
من ينقذ العامل من حروبه القادمة؟ من ميلك ال�سلطات الفاعلة لإنقاذ 
هذا العامل ال�سحية من اأنياب الأزمات القت�سادية املالية التي حتولت 
احلروب  م��ن  معقدة  ا�سكال  لتوليد  م�سدر  واىل  ك��وين  غ��ول  اىل 
�سحية!  الأك���ر  �سيكون  م��ن  وال�سناعية؟  والثقافية  الجتماعية 
القت�ساديات  اأم  وال��ي��اب��ان،  ال��غ��رب  ام  الأم��رك��ي��ة،  الإم��راط��وري��ة 
النا�سئة عامليا يف ال�سني وكوريا اجلنوبية ودول اأوروبا ال�سرقية، 
التي  الالتينية  واأمركا  واإفريقيا  اآ�سيا  يف  العمثالثية  الدول  هي  اأم 

�ستزداد فقرا وت�سحرا وت�سخما؟ 
ه��ذه ال��ت�����س��اوؤلت ق��د تبدو الأق���رب اىل اث���ارة ان��ت��اج ال��رع��ب، رعب 
مفتوحة  مازالت  �سراعية  ازم��ات  على  ال�سيطرة  ورع��ب  امل�ستقبل، 
وطبيعة  مفاهيمه  وتعقد  الرهاب  ازمة  مثل  كارثية،  احتمالت  على 
قواه الغام�سة وخالياه النائمة، واأزمات الطاقة والبيئة والحتبا�س 
احلراري، وازمة الت�سّلح النووي، وازمات البنوك والعقارات، ف�سال 
عن ازمات ال�سراعات ال�سيا�سية والأمنية يف ال�سرق الأو�سط ويف 
مع  خا�سة  وغرها،  البحرية  والقر�سنات  وباك�ستان  اأفغان�ستان 
تفاقم قابل للتوا�سل لالزمة القت�سادية املالية العاملية وما ميكن ان 
ترتكه من اآثار تدمرية على البيئة القت�سادية العاملية، وانعكا�ساتها 
عر انتاج ازمات اجتماعية معقدة مثل ه�سا�سة التنميات القت�سادية 
املديونية  م��ع��دلت  وارت��ف��اع  والت�سخم  البطالة  م��ع��دلت  وات�ساع 
الرامج  دعم  يف  ال�سرتاتيجية  للخطط  �سعف  عن  ناهيك  العاملية، 

العامة يف الدول الفقرة.
ارتباك ال�سيا�سات القت�سادية يف العديد من الدول و�سعف قدراتها، 
خا�سة تلك  املالكة للميزانيات يف مواجهة تداعيات هذه الأزمة، هو 
لن  لي�س  العاملية.  الزمة  هذه  �سناعة  يف  الخطر  احللقة  ي�سكل  ما 
هذه الأزمة هي انذار باحتمال نهاية الع�سر الراأ�سمايل، ومهيمناته 
من  متثله  م��ا  بكل  ب��ل  تقريبا،  ق��رون  ثالثة  منذ  املهيمنة  التقليدية 
القت�سادية  العالقات  لالإنتاج وال�سيطرة وال�سواق وطبيعة  اأنظمة 
ال�سيا�سات  على  ا�سكالها  بع�س  فر�ست  التي  القهرية  والجتماعية 
الدولية والإقليمية، تلك التي حتول بع�سها اىل �سيا�سات و�سركات 
معينة  قوى  ايدي  يف  املال  راأ���س  مركزة  اىل  عمدت  للقارات،  عابرة 
ا�سطنعت لها منظومات ع�سكرية وجتارية وتنظيمية ونقدية بالغة 

التعقيد والهيمنة. 
التب�سر ببداية ع�سر جديد قد يكون هو ال�سمة الجتماعية التي تعّر 
عن التغاير يف طبيعة القوى القت�سادية التي اإعادة النظر يف مفهوم 
الراأ�سمالية ب�سكل عام، وبطبيعة تو�سيفاتها التقليدية التي ر�سخها 
املتعددة  ال�سركات  هيمنة  وع��ر  القت�سادي،  العقل  يف  �سمث  ادم 
كال�سني،  القوة،  وبالغة  �ساعدة  كيانات  �سعود  ان  اذ  اجلن�سيات، 
اإل باللتحاق به، ومل تفعل �سوى ذلك وهو يعّد بحد  كانت ل حتلم 
ذاته تو�سيفا اخر لقدر املنظومات القت�سادية العاملية، وخ�سو�سية 
احلا�سنة  منوذج)الدولة(  �سعود  خالل  من  الثر  العميقة  حتولتها 
القت�سادي  النهيار  خطورة  تكمن  هنا  ومن  القت�سادية،  للمركزية 
واإعالن  الكرى  العاملية  لل�سركات  انهيارا  �سيكون  انه  اذ  العاملي، 
اإفال�سها كما حدث موؤخرا للعمالق جرنال موتورز الأمركية، �سيكون 

انهيارا للدول واأنظمتها الجتماعية وال�سيا�سية.
مل يكن النهيار النقدي العاملي وبداية الركود القت�سادي يف القرن 
اّل  اإفال�سها  العاملية  ال�سركات  افال�س  واإع��الن  والع�سرين  احل��ادي 
بداية لنهيار كوين قد يتجاوز يف نتائجه ازمات الركود القت�سادي 
التي حدثت يف بدايات القرن الع�سرين، اذ �ستتعدى  اثاره املجتمع 
القت�سادي الأمركي والغربي اىل املجتمعات القت�سادية الخرى، 
البعيدة  العامل  البيئات ال�ستثمارية وامل�سرفية يف دول  خا�سة تلك 
عن املركزيات القت�سادية خا�سة يف دول �سرق اآ�سيا ودول اخلليج 
كبرة،  ا�ستثمارية  بيئات  هي  ال��دول  هذه  ان  اعتبار  على  العربي، 

وامل�سريف  ال�ستثماري  النظام  انهيار  وان  وا�سعة،  عمالة  وبيئات 
الأزم��ات، وات�ساع  باملزيد من  القت�سادية  البيئات  يعني تهديد هذه 
خطر  ب�سكل  �ساغطة  �ستكون  التي  العمل  فر�س  وفقدان  البطالت 
الدول  ا�سيا وبع�س  �سرق  الأخ��رى خا�سة دول  الفقرة  ال��دول  على 

العربية الأخرى ك�سوريا وم�سر والأردن ولبنان واملغرب العربي. 
انهيار البيئة امل�سرفية وتدهور نظامها الرتاكمي امتد ليكون م�سكلة 
حقيقية لها انعكا�ساتها ال�سكالية على جوهر العمل امل�سريف ونظامه 
القرا�سي، اذ ان) تعّرُ امل�سارف العاملية �سكّل مع�سلًة بالغة التعقيد 
لدى احلكومات التي تتب�سُر اآليات دعٍم تنه�س باجلهاز امل�سريف من 
التي  فالأخطار  ثانية.  جهٍة  من  ال�سرائب  دافعي  مال  وحتفظ  جهة، 
على  ومنيعًة  التح�سني  فولذيَة  ُتظنُّ  كانت  كرى،  م�سارف  تتهّدُد 
ن�ساطها،  حقول  ع��ن  ومنزوية  م�سطربة  �سبه  جعلتها  الخ���رتاق، 

ت�سعى اإداراتها اإىل ترميم قواعدها املالية(1
ان ال�سوؤال الذي بات ملحا الن، يكمن يف البحث عن الكيفيات التي 
بقاءها  ان  اذ  الكارثة،  هذه  من  العاملية  القت�ساديات  تنقذ  ان  ميكن 
خارج  ق��وى  ب�سعود  ترتبط  عنها(  )م�سكوت  اأزم���ات  ب��روز  ينذر 
ذات  قوى  وغلوا،  تطرفا،  الكر  هي  ورمبا  التقليدية،  الدولة  نظام 
على  الثقايف  خطابها  جوهر  يف  تنحني  معقدة  اأ�سولية  اجتاهات 
ا�سكالت الهويات املحلية خا�سة يف بيئتنا العربية والإ�سالمية، تلك 
الدولة وتو�سيفاتها  )اأزم��ات  الكثر من الأزم��ات  انتاج  اأع��ادت  التي 
وامل�ستبدة(  واجلهاد،  ال�سرعية،  والأ�سباب  احلاكمية،  اىل  والنظر 
ورمبا حتر�س من جهة اأخرى على عودة الجتاهات الراديكالية ذات 
ال�سرقية،  اأوروب��ا  دول  بع�س  يف  خا�سة  املتطرف  الي�ساري  امل��زاج 
اجتاهات  من  التحولت  هذه  تعنيه  ما  بكل  الالتينية،  اأمريكا  ودول 
والبطولت  الدائمة  والثورات  التقليدي  الي�سار  ملفاهيم  ا�ستعادية 

ال�سعبية وثقافويات فرانز فانون وجيفارا وغرها..
على  تقوم  ق�سرية  معاجلات  ا�سكال  ياأخذ  ب��ات  احللول  عن  البحث 
ق�سية الدعم املبا�سر للنظام امل�سريف العاملي خا�سة ان هذا النظام قد 
خ�سر )يف 2008 نحو 792 بليون دولر بح�سب تقديرات �سندوق 
دولر  بليون   830 قيمتها  خمتلفة  باأن�سبة  عّو�سها  ال��دويل،  النقد 
النهيارات  يوقف  مل  التعوي�س  هذا  لكن  عامة.  م�سادر  من  ن�سفها 
دون  يحل  ومل  امل��ال،  اأ�سواق  يف  اأ�سهمها  قيم  وتداعيات  امل�سرفية 
يف  الأم��رك��ي��ة،  اخلطط  وف�سلت  ودائ��ع��ه��م.  على  امل��ّدخ��ري��ن  خ�سية 
التخفيف من عرة القطاع امل�سريف وا�ستئناف الإقرا�س، على رغم 
انها �سخت ال�سيولة يف نحو 300 م�سرف متعر وا�ستثمرت يف عدد 

منها. واأعلن 48 م�سرفًا اإفال�سها(2. 
ات�سعت  قد  الأ�سا�سية  للم�سارف  القت�سادي  الدعم  �سيا�سة  ان  كما 
ال�سيا�سي  للنمط  احل��اف��ظ  ال��ع��امل��ي  التعوي�س  م��ن  ن��وع��ا  لت�سكل 
القت�سادي باجتاه ال�سيطرة على الفو�سى، و�سبط بع�س م�ساراتها، 
اذ اأخذت هذه ال�سيا�سة طابعا اكر �سغطا وبطريقة انعك�ست ب�سكل 
فعال على عمل امل�سارف وبراجمها، خا�سة فيما يتعلق باإعادة تنظيم 
�سيا�سة القرا�س غر امل�سيطر عليها والتي يعّدها البع�س امل�سوؤولة 
رفع  من  الفيدرايل  الحتياط  بنك  ق��ام)  فقد  الزم��ة،  هذه  تفجر  عن 
علي  اإقرا�سها  املركزية  البنوك  الدولرية ومبا ميكن  الأم��وال  حجم 
م�ستوي العامل بنحو 4 اأ�سعاف لتبلغ قيمتها الإجمالية حوايل 247 
مليار دولر حيث اأتاح املركزي الأمريكي زيادة الأموال املقر�سة من 
قبل املركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنوك الأخري ليبداأ اإجماليها 
علي  املتزايدة  ال�سغوط  من  احلد  بهدف  وذل��ك  دولر  مليار   67 من 
الفاينان�سال  تقرير  كما ورد يف  الأجل(  الدولرية ق�سرة  القرو�س 
ان  يقول  البع�س  ان  رغم  اللكرتوين..  موقعها  على  املن�سور  تاميز 
الزمة املالية هي جزء من جوهر الراأ�سمالية خا�سة فيما يتعلق ب�) 
اإطالق احلرية لراأ�س املال .. التحرير النقدي، حترير التجارة، حتول 
�سكل الإنتاج الراأ�سمايل من �سكله الإنتاجي اإىل �سكله املايل واخلدمي 

، تال�سي فاعلية قانون القيمة(كما يقول ميلتون فريدان/  3
مثلما ان البحث عن احللول قد اتخذ ابعادا اخرى جتاوزت منهجية 
يطرحها  ب��ات  التي  التطمينات  م��ن  ا�سكال  اىل  املالية  ال�سيا�سات 
ت�سهم  ان  ام��ل  على  ال��ع��امل��ي��ة،  النقدية  امل��وؤ���س�����س��ات  على  القيمون 
واإيقاف  لالزمة  حم��دود  هام�س  على  الب��ق��اء  يف  تلك  اطمئناناتهم 

التاأثر  يف  وتبعاتها  املالية،  الأ�سواق  على  ال�ساغط  نطاقها  ات�ساع 
على �سكل النظام القت�سادي الراأ�سمايل، خا�سة بعد قيام بريطانيا 
وهي الدولة العتيدة يف نظامها بفر�س �سيطرة للدولة على العديد من 
البنوك، مقابل �سعف قدرة دول اخرى على دعم جمالها امل�سريف يف 
دولها، مبا ينذر باأخطار اجتماعية خطرة قد متتد اىل فقدان النظام 
القرا�س  ونظام  الرواتب  وتنظيم  للعمل،  جديدة  لفر�س  ال�سامن 

ونظام دعم اخلدمات الجتماعية وال�سحية والثقافية.
الدويل جون  النقد  ل�سندوق  العام  املدير  نائب  قال  ال�سياق  يف هذا 
ليب�سكي يف كلمة القاها اأمام مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية 
يف وا�سنطن )يف الوقت الذي تظهر فيه هذه الأحداث خطورة املوقف 
فاإن ر�سالتي اليوم مبا�سرة و�سريحة.. بالإمكان احتواء هذه الأزمة 

دون تكبد م�سار وقوع ك�ساد عاملي".
واأ�ساف يف كلمته ،وا�سعا مل�سة ايجابية على النكبة املالية الأمريكية 
"النتيجة الكر ترجيحا هي ان ال�سطراب املايل الذي ل يزال قائما 
ذاته  حد  يف  مينع  لن  املتقدمة  القت�ساديات  ا�سواق  من  العديد  يف 
2009وو�سف  خالل  القت�سادية  لالأن�سطة  التدريجي  التعايف  من 
ليب�سكي هذه الكارثة التي عا�سها القت�ساد العاملي ل المريكي  باأنها 
ذات  لت�سبح  فجاأة  تو�سعت  اقت�سادية  لزمة  الأخرة  "التج�سدات 
ابعاد تاريخية" م�سرا اىل ان هذه الكارثة القت�سادية �ستوؤدي اىل 
تعاف اقت�سادي بوترة اكر بطئا مما كان احلال �سي�سبح عليه لو 

مل تقع الزمة (4.
ولعل ما برز موؤخرا يف قمة الع�سرين الذي عقد يف لندن من تقاطعات 
وخطورة  الزم��ة  هذه  جوهر  يوؤكد  الدولية  القوى  بني  و�سراعات 
على  الروؤ�ساء  بع�س  حر�س  اذ  الدولية،  ال�سيا�سات  على  تداعياتها 
النحياز رغم الزمة على جوهر النظام الجتماعي للدولة وتكري�س 
ومنهم  احل��رة  وال��ت��ج��ارة  احل��رة  وال�����س��وق  احل��ر  للمجتمع  نظرها 
يف  فرن�سا  بقاء  على  اكد  الذي  �ساركوزي  نيقول  الفرن�سي  الرئي�س 
اإزاء مفاهيم الدميقراطيات ال�سيا�سية  انحيازها اىل مثلها التقليدية 
والقت�سادية، ومفاهيم النيوليرالية التي تنتمي اىل ا�سكال متقدمة 
من العوملة، اذ �سعى الرئي�س الفرن�سي على حر�س الدولة الفرن�سية 
على التم�سك بنظرية م�سوؤولية الدولة و�سرورة تو�سيع التقدميات 

الجتماعية.
اللقاء الدويل يف قمة الع�سرين يعّد اكر جتمع لدول جتمعها م�سالح 
م�سرتكة واخطار م�سرتكة ملواجهة تداعيات الزمة والبحث عن �سبل 
دولية ملعاجلة تداعياتها، فالدول الثماين الغنى مع رو�سيا والدول 

والأرجنتني  والرازيل  والهند  ال�سني  مثل  جديدة  اقت�ساديات  ذات 
وا�سرتالية  اجل��ن��وب��ي��ة   وك��وري��ا  اجلنوبية  واف��ري��ق��ي��ا  واملك�سيك 
لالزمة،  الغائم  الأف��ق  عند  التقت  وتركي،  واندنو�سيا  وال�سعودية 
لهذه  القت�سادية  ال�سيا�سات  على  وا�سحا  بدا  قد  اثرها  وان  خا�سة 
ال�ستثمارية  وب��راجم��ه��ا  موازناتها  على  وانعك�س  جميعا  ال���دول 
اخلارطة  ر�سم  اع��اد  ال��دويل  اللقاء  هذا  ان  عن  ف�سال  والتمويلية.. 
دول  باأهمية وجود  بالعرتاف  يتعلق  ما  العاملية، خا�سة  ال�سيا�سية 
ذات اقت�ساديات ناه�سة يف ر�سم اقت�ساديات العامل املعا�سر، والتقليل 
من الثار الكارثية لهذه الأزمة طبيعة الجتماع وملفات العمل املثارة 
ايجاد  حول  اخلا�سة  امل�ساكل  مبعاجلة  ارتبطت  ال�ساخنة  ايامه  يف 
�سناديق  ت�سبط  بحيث  املايل  النظام  على  الرقابة  لت�سديد  كيفيات 
ال�سريبية،  واللجان  البور�سة،  ووك��الت  املخاطر،  عالية  امل�ساربة 
من  وج��زء  العاملي  امل��ايل  النظام  داخ��ل  علل  اىل  حتولت  التي  تلك 
م�ساكله وت�سخم م�سوؤولياته الإدارية البروقراطية، وكذلك البحث 
مثلما  ال��دويل،  النقد  �سندوق  برامج  دع��م  يف  ج��ّدة  اك��ر  اآليات  عن 
�ستنال ن�سيبها من الهتمام  باأنها  الفقرة  الدول  لطماأنة  هناك عمل 
خا�سعا  ال�سندوق  كان  )بعدما  هذه  ال�ساملة  النظر  اإع��ادة  ع�سر  يف 
يف  ال�سيا�سات  موجهات  على  اخلناق  ت�سييق  اىل  عمدت  ل�سيا�سات 
حاكميتها،  �سوء  بحجة  �سيا�ساتها،  يف  التدخل  ورمب��ا  ال��دول،  هذه 
والدعوة اىل البحث عن ا�سكال ولو ق�سرية لأمناط من الدميقراطيات 
مع  متاه  واىل  مفتوحة،  واأ�سواق  حرة  اقت�سادات  واىل  الليرالية، 
اجتماعية  مهيمنات  وجود  مقابل  العاملية،  التجارة  اأنظمة  توجهات 
و�سيا�سية هي جزء من هذه الأنظمة ومن هوياتها وا�سكالها، رغم ان 
البع�س ين�سرف عن التعاطي مع هذه الأ�سباب ويربط �سناعة الأزمة 
بعوامل داخلية يف النظام الراأ�سمايل وتعقيداته والتي تتجوهر يف 

اإلطالق املهوو�س حلرية لراأ�س املال. 
 الأزمة املالية العاملية الراهنة  يف �سياق هذه املرجعيات ت�سكل تو�سيفا 
من  ال�سيا�سات  رافق  ما  ب�سبب  تفاقمت  التي  الظواهر  من  ملجموعة 
البنيوية  القت�سادية  لالأزمة  ظاهريًا  غطاًء  جوهرها  يف  هي  ازمات 
التي يعاين النظام القت�سادي العاملي وطبيعة انعكا�سات ال�سيا�سات 
املتعددة  ال�سركات  وممار�سات  واحل���روب  للع�سكرة،  القت�سادية 
يف  تكمن  خطورتها  ان   عن  ف�سال  للقارات،  والعابرة  اجلن�سيات 
لالقت�ساد  دورة  نهاية  عن  يعر  ومبا  املهيمن  املايل  القطاع  انفجار 
الأمريكي تلت بع�س مظاهر النتعا�س عام2003، ف�سال عن اقرتانها 
وتكاليف  القرا�س  بتعقيدات  عالقة  لها  داخلية،  اقت�ساد  ب�سيا�سات 

عن  ناهيك  ه�سا�سة،  اكر  اجتماعية  لفئات  خا�سة  العقارية  الرهون 
مع  الداخلي(،  ال�ستهالك  ب)انفجار  ي�سمى   ملا  اجتماعية  ا�سكال 
جدا  منخف�سة  فائدة  اأ�سعار  قاعدة  على  كثيفة،  ا�ست�سراء)ا�ستدانة 
وخف�س التكاليف املالية، وهي الآليات التي اأف�ست اإىل تلك" الفقاعة 
العقارية". على هذا النحو ُاأر�سي نظام قرو�س الرهن العقاري عالية 
املمنوحة  املتغر  الفائدة  �سعر  ذات  املجازفة  القرو�س  اأي  املخاطر 
اأ�سكال  متويل  جانب  اإىل  النظام،  هذا  ميثل  ه�سا�سة.  الأكر  لالأ�سر 
الأولويات  اأحد  ال��دولر،  قيمة  وخف�س  الأجنبية  بالر�ساميل  العجز 
لكن   …2008 اإىل   2003 من  الأمريكي  النمو  لنموذج  الرئي�سة 
عندما رفعت اخلزينة الحتادية ) البنك املركزي الأمريكي( املعدلت 
الأ�سر  ماليني  وانهيار  اإفال�س  و�سببْت  الآل��ة  عطلْت  للنقد،  املوجهة 
امل�ستدينة، و اأدى الأمر اإىل اإفال�س موؤ�س�سات قرو�س هامة واهتزاز 
الأمريكي. وفعال  النمو  ركيزة هذا  القر�س  لأن  البنكي. هذا  النظام 
ي�ستدعي احلفاظ على ربح مرتفع ومنتظم طلبًا ديناميًا، ول يتاأتى 
بالأ�سواق  ول  العمل،  اأرب��اب  بهجمات  امل�سغوطة  الأج��ور  من  هذا 
الداخلية للبلدان املنبثقة املتطورة مبا يكفي، ول باملداخيل املوزعة 

على مالكي الأ�سهم(5
و�سوح  بعدم  اأحيانًا  يرتبط  القت�سادية،  ال�سيا�سات  و�سوح  عدم 
يف  الأمركية  ال�سيا�سة  موؤخرا  ادركته  ما  وهذا  العامة،  ال�سيا�سات 
اإدارة الرئي�س الأمركي اوباما، وهذا ما دعى امل�ست�سار القت�سادي 
يف البيت البي�س المركي لورن�س �سمرز اىل ان الرتاجع امل�سطرد 
لالقت�ساد �سيتوقف خالل ب�سعة �سهور مع بدء ظهور تاأثر اإجراءات 
تقدير  مع  اأي�سًا  ذل��ك  يتوافق  احلكومية،  الإن��ق��اذ  وجهود  التحفيز 
نهو�س  ب��داي��ة  على  م��ت��ع��ددة  م��وؤ���س��رات  ي���رون  اقت�ساديني  خ���راء 

القت�ساد الأمركي.
القت�سادي،  وا�سنطن  ن��ادي  اأم��ام  يتحدث  كان  ال��ذي  لورن�س  وق��ال 
انه ل يزال من غر الوا�سح مدى �سرعة وقوة عودة القت�ساد اىل 
البطالة  ارتفاع معدل  ان  اذ  الأزمة،  بنهاية هذه  الثقة  ال�سعود، رغم 
بحاجة  البطالة  لن  ال�سعود،  �سيوا�سل  رمبا  املتحدة  الوليات  يف 
اىل معدل منو يبلغ2.5% حتى تظل م�ستقرة، واذا متت العودة اىل 
النمو  هذا  ظل  واذا  بن�سبة%1  ينمو  اقت�سادا  فان  اليجابي  النمو 
ال�ستقرار ت�سبح  قبوله يف  اإمكانية  فان  البطالة،  ارتفاعا يف  ي�سهد 

بحاجة اىل املراجعة.
ان مراجعة ال�سيا�سات العامة ازاء هذه الزمة ينبغي  ان تكون على 
وعي مبخاطر الت�سخم والنكما�س، مع التاأكيد ان خماطر النكما�س 
يف الأجل القريب من اأ�سباب جهود التحفيز املايل القوية التي حاولت 
اإدارة الرئي�س اوباما من تبني براجمها و�سيا�ساتها القت�سادية لدعم 
اأ�سواق الئتمان واعفاء بع�س املواطنني من �سداد مبالغ التاأمينات، 
�سركة  ومنها  العمالقة  ال�سركات  بع�س  هيكلة  على  العمل  هو  مثلما 
جرنال موتورز، لغر�س تعزيز الثقة بالقت�ساد الراأ�سمايل الأمركي 

واإمكانية جتاوز هذه الأزمة..
احللقة  ت�سكل  العربية  القت�ساديات  على  الأزمة  هذه  انعكا�سات  ان 
تقوم  القت�ساديات  هذه  ان  خا�سة  تداعياتها،  مواجهة  يف  الأخطر 
والذي  النفط،  اإي���رادات  ت�سخه  ال��ذي  الريعي  القت�ساد  دع��م  على 
ف�سال  ال��دول،  لهذه  العامة  املوازنات  تهدد  ا�سعاره  انهيارات  باتت 
عن انعكا�سات هذه الأزمة على نظام الدخار والئتمان وال�ستثمار، 
روؤو�س  وتوظيف  لالقت�ساد  الجتماعية  البنيات  يهدد  بات  وال��ذي 
الأموال العاملية يف م�ساريع قد ت�سعها هذه الأزمة اأمام واقع الإفال�س 
حتتاج  وال��ت��ي  اأخ���رى،  واقت�سادية  اجتماعية  اأزم���ات  �سناعة  او 
خالل  من  تداعياتها،  ملواجهة  ا�ستثنائية  �سيا�سات  اىل  بال�سرورة 
العمل على حترير ال�سوق القت�سادية العربية وم�سارفها من التبعية 
هذه القت�ساديات فر�سة لتجاوز تداعيات الزمة العاملية، مثلما هو 
العمل على اإعادة تنظيم ال�سوق ال�ستثماري العربي وبال�سكل الذي 
الدول،  هذه  بني  البينية  القت�ساديات  تن�سيط  عن  ف�سال  ل،  يعطي 
وطبعا هذه ال�ستحقاقات تفرت�س وجود توجهات �سيا�سية تتجاوز 
العقد واحل�سا�سيات الغاط�سة فيها العالقات العربية عر تخندقاتها 
ال�سيقة و�سيا�ساتها غر املح�سوبة بوعي �سرتاتيجي مكفول بالنظرة 

العميقة اىل �سناعة امل�ستقبل.. 
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

علي ح�سن الفواز

م�����ن ي���ن���ق���ذ �ل�����ع�����امل م�����ن �أزم�������ات�������ه �ل����ك����ارث����ي����ة؟

املت�سلة  امل��ع��ان  م�����س��ت��وي��ات  اىل  وب��ال��ع��ودة 
بالدولة وحتديد وظيفة كل منها واإرها�سه يف 
ال�سيا�سي  فاأن  للدولة  تعريفه  وتطبيق  تنفيذ 
اأيدلوجية  خمطط  ر���س��م  يف  وظيفته  تكمن 
مقت�سيات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  واأ���س��ال��ي��ب  ال���دول���ة 
امل�سلحة التي تنبني عليها �سرتاتيجيات بناء 
الدولة وحمايتها ومن ثم دميومتها ، فامل�سلحة 
جوهر ال�سيا�سة وغايتها التي تن�ساع اليها كل 
اأرادة باجتاه النفعية وامل�سلحية حتى املبادئ 
اىل  الدولة  بناء  يف  تتجه  فاأنها  ال�سيا�سة  يف 
اىل  التحول  واأح��ي��ان��ًا  امل�سلحة  م��ع  التكيف 
اأرادة ال�سيا�سة  الن�سياع التام وفق ما متليه 
يف  غ��اي��ة  اىل  ا�ستجابة  الو�سيلة  ت��ري��ر  يف 

امل�سلحة.
يف  مي��ار���س  تن�سيط  ه��ي  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  ث��م 
اأنها قوة  تفعيل ال�سلطة التي ينظر اليها على 
متلب�سة  وتبدو  العامة  القدرة  ا�ستخدام  على 
للقدرة  وا�ستخدامها  كثرا  ال�سلطة  مبفهوم 
العامة هو الذي يقود الدولة اىل فر�س �سلطة 
خمطط  اىل  ب��الن�����س��ي��اع  وال��ت��ح��ول  التكيف 
غر  مبادئ  الدين  اأن  ال  امل�سلحة  يف  الدولة 
قابلة ذاتيا للتحول وقاعدة تت�سكل فيها �سلطة 
تقاوم  التي  ال�سمر  �سلطة  هي  اأخر  نوع  من 
الن�سياع  ب��اجت��اه  وال�سد  ال�سيا�سة  اإغ���راء 
وبهذا ن�سهد افرتاق اأو �سرورة افرتاق الدين 
عن الن�سياع اىل اأرادة ال�سيا�سة وتابعيته يف 
مفرت�س  متبوع  فالدين  الدولة  اىل  الن�سياع 

يف الدولة واملجتمع.
الدللة  فيه  ت��رى  ال���ذي  وب��ال��ق��در  فالعلمانية 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ك��ام��ل وال��ن��اف��ذ وغر 
يف  ل��ه  التطبيق  وا�ستحالة  للدين  الناق�س 
وامل�سيحية  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  التجربة 
ع��ن طريق  ال��دول��ة  ال��دي��ن يف  بتحييد  ت��وؤم��ن 
عدم منحه اأي امتياز اجتماعي � �سيا�سي يعر 
اأو  العلمانية مفهوم  الدولة وتطرح  عن هوية 
الدين  امتياز  عن  بديال  ال�سمر  حرية  مبداأ 
وتق�سد من وراء ذلك وب�سبب تعدد الأديان يف 
الدولة  احتكار  منع  الإن�سانية اىل  املجتمعات 
ال�سلطة  تقود  حم��ددة  دينية  جماعة  قبل  من 
جماعات  م��ع  ���س��دام��ات  اىل  بالنتيجة  فيها 
العلمانية  اهتمام  ياأتي  هنا  من  اأخ��رى  دينية 
بفكرة ال�سعب املتجان�س بعيدا عن ل جتان�س 
علمنة  فيه  تتحرك  وا�سع  جمال  وهو  الأدي��ان 
الدولة وتقف الدللة الدينية فيه على م�ستوى 
النموذج املوؤ�س�س يف الأمة فالإ�سالم دين يف 
على  العلمانية  جت��روء  ل  حقيقة  وه��ي  الأم��ة 
يف  مبراعاتها  تهتم  اأن  و���س��رورة  جت��اوزه��ا 
تطبيقاتها ال�سيا�سية والقانونية بعد ان توؤمن 
وجتنب  وال�سخ�سية  الدينية  احلريات  كفالة 
نبذ  ب��اجت��اه  الديني  ال�سد  �سيا�سات  ال��دول��ة 
وال�ستعانة  الأخر  على  احلرب  اأو  اإق�ساء  اأو 
ال�سلم  و���س��ي��ا���س��ات  امل���دين  ال�سلم  بالعلمنة 

الدويل.
واأما املعنى الذي ت�ساغ به الدولة وفق نظام 

واملوؤ�س�سة  املوؤ�س�سة  فكرة  نتاج  فهو  اأداري 
تتطلب  التي  احلاجات  عن  تنبثق  فكرة  نتاج 
الإ���س��ب��اع ح��اج��ات ال���ذات وح��اج��ات الآخرين 
وتكون وظيفة الدولة هو تاأمني تلك احلاجات 
فاأنها تر�سخ بنية من العالقات  ومن اجل ذلك 
ومهمته  الإدارة  مفهوم  جتعل  وال���ق���رارات 
العالقات  تلك  يف  الن�ساطات  جممل  توجيه 
الدولة   � املوؤ�س�سة  اأه���داف  نحو  وال��ق��رارات 
الذي  الإدارة  علم  ابتكار  اىل  اأدى  م��ا  وه��و 
ال�����س��روري��ة لإدارة  ي��ح��دد امل��ب��ادئ الإداري�����ة 
املوارد الإن�سانية وكذلك حتديد �سبغ واأ�سكال 
تنظيم  وه��و   ، املوؤ�س�سي  العمل  يف  التنظيم 
عوامل  او  النزاع  م�ساكل  يثر  ل  الغالب  يف 
ت�سير  يف  وظيفته  تكمن  بل  امل�ساد  التحرك 
ل  فهو  وب��ه��ذا  ال��دول��ة  يف  املوؤ�س�سي  العمل 
التوا�سل  مو�سوع  لفتقاد  والدينية  ي�سطدم 
والت�ساد بل ان كثرا من الدول تهتم بالطابع 
العلم يف ت�سير نظمها الإدارية  العلماين من 

دون اأن تكون دول علمانية.
فاأنه  بالدولة  املت�سل  التاريخي  املعنى  واأم��ا 
لالنتماء  ويوؤ�س�س  الوطني  ال��وج��دان  مينح 
اأن�ساين  بعد  ويف  ال��ف��رد  هوية  ي�سر  ال��ذي 
حم�سا  وجودا  النتماء  ي�سر  وجودية  اأكر 
والت�سحية  الفداء  مفاهيم  ثقافته  يف  تنموا 
جمتمع  ثقافة  منها  تخلوا  ل  م��ا  غالبا  وه��ي 
وانتظمت  اأر�سه  مع  التاريخ  بو�سائج  اأرتبط 
البعد  هذا  ونتيجة  دولته  الو�سيجة  هذه  يف 
الفل�سفة  تناولت  الدولة  ق�سية  يف  الوجودي 
ما  �سمن  وف��ك��رة  مفهوما  ال��دول��ة  مو�سوعة 
بلغت  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ  فل�سفة  عليه  ا�ستغلت 
ذروتها يف ت�سمينها بعدا وجوديا يف فل�سفة 
هيغل التي نظر فيها اىل الدولة باملعنى املطلق 
ال��روح املطلق يف الدولة  اإح��دى جتليات  عر 
وجت�سدت هذه الدولة عند هيغل يف برو�سيا 
فل�سفة  اأو  التاريخ  املطلق يف  ذلك  وبعيدا عن 
التاريخ عموما فان التاريخ ل ينفك عن هوية 
الدولة يف حلظة تاأ�سي�سها فهو عمل م�سمون 
هذه اللحظة اىل القادم من اأيامها وتق�سيمات 
تاريخها يف احلا�سر وامل�ستقبل بعد ان تنح�سر 
هوية  ت�ستح�سره  ما�س  يف  التاأ�سي�س  حلظة 

تاريخ  فالدولة  تاريخها  اأدوار  كل  يف  الدولة 
واجلغرافية  بال�سلطة  تعريفها  اىل  ين�ساف 
وال�����س��ك��ان، اأن���ه زم���ان ي���الزم امل��ك��ان وي�سنع 
ي�ستغل  املنحى  هذا  وال�سكان،وعلى  ال�سلطة 
بهوية  الحتفاظ  ح��ق  يف  الإ���س��الم  ويتحرك 
اأن�ساأها واأ�س�س لها وهو حق �سكل  دولته اىل 
بالن�سبة اليه امتيازًا اأحتفظ به حملته ودعاته 
من املوؤمنني الأولني والفقهاء الالحقني �سمن 
تاريخية ب�سرية غالبا ما اأراد زعمائها منذ اأن 
�سمة  يك�سبوها  اأن  دنيوي  ملك  اىل  حتولت 
اىل  انتماءا  ت���زداد  كانت  لكنها  ب�سرية  ف��وق 
احلدث  بتاريخية  وتتجذر  الب�سري  احلقل 
اأو  اأدارتها  يف  لالإ�سالم  غياب  دون  ال�سيا�سي 
جتربتها  ع��ن  بالنفكاك  لها  ي�سمح  قياداتها 
التد�سينية الأوىل يف املدينة هكذا كانت دولة 
وبكل  وبخططها،  برجالها  دنيوية  الإ���س��الم 
على  لالإ�سالم  املهيمن  احل�سور  مع  م�ساحلها 
قواعدها وركائزها يف املجتمع ومنحه �سرعية 
نظمها من خالل �سكل وم�سمون �سيغة البيعة 
التي تعني العهد املاأخوذ على اخلليفة باحلكم 
وهو  الإ���س��الم  اأه��ل  قبل  من  وال�سنة  بالكتاب 
الدولة ولو على م�ستوى  ما �سكل ماهية هذه 
على  العهد  ل��ه��ذا  املخالفات  تغيبه  مل  ن��ظ��ري 
دائما  انحرافًا  �سهدت  التي  التطبيقات  نطاق 
البيعة  ال��زام��ات  جت��اه  ال�سلطة  م��ن  وك��ب��را 
وميثاق العهد فالدولة مل تنف�سل عن ماهيتها 
مع  حتى  بل  الإ�سالمية  وقوانينها  واأدارت��ه��ا 
ان��ه��ي��ار اخل��الف��ة الإ���س��الم��ي��ة و���س��ق��وط بغداد 
هذه  ظلت  1258ه����  �سنة  امل��غ��ول  اأي���دي  على 
الدولة حا�سرة مباهيتها الإ�سالمية وقد �سمح 
املغول ببقاء احلال على ما هو عليه نزول عند 
على  املهيمن  الأ�سلم  ح�سور  وه��و  واق��ع  اأم��ر 
الإ�سالم  ان  بل  باأن واحد  الدولة والأمة  روح 
منها  ال��غ��ازي��ة وجعل  الأمم  ه��ذه  اأح��ت��وى  ق��د 
طيعة لأمر دولته ومن اأمراءها واأفرادها قادة 
وموؤ�س�سني لها يف مراحل من تاريخ ات�سالها 
بالإ�سالم وا�ستمرت هيمنة الإ�سالم على الروح 
املوؤ�س�س للدولة يف تاريخ الإ�سالم حتى العقد 
الدولة  ب�سقوط  الع�سرين  القرن  من  الثاين 
بعد  الإ���س��الم��ي��ة  اخل��الف��ة  واإل��غ��اء  العثمانية 

احلرب العاملية الأوىل وظهور الدولة القطرية 
التي مل ت�ستطع النفكاك عن الهوية الإ�سالمية 
واأ�سباغها  علمنتها  اىل  املحموم  ال�سعي  رغم 
اأثبتت  التجربة  ف��اأن  وبالتايل  احلداثة  طابع 
وخ�سو�سا بعد مرحلة العلمنة اأن الدولة هي 
العلمنة  الإ�سالمي وان  الروح  اأحدى جتليات 
من  �سورة  اأنها  على  امل�سلمني  قبل  من  فهمت 
���س��ور الغ����رتاب الج��ت��م��اع��ي ال���ذي م��رت به 
الذاتي  الغ��رتاب  اأو  العلمنة  الأم��ة يف حلظة 
الذي ج�سدته �سعف �سلة امل�سلمني بالدين من 

وجهة نظر اأيدلوجية اأ�سالمية .
والفكر  ال���ب���ح���ث  ت���دع���و  اإف����������رازات  وه�����ي   
املاهوي  البعد  ه��ذا  ت��ن��اول  اىل  الإ���س��الم��ي��ني 
يف  املعا�سرة  القطرية  الدولة  يف  واجل��ذري 
احل�سور  تروي�س  واإمكانية  الإ�سالم  تاريخ 
الإ�سالمي  والأي��دل��وج��ي  املتطرف  العلماين 
الذات والهوية عر ت�سكيالت  تاأ�سيل  باجتاه 
باعتبار  الأخ��ر  مع  بالتوا�سل  توؤمن  ثقافية 
الثقافة  هذه  وت�ستند  الأخر  هو  العلمانية  هم 
الن�س  اىل  وامل��وق��ف  ال��روؤي��ة  يف  الإ�سالمية 
الأول مبا�سرة باعتباره ن�سا موؤ�س�سا يوؤ�س�س 
لعامل حديث يف واقعنا الإ�سالمي وهي مهمة 
التف�سر  معرفية وفكرية تلقى على عاتق علم 
العمل  يف  ط��رائ��ق��ه  حت��دي��ث  يقت�سي  ال����ذي 
ومفاهيم  مناهج  ت��ن��اول  وال��ف��ك��ري  امل��ع��ريف 
الفل�سفة  علوم  منها  وتاأكيدا  احلديثة  العلوم 
والجتماع لأن القراآن يف نظر الإ�سالم فل�سفة 
الجتماع  يف  ���س��ري��ع��ة  اأو  وط��ري��ق��ة  وج����ود 

الب�سري.
الب�سري  الج��ت��م��اع  ����س���رورات  مقت�سى  اأن 
جتعل من التنظيم القانوين اأو تقنني عالقات 
كانت  واإذا  م�سرته  وا�ستمرار  الجتماع  هذا 
الدولة تت�سكل من معان ترتاوح بني ال�سيا�سي 
القانوين  املعنى  ف��اأن  والتاريخي  والإداري 
كيان  باأنها  يعرفها  اأو  الدولة  عن  يعر  ال��ذي 
وال�سلطة  وال�سكان  املكان  �سروط  فيه  تتوافر 
وي�سبق الدولة اعتباريا يف الوجود باعتباره 
لها  ويوؤ�س�س  لها  التعريف  ي�سرع  ال��ذي  ه��و 
لكن  ال�سيا�سي  ال��وج��ود  يف  القانوين  احل��ق 
الدولة  قيام  اأث��ر  على  يظهر  اأو  ي�سن  القانون 
اىل  ن�ساأته  يف  تابع  زمنيا  اأو  تاريخيا  فهو 
يكفلها  اعتبارية  لها �سخ�سية  فالدولة  الدولة، 
امتالكها لل�سخ�سية القانونية ومينحها واقعا 
وفية  لها  القانوين  الوجود  ب�سمانة  م�ستقال 
هوية  بها  ترتهن  التي  ال�سيادة  م�ساألة  تندرج 

وحتققها.
واأول ا�ستقالل حتققه الدولة بهذه ال�سخ�سية 
اأزم��ة  ه��و دميومتها وجت��اوزه��ا  الع��ت��ب��اري��ة 
انتهاء احلكم واأنظمته بطرق التغير املتعددة 
يعود  وه��ذا   � انتخابات   � ث��ورات   � انقالبات   �
بالأمة  الدولة  ارتباط  اىل  منه  مهم  ج��زء  يف 
القانوين  التمثيل  خالل  من  متر  عالقة  وهي 
وا�ستمرار  ال���دول���ة  يف  ل��الأم��ة  وال�����س��ي��ا���س��ي 
لالأمة  جت�سيدها  اأو  م��وازات��ه��ا  م��ن  اعتبارها 
والواجبات  للحقوق  امتالكها  ي��رر  ما  وه��و 

و���س��ل��ط��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات ف��ي��ه��ا وق��درت��ه��ا على 
حق  مينحه  مب��ا  العامة  بامل�سلحة  الت�سرف 
الذي  العامة  القدرة  من  لها  القانوين  التمثيل 
حق  لها  ي�سوغ  وكذلك  القوة  مبوجبه  حتتكر 
امتالك اأو الت�سرف بالأمالك العامة ومبا اأنها 
تلجاأ  اأن  لها  فاأنه يحق  قانونية  ذات �سخ�سية 
اأكيدة، جاك  الدولة مغامرة غر   � الق�ساء  اىل 
 � اللباد، �س62�63  الدين  باغنار، ترجمة نور 
وتطالب بحقوقها يف حالة التعر�س لها من قبل 
اأدعياء حق يف الأفراد اأو اجلهات العامة. ومبا 
يف  وتنبثق  الإ�سالم  ب��روح  م�سبعة  اأممنا  اأن 
خلفيتها اأو مرجعيتها التاريخية والجتماعية 
امتدادا  ت�سكل  اأنها  اأو  الإ�سالم  عن  والثقافية 
الإ�سالم،  العام يف  الديني   � الثقايف  للح�سور 
ب�سكل  يتمو�سع  ه��ذه  الإ���س��الم واحل��ال��ة  ف��اأن 
جذري اأو طبيعي يف الدولة التي جت�سد هذه 
اأيدلوجية  حماولة  جمرد  لي�ست  اأنها   ، الأم��ة 
الذي  الأ�سلمة  مب�سروع  يعرف  ما  يف  تدخل 
تتبناه حركات واأ�سوليات اأ�سالمية بل هي من 

�سلب تكوينات الدولة يف العامل الإ�سالمي.
�سفة  الع��ت��ب��اري��ة  ال�سخ�سية  ك��ان��ت  واإذا 
م��ن حق  ه��ي  ب��ل  ال��دول��ة  على  غ��ر مق�سورة 
اأ���س��خ��ا���س ي��رت��ب��ط��ون ب��احل��ق اخل��ا���س مثل 
اإ�سافة  الر�سمية  غر  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
اىل اجلماعات الإقليمية واملن�ساآت العامة فاأن 
�سخ�سيتها  اىل  وين�ساف  عنها  متتاز  الدولة 
جمرد  م��ب��داأ  وه��ي  ال�سيادة  �سفة  العتبارية 
له  تكفل  م�����س��روع��ة  ب�سلطة  ح��ي��ازت��ه  ت��ق��رتن 
واجلهات  الأف���راد  قبل  من  للقوانني  الإذع���ان 
�سيادة  ومتنح  لل�سلطة  واخلا�سعة  التابعة 
دون  من  جتعلها  مطلقة  �سلطة  ذاتها  ال��دول��ة 
م��ن��اف�����س وغ���ر م�����س��وؤول��ة اأم����ام ج��ه��ة وغر 
والأخر  الأول  فاملرر  الترير  اىل  حمتاجة 

لها هو اأ�سم الدولة � امل�سدر نف�سه، �س65.
وقد اقرتنت ال�سيادة يف الدولة بن�ساأة الدولة 
اأنتقل  ال���ذي   � احل��ك��م  ن��ظ��ام   � احل��ك��م  ومفهوم 
�سفة  مكت�سبا   � القوانني  اإ�سدار   � التقنني  اىل 
احلكم  م�ساألة  توطيد  يف  والثبات  الدميومة 
وبذلك حتولت ال�سيادة اىل م�سدر للت�سريعات 
عنه  وع���ر  لل�سلطات  م�����س��در  جم���رد  ول��ي�����س 
اىل  ال�سمني  ان��ح��ي��ازه  يف  العلمانية  ن��ظ��ام 
لواقعة  العلمنة  ترير  خالل  من  التحول  هذا 
جت�سدت  ب�سرية  اأرادة  اىل  املمنوحة  ال�سيادة 
عن  معرة  بالدولة  الب�سري  الأم��ة  اأمي��ان  يف 
فوق  ما  اأرادة  كل  و�سلب  واأرادت��ه��ا  طبيعتها 
ب�سرية من هذا احلق وت�ستمل على اأرادة الله 
اأرادة  وه��ي  الكرى  التوحيدية  الأدي���ان  يف 
تن�س ع��ل��ى ن���وع اأخ���ر م��ن ال�����س��ي��ادة ي���وازي 
يف  ويتمثل  الأمم���ي  مبفهومها  الأم���ة  �سيادة 
�سيادة النوع الإن�ساين والتي عر عنها القراآن 
تتجاوز  دينية  دلل��ة  وه��ي  اخل��الف��ة،  مبفهوم 
البعد القانوين وال�سيا�سي يف م�ساألة ال�سيادة 
الفكر  حماولت  رغم  الدولة  مبفهوم  املرتبطة 
�سياقاته  يف  اأدراج��ه��ا  الإ�سالمي   � ال�سيا�سي 
نقطة  تكمنت  وهنا  والأيدلوجية  ال�سيا�سية 

اخ��ت��الف ج��وه��ري يف ال���دلل���ة ال��دي��ن��ي��ة عن 
مفهوم  اأو  م�ساألة  تبني  يف  العلمانية  الدللة 

ال�سيادة.
ال�سيادة يف ظل  الذي ينمو فيه مبداأ  وبالقدر 
�سيادة  ع��ن  كمعر  احل��دي��ث��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
تداوله  اأك���ر جت��ذي��را يف  وب�����س��ورة  الأم����ة 
و�سعبيته من الدول القدمية فانه ي�سر باجتاه 
لأ�سلة له �سلبا اأو اإيجابًا بوجهة الأديان ، ويف 
غياب �سكل الدولة يف الإ�سالم وعموم الأديان 
املباح  منطقة  ف��اأن  الإبراهيمية   � التوحيدية 
تت�سع يف قبول كل اأ�سكال الدولة و�سور النظم 
يف  ذات��ه  ه��و  يبقى  الديني  املعيار  لكن  فيها 
توثيق عدالة ال�سماء يف الأر�س وجتلي �سفة 
الدنيوي  املعامالت  نظام  يف  العدل  يف  الله 
املعامالت  نظام  على  الإ�سالم  اأ�ستمال  ورغ��م 
احلكم  ونظام  الدولة  �سياق  خارج  يبقى  فاأنه 
فيها ، اأن �سرورة الواقع الذي يعي�سه الإن�سان 
تفر�س دولة ذات اأنهمام دنيوي، ويف جمادلة 
نظرية فاأن الدولة لزالت تعي�س ارتباك احلق 
الدولة  ن�ساأة  تف�سر  نظرية  فكل  لها  املوؤ�س�س 
ترير  يف  بالدولة  خا�س  ا�ستثناء  اىل  تلجاأ 
وجودها وعالقته الع�سوية باحلق وافرتا�س 
تابعيته له، فالدولة يف الت�سور املارك�سي هي 
الت�سور  يذهب  بينما  احلق  بها  يرتبط  التي 
اىل  ال��دول��ة  خ�سوع  اىل  للحقوق  الطبيعي 
الزامات  عن  واملعر  الطبيعي  القانون  منطق 
الليرايل  الت�سور  ويف  و�ساملة  متاأ�سلة 
تقرر  بل هي  للحق  بدًء  الدولة ل تخ�سع  فاأن 
 � نف�سه  امل�سدر   � للحق  ذاتي  ب�سكل  خ�سوعها 
�س68 من هنا ن�ستطيع تف�سر جتاوز الأديان 
وم��ن��ه��ا الإ����س���الم �سكل ال��دول��ة ون��ظ��ام��ه��ا يف 
اىل  وا�ستنادا  والكلية  الوجودية  اأطروحته 
الدولة  فاأن  الإ�سالم  يف  الإباحة  اأحالة  قاعدة 
�سكال وموظفا ونظاما موكولة اىل النا�س يف 
يف  الختيار  عن�سر  يعزز  ما  وه��و  ع�سر  كل 
احلالة الإ�سالمية � ال�سيا�سية ويدع اخليارات 
متعددة اأمام امل�سلمني يف اختيار �سكل الدولة 

ونظام احلكم فيها.
الدولة  يف  اإن�سانيا   � احل��ق  �سمانة  واكتفت 
باعتبارها  احل��ق  دول���ة  مفهوم  تكوين  على 
وعمليا  وامل�ساواة  احلرية  يف  للحقوق  كافلة 
وتطبيقاته  الإن�سان  حقوق  باإعالن  التزامها 

الد�ستورية.  
ت�سريعه  يف  ي��وؤك��د  الإ���س��الم��ي  ال��ق��ان��ون  ان   
وي�سعى  الدولة  قبل  الجتماع  على  وتنظيمه 
يف تطبيقاته اىل العتماد على �سلطة ال�سمر 

قبل �سلطة الدولة.
اقتناع  اأو  قناعة  اىل  احل��اج��ة  تن�ساأ  هنا  م��ن 
القانون  وغ��اي��ة  مب�����س��م��ون  الج��ت��م��اع  ه���ذا 
دينيا  ال�سرط  ه��ذا  عن  يعر  ما  او  الإ�سالمي 
تفاعل  �سرط  يتوافر  اأن  و���س��رورة  ب��الأمي��ان 
وتلك  احلداثوي  امل�سار  مع  الإ�سالمي  الطرح 
مهمة الجتهاد الفقهي الذي هو بنف�سه بحاجة 
الطريقة  م�ستوى  على  اأو حتديث  اىل جتديد 

واملنهج واملو�سوع والروؤية.
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حكمت البخاتي
تتحدد الدولة وفق تعريف بها اأكرث مما هو جمرد قانوين من معان تت�سل وت�سنع منها 
هوية اجتماعية تعر عن الأمة التي جت�سدها ويت�سدر بدء هذه املعاين، ال�سيا�سي ثم 

الإداري والقانوين وت�ستند كلها يف حتديد هوية الدولة اىل املعنى املرت�سب عن التاريخي 
. فالتاريخ ي�ستمد �سلطته يف الدولة التي تاأ�س�ست ومنت يف مناخاته وعر تراكمات 

احلدث فيه هكذا يكون التاريخ بالن�سبة لدولة توؤمن بالهوية التاريخية ـ الجتماعية 
قبل الهوية ال�سيا�سية يف التعريف لها واإذا كان ال�سيا�سي هو الذي يت�سدر فاأنه يتزود 

ويتعمق بالتاريخ باأيدلوجياته الفاعلة يف جمتمعاتنا ولن تاريخنا ديني فال�سوؤال هو 
اىل مدى ت�ستطيع ال�سيا�سة ان تندمج بالدين او تنف�سل عنه او بعبارة اأخرى اىل اأي 

مدى ن�ستطيع علمنة واقعنا ال�سيا�سي وحتديدا منه على م�ستوى الدولة؟

االزمات االقت�صادية


