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ر�ؤية للخطاب ال�سيا�سي امل�ستقبلي للعامل الإ�سالمي
حممد ال�شحي
ال �شك �أ َّن الفل�سفة ،التي تو�صف ب�أ َّنها �أم العلوم ،و�أنها قد خرج من رحمها كل التطبيقات احلديثة التي تو�صف بالعلمية و ُت�صبغ ب�صبغة املقبولية العاملية ،حتى لي�شار �أحياناً
�إليها بو�صفها الالهوت اجلديد و�أفيون ال�شعوب البديل ،ال �شك �أ َّنها املالذ الأول والأخري لكل من �أراد مُقاربة التطبيقات العلمية لعلوم ال�سيا�سة احلديثة ،ولكل من يروم التنب�ؤ
بالتقلبات ال�سيا�سية من حوله .وال�سيا�سة ،كما ال �شك تدركون ،من �أهم جماالت البحث الفل�سفي ب�شكل عام؛ ملا لها من ارتباط مُبا�شر بيوميات الفرد الإن�ساين .ومن �أجل حتليل
احلالة ال�سيا�سية يف الربازيل باملقام الأول ،يعمد �أ�ستاذ الفل�سفة ال�سيا�سية الربازيلي ريناتو جانني روبريو �إىل خطابات القادة والر�ؤ�ساء يف مقاله «الإ�سالم و�أمريكا الالتينية
والر�ؤية امل�ستقبلية» املن�شور يف جملة التفاهم ،لي�ست�شرف التحوالت يف خيارات ال�شعوب.
ُي�ؤكد الكاتب �إجراء �أ�شبه بالالواعي الذي يفعله عديد من
املحللني ال�سيا�سيني وال يت�سم بالدقة واملو�ضوعية ،ولعل
لهذا الإجراء م�سوغا بحثيا �إذا كان �ضمن �إطار البحث� ،إال
�أنه لي�س كذلك عندما يخرج الأمر عن الإطار ذاته� .أعني به
الت�صنيفات الآلية للجن�س الب�شري يف كتل غربية ،و�أخرى
�شرقية ،وثالثة �شرقية �أق�صى ،ورابعة �أفريقية �شمالية،
و�أحياناً تغدو �ضمن كتلة البحر املتو�سط .ولعل هذا له
مرجعه فيما يعرف -مثال -عند اجلاحظ وابن خلدون
بطبائع ال�شعوب ،فلكل �شعب طبيعة يف تعامله مع ق�ضية
�إن�سانية بعينها .و ُي�ؤكد الكاتب على �ضرورة الأخذ بعني
االعتبار الفروق الدقيقة املهمة التي تقوم داخل كل كتلة من
هذه الكتل؛ لذلك جنده ي�ؤكد على �أنَّ الثقافة الربازيلية
املرتبطة بالربتغالية «الغربية» هي ثقافة من�شقة عن
الثقافة الغربية على الرغم من �أنّ بلدا كالربازيل مل
ُتافظ على �سكانها الأ�صليني �إال فيما ندر.
يدعم الكاتب دعواه تلك ب�أنَّ العن�صر القوي يف ثقافة
الربازيل -كما يف ثقافات بع�ض ال�شعوب الالتينية -هو
ذاك التعلق الوجداين الكبري باملجتمع .ويف هذه النقطة
من املقال يبد�أ حتليله امل�ش ِّرح لطبيعة الفل�سفة ال�سيا�سية
يف الربازيل وترابطاتها مع �سياقها العاملي .يعطف على
مالحظته تلك �أن حكم القانون و�سيادته واملقاربة العقالنية
للعامل مل يكونا �أبدا العن�صرين الأ�سا�سيني يف الربازيل،
ويربط بني هذه املالحظة وظاهرة ا�ست�شراء الف�ساد على
نطاق وا�سع.
�إنَّ هذه املالحظة لدقيقة؛ فما الدولة �سوى �صورة مم ِّثلة
ملا هو عليه املجتمع ،ف�إن كان املجتمع ذا �سمة ممتدة،
ويقيم للروابط الأ�سرية ،واملجتمعية (ويف حالتنا العربية
اخلليجية القبيلة) ،ف�إنه ال بد واجدٌ طريقة لاللتفاف
حول املواد القانونية ليك ّر�س ذاته يف خدمة الغول الأكرب
«املجتمع» ،خو ًفا غري ُمد َرك �أحيانا من الإق�صاء الذي
قد ُيار�س �ضده �إن هو مل يفعل ذلك� ،إذن فهو ،بفعله
هذا ،ي�ضمن انخراطه باملجتمع و َقبوله فيه فردا من �أجل
جمتمع .بينما يف احلال الأخرى ،يف املجتمع النووي ،ال

يعب�أ الفرد بر�أي املجتمع الكبري ،وهو ال يجد نف�سه مك َّر ً�سا
خلدمته ،بل هو �أداة ،بكل ما لهذه الكلمة من دالالت جافة،
لتنفيذ القوانني والأنظمة ،وبالتايل هو غري خائف من
الإق�صاء غري املوجود �أ�صال بالفعالية ذاتها التي يتمتع بها
يف املجتمع املمتد.
كما يلحظ الكاتب �أن هذه ال�سمة� ،سمة العاطفية الغالبة،
حت ّولت من كونها �سمة �سلبية �إىل �إيجابية؛ �إذ �إنها �أ�سهمت يف
�إ�شراك جمموعات كبرية من ال�ساكنة يف �صنع القرار واختيار
الر�ؤ�ساء ور�ؤ�ساء الوزراء ،فهذه املجموعات اجلماهريية
�أميل خلطاب العاطفة منها خلطاب العقالنية .وتتقاطع
هذه الفكرة مع ما يقرره جو�ستاف لوبون يف �سيكولوجية
اجلماهري من �أن اجلماهري حتركها العواطف ال العقالنية،
ولذلك يرى �ضرورة وجود هذا اخلطاب ناب ًعا من نخبة
مثقفة عقالنية ل�ضمان الكفاءة يف العمل ال�سيا�سي .قد تبدو
فكرة لوبون مفرطة يف ال�سذاجة واملثالية �إال �أنها ال تختلف
ريا مع ما ذهب �إليه كاتب املقال .ومن النقاط املحورية
كث ً
يف املقال ،مالحظة الكاتب �أن الثقافة الغربية ب�سطت
مفاهيمها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على العامل
�أجمع� ،شرقه وغربه ،ويقر بتفاوت هذا الت�أثري بني ال�شرق
والغرب ،وبتغاير التعامل الغربي مع ال�شرق الإ�سالمي
بالن�سبة لتعامله مع الثقافة الربازيلية مثال؛ فمع الأول
ُ
احتمت ثقافة البلدان الإ�سالمية ،ومع الأخرى مت �سحق
الديانات املحلية وحمق التماثيل اخلا�صة بها .و ُيرجع هذا
�إىل قوة النزوع الإ�سالمي .لكنني ال �أفهم ما يعنيه الكاتب
بقوة النزوع الإ�سالمي ،على �أنني �أظن �أن ال�سبب يف ذلك �أن
الثقافة الإ�سالمية عموما �أثرت املحتوى الديني لها بالعلوم
والتفا�سري واملنطق وحتى الفل�سفة ،الأمر الذي �أعطاها
فيما �أ ّدعي -متانة وثقال ح�ضاريا و ُبعدًا حيو ًّيا ،يف حني�أن الثقافات الأخرى كانت �أبعد من هذا الإثراء فنُظر �إليها
بو�صفها ثقافة حي ًة فح�سب.
كما يالحظ الكاتب �أن الثقافات املغلوبة (دعني �أ�ستخدم
هذا املفهوم مبدلوالته الب�سيطة) بد�أت تعي �ضرورة �إ�ضفاء
ب�صمتها اخلا�صة على تلك املفاهيم الثقافية الغربية،

فاملحتوى الثقايف الغربي ،عندما انتقل �إىل الربازيل،
ف�إنه بد�أ ي�صطبغ ب�صبغة خا�صة متمثلة يف اتخاذ املنحى
العاطفي خطابا م�ؤثرا يف الناخبني .وهو يف �سمته الطوعية
تلك يحيلنا �إىل �سمة م�شابهة يف احلكايات ال�شعبية ،خا�صة
�إذا علمنا �أن التغريات احلا�صلة للمفاهيم الثقافية الغربية
مت�أتية من رغبة ال�ستمالة الغالبية ال�شعبوية .وعلى الرغم
من �أن تلك املفاهيم الغربية ال تخلو من م�ساوئ �أبرزها �أن
االنتخاب حق لفئة من ال�ساكنني دون فئة �أخرى ،كالعبيد
وال�سود مثال يف �أمريكا باعتبارهم مواطنني من درجة ثانية،
�إال �أن هذه امل�ساوئ مت جتاوزها يف التجربة الربازيلية.
ويف حني ع ّدت الثقافة الغربية �إقحام امل�شاعر والأحا�سي�س
يف اخلطابات ال�سيا�سية �ضر ًبا من تكري�س التحيز لدى
احلاكم �أو القا�ضي �أو الربملاين ،وكانت الأعراف ال�سيا�سية
تقت�ضي �أن ي�ستبعدوا يف خطاباتهم كل ما له �صلة بامل�شاعر
مثل «ي�سرين �أن �أ�صدر �إليكم الأوامر بفعل كذا،»..
لكن الأمر اتخذ منحى �آخر مع زعماء �أمثال كارلو�س
ماغالهاي�س وباولو �سليم معلوف يف الربازيل ،فالأول و�ضع
ر�سم قلب حمل احلرف الالتيني  ،والآخر جعل عبارة «�أنا
�أحب �ساوباولو» عالمة حلملته االنتخابية .كما ا�ستعمل
الرئي�س «لوال» ا�ستعارات رنانة يف �سياق ت�أخر امل�شاريع
املنفذة ،فقد ا�ستعمل مثال «الت�سعة �أ�شهر التي ت�ستلزم
والدة املولود» للم�شروع الذي يت�أخر بحدود الت�سعة �أ�شهر،
و»ال�سنتان اللتان تلزمان امل�شروع حتى يدرج» ،و»�شجرة
جابوتيكابا�س التي ت�ستلزم ع�شر �سنوات حتى يبد�أ ثمرها
باال�ستغالل».
ختاما ،ي�ؤكد الكاتب على قيمة االختيار احلر من كل
قيود النبالء واالر�ستقراطيني التي كانت ت�صبغ خياراتهم
االنتخابية ال�سابقة ،وعلى قيمة �أن ُيدمج النا�س �أكرث
ف�أكرث يف العملية ال�سيا�سية ،لذلك وجبت املزاوجة بني
اخلطاب العاطفي والعقالين يف امل�شهد ال�سيا�سي بحيث
تتكامالن يف �صنع ثقافة دميقراطية حقيقية ،خا�ضعة
لل�شروط التاريخية لتتحقق �أهميتها بكل م�ساوئها
وعيوبها يف العامل الإ�سالمي كما تتحقق يف الربازيل.
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