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تقدمي

الأمري  �شمّو  مقالت  من  تارة  مخُ جمموعة  هذه 
احل�شن بن طالل، رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه، 
نّجمًة يف اأعداد جملة »املنتدى«، بعد  �ِشَرت معظمها مخُ نخُ
واإلكرتونية،  ورقية  دة،  متعدِّ اإعالم  و�شائل  يف  ن�شرها 

خالل عامي 2011 و 2012.

وقد اخرتنا لها عنواًنا هو عنوان وا�سطة العقد من 
مقالتها: »َمنجاة الأُمة«، الذي يتناول فيه �شمّوه ق�شايا 
العربّي،  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  ركيزًة  توؤلِّف  ثالث 

وهي: الزكاة، والت�شامن الجتماعّي، واملواَطنة.

م�شتوِعبة  قراءات  جانب  من  الكتيب  هذا  ن  يت�شمَّ
على  وعاملًيا  واإقليمًيا  عربًيا  الأخرية  التحّولت  لأبعاد 
ت�شكيل  يف  العربّي«  »الربيع  ّمي  �شخُ ما  تاأثريات  اأر�شّية 
ُمقاِبل  جانب  ومن  العربّية،  والأّمة  املنطقة  م�ستقبل 
تنطلق  فكرّية  لروؤى  منطلقات  عن  املقالت  هذه  ُتعبرِّ 
امل�شتقبل  هذا  لت�شت�شرف  نف�شه  العربّي  ال�شميم  من 
م�شتقبل  ذلك  يف  مبا  والقادمة؛  القائمة  وحتدياته 
املواطن الإن�شان، ومكانة الأّمة ومقدراتها، ودور الفكر 
يف التمكني للوعي امل�شتقبلّي اأن يتخذ م�شاراته ال�شليمة 
�شبابّية  و�شط  طريقه  و�شّق  احلكمة،  دروب  على 
يف  املنطقة،  هذه  ت�سهدها  التي  املتالحقة  الأحداث 
التاريخّية  مراحلها  اأدّق  من  تخُعترب  فا�شلة  مرحلة 

املعا�شرة.
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وقد اأ�شفنا اإلى هذا الكتيب ن�ّس البيان الذي اأ�شدره 
منتدى الفكر العربّي يف اآذار/مايو  2011، حول الأحداث 
ذلك  بداية  منذ  العربي  واقعنا  وي�شهدها  �شهدها  التي 
ر للفكر  العام، ا�شت�شعاًرا من املنتدى باأهمّية الدور املبكِّ
يف قراءة املتغرّيات والتحّولت املف�شلّية، التي جتلَّت يف 

احلراكات ال�شعبّية العربّية.

واإنَّ جمّلة »املنتدى« لتعتّز - وهي على م�شــارف العام 
الباقة  هذه  م  تقدِّ باأن   - عمرها  من  والع�شرين  الثامن 
و�شائر  ال�شباب  واإلى  قرائها  اإلى  هدّية  املقالت  من 
خا�شة  اأهمية  لهما  حدثني   مبنا�شبة  العرب،  املثقفني 
ال�ّسبابّي  املوؤمتر  وهما  الفكرّية،  املنتدى  اأن�سطة  �سمن 
احِلراك  �سوء  يف  العربّي  »امل�ستقبل  اخلام�ص  العربّي 
ال�سبابي«، والندوة الفكرّية ال�شنوّية »امل�سروع احل�سارّي 
ل�شمّو  متمنيًة  العربّي«،  الجتماعّي  امليثاق  العربّي: 
املزيد  وللمنتدى  اهلل،  بن طالل، حفظه  احل�شن  الأمري 
من التوفيق يف اأداء هذه الر�شالة النبيلة التي يرمز لها 

�شعارنا بعبارة »النتماء والإمناء«.

د. ال�سادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي

رئي�س هيئة حترير جمّلة »املنتدى«

1 كانون الأول/دي�شمرب 2012
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ال�ســرق الأو�ســط والثورة البطيئة

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  متلف  جتتاح  التي  التغيريات  اأن  يبدو 
اإفريقيا الآن حتتمل األف تف�شري وتف�شري. ومن بني ال�شتجابات التي كثرًيا ما 
ترتدد على م�شامعنا تلك النربة العامرة بالتفاوؤل احلذر، التي كانت وا�شحة 
وزارة  يف  موؤخًرا  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  األقاه  الذي  اخلطاب  في 

اخلارجية عندما اأ�سار اإلى »وعد امل�ستقبل«. 

ال�شعبوية  الفرتاءات  تلك  اإلى  ا  اأي�شً ن�شتمع  الأحيان  بع�س  اأننا يف  بيد 
التي طاملا اأطلقت على ال�شرق الأو�شط حتى بات الأمر كاأن ل �شيء قادر على 
اإ�شكاتها ول حتى اأي قدر من التغيري غري العادي. فبعد الثورتني الناجحتني يف 
القاهرة وتون�س، خفتت الفرتاءات، لكن �شرعان ما بداأت الر�شائل القدمية 
يف  الدميقراطية  ومعاداة  والأ�سولية  بالتطرف  الأو�سط  ال�سرق  م  َت�سِ التي 

الت�شلل من جديد اإلى الغرب. 

)*(

)*( نخُ�شرت هذه املقالة يف عّدة مواقع اإلكرتونية عربّية )2011/6/22(. 
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ومن ناحية اأخرى، يبدو اأن الرجال والن�شاء العاديني في الغرب ي�شعرون 
اإفريقيا، الذين  بتعاطف غريزي جتاه نظرائهم في ال�شرق الأو�شط و�شمال 
انتزاع  اأجل  من  الن�شال  في  والأعظم  الأق�شى  الثمن  منهم  العديد  يدفع 
باأن  الغرب  اأهل  من  العديد  اأقنعت  الت�شحيات  هذه  اأن  والواقع  حقوقهم. 
خال�س ال�سرق الأو�سط لي�س بالأمر املتعذر اأو امل�ستحيل، وباأن �سعوب املنطقة 

ل بد اأن حتظى بالفر�شة للتمتع بالقدر نف�شه من احلرية الذي يتمتعون به. 

في  واملحللني  ال�شيا�شة  خرباء  املفاهيم  بني  دام  ال�شِ هذا  باغت  لقد 
ا لي�س بالأمر امل�شتغرب، لأن املوقف يظل عبارة عن مزيج  العامل. وهذا اأي�شً

غري متبلور من الأمل والدمار. 

العربية تقريًبا،  العوا�شم  اليوم في عّمان، كما هي احلال في كل  لكن 
تعقد اجتماعات وتدور مناق�شات حول الكيفية التي ميكن بها امل�شي قدًما، 
اأفراد  وبني  بل  الثقافية،  وال�شالونات  البحوث  ومراكز  الفنية  املعار�س  في 
التي  املنطقة  اإن  الإنرتنت.  �سبكة  على  ذلك  كل  من  والأهم  العادية،  الأ�سر 
ر غالًبا باأنها »متخلفة« تناق�س الآن م�شريها وجًها لوجه، وعرب ال�شبكات  ت�شَوّ

الجتماعية في كل ثانية من كل يوم. 

لي�ص  تويرت(  الق�سرية )على موقع  والر�سائل  الإ�سارات  اإر�سال  لكن 

الآن  حتى  حظيت  التي  وال�سخ�سيات  الأحداث  اأن  والواقع  للفكر.  بديًل 

اأن  الواجب  من  كان  الذي  الفراغ  متلأ  كاأنها  تبدو  والنتباه  بالهتمام 

ت�سغله اإعلنات احلرية والدرا�سات والأطروحات والأفكار ب�ساأن احلقوق. 



- 9 -

والنتيجة هي ما ن�شهده الآن من تخبط والتبا�س. واملتناق�شات كثرية. 
ورغم  للم�سكلة،  اأ�سا�ًسا  املنطقة  اأنحاء  ت احلكومات في خمتلف  اعُتِبَ فقد 
ذلك فاإن الدولة مطلوب منها اأن تتولى تنفيذ اأجندة اجتماعية �سيا�سية مل 
اأكرث  روح  ميالد  اليوم  ن�شهد  اأننا  والواقع  بعد.  بالكامل  معاملها  حتديد  يتم 
دميقراطية بني �سعوب املنطقة، لكن ال�سعور املقابل بامل�سوؤولية الدميقراطية 

ل يزال غري نا�شج اإلى حد كبري. 

وتاأثري،  نفوذ  من  اجلديدة  الإعالم  و�شائل  بلغته  الذي  املدى  كان  واأًيا 
فاإنها ل ت�ستطيع اأن حتّل حمّل احلاجة اإلى »بيان من اأجل التغيري« ي�ستطيع 
اأن يتبناه كل من يبتغي احلرية، على م�ستوى املنطقة بالكامل. واأي بيان من 
هذا القبيل لبد اأن يت�سدى لأ�سخم م�سكلتني في املنطقة: فل�سطني واأ�سعار 
املياه  موارد  تقا�شم  له  وفًقا  يتعني  الذي  املدى  حتديد  عن  ف�شاًل  النفط، 
والطاقة الإقليمية، التي تتجه الآن نحو الن�سوب ال�سريع. )في هذا ال�سياق، 
اأنا وجمموعة من اخلباء من خمتلف اأنحاء العامل اإلى اإن�ساء جلنة  دعوُت 
والتي  للموارد،  امل�ستدامة  الإدارة  والطاقة بهدف �سمان  للمياه  ُقطرية  فوق 

اأ�شمتها جمموعة ال�شتب�شار ال�شرتاتيجي »ال�شالم الأزرق«(. 

اإّن احلديث عن توليد الأفكار اأ�سهل كثرًيا من تنفيذها بطبيعة احلال. 
في  البقاء  على  ال�شباب  من  املاليني  واإرغام  التعبري  حرية  تقييد  ظل  ففي 
النا�س هو  للعديد من  املتاح  الوحيد  العام  اأ�شبح احليز  منازلهم بال عمل، 
احليز الفرتا�شي. لقد جتاهلت احلكومات العربية �شعوبها، فلم يجد النا�س 
�شبياًل �شوى الهجرة اإلى العامل الفرتا�شي على �شبكة الإنرتنت. والنتيجة هي 
اأن احلر�س القدمي اأ�سبح الآن في مواجهة موجة جديدة، حيث يفكر كل من 
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اجلانبني على نحو خمتلف متاًما عن الآخر، ويتحدث الطرفان عن اأهداف 
واأغرا�س مت�شادة. 

لكن اأًيا كانت القيود التي حتد من حركة املوجة اجلديدة، فاإن اأحاديثها 
التي ل حتدها حدود على �شبكة الإنرتنت تعمل على التعوي�س عن حماولت 
والثقافية.  والجتماعية  والدينية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  على  املنطقة  بلقنة 
فال�سعوب في غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا تتبادل الأحاديث فيما بينها، حتى 
ولو ظلت حكوماتها متنائية متباعدة. وهذا هو م�شدر الأمل، واإن مل يكن بعد 
امل�سدر لالأفكار املنهجية املرتابطة حول كيفية اإعادة ت�سكيل املجتمعات، وهو 

ما حتتاج اإليه املنطقة ب�سدة. 

اإن قدرة الف�ساء الإلكرتوين الفرتا�سي لي�ست بل حدود؛ فهو غري 

قادر في النهاية على جلب الدميقراطية اأو الرخاء. ورمبا اأ�سبحت القدرة 

اأيديولوجيا حمّركة متما�سكة،  على التوا�سل الآن فورية، لكن في غياب 

التي  املعركة  في  الن�سر  يتاأتى  اأن  املمكن  غري  ومن  ببطء.  الثورة  تتقدم 

ُتخا�ص الآن من اأجل روح ال�سرق الأو�سط عن طريق �سبكة الإنرتنت، ول 

اإن  واخلوف.  الثقة  بعنا�سر  امل�سني  التلعب  خلل  من  اإخ�ساعها  ميكن 

نوعية احلرية في ال�سرق الأو�سط، كما هي احلال في اأماكن اأخرى، �سوف 

 n       .تعتمد على مدى التزام اأن�سارها بالقيم الليربالية والدميقراطية
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نحو ميثاق يحمي قيم الربيع العربّي

الأديان  معتنقي  بني  احلوار  حول  اأجانب  لطالب  حديثي  معر�س  في 
املختلفة، قمت بطرح جمموعة من الأ�سئلة التي كانت تقدم مبادئ م�ستوحاة 
الدين  ي�شّموا  اأن  منهم  وطلبت  متلفة،  �شماوية  وغري  �شماوية  ديانات  من 
في  تتلخ�س  احلادثة  هذه  في  املفارقة  ولعل  املبادئ.  تلك  على  ين�ّس  الذي 
كم الجابات اخلاطئة التي قدمها هوؤلء اخلا�سعون لالختبار، فقد التب�ست 
عليهم املبادئ ومل يعرفوا م�شدرها احلقيقي. . . بب�شاطة لأنها موجودة في 

دينهم كما هي موجودة في اأديان الآخرين. 

في  ن�سب جهودنا  عندما  ا  اأي�سً اأننا نخطئ  اأعتقد  ذاته،  النحو  على 

الندوات واحلوارات التي تتناول احلوار بني اأتباع الأديان على بيان نقاط 

اأننا بحاجة لأكرث من مبادئ  اأح�سب  اللتقاء واأوجه الختلف، بينما ل 

م�سرتكة ب�سيطة لتحقيق العي�ص امل�سرتك، مثل الن�ص على احرتام اجلار 

)*(

)*( نخُ�شرت هذه املقالة في جريدة »الحياة« اللندنّية )2012/1/10(. 
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ومعاملته باحل�سنى، فما دام الن�ص موجوًدا في ديانتي وديانة الآخرين، 

اإًذا نحن منتلك ال�سمانة التي توؤّمن لنا العي�ص امل�سرتك وال�سلم الأهلي 

املن�سود. 

اإنها مبثابة نداء يوقظ اأ�شحاب ال�شمائر احلية وينبذ الفتنة والعن�شرية 
وقفة  اإلى  نحتاج  بالذات،  الأوقات  هذه  ففي  م�شدرها.  كان  اأًيا  والتع�شب 
التي جتمعنا. فلنتاأمل للحظة في  القيم الن�شانية امل�شرتكة  جدية ل�شتعادة 
اأتباع الديانات املختلفة ال�شماوية وغري ال�شماوية  الو�شع الراهن، فاإذا كان 
ي�شرتكون بالكثري، فبالتاأكيد هنالك العديد من القوا�شم امل�شرتكة اأي�شا بني 
اأخطانا،  لقد  الواحد.  الوطن  واأبناء  الواحد  للدين  املتعددة  الطوائف  اأبناء 
وفًقا  دولة  كل  في  العربي  احلراك  من  موقفنا  ح�سمنا  عندما  �سك،  بل 

باحلرية  نحتفل  اأن  ن�ستطع  ومل  �سيقة  ح�سابات  اأو  طائفية  لهواج�ص 

وامل�ساواة والعدالة التي تنادي بها املجتمعات العربية. 

ل ميكن لأي طرف اليوم اأن يغ�س الطرف عن مطالب املجتمعات، التي 
وكاأن  ويت�شرف  متلفة،  مناطق  في  ب�شراحة  عنها  تعربِّ  النا�س  خرجت 
من  العربية  فال�سعوب  يرام،  ما  على  ت�شري  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة 
ال�سابق  في  �سائدة  كانت  التي  العلقة  اأن  تدرك  باتت  اخلليج  اإلى  املحيط 

بني احلاكم واملحكوم مل تعد �ساحلة للمرحلة التي تلي الربيع العربي، بل 

اإن ا�سلحها واعادة تعريفها وتاأطريها بات �سرورة ق�سوى اليوم ل�سمان 

دول  من  بغرينا  اأ�سوة  الدميقراطية  الدول  م�ساف  اإلى  منطقتنا  انتقال 

اأوروبا ال�سرقية وغريها، التي عانت من ال�ستبداد وغياب احلرية ثم وجدت 

طريقها اإلى الدميقراطية. 
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اإن هذا النتقال بالتحديد هو ما األهم فكرة امليثاق الجتماعي العربي، 

�سوء  في  اليوم  ملحة  حاجة  الوجود  حيز  اإلى  اإخراجه  وجوب  من  وجعل 

حماولة  على  املقرتح  الجتماعي  امليثاق  فكرة  تقوم  اجلارية.  التطورات 

التي  واملحكوم،  احلاكم  بني  والدميقراطية  ال�سليمة  العلقة  تلك  ايجاد 

تتطلع اإليها �سعوب نه�ست من اأجل املطالبة بالتغيري.

يطرح امليثاق، الذي ل بد اأن يكون وطني املن�ساأ ويعرب عن ارادة عربية 

الدولة  اأركان  بني  العلقة  تنظم  قواعد  منطقتنا،  من  اإل  تنبع  ل  اأ�سيلة 

الن�سان  حقوق  باحرتام  اجلميع  ويلزم  دورًيا  احلاكم  بتغيري  وت�سمح 

الأ�سا�سية واحلريات مبا ي�سمن لنا امل�سي قدًما وعدم العودة اإلى عهود من 

القهر عانى فيها الأفراد وفقدوا ال�سعور بكرامتهم الإن�سانية. 

واليمن  و�سورية  وتون�س  م�سر  في  اليوم  باحلرية  املطالبني  اأن  اأح�سب 
حتمي  التي  الوثيقة  تلك  ايجاد  في  يرغبون  العربية  البقاع  من  وغريها 
تذهب  لن  واأرواحهم  جهودهم  باأن  وتطمئنهم  البعيد  املدى  على  مطالبهم 
�سدى، فحراكهم يحقق املطالب على املدى الق�سري، لكن امليثاق الجتماعي 
الذي ينا�سب �سكل املنطقة اجلديد ووثيقة احلقوق الأ�سا�سية وامل�سوؤوليات هي 

التي حتمي احلراك من العودة اإلى نقطة ال�سفر. 

واأح�شب اأن وثيقة جامعة تتحدث با�شم ال�شعوب العربية وتعرتف بحقها 
في احلرية والكرامة الن�سانية والعي�س الكرمي �سوف تكون من اأهم اإجنازات 
ترى  اأن  ناأمل  والتي  القادمة،  لالأجيال  التاريخ  �شيوثقها  التي  العربي  الربيع 
التزاًما جدًيا بهذه احلقوق وامل�شوؤوليات من قبل اجلميع. وحتى ل تكون هذه 
املقرتحات �سبيهة مبا �سبقها من مقرتحات مل يكتب لها النور وبقيت في 



- 14 -

الأدراج لعقود حتى اأ�سبحت قراراتنا مدعاة تندر و�سخرية، فاإنني اأعتقد باأن 

ا اإن�ساء املوؤ�س�سات التي تاأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ ما جاء في  علينا اأي�سً

امليثاق والوثيقة ومراقبة اأدائنا في جمال حقوق الن�سان واحلريات. 

الن�شان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  حتت�شن  �شرتا�شبورغ  كانت  اإذا 

وت�شت�شيف  الن�شان،  حلقوق  الأمريكيتني  حمكمة  حتت�شن  وكو�شتاريكا 

وحتت�سن  املوعد  يحني  فمتى  الن�شان،  حلقوق  الإفريقية  املحكمة  تنزانيا 

باأن املوعد  اأعتقد جازًما  مدينة عربية املحكمة العربية حلقوق الن�سان؟ 

الذين  العرب  املواطنني  من  الألوف  مئات  ن�شهد  ونحن  ا  خ�شو�شً حان،  قد 

خرجوا اإلى ال�شارع ب�شبب غياب موؤ�ش�شة م�شتقلة ميلكون حق التظلم لديها 

واللجوء اإليها في حال انتهاك حقوقهم. من هنا، فاإن ان�ساء املحكمة العربية 

ووثيقة  وتفعيل ميثاق اجتماعي  اإيجاد  اإطار جهود  ياأتي في  الإن�شان  حلقوق 

حقوقية ت�شنع م�شتقبل اأجيال تتوق اإلى احلرية والكرامة والعدالة. وفي هذا 

عن  نتحدث  بقينا  اإْن  الرهان  �شنخ�شر  باأننا  التاأكيد  من  لنا  بد  ل  ال�شدد، 

�سوجلنيت�سني  األك�ساندر  غادر  فعندما  امل�سوؤوليات،  ثقافة  ون�شينا  احلقوق 

عن  فيها  يتحدث  الكلُّ  دولة  من  خرج  اأنه  روى  ال�شابق،  ال�شوفييتي  الحتاد 

احلقوق، ثم عندما و�شل اإلى الوليات املتحدة الأمريكية، وجد النقي�س فقد 

كان اجلميع يتحدث عن امل�سوؤوليات، وت�ساءل حينها اإْن كان هناك نهج يجمع 

بني امل�شوؤوليات واحلقوق، فلنقم نحن اليوم ونخلق ذلك النهج الذي يجمع 

في  للجميع  العدالة  يحقق  الذي  النحو  على  واحلقوق  امل�سوؤوليات  بني 

الوطن العربي. 
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اجلامعة العربية حلقوق الن�سان،  كما ت�شتحق منا اأوطاننا اأن نن�شئ 
فنحن اليوم اأمام اأكادمييات تطلق على نف�سها اأ�سماء من قبيل »اأكادمييات 
التغيري« وتقدم نف�سها على اأنها راعية التغيري في العامل العربي، حيث ت�سّوق 

لنا »اخلطوات املطلوبة لإ�سقاط حكوماتنا«، بينما ل منلك نحن موؤ�س�سة 
لتكون  »التلقي«  ثقافة  وتقاوم  العربي  العامل  قلب  يف  تقع  اأ�سيلة  عربّية 

هي الأكادميية واجلامعة التي تخلق اأجياًل عربية موؤمنة بثقافة حقوق 

الإن�سان. ل اأح�سب اأن ما ينق�سنا هو الأموال املطلوبة لإجناز هكذا مهمة، 

بل نحن في الغالب بحاجة اإلى اإرادة حقيقية وروؤية واقعية لأولويات �شعوبنا، 
الآلف  مئات  منه  يهاجر  عربي  �شارع  في  جتاوًبا  تلقى  ل  اأولويات  ولي�س 
�شنوًيا وي�شقط فيه املئات من ال�شحايا طلًبا للحرية، ولي�س لأولويات باهتة 

وا�شتثمارات ل تعني للمجتمعات �شيًئا. 

بالتاأكيد، فاإن لدينا العديد من املنظمات احلقوقية العربية التي تعمل في 
املنطقة، لكننا ل نرى دوًرا فاعاًل لهذه املنظمات، ول جند لها موقًفا حازًما 
املوؤ�س�سات  هذه  تخرج  ل  حيث  الن�سان،  حلقوق  ال�سارخة  النتهاكات  من 
في العادة عن دائرة »التلقي« هي الأخرى، ول زلنا غري قادرين على احلد 
املخالفات  ملرتكبي  ت�شمح  التي  العوائق  من  وغريها  القانونية  الثغرات  من 

بالإفالت من العقاب حتت ذرائع متلفة. 

وجدت  كرمان  توكل  اليمنية  النا�سطة  اأن  ا  اأي�سً يوؤ�سفني  الواقع،  في 
عربية  جائزة  جتد  ومل  لتكرمها،  لل�شالم  نوبل  جائزة  بثقل  عاملية  جائزة 
اإن  بل  الوحيدة،  لي�شت  وهي  جمتمعها،  اأجل  من  ون�شالها  بجراأتها  تعرتف 
على  تكرمهم.  عربية  جائزة  يجدوا  مل  العرب  احلقوقيني  النا�سطني  مئات 
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الرغم من اأننا نقدم عدًدا من اجلوائز في املنطقة، اإل اأنها ل تتمتع باأي ثقل 
ول حتظى بتغطية اإعالمية كتلك التي حتظى بها اجلوائز العاملية، واأما في 
م النبي في وطنه«.  ا لأن »يكرَّ مرحلة ما بعد الربيع العربي، فقد اآن الآوان اأي�شً

القانون  لدولة  يوؤ�ش�س  ما  اإلى كل  اليوم بحاجة  اأننا  القول هي  خال�شة 
الطوائف  عن  النظر  ب�سرف  للجميع  امل�ساواة  يحقق  ما  وكل  واملوؤ�س�سات، 
والإثنيات وغريها من الفوارق الجتماعية. نحن بحاجة اإلى ميثاق حقيقي ل 
ي�سبه اأًيا من الوثائق والقرارات ال�سابقة التي تلتف على املطالب ول تدعمها 
بكل ما اأوتيت من قوة. كما اآن الأوان لإزالة القناع عن الدين، فنحن ل نقبل 
بالتطرف اأًيا كان م�سدره، وفي الوقت الذي تهدم فيه الكنائ�س، كان العديد 
من الكنائ�س الأخرى قيد الإن�شاء، وقد �شاركت �شخ�شًيا في زيارة الكنائ�س 
التع�شب  يرف�س  احلقيقي  ال�شالم  اأن  على  اأدل  ولي�س  موؤخًرا.  بنيت  التي 
للهجوم  تعر�شت  التي  الكني�شة  بناء  اإعادة  اإلى  ال�شريف  الأزهر  دعوة  من 
الد�شتورية  الوطنية  الدولة  توؤيد  مبادرة  اإلى  ا  اأي�شً ودعوته  ال�شكندرية،  في 

احلديثة التي حترتم التعددية. 

ل اأَملُّ من التكرار والقول جمدًدا باأننا جميًعا نحمل م�سوؤوليات جّمة 

زالت  الأر�ص، وقد  فاإننا م�ستخلفون في  اأنف�سنا وجتاه جمتمعاتنا،  جتاه 

 n                               .الغ�ساوة اليوم وعلينا اأن نكون اأهًل للم�سوؤولية
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منطقتنا  م�سرية  في  �سهلة  لي�ست  حلظة  الراهنة  العربية  اللحظة 

فيه  تتم  مكثف  حدث  اإل  هو  ما  العربي  الربيع  عليه  يطلق  فما  و�سعوبها، 

اإعادة قراءة التاريخ وتف�شريه، واإعادة ت�شكيل احلا�شر واأبعاده، واإعادة بناء 

ما  وهذا  والأخطر،  الأدق  هو  وهذا  وفق معطيات جديدة،  العربي  امل�ستقبل 

ي�شكل م�شدر قلقي الأكرب. 

 ،)2011( العام  هذا  مطلع  في  العربي  الربيع  بوادر  ظهرت  فعندما 

تتزاحم  اأن  الطبيعي  للحدود، كان من  وانت�سرت عابرة  الأحداث  وت�سارعت 

ن�سطت  ثم  واملوؤمترات،  الندوات  فكرثت  وتعلياًل،  وحتلياًل  درا�سًة  الأقالم 

م�شانع الراأي وو�شائل الإعالم الإقليمي والعاملي وراحت ترّوج ل�شيناريوهات 

واجلميع  م�شترت،  واأكرثهم  ومعروف  ظاهر  اأربابها  بع�س  متباينة،  واآراء 

زرقـــاء الـيـمــــامــة لـــو نـطـــقـــت
هــل �ستنادي على املفكِّرين اأم على �سّناع القرار اأم عليهما مًعا؟

)*(

)*( نخُ�شرت هذه املقالة في جريدة »الراأي« الأردنّية )2011/11/12(. 
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من�شغل كلٌّ ح�شب م�شلحته وقدرته على توظيف الأحداث وجمرياتها لتحقيق 
اأهدافه ومنافعه اخلا�سة في معزل عن اأهداف احلراك في ال�سارع العربي 
وغاياته، اأو غايات اجلماهري امل�ساندة له في ما وراء ال�سارع. وبداأت ال�سكوك 
حتوم حول ما يجري على ال�شاحة العربية لي�س فقط في الدول التي ت�شهد 
مراحل متلفة من التغيري بل في الدول املجاورة، التي ترقب الأحداث بقلق 

وحذر وتفكر في اتخاذ ما يلزم من اإجراءات وقائية واحرتازية. 

حالة  من  عنه  جنم  وما  ال�سعبي  احلراك  هذا  اإن  القول  عن  وغني 
يف  لكنه  وعاملًيا،  عربًيا  املراقبني  من  الكثريين  فاجاأ  العربي  الربيع  �شّميت 
الوقت نف�شه كان ت�شديًقا لقراءات ا�شت�شرافية ملراقبني متمر�شني في مراكز 
درا�سات اأجنبية، يعكفون على ا�ستقراء الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل بطريقة 
علمية منهجية. ولعلنا بحاجة اإلى فهم معمق لكل واحد من هذين الفريقني 
روؤيته  �شدقت  الذي  والفريق  بالأحداث،  تفاجاأ  الذي  الفريق  حدة:  على 

ال�شت�شرافية. 

في  النا�س  من  الأعظم  ال�شواد  �شمل  بالأحداث  تفاجاأ  الذي  فالفريق 
�ْشَتغَرب. لكن الأمر املخُ�ْشَتغَرب  متلف الدول العربية وهذا اأمر طبيعي وغري مخُ
ميلكان  اأنهما  املفرت�س  من  عربيني  طرفين  ا  اأي�سً �سمل  اأنه  الطبيعي  وغري 
قدًرا اأكب من الفطنة واحل�سافة والروؤية الثاقبة. وهذان الطرفان هما: اأوًل 
�شّناع  وثانًيا  وعر�شه،  العربي  الوطن  طول  في  املنت�شرة  الدرا�شات  مراكز 
القرار من م�شوؤولني كبار حكوميني وغري حكوميني. ووجه الغرابة في كليهما 

متلف ويحتاج لتف�شيل وحتليل دقيقني. 
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فعلى ما يبدو، فاإن �سانع القرار من اأ�سحاب ال�سلطة ينطلق من ذهنية 
خا�شة، فهو ل ي�شتذكر وجود مراكز الدرا�شات املحلية اأوالإقليمية اأو الدولية 
اإدارة  في  املراكز  هذه  من  املمكنة  الفائدة  يح�شر  وهذا  الأزمات.  عند  اإل 
اإذا اقتنع �شاحب القرار بقدرة وكفاءة هذه املراكز،  الأزمات فقط، وفقط 
على  الدرا�شات  ومراكز  القرار  �شاحب  على  مفّوتة  ثمينة  فر�س  ذلك  وفي 

ال�شواء. 

واإذا ت�شاءلنا عن �شبب غياب عالقة تفاعلية بني �شاحب القرار واملراكز 
جند اأن الأ�شباب تعود على كليهما. فمن ناحية �شاحب القرار، فهو غالًبا ما 
يت�سرف من ذهنية �سلطوية، مييل اإلى ب�سط �سلطته على قراءة واقعه، فال 
اأ�سفت غ�ساًء  ال�سلطة  وكاأمنا ممار�سة  ي�سمع،  ول  يرى  اأن  يريد  ما  اإل  يرى 
�سميًكا على ب�سريته، فاأ�سبح اخلب ال�سار هو امل�ست�ساغ مهما كان الواقع غري 
ذلك. هذه نزعة ب�سرية يروق لبع�س �سّناع القرار ممار�ستها، وبقدر ما ينجح 
�ساحب القرار و�سانعه في اأي موؤ�س�سة اأو �سلطة في التغلب على هذه النزعة، 

بقدر ما يكون ناجًحا في اإدارة موؤ�س�سته اأو �سلطته. 

اأما من ناحية مراكز الدرا�شات، فهي في اأغلب الأحيان مل تربهن من 
القرار  و�سّناع  ال�سلطة  ثقة  لك�سب  كافية  وكفاءة  قدرة  على  نتاجها  خالل 
قليلة(  قلة  العربية)وهم  املراكز  لبع�س  اأن  القرار  �شناع  وجد  ورمبا  فيها. 
قدرة وكفاءة عالية في حتليل الواقع وحتديد الأ�شباب والدوافع لأي اأزمة، واأن 
اإدارة الأزمات، فباتوا نتيجة ملثل هذه  تلك املراكز قادرة على امل�شاعدة في 
بعد  في حتليل احلدث  تنح�شر  املراكز  تلك  كفاءات  باأن  مقتنعني  التجربة 
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وقوعه، فال ي�شتذكرونها اإل عند حدوث الأزمة. وهكذا تنح�شر العالقة بني 

الطرفين في جمال حمدود، وبحدود ي�سرتك الطرفان في �سنعها واإدامتها. 

غري  وقدرات  اهتمامات  املراكز  هذه  لدى  هل  قائًما:  الت�شاوؤل  ويبقى 

الأزمة  لإدارة  الربامج  واقرتاح  وقوعه  بعد  للحدث  والتحليل  الت�شخي�س 

القدرة  املراكز  اأي من هذه  لدى  اأخرى، هل  وب�شياغة  ذلك؟  على  املرتتبة 

وقوعه  قبل  باحلدث  تتنباأ  ا�شت�شرافية  بدرا�شات  للقيام  والهتمام  والكفاءة 

وقوع  متنع  التي  الوقائية  البامج  وتطرح  وقوعها  قبل  الأزمة  من  وحتذر 

اآذاًنا  اإذا وجدت مثل هذه املراكز �شتجد  اآثاره؟ وهل  اأو تخفف من  احلدث 

الثقة بني مثل هذه  بل جل�شر هوة  ال�شُّ القرار، وما هي  �شاغية عند �شانعي 

املراكز و�سانعي القرار في اأي �سلطة؟

ابتداًء  العرتاف  ت�شتوجب  الت�شاوؤلت  هذه  على  ال�شادقة  الإجابة  اإن 

ب�شّح املراكز العربية التي تخت�س بالدرا�شات ال�شت�شرافية اإْن مل يكن بغيابها 

كلًيا، والإقرار باأن الغالبية العظمى من املراكز العربية تخت�س ب�شكل ح�شري 

في درا�شات ما بعد احلدث، واأن خربة القلة الكفوؤة منها ي�شتخدم في اإدارة 

الأزمات، بينما عمل العديد منها يبقى حبي�س التقارير ذات املنفعة املحدودة 

َخ هذا الو�سع حتى اأ�سبح النطباع ال�سائد لدى معظم الأطراف  جًدا. وتَر�َسّ

املعنية، املحلية منها والإقليمية، اأن كل مراكز الدرا�شات العربية هي من هذا 

النوع الأخري. 
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وقد يذهب البع�س اإلى العتقاد اأن مهمة التخطيط ال�سرتاتيجي مناطة 
ي�سكلها  التي  النوعية  املوؤ�س�سات  واإلى  فيها  التخطيط  ووزارات  باحلكومات 
به احلكومات  تن�سغل  الذي  التخطيط  اأن  واقع احلال  القطاع اخلا�س. لكن 
تن�شغل  ل  وهي  وخدماتية،  واجتماعية  اقت�شادية  جمالت  في  حم�شور 
واحلريات  ال�شيا�شية  اجلوانب  على  ت�شتمل  التي  اجلامعة  الكلية  بامل�شامني 
ف�شاًل  امل�شامني.  من  وغريها  الإن�شان،  وحقوق  الإعالم  وحريات  الفردية 
و�سع  اإمالءات  حتت  املدى  ق�سري  تخطيط  على  درجت  احلكومات  اأن  عن 
املوازنات ال�سنوية، فاأ�سبحت اأ�سرية خلطط العمل ال�سنوية وغري من�سغلة باأي 

تخطيط ا�سرتاتيجي. 

ال�ست�سرافية  الدرا�سات  غياب  من  نعاين  اأننا  تقدم  مما  ون�ستنتج 
والتخطيط ال�سرتاتيجي الناجت عن ا�ستنكاف احلكومات ومراكز الدرا�سات 
العربية عن هذه املهمة الأ�شا�شية. لقد اأ�سبحت حاجتنا اإلى مراكز درا�سات 
املرحلة  هذه  في  ملحة  موثوقة  وم�سداقية  عالية  بكفاءة  ا�ست�سرافية 

املف�سلية من التغيري الجتماعي وال�سيا�سي الذي بداأ في تون�ص وما زال 

يتمخ�ص في معظم البلد العربية. اإنه تغيري جذري بكل املعايري بغ�ص 

النظر عن تاأييدنا اأو معار�ستنا له، والدليل على ذلك اأن الأمور لن تعود 

املحك بو�سفنا  اأي�سا تغيري ي�سعنا على  �سابقا. ولكنه  اإلى ما كانت عليه 

اأن ربيع تون�س  مفكرين وخمططني وراغبني في �سنع م�ستقبلنا. �شحيح 

ا اأنه لو كان لدينا مراكز درا�شات  فجرته حادثة بوعزيزي، لكن ال�شحيح اأي�شً
ا�ست�سرافية عربية ل�ستطعنا اأن نرى من خالل الرماد ومي�س نار. ورغم اأن 
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َقّ في تون�س ثم في م�شر، واأنه ل يزال يدق، اإل اأن �شّناع القرار  الناقو�س دخُ
في غري دولة مل ي�شت�شعروا التغيري الذي لح في الأفق، وبقيت ال�شاحة خالية 
من مراكز درا�شات ا�شت�شرافية عربية تكون لنا مبثابة زرقاء معا�شرة ذات 

ب�شرية ثاقبة حتاكي اإب�شار زرقاء اليمامة في تاريخنا الغابر. 

حترتف  متعددة  اأجنبية  مراكز  توجد  اأنه  غرابة  الأمر  يزيد  ومما 

دولة  كل  وحول  مبجملها  العربية  املنطقة  حول  ال�ست�سرافية  الدرا�سات 

حتذيرنا  في  ف  ُتوظَّ ل  الدرا�سات  هذه  نتائج  لكن  خا�ص.  ب�سكل  فيها 

اآثاره  �سعوبنا وم�ساحلنا من  لوقاية  اإر�سادنا  في  اأي حدث ول  وقوع  من 

ف خللق اأحداث ين�سدها الآخرون ولتوجيه جمرياتها  ال�سلبية، واإمنا ُتوظَّ

لتعظيم املنفعة التي ميكن لتلك اجلهات الأجنبية اأن جتنيه من احلدث 

العربية ي�ستند في  ال�ساحة  الآن على  اأن ما ن�سهده  ومن توابعه. ولرمبا 

بع�سه اإلى مثل تلك الدرا�سات وتلك النوايا. 

وهذا كله ي�سب في وجوب نهو�سنا نحن العرب بالواجب املطلوب في 

جمال الدرا�سات ال�ست�سرافية الر�سينة وو�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات 

املبنية على املعلومة الدقيقة والكاملة. 

لقد اأ�شبح في حكم اليقني اأن التغيري �شنة اهلل في خلقه، واأننا اإن مل 
ن�سنع التغيري الذي ين�سجم مع ثقافتنا وقيمنا ومرتكزاتنا، ف�سوف ي�سنعه 

غري  وقيم  ثقافتنا  غري  ثقافة  مع  من�سجًما  �سيكون  ولكن  لنا،  الآخرون 

قيمنا ومرتكزات غري مرتكزاتنا و�سيجيء خدمة مل�سالح غري م�ساحلنا. 
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بل  فيها؛  القرار  و�شناعة  باحلكومات  به  الهتمام  ينح�شر  ل  اأمر  والتغيري 
يتعداها اإلى موؤ�ش�شات املجتمع املدين املتخ�ش�شة التي اأ�شبحت ركًنا اأ�شا�شًيا 
ت�شميته  على  درجنا  ما  اإلى جانب  احلديثة  الدولة  في  احلاكمية  اأركان  من 
بالقطاع العام )اأو الأ�سح القطاع احلكومي( والقطاع اخلا�س. ومن هنا 
ل بد لنا من ال�شروع في اإن�شاء مركز )اأو مراكز( تتخ�ش�س في الدرا�شات 
ال�شت�شرافية، وتقدم نتاجاتها اإلى �شّناع القرار في الف�شاءين الآخرين: 

الف�ساء احلكومي وف�ساء القطاع اخلا�س. 

اإن منهجية الدرا�شات ال�شت�شرافية منهجية معروفة ومتداولة ولي�شت 
مراكز  غياب  في  �شبًبا  املنهجية  بهذه  اجلهل  يكن  ومل  اأحد.  عن  حمجوبة 
هو  الأكرب  ال�شبب  رمبا  بل  الإقليمية،  اأو  الوطنية  ال�شت�شرافية  الدرا�شات 
غياب الإرادة والروؤية وان�شغالنا بالآنيات عن ال�شورة الأكرب والإطار الأو�شع. 
اإنها منهجية ت�شتند على حتديد حمركات التغيري الفاعلة وح�شر الأطراف 
العالقة  املعلومات ذات  الداخلية منها واخلارجية، وجمع  املوؤثرة،  والعوامل 
عن كل ذلك ودرا�شة كيف تفاعلت هذه العوامل فيما م�شى من تغيري للتنبوؤ 
اأو  للتخطيط لإحداث تغيري مطلوب،  اأو  امل�ستقبل،  اأن يح�سل في  مبا ميكن 

لتوجيه م�شرية تغيري اأو ت�شريع وتريته. 

الفكر ورفع  املو�سوعية املطلقة و حرية  املنهجية  اأدوات هذه  اأهم  ومن 
هذه  �سدقية  واأما  فيها.  اخلو�س  للباحثني  ميكن  التي  املوا�سيع  عن  القيود 
الناجحة  التجارب  القرار مبخرجاتها فهي ترتاكم مع  املنهجية وثقة �شانع 
الفكر  حرية  في  تعتمدها  التي  بال�سقوف  ع�سوًيا  ارتباًطا  مرتبطة  وتبقى 

ومو�شوعيته، والتي ينبغي اأن تكون �شقوًفا عالية جًدا. 
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اإن املراقب احل�سيف ملا متر به بالدنا العربية ليدرك اأننا ما زلنا في 
بداية  اإل  هو  وما  بعد،  براعمه  تتفتح  العربي مل  ربيعنا  واأن  الطريق،  بداية 
ا�شت�شراف امل�شتقبل  اإلى  اأي وقت م�شى  اأكرث من  واأننا بحاجة  فجر جديد، 
مبو�شوعية وجراأة واإلى ملء الفراغ القائم في هذا النوع املميز من مراكز 
بكفاءات  لكن  العريقة،  العاملية  املراكز  ت�شاهي  مراكز  نريد  الدرا�شات. 
ومتخ�ش�شني وحكماء من العامل العربي، خربوا بيتهم وعرفوا كيف يخُ�شان 

وكيف يخُحافظ عليه. 

اآِه لو نطقت زرقاء اليمامة مرة اأخرى،

n          !واآِه لو �سّدقها قومي هذه املرة اأكرث مما �سدقوها في املرة الأولى
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توجهت موؤخًرا اإلى المنامة، في زيارة اإلى الأخيار من الأمة الإ�شالمية 

فئات  بين  والتكافل الجتماعي  الت�شامن  اإقامة مفهوم  اإلى  الدعوة  لتجديد 

المجتمع العربي والإ�شالمي. وخير ما نفّكر فيه في هذه الظروف الع�شيبة 

هو اأن تتحمل المنظمات والهيئات الإ�شالمية، مثل منظمة الموؤتمر الإ�شالمي 

ومجمع الفقه الإ�شالمي وغيرها، م�شوؤولياتها الكاملة تجاه الدين والم�شير 

الإ�شالمي في مراجعة المواقف المبدئية واإقامة �شندوق عالمي اأو موؤ�ش�شة 

عالمية للزكاة. ومو�شوع هذا ال�شندوق م�شاألة يمكن اإعادة اإثارتها بقوة في 

الدورة الـ 12 لموؤتمر القّمة الإ�شالمي المقّرر عقدها في �شرم ال�شيخ بم�شر 

في اآذار/مار�س 2011.

)*( نخُ�شرت هذه املقالة يف 25 كانون الثاين/يناير 2011 يف �شحيفة »اأخبار اخلليج« البحرينية.

منجاة الأّمة... الزكــــاة
والت�سـامن الجتمـــاعي

)*(
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اإن العالم بحاجة اإلى نهج م�سترك في التعامل مع التحديات العالمّية؛ 
ياأخذ بالح�سبان البيئة الطبيعية والبيئة الإن�سانية. فاإذا تحقق ذلك، ن�سل 
اإلى الوحدة الع�سوّية المن�سودة بين الإن�سان والطبيعة واأخالقّيات الم�سوؤولّية 
الإن�سانية:  الكرامة  معادلة  �سلب  في  الإن�سان  و�سع  هو  نطلبه  فما  الكونّية. 
كيف نغلق الفجوة في معادلة هذا الإن�شان بين الفقر والغنى؟ وكيف نواجه 

التحديات الناجمة عّما يفر�شه الفقر من ظلٍم على الإن�شان؟

الأغنياء  اأموال  في  فر�س  الذي  الخالد  الإلهي  بالت�شريع  اأذّكر 
�شبحانه  فاللـه  الكريمة،  الحياة  لهم  ويوؤّمن  الفقراء  بحاجة  يقوم  ما 
 وِم َواْلَمْحـرخُ اِئِل  ِلل�َشّ   َمْعلخُوٌم  َحٌقّ  اأَْمَواِلِهْم  ِفي  ـِذيَن  َواَلّ يــقول:  وتعالى 
]المعارج:24-25[، ور�شوله  يقول: )ما اآمن بي من بات �شبعان وجاره 

جائع اإلى جنبه وهو يعلم به(.

كنت اأتطلع منذ �سنوات عديدة اإلى تحقيق التنمية ال�ساملة في البالد 
توظيف  خالل  من  والتنمية،  التاأهيل  بم�شروعات  والهتمام  الإ�شالمية، 
اأموال الزكاة في م�شروعات ا�شتثمارية اإنتاجية تعود بالنفع على المجتمعات 
الإ�شالمية وفقرائها. ومن هنا كانت دعوتي قبل عقدين من الزمان لإن�شاء 
الزكاة  موؤ�ش�شات  كل  على جمع  تقوم  والتكافل«  للزكاة  العالمية  »الموؤ�ش�شة 
الخالد  الإلهي  الت�سريع  هذا  تطبيق  في  بم�سوؤولياتها  لتنه�س  عالمنا  في 
والتعريف به على نطاق وا�سع، فهو ت�سريع عملي مالي يغطي كل حاجات الأمة 
والأفراد في مجالت الفقر والفاقة والبطالة ومواجهة التخلف، وقدراته فّذه 
الموؤ�ش�شة  هذه  تقوم  و�شوف  وفاعلة.  مجدية  عمله  واآلت  كبيرة  وح�شيلته 
باإذن اهلل تعالى باإيجاد �شيغ التعاون والتن�شيق فيما بين موؤ�ش�شات الزكاة 
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الم�شتركة  الم�شروعات  اإقامة  على  وتعمل  المتعددة،  دولنا  في  و�شناديقها 
التي ت�شتاأ�شل �شاأفة الفقر وتحارب الجوع وتحقق التراحم والتكافل والتعاون 
بين اأبناء الأمة في اأبهى �شورها واأجمل معانيها. ول يفوتني اأن اأ�شير اإلى اأن 
ماليزيا اأطلقت موؤخًرا اأول �شندوق عالمي ل�شتثمار اأموال الزكاة. وهذا جهد 
مجتمعات  تكافل  الزكاة:  اأداء  لمفهوم  حيًّا  اأنموذًجا  يمّثل  اأن  ناأمل  محمود 

وعطاء خير ونماء حياة وتحقيق اأمن اإن�ساني �سامل.

اإن ما اأدعو اإليه واأ�شير اإلى قدراته الفذة في معالجة م�شكالتنا القت�شادية 
التي تنعقد لها الموؤتمرات، والتي كان اآخرها الموؤتمر القت�شادي الذي عقده 
القادة في �شرم ال�شيخ قبل اأيام)*( ... اأمٌر تبناه مجمع الفقه الإ�شالمي الدولي 
موؤتمر  منها  كان  التي  الم�سوؤولة،  الإ�سالمية  الموؤتمرات  تطبيقه  اإلى  ودعت 
 2005 �سنة  المكرمة  الذي عقد في مكة  الثالث  ال�ستثنائي  الإ�سالمي  القمة 
في اإطار منظمة الموؤتمر الإ�شالمي التي تجمع كل الدول الإ�شالمية، وهو اأمر 
ا موؤتمرات وزراء الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية في العالم الإ�شالمي.  تبنته اأي�شً
البطالة  التنمية وحل م�سكالت  اأهميته وقدراته في تحقيق  اإلى  نّبه  اأمر  وهو 
والفقر المخت�شون والباحثون والمنظمات الدولية المعنية. واإني اأرى تبا�شير 
نقله اإلى التطبيق هنا وهناك في محاولت جادة تحتاج اإلى التوجيه والدعم.

َقَراِء واَلَم�َشاِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها  َما ال�شَدَقاتخُ ِلْلفخُ يقول اهلل تعالى: اإَِنّ
ًة  ِ َواْبِن ال�ّشِبيِل َفِري�شَ ْم َوِفي الرَقاب والَغاِرِميَن َوِفي �َشِبيِل اهلَلّ هخُ لخُوبخُ َفِة قخُ وؤََلّ َواْلمخُ
ِمَن اهلِل واهللخُ َعِليٌم َحِكيٌم ]التوبة: 60[. اإن تطبيق المعنى الإن�ساني لمفهوم 

)*( اأي خالل �شهر كانون الثاين/يناير 2011.
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الزكاة بم�شارفها الثمانية من �شاأنه اأن يخُ�شهم بدرجة عميقة في تخفيف معاناة 
الماليين من المهّجرين والمرّحلين والالجئين والمقتَلعين والمهّم�شين في 
العالم. فالأمة ل تعرف حدوًدا، ور�شالتها الإ�شالمية الإن�شانية العالمية تدعو 

اإلى الت�شامن والتكافل وم�شح اآلم المنكوبين.

اإل من  يكون  الجائعين ل  والتخفيف عن  المادية  الأمة  اإن حّل م�شاكل 
واإذا  اأبنائها وحاجاتهم.  وتطلعات  الأمة  بهموم  الملتزم  الجاد  العمل  خالل 
الدول  اإ�شرار  اأّكد  قد  الأخيرة  القت�شادية  ال�شيخ  �شرم  قمة  اإعالن  كان 
العربية على الم�شي قدًما في تنمية مجتمعاتها ب�شرًيا وتكنولوجًيا واقت�شادًيا 
اإلى �شيرورة متكاملة  لّحة الآن  اأكثر من مخُ واجتماعًيا، فاإن الحاجة اأ�شبحت 

و�شاملة وممنهجة ل�شّد العجز في كرامة اإن�شاننا.

اإننا نعي�س في منطقة تعاني من انعدام الأمن اأكثر من معظم المناطق 
التهديدات  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  في  فهنالك،  العالم.  في  الأخرى 
الناجمة عن النزاعات حول الأرا�شي والهوية والهجرة، اإ�شافة اإلى الأو�شاع 
والبطالة  الفقر  اأ�سكال  اإلى  تف�سي  التي  المتاأزمة،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

والإحباط والتطرف. 

العام  ال�شادرة  الأو�سط«  ال�سرق  في  ال�سراع  »تكلفة  لدرا�شة  ووفًقا 
الما�شي، التي اأعدتها مجموعة »فور�شايت« ال�شتراتيجية ومركزها مومباي، 
فاإن اإخفاق بع�س البلدان في النمو بمعدل 8% �شنوًيا في العقدين الأخيرين قد 
اأف�شى اإلى �شياع ما يقدر بـ )12( تريليون دولر خالل الفترة 1991 – 2010، 

ب�شبب الحروب والنزاعات.
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هنالك حاجة ما�سة اإلى عملية للتعافي والتنمية في المنطقة ل تخ�سع 
لالعتبارات والم�سالح ال�سيا�سية والطائفية والع�سكرية. ول بد من اأن تتركز 
م�شيرة هذه العملية ب�شكل اأعمق حول الأمن الإن�شاني الذي ي�شمل المجتمع 
والقت�ساد والبيئة، ويوؤدي في نهاية المطاف اإلى تح�سين الم�ستوى المعي�سي 
جهود  �شلب  في  احتياجاتها  تو�شع  اأن  يجب  التي  المحلية  المجتمعات  في 

التنمية واإعادة الإعمار.

�ُسّلم  في  اأولوياتها  اإهمال  من  طويل  لأمد  المنطقة  �سعوب  عانت  لقد 
هذه  في  النظر  اإعادة  اإلى  تحتاج  فاإنها  لذا،  والتنمية.  ال�شتثمار  اعتبارات 
الأولويات بهدف تعزيز الم�شوؤولية الجتماعية الم�شتركة بما يتيح ال�شتجابة 

الكفوؤة لحتياجات الأفراد والمجتمعات. 

اآن الأوان كي ت�شبح ال�شعوب هي الفاعلة في التنمية ل مو�شوًعا للتنمية 
فح�شب! واأن يكون القت�شاد اأداة لخدمة التنمية ولي�س العك�س.  

كل  في  الكفاءات  اأ�شحاب  وبالذات  المجتمع  جهود  ت�شافر  من  بد  ل 
مجال من اأجل الإ�شهام في تلبية احتياجات التنمية عن طريق ال�شتثمار في 
راأ�س المال الإن�ساني، مما يقود اإلى مكافحة البطالة و�سمان التوزيع العادل 
للم�شادر والثروات والمتيازات. بذلك، يتم تعزيز الكرامة الإن�شانية وتجنب 

ظواهر التهمي�س والإق�شاء. 

محورها  �شاملة  �شيرورة  في  المتوازن  القت�شادي  للنمو  الترويج  اإن 
و�سمال  اآ�سيا  غرب  منطقة  في  ال�ستقرار  لتحقيق  جوهري  اأمر  الإن�سان، 
للفقر  المتداخلة  التحديات  من  م�سفوفة  تحت  ترزح  فمنطقتنا  اإفريقيا. 
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والبطالة وتدني الإنتاج، مما يعزز �سرورة التخطيط الم�سترك في مجالت 
الت�سامن الجتماعي والمياه والطاقة واإعادة الإعمار والتعافي والقت�ساد 
الأخ�شر والتعليم من اأجل التنمية الم�شتدامة. فمن ال�شروري تبني مواقف 
متما�سكة تجاه هذه الق�سايا بما ي�سمن كرامة �سعوب المنطقة وحرياتها 

المدنية والدينية.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة اإلى مناق�شة معّمقة لمفهوم »المقتلعين« 
من لجئي الحروب والمناخ والنزاعات والمهّجرين، وجميعهم يندرجون تحت 
هذا الم�شّمى الذي تنعك�س تداعياته على الأمن الإن�شاني والتنمية الب�شرية 
في الإقليم. اإن معالجة ق�ساياهم تتطلب تعاوًنا اإقليمًيا ي�ستند اإلى ثالث حزٍم 
اإيجاد بدائل لمواجهة  اأ�شا�شية: الأمن والقت�شاد والثقافة. فمن ال�شروري 
ما يجري على ال�شاحة الدولية، وتعزيز الت�شامن والتكافل الإقليمي، وتقديم 

مبادرات اإن�شانية ومنظومة لحماية المقتلعين كافة.

اإن اأخطر اأنواع الفقر هو الفقر المعرفي الذي تتطلب مواجهته تاأ�سي�س 
القانوني  التمكين  لتفعيل  الجتماعي  الن�شيج  وتقوية  معرفية  تحتية  بنية 

للفقراء.

من  جزًءا  ي�شبح  اأن  الإقليم  م�شتوى  على  الجتماعي  للت�شامن  بد  ل 
القدرة  العتبار  بعين  تاأخذ  اإن�سانية  اأبعاد  ذات  قطرية  فوق  ا�ستراتيجية 

الحتمالية للم�شادر والحفاظ على الكرامة الإن�شانية ل�شكان الإقليم.   

الجتماعي  للت�شامن  �شندوق  اإن�شاء  في  الجاد  التفكير  من  بد  ل  لذا، 
م�شتقبلهم  بناء  في  الفاعلة  للم�شاركة  الفر�شة  ويمنحهم  الفقراء  يمّكن 
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الجتماعية  الأحوال  دعم  اإلى  يهدف  كما  الب�شري.  المجتمع  وم�شتقبل 
والقت�شادية للفئات اله�شة، وتكون له اإدارة ذات م�شداقية و�شفافية. 

بقدرة  مرهون  الجتماعي  الت�شامن  تحقيق  اأن  اإلى  الإ�شارة  من  بد  ل 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومي  )القطاع  الثالث  الف�ساء  وا�ستعداد 
والقطاع الخا�س( للدخول في حوار يوؤدي اإلى تحقيق الم�سالح الم�ستركة. 
الت�شامن  اآليات  لنجاح  �شروري  وتر�شيخها  ال�شراكة  هذه  اإقامة  اأن  كما 

الجتماعي باأنواعها.  

دوًرا جوهرًيا حا�شًما في �شمان  اإرادة جمعية  تمتلك  التي  لل�شعوب  اإن 
الم�شالح  بين  التوازن  توافر  �شوء  وفي  العالم.  �شعيد  على  والتعاون  الأمن 
مجالت  في  ملمو�س  تقدم  تحقيق  يمكن  وال�شعوب،  والأ�شواق  للدول  العامة 
وال�شالم  البيئي  التناغم  وتحقيق  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية 

الجتماعي.

يعك�س  الإ�شالمي  العربي  الح�شاري  الم�شروع  فاإن  مراًرا  اأّكدنا  وكما 
اإلى  وتطلعاِتهم  واقعهم  مع  الإ�سالمية  والأمة  العربي  الوطن  اأبناء  تفاعَل 
تغييره نحو الأف�سل. وهو م�سروع نه�سوي، حيث اإّن مفهوم النه�سة مرادف 
للّتقدم والوحدة وم�ساركة الأمة في �سنع الح�سارة. ونحن نتطّلع اإلى اأن تكون 
اأمتنا العربية والإ�سالمية فاعلة في المحيطين الإقليمي والدولي. اإن مظاهر 
وعلينا  بالنق�شام،  تهددها  ول  ثقافتنا  تغني  مجتمعاِتنا  في  الثقافي  التنوع 

العمل على تعظيم الجوامع الثقافية العربية والإ�شالمية.
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ومن اأجل بناء الم�شروع الح�شاري المن�شود ل بد من اإعادة هيكلة الفكر 
العربي والإ�شالمي ما بين الما�شي والحا�شر بنظرة واقعّية اإلى واقع المجتمع 
العربي تراعي خ�شو�شّيته العربية. كما اأن على الفكر العربي والإ�شالمي اأْن 

يواجه الحا�شر بالحا�شر ل بالما�شي، واأن ينظر اإلى الم�شتقبل.

ل �شك في اأن الظروف الراهنة ت�شتدعي وجود م�سروع نه�سوي عربي 
اإ�سلمي و�شياغة عالقة وا�شحة بين الأهداف المن�شودة والآليات المتبعة؛ 

ا�ستناًدا اإلى نظام عربي يخدم م�سالح الأمة وي�ساعدها على التحرك نحو 
تحقيق اآمالها وطموحاتها. 

اإن اأية �شيغة اأو معادلة لهذا الم�شروع ل بد اأن ترتكز اإلى منظور فوق 
قطري قائم على التكامل وال�ستقالل المتكافل بين دول الإقليم. كما يجب 
ال�شاحة  على  المختلفة  التاأثيرات  الح�شبان  في  تاأخذ  اأن  ال�شيغة  هذه  على 
الديمقراطية  ق�شايا  على  تركيز  من  تبعها  وما  العولمة  فهنالك  الدولية. 

والتعددية وحقوق الإن�شان.

وفي المحيط الإقليمي، هنالك تاأثيرات للدائرتْين الآ�شيوية-الإ�شالمية 
ال�سحافة  ودور  الإ�سالمي،  العربي  المدني  بالمجتمع  مرتبطة  والإفريقية، 
هذه  طالت  فقد  وكذلك،  العام.  الراأي  ت�شكيل  في  العربية  والف�شائيات 

التاأثيرات عملّيات التعاون القت�شادي العربّي والإ�شالمي.

يكمن م�شتقبل العمل العربي الإ�شالمي في ف�شاء يدعم التعاون والتكامل 
خارطة  على  الموؤثر  العربّي  الوجود  يعزز  كما  و�شعوبه.  الإقليم  دول  بين 
التكتالت العالمية. فكيف �شيتعامل هذا الم�شروع مع الم�شروعات الح�شارية 
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التي  وتاأثيراته،  الإ�شالمي  العربي  بالتاريخ  العالم؟ وما عالقته  الأخرى في 
هذا  معادلة  تكون  كيف  الأمة؟  لأبناء  الجمعّية  العقلية  في  حا�شرة  تزال  ل 
الم�شروع في عالقتنا، عرًبا وم�شلمين، مع التاريخ نف�شه؟ هذه اأ�شئلة ل بد من 

الت�شدي لها وقيام حوار جدي حولها.

يوؤكد  الح�شاري  ال�شعيد  على  الوهن  اأعرا�س  من  اليوم  نعانيه  ما  اإن 
الحاجة اإلى التجّدد في مختلف الميادين، خا�شة في العلوم والتكنولوجيا. 
وقد  الح�ساري،  للم�سروع  الأ�سا�سية  المقومات  اأحد  ي�سكل  الحديث  فالعلم 

اأ�شحى يمّثل ن�شاًطا جماعيًّا ذا اأبعاد اإن�شانّية.

المعا�شر،  الواقع  مع  الإ�شالمي  العربي  الح�شاري  الم�شروع  يتفاعل  وحتى 
يجب التوّجه اإلى دائرة اللغة العلمّية التي تعّزز بناء الوعي الذاتي النقدي، وهو 
وعي �شروري من اأجل الربط الإيجابي المثمر بين ما�شي الوطن العربي والأمة 
الإ�شالمية وحا�شرهما وم�شتقبلهما، وتحقيق الن�شجام والتوازن في العالقة بين 

»الأنا« و»الآخر« وبين الفكر والواقع.

اإن المواطنة العالمية يمكن اأن تتحقق من خالل ال�شراكة المبنية على 
فما  الثقافات.  بين  الفّعال  الحوار  على  القائمة  ال�شراكة  العادل؛  الت�شبيك 
يمكن من خاللها  قوا�شم عالمية  الثقافات على خلق  بين  الحوار  هي قدرة 
بناء  على  نعمل  اأن  الحوار  خالل  من  يمكن  معركتها؟  الإن�شانية  تك�شب  اأن 
الت�شامن الجتماعي ودعم ال�شالم من خالل الن�شاطات الفردية التي ت�شهم 

في تحقيق ال�شتدامة. 
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الإقليم  لدول  الم�شتركة  والم�شالح  الحاجات  حول  الدائر  الحوار  اإن 
يوؤدي اإلى تحقيق الأمن الإن�ساني لأكبر عدد ممكن من الأفراد. وكما ذكرت 
اإحدى الدرا�شات، فاإن التحديات العالمية مثل تقليل الفقر وتحقيق العدالة 
الجتماعية وال�شتدامة البيئية تمثل اأهم التحديات ذات التبعات الأخالقية 
وال�سيا�سية. كما اأن للعلم دوًرا حا�سًما في الت�سدي لها. ففي اإطار الحديث 
الثقافية،  والدبلوما�شية  العامة،  والدبلوما�شية  التقليدية  الدبلوما�شية  عن 
الدبلوما�سية العلمية، وهي القوة الناعمة للعلم التي تتفاعل مع  اأ�شير اإلى 

م�شتويات الدبلوما�شية كافة.

اإن الدبلوما�سية العلمية اأداة ت�ساعدنا، عرًبا وم�سلمين، في التحرك على 
�شعيد ال�شيا�شة الدولية نحو اآفاق جديدة من البتكار وقدر اأكبر من الأمن 

الإن�شاني. 

لقد ت�شاءلت في مقـــــالٍة لي قبل عامين: »اأين العرب من عالمنا الذي 
وحراكه  اأحداثه  هام�س  على  ب�شرًيا(  ا  )فائ�شً فيه  ي�شبحوا  اأن  يكادون 
وتقّدمه؟ وكيف يمكن لهم اأن يعيدوا خلق اإح�شا�شهم بجدوى وجودهم على 
العربية  المنطقة  في  الزمن  عجلة  توقفت  وهل  العالمية؟  الح�سارة  درب 
ومجده  بل  وكوارثه،  الما�سي  انهيارات  في  العي�س  ن�ستمرئ  اأ�سبحنا  بحيث 

ا، واكتفينا باأحالم اليقظة )النو�شتالجية(؟«. اأي�شً

اإن هذه الدرجة التي و�شل اإليها الو�شع العربي والإ�شالمي من النعزال 
الذي يمكنه  الممنهج  النقدي  التفكير  ا�شتثارة  اإلى  اأن تدعونا  بّد  والألم، ل 
مما  تعقيًدا  اأكثر  فالم�شاألة  عالجها.  بدايات  وتلّم�س  الحالة  هذه  م�شاءلة 
نت�شور وتحتاج اإلى جهود طويلة وم�شنية من اأجل تفكيك الم�شهد وو�شع اليد 
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تقت�شر جذورها على خلفيات  ل  اأ�شباب عميقة  وهي  تخلخله.  اأ�شباب  على 
نى  البخُ اإلى  لت�شل  تمتّد  واإنما  ثقافية،  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�شادية  اأو  �شيا�شية 
الفكرية وال�شعورية الجمعية المختلفة التي اأو�شلت الإن�شان العربي والم�شلم 

اإلى ما هو عليه اليوم.

ثمة حاجة ما�شة في مجتمعاتنا اإلى التوا�شل المعرفي في �شياق التعليم 
من اأجل المواطنة، وتر�شيخ عالقات علمية معرفية تكون موثقة وكفوؤة ل�شمان 

نقل المعلومة المعرفية بين مختلف �شرائح هذه المجتمعات.

وهنا اأ�شدد على اأهمية التفكير الناقد البناء و�سرورة تنميته في نطاق 
وتطوير  المنتج،  المواطن  الى  للو�سول  والجامعات  المدار�س  وفي  الأُ�سرة 
والتعليم  المقارنة  والمعارف  للجميع  المعرفة  تعزيز  خالل  من  المجتمعات 

النظير، والنتقال بالتعليم اإلى اآفاق البتكار وال�شتمرارية والتغيير.

ين�شج  معينًة حتى  تربًة  يحتاج  وبّناًء  ناقًدا  يكون  لكي  التفكير  اأن  غير 
وينمو وي�شل اإلى م�شتوى الم�شاركة الفاعلة في مختلف ميادين الحياة. وهذا 
كله يعتمد على كيفية و�شول الفرد اإلى الوعي العميق بدوره الإن�شانّي، حتى 

ُي�سهم في العطاء الفكري الذي يخدُم ال�سالح العام.

ال�شرورية  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأن تحتوي  بّد  اإليها ل  الم�شار  التربة  اإن 
الأ�شالة  بين  �شحيٍة  عالقة  من  جذورها  ت�شتمد  جديدة،  اإنباٍت  لعملية 
والمعا�سرة، وتاأخذ في العتبار معطيات التعليم والمواطنة والذكاء الجمعي 

ومجتمعات الكفاءة والت�شامن الجتماعي.
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الأفراد  يمّكن  بمنظور  الواقع  وروؤية  الوعي  تغيير  اإلى  بحاجة  اأننا  كما 
والمجتمع من اإطالق اإمكاناتهم. ول يمكن الحديث عن اإرادة جمعّية اإل في 
�سوء فكرة المواطنة التي تحّول الأفراد من رعايا بنظرة اأبوية ورعوية اإلى 

مواطنين. وبالتالي فاإن هذه المواطنة تبني اأ�شا�ًشا متيًنا يمكن ال�شتناد اإليه 
في عالقاتنا فيما بيننا ومع العالم المحيط بنا.

القت�شادية  المجالت  في  كافًيا  وحده  الفردي«  »الذكاء  يعد  لم  ولّما 
وهذا  الجمعي«،  »الذكاء  على  التركيز  ال�شروري  فمن  والعلمية،  وال�شيا�شية 
التركيبة  نحو  للب�سر  الطبيعية  التركيبة  من  العالمي  التحول  يفر�سه  اأمر 

الثقافية المكت�شبة.

العربي  الوطن  داخل  الكفاءة  مجتمعات  تعزز  اإيجابية  مناخات  خلق  اأما 
والأمة الإ�شالمية فيحّد من هجرة العقول وا�شتنزافها، ويعمل على عودة الباحثين 

والخبراء اإلى اأوطانهم لكي ي�ساهموا في عملية التنمية الأو�سع للمنطقة.

�شيا�شة  و�شع  والم�شلمين  العرب  من  الجتماعي  الت�شامن  ي�شتدعي 
تنموية اأ�سيلة تاأتي من داخل المنطقة ولي�س من خارجها، وت�ستند اإلى تق�سي 
التركيز  ب�شرورة  الوعي  وزيادة  النا�س  اإلى  وال�شتماع  الجتماعية  الحقيقة 

على الق�شايا الأ�شا�شية بعيًدا عن التنميط والت�شميات العرقية المختلفة.

عناوينها  ترتكز  عنها،  حياد  ل  �ساملة  �سيرورة  في  الأمة  منجاة  اإن 

الأ�سا�سية اإلى الزكاة والت�سامن الجتماعي والمواطنة. فهذه العناوين من 

�ساأنها، اإن تّم تر�سيخها فكًرا وواقًعا، اأن ت�سعنا على بداية الطريق ال�سحيح 

n                                                                                   .نحو الم�ستقبل البّناء لإن�ساننا ولأمتنا
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اأفكـــار يف الثـورة العربـّيـة الثانـيـة

العرب لي�شوا بحاجة اإلى نخُ�شٍح من الغرب في �شّق طريقهم نحو الحرية. 
فهل التدّخل الغربي العربي الم�سترك بتبريراته الغربية هو لحماية الم�سالح 

العربية في تقرير الم�شير، اأم لحماية ال�شتثمارات الغربية؟

الأمـــن والحرية ل يتناق�شان، لكْن، من مّنا فّكر بجدية في دور المجتمع 
المحلـــي والدولي في المرحلة القادمة ما بعد الثـــورة العربية الثانية: مرحلة 
ال�شحوة والنه�شة الحقيقية. هل �شتلغي مناطق الحظر الجوي الفكر العربي 
وتعّط���ل الإرادة العربية بعد اأن قامت ثورة الإرادات المكّبلة، بنقائها، تطالب 
بالعدالة وحكم القانون المحلي والدولي للجميع. اإن دعاة ال�شتعجال يقولون 

اإن الوقت ل ي�شمح عادة بالحكمة والترّوي، ويبدو اأنه كذلك.

)*( نخُ�شرت هذه املقالة يف عّدة �شحف ومواقع اإلكرتونّية عربّية.

)*(
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ـــا، بعـــد اأن تـــّم تفعيـــل دور الأمـــم المتحـــدة فـــي حماية  واأت�شـــاءل اأي�شً
المواطنيـــن... هـــل �شتمتد م�شوؤوليـــة الأمم المتحـــدة اإلى تفعيـــل دورها في 
حماي���ة ال�سعب الفل�سطيني في اأرا�سيه. فاإذا اأدرك ال�سعب، الذي يرزح تحت 
الحتـــالل منذ اأكثـــر من �شتين عاًما، اأن المجتمع الدولـــي �شيمنع ا�شتباحته، 
رًفا جديًدا يكون قد ن�شاأ. فهل لنا اأن نتخيل م�شتقباًل نموذجًيا ل�شيادة  فـــاإن عخُ
القـــوة العادلـــة في كل مـــكان في �شمـــال اإفريقيا وغرب اآ�شيـــا - بما في ذلك 
اإ�شرائيل- �شمن هذه المعايير. حينئذ �شيكون لل�شراكة الدولية العربية معنى 
اأبع���د من التحالف، حي���ث �سيتم التفاق ح���ول تطبيق الأع���راف والنوامي�س 
ال�شريفة التي ت�شمو على الق�شايا المحلية بتراكماتها من ال�شغينة وغيرها.

اإن النقط���ة الحرجة في ت���وازن القوى في ال�سرق الأو�س���ط ُتعّرف ن�سبًيا 
بالتخفيف من الطاقات الع�سكرية ال�سلبة والموؤ�سرات القت�سادية المح�سوبة 
اإلى اآخر ذلك من اعتبارات مادية، لتخُعّرف ن�شبًيا بتوازنات النفوذ. وغالًبا ما 
لف ومخاطرات  عاة الحرب على �شرعة الفعل الذي يوؤدي اإلى تخفي�س كخُ يرّكز دخُ
الحرب وي�شخم الفوائد المرجّوة، ويلغي جدوى الأفعال غير الع�شكرية كافة.

لي�شـــت كل الدول العربية واحدة، فبينما ثمة دول لها موؤ�ش�شات برلمانية 
وخب���رة ل باأ�س بها من التناف�س الحزبي التع���ددي، فهناك دول اأخرى لي�ست 
كذلـــك. لكـــن الأمـــر الحا�شم هذه الأيـــام هو �شـــرورة النتهاء مـــن الرعوية 
والدخـــول فـــي الروؤيوية. يجب خلق الروؤيـــة بال�شتماع الجّيـــد لالإن�شان مهما 
كانـــت منزلته الجتماعية. فالحكمة �شالـــة الموؤمن. وتفعيل الإرادة لن يكون 
اإل بالم�شاركـــة بين الراأي العام الذي يخدم ال�شالـــح العام ويتح�ش�س اآلمه، 

وما بين الدولة اإذا كانت موؤمنة باأن الم�شلحة العامة هي غاية الحكم.
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يم���ّر الوطن العربي بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، ويطل على مفترق 
ط���رق ل���م ي�سهده عل���ى مدى اأكثر م���ن خم�سين �سن���ة م�ست. وتع���ود خطورة 
المرحلة اإلى اعتبارات خا�شـــة بالوطن العربي نف�شه، واإلى التغيرات الدولية 
ال�سريعة التي لم ي�ستطع النظام العربي مواكبتها. دعونا ل نن�سى، في خ�سم 
كل مايحـــدث، اأن هـــذا النظام يعانـــي من »انك�شافـــات« علميـــة وتكنولوجية 

و�شناعية وثقافيــة واإعالمية ومعرفيـة وغذائية واأمنية هائلة.

لقـــد تحول العالـــم اإلى حالة جديـــدة تمثلها العولمة ومـــا بعدها بكل ما 
يعني ذلك من انح�شار للحدود القت�شادية والثقافية والتكنولوجية وال�شلعية 
���ر النظام العالمي اإلى نظام القط���ب الواحد. ون�ساأت حالة  والتناف�سي���ة. وتغيَّ
»الإرهـــاب الدولي والحرب على الإرهاب« بـــكل خلفياتها الفكرية والعقائدية 
الزائفـــة وعبثيتهـــا وتداعياتها ال�شلبية علـــى العالقات الدوليـــة عامة، وعلى 

العالقات العربية والإ�شالمية الدولية خا�شة.

وقـــد تفـاقـم التقهقر العربي، في ال�شنـــوات المـا�شية، بتاأثير اإغفال دور 
المــواطن العربي - مـن خـالل اأحـزابه ومــوؤ�ش�شاته المدنيــة - في الم�شـــــاركة 
فـــي ر�شــم التوجهات الوطنية، وغياب التوافـــق العربي الر�شمي على الحدود 
الدنيا مـــن الجوامع، والتغا�شي عـــن الم�شكالت الوطنيـــة الداخلية، و�شغط 

القوى الدولية الكبرى.

ول تـــزال معاناة الإن�شان العربـــّي على اأ�شّدها بين غياب النية الخال�شة 
المبنيـــة على دولة القانون وبطء التحول نحو اإدارة الدولة الحديثة، بما فيها 
التداول ال�سلمي لل�سلطة، وبين ات�ساع م�ساحات الفقر وتفاقم البطالة، اأ�سف 
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اإلى ذلك �شعف منظمات المجتمع المدني وقلة اأعدادها، فال يتعدى معدلها 

منظمة واحدة لكل اأربعة اآلف مواطن؛ وعجز الأحزاب ال�شيا�شية عن ممار�شة 

دورها في تطوير البرام���ج ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتعبير عن 

تطلع���ات المواط���ن؛ وقب�سة ال�سلطة القوية وبطء برام���ج الإ�سالح ال�سيا�سي 

و�شيـــادة الإعـــالم والثقافـــة العولمّيـــة التـــي ل تخاطـــب الق�شايـــا الجوهرية 

للمواطن؛ واغتراب ال�شباب النف�شي والذهني؛ وارتفاع نمّو التزايخُد ال�شّكانّي؛ 

ا الفجوة الرقمّية؛ وم�شكالت التعليم بمختلف  والفجوة التكنولوجّية، خ�شو�شً

مراِحله؛ والهجرة الداخلية والخارجية؛ اإلى ما هنالك.

لقـــد نجحت تحولت دول �شرق اآ�شيا لأنها كانت مدعومة بالتقدم الهائل 

في اأنظمة التعليم، وَج�ْسر الفجوة بين العلم والإنتاج، وت�سخير البحث العلمي 

والتطوي���ر التكنولوجي لتعزيز القي���م الم�سافة في منتجات ال�سلع والخدمات 

التي اأخذت تتمتع بمقدرة تناف�سية هائلة؛ وهو ما عجزت الأقطار العربية عن 

النجاح في تحقيقه.

وال�شوؤال: اأين نحن من كل هذا؟ 

هـــل يمكـــن الت�شليـــم اأو ال�شت�شـــالم للظـــروف لت�شنع هـــذا الم�شتقبل 

العربـــي كما يمكـــن اأن يكون؟ اإننـــا بكل ثقة نوؤمـــن باأنه ل بـــد اأن يكون للفعل 

العربـــي وللفكر العربي وللعلم العربي ولالإن�شان العربي دور فاعل في �شياغة 

الم�شتقبـــل العربـــي، ونوؤمـــن باأن يكـــون للعرب دور فـــي الم�شاهمـــة في �شنع 

م�شتقبل الح�شارة الإن�شانية.
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وه���ذا يطرح الم�ساألة بكل و�سوح: ما الذي يمكن اأن يفعله الفكر العربي 
فـــي هذا المجـــال؟ وما هو دورنـــا في منتدى الفكـــر العربي؟ وما هـــي اأدوار 
المنتدي���ات الم�سابه���ة الت���ي نتطلع اإل���ى اأن تنتظم جميعها ف���ي �سبكة عربية 
متفاعلـــة تتقا�شم الأدوار وتتكامـــل المهّمات وتتبـــادل المعلومات على طريق 

ت�شكيل تيار فكري عربي متقدم؟

م���ا هي ال�ستراتيجية التي نتطلع اإلى ر�سمها؛ ومن ثم تنفيذها بالتعاون 
مـــع القـــوى العربية التـــي توؤمن بالفكـــر العربـــي المبدع الخـــالق البعيد عن 
القولبة الجامدة والمواقف الم�سبقة؟ الفكر المتطلع اإلى الم�ستقبل بثقة رغم 

الم�شاعب، وباأمل رغم الم�شقة؟ 

ما هي خطة العمل التي �سن�سعها - بو�سفنا عرًبا - حتى تتحول الأفكار 
اإلـــى اأعمال، والروؤيـــة النخبوية اإلى وعي جماهيري، والحـــوار بين المفكرين 
والعلم���اء اإلى حوار مع ال�سلطة و�سانعي الق���رار؟ بمعنى اآخر: كيف يمكن اأن 
ر الفجوة بين العلم والفكر والعقل من جهة،  وبين �شنع القرار من جهة  نج�شِّ
ثانية،  وبين المواطن ومنظماته المدنية وقواه ال�شيا�شية من جهة ثالثة؟ وما 

هي ا�شتراتيجياتنا؟

اإن العناويـــن الكبـــرى لمثـــل هكـــذا ا�شتراتيجيـــة يمكـــن اأن ت�شتمل على 
المحاور الآتية:

الأّول: مخاطبـــة م�شـــكالت المواطـــن العربـــي فـــي جوانبهـــا الإن�شانية 
المبا�شرة.

الثانـــي: البحث في الق�سايا الكبرى التي ق���د تر�سم الم�ستقبل العربي، 
�شـــواء اأكانت هـــذه الق�شايا طبيعيـــة كالمـــوارد، اأم تكنولوجيـــة، اأم �شيا�شية 

اقت�شادية.
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الثالـــث: البحث ف���ي الم�س���كالت ال�سيا�سية التي تتطل���ب قاعدة فكرية 

جديدة اأ�شا�ًشا للتعامل معها.

الرابع: التج�شيــر الفكري مع الثقــافات الأخُخرى.

لقد حان الوقت لعدم العي�ص في الما�سي، والتطلع اإلى الم�ستقبل؛ اإذ 

لي�ـــص هناك عودة للوراء. فهنـــاك جيل جديد قد بلغ �سن الر�سد الآن. وقد 

n                               .اأعادت الثورة العربية الثانية للعرب تقديرهم لذاتهم
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يف ظّل ف�سل اجلهود الإقليمّية والـدولّية لــحــّل الأزمــــة ال�ســــــورّيــــة:

ـرين واحلكمـاء اأمل َيحــن الـوقت للمفكِّ
اأْن يقولوا كلمتهم؟

ت�س���ع التطورات في �سوريا المواطن والُمفكر العربي اأمام م�سوؤولية غير 

م�سبوق���ة من���ذ اأن َحَلّ ما ُي�سّمى الربي���ع العربي على منطقتن���ا. ولعل ما ُيثقل 

هـــذه الم�شوؤولية ويثير ت�شاوؤلت م�شروعـــة بعد، اأن و�شلت الأزمة ال�شورية اإلى 

ا و�سعًبا، هو ال�سوؤال المهم الذي  مرحل���ة ُتنذر بخطر يتهدَد وحدة �سوريا اأر�سً

يراود الكثيرين منا:

 هـــل يمكـــن اعتبار ما يحدث فـــي �شوريا ا�شتثناًء عمـــا ح�شل في الدول 

التـــي �شبقتها، ونعني تون�س وم�شر وليبيا واليمن، ومن قبل العراق؛ حتى واإن 

اختلفـــت الظروف والو�شائـــل؟ وبالتالي فاإن هذا الت�شـــاوؤل يدعونا اإلى اإعادة 

تقييـــم ما حدث فـــي الِحراكات ال�شابقة ونتائجهـــا واآثارها بعيدة المدى على 

مجتمعاتنا وعلى م�شالح اأمتنا.

)*( جريدة »القد�ص العربي« اللندنية )2012/5/16(.

)*(
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لعل التفجيرات الموؤ�شفة التي ح�شلت موؤخًرا في دم�شق، بما اأوقعته من 
عدد كبير من ال�شحايا ونوعية تلك التفجيرات والدللت التي تحملها �شّكلت 
�سابقًة خطيرًة، اإن لم تكن نقطة تحّول في اتجاه الأزمة وم�ستقبل المواجهات 

والأدوار التي يمكن اأن تقوم بها اأطراف جديدة في الأزمة.

غنـــي عن البيان اأننا كّنا نتابع الأزمة باهتمام وقلق كبيرين، ولم ن�شاأ اأن 
نتدخـــل منذ البداية على اأمل اأن تخُف�شي الجهود العربية والدولية وغيرها اإلى 
نتيجـــة، اإل اأن ذلك لم يتحقق، وبالتالي وجدنا اأن من الواجب اأن نحيي مبداأ 
ال�شـــورى فيما بيننا في هذه المرحلة الدقيقـــة، اآخذين بالعتبار قدرة العقل 
ال�س���وري الواع���ي على تطوير حل���ول عملية �سريعة ُتِخرج الب���الد من الثنائية 
العدمي���ة، وتفت���ح اآفاًقا لتوافق وطني جدي���د ُي�سارك فيه الجمي���ع على اأُ�س�س 

وا�شحة من الديمقراطية والم�شاركة والتعددية وقبول الآخر.   

اإننـــا في منتدى الفكر العربـــّي ومنذ تاأ�شي�شه قبل اأكثـــر من ثالثة عقود 
اعتدنـــا اأن تكـــون لنا كلمـــة حين يتعلق الأمـــر بم�شتقبل اأمتنـــا ومكانة عالمنا 
العربّي، واأن يكون لأبنائه دور فاعل في ر�شم م�شيرهم، م�شتنيرين بتاريخنا 
رو الأمة  بـــكل ما يحمله من �شفحـــات م�شرقة وتجارب قا�شيـــة اأدى فيها مفكِّ

وحكماوؤها الدور المطلوب والُمنتظر.

ولعلنـــا في هذه اللحظات التاريخيـــة ن�شتذكر الجهود التي بذلناها لمنع 
وقـــوع الحرب على العراق عـــام 1991 وتجنيبه النتائـــج الكارثية التي لحقت 
ب���ه وبالمنطقة، فقد اأطلقنا اآن���ذاك، وفي ظروف قد تكون مماثلة لما يح�سل 
اليوم في �شوريا، نـــداًء  قبيل وقوع الحرب والتي اعقبتها نزاعات طائفية في 
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جنـــوب العراق، لالحتكام اإلى العقـــل وترجيح �شوت الحكمة لتجنُّب الحرب. 
وكمـــا كان الحال في عراق العروبـــة ن�شهد اليوم ما يحدث في �شوريا مي�شلون 
.. �شوريـــا النه�شـــة وعا�شمتها الفيحاء ال�شامخة تواجـــه تحديات ومحاولت 
عبثي���ة بغي�س���ة لتغييب الحكمة والمنطق .. ودعوني في ه���ذا ال�سياق اأن اأقول 
�سراح���ة، ونح���ن في اأ�سبوع ذك���رى نكبة فل�سطي���ن، َمْن �سُيطال���ب بالجولن 
والأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة اإذا ا�ستم���ر التدهور على هذا المنوال؟ ماذا 
�شيكـــون حالنـــا لو ت�شع�شع الو�شـــع في لبنان، ل �شمـــح اهلل، ونحن ن�شهد في 

مدينة طرابل�س  مواجهات �شنية –علوية؟ 

اإذا كانـــت هـــذه ال�شرذمـــة �شت�شتمر، فاإننـــا مقبلون على حـــروب اأهلية 
و�شراعـــات تاأكل الخ�شر والياب�س، و�شيدفع ثمنها الجميع و�شتنال مما تبقى 
من �سيادة الدول التي كانت ت�سّمى دول الطوق حول اإ�سرائيل .. اإ�سرائيل التي 
تتجاوز على دول الجوار ومن بعدها  بالتهديد والوعيد .. تارة لإيران وموؤخًرا 
لم�شـــر، تحـــت م�شوغات وا�شبـــاب متعـــددة، ومنها الإرهـــاب، وكاأن مواجهة 

الإرهاب يتم باإرهاب الإرهاب .   

وانطالًقا م���ن م�سوؤوليتنا وحتمية م�سيرنا الم�سترك، واإيماًنا مّنا بمبداأ 
رف�شنـــا لل�شمـــت اإزاء هكذا اأزمات وتحولت، لأن ديدننـــا المو�شوعية وكلمة 
الحـــّق والعمل بمـــا بو�شعنا في �شبيل م�شلحة اأمتنـــا دون اأن تاأخذنا في الحق 
لومـــة لئم، فاإننا نرى اأنه كلما طالـــت الأزمة في �شوريا كلما �شنحت الفر�شة 
لأ�شحاب الأغرا�س اأن يت�شللـــوا ويفر�شوا م�شالحهم واأهدافهم على ح�شاب 
اأ�سح���اب الق�سية وَمْن لهم م�سلحة حقيقية في البحث عن الحلول الناجعة، 
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وه���م بالطبع اأبناء ه���ذه الأمة اأينما كانوا ومهما اختلف���ت توجهاتهم وروؤاهم 
وم�شالحهـــم الخا�شة، اأي اأن الحاجـــة للدور العربي في �شوريا اأ�شبحت اأكثر 
اإلحاًحا من اأي وقت م�شى، ول �شيما في ق�شية لم تعد َتهم �شوريا اأو تخُخت�شر 
بنظـــام �شيا�شـــي اأو م�شلحـــة فئة اأو حزب معيـــن، على الرغم مـــن اأن �شوريا 

ال�شعب والكيان هو ال�شحية والخا�شر الأكبر.

اإن م���ا َيزيد القلق وُيربك الم�سهد ويترك ظالًل قاتمة على الم�ستقبل اأن 
يج���ري الحديث عن الأقلية والأكثرية في �سوري���ا، كاأن الم�ساألة تتعلق ب�سراع 
مذهبّي – طائفـــي، وبالتالي تمهيد الأذهان لقبول م�شوغات حرٍب اأهلية؛ بل 

الت�شليم بوقوعها، في حال غياب حل واقعي لالأزمة.

وتاأ�شي�ًشا على وجوب اأن يكون الحل عربًيا من ناحية الفعل والتاأثير، واأن 
يخُ�شمح لحكماء هذه الأمة اأن يقولوا كلمتهم وي�شاهموا في اإيجاد َمخرج يخُجنب 
�شوريـــا والعالم العربـــي المزيد مـــن الأذى والت�شظي، فاإننـــا ندعو الأطراف 
المعنيـــة بالأزمـــة اأن يحتكموا اإلى العقل والواقعيـــة، واأن ل يتم�شك كل طرف 
باأهدافه واأجندته، واأن يعي المخططات والأهداف من وراء الزعم بالحر�س 

على م�سلحة �سوريا وتقديم الدعم من هنا اأو هناك.

ولك���ي نتلّم�س الأخط���ار المحدقة بهذا البلد العرب���ي، دعونا ُنلقي نظرة 
�شريعة على نتائج الجهود التي بخُذلت منذ اأن بداأت الأزمة واإلى الآن.

اإن م���ا يدعو اإل���ى ال�سدمة والأ�س���ى اأن ُتطالعنا موؤخ���ًرا و�سائل الإعالم 
بتحذيـــر مبعوث الأمم المتحدة و)الجامعـــة العربية( ال�شيد كوفي اأنان اأمام 
مجل�ـــس الأمن »باحتمال اإنـــدلع حرب اأهلية في البالد ما لم تتراجع معدلت 
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العن���ف«؛ ُم�سدًدا القول باأنه: »يمكننا اأن نتو�سل اإلى نتيجة مفادها اأن الخطة 
)خط���ة اأنان( ل تحقق النج���اح المن�سوّد، واأن م�ساًرا اآخ���ر قد ُيتخذ، وهو ما 

�سيكون يوًما �سديد ال�سوء ويوًما �سديد الق�سوة على المنطقة«.

 وب�شراحة اأكبر يخُحذر اأنان قائاًل :«اإنني متاأكد من اأنني ل اأخبركم �شًرا 
عندمـــا اأقول اأن البالد قـــد تدخل بدًل من ذلك في حرب اأهلية كاملة �شتكون 

فجيعة للغاية«.

وفـــي �شوء هـــذه الحقائـــق، وبعد مرور كل هـــذا الوقت مـــن المحاولت 
ل هذه الت�شريحات اإقراًرا  المختلفـــة التي بذلت لإيجاد مخرج لها، اأفال تخُ�شكِّ
بف�شـــل الجهود الإقليمية والدولية اإلى الآن لحل الأزمة... يخُقابل ذلك ت�شعّيد 
خطير لوتيرة العنف ودخول اأطراف جديدة ب�سكل معلن، ودون اكتراث لتاأثير 
ذلـــك على م�شار الأزمة وحجم الت�شحيـــات الب�شرية والمادية وعلى نحو غير 

م�شبوق؟

هـــل �شنظل ننتظر اأن يت�شظى هـــذا البلد العربي، ثم نبـــداأ بلوم اأنف�شنا 
والتن�شل من م�شوؤولية ما ح�شل؟!

ماذا يعني الحديث الآن عن البحث عن الخطة )ب( في حال ف�سل خطة 
اأنان؟! ماذا يعني مطالبة مجل�س الأمن باإيجاد الأر�سية الالزمة للتوافق بين 
اأع�سائ���ه للبحث عن حّل بدي���ل؟! وماذا يعني الحديث عن تدفق الأ�سلحة اإلى 
جميـــع الأطراف في �شوريـــا، وعن التفجيرات النوعية التـــي طالت المدنيين 
الأبريـــاء؟! وما هي دللت اإدراج المو�شـــوع على جدول اأعمال القمة القادمة 

لمجموعة الثمانية؟
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األ ينبغ���ي اأن ُي�س���ّكل كل ذلك دافعًا لنا للبحث عن »حل عربي« بما تعنيه 
الكلمة من معنى؟!

اإن ما يدعـــو اإلى الأ�شف والألم اأن المدى الذي و�شلت اإليه الأزمة تجعل 
جميع اأطرافها يتم�شكون بمواقفهم ويراهنون على وعود ومتغيرات ل يملكون 
دوًرا اأو تاأثيـــًرا فيها، ودون اعتبار لالآثـــار الإن�شانية الج�شيمة والم�شير الذي 

ينتظر �شوريا.

ريها واأبنائها، فاإننا ندعو الجميع  ولأننا نثق بقدرات هذه الأمة ودور مفكِّ
اإلى الحتكام اإلى العقل والم�سلحة العليا ل�سوريا والمنطقة.

وفـــي �شوء حقيقة و�شول جهود الأطـــراف الإقليمية والدولية اإلى حائط 
م�شدود، فاإننا ندعو  اإلى عقد اجتماع عاجل ،ي�شت�شيفه منتدى الفكر العربي، 
ري���ن والمعنيين ف���ي العالم العربي لالإ�سهام في البح���ث عن حّل بعيًدا  للمفكرِّ
ع���ن ال�سيا�سيين والأجن���دات المطروحة، ع�س���ى اأن ي�ستم���ع اأ�سحاب القرار 
والأطـــراف الموؤثرة فـــي الأزمة اإلى �شوٍت اآخر لم يخُ�شمح له اأن يوؤدي دوره اإلى 
الآن، وبذلك نكون جميًعا قد اأدينا واجبنا اإزاء ق�شية تخ�ّس المواطن العربي 

اأينما كان وتتعلق بالأمن القومّي العربّي، بل وفي ال�شميم منه.

n                                                                  .اللهم فا�سهد اإني قد بلغت 
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ملحق

بيان منتدى الفكر العربّي
حول الأحداث اجلارية يف العامل العربي

�سدر بتاريخ 2011/3/21
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منتدى الفكر العربي

ر�سالة اأمني عام املنتدى بالوكالة اإلى اأع�ساء املنتدى

ب�شاأن البيان حول الأحداث اجلارية يف العامل العربي

2011/3/21

الأخ ع�سو منتدى الفكر العربي الأكرم

حتية طيبة وبعد،

ل يخفـــى على اأحد اأننا ن�شهد حتولت مف�شلية يف واقعنا العربي 
اأخـــذت تتبلـــور يف بع�س بلداننـــا ول تـــزال تختمر يف البع�ـــس الآخر. 
ورغم اأن هذه التحولت مل تكن مفاجئة للكثريين من املفكرين العرب 
والأجانـــب، اإل اأن املفاجئ فيها هو انت�شارها وامتدادها بهذه ال�شرعة 
املذهلـــة. ومـــن اأبـــرز ما مييز هـــذه التحـــولت اأنها حـــركات مدفوعة 
بعوامل متعددة ومتداخلة ومت�شابهـة اإلى حد كبري بني بلد واآخر. فلقد 
حم���ل راياتها الأول���ى �سريحة �سبابي���ة تعاين من بطال���ة مرتفعة جًدا 
���ا بني املتعلمني منه���م، بحيث فقد اأفراده���ا »ف�سحة الأمل«  وخ�سو�سً
ر�ـــسٍ وحياة كرميـــة، ومل يجدوا من ي�شتمـــع لتظلمهم ول  مب�شتقبـــل مخُ
م���ن ي�ستجيب ملطالبهم، فتغلبوا على حاجز اخلوف وخرجوا يجهرون 
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لم(. وبعد اأن  بالقول )اإن اهلل ل يحب اجلهر بال�شوء من القول اإل َمْن ظخُ
انك�س���ر حاجز اخلوف �سرعان ما انقلب احلراك من حراك �سبابي اإلى 
ح���راك �سعبي �سارك فيه كل من �سعر بظل���م وتهمي�س وامتهان حلريته 
وكرامته وا�شتالب مل�شتقبله وم�شتقبل اأبنائه واأحفاده وتبذير واختال�س 

لرثوة الوطن ومقدراته.

واأمام هذا الواقع، فقد كان ل بد ملنتداكم اأن ي�شت�شعر هذه املتغريات 
واأن يبـــادر اإلى عدد مـــن الن�شاطات بتوجيه وم�شاركـــة �شخ�شية من �شمو 

الأمري احل�شن بن طالل، رئي�س املنتدى وراعيه، اأوجزها فيما ياأتي:

ِقـــدت لقـــاءات حوارية مع عدد من اأع�شـــاء املنتدى املقيمني يف  1-    عخُ
الأردن للتـــداول يف الأو�شاع العربيـــة العامة، وا�شتمعت اإلى رغبة 
الكثرييـــن منهم باأن تكون اللقاءات مو�شعة لت�شمل عدًدا اأكرب من 
َحّ املوارد  اأع�شـــاء املنتدى مـــن متلف البلدان العربيـــة، اإل اأن �شخُ
املاليـــة للمنتدى حال دون تلبية هـــذه الرغبة. وعليه ا�شتقر الراأي 
على اأن يقوم املنتـــدى باأع�شائه املحليني بدرا�شة احلالة الأردنية 

.)Case Study( كحالة درا�شية

ِقـــدت لقاءات منف�شلة مع جمموعتني من ال�شباب: اللقاء الأول  2-     عخُ
م���ع ال�سب���اب )وفد املنتدى( الذي���ن �ساركوا يف موؤمت���ر »ال�سباب 
وظاهـــرة العنف« الذي عقـــد يف الإ�شكندرّية يف �شهر 2010/12، 
نني ال�سب���اب النا�سطني عب �سبكة  والث���اين مع جمموعة من املَدِوّ

الإنرتنت.

ِقدت جل�شة ع�شف ذهني ملجموعة من اأع�شاء املنتدى يف عّمان  عخُ   -3
ملناق�شة اإطالق م�سروع نه�سوي عربـــي جديد وحتديد امل�شمون 

الفكري والثوابت الثقافية واحل�شارية ملثل هذا امل�شروع.
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والآن، وبع���د كل هذه املبادرات يطيب يل وي�سرفني اأن اأنقل اإليكم 
فحوى هـــذه املداولت يف �شبيل التوا�شل معكـــم يف اأمور منتداكم. فقد 

اأو�شى اإخوانكم يف الأردن بالآتي:

• اأن يتوا�شـــل املنتـــدى مـــع �شائـــر الأع�شـــاء يف كل البلـــدان العربيـــة 
لإ�شراكهم يف هذا الأمر اجللل، ودعوة من يرغب منهم للم�شاهمة يف 
�نه من اأي اإف�ساد  ّ التاأط���ري الفكري للحراك العربي مب���ا يرثيه ويح�سِ
ن املنتدى من ممار�سة دوره الفكري  ِكّ اأو انحراف اأو انتكا�س، ومبا مُيَ

فوق القطري.

• كمـــا اأو�شوا بتوجيه بيان با�شم منتداكم يعـــرّب عن روؤية املنتدى حول 
مـــا يجـــري على ال�شاحـــة العربية الراهنـــة وعن نظرتـــه امل�شتقبلية. 
وق���د تطوع فريق من اإخوانك���م اأع�ساء املنت���دى* يف عّمان ل�شياغة 
هـــذا البيـــان )املرفـــق(، وطلبوا اأن يوّجـــه هذا البيان بـــكل الو�شائل 
التكنولوجية املتاحة اإلى احلراك العربي املبارك بقاعدته العري�سة، 

واإلى كل الفعاليات التي ت�شعى اإلى خري هذه الأمة ورفعتها.

• كمـــا طلبوا اأن يكون هـــذا البيان باكورة التوا�شـــل، واأن يكون متبوًعا 
بر�شائـــل تو�شـــح روؤية املنتـــدى يف موا�شيـــع حمـــددة تالم�س هموم 

�شعوبنا وهواج�شهم.

الدكتور فايز خ�ساونة**
الأمني العام بالوكالة 

* �شّم هذا الفريق ال�ّشادة:
- د. جواد العناين

- د. عبد ال�سلم العبادي
- اأ.د. فايز خ�ساونة
- د. كامل اأبو جابر

** الدكتور فايز خ�شاونة، الأمني العام بالوكالة )2011/2/1 - 2012/2/15(
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لي�سوا  الب�سرية  وثرواتهم  الطبيعية  اأوطانهم  برثوات  العرب  اأن  ورابعها 
ا ب�سرًيا يثقل كاهل الإن�سانية، بل  لقمة �سائغة يتكالب عليها الطامعون ول فائ�سً
هم قادرون على النتفاع من كل ثرواتهم وعازمون على الهيمنة على م�شادرها 
وعلى �ُسبل ا�ستغاللها، ويرف�سون التهمي�س والإق�ساء وا�ستهانة الطامعني بهم، 
ا�شتغالل  الأخرى يف كل املجالت، مبا فيها  ال�شعوب  لتعاون عادل مع  ويدعون 
الرثوات الطبيعية واإيجاد احللول املنا�سبة للم�ساكل العاملية امل�سرتكة يف جمال 
الطاقة واملياه والغذاء والبيئة، مبا يحقق ال�سالم العاملي العادل. والعرب يرون 
واإ�ساعة  الإن�سانية  احل�سارة  تطوير  يف  للم�ساهمة  لهم  ريادًيا  دوًرا  ذلك  يف 
الأمن وال�شالم بني ال�شعوب، م�شتندين يف ذلك على تراثهم احل�شاري والقيم 
موقعهم  ومن  اأديانهم،  و�شماحة  تاريخهم  ثراء  من  ي�شتمدونها  التي  الرفيعة 

اجليو�سرتاتيجي ومواردهم الطبيعية الوفرية. 

واأما احلقيقة الأ�سا�سية اخلام�سة التي اأكدتها هذه احلركات ال�سعبية فهي 
اأن العرب يرف�شون ال�شراع احل�شاري اأ�شا�ًشا لتعاملهم مع الآخر، كما يرف�شون 
ال�سراع الطائفي بني اأ�سحاب الديانات ال�سماوية فيما بينهم وال�سراع املذهبي 
التعددية  ويعتربون  ذلك،  على  التحري�س  ويرف�شون  الواحد،  الدين  اإطار  يف 

اإثراًء للن�شيج الجتماعي يف جمتمعاتهم العربية. 

واأمام اإرها�شات التغيري والإ�شالح املرتقب يف العامل العربي ، وعلى �شوء 
ال�شيغ املتعددة للدميقراطية التي ينادي بها ال�شباب العربي، فاإنه ينبغي علينا 
اأن نبتعد عن الأمناط امل�ستوردة لأن كل منط منها ُمكيَّف بظروف ال�سعوب التي 
طّورتها وخ�سو�سياتها، ما يلقي علينا م�سوؤولية بناء منوذج وتطويره مبا ين�سجم 
مع تراثنا ال�سيا�سي والجتماعي ومع ح�سارتنا العربية الإ�سالمية ومع متطلبات 
املرحلة التاريخية الراهنة. ويوؤكد املنتدى �شرورة تبّني املرتكزات الأ�شا�شية من 
تعطي  ذاته  الوقت  ويف  لل�سلطات،  م�سدًرا  الأمة  من  جتعل  التي  الدميقراطية 
لراأ�س الدولة، ملكية كانت اأم جمهورية، �شالحيات حمكومة بالد�شتور. نريدها 
للمواطنني  وامل�شاواة  العدالة  يحقق  الذي  املدين  املجتمع  تبني  دميوقراطية 
وحتقق  فاعلة،  و�شوابط  دات  مبحدِّ واملوؤ�ش�شات  القانون  دولة  اإطار  يف  جميًعا 
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و�شمولية،  فاعلية  بكل  للفا�شدين  ومعاقبة  اأ�شكاله،  بكل  للف�شاد  جادة  حماربة 
ـز كل فئات املجتمع للم�شاركة يف نه�شته املباركة. فِّ وتخُرثي الوحدة الوطنية وحتخُ

كما ينادي املنتدى ب�سرورة احلفاظ على املكت�سبات التي حققها احلراك 
الأهداف  لتحقيق  م�سريتها  اإكمال  اإلى  وال�سعي  تطويرها  و�سرورة  ال�سعبي 
املرجّوة للجميع، وي�سيد املنتدى بكل ال�ستجابات الطيبة ملطالب هذا احلراك 

هنا وهناك.

لقد اأكدت انتفا�شة ال�شباب وحدة الهموم والآمال امل�شرتكة لالأمة العربية، 
يف  القوى  موازين  يغريِّ  اأن  �شاأنه  من  عربي  تكتل  حتقيق  اإمكانية  من  وجعلت 
بعيًدا عن  املوازين طاملا جنحت  تلك  اأن  اأمًرا ممكًنا، خا�سًة  العربية  املنطقة 
منطق احلق والعدل طوال العقود املن�سرمة، كما جعلت هذه النتفا�سة لالأمة 
العربية �ساأًنا جديًدا يف احل�سابات الدولية و�سيغ احللول التي ُتطرح لق�سايانا 
امل�سريية، كما هو احلال يف ما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية، والحتالل الأمريكي 

للعراق.  

التغيري  دعوات  مع  للتناغم  مدعّوة  مواقعها  كل  يف  العربية  والنخب 
العربي،  العامل  بلدان  خمتلف  يف  ال�سابة  الأجيال  اأطلقتها  التي  والإ�سلح 
اأف�سل  م�ستقبل  ببناء  املتعلقة  وطروحاتها  تطلعاتها  فهم  يتطلَّب  وهذا 
وتزويدها  والنفتاح  بالتوا�سل  اإ�سنادها  يتطلَّب  كما  العربية،  للمجتمعات 
باحلكمة والعقلنية يف اإطار روؤَيِوّي ولي�ص يف اإطار َرَعِوّي. واملنتدى يف هذا 
اإثراء  على  للعمل  بعامة،  العرب  واملفّكرين  بخا�سة،  مفّكريه  ينا�سد  املجال 
هذا احلراك وتزويده بالبحوث والدرا�سات ليكون حراًكا ُيغطي اآفاق حياتنا 
عن  بعيًدا  احلياة،  ميادين  لكل  ال�سامل  احلقيقي  الإ�سلح  ويقدم  املعا�سرة 
ر لُهوّية الأمة وتراثها احل�ساري،  مظاهر النغلق والتبعية والنفلت والتنكُّ
مع احلر�ص التام على املحافظة على حقوق الأمة وخدمة ق�ساياها امل�سريية، 
الأحداث  اإياها  تن�سيـنا  ل  اأن  يجب  التي  الفل�سطينية  الق�سية  طليعتها  ويف 

n املتتابعة وعمليات الإ�سلح امللّحة.        
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تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006    

3- احُلكم القت�سادي العلمي وال�سدمة الرتدادية
تاأليف: اأ.د. حميد اجلميلي، 2012    

ثامًنا: �شل�شلة كرا�شات املنتدى

1- ثلث ر�سائل مفتوحة اإلى ال�سباب العربي
احل�سن بن طالل، ط1؛  �سباط/ فباير 2005 

ط2؛ 10 اأيلول/�شبتمرب 2008
2- حقائق عن النفط

كمال القي�شي، كانون الأول/ دي�شمرب 2005
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3- ق�سايا �سبابّية 
د. حممود قّظام ال�ّسرحان، ط1؛ اآذار/ مار�س، 2006

ط2؛ 1 متوز/يوليو 2008

4- التوثيق ما بني املوروث الّتاريخّي والواقع املعا�سر 
د. �شعد اأبو دّية، اأيلول/ �شبتمرب، 2006

 5- �َســذرات �سـبـابـّيـة
يب، 1 مّتوز/ يوليو 2008  مام َغ�شِ اأ.د. هخُ

6- حول املواطنــة يف الوطـن العـربّي
احل�شن بن طالل، 20 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2008 

7- القد�ص يف ال�سمري
احل�سن بن طالل، ط1؛ 15 �سباط/فباير 2009

 ط2؛ 10 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2009

8- �ُسبل النهو�ص بالَبحث العلمّي يف الوطن العربّي
يب، 30 ني�شان/ اإبريل 2009 مام َغ�شِ اأ.د. هخُ

تا�شًعا: �شل�شلة كتاب املنتدى

1- الو�سطّية: اأبعاٌد يف الرتاث واملعا�سرة 
اإ�سراف وتقدمي: الأمري احل�سن بن طالل، 2006

2- اجلدار الأخري: نظرات يف الثقافة العربية
تاأليف: اأ.د. �شالح جّرار، 2006

3- مرايا يف الفكر املعا�سر: حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�شف عبداهلّل حممود، 2007

4- اللغة العربّية والإعلم وُكتَّاب الن�ّص
مداولت ندوة، 2007  

5- اإدوارد �سعيد: املثّقف الكويّن
مداولت ندوة، 2008  

6- الثقافة واأزمة الُهوّية العربّية
اأ.د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010

7- احَلداثة واحُلّرّية
اأ.د. احلبيب اجلنحاين، 2010

8- ق�سايا يف الفكر والتفكري عند العرب
اأ. ح�شن �شعيد الكرمي، 2012
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عا�شًرا: اإ�شدارات خا�شة

1- يف الفكر العربّي الّنه�سوّي 
الأمري احل�شن بن طالل ولفيف من اأع�شاء املنتدى، 2006

2- ا�ستلهام ابن خلدون والفكر الجتهادي 
اأبو يعرب املرزوقي، 2007

3- �ســبابّيــات، 2008 

4- ا�سرتاتيجّية عمل لل�سنوات اخلم�ص املقبلة )2015-2010(

5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعلقتها بالق�سور التنموّي
رم اأ.د. جورج قخُ

حادي ع�شر: الك�شافات/ن�شرة وجملة  املنتدى

1- الك�ساف الرتاكمي للأعداد  1- 171 )1985-1999( لن�سرة املنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(

 Al Muntada : Cumulative Index (Issues 1-30( Compiled by Amal M. Zash -2

3- الك�ساف ال�سنوي للأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(

  AL Muntada: Annual Index (31-34( -4
اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(

5- الك�ساف ال�سنوي للأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�س

Al Muntada: Annual Index (35 - 48( 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�س

7- الك�ساف ال�سنوي للأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�س

 Al Muntada: Annual Index (39-42( 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�س
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9- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�س

10- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد )214-219( لعام 2004  
اإعداد: اأمل حممد زا�س

11- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�س

12- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�س
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الأمري احل�سن بن طلل

عاة الّتعّددّية  ّو امللكّي الأمري احل�سن بن طلل، باعتباره من دخُ وؤمن �شاحب ال�ّشمخُ يخُ
لكّل  فيها  كن  ميخُ التي  الإن�شانّية  باملجتمعات  »الآَخر«،  واحرتام  الإن�شايّن  والّت�شامن 
الّدافعة  ال�ّشعوب العي�س والعمل بحّرّية وكرامة.  وقد �شّكل حتقيق هذا الهدف القّوة 
التي تكمن وراء اهتمامه بالق�شايا الإن�شانّية وباحلوار بني اأتباع الّديانات، مع الرّتكيز 
من  عدد  تاأ�شي�س  اإلى  �شموُّه  بادر  لقد  للّنزاعات.  الإن�شايّن  عد  البخُ على  خا�ّس  ب�شكل 
املوؤ�ّش�شات واملنّظمات واملبادرات والّلجان الأردنّية والّدولّية، واإلى الإ�شهام الفاعل يف 

اأعمالها واأن�سطتها.

العربّية  ]باللغتني   )1979( القد�ص  حول  درا�سة  هي:  موؤلَّفات  ثمانية  ل�شمّوه 
عن  البحث  والإنكليزّية[؛  ]بالعربّية   )1981( الفل�سطينّي  امل�سري  تقرير  والإنكليزّية[؛ 
]بالعربّية   )1994( العربّيّ  العامل  يف  امل�سيحّية  والإنكليزية[؛  )1984(]بالعربّية  ال�ّسلم 
والإنكليزّية والفرن�شّية واليونانّية والإ�شبانّية والّرو�شّية والأملانية وال�شويدية[؛ ال�ستمرارّية، 
 )2001( م�سلًما  تكون  اأْن  ]بالإنكليزية[؛   )2001( خمتارة  مقالت  والّتغيري:  والإبداع، 
في�سل  رحيل  ذكرى  يف  والإنكليزّية[؛  والإ�سبانّية  والفرن�سّية  ]بالإيطالّية  )بال�سرتاك( 
الأّول: امل�ساألة العراقّية )2003( ]بالعربّية[؛ �ص و ج: ق�سايا معا�سرة )2003( ]بالعربّية[.

من  الأّول  املجّلد  يف  م�شلًما[  تكوَن  اأْن  ]با�شتثناء  املوؤّلفات  هذه  معْت  جخُ وقد 
احل�سن بن طلل: الأعمال الفكرّية )2007( ]بالعربّية[.


