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عاطفة امل�سكري
«�إنّ �سيطرة الغرب بد�أت حني تخ ّلوا عن الإرث البابوى والديني» هذه كانت �إجابة �إحدى �أ�ساتذة العلوم االجتماعية فى �إحدى جامعات بريوت على �س�ؤال �أ�سباب تقدم العامل الغربي،
مما ي�شري �إىل الإميان التام ب�أنّ تقدم الغرب يعود لأ�سباب عقائدية حيث �أنهم �أفلتوا حبال الدين بعيدا فكان لهم التحرر والتقدم! ال نبالغ �إن قلنا �إن هذا النوع من التفكري ينطبق على
الكثري من مثقفي العامل العربي .يطرح هذا املو�ضوع الكاتب حممود حداد وهو �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة البلمند يف لبنان .حيث ي�شري يف مقالته التي جاءت بعنوان «الغرب و�أمنوذجه
باعتباره حاجزاً �أمام النه�ضة العربية» �إال �أنّ الكاتب �أو املثقف العربي يعتقد �أنّ من �ضمن الأ�سباب الرئي�سية لتقدم الغرب هي قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم.

لكن وقبل �أن نلقي اللوم على تبنيهم مثل هذه الأفكار
�أعتقد �أ ّنه من املن�صف �أن ِّ
نطلع على �أحد النماذج الغربية
املتقدمة .فرن�سا مثال تعد من الدول املتقدمة اقت�صاديا
واجتماع ًيا على الرغم من كونها مرت بتجارب قا�سية
يف القرون ال�سابقة حتى �آلت �إىل ما هي عليه الآن .تع ُد
ال �ث��ورة الفرن�سية �أب ��رز ع��ام��ل م�ك��ون للكيان الفرن�سي
بال�شكل ال��ذي ه��و عليه ال�ي��وم ،وم��ن امل�ت�ع��ارف عليه �أنّ
ال��دي��ن ك��ان عن�صرا ح��ا��ض��را يف ق�ضية ال�ث��ورة حيث ّ
مت
اجتثاثه و�إبعاده عن ال�صورة ال�سيا�سية للدولة .وتلتها
ع ��دة ت �غ �ي�يرات اب �ت ��دا ًء م��ن ن �ظ��ام احل �ك��م امل�ل�ك��ي املطلق
ال� ��ذي ك ��ان ي �ع��د �أح� ��د الأن �ظ �م ��ة اال� �س �ت �ب ��دادي ��ة ،م ��رورا
باحلالة االقت�صادية والأو��ض��اع االجتماعية املتمثلة يف
االنق�سامات الطبقية� .إنّ هذا الف�صل الديني-ال�سيا�سي
ه��و جانب تعرتف ب��ه فرن�سا نف�سها كعامل م�ساهم يف
خلق التقدم الفرن�سي والأوروب��ي ب�شكل ع��ام .ومن هذا
املنطلق جند فئة ال ب�أ�س بها ت�ؤمن يف ذاتها �أنّ الدين
ع��ائ��ق �أم ��ام ال�ت�ط��ور وال�ت�ق��دم وال ت�ت��أن��ى �أن ت��ذك��ر ذل��ك
بهم�س ومل ��ز يف امل�ج��ال����س امل�غ�ل�ق��ة .ويف ج��ان��ب �آخ ��ر جند
الفئة التي تنادي باقتبا�س النماذج الغربية جاهزة مع
م��راع��اة احلفاظ على الهوية العربية امل�سلمة؛ �إال �أ ّن��ه
من ال�صعب جدا حماكاة منوذج جاهز وتوقع احل�صول
على نف�س النتيجة غالبا ،بل ومن املتوقع اخلروج بنتائج
عك�سية؛ فالنماذج الغربية املتقدمة مرت مبراحل مثل
ما �سبق و�أ�شرنا لها يف ال�سابق �إىل �أن و�صلت �إىل ما هي
عليه الآن� .أ�ضف �إىل ذل��ك م�س�ألة اخللفية العقائدية
املختلفة ال�ت��ي ج ��ا�ؤوا م�ن�ه��ا .تختلف ال�ث�ق��اف��ة الغربية
والأمناط االجتماعية كثريا �إذا ما جئنا نقارنها ب�أمناط
املنطقة العربية ،ويختلف التاريخ كذلك .معنى ذلك �أنّ
رب
جتربة نقل الأمنوذج الغربي املتقدم �إىل فئة مل تخت ْ
�أو ْ
تع�ش مراحل هذا التغيري و�صوال �إىل التقدم خطوة

ب�خ�ط��وة ت���ص�ب��ح دون ج ��دوى ح�ي��ث ي�ت��م ف�ي�ه��ا ت�سطيح
ك��ل امل��راح��ل وحم��اول��ة اخت�صارها فتولد لدينا جتربة
م�شوهة ناق�صة ال حتتوي على �أ�س�س ثابتة تعيننا على
البدء من جديد نحو خطى ثابتة ،ولذلك جندنا مني ُل
�أم��ام �أب�سط التحديات التي تع�صف بنا وتخترب ثباتنا
ورمبا هذا ما حدث بعد �أحداث ثورات الربيع العربي يف
العديد من البلدان.
ه ��ذه ال���ص��ورة ال�ن��اق���ص��ة ع��ن ال�سل�سلة امل ��ؤدي ��ة للتقدم
وال �ت��ي ت��ر�� ّ�س�خ��ت يف ب��ال ال�ع��دي��د م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ول��دت
لديهم فهما خاطئا ل�ل�أم��ر وب��ال�ت��ايل حم��اول��ة حماكاة
نتيجتها معروفة غالبا .بجانب ذل��ك جند �أنّ اجلانب
وج��ه �أ�صابع االتهامات نحو الأنظمة
الغربي كثريا ما ّ
الثيوقراطية والدين ك�سبب �أو عائق للتقدم مما �أدى
�إىل مناداة الكثري من املثقفني العرب للعلمانية واختزال
الدين ليقت�صر على حاالت ورغبات فردية مع �إعطائهم
احلرية التامة يف كل ما يرتبط بها وف�صلها ف�صال تاما
عن الأم��ور ال�سيا�سية� .إذا ما جئنا نحاول تطبيق ذلك
على منطقتنا العربية قد ال ي�صبح الأم��ر �سهال؛ لأنّ
التكوين العربي ال�سيا�سي لطاملا كان ُمت�صال بالدين بل
و�إن الأح�ك��ام الزال��ت ت�ؤخذ من ال�شريعة الإ�سالمية يف
تقنني بع�ض الأمور املتعلقة بالدولة .فال ميكن تطبيق
العلمانية بهذه الطريقة املتطرفة حيث �إ ّنها ال تتنا�سب
مع تكوين الدويالت امل�سلمة والواقع ال�سيا�سي العربي
والدعوة �إليها �أ�شبه بـ» التنوير الزائف» .يذكر الكاتب
الأ��س�ت��اذ حم�م��ود ح ��داد يف مقالته �أح ��د �أع�ل�ام النه�ضة
العلمانية العربية ال��ذي كان ينادي بها قا�صدا الدولة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا مل ت�ك��ن دول ��ة دينية
يف كافة تفا�صيلها �إال �أن�ه��ا كانت تطبق ال�شريعة على
�أبناء الدولة .ف��إذا كنا نقبل ب�أوروبا كنموذج فال بد �أن
ن�أخذ بعني االعتبار م�س�ألة كونها مل تقل�ص من �أهمية

بابوات الفاتيكان اليوم فال يزالون حا�ضرين يف امل�شاهد
واملنا�سبات املهمة ،وهذا ما ي�شري �إليه الكاتب يف مقالته
حيث �إننا �إن كنا نتقبل النموذج الغربي مبا فيه ويق�صد
ه�ن��ا رم��وزه��ا ال��دي�ن�ي��ة احل��ا��ض��رة ف�ل�م��اذا ن��رف����ض وج��ود
�صورة «ال�شيخ» حا�ضرة يف عاملنا العربي والإ�سالمي؟
هذا ال�س�ؤال يجعلنا نعيد النظر يف م�س�ألة املحاكاة التامة
لأي منوذج ناجح ،فالأمر ال يقت�صر على م�س�ألة التقدم
احل�ضاري �أو التطور وال يقت�صر على العامل ال�شرقي �أو
الغربي فقط ،بل تعد هذه النقطة مهمة على م�ستوى
احل��االت الفردية و أ�من��اط التفكري والعي�ش لدى الفرد
�أي�ضا .فعندما ي�صبح الفرد واعيا مدركا لأهمية تقبله
لفكرة فردانيته واختالفه عن الآخرين و�أ ّنه مهما ر�أى
من ��اذج ناجحة ال ي�ستطيع ا�ستن�ساخها وم��ن ث��م توقع
احل�صول على نف�س النتيجة قد يتو�صل لنتيجة �أكرث
واقعية و�أقرب للتغري املراد .ومن ثم �سيتجلى ذلك على
م�ستوى جمموعات �أكرب يف املجتمع لي�صبح الأمر م�سلما
به كمبد�أ وا�ضح يعينهم على التغيري بطرق �أكرث ذكاء.
�إن ال�ت��وازن يعد مهما يف ع�صر ت�شو�شت فيه الأه ��داف
والغايات والطرق� .إن كنا نعتقد �أن الدميوقراطية التي
ح�صلت ب�سبب الثورة الفرن�سية يف الغرب �سببا للتقدم
فال بد �أن نعلم �أننا نحتاج �إىل دميوقراطية ُ َ
م َّ�ص�صة
 customized democracyت �ل �ي��ق ب �ن��ا ك�ع��رب
وم�سلمني .فمعطيات واقعنا تختلف جذرياَ عن معطيات
العامل الغربي وظ��روف��ه .ولهذا ال�سبب الدميوقراطية
الغربية ال تليق بنا وال نحن نليق بها وه��ذا ال يدل ب�أي
�شكل م��ن الأ��ش�ك��ال على ا�ستنقا�ص لذواتنا �أو مقارنتها
ب��ال�ط��رف الآخ ��رّ � ،إن ��ا حم��اول��ة لفهم ذوات�ن��ا يف �سياقات
�أو�سع و�أقل ا�شرتاطا.
attifa.nasser@gmail.com

