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قواعد النشر

تكفلت جملة البصائر منذ انطالقتها أن تكون معربة عن الفكر
اإلسالمي األصيل ،بعيدًا عن تعقيدات اللغة وغموض املفاهيم ،مع احتفاظها
بعمق املضمون ورصانة املحتوى...
من هنا ترحب املجلة بالدراسات والبحوث اإلسالمية اليت تسهم يف
نشر الوعي الديين والثقايف الفكري ..وذلك وفقًا للقواعد والشروط التالية:
 -1أن تكون الدراسات أصيلة مل يسبق نشرها .وتعاجل القضايا بأسلوب
رصني ،وتلتزم قواعد البحث العلمي بتوثيق املصادر واستيفاء بياناهتا.
 -2ختضع الدراسات ملراجعة إدارة التحرير ،كما إهنا ال تعاد ،سواء نشرت أم
مل تنشر ،وال تلتزم املجلة بإبداء أسباب عدم النشر.
 -3ترتب الدراسات واألحباث عند النشر وفق اعتبارات فنية.
 -4يرجى أن ترفق الدراسات واالحباث املقدمة للمجلة ،مبوجز تعريفي
بالكاتب.
 -5للمجلة حق نشر الدراسات واألحباث جمتمعة أو مستقلة .بلغتها األصلية
أو مترمجة إىل لغة أخرى.
 -6تستقبل املجلة الدراسات واألحباث يف خمتلف أبواهبا ،كما ترحب مبراجعة
الكتب ،وتغطية الندوات ،ومناقشة األفكار املنشورة يف املجلة.
املقاالت والدراسات اليت تنشرها البصائر ال تعبّر بالضرورة عن آراء املركز أو املجلة

سعر العــدد
 ,لبنان  3000ل .ل
 ,سوريا  60ل .س
 ,األردن دينار ونصف
 ,مصر  5جنيهات
 ,الكويت دينار ونصف.
 ,السعودية  15ريا ًال
 ,البحرين دينار ونصف
 ,اإلمارات العربية  15درمهًا
 ,عمان ريال ونصف
 ,قطر  15ريا ًال

 ,العراق  1000دينار
 ,إيران  10000ريال
 ,اليمن  170ريال
 ,السودان  70دينار
 ,ليبيا دينار ونصف
 ,تونس دينار ونصف
 ,املغرب  20درمهًا
 ,موريتانيا  150أوقية
 ,اجلزائر  20دينارًا
 ,فرنسا  30فرنكًا

 ,بريطانيا جنيهان ونصف
 ,سويسرا  10فرنكات
 ,أملانيا  10ماركات
 ,إيطاليا  50000لرية
 ,هولندا  10فلورن
 ,كندا  5دوالرات
 ,أمريكا  5دوالرات
 ,أوستراليا  6دوالرات
 ,الدول األوربية واألمريكية
واإلفريقية األخرى  5دوالرات

التوزيع

التوزيع خارج لبنان :الفالح للنشر والتوزيع
لبنان ـ بريوت ص.ب 113/6159
فاكس961-1-85667 :

جملة إسالمية فكرية

يصدرها مركز الـدراســـات والبــحوث
اإلسالمية يف حوزة اإلمام القائم العلمية

اهليئة االستشارية

* األستاذ حسن العطار (الكويت)
* الشيخ زكريا داوود (السعودية)
* الشيخ صاحب الصادق (العراق)
* الشيخ حممد العليوات (السعودية)
رئيس التحرير
* السيد جعفر العلوي (السعودية)
مدير التحرير

* الشيخ حممد زين الدين (السعودية)
هيئة التحرير
* الشيخ حسن البلوشي (الكويت)
* الشيخ عمار املنصور (السعودية)
* السيد حممود املوسوي (البحرين)
* الشيخ معتصم سيد أمحد (السودان)
* الشيخ ناجي أمحد زواد (السعودية)
للتواصل
* لبنان -بريوت  -احلمراء ،ص.ب.6159/113 :

*P.O.Box 113/6159 Hamra -Beirut-Lebanon
*www: albasaer.org
*E-mail: albasaer@gawab.com
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من املحرر
يشهد الواقع العريب واإلسالمي رياح التغيري واإلصالح السياسي ،جاءت بعد أن أذن
رافضا العيش يف واقع الظلم والقهر فحطم السدود املنيعة ،وأشعل
ضحى بنفسه ً
هلا من َّ
جبسده ثور ًة أطاحت حباك ٍم جثم على واقع تونس ثالثة عقود من زمن الديكتاتورية
واالستبداد ،وعلى الطريق ذاته انتفض الشباب يف مصر فأطاح بسلطة مبارك ،فما لبثت
هذه الرياح أن تنقلت يف واقع األمة بني ليبيا واليمن والبحرين ،ففرضت على بعض املواقع
يف األمة النظر اجلاد يف التغيري قبل أن جيتاحها داء السقوط .ندعو اهلل تعاىل أن يكتب هلا
وتترسم العيش الكرمي.
االنتصار القريب ،لتتنفس الشعوب عبري احلريةَّ ،
وليقول واقع األمة :أن ال مكانة بعد هذا التحول للحكم الدكتاتوري االستبدادي،
الذي فتت مقدراتنا وخرياتنا ،وأضعف قوانا بعد أن أعان علينا التدخل اخلارجي.
إننا وأمام هذا التحول الكبري نرى ضرورة احلضور الفعلي والتنظريي للنخب املثقفة
اليت بال شك ترى نفسها أمام مسؤولية تارخيية ،تتطلب منها النظر والتوجيه للمسامهة يف
دفع عجلة التغيري واإلصالح حنو الطريق الصحيح ،فال بد أن ُتغىن الساحة بقراءات تستلهم
منها الشعوب خارطة متكاملة من القيم والفكر ،تعرب عن سأمها من تلك الرؤى االستبدادية
والدكتاتورية اليت كممت احلرية الفكرية ،وأشاعت جو الرعب واخلوف.
من هنا وحنن نعيش يف غمرة هذا التحول ونشهد إرهاصاته يف كل حدث ساعة بساعة،
عزمنا على ألاَّ تفوتنا الفرصة دون تقدمي قراءة واعية ،فخصصنا هذا العدد ( )٤٨من جملة
البصائر ،مبشاركة ثلة من الكتاب والباحثني ،فجاء عددنا على قسمني ،محل األول دراسات
قدمت بعضها رؤى ملستقبل وحاضر التحول ،كما حاول بعضها قراءة هذا التحول من واقع األمة
بعي ًدا عن خصوصية املكان .وقد ختم القسم األول بقراءة نقدية لنتاج معريف يقرأ طبيعة تعامل
سياسيات النظم احلاكمة يف التعاطي مع املطلب الشيعي .كما قدمنا للقارئ رؤية يف مقاومة قوى
االستبداد من تراثنا العظيم فكانت للشيخ النائيين صاحب (تنبه األمة وتزنيه امللة).
أما القسم الثاين فكان أن مجع (منتدى البصائر) رأي بعض الباحثني يف حوارٍ ،جاد
رغبة منا يف تقدمي وجهات نظر متعددة حول طبيعة هذا التحول ..هذا كل ما يف العدد
نرجو أن يستفيد منه القارئ .كما نرجو من اهلل تعاىل القبول والتوفيق.
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احلراك العريب بواكري فجر جديد
السيد جعفر العلوي*

{ َوِتْل َك الأَْ َّيا ُم ُن َدا ِوُل َها َب ْي َن الن ِ
ُم ُش َه َدا َء َواهللُ اَل
َّاس َوِل َي ْعل ََم اهللُ الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا َوَيَّت ِخ َذ ِم ْنك ْ
ُي ِح ُّب َّ
الظاِل ِمنيَ}(((.
احلمد هلل الذي أرانا إرهاصات ما كانت أمتنا حتلم به .إنه زمن عريب بامتياز ..استعادت
األمة بعض الثقة يف متوز وغزة لكنها كانت جتارب رائدة من جمموعة حمددة ،واليوم الروح
تفجر يف تونس أطلق كوامن الطاقة املختزنة
العارمة تنتشر من املحيط إىل اخلليج .املوج الذي َّ
يف األمة ،وكسر حاجز اخلوف ،وولَّد قناعة واقعية جديدة تتسم بروح الشجاعة والتطلُّع وإرادة
التغيري .قد ال يعتربها بعض الباحثني ثورة ملربرات توصيفية ،وقد يعتري البعض القلق على
املستقبل ملا حييط احلراك العريب من تعقيدات السياسات الدولية ..لكن األكيد أن الروح
اجلديدة تؤذن بسلوك سياسي جديد يف الشارع العريب يفرض خيارات جديدة تقترب من القيم
اليت حنلم هبا .إن التحديات كبرية وبقدر اآلمال املعقودة على احلراك ،وهي حتديات جدية
ومعقدة نود أن نقارب بعضها متخذين توصيف طبيعة النظام السياسي العريب مدخ ًال لذلك.

أزمة الدولة العربية

يف تقرير الدول الفاشلة لعام  2008الذي أع ّده صندوق دعم السالم األمريكي تناول
* عامل دين ،رئيس التحرير ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية ،السعودية.
((( آل عمران.١٤٠ :
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مفتتح

املؤشر السنوي الرابع للدول الفاشلة حدد  12مؤشرًا ،يِتم االستناد عليها يف تقييم مدى
فشل أو جناح أي دولة .كاهنيار احلكومة أو صراع السلطة وفقدان الشرعية وفساد احلُـكم
والتمرد االجتماعي وحالة تدين اخلدمات وانتهاك القانون والتدخالت اخلارجية والتدهور
االقتصادي وحكم األقلية والزناعات العرقية وحركة الزنوح واللجوء ونقص الغذاء والوضع
الصحي واملستوى التعليمي .وتتبع كتابات الباحثني العرب يف هذا احلقل يكشف عن ثالثة
حماور أساسية يدور عليها رحى تفسري التوتر بني املجتمع والدولة ،واليت قد تفسر احلراك
العريب اجلديد.
املحور األول :تآكل صالحية املشاريع الوطنية للدولة العربية ،وذلك إما بفعل الفشل
السياسي والفساد االقتصادي والظلم االجتماعي ،أو النعدام القدرة على حتقيق التماسك
الداخلي .فاهلويات الفرعية املتصارعة ضمن الدولة الواحدة جتعلها عرضة للفشل .فاالنقسام
الطائفي أو العرقي أو القبلي وما شاكل ال ميكن التغلب عليه إال بأسس ثقافية ختلق االنسجام
ولو يف حدود دنيا معقولة ضمن نظم سياسية تستند للمشاركة واملساواة ..وهذا ما ليس
متوفرًا يف دولة ختلو من معاين املشاركة وتتكئ على العصبيات الطائفية أو القبلية أو
جوهريا ألساس النظم املستبدة
احلزبية .إن السعي االجتماعي لتحقيق املشاركة يشكل حتديًا
ًّ
واملستفردة ،وُيفسر دائمًا على أنه خروج على الشرعية .وقد ُيستطاع ختفيف إشكالية الفشل
مع الوفرة النسبية للمواطن لكن يف الدول غري النفطية أو مع تقلبات األسواق النفطية
وغريها أو تعاظم األكلة للثروات تتساوى الدول النفطية وغريها .إن الدولة العربية كانت
جمرد تاجر ميارس االحتكار ،حتدد األجور واألسعار واالستثمارات والوسطاء والشركات
املتعددة اجلنسيات ،وبالتايل سيطرت على الثروة دون املجتمع مضافًا للسلطة األمنية ..مما
أضعف نفوذ املجتمع أمام الدولة والذي أصبح يف غالبه جمرد أجري.
املحور الثاين :مل ترتبط الدولة العربية بفكرة احلرية واحلقوق والعدالة والعقالنية،
التقدم والتحرر من االستعمار مع جتاهل احلرية والعدالة والعقالنية
وإمنا تراوحت بني إرادة ُّ
مجهوريا فقد
عائليا أم
ًّ
وبني استمرار منطق شيخ العشرية والبداوة .وسواء كان شكل احلكم ًّ
فئويا حتولت معه ج ّل مرافق السلطة إىل أدوات تدعم مصاحل الفئة
إقصائيا
كان
استفراديا ًّ
ًّ
ًّ
احلاكمة ،ون ِّ
ُظ َم ِت احلياة السياسية بصورة حالت دون الطعن يف مدى شرعية ذلك .وبينما
كان املتوقع ضمور القبيلة يف جمتمعات عربية فإن فشل التنمية وتنظيم الدولة اإلداري على
أساس الوالء ال الكفاءة ،واحلال مشابه يف احلزب أو البطانة (الدائرة القريبة) وتفريعاهتا.
إن مسألة املشاركة /الدميقراطية هي أحد أوضح وأخطر اإلشكاليات اليت تعيق التقدم املدين
واإلنساين يف العامل العريب ،إذ ّإن التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف ال ميكن حتقيقه
واستمراره يف ظل غياب اإلصالح السياسي ،واالستناد إىل قاعدة دميقراطية أوسع ،ومتتع
فعال باحلريات السياسية والفكرية ،والدور الفاعل للمجتمع املدين.
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ديدج رجف ريكاوب يبرعلا كارحلا

املحور الثالث :السياسات القومية والوقوع حتت تأثري إرادات الدول الكربى أو
التموضع خارجها .فمن جهةٍ :عالقة الدول الغربية الكربى مع بعض الدول العربية تقوم
على أساس تفاهم مع النظم السياسية احلاكمة ومقايضة ضمان استمرار احلكم ومحاية
السلطة املطلقة للحاكم مقابل أخذ احلُكَّام «بنصيحة» القوى العظمى يف الغرب واالنسجام
مع رؤيتها اإلستراتيجية ،يف ظل الوجود العسكري والنفوذ االقتصادي ،وإعطاء األفضلية
للمصاحل االقتصادية والتجارية للدول األجنبية احلامية .وهذا ما يزيد من تعقيد توتر
العالقة بني املجتمعات والنظم السياسية .ومن جهة أخرى فإن معادلة «ال صوت يعلو على
صوت املعركة» كانت ذريعة لتجاهل مطلق ملنطق احلرية واملشاركة ،وكانت تربيرًا لكافة
أنواع العجز والفشل يف األداء السياسي واالجتماعي واالقتصادي .ومع أن الدور التخرييب
لسياسات الدول الكربى واضح كل الوضوح إال أن املجتمعات ليست مضطرة بني ناري
االستبداد الداخلي واالرهتان للخارج.
وهكذا ومن خالل مجلة األطر الثالثة تولدت أزمة حقيقة ميكن توصيفها بأحد عنوانني:
«أزمة اهلوية واملواطنة» و«كرامة املواطن» ،فال يوجد شعور بأن الوطن والدولة احلديثة
يف الدول العربية مها لشعوهبما ،بل الوطن والدولة العربية املعاصرة هي للسلطة األسرية
واحلزبية احلاكمة .فاالفتقاد لشرعية التعاقد االجتماعي ،واالستبداد واالغتراب السياسي
حيث مل تعد سياساهتا الداخلية واخلارجية تعرب عن توجهات شعوهبا ..جعل األزمة جدية،
وزادها تعقيدًا فقدان الفاعلية والكفاءة السياسية على إدارة شؤون الدولة وتطويرها ،وهو
ما لو حتقق فع ًال -أي التطوير والكفاءة -لكان يغتفر أزمة اإلحساس بعدم الشرعية وتراجع
الشعبية اليت تتنامى لدى شعوب الدول العربية جتاه حكوماهتا ،إذ قدرة احلكومات على إدارة
الشأن العام ،وحتقيق اإلجنازات التارخيية للدول ،قد جيعل الشعوب تغض الطرف إىل أمد
عن موضوع شرعية احلكومات .وإذا كانت بعض الدول تنتمي حلقب تارخيية متخلفة يف
بنيتها فإن األمنوذج اآلخر مل يكن طيبًا مطلقًا .فبدءًا بإشكالية الدولة احلديثة أهنا انبثقت
من خارج رحم املجتمعات على مطية االستعمار ،فقد جتاوزت جمتمعاهتا وهدمت مؤسساته
التقليدية لصاحل الدولة واستبدادها ،مما مسح بالفساد السياسي واالقتصادي وتكريس
التبعية للخارج ،وأفشل مشاريع التنمية ،العرجاء أساسًا ،اليت اختزلت احلداثة يف التحديث
العمراين والشكلي وأمهلت اإلنسان .إن مركزية اإلنسان يف احلداثة مل تتخذ سبيلها ولو يف
الدنيا يف الدولة احلديثة العربية؛ أي املشاركة السياسية.
احلدود ُّ

الشرعية الزائفة

ملاذا يستمر الناس يف تأييد أو الغض عن أنظمة فاشلة وُتخالف تطلعاهتم! .هو سؤال
جوهري لتفسري سلوك املجتمعات العربية سواء يف تأخر احلراك يف ساحات أو يف تعثره
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يف ساحات أخرى أو قدرة األنظمة عل استيعابه أو وأده .تشكل «السلبية» يف املجتمعات
املتجانسة العامل األكرب يف استمرارية النظم العاجزة ..والسلبية تبدأ من حتاشي أي تصرف
شخصيا .واألنظمة السياسية
ضد نظام ما والقبول بسياساته طاملا أهنم لن يتضرروا
ًّ
تعتمد غالبًا على السلبية حممية بعدم تشكّل أنوية اجتماعية معارضة؛ لذا حت ّرص بشكل
حثيث عل تذويب اجلماعات يف إطار دامج هلا مع النظام السياسي .ويتكئ النظام على
«املنتفعني» بصورة أساسية يف تنفيذ سياساته اليت ينصاع هلا السواد األعظم املتسمون
بالسلبية .فالسياسة شخصية وفئوية؛ فالرجال النافذون مثل وزراء احلكومة وزعماء
القبائل والتجار القريبون من دائرة السلطة ،يسيطرون على معظم املصادر وحيظون
بأغلب األتباع .والزعيم /الرئيس يقوم بتوزيع قسم من الغنائم من أجل إرضاء األتباع.
لذا فإن السرقات املتواصلة واهلائلة من أموال الدولة بالغ احليوية للزعيم لتأمني السلطة
وترسيخ والء األتباع .وآلية الفساد السياسي تعتاش على عدم املساواة يف الثروة ،والنفوذ.
فضمان والء الطبقات املحرومة من خالل الفتات والذي ُيسلب منهم بأضعاف مضاعفة.
بيد أن األزمات العاصفة اليت ال بد أن مير هبا أي نظام تتطلب أكثر مما سبق .وإن حقيقة
كون األنظمة االستبدادية غالبًا ما تنجح لفترة ما ،مع أنه من املنطقي أن ليس بإمكاهنا أن
تستمر وحبيوية ينبئ عن وسائل تتبعها:
 -1االستبداد واالستمرار:

الوسيلة اليت جتعل األنظمة املستبدة قادرة على املحافظة على نفسها يف السلطة هو
االستبداد عينه واالتكاء على سياسة الترغيب والترهيب ..فبدءًا من انتهاك احلقوق الفردية
للخصوم إىل منظومات قوانني ُتش ّرع االستبداد تطال اإلعالم واالنتخابات إن وجدت.
وتتسلح مبنظومة أمنية واسعة ومعقدة وضخمة حىت لتكون اجلهاز األكرب الذي يبتلع
الدولة ..ويردف اجلهاز األمين مبنظومات دعم إعالمية وثقافية ومنظومات دعم اجتماعية
وسياسية تستحث الدعم والتأييد بتربير السلوك السياسي وتزيينه ،وخلق أعداء ومهيني
وإجنازات تارخيية ومهية .ومن أسوأ صور استحثاث الدعم استجالب املربر الديين مبقولة
شرع
«طاعة والة األمر» لتربير الظلم والسكوت عليه ،وكيف يتسق معهم أن اهلل عدل وُي ِّ
لظلم العباد ..إن الدين املؤسسة تشريعاته على احلق واخلري والعدل واإلحسان والرمحة ال
شرع للظلم والفساد ،وكأهنم يتهمون هذا الدين بالتناقض بني قيمه وتشريعاته،
ميكن أن ُي ِّ
َان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر ا ِ
هلل َل َو َج ُدوا ِفي ِه
ون ا ْلق ُْرَآ َن َول َْو ك َ
أو ينفون تلك القيم عنه{ :أَف اََل َيَت َدَّب ُر َ
ريا}(((.
ْاخِت اَلفًا َكِث ً
((( النساء.٨٢ :
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 -2العصبية وخلق الشرعية:

البديل الطبيعي عن الدولة املتمدنة هو العصبية ،ورمبا يكون التعصب احلزيب أضعفها
لصاحل عصبية القبيلة وعصبية الطائفة األكثر تأثريًا يف العامل العريب كما يبتان يف األزمات.
وتتنوع العصبيات ،ولكن حقيقتها واحدة ،هي االسترسال مع العاطفة أو مع املصاحل،
وجمانبة احلق والعدل .إن التمسك باحلق واالستقامة عليه ،خيتلف عن التعصب للنفس وملا
متسك اإلنسان به سابقًا ،حىت ولو خالف احلق .ومتتاز العصبيات الدينية بإضفاء الشرعية
جدا ،ألهنا
وتستثمر كل العواطف الدينية يف تأجيج الصراعات .إن العصبية الدينية خطرية ًّ
تتسرب إىل النفس بعيدًا عن الرقابة العقلية .فالشخص يعتقد بصحة مذهبه فيؤمن به مث
يتعصب له ،وعندما يتعصب ال يدري هل هو يتعصب لدينه احلق أم لنفسه اليت تؤمن به،
ومع الزمن وعند ضعف اإلميان تراه يتعصب لنفسه ويترك ميزان اإلميان الذي إمنا انتمى
أو ًال إىل الدين بسببه ،ويرى أن تعصبه هو استقامة على احلق .إن العصبية هي اليت دعت
النصارى إىل حمورية االنتماء إليهم وليس احلق ،فقال سبحانه عنهمَ { :وقَالُوا كُونُوا ُهودًا
َصا َرى َت ْهَت ُدوا ق ْ
ني}((( .وهي اليت دعت
يم َحِنيفًا َو َما ك َ
َان ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
ُل َب ْل ِملَّ َة إِ ْب َر ِاه َ
أَ ْو ن َ
َّصا َرى علَى َش ْي ٍء َوقَال ِ
أهل الكتاب إىل تكفري بعضهمَ { :وقَال ِ
َّصا َرى
َت الن َ
َت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َس ِت الن َ
اب كَذِل َك ق َ
ون ِم ْث َل ق َْوِل ِه ْم فَاهللُ
ين َال َي ْعَل ُم َ
َل ْي َس ِت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى َش ْي ٍء َو ُه ْم َي ْتلُ َ
َال الَّ ِذ َ
ون ا ْل ِكَت َ
(((
ُون}  .وهي اليت جعلت النصارى خيتلفون
َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِف َيما كَانُوا ِفي ِه َي ْخَتلِف َ
َسوا
إىل فرق خمتلفة ،يك ّفر بعضهم بعضًاَ { :و ِم َن الَّ ِذ َ
ين قَالُوا إِنَّا ن َ
َصا َرى أَ َخ ْذنَا ِميثَا َق ُه ْم َفن ُ
ْضآ َء إِلَى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َس ْو َف ُينَِّبُئ ُه ُم ُ
اهلل ِب َما
َح ّظًا ِم َّما ذ ُِّك ُروا ِب ِه َفَا ْغ َر ْينَا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َ
َرقُوا ِدي َن ُه ْم َوكَانُوا
كَانُوا َي ْص َن ُع َ
ون}((( .وهي اليت حذّر منها القرآن املسلمني{ :إ َِّن الَّ ِذ َ
ين ف َّ
(((
ِش َيعًا ل َْس َت ِم ْن ُه ْم ِفي َش ْي ٍء إِنَّمآ أَ ْم ُر ُه ْم إِلَى ا ِ
ون}  .وتترافق
هلل ُث َّم ُينَِّبُئ ُهم ِب َما كَانُوا َي ْف َعلُ َ
َّاس إِنَّا
العصبيات مع ثقافة اخلوف من اآلخر واالنغالق عنه ،ويقول تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
ُم ِع ْن َد ا ِ
ُم إ َِّن
هلل أَ ْت َقاك ْ
ُم ُش ُعوًبا َو َق َباِئ َل ِلَت َعا َرفُوا إ َِّن أَ ْك َر َمك ْ
ُم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َعْلنَاك ْ
َخَل ْقنَاك ْ
(((
ري}  .حبيث يكون وجود اآلخر يف تصورهم أو حبسب إعالم االستبداد
اهللَ َعلِي ٌم َخِب ٌ
وجوديا عليه ،وبعبارة أخرى :إن نيل اآلخر املختلف حلقوقه يقلل من مكاسبه أو
خطرًا
ًّ
استحواذه عل اخلريات والنفوذ اللذين حيظى هبما باالستبداد والظلم ،قال تعاىل{ :إ َِّن
ِف ْر َع ْو َن ع اََل ِفي الأَْ ْر ِض َو َج َع َل أَ ْهَل َها ِش َي ًعا َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِم ْن ُه ْم ُيذَِّب ُح أَ ْبنَاَء ُه ْم َوَي ْسَت ْحِيي
((( البقرة.135 :
((( البقرة.113 :
((( املائدة.14 :
((( األنعام.159 :
((( احلجرات.١٣ :
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َان ِم َن ا ْل ُمف ِ
ين ْاسُت ْض ِعفُوا ِفي الأَْ ْر ِض
ِن َساَء ُه ْم إَِّن ُه ك َ
ين (َ )4وُن ِري ُد أَ ْن َن ُم َّن َعلَى الَّ ِذ َ
ْس ِد َ
ني}((( .وقال تعاىلَ { :فَأ ْر َس َل ِف ْر َع ْو ُن ِفي ا ْل َم َداِئ ِن َح ِ
ين
اش ِر َ
َون َْج َعَل ُه ْم أَِئ َّم ًة َون َْج َعَل ُه ُم ا ْل َوا ِرِث َ
(((
( )53إ َِّن َهؤاَُلِء ل ِ
ون} .
ون (َ )55وإِنَّا ل ََج ِمي ٌع َحا ِذ ُر َ
ون (َ )54وإَِّن ُه ْم َلنَا َل َغاِئ ُظ َ
َش ْر ِذ َم ٌة َقلِيلُ َ
إن االختالف املذهيب /الديين يشكل أرضية خصبة للشقاق خصوصًا مع تزاحم النفوذ يف
دينيا وبني املتجانسني.
املجتمع والقدرات ..لكن الشقاق بسب التزاحم يكون بني املختلفني ًّ
نعم إن استناد حدوث الظلم االجتماعي -كتربير ظاهري -لفئة بسبب االختالف الديين هو
ما جيعل الظلم مستساغًا من الفئة األخرى .ومع عدم االنسياق للتقليل من املربر الديين إال
اجتماعيا ..حيث يتم تصنيف املختلفني
أنه ال يشكل املربر احلقيقي واخلفي وإمنا يتذرع به
ًّ
من ِق َبل الشرحية النافذة إىل مواطنني من الدرجة الثانية ال يتمتعون بكامل احلقوق وال
ينبغي هلم ذلك .فانعدام العدالة االجتماعية باستضعاف فئة ما هو حقيقة األمر من الناحية
العملية بالنسبة للنظام ،إذ به يتحقق طبقة عاملة رخيصة األجر ،وتتركز الثروات عند الفئة
النافذة ..ويكون اخلطاب الطائفي لتربير الظلم لآلخر .وتتبع خطاب فرعون يف استنهاضه
للمجتمع املصري لتأليبهم عل بين إسرائيل يكشف عن هذه احلقيقة وإمنا يتخذ الدين ذريعة
للظلم من قبل الساسة .وينبغي القول :إن توافر الدعم الشعيب الواسع لنظام استبدادي
انطالقًا من العصبيات ال يعين الشرعية ضمن فلسفة الدين احلنيف القائمة عل ثنائية احلق
والباطل ،وذلك مبالحظة ثالثة أمور:
األول :اتصال الدعم بالسلبية غالبًا.
الثاين :افتقاد الدعم للعقد االجتماعي الواضح.
الثالث :تأسس الدعم على العصبيات والتوافق على ظلم اآلخر.

إرهاصات وحتديات
اإلنسان الفاعل بوابة العبور:

يصح أن نعترب أن أهم مكتسبات احلراك هو إعادة االعتبار لإلنسان العريب يف
املضمون بتغلبه على «سيكولوجية اإلنسان املقهور» .واإلنسان املتخلف ،هو يف النهاية
اإلنسان املقهور أمام القوة اليت يفرضها عليه املتسلط ،وبذلك يصبح اإلنسان الذي ال حق
له ،وال مكانة وال قيمة ،إال ما شاء الطرف املتسلط أن يتكرم به عليه .وال جيد اإلنسان
املقهور (حبسب سيكولوجية اإلنسان املقهور) من مكانة له يف عالقة التسلط العنفي هذه
سوى :الرضوخ والتبعية ،والكذب (النفاق) على خمتلف الصعد ويف كل الظروف ،فمعظم
((( القصص.٥ - ٤ :
((( الشعراء.٥٦ - ٥٣ :
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العالقات زائفة وااللتزامات خداع .إن أشد نقاط املقاومة استعصا ًء على التغيري هي البنية
النفسية اليت يفرزها التخلف ،مبا تتميز به من قيم ونظرة إىل الكون .واإلنسان املتخلف
منذ أن ينشأ تبعًا لبيئة اجتماعية معينة ،يصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيها .فهو يعزز هذه
البنية ويدعم استقرارها ،مبقاومة تغيريها ،نظرًا الرتباطها ببنيته النفسية .وجوهر التخلف
يكمن يف النظرة إىل احلياة جبمود وشلل اإلنسان ،وجوهر التخلف الثقايف يبدأ من اليأس
واإلحباط والشعور بالعجز ليمتد تاليًا يف تفسريات ثقافية غري عقالنية .واالنبعاث وروح
التغيري يأيت نتيجة جتليات روحية تبدأ بالثقة يف الذات والشعور العميق مبحورية اإلرادة
الذاتية يف تقرير نوعية احلياة والتطلع حنو حياة أفضل ،واستثمار ذلك يف حتدي الظروف
املعيقة والتفاعل مع الظروف املشجعة هبدف االنفكاك من التخلف واهلامشية ،وهذا هو
بالضبط املكسب األهم.
من العصبية إىل املجتمع املدين:

القيم السلبية تنعكس على سائر حقول إدارة احلياة العامة لتحكمه مبفاصل املجتمع
ساحمًا للفساد هبدم قيمة السعي فاسحًا املكان للعصبيات واملصاحل واألساليب امللتوية،
حيث تستند السلطة إىل قيم تتناىف مع قيم الكفاءة وسيادة القانون واملساواة ..وهكذا يكون
إعادة تشكيل املجتمع حباجة إىل ثقافة جديدة تعتمد أشكال التنظيم العقالين ،واألخالقيات
اإلجيابية ،وقيم العمل والعدالة .،..والعصبيات من بني أهم معوقات قيام جمتمع مدين،
فهي على تنوعها كانت حمور التنظيمات االجتماعية يف العامل العريب حىت تلك الدول اليت
ثقافيا ،فشخص الزعيم
اصطبغت بشكل الدولة احلديثة وحتررت ظاهرًا منها ومل تتحرر ًّ
هو املحور ،منطق الزعيم العريب دائمًا {أَنَا َرُّب ُك ُم الأَْ ْعلَى﴾ ،وهو مقياس الرشاد { َما
الر َشا ِد﴾ ،االقتراب منه أو االبتعاد هو فيصل
ُم إِلاَّ َما أَ َرى﴾ ،و { َما أَ ْه ِديك ْ
أُ ِريك ْ
ُم إِلاَّ َسبِي َل َّ
الرضا والسخط والتمتع بنوع من احلياة أو احلرمان الكامل ..فهي دول ترتبط بأشخاص
وتزول بزواهلم كما الدول يف التاريخ ..فاألحزاب السياسية يف العامل العريب تنتهي إىل
شركات عائلية .واحلراك االجتماعي املتطلع لقضايا تتصل بكل املجتمع تشكل فرصة إلعادة
تشكيل املجتمع من جديد بعيدًا عن العصبيات اهلدامة من خالل إعادة تشكيل الوعي
االجتماعي لألفراد .إن الروح النبيلة املعطاءة املترافقة مع احلراك ذي األهداف السامية هو
أسرع الطرق لتطهري النفوس من أدران العصبيات يف أنفس املتفاعلني معه .ومن هنا تتأتى
أمهية أن يكون احلراك متص ًال بالقضايا اليت هتم اجلميع وختاطب ضمائرهم األخالقية،
ومن هذا املنطلق يسعى النظام السياسي على تشويه أهداف احلراك بإثارة العصبيات
والفنت .وأيضًا من األمهية مبكان أن يتجاوز احلراك عقدة التشفي وتصفية احلسابات،
واعتماد مبدأ العفو ما أمكن؛ فبه يفتح الباب ملن تلوثوا باألوبة للمجتمع .ويبقى اخلطر
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املحدق باحلراك حال جناحه هو االنقسام يف سؤال :ماذا بعد! ،املتعلق هبوية النظام القادم..
إن احلراك االجتماعي انطلق من خالل قيم وتطلعات حلياة فضلى ُتصاغ وفق قيم اخلري
والتقدم ،وإمنا ُيختلف يف وسائلها ،وليس من خمرج إال باالستمرار واإلصرار على القيم
ذاهتا ..بنبذ االستبداد واالستفراد واالحتكام إىل ميثاق ينظم االختالف ويسمح للجميع
باملشاركة الفاعلة واحلياة الكرمية ،حيث ال يضطر األفراد أن يعودوا تارة أخرى لعصبياهتم
لالحتماء من القوانني اجلائرة أو التمتع باحلظوة غري املستحقة.
متاهات السياسات الدولية:

يفسر شومسكي الصراع العنيف ومن مث احلرب الباردة بني الغرب الرأمسايل واالحتاد
السوفيييت وما شاهبه من نظم اشتراكية على مدى سبعة عقود ،مبحاولة جتاوز تلك
النظم للخطوط احلمراء اليت حددها الغرب ،واليت تتمثل يف ثالثة ممنوعات على الدول
األخرى:
أولـها :التوجه إىل محاية األسواق الداخلية وإعاقة حرية التجارة ،اليت جيد فيها
الغرب جما ًال لتصريف منتجاته يف أسواق الدول األخرى ،مستفيدًا من تقدمه
التقين وإمكانية اإلنتاج على نطاق واسع.
ثانيها :حرية انتقال رأس املال الغريب لالستثمار املباشر ومشاركته املباشرة ،حيث
وجدت موارد وفرص لالستثمار يف أي دولة كانت.
ثالثها :يتمثل يف الوقوف بشدة وحسم ضد كل دولة تسعى لتنمية رادع عسكري يعيق
استخدام الغرب لقوته العسكرية املتفوقة حني يشاء دون ردع.
جليا أن هذه االستراتيجية ما زالت صاحلة لتفسري السلوك السياسي الغريب.
ويبدو ًّ
ومن السذاجة أن نعترب أن مثة معضلة أخالقية تؤرق الساسة الغربيني ،وإمنا املربرات
األخالقية إحدى الوسائل الضاغطة على اآلخرين لينصاعوا ضمن مصاحلهم .مل يتغري
حاكم يف املنطقة العربية فيما مضى بأي أسلوب كان إال بعد أن توافق الدول الراعية على
تغيريه وفقًا لألسلوب املناسب الذي تراه .وعلى من أراد الوصول للحكم من أفراد األسر أو
األحزاب احلاكمة ،أن يتفاهم مع القوة الراعية مباشرة أو من خالل حلفائها االستراتيجيني.
وهكذا من الواضح أن استمرار أنظمة االستبداد وخلق االنسدادات أمام اإلصالح هو
سياسة ختضع لتلك الرؤية اليت ال ترى اآلخرين إال جما ًال للنفوذ واملصاحل ،وبعيدًا عن
القيم األخالقية .فليس مستغربًا أن تسمح الدول الغربية بـ«القمع» ما أمكن وما دام يتسق
واملصاحل ،وإال فإن املسايرة بالتوجيه حنو القبول بإصالحات حمدودة .وحني تتغلب إرادة
الشعب على املماطلة والقمع تكون السياسة االحنناء للعاصفة مع احلرص الشديد على عدم
املساس باملفاصل الرئيسة املمسكة بسياسات الدولة ،أو اصطناع بدائل تنسجم مع املصاحل
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ديدج رجف ريكاوب يبرعلا كارحلا

االستراتيجية ...إن أوروبا والواليات املتحدة وإسرائيل أكرب اخلاسرين؛ ألن الشعوب تبحث
عن مصاحلها املتنافية مع السلوك اجلشع للدول الكربى ..قد يكون مثة «أصابع خفية» هنا
وهناك ،وكما أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» يف  4مارس :إىل أن الواليات املتحدة
لديها استراتيجية للشرق األوسط تؤيد إبقاء احللفاء العرب املستعدين إلجراء إصالحات
توسع حبيث يصعب السيطرة عليه
يف السلطة .إال أن احلراك له مربراته الواقعية ،وقد ّ
من قبل رامسي السياسات الغربيني؛ وذلك للروح القوية والتطلع املتقدم واملتجاوز لآلفاق
غربيا ،وازدياد الوعي .لكن العربة األساس هو اليقظة؛ فالغرب يدافع بقوة
املسموح هبا ًّ
ودهاء عن مصاحله .إن سوء الظن هو أساس الفطنة يف التعامل مع دول تتناقض مصاحلها
مع تأسيس نظم دميقراطية ترعى مصاحل شعوهبا .واحللول الوسطى اليت تكفل احلريات
واملشاركة مع السماح باملصاحل للدول الكربى تنفع يف املراوغات السياسية واإلعالمية؛ حيث
إن التفكيك بني املشروع الكلي والذي ميثل السياسة الوطنية /القومية واملنطلق من املصاحل
االستراتيجية والقيم املحورية لشخصية أمة ما ،وبني جوهر املشاركة وتعبريها عن تطلعات
وإرادة األمة ،وبني التنمية اإلستراتيجية؛ هلو تفكيك غري مهضوم ..إن اجلشع الرأمسايل
سيئًا ومتعديًا.
لن يكون إال ِّ

املثقف بني القيم والسياسة

إن احلراك الشعيب مل ينبت من فراغ ،وال ينبغي جتاهل التاريخ النضايل ملثقفني
ومجاعات عانت األمرين من أنظمة االستبداد .إن توصيفها حبراك الشباب كما ال يعزهلا
عن خمتلف الفئات العمرية فهو ال يعزهلا عن املثقفني واجلماعات ،وإمنا هو توصيف يصح
لإلشارة إىل أهنا حركة جمتمع ال مجاعة من اجلماعات السياسية أو الثقافية .ومع وضوح
الثقافة والوعي يف قطاع واسع من املشاركني خصوصًا الناشطني فإن احلاجة للحراك
الثقايف ال تقل أمهيته وإمنا تزداد يومًا فيوم .النجاح يف تغيري النظام السياسي ليس هناية
املطاف وإنّما هو بدء املسرية اجلديدة .فالروح التغيريية حىت تثمر وتستمر وُتصيب غاياهتا
تتطلب برامج ومنظومات اجتماعية وقانونية ..فثمة خيارات سياسية ينبغي إنضاجها مما
يؤكد دور املثقف امللتزم .واحلراك الذي مل حيظ بع ُد بالنجاح السياسي حباجة لترشيد يف
خياراته ووسائله وحباجة إىل جتنيبه مكائد السياسة الدولية واألنظمة السياسية .بيد أن
مثة مالحظة تتصل بالنشاط الثقايف؛ إن ظاهرة تبدل األلوان واملواقع يف الكّتاب واملثقفني
إعالميا ضمن الشبكات اإلعالمية أمر نتفهمه ويهضمه الشارع العريب ،وهو
وإبرازهم
ًّ
حتد ال بد من مواجهته باملزيد من الوعي .إال أنه مثة ظاهرة ينبغي التوقف عندها؛
ٍّ
فارتباط بعض املثقفني والناشطني امللتزمني باحلراك وقضايا األمة املشروعة والبعيدين عن
مشاريع الفتنة مبنطقة معينة جيعلهم رهن احلسابات السياسية املكتنفة حلراك تلك املنطقة،
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وأحيانًا رغبة يف اهلروب من االصطدام بأنظمة أخرى أو جهات مرتبطة هبا أو جماملة
هلا؛ النفتاح تلك اجلهات على ذلك احلراك ،فإهنم يقعون يف خطيئة الدفاع عن سياسات
وأنظمة استبدادية يعارضون حمتواها يف بالدهم ..وهو ما يصنع فجوات نفسية وشروخ
متهد لعودة العصبيات بني املجتمعات العربية مضافًا خلطيئة السلوك السياسي حني يتناقض
مع القيم .إن اإلحباط املتولد من دفاع ناشطني أو مثقفني حمترمني يف الشارع العريب عن
ختريبيا يف مكان يوازي
أنظمة االستبداد ضمن تعقيدات السياسة جيعلهم ميارسون دورًا
ًّ
نشاطهم اإلجيايب يف مكان آخر .ليس مطلوبًا أن خيوض الناشط واملثقف معارك البشرية،
(((1
ُم}
يصادم كل سياسة ،لكن بني السكوت عن أنظمة ال تصنف حتت دائرة {الَّ ِذ َ
ين َيلُوَنك ْ
وبني مداهنتها أو الدفاع عنها فارق كبري ال ختطئه العني ويصنع فسحة للشرفاء باملرونة.
ذم هذا السلوك يف خمتلف مراتبه وتنوع متظهراته:
لقد توالت اآليات القرآنية يف ِّ
(((1
ُون ِب َب ْع ِض ا ْل ِكَت ِ
َف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌف َو ِرُثوا
ون ِب َب ْع ٍض} { ،ف َ
َخل َ
اب َوَت ْك ُف ُر َ
{أَ َفُت ْؤ ِمن َ
ُون َسُي ْغ َف ُر َلنَا َوإ ِْن َي ْأِت ِه ْم َع َر ٌض ِم ْثلُ ُه َي ْأ ُخذُوُه أَل َْم
ُون َع َر َض َهذَا الأَْ ْدنَى َوَيقُول َ
اب َي ْأ ُخذ َ
ا ْل ِكَت َ
اب أَ ْن اَل َيقُولُوا َعلَى ا ِ
َاق ا ْل ِكَت ِ
الدا ُر الآَْ ِخ َرُة
ُي ْؤ َخ ْذ َعَل ْي ِه ْم ِميث ُ
هلل إِلاَّ ال َْح َّق َو َد َر ُسوا َما ِفي ِه َو َّ
ون}(T ((1
ُون أَف اََل َت ْع ِقلُ َ
ين َيَّتق َ
َخ ْي ٌر ِللَّ ِذ َ

( ((1التوبة.١٢٣ :
( ((1البقرة.٨٥ :
( ((1األعراف.١٦٩ :
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ملف :احلراك اجلماهريي
قراءة يف مستقبل اإلصالح والتغيري يف األمة
املشاركون يف امللف

 Yالشيخ حممد حمفوظ
 Yالشيخ علي علي آل موسى
 Yالشيخ معتصم سيد أمحد
 Yكاظم الشبيب
 Yالسيد حممود املوسوي
 Yإبراهيم جواد
 Yالشيخ صاحب الصادق
 Yعبداهلل علي الغاوي
 Yاملرجع الشيخ حممد حسني النائيين
 Yالسيد حسن احلسن

املشاركون يف املنتدى

 Yالشيخ حسن موسى الصفار
 Yالشيخ حيدر حب اهلل
 Yالدكتور صالح الفضلي
 Yالشيخ حممد حسن احلبيب

العرب وسؤال التحول املدين
الشيخ حممد حمفوظ*

املقدمة

يف ك ّل األزمات والتحديات اليت تواجه الواقع العريب ،تتجه النخب السياسية والثقافية
واإلعالمية للخارج ،للبحث عن املؤامرات واملخططات األجنبية اليت صنعت تلك األزمة أو
خلقت تلك التحديات اليت تواجه الواقع العريب ..ودائمًا كانت األنظار والتحليالت والتصورات
تتجه إىل رصد دور التأثريات اخلارجية يف التأثري والضغط السليب على العامل العريب،..
ونظرة واحدة وسريعة للكثري من األزمات واملشاكل اليت واجهت العامل العريب جتعلنا نكتشف
وبشكل سريع صدق هذه احلقيقة .وإنّنا هنا ال ننفي دور العامل اخلارجي يف إجهاض الكثري
من املشروعات واآلمال ،وال نغمض أعيننا أمام حقيقة اشتراك القوى األجنبية يف الكثري
ولكن رمي ك ّل األخطاء على العوامل اخلارجية يساهم
من احلقب يف تعويق النهوض العريبّ .
يف تزييف الوعي العريب ،وال يوفر لنا القدرة على جتاوز هذه املحن اليت تصيبنا وجتهض
فإن اخلطوة األوىل يف مشروع وقف االحندار
الكثري من مشروعاتنا وطموحاتنا؛ لذلك ّ
العريب هو أن نستدير ونلتفت إىل الداخل ،ملعاجلة املشاكل واألزمات اليت تؤثر حتمًا يف األداء
العام ،ولتلبية الطموحات والتطلعات املشروعة اليت حتملها قوى الداخل.
* كاتب وباحث ،مدير حترير جملة الكلمة الدراساتية  -السعودية.
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يندملا لوحتلا لاؤسو برعلا

أما سياسة اهلروب من استحقاقات ومتطلبات الداخل واهتام اخلارج بك ّل سيئاتنا ومصيباتنا
وأخطائنا ،فإنّه ال يعاجل املشاكل بل يفاقمها ويزيدها أوارًا واستفحا ًال .ولقد آن األوان بالنسبة
لنا حنن يف العامل العريب أن نستدير إىل داخلنا ،واكتشاف العوامل واألسباب احلقيقية اليت
أنتجت وال زالت الواقع السيئ الذي يعيشه العرب اليوم على أكثر من صعيد ومستوى .والتوجيه
القرآين حيثنا إىل سياسة االستدارة حنو الداخل واكتشاف أخطائنا قبل اهتام اآلخرين هبا..
إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :ذِل َك ِبَأ َّن َ
اهلل ل َْم َي ُك ُم َغِّي ًرا ِن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َحَّتى ُي َغِّي ُروا َما
ِبَأ ْنف ِ
ُس ِه ْم}((( ،..فاخلطوة األوىل اليت ينبغي أن نقوم هبا إزاء ك ّل ظاهرة ومشكلة وأزمة ،هي
البحث والفحص اجلاد عن األسباب الذاتية اليت أدت إىل هذه الظاهرة أو املشكلة واألزمة ،فال بد
أن نوجه االهتام أو ًال إىل أنفسنا ،قبل أن نوجهه إىل غرينا .وهذه املنهجية تلخصها اآلية القرآنية
{ق ُْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَ ْنف ِ
ُسك ُْم}((( ،فإزاء ك ّل هزمية ،إزاء ك ّل مرض وظاهرة سيئة ،ك ّل مصيبة على
رؤوسنا ،ينبغي أن نلتفت قبل ك ّل شيء إىل نصيبنا ،إىل دورنا ،إىل ما كسبته أيدينا.
ّإن واقع العرب الراهن هو أسوأ واقع ،واالهنيار يف حياهتم يهدد وجودهم نفسه .واهتام
اخلارج وحده وتربئة الذات والتعامل معها بنرجسية واستعالء يزيد تدهورنا وضعفنا وضياعنا.
وحنن هنا ال ندعو إىل جلد الذات واهتامها بك ّل السيئات واإلخفاقات ،وإنّما ندعو إىل
معرفة العلل واألسباب الكامنة يف فضائنا السياسي والثقايف واالجتماعي ،واليت أفضت بشكل أو
بآخر إىل الواقع السيئ الذي نعيشه .كما ّأن اخلارج يف عالقته معنا يف العامل العريب ،ليس بريئًا
من أزماتنا ومشاكلنا املزمنة ،بل هو شريك وفاعل حقيقي للكثري من املشاكل واألزمات.
ولكن الرؤية املتزنة اليت ندعو إليها ،هي اليت تبدأ باالستدارة إىل الداخل ،واكتشاف
الواقع ومعرفة مستوى مسامهتنا يف هذه املشكلة أو تلك األزمة ،..فال ميكن أن نواجه حتديات
املرحلة ،وهي حتديات صعبة ومعقدة ،باهتام اخلارج وتربئة الذاتّ .إن هذا النهج هو الذي أدام
الكثري من عناصر وحقائق التخلف السياسي والثقايف يف العامل العريب ،وهو الذي ب ّرأ الكثري
من النخب اليت كان هلا دور سيئ يف تطور األحداث اليت جرت يف حقب زمنية خمتلفة.
فالباري -ع ّز وج ّل -مل خيلق اإلنسان خلقًا جامدًا خاضعًا للقوانني احلتمية اليت
تتحكم به فتدبره وتصوغه بطريقة مستقرة ثابتة ،ال ميلك فيها لنفسه أية فرصة للتغيري
وللتبديل ،بل خلقه خلقًا متحركًا من مواقع اإلرادة املتحركة اليت تتنوع فيها األفكار واملواقف
واألفعال ،مما جيعل حركة مصريه تابعة حلركة إرادته ،فهو الذي يصنع تارخيه من طبيعة
قراره املنطلق من موقع إرادته احلرة ،وهو الذي ميلك تغيري واقعه من خالل تغيريه
لألفكار واملفاهيم واملشاعر اليت تتحرك يف واقعه الداخلي لتحرك احلياة من حوله.
وهكذا أراد اهلل لإلنسان أن ميلك حريته ،فيتحمل مسؤوليته من موقع احلرية.
((( سورة األنفال.53 /
((( سورة آل عمران.165 /
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ويدفعه إىل أن يواجه عملية التغيري يف اخلارج بواسطة التغيري يف الداخل ،فهو الذي يستطيع
أن يتحكم بالظروف املحيطة به ،بقدر عالقتها به ،وليس من الضروري أن تتحكم به.
فاإلنسان هو صانع الظروف ،وليست الظروف هي اليت تصنعه.
لذلك فإنّه ال جيوز وال يصح التضحية حبريات ومتطلبات الداخل العريب حتت مربر معارك
اخلارج وحتدياته احلامسة؛ إذ إنّه ال ميكن أن نواجه حتديات ومؤامرات اخلارج بشكل ف ّعال ،إال
إذا وفرنا متطلبات وحقوق وتطلعات الداخل ،..ولعلّنا ال جنانب الصواب ،حني القول :إنّنا يف
العامل العريب وخالل العقود اخلمسة املاضية قد قلبنا املعادلة؛ إذ سعت النخب السائدة إىل إقصاء
ك ّل القوى واملكونات حتت دعوى ومسوغ ّأن متطلبات املعركة مع العدو الصهيوين تتطلب ذلك.
ولكن النتيجة النهائية اليت وصلنا
وأصبح شعار (ال صوت يعلو فوق صوت املعركة) هو السائدّ .
إليها مجيعًا حاكمًا وحمكومًاّ :أن هذا اخليار السياسي والثقايف مل يوصلنا إال إىل املزيد من
التدهور واالحنطاط .وبفعل هذه العقلية أصبح العدو الصهيوين أكثر قوة ومنعة ،ودخلنا مجيعًا
يف الزمن اإلسرائيلي بك ّل تداعياته الدبلوماسية والسياسية واألمنية والثقافية واالقتصادية.
فتصحري احلياة السياسية واملدنية العربية ،مل يزدنا إال ضياعًا وتشتتًا وضعفًا .ولقد دفع
اجلميع مثن هذه اخلطيئة التارخيية .لذلك آن األوان بالنسبة لنا مجيعًا أن نعيد صياغة املعادلة.
فال انتصار تارخيي على العدو الصهيوين ،إال بارتقاء حقيقي ونوعي حلياتنا السياسية واملدنية.
فإرساء دعائم الدميقراطية وصيانة حقوق اإلنسان وتعميم وتعميق ثقافة احلوار والتعايش السلمي،
ك ّل هذه القيم واملمارسات واملتطلبات من صميم معركتنا التارخيية واحلضارية .وانتصارنا على
العدو اخلارجي مرهون إىل قدرتنا على إجناز هذه املتطلبات يف الداخل العريب.
فاإلكراه الديين والسياسي ،ال يصنع منجزات تارخيية ،وإن ُصنعت فسرعان ما
يتالشى تأثريها من ج ّراء متواليات اإلكراه وامتهان كرامة اإلنسان.
هلذا كلّه فإنّنا ندعو ك ّل الدول العربية ،ويف هذه اللحظة التارخيية احلساسة واملصريية،
إىل االستدارة واالهتمام بالداخل .فالقوة احلقيقية هي اليت ُتستمد من الشعب واملجتمع،
واخلطر احلقيقي هو الذي ينبع من الذات .فال مناص أمامنا اليوم حيث املؤامرات والتطورات
والتحوالت ،إال االلتحام وااللتصاق بشعوبنا .فهي عنوان العزة والقوة ،وهي سبيلنا لتعزيز
أمننا ووحدتنا ،وهي القادرة على إجهاض ك ّل املشروعات واملؤامرات .فلتتجه ك ّل مبادراتنا
حنو شعوبنا ،ولنعد االعتبار لك ّل القوى احلية والفاعلة يف املجتمع العريب.
إنّها حلظة تارخيية حامسة ،وتتطلب بال شك خطوات نوعية وحكيمة.
ويف هذا السياق نلتفت ونؤكد على النقاط التالية:
ضرورة بلورة مبادرات وطنية حقيقية ،تزيل االلتباسات ،وتؤكد خيار املصاحلة،
وتعمق من أسباب وعوامل الثقة بني السلطة واملجتمع.
فاالستدارة حنو الداخل تقتضي بشكل أساسي ،العمل على تعميق خيار املصاحلة،
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واالنسجام بني خيارات املجتمع وتطلعاته املتعددة والسلطة وخياراهتا السياسية واالقتصادية.
ّإن القوة احلقيقية اليت متلكها الدول يف مواجهة املخاطر والتحديات ،ليست يف حجم
األسلحة والترسانة العسكرية ،وإنّما يف الرضا الشعيب عنها .هلذا فإنّنا نؤكد على أمهية
أن تعمل احلكومات يف العامل العريب على صياغة األطر واملؤسسات ،اليت هتتم حباجات
املواطنني ،وتنصت إىل أحواهلم وأوضاعهم ،وتعمل وفق آليات واضحة لتعميق خيار الرضا
الشعيب عن األداء واخليارات السياسية للحكومات.
ّإن التطلعات والطموحات ،سواء كانت خاصة أو عامة ،ال ميكن حتقيقها دفعة واحدة ،وإنّما
هي حباجة إىل مدى زمين تتحرك فيه ،وتقترب شيئًا فشيئًا صوب اهلدف والتطلع املرسوم.
هلذا فإنّنا ندعو ك ّل األطراف يف العامل العريب ،إىل األخذ بعني االعتبار الظرف الزمين
احلساس الذي تعيشه املنطقة.
إنّنا نشعر بأمهية جدولة مشروعات التطوير واإلصالح ،وذلك من أجل أن تتجه ك ّل
الطاقات والكفاءات صوب األهداف والغايات الوطنية املشتركة.

العرب وصدمة الراهن

بعد عقود طويلة ،رفعت خالهلا النخب السياسية السائدة يف الوطن العريب ،الكثري من
الشعارات واليافطات الكربى ،وصلنا فيها إىل نتائج خمزية وإخفاقات وخيمة .فك ّل الشعارات
واليافطات الكربى أصبحت الوقائع املضادة هي الواقع الشاخص والقائم ،فبدل احلرية ازدادت
الديكتاتورية وأشكال االستبداد يف الفضاء العريب .وبدل الوحدة بك ّل مستوياهتا ازددنا تشظيًا
وجتزئةً .وبدل العدالة تضخمت مستويات الظلم وغياب املساواة يف املجتمعات العربية.
ولع ّل الدرس اهلام الذي نستفيده من هذه التجارب السياسية الطويلة ،هو ّأن االستبداد
السياسي ،وغياب احلريات العامة ،واالنتهاك املتواصل حلقوق اإلنسان ،ال تقود ك ّل هذه
الوقائع إال إىل اخلراب والفساد والفشل.
والنخب السياسية السائدة فشلت فش ًال ذريعًا يف إدارهتا لشؤون أوطاهنا ،بفعل االستبداد
ومتوالياته ،فال ميكن للظلم السياسي أن يقود إىل صيانة احلقوق ،فاالستبداد السياسي بك ّل
عما يعاين منه الواقع العريب اليوم من مشاكل وأزمات.
صوره وأشكاله ،هو املسؤول األول َّ
فالعرب اليوم هم ضحية تارخيية ألنظمة سياسية مستبدة ،عملت ك ّل شيء من أجل
وضخمت التناقضات الداخلية
فضحت بالنسيج االجتماعي العريبَّ ،
استمرار سلطاهنا املطلقَّ ،
األفقية والعمودية ،من أجل استمرار هيمنتها املطلقة.
مذل ألعداء األمة يف اخلارج ،وأصبحت ذي ًال تابعًا ملحاور خارجية من
خضعت بشكل ّ
أجل أن تستمد من هذه املحاور اخلارجية القوة والقدرة لقمع الداخل العريب.
لدرجة ّأن العامل العريب بأسره اليوم ،يعيش مكشوفًا على ك ّل الصعد أمام مؤامرات
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اخلارج وخمططاته اخلطرية.
لذلك ومع ّأي أزمة هيكلية أو نوعية يواجهها املجال العريب ،تتجه مباشرة األسئلة إىل
الواقع التأسيسي ،فاألزمات السياسية تقود إىل طرح مجلة اخليارات السياسية اليت تسري
عليها هذه الدولة أو تلك .واإلخفاق االقتصادي يفضي إىل طرح اإلشكاليات ذات الطابع
التأسيسي اليت تتجاوز احلقل االقتصادي.
وهكذا جند -وبعد هذه العقود العديدة من االستقاللّ -أن الدولة العربية ،ال زالت
وأن األسئلة واإلشكاليات املطروحة يف فضائها ،هي األسئلة ذاهتا
تعيش يف املربع األولّ ،
املطروحة يف العقود املاضية ،والفارق اجلوهري على هذا الصعيد هو يف املستوى واملآالت
املترتبة على هذه األسئلة واإلشكاليات.
وحينما ارتفع صوت املطالبة باإلصالح يف العامل العريب ،جتمعت إرادات األنظمة السياسية
ومشروعاهتا من أجل خنق هذا الصوت .وأصبحنا اليوم نعيش معادلة مذهلة وخطرية يف آن :فإما
االستبداد وغياب احلريات ،أو الفوضى واحلروب األهلية املضمرة والصرحية .فال إصالح سياسي؛
ألنّه يقود إىل الفوضى ،وإبراز التناقضات الطائفية والعرقية والقومية يف الوطن العريب.
وهكذا جند ّأن الوطن العريب من أقصاه إىل أقصاه يعيش اليوم بني خطرين :خطر
استمرار االستبداد بك ّل صنوفه وأشكاله ،وخطر الفوضى واحلروب الداخلية ،اليت تدمر
النسيج االجتماعي العريب بك ّل مكوناته وأسسه.
من هنا فإنّنا اليوم حباجة إىل وعي عميق بأوضاعنا وأحوالنا ،حىت نتمكن مجيعًا
من جتاوز حبائل االستبداد السياسي وخمططاته اليت جتعلنا أسرى عناوين ويافطات،
تزيد من تراجعنا وتأخرنا على خمتلف الصعد واملستويات.
واإلصالح السياسي الذي نرى أمهية أن تنخرط الدول العربية فيه ،وتعمل على االلتزام
مبتطلباته ومقتضياته ،ال يتحقق دفعة واحدة ،وإنّما هو حباجة إىل مدى زمين وخطط استراتيجية
ومرحلية ،حىت تنقل الواقع العريب من حال إىل حال .وال بد أن ندرك يف هذا السياق ،أنّه كما ّأن
اإلصالح ال ميكن أن يتحقق دفعة واحدة ،كذلك ال ميكن والعتبارات أمنية وسياسية واجتماعية
واقتصادية واستراتيجية ،أن تتراخى إرادة اإلصالح أو تتراجع عن مقتضياته ومتطلباته.
فاإلصالح السياسي يف الدول العربية اليوم أضحى ضرورة ماسة ليس فقط للشعوب
العربية ،بل هو ضرورة ملحة قبل ك ّل شيء للحكومات العربية.
فالتحديات واملشاكل اليت تواجه اجلميع اليوم تتطلب خطوات نوعية ،تعيد تأسيس
املمارسة العربية السياسية على أسس أكثر صالبة ومتانة ،وهذا ال يتحقق إال بفعل اإلصالح
السياسي ومتوالياته املتعددة.
وبروز التناقضات العمودية واألفقية يف املجتمعات العربية ،ال ميكن معاجلتها إال بإدارة
حكيمة ،مرنة ،تنصت إىل إيقاع الواقع ،وتتفهم حاجات وتطلعات ك ّل املكونات والتعبريات.
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من هنا فإنّنا أحوج ما نكون اليوم إىل بلورة الرؤية واخليار العريب بعيدًا عن
ضغوطات االستبداد السياسي وخماوف الفوضى واحلروب الداخلية .إنّنا مع اإلصالح
السياسي؛ ألنّه جسر عبورنا إىل املستقبل.
والذي يقود إىل الفوضى ليس اإلصالح ،وإنّما استمرار الفساد واالستبداد السياسي
يف الوطن العريب ،..فالفوضى وتضخم التناقضات الداخلية يف االجتماع العريب ،هو الوليد
الطبيعي لعقود من االستبداد وغياب العدالة واحلريات .واإلصالح السياسي الذي ينشد
احلرية وصيانة حقوق اإلنسان واحترام اخلصوصيات الثقافية لك ّل مكونات االجتماع العريب،
هو سبيلنا لتجاوز ك ّل خماطر وحتديات املرحلة.
فالطائفية املقيتة املستشرية اليوم يف جسم األمة ،هي إحدى الثمار السيئة لبنية االستبداد
السياسي ولغياب احلريات العامة يف األمة ،..فاالستبداد ال حيمي استقرار األمة ،وإنّما يزيد من
مآزقها وأزماهتا .وخيطئ من يتصور ّأن الديكتاتورية السياسية هي اليت حتمي خيارات األمة
العليا .وإنّما على العكس من ذلك متامًا .حبيث ّإن الديكتاتورية السياسية هي السبب العميق
ألزمات األمة كلّها .وال حياة جديدة لألمة ،إال بإهناء حقبة االستبداد السياسي يف األمة.
وهذا يتطلب العمل على تفكيك بنية االستبداد السياسي الثاوية يف نفوس وعقول
اجلميع ،وتعميق خيار اإلصالح واحلريات والوحدة يف األمة.
ومن طبيعة حتديات املرحلة وتطورات الراهن ،نستطيع القولّ :إن اخنراط الدول
العربية يف مشروع اإلصالحات السياسية واالقتصادية والثقافية ،هو اخليار األسلم للحفاظ
على األمن وصيانة االستقرار السياسي واالجتماعي.
بأي حال من األحوال التسويف والتأجيل .فاستمرار
وذلك ّ
ألن الواقع اليوم ،ال حيتمل ّ
األوضاع السيئة على حاهلا أضحى مكلفًا لألوطان واملجتمعات العربية على أكثر من صعيد.
وال خيار حقيقي أمام املجال العريب إال االستجابة إىل مطالب اإلصالح اليت ع ّبرت عنها
أطياف املجتمعات العربية وقواها احلية واملتعددة.
فك ّل أحداث الراهن العريب وتطوراته ،تثبت بشكل ال لبس فيه ّأن العامل العريب من
أقصاه إىل أقصاه يعيش حلظات حرجة وحتديات مصريية ومنعطفات نوعية .وبدون بلورة
االستراتيجية العربية املطلوبة ،القادرة على االستجابة الفعالة لك ّل هذه التحديات ،سنجد
أنفسنا مجيعًا دو ًال وجمتمعات ،وحنن نعيش خارج حركة التاريخ.
فنحن كعرب نواجه انقسامات وتشظيات على املستويني الرمسي واألهلي .فاملجتمعات
العربية تتآكل من الداخل ،والدول العربية مل تتمكن من اخلروج من حمنها الداخلية
والذاتية .فال املجتمعات العربية بك ّل خنبها ودوائرها ،متكنت من التغلب على مآزقها ،كما
ّأن الدول ومؤسساهتا القومية ،مل تتمكن من صياغة نظام عالقة ف ّعال ،يضمن مصاحل
فإن العامل العريب بدوله وجمتمعاته،
اجلميع ،ويستجيب بدينامية إىل تطورات املرحلة .هلذا ّ
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يعيش حالة انكشاف خطرية على املستويات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية واألمنية.
حولت الساحة العربية إىل فضاء للصراع الدويل واإلقليمي ،كما فاقمت
ّ
وإن حالة االنكشاف َّ
من تناقضات وتشظيات املجتمعات العربية العمودية واألفقية.
والعجز العريب العميق ،هو الواقع الذي تعكسه ك ّل التصرحيات واملمارسات الدبلوماسية
والسياسية ،فمن جهة حنن نعيش -كفضاء استراتيجي وسياسي -حلظة من االنكشاف
املفتوحة على ك ّل التداعيات واملخاطر .ومن جهة أخرى ،إنّنا -كعامل عريب -نعيش حالة
عجز عميقة ،متنعنا مجيعًا دو ًال وجمتمعات من مواجهة ك ّل هذه املخاطر والتحديات.
حبيث أصبحنا مجيعًا بال حراك وبال فعالية ،وتنهش يف جسمنا ك ّل األمراض واآلفات.
واألمم األخرى القريبة والبعيدة تعمل بك ّل إمكاناهتا الستثمار هذه اللحظة ،وتثبيت مصاحلها
االستراتيجية واالقتصادية واألمنية ،على حساب مصاحل العرب الراهنة واملستقبلية.
ويف التقارير األخرية اليت أصدرهتا األمم املتحدة حول التنمية البشرية العربية ،أكدت
على أهم الثغرات اليت تواجه املجتمعات العربية اليوم ،وهي افتقاد احلرية ،ونقص املعرفة،
وتغييب دور املرأة .كما ّأن احللول اليت اقترحتها هذه التقارير هي تشجيع الدميقراطية،
واحلكم الصاحل ،وبناء جمتمع املعرفة ،ومتكني النساء.
ويبدو ّأن العامل العريب سريزح حتت نري وتأثري ك ّل هذه املشاكل واألزمات ،إذا مل
نب خيار الدميقراطية ،سواء على صعيد تشكيل السلطة السياسية ،أو كنسق للعالقات بني
يت َ
خمتلف مكونات وتعبريات املجتمعات العربية.
وهنا حنن ندرك ّأن الدميقراطية كخيار وثقافة وإجراءات ،ليست حلاَّ
سحريا ملشاكلنا
ًّ
وأزماتنا ،ولكنّها الوحيدة القادرة على ضبط نزعات التشظي واالنفالش ،كما أنّها هي
القادرة على خلق املناخ السياسي والثقايف واالجتماعي القادر على إدارة خالفات وتناقضات
وإن ّأي تباطؤ يف مشروع التحول حنو الدميقراطية،
الساحات العربية بأق ّل خسائر ممكنةّ .
سيكلف العامل العريب بأسره الكثري من الكوارث واملآزق.
فأزماتنا عميقة ،ومآزقنا عديدة ،وآفاق املعاجلة حمدودة .وال خيار أمامنا إذا أردنا
اخلروج من هذا الواقع بأق ّل خسائر ممكنة ،إال باملبادرة لتبين خيار الدميقراطية ،حىت
خيرج العامل العريب من مأزق العالقة امللتبسة واملتوترة بني الدولة واملجتمع ،وحىت نتمكن
من ضبط نزعات وتناقضات املجتمعات العربية حبيث ُتدار ك ّل هذه التباينات والتناقضات
بطريقة سلمية  -حضارية ،خترجنا من حالة االستئثار واالستبداد ،ولكن ال تدخلنا يف أتون
الصراعات املذهبية والطائفية والقبلية واملناطقية.
فالدميقراطية هي سبيل حتررنا وانعتاقنا من ك ّل هذه املآزق ،كما أنّها هي طوق
جناتنا من ك ّل املحن والفنت الداخلية.
وك ّل املشكالت اليت ُيفترض أو ُيعلن عنها باستمرار أنّها تعيق املمارسة الدميقراطية،
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لن يكون يف اإلمكان حلّها ومعاجلتها ،إال باالستناد إىل الدميقراطية وآلياهتا ومراكمة
التجربة الدميقراطية على املستويني السياسي واالجتماعي.
ولقد آن األوان بالنسبة لنا ،أن خنرج من اخلديعة التارخيية اليت وقعنا فيها .فال
مقايضة بني التنمية والدميقراطية ،أو بني االستقرار واحلرية .فال تنمية بدون دميقراطية،
وإن االستبداد السياسي ،يعطل الكثري من قدرات
وال استقرار عميق وحقيقي بدون احلريةّ .
أمتنا وطاقاهتا ،وخيرجها من املعركة احلضارية مع العدو الصهيوين .فالدميقراطية هي
بوابة انتصارنا احلضاري على الغدة السرطانية املغروسة يف جسدنا العريب واإلسالمي.
وإن الدميقراطية اليوم ،أصبحت مشروعًا ممكنًا وقاب ًال للتحقق يف جمالنا العريب .وهناك
ّ
العديد من العوامل والظروف املواتية إلجناز هذا التطلع التارخيي .ومهمتنا هي العمل على توظيف
هذه العوامل والظروف ،مبا خيدم متتني القاعدة االجتماعية والسياسية ،وتفعيل دور النخبة باجتاه
توسيع املشاركة العامة ،وتقوية مؤسسات املجتمع املدين ،واحل ّد من تغ ّول السلطة واستبدادها.

اجملتمع والدولة يف اجملال العربي ..وسياقات التحول

تسود العـامل املعاصر أسئلـة ملحـة حول الراهن حبقوله املختلفة واملستقبل بآفاقه
العديدة .إذ جند ّأن األمم والشعوب ،تسعى جاهدة بك ّل ما أوتيت من قوة وإمكانات لتؤكد
نفسها وإرادهتا يف هذا العامل املتشابك واملليء بالطموحات والتطلعات واإلرادات املتباينة.
فصورة العامل املعاصر باندفاعاته واكتشافاته وبأزماته وحروبه وحتالفاته وانقساماته ،يدفع
باجتاه ضرورة بلورة موقع متميز للفضاء العريب واإلسالمي يف هذا العامل املعاصر.
فإن فحص الراهن ،ومعرفة اجتاهات حركته السياسية والثقافية واحلضارية،
هلذا ّ
ومكونات الفعل احلضاري ،وممكنات االنطالق والنهوض ،كلّها تساهم يف اكتشاف املوقع
املناسب والطموح املمكن الذي ينبغي أن نسعى إىل إجنازه وتنفيذه.
فالتطورات اهلائلة اليت جتري يف أرجاء املعمورة ،وعلى خمتلف الصعد واملستويات،
تدفعنا إىل ضرورة إحداث حتوالت تارخيية ونوعية يف واقعنا ،حىت يتسىن لنا االستفادة
واالستجابة النوعية لتلك التطورات املذهلة.
وفنيا ،لالستفادة
وعقليا ًّ
نفسيا ًّ
فالوعي بالتطورات هو يف جوهره ،تنمية الذات وتأهيلها ًّ
منها ،وتوظيفها مبا خيدم راهن األمة ومستقبلها.
وهذا التحول النوعي ،هو بداية تنظيم املجتمع الذي خيلق التقدم ،ويندفع إىل أسبابه
ذاتيا .وهذا مما حي ّول األفكار والقناعات العامة إىل إرادات إنسانية متواصلة
وموجباته ًّ
ومتعاظمة ،تضمن استمرار فاعلية التقدم والتطور يف املحيط املجتمعي.
ويف مناخ العوملة والكوكبة اليت تزداد فيه حتديات السيادة واالستقالل ،حنن أحوج ما نكون إىل
فحص طبيعة العالقة بني الدولة واألمة يف جمالنا العريب واإلسالمي ،حىت يتسىن لنا تطوير هذه
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العالقة ،وإنضاج أطرها املشتركة؛ لنتمكن من جماهبة حتديات ومتطلبات مشروع العوملة والكوكبة.
وال جنانب الصواب حني القولّ :إن جزءًا من األزمة يرتبط بتصور مجيع األطراف
للعالقة بني الدولة واألمة ،وهو تصور قائم على ّأن متطلبات الدولة متناقضة مع طموحات
وأن تطلعات هذه األخرية ال تنسجم وضرورات الدولة .وهبذا يكون التصور السائد
األمةّ .
ّأن كل طرف ال ميكن أن ميارس دوره ووظيفته إال على حساب الطرف اآلخر.
وال ريب ّأن هذا التصور اخلاطئ ،يفرض صيغة مقترحة للعالقة ،ال تتعدى نسق
وأن اهتراء
التبعية والضعف املتبادل .مبعىن ّأن ضعف الدولة ضرورة لربوز قوة األمةّ ،
وتآكل هياكل األمة الثقافية واالقتصادية واحلضارية مقدمة الزمة الستمرار الدولة يف بناء
فإن هذا التصور يغذي بشكل أو بآخر حالة التوتر والفجوة
مؤسساهتا وهياكلها .وبالتأكيد ّ
املوجودة بني األمة والدولة يف املجالني العريب واإلسالمي.
وإن استمرار الفجوة والتوتر بني الدولة واألمة يف املجالني العريب واإلسالمي ،جيعل
ّ
األمة حتارب نفسها ،وتعيق مسرية هنضتها ،وحتول دون االنطالق يف رحاب البناء والتنمية.
والشك ّأن تراكم هذا التوتر ،هو الذي أدى إىل بروز احلروب األهلية الصرحية ،اليت
اسُتخدم فيها ك ّل أشكال العنف والقتل والتدمري ،واملضمرة اليت تتغذى من ثقافة اإلقصاء
والتكفري ،اليت جتعل الفضاء االجتماعي أشبه ما يكون بكانتونات منفصلة عن بعضها ،وك ّل
طرف حيمل عن اآلخر رؤية ضيقة ومشوهة وذات أفق صراعي حمموم.
ووسط هذا الصراع املحموم ،والذي يأخذ أشكا ًال خمتلفة ومتباينة ،يتضاءل مستوى
االهتمام بقضايا األمة احليوية واملصريية ،وتتغول مشكالت الداخل العريب واإلسالمي،
وتضيع البوصلة النظرية واملفاهيمية ،اليت حتدد أوليات الصراع وآليات املواجهة ،وحتول
دون تشتت اجلهود والطاقات؛ فيصبح اجلميع يعيش مرحلة الالتوازن ،وتتبخر آمال األمة
بالنهضة ،وتتهدد ك ّل مكاسب األمة االجتماعية والسياسية ،وختتلط األمور بشكل فوضوي،
ومما يع ّزز هذه اللحظة التارخيية الصعبة استخدام ك ّل األطراف آلليات احلرب ووسائل
املعارك العسكرية .ويف هذه اللحظة تنتقل مشروعات الدولة من مشروعات التنمية والتعمري
إىل مشروعات القمع وزيادة جرعة االستبداد واستخدام القوة الغامشة.
كما ّأن األمة تنشغل عن أهدافها احلضارية ،من أجل مشروع رد احليف والظلم عن
جسمها وكياهنا ومقدساهتا.
وال خمرج من هذه اللحظة التارخيية إال بإعادة تنظيم العالقة بني فضائي األمة
والدولة ،حبيث تتسق وتتناغم اإلرادة اجلمعية جتاه البناء والتنمية ومتطلباهتما السياسية
والثقافية واالقتصادية واحلضارية.
والوجودات االجتماعية ليست واحدة أو آحادية ،وإنّما هي حتتضن ك ّل أشكال التعدد
آحاديا يف فكره وميوله وانتمائه السياسي والفكري.
والتنوع .وال ميكننا أن نتصور جمتمعًا ًّ
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وإنّما دائمًا تتعدد االنتماءات السياسية والفكرية ،وتتنوع امليوالت واألهواء .والوجود
االجتماعي احلضاري ،هو الذي جيترح أطرًا أو صيغًا ممكنة ومتاحة للتعايش والوحدة
والتآلف بني مجيع هذه األطياف.
واحتدام الزناعات واحلروب يف املجتمع الواحد ،أو بني الدولة واملجتمع ،ليس من ج ّراء وجود
حاالت التنوع واالنتماءات املتعددة ،وإنّما هو من ج ّراء التعاطي مع هذه احلاالت بعقلية قسرية
فإن
وقهرية وهتميشية .وال شك ّأن العنف ال يؤدي إال إىل مثله ،وكذلك القسر والقهر .لذلك ّ
استخدام القوة املادية يزيد من حاالت االحتدام بني املجتمع والدولة معًا .فالدولة القهرية ال تصنع
اجتماعيا ،وإنّما هي تؤسس لزناعات وحروب عديدة .فهي يف حقيقة األمر مشروع مفتوح
سلمًا
ًّ
للصراعات والزناعات واالحتقانات االجتماعية والسياسية وتفاقم العصبيات بك ّل أشكاهلا وألواهنا.
فالوصول إىل مستوى متقدم من العالقة اإلجيابية بني األمة والدولة ،هي خالصة
استحقاقات ومناشط متعددة تتراكم على املستوى املجتمعي إىل درجة انبثاق حقائق جديدة على
املستويات السياسية والنفسية والثقافية واالجتماعية تنسجم ومتطلبات خلق منط جديد من
وإن تواصل اجلهود واستمراريتها ،هو شرط
العالقة اإلجيابية والتكاملية بني األمة والدولةّ .
تراكمها التارخيي وعدم ختبطها وتنظيمها وفق سياق معريف يتجه حنو القضايا املركزية.
لذلك جند ّأن النصوص اإلسالمية تؤكد على ّأن التفكر والتدبر ،الفهم والعلم واحلكمة والذكر،
هي من املفردات اليت تتكامل من أجل خلق هذه السياق املعريف املتواصل .وإنّه من دون العقل
كعنوان جامع لتلك املفردات ال ميكن لفرد أو أمة أن تفلح يف حياهتا الراهنة واملستقبلية.
الس ِعريِ}((( .فالعقل كصانع
قال تعاىلَ { :وقَالُوا َل ْو كُنَّا ن َْس َم ُع أَ ْو َن ْع ِق ُل َما كُنَّا ِفي أَ ْص َح ِاب َّ
للمعرفة وناظم هلا ،هو الذي يوفر التراكم املعريف املطلوب ،من خالل يقظته وإعماله يف الوقائع.
وإن بوابة تسوية العالقة بني األمة والدولة يف الفضاء العريب واإلسالمي ،تفعيل دور
ّ
ألن تنمية أنشطة
املجتمع األهلي  -املدين ،وتعظيم دور ووظائف مؤسسات األمة ،وذلك ّ
املجتمع األهلي  -املدين ،ستمأل الكثري من الفراغات اليت متلؤها عادة إرادة الدولة ،مما يوسع
سلطتها ،وُيخضع خيارات املجتمع إىل متطلباهتا االستبدادية والبعيدة عن الشرعية الدينية
والقانونية .والوضعية التارخيية الراهنة ،تدفعنا بك ّل معطياهتا حنو تفعيل واقعنا املجتمعي،
وتنشيط دور حركة املجتمع يف جماالت البناء والعمران .فاخنراط شرائح املجتمع يف احلياة
العامة من الشروط األساسية للوصول إىل حالة التوازن والتكامل املطلوبة بني األمة والدولة
يف املجالني العريب واإلسالمي .وحركية املجتمع األهلي ،واجلهد املتواصل لتأسيس وتطوير
بىن املجتمع املدين ،ال يتم بعيدًا عن الدولة .وخيطئ من يتصور ّأن بناء املجتمع املدين ،يعين
االستغناء عن الدولة ومؤسساهتا ،فاألمة حباجة إىل الدولة ومؤسساهتا التنفيذية والقضائية
والتشريعية ،وهبذا البد من القولّ :إن األمة حباجة إىل كال األمرين :جمتمع مدين فاعل

((( القرآن الكرمي ،سورة امللك ،آية (.)10
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ميارس دوره ويقوم بوظائفه احلضارية ،ودولة عادلة ترعى شؤون األمة ،وتقوم بدورها يف
إطار عزة األمة وشهودها احلضاري .ويف هذا السياق «استق ّر مفهوم املواطنية كأساس للعالقة
بني املجتمع والدولة .أي كأساس للعقد االجتماعي القائم بني الطرفني ،حيث تكون الدولة
ناظمًا وضابطًا هلذه العالقة ،ويكون املجتمع حقل ممارسته حلقوق املواطن الفرد وحقوق
اجلماعة الوطنية يف ظ ّل قوانني ومؤسسات الدولة ويف ظ ّل نظام دميقراطي يشكل آلية تنظيم
هذه العالقة واملرجعية األخرية للدولة واملجتمع معًا .إذنّ ،إن املواطنية هي القاعدة األساس
اليت يقوم عليها مفهوم املجتمع املدين .وهبذا املعىن يتجسد مفهوم املجتمع املدين يف املجال
الذي ينتظم فيه املواطنون كأفراد يف نقابات وأحزاب ومجعيات غري حـكومية ،وميارسون
نشـاطات مستقلة عن سياسات أهل احلكم ،لكنّهم ميارسون تأثريًا مباشرًا وغري مباشر يف
هذه السياسات .وهذا املجال (املدين) غري ملتحق بالدولة وسياستها ،ولكنّه أيضًا غري خارج
عليها .وإنّه مستق ّل باملعىن اإلجيايب املؤثر يف الدولة .والدولة من جهتها حيادية ،أي أنّها ال
تطغى عليه وال تستتبعه ،بل حتافظ عليه وحتميه يف إطار النظام العام واملصلحة العامة»(((.
وإن هذا التفاعل والتكامل بني الطرفني ،هو التوليفة التارخيية اليت متكنت من نقل
ّ
املحيط العريب واإلسالمي من واقع التخلف إىل رحاب التقدم واحلضارة.
واختالل هذه التوازن يبدأ حينما تتخلى األمة عن دورها أو تضعف قدراهتا النوعية .فمع
تراجع األمة مبؤسساهتا تتغ ّول الدولة ،وختت ّل جماالت وحقول بفعل اختالل التوازن« .واملجتمع األكثر
دميقراطية هو أيضًا ذلك املجتمع الذي يصنع احلدود األكثر صرامة أمام هيمنة السلطات السياسية
على املجتمع وعلى األفراد .وهذا يعين ّأن املجتمع األكثر حداثة هو ذلك املجتمع الذي يعترف ،بأكرب
قدر من الوضوح ،باملساواة يف احلقوق لك ّل من العقلنة والتذويت ،وبضرورة تآزرمها املتبادل.
الدميقراطية هي ليست انتصار الواحد ،وال حتول الشعب إىل حاكم .إنّها ،على العكس
من ذلك جعل املؤسسات تابعة للحرية الشخصية واجلماعية .فهي حتمي هذه احلرية
من السلطة السياسية  -االقتصادية ،من جهة ،ومن القمع الذي ُيمارس من قبل القبيلة
والتقاليد ،من جهة ثانية .وهي حتمي نفسها من نفسها أيضًا ،أي من عزلتها داخل نظام
سياسي مغلق بني ال مسؤولية الدولة وطلبات األفراد ،وداخل فراغ متلؤه مبصاحلها اخلاصة
وبصراعاهتا الداخلية وخبطابيتهاّ .إن ضغط الدولة على املجتمع هو كبري بالضرورة يف
أيامنا ،بفعل إحلاح مشكالت التحديث والتنافس االقتصادي والعسكري.
فإن تعزيز الذات هو املهمة ذات األولوية ،وجمتمعاتناًّ ،أيا كانت أوضاعها،
من هناّ ،
متيل حنو اخلضوع :إما لقانون احلاكم ،وإما لقانون السوق ،والدميقراطية تستلزم صمود
روحية احلرية واالستقالل واملسؤولية يف مبدأي احلكم هذين»((( .ومؤسسات التنشئة
((( جملة املنطلق ،العدد املئة والواحد والعشرين ،ص ،19خريف  -شتاء (1999 - 1998م)1419 ،هـ.
((( املصدر السابق ،ص.186
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االجتماعية والتعليم والثقافة والتربية ،تقوم يف هذا اإلطار بغرس أسس الذاتية احلرة
والثقافة املسؤولة يف أبناء املجتمع .فإرادة اإلنسان احل ّر وثقافة احلرية واملسؤولية ،مها سبيل
تكريس حقائق الدميقراطية يف الواقع املجتمعي.
«واستقرار املجتمع املسلم وجناح حركات اإلصالح فيه لن يترسخ إال من خالل عقلية جمتمع
الشورى ونظامه ،والتزام املنهج السلمي املدين مبدءًا يف السعي السياسي لإلصالح والتغيري .وهلذا
فإن من املهم أن ندرك ّأن املنهج الشوري يف جوهره أمر مبدئي مفاهيمي وتربوي جيب أن يترسخ
ّ
يف ضمري األمة على خمتلف مستويات التربية والتعليم والتنظيم والتعامل فيها ،وليس جمرد قضية
هيكلية تنظيمية يف تشكيل مؤسسات احلكم يأخذ االستبداد فيها ألبسة ووجوهًا متغرية»(((.
فتعميق مفاهيم احلوار والسلم املجتمعي واملجادلة باليت هي أحسن ونسبية احلقيقة
والتسامح ،كلّها تساهم يف إهناء موجبات التوتر وعوامل الصدام العنيف يف داخل املجتمعات
العربية واإلسالمية .فالتكامل بني الدولة واملجتمع يف سياق وطين  -حضاري متواصل حباجة
إىل توفر الشروط التارخيية املؤهلة لكال الطرفني ملمارسة أدوارمها املطلوبة دون التعدي على
الطرف اآلخر .وال شك ّأن القيم احلضارية اليت تكرس يف الواقع املجتمعي حالة االستقرار
السليم ،هي من العوامل األساسية خللق تلك الشروط التارخيية اليت تطلق مبادرات تارخيية
باجتاه إجناز مشروع توافقي بني الدولة واملجتمع يف الفضاء العريب واإلسالمي.
فال تكامل وتفاعل حضاري بني الدولة واملجتمع ،إذا مل تدخل القيم احلضارية السالفة
الذكر يف نسيج كال الطرفني ،ويتم متثلها يف السلوك اخلاص والعام ،يف دوائر الدولة ومؤسساهتا،
وهياكل املجتمع ومؤسساته األهلية واملدنية .فال بد أن تتحول هذه القيم إىل قوة مادية وحقائق
قائمة يف الواقع العام ،نصنع من خالهلا سياق التفاعل والعالقة السليمة بني الدولة واملجتمع.
ويف هذا اإلطار تتجسد إحدى مهمات السلطة والدولة :وهي أن «تواكب حركة املجتمع
وإنتاجيته ،وتلتقط اجتاهات النمو وتسعى لتصويبها وتسريعها ،هي (السلطة) اليت ميكن احلكم
على أدائها السياسي بالنجاح ،واإلخفاقات السياسية للدولة العاملثالثية تعود يف جزء أساسي منها إىل
فشلها يف التقاط اجتاهات النشاط االقتصادي واالجتماعي ملجتمعها ،أو تعود إىل اعتقادها أنّه بفرض
أمناط إنتاجية جديدة مغايرة ومعاندة لتلك املوجودة تستطيع أن حتقق التقدم املطلوب»(((.
فالدولة معنية يف ك ّل الظروف واألحوال مبصاحل األمة واملجتمع ،ولذلك ينبغي أن
تسعى إىل تأمني مصاحل األمة ومحاية مكتسباهتا وقيمها وإبداعاهتا ومنجزاهتا.
ومن هنا نصل إىل حقيقة أساسية وهيّ :أن مدخل الوفاق والتكامل بني الدولة واألمة،
هو التزام الدولة مبصاحل األمة واجتاهات الرأي العام املتوفر فيها .فكلّما اقتربت الدولة
((( جملة إسالمية املعرفة ،العدد اخلامس عشر ،ص  ،104السنة الرابعة ،شتاء 1419هـ 1999 /م ،تصدر عن
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
((( جملة املنطلق ،العددان املئة ومثانية واملئة وتسعة ،ص  ،67صيف وخريف 1994م1415 /هـ.
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من مفهوم االلتزام ،تعمقت أسباب الوئام والتفاعل بني الدولة واملجتمع .والعكس مبعىن ّأن
ابتعاد الدولة عن مصاحل األمة واملجتمع وعدم خضوعها الجتاهات الرأي العام ،يعين على
املستوى الفعلي ابتعاد الدولة يف خياراهتا وسياساهتا عن مصاحل األمة احلقيقية ،مما جيعل
العالقة بني الطرفني متوترة وذات طابع صدامي« .ومما تقدم ،بات باإلمكان رسم معادلة
لالستقرار السياسي أو لالضطراب يف خمتلف املجتمعات السياسية ،فكلما تقاربت مشاريع
الدولة وسياساهتا ومناهجها التربوية مع مصاحل املجتمع وقيمه ،كلّما ارتقت هذه الدولة،
وتقدم معها املجتمع ،وظهرا مؤتلفني متفاعلني .وكلّما تباعدت املشاريع والتطلعات كلّما
ازدادت مشاعر اخلوف واالعتراض والنقمة لدى خمتلف شرائح املجتمع»(((.
والدين اإلسالمي يف هذا املجال أرسى مجلة من القيم واملبادئ اليت حتافظ على حيوية
الناس وحرياهتم ،وتدافع عن حقوقهم ،وترذل استخدام القوة والظلم يف العالقات اإلنسانية
واالستبداد واالستفراد بالرأي واحلكم ،وجتعل من الشورى وتداول الرأي واألمر والتسامح
والتضامن والتعاضد من القيم الضرورية اليت ينبغي أن تتعمق يف النسيج املجتمعي.
وحىت متارس األمة دورها احلضاري ،حباجة إىل سيادة الشورى يف حميطها ومكوناهتا
الثقافية واالجتماعية والسياسية ،وذلك ألنّها (الشورى) القادرة على تعبئة ك ّل الطاقات جتاه خيارات
األمة احلضارية ،وهبا يتم جتاوز العقبات اليت حتول دون االستفادة من خريات األمة وثرواهتا.
ومما سبق ،نستطيع أن نفهم أمهية التحول النوعي يف طبيعة العالقة وسياقها وآفاقها
بني الدولة واألمة يف املجالني العريب واإلسالمي .بوصفه آلية نوعية ونقلة كيفية هتيئ هذا
املجال لالخنراط اجلاد واحليوي يف شؤون العامل .وكلّما تأخر أو تباطأ هذا املجال يف تنظيم
هذه العالقة وتأسيسها وفق نسق حضاري جديد ،ابتعد هذا املجال عن أسباب النهضة وعوامل
التطور والتقدم .فحجر الزاوية يف مشروع التقدم والنهضة ،هو قدرة العامل العريب واإلسالمي
على بلورة منط حضاري للعالقة بني الدولة واألمة ،حبيث تكون هذه العالقة تفاعلية -
فإن قدرتنا على إجناز هذا
تواصلية وبعيدة عن ك ّل أسباب الكيد والتوتر واإلقصاء .وبالتايل ّ
النمط من العالقة ،هو الكفيل بإجناز مفاهيم التغيري والنهضة يف الواقع املجتمعي.
فاالختيار احلضاري الذي يسمح بتعبئة ك ّل الطاقات وحتشيد ك ّل اجلهود واالستفادة
من ك ّل اإلمكانات ،هو ذلك االختيار الذي يستند يف خططه وبراجمه إىل عالقة حضارية
متوازنة بني الدولة واألمة ،حبيث يقوم ك ّل طرف بتأدية أدواره ووظائفه على أكمل وجه.
وهو االختيار النموذجي الذي يؤسس حلقل سياسي سليم يف العامل العريب واإلسالمي.
و«االختيار السياسي هبذا ،اختيار أساسي يلقى القبول من اجلميع أي باالتفاق العام ،أو
اإلمجاع ،مث اختيارات فرعية ختتلف فيها وعليها التيارات السياسية الشرعية .وبدون
االتفاق العام ،ال يتحقق االختيار الفرعي.
((( املصدر السابق ،ص.68
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فعلى املجتمع أن حيدد أو ًال اتفاقاته العامة ،اليت تع ّبر عنه كوحدة كلية هلا وجودها
ومتاسكها ،ومن مث يستطيع أن يسمح بتداول السلطة ،داخل إطار هذا االتفاق العام .ودون
ألن تداول السلطة هنا
االتفاق العام ،مي ّر املجتمع والدولة حبالة فوضى سياسيـة شاملة؛ ّ
يعين (تداول السلطة) و(تداول النظام) ،إن صح التعبري .فقبل الوصول إىل اتفاق عام
ولكن تداول السلطة بينهما غري جائز
حول البدائل املمكنة ،تصبح ك ّل البدائل متاحة وفاعلةّ ،
باهلدف املقصود منه .ولنتخيل مث ًال ،دولة مت ّر حبكم شيوعي ،مث رأمسايل ،مث اشتراكي،
ألن التغّير
مث نازي ،خالل عقدين من الزمن .مثل هذه الدولة لن توجد أص ًال كدولة؛ ّ
اجلذري يف النمط السياسي ،سوف حيطم بناء الدولة ومتاسك املجتمع»(((.
فاالختيار احلضاري واألطر املرجعية العليا ،مها اللذان حيددان شكل املمارسة السياسية
ألن هذا االختيار يؤسس حلالة من اإلمجاع واالتفاق العام
واالقتصادية واالجتماعية؛ وذلك ّ
على أسس وخطوط تلك املمارسات.
وهذه األسس واخلطوط املستمدة من االختيار احلضاري واملرجعية العليا ،هي اليت تؤسس
فإن االختالفات بني
قواعد البناء وأساليب العمران على خمتلف الصعد واملستويات .من هنا ّ
األمم والشعوب مردها إىل اختالف اختياراهتا احلضارية ،وتباين أطرها املرجعية .وال ميكن
ألن عملية االختيار
ألمة تنشد النهضة احلقيقية أن تستعري اختيارات غريها احلضارية؛ وذلك ّ
عملية معقدة ومركبة ،مت ّر هبا األمم والشعوب من خالل حياهتا وخرباهتا وجتارهبا وتارخيها
وخصوصياهتا .من خالل ك ّل هذه العناصر اليت مت ّر هبا األمم يتم حتديد االختيار احلضاري.
فال استعارة أو تقليد أو حماكاة على صعيد اختيارات األمم احلضارية وأطرها املرجعية.
ألن
و«األمة حبضارهتا ،شرط ألية ممارسة للحرية ،وثوابتها دستور يلتزم به اجلميع؛ ّ
اتفاقها وإمجاعها ،هو القرار السياسي األول .هلذا ننادي حبرية األمة ،من خنبتها املتغربة،
يظن يف ذلك تعارضًا مع
وسيادة اختيار األمة ،على اختيار وكالء الغرب .وليس ألحد أن ّ
ألي بديل ،ونتساءل حىت عن
احلريات؛ ألنّه لن تقوم لنا قائمة ،وحنن نفتح ممارستنا ّ
حضارتنا ،وخنتار بني حضارتنا وحضارة اآلخرين ،وكأنّها اختيارات ندية متاحة ،ونساوي
بني مقدساتنا ومقدسات اآلخرين .بل أكثر من ذلك ،فما ننادي به من حرية سياسية،
حسب رؤى وكالء الغرب ،يفرض على األمة اختيار غري حضارهتا ،ويهمش ثوابتها لصاحل
ثوابت اآلخرين ،ويزنع من األمة حريتها يف اختيار نفسها ،وهو اختيار تلقائي فطري،
لصاحل متتع النخبة املتغربة باحلرية»( .((1فالتكامل بني الدولة واألمة ينبغي أن يستند إىل
اختيارات األمة احلضارية ومرجعيتها العليا ،حىت يتحول هذا التكامل إىل بداية حقيقية
وفعلية لعملية النهوض واالنعتاق من ك ّل املعوقات اليت حتول دون العمران احلضاري.
((( املقدس واحلرية ،الدكتور رفيق حبيب ،ص  ،57دار الشروق ،الطبعة األوىل ،القاهرة 1998م.
( ((1املصدر السابق ،ص .60
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وبنية التحول النوعي والتكامل والتفاعل بني األمة والدولة يف املجالني العريب واإلسالمي
بنية متكاملة شاملة .مبعىن أنّنا حباجة إىل تضافر ك ّل اجلهود واحلقول الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والتارخيية لبلورة هذه البنية وإنضاج آليات عملها وتأثريها يف املجالني العريب
أساسيا من
واإلسالمي .فإذا استطاعت هذه البنية املجتمعية أن تفرض نفسها وتكون جزءًا
ًّ
النسيج االجتماعي ،حينذاك تكون عملية التحول النوعي باجتاه التكامل والتفاعل بني األمة والدولة
عملية ممكنة .فال بد أن يسود يف الفضاء االجتماعي والسياسي قدر من األفكار والقناعات
والقيم اإلنسانية واحلضارية ،الذي على ضوئها وهـداها تتم عملية التح ّول املطلوب.
ويف تقديرنا ّإن هذه القيم واألفكار تتجسد يف اآليت:
الدميقراطية وسيادة احلرية مبقتضياهتا ومتطلباهتا النفسية والثقافية واالجتماعية
والسياسيـة ،حىت تتبلور اإلرادة االجتماعية والفعل العام ،باجتاه تأكيد هذه القيمة (احلرية)
يف ك ّل جماالت الفضاء االجتماعي .وال شك ّأن كينونة هذه القيمة يف املحيط االجتماعي،
سيؤدي إىل إحداث حتوالت نوعية وأساسية يف املسرية االجتماعية ،باجتاه خيارات سياسية
وثقافية وحضارية ،حتدث انعطافة حقيقية يف مسار املجتمع.
فإشاعة الدميقراطية وثقافة احلرية يف الوسط االجتماعي ،وتأسيس تقاليد التحوالت
السلمية السياسية واالجتماعية ،كلّها ُتعترب من األمور األساسية املفضية إىل تفاعل وتكامل
بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي.
بتحول دميقراطي -
ّ
وإن العالقة بني األمة والدولة ،ال ميكن أن تأخذ شكلها احلضاري ،إال ُّ
سلمي ،يأخذ على عاتقه تصحيح العالقة وإزالة ك ّل أسباب اجلفاء وموجبات التوتر بني الطرفني.
فالتحول الدميقراطي  -السلمي هو وسيلة الواقع العريب واإلسالمي للوصول إىل
الصيغة احلضارية للعالقة بني الدولة واألمة.
ومن األمهية مبكان أن جتري هذه العملية يف سياق النسق احلضاري اإلسالمي ،حىت
ال حتدث الفوضى أو يتم التناقض بني مشروعات احلرية والتعددية والتداول السلمي للسلطة
وقيم الناس الدينية.
ووفق هذا املنظور يتم إعادة االعتبار إىل األمة ودورها يف البناء احلضاري ،والدولة
ووظائفها السياسية والدفاعية واالستراتيجية .وهبذا تتشكل الوقائع واحلقائق املنسجمة وقيم
سيادة احلرية والدميقراطية يف الواقع املجتمعي .ولن يتم اخلروج من املآزق السياسية والثقافية
واالجتماعية ،إال بتبين مشروع التحول الدميقراطي  -السلمي ،الذي يأخذ على عاتقه صيانة
حقوق اإلنسان ،وتأكيد قيم التعددية السياسية وحرية الفكر والتعبري والتنظيم والتداول
السلمي للسلطة واحترام الرأي العام والدفاع عن مكتسبات األمة التارخيية واحلضارية.
ّإن العديد من اإلخفاقات اليت تعاين منها الدول العربية واإلسالمية ،يرجع يف تقديرنا
إىل غياب مبدأ املشاركة السياسية ،وضمور مسامهة اجلمهور يف الشؤون العامة .وهذا بطبيعة
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احلال يؤدي إىل اهتراء حالة االستقرار السياسي واالجتماعي ،وشيوع حاالت الفساد االقتصادي
والسياسي واالجتماعي ،ويضعف من مستوى الشعور باملسؤولية الوطنية .وك ّل هذه العناصر
من األمور اليت تؤدي بشكل أو بآخر إىل إخفاق مشروعات البناء والتنمية ،وتنمية حاالت
الغربة النفسية واالجتماعية ،وتصاعد مستوى اجلرمية بك ّل أشكاهلا ومستوياهتا.
فتعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي حباجة إىل تطوير مستوى املشاركة السياسية؛
توسع من القاعدة االجتماعية اليت ترى من واجبها تعزيز واحترام حالة
ألنّها هي اليت ّ
االستقرار السياسي واالجتماعي.
فتوسيع مستوى املشاركة السياسية وتطوير آليات مسامهة القواعد االجتماعية املتنوعة
يف صناعة القرار وتنفيذه ،من القضايا اجلوهرية اليت تؤدي إىل االستقرار ،وهو شرط
و«إن االهتمام بالشأن العام مباح
التنمية واألمن الشامل ووسيلة النهوض بالواقع العامّ .
جلميع أفراد املجتمع السياسي ،بل هو واجب عليهم .إذ ّإن الشأن العام جزء من الوجود
االجتماعي لك ّل فرد من أفراد املجتمع السياسي ،وال يستطيع الفرد السياسي العمل على
تدبري شأنه اخلاص إال يف وضعية تفاعل أفراد املجتمع بالشأن العام»(.((1
فال استقرار من دون مشاركة سياسية نوعية وال تطور ومواجهة فعالة لتحديات اخلارج
من دون فسح املجال لقوى املجتمع املختلفة ملمارسة أدوارها ووظائفها التارخيية واحلضارية.
فاحللقات مترابطة بني املشاركة واالستقرار والتطور .فاالستقرار هو حصيلة
الدميقراطية وتطور مستوى املشاركة السياسية ،فاملجتمع الذي ال يشارك يف صناعة
مصريه ،وال يتحكم يف قضاياه الكربى وأموره اهلامة ،يصاب باإلحباط واجلمود .كما ّأن
فإن هذه
الدولة اليت تقمع جمتمعها ،وتتعاىل على خياراته ،ومتارس إقصا ًء مستمرًا لقواهّ ،
الدولة تصبح بدون جذور حقيقية وصلبة يف املجتمع.
فإن الدولة حباجة إىل جمتمع دينامي ومشارك يف حتمل املسؤوليات العامة ،كما
لذلك ّ
ّأن املجتمع حباجة إىل دولة عادلة عزيزة متارس وظائفها يف إطار التفاعل والتكامل والدفاع
املتبادل .واالستقرار ضرورة للمجتمع والدولة معًا ،وسبيله توسيع دائرة املشاركة السياسية،
«وإن دولة ال متتلك الوسائل لتغّير ما ،هي
وتوطيد أركان العملية السياسية الدميقراطيةّ .
دولة ال متلك الوسائل للمحافظة على ذاهتا»(.((1
فدميومة السلطات مرهون باستقرارها ،واالستقرار هو حصيلة مدى مسامهة
ومشاركة املجتمع وقواه يف إدارة األمور وصناعة القرارات السياسية واملصريية.
فإن سبيل استمرار احلكومات ،هو دميقراطيتها وفسح املجال للمجتمع بشكل
لذلك ّ
( ((1منطق السلطة ،مدخل إىل فلسفة األمر ،ناصيف نصار ،ص  ،96دار أمواج ،الطبعة األوىل ،بريوت 1995م.
( ((1مقولة ألدموندبري مأخوذة من كتاب النظام السياسي ملجتمعات متغرية ،صموئيل مانتنتون ،ص ،29
ترمجة مسية فل ّو ،دار الساقي ،الطبعة األوىل ،بريوت 1993م.
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قانوين ومؤسسي ملمارسة دوره والقيام بواجباته الكربى.
فالدميقراطية جتلب األمن واالستقرار ،واملشاركة السياسية تغرس مضامني جديدة وحيوية
ملفهوم االستقرار السياسي .وال ينحصر دور املشاركة السياسية يف توفري االستقرار وموجباته
املجتمعية ،وإنّما توفر أيضًا الظروف املوضوعية للتقدم االجتماعي العام .فالتقدم كتطلع إنساين
نبيل ال ميكن أن ُتنجز مفرداته يف الواقع اخلارجي ،دون مشاركة قوى املجتمع ومؤسسة الدولة
ألن املشاركة السياسية ستفرض قيمًا اجتماعية جديدة ،تزيد
يف إجنازه وتكريس مساره؛ وذلك ّ
من حيوية ك ّل القوى وفاعليتها ،وتوجهها صوب التقدم والعمران احلضاري.
وأن املجتمعات
تارخييا ّأن الدولة الدميقراطية أكثر استقرارًا من الدولة االستبداديةّ ،
ومن الثابت ًّ
ذات املؤسسات والتكوينات املدنية والدميقراطية أكثر أمنًا واستقرارًا من املجتمعات اليت ال متتلك
مثل هذه املؤسسات .لذلك كلّه فإنّنا نرى ّأن أحد املداخل الضرورية إلهناء األزمة بني الدولة واملجتمع
يف املجالني العريب واإلسالمي ،هو تطوير مستوى املشاركة السياسية ،وتوطيد أركان املمارسة
ألن هذا هو طريق األمن واالستقرار على املستوى السياسي واحلضاري.
الدميقراطية؛ وذلك ّ
واملشاركة السياسية تأخذ أشكا ًال وآليات عديدة منها :تنمية وتطوير مؤسسات املجتمع
األهلي  -املدين ،والسماح بإنشاء األحزاب السياسية والتشكيالت الثقافية واالقتصادية
والنقابية ،وإطالق حرية الصحافة وتطوير أدائها ودورها يف املجتمع ،واالنتخابات احلرة
والزنيهة ملختلف املناصب والسلطات.
ك ّل هذه آليات لتطوير مستوى املشاركة السياسية ،اليت هي السبيل احلضاري لالستقرار
واألمن .فاالستقرار احلقيقي ال يتأتى بالقمع والقهر والعسف ،وإنّما بالرضا والتراضي والتعاطي
وإن االستجابة احلرة واحلضارية لالنتماءات
مع شؤون املجتمع املختلفة بالرفق واحلكمةّ .
املوضوعية املتوفرة يف الواقع املجتمعي ،ال ُيعد ضعفًا أو هتاونًا أو تناز ًال ،وإنّما ُيعد وفق املقاييس
السياسية السليمة حكمة وقدرة سياسية فائقة لالستفادة من ك ّل إمكانات املجتمع وقدراته يف
مشروع البناء والتنمية .فإرادة العيش املشترك ،هي اليت توفر أسباب ووجوه الوحدة االجتماعية
املطلوبة ،القائمة على فعل التواصل والتعاون والوحدة الفعلية ،اليت ال تلغي التنوعات واالنتماءات
املوضوعية ،وإنّما تبلور هلا مسؤولية ودورًا يف مشروع اإلمجاع الوطين املشترك.
ّإن اإلرث الدامي للعالقة بني الدولة واألمة يف املجالني العريب واإلسالمي ،يتطلب من أجل
جتاوزه واستيعاب عربه ودروسه من التحليق يف املستقبل ،والعمل على أن يكون الغد أفضل من
األمس .وهذا بطبيعة احلال حباجة من كل القوى إىل توفري االستعداد النفسي والقدرة على جتاوز
اإلحن واألحقاد ومضاعفات العالقة السيئة خالل العقود املاضية .وذلك ألن االحنباس يف ماضي
العالقة وتأثرياهتا الشاملة ،يؤدي إىل شحن النفوس وتضييع الفرص وتنمية األحقاد والتوترات.
إن العامل العريب واإلسالمي ،حباجة إىل حتول نوعي ،حبيث تتجه مجيع القوى صوب
صناعة املستقبل بعيدًا عن سلبيات احلاضر وتداعيات العالقة املتوترة بني املجتمع والدولة .لذلك
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ينبغي التركيز على الغد واملستقبل واخلروج من شرنقة ما مضى ،وهذا ال ريب حباجة إىل قدرة
نفسية فذة ،وتطلع حنو الغد عميق .وإننا يف هذا اإلطار ،حباجة إىل ثقافة تبلور إرادة اجلميع حنو
مستقبل تسوده قيم اإلنسان واحلضارة .وإن هذه حباجة إىل توفر شروط ثقافية واجتماعية تدفع
باجتاه جتاوز إجيايب لإلرث الدامي يف عالقة الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي .وهذه
الشروط ال تكون جاهزة يف الفضاء االجتماعي ،وإمنا هي تتبلور من خالل تراكم عمليات النظر
والتفكري واملبادرات االجتماعية اليت تنشد بلورة اإلطار الثقايف واالجتماعي لتجاوز حمن املاضي
وأرث العالقة السيئة حنو غد أفضل ومستقبل خالٍ من تداعيات املواجهة الدامية.
وإن التحول التارخيي املطلوب ،يبدأ من إعادة بناء العالقة بني األمة والدولة ،بني
السلطة واملجتمع ،وفق أسس حضارية ومعايري تقترب من مفاهيم العدالة واحلرية والتكامل
والتفاعل .وال ميكن أن يتم التحول التارخيي يف املجالني العريب واإلسالمي دون إعادة
تنظيم هذه العالقة بني الطرفني.
فاالستقرار السياسي ال ينجز إال بتوافق حضاري بني األمة والدولة وأي تنمية ال تلحظ هذه
املسألة فإن مآهلا الفشل واإلخفاق .فإقصاء األمة وهتميش املجتمع ،ال يصنع تنمية وتقدمًا؛ ألنه
ال تنمية دون مشاركة املجتمع ،وال تقدم دون قيام األمة مبسؤولياهتا التارخيية واحلضارية.
فاإلخفاق هو نصيب أي مشروع ُيقصي األمة ويهمش دورها يف احلياة .كما أن
النجاح تتبلور أسبابه وتتجمع عناصر إرادته من خالل التوافق احلضاري بني األمة والدولة.
والتوافق هنا يعين املشاركة والتفاعل واملراقبة والشهود والتكامل.

يف معنى التسوية التارخيية

على خلفية املتغريات العاملية ،ومسارات التطور السريع الذي جيري يف املعمورة على خمتلف
الصعد واملستويات .يف هذه املرحلة التارخيية املليئة بالتحوالت واالستحقاقات اليت ختتلف أشكاهلا
ومضامينها على جممل ما واجهته دول العامل العريب واإلسالمي خالل املراحل السابقة.
وحىت ال تزداد أزمات الواقع العريب واإلسالمي سوءًا واستفحا ًال ،حنن حباجة إىل جهد
متواصل الستيعاب املتغريات وإدراك املتطلبات اجلديدة .وإن هذا االستيعاب هو نتيجة استحقاق
وسعي متواصل ،وهو مثرة حترر وفعل نوعي يف خمتلف جماالت احلياة .فاالستيعاب العميق ملتطلبات
اللحظة التارخيية ،هو اخلطوة األوىل يف مشروع وقف االحندار وصناعة املنجز احلضاري.
وإننا نروم من هذه الدراسة ،أن يتمكن العرب املعاصرون من اقتحام فضاء العمل
السياسي املدين والسلمي ،والذي يأخذ على عاتقه تعميق متطلبات التحول الدميقراطي يف
الوطن العريب واإلسالمي.
ومن األمهية يف هذا اإلطار ،االعتقاد بأن فض االشتباك بني الدولة واملجتمع يف التجربة
العربية واإلسالمية املعاصرة ،هو من ضرورات التحول الدميقراطي  -السلمي .وذلك ألن
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استمرار املماحكات ،وتعاظم عوامل التوتر بني الطرفني ،يؤدي فيما يؤدي إليه إىل اشتعال
احلروب الداخلية ،واستفحال نزعات العنف والقتل والكراهية والتعصب ،وتعاظم خيارات التطرف
واالستئصال .وال ريب يف أن هذه املظاهر والصور ،كلها مناقضة ملتطلبات التحول الدميقراطي -
السلمي .وليس من شك أن بقاء الوضع العريب واإلسالمي على حاله ،يعين فشل املشروع التارخيي
واجتماعيا.
واقتصاديا
وثقافيا
سياسيا
للدولة الوطنية احلديثة ،وإخفاق لكل النخب السائدة
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
فاإلخفاق شامل ،وأسبابه وموجباته متوفرة يف كل الدوائر واملؤسسات واحلقول .وأمام
هذا اإلخفاق ،حنن حباجة إىل عملية إصالح املجتمعات العربية واإلسالمية من الداخل؛ ألهنا
املدخل الفعال لتفعيل هذه املجتمعات وإعادة حيويتها وختليصها من توتراهتا الداخلية.
ويف سبيل الوصول إىل مصاحلة حقيقية بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب
واإلسالمي نؤكد على األمور التالية:
ضرورة احلوار بني النخب يف العامل العريب واإلسالمي ،وتوطيد أسباب التواصل
الثقايف والسياسي بينها .وال شك يف أن تدشني مرحلة احلوار اجلاد بني خنب األمة ،سيؤدي
إىل إرساء قواعد وتقاليد للتواصل الثقايف والسياسي .ومن الطبيعي أن يفضي تكريس خيار
التواصل إىل نضج ثقافة سياسية واجتماعية ،ذات طابع دميقراطي وسلمي .وهذا يساهم
مسامهة كبرية يف إرساء قواعد وثقافة مؤاتية للمصاحلة بني الدولة واملجتمع.
فحاالت التوتر مهما كان شكلها أو عنواهنا بني الدولة واملجتمع ال تصنع استقرارًا
وأمنًا شام ًال ،وإمنا تزيد من فرص االضطراب واالنفجار السياسي واالجتماعي .لذلك
فإن من املهمات الكربى لكل قوى األمة إرساء تقاليد احلوار والتواصل الثقايف والسياسي،
حىت يتسىن للجميع بلورة أطر وبرامج للخروج من األزمة املتفاقمة بني الدولة واملجتمع يف
املجالني العريب واإلسالمي .فالقوة ال حتل اخلالفات وإمنا تؤكدها وتعمقها .والقهر ال ُينهي
تباين وجهات النظر وتعدد األطر املرجعية والفكرية ،وإمنا يزيد من حراكها وفعاليتها.
فينبغي أن نُعطي لبعضنا بعضًا الفرصة للحوار بالوسائل احلضارية والسلمية ،حىت تتراكم
خربتنا اإلنسانية ،وتتكثف يف واقعنا حقائق العقل واحلضارة .واالعتراف باآلخر وجودًا
وفكرًا ومدرسةً ،هو بوابة احلوار اجلاد بني خنب األمة.
واحلوار والتواصل املطلوب بني خنب األمة وقواها املتعددة ،ال يأخذ شك ًال أو صيغة
واحدة ،وإمنا ستتعدد األشكال والصيغ ،وذلك بفعل اختالف الظروف وطبيعة التحديات
ومستوى النضج الثقايف والسياسي الذي سيتوفر من جراء عملية التواصل واحلوار.
وال ريب يف أن هذه العملية حباجة إىل أطر مؤسسية ثابتة ترعى مثل هذا التوجه
وختطط له ،وتوفر أسباب النجاح له .كما حتتاج إىل كل املبادرات الناضجة واملسؤولة اليت
تأخذ على عاتقها تعميق حالة التعارف والتنسيق والتعاون بني قوى األمة وخنبها املتعددة.
وهبذا نطرد من واقعنا اخلطاب اآلحادي والعقلية الدوغمائية واملنطق الشمويل واملطلق
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الذي ال يرى إال ذاته ويلغي ما عداه .ويفتقر هذا املنطق إىل كل دالالت املرونة واستعدادات
احلوار والتساؤل والنقد .فالتواصل احلواري والتعاوين بني خنب األمة ،ينبغي أن حيمل يف ثناياه
ومضمونه القبول بالتساؤل واالختالف والنقد .وذلك ألن التواصل احلواري ،ال يستهدف هتدمي
اآلخر وإفشاله ،وإمنا يستهدف تعرية واكتشاف كل الثغرات والنواقص اليت أدت إىل إخفاق النخب
موضوعيا ،ال بعقلية
يف إجناز هنضة األمة وتقدمها .فاحلوار من أجل فحص املسرية وحماكمتها
ًّ
املنتصر واملنهزم وإمنا بعقلية مسؤولية اجلميع عن احلالة الراهنة ،وقدرة اجلميع إذا توافرت
اإلرادة الصادقة والثقافة السليمة لتنظيم االختالفات الجتراح فرادتنا وهنجنا يف البناء والتقدم.
فالتواصل احلواري ليس وسيلة جديدة لتأبيد القوالب الفكرية واملنهجيات السياسية
السائدة ،وإمنا آلية ملنع اجتراح األفكار وإعادة إنتاج املنهجيات والعقليات الدوغمائية ،وتطمح
إىل إنتاج املعرفة اجلديدة واملعطيات السياسية املنسجمة وروح العصر وتغين حاالت التعدد
والتنوع املتوفرة يف جسم األمة.
هلذا كله ينبغي أن هتتم خنب األمة ،من خمتلف املواقع والساحات ،ببلورة املبادرات
وصياغة األطر الكفيلة بتحريك حالة التواصل احلواري بني خنب األمة ومؤسساهتا األهلية
ألن «حوار النخب
واملدنية ،حىت تتضح وتتبلور رؤى اخلروج من مآزق الراهن .وذلك ّ
خيفف بدرجة كبرية من أخطار التعصب والغلواء اليت تستوطن خنبة ما يف ظرف ما.
وغياب احلوار بني النخب هو الذي أفضى إىل سوء األحوال يف البالد العربية إىل درجة تعلن
فيها األحكام العرفية يف بلد ،ونظام الطوارئ يف آخر ،واالقتتال الداخلي يف ثالث ،ناهيك عن
غياب املؤسسات اليت تكفل حرية املواطن وحياته يف كثري من البالد»(.((1
وال ريب يف أن الفشل يف تأسيس واقع حواري بني خنب األمة ،يؤدي إىل استفحال
األزمات وتفاقم املشكالت وتشتت اجلهود ،وُيضمر أثر هذه النخب يف الواقع العام.
دائمًا النمط االجتماعي املغلق ،والذي ال ميد جسور التعارف واالنفتاح مع اآلخرين،
يتحول إىل منط اجتماعي حيتوي أو يتضمن الكثري من عوامل اخلطر والتقسيم االجتماعي.
ألن هذا النمط املغلق يغذي نفسه بعقلية التميز والعداء والصراع مع اآلخرين كمربر دائم
ّ
الستمرار عقلية الكانتونات االجتماعية.
وبنظرة واحدة إىل خريطة الدول العربية االجتماعية نرى كيف أن عقلية الكانتون والقطيعة
االجتماعية مع اآلخرين هي القاعدة الصلبة اليت كرست مفهوم التقسيم والتفتيت االجتماعي.
هلذا فإن السلم املجتمعي ،ال يتحقق على قاعدة هذه العقلية اليت تصنف وتفرق وال
تؤسس وجتمع .وإمنا السلم املجتمعي يتحقق على قاعدة عقلية نبوية ،جتمع وال تفرق
وتبحث عن القواسم املشتركة قبل أن تبحث يف نقاط التمايز واالفتراق.
( ((1د .عبد اهلل إبراهيم ،الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة  -تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة،
ص  ،222املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،بريوت 1999م.
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ومقتضيات احلوار عديدة من أمهها :التعارف وفتح األجواء االجتماعية املختلفة،
واجتماعيا مسألة الكانتونات واملجتمعات املغلقة .ألنه ال يعقل أن يتم
نفسيا
ًّ
حبيث تنعدم ًّ
حوار اجتماعي دون تعارف وأجواء اجتماعية مفتوحة .فشرط احلوار ومقدمته الضرورية
التعارف االجتماعي بكل ما حتمله كلمة التعارف من معىن ومدلوالت اجتماعية وثقافية.
واالنفتاح ونبذ االنطواء على النفس مهما كانت مسوغات هذا االنطواء التارخيية
واالجتماعية .إن اإلنسان (الفرد) املنطوي على نفسه ال ميكنه أن ينظم ويوسع عالقاته
االجتماعية .كذلك اإلنسان (املجتمع) ال ميكنه أن يوسع من عالقاته ،ويع ّرف اآلخرين
بأفكاره ومعتقداته ورموزه التارخيية ومغزاها الثقايف واحلضاري وهو منطوٍ على نفسه.
فاالنفتاح وإلغاء احلدود املصطنعة والومهية يف بعض األحيان ،هو الذي يؤسس ملنظور
عمق كل مقوالت الوحدة
حواري اجتماعي متقدم ،يزيد يف إثراء الساحة االجتماعية ،وُي ِّ
الوطنية يف الواقع اخلارجي.
وينبغي ألاَّ نفهم االنفتاح يف هذا العملية االجتماعية الشاملة باعتباره مقايضة تارخيية
 ثقافية لكل اخلصائص الذاتية والتارخيية .وإمنا هو يف حقيقة األمر دفع وإعادة فهم لتلكاخلصوصيات من أجل إيصاهلا إىل مستوى احلقائق املوضوعية اليت يستفيد منها أي إنسان.
ولعل مقتل الكثري من املجتمعات املغلقة يبدأ حينما تصر هذه املجتمعات على إبقاء
تلك اخلصوصيات ذاتية .بينما املجتمعات اإلنسانية املتقدمة هي اليت استخدمت إمكاناهتا
املختلفة من أجل إعطاء البعد املوضوعي للخصائص الذاتية الذي جيعلها قابلة للتطبيق يف
جماالت اجتماعية أخرىّ .إن االنفتاح الذي نقصده ونراه ضرورة للحوار االجتماعي ،هو
الذي ينطلق من هذه العقلية اليت تدفع باجتاه أن تعطي ملضامني مفاهيمها الذاتية بعدًا
موضوعيا  -جامعًا .حبيث تغذي هذه املفاهيم العالية جمموع الوحدات االجتماعية .ووفق
ًّ
هذا املنظور نتمكن من الوصول إىل مفهوم احلوار االجتماعي احليوي واهلادف إىل تفعيل
القواسم املشتركة بني جمموع الوحدات االجتماعية.
ولعلنا ال جنانب الصواب إذا قلناّ :إن الكثري من احلروب األهلية اليت جتري يف العديد
من البلدان ترجع بالدرجة األوىل إىل إصرار كل طرف على جعل مفاهيمه الذاتية ،هي املفاهيم
احلاكمة والسائدة ودون أن يطور يف مضمون هذه املفاهيم ويعطيها أبعادًا موضوعية.
وهذا اإلصرار هو الذي يزاوج بشكل قسري ومتعسف بني املفهوم الذايت والشخص أو
الفئة السياسية أو االجتماعية اليت حتمل لواء ذلك املفهوم الذايت .وهذا ما يفسر لنا ظاهرة
أن الكثري من األحزاب السياسية يف العامل الثالث وبالذات يف الدول اليت ختوض حروبًا
أهلية هي غطاء حديث ملضامني اجتماعية تقليدية سواء قبلية أو جهوية أو ما أشبه.
ومجاع القول :إن السلم املجتمعي ال يتحقق إال حبوار اجتماعي مستدمي ال يبحث يف
الهوتيات كل طرف ومواقفه التارخيية ،وإمنا يبحث ويؤسس حلياة اجتماعية ووطنية سليمة.
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وعلى هدى هذه احلقيقة نقولّ :إن استمرار اخلطاب االجتماعي والسياسي يف التغذية
املعكوسة لتلك التمايزات التارخيية واالجتماعية ،يؤدي إىل أن ميارس هذا اخلطاب دورًا
تقسيميا يف الوطن واملجتمع .بينما من الضروري أن يتطور هذا اخلطاب ويتجه حنو صيانة
ًّ
منظومة قيمية ومفاهيمية جديدة ،حتترم التمايزات التارخيية دون االنغالق فيها ،وتؤسس
لواقع اجتماعي جديد يستمد من القيم اإلسالمية واإلنسانية العليا منهجه وبراجمه املرحلية.
إن العامل العريب أحوج ما يكون اليوم إىل اإلمجاع الوطين اجلديد ،الذي يستوعب
مجيع القوى والتيارات يف أطر منسجمة بعضها مع بعض ملواجهة التحديات والعمل معًا من
أجل تنفيذ التطلعات املمكنة .وال شك أن طريق اإلمجاع الوطين ،ال مير عرب االستفراد
باحلكم والقوة واستخدام أساليب القهر واإلقصاء .إهنا تزيد من التشظي ،وتساهم يف تنمية
العصبيات والعقليات الدوغمائية .لذلك نرى أن بوابة اإلمجاع الوطين املطلوب ،واصطفاف
مجيع القوى والنخب يف إطار مشروع جامع ،هو إصالح الوضع السياسي يف املجالني العريب
واإلسالمي .واإلصالح هنا ال يعين إجياد بعض الشكليات القانونية والدستورية ،أو اإلعالن
الدائم عن ضرورة اإلصالح والتطوير ،وإمنا يعين بالدرجة األوىل تغيري وتطوير شروط
املمارسة السياسية ،وتوسيع دائرة النخبة السياسية ،وتأسيس العملية السياسية على قواعد
أكثر عدالة والتزامًا بقيم األمة وخصوصياهتا احلضارية والتارخيية.
ودون ذلك ستزداد حاالت االغتراب عن الدولة يف املجالني العريب واإلسالمي ،وستتآكل
الشرعية وستستشري عوامل االنفجار يف املحيط املجتمعي كله.
ومن خالل هذا املنظور ،نرى أن الكثري من أشكال املمارسة السياسية يف املجالني العريب
واإلسالمي حتتاج إىل تغيري وتطوير؛ وذلك ألهنا أشكال تع ّمق من أزمة الواقع وتزيده غشاوة
وضبابًا وارتباكًا .فالسياسة ليست نضا ًال ضد األخالق والقيم اإلنسانية الكربى ،وإمنا هي يف
جوهرها نضال من أجل احلرية والعدالة .لذلك ينبغي أن تكون املمارسات السياسية منسجمة
عاما بإمكان كل مواطن
وهذه القيم .فإعادة االعتبار إىل السياسة ،يبدأ من اعتبارها حق ًال ًّ
املشاركة فيه بصرف النظر عن منبته املذهيب أو االجتماعي .وأن املعيار الناظم هلذه املشاركة هو
كفاءة اإلنسان وقدرته على تقدمي برامج وحلول ألزمات الواقع ومشكالته .وحىت تتوفر الظروف
املوضوعية لالخنراط من قبل مجيع قوى األمة يف حقل السياسة ،حباجة إىل التأكيد على أن هذا
احلقل من احلقول املدنية اهلامة ،اليت يتم فيها التعاون واالختالف والتنافس والصراع بأدوات مدنية
كليا عن كل أشكال عسكرة السياسة وعنف القول وعنف الفعل.
ودميقراطية .ويتم االبتعاد ًّ
فعن طريق فتح املجال لكل القوى للمسامهة يف حقل السياسة ضمن الضوابط
الدستورية ،ومدنية هذا احلقل ،ودميقراطية أساليب العمل املتبعة فيه والتزامها التام
بالقوانني املشروعة؛ عن طريق هذه العناصر يتم إعادة االعتبار إىل السياسة ،ودورها يف
إهناض األمة وبلورة مقاصدها العليا.
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فبوابة خلق اإلمجاع الوطين اجلديد هو جتديد احلياة السياسية ،وتوسيع مستوى
املشاركة فيها ،وتنظيم قواعد التنافس والصراع فيها أيضًا.
فاملطلوب إحداث حتوالت نوعية على مستوى التصورات اليت حنملها عن السياسة
وطبيعة عملها وآليات فعلها ،حبيث تكون التصورات اجلديدة متناغمة واإلطار احلضاري
ملجتمعاتنا .وإننا حباجة أن نبحث يف مفهوم السياسة ،ونعيد تأسيسه على قاعدة حضارية،
نتجاوز من خالهلا ك ّل الرواسب السيئة ملفهوم السياسة املتداول اليوم يف الساحة الدولية.
هلذا فإننا حباجة إىل مؤسسات وأطر للتنشئة والتنمية السياسية ،حىت يتحول هذا احلقل
فعال ومنتج يف سبيل البناء احلضاري .وأي ممارسة تعسفية إلقصاء السياسة من
إىل حقل َّ
املجتمع فإهنا تؤدي يف املحصلة األخرية إىل ضعف مؤسسة الدولة ومؤسسات املجتمع؛ وذلك
أساسيا من روافد التطور والتقدم .هلذا جند أن األنظمة
ألهنا أقصت من مسريهتا رافدًا
ًّ
اليت ُتقصي السياسة من جمتمعها وحتارب مبختلف الوسائل منو األطر السياسية املؤسسية،
تتراجع قيم احلرية يف واقعها ،وتتضاءل إمكانية التضامن ،وتتراجع القيم الضابطة للعمل
العام ،وُيصاب العقد الوطين واالجتماعي باخللل واالنفراط« .ويفترض هذا املنظور أن سبب
فساد السياسة العربية ال يكمن يف طبيعة السياسة القائمة كأهداف وأساليب وغايات ووسائل
الفعال وغري
عمل ،وإمنا يف تقصري بنية الدولة عن تلبية هذه األهداف ،أي يف الطابع غري َّ
فإن إصالح السياسة يقتضي ،بالدرجة
املتسق للدولة من حيث هي آلة تنفيذية .ومن هناّ ،
األوىل إصالح مفهوم الدولة ،أي حتديد النموذج الصاحل منها .ويلتقي هذا التفكري مع التفكري
الكالسيكي يف مفهوم املؤسسة وخصوصيتها وما يرتبط هبا من تقنني وجتريد وتعميم،
باملقارنة مع فكر السلطة الشخصية والزبونية واخلاصة أو اإلقطاعية اليت كانت متيز ،حسب
اعتقاد حمللي املجتمعات اإلسالمية الكالسيكيني ،الدولة التقليدية السلطانية»(.((1
وهكذا يصبح صوغ مفهوم جديد للسياسة ،هو أحد الشروط األساسية لعملية اإلصالح
ألن التنشئة السياسية السليمة وسيلة أساسية من
يف الواقعني العريب واإلسالمي؛ وذلك ّ
وسائل توسيع قدرة املجتمعات العربية واإلسالمية على تدعيم خيارات العقل واحلرية يف
املمارسة السياسية سواء يف مؤسسة الدولة أو مؤسسات املجتمع السياسي.
ولعلنا ال نعدو الصواب حني القولّ :إن أحد األسباب الرئيسة الستشراء الفساد (باملعىن العام)
يف الواقع السياسي العريب واإلسالمي ،هو انفصال مؤسسة الدولة عن املجتمع ،وضعف حترر
املجتمع من هيمنة الدولة وغطرستها .هلذا فإن كل خطوة يف طريق إجناز االنسجام الواعي بني
الدولة واملجتمع تعد خطوة يف طريق إصالح السياسة يف املجالني العريب واإلسالمي .كما ّأن ك ّل جهد
أساسيا يف بناء السياسة على أسس
ُيبذل لتحرر املجتمع من ضغوطات الدولة االستبدادية يعد جهدًا ًّ
( ((1جملة العلوم االجتماعية ،املجلد  - 26العدد  2صيف 1998م ،ص  ،135تصدر عن جملس النشر العلمي،
جامعة الكويت.
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جمتمعية جديدة .فالسياسة كسلطة ينبغي أن تكون موضوعية وعقالنية وبعيدة عن كل رواسب
االحنطاط يف الواقعني العريب واإلسالمي .وبوابة إجناز ذلك هو املزيد من اجلهد والكسب والعمل
إلجناز مصاحلة تارخيية بني الدولة واملجتمع والكفاح الدائم من أجل انعتاق املجتمع من هيمنة
الدولة االستبدادية عن طريق بناء مؤسساته وتعظيم نقاط قوته وتسيري شؤونه بإرادته وإمكاناته.
فتحرر املجتمع من اهليمنة الشمولية للدولة االستبدادية هو شرط بناء جمتمع أهلي  -مدين
فإن «إدراك سبب إخفاق السياسة وفسادها،
قادر على اجتراح جتربته وبناء منوذجه .وبالتايل ّ
ومن ورائها تفاقم قيم القهر والعنف ،وانسداد آفاق التحول والتقدم السياسي ،يف جتاه بناء الفرد
كمواطن من جهة وبناء اجلماعة كأمة متضامنة ومتحدة وموحدة من جهة ثانية ،يستدعي ،إذن،
دراسة التجربة التارخيية اليت حكمت جتديد منوذج السياسة ومفهومها ،وشرطت عملية تكوين
الدولة العربية يف العصر احلديث ،من حيث هي جتسيد لقيم وغايات اجتماعية وأخالقية ،ومن حيث
هي وكالة تنفيذية تقوم بترمجة هذه القيم والغايات يف الواقع العملي وتضمن جناعتها .ويفترض
هذا املنهج ،إذن إبراز دور العوامل املختلفة ،التراثية واملعاصرة ،الثقافية واملادية ،املحلية والعاملية
اليت أدى تفاعلها إىل توليد الظاهرة اجلديدة بدل التركيز على أحد هذه العوامل من أجل حمو
العوامل األخرى أو التقليل من أمهيتها .واملقصود أن األمر املهم يف فهم الظاهرة ليس العوامل
الثابتة نفسها ،املادية أو املعنوية ،الذاتية أو املوضوعية ،بل العالقات اليت تنشأ بني هذه العوامل،
والقوانني اليت حتكم تبدل هذه العالقات .وال ميكن لفهم نظرية الدولة وحدها وال للكشف عن أثر
الذات وحده أيضًا ،إصالح نظرتنا للدولة وبناء الدولةّ .إن جوهر اإلصالح كامن يف مراجعة جتربتنا
السياسية اليت ارتبطت ببناء الدولة احلديثة والكشف عن مثالبها ونقائصها»(.((1
فاملصاحلة احلقيقية بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي ،متوقفة إىل حد
كبري علـى ضرورة جعل حقل السياسة بكل مستوياته وأشكاله مفتوحًا على مجيع الطاقات
والتعبريات .فال إقصاء ألحد من ممارسة هذا احلق يف هذا احلقل ،وال هتميش ألي طرف
وطين .ففي احلقل السياسي تتنافس التعبريات والربامج ،ويبقى اخليار األخري بيد األمة
والشعب .فهو الذي يقرر الربامج السياسية ،وهو الذي ينتخب الرجال لتأدية الوظائف وتنفيذ
الربامج .فال مصاحلة دون حياة سياسية جادة ،وال حياة سياسية جادة دون دميقراطية تسمح
للجميع مبمارسة دوره يف البناء والتنمية .وهذا املطلب حباجة إىل تضافر اجلهود والقوى
والفعاليات من أجل صوغ إمجاع وطين جديد ،وعلى أسس قانونية ودميقراطية ،ترعى مجيع
اخلصوصيات ،وتلحظ طبيعة التحديات واللحظة التارخيية اليت نعيشها.
وإن املصاحلة بني الدولة واملجتمع ليس مقولة نظرية فحسب ،بل هي حركة سياسية
فاعلة تتجه صوب القواسم املشتركة لتفعيلها ،وحنو السلبيات لتحديدها وبيان سبيل
إهنائها ،وعملية ثقافية  -اجتماعية ُتؤسس لعقد سياسي جديد يربط قوى املجتمع مع

( ((1املصدر السابق ،ص .138
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مؤسسة الدولة.
وآليات وأساليب إحداث املصاحلة والتوازن والتكامل بني املجتمع السياسي واملجتمع
املدين  -األهلي متعددة ومتنوعة ومفتوحة على كل املبادرات والفعاليات اإلنسانية .وحجر
الزاوية يف هذه املسألة هو وعي اإلنسان الذي يتجه دومًا حنو بناء قوته وفق أسس سليمة.
وهو وعي يقبل بعمق باآلخر ويؤسس بنضج وحكمة حلالة حوارية مستدمية أفقها مفتوح على
اإلنسان ومستقبله بصرف النظر عن منبته األيديولوجي أو عرقه أو انتمائه السياسي.
إن ردم الفجوة القائمة بني النخب السياسية السائدة يف املجالني العريب واإلسالمي
وعموم الشعوب العربية واإلسالمية ،حباجة إىل توفر اإلرادة السياسية الصادقة اليت تأخذ
على عاتقها ردم الفجوة وإهناء اهلوة املتوفرة يف املحيطني العريب واإلسالمي.
بالغيا يتف ّوه به الزعيم ،أو منشورًا يوزعه احلزب السياسي،
وردم الفجوة ليس خطابًا ًّ
وإمنا هو ممارسة سياسية مستدمية ،تستهدف إزالة أسباب هذه الفجوة ،وتوفر الظروف
والعوامل الذاتية واملوضوعية لردم هذه الفجوة عرب عمل سياسي نوعي يشترك يف إجنازه
نظام احلكم وقوى املجتمع السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
ويف تقديرنا :إن معيار توفر اإلرادة السياسية الصادقة لعملية التح ّول تتجسد يف
إطالق مشروع التعددية السياسية والسماح بإنشاء األحزاب واجلماعات السياسية حىت
يتشكل اجلسر السياسي الضروري لعملية التح ّول املطلوب.
وينبغي أن نُدرك أن النظم السياسية املستبدة هي معرضة على الدوام لفقدان شرعيتها
واضمحالل قاعدهتا االجتماعية واسترخاء مشروعها الوطين.
فالتعددية السياسية احلقيقية هي البوابة احلقيقية لعودة الشرعية وفعاليتها ،وهي
معيار توفر اإلرادة السياسية املتجهة حنو التغيري والتطوير ،كما أهنا هي اليت تع ّمق من
مشروع املصاحلة بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي.
فالتعددية السياسية احلقيقية ،مبثابة مفتاح لدخول العصر وإجناز مقولة التحول
الدميقراطي  -السلمي يف الفضائني العريب واإلسالمي.
سياسيا ال يقر بالتعددية،
واحلقيقة اليت ينبغي ألاَّ ختفى على أحد هيّ :أن دول ًة ونظامًا
ًّ
سيؤدي عدم إقراره عاج ًال أو آج ًال إىل بروز اخلصوصيات الضيقة ،ونضوج أسباب التوتر
والتعصب وموجباهتما ،وسيدخل اجلميع يف نفق الزناعات اهلامشية والعصبوية املقيتة.
فالدولة اليت تستبعد تشكيالت جمتمعها السياسية والثقافية ،وتفرض عليه منطًا
واحدًا يف حياته السياسية والثقافية ،فإهنا يف حقيقة األمر تغرس عوامل احلروب االجتماعية
بأشكاهلا املختلفة .وذلك ألن حقائق السياسة واملجتمع ،ال ميكن نكراهنا بالقوة واستخدام
أشكال القسر واإلرهاب؛ ألن هذه الطريقة تزيد من ترسيخ هذه احلقائق.
فالطريقة احلضارية للتعامل مع حقائق السياسة واملجتمع هو التكّيف معها وسن القوانني املؤاتية
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لالستفادة من هذه احلقائق يف بناء الوطن وتطوير املجتمع .فإطالق مشروع التعددية السياسية يف
املجالني العريب واإلسالمي ،هو الكفيل بتوظيف حقائق السياسة يف مشروع البناء والتنمية.
وال بد أن ندرك أن هيمنة مقوالت سياسية واحدة ،ال ُينهي مشكالت الواقع وال يؤدي
إىل االستقرار املطلوب ،وإمنا يؤدي إىل ظهور مقوالت وأيديولوجيات متطرفة وعنيفة.
وهذا بطبيعة احلال يزيد من أوار املشكالت ويدمر كل أشكال االستقرار.
فالتطابق القسري ال يؤدي إىل الوحدة ،وثقافته ال تصنع استقرارًا وأمنًا .فالوحدة ال
تتأتى إال باحترام التنوعات والتعدديات التقليدية واحلديثة .وطريق االستقرار واألمن هو
مشاركة اجلميع يف البناء والتنمية .والتعددية السياسية ال ُتستبدل بغريها؛ ألهنا ضرورة
من ضرورات النهوض ،وتتكامل مع غريها من قيم التقدم والتنمية والعمران .فالنهضة
االقتصادية ليست بدي ًال عن التعددية السياسية ،كما أن احلرية الثقافية ليست بدي ًال عن
اخلصوصية احلضارية .فإن هذه القيم الكربى تتكامل مع بعضها ،وال ميكن بأي شكل من
األشكال أن نُمارس عملية املقايضة بني هذه القيم ألهنا كلها ضرورات يف البناء احلضاري،
وال ميكن ملجتمع أو أمة تنشد التقدم أن تتخلَّى عن بعض هذه القيم .وال بد أن نُدرك
بعمق أن عملية املقايضة ُت ِّ
شكل وفق كل املقاييس خسارة فادحة لكل هذه القيم وجتسيداهتا
املجتمعية؛ وذلك ألنه ال فعالية لتعددية سياسية دون هنضة اقتصادية وال حرية سياسية
دون نظام اجتماعي  -اقتصادي عادل وبعيد عن كل أشكال الالمساواة.
فهذه القيم تشكل يف جمموعها منظومة متكاملة ،ال ميكن ألي قيمة أن تؤدي دورها
ووظيفتها الكاملة إال يف ظ ّل مساندة من القيم واملبادئ األخرى.
فاحلرية ال تتجسد بشكل سليم يف الواقع اخلارجي إال بقيمة العدالة يف ميادين احلياة
املختلفة ،وال عدالة مستدمية دون مساواة وتكافؤ للفرص .فالتضحية بإحدى هذه القيم
حتت أي مربر ،هو احنراف عن الطريق السوي للبناء والعمران احلضاري .فحجر األساس
يف فعالية هذه القيم أن تكون متكاملة مع بعضها ،حبيث إن كل قيمة تسند األخرى .ومن
خالل فعالية هذه القيم مبجموعها تنجز عملية التقدم اإلنساين .واجلدير بالذكر يف هذا
اإلطار ،أن تكامل هذه القيم ال يأيت دفعة واحدة وإمنا بالتدريج .لذلك ينبغي أن نتشبث بكل
األسباب والعوامل املفضية إىل هذه القيم لتكريسها يف واقعنا املجتمعي ،وإنضاج تأثريها يف
مسريتنا االجتماعية .لذلك فإننا مع كل خطوة تق ّربنا ومتكننا من هذه القيم .وهذا التأييد
للخطوات املرحلية ليس من أجل االحنباس فيها أو االكتفاء هبا ،وإمنا من أجل االنطالق
من خالهلا إىل توسيع دائرة هذه القيم يف الواقع املجتمعي.
فاستبداد الدولة وقمعيتها ،يؤدي إىل انقطاع قوى املجتمع عنها وعدم تفاعلها مع خياراهتا
ومشروعاهتا .وهذا بطبيعة احلال يزيد من حاالت االنكفاء ويفاقم مستوى االنعزال بني الطرفني.
وهذه احلالة بكل مستوياهتا ال ختدم األمة ،وال تؤسس لعملية وثوب حضاري ،وال حتول دون
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بروز عوامل التوتر والزناعات ،وإمنا تغذيها ومتدها بأمصال التفجري وأسباب االستدامة.
وخالصة األمر :إننا نرى أن هذه العناصر األربعة ،توفر مشهدًا تتكامل فيه عالقة
وأنشطة الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي ،وتزول إىل حد بعيد كل أسباب
وموجبات التوتر والزناع املفتوح بني الطرفني .وأن هذه العناصر مبثابة البوصلة الضرورية
ملصاحلة الدولة واملجتمع واخلروج من تداعيات التوتر الشاملة.

اخلامتة

من أين تستمد الدول قوهتا؟ وما هو املعيار احلقيقي واجلوهري لتحديد قوة الدولة أو
ضعفها؟ .حيث من الضروري على املستويات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،أن حندد
املعيار األساسي الذي حيدد قوة الدول وضعفها .وذلك حىت يتسىن لنا -كشعوب وجمتمعات-
العمل من أجل توفري عناصر القوة يف فضائنا ودولنا ،وطرد كل عناصر الضعف والتراجع.
لإلجابة عن هذا السؤال املركزي ،بإمكاننا القول :إن الكثري من اإلجابات والتصورات
نستطيع اختزاهلا يف إجابتني ورؤيتني ،ومها:
 -1إن الدولة القوية ،هي اليت متتلك إمكانات عسكرية واقتصادية هائلة ،وتتمركز ك ّل
القرارات والصالحيات يف يدها .فتساوق هذه الرؤية بني املركزية والقوة.
فالدول ذات الطابع الشمويل واملركزي يف سياساهتا واقتصادها هي من الدول القوية،
حىت ولو كان الشعب يعيش القهر واحلرمان واالضطهاد .واملشروعات التقدمية اليت سادت
أيديولوجيا.
املجال العريب يف احلقب املاضية ،عملت على تأكيد هذه الرؤية ،وإعطائها بعدًا
ًّ
لذلك رفعت هذه املشروعات شعارات :ال صوت يعلو فوق صوت املعركة ،ووحدة العرب يف
قوهتم .واملقصود بالقوة هنا القوة العسكرية واملادية .ولكننا وبعد جتارب وحمن مريرة
مع هذه املشروعات مل ننجز قوتنا القادرة على محايتنا من املخاطر اخلارجية والتحديات
الداخلية .ومل حنقق انتصارنا على عدونا احلضاري اليت توقفت كل املشروعات والسياسات
من أجل التركيز على حماربته ودحره .ولكننا على الصعد كافة مل حنصد إال اهلزائم
واالنكسارات واإلخفاقات .فاملليارات اليت صرفت على مؤسساتنا العسكرية والدفاعية مل
متنع العدو من الوصول إىل عواصمنا ومناطقنا احليوية .واملركزية يف اإلدارة وصنع القرار،
طبلنا هلا كثريًا مل حنصد من ورائها إال التأخر عن ركب احلضارة والعامل املعاصر.
اليت َّ
ولقد أبانت لنا التجارب املاضية واملعاصرة ،أن قوة الدول العسكرية ليست هي القوة
احلقيقية القادرة على إجناز تطلعات الشعب أو الدفاع عن أمنه وحدوده .بل على العكس من ذلك
حيث إن الدول اليت استندت يف بناء قوهتا على هذه الرؤية مل تصمد أمام األزمات والتحديات.
فاالحتاد السوفييت بكل ما ميتلك من ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية عمالقة،
مل يستطع الصمود أمام تطلعات شعوبه املشروعة .فتالشى يف فترة زمنية وجيزة.
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يندملا لوحتلا لاؤسو برعلا

والعراق هذا البلد الذي ميتلك أقوى اجليوش وأقسى األجهزة األمنية والقمعية وصلت
الواليات املتحدة األمريكية إىل عاصمته يف غضون ( )20يومًا فقط و( )130قتي ًال.
فالدول التقدمية واأليديولوجية ،اليت استخدمت كل إمكانات الدولة لتعميم أيديولوجيتها
وقهر الناس على خياراهتا ومتبنياهتا السياسية والثقافية ،هي ذاهتا الدول اليت أجهضت كل
مشروعات التحرر احلقيقي واخلروج من مآزق الراهن.
ودول املشروع التقدمي مل تزدنا إال ضعفًا وتشاؤمًا؛ وذلك ألن اإلنسان هو أرخص
شيء لديها .تصادر حرياته ،متتهن كرامته ،حتاربه يف رزقه وكسبهُ ،يقهر وُيهان وُيسجن
وُيعذب ألتفه األسباب.
دولة اختزلت اجلميع يف دائرة ضيقة ،ال تتعدى يف بعض األحيان شخص األمني العام.
وال نعدو الصواب حني نقول :إن هذه الدولة بنمطها القروسطوي وعنفها وجربوهتا
وعسكرهتا ملجتمعها ،أجهضت الكثري من اآلمال والتطلعات .وال ميكن بأي حال من األحوال ،أن
نقول عن هذه الدول بأهنا دول قوية؛ وذلك ألهنا مل تستطع أن تنجز مشروعاهتا وأهدافها ،بل
على العكس من ذلك ،حيث إهنا أنتجت النقيض .فأنتجت االستبداد والقمع وتكميم األفواه بدل
وعمقت يف الفضاء
احلريةَّ ،
وحتولت إىل مزرعة خاصة لفئة حمدودة بدل العدالة واالشتراكيةَّ ،
االجتماعي والسياسي كل مستلزمات التفتت والتجزئة والتشظي بدل الوحدة واالحتاد.
وهكذا نصل إىل حقيقة شاخصةُ ،تربزها خربة اإلنسانية مجعاء عرب العصور :أن
الدولة اليت تنفصل عن جمتمعها وحتاربه يف معتقداته واختياراته الثقافية والسياسية،
قهريا ،فإن مآهلا الفشل وفقدان املعىن من وجودها.
وتفرض عليه نظامًا ًّ
 -2إن قوة الدول ُتقاس مبستوى دميقراطيتها وانسجامها على صعيد اخليارات
والسياسات مع شعبها وجمتمعها.
والثروات الطبيعية واإلمكانات العسكرية ،ال تتحول إىل عنصر قوة ،حينما يكون هناك
جفاء بني الدولة واملجتمع .وحنن نرى أن هذا هو املعيار احلقيقي لقوة الدول وضعفها.
فالدولة اليت تعيش التوتر مع شعبها ،وال تنسجم خياراهتا مع خياراته ،فهي دولة ضعيفة
يف املحصلة النهائية حىت ولو امتلكت كل الثروات واإلمكانات العسكرية .أما الدولة اليت ُتشرك
شعبها يف القرار وصناعة املصري ،ودميقراطية يف بنيتها وممارساهتا ،فهي دولة قوية وقادرة
على جماهبة املخاطر حىت ولو كانت فقرية يف مواردها وثرواهتا وإمكاناهتا العسكرية.
فقوة العرب واملسلمني اليوم ،يف حريتهم ومستوى انسجام الدولة مع خيارات وتطلعات
شعبها.
والدميقراطية هي حجر األساس يف قوة الدول وضعفها .لذلك فإننا نرى أن كل
مبادرة ،تأخذها الدولة ،وتستهدف توسيع مستوى املشاركة الشعبية يف صناعة القرار
وتسيري األمور ،هي مبادرة وخطوة تساهم يف تعزيز قوة الدولة ،أو بناء هذه القوة على
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أسس جديدة أكثر قدرة وفعالية.
وإن النهج السياسي املعتدل ،الذي يتعاطى مع كل األمور والقضايا واحلقائق السياسية واالجتماعية
بعقلية منفتحة ومتساحمة ،هو القادر على توسيع هوامش احلرية ،وهو املؤهل ملراكمة الفعل السياسي
الراشد يف املجتمع .ويف املقابل فإن النهج االستئصايل ،هو الذي يفاقم األزمات ويعقدها وحيول دون
بلورة هنج سياسي معتدل ،ويدخل الدول واملجتمع يف دوامة العنف والتطرف.
إننا مع الدول القوية اليت تستند إىل القانون وحتترم حقوق اإلنسان ،وتدافع عن كرامة
شعبها .حيث إن الدولة القوية املسيجة بسياج القانون واحلرية واملسؤولية ،هي القادرة على التفاعل
والتكامل مع جمتمع مؤسسي  -مدينُ ،يمارس وظائفه احلضارية اعتمادًا على إمكاناته وآفاقه.
وإن التحول حنو احلرية والدميقراطية يف أي جمتمع ،حباجة إىل وعي عميق بضرورهتا
وأمهية وجودها يف البناء الوطين السياسي والثقايف واحلضاري ،وهذا الوعي حباجة لكي
يترجم إىل وقائع قائمة وحقائق مشهودة.
وإن تنمية روح املسؤولية والتسامح واحلقوق والكرامة ،كلها عوامل ُتساهم يف تنمية
احلس الدميقراطي يف املجتمع.
وإننا ويف ظل هذه التطورات املتسارعة والتحديات املتالحقة ،أحوج ما نكون إىل ممارسة
القطيعة املعرفية والعملية مع تلك الرؤية اليت تتعامل مع مفهوم القوة بعيدًا عن خيارات
املجتمع وتطلعاته املشروعة .وبناء مفهوم القوة ليس على أساس امتالك أحدث األسلحة ،أو
ضخامة الترسانة العسكرية ،وإمنا على أسس التوافق واالنسجام بني الدولة واملجتمع.
هذا االنسجام الدينامي والفعال هو أساس قوة الدولة .وال ميكن لنا ويف ظل هذه
الظروف إال االخنراط يف مشروع تصحيح العالقة وبناء القوة على أساس االنسجام بني الدولة
واملجتمع .وال ريب يف أن حتقيق االنسجام ،يتطلَّب من الدولة القيام خبطوات ومبادرات،
تستهدف توسيع املشاركة الشعبية وإزالة االحتقانات وتوسيع القاعدة االجتماعية للسلطة.
فالقوة احلقيقية اليوم ،تتكثف يف مستوى التناغم بني مؤسسة الدولة واملجتمع مبختلف
تعبرياته وشرائحه .والفرصة اليوم مؤاتية للقيام بصنع فرص ومبادرات يف هذا السياق.
والوظيفة الكربى للجميع تتجسد يف تكثيف الفعل الثقايف واالجتماعي لتحرير دينامية
التحول الدميقراطي من كواحبها ومعوقاهتا الذاتية واملوضوعية ،حىت تأخذ الدميقراطية
موقعها األساس يف تنظيم اخلالفات وضبطها ،وحىت تتجه كل اجلهود والطاقات حنو البناء
والسلم واالندماج االجتماعي والوطين ،وتعميق موجبات العدل واملساواة واملسؤولية.
واالستقرار السياسي اليوم ،ال ينجز يف الكثري من الدول والبلدان العربية واإلسالمية ،إال
همش
بتوافق حضاري بني الدولة واملجتمع .واإلخفاق هو نصيب أي مشروع ُيقصي املجتمع وُي ِّ
دوره يف احلياة .كما أن النجاح تتبلور أسبابه وتتجمع عناصر إرادته من خالل التوافق احلضاري
بني الدولة واملجتمع .والتوافق هنا يعين املشاركة والتفاعل واملراقبة والشهود والتكامل T
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ثورة الشباب يف مصر
قراءة يف أسباب جناح ثورة  25يناير
مقاربة ميدانية أولية
الشيخ علي علي آل موسى*

يف الثورات هناك أسباب انتصار وعوامل هزمية ،ولع ّل السائد املنتشر يف التاريخ ّأن
الثورات ال يتم تسليط الضوء الدراسي عليها يف حينها؛ لشحوب املعلومات عنها ،وانتظار
الزمن الذي يتكفل خبروج بعض أسرارها وجمرياهتا عرب ما يبديه بعض رموزها يف
مقابالهتم أو مذكراهتم ،أو غريهم فيما يلتقطونه من أخبار وجمريات.
بيد ّأن األمر يف ثورات الربيع العريب خمتلف متام االختالف عن ذلك ،فهي تأيت يف
زمن العوملة والكوكبة والقرية الكونية والثورة املعلوماتية وثورة االتصال وسيادة الفضائيات؛
مما يتيح للمشاهد متابعة األحداث أو ًال بأول ،ويف زمن حدوثها.
ومن ّ
مث أمكن الوقوف على الثورات العربية ،ومعرفة أحداثها ،ومعرفة الرأي الرمسي
والشعيب حوهلا ،وردود الفعل العاملية جتاهها.
وقد كان جناح الثورة يف تونس ومصر حدثًا فريدًا يف الربيع العريب ،فقد استطاع أن يزيح
نظامني دكتاتوريني ،مكثا على صدر شعبيهما عقودًا متطاولة من الزمن ،فقد مكث زين العابدين بن
علي يف سدة احلكم  24سنة [2011 - 1987م] ،ومكث حسين مبارك  30سنة [2011 - 1981م].
ولع ّل املعاصرة للحدث وجناحه سببان أساسيان يدفعاننا إىل الوقفة التأملية؛ للقراءة
واالستلهام ،غري أنّا يف هذه الدراسة سنفرد احلديث لثورة مصر ،وعوامل جناحها ،وسوف
نقف عند العوامل التالية:
* عامل دين ،كاتب وباحث أكادميي ،السعودية.
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حترر الضغط اجلمعي:
األول:
ّ

يف الذاكرة اجلمعية للشعوب تتراكم املشكالت اليت ختلقها األنظمة والسلطات ،ولكنّها
ال ُتنسى ،وقد يأيت زمان النفجار ذاك الضغط وحت ّرره ،وقد يكون هذا االنفجار على صورة
ثورة شعبية تسعى لتغيري وجه النظام ،وإحالل آخر مكانه.
ويف مصر تراكمت أسباب مباشرة وغري مباشرة تدعو للثورة ،ومن بني املباشرة:
تطبيق قانون الطوارئ ،وقسوة الشرطة ،ورئاسة حسين مبارك الداعمة إلسرائيل ،املتشددة
مع اإلسالميني ،وأثر رئاسته تلك يف التدهور االقتصادي واالجتماعي املصري ،وتدهور
التعليم ،وارتفاع معدالت البطالة واجلرمية ،ومن األسباب املباشرة -كذلك :-الفساد
السياسي ،وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،وزيادة عدد السكان مع زيادة معدالت
الفقر ،وتصدير الغاز املصري إلسرائيل منذ سنة 2004م بأسعار خبسة ،حيث ُيص ّدر هلا
بـ 2,5دوالر للمتر ،بد ًال من  10دوالر للمتر حسب سعره العاملي.
ومن األسباب غري املباشرة :انتخابات جملس الشعب اليت أُجريت قبل الثورة بشهرين،
وحصل فيها احلزب احلاكم على  %97من مقاعد املجلس ،ومقتل الشاب خالد حممد سعيد
يف اإلسكندرية يف  /6يونيو2010 /م على أيدي اثنني من رجال األمن املصري وخمربي
القديسني يف اإلسكندرية يف منطقة (سيدي بشر)،
شرطة (سيدي جابر) ،وتفجري كنيسة
َ
وأن وزارة
الذي أوقع  24قتي ًال (بينهم مسلمون) ،والذي ّمت اكتشاف خيوطه فيما بعدّ ،
الداخلية املصرية كانت وراء التفجريات مبساعدة مجاعات إرهابية ،وحتت إشراف وزير
الداخلية السابق حبيب العاديل نفسه ،واعترف بذلك جمموعة من منفذي العملية عند
طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة الربيطانية بالقاهرة.
ويندرج يف خانة األسباب غري املباشرة -كذلك :-مقتل الشاب سّيد بالل يف اإلسكندرية
على يدي جهاز أمن الدولة أثناء احتجازه يف  /5يناير2011 /م ،وقيام الثورة الشعبية يف
تونس ،وظاهرة البوعزيزية يف مصر اليت متثلت بقيام أربعة من املصريني بإشعال النار يف
أنفسهم قبل أسبوع من اندالع ثورة الغضب املصرية ،باإلضافة إىل الدور اهلام الذي لعبته
املواقع االجتماعية على شبكة اإلنترنيت(((.
الثاين :تلقف الشرارة من ثورة تونس:

لع ّل واحدة من أهم ما يتيحه زمن العوملة والكوكبة والقرية الكونية والثورة املعرفية
واالنفجار املعريف هو التعرف اللحظي املباشر على جمريات العامل ،وتأملها ،وتناقل التجارب
واستنساخها.

((( اإلنترنيت ،موقع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ( ،)www.wikipedia.org/wikiموضوع( :ثورة 25
يناير).
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رصم يف بابشلا ةروث

وقد انبثقت الشرارة األوىل لثورات الربيع العريب يف تونس ومن (سيدي بوزيد) بالتحديد،
مع الشاب حممد البوعزيزي الذي أحرق نفسه يف  /17ديسمرب2010 /م ،فهّبت تونس يف ثورة
حاشدة يف  /18ديسمرب2010 /م ،وكانت الثورة العربية األوىل ،ومنطلق الثورات العربية
املعاصرة ،واستحقت أن ُتس ّمى (ثورة الكرامة) ،و(ثورة األحرار) ،و(ثورة اليامسني) ،وقد
بـ«أن قوة الشعب العريب تكمن يف تظاهره ،وخروجه
أهلمت ثورة تونس املجتمع العريب عمومًا ّ
وأن اجليش هو قوة مساندة للشعب ،وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب ،كما
إىل الشارعّ ،
أضاءت تلك الثورة األمل لدى الشعب العريب بقدرته على تغيري األنظمة اجلامثة عليه ،وحتقيق
تطلعاته»((( ،وأول دولة تلقت تلك الشرارة ،وأشعلت هبا مشاعلها ،واستفادت منها هي مصر
اليت خرجت عن بكرة أبيها يف  /25يناير (كانون الثاين)2011 /م ،وحصدت االنتصار بعد
مثانية عشر يومًا يف  /11فرباير (شباط)2011 /م ،ومن ّمث ُس ّميت بـ(ثورة الـ  18يومًا) ،إىل
جانب تسميتها بـ(ثورة الغضب) و(ثورة الشباب) و(ثورة اللوتس) و(الثورة البيضاء).
وبعد ثورة مصر جاءت ثورة اليمن (ثورة شباب التغيري السلمية) يف  /11فرباير
(شباط)2011 /م ،والبحرين يف  14فرباير (شباط)2011 /م ،وليبيا يف ( /17فرباير
(شباط)2011 /م ،وسوريا (ثورة احلرية) يف  /15مارس (آذار)2011 /م.
الثالث :احلرب اإللكترونية:

لقد أتاحت ثورة االتصال املعاصرة -اليت هي إحدى مثرات العوملة -تواصل الشعوب
واألمم ،وتثاقفها ،وبصورة أوىل تواصل الشعب الواحد.
وقد سعت بعض الدول إىل حظر بعض األقنية املعلوماتية يف شبكة اإلنترنيت؛ حلجب
التواصل األممي والشعيب ،وانتقال ما ال تريده األنظمة احلاكمة مما يسهم يف زعزعة
عروشها السلطوية ذات النظام األبوي الشمويل.
وإزاء حظر التناقل الشفوي للتحشيد الثوري ،ومنع التناقل الورقي؛ أدرك شباب الثورة يف
مصر ضرورة االستفادة من احلرب اإللكترونية ،اليت ميكنها جتاوز مقص الرقيب ،والنفاذ لقدر
أكرب من الناس ،وبسرعة أكرب ،ومن ّمث هّبوا لالستفادة من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنيت)،
وال سيما مواقع التواصل االجتماعي :الفيسبوك ،وتويتر ،ويوتيوب ،واستثمار شبكات الربيد
اإلليكتروين للمراسلة ،وتداول الرأي ،وحتديد أيام التظاهر وأماكنها ،وتنظيم املظاهرات.
ولع ّل بداية هذه احلرب اإللكترونية يف مصر قد بدأت قبل عامني من الثورة ،حني
قامت فتاة امسها (إسراء عبد الفتاح) ،وكانت تبلغ حينئذ  17عامًا من خالل موقعها على
الفيسبوك ،بالدعوة إىل إضراب سلمي يف  /6أبريل (نيسان)2008 /م؛ احتجاجًا على
((( املصدر نفسه.
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تدهور األوضاع املعيشية ،فلقيت دعوهتا استجابة واسعة من حوايل  70ألف شخص ،وجنح
اإلضراب ،وأُطلق على الفتاة لقب (فتاة الفيسبوك) و(القائدة االفتراضية).
وقبل عام ونصف من الثورة قامت حركات -أبرزها (حركة  6أبريل) و(حركة
كفاية) -بتحشيد الناس بضرورة القيام باحتجاجات على سوء األوضاع الداخلية.
وبعد مقتل الشاب (خالد حممد سعيد) قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي
عبدالرمحن منصور بإنشاء صفحة (كلّنا خالد سعيد) على موقع الفيسبوك ،ودعيا املصريني
للتخلص من النظام وسوء معاملة الشعب(((.
وقد مثلت هذه احلرب اإللكترونية صراعًا بني جيلني :جيل احلرب اإللكترونية،
الذي ميثله الشباب امللم بتقانات العصر وتكنولوجيا االتصال .وجيل احلرب القدمية ،غري
املمارس لتلك السبل املعرفية.
وقد استطاع (جيل احلرب اإللكترونية) و(شباب الفيسبوك) االستخدام الف ّعال
لتكنولوجيا االتصال ووسائل االتصال احلديثة للتواصل مع بعضهم ،ومداولة آرائهم
ونشرها ،والدعوة إىل اندالع الثورة ،واإلسهام يف تنظيمها ،وتنسيق مواعيد اخلروج ،حىت
مع قطع نظام مبارك لالتصاالت يف البالد من بدايات الثورة(((.
احلساس امللفت:
الرابع :امليدانية واملكان
ّ

من شأن التوزع يف أماكن كثرية إظهار املتجمعني على أنّهم قلة متناثرة ،أو عدم لفت
النظر هلم أص ًال ،وعدم التقاط عدسة اإلعالم ملشهدهم ،وعلى خالف ذلك من شأن التجمع
يف مكان واحد أو أماكن معدودة اإلسهام يف فوائد كثرية ،منها :خلق املعلَم املعّبر والرمز
الدال ،كـ(ساحة احلكومة بالقصبة) يف تونس ،و(ميدان التحرير) يف مصر ،و(دوار اللؤلؤة)
ّ
يف البحرين ،و(ساحة التغيري) يف صنعاء باليمن ،و(ساحة احلرية) بتع ّز باليمن ،باإلضافة
إىل إبراز اجلمع واحلشد ،ولفت اإلعالم.
وحساسة كان أبرزها اثنني
وهذا ما حدا بالثورة يف مصر إىل اختيار أماكن معّينة ّ
مها( :ميدان التحرير) يف القاهرة ،و(مسجد القائد إبراهيم) يف اإلسكندرية.
وقد شكل ميدان التحرير القلب امليداين النابض الذي يتواصل مع اجلماهري مباشرة؛
ليوصل رسالته اإلعالمية للداخل الرمسي والشعيب ،وللخارج الرمسي والشعيب ،ال سيما حني
تشجع على املكث الزمين الطويل ومغالبة املشكالت ،حيث توفرت يف بعض
توافرت فيه أشياء ّ
أحنائه جماالت من العمل اخلدمي والدعم اللوجسيت ،من خيام اللتقاط شيء من الراحة وغسل
((( اإلنترنيت ،موقع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ( ،)www.wikipedia.org/wikiموضوع( :ثورة 25
يناير).
((( املصدر نفسه.
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األتعاب ،إىل جانب مستشفى ميداين يعاجل املصابني الذين ضنّت عليهم املستشفيات الرمسية ،أو
ُز ّرق فيها بعض رجال األمن؛ ليتم اقتياد املصاب من املستشفى إىل التحقيق والسجن ،كما بادر
بعض األخيار إىل توزيع شيء من الطعام يف امليدان؛ ليغنوا مرتاديه عن احلاجة ملغادرته.
ويف مسجد القائد إبراهيم متّت االستفادة من املكان؛ ليقترن العبادي بالسياسي ،ويت ّم
التواصل اجلماهريي مع احلشود املصلية ،وخروجها احلاشد للتظاهر.
التحرك اجلمعي:
اخلامس:
ّ

من فوائد التح ّرك اجلمعي والعمل اجلمعي مغالبة مساوئ الفردية ،من حمدودية
الدور والفعل ،وحمدودية الزمن ،وضآلة اجلهد ،وثقل اجلهد وضغطه ،إىل إمكانية السيطرة
واإليقاف أو التعب والتوقف .ومن ّ
مث يتحلى التح ّرك اجلمعي مبميزات هي املباين الكامل
لعيوب الفردية.
ويف ثورة  25يناير ّمت رفد اجلانب اجلمعي عرب شكلني أساسيني مها :تكثيف احلشود
يف أماكن التظاهر واالجتماع ،واليت بلغت املاليني يف ميدان التحرير ،وامتد شرياهنا يف بعض
املناطق لتظاهرات ناف طوهلا على األربعة كيلومترات.
والشكل الثاين جاء يف أسلوب جلان ِّ
منظمة؛ لتدفع باجتاه االستفادة املثالية من اجلمع
واحلشد ،وضمان عدم حتوله إىل عمل مبعثر أو غري منضبط أو جم ّرد تراكم عددي غري
فاعل ،ومن هذه اللجان :حركة  6أبريل ،وحركة كفاية ،وجمموعات الشبان عرب مواقع
التواصل االجتماعي ،وخاصة الفيسبوك ،ومنها :جمموعة (كلّنا خالد سعيد) ،و(شبكة
رصد) و(شبان اإلخوان املسلمني).
السادس :رفع سقف املطالب:

(النجاح يقود إىل النجاح) ،تلك مقولة تربوية تؤيدها كثري من املبادئ والقيم
السياسية ،ومنها :سياسة (حتريك اهلدف) ،ومبدأ (خذ وطالب) .وهي مبجموعها مبادئ
تدعو إىل فتح العني على املتحقق واملمكن معًا ،وتدفع عربات القطار إىل أوسع مدى ممكن
من الفاعلية واحلراك والنجاح.
وقبل الثورة البيضاء يف مصر قامت حركات مطلبية ،فدعت إسراء عبد الفتاح إىل إضراب
سلمي؛ احتجاجًا على تدهور األوضاع املعيشية ،ودعت (حركة  6أبريل) و(حركة كفاية)؛
لالحتجاج على األوضاع الداخلية املعيشية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية يف البالد:
األوضاع املعيشية واالقتصادية املتمثلة يف البطالة -السيما بني محلة الشهادات اجلامعية
والعليا ،-والفقر والتردي املعيشي ،املتمثل يف غالء األسعار ،وصعوبة احلصول على املواد
التموينية والسكن.
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واألوضاع االجتماعية اليت خلقتها فترة حكم مبارك وسياساته ،اليت كان من نتاجها
أن انقسم الشعب املصري إىل طبقتني :طبقة ذات ثراء فاحش تشكل  %20من الشعب فقط،
وطبقة ذات فقر مدقع تشكل  %80من الشعب ،ووصل عدد املعدمني الذين يعيشون حتت
خط الفقر إىل  %40من الشعب ،وغابت الطبقة الوسطى.
واألوضاع السياسية ،حيث الفساد السياسي ،واستغالل النفوذ ،وتوريث احلكم.
لكن األمور مع الثورة البيضاء مل تقف عند هذا احل ّد املطليب ،بل حت ّرك اهلدف،
ّ
ووصل إىل السياسي يف ذروته :باملطالبة بإسقاط النظام ،وح ّل احلزب احلاكم ،وإرجاع املال
العام ،ومالحقة الفساد والكسب غري املشروع ،وحماكمة املجرمني ،والتداول الدميقراطي
للسلطة ،ورفع األحكام العرفية اليت ُسنّت مبوجب (قانون الطوارئ).
وقد حاولت سلطة مبارك تقليل سقف املطالب ،والعودة هبا إىل مربع املستوى املطليب
لكن الثورة -ومنذ بدايتها -كانت واعية للهدف السياسي وضرورة
االجتماعي اخلدميّ ،
إسقاط النظام ،فرفعت شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) ،ودعت إىل رحيل مبارك
ترض -حتت وقع ضغط النظام -أن
وحكومته وحزبه ،وظلّت حمافظة على أهدافها ،ومل َ
ترت ّد إىل املستوى املطليب ،أو ترتكس من السياسي العايل إليه ،ولو حدث ذاك؛ ألمكنها أن
حتصل على شيء من التغّير املعيشي واالقتصادي واالجتماعي ،السيما ومبارك وأسرته
يكتزنون سبعني مليار دوالر من ثروة الشعب ،وميكنهم تقدمي شيء من فتاهتا ،يف مقابل
بقاء مبارك يف احلكم ،وتوريث الكرسي لولده مجال ،غري ّأن الثورة واصلت تألق مرادها،
ال سيما وهي تقرأ مشاهد الضعف يف السلطة ،وقد أمكنها ذاك من احلصول على مرادها
الكبري :إسقاط النظام وتغيريه ،الذي هو -إن سار يف وجهته الصحيحة -املفتاح حل ّل
املشكالت األخرى يف املجال املعيشي واالقتصادي واالجتماعي.
السابع :وضوح اهلدف:

وضوح اهلدف جيعل الثورة تسري حنو غاية حمددة ،وخيلق معيارًا واضحًا للوصول
وعدمه ،وللتحقق وعدمه ،ولنسبة النجاح ومقدارها.
ويف ثورة مصر كانت مطالب شباب التحرير تتمركز حول هدف واحد واضح هو
إسقاط النظام من خالل بنود سبعة ،فقد «قام شباب التحرير بتعليق الفتة طويلة على
واحدة من أعلى املباين يف ميدان التحرير ،طوهلا ال يق ّل عن  15مترًا ،ذكروا فيها مجيع
املطالب اليت يريدوهنا ،وأكدوا ّأن هذه املطالب ثابتة منذ بدايتها ،وهي إسقاط النظام ،من
خالل سبعة مطالب أساسية.
وهذه املطالب -كما هو مكتوب يف الالفتة« :-إسقاط الرئيس ،ح ّل جملسي الشعب
والشورى ،إهناء حالة الطوارئ فورًا ،تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية ،برملان منتخب
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يقوم بعمل التعديالت الدستورية إلجراء انتخابات رئاسية ،حماكمات فورية للمسؤولني عن
قتل شهداء الثورة ،حماكمة عاجلة للفاسدين وسارقي ثروات الوطن»(((.
و ّمت اإلصرار على إسقاط النظام من خالل رموزه كحسين مبارك ،ونائبه عمر
سليمان ،ورئيس الوزراء أمحد شفيق ،ووزير الداخلية حبيب العاديل ،ووزير السياحة زهري
جرانة ،ووزير اإلسكان حممد املغريب ،ورجل األعمال املتنفذ أمحد عز ،وولدي مبارك:
مجال وعالء ،و(احلزب الوطين) احلاكم عمومًا الذي ُح ّل يف تاريخ  /16أبريل2011 /م.
الثامن :األخالقيات السامية للثورة:

ّإن املستوى املناقيب األخالقي الذي يترشح من سلوك اإلنسان وتصرفه ،حيكي مدى
استقرار الصفات وامللكات األخالقية ورسوخها يف القلب ،ومبستوى ما يربز من مناقبية
أصحابه ،يبدي مدى مناقبية الثورة والتح ّرك.
دل ذلك على أنّها ال متثل النسيج االجتماعي الكامل
فإذا اتسمت ثورة ما ..بالفئوية ّ
لبلدها ،وإذا اتصفت بالعنف واالنتقام؛ حكى ذلك عن سادية أصحاهبا ودمويتهم ،وإذا
ترمست خطى العفوية والعشوائية ،أوضح ذلك مدى اخللل التنظيمي لديهم ،وإذا توانت
عن أهدافها العليا أو ترددت يف تطبيقها ،بّين ذلك مدى احننائهم لعقبات الطريق ،أو خور
اهلمم الذي نفث مسه يف عزائمهم ،أو رّبما كوهنم أناسًا وصوليني نفعيني ،ينسون هدفهم
عند ملعان بريق النضار واألهداف الضئيلة املحدودة.
وقد شهدت الثورة البيضاء يف مصر مدى املناقبية السامية اليت حتلى هبا أفرادها زمن
الثورة وبعدها ،ومن صور تلك املناقبيات واألخالقيات:
أ -تالحم الشعب املصري:

مما يثلج صدر احلكومات تص ّدع اجلبهة الداخلية للمقاومة والثورة إىل ح ّد نشوب
حرب داخلية أو طائفية ،جتعل النظام يتفرج ،ويوحي للثائرين أنّه -وحده -القادر على
إرساء السلم الداخلي ووحدة الوطن ،وغريه يعين الشتات واالحتراب الداخلي ،وباالحتراب
يضعف الن ّد؛ مما يوفر له فرصة االستمتاع باجللوس على الكرسي.
القديسني يف اإلسكندرية؛ مما
وثورة مصر مع أنّها جاءت يف وقت عصيب ف ِّ
ُجرت فيه كنيسة َ
يشجع نشوب نزاع ديين (إسالمي /مسيحي) ،إال أنّها فوتت على النظام احلاكم ذلك ،وشهدت
تكاتف املسلمني واملسيحيني فيها ،وحضورهم جنبًا إىل جنب ،وكتفًا إىل كتف يف سوحها ،وال
سيما يف ميدان التحرير ،مما ينبئ عن مدى التالحم االجتماعي يف مظهره الديين.
((( اإلنترنيت :موقع :مصراوي ( ،)www.masrawy.comمقال( :أكرب الفتة ملطالب شباب التحرير)،
كتبه :خالد الربماوي.
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ومع ّأن الثورة بدأت يف أوساط الشباب إال أنّها انتقلت إىل كافة فئات املجتمع املصري
من أطفال وكهول ،يف تعبري واضح عن تكاتف املجتمع يف فئاته العمرية ،كما أنّها مل تقف
عند مستوى الشباب اجلامعي ممن مل جيد وظيفة ،بل انتقلت إىل املواطن الريفي ،وسائق
التاكسي ،والدكتور اجلامعي ،والطبيب ،واملهندس ،والفنان ،وغريهم..
ب -االنضباط والسلم والالعنف:

وأن
تسود كثريًا من الثورات حالة عدم االنضباط ،والعنف والتصفيات ،خصوصًا ّ
أجواء االنفالت األمين ونزول الناس إىل الشارع ،وصعوبة نسبة الفعل إىل أحد بعينه ،تشجع
على ذلك.
احلب الكبري الذي يكنّه املصريون
وأما يف طرف ثورة مصر البيضاء ،فقد «أظهرت الثورة مدى ّ
(((
تكسر ،وال خت ّرب)» .
لبلدهم ،فطيلة أيام الثورة كان الشعار( :سلمية ..سلمية) ،و(ال ّ
كما شهدت الثورة محل العلم الوطين ،واألناشيد الوطنية ويف مقدمها النشيد الرمسي
(بالدي ..بالدي) ،كما شهدت اخنفاض معدالت اجلرمية والسرقة والتح ّرش اجلنسي.
ومن عظمة هذا االنضباط تنظيف الثوار مليدان التحرير قبل مغادرهتم له ،وجعله
مبستوى أكثر هباء وإشراقًا منه قبل نزوهلم فيه.
كما شهدت الثورة االنضباط والسلم يف عدم التع ّرض لرجال األمن واجليش ،حىت مع
قدوم الشرطة واألمن بالدبابات ،وقيام بعض قوى األمن بالعنف جتاههم ،واستخدام السالح.
وشهدت االنضباط والسلم يف تسليم البلطجية واملندسني الذين حياولون ج ّر الثورة للخروج
عن طابعها السلمي أو املواجهني للثوار بالعنف؛ إىل الشرطة واألمن املصري ،بد ًال من ضرهبم أو
توضح انتماءه
قتلهم أو فعل أدىن إساءة إليهم ،مع ّأن بعضهم ُعثر يف حوزته على وثائق رمسية ّ
للنظام احلاكم ،أو أنّه مأجور ،واعتراف بعضهم بذلك ،ومع تعرض املتظاهرين إىل األسلحة
النارية والقنابل املسيلة للدموع من قبل الشرطة ،وتعرضهم لألسلحة النارية والبيضاء من قبل
وتعرضهم هلجوم اجلمال فيما عرف بـ(موقعة اجلمل).
البلطجية املؤيدين لنظام مبارك،
ّ
ومع سقوط عدد غري قليل من الشهداء ،حيث ص ّرحت جهات رمسية ببلوغه 365
شخصًا ،وذكرت مصادر أخرى يف الرابع من أبريل ّأن عدد القتلى يف ثورة الغضب بلغ ،384
بأن املتوفني يف مجيع مستشفيات
وعدد املصابني  ،6467الفتة إىل ّأن مكاتب الصحة أفادت ّ
مصر بلغ  840شخصًا .وقدرت مصادر أهلية جتاوز القتلى  500شهيد ،وأفادت جهات
أخرى ّأن العدد جتاوز  ،840وذكر تقرير هيئة تقصي احلقائق عن ثورة  25يناير ّأن عدد
مدنيا ،و 6500جريح.
الضحايا احلقيقي يف الثورة ًّ 846
((( اإلنترنيت ،موقع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ( ،)www.wikipedia.org/wikiموضوع( :ثورة 25
يناير).
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ج -التنظيم واللجان ،وصيانة املال العام:

التح ّرك الشعيب اجلماهريي احلاشد غالبًا ما ُيصاحب صعوبة السيطرة عليه ،ومن
ّ
مث إمكانية القيام بأعمال عشوائية غري منسقة ،أو عبثية غري هادفة ،وتع ّرض املال العام
دس جمموعة بني
للسرقة والتخريب والتكسري ،األمر الذي تستغله بعض احلكومات يف ّ
املتظاهرين لفعل ذلك ،ونسبته للثوار ،ومن ّ
مث تشويه مسعة الثائرين بوصفهم خمربني،
وخلق احلنق االجتماعي ضدهم ،والنفور منهم ،ومواجهتهم؛ مما يعين فقداهنم الرصيد
االجتماعي املحتضن والداعم واملؤيد.
وما حلظناه يف ثورة مصر بعد اختفاء الشرطة الرمسية خالف ذلك ،فقد شكل الثوار جلانًا
شعبية للمحافظة على املال العام ،ومن ذلك املتحف املصري ،ومقتنيات القصور واجلامعات.
د -اإلصرار واملواصلة:

لكن طول الزمن ومساومات احلكومات
كثري من الثورات تبدأ بأهداف عالية وواضحة؛ ّ
وضغوط اخلطوط تسعى يف متييع تلك األهداف وهزاهلا ،وجعلها تنحسر شيئًا فشيئًا إىل
ح ّد القبول بالفتات ،أو حىت إبقاء ما كان على ما كان!!
لكن الثوار يف مصر ظلوا حريصني على تنفيذ مطالبهم ،ورحيل مبارك ،وعدم القبول
ّ
باملساومات اليت تبتغي إبقاءه إىل هناية فترته الرئاسية (ستة شهور) ،وتركهم للميدان،
وكان شعارهم« :مش عايزينه مش عايزينه /حسين مبارك مش عايزينه .والزم هو
ميشي /إحنا مش حنمشي» ،وكذلك املساومات اليت تعتزم إبقاءه ،وتغيري احلكومة ،وكان
شعارهم فيها صداحًا يقول« :مبارك يريد تغيري احلكومة /الشعب يريد تغيري مبارك».
وحىت بعد سقوط مبارك كانت هناك ُجمعات حاشدة ملتابعة حتقيق أهداف الثورة ،وحماكمة
مبارك وأقطاب نظامه ،واسترداد املال العام ،ودعم القضية الفلسطينية ،وفتح معرب رفح.
هـ -الظرافة والدعابة:

االحتقان االجتماعي والسياسي يولد روح القهر امليالة إىل انفجار املكبوت وإظهار
االنفعال والتشنج والعداء والتدمري ،أو على األق ّل امليالة إىل فرض طابع اجل ّدية والصالبة،
تفسر بأنّها منط من املزح واهلزل غري
والبعد عن الفكاهة والظرافة والدعابة اليت قد ّ
املناسب يف الظرف العصيب.
لكن املجتمع املصري -بطبيعته -جمتمع ظرافة ودعابة ونكتة ،ومن ّ
مث ُشحنت شعاراته
ّ
حىت وهو يف ظ ّل الثورة واملواجهة ،بل ويف أوجها وذروهتا -بالظرافة اللفظية والكتابية،و ُملئت أعماله بالكثري منها ،ال ألنّه خيلط اجلد باهلزل ،أو ألنّه ال يعرف وقت اجلد من وقت
ألن طبيعته اإلنسانية الصافية املرحة مل تستطع سنني القهر وأحداث الثورة
اهلزل ،وإنّما ّ
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أن ُتخفيها أو تقتلها أو ترسلها لعامل النسيان ،فظ ّل حمافظًا على روحه وطبيعته.
ومن الظرافة اليت اتسمت هبا شعاراهتم اللفظية« :شيلوا مبارك ،وحطوا خروف/
ميكن حيكم باملعروف»« ،يلي فاضلك ست شهور /خذ أجرهتم يال وغور»« ،قول يا مبارك
يا مفلسنا /إنت بتعمل أيه بفلوسنا؟» ،وطاف متظاهرون بطفل صغري يردد« :عايز أتعلم،
عايز أعيش /عندنا يف البيت أكل ما فيش».
ومن الظرافة اليت اتشحت هبا الشعارات املكتوبة أن كتب شخص على الفتة يرفعها،
وأتعبت يديه« :ارحل ،إيدي تعورين» ،وكتب ثان« :ارحل يا مبارك ،متزوج من عشرين يوم،
مرايت وحشتين» ،وكتب ثالث« :ارحل ،الولية عاوزة توضع ،والولد مش عاوز يشوفك».
ومن األعمال الظريفة اليت ترشحت من نفوسهم :إقامة حفل قران يف ميدان التحرير،
فض ًال عن األعمال املسرحية املبهجة.
التاسع :احلرية واالنفتاح:

للحرية واالنفتاح دور كبري يف االستقطاب ،على عكس التشدد واملنع واالنغالق الذي
ينفر املؤتلفني واملختلفني.
وقد شهدت ثورة اللوتس يف مصر صورًا كثرية من احلرية واالنفتاح والتسامح ،فقد
اتسعت دائرة احلرية واالنفتاح فيها للتنوع الديين ودمج مكونات املجتمع -ولو اختلفت يف
االنتماء الديين ،-فلم تكن ثورة قام هبا مسلمون فحسب ،بل شاركهم إخواهنم املسيحيون
األقباط مهومهم وطموحاهتم وأعماهلم ،ومن ّ
مث هي ثورة وطنية لك ّل مكونات الوطن.
وإزاء هذا االنفتاح الديين ،تقبلت احلرية مقدسات املتنوع الديين ،فكان يف ميدان
التحرير أذان وصالة مجعة ومجاعة ،وكان فيه حضرات صوفية وزار صويف ،وكان فيه
قرع أجراس ،وإقامة ق ّداس ،وترانيم مسيحية.
ومن أهبى مشاهد اإلنسانية واحلرية والتسامح ما شهده ميدان التحرير من إقامة املسلمني
لصالة اجلمعة وغريها ،..بينما كان إخواهنم املسيحيون يتكاتفون بأيديهم ،مشكلني من
بشريا على شكل طوق يقي إخواهنم املسلمني من أخطار السلطة والبلطجية.
أنفسهم درعًا ًّ
كما اتسعت دائرة احلرية واالنفتاح فيها إىل تقبل شىت الفنون اإلبداعية من إنشاد،
وموسيقى ،ورسم ،ومسرح.
العاشر :سرعة اختاذ القرار:

أيام الثورات حبلى باملفاجآت ،وقد تتالحق األحداث فيها بسرعة الربق؛ مما يستدعي
مواكبة قرارات الثورة للمتغريات ،وعدم التأخر يف إصدار القرار ،وذاك يستدعي قائدًا أو
مجاعة كفوءة قادرة على صنع الرأي والقرار الرشيد املزامن للحدث.

aaa
aaa
56

رصم يف بابشلا ةروث

وطبيعة القرارات املصريية حاجتها إىل تفكري عميق ووقت طويل وجو هادئ ،بينما سرعة
األحداث يف زمن الثورة وتواليها الدرامي ،ال تتيح الفرصة النسياح الزمن وبطء القرار أو
وحساسة ،ال تتيح الفرصة هلا لتتدثر باهلشاشة
غيابه ،وجميء القرارات يف أجواء قلقة وصاخبة ّ
والسطحية والضعف واخلواء ،ومن ّمث حيتاج القائد أو اجلماعة القائدة للثورة إىل توليف جيمع
بني سرعة القرار وعمق القرار ،وذاك يتطلب قائدًا أو مجاعة ذات خربة عالية ،ومستوى رفيع
من الدربة ،وقدرة على تركيز الفكر واملشاروة ومتاسك اجلبهة الداخلية والشجاعة يف آن.
ويف ثورة الغضب املصرية -وأيامها الثمانية عشر -تالحقت أحداث جسام ،من
مواجهة السلطة للثائرين ،إىل طلبها التفاوض معهم ومساع مطالبهم ،ومن خطاب مبارك
املتبجح باملنجزات الشخصية وعدم التنازل عن احلكم ،إىل خطاب عمر سليمان القابل
بالتنازل عن احلكم على مضض!!
ولع ّل واحدًا من أشد القرارات سرعة وقوة وعمقًا ،هو ما تال خطاب مبارك الذي حبس
العامل عليه أنفاسه ،وتوقع فيه إعالنه الرحيل ،فاصطدم به متبجحًا باملنجزات ،عازمًا على
البقاء ،ناق ًال السلطة إىل نائبه اللواء عمر سليمان ،فردت عليه مجوع املتظاهرين بـ(مجعة
الزحف) ،واملضي إىل مق ّر اإلذاعة والتلفزيون وقصر العروبة الرئاسي ،وحماصرهتما.
احلادي عشر :الشعارات املواكبة املع ّبرة:

ويف الثورات حتتاج املسريات احلاشدة إىل شعارات مواكبة للحدث ،ومع ّبرة بدقة وجالء
عن املراد؛ لتشحذ اهلمم ،وتعبئ اجلماهري ،وتوصل الرسالة للسلطة والنظام واملجتمع.
وقد حفلت ثورة  25يناير بسيل هّتان من الشعارات املزامنة لألحداث ،واملعّبرة ،وحتلى
قدر منها بروح مرحة ،وتنوعت تلك الشعارات بني لفظية وكتابية ،وسننقل قدرًا جّيدًا منها؛
لنرى مدى الطاقة التعبريية املختزنة فيها:
أ -الشعارات اللفظية(((:

من أبرز الشعارات الشفوية اليت صدحت هبا حناجر اجلماهري يف ثورة مصر:
« -1الشعب يريد إسقاط النظام».
« -2ثورة مصر جاية جاية /بالعدالة واحلرية».
« -3ثورة ثورة حىت النصر /ثورة يف ك ّل شوارع مصر».
« -4يا عسكري ينب عمي /شايل مهك ،شايل مهي».
« -5مش هنخاف مش هنطاطي /احنا كرهنا الصوت الواطي».
((( الشعارات اللفظية والكتابية مأخوذة من :اإلنترنيت ،موقع :منتديات املعهد العريب للبحوث والدراسات
االستراتيجية.)www. airssforum. com( :

aaa
aaa
57

ملف :الحراك الجماهيري

« -6ارفع صوتك زي الناس /إحنا كرهنا الظلم خالص».
« -7بطل متشي جنب احليط /أصل سكاتك مش هيفيد».
« -8انزل شارك مش هتموت /قبل الفرصة دي ما تفوت».
« -9واحد ..اتنني /الشعب راح فني».
« -10اصحوا وفوقوا يا مصريني /مش هنقول للظلم آمني».
« -11صحي اخللق وه ّز الكون /مصر بلدنا مش هتون».
« -12قولوا اهلل ،قولوا اهلل /هادي مصر مش حياهلل».
« -13يا أهالينا يا أهالينا /ضموا علينا ضموا علينا».
« -14ال حكماء وال إخوان /املطالب يف امليدان».
« -15بالطول ،بالعرض /هنجيب النظام احلاكم باألرض».
« -16هو مبارك عايز أيه /كل الشعب يبوس رجليه
ال يا مبارك مش حنبوس /بكرة الشعب عليك يدوس».
« -17قول يل مني يف الشعب اختارك /يسقط يسقط حسين مبارك».
« -18وإنت يا مصري أيه أفكارك /يسقط يسقط حسين مبارك».
« -19مها بياكلوا امحام وبط /وك ّل الشعب جا له ضغط».
« -20ارحل يعين إمشي /ميكن ما بيفهم شي».
« -21ارحل اطلع برة /عايزينها تبقى حرة».
« -22شيلوا مبارك ،وحطوا خروف /ميكن حيكم باملعروف».
« -23يا ريب فك األزمة /دا حسين خمه جزمة».
« -24يا مبارك يا جبان /الشعب املصري ال يهان».
« -25يا مبارك حقك حقك /الشعب العريب كلو ضدك».
« -26مبارك يريد تغيري احلكومة /الشعب يريد تغيري مبارك».
« -27حسين مبارك يا طيار /جبت منني سبعني مليار»(((.
« -28واحد ..تنني /وين فلوس الشعب وين».
« -29يا مبارك ،صح النوم /النهار ده آخر يوم».
« -30حسين حسين برة برة /قبل ما تقلب تبقى ثورة».
« -31حكم  30سنة هبذا العصر /هو إهانة لشعب مصر».
« -32يلي فاضلك ست شهور /خذ أجرهتم يال وغور».
« -33ال ملبارك أب وابن /ال للفردة واالستنب».
((( يف إشارة ملا نشرته صحيفة (الغارديان) الربيطانية عن بلوغ ثروة الرئيس مبارك وعائلته  70مليار
دوالر أمريكي.
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« -34خالد سعيد مات مئتول /ومبارك هو املسؤول».
« -35قول يا مبارك يا مفلسنا /إنت بتعمل أيه بفلوسنا؟».
« -36حسين حسين ،حسين بيه /كيلو اللحمة مبيت جنيه».
« -37ليه ليه ليه /كيلو العدس بعشرة جنيه؟».
« -38ارفع ارفع يف األسعار /بكرة الدنيا تولع نار».
« -39يا وزراء طفوا التكييف /مش القيني حق الرغيف».
« -40اإلصالح بقى شي مطلوب /قبل الشعب ما ياكل طوب».
« -41حد أدىن لألجور /قبل ما الشعب يثور».
« -42الطالب والعمال /ضد الفقر واالحتالل».
« -43يا سوزان قويل ليه /ربع قرن كفاية عليه».
« -44يا مجال ،قول ألبوك /ك ّل الشعب بيكرهوك».
« -45يا مجال ،قول ألبوك /شعب مصر بيكرهوك».
« -46يا مجال ،قول لبابا /ارحل إنت والعصابة».
« -47يا مجال ،قول لبابا /يال خنلع م العصابة».
« -48يا عالء ،خليك خليك /أوعى بكرة مجال يعديك».
« -49يا حكومة هشك بشك /بكرة الشعب ينط بكرشك».
« -50ارحل ارحل يا حبيب /ارحل يا وزير التعذيب».
« -51ال مبارك وال سليمان /كلكم عمال األمريكان».
« -52وإنت يا عز قول وحياتك /جبت منني ملياراتك».
« -53يا عز ،يا عز ،يا خارهبا /غور يال وسيبها».
« -54يا أبو دبورة ونسر وكاب /إحنا إخواتك مش إرهاب».
« -55يا شهيد دمك نار /بكرة نغسل بيه العار».
« -56حسين مبارك السعودية مش بعيد /بتلم اخلونة والعبيد».
« -57بن علي بيناديك /فندق جدة مستنيك».
« -58يا مبارك يا مبارك /السعودية بانتظارك».
« -59آخر طلعة جوية /حتكون ع السعودية».
« -60آخر طلعة جوية /الزم تكون ع السعودية».
ب -الشعارات الكتابية:

من أبرز الشعارات الكتابية يف ثورة  25يناير:
« -1مبيفهمش عريب /كلموه بالعربي».
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« -2ارحل ،إيدي تعورين».
« -3ده لو كان عفريت كان طلع».
« -4ارحل ،الولية عاوزة توضع ،والولد مش عاوز يشوفك».
« -5ارحل يا مبارك ،متزوج من عشرين يوم ،مرايت وحشتين».
« -6ارجع يا ريس ،بنهزر معاك».
« -7ال للفقر ،ال للبطالة ،ال للتعذيب».
الثاين عشر :التأسيس الفكري للثورة:

حتتاج الثورات إىل تأسيس فكري يدعم شرعيتها ،ويقاوم الشبهات اليت خيلقها
اخلصوم -ومنهم النظام ،والقوى املناوئة -ضدها؛ ليسحبوا منها الشرعية ،كما حتتاج إىل
تأسيس مربرات مقنعة ألفعاهلا؛ حىت تقنع مجاهريها واملتلقني ،وتضمن متاسكهم.
وأن مبارك منتخب ،وبقي
ويف ثورة مصر أص ّر النظام كثريًا على (الشرعية الدستورية)ّ ،
وأن طريق تداول السلطة ينبغي أن يكون صناديق االقتراع،
له من فترته ستة شهور ال غريّ ،
ال الزنول إىل امليادين والتغيري الشعيب واالحتجاج اجلماهريي واإلضراب الذي يش ّل القوى،
ويغرق الدولة يف مستنقع خسائر مادية باهظة ،فأسس الثوار ملقابلة بني (الشرعية الدستورية)
املغيرة تقوم على اختالف جذري مع الدستور السائد وشرعيته،
و(الشرعية الثورية)ّ ،
وأن الثورات ِّ
وتطلب تغيريه ،وتغيري القائمني به ،ومن ّمث فشرعية التح ّرك آتية من الشرعية الثورية ،ال من
الشرعية الدستورية لدستور فاقد الثقة واالعتبار ،وحىت لو سلمنا -يف ظ ّل الثورات -بالشرعية
الدستورية ،فهي إنّما تضمن األشياء اليت وصلت عربها ،فاحلاكم يصل عرب االقتراع الزنيه،
ومبارك إنّما وصل عرب انتخابات برملانية ال شعبية مباشرة ،وفض ًال عن كوهنا برملانية فهي
سياسيا عن ساحة االقتراع والتداول،
م ّزيفة أبعدت الكثري من الشرائح االجتماعية املنافسة
ًّ
وأطبقت عليها أنياب احلزب الواحد األحد املسيطر على احلياة السياسية واالجتماعية.
ومن خيارات الثورة -وهي بعد يف رحم الغيب مل تولد -اختيار يوم  25يناير بدءًا
ألن هذا اليوم يوافق (عيد
ومؤسسًا على نباهة عالية؛ ّ
ومنطلقًا للثورة ،وكان اختيارًا ًّ
ذكياَّ ،
الكف عن
الشرطة) اليت أريد إرسال رسالة هلا ولوزارة الداخلية وللدولة عمومًا بضرورة ّ
االضطهاد األمين والقمع التعسفي وتطبيق قانون الطوارئ (األحكام العرفية) الذي صدر
وعمل به منذ 1967م ،فخّيم جبناحه احلالك على املجتمع ألكثر من نصف
قراره يف 1958مُ ،
قرن ،واحُتجز مبوجبه حوايل  17,000شخص ،ووصل عدد السجناء السياسيني بسببه
إىل  30,000شخص ،وكان يقضي حبظر املظاهرات والتنظيمات السياسية ،وأنّه ال ميكن
للشخص أن يدافع عن نفسه ،وتستطيع احلكومة أن تبقيه يف السجن دون حماكمة(((.
((( اإلنترنيت ،موقع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ( ،)www.wikipedia.org/wikiموضوع( :ثورة  25يناير).
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رصم يف بابشلا ةروث
الثالث عشر :وفاء اجليش:

كثري من اجليوش يف الدول ال تعرف وظيفتها احلقيقية ،ومن ّ
مث تغدو ألعوبة بيد
احلاكم وسلطته ،يز ّج هبا يف معترك اخلالفات الداخلية يف املجتمع ،وجيعلها السيف املسلط
على رقاب الشعب ،والسوط الذي يتلوى على ظهره ،وكثري من اجليوش ال تعرف اخليط
الفاصل بني وظيفة اجليش ووظيفة الشرطة واألمن!!
لكن اجليش املصري يعرف وظيفته بدقة ،وأنّها تكمن يف مواجهة العدو اخلارجي ،ال
ّ
مواجهة الشعب والداخل االجتماعي ،ومن ّ
مث ُيشهد له أنّه مل يطلق رصاصة واحدة على
الناس ،حىت أظهرت اإلذاعات مصريني ينامون حتت عجالت الدبابات ،وهم حيملون شعار
(يف اعتصام يف اعتصام /حىت يسقط النظام).
وحنن -هنا -نف ّرق بني رجال األمن واجليش ،فك ّل وقائع الثورة تثبت حيادية اجليش
املصري يف املواجهة ،وأنّه مل يشهر أدىن سالح يف وجه الشعب ،بينما اسُتدرجت الشرطة
واألمن إىل مواجهة اجلماهري ،واخنرطت يف جماهبة مباشرة معهم T
املصادر:

 -1اإلنترنيت :موقع :مصراوي ( ،)www.masrawy.comمقال( :أكرب الفتة ملطالب
شباب التحرير) ،كتبه :خالد الربماوي.
 -2اإلنترنيت ،موقع :منتديات املعهد العريب للبحوث والدراسات االستراتيجية:
(.)www.airssforum.com
 -3اإلنترنيت ،موقع :ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة (،)www.wikipedia.org/wiki
موضوع( :ثورة  25يناير).
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الثورات الشعبية
وأزمة احلركات اإلسالمية
الشيخ معتصم سيد أمحد*

كثري من املفاهيم الغامضة يف جممل اخلطاب اإلسالمي احلركي ،وكثرية هي التصورات
الناقصة حول ما يفرضه الواقع من حتديات ،ففي الوقت الذي تتسارع فيه حركة املتغريات
تتعثر خلفها خطا مثقلة بالتباينات يف إطار الفكر واملعرفة والثقافة .وتبقى اهلموم واآلمال
ومصرييا لإلنسان املسلم ،تستقطب
حياتيا
ًّ
واآلالم واحلاجات بل حىت التمنيات تشكل إحلاحًا ًّ
االهتمام وتفرض التساؤالت حول حقيقة اإلسالم بني كونه جمرد انتماء يف حدود اهلوية
واإلطار ،وبني كونه أساس للوالء ومشروع للحياة.
يصح لنا أن نصف احلالة العامة يف واقع األمة اإلسالمية ،بأهنا تبتعد عن أي دور
أخالقيا ال يتعدى
لتفعيل اإلسالم على مستوى الساحة السياسية ،مكتفية جبعله نظامًا
ًّ
احلالة الشخصية ،والوعي املتاح على مستوى الشارع اإلسالمي وما تروج له املنابر الدينية
يكرس تلك الرؤية الشخصية ،فمنذ اهنيار الصورة الكالسيكية لإلسالم السياسي أو ما
يسمى باخلالفة اإلسالمية ،وخباصة بعد تفكيك اإلمرباطورية العثمانية وتقسيم الدول
اإلسالمية ،تشكلت كل دويالت العامل اإلسالمي على أساس نظم سياسية ال توصف بكوهنا
إسالمية ،ومازالت تلك احلالة حىت أصبح النمط السائد يف احلكم هو احلالة العلمانية اليت
تفصل الدين عن الدولة ،وال ميكن تفسري هذه الظاهرة ضمن أبعاد خارجية ،بعيدًا عن
حقيقة الوعي الذي ختتزنه عقلية األمة حول اإلسالم ،فلو كان اإلسالم ميثل يف عمق
* كاتب وباحث ،أسرة التحرير ،السودان.
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الوعي لدى األمة خيارًا للحكم والعمل السياسي ،ألصبحت األمة تعيش حالة من الردة
احلقيقية عن اإلسالم ،لتمسكها خبيارات سياسية تستبعد اإلسالم.
فلم جند يف نفسية األمة أي حالة من التناقض بني طبيعتها اإلسالمية وبني تبنيها لتصورات
سياسية يسارية أو ميينية ،فكل األفكار السياسية اإلنسانية وجدت طريقها إىل األمة اإلسالمية
يف حالة من االنسجام التام مع واقع هذه األمة ،حىت احلركات ذات األبعاد اإلحلادية وجدت من
يتبناها مع احلفاظ على هويته اإلسالمية ،فاحلزب الشيوعي امتد إىل كل األقطار اإلسالمية
وتفاعلت معه األجيال مع متسكها بإسالمها يف إطار النمط املعهود وهو الصالة والصيام وبقية
أحكام العبادات ،مما يقودنا إىل طبيعة الوعي اإلسالمي لدى األمة الذي ال يتجاوز حدود اهلوية
واإلطار ،واإلسالم يف حدود الشعائر ال ميثل منافس لكل التيارات السياسية ،فكل تيار سياسي
مقبول طاملا ال مينع أتباعه من هذه الشعائر ،وطاملا أن هذه الشعائر ال تتدخل يف شؤون
السياسة واحلكم ،مما خيلق حالة من التوافق الدائم مع كل تصور سياسي.
ضمن هذه النفسية ال ميكن طرح أي خيار سياسي إسالمي ،قبل خلق وعي جديد
لإلسالم يستقطب كل األمة ،والكالم يف الوعي يستوجب تقدمي قراءة سياسية لإلسالم
تستمد شرعيتها من النص الديين ،وهذا املشروع ال ميكن إجنازه ضمن الوقوف أمام
طبيعيا ميثل حقيقة اإلسالم ،فعملية النقد
احلركة التارخيية لألمة اإلسالمية بوصفها امتدادًا ًّ
للتجارب التارخيية هي اخلطوة األوىل لتجاوز التركة الثقيلة اليت جعلت األمة مستسلمة أمام
تارخييا ،ومن املفارقات املدهشة أن هذه األمة تستبعد اخليار اإلسالمي يف احلكم
ما أُجنز
ًّ
لقصور التجربة التارخيية اليت مثلت كارثة حقيقية لتجربة احلكم يف اإلسالم ،وخباصة
العهد األموي والعباسي ،ولكن يف الوقت نفسه تنظر بعني القداسة لتلك التجربة وال جتد
يف نفسها اجلرأة لتقدمي أي تصور معارض هلا ،واألعجب من ذلك أن بعض احلركات
اإلسالمية أسست كل تصوراهتا على تلك التجربة وبدأت يف الدعوة إىل اخلالفة اإلسالمية
تأسيًا بتجربة األمويني والعباسيني مثل حركة التحرير.
وميكننا القول :إن هذه األمة قد خضعت لتجربة إسالمية قاسية وعلى أقل تقدير منذ قيام
الدولة العصبية ابتداًء من الدولة األموية مرو ًرا بالعباسية وانتهاء بسالطني الدولة العثمانية ،وقد
َّ
سطر لنا التاريخ أبشع أشكال االستغالل السياسي باسم الدين ،مما أوجد حالة يف الشعور أو يف
الالشعور تستدعي النفور من النظم السياسية ذات الصبغة الدينية ،وهذا قد يفسر لنا وجود هذه
األنظمة اليت حتكم بسياسات ال ترتكز على الدين يف مشروعها السياسي ،وأحزاب املعارضة يف
أغلبها األعم ال تعارض تلك السلط لكوهنا ال حتكم باإلسالم ،حىت ال يقال :إن هذه احلكومات
قد متكَّنت من رقاب األمة مبعونة خارجية بعيدًا عن رضاها.
وما يعزز هذه احلالة أن املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية واجلامعات واملعاهد الدينية
ورجال الوعظ واإلرشاد ،يتمحور خطاهبم حول التربية والتهذيب وااللتزام باألحكام الشرعية ،بل
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ملف :الحراك الجماهيري

حىت بضرورة السمع والطاعة للحاكم ،وال جند خطابًا يطالب باحلكم اإلسالمي إال ضمن احلركات
اإلسالمية ،اليت قد ُتتهم من تيار عريض يف هذه األمة بأهنا تستغل الدين لتحقيق مآرب خاصة.
ومع ذلك جند تيارات حركية تنادي باإلسالم كمشروع سياسي ،حىت وإن كانت متأخرة
حيث بدأ التنظري احلقيقي هلذا املشروع منذ مجال الدين األفغاين وحممد عبده وحسن البنا
وما أسفرت عنه تلك اجلهود من تشكيل حركات إسالمية ،مثل اإلخوان املسلمني وما شاكلها
من حركات سياسية وجهادية ،وبرغم احلضور الواضح هلذه احلركات إال أهنا ال ترتقي إىل
مستوى ُت ِّ
مثل فيه خيار األمة اإلسالمية؛ ألن الغالب األعم بعيد عن هذا اخليار احلركي،
وبالتايل مل تتمكن هذه احلركات من إقناع األمة بع ُد ،مما يعين أن االنتماء العام لإلسالم
يتوقف عند حدود الدائرة السياسية ،وعلى أقل تقدير إن حالة الفهم والوعي يف عقلية األمة
اليت تشكل خلفية االرتباط باإلسالم مل تستوعب اخليار السياسي لإلسالم.
وما يؤكد على أن خيار األمة كان بعيدًا عن أي مشروع سياسي يسعى إىل حتقيق
نظام إسالمي ،أن كل احلركات اإلسالمية اليت حظيت بفرصة ترشيح حر ودميقراطي ،مل
تتمكن من الوصول إىل السلطة عرب ترشيح األمة ،فاحلركة اإلسالمية يف السودان عندما مل
تتمكن من االستفراد بالسلطة يف انتخابات ( )1986عادت واستلمت السلطة بانقالب عسكري
( )1989وما زالت مهيمنة على الوضع يف السودان ،وهكذا كل التجارب الدميقراطية يف العامل
اإلسالمي مع قلة تلك التجارب إال أهنا مل ُتسفر عن وصول تيار إسالمي إىل السلطة ،وما
حققته محاس من فوز مل يكن السبب هو اقتناع الفلسطينيني بسلطة إسالمية ،قدر قناعتهم
مبشروع محاس املقاوم لالحتالل اإلسرائيلي ،والدليل على ذلك أن التنافس االنتخايب بني
محاس وحركة التحرير مل يكن حول شكل الدولة ونظامها السياسي ،وإمنا كانت خيارات
الشعب الفلسطيين بني حركة مقاومة وحركة ميكن أن تقود الشعب إىل حالة من التطبيع
والتبعية الكاملة للكيان اإلسرائيلي ،أما اإلسالميون يف تركيا فوصوهلم إىل السلطة كان
نتيجة عوامل كثرية مل يكن واحد منها قناعة األتراك يف دولة شرعية ،ولذا مل يستطع
النظام السياسي يف تركيا تغيري النمط العلماين للدولة .ويف العراق بعد سقوط صدام وفتح
الطريق أمام جتربة انتخابية ،متكنت أحزاب االئتالف من الوصول للسلطة وكلها أحزاب ذات
خلفية إسالمية ،ولكن املتابع جيد أن وصول تلك األحزاب للسلطة ليس من باب ما حتمله
من مشروع سياسي إسالمي وإمنا هناك خلفيات واضحة للمتابع كانت هي السبب لفوزهم
باالنتخابات ،وبرغم التركيبة الطائفية يف العراق جند أن آخر دورة انتخابية حظيت االجتاهات
العلمانية بأكرب عدد يف مقاعد الربملان.
وعجز احلركات اإلسالمية عن أقناع الساحة خبيار إسالمي يف احلكم ،ال يعود فقط
لألسباب النفسية اليت تتعلق بشخصية األمة ،وإمنا هناك دوافع ثقافية هلا عالقة بالبنية
السياسية لألمة ،فنحن أمام وعي سياسي استطاع أن يستوعب كل اخليارات السياسية ،يف الوقت
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الذي مل حيقق التفاعل املطلوب مع اخليار اإلسالمي ،مع أن احلالة الطبيعية للمسلمني تستوجب
بروز التيار اإلسالمي كعنوان سياسي يعرب عن مدى االنتماء هلذا الدين ،ذلك هو األمر الذي
يقودنا من جديد إىل النظر يف طبيعة االنتماء الذي يقبل باآلخر وإن كان ذا مرجعية معرفية
بعيدة عن اإلسالم ،وال يتفاعل باملستوى املطلوب مع اخليار الذي جيب أن ينعكس من طبيعته.
ومراجعة العقلية الثقافية لألمة ودراسة العوامل اليت ساعدت يف تكوينها قد يساهم
يف كشف االجتاه العام لألمة ،ومعرفة القيم اليت تتحكم يف مسريها املستقبلي ،كل ذلك
قد يساعد املشروع السياسي اإلسالمي إما يف العمل الدؤوب لرسم بوصلة جديدة لألمة،
وإما يف التأقلم مع املسار والتحول إىل مشروع برامجايت يتابع اخلُطا على أثر خطوات
األمة ،األمر الذي يكشف عن عدم جدية تلك احلركات اليت أصبحت اليوم أقرب إىل هذا
اخليار ،وذلك نتيجة للصعوبات الكبرية اليت ترافق إعادة وعي األمة وحتقيق فهم جديد
لإلسالم ،على املستوى املعريف ومستوى تغري نفسية األمة للقبول بالقراءة اجلديدة ،وعلى
كال املستويني مل تبلغ احلركة اإلسالمية مستوى يؤهلها للقيام هبذا الدور.
والقصور الذي نصف به احلركة اإلسالمية يف تقدمي وعي جديد لإلسالم ،ليس من باب
عجز العقلية املنظرة أو التشكيك يف املقدرة العلمية للقيادات احلركية ،وإمنا قصور تفرضه
طبيعة اإلسالم املوروث يف هذه األمة ،فطاملا أن احلركات تنظر إىل اإلسالم بالزاوية نفسها
اليت تنظر هبا األمة ،فال ميكن حتقيق رؤية خمتلفة عن الرؤية املوجودة سلفًا عند املسلمني،
والنقطة اجلوهرية اليت ميكن أن تؤسس لقراءة جديدة هي جتاوز النظرة التقليدية اليت جتعل
اإلسالم رهني ملا أنتجه سلف األمة ،فالتصور املوجود واملتاح حىت أمام العقلية احلركية هو
اإلسالم الذي فهمه السلف الصاحل ،وهذا ما ال ميكن للحركات جتاوزه ألنه يشكل ردة حقيقة
عن اإلسالم الذي ال يتحقق له وجود بعيدًا عن السلف ،ومن الواضح أن هذه احلركات مل
تعمل على قراءة ميكن أن ختالف هبا السلف ،بل أسست كل مبانيها الثقافية على فهم السلف
حبثًا عن الشرعية الدينية ،وهنا تكمن املفارقة اجلوهرية بني اإلسالم الذي يؤسس له النص
الديين وبني اإلسالم الذي ينحصر التصور فيه على التجربة التارخيية.
فإذا كان اإلسالم هو القرآن والسنة على فهم السلف الصاحل ،فال ميكن حينها حتقيق أي
معرفيا
فهم جديد يتجاوز هذا السقف املعريف ،وحتديد الفهم بـ(فهم السلف الصاحل) ليس شرطًا ًّ
فرضته ظروف نقل الرسالة ،وإمنا مكون أساسي حلقيقة اإلسالم ضمن هذا الفهم ،فعدم
االعتراف به كفر بالدين من األساس ،وهنا تكمن اخلطورة اليت حتجب العقل املعاصر من القيام
االتباع والتقليد هو السبيل الوحيد لتحقيق أي فهم لإلسالم.
بأي دور إبداعي ،بل يصبح ِّ
فطاملا جتربة السلف هي املكون للفهم الديين ،وبالتايل هي األساس لتحقيق الشرعية
ألي عمل إسالمي ،فليس هناك سبيل لتقدمي تصور سياسي يتجاوز ما أُجنز سابقًا ،وهنا
تكمن العقدة يف املفارقة بني اإلسالم كمنجز تارخيي وبني متغريات الواقع ومهوم العصر،
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وقد ُيعترب ذلك سببًا يف استبعاد اخليار اإلسالمي بوصفه رجوع إىل الوراء والتفاتة دائمة إىل
املاضي ،فكيف ميكن تكوين فهم يتناسب مع الواقع وقد ُهمش لصاحل واقع تارخيي آخر ،مما
يؤدي إىل إمهال إنسان اليوم بكل خصوصياته الظرفية لصاحل إنسان املاضي ،ومن الواضح
أن كل إنسان يتحرك ضمن إطار الظرف الزمين الذي يعيشه؛ األمر الذي جيعله دومًا عرضة
للتغري الدائم بسبب تبدل الظروف ومقتضيات الواقع .ومبا أن املعرفة هي جزء من مكتسبات
اإلنسان ،فهي بالتايل قابلة للتغري أو التشكّل ضمن أُطر جديدة تراعي املرحلة ،وهذا ما ال
معرفيا على فهم السلف الصاحل.
ميكن حتقيقه ضمن اإلسالم الذي ُج ِّمد
ًّ
واملسلم يف إبداعه املعريف ال يستطيع أن يتجاوز الواقع الذي ساهم يف تكوين ثقافته،
فكيف ُيطالب باالرتكاز على منجز تارخيي ُوِلد يف أجواء ثقافية هلا مكتسباهتا الظرفية
اخلاصة .فهناك فاصل معريف بني اإلنسان احلاضر واإلنسان األول ناجتًا عن اختالف
البنية الثقافية للزمنني ،وإمهال هذه اخلصوصيات شبيه بإعدام الواقع الراهن وجتاوز كل
مكوناته ،مما يؤدي إىل بروز تناقض حقيقي بني اإلسالم التارخيي الذي أ ُريد له أن يتدخل
يف الشأن احليايت وبني املسلم الذي ال ميكنه االنفكاك عن واقعه ،وبذلك ميكننا تفسري البعد
النفسي لألمة الذي يستبعد اإلسالم السياسي عن واقع احلياة.
واإلطار الوحيد الذي ميكن أن يشكل حضورًا لإلسالم ،هو البعد الذي ال خيلق
تناقضًا مع مقتضيات الواقع الظريف ،وهو اإلسالم الذي يهتم باجلانب الفردي على مستوى
السلوك األخالقي والعالقات االجتماعية ،وهو ذاته اإلسالم الذي حيقق حضورًا واضحًا يف
الساحة اليوم ،فاملساجد العامرة باجلمع واجلماعات ،ومظاهر شهر رمضان الكرمي ،وغريها
من الشعائر هو اإلطار الذي حتافظ فيه األمة على إسالمها ،وال يتجاوز الوعي الديين أكثر
من هذه احلدود ليس على مستوى العامة فقط ،وإمنا حىت على مستوى الفقهاء والعلماء،
وقد سامهت املؤسسات العلمية واجلامعات اإلسالمية يف تكريس وتعميق هذا الفهم ،واملتابع
لعناوين املؤلفات اليت أنتجها علماء األمة منذ القدم وإىل اآلن جيدها ال تتجاوز حتديد
اإلسالم ضمن هذا الفهم ،إال الشاذ النادر.
إذًا ال بد أن نعترف بوجود أزمة على مستوى اخلطاب اإلسالمي بشكل عام وعلى
مستوى اخلطاب احلركي بشكل خاص ،وإذا مل يتمكن اخلطاب من تفكيك مقولة (فهم
السلف الصاحل) ال ميكن حتقيق بناء جديد ُيعيد فيه حضور اإلسالم على مستوى الساحة
السياسية ،وكل ما حنتاجه يف هذه املرحلة تعزيز ثقة األمة بإمكانية فهم النص بعيدًا عن
هيمنة التراث ،والبحث عن آليات منهجية جديدة تستنطق النص مبا يتناسب مع املرحلة،
األمر الذي قد يقود إىل عدم الوقوف أمام التراث بوصفه حقيقة مقدسة ،وبالتايل زعزعة
املفاهيم التقليدية اليت تكلست يف نفسية األمة ،ما يشكل صعوبة حقيقة أمام هذا املشروع،
الذي يسعى للنقد والتأسيس العقالئي وتكريس كل مفاهيم النهضة.
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وغياب احلركة اإلسالمية عن هذه الساحة املعرفية فتح الطريق ،أمام قراءة متطرفة
مل تتوقف عند جتاوز التراث وإمنا عملت حىت على جتاوز النص الديين املتمثل يف القرآن
والسنة ،وقد متثلت تلك احلالة يف القراءات التأويلية اليت صنفت القرآن ضمن املعطى
البشري الذي ال حيتفظ بأي مفاهيم مطلقة ،وعملت على تأسيس نسبية متحركة ال ميكن
أن حتافظ على مفهوم منضبط لإلسالم.
فاملعاجلة املقترحة للتراث من قبل القراءات التأويلية ال تتم من خالل إنشاء نظام
معريف يقوم بعملية فرز بني ما هو عقالئي وغري عقالئي ،فال تكتفي القراءة التأويلية بإعادة
ترتيب التراث وغربلته؛ ألهنا ال تعترف بوجود معاين ميكن أن حيتفظ هبا النص ،حىت
ميكن البحث عنها يف تراث املسلمني ،وإمنا املعىن هو الذي يتشكل بنا ًء على األفق الثقايف
الذي تتحكم فيه املرحلة ،وبالتايل غياب أي مفهوم خاص ميكن أن حيتفظ به اإلسالم
كدين ،كما يقول أركون« :جند ضمن هذا املنظور أن اإلسالم ال يكتمل أبدًا ،بل ينبغي
إعادة حتديده وتعريفه داخل كل سياق اجتماعي  -ثقايف ويف كل مرحلة تارخيية معينة».
وال يتحقق التأسيس هلذه القراءة املنفتحة إال باالرتكاز على النسبية اليت ال تعترف حبقيقة
مطلقة ،ألن املعىن املطلق يتحول إىل حقيقة جيب أن يتوقف عندها العقل املسلم وال يسمح
له بتجاوزها ،وهو ما يشكل عائقًا أمام القراءة التأويلية ،ومعاجلة التراث هبذا املعىن ال
يتوقف عند حدود التراث بوصفه الفهم األول للنص ،وإمنا يتعدى جتربة تفسري النص إىل
نبويا.
قرآنيا ،أم حديثًا ًّ
نصا ًّ
النص ذاته ،حيث يغدو التراث املقصود هو الوحي سوا ًء أكان ًّ
أو كما يقول علي حرب« :نتخطى نقد التفاسري والشروحات إىل نقد الوحي نفسه».
وهذا ما يستبعد هذه املحاولة عن املشروع اإلسالمي التجديدي؛ ألهنا ال تسعى إلظهار
هنائيا على وجودها ،فأي معىن يبقى
حقيقة اإلسالم ،وإمنا زعزعة تلك احلقيقة والقضاء ًّ
لإلسالم عندما جيرد من أي معاين مطلقة حيتفظ هبا ،فمن املمكن القبول بكل هذه
التصورات املتباينة عن حقيقة اإلسالم بني املذاهب ،فعلى أقل تقدير حيتفظ كل مذهب
حقا ،ولكن ال ميكن أبدًا القبول بأن ليس هناك تصور
مبعىن حمدد لإلسالم َّيدعي كونه ًّ
حمدود لإلسالم ،إذ ال خيتلف هذا القول عن القول :إنه ليس هناك إسالم.
فمشروع القراءات التأويلية مل يعترف حىت بالقراءة اليسارية لإلسالم لكوهنا تسعى
لتحقيق فهم يتصف باملوضوعية واملعاصرة ،فأي عمل جتديدي يصل إىل حقيقة حمددة
لإلسالم مرفوض ضمن املشروع التأويلي ،وبذلك ميكننا أن نفهم النقد الذي وجهه أبو زيد
ملشروع اليسار اإلسالمي ،الذي يقوم على إجياد حالة توافقية بني السلفية والعلمانية من
خالل قراءة جديدة للتراث «حيث يصبح جتديد التراث هو امل ّعرب عن اللحظة احلضارية الراهنة
بوصفه طريقًا وسطًا بني السلفية بتوجهها املاضوي ،وبني العلمانية بتوجهها املستقبلي»(((،
((( أبو زيد ،نصر حامد :نقد اخلطاب الديين ،ط  ،1القاهرة ،سيناء للنشر1992 ،م ،ص .130
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ولكن أبو زيد يرى ذلك كله حماوالت توفيقية أقرب إىل التلفيقية ،تعاجل أزمة الواقع بصورة
نفعية حبتة بعيدًا عن كل الشروط اليت يفرضها املنهج املعريف ،أو كما يصفها «تضحية
باإلبستمولوجي حلساب اإليديولوجي»((( .واخللل اإلبستمولوجي الذي يشري إليه أبو زيد
يف قراءة اليسار اإلسالمي ميكن اكتشافه من جممل النقد الذي وجهه للمشروع اليساري،
فمشروع التجديد اليساري يقدم قراءته للتراث ضمن مستويني:
املستوى األول :تتم فيه قراءة املاضي يف احلاضر ،يف حركة هابطة ميثل فيها التراث
املخزون النفسي لدى اجلماهري؛ ألن التراث يعرب عن اخللفية الثقافية والقيمية للمجتمع،
مؤسسًا ألزمات احلاضر من خالل هذا املخزون النفسي ،واخلطأ
وبالتايل يصبح التراث ِّ
اإلبستمولوجي يف هذه القراءة -كما يشري أبو زيد -هو يف الوثبة من املاضي إىل احلاضر
بعيدًا عن حتليل تلك القيم واملفاهيم التراثية وفقًا لشروطها التارخيية املنتجة هلا يف املاضي
واحلاضر ،أو كما يقول« :لكن هذا التشابه ال يتم حتليله وفقًا لعالقته بالشروط التارخيية
املنتجة هلذه القيم يف املاضي واحلاضر ،بل يتم عرب الوثب من املاضي إىل احلاضر بطريقة
ميكانيكية .إن حتديد القيم التراثية اليت تؤثر يف حركة الواقع من خالل اختزاهلا يف وعي
اجلماهري عملية أكثر تعقيدًا من جمرد التماس بعض أوجه الشبه ،والوثب تلوينًا للحاضر بلون
املاضي»((( ،وهنا يؤكد أبو زيد على مشروع قراءته التأويلية اليت ال جتعل من التراث سقفًا
معرفيا ،طاملا كان التراث كاحلاضر يتحرك ضمن شروطه التارخيية ،ومن هنا يعتقد أبو زيد
ًّ
أن أي قراءة ال ترتكز على هذه اخللفية اإلبستمولوجية هي قراءة تلوينية وليست تأويلية.
املستوى الثاين :هو الذي تتم فيه قراءة احلاضر يف املاضي حبركة صاعدة يفهم فيها
التراث بنا ًء على التصور الراهن ،وهي املرحلة اليت خيتزل فيها اليسار اإلسالمي مشروعه
اهلادف إىل جتديد التراث ،بغية تغري الوعي اجلماهريي ومتهيدًا ملعاجلة أزمة الواقع ،وهذه
احلركة الصاعدة كما يرى أبو زيد تكشف عن تصور اليسار اإلسالمي للتراث بوصفه بنا ًء
شعوريا قاب ًال للتكرار يف كل زمان ومكان ،وهي النقطة اليت تتجاوز البعد اإلبستمولوجي الذي
ًّ
اجتماعيا ال تستقل األفكار فيه عن ظرفها
تارخييا
يرتكز عليه أبو زيد ،يف كون التراث بنا ًء
ًّ
ًّ
الزماين واملكاين و«هذا الفصل بني الفكر والتاريخ ،والنظر إليه بوصفه أمناطًا مثالية قابلة
للتكرار يف كل زمان ومكان ،حيول علم الكالم اإلسالمي إىل علم كوين ويفقده (دالالته)
األساسية النابعة من سياقه التارخيي /االجتماعي ،األمر الذي يؤدي إىل وقوع التجديد
اكتشاف املغزى -يف هوة الذاتية التلوينية املتمثلة يف املنهج الشعوري»((( ،ومن هنا فإنالقراءات التأويلية ترفض أي جتديد للتراث خيرجه عن سياقه التارخيي االجتماعي ليغدو
((( املصدر السابق ،ص .135
((( املصدر السابق ،ص .133
((( املصدر السابق ،ص .141
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التراث مفهومًا له اشتراطاته الزمنية مما ال ميكن إعادة إنتاجه بأي شكل من الصور.
ويف تصوري :إن أي حماولة ملعاجلة الصورة اليت تقدمها القراءات التأويلية للتراث ،ال
تكون جمدية إال إذا عملت على تقدمي تصور آخر ملفهوم التراث تراعي فيه كل اإلشكاالت
اإلبستمولوجية اليت ميكن أن تثريها القراءات التأويلية ،وحينها يتحول احلوار من احلالة
التطبيقية إىل نظرية املعرفة واخللفيات املعرفية ،إذا تنطلق القراءة التأويلية من اهلرمنيوطيقا
اليت تؤسس للنسبية املطلقة ،وهذا ما يشكل أصل اخلالف حول ما قدمته تلك القراءة إلشكالية
التراث ،أما أصل املشكلة املتمثلة يف التراث فهم أكثر من عمل على وصفها وحتديدها ،يقول
أبو زيد« :لقد حتول التراث -الذي مت اختزاله يف اإلسالم -إىل هوية ،ميثل التخلي عنها
معبرًا عن عراقتنا وأصالتنا يف تاريخ الوجود
وقوعًا يف العدمية وتعرضًا للضياع .صار ِّ
اإلنساين ،يف حني أصبح (التقدم) مرهتنًا باستيعاب ما أجنزه العقل البشري يف جماالت
املعرفة العلمية ،األمر الذي يعين التعلم من اآلخر الذي تعرفنا عليه أول ما تعرفنا معتديًا
غازيًا حمت ًال ألراضينا مستغ ًال ألوطاننا»((( ،وبرغم ما ميثله هذا الوصف ملشكلة حقيقية ،إال
أن أبو زيد يرتكز على البعد السيكو  -سوسيولوجي أكثر من البعد اإلبستمولوجي يف نظرته
إىل خصومه الفكريني الواقفني ضد مشروعه ،وذلك على سبيل االهتام واالفتراض.
فاملشروع الذي يقدمه أبو زيد هو التخلي عن التراث ،وهو أسهل احللول الذي يعتمد
استراتيجية عدم املواجه واهلروب من املشكلة ،كما يقول« :ملاذا يلح علينا هاجس (التراث)
املؤرق ،والذي يكاد جيعلنا أمة فريدة يف تعلقها حببال املاضي كلما حزهبا أمر
هذا اإلحلاح ِّ
من األمور أو مرت بأزمة من األزمات ،وما أكثرها؟ فإذا كان التقدم يشري إىل املستقبل
ويدل على احلركة ،فإن (التراث) يشري إىل املاضي ويدل على السكون واخلمود ،وكأن
العريب قد كُتب عليه دون البشر كافة أن تسري قدماه إىل األمام بينما يلتفت رأسه إىل
اخللف ،فال هو حيقق التقدم وال يقنع باحلياة اليت ورثها عن األسالف .ويظل املشكل ماث ًال:
كيف حنقق التقدم دون أن نتخلى عن (التراث)؟»(((.
من املمكن التسليم بأن التراث مشكلة حقيقة أمام إنتاج أي وعي جديد لإلسالم،
حتول إىل هوية بات من الصعب التخلي عنها ،ولكن ليس من املمكن
وخباصة عندما َّ
ىن حمددًا لإلسالم جيب الوقوف عنده ،فاخللفية املعرفية اليت
التسليم بأن ليس هناك مع ً
تقف خلف تلك الرؤية هي النسبية اليت تتجاوز أي ثبات للحقائق ،فمشروع أبو زيد ينادي
بعدم االكتراث للتراث ليس لكونه عقبة يف طريق التجديد وإمنا لكون املعرفة نسبية ال
ميكن أن تتوقف يف أي مرحلة زمنية ،وبالتايل ال ميكن أن يصنف املشروع التأويلي ضمن
((( أبو زيد نصر حامد :النص والسلطة واحلقيقة ،إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة ،ط  ،4بريوت لبنان ،املركز
الثقايف العريب املغرب2000 ،م ،ص .13
((( املصدر السابق ،ص .13
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املحاوالت اليت تستوضح حقيقة اإلسالم املستوعب للحاضر.
وما نشري إليه هنا من إشكالية التراث هو عندما يتحول إىل منجز تارخيي جيب
تكراره يف كل زمان ،وهذا ما حاولت احلركات اإلسالمية تكريسه عندما دعت لنظام سياسي
يعيد التجربة األوىل ،وبالتايل مل تقم بأي مسامهة حقيقة لتحقيق توافق بني جدلية التراث
واحلاضر ،ولذا ال ميكن أن تكون مؤهلة خللق هنضة إسالمية يف هذه األمة طاملا تعمل على
سحب األمة إىل الوراء ،ما خيلق نوعًا من النفور بينها وبني الواقع املعاصر.
وال بد هنا من التفريق بني التراث الذي يشمل النص املتمثل يف القرآن والسنة والتراث
تارخييا على يد سلف األمة .والتراث باملعىن الثاين يشكل عقبة أمام املشروع
بوصفه منجزًا
ًّ
التجديدي ،يف حني أن املعىن األول ُيعد منطلقًا لتأسيس هذا الوعي ،فإذا كان التراث هو القرآن
مضافًا إىل معناه الذي َّبينه الرسول  Cيصبح حينها االرتباط بالقرآن يعيدنا دومًا إىل تلك
الفترة التارخيية اليت ُوجدت فيها الداللة واملعىن ،وليس االرتباط بالزمن التارخيي من حيث كونه
زمنًا حدث فيه القرآن ،وإمنا ارتباط بتلك املعاين اليت وجدت يف ذلك الزمن واكتسبت دالالهتا
يف ذلك التاريخ .ومشروع التجديد هنا ال بد أن مييز بني املعاين املطلقة اليت ال ُتحدد بزمان وبني
املعاين اليت وجدت على حنو القضية اخلارجية ،أي املعاين اليت راعت الظرف التارخيي ،وهي
املساحة اليت ميكن أن ُيبدع فيها العقل احلركي الذي يسعى للتمييز بني الثابت واملتغري.
فاألصالة واالنفتاح مها عنوانا أي مرحلة جتديدية ،األصالة هي اليت حتقق املعىن
املنضبط لإلسالم مبا حيتويه من قيم مطلقة تتصف بالثبات والدميومة ،واالنفتاح هو الذي
يستوعب ضرورات املرحلة واشتراطات الواقع .وهبذا نتمكن من جتاوز إشكالية الفهم الذي
أبعد اإلسالم عن احلضور يف الوعي السياسي واحلضاري لألمة ،وبالتايل ال ميكن التسليم
للمفهوم التقليدي الذي حصر اإلسالم يف فهم السلف ،كما ال ميكن القبول بالقراءة النسبية
اليت تضيع معها كل احلقائق.
ومن هنا ميكننا القول :إن احلركة اإلسالمية قد فقدت شرط التغري والتجديد طاملا
وضيعت على نفسها أن تكون الصورة
جعلت فهم السلف سقفًا
معرفيا ال ميكن جتاوزهَّ ،
ًّ
التقدمية لإلسالم ،كما فقدت الواقع الذي ال ميكن أن ينسجم مع روية سياسية ال تتفهمه،
ويف النهاية خسرت بذلك الساحة اليت هيمنت عليها التصورات السياسية األخرى.

احلركة اإلسالمية والتصور السياسي للحكم

مل أجد تصورًا واضحًا ومنضبطًا لشكل الدولة اإلسالمية املعاصرة ،حبسب تتبعي ملا
أنتجته احلركة اإلسالمية على أقل تقدير السنية منها ،أما الشيعية فسوف نقوم بتناوهلا ضمن
زاوية خاصة ،تطرح جتربة الدولة اإلسالمية يف إيران ،فقد تتجاوز احلركة اإلسالمية الشيعية
كثريًا من إشكاالت احلركة السنية ولكن قد ُتبتلى بإشكاالت خاصة نتطرق إليها يف حينها.
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املهم أن حركة اإلخوان املسلمني بكل امتداداهتا وتفريعاهتا مل ُتنجز لنا تصورًا لنظام
احلكم يف اإلسالم ،يتصف باألصالة ويتناسب مع الواقع؛ ألهنا مل تتحرر من السلفية وتتحرك
يف دائرة ما أجنزه السلف ،وبرغم أهنا تعيش يف احلاضر بكل تعقيداته ومتطلباته إال أهنا تفكر
بعقلية املاضي ،وقد تبدو هذه املالحظة واضحة يف جتربة احلكومة اإلسالمية يف أفغانستان
بزعامة طالبان ،اليت شكلت بنظامها السياسي قطيعة حقيقية مع احلاضر وتواصل قوي مع
املاضي ،والشواهد على ذلك كثرية .ويف جتربة السودان عندما حاول الدكتور الترايب اخلروج
من دائرة تلك اهليمنة التارخيية ،بطرح مفاهيم جديدة ختالف السلف كُفِّر من بعض اجلماعات
وأُبعد ،مع أن حركة الترايب تعد خطوة جرئيه من وسط اإلخوان لعصرنة اخلطاب احلركي،
إال أن العقلية السلفية لإلخوان مل تستطع أن تستوعب تلك النقلة؛ ألن اإلسالم يف نظرها
تواصل دائم مع املاضي واالنفتاح على احلاضر يتسبب يف إضعاف تلك الصلة ،وبرغم حماولة
الترايب إلعطاء منظور جديد للحركة اإلسالمية إال أهنا تظل جتربة قاصرة يف بعدها املنهجي
حول كل الثوابت إىل متغريات ،مضافًا إىل ُبعدها
الذي جتاوز النص ،ويف بعدها املعريف الذي َّ
التطبيقي كما أثبتت التجربة يف السودان ،عندما حتولت إىل حركة نفعية بامتياز.
وال ميكن أن توقع من حركة ترتكز على منهج سلفي أن تتفاعل باملستوى املطلوب مع
الواقع ،إال يف الدائرة النفعية اليت تستغل العواطف الدينية ،وقد تنجح تلك احلركات على مستوى
املعارضة ،ملا حيتويه اإلسالم من عناصر تعبوية تفتقدها احلركات السياسية األخرى ،وقد
حقيقيا لتلك األنظمة،
صارع اإلخوان املسلمون كثري من احلكومات يف املنطقة وقد شكلوا قلقًا ًّ
كما خرجت من بينهم وخباصة من كتابات سيد قطب مجاعات تكفريية جهادية استخدمت
العنف يف كثري من البالد اإلسالمية ،وحتولت احلركة اإلسالمية بذلك إىل مشكلة عاملية هتدد
األمن العاملي ،على أقل تقدير يف نظر النظام السياسي العاملي ،ومن هنا ميكننا القول :إن
احلركات السلفية مل تساهم يف عالج أزمة الواقع ،بل قد أضافت تعقيدات املاضي للحاضر.
والنظام السياسي ضمن السقف السلفي ،يقفل الطريق أمام أي حالة إبداعية حتاول
استنطاق النصوص وتقدمي تصور سياسي يتناسب مع املرحلة؛ ألن جتربة اخللفاء والدولة
األموية والعباسية تشكل خيارات حمدودة ال ميكن إعادة إنتاجها من جديد ،ومبا أن تلك
التجربة متثل صورة مقدسة للحركات فال ميكن أن تتوقع أي جديد؛ ألن الدين الذي تتبناه
األمة هو الدين الذي أنتجته تلك التجربة ،وبالتايل غري مسموح ألي إنسان أن يتناول تلك
التجربة بالنقد والتجريح ،وهنا تكمن أزمة هذه احلركات ،اليت حتاول أن تنتقض الواقع
الراهن ،وال تسمح لنفسها أن تنتقد النظم السياسية اليت حكمت بعد الرسول ،وقد حدث يل
أثناء دارسيت يف اجلامعة بعض املواقف الطريفة عندما يشتد الصراع السياسي داخل اجلامعة
بني أنصار احلركة اإلسالمية وبقية التيارات ،فكان من مجلة االعتراضات اليت ق ُِّدمت يف أحد
النقاشات على مجاعة الترايب ،يف حماولة إلثبات أهنا مجاعة ال متثل اإلسالم بالقول :إهنا
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تستخدم العنف وحتمل العصي واحلديد على بقية التيارات املنافسة وهذا ليس من اإلسالم،
فتدخلت يف احلوار بالقول :إن كان محل
كما أهنا احتكرت كل موارد الدولة لصاحل التنظيم،
ُ
العصي خمالفة شرعية ،فقد محل الصحابة على بعضهم السيوف يف معارك دموية راح
ضحيتها األلوف ،وإن كان احتكار املال جلماعة التنظيم خمالفة فقد احتكر األمويون إمكانات
الدولة أبان عهد اخلليفة الثالث ،فإذا كان ما تقوم به احلركة اإلسالمية ال ميثل اإلسالم
فكذلك ما قام به بعض الصحابة واخللفاء ال ميثل اإلسالم .هذه املالحظة تكشف عن عمق
املفارقة بني حركة تريد استبدال واقع بواقع آخر أكثر تناقضًا منه ،وأكرب إحراج ميكن أن
واجه به احلركة اإلسالمية ذات الغطاء السلفي هو إخراجها من طور املعارضة وفتح الطريق
ُت َ
أمامها لتحكم.
فلم يشهد التاريخ اإلسالمي أزمة حقيقية أكثر من أزمة احلكم ،وما ُس َّل سيف يف
اإلسالم كما ُس َّل يف اإلمامة ،مما يعين أن مفهوم الدولة اإلسالمية وشخصية احلاكم من
جدا يف اإلسالم السلفي ،وهنا ميكن أن نشري إىل مفارقة جوهرية بني
املفاهيم الغامضة ًّ
اإلسالم السلفي واإلسالم الشيعي ،فمفهوم القيادة السياسية عند الشيعة أكثر وضوحًا من
بقية املدارس اإلسالمية ،فقد حسموا أمرهم بالقول :إن تأسيس حكومة دينية حتكم باسم
اهلل ،ال تكون إال مبن يتدخل اهلل يف تعيينه وتنصيبه ،وأصبحت اإلمامة هبذا املفهوم عقيدة
دينية تضاف إىل بقية العقائد ،وبعيدًا عن صحة هذه الفكرة إال أهنا متثل وضوحًا يف الرؤية
هلذا التيار ،وعلى أساسها بناء كل تصوراته املعرفية والسياسية ،اليت تنتهي يف العصر
احلاضر بزعامة احلوزة ومراجع الدين ،وهو اإلطار الطبيعي الذي ميكن أن نصنف فيه
اإلنسان بأن كل خياراته إسالمية ،وال تتوقف الرؤية عندهم عند هذا احلد ،وإمنا خياراهتم
االستراتيجية يف تأسيس حكومة إسالمية متثل إرادة اهلل ،هي بظهور اإلمام املهدي ،وهو
اإلمام الثاين عشر الذي سوف ميأل األرض قسطًا وعد ًال.
ومن املؤكد أن خيارات املدارس املخالفة للتشيع يف أمر اإلمامة ،خيارات ملهمة من
التجربة التارخيية للمسلمني ،حىت على مستوى كون اإلمامة ضرورة سياسية فحسب،
فالسؤال الذي يبحث عن نظام احلكم يف اإلسالم ،ال تتم اإلجابة عنه من خالل النص
الديين ،وإمنا من خالل قراءة لواقع التجربة اإلسالمية ،مما يعين غياب كامل لرؤية الرسالة
يف طبيعة احلكم اإلسالمي .فحقيقة اخلالف يف اإلمامة تتسع باتساع املسافة الفاصلة بني
اإلسالم كدين ينطلق من الوحي ،وبني اإلسالم كتجربة ساهم يف تكوينه الظرف التارخيي
والبعد النفسي االجتماعي .فمن الصعب العثور على قواسم مشتركة تقرب مفهوم اإلمامة
بني الطرفني ،فاملفهوم الشيعي لإلمامة يتأسس على حالة من القطيعة مع واقع التجربة
التارخيية ،بعكس املدارس األخرى اليت استلهمت وعيها من واقع تلك التجربة.
األمر الذي يقودنا إىل منعطفات تارخيية تكشف عن مدى األزمة يف اخلطاب السياسي
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اإلسالمي ،فمنذ وفاة النيب  Cوانتقاله إىل الرفيق األعلى ،بدأ تباين حاد على مستوى
احلكم واإلدارة ،ليشمل التباين تفاصيل العمل السياسي ،يف حتديد هوية احلاكم ،وانتمائه
القبلي ،وهل هو حمصور يف املهاجرين واألنصار أم أن اإلسالم يسمح بفتح الطريق أمام
األقليات حىت وإن كانت بعيدة عن جزيرة العرب من احلبشة والفرس والروم وغريها من
البالد؟ وهل هناك معايري َّبينها اإلسالمي لتحديد شخصية احلاكم ،أم أن كل واحد من
الصحابة يصلح أن يكون خليفة املسلمني؟ وكيف ميكن الوصول إليه؟ هل عرب أهل احلل
والعقد ،أم بالشورى املطلقة ،أم الشرعية ملن غلب؟.
وإن كان اخلطاب اإلسالمي اليوم حياول التنكر لكل أنواع التمييز العنصري ،إال أن
التجربة األوىل اليت تستمد منها احلركات اإلسالمية شرعيتها ،مل تكن واضحة املعامل
حبيث تؤكد النصوص التارخيية على حصر اخلالفة يف قريش دون بقية القبائل العربية
ناهيك عن األقليات املسلمة يف تلك الفترة ،حىت أصبح من املسلَّم به يف الكتب الكالمية أن
خليفة املسلمني ال بد أن يكون من قريش ،مما يعين أن هذا التحديد مل تفرضه الظروف
املوضوعية بوصفها اإلطار الطبيعي الذي تربز من خالله قريش احلاضن األول للرسالة،
وإمنا حتديد شرعي يتعلق جبوهر الدين وطبيعة اإلسالم.
وهنا تكمن املفارقة بني دعوة اإلسالم السياسي اليوم ،وبني التجربة األوىل للسياسة
اإلسالمية ،فإن كانت تلك التجربة هي صاحبة الشرعية بوصفها الصورة اإلسالمية الوحيدة يف
احلكم ،فإن اإلسالم السياسي اليوم ال ميثل وصف دقيق لتلك التجربة ،وإمنا قراءة جديدة ال يصح
نسبتها لإلسالم -إذا اعتربنا أن التجربة األوىل هي اإلسالم -إما إذا كانت تلك التجربة هي حالة
اجتهادية راعت ظروف املرحلة ،فال ميكن حينها أن تعترب مرجعية مقدسة ألي عمل إسالمي ،بل
ال ميكن اإلميان بوجود تصور إسالمي حمدد لطبيعة احلكم طاملا تتحكم فيه الظروف.
ومن احلقائق التارخيية اليت تكشف عن جذور املشكلة ،أن أول مؤمتر سياسي بعد وفاة
النيب  Cيف سقيفة بين ساعدة ،والزناع الذي وقع بني الصحابة والتنافس املحموم بني املهاجرين
واألنصار كل ذلك يكشف عن عدم وجود رؤية واضحة يف موضوع احلكم يف اإلسالم ،فإذا كان
هناك تصور للحكم واضح ومنضبط كبقية األحكام الدينية كيف ميكن أن تعترب السقيفة هي
الترمجة العملية لذلك التصور ،مع وجود تلك اخلالفات اليت حدثت بني الصحابة.
فتدخل اإلسالم حبسب هذا املفهوم إلعطاء احلق يف احلكم لقريش دون غريهم ،تدخل
ال يتناسب وبقية القيم اليت جاء لتكريسها اإلسالم ،فإذا كان من حق اإلسالم أن يتدخل يف
حتديد اجلهة اليت يكون منها احلاكم فمن باب أوىل حتديد الشخص الذي حيكم ،كما أن حتديد
قريش ال يتناسب مع إسالم احلاضر الذي يسعى إلقامة دولة إسالمية تستمد شرعيتها من تلك
التجربة ،فسقيفة بين ساعدة بوصفها أول خريطة سياسية يف تاريخ التجربة اإلسالمية بعد
عمن هو
النيب  Cال جند هلا شبيه يف حاضر األمة اإلسالمية ،فهل تقبل األمة اليوم البحث َّ
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قرشي ليكون خليفة املؤمنني؟ كما أن احلاكم األول للمسلني الذي متخض من تلك السقيفة
اكتسب شرعيته يف احلكم لكونه من املهاجرين فكيف ميكن أن نقارب تلك الصورة اليوم.
وإن كانت الشورى هي الطريق الختيار احلاكم واعتربنا السقيفة هي أول جتربة
للشوري ،كيف ميكن أن نفهم اختيار اخلليفة الثاين ،وإن جتاوزنا املرحلة األوىل لنتدخل
يف النظام امللكي الذي أسس له بنو أمية وبنو العباس تتزاحم حينها األسئلة واإلشكاالت،
وهكذا ال ميكن أن نضع اليد على تصور واضح ومنضبط لنظام احلكم يف اإلسالم ،فإىل
أي شيء تدعونا تلك احلركات؟!

الثورات الشعبية ودور احلركات اإلسالمية

ما تشهده الساحة اليوم من حتركات شعبية يف كثري من البلدان اإلسالمية ،يكشف
عن متلمل الشعوب من تلك األنظمة ،وهي حقيقة واضحة أمام كل متابع لألحداث ،ولكن
السؤال هو عن دور احلركات اإلسالمية يف صنع هذه الثورات؟.
إذا أخذنا التجربة املصرية منوذجًا ملا متثله مصر من موقعية يف العامل اإلسالمي،
وما هلا من جتربة إسالمية يف العمل احلركي ،جند أن مسامهة اإلخوان املسلمني وبقية
ختوفًا عند بعض التيارات
التيارات الدينية كانت واضحة يف ميدان التحرير ،األمر الذي خلق ُّ
العلمانية والقوى الغربية ،وقد ساهم اإلخوان بقدرهتم التنظيمية يف كثري من جمريات
الثورة ،وبالتايل ال ميكن احلديث عن الثورة املصرية بعيدًا عن اإلخوان.
ولكن هذا النوع من املسامهة ُيصنف كحالة إجرائية ليس له عالقة بصناعة احلدث،
وما عليه إمجاع كافة املراقبني أن الثورة صناعة شبابية حبته ليست هلا عالقة بأي تنظيمات
سياسية ،مما يعين أن للشارع املصري بنية ثقافية وسياسية جديدة جتاوزت كل الصور
التقليدية يف الساحة مبا فيها اخلطاب اإلسالمي ،وقد جتلَّت تلك البنية يف استقطاب كافة
مكونات الشارع املصري ،وقد كان لألقباط دور بارز يف األحداث ،األمر الذي يدعونا للجزم
بأن مكونات ذلك الوعي الثقايف ليس فيه أي مسامهة إسالمية ،نتيجة للصراع التقليدي بني
اإلسالميني واألقباط يف مصر ،والدليل على ذلك أن الثورة مل تزل طرية وخيشى عليها
من أي فتنة إال أن السلفية مل يهتموا لتلك التخوفات وافتعلوا أزمة مع األقباط ما زالت
مستمرة إىل اليوم ،صحيح ليس لإلخوان دخل يف هذه األحداث ولكن ال خيتلفون كثريًا
يف نظر األقباط ،وبالتايل ال ميكن أن يكون حضور األقباط يف الثورة بدعوة من اإلخوان.
وعلى العموم إن هذا األمر مل َّتدعه احلركة لنفسها.
وما يهمين هو النظر إىل املسافة الفاصلة بني اإلسالم السياسي وبني األمة ،فإن كانت
الثورة صناعة اإلخوان املسلمني ،ففيه داللة على أن املشروع اإلسالمي بدأ يشكل قناعة لدى
الشارع ،وهو األمر الذي ال ختدمه املسرية التارخيية لإلخوان ،فهم اجلماعة اليت متتلك تاريخ
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طويل من النضال وقد مروا مبحن كبرية يف مصر ،وكانوا التيار األبرز يف معارضة كل النظم
اليت حكمت ،وبرغم ذلك مل يتعاطف الشعب لدرجة الثورة ألجلهم ،وما ع ّمق الفجوة بني
الشارع واإلسالم السياسي هو التيارات التكفريية اليت توالدت بني عنف الدولة وأطروحات
مرت به احلركة اإلسالمية يف مصر خرجت
السيد قطب  ،Mفبعد السجن والتعذيب الذي َّ
كفرت كل املجتمع بعد أن كان الكافر هو السلطة احلاكمة فقط،
من السجون تيارات كثرية َّ
األمر الذي يدل على اعتراف احلركة ببعد الشارع عنها.
وهذه املسافة اليت تفصل بني األمة وبني احلركة اإلسالمية ،ترجع إىل ما أكدنا عليه
إجيابيا مع
سابقًا ،وهو عدم امتالك احلركة تصورًا واضحًا لنظام احلكم ميكن أن يتفاعل
ًّ
احلاضر ،وال ميكن تقدمي هذا التصور ما دامت احلركة تستمد شرعيتها من السلف ،وهذا
ما حيقق خماوف حقيقة لدى األمة.
وما ميكن تسجيله هنا من مسامهة لتلك احلركات يف صناعة الثورات ،هو فيما أنتجته
تلك احلركات من خطاب معارض ومقاوم لتلك األنظمة ،فقد سامهت احلركة اإلسالمية
بتغذية األمة بثقافة معارضة على مدار عقود من الزمن ،مما جيعل تلك الثقافة تشكل
مرتكزات شعورية وغري شعورية يف شحذ اهلمم وإذكاء روح التحدي ،أما املسامهة املباشرة
هو ما ال منتلك عليه دلي ًال ال يف مصر وال يف تونس.
السؤال الذي ميثل حتديًا أمام تلك احلركات هو ما ميكن أن تقدمه لألمة بعد حدوث
الثورة ،من تصورات سياسية تدفع بعجلة التقدم إىل األمام ،فقد طالبت احلركة اإلسالمية
على مدار عقود من الزمن باحلكم إلقامة جتربة إسالمية ،وبعد أن اتسعت الفرصة أمامهم
يف مصر وتونس ،ختلوا عن هذا الطلب واصطفوا مع الليرباليني مطالبني بدولة مدنية ،مما
يدل على تطور يف التفكري السياسي نزوعا إىل الدولة املدنية ذات املرجعية الدينية واملتسعة
للتعدديات حيث تكون العالقة بني الدولة واألفراد على أساس املواطنة.
سياسيا ينطلق
ويف حقيقة األمر كما َّنوهت سابقًا ال متتلك هذه احلركات مشروعًا
ًّ
من عمق اإلسالم ميكن أن ميثل قناعة حقيقية ومقنعة لألمة ،وصناعة هذا املشروع حتتاج
إىل ثورة معرفية تتجاوز كل التصورات اإلسالمية التقليدية ،وبناء حالة ثقافية تبحث عن
اإلسالم يف النص الديين بعيدًا عن اإلسقاطات التارخيية ،وقد ميثل هذا املشروع بداية
لتصحيح مسار احلركة اإلسالمية وحتويلها من املعارضة إىل احلكم.
واحلالة الوحيدة يف تاريخ األمة اليت حققت ثورة إسالمية هي إيران ،األمر الذي
يكشف عن تفاعل تلك الشعوب مع اخليار اإلسالمي ،فخرج اإليرانيون على نظام علماين
تجبر ومدعوم من كل القوى الغربية ،ليس للمطالبة بإسقاطه فقط وإمنا للمطالبة بنظام
ُم ِّ
إسالمي ،وهذا ما ُي ِّ
شكل مفارقة حقيقة بني اإلسالم يف الوعي الشيعي وبني اإلسالم السلفي،
أو بني اإلسالم الذي جيعل التجربة التارخيية وفهم السلف سقفًا ،وبني اإلسالم الذي يثق
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يف عقله وال جيعل حدودًا إلبداعه.
وحتول
فتشكَّل الوعي الشيعي لإلسالم على القطيعة املعرفية مع التجربة التارخييةَّ ،
شيعة اإلمام علي إىل معارضة لكل األنظمة اإلسالمية اليت حكمت يف التاريخ ،وهذا سر
متيز تلك التجربة من غريها ،فبينما كان فهم السلف واملنجز التارخيي عقبة أمام احلركة
ُّ
اإلسالمية يف تقدمي تصور يتناسب مع الواقع ،كانت قطيعة الشيعة مع ذلك الواقع ِ
مساهم ًة
يف خلق حركة مب ِدعة تتفاعل مع احلاضر.
ومل ينجح الوعي الشيعي يف صنع ثورة إسالمية فقط ،بل متكن أيضًا من أقامة
حكومة إسالمية ،وال يهمنا هنا املالحظة الدقيقة اليت تبحث عن األخطاء هنا وهناك ،فهي
مسألة طبيعية تواجه أي عمل بشري ،وال نقارن بني صورة مثالية وحقيقة ماثلة ،وإمنا
نقارن بني جتربة وجتارب أخرى.
ومن هنا ميكننا أن نقول :إن البعد احلضاري يف الفكر الشيعي يتجلى يف حتقيق
قراءة جديدة ،تستوعب قيم الدين وثوابته ويف الوقت ذاته تنفتح على الواقع بكل تعقيداته،
ِ
املستوعب لتلك القيم وبني الواقع املتغري .والتفريق
من أجل خلق موازنة بني النص الديين
بني الثابت واملتغري يف الفكر الديين ،يعزز الثقة يف التغري وحيقق مساحة يتقاطع فيها مع
اآلخرين لكي يتكامل معهم وهبم ،كما أنه حيدث حق ًال ينشط فيه العقل بكل مكوناته ،أما
الثوابت فهي تلك القيم القابلة لالنطباق على كل متغريات الواقع ،وهبذا يتفاعل الفكر مع
اجلميع مما يقلل من سلبيات املنافسة ،ففي الوقت الذي ُتفتح فيه الفرصُة للجميع يكونون
مطالبني بااللتزام بتلك القيم.
هذا على مستوى الفكرة ،أما على املستوى العملي فهناك جتربتان ميكن للباحث
دراستهما ،وال يعين أن تكون التجربة التزامًا كام ًال بالفكرة ،التجربة األوىل على مستوى
الدولة والثانية على مستوى العمل احلركي املنظم ،أما األوىل فهي جتربة احلكم يف اجلمهورية
اإلسالمية ،تلك التجربة اليت ُولدت ومنت يف وقت قمة التعقيدات السياسية واالقتصادية
واحلضارية بشكل عام ،واملتابع لظروف تشكُّل تلك التجربة ال ميكن أن يكون متفائ ًال
بنجاحها ،نتيج ًة للمؤامرات اليت ِحيكت واحلرب اليت فُرضت واحلصار الذي مازال يالحقها،
ففي الوقت الذي راهن فيه العامل على أن أصحاب العمامات (املاليل) ال ميكنهم أن يصنعوا
دولة ،كان أصحاب التجربة يعملون جبد على تثبيت معامل تلك التجربة حىت أصبحت إيران
احلالية تلك القوة اإلقليمية وأصبحت تلك العمائم جتوب األرض شرقًا وغربًا ليتفاوض
والفعال يف الساحة
العامل معها يف إجنازاهتا التكنولوجية ،ناهيك عن موقعها السياسي املؤثر َّ
الدولية ،وأنا هنا ال أحاول أن أحسب تلك اإلجنازات السياسية واالقتصادية والعلمية بقدر
ما أحاول اإلشارة إىل أن الفكر الشيعي له خصوصيته احلضارية القادرة على تقدمي اإلسالم
كخيار حضاري ميكن أن ُينافس كل األنظمة البديلة ،وليس فقط على املستوى التقين أو

aaa
aaa
76

 ةيبعشلا تاروثلا وأزمة الحركات اإلسالمية

اهليكلي إذا صح التعبري ،وإمنا على مستوى املحتوى الذي ُي ِّعبر عن قيم اإلسالم من نصرة
املستضعفني واملحرومني وجندهتم والوقوف مع املظلوم أينما كان ،وهذا واضح .فلو ختلت
إيران عن القضايا املصريية لألمة لكان بإمكاهنا أن ُتصبح يف مصاف الدول األوربية على
املستوى املدين واالقتصادي.
أما النموذج اآلخر فهو احلركة اإلسالمية الشيعية ،اليت سامهت يف توعية الشعوب
وإعطاء الرشد الفكري لألمة ،فقد تناولت كتابات احلركات اإلسالمية الشيعية كل التحديات
واألزمات ،مما ساهم يف بلورة العمل والتحرك اإلسالمي ،كما عملت على مواجهة كل أنواع
الطغيان واالستبداد يف األمة ،مما أكسبها ميزة املبادرة والصمود والشعور باملسؤولية.
وكمصداق واضح للحركة اإلسالمية الشيعية اليت أصبح هلا واقع مهم يف الساحة
الدولية هي املقاومة اإلسالمية يف لبنان.
إن النظر لواقع العمل اإلسالمي والتفتيش عن نقاط الضعف والقوة فيه ،ومضافًا إىل
فتح الطريق لتأسيس وعي إسالمي يواكب املتغريات ،باشتغال النخب اإلسالمية بالتحديات
الراهنة T
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الشباب العريب وطموحات اإلصالح
حماولة لتفّهم اجليل اجلديد
كاظم الشبيب*

توضيح

وتفهم دور الشباب العريب واإلسالمي يف
هذه الصفحات عبارة عن حماولة لفهم ُّ
حراك الشارع ،ومن مث حناول أن جنيب عن تساؤل مفاده :هل هلذا احلراك دور يف
إصالح األمة؟ وبالتايل هي أيضًا حماولة لفهم وتفهم الشباب وأوضاعهم وحاجاهتم
ولغتهم ومشاكلهم .سأعمل ،من خالل هذه املحاولة ،اخلروج قدر اإلمكان عن نسق الكتابة
التقليدية فيما خيص الشباب .أي سأجتاوز مناقشة األدوار التقليدية واالجتماعية املتعلقة
بالشباب مثل األسرة وعالقة األبوين باألبناء ،وأمهية القدوة احلسنة للشباب ،وضرورة
ضبط ومتابعة من يصادقون ،ومراقبة تصرفاهتم عن بعد ...إخل.
رغم أمهية هذه املوضوعات ،إال أين أعتقد حباجتنا املاسة ،اليوم وليس غدًا ،إىل االنطالق
حنو «الكتابة املفتوحة» حول الشباب ،ألهنم يعيشون ،وحنن مجيعًا ،يف عامل مفتوح يف أبعاده
املختلفة ووسائله املتنوعة وآلياته املتوالدة ،عامل مفتوح املسامات لتلقي األضواء املغذية من كل
حدب وصوب .وقد حتول الكتابة التقليدية دون فهم عوامل الشباب يف عصرنا احلاضر.
«الكتابة املفتوحة» غري املتقيدة بضوابط البحث والدراسة العاديتني ،ال تعين جتاوز طرق
* كاتب وباحث ،السعودية.
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االستنتاج واالستقراء املنطقيتني ،بل هي انطالق حر للكتابة حول موضوع واحد ذي زوايا مبعثرة،
يف حماولة للملمة جوانبه كلملمة زوايا وجوانب لوحة زجاجية مهشمة؛ ألن مدخالت املوضوع
خطوطها كثرية ،وخمرجاته خيوطها عديدة ...أنطلق يف ذلك على قاعدة حاجة اجلميع للتفكري،
ليس يف كيفية صياغة شخصية الشاب والشابة ،وإمنا األهم ،يف نظري ،هو كيف ميكن إعادة صياغة
أولويات اهتماماهتم ،وتكرار التذكري بتلك األولويات كلما دعت احلاجة لذلك بني حني وآخر.
«الكتابة املفتوحة» تعين السعي للتبسيط بال إسفاف ،وتناول املوضوع بنمط ضربات
القلب ،ال توقف يهلك املوضوع ،وال تسارع يتعبه ويرهقه فوق طاقته .فتارة بالكتابة عنه بنظرة
شاملة من منظار علوي عام ،وتارة أخرى مبنظار تفصيلي من الداخل .ومرة بالكتابة عنه من
خالل التموضع يف مكان الشباب أنفسهم ،وأخرى من موقع املراقب واملحلل ،ومرة أخرية من
موقع املستشرف للمراحل القادمة .هي كتابة غري مقيدة بزمن اللحظة القائمة ،وغري منفلتة
عنها .هي كتابة متحررة من األحكام املسبقة حول املوضوع ،لكنها ال تتجاوزها ،تبقيها كإشارات
املرور الصفراء ال ُتوقفك وال ُتطلقك ،بل جتعلك يف حالة من احلذر والترقب.
«الكتابة املفتوحة» هي حماولة خللق إضافة جديدة أكثر من كوهنا إعادة لتدوير
األفكار بطريقة روتينية كتدوير الزوايا يف لعبة التذاكي املشهورة .فليعذرين القارئ إن
أخفقت يف هذه املحاولة ،وليوجهين مبالحظاته حىت تتقوم وتكتمل حماوالت تشخيص
أوضاع الشباب يف أوطاننا وأمتنا ،وليقبلها مين إن كنت موفقًا.

حراك الشباب العربي

تساؤالت كثرية برزت ،مع والدة ما بات يعرف بـ(ربيع الثورة العربية) ،حول طبيعة
وحجم ودور الشباب العريب فيها .تصب مجيعها يف خمترب واحد يبتغي حماولة قراءة وفهم،
ليس أحداث الثورة هنا وهناك فقط ،بل قراءة ما يصنعه شباب األمة من تغيري ،وحماولة
فهم منطلقات تفجر حالة الثورة عندهم وتفهم أفكارهم وسلوكهم وحقيقة مشاعرهم جتاه
حميطهم وجمتمعاهتم ،مع حتفظنا على إطالق اسم (الثورة) على هذا احلراك الواسع.
فقد كسر شباب األمة تلك الصورة النمطية اليت سادت العامل العريب واإلسالمي
خالل العقود املاضية حىت حلظة استشهاد الشاب التونسي بوعزيزي .تؤكد تلك الصورة أن
جمتمعات العامل العريب مل ولن تتفاعل مع موجات التغيري واإلصالح اليت سرت يف عروق
الشعوب والدول مثلما حدث مع سقوط جدار برلني الفاصل بني األملانيتني ،وتتابعت بسقوط
االحتاد السوفييت وحتوله إىل دول امتدت من دول أوربا الشرقية حىت أقصى شرق آسيا.
واملالحظة املهمة أيضًا أن تلك املوجات كان أساسها الشرحية الشبابية.
كسر احلراك الشبايب يف األمة جدار الصمت االجتماعي َّ
وحطم جدار اخلوف السياسي فخرج
من قمقمه معربًا ،ال عن نفسه فقط ،بل معربًا عن أجيال ذهبت لبارئها خالل العقود املاضية،
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وعن أجيال حاضرة حتمل مهوم السابقني ،وعن أجيال قادمة تتلمس طريقها حنو املستقبل.
هبت على العامل خالل
ويف حقيقة األمر فإن هذا احلراك ميثل حلقة مكملة ملوجات التغيري اليت َّ
تسعينات القرن املنصرم وتتابعت هباته خالل العقد األخري حىت وصلت لعاملنا العريب أخريًا.
هذا احلراك الشبايب يف العامل العريب واإلسالمي إمنا يعرب عن اإلحباط العام جتاه
اجلمود السياسي وعدم التغيري والتطوير االجتماعي .ويعرب كذلك عن انعدام الثقة يف قدرة
األنظمة السائدة على حتقيق طموحات الشارع العريب .ويعرب عن رفض الشباب للركود
التنموي يف سائر االجتاهات التنموية .ويعرب عن حالة اليأس من احلكومات القائمة يف
تلبية حاجات الناس اليومية واحلياتية .ويعرب عن إميان املجتمعات العربية بنفسها وإمكاناهتا
لصنع التغيري الذي ُيطمئنها على حاضرها ومستقبل أبنائها.
الشباب هم شرحية من الشرائح االجتماعية املتعددة .انطلقوا فتبعتهم الشرائح األخرى.
ساحات التظاهر من تونس إىل اليمن والبحرين مرورًا مبصر وليبيا وسوريا اكتظت بكل
الشرائح ،لكن شرحية الشباب كانت هي الوقود الدائم للتجمع والتفعيل والتفاعل .وقد أبدع
الشباب يف حتريك الشوارع بالشعارات السلمية وبتنظيم أنفسهم وطرح أفكارهم ،السيما يف
سلوكهم بني الطرد واجلذب جتاه املبادرات السياسية ،سواء تلك املبادرات القادمة من أجل
إنقاذ احلكومات القائمة ،أو تلك املبادرات اليت تستهدف معاجلة األزمة يف هذا البلد أو ذاك.

الشباب وطموحات اإلصالح

حماوالت إصالح األمة مل تتوقف طوال تارخيها .ونعين هنا ،األمتني العربية
واإلسالمية .ختبو املحاوالت وتربز .تثور وتنام .تكمن وتظهر .قد تنبعث يف مصر وتكمن
يف الشام .قد ختبو يف اليمن وتربز يف العراق .وهكذا دواليك .مل تتوقف تلك املحاوالت
قط؛ ألن طموحات اإلصالح كانت دائمًا حية يف ضمائر املصلحني واملبادرين واملبدعني
واملفكرين والسياسيني ومن محلوا مهوم الشأن العام.
حماوالت إصالح األمة تنوعت يف صورها وأشكاهلا وأطرها ودرجاهتا .االنقالبات
العسكرية هي وجه من تلك الوجوه املريدة لإلصالح أو التغيري .حركة اإلمام حممد عبده
يف مصر .حركة السيد مجال الدين األفغاين .األحزاب واحلركات اإلسالمية واليسارية.
حركات التحرر يف البالد العربية واإلسالمية .ثورات االستقالل من االستعمار .حىت
التكتالت اإلقليمية كدول عدم االحنياز وحمور بغداد أو غريمها ،مجيعها ينشد اإلصالح
والتغيري وإن اختلفنا أو اتفقنا معها يف املبدأ أو األسلوب .بالتايل فإن تعدد صور حماوالت
اإلصالح هو مؤشر على استمرار مساعي خط اإلصالح يف األمة وعدم توقفها.
مجيع جوانب وزوايا احلراك املتنوع تصب يف بوتقة حماوالت التغيري واإلصالح،
سواء اختذ احلراك يف نشاطه البعد الثقايف والفين كاملسرح والكتاب واإلعالم ،أو اختذ يف
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نشاطه البعد االجتماعي واإلنساين كاجلمعيات اخلريية واجلمعيات املهنية واالحتادات النقابية
املتخصصة ،أو اختذ احلراك يف نشاطه البعد الديين والفكري كاخلطابة واإلرشاد والتوجيه
ومحالت احلج والفعاليات الرمضانية ،أو اختذ نشاطه يف البعد السياسي كتشكيل األحزاب
املوالية واملعارضة للتطوير والتنمية واملساواة وإقامة العدالة وحماربة الفساد.
لذا فإن تلك املحاوالت اإلصالحية ،بكل أشكاهلا وتنوعها وجوانبها ،هي تعرب عن
طموحات أصحاهبا وقناعاهتم يف عملية اإلصالح وطرقها ،وبالتايل فإن طموحات التغيري
واإلصالح مل تتوقف ،وال نظنها تتوقف .يف كل جيل ،ويف كل جمتمع ،هناك من حيمل
راية التغيري واإلصالح ،فيعرب عنها مبحاولة إصالح هنا أو حماولة إصالح هناك ،إصالح
ثقايف أو إصالح سياسي ،إصالح اقتصادي أو إصالح ديين ،إصالح فكري أو إصالح إداري،
مجيعها تعرب عن طموحات التغيري واإلصالح مهما تنوعت وتعددت.
من هنا فإن حراك الشباب العريب هو ،من وجه أو آخر ،امتداد لتلك املحاوالت
اإلصالحية يف األمة ،ولكن بوجه جديد وطبيعة جديدة وديناميكية جديدة ،بغض النظر
عن هوية هذا احلراك ومبتغياته ومنطلقاته .ومن مث فهو امتداد لطموحات اإلصالح يف
األمة .ال ميكن تناول حراك الشباب العريب اليوم منفص ًال عن احلراكات السابقة ،فشباب
اليوم هم أبناء جليل آباء اليوم ،وهم أحفاد لألجيال السابقة ،ال شك أهنم حيملون البذور
اإلجيابية والسلبية من آبائهم وأجدادهم ،لكنهم عربوا عن طموحاهتم مبا يسمى اليوم
بـ«ربيع الثورات العربية» من املحيط إىل اخلليج.
حيمل شباب اليوم راية اإلصالح ألهنم يرون ويلمسون ،كبقية الشرائح االجتماعية ،ما
ترد يف األوضاع االقتصادية كالفساد والتالعب بثروات األمة وارتفاع معدالت
حييط هبم من ٍّ
وترد يف األوضاع السياسية كتشتت األمة وتفرقها،
البطالة وضعف البنية التحتية للتنميةٍّ .
وحاكمية الدكتاتوريات بالظلم واجلور ،وبقاء فلسطني حتت االحتالل اإلسرائيلي ،وعودة
وترد يف األوضاع اإلنسانية كضعف اخلدمات الطبية
االستعمار يف بلدان األمة برداء جديدٍّ .
والتعليمية والسكنية .وغريها من ترديات اجتماعية وثقافية...كل ذلك دفعهم للبحث عن
وسائل وأدوات تساعدهم على إصالح ما أفسده الدهر يف أمتهم.
حراك الشباب كعملية إصالحية يف األمة يؤكد أحد أمرين :إما أن األمة ملَّت اجلمود
يف أوضاعها املختلفة فقررت كسر عجلة الروتني اليت تعيشها بالبحث عن مسارات للتغيري،
أو أن األمة تعيش حالة من الفساد الذي حيتاج إىل معاجلة بالضد عرب عملية جراحية
لإلصالح .واألقرب ،يف قناعتنا ،أن حراك الشباب يعرب عن احلالتني :رفض للجمود السائد
يف مناحي حياة األمة يف أوضاعها السياسية واالقتصادية االجتماعية ،ويف الوقت ذاته هو
عملية قيصرية قاسية ُيراد منها اإلصالح يف األمة.
اندفاع الشباب يف حراكهم هبذا احلماس الذي فاق توقعات املحللني وجتاوز تنبؤات
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االستراتيجيني املستشرفني للمستقبل ،قاد األمة ،يف مصر على سبيل املثال ،حنو ردة فعل
تطالب مبحاكمة أقطاب النظام السابق ،ألن األمة حتملهم مسؤولية الفساد الذي طال بنتائجه
كل أسرة على مجيع املستويات احلياتية .من هنا ،كما يعتقد شباب الثورة يف مصر ،يبدأ اإلصالح
وينطلق قطار التغيري ،ألن االعتراف بالفساد ووجود املفسدين يقود لإلصالح املنشود.

هل ينجح حراك الشباب يف إصالح األمة؟

جدا ،بل هو أكرب من أن جييب عنه أحد ما .لكننا جنتهد مبا حنيط
السؤال كبري ًّ
به من علم ودراية من باب حماولة التحليل والتوقع ،ال أكثر وال أقل ،ألن العوامل املؤثرة
يف كل حراك شبايب ختتلف من بلد إىل آخر ،ومن جمتمع إىل آخر .هناك العوامل الذاتية
للحراك ،والعوامل املحيطة باحلراك ،والعوامل اخلارجية .وسنحاول أن نوجز تلك العوامل
كي ال نستغرق يف املوضوع.
يف البداية ينبغي التأكيد على العامل الرباين والغييب للموضوع الذي ال ميكننا كإسالميني
تغافله ،ففي أول آية من سورة البقرة حيث تتطرق ملواصفات املؤمنني ،اليت من أمهها اإلميان
ين
بالغيب ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل{ :امل (َ )1ذِل َك ا ْل ِكَت ُاب اَل َر ْي َب ِفي ِه ُه ًدى ِلْل ُمَّت ِقنيَ ( )2اَّل ِذ َ
ُون ِب َما أُ ْن ِز َل إَِل ْي َك َو َما
ين ُي ْؤ ِمن َ
َاه ْم ُي ْن ِفق َ
ُون ِبا ْل َغ ْي ِب َوُي ِقي ُم َ
ُي ْؤ ِمن َ
ُون (َ )3واَّل ِذ َ
الص اَل َة َو ِم َّما َر َز ْقن ُ
ون َّ
ون}(((،
ُون ( )4أُوَلِئ َك َعلَى ُه ًدى ِم ْن َرِّب ِه ْم َوأُوَلِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
أُ ْن ِز َل ِم ْن َق ْبلِ َك َوِبالآَْ ِخ َرِة ُه ْم ُيو ِقن َ
فبالعلم السياسي واملنطقي والعلمي ال ميكن قبول ما حصل خالل الفترة األخرية والتسليم به
بعيدًا عن اجلنبة الغيبة هلل ج ّل وعال .فما كان قبل أشهر قليلة ،بالتحليل املنطقي والسياسي
واالجتماعي مستحي ًال ،أمسى اليوم واقعًا .سقوط حاكم تونس زين العابدين بن علي يف
فترة وجيزة ،سقوط حاكم مصر حسين مبارك ،انقالب األوضاع يف ليبيا واليمن وسوريا
والبحرين ...كل ذلك مل يكن متوقعًا حىت شهادة الشاب التونسي بو عزيزي .مطلب البحث يف
هذه النقطة ،وما نريد التأكيد عليه هو وجود إرادة غيبية شاءت ومكنت وباركت لألمة حدوث
ما حدث .وعليه تبقى التوقعات مفتوحة على مجيع االحتماالت املوضوعية وغري املوضوعية،
ألن ِ
{عْل ُم َها ِع ْن َد َرِّبي ِفي ِكَت ٍاب اَل َي ِض ُّل َرِّبي واََل َين َْسى} ،فقد ينجح حراك الشباب يف حماولة
إصالح األمة ،وهو ما يتمناه املؤمنون ،وقد ال ينجح ال مسح اهلل ،وهو ما يرجوه احلاكمون.
عوامل جناح أو فشل احلراك

أما باملنطق السياسي والعلمي واملوضوعي فحراك الشباب معرض للنجاح والفشل
وفق العوامل التالية:
أو ًال :العوامل الذاتية حلراك الشباب :الشباب قوة حمركة بديناميكية عالية

((( سورة البقرة.5 -1 :
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للحراك ،ولكنها قوة غري كافية مبفردها .فلوال تفاعل عامة الشارع املصري وبكل شرائحه
االجتماعية ما جنح حراك الشباب املصري يف إسقاط وتغيري النظام .وكلما ضعف تفاعل
الشارع مع حراك الشباب أو جنب ،أو تشبث باالستسالم للواقع القائم ،ضعف عندها األمل
يف اإلصالح والتغيري .والعكس يفضي لعكسه ،فكلما زاد زخم الشارع بالتضامن مع حراك
الشباب بالشجاعة واإلقدام ،زادت فرص األمل يف جناح حراك الشباب.
من جهة أخرى ،لتعدد اهلويات الفكرية واالجتماعية والدينية أثر كبري يف جناح أو فشل
احلراك الشبايب ،بينما وحدة اهلوية لتركيبة االجتماع السياسي للبلد الواحد متيل بكفة امليزان
لنجاح احلراك الشبايب كما حدث يف مصر ،أما البحرين واليمن فهما من النوع األول املتعدد
اهلويات .وُيخشى على احلراك الشبايب يف سوريا لتعدد هويات املجتمع السوري أن يقود
األمور حنو املسار اللييب ،ألن املجتمع السوري يتضمن فسيفساء فكرية واجتماعية متنوعة
قوميا ،علويون وسنة وشيعة ومسيحيون ويهود وأكراد وتركمان وبدو...
دينيا ومتعددة ًّ
ًّ
من جهة ثالثة ،هناك ورقة اجليش ودوره يف إجناح أو إفشال حراك الشباب ،فعندما
يقف اجليش ،أو القوات املسلحة ،على خط احلياد بني حراك الشباب والنظام تكون النتيجة
أقرب للنجاح كما حصل يف تونس .وعندما يقف اجليش على خط احلياد كمراقب للتدخل
يف اللحظات احلامسة لصاحل التغيري ينجح أيضًا حراك الشباب كما حصل يف مصر .بينما
التدخل املبكر لصاحل النظام كما جرى وجيري يف ليبيا والبحرين ،وبنسبة ما يف اليمن ،فإن
جناح حراك الشباب معرض للتعطيل يف املرحلة األوىل ،ورمبا يتعرض للفشل أيضًا يف املرحلة
الالحقة .هنا تبتان قدرة الشباب على تنظيم أنفسهم خبطوات سريعة على التواصل مع
ضباط القوات املسلحة لتحييدها أو ضمان عدم تدخلها لصاحل النظام أو عدم قمع الشارع.
ويبتان أيضًا مستوى ارتباط هذه القوات بالناس ومدى استقالليتها عن النظام.
من جهة رابعة ،هناك النظام احلاكم وسيطرته وقوة تأثريه واملكونات االجتماعية
املتمصلحة من بقائه .هذا العنصر من العوامل الذاتية املؤثرة يف حراك الشباب وُيشكل أحد
املعايري لنجاح أو فشل حراكهم .هذا العنصر هو ما أفضى إىل الوضع القائم يف ليبيا.
معمر القذايف مل يتعامل بطريقة زين العابدين بن علي يف تونس مقابل حراك الشباب
والشارع ،ومل ينتهج مسار حسين مبارك يف مصر ،بل مل يتشبث باحلكم على طريقة علي
عبداهلل صاحل يف اليمن ،إمنا قام بطريقته اخلاصة باالستعانة جبيشه وكل نظامه وحزبه
وعشريته وكذلك جبلب املرتزقة ملواجهة حراك الشباب املطالبني باإلصالح والتغيري.
فطبيعة النظام احلاكم ومستوى ردة فعله على حراك الشباب ومستوى قدرته على املناورة
هي من املؤشرات املهمة حلسم جدل فشل أو جناح حراك الشباب إلصالح األمة.
ثانيًا :العوامل املحيطة حلراك الشباب :الشباب عندما يزنلون إىل الشارع ويطالبون
بالتغيري واإلصالح ،ال يعين ذلك غيابًا للتكتالت الداخلية املحيطة هبم واملتغلغلة يف املجتمع،
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سواء التكتالت الدينية أو السياسية من األحزاب الرمسية العلنية وغري الرمسية كالنخب
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والدينية .ناهيك عن وجود رجال أعمال يف
كل بلد يشكلون قوة اقتصادية مؤثرة يف ميزان األعمال ومسار احلياة التجارية ،وتأثري
هؤالء على حراك الشباب بالنجاح أو الفشل يعتمد على حتوهلم أو عدم حتوهلم إىل تكتل
سياسي فاعل يساومون من خالله على حتديد مستقبل البالد ،أو على مدى قدرة الشباب
على التعامل معهم واحتواء حركتهم يف صاحل التغيري اإلصالحي ومدى استجابتهم لذلك.
لكل هؤالء -السياسيني واألحزاب ورجال األعمال والنخب -تأثري يف قطاعات اجتماعية
واسعة سواء قبل سقوط النظام أو بعد سقوطه ،وإن كانت نسبته خمتلفة بني أنواع النخب
وامتداداهتا االجتماعية ،ناهيك عن بقايا النظام والتكتالت القريبة منه ومدى حظوهتا يف
الشارع العام .يف تونس اليوم خشية كبرية عرب عنها املتابعون من الداخل واخلارج على
مستقبل التغيري الذي حدث بقيادة الشباب .تبقى األسئلة قائمة وحائرة حول قابلية الثورة
للسرقة أم ال حىت تتضح معامل اخلريطة السياسية للتغيري .منشأ احلرية هو غياب التوقع
والتحليل حول قدرة كل طرف وغلبة أي من األطراف الداخلية على جر التغيري حنو
مسارات حمددة يف هذا االجتاه أو ذاك .مع األخذ باالعتبار وجود امتدادات هلذه املكونات
مع مجاعاهتا يف اخلارج .على ضوء ذلك يصبح جناح احلراك الشبايب مرتبطًا حبجم الدور
الذي تلعبه وستلعبه تلك التكتالت والنخب يف التغيريات املطروحة واإلصالح املنشود.
ثالثًا :العوامل اخلارجية حلراك الشباب :يتحرك الشباب هبمة عالية ،لكنهم قد ال
حييطون مبا ُيدار حوهلم من حماوالت الستثمار حراكهم من قبل املعادالت اإلقليمية والدولية
املهتمة ببالدهم .لكل بلد نسقه الدبلوماسي والسياسي املحيط به خارج حدوده الدولية ،ناهيك
عن التمثيل الدبلوماسي والسياسي للدول واملنظمات الدولية املقيمة يف البالد من سفارات
ومكاتب خمتلفة التوجهات وهلا امتداداهتا مع الداخل .مبعىن آخر هناك مصاحل لبعض الدول
واجلماعات يف البالد ،ويراد هلذه املصاحل أن تستمر أو أن تنمو وتكرب ،سواء كانت مصاحل
اقتصادية أو سياسية أو دينية ومذهبية .فالنسق الدبلوماسي والسياسي يف البحرين أفضى
لدخول درع اجلزيرة ،والسياق الدبلوماسي والسياسي لليبيا أفضى لتدخل الناتو وهيئة األمم
املتحدة ،واملجال الدبلوماسي والسياسي لليمن أفضى لطرح املبادرة اخلليجية حلل األزمة فيها.
بالطبع ليس غائبًا العامل الدويل وقراره عن تلك الساحات ،بل هو حاض ٌر وبقوة.
وعليه ،يكون للعوامل اخلارجية دور املرجح لكفة ميزان حراك الشباب حنو النجاح أو الفشل،
ولكن ،كما يبدو لنا ،أن منطلق هذا العامل وقوته يتحدد من خالل قوة وضعف العاملني األول
والثاين (العوامل الذاتية والعوامل املحيطة حلراك الشباب) .فحجم حراك الشباب املصري
ومن قبله التونسي مل ُيعطيا للعامل الدويل فرصة للمناورة والتقدم على سبيل املثال.
األمر املقطوع فيه ،أن األوضاع لن تعود كما كانت عليه قبل األحداث والتطورات يف
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البلدان اليت مر هبا قطار الثورات العربية ،واليت مير هبا اليوم ،أو اليت سيمر هبا غدًا.
وحبجم ما سيحدث .أما ما مدى منسوب اإلصالح الذي سيخلفه يف األمة؟
هناك تغيري ما،
ٍ
فهو متروك للتفاعل الكيميائي لتلك العوامل اليت ذكرناها حبيث ينتج عنها مولود جديد
وهو ما ستكشف عنه الفترة القادمة.
على ضوء جل تلك العوامل وتفاعالهتا الكيميائية ينتج جناح أو فشل حراك الشارع
العريب ،ومستوى النتائج سيعتمد على غلبة عامل منها على بقية العوامل ،كما يف تركيب
وتعديل وتطوير املعادالت الكيميائية ،فقد يغلب عامالن فيحدث النجاح أو الفشل .عندما غلب
العامل الذايت يف تونس ومصر ،لصاحل الشباب وليس النظام ،سقط النظام برمته .وعندما
غلب العامل اخلارجي يف البحرين ،حىت حلظة كتابة هذه الصفحات ،مخدت الثورة .وعندما
غلب العامل الذايت يف سوريا ،لصاحل النظام ،حىت اللحظة ،مل تتقدم الثورة .وهكذا دواليك.

الشباب عرب العصور

من يدرس التاريخ جيد أن أغلب عمليات التغيري يف األمم مصدرها اندفاع الشباب
وقناعتهم بضرورة التغيري .كل احلضارات قامت على أكتاف الشباب ومهتهم .أول الذين
آمنوا بالرسول حممد  Cمؤسس احلضارة اإلسالمية هم الشباب ،وكذلك من آمن
ببقية الرسل واألنبياء أو ًال هم الشباب .وجيد الدارس لصفحات الثورات يف األمم كالثورة
البلشفية يف روسيا والثورة الفرنسية يف أوربا والثورة اإلسالمية يف إيران وبقية الثورات؛ أن
عمادها األساس هم الشباب .وجيد أيضًا أن معظم احلركات الدينية والسياسية والثقافية
واالجتماعية تأسست على سواعد الشباب ومهتهم.
فالشباب هم املاكينة الدافعة للتغيري عرب التاريخ سواء كان التغيري حنو األحسن كما
حدث يف الثورة الروسية والثورة الفرنسية والثورة اإلسالمية يف إيران ،أو كان التغيري حنو
األسوأ كما جيري يف املطالبات باحلقوق املثلية وحقوق الشاذين وحقوق املدمنني ،أو كما
هم كذلك عماد تنظيم القاعدة اإلرهايب يف مجيع البلدان والدول.فقد مارست املنظمات
الشبابية يف أملانيا دورًا بارزًا يف بث األفكار اهلتلرية ويف إيصال هتلر إىل احلكم حىت بات
الشباب معروفني باسم «الشبيبة اهلتلرية  »Hitler Jugend -ومن تلك املنظمات« :منظمة
الشبيبة اهلتلرية» عام 1926م ووصل عدد أعضائها يف عام 1932م  135,000عضو ،وأمسى
الحقًا على من أراد االنضمام للمنظمة يف سن الرابعة عشر أن يلتحق يف سن العاشرة إىل
منظمة تسمى «بيمفن» ،وقبلها عليه منذ الثامنة أن مير يف ألـ«جونغفولك» .وعلى الصعيد
النسائي ،كان «احتاد الشابات األملانيات» يستقطب الفتيات ما بني سن الـ  14والـ  21متوازيًا
بذلك مع «الشبيبة اهلتلرية»(((.
((( موسوعة السياسة.438 /3 :
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لذا جند أن شباب اجلامعات وشاباهتا كانوا عماد تشكُّل النقابات الطالبية املعربة
سياسيا عن قبول أو رفض الواقع املعاش كما جرى ذلك يف دول املغرب العريب وأوربا
ًّ
ودول شرق أسيا ،وباتوا اليوم هم الشرحية اليت تقوم عليها أغلب مؤسسات املجتمع املدين
يف العامل قاطبة.

من هم الشباب؟

يالحظ عند حماولة حتديد السن املقصود من مفردة «الشباب» وجود التداخل يف
أغلب التعريفات املتخصصة للمرحلة العمرية عند الشباب بني تعريفات سن املراهقة وما
بعدها ،لذا فضلنا طرحها قبل الدخول يف تعريفاهتا النفسية واالجتماعية وتوصيفاهتا .منها
ما جاء يف آيات القرآن املبني ،ومنها ما جاء يف العلوم األخرى ،وسنذكر بعضها على حنو
االختصار غري املخل ونسأل اهلل التوفيق يف ذلك .وسنبدأ باآليات والروايات:
{قَالُوا َس ِم ْعنَا َفًتى َي ْذ ُك ُر ُه ْم ُي َق ُال َل ُه إِ ْب َر ِاهي ُم}((( .جاء يف بعض كتب التفسري أن إبراهيم
 Fملّا ألقي يف النار مل يكن عمره يتجاوز ست عشرة سنة ،وذكر البعض اآلخر أن عمره
عند ذاك كان ( )26سنة .وعلى كل حال فإنه كان يف عمر الشباب((( ..وجاء يف تفسري اآلية:
أي أن يف املدينة شابًا يذكر األصنام بسوء لعله هو الذي صنع هذا الصنيع(((.
وسى ِل َفَتاُه اَل أَ ْب َر ُح َحَّتى أَ ْبلُ َغ َم ْج َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن أَ ْو أَ ْم ِض َي ُح ُق ًبا}((( .قال
{ َوإِ ْذ ق َ
َال ُم َ
وصيا
موسى لفتاه :أي شابه الذي كان يالزمه وخيدمه ،وهو يوشع بن نون ،وقد كان ًّ
ملوسى(((.
َال ِن ْس َوٌة ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة ْام َرأَُة ا ْل َع ِزي ِز ُت َرا ِو ُد َفَت َاها}((( ،الفىت الغالم
وجاء يف آية { َوق َ
ِ (((1
(((
الس ْج َن َفَت َيان}  ،والتقدير :فسجن يوسف
الشاب ،واملرأة فتاة  .ويف آية { َو َد َخ َل َم َع ُه ِّ
ودخل معه السجن فتيان أي شابان حدثان(.((1
ويف آية {إِ ْذ أَ َوى ا ْل ِف ْت َيُة إِلَى ا ْل َك ْه ِف}( ،((1الفتية مجع فىت ،أي الشبان( ،((1وقيل:
((( سورة األنبياء .60
((( تفسري األمثل.139 /10 :
((( تقريب القرآن.553 /3 :
((( سورة الكهف .60
((( تقريب القرآن.402/3 :
((( سورة يوسف .30
(((جممع البيان.296/6-5 :
( ((1سورة يوسف .36
( ((1جممع البيان.300/6-5 :
(((1سورة الكهف .10
(((1تقريب القرآن 364/3 :وامليزان.200/13 :
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إذا التجأ أُولئك الشبان إىل الكهف( .((1ويف آية {إَِّن ُه ْم ِف ْت َي ٌة َآ َمنُوا ِب َرِّب ِه ْم}( ،((1أي أحداث
وشباب( .((1وقيل :أي شبان(.((1
ومما جاء يف الروايات املفيدة يف موضوع حتديد سن الشباب:
ؤدب سبعًا وُيستخد ُم سبعًا ،ومنتهى
الصيب سبعًا وُي ُ
قال أمري املؤمنني « :Fيرف (ُيرّبى) ُّ
(((1
طوله يف ٍ
مخس وثالثني ،وما كان بعد ذلك فبالتجارب» .
ثالث وعشرين سنةً ،وعقله يف ٍ
(((1
قال النيب « :Cالول ُد سي ٌد سبع سنني ،وعب ٌد سبع سنني ،ووزي ٌر سبع سنني» .
وهنا ،بعض األقوال والتعريفات املساعدة ،منها :املراهق هو الشخص الذي جتاوز
مرحلة الطفولة ومل يبلغ احللم بعد .وتعترب معظم املجتمعات الشخص مراهقًا من سن 13
إىل  18سنة على األقل .اليوم يصبح الفرد بالغًا قانونًا يف سن  18يف معظم البلدان(.((2
الفىت :والفتية :الشاب والشابة( .((2الشباب :مجع شاب( .((2ومجع شبيبة شبائب :الفتاء
وهو من سن البلوغ إىل الثالثني تقريبًا( .((2الشباب :هم األفراد الذين تتراوح أعمارهم بني
الثامنة عشرة والرابعة والعشرين ،أي الذين أمتوا عادة الدراسة العامة(.((2
يعترب علم االجتماع ،الشباب :مجاعة عمرية يشترك أعضاؤها ببعض الصفات مثل
العمر والعرق والثقافة املتقاربة وأبرز صفاهتم:
 -1درجة عالية من التضامن االجتماعي.
 -2تنظيم متدرج.
(((2
 -3رموز رافضة تستخدم للمقارنة مع قيم الراشدين وخرباهتم .
وُيطلق األرضيون -وبعض نصوص التشريع أيضًا -اسم (املراهقة) على بداية املرحلة
وإن مرحلة (املراهقة) ُتعد يف البحوث األرضية ذات خطورة من منط آخر .وقد
الراشدةّ ...
أفاضت البحوث يف احلديث عن طابع املراهقة بكل تفصيالهتا ،فيما ميكن ملُّها يف خصوصيتني
رئيسيتني مها :استقالل الشخصية ،ومت ّوجاهتا .وُيقصد باالستقالل :أن الشخصية تبدأ
(((1جممع البيان.584/6-5 :
(((1سورة الكهف .13
(((1جممع البيان.586/6-5 :
( ((1تقريب القرآن.366/3 :
( ((1وسائل الشيعة.5/105/15 :
( ((1وسائل الشيعة.7/105/15 :
( ((2املوسوعة العربية العاملية.75/23 :
( ((2املوسوعة اجلامعة ملصطلحات الفكر العريب واإلسالمي.2025/2 :
( ((2لسان العرب.10/8 :
( ((2املنجد يف اللغة واألعالم.371 :
( ((2معجم مصطلحات العلوم االجتماعية452 :
( ((2معجم علم االجتماع املعاصر.334 :
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بالتحسس بأهنا كيان مستقل عن أسرته .أما مت ّوجاهتا ،فيقصد من ذلك االضطراب أو
التقلب أو التردد يف االنتهاء إىل املوقف احلاسم الذي ختتطه الشخصية ملستقبلها سواء أكان
ذلك متص ًال مبشكالهتا الفكرية أو االقتصادية أو االجتماعية بعامة(.((2
وهناك صورتان حلالة الشباب قد يظنهما البعض متناقضتني ،بينما مها ليستا كذلك،
ألهنما حالتان طبيعيتان يعيشهما الشاب يف مرحلة املراهقة .فمن جهة يرغب الشاب يف
جسديا ،مجيل املظهر يف طلته وزينته ،يتمىن أن يكون األفضل بني
أن يكون قوي البنية
ًّ
أقرانه ،لديه حس اإلبداع واملبادرة ،سريع التأثر ،حب التغيري وامليل للجديد والتجديد دائمًا،
الرغبة يف االستقالل االقتصادي واحلصول على صالحيات التصرف باملال ،املطالبة باملزيد
من احلرية ...ومن جهة أخرى قد حيب االنزواء والوحدة ،عنده رغبات جاحمة وبعضها
ومهية ،وأحالم عاطفية ،ميتاز باحلساسية املفرطة ،قد يكون عنده اضطرابات نفسية أو
فكرية أحيانًا ،التردد بني التمرد على العادات والتقاليد أو التقيد بالتقاليد السائدة ،العناد
والكسل ،امليل إلبراز الشخصية وجلب انتباه اآلخرين وحب الظهور(.((2
هاتان الصورتان جتعالن الشاب يعيش جمموعة من الصراعات مع الذات ،صراع بني
الرغبات العاطفية واملتطلبات العقلية ،صراع بني التقليد والتجديد ،صراع بني االستقاللية
والتبعية ،صراع بني العاطفة والعقل ،صراع بني االنطالق يف احلرية والتقيد بالقانون والنظام
والقيم واألعراف ،صراع بني احلب يف احلوار والنقاش والنفور من الوعظ واإلرشاد...
لذا جند الشاب -املراهق -ينتقل من مزاج إىل آخر ،وتتبدل حالته النفسية من وضع إىل
ضده .ويبدو أن هذه احلالة هي ما أراد التعبري عنها نبينا حممد  Cبقوله« :الشباب
شعبة من اجلنون»( .((2أما ما جيعل الغلبة جلانب دون آخر فهو جمموع العوامل الذاتية
املكونة لشخصية الشاب والعوامل املحيطة به يف بيئته األسرية واالجتماعية والسياسية.
وكما يالحظ يف العامل العريب اليوم غلبة العنصر السياسي كعامل تأثر به الشباب وتفاعل
معه على الكثري من العوامل األخرى .قال أمري املؤمنني « :Fال يزال العقل واحلمق
يتغالبان على الرجل إىل مثاين عشرة سنة ،فإذا بلغها غلب عليه أكثرمها فيه»(.((2

هل تفهم األمة شباب العصر؟

قال صديقي اخلمسيين وهو من محلة الدكتوراه :أنا ال أدعي فهم شباب اليوم ،وأجد
( ((2دراسات يف علم النفس اإلسالمي100 :
( ((2للمزيد من اإلملام والتوسع يف هذا اجلانب ميكن مراجعة كتاب :الشاب بني العقل والعاطفة ،للشيخ
حممد تقي فلسفي.
( ((2موسوعة أحاديث أهل البيت ع 260/5 :ح.5906
( ((2حبار األنوار.49 /86 /1 :
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أن اللغة بيين وبينهم قاصرة عن مد جسور تتفهمهم ،ألن هلذا اجليل ،اليوم ،لغته اخلاصة
ومشاكله اخلاصة ،وهي حباجة إىل جهد للفهم والتفهم .ما قاله صديقنا قد عرب عنه بعض
الدارسني االجتماعيني واملتابعني بطرق أخرى ،لكنها جمتمعة تفيد بضرورة إعادة قراءة
وصياغة فهم أوضاع الشباب ودراسة مشاكلهم وتفهم حاجاهتم ولغة التواصل بينهم إلدراك
بيئتهم اليت يسبحون فيها ،ومن مث امتالك القدرة على التفاهم والتواصل معهم.
أمهية هذه النقطة ال تنبع من كوهنا املدخل ملعرفة ارتباط تطلعاهتم وطموحاهتم
جتاه اإلصالح والتغيري يف األمة فحسب ،بل هي املدخل ملجموعة من املسارات املؤثرة يف
حياهتم ومستقبلهم .اآلباء واألمهات حباجة هلا ليتمكنوا من التعامل مع أبنائهم .علماء
الدين حباجة هلا ليتمكنوا من وضع البدائل الشرعية لتوجيههم .مدراء املدارس واجلامعات
واملعلمون حباجة هلا لينطلقوا منها حنو تفعيل آليات وأدوات ومبادئ تؤسس لتعليم ناجح
للشباب .مجيع مؤسسات املجتمع املدين حباجة هلا ،ألن أغلب املتطوعني فيها من جيل
الشباب كاألندية الرياضية والفنية وغريمها...
وتزداد أمهية هذه النقطة عند املعنيني بالتخطيط هلذه الفئة يف الدول واملجتمعات،
وعند رامسي مناهج التربية والتعليم ،وكذلك التعليم العايل ،خباصة وأن هذه الفئة ُتشكل
ما يفوق على  50يف املائة من سكان العامل مبا فيها البلدان اإلسالمية والعربية .لذا فإن
املطلوب من اجلميع حبث ودراسة هذا املوضوع ،األسرة ،قطاع التعليم ،املخططني ،مدراء
وأصحاب مؤسسات املجتمع املدين ،كلهم معنيون مبحاولة فهم وتفهم جيل شباب اليوم.
ال نبتغي املبالغة يف طرح املوضوع .لذا ،وقبل كل شيء ،ينبغي عدم هتوين أو هتويل
مسألة فهم وتفهم الشباب .هم شرحية اجتماعية قائمة بيننا ،فاحلديث عنهم ليس حديثًا
عن فئة تعيش يف كوكب آخر ال نعرف أوصافها وحجمها وبيئتها الغريبة عنا ،وإمنا احلديث
عن فئة تعيش بيننا ونتعامل معها بشكل يومي .ولقائل أن يقول :فلماذا يتم طرح هذا
املوضوع؟ .نقول :ما جعل املوضوع مثارًا للطرح يف السنوات العشر األخرية تقريبًا هو
ثورة االتصاالت والتواصل اجلديدة بني الناس .يف زيارة يل للواليات املتحدة األمريكية قبل
اثنيت عشرة سنة ،وجدت حينها ،أن بعض مراكز الدراسات واألحباث األمريكية املرتبطة
بالدولة واجلامعات تبحث يف الفجوة االجتماعية اآلخذة بالتزايد بني األبناء واآلباء واألمهات
بسبب انشغال جيل الشباب والشابات باإلنترنت ومتابعة الفضائيات.
قبل أشهر شكت يل إحدى األخوات وضع زوجها الشاب املنشغل مبتابعة صفحته
يف الفيسبوك وتويتر لدرجة االنغماس مما جعله حاضرًا غائبًا عنها وعن أوالدها ،حىت
عندما جيتمع مع والديه وإخوانه وأخواته ،يكون مشغو ًال عن اجلميع باآلي فون ملتابعة شبكة
اإلنترنت! ويقول قريب لنا :ذات يوم أسبوعي جيتمع فيه أفراد عائلتنا الحظت وجود
عشرة منا منشغلني إما باآلي فون أو بالالبتوب طوال ساعات يف جملس واحد!
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أظهرت دراسة أمريكية أن واحدًا من أصل كل  25مراهقًا يف الواليات املتحدة يقول:
إن لديه «نزوعًا ال ُيقاوم» حنو زيادة الوقت الذي ميضيه على اإلنترنت ،األمر الذي حدا
باخلرباء إىل التساؤل عن ظاهرة «إدمان الشبكة» لدى جيل الشباب .كما وجدت الدراسة،
واليت مشلت أكثر من  3500طالب وطالبة من طالب املدارس الثانوية يف والية كونيكتيكات
األمريكية ،أن املشاركني الذين يعانون من «مشاكل يف استخدام اإلنترنت» هم أكثر احتما ًال
لإلصابة بأعراض االكتئاب والسلوك العدواين وتعاطي املخدرات ،وذلك مقارنة بنظرائهم
الذين ليس لديهم مثل تلك املشاكل .ففي مقال نشروه يف جملة كلينيكال سيكولوجي
(فصلية علم النفس السريري) ،قال الباحثون« :قد يكون االستخدام اإلشكايل لإلنترنت
موجودًا لدى حوايل أربعة باملائة من طالب املدارس الثانوية يف الواليات املتحدة»(.((3
دق مراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ناقوس اخلطر يف تقرير مطول من
واشنطن ،يتطرق فيه إىل تأثري وسائل اإلعالم اإللكتروين اجلديدة على الصحافة التقليدية.
ومما جاء فيه:
لدينا الفيسبوك وتويتر اللذان أصبحا منهل الشباب للحصول على األخبار .ويف حبث
ملركز بو لألحباث يرى  %60من الفئة العمرية  29-18عامًا أنه من الضروري مشاركة
األخبار واحلوادث مع اآلخرين عرب رفعها على الفيسبوك أو بواسطة الربيد اإللكتروين.
يذكر أن هذه النسبة هي األكرب بني مجيع الفئات العمرية األخرى .وهنا يتطرق تشيين
إىل هتديد يعتربه يف غاية األمهية ،حيث يقول :إن خرباء الدميقراطية أبدوا خماوف عميقة
من حبس الشباب ألنفسهم داخل جمموعة من األصدقاء عرب الفيسبوك ،وهم يف الغالب
شخصيا أو جتمعهم هبم اهتمامات أكادميية ومعرفية ،وينحدرون من
أصدقاء يعرفوهنم
ًّ
خلفية متشاهبة(.((3
تلك اللقطات ليست للحصر وإمنا لتقريب الصورة للذهن .وهي ليست حاالت فردية
فنتجاوزها ،وإمنا حاالت واسعة حتتاج إىل التوقف عندها والتأمل فيها .فهاتف اجلوال
بأنواعه املتطورة للتواصل بالصوت والصورة والنت ،والالبتوبات ،وصفحات الفيسبوك،
وصفحات تويتر ،مجيعها كانت أساس التواصل االجتماعي الذي شكل بيئة حراك الشباب
العريب يف حتريك الشارع فاسقط أنظمة ،وجعل بعضها يترنح ،وجعل أخرى تستبق األحداث
عرب خطوات استباقية تتقي هبا ما حدث يف غريها من الدول .حراك الشباب اعتمد على
هذه الوسائل يف نقل مهومهم وطموحاهتم من الصفحات االفتراضية على الشبكة العنكبوتية
( ((3موقع يب يب سي العريب:

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2011110520/05/_internet_addiction.shtm

( ((3تقرير صحفي يف 2011 /5 /15م بعنوان :يف ظل تنامي استخدام اإلنترنت وسيلة إخبارية ،هل وىل
زمن الصحافة التقليدية؟  /موقع اجلزيرة نت:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6A4A6965-DF9043-DF-A3AE-7FB7A9C9A9C5.htm

aaa
aaa
90

لصإلا تاحومطو يبرعلا بابشلا

إىل ميادين التحرير وشوارعها يف تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين.
حىت أشهر قليلة كانت الصورة املنطبعة يف أذهان الكثريين ،رمبا ،تغلب عليها اجلانب
السليب من االنشغال والتشاغل بتلك الوسائل عن األسرة واملجتمع .بيد أن ما حدث يف «ربيع
الثورات العربية» بدل شيئًا من تلك الصورة .ال يعين ذلك انتفاء الصورة السلبية ،وإمنا
سطوع للجانب االجيايب منها ،ألن ما قام به الشباب يعرب عن قدرة على نقل جمتمعهم
االفتراضي يف النت ،أو الومهي كما يسميه البعض ،إىل جمتمع حقيقي وواقعي على األرض
ويف الساحات واألزقة .هذا هو «جمتمع الفيسبوك» أو «جمتمع شباب الفيسبوك».
مل يكن جمتمع الشباب يف الفيسبوك مقنعًا للكثريين بأنه جمتمع حقيقي وواقعي
ومن املمكن أن يصنع تفاع ًال بني أهله وعناصره .مبعىن آخر مل يكن ذلك املجتمع منظورًا
وملموسًا على األرض ،لذا أُطلق عليه اسم «املجتمع االفتراضي» أو «املجتمع الومهي» .ال
ألنه غري موجود ،وإمنا ألنه ،مقارنة باملجتمع الطبيعي ،غري متشكل يف بيئة تتكون من
أفراد حيتكون وحياكون بعضهم وجهًا لوجه ،يقرؤون تفاعل اآلخرين جتاههم من حركات
أجسادهم ووجوههم ،فيلمسون رضاهم أو رفضهم أو مواقفهم من خالهلا وعرب ما يسمعوه
بأذاهنم منهم مباشرة ،وغالبًا ما يكون هذا االحتكاك االجتماعي بني أفراد يعرفون بعضهم،
أو يف طريقهم للتعارف املباشر .منذ خلق اهلل البشرية والتدافع االجتماعي بني الناس يقوم
على االحتكاك واملحاكاة املباشرة بني أفراد املجتمع .ال يزال هذا التدافع هو القائم والسائد يف
املجتمعات العاملية .اجلديد اليوم ،أننا أمام جمتمع من نوع آخر «جمتمع الفيسبوك».
يقتصر التفاعل بني أفراد «جمتمع الفيسبوك» على الكتابة النصية يف أغلب األوقات ،وعلى
الصوت يف بعض األحيان ،ويف أوقات أقل يكون التفاعل بالصوت والصورة .هنا ،جيد املراقب
هلذا املجتمع أو املتعامل معه ،أن هناك لغة نصية غري مألوفة يتم تداوهلا بني املشتركني فيه.
حروف ترمز إىل أشياء ،وكلمات ترمز إىل صفات ،ومصطلحات ترمز إىل تقنيات حمددة...
وتزداد هذه احليثيات غموضًا كلما كان املشتركون مسجلني بأمساء حقيقية ،ألن بعضًا من
التكاشف يف تناول املوضوعات باألمساء املستعارة جيعلها أقل غموضًا .فنسبة الغموض اليت
تصل إىل السرية يف تداول املوضوعات أو األمساء هي من مسات املجتمع اإللكتروين.
ومن املالحظ على جمتمع «الفيسبوك» أن املشترك يتعامل مع جمتمع واسع وشرائح
متداخلة وكثرية ،ومن جنسيات ال حمدودة ،بل تسقط القطرية واحلدود اجلغرافية بني
املشتركني ،وهنا ميزة أخرى هلذا املجتمع ،وهي ارتفاع حواجز نفسية ورمسية بني املتواصلني
فيه الذين تربطهم مهوم مشتركة وصفات ذاتية جتمعهم يف هذه الصفحة أو تلك .بيد أن
هم واحد مشترك أو مطلب
املشتركني يتحولون بالتدريج إىل جمتمعات أضيق حبثًا عن ّ
واحد جامع بينهم ،كصفحة علمية أو سياسية أو فنية ...إخل ،وكما حيدث يف املجتمع
الطبيعي بني التضييق والتوسع يف بناء الشلل االجتماعية وتفككها هو كذلك يف جمتمع النت،
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ولكن بقدر ما طريق تفكيك الشلل االجتماعية غري سهل احلدوث ،ميكن القول :إن شللية
جمتمع النت سهلة التفكك واخلروج منها مبجرد أن يقرر الفرد املشترك ذلك.
يف جمتمع النت ليس للمشتركني املتشاركني يف صفحة منه ضرورة التقارب بني أفراده
يف العمر والصفات كما هو األغلب واألعم على املجتمع الطبيعي .فقد جيد املشارك أعمار
متباينة ومتعارفة ومتداخلة يف صفحة واحدة ،لكن كلما كانت موضوعات الصفحة أكثر
موضوعيا يف جماالت العلوم والفكر والسياسة تتقلص غالبًا الصفة العمرية بني
عمقًا
ًّ
املتشاركني لتجتمع كل فئة عمرية على مطالبها املشتركة .هنا ال جند األمر يتعلق بالشباب
بشكل خاص ،ولكن غالبًا ما جيتمع الشباب على مهوم مشتركة قد يبتعد عنها األكرب سنًّا
وذلك لوجود فوارق نفسية جتمعهم وتبعدهم عن األكرب سنًّا كاحلماس وحب املغامرة
والرغبة يف التجديد والتمرد على احلياة التقليدية ،وهو ما حصل يف موضوع «جمتمع شباب
الثورات العربية» على شبكة اإلنترنت.
رمبا هناك نقطة إضافية على ما سبق ،وهي أن الشاب يف جمتمع النت وجد حياة
بديلة عن حياته الطبيعية ،وإن مل تعوضه كل التعويض ،فقد وجد من ُيصغي إليه ،ويستمع
ملشاكله وفضفضاته ،ويناقشه فيها ،وقد يبادله املشاعر ويواسيه إذا ما احتاج للمواساة،
ويضاحكه ويسايره يف كل حلظة ويوم ،ويأيت ذلك يف عامل املجتمع الطبيعي الذي تشاغل
فيه اآلباء واألمهات عن أبنائهم هبموم ومتطلبات احلياة اليومية استجابة لسرعة إيقاع
احلياة العصرية والركض اليومي وراء االلتزامات اليت ال تتوقف .فال غرابة من وجود حالة
من الغربة بني األبناء واآلباء عندما يعيش اجلميع هذه احلالة ،فيغيب التواصل وتضعف لغة
التفاهم والتفهم وتبدأ الفجوة بني اجليلني يف االتساع.
لذا ،ومن جهة أخرى مهمة ،مل تعد صياغة شخصية الشاب والشابة مرتبطة حصرًا
باملؤسستني التقليديتني األسرة واملدرسة وجمتمعه الصغري والطبيعي كالسابق .سيبقى
دورمها أساسي ،ولكن ال ينحصر هبما ،إذ بات للمجتمع اإلنترنيت تأثري واضح على
تطلعاهتم ونوعية مهومهم وطبيعة ميوهلم وطرائق تفكريهم ،ألن الشباب ،جل الشباب،
وجدوا يف جمتمع النت تلبية ألغلب حاجاهتم ابتدا ًء باأللعاب املسلية واملتنوعة اليت تستجيب
مع طبيعة تفكري كل واحد منهم ،ومرورًا باملواقع الرياضية املتعلقة باأللعاب الرياضية
املحببة لديهم ،وصفحات التعارف بني اجلنس الواحد أو بني اجلنسني ،وصفحات التعليم
والتعلم ،وصفحات البحث واإلعالم واملوضة واحلوارات السياسية املثرية والساخنة ،وانتها ًء
جبميع املواقع والصفحات ،الصاحل منها والطاحل .فبضغطة زر صغري يدخل الشاب يف عامله
األقرب إىل نفسيته وفكره ومزاجه يف كل وقت وكل مكان.
مما يدفع الشاب للدخول والتفاعل مع هذا املجتمع :الرغبة يف املشاركة وإثبات وجوده
وحضوره والتعبري عن رأيه ،واحلماس ملا حيب ويرغب ،والتمرد على الروتني االجتماعي،
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وحب املغامرة عرب اقتحام كل األبواب ،وحب الفضول ملعرفة كل شيء بوقت قصري،
االندفاع لكل جديد وامليل للتجديد ،ورمبا اهلروب من الواقع ،أو الرغبة يف إفراغ شحنة من
الغضب والعاطفة ...إخل.
ال يعين جل ما سبق ،لفهم الشباب وتفهمهم ،أهنم يعيشون يف العامل االفتراضي
فقط ،بالطبع ال ،وإمنا تلك الصورة باتت اليوم األكثر سطوعًا يف حياهتم ،واليت تتطلب
مزيدًا من البحوث امليدانية واالجتماعية ملعرفة مقدار تأثريها يف حياهتم ،ومعرفة حجم
أمهيتها يف صياغة شخصيتهم .وتبقى للحياة االجتماعية التقليدية ،األسرة واملدرسة واحلارة
واألصدقاء ،تبقى هلا دائرة التأثري األوىل ،بل تبقى هذه احلياة هي األساس لتحديد جمتمع
النت الذي خيتاره ،وهي املفتاح الذي ُيشكل ويرسم قرارات الشاب حول اختياراته وتنقالته
داخل جمتمع الفيسبوك ،فإذا ما مالت شخصيته للدين واملتدينني كانت خياراته النتية يف
هذا االجتاه ،وإذا ما كانت نفسيته ميالة للساسة والسياسة ستركن حينها للمواقع النتية
ذات الطابع السياسي ،وإذا ما شطح مزاجه لالحنراف واملنحرفني ،ال مسح اهلل ،سيخوض
مع ويف جمتمع النت الفاسد والعياذ باهلل.
االدعاء بأن أمتنا اليوم تفهم شباهبا ،وال ميكن الزعم بأهنا ال تتفهمهم،
ال ميكن ِّ
ولكن ميكن القول بأهنا تعيش حالة قصور عن تفهمهم والتفاهم معهم .فاألمة اليوم،
األسرة واملدرسة واملجتمع والدولة ،حباجة إىل إعادة صياغة فهمها للشباب مبنظار جديد
يأخذ باالعتبار كل الظروف املحيطة هبم ،السيما تلك املجاالت اليت تأخذ احليز األكرب من
اهتماماهتم وانشغاالهتم.

مشاكل الشباب

ال بد لفهم وتفهم الشباب معرفة مشاكلهم وشكاواهم .ال شك يف وجود مشاكل
خاصة هبم كبقية الشرائح االجتماعية .نتحدث هنا عن مشاكل عامة يعيشها معظمهم ،ال
املشاكل الفردية اخلاصة .مشاكل تسبب إشكاالت متعددة ،تارة ألنفسهم ،وأخرى ملحيطهم.
سنحاول التطرق لبعضها كشواهد ملا نريد طرحه ،مثل الفراغ وسوداوية املستقبل ،وإال
فاملوضوع حباجة إىل دراسة منفصلة.
مشكلة أوقات الفراغ الطويلة اليت يعاين منها قطاع واسع من الشباب على مدار
السنة ،السيما فترة الصيف عندما تتعطل الدراسة يف املدارس واجلامعات .قد أشبعت كتابات
وحبوث كثرية مشكلة الفراغ عند الشباب ،ولكن هل فهمت أمتنا حجم املشكلة وتبعاهتا على
الشباب واملجتمع؟ نأمل ذلك .الدراسات املتوفرة حول الشباب على مستوى اخلليج والوطن
العربيني خالل العقود الثالثة املاضية اليت تناولت قضايا الشباب من زوايا وأبعاد خمتلفة،
تؤكد أغلبها أن مشكلة أوقات الفراغ الزائدة يف حياهتم من املسببات الرئيسية السلبية
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ألوضاعهم السيئة على جوانب حياهتم املختلفة ،منها ما أشار إليه الباحث عبدالعزيز بن
محود الشثري من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأن ( )%83من عينة دراسته
توجد لديهم أوقات فراغ طويلة ال يستطيعون شغلها.
إال الشباب (من  15إىل  20سنة) يشعرون يف هذه املرحلة بالتغيريات النفسية
واجلسدية فيهتمون مبظاهرهم الشكلية وقوهتم البدنية ،وحيتاجون إىل صرف نشاطهم
وحيويتهم وطاقاهتم يف جماالت حتافظ على توازهنم النفسي والعقلي والعاطفي وينفع
أيضًا ويصب يف تشكيل مستقبلهم .وحتقيق ذلك يستلزم وجود دوافع ذاتية تكون مبثابة
املولدات اليت ال ختمد عن حتريكهم وتتوافق يف الوقت ذاته مع حاليت احلماس والتمرد
اللتني ترافق هذه املرحلة العمرية.
الدوافع الذاتية تتكون من خالل سد الفراغ املعنوي والعقلي والروحي عندهم ،وبالتايل
تساهم هذه العملية يف خلق جمموعة من اآلفاق النظرية والعملية مما ينعدم مع وجودها
حالة الفراغ الزائد يف حياهتم وأوقاهتم ،فالفراغ املعنوي جيعل الشاب عرضة الهتزاز
هويته وضعف طموحاته احلياتية والفراغ العقلي ُيفضي إىل توقف مسريته العلمية ومخول
فكريا
تطلعاته األسرية واالجتماعية ،والفراغ الروحي يؤدي إىل انزالقه يف الطرق الوعرة ًّ
وسلوكيا ،ومن مث تصبح معاجلته أكثر كلفة وعودته تتطلب مشاريع تستزنف اجلهد واملال
ًّ
والوقت.
ال نريد أن نكرر ما حبثه اآلخرون يف هذه املشكلة ،ولكن نسلط الضوء على حاجات
الشباب واألدوار املطلوبة فقط ،عرب اللقطات التالية ،وهي حتدث طوال العام ولكنها تتسع
وتكرب يف فترة الصيف لوجود فراغ كبري عند الشباب:
السفر من أجل السياحة .اللعب رغبة يف التسلية .السهر يف الليل والنوم يف النهار.
التسوق والتمشية يف األسواق واملجمعات التجارية .رحالت برية للشباب يف العمق الصحراوي.
وأخرى حبرية لشباب السواحل .متابعات للحفالت الغنائية واملسرحية .متابعات للبطوالت
الرياضية ،الصغرية والكبرية ،وسباقات السيارات .مالحقة أخبار أبطال الرياضة والفنانني.
التنقل عرب الفضاء من قناة إىل أخرى .الدردشة الطويلة على مواقع اإلنترنت .نسبة الوقت
خارج البيت هي األساس .يعودون للمنازل للنوم وتغيري املالبس ،وكأهنا فنادق الصيف
للشباب غري املسافر.
صيف الشباب العريب ،يف كل عام ،يتكرر مع قليل من التغيري .العناوين السابقة من
صور ممارساهتم الصيفية تعرب عن طبيعة النشاطات اليت تعكس شخصية الشاب العريب
يف فترة الصيف .بيد أن أغلبها غري منتج .فتميل شخصية الشباب أو الشابات حنو عادة
االستهالك وإدمانه ،أكثر من جمرد التفكري يف أن يكونوا منتجني .ولكنها تعرب أيضًا عن
مكنونات تريد االنعتاق .وعن طاقات تبحث عن التصريف واالستثمار .وعن حاجات نفسية
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حتتاج إىل من يفهمها ويعرف كيفية التعاطي معها .وعن حاجات عاطفية ينبغي استيعاهبا
واحتواؤها .وأهم من كل ذلك معرفة حاجات الشباب ومتطلباهتم احلقيقية.
إن أهم حاجات الشباب ،كما شرحها ،قبل سنوات ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف
األردن ،هي:
 -1احلاجة إىل الشعور باألمان.
 -2احلاجة للتعبري االبتكاري.
 -3احلاجة إىل االنتماء.
 -4احلاجة إىل املنافسة.
 -5احلاجة إىل خدمة اآلخرين.
 -6احلاجة إىل احلرية والنشاط.
 -7احلاجة إىل الشعور باألمهية.
 -8احلاجة إىل ممارسة خربات جديدة والشعور باملخاطرة.
من هنا ينبثق الفرق بني النشاط املقنن واآلخر غري املقنن .فاألول يصب يف خانة
احتياجات الشباب ،وبالتايل يسري وفق النسق الذي تتطلبه اخلطط التنموية .بينما الثاين
يسري «وفق ما اتفق» مع حالة الشاب ووضع أسرته وأصدقائه وجمتمعه وحميطه .بل يسري
استجابة للحظة الراهنة وبأي اجتاه تأخذه األجواء حينها .السيما الشباب ذوي الطموحات
البسيطة والثقافة السطحية .لذا تأيت ضرورة إعطاء األولوية ملسألة حتديد األدوار املطلوبة
من الشباب والشابات فيما خيدم النفس واملجتمع والوطن .خباصة تلك األدوار اليت ترفد
جدا.
واقتصاديا
وتقنيا
وثقافيا .وهي كثرية ًّ
ًّ
ًّ
علميا ًّ
كل فروع التنمية البشرية ًّ
نكتفي باإلشارة لبعض األدوار املذكورة يف الربنامج اإلمنائي السابق .وهي:
 -1املشاركة يف حتديد احتياجات املجتمع املختلفة وإعداد اخلطط الالزمة تبعًا لقدراته.
 -2املشاركة الفعلية يف بناء أمن املجتمع واستقراره من خالل املؤسسات املختلفة.
 -3إسهام الشباب يف اخلدمات االجتماعية والتطوعية.
 -4املشاركة يف الربامج التعليمية التربوية مثل حمو األمية ،ودورات التثقيف والتوعية..إخل.
 -5اإلسهام يف ترسيخ احلضارة والتراث الشعيب والوطين.
 -6توصيل ونقل خربات وعلوم ومعارف وثقافات الشعوب األخرى وانتقاء األفضل
والصاحل خلدمة املجتمع.
(((3
 -7املشاركة يف محاية أمن وسيادة الوطن .
ويعاين الشباب من مشكلة تقلقهم كثريًا ،وهي سوداوية املستقبل وفقدان األمل
مبصريهم ال سيما بعد التخرج من الثانوية أو اجلامعة ،خباصة مع وجود زيادة سكانية
( ((3من مقال للكاتب مت نشره يف صحيفة عكاظ السعودية يف 2007 /7 /12م.
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مقلقة يف مجيع البلدان .قد يعين التخرج من اجلامعة بالنسبة للشباب اخلروج من احلياة
النظرية والولوج يف احلياة العملية ،والطالق من حياة العزوبية لاللتصاق بعش الزوجية وبناء
أسرة تنعم بالرفاء والبنني .وقد تتلخص أهداف أغلب الشباب ويف هذه املرحلة العمرية ،يف
احلصول على الوظيفة والزواج وتأمني السكن املستقبلي .فهل يبشرهم املستقبل هبا أم أن
استشرافه يفضي إىل التشاؤم؟.
ذكرت السيدة ثريا أمحد عبيد املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان
مبناسبة اليوم العاملي للسكان يف 2003 /7 /11م أن «نصف سكان كوكبنا البالغ جمموعهم
 6.3باليني نسمة تقل أعمارهم عن  25سنة ويوجد أكثر من بليون إنسان تتراوح أعمارهم
بني  10سنوات و  19سنة حبيث ميثلون أكرب جيل من الشباب يف تاريخ البشرية» .ويلحظ
املتتبع إلحصاءات تعداد السكان يف البلدان العربية بروز ارتفاع نسبة الشباب يف املجتمعات
العربية ،فهي تصل بني  %60 - %51يف اململكة العربية السعودية ،على سبيل املثال ،ومهوم
وطموحات الشباب املستقبلية هي جزء من تبعات الزيادة السكانية يف العامل واليت ختتص
الدول النامية باحلصة الكربى منها ،ففي مصر مولود جديد كل  27ثانية ،ويف اململكة
مولود جديد كل  19ثانية ،وهي إحصائيات قدمية! .لذا سيكون الشباب ،كما أتوقع ،هم
مدار التركيز والبحث خالل العقدين القادمني عند مراكز األحباث واملعنيني بالدراسات
االجتماعية وعلوم االجتماع السياسي وغريهم.
حضاريا إذا مت استيعاهبا باإلحصاءات
اجيابيا ورافدًا
ًّ
إن الطفرة السكانية ستكون مؤشرًا ًّ
املستمرة والتخطيط الفاعل للتنمية ،وستكون دعمًا لالقتصاد الوطين يف كل دولة عربية
إذا مت احتواؤها وتوجيهها كي تتحول إىل قوة من املمكن استثمارها يف النهوض بالبلدان
العربية .بينما هذه الطفرة ستكون وبا ًال خطريًا وكارثة مستقبلية إذا غابت احلكمة عن
دراستها مبا متثله مستقب ًال من استزناف للموارد واخلدمات ومبا تفرزه من بطالة وتبعات
اجتماعية واقتصادية ونفسية.
لذلك فإن استشراف األزمات املستقبلية املباشرة وغري املباشرة للزيادة السكانية ،ومن
مث تناوهلا بالبحث والدراسة ملعاجلتها ،وبالتايل االستعداد بالتخطيط النظري والربنامج
العملي للحد من شدهتا وتفاقمها ،واألمثل اإلعداد لعبورها من غري أن متثل أزمة للمجتمعات
والدول .وهذا األمر حيتاج إىل التعاطي معها على طريقتني :األوىل أخذها كوحدة واحدة
من األزمات املستقبلية ملا بينهما من تداخل وترابط ،والثانية تفكيكها ملا لكل أزمة ظواهرها
وأسباهبا وانعكاساهتا اخلاصة على املجتمع والدولة.
فاألرقام اليت متأل صفحات التقارير التنموية واإلنسانية واإلحصاءات املنتشرة يف
العامل عن الزيادات السكانية دفعت البعض إىل إطالق مجلة «االنفجار السكاين» على ما
حيدث وسيحدث فيها ،ونكتفي هنا باإلشارة إىل بعض األرقام املخففة واملعتدلة حول البلدان
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العربية واملتوقع أن يكون عدد السكان فيها عام 2050م  654مليون نسمة بينما هي اليوم
 287مليون نسمة ،وستكون مصر يف املقدمة بتعداد السكان وحجمه  113مليونًا مث اليمن
 102مليون ويليها السودان بـ 63مليونًا مث السعودية بـ 59مليون ويف املركز اخلامس العراق
بـ 53مليون نسمة .وتتراوح توقعات زيادة سكان العامل يف عام  2050بني  9باليني نسمة إىل
 14بليون نسمة ومعظمها يف العامل الثالث.
هذه الزيادات السكانية وبقدر ما ُتربك اخلطط التنموية فتخرجها عن مسارها ملواجهة
املشاكل املستجدة ،فإهنا تبعث على تشاؤم الشباب جتاه مستقبلهم املنظور وخباصة مع
سنويا وغالء املعيشة وصعوبتها ،ولكن مبعث التفاؤل يكمن يف
تدين مستوى دخل الفرد ًّ
حاليا ،ومبشاركة القطاع اخلاص ،حنو وضع استراتيجيات وطنية
سعي الدول العربيةًّ ،
متكاملة األهداف واألبعاد المتصاص األزمات املستقبلية .ويضاعف هذا الوضع املسؤولية
على الشباب يف االعتماد على أنفسهم أو ًال وأخريًا ،لبناء ذواهتم واحلفر يف الصخر لتشكيل
مستقبلهم(.((3
هناك مشاكل شبابية أخرى ،للذكور واإلناث ،نكتفي باإلشارة إليها مثل:
 مشكلة تقلب املزاج اليت تظهر يف سلوكات غري متوقعة أو متناقضة ،وأحيانًا يفجدا.
فترات متقاربة ًّ
 مشكلة التقلب يف حتديد الشاب للبيئة اليت يستقي منها الرأي والقرار ،أهيدائرة البيت واألهل ،أم دائرة األصدقاء واألقران ،أم هي دائرة املحببني إليه من
املدرسني واملدراء .وهذه املشكلة ُتثري مشكلة أخرى وهي :ما هي حدود األخذ
والعطاء مع هذه الدوائر من قبل الشاب نفسه؟.
 مشكلة ضعف أو انعدام القراءة واملطالعة ،وبالتايل ضعف نضج احلياة وضعفالوعي والثقافة.
 مشكلة حدود تأثري الدين والتدين يف حياة الشاب وسلوكه ،ومن مث تأيت مشكلةضعف الوازع الديين وتبعاهتا على نفسه وحميطه.
 مشاكل االحنرافات املختلفة ،وتتدرج من املزالق العاطفية إىل اجلنح اجلنائية حىتتصل إىل مستوى عمليات اإلجرام ،وهو ما يالحظ على الفئة العمرية الشابة اليت
حتتضنها سجون أغلب الدول.
 اإلدمان بكل أنواعه وهي تتدرج يف حياة الشباب :إدمان السهر بالليل ،إدمان رغبةالشراء حباجة أو دون حاجة ،إدمان متابعة موضة األزياء والزينة ومواد التجمل،
إدمان متابعة املسلسالت ،إدمان اإلنترنت ،إدمان مشاهدة األفالم اإلباحية ،إدمان
املخدرات...إخل.
(((3من مقال للكاتب يف صحيفة عكاظ السعودية يف 2004 /7 /8م.
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مسألتان مهمتان :السؤال والتفاعل

مسألتان مهمتان لفهم الشباب بشكل أفضل ،ولتصويب حسن التعامل معهم :السؤال
والتفاعل .فالسؤال كمفتاح للعلم هو مفتاح للفهم والتفاهم أيضًا .والتفاعل كما هو تعبري
عن التفهم لآلخر هو كذلك استجابة حلاجاته .حيتاج الشباب إىل هاتني العمليتني من
قبل اآلخرين وحميطهم وجمتمعهم .فهم حباجة إىل من يستمع إىل أسئلتهم العريضة
وتساؤالهتم الكثرية ،فاملرحلة العمرية اليت ميرون فيها ،وقلة جتارهبم قياسًا باآلباء
واألجداد ،ونسبة وعيهم املحدود ،جتعلهم يف أمس احلاجة ملن جييب عن تلك التساؤالت
ويزيل بعض االلتباسات عنهم يف الفكر والسياسة واالجتماع ..وبالطبع هذه احلالة تستدعي
وجود معلمني أكفاء يف املدارس ،وتستدعي بذل اآلباء جهدًا متقدمًا ووقتًا أكرب للتزود
مبهارات الرد على أبنائهم ،وإال لن جيد الشباب من جييب على تساؤالهتم مما يدفعهم إما
حنو البحث عنها بطرقهم اخلاصة وهي خطوة جيدة لو حصلت ،أو ارجتال املواقف لغياب
التوجيه واملعلومة وهي خطوة قد يكون مثنها باهظًا .هنا تأيت أمهية مبادرة املتعاملني مع
الشباب حنو التجاوب معهم يف هذا اإلطار .عن أيب عبداهلل  Fقال« :بادروا أحداثكم
باحلديث قبل أن يسبقكم إليهم املرجئة»(.((3
التفاعل مع الشباب كعملية ثانية ومهمة لتفهمهم واالستجابة حلاجاهتم هي املسألة
الضرورية الثانية .عملية التفاعل تتم من طرفني ،ال من طرف الشباب فقط كما يطالب به
البعض ،بل هي مطلوبة وأكثر ضرورة من الطرف الثاين ،وهو املحيط الذي حيتك ويتعامل
معه الشاب بشكل دائم .التفاعل مع الشباب ال يأيت بفرض اآلراء واألفكار والسلوكات
عليهم ،بل من خالل عملية تفاعلية يصل فيها الشاب إىل مرحلة القناعة الكلية واإلميان
الواضح ،سلبًا أو إجيابًا ،مبا يتلقاه وينفتح عليه من ثقافات واعتقادات وأعراف ومواضيع
عامة .فاألمر يعتمد على إرادة الشاب اليت تتقوى من خالل رغبته يف الوصول ألي شيء
علميا ،أو االلتزام الديين واألخالقي املتقدمني .ميثل الزنوع إىل التساؤل
كالنجاح والتفوق ًّ
وامليل إىل الفاعلية واحلركة ميزتني للشباب ،فإذا مل نُتح الفرصة هلم كي يطرحوا األسئلة،
فإننا سنضطرهم إىل أن يكونوا متلقني وحسب ،وبذلك نكون قد استأصلنا جذر إنسانيتهم
األساسي الذي يتمثل بالتفكري والتعقل(.((3
هناك وسائل عديدة خللق التفاعل مع الشباب ،هنا نشري إىل بعضها:
 إشراك الشباب يف عملية التفكري اجلماعي فيما يرتبط هبم من قرارات ،سوا ًءداخل األسرة أو يف املدرسة ،وحىت على مستوى مؤسسات املجتمع املدين اليت يعملون أو
( ((3وسائل الشيعة.1 /106 /15 :
( ((3ملزيد من التوسع يف هاتني املسألتني ،السؤال والتفاعل ،ميكن مطالعة كتاب املجتمع املدين :مقاربات
يف دور املرأة والشباب ،للسيد حممد خامتي الرئيس اإليراين األسبق.
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يتطوعون للعمل فيها.
 االبتعاد عن أسلوب التلقني املباشر والتوجيه املنربي قدر اإلمكان يف توجيههمونصحهم وإرشادهم ،واالستعاضة عنه بإثارة املواضيع املتعلقة حبياهتم اليومية ملناقشتهم
فيها مثل :أوقات الفراغ واستثمارها ،مستقبل الشباب...
 إشراك الشباب يف طرح وتنويع البدائل يف معاجلة ما يواجههم من أزمات معأقراهنم ومشاكل يف أسرهم ،مهما كانت يف نظر الكبار أهنا أمور صغرية.
 إظهار االهتمام بكل ما يطرحه الشباب من مواضيع واقتراحات ومشاكل ،واإلنصاتالكامل هلم .أي إظهار التفاعل.
 تدريب الشباب ودفعهم ،من خالل النقاش املستمر ،على كيفية تشخيص ما يواجههممن مشاكل حبيث ال يهونوها أو يضخموها ،عرب طرح السؤال تلو السؤال حول املشكلة
املطروحة ذاهتا ،وبالتايل من خالل إجاباهتم يتعلمون على دقة التشخيص ،ومن مث يتعلمون
على وضع بدائل العالج.
ميدانيا
وفكريا من خالل احلضور الفعلي
وماديا
 دعم النشاطات الشبابيةًّ
معنويا ًّ
ًّ
ًّ
وتذليل العقبات اليت تواجههم.
 الدخول مع الشباب ،عرب إظهار التعاطف مع مهومهم النفسية ،ألن للحب مكانةوتأثريًا يف أنفسهم ،الدخول يف عملية حتديد األولويات اليت ينبغي على اإلنسان وضعها
كقواعد ملجمل حياته األسرية والتعليمية والعملية ،كقاعدة املحافظة على التدين مث األخالق،
مث قاعدة املحافظة على القيم األساسية كقيمة األسرة وقيمة التعليم ،مث قاعدة املثل
االجتماعية األساسية...
 مشاركة الشباب ،عرب التشويق املشترك للتفاعل املباشر ،وهو أمر يعتمد علىطبيعة الثقافة التراكمية اليت خيتزهنا كل شاب ،التشويق لإلبداع يف املجاالت املحببة لديهم.
يف الفكر والفن والثقافة والرياضة والتقنية ،وتشجيعهم على اختيار القدوة احلسنة يف املجال
ذاته الذي قد يبدعون فيه ،بل دفعهم ليكونوا جنومًا يف تلك املجاالت.

َم ْن يرعى طموحات الشباب؟

ليس غريبًا أن يتباكى الشعراء قدميًا وحديثًا على مرحلة الشباب ،ألهنا من ألذ مراحل
عمر اإلنسان من حيث اإلقبال على احلياة واالندفاع حنو املستقبل وأحالم اليقظة الال
حمدودة وعنفوان القوة والصحة والشعور بالرجولة الكاملة .فهي مرحلة يأيت الشاب فيها
منتق ًال من مرحلة األخذ الدائم من الطفولة حىت الصبا ،فيصل إليها مقب ًال على العطاء
والعمل ونشوة اإلجناز ترافقه يف كل خطوة لشعوره هبذه النقلة احلساسة من حياته .يقول
علماء االجتماع عن مرحلة املراهقة والدخول يف مرحلة الشباب« :وتتميز هذه املرحلة بأهنا
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مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو األمومة .ويتخطى األفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية
ويكونون أكثر حتررًا ،وهلذا حتتاج هذه املرحلة إىل عناية خاصة»(.((3

مهمات إلدارة وتنمية الشباب

من املشاكل احلقيقية اليت تواجه األمم والدول واملجتمعات مسألة إدارة وتنمية الشباب.
وهي من اخلطورة مبكان حبيث ال تأيت معاجلتها بشكل ارجتايل .العقول اليت ختطط
للشباب ينبغي قبل كل شيء أن تتوازن يف نظرهتا إليهم ،فإزالة النظرة السلبية جتاههم هي
اخلطوة األوىل للنجاح يف إدارهتم وتنميتهم .اخلطوة الثانية التعامل معهم كشرحية اجتماعية
هلا إمكاناهتا وظروفها السلبية واإلجيابية .أما الثالثة فتحديد نقاط ضعفها وقوهتا لتدارك
األوىل وتعزيز واستثمار الثانية .ويف الرابعة حتديد مسارات تنميتها عرب صياغة املخرجات
املطلوبة منها.

إزالة النظرة السلبية للشباب

يعاين الشباب يف أغلب املجتمعات من النظرة السلبية هلم من قبل حميطهم ،أو من
قبل رجال الدين ،أو من قبل الناس الذين يكربوهنم سنًا ،أو من قبل معلميهم ورؤسائهم.
بالطبع مل تأت هذه النظرة من فراغ ،بل هلا مربراهتا وأسباهبا ،ولكن تراكمها وانتشارها
حبيث تصبح نظرة عامة عنهم ،والتعبري عنها بصور خمتلفة ،ال شك بأهنا عملية تؤذي
الشباب وُتنفرهم ،وبالتايل تزداد فجوة التباعد بينهم وبني حميطهم ،ومن مث يصعب
فهمهم والتفاهم معهم.
تعتمد النظرة السلبية للشباب على أهنم جيل أقرب للميوعة ،ال للرجولة .وأهنم فئة
ال تبحث إال عن اللهو وامللذات والشهوات والدوران يف الشوارع واألزقة ،وأهنم شباب صياعة
وال ينفعون إال لـ«الرياضة والكورة» ،ميالون للموضة واألزياء والزينة والتزين ال للجدة
واالجتهاد .ولدى أصحاب هذه النظرة شواهد وقصص عنهم ،ويستشهدون مبا تفرزه تلك
احلالة من أعمال جنائية وإجرامية جعلت السجون مليئة بالشباب والشابات.
إذا ما حتكمت هذه النظرة بعقول املعنيني بالشباب واملخططني حلاضرهم ومستقبلهم،
جدا .ما نعنيه باملعنيني واملخططني هم أولئك الناس الذين يتصدون
فإن نتائجها وخيمة ًّ
للتعامل مع الشباب والشابات ،سوا ًء كانوا من الناشطني االجتماعيني ،أو املبادرين لألعمال
التطوعية ،أو املؤسسني واملديرين ملؤسسات املجتمع املدين ،أو من رجال الدين واملفكرين،
أو كانوا من اجلهات الرمسية يف الدول كوزارات التخطيط والتنمية واملؤسسات الرياضية...
إذا ما حتكمت النظرة السلبية هبؤالء فإهنم سينظرون للشباب بعني تطل عليهم من
(((3معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.452 :
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نظارة سوداء ال ترى منهم إال اجلانب األسود .عندها ،ستعمل عقوهلم وفق منظور أمين
وإرشادي حلمايتهم وحلماية الناس منهم ،ومن جانب أخر سينصب جهد التخطيط هلم
على املحافظة عليهم أكثر من التخطيط لتنميتهم واستثمارهم .هبذا تكون اخلطط عاجزة
عن تفهمهم والتفاهم معهم أو عن تنميتهم واستثمارهم ،واحلصيلة قد تكون خسارهتم
كرأمسال أساس للمجتمعات واألمم.

شرحية هلا إمكانات وظروف سلبية وإجيابية

لذا فإن اخلطوة األوىل للنجاح يف إدارة الشباب وتنميتهم هي إزالة النظرة السلبية
عنهم من عقول اجلميع ال سيما املعنيني واملخططني للشباب ،واالنتقال إىل النظرة املتوازنة
واملوضوعية جتاههم .على ضوء ذلك تأيت اخلطوة التالية وهي التعامل معهم كشرحية
اجتماعية هلا إمكاناهتا وظروفها السلبية واإلجيابية .هم شرحية اجتماعية واسعة ،فيها
الصاحلون والطاحلون ،فيها املجتهدون والتنابلة ،فيها الناجحون والفاشلون ،فيها املبدعون
والساقطون ،فيها املثقفون والبسطاء ،فيها األغنياء والفقراء ،فيها املتدينون واملنحرفون،
ولكنهم مجيعًا يشتركون يف كوهنم يرفضون الرتابة والروتني والتقليدية يف احلياة ،ومييلون
إىل التجديد وينفرون من النمطية ،ويسعون وراء اللذة واملتعة واالهتمام باألناقة والولع
باملغامرة والتمرد على كل أنواع السلطة.
فقد يكون الطريق لفهم إمكانات الشباب ،وفهم ظروفهم السلبية واإلجيابية كشرحية
اجتماعية واسعة ،مير عرب حتديد طبيعة جمتمعهم وبلدهم الذي يعيشون فيه؛ ألن االختالف
يف طرائق حياهتم ودرجات سلوكهم ومستويات تفكريهم بني االنفتاح واالنغالق ،وبني
االنفالت والتزمت ،وبني املثالية والواقعية ،وبني اجلدية واهلزل ،وبني ترف العيش وضنكه،
وبني صرامة احلياة وبساطتها ،مجيعها تساهم يف صياغة شخصيات الشباب كوالدة طبيعية
ملاهية املجتمع ومستوى الدولة اليت يعيشون فيها .ولتقريب الصورة ميكننا البحث واملقارنة
بني واقع وحال الشباب الكوييت والسعودي واإلمارايت والقطري مع واقع وحال الشباب
يف لبنان وسوريا وتونس ومصر والسودان وإيران .ال نعين هنا التفضيل والتفاضل فيما
بينهم ،وإمنا نقصد أن فهم واقع الشباب مير من بوابة فهم املجتمع والبالد اليت يعيشون
فيها.
يف اعتقادي أن لدى الشباب يف العامل العريب واإلسالمي إمكانات متنوعة مل تساعد
ظروفهم وواقع بلداهنم وجمتمعاهتم على اكتشافها وتنشيطها وتفعيلها أو إتاحة الفرصة
لربوزها ،وبالتايل مل تتم تنميتها واستثمارها .بينما يشاهد الزائر للبلدان الغربية يف أمريكا
وأوربا ،وكذلك يف اليابان والصني ،كيف جنح شبابنا يف اقتحام احلياة العلمية واالقتصادية
واإلعالمية والسياسية والنجاح فيها والربوز والتدرج يف الوصول للمناصب العليا يف تلك
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جدا ،بل لدى كل واحد منا أمثلة على ذلك .يف زيارة يل للواليات
البلدان .الشواهد كثرية ًّ
املتحدة األمريكية قبل عقد من الزمان ،ويف مقابلة مع شركة أمريكية تعمل يف جمال
الربجمة اإللكترونية يف هيوسنت ،ميلكها ويديرها أمريكيان ،قابلت ثالثة من الشباب،
أحدهم من األردن ،والثاين من فلسطني ،والثالث من اهلند ،هؤالء الثالثة هم املربجمون
ألكرب برنامج معين بالرقابة والتحقق ملعامل النفط الكبرية ،ويباع هذا الربنامج ويصان
سنويا باملئات من املاليني ألكرب معامل نفط يف العامل العريب .كذلك وجدت حال شبابنا يف
ًّ
شركات عاملية كبرية كمايكروسوفت على سبيل املثال .ووجدت بعض شباب أمتنا يعملون
بإخالص وتفانٍ يف شركة صناعة الطيارات املشهورة «اإليرباص» يف فرنسا.
الفارق بني إنتاجية شباب أمتنا عندما يعيشون يف بلداننا أو يعيشون يف تلك الدول
ال يكمن يف فوارق بني شخصياهتم هنا أو هناك .الشباب هم الشباب ذاهتم أبناء هذه
األمة وثقافتها وأصوهلا وتقاليدها ،ولكن الفوارق تكمن يف البيئة احلاضنة هلم ،ويف وجود
الفرص املتساوية واملتاحة أمامهم ،ويف مستوى ُمدخالت التعليم الذي يتلقوه ليجعل منهم
ما هم عليه اليوم من ُمخرجات عاملة ومنتجة ،ويف تقديرهم واحترام ما لديهم من كفاءة
وطاقة .يف هذه الفوارق تكمن أسباب هجرة كفاءات وعقول شبابنا للخارج .من خالل
وتفهم أوضاع شباب أمتنا .السلبيات واإلجيابيات
هذه الفوارق ميكننا االقتراب من فهم ُّ
وتفهمها هي اخلطوة الثانية للمعنيني
اليت يعيشون يف ظلها ،ويظلون حتت وطأهتا .فهمها ُّ
بالشباب واملخططني ملستقبلهم.

حتديد نقاط الضعف والقوة

أما اخلطوة الثالثة فهي حتديد نقاط ضعف شرحية الشباب وقوهتا ،لتشخيص ومعاجلة
وتدارك األوىل ،أي نقاط الضعف ،ولتقوية وتنشيط وتعزيز واستثمار الثانية ،أي نقاط
القوة؛ ألن الشباب هم خمزون الطاقة للمجتمعات والدول وعليهم املعول لبناء حاضرها
ومستقبلها.
قال اإلمام الصادق  Fلألحول:
 أتيت البصرة؟ قال :نعم. قال :كيف رأيت مسارعة الناس يف هذا األمر ودخوهلم فيه؟ فقال :واهلل إهنم لقليل ،وقد فعلوا وإن ذلك لقليل.(((3
 فقال :عليك باألحداث ،فإهنم أسرع إىل كل خري .من مهام املعنيني بالشباب واملخططني هلم معرفة طموحاهتم وحاجاهتم .نعم ،قد
(((3ميزان احلكمة 1856 /5 :ح.9082

aaa
aaa
102

لصإلا تاحومطو يبرعلا بابشلا

يغيب عن الشباب ،أو يصعب عليهم أحيانًا ،التفكيك والفصل بني اآلمال والطموحات الواقعية
عن تلك األحالم والتمنيات غري الواقعية ،ألهنم يعتقدون بأن كل أفكارهم ومطالبهم
ومتطلباهتم واقعية وقابلة للتحقق .السبب يف ذلك قلة جتارهبم احلياتية ،وضعف اطالعهم
على جتارب من سبقهم .نعم إهنا نقطة ضعف عندهم ،ولكنها يف املقابل تستبطن نقطة
قوة ،وهي احلماس واالندفاع الذي جيعلهم حاملني أكثر من كوهنم واقعيني ،وإذا آمنوا
واقتنعوا بفكرة ما قد يبذلون أنفسهم من أجل حتقيقها .فبمقدار ما هي نقطة ضعف هي
يف الوقت ذاته نقطة قوة.
تقبل العادات والتقاليد السائدة ،أو جمارات
نعم ،قد يصعب على الشباب أحيانًا ُّ
األعراف االجتماعية املتبعة ،أو االلتزام بثقافة وسلوكات حميطهم؛ ألهنم يظنون بأهنم
جيل خمتلف عن جيل اآلباء واألمهات وغري ملزمني مبا ألزم اآلخرون به أنفسهم .السبب
من وراء ذلك غياب ثقافة التمييز عندهم بني ما ينبغي التشبث به من قيم وبني ما
ينبغي جتاوزه من مفاهيم مغلوطة .ال شك يف أن ذلك ميثل نقطة ضعف عندهم؛ ألهنم
سيصطدمون باملجتمع يف كل يوم وكل ساعة؛ الختالف مسلكهم وتصرفاهتم عن السائد
يف املجتمع .بيد أن نقطة الضعف هذه تستبطن نقطة قوة كامنة ،وهي رغبتهم الشديدة يف
التجديد وكسر رتابة احلياة وجتاوز البريوقراطية االجتماعية القاتلة لإلبداع ،ولذا جندهم
كالطيور الباحثة عن االنطالق يف آفاق اهلل الواسعة.
نعم ،قد يصعب على الشباب أحيانًا تقبل القيود األسرية واالجتماعية ،اليت يف جمملها
جتعلهم حتت رقابة اآلخرين ،سوا ًء يف البيت أو يف املدرسة أو يف اجلامعة أو يف احلارة أو
يف الشارع ،وعليه ،تنتج جمموعة من املشاكل اليومية معهم بسبب رفضهم للرقابة الدائمة
عليهم ومنعهم من سلوك هذا املسلك أو ذاك؛ ألهنم يعتقدون بأهنم باتوا رجا ًال ينبغي
إعطاؤهم الثقة ،وميكنهم االعتماد على أنفسهم يف حتديد السلوك الصائب ومتييزه من
السلوك اخلاطئ .هذه احلالة ال شك يف أهنا تشكل نقطة ضعف عندهم ،إال أهنا تتضمن
نقطة قوة كامنة لديهم ،وهي احلجم الكبري من الثقة بالنفس عندهم ،واليت حيتاجها
املرء خلوض غمار أمواج احلياة وصعوباهتا .وهنا ،مقابل نقطة الضعف هذه ،جندها
تستبطن أيضًا نقطة قوة أخرى وهي مطالبتهم باحلرية والتحرر والسباحة يف رحاب اهلل
الفسيحة.
مثل تلك الصور من نقاط الضعف والقوة ما ميكن استخالصه من جتربة الشباب يف
الفترة املاضية يف خضم حراك الشباب يف الثورات العربية .بينما ساد االعتقاد ،قبل انطالق
هذا احلراك ،بأن الشعوب العربية خاضعة للواقع السياسي املتخلف ،ومستسلمة للواقع
االقتصادي املزري ،وخانعة للنظم الديكتاتورية القائمة ،ومنهزمة أمام التكتالت الدولية،
مما يعين وجود نقطة ضعف كبرية يف الواقع العريب واإلسالمي تتمثل يف غياب ،إن مل
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نقل انعدام ،الثقة بالنفس ،واليأس املطبق من تغيري الواقع املرير .بيد أن الشباب حبراكهم
اليومي من تونس يف املغرب العريب حىت البحرين على ضفاف اخلليج العريب مرورًا باليمن
املتمدد على حبر العرب ،استطاعوا أن يبدلوا ذاك الضعف إىل قوة عابرة للحواجز وقادرة
على تبديل اخلوف العام إىل شجاعة فارضة للتغيري.
نعم ،هناك نقاط ضعف عند شرحية الشباب ،ولكن مقابلها عندهم نقاط قوة .السبيل
األجنع ملعاجلة مكامن ضعفها وتنمية واستثمار حماور قوهتا هو دراستها ال االرجتال يف
تنقيطها ،وحتديدها باالستبيانات الكثيفة ال بالتحليل النظري يف توصيفها ،وهو ما حيتاج
تنب من جهات متخصصة يف كل بلد عريب .بعد ذلك ،الدراسة والتحديد ،ميكننا ،حتليل
إىل ٍّ
واستقراء النتائج لالنطالق يف رسم خطة تنموية للشباب واستثمارهم االستثمار األمثل
املبين على قاعدة «اإلنسان هو عنصر التنمية األول».

حتديد مسارات تنمية الشباب واملخرجات املطلوبة

أما اخلطوة األخرية يف مواجهة األمم والدول واملجتمعات مسألة إدارة وتنمية الشباب،
فتتمركز يف حتديد مسارات تنمية الشباب عرب صياغة املخرجات املطلوبة منها ،ولكن
حتديدها يتطلب اإلجابة عن سؤال كبريَ :م ْن الشباب ،وما الشباب ،الذين حتتاجهم األمة
للمستقبل ،على املدى املتوسط وعلى املدى البعيد؟ هل هم صناعيون ،تقنيون ،فنيون،
أكادمييون ،تكنوقراطيون ،إسالميون ،ليرباليون ،سياسيون ،اقتصاديون ،باحثون ،إداريون،
دبلوماسيون ،ثوريون ،قانونيون ،عسكريون ،مفكرون ،أطباء ،كتاب ،أدباء...
حتديد تلك املسارات يأيت من خالل تدفق كم من املعلومات والتقارير القادمة من
أعمال ونشاطات كافة قطاعات املجتمع األهلية واخلاصة والرمسية ،اليت مبجموعها تتراكم
وفق أنظمة وبرامج للفرز والتحليل لتحدد خالصات املخرجات السابقة ،ومن مث تتبني
مراكز النواقص وحماور العجز املطلوب سدها للفترة القادمة ،املتوسطة والبعيدة .األشكال
اخلطري الذي تعاين منه أغلب الدول هو غياب أو ضعف برناجمني :برنامج تدفق املعلومات
وسالسته وضبطه ،وحسن اختيار برنامج فرز املعلومات وحتليلها مبا يتوافق مع الرؤية
التنموية للدولة .نقصد مبفردة «الربنامج» اجلانني اجلانب التقين والتكنولوجي ،واجلانب
البشري املناسب للتقين.
بيد أن األهم من تلك العملية وجود رؤية شاملة وواضحة عند املعنيني بالشباب
واملخططني حول إدارة كافة املجتمع والدولة ،حبيث تصبح رؤية إدارة الشباب وتنميتهم
منبثقة عنها ال منفصلة مبفردها ،وحبيث تكون دورة التكامل يف جمموع اخلطط وفق تلك
الرؤية الشاملة إلدارة مجيع شرائح املجتمع وفئاته .أما احلديث عن رؤية الدولة العامة فليس
مكانه هنا.
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ال غىن ،كما يقول علماء اإلدارة ،عن وجود جهة رقابية تراقب عرب معايري متعددة،
ومن خالل برامج رقابية ،مدى وصول خطة إدارة وتنمية الشباب ألهدافها .هذه اجلهة
غري معنية بتفاصيل التطبيق ،هي معنية بالنتائج حول الوصول لألهداف أو عدم الوصول،
وهو األمر الذي يتراوح بني الغياب الكلي والضعف الشديد يف الكثري من خططنا يف العاملني
العريب واإلسالمي.

كيف تتعامل األمة مع الشباب؟

ال يكفي األمة معرفة مشاكل ومهوم ولغة ومتطلبات الشباب لفهمهم ،وبالتايل التفاهم
معهم؛ ألن تلك خطوة متثل نصف الطريق ،والنصف اآلخر يتمحور يف كيفية التعامل معهم،
وهو أمر ،باإلضافة إىل ما جاء يف الصفحات السابقة ،يتمحور يف حمورين ،ومها:
األول :أسس وقواعد التعامل معهم.
والثاين :املسارات واجلهات اليت تتعامل معهم.
أسس وقواعد التعامل مع الشباب:

اختيار قاعدة ما للتعامل مع الشباب ،باإلضافة ألمهيتها ،فهي عملية خطرية؛ ألن
نتائجها وإفرازاهتا متعددة األبعاد على الصعيد الفكري والروحي والنفسي واحليايت واملستقبلي
واملادي للشاب والشابة .فكل قاعدة سيتبعها سلوك يضبط إيقاع التعامل معهم ،ولغة حتدد
مسالك التواصل معهم ،بل كل قاعدة يبتعها برنامج عمل كامل للتفاهم معهم وإدارة شؤوهنم.
لذا ينبغي إعطاء مسألة اختيار هذه القاعدة أو تلك أمهية قصوى كي ينجح املعنيون بالتعامل
معهم يف الوصول لألهداف املرجوة من ذلك .وهنا نتطرق لبعض من تلك القواعد:
 اخلطاب املتبع مع الشباب ،أهو خطاب تلقيين أم خطاب تباديل ،أهو خطاب ديينأم خطاب ثقايف ،أهو خطاب تعليمي أم خطاب تربوي تعليمي ،أهو خطاب قيمي
أم خطاب معلومايت فقط ،أهو خطاب روحي أم خطاب مادي؟
 منهج تعاملهم مع الشؤون احلياتية ،هل ينبين على النظرة املادية للحياة أم علىاملنهج املعنوي ،هل ينبين على االرجتال يف مواجهة املشاكل اليومية يف معترك
احلياة أم على التدريب املستمر للتشخيص واملعاجلة؟
 السلوك املتبع كردة فعل جتاه تصرفاهتم .بالغضب والتوتر والعقاب املباشر ،أمباهلدوء واحلوار واالحتواء للمعاجلة؟
 سلم األولويات يف حياهتم ،هل مصدره األهداف احلياتية كالشهادة والوظيفةوالزواج واملزنل ،أم مصدره الدين والقيم واألخالق والعلم ،أم هو مجع بني
أمرين؟
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 منهج التعويد على النظر للمستقبل ،أيقوم على التشاؤم واليأس من سوداويةاحلال القائم دائمًا واالستسالم للواقع ،أم على التفاؤل واألمل بالثقة بالنفس
وتطوير إمكانات الذات؟ أيقوم على مزمار التغين بأجماد املاضي ،أم على مزمار
التغين املفرح ببناء الذات واالعتماد عليها؟
 منهج التعاطي جتاه إجادهتم وجناحاهتم .بعدم االكتراث والتهوين واالكتفاء باملكافأةاملادية ،أم مبشاركتهم فرحهم والتشجيع واجلمع بني املكافأة املادية واملعنوية؟
 منهج التعاطي جتاه أخطائهم وفشلهم .باالستهزاء والسب وغليظ القول ،أم... منهج التعاطي مع أفكارهم ومبادراهتم وأحالمهم .بالرفض والتثبيط والتسخيف،أم بالقبول والنقاش والتعديل والتطوير.
املسارات واجلهات اليت تتعامل مع الشباب:

الشباب جزء من املجتمع واألمة .الكل يتعامل معهم .بيد أننا سنحاول ،هنا ،تقسيم
احلديث على ثالث مسارات:
األول :مسار املحيط االجتماعي الذي يعيشه الشباب ،األسرة واملدرسة واحلارة
واملجتمع العام.
الثاين :املسار األهلي مبا فيه احلركات واألحزاب ومؤسسات املجتمع املدين.
الثالث :مسار الدول واحلكومات اليت يعيش الشباب ويتنفس يف ظل أنظمتها وقوانينها
ودستورها ووزاراهتا.
املسار األسري واالجتماعي:

هو مسار كتب وحتدث عنه الكثريون ،وال يزالون ،من األطياف الفكرية املختلفة
السيما كتابة وحديث املتدينني عنه .فقد أشبعوه درسًا وحبثًا وخطابة فال حاجة أو مسوغ
لتكرار ما تناولوه بالنفس واملعاين واملطالب واملؤديات ذاهتا .كاحلديث عن أمهية الصداقة
والشللية وتأثريمها يف الشباب .احلب والعواطف .الشاب بني األسرة واملدرسة .الشباب بني
التقييد واحلرية ...إخل .الدين والعقيدة والشباب .لذا سنكتفي يف هذا املسار بالتطرق لبعض
األفكار املختصرة اليت رمبا تذكّر بالنواقص أو تن ّبه إىل مالحظة ما أو تطرح اقتراحًا ما
أو تؤكد على مالحظات قدمية حديثة:
ال يزعم أحد بوجود رضا عام حول كيفية تعامل األسر واملحيط االجتماعي مع
الشباب .كذلك ال َّيدعي أحد النجاح العام يف تعامل اجلميع معهم ،لكن يوجد حالة شبه
عامة بعدم الرضا عنها .من جهة أخرى ،وكما أشرنا يف صفحات سابقة ،لدينا حالة من
الطرف اآلخر ،وهم املتعاملون مع الشباب ،الذين جيدون صعوبات يف فهم وتفهم الشباب
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ويف التعامل معهمُ .ينبئنا ذلك بأمهية التوصل لقناعة علمية عن املوضوع ،فال إطالق
األحكام عليها أمر مرضي عنه سواء بالفشل أو النجاح أو الرضا ،وال التوقف عن احلكم
أمر مرضي عنه.
يوجد نقص معلومايت يف معرفة نظرة الشباب لكيفية تعامل حميطهم معهم .منشؤه
غياب الدراسات امليدانية ،النفسية واألسرية واالجتماعية .يعود النقص لقلة مراكز الدراسات
واألحباث املهتمة هبذا الشأن .نعم ،توجد بعض املراكز يف مصر واملغرب ولبنان وغريها،
لكنها منشغلة باألحباث االقتصادية والسياسية ،وقليل منها مهتم بالشأن االجتماعي كاملركز
القومي املصري ،وهو مركز معين باملجتمع املصري ،بينما حاجة األمة وجمتمعاهتا املتعددة
حباجة إىل دراسات ومراكز يف كل بلد منها.
من جانب آخر ،مهما عملنا على بث القيم واألفكار حول حسن واحترام التعامل مع
الشباب ،ومهما نشرنا من كتب حوهلا ،ومهما صدحت املنابر عنها ،فإننا حباجة إىل ابتداع
مناشط جديدة تساهم يف إعادة إنعاش اجلميع حول قيم التعامل مع الشباب وحقوقهم
علينا ،على سبيل املثال :إقامة ورش عمل دورية وخمتلفة لآلباء واألمهات واملعلمني يف
والتعرف على مهومهم ومشاكلهم،
املدارس واجلامعات حول أوضاع الشباب وحقوقهم،
ُّ
وإلدراك اخلارطة الذهنية والنفسية والعاطفية عندهم .الكتاب واملنرب وغريمها كوسائل
تقليدية ال ُتغين عن تنشيط الوسائل والتقنيات احلديثة وهي حمببة لدى الشباب مع تطوير
آلياتنا السابقة؛ ألن اخلشية تكمن يف عجز وسائلنا احلالية عن الوصول إليهم ،فتموت
وسائلنا وال حنسن التواصل معهم بوسائلهم.
أما على صعيد احلارة االجتماعية اليت جتمعهم فنحن حباجة إىل التفكري اجلاد يف
االستفادة منها لتكون عام ًال مساعدًا هلم على اإلجناز والنمو والتطور ،فال نتعامل مع
صداقاهتم يف احلارة الصغرية أو الكبرية من منظار املحافظة عليهم ومحايتهم من شرورها
فقط ،وهي الطريقة املتبعة عند أغلب األسر واملجتمعات .فإذا أحسنا يف طرح املقترحات
البديلة اليت جتمعهم وال تفرقهم ،واليت ُتنشطهم يف فعاليات ختدمهم وختدم جمتمعهم يف
آن واحد ،ال سيما إذا كانت تتماشى مع ميوهلم وهواياهتم.
مسار مؤسسات املجتمع املدين وتنظيماته:

حماولة انتقال جمتمعاتنا من جمتمعات كالسيكية إىل جمتمعات مدنية هي حماولة
تطويرية للمجتمع بصورة أو أخرى ،لكنها حماولة ال تزال يف بداياهتا ،وكون الشباب هم
الشرحية األكرب من املجتمع ،فإن هذه املحاولة ،كي ُيكتب هلا النجاح ،ينبغي أن تركز
مؤسسات املجتمع املدين عليهم ،ألهنم الرافد األساس ألفرادها والعاملني فيها .من جهة
ثانية :عليها أن تركز ،ال على النشاطات العامة للمجتمع فحسب ،وهي بال شك مهمة ،بل
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تركز على املناشط ذات الصلة باهتماماهتم ومشاكلهم وتطلعاهتم وطموحاهتم .ثالثًا :عدم
التعامل معهم كعمال وموظفني بقدر ما تتيح هلم الفرصة للمشاركة اإلدارية يف التخطيط
وإعادة التخطيط ،ويف التنفيذ واملراجعة والتقييم .ورابعًا :تشجيعهم على توليد األفكار
وترمجتها عرب حتويلها إىل أعمال مؤسساتية على األرض.
هناك غياب واضح للحواضن املؤسساتية ،اليت تعمل على جتميع شباب األمة وُت ِّنمي
قدراهتم وتطور مواهبهم .شباب األمة لديهم قابليات ومواهب تتساوى مع ما لدى شباب
العامل الذين عندما أُتيحت هلم الفرصة أصبحوا جنومًا يف امليادين املختلفة للحياة كالرياضة
والفن والعلوم والتقنية والكتابة واهلندسة والطب ...شباب أمتنا ذخائر عظيمة ،وأكرب
شاهد على ذلك ما نشاهده اليوم ،عندما انفجرت هذه الذخائر فشكَّلت لوحة إبداعية أُطلق
عليها ما بات يعرف بـ«ربيع الثورات العربية».
من جهة أخرى هناك عجز شاخص عند أغلب احلركات الدينية والسياسية واالجتماعية
والعلمانية والتنويرية يف مستوى وحجم قدراهتا على استقطاب واحتواء الشباب يف املجتمعات
العربية واإلسالمية ،وهو عجز ناتج عن أسباب عديدة ،منها :قلة الكوادر يف هذه احلركات
أو ضعف يف كفاءهتا ،وعن حتول بعض احلركات إىل جتمعات خنبوية فيضعف معها
عمقها االجتماعي ،وعن بريوقراطية بعضها مما جعلها تقليدية يف طرحها وفاعليتها ،وعن
عقم عند بعضها يف توليد أفكار مشاريع عملية ُت ِّنمي الشباب وتستثمر طاقاهتم فيها.
وعليه تصبح هذه احلركات ،إن مل تكن بعيدة عن التعامل مع الشباب ،فهي قليلة االهتمام
بشؤوهنم .ونتج عن هذا الوضع ضعف يف التواصل مع الشباب وابتعاد الشباب عنها.
لذا ينبغي على التنظيمات واحلركات القائمة يف بلداننا أن ُتعيد النظر يف سياساهتا
ومناهجها ووسائلها ،وإلاَّ ستجد نفسها:
أو ًال :خارج سياق منظومة الشباب االجتماعية وحراكهم السياسي ،ويالحظ ذلك يف
جتربة األشهر الستة املاضية ،حيث وجدت هذه احلركات نفسها بعيدة عن تقرير مسار
احلراك الشبايب ،وإن حاول البعض استثمار ذاك احلراك.
ثانيًا :قد ينجح الشباب يف صنع تكتالهتم السياسية لتجاوز ما قد ُت ِّ
شكله أو تطرحه
تلك احلركات من مبادرات ومشاريع ،قد يقرؤها الشباب غري مناسبة لتطلعاهتم أو تصطدم
مع سقف طموحاهتم ،أو رمبا جيدوهنا ختدم بقاء األنظمة واحلكومات اليت يراها الشباب
سببًا الستمرار الفساد ،بينما يرى الشباب أن إصالح األمة مير عرب تغيري تلك األنظمة.
املسار احلكومي:

لدى احلكومات والدول احلواضن األكرب للشباب والشابات .فمجال التعليم ،األويل
من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة الثانوية ،وكذلك التعليم العايل يف اجلامعات والكليات
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املتنوعة واملعاهد الفنية والتقنية ،مجيعها ُتعد احلواضن األكرب للشباب .ناهيك عن اهليئات
واملؤسسات الرياضية وما حتتضنه من أعداد هائلة من الشباب .أربعة أطراف تشترك يف
رسم معادلة التعامل القائم بني هذه احلواضن والشباب .سياسة الدولة وقوانينها ،اإلدارات
التنفيذية يف هذه احلواضن ولوائحها الداخلية ،الشباب أنفسهم وأهدافهم الدافعة لتواجدهم
فيها ،وأخريًا نظرة املجتمع مبا فيه اإلعالم جتاه هذه احلواضن.
هي أطراف متداخلة يف عالقتها بتلك احلواضن أحيانًا ،وأخرى هي منفصلة بذاهتا
عنها ،لكن تشترك جمتمعة يف إفشال أو إجناح التعامل مع الشباب .الشاب يف هذه احلاضنة
أو تلك لديه هدف تعليمي أو خالفه ،لكنه يكون أمام طريقني ،إما أن ُتحسن هذه احلاضنة
التعامل معه فيحقق هدفه منها ويبين على ذلك حتقيق أهداف أخرى ،أو أنه يعتربها جمرد
جسر لتحقيق هدفه األويل دون ربطه بأهدافه املستقبلية .مشكلة هذه احلواضن تساعد
الشباب على االحنباس يف االجتاه الثاين ،وقليل منها يتحول إىل بوابة حقيقية للمستقبل.
من جهة أخرى يساعد اإلعالم احلايل ونظرة املجتمع على تكريس حالة التوقف عند ما
حتققه هذه احلواضن من أهداف آنية للشباب.

وزارة للشباب

حيث إن نصف سكاننا ،كما هو يف معظم البلدان ،تقل أعمارهم عن عشرين سنة،
بالتايل سترشح عن هذه الشرحية الشبابية اآلخذة يف االتساع جمموعة كبرية من الظواهر
االجتماعية اجلديدة ،السلبية واالجيابية .والظواهر االجتماعية هي :مناذج من العمل
نفسيا معها أو جمربين على ِّاتباعها
والتفكري واإلحساس تسود جمتمعًا ما فيتكيف األفراد ًّ
يف سلوكهم أو عملهم أو تفكريهم(.((3
مما يعين أننا مقبلون على كم كبري من املشاكل الشبابية .لذا حنن حباجة ماسة إىل
هتيئة أنفسنا ،كأفراد ومؤسسات ودولة ،الستقبال تلك الظواهر واالستعداد العلمي والعملي
للتعامل معها .بالطبع هذا ال يأيت باجلهود الفردية واملؤسسات الصغرية فحسب ،بل هي
والتكيف مع إفرازاهتا.
عملية حباجة إىل إمكانات الدولة يف كل بلد ملواجهة هذه احلالة ُّ
وحيث إن الوقاية خري من العالج ،جند أن من االقتراحات املناسبة الدعوة إىل إنشاء
وزارة للشباب يف كل دولة ،تكون من مهامها األساسية:
 دراسة أوضاع الشباب بشكل دوري ومستمر. دراسة الظواهر املرافقة النفتاحهم وحياهتم اليومية. حتديد مشاكلهم الرئيسية اليت متثل معاناة هلم. حتديد احتياجاهتم يف كل فترة.( ((3معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.392 :
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 وضع اإلصبع على العوامل السلبية واإلجيابية يف تكوين شخصياهتم. استكشاف ميول وطاقات الشباب ومن مث توجيه من يلزم لتعديلها أو تعزيزهاوتطويرها.
 يتعاون جهاز هذه الوزارة ويتداخل مع مجيع اجلهات والوزارات واملؤسسات ذاتفعل خططها ،حىت لو
العالقة بالشباب (من اجلنسني) فيما خيدم أهدافها وُي ِّ
بلغ هذا الترابط والتداخل حبيث يكون يف كل مدرسة عنصران من هذه الوزارة
يقومان مبهماهتا ،حىت ُيصبح لكل مواطن اهتمام خاص باكتشاف طاقاته وميوله
وتفعيلهما(.((3
نعم ،يوجد يف بعض بلداننا جهات أو مؤسسات باسم الشباب ،ويف بعضها وزارة معنية
عما ننشده
بالشباب ،ولكن ما ُيشكل به عليها ،هو قيامها بأدوار تقليدية صرفة ،بعيدًا َّ
من فكرتنا ،وبعيدًا عن حاجات شباب األمة احلقيقية ،بل أغلبها مرتبط جبانب النشاطات
الرياضية املتنوعة والكروية .هذا االهتمام مطلوب ويعاجل مناحي مهمة يف حياة الشباب ،إال
أن شبابنا حباجة إىل وزارة ُتعىن بشؤوهنم يف صورة أمشل وأكمل كما أسلفنا يف مهمات
هذه الوزارة .فجملة «رعاية الشباب» تعين :اجلهود اليت هتدف إىل مساعدة الشباب على
أن جيتازوا مراحل النمو بنجاح ،وحىت يكتسبوا قدرات ومهارات واجتاهات تساعدهم على
أن يكونوا مواطنني صاحلني(.((4
لذا فإن شباب أمتنا حباجة إىل وزارة تتبىن فكرة ونظام «الرعاية الشاملة» للشباب
والشابات .مبعىن الرعاية الفكرية والعلمية والثقافية والنفسية واألخالقية والرياضية والفنية
والتقنية ...إخل ،حبيث تكون هذه الرعاية متكاملة مع ما أنتجته اجلهات املختلفة السابقة
لوصول الشباب ملرحلتهم العمرية احلالية ،منذ رياض األطفال ومرورًا بالصبا وباملراحل
التعليمية املتتالية حىت حاضرهم .هي رعاية متقدمة على ما هو سائد يف أغلب بلدان العامل.
وهي رعاية تراعي االنفتاح على الثقافات املختلفة اليت بقدر ما هي إجيابية وهلا مردودات
رائعة ،إال أهنا تتضمن خماطر ال ميكن جتنبها إال برفع منسوب اإلميان الفردي بزخم
روحي متكرر بني آنٍ وآخر T

( ((3من مقال للكاتب نشر يف صحيفة عكاظ السعودية يف 2004 /12 /9م.
( ((4معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.452 :
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الـثــورات
بني التحرك اجلماهريي وحاكمية النخبة
السيد حممود املوسوي*

إن ما قد جرى يف العامل العريب واإلسالمي من حراك ثوري وتغيريي بغية إصالح
وضع األمة ،مطالبًا بالكرامة وتوفري مناخات احلرية ،وتعديل ظروف العيش الكرمي،
وحتقيق العدالة واإلنصاف ،كما يف تونس ومصر والبحرين وليبيا واليمن منذ مطلع عام
 2011امليالدي ،وما نالحظه من تأثري لذلك احلراك الضاغط على سياسات مستبدة ظاملة
عاثت يف األرض فسادًا حىت أهلكت احلرث والنسل ،كل ذلك يقودنا إىل احلديث عن العقليات
اليت تشكل الرؤى وتغذي املجتمع لتصوغه من خالل بث أفكارها فيه .تلك العقليات اليت
متتلك نظرة يف التحوالت التارخيية ،وتقلبات السياسة ،وبالتايل فإهنا تقوم بالتبشري بتلك
الرؤية يف خطاهبا امللقى على اجلماهري باعتبارها قيادة معرفية.
وإن أمهية دراسة هذا اخلطاب يف بعده الناظر للتحوالت السياسية ،من األمهية مبكان،
باعتباره مؤثرًا يف العقلية املجتمعية ،مما حيدد مدى استجابتها لتلك التحوالت ،وإىل مدى
اغتنامها للفرص التارخيية اليت ُتتاح لألمم بني فترة وأخرى ،ويف األغلب ال تكون تلك
الفرص متجددة بشكل سريع ،وإمنا هي ضمن نظام أن «الفرصة سريعة الفوت ،بطيئة
العود»((( كما يقول اإلمام علي .F
والسؤال هنا :كيف تنظر تلك العقليات إىل جمريات األحداث وحتوالت الواقع
* عامل دين ،باحث من أسرة التحرير ،مملكة البحرين.
((( هنج البالغة ،اإلمام علي بني أيب طالب .F
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السياسي؟ وبأي منظار وآليات تعمل على تفسريه؟
من الواضح أن هناك عقليتني تقومان بقراءة الواقع:
األوىل :العقلية املتأثرة باحلدث نفسه ،وبالتحوالت ذاهتا ،فتعمل على صياغة فكرها
وثقافتها بناء على املعطيات اليت تالمسها ،وهذه العقلية إمنا ختضع للواقع ،وحتاول املالءمة
بينه وبني ما تؤمن به من فكر وعقيدة يف حماولة استقرابية.
وهي ذاهتا العقلية الرباغماتية أو الذرائعية اليت تتبىن املذهب الفلسفي السياسي الذي
ال يقوم على أي تفسري أيديولوجي حلركة املجتمع والتاريخ ،وإمنا ينظر إىل النتائج اآلنية،
فنرى أن البعض من الداخل اإلسالمي يتبىن هذه النظرية دون أن يعي حقيقتها ،أو دون
أن يص ّرح هبا.
الثانية :العقلية اليت تقرأ الواقع من خالل السنن اإلهلية والسنن التارخيية الثابتة،
لتكتشف أسرار التغيري لتبين من خالله التحرك ،مع ّززة كل ذلك بالثابت من رؤاها
وعقيدهتا ،اليت ال تقبل التغيري وال التحويل ،باعتبارها سنن (تارخيية) إهلية.
السنَنية اليت تكتشف السنن وتؤمن بثبوهتا فتتبع األسباب ،هي ذاهتا
إن العقلية ُّ
البصرية النافذة لألحداث والوقائع ،فال تنظر لألحداث املؤثرة يف احلراك االجتماعي
والسياسي إال كتطبيقات عملية واقعية للسنن ،فإن :الظامل مآله إىل اهلالك وكلما أمعن
الظامل يف ظلمه فإن أجله يقترب ،وإن اإلرادة والتعاون يصنعان املعجزات يف التغيري .فال
ينخدع ذو البصرية بزخم اإلعالم وال بدعايات األنظمة اجلائرة ،وال خياف من هتديداهتم،
وال يتنازل على طموح التغيري.
نصا هذه احلقيقة :إ َِّن {اهللَ َال
إن اهلل تعاىل ذكر يف كتابه يف عشر آيات متطابقة ًّ
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
ني}((( ،ناهيك عن ورود املعىن نفسه يف أشكال متعددة يف آيات عديدة،
الظاِل ِم َ
(((
ُم} .
نص ْر ُك ُم اهللُ َف َال َغاِل َب َلك ْ
وقد ذكر اهلل عز وجل{ :إِن َي ُ
فلذلك فإن صاحب البصرية ال يستسلم للواقع يف رؤاه وال يتنازل عن طموح
ُم
التغيري ،فهو يعمل وينادي على الدوامَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
نص ْرك ْ
نص ُروا اهللَ َي ُ
ين آ َمنُوا إِن َت ُ
ُم}((( .ليأخذ الناس باألسباب اليت توصلهم إىل حياة الكرامة ،كما كان ذو
َوُيثَِّب ْت أَ ْق َدا َمك ْ
القرنني ،الذي قال عنه تعاىل{ :إِنَّا َمكَّنَّا َل ُه ِفي الأَْ ْر ِض َوآَت ْينَاُه ِمن ك ِّ
ُل َش ْي ٍء َس َببًاَ .فَأ ْت َب َع
َس َببًا}(((.
فهنالك سنة كربى تتحرك خالهلا سائر السنن ،وهي سنة التح ّول والتغري يف حال
((( سورة املائدة ،آية .51
((( سورة آل عمران ،آية .160
((( سورة حممد ،آية .7
((( سورة الكهف ،آية .85 - 84
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األمم واملجتمعات من حال إىل حال ،حيث يداول اهلل تعاىل األيام بينهم قوة وضعفًا ،صحة
ومرضًا ،فقرًا وغىن ،تقدمًا وختلفًا ،انتصارًا وهزمية ،وتتجلى تلك السنة الكربى يف قول
األيا ُم ُن َدا ِوُل َها َب ْي َن الن ِ
ُم ُش َه َداء
َّاس َوِل َي ْعل ََم اهللُ الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا َوَيَّت ِخ َذ ِمنك ْ
اهلل عز وجلَ { :وِتْل َك َّ
َواهللُ َال ُي ِح ُّب َّ
ني}(((.
الظاِل ِم َ
إن املشكلة تكمن يف تلك العقليات اليت تتأثر بالواقع فيكون الواقع هو الذي يصيغ
ثقافتها ورؤاها ،فتراهم ينتشون وينتفضون وينادون بإمكان التغيري حينما يعيشون
انتصارات اآلخرين ،وتلك االنتصارات اليت يعيشها البشر بال شك تبعث برسائل للعقل لعله
ينفض عنه غبار اهلزمية ،كما حدث من انتصار املقاومة يف لبنان على العدو اإلسرائيلي،
وكما حدث يف تونس من هروب الدكتاتورية ،وعواصف التغيري يف مصر ،إال أن هذه العقلية
اليت تركّب قناعاهتا على التحوالت وتكون آليات تفكريها هي انتصارات اآلخرين ،ال ميكن
الوثوق هبا يف واقع الظلم وحياة الكبت ،ذلك الوقت الذي حيتاج فيه اإلنسان إىل احلركة من
أجل تغيري واقعه أكثر من أي شيء آخر.

أمل ُتغلب الروم؟

نعم لقد ُغلبت الروم يف عهد النيب  Cحيث هزمهم الفرس املجوس آنذاك ،وقد
غم وحزن ،ألن الروم أقرب إىل املسلمني باعتبارهم أهل كتاب ،ولكن اهلل
أصاب املؤمنني ّ
ني
تعاىل أخربهم بسننه وبوعده حيث قالَ { :و ُهم ِّمن َب ْع ِد َغَلِب ِه ْم َس َي ْغلُِب َ
ونِ .في ِب ْض ِع ِسِن َ
ُون}.
لهلِ ِ الأَْ ْم ُر ِمن َق ْب ُل َو ِمن َب ْع ُد َوَي ْو َمِئ ٍذ َي ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
إن القرآن الكرمي يعطينا شواهد وحتوالت كانت يف املجتمع اإلسالمي لكي نستوعب
كيفية حركة العقل ،ونعي متامًا ما هي آليات صياغة الوعي وعالقته بالواقع .وتلك الشواهد
القرآنية تؤسس لثوابت حركية ُيصاغ من خالهلا الفكر ،وميكن تتبع اآليات القرآنية
ليجد املتتبع وعد اهلل للمؤمنني بوراثة األرض ،وبالنصر عندما ينصرون اهلل ،ووعد
الظاملني باهلالك وما شابه ذلك ،مما حيرر اإلنسان من عقلية االهنزام أمام الواقع ،وعدم
تغير دائم باعتبارها حدث طارئ .وحتقيق
االستسالم لظروفه وحتوالته اليت هي حمل ُّ
صرح هبا القرآن الكرمي يف هذا الصدد يف قول اهلل عز
ذلك ضمن السنة القرآنية اليت َّ
(((
ْ
َ
ين} .
َت َظاِل َم ًة َوأ َ
نشأنَا َب ْع َد َها ق َْومًا َ
آخ ِر َ
َص ْمنَا ِمن ق َْرَي ٍة كَان ْ
وجلَ { :وك َْم ق َ
فمع األسف الشديد إننا رأينا وقرأنا ومنذ زمن بعيد وإىل وقتنا الراهن ،كيف أن
بعض ّ
املنظرين والباحثني ينقلبون على أعقاهبم يف أوضاع يكون الناس أحوج إليهم فيه من
غريها ،فيشيعون ثقافة التربير واالستسالم باسم عدم القدرة وباسم السالم.
((( سورة آل عمران ،آية .140
((( سورة األنبياء ،آية .11
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تكمن خطورة هذه العقلية يف أهنا ال تكتفي بتربير حتركاهتا ،بل تسعى إلعادة قراءة
التاريخ بنَفس اهنزامي ،ذلك التاريخ املعصوم الذي جتلّت فيه بصرية املعصوم املتطابقة مع
الوحي املق ّدس.
فيكون عند أولئك أن أهل البيت  Dابتداء باإلمام علي  Fوانتهاء باإلمام
العسكري  Fقد صاحلوا ومل ينتهجوا هنج اجلهاد ومقاومة احلكام الظلمة ،ماعدا اإلمام
احلسني  Fيف آخر عمره اضطر لذلك -حسب ادعائهم ،-ومل يتفكروا يف أن اإلمام
احلسني  Fإمنا كان اضطراره للمواجهة بالسيف ،وليس يف مبدأ السعي حنو التغيري ،فإن
التغيري وإرادته هو مبدأ يقرره الواقع واحتياجاته ،وهو الذي قال« :وأنا أحق من غّير».
من الواضح أن عقلية التأثر بالتحوالت السياسية واملأسورة بالواقع ،تتبع منهجًا
جتزيئيا يف قراءة التاريخ؛ ألن القراءة االستيعابية حلركة املعصوم بأكملها أو حلياة املعصومني
ًّ
كوحدة واحدة ومطابقتها مع القرآن الكرمي ال ختدم هذا التوجه.
كل من أسره الواقع وشعر بصعوبة التغيري نادى بأن هذه مرحلة من مراحل االضطرار،
فيؤسس رؤاه تبعًا لذلك الشعور أو التشخيص ،واحلال أن زمن االضطرار الذي واجهه أهل
البيت  Dكانت فيه اإلبادة للخلّص الذين ال يوجد بديل هلم ،وكان اإلسالم والوالية يف
جدا ،ومبدأ املستحيل قد استحال ،هذا ما تثبته
خطر ،أما اآلن فإن جماالت االضطرار ضيقة ًّ
التحوالت من حولنا ،فسقوط الطاغية صدام وهزمية إسرائيل وهروب الدكتاتور التونسي،
وإسقاط الدكتاتور املصري وحماكمته ،ومن قبلهم طوفان الثورة اإلسالمية يف إيران ،كل تلك
التحوالت تثبت أن التغيري ممكن ،وأنه ال اضطرار يف العمل حتت قباب القصور.
عندما يكون خيار املتصدي للشأن السياسي هو العمل مع الظاملني حبسب تشخيصه،
فإن ذلك يكون أهون من خيار املفكر واملثقف والعامل الذي خيتار اخليار األضعف ،ألنه يبدأ
بالتأسيس الفكري خلياراته وبإعادة قراءة التاريخ وفق مساراته اجلديدة ،وذلك يعد تزييفًا
للوعي وظلمًا لتاريخ أهل البيت  ،Dوظلمًا للعباد.
إن صاحب البصرية والعارف بالسنن اإلهلية يستبشر بالتحوالت السياسية اليت جتلّت
فيها روح الكرامة لتؤسس لتغيري الظلم إىل العدل ،ويسعى إىل التبليغ هبذه احلقيقة ليغذيها
الشعوب قيادة منه للعقول ،وصياغة للوعي ،أما الذين يصوغ الواقع وعيهم ،فالبد أن تكون
هذه التحوالت مبثابة ثورة وانتفاضة ُتزيح التوجسات والتراجعات عنهم ،لُتعيد العقل إىل
رشده باتباعه سنن اهلل تعاىل اليت ال تقبل التبديل أو التحويل.

القيادة املعرفية يف زمن التحوالت السياسية

القراءة اجلديدة اليت ينبغي أن ُيسلط عليها الضوء يف املشهد الراهن للثورات العربية
املتتالية ،حتتم علينا أن نزنل للتصنيف املحرك لتلك الثورات ،والقوى الدافعة باجتاه التغيري
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والتحول السريع ،أال ومها :اجلماهري والنخبة ،ومن مث معاجلة أهم إشكالية يف العالقة
بينهما ،وهي الصراع بني القوى اجلماهريية والقوى املركزية املتمثلة يف النخبة ،وهي القيادة
املعرفية املفترضة للجماهري ،إن كان مثة صراع.
لقد برزت جمموعة من التحليالت اليت تقول :إن اجلماهري جتاوزت قياداهتا املعرفية
والنخب؛ ألن النخب عرب تنظرياهتا ومساوماهتا ،ومن خالل حركتها البطيئة يف املطالبة
باحلقوق ،ال ُتليب حاجات الناس ،هلذا فقد انفجر الوضع وأصبحت الثورات ثورات مجاهريية
تفحصنا
بامتياز ،ومل يعد يؤثر فيها البعد املركزي واحلزيب أو القيادي الشخصي .ولكننا إذا ّ
حراك الشعوب يف ثوراهتا األخرية سوف جند جمموعة من املالمح املهمة اليت تراكم فيها
الوعي الكبري ،وهذا التراكم هو بفعل وجهود النخبة بال أدىن شك.
ال ميكن ألي قارئ ملسارات الوعي يف املجتمعات أن يتجاهل جهود النخبة من العلماء
واملفكرين يف صياغة شخصية األمة ،فإن أي وعي يتحول إىل وعي مجاهريي فهو يعين
بالضرورة أن هنالك ُبعدًا ملهمًا ووعيًا شام ًال ،استوعب املساحات الواسعة من العقول ،وإن
ملضان املعرفة والوعي ،وذلك الوعي مل ِ
يأت من
كان ذلك الوعي من غري مالمسة مباشرة ّ
فراغ ،بل أتى بفعل تراكم جهود عرب عمل امتد لسنني ،واتسعت رقعته ملساحات واسعة.
وبفعل أدوات االتصال واإلعالم الذي أصبح من ضروريات احلياة اليومية ألغلب
الشعوب ،فإن الوعي يتسرب إىل العقول ويصوغها باملواد اليت تبث فيها ،وذلك الوعي هو
حضاريا وراميًا لإلصالح يف األمة قد
فعل النخبة ،فالنخبة اليت حتمل يف جعبتها خطابًا
ًّ
متلق دائم ،وبشكل أوسع ،وإن متثل ذلك بصورة إمجالية مغايرة خلصوصية
حصلت على ٍ
االنتماء احلزيب ،فإن هذا النوع من الوعي هو نتاج تراكم املعرفة العامة ،ونتاج تضافر
اجلهود وتنوعها.
وميكننا أن ندلل على ذلك ،ونكتشف حقيقة تأثري النخب يف الوعي ،وبالتايل خنرج
بنتيجة مهمة وهي أن للنخبة من العلماء واملفكرين دورًا يف الثورات العربية واحلراك الذي
يقوم مبطالب اإلصالح يف األمة ،من خالل مالحظة جمموعة من اجلوانب اليت أصبحت
عوامل مشتركة يف ثورات الشعوب العربية األخرية -تونس ،مصر ،ليبيا ،اليمن ،البحرين،-
وهي على النحو التايل:
 -1هناك إمجاع على املطالبة بالكرامة اإلنسانية وتقدير إنسانية اإلنسان وتعزيز
مكانته ورد االعتبار لشخصيته املنتهكة ،وتقدمي تلك الكرامة على املطالبات اآلنية املنحصرة
يف اخلبز والقوت اليومي ،وقد اعتربت الثورات العربية تلك املشكالت املعيشية إمنا هي
نتيجة وليست سببًا للحال الذي هم عليه ،فالكرامة مقدمة على العيش يف الذلة ،وقد شاهد
مهنا هو املعاش،
الناس تسجيل الفيديو لتلك الفتاة املصرية اليت تصرخ :إىل مىت سيكون ّ
وثائقيا عن الكرامة
فنحن بشر؟! .وقد أصدرت القوى الشبابية يف إحدى هذه الدول فيلمًا
ًّ
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يظهر فيه شيخ طاعن يف السن ير ّدد :إن رغيف خبز صغري يكفيين ،ولكين أريد أن أعيش
بكرامة.
 -2املطالبة بالعدالة واملساواة ورفض التمييز على أسس طائفية أو عرقية يف خمتلف
الشؤون ،فقد قامت الثورات تطالب بأن يكون كل فرد له من الفرص ما للفرد اآلخر دون
متييز ،ودون أن يبخس أحد حقه فيما يريد أن يبلغه وحيققه ،سواء كان ذلك يف التعليم أو
يف العمل أو يف املشاركة السياسية أو غري ذلك.
 -3من املسائل املهمة والالفتة هي مطالبة الشعوب بالوطنية الصادقة وباالستقاللية
وعدم التبعية للدول املستغلة ،فالوعي اجلماهريي العام يعي متامًا ما الذي تعنيه التبعية،
فهو يريد أن ميثل نفسه ويصنع شخصيته وحيتفظ خبصوصياته وينطلق هبا يف املشاركة
يف مسرية احلضارة البشرية ،فال يكتفي باحلصول على وسائل الرفاه ،وإمنا البد أن
يقرر مصريه ويقرر دوره يف احلياة السياسية خبصوص القضايا اليت يؤمن هبا ،تأييدًا
ورفضًا.
وبذلك ظهرت مقوالت أن الوطنية هي االنتماء للوطن ،وحب الوطن هو حب ملصلحة
من هم يف الوطن ،وأن التبعية هي خيانة للوطن .وقد فرقت الثورات يف خطاهبا بني الوالء
للوطن والوالء للحاكم.
 -4لقد حرصت الثورات على مبدأ مهم من مبادئ العمل يف آلياته ،وهو مبدأ السلمية
دوليا لإلنسان ،ومنها حق التظاهر
يف التحرك ،والعمل على االستفادة من احلقوق املكفولة ًّ
وحق التعبري عن الرأي وحق تقرير املصري وحق املشاركة السياسية وما إىل ذلك من
املمارسات اليت من حق اإلنسان أن ميارسها ،وقد سارت بالفعل كافة الثورات على هذا
املنوال ،إال ما اضطرت إليه الثورة يف ليبيا اضطرارًا يف ظروف موضوعية خاصة.
ومن معامل التحرك السلمي الذي مورس يف الثورات األخرية هو العصيان املدين
وتوابعه من الضغوط اليت متارس يف العمل السلمي للوصول إىل األهداف املنشودة.
 -5كما أن االستفادة من اإلعالم ووسائله احلديثة هو ما أشعل تلك الثورات ،وهو ما
مبان أو قاعات مؤمترات ،فتلك الوسائل اليت حياول
ربط بني اجلمهور دون احلاجة إىل ٍ
الغرب أن يؤثر من خالهلا يف اجلماهري والشعوب اإلسالمية والعربية ،استطاعت الشعوب
أن تغتنم وفرهتا وسهولة الوصول إليها يف التحشيد ويف التنظيم ويف إيصال صوت الثورة
إىل أبعد مدى ،بل أصبحت األداة اإلعالمية هي حمل للصراع ،ومن خالهلا ميكن إثبات
حتد كبري لإلعالم الرمسي املحتكر من قبل السلطات والذي يدعم
الوجود واملصداقية يف ٍّ
توجهاهتا اخلاصة.
 -6التواصل مع املنظمات احلقوقية الدولية هو أمر مشترك أيضًا لكافة الثورات،
فقد متكنت الثورات من التواصل اإلجيايب لبيان مصداقيتها وإظهار مظلوميتها ،لتكون تلك
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املنظمات وسيلة ضغط مهمة وفاعلة يف الثورة.
 -7كما أنه من املهم أن نؤكد على شعارات الثورة ونداءاهتا اليت تعرب عن ثقافتها
ووعيها وخصوصيتها الدينية ،فللثورات شعارات تعرب عن مطالبها السياسية املباشرة ،سواء
اإلصالح والعدالة أو الرحيل واملحاكمة ،وهنالك شعارات تعرب عن ثقافة الشعوب ووعيهم
وانتماءاهتم كشعار (اهلل أكرب) أو (هيهات منا الذلة) أو (منصورين والناصر اهلل) ،كما
الحظنا أن من أهم املظاهر اليت كانت يف عمق احلدث هي الصالة والدعاء ،ففي تونس
أقيمت أول صالة مجاعة بعد انتصار الثورة ،واليت مل يسمح هلم بإقامتها منذ عقود من
الزمن ،كما أن املظهر الغالب يف ميدان التحرير يف مصر هو صالة اجلماعة واجلمعة والدعاء
اجلماعي لرب العاملني باخلالص والنصر ،وهكذا يف ليبيا حيث ع ّبر الثوار عن تواجدهم
بصالة اجلمعة .وكذلك يف اليمن والبحرين.
فمن خالل عرض هذه النقاط املشتركة بني ثورات الشعوب يتضح لنا أن هذه الثورات
مل تكن ردة فعل أو مترد من الشعوب على العلماء والقادة واألحزاب ،وإمنا هي حراك جامع
ومع ّزز ومستفيد من كل تلك القوى ،ولكنه سيل جارف وحلظة من اللحظات التارخيية
املهمة اليت استفادت منها الشعوب لتمثل وعيها الذي اكتسبته من جهود علمائها ومفكريها،
وبالتايل فإننا ال ميكن أن نبخس حق العلماء واملفكرين جهودهم يف هذه الثورات.
فلقد كانت الثورات الشعبية األخرية عبارة عن استجابة إمجالية وبشكل غري مباشر
للقيادة املعرفية ،اليت متثلت يف التوجيهات ضمن اخلطاب اجلماهريي ،أو الدراسات التأصيلية
والبحوث اليت تعاجل مشاكل األمة وتبني عوامل ختلفها ومقومات هنوضها احلضاري T
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والثبات والفداُء ،والعفو والصفح ،وح َدها هي ما ميّيز أمري
مل تكن الشجاعة واإلقدام،
ُ
ٍ
بصفات أخرى كثرية ،من الزهد والعفة والعبادة
املؤمنني عليًا  Fعن سواه ،فإنه قد متّيز
والكرم واحللم والعلم ،ولكن األهم من كل ذلك اهتمامه بإقامة حكومة العدل اإلنسانية،
اليت هي هدف اإلسالم وغايته ،واليت شعارها املساواة بني مجيع بين البشر ،وإفشاء العدالة
فيهم دون متييز.
فعندما وصلت اخلالفة لإلمام علي  ،Fورضي أن يستلم زمام األمور ،حتت
الضغط الشديد من مجاهري املسلمني يف املدينة املن ّورة ،كانت أمور الدولة اإلسالمية
احنرافيا عما رمسه اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي،
الناشئة ،قد أخذت مسارًا
ًّ
ُ
وخطط له الرسول  Cفيما أثر عنه من قول وعمل وإقرار.
هذا املسار االحنرايف قد غّير نفوس الكثري من املسلمني ،فأ ّدى هبم إىل أن مالوا إىل
الدنيا ونعيمها ،واستجابوا لزخرفها وفتنتها ،واستشرى الفساد السياسي واملايل يف أركان
الدولة ،وخاصة يف الواليات البعيدة عن املركز ،كالشام ومصر والبصرة وسواها ،األمر الذي
انتهى إىل الثورة على اخلليفة الثالث وقتله ،وأتاح للطاحمني إىل السلطة والطامعني باخلالفة،
إىل الربوز والظهور ،والتحرك السريع ،جارين وراءهم جيوش املتنفذين واملرتشني ،ومل
* إجازة يف الشريعة اإلسالمية من جامعة دمشق -سوريا.
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يكن أمام اإلمام علي  Fبد من التص ّدي هلؤالء الذين حت ّزبوا ض ّده ،واالجنرار إىل
حروب متوالية طاحنة معهم.
ورغم انشغال اإلمام  Fهبذه احلروب ،فقد التفت أيضًا إىل الوضع املتر ّدي والفاسد
يف سياسات الدولة ،ويف نفوس املسلمني بسبب تلك السياسات ،وحاول أن يعود بالدولة
جليا واضحًا يف توجهاته السياسية
وا ُأل ّمة إىل تعاليم اإلسالم وقيمه ،وقد ظهر كل ذلك ًّ
واالقتصادية واالجتماعية والقضائية ،سواء يف تصرفه وسلوكه املباشر ،أو يف توجيهاته إىل
والته ،ومن أمهها عهده  Fإىل مالك األشتر ،عندما أرسله واليًا على مصر.
ففي التوجهات السياسية:

 -1بدأ برسم اخلطوط العامة لسياسة الدولة ،فأوضح يف البداية وبال لبس وال
رضيا من قبل األ ّمة ،أي ينبغي
غموض ،أن احلاكم األول لدولة اإلسالم ،ينبغي أن يكون َم ًّ
أن يصل إىل منصبه القيادي عن طريق الشورى الصحيحة ،سواء عن طريق أهل احلل
والعقد ،أو عن طريق االنتخاب العام ،أو عن طريق البيعة اجلماهريية ،وأن األ ّمة هي اليت
حتدد يف كل عصر األسلوب الذي يؤدي إىل الشورى الصحيحة.
مهما يتعلق مبوضوع اإلمامة ،اليت هي فر ٌع عن النب ّوة،
وهنا ينبغي أن نوضح أمرًا ًّ
فاإلمام كما النيب يكون تعيينه من اهلل باجلعل اإلهلي:
قال َرُّب َك ِلْل َمالِئ َك ِة إِنِّي ِ
جاع ٌل ِفي ا َأل ْر ِض َخلِي َفةً}(((.
{ َوإِ ْذ َ
قال إِنِّي ِ
{ َوإِ ِذ ا ْبَتلى إِ ْب ِ
جاعلُ َك ِللن ِ
يم َرُّب ُه ِب َكلِ ٍ
قال َو ِم ْن ذ ُِّرَّيِتي
َّاس إِمامًا َ
مات َفَأَت َّم ُه َّن َ
راه َ
نال َع ْه ِدي َّ
قال ال َي ُ
الظاِل ِمنيَ}(((.
َ
ُ
ُون َل ُه ُم ال ِْخ َي َرُة ِم ْن
كان ِل ُم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِم َن ٍة إِذا ق َ
َضى اهلل َو َر ُسوُل ُه أَ ْمرًا أَ ْن َيك َ
{ َوما َ
أَ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِص اهللَ َو َر ُسوَل ُه َف َق ْد َض َّل َضال ًال ُمبِينًا}(((.
حان ا ِ
هلل َوَتعاىل َع َّما
كان َل ُه ُم ال ِْخ َي َرُة ُس ْب َ
{ َو َرُّب َك َي ْخلُ ُق ما َيشاُء َوَي ْختا ُر ما َ
ُون}(((.
ُي ْش ِرك َ
واأل ّمة ملزم ٌة أمام اهلل تعاىل باّتباع األنبياء والرسل واألئمة  ،Dولو أهنا اختارت
بعد رسول اهلل  Cما اختاره هلا اهلل ورسوله ،لعاشت يف دنياها حياة سعيدة ،ولظفرت
يف أخراها حبياة أسعد.
ولكن كثريًا من الناس مل يّتبعوا أنبياءهم ورسلهم ،وقتلوهم ،فشقوا يف دنياهم
((( سورة البقرة :اآلية .30
((( سورة البقرة :اآلية .124
((( سورة األحزاب :اآلية .36
((( سورة القصص :اآلية .68
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وأخراهم ،فهؤالء هذا هو اختيارهم ،وقد لقوا يف الدنيا نتيجة هذا االختيار ،وحساهبم على
اهلل يف اآلخرة.
علي
وحيث إنه ال بد للناس من أمري وقائدَ ،ب ًّرا كان أو فاجرًا كما يقول أمري املؤمنني ٌّ
 ،((( Fألنه ال يقوم كيان ا ُأل ّمة بسوى ذلك ،كان على ا ُأل ّمة أن ختتار لنفسها قائدًا ،فإن
تراخت عن ذلك ،تق ّدم إىل اإلمارة من يستويل عليها عنو ًة بالقوة والغلبة ،وهذا هو واقع
الناس يف كل العصور واألزمان على مر التاريخ اإلنساين.
وهذا ما فعلته األمة اإلسالمية كذلك ،فحيث إهنا ق ّدمت -بعد نبّيها  -Cما اختارته
لنفسها على ما اختاره اهلل ورسوله هلا ،وصل األمر هبا سريعًا إىل امللك العضوض،
الذي هضم حقوق ا ُأل ّمة ،واستأثر باجلاه واملال والنعمة ،وحكمها باجلور والظلم فأعنتها
وأشقاها.
ومن هنا فإن أمري املؤمنني  ،Fمل يقبل بيعة الناس له بعد مقتل عثمان ،حىت
استوثق من قبول مجاهري الناس له ،وإقباهلم على بيعته ورضاهم باستخالفه ،رضًا سليمًا
ال تشوبه شائبة من إكراه ،رامسًا بذلك السلوك السوي ،املنهج الواضح والطريق السليم،
الختيار اخلليفة القائد.
رسخه اإلمام بأقواله وأفعاله على السواء ،هو
 -2واألمر الثاين املهم ًّ
جدا ،الذي ّ
الشورى يف احلكم ،فليس للقائد أن يستبد بأمور ا ُأل ّمة دون مشورهتا ،وهذا أمر قد قرره
القرآن الكرمي ،فقال يف وصف املؤمنني:
ْناه ْم
{ َوالَّ ِذ َ
الصال َةَ ،وأَ ْم ُر ُه ْم ُشورى َب ْي َن ُه ْمَ ،و ِم َّما َر َزق ُ
ين ْاسَتجاُبوا ِل َرِّب ِه ْم َوأَقا ُموا َّ
ُون}(((.
ُي ْن ِفق َ
{ َفبِما َر ْح َم ٍة ِم َن ا ِ
َظا َغلِ َ
ْت ف ًّ
يظ ا ْل َقْل ِب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْوِل َك
ْت َل ُه ْمَ ،ول َْو ُكن َ
هلل ِلن َ
هلل إ َِّن َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاسَت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َوشا ِو ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر َفإِذا َع َز ْم َت َفَت َوك َّْل َعلَى ا ِ
اهلل ُي ِح ُّب
فْ
(((
ني} .
ا ْل ُمَت َو ِّكلِ َ
ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه اآلية نزلت بعد أحداث معركة ُأح ٍد ،مبا خلّفت من
دروس وعرب ،والذي يتعلّق هبذه اآلية من أحداث معركة ُأح ٍد أمران:
ٍ
قريش
األمر األول :أن الرسول  ، Cكان قد استشار أصحابه للخروج إىل موعد ٍ
((( هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان خ 40ص  ،54-53وقد وردت ردًّا على قول اخلوارج :ال حكم
علي « :Fكلمة حق يراد هبا باطل ،نعم إنه ال حكم إال هلل ،ولكن هؤالء يقولون:
إال هلل ،فأجاهبم ٌّ
ري ب ٍَّر أو فاجر ،يعمل يف إمرته املؤمن ،ويستمتع فيها الكافر ،ويُبلغِّ
ال إمر َة ،وإنه ال بد للناس من أم ٍ
اهلل فيها األجل ،ويُجم ُع به الفيءُ ،ويقاَت ُل به العدو ،وتأمن به السبل ،ويؤخذ به للضعيف من القوي،
حىت يستريح ٌّبر ويُستراح من فاجر».
((( سورة الشورى :اآلية .38
((( سورة آل عمران :اآلية .159
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بعد معركة بدرٍ ،فأشاروا عليه باخلروج الذي كان له كارهًا ،فلبس النيب ال َم َة حربه نزو ًال
عند مشورة أصحابه ،لكن األصحاب تذاكروا األمر فيما بينهم ،وتالوموا على تس ّرعهم
يف اإلشارة على الرسول  Cبغري ما يرغب ،فاعتذروا له ،وأب َدوا تراجعهم عن شوراهم
لنيب لبس ال َم َة حربه أن يضعها حىت حيكم اهلل بينه وبني
السابقة ،فقال « :Cال ينبغي ٍّ
أعدائه»((( ،وهكذا خرجوا إىل ُأح ٍد ،وحلّت هبم تلك اهلزمية املعروفة.
يب  ،Cكان قبل املعركة قد وضع بعض الرماة على ظهر
واألمر الثاين :أن الن ّ
جبل ُأح ٍد ،وأكّد عليهم الوصّية أن يلزموا أماكنهم ،وألاَّ يتركوها سواء انتصر املسلمون
ري منهم مواقعهم
يف املعركة أم اهنزموا ،فلما رأى هؤالء الرماة هزمية املشركني ،أخلى كث ٌ
اليت وضعهم هبا النيب ،والتحقوا باملسلمني جيمعون الغنائم ،فاغتنم خالد بن الوليد هذه
والتف على املسلمني بعساكره من خلف جبل ُأحد ،مما أ ّدى إىل تلك
الفرصة الساحنةّ ،
اهلزمية اليت حلّت باملسلمني يف هذه املعركة.
ويف هذا اجل ّو من ظالل معركة ُأح ٍد جاءت اآلية الكرمية لتؤكّد على الشورى ،فهي
الصف الداخلي ،وتضفي على األ ّمة األنس بقائدها،
توحد ّ
الدواء الناجع يف النهاية ،ألهنا أو ًال ّ
بعزم وجدّي ٍة لتنفيذ ما أشارت به ورغبت فيه ،ألنه قرارها
وهي ثانيًا تدعوها إىل االندفاع ٍ
الذي اّتخذته مبلء إرادهتا ورغبتها.
فإذا كانت مشاورة النيب واإلمام ل ُأل ّمة مطلوبة ومرغوبة ،فهي يف حق القائد املنتخب
من ا ُأل ّمة واجبة وجوبًا مؤ ّكدًا ،وإال اعُترب مستبدًا وخارجًا على تعاليم اإلسالم ومناهجه
السامية.
وقد أكّد النيب  Cالشورى يف مواطن عديدة ،يوم بدر ويوم أُ ُحد ويوم األحزاب
(اخلندق) وسوى ذلك ،فقال:
(((
«ما تشاور قو ٌم إ ّال ُهدوا ألرشد أمرهم» .
وقال: :إذا كان أمراؤكم خيا َركم ،وأغنياؤكم مسحا َءكم ،وأمركم شورى بينكم ،فظهر
ري لكم من بطنها ،وإذا كان أمراؤكم شرا َركم ،وأغنياؤكم خبال َءكم ،ومل يكن
األرض خ ٌ
(((1
ري لكم من ظهرها» .
أمركم شورى بينكم ،فبطن األرض خ ٌ
ورسخ أحكامها يف مجيع
و كذلك فقد أرسى أمري املؤمنني  Fأسس الشورىّ ،
مراحل حكمه ،ومن أقواله يف هذا املجال:
«ال ظهري كاملشاورة»(.((1
((( سيد هاشم معروف احلسين ،سرية املصطفى نظرة جديدة ص  - 391السرية احللبية .232 /2
((( حبار األنوار .105 /75
( ((1تفسري أبو الفتوح .328 /3
( ((1وسائل الشيعة .425 /8
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«من شاور ذوي األلباب ُد َّل على الرشاد»(.((1
«ما ض ّل من استشار»(.((1
«من أُعجب برأيه ض ّل ،ومن استغىن بعقله ّ
زل»(.((1
«من استب ّد برأيه هلك ،ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا»(.((1
ىن عن تتبع املصاديق العملية لسياسة الشورى عند اإلمام علي ،F
وجند أنفسنا يف غ ً
كي ال يطول بنا البحث ،ومن رام التفصيل يف هذا املجال ،فلريجع إىل كتب التاريخ واحلديث.
 -4اعتماد الصدق وعدم املداهنة يف الشؤون السياسية ،وعزل والة اجلور والظلم،
والوالة اخلونة والفسقة ،وتقريب واستعمال واستنصاح الصلحاء واألتقياء منه ،واالستعانة
هبم يف شؤون احلكم ،ومراقبتهم ،ونبذ فكرة (الغاية تربر الوسيلة) ،اليت كان أعداؤه
واخلارجون عليه يتكئون عليها ،ويتبعون أساليبها من اخليانة والغدر واملكر.
ولقد قال يف إحدى خطبه :F
«واهلل ما معاوية بأدهى مين ،ولكنه يغدر ويفجر ،ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى
كل غدر ٍة فجرٌةُّ ،
الناس ،ولكن ُّ
وكل فجر ٍة كفرٌة ،ولكل غاد ٍر لواٌء ُيعرف به يوم القيامة ،واهلل
(((1
ما أُستغ َفل باملكيدة ،وال أُستغ َم ُز بالشديدة» .
عقدت بينك وبني عد ّوك عقدةً ،أو ألبسته منك
وورد يف عهده ملالك األشتر(« :((1وإن َ
عهدك بالوفاء ،وار َع ذ ّمتك باألمانة ،واجعل َ
فح ْط َ
نفسك ُج ّن ًة دون ما أعطيت ،فإنه
ِذ ّمةًُ ،
أشد عليه اجتماعًا -مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم -من
ليس من فرائض شي ٍء الناس ُّ
تعظيم الوفاء بالعهود ،وقد لزم ذلك املشركون فيما بينهم دون املسلمني ،ملا استوبلوا من
ختيسن بعهدك ،وال ختِتل ََّن عد ّوك ،فإنه ال جيترئ
تغدرن بذ ّمتك ،وال
عواقب الغدر ،فال
َّ
َّ
(((1
شقي» .
على اهلل إ ّال جاه ٌل ٌّ
أشد من
ومن خطبة طويلة له  ،Fتسمى خطبة الوسيلة ،قال« :تصفية العمل ُّ
أشد على العاملني من طول اجلهاد ،هيهات ،لوال التقى
العمل ،وختليص النية من الفسادُّ ،
لكنت أدهى العرب»(.((1
( ((1حبار األتوار .105 /72
( ((1غرر احلكم ص .442
( ((1حبار األنوار .105 /72
( ((1املصدر السابق  ،104 /72ولالطالع على نظام الشورى بشكل أكثر تفصي ًال ميكن الرجوع إىل كتابنا
(دراسات إسالمية  -فصل :الشورى يف اإلسالم).
( ((1هنج البالغة ،مجع الشريف الرضي ،ضبط الدكتور صبحي الصاحل ص .318
( ((1هو مالك بن احلارث األشتر املذحجي ،الساعد األمين ألمري املؤمنني .F
( ((1هنج البالغة مجع الشريف الرضي ،ضبط الدكتور صبحي الصاحل ،الكتاب رقم  53ص .442
( ((1الكايف للشيخ الكليين ج 8ص 24احلديث رقم  4الذي يروي خطبة الوسيلة.
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ويف التوجهات االقتصادية:

السياسة االقتصادية السليمة هي عصب احلكم الصاحل السليم ،وعليه تقوم أركانه
ويرتفع هيكله ،وبقدر ما يكون اقتصاد األمة سليمًا ،بقدر ما يرتفع شأهنا ،وتستقر أحواهلا،
وُتشاد أعمدة حضارهتا ومدنيتها.
علي  Fيف فترة حكمه القصرية ،أن ُيرسي سياسات القرآن
وقد حاول أمري املؤمنني ٌّ
االقتصادية خبطوطها الرئيسية العامة ،اليت من أمهها قوله سبحانه وتعاىل يف سورة احلشر:
{ما أَفاَء اهللُ َعلى َر ُسوِل ِه ِم ْن أَ ْه ِل ا ْلقُرى فَلل ِه َوِل َّلر ُس ِ
ول َوِل ِذي ا ْلق ُْرىب َوا ْل َيتامى
َوا ْل َمسا ِك ِ
الر ُس ُ
َخذُوُه َوما
ول ف ُ
السبِي ِل ،ك َْي ال َيك َ
ُون ُدوَل ًة َب ْي َن ا َأل ْغِنياِء ِم ْنك ُْمَ ،وما آتا ُك ُم َّ
ني َوا ْب ِن َّ
نَهاك ُْم َع ْن ُه فَا ْنَت ُهوا َو َّاتقُوا اهللَ إ َِّن اهللَ َش ِدي ُد ا ْل ِع ِ
قاب (ِ )7لْل ُف َقراِء ا ْل ُم ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا
ين الَّ ِذ َ
هاج ِر َ
َض ًال ِم َن ا ِ
ون اهللَ َو َر ُسوَل ُه أُولِئ َك ُه ُم
ُون ف ْ
ْص ُر َ
ِم ْن ِديا ِر ِه ْم َوأَ ْمواِل ِه ْم َي ْبَتغ َ
هلل َو ِر ْضوانًا َوَين ُ
ون
الدا َر َواإل َ
الصا ِدق َ
هاج َر إَِل ْي ِه ْمَ ،وال َي ِج ُد َ
ِميان ِم ْن َق ْبلِ ِه ْمُ ،ي ِحُّب َ
ُون (َ )8والَّ ِذ َ
ين َت َب َّوؤُوا َّ
َّ
ون َم ْن َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وق ُش َّح
صاص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون َعلى أ ْنفُسه ْم َول َْو َ
حاج ًة م َّما أوُتوا َوُي ْؤث ُر َ
ِفي ُص ُدوره ْم َ
كان ِبه ْم َخ َ
َنف ِ
ُون َرَّبنَا ْاغ ِف ْر لَنا َوإل ِْخواِننَا
ين جاؤُوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َيقُول َ
ْس ِه َفُأولِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
ون (َ )9والَّ ِذ َ
ين َس َبقُونا ِباإل ِ
ين آ َمنُوا َرَّبنا إ َ
ِنَّك َرؤ ٌ
ُوف َر ِحي ٌم﴾.
ِميان َوال َت ْج َع ْل ِفي ُقلُوِبنا ِغ ًّال ِللَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
حض عليها
مهما من السياسة االقتصادية اليت ّ
هذه اآليات الكرمية ،توضح جانبًا ًّ
اإلسالم ،وهي:
 توزّع الثروة يف أيدي أفراد األمة مجيعًا ،وعدم السماح بأن يكون تداوهلا حمصورًابني األغنياء فقط.
 الثروة العامة هي ملك للحاضرين يف ذلك الزمن ،من املهاجرين واألنصار ،والذينأتوا من بعدهم ،وللذين سيأتون من ا ُأل ّمة بعدهم حىت قيام الساعة.
 توزّع أموال اخلراج والفيء واخلمس والزكوات والصدقات على مستحقيها منالفقراء واليتامى واملساكني ،والعاملني عليها وابن السبيل والغارمني ،وفك رقاب
العبيد واألرقّاء ،ويف سبيل اهلل بشىت جماالته ،من اإلعداد واالستعداد ،وما تتطلبه
مهام التسليح والتدريب وحتصني الثغور ،وما إىل ذلك.
علي  Fسياسته هذه ،يف اليوم الثاين لبيعته ،إذ خطب يف املسلمني
ولذلك فقد بّين ٌّ
قائ ًال« :أال إن كل قطيع ٍة أقطعها عثمان ،وكل مال أعطاه من مال اهلل ،فهو مردود يف بيت
ُرق يف البلدان،
املال ،فإن احلق القدمي ال ُيبطله شيء ،ولو وجدته وقد ُت ُز ِّوج به النساء ،وف ِّ
(((2
لرددته إىل حاله ،فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عنه احلق فاجلور عليه أضيق» .
( ((2شرح هنج البالغة البن أيب احلديد  ،269 /1ويف رواية« :ولو وجدته وقد ُت ُزوِّج به النساء و ُملِك به
اإلماء لرددته فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه العدل فاجلور عليه أضيق» ،هنج البالغة ،الدكتور
صبحي الصاحل ،خ  15ص  ،57هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان ،خ 15ص .25
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مث قال« :وإذا كان غدًا -إن شاء اهلل -فاغدوا علينا ،فإن عندنا ما ًال نقسمه فيكم،
عريب وال عجمي ،كان من أهل العطاء أو مل يكن ،إال حضر إذا كان
وال يتخلفن أحد منكم ٌّ
مسلمًا ح ّرًا».
علي  Fيساوي يف العطاء بني الناس ،العريب والعجمي والقرشي واألنصاري،
كان ٌّ
قسمه بني من حضر من الناس كلهم ،ثالثة دنانري
فجاء بيت املال فدعا مبا اجتمع فيه ،مث ّ
ثالثة دنانري ،وولّى على بيت مال املدينة عما َر بن ياسر وأبا اهليثم بن التيهان ،فأتاه
سهل بن حنيف مبو ً
ىل له أسود ،فقال :يا أمري املؤمنني ،هذا غالمي باألمس وقد أعتقته
(((2
اليوم ،فما تعطيه؟ فقال  :Fنعطيه كما نعطيك ،فأعطى كل واحد منهما ثالثة دنانري ،
رد قائ ًال:
فلما عوتب يف ذلك َّ
(((2
لِّيت عليه؟ واهلل ال أطور به ما مسر
«أتأمروين أن أطلب النصر باجلور فيما ُو ُ
يت بينهم ،فكيف وإمنا املال
مسري( ((2وما َّأم جن ٌم يف السماء جنمًا ،ولو كان املال مايل لس ّو ُ
مال اهلل! ،أال وإن إعطاء املال يف غري حقه تبذير وإسراف ،وهو يرفع صاحبه يف الدنيا
ويضعه يف اآلخرة ،ويكرمه يف الناس ويهينه عند اهلل»(.((2
وكان هذا أول ما أنكروه من كالمه  ،Fوأورثهم الضغن عليه ،وكرهوا عطاءه
وقسمه بالسوية ،وقد ختلف عن هذه القسمة يومئذ طلحة والزبري ،وعبداهلل بن عمر،
وسعيد بن العاص ،ومروان بن احلكم ،ورجال من قريش وغريها.
عليا يف ناحية املسجد ،فقال هلما :نشدتكما
فبعث إىل طلحة والزبري وكانا معتزلني ًّ
ري
اهلل هل جئتماين طائ َعني للبيعة ودعومتاين إليها وأنا كار ٌه هلا؟ قاال :نعم ،قال :غ َ
ربين وال مقسو َرين ،فأسلمتما يل بيعتكما ،وأعطيتماين عهدكما؟ قاال :نعم ،قال :فما
جم َ
دعاكما بع ُد إىل ما أرى؟ ،قاال :أعطيناك بيعتنا على ألاَّ
تقضي األمور وال تقطعها دوننا،
َ
وأن تستشرينا يف كل أمر وال تستبد بذلك علينا ،ولنا من الفضل على غرينا ما قد علمت،
فأنت تقسم القسم وتقطع األمر ،ومتضي احلكم بغري مشاورتنا وال علمنا ،فقال F
هلما :لقد نقمتما يسريًا وأرجأمتا كثريًا فاستغ ِفرا اهلل يغفر لكما ،أال ختربانين ،أدفعتكما
عن حق وجب لكما فظلمتكما إياه؟.
قاال :معاذ اهلل! ،قال :فهل استأثرت من هذا املال لنفسي بشيء؟ ،قاال :معاذ اهلل!،
ضعفت عنه؟ ،قاال :معاذ اهلل! ،قال:
حق ألحد من املسلمني فجهلُته أو
قال :أفوقع حك ٌم أو ٌّ
ُ
فما الذي كرهتما من أمري حىت رأيتما خاليف؟
( ((2االختصاص ص  ،152أمايل الطوسي ص  686حديث رقم  ،1457املناقب البن شهراشوب .111/2
( ((2ال أطور به :ال أقربه وال أعمل به ،أي اجلور.
( ((2ما مسر مسري :أي ما اختلف الليل والنهار.
( ((2هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان خ  126ص .172
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قاال :خالفك عمر بن اخلطاب يف القسم ،إنك جعلت حقنا يف القسم كحق غرينا،
وس ّويت بيننا وبني من ال مياثلنا ،فيما أفاء اهلل تعاىل علينا بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا
عليه خبيلنا ورجلنا ،وظهرت عليه دعوتنا ،وأخذناه قسرًا قهرًا ممن ال يرى اإلسالم إ ّال
كرهًا.
فقال هلما  :Fفأما ما ذكرمتاه من االستشارة بكما ،فواهلل ما كانت يل يف الوالية
فتختلف ا ُأل ّمة ،فلما
أردكم
رغبة ،ولكنكم دعومتوين إليها وجعلتموين عليها،
َ
فخفت أن َّ
ُ
فأمضيت ما د ّالين عليه واّتبعُته ،ومل أحتج
نظرت يف كتاب اهلل وسنة رسوله
أفضت إيلَُّ ،
ُ
إىل آرائكما فيه وال رأي غريكما ،ولو وقع حك ٌم ليس يف كتاب اهلل بيانه ،وال يف السنة
برهانه ،واحتيج إىل املشاورة فيه لشاورتكما فيه ،وأما القس ُم واألسوُة فإن ذلك أمر مل
وجدت أنا وأنتما رسول اهلل  Cحيكم بذلك ،وكتاب اهلل ناط ٌق
أحكم فيه بادئ بدء ،قد ُ
به ،وهو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تزنيل من حكيم محيد،
جعلت َف ْيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا ،سوا ًء بيننا وبني غرينا ،فقدميًا
وأما قولكماَ :
يفضلهم رسول اهلل  Cيف
سبق إىل اإلسالم قو ٌم ونصروه بسيوفهم ورماحهم ،فلم ِّ
القسم ،وال آثرهم بالسبق ،واهلل سبحانه ٍ
موف السابق واملجاهد يوم القيامة أعماهلم ،وليس
لكما واهلل عندي -وال لغريكما -إ ّال هذا ،أخذ اهلل بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق ،وأهلمنا وإياكم
حقا فأعان عليه ،ورأى جورًا فر ّده ،وكان عونًا للحق
الصرب ،مث قال :رحم اهلل امرأً رأى ًّ
على من خالفه(.((2
ويف التوجهات االجتماعية:

يعترب اإلمام املجتمع اإلسالمي بكافة مك ّوناته ،وحدة إنسانية متكاملة فيما بينها ،ال
مسلم وذ ّمي ،فالناس كلهم عبيد اهلل سبحانه ،خلقهم
فرق لديه بني عريب
وأعجمي ،وال بني ٍ
ٍّ
ّاس} ،وقال رسول اهلل
من طينة واحدة ،وخاطبهم القرآن الكرمي بقوله تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
« :Cأيها الناس ،كلكم آلدم وآدم من تراب ،ال فضل لعريب على أعجمي ،وال ألبيض
على أسود إ ّال بالتقوى والعمل الصاحل».
علي  Fملالك األشتر ،عندما أرسله واليًا
وقد جاء يف فقرة من عهد أمري املؤمنني ٍّ
تكونن عليهم
على مصر ..« :وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم ،وال ّ
ري لك يف اخللق»(.((2
سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم ،فإهنم صنفان :إما أ ٌخ لك يف الدين ،أو نظ ٌ

( ((2شرح هنج البالغة لعبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل ،ج 7ص .36
( ((2هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان ص  ،434ويعترب هذا العهد منهج عمل كامل متكامل
للوالة واحلكام ،حيتوي على األسس العامة للسياسات اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
والقانونية وحقوق اإلنسان.
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ومن هذا املنطلق ،كان  Fيعم اجلميع بعدله واملساواة بينهم يف احلقوق ،وال يفرق
بينهم يف املكانة واملزنلة ،وهو القائل« :القوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه،
قوي عندي حىت آخذ احلق له» ،وقال يف كتابه إىل األسود بن قطبة ،صاحب
والضعيف ٌّ
جند حلوان« :أما بعد ،فإن الوايل إذا اختلف هواه منعه ذلك كثريًا من العدل ،فليكن أمر
الناس عندك يف احلق سواء ،فإنه ليس يف اجلور عوض عن العدل»(.((2
ومن ِحكَمه « :Fال يكون العمران حيث جيور السلطان»(.((2
وعمل  Fعلى ترسيخ مفهوم احلرية جبميع أشكاهلا ،وجلميع أصناف الناس ،ومن هنا
جاءت صرخته العالية يف الناس« :إن آدم مل يلد عبدًا وال أم ًة وإن الناس كلهم أحرار»(.((2
رب يا بن
دخل عبداهلل بن عباس على أمري املؤمنني  ،Fفابتدره قائ ًال :أعندك خ ٌ
عباس؟ قال :نعم ،رأيت طلحة والزبري  ..فقاطعه  Fقائ ًال :إهنما استأذناين يف العمرة،
استوثقت منهما باألميان ألاَّ يغدرا ،وال ينكثا ،وال ُيحدثا فسادًا ،واهلل
فأذنت هلما بعدما
ُ
ُ
يا بن عباس ما قصدا إلاّ الفتنة ،فكأين هبما وقد صارا إىل مكّة ليستعينا على حريب،
علي أمري ،ويسفكان دماء شيعيت وأنصاري.
وسيفسد هذان الرجالن َّ
أذنت هلما؟ وهلاَّ حبستهما
فقال ابن عباس :إذا كان األمر عندك كذلك ،فلم َ
وكفيت املسلمني ش ّرمها؟.
وأوثقتهما باحلديد،
َ
فقال  :Fيا بن عباس ،أتأمرين أن أبدأ بالظلم ،وبالسيئة قبل احلسنة ،وأن أعاقب
على ِّ
علي من
الظنّة والتهمة ،وآخذ بالفعل قبل كونه؟! كلاَّ واهلل ،ال ُ
عدلت عما أخذ اهلل َّ
أذنت هلما وأعرف ما يكون منهما ،لكنين
احلكم بالعدل ،والقول بالفصل ،يا بن عباس ،إنين ُ
استظهرت باهلل عليهما ،واهلل ألقتلنّهماِ ،
وليخي َب َّن ظنُّهما ،وال َيل َقيان من األمر ُمنامها ،فإن
ُ
(((3
علي .
اهلل يأخذمها بظلمهما يل ،ونكثهما بيعيت ،وبغيهما َّ
وروى الطربي يف تارخيه ،أنه بينما كان اإلمام  Fذات يوم خيطب الناس على
املنرب ،إذ قام رجل من جانب املسجد فنادى :ال حكم إ ّال هلل ،وقام آخر فقال مثل قوله،
علي  :Fاهلل أكرب ،كلمة حق يراد
مث تواىل بعدمها عدة رجال يقولون مثل قوهلما ،فقال ٌّ
هبا باطل ،أما إن لكم عندنا ثالثًا ما صحبتمونا :ال مننعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها
امسه ،وال مننعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم حىت تبدؤونا ،مث رجع إىل
مكانه الذي كان فيه من خطبته(.((3
( ((2هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان ص .458
( ((2غرر احلكم ،احلكمة رقم .10791
( ((2حبار األنوار  ،134 /32حديث رقم  ،107الكايف  69 /8حديث رقم .26
( ((3كتاب اجلمل ص .166
( ((3تاريخ الطربي  ،73 /5البداية والنهاية  ،282 /7الكامل يف التاريخ  ،398 /2السنن الكربى /319 /8
 ،16763دعائم اإلسالم .393 /1
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عليا  Fكان جالسًا يف أصحابه ،فمرت هبم
وروى ابن شهر آشوب يف مناقبه ،أن ًّ
امرأة مجيلة ،فرمقها القوم بأبصارهم ،فقال  :Fإن أبصار هذه الفحول طوامح ،وإن
ذلك سبب ِهباهبا( ،((3فإذا نظر أحدكم إىل امرأة تعجبه فليالمس أهله ،فإمنا هي امرأة
كامرأته ،فقال رجل من اخلوارج :قاتله اهلل كافرًا ما أفقهه! ،فوثب القوم ليقتلوه ،فقال
بسب ،أو عف ٌو عن ذنب(.((3
سب ٍّ
هلم  :Fرويدًا ،إمنا هو ٌّ
ومن هذا املنطلق كذلك ،فقد سعى  Fإىل حتقيق العدالة واملساواة بني الناس
يف القضاء أيضًا ،فقد مضى عبيداهلل بن احلر اجلعفي ،بعد مقتل عثمان إىل معاوية يف
حبا لعثمان ،وكانت له زوجة يف الكوفة ،فلما طالت
الشام ،وقاتل معه أمري املؤمنني ًّ
علياًّ ،
غيبته عنها ،ز ّوجها أخوها لعكرمة بن اخلبيص ،فلما علم عبيداهلل بذلك ،قدم إىل الشام،
عدونا؟
علي  ،Fفلما مثل أمام علي عاتبه قائ ًال:
َ
ظاهرت علينا َّ
وخاصم أخاها إىل ٍّ
برد زوجته إليه ،وكانت حام ًال،
علي ِّ
فقال :أمينعين ذلك من عدلك؟ قال :ال ،فقضى ٌّ
وبالولد لعكرمة(.((3
وجاءه يومًا جعدة بن هبرية فقال :يا أمري املؤمنني ،يأتيك الرجالن ،أنت أحب إىل
أحدمها من نفسه -أو من أهله وماله ،-واآلخر لو يستطيع أن يذحبك لذحبك ،فتقضي
هلذا على هذا -أي ملبغضك على حمبك ،-فقال له  :Fإن هذا شيٌء لو كان يل فعلت،
ولكن إمنا ذا شيٌء هلل(.((3
عليا  Fوجد درعًا له عند نصراين ،فأقبل به إىل شريح القاضي ،وقال:
وروي أن ًّ
لعلي:
هذه درعي ،فقال النصراين :ما هي إال درعي ومل يكذب أمري املؤمنني ،فقال شريح ٍّ
ألك بّينة؟ قال وهو يضحك :ال ،فأخذ النصراين الدرع ومشى يسريًا ،مث عاد وقال :أشهد
أن هذه أحكام األنبياء ،أمري املؤمنني ق ّدمين إىل قاضيه وقاضيه يقضي عليه؟!.
علي
مث أسلم واعترف أن الدرع سقطت من ٍّ
علي عند مسريه إىل صفِّني ،ففرح ٌّ
(((3
بإسالم النصراين ،ووهب له الدرع وفرسًا ،فشهد معه قتال اخلوارج .
يف التوجهات القضائية:

انصب اهتمام أمري املؤمنني  Fيف هذا اجلانب ،على إصالح نظام القضاء ،ووضع
َّ
الئحة حبقوق الناس يرجع إليها القضاة ،ففي حال اخلصومة بني مسلم ومسلم ،أو بني

( ((3هباهبا :هياجها.
( ((3املناقب البن شهراشوب  ،113 /2هنج البالغة ،مجع الشريف الرضي ،حتقيق علي أنصاريان ،حكمة
رقم  412ص .555 - 554
( ((3الكامل يف التاريخ .25 /3
( ((3تاريخ اليعقويب .306 /2
( ((3الكامل يف التاريخ .443 /2
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مسلم وذمي فاملرجع هو القرآن ،وأما يف حال اخلصومة بني ذ ّم ٍّي وذ ّم ٍّي ،فاملرجع يف القضاء
بينهما هو الكتاب الذي يدينون به ،ما مل يرضوا باالحتكام إىل القرآن.
وكذلك اهتم  ،Fباختيار القضاة املعروفني بالعلم والتقوى والعدل ،وإبعاد ما سواهم
عن س ّدة القضاء ،وباصطحاب الوايل الصاحل العادل ،للقاضي الصاحل العادل ،تنتظم أمور
الناس ،وتستقر العدالة يف املجتمع ،يف ظل املساواة بني مجيع شرائح املجتمع أمام القانون.
ويعترب عهد أمري املؤمنني ملالك األشتر ،حني ولاَّ ه على مصر ،وثيقة صادقة ناطقة
مبا م ّرت اإلشارة إليه ،وقد ورد فيه قوله « :Fمث اختر للحكم بني الناس أفضل رعيتك
حيصر
يف نفسك ،ممن ال تضيق به األمور ،وال ّ
متحكه اخلصوم ،وال يتمادى يف الزلّة ،وال َ
من الفيِء إىل احلق إذا عرفه ،وال تشرف نفسه إىل طمع ،وال يكتفي بأدىن فهم دون أقصاه،
ربمًا مبراجعة اخلصم ،وأصربهم على
وأو َق َفهم يف الشبهاتَ ،
وآخذَهم باحلجج ،وأقلّهم ت ّ
تكشف األمور وأصرمهم عند اّتضاح احلكم ،ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء،
ُّ
(((3
وأولئك قليل» .
مث أمره  Fمبراقبته وتعهد أقضيته ،والسخاء يف البذل له حىت ال حيتاج للناس،
يقول يف عهده له:
«مث أَكِثر تعاهد قضائه ،وأَ ِ
فسح له يف البذل ما يزيح علّته ،وتقل معه حاجته إىل
خاصتك ،ليأمن بذلك اغتيال
الناس ،وأعطه من املزنلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من ّ
الرجال له عندك»(.((3
وأمري املؤمنني  ،Fهو أول من أسس ما مسي فيما بعد باملحكمة العليا ،فقد ورد يف
عهده السابق ملالك األشتر« :وليس لقاضيني من أهل امللّة أن يقيما على اختالف يف احلكم،
دومنا رفع ذلك إىل ِّ
ويل األمر فيكم ،فيكون هو احلاكم مبا علّمه اهلل ،مث جيتمعان على
(((3
حكمه فيما وافقهما أو خالفهما» .
علي  Fالقضاة كثريًا ،من اجلور يف األحكام اليت يصدروهنا على الناس،
وقد حذّر ٌّ
ومن أقواله املأثورة عنه يف هذا املجال:
(((4
«من جارت أقضيته ،زالت قدرته» .
«أفظع شي ٍء ظلم القضاة»(.((4
كما كان  Fيأمر بإقامة احلدود على القريب والبعيد ،دون متييز وال استثناء ،فقد
( ((3هنج البالغة ،حتقيق علي أنصاريان ،الكتاب رقم  53ص .442
( ((3املصدر السابق ص .443
( ((3حتف العقول ص .136
( ((4غرر احلكم ،حكمة رقم .7943
( ((4املصدر السابق حكمة رقم .3011
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عمتجملاو ةـلودلا ..حكومة اإلمام علي نموذجًا

«ثالث
روى ابن شهر آشوب يف مناقبه أن أمري املؤمنني  ،Fقال لعمر بن اخلطابٌ :
سواهن ،قال:
تركتهن مل ينفعك شيٌء
سواهن ،وإن
هبن كفتك ما
حفظتهن
إن
ّ
ّ
ّ
وعملت ّ
ّ
َ
هن يا أبا احلسن؟ قال :إقامة احلدود على القريب والبعيد ،واحلكم بكتاب اهلل يف
وما ّ
أوجزت
الرضا والسخط ،والقسم بالعدل بني األمحر واألبيض ،قال عمر :لعمري لقد
َ
وأبلغت»(.((4
َ
حدا ،فزاده قنرب ثالثة أسواط ،فأقاده
وحدث أنه  Fأمر قنربًا أن يضرب رج ًال ًّ
علي  Fمن قنرب ثالثة أسواط(.((4
ٌّ
وكان  Fقد استقضى يف خالفته ُش َرحيًا القاضي ،ورمبا باشر القضاء بنفسه يف
بعض األمور ،حيث كانت له يف الكوفة ِد ّك ٌة معروفةٌ ،تسمى ( ِد ّكُة القضاء).
هذه دراسة موجزة لتوجهات وتوجيهات اإلمام علي  ،Fلإلصالح يف كافة جماالت
وأمور الدولة وا ُأل ّمة اإلسالمية ،واحلمد هلل رب العاملني T

( ((4املناقب البن شهراشوب ج 2ص.147
( ((4الكايف للشيخ الكليين ج 7ص  260احلديث رقم .1
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مشعة أمل
االحتجاجات الشعبية ..قراءة لعهد جديد
الشيخ صاحب الصادق*

متامًا عندما كان أباطرة األنظمة العربية يتربعون بزهو وخيالء على عروشهم
الفرعونية وهم ينفضون أيديهم من قضايا األمة اليت سلّموها مجلة وتفصي ًال بيد أمريكا..
راعية األنظمة الطاغية واملستبدة يف املنطقة.
ومتامًا عندما كانت بعض النخب السياسية تلهث وراء أصحاب السلطة واملال ،متلهفني
إلشراكهم يف اللعبة السلطوية ،حىت ولو كان بثمن التخلي عن املبادئ واألهداف ،واالكتفاء
بالشعارات املظهرية ،ملواصلة استدرار الرزق من خزينة السلطان من جهة ،ولتزويق أعىت
األنظمة استبدادًا مبساحيق الدميقراطية والتعددية الزائفة.
البث الفضائي تلحس قصاع وزراء إعالم
ومتامًا عندما كانت املؤسسات املشرفة على ّ
السالطني يف إغالق هذه القناة ،والتشويش على األخرى ،وطرد الثالثة من نادي القنوات
الفضائية ،هبدف احتكار األجواء اإلعالمية العربية ،يف عال ٍَم قفز بعيدًا إىل التحرر من كل
القيود السلطوية اليت تع ّودت األنظمة فرضها على األقالم واألفواه واألبصار واألمساع.
وعاظ السالطني هنا وهناك يبتدعون فتاوى مل يزنل اهلل هبا من
ومتامًا عندما كان ّ
سلطان لتعزيز قوائم العروش الطاغية املستبدة اليت يطلقون على املتربعني عليها عنوان
(أويل األمر) زورًا وهبتانًا.
* كاتب وباحث ،اهليئة االستشارية ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة اإلمام القائم العلمية ،العراق.
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لمأ ةعمش :االحتجاجات الشعبية ..قراءة لعهد جديد

متامًا عند كل هذا وذاك يتفجر الشارع العريب بشبابه وشاباته -انطالقًا من تونس
ومصر -ليشطب بقلم الوعي واإلرادة على كل املعادالت العربية اخلانعة يف القصور الفخمة
املترهلة ..وليوقظ األباطرة -الذين ولد بعضهم ملكًا أو أمريًا ،والبعض اجلمهوري اآلخر
رشح نفسه وانتخبها لعدة مرات وهو يع ّد أوالده لوراثة العرش -ليوقظهم على وقع أصوات
مل يألفوها طوال عقود متمادية من الزمن :الشعب  -يريد  -إسقاط  -النظام!!
عجبًا ..ملاذا يريد الشعب هذا الشيء الغريب؟
وأساسًا :هل فع ًال الشعب يريد هذا أم هو افتراء يبثه الدخالء والعمالء باسم الشعب
املسكني؟
ّإن وزراء اإلعالم ورؤساء املباحث واملخابرات يكتبون يف تقاريرهم اليومية :إن الشعب
سبح حبمد السلطان ليل هنار ،وكل األمور تسري على ما يرام .والعم سام ،وأصحاب
ُي ِّ
تفان
العيون الزرقاء ،وأبناء يعقوب كلهم راضون عن أداء األنظمة لألدوار املرسومة هلا بكل ٍ
وإخالص ..إذن ،فهذا الصوت دخيل ..وقد ال يكون صوتًا من بشر ،بل هو تسجيل ُي َبث
لتعكري األجواء!!
وبعد فترة اكتشف أحد سالطني جنوب اجلزيرة العربية :أن انطالق هذه األصوات
ُتديرها غرف عمليات يف واشنطن وتل أبيب.
وكان هذا من أعظم اكتشافات القرن ،إذ أزاح الستار عن أعقد معادلة عاشتها
املنطقة العربية منذ اغتصاب فلسطني حىت اليوم ..حيث عرفنا بذلك أن سالطني بالدنا
الوراثيني واجلمهوريني على حد سواء -كانوا منهمكني يف التخطيط والعمل من أجلحترير القدس ودحر العدو الصهيوين طوال العقود املاضية إال أن الشعوب املرتبطة بغرف
عمليات واشنطن وتل أبيب كانت هي العقبة أمام هذا اإلجناز العظيم الذي أقسم زعماؤنا
البواسل على االلتصاق بالكرسي إىل آخر حلظة من حياهتم لتحقيقه!
حقا إن املستبد ال يرى شيئًا أبعد من روثة أنفة .إن مشكلة العامل العريب كانت
ًّ
والتزال -تكمن يف االستبداد اجلامث على صدره.فعندما اضطر االستعمار املباشر على الرحيل من بالدنا حتت ضغط الشعوب من
جدا من
جهة ،وألن الثمن املدفوع بإزاء استمرار االستعمار املباشر كان قد أصبح باهضًا ًّ
جهة أخرى ،زرع وراءه أنظمة استبدادية حىت النخاع .وسواء كانت وراثية أم مجهورية،
فقد أتقنت اللعبة باستغالل اجلهل والتخلف اللذين كان يلقيان بظالهلما الثقيلة على بالدنا،
وبدعم اخلربة السياسية واالستخباراتية املستوردة.
استغلت السلطات يف بالدنا صمت األكثرية من أبناء الشعب لتجيريه يف مصلحتها
وتعزيز قوائم عروشها.
وبصراحة -وقد تكون هذه الصراحة مؤملةّ -إن الشعوب تتحمل القسط األكرب من
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مسؤولية استمرار األنظمة االستبدادية وتربعها على العروش حلقب طويلة دون أي تغيري
ُيذكر؛ ذلك ألن انشغاهلا بالبحث عن الرزق اليومي ،ونسبة ضئيلة من العيش املادي املحفوف
يف أكثر األحيان -بالصعوبات واملشاق ،وتوجيه اهتماماهتا إىل األمور اهلامشية يف احلياة،والغفلة التامة عن الكرامة اإلنسانية اليت استباحتها السلطات املستبدة ،والتغاضي عن سحق
احلريات ،والسكوت عن عمليات النهب الواسعة بواسطة البطانات امللتفة حول العروش،
كل تلك شكَّلت األجواء املناسبة لنمو شجرة االستبداد اخلبيثة ومد جذورها يف أعماق حياة
الشعوب .واآلن وحيث تسلَّحت الشعوب بالوعي واإلرادة وكسرت حواجز الصمت والغفلة،
تفرط به ،فالعودة
وحتركت يف االجتاه الصحيح ،عليها أن حترص على هذا السالح ،وألاَّ ِّ
َّ
إىل الوراء ،واالنغماس من جديد يف غياهب الصمت والغفلة ،جرمية ال ُتغتفر حبق الذات
واألجيال القادمة .إن املسؤولية الكربى -بعد الثورة نفسها وإجناحها -هي املحافظة على
وعي الثورة والتش ّبع بروح التغيري واإلصالح املستمرين.
وهبذا الصدد أمام الشعوب اليت حتررت -كشعيب تونس ومصر املجيدين -خطران
كبريان يهددان املكاسب اليت ُرويت بدماء الضحايا األبرياء الذين أعطوا أرواحهم ودماءهم
مثنًا باهضًا للحرية والكرامة.
اخلطر األول هو حماوالت بقايا األنظمة الفاسدة املندحرة لاللتفاف على أهداف
الثورة وإيقاف عجلة التغيري عن التقدم إىل األمام ،بل وإعادهتا إىل الوراء إن وجدوا
إىل ذلك سبي ًال ،وطريقهم إىل ذلك :الرموز اليت مل تسقط حىت اآلن وظلت تراوغ يف
مكاهنا بانتظار الفرص الساحنة لالنقضاض على مكاسب الثورة ،إىل جانب املؤسسات اليت
رعتها األنظمة الفاسدة واستندت إليها يف تعزيز دعائم االستبداد والديكتاتورية كاملؤسسات
اإلعالمية ،واألمنية ،واالستخبارية ،واحلزبية ،وما شاكل ..إن الثورة ال تضمن استمرارها
وبقاءها إلاَّ بالتخلص من عبء هذه الرموز واملؤسسات بشكل عام .والتغاضي عن هذا
اخلطر وعن َدرئة هو املوت املحّتم للثورة ،وإهدار دماء الضحايا اليت سقت شتالت التغيري
يف ساحات االعتصام وحتدي الطغيان.
أما اخلطر الثاين ،فيكمن يف املواقف احلقيقية للدول الغربية وأمريكا من انتصار
احلراك الشعيب .فرغم التعاطف اإلعالمي ،والتصرحيات السياسية الرمسية املعلَنة املؤّيدة
شعبيا ،إال أن هذا الظاهر ال يعكس بالضرورة
بشكل من األشكال لرحيل األنظمة املنبوذة ًّ
املوقف احلقيقي الذي يتخذه الغرب وأمريكا خلف الكواليس ويف الدوائر االستخباراتية ويف
اللقاءات واالتصاالت اخلاصة برموز األنظمة املنبوذة ،فالغرب يهمه أو ًال وقبل كل شيء
مصاحله يف املنطقة ،وهذه املصاحل مق ّدمة على شعارات الدميقراطية واحلرية وحقوق
اإلنسان ،واليت ُتستخدم لالستهالك اإلعالمي يف أغلب احلاالت ،إمنا املهم عندهم يف
النهاية هو ضمان املصاحل وعدم املساس هبا .ولذلك فعلى شعيب تونس ومصر -ومن حذا
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والتمسك بقوة مبكاسب الثورة
حذومها -أخذ احليطة واحلذر يف التعامل مع القوى األجنبية،
ّ
والتغيري ،واإلصرار على حفظها وتعزيزها يف الواقع السياسي واالجتماعي.
وكلمة أخرية :إذا كان التغيري يف تونس ومصر قد أوقد مشعة األمل يف نفوس الشعوب
املقهورة واملضطه َدة هببوب رياح التغيري واإلصالح يف بالدها ،فإن علينا مجيعًا أن نعرف
حقيقة هامة ،وهي أن رياح التغيري يف البالد األخرى ال تكون بسهولة هبوهبا يف تونس
ومصر ،بل سوف يكتنفها الكثري من التحديات والصعوبات والتضحيات ،ألن األنظمة ومن
يسندها من القوى اخلارجية فتحت عيوهنا جيدًا ،وأخذت ختطط من أجل التصدي للرياح
اآلتية من ساحات التغيري واإلصالح لتطويل أعمارها يومني آخرين.
ولكن باالستعانة باهلل تعاىل ،واإلرادة الفوالذية اليت انطلقت من وراء أسوار الصمت
والغفلة ،وبروح التحدي واالستقامة ،ستقطف الشعوب املضط َه َدة مثار حتركها الطيب
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء T
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منتدى البصائر

احلراك اجلماهريي
قراءة يف مستقبل اإلصالح والتغيري يف األمة
كلمة املنتدى

تواكب األمة اإلسالمية اليوم هبوب رياح التغيري واإلصالح السياسي واالجتماعي،
تلك الرياح اليت بدأت دوامتها من (سيدي بو عزيز) يف تونس ،فما لبثت أن اجتاحت مصر،
ووصلت إىل ليبيا والبحرين واليمن وسوريا واألردن ،وقد آتت بعض مثارها يف مناطق مثل
تونس ومصر ،وال زالت تصارع من أجل النجاح يف مناطق أخرى.
واملثقف -الديين وغري الديين -يرى نفسه إزاء هذه التغريات أمام مسؤولية عظيمة
تتطلب منه البوح ال الصمت ،والفعل ال السكون ،واملوقف ال التف ّرج ،وأن ُيغين هذه
املسرية بفكره :قراء ًة واستلهامًا وتوجيهًا ومشارك ًة فاعل ًة دينامية ،ويرى نفسه أمام حلظة
مصرييا رائ ًدا ،رّبما مل تشهده األمة منذ قرون يف حياهتا السياسية
تارخيية هامة ،وحد ًثا
ًّ
واالجتماعية أو يف اجتماعها السياسي ،فهو يشهد قيام حركة شعبية تغيريية استفاقت
لتطيح بالكثري من العروش اليت ُع ّبر عنها بـ(الراسخة) ،و(املستقرة) ،وتسعى لرسم خارطة
جديدة يف القيم والفكر والفعل م ًعا ،واإلسهام يف عملية التنظري والتطبيق على ح ّد سواء،
يف مشهد حيكي سأمها من تلك الدساتري الباردة اليت قضت على األمة بالسكون واخلدر
كممت حرية الفكر وحرية
والتخلف ،وحيكي سأمها من تلك التطبيقات الديكتاتورية اليت َّ
التعبري وحرية الفعل.
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وهكذا استفاقت يف األمة حركة إصالحية تغيريية ُيجمع املحللون على أنّها متّيزت
بسمات منها:
 التحرك الشعيب اجلماهريي بد ًال من النخبوي والفئوي. سيادة الطابع الشبايب ،والتحلي مبواصفات التغيري الناجح بد ًءا من اإلصرار علىالوصول إىل اهلدف ،ومرو ًرا بامتالك الرؤية واحلكمة والشجاعة والسلم ،وانتهاء باملشاركة
يف تشكيل املنظومة القيمية واملعرفية للدستور اجلديد ،واملسامهة الفعلية يف قيادة دفة
السياسة واحلكم.
ومن مث آثرنا -يف جملة البصائر ،-وحنن نعيش هذه األحداث العظيمة املفصلية اليت
مت ّر هبا األمة ألاَّ نف ّوت هذه األحداث دون القيام بقراءة واعية مركزة هلا ،تسعى لتلمس
مكامن القوة ،ومعرفة مناطق الضعف؛ لتكريس أوالها يف جسد األمة ،وتاليف ثانيها.
وسعينا من أجل الوصول إىل هذه القراءة املعقمة للواقع ،واستشراف املستقبل ،أن
نقدم جمموعة من األسئلة لنخبة من األعالم واملطلعني؛ ليسهموا يف عملية العطاء املعريف
والترشيد العملي هلذه النهضة الفريدة الواعدة ،ع ّل اهلل يكحل عني أمتنا برؤية مثارها
يانعة.
أجبديا:
ويشاركنا يف هذا املنتدى احلواري ًّ
 مساحة الشيخ حسن موسى الصفار :عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي،من أبرز علماء الشيعة شرق السعودية ،أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية ،له العديد
من البحوث والدراسات املنشورة يف الصحف واملجالت ،من أعماله :التعددية واحلرية يف
اإلسالم ..حبث يف حرية املعتقد وتعدد املذاهب.
 مساحة الشيخ حيدر حب اهلل :عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،من لبنان،ماجستري يف علوم القرآن واحلديث من كلية أصول الدين يف إيران ،أستاذ البحث اخلارج يف
احلوزة العلمية يف قم ،وأستاذ يف تاريخ أصول الفقه وفلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد ،من
أعماله:نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي ..التكوين والصريورة.
 الدكتور صالح الفضلي :أستاذ أكادميي يف جامعة الكويت ،ختصص نظم معلوماتوفلسفة ،باحث وكاتب ،له العديد من الكتابات والبحوث املنشورة يف اجلرائد واملجالت .من
أعماله :التفكري الناقد.
 مساحة الشيخ حممد حسن احلبيب :عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي،ناشط على املستوى االجتماعي والثقايف يف شرق السعودية .أستاذ الدراسات العليا يف حوزة
اإلمام القائم العلمية ،أشرف على إدارة احلوزة العلمية يف السيدة زينب  .Gله العديد من
البحوث والدراسات املنشورة يف املجالت الدراساتية .من أعماله :عاشوراء وعوامل التقريب
بني املسلمني.
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قراءة يف واقع األمة
1

ً
حراكا مجاهريي
منتدى البصائر :بدءًا ..تشهد الساحة العربية واإلسالمية
يطالب بالتغيري على املستوى السياسي ،وهذا احلراك رمبا يعرب عنه باالحتقان
الداخلي ،والنتائج اليت حققها هذا احلراك هي اإلطاحة بنظامي -تونس
ومصر -اللذين جثما على صدر األمة عقودًا من الزمن ،مل تشهد الساحة
العربية واإلسالمية خالهلا إال الظلم واالستبداد والتقهقر.
السؤال .هو :كيف تقرؤون هذا احلراك املطالب بالتغيري من حيث دالالت
مشوليته للعامل العريب واإلسالمي ،ومن حيث تأثري العامل الدويل ،وما هي
نتائجه املستقبلية؟.

الشيخ الصفار:

احلراك اجلماهريي الذي تشهده الساحة العربية واإلسالمية ،للمطالبة بالتغيري
السياسي ،هو استكمال حلركة التاريخ اإلنساين يف مواجهة االستبداد والطغيان ،ذلك أن
تاريخ البشرية يسري باجتاه حتقيق إنسانية اإلنسان ،وتعزيز حريته وكرامته.
وقد جتاوزت البشرية عرب مسريهتا الصاعدة كثريًا من حمطات الظلم واجلور ،كظلم
األنظمة اإلقطاعية اليت كانت سائدة يف أوربا خالل العصور الوسطى ،حيث كان النبالء
يفرضون سيطرهتم على األراضي والفالحني العاملني فيها ،وكان على الفالحني أن يؤدوا
مراسيم البيعة للسيد اإلقطاعي ،ليقروا بوالئهم له ويتعهدوا بالقتال من أجله ،ويزرعوا
األرض جبهدهم وعرقهم ليتنعم السيد اإلقطاعي بثمارها ونتاجها .وقد نشأ النظام
اإلقطاعي على يد العصابات اجلرمانية املقاتلة اليت كانت جتوب مساحات شاسعة يف أوائل
القرون الوسطى ،وكانت حيازة األرض تعين اهليمنة على الفالحني العاملني فيها ،واستمر
هذا النظام اإلقطاعي عدة قرون ،حىت جتاوزته البشرية بعد النضال والتطور االجتماعي،
وتالشت آخر آثاره من بعض أجزاء وسط وشرقي أوربا خالل القرن التاسع عشر.
كما واجهت البشرية ظاهرة الرق واالستعباد ،وما تعنيه من سحق إلنسانية اإلنسان
وامتهان لكرامته ،وكان الرق منتشرًا يف خمتلف أحناء العامل ،بسبب احلروب والصراعات،
مث جاءت أعمال القرصنة األوربية منذ أواسط القرن اخلامس عشر امليالدي ،على شكل
غارات ومحالت خطف منظمة ألبناء القارة األفريقية ،ونقلهم إىل أمريكا الشمالية ومناطق
أوربا لبيعهم كعبيد أرقاء ،واستمرت معركة البشرية ضد هذا الظلم الفادح منذ أواخر
القرن الثامن عشر امليالدي ،حيث أصدر جملس الثورة الفرنسي قرارًا بإلغاء الرق يف مجيع
املستعمرات الفرنسية ،مث جاء إعالن أبراهام لنكولن رئيس الواليات املتحدة األمريكية سنة
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1863م بتحرير الرق ،وكان ذلك من أسباب اغتياله سنة 1865م ،مرورًا باالتفاقية اليت
وقعت عليها الدول املشتركة يف عصبة األمم ملالحقة جتارة الرق واملعاقبة عليها سنة 1926م،
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل ،وانتها ًء باإلعالن العاملي حلظر الرق وجتارة الرقيق الذي
أصدرته عصبة األمم املتحدة عام 1948م .وختلصت البشرية من مآسي الرق واالستعباد.
ويف حمطة ثالثة واجهت البشرية ظلم االستعمار ،حيث زحفت موجات بشرية من
عسكريا ،وحتكم سيطرهتا على مواطين
األوربيني لتستوطن بلدانًا كثرية ،أو تستويل عليها
ًّ
تلك البلدان ،وكانت بدايات االستعمار األورويب مع القرن اخلامس عشر امليالدي من قبل
الربتغال وأسبانيا ،حيث جنحت الربتغال يف السيطرة على الربازيل ،وجنحت أسبانيا يف
السيطرة على أجزاء من أمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الالتينية ،ويف القرن السابع عشر
دخل اهلولنديون والربيطانيون على خط اهليمنة االستعمارية وجنحوا يف احتالل أندونيسيا
واهلند ،كما انضمت فرنسا إىل نادي املستعمرين.
وساعدت الثورة الصناعية وظهور القومية األوربية على توسع االستعمار يف هناية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،ليستوعب معظم أفريقيا وآسيا ،حيث تقامست
مناطقها خمتلف الدول األوربية :بلجيكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا وإيطاليا والربتغال
وأسبانيا ،كما احتلت الواليات املتحدة األمريكية الفلبني ،وضمت اليابان إىل إمرباطوريتها
كوريا وتايوان.
وهكذا عاشت معظم الشعوب يف ظل اهليمنة االستعمارية الغازية ،وحتركت اإلرادة يف
أوصال الشعوب املستعمرة ،وتوالت الثورات التحررية ،كما حترك الضمري اإلنساين على
املستوى العاملي ،لينحسر مد االستعمار وتنال الشعوب استقالهلا بعد معارك ضارية ،وكفاح
مرير ،وت ّوج ذلك قرار هيئة األمم املتحدة بتاريخ  14ديسمرب 1960م مبنح شعوب العامل غري
املستقلة حق تقرير املصري ،ويف نوفمرب 1961م أنشأت األمم املتحدة جلنة خاصة لتصفية
االستعمار ،وهكذا جتاوز قطار البشرية حمطة االستعمار ،ليقف يف مواجهة ظلم االستبداد،
حيث كانت معظم الشعوب ختضع لسلطة القوة دون أن يكون هلا رأي يف اختيار احلاكمني،
أو شكل نظام احلكم ،وال املشاركة يف اختاذ القرار وإدارة الشأن العام.
وخاضت الشعوب معركة انتزاع سيادهتا من أيدي املستبدين ،وأنتجت جتارب البشرية،
وتطور فكرها السياسي ،وتبلور إرادهتا يف احلرية والكرامة أمنوذج احلكم الدميقراطي،
الذي ينبثق من إرادة الشعب ،ويعرب عن رغباته ،وذلك باتفاق الشعب على دستور للحكم،
شعبيا ،ومتثيل الشعب يف اختاذ القرارات ،والفصل بني السلطات التنفيذية
وانتخاب السلطة ًّ
والتشريعية والقضائية ،واستقالهلا عن بعضها ،والتداول السلمي للسلطة.
وقد أصبحت معظم شعوب العامل تتمتع مبيزات هذا النظام الدميقراطي ،وختلصت
من مآسي االستبداد واحتكار السلطة ،إال من بعض الشعوب ومنها معظم جمتمعاتنا العربية
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واإلسالمية ال زالت يف مرحلة النضال والسعي النتزاع حريتها وحقوقها السياسية.
ويف هذا اإلطار نقرأ ما تشهده الساحة العربية واإلسالمية من حراك شعيب سياسي،
أنه تعبري عن إرادة هذه الشعوب وتطلعها لاللتحاق بركب املجتمعات البشرية ،اليت جتاوزت
عهود االستبداد ،وأصبحت تعيش حالة االستقرار السياسي واالجتماعي يف ظل أنظمة
دميقراطية ،هي أقرب لتطبيق مفهوم املواطنة ،وااللتزام حبقوق اإلنسان ،وحتقيق العدالة
واحلرية ،ومن مث إجناز التنمية والتقدم.
الشيخ حب اهلل:

ربرة والدوافع الكامنة خلف احلركة الثورية األخرية يف عاملنا
أعتقد ّأن العناصر امل ّ
العريب ال تقف عند حدود هذا البلد العريب أو ذاك؛ ألنّها مشتركة ،مع احلفاظ على
اخلصوصيات هنا وهناك ،مما ّ
يعطل بعض العناصر هنا لصاحل عناصر أخرى والعكس
هو الصحيح.
ولو عدنا قلي ًال إىل بعض هذه العناصر لوجدناها على نوعني:
 -1الدوافع الراجعة إىل تر ّدي حال الداخل العريب والوطين على الصعد السياسية
واالقتصادية ،وعلى مستوى احلريات وقضايا األمن والشباب وغري ذلك.
 -2الدوافع الراجعة إىل تر ّدي املوقف العريب والوطين إزاء القضايا الكربى اليت هت ّم
األمة وسيادهتا وكرامتها وعنفواهنا ،ويف مق ّدمتها القضّية الفلسطينية.
ربرات مشترك ًة بني بلداننا العربية ،فمن الطبيعي أن تترك احلركة يف
عندما تكون امل ّ
مصر وتونس تأثرياهتا على جممل هذه البلدانّ .إن فشل القومي والعرويب والقطري يف
تقدمي أمنوذج سليم يف التجربة العربية دفع مناذج أخرى للظهور هبدف صريورهتا بدي ًال
عن الوضع القائم املتر ّدي ،وإذا كان األمنوذج السلفي مل يقدر على اجتذاب الشارع العريب
يف جتربته السلطوية ،نظرًا ملا رآه املواطن العريب يف جتربة طالبان وباكستان وغريها من
انتكاسات وتداعيات وفشل على مستوى بناء اجلماعة واألوطان ،وإذا كان األمنوذج الصويف
صح التعبري -مل يقدر على حتسني أوضاع السودان ،وال أخرج املغرب اإلسالمي من
إذا ّفإن املجتمع العريب اجته فتر ًة لألمنوذج اإليراين بعد أن رأى بعض منجزاته ،السيما
مأزقهّ ،
على صعيد القضايا الكربى لألمة.
ويبدو يل ّأن النفخ يف النريان الطائفية قد ساعد على تضعضع الصورة احلسنة
خاصة -فتراجع تأثريه بشكل بارز يف الفترة
لألمنوذج الشيعي -إضافة إىل مشكالت داخلّية ّ
امللف العراقي ما ّد ًة دمسة ومركزًا خصبًا لبناء جدار الفصل بني املجتمعات
األخرية ،وشكّل ّ
العربية من جهة وهذا األمنوذج اجلديد من جهة ثانية ،ساعد على ذلك بعض املظاهر
السلبية اليت أبداها هذا األمنوذج يف السنوات األخرية عن نفسه ،السيما بعد االنتخابات
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األخرية يف إيران.
ّإن تراجع سلسلة مناذج كانت هلا ريادهتا من القومية إىل القطرية إىل السلفية إىل
الصوفية إىل الشيعية السياسية ،أو بناء املعوقات أمامها ،أ ّدى إىل حركة شعبية يف الوطن
العريب ال تنطلق من خلفية هذه األيديولوجيات ،وحتاول أن تف ّر من شيء إىل شيء مل
جتده يف مجيع أو أغلب هذه التجارب ،وهو قضايا اإلنسان اليومية وحاجاته األساسية من
احلرّيات والتعددية واحلقوق واملشاركة يف القرار واملوقف ،والتوزيع العادل للثروة وختفيف
ح ّدة الشرخ الطبقي القاتل وّ ...إن أغلب هذه النماذج مل يوفر استجاب ًة حقيقية وعميقة
هلذه احلاجات؛ هلذا جلأ الشباب العريب لصرخة تعرف ما ال تريد لكنها حىت اآلن ال تعرف
ماذا تريد؛ ألهنا مل ختتر بدي ًال واضحًا ميكن بناء الوضع عليه ،من هنا الحظنا سعيًا
غربيا لالستفادة من مشهد الفراغ األيديولوجي هذا رمبا لتكريس ما يشبه األمنوذج التركي
ًّ
املعتدل الذي يقدر على تلبية احلاجات العاطفية والدينية للشعوب العربية مع ح ّد معقول من
الرجولة السياسية يف القضايا املتعلّقة بفلسطني املحتلّة ،إىل جانب إسالمية معتدلة تتعاطى
الدميقراطية وتستطيع التعايش مع أش ّد أمناط العلمانية تط ّرفًا.
هنا يظهر العمل الدويل يف اشتغاله على َس ْوق هذه احلركات الشبابية الناهضة حنو
مناذج يف احلكم والتغيري تنسجم مع املصاحل الكربى للدول األجنبية والكيان الغاصب،
وأعتقد أنه إذا مل يشتغل أصحاب املشروع اإلسالمي احلركي على نقد ذايت جا ّد ليخرجهم
من جمموعة املفاهيم القاتلة يف االجتماع اإلسالمي ،فسوف يزداد الشرخ بني الشارع العريب
واحلركة اإلسالمية باملعىن العام ،ما سيع ّزز النفوذ اإلسالمي املتط ّرف أو النفوذ الليربايل
املشبوه ،ويزيد من صعوبة املوقف يف املستقبل.
الدكتور الفضلي:

من يستقرئ التاريخ اإلسالمي وخاصة يف شقه العريب جيد أن ظاهرة االستبداد كانت
هي العلة الرئيسية اليت عطلت تطور املجتمعات اإلسالمية والعربية .ونتيجة لتراكم حالة
االستبداد يف هذه املجتمعات كان البد أن تصل الشعوب إىل حالة االنفجار ،ومبا أن الشعوب
العربية يف جمملها تشترك يف هذه املشكلة فإن مطالب التغيري اليت كانت خافتة خرجت
كاملارد اجلبار لكي تنتشر يف املجتمعات العربية بشكل سريع ومفاجئ أذهل اجلميع .حسب
استقرائي ملا جيري فإنه لن يكون هناك دولة مستثناة من مطالب التغيري ،وإن كان ذلك
معيشيا وقمعًا
سوف يتم بوترية خمتلفة حبسب املجتمع ،فالدول اليت تعيش شعوهبا حرمانًا
ًّ
أمنيا سوف تكون هلا األولوية ،ومن مث تتبعها بقية الدول اليت تعيش شعوهبا حببوحة من
ًّ
العيش ،ولكنها لن تكون مبنأى عن مطالبات التغيري واإلصالح .وصمام األمان الذي سوف
جينب هذه الدولة أو تلك من عاصفة التغيري اجلذري هو إمكانية تداول السلطة فيها.

aaa
aaa
140

الحراك الجماهيري ..قراءة في مستقبل اإلصالح والتغيير في األمة

من يتابع جمريات األحداث يف الثورات العربية املتتالية يكاد جيزم أهنا ثورات انبثقت
من رحم الشعوب املحرومة ،وأن ليس للعامل الدويل تأثري عليها أو يف تسيريها ،فالدول
الكربى مصدومة مبا حيدث وانعكس ذلك يف التناقض والتخبط يف التصرحيات .عدم وجود
تأثري دويل يف قيام هذه الثورات ال يعين أن الدول الكربى ال تبذل جهد للتأثري يف سري هذه
الثورات من باب اخلروج بأقل اخلسائر ،وإنقاذ ما ميكن إنقاذه .أما ما خيص نتائج مطالب
التغيري اليت تبلورت كثورات مطالبة بتغيري النظام فإن توايل هذه االنتفاضات الشعبية
سوف يؤدي إىل تغيري شبه كامل للمشهد السياسي يف العامل العريب ،وسوف يقوم على
أنقاض النظام العريب القدمي ،أنظمة حتترم شعوهبا وتعطيها حقوقها.
الشيخ احلبيب:

حول الشعوب العربية من
احلراك الذي جيتاح املنطقة العربية هو حراك إجيايب هام َّ
متلق ومستكني ،ويف كثري من األحيان دمية أو ضحية ،إىل فاعل مؤثر يثأر لكرامته ويناضل
ٍّ
لنيل عزته ،ويقاوم من يصادر حريته ويسرق خرياته .فأصبح بذلك العبًا رئيسًا يف ساحة
الصراع املصريي.
وميكن أن تقرأ دالالت مشوليته للعامل العريب وتأثري العامل الدويل بأمور:
 -1يف البدء ينبغي أن نلتفت إىل أن الثقافة اليت ينتمي إليها اإلنسان العريب هي ثقافة
مناهضة لالستبداد ورافضة للظلم والقهر واإلذالل ،واملهم يف األمر أن هذه الثقافة ترتكز
يف األساس على نبع ال ينضب أبدًا أعين القرآن الكرمي والسنة النبوية قو ًال وفع ًال وتقريرًا،
ماض حافل بالبطوالت يف مقاومة الظلم ورفضه ،ويضاف إىل ذلك الواقع التارخيي
وعلى ٍ
القريب املناهض لالستعمار ،بل وكذلك احلاضر املقاوم للمحتلني واملستبدين.
كل ذلك جعل لثقافة النهضة وثقافة اإلصالح والتغيري واملقاومة حضورًا يف وعي هذا
اإلنسان وأخذت موقعًا متقدمًا على الصعيدين النظري والسلوكي.
وبالرغم من املحاوالت املتكررة اليت قامت هبا قوى االستبداد والظالم على طول
التاريخ من القمع والترغيب والعمل اجلاد على حتويل الدين إىل أداة لتدجني النفوس إال
أهنا باءت مجيعها بالفشل.
ولعل من أبرز الدالئل على ذلك هو ما قام به أصحاب النهضة من استعادة اجلمعة
ورمزيتها ،واملسجد ومنربه يف يوم اجلمعة ،بعد أن مت اختطافهما من قبل الدكتاتوريات
العربية.
وتعبد إىل يوم مميز يف كافة احلراكات
فيوم اجلمعة َّ
حتول من جمرد كونه يوم عطلة ُّ
العربية ،وأصبح أكثر أيام األسبوع قلقًا لألنظمة الدكتاتورية ،وحمطة من حمطات االستنفار
املشدد يف العديد من البلدان ،فأصبح هذا اليوم نذير شؤم عليهم متنوا أنه غري
األمين َّ
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موجود يف األسبوع أص ًال! خصوصًا ،وأن العد التنازيل لبقاء احلكام حيسب بأيام اجلمع،
فيقال :بقي على هذا مجعة أو مجعتني أو ثالث ...وهكذا.
حتول املسجد (بيت اهلل) إىل موقع حتتشد
هذا من حيث الزمان ،أما املكان فقد َّ
فيها اجلماهري املطالبة باحلرية والعزة والكرامة؛ لتعرب عن رأيها ،وتنطلق حنو التغيري أو
اإلصالح.
وهذا يعين أن املحاوالت اليت قامت هبا قوى الظالم يف عاملنا العريب قد أخفقت
يف إبعاد دور الدين والثقافة الدينية عن الثورة والتحرر ونيل احلقوق املشروعة كالعدالة
واملساواة .ومتكن الشبان العرب من خالل رمزية اجلمعة واملسجد من استعادة دورمها
املسروق من قبل السلطات السياسية .وأصبح املسجد ليس للتعبد فقط وليس للدعوة
للسلطان أو لطاعة ما يسمونه بويل األمر مهما طغى وجترب وعاث يف األرض فسادًا ،بل
هو بيت اهلل ُتستحضر فيه القيم اليت أرادها اهلل ،وُيعمل على تطبيقها ،وجامع لكل املسلمني
ُيعمل فيه على تدبري شؤوهنم ورعاية مصاحلهم وتداول أمرهم.
ُنوه إىل أن ما قيل ال يعين أن احلركات اإلسالمية هي من تقف وراء
وينبغي أن ن ِّ
احلراك النهضوي يف العامل العريب اليوم ،بل ما أردنا قوله هو :إن ثقافة املجتمعات العربية
هي ثقافة نابعة من الدين ،وهذه الثقافة هلا دور أساس يف هذه احلراكات ،فما حيصل اليوم
أعم من عمل احلركات اإلسالمية .نعم كان للحركات اإلسالمية الدور البارز يف مقاومة
إبعاد هذه الثقافة ،وكان هلا الدور املتميز يف نشرها وتعميمها ،والريادة لعقود خلت يف قيادة
الصراع مع قوى القهر واالستبداد.
 -2بدأت رحلة التحرر يف العامل العريب منذ زمن طويل ،وقدم العرب الغايل والنفيس
لنيل التحرر والوصول إىل املوقع املنسجم مع ثقافتهم ،واملكانة املناسبة هلم بني سائر
الشعوب املتقدمة.
وما حدث يف القرن املاضي من ثورات ضد املستعمر وتضحيات جسيمة أدت إىل
االستقالل (العراق 1932م  -لبنان 1943م  -ليبيا 1943م  -سورية 1946م  -اجلزائر
1954م  -تونس 1965م  -البحرين 1971م) .ويف مخسيناته من انتفاضات شعبية وانقالبات
عسكرية ،وتصاعد دور حركات التح ّرر يف البالد العربية؛ دليل على اإلرادة الصادقة واجلادة
املؤمل من كل تلك التضحيات الوصول
حنو االنعتاق من كل ألوان الظلم واالستعباد .وكان َّ
إىل دولة احلق والعدل واحلرية والقانون ،إال أن ما وقع مل ُيقصد وما قُصد مل يقع!!
ومع تنامي حالة االستبداد والقهر ،وتراجع التطوير والتنمية على خمتلف الصعد،
وتقدمي املزيد من التنازالت يف قضايا األمة ،واستمرار مسرية التحرر اليت أخذت ألوانًا
وأشكا ًال متنوعة؛ جاءت الثورة التونسية لتطلق شرارة احلراك عند خمتلف الشعوب
العربية.

aaa
aaa
142

الحراك الجماهيري ..قراءة في مستقبل اإلصالح والتغيير في األمة

وقد أبان التجاوب يف احلراك ،بل السرعة فيه ،أن هذه الشعوب متقاربة يف األمل
واألمل ،وأرادت من حراكها أن تبعث برسالة ملن قد يفهمها أو يعيها ،ومفادها أن األنظمة
االستبدادية مهما مجعت من أسباب القوة واجلربوت ،وأعدت من وسائل البطش واإلرهاب؛
فإن مصريها إىل زوال ،كما أهنا تؤكد أن الثورة والتغيري واإلصالح هو نتيجة لتراكم كمي
من اجلهد واجلهاد اليومي ضد القهر والظلم واجلربوت ،وأن هذا التراكم سيصل حلظة
يتحقق من ورائه النهوض الشامل.
 -3الشعوب العربية ليست مبعزل عما هو موجود يف العامل ،وما جيري اليوم فيه،
خصوصًا بعد أن ألغت ثورة االتصاالت كل احلواجز وأزاحت كل احلجب ،فمن الطبيعي أن
تتطلع الشعوب العربية لتجاوز حالة الدكتاتورية والظلم والتخلف القابع على شعوهبا والسري
حنو العدالة واحلق واحلرية والقانون.
وما أُجنز يف هذا املجال من أغلب شعوب العامل ميكن للشعوب العربية إجنازه،
خصوصًا وأن القوانني واملعاهدات الدولية من املفترض أهنا ُتعني على ذلك وتساعد عليه.
نعم ،يلحظ اإلنسان العريب أن بني األنظمة احلاكمة يف بالده والغرب ،وباخلصوص
الواليات املتحدة األمريكية ،مشتركات هتدف إىل إبعاد الشعوب عن دائرة الفعل والتأثري.
قدم الغرب نفسه من خالهلا إىل العامل ،إال أن املصاحل
وهذا وإن كان خمالفًا للقيم اليت ُي ِّ
بلحاظ األهم فاملهم جتعل األخرية تتقدم على غريها ،وإن ساهم ذلك يف انتهاك صارخ
لكل األعراف والشرائع اليت يتبنوهنا.
لذا أصبحت الدوائر الرمسية ،وكل ما متلك من أدوات سياسية أو إعالمية وغريها؛
عدمية التأثري ،خصوصًا بعد أن أثبتت للمرة األلف أهنا منحازة ملصاحلها فقط.
بقي الشق األخري من السؤال وهو :النتائج املستقبلية للحراك العريب فنقول:
سويا على ما ُي ِّثبت أنظمتها ،وإن أدى ذلك
إذا كانت األنظمة جتلس وتناقش وتعمل ًّ
سويا لالنعتاق مما
إىل االشتراك يف القمع والتنكيل بالناس؛ فمن حق الشعوب أن تعمل ًّ
هي فيه من القهر والظلم واإلذالل ،والتحرك كأمة تتجاوز األفخاخ الطائفية واإلقليمية
والعرقية .وكما هو واضح أن الشعوب العربية تتجه حنو ذلك ،وهذا ما يبشر مبستقبل
مزهر إن شاء اهلل.

عن اإلصالح
1

منتدى البصائر :األيقونة املستجدة (الشعب يريد تغيري النظام) تفتح الباب
على مجلة أسئلة؛ ما يتصل بسياق احلوار هو مقاربة مفهوم (اإلصالح) الذي
بات يقترب من (الثورة) ،أو ما ُيتداول يف أدبيات النهضة من اإلصالح الشمويل
واجلذري.
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كيف تنظرون لعملية اإلصالح من حيث املفهوم ،ومن حيث إمكانه؟.

الشيخ احلبيب:

قبل احلديث عن اإلصالح ينبغي التفريق بني النظام والسلطة ألنه املستهدف من عملية
اإلصالح ًّأيا كانت جذرية أم جزئية ،والفرق بينهما هو أن النظام يعين األسس اليت تقوم
عليها الدولة ،فيحدد شكلها وصفتها ودستورها وقوانينها ،أما السلطة فهي اجلهة اليت
حتكم البالد وترعى الشؤون العامة فيها من خالل النظام ،بغض النظر عن العدد فردًا أو
عدة أفراد.
وعليه حينما ينادي شعب من الشعوب بالتغيري أو باإلصالح ألي من األنظمة فهذا
يعين أنه اعترب نفسه املرجع للنظام وصاحب السيادة عليه ،وإن كانت مرجعيته تلك تستند
إىل أسس دينية أو اعتبارات عرفية أو غريها.
ومن الواضح أن األنظمة اجلمهورية تقرر سلفًا أن مرجعية النظام هو الشعب،
وبالتايل إذا قرر الشعب التعديل أو التبديل فاألمر من الناحية النظرية يعود إليه ،وإن كان
جدا من الناحية العملية؛ للتشابه الكبري بني النظام اجلمهوري يف البالد العربية
األمر عسريًا ًّ
والنظام امللكي يف املسلك العملي.
ويبقى اإلشكال يف األنظمة اليت تزعم أن مرجعيتها الدين ،أو أهنا تعتمد على الغلبة؛
ألن النظام فيهما ال يرى للشعب احلق يف إبداء الرأي والنظر يف النظام أو السلطة.
دينيا بقول مطلق إال إذا كان صادرًا عن املعصوم (النيب
ومع أننا ال جند نظامًا ًّ
واألئمة االثين عشر عند الشيعة اإلمامية) ،إال أن ِّادعاءات كثرية برزت إىل السطح يف
تارخينا اإلسالمي ومارست القهر والتسلط واالستبداد ،وهي ال تزال موجودة إىل زماننا
وإن كانت نادرة حىت أصبحت من ندرهتا صاحبة االمتياز.
وعليه فإن املناداة بأن (الشعب يريد) تستبطن أنه املرجع واألساس للنظام ،وعليه
يكون من حقه التغيري أو التطوير ما مل تصطدم مع األسس اليت ينتمي إليها ويدين هبا
كقيم الدين اإلسالمي احلنيف.
هذا من ناحية النظام أما من ناحية التغيري أو اإلصالح فنقول:
 -1ميكن القول بعدم الفرق بني مفهومي التغيري واإلصالح كمفردتني يف االستعماالت
الشرعية يف الكتاب والسنة ،فكال املفردتني وردتا ،ويفهم من االستعمال ،ولو مبساعدة
القرينة ،أن املراد منهما واحد ،وهو التحول واالنتقال من وضع معني غري مالئم إىل وضع
آخر مالئم .وقد يكون التحول :يف الشكل ،أو النوعية ،أو احلالة ،بغض النظر عن مستوى
اهلدم ودرجة البناء يف عملية االنتقال والتحول .فقد يتطلب التحول إىل هدم كلي وبناء
جديد خمتلف متامًا ،وقد ال حيتاج من اهلدم إال القليل ،وحينها يصح الترقيع والترميم،
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ورمبا اضطر اإلنسان إىل القبول باليسري من اإلصالح كمقدمة لإلصالح الشامل.
وبكلمة أخرى :املهم يف عملية اإلصالح هو حتقيق االنتقال إىل الوضع املالئم ،وهذا
االنتقال قد ُيصار إليه بالتدريج أو دفعة واحدة ،حسب الظروف املوضوعية ،واخلطة اليت
ُتوصل إىل االنتقال السليم.
 -2والتغيري قد يكون لتصحيح خلل سابق ،وقد يكون تطويرًا لنجاح حاصل ،وقد
ُم ُم ْن َكرًا َفْلُي ْن ِك ْر ِب َي ِدِه إ ِِن ْاسَت َطا َعَ ،فإ ِْن
ُروي عن رسول اهلل  Cأنه قالَ « :م ْن َرأَى ِم ْنك ْ
َح ْسُب ُه أَ ْن َي ْعل ََم اهللُ ِم ْن َقْلِب ِه أََّن ُه ِل َذِل َك كَا ِر ٌه».
ل َْم َي ْسَت ِط ْع َفِبلِ َساِن ِهَ ،فإ ِْن ل َْم َي ْسَت ِط ْع َفِب َقْلِب ِه ،ف َ
ْص ِم ْن َنف ِ
ْس ِه َغل ََب َعَل ْي ِه ا ْل َه َوىَ ،و َم ْن
و ُروي عن أمري املؤمنني َ « :Fم ْن ل َْم َيَت َع َاه ِد َّ
النق َ
ْص فَا ْل َم ْو ُت َخ ْي ٌر َل ُه».
َان ِفي َنق ٍ
كَ
فالنظر إىل الدعوات املطالبة باإلصالح أو التغيري بعني الريبة جمانبة للصواب وخمالفة
للسنن.
الشيخ الصفار:

ال شك يف أن االستبداد السياسي هو أصل تنشأ منه وتتفرع عنه خمتلف املفاسد
واملشكالت ،فحني ُتختطف إرادة األمة بيد شخص أو فئة ،هتيمن على مجيع املقدرات ،فإن
كل شيء سيكون حتت رمحتها ،والنتيجة ستكون قمع الكفاءات ،ووأد الطاقات ،ويصبح
كل شيء يف خدمة بقاء السلطة واستمرارية هيمنتها ،فال يتحقق تقدم علمي ،وال تطور
اقتصادي ،وال تنمية اجتماعية ،وال حرية فكرية.
واالستبداد ُينتج التخلُّف وينشر الفساد ،ويضعف وحدة املجتمع ومتاسكه ،وخيلق
األرضية للتبعية اخلارجية.
من هنا فإن مدخل اإلصالح هو مقاومة االستبداد السياسي ،لذلك رفع اإلمام احلسني
عنوان اإلصالح يف مواجهته لالستبداد السياسي حيث قال « :Fإمنا خرجت لطلب
اإلصالح يف أمة جدي».
فكريا
وإذا كانت احلركات واألحزاب يف العقود املاضية تتبىن فكرة إعداد املجتمع ًّ
وثقافيا لكي تتحرك حنو التغيري السياسي ،وتضع خططًا تستغرق زمنًا طوي ًال ،فإن
ًّ
انتشار التعليم ،وتطور وسائل اإلعالم ،وتكنولوجيا التواصل املعلومايت ،وانفتاح البشرية
على بعضها البعض ،كل ذلك إضافة إىل تراكم التجارب رفع مستوى الوعي عند الشعوب،
وأسهم يف إنضاج إرادهتا ،وأكسبها خربات متكنها من التحرك السياسي املباشر.
من هنا فإن شعار تغيري النظام أو إصالح النظام الذي يرفعه الشعب اآلن يف أكثر من
جيسد اإلميان والقناعة بأن ذلك هو طريق اإلصالح والتغيري.
بلد عريبّ ،
وحني يتحرك الشعب بغالبيته كما حصل يف إيران سنة 1979م ،وحدث يف تونس
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ومصر مطلع هذا العام 2011م ،وكما هو حاصل اآلن يف اليمن ومناطق أخرى؛ فإن هذا
احلراك اجلماهريي الواسع خيلق روحًا جديدة ،وفاعلية خلاّ قة ،تتجاوز بالشعب الكثري من
نقاط الضعف يف الفكر والسلوك ،وتدفع به حنو الرقي والتقدم يف أفق التفكري والوعي،
جليا يف مسرية
وعلى مستوى العالقة بني خمتلف أطياف الشعب ومكوناته ،وقد رأينا ذلك ًّ
هذه الثورات الشعبية.
بقي أن نُشري إىل أن ما راهنت عليه بعض األحزاب واحلركات السياسية ،من إمكانية
العمل ضمن األنظمة السياسية القائمة إلجناز عملية اإلصالح من داخلها بشكل تدرجيي،
هذا الرهان قد أخفق يف إثبات جناحه يف معظم البلدان ،بسبب اخللل يف بنية تلك األنظمة،
وسعيها الستيعاب حماوالت اإلصالح باملماطلة والتسويف ،وتقدمي بعض التنازالت الضئيلة
المتصاص النقمة وذر الرماد يف العيون.
أمام هذا الواقع كان ال بد للشعوب بعد أن يئست من إمكانية إصالح هذه األنظمة ،أن
تأخذ زمام املبادرة باجتاه التغيري الشامل ،والذي ميثل ثورة حقيقية ُينجزها حت ّرك شعيب
سلمي.
إن الواعني املخلصني يف كل املجتمعات يتمنون لو أن األنظمة احلاكمة تستجيب
لتطلعات شعوهبا يف اإلصالح ،وتبادر للتغيري ،وحينها تتجنب األوطان تداعيات املواجهة
والثورة ،وما ينتج عنها من خسائر وتضحيات.
الشيخ حب اهلل:

اإلصالح حاجة طبيعية متك ّررة تتطلّبها حياة الفرد واجلماعة باستمرار؛ وفا ًء للدميومة
وتواصل العيش ،يتخذ اإلصالح شكلني أساسيني عادةً :أحدمها عندما يتراجع املستوى
امليداين ألداء الفرد واجلماعة بسبب احنرافات حصلت أو اكتشاف خطأ ما يف الرؤى
واألفكار ،أما النوع الثاين من اإلصالح ،فال خيتزن بالضرورة فرضية وجود مرض ما
يف مكان ما يف حياة الفرد واجلماعة ،فعندما تتط ّور احلياة وتتع ّقد حتتاج الرؤى واألفكار
واملمارسات إىل إصالح ،مبعىن أن نسقها القدمي مل يعد كافيًا فصار البد من إجراء تعديالت
فيها ُيقدرها على االستجابة الصحيحة للمتغّيرات.
يعتقد كثريون منّا ّأن اإلصالح والتجديد خيتزنان صورة سلبية مفترضة عن الذات
الفردية واجلماعية ،وحيث تكون الذات هذه هي التراث والتاريخ والعمق احلضاري لأل ّمة،
نقديا هلذا التراث ومت ّردًا عليه ورغب ًة يف كشف عورته..
سيعين مشروع اإلصالح افتراضًا ًّ
القضية ليست كذلك دائمًا ،فقد يكون التاريخ والتجربة واملوروث الديين واالجتماعي
لكن ذلك ال يعين بالضرورة قدرته على حتقيق النجاح يف اللحظة
وغريمها ناجحًاّ ،
التارخيية املعاصرة ،هذا ما يفرض إعادة بنائه أو إجراء تعديالت عليه ،إما حبذف جزء أو
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بإضافة آخر أو بإعادة تنظيم األجزاء ومواقعها يف اخلارطة العا ّمة.
ميكن االشتغال على اإلصالح هبذين املديني له دون أن جي ّر ذلك إىل وضعنا قهرًا يف
ألن اإلصالح
لكن إمكانات هذا املوضوع تظ ّل عسريةً؛ ّ
مواجهة وجودية مع التاريخ والتراثّ ،
تلقائيا ّأن مواقع السلطة يف االجتماع العريب واإلسالمي واليت تبلورت على
هنا سيعين ًّ
تلقائيا لالهتزاز بفعل تغيري األفكار واملمارسات
أساس الوضع السابق ،سوف تتع ّرض
ًّ
جزئيا معقو ًال ،األمر الذي يضع حركة اإلصالح أمام مواجهة مباشرة
واألهداف ولو تغيريًا ًّ
قهري وال ميكنك الفرار منه.
مع السلطةّ ..إن ج ّرك إىل هذه املواجهة ٌ
لو أخذنا حركة األنبياء لوجدنا كيف وضعتهم يف مواجهة مباشرة (وجودية) مع املأل
باملفهوم القرآين ،وهم السلطة املالية والسياسية والدينية مبفهومنا املعاصر ..وعندما تكون
يف مواجهة السلطة فمن الطبيعي أنك ستقف يف موقع الذي ال ميلك اإلمكانات اليت متلكها
ألن سلطويتها جاءت من إمساكها
حصة السلطة يف الوجود؛ ّ
السلطة .وبتعبري آخر :ال متلك ّ
مبفاصل الق ّوة يف املجتمع ،وهي القدرة واملال والنفوذ الروحي ..وعندما يشت ّد الصراع بني
الطرفني ستجد السلطة نفسها مضط ّر ًة للقمع والكبت واحلسم ،مما يفرض املنطق الثوري
حينئ ٍذ ،أي اإلصالح الشمويل واجلذري الذي ميكّن املصلحني من حتقيق نتائج متامًا كما يف
املواجهة احلا ّدة بني األنبياء ومللهم حيث كان ضرب األساس االعتقادي مبثابة إعالن حرب
شاملة على ك ّل مواقع السلطة اليت تعتاش على هذه العقيدة.
فقهياّ -أن هذا النوع منال أريد أن أميل لفكرة احللول اجلذرية؛ ألنين أعتقد
ًّ
اإلصالح يف الداخل اإلسالمي ميثل االستثناء ال القاعدة ،وهو موضوع يتصل مبعاجلة فقهية
مط ّولة للمسألة لسنا بصددها اآلن ،لكنّين أريد اإلضاءة على ّأن اإلصالح اجلذري قد تندفع
األ ّمة إليه بطريقة غري مدروسة ،وبتعبري آخر :ليس للثورة حلظة مق ّررة من قبل ،إنّها
حلظة ذاهتا اليت ال ميكن التنبؤ هبا على وجه الدقّة دائمًا.
الدكتور الفضلي:

اإلصالح من حيث املفهوم يقصد به إصالح ما هو معوج من أوضاع متمثلة يف
االستبداد والفساد واحنطاط القيم وغريها من املشاكل البنيوية ،وطاملا كانت املطالبات يف
العامل العريب خافتة نتيجة للقمع املمارس من قبل األنظمة على الشعوب ،أما وإن حاجز
اخلوف قد انكسر عند هذه الشعوب فإن الشرط األساسي لقيام عملية اإلصالح يكون
قد توفر ،ويتبقى أن تكتمل عملية اإلصالح بوجود رؤية مستقبلية لشكل املجتمع والنظام
اجلديد ،وأجد أن عوامل حتقق اإلصالح متوافرة يف املجتمعات العربية ،فهي غنية بالكفاءات
القادرة على صياغة واقع جديد للدول.
***
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منتدى البصائر :عندما نتحدث عن ضرورة اإلصالح يف األمة ،فذاك يستدعي
ً
وأيضا يستدعي وجود قدرة عند جمتمع
وجود مربّرات تستدعي ذاك اإلصالح،
رأسا
ما ..على ممارسة اإلصالح ،وأيقونة (الشعب يريد تغيري النظام) تتجه ً
حنو اإلصالح السياسي من خارج قوانني اللعبة السياسية املعتمدة.
فهل يعين ذاك ّ
أن جمتمعاتنا جتاوزت اإلصالح الثقايف؟.

الدكتور الفضلي:

هناك عدة مستويات لإلصالح ،فهناك اإلصالح املعيشي ،وهناك اإلصالح السياسي،
ومن بعده يأيت اإلصالح الثقايف ،وما نشهده من ثورات دجمت املرحلتني األوىل والثانية من
اإلصالح ،لعدم إمكانية حتقيق اإلصالح املعيشي وحده بسبب ما مارسته غالبية األنظمة
العربية من قهر واستبداد حبق شعوهبا ،ولذا كان البد من التغيري يف بنية النظام السياسي
بشكل جذري ،بد ًال من اإلصالح املتدرج الذي حيدث يف املجتمعات ذات األنظمة الدميقراطية.
ولكن بعد أن تستقر األمور فإن من واجب األنظمة اجلديدة االلتفات إىل اإلصالح الثقايف
الذي عاثت به األنظمة السابقة فسادًا.
الشيخ احلبيب:

مما ال شك فيه أن جمتمعاتنا تعاين من مشاكل كثرية ومتعددة من أبرزها التخلف
يف شىت شؤون احلياة؛ ولذا حنن حباجة إىل هنضة شاملة ال تقتصر على البعد السياسي
وإمنا تشمل االقتصادي واالجتماعي والثقايف وغريها .ومن املؤكد أن األخري ينبغي أن
يتقدم اجلميع؛ ألنه يقوم بدور املحدد لوجهة املجتمع وحركته.
ولتوضيح ذلك نقول :إن احلركة الواعية لإلنسان ترتبط بأمرين بينهما وبني الثقافة
ارتباط وثيق:
األول :من املعلوم أن احلكم على الشيء فرع تصوره ،والتصور هو عملية ذهنية
عقلية يف األساس ،وهذه العملية ال ميكن أن تتم بشكل صحيح مع اجلهل؛ لذا توفر الثقافة
األرضية الصاحلة إلجناز هذه العملية.
الثاين :الفاعلية ،وهي عملية نفسية تدفع اإلنسان أو املجتمع لالنتقال من حالة اجلمود
والركود إىل حالة احلركة والفاعلية .وهذا األمر هو اآلخر مرتبط بالثقافة؛ فالتحفيز
والدفع يأيت نتيجة األمر األول والثقافة.
وهلذا فإن عملية اإلصالح السياسي ،بل وغريه كاالجتماعي أو االقتصادي ،تنبع من
حاجة ما ..مث تصبح مطلبًا يتشكَّل يف املجتمع وفق تصوره له ،ويتطلب فاعلية تدفع حنو
حتقيقه وإجياده ،وهذه «الفاعلية» هي من نتائج الثقافة قبل أي شيء آخر.
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وحينما يقفز اإلصالح إىل السياسي فهذا يعين أن حركة املجتمع اإلصالحية إن كانت
عن وعي فقد عاجلت جزءًا من البعد الثقايف ،وعليها أن تكمل املشوار فيما بقي منه ويف
األبعاد األخرى ،وإال سينتج عنها أزمة داخل املجتمع كما هو احلال يف جمتمعاتنا؛ حيث إن
التعرض لتجاوز عرف من األعراف االجتماعية أو القبلية حيرك الشارع واحلكومة معًا،
بينما املساس بقيم ُتجمع عليها اإلنسانية والديانات السماوية والشرائع األرضية كاحلرية
والعدالة واملساواة وحقوق اإلنسان وغريها ال حيرك ساكنًا.
الشيخ الصفار:

حني ختتمر إرادة الثورة والتغيري يف نفوس خنبة من أبناء األمة ،نتيجة إدراكها لعمق
فساد الواقع ،والمتالكها مستوى متقدم من الوعي والفكر تستشرف به املستقبل وختطط
له ،وألهنا حتمل رسالة وتؤمن بقيم ومبادئ تسعى لتطبيقها وتنفيذها يف احلياة.
فإن هذه النخبة الرسالية الثورية ستسعى لكسب مجهور األمة إىل جانبها ،حىت
تستطيع إجناز عملية التحول الثوري الرسايل ،وهنا حتتاج إىل زمن لترعى تربية جيل أو
أجيال تؤمن بتلك املبادئ والقيم ،وحتتاج إىل بذل جهود كبرية لنشر ثقافة تدفع الناس إىل
تبين خيار التغيري والثورة.
وهذه هي معادلة التغيري واإلصالح ضمن منهجية العمل احلزيب والتنظيمي ،لكن
هناك منهجية أخرى للتغيري وهي انبعاث احلركة اجلماهريية والثورة الشعبية ،حني تصل
درجة الغليان عند شعب من الشعوب إىل حد االنفجار ،بسبب شدة القمع السياسي ،وامتهان
كرامة الناس ،وانتشار الفقر واحلرمان يف أوساطهم.
هذا الواقع املأساوي قد يدفع الناس حنو االنفجار والثورة يف حلظة ما ،قد ُيحسن
التقاطها قائد ملهم كاإلمام اخلميين يف إيران ،أو حركة رائدة كشباب  25يناير يف مصر،
أو شرارة متثل صاعق تفجري كحادثة (بوعزيزي) يف تونس.
كما تستلهم الشعوب من جتارب بعضها ،فتكون انطالقة ثورة شعبية يف مكان ما دافعًا
لشعب آخر ،يعيش ظروفًا مشاهبة.
وكشاهد على ما سبق فإن بعض املحللني واملتابعني ألوضاع الساحة املصرية يف أواخر
عهد حسين مبارك كانوا يتوقعون االنفجار يف أي حلظة ،ألن الضغوط على عامة الشعب
قد جتاوزت حد االحتمال.
وهذا ال يعين إلغاء دور النخب الثورية ،وال جتاهل أمهية اإلصالح الثقايف ،فالثورات
واالنتفاضات ال تولد من فراغ ودون مقدمات ،بل هي نتاج لتراكم حراك ثقايف واجتماعي،
وغالبًا ما تكون خلفها جتارب وحماوالت سابقة.
لكن على النخبة ألاَّ تكون أسرية قوالب نظرية جامدة متنعها من التفاعل مع التطورات
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السياسية واالجتماعية ،وألاَّ تعيش عاملها احلزيب والنخبوي اخلاص بعيدًا عن نبض الشارع،
وتفاعالت الساحة الشعبية.
الشيخ حب اهلل:

بأن األمة كانت تتجه يف الستينات والسبعينات مث يف التسعينات حنو
يؤسفين القول ّ
إصالح ثقايف ،إال أنه باء بالفشل؛ وألنّه كذلك ،ال جند ديناميات أيديولوجية أو ثقافية
حت ّرك املشهد الثوري يف عاملنا العريب اليوم ،وإن حاول كثريون اعتبار هذا املشهد امتدادًا
بأن مفاهيم الدميقراطية واحلرية و ..تع ّبر عن رؤية ثقافية ما.
هلم ،مع اإلقرار ّ
هل يتقدم اإلصالح الثقايف على السياسي أم العكس هو الصحيح؟ لك ّل واحد من
اخليارين سلبياته وإجيابياته ،فتق ّدم اإلصالح السياسي على الثقايف قد ُيفضي إىل فرض
أفكار األمر الواقع ،وهي أفكار وإن اتسمت بالواقعية حيث تستجيب للواقع لكنّها تظل األمر
الثانوي املتف ّرع على الواقع دون أن يصنع واقعًا ..فهناك فرق بني أن تصنع واقعًا وبني
أن يصنعك الواقع ،لقد كانت هناك إمكانية يف حلظة ما أن تنتقل األمة من مرحلة إىل
أخرى انتقا ًال واعيًا ،إال ّأن سوء إدارة األنظمة والسلطات السياسية وغريها ف ّوت علينا هذه
الفرصة التارخيية اليت ُتعاجل مشكالت األمة دون حاجة إىل عمليات جراحية.
لكن ّ
مثة مصلحة تكمن خلف جتاوز اإلصالح الثقايف ،وهي والدة املثقف من جديد،
فقد بات عاملنا العريب يشهد غياب املثقف النهضوي والعلمي لصاحل املث ّقف املقاول ،كما
وأظن أنّه ال جيوز منح هذا النوع من املثقف
حيب بعض علماء االجتماع العرب أن يس ّميهّ ،
ّ
ألن املثقف املقاول أو املنفعي ليس جديرًا وال أه ًال إلطالق مشروع
موقع ريادة هنضة األمة؛ ّ
إصالحي يف األمة؛ هلذا تركته األجيال الشاّبة ،ففي الغرب احلديث كان املثقف إىل جانب
الشاب يتناغمان يف أيقونة التغيري والصريورة ،لكن عندما يرى شبابنا العرب خمملية
مثقفنا وتعاليه وجلده ملجتمعه وإجادة التالعب باألفكار ملصاحل شخصية ،فلن يكونوا على
استعداد لفعل شيء من أجل أفكاره.
رمبا حنن حباجة إىل ثورة مؤمنة شبابية داخل اجلسم الثقايف تطيح باألصنام
املتكلّسة اليت باتت حتكم حياتنا الثقافية والدينية معًا.
***
1

منتدى البصائر :اآلمال أصبحت كبرية منذ شرارة (بو عزيزي) ،لكن
التعقيدات اليت تشهدها املجتمعات العربية من احلالة القبلية والطائفية
وضعف مؤسسات الدولة واملجتمع املدين ،ومن كوهنا موضع تأثري وجتاذبات
الدول الكربى فإن عوامل القلق أيضًا كبرية ،السؤال:
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عن التحديات األساسية اليت تواجه احلراك التغيريي وسبل ختطيها؟.

الشيخ حب اهلل:

تبدو خماطر احلالة القائمة من عدة نوا ٍح ،فنحن من جهة ال جند قيادة ذات جتربة
يف العمل السياسي أو النهضوي ،األمر الذي جيعلها عرضة ألحد أمرين :إما االندفاع
السطحي احلماسي حنو خيارات غري مدروسة أو الذوبان يف مشاريع اآلخرين دون إحساس
مما يع ّرض منجزات الثورة لالضمحالل ،ومن مث فنحن أمام مصريين :إما التط ّرف
بذلك ّ
واجلمود امل ْكلِ َفني أو التالشي والفشل .وهذا ما يفرض مسامهة العلماء واملث ّقفني الناضجني
يف مشروع دعم هذه الثورة وترشيدها دون ممارسة وصاية عليهاّ ،إن مسؤولية العلماء
واملثقفني تكمن يف هذه املرحلة يف التواصل مع احلركة الشبابية لتبادل الرؤى واألفكار معها
أو م ّدها مبا ينفعها من إرشادات وأفكار.
وأذكر هنا مشاركة السيد حممد باقر الصدر يف تدوين دستور اجلمهورية اإلسالمية
فإن هذا العامل املثقف مل ينتظر من احلركة الثورية أن تطلب منه املساعدة أو
يف إيرانّ ،
م ّد يد العون ،وإمنا قام من تلقاء نفسه باملشاركة وقبل انتصار الثورة يف الترشيد الثقايف
والديين دون أن يسأل عن إمكانات استجابة الفريق اآلخر له يف رؤيته الفكرية هذه ،السيما
لكن هذا مل مينعه من العمل من
وحنن نعلم ّأن بعض األجنحة مل تكن على صلة جيدة بهّ ،
موقع املسؤوليةّ ..إن مسؤولية علماء الدين واملثقفني الواعني اليوم أن يكتبوا ويتكلّموا أو
هتم احلركة
يع ّبروا ويسامهوا ولو مل ُيطلب منهم يف ّأي موقف أو قضية من القضايا اليت ّ
الشبابية دون أن يتعاطوا معها مبنطق الوصاية أو على طريقة األب القاهر.
املشكلة األخرى اليت نالحظها اليوم هي دخول بعض التيارات الدينية املتط ّرفة على
ّ
اخلط مستفيد ًة من احلالة القائمة ،وحنن نعرف ّأن هذه التيارات املتط ّرفة ال تؤمن حىت
املؤسسات؛
بأصول احلركة الشبابية هذه ،مثل الدميقراطية والتع ّددية واملجتمع املدين ومنطق ّ
ألهنا تعيش على الفردية واالستبداد وتنتفع من الدميقراطية للوصول إىل مآرهبا حىت إذا
بلغتها حنرت الدميقراطي َة نفسها ..هذا ّ
اخلط يته ّدد احلركة الشبابية إذ إما أن يصادرها أو
تنج ّر إىل التصادم واالصطراع معه ،وعلى كال التقديرين حنن أمام مشكلة جديدة ،إذ قد
ألن مواجهته قد جتعل القاعدة الشعبية تشعر أحيانًا -نتيجة
تكون الغلبة للتيار املتط ّرف؛ ّ
بأن احلركة الشبابية تقف ض ّد الدين ،وهو عنوان سيشكل
عدم وجود وعي ديين متق ّدمّ -
وصمة عار هلذه احلركة يف جمتمعاتنا ذات الطابع الديين املحافظ.
مشكلة أخرى يف هذا السياق هي االندفاع حنو متثل األمنوذج الغريب بطريقة غري
مما يضع التجربة أمام حالة
منسجمة مع األصول العقدية والتراثية واحلضارية أل ّمتناّ ،
التبعية للغرب ،لذا من الضروري أن ُتبدي احلركة الناهضة شك ًال معتد ًال ومعقو ًال من
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أشكال املمانعة واخلصوصّية ال يفضي إىل تقوقع ،وال يعزهلا عن التواصل مع الغرب
بوصفه مركزًا من مراكز العلم وحضار ًة للحظة احلاضرة.
الدكتور الفضلي:

ختتلف التحديات اليت تواجه كل حالة من حاالت املطالبة باإلصالح حبسب واقع
املجتمعات اليت ختتلف من حيث التركيبة املذهبية والطائفية والعرقية ،ولكن أكرب التحديات
وأكثرها خطورة هو اللعب بورقة الصراعات الطائفية والعرقية ،واليت قد تقودنا إىل
حروب أهلية -ال مسح اهلل ،-وهي حماولة من هذه األنظمة الستثارة العصبيات املذهبية
والطائفية لتشويه مسعة التحرك اإلصالحي .ومن ضمن التحديات أيضًا حماولة اختطاف
الثورة أو حرفها عن مسارها الصحيح من قبل أتباع األنظمة السابقة أو من قبل الدول
الكربى للحفاظ على مصاحلها االستراتيجية .ومن ضمن التحديات اليت تواجه الثورات
العربية عشوائية هذه الثورات وافتقارها للقيادة احلكيمة اليت تعرف كيف ُتديـر عملية
االنتقال إىل الوضع اجلديد.

الشيخ احلبيب:

جدا ،ورمبا جند
التحديات اليت تواجه الشعوب العربية التواقة للتحرر كثرية وكبرية ًّ
اختالفًا فيها من حيث احلجم واخلطورة من مكان آلخر ،إال أن التحدي األبرز يف هذه
املرحلة يكمن يف شراك وحبائل االستبداد اليت حيكت خبيوط القمع والتنازل الشكلي
وتعقيدات الواقع االجتماعي ،ويشترك يف حياكتها املستبد يف الداخل أو أتباعه من ذوي
األطماع ،وقوى اخلارج ذات النفوذ واملصاحل.
وواضح من التجربتني التونسية واملصرية اللتني تقدمتا كثريًا بالقياس إىل اليمنية
والليبية والبحرينية أن حماوالت ُبذلت وال تزال تبذل للوقوف عند نقطة تعيد األمور إىل ما
يقترب من السابق من حيث املضمون .أما الشكل كما هو مطروح اليوم فهو أمر مسكوت
عنه ومؤجل إىل حينه.
هذا التحدي يستفيد من كل األفخاخ والقنابل املوقوتة اليت زرعها املستبد ،وجيمع كل
أصحاب املصاحل يف الداخل واخلارج واملتضررين أيضًا ملواجهة املستقبل الذي تنشده الشعوب
العربية من بناء دولة احلق والعدل والقانون واحلرية.
كما وكيفًا،
وال شك يف أن مواجهة هذا التحدي حيتاج إىل قوة توازيه أو تزيد عليه ًّ
وإال كما قيل سابقًا عن بعض الثورات ضد املستعمرين :إن املستعمر خرج من الباب لكنه
عاد ودخل من الشباك.
وملواجهة هذا التحدي حنتاج إىل أمور يف كل مراحل التغيري واإلصالح ،وليس يف
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املرحلة األوىل منه فقط:
 -1التكتل والتعاون والتآزر:

وحزبيا ،ورمبا
ومذهبيا
ومناطقيا
قبليا
ًّ
ًّ
ًّ
من املعلوم أن انتماءات أبناء املجتمع متنوعة ًّ
وقوميا أيضًا ،واملتوقع من اجلميع التعاون ملواجهة هذا التحدي.
دينيا
ًّ
يف بعض املجتمعات ًّ
والتعاون ال يعين التنازل عن اخلصوصيات وإمنا العمل وفق املشتركات ،وهذا يتطلب من
اجلميع البحث عن املشتركات وتوضيحها والتعاون فيها.
ومما ُيسجل هنا يف هذا املجال االندماج الواسع والكبري يف احلراكات العربية ،حيث
والتفرق ،وكان التعاون والتآلف هو سيد املوقف؛
غابت عنها كل األلوان اليت ُتظهر االنقسام ُّ
شعارات واحدة ورايات واحدة وأهداف واحدة.
 -2احلذر واليقظة:

األنظمة الدكتاتورية مل ولن توفر وسيلة ختدم استمرارها وبقاءها إال تستخدمها ،بل
ؤمن مصاحلها؛ لذا ينبغي احلذر من
لن توفر جرمية إال ترتكبها إن كانت متد يف عمرها وُت ِّ
التورط فيما ترمي إليه وخصوصًا االحتراب الداخلي كما يف التجربة الليبية.
إن استخدام ما أطلق عليه بــ(البلطجية) كما يف العديد من الساحات العربية ،أو
املرتزقة كما يف البحرين ،يف قمع الناس واالعتداء عليهم والتنكيل هبم كان اهلدف من ورائه
استثارة الناس الستخدام العنف وجرهم إىل معركة يكون فيها اجلمهور معتديًا ومعتدى
عليه ،ولكنهم أحبطوا كل ذلك باحلفاظ على سلمية حتركهم ،وواجهوا أزيز الرصاص
وأصوات القنابل باحلناجر ،وفتحوا صدورهم العارية لتواجه آلة البطش والعدوان لديهم.
 -3التوكل واالنفتاح:

ودوليا
مع تنامي احلراك يف أي بلد وتصاعد الثورة جند يف املقابل حراكًا
إقليميا ًّ
ًّ
حممومًا ،وكأن املراد من هذا احلراك إبقاء ما كان على ما كان للحفاظ على مصاحله.
وهنا حنتاج إىل التوكل على اهلل ،والذي يعين فيما يعين األخذ باألسباب واالعتماد
على اهلل سبحانه وتعاىل( :اعقل وتوكل) .فليس صحيحًا ترك األخذ باألسباب حتت ذريعة
التوكل؛ ألن هذا تواك ًال وليس توك ًال ،كما أنه ليس صحيحًا األخذ باألسباب دون االعتماد
على اهلل سبحانه.
ويف هذا املجال رمبا يكون احلراك الدويل أو اإلقليمي من األسباب فنحتاج إىل احلوار
دون االرمتاء والتبعية ،خصوصًا وأننا نعلم أن العامل الدويل شريك ملا بنا من سوء.
وال جيوز أن تتقدم على األسباب احلقيقية املقطوع هبا وهي الناس بكل ألواهنم
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وأطيافهم وانتماءاهتم ،والقوة الداخلية اليت إذا تالقت مع الناس أحدثت القدرة على مواجهة
كل التحديات.
الشيخ الصفار:

عملية التغيري االجتماعي والتحول السياسي حنو الدميقراطية ليست عملية سهلة،
والطريق أمامها ليس مفروشًا بالورود والرياحني ،وحىت لو سقط حكم االستبداد كما
حصل يف تونس ومصر ،فإن ذلك ال يعين هناية الشوط ،وال جتاوز األخطار والتحديات،
فإن صعوبات وحتديات مرحلة البناء أكثر وأخطر من مرحلة اهلدم والثورة.
فهناك حتديات داخلية من أبرزها تعقيدات الواقع االجتماعي ،واخللل القائم يف
العالقة بني مكونات هذه املجتمعات حني تتنوع يف انتماءاهتا القبلية والطائفية والقومية
والسياسية.
وكذلك ما تعانيه هذه املجتمعات من آثار سياسة االستبداد ،اليت أضعفت روح العمل
وعوقت بناء مؤسسات املجتمع املدين ،واختزلت مؤسسات الدولة وأجهزهتا يف
اجلمعيَّ ،
شخص احلاكم أو الفئة احلاكمة.
إضافة إىل انعكاسات حالة االستبداد على خمتلف جوانب حياة املجتمع ،مما يضعف
بنيته ،ويع ّوق حركته وهنضته.
وهناك التحديات اخلارجية املتمثلة يف مطامع الدول الكربى ،لالحتفاظ بأكرب قدر
وأوسع نطاق من النفوذ والتأثري يف واقع الدول العربية واإلسالمية.
ومن الطبيعي أن تفكر هذه الدول يف خدمة مصاحلها وتعزيز نفوذها ،كما أن بني هذه
الدول تنافسًا وجتاذبات تنعكس على ساحات أوطاننا وجمتمعاتنا.
كل ذلك قد يدفع هذه الدول الكربى لتعويق عملية التغيري يف املجتمعات اإلسالمية ،أو
حماولة التأثري يف اجتاهات التغيري مبا يكون أنسب خلدمة مصاحلها ،وأقل إضرارًا مبستوى
نفوذها.
ومع خطورة هذه التحديات الداخلية واخلارجية وضرورة عدم جتاهلها أو التقليل
من شأهنا ،إال أن هناك معطيات اجيابية ترفع درجة الثقة واألمل يف إمكانية جناح حركة
التغيري اليت تقوم هبا مجاهري األمة اليوم يف أكثر من ساحة عربية وإسالمية يف مواجهة
هذه التحديات.
ومن أبرز تلك املعطيات ما ظهر من تقدم مستوى النضج السياسي يف شارع مجهور
األمة يف أكثر من ساحة ،حيث توحدت الشعارات ،وتقاربت املشاعر ،وغابت الرايات احلزبية
والفئوية والطائفية ،لترتفع راية الوطن ،إنه حراك مجاهريي حقيقي ال يسيطر عليه
حزب ،أو اجتاه معني ،وتشارك فيه خمتلف األطياف واملكونات ،واألهداف والشعارات فيه
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موحدة حمددة ،حىت ال تلعب أي جهة داخلية أو خارجية على التناقضات.
ولعل من أهم مظاهر هذا النضج اجلماهريي هو اإلصرار على سلمية التحرك ،وعدم
الوقوع يف فخ االستفزاز الذي نصبته األنظمة احلاكمة ،باستخدام العنف ضد املتظاهرين
واملعتصمني ،لتدفعهم للرد باملثل ،حىت يأخذ التحرك مسارًا آخر.
إن ضبط األعصاب الذي حتلّى به مجهور الثورة يف تونس ومصر واليمن مثري
لإلعجاب والتقدير ،وحمفز لرفع مستوى الثقة والتفاؤل .وخاصة يف مثل حال الشارع
اليمين ،والذي سعى النظام وال يزال الستفزاز مشاعر اجلمهور الثائر ،بالعدوان املتكرر
على ساحات املعتصمني ،مما أدى إىل سقوط عشرات الشهداء ومئات اجلرحى ،ومع أن
السالح متوفر بكثافة يف أيدي اليمنيني ،وكان من املتعارف استخدامه يف الساحة اليمنية على
الصعيد السياسي واالجتماعي ،إال أن اجلمهور ال يزال حيبط حماوالت النظام جلر احلركة
إىل نفق العنف واستخدام السالح.
هذا املستوى من النضج يف وعي اجلماهري وممارستها الثورية يكشف عن استيعاب
اجلمهور للتجارب السابقة يف تارخيه ،وعن مدى استفادته من جتارب الشعوب األخرى،
عامليا.
وأخذه بالنافع من الثقافات واملعارف املتداولة ًّ
وهبذا فاجأ اجلمهور القيادات التارخيية واألحزاب العريقة ،وكان سابقًا هلم ومتقدمًا
عليهم يف املشهد السياسي احلاضر.
وعلينا أن نتفاءل هبذا النضج ونعقد اآلمال عليه يف مواجهة خمتلف التحديات ،كما
أن على النخب الواعية يف املجتمعات اإلسالمية من علماء ومفكرين وشخصيات قيادية
وحركات وأحزاب أن تلتحم مع هذا اجلمهور ،وتعزز حالة النضج يف مواقفه.

ثورة الشباب
1

منتدى البصائر :الروح اجلديدة (الشبابية) طرحت تساؤالت عن الريادة
وصناعة املبادرة بني النخبة والشباب ،وأعادت االعتبار للعمل اجلماهريي
الشعيب ..بيد ّ
خصوصا يف الشرحية الشبابية أ ّنه
أن ظاهر بعض املجتمعات
ً
يعيش حالة من الال اهتمام بالشأن العام والروح التغيريية.
ما رأيكم بذلك ،وما السبيل خللق حتوالت يف اهتمام الشباب يف العامل
العريب واإلسالمي حنو مسؤولية اإلصالح؟.

الشيخ الصفار:

لقد راهنت املجتمعات اإلسالمية كثريًا على خمتلف الطروحات والوسائل يف السعي
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لتغيري واقع التخلف والفساد ،لكنها مل حتقق هلا ما كانت تطمح إليه من حرية وكرامة
وتقدم.
ففي مخسينات القرن املاضي راجت صرعة االنقالبات العسكرية ،حتت شعارات
حتقيق العدالة واحلرية ،ووضع حد للحكم امللكي الوراثي ،وظن الناس يف البداية هبذه
االنقالبات خريًا أم ًال يف حتسني أوضاعهم ،وتنمية أوطاهنم .لكن االنقالبيني بيضوا وجوه
األمرين ،وأمعنوا يف إذالل الناس والبطش هبم.
من سبقهم ،حيث أذاقوا الناس َّ
التف حوهلا قطاع واسع من مجاهري األمة
وحني بزغ جنم احلركات اإلسالمية ّ
أم ًال يف اخلالص واإلنقاذ ،لكن طبيعة العمل احلزيب قادت معظم تلك احلركات ملنهجية
العمل النخبوي والفئوي ،وأوقعتها يف بعض الزناعات البينية ،كما أن األنظمة واجهتها
بقسوة فرضت عليها املواجهة ،وجلأت بعض أجنحتها إىل العنف ،فأصبحت حمدودة القدرة
والتأثري ،ومل تتمكن من إجناز التغيري املأمول ،واحلركات اليت أتيحت هلا فرصة املشاركة
السياسية ،جرى تعوميها ومل تستطع التأثري من داخل املعادلة إال بشكل حمدود.
وكاد اليأس أن يسيطر على النفوس من إمكانية التغيري من داخل األمة ،وهنا توجهت
أنظار البعض إىل التماس املساعدة من اخلارج ،واالستعانة بتدخل الدول الكربى إلزالة
وتدعي
كابوس التخلف واالستبداد ،خاصة وأن هذه الدول ترفع شعارات حقوق اإلنسانَّ ،
السعي لتعميم منوذج الدميقراطية ،وقد تنامت يف جمتمعات الدول الكربى توجهات هتتم
بأوضاع حقوق اإلنسان مبفهومها الشامل على املستوى العاملي ،وتأسست منظمات للمجتمع
املدين األهلي ،بدأت تنتزع هلا دورًا ومكانة للتأثري يف القرارات الدولية.
من هذا املنطلق جاء االهتمام من أوساط بعض املهتمني بالشأن العام وقضايا التغيري
يف األمة بالتواصل مع املنظمات احلقوقية الدولية ،وبالتواجد يف املؤمترات واللقاءات اليت
ُتعىن باألوضاع اإلنسانية والعاملية ،وبعضهم طرق باب احلوار ومد جسور التواصل مع بعض
املواقع السياسية يف أمريكا وأوربا.
عسكريا حني أصبح الوضع ال ُيطاق يف بعض
ووصل األمر إىل قبول تدخل تلك الدول
ًّ
البلدان كأفغانستان والعراق وليبيا مؤخرًا.
لكن خيار املراهنة على الدور اخلارجي والتدخل األجنيب حمفوف بالكثري من املخاطر
واملشاكل ،فتلك الدول هلا أطماعها ومصاحلها ،وتدخلها يؤدي إىل تعقيدات وخيلق ردات
فعل ،وجيعل البالد ساحة جتاذبات إقليمية ودولية.
وقد دفع الشعب األفغاين وكذلك الشعب العراقي وال يزاالن مثنًا باهظًا من سيادهتما
وأمنهما وثرواهتما جراء ذلك التدخل.
إزاء هذه اخليارات الصعبة يف التغيري ،وبعد فشل تلك التجارب املريرة ،الح يف أفق
األمة أمل جديد للنجاة واخلالص يتمثل يف احلراك الشعيب واالنتفاضة اجلماهريية السلمية،
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وقد عاشت األمة جناح جتربة هذا اخليار قبل ثالثة عقود من الزمن يف ساحة إيران
بانتصار الثورة اإلسالمية سنة 1979م ،حيث استطاعت اجلماهري اإليرانية املسلمة بقيادة
اإلمام اخلميين أن ُتسقط سلطة من أعىت السلطات يف املنطقة ،بفضل تالحم مجيع الفئات
والشرائح واالجتاهات ،عرب حراك مجاهريي سلمي أذهل العامل.
وها هي شعوب األمة اليوم يف أكثر من ساحة وموقع تعود إىل اخليار اجلماهريي
ذاته ،لتتأكد من صوابيته وجناحه مرة أخرى ،ويبدو أن ما حتقق من جناح وتقدم يف
الساحة التونسية واملصرية سيعزز هذا اخليار ،ويدفع مجاهري األمة يف خمتلف بقاعها إىل
األخذ به ،مما يبشر بعصر جديد لألمة إن شاء اهلل.
ومن الطبيعي أن يكون للشباب دور الريادة وصناعة املبادرة يف حركة اجلماهري،
ألهنم الشرحية األكثر حيوية ،واستعدادًا للتضحية والعطاء ،كما أن ضغوط واقع االستبداد
والفساد جتعلهم أكثر معاناة وقلقًا على املستقبل ،إهنم يعانون يف معظم البلدان اإلسالمية
من صعوبات يف فرص التعليم العايل ،ويف احلصول على فرص العمل ،حيث ترتفع نسبة
البطالة يف أوساطهم ،وتواجههم أزمة السكن وتعقيدات الزواج ،وتقييد حرياهتم يف اإلبداع
واالنطالق ،وهم ينفتحون على العامل ،ويرون مستوى التقدم لدى سائر الشعوب ،مما يزيد
يف نقمتهم وغضبهم ،ويدفعهم باجتاه السعي للتغيري.
وإذا كنا جند بعض ظواهر الالمباالة والزنوع لالنفالت من الضوابط وااللتزامات يف
بعض قطاعات الشباب ،فذلك من تأثري البيئة اليت يعيشون فيها ،وحني تنطلق أي مبادرة
إجيابية يف أوساطهم ،ويرون أمنوذجًا مشرقًا من شرحيتهم ،فإهنم سرعان ما يستجيبون
لتوجهات الفعل اإلجيايب ،ويأخذون موقع النضال من أجل اإلصالح والتقدم ،وكما وصف
اإلمام جعفر الصادق  Fالشباب« :أهنم أسرع إىل كل خري».
الشيخ حب اهلل:

حيتاج هذا األمر إىل تغيري ما يف منط احلياة والتفكري ،سآخذ مثا ًال؛ فبعض جمتمعاتنا
سكونيا ،إهنا تثور حلدث طقسي بسيط قد ُيفضي إىل جرح نرجسي،
ما زال تفكريها الديين
ًّ
لكنها ال تتح ّرك إزاء أكرب قضايا األ ّمة ،ما هو السبب؟ أحد األسباب هو نسق الوعي الديين
وأخر ما ح ّقه التقدمي ،إذًا فنحن
الذي مل يرا ِع منطق األولويات ،فق ّدم ما ح ّقه التأخري ّ
حباجة يف بعض املجتمعات املحكومة لنسق التدّين التقليدي إىل حفر معريف جديد لتغيري
ألن بعض أشكال التدّين التقليدي ذات منط تعطيلي ،فليست اجلربية هي االجتاه
الوعي؛ ّ
التعطيلي الوحيد يف األمة ،بل هناك التيارات اليت تتخذ من الطاعة أساسًا للتدّينّ ،إن هيمنة
فكرة الطاعة بشكلها املفرط يف بعض النظريات عند هذا املذهب أو ذاك قد س ّد األفق أمام
حياة نقدية وأمام منطق الشورى والنصح للحاكم ..إنّه منطق تعطيلي؛ ألنه ّ
يعطل دور
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أظن أننا حباجة إىل
األمة يف املشاركة السياسية بل يف احلياة السياسية عمومًا ..من هنا ّ
إصالح ثقايف يف بعض هذه املجتمعات كي يوفّر املناخ املحيط لوالدة فاعلية شبابية.
األمر اآلخر هو منط العيش ودخول بعض جمتمعاتنا العربية -وهي تعيش األمن
يقصر من مدى النظر ،وجيعل
واالستقرار -يف النمط ما بعد احلداثوي للحياة ،إنّه منط ّ
منتهى اآلمال يف أن يلبس بطريقة خاصة أو يعيش كالفنّان الفالين أو ينشغل مبتابعة
الرياضة الفالنية بطريقة إفراطية ..هذه الثقافة السطحية تلعب وسائل اإلعالم العربية
أكرب األثر يف خلقها ،إنّها ممتازة يف تسطيح الوعي وتعليب األفكار واألذهان وصناعة
العقول الناجزة ،مما حيوجنا إىل هنضة يف وسائل اإلعالم تقدر على تغيري منط الوعي
وإجياد حتوير يف املثل  -القدوة اليت تصنع لشبابنا اليوم.
ومن الضروري أن نشري إىل أمر ،وهو ألاَّ تأخذنا احلماسة الستنساخ جتربة مصر
وتونس يف ك ّل البلدان العربية قبل دراسة مق ّومات وإمكانات وظروف ك ّل بلدّ ،إن هذا اخلطأ
توصل قادة الثورة أنفسهم بعد
حصل يف بداية الثمانينات بعيد انتصار الثورة يف إيران ،مث ّ
وأن عملية االستنساخ هذه البد أن تدرس بدقّة،
زمن إىل ّأن هذه الطريقة غري صحيحةّ ،
فليس من الضروري لو جنحت جتربة يف مكان أن تنجح يف مكان آخر ،حىت نقوم جبلد
حبجة عدم حركتها.
ذواتنا وأجيالنا الصاعدة ّ
الدكتور الفضلي:

يف السابق كانت املطالبات باإلصالح تتم من قبل خنبة صغرية من املثقفني ،ولكن
كان هناك انفصال شبه كامل بني هذه النخبة املثقفة اليت اكتفت بالتنظري البعيد عن الواقع
والقاعدة الشبابية اليت هي عماد كل تغيري ،وكانت من نتيجة ذلك أن أنتشر اإلحباط بني
الشباب لفترة طويلة يف غياب النموذج والقيادة املقنعة ،وترتب على ذلك إحجام الشباب عن
االهتمام بالشأن العام واالنغماس يف بيئة اللهو ،ولكن بعد تطور أدوات التواصل بني الشباب
من خالل أدوات التواصل اإللكترونية وجد الشباب أهنم من املمكن أن يقوموا باملهمة
لوحدهم ،وهذا ما حدث بالفعل حيث أخذ الشباب املبادرة وقادوا اجلميع خلفهم ،واضطر
اجلميع أن يلحقوا بالشباب مبا فيهم النخب املثقفة اليت أصبحت تابعة بد ًال من أن تكون
قائدة .وال أعتقد أن هناك حاجة خللق حتوالت يف اهتمام الشباب يف الوقت احلايل؛ ألهنم
هم بالفعل من يقود الساحة ويصنع الفارق.

الشيخ احلبيب:

لقد حقق الشباب يف بعض البلدان العربية املراحل األوىل من التغيري ،وما زال أمثاهلم
يف البقية يعملون أو يأملون يف إحداث األمر ذاته .ولكن املهمة األصعب واألخطر على
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اجلميع هو حترير إرادة اإلنسان ألنه إذا حترر يكون قادرًا على حترير البالد من كل ألوان
التخلف واجلهل والتبعية.
املستبد مل يعث يف البالد فسادًا وحسب بل عاث يف العباد فسادًا أيضًا ،وهو مل خيتطف
احلكم والقضاء واملسجد والدين فقط بل اختطف روح وضمري من متكن من اختطافهم،
وقبل ذلك وبعده اختطف إرادة األمة.
والتحرير يبدأ من حترير اإلنسان واستعادة إنسانيته ،وعليه ينبغي البدء بتحرير روح
اإلنسان من اخلرافة واجلهل واخلوف بكل أنواعه ،وسيطرة الظلم واالستبداد بكل أشكاهلا
وألواهنا.
حرا عزيزًا كرميًا،
وهبذا يكون اإلنسان الشاب وغريه قد استعاد إنسانيته فأصبح ًّ
تتفجر طاقاته وتنطلق قدراته لتعيد ما قد ضاع من حضارة أمتنا العظيمة.
هذه هي مهمة شباب النهضة جتاه أقراهنم T

aaa
aaa
159

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
نافذة األدب

ُ
غربة القمح
عبداهلل علي الغاوي*

متو ُج على عيونك سورُة الفتح
فم اجلر ِح
تبسم يف ِ
أيا نصرًا ّ
ويا سحبًا على ِ
سحب
تدفق ِ
ألف نيب
منك ُ
يطعن قسوة الرم ِح
بأيديهم يثور الورد ُ
أيا وجع التراب إذا تلمس غربة القمح
فما إالك سيد ًة على األمواج
فامسع صرخ َة املل ِح
أال هيهات من ذيل ومن ذحبي:
هي البحرين
الصلح
بنت الطف ال تطفو على زب ٍد من ِ
ولو أمست رمال شوارعي ثكلى
فما أحلى
* شاعر ،السعودية.
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ا
حمقل ُةبرغ

شهيدًا يف فمي ُيتلى
ِ
السماوات
غضب
أنا ُ
جتارت من يد العباس رايايت
وهذا الدم ال ُيهزم
لوجه اهلل قد صلى
أنا من خلف هذا اللي ِل ُ
الصبح
أغزل بسمة
ِ
ويف صدري أرى الشهدا َء ترس ُم سور َة الشر ِح T
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من الذاكرة اإلسالمية
اخلا ِلد
َكِل َم ٌ
ات َت ِش ُّع ُن ْورًا َم َدى األَ َّي ِام ِم ْن ت َُرا ِث َنا َ

قوى االستبداد وطرق مكافحته (*)2 - 1
املرجع الديين الشيخ حممد حسني النائيين**

وهي تشتمل على مقصدين:

املقصد األول:
يف استقصاء منابع االستبداد وقواه امللعونة

وهي:
 -1اجلهل وعدم إطالع الشعب على حقوقه ووظائف الدولة :وهو األصل واملنشأ
وروح كل القوى واملنابع األخرى .فكما أن العلم ينبوع لكل الفيوضات والسعادات ،كذلك
اجلهل منبع لكل الشرور وموصل إىل أسفل الدركات.
* تنبيه األمة وتزنيه امللة ،ص ،193تعريب :عبداحلسن آل جنف ،نشر :مؤسسة أحسن احلديث  -إيران،
ط1419 /1 :هـ 1999 -م.
** ولد الشيخ حممد حسني النائيين يف سنة 1273هـ ،يف مدينة نائني التابعة إىل أصفهان .أخذ علومه
ومعارفه على يد أبرز أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األشرف وسامراء ،حيث حضر أحباث السيد
املجدد حممد حسن الشريازي ،والسيد إمساعيل الصدر ،والسيد حممد األصفهاين ،له تعاون علمي
وسياسي مع آية اهلل العظمى الشيخ حممد كاظم اخلراساين .برز الشيخ النائيين على صعيد املرجعية
الدينية بعد وفاة شيخ الشريعة اإلصفهاين ،شارك يف اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين للعراق عام
1333هـ1914 /م ،كما كان له دور بارز يف ثورة عام 1920م .من أشهر أعماله( :تنبيه األمة وتزنيه
امللة) ،ويف العام 1355هـ1936 /م تويف الشيخ النائيين ،وشيع جثمانه تشييعًا مهيبًا ،ودفن يف العراق.
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اجلهل هو الذي يدعو اإلنسان إىل عبادة األوثان وإشراك الفراعنة والطواغيت يف
أمساء وصفات الذات األحدية ،وهو الذي يؤدي به إىل الشقاء والبؤس ونسيان حريته
ومساواته يف احلقوق مع اجلبابرة والطواغيت؛ فتراه يضع طوق الرقّية والعبودية على رقبته
بكلتا يديه ،ويغفل عن أعظم املواهب والنعم اليت أغدقها اهلل سبحانه وتعاىل عليه وبعث من
أجلها الرسل واألنبياء أال وهي احلرية ،بل إنه يعدها ضربًا من اخليال والوهم!
واجلهل هو الذي يدعو اإلنسان الصوري السائر بسرية البهائم إىل بذل ما ميلك من
القوى يف سبيل إحكام أساس رقّيته واستعباد اآلخرين له؛ فبد ًال من أن جي ّد وجيتهد يف
سبيل خالصه واستنقاذ إخوته يف الدين والوطن من أنياب االستعباد واالسترقاق ،وبد ًال
من املطالبة باحلرية والسعادة هلم ،جتده يسفك دماءهم وينهب أمواهلم ،ويهتك أعراضهم،
زاعمًا أن االستهتار بالدين والقيم ضربًا من الشجاعة والشهامة ،وخدمة الوطن والدولة!
ومن بواعث الشرف ،فهم يقومون بقتل وأسر العلماء والسادات واألخيار واألحرار،
ويفتخرون هبتك أعراضهم وهنب أمواهلم ،وال يعتريهم أي خجل يف أن يكونوا يف عداد
اليزيديني ،شأهنم يف ذلك شأن أراذل الكوفة وأوباش الشام!
ومن غباء هذا الصنف من احليوان الذي يسري على قدمني ،والذين هم أضل من
األنعام ،أهنم يتحدون مع أعدائنا الروس الذين مل يكن هلم ه ّم إلاَّ حمو الدين والدولة
واستئصال األمة وابتالع البالد ،ويرتكبون مثل هذه الشنائع باسم الدين وبعنوان خدمة
الدولة ،عوضًا عن بذل النفس والنفيس يف سبيل حفظ الدين وحراسة الوطن اإلسالمي.
إن السجود للفراعنة والطواغيت ،وعبادة اهلنود لألبقار ،ومتلّك األمويني والعباسيني
لرقاب الناس ،وتبعية اإليرانيني وغريهم من املسلمني لكل ناعق وميلهم مع كل هوى،
وغفران البابوات ذنوب أ ّمتهم اخلاطئة ،وجلوس اليهود انتظارًا للنيب املوعود ،واعتقاد
األزليني والبهائيني يف صاحبهم أنه خالق العامل والفاعل ملا يريد ،وتبعية املسلمني لعبدة
الظلمة وبقايا خوارج النهروان يف آخر الزمان ،وغري ذلك من الشنائع والفضائح ،ما هو
إلاَّ نتيجة من نتائج اجلهالة اليت هي أ ّم الشرور واألمراض .وما وقع بالء على رأس أمة
أو سيقع منذ ابتداء العامل إىل حني انقراضه إ ّال وهو ناشئ من هذه األم اخلبيثة ،وإحصاء
بعض ذلك حيتاج إىل دفاتر وطوامري ،وهو خارج عن وضع هذه الرسالة املوضوعة على
سبيل االختصار.
 -2شعبة االستبداد الديين :وهي القوة امللعونة الثانية اليت عرفنا حقيقتها بنحو
جممل يف املقدمة .وهي أخطر من باقي القوى ويصعب عالجها إىل حد االمتناع ،ألهنا
راسخة يف القلوب ومعدودة من لوازم الدين ،وحقيقتها عبارة عون اإلرادات التحكمية اليت
يبديها املتلبسني بزي الرئاسة الروحية بعنوان الدين ،والذين خدعوا الشعب -اعتمادًا على
جهالته وعدم خربته مبقتضيات الدين -بوجوب طاعتهم .وعرفت أيضًا أن هذه الطاعة
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واالتباع األعمى ولعدم استنادها إىل حكم إهلي هي األخرى معدودة يف مراتب الشرك
ِّ
ون ا ِ
{ات َخذُوا أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُر ْه َباَن ُه ْم أَ ْرَباًبا ِم ْن ُد ِ
هلل
بالذات األحدية بنص اآلية املباركةَّ :
َوا ْل َم ِس َيح ا ْب َن َم ْرَي َم}(((.
فسرهتا بعبادة األحبار والرهبان((( .كما أن رواية
واألخبار الواردة بشأن هذه اآلية ّ
االحتجاج اليت مرت اإلشارة إليها آنفًا تساعد على ذلك أيضًا.
سخرها يف
إن هذه الشعبة تعترب من إنشاء وابتكار وبدع معاوية بن أيب سفيان ،وقد ّ
حربه ضد اإلمام علي  Fحينما مجع حوله عدة من عبيد الدنيا أمثال عمرو بن العاص
وحممد بن مسلم ومسلم بن خملد واملغرية بن شعبة وأشباههم من الذين كانوا يعدون يف
أنظار العوام يف عداد الصحابة.
وهبذا االعتبار حصلوا على نفوذ بني الناس وكلمة مسموعة لدى العوام .وقد ك ّرسوا
ذلك من أجل تفريق الكلمة عن اإلمام علي .F
ومن جهة أخرى كان معاوية آيسًا من معونة أيب موسى األشعري له ،ولكنه كان
يكتفي منه باالعتزال وخذالن اإلمام F؛ فإن صدور ذلك من مثل أيب موسى األشعري
كان من شأنه خداع الناس عن احلق .وعلى أساس ذلك أحكم معاوية أساس االستبداد يف
تاريخ اإلسالم اعتمادًا على تلك الفئة اليت قادها زخرف احلياة الدنيا إليه وسكوت الطائفة
األخرى واعتزاهلا عن عامل السياسة .ومبرور الوقت أخذ االستبداد األموي باالستحكام
سب أمري املؤمنني  Fعلى منابر املسلمني الذين مسعوا
واالشتداد حىت انتهى برواج ّ
ذلك ووعوه ،لكنهم راعوا مصاحلهم واعتباراهتم الشخصية ،فانقسموا بني معني له على
هذا الكفر العلين وساكت عليه! فكانوا قاعدة استعان هبا طواغيت األمويني والعباسيني
وأخالفهم على متلّك رقاب األمة وحمو أحكام الشريعة اإلسالمية؛ فقد كانوا دائمًا يسريون
على سرية معاوية هذه من االستعانة مبساعدة قوم وسكوت قوم آخرين.
ومبرور األجيال والعصور استحكم االحتاد بني االستبداد السياسي املأخوذ من سرية
معاوية واالستبداد الديين املوروث من أمثال عمرو بن العاص وأيب موسى األشعري .وهذا
االحتاد بني الشعبتني الذي وصل إىل الدرجة احلالية أصبح سببًا لنفوذ الكلمة والطاعة
الكاملة .كما أصبحت مساعدة شعبة االستبداد الديين أو سكوهتا رأس مال ُيشترى وُيباع،
فيضلل به هؤالء العوام الذين هم كاألنعام أو أض ّل سبي ًال ،وال بيان بعد العيان وال أثر بعد
(((سورة التوبة ،اآلية31. :
((( الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،9ص ،255وذكر مصادر هذه األحاديث ونقل عن الكايف
للكليين اخلرب اآليت بإسناده عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم) قال :قلت له:
اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل؟! .فقال :أما واهلل ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ،ولو
دعوهم إىل عبادة أنفسهم ما أجابوهم ،ولكن أحلّوا هلم حرامًا وح ّرموا ً
حالال ،فعبدوهم من حيث
ال يشعرون.
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عني ،ولنعم ما قيل:
إن املاء العذب يبقى عذبًا واملاء املاحل يبقى ماحلًا
(((
وكل شيء يبقى على طبيعته إىل يوم النفخ بالصور
(((
ومضمون هذا البيت مأخوذ من األخبار الواردة عن طينة اإلنسان .
 -3ومن تلك القوى املشؤومة أيضًا التزلّف للسلطان وإظهار اخلضوع له ،حىت يصبح
بدي ًال عن الكفاءة العلمية والعملية وسائر االمتيازات احلقيقية ،وتكون النتيجة أن الرجل
ُيمنح املنصب يف ضوء ما يبديه من التزلف ،ومبقدار ما يقدمه من اخلضوع للسلطان يفوض
إليه من زمام األمور.
إن تكريس هذه الظاهرة هو من أخطر املقدمات املؤدية الستعباد رقاب األمة ،وهلا
درجات خمتلفة باختالف درجات استرقاق األمة؛ وهي اليت جعلت اجلهل واخلمول حبالة
ال يرجى معها عالج ناجع ،وأُبعدت عوامل العلم واملعرفة وسائر موجبات السعادة للحياة
الوطنية عن البالد ،وبالتايل فإهنا تقضي على طاقات البلد وجتعل اجلميع أمام األجنيب
بأمس احلاجة إىل أشياء طاملا كانت
كصغار العصافري يف خمالب الصقر ،حىت أصبحت األمة ّ
متنعمة هبا وعلى أحسن حال.
إن انتشار ورسوخ هذه الظاهرة جعل حىت املتلبسني بزي أهل العلم -فض ًال عن
زينون للناس املشاركة فيها! رغم قيام الضرورة من الدين على حرمة إعانة
العوامُ -ي ِّ
طواغيت األمة يف فاعلية ما يشاؤون واحلاكمية مبا يريدون ،وإهنا من أعظم مراتب الشرك
بالذات األحدية .فيظهر ذلك على أنه دين ،ويقدمون على هذه الوصمة الشائنة يف ساحة
الدين اإلسالمي ،وحيملون الناس على بذل ما عندهم يف سبيل هذه العبادة الصنمية من
حيث ال يشعرون ،وبذا أصبح كل دينء وسارق وغري كفوء ميسك بزمام األمور وميلك
الرقاب ،وينتزع بكمال القوة والشوكة ،ومن دون جهد واستحقاق ،كل ما حتت يد هؤالء
األرقّاء األذلاّ ء .وبسبب جهله ودناءته وخل ّوه من الغرية الوطنية والدينية يبيع مجيع ثروات
الشعب وإمكانات البالد ويعرض استقالل املسلمني إىل اخلطر ،وذلك بإبرام معاهدات
مشؤومة مع األجنيب الغائم ويذلّنا حنن اإليرانيني شعبًا وبالدًا حىت نكون أذل من قوم
سبأ ،مقابل احلصول على أقل نفع شخصي ومطمع خاص.
إن التفتت والفرقة يف الدولة والشعب والتنافر القائم بني األمة والسلطان وهالك
احلكم السابق ،إمنا هو من نتائج خيانات هذه القوة اخلبيثة .إن توغلهم البعيد يف اغتصاب
ثروات األمة وإمكاناهتا جيعل قلوب الرعية متنفرة من السلطان ،كما أن إظهارهم الوالء
((( مضمون بيت شعري باللغة الفارسية.
((( املجلسي ،حممد باقر ،حبار األنوار ،ج ،64ص ،129 - 77باب طينة املؤمن وخروجه من الكافر
وبالعكس.
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املطلق له والتزلف أمامه وادعاءهم حراسته والذود عنه من هجوم األمة عليه يوجب تنفر
السلطان من األمة .وحبكم التجربة والتأريخ تكون النتيجة مبثل هذا احلكم هو الزوال
واالنقراض .وهذا ما مل يغفل عنه أمري املؤمنني  Fفقد كتب يف عهده إىل مالك األشتر
حم ّذرًا إّياه من هذه الفرقة ومن مساعدهتا وإعانتها قائ ًال:
«وليس أحد من الرعية أثقل على الوايل مؤن ًة يف الرخاء وأقل معونة له يف البالء وأكره
لإلنصاف وأسأل باإلحلاف وأق ّل شكرًا عند اإلعطاء وأبطأ عذرًا عند املنع وأضعف صربًا
عند مل ّمات الدهر من أهل اخلاصة ،وإمنا عمود الدين ومجاع املسلمني والعدة لألعداء العامة
من األمة ،فليكن صفوك هلم وميلك معهم.»...
ومراده من أهل اخلاصة هو هذه الفرقة الطفيلية املتزلفة للسلطان.
ويقول  Fأيضًا يف لزوم قطع دابر هؤالء« :مث إن للوايل خاصة وبطانة ،فيهم
استئثار وتطاول وقلة إنصاف يف معاملة؛ فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك األحوال ،وال
تضر مبن
وخاصتك قطيعة ،وال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة ّ
تقطعن ألحد من حاشيتك ّ
يليها من الناس يف شرب أو عمل مشترك حيملون مؤنته على غريهم ،فيكون مهنأ ذلك
هلم دونك ،وعيبه عليك يف الدنيا واآلخرة ،وألزم احلق من لزمه القريب والبعيد.(((»...
إىل آخر ما كتبه صلوات اهلل عليه وآله الطاهرين.
 -4ومن القوى املشؤومة أيضًا إلقاء اخلالف بني الشعب وتفريق كلمته ،وبالرغم من
أن أصل هذه القوة اخلبيثة وأساسها وحتققها يف اخلارج وصورها مستمد من االستبداد
الديين وعبادة السلطان ،وغري مستقل عنه ،وإن هذا يلزم منه ألاَّ يكون يف عرضه ،ولكن
حاليا على األمم تنتهي إىل
مبا أن عمليات االستعباد اليت وقعت يف التاريخ قدميًا واليت تقع ًّ
تفرق الكلمة الوطنية والشعبية ،وإن القوى الثالث املتقدمة هي مبثابة املقدمات هلا والعوامل
املعدة هلا ،والتفرق مبثابة النتيجة واجلزء األخري من العلة ،هلذا كانت جهات االستعباد يف
لسان اآليات واألخبار مستندة إىل هذه النتيجة؛ قال عز من قائل{ :إ َِّن ِف ْر َع ْو َن ع اََل ِفي
الأَْ ْر ِض َو َج َع َل أَ ْهَل َها ِش َي ًعا َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِم ْن ُه ْم ُيذَِّب ُح أَ ْبنَا َء ُه ْم}(((.
وكلمة شيع تعين متفرقني .ويف هذه اآلية داللة واضحة على أن عملية التفرعن
واالستعباد حتدث نتيجة هلذا التشتت وتفرق الكلمة .ولإلمام علي  Fيف اخلطبة القاصعة
اليت نقلنا منها يف املقدمة نصوصًا تتعلق حبقيقة احلكم االستعبادي تصرحيات مهمة أحببنا
نقلها هنا من أجل تشخيص الداء وتتبع الدواء ،ولغرض إطالع أولئك املتشيعني املخلصني
اخلالني من شوائب األغراض االستبدادية االستعبادية على توجيهات إمامهم وسريته العلمية
االتباع ،رغبة يف التنبيه على شناعة التزلف إىل الظلمة والتقرب إليهم وقبح عدم
الالزمة ِّ
((( صبحي الصاحل ،تنظيم هنج البالغة ،الكتاب .53
((( سورة القصص :اآلية .4
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موافقتهم على استنقاذ حريتهم املغتصبة.
قال « :Fواحذروا ما نزل باألمم من قبلكم من املثالت بسوء األفعال وذميم
األعمال ،فتذكروا يف اخلري والشر أحواهلم ،واحذروا أن تكونوا أمثاهلم؛ فإذا تفكرمت يف
تفاوت حاليهم ،فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأهنم ،وزاحت األعداء له عنهم ،ومدت
العافية فيه عليهم ،وانقادت النعمة له معهم ،ووصلت الكرامة عليه حبلهم ،من االجتناب
والتحاض عليها والتواصي هبا ،واجتنبوا كل أمر كسر فقرهتم
للفرقة واللزوم لأللفة
ّ
وأوهن متنهم ،من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وختاذل األيدي.
وتدّبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم ،كيف كانوا يف حال التمحيص والبالء ،أمل يكونوا
أثقل اخلالئق أعبا ًء ،وأجهد العباد بال ًء وأضيق أهل الدنيا حا ًال ،اختذهتم الفراعنة عبيدًا
فساموهم سوء العذاب ،وج ّرعوهم املرار ،فلم تربح احلال هبم يف ذل اهللكة وقهر الغلبة،
ال جيدون حيلة يف امتناع ،وال سبي ًال إىل دفاع ،حىت إذا رأى اهلل جد الصرب منهم على
األذى يف حمبته ،واالحتمال للمكروه من خوفه ،جعل هلم من مضائق البالء فرجًا ،فأبدهلم
العز مكان الذل واألمن مكان اخلوف ،فصاروا ملوكًا حكّامًا وأئم ًة أعالمًا ،و[قد] بلغت
الكرامة من اهلل هلم ما مل تذهب اآلمال إليه هبم ،فانظروا كيف كانوا حيث كانت األمالء
جمتمعة واألهواء متفقة [مؤتلفة] والقلوب معتدلة ،واأليدي مترادفة ،والسيوف متناصرة،
والبصائر نافذة ،والعزائم واحدة؛ أمل يكونوا أربابًا يف أقطار األرضني ،وملوكًا على رقاب
العاملني؟! فانظروا إىل ما صاروا إليه يف آخر أمورهم حني وقعت الفرقة وتشتتت األلفة
واختلفت الكلمة واألفئدة ،وتشيعوا [تشعبوا] خمتلفني وتفرقوا متحاربني ،قد خلع اهلل
عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته ،وبقي قصص أخبارهم فيكم عربًا للمعتربين
منكم .-واعتربوا [فاعتربوا] حبال ولد إمساعيل وبين إسحاق وبين إسرائيل ،Dفما أشد اعتدال األحوال وأقرب اشتباه األمثال ،تأ ّملوا أمرهم يف حال تشتتهم وتفرقهم،
ليايل كانت األكاسرة والقياصرة أربابًا هلم خيتاروهنم [جيتازوهنم] عن ريف اآلفاق وحبر
العراق وخضرة الدنيا إىل منابت الشيح ومهايف الريح ونكد املعاش ،فتركوهم عالة مساكني
أذل األمم دارًا وأجدهبم قرارًا ،ال يأوون إىل جناح دعوة يعتصمون هبا،
إخوان دبر ووبرّ ،
وال إىل ظل ألفة يعتمدون على عزها .فأحوال [األحوال] مضطربة واأليدي [األيدي]
خمتلفة والكثرة متفرقة يف بالء أزل وإطباق جهل ،من بنات مؤ ّدة [موؤودة] وأصنام
معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة .فانظروا إىل مواقع نعم اهلل عليهم حني بعث
إليهم رسو ًال فعقد [مبلّته] طاعتهم ومجع على دعوته ألفتهم ،كيف نشرت النعمة عليهم
جناح كرامتها ،وأسالت هلم جداول نعيمها ،والتفت اهلل هبم يف عوائد بركاهتا [بركتها]،
فأصبحوا يف نعمتها غرقني وعن خضرة عيشها فكهني ،قد تربعت األمور هبم يف ظل
سلطان قاهر ،وآوهتم احلال إىل كنف ع ّز غالب ،وتعطفت األمور عليهم يف ذرى ملك ثابت،
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فهم حكام على العاملني وملوك يف أطراف األرضني».
إىل آخر ما أفاض (صلوات اهلل عليه) على األمة من العلم واحلكمة.
ويف مواقع آخر من خطب أمري املؤمنني  Fوسائر األخبار أسندت الذلة
والصغار الذي يصيب األمم إىل تف ّرق الكلمة ،وهذا من البديهيات األولية؛
واالضمحالل َّ
فإن الضرورة قائمة على أن العامل الذي حيفظ حقوق كل أمة وحريتها وناموسها األعظم
(الدين) واستقالهلا منحصر بالرابطة اليت جتمع أفراد األمة ،بعد أن تكون انعدمت يف البني
إمكانية الدفاع عند هؤالء ،وأصبحوا ال ملجأ هلم وال مفر من اخلضوع لتحكمات األشقياء
واملتجربين ،الذين أفلحوا يف استئصال القوى الدفاعية لدى األمة وأهنوا وحدهتا وما ميكنها
من الوقوف على قدميها يف استنقاذ حريتها يف الداخل ومواجهة األعداء املهامجني يف
اخلارج .وبالتايل فإن أعمال القهر واالستعباد والقضاء على العلم واملعرفة ورسوخ ظاهرة
التزلف للسلطان وقمع كل ما من شأنه بعث احلياة والنهوض يف الشعب تؤدي مجيعًا إىل
َّاس}((( .وما حالتنا
الوقوع يف خمالب األجانب وتنتهي إىل حالة {َت َخاف َ
ُون أَ ْن َيَت َخ َّط َف ُك ُم الن ُ
احلالية السيئة يف إيران إلاَّ عيان هلذا البيان ووجدان من هذا الربهان.
 -5ومن تلك القوى امللعونة أيضًا قوة اإلرهاب والتخويف والتعذيب والتنكيل املأخوذة
من سرية الفراعنة والطواغيت؛ وهي القوة املستخدمة ضد دعاة احلرية املوهوبة من قبل
اهلل سبحانه وتعاىل ،وأتباع السرية املقدسة لألنبياء واألولياء D؛ حيث يسلط عليهم
الطواغيت أنواع العذاب من األسر والقتل والتنكيل واحلبس ودس السموم وهتك األعراض
وهنب األموال ،وغري ذلك من األساليب اليت ال يبقى معها أحد.
وأعمال هؤالء القساة الطغاة ناشئة عن التش ّفي من أولئك األشراف واألجماد ،وهبدف
قلع وقمع شجرة اإلباء واحلرية لئلاَّ تسري إىل عامة الشعب ،وإلرعاب الشعب من أجل
أن يبقى حتت أسرهم ورقّيتهم .وهلذه األعمال درجات خمتلفة باختالف مراتب القسوة
واالنسالخ عن الفطرة اإلنسانية وعدم االعتقاد باملبدأ واملعاد والقيامة والعذاب .وكما وصلت
دورة الطواغيت والفراعنة وامتحان األمة باألسر والقهر والذل والعبودية يف هذه األيام إىل
نقطتها األخرية ،كذلك نشاهد وصول درجة القساوة والصالفة واالبتعاد عن الدين ومتابعة
مبدأ الطواغيت إىل أعلى حاالهتا ،حىت أصبحت الكلمة املترددة على األلسن من أن يزيد
وابن زياد ومشرًا وعمر بن سعد وسنان وغريهم موجودون يف كل وقت ،وأن الذي يقف
بوجههم دائمًا هو سيد املظلومني واألحرار (صلوات اهلل عليه وعلى املستشهدين بني يديه)؛
أصبحت هذه الكلمة مشهودة للجميع .وقد أشارت األخبار الواردة يف باب الطينة وتشابه
مكمونات ومكنونات النفوس إىل ذلك .ومنها أُخذ البيت الشعري املذكور آنفًا الذي يفيد أن
املاء العذب يبقى عذبًا واملاء املاحل يبقى ماحلًا إىل األبد.
((( سورة األنفال :اآلية.26 :
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 -6والقوة السادسة من هذه القوى امللعونة هي رسوخ رذيلة االستبداد واالستعباد
إزاء الضعفاء يف جبلّة وفطرة األقوياء وذوي النفوذ والوجهاء ،حىت انتشر القهر واالستبداد
والتحكمات الشخصية بني كل الطبقات وأصبح أمرًا مألوفًا بني الناس.
ومن هنا احتد األقوياء والوجهاء يف البلد ،ونتيجة إلحساسهم بأن املساواة تتناىف مع
أغراضهم وجهلهم بأن حفظ دينهم وشرف استقالهلم متوقف عليها ،وغلبة حب الدنيا
على اآلخرة ،واألهواء الزائلة على اإلدراكات العقلية؛ نتيجة لذلك كلّه احتد هؤالء مع منشأ
االستبداد وأصل االستعباد ،وأصبحوا مبزنلة األغصان والفروع هلذه الشجرة اخلبيثة.
وعندما ه ّبت نسائم العدالة واحلرية على إيران يف بداية ظهور احلركة الدستورية،
وعندما كان أمرها غامضًا وكان يظن أن االستبداد أمر خاص برؤساء احلكومات فقط وال
يشمل أعواهنم ،وأنه سُيسلب عن هؤالء الرؤساء فقط ،كانت مجيع الطبقات من املعممني
الغاصبني لزي العلماء ومن املالكني وغريهم تبذل كل جهدها يف سبيل إقامة هذا األساس
وتدعم هذه احلركة وتنفق مجيع ما عندها من أجل تنفيذ هذا املشروع ظنًا منهم بأن
اهلالك سيقع على اجلريان ،وأنه لن يطاهلم ،حىت إذا ارتفع الستار وجتلَّى ضوء النهار
انقلبوا رأسًا على عقب وشنت اهلجمات املتتالية حتت عناوين خمتلفة؛ فاالستبداد الديين
صوب سهامه حتت شعار احلفاظ على الدين وأعوان السالطني تشبثوا بالوطنية وحب
الدولة ،وهكذا األمر بالنسبة إىل بقية الناهبني املحتالني ومصاصي الدماء؛ ٌّ
كل شهر السالح
الذي جييد استخدامه بوجه الدستورية ،وأصبحت أحكام احلفاظ على الدين والرد على
رؤسائه املندرجة يف عنوان «فإمنا حبكم اهلل استخف وعلينا ر ّد؛ والرا ّد علينا كالرا ّد على
اهلل وهو يف حد الشرك باهلل»((( ،أصبحت هذه األحكام كالعدم ،وعادت قصة «نكثت طائفة
وفسقت أخرى ومرق آخرون»(((.
وجيدر أن نتذكر هنا مرة أخرى البيت الشعري السابق املأخوذ من األخبار «املاء العذب
يبقى عذبًا واملاء املاحل يبقى ماحلًا إىل األبد».
 -7ومن القوى امللعونة أيضًا مصادرة إمكانات البالد املالية والعسكرية وتكريسها يف
((( روي الكليين يف الكايف بسنده إىل عمر بن حنظلة أنه سأل اإلمام الصادق عن التحاكم إىل السلطان،
فأجابه األمام (عليه السالم) جبواب مفصل ،منه قوله« :ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا
ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حكمًا ،فإين قد جعلتكم عليكم حاكمًا؛ فإذا حكم
حبكمنا فلم يقبل منه فإمنا استخف حبكم اهلل وعلينا ردّ ،والراد علينا الراد على اهلل ،وهو على حد
الشرك باهلل( .الكايف ،ج ،1ص ،67ط بريوت) .وأورد الشيخ الطوسي هذه الرواية يف التهذيب ،مرتني،
ورد الذيل يف إحدامها هكذا« ..فإمنا حبكم اهلل استخف وعلينا ر ّد والراد علينا الراد على اهلل وهو
على حد الشرك باهلل»( ،التهذيب ،ج ،6ص ،)218،301ومل يرد يف أي منها عبارة «كالراد على اهلل وهو
يف حد» .الواردة يف املنت.
((( صبحي الصاحل ،تنظيم هنج البالغة ،اخلطبة الثالثة ،فقرة يقول فيها اإلمام علي « :Fفلما هنضت
باألمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون».
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جمال القضاء على نفس الشعب .إن انتخاب القادة العسكريني من بني األجانب واملعاندين
للدين املبني وإعطاء زمام اجليش هلم وتفويض تربية اجلند إليهم ،كل ذلك يهدف إىل
تكريس االغتصاب ،وناتج عن إمهال وعدم مباالة هؤالء اجل ّهال الذين ال يفقهون شيئًا وال
يعرفون واجباهتم امللقاة على عواتقهم.
ولذا فهم ال يتورعون عن خمالفة األحكام الشرعية وقتل النفوس املحترمة وهتك
األعراض وهنب األموال وإثارة النعرات بني القبائل والعشائر .والعامل املك ّمل هلذه القوة،
بل إن علة علل اجلميع هي اجلهل الذي تنتج عنه مجيع االختالالت T
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كتب دراسة ونقد

سياسات النظم احلاكمة يف البحرين
والكويت والعربية السعودية
يف التعامل مع املطالب الشيعية ..دراسة مقارنة
السيد حسن احلسن*

الكتاب :سياس���ات النظم احلاكمة يف البحرين والكويت والعربية الس���عودية يف التعامل مع
املطالب الشيعية ( :)2008 - 2003دراسة مقارنة.
تأليف :شحاتة حممد نصر (مصر)
الطبعة :األوىل1432 ،هـ2011 /م 432( ،صفحة ،وزيري).
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت (لبنان).
يتكون الكتاب من خالصة ومقدمة ومخس فصول وخامتة على النحو التايل:
 -1الشيعة عرب التاريخ اإلسالمي ..املنطلقات الفكرية والدور السياسي.
 -2أوضاع الشيعة يف البحرين والكويت والسعودية.
 -3سياسات النظم احلاكمة يف التعامل مع مطالب الشيعة قبل عام .2003
 -4تنامي مطالب الشيعة بعد عام .2003
 -5سياسات النظم احلاكمة يف التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام .2003
***
أمهية هذا الكتاب (الدراسة) تنبع من معاجلته ملوضوع األقليات املذهبية ويف منطقة
* كاتب ،عضو منتدى القرآن الكرمي ،الكويت.
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مهمة ،واهتمامها بالتحليل املع ّمق ألوضاع الشيعة يف الدول الثالث (السعودية ،الكويت
والبحرين) ،السيما أن ليس مثة دراسات عربية سابقة تناولت املوضوع بالقدر نفسه من
الشمولية والعمق ،مع اإلشارة إىل ظهور الفت للدراسات األجنبية يف املوضوع يف السنوات
حتسن معرفة الغرب
األخرية ،وهو نابع من رغبة الغرب يف فهم الظاهرة الشيعية ،أدى إىل ّ
للظاهرة وبالتايل تغّير أسلوب التعاطي معها.
بشكل أو آخر فإن األهداف السياسية واالنتماءات املذهبية والدينية كانت ظاهرة يف
معظم الدراسات السابقة اليت كُتبت حول الشيعة -وخصوصًا العربية منها ،-مما كان
له أبلغ األثر يف النتائج أو األفكار اليت محلتها ،ونال من موضوعية كثري من الدراسات.
وهذا ما وضح بشكل خاص يف احلديث عن أطروحة (اهلالل الشيعي) وفكرة صعود الشيعة
اإلقليمي(((.
يركز الكتاب بشكل أساسي على الديناميكيات الداخلية للمسألة الشيعية (الشيعة االثين
عشرية دون سواها من الفرق الشيعية الصغرية ،باعتبارهم ميثلون األغلبية العظمى من
الشيعة يف العامل بالعموم ويف املنطقة خصوصًا) ،حيث يعتقد الباحث أن املعطيات الداخلية
هي املعطيات اجلوهرية يف توجيه تفاعالت القضية ،على عكس كثري من الدراسات السابقة
اليت تركز على املعطيات اخلارجية ودورها ،وهنا تربز أمهية البحث يف جدلية العالقة بني
ما هو خارجي وما هو داخلي.
إن دراسة الظاهرة الشيعية يف منطقة اخلليج تعين احلديث عن منطقة  %70من سكاهنا
هم من الشيعة وحتتوي على ثالثة أرباع املخزون العاملي للنفط ،ومن هنا يأيت اهتمام
الغرب بدراسة هذه الظاهرة بعد سنوات من التهميش والتعامي عن هذه احلقيقة ،حيث مل
يعد الشيعة يقبلون بوضع التهميش أو االستبعاد الذي عاشوه أعوامًا طويلة.
كان بروز تأثري الشيعة السياسي يف الشرق األوسط يف السنوات األخرية -وخصوصًا
بعد  -2003وبالنظر إىل طبيعة املذهب الشيعي اليت يقول عنها الباحث« :متنح الشيعة
قوة ثورية وحتصنهم ضد الذوبان الذي يقضي على خصوصيتهم ،كما أن التاريخ يثبت
أن السنّة مل يستطيعوا تذويب الشيعة رغم عقود هتميشهم واستبعادهم الطويلة»((( ،فكان
هذا الربوز وهبذه الطبيعة دافعًا كبريًا لتف ّهم هذه الظاهرة والقبول هبا بعد أن كان الغرب
وعلى مدى أعوام طويلة سابقة -ينظر إىل املنطقة من (منظار سنّي) بسبب اهليمنةالسنّية على مقاليد احلكم« ،أي أن الواليات املتحدة انتقلت من العداء لإلسالم الشيعي إىل
التحالف معه ،ومن التحالف مع اإلسالم السنّي إىل العداء معه»((( ،وإن كان هذا االستنتاج
((( ص.69
((( ص.59
((( ص.255
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أكثر من متسرع ،فالعراق كمؤشر هلذا التبدل ليس فقط حالة استثنائية وإمنا صيغ النظام
السياسي يف العراق على أساس األمنوذج اللبناين ،نعم املؤشرات تسمح بتحول من القطيعة
والسلبية إىل حماولة الفهم وإقامة جسور للتحاور .وهذا الربوز يعين -كما يقول الباحث-
«أن شرق أوسط جديد سيولد ،للشيعة فيه دور كبري وأساسي»(((.
رغم حداثة التجربة الشيعية يف احلكم فقد أشار الباحث إىل «أن البلدان اليت يسيطر
عليها الشيعة هي يف وضع أفضل من حيث فرصة حتقيق الدميقراطية والنمو االقتصادي
من تلك اليت يسيطر عليها السنّة -باستثناء تركيا.(((»-
أبدى الباحث تفهمًا بارزًا لكثري من جوانب التشيع ،ودرسها بعناية وعمق ومل يغفلها،
وطرحها مبوضوعية -رغم أنه من املذهب السين ،-مغايرًا لكثري ممن سبقوه الذين طغت
مذهبيتهم يف دراستهم للشيعة والتشيع ،فمواضيع مثل املرجعية وطبيعة العالقة بني املكلّف
واملرجع وتن ّوع املرجعيات وتوزعها بني العراق وإيران ولبنان ،مثل هذه املواضيع وغريها
كانت واضحة يف فهم الباحث ،فكانت النتائج أكثر صدقية.
اخللط واضح بني التعاطف والتشابك االجتماعي والثقايف وبني إلصاق تبعية ووالء
الشيعة إليران وحماولة حتميل الشيعة طموحات إيران وسياساهتا ،فإيران كدولة كبرية
وثقافيا ،-ومن هنا
سياسياومهمة فمن الطبيعي أن تكون هلا طموحات تتجاوز حدودها
ًّ
ًّ
جيب أن يتم التعامل مع إيران كدولة عليه دون ختوين الشيعة؛ ألن إيران تتعامل مع كثري
من األمور مبنطق الدولة ،وإيران من منطلق الدولة تتعامل مع الدول ذات الطبيعة السنية
ومع اجلماعات واألحزاب السنية وتتبىن دعم املقاومة الفلسطينية السنية ،فالربط القسري
بني إيران كدولة والشيعة العرب واخلليجيني خصوصا هو ربط سياسي بعيد عن الواقع.
ُسر كثري من مواقف الشيعة املدافعة عن إيران خببث ونوايا متربصة ،فمن باب أن
فّ
إيران دولة مسلمة وهلا أدوار إجيابية يف كثري من املواقف ،ومن باب أن إيران جار قوي -بل
أقرب جار -وضرورة السياسة التعامل مع القوي حبذر وكياسة ،لكن هذا كان له تفسري
العمالة والتبعية ،وهذه الرؤية تنطبق على بلد كتركيا مث ًال ،ولكن إيران أصبحت -رغم كل
إجيابياهتا -العدو ،ووصم كل دفاع عنها واخلوف عليها بأنه تبعية.
ويف إشارة للتحوالت السياسية عند شيعة اخلليج يصف الباحث الظاهرة بـ«تنامي
مطالب وطموحات الشيعة بعد  ،»2003وخصص هلا فص ًال حتت هذا العنوان((( ،رغم أنه
يف حتليله لوضع الشيعة قبل هذا التاريخ يؤكد على التهميش واإللغاء والقطيعة ،فاألصح
أهنا مطالبات حقوقية مشروعة للحد األدىن ،من قبيل املشاركة السياسية والتمثيل العادل
((( ص.61
((( ص.67
((( ص.300 - 245
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واملساواة مع املواطن اآلخر واحلرية يف ممارسة الطقوس وإبداء الرأي ،وينقل قول لرجل
الدين الكوييت السيد حممد باقر املهري« :إن التغيري السياسي يف العراق بات حافزًا للشيعة
يف الكويت لتحقيق مطالب قدمية»((( ،أو قول رجل الدين السعودي الشيخ حسن الصفار:
«نأمل أن تؤدي التغيريات يف العراق إىل حتسني أوضاع الشيعة السعوديني»((( ،فأين هذا
من مصطلح (تنامي مطالب وطموحات)؟ ،بل قل :هي تأكيد املطالب ولكن بنربة أعلى
وتوسع فضاءات احلرية والتحرر ،حيث يؤكد على
وجرأة أكثر؛ نظرًا لتغّير الظروف الدولية ّ
ذلك بالقول« :على الرغم من املبالغات ومظاهر اخللل اليت شابت بعض األطروحات مثل
(اهلالل الشيعي) و(محالت التشّيع اإليرانية) فقد سامهت يف إقناع الشيعة بأهنم أصبحوا
مهما يف الشرق األوسط ال ميكن جتاوزه ،وهذا ما دفعها إىل طرح مطالبها مبزيد من
رقمًا ًّ
(((
الشجاعة والثقة بالنفس»  ،والدليل أن شيعة الكويت -عكس شيعة السعودية والبحرين-
مل يثريوا أي مطالب اقتصادية بسبب عدم معاناهتم التمييز االقتصادي وهلم وجودهم املهم
يف احلياة االقتصادية الكويتية(.((1
يبدأ الباحث يف فصل (مالمح الفكر السياسي الشيعي) بنتيجة صادمة عندما يعترب
السياسة ال الدين هو من يقف خلف نشوء التشيع ،وأن التشيع «ولد من رحم السياسة مث
صبغ بصبغة دينية شرعية»!( ،((1رغم أن التشيع ولد من مناصرة اإلمام علي  Fإميانًا
باعتباره خليفة رسول اهلل  Cبالتعيني اإلهلي كما ي ّدعي الشيعة وكما ُيقر الباحث هبذا
اإلميان( ،((1فهل دعوة النيب  Cوحركته حنو حكم مكة كانت دعوة سياسية مصبوغة
بالدين لكي نصبغ حركة اإلمام علي  Fبذلك؟ ،ولو أردنا أن نبحث عن فرقة إسالمية
ينطبق عليها توصيف الباحث النطبقت على السنّة العتبارهم اخللفاء الراشدين حكّامًا
خلفوا النيب  Cدون أن ي ّدعوا التعيني اإلهلي بل بالوسائل السياسية املعروفة.
ضمن مبحثه عن موقف الشيعة العرب من نظرية والية الفقيه وقف كثريًا عند
شيعيا
(مهما) ملجموعة صنّفهم الباحث « 11كاتبًا وناشطًا ًّ
بيان صدر أواخر  2008اعتربه ًّ
(((1
من العربية السعودية والكويت والعراق»  ،وطرح رؤيتهم الرافضة لوالية الفقيه ونظام
املرجعية ودفع اخلمس وغري ذلك ،ونريد أن نن ّبه الباحث إىل أن البيان مل يكن هبذه األمهية
ال من حيث املوقّعني حيث ال يعتربون من امللتزمني مبدرسة التشيع وإمنا ميثلون تيارات
((( ص.279
((( ص.284
((( ص.263
( ((1ص.290
( ((1ص.75
( ((1ص.85
( ((1ص.105

aaa
aaa
174

ةيدوعسلا ةيبرعلاو تيوكلاو نيرحبلا يف ةمكاحلا مظنلا تاسايس

فكرية معاصرة ال تلتزم بأسس التفكري الديين أو املدرسة الشيعية .وال من حيث املطالب
اليت جتاوزت النقد واإلصالح إىل رفض مسلّمات ال يقبل هبا سوى قلة تعد على األصابع
دون السواد األعظم من الشيعة الذي يؤكد الباحث على (حمورية رجال الدين واملراجع) يف
كينونة الطائفة( ،((1واملشكلة أن الباحث بىن على هذا البيان واستنتج منه نتائج(.((1
وضع الباحث مقارنة( ((1بني الشيعة والسنّة حول قيمة العدل ،فقال «ُيعلي الشيعة
من قيمة العدل كشرط يف احلاكم ..على عكس الفقه السياسي السنّي التقليدي الذي ُيعلي
من قيمة الوحدة واالستقرار» ليستدرك «هذا ال يعين أن الفقه السياسي السنّي مل يعط
العدل أمهية كبرية ،بل أنزله مزنلة عالية ،ولكن احلفاظ على الوحدة كان مقدمًا لديه على
ما عداه» ،ويربر هذا التوجه «تأثرًا بالفنت والصراعات اليت عاناها العامل اإلسالمي وما
أنتجته من كوارث خطرية» ،مث يشري إىل التغريات اليت طرأت على الفقه السياسي السنّي
التقليدي «وظهور اجلماعات اجلهادية السنّية اليت ُتجيز اخلروج على احلكام غري عابئة
بقضية االستقرار اليت أعطاها الفقهاء األوائل أمهية كبرية» ،وهنا املفارقة ..فالعدل أصيل
يف التشيع وأصل ،أما «الفقه السياسي السنّي التقليدي» فقد ضاع بني العدل والوحدة فال
تأصل األول ،وكان املناط يف األولوية يف يد احلكومات دون الفقهاء الذين
ثبتت هذه وال ّ
ينحصر دورهم يف تشريع األولويات السلطوية.
ضمن رصده حلركة املراجعة والتحول عن نظرية (والية الفقيه) عند ما أمساه (القوى
الشيعية العربية) يقول يف (ص :)107إن «أغلبها حت ّولت مع الوقت إىل تقدمي اعتبارات
سياسية على اعتبارات األيديولوجيا ،..أي أن هذه القوى غدت تضع قناعاهتا األيديولوجية
جانبًا وتتعامل مع الواقع السياسي وتعطي أمهية حمورية للتوازنات املحلية .»..مث يستشهد
باخنراط حزب اهلل اللبناين واألحزاب الشيعية العراقية والقوى السياسية يف البحرين
والسعودية يف العمل السياسي الداخلي باعتبارها «آليات سياسية تعددية تأخذ باملفهوم
العلماين ال الديين» ،مث استنتج «أن من شأن ذلك تعميق التغريات األيديولوجية فيها
ويزيد من ابتعادها عن الفهم الديين للسياسة أو عن نظرية (والية الفقيه) بالنسبة إىل
القوى املؤمنة هبا» ،وهذا قصور يف استيعاب الباحث لسعة الفقه الشيعي ومرونته الذي
وضع قواعد مؤطرة لكل الظروف السياسية ،رغم إقرار الباحث حبيوية حركة االجتهاد
والتجديد يف فكر الشيعة السياسي و «إن إبقاء باب االجتهاد مفتوحًا لدى الشيعة -على
عكس السنة -قد ساعد على ذلك كثريًا ،وأدى إىل إنتاج فكر سياسي شيعي غزير عرب
( ((1ص.101
( ((1ص.106
( ((1ص .109 - 108
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التاريخ»( .((1وتأكيد الباحث على املسامهات األساسية للمراجع الدينية الشيعية يف تأسيس
جل احلركات واألحزاب الشيعية عندما أشار إىل السيد حممد باقر الصدر (حزب الدعوة
يف العراق) ،والسيد حممد تقي املدرسي (منظمة العمل اإلسالمي يف العراق) ،والسيد موسى
الصدر (حركة أمل يف لبنان) ،والسيد اخلميين (احلزب اجلمهوري يف إيران) ،إضافة إىل
قيادة رجال الدين ملعظم احلركات واألحزاب الشيعية يف لبنان والعراق والكويت والبحرين
والسعودية وغريها(.((1
يريد الباحث أن يقول -دون أن يصرح مباشرة :-إن للواليات املتحدة األمريكية دورًا
جوهريا يف (الصعود الشيعي) من خالل إسقاط نظام صدام حسني عام  ،2003حيث يشري
ًّ
إىل تعاظم دور السيد السيستاين بعد الغزو األمريكي للعراق (ص ،)97ويقول يف مكان
آخر« :عقب سيطرة الشيعة على احلكم يف العراق بعد سقوط صدام حسني»( ،((1أو «بعد
التمكني السياسي للشيعة يف العراق»( ،((2واعتبار الغزو األمريكي للعراق أدى إىل «صعود
سياسي شيعي غري مسبوق يف تاريخ الدولة العراقية احلديثة»( ،((2ويف (ص )254يصرح
أكثر «كان لسياسة الواليات املتحدة منذ عام  2003وما بعدها دور كبري يف زيادة طموحات
الشيعة يف اخلليج» ،ويف (ص )256يقول« :قام حتالف أمريكا مع الشيعة يف غزو العراق على
تصور حمدد يتمثل يف أن االنبعاث الشيعي يف العراق سوف يؤدي إىل توازن مع سيطرة
(املمالك النفطية السنّية) يف املنطقة» .ويف (ص )257يقول« :أدت سياسات الواليات املتحدة
يف الشرق األوسط إىل هتيئة البيئة اإلقليمية لصعود الشيعة» ،ودراسته قائمة على حتديد
العام  2003منطلق يف إشارة إىل ذلك رغم أن (الصعود الشيعي) مل يبدأ يف هذا العام بل
جاء سقوط صدام حسني ضمن سياق متواصل من الصعود وتتويج لعطاءات كبرية للقوى
العراقية املعارضة ولسنوات مديدة.
(((2
يف وقفته على شخصية ابن العلقمي اليت الكت ألسن املناوئني للشيعة الكثري حول
هذا املوضوع ،كان الباحث منصفًا يف إسقاطه لنظرية خيانة الشيعة أمام الغزو املغويل
لبغداد والذي أدى لسقوط الدولة العباسية ،وأشار إىل وقوف علماء الشيعة إىل جانب الدولة
العثمانية (السنّية) ضد الغزو الربيطاين للعراق رغم االضطهاد العثماين للشيعة(.((2
يف مبحثه حول الوجود التارخيي للشيعة يف الدول الثالث حمل البحث ،يرد الباحث
( ((1ص.110
( ((1ص.102
( ((1ص.112
( ((2ص ،113ص.249
( ((2ص.249
( ((2ص.120
( ((2ص.126
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على املشككني بأصل الشيعة العرب يف تلك البلدان ويستنتج على« :أن وجود التشيع فيها
وجود أصيل ومستقر منذ ما قبل تشكيلها دو ًال وطنية مستقلة»(.((2
يف مبحث احلجم العددي للشيعة( ،((2يقر الباحث بالنسب التقريبية للشيعة يف البلدان
الثالث دون لف ودوران -كما يفعل غريه ممن يعيش العقدة الطائفية ،-مما كان له فائدة
معرفية كبرية يف دراسته ،بل يطالب بإجراء إحصاءات سكانية رمسية تعكس النسب احلقيقية
للسكان السنة والشيعة(((2؛ ألمهيتها املعرفية والسياسية وُتسكت الطائفيني ،حيث يعد إنكار
احلجم العددي للطائفة أداة من أدوات تأجيج الصراع املذهيب ،ويستشهد بدول متقدمة
كأمريكا حيث توفر أرقامًا وافية ودقيقة حول مجيع العرقيات والقوميات واألجناس ،ومل
يثر ذلك أي خماوف من نزعات عرقية أو دينية أو قومية.
يف مبحثه عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشيعة يف البحرين يورد سببًا غريبًا
بل أعتربها سقطة للباحث -للبطالة املنتشرة بني الشباب الشيعي يف البحرين ،سوى كثرةمعدل اإلجناب والفقر ،هو «بسبب انتشار أنواع الزواج لديهم!»( ،((2ويف مكان آخر «بسبب
عادات الشيعة يف الزواج واإلجناب!»( ،((2نرجو التصريح.
«الشيعة الوحيدون يف العامل العريب غري املعترف هبم كمسلمني»( ((2ينقل الباحث هذا
املقولة من كتاب (الشيعة العرب ..املسلمون املنسيون) لفولر وفرانكي ،للتعبري عن حال
الشيعة يف السعودية نتيجة ملوقف الوهابية منهم؛ «فقد عوملوا منذ إنشاء الدولة السعودية
على أهنم (مواطنون من الدرجة الثانية)».
(((3
يف تقصيه للمدارس الشيعية يف الكويت  ،وبعد أن يذكر املدارس الثالث املعروفة:
(الشيخية) و(اإلخبارية) و(األصولية) يزيدهم الباحث مبدرسة رابعة أمساها (اخلوئية)!
ويعرفهم بـ«شيعة الكويت من أصول إيرانية وهم يقلدون السيد اخلوئي الذي كان يعيش
يف العراق» ،ويضيف هلم مدرسة خامسة (الشريازية) .وال خيفى أن (اخلوئية /الشريازية)
ليسا مدارس شيعية باملعىن التقليدي فالعناوين الثالثة مدارس تشري لتنوع يف االستنباط)
األصولية ،األخبارية( ،و)الشيخية (إشارة ملدرسة تنتسب للشيخ األوحد األحسائي اليت هلا
طابعها اخلاص يف الكالم.
يف حني أن السيدين اخلوئي والشريازي رمحهما اهلل عاملني ومرجعي تقليد ينتميان
( ((2ص.132
( ((2ص.134
( ((2ص.140
( ((2ص.148
( ((2ص.149
( ((2ص.152
( ((3ص.157
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للمدرسة األصولية ،نعم يشكالن بوادر تنوع يف الرؤى السياسية يف املجتمع الشيعي اخلليجي
خصوصا بني العزوف عن املناشط السياسية وبني املشاركة فيها...
حتدث بإسهاب عن تأثري الثورة اإلسالمية يف إيران على الشيعة يف الدول الثالث
وحت ّول نوع املطالب وسقفها بعد الثورة ،وذكر يف موارد كثرية معارضة السعودية ألي
إصالحات يف البحرين تصب يف صاحل الشيعة على فترات التاريخ املتنوعة حىت ما قبل
الثورة اإليرانية بعشرات السنني (ص 195و ص ،)230سوى القمع والتهميش والتكفري هلم
يف داخل السعودية( ،((3ويتضح أن الباحث كان مبقدوره تفسري ترحيب شيعة اخلليج بالثورة
اإلسالمية يف إيران بسبب هذا الظلم وشعور الشيعة بقدوم (دولة) ميكن أن ختفف الضغط
عنهم بعد أن استضعفتهم حكوماهتم؟ ،خصوصًا -وكما يقول الباحث -أن «ه ّبتهم بعد
الثورة اإليرانية مل تكن هتدف إىل إطاحة النظام أو االستقالل وإمنا كانت ه ّبة هتدف إىل
حتسني األوضاع»(.((3
البد من اإلشارة إىل أن أنظمة احلكم العربية ال تؤمن حبرية الشعوب وحقها
بالدميقراطية ،وما حدث من انفراجات كان بضغط غريب ،ومىت ما انشغلت الواليات املتحدة
بنفسها عادت احلكومات إىل سابق عهدها ،فترمومتر احلرية يف العامل العريب يتبع ظروف
الواليات املتحدة وأزماهتا ،ويورد الكاتب استشهادات عديدة يف هذا املضمار( ،((3ومثال آخر
عندما ختلت الواليات املتحدة عن مشروع دمقرطة الشرق األوسط(.((3
كرد فعل لتعاطف الشيعة مع الثورة اإليرانية وه ّبتهم لنيل حقوقهم كان موقف
احلكومات يف السعودية والبحرين (االحنياز) والدعم للمؤسسة الدينية السنّية «وعلى
الرغم من أنه وفّر دعمًا للنظام يف احلالتني فإن نتائجه على املدى البعيد كانت خطرية فيما
يتعلق بسالمة النسيج االجتماعي الداخلي وطبيعة العالقة بني طوائفه»( ،((3وكذلك استخدام
العنف «بدون أن ختشى انتقادًا أو ضغوطًا غربية عليها»(« ،((3حيث كان نظام آل سعود
مدعومًا بقوة من قبل السنّة يف الداخل والغرب من اخلارج»(.((3
حمل الباحث الشيعة هذا الفرز واالحتقان الطائفي يف املنطقة -خصوصًا بعد -2003
ُي ِّ
يف مواطن عديدة من الكتاب ،فحينما يتحدث عن البحرين مثال يقول« :أدى الظهور القوي
للشيعة البحرينيني على الساحة السياسية ويف الشارع وتصاعد نشاطهم داخل الربملان
( ((3ص.223
( ((3ص.235
( ((3ص.277
( ((3ص.300
( ((3ص.236
( ((3ص.237
( ((3ص.236
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وخارجه بعد عام  2003إىل إثارة حالة من االحتقان الطائفي يف املجتمع ،فقد حتول جملس
النواب إىل صراع طائفي واضح بني السنّة والشيعة»( ،((3والسؤال :هل باإلمكان توجيه
الالئمة حنو الطبقة احلاكمة واملتنفذين والذين هم من )السنة (وحتميلهم سبب االحتقان
الطائفي بدال من حتميل من يرغب يف العدالة واملشاركة بأنه سبب املشكلة؟ .فهل املطلوب
من الشيعة أن خينعوا ويستسلموا لكي تستقر األوضاع ويعود الوئام؟ أم املطلوب من السنّة
تف ّهم هذا الواقع اجلديد والقبول به.
حمل السلطات أيضًا هذا االحتقان الطائفي «السلطة يف هذه الدول تتحمل جانبًا
وُي ِّ
كبريًا من املسؤولية عن الوصول إىل هذا الوضع ،..أمهها أهنا ساعدت على نشوء هذا اجلو
الطائفي عرب التحالف مع السنّة (البحرين) ،ومل تبذل جهدًا كافيًا ملنع تضخمه أو تقف ضد
مظاهر اإلساءة املذهبية (السعودية) ،أو أهنا أدارته بشكل سيء (الكويت)»(.((3
ردا على هتمة العمالة للخارج يقول الباحث« :العامل اجلوهري يف حتديد سلوك القوى
ًّ
الشيعية جتاه السلطة واحلكم يف البحرين هو العامل الداخلي الذي يتعلق بطبيعة تعامل
احلكومة معها ومع مطالبها ،يف حني تؤدي العوامل اخلارجية أدوارًا مساعدة متفاوتة التأثري،
وال ميكن أن متارس تأثريها إال من خالل عوامل وسيطة (داخلية يف املقام األول)»(،((4
ويقول« :ق ّدم الشيعة يف الدول الثالث مطالبهم ضمن تأكيد والئهم الوطين ،حيث مل خترج
أية دعوة شيعية لالنفصال أو االنضمام إىل إيران»(.((4
بعد أن يؤكد أمهية التعاون املطليب من أجل اإلصالح بني السنّة والشيعة يف السنوات
اليت سبقت الثورة اإليرانية ،يؤكد الباحث أن الشيعة من الناحية التارخيية األكثر حتركًا
من أجل اإلصالح يف البحرين(.((4
يشكك الباحث يف تأكيد التنظيمات الشيعية على نشأهتا قبل الثورة اإليرانية ويقول:
«الواقع أن تأكيد ما سبق النشأة لقيام الثورة اإليرانية ُيعد القاسم املشترك بني كثري من
التنظيمات الشيعية اليت ظهرت بعد الثورة تفاديًا الهتامها بالوالء إليران»( ،((4وواقع احلال
أن االستضعاف للشيعة يف تلك الفترة وضرورات السرية خوف التصفية واالعتقال ال
حيتاجان إىل دليل.
حيلل الباحث سبب حتول الشيعة يف البحرين إىل املعارضة ومقاطعة االنتخابات
بعد تأييد امليثاق عام  2001بنسبة كبرية وجتاوهبم مع املشروع اإلصالحي وأعادوا هيكلة
( ((3ص.313
( ((3ص.319
( ((4ص.205
( ((4ص.297
( ((4ص.176
( ((4ص.187
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تنظيماهتم السياسية ومراجعة توجهاهتم جتاه احلكم بالتايل «وعلى الرغم من توجهات
حاكم البحرين اجلديد اإلصالحية فإهنا مل تتجاوب يف تطبيقاهتا النهائية على األرض
مع طموحات الشيعة أو غالبيتهم ،كما أهنا خضعت لضغوط داخلية (من داخل األسرة)
وإقليمية (من اإلطار اخلليجي املجاور)»( ،((4وأيضًا «كان للعامل اإلقليمي دوره يف وضع
سقف ملشروع اإلصالح يف البحرين ،وهنا يربز دور العربية السعودية اليت رأت يف مشروع
اإلصالح خطرًا عليها جلهة مواقف وطموحات الشيعة يف املنطقة الشرقية»(.((4
يف رصده لواقع الشيعة يف الكويت جتاه احلكم (ص )223 - 206يستعرض الباحث
مهما أيضًا ،حيث يشري إىل التحول
حتولني مهمني يف الشيعة جتاه السلطة ويغفل ثالثًا ًّ
األول الذي حدث بعد الثورة اإليرانية  1979من املواالة إىل املعارضة والصدام ،والتحول
الثاين بعد الغزو العراقي لدولة الكويت  1990من القمع واملطاردة إىل التصاحل وحرية
احلركة ،أما التحول الثالث الذي غفل عنه فهو الذي حدث بعد واقعة ما بات يسمى يف
الكويت (حادثة التأبني) عام  ،2006حيث عادت الشيعة -وخصوصًا تيار (مجعية الثقافة) ذا
القاعدة العريضة -إىل التحالف مع احلكم وصار أحد أفرادها وزيرًا مقربًا من احلكم.
لنا اعتراض على رأيه اخلاطئ الذي استنتجه من أن «غلبة األصل اإليراين على شيعة
الكويت كانت عام ًال
أساسيا يف تشكيل سلوكهم السياسي ومنط حتالفاهتم»( ،((4ويشري يف
ًّ
مكان آخر إىل حركة (مسجد شعبان) عام  1979على أهنا كانت متثل الشيعة ذوي األصول
اإليرانية وعارضها الشيعة احلساوية من منطلق عرقي( ،((4أو حىت موقفهم السليب من
القومية العربية -عكس شيعة البحرين والسعودية -بسبب غلبة العنصر اإليراين(.((4
يف حبثه يف السياق التارخيي لشيعة السعودية وموقفهم من حكم آل سعود ،أخطأ
الباحث مرتني( ((4يف اسم الشيخ علي اخلنيزي قاضي القطيف خالل عام  1913ومساه
(الشيخ علي اخلزنيري)!.
يلخص الباحث الوضع املتأزم للشيعة يف السعودية إىل «التحالف التارخيي بني آل
سعود والوهابيني»( ،((5بل «إن املؤسسة الدينية (الوهابية) توفر شرعية ال غىن عنها
(((5
عمن ميلك
حلكم آل سعود وسياسات الدولة يف الداخل واخلارج»  ،ولكن يتساءل الباحث َّ
( ((4ص.200
( ((4ص.206
( ((4ص.209
( ((4ص.215
( ((4ص.228
( ((4ص.224
( ((5ص.226
( ((5ص.312
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السطوة األقوى ،وهل سطوة رجال الدين الوهابيني متنع السلطة من أي خطوة إجيابية
قويا نظرًا إىل أهنم ميتلكون أهم مصدر
جتاه الشيعة؟ وجييب «يظل دور الرجال الدين ًّ
حدا معينًا يف
من مصادر شرعية النظام السعودي ،..ولذا حيرص النظام ألاَّ يتجاوز ًّ
إغضاهبم وإثارهتم ،وحيرص ألاَّ يتم أي تغيري ال يرضيهم إال ببطء شديد»(.((5
يورد الباحث ثالث أسباب يف تفسري التزايد يف قوة الشيعة يف املنطقة بعد 2003م
(ص :)265 - 264العقيدة املتماسكة ،املركز اجلغرايف املهم وكثافتهم السكانية فيها ،سقوط
نظام صدام مثّل حافزًا هلم لتحسني وضعهم وملزيد من املطالبة باحلقوق املهضومة لسنني
طويلة.
ينفي الباحث أصالة مبدأ العنف أسلوبًا للتغيري من ِقبل الشيعة يف الدول الثالث ،بل
جاء يف مرات معدودة بسبب اإلحباط بعد أن رأى أن قنوات التغيري واإلصالح قد ّ
تعطلت
استراتيجيا للتيار السياسي الرئيسي بني الشيعة
(ص ،)295و«الكفاح السلمي أصبح خيارًا
ًّ
يف الدول الثالث»(.((5
يفصلها الباحث يف الكتاب هو أن السعودية تعترب نفسها رمز السنّة يف
احلقيقة اليت ّ
(((5
العامل (ص )329ومعقل السنّة واحلامي ملذهبهم يف العامل  ،واإلحياء للسنّة أهنا إذا ذهبت
ذهبت األطراف ،ولكن امل ّر يف هذه احلقيقة هو أن قوة هذه الدولة قائم على النفط الذي
يعتمد أكثر من  %90من دخلها القومي على النفط املوجود يف املنطقة الشرقية الشيعية،
أي أن  %25من إمجايل االحتياطي العاملي من النفط يسكن باطن املنطقة الشيعية -إضافة
إىل الغاز ،((5(-ومن هنا نعرف أن املوقع اجلغرايف لشيعة السعودية هو املهم وليس عددهم
ونسبتهم من جممل الشعب.
ُيرجع الباحث تراجع التيار الشيعي املعتدل وصعود الراديكاليني منهم إىل فشل األول
يف الوصول إىل نتيجة مع السلطة يف البحرين والسعودية رغم مرور الوقت الكايف يف هذا
املسلك القائم على إمكانية التغيري من خالل اآلليات السياسية اليت يتيحها النظام(.((5
يشري الباحث إىل مالحظة وجيهة وهي« :أن إحساس أقلية معينة باالستهداف
وتوحدها
والعزلة ..،يؤدي إىل شعور باخلطر ومن مث ارتدادها إىل انتمائها الطائفي الضيق ّ
حىت مع وجود بعض اخلالفات داخلها ،يف حني أن غياب هذا اإلحساس يؤدي إىل اندماجها
يف املجتمع وذوباهنا يف اإلطار الوطين األوسع»(.((5
( ((5ص.313
( ((5ص.371
( ((5ص.356
( ((5ص.321
( ((5ص.344
( ((5ص.351
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خيلص يف هناية مبحثه املعنون (سياسات النظم احلاكمة يف التعامل مع مطالب الشيعة
بعد عام  )2003إىل النتيجة التالية« :كان للعوامل اخلارجية اإلقليمية والدولية الدور األكرب
واألهم يف تقرير مالمح تعامل نظم احلكم يف الدول الثالث مع الشيعة فيها بعد عام ،2003
فيما تأيت العوامل الداخلية يف مرتبة ثانية من حيث التأثري»( ،((5و«استخدمت الدول الثالث
األساليب القدمية ذاهتا اليت استخدمتها منذ نشأهتا يف التعامل مع الشيعة لديها بدون أي
إبداع بعد عام 2003م ،لذلك تظل املشاكل نفسها مستمرة وبتفاصيلها ذاهتا أيضًا»(.((5
من النتائج املهمة اليت خلص هلا الباحث أن «هذه النظم الثالثة ليس لديها إرادة إهناء
مشكلتهم مع مطالب الشيعة ،وغري قادرة أو غري راغبة يف بناء رؤية واضحة ومستقرة
اجتاههم ،وإمنا األمر يتعلق بسياسات تسكني مؤقتة تتأثر مبتغريات اخلارج وتراعيها أكثر
مما تتأثر مبعطيات الداخل»(.((6
يف هناية دراسته العميقة ،ومن أجل حل ما أمساه الباحث (العقدة الشيعية) يف الدول
يوجه الباحث جمموعة مطالب للسلطات وللشيعة(.((6
الثالث ،وحتقيق التعايش الداخلي؛ ّ
فاملطلوب من السلطة التايل :تعزيز مبدأ املواطنة ،واالبتعاد عن استغالل التعددية
املذهبية ،والكف عن التشكيك يف والء الشيعة ووطنيتهم ،والتعامل مع التنوع املذهيب كواقع
ال ميكن جتاهله وإدارته ليصبح مصدر ثراء ،والتفريق بني الوالء للوطن والوالء للنظام،
والتشجيع على وجود مراجع تقليد شيعية حملية ،والقضاء على مجيع أنواع التمييز ضدهم
يف وسائل اإلعالم واملناهج وغريها ،وأخريًا فصل الصراع السياسي مع إيران عن التعامل
مع الشيعة.
واملطلوب من الشيعة التايل :التحرك املطليب ضمن اإلطار الوطين واالبتعاد عن
املذهيب ،وااللتزام بالنهج السلمي يف التعامل مع السلطة مهما كانت املحبطات ،وابتعاد رجال
تدرجييا عن العمل السياسي وتركه لرجال سياسة حمترفني ،واالنفتاح على القوى
الدين
ًّ
السنّية ،وعدم إثارة القضايا املثرية للخالف واجلدل مع السنّة ،وأخريًا عدم استدعاء اخلارج
من أجل الضغط على احلكم T

( ((5ص.367
( ((5ص.368
( ((6ص.372
( ((6ص.381 - 375
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إعداد هيئة التحرير

فقه االستنباط

دراسات يف مبادئ علم األصول

املؤلف :آية اهلل العظمى الس���يد حممد تقي
املد ّرسي.
الطبع���ة :األوىل1432 ،ه���ـ2011 /م335( ،
صفحة).
الناش���ر :دار حميب احلسني  ،Fطهران
 إيران.الكتاب الذي بني أيدينا ،دراسة جلملة
من مسائل علم األصول ،وحتديدًا للقضايا
اليت تصنف على أهنا مقدمات البحث
األساس يف علم األصول اليت تتناول مجلة
من القضايا اللغوية والفنية ،ابتدا ًء من تعريف
علم األصول وحتديد موضوعه ،ومرورًا
بقضايا الوضع اللغوي واملجاز وتفاصيلها،
وانتها ًء مبسألة املشتق.
يعترب هذا الكتاب اجلزء األول من
املوسوعة األصولية للمرجع املد ّرسي اليت
جرى فيها على تناول املسائل األصولية

على الترتيب التقليدي واملعتاد يف احلوزات
العلمية ،وإن كان مساحته تناوهلا مبنهجيته
النقدية ،وآفاقه الفكرية الرحبة .من جهة
أخرى فقد تناول السيد املدرسي قضايا
علم األصول وفق الرؤية التطويرية هلذا
العلم ،واليت يراها األنسب له يف موسوعته
(التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده)،
وذلك يف عشرة جملدات مثلت النظرية
األصولية وتطبيقاهتا الفقهية تلك املقاربة
اليت اتسمت باملعاجلة القيمية لقضايا
االستنباط الفقهي.
يبدأ الكتاب بتناول مسألة تعريف علم
األصول وحتديد موضوعه ،مث ينتقل للحديث
عن تاريخ علم األصول واملراحل اليت م ّر
فيها ابتدا ًء من جذوره األوىل يف مدرسة
حاليا .ويف الفصل
بغداد ،وانتها ًء ملا آل إليه ًّ
الثالث يعاجل املؤلف قضية الوضع اللغوي
وأقسامه ،متناو ًال املسألة بصورة جتمع بني
التراث التحليلي القدمي واملستجدات احلديثة
يف علم األلسنيات واللغة .أما الفصل الرابع
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فقد حتدث فيه عن موضوع احلقيقة واملجاز
واحلقيقة الشرعية وما يتصل باملسألة من
فروع .يف الفصل اخلامس تطرق للحديث
على الداللة ومراحل تشكلها يف املعىن الديين،
ابتدا ًء من الصوت (التجويد) وانتها ًء بتركيب
اجلملة .يف حني خصص الفصل السادس
لبحث أحد املسائل املكررة يف علم األصول
وهي وضع املعىن للصحيح أم األعم .ليصل
يف الفصل السابع ملسألة االشتراك يف اللغة،
ويعقبه بالفصل الثامن عن استعمال اللفظ
يف أكثر من معىن ،لينتهي أخريًا وبصورة
نسبيا للحديث عن موضوع املشتق.
موسعة ًّ
111

احلداثة املغلوبة

مفارقات الدولة واملجتمع
يف اخلليج واجلزيرة العربية

املؤلف :أمحد شهاب.
الطبع���ة :األوىل1432 ،ه���ـ2011 /م288( .
صفحة).
الناش���ر :التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،
مركز دلتا لألحباث املعمقة ،لبنان
 بريوت.تشكل العالقة بني الدولة يف اخلليج
العريب واملجتمع مسألة بالغة التعقيد ،تعكس
من خالهلا تعقيد تركيب هذه املنطقة
على املستوى الدميغرايف واحلضاري على
السواء .فهنالك العديد من املفارقات يف هذه
املنطقة ،حيث مصادر الطاقة الغنية والثروة
اليت تدرها على سكاهنا ،ويف الوقت نفسه

تتفاوت مستويات املعيشة ،ومن جهة أخرى
البيئة صحراوية يف الغالب ،وزراعية يف
ضفافها ،يف الوقت الذي مكنت فيه الثروة
واألمهية فرصة ألهل املنطقة للتواصل مع
وثقافيا
تكنولوجيا
أحدث تطورات العامل
ًّ
ًّ
حنوًا ما .إال أن كل هذه املفارقات ال تزال
تتناقض وتتدافع على املستوى السياسي،
ويف موضوع السلطة حتديدًا.
السؤال األهم واملركزي يف عمل
املؤلف هو حول سؤال التحول الدميقراطي
يف منطقة اخلليج العريب ،إذ بالنظر إىل
هذه املفارقات حياول الباحث حبث جذور
التوقف الدميقراطي ،ويتساءل حول املدى
الذي ستصل إليه األمور على ضوء تلك
املفارقات ،وهل تستطيع هذه املنطقة أن
تصمد أمام التحول العاملي حنو الدميقراطية
واملشاركة يف القرار والسلطة.
لإلجابة عن هذا السؤال تناول الباحث
عدة زوايا ضمن قسمني رئيسيني ،القسم
األول ُخ ِّصص للحديث عن الدولة والسلطة،
تناول فيه خالل فصول الدولة املعاصرة،
تطوير مفهوم الدولة ،أمناط التحول
اخلمسة .فيما تناول يف القسم الثاين،
والذي كان حتت عنوان :املجتمع والدولة،
ثالثة فصول أخرى هي :دولة األمري ودولة
املواطن البحث عن توازن ،املجتمع والدولة
يف اخلليج حتديات اخلارج ومعضالت الداخل،
صناعة الدميقراطية يف اخلليج.
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ويستند الغذامي يف كتابه إىل آراء بعض
الفقيه الفضائي
الفقهاء كاإلمام الشاطيب ،وبعض الدعاة
حتول اخلطاب الديني
كالقرضاوي وسلمان العودة ،ليطلق دعوة
من املنرب إىل الشاشة
للجمهور العام خلوض عباب الفقه للوصول
املؤلف :عبداهلل الغذّامي.
لدرجة االجتهاد ،وعدم حصر األمر على
الطبعة :األوىل١٤٣٢ ،هـ٢٠١١ /م ٢٠٧( .صفحة).
طائفة من أهل العلم.
الناشر :املركز الثقايف العريب ،بريوت  -لبنان.
يقصد بالفقيه الفضائي ،هو الذي يأيت
111
يف مقابل الفقيه األرضي ،والذي يقصد به
كل ما كنا نعهده عن الفقيه الذي وظيفته حجة الوداع ..شعائر وقيم
اجلوهرية التصدي حلاجات الناس الفقهية املؤلف :الشيخ حسني علي املصطفى.
والدينية بكل ما يتعلق هبا من إجابات عن الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١ /م٣٨٤( .
أسئلتهم وتعليم ديين وخطابة وتأليف…
صفحة).
ويرى الدكتور الغذامي يف كتابه هذا ،أن الناشر :املؤلف.
الفقيه الفضائي وجد نفسه أمام تعبري وسائلي
يستعرض الباحث املسار التارخيي
ضخم يتمثل يف الشاشات الثالث( :التلفزيون ،حلجة الوداع ،وشعائرها وخطبها ،من خالل
اإلنترنت ،املوبايل) ،واليت صارت سب ًال للتواصل الروايات املتعددة يف كتب احلديث والسرية ،كما
ما بني الفقيه واجلمهور ،وهبذا فإنه يلزم الفقيه يركز الباحث على إبراز حجة الوداع يف تأصيل
الفضائي أن جيعل خطابه مالئ ًما هلذه الفئات وتطبيق الركن اخلامس من أركان اإلسالم،
على اختالفاهتا الكربى ،وهذا على نقيض الفقيه وذلك لكوهنا املصدر األول ألحكام احلج
األرضي الذي يتعامل عرب املنرب ومع مجهور ومناسكه .كما يقرأ الباحث ،ومن خالل حجة
حملي يعرفه ويعرف ظروفه.
الوداع ،البعد اإلنساين واالجتماعي ،وعالقة
وحول اهتمام الكاتب بعملية التحول يف النيب األكرم بأهل بيته وصحابته واملسلمني.
طريقة اخلطاب الديين من على املنابر إىل
كما تركزت تأمالت الكاتب على األبعاد
الشاشات التلفزيونية واملواقع اإللكترونية الشرعية والقيم احلضارية اليت تضمنتها
ووسائط التقنية احلديثة ،يرى أن مر ّد هذا خطبة النيب يف حجة الوداع.
التصور يأيت كمسألة جتذرت من مقولة
متيز الكتاب بعرضه للكثري من الصور
أيب حنيفة حول الفقه ،واليت يقرر فيها الوثائقية لألماكن واملواقع األثرية اليت هلا
أن الفقه خطاب يف الرأي ،حيث يقول أبو عالقة حبجة الوداع.
نصا« :كالمنا هذا رأي فمن جاءنا
حنيفة ًّ
111
خبري منه تركنا ما عندنا إىل ما عنده».
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اخلروج من واقع األزمة
وحترير عقلية التأزم

املؤلف :السيد حممود املوسوي.
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١ ،م٢٧٢( .
صفحة).
الناشر :دار الصفوة ،لبنان ،بريوت.
حيوي الكتاب جمموعة من املقاالت اليت
نشرت يف فترات متباعدة يف الصحافة العربية،
ومبجموعها تعاجل جمموعة من املتغريات
الثقافية والسياسية واالجتماعية واإلدارية ويف
التنمية البشرية .ويف منهجية املعاجلة تعتمد
اجلذور الفكرية لألزمات واليت ترجع إىل أصول
األفكار ،دون االستغراق يف عامل األشخاص،
وتنظر ملجموعة من األزمات املعاصرة مبنظار
ثقايف تفكك عقلية التأزم لتعيد بناءها مبنظار
القيم والسنن الربانية .ويعد الكتاب مبجملة
عملية تطبيقية لتلك املنهجية.
111

اإلنسان املعاصر ،ومبقدار ما تبدو هذه
الظواهر حمكمة ومتزنة يف شكلها اخلارجي
مما يوجب اخنداع الكثريين هبا وجريهم
خلف سراهبا؛ فإهنا تنطوي يف داخلها ويف
عمقها على حاالت من الضعف ،أو«اهلشاشة»
كما حيلو للمفكر املستقبلي «جاك أتايل»
أن يسميها ،مذكرًا بأن «اهلشاشة» أضحت
ميزة عامة لألوضاع ،واألدوات ،واملساكن،
واملؤسسات والوظائف ،والعالقات
االجتماعية ،واألزواج ،واملهن ،واملشاهري،
والكتب ،والتحف الفنية ،واملعلومات،
والذاكرات ،والثقافات ،األمم .وللتحديدات
أيضًا .ولكن رغم كل تلك اهلشاشات فإن
سوداويا وصاحب
الكاتب ال يريد أن يكون
ًّ
نظرة تشاؤمية ،ألنه يعتقد -وال جيد مناصًا
من أن يعتقد -أن من وراء حطام اهلشاشات
البد أن يولد فجر جديد بدت تباشريه تلوح
يف األفق العاملي لتهمس يف كل اآلذان{ :إِ ّن
الص ْب ُح ِب َق ِر ْي ٍب}.
َ ْم ِ
الص ْب ُح أََل ْي َس ُّ
وع َد ُه ُم ُّ
111

هشاشات القرن ٢١

أحاديث آخر الزمان واإلنسان األخري

املؤلف :السيد كمال اهلامشي.
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١ ،م٢٥٦( .
صفحة).
الناشر :دار األمري ،لبنان ،بريوت.
حياول الكتاب رصد كثري من ظواهر
اهلشاشة اليت أضحت من مسات عصرنا
احلديث تلف املساحة األكرب من مصطلحات
وتسميات وأفكار وقيم وسلوكات ونتاجات

إشكاليات التجديد اإلسالمي املعاصر

نموذجا
شمس الدين ،الرتايب .الغنويش،
ً

املؤلف :د .حسني رحال.
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١ ،م٥٠٠( .
صفحة).
الناشر :دار األمري ،لبنان ،بريوت.
الكتاب ،يف األصل هو أطروحة جامعية
(رسالة دكتوراه) ،يشكّل جتربة علمية يف
املنهج والتحليل والتقنيات ،كما يشكّل جتربة
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يف قراءة مسار التجديد اإلسالمي يف أواخر
القرن العشرين من خالل منوذج يركز
من منظار القرآن الكريم
أساسًا على ثالثة مفكرين؛ هم :الشيخ حممد
املؤلف :كرمي فردين.
مهدي مشس الدين ،الدكتور حسن الترايب،
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١/م (٤٤٥
الشيخ راشد الغنوشي .واألطروحة ،قراءة
صفحة).
يف اخلطاب اإلسالمي بني السوسيولوجي
الناش���ر :مركز احلض���ارة لتنمي���ة الفكر
واملعريف ،ورحلة حبثية يف تالفيف الذهن
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان.
اإلسالمي املعاصر ،وجتربة تبقى يف النهاية
لقد فتحت التطورات الفكرية
قابلة للنقد والتصويب واملناقشة.
واالجتماعية اليت شهدهتا املجتمعات
اإلسالمية باب البحث املوضوعي يف القرآن
111
الكرمي الستخراج النظرية منه ،بدل
تاريخ التشيع
استخراج املعاين املجتزأة .ويأيت هذا الكتاب
املؤلف :إعداد جلنة التاريخ يف مركز احلوزة يف هذا السياق ،حيث يبحث الكاتب ،يف رحلته
الطويلة مع هذا الكتاب ،عن القوانني ِّ
املنظمة
واجلامعة.
الطبعة :األوىل١٤٣٢ ،هـ٢٠١١ ،م ٤١٨( .صفحة) .حلركة االجتماع اإلنساين وظهور احلضارات
قدم القرآن
الناش���ر :جلن���ة التاريخ يف مرك���ز احلوزة وزواهلا .وال غرو يف ذلك؛ فقد َّ
رؤى حول أشياء تراوحت بني املهم
الكرمي ً
واجلامعة لألحباث .قم ،إيران.
يناقش الكتاب تاريخ املسلمني الشيعة واألقل أمهية ،ومن مهمات ما حتدث عنه
االثين عشرية ،باالستناد إىل األسس العقائدية القرآن تلك احلضارات اليت ظهرت مث
والثقافية الراسخة يف القرآن والعترة .كما زالت بعقاب إهلي أو غريه .وينطلق الكاتب
يتناول الكتاب عرض املسار التارخيي للتشيع يف معاجلة موضوع كتابه من رؤية إىل
يف عصر أئمة أهل البيت ،مضافًا إىل املسار املجتمع تفترض أن املجتمعات تتغري وفق
مهما من
العلمي والثقايف للشيعة .كما يتطرق لقيام قوانني ميثل اختيار اإلنسان جزءًا ًّ
احلكومات واألسر الشيعية ،وآثارها العلمية أجزائها ،وعليه فال بد من أن يق ّدم القرآن،
والثقافية ،واليت لعبت دو ًرا مهما يف تقوية وهو كتاب اهلداية األول ،توصياته هلذا
ًّ
اإلنسان املختار.
ونشر املذهب الشيعي يف إيران.

ظهور احلضارات وزواهلا
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إعداد هيئة التحرير

ندوة :احلرية والعدالة واملساواة

عقد يف جملس اللوردات الربيطاين ندوة
لنصرة الشعب البحريين ،افتتح الندوة الباحث
احلقوقي باللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان
يف بريطاين رضا كاظم ،أكد أن القضية يف
البحرين ليست طائفية ،ففي الوقت الذي
يرفع فيه املتظاهرون شعارات الوحدة جند
حماوالت احلكومة البحرينية والسعودية
لتصوير األمر كصراع طائفي وهو ما يناقض
الواقع ،فالشعب البحريين يتعايش بسالم
وتكافل ،مضيفًا أن إحراق مساجد تعود إىل
الشيعة هي حماولة لبث اخلالفات الطائفية
وإذكائها وإعطاء ذلك االنطباع لوسائل
اإلعالم وهذا ما يناقض احلقيقة.
من جهتها أكدت الناشطة السياسية
الربيطانية فيفيان هيوا ،أنه يف الوقت
الذي يكثف فيه اإلعالم الربيطاين تغطيته
لألحداث يف ليبيا مل أجد منه اهتما ًما
مماث ًال ملا حيدث يف البحرين .وأضافت:
إهنا فوجئت لدى حضورها هذه الندوة بعد

اطالعها على ما يدور يف البحرين.
وقال اللورد إريك إفيريي نائب رئيس
جلنة حقوق اإلنسان يف جملس اللوردات:
إن وزير اخلارجية الربيطاين وليام هريد
أصدر بيانًا واح ًدا عن البحرين ومل يتابع
املوقف الذي يزداد سو ًءا ،مضيفًا :إننا نريد
حامسا؛ ألن
من احلكومة الربيطانية موقفًا ً
الوضع يف البحرين كارثي وعواقبه سوف
تتواصل وتستمر لوقت طويل ،وال ميكن
لصداقتنا أن تستمر مع دولة متارس العنف
ضد مواطنيها.
وأضاف النائب الربيطاين :إن على
املجتمع الدويل أن يضع هناية ملا جيري
يف البحرين ،وأن حياسب املسؤولني أمام
حمكمة جرائم احلرب الدولية.
كما طالب املشاركون يف الندوة حبظر
دخول رموز نظام آل خليفة إىل بريطانيا،
وجتميد أرصدهتم يف هذا البلد ،وتقدمي
مرتكيب اجلرائم حبق الشعب البحريين
إىل العدالة .وانتقدوا حماوالت اإلعالم
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يف الغرب واخلليج الفارسي عن عمد
ومن خالل جهد واضح إلقصاء االنتفاضة
الشعبية يف البحرين عن سياقات مماثلة
يف تونس ومصر واليمن وليبيا طالبت
باحلرية والعدالة واملساواة ،مؤكدين رفضهم
للتدخل السعودي يف البحريين والذي جاء
لقمع املتظاهرين ودفعهم يف سياق الطائفية
وهز االستقرار االجتماعي .ومضيفني بأن
استهداف املساجد يأيت يف هذا اإلطار.
ووصف برملانيون بريطانيون الوضع
يف البحرين بأنه كارثي ،منتقدين رد فعل
احلكومة الربيطانية جتاه هذه األزمة،
اليت اكتفت بتصرحيات وصفها املتحدثون
بأهنا جمرد مسكنات ال تتناسب مع حجم
املشكلة.
111

ندوة تضامنية للدائرة
القانونية وحقوق اإلنسان

حتت رعاية رابطة الفراتني الثقافية
أقيمت ندوة تضامنية يف استوكهومل باللغات
اإلنكليزية والسويدية والعربية لنصرة شعب
البحرين يف اخلامس عشر من شهر يوليو
2011م ،حضرها مندوب عن منظمة العفو
الدويل ومندوب عن الصليب األمحر ودائرة
اهلجرة السويدية وسفري مجهورية العراق
وسفري اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،كما
حضر يف هذه الندوة شخصيات سياسية
حبرينية وخليجية وبعض ممثلي األحزاب
والقوى السياسية واحلقوقية واالجتماعية

وممثلي املراكز اإلسالمية والثقافية
ومنظمات املجتمع املدين .كما كان احلضور
اإلعالمي الفتًا؛ فقد حضر الندوة عدد من
وسائل اإلعالم العراقية والسويدية.
شارك يف الندوة الدكتور فؤاد إبراهيم،
رئيس اللجنة القانونية والدستورية يف مؤمتر
نصرة البحرين ،املنبثقة عن املؤمتر الشعيب
العام لنصرة الشعب البحريين الذي عقد يف
بغداد يف  29آذار مارس املاضي.
وقد تط ّرق الدكتور إبراهيم إىل أن
ما جيري يف البحرين اليوم جتاوز حد
قمع انتفاضة الشعب البحريين ،أو حىت
إعادة األمور إىل ما قبل عام  ،2000وإمنا
هي عملية تطهري عرقي تقترف القوات
البحرينية بالتعاون مع قوات درع اجلزيرة
الغازية كل أنواع اجلرمية ،األمر الذي يتطلب
موقفًا مسؤو ًال من كل الشعوب املؤّيدة
حلقوق اإلنسان ،وحق الشعوب يف تقرير
املصري ،وحتديد شكل احلكم السياسي الذي
ترغب العيش يف كنفه.
وطالب الدكتور فؤاد إبراهيم ممثلي
األحزاب والناشطني السياسيني واحلقوقيني
بإيصال مظلومية الشعب البحريين إىل
احلكومات واملنظمات الدولية من أجل
الضغط على النظام اخلليفي لوقف عدوانه
الغاشم على األهايل ،ووقف العقوبة
اجلماعية اليت يتع ّرض هلا كل من شارك
سلميا يف املطالبة بتغيريات سياسية .كما
ًّ
ش ّدد على احلاجة إىل الضغط على احلكومة
السويدية باعتبارها عضوًا يف االحتاد
األورويب كيما تقوم بدور فاعل لناحية دفع
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النظامني اخلليفي والسعودي لوقف اجلرمية
ضد الشعب البحريين.
111

مؤمتر :نصرة الشعب البحريين
املظلوم واجب شرعي

أقامت اللجان الشعبية يف العراق
(التيار الرسايل) ،وبإشراف من مكتب
مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد
حممد تقي املدرسي يف مدينة قلعة سكر،
بالناصرية ،جنوب البالد .مؤمترها السابع
محل شعار( :نصرة الشعب البحريين
املظلوم واجب شرعي) وقد حضر املؤمتر
عدد كبري من أبناء املدينة ،والنخب والوجهاء،
إىل جانب عدد كبري من املثقفني واملسؤولني
احلكوميني ،ومسؤويل اليتارات السياسية
والدينية يف املدينة.
ويف كلمة له أشار مساحة الشيخ
عالء الكعيب األستاذ يف حوزة القائم U
يف كربالء املقدسة ،إىل ما يعانيه الشعب
البحريين املظلوم من جرائم وحرب
تنكيل على اهلوية يرتكبها نظام آل خليفة
يف البحرين بدعم من نظام آل سعود
يف ظل صمت دويل السيما من أمريكا
والغرب .وأكد مساحته من خالل تدبراته
القرآنية على وجوب نصرة هذا الشعب
وعدم االهتمام بالشبهات اليت تنقل عرب
الفضائيات املأجورة اليت تعمل على تشويه
حقيقة وصورة الثورة يف البحرين.
ويف كلمة له خالل املؤمتر أشار

مساحة السيد حمسن املدرسي إىل الرؤية
اليت تعتمد البصائر القرآنية جتاه قضية
البحرين وموقف املؤمنني منها .حيث أكد
أن اهلل سبحانه وتعاىل ميتحن عباده عرب
االبتالءات املختلفة ومنها قضية الصراع بني
احلق والباطل لريى موقف اإلنسان منها.
وقال مساحته يف إطار حديثه« :إن
اهلل سبحانه وتعاىل يستطيع بلحظة إرادة
أن ينصر املؤمنني يف البحرين ،لكنه ميتحن
املؤمنني يف البحرين وكذلك يف سائر
املناطق ،ميتحن املؤمنني يف البحرين بالصرب
واالستقامة والعزمية ،وميتحن املؤمنني يف
العامل بالنصرة واالستعداد ،ولريى هل أهنم
ينصرون إخواهنم يف البحرين أم يقفون
موقف املتفرجني» .كما وتطرق مساحة
السيد املدرسي إىل بعض الشبهات اليت
يبثها املرجفون يف داخل العراق لصرف
أنظار الناس عن نصرة إخواهنم يف البحرين
وطرق املقابلة معها.
وعلى هامش املؤمتر حتدث مساحة
الشيخ أبو ذر الشويلي أمني عام مجعية
أصحاب الكساء اخلريية يف لقائه مع
قناة العهد الفضائية عن الدور الذي أداه
البحرينيون يف الدعم املايل لأليتام واألرامل
وفقراء العراق عرب املؤسسات اخلريية ،ودعا
املؤمنون يف داخل العراق إىل رد املعروف
بالنسبة إليهم ،حيث إن أحد الشهداء الذي
سقط برصاص الغدر السعودي كان قد كفل
عددًا من أيتام العراق.
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ندوة :املنهج الروائي واإلخباري
يف البناء العقائدي اإلسالمي

وسط حضور علمي حاشد أقامت
مؤسسة الفكر اإلسالمي املعاصر ببريوت
ندوة حوارية حول (البناء العقائدي
اإلسالمي) ،حتت عنوان( :املنهج الروائي
واإلخباري) ،مبشاركة الباحثني يف احلوزة
العلمية ،مساحة الشيخ مالك وهيب ،والشيخ
حممد زراقط ،وأدار اللقاء مساحة الشيخ
عباس النابلسي.
الشيخ النّابلسي،
افتتح احلوار مساحة ّ
االدعاء أبدًا َّأن العقيدة
قائ ًال« :ال ميكن ِّ
مر الَّتاريخ بفعل العقل
َّ
اإلسالمية ُبنيت على ِّ
وحده ،ومل تكن العقيدة ِّ
يعية بالَّتحديد
الش َّ
مرآ ًة للفلسفة واملنطق فحسب ،بل وال ميكن
القول أيضًا رغم اقتحام العقل وسيطرته على
ّص
جممل احلقول املعرفّية
َّ
اإلسالميةَّ :إن الن ّ
وائي ،أصبح على
ال ّدي ّ
ين بش ّقيه القرآ ّ
ين وال ّر ّ
هامش النّظر والفكرَّ ...
إال َّأن االعتماد على
العقائدي،
كأساس يف استنباط الفكر
ال ّرواية
ّ
ٍ
هو أمر دونه عواقب ومشكالت ،فال نكاد
نقرأ رواي ًة تشتمل على فكرة عقائدّية ،إال
فإن
وجند نقيضها يف رواي ٍة أخرى .لذا َّ
وائي
هناك َّ
أمهي ًة كربى لدراسة «املنهج ال ّر ّ
واإلخباري يف بناء العقيدة اإلسالمّية» ،وهذا
ّ
احلوارية».
ما تتناوله هذه احللقة
َّ
زراقط :املنهج اإلخباري األثري يف
علم الكالم.
حممد زراقط يف مداخلته
حتدث ّ
َّ
الشيخ َّ
األثري يف علم الكالم
اإلخباري
عن «املنهج
ّ
ّ

لتطور
وبناء العقيدة اإلسالمّية» .فعرض ُّ
علم الكالم وأمهّيته وتعريفه وأهدافه ودوره
يف ال ّدفاع عن املعتقدات ال ّدينّيةَّ ،
حتدث
مث َّ
و«السنَّة» يف بناء العقيدة،
عن «اخلرب»
ُ
شارحًا للفارق بينهما.
وتوصل يف نتيجة حبثه إىل اخلالصة
َّ
التالية« :لقد انقسم علماء الكالم إىل قسمني
َّ
قضية العمل بإخبار اآلحاد ،فمنهم من
يف َّ
أنكر على خرب الواحد القدرة على إثبات
كالمية ،ومنهم من أعطى للخرب
قدرة
َّ
الصالحيةٍّ ،
ولكل من َّ
الطرفني أدلَّته
هذه
َّ
واعتباراته .فاخلالف وقع يف العمل خبرب
السنَّة أو يف اخلرب املتواتر،
الواحد ،وليس يف ُ
وإن األخذ باخلرب ال َّبد من أن يكون خارج
َّ
العقليات هو
العقليات ،وإال فاملرجع يف َّ
دائرة َّ
العقل دون غريه».
وهيب :املنهج العقلي واملنهج النقلي
الشيخ مالك وهيب ،عن «املنهج
حتدث َّ
َّ
العقلي واملنهج النّقلي»ِّ ،
مؤكدًا َّأن املنهج
العقلي،
َّقلي يرتكز أساسًا على املنهج
ّ
الن ّ
الصحيح وصفهما يف حالة
وأنَّه من غري َّ
تناقض أو تعارض.
ومما قاله« :ليس هناك يف عامل
العقلي ،إال َّأن
منهج إال املنهج
ّ
املعرفة من ٍ
ّص أحيانًا،
يقرر احلاجة إىل الن ّ
العقل قد ِّ
وإن
واحلاجة إىل َّ
أحيان أخرىَّ .
التجربة يف ٍ
ّص،
يؤسس أ ّو ًال لقيمة الن ّ
العقل هو الّذي ّ
ّص اعتباره يف
حّتى يستطيع أن يعطي الن ّ
جمال املعرفة ال ّدينّية».
«ّ
حتدث عن أقسام العقائد ،ومىت
مث َّ
النص ،مشريًا أخريًا إىل
ميكن العودة إىل ّ
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أنَّه إذا كان هناك بعض املعارف العقائدّية
يب ،أو يرى
الّيت يكون للعقل فيها موقف سل ّ
استحالتها يف نظر العقل ،فإنَّه ال ميكن أن
ّص لو
ّص ،بل ُيعرض عن الن ّ
يؤخذ من الن ّ
دل على هذا املستحيل».
ّ
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ندوة :أهمية الترمجة
بني العربية والفارسية

على هامش فعاليات معرض الكتاب
الدويل بطهران يف دورته الرابعة والعشرين
هلذا العام 2011م ،أقام املركز الثقايف العريب
السوري يف طهران ندوة حتت عنوان (أمهية
الترمجة بني العربية والفارسية) .حضر
الندوة مجع غفري من املهتمني بالشأن
الثقايف وطالب من اجلامعات اإليرانية وعدد
من العرب واألجانب املتواجدين يف املعرض
ووفد وزارة الثقافة السورية إىل املعرض.
ويف مستهل الندوة قال مدير املركز
غسان كالس« :إن األدبني العريب واإليراين
غنيان بشخصيات بارزة تركت بصمات
واضحة يف احلياة األدبية والفكرية والثقافية،
وخاصة من خالل دورها البارز يف ترمجة
أمهات الكتب وعيون اإلبداعات العربية
والفارسية .واعترب كالس أن الترمجة على
مدى العصور واألزمان أحد أبرز حوامل
احلضارات وتبادل املعارف وتعميق الروابط
بني الشعوب واألمم» .وعرض كالس
موضحا
لنماذج بارزة مترمجة بني اللغتني
ً
أن األمر مل يقتصر على الترمجة فحسب،

وإمنا صدر العديد من املؤلفات باللغة
العربية عن األدب الفارسي وباللغة الفارسية
عن األدب العريب ،أغنت املثقفني يف كل من
إيران والدول العربية .وأشار إىل الدور
الكبري الذي تبذله اجلهات املعنية يف سوريا
وإيران لتعليم اللغة العربية /الفارسية لغري
الناطقني بإحدامها ،مثمنًا اجلهود يف جمال
تأليف الكتب اخلاصة هبذا املوضوع.
من جانبه قال مستشار وزير الثقافة
واإلرشاد اإلسالمي اإليراين األستاذ يف جامعة
طهران الدكتور حممد علي آذرشب« :إن
سورية هلا باع طويل يف القيام بدور التواصل
العريب اإليراين ،وتقريب األفكار ،وفتح
األبواب على مصراعيها من أجل خلق جو
التقارب بني الدول العربية وإيران» ،مضيفًا:
«إن لدمشق أمهية بالغة يف جمال االلتقاء
العريب اإليراين ،معززًا ذلك بأمثلة من
خالل جتربته كمستشار ثقايف سابق إليران
يف سورية ،واحتكاكه املباشر مع املثقفني
السوريني» .ولفت آذرشب إىل أن احلضارة
اإلسالمية ازدهرت من خالل اللقاء العريب
اإليراين ،وأنتجت مثارًا يانعة عندما ولدت يف
بيت احلكمة يف بغداد وتنامت لتنتشر يف معظم
احلواضر والعواصم اإلسالمية الحقًا.
وأوضح آذرشب العناصر الرئيسة اليت
تقوم عليها عملية الترمجة وقال« :إن عملية
الترمجة هي عملية استئناف حضاري ،وإهنا
عملية قائمة على فكرة التعارف ،»..مشريًا إىل
«أن التعارف يعين تفاعل طرفني مع بعضهما،
وخروج كل طرف من ذاتيته من خالل اإلميان
بأن اآلخرين ميلكون أيضًا شيئًا ما».
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وشاطر مدير مكتب األدب العريب يف
احلوزة الفنية موسى بيدج الدكتور آذرشب
رأيه بأن« :الترمجة هي عملية مزدوجة
تشمل التأليف والترمجة .موضحًا أن
الترمجة حتمل يف طياهتا الكثري من الفن
واإلبداع ،وأهنا عملية أكثر تعقيدًا من
التأليف حبد ذاته».
ومن خالل عرضه لتجربته يف ترمجة
مناذج من األدب العريب املعاصر وبعض أعالمه،
شدد بيدج على أن اجلغرافيا والتاريخ حيكمان
َّ
التواصل الثقايف العريب اإليراين ،وأشار إىل
بعض الدراسات اليت تربز عمق هذا التواصل
الذي وصل إىل درجة التداخل والتقارب اللغوي،
مثل بعض الدراسات القائلة بوجود  ٤٧كلمة
فارسية األصل يف القرآن الكرمي.
واختتم كالس الندوة داعيًا إىل توحيد
اجلهود يف جمال الترمجة من خالل هيئة
ثقافية عليا على مستوى العامل اإلسالمي،
ومن خالل متخصصني وأكادمييني وخرباء
كبار ليضطلعوا هبذا املوضوع ليحقق الفائدة
والتنوع واالنتشار ،لتعود مهمة الترمجة
إىل سابق عهدها ناق ًال للحضارة والثقافة
واملعارف بأطيافها وأشكاهلا املتعددة.

وقد م ّرت هذه العالقة مبنعطفات ومنحيات
كثرية ،كان بينها االهتمام الثقايف والعلمي
حلضارة الشرق ،وحتديدًا ما يتصل مبا
يسمى بالدراسات اإلسالمية؛ واليت تشمل
دراسة التاريخ اإلسالمي ،وعلوم السرية،
والفقه ،واألصول ،واحلديث والرجال،
ناهيك عن الفلسفة اإلسالمية ،بل بات حقل
الدراسات اإلسالمية اليوم يف الغرب معين
حىت بقضايا معاصرة يف املجال اإلسالمي؛
كقضية املرأة ،والفكر األصويل ،واحلركات
اإلسالمية ..،وغريها.
هناك العديد من جمالت الدراسات
واألحباث املعنية بشؤون الدراسات
اإلسالمية ،وهذا التقرير حماولة لرصد
أهم هذه املجالت ،وعرض أهم القضايا
املطروحة فيها ،وهي تقتصر على املجالت
باللغة اإلنكليزية فقط.
جملة الفقه اإلسالمي واملجتمع

أحدى أهم املجالت املتخصصة بقضايا
الفقه اإلسالمي جملة «الفقه اإلسالمي
واملجتمع» ()Islamic Law and Society
واليت تصدر عن دار برل ( )Brillاملشهورة
بعنايتها بالدراسات األكادميية االختصاصية.
111
ففي عددها األول لسنة  2011يف املجلد  17من
املجلة ،تتصدر املجلة ثالثة دراسات رئيسية،
املشهد الثقايف جملالت
تتطرق الدراسة األوىل؛ واليت جاءت حتت
الدراسات اإلسالمية الغربية
عنوان« :حىت لو مل يكن صحيحًا فهو
اهتم الغرب بشؤون الشرق منذ عصور صحيح :استخدام األحاديث غري املعتمدة يف
قدمية ،حيث كان هذا االهتمام جز ًءا من اإلسالمي السين» (Even If It's Not True
التواصل بل والتدافع احلضاري بني الطرفنيIt's True: Using Unreliable Hadīths ،
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املسلمني تشكلت بصورة تدرجيية منذ القرن
الثالث لتصل إىل صورهتا التقليدية يف القرن
اخلامس ،خالفًا ملا يتصوره البعض من أن
اآلية  28من سورة التوبة هي األصل هلذا
احلكم ،بل إن اآلية استخدمت الحقًا لتربير
املوقف اجلديد .من هذا املنطلق فإن الدراسة
تستخدم املدونات احلديثية للشيعة واألعمال
الفقهية منذ القرن الثاين وحىت القرن
اخلامس اهلجريني ملتابعة ظهور معايري
النجاسة بالنسبة لغري املسلمني وذبائحهم.
والنتيجة اليت توصل إليها الباحث أن
الفوارق بني املوقفني السين والشيعي يف
القضية حمل البحث تعكس تصور الشيعة
والسنة للمجتمع اإلسالمي نفسه.
أما الدراسة األخرية يف هذا العدد
فكتبها هوليا كانباكا ()Hülya Canbakal
تناولت النذور يف الفترة العثمانية ودالالهتا،
جاءت الدراسة حتت عنوان« :النذور كعقود
يف احلياة العثمانية العامة يف القرنني السابع
عشرة والثامن عشر امليالديني» (Vows as

 ،)in Sunni Islamتأليف :جونثن براون
( ،)Jonathan A.C Brownإىل قضية
استخدام األحاديث الضعيفة وغري املعتمدة
يف اخلطاب السين ،ويف قضايًا حساسة
ومهمة خارج إطار الفقه .يأيت هذا املوضوع
يف سياق ما اعتربه الباحث أمرًا غريبًا؛
إذ إن علم احلديث يف الوسط السين م ّر
مبراحل طويلة من التنقيح العلمي ،ضمن
مسار جهود قدمية وحديثة يف فرز احلديث
الصحيح عن غريه ،إال أن استخدام احلديث
الضعيف ال يزال شائعًا .واألغرب من ذلك
ـ-بالنسبة للباحث -أن شيوع هذا النوع
من االستخدام ال يقتصر على التوجهات
السلفية بل حىت عند التوجهات التحديثية أو
اليت حتاول املعاصرة والتجديد .وهبذا فإن
الدراسة خمصصة ملتابعة واكتشاف املدارس
الفكرية يف الوسط السين اليت استخدمت
احلديث الضعيف ،وذلك من القرن الثالث
اهلجري وإىل اليوم.
كما وجاء يف العدد نفسه دراسة أخرى
عن قضية معايري جناسة غري املسلم يف
الفكر الشيعي ،فقد كتب ديفيد فريدنرج Contract in Ottoman Public Life 17th-
( )David M. Freidenreichدراسة  .)18th centuriesجيادل هوليا أن النذور
بعنوان« :آثار عدم اإلميان :متابعة ظهور يف الفترة العثمانية كانت تستخدم كنوع من
القناعات الشيعية التمييزية فيما يتصل العقود يف احلياة العامة ،وهذا ميثل نوع من
بطعام وجناسة غري املسلمني» ( Theتوظيف القانوين واألخالقي للشريعة يف
 Implications of Unbelief: Tracingاحلياة اليومية ،كما أنه -حسب هوليا -نوع
 the Emergence of Distinctively Shi˛iتأطري هلذه العقود يف املجال الفقهي .وعلى
ثان تقدم الدراسة مواد جديدة يف
 Notions Regarding the Food andمستوى ٍ
 ،)Impurity of Non-Muslimsجيادل الثقافة السياسية املعاصرة وتساؤ ًال عن
الباحث أن القناعة الشيعية بنجاسة غري التعددية الفقهية يف السياق العثماين.
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جملة أوكسفورد للدراسات اإلسالمية

ومن ضمن أهم جمالت الدراسات
اإلسالمية باللغة اإلنكليزية (جملة أكسفود
للدراسات اإلسالمية) (Journal of Islamic
 ،)Studiesاليت تناولت يف عددها الثاين
من السنة  2011املجلد  ،22ثالثة دراسات.
أوىل هذه الدراسات جاءت عن أدلة
الوجود العقلي عند املال صدرا ،فقد تناول
الباحث روكساين ماركوت (Roxanne D.
 )Marcotteيف دراسة له بعنوان« :املسائل
القدسية وأدلة املال صدرا للوجود العقلي»
(al-Masāʾil al-Qudsiyya and Mullā
)Ṣadrā’s Proofs for Mental Existence
قضية الوجود العقلي وكيفية استدالل املال
صدرا عليه ،خصوص بعد أن باتت قضية
الوجود العقلي -حسب ماركوت -قضي ًة
مركزية يف املسائل املعرفية اليوم .فقد
تناول املسألة سابقًا ابن سينا ،وتوسعت
أكثر على يدي الفخر الرازي ونصري الدين
الطوسي ،إال أن املال صدرا توسع يف املسألة
بصورة كبرية ،وقد أفرد هلا ثالثة أدلة:
الدليل الغائي ،وقابلية احلكم ،ودليل كلية
املفهوم العقلي .جيادل الباحث أنه بدراسة
األدلة الثالثة ،فإن الذي يبدو أن املال صدرا
كان مهمومًا بالسؤال الوجودي أكثر مما
كان مهمومًا بالسؤال املعريف وكيفية تطابق
الوجود الذهين مع العامل اخلارجي.
الدراسة الثانية يف هذا العدد كانت
عن موضوع أسلمة التشريعات القانونية
يف أندونيسيا ،وتدافع القضية بني اجلهات
العلمائية والسياسية .تناول املسألة الباحث

موك نور إشوان ()Moch Nur Ichwan
وذلك يف دراسة له حتت عنوان« :العلماء
الرمسيون وسياسة إعادة األسلمة :املجلس
االستشاري لعلماء أندونيسيا ،تطبيق
الشريعة ،والسلطة اآلتشية املتنازع عليها فيما
بعد نظام آشته اجلديد» (Official Ulema

and the Politics of Re-Islamization:
Permusyawaratan

Majelis

The

Ulama, Sharīʿatization and Contested

،)Authority in Post-New Order Aceh
ترتكز هذه الدراسة على خلفية ما يدور
يف إقليم آيشته يف أندونيسيا واليت اعتربت
يف سنة 2004م أن الشريعة اإلسالمية هي
مصدر التشريع يف اإلقليم .حياول الباحث
دراسة دور املجلس االستشاري العلمائي يف
قضية أسلمة القوانني ،وجيادل أن القضية
ليست منحصرة يف إطار النقاش الديين
العلمي ،بل تتداخل معها عدة عوامل على
رأسها دور األحزاب العلمانية يف مسارات
تطبيق الشريعة .وعلى الرغم من جهود
ما يقارب العقد إال أن مناقشات القضية
منحصرة يف إطار رمسي ،وُيرجع إشوان
القضية إىل عاملني مها :هتميش العلماء
املستقلني عن أن يؤدوا دورًا ،وغياب حركة
إسالمية أصولية يف بداية طرح قضية أسلمة
القوانني.
أما الدراسة األخرية يف العدد فهي عن
كيفية تفسري األحالم يف الوسط اإلسالمي
وعالقته بثقافات البيئة الشرقية القدمية.
إذ إن الباحثة من جامعة ليدز الربيطانية
إليزابث سريياه ()Elizabeth Sirriyeh
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تناولت املوضوع يف دراسة هلا حتت عنوان:
«النجوم العربية ،الكالب اآلشورية ،املالئكة
إسالميا»
اليونانية :كيفية تفسري األحالم
ًّ
(Arab Stars, Assyrian Dogs and Greek
‘Angels’: How Islamic is Muslim

 .)Dream Interpretationبعد أن تقسم
الباحثة نوعية تفسري األحالم عند املسلمني
إىل تفسري إهلامي ،وآخر استنتاجي ،فإهنا
تركز يف دراستها دراسة كيفية تفسري األحالم
عند املسلمني يف النوع الثاين .إذ إن التفسري
االستنتاجي ينطلق من رمزية ما يراه الرائي
يف منامه ،فكل شيء له داللة ورمزية ،ابتدا ًء
من الرموز املقدسة كاهلل -عز وجل -أو النيب
 ،Cمرورًا بالقرآن وامللك واألولياء ،وانتها ًء
باحليوانات والطبيعة .على الرغم من أصالة
تفسري األحالم بداللة القرآن والسنة وبعمل
العلماء قدميًا حيث كان أول عمل علمي على
يد أبو قتيبة ،إال أن الباحثة جتادل بوجود مثة
ارتباط يف هذا احلقل -حقل تفسري األحالم-
مع إرث احلضارات الشرقية القريبة من
املحيط اإلسالمي ،كإرث املدار اهللنيستية،
والديانات اليهودية واملسيحية ،باإلضافة إىل
املوروث الفارسي .والسؤال األهم يف الدراسة
هو عن مدى قدرة العلماء املسلمني آنذاك
على التواصل مع هذه املوروثات احلضارية.
جملة إندبرا للدراسات القرآنية

تصدرت جملة الدراسات القرآنية
( )Journal of Qur’anic Studiesالصادرة
عن جامعة إندبرا الربيطانية يف عددها األول
من عام 2011م املجلد  ،13ثالثة دراسات.

الدراسة األول كانت من قبل الباحث ميشيل
كويربز ( ،)Michel Cuypersالذي تناول
موضوع استخدام بعض أدوات التحليل اليت
استخدمت يف تفسري نظم النصوص اإلجنيلية
كأداة لتفسري النظم القرآين ،منطلقًا من
اعتبار تشابه اللغة يف جذورها يف النصني،
أي اجلذور السامية .الدراسة بعنوان:
«البالغة السامية كمفتاح للتساؤل حو نظم
النص القرآين» (Semitic Rhetoric as a
Key to the Question of the nam of the

 ،)Qur’anic Textيدعي الباحث أن النص
القرآين واجه السؤال نفسه الذي واجهه
نص الكتاب املقدس يف اليهودية واملسيحية،
وهو السؤال عن كيفية نظم النص فيهما،
فما يبدو من أنه «سوء» نظم فيهما شجع
الدارسني للنصوص اإلجنيلية إىل تطوير
آليات يف حتليلهما ،وإحدى هذه اآلليات
هي :التحليل البالغي .حياول الباحث ومن
خالل هذه الدراسة تطبيق هذه اآللية أو
األداة التحليلية على النص القرآين ،ويدعي
صالحيتها العتبار تشابه اجلذر السامي بينه
وبني النصوص اإلجنيلية املقدسة .وقد
حاول تطبيقها على مخس سور قرآنية.
تناولت الدراسة الثانية يف العدد موضوع
سورة مرمي ،بعنوان« :سورة مرمي :املعجم،
الصدى املعجمي ،الترمجة اإلنكليزية»
(Sūrat Maryam (Q. 19): Lexicon,
،)Lexical Echoes, English Translation
حيث اعتربها الباحث شوكت توراوا
( )Shawkat Toorawaإحدى السور اليت
حظيت باهتمام علمي من الشرق والغرب
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على السواء ،فهناك العديد من البحوث الباحث جونز ( )A.H. Johnsضمن مقاربة
اليت أجريت على هذه السورة باخلصوص ،جديدة بعنوان« :مقاربة بشرية لإلعجاز
بل هنالك كتب خمصصة عن هذه السورة ،يف القرآن :تبدل اللغة» (A Humanistic
فهي تشكل اهتمام الباحثني يف جمال األديان Approach to I’jāz in the Qur>an:
املقارنة ،وذلك ملا حتتويه من عناصر )The Transfiguration of Language
مشتركة بني الديانات .فمن قضية عفة حيث ترى الباحث أنه رمبا يكون من املفيد
مرمي  ،Gإىل والدة عيسى  ،Fوأخريًا تناول مسألة اإلعجاز القرآين بالنظر إىل
نظرة القرآن للمجتمع اليهودي آنذاك .إال أن القرآن من زاويتني ،األوىل على أنه مسرية
الباحث يرى أنه ال توجد حبوث خمصصة من التشكل ،والثانية على أنه حدث .إذ إن
لدراسات اجلانب املعجمي من السورة .لذا الباحث يدعي أن النظر إىل القرآن من هذين
فإن دراسته ستكون معنية باجلانب املعجمي ،البعدين يزيد فهم املعىن القرآين باعتبار أنه
وحتديدًا تناولت الدراسة هنايات بنية الكلمات ،تواصل مع املجتمع الذي نزل فيه ،ومن جهة
أخرى على أنه وحدة بنيوية من التركيب
والكلمات املكرر وجذورها يف السورة.
أما الدراسة الثالثة واألخرية يف العدد اللغوي .وكالمها يسلطان الضوء مسألة
فكانت حول قضية اإلعجاز القرآين ،تناوهلا اإلعجاز القرآين T
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دعوة للمشاركة
كان حديث اإلصالح مبختلف أبعاده وال يزال أَ َح َد أهم األولويات يف خطاب
النخب الفاعلة يف املجتمعات العربية ـ اإلسالمية؛ فاحلديث عن توسعة دائرة
املشاركة الشعبية يف القرار ،وحقوق اإلنسان ،ومكافحة الفساد ،والشفافية يف
األوضاع االقتصادية للبلدان كل هذه املسائل وغريها تتصل بنحو أو بآخر بعمق
احلديث عن اإلصالح .وقد حاول العديد من املفكرين ،والفعاليات االجتماعية
والسياسية تقدمي رؤى وأفكار ملشروع اإلصالح يف الوطن العريب.
أال أن املسألة اليوم مت ّر مبنحى خمتلفَ ،ت َوق َعه الكثري إال أهنم مل
يتصوروه .إذ إن مفردات الثورة عادت من جديد يف اخلطاب السياسي
والثقايف ،وبعد أن كان التنظري للمسألة فردًّيا من ِق َبل مفكرين أكادمييني،
بات اليوم مجعًّيا وبيد الشباب يف عصر تداخل فيه العامل مبنظوماته
وإبداع خطاب
املعرفية والثقافية .هذه املخاضات تفتح الباب ملراجع ِة
ِ
إصالحي خمتلف عن سابقه يف املعاجلة ،والطموح ،واآلليات.
وقد أرتأت جملة البصائر أن تفتح أبواب هذا امللف أمام ال ُكَّتاب
والباحثني واملفكرين من أجل إنضاج رؤية يف املشروع اإلصالحي وخطابه،
لُيدلوا بدلوهم يف خمتلف الزوايا املرتبطة باملوضوع؛ سواء باجتهاد معني يف
جمال ما ،أم بقراءة حتليلية لزاوية ما ،أم بنظرة ملجاالت تراثية معينة.
ويف السياق ذاته فإن املجلة تطرح بعدين يتفرع عن كل منهما تفاصيل
تنصب يف هناية املطاف يف جمال إغناء املحور العام:
البعد األول :آفاق اإلصالح

حيث ميكن أن ُيتناول فيه ثالثة جماالت أساسية
• العدالة االجتماعية :حيث ميكن معاجلة مفهوم العدالة االجتماعية
وأبعادها ،واملجاالت التطبيقية هلا يف واقعنا االجتماعي؛ كدور مؤسسات املجتمع
املدين يف حتقيق العدالة االجتماعية.
• آليات اإلصالح :حيث ميكن معاجلة مجلة من آليات اإلصالح ،كقضايا
التحركات السلمية ،وظاهرة الشباب يف العمل اإلصالحي ،والرقابة املجتمعية ،وحرية
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ةكراشملل ةوعد

التعبري ووسائل اإلعالم.

• جتارب معاصرة يف اإلصالح :حيث ميكن تسليط الضوء على جتارب إصالحية
من ّوعة كدور املؤسسات أو احلركات الدينية يف اإلصالح ،أو منظمات حقوق اإلنسان،
وحتركات شبابية ،أو جماميع إعالمية كان هلا دور يف اإلصالح املعاصر.
البعد الثاين :قراءات يف الفلسفة السياسية يف املجال العريب ـ اإلسالمي

وفيها ميكن التركيز على ثالثة جماالت:
• قراءات تارخيية /تراثية :حيث ميكن إلقاء الضوء على قراءة ملعاجلات يف جمال
الفكر والفلسفة السياسية يف التراث العريب ـ اإلسالمي ،كاملعاجلات اليت قدمها العالمة
النائيين يف تأسيس موقع األمة يف النظام السياسي.
• جدل معاصر :حيث ميكن تناول أفكار معاصرة يف الفكر السياسي هلا صدى يف
العامل العريب ـ اإلسالمي ،واخلوض يف حوار وجدل معها؛ كفلسفة كارل بوبر يف املجتمع
املفتوح ،أو مفهوم الدولة الوطنية واملواطنة ،أو املجتمع الليربايل.
• حماوالت تأصيلية :حيث ميكن االجتهاد يف تقدمي رؤى وأفكار تأصيلية لقضايا تشغل
الفكر السياسي يف املجال العريب ـ اإلسالمي؛ خصوصًا يف جمال تأصيل دور األمة؛ حق األمة يف
عزل احلاكم ،أو النموذج املمكن للدولة التعاقدية ،أو التعددية الثقافية والسياسية.
فللراغبني يف املشاركة يف هذه املحاور أو ما هو قريب منها الرجاء مراجعة ضوابط
النشر والتواصل مع إدارة التحرير.
شروط النشر

 آخر موعد الستالم البحث يف  15رمضان ١٤٣٢هـ ،املوافق 15 :أغسطس ٢٠١١م. االلتزام بشروط (قواعد النشر) الواردة يف أوىل صفحات املجلة. ألاَّ يزيد عدد صفحات البحث عن مخس وعشرين صفحة مبقاس (.)A4 يرسل البحث على العنوان الربيدي التايلalbasaer.research@gmail.com :واهلل ويل التوفيق ، ، ،
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من إصدارات مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية يف حوزة اإلمام القائم العلمية

 ثقافة اإلسالم وثقافة املسلمني
االتصال والتقاطع أم االنفصال والقطعية؟!
 علي علي آل موسى
 سنة النشر :ط1426 /1هـ 2005 -م.

 تأمالت يف نظام التفكري
(املحلي مثاالً)

 بصائر يف نظرية املعرفة
نظرة تأصيلية يف فكر مساحة املرجع الديين
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
 الشيخ معتصم سيد أحمد
 سنة النشر :ط1426 /1هـ 2005 -م.

 التحديات الكونية
ومتطلبات ترميم احلضارة

 محمد العليوات

 آية اهلل السيد هادي المدرسي

 سنة النشر :ط1428 /1هـ 2007 -م.

 سنة النشر :ط1430 /1هـ 2009 -م.

