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أمجد سعيد

يف املقالة البحثية ملحمد ال�شيخ املعنونة بالدولة امل�ستحيلة والدولة امل�ستوردة ،والتي تبحث يف �أ�صول الدول وماهية م�ؤ�شرات منوها ،والتي تت�ضمن قراءة يف
كتابي «الدولتني» و«الدولة امل�ستحيلة» لربتران بادي وكتاب «الدولة امل�ستحيلة لوائل حالق ،جند �أنَّ هنالك عر�ضا للواقع الغريب الذي حتياه الدولة مبفهومها
الف�ضفا�ض ،خا�صة دول العامل العربي الإ�سالمي وهو و�ضع كما و�صفه حممد ال�شيخ و�ضع منزلة بني منزلتني ،وتتمو�ضع الدولة يف العامل العربي الإ�سالمي ما
بني الدولة امل�ستوردة والتي توحي بكثري من امل�ؤ�شرات ،متردات انقالبات وثورات من هنا وهناك تف�ضي �إىل ف�صل واقعي مرير� ،أما الدولة امل�ستحيلة ،فهي دولة
طوبى حتى �إن بع�ض القوى ال�سيا�سية املحافظة تف�شل يف القدرة على تخيل ماهية تفا�صيل تلك الدولة امل�ستحيلة ،ومن هنا ن�ستعر�ض كتابي بادي ،لنلخ�ص م�آزق
الدولة يف العامل العربي الإ�سالمي اليوم.

ي����ق����ارب ب����رت����ران ب������ادي �أمن��������وذج ال����دول����ة ال��ع��رب��ي��ة
الإ�سالمية ،قدمياً وحديثاً من منظور علم االجتماع
وب��الأخ�����ص م��ن مبحث التنمية ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وي��ري��د
ملقاربته ه��ذه �أن ت��ت��ج��اوز امل��ق��ارب��ات الأح��ادي��ة الوجه
التي تبحث عن �أوجه الت�شابه وتهمل الفروقات مهما
قامت ووج���دت .ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة �أخ���رى ،ال
ُيريد بادي �أن يتحدث ،على خالف بع�ض الباحثني،
عن حداثات متعددة بال قوا�سم م�شرتكة جتمع بينها،
و�إمن��ا يلقي قب�ضته يف اجل��زء ال��ذي يتو�سط الوحدة
والتعدد .فمن �ش�أن التعدد �أال يلغي التوحد .بل �إن
جميع النظم ال�سيا�سية ما كانت لتت�شابه ،بل �ش�أنها
�أن تتخذ �أمناطاً خمتلفة وطرازات متباينة؛ لكن من
�أمرها � ً
أي�ضا �أال تتعار�ض كلية� ،إذ ثمة تقنيات �سيا�سية
م�شرتكة وع��ام��ة ،كما �أن ثمة �إ�شكالية �شاملة وهي
�إ�شكالية التحديث ال�سيا�سي .ويراجع برتران بادي
يف كتاب الدولتني الت�صورات ال�سائدة ع��ن الع�صور
الو�سطى كما لو كانت هذه الع�صور قد �سكنت حتت
جمود �سيا�سي رهيب ،كما يراجع تلك الأن��ظ��ار التي
تذهب �إىل �أ َّن ثمة قطيعة تامة بني احلداثة ال�سيا�سية
وتلك الع�صور.
ه��ن��ال��ك م��ق��دم��ات �أ���س��ا���س��ي��ة ب��ن��ى عليها ب��رت��ران ب��ادي
حتليله لنظام الدولتني ال�سيا�سي ،ومن هذه املقدمات،
م��ا م��ن ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي �إال وي��ق��وم ال ع��ل��ى االن�����س��ج��ام
والتوا�ؤم بقدر ما يقوم على التوتر وال�صراع ،وطبيعة
هذا ال�صراع هي التي ت�ؤدي �إىل التحديث ال�سيا�سي.
وم��ن ثم ف���إ َّن من �ش�أن التوتر �أن يكون خالقا ،ومن
���ش���أن ال��دول��ة مبعناها ال��غ��رب��ي �أال ت��ك��ون �سليلة مثل
ه��ذا ال��ت��وت��ر ،فقد ت��وط��دت ال��دول��ة يف ال��غ��رب بف�ضل

توتراتها الداخلية وهو الأمر الذي مييزها عن باقي
الكيانات ال�سيا�سية الأخرى كالإمرباطوريات والنظم
الأب��وي��ة ال�سيادية ،التي �سادت يف غري الغرب« بينما
تتغذى الدولة يف الغرب من التحديات التي تواجهها،
وتنمو على ح�ساب املقاومات التي حتدثها ،نرى �أنها
خارج الغرب تزداد �ضعفاً �أمام �أدنى منازعة ،وتتعر�ض
ل��ل��خ��ط��ر ح�ي�ن ت���واج���ه �أق����ل ح��م��ل �إ����ض���ايف ،وت��ت��ع��ر���ض
لل�سقوط �أمام رف�ض التبعية لها».
غ�ي�ر �أ َّن احل��ف��ر يف ه����ذه امل���ق���دم���ة ،وب���ي���ان ال��ق��ط��ب�ين
اللذين دار عليهما التوتر ،يظهر اختالفاً بني الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة،
فيما تبنى عليه ال��دول��ة الهوتيا؛ �أي فيما ميكن �أن
ن�سميه اله��وت الدولة؛ فمن جهة �أوىل ف���إن الثقافة
الإ�سالمية تنفي �أي تفوي�ض للإن�سان ب�سلطة �إلهية،
ومنهم من ي�سمي هذه الثقافة ثقافة عدم التفوي�ض.
والنتيجة كانت امل��ف��ارق��ة ،فالتفوي�ض امل�سيحي �أدى
�إىل التمثيل ومن ثم بناء الدولة احلديثة ،بينما عدم
التفوي�ض الإ�سالمي �أدى �إىل انتفاء فكرة التمثيل
التي هي الركن الثاين للدولة احلديثة ،ف�ض ً
ال عن
الركن الأول وهو ال�سيادة .ت�أ�سي�سا على هذه املقدمة
ي��ح��ل��ل ب���رت���ران ب����ادي ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف
احل�ضارتني الغربية والإ�سالمية .يرى برتران بادي
�أنه �إن كان من �سمة بارزة متيز التاريخ الغربي؛ ف�إنها
بال �شك �سمة ابتداع حيز �سيا�سي م�ستقل ،وهذا هو
منبع الدولة ،وهو معني ال�سيا�سية الغربية يف القرون
ال��و���س��ط��ى .فما ك��ان ثمة يف تلك الع�صور م��ا ي�سمى
حكم ثيوقراطي بالكامل ،و�إمن���ا حت��دد �شيئا ف�شيئا
حيز للممار�سة ال�سيا�سية ،وف��ك��رة ا�ستقالل احليز

ال�سيا�سي هي فكرة خا�صة بامل�سيحية الرومانية من
وجهة نظر برتران ب��ادي ،وال يوجد لها �أي معنى يف
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي فيما بعد .وه��ك��ذا ،ف���إ ِّن��ه حتى و�إن
كان املجال ال�سيا�سي قدعُد يف بع�ض الأوقات خا�ضعاً
للمجال الديني� ،أو يكون يف مرتبة �أقل منه ،فقد كان
دائماً يت�شكل يف حيز حمدد ،ويح�صل بهذه اخلا�صية
على م�ؤ�س�ساته اخلا�صة وموظفيه املخ�صو�صني.
بنا ًء عليه ،ي��رى برتران ب��ادي �أن��ه من الي�سري تبيان
وجه التباين بني النظام ال�سيا�سي يف الغرب والنظام
ال�سيا�سي يف الإ���س�لام .ذل��ك �أن التحديث ال�سيا�سي
ام��ت��زج يف �أوروب���ا م��ع عملية توترية تنازعية بطيئة
ل��ت��ح��ري��ر ال��ن��ظ��ام الإم��ب�راط����وري؛ �أي حت��ري��ر احليز
ال�سيا�سي وه��و ال�شرط الأ�سا�سي لن�شوء الدولة �إىل
جانب ت�شكيل جمال عمومي خا�ص باملجتمع املدين،
بينما ت��ك��ون احل��ي��ز ال�����س��ي��ا���س��ي يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
تدريج ًيا تبعاً لاللتزام ب�إن�شاء �إمرباطورية(خالفة
�إ����س�ل�ام���ي���ة) م��رت��ب��ط��ة ب��ع��ق��ي��دة ج����دي����دة وب�������ش���روط
تعميمها .وق���د ا���س��ت��ل��زم ه���ذا ال��ن��ظ��ام الإم�ب�راط���وري
الذي يختلف عن نظام الدولة يف ت�صور برتران بادي
وي�شكل نظاما �سيا�سيا �سابقا عن بناء الدولة وحتديا
م��زدوج��ا :حت��دي التغلب على ن��ظ��ام �سيا�سي م�شتت
تقليدي ب�ين ع�شائر وق��ب��ائ��ل ،يحكمه م��ن الأ���س��ا���س
ال���ت���وازن ب�ين ال��ق��ب��ائ��ل ،وحت���دٍ ث���انٍ يتمثل يف طبيعة
جماعية طاغية ال تكاد ترتك للفرادنية فيها مكانا،
ومن ثم ال ترتك حيزا لتفريد ال�صالت االجتماعية
نظرياً ل��ذاك التفريد ال��ذي �شهد عليه تطور العامل
الغربي.
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