النهضة والمشروع النقدي
ال يمكن الحديث عن مشروع نهضوي عربي جديد دون االستناد إلى ثالثة عوامل
أساسية ،أولها إعالء شأن الحرية ،استناداً إلى حرية الفرد والمجتمع ،وثانيها إعادة
النظر في مفهوم الهوّية ،ال سيّما العالقة بين الهوّية الجامعة العامة الموحّدة ،وبين
الهوّيات الفرعية ،باالعتراف بقيم التنوّع والتعددية والتمايز واالختالف ،وثالثها
اإلقرار بالحقوق اإلنسانية بما تتطلبه من مبادئ المساواة والمواطنة الكاملة وعدم
عبدالحسين شعبان التمييز .
ولعل الحديث عن مشروع النهضة ال ينفصل عن القراءة النقدية األبستمولوجية ،ابتدا ًء
بالتراث ووصوالً إلى شروط التغيير ،وذلك من خالل النقد العقالني التاريخي بما فيه الديني والتأويلي التي
تشمل نقد المسلّمات والفكر اليومي والسائد .
أما القراءة الثانية فتقوم على نقد األيديولوجيا السائدة سواءً كانت دينية أو قومية أو يسارية في منطلقاتها
ومرجعياتها ،خصوصًا لما عفا عليه الزمن ولم يعد صالحًا .
أما القراءة الثالثة فهي قراءة تستند إلى الثقافة خصوصاً من زاوية القيم اإلنسانية التي تقوم عليها ،في
إطار عملية التنمية الثقافية السوسيواقتصادية ،بما فيها وسائل االتصال والمعرفة الحديثة وعالقتها بقضية
العدالة االجتماعية .
ومثل هذه القراءات تحتاج إلى مراجعة نقدية واضحة وصريحة لمشروع التغيير لمرحلة ما بعد االستقالل،
ال سيّما لنكوص العديد من أركانه ،خصوصاً مع عودة العالقات القديمة والوالءات ما قبل الدولة :الدينية
والطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية وغيرها ،تلك التي أسهمت في تبديد المشروع وتشتيت القوى
القائمة عليه ،بل ودفعتها باتجاه تناحري إلغائي وإقصائي .
والمسألة الثانية التي تحتاج هي األخرى إلى إقرار ،هي تراجع القوى والجماعات التي حملت لواء الحداثة
والتقدم ،بل وارتدادها أحياناً إلى جماعات محافظة ،وتحوّلها من قوى راديكالية إلى قوى محافظة ،بل إلى
قوى رجعية في الكثير من األحيان ،ال سيّما عندما تسلّمت مقاليد السلطة ،وتحت مبررات الدفاع عن

وجودها والحفاظ على مواقعها ،قمعت كل رأي معارض بما فيه حلفاؤها .
واالعتراف الثالث الذي ينبغي إعمال النقد فيه هو فشل المشروعات الثورية الخمسينية والستينية ،بل
وارتدادها بحيث انقلبت الثورات إلى نقيضها ،إلى درجة أن البعض كفر فيها ،في حين كان يمكن للتطوّر
التدريجي والتراكم التاريخي واإلصالح المؤسسي الطويل األمد ،أن يؤدي إلى إنضاج عوامل التغيير من
دون الحاجة إلى عمليات قيصرية وانقالبات عسكرية وأخرى مضادة وهكذا .
وإذا كانت هذه المراجعة ضرورية ،ألن العديد من القوى والشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية بدأت
تقتنع بها وتميل إليها ،فإنها بحاجة إلى تأصيل وحوار مجتمعي يحرّم العنف ويضع التغيير السلمي لعقد
اجتماعي جديد ،وهو ما فعلته بعض قوى دول أمريكا الالتينية ،التي استبدلت بشعار الثورة عبر الكفاح
المسلح ،شعار “الثورة من خالل صندوق االقتراع” ،خصوصاً بعد أن أصبح االرتداد على الماضي ،بل
وتقهقر خطط التنمية والتغيير ،سمة مميّزة للثورات السابقة ،واألمر ال يقتصر على المشروعات التغييرية
العربية فحسب ،بل إن له أبعاداً عامة ،ال سيّما انهيار أنظمة أوروبا الشرقية وانحالل الكتلة االشتراكية،
بعد نهج شمولي استبدادي بالضد من الشعارات التي روّجت لها وحملتها لسنوات تبشّر فيها بالثورة
والتغيير ،بحيث عادت مسألة الهوّية إلى االنبعاث على نحو عكسي لما هو قائم من وحدات ظهرت قسريتها
وسلطويتها على نحو واضح .
وهنا يمكن لفت االنتباه إلى أن بعض المراجعات ذهبت أبعد من ذلك حين “أثّمت” جميع محاوالت التغيير،
على الرغم من ضرورتها واضطرارها أحياناً ،دون نسيان أخطائها وارتكاباتها وهدرها حقوق اإلنسان،
كما “مجّدت” الماضي بكل عيوبه ومثالبه .
المسألة الرابعة التي ينبغي اإلقرار بها هي أن مشروعات اإلصالح التي رفع لواءها عدد من الروّاد مثل:
رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي ومحمد عبده وجمال الدين األفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وحسين
النائيني وشبلي شميل وفرح أنطون وسالمة موسى وعلي عبد الرازق وغيرهم ،التزال تحتاج إلى مراجعة
وتجديد انسجاماً مع التطور الدولي ،ال سيّما في مفاهيم حقوق اإلنسان ،وذلك استناداً إلى بناء الدولة ،أو
إعادة بنائها باعتمادها على الديمقراطية والتنمية والعدالة ومبادئ المساواة ،وال يمكن الحديث عن إصالح
دون التنمية ،وهذه تحتاج إلى تربية وتعليم ،كما تحتاج إلى الديمقراطية ،التي هي األخرى تستوجب إقرارًا
من جانب الناس ،وتأييداً من قوى المجتمع وتياراته المختلفة ونقاباته واتحاداته المهنية الحرّة ،أي بتوفّر

اإلرادة السياسية للتغيير ،كي يكون قاعديًا ومن خالل قناعة الناس .
لقد انتهى أو انحسر مفهوم االنقالب المفاج العسكري ،الثوري ،الذي تقوم به نخبة فوقية بهدف تغيير
المجتمع وإحقاق الحق وإقامة العدل ،فالتغيير بحاجة إلى دور أساسي من جانب المجتمع وقواه وهيئاته،
وإلى إشراك أوسع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً للقوى التي تستهدفها عملية التنمية الشاملة بجميع
أبعادها اإلنسانية .
وقد أظهرت حركة التغيير في العالم العربي على الرغم من تأخّرها لنحو عقدين من الزمان عن الموجة
العالمية التي بدأت مرحلتها الثانية في أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية في نهاية الثمانينات ،أن العالم
العربي غير معزول عمّا يجري في العالم وأنه جزء من أرخبيل مفتوح وليس بركة مغلقة ،وأن القيم
اإلنسانية واحدة في ما يتعلق بكرامة اإلنسان وحقوقه وحرياته ،وهناك مشتركات إنسانية عامة تخص بني
البشر بغض النظر عن قوميتهم ودينهم ولغتهم وجنسهم وأصلهم االجتماعي وأفكارهم السياسية وغير ذلك
.
فالحق في الحياة واجب ،والحق في التعبير والتنظيم واالعتقاد والمشاركة السياسية هي حقوق أساسية
تخص اإلنسان أينما كان ،ومثل هذه الحقوق تتعلق بالحق في العمل والسكن والتطبيب والضمان االجتماعي
والراحة والتمتع بأوقات الفراغ وكذلك بمنجزات الثقافة ،مثلما هو الحق في عدم التعرّض للتعذيب وأي
عمل يحطّ من كرامة اإلنسان أو ينتقص منها ،كما هو الحق في شخصية معنوية قانونية ،بما فيها المساواة
أمام القانون والحق في الجنسية والحق في التنقل واإلقامة وغير ذلك من الحقوق .
وتلك أمور لها عالقة بالحداثة وما أفرزته من تطوّر ،ال سيّما في ظل ثورة االتصاالت والمواصالت
وتكنولوجيا اإلعالم والمعلومات والثورة الرقمية “الديجيتل” ،خصوصاً بإقرار تنوّع واختالف البشر وتعدد
أعراقهم وأديانهم وجنسياتهم وأجناسهم وألوانهم ومستوياتهم االجتماعية وأفكارهم السياسية .
إن التغيير الذي حصل في العديد من البلدان العربية هو جزء من تغيير عام سيصل إلى بلدان أخرى بطرق
مختلفة حتى وإن انثلم أو تصدّع أو تعرّض لمحاوالت الهيمنة عليه ،فالماضي أصبح ماضياً ،وال يمكن
إعادته بأي شكل من األشكال ،وليس بوسع الناس الذين خرجوا إلى الميادين وفرضوا التغيير إعادتهم إلى
القمقم من جديد ،كما ال يمكن ألحد عزل نفسه عن حركة التغيير والتحديث ،خصوصاً أن أفق الحرية

المجتمعية واسع ،ال سيّما في ظل ارتفاع شأن الحرية الفردية ،وصعود الهوّية ،سواء على المستوى العام،
الجماعي ،أو الفردي ،وذلك جزء من الحقيقة االجتماعية الجديدة ،فلم تعد الشعارات ذات الطبيعة
األيديولوجية هي التي تحرّك النخب ،بل وتقودها ،إنْ لم تُقد من قبلها ،خارج نطاق الحرية ،الضرورة،
الحاجة التي ال يمكن إحداث النهضة المنشودة ،والتنمية المنشودة ،والعدالة المنشودة من دونها .
وإذا كان الحديث عن استراتيجيات وثوابت وطنية ،فلعلّ االستراتيجي المستمر والثابت المتواصل ،هو
الحرية وليس غيرها ،والحرية هي غاية اإلنسان ،التي ينبغي أن يخضع لها كل شيء ،ألنها تمثل القيمة
العليا ،وتلك هي التي تمثل الديناميكية الحركية ،االجتماعية والفردية التي تجسّد الهوّية ذات األبعاد
اإلنسانية بمضمونها الجماعي أو الفردي ،والتي مثلت الفاعلية التاريخية لحركة التغيير العربية اليوم ،من
دون نسيان محاوالت المعاكسة والتراجع والتحدّيات التي تواجهها ،والمنزلقات التي يمكن أن تُدفع إليها .
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