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المقدمة
مل يكن من الســهل أن أكتــب هذه املقدمة ونحن
نعيــش غصــة الظالمة الكبرية التي يعيشــها شــعب
البحريــن بر ّمتــه؛ حيث يرزح خرية رمــوزه وقياداته
الدينيــة والوطنية بني القضبــان بينام اضطر املئات
بكل أفراد أرسهم وعائالتهم
من رجاله للفرار والهرب ّ
إىل خارج البالد بحثاً عن مالذ آمن من بطش السلطة
وإجراءاتها القمعية.
وتزداد املســألة تعقيدا ً عندمــا تكون هذه املقدمة
لكتاب رمز وعلم كبري من رموز الساحة وقامة كبرية
من قامات البذل والعطاء ليس يف البحرين فحســب
وإنّ ا عىل امتداد رقعة واســعة من الساحة اإلسالم ّية
وهو سامحة املفكر واملريب العالّمة الشيخ محمد عيل
املحفوظ «ف ّرج اللّه عنه» ،ويف كتاب يجمع بني دفّتيه
رؤى مع ّمقة ملوضوعات يف غاية الحساس ّية واأله ّمية
يف آن معاً كان سامحة الشيخ قد تطرق إليها بالقراءة
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والتحليل يف أوقــات متفاوته وخالل فــرات زمنيّة
متباعدة.
والكتاب عبــارة عن مجموعة مــن املقاالت التي
كتبها ســاحة الشــيخ املحفوظ مام نرشته الصحف
املحليّة الصادرة يف البحرين -ضمن ســقوف محددة
مــن الحريّة -وقد تضمنــت قراءاتــه ورؤيته للواقع
الســيايس املعاش فيام تناول قســم آخــر منها بعض
املقــاالت الفكريّة لتضفي عىل الكتــاب وما ّدته قيمة
معرفيّة متّصلة بطبيعة الثقافة واملنهج الذي مييز فكر
ســاحة العالّمة الشــيخ املحفوظ وعمق الرؤية التي
يتمتّع بها.
وعندما اطلعت عىل صفحــات الكتاب وهو يُدفع
إىل املطبعــة وتأملــت ّكل فكرة ورؤيــة تض ّمنها منت
القناعة برضورة اإلرساع والتعجيل يف طباعته ونرشه
ليقــف ّكل متابع ومهتم بشــؤون الســاعة وبأوضاع
البحرين خصوصاً عىل قراءات واحد من أه ّم ص ّناع
الحدث فيها.
ومن هنا تأيت أهم ّية الكتاب فهو ميثل رؤية وموقف
رمــز كبري من رموزها وعلم بــارز من أعالمها ،فهو
معني ومؤثر فيها وليس ككاتب
بذلك يلخص موقــف ٍّ
مرتف يتجول بــن األحداث مبا ال يح ّمله املوقف أيّة
مسؤولية أو مجرد محلل أو مراقب سيايس فيها ،وقد
دفع سامحة الشــيخ املحفوظ من حياته مهرا ً رخيصاً

لذلك حيث إنّه نتيجة ملواقفه دخل السجن ع ّدة مرات
واليزال يقبع بــن القضبان حتّى لحظــة كتابة هذه
الســطور ،وعاش حياة املنــايف القرسية ردحاً طويالً
تجاوز العقدين من الزمن.
ومتثّـل قصة حياة سامحة العالّمة املحفوظ بذاتها
قصص ّكل املدفونــة كرامتهم وتحت يافطات حامية
األوطــان والوطنيــة وكرامة املواطــن وحقوقه تحت
عناوينها يتم قهره واســتالب كرامتــه وهدر حقوقه،
فبــن ركام هائل يف ما يســطره الواقــع ومعطياته
عــى األرض من معانــاة النــاس وانعــدام الحرية
وغيــاب الرشاكة يف صناعة القرار ،وبني ما نســمعه
مــن نظريات وقراءات تر ّوج لها وســائل اإلعالم يف
النظم االستبداديّة الشموليّة حول الدميقراطيّة والقيم
اإلنســان ّية الكربى كالعدالة والحرية واملســاواة تبدأ
الحــرة ويتيه الناس بني الحقيقــة الضائعة يف ذلك
الركام ومجموعة األوهام التي توزعها وسائل اإلعالم
السلطوية.
عند أشــ ّد األنظمــة ديكتاتوريّة واســتبدادا ً نرى
وســائل اإلعالم تتح ّدث عن الدميقراط ّية واملشــاركة
ومــا تض ّخه من مجموعــة القيم اإلنســان ّية الكربى
كالعدالة والحرية والكرامة واملســاواة والتي متثّـــل
منتهى طموحــات وتطلّعات وآمال البرش يف تحقيقها
من خالل قيام نظام سيايس يتّسم بالعدالة والحريّة
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ويقيم لهام وزناً ومقدارا ً.
ويصل الحال بأن يتح ّدث الطغاة عىل مر العصور
بأنّهم حراس وحامة مجموع تلك القيم الخ ّيـرة والتي
تهفو إليها جميع قلوب البرش ،وأ ّن األنظمة السياس ّية
التي أقاموها هي مناذج تســتطيع البرشية االحتذاء
بها ،بينام تعيش شــعوبها واقعاً ســيئاً م ّرا ً من انعدام
ّكل تلك القيم.
حيث إنّــه يف ظل نظم االســتبداد تنعدم الحريّة
وت ُك ّمم األفواه ويُســاق النــاس إىل حتفهم أو يُغيّبون
يف داخــل طوامري الســجون بالظنــون وت ُو ّجه لهم
التهــم املغلظة والتــي عادة ما تكــون ملفّقة ،ويجرب
املضطهــدون واملقهورون سياســ ّياً للتوقيع عىل التهم
الكيديّة املحضــة للفرار من وجبة تعذيب قاســية أو
للتخفيف من وقعها القايس ولو للحظات ملا يف غرف
التعذيب املقفلة.
وت ّدعي معظم النظم السياس ّية بأنّها حامية العدالة
واملدافــع األول عنها أمام أيّة دعاوى تتعلق بتوســيع
دائرة املشاركة الشــعب ّية ،ويصبح الرأي اآلخر جرمية
وخطــرا ً يتهدد األمن االجتامعــي ،ويؤخذ الناس إىل
املعتقــات زرافات ألنّهم يشــكّلون خطرا ً ماحقاً عىل
العدالة والحريّة التي متثّلها السلطة السياسيّة فحسب
دون ســواها بينام تتــ ّم مصادرتها مــن الناس ألتفه
ربرات.
األسباب وامل ّ

ويف الغالب التوجد أيّة آلية خارج ســياق السلطة
ظل
ميكن أن يلجــأ اليها املقهورون واملضطهدون يف ّ
أي نظام ســيايس يتّسم بالشمول ّية واالستبداد فيعيش
ّ
الناس دامئاً تحت دائــرة الخوف وهاجس القلق من
العقاب الذي ينزل مبجرد الظنون والهواجس.
يتحــ ّدث من هم يف الســلطة دامئــا بلغة املدافع
عــن الوطن واملواطنة وعن ّكل قيم الســاء واألرض
وتراهــم يف ّكل محفــل يرفعون راية دولــة القانون
واملؤسســات وتضج وســائل إعالمهم بأنّهم يغرسون
أعمدة الحريّــة والكرامة والعدالة واملســاواة يف ّكل
وكل شــر من األوطان ،بينام يف الحقيقة هم
ناحية ّ
يدفنونها من الناحية العمل ّية والفعل ّية بركام هائل من
أدوات الغطرسة واالستبداد والبطش وتكميم األفواه.
ويحــي الواقع املعاش بأنّهــم ال يقيمون وزناً وال
ألي قيمــة تتصل بكرامة النــاس وحريّاتهم
مقــدارا ً ّ
وحقوقهم ،والحقيقة أ ّن الســلطة واالســتحواذ املطلق
بــكل ما يتيحه لهــم وجودهم يف
عليها واالســتئثار ّ
الســلطة من مــوارد ونفوذ تشــكّل هاجســهم األول
واألخري ولذلك فهم يقيمون دوال بوليس ّية من الطراز
األول لحامية مرشوع وجودهم يف السلطة ،ويقومون
بذلك باسم الدميقراطيّة وما تتمخض عنه من حاكميّة
قيم كالعدالة والحريّة واملساواة والكرامة ولكن تحت
يافطاتها يحســبون عىل الناس أنفاسهم ويصادرون
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حريّاتهم ويدوسون كرامتهم يف ّكل لحظة.
وأصبح هناك بون شاســع يفصل ما بني النظريّة
والتطبيق حول النظم السياســية القامئة؛ حيث يغلب
منطــق الق ّوة والبطش عــى منطق القيم اإلنســان ّية
النبيلة حيث يتحدث املستب ّدون عن «الدولة» وهم يف
الواقع يك ّرسون «السلطة» إىل حد االنتفاخ يف يد فئة
محددة من املجتمع.
وتتحــ ّدث وســائل إعــام النظــم املســتب ّدة عن
اإلنجازات بصورة هجينة للغاية ،فتح ّول بعض األعامل
واإلنجازات البســيطة -التي هي مــن أوىل واجبات
ووظائف الســلطة -إىل إنجازات كربى ُي ّن بها عىل
الناس ،وتت ّحول بقدرة قادر هذه اإلنجازات البســيطة
إىل بطوالت خارقة وترتقي بها وسائل إعالم األنظمة
املســتب ّدة يف ســاء اإلنجازات الحضاريّة واإلنسان ّية
الكربى بينام ينترش الفســاد يف شتّى نواحي السلطة
كالغول ويعشعش يف أركانها بشكل مريع.
وتتحــ ّدث النظم الشــموليّة املســتب ّدة عــن دولة
املواطنة وترفع راية الوطن واملواطن يف ّكل الفضاءات
واملساحات املمكنة ويف سامء ّكل املحافل حتّى يخال
للمخدوعني والبسطاء والســذّج بأ ّن البالد تعيش يف
واحة من العدل واألمان والحريّة ،وأ ّن املواطن يتمتّع
بســعادة بالغة ويتمتّع بأقىص درجــات العدالة ،وأ ّن
ّكل حقوقــه مصانة ومحم ّية ،بينام تكذّب ّكل معطيات

الواقع البســيطة ّكل هذه االدعــاءات فال عدالة وال
حريــات وال رشاكة حقيق ّية يف هــذه األوطان حيث
تنعدم الرشاكة يف صناعة القرار.
الســفر يتناول ســاحة املفكر اإلسالمي
يف هذا ِّ
العالمة الشــيخ محمد عيل املحفوظ هذه التناقضات
برؤية ثاقبة تغــوص يف عمق معطيات الواقع لتخرج
منــه بقراءة تدفع باتجاه خلق وعــي أ ّمة يكون قادرا ً
عىل التمييز بني الحقيقة والوهم.
ســاحة العالمة الشــيخ محمد املحفوظ هو أحد
علــاء البحرين الكبــار ورمزا من رموزهــا الدين ّية
وأصل ملسرية الحركة اإلسالم ّية
والوطن ّية ممن ّأســس ّ
يف البحريــن وممــن ناضل منــذ املنتصــف الثاين
لسبعينيّات القرن املنرصم من أجل بناء نظام سيايس
قائم عىل أســس املواطنة الحقّة ،وقد أقدمت السلطة
عىل اعتقاله وز ّجه بالســجن عىل خلفيات ثورة الرابع
عرش مــن فرباير ،وقد م ّر عىل اعتقالــه حتّى كتابة
هذه السطور زهاء األربع ســنوات والنصف ،واليزال
ُميــي فرتة الحكم الصادر ضــ ّده والذي تتّهمه فيه
األساســيي
الســلطة بأنّــه أحد القــادة واملحرضني
ّ
للحراك الشعبي الذي ثار وانتفض ض ّد الديكتاتوريّة
واالستبداد يف دوار اللؤلؤة بالبحرين واملطلب الشعبي
الكبــر بإســقاط النظام الــذي ميثــل الديكتاتوريّة
واالستبداد وتغيريه.
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يتض ّمن هذا الكتاب مجموعــة من املقاالت التي
كتبها ســاحة العالمة الشــيخ املحفــوظ خالل فرتة
ليســت بقصرية قبيــل أحداث ثــورة الرابع عرش من
فربايــر مام نرشته الصحــف املحل ّيــة يف البحرين،
وألهميّة الــرؤى التــي تناولها ســاحته فقد ارتأت
جمعيــة العمل اإلســامي رضورة أن تخرج إىل النور
يف صورة كتاب ليك يطّلع الجميع عىل الرؤى واألفكار
التي مت ّيز ســاحة الشيخ املحفوظ بطرحها يف وقت
مبكر وقراءته بصــورة مغايرة ما ميكن أن تؤول إليه
األمور يف حال السكوت عن مواجهتها وإيجاد الحلول
املالمئة لها.
ومن املفارقات العجيبة أ َّن سامحة الشيخ املحفوظ
وبرؤيته الثاقبــة كان قد توقّع يف أكرث من موقع أ َّن
تعج بأزمات متع ّددة وأ ّن الفساد وانعدام العدالة
البالد ّ
وغياب املســاواة سيؤدي إىل انفجارات من شأنها أن
تقود األوضــاع إىل املجهول ،ودعــى عىل ضوء ذلك
ويف أكــر من موقــع إىل مواجهة مشــاكل وأزمات
البالد بشجاعة وحكمة وذلك قبل فوات اآلوان.
وكتب ســاحته أ ّن مفهوم الدولــة غائب ومغيب
عندمــا يت ّم تركيز مــن بيدهم الســلطة يف تضخيم
االســتئثار بالســلطة ،وعندما تتحول السلطة وليست
أي معنى
الدولــة إىل هاجــس القامئني عليها فــإ َّن ّ
حقيقي للدولــة يكون غائباً ومغ ّيباً وهو ما يل ّخص ّكل

األوجاع التي تعيشها البالد .
ومل يغفل سامحة الشيخ املحفوظ عن نقطة ها ّمة
وهــي أن ينطلق يف ّكل قراءاته مــن الرؤية القرآنية
واملشفعة بالروايات واألحاديث النبوية الرشيفة ليكون
ذلك تأصيالً وتأسيساً للرؤية القرآنية وإسقاطاتها عىل
واقعنا املعاش ،ولذلك أضفى رونقاً خاصاً عىل قراءته
التحليل ّية لألحداث ومجريــات األمور وما تناوله من
وحساسة.
موضوعات مل ّحة ّ
بعد ّكل الوقائع واألحــداث التي جرت بعد الرابع
بأمس الحاجة لنتوقف
عرش من فرباير 2011م نحن ّ
عند الكثري من الرؤى واملعالجات التي كان ســاحة
الشــيخ املحفوظ قد تقــ ّدم بها بالطــرح قبل اندالع
األحــداث بفرتات ليســت قصرية؛ وكأنّــه كان يعيش
لحظة بلحظة ّكل النتائح التي سبق وأن توقّعها وأشار
اليهــا بوضوح شــديد يف قالب التنقصــه الجرأة وال
الرصاحة وال الوضوح والتي كانت تشكّل هاجساً دين ّياً
عب عنها
ووطنيّاً كبريا ً يف فكر وعقل ســاحته ،وقد ّ
خري تعبري ملا يتمتع به من الصدق يف الطرح والتناول
واملعالجة.
العلمة الشــيخ املحفوظ يف
وقد تناول ســاحة ّ
مقــاالت متعــ ّددة العديد مــن الرؤى املتصلــة ببناء
النظام الســيايس وأجاب يف كتاباته عىل العديد من
التســاؤالت املطروحة حــول ماه ّية وطبيعــة النظام
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السيايس العادل واملنشود وأه ّم مق ّوماته وكيف ميكن
بناؤه.
كــا تط ّرق يف مقاالت أخرى لألســس األخالق ّية
والبنيويّة لبناء الدولــة وفق مفهومها املعارص ورشح
بالتفصيــل الفرق بينهــا -أي الدولة -وبني الســلطة
وكيف أن األخرية ليســت ّإل جــرا ً ومعربا ً للمصالح
الذاتية والفئويّة ،بينام الدولة هي املكان الذي ميكن
من خالله تأســيس األوطان عىل قاعدة الرشاكة يف
ّكل يشء وعــى رأســها الرشاكة يف صناعــة القرار
واملوارد والرثوات.
يبقى أ ّن ما خطّه سامحة العالّمة الشيخ املحفوظ
برياعه يشــكّل مرجعــاً هاماً لقــراءات رمز كبري من
رموز الساحة و َعلامً بارزا ً من أعالمها والذي تجاوزت
عطاءاته الحدود الجغراف ّية للبحرين؛ وهو بال شــك
باإلضافة إىل أنّه يشكّل قيمة معرف ّية ها ّمة ألنّه يرتكز
يف ّكل قراءاته عىل قاعدة الهداية والبصرية القرآنية
فإنّه يشكل أيضاً قيمة عمليّة مه ّمة ملا تعيشه البحرين
بصــورة خاصة من أزمات عاصفة فعند مناقشــة ّكل
وجع من أوجاع الســاحة هناك رؤية يق ّدمها سامحة
الشيخ املحفوظ كخارطة طريق للحل واملعالجة.
الدكتور راشد الراشد
ديسمرب 2015م

01
نحو بناء
دولة القانون
والمؤسسات
يف الطريق لبناء دولة القانون واملؤسســات فإنّنا
بحاجــة التّخاذ خطوات جــا ّدة من أجل الوصول إىل
تحقيــق نتائج عمليّة عــى أرض الواقع عىل أكرث من
صعيد ،وهذه الخطوات ينبغي أن تكون حالة دامئة أل ّن
بناء الدولة الحديثة ليس مجرد شعار أو ا ّدعاء وإنّـام
يرتبط بكثري من املق ّومات التي تقوم عليها الدولة من
نظم إدارية وسياســية واقتصادية ،وهذا يعني وجود
حالة مــن التقييم الدائم وكذلك املراقبة واملحاســبة
وإعــادة صياغة النظــم واإلطارات غــر املجدية أو
الفاشــلة أو الفاســدة ،وهذا أمر طبيعي فنحن لسنا
بدعاً من الشــعوب واملجتمعــات فالدول املتق ّدمة يف
عامل اليوم والتي وصلت إىل مراحل متق ّدمة يف بناء
الدولة الحديثة مرت بتجــارب مريرة إىل أن وصلت
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إىل مــا وصلت إليــه ،ولكن علينا أن نــدرس تجارب
اآلخريــن وأن نعمل بشــكل جاد وهو مــا نفتقده يف
سياســاتنا التي تفتقد إىل الكثري من الجديّة ،ولذلك
نرى أ ّن الكثري من القضايا قد تثار إعالمياً وسياســ ّياً
ويتم تداولها عىل أكــر من صعيد ولكن عندما نأيت
إىل نقطة الحسم تتوقف األمور وتتحطم أحالم الناس
حل مشاكلهم وهو ما يالحظ بشكل جيل وواضح،
يف ّ
حيث إ َّن قض ّية التعليم طُرحت عىل أعىل املســتويات
حتّى أ ّن أحد كبار املســؤولني يف الســلطة اعترب أ ّن
وصفت الكثري من
التعليم يف البحرين كارثة وطن ّيةُ ،
الحساســة ولكن
األمــوال والجهود عىل هذه القضية ّ
األمــور بقيت عــى حالها إن مل تتفاقم بشــكل أكرب
وأخطر ،وكذلك األمر بالنســبة لقضية اإلسكان وهي
أحد أخطر األزمات يف البحرين ال يرى الناس ج ّدية
يف عــاج األزمة بل تفاقمت األمور ســوءا ً حتّى بعد
دفن الســواحل اكتشــف الناس أنّها ذهبت وت ّم بيعها
بشكل يدعو للدهشة واالســتغراب حسب تقرير لجنة
التحقيــق يف دفن الســواحل ،وكذا األمــر يف لجنة
التحقيق يف أمــاك الدولة وهدر املال العام ،وهكذا
يف الكثــر من القضايا األساســية التي بقيت تراوح
مكانها.
إ ّن بقــاء الكثري من القضايــا العالقة عىل الرغم
من أهم ّيتها بالنســبة للمواطن يكشف بشكل كبري عن

حقيقة مه ّمة وهي غياب الدولة يف بالدنا؛ حيث إنّه ال
يكفي أن نتوسل باملظاهر الخارج ّية ليك نتش ّبه بالدول
املتقدمة دميقراط ّيــاً بينام الجوهر مفقود لدينا ،فقد
نتحدث عن إطارات سياس ّية ونجري انتخابات نياب ّية
وبلديّــة وقد يكون لدينا مجالــس بلديّة وبرملان عىل
غرار ما هــو موجود يف الــدول الدميقراط ّية ولكن
الفارق كبري بني واقعنا وواقع اآلخرين يف املضمون،
حيث إنّنا ال نزال نناقش يف املجلس النيايب «الربملان»
هل أن حضور الوزير املختص عند الســؤال ملزم أم
غري ملــزم ،وال يــزال املجلس النيــايب يف البحرين
إضافــة إىل فقدانــه الكثــر من الصالحيــات حتّى
الصورية منها عاجزا ً عن وضع الئحته الداخل ّية أو أ ّن
الحكومة ترى أنّه «قارص» بحاجة إىل وصايتها لذلك
أق ّرت الئحته الداخلية مع أنّه بحاجة إىل «كفيل» وهو
املجلس املعني الذي ال يتســاوى مــع املجلس النيايب
يف الحقــوق والترشيع إن حصل ذلك وإمنا يكون هو
«السيد» يف حال اجتمعا يف املجلس الوطني.
قد يــرى البعض أ َّن تجربتنــا متواضعة وهي يف
بداية الطريق وأ َّن الطريق طويل وأ ّن علينا أن نصرب
ونتحمــل إىل أن «تنضج» التجربــة ،ولكن ّكل تجربة
بحاجة إىل مراجعة وبحاجة إىل تقييم واأله ّم من ّكل
ذلك بحاجة إىل دراسة النتائج واإلنجازات التي متّت،
بكل وضوح إىل إخفاقات كبرية عىل أكرث
وهي تشري ّ
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من صعيد ،واألسوأ من ذلك أنّها «مكلفة» للامل العام
والخزينــة التي تتح ّمل مليارات حســب اإلحصائ ّيات
بينام يعاين املواطن املســكني من «شح» و«بخل» يف
املقابل حتى ولو يف معونة بسيطة اسمها عالوة الغالء،
أ ّما زيادة األجور والرواتب فهو حلم بعيد املنال.
املــي يف طريق وعر وصعب
إ ّن اإلرصار عــى
ّ
عالوة عىل أنّه غري منتج وهو أمر يدعو لالســتغراب
والحــرة أيضاً ويطرح تســاؤالت مرشوعة يف جديّة
التطوير والتغيري يف بالدنا ويلقي بظالل من الشــك
عــى وجود جديّــة حقيق ّيــة يف بناء دولــة القانون
واملؤسســات التــي تلبي حاجــات النــاس وتحميهم
وتضمن لهم حقوقهــم ومطالبهم العادلة واملرشوعة،
وما مل نسارع لتصحيح املســارات الخاطئة ونتخلص
مــن العقد والرتســبات ونخــرج من دائــرة الخوف
والقلق فإن أزماتنا سوف تبقى مفتوحة ورمبا حادة،
الحل يكمن يف وجود الدولة
والب ّد أن يعي الجميع أ ّن ّ
القادرة عىل حامية الناس جميعاً من دون استثناء أو
متييز بني شــخص وآخر مهام كان اســمه أو لونه أو
ظل دولة
جنســه؛ وال ميكن تحقيق هــذا األمر ّإل يف ّ
القانون واملؤسســات التي تقوم عىل أســس املساواة
والتوزيع العادل للرثوة وتكافؤ الفرص ضمن منظومة
األخالق والقيم الدين ّية واإلنسان ّية الراقية.

02

المساواة
فــي ظــل
دولة القانون
والمؤسسات

دامئــاً ما كانت قضية املســاواة بــن الناس عرب
العصــور متثّل تحدياً كبريا ً أمــام املجتمعات البرشيّة
حيــث إ ّن املشــكلة تكمــن عندما يعطــي البعض من
الناس لنفســه الحق أن يتم ّيز عىل اآلخرين من أبناء
مجتمعــه أو الناس بصــورة عامة ،وقــد يجعل لذلك
غطــا ًء وتربيرا ً من خالل الجنــس أو اللون أو األصل
أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهكذا ومن الطبيعي أن
تؤ ّدي هذه النظرة يف التاميز عن اآلخرين إىل حالة
من التفضيل والتمســك باالمتيــازات والخصوص ّيات
التي تعطيه الحق يف االســتئثار والهيمنة واالستفراد
التي يراها البعض حقــاً طبيعيّاً ورمبا مرشوعاً ،وهو
ما أ ّدى إىل نشــوء حاالت من النزاع والتصادم وعدم
االســتقرار يف كثري من املجتمعــات التي عانت من
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هذه الحالة.
وحاربت األديان الســاوية هذه النزعة البرشية
الســ ّيئة واعتربتها حالة سلبية من شأنها أن تؤث ّر عىل
البناء االجتامعي واالســتقرار البــري ،ويف قبالها
رســخت املفاهيم الدينيّة الحالة األخالقيّة والسلوكيّة
ّ
التــي تدعو إىل النظر للناس من خالل نظرة إيجاب ّية
تقوم عىل أســاس التعارف والتواصل واالحرتام بدالً
من الشــك والريبة والخوف ،ويف هذا الشأن يطرح
القــرآن الكريم رؤية ســامية ومتقدمة يف بناء منط
اس
راقٍ مــن التفكري فيقول ربّنا ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوباً َو َق َبائِ َل
يم
لِ َت َعا َرفُــوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّــ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
َخبِــرٌ﴾((( ،وعن جابر بن عبــد اللّه ريض اللّه عنهام
قال :خطبنا رســول اللّه  2يف وسط أيام الترشيق
خطبــة الــوداع فقال« :يــا أيها النــاس أال إنّ ربّكم
واحــد ،أال إنّ أباكم واحــد ،أال ال فضل لعريب عىل
عجمي ،وال لعجمي عىل عريب ،وال ألسود عىل أحمر
وال ألحمر عىل أســود ّإل بالتقــوى إنّ أكرمكم عند
اللّــه أتقاكم» (((.وجاء يف الحديــث الرشيف املروي
عن الرســول األكرم ســيدنا محمد « :2النـــاس
 - 1الحجرات 13 :
 - 2تفسري امليزان  -ج  - ١٨الصفحة ٣٣٤

ســـواء كـأسـنـان الـمشـط»((( ،ولـــم يكتف الرسول
األكــرم  2بتوجيه الناس من خالل اآليات القرآنية
املباركة واألحاديث النبويّة الرشيفة وإنّـــا عمل عىل
تحقيق ذلك من خالل املامرســة يف أوســاط الناس،
فكان الرسول األكرم  2يجلس كبقية الناس ويعيش
كاآلخريــن ال مي ّيزه يشء حتّى قالــوا فيه «كان فينا
كأحدنا» ،وكان رســول اللّــه  2منوذجاً فريدا ً يف
التواضع وتطبيق املساواة مع أبسط الناس يف املجتمع
وأضعفهم وأفقرهم.
وســاهمت التط ّورات االجتامع ّية والسياســ ّية بعد
عقود من الرصاع املرير من أجل تحقيق املساواة يف
تقديم الكثري من النظريّات واألطروحات التي تدعو
إىل تحقيق املســاواة واعتبارها ركناً أساســيّاً يف بناء
املجتمعــات الحديثة وعنرصا ً رضوريــاً من أجل بناء
حق الناس يف أن
الدولة الحديثة املعارصة التي ترى ّ
يعيشــوا يف حالة من املســاواة والتكافؤ يف الفرص،
واعتمدت الــدول املعارصة يف ذلك املســاواة كامدة
رئيس ّية يف دساتريها وجعلت ذلك من مظاهر التمييز
يف سياســاتها وإعالمها وبرامجها عىل طريق التنمية
والنهوض مبجتمعاتها ،وقــد يكون من الصعب أن ال
تجد دســتورا ً لدولة متقدمة أو حتّى متخلفة ال يتب ّنى
قض ّية املساواة كامدة رئيس ّية يف بنوده.
 - 1ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤
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ولك ّن املشكلة تكمن دامئاً يف التطبيق العميل عىل
أرض الواقــع ،وهنا يتّضح الفــارق بني دول متقدمة
قطعت شــوطاً كبريا ً يف طريق تحقيق املساواة وبني
دول أخرى ال تزال تراوح مكانها ،إذ ال يكفي التظاهر
بشعارات املســاواة بني املواطنني ما مل يلمس الناس
هذا األمر.
ويتحقــق ذلــك يف تل ّمــس الدولــة لقضاياهــم
وحاجاتهــم ذلك أ ّن دولة القانون واملؤسســات تقوم
عىل مبدأ تســاوي املواطنني جميعاً من دون استثناء
وإل فُقدت قيمة
أمام القانون يف الحقوق والواجبات ّ
املســاواة يف املجتمع وهو ما يؤدي إىل نشوء الطبق ّية
واالســتئثار والهيمنة ،وعىل الرغم من أ ّن الدســتور
واضح يف التعامل مــع هذه القضيّة -وقد
البحريني
ٌ
نصت مادته الثامنة عرش عىل تساوي املواطنني لدى
ّ
القانون يف الحقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم
يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو
العقيــدة -إلّ أ ّن الناس يــرون أن هذا األمر يف كثري
مــن األحيان هو مج ّرد حرب عــى ورق عندما يرتبط
األمر بالتطبيق عىل أرض الواقع ،وقد كشــفت الكثري
مــن التقارير والحقائق هذا األمر عندما ت ّم الحديث
واســتعراض حقائق مذهلــة فيام يرتبط بالســيطرة
والتــرف بأمالك الدولة ومتلّك الســواحل القدمية
والجديدة ومسألة السيطرة عىل أرايض البلد ومسألة

وتدن الحالة املعيشــيّة عنــد الناس
ّ
ضعف األجــور
وقضية التمييز يف الوظائــف واالمتيازات والحديث
يطول ،ولو كان األمر مجــرد ا ّدعاءات ليس لها دليل
لــكان األمر مختلفاً ولك ّن املدهش يف األمر أ ّن هناك
أدلة دامغة من الحقائق باألرقام والوثائق كشف عنها
أعضاء املجلس النيايب معارضة ومواالة حتّى ال يكون
هناك ّ
شــك يف تح ّيز البعض أو تش ّدده إضافة إىل ما
كشــفت عنه الصحافة يف تقاريــر متع ّددة بني فرتة
وأخرى.
واملؤسســات تعمل عىل احرتام
إ ّن دولــة القانون
ّ
ظل حياة ح ّرة وكرمية
حق الناس يف الحياة أعزاء يف ّ
ّ
فلامذا نجعل الناس ضعفاء ال حول لهم وال قوة؟ وملاذا
نجعل الناس يتسولون و«يستجدون» عيشهم وسكنهم
بينــا األرايض موجــودة واألموال متوفــرة؟ وملاذا
نجعل الناس يزحفون عىل ركبهم اســتجداء ملسكن أو
للحصــول عىل وظيفة أو وراتــب مجز يضمن للناس
عيشــاً كرمياً وعزيزا ً؟ إنّنا بحاجــة لقيام الدولة التي
يفتقدها الناس يف حياتهم اليوم ّية ويفتقدها الوطن
يف نهضته وتنميته ،بحاجة لدولة القانون واملؤسسات
ليس يف الدســاتري فحســب وإنّ ا عىل أرض الواقع
والتطبيق.
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إذا ما أردنا أن نطلق «رصخة وعي» يف
هذا الوطن املنكوب فإننا بحاجة إىل
استثارة العقول واستنهاض الطاقات عند
أبناء مجتمعنا لتحفيزهم وشحذ هممهم
من أجل االرتقاء بواقعهم السيايس
واالجتامعي والفكري..
وإن هذه الرصخة ستبقى حارضة ومعربة
ومؤثرة يف قلوب الناس ما دامت مرتبطة
بالحق والصدق..

03
شركاء
في الوطن...
شركاء في القرار
ليك نســتطيع النهوض مبجتمعنا ومن أجل حامية
أنفسنا أمام التحديات ال ب ّد أن نعمل دامئاً عىل تأسيس
قواعد فكريّة تنعكس عىل ســلوكنا العام يف التعاطي
مع مختلف القضايا التــي تواجهنا ،وهذا بحاجة إىل
تب ّني ثقافــة واعية تعمل عىل صياغــة العقول وتولّد
اإلبداع يف املامرســة عىل كل صعيد ،وال شك أن أحد
املفردات الثقافية التي نحتاجها اليوم يف حياتنا هي
«الرشاكــة» التي تعنــي أ ّن الجميع رشيك أصيل عىل
ّكل صعيد يف التأسيس ويف املرشوع والقرار.
فالحياة قامئة عىل ذلك شــئنا أم أبينا فال ميكن
االســتغناء عن اآلخر والحاجة تدعونا إىل ذلك بشكل
يومي من أصغر األمور إىل أكربها ،وعىل هذا نشأت
املجتمعات وتشكّلت من خالل رشاكة بني رجل وامرأة
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ث ّم رشاكة بني مجموع األرسة ث ّم رشاكة عىل مستوى
املنطقة ث ّم املجتمع ث ّم األمة ،وقد و ّجه القرآن الكريم
البرش ليك يســتثمروا ويرشدوا هذه الحالة من خالل
نظــرة واعية منفتحة ومعرتفــة بحق اآلخر ودوره يف
وجل:
تكامليّـة الرأي والـدور واملسئولية فقال ربنا ع ّز ّ
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم
﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
شُ ــ ُعوباً َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم
يم َخ ِبريٌ﴾(((.
إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
وال شك أنّنا بحاجة دامئة إىل تب ّني ثقافة الرشاكة
يف قاموســنا يف داخــل األرسة الصغرية واملدرســة
والجامعة واملعمل والوزارة واملؤسســة وجميع املرافق
سياســياً واقتصاديــاً ،ولكن ليس فقط عىل مســتوى
الشــعارات واال ّدعاءات التي عــادة ما يت ّم التغني بها
من خالل وســائل اإلعالم وإمنا من خالل املامرســة
الجــادة والقوانني التــي تحقق الرشاكــة فعل ّياً عىل
صعيد الواقع.
إ ّن وجــود الناس عىل أرض واحدة يشــكّلون منها
«وطنــاً» لهم يجعلهــم رشكاء يف «الوطن» وهو أمر
طبيعــي وبديهــي ،ومــا دام األمر كذلــك فإن من
املفــروض أن يــؤدي ذلك إىل أن يكونــوا رشكاء يف
«قــرار» الوطن باعتباره ســفينة الجميع ال ينبغي أن
يتفــ ّرد بالقــرار فيه أحد دون اآلخــر أو جامعة دون
 - 1الحجرات 13 :

أخرى ،ولك ّن الحال ليس كذلك حيث إ ّن هذه املعادلة
قد تتحقــق يف طرفها األول وهــو «رشاكة» الوطن
وتتعرث يف طرفها الثاين وهو «رشاكة» القرار.
إن وهــذا هو مــا ينبغي علينــا أن نعمل من أجل
تصحيحــه من خــال تصحيــح املفاهيــم املوجودة
عىل الصعيد الســيايس واالجتامعي وهذا يســتدعي
أن نحقــق مقدمــات البد منها ،فال ميكــن أن نحقّق
الرشاكــة الفعل ّيــة يف بالدنا مــا مل نحقّق االعرتاف
بحقّنــا جميعاً يف هذا الوطن يف ســواحله وأراضيه
وأمواله وثرواته وقراراته ،بحقنا يف رســم سياســاته
واقتصاده وتطلّعاته.
وهو شعور ينبغي أن يكون موجودا ً عند ّكل مواطن
يعيــش عىل تراب الوطن حتّــى ال تكون هناك حاجة
إىل إثبــات املواالة أو املزايدة عىل الوطنية ،وال يدخل
الناس يف جدل املواالة واملعارضة وكأن من لديه رأي
مختلف هو خارج عىل الرشعيــة والقانون ،بينام يف
لعبــة الدميقراطيّة الحقيقيّة يت ّم تبــادل األدوار بني
املــواالة واملعارضــة فمن يكون يف هــذا الجانب قد
ينتقــل إىل الجانب اآلخر ضمن اللعبة السياســ ّية من
خالل تداول ّية السلطة املفقودة يف بالدنا.
إ ّن تحقيق ثقافة «الرشاكة» يف صياغة القرار الب ّد
أن تسبقه سيادة القانون الحاكم عىل الجميع من أجل
متكني جميع املواطنني ليك يكونوا عىل مستوى واحد
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يف التعاطي معهم مبا يســمى «تكافؤ» الفرص الذي
يولّد اإلبــداع ،حيث تأخذ الكفــاءة واملعرفة مكانهام
بعيدا ً عن أيّة اعتبارات أخرى.
مع األسف فإنّنا نفتقد إىل هذه الحالة يف بالدنا،
وقد كان رسول اللّه 2مســترشفاً صائباً يف نظرته
الواعيــة لبنــاء الرشاكــة الحقيق ّية بــن الناس يف
أوطانهــم عندما قال « :2الناس ســواء كأســنان
املشــط»((( وقال  2أيضاً« :الناس رشكاء يف ثالث:
النار واملاء والكأل»(((.
إ ّن مــا يح ّز يف النفــس أ ّن املعادلــة التي تحكم
البعــض هي الجهل الــذي يغذّيه يف أكــر األحيان
املال وكم هي مفارقــة غريبة أن يُدفع املال لتحريك
الجهل الذي يُراد من خالله تضليل الناس ال تعليمهم
وترشيدهم ،وهو ما أوصلنا إىل أزمة كيف يصل الناس
إىل رشاكة حقيق ّية يف القرار والزال البعض يشــكك
يف وطنيــة املواطن الذي عاش أباً عن جد عىل هذه
األرض الطيبة متح ّمالً ّكل الظروف والتحديات ،بينام
أي مشــكلة يف إسباغ ّكل مظاهر الوطنية عىل
ال يجد ّ
شــخص قدم إىل وطننا ملجــرد «االرتزاق» ال أقل وال
أكرث ،ومع احرتامي لشــخص اإلنسان مهام كان لونه
وجنسه وحتى انتامءه.
 - 1ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤
 - 2جامع أحاديث الشيعة  -ج  - ١٨الصفحة ٤٦٩

ومــع ّكل ذلك فإ ّن الناس تجــاوزوا مرحلة رشكاء
يف الوطن فال أحد يستطيع أن ينكر ذلك ،ولكن بقي
األهــم ليك يكتمــل طرفا املعادلة فمتى نســتطيع أن
نصل إىل:
«رشكاء يف الوطن..
رشكاء يف القرار».
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إنّنا بحاجة إىل بناء نظام سيايس
واقتصادي واجتامعي عىل أسس أخالقية
تحفظ للناس كرامتهم وعزتهم وتضمن
لهم استقاللهم وحريّاتهم وذلك بدال من
معاداتهم وتنفريهم وتصنيفهم..

04
الرسول األكرم
محمد 2وبناء
النظام اإلنساني
ونحن منر بذكرى مولد نبي الرحمة وسيد األنبياء
واملرســلني نبينا محمد  2الب ّد لنا من التوقّف عند
شــخصيّته العظيمة وســرته املباركة ليك نتعلّم منها
دروســاً بليغة وســلوكاً رفيعاً ينعكس عىل أدائنا سواء
ظل
خاصة يف ّ
عىل الصعيد االجتامعي أو الســيايسّ ،
ظل الضياع
التحديــات الكبرية يف عامل اليــوم ويف ّ
والتخبط الذي تعانيه األنظمة السياســيّة الحاكمة يف
مجتمعاتنا التي أضاعت نفسها وبالدها باالبتعاد عن
التأيس واالقتداء بسرية الرسول األعظم  ،2مع أ ّن
التاريخ أثبت أ ّن الرســول 2أقام حضارة إنســان ّية
يف فرتة زمنيّة قياســيّة ،وقد اعتــر «مايكل هارت»
وهو أحد الكتاب الغربيــن يف كتابه «املئة األوائل»
الرســول 2يف املرتبة األوىل من عظــاء التاريخ
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البرشي ،كام اعتربه أعظم شــخصيّة يف تاريخ العامل
مبا حقّقه من نجاح عظيم يف إبالغ رسالته وتأسيسه
لدولة إســام ّية كبــرة وحضارة عريقــة ظلت تغذّي
العامل بالعلم واملعرفة والعطــاء لقرون عديدة ،حيث
يقول الدكتور مايكل هارت أستاذ الرياضيات والفلك
والفيزيــاء يف الجامعــات األمريكيــة وخبــر هيئة
الفضــاء األمريكية «لقد اخرتت محمدا ً  2يف أول
هذه القامئة...وال بد أن يندهش كثريون لهذا االختيار
حق يف ذلك ،ولكن محمدا ً 2هو اإلنســان
ومعهم ّ
الوحيــد يف التاريــخ الذي نجح نجاحــاً مطلقاً عىل
املســتوى الديني والدنيوي وهو قد دعا إىل اإلسالم
ونــره كواحــد من أعظــم الديانات وأصبــح قائدا ً
سياسيّاً وعسكريّاً ودينيّاً ،وبعد  31قرناً من وفاته فإ ّن
أثر محمد 2ما يزال قويّاً متجددا ً».
ومع أ ّن الرســول  2ال يحتاج لشــهادة أحد من
بكل خصائص الفخر
وجل ّ
الخلق بعد أن ت ّوجه ربّنا ع ّز ّ
الحق يقال ومــن األبعدين
والــرف والرفعة ،لكــ ّن ّ
فضالً عن األقربــن ،وما نحتاجه اليوم هو الســر
عىل خطى هذا الرســول العظيم والتوقف عند ذكراه
التي يســتنكف منها البعض لجهلهــم وضاللهم بهذه
القيمــة املعنويّــة واملاديّــة الكــرى يف التوقف عند
محطة عظيمة يف عامل اإلنسان ّية ،حيث أغنى الرسول
تأسست عىل األخالق
األعظم 2العامل بحركته التي ّ

تجســدت يف رســول اللّه  2عملياً،
الرفيعة والتي ّ
حيث يقول ربّنا ع ّز ّ
وجل يف وصف نبيه َ ﴿ :2وإِنَّكَ
لَ َعــى ُخل ٍُق َع ِظ ٍيم﴾((( ،ويقول الرســول األعظم 2
عن نفســه« :إنّـــا بُعثت ألمتّم مكارم األخالق»(((،
وهــي قاعدة عظيمة ميكن أن تؤســس لحياة كرمية؛
أي صعيد سياس ّياً
فمهام تعاظمت ق ّوة اإلنســان عىل ّ
أو عســكريّاً أو اقتصاديّاً فإنّه ال يســتطيع أن يستغني
عن األخالق يف ترشيد هذه الق ّوة وتهذيبها والدخول
من خاللها إىل قلوب الناس ووجدانهم والتأثري عىل
مشاعرهم ويف هذا الشــأن يقول اإلمام الرضا:
«عجبت ملن يشــري العبيد مباله فيعتقهم ،كيف ال
يشرتي األحرار بحســن خلقه»((( ،وقد كان هذا هو
الســاح الفعال يف حركة الرسول  2لنرش اإلسالم
وبنــاء الحضارة اإلنســان ّية مــا جذب النــاس إليه
وجعلهم يعشــقونه حتّى من دون أن يروه ويجالســوه
وعامل اليوم يشهد بذلك.
إنّنا بحاجــة إىل بناء أنظمة سياســيّة واقتصاديّة
واجتامع ّية عىل أسس أخالقية تحفظ للناس كرامتهم
وعزتهــم وتضمن لهــم اســتقاللهم وحريّاتهم بدالً
من معاداتهم وتنفريهم وتصنيفهم ،فقد كان رســول
 - 1القلم 4 :
 - 2أعيان الشيعة  -ج  - ١الصفحة ٣٠١
 - 3فقه الرضا (ع)  -الصفحة ٣٥٤
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اللّه 2أجود الناس ك ّفاً ،وأكرثهم صربا ً ،وأصدقهم
لهج ًة ،وأوفاهم ذ ّم ًة ،وألينهم عريك ًة ،وأكرمهم عرشةً،
وبأخالقــه العالية جعــل األعداء يقــ ّرون له بالفضل
ويعرتفون لــه بالنبل والكرامة؛ ومن ذلك ما نقل من
أنّــه عندما لقي الخنس أبا جهل قال له :يا أبا الحكم
ليــس هنا غريي وغريك يســمع كالمنــا تخربين عن
محمد  2صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل :واللّه إ ّن
مح ّمدا ً  2لصادق وما كذب محمد قط.
ألي مرشوع
إ ّن الحاجة إىل الصدق يف التأســيس ّ
وعمل عــى الصعيد الســيايس أو االجتامعي هو ما
يعطيه القدرة عىل االســتمرار؛ وهو ما نحتاجه اليوم
يف أنظمة سياســ ّية بــا روح وبال طعم وال لون ألنّها
تفتقــد إىل الصــدق مهــا حاولت أن توهم نفســها
بذلــك وهو ما جعل بلداننا تــراوح مكانها فال تتقدم
وال يشء عندهــا تباهي به عامل اليوم بعد أن ض ّيعت
بوصلتهــا وفقدت حضورهــا الذي أوجــده لها دين
اإلســام ،فأصبحت يف مؤخرة العامل مع أنها متتلك
أفضل األديان وتنتمي إىل أعظم األنبياء وهو رســول
اللّه.2
إ ّن أنظمة سياس ّية ال تنتمي إىل رسول اللّه  2يف
ثقافتها وتكوينها وسياساتها ال معنى لها وال مرشوعيّة
وجل يقول﴿ :لَ َقدْ كَانَ لَك ُْم ِف َر ُســولِ اللَّ ِه
فربّنا ع ّز ّ
أُ ْســ َو ٌة َح َس َن ٌة لِّ َمن كَانَ يَ ْر ُجو اللَّهَ َوالْ َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذكَ َر

اللَّهَ كَ ِثرياً﴾((( ،فالرسول األكرم  2الذي نرش العدل
واملساواة والحب والفضائل هو الصبغة التي ينبغي أن
يتأســس عليها نظامنا اإلنساين يف ّكل أبعاده سياس ّياً
ّ
واقتصاديّاً وتربويّاً بدالً من صبغة األهواء والعصب ّيات
والنزعات الجاهلية التي تف ّرق وال توحد وتشــتت وال
تجمع وتســر باملجتمعات نحو التخلّف والجمود بدالً
مــن التق ّدم واالزدهار ،ولنثــق بأنّه ال ميكن أن تقوم
لنا ق ّوة أو حضور أو نهضة من دون الرجوع والعودة
للثقافة والفكر والسلوك الذي جاء به رسول اللّه 2
وجل أن يجعلنا من الســائرين
الذي نســأل اللّــه ع ّز ّ
عــى نهجــه وأخالقه وقيمه ورســالته مــع أهل بيته
األطهــار وأن يحرشنا معهم جميعاً يوم ال ينفع
مال وال بنون ّإل من أىت اللّه بقلب سليم.
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 - 1األحزاب 21 :

يف الطريق لبناء دولة املواطنة أو دولة
القانون واملؤسسات فإننا بحاجة إلتخاذ
خطوات حقيقية من أجل الوصول إىل
تحقيق نتائج عملية عىل أرض الواقع عىل
أكرث من صعيد..
وهذه الخطوات ينبغي أن تكون تكون
جادة وتعرب عن حالة دامئة
ومستمرة وليست تكتيكاً أو إجراءاً
سياسياً مؤقتاً

05

النظام
السياسي..
النظريات و
اإلنجازات والواقع

كثريا ً ما نســمع يف وســائل اإلعــام أصداء عن
بغض
وجود رغبة جا ّدة فـي تطوير النظام يف البلدّ ،
النظر عــن جديّة هــذه النوايا يوجــد أمر رضوري
يجب متييزه عند تطوير النظم ،هناك حقيقة ندعوها
النظــام نظريّاً وحقيقة أخــرى مغايرة متاماً ندعوها
النظام يف الواقع وكام يقول الشاعر ربيعة الرقي:
لشتان ما بني اليزيدين يف الندى
يـزيـد سـليم و األغر بـن حاتم
أي بلد أسس ومفاهيم
من الرائع أن يكون يف بناء ّ
سامية كاملساواة وتكافؤ الفرص وحريّة التعبري مثالً،
نظريّــاً ما أكرث الدســاتري التي تكفل أبســط حقوق
أي
اإلنســان ولكنها واقعاً كثــرا ً ما تكون مجردة من ّ
قــ ّوة حقيق ّية ،فهي مج ّرد حرب عــى ورق ،فمثالً يف
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القرن الثامن عرش كان الدستور األمرييك يزعم بأنّه
قائم عىل املســاواة والعدالة ولكن ما أكرث الزنوج يف
ذلك الوقت الذين عانوا من حرمان أبســط الحقوق
كحق الحياة وحــق التعلم ،لكن النظام األمرييك ات ّبع
خطوات جــادة يف «تفعيــل» النظام ليشــمل جميع
رشائح املجتمع ،حتّى أنّنا اليوم ويف سياق االنتخابات
األمريكية نرى أبرز املرشحني من «أقل ّيات» املجتمع،
أي منهام هو انتصــار لتفعيل جانب تكافؤ
وانتصــار ّ
الفــرص يف النظام األمرييك ،فهيالري كلنتون امرأة
وفوزهــا يعني نجاح املرأة يف الوصول للمســاواة مع
الرجل يف رئاسة النظام ،ونجاح باراك حسني أوباما
هو انتصار لألمريكيــن ذوي األصول األفريق ّية يف
رئاســة الدولة ،وصول أوباما وكلينتون ما هو إلّ دليل
بغض
عن حالة مــن الرغبة يف تطوير النظام ،وهذا ّ
النظر عن مالحظاتنا واملؤاخذات التي ترتبط بالنهج
األمرييك أو الدميقراط ّية الغرب ّية.
قد يقول قائــل أن هذه الواليــات املتحدة ونحن
نعيش يف عامل يس ّمونه العامل الثالث ،ولكن حتّى يف
دولة اإلســام يف ماضينا املجيد كنا منتلك مثل هذه
النظم ،فعىل ســبيل املثال الرسول األكرم  2اختار
أســامة ليكون قائــدا ً للجيش ألنّه يــراه األكفأ وليس
ألنّه يعود لعائلة غن ّية مثالً ،كام أنّه اختار بالالً ليكون
مؤذناً له يف املســجد مع أنّه كان عبدا ً يُشرتى ويُباع

من قبل.
هكــذا علّمنا اإلســام وما نراه اليــوم يف الدول
املتقدمــة مل يأت إلّ بعد أن درســوا بعــض مفاهيم
وأخالق اإلسالم الحقيق ّية وبلورتها مع ما يتناسب مع
الواقع املوجــود ،فالكالم عىل الورق ال يعود بالفائدة
أي مجتمع إذا مل يفعل يف الواقع.
عىل ّ
يف نظامنــا ال تــزال عقدة «اإلنجــازات» تحكم
الجرائــد واألخبار التي نقرؤهــا ّكل يوم ،اإلنجاز يف
حــ ّد ذاته أمــر يطلبه الجميع ،فكلّنــا نفكر يف إنجاز
أي عمل،
ما علينا ونفرح عندمــا ننتهي من «إنجاز» ّ
ولكن عندما يتح ّول «اإلنجاز» إىل وهم ونعيش ونحن
نص ّدق هذا الوهم فهذه كارثة.
عندمــا نبحث عن اإلنجازات يف هــذا البلد فإنّه
ينبغي أن يلمسها املواطن العادي ويشعر بتأثريها يف
حياتــه اليوم ّية ،فوجودها محصور فقط عىل األوراق
ويف ملفــات الوزارات ،يف األمس القريب شــاهدنا
كيــف ك ّرم رئيس الــوزراء املتميّزين يف عيد العلم ،و
لعل إنجــاز املتم ّيزين موجود حقيقة ولكن مل نســمع
عن خطة لتفعيل اإلنجــازات ،و إىل اآلن مل نر خطة
لتطوير واقع التعليم يف البلد الذي أجمع الجميع يف
املؤمتــر الذي عقد قبل فرتة قصرية عىل أنّه «كارثة»
ويجــب تداركها قبل فوات األوان ،ولكن البعض يرى
تعج بها الصحف وتفتخر
يف هذه الكارثة «إنجازات» ّ
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بها الرتبية والتعليم يف ّكل وقت.
عــى صعيد آخر ال زالت هناك مشــاكل رضورية
يف ماهيــة وعمليــة التوظيــف ،كان بإمكان مرشوع
التوظيف الذي تب ّنته وزارة العمل أن يكون نقلة نوعية
وظاهرة متميزة يف العامل الثالث لو أنّها عالجت قضية
التوظيــف بطريقة صحيحة ،فالــوزارة مل تضع يدها
عــى الجرح الحقيقي يف التوظيــف الذي يكمن يف
التمييز وعدم تكافؤ الفرص وبعض املشاكل األخرى،
والتمييز يف التوظيف يتميّز بتشكيالته الفريدة ،فنحن
ال نزال نعاين من التمييز عىل أساس املذهب والدين
واللون واألصل وما إىل ذلك ،صحيح أنّه يوجد فجوة
كبــرة بني مخرجات التعليم وســوق العمل ولكن إذا
كان أســلوب التوظيف خاطئاً من األساس وإذا كانت
الفــرص توفر لفئة معينــة دون فئة أخرى فام فائدة
املــروع دون عالج هذه املســائل؟ كان باإلمكان أن
تصدر الوزارة قانوناً يجرم عدم توظيف شــخص ما
عندما تكون لديه الكفاءة املطلوبة ،وكان باإلمكان أن
عملها عىل
نتحــول من دولة ال تزال تدفــع مرتبات ّ
أساس شهري بينام الدول املتقدمة تدفع أجور عاملها
عىل أساس «الساعة».
ولكن بدل هذه الخطــوات الجريئة ال نزال نعوم
فــوق بحر مــن أوهــام اإلنجازات التــي يجب عىل
الجامهــر أن تكون ممت ّنة لها ،عندما تكون القوانني

التي تريد تطوير الناس يف حيّز الواقع فإنّها تالقي
استحســان الناس ،نحن ال نســتطيع أن نلــوم تذ ّمر
الناس إذا مل نفكر إىل اآلن كيف نكسب قلوبهم إلينا،
يف املؤمتــر الذي يرعــاه مجلس التنميــة يتكلّم فيه
الجميع عن املواطنة ،ولكن كيف نطلب من الناس أن
نوســع عيشهم
يحملوا هذا الشــعور إذا مل نفكر كيف ّ
يف بلدهم ،يقول أبراهــام لنكولن« :القائد الحقيقي
والناجــح هو الذي يك ّيف ويدير استحســان وعاطفة
الشــعب بدالً مــن أن يصدر مراســيم وقوانني يثور
عليها الناس».
املواطنة ال ميكن فرضها عىل أرسة فقرية يشــقى
عائلها ليجني يف أحســن األحوال  200دينار بحريني
شهريّاً وهو ابن البلد وصاحب األرض ،ال نستطيع أن
نلوم الرجل الذي حنت الســنون ظهره وهو يبيع املاء
عند إشــارة املجمعات التجاريّة يف ضاحية الســيف،
املواطنة هي عاطفــة أوتوماتيك ّية وعفويّة تصدر عن
قلوب النــاس عندما يحبّون وطنهم ويعيشــون وهم
مرتاحي البال فيه ،املواطنة «إنجاز» تفتخر به الدول
املتحضة ولكن يجب علينا أن نستوعب معنى اإلنجاز
ّ
أ ّوالً ليك نستطيع أ ّن نح ّوله إىل حقيقة.
لذلــك من املحتّــم علينا كمشــاركني فاعلني يف
صياغة مســتقبل مرشق للبلد يجب علينا أن نتفق عىل
نقــل املفاهيم اإليجاب ّية والنبيلة مــن ح ّيز النظريّات
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و«اإلنجازات» إىل الواقــع املف ّعل واإلنجاز الحقيقي،
ال أن نكتفي بآالف اإلنجازات التي أصبحت مثل ثوب
اإلمرباطور أصحابها يرونها واقعاً بينام جميع الناس
تراها عارية من الصحة والواقعية ،فهل علينا انتظار
الطفل الذي سيزيل قناع الوهم و يظهر الحقيقة؟.

48

06
النظام
السياسي..
الـنـاس ً
أوال
يف بناء النظام السيايس ال ّ
أي نظام يدرك
شك أ ّن ّ
أي قرار أو اإلقدام عىل مرشوع أو خطوة
أ ّن ات ّخــاذ ّ
ترتبط بالشــأن العام فإنّه ينبغي أن يكون مدروســاً
من جميــع الجوانب أوالً ،و ثانياً يجب أن يُراعى فيه
موافقة الناس وموقفهــم منه ،فإذا ما اختلف الناس
حولــه فإ ّما أن تقوم الدولة بإيضاح الجوانب املضيئة
وتوعية الناس بأهميّته أو أن تؤ ّجله الدولة حتى يصبح
مناســباً لظروف املجتمع ومقبوالً لدى الناس ،أ ّما إذا
قوبــل ذلك برفــض قاطع من قبل النــاس إلميانهم
برضره عليهم مثالً فعىل الدولة أن متتنع عن تطبيقه،
ففي الواليات املتحدة األمريكيّة يف قضيّة شهرية يف
عهد الجرنال مكاريث الــذي ات ّهم العديد من الناس
ظلامً بأنّهــم ينتمون إىل الشــيوع ّية يف إبّان الحرب

49

50

الباردة ،و ق ّدمهــم للتحقيق و ذنبهم الوحيد هو أنّهم
كانوا قد أطلقوا لحيهم ،فكان ر ّد اإلدارة األمريك ّية بأن
فصلته مــن منصبه و ب ّرأتهم((( .هذا يعني أنّه ال يحق
أي نظــام أن يفرض منوذجاً معيناً عىل
ألي دولــة أو ّ
ّ
النــاس وهذا يف جميع األصعدة السياســيّة والفكريّة
أي
والثقاف ّية واالقتصاديّة وغريها .لذا ال ب ّد أن يأخذ ّ
نظــام بعني االعتبار مجموعة من النقاط التي تح ّدد
عالقته باملجتمع وترتتب عليهــا الكثري من القرارات
أي بلد.
امله ّمة يف ّ
أوالً إ َّن الناس هي التي تشــكّل الدولة فهم مركز
عمل البناء ال
ق ّوتها وعنوان وجودها ،فبدون مجتمع ّ
ألي بناء أن يُشــ ّيد ،وبدون مجتمع االقتصاد ال
ميكن ّ
ميكن للدولة أن تبيع أو تشرتي فتصبح مقطوعة عن
العامل ،وعــى هذا املنوال فإ ّن النــاس ميثّلون مركز
الثقــل يف تركيب الدولة ،فإذا كان الناس أقوياء فإ ّن
الدولة ســتكون قويّة ،و إذا كانوا قلقني وضعفاء فإ ّن
الدولة ستصبح هشّ ة وضعيفة ،بل إنّها ستصبح مه ّمشة
يف املجتمع الدويل.
مهمً
فــإذا كان املجتمع الذي يتشــكّل من الناس ّ
أي نظــام أن يخلق عالقة
جــدا ً لهذه الدرجــة فعىل ّ
جيّدة تضع املجتمعات التي تشــكّلها عىل رأس قامئة
األولويّات.
US Supreme Court Center - www.supreme.justia.com - 1

أي قرار ســيتّخذه النظام
من جهــة ثانية فــإ ّن ّ
ســوف ينعكس عىل هذه العالقــة وعىل النظام وعىل
املجتمع ،فالب ّد أن يكون املجتمع جزءا ً مهامًّ يف عملية
ات ّخــاذ وصياغة القرار ،ويجــب أن يكون مقبوالً من
قبــل الناس ،أل ّن رفضهم ســوف يجعلهــم أمام أحد
خيارين :إ ّما القبول مكرهني بهــذا القرار وتدريج ّياً
سيجعلهم يسقطون يف فخ اإلحباط ،واإلحباط حفرة
يصعب صعودها لبلوغ األمل والعزم إذا ما انزلق فيها
املجتمــع .واالت ّجاه الثاين هو الرفض الذي ســيتحول
بالتدريــج إىل متــرد عــى النظــام ،وهذا ســيخلق
مشــاحنات ومصادمات دامئة تهدد االستقرار وتعيق
عملية التنمية ،وهذا إذا ما كشف أمرا ً فإنه يكشف إما
ضعف النظام يف اتخاذ القرار أو جوره واســتبداده،
وغالباً ما يكون الخيار الثاين هو السائد.
أي
و تخطــئ العديد من األنظمة عندما تعترب أ ّن ّ
أي قرار يف الدولة أنّها
فرد أو حزب أو جمع ّية تنتقد ّ
معارضــة مناوئة لوجود الدولة .هــذا الفهم القارص
يســتوجب بعض اإليضاح ،فطاملــا أن القامئني عىل
النظــام هم من جنس البرش فهــم مع ّرضون للخطأ،
واإلنســان يتعلّم مــن األخطاء ،نحن ال نســمع بدولة
كاملة منزهة عن النقد ّإل إذا كان نظامها الحاكم يتّبع
العصا و الهراوة يف تسيري الدولة ،فكام يقول الرئيس
هــاري ترومــان يف محارضته يف جامعــة كولومبيا
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العريقة عام 1959م« :عندما يكون لدينا حكومة كاملة
كافيــة فإ ّن ذلك يعني أنّه لدينا دكتاتورية»((( ،نحن ال
نريد أن نســمع عن إنجازات وهم ّية ،أو توصيفات و
وجل،
تبجيل يف نظــام و كأنّه من ّزل مــن الخالق ع ّز ّ
نحن نريد كالماً واقعيّاً عن النظام ،والنقد يهدف إىل
تطوير اليشء وليس دحضه وتخطئته فقط.
من هــذا املنطق تنطلق فكرة الرشاكــة املجتمع ّية
أي قرار مصريي
بني الناس والدولة من أجل صياغة ّ
ومهم يف النظــام .يؤمن ع ّراب السياســة األمريكيّة
وأحد أه ّم الرؤساء األمريكيني بأنّه «ال أظ ّن أنّه يوجد
أي
أي قــ ّوة عظيمة تضاهي ق ّوة الناس أنفســهم يف ّ
ّ
مجتمــع ،و إذا ك ّنا نظن أنّهم غري مؤ ّهلني ليامرســوا
ســيطرتهم بحريّــة كاملــة فإنّنا يجب أن ال نســلبها
منهــم ،بل علينا أن نخربهم و نو ّعيهم عنها»((( .تويف
جفرسون قبل مائتي عام تقريباً ولكن حكمته ال تزال
حقيقة ح ّية إىل يومنا هذا.
عندما يستخدم الناس ق ّوتهم فإ ّن الدولة ستصبح
قويّــة أيضاً ،ولكن عند تهميش املجتمــع فإنّنا نه ّمش
أكرب وأقــوى مق ّومات النظام ،لذلك الب ّد من إرشاك
النــاس يف النظام وات ّخاذ القــرار يف الواقع و ليس
فقط عىل أوراق األرشــيف أو عندما تقتيض مصلحة
Massachusetts Institute of Technology - www.ocw.mit.edu - 1
The Ohio State University - www.ohioline.osu.edu - 2

النظــام .فالق ّوة يف املجتمع ،فإن كان عىل توافق مع
النظام فإ ّن النتاج ســيكون راقياً وباهــرا ً ،ولك ّنه إذا
كان عــى عداء ومتــ ّرد مع النظام فــإ ّن النظام هو
الذي سيظهر ضعيفاً ومستب ّدا ً وليس الناس.
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ليس هنالك معنى للحديث عن دولة
القانون واملؤسسات ،أو عن الدميقراط ّية
إذا مل توجد حالة من التقييم واملراقبة
بكل ما تتطلبه
واملحاسبة الدامئة واملستمرة ّ
من أدوات تفعيل وصياغة للنظم
واللوائح والسياسات

07
النظام السياسي
و التطوير
أي
ميكــن القول أن بنــاء النظام الســيايس يف ّ
مجتمع من أصعب التحديات وأخطرها ملا له من آثار
إيجابيّة وســلبية ســواء يف حالة النجاح أو اإلخفاق،
ولذلك فإ ّن الطريق إىل ذلك بحاجة إىل صرب وحكمة
كام أنّه بحاجة إىل ثقافة تتضمن الكثري من الضوابط
والقيــم األخالق ّية واإلنســان ّية والقوانني التي تضمن
أي انحراف أو تجاوز،
ســامة النظام وصيانته مــن ّ
وعىل هذا األســاس وضعــت الكثري من الدراســات
والبحــوث التي تتحدث عن األســس التــي ينبغي أن
تقوم عليها النظم السياســ ّية واألطــر واآلليات التي
وعبت
تعتمد عليها يف تسيري شــئون البالد والعبادّ ،
املدارس الفكريّــة املختلفة عن نظرياتها وأطروحاتها
يف هذا الشأن الهام يف حياة الشعوب واألمم.
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وال ّ
شــك أ ّن اإلســام باعتبــاره أرقــى األديــان
والنظريــات له رأيه املتق ّدم يف هــذا املجال الحيوي
ألن ثقافــة اإلســام تقــوم عىل االهتامم باإلنســان
وكل مــا يتعلــق به من شــخص ّية وحقــوق وواجبات
ّ
ومســئوليات ومــا يرتبط بــه من محيــط اجتامعي
واقتصادي وســيايس ودوره يف استثامر هذا املحيط
مبا يرجع بالفائدة واملصلحة عليه وعىل اآلخرين ،ومع
أن اإلســام له رؤيته ومنهجــه يف البناء االجتامعي
والســيايس ولكنه ال يلغي االســتفادة من نتاج العقل
البرشي فيام يرتبط بالتجربة اإلنسان ّية عىل كل صعيد
من أجل الوصول إىل الصيغة األفضل التي تتناســب
مع واقــع الناس ما دامت ال متــس بالقيم األخالق ّية
واإلنسانيّة وقد نبّه القرآن الـكـريـم إلـى هذا الجانب
وجلَ ﴿ :و ُه َو الَّ ِذي َج َعلَك ُْم َخالَئِ َف
حيث يقول ربّنا ع ّز ّ
َــع بَ ْعضَ ك ُْم َف ْو َق بَ ْع ٍ
األَ ْر ِ
ــض َد َر َج ٍات لِّ َي ْبلُ َوك ُْم
ض َو َرف َ
َاب َوإِنَّــهُ لَ َغفُو ٌر
يع الْ ِعق ِ
ِف َمــا آتَاك ُْم إِنَّ َربَّــكَ َ ِ
س ُ
يم﴾((( ،إذ إ ّن علينا أن نتعلم من تجارب السابقني
َّر ِح ٌ
واملعارصيــن والتفــاوت املوجود يف القــدرة والفهم
واملعرفة ليك نرتقــي مبجتمعاتنا إىل مراحل متقدمة
يف البناء السيايس واالجتامعي.
وألنّنــا نعيش يف واقع عاملي يســابق الزمن فإنّنا
يف أمس الحاجة إىل استثامر الفرص من خالل بناء
 - 1األنعام 165 :

نظام سيايس متطور قادر عىل تسخري الوقت والجهد
لصالح الناس واالهتــام بحاجاتهم أوالً بأول مع أن
عامل اليوم يقــول أن االهتامم ينبغي أن يكون أرسع
من ذلك من خالل اســترشاف املســتقبل ومعرفة ما
يحتاجه الناس بعد سنوات ليك يكون متوفرا ً لهم بدالً
مــن أن يبقوا عىل قامئة االنتظار لفرتة قد تصل إىل
عرشات الســنوات كام هو الحال بالنســبة إىل قوائم
رسة املستشــفيات
طلبــات اإلســكان أو الوظائف أو أ ّ
ورمبا ال نــدري ما هو القادم ،وهــذا ما يضيّع عىل
البــاد فرصاً كثرية يف النمو والتقدم أل ّن البلد الذي
ال يعــرف كيــف يوفّر الفرص لشــعبه ال مكان له يف
عامل السباق مع الزمن وهو ما مييز عامل اليوم.
إنّنــا بحاجة ليســت دامئــة فقط وإنّـــا رسيعة
لتطويــر النظــام الســيايس يف بالدنا الــذي تثبت
الحقائــق واألرقام أنّه ال ميتلك القــدرة عىل مواكبة
الزمان والتطور العاملي الحاصل وأحد األدلة الكبرية
هــو تأخرنــا عام كنــا عليه قبــل ســنوات ،وفقداننا
لحالة األســبق ّية عىل أكرث من صعيد عىل الرغم من
امتالكنــا للكثري مــن عوامل الق ّوة وعنــارص التنمية
وحــاالت اإلبداع التي هي بحاجــة إىل فتح الطريق
أمامها وإرشاكها يف املواقع املختلفة ليك تســاهم يف
االرتقاء بواقعنا السيايس واالقتصادي والعلمي ،ومن
خالل تطوير النظام الســيايس سنكون قادرين عىل

57

أن نعزز حالة الثقة واالنســجام وســوف تتب ّدد حالة
القلق والشــكوك والتجاذبــات التي ال تخــدم حالة
االســتقرار والبناء والتنمية من أجل تحقيق التطلّعات
والطموحات ،وليك نكون قادرين عىل ذلك ال ب ّد من
شــجاعة يف املواقف وجديّة يف القــرارات وصدقية
يف التطبيــق عىل صعيــد الواقع بعيدا ً عــن االكتفاء
بالشــعارات والدعايات التي ال تســمن وال تغني من
جوع.
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08
الصدق و
النظام السياسي
يف طريــق الوصــول إىل حالــة من االســتقرار
واألمن االجتامعي ميكن اعتبار البناء االجتامعي من
التحديات الصعبــة التي تواجه الباحثني والطامحني
للوصــول إىل ذلك ،حيث إ ّن الحيــاة االجتامعية مبا
فيها من تعقيــدات وتباينات واختالفات بني مختلف
الرشائــح االجتامعية بحاجة دامئة إىل أن تكون محل
دراســة وبحث وتحليل علمي من أجل معرفة الحقائق
والعوامــل التي تســاهم يف إيجاد حالة االســتقرار
واألمن وترســيخها كقيم أخالقيــة يف نفوس الناس
ومن جانــب آخر الب ّد أيضاً من فهــم املع ّوقات التي
تقف حائالً دون الوصول إىل ذلك والعمل عىل تاليف
وجودها.
وأل ّن االستقرار االجتامعي له دور كبري يف نهضة
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املجتمعات فقد أولت الــدول املتقدمة اهتامماً دامئاً
بهذا الجانب وجعلته يف مقدمة األولويّات التي تُبنى
عليها سياسات تلك الدول ونظمها وقوانينها الداخلية
وعالقاتها الخارجية.
ولكـــ ّن االســتقرار االجتامعي ال يأيت من خالل
الفراغ أو مجرد االدعــاءات اإلعالم ّية التي ال تعكس
حقيقة الواقع وإنّـام هو نتاج لنمط من التفكري يقوم
عىل أسس أخالق ّية واجتامع ّية وسياس ّية تشكّـــل فيام
بينها منظومة من األصول التي يتشكّـــل منها النظام
السيايس ،وهو ما يوجد مساحة من التاميز اليوم بني
أنظمة متقدمة وأخرى غري ذلك من خالل الســلوك
واألداء الذي ينعكس بطبيعة الحال عىل عوامل التنمية
والنهضة يف ّكل بلد.
وال ّ
شــك أن ديننا اإلســامي ليس بعيدا ً عن هذا
املجال وهو دين شــامل متكامــل من خالل قول اللّه
وجل يف القرآنَ ﴿ :ويَ ْو َم نَ ْب َع ُث ِف ك ُِّل أُ َّم ٍة شَ ــهِيداً
ع ّز ّ
َعلَ ْيهِم ِّم ْن أَنف ُِســه ِْم َوجِ ْئ َنا بِكَ شَ هِيداً َع َل َهـــؤُالء
ش ٍء َوهُدً ى َو َر ْح َم ًة
َونَ َّزلْ َنا َعلَ ْيكَ الْ ِك َت َاب تِ ْب َياناً لِّك ُِّل َ ْ
ني﴾((( ،حيث دعت تعاليم اإلســام
شى لِلْ ُم ْســلِ ِم َ
َوبُ ْ َ
لصياغــة واقــع اجتامعي عىل أســس أخالقية راقية
يســتطيع الناس من خاللهــا أن يتكاملوا مع بعضهم
البعض عىل مبدأ الخري والعمل الصالح ،ومن األسس
 - 1النحل89 ،

التــي دعى اإلســام إىل تب ّنيها والعمــل بها من أجل
صياغة واقع اجتامعي ســيايس متني الصدق يف ّكل
يشء؛ أل ّن الحيــاة قامئة عىل الصــدق وبدونه يفقد
العامل ّكل هذا الجــال املوجود يف حياتنا فال معنى
لحيــاة يف ظل الكــذب والزيف والخــداع ولذا دعا
القــرآن الكريم لتبني الصــدق يف خطاب جميل ﴿ َيا
ني﴾(((،
الصا ِد ِق َ
أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ اتَّقُواْ اللّهَ َوكُونُواْ َم َع َّ
ويتحــ ّدث العامل اليوم عــن الحاجة إىل الشــفاف ّية
والوضــوح يف السياســات عىل ّكل صعيــد بعيدا ً عن
التحريــف والتزوير أل ّن الصدق من شــأنه أن يع ّزز
الثقــة بني النــاس ألنّه يكشــف عــن الحقيقة وهي
بدورهــا متثل الحق الذي يتمنى ّكل أحد أن يكون يف
لكل
صفّه وكام قــال اإلمام عيل« :الحق منجاة ّ
عامل وحجة لكل قائل»(((.
إن ما نراه يف واقعنا السيايس من حالة التكاذب
السيايس ميكن أن يخلق حالة من الضياع لدى الناس
ظل عدم الكشف عن حقائق ترتبط بالتجاوزات
ويف ّ
عىل صعيد سيايس وأمني أو إداري سوف يشعر الناس
بعــدم وجــود مصداق ّية ،وهذا ما تســبب يف اهتزاز
مفهوم الوطن والدولة عند البعض ألنّه قد يشعر بأ ّن
الدولة التي من املفرتض فيها أن تحميه تقوم بالتعمية
 - 1التوبة119 ،
 - 2ميزان الحكمة  -ج  - ١الصفحة ٦٥٤
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عليه أو تتوســل بالكذب مــن أجل خداعه ،وقد يكون
األمر أكرث خطورة حينام تستخدم التربيرات من قبل
املتصدين يف الشــأن السيايس أو االجتامعي للتعمية
عىل الحقائق وهذا ما يســبب خلالً كبريا ً يف صياغة
الوعــي لدى طائفة من الناس تجد نفســها بني أحد
أمريــن :فإ ّما أن ترد عىل هــذا النوع من التربيرات
غــر املنطقية فتجد نفســها متّهمــة يف الوقوف يف
وجه من تتبع ،وإ ّما أن تخضع لتلك التربيرات فتبقى
«مستغفلة» ،ويف كال األمرين مشكلة.
إ ّن اعتامد مبدأ ســيادة التكاذب السيايس واعتبار
البعض له نوعا من «الشــطارة» السياس ّية أمر خطر
من شــأنه أن يربك البناء االجتامعــي ويزرع البلبلة
أي مجتمع إىل مستنقع
والتضليل يف النفوس ،ويح ّول ّ
كـل الظواهر السـلب ّية التي تعمل علـى
آسن تنمو فيه ّ
قلب الحقائق فتجعل من املجرم بريئاً وتجعل الربيء
مجرماً ال بد من معاقبته.
إ ّن من الخطأ أن يغالط اإلنسان نفسه يف الحديث
خاصة عندما يكون يف
مبــا ال يؤمن به أو يتّفق معهّ ،
موقع متقدم يف الشــأن االجتامعي أو السيايس ألن
ذلك من شانه أن ينعكس عىل املجتمع وخاصة النشء
الجديــد واألجيال الشــابة ولذلك فالجميــع يتح ّمل
املسؤولية كل يف موقعه من أجل أن نبني وطناً قامئاً
عىل الصدق والحق بعيدا ً عن الخداع والتحريف.

09
السلطات الثالث
فـي وجه القانون
أي مجال كان من
ال ميكن أن تســ ّن القوانني يف ّ
دون االنطــاق من منظومة القيــم األخالق ّية والبناء
عليهــا يف ترشيع األحكام والقوانــن ،ذلك أن القيم
بغض النظر
األخالقية لهــا حاكمية عىل قلوب الناس ّ
عــن عمل النــاس بها أو عــدم التزامهــم بذلك يف
واقعهم اليومي.
ال يختلــف أحــد عــى أ ّن العدل حســن وممدوح
وأ ّن الظلم قبيــح ومذموم ولذلك حتّى يبقى القانون
محرتماً ونافذا ً الب ّد أن يتم ّيز بعاملني:
أوالً :احرتامه لألخالق.
ثانياً :البــ ّد أن يكون الجميع أمامه سواســية من
دون متييز.
فإذا حصل ذلــك يكون القانــون مصدر احرتام
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وتقدير ،أ ّما يف حال فقدان ذلك فإ ّن القانون يتح ّول
إىل ســلطة قمع ومساندة لالســتبداد الذي يجعل من
القانون غطاءه الذي يســوق عربه انتهاكاته للقانون
باسم القانون .وحيث إ ّن القانون يُعترب حجر الزاوية
يف أي مجتمع فيام يرتبط بتطبيق الحدود واملحافظة
عىل النظم وإرجاع الحقوق للمظلومني وإرساء الحق
أي خلل قد يحصــل يف عملية صياغة
والعــدل فــإ ّن ّ
القوانني أو يف عملية التطبيق والتنفيذ سوف يشكّـل
حالة مــن الفوىض يف حياة الناس وبالتايل ســوف
ينعكس عىل طريقة تعاطيهم مع القانون.
وال ّ
أي مجتمع للقانون والقيم
شك أ ّن طريقة فهم ّ
واألعراف لها تأثري كبري ودور بالغ إيجاباً وسلباً عىل
نهضة ذلك املجتمع أو تخلّفه ،ومن هنا ميكن مالحظة
مت ّيز القانون اإلسالمي باحرتامه لألخالق واعتبارها
لكل عمل حتّى أ ّن الرسول اعتربها أه ّم
أساســاً ّ
منطلقات رسالته ورسالة من سبقه من األنبياء
حينام قال« :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»(((.
ومن الرضوري اإلشارة إىل هذه الرؤية ولو بشكل
ظل مجموعة من األحداث التي
رسيــع ومخترص يف ّ
يدور الحديث عنها يف واقعنا الســيايس واالجتامعي
وهــي تالمس ثــاث ســلطات رئيســة يف منظومة
الحكم يف بالدنا وهي :السلطة القضائية والترشيعية
 - 1أعيان الشيعة  -ج  - ١الصفحة ٣٠١

والتنفيذية ،والتــي من املفرتض أن تعمل عىل حامية
الحقوق وبســط العدل واملساواة وعدم التمييز ،ولكن
من خالل حوادث ثالث ســقطت هذه الســلطات يف
االلتــزام بالقانون الــذي تطالب النــاس باحرتامه
وتطبيقه .والســؤال الــذي يطرح نفســه :من أعطى
الحصانــة للنائــب الربملــاين؟ ومن أعطــى الحامية
للوزير؟ ومن أوقف القانون عن التطبيق عندما وصل
إىل إدانة سيارة القايض؟.
وال ّ
ألي إنســان
شــك أ ّن هذا التمييز غري املربر ّ
عن اآلخرين هــو ظلم فاحش فليس من العدل أن ال
يتســاوى الناس يف الحصانة أمام القانون ،فإن كان
هذا القانون نابعاً من ديننا وإسالمنا فال يستطيع أحد
أن ي ّدعي ذلك فقد قال رسول اللّه« :إنّـــا هلك
الذين من قبلكم أنّهم إذا رسق فيهم الرشيف تركوه
وإذا رسق فيهــم الضعيف أقاموا عليه الحد»((( ،كام
أ ّن أمــر املؤمنــن عيل وقف أمــام قاضيه يف
قضيــة معروفة وهو خليفة املســلمني ،وإ ّما أن يكون
هــذا القانون وضعياً ال عالقة لــه بالدين والقيم إذا ً
فأين اإلنصاف يف ذلك مــع أ ّن النظم الدميقراط ّية
تعمــل عــى تطبيق القانــون حتّى عىل أعىل ســلطة
موجــودة كام حصل يف كثري من الدول كأمريكا مثالً
حينــا وقف الرئيس كلينتون وهــو رئيس أقوى دولة
 - 1كنز العامل  -ج  - ٥الصفحة ٣٠٤

65

66

يف العامل أمام القضاء حول قضية مونيكا لوينســي
املشهورة.
أ ّمــا يف بالدنا فســوف نســتعرض ثــاث قضايا
حصلت يف فرتة متقاربة جدا ً وهي ترتبط بالسلطات
الثــاث يف بالدنا القضائيــة والترشيعية والتنفيذية،
وهي قضية تدعوا للتأمل.
لقد أوردت الصحف املحل ّية خربا ً عن معاقبة رجل
مرور يف بالدنا بســبب تنفيذه للقانون حيث ُســجن
 24ســاعة ظلامً بعدما خالف ســائق زوجة شــخصيّة
كبرية ات ّضح بعد ذلك أن السيارة تعود إىل زوجة أحد
القضــاة بالدولة ،كام وقفت الحصانــة النياب ّية أمام
مثول نائب أمام القضاء ث ّم وقف االســتخدام الس ّيئ
للمجلس النيايب مع ضعفه وهشاشته وقلّة حيلته أمام
استجواب وزير من الحكومة هذا كلّه يف الوقت الذي
تجري فيه محاكــات ملواطنني أو تنتظرهم ،ويحكم
عــى بعضهم بالســجن ألنّهم ال يتمتّعــون بالحصانة
التــي وفّرها القانون الذي ينظــر بعني واحدة دامئاً
يف إقامــة الحكم عــى الضعيف بينام يقــف عاجزا ً
أعمى عن القوي وصاحب السلطة والنفوذ.
ويف العرف الدميقراطي فإ ّن اســتقالل ّية القضاء
تعترب معيارا ً للمجتمع الدميقراطي الذي يسوده العدل
ويحكمه القانون من خالل فصل السلطات القضائية
والترشيعية والتنفيذية ،أ ّما عندنا فكأنّ ا أجمعت هذه

الســلطات يف مرحلة متقاربة عــى تطويع القانون
والتالعب به من أجل مصالح ذات ّية وشخص ّية فكُرست
هيبة القانون من جهة وعــززت من عدم ثقة الناس
يف حقيقة استقاللية هذه السلطات وعدم تبعيتها.
إ ّن التمييــز واالمتيــازات ألشــخاص يف املجتمع
عىل حســاب بق ّيــة الناس هو أخطر مــرض ت ُبتىل به
املجتمعــات واألمم ،ومهام وضعت لــه املربرات وت ّم
تسويق هذه االمتيازات تحت أيّة عناوين فإ ّن الخطر
يبقــى قامئاً عندما يشــعر أنــاس أنّهم فوق ســلطة
القانون بل قد يكــون القانون أداة يف أيديهم ،بينام
عىل الجانب اآلخر يشــعر أناس آخــرون أ ّن ال قيمة
للقانــون وال اعتبــار ألنّه بدالً مــن أن يحميهم فإنّه
ينــال منهم فقط ويعمل عىل إلغاء حقّهم املرشوع يف
الحياة الحرة الكرمية.
إنّنا أمام هذه املوبقــات الثالث التي حصلت يف
بالدنا عىل مرأى ومســمع من الناس جميعاً ومن قبل
الســلطات التي من مسؤوليتها ترشيع القانون وتنفيذ
القانــون وتطبيقه فعملت عىل تطويعه وانتهاكه ،فإنّنا
بحاجة إىل أن نراجع أنفسنا وحساباتنا وعدم التبجح
بشعارات نحن لسنا عىل قدرها وحجمها.
علينا أن نعمل جميعاً لالنتقال ببالدنا من عالقات
الق ّوة والسيطرة والنزوة واملزاجيات إىل مرحلة أخرى
مختلفة مبن ّية عىل عالقات القيم والفضيلة واألخالق
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والعدالــة والقانون مــن أجل خلق مناخــات صحيّة
وســليمة توفّر للناس فرص اإلبداع والتغيري من أجل
األفضل من دون خــوف أو رهبة ومن دون االختباء
وراء الحصانــات والضامنــات وغريهــا من مظاهر
التمييز املزيف والكاذب.
وجل حينام أسس ملسألة التفاضل
لقد صدق ربّنا ع ّز ّ
والتم ّيز من خالل حركة ســامية يندفع اإلنســان يف
اس إِنَّا
اتّجاهها فقــال سـبحانه وتعالـى﴿ :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
َخلَ ْق َناكُــم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ــ ُعوباً َو َق َبائِ َل
يم
لِ َت َعا َرفُــوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّــ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
َخبِري﴾(((.
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10
الدولة..
بين الفعل
و رد الفعل
بني ما نتم ّنــاه ونطمح من أجل الوصول إليه وما
نعيشــه عىل أرض الواقع توجد أمامنا مسافات كبرية
علينا أن نجتازها بصورة مدروسة ومن خالل تخطيط
ســليم يعتمــد عىل دراســات موضوع ّيــة تأخذ بعني
لكل قضية وهدف
االعتبار جميع الحســابات واألبعاد ّ
نســعى إىل تحقيقه ،ولن تجدي نفعاً تغطية ما نعانيه
أي صعيد أو ما نشــكو منه من قصور
من عجز عىل ّ
أو تقصري أو ما يشــكو منه واقعنــا من نقاط ضعف
أو خلــل يف الرؤيــة أو األداء بأن نق ّدم التربيرات أو
نقــوم بتغطية عجزنا من خــال القفز عىل األزمات
بدالً من التوقف عندها أو تحويل األنظار عن أمهات
األزمات عندنا إىل قضايا ثانوية أو التالعب بالكلامت
واملصطلحات إعالم ّيــاً ،ث ّم نغمض أعيننا وكأن األمور
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قــد عولجــت وحصلنا عىل أفضل الحلــول ،أل ّن ذلك
وهم كبري ما يلبث أن ينقشع لرنى أنفسنا أنّنا ال نزال
نراوح مكاننا يف أســوء األحــوال ،وإلّ فإ ّن الحقيقة
أ ّن مــن ال يتقدم يقف ،ومن يتوقف أمام زمن متغري
ومتحرك بشكل رهيب خصوصاً يف عرصنا فإنّه سيجد
نفسه يف آخر القافلة وهو ما ال يتم ّناه أحد أبدا ً.
ظل األســلوب الذي نعالج به
يأيت هذا الكالم يف ّ
قضايانــا ،إذ تعتمد الدولة عــى ردود الفعل أكرث ما
تفكر يف التخطيط للمســتقبل ،وقــد أرشت إىل هذا
املوضوع ســابقاً ،إذ إنّه عندمــا تحدثت التقارير يف
دراســة موضوع ّيــة عن رضورة إصالح ســوق العمل
وحذّرت من كارثة وطن ّية تنتظر أبناءنا وبالدنا ،حيث
إ ّن الخلــل املوجود ســيؤدي إىل وجــود بطالة رهيبة
تصــل إىل أكرث من  80ألف عاطل عن العمل ،عندها
كان املفرتض من الدولة أن تتعامل مع هذه الدراسة
بصورة جديّة وتعترب ذلك تهديدا ً للســلم واالســتقرار
يف بالدنا فتعلن االستنفار يف مرافق الدولة كافة من
أجل ألّ تحصل الكارثة ،ولكن لألسف ذهبت الدراسة
وورشــة العمل التي أُقيمت مــن قبل متخصصني يف
قضايا االقتصاد ،وبدالً من التعامل مع األمور بجديّة
من خالل تقييم األوضاع وعمل الالزم ،كان التفاعل
باردا ً سوى ما حصل من ترصيحات ووعود ال ترتقي
حتّى إىل ما بُذل من جهود وإمكانات من أجل إقامة

تلك «الورشة».
وأمام هذه الالمباالة وعدم الجديّة استفاق الناس
عــى تقاريــر صحاف ّية تشــر إىل أ ّن عــدد العاملة
الهندية فقــط املوجودة يف البحريــن قد وصل إىل
نســبة مذهلة مبا يعــادل ثلث ســكان البحرين (263
ألــف هندي) ويتمتعــون بالرعاية الصح ّية الشــاملة
وليس هنــاك من غضاضة ،ولكن املشــكلة أن بالدنا
تعاين من الفقر والبطالــة فكيف يتفق ذلك؟ ناهيك
عــن االســتمرار يف تجنيس منظم مرتبــط بتوظيف
ورعاية يف ظل تـر ٍّد واضح لألوضاع من الطبيعي أن
يرتك آثارا ً سلبية عىل الواقع االجتامعي واالقتصادي
فينعكس يف صورة تحذيرات وصيحات اســتنكار من
قبل أطراف متعددة يف الساحة ،ولكنها مل تجد آذاناً
صاغية كسابقاتها من األصوات التي أتت من مصادر
متثـــل مواقع متقدمة يف الدولــة ،ومل يتوقف األمر
عند هذا الحد وإنّـــا انعكست حالة التذمر والسخط
إىل حــاالت من االحتجاج الشــعبي أثــارت جدالً يف
الساحة بني من اعتربها ح ّقاً مرشوعاً يف التعبري عن
الرأي ومن اعتربها حاالت عنف وفوىض مع اإلجامع
عىل أن أي عمل ســيايس ينبغي أن يتصف بالســلم ّية
واألخالقيّة مهام كانت الظروف.
وبدالً من تقييم األمور مبوضوع ّية وعدم عزل أيّة
قض ّية عن ســياقاتها الطبيع ّية والنظر إىل املســببات
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التي أفرزت هذه الحاالت ت ّم التعامل من خالل ردود
الحل الطبيعي يف مثل هــذه
الفعل كالعادة وهو ليس ّ
األمــور ،إذ إنّه بدالً من تصحيح املســارات ستتعقّـــد
األمور أكرث ،وهذا ســيدفع باتجاه أحــد أمرين :إ ّما
التشــنج واملزيد من التوتر بال داع ،وإ ّما باتجاه الحل
القمعي أمنياً أو إعالمياً من خالل التهويل أو اجتامعياً
من الضغـــط والتهويل أيضــاً ،ولكن من املؤكد حتامً
أن الناس سيستفيقون مرة أخرى عىل واقعهم السيئ
لــي يقولوا ما الذي حصلنا عليه وما الذي ق ّدمته لنا
الدولة من حلول للخروج من مشكالتنا؟.
ماسة إىل تغيري يف طريقة التفكري من
إنّنا بحاجة ّ
خــال اعتامد بل تبني التخطيط يف مواجهة أزماتنا،
خصوصاً الحــادة واملقلقة منها ،بدالً من االكتفاء يف
أي أزمة بردود فعــل ليس فقط ال تعمل
حــال تفاقم ّ
حل األزمة وإنّـام قد «تزيد الطني بلّه» كام يقول
عىل ّ
املثل الدارج.
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11
كيف
نبني الدولة
المعاصرة؟
يف طريقنا نحو التنميــة فإنّنا بحاجة إىل تطوير
النظــام الســيايس حتّــى تكــون لدينا القــدرة عىل
مواجهة التحديات من جهة ،وحتّى نستطيع أن نواكب
املتغريات من جهة أخرى ،إذ إنّه من غري املعقول أنّنا
ظل هذه التح ّوالت
ويف القرن الواحد والعرشين ويف ّ
العاملية الكبرية ال نزال نفكر ونعمل بطريقة قدمية.
إ ّن ترديد بعض املصطلحات أو استخدام شعارات
يغي من واقعنا ما دامت العقل ّية مل تتطور
جديدة لن ّ
باتجاه االســتفادة مــن التجارب البرشيّــة الناجحة
وأخــذ العرب والدروس منها ،وحيث تنكشــف لنا أمام
ّكل قضيّــة الثغرات الكبرية التي يعــاين منها النظام
السيايس يف بالدنا.
إننا بحاجة إىل بناء أرض ّية متينة يقوم عليها نظام
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ســيايس متطور ال يســتطيع فقط أن يعالج املشــاكل
املزمنة التي تعاين منها البالد عىل مدى عقود وإنّـام
ينهــض ببالدنا إىل مصاف الــدول املتقدمة يف عامل
اليــوم ،إذ إ ّن التداخــل بني مفهوم ووجــود الدولة
والسلطة أفرز لنا مجموعة من االلتباسات التي تركت
آثارا ً ســلب ّية عىل مختلف الصعد سياســ ّياً واقتصاديّاً
واجتامع ّيــاً وبالتايل غياب قضيــة التنمية ،وللخروج
مــن هذه اإلشــكال ّية فإنّنا بحاجة إىل ترســيخ ثقافة
سياسيّة واعية ونزيهة قامئة عىل قيم الدين واألخالق
واألعراف اإلنسانية النبيلة حتّى نستطيع الخروج من
أتون الرصاعات والنزاعات وحاالت الشك.
ينبغي أن نتجاوز مرحلة السلطة التي تدفع باتجاه
التســلط والهيمنة مــن خالل ق ّوة وصالحية ســلطة
الطائفة أو العرق أو العشــرة أو الحزب أو األنا وهو
ما يدفع إىل التناقــض والتصادم ،وليك نتجاوز ذلك
فإنّنا بحاجة إىل تشــكيل الدولة الحديثة القامئة عىل
تداوليّــة الرأي من أجل صياغــة وعي اجتامعي من
جانب ،وعىل تداول ّية السلطة من أجل بناء وطن قوي
من جانب آخر.
وتشكّـل الدولة أحد أبرز ظواهر الحياة االجتامع ّية
املعارصة وقد اهتم الفكر اإلســامي مبســألة الدولة
واعتربها احد األركان األساس ّية يف البناء االجتامعي،
وحــثّ الناس عىل االعرتاف بحقــوق بعضهم البعض

عــى ّكل صعيد يف حياتهم العامــة ،وعدم االحتكام
والتفضّ ل إىل العرق والنســب والعشــرة وإنّـــا إىل
الكفاءة والنزاهة والفضيلة «التقوى» وأشــار القرآن
وجل﴿ :يَــا أَيُّ َها
الكريــم إىل ذلــك يف قول ربّنــا ع ّز ّ
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ــ ُعوباً
ال َّن ُ
َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ
يم َخبِري﴾(((.
َعلِ ٌ
أي نظام ســيايس ســليم
إ ّن إدارة أمور البالد يف ّ
تعتمد عىل اآلراء العامة للناس بدالً من التفكري نيابة
عنهــم أل ّن ذلك خالف للفطــرة وللطبيعة البرشيّة إذ
يتســبب إ ّما يف فقــدان الناس إلبداعهــم وبالتايل
يتحولــون إىل مجموعة من الخاملــن و املأمورين،
أو أنّه يتســبب يف حصــول نزاعات ورصاعات تؤدي
وجل
شــل املجتمع وإضعافه وقــد أوىص ربّنا ع ّز ّ
إىل ّ
نــت ُم َذكِّ ٌر،
نبينــا األكرم محمــدَ ﴿ :ف َذكِّ ْر إِنَّ َا أَ َ
ــت َعلَ ْيهِــم بِ ُ َص ْي ِطرٍ﴾((( يف إشــارة إىل أ ّن دور
ل َّْس َ
األنبيــاء هــو التحفيز والتذكــر ،وهو الــذي يقول
عنــه اإلمام عيل يف ســياق حديثــه عن هدف
انبعاث الرســل« :ليســتأدوهم ميثاق فطرته،
ويذكروهم منيس نعمته ،ويحت ّجوا عليهم بالتبليغ،
 - 1الحجرات13 ،
 - 2الغاشية 22-21
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ويثريوا لهم دفائن العقول»(((.
إ ّن السلطة إذا مل تتحول إىل دولة عرصيّة فستبقى
أي مجتمع
عبئاً كبريا ً عىل عمل ّية التنمية والنهضة يف ّ
وخطرا ً يهدد البناء االجتامعي ،ولذلك تســعى الدول
املتقدمة يف عامل اليوم لتعزيز مفهوم الدولة بصورة
دامئــة من خالل تداول ّيــة الرأي والســلطة والبحث
عــن خيارات جديدة من أجــل تطوير دائم ألنظمتها
السياس ّية مع ما وصلت إليه من تق ّدم صناعي وتقني،
بينام ال نزال نعيش يف حالة الشــك ود ّوامة القوانني
املق ّيــدة والتفكري املضاد بدالً مــن التفكري التكاميل،
وبينام تجاوز العامل قضيــة الـ«نعم» أو الـ«ال» فهم
يتكلّمون عن خيار ثالث أمام الـ«نعم» أو «ال» أو عن
خيارات أخرى ،نبقــى نحن دامئاً وكأنّنا بال حول وال
ق ّوة وكأنّنا يف لعبة «الغميضة» أو يف لعبة اليانصيب
فأنت وحظّك.
يأيت هذا الكالم يف ســياق االنتخابــات النياب ّية
القادمــة ،حيــث إنّنــا بحاجــة للخــروج مــن دائرة
السياســات الكيديّة أو تســجيل النقــاط والعمل عىل
إصــاح ما ميكن إصالحه يف هذا الواقع الســيايس
املــردي ،فال املقاطعة وال املشــاركة يف الربملان هي
الحل السحري ألزمة البطالة واإلسكان واالختالسات
والنهب والتمييز وغريها ،ويا ليتها كانت كذلك وإنّـام
 - 1نهج البالغة  -الخطبة رقم 1

املشكلة ترتبط مبدى قدرة النظام السيايس عىل تح ّمل
املشــاركة الشــعب ّية يف صياغة القــرار يف بالدنا من
خــال إطارات متعددة فهل ميكــن للربملان أن يقوم
بذلك؟ إ ّن الجواب ال يكمن يف ر ّد النخب السياســ ّية
التي ســوف تدخل إىل مجلس النــواب القادم ورمبا
ليــس يف تصويت الناخبني وإنّـــا يف النتائج التي
سوف يحصل عليها الناس الحقاً من زيادة يف األجور
لكل مواطــن إىل وظيفة لــكل عاطل إىل
إىل ســكن ّ
ســيادة الدولة عىل األرايض والشــواطئ إىل التمييز
والقامئة تطــول ،وميكن أن يخترص الربملان ّكل هذه
العناوين فيعمل عىل تحقيق إنجاز تاريخي يف بالدنا
حينام يحقّق وجود الدولة ويهزم منطق السلطة.
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إن بقاء الكثري من القضايا العالقة يف
الوطن يكشف بشكل كبري عن حقيقة
مهمة وهي غياب الدولة مبعناها املدين
يف بالدنا؛ حيث أنّه ال يكفي أنّ نتوسل
باملظاهر الخارجية ليك نتش ّبه بالدول
املتقدمة دميقراط ّياً بينام تفتقد حياتنا
ألي معنى متصل بالحرية
السياسية ّ
والعدالة والكرامة واملساواة..

12
الناس أو الدولة؟
يشــكّل غياب الدولة حالة من القلق من السهل أن
تنعكس عىل الواقع االجتامعــي واالقتصادي وتربك
يظل يف حالة من التجاذبات
الواقع الســيايس الذي ّ
واملناكفات التي تأخذ طابع الدميومة واالستمرار حتى
تــكاد تبدو وكأنّها قدر الزم أو حتم ّيــة الب ّد منها ،وال
فرق بني غياب الدولة أو وجود دولة ضعيفة أو فاشلة
حيث إنّها تشــكّل العامل الرئييس للكثري من املشاكل
حل مشاكلهم وأزماتهم
اليومية للناس الذين يتوقعون ّ
ولكــن انتظارهم يطــول من دون جــدوى أو حلول
حقيق ّية وهذا ما يدفع الناس للتذمر والســخط ورمبا
يصل األمر بالبعض من الناس إىل حالة من اإلحباط
تصل إىل حد أنّهم ال يثقون بالسلطة أو الدولة.
من هنا تــرز أهمية بناء الدولة القادرة عىل بناء
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الثقــة عنــد الناس من خــال حضورهــا القوي يف
حياتهم وذلك بالعمل عــى معالجة قضاياهم ووضع
الحلــول ألزماتهــم وتحقيق أمانيهــم وتطلّعاتهم من
خــال اإلنجاز والتحقيق عــى أرض الواقع من دون
رباقة،
الحاجة لالختفاء وراء الشــعارات أو الوعود ال ّ
فتتعزز الثقة إىل درجة كبرية من االنسجام الذي يولّد
اإلبداع عىل ّكل صعيد فريى الناس يف الدولة حاضناً
ورافــدا ً وحافــزا ً ،وهذا يدعونا للبحــث يف مناخات
التغيري الحقيقية التي تحمل معها األمل الذي ينتظره
الناس وهــذا يقودنا إىل مجموعة من القضايا امله ّمة
التي ينبغي االلتفات إليها:
أي مرشوع
أوالً :إ ّن العامــل األســايس يف بنــاء ّ
هو نوعيّة الثقافة التي يتأســس عليها ذلك املرشوع،
وعليه فإ ّن بناء الدولــة بحاجة إىل ثقافة ح ّية تنطلق
من منظومة القيم السامية دين ّياً وإنسان ّياً حيث كرامة
اإلنسان وحقّه الطبيعي يف الحياة الح ّرة الكرمية من
دون متييــز أو تفاضل ّإل من خــال العمل والعطاء
والكفــاءة وليس من خالل عصبيــات أو أهواء تجعل
الناس بعيدين عــن بعضهم البعض ،وتصنع الحواجز
املاديّــة واملعنويّــة بينهم فتتشــكّل جدرانــا عازلة ال
يخرتقهــا النظر أو الســمع وتتح ّول فيهــا الدولة إىل
حالة أشــبه «باملافيــات» التي تتصــارع عىل مواقع
النفوذ والسلطة واملال ويضيع فيها املواطن البسيط.

ثانياً :إ ّن الدولة تتشكّل من مجموعة من القوانني
والضوابط والترشيعات واملؤسســات التي تنظم حياة
الناس ومعامالتهم وتعالج قضاياهم ،ولك ّنها يف نفس
الوقت ينبغي أن تســتوعب الجميع من دون اســتثناء
ظــل متييز
فــا ميكن بنــاء دولة قــادرة وقوية يف ّ
عرقي أو مذهبي أو فوارق طبق ّية فاحشــة ،فتتقســم
خاصة،
املؤسســات واإلطارات والكيانات إىل ملكيات ّ
وتقوم الواســطة والقرابة والنسب واملحسوبيات محل
الكفاءة والعلم واملعرفة ،ويتح ّول الوالء من القيم إىل
املس ّميات واألشخاص ،وتتح ّول القوانني إىل آلة عمياء
تطبق يف مكان بينام ال يوجد لها أي قيمة يف مواقع
أخرى ،وتتح ّول املعايري بقدرة قادر من النظام والحق
إىل حالة الفوىض والتخبط.
ثالثــاً :إ ّن بنــاء الدولة يقوم عــى التقريب بني
الناس والعمل عىل زيادة مساحة التواصل االجتامعي
والســيايس واالقتصــادي بينهــم؛ حيــث إ ّن الدولة
القــادرة هي التــي تعمل جاهدة عىل إســعاد الناس
وتحقيق طموحاتهم من خالل عيش مســتقر وتواصل
قائــم عىل املحبة واالحرتام من خالل اعتامد معايري
صالحة ومقومــات متينة يف بنــاء الدولة تؤدي إىل
التنمية والبناء ،فال تتقسم البالد والعباد بشكل يؤدي
إىل تقســيم الناس عىل أساس الطائفة أو املذهب أو
االنتامء أو العرق أو ما أشــبه ،وهو ما يؤدي إىل خلق
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مســاحات شاسعة بني أناس يعيشــون عىل مسافات
متقاربة جغراف ّياً وحســاب ّياً وماديّــاً ولك ّنها بعيدة ّكل
البعد عىل الصعيد املعنوي والنفيس.
رابعاً :إ ّن الدولة مهــا بلغ حجمها ومكانتها فهي
أي إنســان يف املجتمع بل إ ّن
ّ
أقــل وزناً وقيمة مــن ّ
قيمتهــا تكمن يف نظــام اجتامعي وســيايس تعاقد
عليه الناس لخدمتهم وتحقيــق مصالحهم جميعاً بال
اســتثناء ،ولذلك فإنّه ليس مــن املنطق وال من العقل
أن تتح ّول الدولة إىل أمر مقدس قبال اإلنسان الذي
وجــل حيث يقولَ ﴿ :ولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنا َب ِني
ك ّرمــه ربّنا ع ّز ّ
آ َد َم (((﴾...ولذلــك فإنّه مــن البديهي أن تكون الدولة
وإل
كنظام ســيايس واجتامعــي يف خدمة النــاس ّ
فقدت أســاس وجودها وفلسفة بنائها ،وهذا ما يدعو
إىل التفكــر الدائم يف تطوير الدول أنظم ًة وقوانيناً
وترشيعــات سياســ ّية واقتصاديّة مبــا يخدم مصالح
البالد والعباد.
هذه األمــور هي مجــ ّرد اســتثارات عقليّة نحن
بحاجــة إليها إضافة مع ما يُطــرح من قبل اآلخرين
عــى الصعيد النظــري والعميل ليك نرتقــي بواقعنا
الصعب واملتخلّف يف زمن معقّد علينا اللحاق به حتّى
نكون ضمن دائرة الحضــور عىل األقل حتّى ال نبقى
رقامً قد يُعتنى به من قبل اآلخرين.
 - 1اإلرساء70 ،

13
الحاجة إلى
قيام الدولة
كلّام ارتقــى املجتمع يف فكره وثقافتــه وتطلّعاته
كلّام كانت لديه القدرة عىل تطوير نظامه االجتامعي
والســيايس نحو األفضــل ،وهذا ما يظهــره التاميز
الواضــح بني مجتمعات وصلــت إىل مراحل متقدمة
عىل صعيد النظــم السياســ ّية واالقتصاديّة ،وقطعت
شــوطاً واســعاً يف مجال التكنولوجيا وغزو الفضاء،
وبني مجتمعــات تعيش يف آخر الركب الحضاري يف
حالة من االســتهالك واالعتامد عــى اآلخرين ،وما
صنع الفارق هو اعتامد العلم واملعرفة والكفاءة بينام
يف الطرف األخر اعتامد العاطفة والتم ّنيات وشــتّان
بني املنهجني.
إ ّن الحاجة أصبحت مل ّحــة اليوم لالرتقاء بصورة
املجتمع مضموناً وشكالً من خالل بناء الدولة الحديثة
التي تع ّبـــر يف أنظمتها عن شــعور عميــق وتفاهم
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مشــرك بني أفراد املجتمع ،وعالقــات بني مختلف
املكونــات االجتامعية عىل أســس أخالق ّية وإنســان ّية
تقوم عىل التكافــؤ والتنافس الرشيــف والتعاون ملا
فيه مصالح الناس جميعــاً ،وهذا بحاجة للخروج من
الدوائــر الضيّقــة واملصالح املحــدودة وتجاوز حالة
التمحور ضمــن األنظمة األرسيّة أو القبل ّية واالنفتاح
عىل مفهوم الدولة الحديثة التي يتساوى فيها الناس
التعصــب لقضية اللــون والعرق
جميعــاً بعيدا ً عــن
ّ
والتقاليد وما أشبه.
إ ّن بنــاء الدولة الحديثة من خالل نظم اجتامع ّية
وسياســ ّية تعمل عىل تعزيز الرتابــط واألوارص بني
الناس وتحقيق حاجات الناس ماديّاً ومعنويّاً وتحقيق
حالة وطنيّة جامعة ،قد يسهم بشكل كبري يف الوقوف
أمــام النزاعــات والرصاعات عىل النفوذ والســلطة
ويؤ ّمن االســتقرار بشــكل كبري ليك ينطلــق املجتمع
يف رحاب العلم وآفــاق املعرفة لتحقيق التطلّعات يف
مجال التنمية والرفاه واالزدهار.
إ ّن التجــارب العاملية وما وصل إليه العقل البرشي
من مناذج عىل صعيد بناء الدول وتنظيمها قد ال يكون
بطبيعــة الحال هــو النموذج األمثل وليــس هو نهاية
املطاف ،ولك ّنه بال شك ميثل عالمة فارقة إذا ما أخذنا
بعني االعتبار الفارق الكبري بني ما تحقق عىل صعيد
الدولة الحديثة التي أخــذ بها البعض من املجتمعات

يف عامل اليوم والتي تشكّل حالة متقدمة يف قدراتها
أي مراقب ملزيد
وأنظمتهــا وإمكان ّياتهــا وال يحتــاج ّ
من الجهد لــي يالحظ الفارق بينها وبني مجتمعاتنا
التــي ال تزال حتى اليوم تعاين من غياب الدولة وإن
وجدت بالشــكل والصورة واالدعاء ولكنها -والحقيقة
ينبغي أن تقال -فارغة من املضمون.
ويف عامل اليوم الذي اختزل املسافات واملساحات
الزمانيــة واملكانية إىل درجة أصبح يقــال أن العامل
تحــ ّول إىل قرية كونيّة صغرية ،فإنّنا لســنا بدعاً من
املجتمعــات وال ينبغــي أن نكون بدعاً مــن األنظمة
والدول ،وإنّـــا ينبغــي أن نتعلّم مــا حولنا خاصة
ونحــن األضعف واألحوج وأن نعترب مام اســتفاد منه
غرينا فوصلوا إىل ما وصلوا إليه يف شــتّى املجاالت،
وأن نعمل عىل االرتقاء بنظامنا الســيايس ليك يتح ّول
إىل دولة حديثة تتشــكّل فيه السلطة من خالل نظام
قائم عىل تداول ســلمي للسلطة ،ونظام سيايس يقوم
عىل الفصل بــن الســلطات الترشيعيّــة والتنفيذيّة
والقضائ ّية ويكون فيه الناس هم املحور األسايس من
خالل رشاكة سياس ّية حقيق ّية يف صناعة القرار تؤمن
للناس سبل الحياة الحرة الكرمية.
إ ّن قيام الدولة بحاجة إىل الكثري من التضحيات
والتنــازالت والتفكري املشــرك الذي يقــود إىل عمل
مشــرك بني الفرقــاء واملتصدين كافــة عىل صعيد
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الواقع السيايس بعيدا ً عن مواقعهم ومواقفهم ،والب ّد
لنــا من الخروج من واقع قد يــراه البعض «مأزوماً»
بينام ينظر إليه آخــرون عىل أنّه طبيعي ولكن األكيد
أنّه واقع «جامد» إذ ليــس من الطبيعي ونحن نعيش
يف القرن الواحــد والعرشين مل نصل بعد إىل درجة
من القــدرة عىل إدارة متقدمــة ملجتمع صغري ضمن
حــدود جغراف ّية صغــرة أيضاً ولكن مشــاكله وصل
بها الحــال إىل أن تتحول إىل قضايا أبعد من محل ّية
وداخلية فأصبحت يتح ّدث عنها القايص والداين ،إن
كان يف مجــال حقوق اإلنســان يف البحرين أو يف
مجال حاجات املواطن البحريني سكناً ومعاشاً وربّـام
يكون الحبل عىل الجرار ال سمح اللّه.
إنّنــا بحاجة للقيــام بخطوات سياســيّة وإعالميّة
لتســليط الضــوء عىل عنوان رئييس هــام ومؤثر يف
واقعنا السيايس واالجتامعي واالقتصادي وهو الدولة
ومك ّوناتهــا ومتطلّباتها ،ومقارنة الواقع الذي نعيشــه
من دون خجل أو متلّق أو خوف حتّى ال نبقى حبييس
األزمــات والجمود واملــررات التي تلعــب عىل وتر
أي حراك أو
العواطف واملشــاعر ث ّم ليــس وراء ذلك ّ
نتائج يف الحارض وال يف املستقبل املنظور.
وأنا هنا أدعو الجميع الســتثارة عقولهم وأذهانهم
بعيدا ً عن التعصب أو االنحياز ليك نصحح املســارات
يف بالدنا من أجل مستقبل واعد لنا وألجيالنا القادمة.

14
بين مشروع
الدولة والسلطة
ال ّ
شــك أ ّن املجتمــع البــري تط ّور كثــرا ً فيام
يرتبــط بتنظيــم العالقــات االجتامع ّية والسياســ ّية
واالقتصاديّة ،وذلك من خالل التأسيس لنظام الدولة
التي تقــوم بتنظيم شــئون الناس والعمل عىل ســ ّد
احتياجاتهــم وتحقيق تطلعاتهم ،ومــع أن الكثري من
األفــكار والتصــ ّورات والتنظريات قيــل فيام يرتبط
بشــأن الدولة وماهيّتها ومرشوعيّتها وحدود سلطتها،
ّإل أ ّن الجدل والبحث ال يزال مفتوحاً ســواء بالنسبة
لألفكار املطروحة أو اآلليات والتطبيقات واملامرسات
اإلداريّة والسياســ ّية ،وهو أمــر طبيعي إذا ما ربطناه
برضورة البحث املســتمر عن الحالة األفضل واألمثل
خاصة مع التفاوت الكبري بني مجتمعات اســتطاعت
أن تقطع شــوطاً كبريا ً يف الطريق لبناء دولة القانون
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واملؤسسات ،فأوجدت لنفسها مكانة متميزة يف عامل
اليــوم عىل الصعيد الســيايس والعلمي واالقتصادي،
وبني مجتمعات ال تزال غارقة يف البحث لنفسها عن
واقع ينتشلها من الجمود والتخلّف.
وقد يكون من الظلم أن يت ّم إطالق اســم الدولة
عليهــا إذا ما أردنــا أن نأخذ بعني االعتبــار مفهوم
الدولة مبا هو مطــروح من مفاهيم وتص ّورات قيلت
يف هــذا املجال مــن قبل البعض مــن علامء النفس
والفلســفة واالجتــاع والقانون .فمثــاً يرى ماكس
فيري أ ّن السياســة هي تدبري الشــأن العام وتســيريه
ومــا الدولة ّإل تعبري عن عالقات الهيمنة القامئة يف
املجتمع ،بينام يرى هوبز أ ّن الدولة تنشأ ضمن تعاقد
إرادي وميثاق ح ّر بني ســائر البرش حتّى ينتقلوا من
الكل -إىل حالة املدن ّية،
الكل ض ّد ّ
حالة الطبيعة -حرب ّ
وبذلك ستكون غاية الدولة هي تحقيق األمن والسلم
يف املجتمع .أ ّما ســبينوزا فريى أ ّن الغاية من تأسيس
الدولة هــي تحقيق الحريّة لألفــراد واالعرتاف بهم
كذوات مسؤولة وعاقلة وقادرة عىل التفكري وبالتايل
متكني ّكل مواطن من الحفاظ عىل حقّه الطبيعي يف
الوجود باعتباره وجودا ً حرا ً ،لك ّن هيجل يرى أ ّن مه ّمة
الدولة هي أبعد من ذلك وأعمق وأســمى فالفرد يف
تجسد فعل ّياً
رأيه يخضع للدولة وينصاع لقوانينها ألنّها ّ
اإلرادة العقالنيــة العامة ،والوعــي الجامعي القائم

عىل األخالق الكونيّــة ،ألنّها تدفع باملرء للتخلّص من
أنان ّيته بحيث ينخرط ضمن الحياة األخالق ّية ،فالدولة
يف نظره هي أصدق تعبري عن سمو الفرد ورق ّيه إىل
الكون ّية فهي بذلك تشكل روح العامل.
وتب ّنى اإلســام رؤية متقدمــة يف بناء املجتمعات
والتأســيس ألعــراف اجتامع ّيــة وأخالقيــة وصياغة
نظم سياســ ّية قامئة عىل التكافؤ والعدالة واملســاواة
والعالقات اإليجابية بــن الناس ،فمن حيث التكافؤ
وجل:
وضعت قيمة التقوى والسعي حيث يقول ربّنا ع ّز ّ
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم
﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
شُ ــ ُعوباً َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم
وجل﴿ :وأَن
يم َخبِــرٌ﴾((( ،ويقول ربّنا ع ّز ّ
إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
(((
لَّ ْي َس لِ ْ ِ
نسانِ إِ َّل َما َس َعىَ ،وأَنَّ َس ْع َيهُ َس ْو َف يُ َرى﴾ ،
ل َ
ويقــول الرســول األكــرم  يف تعبــر رائع عن
املساواة« :الناس سواء كأسنان املشط»((( وفيام يرتبط
بالتوزيــع العــادل للرثوة يقول الرســول األكرم:
«الناس رشكاء يف ثالث :النار واملاء والكأل»(((..
إ ّن بناء الدولة بحاجة إىل رؤية أوالً ،وهذه الرؤية
ينبغــي أن تتحــ ّول إىل ثقافة ال ترتبــط بالتنظري أو
الشــعارات فقط بقدر ما ترتبط بالســلوك واملامرسة
 - 1الحجرات 13 :
 - 2النجم 40-39 :
 - 3ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤
 - 4جامع أحاديث الشيعة  -ج  - ١٨الصفحة ٤٦٩
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والقــدرة عىل ضبط النــوازع النفســيّة والذاتيّة من
وإل تح ّول
االندفاع وراء االســتئثار والهيمنة والغلبةّ ،
مــروع الدولــة اىل حالة مــن التســلّط واإلقصاء
واالســتفراد بالحياة السياســ ّية وإقصــاء الناس عن
القيام بدورهم يف املشــاركة يف القرار واســتثنائهم
مــن املفاصل األساســ ّية ،وهو ما يــؤ ّدي إىل تقليص
املســاحات املتاحــة مــن الحريّات وبالتايل ســوف
ينسحب ذلك عىل تدين الوعي السيايس والقدرة عىل
الفاعليّة الحقيقيّة للناس يف ســاحة الواقع السيايس،
وقد يتح ّول الناس إىل أشــبه مبجاميــع برشيّة تابعة
وخاضعة وفاقدة لــإرادة وهو ما يحول دون تحقيق
اإلبداع وتحقيق التطلّعات.
لكل
إ ّن الطريــق لبناء الدولة القــادرة والحاضنة ّ
الرشائــح االجتامع ّية واســتيعاب العقــول من خالل
تفعيــل دور الرشاكــة ألن «أعقــل النــاس من جمع
عقول الناس إىل عقله» ،وتقاســم مســاحات النفوذ
والتوزيع العــادل للرثوة ،واملحافظة عىل مســاحات
الحريّــات التي يتنفس من خاللها الناس هو أمر يف
غاية الصعوبة وهو ميثّـــل تحدياً كبريا ً أمام مرشوع
الدولة ،ومن الســهل جدا ً أن تتح ّول دولة إىل ســلطة
إذا مــا افتقدت القدرة عــى إدارة التوازن بني هذه
املفــردات ،وهو ما يؤدي اىل وجود انتكاســات كبرية
يف بناء مجتمع قادر عىل التم ّيز والعطاء.

أي وقت مىض
إنّنــا بحاجــة اليــوم أكــر مــن ّ
لتقييم أمورنا مبوضوع ّيــة بعيدا ً عن االنفعاالت وعن
التشــنجات وحالة املزاجيات الحاكمــة عىل البعض،
وبعيــدا ً عن حاالت التملق والتزلــف عند البعض من
أصحــاب النفوس الضعيفة ،كام إنّنا بحاجة أيضاً إىل
التحكــم يف انفعاالتنا وتأثري حاالت اليأس واإلحباط
التــي تتحكم يف البعض ،فبني هــذه التباينات تكمن
الكثري من نقاط الضعف والجمود التي تحيط بواقعنا
اليومــي الذي مهام حــاول البعض تلميعــه وإضفاء
كلامت اإلطراء واملدح عليه فإنّه يبقى عاجزا ً ليس عن
مواكبة ركب املتغريات العاملية وحســب ،وإنّـــا حتّى
عىل مستوى واقعنا املحيل املحدود.
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الحل يكمن يف
البدّ أن يعي الجميع أنّ ّ
وجود الدولة القادرة عىل حامية الناس
جميعاً من دون استثناء أو متييز بني
شخص وآخر مهام كان اسمه أو لونه
أو جنسه؛ وال ميكن تحقيق هذا األمر
ظل دولة القانون واملؤسسات
ّإل يف ّ
الحقيقية التي تقوم عىل أسس املساواة
والتوزيع العادل للرثوة وتكافؤ الفرص
ضمن منظومة األخالق والقيم الدين ّية
واإلنسان ّية الراقية..

15
رؤية في بناء
النظام السياسي
رمبــا يكون بنــاء األنظمــة السياســ ّية من أكرث
القضايا تعقيدا ً وصعوبة ،وهو أمر طبيعي نظرا ً لتعدد
التوجهات وامليــول واآلراء واالختالفات املوجودة يف
داخــل املجتمع الواحــد ،ولكن هــذا األمر يف نفس
الوقــت يعطي ايجاب ّية كبــرة وحافزا ً من أجل العمل
عىل تطوير النظام الســيايس واالرتقاء به ليك يكون
موقعاً يستطيع أن يوجد حالة من التوافق االجتامعي
والســيايس بني الناس عليه ،سواء يف حده األعىل أو
عىل األقل يف الحد األدىن فيام يرتبط بتحقيق اآلمال
والتطلّعات التي يســعى املجتمــع لتحقيقها والوصول
إليها ،ولذلك تتاميز األنظمة السياسيّة يف قدرتها عىل
مواكبة املتغ ّيـــرات والتح ّوالت االجتامع ّية والسياس ّية
ســواء عــى الصعيد املحــي أو العاملــي ،وليس هذا
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فحسب وإنّـــا يظهر تّ يز هذه األنظمة بقدرتها عىل
االستجابة ملتطلبات الساحة والتجاوب مع حركة الناس
وتطلّعاتهم والقدرة عىل فهمهم واســتيعاب تو ّجهاتهم
من أجل بناء االستقرار االجتامعي والسيايس.
إ ّن من أكــر األمور تعقيــدا ً أن يتحــ ّول النظام
الســيايس إىل «ويص» عىل الناس بدالً من أن يكون
«حاضنــاً» وهذا األمر يحدث فرقــاً كبريا ً يف األداء
عــى الصعيــد الســيايس واالجتامعــي؛ إذ إ ّن حالة
الوصاية قد تتحول إىل حالة من السيادة وهذا يؤدي
مبرور الزمن إىل إفراز مســافة «نفسية» و«مادية»
بني النظام والناس فريى النظام نفســه «س ّيدا ً» عىل
وإل فهم
الناس الذين عليهــم أن يتّبعوه وينقادوا له ّ
خارجني عليه ،وهذا ما يح ّول الناس إىل مج ّرد أدوات
ليس لهــا رأي ،وبدالً من أن يكــون الناس «رشكاء»
يتح ّولــون إىل «أتباع» ،بينام ينبغي أن يتح ّول النظام
الســيايس إىل «مســتثري» للعقول و«محفــز» للهمم
و«مســتنفر» للطاقات ،وهو ما يدفع بات ّجاه التنافس
الخلق ويولّــد اإلبداع ويحــ ّرك العقل والفكر ،وقد
ّ
أشــار القرآن الكريم يف لفتة رائعــة إىل أهم ّية هذا
نت
وجــلَ ﴿ :ف َذكِّــ ْر إِنَّ َا أَ َ
األمر حيــث يقول ربّنا ع ّز ّ
(((
ــت َعلَ ْيهِم بِ ُ َص ْي ِطــرٍ﴾  ،فمع أنّنا نؤمن
ُم َذكِّ ٌر ،ل َّْس َ
وجل قد أعطى للرسول األكرم الوالية
بأ ّن اللّه ع ّز ّ
 - 1الغاشية 22-21

التكوينيّة والترشيعيّة إلّ أ ّن هذا التوجيه اإللهي يعبّـر
عن دقّة عالية يف صياغة الشخص ّية اإلنسان ّية بطريقة
راقية ويف ذلك عربة ملن أراد أن يعترب.
إ ّن التاميز بني األنظمة السياس ّية يربز بشكل أكرب
يف قدرة هذه األنظمة عىل صناعة الفرص وتوفريها
للناس بشــكل متســاو ومتكافئ من دون متييز ومن
دون أيّــة محســوبيات ،وهــو ما يصنــع الفارق بني
املجتمعات املتقدمة وغريها مــن املجتمعات املتخلّفة
التي ال ترى لنفســها ســوى فــرص «ضئيلة» وقد ال
ترى مطلقاً يف أســوأ األحوال والعياذ باللّه ،وهذا ما
يدعو الكثري من أفرادها للهجرة بحثاً عن واقع أفضل
ويتوضّ ح خطــورة ذلك إذا عرفنا مثالً أ ّن  5/3العقول
العربيــة تهاجر إىل الغرب بحثاً عن مســتقبل أفضل
عىل الرغم مــن ّكل الصعوبات والتحديــات ،ولك ّنها
حقيقة م ّرة وقاسية ويعاين الناس منها كثريا ً ،ولك أن
تتصــور أ ّن الناس مثالً يف البحرين «الجزيرة» التي
تحيط بها الســواحل من ّكل الجهات وإذا بها تتح ّول
إىل جزيرة بال شــواطئ وهو عنوان يصلح ألن يكون
اســاً لفيلم ولكنه واقعي وليس مجــرد حكاية؛ فإذا
كانت الســواحل قد صودرت بنســبة  %97وهي قض ّية
ظاهرة للعيــان ،وكذلك قضية األرايض واملســاحات
الشاســعة التي من املفــروض أن تقــ ّدم للناس بدالً
يعب
من افتعال أزمة اإلســكان فــإ ّن ذلك يكفي ليك ّ
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عن غياب الفرص أمام النــاس يف القضايا األخرى
التــي قد تكون معقدة خاصــة إذا ارتبط األمر باملال
وحسابات األرقام وامليزان ّيات ،وقد يكون أكرث تعقيدا ً
فيام إذا ارتبط األمر بدهاليز السياســة والرشاكة يف
صناعة القرار خاصــة إذا ما ت ّم العمل عىل «تقديم»
أو «تشكيل» إطارات تحمل عناويناً ب ّراقة ويُثار حولها
الكثري من الض ّجة والزوبعــات من أجل التأكيد عىل
حضورها بينام هــي يف الواقع مجرد إطارات خاوية
ال تعــدو كونهــا أكرث مــن مرافق «تابعة» تســتنزف
مــن أمــوال الناس أكرث مــا تعطيهم وتقــدم لهم،
وهذا األمــر ينطبق عىل املجالــس الصوريّة وغريها
يسء عاجز
من إطارات ومســ ّميات تع ّبـــر عن واقع ّ
عــن توليد الفرص وإتاحتها بني يــدي الناس الذين
يشــكون من ضيق اليد ومن ضيق الساحل ومن ضيق
الوظيفة ومن ضيق الســكن ومن ضيــق القرار ومن
الطبيعي أن يقود ّكل ذلك إىل يشء من ضيق الصدر،
ولكن حفاظاً عىل صدور الناس أنصح الجميع باألمل
والتفاؤل دامئاً فالرســول األكرم ســيدنا محمد 
يقول« :تفاءلوا بالخري تجدوه»((( بينام يقول الشاعر
الطغرايئ:
أعلل النفس باآلمال أرقبها
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
 - 1تفسري امليزان  -ج  - ١٩الصفحة ٧٧

16
أزماتنا بين
السياسة واألمن
تكشــف األحداث واألزمات التي متــ ّر بها بالدنا
عن مجموعة من الحقائق ال ب ّد من قراءتها والتوقف
عندها بطريقة مع ّمقة ومدروسة للخروج برؤى ميكن
أن تســاهم يف صياغة واقع ســيايس أكرث قدرة عىل
الصمود أمام األزمات والتحديات ،فاملالحظ أنّه بعد
فرتة مــن التح ّول عىل الصعيد الســيايس واإلعالمي
متثّـــل ذلك من خالل تشــكيل الجمعيات السياســيّة
والحقوق ّيــة وإصدار مجموعة مــن الصحف وإجراء
انتخابات بلديّة ونياب ّية ،وعىل الرغم من أ ّن ما حصل
من انفتاح سيايس ليس مبستوى طموح الناس وليس
بحجم التحديات والتحــ ّوالت العاملية ّإل أنّه الب ّد من
القول أ ّن البالد دخلت مرحلة أخرى مختلفة.
ولك ّن املشــكلة التي ال تلوح يف األفق فحســب بل
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تبدو آثارها عىل صعيد الواقع من مامرســات سياسيّة
وأمن ّيــة أفقدت املــروع الذي جاء بــه ملك البالد
الكثري من االستحقاقات واملصاديق ورمبا إذا مل يتم
تــدارك األمور برسعة وجديّة قد تدخل البالد والعباد
يف أزمــة خانقة ،حيث يبدو أ ّن البعض ال يزال يعيش
هاجس األمن أكرث مام يعيــش هاجس الدميقراط ّية،
ورمبــا ال يزال البعــض يرى أنّه يوجــد تناقض بني
الدميقراط ّية واألمن ،وهذا ما يجعل األمور تبدو أكرث
تعقيــدا ً يف كثري من املفاصل اليوميــة ،إذ إ ّن عالقة
األمن بالدميقراط ّية قضية حساســة جدا ً ،وتحمل يف
طياتها مخاطر حــدوث انقالبات حقيق ّية عىل صعيد
الواقع العميل.
من هنــا فإنّنا بحاجة إىل االلتــزام بنور الحكمة
والتعقّل يف تعاطينا مــع هذه القضية ،فالدميقراط ّية
ليســت عدوا ً لألمن كام أنّه ال ميكن أن يُســتغنى عن
األمن يف املحافظة عىل االســتحقاقات واملكتسبات،
ولكــن ينبغي أن منتلك رؤية واضحة وشــجاعة فيام
يرتبط بتحديــد األولويّــات؛ إذ إ َّن الدميقراط ّية هي
مــن يحقق األمن وليس العكــس ،ومبعنى آخر عندما
يوجد نظــام دميقراطي قائم عىل العدل واملســاواة
والتوزيع العــادل للرثوة وصيانة حقــوق الناس فإ ّن
هاجس التنمية والبناء واالرتقاء مبســتوى الناس إىل
األفضل معرف ّيــاً وعلم ّياً واقتصاديّاً وسياســ ّياً هو ما

يحقــق األمن ،وبالدنا بحاجة إىل هذه الرؤية القويّة،
إذ تثبت األحداث أنّنا نعيش يف واقع ســيايس «هش»
ال يتحمل أبسط «الهزات والصدمات».
رمبــا تكون الهــزة االقتصاديّــة العاملية هي أحد
األمثلة يف امتحان صعب يتع ّرض له الواقع السيايس
يف بالدنا ،كام أ ّن ثقل اإلخفاقات السياس ّية الحكوم ّية
حساسة كاإلسكان والفقر والتمييز
يف معالجة ملفّات ّ
واستعادة السواحل واألرايض والتوزيع العادل للرثوة
قــد ألقى بظالله عىل سياســات الحكومة ،وبدالً من
أن تســتنفر الحكومة جهودهــا يف الجانب اإليجايب
حيث البدء يف تصحيح السياسات واملسارات وإصالح
مواضــع الخلل والتقصري والفســاد فإنّها ص ّبت جام
غضبها عىل حركة االحتجاج والســخط الشعبي ،وبدالً
من أن تشغل نفســها فيام هو أهم وهو إعادة النظر
يف السياسات واســتنهاض همم أبناء البلد وكفاءاته
وإذا بها تســتبدل املعالجات السياســية بـ«صدمات»
أمنيّة ،وهو ما يتناقض متاماً مع األسس الدميقراطيّة
واإلبقــاء عىل أصــول اللعبة السياســ ّية حتّى ولو من
خــال هذا املجلس النيايب «القــارص» وهذا ما أدى
إىل مامرسات خاطئة وكام يقولون «زاد الطني بله»،
إذ إنّه مع ّكل ما يقال عن سياســة الدفاع عن النفس
بأي حال من األحوال إطالق
أو ما أشبه فإنّه ال يجوز ّ
رصاص «الشوزن» القاتل عىل أطفال مل يبلغوا الحلم
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ويف معدل أعامر بني الـ 11والـ  1 4سنة ،وليس هناك
ما يربر القتحام املــدارس والترصف نيابة عن وزارة
الرتبية والتعليم التي من املفرتض وكام هو ثابت يف
تسميتها أن تقوم بدورين رئيسيني وهام :الرتبية أوالً
والتعليــم ثانياً ،وال يعقل أن ينجح الرشطي فيام عجز
عنه املدرس املؤهل واملهيأ لهذا األمر أساساً.
كام أنّه ليس من املعقول أيضاً أن ينجح األمن يف
إصالح ما عجزت عنه السياسات أل ّن املشكلة اليوم يف
بالدنا أكرب بكثري مام يحاول البعض تحجيمه وتبسيطه
وهــو ما ينبغــي علينا أن نفكّر فيه بهــدوء وبعقالن ّية
ومن دون أيّة حساســيات أو تحامل عىل هذا أو ذاك
وإمنــا أن يتحمل الجميع دوره يف عملية اإلصالح من
دون أفضلية ألحد عىل أحد ،وهذا يتطلّب أن نســتمع
لبعضنا ولكن برشط أن نتفق عىل الحقيقة ونأخذ بها
ونعمل عىل تغيري ما فســد من أمورنا وإصالح واقعنا
متحلّني بشــجاعة وجرأة من جانب يف نفس الوقت
وجل
الذي نتحصـن فيـه بـــالعقل والحكمة وربّنا ع ّز ّ
يقولَ ﴿ :و َمن َي َّت ِق اللَّهَ َي ْج َعل لَّهُ َم ْخ َرجاً﴾(((.
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 - 1الطالق 2 :

17
األمن
والديمقراطية
لو أ ّن أحــدا ً أراد أن يخرج بتقييم موضوعي عن
واقع الحــال يف بالدنا عىل صعيد الواقع الســيايس
فإنّــه لن يســتطيع أن ينفي باملطلق أنّــه ال توجد أيّة
تغيريات إيجاب ّيــة ،ولك ّنه عىل الجانب اآلخر أيضاً لن
ميكنه الجزم بأ ّن ما هو موجود من متغ ّيـــرات يكفي
للميض بالبالد قدماً للخروج من أزمات معقّدة وكبرية
من املمكن أن تغرق البلد -ال ســمح اللّه -يف د ّوامات
مــن ردود الفعل التي قد تعصــف بالجميع من دون
استثناء.
وبعيــدا ً عــن مســألة التفــاؤل أو التشــاؤم فإ ّن
األحداث املتســارعة التي حصلــت يف الفرتة املاضية
ميكن أن متثل إرهاصات قــد تدخلنا إىل مراحل قد
يرتضيها البعض وقد ال يرتضيها البعض اآلخر ،ولك ّن
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الحكمة تدعونا إىل رضورة أن نفتح نافذة عىل العقل،
فنستثري يف نفوســنا الجوانب الخ ّيـــرة من أجل أن
نتقاىض إىل الحق والعدل والضمري بدالً من االنفعال
والترصف بحالة من االرتجال واالستهداف من خالل
االســتقواء بالعوامل املاديّة التي بــدالً من أن تق ّرب
املســافات ستصنع الحواجز وتولّد حاالت من الجفوة
والصدود واملزيد من انعدام الثقة.
إ ّن أســوأ مــا يف العمل الســيايس هــو أن تصل
األطراف إىل طريق مســدود يف العملية السياســيّة،
وأخطــر داء ميكن أن يُبتىل به واقع ســيايس هو قلّة
الحيلــة أو ضعفها يف إيجاد املخــارج ووضع الحلول
للخروج من املآزق التــي تقف عائقاً يف وجه العمل ّية
السياسيّة ،حيث إ ّن ذلك قد يؤدي إىل تشكّل قناعات
ال سمح اللّه -بأ َّن التعاون أو الحوار أو التواصل هيقضايــا غري ذات أهمية ولن توصــل إىل نتيجة ،وقد
تتحــول القناعات يف مراحل متقدمة إىل رؤى تغذّي
الوضع العــام ليس بالرضورة من خــال التلقني أو
التوجيه بل رمبا من خالل املامرسة الخاطئة للتعاطي
مــع العمل ّية السياســ ّية التي ينبغــي أن يت ّم املحافظة
عىل أصول قواعد اللعب من خاللها وصيانة األعراف
والحدود من خالل جميع الفرقاء من دون استثناء.
وليك نحافظ عىل أصول اللعبة السياس ّية ينبغي أن
يكــون الهاجس األمني بعيدا ً عن تدخالت غري مربرة

ألنّه ال مكان له فيهــا ،أ ّما أن «يُحرش» األمن يف ّكل
صغرية وكبــرة وتحت دعــاوى املحافظة عىل األمن
واالســتقرار أو املحافظة عىل النظام فإ ّن هذا له أثر
عكيس متاماً ،فبدالً من املحافظة عىل االستقرار فإ ّن
األمور ســوف تزداد سوءا ً وتعقيدا ً ،ذلك أل ّن السياسة
حاكمــة عىل األمــن وليــس العكس فإذا مــا تغريت
املعادلة وأصبــح األمن حاكامً فإنّه لــن يوجد هناك
أمن ولن توجد سياســة أيضاً وهي مسألة تحتاج إىل
تأمل وإىل مراجعة حسابات وتقييم للمواقف بدالً من
االرتجــال األمني الذي يحصل من دون مســاءلة أو
مراجعة،ألننا جعلنا الســيايس مق ّيدا ً ومك ّبالً ومحاكامً
من خالل األمــن بدالً من أن يكون الســيايس رقيباً
ومحاســباً لألمن حتّى ال يتجــاوز الحدود والضوابط
كام يحصل عندنا غالباً يف أكرث من واقعة إىل درجة
أن األمور تدفع باتجــاه التأزم والتوتر من جديد مع
أ ّن أصل القضية قد انتفى أو شارف عىل ذلك.
إ ّن التحــول إىل واقــع دميقراطــي لــه تحدياته
وصعوباتــه والجميــع يعي هــذه الحقيقــة ولكن ما
ينبغــي لنا أن نصل إليه هو وضع قواعد وأصول لهذا
التحول حتى ال نجد أنفســنا كلّــا واجهنا تحدياً يف
واقعنا الســيايس نشكك يف بعضنا البعض واألسوأ أن
نشــكك يف الواقع املوجود هــل فعالً أن ما عندنا هو
دميقراطية أم ال؟.
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والحــال أنّه ينبغي لنا كلّام واجهنــا تحدياً جديدا ً
أن نضــ ّخ املزيــد مــن ثقافــة الدميقراط ّيــة ونعزز
ذلك مبعالجة أيّة مشــاكل تنشــأ نتيج ًة للمامرســات
الدميقراط ّية باملزيد مــن الدميقراط ّية وليس املنع أو
التقييد أو التكبيل ،فقد يكون من يتولّـــى مســؤولية
األمــن له مربراته وهواجســه التي قد تصــ ّور له أ ّن
الدميقراط ّية قد تؤدي إىل الفلتان أو عدم االنضباط،
ولكن هذه املربرات والهواجس ال ينبغي أن تتحول إىل
«كوابح» النطالقة الدميقراطيّة قد ت ُشــ ّوه صورة هذه
االنطالقــة وبدالً من أن تعزز ثقــة الناس وتعاطيهم
اإليجــايب قد تجعلهم يفقدون الثقة وبالتايل يديرون
ظهورهم أليّة مبادرات إيجابية.
إ ّن علينــا أن نتكامــل مع هذا العــامل من حولنا
خصوصاً اإلضاءات التي أوصلت غرينا من املجتمعات
املتقدمة إىل ما وصلت إليه من تقدم بفضل احرتامها
لشــعوبها وثقتها بهم ،فكــا أنّه ال ميكن لنا أن نكون
منغلقــن عىل الصعيد االقتصــادي فإنّه ال ميكن لنا
أن نكــون منغلقني سياســ ّياً وفكريّاً حتى نتع ّرف عىل
توصل إليه اآلخرون فنكمل من حيث انتهوا
أفضل ما ّ
إيجابــاً ،وقد قال أمري املؤمنــن« :يف التجارب
علم مستحدث»(((.
بعيدا ً عن أيّة حساســ ّية ال ينبغي للدولة أن تقحم
 - 1نهج البالغة  -الحكمة رقم 24

األمن يف قضايا ليســت من شــأنه وتــرك القضايا
السياســ ّية للمختصني يف ذلك إذا ما كنا جادين يف
صياغة واقع دميقراطي ســليم ،أ ّما االستقواء باألمن
ووضعه يف الواجهة عند ّكل قض ّية فهو يعني باختصار
استبدال مفهوم الدميقراطيّة املعروفة يف عامل اليوم
مبصطلــح آخر قــد يكون «أمنوقراطيــة» وميكن أن
يسجل لنا كعالمة مسجلة باسم بلدنا.

105

كيف يصل الناس إىل رشاكة حقيقية يف
القرار بينام ال زال هناك من يشكّك يف
وطنية املواطن الذي يعيش عىل أرض
هذا الوطن ويتعاطي معه عىل أنه مصدر
خطر تجب محاربته وتطويقه؟!

18
بين
صياغة الوعي
وصناعة األمن
أل ّن صياغــة الوعي بحاجة الســتثارة العقل فإنّنا
نســعى لتســليط الضوء عىل القضايا املتعــددة التي
يعيشــها الناس من أجل تقليب األمور واستقبال وجوه
اآلراء ليك يتكل لدينا رأي يتم ّخض من خالل تضارب
اآلراء املتعــددة وتقابلهــا لعلّنا نصــل إىل رأي حكيم
وراشــد يدعم املســرة الوطنية من أجــل خري البالد
والعباد ،وعندما نتحدث عن األمن فألن األمن قضيّة
مه ّمــة لنمو جميع األمم والحضارات ،وال يختلف أحد
عىل أ ّن األمــن من الرضوريات التــي ال غنى عنها،
أي دولة هشّ ــة وضعيفة أمام الدول
ومن دونه تصبح ّ
األخرى التي تطمع يف السيطرة وبسط النفوذ.
و األمــن يجــب أن يحقــق نوعــن مــن األمان
لألوطــان :األمــان من الــدول الغازية واملســتعمرة،
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واألمــان من املشــاكل التــي تعرقل تطــور البلد من
الداخــل ،ولــي يتحقق األمــن الخارجــي ال بد من
تحقيــق أرقى مســتويات األمن الداخــي ليك تزخر
الدولــة باملتط ّوعني الذين يدافعــون عن بلدهم األم
وليــس بلدهم باإلعــارة أو االســتعارة ،أمــن الدولة
الداخيل يســتوجب متتّع الجميع مبطلــق الحريّة يف
جميع مجــاالت الحياة ،فالحريّة هبــة وهبها الخالق
وجل لنا ،وجاء يف القرآن الكريم ﴿ َوقُلِ الْ َح ُّق ِمن
ع ّز ّ
(((
َّربِّك ُْم َف َمن شَ ــاء َفلْ ُي ْؤ ِمن َو َمن شَ اء َفلْ َيكْفُر﴾  ،فإذا
كان ات ّخــاذ الخالق إلهاً خيار اإلنســان وليس فرضاً
عليه فكيف إلنســان مثله مثل بقية ّكل النوع أن يفتي
بحدود غري معقولة للحريّة؟.
يقــول الرئيس األمرييك جون ادامــز أ َّن «أفضل
أي دولة هو املســاحات األمن ّية التي
اختبــار لحريّــة ّ
ت ُعطى للشــعب والســ ّيام لألقلّيات» ،فعندمــا يُعطى
النــاس حريّاتهم ،يســتطيعون التعبري عــا يريدون
وهكــذا ســيتقلّص عــدد املعارضني ألنّهــم يتمتعون
أي دولة ســوف
بحريّاتهم ،وبالتايل فإ ّن النظام يف ّ
أي مشــاكل ممن يدعون باملتم ّردين ألنّه
يتخلّص من ّ
أي يشء يتمردون عليــه ،عندما تبدأ الدولة
ال يوجــد ّ
جديّاً باالهتــام بأمن املواطن مــن جميع النواحي
االقتصاديّة فال يضطــر إىل الدخول يف مأزق مايل
 - 1الكهف 29 :

يف ّكل صغــرة وكبرية يف حياته املعيشــيّة ،والناحية
الفكريّة فالجميع يع ّبـــرون عام يريدونه دون إعطاء
أفضل ّيــة لفئة معينــة أو طبقة محــددة يف املجتمع،
والحريّة السياســ ّية حيــث متارس الدولــة بأجهزتها
أنشطتها بشفافيّة وبأوراق مكشوفة للجميع فال خوف
أو حواجز بني املؤسسات و الناس .عند تحقيق جميع
أصعــدة األمن تصبح الدولة يف حــال من التناغم و
االنســجام وتكون بعيدة ّكل البعــد عن االحتقانات و
املشاحنات بني الناس يف الجولة الواحدة.
مــن النواحــي امله ّمة يف تحقيــق األمن الداخيل
العمــل عىل بناء عالقة احــرام و محبة متبادلة بني
جميــع املك ّونــات االجتامع ّية التي متثّـــل الناس يف
بغض النظــر عن أيّة انتــاءات مذهبيّة أو
بالدهــم ّ
عرق ّيــة أو طبق ّية ،وهذه العالقــة ممكنة الحدوث إذا
ما ت ّم تب ّني هذه الرؤية من خالل ترسيخ ثقافة واعية
قامئة عىل املامرسة الســليمة عىل ّكل األصعدة وليس
من خالل شعارات جوفاء ال أثر لها عىل أرض الواقع،
ومن خالل قوانني تجــرم التجاوزات و«التطاوالت»
أي كان.
و«التعديات» التي تحصل من ٍّ
علينا أن نتب ّنى ثقافة سياس ّية راقية ترتقي إىل أن
أي نقد أو مطالبة بحق يشكل نوعاً
ال يرى البعض أن ّ
مــن أنواع الخطر ،ألنّه إذا حصل ذلك فإ ّن الخطر ال
يأيت إال ومعه الخوف مــن الخطر ووقعه ،وحينذاك
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فــإ ّن األمور قد تأخــذ طابعاً آخر ،يقول الفيلســوف
والكاتب اإلنجليزي ادموند بريك أنّه «ليس هناك ق ّوة
قادرة عىل ســلب البصرية والعقــل والحب بقدر ق ّوة
اإلحســاس بالخطر» ،فحتّى الحيوانات تصبح أقرب
إىل الجنــون عندما تثور بســبب الخــوف ،فهل نتّبع
خطاهــم أم نتعلم من التاريخ اإلنســاين للحضارات
الراقيــة و املتقدمة؟ وهذه مصيبــة ألن الناس دامئاً
يثقــون بالنظام ولكــن أما آن األوان لــي نرى ح ّباً
يحــوي الناس وحضنــاً يدفئهم ويطعمهــم ويجعلهم
عزيزين يف بيتهم الذي حمل أجدادهم و أسالفهم؟.
الب ّد مــن التخلص من عقدة الخــوف من اآلخر
والســ ّيام أ ّن اآلخر هنا هــو املجتمع والنــاس الذين
يشــكلون الوطن ،التخلّص من الخوف يعني اإلصغاء
إىل املشــاكل ،يعنــي تف ّهم الناس مبا لهــم وعليهم و
معاناتهــم والعمل الدائم عىل تبديل األحوال الســ ّيئة
إىل األفضل دومــاً ،تبديد الخوف يعنــي العمل عىل
املســاواة بني الجميــع يف جميع املجــاالت والفرص
يف الدولة واعتامد مبدأ الكفاءة فوق ّكل الوســاطات
والتدخالت ونظم املحاصصة والتقاســم غري العادل،
فاألمن قد تكون كلمة قصرية تتكون من ثالث حروف
فقط ولك ّن تشعيباتها غري منتهية ومتشابكة ألنّها أه ّم
عصب يف جسم الدولة.
وترســخت هذه
إذا صــار لألمن هــذه األبعــاد ّ

الثقافة الواعيــة التي ه ّمها راحة وســكينة املواطن،
تصبح مســؤولية األمن جمع ّية وليســت مقصورة عىل
وزارة محــددة أو نــاس مع ّينني ،عندمــا ينعم جميع
الناس باألمن والسالم فإنهم سيتسابقون إىل إقصاء
املخ ّربني ألمنهم ،كام أنّهم سيتبارون يف الدخول يف
جميع مياديــن الدولة األمن ّية ليك يحافظوا عىل هذه
النعمة الثمينة ،وسوف يوجدون أفضل الحلول الدامئة
والجذرية التي تساعد عىل بسط األمن وتحقيق راحة
الجميع ،عندهــا لن تضطر الدولة إىل اســترياد أي
دخــاء لحامية دولة قــد ال يرون فيهــا أنّها مت ّدهم
بصلة أو بلغة أو تاريخ أو حســب أو نسب ،فاألمن من
الوطن إىل الوطن ،من الشــعب وإىل الشعب ،األمن
منى ّكل الناس ولك ّنه أمن يحمل أســمى معاين الحب
والتضحية والسالم.
نتم ّنــى أن يبقــى األمن ثوباً يح ّبــه الناس عندما
يرونــه ،ولباســاً يرمــز للمواطنــة الرشيفــة والحب
والسالم الذي ينعم به الجميع ،نحن جميعاً نصبو إىل
أمن يحوي يف طيات وجهه دفء األب الحنون واألم
العطوف ،أمن يحقق االستقرار والرفاهية لجميع أبناء
هذا الوطن الغايل.
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إذا تحول القانون إىل معيق ومق ّيد
ومك ّبل لحركة اإلنسان وإبداعاته فهو
ليس بقانون وإنّ ا استبداد واستغالل بشع
مهام تل ّون ومتظهر بألوان أو مظاهر قد
يتصور البعض أنّها تعطيه رشع ّية وق ّوة،
ولكنه ليس أكرث من خداع ووهم كبري ال
يبني مجداً وال تنمية وال دميقراط ّية ّإل إذا
كانت دميقراط ّية من رمال..

19
األمن
والديمقراطية
مرة أخرى
ال ّ
أي مجتمع
شــك أ ّن وجود األمن واالستقرار يف ّ
ركيزة أساســ ّية ،ورمبا يكون ذلك مام ال يختلف عليه
اثنان ،فاألمن الذي يحفظ السالم والتوافق يف البلد
هو مطمح وطني يتمحور حولــه الجميع ،ولكن غالباً
ما نرى بعــض املنظّريــن الذين يزكّــون نظريّاتهم
مبرئيات غري ســليمة تعمل عىل تعطيل سري التطوير
الدميقراطي يف البلد.
يع ّرف قاموس أكســفورد األمن عىل أنّه «التحرر
من الخطر والخوف والشك والقلق» ،و ترتادف كلمة
«أمــن» مع «الثقة» و«الســامة» ،من التعريف نرى
أ ّن األمــن ال يتعاكس مع الحريّــة ألنّه نوع من أنواع
التحرر.
ومــن جهة أخرى ت ُعــ ّرف الدميقراط ّية يف نفس
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القامــوس عىل أنّها «نظام ســيايس يتفق فيه الناس
عــى حكومــة ويكون الشــعب والحكومــة فيها عىل
توافق» ،وتعني أيضاً حكــم األغلب ّية أو املجتمع الذي
يحكــم نفســه بنفســه ،ويف املعنــى العــام ترتادف
الدميقراطيّة مع «الحرية» و«آراء متعددة» ،لذا نرى
أ ّن املصطل َحــن ال يصطدمان عند مفرتق طرق بقدر
ما يتّفقان عىل نقطة التحرر.
الدميقراط ّيــة كــا نفهمهــا هي وجــود أطياف
وآراء مختلفــة يف بلد واحد وتحــت نظام يقبل هذه
التعدديّــة وهذا هو التنــ ّوع ،فالتعدديّة هي التي مت ّد
النظــام بالق ّوة والخيارات الالمحدودة ،وال ّ
شــك أ ّن
البالد مت ّر مبرحلة تحول نســبة إىل الســنني السابقة
يف مرحلة تكميم األفواه وحقبة أمن الدولة ،وشهدت
الســاحة السياس ّية هذه التحوالت من تقدم يف حريّة
الرأي والتعبري والصحافة إىل قيام الجمعيات ووجود
الربملان -مع تحفّظاتنا عليه -هو دليل عىل وجود حالة
من التح ّول يف التطوير الدميقراطي.
ولكن هناك حقيقة مه ّمة يجب االنتباه لها وعالجها
قبل فــوات األوان ،هذه الحقيقة هــي وجود تزييف
لبعض املفاهيم واملصطلحات ،وأهمها فكرة «األمن»،
يف األســبوع الفائت زعمت الصحــف أ ّن أحد أفراد
قوة األمن قد قُتل من قبل بعض املواطنني ،فاعتربت
القضية فائقة الخطورة عــى األمن ،بينام قُتل ثالثة

مواطنــن يف ظــروف غــر طبيعية خــال الفرتة
املاضية ،ومات عدد من املرىض بســبب أخطاء ط ّبية
يف العام الســابق ومل نرى هذا االستنفار األمني مام
يطرح سؤاالً مهامً :هل األمن يف البلد يعني «السالمة
والثقة والتحرر من الخطر»؟ ومبا أننا يف بلد يطمح
لتحول دميقراطي ال ّ
شك أ ّن الناس يتساءلون هل أ ّن
الجميع متساوون يف قضية األمن؟.
قد يقــول البعض أ ّن هذا إجــراء وقايئ ومؤقت،
ولكن ملاذا يكون مؤقتاً وطويل األمد؟
يرى بنجامــن فرانكلــن أ ّن «الذيــن يض ّحون
بالحريّــات امله ّمة من أجل أمن مؤقت ال يســتقون ال
األمن وال الحريّة».
وإذا أردنــا أن نتعاون من أجل تحقيق األمن علينا
أن نقوم أوالً بتعريف األمن و ثانياً تعريف املتســ ّببني
متتص املشكلة
باختالل األمن وثالثاً وضع الحلول التي ّ
وليس الحلــول التي تخدر لفرتة قصــرة ال تلبث أن
تؤ ّدي إىل انفجار ال بد منه.
حالياً األمــن يف املجتمع مصطلــح غري مرغوب
فيــه ألنّه يعني الخــوذات ودخول البيــوت من دون
اســتئذان ،ولكن يجــب أن يصبح األمــن صورة عن
الثقة يف الشــعب ،صــورة عن حب الدولة لســامة
الناس ،صورة عن حرص الدولة عىل أرواح وأعراض
النــاس ،وهذا يحتاج إىل تفاعــل من الطرفني ولكن

115

116

عىل ممثيل األمن أن يكونوا منوذجاً وتجســيدا ً ملعاين
األمن الســامية والراقية وليس معاين األمن الطائشة
واالنفعال ّية.
االنتقــال من املفهوم القديــم لألمن إىل املفهوم
الحضاري لألمن يتطلّب قدرا ً كبريا ً من الجديّة وليس
مغازلة النــاس بإنجازات دميقراطيــة ترتأس أعمدة
الجرائــد والصحــف ،األمن يجب أن يكــون موجودا ً
لحامية الجميع كام أنّه موجود للسهر عىل راحة الناس
وحاميتهــم وضامن ســامة البالد ،يجــب أن تكون
العالقــة عالقة احرتام وليس عالقــة تعايل واحتقار
يحب األمن واألمان واالســتقرار
وازدراء ،فالجميــع ّ
يحق لفئة أن تزعــم حرصها عىل
والســام ولكــن ال ّ
األمــن بينام هــي يف الواقع تجعل األمــن ردا ًء آخر
لفرض الق ّوة والقمع.
األمن يحقّق التحرر والثقة والســام وهذا يؤسس
للدميقراط ّيــة الســليمةّ ،إل إذا كانــت الدميقراط ّية
التي نريدها هــي الدميقراطيّة التي أحلّتها الواليات
املتحــدة يف العراق فهــذا أمر آخــر ،فالدميقراط ّية
التي ننشــدها هــي دميقراط ّية اإلســام الذي كان
من أكــر املجتمعات أمنــاً واســتقرارا ً وأعني بذلك
دولة الرســول ،ومل يختلف األمر يف عهد اإلمام
عيل حيث أنّه تعايش مع الخوارج ومل يبدأ بقتال
أحد ّإل إذا ما اعتدي عليه.

عندما يشعر الناس بأمان وبأنّهم موضع الثقة يف
النظام وأنّهم مر ّحب بقضاياهم بجديّة وبأنّهم املرتبة
األوىل يف ّكل خطــوة فلن يكون هناك نقمة عندهم،
بل إ ّن ّكل املآخذ إذا ما كانت موجودة أصالً ســتزول
وســتمتصها الحريّة التي تســمح للجميع بالتعبري عن
آرائهم وأفكارهم.
ألي جهة أن تفرض وجود تعارض
ختامــاً ،ال ّ
يحق ّ
بني األمــن والدميقراط ّية بينام ال نســتطيع إرســاء
قواعد أحدهام دون اآلخر.
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ينبغي أن نتجاوز مرحلة السلطة التي
تدفع باتجاه التسلط والهيمنة من خالل
ق ّوة وصالحية سلطة الطائفة أو العرق
أو الحزب أو األنا ..وليك نتجاوز ذلك
فإنّنا بحاجة إىل تشكيل الدولة القامئة
عىل :تداول ّية الرأي من أجل صياغة وعي
اجتامعي من جانب..
وعىل تداولية السلطة من أجل بناء وطن
قوي من جانب آخر..

20
القبول
بالتحوالت
الديمقراطية
ال ّ
شك أ ّن رياح التغيري السيايس واالجتامعي التي
عصفت بالعــامل وال تزال تركت أثارا ً كبرية عىل عامل
اليوم رمبا يراهــا البعض إيجابية بينــا ينظر إليها
البعض بســلبية ويقف البعض يف حالة حذر وترقب،
ولكن يبــدو أ ّن التداعيات واالرتــدادات ملوج ورياح
التغيري مل تنته بعد ،وما حصل مؤخرا ً من تحوالت يف
االنتخابات األمريكيّة حيث وصل «أوباما» األفريقي
األصل إىل ســ ّدة الرئاســة األمريكية يف بلد كان يف
الزمن الغابر يتاجر باألفارقــة ويعتربهم عبيدا ً ليس
لهم حقوق كبقية النــاس ،إ ّن ما حصل هو دليل عىل
اســتمرار هذا التأثري ويقودنــا هذا إىل الحديث عن
أهــ ّم تداعيات وتأثــرات رياح التغيــر وهي قضية
الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان.
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إ ّن الدميقراطيّة ليست مجرد شعار أو عنوان بقدر
ما هي ثقافة ومامرسة وأداء يف السلوك اليومي عىل
جميع األصعدة يف البيت ويف الشــارع ويف املدرسة
والجامعــة ويف الوظيفــة ويف املرافــق األخرى من
سياســة واقتصاد وحتّى الرياضة ،وهذا يستدعي أن
تكون هناك قابل ّية واســتعداد نفيس ومســليك لتح ّمل
تبعات القبــول بالتح ّوالت الدميقراط ّيــة التي تعطي
الفرصة للجميع ليكونوا عىل قدم املســاواة يف الرأي
واملوقــف واتّخــاذ القــرار ،ومتنح الجميــع من دون
اســتثناء مســاحة إلثبــات الوجود من خــال تكافؤ
الفرص كحق ليس ألحد الحق يف احتكاره لنفسه دون
اآلخرين.
وعندما يت ّم الرتايض بني الناس يف مجتمع واحد
عىل مضمون الدميقراط ّية ولو يف مفردة بسيطة أول ّية
كام يُع ّبـر عنها يف العبارة املشهورة «إ ّن الدميقراط ّية
تعني حكم الشعب للشــعب» فإ ّن هذا يحتّم عىل من
يرتــي ذلك أن يبــدأ التح ّول مع هــذا املفهوم يف
داخله أوالً من خــال العمل عىل تغيري منط التفكري
واالرتقــاء به ليك يقبل اآلخريــن يف مجتمعه كرشكاء
أصيلني يف حق القرار مــن دون « ِم ّنة» أو «فوقية»
كــا ينبغي تغيري النظرة إىل هــؤالء الناس إىل أنّهم
أصبحوا رشكاء وليســوا مجــ ّرد رعايا «قارصين» يف
فهمهم وهم بحاجة ليك «يداروا» و«يساســوا» حتى

نهاية عمرهم.
إ ّن للدميقراط ّية ثقالً وضغطاً كبريا ً عىل املرتاضني
بالعمل بها وعليهم أن يتح ّملوا هذه الرضيبة ويدفعوا
الثمن ،وقد ال تكون هي النظام األفضل لحكم الناس
ولكــن إذا ما ارتضوها فإ ّن «مســاوئ» الدميقراطيّة
مهام بلغت أفضل بكثري من «محاسن» الديكتاتوريّة،
وال ينبغي أن يضيق البعض ذرعاً باملناخات التي تأيت
بها الدميقراط ّيــة من حريّات ترتبط بالرأي والتعبري
والعقيــدة وحقوق إنســانيّة ،مع العلــم أنّه توجد يف
اإلســام  100نوع من الحريّــات تح ّدث عنها املرجع
الديني اإلمام الراحل السيد محمد الشريازي «قدس
رسه» يف كتابــه الق ّيم «الحريات يف اإلســام» ،وما
حصل من ترصيح لوزير الداخليّة يف حديثه بأنّه يف
إطار تنفيذ القانون ومن منطلق التوعية والتنبيه عىل
إثر قيام عدد من املواطنني من أعضاء مجلس الن ّواب
والجمعيات السياس ّية باملشاركة بحضور اجتامعات أو
مؤمتــرات أو ندوات يف الخــارج أو االلتقاء مبمثيل
دول أجنب ّية أو منظّامت أو هيئات أجنب ّية بغرض بحث
األوضاع والشؤون الداخلية ململكة البحرين باملخالفة
للقانون مســتدلّ ً عىل ذلك بنص املــادة ( 134مكررا ً)
من قانون العقوبات.
إ ّن هناك تخ ّوف لدى املتابعني واملهتمني أن تكون
الدولة قد بدأت تضيق ذرعــاً بحالة االنفتاح وهناك
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خشــية من أن ال تتحمــل الدولة وجــود دميقراطيّة
يتوفــر فيها مناخ مــن حريّة الــرأي والتعبري ،ومن
جانب آخر يخىش املراقبون أ ّن العجز الواضح وفشل
سياســات الحكومة يف احتواء األزمات الكبرية التي
تعصــف بالبلد من فقر واضح ومتييز فاضح وتجنيس
حل مشــكلة اإلسكان والقيام بإصالحات
وإخفاق يف ّ
يف الوضــع املعيــي وتخبط عىل الصعيد الســيايس
فيام يرتبط بتطوير النظام السيايس من أجل مواكبة
املتغيّـــرات العاملية فيام يرتبــط بدميقراطيّة حقيقيّة
تجعل من الشــعب رشيكاً أساسياً يف الحكم كل ذلك
جعل الحكومة تتخبط يف تعاطيها مع الواقع السيايس
الذي مل تستطع مجاراته أو احتوائه.
وال ّ
شــك أ ّن الناس يتساءلون هل أنّنا نعيش واقعاً
دميقراط ّياً أم أنّنا ال زلنــا يف طور التأهيل واإلعداد
كشعب يف نظر الدولة؟
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21
الحرية
دعامة التغيير
قد ال تكــون النزعة إىل الحريّة املوجودة عند ّكل
إنسان كافية لبقائه حرا ً إذ إ ّن عليه أن يعمل جاهدا ً ليك
يحافظ عىل هــذه الحريّة أمام التحديات واملصاعب
اليوم ّيــة عىل ّكل صعيد ،ويف حديث لإلمام عيل
يقــول« :أيّها الناس إن آدم مل يلد عبداً وال أمة وإن
الناس كلّهم أحرار»((( ،وهي بال شك تأكيد كبري عىل
أ ّن الحريّة حالة إنسانيّة أصيلة ولكن املشكلة أ ّن هذه
الحالة تواجه تهديــدات دامئة ،حيث إ ّن الضغوطات
أو املغريات وضعف اإلرادة تشــكّل خطرا ً عىل حرية
اإلنسان وربّـام يفقد البعض حريّته من دون أن يشعر
حتّى بذلك.
وال ّ
شــك أ ّن الحريّة متثل محورا ً مهامً يف تكوين
 - 1بحار األنوار  -ج  - ٣٢الصفحة ١٣٤
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شــخصيّة البــر وتؤث ّر عــى منط تفكــره وحياته
وصيانة كرامته اإلنسان ّية ،وليس من املبالغة يف يشء
إذا قلنــا أن ّللحرية تأثريا ً كبريا ً عىل إبداع اإلنســان
وعطائــه وقدرتــه عــى التعبــر عن نفســه بصورة
حقيقيّة ،ولذلك فإ ّن اإلســام كديــن اعترب أ ّن حريّة
بأي حال
اإلنســان عطاء إلهي ال ينبغي التنــازل عنه ّ
من األحوال بل وحتّى فيــا يرتبط بالعقيدة والدين
فإ ّن اإلســام جعل األمر باختيار اإلنســان يف قبوله
وجل يف
مــن دون أي ضغط أو إكراه فقــال ربّنا ع ّز ّ
ي ال ُّرشْ ــدُ
القرآن الكريم﴿ :الَ إِكْ َرا َه ِف الدِّ ِ
ين َقد تَّ َب َّ َ
ِمــ َن الْغ َِّي َف َم ْن يَكْ ُف ْر بِالطَّاغ ِ
ُــوت َويُ ْؤ ِمن بِاللّ ِه َف َق ِد
ْاس َت ْم َسكَ بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْق ََى الَ ان ِف َصا َم لَ َها َواللّهُ َس ِم ٌيع
يم﴾((( ،وحتّى بالنسبة إىل الرسول األكرم فإ ّن
َعلِ ٌ
مه ّمته األساس ّية هـي اسـتـثـارة العـقـول والتـذكـيـر
نت ُم َذكِّ ٌر ،ل َّْس َت
وجلَ ﴿ :ف َذكِّ ْر إِنَّ َا أَ َ
فيـــقول ربّنا ع ّز ّ
َعلَ ْيهِم بِ ُ َص ْي ِطرٍ﴾(((.
ومع أ ّن اإلســام بطبيعة الحال رشّ د هذه الحريّة
فلم يجعلها مجرد اســتباحة مبعنى أن يقوم اإلنسان
لكل رغبــة من دون اإلحســاس الواعي
باالســتجابة ّ
باملســؤولية ألنــه أراد أن يجعل اإلنســان متم ّيزا ً عن
بقيّــة املخلوقات حيث ك ّرمه ربّنــا ورفعه درجة عالية
 - 1البقرة 256
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وجلَ ﴿ :ولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنــا بَ ِني آ َد َم
مــن خالل قولــه ع ّز ّ
ْب َوالْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن الطَّ ِّي َب ِات
َو َح َملْ َنا ُه ْ
ــم ِف ال َ ِّ
َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم َع َل كَ ِثريٍ ِّم َّمــ ْن َخلَ ْق َنا تَف ِ
ْضيالً﴾((( ،إلّ
أ ّن اإلسالم أمر باملحافظة عىل هذه الحريّة واحرتمها
أيا احرتام ،ويف هذا الشــأن يقول اإلمام عيل:
ّ
(((
«ال تكن عبد غريك وقد جعلك اللّه ح ّراً» .
وليك يحافظ اإلنســان عــى حريّته فإ ّن عليه أن
يتحرر من ّكل خــوف أو رهبة أو طمع فهذه العوامل
قد تقيّد اإلنســان فتجعله مكبّالً مــن الداخل وما مل
يكن اإلنسان ح ّرا ً يف داخله فلن يعرف طعم الحريّة،
ويف هذا الشــأن يشــر اإلمام عــي إىل حقيقة
ها ّمة حيث يقول« :ال يســر ّق ّنك الطمع وقد جعلك
اللّه حراً»(((.
كام أنّه ما مل يكن اإلنســان عزيزا ً يف داخله فلن
يكون ح ّرا ً ،وهــذا يقودنا إىل كيف ّية البناء االجتامعي
الــذي ينبغــي أن نتبنــاه يف رؤيتنا ونظرتنــا للواقع
السيايس حيث إ ّن النظام السيايس الذي يفكّر يف بناء
وطن عزيز قادر محصــن تجاه األخطار والتحديات
فإ ّن عليــه أن يبني إنســاناً حرا ً كرمياً مســتقالً من
خــال تلبية حاجاتــه ومتطلباته وتحقيــق طموحاته
 - 1اإلرساء 70
 - 2نهج البالغة :الكتاب .٣١
 - 3غرر الحكم١٠٣١٧ :
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ضمن دائرة القانون واملؤسسات التي ينبغي أن تقوم
لكل
عىل النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص يف نظرتها ّ
الناس ،حتى ال يتصارع الناس عىل املكاسب واملصالح
الشــخصية وال يتحركــون ضمن دائرة الــذات واألنا
فيعيشــون يف حاالت من النزاع والتقاتل بدالً من أن
يعيشــوا يف دائرة التكامل واإليثار والتقاسم ،وال ّ
شك
أ ّن النظام الســيايس يتح ّمل مســئولية االرتقاء بأبناء
مجتمعه إىل مصــاف املجتمعات املتقدمة أو إبقاءهم
ضمن دائرة الجمود والتخلّف ،وذلك من خالل تعزيز
الثقة بأنفسهم وعدم سلب حريّاتهم أو التجاوز عليهم
ســواء من خالل الرتهيــب أو التخويف أو من خالل
الرتغيب واإلغراءات التي قد تســلبهم حرياتهم من
حيــث يشــعرون أو ال يشــعرون ،وهو مــا يؤدي إىل
الخمــول واالنكفــاء عندنا بينام يعيــش اآلخرون يف
األنظمة املتقدمة اإلبداع والعطــاء ،ومعلوم أ ّن الثقة
واالنطــاق يف رحاب آفــاق العلم واملعرفــة والعمل
والتنمية بحاجة إىل أرضيّة متينة تنطلق عليها وتستند
إليها وهذه األرض ّية هي الحريّة التي متى ما ســلبت
فإنّك تحكم عىل اإلنسان بالتعطيل والتقييد والتكبيل.
إ ّن الشــعور بالثقــة يتع ّزز عند النــاس من خالل
تأمــن حقوقهم الطبيعيّة يف الحيــاة الح ّرة الكرمية
من دون م ّنة أو ضغط ومن شعور بالغنب أو إحساس
بالنقــص وهو مــا يؤدي إىل أحد أمريــن :إ ّما وجود

أناس متذمرين وســاخطني ورمبا ناقمني ،أو وجود
أنــاس متزلفــن ومتملّقــن ،ويف كال الحالتني فإ ّن
هــذا األمر ال ينتج مجتمعاً ســويّاً وقادرا ً عىل التنمية
والتقدم ،ولذلك فإ ّن ما نــراه اليوم من أزمات تعرب
يسء من وقوف الناس عىل طوابري
عن نفسها بشكل ّ
اإلســكان يف انتظار غري مربر لبيت يعيشون فيه أو
فقر معييش أوصل الناس إىل حالة اســتجداء لعالوة
غــاء بني أن تصل أو ال تصل ،وبني غياب لســواحل
بالدهــم وأراضيهم ،وفــوق ّكل ذلك ال يــرى الناس
أ ّن لهم فرصة يف الرشاكة السياســ ّية التي توفر لهم
إمكان ّية تحصيــل الحقوق والنهــوض ببالدهم ،ومن
الطبيعــي أ ّن عدم تحقــق ّكل هذه املطالب يســاهم
بشــكل أو بآخر يف االستنقاص من حريّة الناس وقد
يح ّط من كراماتهم ال سمح اللّه.
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إنّنا بحاجة إىل ترسيخ ثقافة سياس ّية واعية
ونزيهة قامئة عىل قيم الدين واألخالق
واألعراف اإلنسانية النبيلة ح ّتى نستطيع
الخروج من أتون الرصاعات والنزاعات
وحاالت الشك..

22
التغيير
االجتماعي ً
أوال
ليــس التغيري مطلوباً لذاته بقــدر ما هو مطلوب
للوصول إىل األفضل والعمــل عىل االنتقال من حال
يسء إىل حســن ومن حســن إىل أحســن ،وهكذا ال
ّ
تتوقف عملية التغيري ألنّها ســ ّنة كون ّية ال يستطيع أحد
أن ينكرهــا ،وليك يتحقــق التغيري فإنّنــا بحاجة إىل
قراءة واعية وإرادة قويّة؛ وهذا يدفعنا لقراءة التاريخ
من خالل متابعة النامذج الناجحة التي استطاعت أن
تع ّبـر عن نفسها من خالل تغيريات حقيق ّية سواء عىل
صعيد األفراد أو املجتمعات.
وتأيت سرية الرسول األكرم هذا النبي العظيم
لتمثّــل منوذجاً راقيــاً يف عملية التغيــر االجتامعي
واألخالقي والســيايس الذي قام بــه عىل الرغم من
التحديــات الكبــرة التــي واجهت مســرته املباركة
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حتّى قال« :مــا أوذي نبي كــا أوذيت»((( ومع
ّكل الصعوبــات التي كانت تعرتض الرســول يف
طريقه ّإل أنّه استطاع أن يرتك تأثريا ً كبريا ً وبصامت
واضحة عىل ذلك املجتمــع الجاهيل حتّى أ ّن أعداءه
مل يســتطيعوا أن يأخــذوا عليــه مأخــذا ً واحدا ً فيام
يرتبط بفضائل األخالق والصفات الحميدة التي كان
يتّصف بهــا ،وإنّنا اليوم مدعــوون للتوقّف عند
هذه التجربة الرائدة عىل ّكل صعيد من أجل الوصول
إىل تغيري حقيقــي يف واقعنا إذا كنا جادين فعالً يف
الســعي وراء التغيري الذي تتنافــس اليوم حوله أكرب
املجتمعات املتق ّدمة من أجل أن تحقق السبق وتحافظ
عىل موقعها يف الريادة والتقدم.
إ ّن أكــر تح ّدياتنا تكمــن يف الواقع االجتامعي
الــذي يعاين مــن نواقص وخلل بحاجــة إىل إصالح
وترشــيد يك نتمكّــن من بنــاء نظام ســيايس قادر
عــى العطاء واإلبداع؛ ذلك أن التغيري الســيايس هو
عمليّة تابعة للتغيــر االجتامعي فام مل يرتقي الناس
اجتامع ّيــاً يف منط تفكريهم وســلوكهم ومعامالتهم
فإنّهم لن يتمكّنوا من بناء نظام ســيايس يتمحورون
حوله ويعملون من أجل صيانته واستمراره.
إ ّن من يقرأ ســرة الرســول األكرم يجد أنّه
قــ ّدم مناذج عمل ّيــة وح ّية ،وليس هذا فحســب وإنّ ا
 - 1مناقب آل أيب طالب  -ج  - ٣الصفحة ٤٢

ذات طبيعية تعليميّة تتّســم بالبساطة والعفوية ولك ّنها
يف نفــس الوقت تحمل مفاهيــم عالية يف مضمونها
وتطبيقاتها فارتقى بالناس إىل حالة أخالق ّية ســامية
مــن خالل تعاطيهم مع بعضهم البعض ،وأعطى نكهة
خاصة وذوقاً عالياً يف سلوك الناس وهذا ما أثر يف
املجتمع ،حيث أن الرســول األكرم مل يكن مج ّرد
صاحب نظرية وإنّـام كان يحمل معه مرشوعاً تغيريا ً
تجســدت معامله من خالل السلوك الرفيع الذي كان
يتّصف به الرسول.
بــر بها
وأحــد هــذه املعــامل األخالق ّيــة التي ّ
الرســول وجسدتها شــخصيته املباركة هو قيمة
املســاواة بني الناس وعدم الرتفــع عليهم من خالل
الحديــث النبــوي الرشيف« :الناس ســواء كأســنان
املشــط»((( ،وكان الرســول ال يرتفع عن التعامل
مــع أحد القريب والبعيد ،حتّى إنّه كان يبدأ من يلقاه
بالســام والتحية وال يستنكف ذلك حتّى مع الصبيان
والصغــار قائالً « :لتكون ســ ّنة مــن بعدي»(((،
وكان إذا لقي أحد من أصحابه ابتدأ هو بنفســه
بـــاملصافحة ،وكـان يجلـــس حيث انتهى بـه املجلس
مــن دون مت ّيز عىل غريه ،بل إنّــه إذا دخل عليه أحد
كان يؤثــره عىل نفســه بالوســادة التــي تحته
 - 1ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤
 - 2بحار األنوار  -ج  - ١٦الصفحة ٢١٥
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فــإن أىب أن يقبلها عزم عليه حتّــى يفعل ،حتى قيل
فيــه« :كان فينا كأحدنا» ،ومع أ ّن اللّه ســبحانه
وتعاىل أعطاه منزلة عظيمة مل ولن يبلغها أحد ّإل أنّه
كان أكرث الناس تواضعاً ،وعلّم الناس اإليثار والعطاء
والتفكــر يف اآلخرين قبل التفكــر يف الذات حتّى
تحب
قال« :أحبب أخاك املســلم ،وأحبب له ما ّ
لنفســك ،واكره له ما تكره لنفســك» وهذا ما يبني
قــوة الرتابط بني أبناء املجتمع الواحد ،حيث يشــعر
الناس بالسواســية والتكافل والتعاضد بدالً من حالة
األنان ّيــة والتفكري يف الذات عىل حســاب اآلخرين،
يسء ينعكس
وهــذا مــا يــؤدي إىل وجــود ســلوك ّ
يف الثقافــة السياســ ّية واالقتصاديّــة فتطغى حاالت
االنتهازيّــة واملصلحيّة ،وبدالً مــن تنافس الناس يف
االلتــزام بالقيم والفضائل فإنهم ســوف يتصارعون
عىل املصالح واملكاسب الشخص ّية الض ّيقة التي تؤدي
إىل ضيق أفق يف التفكري والسلوك.
وهــو ما تعرب عنــه الحاالت السياســيّة يف عامل
اليوم التي ال تفكّر ســوى يف نفسها ومصالحها تحت
مــررات واهية وضعيفة ،وإن غلفــت ذلك أو أطّرته
بإطار القانون وما أشبه فيؤدي ذلك إىل وجود حالة
الطبقيّة يف املجتمع ،ويستغل ّكل فرد نفوذه يف تسهيل
ومترير مكاسبه الذات ّية من دون التفكري يف اآلخرين.
جسده السلوك
بينام يرضب لنا التاريخ مثاالً راقياً ّ

والــذوق الرفيع للرســول األكــرم نبينــا محمد
يف إيثــاره اآلخرين عىل نفســه إىل درجة أ ّن زوجته
عائشــة تروي عن حال الرسول فتقول« :ما شبع
محمد من خبز شعري يومني متتاليني ،ولو شاء
لفعل ولك ّنه كان يؤثر عىل نفســه» ،أليس هذا درســاً
بليغاً يف بناء نظام ســيايس يعت ّز به الناس يفكر فيه
املسئولون وأصحاب النفوذ يف أضعف فرد يف املجتمع
قبــل أن يفكروا يف أنفســهم؟ ويفكر فيــه أصحاب
الســلطة يف تأمني حارض الناس ومستقبلهم بدالً من
التفكري يف حالهم وزيادة ثرواتهم؟.
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إنّ عىل الرسال ّيني أن ير ّبوا أنفسهم عىل
الخيارات الصعبة ما داموا قد اختاروا
طريق «ذات الشوكة»..
عليهم أن يجعلوا من الحق عنوانا
لحياتهم يف ّكل قض ّية ،ومي ّيزوا أنفسهم
باملواقف املبدئية والحضور الفاعل يف
جميع الساحات من دون تردد أو ضجر
ألنّ االستثامر الحقيقي لحياتنا يكمن
يف العطاء وااللتزام بالحق والدفاع عن
املحرومني واملظلومني

23
نحو
ثقافة التغيير
تلعــب صياغــة الوعــي دورا ً كبــرا ً يف االرتقاء
باملجتمعــات؛ حيــث يســاهم يف االرتقاء مبســتوى
التفكري عند النــاس ويفتح آفاق التفكري والتطلع من
أجل التح ّول ،والعمل دامئاً من أجل األفضل ،والتكامل
يف األداء والســلوك االجتامعي والســيايس ،ولذلك
فإ ّن الســعي من أجل الصدارة والريادة عىل مختلف
األصعــدة يبقى هاجســاً كبريا ً عند األمــم الطموحة،
وهــو حق مرشوع ومتــاح يف نفس الوقــت للجميع،
ولكــن الفــرق يكمن يف من يحمل املرشوع ويســعى
وراء تحقيقه فيصنع الفارق بينه وبني اآلخرين ،وهي
قض ّية ينبغي أن تســرعي االنتباه والتفكري يف حالنا
وموقعنا بني األمم ،والدور الذي ميكن أن نلعبه عىل
أكرث من صعيــد فيام لو اخرتنا وذهبنــا وراء قضية
الصدارة والريادة وهذا يســتدعي أن نســلط الضوء
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عــى قضايانا مــن دون أي مجامــات أو خوف أو
خجل.
إ ّن الحقيقــة امل ّرة -والتي قد تكون مؤملة -هي أنّنا
نعيش عىل هامــش العامل ورمبا أقّل من ذلك ،ورمبا
خدمتنا حالة العوملة أو التواصل الكوين يف عامل اليوم
عرب شبكات «النت» العمالقة أو الفضائيات ولكن يف
حدود أن يعرف البعــض أنّنا نعيش عىل هذا الكوكب
ليــس ّإل ،والحال إنّه ينبغي أن نعمــل عىل أن يكون
لنــا دور يف عامل اليوم وليس مجــ ّرد متف ّرجني عىل
مرسح األحــداث يتابعون ص ّناع األحداث والقرارات،
وهــذا يقودنا إىل الحاجة لبنــاء أرض ّية تفكري ترتقي
بواقــع الحــال عندنا إىل واقــع جديد يتب ّنــى عملية
التغيري وتكــون لديه القدرة عىل تحمل تبعات التغيري
ومتطلباتــه ،وخاصة فيام يرتبط باملشــهد الســيايس
الذي بات اليوم ميثّل نقطة الضعف الرئيســ ّية وحجر
أي عمل ّيــة تغيري ،حيــث ميكن مالحظة
الزاويــة يف ّ
الفارق الكبري بيننا وبني املجتمعات املتقدمة يف هذا
الجانب،فالجميع هناك يســعى نحو التغيري واالرتقاء
والحكومات تعمل عىل ذلك واألفراد واملؤسسات حتّى
بات التغيري ثقافة دامئة وركيزة أساســ ّية من ثوابت
العمل السيايس.
وعىل الرغم من كوننا ننتمي إىل دين عظيم يحفّز
الناس ويســتنهض هممهــم من أجــل التغيري ،حيث

وجل هذا األمر،ويتوجب عىل الناس أن
يبارك اللّه ع ّز ّ
يبدؤوا أوال حيث يقول ربنا ع ّز ّ
وجل يف ذلك ﴿إِنَّ اللّهَ
َيواْ َما ِبأَنْف ُِســهِم﴾((( إلّ أ ّن
َي َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى يُغ ِّ ُ
الَ يُغ ِّ ُ
اآلخر هو من تب ّنى هذه الثقافة بينام بقينا نحن نعاين
من جمود وانكفاء ال مربر له.
إ ّن عملية التغيري تتطلب شــجاعة ولكنها يف نفس
يتخل
الوقت تتطلب تضحيات كبرية؛ حيث ينبغي أن ّ
البعض عن التعصب لشخصه أو بنات أفكاره واعتبار
ذلك من املقدسات التي ال ينبغي املساس بها ،وربّـام
تتحــ ّول بعض األعراف والتقاليــد يف مجتمعاتنا إىل
أمور أشــبه بـ«دين» والعيــاذ باللّه وهو ما يؤ ّدي إىل
حاالت االستبداد والطغيان سواء عىل الصعيد الرسمي
للحكومات واألنظمة أو حتّى عىل الصعيد االجتامعي
يفس حالة الجمود التي تعاين منها
ال فــرق ،وهو ما ّ
مجتمعاتنــا ،وبينام تدفع قيم الدين الســامية الناس
للســر والســعي يف األرض واقتحام آفاق الســاء
والبحث عن املعرفة والعلم ﴿أَ َفل َْم يَ ِسريُوا ِف ْالَ ْر ِ
ض
ُوب َي ْع ِقلُونَ ِب َها أَ ْو آ َذانٌ َي ْســ َم ُعونَ ِب َها
َف َتكُونَ لَ ُه ْم ُقل ٌ
ُوب الَّ ِتي ِف
َفإِنَّ َها َل تَ ْع َمى ْالَبْ َصا ُر َولَ ِكن تَ ْع َمى الْ ُقل ُ
الصدُ ورِ﴾ ((( ،وبينام كانت فلسفة بعث األنبياء 
ُّ
مهمتهم العظيمة هي استثارة عقول الناس وكام
وأحد ّ
 - 1الرعد 11:
 - 2الحج 46:
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عرب عن ذلك اإلمام عيل حيث يقول يف ســياق
حديثه عن هدف انبعاث الرسل « : ليستأدوهم
ميثاق فطرتــه ،ويذكّروهم منيس نعمته ،ويحت ّجوا
عليهم بالتبليغ ،ويثريوا لهم دفائن العقول»(((.
وليــس هذا فحســب ،فقد أشــارت آيــات القرآن
الكريــم تقريبا ( )250مرة إىل دور التذكرة ،وهو دور
عظيم يف حياة البرش حتّى سمي القرآن الكريم ذكرا ً،
كام ســمي الرســول األكرم محمد  بالذكر ،حيث
وجلَ ﴿ :و َما ت َْســأَلُ ُه ْم َعلَ ْي ِه ِم ْن أَ ْج ٍر إِنْ
يقول ربنا ع ّز ّ
(((
ني﴾ َ ﴿ ،وإِنَّهُ لَ ِذكْ ٌر لَّكَ َولِ َق ْو ِمكَ
ُه َو إِالَّ ِذكْ ٌر �لِّلْ َعالَ ِم َ
َو َس ْو َف ت ُْســأَلُونَ ﴾((( .إنّنا بحاجة إىل أن نتب ّنى ثقافة
التغيري التــي تقوم بصياغة وعي تغيــري يع ّزز ثقة
النــاس بأنفســهم وبقدراتهــم وإمكانيّاتهــم ،وليك
نكون قادرين عىل ذلك تــأيت الحاجة إىل تضحيات
حق الناس واحرتام
كبرية الب ّد مــن تقدميها تبدأ من ّ
حريّاتهم ورغباتهم وال تنتهــي عند حفظ الكرامات،
وحــق النــاس يف الرشاكــة السياســيّة واالقتصاديّة
ّ
والوطن ّية معنى ومضموناً ال شكال وصورة ،وهي أمور
بحاجة إىل نقاش طويل وبحث مستمر ،ولكن من سار
عىل الدرب وصل.
 - 1نهج البالغة  -الخطبة رقم 1
 - 2يوسف 104:
 - 3الزخرف 44:

24
قابلية التغيير
بين الشعب
والسلطة
عىل رغــم ّكل التعقيــدات التي تحيــط بالعمل ّية
ظل
االنتخاب ّيــة ومــا ميكن أن تحقّقه مــن نتائج يف ّ
القيود املفروضة عىل املجلس النيايب ّإل أنّه ميكن أن
نســتوحي بعض الحقائق من خالل تداعيات املرحلة
الحال ّية والحراك الســيايس الذي تشــهده البالد من
خالل املظاهر االنتخاب ّية.
وميكن لهذه الحقائق أن تساهم يف صياغة منط
التفكري لدينا عــى طريق االرتقــاء مبجتمعنا إذا ما
انفتحنا عليها بشــكل متج ّرد بعيدا ً عن أيّة حساس ّية أو
حديّة يف التعاطي.
أوالً :كشــفت املرحلة عن قابلية كبرية لدى الناس
لــي يتح ّولوا من موقف إىل آخر ،ورمبا ال تكون هي
وبغض
املــرة األوىل التي يقدم الناس فيها عىل ذلكّ ،
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النظر عن اختالف التقييــم لهذا التح ّول عند الناس
حيــث يراه البعض مرونة ،والبعض يراه تنازالً ،أو من
يراه حنكة سياس ّية أو أيّة مسميات أخرى ،ولك ّنه يعطي
داللة واضحــة أ ّن الناس يف بالدنــا ميتلكون قابل ّية
بكل أريحيّة
كبــرة للتعاطي مع األحداث واملتغــرات ّ
ومن دون أي تصلّب ،وهم عىل استعداد لالنفتاح عىل
مختلف الخيارات.
ومــع أن هذه التحوالت يف املواقف قد تكلّف مثناً
كبــرا ً عند التو ّجهات السياســيّة واالجتامعيّة إلّ أنّها
تتحمل ّكل ذلك.
لقد أثار قرار املشــاركة أو املقاطعــة لالنتخابات
النياب ّية جدالً كبريا ً يف الســاحة السياســ ّية وال يزال
كذلــك ،ولكن الناس اســتطاعوا إىل حد بعيد تجاوز
ذلك مــع احتفاظ غالب ّية النــاس بنظرتهم وموقفهم
من املجلس النيايب املق ّيد الصالحيات وكذلك القضية
الدســتورية ،ولكن املشــكلة تكمن يف جمود السلطة
وتصلّبهــا يف مواقفها من دون أيّــة مرونة ميكن أن
تخرج الواقع الســيايس مــن جموده وعجــزه ،وبدا
واضحــاً للمراقبني واملتابعني للشــأن الســيايس يف
البحرين أن السلطة هي من يتمسك مبوقف املقاطعة
يف الواقع الســيايس ،وأ ّن قابلية التح ّول يف املواقف
لديها بطيئة إىل حد بعيد.
إ ّن االرتقاء بالواقع السيايس للوصول إىل مصاف

الدميقراطيــات العريقــة يحتــاج إىل تقديم تنازالت
ظل واقع
كبــرة ورمبا ينبغي أن تكون متســارعة يف ّ
بالدنا الذي يعاين من أزمات غري طبيع ّية وليس هناك
مــن منترص أو مهزوم يف معركة االرتقاء ّإل الوطن،
فإ ّما أن ننرصه أو -ال سمح اللّه -نخذله أمام التحدي،
وقد ق ّدم الناس ما لديهم وبقي عىل السلطة أن تتعلم
من شــعبها أ ّن ّكل يشء قابل للتغيري فليس هناك من
مقــدس ال يطاله تغيري مــا دام من صنع البرش ،فهل
نتعلم من هذا الدرس؟
ثانياً :من يقرأ برامج املرشّ حني للمجلس النيايب أو
حتّى البلدي مبختلف توجهاتهم رمبا يصل إىل حقيقة
مؤملة وهي املســافة الكبرية بني الســلطة والناس ،إذ
تحتــوي هذه الربامج عىل قامئة طويلة من العناوين
التي تتحــدث يف ّكل يشء من فقــر وبطالة ومتييز
وفساد وقضايا دستورية وما أشبه.
وهذا يكشــف عن أحد أمرين :إ ّما أ ّن املرشّ ــحني
يبالغون يف وضع هذه القوائم الكثرية من العناوين،
أو أ ّن هذه العناوين املوضوعة يف برامج املرشّ ــحني
متثــل أزمات يعــاين منها النــاس فعــاً مل تعالجها
الســلطة ،وهذا يشء مؤمل ّ
ويدل عىل واقع ســيايس
فاسد يحتاج إىل ثورة إصالحيّة عىل ّكل األصعدة من
أجل معالجة هذه األزمات التي يتم الحديث عنها.
ثالثاً :يالحــظ املتابعون واملراقبــون الغياب غري
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املربر للتلفزيون يف القضية االنتخابيّة واالكتفاء بدور
خجول بدالً من تســليط الضوء عىل ّكل أبعاد العمل ّية
االنتخاب ّية ونقل نبض الشــارع عن رأيه إيجاباً وسلباً،
وهو ما يعترب أحد األمثلة الح ّية للمسافة الواسعة بني
السلطة والناس ،ومع أ ّن الصحف املحليّة تقوم بدورها
يف تغطية الشأن االنتخايب إلّ أ ّن التلفزيون ميكن أن
ينقلنا إىل الواقع العاملي يف قضية انتخابية ميكن أن
تتباهى بها السلطة عىل الصعيد الخارجي وميكن أن
تعطي مصداقية لها يف الواقع السيايس بغض النظر
عام نتّفق أو نختلف عليه يف ذلك.
وحتّــى ال نبقى «محليــن» يف تطلّعاتنــا ينبغي
علينــا االرتقاء إىل «العاملية» وهــذه االنتخابات هي
أحد الفرص لتســليط األضواء عىل ما لدينا من واقع
ســيايس واجتامعي وحتى اقتصادي ،وهكذا تستثمر
الكثري من الدول هذه املناســبات ولو إعالم ّياً ّإل إذا
كان هناك عندنا أشــياء ال نريــد أن تظهر للعامل وال
ظل
أتصور اآلن ويف القــرن الواحد والعرشين ويف ّ
العوملة عندنا يشء ميكن أن نخفيه.
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25
القانون
لسيادة الشعب
أم لسواد عيشه؟
يقول ســيرسو(((« :إ ّن مصلحة الشعب هي أقىص
يجسده القانون»((( ،لذلك نرى املجتمعات املتق ّدمة
ما ّ
تضع يف أولويّات تفكريها وسياساتها تطوير القانون
من أجل مصلحة املواطــن ،ذلك أ ّن املواطن هو نواة
املجتمع املدين واملجتمع هو الذي يشكل البنية التحتية
األساســ ّية ألي دولة ،فإذا ما أُلغي املجتمع فال معنى
لوجود الدولة أصالً .وال ّ
شك أ ّن التحدي األكرب الذي
أي دولــة يف العامل هو تنظيــم املجتمع وفق
يواجــه ّ
قوانني جيــدة تريض الناس من جهــة ومتكّنهم من
املساهمة بشــكل ف ّعال يف القرار وبالتايل يف تطوير
البلد ،فالقانون هــو عبارة عن مجموعة من األنظمة
Marcus Tullius Cicero - 1
Clayton, Edward. The University of Tennessee at Martin: - 2
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وفق منطق معــن يتّفق عليه مجموعة خرباء ،ويكون
الفيصــل والســيد يف جميع الحاالت التي تســتدعي
مشــورته وتطبيقه .وتختلف القوانني بحسب اختالف
الشعوب وتقاليدها وقيمها ،ولكن جميع األمم تشرتك
وتتجســد هذه املنطقة
يف منطقة مظلّلة يف القانون
ّ
يف نقــاط عدة وهي نفســها العوامل التي تجعل من
القانون قانوناً «جيدا ً» و«فعاالً».
النقطــة األوىل تكمن يف املرونة أو الرصامة التي
يجب أن يتمتّع بها القانون؛ ففي الحاالت التي يكون
فيها اعتداء أو هتــك للنفس أو العرض أو املال فعىل
القانون أن يكون صارماً.
ولكــن فيــا يتعلق بقوانــن الحريّــات يجب أن
يكون هنــاك مرونة وقابليّة للتغيري واالنفتاح وخاصة
أنّنا نعيــش يف القرن الواحد والعرشين حيث وصلت
الحريّات واملامرسات الدميقراط ّية إىل مرحلة متقدمة
جدا ً يف العامل املتقدم.
ولكن مع ذلك فإنّه من الظواهر املضحكة واملبكية
يف نفس الوقت هو استمرار امليول يف العامل املتخلّف
إىل التخطيط من أجل الســيطرة عىل حريّات الناس
وتكميم أفواههــم بقوانني غريبة من نوعها ،وعندما
يخطط أي نظام للســيطرة عىل الناس بالقانون فإنّه
يعطي رشع ّية وغطاء قانوين لالستبداد والتسلّط عىل
الناس ،ومع أنّــه ال يوجد خالف عىل أ ّن القانون هو

السلطة العليا للمجتمع ولك ّنه عندما يتح ّول إىل تسلط
عــى الناس فإنّه يصبح اســتبدادا ً حيث يصبح فارغاً
أي مصداق ّية أو محتوى رشيــف يحفظ للناس
مــن ّ
كراماتهم ويصون حريّاتهــم املختلفة .لذا فإنّه يجب
دامئــاً أن يصل القانون إىل التغيري مبا يتناســب مع
مصلحة الناس وليس مبا يتناسب مع مصلحة القامئني
أي نظام هم برش
عىل النظــام ،ألن القامئني عــى ّ
وبالتايل فإنّهم سريحلون عن مناصبهم خاصة إذا ك ّنا
نتحدث عن دولة القانون واملؤسسات التي تظل باقية
تغي األشــخاص الذيــن عليهم أن ال يفكروا
حتّى لو ّ
يف وضع قوانني عىل مقاســهم وحســب ما تقتضيه
مصالحهم.
ويف ما إذا مــا كان ينبغي أن يكون القانون مرناً
فإ ّن مرونته ينبغــي أن تكون مو ّجهة إىل خري الناس
وسعادتهم وليس من أجل ظلم الناس وتعاستهم.
يعتقــد الو تزو -وهو من حكــاء الصني القدمية
واملؤسسني للمدرسة الطاوية -أنّه كلّام زادت القوانني
ّ
أي دولــة وكلّــا «كانت دامئة وغري مســتحدثة
يف ّ
بحســب التغيريات كلّام كانت الدولة عرضة أكرث إىل
االختالسات والرسقة والظلم»((( والفساد بشكل عام.
نحن نرى يف ّكل يــوم يصدر قانون جديد يدعو
إىل تضييــق دائرة الحريّات التــي يتمتّع بها املواطن
The Quotations Page. www.quotationspage.com - 1
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عم يزعجه يف البلد ،بينام
من أجل أن يعبّـــر ويتكلّم ّ
ال نــرى قانوناً مســتحدثاً يضمــن للمواطن حقّه يف
املجاالت األخرى عىل الرغم من معاناة الناس نتيجة
لألزمات الحا ّدة التي تعصف بالبالد كالفقر والبطالة
واإلســكان والفســاد املايل والســيايس .ومن مشاهد
الكوميديا الســوداء التــي تكرث يف هــذه األيام أنّه
هناك بعض القوانني التي يُع ّجل يف تطبيقها قبل أن
تصدر بينام تُ ّرر الكثري من الرسقات والجرائم التي
متس الشعب بأكمله دون حساب ودون املرور مبحطة
ّ
القانون ،حتى أصبح للقانون مذهب جديد ال ســابق
املتحض والراقي حيث أنّه يذهب إىل
له يف التاريخ
ّ
تقليل مساحة حريّة املواطن و املجتمع بشكل عام.
أي قانون
النقطــة الثانيــة مه ّمة جدا ً يف نجــاح ّ
وتكمن يف القدرة التنظيم ّية املثمرة للقانون.
يرى ســيرسو -وهو ع ّراب الجمهورية الرومانية-
أ ّن «القانــون هو التنظيم ،والقانون الجيد يؤدي إىل
تنظيــم الناس بشــكل جيد ومثمر ،والقانون الســيّئ
يؤدي إىل الفساد والفوىض»((( .والجميع يعلم أ ّن البلد
وصل إىل مرحلة ليســت بسيطة من الفوىض والفساد
وهذا ليس خافياً عىل أحد ،فصار اإلنســان املناســب
يف املــكان غــر املناســب ،وصــارت معايــر تنفيذ
Clayton, Edward. The University of Tennessee at Martin: - 1
The Internet Encyclopedia of Philosophy www.iep.utm.edu

الحساسة واملصرييّة قامئة عىل
األشخاص يف املراكز ّ
املحاصصة والوساطة والتعيينات الرسمية بدالً من أن
تكون الكفاءة هي املعيار األول واألخري.
وعــى صعيــد آخر صــارت املنظامت اإلنســان ّية
تطالب بتحسني أوضاع العاملة األجنبية بينام املواطن
البحريني الرشيف تــداس كرامته ّكل يوم يف العمل
ويف الشارع وكلّه تحت مظلة القانون.
حتــى يف املجــاالت العلم ّيــة واألكادمي ّية صارت
الشــهادة ت ُشــرى وت ُباع ،والشــهادة الرخيصة وغري
املعرتف بها هي التي ت ُقبل يف السوق بينام الشهادات
املمتــازة تُرمى يف حاويات القاممة .وإذا ما أردنا أن
نحيص مظاهــر الفوىض يف البلــد فإننا نحتاج إىل
مجلدات لتدوينها وتوضيحها وتحليلها.
هذه الفوىض مــا هي إال نتــاج الوضع القانوين
الســ ّيئ وهنا توجد نقطة هامة تســتوجب التوضيح؛
فالجانب الســ ّيئ للقانون ليس القانون يف ح ّد ذاته،
ولكــن الخلل يكمن يف آلية تطبيــق وتطوير القانون
مــن جهة والخدمة التي يؤديهــا إىل الناس من جهة
أخرى ،وهذه يف الحقيقة هي املهمة الرئيس ّية للقانون
أي دولة يف العامل .فإذا كان القانون ال يخدم أو
يف ّ
يفيد املواطن فلامذا وضع من أساسه؟
يـعـتـقـــد الكـاتـــب القانــوين الشهـيـــر وليــم
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بالكســتون((( أ ّن للقانون عالقة وطيدة بقيم الشــعب
وبعواطفــه ،فالقانون مــا هو إلّ «تجســيد لعواطف
مهم للقانون
الشــعب األخالق ّية» ،وهذا يعطي بعــدا ً ّ
وهــو تق ّبله من قبل النــاس ألنّهم هم الذين يضفون
عليه رشعيّته ومصداقيّته يف الدولة.
أي قانون أ ّن يدرك أ ّن «للقانون فضيلة هي
فعىل ّ
الرحمة»((( بالناس ،و هــذا يعني أ ّن القانون موجود
من أجل خدمة الناس وتسهيل أمورهم وليس من أجل
اإليقاع بهم أو تكبيلهم معنويّاً أو مادياً.
وكل منهام
القســوة والرحمة صفتان متضادتــان ّ
تســتطيع أن تكــون املــرادف األول والصفــة املميزة
رشع األعظم يف هذا الكون هو الخالق
للقانــون .وامل ّ
وجــل ومن صفاتــه الرحمن والرحيــم والرءوف
ع ّز ّ
وجل
والعــادل ولكن ال نرى يف صفاته وأســائه ع ّز ّ
«القــايس» ويف هــذا أعظــم مثال للنــاس يف بناء
أنظمتهم وعالقاتهم وقوانينهــم .لذا نحن ندعو إىل
إضفــاء نكهة جديدة يف القانون ،وهـــي الرحمـــة
بـالنـــاس ومـداراتـهـــم واألخـــذ بـأيـديـهـم وليس
عليها.
فإذا كانت الغاية مــن وجود القانون هو املواطن
Wikipedia, The Free Encyclopedia - 1
www.en.wikipedia.org/wiki/William_Blackstone
Shakespeare, William. Measure for Measure - 2
.Act 2, Scene 2. Penguin: New York, 2002

ورفاهيّـته وراحته يصبح هذا القانون مثاالً يف جميع
الدول عىل التط ّور الســيايس والقانوين ،كام أنه يجد
رشع ّية ومصداق ّية لدى الناس فيتفاعلون معه بصدر
رحب ويعملون عــى تطبيقه حتّى من دون حســيب
ورقيب بدالً من أن يتعاملوا معه وكأنّه ســيف مســلط
عىل رقابهم ينتظر اللّحظة املناســبة فيعمل عىل قطع
أرزاقهم أو أعناقهم ال سمح اللّه ،فتأمل يا رعاك اللّه.
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إن املفارقة العجيبة أن القانون يف بعض
الدول يحمي حالة «اإلفراط» يف الحريات
بالنسبة إىل املساحات املتاحة للناس ،بينام
يف دولنا تكون املساحات املتاحة فيام
يرتبط بحر ّيات الناس محدودة ومق ّيدة
إىل درجة «التفريط» بحقوق الناس ومع
ذلك يحمي القانون حالة «التفريط»،
وهذا ما يدعوا للتأمل يف كلتا الحالتني.

26
الديمقراطية
و الشفافية
تعترب مسألة الشفاف ّية أحد أه ّم أخالق ّيات النظام
الســيايس والحكومــات التــي تتب ّنى منهج ّيــة دولة
القانون واملؤسســات ،ويُشــار إليها عــى أنّها ركيزة
أساس ّية يف قيام نظام سيايس جدير باالحرتام يسعى
إىل االرتقــاء والنهوض بالناس ،ولذلك ُوضعت كامدة
أساس ّية تد ّرس يف الجامعات العريقة من أجل صياغة
وعي سيايس متطور.
وتعــ ّرف جــودي نادلر مــن جامعة ســنتا كالرا
الشفاف ّية يف النظام السيايس عىل أنّها «قدرة الشعب
وســجلت وسياســات
ّ
رصفات
عىل النظر ومتابعة ت ّ
الحكومــة ،و يشــمل ذلك جميــع مؤسســات الدولة
أي دول
املال ّيــة واإلداريّة واالجتامعات التي تعقد مع ّ
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أو مؤسســات تكــون الدولة طرفاً فيهــا»((( .وهذا ما
يجعل الدول املتقدمة تط ّبق هذا النظام ضمن نهجها
السيايس ،ففي الواليات املتحدة األمريك ّية مثالً يوجد
قانــون يفرض عــرض امللفات الحكوم ّيــة إىل عامة
الشــعب طاملا أنّها ال تفــي أرسار الدولة إىل الدول
املنافســة أو املعادية لها ،كام أنّــه يوجد يف ّكل والية
قانون يح ّدد هذه الشفاف ّية.
فمثالً حادثة ســجن «أبو غريب» مــن الفضائح
ولكنها عرضــت للناس يف العامل بــأرسه وت ّم عقاب
املتو ّرطــن يف هــذه القض ّيــة ،وبقطــع النظر عن
تحفظاتنا عىل السياســات األمريك ّية فإ ّن املفتاح هنا
ألي تجاوز يف أجهزة الدولة
هــو وجود فكرة العقاب ّ
وهذا أمر رضوري للحد من اســترشاء الفساد ،فكام
تقــول الخبرية السياســ ّية مريم ســكوملان «الحكومة
التي ال متلك شفاف ّية يف نظامها تكون عرضة للفساد
أي حكومة أخرى ،فذلك يس ّبب غياب الرأي
أكرث من ّ
(((
العام للشعب يف اتّخاذ القرارات» .
والحــال أنّنــا كثريا ً ما نجــد متويهــاً للكثري من
قرارات وسياســات الحكومــة عندنا ،فمثــاً هناك
الكثري من األمور والصفقات التي ت ُربم يف الكثري من
القطاعات الحكوميّة وحتّــى يف القطاعات الخاصة
University of Santa Clara - www.scu.edu - 1
Bowling Green State University - www.bgsu.edu - 2

األخرى كاملؤسسات التعليميّة والرشكات املرصفيّة وال
أي يشء.
يعرف أحد عنها ّ
قصة إحدى الطالبــات الجامع ّيات
ال أزال أذكــر ّ
عندما ذهبت تســأل عن وثيقة ترشح سياسة مؤسسة
تعليميّة وقوبلت بالرفض عــى الرغم من أنّها كانت
مــن أجل أبحاث جامع ّية ال أكرث ،حتّى أ ّن الفتاة التي
قابلتها مل تعطها ال اســمها الكامل وال حتّى املســمى
الوظيفــي .هذه الحالة تعكس الصورة األكرب للمجتمع
الذي يعيش مغيّباً عن ات ّخاذ القرار ،بل هو مغيّب عن
ّكل يشء وكأنّه يعيش غريباً وهو يف بلده.
الشفاف ّية تعني أ ّن األوراق الرسمية تكون مكشوفة
للجميــع ،ووضع األوراق يف متناول يد عامة الشــعب
تعني أ ّن النظام ليس لديه ما يخفيه عن شعبه ،كذلك
تعني أنّه ال يوجد يشء يخاف النظام من كشفه.
ولو أنّنا طرحنا هذا الســؤال :ملاذا تغيب الشفاف ّية
يف نظامنا الســيايس؟ مــا هو تفســر غيابها؟ مثالً
أين ذهبت الـ %97من الســواحل املرسوقة ومن الذي
اســتوىل عليها وضمن أي قانــون؟ وكيف وصلنا إىل
أزمة اإلسكان الخانقة مع وجود هذه األرايض الشاسعة
يف بالدنا؟ ومن هو املســئول عن ذلك؟ وغريها من
األسئلة الكثرية التي تدور يف رؤوس الناس يوميّاً عن
سياسات التجنيس الغامضة وت َدنّـــي األجور والبطالة
وال تجد لها جواباً.
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هنالك تفســران لهذه األســئلة :إ ّما أ ّن الدولة ال
ترغب يف إرشاك الناس يف التطوير الدميقراطي يف
البلد ،وهذه مشــكلة كبرية ألنّه يعني أ ّن كالم النظام
عــن تطويــر البلد سياســ ّياً وتفعيل و إرســاء قواعد
الدميقراطيّة مج ّرد شعارات ال أقل وال أكرث ،والتفسري
اآلخر هو أ ّن النظام يخاف من كشــف الحقائق ألنّها
لن تكون مقبولة ،وهذا يعنــي أنّه هناك تجاوزات ال
يقبلها عامة الشــعب ويعتربها تع ّدياً عىل بلده وهويته
ووجوده.
إ ّن الحقيقة وإ ّن كانت م ّرة فالب ّد أن تكون الدولة
شــجاعة يف إظهارهــا واالعــراف بها ،فــإن كانت
أي
الحقيقة تكمن يف ارتكاب خطأ أو تجاوز من قبل ّ
شــخص مهام كان موقعه أو مؤسســة يف الدولة فال
رضر من االعتذار للناس عنها.
لقد دعا النظام إىل تفعيل الشفاف ّية ولك ّننا إىل اآلن
ال نرى شفاف ّية صحيحة ،وعندما تكون الشفاف ّية حرب
عــى ورق أو مزيّفة تكون غــر موجودة فعليّاً ،وهذا
يؤدي إىل غياب املحاســبة وغياب املحاســبة ســوف
يــؤ ّدي إىل ارتكاب العديد من التجاوزات وما أكرثها
يف بالدنا ،فمثالً الناس تقرأ وتسمع بتجاوزات تكتب
عنهــا الصحف أو يت ّم تداولها من خالل األحاديث أو
يالحظها الناس بشــكل فاضح عــى أكرث من صعيد
ولكن املؤسسات املعن ّية يف الدولة تكتب ترصيحاً ير ّد

عــى أصحاب التحقيق يف الجرائد ،وكأ ّن الحل يكون
بالحرب ومجرد الكالم وليس بالعمل والفعل.
وكحل إلرســاء وتفعيل الشــفاف ّية قامــت الدولة
بتفعيل فكرة الحكومة االلكرتون ّية وهي خطوة جيدة،
ولكنهــا بحاجة إىل تفعيل أكرث ،كام أنّنا ال نزال نعاين
من عقدة النظام تجاه االستجواب وهو تقليد برملاين
وحــق طبيعي للناس يف معرفــة الحقيقة ولكنه تقليد
ّ
معطل يف الربملان «املعطل» أصالً ،والخوف أن يصل
أي شخص يجلس يف كريس
الحال أن نرى الوزير أو ّ
االســتجواب يف الربملان ث ّم يعود إىل بيته وكأ ّن شيئاً
مل يكن ،حتّى أنّنا كثريا ً ما شاهدنا مسئولني يسافرون
أو يرتكون القاعة ألنّهم ال يقوون عىل إبداء أي تربير
للمساءلة.
حس املســؤول ّية عند
عندما تغيب املحاســبة يغيب ّ
املوظّفــن الكبار يف الدولة ،فلــو أ ّن الوزير الفالين
رسق ضاحية بأكملها ،أو لو أن املسئول الفالين تس ّبب
أي إنســان فامذا ســيحدث؟ بعض األسئلة
يف موت ّ
وبعــض الترصيحــات يف الصحف ثــ ّم توضع نقطة
النهاية وتنتهي القصة هكذا.
نقلت الصحف أن العمدة الســابق لوالية نيويورك
يف الواليــات املتحدة اســتقال بعد تردد الشــائعات
بوجود عالقة بينه وبني الرشطة لتسهيل حركة املافيا،
فاســتقال عىل الفور ألنّه يعلم متاماً أنّه لن يفلت من
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املحاسبة والعقاب.
املحاســبة مه ّمة جدا ً يف درء الفســاد واألخطاء،
يف عهد الرئيس األمريــي كارتر قام الرئيس بكتابة
رســائل اعتذار لجميع األمريكيني من أصول يابان ّية
أو صينيّة ألنّهم ُوضعوا يف مخيّامت احتجاز يف فرتة
الحرب العاملية الثانية وبعدها ببضع ســنوات ،وكانت
يعب
ّكل رسالة تحمل توقيع الرئيس وشيك مببلغ رمزي ّ
عــن االعتذار من خطأ ارتكبه رئيس أمرييك ســابق،
هذه الجرأة التي حملها كارتر جعلت منه بطالً قوميّاً
بغض النظر عن أخطائه واختالفاتنا
للواليات املتحدة ّ
مع سياساته.
الخطأ من طبع اإلنسان((( كام يقول املثل االنجليزي
وتجاوز القانون والفساد أمور تحدث يف جميع الدول
وعىل األصعدة كافة ،ولكن املحاســبة تكون موجودة
بسبب وجود الشفاف ّية يف الدول املتقدمة.
ولكننا ال نستطيع أن نع ّد أنفسنا كذلك ففي بالدنا
تتعطل املحاسبة ويكبل القانون ،مع أ ّن الناس تتحدث
عن الكثري من الفضائح والتجــاوزات ،وجميعها مت ّر
دون عقاب بسبب غياب الشفاف ّية.
ففي وزارة الرتبية هناك مد ّرسون استُقدموا من
لتخصصاتهم بصلة ،بل
الخارج يد ّرسون موادا ً ال متت ّ
إنّهم يُجلبون من دولهم وأماكنهم جاهزة ،وأبناء البلد
To err is human - 1

من أصحاب الكفاءات قابعون يف بيوتهم.
ورمبــا ال يزال النــاس يتذكّــرون الرسقة الكبرية
التي كتبت عنها الصحف قبل ثالث سنوات تقريباً يف
قض ّية املدير الذي كان يكسب راتبه الشهري دون حق،
وزعم أ ّن أحــد املتنفّذين كان رشيكاً معه ،ولكن ماذا
حصل؟ طبعاً ال يشء ،وال يشء أكرث مرارة من حقيقة
اليشء ،ألن هــذه العبارة ال تكــون إلّ عند اإلفالس،
وعندما تكون املؤسســة مفلسة فهي غري قويّة ،و لكن
عندما يكون عمل النظام مفلســاً يف املحاسبة ،فكيف
سنحقق األمن واألمان للمواطن الذي ينتظر الحامية
واالستقرار؟.
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يجب أن نعمل عىل
صياغة نظام سيايس لديه القدرة عىل
إنتاج الفرصة وجعلها متاحة بيد الناس
من خالل ثقافة راقية وأداء سيايس رفيع
يرتقي بالناس إىل األفضل ويجعلهم
يصلون إىل ما يحلمون به ،وليس من
خالل أداء ومامرسات قد
ترسق ح ّتى أحالمهم..

27
القانون
بين التشريع
والتطبيق
يف الــدول املتق ّدمة هناك ســعي دائــم من أجل
تحقيق كرامة املواطن وعمل دءوب من أجل الوصول
إىل االزدهــار و الرفاهيــة للبلد ،فــا يكتفي النظام
بوضع دســتور أو قانون من أجل مؤسسات الدولة بل
يذهب إىل وضع مجموعة بنود قانون ّية تحمي املواطن
أي من املؤسســات أو الدوائر
إذا مــا تحاملــت عليه ّ
الرســميّة ،فالدســتور يرشح وينظّم عمل مؤسســات
الدولة ومركز املواطن بالنســبة للدولة واملؤسســات،
املهمت والوظائف؛ فالسلطة الترشيع ّية
وفيه تقســم ّ
رع ،والتنفيذيّة تنفّــذ ،والقضائ ّية متارس أعاملها
تــ ّ
يف املحاكم.
ولكــن وجود الئحة مــن البنود مــن أجل حامية
املواطــن وإعطائه امتيــازات تجعله عزيــزا ً و قادرا ً

159

160

عــى العيــش الكريــم هو أمــر رضوري مــن أجل
حاميــة املواطنني ،وغالباً ما تكون هذه البنود مرفقة
بالدستور.
فعىل ســبيل املثــال هناك يف القانــون األمرييك
مجموعــة بنود تــ ّم وضعها من أجــل حامية املواطن
«يحق
يف الدولة ،فالبند الخامس مثالً ينص عىل أنّه ّ
للمواطن األمرييك االمتناع عن الكالم يف املحكمة أو
أي كالم سيقوله
أحس أ ّن ّ
يف ّ
أي تحقيق رسمي إذا ما ّ
(((
ســوف يؤ ّدي إىل تهديد حياته بالخطــر»  ،وهناك
العديد من البنود األخرى التي يتجاوز عددها مثانية
وعرشين بندا ً وهي بنــود قابلة للتجديد والتغيري بعد
أي بند.
مناقشات قضائ ّية تسعى إىل تحسني ّ
طبعاً هذه البنود شأنها شأن الدساتري ال ميكن أن
تكون مفيــدة بدون تفعيل والتفعيل يكون عادة نتيجة
لضغوطــات الناس من أجــل نيل حقوقهــا الرشع ّية
ومــن الســلطات املعن ّية أيضــاً حيث إنّهــا هي التي
متلك صالحيّات لنقل الدستور والقانون املكتوب من
األوراق إىل ح ّيــز التنفيذ ،وهي املســئولة عن الناس
التي تعطيها أهل ّية ومصداق ّية حكمها.
فالحكومــة الصالحة هي التــي تضع املواطن يف
أي قرار ،وتجعل
املرتبة األوىل يف اعتبارها عند ات ّخاذ ّ
The Fifth Amendment from the Bill of Rights - 1
The American Constitution

من راحة املواطن الهدف األول الذي تســعى جاهدة
الناس إىل
يف تحقيقه ،يقول رســول اللّه« :أ َح ُّب ِ
اللّه أنفعهم للناس»((( ،عندما يكون هناك إحســاس
بالرعاية واملسؤول ّية تجاه الناس تصبح الدولة مستق ّرة
أمنيّاً ألن أمن الدولة مرهون براحة املواطن.
القوانــن املوجودة يف أي مجتمــع مه ّمة جدا ً ،و
لكن الب ّد من إيجاد آل ّية لتفعيلها ،ومن أفضل الحلول
وأبســطها تجريم مخالفة هذه القوانني ،مثالً عندما
يكتب كاتب صحفي مقاالً ويُستدعى من أجل التحقيق
ميــس بالدولة يصبح هناك تناقض بني التحقيق
ألنّه
ّ
وبنــد الدســتور الذي يكفــل للمواطن حريّــة الرأي
والتعبــر ،يف حالة كهذه يجب أن يكون هناك قانون
يأخذ حق الصحفي من الجهات املســئولة التي أجرت
التحقيق ،عندما تصبح مخالفة الدستور جرمية يحكم
بغض النظر عن مكانة املجرم يف الدولة ،تصبح
عليها ّ
حقــوق الناس مكفولة بالنظام والنظام نفســه يصبح
فالكل متساوي من وجهة نظر القانون.
هو السيدّ ،
أي بلــد هي عدم
املشــكلة الرئيســة التي تواجه ّ
تطبيق الدستور بالشــكل السليم ،فالدستور والقانون
أي دولة
هي الســلطة العليــا التي تديــر البلــد يف ّ
متط ّورة ،عندما انجلت الغربة عن فضيحة ســجن أبو
غريب يف العراق ت ّم تقديم املتو ّرطني للمحاكمة عىل
 - 1جامع أحاديث الشيعة  -ج  - ١٣الصفحة ٣٩٩
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الرغــم من أنّهم يف الجيش ،فــا حصانة ألحد عند
مخالفــة القانــون ،ال زلت أذكر يف مــ ّرة من املرات
أحد أوالد أصدقايئ الذي استدعته الرشطة ،وفوجئ
أي ذنب غري أنه ســار بســ ّيارته قبل
بأنّــه مل يرتكب ّ
أحد املتنفذين يف الجيــش ،فهذا األخري ذهب وق ّدم
شــكوى زور بأ ّن هذا الشاب شــتمه ،ولوال ذكاء والد
الشاب لكان الشاب محبوساً .فأين القانون من هذه؟
طبعاً ،الفساد يف ّكل مكان ولكن عدم تفعيل القانون
وتجريم مخالفته يزيد من الفساد بشكل مدهش.
املخالفات القانونيــة كثرية يف هذا البلد وال نرى
حســابا عليها ،ونعني بذلك املحاســبة القانونية ،ففي
وزارة الصحة هناك الكثريون ممن قضوا ج ّراء خطأ
طبي قاتل وما أكرث األخطــاء القاتلة ،ولكن لو ت ُق ّدم
الجهات املســئولة يف الــوزارة للمحاكمة لكان الطب
يف حــال أفضــل بكثري مام هو عليــه اليوم يف هذا
البلد ،أل ّن الســكوت عن تكرار الخطأ خطأ أكرب ،كام
أنّه يعني عدم كفــاءة املوظف أو الطبيب أو املمرض
الذي يك ّرر نفس الخطأ ،ولكن غياب املحاســبة جعل
الذمة واسعة والضمري أصبح مخ ّدرا ً.
مــن جهة أخرى ،يجــب عىل الدولــة التدخل إذا
أي تهديد لحياة املواطنني ســواء من
مــا كان هناك ّ
الناحية الجسديّة أو املعنويّة أو البيئ ّية أو االجتامع ّية أو
السياس ّية ،يف عهد الرئيس األمرييك جون إف كنيدي

كانــت هناك حادثة فريدة من نوعها ،كانت الواليات
املتحدة من الــدول التي تعاين من التمييز العنرصي
والعرقي ،ولكن وبعد ضغوطات الشــعب املنحدر من
أصــول أفريقية بقيادة مارتن لوثر كينغ ،قرر الرئيس
تفعيل القانون يف مجال التعليم ،حيث و ألول مرة يف
التاريــخ األمرييك ذهب طالب من أصل أفريقي إىل
الجامعــة مع األمريكيني البيض وكان الرئيس قد أمر
وزارة الدفاع بالتدخل عند الالزم من أجل حامية هذا
الطالب ،وبهذا فعل كنيدي قانون املساواة يف الفرص
وعدم التمييز القائم عىل العرق أو اللون أو الدين أو
الجنس ،ومل يتوقف األمر هنا بل ال تزال هذه الدولة
التي ننتقدها دامئاً لكونها الدولة املسيطرة عىل العامل
تسعى من أجل تحقيق كرامة مواطنيها.
أقول ،من املهم وضع املواطن البحريني يف املرتبة
األوىل و فوق ّكل اعتبار ،و ّإل فإنّنا ال نستطيع أن نلوم
أي ترصف يقومون به ،األجانب يف هذا
النــاس عىل ّ
البلد كثريون وهم يتمتّعــون مبزايا ال يتمتع املواطن
حتى بنصفها ،فهل هذا يعنــي غياب الكفاءات؟ ملاذا
إذا ً تزداد البعثات الدراســ ّية للطالب البحرينيني من
الجامعات والدول األجنب ّيــة دون أمثالهم من الدول
يف املنطقــة؟ وملاذا يصبــح البحريني ناجحاً جدا ً يف
بلــد آخر بينام يكابد جميع أنواع الظلم يف بلده؟ ملاذا
نرى األجانب يجلسون وراء املكاتب امله ّمة بينام نرى
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البحرينيني يحرسون البنايات أو يطلبون الصدقة؟
أكتب هذه الكلــات ويف مخ ّيلتي الرجال الذين
يبيعــون املــاء عند ضاحية الســيف وهــي من أغنى
املناطــق ،لو كان وجــود غري البحرينيــن من أجل
الخــرة فهذا ســبب وجيه ،ولكن مــا أكرث املوظفني
دون أيّــة خربة تذكر ،وهذا ســببه عدم وجود قانون
تكافؤ الفرص واملساواة بني الناس ،لذا فإنّه بات من
الــروري إذا ك ّنا جادين فعالً يف الســعي من أجل
تحقيــق التقدم يف هذا البلد فإنّــه ينبغي العمل عىل
تحقيق أمرين مه ّمني:
أوالً :جعل املواطن البحريني يف املرتبة األوىل يف
ّكل يشء ويف ّكل مكان يف البحرين ويف املؤسســات
البحرينيّة يف الخارج.
ثانيــاً :تجريم مخالفة القانون والعمل عىل تفعيله
دوماً.
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28
الثقة
حاجة ملحة
كثــرا ً ما يرت ّدد يف وســائل اإلعــام ترصيحات
تعب عــن رغبة جديّــة يف تطويــر النظام
ووعــود ّ
السيايس يف بالدنا ،ولك ّننا ال نلمس هذه الجديّة عىل
الصعيد العميل وربّـام لو كان هناك وضوح أكرث عند
النــاس مبا يجري الســتطاعوا املســاهمة يف إضفاء
بعض النســائم اإليجاب ّيــة والحيويّة يف صياغة نظام
سيايس يتمكن من مواكبة النظم السياسيّة يف العامل
املتحض باالستفادة من تجارب اآلخرين.
ّ
إذ إ ّن زيادة املســاحات املتاحة للتعبري عن الرأي،
ومتكني حريّــة التعبري من الفعل ،واتّخاذ القرار عرب
اإلطارات املختلفة سوف يجعل النظام السيايس عندنا
يضاهي وينافس األنظمة الدميقراط ّية يف عامل اليوم.
إ ّن من أه ّم النقاط التي يجب الرتكيز عليها وغرسها
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أي نظام ســيايس هو موضوع الثقة والشــفافيّة
يف ّ
بني دوائر النظام والناس.
يقول توماس جيفرســون« :التطور الســيايس يف
الحكومــة هو نتيجــة للنمو الفكــري يف املجتمع» و
يقصد بهــذا أنّه كّلام كانت املســاحة الفكريّة املتاحة
للناس أوسع يصبح النظام أكرث حضارة ،أل ّن الحكومة
و الســلطة يف النهاية تتشــكّل من أفــراد جاؤوا من
املجتمع.
ولــي يعطي النظام مســاحة واســعة يف التعبري
عن الــرأي يجب أن ميتلك ثقــة ذات درجة عالية و
قويّة يف الناس؛ حيث إ ّن حريّة التعبري والدميقراط ّية
ال ميكــن فصلهام عن مســألة الثقــة يف الناس ويف
تطلّعاتهم وأهدافهم وطموحاتهم .ومع أنّنا نعيش يف
القــرن الواحــد والعرشين فإ ّن النــاس يف بالدنا ال
تــزال تجهل املوازنة الفعل ّيــة للدولة مثالً ،أو ال تعرف
بشــكل واضح عن أرباح كربيات الرشكات ،بينام نرى
املتحض كتباً تُشــرى وت ُباع سن ّوياً وت ُكتب
يف العامل
ّ
بالتفصيل عن ّكل شــاردة و واردة فيام يتعلّق برصف
أمــوال الرضائب مثالً .فام املانــع أن منتلك تفاصيل
مامثلــة؟ وملاذا توجد هــذه الحواجــز والحجر عىل
املعلومات بني النظام والناس وكأنّهم ليســوا من أهل
هذا البلد؟.
إ ّن الثقة بني النظــام والناس تعطي للناس فخرا ً

باالنتامء الوطني وشــعورا ً بأهميتهــم كـ«بحرينيني»
يف وطنهم.
إ ّن تنميــة الثقــة عند النــاس بحاجــة إىل حالة
تراكم ّية من خالل مامرســات سياســية تعــود بالنفع
عــى الناس وتالمس تحقيق اآلمــال والتطلّعات ،ومع
بكل حركة أو تغيري إيجايب
أ ّن الناس يحســنون الظن ّ
فإ ّن األمر بحاجة إىل أن تكتمل معادلة الثقة بغرســها
يف دوائر النظام تجاه الناس و خاصة يف املؤسسات
التــي ترتبط بحاجاتهم املعيشــيّة والتنمويّة ،حيث إ ّن
هنالك العديد من القضايــا العالقة التي تح ّولت إىل
أزمات رمبا بعضها مســتفحلة بسبب نقص الثقة عىل
أكرث من صعيد كأزمة السكن والبطالة والتمييز.
إ ّن الثقة عندما توجد فهذا يعني أ ّن الناس سوف
تعتاد عىل املصارحة واملشــاركة يف التغيري والتطوير.
أي قض ّية
فمثــاً عندمــا يكــون هناك تكتّــم عــى ّ
سياســ ّية واقتصاديّة معينة فإ ّن العديد من الشــكوك
ستســاور الناس ،وكلّام زاد التكتّم فإ ّن املشكلة ستظل
عالقة وســوف تزداد حجامً .بينام عندما يفصح عنها
بالتفاصيل املتعارف عليها فإ ّن هذا يعطي للناس قدرا ً
من املشــاركة يف املتابعة واملسائلة والتصحيح إذا لزم
األمر ،فيعطي ذلك ق ّوة يف أداء النظام السيايس من
خالل املشاركة الشعب ّية.
ومن املهم دامئاً أن يكون العمل السيايس واضحاً
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ليك يفهم النــاس الغاية واألهداف املرج ّوة فيتفاعلوا
معها بشكل إيجايب.
فكــا أ ّن املناظرات السياســ ّية مثالً التي تســبق
االنتخابات تع ّرف الناس بالربنامج و السياســة التي
أي مرشــح ،وما نجــده يف الدول
ســوف ينتهجهــا ّ
املتقدمــة دميقراط ّياً مناذج ميكن أن يت ّم االســتفادة
منها.
والب ّد من اســتمرار عملية التواصل الجاد واملثمر
بني أطراف النظام الســيايس والنــاس لزيادة الثقة
و الشــفاف ّية .الثقة والشــفاف ّية هي مفاهيم بســيطة
وتحقيقها ليس باألمر الصعب ،ولكنه يحتاج إىل إرادة
جا ّدة وإىل نظام يسعى إىل التطوير فعالً.
إ ّن الجميع يعلم أنّه عىل صعيد املعامالت يف حال
أي طرفني فإ ّن األمر يؤول إىل أن
انعدمت الثقة بني ّ
تنقطع العالقة بينهام؛ ولكن عندما نكون أمام معادلة
يكون الناس طرفها األول والنظام والســلطة الطرف
الثاين فــإ ّن انعــدام الثقة يؤدي إىل ســخط الناس
وغرقهم يف محيط من اإلحباط واليأس.
وهذا ما ســيدفع إىل أحد أمرين :إ ّما أنّه سيؤدي
إىل تصــادم فعيل بســبب اليأس وعــدم الرضا عن
مجريات األمور ،أو أنّه ســيؤدي إىل هبوط كامل يف
مستوى البلد ســواء كان ذلك اقتصاديّاً أو اجتامع ّياً
أو ثقاف ّياً.

ونحــن ال نريد التخلّف ونصبــو دوماً إىل التط ّور
الب ّنــاء والتقدم واالزدهار ،لذا نتمنى جميعاً أن نلمس
فأي دولة
تعزيزا ً للثقة والرصاحة بني الناس والنظامّ ،
تنمــو بنمو شــعبها وتزدهر بق ّوتهــم والعمل من أجل
إسعادهم ورقيّهم دوماً.
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ليك نستطيع النهوض مبجتمعاتنا ونحمي
أنفسنا أمام التحديات البدّ أن نعمل دامئاً
عىل تأسيس قواعد فكر ّية تنعكس عىل
سلوكنا العام يف التعاطي مع مختلف
القضايا التي تواجهنا ،وهذا بحاجة إىل
تب ّني ثقافة واعية تعمل عىل صياغة
العقول وتولّد اإلبداع يف املامرسة
عىل كل صعيد..

29
شيء
ٌ
من العدل
شــكت امرأة تس ّمى ســودة بنت عامرة الهمدانية
إىل اإلمام عيل بــن أيب طالب أحد والته الكبار
وهو وايل صدقاته عىل األهواز وكانت تحت ســلطته
منطقة واســعة تقول ســودة« :لقد جئت إىل عيل بن
وله صدقاتنــا فجار علينا،
أيب طالــب يف رجل ّ
فصادفته قامئاً يصيل ،فل ّمـــا رآين انفتل من صالته
يل برحمة ورفق ورأفة وتعطّف وقالِ :
ألك
ثــ ّم أقبل ع َّ
حاجة؟ قلت :نعــم ،فأخربته الخرب ،فبىك اإلمام
ي وعليهمّ ،
وإن مل
ث ّم قال :الل ّ
ّهم أنت الشــاهد عــ َّ
آمرهــم بظلم خلقــك وال برتك حقّك ،ثــ ّم أخرج
قطعة جلد كتب فيها :بسم اللّه الرحمن الرحيم ﴿ َقدْ
ُــم َفأَ ْوفُواْ الْكَ ْي َل َوالْ ِمي َزانَ َوالَ
َجاءتْكُم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّبك ْ
اس أَشْ َياء ُه ْم َوالَ تُف ِْسدُ واْ ِف األَ ْر ِ
ض بَ ْعدَ
تَ ْبخ َُســواْ ال َّن َ
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ني﴾((( فإذا
َــر لَّك ُْم إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َ
إِ ْصالَ ِح َها َذلِك ُْم خ ْ ٌ
قــرأت كتايب هذا فاحتفظ مبــا يف يدك من عملنا
ح ّتى يقدم عليك من يقبضه منك والسالم ،ث ّم دفع
يل ،فو اللّه ما ختمها بطني وال خزمها فجئت
الرقعة إ َّ
(((
بالرقعة إىل صاحبه فانرصف عنا معزوالً» .
يف هــذه الواقعة التاريخ ّيــة الكثري من الدروس
البليغة يف السياســة والحكــم واإلدارة والتعاطي مع
أمور الناس حتّى ولو كانت بسيطة أو صغرية ،فربّـام
يستحق العزل من منصبه
مل يكن ما فعله ذلك الوايل
ّ
ولكــن اإلمام عيل كان ينظر مــن زاوية مختلفة
وحساســة جدا ً ،حيث إ ّن التهاون يف األمور الصغرية
ّ
والتــي قد تبدو عادية يف نظــر البعض هو ما يؤدي
إىل الفساد والظلم ،ومع أ ّن الفارق كبري زمنيّاً وحتّى
فيــا يرتبط باإلمكان ّيــات املتوفرة بني عرصنا وذلك
العــر حيث الوثائــق والحقائق تظهــر بوضوح كم
يعاين الناس من إهامل وتقصري من قبل املســئولني
ومــن بيدهم القرار ،ومع ذلك ليس هناك اســتجابة
لكالم الناس ،ومع أنّهــم «يحظون» مبجلس «نيايب»
وآخر «شــورى» وديــوان رقابة ومنظامت شــفاف ّية
وجمعيات سياس ّية وحقوق ّية وكالم طويل وعريض عن
الدميقراطيّة والحقوق اإلنسانية وإعالم يتح ّدث يوميّاً
 - 1االعراف85 :
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عــن فضائح فيام يرتبط بالفقر ومشــاكل اإلســكان
ورسقات األرايض وما أشــبه ّإل أنّه يبدو أ ّن ّكل هذه
األمــور ال تســتدعي عزالً وال تغيــرا ً وال يبدو أن يف
األفق شيئاً من هذا القبيل.
إ ّن صورة الدولة الحديثة ليست يف بناء ناطحات
السحاب وال يف املرافئ املالية وال يف الجزر السكنية
الفارهة وإنّ ا يف االهتامم باإلنسان مهام كان اسمه
أو لونــه أو موقعــه أو حتّى دينه وقــد قالها اإلمام
عيل لواليه« :وأشــعر قلبــك الرحمة للرعية،
واملحبة لهم ،واللطف بهم ،وال تكونن عليهم ســبعاً
ضارياً تغتنم أكلهــم ،فإنّهم صنفان :إ ّما أخٌ لك يف
الدين ،أو نظريٌ لك يف الخلق»(((.
وهو مــا نحن بحاجة إليه ،فــا قيمة الكالم عن
مرفــأ مــايل يف بلد يقــف أهله يف طوابري إســكان
تجــاوزت الـ 50ألف «منتظــر» ،وما قيمة الكالم عن
جزر مائ ّية سكن ّية يف بلد تعاين فيه أكرث من 10آالف
أرسة فقرية من قلّة املــوارد ،ويعاين فيه أكرث الناس
من تدين األجور والرواتب ويشكون ذلك باستمرار ّإل
إذا كان املرفأ املايل واملساكن الفارهة لغري املواطنني
فــذاك يشء آخر .أ ّمــا إذا أردنــا أن نتكلم عن دولة
حديثــة فينبغــي أن نبني أ ّول أساســيّات هذه الدولة
وأه ّم يشء فيها وهو اإلنســان الذي يعترب الرأسامل
 - 1نهج البالغة  -الكتاب رقم 53
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الحقيقي يف ّكل تنمية ونهضة وحضارة .
ولذلك ينبغي أن نســ ّخر الجهود واإلمكان ّيات ليك
نرتقــي بواقعنــا إىل وضع تتوفّر فيه وســائل الحياة
الحرة الكرمية للجميع من دون استثناء ،فريى الناس
أنفسهم أصحاب فرص متساوية أو متقاربة عىل األقل
يف وطن أصبحت فيه الفوارق «فاحشة» بني طبقات
بكل وســائل الرفاه من أراض وأموال ال
ثرية متخمة ّ
حرص لها وبني طبقات فقرية تبحث عن عالوة غالء
قــد ال تعادل عالوة متثيل لنائــب برملاين أو معني أو
وزير أو مسئول ،وصدقت سودة بنت عامرة الهمدانية
حينام تحدثت عن اإلمام عيل بن أيب طالب يف
بيتني جميلني من الشعر:
صل اإلله علـى روح تضـ ّمنـهـا
ّ
قرب فأصبح فيه العدل مدفوناً
		
الحق ال يبغي به بدالً
قد حالف ّ
بالحق واإلميان مقروناً
		
فصار ّ
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30
من
يعلق الجرس؟
هناك حقيقة مه ّمة ينبغي االلتفات إليها دامئاً إذا
ما أردنا أن نعمل عىل ترســيخ االستقرار االجتامعي،
وهي أ ّن وصول الناس إىل حالة اإلحباط وقلّة الحيلة
بأي حال من األحوال.
ال يخدم االستقرار ّ
ومن هذا املنطلق تعمل األنظمة السياســ ّية ودوائر
القرار يف املجتمعات املتق ّدمة عىل تحفيز مجتمعاتها
بشــكل دائم واســتنهاض همــم الناس حتّــى يرتفع
مســتوى التطلّعات والطموحات ،فينشغل املجتمع مبا
هــو أفضل وينطلق الناس يف آفــاق املعرفة واإلبداع
عىل ّكل صعيد.
ولكــن هذا العمل ليس من الســهل تحقيقه ما مل
تتوفر رؤية سياســ ّية تعمل عىل اســتيعاب الناس يف
النظام العام ،ويف ذلك يقول هرني فورد «يكمن رس
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النجاح يف القدرة عىل استيعاب وجهة نظر الشخص
اآلخــر ورؤية األشــياء مــن الزاوية التــي يراها هو
باإلضافة إىل الزاوية التي تراها أنت».
أي نظام سيايس ليس يف وجود اإلطارات
إ ّن ميزة ّ
والواجهــات السياســيّة بقدر ما يكمــن االمتياز يف
فاعليــة هــذه اإلطــارات والواجهــات وقدرتها عىل
التعبري عن نفســها بشكل صائب ومفيد ،ولذلك قد ال
يجد املتابع فروقاً يف املســميات بني الدول املتق ّدمة
والدول املتخلّفة فيام يرتبط بتشكيل األنظمة السياسيّة
ولكن الفــارق واضح يف اإلنجــاز والعمل عىل أرض
الواقع.
قــد يكــون مــن الســهل أن تتح ّدث عــن وجود
الســلطات الثالث القضائيّة والترشيعيّــة والتنفيذيّة
يف الــدول املتخلّفــة ولكنك لن تجد لهذه الســلطات
حضورا ً فاعالً نتيجة للتداخل وعدم الفصل بني هذه
السلطات عمل ّياً.
وقد تجد دساتريا ً مكتوبة وموثقة لكن من الصعب
أن تجد للكثري من بنودها تطبيقاً عىل الصعيد العميل
حيث تتعطــل يف محطات كثرية خاصة عندما يرتبط
األمر بحقوق الناس ،فقد تتحدث بعض املواد عن أن
الناس أو «الشــعب» هو مصدر الســلطات جميعاً ،أو
لكل مواطن الحق يف الســكن
املــادة التي تقــول أن ّ
وأ ّن ّكل مواطن محرتم يف نفسه ورأيه وهكذا ،ولكنك

سوف تجد أن هذه املواد هي مجرد عناوين وعبارات
ال تغني املواطن شيئاً بل ورمبا أن القانون الذي وضع
لحاميــة املواطن قــد يتح ّول بقدرة قــادر إىل ضده،
وهــذا ما يفرس الفــارق الكبري بني مــا وصلت إليه
الدول املتقدمة وبيننا حيث إنّنا بقينا نراوح مكاننا.
إنّنــا بحاجة إىل تغيري جــذري يف أمناط التفكري
الجامــدة والخــروج من دائــرة الخوف مــن اآلخر
وخاصــة أن هذا اآلخــر هم النــاس الذين ال ميكن
االســتغناء عنهــم أو تجاوزهــم ألنّهم ببســاطة هم
الرأســال الحقيقــي لألوطان ،وهــم األرضية أليّة
انطالقة نحــو تحقيق التنمية والنهــوض الحضاري،
وهذا التغيري يســتدعي تغيريا ً يف الســلوك السيايس
والثقايف واإلعالمي وبناء نظام ســيايس يستطيع أن
يكــون ق ّوة جاذبة ومحفّزة للطاقات وليس قوة منفرة
أو ضاغطة أو محبطة.
إ ّن مــن يتابع العمل ّية السياســ ّية يف بالدنا يراها
اليوم بال أفــق واضح والحقائق تتحدث عن نفســها
بــكل وضوح ومــن دون مبالغــات أو مزايدات ،فمع
ّ
وجود إطارات كاملجلس النيــايب والبلديات التي من
تعب عن الناس ّإل أ ّن املراقب
املفرتض أنّها أتت ليك ّ
للســاحة السياسية يرى أ ّن اإلنجازات -إن وجدت -ال
تســاوي مقدار مــا يُرصف عىل هــذه اإلطارات من
أمــوال وميزان ّيات ضخمة ومزايا ال حرص لها ،ناهيك
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عــن وجود مجلس معني وإطارات أخرى بقيت مج ّرد
واجهــات رمبا ال توازي مقــدار ما يُرصف عليها من
أموال.
إ ّن فشــل النــاس يف التغيري ســواء ع ّبـــروا عن
أنفســهم -مبا هو متــاح لهم ومــروع -باالحتجاج
أو التنديــد أو الشــكوى أو مــن خــال دخولهم يف
إطارات فارغة املحتــوى وفاقدة للقدرة عىل اإلنجاز
كالربملــان املنتخــب أو املعــن أو البلديــات إ ّن هذا
الفشــل وهو حاصل مهام حاول البعض إن يغطيه أو
«ي ّجمله» بعبارات ،ال يكمن الخوف منه كفشــل مج ّرد
بــل الخوف أن يتح ّول ذلــك إىل إحباط يدفع الناس
باتجاه عواقب غري معروفة وقد تكون غري محمودة،
وهو ما يســتدعي النظر يف مراجعة الحسابات بشكل
أكرث جديّة وصدق ّية من أجل القيام بتغيريات جذريّة
خاصة فيام يرتبط بحضور الناس واستيعابهم
ورسيعة ّ
يف العملية السياســ ّية بصورة متكّنهم من التعبري عن
أنفســهم وعن طموحاتهــم وتطلّعاتهم بشــكل أقوى
وأكــر فاعل ّية ،وهو ما يســتدعي الدخول يف مرحلة
الرشاكة السياســ ّية التي ال يزال النظام السيايس يف
بالدنا يفتقدها ،ولكن السؤال املطروح هنا هو:
من يعلق الجرس؟

31
ديمقراطية
من رمال
ليس هناك ما هو أســوأ من تقييد حركة اإلنسان
ووضــع العوائق يف طريقه ،ومهــا كان مصدر هذه
القيود والعوائق ســواء كانت خارجيّة أو داخليّة بفعل
اإلنســان نفســه فإنّها تشوه الصورة اإلنســان ّية التي
وجل لإلنسان الذي ك ّرمه اللّه سبحانه
أرادها ربّنا ع ّز ّ
وتعاىل بقولهَ ﴿ :ولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِف
ْب َوالْ َب ْحــ ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن الطَّ ِّي َب ِ
ــات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم
ال َ ِّ
(((
َع َل كَ ِثريٍ ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِ
ْضيالً﴾ .
بل إ ّن اإلنســان من خــال اختياراتــه الصالحة
والخ ّيـــرة ميكن له أن يرتقــي إىل درجات أرفع من
درجات املالئكة الذين يعبدون اللّه من دون انقطاع.
ولذلك تركزت رســاالت األنبيــاء من أجل
 - 1اإلرساء 70 :

179

180

تحرير وترشــيد حركة الناس ليك ال يكونوا خاضعني
ألي قيود خارجيــة أو داخلية تح ّولهم
يف خياراتهــم ّ
إىل أشــخاص مســلويب اإلرادة واالختيــار فيفقدون
وجل
قدرتهم عىل اإلبداع والتم ّيز ،وقد ع ّبـــر ربنا ع ّز ّ
يف القــرآن الكريــم يف صفة رســول اللّه وأحد
ص ُه ْم َواألَ ْغال ََل
مهامتــه العظيمةَ ﴿ :و َيضَ ُع َع ْن ُه ْ
ــم إِ ْ َ
الَّ ِتي كَان َْت َعلَ ْيه ِْم﴾(((.
أي واقع
هــذه الرؤيــة مهمة جــدا ً يف صياغــة ّ
اجتامعي يســعى إىل التكامل والتقــ ّدم عىل مختلف
خاصة فيام
الصعد السياســ ّية واالقتصاديّة والفكريّة ّ
يرتبط بالنظم والقوانني التي يراد لها أن تدير وتنظّم
حياة النــاس ،حيــث إ ّن االنفتاح هو ســمة كونية ال
ميكــن الوقوف أمامها أو تجاهلها ،ويُالحظ ذلك يف
مفــردات كثرية تناولها القرآن الكريم منها «ســروا،
وكل ذلك بطبيعة
تعاونوا ،سارعوا ،سابقوا ،اعملواّ »...
الحال من أجل أن ينطلق الناس يف حياتهم من دون
تعقيد أو قيود عىل حركتهم أو تفكريهم.
أي
ولذلــك يكمن التحــدي األكرب الــذي يواجه ّ
مجتمع إنساين يف تطلّعه لالنطالق والتقدم يف وجود
النظــم والقوانني التي إ ّما أنّها توفر املناخ املناســب
والبيئة السليمة للتحرر واالنطالق نحو البناء والتنمية،
أو أنّهــا تك ّبل املجتمع فيبقى مراوحاً يف مكانه .وهذا
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ما مييز املجتمعات عن بعضها البعض ،حيث إ ّن بعض
املجتمعات وصلت إىل غزو الفضاء بينام ال تزال بعض
املجتمعات مل تكتشــف أو ال تعرف أيّة معلومات عن
األرض التــي تعيش عليهــا ،وبينام تعيش بعض الدول
يف القــرن الواحــد والعرشين ال تــزال أخرى تعيش
خارج دائرة الزمان.
لقــد وصــل األمر يف بعــض الــدول «املتقدمة»
أن املســاحات املتاحة للناس فيــا يرتبط بحرياتهم
وخياراتهم قــد تجاوزت الحدود فوصــل الحال إىل
إفــراط يف اســتخدام الحريّات ،ومــع ذلك يحمي
القانــون حالة «اإلفــراط» ،وهو يشء غــر مقبول
عىل الصعيــد األخالقي واإلنســاين ،ولكــن املفارقة
عــى الصعيد اآلخر عندنا يف الدول «املتخلّفة» حيث
إن املســاحات املتاحــة فيام يرتبــط بحريّات الناس
محدودة ومق ّيدة إىل درجة «التفريط» بحقوق الناس
ومع ذلك يحمي القانــون حالة «التفريط» ،وهذا ما
يدعوا للتأمل يف كلتا الحالتني.
ما نعاين منه يف بالدنا العزيزة أمور ال يستوعبها
العقل واملنطق من إجراءات غريبة ومســتغربة ،ففي
نفس الوقت الذي ال تحتاج فيه يف بعض البالد إذا ما
أرادت جامعة من الناس أن تشكّل جمعيّة إال أن تضع
اســم الجمع ّية وعنوانها يف دليــل الهاتف ليك يعرف
الناس ذلــك فإن عندنــا قانون الجمعيــات وعندنا
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وكل ذلك من
«االشتغال» أو «االنشــغال» بالسياسةّ ،
خــال قوانني عىل النــاس أن يتعاملوا معها حتّى لو
فكل مســئول وكل
كان ذلــك خالف العقــل والعرف ّ
وزير له طريقته ورأيه والقانون من ورائه طبعاً وعىل
الناس السمع والطاعة يف ّكل األحوال.
لكن األغرب هو أنّنا بعد تحديد مســاحات ما هو
مســموح وما هو مخالف للقانون فيام يرتبط بالقيود
املعنويّــة والنفســ ّية دخلنا يف مرحلــة متق ّدمة وهي
تحديد املساحات الجغرافيّة فيام هو مسموح وما هو
ممنوع ،فاملســجد ممنوع ألنّه دار عبادة ،والحسينية
ممنوعــة ألنّها دار عبــادة ،مــع أن دور العبادة هي
أفضل مكان لالجتامع وللعمل فهي ليست فقط للربكة
لتحصن الناس من الوقوع
وإمنا ألنها أفضل مــكان ّ
يف املحظورات املاديّة واملعنويّة ألنها مواقع لذكر اللّه،
ّإل إذا كانت املواقع األخرى أكرث قدســية وبركة كام
يراها البعــض! ويتخ ّوف الكثري من الناس يف بالدنا
من أن تطول قامئة املمنوعات -وما أكرثها -إىل درجة
أن تلتبس األمور عىل النــاس ،فال يعود بإمكانهم أن
مي ّيزوا ما املسموح وما هو املمنوع يف ظل دميقراط ّية
فريدة من نوعها.
ربــا يتذ ّرع البعــض بالقانون وتطبيــق القانون
ّ
ووضــوح القانون ونحــن أيضاً مــع ّكل ذلك ونبصم
عليــه ،ولكن أين القانون العتيد يف تطبيقه من رسقة

سواحل البحرين التي وصلت نسبة املرسوق منها إىل
%97؟ وأين القانون من فصل العامل من وظائفهم من
قبل الرشكات الكبرية وليســت آخرها رشكة «بتلكو»؟
وأين القانون من التوزيــع العادل للرثوة يف بالدنا؟
وأين القانون من التجاوزات واالنتهاكات والرسقات
املال ّية والفســاد الذي تتحدث عنه الصحافة بتقارير
يطل
مفصلــة وباألرقام؟ أين وأين هذا القانون الذي ّ
ّ
برأســه حامياً ومدافعاً تحت شعارات عريضة إذا ما
ارتبــط األمــر مبواطن ال حول له وال قــ ّوة أو ارتبط
األمر بجمع ّية تسعى لتأسيس رشاكة حقيق ّية يف القرار
وتتب ّنى مطالب وشــعارات تســاهم يف تنمية الوطن
ونهوضه؟!.
إ ّن امله ّمة الرئيســيّة للقانون هي حامية اإلنســان
من نفســه ومن اآلخرين وتحفيزه لالنطالق؛ أ ّما إذا
ما تحــول القانــون إىل معيق ومق ّيــد ومك ّبل لحركة
اإلنسان وإبداعاته فهو هنا ليس قانوناً وإنّ ا استبداد
واستغالل بشع مهام تل ّون هذا القانون ومتظهر بألوان
أو مظاهر قد يتصور البعض أنّها تعطيه رشع ّية وق ّوة،
ولكنه ليــس أكرث من خداع ووهم كبري ال يبني مجدا ً
وال تنميــة وال دميقراط ّية إلّ إذا كانت دميقراط ّية من
رمال.
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إنّ وجود الناس عىل أرض واحدة يشكّلون
منها «وطناً» لهم يجعلهم رشكاء يف
الحق يف أنّ يكونوا رشكاء
«الوطن» ،فلهم ّ
يف «قرار» الوطن باعتباره سفينة الجميع
ال ينبغي أن يتف ّرد بالقرار فيه أحد دون
اآلخر ،فال يصح أن تتحقق املعادلة يف
طرفها األول وهو «رشاكة» الوطن وتتعرث
يف طرفها الثاين وهو «رشاكة» القرار.

32
بين
االعتراف و اإللغاء
أي نظام ســيايس فإنه يحتاج
من أجل أن يرتقي ّ
إىل رضورات حتم ّية يجب أن تعمل الدولة عىل إرساء
دعامئها ولو كان ذلك عىل املدى الطويل.
مــن أهــ ّم هــذه الــرورات اإلرشاك الحقيقي
للشعب يف صياغة الواقع ســواء كان ذلك يف ات ّخاذ
القرارات أو وضع الخطط أو الســعي لبناء مســتقبل
أي قرار
مــرق ،فتعدد األطياف يف عمليــة صياغة ّ
تذيك املــروع بنكهة مم ّيزة ألنّهــا تكون نتاج متازج
وتفاعل ثقافات ومدارس مختلفة.
وجلَ ...﴿ :وأَ ْم ُر ُه ْم شُ و َرى بَ ْي َن ُه ْم﴾(((،
يقول ربّنا ع ّز ّ
وجاء يف الحديث الرشيــف «أعقل الناس من جمع
عقول الناس إىل عقله».
 - 1الشورى 38 :
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تتحل بســمة مه ّمة
طبعاً هذه الشــورى يجب أن ّ
جــدا ً وهي املصداق ّيــة واالعتامديّة مــن قبل الدولة
والناس ،فمثالً عندما يتشاور مجلس مع ّيـن يف ات ّخاذ
قرار معــن ،هناك بعــض النقاط التــي يجب عىل
الدولة مراعاتها.
أوالً :يجب أ ّن يكون هناك ثقة مطلقة يف املجلس
وقراراته وآرائه.
ثانيــاً :يجــب أن تؤخذ إصدارات هــذه املجالس
بجديّة.
فإن كانت مشــكلة فهنالك حلــول يجب إيجادها،
وإن كانت طلباً وجب النظر فيه ،وإن كان تحذيرا ً أو
مساءلة يجب ات ّخاذ املوقف املناسب.
ولكــن ما فائدة الشــورى واالجتامعات إذا كانت
ستمى يف عرض الحائط؟ وما فائدتها إذا استقبلتها
ُ
الجهــات املعن ّية بأذن تكاد تكــون صامء؟ إذا مل يكن
هناك اعرتاف بهذه القرارات فام فائدة وجودها؟
ربّـــا ميكن اســتغاللها يف موضــع آخر فتكون
مادة ممتازة ولكن عندما تتح ّول املجالس الشــورويّة
أي
إىل مجــرد «مجالس صوريّة» وتكــون عارية من ّ
اعتامديّــة أو اعرتاف حقيقي من قبــل الدولة فهي
أي مرسحيّــة هزليّة ولكن
تتحــ ّول إىل «فــارس» أو ّ
أي مجلس
أبطالهــا أنــاس حقيقيون ،وهنا املقصــود ّ
أي مؤسسة أو دولة.
شورى موجود يف ّ

الجانب اآلخر املك ّمل يف هذه املرحلة هو االعرتاف
بالشــعب وهمومه وآرائه و أفكاره ،بكلمة أخرى يجب
أن يكون هناك اعرتاف بوجود الشعب ،ليس فقط يف
األرشــيف وأوراق الوزارات اإلحصائ ّية ،بل االعرتاف
بأهميّة وجوده يف الدولة والنظام.
يف دول العامل الثالث يعاين الناس من إلغاء كبري؛
هــم غري ملغيني متاماً ويف نفس الوقت غري ُمعرتف
مبا يقولون متاماً ،فهم ليســوا أحياء وليســوا أموات
وهذه مشــكلة وجوديّة مهمة ،عندما نتكلم عن اإللغاء
أي رأي يعتربه النظام رأياً «آخر».
نعني تهميش ّ
وقضية اآلخر مشــكلة ال تــزال مطروحة وال تزال
هناك مساعي قويّة من أجل القضاء عليها يف الدول
املتق ّدمة .قد تكون هنــاك مجتمعات تعترب فئة أقليّة
كطرف «آخر» ولكــن بعض األنظمة تعتــر األغلبية
أي رأي مخالف كرأي «آخر»
كـ«آخر» وعندما نعترب ّ
نصبح مســتب ّدين تدريج ّيــاً ،الطــرف «اآلخر» عادة
يكون غري مسموع وغري مهم وغري موجود يف أغلب
األحيان ،فإذا ألغينا الناس كلّهم فهل ســيبقى النظام
يناقش أفراده والقامئني عليه فقط؟
يف األمس جميعنا شــاهدنا الطفلــة التي ال تزال
تشهق أنفاســها الصعبة بعد أحداث سرتة ،ولكن أين
األصوات املنددة بهذا؟ وأين االســتنكارات واألعامل
عىل محاسبة املسئول عن وضع هذه الطفلة الحرج؟!
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قد يقول كثريون هذه أعامل شغب وسياسة ولكننا
أيضاً خالل الشــهر املايض نسمع عن مرىض ميوتون
يف عمر الزهور بســبب خطــأ «طبيب» ال يهمه مات
مريضه أم ال لغياب املحاسبة واملساءلة.
لقد أصبحت حياة الناس عندنا زهيدة وبخسة أل ّن
النظــام يعترب الناس «آخر» فهــو عمل ّياً غري موجود،
ناهيك عن الكثري من املفاسد املال ّية والسياس ّية.
يعتقد الكثريون أنّنا اجتزنا شوطاً طويالً يف رقي
النظام إذا ما قورن باملايض ،ولك ّننا إىل اآلن ال نزال
نعيــش يف نظــام متأخر عن العديد مــن النظم يف
املايض املنرصم والســيام يف سياســة قبول األطراف
املختلفة واملتن ّوعة يف العمل ّية السياس ّية.
يف الدولة اإلســامية يف عهد اإلمام عيل بن أيب
طالب كان هناك نظام دميقراطي مبعنى الكلمة،
ففــي حرب الجمل مل يعامــل الطرف اآلخر كام كان
يعاملــه ،بل عىل العكــس ،فلقد أرجع عائشــة مع ّززة
مكرمــة .وعندما حصل الخالف بينــه وبني الخوارج
حــق الكالم والرأي
فإنه عاملهــم كـ«معارضة» لهم ّ
ومل مينعهم من الفيء مع أنهم كانوا معارضة مسلّحة
ومل يقف اإلمام يف وجههــم إلّ عندما تجاوزوا
الحدود.
ولو أنّنا ذهبنا إىل الحضارة الرومان ّية إىل ما قبل
بغض النظر عن
ألفي عام لك ّنا وجدنا قبــوالً لآلخرّ ،

النقاط الســلبيّة يف هذه الحضارة العريقة ،لقد كان
للرومــان ق ّوة عظيمــة جدا ً اســتم ّدوها من مجالس
الشــيوخ و املستشــارين الذين كانوا يرفدون الدولة
بقرارات مدروسة ومناقشة من وجهات نظر مختلفة،
ومل يبدأ عــر االنحدار لروما ّإل بعــد أن اعتنقت
النظام الدكتاتوري وألغت استشــارة ذوي الخربة يف
الدولة.
إذا كانت سياســة اإلقصاء والتهميش فاشــلة يف
رص
املــايض وتُحــارب يف الوقت الراهــن ،فلامذا ن ّ
كنظم أن نتمسك بها ومنارسها مبختلف أنواع الفنون؟
عندما ال نعرتف بالناس فإنّنا ببساطة نخرس القدرات
الخلقة واملشــاريع التي قد تنقل
التي متلك املواهب ّ
الدولة إىل صف الدول املتط ّورة جدا ً ،عندما ال نعرتف
بالشعب فإنّنا ال نعرتف بنفسنا كنظام وكدولة.
يقول توماس جفرسون« :الدولة والحكومة األقوى
هي التي تعطي ّكل مواطن الشعور بأنّه جزء ال يتج ّزأ
منها» ،فالشعب هو الذي يعطي النظام والدولة سمة
الوجود وعندما نه ّمشه فإنّنا نه ّمش النظام يف العامل
ككل وليس يف إطار الدولة فقط.
وأي تخلّف عن
إنّنا نعيش يف عرص يسابق الزمن ّ
الركب يعني ضيــاع الكثري من الفرص عىل أكرث من
صعيد ،وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لنا حني نرى أن
املحيط القريب م ّنا يتقدم علينا كثريا ً بعد أن ك ّنا منثّل
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حالة فريدة محوريّة يف املنطقة.
إ ّن مــن املؤســف أن نبقي عىل أســاليب وآليات
نعرف مســبقاً أنّها غري مجدية وعقيمة ومع ذلك تجد
إرصارا ً ليس له من مربر لالستمرار ضمن منهجيات
خاطئة إىل درجة أن املرء يتساءل:
هــل هو غبــاء وقلّة نظــر أم هو أســلوب متع ّمد
ومقصود؟ ويف كلتا الحالتني هي طا ّمة كربى والعياذ
باللّه ،وصدق الرسول األكرم حني قال« :ال خري
يف العيش ّإل ملستمع واعٍ أو عامل ناطق»(((.
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33
صياغة الوعي..
بين الصدق
و التملـق
يف الطريق لبناء القواعد واألسس السليمة من أجل
حياة ح ّرة كرمية البــ ّد من العمل عىل صياغة الوعي
التمســك
عنــد الناس ،من خالل ثقافة منفتحة تعزز ّ
بالحريّة واالســتقالل ّية والعزة يف نفوس الناس بعيدا ً
عن الهيمنة واالنقياد والشعور بالضعف والعجز.
ومن هنا ت ُعترب صياغة الوعي من أعظم التحديات
التي تواجــه نهضة املجتمعــات وانطالقتها ،ويوضّ ح
القــرآن الكريم أهم ّية االســتامع الواعــي ودوره يف
وجــلَ ﴿ :والَّ ِذي َن
صياغــة الوعي حيث يقو ل ربّنا ع ّز ّ
ُوت أَن يَ ْع ُبدُ و َهــا َوأَنَابُوا إِ َل اللَّ ِه لَ ُه ُم
ا ْج َت َن ُبوا الطَّاغ َ
ش ِع َبا ِد .الَّ ِذي َن يَ ْس َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ
شى َف َب ِّ ْ
الْ ُب ْ َ
أَ ْح َســ َنهُ أُ ْولَ ِئكَ الَّ ِذي َن هَدَ ا ُه ُم اللَّهُ َوأُ ْولَ ِئكَ ُه ْم أُ ْولُوا
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ــاب﴾((( ،ث ّم يركز القــرآن الكريم بعد ذلك عىل
ْالَلْ َب ِ
أه ّميــة العقــل والقلب الســليم يف اســتقبال الفكرة
وجــل﴿ :لِ َن ْج َعلَ َها لَك ُْم
والتفاعــل معها فيقول ربّنا ع ّز ّ
تَ ْذ ِك َر ًة َوتَ ِع َي َها أُ ُذنٌ َوا ِع َي ٌة﴾((( ،ويقول اإلمام عيل:
«إنّ هذه القلوب أوعيــة ،وخريها أوعاها»((( ،وطبعاً
يأيت قبل ّكل ذلك تحــ ّرر الناس من القيود واألغالل
املك ّبلة للحريّة والقوانني التــي تق ّيد الناس فتجعلهم
عاجزين عن الوصول إىل الحقيقة أو عن العمل بها.
يــأيت هــذا الحديث يف ســياق الترصيــح الذي
أطلقناه لوســائل اإلعالم يف الدعــوة لتح ّول «جمعية
العمل اإلســامي» إىل حزب ســيايس ،وأن الجمعية
سوف تعمل عىل مناقشة هذا املوضوع ضمن إطاراتها
الداخليّة ،كام أنه ســوف يتم تداول هذا املوضوع مع
بق ّية الجمع ّيات السياســ ّية واملختصني يف هذا الشأن
من أجل مزيد من البحث واملشــاورات والحوار حول
هذا املوضــوع الذي نأمل أن نرتقــي به يف تفكرينا
وثقافتنا السياســيّة مــن أجل صياغة واقع ســيايس
متطور وفاعل قادر عــى الخروج بالبالد من أزماته
املرتاكمة واملزمنة.
حســاس ارتبط
ومــع أنّنــا طرحنــاه يف توقيت ّ
 - 1الزمر18 ،17 :
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مبداهمــة مقر «جمعيّة العمل اإلســامي» ّإل أنّنا مل
ننطلــق يف طرحنا للقض ّيــة من مســألة ارتجال ّية أو
حالــة انفعال ّية بقدر ما أردنا أن نطلق «رصخة وعي»
يف مقابل التخ ّبط الســيايس عند الحكومة عىل غرار
«رصخــة أمل» التي أطلقناها قبــل فرتة زمنية وكانت
أيضاً يف مقابل التخ ّبط السيايس عند الحكومة.
وبني أمل الجوع والفقــر وتكبيل الوعي الناتجني
من السياســات الحكوم ّية فإنّنا بحاجة إىل اســتثارة
العقــول واســتنهاض الطاقــات عند أبنــاء مجتمعنا
لتحفيزهم وشــحذ هممهم من أجل االرتقاء بواقعهم
الســيايس واالجتامعي والفكري ،ولذلــك ارتأينا أن
يكون موضوع التح ّول إىل حزب ســيايس عىل طاولة
البحــث والنقاش بني مختلف الفرقاء من سياســيّني
وإعالم ّيني ومتابعني ألنّنا نؤمن بأهم ّية العقل الجمعي
والروح الجمع ّية والعمل الجمعي ،بعيدا ً عن االستبداد
واالستفراد واالستقواء أل ّن العمل الجمعي رؤية دين ّية
وعقليّة وحضاريّة.
خاصــة ونحن
إنّنــا بحاجــة إىل رصخــة وعــي ّ
ظل تحديات صعبــة يف بالدنا ،وعلينا أن
نعيــش يف ّ
نتعــاون جميعاً من أجــل التكامــل يف التفكري ويف
العمــل ،وأن نرتقي يف نظرتنا لألمور بعيدا ً عن وضع
الحواجــز أو التثبيط أو العمل عىل التقليل من أهم ّية
األفــكار واملشــاريع املطروحة كام يفعــل البعض من
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هــواة التملّق والتزلّف الذيــن يعملون عىل التعريض
باألفكار واملشــاريع الفاعلة من خــال كلامت باهتة
حق املعرفة
وعبارات عفى عليها الزمن وهم يعرفون ّ
أن الدميقراط ّيــة الحقيق ّيــة تعني فيــا تعنيه حرية
تشــكيل األحزاب وتداوليّة الســلطة ،ومــا التحديات
واألزمات الخانقة املوجودة يف بالدنا ّإل نتيجة لغياب
الدميقراط ّية الحقيق ّية املنشــودة التي تقوم عىل قيم
العدل واملســاواة والتوزيــع العادل للــروة وإطالق
الحريــات ضمن إطار القيم الســامية التي يرتضيها
الدين واألعراف اإلنسانية.
وســوف تبقى رصخــة الوعي حارضة ومع ّبـــرة
ومؤث ّــرة يف قلــوب الناس ما دامــت مرتبطة بالحق
والصدق ،أ ّما فقاعات البعض «الزائفة» و«املتخفّية»
و«املتل ّبســة» فلن تجــد لها مكاناً ألنّــه ال «يصح إال
الصحيح» ،وكـمـا يقـول ربّنـا ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :فأَ َّما ال َّزبَدُ
اس َف َي ْمك ُُث ِف األَ ْر ِ
ض
َف َي ْذ َه ُب ُجفَاء َوأَ َّما َما يَنف َُع ال َّن َ
ض ُب اللّهُ األَ ْمث ََال﴾(((.
كَ َذلِكَ يَ ْ ِ
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34
أين حقي؟
لإلسالم رؤية سامية حول حقوق اإلنسان ال ترتبط
بزمان أو مــكان وال باللون أو العرق أو الجنس ،وقد
وجل امتيازات خاصة عندما أمر املالئكة
أعطى ربّنا ع ّز ّ
اختصه بتكريم إلهي
أن تســجد لهذا اإلنسان وعندما ّ
وجلَ ﴿ :ولَ َقدْ كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم
فقال ربّنا ع ّز ّ
ْب َوالْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن الطَّ ِّي َب ِات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم
ِف ال َ ِّ
(((
ــى كَ ِثريٍ ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِ
َع َ
ْضيــاً﴾  ،وإضافة لذلك
اختصه بحريّة اإلرادة والعقل.
ّ
اختص اإلســام اإلنســان بهذه
ويف الوقت الذي ّ
االمتيــازات فإنّــه طلب منه عــدم التنــازل عنها أو
التفريط فيها أل ّن ذلك يلغي إنســانيّته ويجعله عرضة
للمهانة أو اإلذالل ،ولك ّنه أيضاً دعاه لاللتزام باألخالق
 - 1اإلرساء 70 :
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والتواضع واللّني والرفق يف التعامل مع اآلخرين حتّى
أ ّن الرسول ل ّخص االلتزام بقيم الدين يف حديث
رائع يع ّبـر عن رؤية اإلسالم يف الحياة والتعاطي مع
الناس حني قال« :الدين املعاملة»(((.
إ ّن الطريــق لبنــاء مجتمع عزيز يبــدأ من خالل
تبني ثقافة ســليمة قامئة عىل احرتام حق الناس يف
الحياة الحــ ّرة الكرمية التي تتمثل يف قيم املســاواة
والعدالــة وصيانة الحقوق اإلنســان ّية عىل ّكل صعيد،
وتنعكس هذه الثقافة من خالل سلوك عميل يُـامرس
عىل الصعيد السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،وهو
مــا يرتتب عليــه تغيري الكثري مــن املفاهيم املغلوطة
التي تح ّولت إىل أعراف حاكمة أ ّدت بشكل كبري ليس
فقط لعدم صيانة الحقوق اإلنسانيّة يف بالدنا وإنّـام
إىل ضياع هذه الحقوق واعتبار املطالبة بها «جرمية»
أو «متردا ً» عىل األعــراف الخاطئة التي تح ّولت إىل
قوانني رســم ّية ال ترتكز إىل قيم حقيق ّية ســواء يف
ثقافتها أو يف تطبيقاتها عىل أرض الواقع.
ومبناســبة اليــوم العاملــي لحقوق اإلنســان فإ ّن
املواطن يف بالدنا يتســاءل «أين حقي؟» وهو تساؤل
ممــزوج باملــرارة ألنّــه يرتبط بأكرث مــن بعد واحد؛
فأيــن حق املواطن يف العمــل بكرامة وبرشف؟ فهل
يُعقــل يف بلد نفطي كالبحرين أن يعيش فيها مواطن
 - 1رشح رسالة الحقوق  -الصفحة ٥٨٦

يحمل الشــهادة الجامعية عىل قانون إعانة تعطل كام
ورد يف حديث الوكيل املســاعد لشــؤون وزارة العمل
بــوزارة العمل جميــل حميدان لجريــدة الوقت الفتا
إىل «توزيعــه عــى  7810عاطلني ،بينهــم نحو ألفي
جامعي ســيحصل ّكل منهــم عىل  150دينــارا ً ،فيام
سيحصل البقية من حملة الثانوية وما دونها عىل 120
دينارا ً»((( ،وكيف وصل الحال أن ال تتمكن الدولة من
اســتيعاب اآلالف من الجامعيني العاطلني وغريهم؟
وكيف ســتواجه الدولــة كارثة الـ80ألــف عاطل عن
العمل خالل السنوات القادمة؟
وعىل البعد اآلخر كيف يعقــل يف بلد نفطي وبلد
صغــر أن ال يحظى املواطن بفرصــة الحصول عىل
سكن فيتحول السكن إىل حلم كام الوظيفة وكام غريها
من القضايا األساســية؟ وكيف يعقل يف بلد نفطي أن
يعيــش الناس برواتب ينطبق عليها املثل «قوت من ال
ميوت»؟ وقد ال ينطبق املثل والعياذ باللّه.
إ ّن االهتــام بحق الناس ال يتمثّل يف الشــعارات
وإنّـــا يحتــاج إىل مصداق ّية يراهــا الناس وتربهن
عليها السياسات التي ترتبط بحاجات الناس واحرتام
مشــاعرهم والحفاظ عىل كرامتهم ،فبدالً من جعلهم
«متســ ّولني» ينبغي أن نجعلهم «متم ّولني» من خالل
توفري فرص العمل والعيش الكريم ،وبدالً من معالجة
 - 1جريدة الوقت البحرينية

197

األمور من خالل سياســة األمن «الوقايئ» فإ ّن البلد
بحاجة أكرث إىل أمن «غذايئ» ،وقبل ذلك فإ ّن الناس
بحاجة إىل فهم مشاعرهم واحرتام حريّاتهم وصون
كراماتهم مــن خالل املعاملة الطيبــة الصادقة التي
تنعكس يف مامرسة عىل أرض الواقع عىل ّكل صعيد.
ومن غري املعقول وال املقبول هذا اإلفراط املستمر
أي حدث من خالل الق ّوة بأســلوب
يف التعاطــي مع ّ
رصح به وما نضعه من
ال يتناســب مع ما نقول وما ن ّ
خاصة وأنّنا نعيش أجواء اليوم العاملي لحقوق
قوانني ّ
اإلنســان ،وســواء نظرنــا إىل ما يحصل مــن زاوية
إســام ّية أو حقوق ّية أو إنســان ّية ،فإ ّن الدين والعقل
حق املواطن يف بالدنا ينتظر الفرج،
واملنطق يقول أ ّن ّ
ولذلك ال تستكرثوا عىل هذا املواطن سواء كان شيخاً
أو شاباً أو امرأة وحتّى إن كان طفالً أن يقول:
«أين حقي؟».
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35
بين الكرامة
و االستجداء
بحق الحياة لإلنسان واعتربه ح ّقاً
اهت ّم اإلســام ّ
مق ّدســاً ال يجوز التفريط به ،ومن أجل حفظ النفس
اإلنسانيّة تب ّنت التعاليم اإلسالميّة حرمة حياة اإلنسان
وحفظ هــذه الحرمة ومنع االعتــداء عليها بالقتل أو
اإليذاء ،حيث ح ّرمت الرشيعة اإلسالم ّية قتل اإلنسان
واعتربت ذلــك جرمية مو ّجهة بحق اإلنســان ّية كلّها،
ويف املقابل جعلت الرشيعــة حفظ النفس بأنّه حفظ
لإلنســان ّية ،ويشري القرآن الكريم لهذه الحقيقة حيث
وجلِ ﴿ :م ْن أَ ْجلِ َذلِــكَ كَ َت ْب َنا َع َل بَ ِني
يقــول ربّنا ع ّز ّ
سائِ َيل أَنَّهُ َمن َق َت َل نَفْســاً ِبغ ْ ِ
َي نَف ٍْس أَ ْو ف ََســا ٍد ِف
إِ ْ َ
األَ ْر ِ
اس َج ِميعاً َو َم ْن أَ ْح َيا َها َفكَأَنَّ َا
ض َفكَأَنَّ َا َق َت َل ال َّن َ
اس َج ِميعاً َولَ َقدْ َجاءتْ ُه ْم ُر ُســلُ َناْ بِال َب ِّي َن ِات ثُ َّم
أَ ْح َيا ال َّن َ
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إِنَّ كَ ِثرياً ِّم ْن ُهم بَ ْعدَ َذلِكَ ِف األَ ْر ِ
سفُونَ ﴾(((.
ض لَ ُم ْ ِ
ول ّـمـــا كان اإلســام يقوم عىل احــرام النفس
اإلنسان ّية وحفظها وتكرميها فإ ّن قيم اإلسالم وتعاليمه
يقل أهم ّية عن حــق الحياة أال
اهت ّمــت بحق آخــر ال ّ
وهو الكرامة ،والغاية من ذلك امتالك اإلنســان مبا
هو إنســان للرشف والع ّزة واالحــرام والتوقري ،فال
يجــوز انتهاك حرمته وامتهــان كرامته حتّى ولو من
قبل نفســه فضالً عــن اآلخرين ،فاإلنســان مخلوق
ك ّرمه اللّه سبحانه وتعاىل وفضّ له عىل كثري من خلقه،
حيث يقول ســبحانه وتعاىلَ ﴿ :ولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم
ْب َوالْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن الطَّ ِّي َب ِات
َو َح َملْ َنا ُه ْ
ــم ِف ال َ ِّ
َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم َع َل كَ ِثريٍ ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِ
ْضيالً﴾(((.
ودعا اإلسالم إىل احرتام الكرامة اإلنسانيّة واعترب
ذلــك أحد العوامل األساســ ّية يف نهضــة املجتمعات
وتق ّدمهــا أل ّن «الديــن املعاملة»((( كام يقول رســول
اللّه ،ويف الوقت ذاته نبذت تعاليم اإلســام ّكل
فعل أو ســلوك من شــأنه الح ّط من كرامات الناس
وإهانتهم أو إذاللهم.
وحينــا نتح ّدث عــن الكرامة اإلنســان ّية فإنّه ال
ميكننا ذلــك مبعزل عن البيئة أو املجتمع الذي يعيش
 - 1املائدة32 :
 - 2اإلرساء70 :
 - 3رشح رسالة الحقوق  -الصفحة ٥٨٦

فيه اإلنسان ،حيث إ ّن احرتام هذه الكرامة أو انتهاكها
يعتمد بالدرجة األوىل عىل قواعد الحياة املشرتكة يف
أي مجتمع ،وهذا يقودنا إىل الدور املهم الذي ميكن
ّ
أن تلعبه السياســة يف هذه القض ّية واملسؤولية امللقاة
عىل عاتــق املجتمع يف احــرام الكرامة اإلنســانيّة
والدفاع عنها.
إ ّن ّكل نظام متثّل يف ســلطة أو دولة ينبغي عليه
أن يوفّر ملواطنيه ّكل ما يحتاجونه ليك يعيشــوا حياة
إنســانيّة كرمية ابتدا ًء من الطعام والغذاء واملســكن
والحق يف العمــل وانتها ًء بالحــق يف اختيار الحياة
أي ضغط
التــي يريدها الناس اختيارا ً ح ّرا ً بعيدا ً عن ّ
أو إكراه.
إ ّن الحــق االجتامعــي ليس صدقــة وال م ّنة من
أحد وإنّـــا هو حق كفلته الرشائع الدين ّية والقوانني
اإلنســان ّية ،وتتاميــز الدول املتقدمــة يف عامل اليوم
بأنظمتها من خالل قدرتها عــى االلتزام باملحافظة
ألي نوع
عىل صيانة كرامة مواطنيها وعدم تع ّرضهم ّ
من اإلهانة ليس يف داخل أوطانهم فحســب بل حتّى
يف خارجها ،ونالحظ كيف أنّها ســبقتنا يف كثري من
املياديــن إن مل نقل جميعها بفضــل احرتام املواطن
واملحافظة عىل كرامته ،من خالل بناء قواعد العالقة
بــن جميع مك ّونــات النســيج الوطني عىل أســاس
«الرشاكة ال االستجداء ،وحقوق املواطنة ال االستعداء».
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فامذا يعني حرمان إنسان من العمل غري انتهاك
لكرامته وقتل لشــخص ّيته؟ وماذا يعني حرمان إنسان
من الحصول عىل ســكن غري انتهاك لكرامته؟ وماذا
يعني التمييز بني إنســان وآخر بال مربر غري انتهاك
للكرامة اإلنســانيّة؟ ومــاذا يعني اســتجداء املواطن
لحقوقه غري انتهاك لكرامته؟
لقــد ح ّولت السياســات الخاطئــة املواطنني إىل
طوابري من املتســ ّولني عــى أبواب الدولــة ،فهناك
اآلالف مــن العاطلني عن العمــل وهناك اآلالف من
املنتظرين للســكن وهناك اآلالف من الفقراء و...و...
مل يقترص األمر عىل ذلك فحســب فاملواطن عليه أن
يســتجدي حتّى يف قضاياه السياســ ّية فليك يؤسس
جمعيــة أو يعــارض أو يقاطع أو يشــارك يف عملية
سياسة وهكذا.
إ ّن روح االســتجداء السيايس ال تبني األوطان بل
تد ّمرهــا وال تنهــض باملجتمعات بل تزيــد يف إهانة
املواطــن وكأنه يطلــب م ّنة أو فضالً ،مــع أ ّن املنطق
يقــول أ ّن املواطنني أصحاب حقــوق أق ّرتها الرشائع
السامويّة وكفلتها الدساتري واألعراف اإلنسان ّية.
لقد حان الوقت ليك تدرك الدولة أ ّن عليها أن تنتقل
مــن مرحلة اعتادت فيهــا أن تنظر إىل املواطن عىل
أنّه مجرد «رعية» اعتاد عىل تنفيذ األوامر واالنصياع
املطلــق ،إىل مرحلــة جديــدة وهي مرحلــة املواطن

التي يتح ّدد كيانــه مبجموعة من الحقوق والواجبات
املتبادلة ،وإ َّن هــذا املواطن وبهذه املواصفات ميكنه
أن ميارس دوره بشكل حقيقي وفاعل يف بناء مجتمع
الع ّزة والكرامة.
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إنّ الناس ميثّلون مركز الثقل يف تركيب
الدولة ،فإذا كان الناس أقوياء فإنّ الدولة
ستكون قويّة ،و إذا كانوا قلقني وضعفاء
ومه ّمشني فإنّ الدولة ستصبح هشّ ة
وضعيفة ،بل إنّها ستصبح مه ّمشة يف
املجتمع الدويل.

36
نعم للتنافس..
ال لإللغاء
الحياة قامئــة عىل التعدد والتنــ ّوع هكذا أرادها
وجل ،حيث إ ّن هذا التن ّوع الكوين مصدر كبري
اللّه ع ّز ّ
لهذا الجامل الذي نراه عىل ّكل صعيد سواء ما يرتبط
بجامل الطبيعة أو بإبداعات اإلنسان من خالل تالقح
األفكار واآلراء تن ّوعاً وتع ّددا ً.
وال ّ
شك أ ّن اســتيعاب هذه الحقيقة الكون ّية يفتح
اآلفاق اإلنسانيّة من أجل التعامل معها بطريقة حكيمة
من أجل اســتثامرها للوصول من خاللها باملجتمعات
إىل حالة من الرقي والتقدم بدالً من جهلها أو النظر
إليها بعني الشــك والريبة أو الخوف مام تفرزه عىل
الواقع الحيايت.
إنّنا نستطيع أن نجعل من قضية التن ّوع والتع ّدد يف
حياتنا منطلقاً لإلبداع واإلنتاج إذا ما تعاملنا مع ذلك
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بطريقة واعية وجادة وهذا يستدعي أن نقوم بتوجيه
هذا التعدد يف االتجاه الســليم مــن خالل التنافس
الب ّنــاء ،حيث إ ّن التنافس عالقــة حياتية طبيع ّية بني
الناس وقد اعترب اإلسالم ذلك أمرا ً مرشوعا بل ودعا
إليه وحثّ عليه يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ِف َذلِكَ َفلْ َي َت َناف َِس
الْ ُم َت َنا ِف ُســونَ ﴾((( .لك ّن اإلســام يرشــد التنافس من
أجــل أن ال يتح ّول إىل حالــة رصاع وصدام ،فيعترب
أن التنافس «الب ّنــاء» هو املطلوب وينظر إليه كعامل
أسايس يف عامرة األرض وتق ّدم املجتمعات.
إذ مــن الطبيعــي أنّه لــوال التنافس عىل إنشــاء
املصانع والتطوير الذي يقوم به اإلنسان يف مجاالت
مختلفة من الحياة مل تنشأ حضارة ،ولو مل يكن هناك
تنافس لركن الناس إىل الكسل والجمود .ويقول أمري
املؤمنني مشــجعاً للناس عىل التســابق من أجل
األفضل« :افعلوا الخري وال تحقّروا منه شــيئاً ،فإنّ
صغريه كبــر ،وقليله كثري ،وال يقولــ ّن أحدكم إن
أحداً أوىل بفعل الخري مني فيكون واللّه كذلك»(((.
ويف حديث آخر لتشــجيع النــاس عىل التنافس يقول
اإلمــام الباقر« :من خالطت فإن اســتطعت أنّ
تكون يدك العليا عليه فافعل»(((.
 - 1املطففني26 ،
 - 2بحار األنوار  -ج  - ٦٨الصفحة ١٩٠
 - 3جامع أحاديث الشيعة  -ج  - ١٥الصفحة ٥١٨

إ ّن التنافس بــن الناس أمر مطلوب يف مجاالت
كثرية ،فالتنافس بني طالب العلم واملعرفة يف ميادين
العلوم يولّد االجتهاد والتفوق ،والتنافس يف الصناعات
واإلنجاز يولّد التطوير والرقي ،والتنافس يف التجارة
يولّــد الفائض يف األمــوال والرفــاه ،والتنافس بني
املفكّريــن يولّد املزيد من األفــكار واآلراء التي تفتح
آفاق الوعي والفهم أمام الناس.
هكــذا يف ّكل مجال من مجاالت الحياة املعارصة
فلوال اســتثامر التعــ ّدد والتن ّوع من خــال التنافس
الب ّنــاء مل نحصل اليوم عىل كثري من اإلبداعات التي
أثرت حياة اإلنسان املعارص.
وهــذا ما نحن بحاجة إليه يف واقعنا اليومي عىل
ّكل صعيد ،وال ميكن ذلــك ّإل من خالل نظرة واعية
وحكيمة إىل هــذه الحقيقة الكون ّية ،وذلك يتطلّب م ّنا
أن نشــجع عىل التنافس الب ّنــاء من خالل العمل عىل
إتاحة الفرص وتوفري املناخ السليم للناس ليك يف ّجروا
طاقاتهم بشكل إيجايب ،من خالل عدم تكبيل الناس
بالقوانــن التي من شــأنها أن تحارصهــم أو تعيق
حركتهم باتجاه تطوير واقعهم السيايس واالجتامعي،
فهم بحاجة إىل توسيع دائرة الحريّات التي من شأنها
أن تعطيهم حوافز عىل أن يعبّـــروا عن أنفســهم بال
وصاية تــكاد أن تصل إىل ح ّد أرس عقولهم ،أو رقابة
تكاد أن تصل إىل ح ّد أن نحيص عليهم أنفاســهم أل ّن
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هذا من شأنه أن يخنق اإلبداع يف داخلهم.
إ ّن أفضل استثامر للتع ّدد والتن ّوع يف مجتمعنا هو
توجيه هذه القضية بات ّجاه التنافس وليس «التناحس»
وبتعبــر أدق التناقــض ،فالتنافس يصــب يف زيادة
اإلنتــاج واإلنجاز يف ّكل امليادين أ ّما النظرة الســلبية
لهذا األمــر فتقود إىل الرصاع ،وبالتــايل العمل من
وشل
أجل اإللغاء أو العمل عىل تحجيم اآلخر وتقزميه ّ
قدراته ،ويف كال األمريــن فإنّنا نخرس جميعا فنبقى
آحادا ً متناقضة وربّـــا متحاربة بدالً من أن نتح ّول
إىل مجاميع تتكامل مع بعضها.
علينا جميعاً أن نعي هذه الحقيقة عىل الصعيدين
الرسمي حكومات والشعبي قوى فاعلة يف الساحة؛ إذ
إ ّن البديل غري املناسب عن التنافس الرشيف والب ّناء
هو التباعــد والغرية والحســد الذي يولّــد األضغان
الحب والرتابط.
واألحقاد بدالً من ّ
وعلينا أن نتعلّم من غرينا كيف أوصلتهم تجاربهم
الناجحــة إىل حالة من الرقي والتقــدم يف واقعهم
الســيايس واالجتامعي مع أنّهم م ّروا بتجارب مريرة
بحق بعضهم
يف حروب اإللغــاء واإلبادة والتدمــر ّ
البعــض وقد جــاء يف الحديــث النبــوي الرشيف:
«السعيد من اتّعظ بتجارب غريه».
علينــا مصارحة أنفســنا -بال مواربــة وبال خوف
وبكل شجاعة -بإنّنا ال نزال نعاين من ضيق شديد يف
ّ

األفــق تجاه رؤى وخطابات وتو ّجهات بعضنا البعض،
وبدالً من االنفتــاح عليها والتعايش معها فإ ّن البعض
م ّنــا يعمل عــى محارصتها وإلغــاء تأثريها مبختلف
الوسائل متناسني أو متغافلني أ ّن هذا التن ّوع والتع ّدد
ميكن أن يكون مصــدرا ً للجامل والكامل والرقي إذا
ما نظرنا إليه نظرة واعية وجعلنا من االختالف رحمة
وتآلفــاً بدالً من النظــر إىل أ ّن ّكل خالف هو مصدر
رش وفتنة.
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أي مجال
ال ميكن أن تس ّن القوانني يف ّ
كان من دون االنطالق من منظومة القيم
األخالق ّية والبناء عليها يف ترشيع األحكام
والقوانني ،ذلك أن القيم األخالقية لها
حاكمية عىل قلوب الناس

37
اإلسالم
بين الفكر
والممارسة
ألي مجتمع أن يســتق ّر وينمــو بصورة
ال ميكــن ّ
طبيع ّية مــن دون وجود حالة من التوافق بني أبنائه،
ولكن الوصول إىل حالة التوافق بحاجة إىل مجموعة
مــن الضوابط األخالق ّية والســلوك ّية التي تنظّم حياة
الناس خصوصاً فيام يرتبط بالعالقات واملعامالت.
ولذلــك فــإ ّن اإلســام كعقيدة ورســالة شــاملة
اهت ّم كثــرا ً بالنظام االجتامعــي ورضورة املحافظة
عىل األســس والقواعد التــي يقوم عليهــا ،وقد ورد
عن الرســول األكرم يف حديــث جميل« :الدين
املعاملة»(((.
وفعالً فإ ّن املعاملة الحســنة أساس مهم يف البناء
االجتامعي سواء عىل الصعيد السيايس أو االقتصادي،
 - 1رشح رسالة الحقوق  -الصفحة ٥٨٦
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فكلّام كانت املعاملة بني أبنــاء املجتمع الواحد مبنيّة
عىل الصــدق واألمانة والحب كلّــا كان ذلك أدعى
لقــ ّوة املجتمع ونهضته ومتاســكه .ومع أنّنا مجتمعات
مســلمة ونتباهى باإلســام كعقيدة وهذا ما ال ميكن
أن يُختلــف عليــهّ ،إل أ ّن هناك من املســلمني من ال
يعمل باإلسالم كرسالة يف حياته مع أنّه الجانب األهم
يف العقيدة اإلســام ّية ،وهذا ما يعكس حالة التخلّف
والجمود يف املجتمعات اإلسالم ّية مع أ ّن اإلسالم رائد
يف ّكل املجاالت ،وبفضل القيم اإلســامية اســتطاع
الرسول األكرم أن يغ ّيـر املجتمع الجاهيل ويحوله
إىل مجتمع ناهض يف فرتة زمن ّية قياس ّية.
إ ّن املشكلة التي يعاين منها البعض يف مجتمعاتنا
اإلســاميّة هي الفصل بني اإلســام والحياة مع أ ّن
وإل
رســالة اإلسالم هي تنظيم الحياة عىل ّكل صعيد ّ
ملا كان اإلسالم عقيدة شاملة كاملة كخامتة للرساالت
وجل يقول﴿ :يَا أَيُّ َهــا الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ
اإلله ّية ،وربّنــا ع ّز ّ
ــا يُ ْحيِيك ُْم
ْاســ َتجِ ي ُبواْ لِلّــ ِه َولِل َّر ُســولِ إِ َذا َد َعاكُم لِ َ
َوا ْعلَ ُمــواْ أَنَّ اللّهَ َي ُح ُ
ي الْ َمــ ْر ِء َو َقلْ ِب ِه َوأَنَّهُ إِلَ ْي ِه
ول َب ْ َ
ــرونَ ﴾((( ،ومع ذلك فإ ّن هنــاك من يرى لزوم
تُ ْح َ ُ
الفصل بني املســجد وقضايا الناس اليوم ّية من إدارة
وسياســة واقتصاد وما أشــبه ،وذلك عىل أســاس أن
املسجد ينبغي أن يبقى مجرد دار للعبادة.
 - 1األنفال24 :

وهو فهم خاطئ لإلســام أو مغلوط املقصود منه
إبعاد اإلسالم عن مامرســة دوره الريادي يف تنظيم
حيــاة الناس ،وهــذا ما ميثّله املشــهد الواقعي لحال
مجتمعاتنا اإلســام ّية التي مل تأخذ من اإلســام ّإل
اســمه ومظاهــره ولك ّنها أخفقــت يف أن تجعل قيم
اإلســام محــورا ً يف واقعها الســيايس واالقتصادي
واالجتامعي وإال ماذا يعني أن اإلسالم الذي استطاع
أن يو ّحــد القوميات املختلفة يف لغاتهــا ،وقد تكون
متناقضــة يف يوم من األيــام ،وال ميكنه اليوم ويف
القــرن الواحد والعرشين أن يو ّحــد حتّى املجتمعات
املشــركة يف لغة واحدة وضمن بيئة جغرافية وحتّى
سياســية واحدة ،مع أ ّن غرينا قد متكن من ذلك رغم
الرصاعات واختالف املصالح وهذه أوروبا التي تسعى
لتوسيع مساحة الوحدة بينها عىل ّكل صعيد.
إ ّن مشــكلتنا تكمــن يف التناقــض يف الســلوك
األخالقي والســيايس ويظهر ذلك جل ّياً يف التناقض
بــن ما نقول وبني ما نفعل عــى أرض الواقع ،فمع
أ ّن اإلســام هو شعار كبري نرفعه يف ّكل مكان ،ولكن
مــن الصعب أن تجــد لهذا الشــعار مكاناً عىل أرض
الواقع يف املامرســات السياســ ّية ســواء عند األفراد
أو عند األنظمة التي تجعل من اإلســام مج ّرد شعار
وا ّدعاءات أكرث مام هو مامرسة عىل أرض الواقع مع
وجل حذر من هذه املامرسة الخاطئة بقوله
أ ّن ربنا ع ّز ّ
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ســبحانه وتعاىل﴿ :يَــا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آَ َم ُنــوا لِ َم تَقُولُونَ
َب َمقْتاً ِعندَ اللَّــ ِه أَن تَقُولُوا َما الَ
َمــا ال تَ ْف َعلُون ،ك ُ َ
تَ ْف َعلُونَ ﴾(((.
إ ّن مــا نــراه مــن تراشــق إعالمي هنــا وهناك
عىل امتداد مســاحات بالد اإلســام ،وما نشهده من
حاالت اســتهداف باللســان واليد تصل إىل التجريح
والتكفري ويف حاالت ليست قليلة تصل إىل ح ّد إزهاق
األرواح تدلّل بشــكل كبري عــى حاجتنا لالنفتاح عىل
الدين كام جاء به الرســول األكرم ال كام تفهمه
النفوس املريضة باألهواء والعصب ّيات املتصارعة عىل
املصلح ّيات واملســكونة بالذات ّيات واألنان ّيات الض ّيقة،
ليك نرتقي بســلوكنا وأخالق ّياتنا حتّى نخرج من واقع
يلف واقع األ ّمة.
الجمود والتخلّف الذي ّ
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 - 1الصف3-2 :

38
سابق الزمن
لتحقيق
الطموحات
الحياة محطّة قصرية ورسيعة ومع أنّها متيض من
دون أن يشعر بها اإلنسان ّإل أن الكثري من الناس قد
يغرتّون بها فريكنون إليها من دون أن يلتفتوا إىل أ ّن
العمــر مييض ومي ّر وتفوت الفــرص الكثرية التي قد
ال يكون هناك متّســع من الوقت للحصول عليها مرة
أخرى ،ويشــر القرآن الكريم إىل هذه الحقيقة حيث
وجــلَ ﴿ :ح َّتى إِ َذا َجــاء أَ َحدَ ُه ُم الْ َم ْو ُت
يقول ربّنا ع ّز ّ
َق َ
يم تَ َرك ُْت
ــال َر ِّب ا ْرجِ ُعــونِ  ،لَ َع ِّل أَ ْع َم ُل َصالِحــاً ِف َ
ك ََّل إِنَّ َها كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِلُ َها َو ِمن َو َرائِهِم بَ ْرزَخٌ إِ َل يَ ْو ِم
يُ ْب َعثُونَ ﴾(((.
إنّنــا أمام امتحانات صعبــة يف هذه الحياة علينا
أن ننجــح فيها إذا ما أردنا الفوز دنيا وآخرة ،فطبيعة
 - 1املؤمنون 100-99 :
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هــذه الحياة تفرض عىل اإلنســان التحرك والتنافس
يف طريــق الخــر والعمل الصالح ،حيث إ ّن فلســفة
وجل:
الـحـيـــاة والخلق قامئة عىل ذلك يقول ربنا ع ّز ّ
﴿الَّ ِذي َخل ََق الْ َمــ ْو َت َوالْ َح َيا َة لِ َي ْبلُ َوك ُْم أَيُّك ُْم أَ ْح َســ ُن
َع َمالً َو ُه َو الْ َعزِي ُز الْ َغفُــو ُر﴾((( ،وهذا يعني أ ّن علينا
املبادرة الختيار الطريق املســتقيم والفكرة الخ ّيـــرة
والعمــل الصالــح ،وهذا ما يســتدعي م ّنــا أن نكون
متهيئني وعىل أهبة االســتعداد دامئــاً وأبدا ً حتّى ال
نقــع يف دائرة الغفلــة فيميض الوقت مــن دون أن
نشعر بذلك وتفوتنا فرص الخري من دون أن نغتنمها
و«إضاعــة الفرصة غصة»((( كام يقول أمري املؤمنني
عيل.
إ ّن عىل الرساليّني أن يربّوا أنفسهم عىل الخيارات
الصعبة ما داموا قد اختاروا طريق «ذات الشــوكة»،
الحق منهجاً وعلامً وشــعارا ً،
ومــا داموا قد اختــاروا ّ
عليهــم أن يجعلوا من الحق عنوانــا لحياتهم يف ّكل
قضيّة ومييّزوا أنفســهم باملواقــف املبدئية والحضور
الفاعل يف جميع الساحات واملواقع من دون تردد أو
كســل أو ضجر أل ّن االستثامر الحقيقي لحياتنا يكمن
يف العطاء وااللتــزام بالحق والدفاع عن املحرومني
واملظلومــن وإغاثة امللهوفني من غــر م ّن أو رياء
 - 1امللك 2 :
 - 2نهج البالغة  -الحكمة رقم 118

ومن دون تكلّف أو تصنع.
إ ّن عىل الرســال ّيني أن يكونوا يف سباق دائم مع
الزمن مــن أجل تحقيق الطموحــات والتطلّعات كام
﴿ســا ِبقُوا
يقول ربنــا ع ّز ّ
وجل يف تحفيزه للمؤمننيَ :
إِ َل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّربِّك ُْم َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها كَ َع ْر ِ
ــاء
الس َ
ض َّ
َو ْالَ ْر ِ
ض أُ ِعدَّ ْت لِلَّ ِذي َن آ َم ُنوا بِاللَّ ِه َو ُر ُسلِ ِه َذلِكَ فَضْ ُل
اللَّ ِه يُ ْؤتِي ِه َمن يَشَ ــا ُء َواللَّــهُ ُذو الْفَضْ لِ الْ َع ِظ ِيم﴾(((،
ولكــ ّن ذلــك بحاجــة إىل أن نكــون مــن أصحاب
الهمــم العالية التي ال تعرف املســتحيل وال تنام عىل
التربيرات ،وإنّـــا تســتم ّد العون مــن اإلميان باللّه
العزيز والتوكّل عليه وبذل الجهود الخ ّيـــرة يف سبيل
اللّه الواحد الق ّهار.
إ ّن فرصة الحياة هي فرصة واحدة ال تتك ّرر هكذا
أرادهــا اللّه ســبحانه وتعاىل ،وعلينــا أن نكون ممن
يكســبون هذه الفرصة من أجل تحقيق الفوز والفالح
األكرب وهو نيل الرضوان اإللهي.
فلنجعــل من هــذه الدنيا مزرعة اآلخــرة ولنعمل
بوصيــة أمري املؤمنــن عيل« وبــادروا آجالكم
بأعاملكــم»((( ،ولنكــن من الذين يكــون لهم يف ّكل
وجل عىل كل ّ
حال
قض ّية عربة وموعظة فنذكر اللّه ع ّز ّ
يف الشــدة والرخاء ويف الرساء والرضاء يف الحياة
 - 1الحديد 21 :
 - 2نهج البالغة  -الخطبة رقم 64
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وجل حيـث يـقـولَ ﴿ :وا ْذكُر
واملوت ،وصـدق ربّنـا ع ّز ّ
َضعاً َو ِخيفَــ ًة َو ُدونَ الْ َج ْه ِر ِم َن
َّر َّبكَ ِف نَف ِْســكَ ت َ ُّ
ني﴾(((.
اآلصالِ َوالَ تَكُن ِّم َن الْغَا ِفلِ َ
الْ َق ْولِ بِالْغُدُ ِّو َو َ
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 - 1األعراف 205 :

39
رؤى على
طريق الحوار
أي قض ّية بحاجة إىل وجود أرض ّية قويّة
النجاح يف ّ
قامئة عىل أســس قومية ،ويف طريقنا لجعل الحوار
قضيّة ناجحة الب ّد من وجود تأسيسات وأعراف سليمة
يرتبّـى عليها الناس فينعكس ذلك يف ترصفهم سلوكاً
وأداء ومامرسة عىل صعيد الواقع ،حتى ال تبقى قضية
الحــوار مجرد صورة ترفيــة أو فولكلوريــة للتباهي
والتظاهر بــدالً من أن تكون وســيلة للبناء ومعالجة
«امللتبــس» و«املختلف» أو «املتنازع» عليه من قضايا
قد تعمــل عىل «تباعد» الناس عــن بعضهم أو تبقى
مثارا ً لالختــاف ورمبا التنازع ال ســمح اللّه ،وذلك
يدعونا ليك نتوقف عند أمور منها:
أوالً :الحــوار بحاجة إىل تح ّرر مــن الداخل من
القيود واألغــال النفســ ّية أو الخارج ّيــة التي تك ّبل
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البعــض كالخوف والرتدد ،بينام الحــوار بحاجة إىل
جرأة وشجاعة ليك يع ّبـر الشخص عن نفسه كام يريد
هو وليس كام يُراد له أو يُق ّرر له.
لذلك كانت الصياغة الســامية يف منظومة القيم
األخالقيّة التي جاء بها الرسول لرتبية الناس هي
استثارة العقول من دون قرس أو قهر وإنّـام باألخالق
وجل خاطب نب ّيه الكريم
والتســامح حتّى أ ّن ربّنا ع ّز ّ
سيدنا محمد يف توجيه تربوي رفيع ﴿ َف َذكِّ ْر إِنَّ َا
نت ُم َذكِّر ،ل َّْس َت َعلَ ْيهِم بِ ُ َص ْي ِطرٍ﴾(((.
أَ َ
والحوار أيضاً بحاجــة للخروج من حالة االنغالق
عــى النفــس واألنان ّية التــي تجعل اإلنســان يعيش
حبيســاً ألفكاره وموروثاته من دون االنفتاح عىل أراء
فيتمسك مبا يرى ويعيش حالة من التعصب
اآلخرين،
ّ
لنفســه أو ملن يدور حوله من جامعــة فتحكمه حالة
الفئويّة والحزب ّية والعشــائريّة ،وبدالً من أن تتوســع
املدارك وتنفتح أمامه اآلفاق الواســعة يف عامل رحب
مــيء بالتجــارب واألفــكار تضيق عنده املســاحات
فيبقى رهيناً لتصورات ربّـام أكل الدهر عليها ورشب،
فيتحرك بعجــزه وضعفه وحالة التخلف التي تســود
بيئتــه بينام تحــ ّول عامل اليوم إىل أصغــر من قرية
كونية تجعــل العامل -مبا فيه من تجــارب وإنجازات
عىل أكرث من صعيد -يف متناول راحة اليد.
 - 1الغاشية22 ،21 :

وهــذا األفــق من التفكــر هو ما يجعــل البعض
ينظر إىل العــامل من خالل زاوية ض ّيقة بحجم ضيق
األفق والتفكري الذي يعانيه ،وهذه الحالة من األنان ّية
والفئويّة والتعصب للــذات هي التي تجعل ّكل طرف
يقــف يف موقعــه ويتخنــدق يف مكانه ثــ ّم يتحدث
الجميع عن الحــوار ،ولكن بدالً من أن يكون الحوار
«محي» ،وبدالً
«مح ّررا ً» للجميع يتحــول الحوار إىل
ّ
مــن أن يتق ّدم الجميع خطوة إىل اإلمام تزداد األمور
«حرية» ألن املشــكلة تكمــن يف أ ّن الكل بدالً من أن
يروا األمور من خالل زوايا النظر املتع ّددة التي تكمل
يتمســك ّكل طرف بزاويته
دائــرة الرؤية عند الجميع ّ
فقط.
ولك أن تلحــظ الفارق بني املجتمعــات املتق ّدمة
وغريهــا مــن املجتمعــات املتخلّفة كيف اســتطاعت
توظيــف الطاقــات والخروج مــن دوائــر التعصب
واستطاعت أن تح ّول األحالم إىل واقع واملستحيل إىل
حقيقة.
ثانياً :ليك نتحاور بطريقة سليمة وراقية ينبغي أن
بكل تواضع ،فال نضع قيودا ً
نتعلّم فن االستامع لآلخر ّ
عىل من نستمع إليه ليك يتكلّم مبا يتوافق معنا أو مبا
يخدمنا أو نضع قيودا ً عىل لونه أو موقعه االجتامعي
أو انتامئه أو قربه م ّنا أو بعده ع ّنا ،وإنّـــا ينبغي أن
يكون املقياس هو الحق وحســن الــرأي والبحث عن
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الحقيقة.
وهــي قضية تحتاج إىل ثقافة ح ّية وشــجاعة يف
وجــل يو ّجه إىل أهمية االســتامع
التطبيــق وربّنا ع ّز ّ
الواعي وليس مجرد االســتامع ،وال يكفي ذلك إذ إنّه
بعــد االســتامع الواعي فإ ّن علينــا أن نختار األفضل
وجــل﴿ :الَّ ِذي َن
وليــس أي يشء حيث يقــول ربّنا ع ّز ّ
يَ ْســ َت ِم ُعونَ الْقَــ ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ أَ ْح َســ َنهُ أُ ْولَ ِئــكَ الَّ ِذي َن
هَدَ ا ُه ُم اللَّهُ َوأُ ْولَ ِئكَ ُه ْم أُ ْولُوا ْالَلْ َب ِاب﴾(((.
ويف حديث جميل للرسول األكرم نبينا محمد:
الحق ممن أتاك به صغرياً أو كبرياً وإن كان
«اقبــل ّ
بغيضاً ،وأردد الباطل عىل من جاء به من صغري أو
كبــر وإن كان حبيباً»((( ،وهو ما يفتح اآلفاق للناس
ليك يتواصلوا مع بعضهم فيت ّم التالقي والتقاطع من
خالل األفكار الصائبة والهادفــة التي عنوانها الحق
وهــو عنوان فوق الجميع ،ويف قــول ألمري املؤمنني
عــي بن أيب طالب« :من اســتقبل وجوه اآلراء
عرف مواقع الخطأ»((( ،فالتنــ ّوع يف الرأي والتع ّدد
يعطي قــ ّوة للوصول إىل فكرة أنضج وأرشــد ،ولكن
العربة تكمن يف نهاية املطاف يف استامع واع يرتجم
حالــة الحوار إىل نتاج وإنجــاز عىل أكرث من صعيد،
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وبينام تتحــول فكرة صغرية يف مجتمــع متق ّدم إىل
مــروع هائل تبقــى املجتمعات املتخلّفــة راكدة يف
موقعها ليس ألنّها ال تســمع ولكن ألنّها ال تعطي قيمة
ملا تستمع إليه.
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علينا مصارحة أنفسنا بإنّنا ال نزال نعاين
من ضيق شديد يف األفق تجاه رؤى
وتو ّجهات بعضنا البعض ،وبدالً من
االنفتاح عليها والتعايش معها فإنّ البعض
م ّنا يعمل عىل محارصتها وإلغاء تأثريها
متناسني أنّ هذا التن ّوع والتعدّ د ميكن أن
يكون مصدراً للجامل والكامل والرقي إذا
ما نظرنا إليه نظرة واعية

40
الحوار..
دعوة للتأمل
الحــوار قض ّية ســامية وحالة أخالق ّيــة متق ّدمة
ولكن ليك يكون الحوار سلوكاً وسمة طبيع ّية من دون
تكلّف فإنّه بحاجة إىل قابليّة نفســيّة ومعنويّة ،وذلك
بحاجــة إىل ثقافة واعية تعمل عىل صياغة الســلوك
وترشــد التعامل مــع اآلخرين مــن دون أيّة حواجز
ماديّة أو نفســ ّية تقف حائالً دون االنفتاح عىل الناس
ومحاورتهم والتواصل معهم ،فتتقارب املسافات مهام
بعــدت وتتالىش املســم ّيات واملواقع التــي يرى فيها
البعض امتيازا ً ومفاضلة بينه وبني اآلخرين.
ولــو تأ ّملنا قليــاً لرأينا أ ّن الكــون قائم عىل لغة
رب
الحوار والتواصل يف أســلوب بديع ودقيق نظّمه ّ
وجل:
الـكـــون وخـالـــق الخلق ،حيث يقــول ربّنا ع ّز ّ
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ض َو َمن ِفي ِه َّن
الســ ْب ُع َواألَ ْر ُ
الس َ
ــا َو ُات َّ
﴿ت َُســ ِّب ُح لَهُ َّ
ش ٍء إِالَّ ُي َســ ِّب ُح ِب َح ْمدَ ِه َولَـــ ِكن الَّ تَ ْف َق ُهونَ
َوإِن ِّمن َ ْ
ت َْسبِي َح ُه ْم إِنَّهُ كَانَ َحلِيامً َغفُوراً﴾(((.
وإذا مــا أردنا فليس هناك مــا هو أفضل من أن
وجل وقد جاء يف الحديث «تخلّقوا
نتعلم من ربّنا ع ّز ّ
غني عن العاملني
بأخالق اللّه»((( ،فمع أ ّن اللّه ع ّز ّ
وجل ّ
وهــو القاهر فوق عبــاده ّإل أنّه ســبحانه يخاطبهم
ويتواصل معهم وجعل أبوابه مفتوحة دائـمـــاً وأبـدا ً
وجلَ ﴿ :و َق َال َربُّك ُُم
لعبـاده مــن دون تفريق فقال ع ّز ّ
ون أَ ْس َتجِ ْب لَك ُْم﴾(((.
ا ْد ُع ِ
بــل إن اللّه تبــارك وتعــاىل ألغى ّكل املســافات
والفواصل أمام عباده حتّى قال ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :وإِ َذا َسأَلَكَ
يب َد ْع َو َة الدَّ اعِ إِ َذا َد َعانِ
ِيب أُجِ ُ
ِع َبــا ِدي َع ِّني َفإِ ِّن َقر ٌ
َفلْ َي ْســ َتجِ ي ُبواْ ِل َولْ ُي ْؤ ِم ُنواْ ِب لَ َعلَّ ُه ْم َي ْرشُ ــدُ ونَ ﴾(((،
وجعل رحمته تسع ّكل يشء وأبوابه مفتّحات للسائلني
وأعطى َمن سأله ومن مل يسأله ومن مل يعرفه تح ّنناً
وجل بل أرســل مالئكة
منه ورحمة ،ومل يكتف ربّنا ع ّز ّ
حفظة وداعية ومســ ّددة وخاطب عباده «مل أخلقكم
ألربح عليكم ولكن لرتبحوا عيل»(((.
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وجل أعطى اإلنســان العقــل امتيازا ً
مــع أنّــه ع ّز ّ
وتفضيالً عىل ســائر املخلوقات ّإل أنّه تبارك وتعاىل
أرســل األنبياء والرسل ليك يتواصلوا مع عباده
وين ّوروهــم ويرشــدوهم من خالل اســتثارة العقول
ومن دون قرس أو إكراه ،وأرســل معهم الكتب هداية
ونــورا ً وتبياناً ،وعىل رأس ذلك القــرآن الكريم هذه
وجل لإلنســان يف حوار
الكلامت اإلله ّية من اللّه ع ّز ّ
بديــع ومؤث ّر ،ومع ّكل ذلــك فإ ّن الكثري من الناس ال
ينفتحون عىل هذه الثقافة الربانيّة السامية فيفقدون
أجمل ما يف هذه الحياة وهي لغة الحوار والتواصل،
ولذلك تنشــأ الخصومات والنزاعات وتسود الكراهية
بدالً من الحب واالحرتام والتفاهم.
إنّنا فعالً بحاجة لالنفتاح عىل ثقافة الحوار ولكن
علينا قبل ذلك أن نتح ّرر من أغالل الكرب واالستعالء
والتباهي ،فرمبا رأى البعض نفسه رجالً فنظر بدون ّية
أقل شأناً وأعطى لنفسه األفضل ّية
إىل املرأة وجعل منها ّ
كونه رجالً حتّى لو كان جاهالً وهي متعلمة أو خامالً
وهــي عاملة ،ولرمبا وصل األمر عنــد بعض العوائل
ذات الشــأن االجتامعــي يف أنّها تفــرض عىل املرأة
زوجهــا وحياتها من دون اختيــار منها ومن دون أيّة
مراعاة ملشاعرها خالفاً للقيم الدينيّة وألبسط الحقوق
اإلنسان ّية وحتّى من ي ّدعي القول بحريّة املرأة وحقّها
فإنّه نظر إليها كســلعة أو مجرد صــورة جميلة بعيدا ً
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عن كونها إنسانة لها الحق يف التعبري عن نفسها كام
الرجل.
وبني رؤيتني قارصتني ضاع الحوار عىل الصعيد
االجتامعــي أو الزوجي بالنســبة للمــرأة ،فكثري من
الرجال ال يرون أه ّمية يف الحوار مع نسائهم ولربّـام
حتّى بناتهم.
وال يتوقف األمــر عند ذلك بل إنّك قد تجد كثريا ً
مــن العوائل يف مجتمعاتنا تعــاين من غياب الحوار
فيــا بينها فضالً عن غيابه مــع الجريان واآلخرين،
فتنعكــس هذه الثقافة الجامدة عــى مفاصل الواقع
االجتامعي والسيايس والتعليمي ،ولذلك فليس غريباً
أن تجــد معلّامً يف مدرســة ال يعرف كيف يتحاور مع
تالميذه أو مدير مدرســة مع املدرســن يف مدرسته
أو مســئوالً مع موظفيه أو وزيرا ً مع الناس يف دائرة
اختصاصــه أو عاملاً مع الناس مــن حوله أو نائباً مع
ناخبيه أو حاكامً مع شعبه أو رئيس حزب أو جمعية مع
أعضاء حزبه أو جمعيّته وهكذا.
والعلّــة يف ذلك هو غياب ثقافــة الحوار التي ال
ررات غري مقنعة وغري معقولة
يعرتف بها البعض ملــ ّ
قد ترتبط بالعادات والتقاليد االجتامع ّية أو األعراف
السياســيّة ،أو ينظر إليها البعض اآلخر عىل أنّها جزء
من الشكل ّيات التي تصبغ الكثري من الصور واملشاهد

التــي نراهــا يف مجتمعاتنــا ،ســواء عــى الصعيد
االجتامعي أو الســيايس من خالل ابتســامة هنا أو
معانقة هنــاك أو بيانات مدبّجة لك ّنها ال تع ّبـــر عن
الحقيقــة وال تعكس واقع الحال الذي يعاين من أزمة
انعدام الثقة وغياب لغة الحوار الحقيقيّة التي توصل
إىل تفاهامت وقواســم مشــركة عىل صعيد الواقع،
وتعالج العقد وتزيل الحواجز النفســ ّية واألوهام التي
تجــد لها مكانــاً فتكرب يوماً بعد اآلخــر نتيجة للجهل
باآلخــر وعــدم االنفتاح عليه وإعطائــه الفرصة ليك
يع ّبـر عن نفسه من دون خجل أو خوف أو رهبة ومن
الحاجة للتملّق.
إنّنا بحاجة إىل إعــادة النظر يف ثقافات موروثة
أو مصطنعــة فرضت نفســها عــى واقعنــا ،فجعلتنا
نعيش حالــة «الضدية» و«الكيديّــة » أو «التهميش»
أو «االقصــاء» بــدالً مــن التفكــر يف «التواصل»
و«التكامل» و«التقاطع».
وهنــا دعــوة رصيحة إلعــادة النظر مــن جديد
والعمل عىل صياغة ثقافة ح ّيــة قوامها الحوار الحر
لكل فرد حقّه رجــاً أو امرأة حاكامً أو
الــذي يحفظ ّ
وكل أشكال التمييز
محكوماً بعيدا ً عن اللون والجنس ّ
والتفاضل.
وجل يف القرآن الكريم كتاب
ولنا يف كالم اللّه ع ّز ّ
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الحوار والعلم والقيم الحيّة النموذج األرقى واألسمى،
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم
حيث يقول ربّنا ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوباً َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ
يم َخ ِبريٌ﴾(((.
أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
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 - 1الحجرات 13 :

41
الحوار
المفقود
ليس هناك من عاقل ميكن أن يقف موقفاً مضادا ً
للحوار فهو قيمة إنســان ّية يتواصل من خاللها الناس
ويتع ّرفون عىل بعضهم كام أنّهم يكتسبون ما هو مفيد
إن أحســنوا االختيار ،وفوق ذلك فــإ ّن الحوار قيمة
دين ّيــة لها تأثري كبري عىل حيــاة الناس يف تواصلهم
وتناصحهــم وقد جاء يف حديث عــن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب« :تكلّمــوا تُعرفوا»((( و«املرء
مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر»(((.
وال ّ
شــك أنّنا بحاجــة دامئة للتأكيد عــى ثقافة
الحوار فـــي واقعنـــا االجتامعي والسياســـي ألنـه
يشكـــل الطريــق األفضـــل للـوصـــول إىل قواسم
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مشرتكة نحن بحاجة إليها.
وهذا مــا تب ّنته املجتمعــات املتق ّدمــة التي تب ّنت
ثقافــة الحوار عىل مســاحات واســعة أوصلتهم إىل
نتائــج مذهلة وحقّقوا من خــال ذلك إنجازات عىل
أكــر من صعيد ســواء يف االقتصاد أو السياســة أو
العلوم املختلفة ،واســتطاعوا أن يط ّوروا من أنظمتهم
اجتامع ّياً وسياس ّياً عىل الرغم من التعقيدات الكثرية
التــي تحيط بهم ،وال ّ
شــك أن النموذج األورويب يف
صناعة الوحدة األوروبيّة ســوقاً ونظامــاً واقتصادا ً
يشء جديــر بالدراســة والتأ ّمــل ألخذ مــا هو مفيد
ومناســب ،بينام ال زلنا نعيش يف املجتمع الواحد عقد
وأزمات باتت وكأنّها مســتعصية بل قد يراها البعض
قدرا ً مق ّدرا ً.
وعىل الرغم مــن أ ّن ديننا يدعو للحوار والتفاهم
والســلم والتواصل وروح الجامعة الواحدة إلّ أ ّن ما
يحكــم واقعنا هو خالف ذلك؛ حيث تعاين مجتمعاتنا
من ضيق األفق والنزعــة إىل األنانيّة وهذا ما يؤدي
إىل غياب املســاحات التي تغذّي وتن ّمي حالة الحوار،
وبينام ميتلك اآلخرون ســعة الصدر والنفس الطويل
يف إنضاج القضايا من خالل تعزيز التفكري الجمعي
والــروح الجمعيّة والعمل الجمعي الذي يتســاوى فيه
الجميــع يف الصــوت وإبداء الــرأي وصناعة القرار
فيحصلون يف نهاية املطاف عىل إنجاز جمعي ال يرى

يف أحد الفضل لنفســه عىل اآلخرين ،فيعمل املجتمع
بروح الفريق وكأنّه يف مبــاراة رياض ّية يتنافس فيها
الكل بروح رياض ّية.
املجتمع عىل تحقيق نتيجة يتق ّبلها ّ
نحن نعيش حالة من االنقسام والتفاضل وانعدام
الثقــة فرناوح مكاننا عىل أكرث مــن صعيد ،والقضية
أوضــح مــن أن تحتــاج إىل مقارنة بيننــا وبني من
تق ّدمــوا يف عامل اليوم سياســ ّياً واقتصاديّــاً وعلم ّياً
فنظرة بســيطة تكشف لنا واقع الحال ،فبينام تتحدث
األنباء عن إرســال مركبتني فضائيّتني الكتشاف املاء
عىل ســطح القمــر بعد أن نزلوا عىل ســطحه ســنة
1969م فإنّنا ال زلنا نعيــش اليوم ويف القرن الواحد
والعرشين يف أزمــة التعليم التي قال عنها أحد كبار
املســؤولني يف السلطة :إ ّن التعليم يف البحرين كارثة
وطن ّية ،عــى الرغم من مرور أكرث من  90عاماً عىل
التعليم الرسمي ألن الشعبي كان قبل ذلك بكثري.
وبعــد أن طــ ّوروا أنظمتهم السياســ ّية يف الدول
املتق ّدمــة التي أوصلتهم إىل درجة أن يشــكلوا برملاناً
يض ّم 27دولة ميثّلها  785عضوا ً برملانياً يُنتخبون ّكل 5
سنوات منذ ســنة 1979م ،بينام ال نزال نراوح مكاننا
يف حالة من العجز الواضح عن االنطالق يف مسرية
برملانيّــة يف بلد واحد يعرف فيــه الناس بعضهم من
أقصاه إىل أقصاه وال يتع ّدى كونه جزيرة صغرية.
وال ّ
شك أ ّن السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا وصلوا
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إىل مــا هــم عليه وبقينــا عىل ما نحــن عليه؟ األمر
بحاجــة إىل تأمل ووقفة جادة مع النفس ،وحتامً فإ ّن
األمــر بحاجة إىل حوار جاد ومناقشــات هادفة ليك
نعــرف مكامن القــ ّوة والنجاح عند غرينــا ومكامن
الضعــف املوجــودة فينا ،فهم ونحــن برش عىل هذه
الكرة األرض ّية ،ولك ّنهم اســتطاعوا أن يصنعوا الفارق
ويرتقوا مبجتمعاتهم.
وهذه دعوة الســتثارة العقول واأللباب ليك نبحث
عن األســباب من خالل حــوارات ينبغي أن نفتح لها
أي جهة
أي حواجز أو موانــع من ّ
عقولنــا مــن دون ّ
أو طــرف ،ولكنها قبل ذلك بحاجة إىل شــجاعة ألنّنا
من دون ذلك ســوف نفقد أهــ ّم عوامل البحث عن
الحقيقة ،ومن دون ذلك ســوف نقبل مبا هو موجود
فنظل نراوح يف مكاننــا بينام يتح ّرك
ورمبا نكتفــي ّ
العامل من حولنا.
وقد يكون من السهل عند البعض اختالق األعذار
ربرات للتغطية عــى ما كل ما هو خاطئ وعقيم،
وامل ّ
والدفاع بشــكل مســتميت أو «متملــق» عند آخرين
يسء ،ولك ّن هــذا لن يخدم أحدا ً يف نهاية
عن واقع ّ
املطــاف ّإل من غ ّيب عقله أو ضــاق صدره ذلك أن
االختباء خلف األخطاء واملفاســد يفاقم أحوالنا سوءا ً
يوماً بعد يوم.
ومــن هنا فإنّنــا بحاجة إىل االنفتــاح عىل ثقافة

الحوار مــن أجل التصحيح والتغيــر وليس من أجل
أن يــرى العامل أنّنا نتحاور أو يُقال كذلك ،أل ّن العربة
تكون بالنتائج وباألفعــال والتطبيقات وليس بالكالم
والشعارات.
ومقارنــة بــن واقعنــا واآلخرين ممــن تق ّدموا
وغ ّيـــروا وانطلقوا يتّضح الفارق الكبري بني ثقافتني
ومفهومني ،فبينام نراهم جا ّدين يف تحقيق تص ّوراتهم
ومرئ ّياتهم وتحويلها إىل حقيقة عىل أرض الواقع نرى
أنفسنا أصحاب شعارات ال تخدم قضايانا.
ويتّضح الفارق بــن الثقافتني يف رؤية الرشاكة
حق
التــي ينطلقون منهــا لصياغة واقــع يعتمد عىل ّ
الجميع من دون أفضل ّيات أو امتيازات أو خصوص ّيات
بينام نفتقد لهذه الــروح وهذه الثقافة مع أنّنا ننتمي
إىل ثقافة ح ّية وراشــدة جاء بها الرسول األعظم نبينا
محمــد حني قال« :الناس رشكاء يف ثالث :النار
واملاء والــكأل»((( ،وقال أمري املؤمنني « :فإنّ يد
اللّه عىل الجامعــة»((( ،وهو ما نحتاجــه لبناء واقع
اجتامعي وسيايس سليم.
لك ّنــك لن تجد لهذه الرؤيــة املتقدمة تطبيقاً عىل
أرض الواقــع إذا ما فتحت عينك عىل حقائق تتح ّدث
عن نفســها بشــكل فاضح عىل أكرث مــن صعيد يف
 - 1جامع أحاديث الشيعة  -ج  - ١٨الصفحة ٤٦٩
 - 2نهج البالغة  -الخطبة رقم 126
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البحــر والــر والسياســة واالقتصاد وأتــرك األمثلة
للقــارئ واملواطن ليك يضع األمثلــة والعناوين التي
يراها مناسبة.
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42
الحوار
ضرورة حضارية
ّ
الشــك أ ّن للحــوار أهمية كــرى يف حياة البرش
إذ إنّــه يُعترب لغــة التواصل والتفاهــم والتعبري عن
القناعات املختلفة ،ونجد ذلك حتّى يف القرآن الكريم
حيث اعتمد لغة الحوار من أجل الرأي والرأي اآلخر
أو من أجل إيصال الحقيقة.
مــن هنــا ال أتصــور أن هناك مــن يختلف عىل
رضورة الحوار وأهميّته سياسيّاً وثقافيّاً واجتامعيّاً.
والتواصــل الحواري رضورة حيات ّية وحضاريّة إذا
أردنا أن نبني مجتمعاً ناهضاً وح ّياً وليك يكون الحوار
مجديــاً ،البــ ّد أن نأخذ بعني االعتبــار مجموعة من
القضايا:
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أوالً :رضورة الثقــة بــن الفرقاء حتّــى ال تكون
هنــاك ن ّيات مب ّيتــة من قبل طرف ضــد آخر ،فبدالً
مــن محاولة فهم الخطاب واالقــراب من مفاهيمه
وتو ّجهاته تكون هناك مسبقات ذهن ّية أو نفس ّية تجعل
محاولة الفهم صعبة ومعقّدة..
ثانياً :االبتعاد عن املزايدات فالوطن ملك للجميع
والــكل تهمه مصلحة الوطن والناس ،فال أحد أحرص
ّ
مــن أحد عىل املصلحــة الوطنية ،وعليــه ينبغي عدم
التفكري يف كيفية تسجيل النقاط عىل بعضنا البعض،
فام الفائدة لو كســب ٌ
طرف نقاطاً عىل اآلخر وخرس
الوطن ذلك.
ثالثاً :الحوار الذي يقوم عىل أسس أخالق ّية ودين ّية
وحضاريّة هو الذي ميكن أن ينهض مبجتمعنا وبالدنا
الرقي والتطور.
إىل
ّ
والحوار الذي نعنيه هو الحوار املتكافئ املوضوعي
الذي يتساوى فيه الفرقاء بعيدا ً عن املواقع السياس ّية
واالجتامعيّة ،حيث تعتمد لغــة العقل والقيم والقدرة
عىل تحديد األولويّات مبوضوع ّية وشفاف ّية وفوق ّكل
ذلك بروح جامع ّية تستنطق اآلراء املختلفة وتستخلص
ش
املواقف السليمة ،مصداقاً لقول ربّنا ع ّز ّ
وجلَ ﴿ :ف َب ِّ ْ
ِع َبا ِد ،الَّ ِذي َن يَ ْس َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ أَ ْح َس َنهُ أُ ْولَ ِئكَ
الَّ ِذي َن هَدَ ا ُه ُم اللَّهُ َوأُولَ ِئكَ ُه ْم أُ ْولُوا األَلْ َب ِاب﴾(((.
 - 1الزمر18-17 :

وكام يقول اإلمام عيل« :من اســتقبل وجوه
اآلراء عــرف مواقــع الخطــأ»((( ،ويف حديــث آخر
له« :من اســتبدّ برأيه هلك ،ومن شاور الرجال
شاركها يف عقولها»(((.
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إنّ الحق االجتامعي ليس صدقة وال م ّنة
من أحد وإنّـام هو حق كفلته الرشائع
الدين ّية والقوانني اإلنسان ّية ،وتتاميز
الدول املتقدمة بأنظمتها من خالل
املحافظة عىل كرامة مواطنيها..
كام ان تقدمها يكون من خالل بناء قواعد
العالقة بني جميع مك ّونات النسيج الوطني
عىل أساس «الرشاكة ال االستجداء ،وحقوق
املواطنة ال االستعداء»..

43
الرؤية والتواضع
السياسي
ربّـام يالحظ املتابع ألوضاعنا عىل أكرث من صعيد
أنّنــا وصلنــا إىل مرحلة تح ّولت فيها قــدرة األزمات
عىل االســتمرار أكــر من قدرة املعالجــات والحلول
املوضوعة عىل صعيد الواقع ،وهي حالة تدعو للتأمل
ومراجعة الحسابات بواقع ّية من جهة ومن جهة أخرى
العمل عىل الخروج من هذه الحالة املعقّدة من خالل
سياسات جادة وشــفّافة بدالً من االنشغال بسياسات
الهروب إىل األمام التي تفاقم األمور ســوءا ً ،وهي ال
تحل األزمات واملشكالت التي يعاين منها البلد إلّ يف
ذهن أصحابها فقط.
ومــع أنّه قــد ميكن اعتبــار لجــوء الحكومة إىل
عمل ّية تعزيز الثقة بنفسها من خالل دعايات إعالم ّية
مســتمرة قض ّية اعتياديّة يف العمل الســيايس إلّ أ ّن
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ذلك ال يــرر بطبيعة الحال العمل عىل تلميع الصورة
يف ّكل قضيــة إىل درجــة القفز عــى حقائق الواقع
وكأن الناس يعيشون يف الدولة املحسودة لحال الرفاه
واليرس ورغد العيش والحياة الحرة الكرمية.
إنّنــا نخىش أن نصل إىل وضــع يص ّدق البعض ما
يُتحدث عنه أل ّن ذلك طامة كربى مع ما تتحدث عنه
أزمات البلد بشكل فاضح و «فاقع».
إ ّن من الحكمة والواقع ّية السياســ ّية أن نتعلم من
اآلخرين ممن ســبقونا يف مجاالت عديدة وكيف أن
دوالً قطعــت أشــواطاً متقدمة يف مجــاالت التنمية
الشــاملة واإلنتاج والتطوير عىل أكرث من صعيد ،ومع
ذلــك فإ ّن هذه الدول ال تزال تنظر إىل نفســها عىل
أنّها مجرد دول نامية فحســب وأنّها ال تزال يف بداية
الطريق وهو ما ميثّل حالة من التواضع السيايس.
نحن بحاجة إىل أن يقتدي بها املتص ّدون للشــأن
السيايس ســواء عىل الصعيد الرسمي أو الشعبي ،مع
أن التواضــع حالــة أخالقيّة راقيــة يحتاجها ّكل فرد
يف املجتمع إذا ما أردنا أن نرتقي مبســتوى العالقات
االجتامع ّية والتعامل اإلنساين يف ّكل املجاالت.
إ ّن معالجة «العقــد» و «األخطاء» و «النقص» ال
ميكن أن يتحقق من خالل «ا ّدعاءات» أو «تفاخر» أو
«مزايدات» ليس لها من حظوظ أو رصيد عىل أرض ّية
الواقــع ،فبينام يعاين املواطن من عــدم قدرته عىل

رشاء أرض يف وطنه أو الحصول عىل مسكن أو حتّى
القدرة عىل إصالح أو «ترميم» بيته «اآليل» للسقوط
عــى رأســه رمبا وهو نائــم ،تتحــدث الحكومة عن
إنجازات القضاء عىل الفقر ،وبينام يعتصم جامع ّيون
بحثاً عن العمل تتحدث الحكومة عن البطالة بطريقة
اســتعراض ّية ،وبينــا يتذ ّمــر املواطن مــن انقطاع
الكهرباء ومن زحمة السري الخانقة يف بلد تشكّل يف
املســافات بني منطقة وأخرى مجــرد «رمية حجر»،
وبينام تبيّـــن الحقائق والوقائع ما يعانيه الطالب مع
بداية العام الدرايس الجديد من مشاكل وما يتعرض
له التعليم يف بلدنا من «إخفاقات» استرشفتها الورشة
التي أقيمت قبل سنوات قليلة وما خلصت إليه من أ ّن
الوضع التعليمي يف البحرين يعترب كارثة وطنية.
ولن نتحدث هنا عن أزمة السواحل والفساد املايل
وغريهــا من األزمــات ،لكن نقول بينــا يحصل ّكل
ذلك تطالعنا الترصيحــات بأحاديث تن ّم عن طريقة
«استغفالية» و «استخفافية» بعقول الناس يف بالدنا
من قبيل« :الدولــة الوحيدة» يف العــامل و«حققنا»
و«قضينا» عىل الفقر و «أنجزنا» وهكذا.
إ ّن ما يع ّزز عالقة الفرد «املواطن» بالدولة يرتكز
بالدرجــة األوىل عــى الثقة التي ينبغــي أن تدعمها
حقائق عىل أرض الواقع.
ولــي نعزز بنــاء الثقة فإننا بحاجــة إىل صدق ّية
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ووضوح أكرث يف التعامــل مع أمور الناس من خالل
حسن التعامل معهم مصداقاً للحديث النبوي الرشيف
عن رســول اللّه« :الدين املعاملة»((( ،ومن خالل
النزاهة واإلنصاف والتواضع الســيايس يف التعاطي
مع امللفّات التي ترتبط بحاجات الناس وشئونهم ،فال
معنى للحديــث عن التنمية فضالً عــن القضاء عىل
الفقر يف بلد يعاين فيه عرشات األلوف من املواطنني
من مشــكلة الســكن وحلم الحصول عىل قطعة أرض
يبنون عليها بيتاّ يعيشون فيه.
إ ّن األخطــاء والعرثات والسياســات الخاطئة قد
أي حكومة وربّـــا ال
توجــد يف بلد وقد تعاين منها ّ
التوصل إىل تحقيق إنجازات أو نجاحات من دون
يتم
ّ
التعلّم من «العرثات» ونحن بحاجة إىل ذلك.
إ ّن مشكلتنا ال تكمن يف وجود األخطاء والعرثات،
فنحن لســنا بدعاً من الشعوب وال الحكومات ،ورمبا
ال تكمــن يف عــدم الحديث عن األخطــاء واألزمات
إذ إنّه قد تكون هناك مســاحات مســموحة للحديث
عن «بعض» هذه األخطــاء إعالم ّياً وها نحن وغرينا
وربّـام حتى الحكومة تقوم بذلك.
إ ّن املشــكلة تكمن أساســاً يف الحاجــة إىل قدر
أكرب من التواضع بعيدا ً عــن «التع ّنت» أو «التب ّجح»
وهي عملية ليست سهلة ،حيث الحاجة إىل مقدار من
 - 1رشح رسالة الحقوق  -الصفحة ٥٨٦

الصرب والتح ّمل وتقديم التنــازالت للناس باعتبارهم
حق أصيل وليسوا مجرد «أتباع» عليهم أن
رشكاء لهم ّ
يقبلوا مبا ُيىل عليهم أو «متس ّولني» عليهم أن يقنعوا
مبا يصل إليهم.
فهل نحن عىل استعداد ليك نتعلم؟.
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إذا كانت سياسة اإلقصاء والتهميش
فاشلة يف املايض وتُحارب يف الوقت
رص أنظمتنا عىل
الراهن ،فلامذا ت ّ
التمسك بها ومتارسها مبختلف أنواع
الفنون؟
عندما ال يعرتف النظام بالناس فإنّه
ببساطة يخرس القدرات التي متلك
املواهب ّ
الخلقة واملشاريع التي قد تنقل
الدولة إىل صف الدول املتط ّورة جداً،
عندما ال يعرتف بالشعب فإنّه ال يعرتف
بنفسه كنظام وكدولة..

44
صياغة الرؤية
بين العقل
و العاطفة
نحــن دامئاً أمــام حالتني يف الطريــق لصياغة
الوعــي فهنــاك مــن يتصــور أ ّن الطريــق األفضل
لصياغة الوعي هو اســتثارة العواطف واملشاعر لدى
الناس ســواء من خالل استثارة خوفهم أو من خالل
استثارة رغباتهم ،وهو ما يشكّل ضغطاً كبريا ً ويساهم
يف تحقيق النتائج املطلوبة حسب تصور أصحاب هذا
املنحى من التفكري.
ومع أنّنا ال نســتطيع أن نســتغني عــن العواطف
واملشاعر يف تشكيل الفكرة وصياغة الوعي من خالل
إذكاء روح الحــاس واالندفــاع ،ولكــن ال ميكن أن
تعتمــد عىل ذلك من دون بنــاء العقل واالعتامد عليه
يف قيادة األمور والتخطيط لها واإلرشاف عليها ويف
طريقــة دعوتهم لالنفتاح عىل منظومة القيم اإلله ّية،
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فقد تب ّنــى األنبياء اســتثارة العقــل وتحريك
مساحات التفكري ،وقد أشار اإلمام عيل إىل هذه
الفلسفة يف بعث األنبياء« :فبعث فيهم رسله،
وواتــر إليهم أنبياءه ،ليســتأدوهم ميثــاق فطرته،
ويذكّروهم منيس نعمته ،ويحت ّجوا عليهم بالتبليغ،
ويثريوا لهم دفائن العقول»(((.
وقــد تب ّنى القــرآن الكريم الدعــوة لتفعيل العقل
وجل﴿ :أَ َفل َْم يَ ِسريُوا
وتحكيمه من خالل قول ربّنا ع ّز ّ
ِف ْالَ ْر ِ
ُوب يَ ْع ِقلُــونَ ِب َها أَ ْو آ َذانٌ
ض َف َتكُــونَ لَ ُه ْم ُقل ٌ
َي ْســ َم ُعونَ ِب َها َفإِنَّ َهــا َل تَ ْع َمى ْالَ ْب َصــا ُر َولَ ِكن تَ ْع َمى
الصدُ ورِ﴾(((.
ُوب الَّ ِتي ِف ُّ
الْ ُقل ُ
إ ّن التحدي الكبري الذي يواجهنا يف الطريق لبناء
مجتمــع قادر وقــوي هو فيام لو ســاد منط التفكري
الــذي يغلّب العواطف عــى العقل؛ فتشــكّل األهواء
واملصالــح والذات ّيات أرض ّية الرؤية التي يريد البعض
أن يأخذ املجتمع باتجاهها بينام يكبل العقل ويســجن
فال يُســمع صوته وال رؤيته وال حكمه ،وهو ما يصنع
الفارق بني مجتمعات متق ّدمة وأخرى متخلفة.
ففي املجتمعات املتق ّدمة ربّـــا أُعطيت العواطف
واملشــاعر ما يزيد حتّى عن حاجاتهــا إىل درجة أن
وصــل األمر إىل حــاالت غري مقبولة إنســانيّاً فضالً
 - 1نهج البالغة  -الخطبة رقم 1
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عن الدين والقيم األخالقيّة ولك ّنهم مع ذلك حافظوا
عىل نسبة ليست قليلة من املساحة لجعل العقل حاكامً
عىل قضاياهم ،وتلك النســبة من مساحة العقل التي
يعملون بها هي التي تشــكّل الفــارق يف عامل اليوم
وتعطيهم التميز بطبيعة الحال عىل اآلخرين.
ماســة للخروج مــن دائرة االنفعاالت
إنّنا بحاجة ّ
واللّعب عىل وتر املشــاعر والرغبات ،وذلك من خالل
تحكيم العقل واملنطق وهو ما يستدعي أن نجعل الحق
مقياساً والصدق ميزاناً يف سلوكنا ويف مامرساتنا.
بعيدا ً عــن محاوالت «التلفيــق» و«التعمية» التي
تزيد األمور ســوءا ً وفســادا ً ،وليك نخــرج من دائرة
الشــك واهتزاز الثقة فنحن لسنا بحاجة إىل التأجيج
أو التأليب بقدر ما نحــن بحاجة للبحث عن مواضع
الخلل والنقص يف بلدنا ،فال ميكن أن تقنع أحدا ً من
ربرات واألعــذار أ ّن الدولة ال
الناس مهام كانــت امل ّ
تستطيع أن توفّر مسكناً أو أرضاً للمواطن اليوم وليس
غــدا ً ،وال ميكن أن تقنع الناس بأن راتب املواطن يف
البحرين يوفّر له الحياة الحــ ّرة الكرمية وأ ّن الدولة
ال متلك املال الــكايف لرفع هذا املرتب ،وال ميكن أن
تتح ّدث عن تطبيق القانون يف البحرين عىل الجميع
من دون استثناء.
ولســنا هنا يف موقع التعريــض بأخطاء ونواقص
الجميــع يف بالدنا يعــرف عنها ويتداولهــا الصغري
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والكبري ،ولكن الغريب من البعض الذين من املفرتض
مبثلهم بدالً من أن يعملوا عىل تحكيم العقل وصياغة
الوعــي عند النــاس فإنّهم من حيث يشــعرون أو ال
يشعرون يزيدون األمور سوءا ً حينام يسايرون الخطأ
والخلل بل ويضعون اللوم عىل املواطن املسكني ،وهي
حالة من «املزايدات» التي ال تخدم الوطن وليس لها
مكان يف عامل اليوم.
ويســتغرب املرء ممن يكتبــون والقلم أمانة ينبغي
أن يوظّف يف خدمة العقل والعلم واملعرفة وليس من
أجل التجهيل والتعمية وقلب الحقائق حتّى وإن حاول
البعــض أن يغلّفها بالحرص عىل الوطن وســامته أو
الحرص عــى تطبيق القانون ،ورمبــا يتذ ّرع البعض
عم
بأنّنــا يف عرص الــرأي والرأي اآلخــر ٌّ
وكل يعرب ّ
يؤمن بــه ،وهو صحيح ولكن يف نفــس الوقت فإنّنا
أي قضية نريد الخوض
بحاجــة إىل أن نتعرف عــى ّ
صح هذا التعبري ،أو
فيهــا من خالل طريف النزاع إن ّ
من خالل اإلملام مبختلــف التفاصيل ،أ ّما أن نخوض
يعب إ ّما عن جهل وإ ّما عن أهواء
فيــا ال نعلم فهذا ّ
فاسدة ويف كال الحالتني فإ ّن هذا النوع من التفكري
ال يخــدم الحقيقة وبالتايل ال يفيد الوطن وال الناس،
كــا إن هذا النوع مــن التفكري يــيء إىل الوطن
والناس مهام حاول أتباعه أن يظهروا أنفسهم مبظهر
املدافع املســتميت عــن مصالح الوطــن واملواطنني،

وهذا النوع من أصحاب التفكري هم أشــبه باألحمق
رضك أو ممن يحمل الجهل
الذي يريد أن ينفعــك في ّ
املركّب ،ويف ّكل األحوال نعوذ باللّه من هذه الحاالت
التي تحتــاج إىل عالج نفيس ومعنــوي حتّى ال تنقل
أمراضها النفسيّة وأهواءها املريضة إىل الناس.
وجل وعلينا
إ ّن العقــل نعمة كربى من نعم اللّه ع ّز ّ
أن نوظــف هذه النعمــة توظيفاً يضمن لنــا االرتقاء
بأنفســنا ومبجتمعنا من أجل األفضل واألكمل واختتم
معبة لإلمام مــوىس بن جعفر
مقايل هنا بكلــات ّ
الكاظم أرجـــو أن نتـأ ّمــل فيـهـــا جميعاً حيث
يقول  مخاطباً أحد أصحابه« :يا هشام من سلّط
ثالثاً عىل ثالث فكأنّ ــا أعان هواه عىل هدم عقله:
من أظلــم نور فكره بطــول أمله ،ومحــا طرائف
حكمته بفضول كالمه ،وأطفأ نور عربته بشــهوات
نفسه فكأنّـــا أعان هواه عىل هدم عقله ومن هدم
عقله أفسد عليه دينه ودنياه»(((.
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إنّنا بحاجة إىل تغيري جذري يف
أمناط التفكري الجامدة والخروج من
دائرة الخوف من اآلخر وخاصة أن
هذا اآلخر هم الناس الذين ال ميكن
االستغناء عنهم أو تجاوزهم ألنّهم
ببساطة الرأسامل الحقيقي لألوطان،
وهذا التغيري يستدعي تغيرياً يف
السلوك السيايس والثقايف واإلعالمي
وبناء نظام سيايس يستطيع أن يكون
ق ّوة جاذبة ومحفّزة للطاقات وليس
قوة منفرة أو ضاغطة أو محبطة.

45
الرؤية بين
الوضوح و اإلرادة
يف حديثنــا عن صياغة الرؤيــة فإنّنا نحتاج إىل
مجموعة من االســتثارات التي تح ّرك العقل من أجل
االســتنارة باألفــكار الحيّة والتجــارب الناجحة التي
مكّنت اآلخرين من تحقيق اإلبداع عىل أكرث من صعيد
لكل طامح ومتطلّع لالرتقاء بواقعه يف
وبقيــت حافزا ً ّ
ســاحة التنافس والتحدي التي يشهدها عاملنا اليوم،
ومن هذه االستثارات العقلية:
أوالً :ال ّ
شك أ ّن أحد العوامل الرئيس ّية يف االنطالق
ألي مجتمع هو وجــود رؤية
نحــو مســتقبل أفضــل ّ
واضحة ليس فقط لــدى القامئني عىل ذلك املجتمع
وإنّـــا لدى الناس أيضاً ،حتّى يتمحور الجميع حول
تلــك الرؤية ويتح ّول املجتمع إىل كتلة متامســكة من
أجــل العمل عىل إنجاز معامل تلــك الرؤية عىل أرض
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الواقــع ،وال ميكــن أن يتحقّق ذلك مــن دون وجود
أرض ّية الرشاكة التي تحقّق للناس القدرة عىل صياغة
واقعهــم الســيايس واالقتصادي واألمنــي والصحي
وكل ما يرتبط بشئون حياتهم.
والتعليمي ّ
وهــذا ما يحــ ّول الرؤية إىل برنامــج عمل يومي
عنــد الناس يف مختلف مواقعهم ،فيعرف ّكل مواطن
ما هو املطلــوب منه وما هو الواجــب عليه ،فينتظم
املجتمع يف أداء دوره متكامالً فال يرى نفسه منفصالً
عــن الدولة وال ترى الدولة نفســها منفصلة عنه ،فال
تكون هنــاك أولويّات واضحــة عند الدولــة ولك ّنها
مبهمة وغامضة عند املواطن ،وال تكون هناك خطط
ومشاريع ال تضع املواطن يف مق ّدمة أولوياتها وهكذا،
إذ إ ّن اإلنسان هو محور هذه الرؤية.
ومبعنى آخر أن نعمل عىل حفظ كرامة اإلنســان
واحرتامه واستثارة عقله واستنهاض طاقاته ليس من
خالل الشــعارات أو ســن القوانني التــي قد ال يجد
بعضهــا تطبيقاً عــى أرض الواقع وإنّـــا من خالل
بناء دولة القانون واملؤسســات التي تقوم عىل أرضية
التكافؤ يف الفرص وتوفــر املناخات واألجواء التي
تكفل للمواطن العيش الكريم والحياة املســتق ّرة ،فال
يرى نفســه مغبوناً يف حقوقه املعيشية أو السكنية أو
وجل يقول:
السياســية أو االجتامعية وهكذا وربنا ع ّز ّ
ْب َوالْ َب ْح ِر
﴿ َولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنا بَ ِنــي آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِف ال َ ِّ

َو َر َز ْق َنا ُهم ِّمــ َن الطَّ ِّي َب ِات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم َع َل كَ ِثريٍ ِّم َّم ْن
َخلَ ْق َنــا تَف ِ
ْضيــاً﴾((( ،وهذا التكريــم اإللهي إذا ما
اســتوعبنا معانيه العظيمة هو مــا ّدة ح ّية ليك تكون
أرض ّية نبني عليها نظمنا السياســ ّية واألخالق ّية ،ومن
باب املفارقات أ ّن الرب والبحر ميثّالن معاناة حقيقيّة
للناس يف بالدنا ،ولذلك فإنّنا بحاجة إىل إعادة النظر
يف هذه القيم القرآن ّية السام ّية:
﴿كَ َّر ْم َنا﴾ فهل ارتقينا بكرامة املواطن؟
و﴿ َح َملْ َنا ُه ْم﴾ فهل استطعنا أن نجعل بلدنا يحمل
جميع مواطنيه؟ وكام يف قول مأثور عن تيجان صالح
وهو أحد شعراء جامبيا ومسئول اقتصادي يف البنك
الــدويل «قل يل ما فائدة مركــب الدولة إذا مل يكن
الجميع عىل ظهره؟».
ث ّم ﴿ َو َر َز ْق َنا ُهــم﴾ فهل عملنا عىل أن نضمن لهم
رزقاً كرمياً من خالل الوظيفة والدخل الكريم؟
وأخــرا ً ﴿فضلناهــم﴾ فهــل للنــاس األفضلية
واألولوية يف سياستنا وتفكرينا وتخطيطنا؟
هي أســئلة مرشوعة ميكن أن يجيب عنها الناس
حســب ميولهم ،ولكــن الجواب الحقيقــي يكمن يف
الواقع الذي يع ّبـــر عن نفســه وتتحدث عنه األرقام
والحقائق وهي كثرية لســنا هنــا يف معرض رسدها،
وإنّـــا ليك نســتثري العقل من دون ضغط أو تأليب
 - 1اإلرساء 70 :
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وعىل العقل أن يجيب عىل هذه التســاؤالت املرشوعة
مبا ميــي الضمــر والوجدان خاصــة ونحن بصدد
صياغــة الرؤية الواضحة من دون تشــويش أو تلميع
أو متجيد.
ثانيــاً :من املعلوم أ ّن الرؤية تعني فيام تعني كيف
نرى أنفســنا بعد عرش سنوات مثالً أو أكرث من ذلك،
ولكــن هذا ال يكفي لتحقيق الرؤية وإنّـــا ينبغي أن
نحــدد كيف نريد أن نرى أنفســنا؛ ذلــك أ ّن اإلرادة
عامل رئييس يف تحقيق األمنيات والتطلّعات وهي ما
نحتاجــه يف ّكل مفاصل البناء والتنميــة إذ ال مكان
للتمنيات يف الحياة ما مل تســتند إىل إرادة تعمل عىل
تحويل التمني إلـــى واقـع ميشـي علـى رجليه ،وربّنا
وجل يقول﴿ :إِنْ أَ ْح َســن ُت ْم أَ ْح َســن ُت ْم ِلَنف ُِسك ُْم َوإِنْ
ع ّز ّ
(((
أَ َســأْت ُْم َفلَ َها﴾  ،ولكن اإلرادة لوحدها ال تكفي ما مل
تحصن برؤية واعية وترشــد من خالل صياغة الروح
ّ
الجمع ّية التي تعمل عىل تكتيل وتجميع اإلرادات جنباً
إىل جنب بعيدا ً عن التمييز والتفاضل تحت مسميّات
تجاوزها العامل املتقدم يف عرصنا ،وقبل ذلك عالجتها
قيم ديننا الذي اســتطاع أن يجمــع الناس بعيدا ً يف
دائرة واحدة بعيدا ً عن انتامءاتهم يف اللون والجنس
واللغة والجغرافيا وما أشبه.
املحصنــة بالرؤية الجمع ّية والتي تعني
إ ّن اإلرادة
ّ
 - 1اإلرساء 7 :

أن الناس رشكاء متساوون ح ّقاً من املمكن أن تجرتح
لنا املعجزات ،كام نهضت مجتمعات مهزومة وربّـــا
ظل حروب هوجــاء ولك ّنها نهضت من
مســحوقة يف ّ
تحــت الرماد كاليابان وأملانيــا وهام اليوم عىل رأس
واقــع عاملــي ال ميكن ألحد تجاهله فيــا يرتبط مبا
وصلوا إليه ،وكام استطاعوا هم وغريهم ميكن لنا أن
مم وصلوا إليه ولك ّن ذلك يبقى رهيناً
نصــل إىل أبعد ّ
مبــا لدينا من اســتعدا ٍد ٍ
كاف تص ّدقه معطيات كافية
وجا ّدة عىل صعيد الواقع ونسأل اللّه أن يت ّم ذلك وما
ذلك عىل اللّه بعزيز.
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إنّ الطريق لبناء مجتمع عزيز يبدأ من
خالل تبني ثقافة سليمة قامئة عىل احرتام
حق الناس يف الحياة الح ّرة الكرمية التي
تتمثل يف قيم املساواة والعدالة وصيانة
الحقوق اإلنسان ّية عىل ّكل صعيد ،وتنعكس
هذه الثقافة من خالل سلوك عميل
ُيـامرس عىل الصعيد السيايس
واالقتصادي واالجتامعي..

46
من المسئول
عن ضياع الرؤية؟
يف عــامل متغــر أصبح فيــه الجزء مــن الثانية
الواحــدة ميثّل مثنــاً كبريا ً قد يغ ّيـــر معادالت قامئة
خاصــة فيام نراه يف عــامل االقتصــاد والتكنولوجيا
والفضاء فإنّنا بحاجة أن نواكب هذا العامل وإلّ فإنّنا
ســوف نعيش خارج عاملنا وهذا يدعونا إىل أن منسك
بالزمــن بحيث نكون قادرين عىل اســتثامر الفرص
التي متــ ّر علينا وذلك باالســتعداد لهذه الفرص قبل
مجيئها وهو ما يقال عنه استرشاف املستقبل يف عامل
اليوم ،وهــو أيضاً ما مي ّيز الدول املتقدمة عن غريها
حيــث إنّها تعمل عىل صناعة الفرص وهو أمر يحتاج
إىل التأ ّمــل وأخذ الدرس والعربة كــا أنّها ال تنتظر
الفرصة إىل أن تصل إليها وإنّـــا تسابق الزمن ليك
تكون عىل أت ّم االســتعداد لالستفادة من الفرصة إىل
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أبعد الحدود.
ولكن ّكل ذلك متوقّف عىل وجود الرؤية عند هذه
الدولــة أو تلك ،ذلك أ ّن الرؤية هــي مبثابة البوصلة
أي
التي تعمل عىل ضبط إيقاع املســرة التنمويّة يف ّ
بلد ،وليك نحقق وجود رؤية فنحن بحاجة إىل أمرين
مهمني:
أوالً :أن نعرف ماذا نريد؟
وثانيــاً :أن ال نخجل من كوننــا أخطأنا أو أنّنا ال
نعــرف أو أنّنا بحاجة إىل أن نســتمع أو أن نتعلّم من
اآلخرين.
وهذان األمران مجتمعان إضافة إىل عوامل أخرى
قــد يخرجونا من حالة الــدوران يف حلقة مفرغة أو
حاالت التخبّط التي نعاين منها عىل أكرث من صعيد.
ومــا يلفت النظــر وجود بعض املحــاوالت التي
ســلّطت الضوء عىل قضايا محورية يف بالدنا وأعني
ورشتي العمل والتي كانت إحداهام حول إصالح سوق
العمل ،واألخرى كانت حول مخرجات التعليم ،وكانت
الورشــتان مبثابة وضــع اليد عىل عناوين حاســمة
لهــا تأثري كبري عــى الواقع الســيايس واالقتصادي
والتنموي ،ولكن كام يبدو وبعد مرور ما يقارب األربع
ســنوات عىل عقد هاتني الورشتني فإ ّن األمور تراوح
مكانها وال تعكس الترصيحــات والتغطيات اإلعالم ّية
الرســم ّية الواقع الحقيقي ألزمة العمــل والتعليم يف

البحريــن الذي عبّـــر عنه أحد كبار املســؤولني يف
السلطة بـ«الكارثة» ،وال ميكن تغطية حاالت اإلخفاق
والفشــل التي نعاين منها وهو يعرب بشكل رصيح عن
فقدان الرؤية االســراتيج ّية التي كان من املمكن أن
تتب ّناها الورشــتان ،وعىل ضوء ذلك يت ّم التعاطي مع
األمور بطريقة جا ّدة وحاسمة بدالً من إلقاء اللّوم عىل
املواطن املتّهم إ ّما بأنه «كســول» أو أنّه غري «متعلم»
ال يوجد عنده كفاءة ليك يستلم مكان أصحاب الخربة
والكفاءة األجانب.
إ ّن عــدم وضوح الرؤية فيام نريده لبالدنا هو ما
يوصلنا إىل التخ ّبط ،فهل نحن بلد سياحي أم أنّنا بلد
زراعــي أم أنّنا بلد اقتصادي أم صناعي أم أنّنا منثّل
ّكل ذلك؟ إ ّن وضوح األمر عند الناس يدفعهم إلعداد
أنفســهم ليك يتّخذوا املســار الذي يناسب تطلّعاتهم
وطموحاتهــم ضمــن الواقع املمكــن وليس ضمن ما
يحلمون به.
ولذلك ترى تر ّددا ً وقلقاً واضحاً يف اختيار الطالب
ملســاراتهم الدراس ّية ســواء أكانوا عىل أبواب املرحلة
الثانويــة أو يف اختياراتهم الجامع ّية مام قد يجعلهم
يخرسون ســنة دراســ ّية مثناً لخطأ االختيار والتقدير
يف التوجــه الدرايس ورمبا حتــى الكثري من العوائل
ال تســتطيع أن تقرر ألبنائها نتيجة للوضع نفسه وهو
ماذا نريد؟
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فــا يكفي أن تفهــم الحكومة ماذا تريــد إذ إ ّن
السياســة الحكوم ّية ينبغي أن تكــون عىل درجة من
الوضوح بحيــث يفهم املواطن كيف يحــدد تو ّجهاته
ودراســاته وإعداد مســتقبله حتّى ال يبقى متسكّعاً أو
عاطالً أو موظفاً محدودا ً.
كان ميكن أن تكون الورشتان حول إصالح العمل
مهمً إلصالح السياســات
ومخرجــات التعليم مدخالً ّ
الحكوم ّيــة عىل أكرث من صعيد ،ويشــكّل ذلك فرصة
كبرية للدخــول يف مرحلة جديدة مــن تفكري نوعي
مؤســـسايت بعيدا ً
تؤسس لعمل ّ
يقود إىل صياغة رؤية ّ
عن االرتجال ّية وعدم الرتكيز ،ولكن ال يبدو أ ّن األمور
أخذت مسارها الطبيعي وبقيت األمور مج ّرد حرب عىل
ورق وضمن مك ّدســات األرشــيف بعيدا ً عن التطبيق
والتحقيق.
إ ّن العامل املتحرك برسعــة ال ينتظرنا والزمن لن
يتوقــف عندنا ،فقد كان باإلمكان عمل اليشء الكثري
وتحقيق األفضل فيام لو ت ّم العمل بشكل ج ّدي ومتابعة
هذا النوع من العمل وهذا النمط من التفكري ،ولكان
باإلمــكان أن نكون قد نجحنــا يف وضع الحلول عىل
األقل ٍ
لبعض مــن أزمات املواطن التــي يعاين منها،
وكان باإلمكان أن نجعل أنفسنا قادرين عىل االستعداد
للمســتقبل ،فليس عيباً أو نقصــاً أن نعرتف بالنقص
وجــل من ال يخطئ ولكن مــن الجهل أن
أو الخطــأ ّ

وبكل إرصار عىل عدم وجود األخطاء والعرثات
نكابر ّ
والنواقــص ونبقى نتحدث عن رؤيــة ولكن من دون
وجــود واقعي لهذه الرؤيــة ويف ذلك ظلم كبري بحق
الوطن وأبنائه.
إ ّن العمل بحاجــة إىل متعلّمني والعلم بحاجة إىل
عاملني وكالهام يعمالن عىل صياغة وعي قادر عىل
وضع رؤية راشــدة تقود مســرة التنميــة واإلصالح
والبناء من أجل مصلحة البــاد والعباد ،وصدق ربّنا
وجل حيث يقولُ ﴿ :ق ْل َه ْل يَ ْس َتوِي الَّ ِذي َن يَ ْعلَ ُمونَ
ع ّز ّ
(((
َوالَّ ِذي َن َل َي ْعلَ ُمونَ إِنَّ َا َي َت َذكَّ ُر أُ ْولُوا ْالَلْ َب ِاب﴾ .
ونحن بحاجة إىل منــط من التفكري يدرك أهم ّية
القدرة عىل رضورة وجود االنسجام بني العلم والعمل
للوصول إىل تكامل يف الفكر واألداء وهو ما تحتاجه
بالدنا لالنطالق إىل املستقبل بإذن اللّه تعاىل.
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إنّ االهتامم بحق الناس ال يتمثّل يف
الشعارات وإنّـام يحتاج إىل مصداق ّية
يراها الناس وتربهن عليها السياسات التي
ترتبط بحاجات الناس واحرتام مشاعرهم
والحفاظ عىل كرامتهم..

47
وطن
بال رؤية
ال ميكن ألحد أن يتجاهــل أو يتغافل عن الوقائع
التي تتح ّدث عن نفسها يف بالدنا وليس ممن املمكن
أن تســتمر عمليــات «التعمية» عىل مــا يحصل من
تجــاوزات أو إخفاقــات ،كام إنّه ال ميكــن لعمليات
«التلميع» للواقــع يف بالدنا من أجل الر ّد عىل أ ّن ما
يقال عن مساوئ وأزمات نعاين منها ما هو ّإل مجرد
تهويــل أو مبالغات .فالحقيقة أنّنــا بحاجة إىل وقفة
جا ّدة وصادقة لــي نقول أ ّن البلد تفتقد إىل «رؤية»
تقود العمل ّية السياســ ّية وأ ّن هذا األمر خطري وأخطر
منه الســكوت عليه ،أل ّن التخبط يف السياســات عىل
أكرث مــن صعيد يع ّزز هذه الحقيقة ويدفع البالد من
فشل إىل أســوأ ،واألمر ليس بحاجة إىل شواهد فقد
أصبحت األزمات يف بالدنا عىل لسان الكبري والصغري
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وإن شئت «مواالة» و«معارضة» ،وليس غريباً أن يصل
الفساد حتّى إىل رسقة «املقابر» وحسد األموات حتّى
عىل قبورهم املحدودة بعد ابتالع أرايض األحياء أمام
مخصصات
نظرهم ،كام أنّه ليــس بالغريب أن تصل ّ
الدفــاع واألمن إىل ما يعادل  37جهة حكومية يف بلد
ال يشكو من الحرب أو الدخول فيها.
إ ّن الفارق بني األنظمة السياســ ّية غالباً ما يكمن
يف «الرؤيــة» املعتمــدة لنقل البلد مــن مرحلة إىل
أخرى ،ولذلك تتحدث الدول عن نفســها بعد عرشين
ســنة مثالً من خالل تخطيط مدروس وتحديد واضح
لألولويّــات ،ولك ّننــا نفتقد هذا يف بالدنــا إذ إ ّن من
يتابع األوضاع يرى أنّنا ض ّيعنا الزراعة خالل السنوات
املاضيــة وذلك لعدم وجود رؤية بهــذا االتجاه ولكن
ذلــك مل يكن يف صالح الصناعة مثالً أو التنمية ،كام
ضاعت الســواحل الجميلة ولكــن ذلك مل يكن ضمن
رؤيــة واضحة ،ومتت عمليــات تجنيس ومل يكن ذلك
أيضــاً ضمن رؤية واضحة ،ولــو بحثت عىل أكرث من
صعيد فســوف تــرى أ ّن األمــور يف بالدنا من دون
رؤية.
ولذلك تتح ّدث األزمــات املتالحقة يف بالدنا عن
بكل وضوح من فقر وبطالة وسكن وما أشبه،
نفســها ّ
ولذلــك فإنّه من الطبيعي أن تولّد هذه األزمات حالة
من القلــق والهواجس والتذ ّمر عنــد الجميع ال فرق

وكل
إن كان ذلك عند الطرف الحكومي أو الشــعبيّ ،
طرف له وجهات نظره التي يسوقها من أجل أن يربر
ردود األفعال التي تصدر منه ويقوم ّكل طرف بتوجيه
االت ّهامات إىل اآلخر.
إ ّن بناء الوطن القوي والنظام السيايس القوي ال
ميكــن أن يحصل إلّ من خالل أســس عقل ّية وواقع ّية
أيضاً ،وال بد أن يعتمد عىل منظومة من القيم الصالحة
تؤسس لحالة إنسان ّية يف التعامل والتعاطي بني
التي ّ
مك ّونات الوطن ،فال يرى البعض نفســه ال ســيّدا ً وال
«ســياديّاً» وال وصياً وال «مفضّ الً» وال «مأثورا ً» دون
اآلخرين فـ«الناس ســواء كأسنان املشط»((( كام يقول
الرسول األكرم ســيدنا محمد ،وهذه األسس هي
مــن يضبط إيقاع العمل الســيايس أو االقتصادي أو
االجتامعي.
فمن خــال التنافس ومبدأ تكافؤ الفرص والعمل
الجامعي ميكن كسب املستحيل واالنتصار عىل أصعب
التحديــات وصناعة الفارق الــذي يفصل بيننا وبني
املجتمعــات املتقدمة ليس من أجــل اللّحاق بها فقط
وإنّـام حتّى كسب التحدي والتفوق أمامها ،أ ّما أن نبقى
نــدور يف فلك األزمات «الفاعلة» و«املفتعلة» ونعيش
عىل تأجيج املشاعر وإثارة الكراهيات واألحقاد وبدالً
مــن التقريب نعمل عىل اعتامد حــاالت «التصنيف»
 - 1ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤
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و«التقســيم» فإن هذا ليس مــن العقل يف يشء وال
مــن الحكمة وال حتّى من السياســة إذا ما قارنّا هذه
السياســة مبثيالتها يف مجتمعــات نهضت من تحت
ظل الرصاع
الرماد وتح ّولت إىل مجتمعات عظمى يف ّ
العاملي الدائر يف عامل السياسة واالقتصاد والتنمية.
إ ّن األولويّــات يف بالدنا هي مــا تح ّدده حاجات
الناس واملواطنني وليس حسب ما يراه البعض ،ولذلك
فإ ّن املواطن ينبغي أن يكون رشيكاً ليس يف ما يُق َّرر
له وإنّـــا يف تحديــد ما يحتاجه قبــل ذلك حتى ال
يكــون املواطن يف موقع من ال خيار له فإ ّن قبل فهو
مغلوب عىل أمره وإن رفض فهو «متم ّرد» وخارج عن
بيت الطاعة وهنا تكمن أخطر املشكالت يف بالدنا.
ظل غياب الرؤيــة املبنيّة عىل هذه الحقيقة
ففي ّ
وهي أ ّن املواطن رشيك أسايس يف الوطن -نالحظأ ّن البعــض قــد يــرى أ ّن الوطن بخــر وأ ّن التنمية
واالقتصــاد كذلك والدليل هو هذا الحضور العمراين
من مرفأ مايل وبنايات فارهة ومخطّطات مرفّهة وال
وجود ألزمــات ،بينام يرى املواطن نفســه غريباً يف
وطنه بال ســاحل يقف عنده وال أرض يسكن عليها وال
وظيفــة يعيش من خاللها وال «مرتب شــهري» يعينه
عىل مواجهة صعوبات الحياة ،ولذلك فإ ّن املواطن قد
ال يرى يف ّكل ذلك شــيئاً يعنيه ألنّه ببساطة ال يرتبط
به ال من قريب وال من بعيد.

إ ّن التمجيــد وإطــاق عبارات الثنــاء واملدح قد
تعطــي انطباعاً حســناً ملن ال يعــرف الحال أو ملن ال
يريد أن يعرف ذلك وقد يكون حالً ملشكلة ذهنية عند
يغي شــيئاً من
البعــض ،ولكــن األكيد أ ّن ّكل ذلك ال ّ
قســوة الحقيقة التي ينطق بها واقع الحال يف بالدنا
وهي تعرب عن نفســها بصور متعــ ّددة عىل أكرث من
صعيد.
وســواء اتفقنا مع ذلك أو اختلفنا فإ ّن املشــكلة ال
تكمن يف ذلك وإنّـام يف جانب اسرتاتيجي ومصريي
بالنســبة لنا وهو فقــدان النظام الســيايس للرؤية،
وطاملا ال توجد رؤية فإ ّن الوطن ســوف يبقى عاجزا ً
ليس فقط فيام يرتبط بعملية التنمية والتغيري وإنّـــا
حتّى يف احتواء أبنائه ومواطنيه.
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إنّ الحق االجتامعي ليس صدقة وال م ّنة
من أحد وإنّـام هو حق كفلته الرشائع
الدين ّية والقوانني اإلنسان ّية ،وتتاميز
الدول املتقدمة بأنظمتها من خالل
املحافظة عىل كرامة مواطنيها..
كام ان تقدمها يكون من خالل بناء قواعد
العالقة بني جميع مك ّونات النسيج الوطني
عىل أساس «الرشاكة ال االستجداء ،وحقوق
املواطنة ال االستعداء»..

48
الحاجة إلى
رؤية وطنية
أخطر التح ّديات التي تواجهها املجتمعات هي تلك
التي يقــف فيها املجتمع حائرا ً بال حلول أو معالجات
حيث يبقى املجتمع أســرا ً أمام أزماته من دون قدرة
عىل تل ّمس الطريق نحو الحقيقة .ولذلك نرى أن بعض
املجتمعات تراوح مكانها ال تســتطيع الخروج من عنق
الزجاجــة بينام تتقدم مجتمعــات أخرى عىل طريق
التنميــة والتغيري وهو املائز الحقيقي بني املجتمعات،
فال تخلو الحياة عىل مختلــف األصعدة من تح ّديات
تطل برأسها حســب الظروف واملتغريات وهي ليست
ّ
مختصــة بأناس دون آخرين وليس هناك من مجتمع
ّ
«محظــوظ» وآخر «منحــوس» ،ولكن الــذي يصنع
الفارق يف ّكل األحوال هي الرؤية واملنهج واملرشوع،
والقرآن الكريم يشري إىل هذه الحقيقة الدامغة حيث
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وجل ﴿إِنْ أَ ْح َســن ُت ْم أَ ْح َســن ُت ْم ِلَنف ُِسك ُْم
يقول ربّنا ع ّز ّ
(((
َوإِنْ أَ َســأْت ُْم َفلَ َهــا﴾  .وهذا هو مــا ينبغي علينا أن
نســعى إليجاده يف بالدنا حيث نواجه أزمات ليســت
قليلــة تعصف بواقعنا عىل أكــر من صعيد وال ميكن
التســر عليهــا كام يحلو للبعض الــذي بقصد أو من
ّ
بحق الناس والوطن حينام يحاول
دونــه يرتكب جرماً ّ
التقليــل أو التعتيم ،وقد يصــل البعض إىل درجة من
الجهل حينام ال يعرتف أساســاً بوجود أزمات ويعترب
أ ّن الحديــث عن ذلك هــو مج ّرد «تشــويه» لصورة
املاســة
الوطــن .ولكــ ّن الحقيقة تؤكّــد عىل حاجتنا ّ
لـ«رؤية» نستند عليها يف وضع املنهج واملرشوع الذي
ميكن ألبنــاء الوطن قراءته وفهمــه بوضوح وهو ما
أي دولة
ســيجعل من الناس هذه الكتلة األساسيّة يف ّ
الرأسامل الحقيقي للوصول إىل تنمية حقيق ّية.
ألي نظام ســيايس أن ينطلق من دون
ال ميكــن ّ
«رؤيــة» التــي تتلخــص يف مرشوع ســيايس يحمل
التطلّعات واآلمال ،وهذه القضية بحاجة إىل مناقشــة
فهل توجد لدينا رؤيــة واضحة؟ وأين معاملها وآثارها
ونتائجهــا؟ .لقد انطلقنا كمجتمع عىل أكرث من صعيد
حــن كان َمن حولنا من املجتمعات يتعرث ورمبا كان
البعــض غائباً ،ولكــن واقع الحــال يف بالدنا اليوم
مؤشات ســ ّيئة ومع األسف ففي األلف ّية
يتح ّدث عن ّ
 - 1اإلرساء 7 :

الثالثة ال يزال املواطن يعاين من أزمات أ ّولية ترتبط
بوجــود «الوظيفة» و«املســكن» ،ناهيــك عن الفقر
وضعف الرواتب ومشــاكل ترتبط بالسياسة والرشاكة
يف صنــع القرار وفقدان املواطن لســواحله وغريها
من القضايا التي ال تزال تثري قلق املواطن وشــعوره
بالخوف واإلحباط.
الحــل ال يكمــن يف اســتثارة العواطف ســلباً
ّ
إ ّن
وتأجيــج املشــاعر بطريقــة ســ ّيئة بقدر مــا يرتبط
باســتثارة الهمــم واســتنهاض الطاقــات مــن أجل
الحل ال يكمن
التواصــل والرتابط والتكامل ،كــا أ ّن ّ
يف دفع الناس للتصادم والتقابل ،بل ينبغي أن ترشد
حركــة الناس بطريقــة راقية من خــال «التنافس»
عــى طريق العلــم واملعرفة واإلنجاز ،وهــو ما مييّز
املجتمعات املتق ّدمة التي تسعى دامئاً لصناعة الفارق
من خالل «استثامر» اإلنسان يف بالدها ،بينام تعمل
املجتمعات املتخلّفة عىل «اســتحامر» اإلنســان وبدالً
من اعتــاد «تفعيــل» العقول تعمل عــى «تعطيل»
العقــول والقدرات وتقييدها تحت مســ ّميات ال طائل
منها ومن خالل التســر بالقانون ،وال ّ
شك أ ّن الكثري
من املتابعني واملراقبني يف بالدنا يتساءلون إىل متى
ســنبقى عىل هذه الحال؟ ومن هو املسئول عن ذلك؟
وأين هي الحلول؟.
إ ّن ما وصلت إليه الدول املتق ّدمة التي سبقتنا ليس
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سحرا ً وال هو رضبة حظ بقدر ما هو وضوح يف الرؤية
عىل مستوى التخطيط ودقة يف املرشوع عىل مستوى
التنفيذ ،فوصلوا إىل مراحل متق ّدمة يف اإلنجاز عىل
أكرث من صعيد حتّى تح ّول ّكل يشء عندهم إىل حالة
أشبه باإلبداع خاصة إذا ما قورنت مبا عندنا ،ولذلك
تح ّولوا إىل أهــل الخربة والصناعــة والعلم واملعرفة
والقيــادة بينام بقيت مجتمعاتنا بأنظمتها السياســ ّية
«تابعة» ويف أسوأ الحاالت «خاضعة».
لقد أثبتت الوقائع يف عــامل اليوم أ ّن من ميتلك
«رؤية» يستطيع أن يجد له مكاناً عىل الساحة العاملية،
فالعربة ليســت باملساحات الجغرافية وليست بالتعداد
الســكاين مع أهمية ذلك يف الحســابات السياســ ّية
واالقتصاديّــة ،ولكــن العربة مبا ميتلكــه املجتمع من
رؤية تحقق السبق يف امليادين السياس ّية واالقتصاديّة
والعلم ّية وتصنع الفارق عىل مستوى الحضور العاملي،
ولكن هــذه «الرؤيــة» املطلوبة بحاجــة إىل صناعة
«جمعيّة» من خالل رشاكة حقيقيّة يستطيع فيها جميع
املواطنني أن يلتفوا حول دائرة الوطن فيكمل بعضهم
زاوية النظر والرؤية لجميع أطراف الدائرة الوطن ّية،
وليس من خالل رؤية واحدة فقط قد ال تســتطيع أن
بكل أطراف الدائرة وهذا ما يســبب حالة من
تحيط ّ
اإلرباك و«التدوير» و«التدويخ» ،فيبقى الوطن يدور
يف فلك األزمات التي تبدأ وال تنتهي.

49
المواطن
المنكوب
مــا مي ُّر بــه الواقع الســيايس واالقتصــادي وما
تشهده الساحة من مفاجآت قد ال تخطر عىل بال أحد
يف البحرين ،فليس جديــدا ً عىل املواطن الذي تع ّود
عىل هــذا الحال حتّى وصل األمــر أ ّن البعض وصل
إىل قناعــة أ ّن هذا أمر واقع ينبغــي أن يتعايش معه
الناس حتّــى ولو كان خاطئاً ،ولك ّن الضجة اإلعالم ّية
والسياســيّة التــي تثار حالياً حول قضيّة رفع أســعار
الوقــود ينبغي أن تكون نقطة تح ّول يف منط التفكري
الســيايس تجــاه األحــداث ،أل ّن املتتبــع لألمور يف
بالدنا يرى أ ّن كثريا ً مــن املواقف التي اتُخذت تجاه
قضايا تشــكّل منعطفات ها ّمة يف حياة الناس سواء
عــى الصعيد الســيايس أو االقتصــادي واملعييش مل
تكن ســوى نشاطات وفعاليات عابرة مل تستمر سوى
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فرتة بســيطة ث ّم عــادت األمور وكأن شــيئاً مل يكن،
فلم يتم التأســيس ألعراف تأخــذ مكانها يف صياغة
واقع سيايس يقوم عىل أصول أخالق ّية وقانون ّية لبناء
نظام سيايس قائم عىل رشاكة سياس ّية ،وتوزيع عادل
للرثوة ،وحضور الناس يف مختلف امليادين باعتبارهم
أرض ّيــة الوطن وثروته الحقيق ّية وحارضه ومســتقبله
ويكون فيه املواطن س ّيد موقفه ورأيه.
إ ّن األمور تســوء يوماً بعد يوم يف بالدنا والتلويح
مــؤشا ً إضافيّاً عىل
برفع أســعار الوقود قــد يكون
ّ
وتدن العمل ّية السياســ ّية
عقم السياســات الحكوم ّية ّ
يف البحريــن ،بحيــث وصلت األمــور إىل هذا الحد
من االســتهانة واالســتخفاف بالناس ،وبدالً من حل
مشــاكلهم وأزماتهــم فــإ ّن الحكومة تزيــد من ثقل
األعبــاء والهمــوم اليوم ّيــة عىل املواطــن البحريني
املنكوب ،ولكن املشــكلة ال تتعلق برفع أســعار الوقود
وإنّـــا القضية أكرب من ذلك ففي ّكل فشــل سيايس
أو اقتصــادي تعمد الحكومة الت ّباع سياســة الهروب
إىل األمام وذلك من خالل تحميل املواطن املســكني
الثمــن يف ّكل مــ ّرة ،وعندمــا فشــلت الحكومة يف
توظيف العاطلني واســتيعابهم ق ّدمت قانون التأمني
ض ّد التعطل لتســحب من الناس أمواالً بغري وجه حق
ليك يدفعوا ويغطّوا إخفاقات الحكومة يف قضية ليس
أي شــأن ،والغريــب أ ّن املجلس الوطني
للناس فيها ّ

بشقّيه «الطالع» و«النازل» م ّرر هذه القضية املغلوطة
التي ال يجيزها دين وال عقل أو عرف ،ث ّم إ ّن الحكومة
حل أزمة خطرية ومصريية بالنسبة للناس
فشــلت يف ّ
حل املشكلة فقد تقاسم
وهي أزمة اإلسكان وبدالً من ّ
أصحاب الشــأن والنفوذ األرايض والسواحل بطريقة
حل مشــكلة تدنّـــي
أغــرب من الخيــال ،وبدالً من ّ
األجور التي يشتيك منها املوظّفون باستمرار سواء يف
القطّاع العام أو الخاص ،والفقر الذي يعاين منه عدد
غــر قليل من الناس قد يصــل إىل أكرث من  50ألف
فقــر يف بلد نفطي فإ ّن الحكومة تل ّوح برفع أســعار
الوقود وكأ ّن املواطــن البحريني ليس عنده ما يكفيه
من هموم وأزمات تعصف به عىل أكرث من صعيد.
ويف الحقيقة يحتار املرء فيام يراه ويعايشــه من
«إبداعــات» حكوم ّية ليس لها مــن تربير أو تحوير
فهــل الحكومة فعالً جا ّدة يف القضــاء عىل ما تبقى
من املواطن والوطن فتذهب يف الشوط بعيدا ً؟ أم أ ّن
األمر مجرد إشــغال للرأي العام ليك يدوروا وينشغلوا
مبوضوع جديد كــا هي العادة ليك ينســوا الهموم
الكبرية األخرى كاإلسكان أو الفقر أو ضياع السواحل
والتجنيس؟ أم هل تؤخذ األمور عىل أنّها مجرد مشكلة
عابرة ميكن التعايــش معها كام حصل مع غريها من
قضايا ســابقة؟ وعىل ّكل حال هل وصلت األمور إىل
مرحلة أ ّن املواطن يأخذ املبادرة يف الوقت املناســب
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بكل
يف خطوة نوعيّة ليك يص ّحح االتجاه ويقول كلمته ّ
شجاعة؟! كفى استهتارا ً واستغفاالً فالوطن ليس للبيع
واملواطن ليس سلعة.
إ ّن القض ّية أكرب من أن تدخل يف إطار املزايدات
السياســيّة أو الســجاالت اإلعالميّــة ولذلــك ينبغي
أن تعمــل القوى السياســ ّية عىل إبعادهــا عن دائرة
لكل
التجاذبــات ،والعمل عــى جعلها قضيــة جامعة ّ
أي
األطياف يف املجتمــع البحريني ّ
بغض النظر عن ّ
أمر آخر ،وأن تكون مرجعيّتها هي الساحة التي متثل
املواطن والوطن مــن دون اللّجوء إىل تجيريها لهذا
الطرف أو ذاك ،وأن يعمل الجميع عىل تأسيس أعراف
سياســ ّية راقية تهدف لالرتقاء بالناس والوطن وعياً
وأخالقاً وســلوكاً باتجاه نظام سيايس صالح يتساوى
فيــه الناس ويتفاضلــون من خالل العمــل والكفاءة
واإلخالص ويتقاســمون فيه املاء والــكأل والنار كام
وكل ثروة أخرى.
يقول الرسول األكرمّ 
وهذا بحاجة إىل أن يتحرر الجميع من «األنا» عىل
حســاب اآلخرين ،فهل نحن جميعاً مبختلف مواقعنا
ومراكزنا وتصنيفاتنا عىل اســتعداد ليك نعرب بالوطن
إىل األمام؟ ذلك ما تجيب عليه الحقائق القادمة.

50
المواطن
المدفون!
مــا يحصل يف بالدنا يشء ال يدعو للقلق والحرية
فحسب بل إنّه يشء أشبه بالجنون ،حيث يصعب تفسري
مــا يجري من أمــور غريبة ومذهلــة إذ تبدو األمور
وكأنّها متاجرة بالبلد من دون خجل أو استحياء؛ فبعد
أن تــ ّم تدمري الزراعة مــن دون رحمة بعيدا ً عن أيّة
حســابات ومل يتبق من بلد املليون نخلة ســوى نخيل
الرتاث والشوارع التي رمبا ت ّم استريادها من الخارج
وبحجة االســتفادة من املناطق املزروعة لتحويلها إىل
مســاكن أو مزارع خاصة ،ومل يعــد هناك من خطة
يتبق من الزراعة ّإل مج ّرد اسم ليك
اســراتيج ّية فلم ّ
يقــال إنّنا ال زلنا نهتم بالزراعة ،بعد ّكل ما حصل يت ّم
تدمري السواحل بال رحمة وبال أيّة حسابات أو خطط
مدروسة ،ومع أ ّن األمر يتم تحت غطاء دفن السواحل
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لحل مشــكلة اإلسكان حيث
لالســتفادة من األرايض ّ
ينتظر عدد كبري من الناس يق َّدر عددهم تقريباً بـ55
ألف مواطن وربّـــا أكرث من ذلك لعرشات السنوات
لعل وعىس يأيت اليوم املوعود
ويبنون آماالً عريضــة ّ
فتتحقــق أحالمهــم يف بيت صغري ،فمــ ّرة يُقال لهم
انتظــروا الحل «العمودي» ،ومــ ّرة يُقال لهم انتظروا
البيوت «الذكية» ومن عنده بيت «آيل» فقد ينجح يف
إصالح سكنه إذا حالفه الحظ يف بلد «اليانصيب».
إنّه أمر غريب فعالً وكأنّه يشء أشبه بالخيال ففي
بلد فيه هذا العدد الهائل من املنتظرين ليك يحصلوا
عىل مج ّرد «ســكن» يؤويهم مــع عوائلهم بعد أن ت ّم
تقاســم اليابسة بشــكل «اســتحواذي» وغري منصف
هاهي خطة الدفان تكشــف عن األسوأ يف سياسات
غري واضحة املعامل ،والتسمية تعود إىل لجنة التحقيق
الربملانيــة يف عمليات ردم الســواحل وتذهب اللّجنة
يف تقريرهــا إىل مــا هو أبعد من ذلــك حيث تقول
أنّه «مــن خالل ر ّد وزارة شــؤون البلديات والزراعة
تبي
عىل خطــاب اللّجنة بتاريخ  12مــارس 2008م ّ
عدد طلبات تراخيــص الدفان يف محافظات اململكة
ومســاحة األرايض املدفونــة والغــرضّ ،إل أ ّن بلديّة
محافظة املحــرق واملحافظــة الشــاليّة واملحافظة
الجنوبيــة مل تتعرض إىل الغــرض من الدفان ،ولكن
اللّجنة استنتجت ذلك بناء عىل ما ت ّم ذكره يف تفاصيل

املرشوعات ،وبخصوص بلدية محافظة العاصمة فقد
تب ّيـــن أن عدد تراخيص الدفــان ( )34ترخيصاً ،أ ّما
البقية فلم يتم اإلشــارة لها ،كام الحظــت اللّجنة أ ّن
هنالك مســاحات كبرية تدفن للقطّــاع الخاص عىل
حســاب مرشوعات القطــاع العام» .مــا رأت اللجنة
من خالل رد وزارة شــؤون البلديــات والزراعة عىل
خطــاب اللجنة بتاريخ  4ينايــر 2009م« :أ ّن عمليات
الدفان املســتقبلية حتّى العام 2030م مقارنة بدفان
العام 2007م ســوف تكون يف ازدياد ملحوظ مبقدار
(  )8855هكتارا ً ،أي ما يعادل ( )88550000مرت مربع،
ومل يوضــح إن كان ذلك للقطّــاع العام أو الخاص».
واســتنتجت اللّجنــة من خــال ر ّد مركــز البحرين
للدراســات والبحوث عىل خطاب اللّجنــة بتاريخ 13
مارس 2009م أ ّن املســاحات الربيّة للمملكة قد زادت
بنسبة ( )%11خالل العامني  1968و 2006م.
وال يتوقف األمر عند ذلك فحســب بل إ ّن اللّجنة
تتحدث عــن أ ّن عمليات الدفن للمرشوعات الخاصة
يف ازدياد مســتمر وأن  %90مــن الدفان ملرشوعات
خاصة أو ألفراد ،وأ ّن اســتمرار الدفان بهذه الوترية
خالل الســنوات القادمة ســوف يوجد أرضاً جديدة
مبستوى مساحة البحرين.
وما يدعــو للغرابة هو َمن هم هؤالء األفراد؟ وما
حصة
هــي املرشوعــات
الخاصة التي تســتحوذ عىل ّ
ّ
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تصل إىل  %90من الدفان الذي يت ّم بشــكل مستمر؟
ومن هو املســئول عن ذلك؟ لقد كان الحديث سابقاً
عن ضياع  %97من الســواحل األصل ّية للبحرين وكان
الــكالم عن إرجاع هذه الســواحل لشــعب البحرين،
ولكن بعد هذه التقارير املذهلة فإ ّن لسان حال الناس
هو اتركوا لنا الـ %3املتبقي وســنكون «ممنونني» لكم
إذا تفضلتم علينا.
وإذا كانــت الحكومة أو وزارة اإلســكان هم من
يدير عملية الدفان إذا ً كيف يت ّم ذلك يا جامعة؟ وأين
هــي حصة املواطن؟ وإذا مل يكــن األمر كذلك فمن
هــو يا ترى َمن يدير عمليات الدفان؟ وملصلحة َمن؟
إنّه يشء يدعو للقلق من سياسات غامضة تحصل هنا
وهناك يف بلد ال يســتطيع املواطن أن يشــري أرضاً
لش ّدة فقره من جانب وللغالء الفاحش ألسعار األرايض
يف بلد ال يشكو من شح األرايض وإنّـام من «تشليح»
األرايض ،وكان اللّه يف عــون املواطن املنكوب وهنا
وكل االعذر
لكل مواطن ّ
عفوا ً «املدفون» مع اعتذاري ّ
لك يا وطني العزيز املدفون.
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المواطن ً
أوال..
الفرصة ً
أوال..

يكمــن الرس يف مت ّيز بعض املجتمعات يف قدرتها
عىل توليد الفرص املتع ّددة ألبنائها عىل أكرث من صعيد
وهو أمر يعطيها األفضل ّية للتق ّدم عىل من سواها؛ إذ
النــاس بحاجة دامئة للتحفيز واالســتنهاض والنظام
السيايس الذي ميتلك القدرة عىل ذلك باستطاعته أن
يح ّول أفراد املجتمــع إىل منتجني ومبدعني يق ّدمون
الجديد يف ّكل يوم ،ويف املجتمعات املتقدمة قد تتحول
الفرص البســيطة إىل منعطف كبــر يف حياة الناس
فينمو اإلبداع وقد يتح ّول شــخص من فرد عادي يف
املجتمع إىل مرشوع سيايس أو اقتصادي ،واملذكّرات
واملواضيع التــي تكتب عن ذلك كثرية وليس بعيدا ً ما
حصــل يف االنتخابات األمريكيــة مؤخرا ً حني حصل
شــخص مثل «أوباما» عىل فرصة الوصول إىل رئاسة
الواليــات املتحدة األمريكية بعد أن كان األشــخاص
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يحق لهم حتّى
من مثله أصحاب (البرشة السمراء) ال ّ
مجــرد الجلوس عىل كريس يف حافلة «الباص» التي
تنقل الناس من مــكان إىل آخر ،بينام ينعكس الحال
يف املجتمعات التي تعاين من التخلف والجمود حيث
إ ّن الفــرص متوت واآلمــال تتب ّدد واإلبــداع «يُوءد»
فيعاين الناس نتيجة لذلك من حاالت اإلحباط.
إ ّن علينا أن نعمل عىل صياغة نظام ســيايس لديه
القــدرة عىل إنتاج الفرصــة وجعلها متاحة بيد الناس
من خــال ثقافة راقيــة وأداء ســيايس رفيع يرتقي
بالناس إىل األفضــل وجعلهم يصلون إىل ما يحلمون
به ،وليس من خالل أداء ومامرســات قد ترسق حتّى
أحالم الناس.
ولــك أن تتصور أن يتحول الناس يف بالدهم إىل
أقل ّية كام تتحدث التقارير؛ حيث نقلت صحيفة الوقت
البحرينيــة «كشــفت اإلحصائ ّيات األخــرة الصادرة
عن مــرف البحرين املركزي عن انخفاض نســبة
املواطنــن إىل أقــل من النصف يف العــام املايض،
ليكونوا أقل ّية يف بلدهــم للمرة األوىل ،وذلك بعد أن
فاقت نسبة الوافدين عىل املواطنني يف العام املايض
2008م بواقــع  %51.15للوافديــن ،مقابــل %48.84
للمواطنــن» ولــك أن تتصــور أ ّن ّكل وافد جاء إىل
البحرين ليك يبحث عن فرصته املعيش ّية وله الحق يف
ذلك ،ولكن إذا مل تكن لدى الدولة القدرة عىل توفري

الفــرص للمواطنني الذين يعانون من فقر «نســبي»
تح ّدثت عنه وزيــرة التنمية وصل إىل وجود أكرث من
 11ألــف أرسة فقرية (وهو ما يعادل أكرث من  50ألف
فرد تقريباً) يف البحرين البلد النفطي فكيف ستوفر
الدولــة حامية للمواطنني يف ظل زيــادة الوافدين؟
وكيــف ميكن حاميــة الناس يف ظل سياســة تجنيس
«محمــوم» و«غامض» تقوم به الدولة من دون أدىن
اعتبار ملضاعفات وتداعيات هذه السياسة؟
وال يقف األمر عند هذا الحد يف الجانب املعييش
والوظائفــي فإ ّن فرص الوافديــن أفضل من فرص
املواطنني فيــا يرتبط برواتبهم ،حيــث نقلت أيضاً
صحيفــة الوقت البحرينيــة تقريرا ً يع ّبـــر عن ذلك
«ســ َّجل مرصف البحرين املركزي حتّــى نهاية العام
متوسط أجور العاملة
الجاري ،ارتفاعاً غري مسبوق يف ّ
الوافــدة يف القطاع العام من فئــة الذكور ،إذ بلغت
حتى ديســمرب /كانون األول املــايض  1081دينارا ً».
متوســط أجــور العاملة
وبــ ّرر املرصف الزيادة يف ّ
الوافــدة يف هذا القطــاع برصف املكافأة الســنوية
«متوســط
لهم يف ديســمرب من ّكل عام ،مضيفاً أن
ّ
أجورهــم كان العام املــايض  1030والعام 2007م مل
يكن يتجــاوز 1000دينار» يأيت ذلك يف الوقت الذي
بلغ فيه متوسط أجور العاملة املحلية العام املايض يف
القطاع نفســه  776دينارا ً فقــط ،بزيادة مقدارها 97
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دينارا ً عن العام 2007م حيث كان يبلغ متوسط األجر
الشهري لهم  679دينارا ً ،وبذلك يتف ّوق متوسط أجور
الوافديــن يف القطاع العام عن زمالئهم البحرين ّيني
مبقدار 194دينارا ً ،وبنسبة  .%21ولفتت املعلومات إىل
متوســط أجور العاملة الوافــدة يف القطاع العام
أ ّن ّ
مــن فئة اإلنــاث مل تتجاوز  679دينــارا ً ،بفارق يبلغ
402دينار (.((()%37
لقــد أصبح النــاس يعانون عىل أكــر من صعيد
ويف ظل نظام ســيايس يعجز عــن إنتاج الفرص وال
يعمل مببدأ تكافؤ الفرص ويف ظل تح ّول املواطن إىل
«أقل ّية» أمام الوافدين واملج ّنسني وليت األمر يتوقف
عند هذا الحد؛ حيث إ ّن «املتنفّذين» وأصحاب القرار
ومن بيدهم القدرة تح ّولوا إىل منافسني و«مزاحمني»
للناس يف املجال االقتصادي واملعييش ،وقد يقول قائل
لكل مواطن أن يتنافس ولكن لك أن
هو حق مرشوع ّ
تتصور منافســة بني مواطن عادي وآخر «متنفّذ» أو
صاحب قــرار ،فاألمر هنا ال يحتــاج إىل صعوبة وال
إىل كثري من الفهــم ملعرفة من هو الخارس يف هذه
املنافسة ،ولكن أكرث ما يضحك يف األمر ورمبا هو ما
يخفف وقع املعاناة من باب رش البلية ما يضحك ،هو
عندما يُقال ترصيحات ومانشــيتات صحفية بالخط
العريض« :املواطن أوالً».
 - 1صحيفة الوقت العدد  12 - 1172جامدة األوىل  1430هـ  7 -مايو 2009
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أيها المواطن
قل ما تشاء
ونحن نفعل
ما نريد

يف بلــد نعاين فيه من أزمات متن ّوعة وكبرية فإنّه
مم
ينبغي علينا أن نفكّر يف إيجاد مخارج للعالج أكرث ّ
ظل تداعيات
نندفع باتجاه تأزيم األوضاع خاصة يف ّ
األزمة املال ّية التي تعصف بالعامل اليوم ومل تسلم منها
حتّى الدول الكربى ،وليس ٍ
بخاف عىل أحد ما وصلت
إليـه األمور يف بالدنا مـن تدنّـي فـي الحالة املعيش ّية
واالقتصاديّة نتيجة للسياســات التي ال تخضع للرقابة
وال للمســاءلة ،ففــي بلد نفطي ليس مــن املقبول أن
تصل فيه األمور إىل درجــة أ ّن ما يقارب الـ %79من
البحرينيــن ال تتجاوز رواتبهم الـ 200دينار بحريني
بينام ينتظر أكرث من  40ألف بحريني طلبات اإلسكان
التــي ت ُعطى كقــروض للمواطنني مقابل تســديدها
بطبيعة الحــال ،وتبقى فيه أزمة الســواحل املصادرة
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بنسبة  %97وال متتلك الدولة حسب رأي وزارة اإلسكان
ســوى  %10من أرايض الوطــن املصادرة وهكذا هي
الحال فيام يرتبط بالكثري من القضايا املعيشية ،وأما
عن السياسات فالحديث يطول.
ولكــن ما نحتاجه اليوم هــو وقفة حكيمة وعاقلة
مــن أجل الخروج مــا نحن فيه مــن معاناة كبرية،
ومع أ ّن ّكل األطياف السياســ ّية يف بالدنا تجمع عىل
أ ّن الحــوار هو الطريق األنســب للخروج من املعاناة
الكبــرة التي تعصف بهــذا الوطن ،ولكــن يبدو أ ّن
القض ّيــة بحاجة إىل أكرب من مســألة الحوار التي ال
يختلف أحد عىل الحاجــة إليها دامئاً وأبدا ً ،إذ إ ّن ما
نحتاجــه اليوم هو الجدية التي ال نــرى لها أثرا ً يف
الطابع العام لسياســات الدولة وهو ما ينعكس ســلباً
بشكل كبري عىل الواقع السيايس واالقتصادي للناس،
فبينام تتكرر ترصيحات وعناوين ب ّراقة وقد يرافقها
تشــكيل إطــارات إداريّة وسياســ ّية لكن املشــكلة أ ّن
العناوين ال أثر لها عىل أرض الواقع ،وكذلك اإلطارات
ال تعدو كونها مجرد إطارات فارغة املحتوى وليس لها
صالحية أو قدرة عىل إحداث تغيري حقيقي يؤ ّدي إىل
معالجة األزمات القامئة التي ترتاكم عاماً بعد عام.
إ ّن الجديّــة تعني أن تتطابــق األفعال مع األقوال
وتــؤ ّدي إىل حالــة راقية مــن االنســجام يف العمل
واألداء عــى كل صعيــد ،بينام ال يــرى املواطن أثرا ً

لذلك يف السياســات العامة وخصوصــاً فيام يرتبط
بقضاياه وحاجاته اليوم ّية واملعيش ّية ،وربّـام ال يتوقف
الكثري من الناس عند السياسات العامة للدولة والتي
ترتبــط باإلداريّــات والقوانني والترشيعــات ولك ّنهم
حتامً يتوقفون فيام يرتبط بقضاياهم املبارشة ســواء
ما يرتبط برواتبهم أو بيوت اإلسكان التي ينتظرونها
أو مــا يتعلق مبعيشــتهم وهي قضايا قــد تؤ ّدي إىل
إفرازات ســلب ّية يف حال عدم االعتنــاء بها من قبل
الدولــة ،وهــو ما يحصل مــن وجهة نظــر املتابعني
واملراقبني للشــأن العام ومن قبــل املواطنني بصورة
عا ّمة ،فالناس يرون أ ّن الدولة غري جا ّدة يف معالجة
األزمات وتفتقد سياســاتها إىل الوضــوح وإلّ فامذا
حل مشــكلة اإلســكان مع
يعنــي أن تعجز الدولة عن ّ
وجود مساحات شاسعة من األرايض يف بالدنا؟! فال
أحد يص ّدق ادعــاءات الحكومة التي تخرج بني فرتة
وأخــرى ،كام أ ّن النــاس ال يثقون بسياســات الدولة
التــي تفتقد إىل الجديّة وهو مــا يؤ ّدي إىل تراكامت
مــن اإلحباطــات نتيجة لهذا الطابع من السياســات
الحكوم ّية التي «تســتخف» بعقول النــاس ث ّم تطلب
منهم أن يصدقوا ما يُقال.
إ ّن أكــر ما نخشــاه هو أن نصــل إىل حالة من
التباعد والتنازع والتأزّم إىل درجة أ ّن الجميع ال يرى
الحقيقة مــع أنها بني يديه فيصبح متناقضاً حتّى مع
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نفســه ومع ما يؤمن به من قناعات وأفكار ،وهو أمر
ليس باملســتغرب يف بلد وصلت فيه األمور إىل درجة
فالكل
أ ّن ال أحد يريد أن يســتمع ألحــد أو يقبل منه ّ
يريد أن مييل رأيه وطريقته ،ومع أ ّن هذا حق مرشوع
للجميــع إلّ أنّــه إذا وصل األمر إىل هــذا الحد فمن
الكل يتكلم ،ويبــدو أن هذا هو أحد
يســتمع إذا كان ّ
إفرازات السياسات الحكوم ّية الخاطئة التي اعتمدت
أســلوب واحد ال مجال فيه لــرأي الناس فنحن نق ّرر
تغيت
وعليكم أن تقبلوا مبا هو موجود ،وحتّى عندما ّ
األمور نسبياً وتشــكّل مجلس نيايب إىل جانب مجلس
معني مل تتغري الطريقة وإنّـام تبدل الشعار فأصبحت
السياسة الســائدة أنتم قولوا ما تشاءون ونحن نفعل
ما نريد .إنّنا بحاجة إىل صياغة معادلة سليمة ترتقي
بواقعنا الســيايس من خالل وجود رشاكة حقيق ّية يف
صياغة القرار فنستمع لبعضنا من دون استعالء ومن
دون غضاضة ،وأبعد مــن ذلك أن نأخذ برأي بعضنا
مــن دون أن «نســتنكف» أو «نســتكرث» عىل بعضنا
هــذا الحق ،ويف حديث جميل لإلمام عيل« :من
اســتبدّ برأيه هلك ،ومن شــاور الرجال شاركها يف
عقولهــا»((( ،ولكن األمر يتطلب قبــل ذلك أن نحمل
معنا مفتاح الحل ويتمثل ذلك يف «الجديّة»..
فهل نحن جادون فعالً؟
 - 1نهج البالغة  -الحكمة رقم .161

53
هل المواطن
على حق؟
أي نظام ســيايس من دون بناء
ال ميكــن تطوير ّ
أرض ّية ثابتة ترتكز عىل أصول ســليمة تنطلق من قيم
خية وصالحــة ،وأحد هذه القيم الســامية
إنســانيّة ّ
تعزيــز حالــة الثقة بني الناس التــي ميكن أن ت ُعترب
مفتاحاً لالنســجام والتواصل من أجل البناء والتنمية
عــى ّكل صعيد ،وهــذا ما نحتاجه بشــدة يف بالدنا
التي تعاين مــن أزمات متتالية ال ميكن إخفاؤها من
خالل ترصيحات باهتة أو تغطيتها من خالل مقاالت
«متملّقــة» أو الهــروب منها من خــال «مزايدات»
واهمة ،فاملنطق والعقل يدعونا ملعالجة الواقع بحكمة
وجديّة وصدقيّــة يف التعاطي مع األمــور بعيدا ً عن
أي طرف كان
االنفعــاالت والتالعب بالعواطف مــن ّ
مواالة أو معارضة.
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إ ّن املقولة الشــهرية يف فن تعامل البائع أو إدارة
الرشكات واملبيعات التي تضع قاعدة تقول إن الزبون
دامئاً عىل حق ،فهل ميكن أن يت ّم تب ّني هذه القاعدة
يف بناء النظام الســيايس من أن املواطن دامئا عىل
حق؟ والفرق أ ّن أصحاب املبيعات يريدون أن يكسبوا
الزبون من أجل «تســويق» بضائعهم ،بينام يريد أي
نظام كســب النــاس «الزبون» من أجل «تســويق»
سياســته ولكن القاسم املشرتك هنا بني الطرفني هو
الربح واجتذاب الناس واستقطابهم بشكل دائم ،ولكن
الفارق الكبري بني النهجني هو أن النظام الســيايس
ليس منفصــاً عن الناس بل هو جــزء منهم وإليهم
إلّ إذا اعترب نفســه «دكّاناً» يبيع ويشــري مع الناس
كزبائن وليس كرشكاء.
إ ّن الحاجــة إىل التطوير تســتدعي متابعة دامئة
أي عمل مبا له وما عليه حتّى ال
لتســليط الضوء عىل ّ
تبقى األمور وكأنّها قــد ٌر محتوم ورمبا «معصوم» ال
يأتيه الباطل من بني يديــه وال من خلفه ،فالتقصري
والخطــأ ليس عيبــاً ولك ّنه قد يتحــ ّول إىل خطيئة إن
اعتربناه قدرا ً مقدورا ً.
وما شــهدناه من محــاوالت للتغيري والتطوير يف
بالدنا ال ميكن أن نلغــي تأثرياتها اإليجابيّة باملطلق،
كام أنّه ال ميكن أن «نبصم» عليها كخطوات ال ميكن

املســاس بهــا أو الحديث عنهــا بســوء وكأنّها قدس
األقداس ،فام شــهدناه من متغريات ميكن أن يُنظر
إليه عىل أنّه أحد أشــكال حكــم القلّة املط ّور مبا يف
وبغض
ذلــك االنتخابات النيابية يف ظــل حكم القلّة ّ
عم رافق تلــك املرحلة مــن ضجيج إعالمي
النظــر ّ
وسيايس.
ولكن مع مرور الوقت يكتشف الناس أ ّن الرشاكة
يف صياغة القرار هي مجرد شعار ال يع ّبـــر عن واقع
حقيقي ،حيــث أ ّن الناس «غائبون» عمليّاً عن مواقع
القرار والرشاكة وإن تواجدوا «فيزيائ ّياً» يف إطاراتها
كمس ّميات ال أقل وال أكرث.
وميكن القول أ ّن هناك استغالالً ملك ّونات االنفتاح
من أجل دعم حالة االســتقرار الداخيل وتعزيز مكانة
الســلطة مــن دون العمــل بجديّة يف تحقيــق تنمية
تنعكس عــى املواطن فتنقــذه من أزماتــه الخانقة،
وإل كيــف ميكــن القول بوجــود تطــ ّور يف التح ّول
ّ
الدميقراطي مع وجود مجموعة من القوانني املقيّدة
للحريات يف مجــال التعبري عن الــرأي والتج ّمعات
والتضييق عىل نشــطاء الحريّات املدن ّية واالعتقاالت
واملداهامت التي وصلــت إىل أن يُداهم مقر جمعية
سياسيّة معروفة يف الوسط الداخيل والخارجي وهي
«جمعية العمل اإلســامي» والقبض عىل أحد أعضاء
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إدارتها ومنتسبيها.
إ ّن الطريق إىل التطوير يف النظام السيايس ينبغي
أن يبــدأ من الناس وينتهي إليهــم ،من خالل تعزيز
الثقة يف أنفســهم بكونهم أصحــاب حق يف الرشاكة
يف القرار والرثوة وليس االكتفاء بجعلهم فقط مج ّرد
طالب حق ،أل ّن الناس إذا شعروا أنّهم أصحاب الحق
فإنّهم ســيتح ّولون بشكل طبيعي إىل جزء من النظام
السيايس وبدالً من أن يكونوا خارجه فإنّهم سيعملون
عىل البناء وهم مكون أســايس عىل ّكل صعيد ،وهذا
يستدعي أن نجعل الناس ينظرون إىل أنفسهم عىل حق
من خالل الثقة بهم ال بجعلهم «متّهمني» حتى تثبت
براءتهم كام هي القاعدة الدارجة مع األســف ،وبدالً
من أن نصنع سياســة «التقابل» و«التقاتل» علينا أن
نعمل عىل صياغة ثقافة «التكامل» و«التبادل» وهذا
بحاجة لتحكيم العقل واملنطق أكرث مام هو بحاجة إىل
تحكيم الق ّوة واالســتعراض واالستقواء الذي قد يبدو
أنّه «يعالج» املشكلة ولك ّنه مع األسف «يفالج»((( األمور
بصورة مأســاويّة مع ما هي عليــه الحال من أزمات
متعــ ّددة ،ولكن يبقى األمل قامئاً بــأنّ«يف التجارب
علم مستحدث»((( كام يقول أمري املؤمنني ،فهل
 - 1الفالج :مرض يحدث شلالً يف أحد شقي البدن فيفقده اإلحساس
والحركة
 - 2نهج البالغة  -الحكمة رقم 24

نكــون من املعتربين مــن األحــداث واملتدبّرين يف
العواقــب من أجل أن نرتقــي بواقعنا نحو غد مرشق
يكــون فيه املواطــن عىل حق من خــال نرش ثقافة
الحق والعدل واملســاواة يف ظل نظام سيايس متط ّور
يف القول والفعل والسلوك عىل كل صعيد؟.
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إنّ الطريق إىل التطوير يف النظام
السيايس ينبغي أن يبدأ من الناس وينتهي
إليهم ،من خالل تعزيز الثقة يف أنفسهم
بكونهم أصحاب حق يف الرشاكة يف القرار
والرثوة والوطن وليس االكتفاء بجعلهم
فقط مج ّرد طالب حق..

54
المواطن
و األرض
و التنمية
يومــاً بعد آخر يزداد قلق النــاس يف هذا الوطن
خوفاً من مستقبل غامض ينتظرهم وأجيالهم القادمة
فعىل أكرث من صعيد يكشــف الواقع عن حقائق م ّرة
نتيجة لسوء اإلدارة و غياب التخطيط.
وحينــا يتح ّدث عاهــل البالد وهو أعىل ســلطة
سياس ّية عن أزمة األرض ومشكلة املواطن يف الحصول
عىل بيت يســكن فيه فإ ّن هذا يعني أ ّن األمور وصلت
إىل درجة ال ميكن أن ت ُحتمل ووضع ال ميكن السكوت
بأي شكل من األشكال.
عليه ّ
والقضية تكشف عن مدى غياب الدولة فيام يرتبط
بالتخطيط وســوء اإلدارة يف مســألة مصرييّة ترتبط
وإل فامذا يعني أنّنــا ويف القرن الواحد
باملواطــنّ ،
لــكل مواطن؟!
والعرشيــن نتح ّدث عــن أزمة أرض ّ
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خاصــة إذا عرفنــا أن األرايض املأهولة يف البحرين
ّ
متثل  %40فقط بينام تبقى نسبة الـ %60غري مأهولة.
وال ّ
شــك أ ّن هناك مجموعة من التساؤالت تدور
يف أذهــان النــاس و املراقبني بشــأن هــذه األزمة
الخطرية:
أوالً :كيــف يُعقــل أ ّن بلــدا ً صغــرا ً كالبحرين ال
يتجاوز سكانه نصف املليون ،تعجز فيه الدولة بعد ّكل
هذه الســنوات عن توفري ســكن أو حتّى قطعة أرض
لكل مواطن؟!
ّ
ثانياً :من املســئول عــن هذه املهزلــة الحقيق ّية،
وكيــف وصلت األمــور إىل درجة بالغة مــن التعقيد
بحيث أصبحت مســألة السكن أو األرض وكأنّها أشبه
يحتل موقعاً اســراتيجياً يف
باملعجــزة يف بلد نفطي ّ
املنطقة؟
ثالثاً :أين ذهبت األرايض وكيف ت ّم توزيعها وكيف
مل تحســب الدولة حسابات املســتقبل ،وكيف وصلت
عندنا األوضــاع إىل درجة الحاجــة إىل دفن البحر
لتأسيس مشاريع أو بيوت سكنية بينام هناك مساحات
شاسعة من األرايض ال يُعرف مصريها؟!
إ ّن مــن املخجل أ ّن نتكلّم عــن قض ّية التنمية يف
وطن يُعترب فيه الحصول عىل أرض أو ســكن للعيش
بالنسبة للمواطن وكأنّه حلم العمر.
ومام ال ّ
شك فيه أ ّن غياب التخطيط عامل أسايس

ُحاسب
يف وجود هذه األزمة املستفحلة ،وهي قضيّة ت َ
عليها الدولة بشــكل رئييس وتتحمل املسؤولية املبارشة
يف ذلك ،وعــى صعيد آخر ال ميكــن بطبيعة الحال
إغفال التجاوزات و االســتيالء عــى األرايض خارج
إطار القانون من قبل املتنفّذين والسياديّني كام يحلو
للصحافة أن تس ّميهم.
ومن املالحظ أ ّن الدولة ونتيجة لســوء التخطيط
فإنّها دمــرت الزراعة خالل فرتة قياســ ّية وأوجدت
ررات كثــرة لذلك بحجــج واهية كانعــدام املاء
مــ ّ
وملوحــة األرض وما أشــبه والحاجة إىل اســتصالح
األرايض الزراع ّية لتوفري الســكن ،ومن املؤسف أنّنا
خرسنا الزراعة ومل نعالج أزمة السكن.
ومع أ ّن الدولة متلك بيدها خيارات كثرية ملعالجة
هــذه القض ّية إلّ أنّها ســاهمت بشــكل مبارش وغري
مبــارش يف تفاقم هذه األزمة عندما ارتفعت أســعار
األرايض يف البالد بقدرة قادر وبشــكل جنوين وزاد
ذلك من حرية املواطن أمام هذه السياســة الغامضة
للدولــة ويف قضيــة متثّل بالنســبة للمواطن هاجس
املصري.
ومل تقــف األمــور عند هــذا الحــد إذ إ ّن الدولة
واصلت املشــوار يف اتجاه مفاقمــة األزمة للمواطن،
فمع مسلسل التجنيس أثبتت الدولة أن بيدها أكرث من
خيار للحل فأوجدت سكناً للمج ّنسني يف فرتة قياس ّية
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و تركــت املواطن عىل قارعة الطــرق ينتظر مصريه
املجهول.
إ ّن الدولــة التي تعجز عــن توفري قطعة أرض أو
سكن مناسب للمواطن سوف يكون من الصعب عليها
الحصول عىل ثقته ،فهي تضع مصداقيتها عىل املحك
خاصــة وأنّنــا دولة نفطية تعيــش يف القرن الحادي
ّ
والعرشيــن ويف ظل مرشوع إصالحــي ،ناهيك عن
األزمــات األخرى التي ال يــزال املواطن يواجهها يف
ظل عجز واضح للدولة.
إ ّن عــى الدولــة أن ترت ّب أولوياتهــا يف املرحلة
القادمة فتعمل بشــكل ج ّدي إلثبــات مصداق ّيتها يف
حاميــة املواطن الذي شــبع من الشــعارات والوعود
الوهميّة بينام يكذّب الواقع امل ّر للمواطن ّكل ذلك.
إ ّن مــن املؤســف أن ال تكــون مشــاكل املواطن
األساســ ّية عىل قامئة املواضيع املطروحة أمام مجلس
أي
الوزراء أو املجلس النيايب أو مجلس الشــورى أو ّ
إطــار آخر ،وأ ّما إذا كان كذلك فهي طامة كربى ّ
تدل
عــى أن هذه اإلطارات تتكلّم كثريا ً ولك ّنها ال تعمل أو
أنّها عاجزة ال سمح اللّه.
إ ّن املطلوب يف املرحلة القادمة التحرك عىل عدة
خيارات منها:
أوالً :تشكيل لجان مناطق ّية تعمل شعب ّياً عىل تقديم
تص ّورات عن املشــكلة والحلول ت ُرفــع إىل اإلطارات

املعنية.
ثانيــاً :إعــادة النظــر يف التوزيــع غــر العادل
لــأرايض وهــذا يعنــي ســابقاً والحقاً ،بحيــث يت ّم
اسرتجاع األرايض واملساحات التي ت ّم توزيعها بشكل
غري مدروس وعىل بعض املتنفّذين.
ثالثاً :الوقوف من قبــل الدولة يف وجه االرتفاع
الجنوين ألسعار األرايض.
لكل مواطن ضمن
رابعــاً :العمل عىل تحقيق أرض ّ
ســقف زمني مح ّدد وإجراءات جديّة ونافذة ووضعه
عىل أولويّات الحكومة.
إ ّن املواطن ينتظر -كام كان دامئاً -أفعاالً ال أقواالً
تتجســد من خالل قرارات جريئة تدفــع باتجاه بناء
الوطن يف ظــل نظام قائم عىل العدالة و املســاواة
فـ«مــا عمــرت البلدان مبثــل العــدل»((( كام يقول
اإلمــام عــي ،وبانتظار األيــام القادمة لتحقيق
اآلمال املرج ّوة عىل ّكل مواطن أن يرتنم بهذا الدعاء:
السو َء﴾(((.
﴿أَ َّمن يُجِ ُ
يب الْ ُمضْ طَ َّر إِ َذا َد َعا ُه َويَك ِْش ُف ُّ
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علينا املبادرة الختيار الطريق املستقيم
والفكرة الخ ّيـرة والعمل الصالح ،وهذا
ما يستدعي م ّنا أن نكون متهيئني
وعىل أهبة االستعداد دامئاً وأبداً ح ّتى
ال نقع يف دائرة الغفلة فيميض الوقت
من دون أن نشعر بذلك وتفوتنا فرص
الخري من دون أن نغتنمها..

55
تقسيم العراق..
قرار أميركي
أم واقع عربي؟
القرار غري امللزم الذي وافق عليه مجلس الشيوخ
األمرييك والذي يويص بتقســيم العــراق إىل مناطق
فيدراليــة أوجــد ردود فعــل متفاوتة ســواء من قبل
الحكومــات أو مــن قبل القوى السياســ ّية التي رأت
يف هذا التقسيم إشــارة واضحة إىل تكريس الهيمنة
ومتزيق أوصال األمة والتحكم يف ثرواتها بشكل أكرب،
كام أ ّن الدوائر السياســيّة يف العــامل العريب نظرت
إىل القرار عىل أنّه اقرتاح بتقسيم العراق إىل كيانات
طائفية بني األكراد والشيعة والسنة.
وال ّ
شك أ ّن الرفض لهذا القرار هو األمر الطبيعي
يف مواجهة السياســات األمريكيّة التي ترى لنفســها
الحق يف فرض ما تراه مناســباً ملصالحها يف املنطقة
والعامل من دون التفكري يف أيّة اعتبارات أخرى ،حتى
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ولو كان ما تقوم به عىل حساب الشعوب واملجتمعات
أو حتى القوانني الدولية التي ترى يف االحتالل من
قبــل دولة ألخــرى أمرا ً غري مرشوع فضــاً عن أيّة
تبعات ترتتب عىل وجود ذلك االحتالل.
وقد يتبادر إىل ذهن الكثريين أ ّن أمريكا تســتند
عــى منطق القوة والنفوذ الســيايس الذي وفّرته لها
الرتسانة النووية والعسكرية الهائلة التي متتلكها عىل
مســاحات كبرية يف العامل من املحيــط إىل الخليج،
ولذلك فإ ّن أمريكا هي الســيد اآلمر الناهي يف عامل
اليــوم وعىل الجميع االنصياع لقراراتها ســواء كانت
منصفة أم ظاملــة خاصة يف عاملنا العريب الذي بقي
تحــت وطأة االحتالل وال يزال بعضه كذلك حتّى وإن
انتقل حال االســتعامر من جهة إىل أخرى وبأســلوب
مختلف.
ولكن لو أردنا أن نتوقّف عند هذا القرار غري امللزم
كام ُع ّبـر عنه وذلك من أجل أن نتّخذ العرب والدروس
مام يحصل يف منطقتنا من أحداث سياســيّة ،وعىس
أن نخرج برؤية نســتطيع من خاللها أن نجد الحلول
أمام هــذه التحديات الصعبة التي ال تزال تك ّبل واقع
هذه األ ّمة وتقف عائقــا أمام نهضتها وانبعاثها ،ترى
لو سألنا أنفســنا هل أمريكا كانت تستطيع أن تطرح
مثــل هذا املرشوع لو مل يكن هناك أرض ّية عىل أرض
الواقع يف مجتمعاتنا؟.

ومع أن هذا السؤال ال يعني تربئة النوايا األمريكيّة
كام أنه ال يعني أيضاً تربيرا ً ملا تقوم به اإلدارة األمريك ّية
بأي حال من األحوال ،ولكن من يرى الواقع السيايس
ّ
واالجتامعي يف بلداننا ســوف يشعر بأنّنا نعاين من
أي عاقــل أن يتجاهله فضالً
الداء الذي ال يســتطيع ّ
عن إنكاره؛ فاأل ّمة مقسمة جغراف ّياً وسياس ّياً ومذهب ّياً
وعرق ّياً سواء عىل مستوى املجموع أو الدولة الواحدة،
وقد أوصلتنا هذه االنقسامات و«التقسيامت» إىل ح ّد
أ ّن املشاريع السياســيّة واالقتصاديّة توضع وفق هذه
القاعدة ،فاألنظمة يف نفس الوقت التي تتح ّدث فيها
عن الدميقراط ّية واملســاواة فإنّها تعمل سياســ ّياً عىل
أساس التقســيم ،فم ّرة يكون التقسيم طائفياً فتكون
املحاصصة عىل ذلك األساس ،وم ّرة تكون عىل حساب
الوالء للحاكم ومرة أخرى عىل أساس املصالح وهكذا.
ومن املفارقــات أ ّن الواليات املتحــدة األمريك ّية
قامئة عىل أســاس تقســيمي فدرايل وخاضت حروباً
متعددة ولكنها اســتطاعت أن توجد لنفسها مكانة يف
العامل ويف الصدارة تحديدا ً ،بينام ال نزال نعاين من
التقسيامت التي فرضها املستعمر علينا لسنوات طويلة
ث ّم أكملت املســرة عىل نفس املنــوال النظم الحاكمة
يف بلداننا بل وتفوقت عىل املستعمر يف إدارة وتغذية
الرصاعــات وتقســيم املجتمعات من أجل الســيطرة
عليها بشكل أسهل.
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واملؤســف أنّنــا إن تحدثنــا عىل صعيــد الوحدة
أو األ ّمــة العربيــة فلن تجد لها مكانــاً ّإل يف الكتب
والنظريات ،أ ّما عىل صعيد الواقع فحال األمة يتح ّدث
عن نفسه بشكل ال يحتاج إىل تعليق ،وإن تح ّدثنا عىل
صعيد األ ّمة اإلســاميّة التــي ال ترى فرقاً بني عريب
وأعجمــي إال بالتقــوى فإ ّن الحال ليــس بأفضل من
ســابقه ،وهذا ما ينبغي أن يدعونا إىل مراجعة واعية
للذات ومحاســبة جا ّدة للواقع من أجل تحديد ملالمح
الطريــق النبعاث حقيقي لهذه األمة للخروج من نفق
غري واضح الرؤية علينا االعرتاف بوجوده وتعاين منه
األ ّمــة ،ولنأخذ العربة حتّى ولو أتــت من هذا القرار
غري امللزم من مجلس الشــيوخ األمرييك وكام يقولون
«فرب ضــا ّرة نافعة» ،فالحديث عن أ ّن هذا شــيعي
ّ
وهذا ســني موجود يف بلداننا ســواء عىل مســتوى
الحكومات التي تتفنن يف إدارته وتغذيته مع األسف،
وموجود أيضاً عىل مســتوى املجتمعات التي متارسه
بقصد وبدون قصد و«تجرتّه» منذ أن ســمعنا مقولة
االستعامر الســائدة «فرق تســد» ولحد اآلن وسوف
«املقسمني» وهم ال
تبقى مجتمعاتنا لقمة ســائغة بيد
ّ
ينحرصون يف أمريكا فحسب.
لنكن عىل قدر من الوعي والحكمة أمام التحديات
التــي تعصــف بأ ّمتنا التــي أصبــح دم أبنائها حالالً
وثرواتها كذلك ليس من قبل الطامعني واملســتعمرين

بــل حتّى بيد البعض من الجهلة الذين ال يرون حرمة
للدم واملال والعرض وما ح ّرم اللّه ،واإلمام عيل 
يقول« :الحكمة ضالــة ّكل مؤمن ،فخذوها ولو من
أفواه املنافقني»((( ،ورمبا تكــون هذه امل ّرة أتت عىل
شــكل قرار غــر ملزم بتقســيم العــراق من مجلس
الشــيوخ األمريــي فهل تتعلم األ ّمة الــدرس ولو من
أمريكا التي تحتل العراق؟.
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يجب أن تعمل األنظمة عىل حفظ
كرامة اإلنسان واحرتامه وتسعى إىل
استثارة عقله واستنهاض طاقاته،
ليس من خالل الشعارات أو سن
القوانني التي قد ال يجد بعضها
تطبيقاً عىل أرض الواقع وإنّـام من
خالل بناء دولة القانون واملؤسسات
التي تقوم عىل أرضية التكافؤ يف
الفرص وتوفري املناخات واألجواء
التي تكفل للمواطن العيش الكريم
والحياة املستق ّرة..

56
األنظمة
العربية وخيارات
المعركة
ظل غطاء عسكري وسيايس من قبل الواليات
يف ّ
املتحــدة األمريكية والغــرب ومجلس األمــن يواصل
الكيــان الصهيوين حربه التدمرييّة جــوا ً وبرا ً وبحرا ً
ضــد لبنــان يف ّكل مكان ،ويف ظــل العجز الواضح
لألنظمــة العربية مل تكتف إرسائيــل بذلك بل قامت
باجتيــاح بري للمناطــق اللبنان ّية ب ّررتــه بأنه اجتياح
محدود.
وبطبيعــة الحــال فإنه ال ميكن ألحــد أن يلوم أو
يســتغرب املوقف األمرييك أو الغريب ،حيث ال يخفى
عــى أحد انحياز السياســة األمريك ّيــة الفاضح تجاه
إرسائيــل التــي تعتربها جزءا ً من اســراتيجيّتها يف
الرشق األوســط ،ولكن موقــف األنظمة العربية يثري
الحنق واالشــمئزاز لدى الشــعوب العربية التي ترى
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أي من
يف هــذه املواقــف تخاذالً غري مقبــول تحت ّ
أي ظرف من الظــروف ،حيث إنّه
املربرات وتحــت ّ
ال يعقل أن تته ّرب األنظمة من مســؤول ّياتها فال تعود
قــادرة عىل التحــرك ال من خالل الجامعــة العربية
وال مــن خالل عقد قمة عربية وال حتّى من تشــكيل
لجنة عربية مشــركة إلدارة هــذه املعركة ،وهل يعقل
أن يصل العجز العريب إىل هذا املستوى من الضعف
إىل درجة أنّنا أصبحنا وكأنّنا املتّهمني وإرسائيل التي
أحرقت األخــر واليابس ودمرت بلــدا ً بأكمله ومع
ذلــك تترصف وكأنها هي صاحبة الحق املطلق يف أن
تفعل ما تريد من دون رادع أو وازع؟! بل وصل األمر
إىل أن تترصف إرسائيل عىل أنّها هي املكلّفة بتطبيق
القــرارات الدولية ومنها قــرار  1559نيابة عن األمم
املتحــدة مــع أ ّن إرسائيل مل تحرتم يومــاً من األيام
املقررات الدول ّية.
الب ّد من االعــراف بأ ّن النظام العريب يعاين من
خلل كبري عىل ّكل املستويات وعىل األنظمة أن تدرك
خطورة هــذه القض ّية ،أو رمبا هي تدرك ذلك ولك ّنها
ال تهتم لهذا األمر ،طاملا بقيت متســك بزمام األمور
بعيــدا ً عن الحضور الشــعبي يف القضايــا املصرييّة
سواء داخلياً أو خارجياً.
إ ّن من الخطأ تصويــر القض ّية وكأنّها معركة بني
حزب اللّه وإرسائيل وأ ّن األمور ستنتهي بعد ذلك من

بغض النظر عن النتائج
خالل حسم املعركة عسكرياًّ ،
فهذه نظرة قارصة وســطحية ليســت لها أرض ّية يف
واقع الرصاع مع هذا العدو االســتيطاين ،ومن يفكّر
بهذا االتجاه فهــو يعيش يف وهم كبري؛ إذ إ ّن املعركة
التي يخوضها حزب اللّه هي فعالً معركة مصرييّة قد
وبغض النظر عن الحساسية
تحدد مســتقبل املنطقةّ ،
التي توجد عند البعض تجاه حزب اللّه ولكن الحقيقة
التي ينبغــي أن يعيها الجميــع أ ّن نتائج هذه الحرب
ســوف تنعكــس عىل األنظمة والشــعوب معــاً ،وهذا
يســتدعي مراجعة املواقــف بحكمة وتعقّــل وتواضع
بعيدا ً عن الحســابات الض ّيقة لــدى البعض من أجل
أن نخرج مبوقف تاريخي يكون عىل مســتوى املعركة
وتداعياتها ،من خالل قراءة الحقائق التالية:
أوالً :إ ّن مفتــاح الحل بأيدينــا وليس بيد الواليات
املتحدة األمريكية وال إرسائيل وال األمم املتحدة؛ ولكن
هذا األمر يســتدعي أن تتواضع األنظمة لشعوبها من
خالل تشــكيل جبهات رســميّة شــعبيّة يف ّكل بلد يف
مواجهة املعركــة عىل كل األصعدة وهــذا يضع ورقة
قويــة يف يــد األنظمة تســتطيع أن تتحــرك بها يف
مواجهة ما يســمى بالواقع الدويل ،فهل األنظمة عىل
استعداد لذلك؟.
ثانيــاً :إذا كانــت األنظمة ال ترتئــي الدخول يف
مواجهة عســكرية فلــاذا ال تســتخدم اإلعالم وهو
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سالح ف ّعال يف تشكيل ضغط معنوي وسيايس يف هذه
املعركة؟ وملاذا ال تتح ّول الفضائيات العربية إىل عامل
تعبئة واستنهاض ألبناء األمة وتكون طرفاً يف معادلة
الــراع بدالً من االكتفــاء بنرش التقاريــر الخربيّة
يف نرشات األخبار فقــط؟ ونحن نعرف دور اإلعالم
وتأثريه يف هــذا العرص ،أم أ ّن األنظمة ترتئي تحييد
الفضائيات يف هذه املعركة بعد أن ح ّيدت الجيوش؟.
ثالثاً :لقد ع ّززت هذه الحرب الصهيون ّية الرببريّة
قناعة اســتحالة التطبيع مع إرسائيل وأسقطت خيار
الســام الذي ذهبت إليه األنظمة ،وكان األمني العام
للجامعــة العربية عمرو موىس مح ّقاً حني نعى عملية
الســام التي يعتربها الكثريون أنّهــا ميتة أصالً قبل
أن تولد.
رابعاً :إ ّن أمام األنظمة أحد خيارين :إ ّما أن تغطّي
املقاومــة وتســاند حزب اللّه ولو مــن باب أن متتلك
عىل األقل ورقة سياســية واحدة يف يدها تستطيع أن
تفاوض بها ،وهو خيار قد ال يعجب البعض وأعرف أنه
قد يثري امتعاضه ولكن هذه هي السياسة ،وأ ّما الخيار
اآلخر إذا حصل -ال ســمح اللّه -فهو يعني الدخول يف
النفق اإلرسائيــي وتحت رشوط وإمالءات إرسائيل ّية
سوف تكون كارثيّة ليس عىل األمة وحدها وإنّـام عىل
الحكومــات واألنظمة أيضاً ،وقــد رأينا كيف تعاملت
إرسائيــل مع حكومــة الرئيس الراحــل يارس عرفات

وكيف تعاملت مع الحكومة الفلســطينية التي تقودها
حامس ،فهذه هي إرسائيل التي يعرفها الجميع وعلينا
أن نح ّدد خياراتنا.
وتبقــى الكلمة الفصل للســواعد املؤمنــة بدينها
وقيمها وعزتهــا وكرامة أ ّمتها فهــم من يحمل األمل
ص إِالَّ ِم ْن ِعن ِد اللَّ ِه
لهــذه األمة بغد مرشق ﴿ َو َما ال َّن ْ ُ
الْ َعزِي ِز الْ َح ِك ِيم﴾(((.
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ليس هناك ما هو أسوأ من تقييد
حركة اإلنسان وسلب حريته ووضع
العوائق يف طريقه ،ومهام كان مصدر
هذه القيود والعوائق سواء كانت
خارج ّية أو داخل ّية فإنّها تشوه الصورة
وجل
اإلنسان ّية التي أرادها ربّنا ع ّز ّ
لإلنسان الذي ك ّرمه اللّه سبحانه
وتعاىل بقوله:
﴿ َولَ َقدْ كَ َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم﴾
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الحرب الصهيونية

على لبنان..
دالالت وحقائق

كشــفت الحرب الهمجيــة التي يقوم بهــا العدو
الصهيوين الغاصب عىل الشــعب اللبناين عن حقائق
مؤملــة وأخــرى مفرحة ،حيث ســلّطت هــذه الحرب
األضواء عىل كثري من مواضع الخلل وأيضاً الق ّوة يف
واقعنا العريب واإلسالمي والتي من املمكن أن تساعد
بشكل كبري يف االنتقال بنا إىل مرحلة جديدة يف ظل
نظام دويل ظامل ال يرحم.
فبعيدا ً عــن املهاترات واالنقســامات واملزايدات
ينبغــي أن نواجه املوقــف الحايل بشــجاعة وحكمة
وإميان كبــر بحقنا يف هذه املعركــة مع عدو اعتاد
العيــش والبقــاء عىل القتــل والتدمــر وانتهاك كل
املعايــر والقيــم األخالق ّيــة واألعــراف اإلنســان ّية،
ومــن جهة أخــرى يتو ّجب علينا أن نســتخلص العرب
والــدروس ونحن نواجــه هذه املعركــة املصرييّة مع
الكيان الصهيوين أثناء قراءة واعية للمشهد السيايس
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الذي يسجل دالالت جديدة يف ّكل يوم مير عىل هذه
املعركة ويكشــف عن حقائق الب ّد من التوقف عندها،
فبعــد الترصيحات املتناقضة التــي صدرت من قبل
الحكومات العربية واملواقف املتضاربة بشــأن املشهد
الســيايس وبعد نهــي األمني العــام للجامعة العربية
لعملية الســام التي مل تق ّدم شــيئاً من األساس فقد
آن األوان لــي يت ّم االنتقــال إىل مرحلة جديدة من
أجــل بناء نظام عريب قادر عــى مواجهة التح ّديات
الخطرية التي مت ّر بها األ ّمة.
لقــد أنبتــت الحــوادث والوقائع السياســية عن
ضعف كبري عىل مستوى النظام السيايس واإلعالمي،
وبــدا وكأنّنــا أ ّمة بــا حــول وال قوة ،فال سياســة
موحــدة متثل موقفــاً
مرتاصاً من قبــل األنظمة يف
ّ
مواجهــة العــدوان الصهيوين الــذي مل يتوقف يف
يوم مــن األيــام ،وال يوجــد خطاب ســيايس مقنع
ألبنــاء األ ّمة فضالً عــن املجتمع الــدويل الذي نلجأ
إليــه ،وال حتّى خطــة موحدة نلتّــف حولها من أجل
صــ ّد الهمج ّيــة الصهيون ّية فضالً عــن الحصول عىل
مكاســب تؤ ّمن الحــد األدىن من الحقــوق العربية.
إ ّن النظــام العريب اليوم يتح ّمل مســؤولية كبرية يف
الوصول إىل هــذا الواقع املؤمل الــذي يدمي القلب
أكرث مام تعكســه الحال املأســاوية التــي خلّفتها آلة
الدمــار الصهيون ّيــة ،وهذا يســتدعي إعــادة النظر

يف حســابات األنظمــة من أجــل إرشاك أبناء األ ّمة
يف صياغــة القــرار عــى جميــع املســتويات لــي
نخــرج من هــذا الواقع املهــن الذي وصلنــا إليه.
إنّنــا أمام تحــد كبري يســتدعي أن نســتنفر فيه ّكل
لكل
الطاقات ونســتنهض الهمم أثناء مشــاركة ف ّعالة ّ
أبناء األ ّمة عىل ّكل األصعدة ،وهذا بحاجة إىل تقديم
تنازالت من قبل الحكومات العربية ليك تثق بقدرات
شــعوبها بشــكل حقيقي وجاد بعيدا ً عن الشــعارات
الرنانة واملزايدات التي مل يعد لها مكان يف ظل هذه
الحقائق الجديدة من االســتباحة الصهيون ّية الهمج ّية
املستمرة التي تكشف عن خلل كبري يف النظام العريب.
إنّـنـا بحـاجة إلـى التـواضـع والـخـضــوع للـحـق
﴿أَ َف َمــن يَ ْه ِدي إِ َل الْ َح ِّق أَ َح ُّق أَن يُ َّت َب َع أَ َّمن الَّ يَهِدِّ َي
إِالَّ أَن ُي ْهــدَ ى ف ََم لَك ُْم كَ ْي َف تَ ْحكُ ُمونَ ﴾((( ،وما يجري
اليوم من غياب واضح عىل مســتوى القرار الرسمي
للحكومات بشــأن ما يجــري عىل ســاحة الحوادث
من تدمري همجي ال يســتثني شــيئاً عىل األرض من
إنســان أو جامد واســتهداف يتجــاوز ّكل املح ّرمات
من قتل لألطفال والنســاء وحصار حتــى املوت ،أال
يســتدعي عىل األقل إعالن حال االســتنفار والتأ ّهب
يف الجيــوش العربيّة ولو من أجل اتخاذ موقف ميثل
وإل ما فائدة هــذه الجيوش التي
أضعف اإلميــانّ ،
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تستنزف املاليني واملليارات من موازنات الدول؟ وما
هو دورها يف الدفاع عن رشف األمة وكرامتها؟ وملاذا
نتكلم عن أ ّمة واحدة تســتدعي أن يتداعى لها سائر
األقطار إذا ما تعرض أحدها للخطر؟ وملاذا نتكلم عن
جامعة عربيــة وأ ّمة من املحيــط إىل الخليج؟ وماذا
عن الخطاب اإلعالمي الغائب أو املغ ّيب عن ســاحة
املعركــة؟ أين هــي التلفزيونات العربيــة مام يجري
من ســفك للدماء وتحطيم لبلد تح ّول إىل خراب يف
ليلة وضحاها؟ وكأ ّن ما يحصل ال يعني شــيئاً فتكتفي
التلفزيونات بنقل ما يجري يف نرشات األخبار فقط؟
أوليس من الواجب إذا كنا ال نريد أن نحرك الجيوش
كق ّوة ردع عــى األقل أن نحرك اإلعالم كق ّوة ضغط؟
أو عىل األقل لتتوحد التلفزيونات يف تغطية ما يجري
كام تقوم بتغطية املباريات والفعاليات الرياضية.
إن ما يجــري اليوم من طغيان صهيوين أبعد من
اعتقالجنديّني إرسائيليني من قبل حزب اللّه ،فالقض ّية
أبعــد من ذلك بكثري ،وأتصور أن الجميع مدرك لهذه
الحقيقة ،فالكيان الصهيوين الذي ذاق طعم الهزمية
بعد خروجه املذل من لبنان وبعد أن ســقطت املقولة
الزائفة عن جيشه الذي ال يقهر يريد أن يعيد االعتبار
لنفســه وملســتوطنيه ،فهل تتعلم األنظمة العربيّة هذا
الدرس ولو من عدو غاصب ،فتعترب مبا يجري وتقبل
التحدي فتعمل عىل استعادة االعتبار لنفسها ولشعوبها؟

58
هل ُتسقط
(قانا) الوهم
اإلسرائيلي؟
ليســت املــرة األوىل التي تقــوم فيها آلــة القتل
الصهيــوين بهذه املجــزرة املر ّوعــة يف قانا وغريها
ولن تكون األخرية مع األســف ،فهــذه طبيعة العقليّة
التي بُنيت عليها ما يسمى بإرسائيل ،فهي قامئة عىل
أســاس غريب ومعقّد إذ إنّها تستند يف وجودها إىل
دولة أقامها جيش عسكري وليس العكس ،ولذلك فهي
يف حالة تعبئة دامئة وحرب مستمرة وال ترى لها حياة
ّإل من خالل الحرب والقتل وسفك الدماء ،فوجودها
مرتبط بهذا النمط من التفكري ،وقد ع ّبـر عنه شيمون
برييز بقوله «إ ّن هذه الحرب بالنســبة إلرسائيل هي
حرب حياة أو موت».
ولذلــك فإ ّن ما يقوم به الكيــان الصهيوين اليوم
وباألمس وحتى مســتقبالً ال يبدو مســتغرباً من عدو
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هكذا هي طبيعته انطالقاً من املقولة التي يســتندون
إليهــا «العامل ال يشــفق عىل املذبوحــن لك ّنه يحرتم
املحاربني» ،فعىل رغم بشــاعة املذبحة التي قام بها
الجيش اإلرسائييل واملناظر املؤملة التي تدمي القلوب
ألطفال ونســاء وشــيوخ ،ومام يؤمل أكرث أ ّن بعضهم
من املعوقني جسديّاً ،إال أن رئيس الوزراء اإلرسائييل
أوملرت تحــ ّدث بكل بجاحة واســتخفاف بعد مجزرة
قانا قائالً« :لن ّ
يرف لنا جفن».
ليس غريباً عىل هذا النمط من التفكري أن تحصل
من قبل إرسائيل مثل هــذه املجازر ،بل إنّه ليس من
املبالغة إذا قلنا أ ّن الغريب أ ّن ال يحصل أكرث من هذا
لــو متكّنوا مــن ذلك ،فمن ســوف يردعهم وقد كان
اليهود يقتلون أنبياءهم ث ّم يجلسون يبيعون ويشرتون
يف أسواقهم وكأ ّن شيئاً مل يحصل كام جاء يف السري،
ّكل ذلك ليس غريباً عىل من قرأ أو شــاهد أو تع ّرف
عىل هذه الطبيعة االســتعالئ ّية التي ت ّدعي أنّها شعب
اللّه املختار والتي تتوســل باملكر والخداع والدسائس
والفنت للوصول إىل ما تريد ،فهم أصحاب تاريخ نقض
املواثيــق والعهود وهم أصحــاب التحريف والتزوير،
وجــل بقولهَ ﴿ :و َقال َِت الْ َي ُهو ُد
ولذلك وصفهم ربّنا ع ّز ّ
يَدُ اللّ ِه َم ْغلُولَ ٌة ُغل َّْت أَيْ ِديه ِْم َولُ ِع ُنواْ بِ َا َقالُواْ بَ ْل يَدَ ا ُه
َم ْب ُســوطَ َتانِ ُين ِف ُق كَ ْي َف َيشَ ــا ُء َولَ َيزِيدَ نَّ كَ ِثرياً ِّم ْن ُهم
َّمــا أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ طُ ْغ َياناً َوكُ ْفراً َوأَلْ َق ْي َنا بَ ْي َن ُه ُم

الْ َعــدَ ا َو َة َوالْ َبغْضَ اء إِ َل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة كُل ََّم أَ ْو َقدُ واْ نَاراً
�لِّلْ َح ْر ِب أَطْ َفأَ َها اللّهُ َو َي ْس َع ْونَ ِف األَ ْر ِ
ض ف ََساداً َواللّهُ
الَ يُ ِح ُّب الْ ُمف ِْســ ِدي َن﴾((( ،ولكن رغم ّكل ذلك استطاع
الصهاينة أن يجعلوا من أنفســهم شــعب اللّه املختار،
أي
فهم ال يخطئون حتّــى يعتذروا أو يُدانوا من قبل ٍّ
كان حتّــى لو كانت الجرائم التــي اقرتفوها ظاهرة
للعيان عىل مرأى ومســمع مــن ّكل العامل فإ ّن األمم
املتحــدة التــي متثل هذا العامل ال تســتطيع أن تو ّجه
اإلدانة إىل هذه الدولة «املختارة».
الكل أن
لقد وضعوا ألنفسهم ألقاباً وامتيازات عىل ّ
يســلّم بها يف عامل اليوم ،فــا يجوز ألحد أن يتع ّدى
ولو بالتلميح عىل «الســام ّية» وهــي أحد االمتيازات
أي كان أن يشــكّك فيام
الخاصــة بهم ،وال يُقبل من ٍّ
كتبوه من تاريخ عن مآسيهم أو عن إبداعاتهم ،والويل
ملن يتحدث ولو عن تحقيق فيام قيل عن أفران الغاز
يف العهــد النازي وما قيل عــن محارق ارتُكبت بحق
اليهــود ،وحتّى إذا مــا ارتكبوا مجــازر ومذابح بحق
األبريــاء والع ّزل من دير ياســن إىل قانا فهي دفاع
مرشوع عن النفس بل حتّى لو وصل األمر إىل تدمري
ربر
املــدن والقرى واحتالل أرايض الغري فهو تحت م ّ
حامية أمن إرسائيل.
ولكن مع ّكل تلك الحقائــق التي تعرفها الواليات
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املتحــدة األمريكيّــة والغرب فإ ّن إرسائيــل تبقى هي
الفتى املدلل أو البنت املدلّلة إن شئت ،ولذلك ال يبدو
شــيئاً مســتهجناً عندهم أن يكتب أطفال إرسائيل ّيون
عبــارات عــى صواريخ مد ّمــرة تلقــي بحممها عىل
يعب
أطفال لبنان فهذا املشهد مادام يف إرسائيل فهو ّ
عن إنسان ّية ال توجد ّإل يف إرسائيل «املختارة» فقط.
وألنّنا قد نعرف بعض األســباب وقد نجهل البعض
منهــا التي تدعو أمريكا والغــرب لتب ّني الوقوف وراء
يحق لها
إرسائيل يف ّكل قضيــة وات ّخاذها بنتاً مدلّلة ّ
أن تفعل ما تشــاء ،لذا فإنّنا ال نســتغرب تلك املواقف
لكل الجرائم اإلرسائيل ّية.
املنحازة بشكل فاضح ّ
لك ّن ما نستغربه ح ّقاً وال نعرف اإلجابة عليه وال ما
هو املقصود منــه بعد ّكل ما يحصل من قبل إرسائيل
من تدمــر وقتل واســتباحة لدماء إخوتنــا وأبنائنا
وبعــد ّكل هذا اإلجامع من قبل الشــارع العريب عىل
دعم خيــار املقاومة ملاذا تقوم بعض األنظمة العرب ّية
مبجاملــة إرسائيــل وتدليلهــا وتبقي عىل ســفاراتها
مفتوحــة يف بلداننا؟ وملاذا ال نقــوم بقطع العالقات
ووقــف التطبيــع؟ وملاذا ال نســتخدم ســاح النفط؟
وملــاذا ال نتح ّدث عن وضع خطط مدروســة للتعامل
االقتصــادي مع الدول الداعمــة والحامية إلرسائيل؟
نتخل عن اتفاق ّيــات منظّمة التجارة الح ّرة
وملــاذا ال ّ
التي كان التطبيع مــع إرسائيل أحد رشوط العضوية

فيها؟ وملاذا ال نفرض رشوطاً عىل القواعد العسكرية
للواليــات املتحدة األمريك ّية املوجــودة يف بالدنا إذا
مل يكن باســتطاعة الحكومات رفض وجودها؟ وملاذا
نبقــي عىل مجاملتنا إلرسائيــل أو َمن وراءها بتعيني
املنتمني إليها ضمن مجالســنا ومؤسساتنا السياسيّة؟
وملــاذا ال نعترب أ ّن مجرد وجــود إرسائيل هو مغامرة
غري محســوبة العواقب علينــا أن نتح ّملها دامئاً؟ فال
أي
فرق عنــد االرسائيلني بني بلد قريــب كلبنان أو ّ
بلــد آخر قد يكون البحرين أو الســعودية أو الكويت
أو املغــرب أو تونــس كــا كانت ســوريا أو مرص أو
األردن ،فهل آن األوان ليك تسقط مجزرة قانا الوهم
اإلرسائييل؟
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إنّ أنظمة سياس ّية ال تنتمي إىل رسول
اللّه 2يف ثقافتها وتكوينها وسياساتها
ال معنى لها وال مرشوع ّية ،فالرسول
األكرم  2الذي نرش العدل واملساواة
والحب والفضائل هو الصبغة التي ينبغي
يتأسس عليها نظامنا اإلنساين يف ّكل
أن ّ
أبعاده سياس ّياً واقتصاديّاً وتربويّاً بدالً
من صبغة األهواء والعصب ّيات التي تسري
باملجتمعات نحو التخلّف والجمود بدالً من
التقدّ م واالزدهار..

59
نصر من ّ
الل
و انبعاث األمة
بعد حــرب ضارية عىل لبنان أحــرق فيها الكيان
الصهيوين األخرض واليابس واستخدمت فيها إرسائيل
كل آالت الدمار وأبشع أنواع القتل والتخريب ومل توفّر
فيها حتى األطفال والنســاء والضعاف من املعوقني،
ومع ّكل التغطية السياسية التي وفّرتها أمريكا والغرب
لهذه الحرب البشعة ّإل أ ّن إرسائيل خرجت من الحرب
مهزومة عىل لســان قيادتها السياســية والعســكرية
بل وذهبــت إىل أبعد من ذلك بتشــكيل لجنة تحقيق
يف إخفاقــات الحكومة التي أصبحــت مه ّددة نتيجة
إلخفاقاتها ،ومثّل الصمــود اللبناين عموماً واملواجهة
األســطورية للمقاومة املتمثّلة يف حزب اللّه خصوصاً
عالمــة فارقة يف تاريخ الــراع العريب اإلرسائييل
وأصبحت مقولة «الجيش الذي ال يُقهر» يف خرب كان
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بعــد أن عجز عن تحقيق أهدافــه باعرتاف قياداته،
واليــوم إذ متر الذكرى الســنوية لهــذه الحرب فإنّه
ينبغي علينا مراجعة الحســابات وتسليط الضوء عىل
بعض الحقائق من أجل استرشاف املستقبل ومنها:
أوالً :من املفارقات الغريبة أن ال نتوقف عند هذه
الذكــرى بحلوها ومرها بآمالهــا وآالمها فنحتفي بها
كمحطة من محطات الرصاع العريب اإلرسائييل فهي
متثــل يف ح ّدها األعىل انتصــارا ً ،ويف أدىن مراتبها
صمودا ً ومقاومة إذا كان البعض يريد ذلك ،والعجيب
يف األمر أن ال تتحول هذه املناسبة إىل ذكرى جامعة
مع أ ّن األنظمة قد جعلت من مناســبة حزيران ذكرى
للتوقــف ،فهــل وصل بنــا الحد إىل أ ّمــة تخاف من
االحتفاء «بنرصها» حتّى وإن اعرتف به العدو؟ وهل
تريد األنظمة أن تجعل «الهزمية» قدر هذه األمة؟
إنّنــا بحاجة إىل إعادة صياغة الفكر الذي تتغذى
عليــه األ ّمة من خــال خطاب إعالمي ينســجم مع
تطلّعات الشعوب التي عبّـرت عن مساندتها والتفافها
حول املقاومة واســتعادة الحقوق والكرامة املســلوبة،
وعىل األنظمــة إذا ما أرادت أن تثبت مصداقيتها أن
تحيي هذه املناسبة ولو من خالل اإلعالم الذي ح ّولته
األنظمة من ســاح فعال يف ساحة املعركة إىل سالح
غائب كام هي حال الجيوش.
ثانيــاً :إ ّن التواضع الكبري الــذي أهدته املقاومة

املتمثّلــة يف حــزب اللّه ســواء من خــال التعاطي
السيايس والجامهريي من خالل «تقاسم النرص» ،أو
من خالل االعرتاف بجهد اآلخرين ومواقف الشعوب
يف تحقيق ما حصل ،ميثّـــل درســاً كبــرا ً يف األداء
الســيايس ،وإضاءة معنوية تســاهم يف توحيد األ ّمة
عــى قضية جامعة ،وما حصل من التفاف كبري حول
املقاومة دليل حي عىل إمكان ّية إيجاد القاسم املشرتك
لهــذه األمة ،وعىل األنظمة أن تعي هذا الدرس الحي
يف عدم االســتئثار بالســلطة وعدم مشاركة الشعوب
يف القرار الســيايس واالبتعاد عن التطلّعات الشعبية
التي اســتطاع حزب اللّه أن يوحــد الناس عليها من
املحيــط إىل الخليج يف الوقت الذي عجزت األنظمة
فيه عن تحقيق ذلك.
ثالثــاً :خلقــت هذه الحــرب التفافاً كبــرا ً حول
املقاومــة يف مواجهــة الكيان الصهيوين ،وســقطت
ّكل االعتبــارات الجغراف ّية واملذهب ّيــة والعرق ّية ،وهو
ما ميكــن أن نعتربه نقطة تحول ميكــن البناء عليها
من أجــل وحدة األمــة وتضافر الجهــود يف معركة
التغيري والخروج من نفق الهزمية املظلم الذي تحاول
إرسائيل ومن ورائها القوى املستكربة أن تفرضه عىل
هذه األ ّمة.
لكل أولئك الشهداء واملقاتلني
رابعاً :الب ّد من تحية ّ
الذين أطلقوا إشارة االنبعاث لهذه األ ّمة بعد أن ق ّدموا
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أرواحهــم بإميان وإخالص فهنيئاً لهــم الجنة ،والب ّد
من تحية لقائد املقاومة ســاحة الســيد حسن نرص
اللّه وللشعب اللبناين الذي مثّل أسطورة ح ّية للصمود
والتصــدي ،وإىل ّكل من وقف مــن أجل تحقيق هذا
االنتصار.
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60
غزة
معبر التحرر
ّ
الشــك أ ّن العــدوان الصهيوين عــى قطّاع غزة
وماخلّفــه من واقع مأســاوي ،واملوقــف العاجز من
قبــل النظام العريب يســلّط الضوء مــن جديد عىل
فشــل وعجز األنظمة العربية يف مواجهة التح ّديات
ومواكبــة التطلّعات الشــعب ّية يف عــامل متغري ميلء
بالتح ّوالت واملفاجآت عــى ّكل صعيد إلّ فيام يرتبط
بسياســات األنظمة التي تثبت يف ّكل يوم أنه قد آن
األوان لتغيري حقيقي يع ّبـــر عــن تطلعات الناس يف
مجتمعاتنا ويواكب التح ّديات املعارصة.
وربّـام كشف واقع الحال اليوم يف غزة الجريحة
والصامدة عن حقائق الب ّد من التوقّف عندها ومنها:
أوالً :إنّه ال ميكن تربئة النظام العريب مام يجري
اليوم من حصار عســكري قاتــل عىل غزة وال ميكن
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تربير هذا التخاذل ،وربّـام إىل حد كبري التواطؤ مع
آلــة الدمار والقتل الصهيون ّيــة ،فالظامل واملعني عىل
الظلم والرايض به رشكاء يف الظلم.
ومع ما متتلكه األنظمة من خيارات متعددة فإنّها
ليست معذورة يف مواقفها التي ال ميكن تربيرها وال
خاصة وإنّها من بيدها القرار نتيجة للتف ّرد
تســويقها ّ
املطلق الذي يصيغ سياســاتها ،فــا أحد ميكن له أن
يغطّي عىل هذا التواطؤ الفاضح لتمرير هذه املجازر
التــي حركت ضامئــر العدو قبل الصديــق فام بالك
مبن يدعون األ ّمة الواحدة ويتح ّدثون باســم القضية
الفلسطين ّية ويس ّوقون الستمرار أنظمتهم باسمها منذ
عرشات السنني.
ثانياً :إ ّن الحصار مل يبدأ اليوم عســكريّاً ومل يبدأ
أيضــا قبل ذلك سياســ ّياً حينام فُــرض الحصار عىل
غزة وإنّـــا بدأ قبل ذلــك بزمن طويل ،وال يزال من
خالل الحصار املفروض سياســ ّياً واقتصاديّاً ومعيش ّياً
عىل الشــعوب العربيّة التي تعاين من حالة االستبداد
والتفــرد التي تطبــع النظام العــريب ،وهذا الحصار
الذي أبعد املواطن العريب عن املشــاركة يف صناعة
القرار وض ّيق أمامه مساحات التحرك يف حريّة الرأي
والتعبري عن نفســه من دون قيود أو عوائق وقوانني
مقيدة للفكر واإلبداع ،وأغلق أمامه املنافذ و«املعابر»
ليك يؤ ّدي دوره يف القيام بواجباته ويتح ّمل املسؤولية

تجاه مجتمعه وأ ّمته.
هذا املسلســل الطويل من الحصار املفروض جوا ً
وبحــرا ً وبرا ً وسياســ ًة وانتام ًء وتنميــ ًة عىل املواطن
العــريب هو الــذي أوصل غــزة الصامــدة اىل هذا
الحصار املفروض ورمبا يكفي غزة فخرا ً أنّها سلّطت
الضوء عىل قض ّية جوهريّة يف عاملنا العريب.
حــل املشــكلة ال يكمن يف فتــح «معرب» رفح
إ ّن ّ
عــى الرغم من أهم ّيته يف هذه الظروف اإلنســان ّية
الصعبــة ،ولكن القضيــة أكرب من ذلــك وأعمق أل ّن
الحل ربّـــا يكمن يف فتح «معــر» التحرر والتغيري
أمام املواطن العريب للعبور نحو انطالقة حقيق ّية يف
عــامل اليوم بعد أن أثبت هــذا النظام العريب عجزه
وفشله ،فهل يكفي ّكل هذا األمل واملرارة واملأساة ليك
تنفتــح أبواب املعابر التي أغلقتها األنظمة أمام العقل
واإلبداع؟ فال هي ب َنت جيوشاً للدفاع عن كرامة األ ّمة
وحاميــة األوطان ،وال هي فتحت املعابر أمام العقول
واإلرادات لبناء أ ّمة تجد لنفسها مكاناً يف عامل اليوم.
هل يكون «معرب» رفح هو بوابة العبور لبناء نظام
عريب جديــد يحمل تطلّعــات أ ّمة تبحــث عن العزة
والكرامة والحــق املض ّيع يف أروقة املؤمترات والقمم
الخاويــة؟ أم أننا ال نزال بحاجــة إىل مزيد من هذا
النزيف الذي ال يتوقّــف من الدماء الربيئة واملناظر
املر ّوعة التي تبيك الصخر قبل البرش؟
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ذلك ما ســوف تجيــب عليه األيــام القادمة من
خالل صمود أبناء غزة وأطفالها ونسائها ومقاتليها.
ترى أتكون غزة هي معرب التح ّرر؟
نأمل ذلك بإذن اللّه العزيز الج ّبار.
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61

بين تقرير
غولدستون
وسوءة
عمرو بن العاص

عىل الرغم من الجدل الذي حصل وال يزال حول
لتقص الحقائق يف
تقرير رئيس بعثــة األمم املتحدة ّ
الحرب األخرية عىل قطاع غزة ريتشــارد غولدستون
والجلد يف
ّ
حيث يرى البعض أنّه ساوى بني الضحية
إشارة إىل اآللة العسكريّة اإلرسائيلية الهائلة قبال ق ّوة
شعب يدافع عن نفســه وعن حقّه الطبيعي يف حرب
غري متكافئة ،ويرى آخرون أ ّن ريتشارد غولدستون هو
يهــودي األصل مع أنّه يعيش يف جنوب أفريقيا حيث
ترأّس عىل مــدى  25عاماً جمع ّيــة أصدقاء الجامعة
العربيّــة يف القــدس بجنوب أفريقيا حســب تقارير
الصحافة اإلرسائيليّة ،كام أنّه زار إرسائيل م ّرات غري
قليلة ،وأ ّن ابنته تعيش يف إرسائيل منذ أكرث من عقد
من الزمان حسب نفس املصدر ،وهذا ما جعل البعض
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يبــدي شــكوكه يف التقرير الذي أع ّده غولدســتون،
ولكن عىل الرغم من كونه يهوديّاً فإن ذلك مل يشــفع
لــه حيث انتقدت وزارة الخارجية اإلرسائيل ّية القايض
ريتشــارد غولدســتون رئيس اللّجنة املكلّفة بالتحقيق
يف انتهاكاتها خالل الحرب األخرية التي شــ ّنتها عىل
غــزة وجاء يف مقال ملايا بنغل نُرش بصحيفة معاريف
أ ّن وزارة الخارجية تشــحذ الســيوف استعدادا ً لنرش
نتائــج تقرير لجنة التحقيق التي ع ّينتها األمم املتحدة
وتتوقــع أن يكون الذعاً ومناهضــاً إلرسائيل ،وقالت
الكاتبة أ ّن مسئولني رفيعي املستوى بالوزارة ا ّدعوا أ ّن
كون القايض يهودي األصل يشكّل «ورقة تني» للّجنة
التي هدفها التشهري بإرسائيل.
ولكــن عىل الرغم من ّكل التحفظات واملالحظات
لكل
يبــدو أ ّن التقرير شــكّل موقفاً دامغــاً وداحضاً ّ
ا ّدعاءات الكيان الصهيوين ،وشــكّل نقلة نوع ّية كبرية
يف سياق التقارير التي تدين إرسائيل بشدة ويضعف
من موقفها الســيايس كون التقرير يحمل مصداقيّة
وق ّوة معلومات ّية ،وكون مع ّد التقرير هو ٍ
قاض يهودي
مام يسبب إحراجاً إلرسائيل يف تشكيكها مبا جاء يف
التقريــر الذي يتح ّدث عن انتهــاكات وجرائم حرب
طالت األبرياء واملدنيني من النساء واألطفال وتدمري
اآلالف من املنازل.
وقــد يكون من غري املســتغرب أن تبادر إرسائيل

لرفض مثل هــذه التقارير وعدم االعرتاف بها وهي
التــي تع ّودت عــى هذا األســلوب واتّهمــت ّكل من
يتحدث عن جرامئها بأنّه معا ٍد للســام ّية ،وليس غريباً
عىل إرسائيل التي مارســت أبشــع الجرائم وال تزال
عىل مرأى ومسمع من العامل الذي يشاهد بأ ّم العني
ربر الدفاع عن
ما ترتكبه إرسائيــل ّ
وكل ذلك تحت م ّ
النفس ،ولكن املســتغرب واملحــر يف األمر هو طلب
الســلطة الفلســطين ّية لتأجيل عرض التقرير الشهري
أمــام األمم املتحــدة وهو ما أثار الدهشــة واألغرب
أن يشــر رئيس السلطة الفلسطين ّية محمود عباس أ ّن
هناك دول عربية أيضاً طالبت بالتأجيل.
إ ّن التقرير بطبيعة الحــال لن يعيد َمن قُتلوا إىل
الحياة وربّـــا لن يغيّـــر من الواقع شيئاً ،فالتقرير
وعرضــه يف أروقة األمم املتحــدة ال يعدو كونه أحد
محطّــات العمــل الســيايس يف تســجيل انتصارات
بالنقــاط قد تكون ال تكاد تذكــر ،فلن تكون الحرب
الهمجيــة عــى غزة هي آخــر الجرائــم الصهيونية،
ولن تتوقــف آلة الحرب اإلرسائيل ّية عن عدوانها عىل
أي مكان
مســاحات الوطن العريب أو اإلســامي يف ّ
كــا تراه هي ح ّقاً مرشوعاً للدفــاع عن النفس حتّى
لو اســتدعى األمر أن تقوم برضب إيران ،وربّـــا ال
يخــرج األمر عن تقريع إلرسائيــل هذا إذا مل تتدخل
أمريكا كعادتها إليقاف األمر.

335

336

ولكن األمور أخذت منحــى آخر فحق الفيتو جاء
مــن موقع آخر وهو الضح ّية وهــو ما يدعو للضحك
والبــكاء يف آن واحد ،أن يت ّم الترصف بهذه الطريقة
مــن قبل أهل الدار فهذا بحاجة إىل معجم ّ
يفك هذه
العبقريــة الفذّة التي ترى يف هــذا النوع من العمل
السيايس مكسباً.
ولكن ال عجب يف أزمنــة العجب التي ابتُليت بها
هــذه األ ّمة التي تحتاج إىل ثورة عىل مســتوى الفكر
والوعي قبــل أن تفكّر يف تحريــر األرض ،فالتح ّرر
ينبغــي أن يبــدأ من تحرير العقــول املق ّيدة حيث أن
املعروف أصبح منكرا ً واملنكر أصبح معروفاً ،ويكفي أن
متلك السلطة وتكون بيدك القدرة فتستطيع أن تجعل
الناس يسريون عكس السري وخارج املألوف وض ّد ّكل
ما هو معقــول ومن يرى غري ذلــك فهو خارج عىل
الجامعة ومتجاوز ألصول الطاعة ،وسنبقى كذلك إىل
أن نخرج من دائرة األغالل والقيود النفســ ّية التـــي
كبّـلـتـنـا عرب التاريخ فانعكست يف مامرسات البعض
سلوكا وأدا ًء وعمالً وله الحق يف ذلك أوليس هو ويل
األمر والنهي وصدق ذلك الشاعر العريب حني قال:
وما زالت عورة عمرو بن العاص معارصة..
وتقبّح وجه التاريخ
وسوف نبقى كذلك إىل أن نص ّحح املعادلة املغلوطة
التــي ح ّولت يزيد بن معاويــة إىل خليفة ورمبا أمري

املؤمنني -والعياذ باللّه -مــع أنّه بعد جرميته الكربى
وضع بني يديه رأس سبط رسول اللّه الحسني بن
عيل ابن أيب طالب فأخذ يرتنّم قائالً يف أحد
أبياته:
لعـبـت هـاشـم بـالـمـلك
فال خرب جاء وال وحي نزل
		
اللّهم ال تؤاخذنا مبا فعله السفهاء منا.
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إنّه من البديهي أن تكون الدولة
كنظام سيايس واجتامعي يف خدمة
الناس ّ
وإل فقدت أساس وجودها
وفلسفة بنائها ،وهذا ما يدعو إىل
التفكري الدائم يف تطوير الدول
أنظم ًة وقوانيناً وترشيعات سياس ّية
واقتصاد ّية مبا يخدم مصالح
البالد والعباد..

62
تمنوا زيارة الروضة
الكاظمية..فإذا
هم من ساكنيها
يف مشــهد عاطفي مؤث ّر تدافعت الجموع الغفرية
من املوالني ألهل البيت كعادتها يف ّكل مناسبة
لزيارة مرقد اإلمام موىس بن جعفر الكاظم يف
أرض الرافدين.
إنّه أحد املشاهد التي تتك ّرر سنوياً يف ّكل مناسبة
إلظهار الوالء والحب والتسليم ألمئة أهل البيت،
ولكــن تلك الزيارة للمحبّــن واملوالني أعطتها طابعاً
آخر حينام حصلت الفاجعة التي ح ّولت (جرس األمئة)
إىل نعش كبري اشرتك فيه الرجال والنساء واألطفال،
فل ّونوا املشــهد الواليئ بلون التضحية والعطاء النابع
من العقيدة.
رس الجاذبية التي تســتقطب هؤالء
ترى ما هــو ّ
املوالــن ألمئة أهــل البيت قي حالــة عفويّة
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و اندفــاع مشــبوب بالعاطفــة و الوالء ،حتّــى أنّهم
يتجشمون العناء و السفر و يبذلون املال والتعب وقد
تصل إىل بذل النفوس كام حصل فعالً.
هل هو مج ّرد تقليد اعتاد عليه الناس؟
أم أ ّن يف ذلك مصلحة ماديّة ال يراها غريهم؟
أم أنّها قض ّية أبعد من ذلك؟
ويتســاءل البعض ملاذا تبقــى هذه األرضحة محل
تقديس وعناية عىل الرغم من ميض مئات الســنوات
عليها؟
ولإلجابــة عىل ذلك دعونا نناقش املوضوع بتج ّرد
وواقع ّية ،إ ّن اعتناق إنسان ملذهب أو فكرة من خالل
الوراثة والتقليد قد يســتمر لفرتة زمن ّية طويلة ولكن
القناعات تهت ّز لتغيّـر الظروف واألحداث ،ورأينا ذلك
يف كثري من النظريات أو التص ّورات التي سادت ث ّم
اندثرت أو تع ّرضت للتحريف والتزوير.
وكذلك القناعة التي تأيت من خالل املصالح املاديّة
فإنّها تزول بزوال املصالح أو تب ّدل هذه املصالح.
بينام نالحــظ أ ّن ال عامــل التقليــد والوراثة وال
عامــل املصلحــة املاديّة له أثر يف العقائد الراســخة
لدى املح ّبني واملوالني ألهل البيت بل قد يكون
بعــض العوامل له أثر عكيس و ســلبي عىل االرتباط
كعامــل املصلحــة مثالً ،حيــث إ ّن املــوالة ألمئة أهل
البيت كانت متثّل يف بعض األزمنة خطرا ً كبريا ً

عىل املحبّــن و املتّبعني إذ كانوا يتعرضون للســجن
والتنكيل والترشيد والقتل ناهيك عن الســب والشتم،
ولكن ذلك مل مينعهم من إظهار املحبة والوالء بطرق
مختلفة ألمئتهم حتى وإن كلّفهم ذلك حياتهم.
والحقيقــة تكمن يف أ ّن املوالني املحبّني ينطلقون
من قناعات راســخة مرتبطــة بعقيدتهم أ ّن أمئّة أهل
البيــت اصطفاهــم اللّــه واختارهــم اختيارا ً
بنصوص رســول اللّه املتواترة و التي من أبرزها:
«إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلّوا بعدي،
أحدهام أعظم من اآلخر :كتاب اللّه حبل ممدود من
الســاء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ولن يتفرقا
ي الحوض فانظــروا كيف تخلفوين
حتــى يردا عــ َّ
(((
فيهام»
إ ّن املوالــن ألمئة أهل البيــت يرون فيهم
نظام األ ّمــة حيث من خالله ينتظــم اإليقاع الديني
والســيايس والرتبوي واالجتامعــي وبدونه الفوىض
والضياع.
حيــث يقول اإلمــام عيل بن مــوىس الرضا:
«إنّ اإلمامة زمام الدين ،ونظام املســلمني ،وصالح
أس اإلسالم النامي،
الدنيا وع ّز املؤمنني ،إنّ اإلمامة ّ
وفرعه السامي»(((.
 - 1سنن الرتمذي ج  - ١٣الصفحة ٢٠١
 - 2الكايف  -ج  - ١الصفحة ٢٠٠
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إ ّن االرتبــاط بنهج األمئة مــن أهل البيت
يعني املحافظة عىل ســامة املسرية والثبات عىل قيم
الدين بعيدا ً عن األهواء الضالة واالعتقادات املنحرفة
لذلك قال رسول اللّه« :والذي بعثني بالحق نبيا
ثم مل يلقه
لو أنّ رجال لقي اللّه بعمل ســبعني نب ّياً ّ
بواليــة أويل األمر م ّنا أهــل البيت ما قبل اللّه منه
رصفاً وال عدالً»(((.
رس العالقة
إ ّن فاجعة (جرس األمئة) تكشــف عن ّ
األبديّة بــن املحبّني واملوالــن وإمامهم الذي
بقــي عىل جرس بغــداد يُنادى عىل نعشــه هذا إمام
الرافضــة ،فام كان من هــؤالء املح ّبــن ّإل أن ل ّبوا
إمامهم الكاظم ليك يؤكّدوا عىل أ ّن الطريق إىل
اللّه مير عــر هؤالء العظام الذين اصطفاهم اللّه ﴿
َوا ْب َتغُواْ إِلَ ْي ِه الْ َو ِسيلَ َة﴾(((.
وحينام قــال رجل لإلمام الصــادق« :جعلت
فداك إنّا نســمي بأسامئكم وأســاء آبائكم ،فينفعنا
ذلــك؟» ،فقــال« :إي واللّــه ،وهــل الدين ّإل
ــل إِن كُن ُت ْم تُ ِح ُّبونَ
الحــب»((( ،ث ّم تال هذه اآليةُ ﴿ :ق ْ
ون يُ ْح ِب ْبك ُُم اللَّهُ ﴾(((.
اللَّهَ فَاتَّ ِب ُع ِ
عــن بريد بن معاوية العجــي قال :كنت عند أيب
 - 1أمايل املفيد :الصفحة 67
 - 2املائدة35 :
 - 3بحار األنوار  -ج  - ٢٧الصفحة ٩٥
 - 4آل عمران31 :

جعفر الباقــر إذ دخل عليه قادم من خراســان
ماشــياً فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال« :أما واللّه ما
جاء يب من حيــث جئت ّإل ح ّبكم أهل البيت» ،فقال
أبو جعفــر « :واللّه لو أح ّبنــا حجر حرشه اللّه
معنا ،وهل الدين ّإل الحب؟»(((.
لقد طارت أرواح املحبني واملوالني شوقاً للقاء مع
اإلمام الكاظم فحصل لهم ما أرادوا ،حيث مت ّنوا
زيارة الروضة الكاظمية فإذا هم من ساكنيها.
فهنيئاً لهم هذا الجوار والحب والخامتة الســعيدة
يف جوار أهل البيت وحسن أولئك رفيقا.
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 - 1بحار األنوار  -ج  - ٢٧الصفحة ٩٥

إنّ االرتباط بنهج األمئة من أهل
البيت يعني املحافظة عىل سالمة
املسرية والثبات عىل قيم الدين بعيداً عن
األهواء الضالة واالعتقادات املنحرفة..

63
بين جدار برلين
وجدراننا العازلة
احتفــال األملان والعامل الغريب بالذكرى العرشين
لســقوط جدار برلني يثري يف النفس شــجوناً كثرية
وتســاؤالت ع ّدة ،فهــذا الجدار الــذي أقامه النظام
الشــيوعي الذي نصبه االتحاد الســوفيتي يف أملانيا
الرشقيــة ففي عــام 1961م أقام جــدارا ً بطول 155
كيلومــرا ً يعزل الجانب الغريب من برلني بهدف منع
مواطنيها من الفــرار إىل أملانيا الغربيّة وعىل الرغم
مــن فتح املعابر وانهيار الجــدار العازل عام 1989م
عقب احتجاجات اســتم ّرت عدة أسابيع ،وعىل الرغم
مــن إعالن توحيد أملانيا بعــد ذلك عام1990م إلّ أ ّن
األمور مل تكن سهلة وشابتها تح ّديات سيّاسية متثّلت
يف رفض بريطانيا وفرنســا لتوحيد أملانيا فقد كانت
رئيســة الوزراء الربيطانية آنــذاك مارجريت تاترش

345

346

تخــى أن اتحاد أملانيا الرشقية وأملانيا الغربية ميكن
أن يخلــق أملانيا عظمــى قوية وتظافــر موقفها مع
الرئيس الفرنيس وقتذاك فرانسوا ميرتان.
إ ّن يف انهيار الجدار العازل دروســاً وعربا ً كثرية
الب ّد من التفاعل معها واستخالص الدروس والتجارب
منهــا خاصة وأنّنا بحاجة إىل ذلــك حيث يقول أمري
املؤمنني« :يف التجارب علم مستحدث»((( ،فكم
من الجدران التي صنعتها األوهام والعقل ّيات املريضة
التي أوجدت أعرافاً خاطئة وصنعت ســدودا ً وجدراناً
عازلة يف واقعنا السيايس واالجتامعي ،فأصبح الناس
يعيشــون التصنيــف والتمييز والتقســيامت الجاهل ّية
التي حاربها ديننا الحنيف من خالل ترشيعات وقيم
سامية ألغت الفوارق الطبقيّة والعشائريّة والجغرافيّة
فقــال الرســول األكرم« 2الناس ســواء كأســنان
املشــط»((( ،بينام نعــاين اليوم من عقل ّيات تســتكرث
عىل النــاس اعتقاداتها ودينها وتشــكّك يف انتامئها
ووجودها ،وهو ما أ ّدى إىل وجود فجوات ومساحات
بني أبناء املجتمع الواحد الذي ق ُّسم طائف ّياً وسياس ّياً
واجتامع ّيــاً نتيجــة للعقليات التــي تعيش يف ظلامت
الجهل واألوهام املريضة.
إ ّن بنــاء املجتمــع واالرتقــاء بالنــاس بحاجــة
 - 1نهج البالغة  -الحكمة رقم 24
 - 2ميزان الحكمة  -ج  - ٤الصفحة ٣٣٩٤

إىل تضحيــات وعطــاءات وليــس إىل «عنرتيــات»
و«شطحات» تأخذ بالناس إىل الخصومات والنزاعات
وإبعادهــم عن بعضهــم البعض تحــت «غطاءات»
سياســ ّية أو فكريّــة أو إداريّة فتجعــل البعض منهم
يشــعرون بالغنب وحتّى عندما يتذ ّمرون من ذلك أو
يع ّبـــروا عن معاناتهم وأملهم وهمومهم فإنّه يُستكرث
عليهم ذلك ،فهاهي املستشــارة األملانية أنجيال مريكل
التي ترعرعت يف الجزء الشــيوعي السابق من أملانيا
ال ترتدد يف الحديث بشــكل رصيح وأمام العامل عن
أن آثــار تقســيم أملانيــا إىل رشقية وغربيــة ال تزال
شــاخصة وقامئة إىل اليوم ،وتذهــب مريكل إىل ما
هو أبعــد من ذلك فتقول إ ّن عمليــة توحيد أملانيا ما
تــزال غري مكتملة ،وإ ّن الجزء الرشقي ما زال يحاول
اللحاق اقتصاديّاً بالجزء الغريب الغني من أملانيا ،ومل
يستكرث عليها أحد أنّها جاءت من الجزء الشيوعي من
أملانيا سابقاً كام مل يستكرث عليها أحد أن تتح ّدث عن
متييز بني شطري أملانيا ،وعىل الرغم من كونها عىل
رأس الهرم السيايس يف أملانيا فإنّها ال ترى ضريا ً يف
البوح بهذه املشكلة مع ما ميكن أن يس ّبب لها ذلك من
إحراج ســيايس كونها مسئولة عن ذلك بشكل مبارش
أو غري مبارش.
وهذا هو الطريق السليم ملعالجة قضايانا واالرتقاء
بواقعنــا إذا ك ّنــا جادين يف ذلك فــا ميكن التغيري
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واإلصالح من دون االعــراف بوجود معضالت عىل
أرض الواقــع ،وهو ليس مجرد ا ّدعاءات أو افرتاءات
بقــدر ما هو واقع تق ّره الحقائق والوقائع التي ينبغي
أن يبــوح بها النــاس ويتح ّدثوا بها علناً يف وســائل
اإلعالم مــن دون خوف ومــن دون تجميل أو تلميع
ومــن دون الحاجة إىل االكتفاء مبجــ ّرد الهمس بني
الناس أو الحديــث عن طريق «اللمــز» أو «الغمز»
بينام يعيش الناس فـــي عرص الـمعلوماتية واالنفتاح
والحديث عـن النظم الدميقراطيّة.
أي شــخص
أي شــعور بالغنب أو التمييز عند ّ
إ ّن ّ
عىل أرض الوطن سواء عندنا أو حتّى يف أرقى النظم
الدميقراط ّيــة فإ ّن من الطبيعــي أن يدفعه ذلك إىل
شــعور «باالضطهاد» ،وهو أمر ال ينبغي أن نستكرثه
عىل الناس فنعمل عىل التستّـر عليه أو اعتباره تشويهاً
لصــورة بلدنــا ومجتمعنا بقدر ما يدفعنــا هذا األمر
لتل ّمس الحقيقة والبحث عن مواضع الخلل والتقصري
والتجــاوزات يف واقعنا الســيايس واالجتامعي ليك
نقوم باملعالجة املناســبة عىل طريق اإلصالح والتغيري
نحو بناء واقع ســيايس واجتامعي سليم وقوي متني
يقــوم عىل املصارحة واملكاشــفة ،وليس عىل أســاس
التسرت وطمس الحقائق فنبقى نعيش يف عامل الوهم
والتحريــف وتزوير الحقائق .وهنا يكمن الفارق بيننا
وبني غرينا من املجتمعات املتق ّدمة التي تتفوق علينا

مباليني الســنوات الضوئيّة ،وهو ما يفرس إخفاقاتنا
املتتالية وإبداعاتهم التــي صنعوا من خاللها الفارق
بينهم وبيننا من خالل منــط التفكري الذي يحاولون
من خالله أن يحطّمــوا جدرانهم العازلة فمتى نقوم
بتحطيــم جدراننــا العازلــة وما أكرثهــا يف بلداننا،
َي َما
وصــدق ربّنا ع ّز ّ
وجل حيث يقول﴿ :إِ َّن اللّ َه الَ يُغ ِّ ُ
َيوا ْ َما ِبأَنْف ُِس ِه ْم﴾(((.
ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُغ ِّ ُ
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إنّ أحد عوامل التخلف الكبرية يف
مجتمعاتنا هي عدم القدرة عىل
تحكيم األخالق يف سلوكنا السيايس
واالجتامعي ويتمثّل ذلك يف عدم
شعورنا بالحاجة إىل اآلخرين حني
الشعور بالقوة ،وهذا ما يظهر
يف التعاطي مع املرأة من خالل
استضعافها واعتبارها عند البعض
وكأنّها مج ّرد أداة إ ّما للمتعة أو
التسلية أو الخدمة ..

64
إنهم
يقتلون المرأة..
أليس كذلك؟
أتابع عادة تعليقات الق ّراء عىل املقال األســبوعي
لــي أتع ّرف عىل وجهات النظر املختلفة وردود الفعل
إيجاباً وســلباً ،وهذا ما يفيد يف توجيه الكاتب ولفت
نظــره ألمور كثرية قد تغيب عنه ،ويعطيه الحافز ليك
يتح ّمل مسؤوليته بصدق وأمانة من أجل خدمة قضايا
لكل
املجتمع واأل ّمة ،وأو ّد أن أع ّبـر عن شكري الكبري ّ
ألي مقال يُـــكتب،
من يساهم يف التعليق أو التوجيه ّ
وهذه مســؤولية ينبغــي أن نتح ّملهــا جميعاً من أجل
االرتقــاء بواقعنا عىل ّكل صعيد ،بل إ ّن التفاعل مع ما
يكتب والعمل عىل التسديد أو التذكري ّ
يدل عىل مدى
الحيويّة واالســتجابة التي يتمتّع بها املجتمع ،وهذا ما
نأمل أن نصــل إليه من خالل ضــخ الثقافة الواعية
التــي تدفع باتجاه أن يكون الفرد يف مجتمعنا متلقياً
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واعياً مشــاركاً ومسددا ً ،وليس فقط مجرد مستقبل ملا
يُـمـــى عليه من أفكار ونظريّات وهذا ما يو ّجه إليه
وجــل﴿ :لِ َن ْج َعلَ َها
القــرآن الكريم حيث يقول ربّنا ع ّز ّ
ُــم تَ ْذ ِكــ َر ًة َوتَ ِع َي َها أ ُذنٌ َوا ِع َيــ ٌة﴾((( ،وال أُخفي أنّني
لَك ْ
أي مقال ،بل
اســتفدتُ كثريا ً من كل تعليــق ورد عىل ّ
إ ّن تعليقــات الق ّراء واملتابعني ســواء كانت من خالل
صحيفة «الوقــت» أو عرب التلفــون أو مبارشة متثّل
يل حافزا ً كبريا ً يف االســتمرار واالهتــام بالقضايا
املختلفة التي نعاين منها أو نطمح للوصول إليها.
أحــد التعليقات التي قرأتها ورأيت أن أضعها بني
أيديكم ليك نكون يف صورة املعاناة التي تعيشها املرأة
يف بالدنا اجتامع ّياً وهو ما ميثّل أحد العوائق الكبرية
يف طريق االرتقاء والنهوض بواقعنا ج ّراء السلوكيات
الخاطئــة التي ينبغــي علينا أن نعمــل جاهدين عىل
معالجتها والتخلّص منها ولنقرأ التعليق كام هو بدون
أي تغيري كــا ورد يف موقع جريــدة «الوقت» عىل
ّ
املقال األسبوعي األخري:
«السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته شيخي الجليل
أعجبنــي مقالك ولكــن يل تفريعة جديدة مشــابهة
يف نظــري للموضوع أمت ّنى أن تنــال عىل موافقتك
الكرميــة ،شــيخي الكريــم وإذا املــوءودة ُســئلت.
أال تــرى اليــوم وأد البنات بطريقــة جديدة وأقصد
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باختصــار خطبــة البنــات الربيئــات لفــرة وجيزة
وتركهن دون سبب ما تعانيه من هضم وخوف وضياع
للمستقبل بسبب نزوة شيخ أو رجل أو شاب وتقع تحت
مســمى مطلقة من يحامي عنها ويربيها ويعيد إليها
ثقتها بنفســها؟ من شيخي الكريم الذي سيدافع عنها
ويقف بجانبها يف املســتقبل؟ قد يكون عقدها يوم أو
شهر أو ســنة وبعدها يضيع عمرها تحت هذه النزوة
البســيطة قد تحافظ عىل نفسها وقد تبحث عن بديل
مل تشبع منه أليس هذا املوضوع جدير بالطرح شاكرة
لك قلبك الكبري .أم حسني».
والتعليق الــذي كتبته األخت الكرمية يع ّبـــر عن
نفســه وهو يع ّبـــر عن معانــاة من يقــع تحت هذه
الترصفات التي تن ّم عن جهل كبري وعن «وأد» للمرأة
أي شعور بالذنب
بصور أخرى يقوم به البعض بدون ّ
أو التقصري وهو ما ميثل استخفافاً بالقيم واألخالق.
وألنّنا يف شهر رمضان املبارك وهو شهر الرحمة
والربكــة واملغفــرة كام يقول رســول اللّــه فإنّنا
بحاجة إىل وقفة للتأمل يف سلوكنا وعالقاتنا ونظرتنا
لآلخر ،ولذلك ذكّر القــرآن بهذه الحقيقة حيث يقول
اس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُم من َذكَ ٍر
ربّنــا ع ّز ّ
وجل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوباً َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم
ري﴾((( ،وتشري اآلية
ِعندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
يم َخ ِب ٌ
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بوضوح شــديد إىل رضورة االعرتاف بحق اآلخر من
أي استعالء أو استغالل أو تفضيل ّإل من خالل
دون ّ
املحصنة بالتقوى والخوف من اللّه
منظومــة األخالق
ّ
وجــل والخشــية من تجاوز حدوده وأشــ ّدها ظلم
ع ّز ّ
اآلخرين والتطاول عليهم.
إ ّن أحــد عوامــل التخلف الكبــرة يف مجتمعاتنا
هي عــدم القدرة عــى تحكيم األخالق يف ســلوكنا
الســيايس واالجتامعي ويتمثّل ذلك يف عدم شعورنا
بالحاجة إىل اآلخرين حني الشــعور بالقوة ،وهذا ما
يظهــر يف التعاطي مع املرأة من خالل اســتضعافها
واعتبارهــا عند البعض وكأنّها مجــ ّرد أداة إ ّما للمتعة
أو التســلية أو الخدمة وهو ما ميثّل مأساة كبرية يف
فهــم النصف اآلخر الــذي يشــكل مجتمعاتنا ويزيد
عــن النصف يف بعض األحيان عدديــاً ،وكم يتناىس
الكثريون الدور الذي تلعبه املرأة يف حياتنا فهي األم
والزوجة والحبيبــة واملربية واملض ّحية والرشيكة التي
تتقاســم حلو الحياة وم ّرها مع الزوج ومع ذلك تبقى
الجندي املجهول عــادة ،وكام يقولون «وراء ّكل رجل
عظيم امرأة».
إ ّن القضية تكمــن يف نقص الثقافة الواعية التي
تنعكس ســلوكاً أخالقيّاً رفيعاً تجــاه املرأة وليس فقط
مج ّرد شــعارات ونظريّات وهو مــا تعانيه مجتمعاتنا
حتّى من ت ّدعي باملطالبة بحقوق املرأة.

وأل ّن املوضــوع عــن املرأة ال ميكــن اختزاله من
خــال مقال ّإل أنّني أو ّد أن تكــون اإلثارة يف تعليق
األخت الكرمية (أم حســن) إشــارة كافية إىل إعادة
النظر يف ســلوكنا ونظرتنا يف التعامل مع املرأة وقد
جــاء يف الحديــث الرشيف عن النبــي األكرم:
«خريكــم خريكــم ألهلــه وأنــا خريكم ألهــي ،ما
أكــرم النســاء ّإل كريــم ،و ال أهانهــن ّإل لئيم»(((.
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