
 القيادة والفكر 

كان قادة الزمن القديم يقودون الشعوب إما بقوة شخصياتهم أو بسبب تمسكهم بعقيدة ثقافية اجتماعية أو 

فيقودون شعوبهم  العرب  الحكام  من  اليوم  قادة  أما  أو جماهيرية.  دينية  بشرعية  تحظى    اجتماعية سياسية 

قهر   على  الحكم  مؤسسات  قدرة  تنامي  ومع  للقانون.  السلطة  وتجاوزات  السلطة  وعنفوان  السلطة  بقوة 

يعد   لم  وعيهم،  وتزييف  الناس  بمشاعر  والتالعب  الخالقة،  األفكار  وكبت  العامة  الحريات  وخنق  الجماهير 

ما جعل كل مفكر ومثقف   بإمكان املؤسسات العامة إنتاج مفكرين يفكرون بحرية أو مثقفين يتصفون بالوعي،

 في الخارج. إن كل حركة  
ً
 في وطنه أو مغتربا

ً
نتاج مفكرين ومثقفين إتعجز عن  ودولة  وأمة  ملتزم يعيش إما ُمهمشا

التي  واألقليات  تفقد حيويتها وقدرتها على العطاء والبقاء. انظر إلى عشرات االحزاب واملنظمات غير الحكومية  

بسبب وجود  لها  يعد  ولم  الفكري   تالشت  العطاء  على  قدراتها  حاجات  اضمحالل  مع  التجاوب  في  وفشلها   ،

؛ وهذا ال يقتصر على املنظمات التي أقيمت في بالد العرب، وإنما يشمل أيضا املنظمات التي وتطلعات أتباعها

 بقيت تعشش في رؤوس قادتها.   املتخلفة  اقيمت في أمريكا، ألن الثقافة العربية

تن لكل  بالنسبة  عقائدية  ظيمالفكر  وفئة  ثقافية  ومنظمة  الذي    إنساني  ومجتمع  سياس ي  العنصر  هو 

وي القيادات،  وُيجدد  األعضاء،  ُويؤطر  املواقف،  العمل  حددُيوحد  حركة  ،أساليب  الثقافية   املجتمع  وُيوجه 

    أو اقتصادي  كل تنظيم سياس ي أو اجتماعيلذلك،  بوجه عام.  
ً
في  يفشل في إفراز مفكرين ومثقفين يفشل أيضا

إفراز قياديين يتصفون بالوعي وااللتزام باملصلحة العامة. إضافة إلى ذلك، كلما انحصر الفكر في أطر طائفية  

إلى التطرف والعدمية. لهذا   من العقالنية أو مذهبية أو دينية، كلما كان من السهل هزيمته، ومن األسهل تحوله

العقائدي والتيارات  العربية  الحكم  نظم  كافة  أن  بالوطن  نالحظ  التي عصفت  التحديات  مواجهة  في  فشلت  ة 

العمل اإلعالمي على الساحة الدولية في عصر الثورة اإلعالمية  الفكر، و العربي، وعجزت عن استيعاب أهمية  

 املعلوماتية؛ كما أنها فشلت في االستفادة من تجارب غيرها من حركات ثورية ودول أجنبية حالفها النجاح. 

  ا ضاقت حلقة االنتماء ضمن نطاق الطوائف الدينية واملذهبية واألقليات الثقافية من ناحية أخرى، كلم

الواحد،  والعقائدية بين فئات املجتمع  املتبادلة  الشكوك  الوطنية والقومية، وتعمقت  ، كلما ضعفت املشاعر 

حلقة االنتماء، وتراجعت فرص بلورة برامج إصالح تحظى بتأييد األغلبية الشعبية. وفي املقابل، كلما اتسعت  



كلما تبلورت املصالح الوطنية ووجدت من يتبناها ويدافع عنها؛ األمر الذي يفتح املجال الحتواء املصالح الفئوية  

 إلى تجسيد املصالح الوطنية والقومية. وحين تتسع حلقة االنتماء أكثر وتقوم بتجاوز املصالح القومية،  
ً
وصوال

، كلما سادت القيم اإلنسانية وانتشرت ثقافة  كما هو الحال في منظمات حقوق اإلنسا
ً
ن وأطباء بال حدود مثال

التي تعكس احتياجات اإلنسان األساسية  التسامح والتآلف بين البشر. إن اإلنسانية تلتقي حول العموميات 

وعواطفه العميقة، وليس حول الخصوصيات املتعلقة بفئة اجتماعية أو طائفة أو شعب أو دين معين. وهذا  

والتعاطف  من التضامن  على  املختلفة  الشعوب  قدرة  يزيد  أن  التحديات   شأنه  مواجهة  على  على  والتعاون   ،

يجعل من السهل إقامة مؤسسات النفع العام . وهذا  اإليديولوجيات التي تؤمن بهااألفكار و الرغم من اختالف  

 الفقراءإلى جانب    ، والوقوفوالحريات العامةحقوق اإلنسان  الدفاع عن  البيئة و حماية  نظمات التي تهتم باملك 

بحقوقهم العربيةواملطالبة  الدول  تواجه  التي  التحديات  أهم  تعتبر  االنتماء  حلقات  توسعة  إن  النواحي    .  من 

واالجتماعية وإمكانات  السياسية  االجتماعي  والسلم  االنسجام  يضعف  الصغيرة  االنتماء  حلقات  تعدد  ألن   ،

 .والتعاون   دولة وبين الدول، ما يجعله يحول دون سيادة روح التسامح والوئامالعمل الجماعي داخل كل 

تاريخ إ  ويشير  أن العرب  ودول،لى  وجماعات  أفرادا  تجاربهمقلما    هم،  من  من   تعلموا  غيرهم  تجارب  أو 

لك  إلى النجاح كلما نجحوا، وذ  أوصلتهمألنهم يميلون بطبعهم إلى نسيان الخطوات السليمة التي    األرض  شعوب

. من ناحية ثانية،  عنهم  العتقادهم بأن النجاح جاء بسبب حسن الحظ، أو نتيجة لرضا الوالدين أو رضا هللا

 من االعتراف  
ً
يتجه العرب إلى لوم غيرهم من الناس كلما فشلوا، ألنهم يتهربون من تحمل مسئولية الفشل بدال

تجاوزه. األمر الذي قاد العرب عامة إلى نسيان  بالفشل، والبحث عن أسبابه، واالستفادة من عبره، والعمل على

أسباب النجاح ودواعي الفشل، وإهمال علوم التخطيط والتنبؤ املستقبلي، فالحظ والقضاء والقدر هي القوى 

الوحيدة املسئولة عن النجاح والفشل، السعادة والتعاسة، الغنى والفقر، الحرية واالستعباد. وملا كانت الخبرة  

الفشل يحتاج إلى برمجة عوامل    حاالتلم من التجربة العملية، فإن تحسين فرص النجاح وتقليل  تأتي من التع

قد   وأقدار  بوصفها حظوظ  إليها  النظر  من   
ً
بدال العربية،  والثقافة  العربي  العقل  في  الفشل  وأسباب  النجاح 

ع يعيش في عصر الصناعة  تتكرر وقد ال تتكرر. إن الفعل ذا أهمية كبيرة في حياة كل فرد ومستقبل كل مجتم

القبلية والزراعة، خاصة في    ي وما بعدها، لكن الكلمة ذات أهمية أكبر في حياة كل فرد ومجتمع يعيش في عصر 

 حياة مجتمعات عربية تعتبر لغتها أهم مظاهر حضارتها وإنجازاتها الثقافية. 



  الذهاب إلى   ملجاهدين" علىلنفط بتشجيع "ااملصدرة ل  الخليجدول    بعض  وعلى سبيل املثال، حين قامت

لم يخطر على بال حكام تلك  وتمكينهم من املشاركة في الحرب ضد القوات السوفييتية،  أفغانستان وتمويلهم،  

أمنها واستقرارها في  للعبث  بالدهم  إلى  يعودون  األفغان" سوف  "العرب  أن   منشآتهاالكثير من  وتدمير    ،الدول 

تكررت نفس املآس ي في العراق وليبيا وسوريا واليمن  التاريخ وتجاربه،  وبسبب نسيان عبر    والوقوف ضد حكامها.

وتجويع   األطفال  ماليين  قتل  تم  الدول  حيث  في  يعيشون  الجئين  إلى  وتحويلهم  املواطنين  من  املاليين  عشرات 

ال القوى  الدول من فرص االستقرار واالستفادة من  تلك  الغربية، وبالتالي حرمان  أوروبا  وطنية  املجاورة ودول 

التي تم تهجيرها بفعل "املجاهدين" والتكفيريين"، وتحويلها إلى دول فاشلة بسبب تآمر قوى االستعمار القديمة  

لم يفكر أولئك الحكام فيما سيفعل التكفيريون والجهاديون الذين يرسلونهم اليوم إلى سورية لقتل والجديدة.   

أطفالها واغتصاب نسائها وتدمير تراثها حين يعودون إلى بالدهم؟ هل سيتم استقبال هؤالء بالورود والزغاريد  

 فاتحين؟ أم سيتم استقبالهم بالكلبشات بوصفهم مجرمين،  
ً
وإيداعهم بعد تعذيبهم في سجون بوصفهم أبطاال

 تشبه القبور؟ هل هناك أمل في أن يتعلم القادة العرب من أخطائهم، أم أنهم يعشقون األخطاء والخطايا؟  
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