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... مقدمة  
 
 

 الحوار أو الحرب

 

كمساھمة في مؤتمر الحوار القومي االسالمي  ۱۹۹۰كتب ھذا النص عام 
الذي عقد في العاصمة الجزئریة قبل أشھر معدودة من انفجار األزمة 

أعقبتھا بین الحكومة والنظام الجزائریین وجبھة  الوطنیة والحرب التي
اإلنقاذ االسالمیة. وقد حضره وشارك فیھ أبرز قادة الحركات االسالمیة 
ورجال دین متنورین ومثقفین ومفكرین تحرریین، في وقت كانت النظم 
االستبدادیة قد استنفدت اخر أوراقھا ولم تعد تملك ذریعة واحدة تبرر بقاءھا. 

ھا مدویا في جمیع المعارك التي قادتھا، من االستقالل ألى التنمیة وكان إفالس
إلى التصنیع إلى العدالة االجتماعیة وبناء الحد االدنى من التوافقات الوطنیة 
واالستقرار االجتماعي. كان الھدف من المؤتمر إطالق حوار جدي وبناء 

سالمیة، الیساریة بین النخب العربیة و التیارات الفكریة، االسالمیة وغیر اال
والقومیة واللیبرالیة، في سبیل تجنب الصدام الذي كان یلوح في األفق، ومن 
أجل التوافق على قواعد عمل سیاسیة ومعاییر أخالقیة تمھد النتقاالت 
دیمقراطیة لم یكن أمام الشعوب العربیة خیار آخر غیرھا لتفكیك القنبلةً 

ھید الجو لتأسیس قواعد عمل وطنیة االجتماعیة السیاسیة قبل انفجارھا وتم
.                                    جدیدة ودائمة وقطع الطریق على الحرب  

كانت سماء العالم العربي ملبدة بالغیًوم السوداء من أقصى المغرب الى 
العراق.وكنت متأكدا من ان اإلصرار على التمسك بمعاییر السلوك 
االقصائي واالنفرادي التي أخذت تفرض نفسھا وتشق المجتمع والنخبة 
السیاسیة الفكریة بین قطبین ال یمكن التواصل بینھما بأي شكل، اسالمیین 

علمانیین، سوف یقود المحالة الى كارثة، ویغلق الطریق على اي أمل و
باإلصالح. وكنت أعتقد أن غایة الحوار أن یستبدل االستقطاب العقائدي 
والھویاتي السائد، الذي الیمكن ان یكون لھ اي حل سوى المواجھة الحدیة، 

ن مباستقطاب سیاسي یعید توزیع القوى بشكل مختلف ویفتح بابا للخروج 
المواجھة الحتمیة، یمیز بین جبھتین، جبھة دیمقراطیة تضم جمیع القوى 
المؤمنة بالحوار والتعاون لبناء دولة تمثل الشعب وتتفاعل مع تطلعاتھ ولدیھا 
الرؤیة والقدرة على تحقیقھا، وجبھة القوى المؤیدة لالستبداد والمرتبطة بھ، 
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فرز في جذب القسم األكبر من دینیا كان أم سیاسیا، على أمل أن ینجح ھذا ال
قوى االحتجاج االجتماعي المطالب بالتغییر وأن یجعل ھذا التغییر ذا منحى 
دیمقراطیا یمھد لبناء عقد اجتماعي یضع المباديء وقواعد التنافس 
الدیمقراطي بدیال عن التصفیة المتبادلة واالنتحار الذي خبرتھ في مابعد 

ان الھدف ایضا تشجیع اإلسالمیین على العدید من المجتمعات العربیة. وك
تبني خیار الدیمقراطیة مقابل الحصول على الشرعیة واالعتراف كطرف 

.                            مؤسس أو مشارك في تأسیس عھد الحریة الجدید  

لكن خیار المواجھة ھو الذي تغلب في النھایة على خیار الحوار، وقضى 
األقطار العربیة. وال تزال مجتمعات العالم العربي علیھ قبل أن یبدأ في أغلب 

تعیش منذ ذلك الوقت، أي منذ التسعینیات على األقل في مناخ المواجھات 
الدمویة التي دفع إلیھا قطع الحوار ورفضھ بین األطراف، والذي كلف 
الجزائر االف الضحایا، قبل أن یدفع إلى تفجر ثورات الربیع العربي، وما 

الق دورة الحروب األھلیة والمذھبیة، التي اختتمت في سوریة تالھا من إط
بحرب ابادة جماعیة استخدمت فیھا السلطة وحلفاؤھا جمیع وسائل حرب 
الدمار الشامل، وقضى فیھا مالیین البشر، وكادت تمحى فیھا من الوجود 
قرى بل مدن بأكملھا. ولم یكن لھذا االنتحار والدمار العربیین سبب آخر 

ض الحوار، واستبعاد النظم الطغیانیة القائمة، والنخب التي امتلكت سوى رف
الدولة بواسطتھا، أي مسعى أو وسیلة للتغییر وتسھیل االنتقال السیاسي، 
الذي لم یعد من الممكن تأجیلھ إلى وقت أبعد، والذي یكمن جوھره في 
االعتراف بالشعب وحقوقھ الطبیعیة في المشاركة الفعلیة في الحیاة 

لسیاسیة، و االشراف على آلیات تسییر الدولة وآلة العنف التي احتكرتھا ا
النخب الحاكمة وتحولت إلى أداة خاصة في یدھا تستخدمھا إلخضاع الناس 

.                           وإذاللھم وتجریدھم من حقوقھم السیاسیة والمدنیة   

واالستفراد بموارد  كانت النظم الحاكمة، التي استمرأت االنفراد بالسلطة
البالد، مصرة على ترسیخ االنقسام العمودي بین اسالمیین وعلمانیین، كي 
تبقى الحرب العقائدیة مشتعلة، وتحول دون بروز أو تشكل اي قطب شعبي 
یھدد وجودھا. وقد عملت كل ما تستطیع من اجل وأد الحوار، وراھنت في 

قوة االحتجاج االجتماعي  كل النظم العربیة على الحرب، لیس للقضاء على
فحسب، وإنما لتقسیم الشعب وشرذمتھ وكسر إرادتھ ایضا ووضع اي تغییر 
محتمل في طریق مسدود. وھذا ما حصل بالفعل، وما تحول الى استراتیجیة 
نموذجیة في سعي النظم العربیة إلجھاض الحركة الدیمقراطیة، حتى لو كان 

.                             عاتناالثمن توطن بؤر الصراع والحرب في مجتم  
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لألسف انحاز مثقفون دیمقراطیون، او كان من المفروض ان یكونوا كذلك، 
للحرب على حساب الحوار، وراھنوا على قبضة النظم االستبدادیة القویة 
من أجل التخلص من خصومھم ومنافسیھم السیاسیین واالیدیولوجیین، 

سوف تتعاون معھم في ما بعد من أجل واعتقدوا أن النظم االستبدادیة 
االصالح، وربما تكون لدیھم فرصة للحلول محلھا بعد تطھیر المسرح من 
االسالمیین المناوئین. كانت النتیجة فتح دورة حروب أھلیة كامنة ومشتعلة 
على امتداد الجغرافیة العربیة، واستنفاد موارد البالد في المعارك الدمویة، 

كان من المفروض أن تكرس للتنمیة االقتصادیة وخسارة عقود عدیدة 
واالجتماعیة، وتھجیر األطر والقوى الحیة المنتجة والمبدعة والمفكرة 
خارج البالد. وكان ثمن قطع الطریق بالقوة وبأي تكلفة كانت على أي خیار 
دیمقراطي تصحیر الحیاة السیاسیة وتجفیف ینابیع الوطنیة وخنق القوى 

غیر العلمانیة، وتحویل اإلسالمیین او جزء مھم منھم الى الحیة العلمانیة و
غالة ومتطرفین ومتمردین،، وأخیرا دفع البالد إلى االستیطان المدید في 
الفوضى السیاسیة والدیكتاتوریات المقیتة مما تعرفھ معظم الشعوب العربیة 

                 .                                                             الیوم

ھكذا فقدنا كل شيء، الدیمقراطیة والعلماني،ة واالسالم والحداثة، والتراث 
والوافد معا، وأصبحنا في فراغ قاتل واضطراب شامل وخراب نفسي 
وانساني ال ضفاف لھ، وتحولت جغرافیتنا العربیة إلى مسرح لتنافس القوى 

قات الدولیة والمخیلة الدولیة على الموارد والنفوذ، وتكرست في العال
الشعبیة العالمیة موطنا رسمیا لحركات التطرف، وساحة مركزیة لحروب 
  االرھاب، الحقیقیة منھا والمصطنعة، لكن دائما القاتلة والمدمرة والتخریبیة

 

انحیاز النخب المثقفة والواعیة منذ التسعینیات إلى جانب خیار الحرب 
استھتارھا بھ، دل على أنھ لم یكن لدینا والمواجھة، ورفضھا الحوار أو 

بالفعل خیار دیمقراطي، ال عند االسالمیین الذین كانوا یعیشون سكرة النصر 
مع تزاید أعداد الجمھور الذي یتطلع إلیھم كحصان التغییر األكید، وال عند 
العلمانیین الذین كانوا یخشون دخول عموم جمھور الشعب إلى خشبة 

كانت تخشى دخولھ البرجوازیة الجدیدة الرثة، المكونة المسرح، بمقدار ما 
من مزیج من بیرقراطیین وعسكریین ورجال أعمال ال مواھب لدیھم سوى 
تفاھمھم على نھب موارد الدولة وتقاسم غنائمھا من دون رادع من وطنیة 

  .                                                                       أو ضمیر
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خدع االسالمیون بقوة جماھیریتھم ألنھم فسروھا تأییدا لھم وتعلقا بأفكارھم 
ومصادقة على قرارھم بمصادرة إرادة الناخبین سلفا باسم الدین، ولم یكن 
االمر كذلك. وما كان االصطفاف الجماھیري وراء الحركات االسالمیة، في 

ه من جرأة على مناھضة اي مكان، ایمانا بمشاریعھم الخیالیة، وإنما لما أبدو
النظم والوقوف في وجھھا، وما جسدوه من إرادة االحتجاج واالعتراض 
والوقوف في مقدمة التظاھرات وقیادة االحتجاجات ضد الظلم وعدم 
االكتراث. كان الجمھور الغاضب والمتألم والمقھور بحاجة إلى قیادة جریئة 

رتزاق التي تحولت وذات صدقیة، أي بعیدة عن االنتھازیة والرخص واال
إلیھا معظم النخب القدیمة الیساریة والقومیة التي التحقت بشكل أو آخر 

.                       بالنظم االستقاللیة وعاشت في كنفھا واستفادت من أفضالھا  

وخدع العلمانیون، أو من یعتقدون أنھم كذلك، العتقادھم أن االصطفاف 
زیة سوف یترك لھم فسحة من الحریة وراء السلطة العسكریة والمافیو

السیاسیة أو على األقل المدنیة تحفظ حقھم في ممارسة عاداتھم والعیش 
بأمان في ما یمكن تسمیتھ بمربع الحداثة اآلمنة والمشروعة، أو المربع 
الحداثي اآلمن، في مجتمعات تتراجع فیھا باستمرار عتبة التسامح والقبول 

تدھور السریع لشروط المعیشة، واالنكفاء نحو بالتعددة واالختالف، مع ال
أنماط االستھالك التقلیدیة ذات التكلفة الرخیصة، مما شكل من نموذج 
االستھالك الحدیث الذي تطور عند الطبقة الوسطى، والعلیا بشكل خاص، 
وبشكل أكثر فأكثر، مجاال للتمایز والتمییز االجتماعیین، وعقبة أمام اي 

ت المجتمع الواحد. وتحول إلى شعور بالموت البطيء تواصل ممكن بین فئا
واإلدانة االبدیة عند جماھیر تتكدس اكثر فأكثر في األحیاء المفقرة 
والمظلمة، وبین مھجري األریاف المسحوقة، والعاطلین الدائمین عن العمل، 
والمرمیین من دون أمل على قارعة طریق الحداثة التمییزیة إلى حد 

ما كان یعتقده المدافعون عن النظم الدیكتاتوریة كجدار العنصریة. وبعكس 
قوي أمام صعود النظم االسالمیة، لم تحقق الحرب السیاسیة أحالمھم. وما 
كان من المتوقع أن تخوض الطبقة الحاكمة حربا أھلیة دمویة، بكل ما تعنیھ 
من مخاطرة، من أجل أن تھدي نتائج انتصارھا لمنافسیھا من الطبقات 

أو النخب الثقافیة واالجتماعیة الضعیفة التي تحتمي بھا. بل إن ما  الوسطى
حصل كان عكس ذلك تماما. فبدل أن تؤدي الحرب ضد الخصوم االسالمیین 
إلى توسیع ھامش المبادرة والمشاركة السیاسیین للنخب الحدیثة شجعت على 

، إلغائھ، بمقدار ما قوى نجاح النظم في كسر حركات االحتجاج الشعبیة
وتفكیك نواتھا التنظیمیة المتمثلة في الجماعات االسالمویة، شوكة الطغم 
الحاكمة في مواجھة المثقفین والمعارضین من كل األتجاھات، بعد أن 
ضعفت حاجتھا إلى خدمات المثقفین لمواجھة الحركات االسالمیة وصارت 
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 أكثر میال إلى التخلي عنھم وتركھم لمصیرھم. ھكذا تقلص بشكل اكبر
ھامش تسامح النظام القائم، مع المثقفین ومن شاكلھم، ولم یعد لدیھم خیار 
آخر سوى الھجر من بلدانھم التي تحولت إلى صحاري سیاسیة وفكریة، 

       .                                           واالستقرار في البلدان الغربیة

العربیة منذ أكثر من ربع لم تسفر الحرب الداخلیة المستمرة في المجتمعات 
قرن عن اي انتصار ألي عقیدة أو مذھب أو فكر، وإنما عن انھیار الفكر 
كلھ ونجاح قوى االنتھازیة والبلطجة والتشبیح في فرض نفسھا كأمر واقع 
ال مھرب منھ. وخرج الطرفان المتنافسان على تقریر نموذج الحكم 

عاییر االنسانیة السائدة او التي وممارسة السلطة وطبیعة الھویة والثقافة والم
ینبغي ان تسود في المجتمعات من المواجھة بھزیمة شاملة، اسالمیین 
وعلمانیین، وتحولت المسارح السیاسیة في معظم البلدان إلى خرائب تعصف 
بھا الریاح القاسیة، بینما تربعت على عرش الدول، من دون منافس وال 

ة أو كفاءة أو التزام أو شعور، أمام رقیب، طغم مفترسة ال تملك أیة رؤی
.                 شعوب مدماة ومحطمة ومشتتة، ال قیادة وال فكرة وال اتجاه  

ما لم تعد النخب العربیة، باتجاھاتھا وتیاراتھا االسالمیة وغیر االسالمیة 
إلى وعیھا وتعتبر بدروس الحرب الطویلة والمدمرة التي حكمت العقود 
الثالث الماضیة من حیاة العرب السیاسیة، وتقبل بالتعایش والتنافس ضمن 

لدیمقراطیة معاییر وشروط متفق علیھا، واضحة وملزمة للجمیع، وھذه ھي ا
الحیة، مقابل الدیمقراطیة الجاھزة ، أي ما لم تقبل بالعودة إلى ساحة المعركة 
التي ھي أوسع من الصراع على السلطة، اعني معركة البناء والتنمیة 
االنسانیة واالقتصادیة، والتفاھم حول عملیة انتقال دیمقراطي إلنقاذ البالد 

توقف الحرب، ولن یكون ھناك من الفوضى وتسلط الوحوش الكاسرة، فلن ت
بعدئذ ال سیادة وال دولة وال دیمقراطیة وال أمة وال شعب. حكم التاریخ  
  الیخطيء، فإما االعتراف المتبادل والحوار من أجل التفاھم او استمرار 

                                                                 .الخراب والحرب
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 ؟ نختلف اماذ على

  

 فاقواآل العربیة النخب بین الممكنة الحوار فرص نحدد أن نستطیع حتى
 من بدایة لنا البد الحوار ھذا مثل لنجاح الالزمة والشروط أمامھا المفتوحة

 وطبیعتھ،  الصراع استمرار إلى یقود الذي الخالف موضوع نعرف أن
 ةالعمیق والجذور األسباب على نتفق وأن فیھ، المشاركة النخب ونوعیة

 وفصف توحد التي والرھانات الحوار تعرقل التي العوامل وعلى للخالف،
 ھذه ومخاطر ، األخرى وجھ في واحدتھا النخبة، أطراف من طرف كل

 یمكن التي اإلیجابیة العوامل أخیراً  ثم المختلفة، عواقبھا أو المواجھة
 موقف إلى المواجھة موقف تجاوز أجل من المستقبل في علیھا المراھنة
 رئیسیة أسئلة ببضعة ھذه الحوار إشكالیة نختصر وسوف. التفاھم أو التعاون

 قھوآفا عقباتھ وماھي الحوار ماشرعیة نختلف؟ لماذا نختلف؟ ماذا على: ھي
 وشروطھ؟ الممكنة

  

 ومكان، زمان كل في الخالف، استمرار في الكبرى العوامل أحد كان ربما
 في المتنافسة األطراف رغبة وعدم نفسھ، الخالف موضوع وضوح عدم

 ضوعمو جھل یكون الحالة ھذه وفي. بالضبط موضوعھ ومعرفة فیھ التدقیق
ً  الخالف ً  سببا  أو یةجانب موضوعات واختالق االختالف، تعمیق في إضافیا

 نأ العربي العام الرأي في عام اتفاق ھناك یكون ویكاد. بھ لصیقة غیر
 یومال ھو باالنقسام ویھددھا العربیة المجتمعات یمزق الذي األكبر الخالف

 اسم أنفسھم على یطلقون من بین المسلمین مجتمع وداخل اإلسالم حول
 الواقع في الخالف ھذا ویشكل. بالعلمانیین أنفسھم یسمون ومن اإلسالمیین

 العربي الوطن من ویجعل جمیعا، العربیة للمجتمعات المشتركة السمة
 واحدة ساحة المفقرة، وتقسیماتھ الكثیرة حدوده وراء من مرة، وألول

 .ومتماثل واحد واجتماعي فكري لصراع

 

 العقائدیة رؤیتھم اإلسالمیین مع الخالف موضوع أن العلمانیون یعتقد
 نوم السیاسة، في الدین إدخاھم من النابعة والرجعیة والمحافظة المتأخرة

 ویعتقد.  العام والنظام الدولة ضد وتألیبھ الجمھور بوعي تالعبھم ثم
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ً  لیس الموضوع ھذا أن بالمقابل اإلسالمیون  قیموال األفكار سوى آخر شیئا
 لھا یسل حاكمة نخبة تبنتھا التي اإللحادیة أو الماركسیة أو القومیة والمبادئ

 بةالنخ ھذه رفض ذلك على تضیف وھي. والدین والتراث بالثقافة عالقة
 نع التنازل قبول ثم ومن السیاسي وإخفاقھا مشروعھا بفشل االعتراف

 یناإلسالمی العلمانیة النخبة تتھم فكما. ممارستھا طرق تعدیل أو السلطة
 لعلمانیینا اإلسالمیة النخبة تتھم والحداثة، والعصرنة التقدم قیم ضد بالوقوف

 .اإلسالمیة الوطنیة والمثل والمبادئ القیم بخیانة

  

 لسببا لكان خصمھا وعن نفسھا عن فئة كل تقولھ بما قبلنا لو ، الواقع في
 نع الناجم البعض تعصب ھو نعیش الذي المناخ ھذا نشوء في في األول

 تعلق أو الزمن، علیھا عفى تاریخیة ال ومبادئ وقیم بأفكار األعمى التمسك
 من نسیكو األولى الحالة وفي. لھا واستالبھ أجنبیة بأفكار اآلخر البعض

 أو ةبطریق علیھ والقضاء التدین إلغاء في إال الحل النتصور أن المنطقي
 طاغوت من للتحرر الوحید الطریق ھو الخرافة من التخلص ألن أخرى،
 ولتحریر بل مجتمعاتنا، تشھده الذي واالنحالل والتحجر الجمود وخطر

 تبني بحیص وبالتالي. واستالبھم غربتھم من وإنقاذھم أنفسھم، من المتدینین
 العقیدة خاص وبشكل مواربة، أو تردد دون العصریة الحضارة قیم
 من،الز تجاوزھا قد الدیني الفكر أنواع جمیع أن تعتبر التي) العلمانیة(

 ظیفتن عملیة من یعنیھ بما العربیة النھضة أعمال جدول على األولى المھمة
 وبالعكس .والخرافي الغیبي الفكر بقایا من للبشریة الواعیة للساحة كبرى

 الباالست أسباب محو في إال الثانیة الحالة في حل ھناك یكون لن ذلك، من
 دیدوتش والشریعة التراث الى والعودة الحداثة آفات على والقضاء للغرب
ً  ویشكل المحلیة الھویة یھدد ألنھ خارجي ھو ما لكل العداء  عللمجتم اختراقا

 عارش یصبح الدائمة، االسالمیة والخطابات النشرات تقول وكما. وثقافتھ
 دین األخرى، األدیان بخالف فھو،. الحل ھو اإلسالم ھو، الوحید الرحلة
 ھل القیمة عداه ما وكل ومكان، زمان لكل صالح وھو یتغیر، ال ثابت وفكر

 البعد ھو الخالف لھذا األبعاد أحد أن شك ھناك ولیس. بھ األخذ والیمكن
 الھویة موضوع رئیسي بشكل یمس التناقض وأن والمذھبي، العقائدي
 داخلیةال السیاسة تلھم التي الكبرى القیم تحدید ورائھا ومن لألمة الجماعیة

 حللبالت البعض اتھام مقابل في وھكذا. االجتماعیة العقیدة أي والخارجیة،
 عضبال اتھام یقوم للخارج، بالتبعیة ثم ومن والجماعي، الوطني التراث من

ً  وھكذا. العصر وعلى عن والخروج العقل من بالتحلل اآلخر  ختترس أیضا
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 وأ إسالمیة وھویة عقالنیة عصریة ھویة بین القطیعة العربي الوعي داخل
 .دینیة إسالمیة عربیة

  

 رؤیة عبالص من ولیس. فیھ الوحید لیس الشامل بالمعنى العقائدي البعد لكن
 لىع بالصراع مباشرة یتعلق سیاسي بعد من الخالف ھذا علیھ ینطوي ما

 دولةال على السیطرة بموضوع وبالتالي االجتماعیة، النخب بین السلطة
 تیكاتوالتك االستراتیجیات یلھم الذي ھو األساسي البعد وھذا. الیھا والنفاذ

 نجمت تيال السلبیة النتائج ومراجعة. باستمرار ویغذیھا للمجابھة، المختلفة
 يالت الرئیسي اإلسالمي القومي الحوار ندوة موضوع انك المجابھة ھذه عن

 التجربة ھذه سلبیات على الكثیرون ركز وقد. 1989 القاھرة في انعقدت
 انتھع وما الماضیة، الحقبة في المختلفة النخب بین التعامل طبعت التي

 كانت وكما. وتضییق اضطھاد من الوقت ذلك في اإلسالمیة األحزاب
 اضیةالم العقود خالل اإلسالمي الفكر تتھم عامة والیساریة القومیة األوساط
 یة،األجنب بالقوى بل المحافظة، االجتماعیة بالقوى واالرتباط بالرجعیة
 إلى لدولةا بتحویلھم والماركسیین القومیین تتھم اإلسالمیة النخب أصبحت

 وطنیةال بالخیانة بل للخارج، التبعیة وتعمیق الخاصة مصالحھم لخدمة أداة
 اتالحرك كانت إذ تماماً، األحوال انقلبت فقد. األجنبیة القوى مع والتفاھم
 عن دفاعوال لألجنبي العداء قیم قریبة فترة حتى تجسد والیساریة القومیة

ً  االعتقاد كان حین في والسیادة االستقالل  یةالدین الحركة وراء بأن قویا
 . التحرر لحركات المعادیة األجنبیة الدول تقف السیاسیة

 ثورةال قوى تنظیم بأنھا كثیرة أحیان في اإلسالمیة الحركات وصفت وقد
 ھاتطور وراء بأنھا مرة من أكثر في الرسمیة السلطات اتھمت كما. المضادة
 وكان. تقدمھ كبح أو الیسار قوى لموازنة منھا محاولة في نشاطھا وتزاید

ً  المستحیل من  المجادلة ،1979 مكة أحداث ورغم أعوام، بضعة قبل تقریبا
 مع منتظم وبشكل بالضرورة لیست الغربیة الدول أو المحافظة الدول بأن
 القومي خاص، بشكل العربي الیسار بقي لقد. إسالمیة حركة أي

ً  والماركسي،  بین صمالینف الذي الوجودي االرتباط بفكرة النھایة إلى متمسكا
 اءسو الغربیة، السیاسة مخططات وبین العالم في اإلسالمیة الحركة نمو

 بأموال مادي شراء أو فكري احتواء طریق عن المخططات ھذه تجسدت
 إیران يف اإلسالمیة الثورة قدوم إال التفسیر ھذا من قلیًال  یغیر ولم. النفط

 الحركات لبعض اإلسالمیة النشاطات تمویل في علني كطرف ودخولھا
ً  العربي الخلیج في الممارسة اإلسالمیة للسیاسة عداءھا وإشھارھا  .عموما
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 النخب مع وصراعھا نزاعھا تبریر في الیوم العلمانیة النخب وتمیل
 رةاألخی النخب ھذه متھمة الدیمقراطیة، مسألة على التركیز إلى اإلسالمیة

 ھي مارسھات التي والتعددیة الدیمقراطیة للتحوالت مباشراً  تھدیداً  تمثل بأنھا
 تحلیلال في لیست التعددیة ھذه أن اإلسالمیة النخب تشعر وبالمقابل. اآلن

 ربح كآلة تستخدمھا أن ترید أو السلطة تستخدمھا التي الواجھة إال األخیر
 .والعزل واالستبعاد اإلقصاء زمن تمدید أجل ومن المعارضة، النخب ضد

  

 العقائد وراء من للخالف الرئیسي الموضوع یكون الوجھة ھذه ومن
 بالصراع مباشرة عالقة ذو عنھا، النظر وبصرف المرفوعة، والشعارات

 وبقدر. یھاعل والسیطرة بھا التحكم یمثلھا التي الغنیمة واقتسام السلطة، على
 طموح عن تعبیر وكأنھ إذاً  الخالف یبدو العقائدي التمایز أھمیة من التقلیل
 وسعي العلمانیة، النخب منافسة إلى اإلسالمیة ھنا وھي الجدیدة، النخب

 األساسیة الدعامة اآلن حتى كانت التي بالسلطة التمسك إلى األخیرة
 .لوجودھا

 

ً  والشك  فوالخال للنزاع والعقائدي السیاسي البعدین ھذین وراء أن أیضا
ُ  بعًدا النخبة أطراف بین ً  اجتماعیا  مفاھیمو بعبارات عنھ نعبر الذي ھو عمیقا

 محللونال ویتفق. والطبقیة واالقتصادیة االجتماعیة المصالح على الصراع
 فقرةم شعبیة فئات وبرامجھا شعاراتھا في تجذب اإلسالمیة النخب أن على

 بیرةك شرائح إلى إضافة العامة، األزمة تفاقم مع باستمرار دائرتھا تتوسع
 رضویف االقتصادي التقھقر وجودھا قاعدة یدمر التي الوسطى الطبقات من

 .األسفل الى والھبوط االنھیار علیھا

  

 للمجتمع العقدیة العامة الرؤیة یشمل الخالف موضوع أن یعني ھذا وكل
 رارللق كمركز السلطة على التنازع یشمل كما والسیاسة، والحیاة والدین

 ینب والطبقي االقتصادي االجتماعي التنازل وكذلك النخب، بین الجماعي
 يھ واجتماعیة وسیاسیة عقائدیة متعددة أبعاد بالضرورة إذاً  ولھ. المصالح

 لراھنا التنافس مسرح على وتضفي والعمیق، الشامل طابعھ لھ تعطي التي
 .االقتتال مناخ العربیة األقطار جمیع في
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 لمجتمعاتا في استثنائیة وال جدیدة ظاھرة ذاتھ بحد الخالف الیمثل الواقع في
 الرئیسیة السمات من ھو النخب بین الخالف ھذا مثل أن كما. العربیة

 النظم في خاص وبشكل االجتماعیة، النظم كل في السیاسیة للحیاة والطبیعیة
 عن یھاف السیاسیة السلطة نصاب إعمار یتحقق أن تعودت التي الدیمقراطیة

 شرط وھ التنافس ھذا إن بل. والمتعددة المختلفة النخب بین التنافس طریق
 وبدونھ ة،والسیاسی الجتماعیة القیادة وتكوین السیاسة وإصالح السلطة تجدید
 ھوو. الخراب إلى البالد وتقود الشامل الفساد نحو دولة، كل الدولة، تنحو

 المادیة التضحیات باھظ ثمنھ ودفعنا السابقة تجاربنا من تعلمناه ما
 .والمعنویة

  

 يف اختالفھا النخب بین المثري التنافس وجود یفترض أن البدیھي ومن
 نال یبدو ما إن. معنى التنافس لھذا كان لما وإال واألھداف، والمبادئ البرامج
 ً  لیس إذن العربیة النخب بین والنزاع الخالف عن الحدیث مسألة في جوھریا

 لقیما في شیئ، كل وفي شامل نزاع إلى تحولھ ولكن نفسھ، الخالف وجود
ً  واآلالم واآلمال المستخدمة والوسائل المعلنة واألھداف الملھمة  أي.  أیضا

 لذيا الشقاق، من نوعا ویشكل الدرجة، في ولیس النوعیة في یختلف أنھ
 لتفاھما عدم ویخلق الدائمة الشكوك من ویتغذى المتبادلة العداوة على یعیش

 ومناخ عةالقطی وإلى الشاملة، المواجھة إلى باستمرار بالتالي ویدفع المتزاید،
 الحرب وھذه. والسیاسیة واالجتماعیة والمذھبیة الدینیة األھلیة الحرب
 الیوم نعیشھا أخرى، أحیان في والكامنة األحیان، بعض في المعلنة

 حولتت أن الممكن ومن. استثناء دون من العربیة األقطار كل في كمجتمعات
 اإلسالمي العالم یشھده لم كما ومدمرة، ساخنة حرب إلى ویوم لحظة أي في
 .سابقة حقبة أي في

  

ً  االجتماعیة النخبة انقسام حال أي الحالة، ھذه وفي ً  انقساما  كامال، عمودیا
 ؤسسی ما أن ذلك. مستقلة كوحدة وجودھا مبرر نفسھا الدولة تفقد عدائیاً، أي

 على أو السائدة، والطبقة النخبة وحدة بالضبط ھو الواحد، والوطن لألمة
 العامة الشؤون قیادة الممكن من تجعل لإلجماع أولیة قاعدة وجود األقل

 فاق،الو على الشقاق وغلب القاعدة، ھذه غابت فإذا. الجماعي النشاط وتوجیھ
 لعصبیةا جملتھ یفقد الذي المتعضي للجسم یحصل ما الواحدة للجماعة حصل
ً  بعضھا جھوده فتعطل اتجاه، كل في أعضاؤه فتذھب  ھذا دیفق وھكذا. بعضا
. التفكیر ھعلی یمتنع كما الحركة علیھ فتمتنع االتساق، من األدنى الحد الجسم
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 األقطار عموم في نحوھا نتجھ أو نعیشھا التي الحالة بالفعل ھي وھذه
 عن طفق التختلف وغایات برؤیة متسلحةً  جماعة، كل تقف حیث العربیة،

 وإنكار نفیھا على مباشرةً  تقوم ولكنھا األخرى الجماعات وغایات رؤیة
 رىاألخ على لإلنقضاض المناسبة الفرصة إال منھا كل والتنتظر وجودھا،

 .المعارضة في أم السلطة في ھذه كانت سواء محلھا، الحتالل بھا والفتك
 .مطلق خالف إذاً  إنھ
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2- 

 نختلف؟ لماذا

 

 ومن جھة من إسالمیة صحوة من یحصل ما فھم مفتاح أن البعض یعتقد 
 يف موجود كلھم، أو اإلسالمیین، بعض قبل من متعصب أو متطرف سلوك

 والمذھبیة قدیةالع بالبنیة األمر تعلق سواء اإلسالم، في نعني نفسھ، الدین بنیة
. خوتاری وحضارة كثقافة باإلسالم أو قائمة دینیة كمؤسسات باإلسالم أو

 لوضعا تاریخ كبیر حد الى تفسر التي ھي اإلسالم عقیدة أن یفترض وھذا
 دارجة عدیدة أفكار النظریة بھذه وترتبط. الراھن واإلسالمي االجتماعي

 قةالعمی التیوقراطیة بالبنیة االعتقاد مفادھا األولى: اثنتان أھمھا الیوم
 والدولة، الدین بین فیھ الفصل إلمكانیة الجذري االنعدام أي لإلسالم،
 تیوقراطیةال وھذه. لقیصر لقیصر ما باعطاء تقر التي المسیحیة مع بالمقارنة
ً  في االرتباط عن ناجمة والدیة، كعاھة تظھر الفطریة  اإلسالم،حتمیا

 الدین بین اإلیمان، عن التخلي دون عنھا التراجع الیمكن وبصورة
 بللمكاس التھدید من كنوع اإلسالمیة القیم إحیاء یظھر ھنا ومن. والسیاسة
 العداءو الماضي، على واإلنكفاء القدیمة القیم إلى االرتداد ثم ومن العلمانیة،

 أو األدیان جمیع بھا تعامل كانت التي النظریة وھي. والحضارة للحداثة
 والعربي الغربي الفكر في نھائیاً، جیرت والتي عامةً، الدیني الفكر بھا یعامل

ً  بذلك تحول الذي لإلسالم الحدیث،  نوع من أو متأخرة، دیانة إلى أیضا
 ،المعاصر للمسلم مھرب فال. وقت كل في عصبالت إلفراز قابل رجعي،

 أو لدینھ اإلخالص بین االختیار من االجتماعي، وموقعھ وعیھ كان مھما
 یرالتفس منظور من بامكانھ، ولیس. الالدینیة الحضارة في الحر االندماج
 یستطیع، الذي للمسیحي بالنسبة الحال ھو كما اإلثنین، بین یوفق أن الجدید،
 بإیمانھ یحتفظ أن والدولة، الدین بین بالفصل تسمح التي العقدیة البنیة بسبب

 .نفسھ الوقت في بالعصر ویندمج

  

 یمثلھا تيال الطبیعیة الظالمیة ھي ثانیة مسبقة فكرة النظریة بھذه وترتبط
 لشعبیةا للجماعات واألمیة الجاھلة العقلیة بناء في تتمثل والتي عموماً، الدین

 ،الدین أن یعتقد الذي الموقف یقوم الفكرة ھذه وعلى. العریض والجمھور
 الجھلو التخلف سبب ھو تاریخیة، ال قدیمة، متأخرة، وعقلیة لثقافة كمصدر

 یمارسھا التي الشعوذة ومصدر عموماً، اإلسالمي الجمھور یطبعان اللذین
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 الوعي نشر فإن الحالة ھذه وفي. علیھ الدین رجال أو الجدد المتدینون
 ماھ الحدیثة، الدینیة والتیارات الدین رجال ومحاربة والعقالني الحدیث
 حلةمر إلى النكوص من المجتمع وحمایة الدیني المد لوقف الحتمي الطریق
 ھااعتدال بسبب الدولة، المثقفین بعض یتھم ھنا ومن. الوسطى القرون

 عدمو الدینیة للحركات بمعاداتھا البرنامج، ھذا مثل تنفیذ عن وتقاعسھا
 جمھورال جاھلیة فكرة وتنطوي. المجتمع حمایة في ینبغي كما بدورھا قیامھا

 الدیني، الفكر وداخل التاریخ عبر الجاھزة الظالمیة وجود فكرة على ھذه
 تعود حتى یستخدمھا، من إلى أو معینة، ظروف إلى إال التحتاج والتي

 یةاألجنب القوى وتآمر تالعب فكرة تدخل ھنا ومن. الساحة على فتسیطر
 ھوج في العراقیل وضع بھدف سواء الظاھرة، تفسیر في واالمبریالیة

 لعربیةا المجتمعات لتفجیر أو الیسار، لمحاربة أو والتقدمیة الوطنیة األنظمة
 جودو بمشروعیة االعتراف رفض ذلك كل من والنتیجة. الداخل من الوطنیة

 من ظاھرة واعتبارھا للحركة، الداخلي المصدر ونفي التیارات، ھذه مثل
 حاجات عن إذن تعبر أن یمكن ال فھي. التاریخ خارج من أو المجتمع خارج

 النظر تستحق ثقافیة أو سیاسیة وطنیة أزمات أو مشاكل أو مطالب أو
 لتربیةا مستوى وانخفاض الوعي غیاب تعكس ولكنھا والمناقشة، والتفكیر
 التعبیر يفھ. الدینیة القیم علیھا تنطوي التي والظالمیة الجھل وقوة الوطنیة،

 وذلك الماضي، نداء في أو الخارجیة اللعبة في والسقوط االنحطاط عن
 رفضی أیضا ھنا ومن. العربي المجتمع في والعلمنة التحدیث لتأخر نتیجة

 الحركات مواجھة یعتبرون الذین أولئك الحالة ھذه في وھم العلمانیون،
ً  الدینیة  بل الھویة، عن حدیث أي آخر، وفكري سیاسي عمل لكل شرطا

 .ثقافیة تھدیدات ذاتیة أو ھویة مشكلة عن الحدیث شرعیة

  

 والروحیة الفكریة القیم إلى الینظر الحاالت، جمیع وفي وباختصار،
 بالنسبة والتمثل إیجابیة، نظرة والدینیة السیاسیة الصحوة ھذه في المتضمنة

 بقدر فاعل، شاطن عن تعبیراً  العلمانیین والمثقفین السیاسیین من الغالب للقسم
 الحاالت أحسن في أو للتقدم، العداء موقف ھو سلبي، لموقف ترجمة ماھي

 یمكن عقالني عنصر أي إذاً  التضم فھي. والتاریخ العالم من االنسحاب
 إزاء یةوطن سیاسة بناء أو الحوار لفتح تطویره أو علیھ التأكید أو التقاطھ
 وعدم القاطع، الرفض الیصبح ھنا ومن. معھا أو اإلسالمیة الحركة

ً  االعتراف ً  موقفا ً  عاما  لبمط إلى المغالین بعض عند یتحول ولكنھ وشائعا
 العلمانیة ةللنخب بالنسبة فأكثر أكثر المستعاد، اإلسالم یكتسب وھكذا. وطني

 واإلدارة، ةالدول في والنفوذ االعالم بوسائل كبیر حد إلى تتحكم تزال ما التي
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 ھویة مطالب من یمثلھ وما اجتماعیة، وحركات وأحزاب قوى من یجسده بما
. ھب المفكر وغیر الغریزي الفعل رد صورة عالمیة، ومساواة ذاتیة، وكرامة

ً  كان لو كما یظھر إنھ  لقوميا الفكر فشل أو المجتمع فشل عام، لفشل انعكاسا
 التعامل من إذن طائل وال بذاتھ، قائما أصیًال  فكراً  ولیس الماركسي، أو

 الجھل نظریة وعلى. تطوره مغزى في التساؤل أو معھ الحوار أو االیجابي
 اإلسالمیون یرد اإلسالمیة الحركة لتفسیر الموجھة التاریخي والتأخر
 العصر یموق وقیمھم العلمانیین موقف نظرھم في تجسد التي الجاھلیة بنظریة
 ھصراع في یدافع طرف كل بأن مشترك اعتقاد یسود وھكذا. عامة الحدیث
 واستئصال والشرعیة، الوعي معدوم آخر طرف إقصاء سبیل في الراھن

 الدین عن الردة مخاطر من انقاذه أو المجتمع في الشر أو الرجعیة بذور
 .والفساد والھویة

  

 ركاتالح قوة بتصاعد الوقت ھذا في ارتبط النزاع تفاقم أن إذاً  الواضح من
 میرتث مركز إلى الماضیة القریبة الحقبة في بسرعة وتحولھا اإلسالمیة

 تشعر اوجعلھ التقلیدیة، العلمانیة النخب كبیر حد إلى ھمش كبیر، سیاسي
 ثلیم الذي السیاسي اإلسالم تطور لكن. أقدامھا تحت من تمید األرض بأن

 بقدر ألزمةا سبب لیس القومیة، العلمانیة والنخبة للدولة األكبر التحدي الیوم
 ىإل تسعى التي األطروحة نقض الواقع في السھل ومن. نتائجھا أحد ھو ما

 للجمھور ةالسیاسی الفئات بعض باستغالل الراھنة اإلسالمیة الصحوة تفسیر
 رهمشاع التعكس مواقف إلى لجره والبسیط الساذج بوعیھ وتالعبھا العام
 امالع للرأي تحقیر من الموقف ھذا مثل علیھ ینطوي عما فعدا. إرادتھ وال
 كما لسیاسیةا المصالح عن التعبیر في الشعبي التفكیر نمط أن یفترض فھو
 الخروج للشعب والیمكن الدیني، النمط ھو آخر، میدان كل في الحال ھو

. لعربیةا المجتمعات عرفتھا التي نفسھا التاریخیة الوقائع یخالف وھذا منھ،
 الوعي أن كما. اإلسالمیة الحركات مع المجتمعات ھذه یدخل لم فاإلسالم
 طنيو أو قومي وعي إلى وعفویة وبساطة بسرعة تحول والشعبي السیاسي

 نم العدید في اإلسالمیة الحركات نشاط من بالرغم ، الماضیة العقود في
 حونجا. الكبیرة وتضحیاتھا العالیة نضالیتھا ودرجة العربیة األقطار

ً إ الینبع العام العربي الرأي اھتمام جذب في الیوم اإلسالمیة الحركات  ذا
 ان بل. للجمھور الساذجة اإلسالمیة من أو خطابھا نوعیة من بالضرورة

 بحأص لماذا ھو یطرحھ أن التاریخي للباحث ینبغي الذي الكبیر السؤال
 بقي نأ بعد إسالمي برنامج على المسلمین تعبئة الیوم اإلسالمیین بإمكان

 ھذه ماھي. والیساریة الوطنیة البرامج وراء طویلة لفترة یسیر الجمھور ھذا
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 القطیعة وأحدثت الدرجة ھذه الى والخالف الصراع فجرت التي األزمة
 العربیة؟ المجتمعات في والسیاسیة العقدیة

  

 ذلك قبل قبلن أن ینبغي الیوم السیاسي اإلسالم بھا یتمتع التي القوة نفھم كي
. الدینیة ”الصحوة“ اسم علیھ أطلقنا ما لفكرة والمسبق المتعاظم النمو بفكرة
 للتضامنات وكمرتكز كمرجع الدینیة والقیم للدین واسعة عودة وھي

 عملی وال أنفسھم، السیاسیین اإلسالمیین تتجاوز البشریة، والقرابات
 معركتھم في استثمارھا على إال سیاسیون مناضلون ھم بما اإلسالمیون

 راعالص معركة سیاسیة، معركة باألساس ولكنھا دینیة لیست وھي الخاصة
 ینتكو إعادة على العمل یعني الذي للكلمة العمیق بالمعنى السلطة على

 .السلطة ھذه تغییر خالل من االجتماعیة التوازنات

  

ً  ھناك أن والواقع ً  اتفاقا ً  موضوعیا  تمیزوالم المستقل الطابع تجاھل على عاما
ً  والعلمانیة اإلسالمیة النخب قبل من ”الصحوة“ لھذه  ونالعلمانی ویمیل. معا
 حركاتلل مسؤولیتھا وتحمیل لھا، السلبیة النظرة منطلق من الموقف ھذا إلى

 دواإلفسا التجھیل عوامل من عامالً  المناسبة بھذه تصبح التي اإلسالمیة
 العودة ھذه حقیقة بإنكارھم أنھم، العلمانیون یعتقد وبھذا. العام للجمھور

 في ییناإلسالم مطالب شرعیة تحطیم على یعملون الدینیة، للقیم االجتماعیة
 نم یجعلون ذلك، من بالعكس فإنھم، اإلسالمیون أما. السلطة في المشاركة

ً  ”الصحوة“ ھذه بعث في بالمسؤولیة التھمة ھذه  قوتھم على برھانا
 یاسیة،الس وفعالیتھم وقدرتھم لدورھم وتأكیداً  السیاسیة، حركتھم ومشروعیة

 انك فإذا. والوطنیة االجتماعیة القیادة في المشاركة في لحقھم وبالتالي
 نیة،الدی والقیم الدین إلى العودة إلى أغلبیتھ في المجتمع دفع بمقدورھم

 يتول في شرعیة واألكثر األولى فإنھم الدیني، برنامجھم وراء، والسیر
 في المسؤولیة اإلسالمیین وتحمیل. فیھ العامة المسؤولیات وتحمل قیادتھ
 رأس رتجیی األحوال كل في یعني بینھما التوحید أو اإلسالمیة الصحوة خلق
ً  جمھوراً  جمیعھ، اإلسالم مال  ھذه وتحویل سیاسة، لحركة ودیناً، وتاریخا

ً  لإلسالم والوحیدة الشرعیة الممثلة إلى الحركة ً  دینا  والیدرك. ومجتمعا
 للدین یةالتاریخ األھمیة تقدیر في كثیراً  یخطئون ألنھم ذلك معنى العلمانیون
 قوتھم بكل اإلسالمیون یعمل وبالمقابل. بھما یربأوون بل الدیني، والشعور

 لتاریخيا اإلسالم وبین یمثلونھا التي السیاسیة الحركة بین الخلط لتعمیق
 الدین رجال الدین تمثیل في ینافسون أصبحوا لدرجة والدیني واالجتماعي
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 یمیزون فكی الیعرفون أصبحوا أنفسھم وھم. ذاتھا التقلیدیة الدینیة ئةوالھی
 .سیاسة رجال أم ومجددین جدد دین رجال ھم ھل االجتماعي، دورھم

  

 شاطالن تعاظم یفسر الذي ھو لیس السیاسیة اإلسالمیة الحركات نشاط إن
 لسلوكا لتنظیم الدینیة القیم الى واللجوء العربیة، المجتمعات في الدیني

 ةالظاھر فإن الحالة ھذه وفي. الصحیح ھو العكس ولكن والجماعي، الفردي
 التحلیالت ھتشیع ما بعكس تصبح، والتحلیل البحث تستحق التي الرئیسیة
 ولیس كدین نفسھ للدین العودة ظاھرة المختلفة، األطراف عند السائدة

 أي ھ،فئات مختلف على العربي الجمھور تمس العودة وھذه. الدینیة للسیاسة
 بین حدودالم السیاسي بالصراع ولیس الراھن العربي الجمعي بالوعي تتعلق
 .السلطة على النخب

  

 یطابس إالجزءاً  ”الصحوة“ ھذه مقابل في اإلسالمیة الحركات التمثل والواقع
 االحتجاج حركة تركیب صعید على لھا، سیاسیةً  ترجمةً  باألحرى أو منھا

 العقائدیة الھیمنة منطلقات من صیاغتھا إعادة أي االجتماعیة، والمعارضة
 كاتالحر یعني فھذا معارضة حركات نقول وعندما. الدینیة للفكرة الجدیدة

 جدیدة یةسیاس نخب وتبلور تكون من ومقوماتھا وصدقیتھا قوتھا تنبع التي
 نأ أجل من الطبیعي االجتماعي االحتجاج وتنظم تستقطب أن إلى تطمح
 بماو التقلیدیة، النخبة مواجھة في العامة، الشؤون في متمیزاً  دوراً  تلعب

 دافعال ولیس. أیضا الجدیدة والمصالح الفكریة واالتجاھات المیول یترجم
 وجدلیات المجتمع تناقضات وإنما الدیني اإلیمان المعارضة ھذه لوجود
 ممنوعةال االجتماعیة المصالح ھذه أن بید. بالذات والسیاسة السیاسي النظام

 ناصرع فیھا، وتجد اإلسالمیة، الصحوة في وجدت قد والتحقیق التعبیر من
 ري،والبش واألخالقي الفكري الرصید أي صورتھا، وتبلور لنفسھا وعیھا

 ركةمع في والتوظیف لالستثمار والمتوفر الجاھز العقائدي المال رأس أو
 قیدةع لتكوین الدین إلى االجتماعیة المعارضة لجوء إن. االجتماعي التغییر
 منطلق من المعارض العمل أدوات وتأمین واسع بجمھور وربطھا متسقة

 دیمةالق العقائدیات نبع جفاف عن التعبیر ھو واالستراتیجیة، النجاعة
 العامة اإلسالمیة الصحوة كانت وھكذا. وایحائھا وحیھا مصادر واستنفاد

 التي المغبونة المصالح ھذه قیمتھ أدرك من أول كانت ذھبي منجم بمثابة
ً  تحفزاً  أكثرھا كانت  سلطةال من استبعادھا على فیھا ترد وسیلة عن وبحثا

 العقیدة يف بالتثمیر البدایة في استفردت التي المصالح ھذه ولكن. وتھمیشھا
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 من لھا جدد منافسین بالفعل، تواجھ بدأت وھي تواجھ، سوف اإلسالمیة
 شفتكت بدأت التي ذاتھا الدولة من فأكثر، وأكثر العلمانیة، النخبة داخل
. المحطمة شرعیتھا ترمیم إلعادة الجدید اإلجماع بھذا االعتراف أھمیة

 عموض الدین جعل الى الدافع ھو الدین نحو الجمھور تحول إن آخر وبمعنى
ً  متباینة أھداف وذات متعددة، سیاسیة استثمارات  .أیضا

  

 التبریر أن ذلك اإلسالمیة، السیاسیة الحركات تبریر ذلك من المقصود ولیس
 ودالمقص وإن. نفسھ وجودھا ھو والسیاسیة االجتماعیة القوى لوجود الوحید

 لدینیةا القیم إلى الواسعة العودة أن أیضا والعلمانیة الدینیة النخب تعي أن
 البرامج كل تتضمن ھي أو محدد، سیاسي برنامج أي ذاتھا في التتضمن

 وغیر ،المشروعة المجتمع في القائمة المصالح أنواع كل أن ذلك. الممكنة
 وطنیة،ال وغیر الوطنیة والكبیرة، الصغیرة والبناءة االنتقامیة المشروعة،

 رأسمالھا وینوتك نفسھا تركیز إلعادة الدیني الشعور الیوم تستغل أن تستطیع
 اضیةالم العقود في كان كما یعد لم اإلسالم إن. األول التبادلي أو ”التجاري“

 ونلیك قبل من أكثر یجنح وسوف یجنح ولكنھ سیاسي تیار على حكراً 
 .منھا األكبر للقسم أو ذاتھا، العربیة للسیاسة المشترك الرمزي الرأسمالي

  

 العمیق التحول لھذا أن ھو ھنا إلیھ نصل أن نرید الذي األساسي األمر لكن
 لتیارات مباشر غیر دعم من عنھ نجم وما الدین نحو العربي العام للرأي

. ةالدول إفالس واحد، رئیسي سبب تستلھمھ، التي السیاسیة المعارضة
 العكسب ولكن الدولة لھذه العسكریة القوة تقھقر السیاسي اإلفالس والیعني

 االنسانیة والغایات األخالقیة المثل وانعدام جھة من القمعیة القوة تفاقم
 ومركز وطني إجماع محور الدولة من تجعل التي المقنعة أو الواضحة

 كمستقر حولھا من الجماعات التفاف إلى تدفع جماعي، انخراط أو تضامن
 .وانسانیة أخالقیة وكقیادة العامة الشؤون في وكمرجع العمومیة للسلطة
 وتعارف تفاھم أرضیة من للمجتمعات یبق لم العام، االنھیار ھذا وأمام

 والمبررة الدولة على السابقة األولى، للبنیة العودة إال وأولیة أساسیة
 ومركز الجماعة ھذه وجود كمحور اإلسالمي والدین الجماعة، ، لوجودھا
 زمةأ یعني فھذا انھیارھا أو الدولة إفالس نقول وعندما. التقلیدي توحیدھا

 لداخلیةا تضامناتھ تحقیق وسائل المجتمع بتأمین تتعلق وتاریخیة عمیقة
 ورموز قوتھ ومعادلة مقاومتھ وأطر وھویتھ األولیة وحدتھ ومرتكزات

 مالقی إحیاء یرتبط ال ذلك، وراء ما وفي. والتاریخیة الروحیة استلھامھ
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 عادةإل مركز الى الدین تحویل أو الدین، في والسیاسیة االجتماعیة الجدیدة،
 لحدیثة،ا مجتمعاتنا في العامة المصالح وتعریف االجتماعیة التضامنات بناء

 ارجي،الخ التحدي على الرد عن العاجزة الدولة تركتھ الذي الكبیر بالفراغ
 ادیةاالقتص التنمیة شروط توفیر عن عجزھا بقدر والعالمي، اإلسرائیلي

 .للجمیع والمساواة والتقدم العمل فرص وتأمین

  

 یینوالعلمان اإلسالمیین على إذاً، العربیة السیاسة تطرحھا التي المشكلة
 لم ولةالد أن فالواقع. السلطة وتوزیع الحكم على التنافس مسألة من أصعب

 كةالحر تكون بمناسبة إال اإلسالمي العربي المجتمع في وتستقر تقم
 واالنساني األخالقي المبرر كان لقد. الوطنیة القیم ونشوء التحرریة
 أسیسوت وإبداع قیقلتح مركز الى بتحویلھا األمل ھو لھا الوحید والسیاسي

 ریة،قط تكون أن أرادت وألنھا. الواحد القطر أبناء بین الوطنیة التضامنات
 القومیة،و الدینیة التاریخیة التقلیدیة التماھي عناصر من نفسھا حرمت فقد

 المادیة اإلنجازات تحقیق على بقدرتھا مرتبطة شرعیتھا وأصبحت
 صلھاف أدى لقد باختصار. بھ ارتبطت الذي القطر داخل الیومیة والمعنویة

 عتقدی كان ما بعكس اإلسالمیة، العربیة الھویة وعن التاریخي، الماضي عن
 ،والعقائدیة التاریخیة مبادرتھا ھامش وإضعاف تسطیحھا إلى المؤسسون،

 امتق التي ھذه للوطنیة البد كان ولذلك. عمق بدون مادیة حقیقة منھا وجعل
 لمكانا یتجاوز وانتماء ھویة أي ومن تاریخیة، حقیقة أي من والمفقرة علیھا،

 .خدمات وطنیة إلى التحول من المباشرین، والزمن

  

 الً كت نسبیاً، تزال وما إلیھا، عقود،وجذبت عدة الخدمات وطنیة عاشت وقد
ً أی ذلك وراء ومن. والخبز والصحة بالتعلیم الحالمة الجماھیر من واسعةً   ضا

 أصبحت لقد الجدیدة، واألخوة والمساواة والعدالة الوطني االندماج في
 ھانفس وھي. العامة اإلعالة ھي العربیة للدولة الوحیدة األخالقیة الحقیقة
 لىع نفسھا، وتدعیم للشرعیة موارد تأمن سبیل في بوسعھا، ما كل عملت
 ياإلسالم العربي التاریخي الجماعي التماھي مشاعر مع القطیعة ترسیخ

 جمھورلل نفسھا تقدیم في المبالغة وعلى مشروعیتھا، ویھدد یتجاوزھا الذي
 الدینیة والمشاعر األحالم دولة مواجھة في والخدمات، اإلعالة كدولة

 وكان .مادیة وامتیازات منافع تقدیم على القادرة وغیر المفوتة والتاریخیة
 بدوت التي اللحظة في الدولة لھذه األخالقیة الحقیقة تنھار أن الطبیعي من
 یتحول وأن وإعاشة، إعالة كدولة وظیفتھا في االستمرار عن عاجزة فیھا
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 والء إلى جماعي، لتماه مصدر ھو بما جدید، من اإلسالمي العربي االنتماء
 اوزوتج االجتماعیة الفتات لحم على قادر اعتصام كحبل وممثلیھ، للدین

 الضروري األولي اإلجماع وتوفیر الذات وتثبیت لھ حد وضع أو الدمار
 .القومیة والمبادرة العام التقریر على قدرة أو سیاسة أي لبناء

  

 آلة ىإل الدولة تحویل على المباشرة الوطنیة األخالقیة انھیار عمل ما وبقدر
 ةالمثیر والغایة المحفز والمثال القدرة یفتقد جھاز إلى أي فیھا، الروح

 وروح التاریخیة الھویة إلى الرجوع یعمل ، والعقلي النفسي لالنخراط
 عن السیاسة في البحث رمز جدید من اإلسالم جعل على الشاملة الجماعة
 تماعیةواالج الوطنیة الحقیقة تأسیس تعید إنسانیة وغایة اجتماعیة أخالقیة

 دولة الفضیلة دولة تكون أن ترید اإلسالم دولة الدینیة، الدولة إن. والقومیة
 يف والموحي، الصالح والمثال والعقیدة والغایة والمساواة والوطنیة الوحدة

 والتعذیب الناس بین والتمییز الخاصة والمصلحة اآللة دولة مواجھة
 عىتس وكما. الفردیة المصلحة وعبودیة الشخصیة وعبادة والقمع واإلرھاب

 والحظوة الشخصیة الخدمات دولة إلى والمتحولة المنھارة الخدمات دولة
 لحركاتا تتقوى األجنبیة، الحمایة بتجدید نفسھا تثبیت الى واالمتیازات

 .القطریة الحدود تتجاوز جامعة بھویة الشعور تعمیق خالل من اإلسالمیة

  

ً  ھناك ولكن وطوبى، آمال وھناك فعل، رد شك دون إذاً، ھناك  ھذا في أیضا
 سیاسة لك في تحدیدھا من البد التي بالغایات تتعلق عمیقة، مطالب التحول

 اعتراف ثم ومن واالیحاء، والجذب والتوجیھ اإللھام قوة لھا یكون حتى
ً أ دائب بحث وھناك. خاللھا من وأقرانھ نفسھ على وتعرفھ فیھا االنسان  یضا
 العدوان مواجھة في األساسیة والتوازنات القوة میزان بناء إلعادة

 ضورف وتنظیم، قیادة لنمط نفي وھناك المتصاعدة، الخارجیة والتھدیدات
 أملو ممكنة بنھضة وحلم والقومي، الوطني والتشتیت، التمزیق لجدلیة

 ذهھ. الجماعیة الروح وتكوین اإلرادة بناء بأسس التفكیر إعادة بإمكانیة
 اآلراء طبیعتھا من تغیر وال فیھا ألحد قرار ال عفویة، تاریخیة حركة

 یتھاوھو نفسھا وتحدد التنشأ فالجماعة. علیھا المسقطة أو فیھا المتضمنة
 أن لىع قادرة لیست والدولة. الفردیة بالرغبات وال السیاسیة، بالقرارات

 وحیة،الر وھویتھا التاریخي عمقھا تجذر بقدر الجماعة ولكن الوطنیة، تخلق
 .ائلھاووس وغایاتھا حدودھا وتعیین الدولة في التفكیر تعید أن تستطیع
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 ودوافعھ الحوار شرعیة

  

 ولح االلتفاف عمق وبالتالي التاریخیة، األزمة ھذه حقیقة أن اعتقادي وفي
 المادي الشامل االنھیار من ومنعھا الجماعة لحم في للدولة كبدیل الدین

ً  والعلمانیین اإلسالمیین عن غائبة زالت ما والمعنوي،  الوقت وفي.  معا
 لنخبةا تبدو منھا، واالستفادة استثمارھا اإلسالمیة النخبة فیھ تحاول الذي

. نھام والخوف الحذر بموقف تتسم فھي ثم ومن ضحیتھا، وكأنھا العلمانیة
 تفقد التي الوطنیة الدولة بأن لإلسالمیین بالنسبة األزمة ھذه وتوحي

 ةبأخالقی وتتسلح جدیدة ھویة تتقمص كي جاھزة أصبحت قد صدقیتھا
 نیعتقدو ھم المنظور ھذا ومن. الطبیعیون حاملوھا بأنھم یعتقدون إسالمیة

 ً  عم ویتطابق فیھا، حقھم یساوي السلطة الى الوصول في حظھم أن أیضا
 دولةال سبیل في المجتمع ونداء یجسدونھا التي األخالقیة إلى الدولة حاجة

 تصاریة،االن النشوة فترة اإلسالمیون فیھ یعیش الذي الوقت وفي. األخالقیة
 ونیسم من أو العلمانیون یعیش القمع، أنواع لشتى یتعرضون وھم حتى

 فخو ویدفعھم. والریبة والھلع الخوف في ذاتھا الحقبة ھذه كذلك أنفسھم
 نیة،عقال ال سیاسات اتباع الى قدمھ زلت أو الواقع على السیطرة فقد الذي
 بدل آلنا حتى بھا یمسكون التي الدولة انھیار حركة تسرع واعتباطیة، ذاتیة

 اإلسالمي الطرف یشعر األحوال جمیع وفي. مواقعھا تدعیم على تعمل أن
 لوقتا في لھا ھدیة تقدیم یعني العلمانیة النخب مع التفاھم أو الحوار بأن
 مع جدي اھمتف أي أن العلمانیون یشعر بینما األخیرة، أنفاسھا فیھ تلفظ التي

 لثغرةا لھؤالء یفتح وأن الضعف، نتیجة بأنھ یفسر أن إال الیمكن خصومھم
 الداخل من علیھا لإلنقضاض والدولة السلطة جدار في ینتظرونھا التي

 .الوجود من وإزالتھم

   

 الإ المحصلة في لیست الراھنة الحقبة بأن مكان كل في عام مناخ ویسود
 كانت مھما فیھا، الریب قادمة التسویة ھذه وأن. الحسابات تسویة حقبة

 ما رأكث یجمع أن فریق كل یحاول الحسابات، تسویة حقبة وفي. الظروف
 وھكذا. راآلخ للفریق تنازل أي بتقدیم والیقبل یدیھ، بین األوراق من یمكن
ً  تكون أن إلى والنقاشات الحوارات كل تمیل  السیاسیة، المناورة من نوعا
 .بالمعارضات أو بالحكومات األمر تعلق سواء
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 تبدو أن یمكن إنھا بل. معنى أي الحوار لدعوة الیبقى المنظور ھذا وفي
 لةلعرق محاولة أنھا على تفسر أن ویمكن. الجمیع لمصالح مناقضة وكأنھا

 حقھم وھو السلطة الى الوصول من ومنعھم السیاسي اإلسالمیین تقدم
 شجیعلت محاولة أنھا على أو األغلبي، اإلجماع تحقیق استطاعوا إذا الطبیعي

 عوالتسری مواقعھم اضعاف ثم ومن لإلسالمیین التنازل على العلمانیین
 .بانھیارھم

  

 رعیةش تأسیس البدایة منذ العربیة النخب بین التقریب یستدعي ھنا ومن
 ھانالبر أي. الجمیع على وانعكاساتھ وغایاتھ ودوافعھ أھدافھ وإبراز الحوار

 لكل العلیا المصالح ومع العامة، الوطنیة المصلحة مع یتماشى أنھ على
 عم نفسھا المصالح ھذه فیھ تنسجم الذي بالقدر النخبة أطراف من طرف

 :التالیة االقتناعات من نظري في الشرعیة ھذه وتنبع. العام الصالح

  

 بل نیةالدی الدولة ببناء تكلیف أو كدعوة لنا التبدو الدین إلى العودة إن -1
 قیقتح في متمیز تنظیم نمط ھي بما ذاتھا الدولة إخفاق على االحتجاج ھي

 الدولة بناء بإعادة مطالبة ھي للدین العودة إان.الجماعة وحدة بناء أھداف
 فھي الیوم، شعاراً  المرفوعة اإلسالمیة الدولة أما. وحریة وعدالة كتضامن

ً  لیست  لدینا أصبح ما بقدر الراھن الواقع في قائمة إنھا للمستقبل مشروعا
 والتماھي والتضامن التعاون إطار تحقیق في وعجزھا الدولة فراغ یسد

 مجتمعلل واكتشاف ذاتھا للدولة معارضةً  اإلسالم أصبح ما بقدر أي للمجتمع،
 االنسانیة لتحقق أیضا ومتمیز مستقل كمیدان وللدین مستقلة، وحقیقة كواقع

 لةوسی أو الدولة أدوات من كأداة ولیس واصالحھا، السیاسة وانتقاد الجماعیة
 .وسائلھا من

  

 الدولة نموذج رفض بالضبط ھو الراھنة االجتماعیة الحركة مغزى إن
 یاسيوالس المادي والتمییز التقسیم منھا ینبع التي العقیدة دولة القائمة،

 یند إلى الراھنة الدولة تحول بأن القول ویمكن. المواطنین بین والمعنوي
 بحثال الى المجتمع ودفع دولة، إلى الدین تحویل الى جدید من دفع الذي ھو
 لھذه والیمكن. فیھ والتضامنیة والمساواتیة الجماعیة وحقیقتھ روحیتھ عن

 أن اإلسالمي العربي عالمنا في الیوم نشھدھا التي العمیقة الدینیة الحركة
 عىیس كما الدولة خدمة في جدید من الدین وضع في وغایتھا مستقرھا تجد
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 من الستخدامھا المجتمع والدة أوراق من ورقة آخر انتزاع إن. االسالمیون
 تغییر ةفرص تدمیر الواقع في یعني التقلیدیة الدولة سلطة ترمیم إعادة أجل

ً  والمجتمع الدولة  یفالتوظ مكان الدولة اعتبار في االستمرار وھویعني. معا
. بنائھا اعادة لحساب جدید من المجتمع وإلغاء. للجماعة والشامل الوحید
 دموع للدولة االجتماعیة والقیادات النخب استالب استمرار على یدل وھذا

 لسلطةا وتأسیس اإلسالمیة الصحوة عنھ تعبر الذي التاریخي للدرس تمثلھم
 بالسلطة والدولة بالدین السیاسة موازنة أي ولھ، ذاتھ المجتمع في

 .االجتماعیة

  

 وھو ، الدولة في الدین توظیف إعادة لیس المطلوب إن اعتقادي وفي
 الدین تطویر ولكن ، وتشویھات بدع من الدین أصاب لما األول المصدر
 ، الفردیةو الجماعیة اإلنسانیة والتآلف التضامن لقیم كمنبع الدینیة والعاطفة

 يوف اآلن تكون أن علیھا ویفرض الدولة یرشد أن على فادراً  یجعلھ بما
ً  أي أوالً  دولة المستقبل ً  تنظیما ً  عملیا  كزمر ولیس.  العامة للمصالح منزھا

 من یتغذىو الناس بین والتقسیم التمییز یوزع علماني، غیر أو علماني دین،
 الخالفات تجاوز اطار الدولة، أي تكون، أن بدل والنزاع، الفتنة زرع

 . التناقضات وحل والتمایزات

  

 تأمین على قدرتھا وعدم الدولة عجز على احتجاج ھي الدین الى العودة إن
 غزوال وضد االسرائیلي، مقدمتھ وفي ، الخارجي الغزو ضد الدفاع وسائل

 كلش في نفسھا تنظیم في نجحت التي الخاصة المصالح لفئات الداخلي
 راجعوت إفقاره سبب ھي والتي والمجتمع، الدولة لسلب حقیقیة) مافیات(

 یمق تدمیر سبب ماھي بقدر للناس، األساسیة الحاجات تأمین على قدرتھ
 جعل على احتجاج إنھا. فیھ والحریة والمساواة العدالة وقیم العملي التضامن

 ةللدول المجتمع بھجر نفسھ عبرعن العقیدة، باسم خاصة مؤسسة الدولة
 أعني والتاریخي، والدائم الثابت تضامنھ اطار تطویر على وانكفائھ

 في النظر إعادة إلى تدفع أن وینبغي تدفع، الصحوة ھذه فإن ولذلك.الدین
 وظیفتھو للدین جدیدة رؤیة تطویر في تساھم أن ینبغي كما ذاتھا الدولة مفھوم

 ادعاءاتھا تجاوز في الدولة تنجح سوف ما وبقدر. االجتماعیة ومكانتھ
 ادرةق تصبح ما بقدر أي الخاصة، المصالح لتجمعات وخضوعھا العقائدیة

 انتاج وعلى والجماعة، المجتمع خدمة نظر وجھة من والعمل التفكیر على
 الناس لتفافا تستعید سوف األساسیة، الحاجات وتلبیة والمعنویة المادیة القیم
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 یةالجماع واإلرادة المجتمع ھیكلة في الدین ینجح سوف ما وبقدر. حولھا من
 بتوالثا الدائم والروحي النفسي االستقرار فرص لھ ویقدم الدولة، خارج
 امالً ع یصبح السیاسة، لتقلبات یخضع وال الدولة باھتزاز الیھتز الذي

 ً  والعام، التاریخي التوازن في الزاویة وحجر اإلجماعي، للنظام مؤسسا
 ومكانتھ دورھا حدود وتكتشف تمیزھا تدرك أن على ذاتھا الدولة ویساعد

 فقط المجتمع توازن عوامل أحد إال لیست أنھا تكتشف أي المجتمع، في
 اعاإلجم من مستمدة المجتمع في اإلرادة وحدة كانت فإذا. لھ البدیل ولیست
 من إال مالیو التنبعان وقوتھا الدولة شرعیة فإن واإلیمان بالعقیدة المرتبط
 .التقدم وتحقیق اإلنجاز

  

 في التاریخیة المراھنة الممكن من أن الیوم یؤكد ما ھناك لیس إنھ بل -2 
 وحده، اإلیمان مشاعر على نفسھ المجتمع داخل العام اإلجماع بناء إعادة
 ً  لىع بنائھ الممكن من بأن تؤكد واضحة تاریخیة أدلة التوجد أنھ كما تماما

 مليالع االنقسام ذلك في السبب ولیس. العفوي الوطني التضامن عاطفة
 سببب ذلك من أكثر ولكن واآلراء، العقائد في الناس بین الحاصل والفعلي
 دازدیا حقیقة من شیئا الیغیر التراجع وھذا. ذاتھا اإلیمان مشاعر تراجع
 أن ذلك. یؤكده ھو بل والسیاسیة، العامة أموره في الدین إلى المجتمع لجوء

 روالیعب والسیاسیة االجتماعیة المصلحة من ھنا نابع الدین إلى اللجوء
 إلى ھبطبیعت یؤدي عمیق انتماء كفعل اإلیمان منابع تفجر عن بالضرورة

 تتعرض ابم نستھین أن والینبغي. العفویة والتضامنات والطاعة الوالء بعث
 دیاتتح من اإلنسانیة، المجتمعات بقیة مثل مثلھا اإلسالمیة، المجتمعات لھ

 لھا، النھایة إغراءات من لھ تخضع وما فرد، كل إلرادة وامتحان ھائلة
 المادیة الحضارة عصر من مباشرة مستمدة ومعنویة وسیاسیة مادیة

 قیةأخال على شرعیتھا بتأسیس تطمح أن لدولة یمكن ال ولذلك. المعاصرة
 عالمجتم وجھ في المتزاید الوقوف إلى آجال أو عاجالً  تضطر أن دون دینیة
 یةاألخالق باسم مكشوف قھر دولة إلى بسرعة، والتحول خدمتھ، ترید الذي

 حفزت ولن شیئا، تنتج أن تستطیع لن الحالة ھذه وفي. والنقاء والطھارة
 سھنف الشیئ وأقول. والتفاھم اإلجماع الى تدفعھ ولن العمل على الشعب
 أن تطعیس لم الحدیث العربي التاریخ أن ذلك الوطنیة، لألخالقیة بالنسبة
 شیئ لك قبل ھي الوطنیة ان العلم مع حقیقي، وطني تضامن لتجربة یؤسس

 في سواء تركتھ الذي التراث على المراھنة الممكن من تجعب تضامن،
 .الجمیع عند األخالقي السلوك خلق أو اإلجماع تنظیم مسألة
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 شرعیة أزمة فترة في طویلة ولفترة تظل، سوف الحدیثة العربیة الدولة إن 
 دوراً  ھالنفس تعطي أن في تنجح حتى ملھمة، حقیقیة أخالقیة بدون أي دائمة،
 ً ً  ایجابیا  إقناع،و وإجماع وتأیید جذب مركز إلى وتتحول المجتمع، في ثابتا

ً  تظل ال أي  لىع النخبة أطراف جمیع بین من المتنافسین لصراع مسرحا
 وھي. فئویة أو خاصة مھابة أو جاه أو ثروة ومصدر غنیمة ھي بما السلطة،
ً  الدین، مع تتماھى أن إلى بالحاجة الیوم التشعر  إال ال، أم كان علمانیا

 اإلنجاز على قدرتھا عدم عن أي األول، الوجودي نقصھا عن للتعویض
 فعال یرتسی ھي بما للسیاسة كمصنع أي كدولة، الرئیسیة وظائفھا وتحقیق
 تحول في ننجح أن ھو علیھ نراھن أن مانستطیع إن. الجماعات لمصالح

ً  الدولة ً و جذب مركز جعلھا ثم ومن للمجتمع مفیدة وسیلة إلى تدریجیا  ھدفا
 التفكیرو التوظیف في أنفسنا نحن نجحنا إذا إال ھذا والیتحقق. ذاتھا في وقیمة

 لصوغ ھي ما بقدر والتداول، والتفاھم لإلجماع كأرضیة السیاسة في
 .ةالعام الحاجات وتأمین التقدم إلى المؤدیة العملیة والسیاسات القرارات

  

 والحرب الدائم االنقسام نتجنب أن أردنا إذا لنا، الخیار أنھ اعتقادي وفي
 سیاسةال ترسیخ من ینبع للشرعیة ومؤقت عملي بنمط نقبل أن ،من األھلیة
 األطراف مختلف بین سلمي تعامل وكنمط اإلنجاز على وقدرة عامة كخدمة

ً  ھنا لنا ولیس. المختلفة  ھذه ناءب في نتعكز بأن نقبل أن في خیار أي أیضا
 ةالتاریخی نملكھا، التي المعنویة المصادر كل على وأخالقیتھا السیاسة
 التفریطب نقبل والن والمدنیة، الروحیة الحدیثة، والوطنیة اإلسالمیة، العربیة

 ناءلب نحتاجھ مما أقل أو قلیًال  أصبح مجتمعة ورصیدھا منھا، شیئ أي في
ً  نبني أن اعتقادي في نستطیع ولن. مجتمعاتنا  أي ة،الوطنی من جدیداً  نمطا

 ھذه بین بالجمع إال مجتمعاتنا، إلى األساسي التضامن مفھوم نعید أن
 المنافع أخالقیة وبین منھا، تبقى ما أو نملكھا، التي القدیمة المصادر

 السطحي والغرائزي االستھالكي طابعھا من تحریرھا بعد والخدمات،
 نمیةت جعل ذلك طلیعة وفي أیضا، وسیاسیة معنویة إنجازات الى وتحویلھا

ً  محفزاً  االنسانیة والمثل الحریة ً  أخالقیا ً  وأساسا  شرط ھو وھذا. وطنیا
 .والصعبة الطویلة االنتقالیة المرحلة ھذه من خروجنا

  

 یاساتوالس المختلفة بالمسائل النظر نعید أن لنا البد أیضا المنطق ھذا ومن
 وفعالة تجةمن سیاسة سیاستنا من نجعل حتى العربي والتنسیق التعاون وأطر

 فرصة نم ھناك ولیس. مستقر سیاسي الجتماع التأسیس على قادرة وبالتالي
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ً  ننجح لم إذا ذلك لعمل  العودةو األھلیة والحرب الشقاق آلیة تفكیك في مسبقا
 اراط ضمن النخب بین كتنافس والمقبول الطبیعي حجمھ الى بالخالف

 .الوطنیة والوحدة المسؤولیة

   

 على العمل ثم ومن الوطنیة، الدولة انھیار أسباب تفھم الصعب من إن -3
 السیاسیة الوطنیة األزمة ھذه وراء أن البدایة منذ ندرك لم إذا تجاوزه،
 لكنو والظرفي، المؤقت بالمعنى لیس االقتصادیة، األزمة تقبع الشاملة
 لسریعةا التنمیة عجلة دفع إلمكانیة واضح أفق أي لغیاب المأساوي بالمعنى

. الحاكمة النخبة عقیدة كانت مھما وذلك المنظور، األجل في جدید من
 صیرم تمس تاریخیة حالة یشكل ولكنھ كعرب نحن بوضعنا ھذا والیتعلق

 ادةإع من العالمیة األخیرة التحوالت ضاعفت وقد. البشریة أرباع ثالثة
 مخاطر من وزادت األرضیة، الكرة من الشمالي القسم في القوة تركیز
 على الماضي في الرھان كان وإذا. نفسھ الوقت في الجنوب تھمیش

 يالعقالن التحلیل فإن أخرى، جھة من الرأسمالیة وعلى جھة من االشتراكیة
 المجاعات مخاطر نفسھ الوقت في أي التنمیة، مشاكل مواجھة أن یؤكد

 األطر لكل جذریة مراجعة إلى تحتاج معا، والدولة للدین المھددة الكبرى
 الالمج ھذا وفي. الماضیة العمل ووسائل والنظریات والفكریة المؤسسیة

 والدعایة التحریض سبیل على إال یقول، أن یستطیع من ھناك لیس
 یمبالقس االحتفاظ إطار في وسریعةً، واضحةً  حلوالً  لدیھ أن والدیماغوجیة،

 .الراھن االقتصادي التدھور لمشاكل ، والدولي االقلیمي للعمل الراھن

  

 المسؤولیة روح تنمیة الى تحتاج الحلول ھذه مثل بلورة أن والمقصود
 نحوو التعاون نحو ودفعھا استثناء، دون العربیة النخب جمیع لدى الوطنیة
 فلن الوإ. أساسیة وسیاسات صیغ على والتفاھم المشترك الجدي التفكیر
 مةاألز تفاقم على إال االقتتال أنواع كل تطبع التي الدیماغوجیة تعمل

ً  النخب أقدام تحت وتدمیراألرض  وعيالموض التفاھم یعمل وبالمقابل. جمیعا
 لوقبو العمل نحو ودفعھ الشعب، في الثقة بث على جدیة سیاسات حول

 ألولا الشرط وھو األزمة نتائج تحمل في االیجابیة والمشاركة التضحیات
 الحلول وغیاب والیأس العام االحباط أن ندرك أن فالبد. منھا للخروج
 دولةبال الكفر إلى واعتقاداتھم إیمانھم قوة كانت مھما الناس، تقود واآلفاق،
 .لمتبادلا التدمیر إلى وربما والعدوان التوتر إلى وتدفعھم والمجتمع، والنخبة
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 لىع الصراع معركة في الكبرى الدینیة الصحوة توظیف إلى المیل إن -4
 سعيو نفسھا، المجتمعات داخل والنزاع االقتتال حدة اشتداد من نابع السلطة
 ائلووس وقیم تراث من وضعھ یمكن ما كل وضع إلى فیھا المختلفة النخب
 وھ یعبر وتعاظمھ االقتتال ھذا تفاقم لكن. الصراع ھذا خدمة في متوفرة

 مفھوم تراجع وإن. عنھ تحدثنا الذي التاریخ وانحباس اآلفاق انسداد عن نفسھ
 لىع مجتمعاتنا قدرة تدھور عن ناجم المصالح تقاسم لصالح الوطني العمل

 تخبطال عن ناجم ھو ما بقدر الجدیدة، والمعنویة المادیة القیم ومراكمة االنتاج
. بآلیاتھا كموالتح علیھا والسیطرة الحضارة انتج وسائل استیعاب في والتقھقر

 شكلب ویدفع الوضع، تفاقم في یزید أن البد اإلصالح تأخر فإن ھنا ومن
 ئةالتعب ولوسائل جھة من للسلطة المتبادل واالحتكار التمزق نحو أكبر

 لىإ نشیر ال أن المجال ھذا في لنا والیمكن أخرى، جھة من والدینیة المدنیة
 ضھارف بسبب الوضع ھذا خلق في االستثنائیة الحاكمة النخب مسؤولیة
 دلب الخاصة األوضاع على المحافظة مصالح وتفضیلھا وتعنتھا اإلصالح
 في راكثی تأخرنا أننا اعتقادي في شك ھناك ولیس. العامة الوطنیة المصالح

 اإلصالح عملیة یھدد یكاد التأخر ھذا وأن الضروریة، باإلصالحات البدء
 حویلت فرصة األقطار من العدید في بالفعل خسرنا قد كنا ربما بل. نفسھا
 التاليوب والنظام، للدولة بناءة معارضة تیار إلى األوضاع على النقمة تیار

 المطلقة ةالثق وعدم والقنوط الیأس تیار المستقبل في نواجھ أن علینا أصبح
 میرللتد وشعبیة عامة عمیقة نزعة أي الوطنیة، والنخب والحكم بالسیاسة

 على االعتماد مشاعر من سائداً  كان ما بدل والنظام، بالدولة والتضحیة
 إن. الخاصة األوضاع لتحسین وخدماتھا مساعداتھا على والمراھنة الدولة

 أن المفروض من كان الیائسین نداء بھا ننادي زلنا ما التي اإلصالحات
 قلقة بشعو قلوب الى والسكینة األمل نعید حتى األقل على عقد منذ تتحقق
 تیار ونوقف الشامل، االنھیار مخاطر ندرأ وحتى المستقبل، من وخائفة
 لىإ بسرعة نتوصل أن نستطع لم وإذا. الدولة من الصاعد واالنتقام العنف
 مقنعة یةواجتماع اقتصادیة سیاسات لبلورة الراھنة النخب بین حقیقي تعاون
 سفلی الیائس، الجمھور نفس إلى األمل وإلعادة األزمة، من للخروج وفعالة
 جارانف ھو العاجل القریب في نشھده سوف ما أن في االطالق على شك ھناك

 تدمیر في عارمة ورغبة بدونھ، من أو الدین باسم الشعبي، للعنف لھ المثیل
 عبةل الطفل یحطم كما تماما بھا، ویرتبط الیھا یرمز ما كل وتحطیم الدولة

 ما مغزى المظاھر، كل رغم ھو، وھذا. اإلحباط غیر عنده تثیر تعد لم
. حھاصال في الیوم نفسھ اإلسالمي النظام قادة یسعى وما إیران، في حصل

 ضغوط من لھ نتعرض وما والمعقدة، الصعبة ظروفنا في ذلك حصل ولو
ً  دولنا ضعف بسبب بھ، نتسم وما استثنائیة، خارجیة  من تنا،وانقساما جمیعا
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 یخترس إعادة في ننجح أن قبل قرن نصف نقضي فسوف ھیكلیة ھشاشة
 في ةالدول على القضاء یفیدنا ولن. سلیمة أسس على وبنائھا الدولة مفھوم
 ةوالھمجی البربریة عصر الى المدخل فھو. الیھ نحتاج ما ھذا ولیس شیئ،

 الدولة، إصالح ھو الیھ الحاجة بأمس نحن ما إن تماماً، بالعكس. السائبة
 ً  إلجماعل تكوین كأداة للكلمة الحقیقي بالمعنى الدولة خلق أي وعملیاً، نظریا
 بحأص عصر في واإلنجازیة اإلیجابیة العامة اإلرادة لتألیف كمركز ثم ومن
 واالبداع دمالتق مصدر ونشاطاتھا للمجتمعات العقالني والتسییر التنظیم فیھ

 ونتجاوز ونصلحھا، الدولة فكرة نحمي أن بإمكاننا ولیس. الحضاري
 فعالة سیاسات بلورة في نجحنا إذا إال وتعددھا، العربي المجتمع في انقسامھا

 حسم في بسرعة نجحنا إذا إال ذلك یمكننا ولن العامة األزمة مواجھة في
 الثابتة وقواعده الصراع ھذا مبادئ وأقررنا السلطة على الصراع مسائل

 .واالنجاز والجھد للعمل إسالمیین وغیر إسالمیین جمیعا، وتفرغنا

  

 لتيا الخیبة جانب إلى الراھنة، للنخب ومتسقة عقالنیة سیاسة أي غیاب إن
 مث إسالمیة، نفسھا سمت التي الدول سیاسات من العام الرأي بھا أصیب

 األحزاب تطرحھا التي الطوباوبة العائمة الحلول طابع ذلك من أكثر
 زھاعج أي المختلفة، والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة المشاكل لمواجھة

 نوطالق إلى العام الرأي یدفع المشاكل، ھذه مع والعملي الواقعي التعامل عن
 غیاب لةمشك من یخفف لن باإلسالمیة الدولة صبغ أن وكما. العنیفة والحلول
 بدلی لن بالعلمانیة وصمھا فإن واالنتاج، التقدم عوامل على الدولة سیطرة

 تعملال الحاالت جمیع وفي. تعیشھا التي والمادیة األخالقیة األزمة حقیقة من
 نع والكشف للدولة الھیكلیة المراجعة ضرورة تغطیة على إال المعركة ھذه

 ودالحد وإزالة للبشر، الجدیدة اآلفاق فتح ھو المطلوب إن. قصورھا مواطن
 نشاطھمل وتثمیرھم تجربتھم تقدم تعیق التي الكبرى المعطیات وتغییر
 يتستدع التي األمور من ھذا وكل. والروحیة المادیة وقوتھم إرادتھم وتوحید
 بین الفعال والتعاون والمذھبیة، العقائدیة المعارك وراء ما إلى الذھاب
 لىا وتدفع الحماس تثیر التي العقالنیة السیاسات صوغ على النخب

 روح ال التي العدمیة الدولة شعارات مع الحال ھو ھذا ولیس. التضحیة
 الذي تالوق في العالمیة األخوة تفترض والتي فیھا، ھویة وال والخصوصیة

 حرب إلى أخرى، أمة أي الیوم لھ التتعرض كما العرب، فیھ یتعرض
 عامة،و منظمة واستعماریة، وعسكریة وسیاسیة وثقافیة نفسیة حقیقیة،
 علیھا، يالتاریخ االستسالم وفرض المستقلة، العربیة اإلرادة كسر الى تھدف

 شعار مع كذلك الحال ولیس. الذاتیة العنصریة واستبطان بالدونیة والتسلیم
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 عیشی الذي العام للرأي بالنسبة یبدو، أن اإل الیمكن  الذي اإلسالمیة الوحدة
 كالمال من كنوع الواحدة، والعائلة الحي مستوى على حتى التضامن، انھیار
 كنھل علیھا، والضغط القائمة السلطة إحراج في یفید أن یمكن الذي الجمیل
 االختیاراتب الجدي التفكیر وانعدام العقالني السیاسي الحس یخفي أن الیمكن

 .والمستفحلة المعقدة للمشاكل العملیة والحلول

  

 نيالوط واالندماج االجتماعي والتأھیل التنمیة لمشكالت العملیة فالحلول
 من بدال وإنما المجردة، والقیم المفاھیم في موجودة لیست والتعلیم والتربیة
 حولھا، من والتفاھم وبلورتھا الیھا للوصول والجماعي المستمر االجتھاد

 لشعب القائدة النخبة بناء إن. ودورھا ومھمتھا السیاسة موضوع كلھ وھذا
 تدعيیس معاییر، وبدون رؤیة، وبدون قیادة، بدون أنھ فأكثر أكثر یشعر،

 اتأوالرای والالفتات الشكلیة الشعارات فوق ما إلى االرتفاع الجمیع من
 ممكنةال األخالقیة مصدر یمثلون أنھم یعتقدون اإلسالمیون كان إذا. الحزبیة

 قنیةالت أو الفنیة االضافة نیجسدو أنھم یعتقدون والعلمانیون للسیاسة،
 نتجةم تصبح أن لتلك وال لھذه یمكن فال واإلداریة، السیاسیة أوالعقالنیة

 دمالتق تحقیق مستوى إلى االرتفاع دون من العامة السیاسة في وفعالة
 .المنتظر واالنجاز

  

 ربیةالع النخب بین الراھن االنقسام یقود ما بقدر أنھ نعتقد فنحن ھنا ومن
 ضیفتر واالقتتال، اإلحباط نحو فأكثر أكثر ودفعنا األزمة تعمیق إلى

 يالطبیع والتداول والتنسیق التعاون بل المفتوح، الحوار منھا الخروج
 ھذا منطقل المختلفة العربیة النخب استسالم لیس وربما. للسلطة والعقالني

 كمسلمة المتأزم الراھن الوضع إطار في العمل قبول ثمرة إال االقتتال
ً  والمعارضة السلطة عند اإلصالح حتمیة مواجھة عن والعجز طبیعیة، . معا

 ةجدلی من یخرجنا أن یمكن الذي ھو وحده الحوار أن نعتقد نحن وبالمقابل
 والقیم السامیة، واألھداف الكبرى، الغایات بلورة في یساھم ما بقدر االقتتال،
 جمیعا االیھ یحتاج التي الجدیدة، والتسییر القیادة وأنماط والموجھة، المحركة

 یادتھالق تتطلع التي الشعوب لحم إعادة أي جدید، من المدنیة السیاسة بناء
 المصالح متضاربة جماعات الى تتحول أن قبل موحدة، وطنیة كجماعات

 .المكان سوى بینھا الرابط واألفكار، والقیم واآلراء
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 لىع یقضي أن ویستطیع االمكانیة لدیھ طرف أي أن في شك ھناك ولیس
 ةصعوب دون قادرة الدولة على المسیطرة التخبة إن. أصر إذا اآلخر الطرف

.  منثوراً  ھباءً  المجتمع من تجعل وأن معارضة، قوة أي وجود تلغي أن
 ماعيالج الوطني االلتزام عن تخلت إذا المعارضة القوى تستطیع وبالمثل

 وتجعل األساس من الدولة أركان تھز أن الحاسمة المواجھة إلى دفعت أو
ً  منھا  يالینبغ لكن االتجاه، ھذا في الواقع في نسیر ونحن.  محروقةً  أرضا

 ارالحو شرعیة إن. والاقتصاد والسیاسة والجماعة أمة عن ال الحدیث عندئذ
 .الكارثة ھذه مثل لتجنب السعي في بالضبط قائمة

  

 اومةالمق على بالقدرة كبیر وھم ضحیة العلمانیة النخبة التزال، ولألسف
 ھا،ل الدولي النظام دعم من واثقة أصبحت فقد. وشرط ظرف أي في والبقاء

 عملیة حلول إیجاد بإمكانیة العام للرأي التلویح في الدعم ھذا أھمیة ومن
 التفاھم أو التعاون أو االستثمارات طریق عن سواء القائمة، للمشكالت
 في األساسیة ورقتھا الواقع في المعونات ھذه وأصبحت. والمعونات

 عمد من تتلقاه ما أن اإلسالمیة النخبة تشعر وبالمقابل. الراھنة معركتھا
ً  لھا یضمن حتى الكفایة فیھ بما كبیر جماھیري أو شعبي ً دائ تفوقا ً  ما  وحاسما

 شكلالی الخارجي الدعم أن التجربة أثبتت ما مثل لكن. الراھن الصراع في
 الشعبي دالتأیی أن الوقائع تثبت المتوسط، حتى وال البعید المنظور في حالً 

 دولوال للسلطات واستفزاز وتحد ضغط قوة الى الحاجة من ینبع أن یمكن
 الحرفي بالمعنى واع معارضة برنامج یجسد مما أكثر القائمة، المنھارة

 بقدر ةالسلط بدیل تكوین ھنا یعني ال المعارضة مفھوم أن یعني وھذا. للكلمة
 ما ةممارس من ومنعھا تقییدھا أو تدمیرھا في والرغبة منھا االنتقام یعني ما

. المساواة وعدم والتمییز واالضطھاد والقھر القمع أي لھا، ماھیة أصبح
 تدمیروال التمرد روح تفاقم المعارضة في إذن التوظیف ھذا یعكس أن ویمكن

 أن والشك. العامة السیاسة وإصالح السلطة ترمیم إرادة یترجم مما أكثر
 تجربة وغیاب الدولة مع السلبیة التجربة من نفسھ ھو نابع الموقف

 لم جمھور على وجدتھا فكرتھا وفتوة عندنا، الحدیثة السیاسیة المعارضة
 مسؤوللل واالستسالم للقوة والخضوع السلطان عبادة إال السیاسة من یعرف

 .لھ والتذلل الحاكم أمام والخنوع
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 الحوار عوائق

  

 ھ،ب ونعتقد نراه كما الحوار شرعیة تقیم التي األسس ھي ھذه كانت إذا لكن
 تقدمھ؟ تعیق التي والموضوعیة الذاتیة العوامل ھي فما

  

 مشاكلنا، مواجھة في تشبثنا الحوار ھذا تعیق التي الرئیسیة األسباب من لعل
 ھبیینمذ تصورین أو بنموذجین والسیاسة، الدولة بناء مشاكل مقدمتھا وفي

 لإحال یعني الذي الدینیة الدولة نسمیھ ما نموذج معاً، ومستوردین جامدین
 داةأ أو كنیسة الدولة جعل أي الدولة، في السیاسة مفھوم محل الدین مفھوم

 موالتفاھ الحیاة عناصر كل إخضاع من ذلك علیھ ینطوي ما مع للكنیسة،
 ایةلغ المستویات، كل وعلى المجتمع، في والتنظیم واإلبداع والتضامن

 الدین رجل سلطة ھي واحدة لسلطة النھایة وفي دینیة، أنھا نعتقد واحدة
 لقیمل الوحید المقر الدولة في یرى الذي العلماني والنموذج البابا، أو الحاكم
 ً  لبابویة،ا للكنیسة المماثل والبدیل اإلنساني لالجتماع الوحیدة والغایة جمیعا

 والمعارضة المناقضة والتجریبي والموضوعي المادي العقل مملكة أي
 حوالت قد النموذجین ھذین أن والواقع. الروحیة وقیمھا البابویة هللا لمملكة

 سجنین بحاوأص والغوغائي الشمولي الفكر وتكوین والقطیعة للتقسیم أداة إلى
 للعالقة فھمنا تجدید موضوع في والجدي والسیاسي العقالني للتفكیر حقیقیین

 ببوالس. نفسھا العالقة ھذه وتجدید المدني، االجتماعي والنظام الدین بین
 من نوع إلى حولھما قد حولھما من والسیاسي العقدي الصراع أن ذلك في

 حركة تناقضات طمس على تعمل جاھزة أنماط الى أو األصنام، المفاھیم
 كشفوال الحركة ھذه لفھم نظریة أداة تكون أن بدل الملموس التاریخي الواقع

ً  واالجتماعي الدیني الشعور تطور حاجات عن  ھذا في ساھم ومما. معا
 الدین ینب العالقة حول الجدال في المتبع المنھج للمفھومین، الدائم التصنیم
 ھایطرح كما المشكلة ھذه مواجھة تجنب على یزال وال یعتمد والذي والدولة،

 بین یمیةوق نظریة مقارنة إلى وتحویلھا نفسھ، والتجریبي التاریخي الواقع
 حل إلیجاد اجتھاد من الموضوع یتحول وھكذا. واألخالق للقیم منظومتین

 فسھ،ن السیاسي االجتماعي الواقع تطور خالل من تتطور حقیقیة لمشكلة
 ألةمس إلى لھ، المنظمة والقواعد القیم في النظر إعادة من علینا یطرحھ وما
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 قدیمة نھاأل الشر أو حدیثة، ألنھا الخیر فیھا نعتقد قیم بین بالمطلق اختیار
 .بالعكس العكس أو

  

 النقاش لالیقب جاھز كنموذج العلمانیة أو اإلسالمیة الدولة تبدو الحالتین وفي
 نقول كادن وطویلة، معقدة تاریخیة سیرورة كان فیما. التغییر أو التعدیل وال
 حسب ةومختلف متعددة وتسویات نفسھ، األوروبي المجتمع في بعد، تنتھ لم

 حولیت الحدیثة، والدولة العلمانیة فكرة تطور أعني مجتمع، وكل قطر كل
 والتاریخ الواقع على تفرض جاھزة صیغة إلى السجالي المنھج في

 قیةالحقی المشكالت إدراك عن واإلسالمي العربي الفكر وتعیق والمجتمع،
ً  السیاسي والتطور الدیني التطور واقع یطرحھا التي والمعقدة  مجتمعلل معا
 كنوذجین اإلسالمیة والدولة العلمانیة الدولة موضوع أخذ إن. العربي

 السعيو الفعلیة، وحاجاتھ الواقع رؤیة رفض إال الحقیقة في الیعني جاھزین
 .الواقع ھذا على تجریدیة تصورات فرض إلى ذلك بعكس

 

 حركة مواكبة من واإلسالمي العربي الفكر المنھج ھذا یحرم ما وبقدر 
 لىإ التوصل إمكانیة من ویمنعھ المجتمع، في الحقیقي والتحول الصراع

 دفع لىع القدرة یفقده االجتماعي، التطور یحتاجھا التي العملیة التسویات
 الدوران يف یستمر ویجعلھ تأثیره، ویضعف التغییر، نحو الواقعیة الحركة

 تالباالس من واإلسالمي العربي الفكر تحریر فإن ولذلك. مفرغة حلقة في
 رغی أو الخاطئة الحلول نحو المیل عن بھ االبتعاد شرط ھو جاھزة لمفاھیم

 بحثال إلى ودفعھ اإلبداعیة طاقاتھ تفجیر على مساعدتھ ثم ومن المنتجة،
 من التولد والمدنیة االجتماعیة فالنظم. والجدیدة األصیلة الحلول عن

 یة،النظر المفاھیم بھ تتسم الذي العقلي االتساق درجة كانت مھما المفھوم،
 لواقعا یحتاجھا التي العملیة والحلول والتسویات الصراعات من تولد ولكنھا

 التي اتالغای تحقیق في ویتقدم تجربتھ یستكمل حتى المجتمع ویحتاجھا
 .لنفسھ رسمھا

  

 أو لمقصودا والتصنیم العقائدي االنغالق منطق من الشقاق الیتغذى بالتأكید
 اإلصالح إرادة انعدام من أیضا ولكن النظریة واألدوات للمفاھیم العفوي

 زایدوت الجمیع على المخاطر تفاقم إلى یقود ما وھذا. تغییر أي من والخوف
 أن المحتمل ومن. مواقفھا تصعید إلى األطراف جمیع ومیل المجابھة، حدة
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 بدل فالمواق في والتباعد والعقائدي الفكري االنقسام من مزید نحو إذاً  نتجھ
 لقیام زمالال العام االجماع لبناء المختلفة النظر وجھات بین التقارب یزید أن

 صدرام نفسھ ھو یصبح فالصراع. األولي السلمي والتنافس السیاسة حقل
ً مع المجتمع ویواجھھ الدولة تواجھھ الذي والعام الحقیقي المأزق لتعمیق . ا

 وھكذا. ھل المقترحة الالعقالنیة والصیغ والبرامج الحلول تفاقم إلى یقود وھو
 حلیفةال القوى تعبئة إلى إال التھدف شعارات تكون أن إلى الحلول ھذه تمیل
 .الوطنیة الجھود وتفتیت المجتمع تقسیم ثم ومن

  

 المعارضة أوساط في اإلسالمیة الحركات شھدتھ الذي الكبیر فالتطور
 السلطة مستوى في مماثل بتطور یترجم لم عموماً، الشعبیة واألوساط

 الشعور من الوضع ھذا یزید ما وبقدر. الوطنیة القرارات في والمشاركة
 انیةبإمك الجمھور لدى الشك یتعمق اإلسالمیین، المناضلین لدى باإلحباط
 تنتظره ما ھو وھذا. نفسھا اإلسالمیة التیارات وتشتت بانقسام ویھدد التغییر،

. لمعركةا كسب بذلك تستطیع أنھا منھا اعتقاداً  المنافسة، النخبة الواقع في
 في ،سیاسیة كقیادة العلمانیة النخبة مواقع انھیار مشكلة إلى یضاف وھكذا

 ةالنخب تحول خطر الماركسیة، والیساریة والوطنیة القومیة تنویعاتھا
 ھدر ھي ةوالنتیج. والمجتمع الدولة بتفجیر تھدد موقوتة قنبلة إلى اإلسالمیة

 بحق على المجتمعات وفتح باألخرى، واحدتھا وتحییدھا الوطنیة القوى
 ةاإلراد توحید أو القوى لجمع إطار أي بلورة على فیھا قادرة غیر مجھولة،
 رفوبص بأكملھا، القائدة النخبة شرعیة دمار إلى ذلك من أبعد ثم. الجماعیة

 ینھاب فیما التفاھم على القادرة النخبة أي وخالفھا، اختالفاتھا عن النظر
 الدولة ةلقیاد الكبرى المسؤولیات تحمل على بقدرتھا العام الرأي ثقة وكسب
 باألدوات والتحكم الخارجیة التحدیات ومواجھة االقتصاد آلة وتسییر

 .الدولي الواقع مع التعامل على المقدرة أو العالمیة االستراتیجیة

  

 االقتصادي التقدم آلفاق الراھن االنسداد من الخروج فرصة كانت إذا لكن
 للخروج ةوالسیاسی النفسیة الشروط تأمین على بقدرتنا مرتبطة واالجتماعي

 جو من الخروج أجل من نراھن أن نستطیع ماذا فعلى السیاسیة، األزمة من
 التي العامة والمفاوضات السیاسة عصر في والدخول والتصفیة، االقتتال

 للعمل العملیة یغالص لبلورة الوحیدة الحقیقیة الفرصة الیوم إلینا بالنسبة تشكل
 طرق كل في الوطنیة الوحدة تكوین إعادة نتیجتھا تكون لن التي الجماعي

ً  تعني سوف وإنما فقط  عربيال الجماعي بالعمل االرتفاع على القدرة أیضا
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 أخالقیة من تبقى ما على نراھن أننا ھو جوابنا جمعاء؟ األمة مستوى إلى
 ھذه أن ذلك اآلخر، البعض عند دینیة أخالقیة ومن البعض عند وطنیة

 بالمصالح التضحیة شرط الراھن، الوضع تجاوز شرط ھي األخالقیة
 في واالندماج االنھیار، مخاطر رؤیة عن تعمي التي والجزئیة الصغیرة
 الوعي بناء نعید أن یمكننا فقط األخالقیات ھذه وعلى. جماعي مشروع

 وند منھا بأي نضحي أن النستطیع فنحن. والبذل التضامن وحس الجماعي
 وند بل المختلفة، والتجمعات الجماعات وتقریب توحید فرصة نخسر أن
 خالقیةاأل منابعنا تعبئة من نتمكن لم وإذا. ذاتھ العربي الفرد وحدة نخسر أن

 یب،القر المستقبل في وال اآلن ال أمل، أي لنا فلیس عندنا، ما كل وھي ھذه،
 جرح الحوار ھذا یشكل أیضا المعنى وبھذا. اقتصاد أو سیاسة أي بناء في

 من كان اذا فیما لمعرفة أي ذاتھا، الوطنیة إرادتنا وجود المتحان المحك
 .الدائمة الحرب بدل متسقة جماعیة إرادة تولید بعد الممكن
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 وشروطھ الحوار قواعد 

 السیاسة بناء أو

  

ً  الحوار یكون حتى  أن البد عملیة نتائج إلى الوصول على وقادراً  ممكنا
 ھذه مقدمة وفي. ومعقولة علیھا متفق وشروط واضحة لقواعد یخضع

 :الشروط

ً  الحوار یكون أن -1  اق،واالتف الخالف یكون أن أي. عقائدیًا ولیس سیاسیا
 واألشخاص األفكار من الیتخذ سیاسیة، قاعدة على اإلجماع، تحقیق أو

 الملھمة العقائد في أو المسلمات في الحوار رفض یعني وھذا. لھ محوراً 
 والصیغ البرامج بمناقشة وااللتزام كانت، مھما والقوى واألحزاب للناس

 ھو اسیةالسی حیاتنا یھدد ما أخطر ولعل. المقترحة السیاسیة والحلول العملیة
 حتكارا عن للدفاع شعاراً  العلمانیة استخدام إلى الیوم العلمانیة النخب میل

 اإلسالمیة الدولة جعل إلى اإلسالمیة النخب ومیل أخرى، بوسیلة السلطة
 العامة، الشعارات إن. ذاتھا السیاسیة الحقیقة أو الدولة لمعارضة شعاراً 
ً  تكون أن الیمكن علمانیة، أو إسالمیة كانت سواء ً  موضوعا  للحوار صالحا

 في لینالعام للناس حرة قناعات مصدر تبقى، أن والبد بقیت، وإن السیاسي،
 البرامج ھي النقاش موضوعات إن. لھم وإلھام وحي ومنابع السیاسة،
 ھذه يوف. العلمانیة الفكرة من أو اإلسالمیة الفكرة من المستلھمة السیاسیة

 في وال تلك، أو العقائدیة ھذه شرعیة في للنقاش سبیل ھناك لیس الحالة
 لىع إال الیقوم الناجح الحوار إن. علیھا تقوم التي المعرفیة األسس صحة
 ومن .التسلیم وال اإلیمان فیھا والیدخل مباشرة للعقل تخضع عملیة أمور

 یكون أن عن ھذا یكف النقاش في اإلیماني الموضوع فیھا یدخل التي اللحظة
ً  أي سیاسیاً،  واتخاذ یاسةس تنفیذ الى تقصد عملیة تسویة إلى للتوصل ھادفا

 قیقةالح إلى الوصول ھذفھ فكري أو عقلي أو عملي نقاش إلى ویتحول قرار،
 رسةالمما النقاش ھذا مكان ولیس. لقضایا التنظیر أو بمبادئ التبشیر أو

 إن . صانعیھا على والجھد الوقت وإضاعة بتخریبھا یھدد ھو بل ، السیاسیة
 ةلبلور اجرائیة عملیة آلیة فھي ، مسلمة والغیر مسلمة ال التكون الدولة

 تكون نأ یمكن التي الجماعات حیاة لتنظیم العملیة الحلول وصوغ السیاسات
 ولكن ةدول والیقودان سلطة، الیحتالن والعلمانیة واإلسالم. مختلفة أدیان من

 تقع ھموعلی. ذلك یفعلون الذین ھم علمانیین، وغیر علمانیین من المسلمین،
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 موالقی للشریعة  المختلفة والمعاني المفاھیم وتقویم فھم إعادة مشكلة
 حصل ما منظور من باإلسالم، العصور عبر ارتبطت التي أو اإلسالمیة،

 المھمة ھذه ولیست. والسیاسي المدني االجتماع مفاھیم في تغیرات من
 جمیع من مطلوبة ولكنھا الدین، رجال على أو اإلسالمیین على مقصورة
 یتحول لكذ عدا وفیما. لألمة والسیاسیة والروحیة الفكریة القیادة في العاملین
 یتوتفت األمة تقسیم بھ یقصد شعار، إلى العلمانیة تتحول كما اإلسالم

 نظیمت على المساعدة منھ یقصد مما أكثر السلطة، القتسام كوسیلة الجماعة،
 والناجعة الفعالة الحلول لبلورة المثلى القیم واستلھام األمة مصالح

 .واالنسانیة

  

 لعاما الرأي لدى المیل یزداد االقتتال یثیرھا التي والمخاوف التمزق فأمام
 ي،العقائد التفاھم في العمیقة اآلمال مع یتوافق للحوار مفھوم صوغ إلى

. خالفال تجاوز أو نقول كما والنزاعات الخالفات ونسیان الفكري، والتوحید
ً  حیث العربیة، العربیة العالقات مستوى على نعیشھ ما وھو  غطىت ما غالبا

 تنخر ضاتالتناق فیھ تظل الذي الوقت في الشكلي التفاھم من بقناع الخالفات
 أن نيیع وھذا. لضبطھا وسیلة أي إلى التوصل یتم وال العربي، الجسم في

 نبی والتوفیق المصالحة وال نظریات بین التقریب لیس الحوار ھدف
 أو ماض خالف تصفیة الى الیقصد وھو. قیادات أو نخب أو أشخاص
 وھ كما مضى عما هللا وعفى اللحى تبویس من نوع إلى والوصول حاضر،

 ولیتح العالقة الخالفات وإزالة التسامح ضرورة عن الحدیث إن. اآلن علیھ
 لضبط االختالف اطار تأسیس المقصود یكن لم إذا ساذجة، آمال الى

 سةمناف الى اقتتال من الصراع تحویل جدلیة وخلق المستقبل، صراعات
 حول الجدي التفاھم یستدعي وھذا. مشتركة وطنیة أھداف تحقیق على

 ودوج فبدون. للجماعة الموحدة والثوابت الكبرى الوطنیة السیاسة أھداف
 وطنیة ساحة بناء الممكن من لیس السیاسیة للنخب مشتركة أھداف

 يالینبغ الحوار أن والمقصود. بینھا فیما وطني حوار أو تفاھم وباألحرى
ً  شیئ، في ذلك والیجدي یكون، أن  نإ. مستحیلة أھداف أو أوھام وراء سعیا

 یة،السیاس األمور من لیست والسیاسات والمفاھیم والعقائد الرؤى توحید
 لتيا ذاتھا السیاسي التفكیر لروح بالعمق مخالفة وفرضیة كفكرة وھي

 ھدافواأل واالعتقادات المصالح في التمایز بموضوعیة االعتراف تفترض
 .نفسھ الوقت في االختالف ھذا في وحقھم الناس وجماعات أفراد بین
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 التصور ھذا عن التخلي على ذلك من بالعكس یقوم حوار أي نجاح إن
 فاقاالت الى یھدف كان إذا إال ثماره یؤتي أن الحوار والیستطیع. الطفولي

 غاءإل إلى الیھدف الحوار أن یعني وھذا. الخالف لضبط العامة المبادئ على
. بدایةال منذ الرھان خسرنا ذلك غیر منھ فھمنا فإذا. تقنینھ إلى ولكن النزاع

 یھدد وأ السیاسیة، المجاالت في یبعث التقلیدیة المصالحات إلى السعي إن
 لعاما الرأي تربیة إلى ویدفعھم الزعماء، بین والمساومة الریاء روح ببعث
 المطروحة، الخالف وموضوعات المشكالت فھم وعدم الواقع، إنكار على

 مراقبة عن بمنعزل ، سري عالم في یجري الحقیقي الصراع ویجعل
 ممكن وغیر أخالقي ال صراع إلى الصراع ویحول وتدخلھ، الجمھور
 وال شةالمناق تقدم في یساھم أن لھذا یمكن وال. بالفعل یحلھ أن بدل الضبط،

 من ،والسیاسي العقائدي التوحید عن والبحث. العربیة السیاسة تطور في
 قبةالح مخلفات أحد ھو والعقائدیة، النظریة والتسویة المصالحة نظر وجھة

 غیاب على العالمات وأحد الواحد، الحزب بطابع طبعت التي الماضیة
 تقوم ھاوكأن تبدو كانت التي الوطنیة، الوحدة على والخوف السیاسي النضج

 كمیدان ھاذات السیاسة استبعاد یعني ذلك وكل. العقائدیة الوحدة على باألساس
 لحوارا ھدف إن. االجتماعیة والتسویات االجتماعي للتنظیم ومستقل متمیز

 الجمیع من مقبولة قواعد إلى التوصل یكون، أن وینبغي ھو، األساسي
 مرةمد أھلیة حرب إلى التحول من لمنعھ الضمانات ووضع الصراع، لتأطیر
 اسةالسی میدان لحمایة ضمانات وضع باختصار یعني وھذا. باردة أو ساخنة
 استبدالھاو والصراع، التنافس في السیاسیة باآللیات التضحیة وعدم ذاتھا،
 .واألبویة المشیخیة بالمصالحات أو العسكریة باآللیات آخر أو لسبب

 لمي،س إطار في التنافس أي السیاسة، بأن لمسبقا االیمان ذلك ویستدعي
 الطبیعي اإلطار ھي والقھریة، القمعیة بالقوة العالقات حسم وتجنب

 الحقیقي المعنى ھو وھذا. والعامة الوطنیة الشؤون تنظیم في والرئیسي
 .المقبل بيالعر السیاسي النظام لبناء كأساس وترسیخھا بالدیمقراطیة لإلیمان

  

ً  حواراً  یكون أن -2  االعتراف بداھة یتطلب وھذا. أحداً  الیستثني جامعا
 شرعیة،لل كأساس القائم، السیاسي الواقع مع التعامل أي المتبادل السیاسي

 والضمائر للعقائد علنیة أو ضمنیة ومحاكمات مسبقة وأحكام اتھامات دون
 تفاقا إلى الوصول الجمیع على یتحتم التي األولى المسألة ولعل. واألھداف

 اإلشكالیة ھذه من للخروج السیاسیة المشروعیة معنى تحدید ھي حولھا
 من روجبالخ العقالني التفكیر عرقلة في األول العامل تمثل التي الخطیرة

 لمجالا ھذا وفي. والدینیة العلمانیة بإشكالیة أعني والشقاق، التنابذ دائرة
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 على واالتفاق عنھا الواضحة واإلجابة الجوھریة األسئلة طرح عن المحید
 وجود ھل األسئلة، ھذه ومن. عنھا والتعبیر ترجمتھا في محددة مفاھیم

 كانت ةإسالمی السماویة، العقائد تستلھم التي السیاسیة األحزاب أو الحركات
 والدولة، السیاسیة العقیدة أي العام، اإلجماع نظر وجھة من مشروع ال، أم
 ذاھ نوع كان مھما الدین، ومعالم بمبادئ نفسھا تصبغ التي السیاسة أن أم

 ھوتطرح تتصوره كما الدستور، مع ومتعارضة بدایة، مرفوضة الصبغ،
 إذاو عنھا؟ العربي الوطن في السائد المفھوم أو العلمانیة، األوساط بعض

 اھيم أي والسیاسة، الدین بین التداخل حدود ھي فما باإلیجاب، الجواب كان
 أن لقب العربیة، السیاسة في بھما المسموح االستثمار أو االستغالل درجة
 ضيوتق االلھیة، العصمة تدعي سلطة بناء خطر إلى االستغالل ھذا یتحول

 مع یاسیةالس النخبة تماھي وإلى الدین، تطبیق باسم السیاسة على نفسھا ھي
 رادةإل مصادرة كنسیة سلطة الى الدین تحویل مصدر وھو الدینیة، السلطة
 مثل خطر من للحد المطروحة الضوابط ھي ما أي وعقلھ؟ الحر اإلنسان

 اإللھیة، عصمتھم الیطرحون اإلسالمیین أن طالما دائما الممكن التحول ھذا
 یخطئون الدنیا، ھذه أمام والتخاذل للضعف معرضون أنھم ویعترفون
 للضعف معرضون أنھم كما وھفوات وطموحات مصالح ولھم ویصیبون،

 الخطیرة؟ السلطة اغراءات أمام والتخاذل

 

ً إ بالفعل یعصمھم اإلسالمي إیمانھم أن یعتقدون اإلسالمیون كان فلو  طالقا
 ظھور خطر أمام أننا الحالة، ھذه في نشك، ال فنحن والھوى، الخطأ عن

 سلطةال إن. اإلسالم حاربھا الذي الدقیق بالمعنى المعصومة الدینیة السلطة
 إلى إذن وتحتاج أفراد، بشر سلطة ھي ال أم العقیدة إسالمیة كانت سواء
 أن لوالتقب واحد بشكل الجمیع على تنطبق القواعد وھذه لممارستھا، قواعد
 التي البائدة األنظمة نمط نحو انتكسنا وإال متدین، وغیر متدین بین تمیز

 الذین میعج یفعل كما وتفكیكھا، منھا للتخلص الھائلة التضحیات نقدم النزال
 لسیاسیةا الصیغ مناقشة علینا ینبغي وعندئذ. أمثالنا من قبضتھا في وقعوا

 بھا بلنق أن یجب صیغة على نتفق وحین. الضوابط ھذه تحدد التي الخاصة
. ومصالحھ منا طرف كل حاجات حسب ونفسرھا أھوائنا، مع نكیفھا وال ندیا
 مشتركة عامة مبادئ إلى التوصل ھو الوطني السیاسي العمل جوھر إن

 ناءب نستطیع لن ذلك ندرك لم وما. بالتساوي الجمیع على وتنطبق واحدة
 ما لك إن. معزولة صغیرة قریة دائرة في ولو للتعامل، یصلح ثابت اطار

 خالقیةأ نطور أن ھو الكبرى العقائدیة أزمتنا عن للتعویض فعلھ نستطیع
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 فرض على قادرة أو ومحترمة، ومعقولة مقبولة ثابتة مبادئ أي سیاسیة،
 .واالجتماعي الجماعي العمل میادین كل في احترامھا

  

 مياإلسال السیاسي الوجود بشرعیة المتعلق األول السؤال جواب كان إذا أما
 اھيم وغیرھم، لإلسالمیین للناس، نبین أن علینا الحالة ھذه ففي النفي،
 مدتاست أین ومن ھذه، الشرعیة مفھوم صوغ في إلیھا استندنا التي األسس
 نم الجواب كان وإذا وحدودھا؟ المشروعیة معنى بتحدید الحق نفسھا الدولة
 العالم اتخذھا التي ھي أنھا أو الحدیثة، الدولة ھي العلمانیة الدولة أن نوع

 أو لالعق دولة ھي أنھا أو واالجتماعیة، السیاسیة حیاتھ لتنظیم نموذجا أجمع
 على تتصارع وھي األمة إن. الحالة ھذه في معنى أي لھ فلیس ذلك، غیر

 إلى نظرالت ونشاطھا حیاتھا علیھا تقیم أن ترید التي الكبرى األسس بلورة
 إلى التوصل ھو لھا بالنسبة المھم ولكن ذاك، أو المجتمع ھذا بھ یقوم ما

 الحرب مخاطر عنھا وتمنع قواھا، وتجمع ھي، وحدتھا تضمن عامة قواعد
 وتأسیس العامة السیاسة في الھدف إن. االستقرار وعدم الدائم والصدام
 ستقرارواال السالم ضمان ولكن العقائد ونشر األفكار تغییر لیس الشرعیة

 افيوثق سیاسي اجتماعي، نشاط لكل واألول الضروري الشرط یشكل الذي
 ة،دینی أو كانت علمانیة بھا، الناس وإقناع األفكار نشر إن. آخر وعقائدي
 فیھا یتاح محایدة ساحة أي الصراع، و الحرب في أولیة ثغرة فتح یفترض

 يأ العملیة، والحلول التسویات وإنضاج األفكار، واختمار اآلراء، تبادل
 أو كیرللتف فرصة وال إمكانیة ھناك لیس الحرب جو ففي. السیاسة تأسیس
 .الحوار أو التبشیر أو االقتناع

  

 دون من كلھا، تخضع للمجتمعات، الموجھة العلیا المبادئ أن، یعني وھذا
 الحاالتو الظروف باالعتبار یأخذ تاریخي وصوغ تكییف لعملیة اشتثناء،
 وحتى. ماعواالجت للسیاسة وال للتاریخ معنى یبقى لن وإال العملیة، والحقائق
 وطلشر الشرع في أخضعت الحدود، تطبیق مثل القطعیة الدینیة األوامر
 أتعلق سواء واالجتماعي، التاریخي التعیین ھذا وتجاھل. وملموسة محددة

 المجرد الفكر خصائص من ھو الدین، بمبادئ أو العلمانیة األمربمبادئ
 لنظرا ھو السیاسي والنظر. السیاسي للنظر والمفتقر الواقع عن المقطوع
 متفاھمة وإذن ومبدعة، منتجة فاعلة كأمم والجماعات للمجتمعات المؤسس

 كنت لو:(  بقولھ محمد القرآن خاطب وقد. عاونةومت ومتراحمة ومتواصلة
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 دوقائ رسالتھ وحامل هللا وھونبي ،)حولك من النفضوا القلب غلیظ فظا
 .المسلمین

   

 میعاج لالطراف تسمح التي التعامل لقواعد المنتجة الوحیدة الصیغة إن -3
 نم الراھن العقدي النزاع أو الخالف یتجاوز سیاسي إجماع الى بالتوصل

 اذجالنم مقابل ففي. الدیمقراطیة اعتقادي في ھي االختالف یلغي أن دون
 على ساعدت أن تستطیع صیغة الدیمقراطیة إال ھناك لیس التجریدیة المفقرة
 إعادة ىعل وبالتالي الدینیة، والدولة العلمانیة بین الممزق التعارض تجاوز

 العام الرأي إلى ماالحتكا ھي التي والدیمقراطیة الجماعیة، اإلرادة بناء
ً  لیست األغلبیة، لرأي والخضوع  ینيالد للوعي وال المدني لالجتھاد نفیا

ً م لتطورھما ثم ومن لتعایشھما الوحید اإلطار ھي ذلك من بالعكس ولكنھا . عا
 النسجاما تمام تنسجم التي المثلى الصیغة أنھا نعتقد فإننا ذلك عن وفضالً 

 جماعیةال الروح على وتشدد الدینیة الدولة ترفض التي اإلسالمیة الروح مع
 سوى لنا خیار إذن ھناك فلیس. االنسانیة والعناصر القیم جمیع بین والتعاون

ً  الدیمقراطیة الشرعیة على االتفاق ً  شرطا  إلى الحوار إلیصال أساسیا
 اعدةق على الوطني التعایش وتأسیس الملموسة، والنتائج المطلوبة األھداف

 التنظیمو والتعبیر االعتقاد حریة من الشرعیة ھذه تعنیھ ما بكل الشرعیة، من
 يف الواسعة الشعبیة المشاركة وتعزیز السلطة لتداول عملیة أسس ومن

 وأ العلني، العام النقاش مستوى على سواء العامة، القرارات اتخاذ عملیة
 االعتراف والینفي. مراقبتھ أو التنفیذ مستوى على أو التشریع، مستوى على

 واطار كمبدأ ھالتطبیق المختلفة العملیة الصیغ في النقاش تطویر بالدیمقراطیة
 نم أكثر یؤكد ولكنھ. والجماعیة الفردیة والمبادرة الحریة قیم إلحیاء عام
 أو لقمعیةا أو االستبدادیة والصیغ التقالید من السریع التخلص ضرورة ذلك

 من ةالسلط ممارسة في الیومي خبزنا تؤلف تزال ال التي البالیة األبویة
 یةاالجتماع الھیئات تكاد أو دمرت والتي الدولة، رأس وحتى األسرة مستوى

 لتقت سرطانیة دوائر إلى وحولتھا وتقدمھا، نموھا وأوقفت استثناء، دون
 لعنصر السلطة، ھدف ھو كما حاملة، تكون أن بدل والجسم والعقل الروح
 .التقدم وقیم لعوامل اإلیجابي والتعمیم والتكوین والتنظیم العقلنة

 بمفھوم الوعي تعمیق مجتمعاتنا في الدیمقراطي الخیار ویقتضي 
 ةوالمعارض الحكم في عنھا السائدة بالتصورات النظر وإعادة الدیمقراطیة،

 امالع الرأي على الیوم مطروحة ھي كما الدیمقراطیة مشكلة إن. السواء على
 ةمعارض نخبة بین صراع في طروادة كحصان تستخدم وكأنھا تبدو وأمامھ
 لیس ةوسلط مواقعھ، واحتالل الحكم أقدام تحت من البساط بسحب إال التفكر



 
40 

 

 بالحریات والتالعب علیھا الخناق وتضییق المعارضة قوى دحر إال ھمھا
 وال،األح جمیع وفي. األخرى بالید مضمونھا من لتفرغھا بید تعطیھا التي
ً  ً شعورا الوضع ھذا یولد  الجمیع، لدى الوطنیة المسؤولیة بانعدام عمیقا

 األساسیة بالمشاكل نفسھا المعارضة لدى الحقیقي االھتمام ویضعف
 كان لو كما ویظھرھا البالد منھا وتعاني المجتمع منھا یعاني التي والكبرى

 ة،المعارض و الحكم بین التفاھم عدم ویزید. بالسلطة المشاركة الوحید ھمھا
 نھام البد إجماعات الى للوصول الضروریة والمفاوضات المناقشات وغیاب

 بةالنخ عزل مخاطر من والوطنیة االستراتیجیة الطبیعة ذات المسائل حول
 .لألمة الحقیقي الجسم عن السیاسة في عامةً  العاملة

 

 مناصبال على المنافسة من نوع إلى السیاسة تتقلص أن إلى ھذا كل ویدفع 
 مجتمع ھموم وتمثل ضیقة، حلقة في تجري تكاد أو كلھا تجري والمواقع

 نطبقوی فیھ، التأثیر أو الواسع الشعب جمھور إثارة على قادر وغیر مغلق،
 مقارنةبال بھ تتمتع مما بالرغم ذاتھا اإلسالمیة الحركات على نظري في ذلك
 الجمھور كتلة ولكن. ھناك أو ھنا شعبیة جزر أو مواقع من غیرھا مع

 تزایدوی السیاسیة، النخب نشاط على عاصیة تظل كتلة، ھي بما الشعبي،
 وقیم اتواصلھ وأطر معیشتھا، وسائل أي نفسھا، تنظیم إعادة إلى المیل لدیھا

 داخل أو السیاسي، غیر الدین داخل سواء ذاتھا، السیاسة خارج تعاملھا،
 فویةبع وبلورتھا تنمیتھا إلى تسعى مستحدثة، أو قدیمة وتقالید طقوس

 .الطبیعة على محضة وتجریبیة

  

 سطو في وتمارس تعني التزال السیاسة أن ھو ذلك في الرئیسي والسبب
 یة،السیاس والھویة العقیدة عن النظر بصرف العربي السیاسي المجتمع
 لمجا في والوحید الحقیقي، والجدال الجدل وإن الحكم، على صراع كمجرد
 بما بالمجتمع اھتمام أي للسیاسة ولیس الدولة، وفي الدولة حول ھو السیاسة

 وینبغي نیمك وثقافي، واجتماعي وأخالقي قانوني مستقل وتكوین تشكیل ھو
 العمیق التوجھ إن. السلطة عالقات صوغ إعادة أجل من وعلیھ فیھ العمل
 فكرة لىع یقوم مازال العربیة المجتمعات في بالسیاسة العاملة للنخبة والدائم

 یسول. االجتماعي التغییر إلحداث كوسیلة الدولة،/ القلعة على السیطرة
 المعارضة بین والجدل الحوار لتطویر عملي أو نظري جھد أي بعد ھناك

. مجتمعال في مواقع احتالل على المعارضة أطراف بین وللتنافس والمجتمع،
 دولةال على السیطرة مفھوم من یتغذى یزال ال السیاسة مفھوم أن یؤكد وھذا
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 والرابح رالمنتص غنیمة ھي التي السلطة أي الغنیمة، اقتسام وسیلة باعتبارھا
 ً  .سیاسیا

 

 بیةتر كإعادة السیاسة مفھوم العربي، السیاسي الذھن في بعد یدخل فلم
 لتيا واألخالقیة والقانونیة العقلیة لألطر وترسیخ تجدید وإعادة اجتماعیة،

 للمشكالت المسؤولة والمواجھة والفرد، المجتمع وتقود وتوجھ تنظم
 النخب ممارسة جاءت وقد. المجتمع على المطروحة والتحدیات والمسائل

 النظمب للخروج تطبیقھ وحاولت الدیمقراطیة، شعار تبنت التي العربیة
 الضیق المفھوم ھذا لتؤكد التاریخیة، الشرعیة اھتراء مأزق من الراھنة
 لیس ةبالدیمقراطی المقصود أن مؤكدة السیاسي، للعمل والتكتیكي والنفعي

 تبعدةالمس لألجزاء العملیة المشاركة أو السلطة رجال تغییر سوى آخر شیئا
 لىإ الوصول في المسؤولیة من كبیراً  جزءاً  أن أخیراً  یعني وھذا. فیھا منھا

ً  یقع العربي الوطن في الدیمقراطیة تعیشھ الذي الوضع  لمعارضةا على أیضا
 .الرسمیة النخبة على فقط ولیس الحكم أروقة خارج العاملة والنخبة

 

 على لعملا بمبدأ اإلسالمیین تسلیم بالدیمقراطیة القبول یتطلب ما وبقدر 
 نم یتطلب الدیمقراطیة، والدولة الشرعیة قاعدة خالل من السلطة تغییر

 یاسیةالس بحقوقھا اإلسالمیة للحركات االعتراف بالمقابل العلمانیة النخب
 التي العملیة للتسویة الوحید اإلطار ھو وھذا. مساومة أو مراوغة دون كاملة
 لوطنيا المناخ خلق اتجاه في القطیعة وتجاوز المتبادلة الثقة ببناء تسمح

 . إقصاء أي تحریم یعني وھذا. المطلوب

 

 بقدر الإ تقوم أن والیمكن الطلب، حسب نختارھا بقوى التبنى فالدیمقراطیة
 ولیس. عاملللت كقاعدة ومبادئھا بقیمھا وتسلم فیھا العاملة القوى جمیع تقبل ما

 ناأن كما ، الخارج من نستوردھا قوى على دیمقراطیتنا نبني أن بإمكاننا
 الشرعیة خارج تعیش األكبر السیاسیة القوى بقیت إذا نبنیھا أن النستطیع

 يشرع عمل إلى السیاسي العمل تحویل في النجاح فعلى. ضدھا تعمل أو
ً  یتوقف الشرعیة وضمن  ھةمواج قدرتھاعلى وازدیاد الدولة استقرار أیضا
 القوى إدماج في ننجح أن فإما. واالجتماعیة االقتصادیة األخرى المشاكل

 بعد نال الممكن من لیس بأن نقر أو الدیمقراطیة نظام في المحلیة االجتماعیة
 لوتداو النقاش دائرة توسیع النجاح ویقتضي. األھلي السلم مناخ دخول
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 رافلألط تتیح حقیقیة اتفاقات إلى والتوصل األطراف جمیع بین الرأي
 قوةوال االستقرار للدولة تضمن كما فیھا، الدخول السلطة عن المستبعدة

 لسیادةا تعریض أو الفوضى ومنع القانون وتطبیق الشرعیة لصیانة الالزمة
ً  ویقتضي. للتھدید واألمن  لورةب ضرورة المختلفة النخب تدرك أن أیضا
 الحكم، تخلىی وأن الجدیدة، القیم على وتكوینھ الجمھور لتربیة حقیقیة سیاسة

 .والعسكریة األمنیة السیاسة منطلق من المعارضة مع التعامل حكم،عن أي

  

 الجماعات على الدیمقراطیة غیر الجماعات انقضاض من الخوف كان وإذا
 عن تتحقق أن الیمكن الخطر ھذا مقاومة فإن ومشروع، جدي الدیمقراطیة

 فتھمیش. المشاركة من والحد مضمونھا نفسھا الدیمقراطیة إفراغ طریق
 مشروعیة لدیھا یؤسس الذي ھو وعزلھا والجماعات السیاسیة القوى

 لشعورا ویفقدھا االنقالبیة، النزوعات لدیھا وینمي السلطة على االنقضاض
ً  ، العمومیة بالمسؤولیة  لعدیدا في الماضیة العقود في لدینا حصل كما تماما

 الجماعات ھذه دفع خالل من یمكن بالمقابل، لكن،. والحاالت األقطار من
 اسیة،السی والحیاة الوطنیة المسؤولیات في اإلیجابیة المشاركة إلى نفسھا

 ماعياالجت للتغییر مشروع إلى نفسھا الدیمقراطیة تحویل خالل من وكذلك
 یقود ذيال التفاوت حدة من والتخفیف السلمیة النزوعات تشجیع واالصالح،

 .والمتبرم الثائر بالجمھور تغذیتھا الى
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 ومرتكزاتھ الحوار آفاق

  

 نحو وبقوة، نفسھ، العربي الواقع یتجھ واإلحباطات المخاوف كل من بالرغم
 صفر خلق إلى بالتالي ویدفع الخالف، موضوع المسائل من العدید حسم

 لعاما الرأي في اإلجماع یشبھ ما الیوم ھناك أن اعتقادي وفي. للحوار أفضل
 قالتدقی أجل من منھا، االنطالق یمكن ثالثة، جوھریة ثوابت على العربي

 ھي وھذه .وتحسینھا بلورتھا ینبغي التي التاریخیة الصیغ وتطویر فیھا
ً  نجاحھ إمكانیة في التفاؤل عوامل  .أیضا

 كإطار یةاإلسالم العربیة الثقافیة بالھویة المبدئي االعتراف الثوابت ھذه أول
 والدین ةبالثقاف المرتبطة والتوجھات السیاسات كل فیھ تندرج ورئیسي عام

 الھویةب ومساو مواز بشكل االعتراف المقابل وفي الوطنیة، الذاتیة وتطویر
 ان فكما. بحقوقھا المساس وعدم للجماعات والدینیة القومیة الثقافیة

 حساب لىع یكون أن ینبغي ال االسالمیة العربیة الثقافیة بالھویة االعتراف
 وقبالحق االعتراف یستخدم أن ینبغي ال كذلك االخرى، الفرعیة الھویات
 ألمةا لحرمان ذریعة الجزئیة أو الفرعیة الثقافات لھذه االزدھار في الكاملة

 أو للتقسیم وسیلة الخاصة الحقوق ھذه جعل أو واضحة، ثقافیة سیاسة من
 تالثقافا إن. ومكوناتھا عناصرھا تعددیة باسم الھویة عن للتخلي الدعوة
 إلسالميا العربي الطابع نفي على بالعمل نفسھا تؤكد أن لھا الیمكن المحلیة
 سةسیا كل فإن ذلك وبدون. معھ واالنسجام معھ بالتفاھم فقط ولكن لألمة،
 علیھ نكا كما تتحول األطراف جمیع بین التسویة أو التوازن تدعي ثقافیة
 انتصار ةالطبیعی نتیجتھ التكون الھویة عن متبادل تخل إلى لبنان في الحال

 المسیطرة بیةاألجن بالثقافة المتمسحة الطائفیة ثقافة ولكن الفرعیة الثقافات
 ھذا حول العام الرأي لدى الحاصل اإلجماع أن والواقع. بھا والمحتمیة
ً  صداه وجد قد الموضوع  لیزا ما لكنھ الحاكمة، النخب مستوى على شكلیا

 االنتقال مطلوبوال. وخدمتھ بترسیخھ تقوم التي العملیة للسیاسات بشدة یفتقر
 المادي االستثمار زیادة أي ، تطوره على العمل إلى الطابع تأكید من

 والحیرة التردد حالة من نھائیا الخروج أجل من المجال ھذا في والمعنوي
 حریروت األخرى، المسائل من للتفرغ أسسھا، وترسیخ الھویة، على والقلق

 حسمی لم الذي الشخص أن ذلك. لألفراد واألدبیة الفكریة االبداعیة الطاقات
 ستحیلت العام، والروحي التاریخي وانتمائھ األساسیة ھویتھ موضوع في بعد

 .قلیدوالت إلاقتداء إال لھ یبقى وال االختیار علیھ ویستحیل الحركة علیھ
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 لىع المستفحلة االقتصادیة األزمة موضوع في اإلجماع ھو الثاني والثابت
 لورةب على السریع العمل وضرورة السابقة، قتصادیة اال السیاسات فساد

 حسب یرتس ال أي لھا، مبدأ المتناقضة العقائدیات من التتخذ جدیدة، سیاسات
 لفردیةا المبادرات لدفع الوسائل بجمیع تسعى ولكنھا العقائدیة، الدغمائیات
 واقتصاد حكومي اقتصاد بین الخیار مسألة تعد وباختصار. والجماعیة

 على االقتصادیة القضایا تناول الممكن من وأصبح خالفیة، مسألة لیبرالي
 ذاھ ویشكل. المصالحو القطاعات حسب ذرائعیة، وبروح عقالنیة، أرضیة
 ركزم الماضیة المرحلة في یمثل كان موضوع في للتفاھم حقیقیة فرصة

 .العربیة النخب بین واالنقسام الكبرى والمواجھة الصراع

  

 وأ الفردیة االستبدادیة النظم رفض على اإلجماع فھو الثالث الثابت أما
 كرةف أصبحت فقد. والعسكریة المدنیة الطائفیة، أو القبلیة أو الفئویة

 الجمیع، لدى النھائیة وصیغھا مفاھیمھا بعد تتبلور لم لو حتى الدیمقراطیة،
 والجمھور النخب لدى السیاسیة والممارسة للحكم محبذاً  بل مقبوًال، مبدأً 
 ً  النظر رفبص بینھما، الحوار في للتقدم كبیرةً  فرصةً  یشكل القبول وھذا. معا
 نأ اعتقادي وفي. ال أم بالدنا في مستقبًال  الدیمقراطیة لھذه كان إذا عما

 یغالص ھذه بلورة طریق على للتقدم ضروري العربیة النخب بین الحوار
 يالعرب الوطن إخراج ثم ومن لنجاحھا، الموضوعیة األسس وتركیز العلمیة

 بین لیس الثقة، وانعدام المتبادل والخوف الخانقة السیاسیة األزمة مناخ من
 المنتجینو المستثمرین وبین أیضاً، المجتمع في وإنما فقط، السیاسیة النخب

 نظري يف یتوقف المجال ھذا في الحوار نجاح وعلى. والمثقفین والصناعیین
 لذيا والعملیة الفنیة والخبرات الرسامیل في الحقیقي النزیف من الحد

ً  بإفراغھ یھدد نزیف وھو. العربي الوطن لھ یتعرض  طرهوأ أموالھ من نھائیا
 .دمھ من أي الفاعلة،

 

ً  مدخالً  تشكل الكبرى النقاط ھذه أن في شك ھناك ولیس  دةقاع لبلورة مھما
 یةداخل واقتصادیة، واجتماعیة ثقافیة سیاسات وتنشیط للحوار متینة

 فرص عزیزت اتجاه في وتدفع بأكملھ، المجتمع منھا یستفید مشتركة وخارجیة
 ھو ھوھدف الحوار غایة أن ننسى أن ینبغي فال. واالستقرار الداخلي السالم
 ابغی ولده الذي الخطیر الوضع ومعالجة األزمة بتجاوز یسمح جو توفیر
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 الردو االجتماعي، والتفاوت واألمن التنمیة مشاكل مواجھة في وطنیة سیاسة
 تدمیرب یھدد الذي بالمستقبل األمل وانعدام والمعنویة النفسیة الحاجات على

 بتوفر إال یتحقق أن الجو لھذا والیمكن. ذاتھ الوطني للوجود المعنویة األسس
 ولیس. والتعاون والعمل المشاركة في الواحدة لإلرادة الباعث اإلجماع
 زمةاأل ھذه إال عمیق حقیقي مصدر من النخب بین الراھن والصدام لإلنقسام

 لكاملا العجز وضع في جمیعا النخب تجعل التي واالقتصادیة االجتماعیة
 .اإلحباط من للخروج ناجعة حلول أو بدیل تقدیم عن

  

 حاإلصال روح تشجیع على یعمل ما بمقدار إال للحوار القیمة فإنھ ھنا ومن
 والتناقضات النزاعات تجاوز اتجاه في والدفع والتضحیة، والتغییر

 نظریةال اآلفاق فتح في تنجح لم إذا سیاسة ألي والقیمة. العامة والصراعات
 الملموسة الحیاتیة المطالب ومواجھة التنمیة وتیرة السترجاع والعملیة
 أو عاجالً تفقد، فسوف وإال العام، والتھمیش بالتشرد المھددین الناس لمالیین

 واألرصدة ترفعھا التي الشعارات كانت مھما وذلك وجودھا، مبرر آجًال 
 القصدو. وراءھا تقف التي السیاسیة الطبقة تملكھا التي والمعنویة المادیة

 شكلةم األساس وفي النھایة في لیست الرئیسیة المشكلة أن ندرك أن ذلك من
 عم التعامل مشاكل طرحنا اذا وأننا والناس، المجتمع مشكلة ولكنھا النخب

 سبیل يف فذلك المتبادل، واالعتراف القیادة وتوحید السلطة وتداول النخب،
 وبلورة. ھذه الوطنیة المشاكل لمواجھة والضروریة المالئمة الشروط خلق

 ولیاتالمسؤ على والمحاسبة الصالحیة في التدقیق ومعاییر التفاھم قواعد
. یةالعلمان أو الدینیة بالصبغة اصطبغت سواء مدنیة، سیاسة ألي الالزمة
 .حوار أي في االستمرار الممكن من لیس ذلك وبدون

  

 لواستغال نجاحھ شروط وتأمین العام الحوار ھذا مثل في الدخول شرط لكن
 دائرة من كدین اإلسالم تحریر نظري في یبقى الحاصل اإلجماع فرص

 ألةالمس من مشتركة سیاسة حول االتفاق أي السیاسیة، والمجادلة المناقشة
 لجمیع البدف. السیاسیة الخالفات فوق بموجبھا الدین بوضع الخطیرة، الدینیة

 الممكن ومن. بالدین والمباشر الدنیوي التعامل خطر إدراك من األطراف
 یدة،الجد الدینیة الصحوة ومعاني مطالب واستیعاب فھم عن العجز یؤدي أن

 إلى ونھا،د من بالتغییر لنا الأمل التي الحیة الشبابیة للقوى ھائل خزان وھي
 بین وتطور تقدم عنصر بأھم والتفریط األمة نھضة عوامل أھم أحد ھدر
 من يالسیاس استغاللھا في المبالغة تؤدي أن كذلك الممكن ومن. الیوم أیدینا
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 لىإ بھا، التالعب خطورة تقدیر اساءة أو والمعارضة، الرسمیة النخب قبل
ً  الدین، تحویل  انك كما یكون أن بدل اجتماعىة مشكلة إلى وإسالماً، إیمانا

 يف اإلسالمي العربي للمجتمع الرئیسي السند اآلن، حتى الحال علیھ
 الذي ،الموروث التلقائي أو العفوي، الوطني التضامن من أدنى بحد االحتفاظ

ً  رصیداً  یشكل  الذاتیةو الھویة وتعزیز القیم وتثبیت المواقف لتوحید دائما
 جیةالخار الضغوط طلیعتھا وفي التاریخیة، التحدیات مواجھة في القومیة
 ةالكفاحی الروح بعث مصادر أھم أحد یكون أن یمكن كما والمعنویة، المادیة
 السیادة نظام لبناء الضروریة الذاتیة القوى وتوحید النفسیة التعبئة وتوفیر

 علةوفا عاملة أخالقیة منظومة إلى یفتقر الذي المدني فاالجتماع. والحریة
 فيو بالضرورة، یفقد ولكنھ فقط ومنتجة حیة مؤسسات إتناج عن الیعجز

ً  وجوده مبرر سریع، أجل  .أیضا

  

 الموضوع في جدیدة وسیاسة جدید وطني وعي بناء الممكن من ولیس
 ینب والضروري المبدئي التمییز األول شرطین، بتحقیق إال اإلسالمي

 اسیةالسی عقائدھم عن النظر بصرف المسلمون یمارسھ دیني كواقع اإلسالم
 كواقع الماإلس وبین العربیة، للذاتیة الرئیسیة اللحمة ویشكل والفلسفیة،

 الحركة داخل التمییز فھو الثاني الشرط أما. سیاسیة كتنظیمات أي سیاسي،
 خلطال وعدم المختلفة وتیاراتھا أطرافھا بین نفسھا السیاسیة اإلسالمیة
 رفضت وكلھا إسالم كلھا أنھا باعتبار تیاراتھا بین المقصود وغیر المقصود
 الحركات أن ندرك أن من والبد. ودولة دین اإلسالم شعار وترفع العلمانیة
 من ولكن مدنیة، أو دینیة عقیدة مع التماھي من قوتھا تستمد ال السیاسیة
 إضفاء يف تلك أو العقیدة بھذه ربطھا الیفیدھا والتي تصوغھا التي البرامج

. نفسھ يوالفكر الثقافي الواقع یفرضھا الشرعیة وھذه. لھا المطلوبة الشرعیة
ً  العام والوطني االجتماعي المناخ یكون فعندما  اعاتالجم تسعى دینیاً، مناخا

 وتھاق من وتزید ھذه لتستفید الخاصة معركتھا في المناخ ھذا توظف أن إلى
 وءنش یفسر الذي ھو اإلسالم فلیس. وبرنامجھا المدني نشاطھا ومشروعیة

 الى العودة یستخدم الذي ھو التطرف ولكن إذا، المتطرفة الحركات ھذه
ً  والدین اإلسالم  إلى العودة أن یعني وھذا. مدنیة ألھداف كغطاء عموما
 اھرةظ الوطنیة والذات للنفس وتثبیت جدیدة لقیم استلھام كمركز اإلسالم
ً  مستقلة  تدعیم أجل من لھا السیاسیة الحركات بعض استخدام عن كلیا

ً  ویعني. السلطة نحو مسیرتھا  كاتحر بساطة بكل ھي الحركات ھذه أن أیضا
 ئم،القا النظام یعیشھا التي العامة األزمة تعكس ومدنیة، سیاسیة معارضة

 ً  األزمة الشارع، مستوى على العامة اإلسالمیة الصحوة تعكس كما تماما
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 تحدیدو االجتماعیة الملھمة للقیم تجسید ھي بما الوطنیة، الدولة تعیشھا التي
 الحاجة یةینالد القیم عودة س القیم تعكس وبینما. اإلنسانیة للغایات تعیین أو

 یة،الماض العقود في سادت التي الكبرى العقائدیات النھیار تعویض إلى
 بناءل معیاریة وقواعد قیم منظومة انتاج في وفشلھا والقومیة، االشتراكیة

 السیاسیة البرامج االسالمیة السیاسیة الحركات تعكس عامة، اخالقیة
 ارجخ الشرعیة عن تبحث والتي بھا، ارتبطت التي االجتماعیة والصراعات

 قبةالح سیاق خارج من تاریخیة أو فردیة تأویالت تطویر خالل ومن مجالھا،
 یفسر الذي وحده ھو السیاق فھذا.ً الراھنین واالجتماعي الوطني والظرف

 ً  إلسالما لدور أنفسھم اإلسالمیین نظر تسم التي الكبیرة االختالفات أیضا
 .والسیاسیة االجتماعیة األمور حل في منھ اإلستفادة وطریقة

  

 سیاسیةال الممثلة لیست بأنھا االسالمیة الحركات تعترف أن ذلك من والقصد
 الرأي من لقطاع ممثلة ولكنھا العالم، في اإلسالمیة للجماعة أي لإلسالم،

 من اإلسالم مع التماھي ینقل ألنھ مھم أمر ھذا والتمییز. اإلسالمي العام
 لةالحا ھذه وفي. السیاسیة الممارسة منطق إلى العام الدیني النشاط منطق
 في حقھ من العام الرأي من قطاع أي یحرم أن یستطیع من ھناك لیس

 عقیدة أي من أو الدین من وغایاتھ وأھدافھ السیاسي عملھ برنامج استلھام
 .أخرى

 

 اللقب، ذاھ نفسھا على تطلق التي أو العلمانیة، النخب على ینبغي وبالمقابل
 أداة وتاریخھ صورتھ وتشویھ اإلسالم على الھجوم جعل عن تكف أن

 التراث برازإل السعي شیئ في المفید من ولیس. السیاسیة لبضاعتھا للترویج
 تشویھو سلبي مظھر في الدیني، وغیر الدیني اإلسالمي، العربي التاریخي
 ازواھتز بالذات الثقة زعزعة في إال یفید أن الیمكن ذلك إن بل. صورتھ
 إلى تسعى التي الخارجیة الحمالت إلیھ تھدف ما وھو الوطنیة، الھویة

 یةالدون استبطان الى ودفعھا العربیة للمجتمعات المعنویة تدمیرالروح
 .والفعالیة القدرة بعدم والتسلیم االستسالم ثم ومن والتبعیة،

 

ً  العكس على ھو، المطلوب إن   صورتھ في التراث إبراز ذلك، من تماما
 لفرد،ا اعتقادات كانت ومھما. منھ اإلیجابیة الجوانب على والتركیز الحقیقیة

 بأن مالمسل یؤمن أن نفسھا، وللعلمانیة السیاسیة، والحیاة لألمة األنفع من
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 یقال ام یستبطن أن من والصدق والعدالة الفضیلة ودین الحریة دین االسالم
 قیمھ،و وتراثھ تاریخھ لفوتخ تخلفھ عن الغربیة الدول اعالم في یومیا لھ

 إلیھا، نتميی التي المدنیة أسس وھشاشة وقیمھ تراثھ بتفاھة المسلم اقتنع فإذا
 سھلنف االحترام المحالة وفقد التاریخي إیمانھ وضعف شخصیتھ اھتزت
 الرقي طلب عن بالضرورة وتوقف والدونیة السلبیة القیم واستبطن وأمتھ،
. ھاالستمرار النفسیة والقاعدة الھمجیة أصل وھذا. والمادي األخالقي والتقدم

 مةوالكرا والحق العدالة قیم تستبطن حتى قرون إلى تحتاج الشعوب إن
. مدنیة حلرو فیھا یؤسس ضمیر لدیھا یصبح وحتى بالذات، والثقة والسیادة

 مھمةال والمعنویة النفسیة األسس ھذه بتعریض القبول الممكن من ولیس
 لىع الالعقالني الصراع في الصغیرة المعارك ربح أجل من بھا والتضحیة

 حسابل التاریخیة والثقة واالخالق االلھام منابع أھم احد تخریب وال السلطة،
 ةوالعملی النظریة واألدوات المنابع استخدام عن النظر وإشاحة الصراع، ھذا

 احھانج تضمن والتي السیاسیة الممارسة الیوم بھا تحظى التي الكثیرة
 .وازدھارھا
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 ... خاتمة

  

ً  تدرك أن واإلسالمیة العلمانیة العربیة، النخب لجمیع البد  لمشكلةا أن أیضا
 العنیفة ةاالجتماعی والتوترات فالتناقضات. تداولھا أو السلطة تقاسم تتجاوز

 للیأس مصدراً  تؤلف المنھار والسیاسي االقتصادي النظام خلفھا التي
 مبادئال تحول بأن لحظة كل في وتھدد األفراد، مالیین عند والعنف والقنوط
. قامواالنت والتمرد القھر مشاعر في للتثمیر میدان إلى واألحزاب والعقائد

 الحركات تحول أن القویة السلبیة والمشاعر الدوافع لھذه الممكن ومن
 للتدمیر أدوات إلى نعتقد، مما وأسھل بأسرع جمیعاً، المعارضة واألحزاب

 دمةخ في نفسھا تضع مما أكثر مصالحھا خدمة في الدین تضع وأن. الذاتي
 .وغایاتھ ومبادئھ الدین

 

 نعكاساال لیست المتطرفة الدینیة الفئات بعض تظھرھا التي فالعدوانیة 
 الشعور عن التعبیر ماھي بقدر اإلسالم بھا یوحي التي اإلیمان لمشاعر
 میعج عند الصبر، وفراغ والضیق، والعزلة، والتھمیش، اآلفاق، بانسداد

 یوم، كل عددھم من النظام عحز یضاعف الذین الجدد والمعدمین المفقرین
 .مسؤولیتھا وال وقصورھا وانقسامھا النخبة من كبیر جزء فساد وأساسھ

 إال وخارجھا اإلسالمیة الحركات داخل التطرف محاربة الممكن من ولیس
 السائدة ةاالجتماعی القیم وتغییر للجمیع، العام التقدم فرص توفیر خالل من

 واالستقالة والتبزیر األعمى واالستھالك للموارد ھدر قیم ، والفاسدة
 النخب على یفرض وھذا. المعمم والفساد والجماعیة، الفردیة السیاسیة

 اتالصراع بین الخلط وعدم المسؤولیة، مستوى إلى االرتفاع االجتماعیة
 .بالثانیة األولى تغطیة أو لعقدیة،ا والصراعات االجتماعیة

  

 في الراھن التحول یقدمھا التي الفرص استغالل في إذن یكمن األمل إن
 ینب والتفاھم الحوار لتطویر الجدیدة اإلجماع ونقاط العربي، العام الرأي
 دینیةال المشاعر على المراھنة سوى لدینا ولیس. المختلفة العربیة النخب

 نفسھ وارالح یخلقھا التي والتفاؤل التاریخیة الثقة روح وعلى معاً، والوطنیة
 ارإط في بالعمل األطراف جمیع إلغراء وسیلة السیاسیة المشاركة لجعل

 لدینیةا الحركات تلعب لن الحالة ھذه وفي. علیھا والمراھنة السلمیة المنافسة
 حقبة يف بالھویة وللشعور بالذات للثقة ترسیخھا خالل من فقط بناءً  دوراً 
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 نھاولك ، واالنتظار والحیرو والتردد الوطنیة الشخصیة في خطیر اھتزاز
 للمشاكل الشرعیة التسویة آلیة بلورة في ذلك، من أكثر تساھم سوف

 توتراتال وعقلنة الستیعاب قناة إلى التحول في أي االجتماعیة، والتوترات
 لسلميا التفاھم ومعاییر أفق ومن سیاسیاً، بھا التعامل وتسھیل االجتماعیة،

 .والھدف لھا الوعي دمویة انتفاضات شكل في تنفجر أن بدل والوطني،

  

 األزمة على انتصارنا شرط ھو قوانا وتوحید العام تفاھمنا أن والنتیجة
 الذاتیة تنانزاعا قاعدة تؤلف والتي نعیشھا التي الشاملة والحضاریة التاریخیة

 ولیس یعالنستط المعركة ھذه وفي. استثناء دون والسیاسیة والدینیة الفكریة
 نفنح. ووزنھا حجمھا كان مھما اجتماعیة قوة بأي التضحیة في الحق لدینا

 ووطنیتھا وحماسھا وثقتھا وإیمانھا تعاونھا وإلى جمیعاَ، لھا بحاجة
 المذلة حالة من نخرج أن أردنا إذا ونفسھا، وتاریخھا بدینھا واعتزازھا

ً  كریمة أمة نصبح وأن والضغینة، واالقتتال والتبعیة  .سیداً  وشعبا

  

  

  

  

  

 


