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العرب وسؤال التحول املدين

الشيخ حممد حمفوظ*

املقدمة
يف كّل 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. وإّننا هنا ال ننفي دور العامل اخلارجي يف إجهاض الكثري 
من املشروعات واآلمال، وال نغمض أعيننا أمام حقيقة اشتراك القوى األجنبية يف الكثري 
من احلقب يف تعويق النهوض العريب. ولكّن رمي كّل األخطاء على العوامل اخلارجية يساهم 
يف تزييف الوعي العريب، وال يوفر لنا القدرة على جتاوز هذه املحن اليت تصيبنا وجتهض 
االحندار  وقف  األوىل يف مشروع  اخلطوة  فإّن  لذلك  الكثري من مشروعاتنا وطموحاتنا؛ 
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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أما سياسة اهلروب من استحقاقات ومتطلبات الداخل واهتام اخلارج بكّل سيئاتنا ومصيباتنا 
وأخطائنا، فإّنه ال يعاجل املشاكل بل يفاقمها ويزيدها أوارًا واستفحااًل. ولقد آن األوان بالنسبة 
اليت  احلقيقية  واألسباب  العوامل  واكتشاف  داخلنا،  إىل  نستدير  أن  العريب  العامل  لنا حنن يف 
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.. 
ا  ماَ ُيغاَيُِّروا  تَّى  ْوٍم حاَ قاَ لاَى  ا عاَ هاَ أاَْنعاَماَ ًة  ِنْعماَ ُمغاَيًِّرا  ياَُك  لاَْم  ِبأاَنَّ اهللاَ  تبارك وتعاىل: }ذاَِلكاَ  يقول  إذ 
ِبأاَْنُفِسِهْم{)1(..، فاخلطوة األوىل اليت ينبغي أن نقوم هبا إزاء كّل ظاهرة ومشكلة وأزمة، هي 
البحث والفحص اجلاد عن األسباب الذاتية اليت أدت إىل هذه الظاهرة أو املشكلة واألزمة، فال بد 
أن نوجه االهتام أواًل إىل أنفسنا، قبل أن نوجهه إىل غرينا. وهذه املنهجية تلخصها اآلية القرآنية 
}ُقْل ُهواَ ِمْن ِعْنِد أاَْنُفِسُكْم{)2(، فإزاء كّل هزمية، إزاء كّل مرض وظاهرة سيئة، كّل مصيبة على 

رؤوسنا، ينبغي أن نلتفت قبل كّل شيء إىل نصيبنا، إىل دورنا، إىل ما كسبته أيدينا.
إّن 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 بكّل السيئات واإلخفاقات، وإّنما ندعو إىل 
معرفة العلل واألسباب الكامنة يف فضائنا السياسي والثقايف واالجتماعي، واليت أفضت بشكل أو 
بآخر إىل الواقع السيئ الذي نعيشه. كما أّن 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 الذات. إّن هذا النهج هو الذي أدام 
الكثري من عناصر وحقائق التخلف السياسي والثقايف يف العامل العريب، وهو الذي بّرأ الكثري 

من النخب اليت كان هلا دور سيئ يف تطور األحداث اليت جرت يف حقب زمنية خمتلفة.
اليت  احلتمية  للقوانني  جامدًا خاضعًا  خلقًا  اإلنسان  وجّل- مل خيلق  فالباري -عّز 
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 
تغيريه  خالل  من  واقعه  تغيري  ميلك  الذي  وهو  احلرة،  إرادته  موقع  من  املنطلق  قراره 

لألفكار واملفاهيم واملشاعر اليت تتحرك يف واقعه الداخلي لتحرك احلياة من حوله.
احلرية.  موقع  من  مسؤوليته  فيتحمل  حريته،  ميلك  أن  لإلنسان  اهلل  أراد  وهكذا 

)1( سورة األنفال/ 53.
)2( سورة آل عمران/ 165.
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ويدفعه إىل أن يواجه عملية التغيري يف اخلارج بواسطة التغيري يف الداخل، فهو الذي يستطيع 
به.  أن تتحكم  الضروري  به، وليس من  به، بقدر عالقتها  املحيطة  بالظروف  أن يتحكم 

فاإلنسان هو صانع الظروف، وليست الظروف هي اليت تصنعه.
لذلك فإّنه ال جيوز وال يصح التضحية حبريات ومتطلبات الداخل العريب حتت مربر معارك 
اخلارج وحتدياته احلامسة؛ إذ إّنه ال ميكن أن نواجه حتديات ومؤامرات اخلارج بشكل فّعال، إال 
إذا وفرنا متطلبات وحقوق وتطلعات الداخل..، ولعّلنا ال جنانب الصواب، حني القول: إّننا يف 
العامل العريب وخالل العقود اخلمسة املاضية قد قلبنا املعادلة؛ إذ سعت النخب السائدة إىل إقصاء 
كّل القوى واملكونات حتت دعوى ومسوغ أّن متطلبات املعركة مع العدو الصهيوين تتطلب ذلك. 
وأصبح شعار )ال صوت يعلو فوق صوت املعركة( هو السائد. ولكّن النتيجة النهائية اليت وصلنا 
أّن هذا اخليار السياسي والثقايف مل يوصلنا إال إىل املزيد من  إليها مجيعًا حاكمًا وحمكومًا: 
التدهور واالحنطاط. وبفعل هذه العقلية أصبح العدو الصهيوين أكثر قوة ومنعة، ودخلنا مجيعًا 

يف الزمن اإلسرائيلي بكّل 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، 
كّل هذه القيم واملمارسات واملتطلبات من صميم معركتنا التارخيية واحلضارية. وانتصارنا على 

العدو اخلارجي مرهون إىل قدرتنا على إجناز هذه املتطلبات يف الداخل العريب.
ما  فسرعان  ُصنعت  وإن  تارخيية،  منجزات  يصنع  ال  والسياسي،  الديين  فاإلكراه 

يتالشى تأثريها من جّراء متواليات اإلكراه وامتهان كرامة اإلنسان.
هلذا كّله فإّننا ندعو كّل 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 كّل املشروعات واملؤامرات. فلتتجه كّل مبادراتنا 

حنو شعوبنا، ولنعد االعتبار لكّل القوى احلية والفاعلة يف املجتمع العريب.
إّنها حلظة تارخيية حامسة، وتتطلب بال شك خطوات نوعية وحكيمة.

ويف هذا السياق نلتفت ونؤكد على النقاط التالية: 
املصاحلة،  خيار  وتؤكد  االلتباسات،  تزيل  حقيقية،  وطنية  مبادرات  بلورة  ضرورة 

وتعمق من أسباب وعوامل الثقة بني السلطة واملجتمع.
املصاحلة،  خيار  تعميق  على  العمل  أساسي،  بشكل  تقتضي  الداخل  فاالستدارة حنو   
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واالنسجام بني خيارات املجتمع وتطلعاته املتعددة والسلطة وخياراهتا السياسية واالقتصادية. 
إّن القوة احلقيقية اليت متلكها الدول يف مواجهة املخاطر والتحديات، ليست يف حجم 
األسلحة والترسانة العسكرية، وإّنما يف الرضا الشعيب عنها. هلذا فإّننا 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.
إّن التطلعات والطموحات، سواء كانت خاصة أو عامة، ال ميكن حتقيقها دفعة واحدة، وإّنما 
هي حباجة إىل مدى زمين تتحرك فيه، وتقترب شيئًا فشيئًا صوب اهلدف والتطلع املرسوم. 
هلذا فإّننا ندعو كّل األطراف يف العامل العريب، إىل األخذ بعني االعتبار الظرف الزمين 

احلساس الذي تعيشه املنطقة. 
إّننا نشعر بأمهية جدولة مشروعات التطوير واإلصالح، وذلك من أجل أن تتجه كّل 

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. فكّل الشعارات 
واليافطات الكربى أصبحت الوقائع املضادة هي الواقع الشاخص والقائم، فبدل احلرية ازدادت 
الديكتاتورية وأشكال االستبداد يف الفضاء العريب. وبدل الوحدة بكّل مستوياهتا ازددنا تشظيًا 

وجتزئًة. وبدل العدالة تضخمت مستويات الظلم وغياب املساواة يف املجتمعات العربية. 
ولعّل الدرس اهلام الذي نستفيده من هذه التجارب السياسية الطويلة، هو أّن االستبداد 
املتواصل حلقوق اإلنسان، ال تقود كّل هذه  العامة، واالنتهاك  السياسي، وغياب احلريات 

الوقائع إال إىل اخلراب والفساد والفشل. 
والنخب السياسية السائدة فشلت فشاًل ذريعًا يف إدارهتا لشؤون أوطاهنا، بفعل االستبداد 
ومتوالياته، فال ميكن للظلم السياسي أن يقود إىل صيانة احلقوق، فاالستبداد السياسي بكّل 
ا يعاين منه الواقع العريب اليوم من مشاكل وأزمات.  صوره وأشكاله، هو املسؤول األول عمَّ

فالعرب اليوم هم ضحية تارخيية ألنظمة سياسية مستبدة، عملت كّل شيء من أجل 
مت التناقضات الداخلية  ت بالنسيج االجتماعي العريب، وضخَّ استمرار سلطاهنا املطلق، فضحَّ

األفقية والعمودية، من أجل استمرار هيمنتها املطلقة. 
خضعت بشكل مذّل ألعداء األمة يف اخلارج، وأصبحت ذياًل تابعًا ملحاور خارجية من 

أجل أن تستمد من هذه املحاور اخلارجية القوة والقدرة لقمع الداخل العريب. 
لدرجة أّن العامل العريب بأسره اليوم، يعيش مكشوفًا على كّل الصعد أمام مؤامرات 
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اخلارج وخمططاته اخلطرية.
لذلك ومع أّي 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 االستقالل- أّن الدولة العربية، ال زالت 
تعيش يف املربع األول، وأّن األسئلة واإلشكاليات املطروحة يف فضائها، هي األسئلة ذاهتا 
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؛ 

ألّنه يقود إىل الفوضى، وإبراز التناقضات الطائفية والعرقية والقومية يف الوطن العريب. 
وهكذا جند أّن الوطن العريب من أقصاه إىل أقصاه يعيش اليوم بني خطرين: خطر 
استمرار االستبداد بكّل صنوفه وأشكاله، وخطر الفوضى واحلروب الداخلية، اليت تدمر 

النسيج االجتماعي العريب بكّل مكوناته وأسسه. 
من هنا فإّننا اليوم حباجة إىل وعي عميق بأوضاعنا وأحوالنا، حىت نتمكن مجيعًا 
ويافطات،  اليت جتعلنا أسرى عناوين  السياسي وخمططاته  االستبداد  من جتاوز حبائل 

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، وإّنما هو حباجة إىل مدى زمين وخطط استراتيجية 
ومرحلية، حىت تنقل الواقع العريب من حال إىل حال. وال بد أن ندرك يف هذا السياق، أّنه كما أّن 
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 كّل شيء للحكومات العربية. 
اليوم تتطلب خطوات نوعية، تعيد تأسيس  فالتحديات واملشاكل اليت تواجه اجلميع 
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 كّل املكونات والتعبريات. 
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عن  بعيدًا  العريب  واخليار  الرؤية  بلورة  إىل  اليوم  نكون  ما  أحوج  فإّننا  هنا  من 
اإلصالح  مع  إّننا  الداخلية.  واحلروب  الفوضى  وخماوف  السياسي  االستبداد  ضغوطات 

السياسي؛ ألّنه جسر عبورنا إىل املستقبل. 
والذي يقود إىل الفوضى ليس اإلصالح، وإّنما استمرار الفساد واالستبداد السياسي 
يف الوطن العريب..، فالفوضى وتضخم التناقضات الداخلية يف االجتماع العريب، هو الوليد 
ينشد  الذي  السياسي  واإلصالح  واحلريات.  العدالة  وغياب  االستبداد  من  لعقود  الطبيعي 
احلرية وصيانة حقوق اإلنسان واحترام اخلصوصيات الثقافية لكّل مكونات االجتماع العريب، 

هو سبيلنا لتجاوز كّل 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، وإّنما يزيد من 
مآزقها وأزماهتا. وخيطئ من يتصور أّن الديكتاتورية السياسية هي اليت حتمي خيارات األمة 
العليا. وإّنما على العكس من ذلك متامًا. حبيث إّن الديكتاتورية السياسية هي السبب العميق 

ألزمات األمة كّلها. وال حياة جديدة لألمة، إال بإهناء حقبة االستبداد السياسي يف األمة. 
وعقول  نفوس  يف  الثاوية  السياسي  االستبداد  بنية  تفكيك  على  العمل  يتطلب  وهذا 

اجلميع، وتعميق خيار اإلصالح واحلريات والوحدة يف األمة.
الدول  إّن اخنراط  القول:  الراهن، نستطيع  املرحلة وتطورات  ومن طبيعة حتديات 
العربية يف مشروع اإلصالحات السياسية واالقتصادية والثقافية، هو اخليار األسلم للحفاظ 

على األمن وصيانة االستقرار السياسي واالجتماعي.
وذلك ألّن الواقع اليوم، ال حيتمل بأّي حال من األحوال التسويف والتأجيل. فاستمرار 
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 عّبرت عنها 

أطياف املجتمعات العربية وقواها احلية واملتعددة.
فكّل أحداث الراهن العريب وتطوراته، تثبت بشكل ال لبس فيه أّن العامل العريب من 
أقصاه إىل أقصاه يعيش حلظات حرجة وحتديات مصريية ومنعطفات نوعية. وبدون بلورة 
التحديات، سنجد  الفعالة لكّل هذه  القادرة على االستجابة  العربية املطلوبة،  االستراتيجية 

أنفسنا مجيعًا دواًل وجمتمعات، وحنن نعيش خارج حركة التاريخ. 
فنحن كعرب نواجه انقسامات وتشظيات على املستويني الرمسي واألهلي. فاملجتمعات 
الداخلية  حمنها  من  اخلروج  من  تتمكن  مل  العربية  والدول  الداخل،  من  تتآكل  العربية 
والذاتية. فال املجتمعات العربية بكّل خنبها ودوائرها، متكنت من التغلب على مآزقها، كما 
أّن الدول ومؤسساهتا القومية، مل تتمكن من صياغة نظام عالقة فّعال، يضمن مصاحل 
اجلميع، ويستجيب بدينامية إىل تطورات املرحلة. هلذا فإّن العامل العريب بدوله وجمتمعاته، 
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يعيش حالة انكشاف خطرية على املستويات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية واألمنية. 
لت الساحة العربية إىل فضاء للصراع الدويل واإلقليمي، كما فاقمت  وإّن حالة االنكشاف حوَّ

من تناقضات وتشظيات املجتمعات العربية العمودية واألفقية. 
والعجز العريب العميق، هو الواقع الذي تعكسه كّل التصرحيات واملمارسات الدبلوماسية 
والسياسية، فمن جهة حنن نعيش -كفضاء استراتيجي وسياسي- حلظة من االنكشاف 
املفتوحة على كّل التداعيات واملخاطر. ومن جهة أخرى، إّننا -كعامل عريب- نعيش حالة 
والتحديات.  املخاطر  هذه  كّل  مواجهة  من  وجمتمعات  دواًل  متنعنا مجيعًا  عميقة،  عجز 
حبيث أصبحنا مجيعًا بال حراك وبال فعالية، وتنهش يف جسمنا كّل األمراض واآلفات. 
واألمم األخرى القريبة والبعيدة تعمل بكّل 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 أّن احللول اليت اقترحتها هذه التقارير هي تشجيع الدميقراطية، 

واحلكم الصاحل، وبناء جمتمع املعرفة، ومتكني النساء.
ويبدو أّن العامل العريب سريزح حتت نري وتأثري كّل هذه املشاكل واألزمات، إذا مل 
يتنباَ خيار الدميقراطية، سواء على صعيد تشكيل السلطة السياسية، أو كنسق للعالقات بني 

خمتلف مكونات وتعبريات املجتمعات العربية.
وهنا حنن ندرك أّن الدميقراطية كخيار وثقافة وإجراءات، ليست حالَّ سحريًّا ملشاكلنا 
هي  أّنها  كما  واالنفالش،  التشظي  نزعات  على ضبط  القادرة  الوحيدة  ولكّنها  وأزماتنا، 
القادرة على خلق املناخ السياسي والثقايف واالجتماعي القادر على إدارة خالفات وتناقضات 
الساحات العربية بأقّل خسائر ممكنة. وإّن أّي تباطؤ يف مشروع التحول حنو الدميقراطية، 

سيكلف العامل العريب بأسره الكثري من الكوارث واملآزق. 
فأزماتنا عميقة، ومآزقنا عديدة، وآفاق املعاجلة حمدودة. وال خيار أمامنا إذا أردنا 
اخلروج من هذا الواقع بأقّل 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 كّل هذه التباينات والتناقضات 
بطريقة سلمية - حضارية، خترجنا من حالة االستئثار واالستبداد، ولكن ال تدخلنا يف أتون 

الصراعات املذهبية والطائفية والقبلية واملناطقية. 
أّنها هي طوق  كما  املآزق،  كّل هذه  وانعتاقنا من  فالدميقراطية هي سبيل حتررنا 

جناتنا من كّل املحن والفنت الداخلية. 
وكّل املشكالت اليت ُيفترض أو ُيعلن عنها باستمرار أّنها تعيق املمارسة الدميقراطية، 
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ومراكمة  وآلياهتا  الدميقراطية  إىل  باالستناد  إال  ومعاجلتها،  حّلها  اإلمكان  يف  يكون  لن 
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، 
وال استقرار عميق وحقيقي بدون احلرية. وإّن االستبداد السياسي، يعطل الكثري من قدرات 
أمتنا وطاقاهتا، وخيرجها من املعركة احلضارية مع العدو الصهيوين. فالدميقراطية هي 

بوابة انتصارنا احلضاري على الغدة السرطانية املغروسة يف جسدنا العريب واإلسالمي. 
وإّن الدميقراطية اليوم، أصبحت مشروعًا ممكنًا وقاباًل 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، واحلّد من تغّول السلطة واستبدادها. 

اجملتمع والدولة يف اجملال العربي.. وسياقات التحول
تسود العـامل املعاصر أسئلـة ملحـة حول الراهن حبقوله املختلفة واملستقبل بآفاقه 
العديدة. إذ جند أّن األمم والشعوب، تسعى جاهدة بكّل ما أوتيت من قوة وإمكانات لتؤكد 
املتباينة.  بالطموحات والتطلعات واإلرادات  املتشابك واملليء  العامل  نفسها وإرادهتا يف هذا 
فصورة العامل املعاصر باندفاعاته واكتشافاته وبأزماته وحروبه وحتالفاته وانقساماته، يدفع 

باجتاه ضرورة بلورة موقع متميز للفضاء العريب واإلسالمي يف هذا العامل املعاصر. 
السياسية والثقافية واحلضارية،  الراهن، ومعرفة اجتاهات حركته  هلذا فإّن فحص 
ومكونات الفعل احلضاري، وممكنات االنطالق والنهوض، كّلها 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.
فالوعي بالتطورات هو يف جوهره، تنمية الذات وتأهيلها نفسيًّا وعقليًّا وفنيًّا، لالستفادة 

منها، وتوظيفها مبا خيدم راهن األمة ومستقبلها. 
وهذا التحول النوعي، هو بداية تنظيم املجتمع الذي خيلق التقدم، ويندفع إىل أسبابه 
العامة إىل إرادات إنسانية متواصلة  وموجباته ذاتيًّا. وهذا مما حيّول األفكار والقناعات 

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 القول: إّن جزءًا من األزمة يرتبط بتصور مجيع األطراف 
للعالقة بني الدولة واألمة، وهو تصور قائم على أّن متطلبات الدولة متناقضة مع طموحات 
األمة. وأّن تطلعات هذه األخرية ال تنسجم وضرورات الدولة. وهبذا يكون التصور السائد 

أّن كل طرف ال ميكن أن ميارس دوره ووظيفته إال على حساب الطرف اآلخر. 
نسق  تتعدى  ال  للعالقة،  مقترحة  يفرض صيغة  اخلاطئ،  التصور  هذا  أّن  ريب  وال 
الدولة ضرورة لربوز قوة األمة، وأّن اهتراء  املتبادل. مبعىن أّن ضعف  التبعية والضعف 
وتآكل هياكل األمة الثقافية واالقتصادية واحلضارية مقدمة الزمة الستمرار الدولة يف بناء 
مؤسساهتا وهياكلها. وبالتأكيد فإّن هذا التصور يغذي بشكل أو بآخر حالة التوتر والفجوة 

املوجودة بني األمة والدولة يف املجالني العريب واإلسالمي.
وإّن استمرار الفجوة والتوتر بني الدولة واألمة يف املجالني العريب واإلسالمي، جيعل 
األمة حتارب نفسها، وتعيق مسرية هنضتها، وحتول دون االنطالق يف رحاب البناء والتنمية. 
اليت  الصرحية،  األهلية  احلروب  بروز  إىل  أدى  الذي  التوتر، هو  تراكم هذا  أّن  والشك 
اسُتخدم فيها كّل أشكال العنف والقتل والتدمري، واملضمرة اليت تتغذى من ثقافة اإلقصاء 
والتكفري، اليت جتعل الفضاء االجتماعي أشبه ما يكون بكانتونات منفصلة عن بعضها، وكّل 

طرف حيمل عن اآلخر رؤية ضيقة ومشوهة وذات أفق صراعي حمموم.
ووسط هذا الصراع املحموم، والذي يأخذ أشكااًل خمتلفة ومتباينة، يتضاءل مستوى 
واإلسالمي،  العريب  الداخل  مشكالت  وتتغول  واملصريية،  احليوية  األمة  بقضايا  االهتمام 
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 كّل مكاسب األمة االجتماعية والسياسية، وختتلط األمور بشكل فوضوي، 
ومما يعّزز هذه اللحظة التارخيية الصعبة استخدام كّل 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 أّن األمة تنشغل عن أهدافها احلضارية، من أجل مشروع رد احليف والظلم عن 

جسمها وكياهنا ومقدساهتا.
األمة  فضائي  بني  العالقة  تنظيم  بإعادة  إال  التارخيية  اللحظة  هذه  من  وال خمرج 
والدولة، حبيث تتسق وتتناغم اإلرادة اجلمعية جتاه البناء والتنمية ومتطلباهتما السياسية 

والثقافية واالقتصادية واحلضارية.
والوجودات االجتماعية ليست واحدة أو آحادية، وإّنما هي حتتضن كّل أشكال التعدد 
والتنوع. وال ميكننا أن نتصور جمتمعًا آحاديًّا يف فكره وميوله وانتمائه السياسي والفكري. 
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والوجود  واألهواء.  امليوالت  وتتنوع  والفكرية،  السياسية  االنتماءات  تتعدد  دائمًا  وإّنما 
والوحدة  للتعايش  أو صيغًا ممكنة ومتاحة  أطرًا  الذي جيترح  االجتماعي احلضاري، هو 

والتآلف بني مجيع هذه األطياف.
واحتدام الزناعات واحلروب يف املجتمع الواحد، أو بني الدولة واملجتمع، ليس من جّراء وجود 
بعقلية قسرية  احلاالت  مع هذه  التعاطي  جّراء  وإّنما هو من  املتعددة،  واالنتماءات  التنوع  حاالت 
وقهرية وهتميشية. وال شك أّن العنف ال يؤدي إال إىل مثله، وكذلك القسر والقهر. لذلك فإّن 
استخدام القوة املادية يزيد من حاالت االحتدام بني املجتمع والدولة معًا. فالدولة القهرية ال تصنع 
سلمًا اجتماعيًّا، وإّنما هي تؤسس لزناعات وحروب عديدة. فهي يف حقيقة األمر مشروع مفتوح 
للصراعات والزناعات واالحتقانات االجتماعية والسياسية وتفاقم العصبيات بكّل أشكاهلا وألواهنا.

خالصة  هي  والدولة،  األمة  بني  اإلجيابية  العالقة  من  متقدم  مستوى  إىل  فالوصول 
استحقاقات ومناشط متعددة تتراكم على املستوى املجتمعي إىل درجة انبثاق حقائق جديدة على 
املستويات السياسية والنفسية والثقافية واالجتماعية تنسجم ومتطلبات خلق منط جديد من 
العالقة اإلجيابية والتكاملية بني األمة والدولة. وإّن تواصل اجلهود واستمراريتها، هو شرط 
املركزية.  القضايا  يتجه حنو  معريف  وفق سياق  وتنظيمها  وعدم ختبطها  التارخيي  تراكمها 
لذلك جند أّن النصوص اإلسالمية تؤكد على أّن التفكر والتدبر، الفهم والعلم واحلكمة والذكر، 
هي من املفردات اليت تتكامل من أجل خلق هذه السياق املعريف املتواصل. وإّنه من دون العقل 

كعنوان جامع لتلك املفردات ال ميكن لفرد أو أمة أن تفلح يف حياهتا الراهنة واملستقبلية. 
ِعرِي{)3(. فالعقل كصانع  اِب السَّ ا ُكنَّا ِفي أاَْصحاَ ُع أاَْو ناَْعِقُل ماَ اُلوا لاَْو ُكنَّا ناَْسماَ قاَ قال تعاىل: }واَ
للمعرفة وناظم هلا، هو الذي يوفر التراكم املعريف املطلوب، من خالل يقظته وإعماله يف الوقائع.

العريب واإلسالمي، تفعيل دور  العالقة بني األمة والدولة يف الفضاء  وإّن بوابة تسوية 
أنشطة  تنمية  ألّن  وذلك  األمة،  ووظائف مؤسسات  دور  وتعظيم  املدين،   - األهلي  املجتمع 
املجتمع األهلي - املدين، ستمأل الكثري من الفراغات اليت متلؤها عادة إرادة الدولة، مما يوسع 
الدينية  الشرعية  والبعيدة عن  االستبدادية  متطلباهتا  إىل  املجتمع  وُيخضع خيارات  سلطتها، 
والقانونية. والوضعية التارخيية الراهنة، تدفعنا بكّل 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 
املتواصل لتأسيس وتطوير  املجتمع األهلي، واجلهد  العريب واإلسالمي. وحركية  املجالني  يف 
بىن املجتمع املدين، ال يتم بعيدًا عن الدولة. وخيطئ من يتصور أّن بناء املجتمع املدين، يعين 
االستغناء عن الدولة ومؤسساهتا، فاألمة حباجة إىل الدولة ومؤسساهتا التنفيذية والقضائية 
إّن األمة حباجة إىل كال األمرين: جمتمع مدين فاعل  القول:  والتشريعية، وهبذا البد من 

)3( 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 »استقّر مفهوم املواطنية كأساس للعالقة 
الدولة  تكون  الطرفني، حيث  القائم بني  االجتماعي  للعقد  أي كأساس  والدولة.  املجتمع  بني 
الفرد وحقوق  العالقة، ويكون املجتمع حقل ممارسته حلقوق املواطن  ناظمًا وضابطًا هلذه 
اجلماعة الوطنية يف ظّل قوانني ومؤسسات الدولة ويف ظّل نظام دميقراطي يشكل آلية تنظيم 
هذه العالقة واملرجعية األخرية للدولة واملجتمع معًا. إذن، إّن 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، لكّنهم ميارسون تأثريًا مباشرًا وغري مباشر يف 
هذه السياسات. وهذا املجال )املدين( غري ملتحق بالدولة وسياستها، ولكّنه أيضًا غري خارج 
عليها. وإّنه مستقّل باملعىن اإلجيايب املؤثر يف الدولة. والدولة من جهتها حيادية، أي أّنها ال 
تطغى عليه وال تستتبعه، بل حتافظ عليه وحتميه يف إطار النظام العام واملصلحة العامة«)4(.

وإّن هذا التفاعل والتكامل بني الطرفني، هو التوليفة التارخيية اليت متكنت من نقل 
املحيط العريب واإلسالمي من واقع التخلف إىل رحاب التقدم واحلضارة.

فمع  النوعية.  قدراهتا  أو تضعف  دورها  األمة عن  تتخلى  يبدأ حينما  التوازن  واختالل هذه 
تراجع األمة مبؤسساهتا تتغّول الدولة، وختتّل 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 أّن املجتمع األكثر حداثة هو ذلك املجتمع الذي يعترف، بأكرب 

قدر من الوضوح، باملساواة يف احلقوق لكّل من العقلنة والتذويت، وبضرورة تآزرمها املتبادل.
الدميقراطية هي ليست انتصار الواحد، وال حتول الشعب إىل حاكم. إّنها، على العكس 
احلرية  هذه  حتمي  فهي  واجلماعية.  الشخصية  للحرية  تابعة  املؤسسات  جعل  ذلك  من 
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 
الدولة على املجتمع هو كبري بالضرورة يف  الداخلية وخبطابيتها. إّن ضغط  وبصراعاهتا 

أيامنا، بفعل إحلاح مشكالت التحديث والتنافس االقتصادي والعسكري.
من هنا، فإّن تعزيز الذات هو املهمة ذات األولوية، وجمتمعاتنا، أيًّا كانت أوضاعها، 
متيل حنو اخلضوع: إما لقانون احلاكم، وإما لقانون السوق، والدميقراطية تستلزم صمود 
التنشئة  ومؤسسات  هذين«)5(.  احلكم  مبدأي  يف  واملسؤولية  واالستقالل  احلرية  روحية 

)4( جملة املنطلق، العدد املئة والواحد والعشرين، ص19، خريف - شتاء )1998 - 1999م(، 1419هـ.
)5( املصدر السابق، ص186.
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احلرة  الذاتية  أسس  بغرس  اإلطار  هذا  يف  تقوم  والتربية،  والثقافة  والتعليم  االجتماعية 
والثقافة املسؤولة يف أبناء املجتمع. فإرادة اإلنسان احلّر 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 
فإّن من املهم أن ندرك أّن 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«)6(.
احلقيقة  ونسبية  أحسن  هي  باليت  واملجادلة  املجتمعي  والسلم  احلوار  مفاهيم  فتعميق 
والتسامح، كّلها 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 أّن 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.
السالفة  القيم احلضارية  إذا مل تدخل  الدولة واملجتمع،  فال تكامل وتفاعل حضاري بني 
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.
املجتمع  حركة  »تواكب  أن  وهي  والدولة:  السلطة  مهمات  إحدى  تتجسد  اإلطار  هذا  ويف 
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 أّنه بفرض 

أمناط إنتاجية جديدة مغايرة ومعاندة لتلك املوجودة تستطيع أن حتقق التقدم املطلوب«)7(.
الظروف واألحوال مبصاحل األمة واملجتمع، ولذلك ينبغي أن  فالدولة معنية يف كّل 

تسعى إىل تأمني مصاحل األمة ومحاية مكتسباهتا وقيمها وإبداعاهتا ومنجزاهتا.
ومن هنا نصل إىل حقيقة أساسية وهي: أّن مدخل الوفاق والتكامل بني الدولة واألمة، 
هو التزام الدولة مبصاحل األمة واجتاهات الرأي العام املتوفر فيها. فكّلما اقتربت الدولة 

)6( جملة إسالمية املعرفة، العدد اخلامس عشر، ص 104، السنة الرابعة، شتاء 1419هـ / 1999م، تصدر عن 
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

)7( جملة املنطلق، العددان املئة ومثانية واملئة وتسعة، ص 67، صيف وخريف 1994م/ 1415هـ.
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من مفهوم االلتزام، تعمقت أسباب الوئام والتفاعل بني الدولة واملجتمع. والعكس مبعىن أّن 
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، كّلما ارتقت هذه الدولة، 
كّلما  والتطلعات  املشاريع  تباعدت  وكّلما  متفاعلني.  مؤتلفني  وظهرا  املجتمع،  معها  وتقدم 

ازدادت مشاعر اخلوف واالعتراض والنقمة لدى خمتلف شرائح املجتمع«)8(.
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.
ومكوناهتا  حميطها  يف  الشورى  سيادة  إىل  حباجة  احلضاري،  دورها  األمة  متارس  وحىت 
الثقافية واالجتماعية والسياسية، وذلك ألّنها )الشورى( القادرة على تعبئة كّل 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. وكّلما 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 
 - تفاعلية  العالقة  هذه  تكون  واألمة، حبيث  الدولة  بني  للعالقة  بلورة منط حضاري  على 
تواصلية وبعيدة عن كّل أسباب الكيد والتوتر واإلقصاء. وبالتايل فإّن قدرتنا على إجناز هذا 

النمط من العالقة، هو الكفيل بإجناز مفاهيم التغيري والنهضة يف الواقع املجتمعي.
فاالختيار احلضاري الذي يسمح بتعبئة كّل الطاقات وحتشيد كّل اجلهود واالستفادة 
من كّل اإلمكانات، هو ذلك االختيار الذي يستند يف خططه وبراجمه إىل عالقة حضارية 
متوازنة بني الدولة واألمة، حبيث يقوم كّل طرف بتأدية أدواره ووظائفه على أكمل وجه. 
العامل العريب واإلسالمي.  النموذجي الذي يؤسس حلقل سياسي سليم يف  وهو االختيار 
و»االختيار السياسي هبذا، اختيار أساسي يلقى القبول من اجلميع أي باالتفاق العام، أو 
وبدون  الشرعية.  السياسية  التيارات  وعليها  فيها  ختتلف  فرعية  اختيارات  مث  اإلمجاع، 

االتفاق العام، ال يتحقق االختيار الفرعي.
)8( املصدر السابق، ص68. 
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فعلى املجتمع أن حيدد أواًل اتفاقاته العامة، اليت تعّبر عنه كوحدة كلية هلا وجودها 
ومتاسكها، ومن مث يستطيع أن يسمح بتداول السلطة، داخل إطار هذا االتفاق العام. ودون 
االتفاق العام، ميّر املجتمع والدولة حبالة فوضى سياسيـة شاملة؛ ألّن تداول السلطة هنا 
اتفاق عام  الوصول إىل  التعبري. فقبل  النظام(، إن صح  السلطة( و)تداول  يعين )تداول 
حول البدائل املمكنة، تصبح كّل البدائل متاحة وفاعلة، ولكّن تداول السلطة بينهما غري جائز 
باهلدف املقصود منه. ولنتخيل مثاًل، دولة متّر حبكم شيوعي، مث رأمسايل، مث اشتراكي، 
التغّير  الدولة لن توجد أصاًل كدولة؛ ألّن  الزمن. مثل هذه  مث نازي، خالل عقدين من 

اجلذري يف النمط السياسي، سوف حيطم بناء الدولة ومتاسك املجتمع«)9(.
فاالختيار احلضاري واألطر املرجعية العليا، مها اللذان حيددان شكل املمارسة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية؛ وذلك ألّن هذا االختيار يؤسس حلالة من اإلمجاع واالتفاق العام 

على أسس وخطوط تلك املمارسات. 
وهذه األسس واخلطوط املستمدة من االختيار احلضاري واملرجعية العليا، هي اليت تؤسس 
قواعد البناء وأساليب العمران على خمتلف الصعد واملستويات. من هنا فإّن االختالفات بني 
األمم والشعوب مردها إىل اختالف اختياراهتا احلضارية، وتباين أطرها املرجعية. وال ميكن 
ألمة تنشد النهضة احلقيقية أن تستعري اختيارات غريها احلضارية؛ وذلك ألّن عملية االختيار 
عملية معقدة ومركبة، متّر هبا األمم والشعوب من خالل حياهتا وخرباهتا وجتارهبا وتارخيها 
وخصوصياهتا. من خالل كّل هذه العناصر اليت متّر هبا األمم يتم حتديد االختيار احلضاري. 

فال استعارة أو تقليد أو حماكاة على صعيد اختيارات األمم احلضارية وأطرها املرجعية.
و»األمة حبضارهتا، شرط ألية ممارسة للحرية، وثوابتها دستور يلتزم به اجلميع؛ ألّن 
اتفاقها وإمجاعها، هو القرار السياسي األول. هلذا ننادي حبرية األمة، من خنبتها املتغربة، 
وسيادة اختيار األمة، على اختيار وكالء الغرب. وليس ألحد أن يظّن يف ذلك تعارضًا مع 
احلريات؛ ألّنه لن تقوم لنا قائمة، وحنن نفتح ممارستنا ألّي بديل، ونتساءل حىت عن 
حضارتنا، وخنتار بني حضارتنا وحضارة اآلخرين، وكأّنها 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 
تلقائي فطري،  اختيار  نفسها، وهو  اختيار  األمة حريتها يف  اآلخرين، ويزنع من  ثوابت 
لصاحل متتع النخبة املتغربة باحلرية«)10(. فالتكامل بني الدولة واألمة ينبغي أن يستند إىل 
بداية حقيقية  إىل  التكامل  يتحول هذا  العليا، حىت  األمة احلضارية ومرجعيتها  اختيارات 

وفعلية لعملية النهوض واالنعتاق من كّل املعوقات اليت حتول دون العمران احلضاري.

)9( املقدس واحلرية، الدكتور رفيق حبيب، ص 57، دار الشروق، الطبعة األوىل، القاهرة 1998م.
)10( املصدر السابق، ص 60.
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وبنية التحول النوعي والتكامل والتفاعل بني األمة والدولة يف املجالني العريب واإلسالمي 
بنية متكاملة شاملة. مبعىن أّننا حباجة إىل تضافر كّل اجلهود واحلقول الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية والتارخيية لبلورة هذه البنية وإنضاج آليات عملها وتأثريها يف املجالني العريب 
واإلسالمي. فإذا استطاعت هذه البنية املجتمعية أن تفرض نفسها وتكون جزءًا أساسيًّا من 
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 التحّول املطلوب.
ويف تقديرنا إّن هذه القيم واألفكار تتجسد يف اآليت:

واالجتماعية  والثقافية  النفسية  ومتطلباهتا  احلرية مبقتضياهتا  وسيادة  الدميقراطية 
والسياسيـة، حىت تتبلور اإلرادة االجتماعية والفعل العام، باجتاه تأكيد هذه القيمة )احلرية( 
يف كّل جماالت الفضاء االجتماعي. وال شك أّن 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، كّلها ُتعترب من األمور األساسية املفضية إىل تفاعل وتكامل 

بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي.
ل دميقراطي -  وإّن العالقة بني األمة والدولة، ال ميكن أن تأخذ شكلها احلضاري، إال بتحوُّ
سلمي، يأخذ على عاتقه تصحيح العالقة وإزالة كّل 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.
البناء احلضاري، والدولة  ووفق هذا املنظور يتم إعادة االعتبار إىل األمة ودورها يف 
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 
والتداول  والتنظيم  والتعبري  الفكر  وحرية  السياسية  التعددية  قيم  وتأكيد  اإلنسان،  حقوق 

السلمي للسلطة واحترام الرأي العام والدفاع عن مكتسبات األمة التارخيية واحلضارية.
إّن 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. وكّل هذه العناصر 
من األمور اليت تؤدي بشكل أو بآخر إىل إخفاق مشروعات البناء والتنمية، وتنمية حاالت 

الغربة النفسية واالجتماعية، وتصاعد مستوى اجلرمية بكّل أشكاهلا ومستوياهتا.
فتعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي حباجة إىل تطوير مستوى املشاركة السياسية؛ 
ألّنها هي اليت توّسع من القاعدة االجتماعية اليت ترى من واجبها تعزيز واحترام حالة 

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 
التنمية واألمن الشامل ووسيلة النهوض بالواقع العام. و»إّن االهتمام بالشأن العام مباح 
جلميع أفراد املجتمع السياسي، بل هو واجب عليهم. إذ إّن الشأن العام جزء من الوجود 
االجتماعي لكّل فرد من أفراد املجتمع السياسي، وال يستطيع الفرد السياسي العمل على 

تدبري شأنه اخلاص إال يف وضعية تفاعل أفراد املجتمع بالشأن العام«)11(.
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.
حصيلة  هو  فاالستقرار  والتطور.  واالستقرار  املشاركة  بني  مترابطة  فاحللقات 
صناعة  يف  يشارك  ال  الذي  فاملجتمع  السياسية،  املشاركة  مستوى  وتطور  الدميقراطية 
مصريه، وال يتحكم يف قضاياه الكربى وأموره اهلامة، يصاب باإلحباط واجلمود. كما أّن 
الدولة اليت تقمع جمتمعها، وتتعاىل على خياراته، ومتارس إقصاًء مستمرًا لقواه، فإّن هذه 

الدولة تصبح بدون جذور حقيقية وصلبة يف املجتمع. 
لذلك فإّن الدولة حباجة إىل جمتمع دينامي ومشارك يف حتمل املسؤوليات العامة، كما 
أّن املجتمع حباجة إىل دولة عادلة عزيزة متارس وظائفها يف إطار التفاعل والتكامل والدفاع 
املتبادل. واالستقرار ضرورة للمجتمع والدولة معًا، وسبيله توسيع دائرة املشاركة السياسية، 
وتوطيد أركان العملية السياسية الدميقراطية. »وإّن دولة ال متتلك الوسائل لتغّير ما، هي 

دولة ال متلك الوسائل للمحافظة على ذاهتا«)12(.
مسامهة  مدى  حصيلة  هو  واالستقرار  باستقرارها،  مرهون  السلطات  فدميومة 

ومشاركة املجتمع وقواه يف إدارة األمور وصناعة القرارات السياسية واملصريية.
لذلك فإّن سبيل استمرار احلكومات، هو دميقراطيتها وفسح املجال للمجتمع بشكل 

)11( منطق السلطة، مدخل إىل فلسفة األمر، ناصيف نصار، ص 96، دار أمواج، الطبعة األوىل، بريوت 1995م.
)12( مقولة ألدموندبري مأخوذة من كتاب النظام السياسي ملجتمعات متغرية، صموئيل مانتنتون، ص 29، 

ترمجة مسية فلّو، 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، وإّنما 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 
يف إجنازه وتكريس مساره؛ وذلك ألّن املشاركة السياسية ستفرض قيمًا اجتماعية جديدة، تزيد 

من حيوية كّل القوى وفاعليتها، وتوجهها صوب التقدم والعمران احلضاري.
ومن الثابت تارخييًّا أّن الدولة الدميقراطية أكثر استقرارًا من الدولة االستبدادية، وأّن املجتمعات 
ذات املؤسسات والتكوينات املدنية والدميقراطية أكثر أمنًا واستقرارًا من املجتمعات اليت ال متتلك 
مثل هذه املؤسسات. لذلك كّله فإّننا نرى أّن أحد املداخل الضرورية إلهناء األزمة بني الدولة واملجتمع 
املمارسة  أركان  وتوطيد  السياسية،  املشاركة  مستوى  تطوير  هو  واإلسالمي،  العريب  املجالني  يف 

الدميقراطية؛ وذلك ألّن هذا هو طريق األمن واالستقرار على املستوى السياسي واحلضاري.
واملشاركة السياسية تأخذ أشكااًل وآليات عديدة منها: تنمية وتطوير مؤسسات املجتمع 
واالقتصادية  الثقافية  والتشكيالت  السياسية  األحزاب  بإنشاء  والسماح  املدين،   - األهلي 
املجتمع، واالنتخابات احلرة  أدائها ودورها يف  الصحافة وتطوير  والنقابية، وإطالق حرية 

والزنيهة ملختلف املناصب والسلطات.
كّل هذه آليات لتطوير مستوى املشاركة السياسية، اليت هي السبيل احلضاري لالستقرار 
واألمن. فاالستقرار احلقيقي ال يتأتى بالقمع والقهر والعسف، وإّنما بالرضا والتراضي والتعاطي 
لالنتماءات  واحلضارية  احلرة  االستجابة  وإّن  واحلكمة.  بالرفق  املختلفة  املجتمع  شؤون  مع 
املوضوعية املتوفرة يف الواقع املجتمعي، ال ُيعد ضعفًا أو هتاونًا أو تنازاًل، وإّنما ُيعد وفق املقاييس 
السياسية السليمة حكمة وقدرة سياسية فائقة لالستفادة من كّل 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، وإّنما تبلور هلا مسؤولية ودورًا يف مشروع اإلمجاع الوطين املشترك.
إّن 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.

القوى صوب  تتجه مجيع  العريب واإلسالمي، حباجة إىل حتول نوعي، حبيث  العامل  إن 
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 خاٍل من تداعيات املواجهة الدامية.
بني  والدولة،  األمة  بني  العالقة  بناء  إعادة  يبدأ من  املطلوب،  التارخيي  التحول  وإن 
السلطة واملجتمع، وفق أسس حضارية ومعايري تقترب من مفاهيم العدالة واحلرية والتكامل 
إعادة  دون  العريب واإلسالمي  املجالني  التارخيي يف  التحول  يتم  أن  والتفاعل. وال ميكن 

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.
أن  كما  احلياة.  يف  دورها  ويهمش  األمة  ُيقصي  مشروع  أي  نصيب  هو  فاإلخفاق 
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. 
العريب واإلسالمي سوءًا واستفحااًل، حنن حباجة إىل جهد  الواقع  أزمات  وحىت ال تزداد 
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 
ألن  وذلك  السلمي.   - الدميقراطي  التحول  ضرورات  من  هو  املعاصرة،  واإلسالمية  العربية 
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اشتعال  إىل  إليه  يؤدي  فيما  يؤدي  الطرفني،  بني  التوتر  عوامل  وتعاظم  املماحكات،  استمرار 
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 

للدولة الوطنية احلديثة، وإخفاق لكل النخب السائدة سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
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.
العريب  املجالني  يف  واملجتمع  الدولة  بني  حقيقية  مصاحلة  إىل  الوصول  سبيل  ويف 

واإلسالمي نؤكد على األمور التالية:
التواصل  أسباب  وتوطيد  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  النخب  بني  احلوار  ضرورة 
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 
لذلك  السياسي واالجتماعي.  واالنفجار  تزيد من فرص االضطراب  وأمنًا شاماًل، وإمنا 
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 
النظر وتعدد األطر املرجعية والفكرية، وإمنا يزيد من حراكها وفعاليتها.  تباين وجهات 
فينبغي أن ُنعطي لبعضنا بعضًا الفرصة للحوار بالوسائل احلضارية والسلمية، حىت تتراكم 
باآلخر وجودًا  واالعتراف  العقل واحلضارة.  واقعنا حقائق  اإلنسانية، وتتكثف يف  خربتنا 

وفكرًا ومدرسًة، هو بوابة احلوار اجلاد بني خنب األمة.
واحلوار والتواصل املطلوب بني خنب األمة وقواها املتعددة، ال يأخذ شكاًل أو صيغة 
التحديات  الظروف وطبيعة  اختالف  بفعل  والصيغ، وذلك  األشكال  واحدة، وإمنا ستتعدد 

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.

واملطلق  الشمويل  واملنطق  الدوغمائية  والعقلية  اآلحادي  اخلطاب  واقعنا  من  نطرد  وهبذا 
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واستعدادات  املرونة  دالالت  كل  إىل  املنطق  هذا  ويفتقر  عداه.  ما  ويلغي  ذاته  إال  يرى  ال  الذي 
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 
يف إجناز هنضة األمة وتقدمها. فاحلوار من أجل فحص املسرية وحماكمتها موضوعيًّا، ال بعقلية 
توافرت  إذا  اجلميع  وقدرة  الراهنة،  احلالة  اجلميع عن  بعقلية مسؤولية  وإمنا  واملنهزم  املنتصر 

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 
النخب  الراهن. وذلك ألّن »حوار  واملدنية، حىت تتضح وتتبلور رؤى اخلروج من مآزق 
اليت تستوطن خنبة ما يف ظرف ما.  التعصب والغلواء  خيفف بدرجة كبرية من أخطار 
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«)13(.
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. 
ألّن 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 
تفرق  نبوية، جتمع وال  يتحقق على قاعدة عقلية  املجتمعي  السلم  تؤسس وجتمع. وإمنا 

وتبحث عن القواسم املشتركة قبل أن تبحث يف نقاط التمايز واالفتراق. 
)13( د. عبد اهلل إبراهيم، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة - تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة، 

ص 222، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، بريوت 1999م.
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املختلفة،  االجتماعية  األجواء  وفتح  التعارف  أمهها:  من  عديدة  احلوار  ومقتضيات 
حبيث تنعدم نفسيًّا واجتماعيًّا مسألة الكانتونات واملجتمعات املغلقة. ألنه ال يعقل أن يتم 
حوار اجتماعي دون تعارف وأجواء اجتماعية مفتوحة. فشرط احلوار ومقدمته الضرورية 

التعارف االجتماعي بكل ما حتمله كلمة التعارف من معىن ومدلوالت اجتماعية وثقافية.
التارخيية  االنطواء  هذا  مسوغات  كانت  مهما  النفس  على  االنطواء  ونبذ  واالنفتاح 
واالجتماعية. إن اإلنسان )الفرد( املنطوي على نفسه ال ميكنه أن ينظم ويوسع عالقاته 
اآلخرين  أن يوسع من عالقاته، ويعّرف  )املجتمع( ال ميكنه  اإلنسان  االجتماعية. كذلك 

بأفكاره ومعتقداته ورموزه التارخيية ومغزاها الثقايف واحلضاري وهو منطٍو على نفسه.
فاالنفتاح وإلغاء احلدود املصطنعة والومهية يف بعض األحيان، هو الذي يؤسس ملنظور 
الوحدة  مقوالت  كل  ق  وُيعمِّ االجتماعية،  الساحة  إثراء  يف  يزيد  متقدم،  اجتماعي  حواري 

الوطنية يف الواقع اخلارجي.
وينبغي أالَّ نفهم االنفتاح يف هذا العملية االجتماعية الشاملة باعتباره مقايضة تارخيية 
- ثقافية لكل اخلصائص الذاتية والتارخيية. وإمنا هو يف حقيقة األمر دفع وإعادة فهم لتلك 
اخلصوصيات 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 أخرى. إّن االنفتاح الذي نقصده ونراه ضرورة للحوار االجتماعي، هو 
الذاتية بعدًا  العقلية اليت تدفع باجتاه أن تعطي ملضامني مفاهيمها  الذي ينطلق من هذه 
موضوعيًّا - 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 قلنا: إّن 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.
املجتمعي ال يتحقق إال حبوار اجتماعي مستدمي ال يبحث يف  السلم  القول: إن  ومجاع 
الهوتيات كل طرف ومواقفه التارخيية، وإمنا يبحث ويؤسس حلياة اجتماعية ووطنية سليمة.
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التغذية  إّن استمرار اخلطاب االجتماعي والسياسي يف  وعلى هدى هذه احلقيقة نقول: 
دورًا  اخلطاب  هذا  ميارس  أن  إىل  يؤدي  واالجتماعية،  التارخيية  التمايزات  لتلك  املعكوسة 
تقسيميًّا يف الوطن واملجتمع. بينما من الضروري أن يتطور هذا اخلطاب ويتجه حنو صيانة 
فيها، وتؤسس  االنغالق  دون  التارخيية  التمايزات  ومفاهيمية جديدة، حتترم  قيمية  منظومة 

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 تعّمق من أزمة الواقع وتزيده غشاوة 
الكربى، وإمنا هي يف  وضبابًا وارتباكًا. فالسياسة ليست نضااًل ضد األخالق والقيم اإلنسانية 
جوهرها نضال من أجل احلرية والعدالة. لذلك ينبغي أن تكون املمارسات السياسية منسجمة 
مواطن  كل  بإمكان  ا  عامًّ حقاًل  اعتبارها  من  يبدأ  السياسة،  إىل  االعتبار  فإعادة  القيم.  وهذه 
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 

ودميقراطية. ويتم االبتعاد كليًّا عن كل أشكال عسكرة السياسة وعنف القول وعنف الفعل.
الضوابط  ضمن  السياسة  حقل  يف  للمسامهة  القوى  لكل  املجال  فتح  طريق  فعن 
التام  والتزامها  فيه  املتبعة  العمل  أساليب  ودميقراطية  احلقل،  هذا  ومدنية  الدستورية، 
بالقوانني املشروعة؛ عن طريق هذه العناصر يتم إعادة االعتبار إىل السياسة، ودورها يف 

إهناض األمة وبلورة مقاصدها العليا.
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مستوى  وتوسيع  السياسية،  احلياة  هو جتديد  اجلديد  الوطين  اإلمجاع  خلق  فبوابة 
املشاركة فيها، وتنظيم قواعد التنافس والصراع فيها أيضًا. 

السياسة  اليت حنملها عن  التصورات  نوعية على مستوى  إحداث حتوالت  فاملطلوب 
احلضاري  واإلطار  متناغمة  اجلديدة  التصورات  تكون  فعلها، حبيث  وآليات  عملها  وطبيعة 
ملجتمعاتنا. وإننا حباجة أن نبحث يف مفهوم السياسة، ونعيد تأسيسه على قاعدة حضارية، 
نتجاوز من خالهلا كّل الرواسب السيئة ملفهوم السياسة املتداول اليوم يف الساحة الدولية. 
هلذا فإننا حباجة إىل مؤسسات وأطر للتنشئة والتنمية السياسية، حىت يتحول هذا احلقل 
إىل حقل فعَّال ومنتج يف سبيل البناء احلضاري. وأي ممارسة تعسفية إلقصاء السياسة من 
املجتمع فإهنا تؤدي يف املحصلة األخرية إىل ضعف مؤسسة الدولة ومؤسسات املجتمع؛ وذلك 
ألهنا أقصت من مسريهتا رافدًا أساسيًّا من روافد التطور والتقدم. هلذا جند أن األنظمة 
اليت ُتقصي السياسة من جمتمعها وحتارب مبختلف الوسائل منو األطر السياسية املؤسسية، 
للعمل  الضابطة  القيم  التضامن، وتتراجع  إمكانية  تتراجع قيم احلرية يف واقعها، وتتضاءل 
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 
عمل، وإمنا يف تقصري بنية الدولة عن تلبية هذه األهداف، أي يف الطابع غري الفعَّال وغري 
املتسق للدولة من حيث هي آلة تنفيذية. ومن هنا، فإّن إصالح السياسة يقتضي، بالدرجة 
األوىل إصالح مفهوم الدولة، أي حتديد النموذج الصاحل منها. ويلتقي هذا التفكري مع التفكري 
وتعميم،  تقنني وجتريد  يرتبط هبا من  وما  املؤسسة وخصوصيتها  مفهوم  الكالسيكي يف 
باملقارنة مع فكر السلطة الشخصية والزبونية واخلاصة أو اإلقطاعية اليت كانت متيز، حسب 

اعتقاد حمللي املجتمعات اإلسالمية الكالسيكيني، الدولة التقليدية السلطانية«)14(.
وهكذا يصبح صوغ مفهوم جديد للسياسة، هو أحد الشروط األساسية لعملية اإلصالح 
يف الواقعني العريب واإلسالمي؛ وذلك ألّن التنشئة السياسية السليمة وسيلة أساسية من 
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 القول: إّن أحد األسباب الرئيسة الستشراء الفساد )باملعىن العام( 
املجتمع، وضعف حترر  الدولة عن  انفصال مؤسسة  العريب واإلسالمي، هو  السياسي  الواقع  يف 
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 أّن كّل جهد 
ُيبذل لتحرر املجتمع من ضغوطات الدولة االستبدادية يعد جهدًا أساسيًّا يف بناء السياسة على أسس 

)14( جملة العلوم االجتماعية، املجلد 26 - العدد 2 صيف 1998م، ص 135، تصدر 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 
املجتمع من هيمنة  انعتاق  الدائم من أجل  والكفاح  الدولة واملجتمع  تارخيية بني  إلجناز مصاحلة 
الدولة االستبدادية عن طريق بناء مؤسساته وتعظيم نقاط قوته وتسيري شؤونه بإرادته وإمكاناته. 
مدين   - أهلي  بناء جمتمع  شرط  هو  االستبدادية  للدولة  الشمولية  اهليمنة  من  املجتمع  فتحرر 
السياسة وفسادها،  قادر على اجتراح جتربته وبناء منوذجه. وبالتايل فإّن »إدراك سبب إخفاق 
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، 
التارخيية اليت حكمت جتديد منوذج السياسة ومفهومها، وشرطت عملية تكوين  دراسة التجربة 
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 الدولة. إّن جوهر اإلصالح كامن يف مراجعة جتربتنا 

السياسية اليت ارتبطت ببناء الدولة احلديثة والكشف عن مثالبها ونقائصها«)15(.
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 
األمة  بيد  األخري  اخليار  ويبقى  والربامج،  التعبريات  تتنافس  السياسي  احلقل  وطين. ففي 
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 
سبيل  وبيان  لتحديدها  السلبيات  وحنو  لتفعيلها،  املشتركة  القواسم  صوب  تتجه  فاعلة 
مع  املجتمع  قوى  يربط  لعقد سياسي جديد  ُتؤسس  اجتماعية   - ثقافية  وعملية  إهنائها، 

)15( املصدر السابق، ص 138.
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مؤسسة الدولة.
واملجتمع  السياسي  املجتمع  بني  والتكامل  والتوازن  املصاحلة  إحداث  وأساليب  وآليات 
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.
وردم الفجوة ليس خطابًا بالغيًّا يتفّوه به الزعيم، أو منشورًا يوزعه احلزب السياسي، 
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.
يف  تتجسد  التحّول  لعملية  الصادقة  السياسية  اإلرادة  توفر  معيار  إن  تقديرنا:  ويف 
حىت  السياسية  واجلماعات  األحزاب  بإنشاء  والسماح  السياسية  التعددية  مشروع  إطالق 

يتشكل اجلسر السياسي الضروري لعملية التحّول املطلوب.
وينبغي أن ُندرك أن النظم السياسية املستبدة هي معرضة على الدوام لفقدان شرعيتها 

واضمحالل قاعدهتا االجتماعية واسترخاء مشروعها الوطين.
وهي  وفعاليتها،  الشرعية  لعودة  احلقيقية  البوابة  هي  احلقيقية  السياسية  فالتعددية 
معيار توفر اإلرادة السياسية املتجهة حنو التغيري والتطوير، كما أهنا هي اليت تعّمق من 

مشروع املصاحلة بني الدولة واملجتمع يف املجالني العريب واإلسالمي.
التحول  مقولة  وإجناز  العصر  لدخول  مفتاح  مبثابة  احلقيقية،  السياسية  فالتعددية 

الدميقراطي - السلمي يف الفضائني العريب واإلسالمي.
واحلقيقة اليت ينبغي أالَّ ختفى على أحد هي: أّن دولًة ونظامًا سياسيًّا ال يقر بالتعددية، 
سيؤدي عدم إقراره عاجاًل أو آجاًل إىل بروز اخلصوصيات الضيقة، ونضوج أسباب التوتر 

والتعصب وموجباهتما، وسيدخل اجلميع يف نفق الزناعات اهلامشية والعصبوية املقيتة.
منطًا  عليه  وتفرض  والثقافية،  السياسية  تشكيالت جمتمعها  تستبعد  اليت  فالدولة 
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 بدياًل عن التعددية السياسية، كما أن احلرية الثقافية ليست بدياًل عن 
اخلصوصية احلضارية. فإن هذه القيم الكربى تتكامل مع بعضها، وال ميكن بأي شكل من 
األشكال أن ُنمارس 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 ُندرك 
بعمق أن عملية املقايضة ُتشكِّل 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 ظّل 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 تقّربنا 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 
العريب واإلسالمي، وتزول إىل حد بعيد كل أسباب  الدولة واملجتمع يف املجالني  وأنشطة 
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:
1- إن الدولة القوية، هي اليت متتلك إمكانات عسكرية واقتصادية هائلة، وتتمركز كّل 

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 
املجال العريب يف احلقب املاضية، عملت على تأكيد هذه الرؤية، وإعطائها بعدًا أيديولوجيًّا. 
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 
التركيز على حماربته ودحره. ولكننا على الصعد كافة مل حنصد إال اهلزائم  من أجل 
واالنكسارات واإلخفاقات. فاملليارات اليت صرفت على مؤسساتنا العسكرية والدفاعية مل 
متنع العدو من الوصول إىل عواصمنا ومناطقنا احليوية. واملركزية يف اإلدارة وصنع القرار، 
اليت طبَّلنا هلا كثريًا مل حنصد من ورائها إال التأخر عن ركب احلضارة والعامل املعاصر. 
القوة  هي  ليست  العسكرية  الدول  قوة  أن  واملعاصرة،  املاضية  التجارب  لنا  أبانت  ولقد 
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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والعراق هذا البلد الذي ميتلك أقوى اجليوش وأقسى األجهزة األمنية والقمعية وصلت 
الواليات املتحدة األمريكية إىل عاصمته يف غضون )20( يومًا فقط و)130( قتياًل.

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 وكسبه، ُيقهر وُيهان وُيسجن 

وُيعذب ألتفه األسباب.
دولة اختزلت اجلميع يف دائرة ضيقة، ال تتعدى يف بعض األحيان شخص األمني العام.

القروسطوي وعنفها وجربوهتا  الدولة بنمطها  الصواب حني نقول: إن هذه  وال نعدو 
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 
قت يف الفضاء  لت إىل مزرعة خاصة لفئة حمدودة بدل العدالة واالشتراكية، وعمَّ احلرية، وحتوَّ

االجتماعي والسياسي كل مستلزمات التفتت والتجزئة والتشظي بدل الوحدة واالحتاد. 
وهكذا نصل إىل حقيقة شاخصة، ُتربزها خربة اإلنسانية مجعاء عرب العصور: أن 
والسياسية،  الثقافية  واختياراته  معتقداته  يف  وحتاربه  عن جمتمعها  تنفصل  اليت  الدولة 

وتفرض عليه نظامًا قهريًّا، فإن مآهلا الفشل وفقدان املعىن من وجودها. 
اخليارات  صعيد  على  وانسجامها  دميقراطيتها  مبستوى  ُتقاس  الدول  قوة  إن   -2

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. 
كل  أن  نرى  فإننا  لذلك  الدول وضعفها.  قوة  األساس يف  والدميقراطية هي حجر 
القرار  صناعة  يف  الشعبية  املشاركة  مستوى  توسيع  وتستهدف  الدولة،  تأخذها  مبادرة، 
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 - مدين، ُ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 
خيارات  بعيدًا عن  القوة  مفهوم  مع  تتعامل  اليت  الرؤية  تلك  مع  والعملية  املعرفية  القطيعة 
املجتمع وتطلعاته املشروعة. وبناء مفهوم القوة ليس على أساس امتالك أحدث األسلحة، أو 

ضخامة الترسانة العسكرية، وإمنا على أسس التوافق واالنسجام بني الدولة واملجتمع. 
لنا ويف ظل هذه  الدولة. وال ميكن  قوة  أساس  والفعال هو  الدينامي  االنسجام  هذا 
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 
بتوافق حضاري بني الدولة واملجتمع. واإلخفاق هو نصيب أي مشروع ُيقصي املجتمع وُيهمِّش 
دوره يف احلياة. كما أن النجاح تتبلور أسبابه وتتجمع عناصر إرادته من خالل التوافق احلضاري 

T بني الدولة واملجتمع. والتوافق هنا يعين املشاركة والتفاعل واملراقبة والشهود والتكامل




