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 إدارة األزمات: جدلية المراجعات والتخذيل

 (1)سعيد الحاج 

ة أكثر من فترة الحمالت الصليبياليوم حالة االنكفاء واالبتالء في واقعنا العربي واإلسالمي أكثر شبهًا بشيء  ال

، 1122التاريخ والمستقبل في كسرت الشعوب العربية حاجز الخوف وبدأت مسيرة صناعة لقد وهجمات المغول. 

 بيد أن حالها اليوم ال يسر إال األعداء.

 

على الظلم والفساد قامت ورغم إيماني العميق بأن ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي من ثورات 

يه تشب وفق-أو وتجدد نفسها بل ستستمر في التفاعل بعد لم تنته  سياسية-والتبعية ظاهرة اجتماعية 

ساره أحيانًا، رغم مائه من المسير وإن انحرف م منع المتدفق الذي ال يمكن وقفه أو كالنهر-أحمد داود أوغلو 

وتقدم واضح للثورة المضادة  العربية ذلك إال أننا اليوم أمام حالة تراجع كبيرة للموجة األولى من هذه الثورات

 في المنطقة ككل.

 

، والكل يتفرج على حلب وهي تدمر ة بقرار دولي رغم أكثر من نصف مليون شهيدفاألزمة في سوريا مستمر

ماته االقتصادية، واليمن وليبيا ممنوعان من الحل بقرار زونظام االنقالب في مصر ثبت أقدامه أو كاد رغم كل أ

ن يمك التوتناز إال تونس بحلول وسطية وجزئية السريع المباشر إقليمي، فيما لم تنج من القصم والكسر

 بدون مبالغة كبيرة. ًاناعمًا انقالباعتبارها 

 

ديدن البشر أن يتغاضوا عن األخطاء في حاالت التقدم واليسر، وأن يضخموا منها في ساعات العسرة واألزمات، 

سيما حين يتعثر الحل ويتأخر الفرج وتتكرر اإلخفاقات، والواقع العربي اليوم ليس استثناء على هذا الصعيد. 

التحفيز والدعم والتفاؤل لصالح خطاب  على مدى السنوات والشهور األخيرة بشكل متدرج ومستمر خطاُب عَ تراَج

بيد أن األمر ال يخلو من جدل له  التالوم والنقد والعتب والدعوات للمراجعات والتقييم واستخالص الدروس.

 لخطاب وانعكاساته.النتائج المتوخاة، وأسلوب االجدوى والتوقيت وفيما يتعلق بمبرراته 

 

                                  
 ".واالستراتيجية السياسية للدراسات المصري المعهد" عن بالضرورة تعبر وال كاتبها، آراء عن تعبر الواردة اآلراء (1)
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غالبية الخطاب العربي تصب في خانة التباكي وتحميل العوامل الخارجية المسؤولية وعدم اإلثقال على مازالت 

ير بكث الفاعل المحلي/الذاتي، بينما ازدادت مساحة نداءات المراجعات والنقد الذاتي كثيراً رغم أنها ما زالت أقل

الكثيرين يرون في هذه الدعوات جلدًا للذات وتبرئة للمعتدين و"إفتاًء  لى هامش الخطاب السائد، سيما وأنوع

 " ...الخ.للمجاهدين من القاعدين

 

من ناحية مبدئية، ال يوجد حدث سياسي أو تطور اجتماعي له سبب واحد وحيد، بل تتضافر الكثير من العوامل 

لفة، وبالتالي فإن أي تقييم أو تحليل يحتفي مآالت الظواهر المختمسارات ثم الذاتية واألسباب الخارجية لتصوغ 

ناقص وغير دقيق. ولكن، هل التقييم العلمي ي بالثاني بالخارجي على حساب الذاتي أو يغفل األول ليكتف

 الموضوعي والتشريح الدقيق هو وحده المطلوب من عملية النقد؟؟

 

ع ملنا في العوامل واحدًا واحدًا وأفردنا لكل منها وزنه النسبي وتأثيره وتفاعالته لو كان ذلك هو المطلوب لفّص

وألمكننا أن نسطر المجلدات الضخمة، لكن فائدتها العملية ستكون محدودة. نعم، ال  الفواعل والعوامل األخرى

ألكبر ينبغي أن عية صحيحة، لكن الجهد اويمكن استخالص العبر واالستفادة المستقبلية دون دراسة موض

. وعليه، فإن عددًا من المحددات يفترض أن يوضع في للتسديد يصب في مسار المستقبل وما يمكن فعله

 الحسبان:

 

ليها وال طائل كبيرًا من التأكيد عليها، بينما ْجَمع عمنها وُم مفروغ-أو العدو  الخصم-أن مسؤولية اآلخر  ،األول

 قبول المسؤولية الذاتية.بأخرى على بدرجة أو ما زال هناك رفض أو تحفظ 

 

ألجل تصويب المسار، بينما لن تصل كلماتنا إلى اآلخر وإن  ساند، أننا نملك أن ننصح ألنفسنا ومن نالثاني

 شبه معدومة.أو على يديه وصلت فإن إمكانية التغيير لديه 

 

، في ظل إصرار اآلخر على ل األخرىمن بين العوام أن العامل الذاتي هو األجدر بالتغيير واألقدر عليه، الثالث

 عدوانه واستمرار اختالل موازين القوى وتراجع الظروف المحيطة، ولذا فالنفع العملي منوط بالتغير الذاتي.



 

 

 إدارة األزمات: جدلية المراجعات والتخذيل 3   9 ديسمبر 6102

 

أو  ، أن التدخل/العامل الخارجي استند إلى مواقف وسياسات وأخطاء داخلية ذاتية في كثير من األحيانالرابع

، مما يزيد من أهمية رحمه اهلل مالك بن نبيصاغه "القابلية لالستعمار" الذي  مفهومفي تناغم مع ، استغلها

 وضع اليد على هذه األخطاء لعدم تكرارها إن لم نقل محاولة عكس آثارها.

 

فق و ومحوريته بأولوية العامل الذاتي ا تقولأن النص الديني والتجارب التاريخية والمنطق العقلي كله، الخامس

 "قل هو من عند انفسكم" وقانون "إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". مبدأ

 

وتحميل الخصم/العدو المسؤولية  وبناء على هذه المحددات وغيرها نقول إن التقييم الموضوعي مطلوب

اء رجباب ن مينطوي على أهمية استثنائية ، لكن التركيز على العامل الذاتي القانونية و/أو السياسية واجب

التغيير والتطوير والتحسين، وأما االستمرار في صب اللعنات على اآلخر تحت عنوان التآمر واالستهداف والحقد 

 الكثير. واقع الميدانفي قد يفرغ شحنات النفوس لكنه ال يغير فونظريات المؤامرة 

 

نبغي أن يأتي في سياق االستدراك ييبقى فقط أن نقول إن التركيز على كوامن النقص الذاتي/المحلي واألخطاء 

أو التخذيل  وليس الشماتة أو تحميل المسؤولية أو جلد الذات وتلمس المصلحة والتعديل وتصويب المسار

ال بأس أن نلعن المجرمين كل لحظة وفي كل نفس، لكن دعونا أيضًا  ، فال نملك هذه الرفاهية.والتيئيس

ب مساره ونخصص له أكبر وأهم مساحات وقتنا وجهدنا وفكرنا، ننظر فيما يمكن إصالحه أو تعديله أو تصوي

 فثمة المصلحة ومظنة التغيير.

 


