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" الـداخل "عندما حنـاول دراسـة تـأثري        
يف موضوع مؤسسات اتمع األهلـي؛      " اخلارج"و

سيجري التركيز  . فإننا جند أنفسنا بإزاء مجلة حتديات     
يتعلـق  . منها على حتديني أساسيني يف هذه املسامهة      

عام ويف التحدي األول باالتفاق داخل اتمع بشكل      
أوساطه الفاعلة خصوصا على تعريف اتمع األهلي       

فـاملعروف أن الـساحة الفكريـة       . ودوره وماهيته 
شهدت وتشهد نقاشا حول طبيعة العمل املؤسـسي        

وما إذا كان هذا يعـين أن  . غري الرمسي داخل اتمع 
وإذا أردنا مقاربة   . )1("مدين"أم  " أهلي"اتمع جمتمع   

ا جند أنفسنا بإزاء جمموعـة أسـئلة     هذا التحدي فإنن  
تطرح نفسها حبثًان إجابات متهد الطريق لرؤية مشولية        
لذلك العمل املؤسسي اتمعي، خترجه من االختناق       
داخل أطر البحث النظري البحت، وتساعد علـى        

  .تفعيله ليحقق أهدافه العملية احلساسة
هل هناك فرق جذري بني     : من هذه األسئلة  

ي واتمع املدين؟ وإذا كـان الفـرق        اتمع األهل 
موجودا على املستوى النظـري املفـاهيمي؛ إىل أي    
مدى ميكن اعتبار مفهوم اتمـع املـدين مفهومـا          

حىت حني ننظر إليـه علـى املـستوى         " مستوردا"
التطبيقي داخل جمتمعات األمة؟ وهل يستتبع هـذا         
بالضرورة وجود مفارقة بني املفهومني حبيث يصعب       

بني من يتحـرك يف إطارمهـا       ) ولو مرحليا (لتنسيق  ا
داخل اتمع العريب واإلسالمي؟ وهل ميكن اعتبـار        

الفكري، أم أن هناك    " الترف"هذا اخلالف نوعا من     
خطورةً معرفية أساسية يف تبين مـصطلح مفهـوم         
اتمع املدين ودالالته للعمل بشكل مؤسسي منفصل       

ـ      تمـع، قياما مبجموعـة مـن   عن الدولة داخل ا
الوظائف اليت تؤدي إىل إصالحه؟ وبالتـايل إىل أي         
درجة جيب أخذ الفرق املفاهيمي بعني االعتبار عنـد   

أو (احلكم على نشاطات مؤسسات اتمع األهلـي        
وتقوميها واالستفادة من الدروس املستقاة من      ) املدين

عملها وحركتها على أرض الواقع؟ وأخـريا، هـل         
الزمن وسريورة التفاعل بني النظرية     ميكن أخذ عامل    

والواقع باالعتبار، عند حماولـة حـل اإلشـكاالت         
العملية اليت ميكن أن تترتب على الفروق املوجـودة         
بني بعض التصورات والتطبيقات الـسائدة ملفهـوم        
العمل املؤسسي اتمعي، والتـصورات األخـرى       

  األكثر دقةً له على املستوى املعريف؟
لثاين؛ فإنه يتعلق بتحديد وحترير     أما التحدي ا  

احملددات واألطر النظرية والعملية يف مسألة التعامـل        
مع اخلارج، واالستفادة من دعمه وتأييده وجتربتـه        
وخربته ماديا ومعنويا من قبل املؤسسات الفاعلـة يف    

ويف إطار هذا التحـدي     . اتمع أهليا كان أو مدنيا    
لة من األسئلة اهلامة الـيت  ميكننا أيضا احلديث عن مج   

فهل ميكن مـثالً اعتبـار أي       : تطرح نفسها بإحلاح  
تعامل مع اآلخر اخلارجي مرفوضا من باب جتنـب         
الشبهات وسد الذرائع النظرية والعملية؟ وهل ميكن       
فعالً ملؤسسات العمل اتمعي أن تعمـل داخليـا         
بشكلٍ كلي، ويف معزل عـن املنظومـة الـسياسية        

ية واحلقوقية العاملية؟ أم أن باإلمكان الوصول       والثقاف
إىل أطرٍ من العالقة تساعد تلك املؤسـسات علـى          
حتقيق أهدافها األصيلة، دون أن يتم توظيفها لتحقيق        
أهداف أخرى، رمبا تتناقض كليا مع تلك األهداف        
األصيلة؟ وهل ميكن القول بأن كثيرا من األزمـات         

املوضـوع تـدخل يف     واخلالفات اليت تنتج عن هذا      
احلقيقة يف إطار قضية ثقافية أكثـر مشـوالً تتعلـق           

على مجيع املستويات،   " اآلخر"بتصوراتنا للعالقة مع    
هل ميكن القـول بـأن      : ويف خمتلف ااالت؟ مبعىن   

العمل على حترير القول يف هذه القضية األكثر مشوالً         
هو الذي سيساعد على إجياد إجابات حامسة علـى         
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ة واإلشكاالت اليت تطرح يف موضوع عالقـة        األسئل
  مؤسسات العمل اتمعي باخلارج؟

وسنحاول يف هذا البحث اإلشارة إىل بعض       
مالبسات عمـل مؤسـسات اتمـع األهلـي يف        
اتمعات العربية واإلسالمية، يف إطـار التحـديني        
املذكورين أعاله، عرب سياقٍ حياول اإلجابـة علـى         

كلٍّ منهما، حماولني أن نطـرح      األسئلة املطروحة يف    
يف مضمون البحث وخامتته مجلة عناصر واقتراحات       
أولّية، قد تساهم مع غريها من األحباث والدراسات        
يف بناء رؤية متكاملة تساعد على جتاوز اإلشكاالت        
       مكّنهاليت حتيط مبوضوع العمل املؤسسي األهلي، وت

  .من حتقيق أهدافه األصيلة يف األمة
تمع أهلي أم مدين؟ وهل ينبثق هل ا

مفهوم العمل املؤسسي اتمعي من ثنائية صراع 
  ؟)اتمع/الدولة(

عند البحث يف اإلطار النظري للموضـوع؛       
جند يف األدبيات املطروحة يف الساحة الثقافية فروقًـا       
أساسية لدى الباحثني الذين يركزون يف دراسـام        

اك مثالً حوار   فهن. على املستوى املفاهيمي للموضوع   
متعدد اجلوانب حول مفهومي اتمع األهلي واتمع       
املدين، وال يقف هذا احلوار عند البحث يف صـوابية         
استخدام اللفظني ودالالت كل منهما؛ وإمنا يتجاوز       
ذلك أيضا إىل البحث يف منطلقات مفهـوم العمـل       
املؤسسي اتمعي املعرفية، بغض النظر عـن كونـه      

مدنيا، ويف املقتضيات العملية للحركة بنـاًء       أهليا أو   
ومبا أن وظيفة هذا البحـث ال       . على تلك املنطلقات  

تتمثل يف استقصاٍء منهجي شامل لتلك الفروق؛ فإننا        
سنستخدم مثالني لإلشارة إليها كنموذج ملـا هـو         

  .موجود يف تلك الساحة
فعلى سبيل املثال يعترب احلبيب اجلنحاين أحد       

أن " اتمع املدين وأبعاده الفكرية   "يف كتاب   الباحثَني  
من قبل الباحـث   " مؤسسات األمة "استعمال مفهوم   

اآلخر سيف الدين عبد الفتاح إمساعيـل يـترتل يف          

وينسف بذلك جوهر   "الفكر واملمارسة اإلسالميني،    
؛ فهو مفهوم ال عالقـة لـه        "اتمع املدين "مفهوم  

 الناس واتمع   بالدين؛ إذ إن أنصاره يعاجلون قضايا     
حسب واقعهم السياسي واالجتماعي، واحللول اليت      
يستنبطوا هلذه القضايا نابعة من معركة احلياة فوق        
األرض، وال عالقة هلا بالسماء؛ ذلك أم يؤمنون أن         

. )2("اإلنسان مسئول عن أفعالـه وصـانع لتارخيـه        
واحلقيقة أن طرح اإلشكالية ذه الطريقـة يـوحي         

د اختالف ال مفـر مـن أن يـؤدي          بضرورة وجو 
للخالف، عند ترتيل املفـاهيم علـى أرض الواقـع     

فالطرح يوحي، وبأسلوب فيه درجة مـن       . العملي
" مؤسـسات األمـة   "التبسيط بأن استخدام تسمية     

يؤدي إىل ربط النشاط املؤسسي اتمعي مبعركة ما        
         عن واقع اإلنسان، ومنبتـة جتري يف السماء منفصلة

ت احلياة البشرية على هذه األرض، وهـذا      عن فعاليا 
  .تعسف ليس يف حملّه على املستويني النظري والعملي

فعلى املستوى النظري يبدو الفرق واضحا يف       
. مستوى تناول املوضوع من قبل كل من البـاحثني        

وهذا الفرق أدى منذ البداية إىل انفصال شبه كامل          
لموضـوع  يف اآلراء واملعطيات؛ فمقاربة اجلنحاين ل     

مقاربةٌ مألوفةٌ عند كثري من الباحثني العرب، وهـي         
تعتمد على استحضار تعريفات املفهوم ومنطلقاتـه       
ومعطياته يف السياق الغريب، مث حماولة تتبـع ترتيـل          
التعريف واملعطيات يف السياق العريب واإلسـالمي،       

كعربٍ ومسلمني  " مهارتنا"وأخريا البحث يف درجة     
 املنسوخ، حبيـث يكـون التقيـيم    يف تطبيق املفهوم 

النهائي لوضعنا، واملقترحـات الـيت تنـبين عليـه          
مستخلصةً من عناصر ومراحـل الـسياق البحثـي      

  .)3(املذكور يف األسطر الثالثة السابقة
باملقابل ميكن اعتبار مقاربة إمساعيل جزًءا من       
مشروعه الكبري واحلـساس يف التأصـيل والـربط         

ن نقطة معرفية متناهية العمق     املفاهيمي، الذي يبدأ م   
يف نسق التفكري العريب واإلسالمي املعاصـر، وهـي     
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وأحيانـا مبراحـل    -نقطةٌ تقفز عليها وتتجاوزهـا      
والذي ال  .  معظم طروحات املثقفني املعاصرة    -كثرية

يدرك مستوى البحث الذي يعمل إمساعيل عليه، وال        
يدرك طبيعة أسلوبه البياين والبحثي الـذي يتـصف    

صوصية شديدة؛ سيقع بالضرورة يف سوء التأويـل    خب
أو سوء الفهم أو كليهما؛ وذلك حني يقع يف شبهة           
الربط بني رؤيته النقدية التحليلية املعرفية لكثري مـن         
جتليات املنظومة الثقافيـة الغربيـة، وبـني تلـك          
الطروحات واآلراء النقدية التقليدية الـشائعة الـيت        

ـ      اب عنـد تنـاوهلم     يطلقها بعض النشطاء أو الكت
  .للظاهرة الغربية على مستوى النظرية والواقع

واحلقيقة أن هذا ما دفعنـا إىل شـيء مـن         
االستفاضة يف استخدام الكتاب املذكور مثاالً شديد       

 العملـي  و النظريالوضوح على مأزق العالقة بني      
عندما يتعلق األمر مبفهوم اتمع األهلي أو املـدين؛         

ولة التنظري ملؤسسات العمـل     ألن من الواضح أن حما    
اتمعي بالطريقة السابقة ستؤدي إىل درجـة مـن         
املفاصلة العملية بني النشطاء الذين يتحركون علـى        
أرض الواقع يف إطار تلك املؤسسات، مـا مل يـتم           
االنتباه إىل أن سريورة التنظري البد أن متضي وتأخذ         

ال تعبر  مداها يف موازاة احلركة العملية الواقعية، اليت        
 عن حجم االخـتالف     -أقلّه يف هذه املرحلة   -كثريا  

مبعىن أن من الصعوبة مبكان     . الكامن يف ذلك التنظري   
البحث بشكلٍ دقيق عن جتليـات ذلـك اخلـالف          
النظري على أرض الواقـع يف اتمعـات العربيـة          
واإلسالمية؛ حيث جند مرونةً شديدة يف اسـتعمال        

، وحيـث يـشيع     )يناملـد (و) األهلي(املصطلحني  
املصطلحان جنبا إىل جنب بشكل يكـاد جيعلـهما         
مترادفني للداللة على نفس املضمون يف كـثريٍ مـن          

  . األحيان
ويف هذا اإلطار نرى مفكرا وناشطًا رئيـسا        

نادر فرجاين، املشرف الرئيـسي     : يف هذا اال مثل   
الـذي  " التنمية البشرية يف العامل العريب    "على تقرير   

نه عدة أجزاء بإشراف األمـم املتحـدة،        صدرت م 
" منظمات العمل األهلـي   "يصرح بأنه يفضل تعبري     

املنظمـات غـري    "أو  " اتمع املدين "على تعبريات   
لكنه ال يفتأ يف مقالـه املـذكور ويف         . )4("احلكومية

غريه من املقاالت، بل ويف تقرير التنمية نفسه يتنقل         
كن ملن يطلع على    إضافةً إىل هذا، مي   . بني املصطلحني 

أن يقرأ يف   " املنظمة العربية للجمعيات األهلية   "موقع  
النظــام "الفقــرة األوىل للتوجهــات الــواردة يف 

واليت تشكل إطارا عاما لربنـامج عمـل        " األساسي
إن استشراف الغد   " العربية ما يلي     األهليةاملنظمات  

وصياغة املستقبل ورسم مؤشراته مل تعد حكرا على        
واحلكام وحدهم؛ بل أصبحت إحدى مهـام       النظم  

هـذا  . )5("اتمع املدين جنبا إىل جنب مع احلكـام       
فضالً أن معظم مواد النظام األساسي للمنظمـة أو         
لغريها من مؤسسات العمل اتمعي، ال ختتلف كثريا        
عن مواد وأهداف املؤسسات اليت تعمل حتت مسمى        

 كـل تلـك     هل يعين هذا أن   .. ومظلة اتمع املدين  
املواد واألهداف صحيحة؟ وهل مؤدى كالمنا أنـه        

 قد يتطلب إعـادة     خارجيالوجود لتأثري مفاهيمي    
وميكـن  . النظر أو التصحيح والتغيري؟ ال بكل تأكيد      

استخالص األمثلة على هذا من قراءة متأنية ملـسامهة   
سيف عبد الفتاح يف الكتاب املـذكور أعـاله دون        

  .ذا املقامحاجة إلعادة عرضها يف ه
رغم هذا فإن املقصود هنا أن درجـةً مـن          
التفاعل بني النظرية والتطبيق قد تكون أمرا مطلوبـا         
يف هذه املرحلة، وإىل مدى زماين غـري حمـدود، يف           
خضم ساحة العمل املؤسسي اتمعي؛ ذلك أنه ليس        
من طبيعة حـراك النـشطاء يف مجيـع اتمعـات           

ملفاهيمي منذ اللحظة   االنطالق من الوضوح والنقاء ا    
األوىل؛ بل إنه من املمكن التأكيد على أن الوصـول         
إىل املقادير املطلوبة من ذلك الوضوح والنقاء غـري         
ممكنة ابتداًء، دون وجود التفاعل الذي نتحدث عنه،        
والذي جيب أن يؤخذ باالعتبار بكل مرونة بعيدا عن         



وائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجدد. . . . دددد  

 أمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسية
 

4 

اإلغراق يف روح املطلقـات النهائيـة واألحكـام         
  ..تصورات القاطعة املانعةوال

ورمبا جتدر اإلشارة هنا إىل طـرح وجيـه          
كوثراين حني يشرح اإلشكاالت اليت تترتب علـى        

، سواء مـن ناحيـة      اتمع املدين استخدام مفهوم   
التصاقه الشديد بالتجربة الغربية وحتديـدا بتـشكل        

هلذا يقتـرح   . حقوق املواطن، أو من ناحيته اللغوية     
لتوصيف " مصطلح اتمع األهلي     كوثراين استخدام 

مظاهر العالقة بني اتمع العريب يف التاريخ، مبا هـو          
وعاء لبشر ينتجون سياسةً وثقافةً وسلعا وعالقـات        
تبادل، وبني الدولة مبا هي هيئة حاكمـة ومنظمـة          

لكـن اإلضـافة   . )6("وضابطة لعالقات هؤالء البشر 
أن املقارنة  اليت يقدمها كوثراين تتمثل يف استدراكه ب      

بني اتمع املدين احلديث واتمع األهلي التقليـدي        
فالتـاريخ  .. ال حتمل معىن االستبدال أو املفاضـلة      "

 فيه ليس أبديا أو أزليـا؛   الثابتسريورة وحتوالت، و  
وإمنا هو معقول ومتمثل أو متخيل يف أطـر الزمـان      
واملكان؛ أي إن مثة صـورة للماضـي تتجـدد يف           

هذه الصورة تتبدل يف وظائفها االجتماعية      احلاضر، و 
وهلـذا فـإن    .. والسياسية من مرحلة إىل مرحلـة       

استعادة مظاهر اتمع األهلي يف التاريخ العـريب ال         
بنموذج تارخيي ناجز للمجتمـع     ) التبشري(تستهدف  

املدين احلديث يف الوطن العـريب؛ وإمنـا مالحظـة          
نهوض األصول ودراستها، يف ضوء حاجة مشروع ال      

فـنحن  . )7("العريب إىل االستمرارية والنقد والتجاوز    
جند أنفسنا هنا بإزاء خطاب حياول أن ميهد ملـدخل          
السريورة الزمنية اليت نتحدث عنها، واليت البد مـن         
أخذها باالعتبار يف عمليات التطوير، سـواء علـى         
مستوى صياغة املفاهيم وحتريرها، أو على مـستوى        

  .رض الواقعترتيلها العملي على أ
أما املثال الثاين الذي يعـرب عـن الفـوارق          
املوجودة بني الباحثني على املستوى املفاهيمي؛ فإنه        
يتعلق بالنقاش حول مصطلح الصراع أو الصدام بني        

الدولة واتمع؛ باعتباره أحـد املعطيـات اخللفيـة     
املعرفية األساسية اليت أدت لنشوء مصطلح اجلتمـع        

 الفكر الغريب منذ طروحات لوك      املدين ومؤسساته يف  
  .وكانط وهيغل

وباعتبار أن بعض شرائح النشطاء واملـثقفني       
يف اتمعات العربية واإلسالمية تقبلُ هذه املقولـة،        
وتنطلق منها يف حركتها العملية؛ فإن عبد الـرمحن         

العمل على هـذه    "الساملي يرفض هذا املدخل؛ ألن      
مرجعيـة معرفيـة    دولة، يستند إىل    / جمتمع: الثنائية

: خمتلفة تغلِّب مقولة الصراع على كـل املـستويات      
الصراع بني النوازع املختلفة للفرد، والصراع داخل       
األسرة بني الرجل واملرأة واألبناء، والـصراع بـني         
الفئات االجتماعية، وصوالً للصراع مـع الدولـة،        
باعتبار أن كالً من هذه الوحدات إمنا متيل بالطبيعـة         

باملقابـل  . )8("ت على حقوق الفئات األخرى    لالفتئا
يرى الساملي أن فلسفة االجتماع اإلسالمي تركـز        
على الوحدة والشراكة والتعارف على مجيع تلـك        

ويف حني تقبل تلك الفلسفة وتقر بوجود       . املستويات
االختالف والتنافس، إال أا تضع أطرا خمتلفة للتعامل   

ة إىل اهللا والرسول  معها، يكمن أحد أوجهها يف العود     
هلذا يرى الباحث االختالف يف مفهوم      . وأويل األمر 

اتمع املدين جزًءا من الصراع الثقـايف مؤكـدا أن          
النقطة املركزية يف هذا الصراع الثقـايف تتمثـل يف         "

احملاوالت املستمرة إلضعاف فكرة الدولة وممارساا      
 يف جمالنا احلضاري، وكلما ازدادت الدولـة ضـعفًا        
ازداد انكشاف اتمعات، وازداد تعرضها لالنقسام      

  ".والتشرذم وظهور التطرف الديين والسياسي
ورغم الوجاهة املعرفية الكبرية اليت تـستحق       
االعتبار والدراسة يف الطرح الوارد أعاله؛ إال أن من         
الضرورة مبكان احلديث بدرجة من الـصراحة عـن     

علـى أرض   اإلشكاليات الكامنة يف عملية ترتيلـه       
الواقع؛ ذلك أن من املغري متاما استخدام هذه املقولة         
للدفاع عن سلطوية الدولة ومركزيتـها البالغـة يف         
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حـضارية متثـل العـامل العـريب       /منطقة جغرافيـة  
وهي منطقةٌ ال نظن أن هناك من يعتقد        . واإلسالمي

حباجة الدولـة فيهـا إىل مزيـد مـن الـسلطوية            
اسية وخطورة العالقـة   وهنا تظهر حس  . 9)(واملركزية

بني العمل على مستوى التنظري املفاهيمي من جانب،        
وبني التطبيقات العملية اليت قد تترتب علـى ذلـك          
التنظري وتنتج عنه؛ ذلك أن ساحة الفعل االجتماعي        
والثقايف والسياسي تزخر بالعديد من األطراف ذات       

 ومبا أن األنظمة  . العالقة العضوية باملفهوم وتطبيقاته   
السياسية متثل بالتأكيد أحد تلك األطراف اليت تتابع        
بدرجة أو بأخرى الطروحات النظرية؛ فإنـه لـيس         
غريبا أن تقوم بالتقاط بعض تلك الطروحات بشكلٍ        
انتقائي، وبالتايل استخدام مضموا مبا يرسخ منطقها       
النظري، وقـدرا العمليـة يف رفـض مـشاركة          

صـرا إىل أقـصى     مؤسسات العمل اتمعي أو حما    
الدرجات عند حماولتها للقيام بعض الوظائف؛ وهي       
وظائف يتفق اجلميع على أن تغول الدولـة أدى إىل          

  .االستئثار ا بشكلٍ سليب
إن إحدى وظائف املثقـف اإلصـالحي يف        
اتمعات العربية واإلسالمية تتمثل يف زعزعة األسس      

ركـزي،  النظرية اليت يقوم عليها النظام السلطوي امل      
الذي ال يزال موجودا يف كثري من املواقع داخل تلك          

من هنا يصبح واجبا على ذلك املثقف أن        . اتمعات
يكون شديد االنتباه والتحفـز، وأن يبـذل جهـدا     
مضاعفًا أثناء قيامه جبهده التنظريي؛ لكـي يـضبط         
التوازنات الفكرية الواردة فيه؛ حبيـث ال يـسمح         

لسلطوي باستخدام عطائـه يف     املثقف لذلك النظام ا   
  .تقوية أركانه وتثبيت دعائمه

هلذا ينبهنا نصر حممد عـارف إىل ضـرورة         
توخي احلذر املنهجي عند التعامل مع القضايا الـيت         

/ صراع الدولة (تشغل اخلطاب العريب املعاصر، ومنها      
؛ إذ يؤكد الباحث وجود هذا الصراع بشكل        )األمة

لـي باشـا؛ حيـث      أو بآخر منذ قيام دولة حممد ع      

قامت الدولة بصورة عمديـة بإضـعاف اتمـع         "
وإفقاده استقالله التنظيمي واالقتصادي، من خـالل       

... وضع يد الدولة على كافة املمتلكات اتمعيـة         
ومنذ ذلك احلني والدولة واألمة يف صدام دائم متنوع         
الصور واألشكال، يتمظهر يف أنواع خمتلفـة مـن         

ن الباحث حيذر من خطـورة      غري أ . )10("الصراعات
الفوضى الفكرية والتنظريية اليت شاعت وال تزال عند        
دراسة موضوع الصراع املذكور بني الدولة واألمة،        

إضعاف االثنني معـا وعـدم      "حبيث كانت النتيجة    
  ".معاجلة األزمة

  
البحث عن ): اخلارج(العالقة مع 

  :التوازنات املشروعة
العالقـة مـع    إنه مما الشك فيه أن إشكالية       

اخلارج متثل مأزقًا كبريا حلركـة العمـل اتمعـي         
والواضح . املؤسسي يف اتمعات العربية واإلسالمية    

من خالل رصد الواقع أن معاناة مؤسـسات تلـك          
احلركة اتمعية من هذا املأزق على صعيد احلركـة         
العملية هي أكرب مبراحل من معاناا الناجتـة عـن          

حول املفاهيم، والذي استعرضنا    االختالف النظري   
وحني نتمعن يف   . بعض جوانبه يف الصفحات السابقة    

طبيعة هذا املأزق؛ فإننا جند أنه يعرب عن نفسه علـى           
  .عدة مستويات

فهناك على سبيل املثال مظنة التبعية الكاملة        
). العمالة(للخارج ولآلخر بالداللة السائدة ملصطلح      

 فيها يف احملصلة النهائيـة      وحنن هنا بإزاء عملية ينتفي    
أي دورٍ إجيايب للعاملني يف حقل اتمـع األهلـي؛          

هذا فيما إذا انطبق علـى      . أفرادا كانوا أو مجاعات   
حركتهم ونشاطهم التوصيف السابق باألدلة والقرائن      

وحيث إن ثبوت مثل ذلك االام بـذلك        . والرباهني
الشكل اليقيين على أفراد أو مؤسسات تتحـرك يف         
جمتمعات األمة يكاد يكون أمـرا نـادر احلـصول          
ألسباب موضوعية واضـحة؛ فإننـا نبقـى بـإزاء         
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مستتبعات فكرية وسياسية وحقوقية متنوعة، تنبع من       
ثقافتنا اليت يسهل فيها اللجـوء إىل ذلـك االـام           
ببساطة متناهية، وذلك بغرض استعماله سـالحا يف        

ئدة يف  ساحة املداولة الفكريـة والـسياسية الـسا       
  .جمتمعات األمة

ولالستدراك؛ فإننا ال ننفـي هنـا إطالقًـا         
احتماالت وجود تلك الظاهرة اليت ميكن وجودها يف        

؛ إذ ليس باإلمكان جتاهل     )11(أي جمتمع وأي حضارة   
حقائق هذا العصر السياسية على املـستوى الـدويل    
على وجه اخلصوص؛ حيث تعمل القـوى الكـربى    

والشك أن  . بطرق خمتلفة لتحقيق مصاحلها الواسعة    
الدعوات اخلارجية امللحة أحيانـا إىل اإلصـالح يف         
اتمعات العربية واإلسالمية بطريقة معينة، ووفـق       
منهج حمدد؛ تعرب عن استعجال تلك القـوى علـى          
حتقيق مصاحلها، أكثر من تعبريه عن غريا الشديدة        

فاملـشهد العـاملي خاصـة يف       . على مصاحل األمة  
القليلة املاضية يزخـر بعـشرات األدلـة        السنوات  

والشواهد على اجلهود املتنوعة اليت تبـذهلا القـوى         
الكربى يف هذا العامل شرقًا وغربا لبنـاء حتالفـات          
جديدة، وتشكيل مواقع نفوذ إقليمية وعاملية؛ حبثًـا        
عن األدوار واملصاحل يف نظامٍ عاملي جديد ال يزال يف          

  .طور البناء والتكوين
اخلـربة  "بيل املثال ميكن القول بأن      وعلى س 

األمريكية خاصة يف أمريكا الالتينية؛ ميكن أن تغري        
؛ وإمنـا أيـضا بتـصنيع       قياداتليس فقط بتصنيع    

، من خالل صرف أموال طائلة وتـدخالت        مجاهري
بـل إن   . )12("خفية للتأثري على اتمعات املقصودة    

هناك ما يشبه اإلمجاع داخل شرائح واسـعة مـن          
ثقفني والنشطاء من كافة ألوان الطيف الـسياسي        امل

والثقايف يف األمة، على الـشك جبميـع املبـادرات          
واملشاريع اليت تطرحها القـوى الكـربى وخاصـة       
الواليات املتحدة، واليت تتعلق بإصالح املنطقة العربية       

على وجه اخلصوص، واليت كان آخرهـا مـشروع         
  .)13(الشرق األوسط اجلديد

  ا على التركيز على آليات     رغم هذا، وحرص
ومكنات التجديد الذايت النابعة من حـضارة األمـة      
وثقافتها األصيلة؛ يظل مطلوبا على الدوام التنبيه إىل        
العناصر السلبية يف ثقافتنا السائدة اليوم، وإىل كيفية        
استجابة تلك العناصر للتحديات اليت يطرحها علينا        

ـ   وحنـن  . دياتالعامل، ولطرق تفاعلها مع تلك التح
نعتقد أن أحد العناصر السلبية احلاضرة بقوة يف تلك         
الثقافة؛ يتمثل يف وجود عقلية االستـسهال، وهـي         
عقلية ميكن أن ترى يف مدخل االام والتشهري وسيلة         
سريعةً وفعالةً لتسليط أشعة احلرمان على أي فرد أو         
جهة ال تتفق معها يف الرأي؛ حبيث ميكن بـسهولة           

فهوم العالقة باخلارج كنوع من اإلرهاب      استخدام م 
الفكري ضد أي عمل مؤسسي جمتمعي، بغض النظر        

  .عن دقة االام وصدقيته
يف حني أن املطلوب هنا هـو االنتقـال إىل          
مربع آخر للتعامل مـع املـسألة بـشكلٍ يتـصف       
باملوضوعية، ويتطلب مزيدا مـن اجلهـد الـذهين         

 أن يـتم    والبحثي، ومن احلوار واملدارسـة؛ مبعـىن      
االبتعاد عن التعميمات واألحكام اجلاهزة فيما يتعلق       
بقضية العالقة مع اخلارج بالنسبة ملؤسسات اتمـع        
األهلي، وتتم دراسة الظواهر والقضايا املطروحـة يف   
     الساحة العملية يف إطارها احملدد، وضـمن منظومـة
وسطية تنطلق من إحسان الظن بـاآلخرين، دون أن       

ة يف أي صورة من صـور الـسذاجة         تقع بالضرور 
  .والقراءة السطحية

فنحن نعلم على سـبيل املثـال أن قـضية          
األولويات هي من القضايا األساسية، اليت ميكـن أن         
تكون مثار اختالف بني العاملني يف مؤسسات العمل        
األهلي؛ مبعىن أن هناك اختالفًا يف كثري من األحيـان     

 أولويـات   على أولويات عمل تلك املؤسسات، أو     
ويف حني أن أغلـب أولئـك العـاملني         . اإلصالح



وائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجددوائل مرزا                                                              مؤسسات األمة بين االستهداف والتجدد. . . . دددد  

 أمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                  مركز الحضارة للدراسات السياسية
 

7 

        م من رؤيةم ينطلقون يف حتديد أولويايؤكدون بأ
واقعية حلاجات جمتمعام، غري أنه ال ميكن إغفـال         

يف حتديد األولويات؛   ) اخلارجي(حقيقة وجود الدور    
وهو دور ال ميكن الفصل عند التفكري يف منطلقاتـه          

ك اآلخر، وبني وجود رغبـة      بني حتقيق مصلحة ذل   
صادقة يف خدمـة مـصلحة اتمعـات العربيـة          
واإلسالمية، ولكن مرةً أخرى من منظـور اآلخـر         

  .الثقايف واحلضاري
هلذا جند ذلك الصراع الشديد عندما يتعلـق        

.  يف جمتمعات األمـة    احلساسةاألمر ببعض املواضيع    
ففي حني تلتقي على سبيل املثال كثري من منظمات         

تمع األهلي ومؤسساته على العمل يف موضـوع        ا
ميكن لنا بسهولة   . يتعلق حبقوق اإلنسان بشكل عام    

أن نلمح اخلالف إذا احنصر موضوع البحث فيمـا         
ـ  وبدالً من اللجوء فـورا إىل      . متكني املرأة يسمى ب

االام والتشهري يف مثل هذه احلاالت؛ ميكن اللجوء        
ر ويف وضـع    إىل آليات منهجية معينـة يف احلـوا       

.  لالتفاق على أولوية القضية املطروحـة      األجندات
لكن هذا ال ميكن أن حيدث دون حتقيـق شـروط           
أخرى جيب توافرها لدى األفراد واملؤسـسات ذات        
العالقة؛ إذ البد مثالً من اعتراف النشطاء من التوجه         
اإلسالمي بوجود مشكلة تتعلق بـاملرأة يف األمـة،         

وضوح وشفافية ومشـول،    وبضرورة دراسة أبعادها ب   
والبد من اعتراف النشطاء اآلخرين بأن مشكلة املرأة        
هي أيضا جانب من إشكالية أكرب متعددة اجلوانـب         
ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وأن التعامل مع       
ما يسمى مبشكلة املرأة لن يأيت على الوجه األصوب         

قضية اتمعيـة   أبدا ما مل توضع قضيتها يف سياق ال       
مث إنه البد مـن  . بشمول جوانبها وعناصرها املتعددة 

إدراك اجلانبني سويا بأن التنـسيق مـع أي جهـة           
خارجية للتعامل مع نشاط يتعلق بتمكني املرأة سيأيت        
يف إطار التوافق السابق أوالً، مث خبلفيـة تستحـضر          
السياق التارخيي واحلضاري للجهة اخلارجيـة الـيت        

وذلك ضمانا لوضع األمور    . ذلك املوضوع اقترحت  
يف نصاا، ولتحقيق التوازنات الثقافية اليت توظـف        
النشاط حبيث يصب آخر األمر يف خدمـة عمليـة          
اإلصالح بشكل أصيل، ويكون جزًءا من احلل بدالً        

  .من أن يصبح جزًءا من املشكلة
وعلى مستوى آخر يعـرب عـن اخـتالف         

 اآلراء حول ما إذا كانت      األولويات؛ جند اختالفًا يف   
األولوية هي لإلصـالح الـسياسي أم لإلصـالح         

ففي حني نرى شـرائح واسـعة مـن         . االقتصادي
الناشطني تؤكد على أمهية األول؛ توجد يف املـشهد         
أيضا شرائح أخرى تركز على أولويـة اإلصـالح         
االقتصادي، وخاصـة يف أوسـاط النـشطاء مـن        

دا عن التشكيك   وبعي. االقتصاديني ورجال األعمال  
يف نيات هؤالء؛ إال أن من املنطقي بالنسبة إليهم أن          

ومبا أن  . يشعروا بأولوية هذا اال تبعا لطبيعة عملهم      
امتدادات منظومة االقتصاد العاملية باتت اليوم تـصل    
إىل كل بلد؛ فقد أصبح عاديا أن يظهر وجـه مـن            

ح االرتباط بني نشاط أولئك الذين يدعون لإلصـال       
من العاملني يف حقل األعمال، وبني مراكـز املـال          

بل إن بعض املثقفني يـرى بـأن        . واألعمال الدولية 
. التأثري اإلصالحي احلقيقي هلؤالء جزئـي وضـئيل       

كمـا  " ملاذا؟ ألن الليربالية مرتبطة كثريا باخلـارج      "
يقول علي أومليل الذي يستخدم مصطلح الليرباليـة        

وهـي  (شركات أجنبية   أغلبها وكالء   . "يف وصفها   
تواجه أحيانا دولتها بسالح املنظمات الدولية   ) ليربالية

منـها البنـك    (املالية، وتستعدي املؤسسات الدولية     
لكي تـضغط علـى     ) الدويل وصندوق النقد الدويل   

أضف ... دولتها من أجل إعادة اهليكلة، اخلصخصة     
إىل ذلك أن الليرباليني اآلن من رجال أعمال وبعض         

 اجلامعات وخرباء، حني يدافعون عن احلريـة        أساتذة
يف حرية املبادرة االقتصادية،    % 90حيصروا بنسبة 

ويتغاضون عن احلريات األخرى كمثل حرية التعبري،       
واالختيار السياسي؛ أي إن هؤالء ليس لديهم رصيد        
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نضايل من أجل جمتمع احلريات، ونظرم اقتـصادية        
  .)14("ضيقة

ية ملأزق العالقة مـع  أما أحد املداخل األساس 
 الـيت تظهـر     التمويلاخلارج؛ فإنه يتمثل يف قضية      

حساسيتها أكثر يف غياب ثقافة التمويـل اتمعـي         
ومـن  . الذايت لنشاطات مؤسسات اتمع األهلـي     

الواضح أن أحد أسباب ذلك الغيـاب يكمـن يف          
ممارسات الدولة، سواء كـان ذلـك مـن ناحيـة          

ري األطر القانونية اليت     أو من ناحية عدم توف     التخويف
تنظّم مثل ذلـك التمويـل يف قنـوات واضـحة           

وإذ يؤكد نادر فرجاين على دور أنظمـة       . ومشروعة
احلكم يف إضعاف منظمات اتمع األهلـي؛ فإنـه         

النتيجة اآلن أن أصبحت مجيع املنظمات      "يوضح بأن   
ونتيجة لـذلك   . غري احلكومية تقريبا ضعيفةً وفقرية    

ثر باملـاحنني حتـت صـيغة متويـل         فهي عرضةٌ للتأ  
، لكن الباحث يالحظ أيـضا أن هـذا         "املشروعات

على خلق نوع من االعتمادية علـى       "العامل يساعد   
متويل املاحنني، مما يضعف التقاليد التطوعية ويقـوض     

  .)15("أسس االستمرارية
ومبا أن ضعف مؤسسات اتمع األهلي يعين       

أهـدافها؛ فـإن    بالضرورة افتقاد قدرا على حتقيق      
مسألة التمويل تصبح مفرق طريق البد من البحـث         

وهنا ال تفوتنا اإلشارة إىل . فيه على أكثر من مستوى    
أنه من اخلطأ مبكان حصر املسئولية يف أنظمة احلكم،         
وإلقاء كامل اللوم عليها فيما يتعلق بغياب أو ضعف         
ثقافة متويل عمل مؤسسات اتمع األهلي؛ ذلك أنه        

ائد يف ثقافتنا العامة وخاصة الدينية منها؛ أن        من الس 
أفراد اتمع خيصصون اجلزء األكرب من التربعـات        

 يف  -إن مل يكن كلـها    -وأنواع اإلحسان والصدقة    
مصارف وأوجه العمل اخلريي التقليدية؛ مثل إقامـة        

وحنن إذ نـدرك األمهيـة      . املساجد وإطعام الفقراء  
ر من مستوى،   القصوى ملثل هذه اخلدمات على أكث     

خاصةً إذا متّت يف إطارٍ مـن الـتفكري اإلبـداعي           

الشمويل، غري أننا نود فقط اإلشارة هنا إىل أن عقلية          
العمل اخلريي يف وجهها التمويلي يف الثقافة الراهنـة        

 أثرٍ سريع ومباشر  متلي على أصحاا الرغبة يف رؤية       
لعطائهم وبذهلم؛ وهذا مما ميكن حصوله عنـد بنـاء     

لكنه ال يكون ممكن احلصول     . أو إطعام فقري  مسجد  
بنفس الدرجة من السرعة واملباشرة؛ حيث يكـون        
اإلنفاق لدعم مؤسسة جمتمع أهلي تعمل على تثقيف        

  .الناس حبقوقهم على سبيل املثال
من هنا يصبح من مداخل حل أزمة التمويل        
ملؤسسات اتمع األهلي املنبثقة من اهلويـة الذاتيـة        

ةُ صياغة ثقافة العمل اخلريي يف اتمعات       لألمة؛ إعاد 
العربية واإلسالمية، وتوسـيع آفاقهـا ودوائرهـا         

وعلى هذا الطريق تأيت    . وامتداداا الزمانية والنوعية  
على سبيل املثال دعوة علي خليفة الكواري منـسق         
مشروع منتدى التنمية لإلصالح يف اخلليج لتكـوين        

؛ وهو  )16(اإلقليميوقفية خاصة لتعزيز العمل األهلي      
ما قد ميكن اعتباره مثاالً على اخليارات احمللية املمكنة         
للخروج من أي أزمات تترتـب علـى التمويـل          

  .اخلارجي يف اتمعات العربية واإلسالمية
ومع اعتقادنا بعدم إمكانية قطع مجيع أنـواع    
التعاون والعالقة مع األطراف اخلارجية مـن قبـل         

، غري أنه مـن املؤكـد أن        مؤسسات اتمع األهلي  
معظم جوانب تلك العالقة تبقى يف العرف العام أمرا         

 بغض النظر عن دقة التقـومي واحلكـم يف          مشبوها
ورغم وجـود مالحظـات     . احلاالت ذات العالقة  

عديدة على سلبيات الثقافة السائدة يف هذا اال من         
حيث منطلقاا ومآالا، غري أنه مـن املعـروف أن    

 املعلنة واخلفية جتاه األمة     اخلارج أو   اآلخرت  ممارسا
. كانت يف جزء كبري منها سببا لتشكيل تلك الثقافة        

هلذا يؤكد سعد الدين إبراهيم الذي مـر بتجـارب          
متنوعة تتعلق بالعمل يف ميدان مؤسـسات اتمـع         

 قبلـة املـوت  املدين؛ بأن التدخل األجنيب قد يصبح   
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ـ          ال مبختلـف   لكثري مـن العـاملني يف هـذا ا
  .)17(شرائحهم

وميكن رؤية األثر احلساس لقضية التمويـل       
عند رصد واقع مؤسسات اتمع األهلي يف األمـة؛         
حيث تعود هذه املسألة مرارا وتكرارا لتكـون مـن     
أكرب أسباب الرتاعات واالنشقاقات يف صفوف تلك       

فقد كان التمويل على سبيل املثال أحد       . املؤسسات
جلان إحياء اتمع املـدين يف      "ام  أقوى أسباب انقس  

م، وهـي   2005يف النصف األول من عام      " سورية
إحدى أكرب مؤسسات العمل اتمعـي يف ذلـك         

كما أن استخدام شبهة التمويل يعترب أحد       . )(18البلد
أمضى األسلحة املعنوية واملادية يف يـد األنظمـة؛         
حملاصرة وجتفيف منابع أي حراك مجاهريي خـارج        

ر الرمسية أيا كان نوع وتوجه وطبيعة ذلـك     عن األط 
 .احلراك

رغم هذا ميكن التأكيد بأن الدعوة إىل قطـع     
التواصل ال تشكل حالً هلذه األزمة بالنسبة ملؤسسات     
اتمع األهلي اليت تنطلق يف حركتها من إحـساس         
عالٍ باملسئولية، ومن رؤيـة متوازنـة لـدورها يف          

ة؛ إذ ال يوجد ما يـدعو       اتمعات العربية واإلسالمي  
لالعتقاد بأن مقاطعة بعض النشاطات والفعاليـات       
واملؤسسات العاملية املهتمة بشئون اتمـع األهلـي        
ودوره يف اتمعات البشرية، أو تلك املهتمة بإقامـة         
جسور للتعاون والتعارف مع اتمعـات العربيـة        
واإلسالمية ستعود بنفعٍ من أي نـوع علـى هـذه          

، وعلـى اتمعـات الـيت حتـاول أن          املؤسسات
، سيما وأن العالقة مع اخلارج ال تنحصر        )19(ختدمها

بالضرورة يف قضية التمويل؛ وإمنا متتد إىل االستفادة        
  .من خرباته وجتاربه الوفرية يف هذا اال

هلذا جيب أن تتـسع اخليـارات املطروحـة         
للتعامل مع قضية العالقة مع اخلارج؛ لتـشمل أوالً         

ع مصادر التمويـل الـذايت الـداخلي علـى      تشجي
الصعيدين الفكري والعملي، وثانيا االبتعـاد عـن        

منهجية االام واهلجـوم والتـشكيك، واسـتبداهلا      
مبنهجية االستقصاء واحلوار واملناصـحة، وأخـريا        
استفراغ الوسع نظريا وحركيا عند اختيار املؤسسات    

معها من قبـل    واملنظمات اخلارجية اليت يتم التعاون      
مؤسسات اتمع األهلي يف األمة، وعنـد اختيـار         
مواضيع وجماالت التعاون والتنسيق؛ ذلك أن شـيئًا        
من اجلهد املنهجي اإلضايف يف هذا الباب ميكـن أن          
يوفر كثريا من الطاقات املهدورة، ويوظف الوقـت        
والطاقة الفكرية واجلسدية لتفعيل حـراك متنـوعٍ        

  .ية يف عملية اإلصالحيساهم جبدية وفعال
  

  خامتة
يف معرض حديثه عن اتمع املدين العـريب؛        
ينقل صالح الدين اجلورشي تعريفًا للمجتمع املـدين        
يقول إن كثريا من علماء االجتماع العرب يتبنونـه،         
وينظر التعريف إىل هذا اتمع على أنه عبارة عـن          

 اال  جمموعة من التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل      "
العام بني األسرة والدولة لتحقيق مـصاحل أفرادهـا،      
ملتزمةً يف ذلك بقيم ومعايري االحتـرام والتراضـي         
. والتسامح، واإلدارة الـسلمية للتنـوع واخلـالف       

وتشمل تنظيمات اتمع املدين كالً من اجلمعيـات        
والروابط والنقابات واألحزاب واألندية والتعاونيات؛     

حكومي وكل ما هو غري إرثي أو       أي كل ما هو غري      
يبدو "ويرى اجلورشي أن هذا التعريف      . )20("عائلي

جيمع بـني   "من باب كونه    " واضحا وحمايدا وعلميا  
شروط احلق يف التنظيم واالستقاللية والدميقراطيـة،       
ويقيم عالقةً وثيقةً بني الشكل واملـضمون، كمـا         
ح حيافظ على قدر من احليادية عندما يفصل املـصطل        

عن املواقف األيديولوجية اليت أربكـت املفهـوم،        
وأضافت له مواقف مذهبية وأيديولوجية من خارجه،       

مبعىن فـصل الـدين عـن       (فلم يورد مثالً العلمانية     
كشرط حتمي لوجود اتمـع املـدين، ومل        ) الدولة

يقرن املصطلح مبفهوم جـاهز ومشـويل للحداثـة         
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حـزاب  والتحديث، كما أن التعريف مل يقـصِ األ       
  ".والنقابات واجلماعات الدينية

وبغض النظر عن أي نقاشٍ ممكن حول مشول        
التعريف أو اقتصاره مثالً على اجلانب اإلجرائي؛ إال        
أننا أردنا من إيراد هذا النقل املطـول اسـتخدامه          
كمدخلٍ للخالصة اليت تصل إليها هـذه الدراسـة         

ة مرحلـةٌ  فاملرحلة اليت متر ا جمتمعات األم     . القصرية
وسواء رضـي الـبعض أو      . انتقالية جبميع املقاييس  

رفضوا فإن من طبيعة املراحل االنتقاليـة أن تتميـز          
لكـن  . بالتجربة، وبالتناوب بني اخلطأ والـصواب     

مفرق الطريق يكمن يف توظيف جهد مثقفي األمـة         
حبيث يكون التجريب مبنيا على حد أدىن من أسس         

وأن .  يكون عفويا وفوضويا   املنهاجية النظرية، ال أن   
تأيت عمليات التناوب بني اخلطأ والصواب مرتكـزةً        
على دعائم البحث والتمحيص والنقد واملراجعة، ال       
أن تكون عشوائيةً ترتبط باحلظ ومبنطق االحتماالت       

  .احلسابية البحتة
وإذا كان ملثقفي األمـة أن يـسامهوا يف أن          

 من هذه املرحلـة     خترج هذه األمة يف يومٍ من األيام      
االنتقالية اليت طالت وستطول بشكلٍ مرهـقٍ علـى         
الصعيد احلضاري؛ فـإن علـيهم أن ينطلقـوا يف          
حركتهم من توازنات حساسة، البد من إدراكهـا        
وحتديدها جبهد ذايت يف كل جمال من اـاالت ذات          

غري أننا نريد هنا التأكيد على نقطة تـوازن         . العالقة
تتمثل هذه النقطـة يف     . األقلحساسة واحدة على    

ضرورة امتالك املثقف واحلركي كالمهـا لألمهيـة        
االستثنائية للعالقة التفاعلية املطّردة والدائمـة بـني        
النظرية وبني الواقع، بكل مقتضيات ومـستلزمات        
وتبعات تلك العالقة، اليت تتطلب أقدارا مقدرةً مـن         

لنفسية التجرد واملرونة واالستيعاب على املستويات ا     
ورغم أن احلديث عـن هـذه      . والذهنية والشخصية 

املقولة شائع بشكلٍ أو بآخر يف الساحة الثقافية؛ إال         
أن الشواهد تظهر أا ال تزال شـعارا مـن تلـك            

        الشعارات املرفوعة يف تلك الساحة، وهي شـعارات
قد تكون للمفارقة أكثر وأكرب من الشعارات الـيت         

  .ريب واإلسالميمتأل فضاءنا السياسي الع
وقد يكون اجلهد املطلوب لترمجـة ذلـك        
الشعار إىل واقع فيما يتعلق مبسألة اإلصالح بالذات         
أكرب منه يف أي جمال آخر؛ وذلك بسبب تعلق تلك          
املسألة حباضر ومستقبل األمة من جانـب، ومبـدى         
حساسية املسائل واملواضيع والقـضايا الداخلـة يف        

 يظهـر حجـم     من هنـا  . إطارها من جانب آخر   
املسئولية الضخم امللقى خصوصا على عاتق املثقفني       
والباحثني، الذين يدركون استحالة السري يف عمليـة        
اإلصالح فضالً عن إجناز اإلصـالح، بعيـدا عـن          
استصحاب القيم واملنطلقات واملقاصد األصيلة لثقافة      
        األمة وهويتها التارخيية؛ ألن هؤالء مطالبون جبهـد

الستيعاب مجيع الطاقات والقـوى     مضاعف يهدف   
ــة  ــات العربي ــات املوجــودة يف اتمع واإلمكان
واإلسالمية، بعيدا عـن ممارسـة عمليـات الفـرز      
واإلقصاء بشكل مباشر أو غري مباشر، مقـصود أو         

  .غري مقصود
وهذا يقتضي بالتايل أن يأيت التنظري والتأصيل       
لبعض املفاهيم احلساسة مثل مفهوم العمل األهلـي،        
يف إطارٍ من اإلدراك املتجدد لتلك العالقة اليت حتدثنا         
عنها بني النظرية والواقع، ويف سياقٍ يـدرك أمهيـة          

ألن غياب أي مـن     . التدرج يف الصياغة ويف الترتيل    
هذين العنصرين سيؤدي يف أقل األحوال إىل تضييق        
دوائر املشاركة الفعلية من قبل القـادرين عليهـا،         

وأ األحـوال إىل التـضارب      وميكن أن يؤدي يف أس    
  .الذي تضيع معه يف اية األمر مجيع اجلهود

هلذا، قد يكون ممكنا القول بضرورة إعـادة        
النظر مرات ومرات يف أي تنظريٍ مينع التنسيق العملي         
واحلركة الفعلية ملا فيه خري األمـة بـني مكوناـا           
االجتماعية والثقافية والسياسية، سواء كانت املراجعة      

إن .  مستوى املضمون، أو على مستوى الصياغة      على
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هذا ال يعين أن التنظري جيب أن يكون حمكوما ابتداًء          
دف عملي حياصر طالقته وحيويته على اإلطـالق؛     
وإمنا املقصود هنا استفراغ الوسع لتجنب بناء تلـك         
اجلدران النظرية الصلبة النهائية، اليت تضع العـاملني        

وقف عن النشاط بانتظار إجنـاز      أحيانا أمام خيار الت   
صياغة املفهوم، أو خيار االستمرار فيه وفق مـسارٍ         
معني حبكم القناعة العملية بضرورته وفائدتـه، مـع         
شعورٍ بأن أولئك الذين ينادون بأصالة املفاهيم لـن         

  .يتجاوزوا موقعهم النظري يف يومٍ من األيام
أما فيما يتعلق مبسألة العالقة مع اخلارج ومع        

آلخر؛ فإننا نعتقد أنه ال ميكن حاليا ومستقبالً العمل         ا
على حتقيق الفصل الكامل بني املؤسسات العاملة يف        
اتمع األهلي داخل األمة، وبني القوى اخلارجية، ال        
على مستوى الدول وال على مـستوى املنظمـات         
واجلمعيات واملؤسسات، وال على مستوى األفـراد؛       

ثل ذلك اهلـدف مـستحيلةٌ      ذلك أن حماولة حتقيق م    
عمليا يف زمنٍ تداخلت فيـه شـئون اتمعـات،          

  .وتقاطعت فيه مصاحلها
بل إننا نرى أن مثل تلك احملاولة تتناقض مع         
منطلقات معرفية إسالمية أساسية، تتعلق من جهـة        
بتأكيد قيمة التعارف كغاية من غايـات الوجـود         
البشري على هذه األرض، وتتعلق من جهة أخـرى         
بتحقيق مسئولية الشهادة ومتطلباا، وتتعلق من جهة       
ثالثة بترسيخ روح الرمحة للعاملني ومقتضياا، وهـي     
مجيعا منطلقات تتطلب أول ما تتطلب إنشاء ما ميكن      
من قنوات االنفتاح والتواصل واحلـوار والتنـسيق        

  . اآلخروالتعاون مع 
وقد تكون هناك أصالً درجةٌ من اإلمجـاع        

 بعني االعتبار حبكم الواقع واملنطـق أن        جيب أخذها 
اهلروب الكامل من الدور اخلـارجي فيمـا يتعلـق          
بعمليات اإلصالح غري ممكن حبكم الواقع واملنطـق        

ولكن املهم بعد ذلك ثانيا أن نعي       "العملي والنظري،   

-ويعي اآلخرون حدود هذا الدور، مث يبقى األهـم        
  .)21("له أن ندرك حنن ما ينبغي علينا عم-ثالثًا

وأخيرا، قد يكون من الواجب التذكري حبجم       
التحدي املطلوب لصياغة منظومة متكاملـة تـؤطر        

 وقيمتـه ودوره،    اآلخرنظريا وعمليا رؤية األمة لـ      
وعناصر وحمددات العالقة معه على مجيع املستويات؛       
ألننا نؤمن بأن حماولة حل مشكلة عالقة مؤسـسات       

 ومـع اآلخـر سـتكون       اتمع األهلي مع اخلارج   
حمكومةً بالفشل من البداية، إذا متت يف معزلٍ عـن          

  .مثل تلك املنظومة
بل إن من الواضح أن كثريا من القضايا ذات         
العالقة بقضية اإلصالح ستظل معلقةً، إىل أن حيصل        
هناك توافق ثقايف معني على رؤية األمـة حـضاريا          

وية بعض  إذ لن تتضح مثالً حقيقة أول     . لتلك القضايا 
القضايا يف سلم أولويات عمل مؤسـسات اتمـع         

مثل قضية متكـني املـرأة، أو اإلصـالح         (األهلي  
ما مل يتشكل تدرجييا ذلك التوافق ولـو       ) االقتصادي

يف خطوطه العامة على تلك القضايا داخل منظومـة         
  .الرؤية احلضارية املتكاملة لألمة

ل هذا  لكننا جتنبا لشبهة التناقض املنهجي داخ     
البحث؛ نوضح بأننا ال نقصد ضرورة وقوف النشاط        
العملي يف انتظار االنتهاء من صياغة مالمـح تلـك          
املنظومة؛ وإمنا اهلدف هنا يتمثل يف جمرد اإلشارة إىل         
أن العمل التنظريي اجلزئي يف أي جمالٍ من ااالت؛         
جيب أن يوضع دائما يف إطارٍ أكرب وأعم وأمشل؛ ألن          

جمال معني بشكلٍ منقطع عـن الـصورة        الغرق يف   
الكاملة هو أقصر طريـق للخطـأ يف التـصور ويف           

  .احلسابات واألحكام على صعيد الرؤية الشمولية
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  اهلوامش

                                                
اتمع املـدين وأبعـاده     (انظر على سبيل املثال كتاب      ) 1(

لسيف الدين عبد الفتاح إمساعيل واحلبيب اجلنحاين، ) الفكرية
، 1، دار الفكـر، ط    )وارات لقـرن جديـد    ح(من سلسلة   
حيث حيتوي الكتاب ما ميكن اعتباره دراسةً وافية       . م2003

اتمـع  (و) اتمع األهلي (عن اختالف وجهيت النظر حول      
اتمع األهلي  (ويف إطار موازٍ ميكن النظر يف كتاب        ). املدين

لعبد الغفار شكر وحممد مورو من    ) ودوره يف بناء الدميقراطية   
  .م2003، 1دار الفكر، ط. فس السلسة السابق ذكرهان
احلبيب اجلنحاين وسيف الدين عبد الفتـاح إمساعيـل،     ) 2(

 -242اتمع املدين وأبعاده الفكري، مرجع سـابق، ص         
243.  

ـاد حشيـشو، دور     : انظر على سبيل املثال أيـضا     ) 3(
املنظمات األهلية يف تطوير جمتمعاتنا العربية، جملـة حـوار          

  .14 -8م، 2005متوز /، يوليو)8(عرب، العدد ال
رفعة العـرب يف صـالح   : نادر فرجاين، احلكم الصاحل  ) 4(

، العـدد   )املستقبل العـريب  (احلكم يف البلدان العربية، جملة      
  .21 -4م، ص ص 2000، يونيو )256(
:  انظر الرابط التايل يف موقع املنظمة على الشبكة العاملية        ) 5(

pdf.BasicRules/org.shabakaegypt.www://http   
وجيه كوثراين، اتمع املـدين واتمـع األهلـي يف          ) 6(

، )8(، العدد   )التسامح(الغربية واإلسالمية، جملة    : حضارتني
 .  37 -17م، 2004/هـ1425السنة الثانية، خريف 

 .23 -22، ص ص املرجع السابق) 7(

عبد الرمحن الساملي، اتمع املدين، املفاهيم، املؤسسات،     ) 8(
، السنة الثانية، خريـف     )8(، العدد )التسامح(ااالت، جملة   

 . 9 -7. م2004/هـ1425

جاليل عبد الرازق وبلعادي إبراهيم، احلركة اجلمعويـة        ) 9(
 يف اجلزائر بني هيمنة الدولة واالسـتقطاب احلـزيب، جملـة          

م، 2005أبريـل  /، نيسان)314(، العدد   )املستقبل العريب (
يضرب املؤلفان يف هذا البحث مثاالً علـى        . [135-146

وضع اجلزائر؛ حيث جند كيف أن هيمنة الدولة ملدة أربعـني       
 على كل القطاعات والسيطرة     – أي منذ االستقالل     –سنة  

، أنتجت متاسا بينها وبـني اتمـع      ... عليها سيطرة تامة    
وخاصة أا مل تستطع أن تليب حاجاته املتزايدة مـن عمـل            

إخل، على الرغم من أـا نـصبت        ..وسكن وصحة وترفيه    
نفسها وصيةً عليه حمتويةً كل حياته باسم الدولة الـسماوية          

                                                              
Etat-providentiel         اليت تنظم كل شيء وجتيب عن كـل 

 ).شيء

ت نصر حممد عارف و كمال عبد اللطيف، إشـكاليا   ) 10(
حوارات لقـرن  (اخلطاب العريب املعاصر، دار الفكر، سلسلة     

 .96-95، ص 2001آذار، /، الطبعة األوىل، مارس)جديد

ميكن على سبيل املثال إجياد تربير منطقي بأي حال          ال) 11(
لقيام تلك اموعة من املثقفني والنشطاء العرب حتت مسمى         

 فيـه اتمـع     بإصدار بيان يدعون  " الليرباليني العرب اجلدد  "
الدويل إلنشاء حماكم دولية حملاكمة مـن مسـوهم بفقهـاء           
اإلرهاب، ومنهم الدكتور يوسـف القرضـاوي وراشـد         

ثائر دوري، ناشطون سـوريون     : انظر للتفاصيل . الغنوشي
كلنـا  (وعرب يدعون إلنشاء حمكمة تفتيش دولية، نـشرة         

. م2004تشرين الثاين / نوفمرب13بتاريخ ) شركاء يف سورية
احلركـة  (ورمبا يكون هذا مادعى الغنوشي لكتابـة مقـال      

 سبتمرب 26، موقع اجلزيرة نت بتاريخ )وضوابطها يف اإلسالم
حيث يتحدث الكاتب عمن يسمون أنفسهم بـ       . م2005

) علمنة اإلسـالم (وعن هدفهم املتمثل يف    ) الليرباليني العرب (
 تربئـة   واجلدير بالذكر هنا أننا لسنا يف مقام      . خدمةً للغرب 

هؤالء من تلك التهمة أو تأكيدها عليهم وإمنا اهلـدف هـو      
 .اإلشارة إىل وجود هذه الظاهرة داخل احلراك الثقايف لألمة

أسامة الغزايل حرب، الدور اخلارجي وإصالح الشرق       ) 12(
، أبريـل   )160(، العـدد    )السياسة الدولية (األوسط، جملة   

2005 ،6- 7.  
، جملة )شرق أوسط جديد(لف انظر على سبيل املثال م) 13(

: وكذلك انظر. 2006، أكتوبر )60(، العدد )احمليط الثقايف
حممد السيد سليم، تدويل عمليات اإلصـالح يف الـشرق          

، )24(، العدد )الدميقراطية(وجهة نظر عربية، جملة     : األوسط
  .26 -13م، 2006أكتوبر 

 علي أومليل، العامل العريب وحتديات اإلصالح، حوار      ) 14(
شـئون  (قام به حممد نور الدين وعفيـف عثمـان، جملـة            

 .163 -151م، 2005، ربيع )118(، العدد )األوسط

 .19نادر فرجاين، مرجع سابق، ص ) 15(

علي خليفة الكواري، متطلبات حتقيق أجندة إصالح       ) 16(
جذري من الداخل يف دول جملس التعاون، ورقة قُـدمت يف           

س والعشرين ملنتدى التنميـة     األصل إىل اللقاء السنوي اخلام    
، البحـرين،   )رؤية من الداخل  : إصالح جذري (حتت عنوان   

) املستقبل العريب(م، ونشرت يف جملة     2004 يناير   14-16
 .63 -53، 2005، نوفمرب )321(العدد 
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سعد الدين إبـراهيم، سـراب الـصحراء أم ربيـع           )17(

لثانيـة،  ، السنة ا  )3(، العدد   )قضايا عاملية (الدميقراطية، جملة   
 .86 -75. م2005أكتوبر / سبتمرب

انقسام جلان اتمع املدين    (ية مارديين، تقرير حول     ) 18(
آذار / مـارس  12على الشبكة،   ) إيالف(، موقع   )السوري
 .م2005

 -انظر على سبيل املثال ما يتعلق بنشاط الشبكة األورو) 19(
طي متوس/ متوسطية حلقوق اإلنسان واملنتدى النقايب األورو     

حنو انفتاح جامعة (للتنمية والتعاون يف دراسة لعبد اهللا ساعف 
املـستقبل  (، جملـة    )الدول العربية على اتمع املدين العريب     

 .128-116، 2004آذار /، مارس301، العدد )العريب

: صالح الدين اجلورشـي، اتمـع املـدين العـريب       ) 20(
، الـسنة   )8(، العدد )التسامح(الضرورات والتحديات، جملة    

  .  106-98. م2004/هـ1425الثانية، خريف 
  .أسامة الغزايل حرب، مرجع سابق) 21(


