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  مقدمة
عرف العرب على مر تارخيهم الطويل أعواما       
اشتهرت بأحداث وقعت فيها وكانـت جـساما،        
وصارت علما داال عليها، وصار كل حدث يـؤرخ         

. ملا سبقه وملا حلقه من أحداث، ورمبا من أعوام أيضا         
 قبيل بعثـة    "عام الفيل "ومن ذلك يف التاريخ القدمي      

 مـن   "عام اهلجرة "الرسول صلى اهللا عليه وسلم، و     
 الذي عاد فيه الرسول     "عام الفتح "مكة إىل املدينة، و   

إىل مكة منتصرا ودخل الناس يف الدين اهللا أفواجـا،          
 يف عهد اخلليفة الثـاين عمـر بـن          "عام الرمادة "و

ة أما يف التاريخ احلديث فلدينا أعوام كـثري     . اخلطاب
 الذي هزم فيـه العـرب أمـام         "عام النكبة ": منها

العصابات الصهيونية وتأسـست إسـرائيل سـنة        
 الذي هزم فيه العرب أيضا      "عام النكسة "، و 1948

واحتلت إسرائيل املزيد من األراضي العربية يف مصر        
عام "وسوريا واألردن وفلسطني، ونضيف إىل ذلك       

فيـه   الذي تعـرض     2004 وهو العام    ؛"املبادرات
العامل العريب هلجوم عاصـف، وإن كـان ناعمـا          
باملبادرات اإلصالحية، وقد بدأ هذا اهلجـوم مـن         

الـشرق األوسـط    "اخلارج باملبادرة األمريكية عن     
 )2(، وتلتها مبادرات أوروبية فرنسية وأملانية     )1("الكبري

وبريطانية، وأوروبية أمريكية من خـالل جمموعـة        
مات العربية أن انطلقـت     الثمانية، مث ما لبثت احلكو    

من عقاهلا فرادى ومجاعات، معلنة عـن مبـادرات         
سـورية  / سـعودية / ، ومصرية )3(لإلصالح؛ مصرية 

، وسـودانية،   )4(مشتركة إلصالح اجلامعة العربيـة    
ومينية، وأردنية، وأخرى مجاعية عرب اجلامعة العربيـة        

وأسرع اتمع املدين العريب باملشاركة أيضا      . بكاملها
سلسل املبادرات، فأعلنـت بعـض منظماتـه        يف م 

ومجاعاته عن مبادرات إصالحية، كان مـن أمههـا         

املبادرة اليت انطلقت من مكتبة اإلسكندرية وعرفت       
، وتلتها مبـادرة املنتـدى    "وثيقة اإلسكندرية "باسم  

املدين األول املوازي للقمة العربية، وجـاءت حتـت      
ح الـيت   ، مث مبادرة اإلصـال    "االستقالل الثاين "اسم

أعلنتها مجاعة اإلخوان املسلمني مـن مقـر نقابـة          
الصحفيني بالقاهرة، وعدد آخر من املبادرات الـيت        
أطلقتها مجاعات وأحزاب سياسية على امتداد الوطن       

  .العريب الكبري
وإذا كان احملرك األول واملعلـن ملبـادرات        
اخلارج هو سعي القوى األوروبية واألمريكية لتأمني       

سـتراتيجية يف منطقتنـا، والوطنيـة يف    مصاحلها اإل 
كلمـا  "بالدهم ذاا، انطالقًا من افتراض مؤداه أنه        

زاد عدد احملرومني من حقوقهم السياسية واالقتصادية       
يف املنطقة العربية، ويف الشرق األوسط املوسع الذي        
يضم إيران وأفغانستان أيضا؛ فإن املنطقة ستـشهد        

رميـة الدوليـة    مزيدا من التطرف واإلرهـاب واجل     
، وكلـها عوامـل ديـد       "واهلجرة غري املشروعة  

. للمصاحل اإلستراتيجية والوطنية األوروبية واألمريكية    
املعلـن  إذا كان ذلك كذلك؛ فـإن احملـرك األول          

للمبادرات العربية احلكومية منها وغري احلكومية هو       
حماولة صوغ رؤية إصالحية ذاتية تنطلق من الداخل،        

مهية اخلصوصيات اليت متيـز املنطقـة       وتؤكد على أ  
بشكل عام، وتلك اليت متيز كل دولة علـى منـها           

  .بشكل خاص
وحول مبادرات الداخل ومشاريع ومبادرات     
اخلارج؛ احتدم اجلدل الفكري والسياسي وال يـزال       
حبثًا عن أفضل السبل اليت تسهم يف حتقيق أهـداف          
اإلصالح مبعناه الشامل؛ مبـا يف ذلـك اإلصـالح          

سياسي الذي يتعلق أساسا بأنظمة احلكم القائمـة        ال
على االستبداد، واحتكار السلطة والثروة، وإقـصاء       
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. األغلبية الساحقة من اجلماهري عـن اـال العـام     
وحول اإلصالح السياسي بالتحديد احتدم اجلـدل       
وال يزال بني رؤى احلكومات، ورؤى اتمع املدين،        

  .على الصعيدين الداخلي واخلارجي
إن تعدد مشاريع اإلصالح على النحو الذي       
أشرنا إليه يثري عديدا من التساؤالت حول األصـلح         
منها، وحول الروابط بني اإلصالح واملصاحل الـيت ال    
تنفك عن األطراف املنادية به من القوى االجتماعية        
والسياسية احمللية واألجنبية، كما يثري تساؤالت حول       

نا وبني الغرب بوسـائل لينـة     طبيعة احلوار الدائر بين   
حينا وخشنة أحيانا، وهل ميكـن فـصل عمليـة          
اإلصالح الداخلي عن تأثريات اخلارج؟ وهل رفض       
اإلصالح من اخلارج يقابله بالفعل حركـة داخليـة       
منتظمة وجادة على طريق اإلصالح، انطالقًـا ممـا         

؟ أم أن   "رؤية عربية لإلصـالح   "تسميه هذه الندوة    
 اخلارج ال يعدو اهلـروب مـن        رفض اإلصالح من  

استحقاقات العملية اإلصالحية حفاظًا على مـصاحل       
  السلطات احلاكمة والفئات املتحالفة معها؟

وبقدر مشولية التردي الذي يعاين منه العـامل        
العريب يف خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعيـة       
والسياسية والقانونية واإلدارية؛ اشتملت مبـادرات      

خلارجية واحمللية علـى تـصورات ورؤى       اإلصالح ا 
  .لكيفية إصالح تلك اجلوانب

ويقتصر هدفنا من هذا البحث على تنـاول        
 يف مبادرات اتمـع املـدين دون        اجلانب السياسي 

سواها من املبادرات اليت أشرنا إليها؛ ومن مث ختـرج         
مبادرات احلكومات العربية، وكذا املبادرات األجنبية      

 يف هذا البحث، ولن نتناوهلـا إال        عن دائرة اهتمامنا  
. بالقدر الذي يوضح تصورات اتمع املدين العـريب       

كما خيرج عن اهتمامنا هنـا املبـادرات اخلاصـة          
باإلصالح يف بلد عريب بعينه، ومنها مبادرة اإلخوان        

، ومبادرة جلان اتمـع املـدين     )5(املسلمني يف مصر  

معيـات  واإلخوان املسلمني يف سوريا، ومبادرات جل     
  .ومنظمات أخرى منها املغرب، والسعودية، واليمن

وقد وقع اختيارنا على وثيقتني رئيسيتني من 
وثائق اتمع املدين لإلصالح، وكان معيار اختيارنا 
هلما هو مشولية الرؤية املطروحة من الناحية اجلغرافية 

  : جلميع أقطار العامل العريب، وهاتان الوثيقتان مها
، اليت صدرت عـن     سكندريةوثيقة اإل  -1

 11املؤمتر الذي انعقد يف اإلسكندرية يف الفترة من         
: اإلصالح العـريب " حتت عنوان   14/3/2004إىل  

، وقد نظمته مكتبة اإلسـكندرية      )6("الرؤية والتنفيذ 
بالتعاون مع عدد من منظمات اتمع املدين العريب،         

املنظمة العربية حلقـوق اإلنـسان، وجملـس        : وهي
مال العريب، ومنتـدى البحـوث االقتـصادية،        األع

ومنظمة املرأة العربية، واألكادميية العربيـة للعلـوم        
وشارك فيه أكثر من مائة ومخـسني       . والتكنولوجيا

شخصية عربية ينتمون إىل تيارات فكرية وسياسـية        
تتبىن يف أغلبيتها الرؤية العلمانية، وتبتعد عن املرجعية        

ـ       ن الليرباليـة ومـن     اإلسالمية بقدر ما تقتـرب م
املرجعيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان واحلريات      

  .األساسية للمواطنني
الــصادرة بعنــوان : وثيقــة بــريوت -2

حنو مبادرة لإلصالح السياسي يف     : االستقالل الثاين "
؛ وهي عبارة عن التوصـيات الـيت        )7("العامل العريب 

ربيـة  أصدرها املنتدى املدين األول املوازي للقمة الع      
. 2004 مـارس    30/ 29اليت انعقدت يف تونس     

وقد انعقد ذلك املنتدى يف بريوت يف الفتـرة مـن           
 مبشاركة ثالث ومخسني    2004 مارس   22إىل  19

منظمة من منظمات اتمع املدين الـيت تنتمـي إىل          
ثالث عشرة دولة عربية، بعضها منظمات قطريـة،        
 وبعضها منظمات إقليمية عربية ال تنتمـي لدولـة        

بعينها، ويغلب عليها ما غلب على مشاركي مـؤمتر         
اإلسكندرية من حيث املرجعية الفكرية والقناعـات       

  .السياسية
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وسوف حنلل ما تضمنته الوثيقتان فيما يتعلق       
باإلصالح السياسي على املستوى العريب، مع التركيز       

  :على حمورين أساسيني مها
 تصور كـل وثيقـة ألولويـة اإلصـالح          -أ

  .السياسي
  أهداف اإلصالح الـسياسي ووسـائل        -ب
  .حتقيقها

ولعل املسألة املنهجية املهمة اليت تستحق 
التوضيح هنا هي أننا نأمل يف حتليل ما ورد يف 
الوثيقتني املشار إليهما خبصوص اإلصالح السياسي، 

إن . بالتركيز على توضيح األمر املميز يف كليهما
 يعين واملميز هنا ال-التركيز على ما هو مميز 

 هو مسألة مهمة يف عملية -بالضرورة أنه إجيايب
دال ) نص الوثيقة أو أي نص آخر(التحليل، فالنص 

وذا املعىن . على حركة، وخيدم فعالً تارخييا ما
يكون التركيز على جوهر اخلطاب ال ظاهره، وعلى 

وسنقوم بعملية التحليل يف ضوء . أصوله ال فروعه
  :النقاط اآلتية

ذات الفاعلة، أو املنتجة للخطاب؛ ألا      حتديد ال   .أ 
تكشف عن وحدة التحليل األساسية اليت تتبناها       
معرفيا؛ فهل هذه الوحدة هي الفـرد كمـا يف         
املنظور الليربايل، أم الطبقة كما يف املاركسي، أم  

  اجلماعة كما يف اإلسالمي؟
تعريف املوضوع حمـل البحـث والتحليـل،          . ب 

هو جمال توتر بني    وموضوعنا املتعلق باإلصالح    
احلكوميني وغري احلكـوميني    (عدد من الفاعلني    

. وتوجد بينهم منازعة بـشأنه    ) من تيارات شىت  
ويهمنا توضيح جوهر هذه املنازعة وما القـيم        
املتنازع عليها، ومدى ارتباطها مبـصاحل كـل        

 طرف من أطراف املنازعة؟ 

تعريف شدة املنازعة بني أطراف اخلطاب، فكل         .ج 
بقدر كبري من احملاجاة؛ إمـا أن       خطاب يتسم   

تعقد خصومة مطلقة مع اآلخر أو توجد مفتاحا        

وهنا ختتلـف التـصورات الـيت      . حلل املنازعة 
يطرحها ممثلو اتمع املدين فيما بينهم، عن تلك        
اليت تطرحها جهات أخرى حكوميـة أو غـري       

واملهم هو حتليـل    . حكومية، داخلية وخارجية  
 من كل طرف، وهـذا      الفعل التارخيي املقترح  

التحليل ال يكون موضوعه املسائل الفرعية على       
أمهيتها يف سياقات حبثية أخرى؛ بل املهم هـو         
االقتراحات والقضايا األساسية اليت من شـأا       
إحداث تصحيح جوهري يف املوضـوع حمـل        
اجلدل، وهدف اإلصالح الـسياسي العـريب       

 .حتديدا

ح نقد اخلطابات األخـرى املعنيـة باإلصـال         . د 
السياسي، فاخلطاب عادة ما ينـشغل مبنازعـة        
اخلطابات األخرى، وال يكاد يوجد إال يف إطار        
اجلدل مع تلك اخلطابات؛ وهو ما يشري إليـه         

 .مفهوم التناص يف أحد أبعاده التحليلية

: وتظل املسألة املنهجية املهمة هنا أيضا هـي       
كيف ميكن اكتشاف مضمون ما يقال، أو ما حيمله         

 تمع املـدين العـريب بـشأن اإلصـالح         خطاب ا
السياسي؟ قد نلجأ هنا إىل اسـتخدام مـا يـسمى         

؛ وهو األسـلوب األكثـر      "حتليل اإلثبات "أسلوب  
تقدما يف حتليل اخلطاب، والكـشف عـن أبعـاده          
األنطولوجية، اليت تدخل ضمن بـدائيات املنطـق        

وقد ال حنتاج   . وبديهياته اليت يصعب إثباا أو نفيها     
خذ بإجراءات هذا األسـلوب بأكملـها يف        إىل األ 

دراسة األفكار املرجعية الكربى خلطاب اإلصـالح       
السياسي يف الوثيقتني حمل هـذا البحـث، ولكـن          
السؤال األساسي يف نظرنا هنا هو هل مـا قدمتـه           
الوثيقتان مؤسس على فهم نقي للمرجعية املعرفية اليت     

ألمر خضع  يستند إليها صانعو الوثيقتني أم ال؟ أم أن ا        
 لعمليات انتقاء وتلفيق ومواءمة     -كما حيدث عادة  -

وموازنة بني اعتبارات متنوعة، ومصاحل متداخلة بني       
األطراف املعنية بالعملية اإلصالحية؛ سواء كانـت       
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هذه األطراف من طاليب اإلصالح، أو من املخاطبـة         
بتحمل أعبائه أو قـسطًا منـها، أو كانـت هـي            

  .ح؟املستهدفة بعملية اإلصال
ولكن قبل الدخول يف حتليل الرؤيـة الـيت         
تضمنتها الوثيقتان لإلصالح السياسي قد يكون مـن   
املفيد أن نشري أوالً إىل اجلدل حول تعريف املقصود         
باتمع املدين يف السياق العريب من الناحيتني النظرية        

 هلـذا   األساسية األفكاروالواقعية، وعلى ذلك؛ فإن     
ية سوف نتناوهلا من خـالل      البحث وحماوره الرئيس  

  :اآليت
 املنازعة يف مصطلح اتمـع املـدين        -أوالً

  .ودوره يف السياق العريب
 أولوية اإلصالح الـسياسي وغيـاب       -ثانيا

  .اإلصالح األخالقي
 أهداف اإلصالح السياسي ووسـائل      -ثالثًا

  .حتقيقه
 مؤشرات اإلصـالح الـسياسي يف       -خامتة

املدين يف تطـوير هـذه      اإلطار العريب، ودور اتمع     
  .املؤشرات ومتابعتها يف الواقع

  
 املنازعة يف مفهوم اتمع املدين -أوالً

  وإشكالياته يف السياق العريب
 -نظرية وتطبيقية -مثة منازعة فكرية وعملية     

حول مفهوم اتمع املدين منـذ وروده إىل الـسياق    
العريب قبل حوايل عقدين من السنني؛ فقد انـشغلت         

اط الفكرية والسياسية واإلعالمية ذا املفهوم       األوس
وباجلدل حوله؛ وذلك سعيا للوقوف على مـضامينه        
اليت حيتويها، ومعرفة دالالته اليت يشري إليهـا علـى          
أرض الواقع االجتماعي يف هذا البلد أو ذاك؛ ومن مث          
معرفة الدور الذي ميكن أن يـسهم بـه يف عمليـة           

 العـريب يف خمتلـف      اإلصالح اليت حيتاجها العـامل    
  .اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ونظرا؛ ألن األصول الغربية هلذا املـصطلح       
جتعله ملتبسا ورمبا غامضا عند استعماله يف الـسياق         
العريب اإلسالمي؛ فقد انقسمت اآلراء بشدة بني عدد        

  :من االجتاهات منها
مفهـوم  " اتمع املـدين  "فريق ذهب إىل أن     

شري إىل جمموعة املؤسسات والتنظيمات اليت تستند       ي
إىل أسس مدنية اجتماعية من وضع البشر أنفـسهم؛       
أي إنه نقيض مباشر لكل ما هو ديين أو ذي مرجعية           

  .دينية
وفريق آخر ذهب إىل أنه يـشري إىل تلـك          
املؤسسات والتنظيمات الـيت تنبـع مـن اـال          

سـاس  االجتماعي، وتعمل لصاحله، أيـا كـان األ       
وأن هـذه   , الفلسفي الذي تقوم عليه؛ دينيا أو مدنيا      

 وضـع  -أيـضا –املؤسسات والتنظيمات تستهدف    
جمموعة من الكوابح والروادع اليت حتد من سـلطة         

. اتمع السياسي أو العسكري الذي متثلـه الدولـة        
وذا املعين يصبح اتمع املدين نقيضا ملا هو سياسي         

  .ا هو حكوميأو عسكري، أو لكل م
وذهب فريق ثالث إىل حتديد املقصود باتمع       
املدين من خالل عدد من املؤشرات اإلجرائية الـيت         
تصف مؤسساته ومنظماته وفاعلياته املختلفة، ومـن       

أن تلك املؤسسات واملنظمات    : هذه املؤشرات مثالً  
حتتل موقعا وسطًا بني العائلة؛ باعتبارهـا الوحـدة         

ض عليهـا البنيـان االجتمـاعي،    األساسية اليت ينه  
والنظام القيمي األخالقي يف اتمـع مـن جهـة،          
والدولة ومؤسساا وأجهزا البريوقراطية احلكوميـة     

  .من جهة أخرى
ومثلما انقـسمت اآلراء بـصدد تعريـف        

؛ تباينت املواقف من احلكم     "اتمع املدين "مضمون  
على وجود ما يصدقه من مؤسسات وتنظيمـات يف         

فالبعض أنكر وجوده بأي شكل     . قع االجتماعي الوا
من األشكال، وذهب إىل أنه إجناز حضاري غـريب         
حبت، وأن علينا استزراعه يف بالدنا وتنميته يف تربـة        
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. جمتمعاتنا، اليت مل تعرف ما يشبهه يف تارخيها الطويل        
بينما ذهب البعض اآلخر إىل أن هناك عديـدا مـن          

تصنيفها جمازا ضـمن    املؤسسات واهليئات اليت ميكن     
، وهي تضرب جبذورها يف أعمـاق       "اتمع املدين "

التاريخ العريب، ويف مقدمتـها املـساجد اجلامعـة،         
واألوقاف، واملدارس األهليـة، ومكاتـب حتفـيظ        
القرآن، والبيمارستانات ومشايف العـالج اـاين،       
وصور أخرى متعددة من أعمـال اخلـري واملنـافع          

  .)8(العمومية
ع أوساط النخب الفكرية والثقافيـة      ومل جتم 

والسياسية يف جمتمعاتنا العربية على مفهوم اتمـع        
 من حيث قبوله أو رفضه ابتداًء، ومل تتفـق          )9(املدين

أغلبية هذه النخب فيما بينها ال على مـضمونه وال          
على مقاصده وأهدافه؛ فالبعض ذهب إىل أن اتمع        

 وجودها؛ ومـن    املدين قرين الدميقراطية وعالمة على    
مث إذا أردنا حتقيق اإلصالح الدميقراطي فعلينا إفساح        
اال أمام تكوين وتطوير مؤسسات اتمع املـدين        
ومنظماته، ولكن البعض اآلخر رأى أن اتمع املدين        
هو باألسـاس أداة لتـصنيف القـوى والتيـارات          
السياسية؛ فهي إما حديثة ومستنرية، وإما تقليديـة        

حـسب  -عادية للتقدم، ويف مقدمتـها      وظالمية وم 
ووفقًـا هلـذا   .  التيارات والقوى اإلسالمية  -زعمهم

االستخدام جرى توظيف مفهوم اتمع املدين كأداة       
لتأجيج  الصراع الـسياسي الـداخلي يف بعـض          
اتمعات العربية واإلسالمية، بدالً من أن يكون أداة        
تستهدف املـشاركة يف اإلصـالح، ويف مواجهـة         

شكالت اليت تعاين منها قطاعات واسعة من مجاهري        امل
  .هذه اتمعات

املنـشود  " اتمع املدين "وبدالً من أن يكون     
مفهوما مبنيا على االنسجام والعمل املـشترك بـني         
اتمع والدولة سعى بعض الذين تبنوه يف جمتمعاتنـا         
إىل التركيز على ما يفيد اعتباره أداة ملواجهة الدولة،         

د من سيطرة نظام السوق على خمتلف جوانـب         واحل

احلياة االجتماعية، والقضاء على التكوينات التقليدية      
املوروثة باعتبارها سببا من أسباب التخلف، وعامالً       
من عوامل االستبداد والقهر، وحىت لتعميق اهلوة بني        
اتمع والدولة، وتقليص فرص منو جمـال مـشترك         

  .بينهما ملصلحتهما معا
وفيما يتعلق مبوضـوع    -نستخلص مما سبق    و
 أن اقتحام مفهوم اتمع املدين لثقافتنـا        -حبثنا هذا 

املعاصرة قد أسهم يف تعميق االنقسامات بني النخب        
الفكرية والسياسية والثقافية  املنادية باإلصـالح يف        
جمتمعاتنا العربية، وأن هذا االقتحام قد أشعل اجلدل        

اولة الكتـشاف أبعـاده     بشأنه لسنوات عدة، يف حم    
الفلسفية، وحمتوياته النظرية، ومقاصده االجتماعيـة      
والسياسية والثقافية انطالقًا من خلفياته التارخيية اليت       

  .ميزت نشأته يف التجربة األوروبية بوجه خاص
ولكن مبرور الوقت، ومع اتضاح تلك األبعاد       
واملضامني واملقاصد، وبفضل اخنراط أعداد متزايـدة       

عضاء النخبة الفكرية والثقافيـة ذات اخللفيـة        من أ 
اإلسالمية يف اجلدل املشار إليه؛ بدأت حـدة هـذا          
اجلدل تنخفض، وطفق الفرقاء يكتشفون أن مثة كثريا       
من جوانب االختالف فيما بينهم ال مربر هلـا، وأن          
مردها إىل مشاحات اصطالحية أكثر منـها قـضايا         

ن أعـدادا  مبدئية أو جوهرية، واألهم مـن ذلـك أ      
متزايدة أيضا من النخب ذات اخللفيات واملرجعيات       
العلمانية؛ بدأت تدرك أا قـد أخطـأت عنـدما          
صورت املؤسسات واملنظمات املوروثة على أا تقع       
مجلة وتفصيالً خارج نطاق احلقول الداللية ملفهـوم        

، وأنه على العكس من ذلك توجـد        "اتمع املدين "
 تلك املنظمات واملؤسـسات  صيغ وأمناط متعددة من 

املوروثة، تصب مباشرة يف االجتاه نفسه الذي يقصده        
أنصار مؤسسات اتمع املدين احلديث؛ بـل رمبـا         
تكون الصيغ احلديثة املستوردة أقل كفاءة يف اإلجناز،        
وأضعف قدرة على اكتساب الشرعية االجتماعية من       

ملبادئ تلك املوروثة، أو املستندة إىل منظومة القيم وا       
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 -يف الوقت نفـسه   -والتعاليم اإلسالمية، اليت تسهم     
  .يف تشكيل هوية اتمع، ويف ضبط سلوكياته

 :وما يهمنا التأكيد عليه هنا هو اآليت

حديث يف استخدامه   " اتمع املدين " إن مصطلح    -1
جمتمعاتنا، وهو شديد االرتباط بالتجربـة الغربيـة؛        

، وهو أكثر   )10(قراطيالسيما يف وجهها الليربايل الدمي    
التصاقًا بعملية تشكيل وعي املـواطن وحقوقـه يف         
التمتع حبياة مدنية حرة يف مواجهة النظام الكنـسي         
املستبد الذي خنق العلم، وأهـدر احلريـات، وأدان      
العقل، وحتالف مع سلطات الدولة يف قهر اتمـع،         

  .ويف إقصاء اجلماهري عن املشاركة السياسية
الً مفهوميا حدث نتيجـة ترمجـة        إن مثة إشكا   -2

مصطلح اتمع املدين إىل اللغة العربيـة؛ ذلـك ألن     
التعبري االصطالحي الذي تردد يف تـراث العـرب         
واملسلمني عرب تاريخ عالقام االجتماعية والسياسية      
والثقافية هو األخ، واألخوية، واإلخوان، واألهـل،       

سـية  وما شاكل ذلك، وكلها تعابري تعكس مسة أسا       
من مسات االنتماء اإلسالمي، أو الوالء العام لألمـة         
اإلسالمية؛ ومن مث؛ فإن خمتلف املمارسات العمليـة        

اليت تضاهيها ممارسات مفهوم اتمع     -هلذه املفاهيم   
 كانت تتـرجم    -املدين يف بعض جوانبها على األقل     

الشعور بالوحدة اليت توثق عرى الترابط بني خمتلـف     
 جهة، وبني خمتلف تكوينات األمـة      فئات اتمع من  

  .اإلسالمية من جهة أخرى
 إننا مع الـرأي القائـل بأنـه ال مـشاحة يف             -3

االصطالح، وعليه فال بأس من أن نستخدم مفهـوم         
مبـضمون يـشري إىل خـصوصية       " اتمع املـدين  "

املمارسات واملؤسسات واملقاصد اليت تعرب عنـه يف        
فهوم نقالً أعمـى    السياق العريب، ال أن ننقل هذا امل      

واملعرب عن خـصوصية    . مبضمونه الوافد من اخلارج   
  .جمتمعات أخرى

وأعتقد أن من مقتضيات قولنا إنه ال مشاحة        
يف االصطالح؛ أنه جيوز أن منأل املصطلح باملعىن الذي      

يعرب عما نرغب يف التعبري عنه، كما جيوز أيـضا أن           
، نستبدله مبصطلح آخر، حبيث يكون أكثر منه دقـة        

وأكرب مقدرة على مساعدتنا يف الفهـم والتحليـل         
  .والتقييم أيضا

 إن املقارنة بني اتمع املدين مبؤسساته احلديثـة،    -4
واتمع األهلي مبؤسساته التقليدية املوروثة؛ ال تعين       
أننا ندعو إىل استبدال حتمي للمؤسسات املوروثـة        
باملؤسسات احلديثة، أو أن نرفض احلديثـة فقـط          

ا موصوفة ذه الصفة، وخاصة أن املؤسـسات     لكو
والصيغ التقليدية للعمل األهلي أو املدين اليت قامـت         

، أو االنتماء إىل طائفـة      "العصبية"على أساس فكرة    
مهنية أو حرفية أو جهوية؛ هذه املؤسسات خضعت        
يف معظم احلاالت لـتغريات جوهريـة يف أدائهـا          

صـورة  لوظائفها؛ فقد كانت تـشكل يف جمملـها         
للتوحد القائم على الوالء لألمة، واإلميان بعقيـدا،        

أما يف الوقت احلاضـر،     . وااللتزام بأهدافها اجلماعية  
ويف ظل الدولة القطريـة الـيت رمسـت حـدودها           
السياسات االستعمارية أكثر مما رمستـها املـصاحل        
الوطنية أو القومية؛ فإن قيام تلك املؤسسات علـى         

فئوية أو حرفية قد يقودها إىل      أسس طائفية مهنية أو     
العمل يف خدمة أغراض أخـرى ختـدم التجزئـة          
واحلروب األهلية والتفكك االجتماعي، وال ختـدم       
بالضرورة مبدأ الوحدة، أو مبدأ اإلصالح االجتماعي       
الشامل؛ وهو املبدأ الذي خدمته من قبل يف سـياق          

  .اجتماعي وسياسي خمتلف
بالـدالالت   مثة اجتاهات متعـددة للتعريـف        -5

السياسية اليت يشري إليها مفهوم اتمع املدين، وهـي      
تدور حول توصيف حالة اتمع يف عالقته بالدولة،        

  .ومدى متتعه بقدر من االستقاللية النسبية جتاهها
جمال للحرية أو االستقالل    "البعض يعرفه بأنه    

جمـال  "، والبعض  يعرفـه بأنـه      "النسيب عن الدولة  
 الظروف الـيت تكفـل احليـاة        يشتمل على كافة  

االجتماعية اجليدة، ويكـوِن النـاس فيـه شـكالً          
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، وآخرون  "يتواصلون من خالله، ويرتبطون ببعضهم    
إنه جمال للتفاعل اإلجيايب ما بني الدولة من        : "يقولون

جهة، واال العام مبا يضمه من تنظيمات طوعية من         
جهة أخرى، والسوق مبا يـشمله مـن احتـادات          

  .)11("خاصة من جهة ثالثةوشركات 
ويرى فريـق آخـر أن للمجتمـع املـدين          

األول يتصوره قطاعا من اتمع األوسع،      : مفهومني
االسـتقالل  : ويضع له خصائص أو مواصفات مثل     

النسيب عن اال احلكومي، وأنه غري هادف للـربح،   
ويتمتع بوضع قانوين منظم، ويقـوم علـى أسـاس        

 يتصور مفهـوم اتمـع      واالجتاه الثاين . إخل..طوعي
املدين على أنه حالة للمجتمع األوسع ذاته، ولـيس         
قطاعا منه فقط، وأن صفة املدنية فيه تفترض حضور         
الفرد وقبوله الطوعي احلـر للمـشاركة يف اختـاذ          
القرارات اليت تتعلق مبستويات خمتلفة مـن احليـاة         

ه العامة، انطالقًا من قناعاته الذاتية، وليس من التزامات       
وطبقًا هلذا التصور؛ فإن اتمع     . )12(القبلية أو الدينية  

املدين يشري إىل منظومة من العالقات الـيت حتكـم          
  .احلركة الكلية للمجتمع وعالقاته

وأيا كان األمر فقد بادر اتمع املدين العريب        
إىل طرح رؤى إصالحية تستهدف بلـورة مطالـب    

مبا يف ذلك اإلصالح اتمع وآماله يف التغيري املنشود،      
السياسي الذي يضمن حقوق اإلنسان واملـواطن يف        

وجاءت تلك املبادرات عرب عديـد      . جمتمعاتنا العربية 
من املنظمات واهليئات على اخـتالف مرجعياـا        

 كما 2004اإلسالمية والعلمانية خالل العام املاضي  
أشرنا آنفًا، وكـان منـها مبـادريت اإلسـكندرية          

  .وبريوت
  
أولوية اإلصالح السياسي من -اثاني 

  منظور اتمع املدين العريب
علـى  -تعطي منظمات اتمع املدين العريب      

 اإلصـالح  -اختالف توجهاا الفكرية والـسياسية    

السياسي األسبقية األوىل على ما عداه من جوانـب         
أخرى لإلصالح، مبا يف ذلك اإلصالح االقتصادي،       

اكمة على أن األسبقية    بينما تؤكد أغلبية األنظمة احل    
األوىل جيب أن تعطى لإلصالح االقتصادي، ويذهب       
آخرون من أنصار اتمع املـدين إىل أن األولويـة          

. األوىل جيب أن تعطى ملا يسمونه اإلصالح الـديين        
وسنتابع هنا حجج القـائلني بأولويـة الـسياسي،         
والقائلني بأولوية الديين واألخالقي؛ حيث إـم يف        

  .  يعربون عن رؤى منسوبة إىل اتمع املديناحلالتني
   ملاذا اإلصالح السياسي أوالً؟-1

إن مبادرات اإلصالح عامة،  وتلـك الـيت         
صدرت عن منظمات اتمع املدين خاصة؛ تتـضمن      
خمتلف اجلوانب اليت حتتاج إىل اإلصالح ابتداًء مـن         
اجلانب السياسي، مـرورا باجلوانـب االقتـصادية        

ثقافية والتعليمية والقانونيـة واإلداريـة،      والدينية وال 
وهذا هو ما جنده يف وثيقيت اإلسكندرية وبريوت حمل         

  .اهتمامنا هنا
ففي وثيقة اإلسـكندرية أتـى اإلصـالح        
السياسي يف مقدمة مطالب اإلصالح، وعرفته الوثيقة       

مجيع اخلطوات املباشرة وغري املباشرة اليت يقع       : "بأنه
ق كـل مـن احلكومـات       عبء القيام ا على عات    

واتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص، وذلـك       
للسري باتمعات والدول العربية قدما ويف غري إبطاء        
أو تردد وبشكل ملموس؛ يف طريـق بنـاء نظـم           

  ".دميقراطية
: أما وثيقة بريوت؛ فقد أكـدت علـى أن        

املدخل السليم لإلصالح إذا شـاءت احلكومـات        "
قة من خطر االيار والتحلل والفقر      العربية إنقاذ املنط  

وتفشي الفـساد الـسياسي واألخالقـي واملـايل         
واإلرهاب والتطـرف، أو خطـر يئـة شـعوا          

إطـالق  : لالستعمار بطلب اإلنقاذ من اخلارج هـو      
احلريات، وإعـادة االعتبـار ملبـادرات الـداخل         
لإلصالح، واالعتذار لشهدائها وضحاياها، والشروع     
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ح بـدالً مـن احلـديث املنـاور      العملي يف اإلصال  
  .)13("عنه

وإذا كانت مشكلة األولوية تطـرح سـؤال    
البداية؛ فإا ترتبط يف الوقت نفسه باخللفية الفكرية        
الختيارات أصحاا، باعتبار وجود جانـب أصـيل    
وأساسي يف اإلصالح تعود إليـه بقيـة اجلوانـب          
األخرى، بالنظر إليها كجوانـب اعتباريـة؛ أي إن         

تشبه اإلشكالية الفلـسفية    "أولوية اإلصالح   مسألة  
الشهرية يف التمييز بني الوجود األصـيل، واملاهيـة         

إا تظهر أن اإلصالح األول الذي نبـدأ        . االعتبارية
به هو األصيل، بينما اإلصالحات األخرى توابع لـه        

وال يعين هذا األمر أن جوانب اإلصـالح        ". ولواحق
ة؛ بل هي يف الواقـع      املتعددة منفصلة أو غري متداخل    

شديدة االتصال واالرتباط، ولكن السؤال من أيـن        
  .نبدأ خيضع لفهم كل فريق من الداعني لإلصالح

ولكن هل أسبقية اإلصالح السياسي كمـا       
تتصوره منظمات اتمع املدين العريب تلغي إمكانيـة        
أن جتري عملية اإلصالح على التـوازي يف خمتلـف    

ومنـها  -صالح املتداولـة   اجلوانب؟ إن مبادرات اإل   
 تكشف عن وجـود     -مبادرتا اإلسكندرية وبريوت  

واألكثر من  . نزعة يف هذا االجتاه الترتييب ال املتوازي      
ذلك هو أن السجاالت الفكرية حول األولويات قد        
ذهبت إىل االختيار الذي يغلب جانبا حمددا على ما         

وتراوحت األولويات بني البداية باإلصـالح      . عداه
ياسي، أو باإلصــالح الـديين أو باإلصــالح  الـس 

  .االقتصادي
وبتدقيق النظر يف حجج القـائلني بأولويـة        
اإلصالح السياسي؛ يتضح أم ينطلقـون مـن أن         
الفراغ السياسي احلاصل هو جوهر األزمة اليت متر ا         

شعوبا وحكومات؛ ومن مث فـإن      -اتمعات العربية   
اكمة عن إدارة   املشكلة األساسية هي عجز النظم احل     

جمتمعاا، وقيادا حنو أهـداف احلريـة والرخـاء         
والتنمية، وتكافؤ الفرص واحترام حقوق اإلنـسان،       

. والشعور بالكرامة وضمان املكانة للدولة واملنطقـة      
وبسبب هذه األنظمة احندر السفه الـسياسي ـذه         
املنطقة إىل مـدارك التخلـف والـضياع واليـأس         

ذه اآلثار املؤملـة لفـساد      واإلرهاب؛ بل تفاقمت ه   
النظم احلاكمة وعجزها عن تقدمي مـربر وجودهـا         
وانعدام أي أساس لشرعيتها؛ إىل احلد الذي أدى إىل         

وتعلم هذه األنظمة   . تعرض األوطان للمهانة والغزو   
علم اليقني أا هي املستهدفة باإلصـالح يف املقـام          
األول، وهلذا حتاول اإلفالت واهلـروب إىل األمـام         

إثارة أولويات أخرى لإلصالح، وخباصـة حتـت        ب
دعوى حماربة اإلرهاب، أو يف اجلانب االقتـصادي        
الذي جتده ميدانا خصبا ملمارسة مزيد من أعمـال          

  .الفساد واإلهلاء وإضاعة الوقت
وعلى عكس ما تذهب إليه النظم احلاكمـة        
وما يؤكده منظروها؛ يرى أنصار اتمـع املـدين         

 السياسي والدستوري على وجه     العريب أن اإلصالح  
اخلصوص هو قاطرة عملية التغـيري، وأن اإلصـالح        
سيبقى مرنا بقضية الدميقراطية، وأن الذين حياولون       
التملص من هذه احلقيقة واملراوغة فيها إمنا يهـدرون     
وقتا مثينا، وأن جتارب األمم والشعوب تؤكد على أن         

 بعـض   اإلصالح ليس حتوالً تكنولوجيـا يقـوده      
وإذا كان األمـر    . التكنوقراط، ولكنه عملية سياسية   

كذلك فإن القيادات املمسكة مبقاليد السلطة البد أن        
يطاهلا اإلصالح، وال بد أن تدفع القسط األوفر مـن       

  .فاتورة هذا اإلصالح كجزء من مسار طويل
    ملاذا اإلصالح الديين أوالً؟-2

مثة أصوات أخرى تنتمي بشكل أو بآخر إىل        
اتمع املدين العريب، وغري حمسوبة علـى األنظمـة         
احلاكمة، تذهب إىل أن أولوية اإلصالح األويل جيب        

وحجتهم يف ذلك هي أن     . أن تعطى للجانب الديين   
العقلية التقليدية املوجودة عند النـاس ال تقبـل أي          
إصالح سياسي قبل أن يـتم إصـالح تـصوراا          

نيـة، وأذاعهـا    وأفكارها اليت أسستها املعرفـة الدي     
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اخلطاب الديين، الذي حيتاج هو اآلخر إىل اإلصالح        
ويضربون على ذلك بعض    . )14(من جوانب متعددة  

األمثلة من أبواب الفقه اإلسالمي، ويرون أا حتتاج        
  :إىل تغيري، ومنها مثالً

حسب -وهو باب ": سد الذرائع" باب -أ
 يعين حالة الطوارئ واألحكام -املعىن السياسي

  .يةالعرف
درء املفاسد خـري    " باب آخر هو باب      -ب

ويرون أن هذا الباب حولنـا إىل       ". من جلب املنافع  
جبناء وبلداء وكساىل، احنصرت عالقتنـا بالدولـة        
واحلياة إىل درء مفاسد دون جر منـافع، رغـم أن           
قانون الوجود قائم على املفاسد واملنافع معا، علـى         

يعين نفـي اآلخـر     اخلري والشر معا، ونفي أحدمها      
�ِت       [: يقـول تعـاىل   . حتماْ��ٍ& َذاِ#َ"�ُ! اْ�َ�'ْ�َ ()�ُآ

�نَ       ��ُ,َ�ْ-ُ �� ]َو8ُ�ْ�َ�ُآ7 ِ��4�56 َوا3َ�ْْ�ِ� 2ِْ�َ.ً! َوِإَ�ْ�َ.
 ). 35: األنبياء(

كل قرض جر منفعـة     " باب ثالث هو     -ج
، وبـالغوا   "املنفعـة "تشددوا فيه بتعريف    ". فهو ربا 

 وقرنوه بقواعـد أخـرى يف       ،"الربا"بتوسيع حدود   
تبديل الذهب بالذهب والفضة بالفـضة والقمـح        
بالقمح، حىت صارت املعامالت يف األسواق التجارية       

  .بالغة الصعوبة والتعقيد
 باب رابع هو باب التساهل يف رواية -د

  .األحاديث الضعيفة يف جمال الترغيب والترهيب
 باب خامس خطري ومهم هـو بـاب         -هـ

َوَش��ِوْرُه7ْ  [:  تعاىل آمرا نبيه الكرمي    قال". الشورى"

، مث قرن الـشورى  )159: آل عمران (]�2ِ اَ;ْ��ِ 
َوا�5ِ<یَ> [: مع الصالة ليدل على أمهيتها يف قوله تعاىل     

�ُ�ُه7ْ    ����8َ5Aَة َوَأْ���ُ��ا ا�����Bَ7ْ َوَأCِ4�َ����ا ِ�ُ��َ�َ���اْ�
�نَ �������ُه7ْ ُی.ِ'ُ"����.َBَْرَز �������َ.7ْCُ َو5��ِ�����ْ�َرى َ����� ]ُش

ومع ذلك جعلوا الشورى للحاكم     ). 38: الشورى(
العادل الفقيه معلمة غري ملزمة؛ أي إم حولـوه إىل          

  .ديكتاتور، ليس يف الشرع ما يلزِمه بآراء اآلخرين

األمـر بـاملعروف    " باب آخر هو باب      -و
؛ وهو ما نعرفه اليوم باسم حماربة       "والنهي عن املنكر  

عوها بيـد احلـاكم     هذه املهمة اخلطرية وض   . الفساد
وأسندوها إىل الدولة، يف الوقت الذي يعلم اجلميـع         
أن الدولة، مبا لديها من أموال وجيش وأمن وشرطة         
وسلطة؛ هي األحوج من غريها ألن تؤمر باملعروف        

  .وتنهى عن املنكر
وخيلص أنصار هذا الرأي إىل أنه ال حاجة إىل     

. إصالح سياسي، وال إىل مؤسسات جمتمـع مـدين        
فمجالس الشعب ودور اإلفتاء والنقابات واالحتادات      

ويؤكدون على أننـا   . واملنتديات والصحف موجودة  
حباجة، أوالً، إىل إصالح فكري وديين وثقايف، وإىل        "

خلق اإلبداع الفقهي املتجدد لتفعيل ما عندنا مـن         
  ".مؤسسات موجودة

صحيح أن مبادرات اتمع املدين لإلصـالح     
ية إصالح اخلطاب الديين، ولكنـها      مل تغفل عن أمه   

أكدت دوما على أن اإلطار العام لكافـة جوانـب          
اإلصالح هو اإلطار السياسي وفقًا لربنامج إجرائـي        

أما الرأي القائل بأولوية اإلصـالح      . جيب االلتزام به  
الديين فلم حيظ بقبول واسع حىت اآلن على األقـل          
حىت من جانب منظمات ومجاعـات ذات خلفيـة         

مية، وتعمل يف ميدان اتمع املدين منذ عقـود         إسال
  . طويلة

إصالح :  غياب اإلصالح األخالقي-3

  سياسي بال مضمون أخالقي
فيما عدا إشارات عامة إىل أمهيـة إصـالح         
اخلطاب الديين؛ مل حتفل وثيقتا اإلسكندرية وبريوت       
باجلانب األخالقي يف اإلصالح املنشود، وخباصة يف        

باإلصالح السياسي موضوع اهتمامنا    أبعاده املرتبطة   
يف هذا البحث، بل إن اخلط األساسي يف الـوثيقتني          
هو ميش كل ما له صلة مبصادر التكوين الروحـي       
واألخالقي والقيمي والديين للمجتمع العريب علـى       

ويف تصورنا أن إسقاط هذا اجلانـب       . وجه التحديد 
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من مبادرات اتمع املدين بصفة عامة، ومن تلـك         
املتعلقة باإلصالح السياسي بصفة خاصة؛ يعترب أحد       
أهم مواضع اخللل يف هذه املبـادرات، وحجتنـا يف          
ذلك هي أن أحد النقاط اليت حتظى بشبه اتفاق بـني     
املشاركني يف املناقشات النظرية املتعمقة خبـصوص       
مفهوم اتمع املدين عامليا وحمليا هي تعددية أبعـاده،   

ديين أو الروحي واألخالقي، كأحـد      ومشوهلا للبعد ال  
املصادر املكونة له على املستوى املعريف، باعتبـار أن         

العقـل،  (القدرات البـشرية األساسـية الـثالث        
تستوجب ترمجة عملية هلـا يف      ) واملصلحة، والعاطفة 

الواقع االجتماعي، حىت ميكن تفعيلها يف هذا الواقع،        
طاع اخلاص  وتأيت الدولة لتعرب عن منطق العقل، والق      

عن املصلحة، أما اتمع املدين فيأيت للتعـبري عـن          
اجلانب الروحي والعاطفي وما يضمن التماسك بني       

  .)15(مكونات اتمع  واحملافظة على هويته
وما كان ينبغي أن تغفل املبادرتان عن هـذا         
اجلانب احليوي يف سياق جمتمعنا العريب، وخاصة بعد        

صالح إىل مرحلـة  أن وصل اجلدل الفكري حول اإل    
مل نعد فيها حباجة إىل مزيد من احلديث عن ثالثـة           

  :أمور أساسية هي
 لسنا يف حاجة ملزيد من توصيف علل -1

الواقع وتشريح مشكالته وتشخيص أمراضه، 
ناهيك عن الشكوى من هذا الواقع؛ فجمهور 

 يعرفون علل -وليست النخبة فقط-الناس 
له، جمتمعهم كما يعرف األعرايب علة مج

ويرددوا، وال ميلون من تكرارها حىت حفظها 
وال يكاد أحد خيتلف حول أن جمتمعنا . اجلميع

 يعاين من ثالث علل -والعريب عامة-املصري 
االستبداد : كربى مترابطة ومتزامنة هي

السياسي، والفساد الفردي واهليكلي، والتحلل 
  .االجتماعي

 لسنا يف حاجة ملزيد من تزكيـة املـدخل          -2
لسياسي لإلصالح، وإن كنا يف أمس حاجة إىل     ا

وضع حزمة اإلجراءات العملية اليت تترمجه على       
إطالق احلريات، إلغاء القـوانني     (أرض الواقع   

واحملاكم االستثنائية،صيانة حقـوق اإلنـسان،      
، ...)وإقرار التعددية السياسية، وتداول السلطة    

ووضع برامج تفصيلية ذات طابع إجرائي عملي       
كـذلك  . ة تنفيذ هذا اإلصالح السياسي    لكيفي

لسنا يف حاجة إىل  اإلحلاح كثريا على منهجية         
التغيري من أعلى، أو ما يسمى يف أدبيات التغيري         

الـذي يـأيت    " باإلصالح الصريح "االجتماعي  
دوما بقرارات أو بقوانني تـصدرها الـسلطة        

  .وتعهد بتنفيذها إىل اجلهاز البريوقراطي للدولة
 حاجة كذلك إىل التأكيد كـثريا        لسنا يف  -3

على أن الدعوة لإلصالح هلا تاريخ طويـل يف         
بالدنا، وأن من العبث ربطها باملبادرات الـيت        
تقتحمنا من اخلارج، كما أن تأرخيها بالتوقيت       
الذي طرحت فيه املبادرات اخلارجية هو العبث       

وإذا اقتصرنا فقط على التاريخ احلـديث       . ذاته
اإلصالح وحركات اإلصالح   فسنجد أن أفكار    

وسياسات اإلصالح يكاد يبلغ عمرها قرنني من       
الزمان، وإن كانت مل تبلـغ مـن مقاصـدها          
وأهدافها إال القليل، بفعـل عوامـل داخليـة         
وأخرى خارجية؛ باتت هي األخرى معلومـة       
بالقدر الذي يدعونا إىل االنتقال مباشرة إىل أن        

عزيـز  خنطو خطوات جادة إىل األمام من أجل ت  
  .عملية اإلصالح وتفعيلها يف الواقع

لقد حظيت خمتلـف مـداخل اإلصـالح        
السياسي واالقتصادي والقانوين مبا تـستحقه مـن        
االهتمام النظري والفكـري، ومل تغـب مـداخل         
اإلصالح الثقايف واالجتماعي عن أجنـدة الفكـر        
اإلصالحي أيضا وإن مل تنل القدر الكايف من اجلدل         

ارات الفكرية األساسية؛ رمبا حتاشـيا   واحلوار بني التي  
ملا يولده اجلدل يف مثل هذه املوضوعات من توسـيع      
شقة اخلالف فيما بني املتحاورين؛ كـل حـسب          
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. املرجعية اليت يؤمن ا وينطلق منها وحيتكم إليهـا        
وهذا هو بالضبط ما يستحق مزيـدا مـن البحـث     

م والتفكري من أجل التوصل إىل حتقيق توافق وطين عا        
  . بشأن القضايا اليت يثريها

ولكن مثة بعدا يكاد أن يكون غائبا غيابا تاما         
عن أطروحات اإلصالح وبراجمـه ومنـها وثيقتـا         

لقـد  . املدخل األخالقي اإلسكندرية وبريوت؛ وهو    
تصورا ثريـا للمناقـشة     " وثيقة اإلسكندرية "قدمت  

حول خمتلف جوانب اإلصالح ومداخلـه وكيفيـة        
كذلك فعلت وثيقة املنتدى املدين األول يف       تطبيقه، و 

بريوت، ولكن أيا من الوثيقتني مل تأت من قريب أو          
مبعنـاه  -من بعيد على ذكر حالة التدهور األخالقي        

 ومل تلحظ الصلة القوية بـني       -الواسع الذي سنبينه  
هذا اجلانب وغريه من جوانب العملية اإلصـالحية،        

ط ضروري والزم   باعتبار أن اإلصالح األخالقي شر    
إلدراك النجاح يف عملية اإلصالح ذاا يف أي بعـد          

كذلك مل تلحظ املبادرات اخلارجية هذا      . من أبعادها 
وهذا بالتحديد  . البعد، وهو أمر متوقع على أي حال      

هو ما أود لفت النظر إليه وإعطـاءه األمهيـة الـيت      
يستحقها، واألولوية اليت تكافئ تلك األمهية علـى        

وسـأبدأ أوالً   . ستويات النظرية والتطبيقيـة   كافة امل 
بتوضيح املقصود باإلصالح األخالقـي يف الـسياق        
العام للعملية اإلصالحية، مث أبني ثانيا أهـم آليـات          
حتقيقه وضرورات ارتباطـه بغـريه مـن مـداخل          
اإلصالح؛ سواء كانت تربوية أو ثقافية أو سياسية،        

  .أو اقتصادية، أو تشريعية
  الح األخالقي  مفهوم اإلص-أ

–مثة معىن ضيق لإلصالح األخالقي يقصره 
 على كيفية تقومي السلوك الفردي حىت ينضبط -عادة

وفقًا ملنظومات من القيم واملعايري املستمدة من 
ومثة . ثوابت اتمع ومرجعيته العليا اليت يؤمن ا

معىن واسع هلذا اإلصالح يقوم على أساس إحياء 
واملبادئ اإلسالمية اليت حتض وتفعيل منظومة القيم 

. )16(على مكارم األخالق وفضائل األعمال
واإلصالح ذا املعىن األخري ميتد إىل البحث يف 
كيفية إعادة التوازن والفاعلية إىل منظومات القيم 

. واملعايري الفردية واجلماعية السائدة يف اتمع
اإلصالح األخالقي ذا املعىن يفترض وجود خلل 

يف تلك املنظومات على مستوى غالبية األفراد جسيم 
واألسر واجلماعات والتكوينات االجتماعية واملهنية 
والسياسية والثقافية، ويفترض كذلك أن القدرات 
املهنية واملهارات احلياتية واآلداب املدنية السائدة هي 
يف أدىن درجات فعاليتها، وأبعد ما تكون عن احترام 

لكربى اليت جيب احترامها يف التوجهات املعيارية ا
كل جانب من جوانب احلياة اخلاصة والعامة يف 

وهذا هو بالضبط ما نلمسه مجيعا، وتزيد . اتمع
  .الشكوى منه يوما بعد يوم

اإلصالح األخالقي ذا املعىن الواسع يعىن 
بتقييم وتقومي السلوك اإلنساين من منظور صواب 

دم جوازها، وهل األفعال أو خطئها، جوازها أو ع
هي خرية طيبة أم شريرة وفاسدة، ويعتمد أول ما 
يعتمد على قوة الوازع الداخلي، إىل جانب املناخ 

. إخل...املالئم والقانون العادل واملؤسسات الفاعلية
ويدعونا اإلصالح األخالقي أيضا لالهتمام بكيفية 
معاجلة أسباب ومظاهر اخللل القيمي واملعياري على 

لسلوكيات واآلداب املدنية واألخالقيات مستوى ا
العملية واملهنية والطبائع اإلنسانية، وهو ما يبدو فيما 

على تلك " التحلل االجتماعي"ميكن تسميته 
وذا املعىن يكون اإلصالح . املستويات كلها

األخالقي مبثابة القاعدة الصلبة اليت يرتكز عليها 
اإلصالح السياسي بوجه خاص، واإلصالح 

  .الجتماعي واالقتصادي بوجه عاما
 التحلل االجتماعي واإلصالح -ب

  :األخالقي
إذن هو املقابل املنطقي " اإلصالح األخالقي"

، الذي تتجلى مظاهره يف "للتحلل االجتماعي"
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اجلوانب السياسية واالقتصادية والقانونية والتربوية 
، تكون "التحلل االجتماعي"ويف ظل . والثقافية

 جمموعات -وحىت تطلعات-كيات تصرفات وسلو
كبرية من األفراد واجلماعات والتكوينات املهنية؛ 

املعلنة -حمكومة مبنظومات من القيم واملعايري السلبية 
 اليت تتشكل من مفردات وسلوكيات -وغري املعلنة

سلبية شائعة يف أغلب بالدنا العربية، وتعرقل كافة 
ومن حماوالت اإلصالح السياسي وغري السياسي، 

  :أمهها
  . النفاق والكذب وإخالف الوعد-
  . الرشوة واحملسوبية واالختالس والنصب-
  . التسيب واإلمهال والالمباالة-
 ضعف امليول حنو املشاركة واملبادرة -

  .واالهتمام بالشأن العام
  . غلبة الرتعة املادية واالستهالك التريف-
  . زيادة معدالت اجلرمية والعنف-
  .صلحة العامة ضمور معىن امل-
 -وأحيانا رغبام- اخنفاض قدرات البشر  -

  .على العمل املنتج النافع
 يف -يف توزيع الدخل( اختالل ميزان العدالة -

   ...).- يف توفري فرص العمل-تطبيق القانون
 احنراف الفنون واآلداب عن مقاصدها النبيلة -

إىل التركيز على غرائز اجلنس واللذة والتفكري 
  ... .يفاخلرا

إن قائمة مؤشرات التحلل االجتماعي طويلة 
ومعروفة يف أغلبها، وميكن التعبري عنها بكلمة واحدة 

، "اإلفساد"أو " الفساد"مثقلة باملعاين السلبية وهي 
". اإلصالح"أو "الصالح" الذي هو باملناسبة عكس

وما نود التأكيد عليه هنا هو أا متثل قامسا مشتركًا 
لف اجلوانب اليت تتجه إليها جهود أعظم بني خمت

اإلصالح، وال تكاد تغيب عن جانب واحد منها؛ 
األمر الذي يعين أا واقعة أيضا يف صميم أي عملية 
إصالحية مبتغاة، وأن اإلصالح األخالقي جيب أن 

" دعوة إىل مكارم األخالق " ينظر إليه ال باعتباره 
باعتباره  وإمنا -وهذا حبد ذاته ليس بالقليل-فحسب 

قامسا مشتركًا أعظم بني خمتلف مداخل العملية 
اإلصالحية، وشرطًا ضروريا والزما لنجاحها يف 

ولو افترضنا جدالً أننا أفلحنا يف إجناز . الواقع
اإلصالح السياسي واالقتصادي والتشريعي على 
النحو الذي تطالب به القوى والتيارات الوطنية 

الح يف بلدنا، مع بقاء واإلسالمية املطالبة باإلص
األوضاع على ما هي عليه يف اجلوانب األخالقية 
السائدة؛ فإن إمكانية تفعيل برامج اإلصالح يف تلك 
اجلوانب وجناحها يف الواقع قليلة، وستكون فرصتها 

  .يف حتقيق مقاصدها حمدودة
ماذا سيحدث مثالً لو استجابت السلطة ملطالب 

اكة مع مؤسسات اإلصالح السياسي يف إطار الشر
كما يطمح واضعو وثيقة -اتمع املدين 

 من اإلصالح الدستوري والتشريعي، -اإلسكندرية
وإطالق حريات التعبري وتكوين األحزاب 

إخل، ولكن بقي الكذب والنفاق، ...واجلمعيات
واستمرت األثرة واألنانية، وظلت الرشوة واحملسوبية 

 على أرض السلوك الفعلي" قوانني" هي اليت تشكل 
الواقع؟ ترى هل سيكون لإلصالح السياسي أي 
معىن على فرض إقراره يف القوانني واللوائح والنظم 
واملؤسسات؟ وقل مثل ذلك يف شأن بقية جوانب أو 

  .  مداخل العملية اإلصالحية املنشودة
ولكن مثة أسئلة مهمة ميكن أن تثار بصدد 
عملية اإلصالح األخالقي، وارتباطها مبداخل 

من أين تبدأ عملية : فمثالً. اإلصالح األخرى
اإلصالح األخالقي؟ ووفقًا ألي مرجعية معرفية؟ 
وهل الفساد األخالقي هو سبب التحلل االجتماعي 
فنعطي األولوية األوىل لعمليات التنشئة والتربية؟  أم 
أن التحلل االجتماعي باملعىن الذي أوردناه هو 

ويف هذه . لصاحلةالسبب يف البعد عن األخالقيات ا
احلالة علينا أن نعطي األولوية األوىل لالرتقاء 
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مبستويات األداء وااللتزام املهين واملدين؟ أم أن األمر 
ال يعدو أن يكون مزجيا من هذين التصورين معا، 

  وإن بنسب متباينة من مكان آلخر ومن زمن لزمن؟
إن مثل هذه التساؤالت حتتاج إىل كثري من 

ناقشة، حىت ميكن التوصل إىل توافق فكري احلوار وامل
حول اإلجابات املتصورة بشأا، وهو ما ال يتسع له 

وما نود التأكيد عليه جمددا هو أن إدماج . اال هنا
اإلصالح األخالقي يف خمتلف املداخل اإلصالحية 
السياسية واالقتصادية والتشريعية والثقافية 

ونه ستظل واالجتماعية أمر ضروري والزم، وبد
كافة التصورات واألفكار اإلصالحية لتلك املداخل 
مفتقرة لواحدة من أهم ضمانات النجاح والفاعلية 
التطبيقية، وهي ضمانة الوازع الذايت واحترام 
التوجهات املعيارية واألخالقية الكربى اليت حتفظ 

  .متاسك اتمع، وتشكل املناخ املالئم لتطوره
 إدماج األخالق يف ومهما كانت صعوبة عملية

مداخل اإلصالح املختلفة عامة، ويف اإلصالح 
السياسي خاصة لكون السياسة يف تعريفها الوضعي 
وممارساا العملية ال تعرف األخالق إال قليالً؛ رغم 
ذلك فإن عملية اإلدماج هذه تستحق ما سيبذل فيها 

 شرط -كما قلنا-من اجلهد والوقت طاملا أا 
  . جاح اإلصالح وإدراك مقاصدهضروري والزم لن

  ج ـ مداخل اإلصالح األخالقي
ما الذي ميكن عمله حىت نعزز عملية اإلصالح 
السياسي يف بالدنا؟ مل تطرح مبادرات اتمع املدين 

. )17(هذا السؤال من اجلانب األخالقي أو الديين
وأعتقد أن هذا هو السؤال األكثر أمهية من بني 

 يف أي حديث عن اإلصالح؛ األسئلة اليت تثار عادة
بل ميكن أن نغامر بالقول أن العمل يف اإلصالح 
األخالقي أيسر من احلديث النظري عنه خبالف 

وقد يرجع ذلك . احلال مع أغلبية املداخل اإلصالحية
حمل إمجاع أو توافق " األخالق"إىل أن مبحث 

فكري كبري بني خمتلف التوجهات الفكرية، وهو 

 سواء كانوا من -هكذا يفترضأو -مطلب اجلميع 
كما أن مسئولية . أهل السلطة أو من أهل املعارضة

القيام به تقع على عاتق اجلميع من األفراد 
واملؤسسات األهلية واحلكومية، وتشمل خمتلف 
املستويات من قمة اتمع وأعلى هرم السلطة 

  .واملسئولية إىل القاعدة العريضة من مجهور املواطنني
 بعض األفكار حول بعض املداخل وفيما يلي

املقترحة لتفعيل اإلصالح األخالقي، وربطه يف 
  :الوقت نفسه مبداخل اإلصالح األخرى 

  املدخل التربوي التعليمي �
يرتكز هذا املدخل على الدور الكبري الذي تقوم 
به مؤسسات التربية والتعليم يف بناء العقليات وتوجيه 

ل هذه ومن خال. السلوك الفردي واجلماعي
املؤسسات ميكن أن نغرس يف عقول الناشئة واألجيال 
اجلديدة منظومة القيم واملبادئ واملعايري اليت حتقق 

وإذا كانت الربامج . اإلصالح األخالقي املرغوب
التربوية ـ يف وضعها احلايل ـ تفتقر إىل املضمون 
األخالقي املرغوب؛ فمن الضروري تطوير املناهج 

 الترفيهية والتربوية الصفية الدراسية واألنشطة
والالصفية يف هذا االجتاه الذي يؤكد على القيم 

. واملعايري اإلجيابية، ويرفع من شأا فرديا ومؤسسيا
وتقع مسئوليات إجناز هذه املهمة التطويرية يف مناهج 
التربية والتعليم على اهليئات واملراكز التربوية 

ضا على املفكرين والتعليمية احلكومية، كما تقع أي
 .ودعاة اإلصالح وصانعي الرأي وقادة اتمع املدين

  .املدخل الثقايف اإلعالمي �
نظرا لضعف اخلطاب الثقايف الذي تبثه وسائل 
اإلعالم فيما يتعلق باملضامني األخالقية اإلصالحية 
باملعىن السابق شرحه؛ فإن املطلوب وفقًا هلذا املدخل 

 إعالمي يركز على هو صياغة ونشر خطاب ثقايف
تلك املعاين الغائبة، ويهدف إىل بناء صورة ذهنية 
صحيحة وواقعية عن القيم واملعايري األخالقية 

ولتيسري مهمة وسائل . الواجب احترامها وااللتزام ا
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اإلعالم يف أداء مهمتها يف هذا اال جيب أن 
ختصص أكرب مما هي عليه اآلن للربامج التثقيفية 

حول تلك القيم ومنظوماا املعيارية، وما املدروسة 
تقوم به من أدوار يف خدمة خمتلف اجلوانب 

السياسية واالقتصادية : اإلصالحية األخرى
والقانونية، مع التركيز على تغيري الصورة الذهنية 
النمطية الشائعة عن القيم السلبية املنحرفة عن 

  .األصول والثوابت اتمعية والدينية
  : طاب الديين إصالح اخل �

حيتاج اخلطاب الديين الـسائد يف أغلبيـة        
البلدان العربية واإلسالمية أكثر من أي وقت مـضى       
إىل إصالح أساليبه، وجتديد مضامينه وتنحية املفاهيم       
السليبة واللغة االعتذارية واملعـاين االنعزاليـة الـيت       

؛ وذلك دف استيعاب متغريات الواقع،      )18(حيتويها
خلطاب الديين يف مواجهة املـشكالت      وتفعيل دور ا  

اليت يعاين منها اتمع، وخباصة فئة الشباب، كما أن         
هذا التجديد جيب أن ينعكس بشكل إجيـايب علـى         

. خمتلف قضايا اتمع العريب واإلسـالمي  املعاصـر     
وهذه الدعوة لتجديد اخلطاب الديين ليست جديدة        
وال مرتبطة برد فعل على ضـغوط مـن اخلـارج،           

كنها دعوة قدمية ومتأصـلة تبناهـا املـصلحون         ول
واملفكرون اإلسالميون قدميا وحديثًا؛ ألنه واجـب       
ديين ووطين إلدراك الواقع والتفاعل معه، وتطويره مبا        

 .خيدم مصاحل األمة ويدفعها على طريق التقدم والرقي

  
 رؤية اتمع املدين ألهداف اإلصالح -ثالثًا

  السياسي ووسائل حتقيقه
ف وثيقة اإلسكندرية ووثيقة بريوت عـن       تكش

أن رؤية اتمع املدين العريب يف اإلصالح الـسياسي         
هي ذاا الرؤية اليت دعت إليهـا قـوى املعارضـة           
السياسية  ألنظمة احلكم العربية على مدى العقـود         

كما تكشف الوثيقتان عـن أن أهـداف        . املنصرمة
ا بـني   اإلصالح السياسي ووسائله متثل قامسا مشتركً     

خمتلف تيارات الفكر السياسي ومجاعاته القائمة على       
الساحة منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان على          

ولكن الذي نالحظه هو أن غلبـة اخللفيـة         . األقل
العلمانية على واضعي الوثيقتني قد جعلت الصياغات       
املطالبة باإلصالح السياسي ذات طابع متحيز بصدد       

املمارسـات الـسلبية،   ضرورة إقـصاء األفكـار و   
فتحدثت عن هذا اإلقصاء يف جانـب، وغفلـت أو      
سكتت عنه يف جانب آخر، وجاء هذا التحيز صرحيا         

  :حينا ومضمرا أحيانا أخرى على ما سنرى فيما يلي
  ـ برنامج وثيقة اإلسكندرية لإلصالح السياسي1

أكدت الوثيقة على أن ما تـضمنته خبـصوص        
تحـول إىل خطـوات     اإلصالح السياسي جيب أن ي    

ملموسة، يف إطار من الـشراكة بـني احلكومـات          
واتمع املدين، دون أن ترسم الوثيقة كيفية وضـع         

أما أهداف اإلصـالح    . هذه الشراكة موضع التطبيق   
  :السياسي فهي اآليت

 اإلصالح الدستوري والتشريعي، مبـا أن       -أ
الدستور هو أساس قوانني الدولـة، فـال جيـوز أن        

ده مع منوذج النظام السياسي الذي ينشده     تتناقض موا 
اتمع، وجيب أن تتوافق مع املواثيق الدولية حلقـوق     
اإلنسان، ويعين ذلك أن تعكس نصوص الدسـتور        
املتغريات والتطورات اليت وقعت بالفعل؛ األمر الذي       
يفرض ضرورة تصحيح األوضاع الدستورية يف البالد       

مـع املتطلبـات    العربية بتعديل املواد اليت تتعارض      
الدميقراطية احلقيقية، أو وضع دساتري عصرية لتلـك        
الدول اليت مل تشهد هذه املرحلة بعد، مـع إزالـة           
الفجوة بني نصوص الدساتري وأهـداف اتمـع يف         

  :التطور الدميقراطي، وذلك مبا يضمن
 الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية      �

  .والقضائية فصالً واضحا وصرحيا
ديد أشكال احلكم مبا يـضمن تـداول        جت �

السلطة بالطرق الـسلمية دوريـا، وطبقًـا        
لظروف كل بلد، فالدولة احلديثـة دولـة         
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مؤسسات ونصوص، وليست دولـة نيـات       
ومن الواضح هنا أن واضعي الوثيقـة   . حسنة

مل يبتعدوا عن مماألة الـسلطات احلاكمـة،        
حيث جتنبوا وصف الدولة بأا مشخـصنة،       

خاصة أنه ال دالئل على وجـود       وحمتكرة، و 
نيات حسنة ملموسة ميكن مالحظتها لـدى       

 .أغلبية األنظمة

إقامة انتخابات دورية حرة تصون املمارسة       �
الدميقراطية، وتضمن عدم احتكار الـسلطة،      

 . وتضع سقفًا زمنيا لتويل احلكم

إلغاء مبدأ احلبس أو االعتقال بسبب الرأي        �
ق سـراح   يف كل األقطار العربية، وإطـال     

سجناء الرأي الذين مل يقدموا إىل احملاكمة أو        
ورغم أمهية ما   . تصدر ضدهم أحكام قضائية   

نصت عليه الوثيقة إال إا مل تذكر شيئًا عن         
سجناء الرأي الذين صدرت ضدهم أحكـام       
جائرة، وال عن الدول اليت يوجد فيها قوانني        
حتكم باإلعدام على من ينتمي جمرد انتماء إىل        

 أو تيار فكري ال ترضى عنه الـسلطة         مجاعة
 .احلاكمة

.  إصالح املؤسسات واهلياكل السياسية    -ب
وملا كان النظام الدميقراطي يرتبط بوجود مؤسسات       
قوية، تتمثل يف الفروع الثالثة املعروفة من تنفيذيـة         
وتشريعية وقضائية، فضالً عن الصحافة واإلعالم مث        

اجعـة هـذه    مؤسسات اتمع املدين؛ فالبد من مر     
  .املؤسسات لضمان أدائها الدميقراطي السليم

 ومن هنا فإن ممثلي اتمع املدين والعمل        -ج
األهلي يف هذا املؤمتر يؤكدون ضرورة إلغاء قـوانني         
الطوارئ املعمول ا يف بعض البلدان العربية، وإلغاء        
احملاكم االستثنائية أيا كانت أشكاهلا ومسمياا، ألا     

وتكفـي  .  دميقراطية النظـام الـسياسي    تنتقص من 
القوانني العادية ملواجهة كل اجلرائم دون حاجة إىل        
قوانني استثنائية، فذلك مطلب أساسـي لإلصـالح     

التشريعي الدميقراطي، وال ينفصل عن ذلك مراعـاة        
اخلروج بإطار تشريعي فعال لضمان التعامـل مـع         
اإلرهاب، وبلورة ضمانات تكفل عدم االعتداء على       

 .احلريات العامة واحلقوق السياسية

 إطالق حريـات تـشكيل األحـزاب        -د
السياسية يف إطار الدستور والقانون، مبـا يـضمن         

. جلميع التيارات الفكرية والقوى السياسية املدنيـة      
ومثل هذا التوجه يتضمن إقصاًء لكل مـا تعتـربه          

وهي تتفق يف ذلك مع املواقف الـيت        " دينيا"الوثيقة  
  .ات احلكمتتخذها سلط
 تصديق مجيع الدول الـيت مل تـصدق    -هـ

  .على منظومة املواثيق الدولية والعربية
 حترير الصحافة ووسائل اإلعـالم مـن        -و

التأثريات واهليمنة احلكومية؛ ذلك ألن هذا التحريـر      
دعامة قوية من دعائم النظام الدميقراطي، والتجسيد       

افية، الواضح حلرية التعبري، والدعامة القويـة للـشف       
ويكون ذلك بتطوير أساليب اإلعالم والتحريـر يف        
القوانني املنظمة إلصدار الصحف وإنشاء اإلذاعات      
والقنوات التلفزيونية، كي تعتمد على االستقالل يف       
امللكية واإلدارة، والشفافية يف التمويل، وحتقيق قدرة       
اإلعالميني على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل       

  .السلطة
الق حرية تشكيل مؤسسات اتمـع       إط -ز

املدين، وذلك بتعديل القوانني املقيدة حلرية تكـوين        
اجلمعيات والنقابات واالحتادات التطوعيـة، مهمـا       
كان طابعها السياسي أو االجتماعي أو الثقـايف أو         

. االقتصادي؛ لضمان حريتها يف التمويل واحلركـة      
 مرة أخرى نالحظ اإلصرار على إقصاء كل ما هون        

رغـم أن التجربـة     ) بزعم إنه كهنـويت   (إسالمي  
األوروبية واألمريكية مليئـة باجلمعيـات الدينيـة،        
وهكذا يتضح هنا أن ممثلي اتمع املدين املـشاركني    
يف وضع الوثيقـة يـضمرون الـروح اإلقـصائية،          

  .ويفصلون إصالحا على مقاس فكرهم فقط
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 تشجيع قياسات الرأي العام، وحتريرهـا     -ح
ائق بوصفها إحـدى وسـائل الدميقراطيـة        من العو 

األساسية، والعمل على تأسيس اهليئـات واملراكـز        
البحثية الستطالع الرأي العام العريب بصورة دوريـة    
ــة    ــسياسية واالجتماعي ــضايا ال ــع الق يف مجي

وقضية استطالعات الرأي العام يف العامل      .واالقتصادية
 على تعثر   العريب من القضايا املهملة، ويف إمهاهلا دليل      

حماوالت التحول الدميقراطي، أمـا يف اتمعـات        
الدميقراطية فيعترب الرأي العام مؤشرا على مـشاركة        
املواطنني يف صـنع الـسياسات العامـة، وتـذكر          

 ألف  125اإلحصاءات أن معهد جالوب قد أجرى       
استطالع يف الستني سنة املاضية منذ تأسيسه،مبتوسط       

 يف  56يف الشهر،    1.700 يف السنة، و     21.000
اليوم الواحد، أما يف كل العامل العـريب ال تتجـاوز           

  .االستطالعات املزورة أصابع اليدين
  
 برنامج وثيقـة بـريوت لإلصـالح        -2

  السياسي
تضمنت الوثيقة إشارة واضحة إىل أن املنتدى       

 قد حرص علـى أن      -الذي أصدرها -املدين األول   
لعربيـة يف   يعقد اجتماعه قبل انعقاد مؤمتر القمـة ا       

والحظنا أنه   ( 204 مارس   30 إىل   29تونس من   
وذلك ـدف   ) مل متثل يف االجتماع كل التيارات       

وضع حصيلة املناقشات اليت دارت لـصياغة رؤيـة        
شعوب املنطقـة ملطالـب اإلصـالح الـسياسي         
والدستوري اليت يستحيل دوا إقـرار أو احتـرام         

جدول وتعزيز حقوق  اإلنسان، وهي أحد أهم بنود         
  .أعمال القمة العربية

وتقرر الوثيقة أن قضية اإلصالح الـسياسي       
والدستوري، وإقرار وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان؛      
أكرب وأعقد من أن تتصدى هلا احلكومات وحـدها؛    
ولذلك فقد آن األوان لقيام شراكة حقيقيـة بـني          
منظمات اتمع املدين، واألحزاب السياسية يف كل       

 حكومته؛ تتناول هذا امللف، وتنطلق      بلد عريب وبني  
من نية صادقة لتحقيق هذا اإلصالح، بعيـدا عـن          
الرغبة يف التسويف أو املناورة الحتـواء الـضغوط         
اخلارجية، كما تقرر أن الـضغوط الداخليـة قبـل     
اخلارجية تفرض ضرورة التسريع خبطوات اإلصالح؛      

قل حىت تتوقى اتمعات العربية خماطر اهلزات والقال      
وأشكال الفوضى، اليت ميكن أن تترتب على استمرار        
الوضع الراهن، مما يهـدد اسـتقالهلا واسـتقرارها         

  .ويعرضها ملزيد من التدخالت األجنبية يف شئوا
ومع تسليمنا بأن الظروف اخلاصـة لـبعض       
البلدان العربية قد تفـرض تـدرجا يف خطـوات          
اإلصالح، فمن الضروري أن يتم ذلـك يف إطـار          

نامج زمين معلن، ويف سياق خطة حمددة األهداف        بر
تنتهي بإصالح سياسي ودستوري جذري، وتأكيـد     
حقوق اإلنسان طبقًا لألسـس الـواردة يف هـذه          

: الرسالة، وللتفاصيل الـواردة يف البيـان املرفـق        
حنو مبادرة لإلصالح السياسي يف     : االستقالل الثاين "

  ".الدول العربية
سكندرية غري موجهة   وبينما جند أن وثيقة اإل    

إىل أحد بعينه وآثرت استخدام الصيغة العامة الـيت         
يصعب تعيني فاعلني اجتماعيني وسياسـيني حلمـل    
األعباء اليت تضمنتها هذه الوثيقة، وميكن متابعتـهم        
وحماسبتهم بقدر كبري أو معقول مـن املوضـوعية         
والدقة؛ جند أن وثيقة بريوت توجهت بشكل حمـدد         

  :ب، وقررت اآليتإىل القادة العر
 حق كل شعوب دول اجلامعة العربيـة يف      -أ

التمتع بأنظمة حكم متثيلية مدنية، تصوغها دسـاتري        
تقوم على قاعدة أن السيادة للشعب، وأنه مـصدر         
كل السلطات، وعلـى الفـصل بـني الـسلطات        
واستقالل كل منها، وعلى مبدأ سيادة القانون الذي        

 حبق الشعوب يف    حيترم مواثيق حقوق اإلنسان، وتقر    
أن تشرع لنفسها وبنفسها ما يوافق زماا، وتضمن        
كل حقوق املواطنة، وحتتفظ لكل مواطن أيا كـان         
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جنسه أو انتماؤه القومي أو الديين أو السياسي باحلق        
  .يف تقلد الوظائف العامة والسياسية يف بلده

 أن تصون هـذه الدسـاتري احلـق يف          -ب
 واحلـق يف تـشكيل      التعددية الفكرية والـسياسية   

وحيظر تـشكيل األحـزاب     . األحزاب واجلمعيات 
ويبدو . واجلمعيات اليت حترض على العنف أو متارسه      

لنا أن هذه صيغة أقل دميقراطية من صيغة أخـرى،          
كان ميكن أن تكون  أكثر دميقراطية إذا مت الـنص           
على حل أي أحزاب حتض أو متارس العنف، بـدال          

  . فعل النظم احلاكمة بالفعلمن املنع من املنبع كما ت
 أن تنص هذه الدساتري على حياد السلطة    -ج

العامة، جتاه أتباع الـديانات املختلفـة واملـذاهب         
املتعددة داخل الدين الواحد، وتضمن حق اجلميـع        

وهنـا  . يف املعتقد الديين، ويف أداء شعائرهم الدينية      
نالحظ عمق الرتعة اإلقصائية يف حتديد معىن للـدين      

انيا مث يترك حرية التدين، دون أن يؤخذ معـىن          علم
الدين كما تتصوره التيارات اإلسالمية ذاا مـثالً،        
ودون إعطاء تصوراا أي اعتبـار، وهـذه نزعـة          

  .وصائية وليست إقصائية فقط
 أن تقوم هذه الدساتري علـى قاعـدة أال      -د

سلطة بال مسئولية أمام ممثلي الـشعب، وأن تـضع          
سلطة السياسية ومددا زمنية لـشغل      آليات لتداول ال  

  .املواقع الرئيسية يف قمة هرم هذه السلطة
 ضمان احلقوق واحلريات العامة، ومن      -هـ

بينها حقـوق االعتقـاد واالجتمـاع والتظـاهر         
واإلضراب وحرية الصحافة والنشر والتعبري والبحث      

  .العلمي، وتدفق املعلومات
نية  احترام حقوق اجلماعات القومية والدي     -و

والثقافية واللغوية يف الـبالد العربيـة يف املـساواة          
  .والكرامة، ويف التمتع بكافة حقوق املواطنة

 اإلقرار حبقوق النـساء يف الكرامـة ويف         -ز
  .األهلية ويف املساواة الكاملة بني اجلنسني

مث حتدد الوثيقة جمموعة إجـراءات لتهيئـة        
 األوضاع إلحياء وجتديد وتنفيذ املـشروع الـوطين       

لإلصالح السياسي والدستوري وتعزيـز حقـوق       
  :اإلنسان، وذلك يف اآليت

 إلغاء األحكام العرفية ووقـف العمـل         -ا
بالقوانني االستثنائية، وإلغاء احملاكم االسـتثنائية أو       
اخلاصة، وإاء ممارسة التعذيب واإلعدام التعـسفي       
خارج إطار القانون، وإطـالق سـراح املعـتقلني         

ء الرأي، وضمان استقالل القضاء،     السياسيني وسجنا 
وتطبيق معايري احملاكمة العادلة، واختـاذ خطـوات        
حامسة لإلصالح اإلداري واملايل العام، وتعزيز آليات       

ونالحظ هنا غياب أي إشارة إىل      . الشفافية واحملاسبة 
اإلصالح األخالقي، وقد أفردنا له فقرة خاصة سابقًا        

  .يف هذا البحث
نية حلمايـة حقـوق      إنشاء آليات وط   -2 

اإلنسان، وإعطاؤها سلطة حقيقية يف ممارسة دورها،       
ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وضمان حقهم       
يف احلصول على املعلومات وعقـد االجتماعـات        

  .واالتصال بكافة األطراف املعنية
 إلزام املؤسسات الدينية حدود سلطتها،      -3

لنـشاط  وعدم السماح هلا مبمارسة الرقابة علـى ا       
السياسي والفكري واألديب والفين ونالحـظ هنـا        
إغفال الوثيقة أي إشارة إىل ضـرورة إلـزام تلـك     
النشاطات باآلداب العامة والنظام العام، على حنو ما        
جنده يف كثري من النماذج يف التجارب املتطـورة يف          

  . هذا اال
 رفع الرقابة عن كافة وسـائل اإلعـالم      -4

املرئي، وإطالق حريـة إصـدار      املقروء واملسموع و  
الصحف، ومتلك وسائل اإلعالم وتـداول ونـشر        
املعلومات، ورفع القيود عـن حريـة االجتمـاع،         
واحترام حرية واسـتقاللية األحـزاب والنقابـات        
ومنظمات اتمع املدين؛ إلتاحة الفرصة لكل القوى       

  .للمشاركة يف احلوار حول قضايا اإلصالح السياسي
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تـصديق علـى اإلعالنـات       التوقيع وال  -5
واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، وإعادة      
النظر يف التحفظات اليت أبدا بعـض احلكومـات         
العربية على تلك املواثيق، مبا ينتقص مـن احلقـوق         

  .الواردة ا
 مراجعة مشروع امليثاق العريب حلقـوق       -6

  .  اإلنسان، مبا يتواءم مع املعايري الدولية
هل ميكن أن يتم اإلصـالح      : ال املهم هنا هو   والسؤ

باإلقصاء والتحيز على هذا النحو الـذي تـضمنته         
  ؟الوثيقتان

  

  خامتة
  اتمع املدين ومؤشرات اإلصالح السياسي

يبدو لنا أن من املهم إعادة النظر يف مبادرات         
اتمع املدين العريب لإلصالح السياسي، من منظـور     

على النحو الذي أشرنا إليه     البعد الديين واألخالقي،    
كما أنه من الضروري الـسعي لتطـوير        . فيما سبق 

معايري لقياس مدى تقدم العملية اإلصـالحية علـى         
كافة املستويات، مبا يف ذلك املستوى السياسي؛ حىت        
ال يظل األمر جمرد مناقشات نظرية، ورياضات ذهنية        
ال حظ هلا من الواقع والتطبيق؛ وهو ما أشارت إليه          

األوىل يف : ثيقة اإلسكندرية مـرتني علـى األقـل     و
عنواا الذي قرن بني الرؤية والتنفيذ، والثانية فيمـا         

تأسيس منتدى  : "نصت عليه يف إحدى توصياا وهو     
 ليكون فضاء    , اإلصالح العريب يف مكتبة اإلسكندرية    

مفتوحا للمبادرات واحلوارات الفكريـة واملـشاريع      
ل هذا املنتدى تأسيس مرصد      ويتصل بعم   ,...العربية

  ,  ملتابعة نشاط اتمع املدين العـريب       , اجتماعي عريب 
 ورصـد وتقيـيم مـشاريع اإلصـالح الــسياسية    

  . " والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
وبالرغم من الصعوبات الكثرية اليت تعتـرض       
عملية بناء مؤشرات لقياس الظـواهر االجتماعيـة        

وحىت االقتصادية وإن بدرجـة     -والسياسية والثقافية   

 إال أن مثة تراكما مطردا يف الكتابات النظريـة          -أقل
حول املؤشرات ومنهجيات بنائها مـن جهـة، ويف         

القطرية واإلقليمية  (التقارير الدورية من جهة أخرى      
؛ اليت تلتزم بتلك املؤشـرات يف رصـدها         )والعاملية

وحتليلها جلوانب خمتلفة من أوجـه التطـور الـذي         
وهلـذا فإننـا بـصدد      . تشهده اتمعات املختلفة  

مؤشرات املرصد االجتماعي الذي أوصت به وثيقـة       
اإلسكندرية لن نبدأ من فراغ؛ بل لدينا سوابق علمية         
مهمة على كافة املستويات احمللية واإلقليمية والدولية،      
وستكون مهمتنا هي حماولة االستفادة قدر املستطاع       

فة إليها من خالل التركيـز      من تلك اجلهود، واإلضا   
على حتقيق أهداف املرصد االجتماعي العريب، وفقًـا       

  :ملا أشارت إليها الوثيقة، وميكن حتديدها يف اآليت
  . متابعة نشاط اتمع املدين العريب-1
 رصد وتقييم مـشاريع اإلصـالح الـسياسي         -2

  .واالقتصادي واالجتماعي والثقايف يف الوطن العريب
نظرة عامة على جممل التطـورات      وإذا ألقينا   

اليت شهدا عملية بناء املقاييس واملؤشرات اخلاصـة        
برصد وحتليـل وتقيـيم اجلوانـب والنـشاطات         
االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ فإنه ميكن إبداء       

  :عدة مالحظات أمهها اآليت
 إن التطور يف بناء املقاييس واملؤشـرات        -1

على مدى عقـود    " نميةالت"ارتبط بالتطور يف مفهوم     
النصف الثاين من القرن العشرين، وقد سـار هـذا          
التطور من مفهوم اقتصادي ضـيق للتنميـة كـان          
يقصرها على زيادة متوسـط الـدخل القـومي إىل      
مفهوم آخر أخذ يتسع رويدا رويدا، حىت صـارت         

حترير " التنمية مرادفًا ملفهوم التحرر اإلنساين، أو هي        
 الفقر واحلرمان، ومن شىت صنوف      الفرد واتمع من  

االستغالل والتبعية، وإطالق قدرات البشر وتوسـيع       
جماالت االختيار أمامهم، واالنتفاع ذه القـدرات       
لصاحلهم، ومتكني اتمع من السيطرة على شـروط        

وقد انعكس هذا املفهوم الواسع     . )19("جتدده وتطوره 
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رصـد  على املقاييس واملؤشرات املستخدمة ملتابعة و     
اإلجنازات اليت حتدث على طريق التنمية ذا املعـىن         
الواسع، وإن مل حيصل اتفاق عام بني املختصني على         

  .منط أو أمناط حمددة لتلك املقاييس واملؤشرات
 إن التطور يف عملية القياس واملؤشـرات    -2

يسري باجتاه التركيب والتنوع والشمول، والبعد عن        
 عـدد قليـل مـن       االكتفاء مبؤشر واحد، أو حىت    

املؤشرات، هذا إىل جانب االجتاه املتزايد للكـشف        
عن شبكة العالقات التفاعلية اليت تـربط جمموعـة         

اقتـصادية، أو   (أيا كان نوعها    -املؤشرات ببعضها   
، وذلك مـع اإلدراك     )إخل... سياسية أو اجتماعية،  

املتزايد لعالقات التأثري والتأثر بني خمتلف جوانـب        
  .تمعات املعاصرةاحلياة يف ا
 هناك ميل لعدم االكتفـاء باملؤشـرات        -3

الكمية أو الرقمية اليت تقـيس اجلوانـب القابلـة           
للمالحظة والقياس؛ ذلك ألنه بالرغم من أمهية تلك        
اجلوانب، إال أا ال متثل بالضرورة الصورة احلقيقيـة   

. للواقع االجتماعي بتعقيداته وتـشابكاته املتعـددة      
اك حماوالت جادة إلدراج ما ال ميكـن        وعليه فإن هن  

قياسه كميا يف عملية التقييم والرصد، وذلك استنادا        
إىل مؤشرات قيمية تتعلق مبضمون بعض التحـوالت        
والظواهر، وآراء الناس فيها ودرجة رضاهم عنها، أو        
نوعية شعورهم حنوها، مثل بعض الظواهر املتعلقـة        

الـسلع  "ق عليه   باألمن، واخلدمات العامة، أو ما يطل     
  .يف اتمع" العامة

 نظرا ألن أغلبية اجلهود السابقة يف جمال        -4
تطوير املقاييس واملؤشرات قد جرت يف اتمعـات        
الصناعية املتقدمة؛ فإن استنساخها وتطبيقها يف حالة       
البلدان اآلخذة يف النمو تواجه بـصعوبات ميدانيـة         

وكـأن  وانتقادات نظرية حادة؛ حبيث يبدو األمـر        
عملية تطبيقها ال هدف هلا سـوى اختبـار مـدى          
صالحية هذه املقاييس واملؤشرات، وليس العكـس       
املفترض، وهو أن تكون قـادرة علـى مالحظـة          

معطيات الواقع، واإلمساك ا بطريقـة منهجيـة،        
والتعبري عنها بأسلوب كمي أو كيفـي، أو مبـزيج          

وعليه فإن االستفادة من تـراث املقـاييس        . منهما
وخباصة -املؤشرات اليت جرى تطويرها يف السابق        و

 جيب أن ختضع لرؤيـة نقديـة        -يف البلدان املتقدمة  
واعية، وجيب أن تكون لدينا املقدرة على تكييفهـا         
وإعادة صوغها على النحو الذي يستجيب ملعطيات       
جمتمعنا العريب املعاصر حمل اهتمامنا يف إجراء عمليـة       

  .الرصد والقياس
حظة السابق ذكرها مالحظـة      تثري املال  -5

أخرى، وهي تتعلق باجلدل حول مـسألة االلتـزام         
باملعايري الوطنية لعملية القياس وبناء املؤشرات مـن        
جهة، وباملعايري العاملية يف هذا اال وأيهمـا أكثـر         

هل هـي   : فاعلية يف رصد متغريات الواقع وتطوراته     
عامليـة، أو   املعايري الوطنية أو القطرية؟ أم املعـايري ال       

املعوملة؟  والواقع إن لكل مـن اخليـارين إجيابياتـه       
وسلبياته على قضية التنمية والتقدم، وهذه النقطـة        
حتتاج إىل مزيد من النقاش اجلاد حول أمهية االلتـزام    
باملعايري الوطنية باعتبارها األكثر قدرة على الرصـد        
والتحليل والتفسري من جهة، واملعـايري املثاليـة أو         

عاملية باعتبارها األكثر قدرة على احلفز والتطـوير        ال
ومن مث فقد يكون احلل األمثل هـو        . ورفع الكفاءة 

اجلمع بني املعايري احمللية واإلقليمية مع جانـب مـن          
املعايري العاملية؛  اليت تعترب قامسا مشتركًا بني خمتلـف          

  .الشعوب واألمم
ويف ضوء تلك املالحظات العامة، وأخذًا يف       

عتبار أهداف املرصد االجتماعي العريب الـسابق       اال
ذكرها؛ فإن مهمة هذا املرصد ختتلف عن مهمـات         
التقارير الدورية، وعلى وجه اخلصوص تقارير التنمية       
البشرية أو اإلنسانية، اليت تسعى لقياس كل ما ميكن         
التعبري عنه عدديا بالدرجة األوىل، وحتـاول تقـدمي         

 خالل قراءة سـريعة     بعض التفسريات والرؤى، من   
اإلحـصاء  "لألرقام واإلحصاءات املبنية على منهجية     
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وعلى خالف ذلك فـإن     . مبعناه الواسع " االجتماعي
املفترض أن تكـون املهمـة األساسـية للمرصـد          

والفـرق  " مؤشرات اجتماعية"االجتماعي مبنية على  
بني اإلحصاء االجتماعي واملؤشرات االجتماعية كبري      

، )20( الثانية مستخلصة مـن األوىل     جدا، وإن كانت  
كما أن التعامل مع املؤشرات أكثر صعوبة، وكذلك        

  .أكثر فائدة من التعامل مع اإلحصاءات االجتماعية
  :يف منهجية بناء املؤشرات وعملية القياس

نوهنا فيما سبق إىل أهم الـصعوبات الـيت         
تواجه عملية القياس وبنـاء املؤشـرات يف العلـوم          

وما، ويف جمال رصد ما حيـدث مـن       االجتماعية عم 
تطورات وإصالحات يف ااالت املختلفة من الواقع       

ونؤكد هنا مـرة    . االجتماعي على وجه اخلصوص   
أخرى إىل أن من أهم أهداف هذا املشروع الـذي          
حنن بصدده هو فتح الطريـق أمـام تـذليل تلـك        
الصعوبات، وحماولة التغلب عليها بتـبين أحـدث         

ومثـة  . ة والعلمية يف هذا الـشأن     األساليب املنهجي 
خطوط عامة ميكن االسترشاد ا من الناحية املنهجية        
يف حتديد املؤشرات وعملية القياس، وهي على النحو        

  :اآليت
 أن تكون املؤشرات املختارة مرتبطـة بـربامج         -1

ومشروعات اإلصالح حمل الرصد والتقييم والقياس،      
ت والربامج  ومستمدة من طبيعة النشاطات واملشروعا    

والفلسفات اليت تنطوي عليها هـذه املـشروعات        
  .والربامج أو تنطلق منها

 أن تكو املؤشرات املختارة مرتبطة أيضا باملعايري        -2
الوطنية للقياس حىت تعكس احلجم النسيب لإلسـهام        

  .االجتماعي واالقتصادي
 أن يكون من املمكن تتبع بيانات تلك املؤشرات         -3

 بشكل منتظم، وأن تكـون سـبل    يف الواقع ومجعها  
  .التحقق من تلك البيانات ممكنة ومالئمة

 أن يكون من امليسور حتليل البيانات املستخدمة        -4
  .يف املؤشر، وتفسريها، وتقدير قيمتها

 أن تساعد املؤشرات على تعقب التغيري الـذي         -5
االقتـصادية  (حيدث يف أداء القطاعـات املختلفـة        

مبـرور الوقـت؛    ) الثقافية  واالجتماعية والسياسية و  
ومن مث جيب أال تكون املؤشرات ستاتيكية أو جامدة         

  .تتوقف عند حلظة معينة وال تتخطاها
 جيب أن تتضمن املؤشرات وسـائل وأهـداف         -6

اإلصالح والتنمية يف آن واحد، حىت تساعد علـى         
قراءة أكثر عمقًا لإلجنازات اليت حتـدث وتقـديرها         

  .بدرجة أكرب من الدقة
- عدم االكتفاء مبؤشرات الوقائع واألحـداث        -7

 وااللتجاء إىل مؤشرات الرأي     -كما يقول العيسوي  
واالجتاه لدى املواطنني الذين هم اهلـدف األخـري         

  .للتنمية واإلصالح
 يفضل عدم اإلسراف يف عدد املؤشرات الفرعية،      -8

وعدم إختام التقرير الذي سوف يصدر عن املرصـد         
حصائية الصماء؛ ومن مث يراعى     باألرقام واجلداول اإل  

ذلك يف تصميم واختيار املؤشرات منذ البداية توفريا        
  .للجهد والوقت والنفقات

وفيما يلي اقتراحات أولية بأهم املؤشرات يف 
اجلوانب املتعلقة باتمع املدين العريب، وجبوانب 
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

  .والثقايف
  :إلصالح السياسي مؤشرات ا-أوالً

ويف ضوء ما سبق ميكن اقتراح املؤشرات 
اآلتية لرصد التقدم على طريق اإلصالح السياسي يف 

  :اتمع العريب الراهن
االنتخابات : معربا عنها يف  ( احترام إرادة الشعب     -1

 - انتظام الـدورات االنتخابيـة       - الدورية الرتيهة 
  ....).-الرتول عند رأي األغلبية 

تكـوين  ( يع نطاق احلريـات الـسياسية        توس -2
كم حزبا مت إشهاره أو مت رفض إشـهاره         : األحزاب

كم نـشاطًا   : عدم مصادرة النشاط السياسي   -مثالً؟  
حصل على موافقة رمسية، وكم مت رفضه ومصادرته        
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تقليل اختصاصات األجهزة األمنية يف الرقابة      -مثالً؟  
ى على العمل السياسي، وخباصة الذي متارسـه قـو       

 إلغـاء القـوانني االسـتثنائية املقيـدة         -املعارضة  
هل ألغيت بعض هذه القـوانني يف هـذا         : للحريات

  ....).البلد أو ذاك أم صدرت قوانني جديدة مثالً؟
 توسيع نطاق احلريات املدنية، وهي عـادة مـا          -3

احلق يف التعبري، ويف التظاهر، وحرية التنقـل     : تشمل
ومن املفتـرض أن    . خلإ...والسفر واإلقامة والعمل،  

  :جتري عملية الرصد يف اجتاهني مها
 التغريات يف اإلطار القـانوين املـنظم لتلـك          -  أ

  ).                  سواء بالتوسيع أو بالتضييق(احلريات 
 املمارسات اليت يشهدها الواقع، وهل جيـري        - ب

 -إفراج عن معتقلني  (احترام القانون أم يتم جتاوزه؟      
 - السماح ـا   - مصادرة كتب  -دةاعتقاالت جدي 

 - مصادرة صحف قائمـة    -صدور صحف جديدة  
  ).إخل...حمطات فضائية

 معدل تداول السلطة، وهل جيري األمر وفقًـا         -4
للقانون؟ أم جيري تطويع القانون ملصلحة اسـتمرار        
األحزاب أو اجلماعات احلاكمة يف مـواقعهم؟ مـا         

ـ    سنوات الذي حدث مثالً يف البلدان العربية خالل ال
  اخلمس األخرية ذا اخلصوص؟

 املبادرات اليت تطرحها القوى والتيارات الفكرية       -5
والسياسية واحلزبية من أجـل حتقيـق اإلصـالح         

هل هناك مبادرات؟ ويف أي االجتاهـات       . السياسي
تسري وما أفكارها األساسية؟ وأهم اجتاهات اجلـدل        

ت اتمعي حوهلا؟ وإىل أي مدى كان لتلك املبادرا        
  .تأثري يف جمريات التطور السياسي إن وجد؟

 تطور املشاركة يف اختاذ القرارات، وميكن قياس        -6
 مـن خـالل     -كما يقترح العيسوي  -هذا التطور   

  :املؤشرات اآلتية
 نسبة املقيدين يف جداول االنتخابات إىل مجلة من         -

  .حيق هلم االنتخاب

 نسبة من أدلوا بأصوام إىل عـدد املقيـدين يف           -
  .جداول االنتخابات يف آخر انتخاب أو استفتاء

 نسبة القيادات احمللية الـيت تـصل إىل وظائفهـا           -
باالنتخاب إىل مجلة القيادات احملليـة؛ كاحملـافظني        

  . ورؤساء املدن والقرى
 نسبة النساء الاليت يشغلن مراكز قيادية إىل مجلـة          -

  .شاغلي املراكز القيادية
لنيابيـة القوميـة ويف    نسبة النـساء يف اـالس ا      -

  .احملافظات واحملليات
نسبة الشباب الذين يشاركون يف بـرامج خدمـة         -

  .اتمع وما إليها
  ":اتمع املدين" مؤشرات إصالح -ثانيا

مل تظهر املؤشرات اخلاصة بتطـور اتمـع        
ــة   ــة بالتنمي ــارير املعني ــريب يف التق ــدين الع امل

 ما جيري احلديث    اإلنسانية إال مؤخرا، وعادة   /البشرية
ولعل من أهم أسـباب     . عنها بإجياز، وبصورة جمملة   

ذلك عدم وجود قواعد بيانات منتظمـة ومعتمـدة         
لتغطية هذا القطاع؛ سواء على املستوى القطري، أو        

  . على املستوى العريب العام
ومثة حماوالت ال زالت يف بداياا لسد هـذا         

ـ         ذي النقص، ومن أمهها على اإلطالق املـشروع ال
أسهمنا يف اقتراحه وبلورته يف األمانة العامة لألوقاف        

بالتعاون " بنك املعلومات الوقفية  "بالكويت لتأسيس   
مع البنك اإلسالمي للتنمية جبدة، وتكـون مهمتـه         
رصد وتصنيف املؤسـسات واألنـشطة والـربامج        
واملشروعات، والقوانني اخلاصة بقطاع األوقاف عرب      

ي، باعتبارها مـن صـميم      العاملني العريب واإلسالم  
هناك أيضا مشروع   . منظومة مؤسسات اتمع املدين   

قاعدة املعلومات عن املنظمات األهلية الذي تـسعى        
  .إلجنازه الشبكة العربية للمنظمات األهلية

ومثلما تأثرت مؤشرات التنمية بتطور مفهـوم       
التنمية ذاته؛ فإن مؤشرات اتمع املدين البد أن تتأثر         

فات احلاصلة حول مضمونه، بل وختتلـف       باالختال
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عن مضمون يقصره على منط معني مـن املنظمـات     
واألنشطة، ومضمون آخر يتـسع ليـضم خمتلـف         
املنظمات واملؤسسات األهلية أيا كانـت طبيعتـها        

، كـذلك   ....) ثقافية - اجتماعية   - مدنية   -دينية  (
فإن طبيعة عالقة هذه املنظمات باحلكومة؛ ودرجـة        

 عليها يف توفري مصادر التمويـل الالزمـة         اعتمادها
ألنشطتها؛ حتدد ما يدخل ضمن اتمع املدين ومـا         

  . يستبعد منه لكونه أقرب إىل احلكومة
وعلى أي حـال فإننـا نتـصور أن املرصـد           
االجتماعي العريب سوف يتـبىن أوسـع تعريـف         
للمجتمع املدين؛حبيث ال يستبعد سـوى اهليئـات         

  . ع اخلاص االقتصادياحلكومية ومؤسسات القطا
ومن مث فإن وحدات اتمع املدين اليت ستكون حمـل       

  :اهتمام املرصد تشمل اآليت
  . املساجد والكنائس-1
  .  األوقاف اخلريية-2
  . اجلمعيات األهلية-3
  .  األندية الرياضية-4
  . النقابات املهنية-5
  . النقابات العمالية-6
  . التعاونيات-7

ـ    -8  -النـذور : مثـل (رى   تكوينات وأنشطة أخ
  ). االحتفاالت واملواسم واألعياد-الصدقات

أما املؤشرات اليت جيري الرصد على أساسها       
بالنسبة ألغلبية تلك الوحدات املكونـة للمجتمـع        

  :، وأمهها اآليت)21(املدين العريب فتشمل عدة أبعاد
 العدد اإلمجايل لكل منط من وحـدات اتمـع        -1

ري، وعلى املستوى العريب    املدين، على املستوى القط   
  .العام
  ). عربيا-قطريا( حجم العضوية يف كل منط -2
  ). عربيا-قطريا( الفئات املستفيدة من كل منط -3
  ). عربيا-قطريا( حجم امليزانية لكل منط  -4
 تكلفة املشروعات والربامج اليت يؤديها كل منط        -5
  ). عربيا-قطريا(
 -قطريـا ( يوفرها كل منـط       فرص العمل اليت   -6

  ).عربيا
مبعناها االجتماعي الذي يقيس    ( تقدير اإلنتاجية    -7 

جودة رأس املال االجتماعي لوحدات اتمع املـدين      
  ). وعربيا-قطريا
 األطر القانونية املنظمة لوحدات اتمع املـدين،        -8

ومدى دميقراطيتها، وأهم التعديالت الـيت أدخلـت     
 .الـسنوات اخلمـس املاضـية مـثالً       عليها خالل   
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انظر نص املبادرة األملانية يف صحيفة احليـاة اللندنيـة،        ) 2(
ونص املشروع الفرنسي األملاين أيـضا يف       . 20/2/2004

  .7/3/2004صحيفة احلياة اللندنية، 
ة املـصرية يف صـحيفة الوفـد،        انظر نـص املبـادر    ) 3(
10/3/2004.  

انظر نص املبادرة املصرية السعودية السورية، يف صحيفة        )4(
 .1/3/2004األهرام، 

انظر نص مبادرة اإلخوان يف صحيفة آفـاق عربيـة،          ) 5(
11/3/2004. 

: انظر نص وثيقة اإلسكندرية على موقع إسالم أون الين  )6(
net.islamonline.www   

حنو مبادرة لإلصالح السياسي يف العامل : االستقالل الثاين )7(
مركز القاهرة لدراسات حقـوق اإلنـسان       : القاهرة(العريب  

  ).مبساعدة من اموعة األوروبية، ب ت
نظام الوقف واتمع   ) حمرر(إبراهيم البيومي غامن    : انظر) 8(

مركز دراسـات الوحـدة     : بريوت(العريباملدين يف الوطن    
، ومواضـع أخـرى     114 -75، ص ص  )2003العربية،

متفرقة تؤكد على تعدد صيغ مؤسسات العمـل املـدين يف           
التاريخ العريب اإلسالمي على أساس قاعدة نظـام الوقـف          

 .اإلسالمي

 : على سبيل املثـال    انظر" اتمع املدين   " حول مفهوم   )9(
Adam seldgman: The Idea of Civil Society 

(New York: Free press, 1992)  ــوث  والبح
والدراسات العربية حول هذا املفهوم كثري ة جـدا، وال          
تزال أكثرها رصانة أعمال ندوة مركز دراسات الوحـدة        

اتمـع  : نظرا 1992العربية اليت عقدها يف بريوت سنة       
 املدين يف الوطن العـريب ودوره يف حتقيـق الدميقراطيـة          

ومن  .)1992مركز دراسات الوحدة العربية،     : بريوت(
احلبيـب  : مناذج اجلدل حول مفهوم اتمع املدين انظـر       

اتمع املدين وأبعاده   :اجلنحاين، وسيف الدين عبد الفتاح    
عبـد  : وانظر أيضا ). 2003دار الفكر، : دمشق(الفكرية

                                                              
اتمع األهلي ودوره يف بناء     : الغفار شكر، وحممد مورو   

 ).2003دار الفكر، : دمشق(دميقراطية ال

: أنتوين جيدنز، الطريق الثالـث    : انظر ذا اخلصوص  ) 10(
جتديد الدميقراطية االجتماعية، ترمجة أمحد زايد، وحممد حمي        

الـس األعلـى    : القاهرة(الدين، ومراجعة حممد اجلوهري     
 ومـا   105ص) 1999للثقافة املشروع القومي للترمجة،     

اقش عالقة اتمع املدين بالدولة من زوايـا        بعدها، حيث ين  
  .خمتلفة

مثة جدل واسع املدى حول تعريف اتمـع املـدين،          ) 11(
وملزيد من التفاصيل حول االجتاهات اليت أوردنا نبذة عنـها          

  : انظر على سبيل املثال
- Adam B. Sligman, The Idea of Civil Society 
(New York: Free Press; Toronto:Maxwell 
Mac.,1992). 
- Blaney,D.&Pasha.M.," Civil Society and 

Democracy in the Third Worled, Ambiguities 
and Historical Possibilities . ”Studies in 

Comparative International Development”, Vol. 
28, No.1, Spring1993, pp. 6- 10. 

ة نقديـة مـع إشـارة    دراس: عزمي بشارة، اتمع املدين   -
مركز دراسـات الوحـدة     : بريوت(للمجتمع املدين العريب    

  .37 -29ص ص) 2000, 2العربية، ط
حممد السيد سعيد، نظرات يف خربة اتمـع املـدين          ) 12(

الـتغري  : اتمع املـدين  : "املصري يف عقدين، حبث يف ندوة     
 15إىل  14االجتماعي والتحول الدميقراطي يف مصر مـن        

  .3 و2، ص)2004ديسمرب 
 .22انظر وثيقة االستقالل الثاين، مرجع سابق، ص) 13(

: إبراهيم البيومي غامن، جتديد اخلطاب الـديين      : انظر) 14(
حبث قيد النـشر  حتـت   (حتليل آراء عينة من اجلمهور العام     

جتديـد  : د نادية مصطفى، ضمن أعمال مشروع     .إشراف أ 
اسـات  مركـز البحـوث والدر    (اخلطاب الديين يف مصر     

  ).السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية
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) الكويـت  (جملة الثقافـة العامليـة    : ترمجة أمحد حممود، يف   
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