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  قراءات
  كتب بالعربية

  
  نحو جمهورية ثالثة

_____________________________  
  كريم مروة

  .صفحة 142. 2001دار الفارابي، : بيروت
_____________________________  

  
إنه يدل، باإلصبع الشاهد، على . بال مواربةعنوان هذا الكتاب يشير بنفسه إىل املضمون، 

وها هي اجلمهورية . أن جمهورية االستقالل يف لبنان، أي اجلمهورية األوىل، ماتت وشبعت موتاً
أمّا . ، تترنح اليوم أو أنها حتتضر بالتدريج1989الثانية التي انبثقت من اتفاق الطائف يف سنة 

ظم اللبنانيين؛ أي جمهورية ديمقراطية حقًا، ومستقلة اجلمهورية الثالثة فهي ما يطمح إليها مع
فعالً، وذات نظام برملاين راقي يضمن، من خالل قانون عصري لالنتخابات، أفضل تمثيل للسكان، 

  .ويعكس حال التعددية وتوق اللبنانيين إىل احلرية والتقدم واالزدهار
شعبة العناصر، ومعقدة، وذات تبدو املعضلة اللبنانية يف هذا الكتاب متعددة الوجوه، ومت

فالسياسة، باملعنى الراقي للكلمة، غادرت اجملتمع املدين اللبناين منذ أمد طويل، . خيوط متشابكة
بل إن اإلطار الذي استقرت فيه صورة األوضاع السياسية . حتى بات هذا اجملتمع هالمياً بال قوام

وائف الشرسة التي ال تنفك تتنازع املصالح يف لبنان إنما هو اإلطار املطابق تقريباً لصورة الط
وتتقاسمها حصصاً، وهي صورة الدولة الهشة والضعيفة التي ليست، يف نهاية املطاف، غير دولة 

ولعل هذا املشهد اللبناين امللتبس كان الدافع إىل العراك الفكري والسياسي . هذه الطوائف نفسها
  .جه وذرائعه، والتصدي لنتائجهالذي ينهض هذا الكتاب ملناقشة مرتكزاته وحج
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________  
  خلل التحرير

 25يرى الكاتب أن ثمة خلالً طاغياً يف لبنان شاع وفشى بعد حترير اجلنوب اللبناين يف   
] هو[جتبير النصر لفريق واحد حمدد وخمتار "ويتمثل عنصر هذا اخللل يف . 2001مايو /أيار

يمنح حزب الله دوراً وفضًال كبيرين يف التحرير، إالّ إنه ومع أن كريم مروة ). 18ص " (حزب الله
وهو . يشدد على أن ال أحد له احلق يف تغييب نضال اآلخرين يف شكل مغاير للوقائع التاريخية

ان تعظيم دور فريق ما وطمس أدوار فرقاء آخرين هو عمل تعسفي يخفي أغراضاً وغايات "يؤكد 
ه الغاية عرض ملساهمة احلزب الشيوعي اللبناين يف ولهذ). 18ص " (آنية وربما مستقبلية
جبهة املقاومة "حتى قيام  1969يناير / يف كانون الثاين" احلرس الشعبي"املقاومة منذ تأسيس 

وأعاد التذكير بالشهداء الذين سقطوا منذ عساف . 1982سبتمبر /أيلول 16يف " الوطنية اللبنانية
وجورج قصابلي ) 1972(وعلي أيوب ) 1968( حتى إبراهيم جابر 1941الصباغ يف سنة 

 184نحو  2000وسنة  1982، والذين بلغ عددهم بين سنة )1985(ولوال عبود ) 1982(
ولتصحيح هذا اخللل رأى أن األمانة التاريخية تقتضي تعداد جميع من . شهيدات 7شهيداً، بينهم 

اللبنانيون : التسلسل املوضوعيشارك يف حتقيق االنتصار التاريخي يف اجلنوب اللبناين، وهم ب
الذين صمدوا يف أرضهم؛ الشيوعيون؛ األحزاب الوطنية والتقدمية؛ حركة أمل؛ حزب الله؛ املقاومة 
الفلسطينية؛ سورية؛ إيران؛ الدولة اللبنانية؛ ثم طيف غير حمدد من القوى السياسية والهيئات 

  .النقابية والثقافية
  

__________  
  خلل اجلمهورية

من املتوقع أن يدشن اتفاق الطائف مرحلة االنتقال من حال احلرب إىل حال السلم، كان 
غير أن كريم . وأن يؤسس، بالتدريج، ملرحلة جديدة تختفي فيها الطائفية السياسية على أقل تقدير

مروة يرى أن الطبقة السياسية التي أُوكل إليها تنفيذ اتفاق الطائف هي نفسها التي أجهضت 
وتابعت احلرب ولكن بأشكال جديدة، أبرزها تغييب دور الدولة املركزية، وبناء دولة االتفاق 

وهذا . ويعتقد الكاتب أن ال جمال لإلنقاذ الوطني إّال بالتغيير الديمقراطي. احملسوبيات واحلصص
  :األمر يتطلب اخلطوات العاجلة التالية
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 إجراء مصاحلة وطنية تزيل آثار احلرب األهلية.  
 وعلى هذا املؤتمر أن يحدد، . مر وطني جلميع القوى السياسية بال استثناءعقد مؤت

 .بدقة وواقعية، األولويات التي ينبغي ألي حكومة اعتمادها كبرنامج لإلنقاذ

 إرسال اجليش إىل اجلنوب وإنهاء حال الفوضى فيه. 

  إن حترير األراضي اللبننانية احملتلة ومتابعة قضية األسرى هما من مهمات
 .دولة اللبنانية وحدهاال

 تصحيح العالقة بسورية. 

  ابتداع صيغة مشتركة لعمل القوى اليسارية والديمقراطية كي تتمكن من الدفاع
 .عن احلرية يف كل مرة تتعرض فيها احلرية للتضييق واخلنق

والتغيير . الهاجس األساس عند كريم مروة، يف هذا الكتاب، هو التغيير  الديمقراطي
اج، بحسب الكاتب، إىل جتميع قوى التغيير كلها يف جمرى سياسي واحد ومتعدد يف اجلذري يحت

هنا يبدو كريم مروة كأنه غادر مواقعه الفكرية والسياسية السابقة التي طاملا أغمضت . اآلن نفسه
وها هو اليوم يوسِّع فتحة . عينيها ومل تَر إالّ الشيوعيين وبعض اليسار كحركات مؤهلة للتغيير

ية ويمد يديه إىل املتاريس املتقابلة وإىل كل من يعتقد أن التغيير الديمقراطي هو اخملرج من الرؤ
لكنه، وهو يدعو إىل التغيير يف بنية الدولة واجملتمع، يطالب األحزاب . املستعصية األزمة اللبنانية

ج من أزمته إن املطلوب من احلزب الشيوعي اخلرو: السياسية كلها بأن تتغير هي أيضاً، فيقول
التي طال أمدها، وجتديد أفكاره، وتغيير اسمه من دون تردد؛ واملطلوب من احلزب التقدمي 
االشتراكي أن يتمسك بالتراث الكبير لكمال جنبالط، وأن يتحرر من الطابع الطائفي املذهبي الذي 

ون حزبًا أوهنه؛ واملطلوب من حزب البعث أن يستعيد شعارات اخلمسينات الرومانسية، وأن يك
لبنانياً باملعنى الكامل للكلمة؛ واملطلوب من احلزب السوري القومي االجتماعي أن يستعيد 
علمانيته، وأن يكون لبنانيًا باملعنى الكامل للكلمة؛ واملطلوب من األحزاب الناصرية أن تتوحد؛ 

حركة أمل أن تغير واملطلوب من حزب الله أن يغير اسمه ويختار اسماً أكثر تواضعًا؛ واملطلوب من 
هذا االسم الذي يذكّر بدورها يف احلرب األهلية ويف احلروب التي أوقعت نفسها فيها، وأن تكف عن 

أن يظل ) أنصار ميشال عون(أن تكون جمرد حزب للسلطة؛ واملطلوب من التيار الوطني احلر 
ي تأسس فيها، وال سيما متمسكاً بشعاراته الوطنية والديمقراطية، وأن يتحرر من عقدة اللحظات الت

املتعلقة بسورية؛ واملطلوب من حزب الكتائب أن يتمسك بقرارات مؤتمره التاسع عشر التي حررته 
من جزء كبير من تاريخه وتراثه؛ واملطلوب من حزب الوطنيين األحرار أن يتحرر من الطابع 
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ية أن يتحرر نهائياً من العائلي والطائفي الذي رافق تأسيسه؛ واملطلوب من حزب القوات اللبنان
أفكاره وشعاراته التي كانت ترى يف لبنان جمرد كونفدرالية طوائف؛ واملطلوب من األحزاب 

  .اإلسالمية أن تتخلى عن فكرة إقامة دولة إسالمية يف لبنان
إن هذه املطاليب تشكل جمتمعة برنامج عمل للشعب اللبناين بأسره خلمسين سنة مقبلة 

ذه الروح املتفائلة أتوقع أالّ يتوقف كريم مروة عن احللم وعن اإلحلاح على وإزاء ه. على األقل
فلعل اإلصرار على مناطحة الواقع يحفر يف هذا اجللمود . التغيير الديمقراطي ولو كناطح صخرة

  .اللبناين مسارب جديدة للمستقبل
  

  صقر أبو فخر
  
  

 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


