
 العدد العاشر                مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      

 

 

 

 

 

671 
 

671 

 في الدول العربية النهضويالفكري و البناء مستلزمات

 

 

 
 

Abstract 

          The intellectual and renaissance construction in the 

contemporary Arab societies must have some basic requirements that 

are necessary for any renaissance and available all the time. These 

requirements represent a fundamental pillar of renaissance which 

include intellectual awareness and economic reform as well as the 

reform of religious thought. Individual/ citizen or majority of the 

people when have an enough level of political though awareness that 

appears in forms of  freedom, equality, democracy, tolerance and 

peaceful coexistence in the society, the environment of creativity in all 

fields would be available in the society. 

 ملخص

بد من مستلزمات أساسية اليت ال  اج اىلتالبناء الفكري والنهضوي يف اجملتمعات العربية املعاصرة حتان     

، وهذه ، ومتثل دعامة أساسية ألي نهضة ميكن حتقيق البناء الفكري والنهضوي بدونها توفريها ، إذ ال 

إصالح الفكر الديين . لكي يكون لدى فضاًل عن ،  االقتصادياإلصالح ضرورة املستلزمات تتمثل بالوعي الفكري و

غالبية الشعب واجلماهري وعي فكري سياسي كاف مما جيعلهم من املؤمنني باحلرية واملساواة  الفرد / املواطن أو

، األمر التنوع والتعدد السائد يف هذه اجملتمعات بصورة سلمية  وإدارةتسامح والتعايش السلمي والدميقراطية وال

 .الذي يؤدي اىل توفري بيئة مناسبة لتحقيق األبداع يف خمتلف اجملاالت 

 د. وجيه عفدو علي

/جامعة دهوكالعلوم السياسية كلية  
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 املقدمة

أو ، حتركات شعبية وسياسية وإىل الوقت احلاضر  0202منذ عام العربية  الدولجيري يف كثري من       

رمبا ، البعض منها  يةالكرامة اإلنسان واحرتاملمطالبة بالدميقراطية ل (ان صح التعبري)باألحرى ثورات سياسية 

وبدأت تواجه عقبات وصعوبات ، ولكنها مل تستطع ان تقوم بالبناء بعد ،  السابقحكم ان تهدم نظام  استطاعت

مواقف واضحة بشأنها من أجل معاجلتها  اختاذتطلب مر الذي ي، األتونس ومصر وليبيا واليمن  ، مثلعديدة 

وثقافة سية على أساس املشاركة السياسية ، وان تقوم قواعد اللعبة السيا دون القفز فوق املراحل معاجلة حقيقية

ال يزال  من هذه الدولوالبعض األخر ، ف اسية وعدم التعصب ألي طرالتعددية السي واحرتاماملشاركة واملساهمة 

 .سنوات أربعمنُذ حوالي أكثر من  يف سوريااجلارية  أحداثكاحلال مع  بعد ومل حيسمفيه  قائمًا الشعيب احلراك

اهلدم على يشمل ينبغي ان  هي عملية مركبة ومرتابطة حتقيق النهضة عملية ان وعليه نستطيع القول          

 اط حول طبيعتهفقليس  ،بني املختصني والباحثني ثري الكثري من اجلدال والنقاش إال إنها أي النهضة ت ،والبناء 

 أيضًا،  اوأهدافه اإمنا حول أساليبه،  على حد سواء اخلية واخلارجية فيهمل والداا، ودور العو اوالقائمني عليه

اهلدف من هذا )جون آر برادلي( الذي ذهب يف كتابه )ما بعد الربيع العربي( ان ، فهناك مثاًل من يؤكد ومنهم 

الفساد ، آفة احلد من ، إمنا املطالبة مبحاربة البطالة والفقر و التحول الدميقراطي ليس حتقيقهو احلراك الثوري 

( . بينما يرى آخرون ان اهلدف من هذا التغيري هو حتقيق التحول الدميقراطي وبناء نظام 0)كرامة اإلنسان واحرتام

والتفرد بالسلطة أهم مساته . والسؤال املهم الذي  االستبداداحلكم الدميقراطي على أنقاض النظام السابق الذي كان 

ستلزمات الالممة املافيًا وتتوفر فيها ة فكريا وثقأيطرح نفسه هنا يف هذا الشأن ، هو هل ان هذه اجملتمعات مهي

إلحداث النهضة أم ال ؟ ، وهل ان الثورات السياسية ينبغي بالضرورة ان تسبق الثورات الفكرية أم العكس هو 

الصحيح ؟ ، وهذا األمر الذي يتطلب الوقوف عنده وتوضحيه يف ثنايا البحث هذا ، والذي ميثل هدفه الرئيس . 

ر والتصورات ، واليت هي األخرى قد تثري الكثري من اجلدل والنقاش من قبل بعض ومن ثم طرح بعض األفكا
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وتقدير ، فالعافية تكمن يف اجلدال واحلوار وثقافة  احرتام، لكنها بالتأكيد حمل األوساط الفكرية أو السياسية

بشرية مجعاء يف للخدمة  لتقديميف حماولة  ، كل ذلك أماًل يف احلكم واالنفراد االستئصالاملشاركة وعدم اإلقصاء أو 

وتسجيل بعض املالحظات حول الذي يشهده الدول العربية من تطورات مهمة اليت هلا  وحتديد،  الشأنهذا 

، كل ذلك من أجل بيان نقاط الضعف ، ومن  واحنطاطهاأم يف تراجعها  وامدهارهاأهمية كبرية سواء يف تقدمها 

 ت نفسه تطوير اجلوانب اإلجيابية من جهة ثانية .ويف الوق، ثم السعي لتجاومها من جهة 

البحث العلمي ميثل املسلك الرئيس الذي يساعد الباحث يف الوصول إىل املعرفة الالممة حول  منهجإن       

موضوع ما من موضوعات اليت تكون قيد البحث والدراسة ، وال سيما خبصوص الدراسات اإلنسانية عمومًا 

البحث بشكل أساسي على املنهج  اعتمدذلك تطلب األمر اللجوء إىل أكثر من منهج ، فقد والسياسية خصوصًا ، ل

العاطفية املستعجلة أو  االنفعاالتعن  التحليلي عند حماولة تفكيك الواقع القائم وغربلته وكشفه على حقيقته بعيدًا

دون ان تكون على شكل حلول مؤقتة غري املوضوعية ، ومن ثم بعد ذلك يتم بنائه وتركيبه بصورة سليمة وحقيقية 

معرفة جوانب اخللل  أياإلسالمية منُذ عقود من الزمن ،  –كالذي تعارف عليه اجملتمعات العربية  ترقيعيهأو 

أو ظاهرية كما حيدث يف  همعاجلة حقيقية وجذرية ، وليس معاجلة ترقيعي اوتشرحيه ، لكي يتم معاجلتهفيه 

على املنهج التارخيي من خالل متابعة جذور وجوانب اخللل املوجودة يف  االعتمادكثري من األحيان . وكذلك مت 

والفقر والفساد وتأثري ذلك سلبيًا على مفاصل احلياة كافة ، خصوصًا  باالستبدادهذه اجملتمعات اليت تتميز 

 والثقافية والفكرية . االجتماعية

البناء ال ميكن حتقيق اليت مستلزمات أساسية ناك ان هالبحث من فكرة مفادها ان: ) فرضيةوتنطلق        

، وإصالح الفكر الديين  االقتصاديتتمثل بالوعي الفكري واإلصالح  وهذه املستلزماتبدونها ،  الفكري والنهضوي

غالبية الشعب واجلماهري وعي فكري سياسي كاف مما جيعلهم من املؤمنني  لكي يكون لدى الفرد / املواطن أو .

التنوع والتعدد السائد يف هذه اجملتمعات بصورة  وإدارةباحلرية واملساواة والدميقراطية والتسامح والتعايش السلمي 
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وضوع من جوانبه حياوالن ان يغطيان امل وتقوم هيكلية البحث على أساس تقسيمه إىل حماورين رئيسيني .سلمية

 -األساسية كافة ، واليت ميكن حتديدهما على هذا النحو:

 حات البحث:لحتديد مصط –احملور األول 

 معنى النهضة: -أواًل

 الوعي الفكري: –ثانيًا 

 مستلزمات البناء النهضوي: -احملور الثاني

 مزدهر: اقتصاد -أواًل

 احملكوم املستنري: -ثانيًا 

 الطاعة والرفض: –ثالثًا

 احلرية واملساواة: -رابعًا 
 إصالح الفكر الديين:  –خامسًا 

 احملور األول

 حتديد مصطلحات البحث

البحث ، على أساس ان الوظيفة األوىل  اهتمامحناول يف هذا احملور توضيح املفاهيم اليت متثل حمور 

 للنظرية السياسية املعاصرة هي حتديد املفاهيم وتفكيكها . 

 ضة :معنى النه -أواًل 
 . النهوض هو الرباح من املوضع والقيام عنه :أن ر(بن منظولــ )أجاء يف "لسان العرب" لغة كما  فالنهضة      

، وأنهضته أنا  ، وارتفع عنه إىل العدو أسرع إليه حياربه ، ينهض، نهضًا، ونهوضًا: قام عن مكانه نهض

 ( .0)ألمر كذا: إذا أمره بالنهوض له ، واستنهضه ، وانهضته، حركة للنهوض فانتهض
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يف التقاليد االوربية تغيريات فكرية وثقافية اليت بدأت يف البالد اإليطالية وبلغت أوج امدهارها النهضة تعين و    

شري وأملانيا وبقية الدول االوروبية . وت وإسبانياس عشر والسادس عشر ، وامتدت منها إىل فرنسا ميف القرنني اخلا

نهاية العالقات االقطاعية وبداية العالقات الرأمسالية ، وإعادة احلياة اىل الثقافة االغريقية  إىل أيضا ةالنهض

 النهضةليد األمور . ففي عصر اوالرومانية اليت كانت منسية خالل العصور الوسطى نتيجة سيطرة الكنسية على مق

 من جديد . ومانيةوالثقافة االغريقية والر أفالطون وأرسطو اكتشافمت إعادة 

ويؤرخ هلا بسقوط ، وعصر النهضة ميثل مرحلة انتقالية من العصور الوسطى إىل العصور احلديثة يف أوروبا       

إىل ايطاليا ، ونقلوا معهم تراث اليوناني منها هجرة العلماء و، على يد العثمانيني  0541 عام القسطنطينية

 والروماني .

النهضة اإلنسانية يف أوروبا هي اليت قالت للكنيسة ولرجال الدين حنن ال حناربكم وال حنارب الدين ،        

 وتركوالكن حنارب كل نشاط تقومون به خارج اسوار الكنيسة ، اذهبوا اىل الكنيسة وابقوا بداخل الكنيسة ، 

 "اجلنون مدحكتابه " يف ة األوروبية ال سيما أكده أيرامسس معيم النهض العلماء واملفكرين للمجتمع املدني ، وهذا
، مما جعله يف صراع مع رجال الدين ، فقد أكد ان هناك مستويني لإلميان: املستوى  0400الذي نشر عام 

( . 1والشعائر واملظاهر االخرى) باأليقوناتالداخلي الذي هو اإلميان احلقيقي ، واملستوى اخلارجي الذي يتعلق 

واألمر نفسه يطبقه عبد الكريم سروش على اإلسالم عندما ميز يف كتابه "الرتاث والعلمانية" بني اإلسالم الواقعي 

 ( .5جبوهر الدين وحقيقته) االهتمامالذي هو ميثل حقيقة اإلسالم واإلسالم الظاهري الذي يتعلق باملظاهر دون 

املشرتكة اليت أصبحت مقبولة لدى اجلميع ، وتعين العقالنية  والنهضة هلا معاني عديدة ، فهي تعين القيم     

النصوص القدمية  اكتشافوالتفكري التنويري احلر ، والدميقراطية والفردية ، والعلمانية ، وتعين الوجود ، وإعادة 

الروماني . وان وعودة احلياة اىل االدب اإلغريقي و،  ، فالنهضة هي خطوة اىل الوراء ال سيما االغريقية والرومانية

 فكرة النهضة مهمة جدًا ال ميكن التخلي عنها عند احلديث عن بناء دولة مدنية عصرية .
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 عصر النهضة يتقاطع مع املرحلة السابقة ، مع مرحلة العصور الوسطى اليت كانت تتسم باجلمود الفكري     

ات اإلقطاعية وبداية العالقات الرأمسالية الثقافة . فهي تعين نهاية العالق واحنطاطوالعلمي ، والفراغ الفكري 

كأساس للنظام االجتماعي االقتصادي . والنهضة عمومًا تعين جمموعة من التغيريات املتباينة واملختلفة قد تكون 

 والصناعية . االقتصاديةو  واالجتماعيةهلا عالقة باجلوانب السياسية والثقافية 

 الوعي الفكري:  –ثانيًا 

لكي نبين مفهوم حول الوعي الفكري ينبغي القول ان املقصد هنا بالوعي الفكري هو ليس حتقيق برنامج     

إيديولوجي معني ، وإمنا ان هناك مستلزمات ينبغي توافرها لكي تنجح النهضة ، ومنها بطبيعة احلال ، الفكر 

ياسية وحتقيق الدميقراطية ، على أساس النهضوي والوعي السياسي لدى الشعوب واألمم قبل املطالبة بالثورة الس

ان هناك عالقة وثيقة بني الدميقراطية والفلسفة ، وأنها أي الدميقراطية عملية تارخيية معقدة وصعبة ، حتتاج إىل 

وقت طويل ، وال ميكن حتقيقها خالل مدة قصرية ، لذلك ينبغي ان تكون هذه العملية متواصلة ومستمرة وان ال 

أو الوقوف عند حدود معينة ، وان ال يقف عند حدود تغيري النظام السياسي احلاكم وإمنا يبدأ  عانقطاتكون هناك 

ينبغي ان تسبق الثورة السياسية كما يقول )عزمي لذلك من الشعب واجلماهري وصواًل إىل قمة اهلرم السياسي . 

ث عن فكر ثوري ودوافع ثورية حتوالت ثقافية وفكرية لدى فئات واسعة من اجملتمع ، ويصعب احلدي :بشارة(

( 4من دون مثل هذه التحوالت اليت تؤدي إىل تصور منط احلياة كظلم ال حيتمل ، ومن ثم حتدث الثورة السياسية)

أخر الذي قد ال خيتلف  باستبداد استبداد استبدالسيتم و، وإال سنهدم الدميقراطية بالدميقراطية نفسها ، 

سابق ، نتيجة عدم اإلميان احلقيقي بالدميقراطية ، وهناك جتارب واضحة يف ال االستبدادبطبيعته كثريًا عن 

 0311التاريخ تؤكد صحة هذا القول ، يأتي يف مقدمتها وصول )أدولف هتلر( إىل السلطة السياسية يف أملانيا عام 

عن الدميقراطية . الدميقراطية ، ولكن ترتب على ذلك نتائج سلبية كبرية يف جمال احلديث  االنتخاباتمن طريق 

، األمر الذي يدفعنا إىل بيان املستلزمات اليت تدفع إىل  أواًللذلك علينا أواًل العمل على تفجري الثورات الفكرية 

 . الثانيحتقيق هذه النهضة عنوان للمحور 
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 احملور الثاني     
 مستلزمات البناء النهضوي

ينبغي العمل على إجيادها ، فبدونها ال ميكن  الفكري والنهضويالبناء ن هناك مستلزمات عديدة لتحقيق إ        

  -احلديث عن أي نهضة ، وهذه املستلزمات ميكن حتديدها على النحو اآلتي:

 مزدهر:   اقتصاد –أواًل 

مستقر وأمن مهم جدًا عند احلديث عن النهضة ، فاألولوية بالنسبة اىل املواطن  اقتصاديان إجياد وضع         

ان هناك ضرورة ماسة ف لذلك يكون للجانب االقتصادي ، بكلمات أخرى ان الفقر والبطالة يعرقل عملية النهضة ،

 لتحقيق االصالح االقتصادي .
يق التحوالت يف حياة اجملتمعات ، لتوفري بيئة هو األخر ميثل ضرورة مهمة لتحق االقتصاديان اإلصالح      

باجلانب الثقايف والفكري ، وحتقيق ذاته ، األمر الذي يساهم يف  االهتمامآمنة يتكمن فيها الفرد من  اقتصادية

وهذا يشري إىل إننا حنتاج إىل  التخلص من اخلرافات واجلهل الذي يسيطر  على فئات واسعة من اجملتمع .

 أيضًا ، وليس فقط اإلصالح السياسي . اقتصاديإصالح  األوىلبالدرجة 

يف الواقع ان لكل نهضة فكرية داعمة مادية حتميها أو تعطيها الدفع الالمم لكي تقوى وترتعرع ، وال ينبغي      

ول ، فنتوهم ان الفكر معلق يف الفراغ ، أو انه بنمو ويستمر بدون دعامة مادية تسنده ، نق ان نكون مثاليني جدًا

الفكر  انهيارالربجوامية التجارية يف بغداد وبعض املراكز اإلسالمية األخرى ساهم يف  انهيارلك وحنن نعلم ان 

العقالني املتمثل باملعتزلة والفالسفة ، فالفكر لكي يرتعرع تلزمه شروط حميطة ومالئمة نسبيًا ، من يفتقر وجيوع ال 

 .  (6الفقر املادي والفقر الفكري) هناك عالقة بني أي انيعود يعرف كيف يفكر ، 

 احملكوم املستنري: –ثانيًا 

أن املشكلة االساسية هي مشكلة بناء اإلنسان ، لذلك ينبغي العمل وبذل اجلهود على متجيد اإلنسان إلجياد       

احملكوم املستنري أيضًا الذي يساهم يف إنتاج املعرفة وحتقيق التحوالت الكربى ، وليس فقط احلاكم املستنري بنور 
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املستبد املستنري اليت تزاوج بني امللكية الفردية املطلقة والعقلية العلم واملعرفة كما ذهب إليه أفالطون ، أو فكرة 

 الفلسفية كما يقول فولتري  .

بناًء على ذلك نستطيع القول ان أحدى املستلزمات الضرورية لبناء دولة قائمة على أسس سليمة وخالية من      

للتحول الدميقراطي الذي شهده العامل منُذ  ، والركوب يف موجة الرابعة واالجتماعيةالعيوب واألمراض السياسية 

، هو تغيري الشعوب وبناء فكر مستنري عن الكون واإلنسان واحلياة ، الذي بدونه ال ميكن  0202أواخر العام 

حتقيق النهضة ، وليس تغيري احلاكم أو النظام السياسي ، ألنه متى تغيري الشعب بهذا الشكل سيكون النتيجة 

بل احلتمية هلذا التغيري هو تغيري احلاكم يف حلظة من اللحظات ، لذلك نقول ان بناء اإلنسان  ةواملنطقيالطبيعية 

بوصفه مدخل لسؤال النهضة حيتاج إىل وقت طويل ويتطلب املزيد من اجلهد من قبل املثقفني واملفكرين ، فضاًل 

نذ الطفولة بل منُذ والدته ، على أساس على الدولة ان تهتم بالبشر م وهكذاعن املؤسسات التعليمية والرتبوية ، 

،  واالقتصادية واالجتماعيةبالنظم العمرانية والسياسية  واالهتمامالعقول والبشر  استثماراحلقيقي هو  االستثمار

وليس البنى التحتية فقط ، هلذا على الدول اليت تسعى بناء نفسها بناًء صحيحًا وسليمًا أن ختصيص ميزانية 

 ال .ضحمة هلذا اجمل

فهذه العملية هي األخرى عملية معقدة وصعبة وحتتاج إىل مزيد من اجلهد وتوحيد الصفوف لعل أهمها ان        

نات يف حماولة منُه لتوحيد ا( كان على حق عندما خاطب ممالئه من احليوتكون شعبية ، لذلك فإن )ميجور()

 "علينا ان نعمل لياًل ونهارًا ، جسدًا وروحًا ، صفوفهم للتخلص من املستبد صاحب املزرعة )مسرت جونز( قائاًل

اإلطاحة باجلنس البشري ، تلك هي رساليت لكم ، أيها الرفاق: الثورة ، ال أعرف متى ستكون هذه الثورة ، فقد 

يكون ذلك خالل أسبوع أو رمبا مائة عام ، لكنين أعلم ، كرؤييت هلذا القش الذي حتت أقدامي ان العدالة 

هنا ينبغي القول أننًا حنتاج إىل مراجعة الواقع وحماولة تغيريه ، من أجل إنتاج و( . 7 أم عاجاًل")ستتحقق آجال

 واالعتقاداتفكر ثوري إلذابة هذا اجلبل اجلليدي ، حباجة إىل فكر جديد ، فكر مستقبلي من أجل تغيري األفكار 
، ومن  االستبدادالديين الذي صنع  والتنظري االستبداديوتنمية العقل البشري والتخلص من ترسبات  ةالقر وسطي
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إىل فكر ماضوي يتسمك أو ميجد املاضي  ثم اخلروج من هذا التأخر ومن العامل القائم إىل عامل أفضل ، وليس العودة

ومن هنا فإن عملية التغيري البنى اجملتمعية ال تتم بسهولة ، وال أحد ميلك بشأنها وصفات   أو املرجعية املاضية .

بقدر ما يزداد تسارعًا وتأممًا يف  والتباسامن وضع إىل وضع آخر ، يف واقع كوني يزداد تشابكًا  االنتقالهزة جا

هناك أمراض سياسية ينبغي التخلص منها وإجياد هوية ف( . 8عالقاته ومصائره ، كما يف قضاياه  ومشكالته)

يقة . واخلطوة األوىل لتجاوم هذه اآلممة هي واضحة تقوم على أساس تغليب املصاحل الوطنية على املصاحل الض

، طبعًا السياسية يأتي يف مقدمتها ، هذه اجملتمعات عاني منها تتشخيص األمراض أو االعرتاف باألمراض اليت 

 لكي نتمكن بعد ذلك من حتديد العالج املناسب هلا.

وعليه ، يتبني من خالل التأمل يف الواقع املعاصر وتفكيكه ، أن هناك معوقات كثرية حتول دون جناح       

النهضة اليت تعد حاجة ضرورية هلذه اجملتمعات يف الوقت احلاضر ، منها بطبيعة احلال اجلهل وعدم وجود 

خصوصًا من قبل القائمني بالثورات أو الذين  عقلية تنويرية أو متنورة بنور العلم والفلسفة بالنسبة إىل الدميقراطية ،

. لتحقيق ذلك  ، إذًا كيف ميكن معاجلة هذا األمر وجتاوم هذا الواقع املؤمل هذه الثورات لصاحلهم استثمروا

حنتاج إىل نهضة يف كل شيئ يف الطبائع ويف األفكار والعقول ، وحتى يف أمياء النساء ، وإال خنشى جناح هذه 

، إذ شهد اجملتمع الفرنسي ثورة فكرية واسعة مشلت مفاصل  0783ثاًل الثورة الفرنسية عام الثورات ، خذ م

إيرامسوس وجان جاك روسو ومنتسكيو وفولتري ودريدا( وغريهم كثريون ، اليت  احلياة املختلفة بفضل كتابات )

 واالستبدادوحماربة الظلم قيدة والسلطة املواحلكم الدستوري  وتقديسه تؤكد على احلرية والكرامة ومتجيد اإلنسان

 ( .3، والكشف عن مساوئ النظام القديم وجعل يف القلوب مياًل إىل تغيريه وتبديله)

وال ننسى ان هناك من يرفض األفكار اجلديدة ويدعو إىل احلفاظ على الوضع الراهن أو بقائه وعدم تغيريه      

بضاعة مستوردة من اآلخر اخلارجي / الغربي ، ومن ثم  حبجة اخلوف من التغيري من جهة أو أنها متثل مثاًل

إنها ال تتالءم واجملتمعات العربية وال جيوم األخذ بها ، وأحيانًا ثالثة أنها تدعو إىل التمسك بالرتاث ومقاومة 

 ان الثورة ، أي ثورة عادة تواجه ثورة مضادة . ايالتجديد والعصرنة ، 
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كل الوسائل املتاحة لتغيري  استخدامقول بأن على األمة ان تعمل على ومن أجل توصيل الرؤية هذه يتعني ال

على العامل ، من أجل اخلروج من األممة  واالنفتاحبالشكل الذي يتالءم واملتطلبات املعاصرة  واستثمارهاالعقول 

احلديثة وخطب  تواالتصاالالثقايف القائم ، ال سيما من هذه الوسائل: وسائل اإلعالم  االنسدادالراهنة وجتاوم 

الزعماء ولوحات اإلعالنات واملؤمترات وورش العمل وقواعد البيانات واملواقع على الشبكة املعلوماتية الدولية 

 ( .02به) التنبؤ)االنرتنيت( ، وحري ان يكون ترويج وسائل جديدة للتفكري وفقًا ملسار ميكن 

منهجية اجليولوجيا ، لكي  استخدامبناًء على ذلك ميكن القول ، أننًا حباجة كما يقول: )هاشم صاحل( إىل 

نعمل على معاجلة املشكلة من جذورها وأعماقها ، كل ذلك من أجل حترير املاضي قبل حترير احلاضر ، 

لى تفكرينا وعقولنا ، األمر الذي والتخلص من عقلية القرون الوسطى واملورث القروسطي الذي ال يزال يسيطر ع

يتعارض مع القيم والثوابت الدميقراطية واحلداثة ، ومن ثم الدخول يف نهضة فكرية وعصر احلداثة ، هذا العصر 

اليت دخلت يف مرحلة ما بعد احلداثة ، إال إننًا مل ندخله بعد بصورة  الذي أصبح قدميًا بالنسبة للشعوب األوروبية

وإقصاء اآلخر متحكمة يف سلوكياتنا وممارساتنا اليومية ال سيما  االستبداد، إذا ال مالت ثقافة  حقيقة وفعالة بعد

 ( .00السياسية)
يستلزم حتقيق حتوالت معرفية وفلسفية يف جماالت  البناء الفكريوكذلك ال بد من التأكيد ان عملية 

التغيري من مرحلة الطفولة ومن أيامه األوىل  كونيتغيري من الداخل وان اليتطلب الذي احلياتية املختلفة ، األمر 

وإعداده إعدادا سليمًا وصحيحًا من خالل إخضاعهم لربامج تعليمية وتربوية قائمة على ثقافة التعايش والتسامح 

 ، وتلقينهم بأن احلقيقة ليست ملكًا أو حكرًا على أحد، وإمنا هي للجميع.والتعددية واحلوار
لفكرية ضرورية ، على اساس ان الثورة ضد الظلم والطغيان والفساد كما يقول )علي حرب( إذن فإن الثورة ا      

( . ويف هذا الشأن ذهب )عبد االله بلقزيز( يف معرض إجابته على السؤال الذي 00هي فعل فكري بالدرجة األوىل)

شعار سياسيني ؟ إىل يطرحه على نفسه ، هل ميكن إجنام ثورة سياسية من دون وعي سياسي ، ومن دون رؤية و

ان الثورة بوصفها تهدف إىل إسقاط وهدم نظام سياسي ، مثل هذه الثورة ال ميكن تعريفها إال بوصفها فعاًل سياسيًا 



 العدد العاشر                مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      

 

 

 

 

 

611 
 

611 

( . وهذا يفسر 01ال يكون فعاًل سياسيًا إال إذا كان مسبوقًا بوعي سياسي) اعتقاده، والفعل السياسي حسب 

جه اجلمهورية املصرية بعد وصول مجاعة اإلخوان املسلمني إىل السلطة اخلطرية اليت توا واألمماتالتحديات 

ممارساته  ة، واملتمثلة بعزل الرئيس السابق )حممد مرسي( نتيج 0200يناير عام  04السياسية يف البالد بعد ثورة 

لدميقراطية ، عدم إميانهم احلقيقي بااألمر الذي يؤكد السياسية ،  السلطة احتكارغري الدميقراطية وحماولته 

خصوصا إذا مت التأكيد ان الدميقراطية ال تتمثل فقط باالنتخابات وتداول السلطة سلميًا ، والدليل على هذا الذي 

آل ثاني( إىل أبنه  بن خليفة للسلطة من )محد تداول 0201يونيو  04 يفحدث يف دولة قطر مثاًل الذي شهد 

  ة .)متيم( ، وإمنا هي سلوك وثقافة وطريقة للحيا

ومن هنا ذهب )علي شريعيت( يف  . لذلك فإن النهضة ستكون نتاج طبيعي هلذا الفعل الفكري التحرري

وتغيري القيم الثقافية على ضرورة الرتكيز على قراءة الرتاث قراءة جديدة  االجتماعيصدد معاجلته موضع التغيري 

ومعاصرة ينسجم والتقاليد والقيم املعاصرة ، دون ان يعين ذلك تقليد اجملتمعات الغربية وان التقدم يكمن يف 

تمعات لُه النموذج الغربي أو ان طريق التقدم هو الطريق الغربي فقط ، ألن لكل جمتمع من اجمل استلهام

وعدم جتاومها  االعتباراليت ينبغي أخذها بنظر  واالقتصاديةوالسياسية  واالجتماعيةخصوصياته الثقافية والفكرية 

يف حتليل أي موضع من املوضوعات السياسية والفكرية ، وان وحدة التحليل ينبغي ان تعمل على تغيري أسلوب 

 التفكري .

نًا حباجة إىل قراءة جديدة للرتاث واألصول دون ان يفهم من ذلك إلغاء ولتوضيح ذلك أكثر ال بد من القول أن

أن القصد من . هذا الرتاث أو القطيعة معه ، والذي له بالتأكيد دور واضح وكبري يف حياة األمم والشعوب العربية 

 االمدهاريضمن ذلك هو ان تكون هناك تواصل مع األصول وليس التقاطع معها من أجل التقدم حنو األمام بصورة 

والتطور على أساس ان املعركة فكرية قبل ان تكون سياسية ، وهلذا  يذهب )حممد عابد اجلابري( إىل القول: ان 

على أنصار القديم إذا هم قدموا اجلديد كشيء ال أصل له عندهم ، وإنه  االنتصارأنصار اجلديد ال يستطيعون عادة 

أنصار القديم مناملة ناجحة خوض املعركة معهم يف ميدانهم وإظهارهم كله من عند الغري . إن من شروط مناملة 
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اآلفاق الرحبة اليت تثوي وراء األصول إذا فهمت بعيدًا عن  استيعابمبظهر املقلد اجلامد ، ومن ثم العاجز عن 

، احلرية  التقليد والفهم اجلامد . يذكر ان األصول والرتاث ينطوي على األبيض واألسود ففيه املشرق واملظلم

والظلم ، لذلك حناول ان نركز على تطوير اجلانب املشرق هذا وإعادة إنتاجِه ، كوسيلة  االستبدادوالعدالة ، 

وسياسية جديدة حمل  واقتصادية اجتماعيةإلنتاج فكر جديد يتالءم وحاجات العصر من جهة ، ولقيام بنى 

 واالستمراريةوهذا يعين ان عملية التواصل  ( .05ية)القائمة كونها تشجع على اخلمل وعدم اإلنتاج من جهة ثان

هذه وتلك القراءة اجلديدة ال ختدم فقط الفكرة اجلديدة ، بل ال بد ان ختدم كامل النظام الفكري الذي يراد تعزيزه 

د لتلك على فهم جدي اعتمادا، وهذا ال يتأتى يف الغالب إال  االنتماءبها بوصفها جزًء منه أو تنتمي إليه نوعًا من 

األصول نفسها ، حبيث تبدو هذه األصول كجديد كان خيوض مع القديم معركة مماثلة للمعركة اليت خيوضها 

 ( .04النظام الفكري اجلديد الذي إقامته)

ي لتحقيق رإىل ما سبق ميثل املستلزم الضرو استنادااألفكار الفلسفية والعلمية يف أوساط الشعب  فانتشار      

خصوصًا العربية منها ، إذ أنها تعين التغيري ، التغيري السياسي املطلوب يف أي جمتمع من اجملتمعات املعاصرة 

، وليس للنظام السياسي ، فحسب ، إذ هذه الثورة ليست هدم نظام  االقتصادي االجتماعياجلذري للنظام 

عام ، وبناء نظام جديد ، والثورة  اجتماعيل هدم نظام سياسي قائم وإقامة أخر يليب طوح القائمني بالثورة ، ب

وفقًا هلذا املعنى هي حركة تراكمية إىل األمام وجتاوم الواقع القائم وأخطائه ، فال تكون ثورة إال متى خطت 

إىل الوراء وثورة  ارتكامااكثر تقدمًا من سابقه ، وإال كانت  اقتصادي – واجتماعيباجملتمع حنو نظام سياسي 

جل ان منتع انفسنا ، بل من اجل ان نفهم احلياة اليت أمن ليس علينا ان نفكر و ( .06ادة أو ترتد إىل اخللف)مض

وعي  هناكبذل اجلهود من اجل التفكري . لذلك من الضروري ان يصري  ينبغيتثري القلق واحلافلة باملشاكل ، إذ 

 -(:07باألمور اآلتية)

( ، بل يف االنسجامبالفعل )إدراك خاطئ( أو اخلطأ املنطقي )عدم  ال يكمن السبب العميق للخطأ يف اخلطأ -0

 صيغة تنظيم معرفتنا يف شكل نسق من األفكار )نظريات ، إيديولوجيات( . 
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 هناك جهل جديد مرتبط بتطور العلم نفسه .  -0
 املنحط للعقل .  باالستعمالهناك عمى جديد مرتبط  -1
 –بالتقدم األعمى وغري املتحكم فيه للمعرفة )أسلحة حرارية ترتبط أخطر التهديدات اليت ترتبص بالبشرية  -5

 نووية ، تالعبات يف كل األنواع ، خلل بيئي( .

ة لنمط خاضعوهكذا ، فالفكر مهم جدا يف نهضة األمم وتقدمها خصوصا بالنسبة للمجتمعات اليت ال مالت 

ورفض اآلخر / الداخلي واخلارجي على حد السواء ، لذلك حيق  األحاديةوالنظرة  واالستبداديالشمولي  من الفكر

لنا كما يقول )إدغار موران( يف كتابه )الفكر واملستقبل( ان نطلب من الفكر ان يزيل الغشاوات والعتمات ، وان 

ار األفك انتشارحباجة إىل هذه اجملتمعات  أنف( . 08ينظم ويوضح الواقع ، وان يكشف عن القوانني اليت حتكمه)

الفكر من أجل الوصول إىل نهضة أدبية وعلمية وعملية ، فضاًل عن اإلصالح فيها الفلسفية والسياسية والعلمية 

ان الدين لنقول تأويل الدين وطريقة تأويله  اعتباريا للنهضة ، على رالديين الذي هو األخر ميثل مستلزمًا ضرو

 لة وإصالح ضرورة الضرورات .يعاني الكثري من الشوائب مما جيعل احلاجة إىل الغرب

ولكي تكتمل الصورة حول سؤال الثورة الفكرية اليت تعد من الثورات الكربى اليت ينبغي العمل على حتقيقها       

 ، من الضروري تسليط الضوء على موضوع احلرية واملساواة بوصفه من املواضيع اليت ال تنفصل عن هذا السؤال .

 :احلرية واملساواة -ثالثًا 

أننًا ال نستطيع ان نصنع احلرية من دون حتقيق  العتقادناهذه النقطة تربط بني احلرية واملساواة ، وذلك 

املساواة . فهذه القيم السياسية هلا أهمية كبرية يف حياة اإلنسان / الفرد ، ألن اإلنسان اذا مل تتوفر لديه احلرية 

 ستكون بالتأكيد غري عادلة .  واملساواة واحلقوق واحلريات االخرى ، فإن هذه الدولة أو تلك

إميانها  عدم ليةوأيضًا ، إذ ان مسؤ بد من القول ان الشعوب تتحمل مشاكل اجملتمع وكذلك ال       

، كلها إىل أدت إىل تفاقم اآلممة ،  لالستبدادبالدميقراطية وفقدان ثقافة التسامح وقبول اآلخر لديها واخلضوع 

ة وعدم التمييز بني اإلنسان وأخيه والسعي إىل بناء ثقافة جمتمعية )وليس ثقافة النخبة فقط( تؤمن باحلرية واملساوا
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تعلق باللغة أو الدين أو القومية . وذلك ألن الثقافة هي اليت حتكم الشعوب . فهذه  اعتباراتاإلنسان ألي 

لية ألنهم فرطوا يف حريتهم وقبلوا ان تنتهك ، فأصبحوا لقمة سائغة للحاكم ، وصاروا والشعوب تتحمل املسؤ

يتصرف يف حياته كما يريد ، وإمنا يتصرف بها الراعي كما يشاء ، وعلى الشعب كالقطيع الذي ال يستطيع ان 

( ، لذلك ميكن 03الذي ال يريد ان يلقي املصري نفسه ان حيافظ على حريته وال يقبل التنامل عنها أو املساومة فيها)

يكون اإلنسان غاية يف القول ان احلرية هي الوحيدة اليت متكن اإلنسان من أن حيقق غاياته اجلديدة ، أي ان 

ذاته ، فمن البديهي ال مكان حتقيق هذه الغاية إال مبنح اإلنسان أكرب قدر ممكن من احلرية اليت ال حيدها إال 

( . فاحلرية تعد مرتكز أساسي لتحقيق النهضة بوصفها توفر  املناخ املناسب لتحقيق 02اإلضرار مبصاحل الغري)

ربى من خالل السماح لألفراد بالتعبري عن أفكارهم دون التعرض لألذى ، مما التحوالت االجتماعية والسياسية الك

يؤدي اىل توجيه النقود اىل خمتلف جوانب احلياة وتشخيص االمراض ، األمر الذي يساهم من ثم البحث عن 

ا إجياد ان مهمة املثقف ليس فقط تشخيص األمراض واملشاكل ، وإمن اعتبارالعالج لتجاوم هذه السلبيات ، على 

 احللول واملعاجلات .

وتوظيف االوضاع اجلديدة والتمتع بأجواء احلرية والدميقراطية  استغالليذكر ان الشعوب العربية بداًل من 

صراع املبادئ واألهداف واألفكار السلمية كما هو عليه يف  واعتمادووضع خالفاتها الدينية والطائفية والعرقية وراءها 

بلدانها على سكة التطوير والتحديث والدفع باألحزاب والقوى السياسية لدخول مبدأ املنافسة الدول املتقدمة لوضع 

بالربامج واملناهج لتقديم األفضل واألصح لإلسهام يف تقدم وإنهاض بلدانها دخلت نفق املواجهات العقيمة الكاحبة 

ري السليمة اليت صنعتها نظم احلكم البائدة الثورات يف تغيري منط العالقات غ انتصارواملعرقلة للفرص اليت أتاحها 

لتخريب الوحدة الوطنية للحؤول دون وحدة الشعوب وتصديها لنظمها املهرتئة . وان القوى الثورية اليت تقود 

نظم   وأماحهمن سلبيات وفساد  اعرتاهالتغيري ينبغي ان ال تكتفي بإدانة الواقع الذي ثارت إلسقاطه ورفض ما 

بل ينبغي ان يكون ذلك مدخاًل إلرساء قواعد بناء جديد أكثر حداثة وعصرنة قائمة على أساس  احلكم القائمة ،

املساواة بني املواطنني ، ويتجاوم أخطاء املاضي ، وحتديد أولويات مهامها العاجلة ويف طليعتها مواجهة التحديات 
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 االنقساماتسابقة والتصدي ملخاطر واألمنية اليت ورثتها من النظم ال واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية 

اليت تهدد اجملتمعات والنامجة عن املواجهات والصراعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو املذهبية  واالنشطارات

أو القبلية ونزع فتيل أسبابها ودوافعها بالعمل على تعظيم اهلويات الوطنية بوصفها اهلوية العليا يف اجملتمع دون 

شأن اهلويات الفرعية ، وإجياد أوضاع دستورية حديثة تكفل حق مجيع مكونات اجملتمعات بصرف  التقليل من

النظر عن مرجعياتها الدينية أو القومية أو نسبة متثيلها باملشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية وصيانة حقوقها 

( . والسعي إىل إطالق احلريات الفكرية والتعبري والرأي وإقامة احلكم الرشيد 00والثقافية) واالجتماعية االقتصادية

 .، الذي يقوم فيه العالقة بني احلاكم واحملكوم على أساس التوامن والتكامل وليس اخلضوع والسيطرة أو الصاحل 

نهضة ، واليت االمر الذي يستدعي مناقشة موضع الطاعة والرفض بوصفها من املستلزمات االخر لتحقيق ال

 سنعاجلها يف النقطة القادمة .

 الطاعة والرفض: -رابعًا 

عند حدثينا عن هذه اجلزئية نقول ان مهمة علم السياسة احلديث كان وال يزال يتمثل بتحديد طبيعة سلطة 

يت الدولة ، وتنظيم ممارستها يف ظل حكم القانون ، وتوجيه نشاطاتها حنو أهداف تعد شرعية بنظر الشعوب ال

لكي تضمن هلا الطاعة واخلضوع  . (00حتكمها ، وبناء القدرات البشرية وتنظيم اجلانب العقالني يف اجملتمع)

 . إجراءاتلسلطات الدولة وما يصدر منها من 

مهمة ليس بالسهلة وإمنا  هوهذ ، واحد وقت يف والرفض الطاعةالشعوب  ، ينبغي العمل تعليموعليه      

جزًء من الثقافة اجملتمعية وليست فقط  يتم جعلهالكي ، ين هلم شأن ذتتطلب جهود كبرية من قبل املثقفني وال

أي  والنظام ، والثانية االستقرار تضمن أقصد الطاعة األوىل ، ألن أي تغيري بنية العقل اجملتمعي ثقافة النخبة

 ان هذا األمر يعد ضمانة الممة للدميقراطيةو.  استبدادية حكم أنظمة لظهور السماح وعدم احلرية تضمنرفض ال

وتربيتهم على املفاهيم  والبشر العقول استثمار هو احلقيقي االستثمار ان كما ينبغي القول  .واحلكم الدميقراطي 

 األساس اهلدف يكون ان ينبغي الذي هو األخري الشعوب ، وهذا اىل تغيري املطاف نهاية يف ، وصواًلالصحيحة 
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 تغيريات حتقيق جمرد والسياسية ، وليس االقتصادية النهضة إىل الوصول أجل تغيريية ، ومن عملية أي من

وعليه ال حنتاج إىل اإلصالح السياسي فقط ، بل حنتاج بشكل أكرب إىل اإلصالح الفكر  . وهناك هنا حمدودة

 .الديين

 إصالح الفكر الديين: - خامسًا 

كالم إهلي  ة ، ميثلسنصوص مقد مع الدين بوصفه تهي ليسهناك ان املشكلة ينبغي اإلشارة اىل  ابتداء           

وإمنا  ،والقدرات العقلية البشرية فوق التصورات البشرية  وان الدين،  واالعرتاضللمناقشة  قابلمقدس غري 

اليت ال بد إن الضيقة الدينية ، مع تفسريات مع تأويل هذه النصوص الدينية لدين لاملسلمني املشكلة تكمن مع فهم 

 . متنورفكر ديين  إلنتاجشاملة ختضع اىل مراجعات 

 خصوصًا حنن ال حنتاج إىل اإلصالح السياسي فقط ، بل حنتاج بشكل أكرب إىل اإلصالح الفكر الديينوعليه         

بعد عودة التيارات الفكرية التقليدية بشكل عنيف اىل الساحة يف معظم أرجاء العامل اإلسالمي ، وتشبع الفكر 

الديين بالكثري الشبهات والشوائب ، إذ أصبح مراجعة الفكر الديين مراجعة شاملة أمر ضروري للخروج من 

الملت تتحكم فينا ، هذه العقلية اليت تكمن اجلمود الفكري وجتاوم عقلية العصور الوسطى ، تلك العقلية اليت 

الغبار عنه  وإمالةجتاوم الفكر اإلرهابي التكفريي ،   من أجلو،  مؤخرًاوراء االنفجارات اليت وقعت يف فرنسا 

والتوجه حنو اإلنسان والتأكيد على إنسانية اإلنسان قبل أي شيء أخر ، وعلى التسامح والتعددية وقبول األخر 

املختلف ، والكشف عن بعض عن الذين يستغفلون الناس ويستغلونهم للحصول على مصاحل ذاتية وأطماع خاصة 

 م الدين .من خالل التوظيف السياسي للدين أو أنهم يتاجرون باس

بدار الدنيا ، ومتنع العقل  االهتمامان  هناك خطأ جسيم يف اخلطاب الديين الذي يؤكد على األخرة دون        

املطلوب أذا نشر الفكر واألخرة وعمارة األرض ،  :من القيام بوظيفته ، يف حني ان مراد اهلل من اخللق هو األثنني

وليس تقديس العقلية املاضوية ، لتوفري ساحة فكرية ويتطلع اىل املستقبل  العصري والفكر العقالني املرتبط بالواقع

متميزة تسمح مبواكبة التطور والركوب يف موجة احلداثة . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هناك  اجتماعية
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يتصف بصفة الديين ؟ بالتأكد هناك جمال لتحقيق االصالح ألن الفكر اإلسالمي  الفكر إمكانية لتحقيق اإلصالح

املرونة ، االمر الذي يسمح مبواكبة التطورات الفكرية املعاصرة ، خصوصا تلك اليت تتعلق بالعالقات بني االفراد 

اجملتمع ، وان اصالح الفكر الديين سيفتح الباب لفكرة ان اإلصالح االجتماعي يتوقف على اإلصالح العقلي أواًل . 

إصالح الفكر الديين لتوفري البيئة  منهاان هناك مستلزمات اساسية البد من توفريها لتحقق البناء النهضوي ،  أي

على أساس ان يف اجملتمع ،  واضحًا ان للدين دورًاوعليه ، تصور جديد للحياة والكون واإلنسان . لتقديم املناسبة 

، لذلك ميكن القول ال ميكن إقصاء ات الدينية بشكل كبري اجملتمعات العربية هي جمتمعات متدينة ختضع للتأثري

 الديين الفكر ال ميكن كذلك الرضا ببقاء، و، كما حدث بالنسبة اىل التجربة األوربية الدين من الساحة السياسية 

كاحلال مع ،  حركيتنظيمي حتول اىل فكر  ، األمر الذي أنتج فكر ديين متشنج وجامدعلى حالته هذا 

إصالح ميكن  هو: هل السؤال الذي له أهمية بالغة لذلك فأن، داعش وأخواتها مثل التنظيمات األصولية املتشددة 

ن طروحات ما بعد احلداثة تؤكد على أساس ا اىل مراجعات مبا يتالئم وضرورات العصر ، وإخضاعهالفكر الديين 

على أساس  هخر وال يتعامل معالذي يرفض اآليف اجملتمع ، لكن ليس دين العصور الوسطى ى أهمية دور الدين عل

، وان اإلجابة على  احلقيقة احتكارعدم على و نسانيةاإلتؤكد على يقدم تصورات وإمنا فكر ديين متنور املساواة ، 

من هذا  التخلصمن أجل ، عند البت فيها  وعدم إطالق أحكام مستعجلةالتأمل  مزيد من هذا السؤال حيتاج اىل

 . قبل أي شيء اخر ممة فكر أان أممة اجملتمع العربي هو  يتضح مما تقدميتحكم يف العقل اجلمعي . املرض الذي 

ان عدم وجود تصور فكري واضح عن الواقع يشري اىل وجود فجوة فكرية ، األمر الذي يعرقل عملية حتقيق         

واضح لذلك من الصعب القول إنه يوجد هناك فكر الديين ، ومن ثم التحول حنو واثع جديد ،  الفكر اإلصالح

بوصفه غائبا يف الوقت  -ومن هنا على املثقف ان يعود اىل الساحة وحر يقدم تصور حول إصالح املنظومة الدينية ، 

تفتح الديين تشجيع ال خصوصًااجملتمع ،  الكربى اليت تتعلق مبستقبلوحياول اإلجابة على األسئلة  –احلاضر 

 . على أهل التفسري والنص االنتصارلتحقيق  يف إنسانيتنا قبل أي شيء أخر .واإلدراك والتفكري 
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 اخلامتة

لعل من املفيد بعد االنتهاء من البحث ان نربم أهم النتائج اليت مت التوصل إليها ، واليت ميكن حتديدها على    

 -هذه النحو:

 والفقر والفساد حباجة أواًل إىل حتقيق نهضة االستبداداجملتمعات العربية املعاصرة اليت تعاني من ثالوث  ان -1

،  فكرية بوصفها ضرورة الممة خصوصًا يف املرحلة احلالية اليت تتميز بالضعف والرتاجع وعلى املستويات كافة

 . مستلزمات عديدة ومتنوعة األمر الذي يتطلب توفري

وتقديم تصور ملختلف جوانب احلياة مراجعة شاملة واىل  ، نظرة موضوعيةحتقيق النهضة حتتاج اىل  ان عملية -2

تعاني منها اجملتمع  وسلبيات بوجود أمراض االعرتاف، أي ان اخلطوة األوىل لتحقيق النهضة هي جديد للحياة 

ان تغيري اجملتمع ميثل احملور أي  . لتجاوم تلك األمراض والسلبيات وصف العالج هلا، ومن ثم العمل على 

 . احلاكمتغيري فقط وليس ، األساس يف عملية النهضة 
واإلصالح وعي الفكري أساسية ال ميكن حتقيق النهضة بدونها ، وهذه الشروط تتمثل بال مستلزماتان هناك  -3

 ديين .الفكر إصالح الو، ، وحتقيق احلرية واملساواة  االقتصادي
يف غياب تصور فكري واضح عن الواقع ، يشري اىل وجود فجوة فكرية يعاني منها اجملتمع ، وكذلك عدم  -4

واجلوانب السلبية اليت يعيشها اجملتمع هو االخر إشارة اىل هناك فراغ فكري يف  لألمراضتشخيص واضح 

هلذه االمراض وتلك اجلوانب السلبية . لذلك ينبغي أواًل  حقيقية اجملتمع ، فضال عن عدم وجود معاجلات

االعرتاف بوجود مثل هذه املشاكل وحتديدها ، ومن ثم االجتاه حنو اخلطوة الثانية واليت هي معاجلتها معاجلة 

 . حقيقية جذرية
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 هوامش البحث

، كلمات عربية للرتمجة  0جون آر برادلي ، ما بعد الربيع العربي: كيف أختطف اإلسالميون ثورات الشرق األوسط ، ط (0)

 . 03، ص 0201والنشر ،  القاهرة ، 

 .546ص ، بريوت ، دار املعارف ،( 6) ، ، اجمللد ، لسان العرب ( ابن منظور 0)

 . 000، ص 0224، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت ،  0، ط األوربيمدخل إىل التنوير  نقاًل عن: هاشم صاحل ، ( 1)

البنى واملرتكزات، اخللفيات واملعطيات ، ترمجة أمحد القباجني ، االنتشار ( عبد الكريم سروش ، الرتاث والعلمانية ،  5)

 . 066، ص 0223، بريوت ،  0العربي ، ط

 . 86، ص 0200ة السياسات ، بريوت ، ، املركز العربي لألحباث ودراس 0الثورة ، ط( عزمي بشارة ، يف الثورة والقابلية 4)

 . 71-70، ص صمصدر سبق ذكره هاشم صاحل ، (  6)

(خنزيز يف الثانية عشر من عمره ، وكان لُه إعتبارُه يف املزرعة ، ينظر: جورج أورويل )  مزرعة احليوان ، ترمجة صربي ،

 . 00، ص 0337الفضل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 . 03( املصدر نفسه ، ص7)

 .  57ص ، 0201الوحدة العربية ، بريوت ، ، مركز دراسات  0( جمموعة باحثني ، إىل أين يذهب العرب ؟ ، ط8)

،  0315، املطبعة العصرية ، مصر ،  0، روح الثورات والثورة الفرنسية ، ترمجة حمم عادل معيرت ، ط ( غوستاف لوبون3)

 . 04ص

، املركز القومي  0( لورانس إ. هاريزون وصمويل ب. هنتجتون )حمرران( ، الثقافات وقيم التقدم ، ترمجة شوقي جالل ، ط02)

 . 565، ص 0223للرتمجة ، القاهرة ، 

 . 00، ص ، مصدر سبق ذكره ( هاشم صاحل00)

، الدار العربية للعلوم  0يات واألصوليات ، طتور( علي حرب ، ثورات القوة الناعمة يف العامل العربي حنو تفكيك الديكتا00)

 . 023، ص 0200ناشرون ، بريوت ، 

 . 52، ص 0200ريوت ، ، منتدى املعارف ، ب 0( عبد االله بلقزبز ، ثورات وخيبات يف التغيري الذي مل يكتمل ، ط01)

 .050، ص 0224، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،  0( حممد عابد اجلابري ، يف نقد احلاجة إىل اإلصالح ، ط05)

 . 050( املصدر نفسه ، ص04)
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 . 02( عبد اإلله بلقزيز ، مصدر سبق ذكره ، ص06)

، دار توبقال للنشر ،  0رمجة أمحد القصوار ومنري احلجوجي ، طإدغار موران ، الفكر واملستقبل مدخل إىل الفكر املركب ، ت( 07)

 . 01ص،  0225الدار البيضاء ، 

 . 3( املصدر نفسه ، ص08)

 . 008، ص 0356، القاهرة ،  االعتماد، مطبعة  0( أمحد مجال دين ، دميقراطية جديدة ، ط03)

 . 003-008( املصدر نفسه ، ص ص02)

مقال منشورة على الشبكة املعلوماتية الدولية ،  0201اجلريدة ، الدول العربية بعد التغيري ، جملة ( أمحد العاني ، مستقبل 00)

 )االنرتنيت( على املوقع:

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=07802. 

دارة يف القرن احلادي والعشرين ، نقله إىل العربية جماب إل( فرانسيس فوكوياما ، بناء الدولة: النظام العاملي ومشكلة احلكم وا00)

 . 50، ص 0227، مكتبة العبيكان للنشر ، اململكة العربية السعودية ،  0اإلمام ، ط

 


