الشباب ضرورة تغييرية تابعة
كثٌراً ما ٌرتبط التؽٌٌر كتصور ذهنً بمعان وتصورات أخرى كاإلنقالب والؽلبة
والقهر والقوة والضجٌج وؼٌر ذلك  .ولقد تعزز هذا اإلرتباط عبر تارٌخنا الطوٌل
من خالل ما عرؾ عن التحوالت التارٌخٌة التً قامت بأكثرها على أسس بدابٌة ،
حٌث قامت على القهر والؽلبة فً حاالت الحرب أو على مبدأ الوراثة فً حال السلم
.
ولهذا شبّه للكثٌر من المنظرٌن السٌاسٌٌن واإلجتماعٌٌن أن التؽٌٌر ٌحتاج بشكل
أساسً إلى عنصر الشباب إلحراز خطىً أكٌدة واثقة منتصرة  ،حٌث ان الشباب
ٌحملون فً خصابصهم القوة واإلندفاع الالزمٌن إلحراز التؽٌٌر .
ً
عصبة من الشبان المتحمسٌن األقوٌاء أن ٌقلب
وبالفعل كان باستطاعة كل ما امتلك
الموازٌن المتبعة وأن ٌطٌح بما هو معمول به وأن ٌرسً ما ٌراه هو صواباً ،وكان
ٌعتمد كثٌراً هذا الصنؾ من المؽٌرٌن على نفخ هذه الروح الشابة ووضعها فوق كل
اعتبار " :إن فٌكم لقوىً لو فعلت لؽٌرت مجرى التارٌخ". 1
ؼٌر أن الباحث المتأمل ٌستطٌع أن ٌفرق بدقة وبحزم بٌن مفهومً التؽٌٌر
واإلنقالب  ،إذ ربما صح ان ٌقال ان اإلنقالب ال ٌحتاج تحققه إلى أكثر من القوة
والحماسة واإلندفاع  ،وذلك بصرؾ النظر عن مرتكزاته القٌمٌة والحضارٌة  .ه ذا
فً الوقت الذي ال ٌكون التؽٌٌر تؽٌٌراً بالمعنى الدقٌق للكلمة إال إذا استوفى شروط
اإلرتكاز إلى األسس العلمٌة الطبٌعٌة السلٌمة  ،ومشى بحركة موزونة محسوبة ال
بحركة فوضوٌة مربكة متخبطة .
ٌقول " Baconإذا أردت أن تتأمر على الطبٌعة فعلٌك باإلستسالم إلى قوانٌنه ا". 2
إن التؽٌٌر ٌقوم أساسا ً على استنباط ما ٌجب اإللتزام به من المبادئ والقوانٌن ثم ٌلً
ذلك فً األهمٌة ما ٌحكى عن الحاجة إلى القوة العتماد هذه القوانٌن ونقلها إلى حٌز
الفعل والتأثٌر .
ولهذا لن ٌكون الجدٌد فً كالمنا هو المزٌد من دعم االرتباط المألوؾ بٌن مؾ هوم
التؽٌٌر وبٌن الشرٌحة الشابة من شرابح المجتمع  ،بل إننا نرٌد أن نرسم بعناٌ ٍة
الجزء المخصص لهذه الشرٌحة فً ماكنة التؽٌٌر الكبرى .
وؼنً عن القول ان تعطٌل هذا الجزء هو تعطٌل لآللة برمتها وإٌقاؾ تام لمسٌرة
التؽٌٌر والتحول  ،لكن الذي أصبح بحاجة إلى إعمال نظ ر هو أن رسم هذا الجزء
بحدود جدٌدة أوسع مما ٌستحق ٌؤدي إلى تعطٌل او إضعاؾ اجزاء حٌوٌة أخرى
أوطون سعادة في أحد خطاتاته
اإلوسان ذنك انمجهول أنكسيس كازل
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وهو ما قد ٌؤدي إلى نتابج أخطر من إٌقاؾ عملٌة التؽٌٌر  ،وذلك مثل أن ٌنتج هذا
التؽٌٌر أمراء ٌحكمون باللعب وبالمزاج والرأي المتسرع األخرق األحمق  ،فٌنكفا
حلم التؽٌٌر على وجهه وٌسٌر إلى ؼٌر وجهته منتقالً بشكل معكوس منكوس من
الحالة الصعبة المرة إلى الحالة األصعب واألكثر مرار ًة .
ئ ساكن قبل أن ٌقفز إلى عالم الضجٌج
إن التؽٌٌر ٌجب أن ٌتكون فً
رحم هاد ٍ
ٍ
والصخب والعنؾ  ،وهو كأي مولو ٍد ترتسم أكثر مالمحه فً مرحلته األو لى تلك .
ففً هذه المرحلة ٌبدأ الفكر النافذ والحكمة الراسخة األمٌنة بقراءة الواقع ووضع كل
شا فً موضعه من أجل ان ترتسم الصورة أمامه فً صٌؽتها األدق  ،مهما كانت
ٍ
ً
ً
هذه الصورة تعٌسة أو مشوهة وذلك ألن الحكمة ال تخدع نفسها وال ٌمكن ان
تصور لنفسها القبٌح حسنا ً والقرٌب بعٌداً .
قد ٌكون أثر هذا الكالم فً عملٌة التؽٌٌر لؽٌر صالح إعطاء الشرٌحة الشابة الموقع
األساس  .إن ما نصبو إلٌه هو إعطاء هذا الجزء دور الجزء الضروري بإمتٌاز
ولكن بصٌؽة تابعة لما ٌمكن أن ٌوجد عند ؼٌره  ،ال بصٌؽ ٍة مستقلة معزولة .
نستطٌع أوالً أن نجد ه ذه الصٌؽة بعٌنها فً ما تشٌر إلٌه وجهة النظر اإلسالمٌة
المنتزعة من السٌاق التالً :
إنسان
طلب العلم والسؤال عنه هو من التكالٌؾ األصٌلة التً كلؾ بها اإلسالم كل
ٍ
فً مسٌرة حٌاته وفً مواجهته لجملة التحدٌات فٌها  ،فهو مأمور أوالً بأن ال ٌسٌر
بؽٌر علم "وال تقؾ ما لٌس لك به علم ( "...اإلسراء  ، )36وهذا النهً جاء مقرونا ً
ب آخر هو السؤال عن العلم "فاسألوا أهل الذكر أن كنتم ال تعلمون " ( األنبٌاء
بواج ٍ
عامل فً مشروع تؽٌٌر أو
 . )7إذاً العلم صفة ضرورٌة ٌجب أن ٌتحلى بها كل
ٍ
إصالح  .والسؤال هو هل لصفة العلم هذه صلة بمرحلة عم رٌة محددة ؟ إن إشارة
جملة من اآلٌات الكرٌمة لوجود صلة أكٌدة بٌن العلم والمراحل العمرٌة لٌضع
أمامنا الصٌؽة آنفة الذكر بشكل واضح  .فلقد تحدثت هذه اآلٌات عن طرفً العمر
بطرٌقة وأوصاؾ متشابهة  ،إذ ٌقول تعالى "هللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال
تعلمون شٌبا ً" ( النحل  )78وقال أٌضا ً "ومنكم من ٌرد إلى أرذل العمر لكً ال ٌعلم
من بعد علم شٌبا ً " ( النحل  ، )70وفً هذه اآلٌة األخٌرة إختٌرت صفة عدم التعلم
من جدٌد كعنوان وتفسٌر لصفة أرذل العمر  .ثم بٌّن تعالى أن النقطة األسمى بٌن
هذٌن الطرفٌن المذمومٌن هً نقطة بلوغ األشد وهً أٌض اً نقطة مقرونة بالعلم
واإلستواء والنضج والحكمة ٌ .قول تعالى "ولم بلػ أشده آتٌنه حكما ً وعلما ً"
("ٌوسؾ " ، )22ولما بلػ أشده واستوى آتٌناه حكما ً وعلما ً (القصص  . )14وإذا
حاولنا أن نتلمس الموضع الدقٌق لهذه النقطة (بلوغ األشد ) سنجد أنها فً ؼٌر
صالح مفهوم الشباب كما هو شابع الٌوم إذ ٌقول تعالى "حتى إذا بلػ أشده وبلػ
أربعٌن سنة قال ربً أوزعنً  ( "...األحقاؾ  )46وفً ذلك إٌحاء بأن المرحلة
العمرٌة األكثر نضجا ً ولٌاقة لحمل العلم الالزم فً مواجهة تحدٌات الحٌاة هً
مرحلة ما بعد الشباب بالمعنى المتعارؾ  ،وهؤالء مكلفون إذاً
باتباع أهل هذه
المرحلة الذٌن هم أهل العلم والحكمة وهذا دأب نجده فً بعث أكثر األنبٌاء (ع) .

وحتى ٌتسنى لنا رؤٌة هذا األمر بالمزٌد من الوضوح سوؾ نستعرض بعض
النقاط األساسٌة فٌما ٌتطلبه التؽٌٌر .
أ -القراءة الحكيمة للواقع المأساوي موضوع التغيير:
إن الحدٌث عن المأساة مهما كان قاسٌا ً ومحبطا ً  ،فهو ضروري جداً حٌنما ٌكون
 .إن
حدٌثا ً واقعٌا ً شرٌفا ً  ،وذلك أن إؼماض الجفون عن وجود الخطر ال ٌلؽٌه
مستقبل زاهر ال بد له أن ٌرى هذا
اإلنسان الطامح الذي ٌحب واقعه وٌسعى به إلى
ٍ
الواقع على حقٌقته قبل أن ٌخطو أي خطوة  ،ولهذه القراءة أثر كبٌر ٌتحكم بمستوى
نجاح أو فشل مسٌرته  .إن ستر العٌوب ال ٌكون باألقنعة  ،بل على العكس ٌتم من
خالل الجهد المبذول للصالح فً أكثر أشكاله نصوعا ً وبراء ًة وتصارحا ً
.
ً
وصادقة  ،لن تقود إلى اإلحباط والٌأس
ولذلك فإن القراءة حٌنما تكون صرٌحة
مهما كانت مر ًة وتعٌسة  ،بل على العكس من ذلك ستجد الشعلة لها فً مداد األلم ما
ً
ً
وعزٌمةًً
عبقرٌة
لن تجده فً واحات الرخاء  ،وستحفز المأساة فً قلب الضعؾ
تضعه فوق مقاٌٌس القوة وقوانٌن الشدة  ،وستفتش الجوارح التً كوٌت تحت نار
تحر هو األدق األعمق واألكثر صدقا ً
البؤس عن األدوٌة ووسابل العالج فً ٍ
ورهافة .
بمختلؾ
وأول ما سوؾ ٌتحلى به حامل لواء التؽٌٌر فً قلب المأساة  ،والمبتلً
العثرات والضٌاعات واإلخفاقات  ،أول ما سٌتحلى به هو اإلقالع عن المعتقد
واقع ال
الفارغ بالعصا السحرٌة التً ستلقؾ كل ما لدٌه من المشاكل مبقٌة على
ٍ
ٌشوبه أٌة شاببة  .سٌجد نفسه مرتاحا ً فً تسلٌمه لقوانٌن التؽٌر والتؽٌٌر فً الطبٌعة
 ،من ؼٌر أن ٌكترث بقصر باع مفرداته أو بتنكس أعالمه أو بخفوت نبرته .
وحلم ال خٌال فٌه ،وعزٌم ٍة ال
وحماس ال إنفعال فٌه ،
بإصرار ال عناد فٌه ،
سٌعمل
ٍ
ٍ
ٍ
وانطالق ال تهور فٌه  ،وعناٌ ٍة ال جبن فٌها  ،سٌكون قانعا ً بالحقٌقة فهً
شبهة فٌها ،
ٍ
ع وال ٌزٌن وال ٌشبّه .
أكبر أسمابه وأعز ثروته وأقوى قوته  ،فهو ال ٌختر
إن تؽٌٌرٌا ً جاداً مقتنعا ً بان الحل لن ٌنزل بصٌؽة سحرٌة تمر مرور البرق  ،بل هو
هدؾ سًكون دون الوصول إلٌه الكثٌر من العقبات والتحدٌات التً لن ٌتم تجاوزها
بؽٌر أدوات التؽٌٌر المستلة من نفس قوانٌن الطبٌعة بمنتهى التسلٌم واإلستسالم ,
سوؾ ٌبحث عوضا ً عن الحل  ،عن الطرٌق إلى الحل وهذ الطرٌق مهما كان
طوٌالً فإن من الممكن إجتٌازه طالما ان له خطو ًة أولى فما هً خطوة هذا الطرٌق
األولى ؟

ب -اإلخالص للهدف :
وٌكون ذلك أساسا ً بعدم تحوٌل اإلنخراط فً العمل التؽٌٌري السٌاسً واإلجتماعً
 .حٌن ذلك
فرص سانح ٍة ٌجب إنتهازها لتحقٌق مكاسب وامتٌازات متنوعة
إلى
ٍ
بمعان كالتضحٌة والبذل والخدمة
سٌكون العامل طامحا ً ألجل ذاته وال عالقة له
ٍ
والمسؤولٌة الحقٌقة  ،سٌكون أٌضا ً سباقا ً إلى اكتشاؾ الثؽرات التً ٌمكن أن
ٌتسرب من خاللها بطموحاته وهو أٌضا ً ٌعمل متملقا ً على خطب و ّد مواقع النفوذ
ت .
والقوة بضمٌر بار ٍد مٌ ٍ
ً
سامٌة  ،فهو ال ٌلبث أن ٌتحول إلى مؤسس ٍة
والعمل التؽٌٌري مهما كانت شعاراته
ت تحاول أن توق ع من
فخوخ واستدراجا ٍ
ذات شكل هرمًِ تتحول فٌه المواقع إلى
ٍ
خالل برٌقها بطهارة الروح لدى العامل  ،فٌتعثر منحرفا ً عن اتجاهه األصلً نحو
اتجاه جدٌ ٍد ٌسٌر إلى خدمة الذات فً منحىً أنانً تعسفً  .وعلٌه فإن حمل ألوٌة
التؽٌٌر لسالح ذو حدٌن  ،فهو ضرورة بحسب منطق الطبٌعة والواقع  ،وشرك لما
سٌشتمل علٌه من صفات اإلؼراء المتعددة  ،ولذا فإن عثرة العامل فً إطار مشروع
ما ستسقط ذلك المشروع على رأسه وعلى رأس كل من ٌعمل معه  ،وذلك لن ٌكون
ً
ً
جزابٌة بل هً فً الواقع نتٌجة طبٌعٌة تنتجها القوانٌن النافذة فً طبٌعة
نتٌجة
األفراد والمجتمعات .
وهكذا نرى أن صفة اإلخالص من الصفات الكرٌمة التً اهتم القرأن الكرٌم
بإبرازها لدى األنبٌاء (ع) بصٌػ متعددة "واذكر فً كتاب موسى أنه كتاب مخلصا ً
( "...مرٌم )51
ت -اإلستعداد للتضحية :
ٌتكون فً رحم هذ ا العامل بالذات ؼالبٌة الواقع القادم مع الؽد الموعود  ،ولذلك فإن
اإلنتماء إلى مشروع تؽٌٌري واإلنخراط بتحقٌق الحلم الجمٌل لن ٌكون جدٌا ً بتاتا ً
ً
ً
رومنسٌة أو طقسا ً من
كلمة
بدون اإلستعداد المذكور للتضحٌة  .ولٌست التضحٌة
طقوس جلد الذات وهدم األنانٌة وتشرفا ً بالتفرد فً جحد قانون الطبٌعة القابم على
أساس التعادل والتكافا  .إن التضحٌة بهذا المعنى لن تكون إذا وجدت سوى عقد ٍة
ب من أبواب األمل لآلخرٌن  .ؼٌر أن
تقتل نفسها بنفسها من دون أن تفتح أي با ٍ
التضحٌة الالزمة لن تكون سوى الثمن األؼلى الذي ٌرضى بدفعه من ٌسعى إلى
األكثر جود ًة واألفضل ً
قٌمة  ،ففٌها إذاً معنىً من معانً التبادل والتعادل على خطٍ
ومستوى أعلى من المعتاد  ،وكأن المضحً بنفسه بالمعنى الثانً أكثر إلحاحا ً
ً
ً
ودقة فً
جدٌة
للوصول إلى ما ٌبتؽً الوصول إلٌه من الهدؾ  ،وهو لذلك أكثر
وضع الثمن المناسب فً كفة المٌزان حتى ٌكون الرجحان لصالحه  .ولعل هذا
الثمن الكبٌر هو ما تشٌر إلٌة اآلٌة المباركة "وما أسألكم علٌه من أجر إن أجري إال
على رب العالمٌن" (الشعراء ) 109

التضحٌة إذاً ضرورة من ضرورات التؽٌٌر ال على قاعدة أنها مبالؽة فً جلد الذات
 ،بل على أساس أنها الثمن األدق لبضاعة وقفت نفسها للذٌن ٌطلبونها بهذا الثمن ،
فتكون إذاً وسٌلة الراؼب وؼاٌة الساعً وقرار اإللحاح .

ث -البصيرة والوعي :
لٌس فً عملٌة التؽٌٌر عنصر أهم من عنصر التبصر والوعً  ،ولٌس المقصود
بالوعً هنا هو ما ٌقابل بالضبط معنى الجهل  ،حٌث ال ٌكفً أن ٌحوز العامل على
جملة من المعارؾ حتى ٌنطلق فً مسٌرته التؽٌٌرٌة بنجاح  .بل الوعً هنا هو
إعطاء كل معرف ٍة شكالً فعلٌا ً مؤثراً مستمراً  ،وعلٌه لن ٌكون الجهل هو الخصم
الوحٌد فً الساحة  ،بل ستتعاون كل عناصر السلب كالهوى والمصالح الدنٌبة
والكسل والتبلد وؼٌرها لتشكل حاجزاً ٌعترض طرٌق الوعً المتجه من عالم
المجردات إلى عالم الفعل والتأثٌر  .ولن ٌكون من المبالؽة القول أن هذا الوعً
أساس تؽٌٌري متٌن  ،ل ن ٌستطٌع أن ٌنأى بنفسه عن مؤثرات
المطلوب لتوفٌر
ٍ
الواقع المطلوب بتؽٌٌره  ،فسوؾ لن ٌسلم فً أحسن أحواله من جملة من التشوهات
ً
مرؼمة لحملها والقبول بقبحها  .وال ٌوجد هناك وعً ٌؤثر
التً تضطر صورته
وال ٌتأثر ٌ ،شكل وال ٌتشكل  ،إال ذلك الذي جادت به مصارٌع الرحمة السماوٌة فً
3
مدارس الوحً عبر التارٌخ .
قد ٌضاؾ إلى ما ذكر الكثٌر من النقاط  ،ؼٌر أن ما ذكر ٌعطً اإلنطباع الكافً
الذي نرٌد إثباته عن دور الشباب األكٌد فً عملٌة التؽٌٌر فهم المندفعون للنخراط
فً العمل التؽٌٌري باإلخالص المنقطع النظً ر وهم المستعدون للتضحٌة بإمتٌاز
وهم سٌكونون األكثر إستجابة للمنطق السلٌم والحكمة العالٌة التً وإن كان ؼٌرهم
أقدر منهم على إستعمالها وإحترافها  ،ؼٌر أنهم مهٌؤون جداً لطاعة وإلتزام وتطبٌق
ما قررته هذه الحكمة وما س ّنه هذا الوعً من الرؤى فهم سفراءه من عالم الق ٌد
والتنظٌر إلى عالم التأثٌر والفعلٌة والواقع .
إذاً وبكلمة الشباب ضرورة تؽٌرٌة كبرى بصٌؽتها التابعة ال بصٌؽتها المستقلة التً
بوضوح
ٌمكن أن تؤدي إلى نكس ٍة فً المشروع التؽٌٌري برمته  .وقد نجد ما ٌشٌر
ٍ
إلى هذا الترتٌب فً مضمون اآلٌة التالٌة التً سنختم بها كال منا "لقد أرسلنا رسلنا
بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان لٌقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدٌد فٌه بأس
شدٌد ومنافع للناس ولٌعلم هللا من ٌنصره ورسله بالؽٌب إن هللا قوي عزٌز " (الحدٌد
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