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*بـاحـث يف الشـؤون
اإلسـرتاتيجية.جامعة
اجلزائر . 3

الـعـــــــــرب والـــتـحـــــــــوالت
اإلســـتـــــــــراتـــيـجـــيّّـــــــــــة

ال خيفى عىل كل أحد متتبع للشأن العريب يف يومياته القاسية واخلطرية بأن ما تعرضه
الـساحة اإلعالمية العربيـة من حمطات للتقتيل والترشيـد والتهجري ليتساءل عام اقرتفته
الذات العربيـة من ذنوب ومعايص ومساوئ حتى تدفع ثمـن مغاالهتا هبذه الكيفية جماناً
أمام مرأى ومسمع من العامل.
إن األحداث الداميـة التي يعرفها كل من العراق وسورية واليمن وحالة االحتقان التي متر
هبا كل من مرص وليبيا ولبنان أو مـا يعرفه السودان والصومال من تداعيات وانقسامات
لدليل قاطع عىل الفشل الذريع الذي مُنيت به املنطقة العربية يف كامل األوجه واألصعدة.
فالوطن العريب مل يعرف غلياناً مشـاهباً قط منذ فرتة االستقالل إىل يومنا هذا خاصة مع
ما عرفته بـعض دوله باسم الربيع العريب أمالً يف التغيري من خـارج أطر السلطة احلاكمة
وبإيعـاز من شباب الفيسبوك واليوتـوب والتويرت يف ظل غياب املثقفني واملفكرين وممثيل
الشعـب بعيداً من االرجتالية العشوائية واالحتقان السيايس واالنفالت األمني ،األمر الذي
يعكس مدى فـشل التنمية احلقة التي أخذهتـا الدول العربية عىل عاتقهـا كسياسات عامة
منذ الوهلة األوىل.
إن تقيـيم احلصيلة ال يعني مجع للمعـلومات من أجل نرشها جمـدداً يف قوالب جاهزة من
دون احلديث عن الذات العربية ومن أعامقها ومـن أجلها بحيث ما زلنا نفقد السيطرة عىل
الواقع.
لـذا عجز أهل الفكر والـفلسفة والسيـاسة وعلم االجتامع عـن ذلك يف ظل تنامي األزمات
املتكررة واملتنـوعة بل اآلخذة يف االنفجـار من يوم آلخر دون معـاجلتها معاجلـة هادئة
وصادقـة وموضوعيـة إلعطاء املثل األعىل يف إدارة األزمـات التي هي من صنـع أيدينا .
وكثرياً مـا يرتبط هـذا الواقع بقلة مـراكز األبحاث اإلسـرتاتيجية من عـدمها فضالً عن
خمـتربات األفكار املوجودة يف أقطار الـوطن العريب برمتها قياسـاً بإرسائيل التي تفوقها
جمتمعة ال للمقارنة فحسـب ،بل يف الوقوف عىل الواقع وما حيمله من خفايا وخلفيات من

58
أجل معرفـته وتوجيهه وتسيـريه ألن فكرة التغيري تتـزامن بالوقـوف عىل تلك املقاربات
واملنـاظرات يف الطـرح واملعاجلـة واملامرسة بعـيداً من العـنف والعنف املضـاد هبدف
استسـاغتها يف برامج ومرشوعات هادفة وفقاً للمناهج املعتمدة يف السياسات العامة  .هذه
املعادلة كثرياً ما فـوتت الكثري من الفرص السانحة يف سياق التنمية إلخراج الوطن العريب
من أزماته املتعددة واملتنوعة لكي ال تنفجر إىل أحـداث دامية يف الساحات وامليادين العامة
عرب االعتصامات واملظاهرات والتجمعات الشعبية.
كام إنه من الصعب إذن استقـراء الواقع العريب عىل امـتداد جغرافيته بـتامطل سياساته
التي مل تقف عىل أكرب املنجزات األساسيـة حول بناء الفرد العريب بجعله قابالً لبناء وطنه
أكثر من هتديمه وختريـبه والتآمر عليه  .ومن هنا ننطلق باجتاه معادلة جادة يف غياب هذا
البنـاء يف أوىل التجارب منـذ أكثر من مخسـني سنة يف كل من الرتبيـة واملعرفة واألخالق
والتكوين والقـانون بإرساء املؤسسات والعمل بروح الـدستور وما تفكر فيه النخبة وما
ينطوي عىل العمل به لكي ال ينجر ما دوهنا الواقع العريب عىل هنج مغاير بعيداً من التغيري
السلس من الفـوق جتاه القاعدة وليس العكس وبالطرق الراديكالية والدموية مروراً حتامً
بعهد الثورات العربية يف ظل غياب البدائل واخليارات الرصينة واجلادة باألخذ باملقرتحات
الصائبة لتفادي األزمات والوقوع يف احلروب األهلية .
لكن قبل الولوج يف هذا الطرح أو ذاك بخصوص مـصدر املشاكل التي يتخبط فيها الوطن
العريب والتـي هي عديدة ومـتنوعة ومـنها ما هـو حضاري وهـويايت وما هـو تنموي
واقتصادي ودويل  ...إال أننـا سوف نقترص يف هذا الصدد عىل مـا هو حضاري  /هويايت
بالـدرجة األوىل كمـنطلق أسايس يف فهـم أوىل التساؤالت اجلـوهرية حـول ختلف الذات
العربية عن الركب احلضاري والتي تكمن يف النقاط اآلتية( : )1
 نرش الدعوات والتنظيامت السياسية التي تسعى إىل حتقيق أهداف القوة الغربية. إثارة القوميات والشعوبيات املختلفة ... عمل الدول األوروبية عل إدخال العلمنة إىل الوطن العريب هبدف إجياد أجيال مسلمةتؤمن معاً بعقائد وأيديولوجيات غربية ...
 استحدث الغرب يف املايض سالحي التنصري واالسترشاق الذي ناد به القس اإلسباينريمون رول بعد فشل احلروب الصليبية ...
 احتكـار املوارد الطـبيعية للـوطن العريب مـن خالل الرشكات األجـنبية العـاملة يفجماالت البحث عن املوارد الطبيعية واستخراجها وتصديرها أو تسويقها خارجياً...
 عملت الدول األوروبيـة عىل تشجيع األقلـيات يف بعض أقطـار العامل اإلسالمي عىلاستالم الـسلطة  ،مـا جعلها تـبحث عن حليف يف النـظام الدويل هبـدف تامني بقـائها يف
السلطة...
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 استثمـرت الدول الغربية تفـوقها يف جمال تقنيات املعلـومات وثورة االتصاالت منخالل وسائل اإلعالم احلديثة وتقدمها العلمي ...
هـذا إىل جانب مشكلة اهلـوية حول شخصيـة الفرد العريب يف عالقاتـه بالوطن من حيث
التوعية واملشاركة والتنمية السياسية بام يزيل عنه الشوائب والعوارض التي حالت دون
إنشاء نـمط عريب قائم بحد ذاته  .ومـن هنا ما زال اخلالف قائامً بني الـتوجهات الفكرية
التي بـاتت تعصف بـالشخصيـة العربيـة دون بلوغ مسـتوى االنتامء ومـا يتعداه إىل
االستـثامر الرشيد يف الـدفع بالرتاث واألصالـة إىل العرصنة والتقـدم بام يضمن سالمة
واستقامة الذات عرب روافد الفكر وإشعاعاته أخذاً يف احلسبان ثراء املايض وهزات احلارض
وحتديات املستقبل.
إال أن رصاع التيـارات الفكريـة والفلسفـية سواءً أكـانت قومـية أو علامنيـة أو دينية أو
شيوعية...إلخ) يبقى عملها اجلامعي متـوقفاً عام تصوغه من قناعات وتقرتحه من حلول
كفيلة بالـتصدي إىل مثل هذه املـظاهر التي تقـوم عىل التشويه واملـسخ والغبن والتزلف
للدفاع عن هـوية قادرة عىل ختطي مشكالهتـا الثقافية واالقتصـادية واالجتامعية للفرد
العريب بغية اإلسهـام يف عمليات التطور والتنمية يف إطـار حضاري قصد دخول التنافس
العاملي ال كـوسط متنازع عليه فحسـب  ،بل كطرف قوي له حضوره يف الـساحة الدولية
ليس إال .
إن إجيـاد أرضية جمتمعيـة تستقطب كل هـذه الطوائف واألقليات يف حلـمة واحدة تعني
قدرة الثقافـة والثقافة السياسية عىل استيعـاب ما يضمن احلفاظ عىل النسيج االجتامعي
بل تقويته من داخله كونه أحد اخليارات للدفاع عن املصري املشرتك '' .أما هذا املشهد
املروع  ،ال شك أن الوطن العريب بمعظم كياناته القُطرية قد دخل فعالً يف حلقة من التدمري
الذايت ؛ إذ فقدت العروبة معـانيها الغنية التي ورثتها عن أجدادنا  ،رواد النهضة العربية ،
منذ بداية القرن التاسع عرش  ،وبخـاصة بعد انجرار البعض إىل نظرية صدام احلضارات
السخيفـة  ،اآلتية من الدوائر السيـاسية واألكاديمية الغـربية  .وقد رأى عدد من املثقفني
العـرب يف الديانة اإلسالمية املخزون اهلـويايت الوحيد للتصدي للحـداثة الغربية وأثرها
”الذوبايت” ما سمي الشخصية العربية واإلسالمية(.)2
إن احلديث عن اهلويـة العربية جلديـر بالذكر عىل أهنـا تشكل أس املعادلة بـامتياز نظراً
ملكانتها القصوى يف عداد املجتمعات واألمم ومنطلقها اجلوهري ال يف الدفاع عنها فحسب ،
بل يف ختطي الصـعاب واملضايقات الداخليـة –الداخلية يف بناء الشخـصية وتقوية الفكر
واستيعاب رشوط القوة لفرض اهليبة وإحالل السيطرة  .ومن هنا يبقى العمل متوقفاً عن
التغيري يف ضبط مقومـات الذات العربية من وإىل بسبب الـتحول الذي يُفرض عليها سواءً
أتعلق األمر بنجاحها أم بفشلهـا ألنه يف حال ما إذا واصلت األحداث سريها عىل هذا النمط
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ستكون النتائج وخيمة للغاية ،من دون احلد منها أو بتغيري وجهتها بام يضمن تألقها بني
الذوات األخرى يف العامل  .فالرصاع حضاري بامتياز وله من القدرات والطاقات ما يضمن
رس التقدم للتوقف يف ضبط حالة التخلف .
يتزامن ذلك من خالل تقـييم لفرتة جميء األتراك يف املنـطقة العربيـة مروراً باالستعامر
األورويب (اإلنجلـيزي والفرنـيس) إىل عهد االستقالالت العـربية كخطـة طريق أو ورقة
طريق ضامنة ملـا يليها من التحوالت والرهانات التـي ما زالت وستزال تعصف بمنطقتنا
من السيئ نحـو األسوأ بام يعيـد األمل يف النفوس والـرضا عن الـذات يف املدى القصري
واملتوسط والبعيد املدى.
كام إن استقامة الذات العربية يعني عدم حضورها يف جمايل اإلبداع والتقدم ؛ إال أهنا تبقى
عرضة ملثل هذه التحديات الصعبة واخلطرية حول وعي الذات العربية وما مدى قدرهتا يف
الـدفاع عن نفسهـا من خالل ما هي قـادرة عىل بلورته وصنـاعته لنفسهـا ولغريها  .إن
التخلص مـن عقدة األنـا جتاه اآلخـر توجـب العمل مليـاً بام يضـمن الرشـد ال الغي ،
االستقامة وليس االعـوجاج  ،والتقدم دون التخلف  ..وذلك من خـالل التآمر عليه بحجة
توريط املنطقة يف رصاعـات داخلية وهامشية والتي مل يـأت هبا اهلل من سلطان لكي تبقى
حتـت ضغوط اآلخر وبمـزيد من الفوضـى العارمة إن مل تكـن يشء من ''الفوضى
املستـدامة'' من مـنظور اآلخـر لتمـرير خمطـطاته وأجنـدته عىل حسـاب عمقها
اإلسرتاتيجي.
ويف املقابل ما يعيد بنا الكـرة إىل طرح التساؤل التايل :ماذا قدمنـا ألنفسنا وما ينتظره منا
غرينا القيام به ؟ أسئلـة جوهرية ومرشوعـة ال بد من طرحها لكـي ترى هذه الذات النور
يوماً مـن أمامها ألن التحـدي القائم هو رصاع قـيمي وفكري وحضـاري وثقايف وعلمي
وتكنـولوجي قـد جتيب علـيه األمم واملجتمعـات الراسخـة درجات يف النـضج والعطاء
واإلنتاج ..علامً أن احللـول الراديكـالية ذات الفـوضى تنـم عن تعثر الـعقليات وضعف
البنيـات وختلف اإلجراءات وهـشاشـة الوسـائط ونفاذ الـسبل يف التخلـص من العقد
واخلسائر والدمار يف ظل غياب احللول االستباقية واملنطقية الوجيهة ما حيفظ ماء الوجه
بحكم أن العـامل يدخل واجهـة خطرية جداً وأن الـدول القويـة واملجتمعات الـراقية هي
القادرة عىل املجـاهبة دون غريها من طـريق مناعتها وحـصانتها يف الدفـاع عن كينونتها
التارخيية واحلضارية والثقافية ما يضمن تآلفها من الداخل وتألقها يف اخلارج.
فأين مجـال الذات العـربية إذن يف املقـابل ؟ أين تارخيهـا وحضارهتـا  ،وشاعـريتها
وإنـسانيتها ،وما هي طموحـاهتا ومستقبلها ؟ وأين منطقهـا وأين عبقريتها وأين وازعها
العلمي الذي قام به السلف الصالح إلخراجهـا مما كانت عليه إىل ما عرفته بعدها ؟ وقد ال
يتأتى ذلك يف ضوء التفكري إما يف الفشل أو اهلروب من الواقع؟ لكن دون املرور حتامً هبذا
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السيناريـو الدموي األخـطبوطي الذي وضع الـذات العربية يف مـأزق غري معهود وكأن
احللول بـاتت غائبـة وغري واردة إطالقاً  ،األمر الـذي جعلها ترتاجع أكثـر إىل الوراء مما
تتقدم يف الوقـت ذاته .علامً أن حوار األمة مع الذات هو رهن متاسـكها وتفاعلها وتناغمها
مع أبنائها هبـدف بناء واقعها وما حيثه املستقبل يف مواجهته حتى ال تعزل نفسها بنفسها
لصالح أجندات ومشاريع أجنبية تقوم عىل التفتيت والتمزيق والترشذم .
فاملشكلة داخلية  -داخلية ومعاجلتها ال تتطلب ال العنف من أجل احتوائها وال التصعيد يف
البحث عن رشعية متجددة ألن ذلك بإمكانه أن حيوهلا يف أن تصبح داخلية -خارجية فيام
بعد نتيجة ما خلّفه االستعامر من إرث وخمـزون وثقافة نظراً للموقع اإلسرتاتيجي الذي
يمتاز به الوطن العريب وثراء مصادره البـاطنية املوجهة لالقتصاد العاملي أكثر بكثري من
االقتصادات العربية ممـا ألزمه ربطها بقواعده العسكرية وتدخالته املبارشة يف العديد من
البلدان العربية بقيادة الواليات املتحدة بعد انجالء كل من االستعامر الفرنيس والربيطاين
من أراضيهـا  .كام علينا أن ال نغرت أمـام ما يقال هـنا وهناك عن املـستقبل العريب يف ظل
غياب املحـددات واملستلزمات الكفيلـة والكافية هلذا التحـول العريب بدل احلراك العريب
الـذي بات يغري من املـشهد العريب من الـسيئ إىل األسوأ منه بكـثري  .ولعل هذا االنحدار
الكمي والكيفي يف الدول العربية كثرياً مـا بات يغذى يف املقابل قوى إقليمية عىل رأسها كل
من إيران وتـركيا إما بالتنافس معها كـام هو الشأن يف احلالة األوىل والتي نراها يف رصاع
مع اململكة العربية السعودية يف إطار الرصاع (السني –الشيعي) أو بالدفاع عن قضاياها
املصـريية كام هو حال الثانية بخصوص قـضية القدس الرشيف مؤخراً بعد االعرتاف هبا
عاصمة إلرسائيل من قبل اإلدارة األمريكية بقيادة دونالد ترومب.
وإذا كان الـوطن العريب مل يعرف غليانـاً مشاهباً غري مسـبوق يف البعض من دوله كنتاج
للرتاجع الـذي يعرفه وليس ما يقـدمه –مع األسف الشديد -دون معـرفة امتدادات ذلك
وهنايته يف ظل إجراء إصالحـات عميقة ومعمقة إلهناء هذه االنتكـاسات املتتالية واملوالية
لكثري من قُـطر عريب حمتمل  .وعليه فـإن الوضع املرتدي لبعض الدول الـعربية بات من
األمور السيـاسية اخلانقة التي ما زال يشوهبـا النقص يف العطاء ،والتحايل يف االنتخابات
والفشـل يف توصل الكفء إىل مقاليـد احلكم يف ظل أزمة اقتصـادية غري معهودة من دون
االستثامر يف املرشوعات اهلادفة أثناء تصاعد أسعار النفط أو االستثامر األكثر بخصوص
الدول السيـاحية يف الفرد أمام انتـشار هجرة األدمغة العربـية يف كلتا احلالتني إىل كل من
أوروبا وأمريكـا  .هذا ما عـرب عنه أحدهم من العـرب ''بأهنا حمنـة كربى يواجهها
العرب مـرشقاً ومغربـاً بني التدخالت اإليـرانية واألمريكـية واإلرسائيليـة و(الرتكية) ،
وحماوالت مجاعات اإلسالم السيايس تضييع االنتامء واملصالح اإلسرتاتيجية  ،باالندفاع
نحو أمريكا وروسيا تارة ونحو تركيا وإيران تارة أخرى .وهكذا لدينا مشكلتان كبريتان:
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مشكلة يف اجليـو اسرتاتيجيا وعالئق احلوار والـثقافة والتاريخ واملـستقبل .واملشكلة يف
الوعي بالدين ووظائفه ومقتضياته االجتامعية والسياسية(.)3
إال أن جملس تـعاون دول اخلليج الذي كـان من املفروض أن يتكتل أكـثر من أجل إنجاح
هذه الوحدة اإلقليمية الفتية فشل وهذا ما بينته األزمة مع قطر.
حقاً  ،فإن هنالك حدود للتعاون الداخيل من دون التخيل عن املبادئ واألعراف الدولية ال يف
إيـواء اجلامعات املتطرفة بحـسب املزاعم املوجهة ضـد قطر فحسب  ،بل يف دعم اإلرهاب
وما خلفه وما زال من خسائـر مادية وبرشية يف العامل أمجع  .هـذا ما جيرنا إىل التساؤل
التايل  :أين االعتدال والوسطية يف الـدين اإلسالمي حتى ال يتغلب هذا االجتاه عىل االجتاه
الراديكايل واملتطرف واملتشدد دون أن يتقوى يف رضب الكل بالكل ومن قبل الدول املعادية
للوطن العـريب؟ حذار وألف حذار من أن يـوظّف اإلرهاب بحجة غيـاب التغيري يف الوطن
العـريب دون أن يكون حجة واهية بمـزيد من التقتيل للمدنـيني وهتجريهم مقابل التدخل
األجنبـي بحجة االحتفاظ بالـنظام السيايس متـسكاً بذريعة اإلرهـاب  .أين كتلة االعتدال
واجلـبهة الوسطية يف الثقـافة السياسية العـربية املعارصة باختالف أفكـارها ومشارهبا
لإلسهام يف البناء والتنمية واإلنطالق هبدف الدفع بالتغيري املطلوب دون البحث عنهام من
طريق احللول الـراديكالية والعمليات اإلرهابيـة التي تقتل أكثر مما حتيي األرواح وتريح
األنفس وتنرش السلم يف العامل.
إنـه حلري بنا إذن رضورة البحث يف عمق املشكالت املطـروحة ال يف معاجلتها فحسب ،بل
بقدر مـساءلة الوعي اجلمعي من طـريق أطره ومرجعياته الفكريـة والفلسفية والروحية
والتارخيـية والدينيـة واجلاملية والسيـاسية واألمنيـة والعسكريـة للخروج من هذه –
الورطة التارخيية ال الطفرة احلضـارية  -والتي هي ليست وثبة مع  -األسف الشديد –
بقـدر اخلروج من هذا الـوضع املزري بعد انقـضاء أكثر مـن نصف قرن عىل االستقالل
القومي ملعظـم دول املنطقة من دون إحداث معجزات ،بالـرغم من وجود األجيال اجلديدة
باستدراك الطـريق األمثل بعيداً عن التطرف والتشدد واإلرهـاب ما يعيد الصلة باألجيال
السـابقة يف الدعم احلضاري والبـناء االقتصادي واالنفتاح الـسيايس والرقي االجتامعي
واإلبداع العلمي والتقدم التكنولوجي...
إنه تأزم بالكاد ،لكنه متعدد األوجه واجلوانب واالجتاهات بحكم ما حيمله من إرث موغل
يف القـدم ومن تراكم أجيال وأحداث صعبة ومعقدة عرب التاريخ قد ال تنري الطريق بالكيفية
التي يُراد هلا نظرياً بحيث أن حتققه يف ظل غياب األفكار وقلة املرشوعات وانعدام اإلرادات
من أجل جتاوز هذه ''احلـقبة الالتارخيية'' مـا يضمن األلفة ويبعث عىل األمل
ويعـزز من القوة يف أرض الـواقع  .هذا إن دل عىل يشء فـإنام يدل عىل أن هـذه  -األزمة
العربية –فيها ما يبقيها نحو الوراء وليـس ما يقدمها نحو األمام وكأن السياسة العربية
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الداخليـة متوقفة بـتوقف وظيفة اجلـامعة العربيـة ،املتفرج األول عام جيري بـالساحة
العربيـة بحيث نراهـا مكتفية إذ ذاك بـالشجب والتنـديد من دون اإلسهـام عرب احللول
العقالنيـة والسبل الشافية لتفـادي اخلالفات العربية –العربـية هبدف االحتفاظ بوحدة
الصف العريب دفاعاً عن أمنه القومي كخطوة من بني اخلطوات األولية ملا يليه من خطوات
بناءة أخرى.
وإذا كان الوطن العريب يـدخل عهداً جديداً مع أبنائه هذه املرة وبعيداً من خصومه ؛ إن مل
يكونوا من وراء ذلك بعد فـشلهم الذريع بالسامح ملا دوهنم يف توجيه خيوط لعبة املؤامرة
بحسب األطامع واألغراض املندسة بـمزيد من التقسيم والتشـتيت والتفتيت فإن رسالة
احلوار تبقى من أوىل الرسائل يف توجيه عملية احلراك التي تعصف بعواصم عربية والتي
منطلقها الساحات واملـيادين العمومية وليس املراكـز الفكرية والقنوات الرسمية  -إن مل
تكن أحد معـاقل للتعبري اجلامعي  -بـدل عمل اجلمعيات واجلـامعات والوزارات يف إطار
نسق تنظيمي ومنتظم ونظامي بعيداً من الفوضى العارمة  .إنه احلوار املطلوب واملرغوب
فيه منذ أكثر من أي وقـت مضى وبمزيد من التوعية والتحسيس والتعبئة التي مل تعد من
قـبل الدوائر واجلـهات املختصـة ؛ إن مل تكن موجـودة أصالً يف القيام بـذلك وكأن الكل
يـتفرج عىل الكل بعدما أصبح الـداخل العريب مهدداً أكثر أمـام اكتساح اخلارجي له دون
معرفة أولية ملا ستؤول إليه األوضاع األمنية بعد مخسة أو عرشة سنوات املقبلة .
إن احلديث عن الذات العربية ومن أجـلها يف الوطن العريب من خالل ما قطعته من أشواط
وما حققته من مـكتسبات ومـا حصدته من انتـكاسات بني أبـنائها يف ظل تفـيش ظاهرة
التخلف السـيايس واالقتصادي مـا أسهم بقسط أوفر يف جـلب اإلرهاب كمفرس له وداعم
للفشل الذريع الـذي مُنيت به الدولـة القُطرية العـربية يف هذا اخلصـوص هبدف تعطيل
قدراهتا واحلد من طـاقاهتا وذلك بمزيـد من ارتفاع درجات اإلرهاب املـتنامي يف املنطقة
بإدراجها يف أوىل مناطق العامل األكثر توتراً وهتديداً من غريها يف املعمورة قاطبة .
ولئن استعصى اإلرهاب عىل احلل النهائـي خاصة يف املنطقة العربية فإنه ال يقل شأناً عن
تنامي ظاهرة التخلف وتفاقمها بـكل أبعادها وتداعياهتا نتيجة عدم اتساع رقعة السيايس
وضعف السقف اإليديولوجي يف التأكيد عىل الظاهرة السياسية ومن قبل السيايس نفسه .
األمر الذي بات يُطال مـن ورائه بام فيه القاسم املشرتك عىل رأسه الدين اإلسالمي يف ظل
غياب املـرجعية الدينية املحللة واملفرسة هلذا الـبعد الروحي ما يعكس عدم تناسق اجلهود
وتضافر اآلراء يف دعم فـلسفة االعتدال لتخليص الشباب املسلم من عقدة املوت واالنتحار
باستخـدامه كحطب يف إحراق الوطن العريب أمام سكـوت علامء الدين وجامعات ومعاهد
تدريس هذا الدين احلنيف.
أين اخللل؟ إن املسـؤولية مشرتكة والـكل بعلمه وجهله عىل حد سواء مـشارك يف العملية
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ومتآمـر عليها مما سيـعمق من اخلالفات الداخلـية يف ظل تعطيل حظـوظ الوطن العريب
كذريعـة واهية وذلك بمـزيد من التقـسيم والتشتيـت والتهجري باسم مكـافحة اإلرهاب
املغذّي هلذه التصورات واملواقف يف املجتمع العريب الواحد  .وإذا كان الوضع العريب عىل
العموم يمـر هبذا الشكل من التـعفن والدمار واخلراب املـوجود منه واملقبل عليه يف أغلب
الظنون فكيف نتعامل إذن مع اآلخرين وكيف يعاملنا غرينا يف املقابل؟
يكفينا انتقـاماً وسخرية من أنفـسنا أوالً  ،ويف عالقاتنا مع واقعنـا ثانياً  ،ويف التعامل مع
العامل اخلارجي ثالثاً ،وذلك بالنظر من حتت أقدامنا وما جيري حولنا وما خيطط ضدنا يف
الرس والـعلن بحيث إن العامل كان يف تطـور وهو يف تطور مستـمر من خالل ما يمنحه من
فرص وانفتـاح وإصالحات يف التعبـري عن الداخل هبدف تـوفري الغطاء والـوفرة والقوة
الالزمة لدينـامية النسيج االجتامعـي بدعمه للشباب الطـالئعي الصاعد يف حل مشكالته
املطروحة أمـامه دون الدخول معه يف رصاع مفـتوح يف املقابل مع جتـارب العامل  .أما يف
الوطن العريب فإن الـكل معطل نتيجة غيـاب الرؤية وفقدان األمل وانعـدام الثقة بالذات
والنفس والغد معاً  .ومن ثم نطرح السؤال التايل :ما العمل ؟ إن العمل املراد القيام به يكمن
يف طرح وجهـات نظر خمـتلفة ومتعـددة عميقـة وجانبيـة حول أبعـاد األزمة العـربية
وتداعياهتا من الـسياسة إىل االقتصاد  ،ومـن الثقافة إىل العلم ما يعيـد البناء إىل الكينونة
العربية املهددة منذ أي وقت مضى قبل فوات األوان .
وأخرياً وليس بـآخر فإن الوضع العريب جد متفـاقم لدرجة غياب احللول اجلادة من أجل
تدارك املخاطـر واحلد من التهديـدات التي تطال املنـطقة العربيـة بالكامل يف ظل سيالن
شالالت الدم العريب الرخيص املتـزايد كانتحار للذات العـربية لكن بدون جدوى  .إال أن
التوقف عىل هـذه النقاط ذات املالحظات اجلـريئة واهلادفة عام قـطعه الوطن العريب وما
يمـر به وما ينتظره مـا هو إال كناية عـن ضعف البنى وضحالة الـرؤية وعقم اخلطاب ما
يعيد األمل يف النفوس واألمن للوضع العـام بعيداً من التاليش واالستضعاف واالستهتار
واالختـالل يف املبادئ والقيـم واألفكار التـي من الواجب أن تعـمل عملها بـاجتاه كل من
املجتمع والدولة العربيني .
إن الوطن العريب حيتاج إىل ثقافة التواصل واالتصال بني املايض واحلارض واملستقبل ؛ أي
بني التـاريخ واألجيال وذلك من أجل حل اخلالفات ولو بـوجود االختالفات التي ما زالت
تُطـال الصف الـعريب والتـي بإمكـاهنا أن تتـحول إىل بنـاءات ورشاكات ختـدم العمق
اإلسرتاتـيجي العريب بمزيد من التكافل والتكاثف قيـاساً بام حققته االنقسامات الداخلية
وفرضته املتغريات اخلارجية يف أوىل التجارب التي مرت هبا املنطقة بالكامل .
لـكن هذا ال يعني قط التغافل أو التبجح بام مل نصنعه يف عداد التجارب العاملية لإلسهام يف
تـاريخ البرشية بـدل االنصياع أو اسـتقطاب خمطـطات وأجندات األجـنبي التي يرى يف
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تغلغلها يف الوسـط العريب بمثابة فرصة سانحـة من أجل تربير براجمه وتنفيذ مشاريعه
الفتاكة إن مل نعمل عىل مد جـسور التعارف والتعاون بيننـا يف احلد من هذا املستوى غري
الالئق والالمقبول عـن طريق البحث عن الالئق واملقبـول منه خاصة يف الـبناء والتصور
واملامرسـة هبدف إهناء اخلالف حول الـذات العربية املهـددة أمنياً واسرتاتيجـياً وثقافياً
واجتامعياً وسياسياً واقتصادياً ودينياً لصالح غريها من األعداء واملرتبصني.
كام إن العـنف واإلرهاب البـادي للعيان يف املـشهد العـريب اليومي خلـري دليل عىل هذه
الفجوات واالخـتالالت املتواجدة يف عمـق الوعي املجتمعي دون التـوصل إىل بناء جتارب
حية تقيض باالبتعاد عن مكامن اخلطر ومصادر التعفن .فاألمن وحده غري كاف إن مل يكن
مصحـوباً بالتنـمية الفعلية ويف مجـيع املجاالت وعرب كل املستـويات يف رقي الفرد وحبه
لوطـنه من أجل خدمته ال هتـديمه  .فالعـمل مشرتك وقويـم كونه إذ يستـدعي مجلة من
الـرشوط واملستلـزمات يف نـضج املجتمع وبنـاء الدولـة ومنهام ينـطلقان عـرب خطوط
وخمططات الستدراك ما فات وضامن مـا هو الحق باسم القانون وحتيينه بالترشيعات ،
االقتصـاد وضبطـه بالنمـو والتنميـة  ،والتعليم وربـطه بالعلـم والعلامء  ،والسيـاسة
باملفكرين املتخصصني.
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