دور مؤسسات اجملتمع املدين يف بناء احلكم الراشد :مقاربة منهاجية
د.إدريس مقبول
مدير مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتيجية
ملخص:
تنطلق الورقة من توجيه نقد منهاجي لنموذجي الدولة املركزية والدولة الليربالية جمسدين يف آفيت  :تصنيم
الدولة واحلرية املتوحشة من منطلق إخفاقهما معا يف اجلواب عن سؤال االستقرار وحتقيق التوازن بني الفرد والدولة
والتنمية مبعناها القرآين العام.
ولعله ابت اليوم من قبيل املسلمات يف جمال التدبري السياسي اجلديد تلكم القناعة على التالزم واالرتباط
بني مؤسسات اجملتمع املدين(مؤسسات األمة) وقضية (اجلودة السياسية)؛ اليت جتسدها الدميقراطية واحلكم الراشد،
نظرا ملا أصبح يرتسخ عمليا بينهما من أدوار تتسم ابلتكاملية والرقابة والتوجيه.
لقد حتولت مؤسسات اجملتمع املدين إىل أحد أدوات وقنوات املشاركة يف إدارة الشأن العام من خالل ما
أمست تقدمه من إمكانيات املساءلة والنقد واالقرتاح والرقابة على العمل احلكومي الرمسي.
وتعمل مؤسسات اجملتمع املدين على إشراك األفراد والناس يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،وتعمل على
تنظيمهم يف مجاعات ذات قوة للتأثري يف السياسات العامة ،واحلصول على حق الدخول للموارد العامة ،وبشكل
خاص للفئات الفقرية واملهمشة  ،لذا جند أن مؤسسات اجملتمع املدين ويف مقدمتها املؤسسات غري احلكومية،
تساعد على حتقيق إدارة أكثر ترشيد للحكم من خالل عالقتها بني الفرد والدولة ،ومن خالل تعبئتها ألفضل
اجلهود الفردية واجلماعية ،وميكن استخدامها وفق اآلليات التالية:
املشاركة السياسية :وذلك من خالل التأثري على السياسة العامة ،من خالل تعبئة جهود قطاعات من املواطنني
ومحلها على املشاركة يف الشأن العام.
احلق يف املعلومة :وذلك من خالل تعميق املساءلة والشفافية عرب نشر املعلومات والسماح بتداوهلا على نطاق
واسع.
التدبري املشرتك التعاوين :وذلك مبساعدة احلكومة عن طريق العمل املباشر أو التمويل أو اخلربة على أداء أفضل
للخدمة العامة وحتقيق رضا املواطنني.

احلسبة الدميقراطية :وذلك من خالل العمل على حتقيق العدالة واملساواة أمام القانون ،ومحاية املواطنني من
تعسف السلطة.
الرتبية على احرتام الغري :وذلك من خالل تربية املواطنني على ثقافة الدميقراطية من خالل اكتساب أعضائها قيم
احلوار وقبول اآلخر ،واالختالف ومساءلة القيادات واملشاركة يف االنتخاابت...
ويف ورقتنا نفرتض أنه كلما كان هناك جمتمع مدين قوي كلما كانت هناك إمكانية بناء حكم راشد ،كما
نفرتض أيضا أن اجملتمع املدين ميكن أن يقوم بدور تصحيحي يف احلكم إذا ضعف أو احنرف وذلك من خالل
مؤسسات التوعية املدنية املستقلة اليت أييت على رأسها املؤسسات العلمائية والدعوية.
ويقوم اجملتمع املدين من وجهة نظر منهاجية بوظيفتني :األوىل تعىن بتنمية الرب الشامل ،والثانية تتجسد يف تفعيل
املراقبة على املمارسة الفعلية للسلطة ،وذلك حبكم أن ممثل السلطة يف الواقع انئب عن األمة يف القيام هبذه املهمة
بشكل مؤقت وزمين قابل للمراجعة والتحديد والسحب.
كما تؤكد الورقة على أمهية مؤسسات اجملتمع املدين ذات الطابع الشعيب واليت تلعب دورا هاما وحيواي يف
هتيئة القنوات الالزمة للقيام بنشاط تعاوين مجاعي بني أبناء األمة ،واحليلولة دون استبداد مؤسسات السلطة ،ذلك
أنه يف أنظمة ال دميقراطية وال شعبية تكتفي السلطة "غري الشرعية" بتشجيع مؤسسات اجملتمع املدين النخبوية
"املصنوعة" اليت ال يزيد دورها على تقدمي خدمات فئوية ضيقة على رأسها "احتواء الطبقة املثقفة" و"تليينها"،
وتلميع صورة النظام االستبدادي مبنحه واجهة مزيفة يف اخلارج ومتديد عمره الوابئي.
عناصر الورقة:
_مدخل مفاهيمي؛ احلكم الراشد_ اجملتمع املدين
_ آفة النمط املركزي أو تصنيم الدولة
_ آفة النمط الليربايل أو التوحش احلر
_ األمة ودورها يف بناء احلكم الراشد.
_ اجملتمع املدين وأفق االنتقال إىل احلكم الراشد
_ اجملتمع املدين ودوره التنموي والدبلوماسي يف احلكم الراشد:

_ خالصات وخامتة.
_ مدخل مفاهيمي:
يف املقصود ابحلكم الراشد واحلاجة إليه  :البد من التذكري أن مفهوم "احلكم الراشد" شأنه شأن كافة املفاهيم
السياسية ذات اخللفية الفلسفية ال ختلو حني تعريفها من البصمات املتحيزة ملعرفها ،سواء كان القائم ابلتعريف
مفكرا فردا أو مؤسسة ،وألجل ذلك ننبه إىل أمرين :األول ضرورة التعامل النقدي مع ترسانة املفاهيم التنموية
والسياسية ومالحظة طابعها الشخصي واخلاص بقصد التمكن من وضع مسافة معتربة إلقامة الذات على مساحة
التفاعل خصوصا إذا علم أن مفهوم "احلكم الراشد" نتاج املؤسسات الدولية يف إطار ترتيب عالقاهتا املصلحية
مع الدول النامية ،والثاين حاجتنا إلقامة تعريفاتنا للمفاهيم على شرط ثقافتنا اليت ال يضيق نسيجها على استيعاب
وهضم الوافد وتسجيم عناصره املفيدة فقط مع العناصر األصيلة انطالقا من "كلية القيم" و"خصوصية التجارب
الثقافية" ،ذلك أن للخصوصيات كما يقول الشاطيب"خواص يليق بكل حمل منها ما ال يليق مبحل

آخر"()1

عادة جي ري تعريف احلكم الراشد على أنه ذلك "احلكم الدميقراطي" الذي تكون فيه السيادة عموما
للقانون وحلزمة من القيم العملية املوازية كالشفافية واالستجابة واملشاركة واإلنصاف والفعالية والكفاءة واملساءلة
والرؤية االسرتاتيجية ،وهو أيضا ذلك احلكم الذي يضمن حقوق األفراد واجلماعات يف إطار مؤسسي وقانوين
شفاف ،تتمتع مؤسساته ابستقاللية القرار واحلكم واحلرية ،ومنها شبكة املؤسسات احلقوقية ومؤسسة أمني املظامل
 The Ombudsmanاليت حتفظ لألفراد حقوقهم ضد جتاوزات الدولة(.)2
كما أييت تعريفه يف سياق آخر يف إطار عالقته مببدأ حفظ املصاحل واحلاجات اآلنية واملستقبيلة لألمة،
وخيتزله البعض يف مؤشر "االستدامة"( ،)3وال يكون ذلك إال إبدراك السلطة أو احلاكم لضرورايت التنمية
االقتصادية وآاثرها على حياة اجملتمع وعلى استقرار البلد وانسجامه وسيادته ،ومن خالل عقلنة االستهالك
والتحكم يف املوارد البشرية واملالية

واملادية(.)4

( _) 1الشاطيب أبو إسحاق ،املوافقات يف أصول الشريعة ،عناية عبد هللا دراز ،بريوت :دار املعرفة.228/4 ،
2_ Linda C. Reif, The Ombudsman, Good Governance, and the International Human Rights
System, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, p55.
( _) 3ويعين ضمن مؤشرات احلكم الراشد :القدرة على تلبية حاجيات األجيال احلالية مع احلفاظ على حقوق األجيال القادمة يف احلياة
الكرمية.يراجع :برانمج األمم املتحدة اإلمنائي العريب لإلمناء اإلقتصادي و اإلجتماعي  ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية  " ، 2002خلق الفرص لألجيال
القادمة " نيويورك  :املكتب اإلقليمي للدول ا لعربية  ، 2002 ،ص.16
( _) 4يراجع:
- Philipe Moreau Defarges « la Gouvernance » France : Que sais je ? , 2000 ,p20 .

ج_ يف املقصود ابجملتمع املدين وسياقه :هو يف اجلملة اجملتمع املستقل عن إشراف الدولة املباشر ،أو اجملتمع
الذي يعكس وعي طبقاته وأفراده ،فهو يتميز ابالستقاللية والتنظيم التلقائي وروح املبادرة الفردية واجلماعية،
والعمل التطوعي ،واحلماسة من أجل خدمة املصلحة العامة ،والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة ،ورغم أنه يعلي
من شأن "الفرد" إال أنه ليس جمتمع الفردية بل على العكس جمتمع التضامن عرب شبكة واسعة من

املؤسسات()1

وقد اخرتان يف مقاربتنا أن نستند إىل الرؤية غري العلمانية للمجتمع املدين ،أو الرؤية املتصاحلة مع الدين
يف الصيغة األجنلوساكسونية على خالف ما عليه النسخة الفرنكفونية املنغلقة ،الصيغة املتصاحلة اليت ترى أن عمل
اجملتمع املدين هو جزء من عمل السياسة كما يؤكد الرس

يورغنسن()2

وقد كنا نرى دائما أن هذه النسخة

املتصاحلة مع الدين هي األقرب إلجياد حلول ألزمات اجملتمع يف اللحظات احلامسة ،وذلك ملا للدين مبا هو مكون
أساسي ،يف اخلارطة الذهنية واملخزون النفسي للمجتمعات ،من دور اجتماعي واقتصادي وسياسي وتنموي ميكن
أن يساهم به يف النهوض ابجملتمعات الساعية للدميقراطية

والتحرر(،)3

وأيضا مع ما يطرحه من حتدايت وأسئلة

خاصة يف اجملتمعات الطائفية حتتاج ألفق إنساين أرحب ،ال يلغى فيه الدين وإمنا يلعب دوره "الفعال" و"الدال"
يف اجتاه التقريب والتهذيب ودوره السياسي يف ترسيخ املساواة كما يشرح جون

بريور(.)4

إن التطلع إىل جمتمع أكثر مساواة _كما يقول عزمي بشارة_ و"أكثر مشاركة وأكثر متثيلية وعدالة،
والتوق إىل جمتمع أقل اغرتااب وصنمية ما زاال قائمني ،واجملتمع املدين تعبري عن احللم ذاته الذي ال يريد أن يسمى

( _) 1يراجع للمزيد:
علي عبد الصادق .اجملتمع املدين ،قراءة أولية ،القاهرة :مركز احملروسة للنشر.2004 ،
احلبيب اجلنحاىن ،اجملتمع املدين بني النظرية واملمارسة ،جملة عامل الفكر ،تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،دولة الكويت ،العدد الثالث،
اجمللد السابع والعشرون ،يناير  /مارس  1999،ص .36
( _) 2يراجع:

Jorgensen Lars, “What Are NGOs Doing in Civil Society?” in NGOs, Civil Society and the State:
Building Democracy in Transitional countries,1996, p36.
( _) 3يراجع عن اإلسالم والمسيحية واليهودية والكونفوشيوسية في عالقتها بالمجتمع المدني الدراسات التي تضمنها كتاب:

Simone Chambers,Will Kymlicka, Alternative Conceptions of Civil Society,Prenceton
Unversity Press, 2002, p113_ 151_ 171_ 190,
( 4)_Brewer John D,Gareth I. Higgins,Francis Teeney , Religion, Civil Society, and Peace in
Northern Ireland, Oxford Unversity Press, 2011,p90.

اشرتاكية وال ليربالية وال دميقراطية راد يكالية ،وال غري ذلك من التسميات اليت اهتزت يف العقد األخري ،وذلك
ابلبحث عن إجيابياهتا

مجيعا"()1

فاملفهوم كما يبدو "اترخيي" ،ويف كل طبقة من طبقات التاريخ محل املصطلح خصائص خمتلفة عكسها
السياق والثقافة

واملصاحل(.)2

ودور اجملتمع املدين كما يقول هيجل(_ )3وهو يشبهه ابألسرة_ يصل إىل احلد الذي ميارس فيه أدوارا
تربوية ،يقول ":إن اختاذ اجملتمع املدين طابع األسر الكلية يهبه الواجب واحلق يف ممارسة رقابة وأتثري على الرتبية،
ابلقدر الذي به تتعلق الرتبية بقدرة الفرد على أن يصري عضوا يف اجملتمع..،وهذا ال ميكن أن يتحقق إال ابلقدر
الذي به ميكن إنشاء مؤسسات مجاعية مهمتها أتمني هذه

الرقابة"(.)4

البد من التذكري أبن اجملتمع املدين مفهوم تعرض لتغريات كثرية ،فقد كان عند هيجل يشري إىل "نظام
احلاجات" يف اجملتمع املدين الربجوازي ،وهو عبارة عن نظام سوق عمل وتبادل للسلع ،وصار مضموان ال يتضمن
أي بعد اقتصادي طبقا هلابرماس ،بل يعين تلك االحتادات الطوعية وغري احلكومية وغري االقتصادية ،اليت تقوم مبد
جذور البىن االتصالية للرأي العام يف عامل احلياة (.)5
البىن االتصالية هي وجه من وجوه ما يسمى ابلرأمسال االجتماعي ،وهو عباره عن عالقات أفقيه بني
الناس ،يتألف من شبكات اجتماعيه وشبكات مشاركة مدنية ،وعادات مشرتكه هلا أتثري على إنتاجية اجملتمع
وتطوره كما يشري بوتنام( ،)6وسنذكر من ذلك طرفا يبني دور اجملتمع املدين يف تقويته يف مرحلة التأسيس للحكم
الراشد..
( _) 1يعترب عزمي بشارة أن اختالف مفهوم اجملتمع املدين حبسب السياقات التارخيية واملذاهب السياسية والفلسفية اليت عاجلته جعلت منه يف الوقت
احلاضر تركيبة أشبه ما تكون عند التناول واملعاجلة بـ"حساء املتسولني" الذي مجع من بقااي نظرايت خمتلفة وحقب زمنية خمتلفة ،يراجع :بشارة ،عزمي.
اجملتمع املدين ،دراسة نقدية ،بريوت :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،ط ،2012 ،6ص.46_45
( _ ) 2للمزيد :جون اهرنبورغ ،اجملتمع املدين ،التاريخ النقدي للفكرة ،ترمجة علي حاكم صاحل وحسن انظم ،بريوت :مركز الوحدة العربية.2008 ،
( _) 3يعترب هيجل أن اجملتمع املدين مرتبط ابلنزعة األاننية عند األفراد من حيث يرغبون يف حتقيق أهدافهم اخلاصة من خالل االجتماع واحلاجة إىل
اآلخرين ،فهو ميدان التوسط ،واألرض اليت عليها كل الفردايت ،وكل االستعدادات ،يراجع:
Pelczynski. « The state and civil society: Studies in Hegel’s political philosophy », Cambridge:
Cambridge University Press, 1984.
( _) 4بدوي عبد الرمحن .فلسفة القانون والسياسة عند هيجل ،دار الشروق ،ط ،1996 ،1ص.146
( _ )5أديال ،كورتينا.مواطنون يف العامل ،حنو نظرية للمواطنة ،ترمجة علي املنويف ،ص.65
6
( )_Putnam,Robert; The Prosperous community social capital and public life,American
prospect(13), 1993,p.p.(35-42).

_ خطورة النموذج املركزي أو تصنيم

الدولة:

للنموذج املركزي أوجه متعددة يف األنظمة السياسية اليت تلتقي يف أتليه احلكم واحلاكم ،ومجع كافة
الصالحيات والقرارات يف نقطة واحدة ،وإلن كانت املركزية مفيدة يف املؤسسات الصغرية حمدودة الوظائف واملوارد
فإهنا تعد كارثية يف إدارة الدول واجملتمعات ،وذلك بسبب قتلها للمبادرة واإلبداع وخنقها للطاقات وهتميشها
للكفاءات.
ومما مييز األنظمة املركزية هو سعيها للتأبيد وللتوريث ،ونذكر يف هذا السياق بواقع األنظمة العربية ومنها
النظام املصري واللييب واليمين والنظام السوري الذي عرف توريث احلكم من حافظ األسد إىل بشار األسد ،فقد
انتخب حافظ رئيسا بدون منافس ،فاحلزب احلاكم يرشح والشعب ينتخب أي يبايع

ويؤيد(.)1

ال نعتقد أن طبيعة نظام الدولة كما حتكمها القيم اليت ينادي هبا القرآن الكرمي ،وعلى رأسها احلرية،
تطابق النموذج املركزي الذي عرفناه يف التاريخ القدمي أو املعاصر من خالل جتارب عديدة على رأسها التجربة
االشرتاكية كمثال ،وهنا نتذكر نقد اإلمام ايسني لتغول الدولة على حساب اجملتمع فيما يعرف مبركزية الدولة كما
اندت به الفلسفة املاركسية وجسدته يف جتربتها القصرية ابعتباره مفتاحا كما يقول بيري بويبPierre Bauby
لتغيري اجملتمع( ، )2ذل ك أن أس املشاكل يكمن يف انتصار الدولة على اجملتمع ،وانفالهتا منه لتتغول عليه( ،)3يقول
نتماد يف تقليد النموذج اهليمين
اإلمام ايسني":جيب إحياء روح املبادرة ،وتشجيع املبادرة ،ومتويل املبادرة .ال َ
للدولة ،ألن التجربة تكذبنا كما كذبت اإلمرباطورية االشرتاكية اهلالكة"(.)4
فرغم أمهية إطار الدولة يف التنظيم السياسي واالجتماعي ،ووظيفته احليوية يف حفظ السلم واالستقرار ،إال
أن هذا اإلطار عرف تطورا كبريا مشل حيثيات كثرية منها جانب املرونة والصالبة ،أو جانب املركزية والالمركزية،
جمسدا يف كافة األنشطة
وهلذا يبدو من املنطقي إبداء التحفظ واضحا على أن تتوىل الدولة احتكار "الفعل" َّ
والفعاليات واملبادرات والسلطات ،ألهنا تنتهي إىل"تصنيم الدولة" مبا ال يرتك إال مساحة ضيقة للمجال اخلاص
وجملال اجملتمع الذي ينبين على "اإلنسان" "واملبادرة اإلنسانية للخري" ،يقدحها يف النفس والشعور قول احلق

( _) 1خليل أحمد خليل ،التوريث السياسي في األنظمة الجمهورية العربية المعاصرة ،بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ،ص.90

)Pierre Bauby, L'Etat-stratège, Le Retour de d’état, Collection Porte ouvertes, Les editions _ (2
ouvrières, Paris, 1991 , p18.
( _ )3يراجع للمزيد :عبد املهدي ،عادل .مقارابت يف االجتماع السياسي واالقتصادي اإلسالمي ،دار اهلادي.2003 ،
( _ )4ايسني ،عبد السالم .حوار مع الفضالء الدميقراطيني ،ص.205

سبحانه" :وسارعوا إىل مغفرة من ربكم"(آل عمران )133:اليت تصل احلياة الدنيا ابآلخرة( ،)1وتفتح الطريق
للمنافسة بني "اإلنسان" وأخيه "اإلنسان" يف سباق مفتوح وشريف حنو "اخلري" و"التنمية" و"البناء"( ،ويف ذلك
فليتنافس املتنافسون)(املطففني ،)26:تنافس على أرضية عالقات اجتماعية هي العمل التارخيي األول كما يقول
مالك بن نيب "الذي يقوم به اجملتمع ساعة ميالده"( ،)2يف مشروع يتمحور حول "إنقاذ اإلنسان" الكائن الوحيد
الذي حتمل أمانة التكليف دون السماوات واألرض ،ذلكم التكليف الذي يعين مباشرة " خماطبة اإلنسان مبضمون
اخلالفة"()3كما يقول عبد اجمليد النجار.
ِ
فشال
ت َ
قد تكون االشرتاكية ُمصيبة يف نقدها اإليديولوجي لغرميتها الرأمسالية .لكنها يف الوقت ذاته فشلَ ْ

ُم َد اِواايً يف إقامة النظام ِ
األمثل ،إذ أقامت دولة مركزية( )4حديدية لكنها يف الوقت ذاته فاشية فاشلة تشكو من فراغ

نشأت رأمسالية
مفزع حبسب عبارة إستيفان بيبو .)5(Istvan Biboفحني قام لينني بتأميم االقتصاد السوفييت
ْ
جديدة داخل قفص دولة مركزية على أنقاض رأمسالية قدمية" ،رأمساليةُ َد ْولة على أنقاض رأمسالية ُمالَّ ٍك أفراد .دولَةٌ
ِ
ك غائب ال وجه له وال حضور .لذلك هنبت اخلري ِ
كُ ،مجلَةٌ تُساوي يف املعادلَة االقتصاديَِّة ِملكيَّةً سائبةً ملالِ ٍ
ات
متَْل ُ
ْ
ْ
ِ
طب َقةُ الصعاليك الذين كانوا يف النظرية الثورية و ِ
ت "الن ُِّمْنكلَتُورا"
األمل الثوري التقدُّمي املنقذين املنتظَرين .واست ْغنَ ْ

(..،Nomenklatura)6اقتصاد الرأمسالية اللربالية ،والنظام السياسي املرافق له ،آلَة صماء ،لكنها آلة تشتغل،
ِ
ور يف قسمة األرزاق .أما رأمسالية الدولة .وهو االسم احلقيقي الواقعي امل َس امى اشرتاكيةً
تُنتج بفاعلية كبرية ،وجتُ
ُ
ُ
ونظامها
علمية .فهي آلة ال تنتج وتسيء القسمة .وي ْف ُ
ضل يف احلساب األخري ما تفعله الدولة املركزية البلشفيةُ ،
البوليسي اجلاسوسي الكوالكي ،أبرواح الناس ونفوس الناس وعقول الناس وأبدان الناس"(.)7

( _ )1ايسني ،عبد السالم .إمامة األمة ،ص ،132يف االقتصاد96 ،
( _ )2مالك بين نيب ،ميالد جمتمع .ص.28
( _ )3عبد اجمليد ،النجار .خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل ،حبث يف جدلية النص والعقل والواقع ،منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،2
 ،1993ص.64
( _ )4يراجع عن سقوط الدولة املركزية :جوزيف.س .اني .مفارقة القوة األمريكية ،ترمجة حممد توفيق البجريمي ،العبيكان ،الرايض ،ط،2003 ،1
ص.99
( _ )5سنة  ،1956وبعد مخسة أايم من الثورة اهلنغارية كتب استفان بيبو املفكر والفيلسوف السياسي نقدا الذعا للماركسية اللينينة يف مذكرة على
جانب كبري من األمهية من أربعة عشر بندا ،مساها توضيحات نظرية ،يراجع:
Istvan Kamene,, Istvan Bibo, Le marxisme et la civilisation occidentale, In ; L’autre Europe,
L’age d’Homme, n6, 1985, p31.
( _ )6تطلق على الطبقة السياسية احلاكمة اليت تشكلت شيئا فشيئا من بقااي «الربوليتاراي» اليت قامت ابلثورة على القيصر يف روسيا ،وانقلبت فخانت
شعاراهتا السابقة قبل الثورة فتحولت إىل أداة الستعباد الشعب.
( _ )7ايسني ،عبد السالم .حوار املاضي واملستقبل ،ص.211_210

إذا كانت مشروعية الدولة لدى سبينوزا هي يف كفالتها للمصلحة العامة جمسدة يف ضماهنا للحرية ،فإن
التجربة التارخيية أثبتت خصوصا يف منوذج الدولة املركزية الشيوعية أن احلرية هي أول ما يُضحى به يف مثل هذا
النظام .ويف كتابه(اإلسالم وحتدي املاركسية اللينينية) ،حيلل اإلمام ايسني عالقة احلرية ابلدولة ،عالقة الفرد
ابملؤسسة ،ويتناول ما كتبه إجنلز يف رسالة إىل بيبل "أبن احلرية والدولة نقيضان ال جيتمعان .هناك ختطيط للمراقبة
العامة وإحصاء األشياء واألنفاس ،هناك فوق كل شيء احلرب املبدئية بني الطبقات ،ومشروع القضاء املربم على
العدو الطبقي للربولتاراي .فال غرو أن تتمخض التجربة املاركسية املتعددة عن الدولة املركزية أقصى ما كانت الدولة
مركزية ،وأن يك ون النظام البوليسي هو الصيغة الفعلية املمكنة ملراقبة "الشعب املسلح" نفسه بنفسه ،وأن تكون
تصفية العدو الطبقي صناعة دموية هلا أجهزهتا وتقنياهتا .وال غرو أن ينتج كل ذلك دولة متماسكة ابلقهر الطبقي
الذي فرضه احلزب الواحد ،قوية لوحدة القرار وإعدام الرأي املعارض املعرقل"(.)1
تصنيم الدولة  ،أو بعبارة طه عبد الرمحن"العبودية لرتبب السلطة"( ،)2جاء بطبقة النومنكالتورا من قعر
اجملتمع اجلائع املقهور ،فتحولت بفعل "الكراهية" إىل مجاعة من الذائب ال تعرف غري التصفية الدموية ملخالفيها،
ال تعرف غري منطق القهر الطبقي ،فتحولت املبادئ وحتولت الشعارات ومنها املساواة اليت رفعت شعارا يف بداية
الثورة إىل منطق مناقض ،إذ بدأت كما يقول جورج أورويل )3( George Orwellيف روايته" مزرعة احليوان"
اليت كتبها يف نقد هذا النموذج من فكرة "مجيع احليواانت متساوية"( ،)4لكنها ما لبثت أن انتهت" :كل احليواانت
سواسية ،ولكن بعضها أكثر مساواة عن اآلخرين"(.)5
هكذا كان أوج املركزية يف القرن العشرين الدولة الشمولية أو الدولة املركزية اليت أسسها جوزيف ستالني
 Joseph Stalineيف االحتاد السوفيايت ،فكانت متطابقة كما خيربان أستاذ العلوم السياسية جوزيف اني
 " Joseph Nyeبشكل مناسب مع اجملتمع الصناعي_ ،بل كان اجملتمع الصناعي هو الذي جعلها ممكنة_ مث
تقوضت أسسها يف آخر األمر على يد ثورة املعلومات ،وكان منوذج ستالني قائما على التخطيط املركزي الذي
جعل الكمية ،ال األرابح ،هي املعيار الرئيسي ،لنجاح أي مدير"(" .)6الكمية" هي اإلله اجلديد الذي ابت موضع
اعتقاد وإميان.
( _ )1ايسني ،عبد السالم .اإلسالم وحتدي املاركسية اللينينية ،ص.89
( _ )2طه ،عبد الرمحن .سؤال العمل ،ص .186
( _ )3هو اسم الشهرة للكاتب الربيطاين إيريك آرثر بلري.Eric Arthur Blair
( _ )4جورج ،أورويل .مزرعة احليوان ،ترمجة صربي الفضل ،اهليأة املصرية العامة للكتاب ،1997 ،ص23 _7
( _ )5جورج ،أورويل .مزرعة احليوان ،ص .208
( _ )6جوزيف اني .مفارقة القوة األمريكية ،ترمجة حممد توفيق البجريمي ،العبيكان ،ط،2003 ،1ص99

إىل جانب مركزية الدولة كان هناك دائما منوذج القائد األوحد(امللهم) ،وهي كلها أصنام ،يرى فيها الفكر
املنهاجي بقااي من عبادة اإلنسان لإلنسان اليت ميكن أن تربز يف كل طور بشري إذا هيمنت الواحدية يف الفكر،
وانكفأ العقل على ذاته سواء جتسد يف إطار "الفرد" أو يف إطار "الدولة".
_ آفة النمط الليربايل أو التوحش احلر
بعد أن سامهت الليربالية يف تنمية وعي األفراد ابلذات وابلكرامة ،كما يقول حممد عزيز احلبايب" ،وبلورت
حقوقهم ،أمست تسلخهم عن إنسانيتهم ،زراعة الشوفينية والفردانية واحلسد واحلقد"( ،)1يقول اإلمام
ايسني":الدميقراطية اللربالية السياسية ال تسري إال ومعها اللربالية االقتصادية .وهذه مبنية كأختها على التنافس احلر.
والناس كما فطرهم هللا عز وجل متفاوتون يف العقل والطبع والقدرات .فمهما تُِركت اجملاري حرة للتنافس بني
تفاوات ُِخمالً .هناك يف األنظمة
فم ُّ
صب ذلك التنافس إىل التفـاوت يف األرزاق واأل ْكساب ُ
متفا ِوتني يف أصل اخللقة َ
لكن الرأمسالية بطبيعتها
الدميقراطية النقاابت احلرة تدافع عن احلقوق وتنـزع من الرأمسالية اللربالية بعض احلقوقَّ .
وبطبيعة اجلشع واألاننيـة واجلري إىل الربح كانت وال تزال آلةً لصنع التفاوت بني األغنياء والفقراء"(.)2
السرعة واإلهلاء وتغول التقنية وبرودة العالقات والربح اجلنوين ومن ورائه الشراهة املفتوحة الرببرية ،أو ما
عرب عنه إدغار موران Edgar Morinبـ"بربرية احلساب اخلالص ،البارد اجلليدي الذي جيهل الوقائع العاطفية
املميزة للبشر"( ،)3يقول اإلمام ايسني" :تتجسد طبيعة السوق وضرورات التصنيع ،يف اكتظاظ الضواحي الصناعية،
ويف الضجيج املزعج ،ويف السرعة واحلركة الدائبة اليت تُلهي اإلنسان ال ترتك له حلظة التفكري يف مصريه بعد املوت،

ويف الزراعة الوحيدة اليت تُفق ر الرتبة ،ويف الفقر املدقع الذي حيمل الفقراء على قلع األشجار فتنجرف الرتبة ،ويف
العدوان الرأمسايل الذي يغري على غاابت العامل فيهدد مستقبل العامل ،ويف انتشار اإلمسنت املسلح يقلص املساحات

يبسط الطرق السيارة ملن ميلكون سيارات.
اخلصبة ،ويف األ ْ
َسفلت ُ
تتجسد األخالق امللوثة يف التحريض اإلشهاري الذي جيند النساء الدُّمى ليبعن بضاعات اتفهة متجددة،
يبدد تصنيعها مادة املعدن ،وجهود املهندس ،وطاقة املستضعفني الشرائية.)4(".
ألجل ذلك ميكن أن تكون مفهومة نزعة التحفظ األخالقية على مبدأ املبادرة املرسلة ،ففي مقابل مواجهة املركزية
البد من قيد املراقبة اليت تضمن املصلحة العمومية أو كما يسميها بيرت كوسلوفسكي مببدأ التصحيح ( ،)1يقول
( _ )1حممد ،عزيز احلبايب .دفاتر غدوية ،دار املعارف ،القاهرة ،ص.34
( _ )2ايسني ،عبد السالم .العدل ،ص.650
( _)3إدغار موران .ثقافة أوراب وبربريتها ،ترمجة حممد اهلاليل ،دار توبقال للنشر ،ط ،2007 ،1ص.6
( _)4ايسني ،عبد السالم .تنوير املومنات.132/1 ،

نغرت ابحلرية املرسلة ،حبلُها على غارهبا ،للمبادرة واملقاولة .إذ البد من توجيه سياسي
نتماد وال َّ
اإلمام ايسني ":ال َ
َم ِرن .وإال أتلفت املباد رة من بيننا مع املبادرات يف السوق ال هتتم إال ابلربح ،وال تعمل لتعاون املسلمني وتوحيد
املسلمني.

نتذكر أن مطلوبنا عمران أخوي عماده كفالة األمة من عوزها وعجزها ،وقوامه الكفاية والقوة .واملبادرة
()2

املرسلة تلتحق ابلرأمسالية األاننية مىت تُرك حبلها على غارهبا".

"العمران األخوي" مفهوم مركب يتضمن مبدأين  :مادي وروحي لقيام منوذج االجتماع القرآين؛ مبدأ التنمية
االقتصادية مبا تتطلبه من موارد مادية(وهو العمران) ،ومبدأ الرتاحم اإلنساين األخوي الذي يبدأ من تنمية
اإلنسان)( )3مبا يتطلبه من إيثار وروح تشاركية مجاعية(وهو مقتضى الصفة األخوية).
والبد من التنويه إىل أن هذا الرفض والنقد املنهاجي للنموذج الرأمسايل "غري املقيد" أييت صرحيا يف سياق
آخر ،وأييت شبيها مبا ذهب إليه عضو احلزب املسيحي الدميقراطي لودفيج إرهارت الذي عمل مستشارا ألملانيا
عقب احلرب وأنقذها من أزمة كبرية ،وهو صاحب نظرية "اقتصاد السوق االجتماعي" وصاحب كتاب "الرفاهية
للجميع" ( ،)4وقد عرف عنه رفضه تبين النموذج األمريكي حبذافريه ،يقول اإلمام ايسني ":جيب نبذ النموذج
الرأمسايل عدو اإلنسان ،ذلك الوحش الذي حيمل يف طبيعته خطر العدوان على اجملتمع البشري مبا فيه من أاننية ال
تعرف إال مصلحة الفرد ،جتيز له افرتاس اآلخرين ابلناب واملخلب .ال نستطيع ابلرأمسالية أن نليب حاجة الشعب
للتجهيزات األساسية ،والصحة ،والتعليم ،والرخاء ،وسائر مقومات احلياة الكرمية العامة .فالرأمساليون يوجهون
السوق ،ويتحكمون فيها ،وال يستثمرون إال يف املشاريع السريعة الربح ،ال أيهبون بعمل العاطل ،وال حبق
()5

املسكني".

( _ )1يراجع:
Peter Koslowski, Principles of Ethical Economy, Kluwer Academic Publishers, 2001, p50.
( _ )2ايسني ،عبد السالم .حوار مع الفضالء الدميقراطيني ،ص.205
( _) 3نشري إىل أن مفهوم احلكم الراشد تزامن مع ظهور مفهوم التنمية البشرية حيث انتقلنا من احلديث عن التنمية االقتصادية إىل التنمية البشرية
والتنمية املستدامة ،وأصبح الرتكيز يتزايد على تنمية الرأس مال االجتماعي ،وحتول الرهان إىل حتويل التنمية االقتصادية إىل تنمية مستدامة تتحسن فيها
نوعية حياة الناس وتضمن فيها كرامتهم على كافة الصعد.
(_ Ludwig Erhard, La Prosperite pour Tous, Trad Jacques Rueff, Plon, 1959 .)4
( _ )5ايسني ،عبد السالم .يف االقتصاد ،ص.85

هذه الالمباالة كما يعرضها املنهاج ،يصاحبها يف الليربالية عملية حتويل تطال كل شيء ،حتويل "ال
إنساين" لإلنسان ،فيتحول العمال_كما يف رواية "اللجنة" لصنع هللا إبراهيم "إىل آالت ،واملستهلكني إىل أرقام،
واألوطان إىل أسواق"(.)1
ويف اعتقادان أن اجلواب اإلسالمي يتطلب استحضار األمة إىل جانب الدولة؛ بفعلها جمسدا يف مؤسسات جمتمعية
أحد أهم واجهات اجملتمع املدين الذي ميكن أن يضطلع أبدوار تنموية وتنويرية وإصالحية ،أو بعبارة خمتصرة أدوار
حضارية متقدمة ،وحنن نقدم احلديث عنه ليتبني خصوصية ما حنن بصدده.
_ األمة ودورها يف احلكم الراشد:
وذلك من خالل حمورين:
أ_ تنمية الرب الشامل:
يف منوذج الدولة املدنية _كما نتصورها على األقل_ هناك درجة من التكاملية بني مهمات الدولة
ومهمات اجملتمع املدين ،ففي الوقت الذي تضطلع فيه الدولة ممثلة السلطة بتنظيم العالقات بني مواطنيها على
أساس احرتام القانون وعلى أساس احلقوق والواجبات وحتفيزهم للتعاون فيما بينهم واحليلولة دون تظاملهم ،تتوىل
مؤسسات األمة الشعبية غري الرمسية(مؤسسات اجملتمع املدين) ،وهي مؤسسات ال تقل شرعية عن مؤسسات
الدولة ،بتكميل دور الدولة وتقوميه ،مبعىن أن األمة كما يقول األستاذ لؤي صايف" :حني تفوض مهمة اختاذ القرار
إىل أجهزة سلطوية ،ال تتخلى عن حقها يف ممارسة مهامها التعليمية والتثقيفية والتنظيمية والفنية بشكل مباشر"

(.)2

تضطلع مؤسسات األمة الشعبية هذه بتوسيع ما نسميه بدائرة "الرب اإلحساين" ،وهي منطقة تفاعلية من
وجهة نظر سوسيولوجية تدخل يف بنية "الرأمسال االجتماعي" ،من حيث تشجيع األفراد على تقوية العناية به حىت
يصبح للرب املنظم الفردي مسؤولية كفالة اإلنسان يف حاجاته الصحية ،والتعليمية ،والرتبوية ،والعاطفية اإلحسانية،
واملادية الطارئة ،واالجتماعية ،والرتفيهية".وهي وظيفة جمتمعية تسهم يف الرفع من "إنسانية اجملتمع" و"ترامحيته"
،كما تساعد احلياة االجتماعية أن تكون حيوية ودينامية بسبب العامل الديين على اخلصوص يف جمتمعاتنا(، )3
( _ )1صنع هللا ،إبراهيم .اللجنة (،القاهرة :مطبوعات القاهرة ،ط،)1982 ،2ص.20
( _) 2لؤي صايف .العقيدة والسياسة ،ص.223
( _ )3للمزيد عن فكرة الدين ابعتباره رأمساال اجتماعيا ال يتعارض مع الدميقراطية ويؤسس للمنفعة واخلري العام يراجع الدراسات النفيسة اليت مجعها
كروين(رام كنان ،ستيفاين ابدي ،جون كولومان ،مارك وارن ،ريتشارد وود ،وغريهم:)..
Corwin E. Smidt, Religion as Social Capital: Producing the Common Good, Baylor university
press,usa, 2003.

ويكون التنافس يف هذا اجملال بني الفاعلني سببا يف ابتكار أعمال إجيابية وتقوية النسيج اجملتمعي وذلك بسبب
طابعها احلر والتطوعي(.)1
وتقدم "اجلماعة الفاعلة" النموذج االندماجي يف مشاريع الرب االجتماعي بـ"فاعلية" و"رمحة" من خالل
العمل التطوعي املنظم ،فتجد الكل ينزل للميدان ،يف املساجد والقرى ،واملستشفيات واألسواق ،والشوارع
واملدارس ،مع أجل الشعب ،وابلقرب منه؛ مع ذوي العاهات احملرومني املهجورين ،ومع جتريدات حمو األمية
وتوسيع املستفيدين من التعليم ،ومع العجزة واملرضى ،ومع ضحااي البؤس حيث كانوا .فالصرب على إصالح ما
أفسدته األنظمة االستبدادية هو الرب.
إن أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه منظمة منفردة من هذه املنظمات قد يبدو صغريا ،ولكن أمهية ما
تقوم به هذه املنظمات جمتمعة على درجة كبرية من األمهية وال ميكن جتاهلها ،ولذلك حاولت خمتلف دول العامل
املتجهة حنو احلكم الراشد سن تشريعات وقوانني تضمن وجود منظمات غري حكومية وفعالة وقوية(.)2
وتزداد أمهية اجملتمع املدين ،ونضج مؤسساته ملا يقوم به من دور _ خالل مرحلة ترسيخ احلكم الراشد_يف
تنظيم مشاركة الناس يف تقرير مصريهم ومواجهة السياسات اليت تؤثر يف معيشتهم وتزيد من إفقارهم ،وما يقوم به
من دور يف نشر ثقافة خلق املبادرة الذاتية ،ثقافة بناء املؤسسات ،ثقافة اإلعالء من شأن املواطن(.)3
ويف الوضع االنتقايل حنو احلكم الراشد حتتاج احلكومات االنتقالية كما يؤكد األستاذ لؤي صايف متناوال
الوضع السوري إدراك أن قدرة الدولة ومؤسساهتا على تطوير احلياة االقتصادية وحتفيز اإلنتاج واإلبداع والعمل
يتطلب النظر إىل ترابط مسارات اإلصالح وبناء املؤسسة القانونية ،وتنشيط مؤسسات اجملتمع املدين ،وابلتايل
تشغيل مبدأ توازن القوى الضروري إلجياد آليات ملنع الفساد وحتفيز اإلنتاج

والعمل"()4

( _ )1ميكن املقارنة مبا قاله أستاذ العلوم السياسية جيمس تورنر جونسون ،وهو من املتخصصني يف حبث العالقة بني الدين والدولة ،عن الدور
االجتماعي للكنائس يف احلياة األمريكية:
James Turner Johnson,The Bible in American law, politics, and political rhetoric, Fortress Press,
1985.
 _ 2أمحد ابراهيم مالوي"،أمهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية" ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،العدد الثاين ،2008 ،ص.260 .
 _3أمحد اثبت ،الدميقراطية املصرية على مشارف القرن القادم ،كتاب احملروسة ،مركز احملروسة للبحوث والتدريب والنشر القاهرة ،الطبعة األوىل ،يناير
 -1999ص 20
( _) 4لؤي صايف ،احلرية واملواطنة واإلسالم السياسي ،التحوالت السياسية الكربى وقضااي النهوض احلضاري ،الشبكة العربية لألحباث والنشر ،ط،1
 ،2012ص.197

حاصل الكالم أنه كلما ارتفع منسوب الوعي يف اجملتمع_ خالل مرحلة ترسيخ احلكم الراشد_ ،سيدرك
الناس مع الوقت أن مشكالت زمنهم ال ميكنهم مواجهتها إال من طريق التأسيس للعمل التطوعي والالرحبي
وتوسيع دوائر الرب الشامل ،وهي مهمة الرتبية يف عمليات االنتقال للحكم الراشد.
ومن الرب الشامل قيام األمة مبؤسساهتا الوقفية يف إدارة مشاريع التنمية يف جماالت التعليم والتصنيع
واالستثمار وغريها ،معتمدة يف ذلك على املسامهات املالية ألفراد وجهات غري حكومية "وطنية" ،فقد ظلت األمة
مبؤسساهتا الشعبية وروحها اخلريية عرب اترخيها حمتفظة حبقها يف "احلضور" "الفاعل" و"اليقظ" و"البناء".
إن احلاجة قائمة فيه املراحل االنتقالية حنو احلكم الراشد إىل مسامهة اجملتمع املدين حتديدا يف تنمية مناخ
الثقة وإشاعة األمن وحتسني جاذبية االستثمار الداخلي واخلارجي مبا ترمسه حالة اجملتمع املدين من تفاعل وحيوية
بنا ءة بعيدا عن االحرتاب الذي يفزع املستثمرين ،فرأس املال جبان كما يقال ،ابإلضافة إىل أن التجارب التارخيية
تثبت أن مناخ الثقة يكون عادة يف بداية املراحل االنتقالية حنو احلكم الراشد "صعبا" و"معقدا" بسبب عدم
االستقرار السياسي وحالة العداء للرأس مال hostile to businessكما تقول كريستني هيلربغ اخلبرية
واملتخصصة يف تنمية القطاع اخلاص

(.)1

ب_ جتسيد قيم التوجيه العليا:
يف اعتقادان جيب أن ميارس اجملتمع املدين أدوارا متعددة من الضغط والتقاضي(الرتافع) واالقرتاح واملسامهة
الفعلية يف التقومي مبا يرفع الكفاءة التدبريية لنظام احلكم الراشد ،كما يضطلع بدور سياسي ميكن أن نسميه أيضا
ابلدور الرقايب والتوجيهي واالستشاري ملؤسسات احلكم التنفيذية والتشريعية مبا مينحه مفهوم "خالفة األمة"
ومفهوم "الوراثة النبوية" من سيادة "قيم القرآن العليا"( ،)2و من إمكانيات التدخل حني يتعلق األمر مبا يهدد قيم
اجملتمع املؤمن وشريعته ،يتحرك حينها اجملتمع عامة وهيئات العلماء خاصة مبا هو األمر ابملعروف والنهي عن
( 1)_Hallberg Kristin, Improving Investment Climates: An Evaluation of World Bank Group
Assistance,2006, Washington, p145.
_( )2عن األثر العميق للدين (االجنيل والتوراة) يف القانون(التشريع) األمريكي على سبيل املثال ،يراجع:
_ H. Wayne House, The Christian and American Law: Christianity's Impact on America's
Founding Documents and future direction, Wayne house, 1998.
_ William J. Federer, The Ten Commandments & Their Influence on American Law - A Study
in History, library of congress, 2003.
_ Jacob W. Ehrlich, The Holy Bible and the Law, fourth printing, the law book exchange, usa ,
2005.

املنكر واجب عيين ،واألمة مسؤولة كلها عنه ،وقيم الدين يف النهاية تبقى حية يف جمتمعات متدينة من خالل هذا
التفعيل املستمر( ،)1بل األمر يتجاوز حىت إىل تلك اليت كان يتحكم فيها "اإلحلاد العلمي" ابعتباره عقيدة للدولة،
فهذه اجملتمعات كما خيربان رجييس دوبري "تنضح ابلتدين من مساماهتا"(.)2
يقوم وازع القرآن (أو ما نسميه الرتبية مبا هي وظيفة من وظائف اجملتمع املدين كما سبق مع هيجل) يف
بعض األحيان بعالج ما يرتكه الظلم السياسي واالجتماعي واالقتصادي من آاثر؛ مما يتجاوز احلدود املادية ليرتك
أتثرياته النفسية يف أعماق األفراد واجملتمعات ،فيتعاوانن بينهما قوة السلطة وقوة الرتبية يف تدارك اإلخفاقات وجتاوز
اخلطيئات.
كلنا يعرف أن الدولة أو سلطان الدولة؛ هو متثيل للدور االنضباطي الذي تقوم به على مستوى موسع،
و"بظهور الدولة انطلقت أساليب االنضباط العمومية املنتشرة يف كل مكان ،وفرض على اإلنسان أن يدخل يف
عالقات حمددة مع اآلخرين ومع الدولة ،وفرضت عليه التزامات وسلسلة طويلة وحمددة بدقة من الواجبات
واحملظورات واحلقوق أيضا"( ،)3لكن األمر ال يقف عند حدود سلطة الدولة..فهناك سلطة اجملتمع وفعاليته
ومؤسساته املدنية العلمية والروحية اليت تقوم مبا يلزم يف حتقيق أمنه الروحي..
ويف تصوران ال ينبغي أن تكون هناك تبعية وال إحلاق ملؤسسة العلماء مبؤسسة احلكم كما كان الوضع يف
فرتات طويلة من التاريخ أو كما هو الوضع يف واقعنا( ،)4بل على األرجح تستفيد هذه املؤسسة من صفة "املنفعة
العامة" ومن استقاللية مادية ومعنوية حىت تستقل يف قراراهتا وتوجيهاهتا ،فهي على األصح مؤسسة شعبية وليست
رمسية أو حزبية ( ،)5ألن من شأن تسويتها ابملؤسسات التابعة للحكم مباشرة وتبعيتها املالية أن حتجم دورها
وجتعلها يف خدمة "السلطان".

( _ )1يراجع على سبيل املثال الدور الذي يلعبه الدين يف جمتمع كإسرائيل يف جراين احلياة السياسية العامة:
_ Kenneth D, Wald; The religious dimensions of Israeli Political Life, inTed G. Jelen,Clyde
;Wilcox, Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, The Few, and The Many
Cambridge university press, UK; 2002 , P 104.
( _ )2رجييس دوبري .نقد العقل السياسي ،ص.14
( _)3كاظم ،اندر .طبائع االستمالك ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت،ط ،2007 ،1ص.122
( _ )4يف القراءة االستشراقية يرى كثريون أنه ليس هناك فرق بني مؤسسة الدولة والدعوة اترخييا أو بني السلطتني الروحية والزمنية ،يراجع:
Bernard Lewis, The Political Language of Islam; A rewarding book, new york, 1991, p2
( _ )5يعترب برهان غليون أن هذا الوضع جيعل من الدين ملكا مشرتكا وواحدا للجميع ،ومينع احتكاره من قبل أحد ،ومن هنا بدل أن ينقص دوره
السياسي بسبب استقالل الدولة عنه ،وغياب تنظيمه السلطوي اخلاص ،نراه يتحول إىل املبدأ األخالقي الوحيد للجماعة ،وابلتايل إىل مصدر حلمتها
ومقوم وجودها ومركز دفاعها وشخصيتها ومقاومتها على مر العصور ،والراية اليت ترفعها ابستمرار يف وجه الدولة" ،يراجع :نقد السياسة ،ص.119

مؤسسة العلماء هي على األصح مؤسسة أهلية اجتهادية ال حتزب هلا إال لقيم الشريعة والقرآن .ومن هنا
أتيت أمهيتها وقوهتا اليت جتعل منها ممثلة للركن الثاين "وازع القرآن" ذي الطابع التسديدي يف مقابل "وازع السلطان"
ذي الطابع التنفيذي ،مقابلة ال تعين التصادم والصراعية ،وإمنا التعاون على خدمة غاايت اجملتمع وتنميته ماداي
ومعنواي ،وإن كان البعض يذهب إىل أن الدين مستغن عن الدولة يف قيامه بنفسه( ،)1وهي رؤية رومانسية غري
اترخيية رغم حماولتها االستناد إىل انتقائية واضحة  ،إذ إن الشريعة اليت هي مساطر تنظم األسرة والعالقات
واملعامالت وترتب العقوابت على اجلناايت ال تقوم إال ابلدولة ،كما أن الدولة ال تستغين عن الدين أو ما يقوم
مقامه مما ميثل روح الدولة ،حىت ولو كانت العلمانية ذاهتا ،إذ تستحيل إىل دين مقدس عند أصحاهبا وتنزل عندهم
منزلة ما ال يقبل النقاش واجلدل ،بل التسليم املطلق.
وتضطلع مؤسسة العلماء ابعتبارها مؤسسة مدنية إىل جانب املؤسسات احلقوقية وابقي مؤسسات اجملتمع
املدين مبمارسة وظيفتها يف مراقبة العمل احلكومي والتصدي ابلبيان واالحتجاج والرتافع ضد كل أشكال
التجاوزات القانونية كما يقول دافيد

بريكام()2

وأيضا بتتبع أداء األجهزة الرمسية عند قيامها ابلسياسة العامة ،هذا

األداء الذي يتطلب اعتماد مبدأ الشفافية يف كل جماالت تدخلها ،وهكذا ميكن أن تتحول فيه املنظمات املدنية
()3

املختلفة إىل منظمات تنموية تساهم يف تطوير اجملتمع وترقيته

كما تزيد سهولة الوصول إىل املعلومات درجة الشفافية يف إدارة أي دولة ،وحىت تكون املؤسسات
املستجيبة حلاجات الناس وملشاغلهم منصفة ،عليها أن تكون شفافة  ،أو

) (opacty factorمعامل

الشفافية  O-Factorفيها مرتفعا،كما يؤكد مادهاف كودبويل وهو يستلهم التجربة اهلندية يف االنتقال ،وأن
تعمل اإلدارة االنتقالية وفقا لسيادة القانون واحرتامه ،فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة
وشفافية ركن أساسي من أركان احلكم الرشيد

()4

وإذا كانت الشفافية تستدعي ابلضرورة حق املساءلة يف احلكم الراشد ،فإن مما جيب مراجعته "مفهوم
احلصانة" ،الذي ختتفي وراءه عناصر الفساد يف اجملتمعات غري الدميقراطية ،وإذا راجعنا مدونتنا األصولية فإننا جند
أن األصل الشرعي أال يعطى أحد حصانة من املساءلة بنص دستوري سواء كان رئيسا أو له والية عامة قضائية أو
( _)1عبد اإلله بلقزيز .الدين والدولة واحلاجات االفرتاضية ،يف أن الدين مستغن عن الدولة ،ضمن جملة النهضة ،الرابط ،ع ،2014 ،7ص.23_3
(2)_ David Brekham: »Democracy and human rights », &London: Polity press, 2003. pp.151169.
( _) 3حسن كرمي" .الفساد و احلكم الصاحل يف البلدان العربية"  ،املستقبل العريب  ،بريوت ،عدد  ، 309نوفمرب ، 2004ص.57
( 4)_Madhav Godbole, Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good
Governance, Orient Longman, India, 2004, p X.

برملانية أو تنفيذية؛ ألن هللا مل يستثن رسله وأنبياءه وأولياءه من أي حكم ديين حمض(ولقد أوحي إليك وإىل الذين
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين) (الزمر ،)65أو تنفيذي (لو أن فاطمة بنت حممد
سرقت لقطعت يدها) ،فال حصانة مللك أو أمري أو خليفة أو قاض أو انئب أو وزير ،بل الكل أمام التكليف
الشرعي واملسؤولية متساوون مع سائر

الشعب(.)1

اجملتمع املدين وأفق االنتقال إىل احلكم الراشد:
من وجهة نظر علم االنتقال السياسي ، transitologieوهو فرع فيت وصغري من فروع علم السياسة
يقدم مناذج نظرية لكيفية التحول حنو الدميقراطية واحلكم الراشد ،البد لالنتقال من نظام سياسي منغلق إىل نظام
سياسي منفتح من وجود جمتمع مدين حقيقي فاعل وحي ،يعكس حياة اجملتمع وتطلعاته ووعيه وإصراره على
املشاركة يف بناء القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي

يعنيه(.)2

يف أنظمة ال دميقراطية وال شعبية تكتفي السلطة "غري الشرعية" بتشجيع مؤسسات اجملتمع املدين النخبوية
"املصنوعة" اليت ال يزيد دورها على تقدمي خدمات فئوية ضيقة على رأسها "احتواء الطبقة املثقفة" و"تليينها"،
وتلميع صورة النظام االستبدادي مبنحه واجهة مزيفة يف اخلارج ومتديد عمره الوابئي( ،)3مبعىن آخر مبا ال يؤدى إىل
تغيري األوضاع أو خلخلة رقعة املصاحل ،بل يعيد إنتاج األوضاع القائمة مبا فيها من فقر وبطالة وهتميش وافتقاد
العدالة ،وىف هذه احلالة فإن مؤسسات اجملتمع املدين النخبوية ال تشكل أي هتديد "للمفسدين" ولن تزعج أبدا
الفئات احلاكمة ،بل ولن تلعب أي دور يف تغيري األوضاع القائمة من خالل املسامهة الفعالة بدور دميقراطي يف
اجملتمع .وعلى العكس ،فإن القوى الدميقراطية والتقدمية جيب أن تدفع يف اجتاه اكتساب مؤسسات اجملتمع املدين
طابعا شعبيًا يساعدها على القيام بدور تعبوي تغيريي حتتاجه جمتمعاتنا حىت تتمكن مؤسسات اجملتمع املدين من
خالله من املسامهة يف عملية التحول االجتماعي والسياسي للمجتمع .واملشاركة بشكل مجاعي (كمؤسسات) يف

( _) 1فضل بن عبد هللا مراد ،المقدمة في فقه العصر،صنعاء :الجيل الجديد ناشرون،ط.179/1 ،2014 ،1
( _) 2يراجع:

Laurence Morel, Les transitions démocratiques, regards sur l'état de la "transitologie".: La
démocratie directe : problèmes et formes nouvelles
( _) 3منذ حوالي سنة  1990بدأ ينتشر مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي ،بما يزيد على  130000منظمة عملت األنظمة العربية على
توظيفها لخدمة أجندتها االستبدادية والتحكمية في الفضاء العمومي .يراجع:

Mehran Kamrava, Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East,
Georgetown university, 2014,p89.

صياغة السياسات العامة والضغط من أجل تعديلها مبا حيقق مصاحل األغلبية واجلمهور ،ويكفل مشاركتها
السياسية تدعيما

للدميقراطية(.)1

ما حنتاجه يف الواقع هو االنتقال إىل طور بناء جمتمع مدين حقيقي يتمتع بعمق شعيب وامتداد جمتمعي جيد
جتسيده يف االحتادات والفدراليات واالئتالفات طوعية التكوين اليت تضم مجعيات ومؤسسات اجملتمع املدين
املستقلة عن الدولة؛ ذات االهتمام املشرتك بقصد تظافر جهودها وتكاملها وأتهيلها ملمارسة دورها الضاغط يف
اجتاه إصالح األوضاع على كافة الصعد ،وعلى رأسها املناخ السياسي والفعل السياسي.
إن مؤسسات اجملتمع املدين ذات الطابع الشعيب تلعب دورا هاما وحيواي يف هتيئة القنوات الالزمة للقيام
بنشاط تعاوين مجاعي بني أبناء األمة ،واحليلولة دون استبداد مؤسسات السلطة .وكما يقول لؤي صايف:
"فاملؤسسات الشعبية تقوم وفق هذا املنظور ،بدور البىن الوسيطة اليت تعبئ األفراد ومتنحهم الفرصة للتمرس ابلعمل
اجلماعي ،والقدرة على الوقوف يف وجه أي حماولة لتكريس السلطة من أجل خدمة مصاحل الفئة احلاكمة .مبعىن
أن النقاابت املهنية واملؤسسات الثقافية والتعليمية والتجارية ميكن أن تبادر إىل تنسيق جهودها وتعبئة أعضائها
الختاذ موقف موحد يف وجه حماوالت البعض لتوظيف مؤسسات الدولة خلدمة أغراض ال تتفق مع املصلحة العامة
لألمة"()2

يفرتض يف السريورات االنتقالية حنو احلكم الراشد ،وضوح الرؤية يف عالقة اجملتمع املدين ابلسلطة
ومؤسساهتا ورمزها احلاكم ،وذلك ابالتفاق مبدئيا على خضوع اجلميع للقانون وحماسبة احلاكم حسب قواعد
إجرائية وقانونية فعالة وانجعة ،ابإلضافة إىل ضبط حركية املشروعية السياسية عن طريق انتخاابت منتظمة نزيهة
وحرة

وتعددية()3

إن االنتقال حنو احلكم الراشد ال يتم دفعة واحدة وال ابلعنف كما يقرر التصور املنهاجي الذي يراهن على
فعل الرتبية وليس على فعل السياسة( ، )4بل عرب مراحل وقد يتطلب أجياال تتغري فيها عقليات ابلتدريج أو تذهب

( _) 1شهيدة الباز ،دور املنظمات األهلية العربية يف تنمية اجملتمعات احمللية ،جملة أفريقية عربية ،مركز البحوث العربية ابلقاهرة ،اجمللد الثالث أكتوبر
 2000،ص .19
( _) 2لؤي صايف ,العقيدة والسياسة ،م.س ،ص .224
( _) 3يراجع:

Susan George: « The world bank and its concert of good governance » in Jochen Hipples(ed) »:
The democratisation of disempowerment », London: Pluto Press, 1995. Pp.205-206.
( _) 4وهو ما عرب عنه اإلمام ايسني حني قال " الفرق بني العنف والقوة أن العنيف حياول قلب موازين القوى يف السياسة ،وترجيح كِفة قوم على قوم،
مبقتضى تعجله وتراميه ال سريا مع سنة هللا ،وهي التدرج واملطاولة والصرب .القوة تُعِ اد وتتأىن وتصرب .السياسة ترٍام ،والرتبية إعداد .وامليداانن متداخالن،

ابملوت الطبيعي ،فعملية االصالح تتطلب "بدورها آمادا من مراحل اإلصالح التدرجيي واملعاجلات الظرفية ،على
أمل الوصول بواقع اجملتمعات اإلسالمية إىل وضع األصل وإخراجها من وضع االستثناء"( ،)1ويقتضي االنتقال
أيضا تشخيصا ملرحلة احلكم الفاسد بدقة ووضع اسرتاتيجيات منسقة للتحول ولربانمج األولوايت تعمل فيه
مؤسسات اجملتمع املدين الناهضة واحلية بتعاون وإصرار على حتقيق جزء منه عرب أجندة زمنية قد تطول أو تقصر
حسب التجارب ،فمن خصائص احلكم الفاسد املطردة واليت ال تكاد تتخلف عموما واليت رصدها البنك الدويل
يف حتديده ملفهوم "احلكم الفاسد"(:)2
 _1هو احلكم الذي يفشل يف الفصل بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة و بني املال العام و اخلاص وهو
الذي يقوم ابستخدام املوارد العامة لصاحل حتقيق املصاحل اخلاصة.
 _2ال يقوم على أساس قانوين وال يطبق القانون ويعفي املسئولني من سراين القانون عليهم.
 _3يتميز بوجود معوقات قانونية وإجرائية تقف يف وجه االستثمار املنتج.
 _4يتميز بوجود أولوايت تتعارض مع التنمية وتقوم هبدر املوارد وسوء استخدامها.
 _5هو حكم مغلق وغري شفاف وخيفي طرق وعمليات صنع القرار ووضع السياسات.
 _6يتميز بوجود الفساد وقيم التسامح معه.
 _7وبذلك فهو حكم خال من الشرعية وعدمي الثقة لدى املواطنني  ،و يستعمل القمع ومصادرة احلرايت
وانتهاك حقوق اإلنسان.
إن البند األخري املتعلق ابلشرعية هو أس البنود واخلصائص ،وعليه تبىن كافة اإلصالحات واملداخل ،فأوىل
املهمات ابالعتبار واإلصالح حسب اإلمكان هو إعادة الشرعية للحكم عرب إعادة االعتبار لألمة و"للجمهور"
أن خيتار من حيكمه "مؤقتا" وليس لـ"ألبد" بطرق نزيهة وشفافة ،وبعدها أييت بند احرتام القانون وسيادته على
ا جلميع ،وهي مسألة حتتاج لرتبية وإعادة تربية لإلنسان ليعرف حقه ويناضل من أجله ،وهي مهمة مؤسسات
اجملتمع املدين احلقيقية اليت حتتاج أعمارا.
تنتعش الرتبية ابملكتسبات السياسية زمنا ،فإن ارتدت السياسة على الرتبية انتهشتها ،ورمبا قتلتها" ،يراجع :ايسني ،عبد السالم .تنوير املومنات،
.246/2
( _) 1احلاج سامل ،حممد البشري .مفهوم خالف األصل ،دراسة حتليلية يف ضوء مقاصد الشريعة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،2008 ،1
ص.199
( _) 2يراجع:
World bank , Governances and Developement , Washington : D .C , 1992 , p 9 .

ويستوجب اجلواب عن سؤال التغيري واالنتقال حنو احلكم الراشد يف نظران استبعاد الروح احلزبية
واأليديولوجية الضيقة اليت تستند إليها كل مؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدين واليت حتمل معها أسئلة "مشوشة"
على "ميثاق التغيري" ومعطلة له ،كما يستوجب نفي املقارابت االختزالية التبسيطية (اليت ليست إال جمرد كسل
فكري) واليت تلخص التغيري يف حل ظة انقالبية مزاجية هتدم أبنية الفساد من غري تفكري يف اآلفاق ،وال إعدادا
ألسئلة ما بعد عمليات اهلدم ،أو أهنا تتصور مهمة النخبة يف وضع تستقيل فيه اجلماهري من مسؤوليتها وتسرتيح
إىل حالة االنتظار (وهي فلسفة من أخلد إىل األرض ابلتعبري القرآين.)..
اجملتمع املدين ودوره التنموي والدبلوماسي يف احلكم الراشد:
مما ال شك فيه أن احلكم الرشيد والتنمية املستدامة صنوان ال يفرتقان ،وال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر،
فالتنمية البشرية ال ميكنها أن تتحقق وتستدام يف غياب احلكم الرشيد ،كما أن احلكم ال ميكن أن يكون جيدا ما
مل يكفل استدامة التنمية ويضع البشر يف

قلبها(.)1

ومن وجهة نظر منهاجية ينتظر من اجملتمع املدين يف أفق احلكم الراشد أن يلعب أدوارا متقدمة يف جماليني
حيويني  :التنمية املستدامة والدبلوماسية الشعبية ،وذلك بسبب علتني متمكنتني يف كل من نسق التنمية وطابع
الدبلوماسية

الرمسية:

أما علة التنمية فيمكن ترمجتها يف النماذج االتباعية واالستهالكية غري املنتجة ،واليت ليست سوى
ملحقات أبنظمة اقتصادية غربية منتجة ،إن مناذجنا االقتصادية ال تعتين ابإلنسان ،قطب رحى التنمية احلقيقية،
أو قل معي غاية الغاايت ومقصد املقاصد ،اإلنسان ابملفرد وابجلمع يف دينامية التغيري والتنمية والنهوض ،فما مل
نغري اإلنسان ابلرتبية والثقافة حتديدا وابلدرجة األوىل فإن كل مساعي تغيري الواقع ستكون عبثية وبدون معىن ،وهي
غاايت ومرام ال يبلغ إليها إال بتصور بنائي متدرج ،جيعل من اإلنسان مركز كل تغيري مطلوب ،ومصدر كل تنمية
أو تقدم مرغوب ،استقالل اإلنسان" أوال من "التبعيات املرهقة" ،فـنحن ال نعتقد أن التقدم الصناعي ،وال الرخاء
االقتصادي ،وال الكفاءة الفكرية ،وال االستقرار السياسي ماهيات قائمة بذاهتا ،أو أشياء تبتاع وتلصق بواقع
متخلف أو تلبسه كما يلبس الثوب .وهو ما يقوم به احلكام على املسلمني اليوم ممن يستوردون اخلرباء واملصانع
اجلاهزة واملديرين األكفاء يزرعوهنم يف البالد ،وينفقون كل مدخرات املسلمني يف الصفقات اهلائلة اليت تتحلب هلا
أفواه الشركات الكربى واحلكومات الغربية .استرياد وإنفاق تنزرع به يف البلدان اإلسالمية مراكز المتصاص األموال
وتصديرها للخارج .تلك األموال أصبحت لفساد وجوه إنفاقها سببا آخر لزايدة ختلفنا ،إذ فاتنا أن نركز هبا جهدان
( _) 1إبراهيم العيسوي ،التنمية يف عامل متغري ،دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشراهتا ،القاهرة :دار الشروق ،2000 ،ص36

على حتويل اإلنسان وتنمية اإلنسان ،وتعويده االعتماد على الذات ،وجتنيده إلصالح الزراعة ،وأتسيس صناعة
تناسبنا وثقافة تعكس اترخينا وحاضران.
وأما علة الدبلوماسية ،فهو انقطاعها عن قاعدهتا الشعبية واحتكارها مللفات غاية يف األمهية ميكن
للدبلوماسية الشعبية( )1أن تقدم فيها نتائج مبهرة ،احتكار ليس سوى الوجه العاري الحتكار السلطة واالستفراد
ابحلكم يف األنظمة التسلطية اليت ال تعرف مزية "احلوار" ،يف الوقت الذي ترتكز فيه دبلوماسية اجملتمع املدين على
حوار مفتوح ومتواصل بني السلطة واجملتمع على كافة القضااي كما خيربان السفري اهلندي وأستاذ االقتصاد كيشان
راان من خالل جتربته

الناجحة(.)2

إن دبلوماسية اجملتمع املدين (وهي صورة من صور حتقيق تعارف األمة و تعاوهنا مع ابقي األمم الذي
نص عليه القرآن الكرمي) من شأهنا أن تعزز دور القنوات الرمسية على صعيد إدارة العالقات اخلارجية واإلفادة من
عالقات املنظمات غري احلكومية واجلمعيات األكادميية يف تطوير املمارسة الدبلوماسية( ،)3كما تسعى دبلوماسية
اجملتمع املدين بوسائل شعبية إلجياد عالقات مباشرة بني الشعوب وكسب أتييدها.
ومما يتحقق من خالل هذه الدبلوماسية يف نظام احلكم الرشيد مباشرة اجملتمع واتصاله بقضااي الدولة
وكسر حالة االغرتاب واالنفصال عن مشكالت الدولة داخليا وخارجيا ،بل وميكن أن تلعب هذه الفعالية دورا
يسمى يف األدبيات السياسية ابلدبلوماسية الوقائية( )4وذلك حني يتدخل اجملتمع املدين مبؤسساته يف معاجلة سلمية
تفاوضية مللفات شائكة هبدف جتنيب الدولة الدخول يف منازعات وحروب مع اجلوار اإلقليمي أو الدويل.

( _) 1برز مفهوم الدبلوماسية الشعبية  Public Diplomacyعام  ، 1870إال أن وجوده على املسرح السياسي بدأ مع العقد الثامن من القرن
املاضي ،ويقصد به عملية خماطبة اجلماهري بشكل مباشر أو غري مباشر خارج احلدود اإلقليمية بواسطة وسائل حضارية جديدة يف مقدمتها اإلعالم
واملؤمترات واملنظمات الدولية واهليئة ورجال العلم والثقافة والدين هبدف املسامهة يف تشكيل الرأي العام الدويل..وتركز الدبلوماسية الشعبية جل اهتمامها
على إقناع قادة الرأي العام أو شرحية حمددة من ا ملوظفني احلكوميني يف البلدان األخرى مبميزات فكرة معينة أو موقف سياسي حمدد للتأثري على سلوك
وقرارات الدوائر السياسية والقيادية اليت يعملون فيها .يراجع :بسام املشاقبة ،معجم املصطلحات الربملانية والدبلوماسية ،عمان:دار املامون،2011 ،
ص.201
( _) 2يراجع:

Kishan Rana,” Diplomatic Culture and its Domestic Context”, in Hannah Slavik, Intercultural
Communication and Diplomacy, Diplofoundition Malta, 2004, p383.
( _) 3انظم عبد الواحد اجلاسور ،أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية :دليل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية ،عمان :دار جمدالوي
للنشر ،ص.500
( _ ) 4يوسف حسن يوسف ،الدبلوماسية الدولية ،القاهرة املركز القومي لإلصدارات القانونية ،ط ،2011 ،1ص126

نُ َذ اكِر أبنه يف الوالايت املتحدة األمريكية( _)1وحسبما نقله ميكائيل ولر_ فقد خصصت الدولة يف
ميزانية  2008على سبيل املثال ما مقداره  359مليون دوالر فقط لدعم موضوع الدبلوماسية الشعبية نظرا ملا
تراهنه عليها من مشاركة ومسامهة يف خدمة سياستها اخلارجية( )2وابلنسبة لنا فسيكون مفيدا جدا يف جمتمعاتنا _
طبعا بعد اإلصالح السياسي_ االستئناس ابخلربات احمللية ،واملنظمات غري احلكومية املؤهلة ،اليت متتلك خربات يف
جماالت مهمة مثل العمل ضمن االختالفات الدينية والعرقية ،وتشجيع التسامح وتطوير القدرات الدبلوماسية
للمواطنني ،والعمل من خالل الرموز الوطنيني والقادة الشعبيني الذين يستطيعون لعب أدوار يف اللحظات احلرجة،
وهو النموذج الذي تتبعه الباحث شارلز بيكستون يف دراسته عن دور اجملتمع املدين يف االنتقال يف مجهورية
قرقيزاي( ، )3فقد وجدت احلكومة االنتقالية غري املستقرة صعوابت مجة لوال تدخل اجملتمع املدين ومساعدته يف احلد
من العنف واالقتتال.
خالصات وتوصيات:
ختاما ،ف إنه ال يكفي لتنظيف األرض كما يقول رجييس دوبري "رفع العيون إىل السماء"( ،)4واإلمام
ايسني يعترب أن "االستكانة واملسكنة واخلمول ،احنراف عملي خطري .املومن القوي ،واجلماعة املومنة املخاطبة
ابلقرآن ،مأمورون ابختاذ كل األسباب املتاحة املقبولة شرعا لتحقيق كل األهداف املأمور هبا شرعا"(.)5
وإذا جاز أن نتحدث عن خالصات عملية هي الغاية من وراء هذا البحث ،خالصات توجيهية
وتسديدية ،فإننا نقول وابهلل التوفيق:
 _1جيب تشجيع الثقافة السياسية اليت تدفع يف اجتاه تفهم احلكومات ألمهية االنفتاح على مواقف اجملتمع املدين
من القضااي احليوية ،واليت قد تكون معارضة للسلطة ولتوجهاهتا أحياان مما يسبب هلا بعض اإلحراج ،لكنها على
املدى البعيد ستعزز احلكم الراشد واالستقرار بدال من أن تقلل منهما.
( _) 1عن فعالية اجملتمع املدين األمريكي وعالقته حتديدا ابجملتمع املدين اإلسرائيلي يراجع :حممد عمر الفاروق عبد السالم ،دبلوماسية الدولة الراعية
للسالم الفلسطيين بني التحيز واملسؤولية الدولية ،املكتب العريب للمعارف ،،ص.18
( 2)_Michael Waller, The Public Diplomacy Reader,The Institute of World Politics Press,
Washington, , p30.
( 3)_ Charles Buxton’’In Good Times and Hard Times: Civil Society Roles in Kyrgy zstan
today”, in Civil Society and Politics in Central Asia, University Press of Kentucky, 2015,
p223_248.
( _ )4رجييس دوبري .نقد العقل السياسي ،ص .9
( -)5ايسني ،عبد السالم .االحسان ،ص.300

 _2يتطلب االنتقال ملرحلة احلكم الراشد أتهيل غالبية اجملتمع املدين ملتطلبات املرحلة ،فالتغيري ال يكون جبزء من
اجملتمع ولو كان(خنبة) ،فليس التغيري مهمة النخبة يف وضع تستقيل فيه اجلماهري من مسؤوليتها وتسرتيح إىل حالة
االنتظار (وهي فلسفة من أخلد إىل األرض ابلتعبري القرآين.)..
 _3يستوجب االنتقال حنو احلكم الراشد نفي املقارابت االختزالية التبسيطية (اليت ليست إال جمرد كسل فكري)
واليت تلخص التغيري يف حلظة انقالبية مزاجية هتدم أبنية الفساد من غري تفكري يف اآلفاق ،وال إعدادا ألسئلة ما
بعد عمليات اهلدم.
 _4يستوجب اجلواب عن سؤال التغيري واالنتقال حنو احلكم الراشد يف نظران استبعاد الروح احلزبية واأليديولوجية
الضيقة اليت تستند إليها كل مؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدين واليت حتمل معها أسئلة "مشوشة" على "ميثاق
التغيري".
 _5جيب احلذر من ختلي الدولة التدرجيي يف املراحل االنتقالية عن أدوارها االجتماعية والرعائية حني تتحكم فيها
مصاحل املتنفذين واملستغلني ،حىت تصبح الدينامية التنموية الوحيدة يف الدولة هي دينامية التهميش واإلقصاء اليت
يقودها الشطار الثوريون وحتميها القوانني ابلباطل..فتكون النهاية الطبيعية هي تعزيز االحتكار والالمباالة يف القمة
واالستياء يف القاعدة.
 _ 6على أرضية ميثاق جامع ميكن للمجتمع املدين ان يلعب أدوارا حيوية يف جمال الدبلوماسية وجلب
االستثمارات وأيضا يف نطاق التقريب بني املتخاصمني واملختلفني سياسيا ومذهبيا ويف تقوية النسيج االجتماعي
إذا حصل الوعي املطلوب لتجاوز واقع التشرذم واالحرتاب الداخلي.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

