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خطوات اإلصالح نحو مجتمعات
معرفية متقدمة

موزة الخاطرية

يفتتح عبد احلميد ع�شاق �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية ونائب دار احلديث باململكة املغربية يف مقدمات الإ�صالح بني جدلية الوعي وقوانني التاريخ
اخلطوات العامة التي ال بد �أن تتبعها �أي �أمة ترغب بالإ�صالح من حالها ملواكبة قطار التطور التكنلوجي وال�صناعي وتغيري حالها االقت�صادي واملعريف.
وي��رى عبد احلميد �أوىل خطوات �أي م�شروع �إ�صالحي
ه��و حت��دي��د ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��وة م��ن خ�ل�ال ب�ن��اء ر�ؤي ��ة قائمة
على الب�صرية بعيدًا عن ال�ضغوط اخلارجية والداخلية
حتى ال يكون الإ��ص�لاح م�ؤق ًتا �أو �شكل ًيا ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع ا�سرتاتيجية ُتبنى على ثالثة �أزمنة وهي احلا�ضر
وامل��ا� �ض��ي وامل���س�ت�ق�ب��ل و�أن ت �ك��ون ل�ه��ا ث�لاث��ة �أب �ع ��اد �أول �ه��ا
الإدراك ملا يدور يف الداخل واخلارج والتنب ؤ� باملتوقع ،و�أن
يكون هناك �إع��داد جيد لال�سرتاتيجية بر�صد ما يكفي
ل�ه��ا م��ن امل ��وارد وا إلم �ك��ان �ي��ات وم ��ن ث��م احل ��زم واالل �ت��زام
بالتنفيذ والتقييم.
و�أول عنا�صر القوة هو الت�سلح باملعرفة املحملة بالبيانات
واملعلومات والأف �ك��ار وك��ل م��ا يحمله الإن���س��ان م��ن رم��وز
دالل�ي��ة �أو تاريخية ،فاملعرفة معيار �أ�سا�سي لأي توجه
�إ�صالحي يف الفرد واملجتمع وامل�ؤ�س�سة والأمة ،واملالحظ
يف جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وجود فجوة يف املعرفة
بني املجتمعات نف�سها ومع ال��دول املتقدمة يف ال�صناعة
والتكنلوجيا.
وال�ث�روة الأخ ��رى بجانب امل�ع��رف��ة ه��ي االق�ت���ص��اد وامل ��ال،
فهما وج�ه��ان لعملة واح ��دة .امل�ع��رف��ة ت��دي��ر امل ��ال ب��ات��زان
واع �ت ��دال وحت ��ول ال�ن�ظ��ام االق �ت �� �ص��ادي م��ن اال��س�ت�ه�لاك
�إىل الإن�ت��اج وجتنب ال��ر�أ���س املالية املفرطة .فاالقت�صاد
املعريف مورد ال ين�ضب ينوع الطاقات الإنتاجية ويو�سعها
ويحقق االكتفاء الذاتي ويولد فر�ص العمل مما ي��ؤدي
�إىل حت�سني امل�ستوى املعي�شي للفرد.
وال ي�ك�ت�م��ل الإ�� �ص �ل�اح �إال ب �خ �ط��وات ت �ق��وم ع �ل��ى ال �ع��دل
واحل��ري��ة وال���ش��ورى �أي ح�سن التنظيم امل�ؤ�س�سي وذل��ك
ب�سن الت�شريعات وال�ق��وان�ين ال�ت��ي تكفل ح�ق��وق الأف ��راد
والأ�سرة والعادات وخ�صو�صيات املجتمع.
وتبد أ� فعالية هذه العنا�صر �إذا وجدت �إرادة لدى ال�شعوب
والرغبة يف الإ�صالح ي�صاحبها تنظيم يف توجيه الطاقات
ن�ح��و خ��دم��ة املجتمع والإح���س��ا���س ب��امل���س��ؤول�ي��ة ،و�إع �ط��اء
ال�شعوب ال�شعور بالعدل والإن�صاف والتنعم باال�ستقرار.
ولأجل احلفاظ على هذا ال�شعور وعدم انزالق املجتمعات
نحو االنق�سام والت�شتت البد من �إيجاد م�ؤ�س�سات مدنية
تتو�سط بني الأفراد والدولة.

والعن�صر الآخ��ر يف خطوات الإ��ص�لاح هو امتالك قدرة
دفاعية قائمة على اال�ستثمار يف جم��ال البحث العلمي
مب�خ�ت�ل��ف جم ��االت ��ه وم ��ن �أه �م �ه��ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ع�ن��ا��ص��ر
امل�ن�ت�ج��ة للتكنلوجيا احل��رب �ي��ة ،وال���ص�ن��اع��ات الع�سكرية
ل�ت��أ��س�ي����س ج�ي����ش دف ��اع ��ي ع �� �ص��ري مي�ت�ل��ك ق ��وة داخ�ل�ي��ة
وخارجية.
و�صول الدولة �إىل التقدم ال�صناعي والتكنلوجي ما هو
�إال نتيجة توليفة قائمة على اقت�صاد املعرفة وامتالك
الب�صرية يف �إع��داد الر�ؤية ،وا�سرتاتيجية منظمة تكفل
ح�ق��وق الأف ��راد واملجتمع وحت�ق��ق ال�ع��دال��ة االجتماعية،
وامتالكها لقيادات مرنة تتقبل وتنبي الأفكار اخلالقة
والإبداعية وتعتمد على البحوث العلمية وبنوك الأفكار.
ن�ست�شف من خالل اطالعنا على العنا�صر اخلم�سة للبدء
بالإ�صالح ب�أن جمتمعاتنا �أهملت العلم واملعرفة والبحث
العلمي وتوجهت نحو اال�ستهالك دون الإنتاج ف�أ�صبحنا
نفتقد �إىل عن�صر االعتماد على الذات.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك ف ��إن �إرادة ال���ش�ع��وب العربية
طالبت بالإ�صالح وبالتحديد يف العقد الأول من القرن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن ول�ك��ن م��وج��ة امل�ط��ال�ب��ات ب��الإ��ص�لاح
واحل� ��ق يف احل ��ري ��ة ع ��ن ال �ت �ع �ب�ير وال� �ع ��دل �أغ �ل �ب �ه��ا ك��ان
نتيجتها الإج �ه��ا���ض وال ��دم ��ار ل�ت�ل��ك ال���ش�ع��وب ول �ك��ن يف
امل�ق��اب��ل ك��ان��ت ه�ن��اك �إ� �ص�لاح��ات يف بع�ض ال ��دول حركت
احلكومات للتغيري يف ا�سرتاتيجياتها ور�ؤيتها ب�إ�شراك
�أفراد املجتمع يف و�ضع خطوات الإ�صالح.
ينتقل بنا عبد احلميد يف مقدمات الإ�صالح �إىل ال�شرارة
التي ينطلق منها الإ�صالح وهي عبارة عن ثالثة �أ�سئلة،
ال�س�ؤال الأول ��س��ؤال التفكري �أي عقل الإ��ص�لاح ،الثاين
�س�ؤال التعبري �أي خطاب الإ�صالح ومن ثم �س�ؤال التدبري
�أي فن الإ�صالح.
يف �س�ؤال التفكري يكون العمل بعقلٍ مُ�صلح ي�ستطيع �أن
ينقل املجتمع من حالة الغياب العام �إىل الوعي املتجدد
وذل��ك باعتماده على ر�ؤي��ة فاح�صة مت�سلحة بالب�صرية
ً
حتليل
وق ��ادرة على ر��ص��د م�شكالت املجتمع وحتليلها
علم ًيا ومن ثم ابتكار حلول عملية.

وك ��ل ع�ق��ل ُم���ص�ل��ح مي�ل��ك ت�ف�ك�يرا ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا تكتيكيا
��ش��ام�لا ق� ��ادرا ع�ل��ى ال�ت���ص��دي ل�ل�م���ش�ك�لات ب�ع��د فح�صها
والتعمق فيها ،و ي�ستطيع الإح��اط��ة والإمل ��ام مب��ا يحدث
داخل ًيا وخارج ًيا ،وق��ادر على ا�ستك�شاف املُغلق واملختبئ،
ولديه املرونة يف تقبل الأفكار واملناهج اجلديدة وحري�ص
على حتقيق الإجناز دون الإحلاح املفرط فيه.
�س�ؤال التعبري �أو «خطاب الإ�صالح»
ال�ل�غ��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف الإ� �ص�ل�اح ه��ي �أن ي �ت��واف��ق ال�ق��ول
م��ع العمل ،وال ميكن احل��دي��ث ع��ن الإ��ص�لاح يف التعليم
وال�ت�ع�ل�ي��م غ�ير ُم �ف �ع��ل ،وال مي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن �إ� �ص�لاح
الد�ستور و�سلوكنا خمالف .وليدرك كل راغب يف الإ�صالح
�أن اللغة لها �سلطة مادية ورمزية ومعرفية قائمة على
التعلم مدى احلياة ،و�أ ًّيا كان �شكل هذه اللغة بيولوجية
�أم برجمية ا�صطناعية �أو جينية  ،فال بد من �إيجاد لغة
ريا وتعلي ًما ومعج ًما
قادرة على التعبري عن الإ�صالح تنظ ً
وا�ستخدا ًما وتوثي ًقا و�إبداعًا.
�س�ؤال التدبري « فن الإ�صالح»
ح�سن ال�ت��دب�ير ه��و ف � ٌ�ن يتمثل يف ال �ق��درة ع�ل��ى توظيف
امل��وارد املالية والب�شرية واملادية لبلوغ أ�ه��داف الإ�صالح،
وهذا ما انتهجته دول �شرق �آ�سيا يف بناء الإن�سان من �أجل
�إنتاج ر�ؤو�س الأموال.
لرمبا نحن بحاجة �إىل حتديث منظومتنا التعليمية من
�أجل �أن نبني الإن�سان لكي يكون ق��ادرا على �إنتاج ر�ؤو�س
الأم� ��وال و�أن ي�ت�ح��ول م��ن م�ستهلك �إىل م�ن�ت��ج ،وه�ن��اك
ر�ؤى واعدة يف بع�ض املجتمعات العربية لإحداث ثورة يف
جمال التعليم ،من خالل التوجه �إىل اال�ستثمار يف جمال
التكنلوجيا وال�ت�ق�ن�ي��ة ،وحت��دي��ث الأن�ظ�م��ة مب��ا يتنا�سب
مع املرحلة ملواكبة هذا التطور و�سد الفجوة بيننا وبني
الدول املتقدمة الأخرى.
�إهمال املعرفة والعلم والبحث العلمي وحماربته وعدم
ال �ق��درة ع�ل��ى ح�سن ال�ت��دب�ير �أو ح�ت��ى التعبري ه��و ال��ذي
جعل جمتمعاتنا العربية �ضمن الدول النامية املت�أخرة يف
جماالت عديدة رغم امتالكها لرثوات هائلة تفوق الدول
العاملية املتقدمة ،ولكن � ً
أي�ضا �أحد �أهم عنا�صر الإ�صالح
هو الإرادة يف التغري من حال �إىل حال �أف�ضل.
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