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خطابات اإلصالح العربي ..بين التنظير والتطبيق
ب�سام الكلباين

�إ َّن حلم العامل الآمن الذي ت�سود ُه الدميوقراطية والقانون يف طريق ِه للتحقق ،عن طريق القوة الأمريكية املحررة التي بد�أت من البوابة
العراقية و�ست�شمل املنطقة التي ت�شك ُل ا�ستثناء وحيداً يف مرحلة اكتمال م�سار احلرية .بهذ ِه الكلمات اختت َم الكاتب الأمريكي  -املح�سوب على
تيار املحافظني ا ُ
جلدد  -ريت�شارد بريل كتابه الأخري «نهاية ال�شر» .وما زال ال�شارع العربي ُ
يعي�ش يف مرحل ِة ال�صراع الفكري والنف�سي يف َمدى
أين ينت ُج القرا ُر الأمريكي و� َ
م�صداقية النوايا الأمريكية ،فمن � َ
أين ت�صن ُع النوايا الأمريكية ،وماذا كان الباعث نح َو �إعادة هيكلة ال�شرق الأو�سط
بهند�س ٍة �أمريكية؟ حول هذا املو�ضوع� ،سنحاول مقاربة مقال لعبد اهلل ال�سيد ولد �أباه يف جملة الت�سامح بعنوان «اخلطاب الإ�صالحي اجلديد:
اخللفيات اال�سرتاتيجية والإ�شكاالت النظرية».
ي ��رى ب�ي�رل �أنَّ م ��راك ��ز � ُ��ص �ن��ع ال� �ق ��رار يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية بعد �أح ��داث احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب يتلخ�ص يف
فكرتني �أ�سا�سيتني:
لي�س اقت�صادياً �أو �سيا�سياً
�أو ًال� :أنَّ م�صدر ال ُعنف والإره��اب َ
يجب
بل ه� َو يف �أعماق ِه فكري ،ول��ذا ف ��إنَّ احل� َ
�رب على الإره ��اب ُ
القيم الليربالية التحديثية �إىل
�رب �أف�ك��ا ٍر لتمري ِر
�أن تكو َن ح� َ
ِ
الن�سق الإ�سالمي من خِ الل ت�شجيع عملية �إ�صال ٍح عميقة لهذا
الدين على غِ رار التجربة امل�سيحية يف العامل الغربي التي �أ ّدت
�إىل �إحياء ع�صرٍ جديد يف ال ُدول والإمرباطوريات التي احت�ضنت
رب الأمم الراديكالية واال�ستبدادية.
�سابقاً �أك َ
ث��ان�ي�اً � :أنَّ م���ص��د َر ال �ع��داء ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة راج� � ٌع لأ��س�ب��ابٍ
داخلية ذات �صل ٍة برتكيبة احلقل ال�سيا�سي يف ال��دول العربية-
الإ�سالمية التي تهيمِ نُ عليها حكومات ا�ستبدادية ،تته ُم �أمريكا
ب��دع�ه�م��ا ��ض��د ���شُ �ع��و ِب�ه��ا ،الأم ��ر ال ��ذي �أدَّى بطبيعة احل ��ال �إىل
الت�شكيك يف النوايا الأمريكية قاطب ًة واملقاطعة اجلريئة للفكر
الليربايل ب�إتهام ِه بالعداء للم�سلمني.
ي��ؤ ّك� ُد الكاتب املوريتاين عبداهلل ال�سيد ول��د �أب��اه يف مقالت ِه
املعنونة «اخلطاب الإ�صالحي اجلديد  :اخللفيات اال�سرتاتيجية
والإ� �ش �ك��االت ال�ن�ظ��ري��ة» ب� ��أنَّ ��ض�م��ان م�صالح ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة يف املنطقة  -ال���ش��رق الأو� �س��ط  -م��ره��ونٌ بت�شجيع
�إ�صالحاتٍ دميوقراطي ٍة حقيقية يف العامل العربي-الإ�سالمي،
وهكذا �أ�صب َح مطلب الإ�صالح الثقايف وال�سيا�سي حج َر الزاوية
يف العالقات الأمريكية مع بلدان ال�شرق الأو�سط ،حيثُ
انعك�س
َ
حوا ُر الإ�صالح بقو ٍة يف الأدبيات ال�سيا�سية والفكرية العربية -
الإ�سالمية وفق اجتاهاتٍ متباينة وردات فعلٍ مت�ضاربة.
�شك في ِه �أنَّ ال�شرق الأو�سط ي�شه ُد اليوم وفاقاً تاريخياً
مما ال َّ
و ّ
ب�ين ِق��وى ال�غ��رب م��ع ق��وى امل�شرق ال�ع��رب��ي ،ك��االت�ف��اقِ الإي ��راين
مع الواليات املتحدة وال��دول العظمى ،وال �س َيم �أنَّ اتفاقاً كهذا
�سي�سه ُم يف ت�شجيع الإ�صالحات الدميقراطية على �صعيدٍ حملي
و�إقليمي ،ويفت ُح �أب��واب�اً وا�سعة ملناق�شاتٍ ثنائية بني الدولتني،
الأمر الذي يح ّت ُم ا�ستبدال اخلطابات التكفريية والعدائية من
ٍ
حليف مماثل يف منطقة ال�شرق الأو�سط على
اجلانبني وب��روز
غرار الكيان ال�صهيوين ،و�سي�سه ُم ذلك الأمر كثرياً يف بلورة روح
التفاهم بني الدول التي انتهجت غطا ًء علمانياً و�سطياً و�أخرى
ي�سارياَ مع الإمرباطورية الفار�سية التي هي الأخ��رى انتهجت

دوراً �إ�سالمياً متطرفاً ومنعز ًال عن الأمة العربية والإ�سالمية.
ولل�شروع يف مقاربات الإ�صالح ،وقب َل الوقوف على �أجند ِت ِه
ورهاناتهُِ ّ ،
يتعي التنبيه �إىل مفهومني �سادا الأدبيات العربية
خالل القرن املا�ضي :
�أول� ُه�م��ا  :مفهوم «ال�ت�م��دن» ال��ذي هي َمن ب�شكلٍ ُملفت على
اخل �ط ��اب ال�ن�ه���ض��وي يف ح�ق�ب�ت� ِه الأوىل يف م ��ؤل �ف ��اتٍ ع��دي��دة
للطهطاوي وخ�ير ال��دي��ن التون�سي والأف�غ��اين وحممد عبده
وال �ت��ي ُع�ن�ي��تْ بتغيري امل�ف�ه��وم ال���س��ائ��د ل�ل�ت�م��دن �إىل مفهوم ِه
احل ��ايل ال ��ذي ُيعنى مبنظومة التنوير ومب��ا ت�ق��وم علي ِه من
قيم التقدم والعقلنة واحلرية والتحديث الثقايف وامل�ؤ�س�سي،
وثانيهما :مفهوم «الثورة» الذي �ساد يف الأدبيات الأيديولوجية
اخل�صو�ص مع
العربية بع َد احل��رب العاملية الثانية على وج� ِه
ُ
ال�ت�ي��اري��ن ال�ق��وم��ي وال�ي���س��اري ،وال ��ذي ق��ام ب ��إع�لان القطيعة
ال�ك��ام�ل��ة وال���ش��ام�ل��ة وال�ق�ل��ب اجل ��ذري لإع ��ادة ب�ن��اء ف�ك��ر ال ّأم ��ة
وت�ع��دي��ل �أو��ض��اع�ه��ا ب�ن��ا ًء ع�ل��ى املُ��رت �ك��زات ال�ي���س��اري��ة والقومية
ال���س��ائ��دة يف ذل��ك ال��وق��ت ،وال�ت��ي �شملت ال� ِف�ئ��ات الرئي�سية يف
امل�ج�ت�م��ع ك��ال�ن�خ�ب��وي��ة وامل�ت�ع�ل�م�ين واحل�ق��وق�ي�ين وال�سيا�سيني
وكذلك الطبقات ال ُعمالية الأخرى.
يذك ُر التاريخ العديد من املقاربات الإ�صالحية والتي تتمايز
بح�سب مرجعيتها وم�صادرها ،و�أبرزها ثالث:
امل�ق��ارب��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي ق� ّدم�ه��ا الرئي�س الأم��ري�ك��ي بو�ش
يف منا�سبات متتالية قبل �أن تتحول �إىل م �ب��ادرة دول�ي��ة بعد

اعتمادها م��ن جمموعة ال��دول الثماين ال�صناعية ،وتت�أ�س�س
هذه املقاربة على خلفي ٍة فكرية وا�سرتاتيجية مزدوجة.
املقاربة العربية -العربية والتي ت��و ّزع��ت �إىل اجت��ا ٍه ر�سمي
عربت عن ُه وثيقة الإ�صالح ال�صادرة يف قمة تون�س والتي تبنّت
�أهدافاً ومبادئ مرجعية ت�ؤط ُر مل�شروع الإ�صالح ولكن من دون
حتديد لآالليات و�سبل تنفيذهِ ،ومع تركِ م�ساح ٍة وا�سعة للدول
العربية يف الإ�صالح الداخلي ،والتي انتهت بت�أجيل ح�سم ملف
�إ��ص�لاح النظام الإقليمي العربي �إىل القمم القادمة ،واجت��ا ٍه
�آخ��ر �شعبي ع ّ�برت عنه ع��دة م �ب��ادرات رعتها منظمات مدنية
وال ��ذي انعك�س ليت�شكل على هيئة وث��ائ��قٍ � �ص��ادرة م��ن ن��دوات
عوا�صم عربية ،وه��ي الأخ��رى ال تخر ُج
مميزة ُعقدت يف ع��د ِة
ٍ
من �أهداف االجتاه الر�سمي ومطالباتٍ يف الإ�صالح ال�سيا�سي
وامل�ؤ�س�سي ال�شامل.
املقاربة الفكرية ال�ساعية لت�أطري م�شروع الإ�صالح بالرتكيز
على اجل��ان��ب ال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف ،وال�ت��ي ظ�ه��رت ب�شكل الف��ت يف
ك�ت��اب��ات ع��دي��دة � �ص��درت ل���س�ن��وات م��ن �أق �ل�ا ٍم ع��رب�ي��ة و�أج�ن�ب�ي��ة،
ت�ت�م�ح��ور يف ع�م��وم�ه��ا ح ��و َل ه ��دم م�ستنقع امل �ع��وق��ات الفكرية
ُ
تهدف �إىل م� ّد ُج�سور
والثقافية واملقاربات الإ�صالحية التي
التفاهم الإقليمي والدويل ابتدا ًء من جتديد اخلطاب الديني
وانتها ًء بالإ�صالح الفكري وال�سيا�سي .
ري
لطاملا كانت قطيعة القارئ العربي للأدبيات املوروثة غ َ
أ�س�س ومعايري ،فعلى الرغم من التحديات التي
ممنهج ٍة وبال � ٍ
واجهت كِبار الكتّاب العرب يف اجلانب ال�سيا�سي واحل��ري��ات ؛
� ّإل �أن رفاعة الطهطاوي مل يكن غائباً يف اجلانب الإ�صالحي
ال�سيا�سي ،حيثُ يف ّن ُد كتابه «تخلي�ص الأبريز» ال�صادر يف عام
ف�س َر احلرية ب�أنها مبد�أ العدالة ،وتوحيد ِه بني
1834م ،والذي ّ
معيار احلرية يف دالالت ِه الليربالية احلديثة ومقولة العدالة
يف املرجعية الإ�سالمية.
ب�ي�دَ �أنَّ الإ� �ص�ل�اح يف ال���س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة ق��د ي��واج��ه يف �أوىل
م�سريت ِه خما�ضاً ع�سرياً يف الإجابة على �شكل الإ�صالح و�إطاره:
فما هو �سقف هذا الإ�صالح ،وهل هو �شامل يتجاوز نظام احلكم
واحلريات العامة لي�شم َل بذلك هياكل الدول ِة وبنياتها املركزية
وتركيبة املجتمع املدين و�أر�ضيت ِه االقت�صادية والثقافية� ،أم �أ ّن ُه
ال يتعدى الأدبيات والتنظري الفكري بحيث ال يتعدى مفهوم ُه
�إىل �أبعد من احلالة الدميوقراطية والتعددية؟
bassam.alkalbani@aiesec.net

