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 الظاهرة السياسية وجذر التكوين ،تأسيس معرفي

 ،ماع البشري هلا جذر تكويين حيمل خصائص اصول نشأهتا تن أية ظاهرة يف حركة االجإ
ودااًل على ابعاد أتثرياهتا  ،وميثل مرجعًا تفسرياًي ملتخلقاهتا من االمناط الفكرية والنظم السلوكية

 االصالحية الناهضة انتاج الرؤى وأن فاعلية ،وتداخالهتا مع غريها من ظواهر احلياة العمرانية 
وسننه  هوانتاج احللول على ضوء حقائق التكويينهونة ابلوعي هبذا اجلذر مر  واجملتمعات المماب

ذلك أن أية ظاهرة هي حركة جمموع انتج عن متفاعلني ميثل االول اصل تكويين يف ذات  ،املتحركة 
يف سياق  جترييب نسيبوالثاين مكون  .اجتاه الظاهرةوهو املتحكم االساس يف طبيعة فعل و  ،االنسان

 ية حمكومة خبصائصها الثقافية والتارخيية واختياراهتا املرجعية.بيئة اجتماع

صل التكويين يتعلق جبذر الطبع الذي يضرب عميقًا يف اصل الرتكيبة البشرية، سواء األف
فاذا  ،وهي ثالثة مستوايت متمايزة وليست متبادلة  ،على مستواها الغريزي او الفطري او الفكري 

 ،غابت فاعليته الفكرية فنسى ما عهد اليه ، غلب املستوى الغريزي على طبع الفعل االنساين
َوَلَقْد َعِهْداَن ِإََلٰ آَدَم ِمْن قَ ْبُل فَ َنِسَي ) ،وضعف عزمه الفطري ،والعهد دائمًا عالقة التزام مع آخر 

وهذا ما حدث مع آدم عليه السالم  ،االختبار حسابيف واضطربت الرؤية  .1(َوَلَْ َنَِْد َلُه َعْزًما
 هلك على فعلغلبت غريزة )السلطة( متعلقة املُ  حني ،األب املؤسس وهو اصل التكوينة البشرية 

الذي استجاب فيه آدم عليه  رًا خلطاب االغواءتصَ نْ كانت مُ لة خطاابت  مجوحدها من  ،االول
االمساء   نسي الذي علم ،نوعة( متنح اخللود حول ملك ال يبلى وشجرة )مم ،(نالسالم لتصور )شاط

اره يألن املنزع الغريزي للملك )تسلط( على اخت ،وشخصتها  ،اليت ومست له املعارف  ،كلها 
َذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك )االستقرار املعيشي والتوافق االجتماعي  موئلواخرجه من  فَ ُقْلَنا اَي آَدُم ِإنَّ هَٰ

 *َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحىٰ  َوأَنََّك اَل * ِإنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها َواَل تَ ْعَرىٰ  *خُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اجْلَنَِّة فَ َتْشَقىَفاَل 
َلىٰ  َها فَ َبَدْت * فَ َوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل اَي آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك الَّ يَ ب ْ فََأَكاَل ِمن ْ

 .2( هَلَُما َسْوآتُ ُهَما َوطَِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اجْلَنَِّة ۚ َوَعَصٰى آَدُم رَبَُّه فَ َغَوىٰ 

                                                           

 (115اآلية ) ،سورة طه   1

 (121 – 117سورة طه )  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
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االنسان واصول -بني اصل التكوين  ،تلك هي قصة االختبار االويل بكامل عناصرها
د عالقاهتا يف وجود احلليف املسانوبيئة التجربة مبواردها و  -من معارف واكتسبتكوينه وما علم 

 سيس بدأت قصة )الظاهرة السياسية(،من هناك حيث كل البداايت يف قصة التأ ، املرتبص والعدو
وينياً كالذي اسس ت ،(ة املعرفية ان الفعل )وسوسفولعله ليس من قبيل املصاد ،وجذرها التكويين  

لفعل الظاهرة السياسية يلتقى يف جذره العائلي مع الفعل )ساس : يسوس( الذي اختذته املمارسة 
س ة : امرهتا وهنيتها( )وسو ِ ت الرعي  سوس احمليط )سميقول صاحب القا ية فعاًل )للسياسة(.لوضعا

كأن جذر التكوين يرحل ذات دالالت الغواية السياسية يف   ، 3 ملكاً(فالن : أمر الناس : ُصري
ويبدو ذلك واضحًا عند حتليل الرؤية يف مكون  ،التجربة البشرية على امتدادات حقب التاريخ 

التجربة النسبية للظاهرة السياسية اليت تعترب اعقد ظواهر اجملتمع البشري واقدمها نشوءًا واغزرها 
يف  ،واملتغريات اليت شكلت فواصل الصراع يف اتريخ اجملتمعات االنسانيةانتاجًا للوقائع واالحداث 

اَل املعارك  ،التحيزية والعصبية ومضاعفاهتا هخمتلف جتلياته الفكرية واملذهبية ، ومتظهرات مواقف
خمدمة يف كل عصر ما يتيحه املنتج الذهين  ،واحلروب اليت تنوعت وتعددت ميادينها ومقاتلها

اذن فاالستعادة املعرفية ملنشأ  ئل ووسائط اتصالية وصناعات افكار.رة من وساواملادي للحضا
جذر الظاهرة السياسية يف جتربة التأسيس االوَل وقصة آدم عليه السالم تظل الزمة لفهم دوافع 

الكمال رؤية النظم  ،ص املنزع املتعلق ابلفعل السياسي فيما خي وك االنساين وحمركاته،السل
ذلك ان سؤال  .يف كل عصر من عصور التجربة البشرية التجريبية املقرتحة ابستمرارية و االجتهاد

 ، اَل واجهة اجلدلته ابجلماعة قيف عال الفردديث نفسه اعاد وضع احلالفلسفة السياسية 
الدارة شؤون اًي منوذجًا اعداد والرتتيبات القدرية الطوار االنتقال جعلت قصة آدم عليه السالم

وجودي متشكلة يف جمتمعات وامم وشعوب ودول  كحيزان يف االرض وهذه اخلالفة  خالفة االنس
واًل علمياً يف مكوانت الظاهرة يوفر حمصصنومن الناحية املنهجية فان ت ،منظومات بشرية متعددةو 

البشري املتعدد داخل  طبيعة وحدود ونوع عالقاهتا بعناصر حركة النشاط ، وبنياكثر احاطة حبقائقها
عرفية واملؤسسية، كما لة واجتماعية واقتصادية ومرتبطة ابجتاهات الفرد ونظم اجملتمع ايسياقات ثقاف
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ب داركيًا اعمق واهدى لرسم مسارات االصالح واعادة بناء وتركيإيهيء من الناحية املعرفية وسعًا 
حيث ال هنضة دون مقدمات اصالحية،  ، وفقاً ملطلوابت النهضةعالقات تلك الظواهر ومعادالهتا، 

 قضااي احلكم والدولة واجملتمع.تعاجل االعطال الفكرية واملنهجية يف 

 تساؤالت ر حتاول هذه االطروحة املختصرة الرتكيز على منهج البناء املعريف واالنطالق من آخ
وذج اليت ء النمالسياسي احلديث حول مفهوم احلكم الراشد واشكالية بنا البحث التنظريي

)ان احلديث عن مفهوم احلكم  :صيف الطيب من جامعة فرحات عباسخلصها الكاتب بلو 
الراشد هو مثل احلديث عن الدين حيث املعتقدات قوية للغاية لكن الرباهني القابلة للقياس 

ااثر الكثري من اجلدل معقدة اذ ان هناك العديد من التعريفات قدمت للمفهوم الشيء الذي 
قصد ابشكالية النموذج مدى ن) :صيف حول اشكال النموذجحمتواه(. ويقول بلو حول 

اذ ان ع الثقافات واحلضارات واجملتمعات. مالئمة افكار وآليات مفهوم احلكم الراشد جلمي
تعرض اَل عدة انتقادات من حيث انه يكرس منظومة فكرية املفهوم كغريه من مفاهيم التنمية 

ار االنتقادات املوجهة اَل العديد من املفاهيم ونظرايت التنمية  وسياسية معينة تدل يف اط
 صيف.يربالية(، انتهى كالم االستاذ بلو لكنظرية التحديث )احلداثة( والعوملة وال

وشيء من ذلك حول حرية الباحثني يف اشكالية وجود تنظري  للرؤية االسالمية حول الدولة 
ان ، ( الرشيددليل يف احلكم احلديث )رجل السياسة،  يف يف كتابهاحلديثة طو ف دكتور توفيق الس

ينشغلون ابحلواشي يف نسبيتها كاشكالية اكثر   كاشكالية النقال املاضويني،ينيو النقال احلداثاشكالية 
منهج الورقة مبحاولة االجتهاد يف  ينشغلمن انشغاهلم ابملتون املرجعية واعمال منهج االستنباط لذا 

عند كل  حبيوية حممودة يف مظاهنا،ابستمرار هذا اجلانب دون االستغراق عند حلظة جدل يتم جتاوزها 
 امكان للتجديد.

 

 ث االولـحــبـالم

 ومـهـفـاء المـنـى وبـنـادة المعـعـاست ،ة ـاسـد والسيـم الراشـكـالح
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لها الفكرية والسلوكية دالة على منط التصورات الذهنية اليت حيماذا كانت االفعال والظواهر 
فان مرد نتائجها يرجع ابالساس اَل طبيعة املفهوم  ،م فعل الدولة الفرد او اجلماعة وهي اليت تس

  سندللفكل احملموالت الدافعة لسلوك فعل بعينه تصدر عن مفهومه و  ،ت وتكيفت عليه نالذي انب
تصور معىن نبين عليه اذا نظران يف املستند املفهومي الذي ا هذه املقاربة،يف هي مهمة وجوهرية ك

 .ا)السياسة( يف الثقافة الوضعية وتوابعها من ترتيبات يف نظر العالقة بني اطرافه

س فالن ة سياسة : امرهتا وهنيتها( وسو ِ يت الرعساابدي )س يف كتاب الفريوز فوفقًا ملا جاء
ميلكه : احتواه قادرًا على  ،)ملكه  ، مث لننظر معىن ان يصري ملكاً  .4ملكاً( ُصريالناس :  على

 حسب هذا املعىن على االمر والنهي.فاذن تتكيف العالقة بني احلاكم واحملكوم  .5االستبداد به(
ال جمال فيها لتعاهد او تعاقد بني اجملتمع واحلاكم او اجملتمع  وهي ممارسة )استبدادية( )الشورية(،

ابملقابل  ،سرية احلكم والسياسة يف التجربة البشرية  غالبوهذا هو املسار الذي طبع  ،والدولة 
سع كل اًل حمكم املعىن مع ثراء داليل يدد فعحالنبوي  فان املفهوم املعريف القرآين والتطبيق السين

بكل حمموالته من مقتضى احلكمة  ،)حكم( حيكم حكمًا  :مكوانت وعالقات اجملتمع االنساين
 لحظ فعل وظيفي ومفهوم اصالحي.ناالحكام والتحاكم وهو كما و 

 ،كوصف داعم  ،راشد اما مفهوم ال ، ه الوظيفيءتتبعه شبكة من املتعلقات املفاهيمية اليت حتكم ادا
ِإانَّ احلياة ) واهلدى نور على معارف ،فالرشد متعلق ابهلدى  .تسق متامًا مع مستوجبات احلكميف

ْعَنا قُ ْرآاًن َعَجًبا  صف الزم لرفع والرشد و  6(يَ ْهِدي ِإََل الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَرب َِنا َأَحًدا*مسَِ
والرشد يدفع ومينع   .7(ُقْل ِإين ِ ال َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوال َرَشًداالضر وهو واجب مسؤولية احلكم )

 .8(رِيَد مبَن يف اأَلْرِض َأْم َأرَاَد هِبِْم رَب ُُّهْم َرَشًداَأَشرٌّ أُ ارتكاب الشر )

                                                           

 822مرجع سابق صــ   4
 1554نفسه صــ   5
 (2 – 1االية ) سورة الجن،  6

 (21)االية  ، سورة الجن  7
 (10ة )االي ،الجنسورة   8
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 مدارات الحكم الراشد 
 والمدار الحقوقي ،الحكم  .1

فضاًل عن كونه صفة ذات اتصال بكل ميثل احلق مفهومًا مركزاًي ومرجعيًا يف مطلوابت احلكم 
ِإانَّ يف تفاعلية حقوق الفرد واجلماعة )حمتوايت نظمه القيمية واملنهجية املتعلقة ابنشطة احلياة كافة 

املثال  هموهذا املفهوم احلقوقي حكَّ  9(أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك اّللَُّ 
اترخيية اليت َل تكن حمض جتربة املدنية  ةدول. ف )صلى هللا عليه وسلم(التطبيقي يف ممارسة النيب

قرتحة وامنا منوذج منهجي يف البناء االجتماعي مبضمونه احلقوقي والواجيب دون طغيان لعنصر م
املرتاضي عليه مع تطعيمه  على فاعلية اجملتمع حيث احسن توظيف نظام اجلماعة االداري نالسلطا

يف املعادلة  كطرفمبحتوى قيمي جديد ومحايته من بعد ذلك ابمليثاق احلقوقي الذي يرعاه احلاكم  
ومثال منوذج املدنية يف  ، 10هذا املنظور املسؤول  من  هوان كان حاكمًا ميارس مهمت ،االجتماعية 

ال يزال غائبًا وغائمًا يف ذاكرة الوعي االجتهادي  بني اجملتمع والدولة والفرد والدولةعالقته احلقوقية 
ية وكان ابالمكان اسعاف جدل الفكر اال من متناثرات جمزوءة َل ترق اَل قامة التجربة املرجع

النظام كل دوائر تشمل   ،الرؤية احلقوقية تنظريًا وممارسة السياسي احلديث مبورد ابلغ الغىن يف 
االجتماعي من عالقات زواجية وعائلية ورمحية وعالقات جوار وعالقات قرىب وعالقات املواطنة 

آنية واسعة حقوقية يف النصوص القر  منظومةكلها هلا    .عتقاديةمجاعاهتا واختالفاهتم االبكل تنوعات 
 أن حضورها يف واقع احلياة االجتماعية ال يكاد يلحظ فضاًل عنان غري  املدى ودقيقة التوصيف.

ستوجب اعمال ي اصابت األمة مما وهذا اصاًل ما يفسر حاالت الركود أو الرتاجع اليت ،يعاش 
 النهضة.معرفيات الفقه االصالحي لبناء مشروع 

                                                           

 (105)االية  ،النساءسورة   9
قراءة في فقه التعاهد  ،فاطمة سالم ، المواطنة والهوية الدينية نحو فهم جديد   10

 الندوة العلمية العالمية لقضايا الدعوة االسالمية. ،م 2015االجتماعي ، الخرطوم 
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 )المسألة االجتماعية( ،الحكم والمدار العدلي  .2

على عمق مطلوابت  ،العدل فيما يتصل مبداره داخل تنزيل امور احلكممفهوم  يشتغل  
وايفاء االماانت سواء على مستوى عالقات احلكم  ،النفس االنسانية لتعلقة ابلرضا وتوثيق االمان 

ِإنَّ اّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإََلٰ َأْهِلَها َوِإَذا العامة او عالقات احلكم االجتماعية اخلاصة )
)االمانة  :اعظم تشبيكات مفاهيم احلكم العامةمن وهذا  .11( َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدلِ َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاسِ 

ويف  ،الحظ ان العدل َل يعطف كصفة وامنا نصب ابحلكم ذاته ن (.واالهلية والعدالة ابلتحكيم
التطبيق النبوي يشدد النص احلديثي )اذا ضيعت االمانة فانتظروا الساعة قال وما اضاعتها اي 

 .12رسول هللا قال اذا اسند االمر لغري اهله(

لة واضحة املقاييس الهنا ملفهوم منضبطًا فتصبح ضمانة املساءان يكون ا ،هنا الفرق 
ية( فان ابب اهلوى للظلم والتجاوز ينفتح اما ان كانت من )سياسة الرع .ة)حمكمة( ومتقصدة احلكم

 اليالء اماانت الوظائف من ليسوا هم اهل هلا اال لرتجيحات ختص مصلحة احلاكم ال احملكومني.

ما حاول اجياد مقابل تعريفي لالستبداد )ملا كان نلذلك كان عبد الرمحن الكواكيب جميدًا حي 
علم السياسة ادارة الشؤون املشرتكة مبقتضى احلكمة يكون ابلطبع اول مباحث السياسة  تعريف
 13ث االستبداد اي التصرف يف الشؤون املشرتكة مبقتضى اهلوى(حبوامهها 

 كل االحوال :مقتضيات العدل في فوق 

 يات الغنى والفقر:قالعدل فوق اعتبارات القرابة والرحم وطب .أ

                                                           

 (58اآلية ) ،سورة النساء   11
 صحيح البخاري  12

لطبعة الرابعة دار الكواكبي، عبد الرحمن ، طبائع االستبداد ومصارع االستبعاد، ا  13
 م.2011النفائس 
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ِلَدْيِن اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَِّ َوَلْو َعَلٰى أَنْ ُفِسُكْم َأِو اْلَوا)
َرِبنَي ۚ ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاّللَُّ َأْوََلٰ هِبَِما ۖ َفاَل تَ تَِّبُعوا اهْلََوٰى َأْن تَ ْعِدُلو  ا ۚ َوِإْن تَ ْلُووا َأْو َواأْلَق ْ

َ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا  14(تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اّللَّ
 العدل الوجداني: .ب

ُمَعلََّقِة ۚ َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ نْيَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم ۖ َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُروَها َكالْ )
 .15(َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اّللََّ َكاَن َغُفورًا رَِحيًما

 تضار الحقوق الفردية والزوجية:العدل في تأمين الشهادة حتى ال  .ج
فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم )

ِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبّللَِّ َواْليَ ْوِم  اْْلِخِر ۚ َوَمْن يَ تَِّق اّللََّ جَيَْعْل لَُه َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ّلِلَِّ ۚ ذَٰ
 .16(خَمَْرًجا

 واالعمال المالية:لتوثيق الحقوق في مجال امن معامالت المداينة العدل  .د

 تعترب معامالت الدين واملداينة من اكثر املعامالت تداواًل بني الناس سواء على املستوى
االجتماعي القرايب وهذا ما جيعل تقديرات الوجدان االجتماعي  النظامي او على املستوى

احلقوق عرضة للضياع وقد يرتتب على ذلك خصومات واعتداءات  فتكونتتساهل يف توثيقها 
لذا كانت  ،وقضاء احلوائج  توضياع للثقة يف واحد من اهم ابواب املعامالت والتكافال

ُتْم ِبَدْيٍن ِإََلٰ َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوُه ۚ واحدة من مقتضيات العدل ) اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ
َنُكْم َكاِتٌب اِبْلَعْدِل ۚ َواَل َيََْب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَّمَ  ُ ۚ فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ ُه اّللَّ

ًئا ۚ فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو اَل  َعَلْيِه احْلَقُّ َوْليَ تَِّق اّللََّ رَبَُّه َواَل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشي ْ
ْدِل ۚ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم ۖ فَِإْن َلَْ َيُكواَن َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه اِبْلعَ 

                                                           

 (135اآلية ) ،سورة النساء   14
 (129اآلية ) ،سورة النساء   15

 (2اآلية ) ،سورة الطالق   16  
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َر ِإْحَدامُهَا اأْلُ  ْخَرٰى ۚ َواَل رَُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمَرَأاَتِن ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فَ ُتذَكِ 
ِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد َيََْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا ۚ  َواَل َتْسَأُموا َأْن َتْكتُ ُبوُه َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإََلٰ َأَجِلِه ۚ ذَٰ

نَ  َوُم لِلشََّهاَدِة َوَأْدََنٰ َأالَّ تَ ْراَتبُوا ۖ ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ ُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم اّللَِّ َوَأق ْ
ُه ُفُسوٌق اٌح َأالَّ َتْكتُ ُبوَها ۗ َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم ۚ َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد ۚ َوِإْن تَ ْفَعُلوا فَِإنَّ ُجنَ 

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  ُ ۗ َواّللَّ َ ۖ َويُ َعلِ ُمُكُم اّللَّ  .17(ِبُكْم ۗ َوات َُّقوا اّللَّ

 :ينفوالمخال  ألهل الكتابالعدل  .ه

من مسؤوليات ومتنزالت العدل ذات االمهية لشأن اجملتمع والدولة سداد الرؤية والسلوك جتاه 
ُ اهل الكتاب ) ِلَك فَادُْع ۖ َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت ۖ َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم ۖ َوُقْل آَمْنُت مبَا أَنْ َزَل اّللَّ َفِلذَٰ

َنُكُم ۖ اّللَُّ رَب َُّنا وَ  نَ َنا ِمْن ِكَتاٍب ۖ َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ رَبُُّكْم ۖ لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ۖ اَل ُحجََّة بَ ي ْ
نَ َنا ۖ َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ  ُ جَيَْمُع بَ ي ْ َنُكُم ۖ اّللَّ  .18(َوبَ ي ْ

غري ان هذه االمثله للمقايسة لبيان وحدة وتكامل  ،وهناك مستوايت اخرى لتنزيالت العدل 
ثال يستلزم استنباط تدابري تنزيلية خاصة به كل على ما يناسبه وظائف مفهوم احلكم وان كل م

 من مؤسسات ونظم.

 الحكم  ومدار القسط: .3

 العدالة االجتماعية اليت يناط ابحلكم تنزيلها  ةقسط وتطبيقاته احد اعمدليعترب مفهوم ا
وهو  ،وحسبة ميزانية يف مرافقة العدل  قديرتوالقسط  د من نوافذ املسؤولية.عرب العدي

 متعلقات املواقف ومن توليفات االمن االجتماعي:من 
 القسط في الصلح بين المتقاتلين: .أ

                                                           

 (282اآلية ) ،سورة البقرة   17

 (15اآلية ) ،سورة الشورى  18
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نَ ُهَما ) تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ فَِإْن بَ َغْت  ۖ  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اق ْ
فَِإْن  ۖ   ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرٰى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّٰ َتِفيَء ِإََلٰ َأْمِر اّللَِّ 

نَ ُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا  فَاَءتْ   19( اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ِإنَّ  ۖ  فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
. 

 وا من دائرة االعداء:القسط في المسالمين وان كان .ب
وفشت  مَّت التبست املظاَل ر اليه احلاجة دائماً ضوهذا من الفقه الذي حت

ودوليته مع ضعف  حمليتهفعل عدم رشادة الفعل السياسي يف بغبائن ال
اَل واختالل ميزان مؤونة الوعي الفقهي لدى احلانقني واملتحمسني )

يِن َوَلَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َأْن  َهاُكُم اّللَُّ َعِن الَِّذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِ  يَ ن ْ
َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَيْ   20(ِهْم ۚ ِإنَّ اّللَّ

 القسط في اليتامى: .ج
شكل مدار القسط يف اليتامى حيزًا عميقًا يف النص القرآين وتتعلق به ي

فروع فقهية دقيقة يف دائرة العالقات االجتماعية والزواجية وفيما يتصل 
لكل مبسؤوليات ادارة مال اليتامى وتدابري االعالة واحتياطات العدالة 

ُقِل اّللَُّ يُ ْفِتيُكْم  ۖ  َوَيْستَ ْفُتوَنَك يف النِ َساِء االطراف ذات الصلة التأثريية )
َلىٰ  ِت اَل تُ ْؤُتونَ ُهنَّ َما  ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب يف يَ َتاَمى النِ َساِء الالَّ

ُكِتَب هَلُنَّ َوتَ ْرَغُبوَن َأْن تَ ْنِكُحوُهنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلوِْلَداِن َوَأْن تَ ُقوُموا 
 .21(َعِليًما  َكاَن ِبهِ َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اّللََّ  ۖ  لِْليَ َتاَمٰى اِبْلِقْسِط 

                                                           

 (9اآلية ) ،سورة الحجرات   19

 (8اآلية ) ،سورة الممتحنة   20
 (127اآلية ) ،سورة النساء   21

http://quran.v22v.net/tafseer-4621-49.html
http://quran.v22v.net/tafseer-4621-49.html
http://quran.v22v.net/tafseer-4621-49.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5158-60.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5158-60.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5158-60.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5158-60.html
http://quran.v22v.net/tafseer-620-4.html
http://quran.v22v.net/tafseer-620-4.html
http://quran.v22v.net/tafseer-620-4.html
http://quran.v22v.net/tafseer-620-4.html


11 
 

 الحظ حسب الوظائف التقليدية جلهاز احلكم ان بعض االمثلة الواردة يف قد يت
لكن هذا ليس  ،املدارات ليست من مستلزمات االداء االجرائي جلهاز احلكم 

عند املفهوم الراشد  ،صحيحًا ألن من اجهزة احلكم التنفيذي ما هو وثيق الصلة 
كأجهزة الرتبية والتعليم الوزارية ومالحقها اليت   ،الرتبوية والثقافية ابلتنشئة  ،للحكم

يناط هبا منهجه زراعة القيم واملفاهيم االجتماعية العدلية احلقوقية وتشكيل وجدان 
حساس هلا وتكوين ذهن اجتهادي وبناء شخصية اخالقية ذات فاعلية يف االنتاج 

 والتنمية واالبداع احلضاري.

طل للسياسة هو الذي حجم دور املسؤولية الثقافية واالجتماعية االتقليدي العان املفهوم 
فيما انتج تصانيف يف  .هاز احلكم وابملقابل اضعف الدور الرقايب واحلضور القيمي للمجتمعجل

جمتمعات  بني ،للظاهرة السياسية ان تتواءم غلبة املنتج الصراعيهلا  تتحالواقع االجتماعي الكوين َل 
وجمتمعات متأخرة يف تقانة  ،يف سالمة الوجود االجتماعي  ةكلمتآة يف تكنلوجيا املعرفة متقدم

 فلت عنها تقانة القدرة القيمية.تاملعرفة فيما كادت ان ت

 ومدار المعادلة االجتماعية ، الحكم .4

 سيادة مستوى عال من التوافق االخالقي  يان ارسخ عالمات احلكم الراشد ه
من جهة  واالدراكي ملنظومة القيم احلقوقية اليت تضبط حركة االداء اخلدمي والعدايل

وحركة الرقابة واحملاسبة والتقومي من جهة اجملتمع /الشعب / االمة عرب كل  ،احلكومة
 ان اجملتمع والذهن احلكومي الراشد يعي متاماً  ،وسائط ووسائل الصوت االجتماعي 

الذي يتمكن من اداء وظيفته احلارسة يتحول جملتمع منتج وينطبع على نظام االمانة 
فع بفئات اجملتمع اَل االبداع يف انتاج احللول دمبا حيفظ املرافق واملوارد وي ،واالنتماء 

املعادلة االجتماعية اليت  أن .للمشكالت اليت قد تطرأ خارج حدود التقصري احلكومي
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احلقوقية بني اجملتمع والدولة ليست معادلة ابلغة التعقيد اذا انتبهت العالقة  ترتب
تنظم يرى حممد اسد أن )الدولة ال بد ان  .تجويد وظائفها الرئيسةلاحلكومة / الدولة 

يستمتع ابحلد االدَن للرفاهية امور اجملتمع بطريقة تتيح لكل فرد رجاًل كان او امرأة أن 
احلد الذي بدونه ال ميكن ان توجد كرامة انسانية وال حرية حقيقة على االقل ، هذا 

االجتماعية ومن الضروري التأكيد على ان املعادلة  .22وال هنضة روحية على االطالق(
متكافئة  ان تتوافر للمرأة فيها فرص يف سبيل ان تؤدي وظائفها بكفاءة وتوازن ال بد

شاركة يف وظائف احلياة العامة وقيادة الرأي يف الرتقي العلمي واالسهام االجتهادي وامل
من اجل  قامتالدولة ) احلكم يفاه احلديث مهمة وقد خلص االجت .وصناعة القرار

 .23غرض حمدد هو ضمان االمن والعدالة يف اجملتمع الذي متثله(
 مدار النظام السياسي ،الحكم  .5

  وهي بيئة اتسعت  مكون بيئة النظام السياسي ،من مكوانت الفضاء االجتماعي العام
فلم تعد جمرد ساحة تنافسية بني  .دالتها بتعدد الصيغ املدنية املشتغلة يف ميداهنا

االحزاب السياسية وامنا انضافت اليها تنظيمات مدنية ومجاعات انشطني ومراكز 
هى بيئة فن مث م .ي املختلفة الفكرية واالعالميةأوميكن حَّت اضافة منابر الر  .احباث

جهاز احلكم الراشد ان يطور يف تفامهاته مع هذه  ما يوجب علىحيوية منتجة 
ما يعين  ،وان الشراكة على اساس تعاقدي هي اليت جيب ان حتكم املمارسة ،املكوانت

ة ان تؤدي خبتكفل لدورة احلكم املنتاخالقية موثقة التزامات ومباديء  ضرورة ترسيخ
التعاون مع قوى النظام السياسي ويف الوقت ذاته تعمل مكوانت مهامها يف اطار من 

                                                           

 1983، الطبعة السادسة  156محمد اسد، منهاج االسالم في الحكم ، صــ   22

السيف، دكتور توفيق ، رجل السياسة ، دليل في الحكم الرشيد ، الشبكة العربية   23

 .49لالبحاث والنشر صــ 
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 اداء انشطتها وتطوير ادوات اتصاهلا االجتماعية واالستعداد للمسؤولية على النظام
ان تسود بيئة النظام على ان الثقافة السياسية اليت جيب  ،التداولية يف دورة احلكم

حد بعيد اَل ما الحظه العديد من  اَل تنتبهيف ظل احلكم الراشد جيب ان  .السياسي
تعيد انتاج منظورها مَّت  الرباغماِتامليكافيلية ال زالت بقية من مرياثها  ان الباحثني من

ارة )اإلميلخص ميكافيلي قناعته التحريضية يف ما امساه حالة حيث عزم االلتزام  قل  
ولكنه يعتمد  ظاحل املدنية( ) ان بلوغ هذه الوالية ال يتوقف بتااًت على اجلدارة او

، ألن املرء يبلغها برغبة الشعب او ابرادة الطبقة ظعينه احليابالحرى على املكر 
من املهم النظر اَل امكانية جتلي هذه الدافعة الغريزية يف حتالفات  .24االرستقراطية(

الراشد اختاذ التدابري  وعلى كل عناصر النظام السياسي يف ظل احلكم .املال والسياسة
 ذلك.العاصمة من 

 

 يـانـــث الثــحـبـالم

 الحكم الراشد ومشروع النهضة
 

 الـقـتـات االنـيـروط وآلـش
 

 
 مقدمات اصالحية لبناء مجتمع النهضة

لكل مرحلة انتقال حنو النهضة مساهتا ومؤشراهتا اليت ترتبط مبستوى التقدم الذي حققته  
ي ومقدار التوافقات اليت اَنزهتا مكوانت سعلى الواقع االجتماعي والسيامتنزالت احلكم الراشد 

                                                           

 ميكافيلي، نيقولو، كتاب )االمير( ترجمة دكتور فاروق سهال الطبقة الثانية عشر  24

 ، دار اآلفاق الجديدة 103صــ
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عندها تصبح خارطة مواضع االصالح ابئنة املعاَل، وابلنظر  ،املعادلة االجتماعية مبجاميعها الفاعلة
لطبيعة مرياث الرؤية الذي انشأ واقع الركود والتخلف االجتماعي والتنموي وانتج حالة العيالة 

ًا يف بناء ، فأن الرتتيبات االصالحية جيب ان ترتكز على اكثر القواعد التأسيسية أتثري احلضارية
 مشروع النهضة.

 

 القواعد التأسيسة لبناء مشروع النهضة

 االصالح التعليمي  .1
o  ذلك لكون التعليم ملية انشاء لتأسيس جمتمع النهضة التعليم ابملفهوم النهضوي اهم عميثل

واملعارف واملهارات وبناء الشخصية الفعالة، ابعتبار املؤسسة هو مورد تكوين القيم 
يف  ةالتعليمية هي املوئل الذي جيب ان خيرج جيال متجانسًا يف الرؤى والسلوك وعلى درب

ولتحقيق ذلك جيب ان تكون مؤسسات التعليم  ادارة عالقات التعاون واالنتاج االجتماعي
حبيث تتلقى  -االجتماعيةل املرجعية ثمتالذي ي– العام مسؤولية كاملة جلهاز احلكم الراشد

االجيال الناشئة منطًا موحدًا يف املقررات الرتبوية واملناهج املعرفية، وان يتم التخطيط 
لتوظيف موارد رأس املال االجتماعي اَل جانب املكون احلكومي العداد بيئات مدرسية 

يل جمتمع النهضة من حيث جس ، حَّت ال حيدث اختالل يف جتانال تفاوت فيها متماثلة
 املقياس القيمي او السلوكي او املعريف او تفاوت يف مستوايت التأهيل املهاري.

o  اكثر  تمطلوابت احملتوى املعريف والرتبوي يف العملية التعليمية اصبحأن وجيب االنتباه اَل
 فاعِ لة التعليم تعقيدًا وتركيباً من ان يصممها مصدر واحد، امنا جيب ان يتوافر العداد وصف

النوعية، حزمة من اخلربات املتكاملة يف بناء الشخصية ويف سبيل ذلك جيب اعادة اصالح 
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العديد من املفاهيم املتعلقة ابهداف التعليم سواء من جهة الثقافة االجتماعية او من جهة 
 ويال.تقديرات الذهن الرمسي، الذي ال جيعل التعليم عند اولويته املطلقة، ختطيطاً ومت

 

 اصالح الثقافة االجتماعية .2

o  حمل رساالت االصالح السماوية وموضع  وهوالثقافة االجتماعية مكون معقد الرتاكيب
ومن منظور مشروع النهضة تعترب الثقافة االجتماعية احد اهم  ،جتارب الفلسفات الوضعية

قواعد البناء، فتأسيس جمتمع النهضة يستوجب ان يكون االصالح على مستوى منظومة 
متكاملة، فال ميكن ان تؤسس لالصالح التعليمي يف مقابل ان تظل الثقافة االجتماعية  

سرية او دوائر حميطها من خالل دائرهتا اال سواء-كمؤثر يف عملية التنشئة الرتبوية واملعرفية 
او على منظور ثقايف استهالكي وارد،  كانت  عرفية :تشتغل على مفاهيم مغايرة -االجتماعي

 يف البحث والنظرمرتافق مع االصالح التعليمي جيب  يويف سبيل احداث حراك اصالح
 من خالل وسائط االعالم معارفه مجهور اجملتمع ادر التفاعل الثقايف اليت يتلقى عربهامص

او من خالل أتثريات الوضع االقتصادي والتنموي اليت عادة  وغريها من املنابر والوسائط،
ال يتم االنتباه اَل اثرها يف االزاحات القيمية اليت حتدثها على مستوى الروابط والعالقات 

م االجتماعي، وهو يف مضاعفاهتا املتقدمة على السالاليت تؤثر واالنتماءات االجتماعية، و 
 مكان للنهضة.إمما يعوق متاماً اي 

 االصالح السياسي .3

o  كما اشران يف املبحث املعريف ان بيئة النظام السياسي اصبحت حميطًا واسع التكوين والتأثري
لذلك ال ميكن ألي مشروع هنضة ان يقوم دون ان يتأسس على قاعدة اتفاق فع ألة بني 

علني هبا ولذلك اتصال عميق مبسائل احلرايت وتوازانت مكوانت البيئة السياسية والفا
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 ،وتوظيف املوارد على اسس عادلة ومتكافئة مع االحتياجات االجتماعيةالتخطيط التنموي 
على ان يتم ذلك على منظور جديد يستصحب اهداف وغاايت النهضة ويقدر مطلوابت 

 وسيلة االنتخاابت ، كما أن تداول دورة السلطة جيب ان يكون عربمرحلة االنتقال
 .الدميقراطية

 شروط االنتقال لمرحلة النهضة

o  حيث ان مشروع النهضة هو مشروع مرتافق العناصر الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية، فان مثة شروط كلية تتطلبها كل هذه العناصر ال بد من التوافر عليها يف سياق 
احلكم الراشد، حيث يصبح مشروع النهضة مشروعًا متفقًا عليه من قبل عناصر االختالف 

 ادلة االجتماعية.عاملميثلها شركاء  اليت
o احلرية 

اراته منذ االختبار االول، واكثر من ياحلرية اصل وجودي وعليه قبل هللا من االنسان اخت
ه حذلك انه َل يقهره من بعد املعصية على اجلرب وَل يفن جتربته الوجودية بل اتب عليه ومن

وَل يكرهه حَّت ه احلرية خمتربًا مسخرًا لتجاربه واختياراته واستخلفه يف االرض على شرط هذ
يِن ۖ َقد ت َّبَ نيََّ الرُّْشُد ِمَن على االستدراك حني ارسل له رساالت الدين رمحة ) اَل ِإْكَراَه يف الدِ 

ُ  اْلَغيِ  ۚ َفَمن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن اِبّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقٰى اَل انِفَصاَم هَلَا ۗ َواّللَّ
يٌع َعِليمٌ  . وطاملا ال اكراه يف الدين فليس من حق البشر ان ميارسوا اي اكراه على 25(مسَِ

االنسان أبي داع من الدواع وامنا على التوافق وطاملا ان الرشد متبني وطاملا ال اكراه من هللا 
 دوم.خيف الدين فال اكراه من احلاكم اخلادم على احملكوم امل

                                                           

 (256سورة البقرة .. اآلية )  25
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 احلكم الراشد ان يكفل احلرايت اليت متكن ملشروع النهضة من القياممن مث فإن على 
 مبهامه.

 حرية الفكر واالعتقاد .أ
كل افراد اجملتمع اطراف التعاهد والتعاقد مع الدولة احرار فيما يعتقدون ويعربون وكوهنم 

 جزء من التعاقد القانوين واالجتماعي فهذا كفيل أبن حيقق توازن االلتزامات.
 االجتهاد الفقهيحرية  .ب

وهذه من اجل احلرايت اليت عادة ال يلتفت اليها مع علو صوت مطالبات احلرية السياسية، 
االئمة والعلماء ورواد االجتهاد من  له تعرضوقد حفلت جتارب التاريخ السلطوي مبا 

امناط  علىحد القتل وهو ما فتح االبواب يف االوضاع املعاصرة من جديد  وتنكيلتضييق 
لو والتطرف الذي عوق هنضة االمة، لذا جيب على احلكم الراشد ان يكفل حرية غالمن 

يف ادارة االختالفات به االجتهاد وان يكون احلوار العلمي والسلمي هو املسموح الوحيد 
َواَل  َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة ۖصودة بذاهتا )قاليت هي سنة هلل خلقية وكونية م

ِلَك َخَلَقُهْم ۗ َومتَّْت َكِلَمُة رَبِ َك أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة  *يَ َزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي  ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك ۚ َوِلذَٰ
 . 26(َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ 

 الحرية السياسية  .ج

وهذه وان كانت عادة ما يكفلها الدستور لكن حرية جمتمع النهضة تستوجب تدابري اكثر 
والثقافة السياسية يف ظل احلكم  ،للفعل السياسي االداء السلميالتزامًا لضمان استمرار 

احلكم الراشد ان يدخل يف حرمة حرية  ويتقيالراشد ترسخ حلماية احلرية والتزاماهتا املتبادلة، 
 .ال اهله املختلف ال نفسه ال دمه

                                                           

 (119 – 118سورة هود .. اآليات )  26

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya119.html
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 حرية البحث العلمي .د

جمتمع  كز الدراسات والبحوث نشر نتائج مسوحاهتا لتعنيا حرية البحث العلمي ملر  لتكف
 تياجات الواقع.حالشورى ودولة احلكم الراشد على صناعة القرار املصيب ال

 ورىـــالش

حيث من شروط جمتمع النهضة ان تصبح الشورى نظامًا وسلوكًا تربواًي وثقافيًا وسياسيًا 
من خالل مناهج  سخمن هذه املستوايت على ما حيققه فالبعد الرتبوي والثقايف يرت  أي  يتنزل 

عرب املؤسسات  نزلتي السياسيالبعد االعالم و وعرب الرتبية والتعليم والتنشئة الثقافية 
 .تواملعاهدا واحلوارات

 حماية المبادئ والحقوق القانونية

ئ احلقوقية والقانونية متنزلة يف من شروط جمتمع النهضة، ان جيعل احلكم الراشد املباد
وعداًل يف املساواة بني  والتقاضي،ًا وحسمًا يف اجراءات التحاكم ري للمؤسسات تيس املمارسة اليومية

 القانون. مماأالناس مجيعاً 

 الكفايات االداريةتأسيس  .4

لتحقيق خمتلف شروط النهضة املؤسسية ال بد من انشاء مناهج ومؤسسات أتهيلية 
ضة يقودها اخلرباء هومؤسسات رقابية يف جمال اعداد الكفاايت االدارية وصناعة اخلربات. فالن

 االداريون املهرة.و والعلماء 

 آليات االنتقال لمرحلة النهضة

 انشاء مؤسسات شراكة شورية .1
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ان بعضًا من معوقات النهضة يف الواقع االجتماعي والسياسي خالل التجارب املاضية واحلاضرة، 
جتعل اخلربات العلمية او السياسية اليت ال تكون جزءاً يف النظام السياسي هو ان االدوار التقليدية 

الكفاءة، لكن  من دورة السلطة احلاكمة، عاطلة عن الوظائف مما ال جيعل اداء اجلهاز احلاكم جيد
مساندة للجهاز احلاكم مؤسسات  سية يف احلكم الراشد جيب ان تنشأعلى ضوء قيم الثقافة السيا

فيما يكتسب  ،ا يكتسب قرار احلاكم جودةفاعل، وبذ ييف صناعة القرار من خالل منفذ شور 
ساب معرفة مضافة ابلفجوات تاْلخرون فرصًا افضل خلدمة مؤسسات الدولة وتطويرها واك

االصالحية، وبذا يتحول العمل السياسي اَل عمل اجيايب، وتكتسب التنافسية بعدًا اكثر نفعًا وحظاً 
 اجدى.من املبدئية 

 مراكز بناء مجتمع المعرفة .2

ىن مبراكز عالسناد مشروعات االصالح التعليمية والثقافية واالدارية جيب على مرحلة االنتقال ان ت
ت املعرفة ز املعنية بنقل التكنلوجيا ومثراالدراسات والبحوث، واملراك بناء املعرفة املتمثلة يف مراكز

ة مفكر ر اصبحت من اهم موارد التنمية احلديثة، يقول دكتور املهدي املنج اليتاالتصالية 
املستقبليات )جيوز لنا اليوم احلديث عن ميالد جمتمع املعلومات او جمتمع املعرفة، فاملادة االولية  

 اصبحت تغوص تدرجييًا ابملادة الرمادية اي الدماغ الذي يبدع وخيرتع املواد املركبة كالبرتول مثالً 
موارد فانه اصبح اثنواًي أمام تدفق املعلومات وغري جمد دون رأس املال  أماواشياء تتسم ابلذكاء، 

 .27ات(ت تتميز ابلقيمة املضافة من مقدار االستثمار ، فاملشاريع الكربى اصبحبشرية وادمغة مبدعة

 

 التنمية االقتصادية في مرحلة االنتقال

                                                           

المنجرة، دكتور المهدي، حوار التواصل من اجل مجتمع معرفي عادل، الطبعة العاشرة   27

 123م صـــ2004
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وق جمتمع النهضة عن الفاعلية املخطط هلا الَناز مشروعاهتا، جيب ابداع مشروعات يعحَّت ال 
مة ملشروعات القطاع اخلاص وفق عوسيطة لتنمية اقتصاد املعاش، وذلك من خالل سياسات دا

عمل واالستثمار يف مشروعات االكتفاء،  لل جديدة فرصات اجتماعية جديدة، تضمن توفري تعاقد
الذي يعتمد على ادارة  (االقتصاد االجتماعي) نسميهكذلك جيب انشاء مشروعات ما ميكن ان 

موارد اجتماعية بعيدة عن ضرائب اجلهاز الرمسي، فعلى سبيل املثال اذا كان جهاز احلكم الراشد 
لثمانية املعروفة ابعتباره من واجبات يشرف على اموال الصدقات )ديوان الصداقات( مبصارفها ا

خدمية  فان الزكاة والصدقات الفردية االخرى ميكن للمجتمع ان ينشئ مؤسسات ،الدولة االدارية
على الدولة بعض االعباء  التخفيفيف  حتت ادارة كفاءات لتوفري احتياجاته االضافية وبذا يسهم

مشروع  يشغله عن االستجابة ملطلوابت يسهم يف تيسري امور املعاش مبا ال ومن انحية اخرى
 النهضة.

 ويف هذا السياق ميكن ابداع العديد من الرؤى يف استثمار املوارد االجتماعية.

 االعالم واالتصال في مرحلة االنتقال

 اً د املوارد أتثري شواملعريف الذي تقدمه وسائط االعالم واالتصال القد اصبح املورد الثقايف والرتبوي 
ن و ن واملسنو على بناء الشخصية االجتماعية يف خمتلف مراحل التلقي فاالطفال والناشئة والراشد

مجيعهم اصبحوا يتعرضون لتأثريات املعطى الثقايف االعالمي مبستوى عال من االستجابة، مما جيعل 
خمتلف عناصر اخلربات  تضمجمتمع النهضة من خالل بيئة احلكم الراشد حباجة اَل ختطيط شراكة 

اعي الذي  جتربة االنتاج الثقايف واالجتماالبداعية والفكرية والرتبوية ورأس املايل اخلاص، للدخول يف
االغرتاب وحالة الالانتماء  آاثر ختفيكمل حلقة املعطى يف مؤسسات االصالح التعليمي وبذلك 

حبي اليت ال ينشغل اكثرها بقضااي ضائي ومغامرات االعالم الر فاليت سادت بتأثري االقتحام ال
 املسؤولية االجتماعية فضالً عن الوعي مبطلوابت النهضة االجتماعية واحلضارية.
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