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الدولة والحكومة
المصدر:


حسٌن العودات
التاريخ 32 :ماٌو 3955
مازال لسم كبٌر من الحكام والشعوب ،فً الجمهورٌات العربٌةٌ ،خلط بٌن الدولة
والحكومة ،وبٌن الحكومة والسلطة ،خاصة بعد االنمبلبات العسكرٌة فً بعض البلدان
العربٌة التً كانت تعلن تولٌها السلطة وتشكٌل حكوماتها فور نجاح انمبلباتها وتعطً لهذه
الحكومات سلطات ال حدود لها.

 .ولد أدى ذلن إلى هٌمنة الحكومة على الدولة والحلول محلها ،وهٌمنة السلطة العسكرٌة
االنمبلبٌة على الحكومة وتهمٌشها ،وصار األمر سابمة ما لبثت أن أصبحت تملٌدا ً ثابتا ً ٌشبه
المانون ،استباحت حسبه الحكومة الدولة وإداراتها ومؤسساتها وثرواتها وأموالها وصوالً
إلى شعبها ،وتعاملت معها على أنها ملكٌة خاصة ،مباحة (وحبلل زالل) للحكومة وأفرادها
وحواشٌهم وللسلطة ورجالها.،

وإذا كان الحاكم دٌكتاتورٌا ً أو شمولٌا ً ٌصبح هو اآلمر الناهً ،والمالن المطلك ،الذي ال
ٌُسأل وال ٌُحاسب ،وال تتعدى حموق الشعب لدى الدولة ومؤسساتها وثرواتها ما ٌمرر هو
إعطاءه ،وحتى هذا اإلفراج عن بعض الحموق ٌعتبره تنازالً ومنّة وعطاء ٌستحك الثناء
واللهجة بالثناء.

ٌطاول مفهوم الدولة األرض والشعب والثروات والحضارة والتارٌخ الثمافً لؤلمة ،كما
ٌضم المؤسسات واألنظمة. ،وللحكومة المعاصرة معاٌٌرها كمرجعٌة المواطنة والحرٌة
والمساواة والعدالة والدٌممراطٌة واحترام المانون ،وللدولة حكومة وسلطة ٌختارها الشعب،
وعلى ذلن فالدولة للناس جمٌعاً ،للفمراء واألغنٌاء ،للصالحٌن والطالحٌن من الشعب. ،

وهً التً تحافظ على استمرارٌة األمة والوطن والمٌم والهوٌة والكٌان .أما الحكومة فمن
المفروض أنها ممثلة ألكثرٌة من المواطنٌن أو فئة أو عدة فئات منهمٌ ،تم اختٌارها لمدة
محددة اختٌارا ً حرا ً دٌممراطٌا فً ضوء برنامج شامل متعدد الجوانب.

 .وٌلتزم المواطنون عادة بنتائج هذا االختٌار الدٌممراطً وبتداول السلطة ،واألهم هو
االلتزام بفصل السلطات ،بحٌث تصبح الحكومة منفذة لما ٌمرره مجلس الشعب المنتخب أو
المجلس النٌابً الممثل الحمٌمً للشعب وما تمرره المؤسسات الدستورٌة األخرى ،وتمع
الحكومة تحت رلابة السلطة واألحزاب ووسائل اإلعبلم ومنظمات المجتمع المدنً إضافة
للمؤسسات التشرٌعٌة والمضائٌة أو ما فً حكمها. ،

وبالتالً فالحكومة أداة تنفٌذٌة لمرحلة زمنٌة محددة وبرامج محددة ٌتم عند انتهاء مدتها
انتخاب حكومة وسلطة جدٌدتٌن ،وال تملن الحكومة من الدولة شٌئاً ،وال تتجاوز مهمتها
تنفٌذ ما تراه المجالس الدستورٌة وما جاء فً برنامجها ،وإال فإنها تخضع للمساءلة
والمحاسبة.

فً ضوء هذا فإن الجٌش ،والصحافة ووسائل اإلعبلم والثمافة الرسمٌة ،ومنظمات المجتمع
المدنً وما ٌشبهها ،لٌست ملكا ً للحكومة بل ملن للدولة (أي للشعب) ،فلٌس من مهمات
الجٌش مثبلً االصطفاف مع فئة من الشعب ضد فئة أخرى تحت أي مبرر ،ألن مهماته
محددة وتمع تحت تصرف الدولة.،

وعلى رأسها الدفاع عن التراب الوطنً ،والحفاظ على وحدة الببلد واألمة ،والمساعدة فً
مواجهة الكوارث أو الجوائح التً تطاول الشعب أو الدولة ،وال ٌحك للحكومة أن توظفه
لٌدعم سلطتها أو تستموي به ضد فئة معارضة لها أو تٌار معارض. ،

ولٌس من مهمته أن ٌنفذ أوامر حكومٌة فئوٌة أو مطالب ال تهم الشعب كله ،أو ال تعود
لؤلمة أو الدولة كلها ،ألنه لٌس جزءا ً من جهاز الحكومة وال أداة بٌدها تستخدمها لتأدٌب
الشعب أو لفرض أمر علٌه. ،

ولعل هذا هو السبب الذي ٌجعل الجٌوش محترمة من شعوبها فً جمٌع دول العالم ،فكل
فرد من هذه الشعوب سواء كان موالٌا ً للحكومة أم معارضا ً لها ٌعتمد بحك أن الجٌش جٌشه،
فهو جٌش الشعب واألمة والدولة ولٌس جٌش الحكومة.

األمر نفسه ٌتعلك أٌضا ً بوسائل الصحافة واإلعبلم الرسمٌة فً هذه البلدان ،فهً بدورها
ملن للدولة ال للحكومة وال للسلطة ،ولٌس من مهماتها أن تلهج بالثناء على إنجازات
الحكومة ونجاحاتها فً كل مناسبة ،بل تمع علٌها مسؤولٌة نمل المعلومات والمعارف

واآلراء والحران االجتماعً وااللتصادي والثمافً فً الببلد وخارجها والمشاركة الجدٌة
والمسئولة فً تشكٌل الوعً. ،

إضافة إلى فتح منابرها لآلراء واألفكار الموالٌة والمعارضة ،فضبلً عن مرالبة الحكومة
وممارساتها واإلشارة إلى نجاحاتها وإخفالاتها ،وطرح لضاٌا المجتمع السلبٌة واإلٌجابٌة
على الحوار والنماش للنهوض بالوعً الشعبً ،والمساهمة فً بناء وعً شامل وثمافة
صحٌة للمجتمع وأفراده.

ال ٌختلف حال منظمات المجتمع المدنً عن حال الجٌش والصحافة ،فهً جمٌعها تكون
غالبا ً محط محاوالت من الحكومات للسٌطرة علٌها ،سواء كانت حمولٌة أم نسائٌة أم
اجتماعٌة أم التصادٌة أم غٌر ذلن ،رغم أن مهمتها األساسٌة هً أن تلعب دورا ً وسٌطا ً بٌن
الحكومة والدولة ،وبٌن السلطة والشعب.

إن ما جرى وٌجري فً بعض البلدان العربٌة منذ استمبللها وطوال عمود من ذلنٌ ،ختلف
فً الوالع عن هذه المفاهٌم والمٌم المعاصرة للدولة والحكومة ،وللجٌش والصحافة،
ولمنظمات المجتمع المدنً ،فمد سٌطرت معظم الحكومات فً البلدان النامٌة على هذه
المؤسسات جمٌعها وسخرتها لخدمتها. ،

واعتبرت نفسها أنها هً الدولة( ،أنا الدولة والدولة أنا) واستباحت مال الدولة وثرواتها،
ووظفت الصحافة واإلعبلم لئلشادة بمنجزاتها ،والجٌش لممع معارضٌها ،والمانون إلزالة ما
ٌزعجها ،وطوعت الدستور والمؤسسات الدستورٌة لخدمة سلطتها ،ولم تكن هذه
الحكومات. ،

كما ٌجب أن تكون ،أي مؤسسات تنفٌذٌة مهمتها تنفٌذ لرارات المؤسسات التشرٌعٌة ،بل
جعلت من نفسها مؤسسات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة ولضائٌة معاً ،لها الحك بامتبلن كل شًء،

والتصرف بكل شًء ،وتطوٌع كل شًء لخدمتها ،كما نلمس ذلن جلٌا ً فً عدٌد من
جمهورٌاتنا.

odat-h@scs-net.org
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