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من الباحثني الأجانب الذين كر�سوا جهودهم العلمية لعمان رجل
ي�ستحق التنويه وهو �أمترام �سادا�شيفا غراندين جاياكر ،الذي ولد يف
بومباي عام  ،1844وقد در�س الطب يف جرانت ميديكال كوليج -1862
 ،1867ويف يوليو  1867ح�صل على ترخي�ص ملمار�سة الطب واجلراحة
من الكلية امللكية للأطباء يف لندن .خدم جاياكر يف الوكالة ال�سيا�سية
الربيطانية يف م�سقط خالل الفرتة  ،1900-1873وهي الفرتة التي
�شغل فيها من�صب “القائم ب�أعمال املعتمد ال�سيا�سي” .جت��ول على
ن�ط��اق وا��س��ع يف ع�م��ان لأك�ث�ر م��ن  27ع��ام��ا ،و��س��اه��م ب��درا��س��ات علمية
ر�صينة يف مو�ضوع اللهجات العمانية .خ�لال �إقامته الطويلة هذه،
عمل على فتح �آفاق جديدة يف جمال التاريخ الطبيعي والثقايف لعمان.
ويف ع��ام  ،1877كتب م�ق��اال ب�ع�ن��وان “الت�ضاري�س الطبية مل�سقط”،
وال ��ذي ن���ش��ر يف “التقارير الإداري � ��ة ل��وك��ال��ة م�سقط ال�سيا�سية”.
واعرتافا بجهوده العلمية يف جمال التاريخ الطبيعي العماين �أُط ِلق
على ماعز عماين نادر ا�سم .jayakari hermitragus
ويف ع��ام  ،1900ن�شر ج��اي��اك��ر كتابا ب�ع�ن��وان “الأمثال العمانية”
وهو عبارة عن جمموعة من الأمثال ال�شعبية العمانية ،قام بجمعها
وترجمتها حرفيا �إىل اللغة الإجنليزية.
الكتاب مهم للغاية؛ لأن��ه �أول عمل يتناول الأمثال العمانية� .إنه
عمل ق��دم الأم �ث��ال العمانية للعامل منذ وق��ت مبكر ج��دا يف القرن
الع�شرين .ومل يكتف فيه امل�ؤلف بجمع الأمثلة ،و�إمنا قام بت�شكيلها،
وتف�سريها ،وترجمتها �إىل الإجن�ل�ي��زي��ة ،ون�شرها مبقدمة ر�صينة،
م�ضيفا �إليها ما ي�شبهها من الأمثال الإجنليزية� .إنه جهد دون �شك
م�ضن ،ويخدم الثقافة العمانية خدمة جليلة توازي ما قدّمه امليداين
ٍ
يف مو�سوعته ال��رائ��دة ح��ول الأم�ث��ال العربية ،ب��ل مت�ت��از عنها بجهد
الرتجمة واملقارنة الأدبية.
يف مقدمته الهامة للكتاب ي�ؤكد جاياكر ب�أن درا�سة احلكم والأمثال
ال�سائرة لأية �أمّة من الأمم �ضرورية لفقهاء اللغة الذين ت�شكل لهم
ه��ذه الأم�ث��ال خم��زن��ا قيّما للخ�صائ�ص اللهجية واللغوية والأف�ك��ار
احل�ضارية لل�شعوب ،متاما كما هي �أ�سا�سية للفال�سفة كي يتتبعوا فيها
الينابيع العميقة لل�سلوك الإن�ساين .و�أن من خ�صائ�ص اللغة العربية
�أ�سلوبها املوجز الكثيف ال��ذي يعرب عن الأف�ك��ار مهما كانت مع ّقدة.
وهذه ال�سمة� ،إ�ضافة �إىل ما يتميز به العرب من دقة املالحظة� ،أدت
�إىل �إنتاج �أدب يف الأمثال ال نظري له يف �أية لغة ،وي�ستحق الدرا�سة.
ومما الحظه جاياكر �أثناء �إقامته يف عمان �أ ّن العمانيني يعتمدون
كثريًا على الأمثال يف حياتهم ،وهو م�سلك يعرب عن الوعي والإثارة،
فتجدهم يف الق�صر �أو احلقل �أو ال�سوق �أو الطريق يعربون عن حقائق
غري مزخرفة بكلمات ب�سيطة قليلة ،يلحظها حتى الأجانب العابرون
الذين يتداخلون معهم يف �أحاديثهم اليومية.
من الأمثلة العمانية التي �أوردها جاياكر يف كتابه هذا املثل:
“�إذا املتك ِّلم جمنو ْن ،يكون امل�ستمع عاق ْل”
ويورد له ما يوازيه من الأمثال الإجنليزية ،وهو هذا املثل:
Believe not all you hear, and report not
.all you believe
hilalalhajri@hotmail.com
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«الدولة امل�ستحيلة :الإ�سالم وال�سيا�ســـ
ر�ضوان ال�سيد
ُولد م�ؤلف الكتاب وائل ب�شارة حالق يف النا�صرة يف فل�سطني عام  1955من �أ�سرة م�سيحية ،وتخ َّرج يف جامعة حيفا ،ثم انتقل �إىل جامعة وا�شنطن؛
للح�صول على درجة الدكتوراه ..و ُيعترب وائل حالق من �أهم املتخ�ص�صني يف الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعات الغرب اليوم.
وحالق باحث كندي -من �أ�صل فل�سطيني -خمت�ص بدرا�سات الفقه الإ�سالمي ،و�أبرز ُم�ؤرخ للفقه و�أ�صوله يف حقل الإ�سالميات الأكادميية يف
الغرب اليوم؛ فقد در�س يف جامعة ماكجيل املرموقة يف كندا بني عامي  1985و ،2009ثم انتقل �إىل جامعة كولومبيا يف نيويورك �أ�ستاذاً للإن�سانيات
والدرا�سات الإ�سالمية يف ق�سم درا�سات ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا و�إفريقيا� .أ َّلف حالق ع�شرات الكتب واملقاالت حول تاريخ ال�شريعة الإ�سالمية
وفل�سفتها وما يرتبط بها من علوم ب�شكل عام ،عالوة على الفل�سفة الإ�سالمية وما يرتبط بها من علوم ب�شكل عام ،عالو ًة على النظرية ال�سيا�سية.
وقد جعلت منه �أعماله اجلادة مرجعاً لدار�سي الفقه و�أ�صوله ونظرياته ،خا�صة يف العامل الأجنلوفوين .ومن �إ�صداراته ال�سابقة« :الفقه والنظريات
الفقهية يف الإ�سالم الكال�سيكي والو�سيط»  ،1995و»تاريخ النظريات الفقهية يف الإ�سالم»  ،1997و»ن�ش�أة الفقه الإ�سالمي وتطوره»  ،2005و»ال�سلطة
املذهبية :التقليد والتجديد يف الفكر الإ�سالمي» .2007
تمُ � ِّث��ل ك�ت��اب��ات��ه م�ساهمة م�ع�ت�برة يف م��و��ض��وع��ات�ه��ا؛ فهي
تثري الذهن للتفكري يف ق�ضايا و�أفكار قد تعترب بديهيات
�أو م�سلمات؛ فهو يف �أول مقالة �أكادميية له ،يرف�ض املقولة
ال�شائعة يف الكتابات الإ��س�لام�ي��ة واال�ست�شراقية على حد
�سواء؛ من �أن «باب االجتهاد قد �أُغلق» ،ويذهب �إىل القول
من خالل متابعة تاريخية ون�صية �إن هذه املقولة ال متثل
الواقع الفعلي يف تاريخ الفكر الإ�سالمي ،كما ك��ان حتدي
ال�سائد وامل�سلَّم به يف الأدبيات الغربية حول الإ�سالم جما ًال
مف� ً
ضال حلالق لال�شتباك مع اال�ست�شراق.
الكتاب الذي نراجعه نُ�شر بالإجنليزية يف نوفمرب ،2013
ونُقل �إىل العربية يف �أكتوبر  .2014وحماولته هذه تُعترب
جت��دي��داً يف درا� �س��ات��ه وب �ح��وث��ه .وه��ي ت���ش�ب��ه درا� �س��ات ن�ق��اد
الأي��دي��ول��وج�ي��ات اال�ستعمارية مثل �إدوارد �سعيد وط�لال
�أ��س��د ،لكنها تتميز بالعمق امل�ق��ارن ال��ذي مل تعرفه بحوث
الآخرين (وقارن بدرا�سة برتران بادي القدمية :الدولتان
يف الغرب والإ�سالم).
ويقول امل�ؤلف يف مق ِّدمة كتابه �إنَّ �أطروحة هذا الكتاب
ب��ال�غ��ة ال�ب���س��اط��ة :م�ف�ه��وم «ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» م�ستحيل
التحقق وينطوي على تناق�ض داخ�ل��ي؛ وذل��ك بح�سب �أي
ت�ع��ري��ف ��س��ائ��د مل��ا مت�ث�ل��ه ال��دول��ة احل��دي �ث��ة؛ ف�ح�ت��ى ب��داي��ة
القرن التا�سع ع�شر -ومل��دة  12قرناً قبل ذل��ك -ك��ان قانون
الإ� �س�لام الأخ�لاق��ي -امل �ع��روف با�سم ال�شريعة -ن��اج�ح�اً يف
ال�ت�ف��اع��ل م��ع ال �ق��ان��ون امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي��ه والأع� � ��راف املحلية
ال���س��ائ��دة ،وغ��دا ال�ق��وة القانونية والأخ�لاق�ي��ة العليا التي
تنظم �ش�ؤون كل من الدولة واملجتمع .وك��ان ه��ذا القانون
منوذجياً ()Paradigmatic؛ مبعنى �أنَّ املجتمعات
وال�سالالت التي حكمها قد قبلته كنظام مركزي للقواعد
العامة والعليا .وكما يقول جون رولز ،ف�إن ال�شريعة كانت
قانوناً �أخالقياً �أن�ش�أ “جمتمعاً جيد التنظيم” و�ساعد على
ا�ستمراره.
ل �ك��ن -وم � ��ع ب ��داي ��ة ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر ،وع� �ل ��ى ي��د
اال�ستعمار الأوروبي -تفكك النظام االقت�صادي-االجتماعي
وال�سيا�سي ،ال��ذي ك��ان��ت تنظمه ال�شريعة هيكلياً؛ �أي �أنَّ
ال�شريعة نف�سها �أُفرغت من م�ضمونها الأخالقي والقيمي،
واقت�صرت على تزويد ت�شريعات قوانني الأحوال ال�شخ�صية
يف ال��دول��ة الوطنية احل��دي�ث��ة ب��امل��ادة اخل��ام .وح�ت��ى يف هذا
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النطاق ال�ضيق فقدت ال�شريعة ا�ستقاللها ودوره��ا كفاعل
اجتماعي مل�صلحة الدولة احلديثة ،و�أ�ضحت احلاجة �إليها
مقت�صرة ع�ل��ى �إ��ض�ف��اء ال���ش��رع�ي��ة ع�ل��ى م���ش��روع��ات ال��دول��ة
الت�شريعية من خالل ا�شتقاق مبادئ معينة من ال�شريعة،
وهي مبادئ �أُعيد ت�شكيلها و�إنتاجها ملواءمة ظروف الع�صر
احلديث.
ويرى حالق �أنَّ لدى �أغلب امل�سلمني رغبة بعودة ال�شريعة
ب�شكل �أو ب�آخر ،لكن يف �سياق حديث ،لكن ذلك ينطوي على
مع�ضلة .ف�ق��د ق�ب��ل امل�سلمون مب��ن فيهم ك�ب��ار مفكريهم،
بالدولة احلديثة ك�أمر مفروغ منه ،وكحقيقة طبيعية .وهم
يرون �أن الدولة القومية ،وهي ظاهرة حديثة غري م�سبوقة
كعن�صر تكويني م��ن مكونات ال��دول��ة احل��دي�ث��ة ،ق��د د�شنت
و�أطلقت عرب الد�ستور الإ�سالمي (�صحيفة املدينة) ،الذي
و�ضعه النبي حممد يف امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة قبل  14ق��رن �اً .كما
يعتربون �أن مفاهيم املواطنة والدميقراطية وحق االقرتاع
من �إجنازات املجتمعات الإ�سالمية املبكرة.
و ُي��واج��ه امل�سلمون اليوم حت��دي التوفيق بني حقيقتني:
الأوىل هي الوجود احلقيقي للدولة وح�ضورها القوي الذي
ال ميكن �إن �ك��اره ،وال�ث��ان�ي��ة ه��ي احلقيقة الديونطولوجية
املتمثلة يف �ضرورة ا�ستعادة �شكل من حكم ال�شريعة .ويزيد
م��ن �صعوبة ه��ذا التحدي �أن ال��دول��ة يف امل�ج��ال الإ�سالمي
مل تقم بالكثري يف �سبيل �إع��ادة تهيئة �أي �شكل مقبول من
ح�ك��م ال�شريعة الأ� �ص �ل��ي .وخ�ير ��ش��اه��د ع�ل��ى ذل��ك ،امل�ع��ارك
الد�ستورية للإ�سالميني يف م�صر وباك�ستان ،وف�شل الثورة
الإيرانية كم�شروع �سيا�سي وقانوين �إ�سالمي ،وخيبات �أخرى
مماثلة .مع ذلك تظل الدولة احلديثة التي ال تتعار�ض مع
تطبيق ال�شريعة هي القالب املف�ضل للإ�سالميني والعلماء
امل�سلمني والإخوان امل�سلمني.
و�إ ْذ يعترب الإخ ��وان امل�سلمون يف وثيقة لهم ع��ام 2011
�أن��ه ال تعار�ض للدولة (املدنية �أو القومية) م��ع ال�شريعة
الإ�سالمية ،ف�إنَّ الكاتب يرى �أنَّ التناق�ض وارد بالت�أكيد ،و�أن
�أطروحة كتابه تو�ضح �أن �أي تعريف لدولة �إ�سالمية حديثة،
متناق�ض ذاتياً ب�صورة جوهرية ،و�أن امل�سلمني ميثلون اليوم
نحو خُ م�س �سكان العامل وهم يعي�شون يف الع�صر احلديث
وهم جزء من م�شروع احلداثة.
و�أطروحة الكتاب هي �أن ذلك التناق�ض الذاتي الأ�صيل

يف م�ف�ه��وم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة احل��دي�ث��ة ي�ق��وم يف الأ��س��ا���س
على م��أزق احلداثة الأخالقي .وعلى الرغم مما لل�سيا�سة
واالقت�صاد من ارتباط وثيق بهذا التناق�ض ،ف�إنهما ينبعان
من هذا امل�أزق الأخالقي؛ مما يعني �أن حل تلك التناق�ضات
ك�ق���ض��اي��ا �أخ�لاق �ي��ة يف�ضي ب��ال �� �ض��رورة �إىل ح��ل امل�شكالت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة� .إن ال�ت�ن��اق���ض��ات اجل��وه��ري��ة يف
�أي مفهوم لدولة �إ�سالمية حديثة ،بحكم الت�أثري القوي
ل �ل��دول��ة احل��دي �ث��ة ،ال ت�ل�ت�ق��ط ال �ط �ي��ف ال �ك��ام��ل مل��ا ي��و��ص��ف
بـ”�أزمة الإ�سالم احلديث” فح�سب ،بل تنطوي �أي�ضاً على
الأبعاد الأخالقية مل�شروع احلداثة يف عاملنا من البداية �إىل
النهاية .وعلى هذا الأ�سا�س -يقول حالق -ف�إنَّ هذا الكتاب
ه��و م�ق��ال يف الفكر الأخ�لاق��ي �أك�ثر م��ن ك��ون��ه تعليقاً على
النواحي ال�سيا�سية �أو القانونية.
وي��و��ض��ح ال�ك��ات��ب �أن��ه ل�شرح �أط��روح �ت��ه ،يجب عليه �أوالً
�أن ي�صل �إىل و�صف ما ي�سميه “حكماً �إ�سالمياً منوذجياً”
و”دولة حديثة منوذجية” ،وه��و ما �سيتناوله الف�صالن
الأول وال� �ث ��اين ع �ل��ى ال� �ت ��وايل؛ ف��ال�ف���ص��ل الأول وع �ن��وان��ه
“مقدمات” ،ير�سم حدود مفهوم “النموذج” لأنه مفهوم
م��رك��زي يف الأط ��روح ��ة ال�ك�ل�ي��ة ل �ل �ب��اح��ث .ي��ر� �س��م ال�ف���ص��ل
الأول مفهوم “النموذج” كما �سيجري ا�ستخدامه بو�صفه
مفهوما مركزيا يف �أطروحة الكتاب الكلية.
ً
وي�سعى الف�صل الثاين -وعنوانه “الدولة احلديثة”-
�إىل حتديد خ�صائ�ص ال�شكل الذي ميثل ال�صفات اجلوهرية
للدولة احل��دي�ث��ة .وي�ق��ول ح�لاق �إن��ه �سيقوم بتفكيك هذه
اخل�صائ�ص لأغرا�ض حتليلية .وي�صف الكاتب يف هذا الف�صل
“الدولة احلديثة النموذجية” ويقوم بتفكيك خ�صائ�صها،
معرتفاً بالتغريات املتزامنة والتنوعات املتالحقة يف تكوين
تلك الدولة.
ويف الف�صل الثالث -وعنوانه “الف�صل بني ال�سلطات:
حكم القانون �أم حكم الدولة؟” -يناق�ش الإرادة ال�سيا�سية
وح�ك��م ال�ق��ان��ون يف م��ا يخ�ص م�ب��د�أ الف�صل ب�ين ال�سلطات
وتطبيقه ،ه��ادف �اً م��ن وراء ه��ذه املناق�شة �إىل ا�ستعرا�ض
الأطر والبنى الد�ستورية لكل من الدولة احلديثة واحلكم
الإ�سالمي ،وت�سليط ال�ضوء على االختالفات الد�ستورية
بني نظا َمي احلكم هذين.
�أم��ا الف�صل ال��راب��ع ،فهو بعنوان “القانوين وال�سيا�سي
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ــــــة وم�أزق احلداثة الأخالقي» ..لوائل حالق
والأخالقي” ،وي�سلط ال�ضوء على االختالفات الد�ستورية
بني نظامي احلكم يف الدولة احلديثة واحلكم الإ�سالمي.
واع�ت�م��ا ًدا على ه��ذه االخ�ت�لاف��ات ،ي�ستك�شف الباحث معنى
القانون وعالقته بالأخالق .وي�ؤكد هذا العر�ض الفل�سفي
أ�سا�س االختالفات النوعية بني املفهوم الأخالقي للدولة
� َ
احلديثة واحلكم الإ�سالمي .ويتحول يف اجلزء الثاين من
ٍ
عر�ض ذي طابع �سيا�سي .و�ستتعزز هذه
الف�صل الرابع �إىل
التباينات القانونية-الأخالقية بفعل التباينات ال�سيا�سية
ك��ا� �ش �ف � ًة ع��ن جم� ��الٍ �آخ� ��ر م��ن ع ��دم ال �ت��واف��ق ب�ي�ن ال��دول��ة
احلديثة وال�شريعة.
والف�صل اخلام�س -بعنوان “الذات ال�سيا�سية والتقنيات
الأخ�لاق�ي��ة ل��دى الذات” -ينتقل م��ن امل�ستوى الكلي �إىل
امل���س�ت��وى اجل��زئ��ي ،وم��ن �أن�ظ�م��ة ال�ت�ف�ك�ير وال���س�ي��ا��س��ة �إىل
ع��وامل ال��ذات وال��ذات�ي��ة .وي��رى الكاتب يف ه��ذا الف�صل �أن
ال��دول��ة القومية احلديثة واحلكم الإ�سالمي مييالن �إىل
�إن�ت��اج جمالني خمتلفني م��ن تكوين ال��ذات�ي��ة ،و�أن ال��ذوات
ال�ت��ي ينتجها ه��ذان امل �ج��االن ال�ن�م��وذج�ي��ان تتباين تباينًا
ريا؛ الأم��ر ال��ذي يولد نوعني خمتلفني من الت�صورات
كب ً
الأخالقية وال�سيا�سية واملعرفية والنف�سية واالجتماعية
ل �ل �ع��امل .وت �ل��ك االخ �ت�لاف��ات ال�ع�م�ي�ق��ة ب�ين �أف� ��راد ال��دول��ة
القومية احلديثة ونظرائهم يف احلكم الإ�سالمي �إمنا متثل
التجليات املجهرية امل�صغرة لالختالفات الكونية املادية
والبنيوية والد�ستورية ،وكذلك الفل�سفية والفكرية.
وال�ف���ص��ل ال���س��اد���س -ب �ع �ن��وان “عوملة ت�ف��ر���ض ح�صارها
واق �ت �� �ص��اد �أخالقي” -ي�ب�ح��ث الأ� �ش �ك��ال احل��دي �ث��ة للعوملة
وو�ضع الدولة يف هذه الأ�شكال املتعاظمة القوة .ويحاجج
ح�لاق يف �أن الأ��ش�ك��ال احل��دي�ث��ة للعوملة وو��ض��ع ال��دول��ة يف
هذه الأ�شكال املتعاظمة القوة ،يكفيان جلعل �أي �صورة من
احل�ك��م الإ��س�لام��ي �إم��ا �أم� � ًرا م�ستحيل التحقق ،و�إم��ا غري
قابل لال�ستمرار على امل��دى البعيد ه��ذا �إذا �أم�ك��ن قيامه
� اً
أ�صل .وبعبارة �أخرى ،ي�صل امل�ؤلف �إىل نتيجة مفادها� :إذا
جرى �أخذ كل العوامل يف احل�سبان ،ف�إنَّ احلكم الإ�سالمي
ال ي�ستطيع اال�ستمرار نظ ًرا للظروف ال�سائدة يف العامل
احلديث.
�أما الف�صل ال�سابع والأخري -وعنوانه “النطاق املركزي
الأخالقي” -فيبحث م ��آزق �أخالقية حديثة ،مع الإ��ش��ارة
�إىل �أ�س�سها امل�ع��رف�ي��ة وال�ب�ن�ي��وي��ة ،ب�صفتها ت��ؤ��س����س لأ��ص��ل
الأزم��ات الأخالقية التي واجهتها احلداثة يف كل �صورها
ال�شرقية والغربية .ويتفح�ص الكاتب هذه امل�آزق الأخالقية
احلديثة مع الإ�شارة �إىل �أ�س�سها املعرفية والبنيوية ب�صفتها
ت�ؤ�س�س لأ�صل الأزمات الأخالقية التي واجهتها احلداثة يف
كل �صورها ال�شرقية والغربية.
وي �ح��اول ال �ب��اح��ث يف �أط��روح �ت��ه �إث �ب��ات ا��س�ت�ح��ال��ة فكرة
احلكم الإ��س�لام��ي يف ال�ع��امل احل��دي��ث ،وه��ي ناجتة ب�صورة
مبا�شرة عن غياب بيئة �أخالقية م�ؤاتية ت�ستطيع �أن تلبي
�أدن��ى معايري ذلك احلكم وتوقعاته؛ فمن ال�ضروري ربط
ه��ذه اال�ستحالة الأخ�لاق�ي��ة بال�سياقات الإ�شكالية الأك�بر
ال�ت��ي �أف��رزت �ه��ا م�شكالت احل��داث��ة الأخ�لاق �ي��ة .وب �ن��اء على
ذل ��ك ،ي��زع��م ح�ل�اق �أن ه ��ذه اال��س�ت�ح��ال��ة ه��ي جم ��رد جت��لٍ
�آخر مل�شكالت �أخرى عدة ،لي�س �أقلها �ش�أناً االنهيار املطرد
للوحدات االجتماعية الع�ضوية ،ون�ش�أة �أمن��اط اقت�صادية
ا�ستبدادية� ،إ�ضافة �إىل ما هو �أكرث �أهمية من ذلك� ،أال وهو

الدمار ال�شامل للموائل الطبيعية والبيئة.
ويقول حالق �إنَّ الفر�ضية التي ترى �أن مفهوم الدولة
الإ��س�لام�ي��ة احل��دي�ث��ة م�ستحيل التحقق ومتناق�ض ذات�ي�اً
تنطوي على ��س��ؤال�ين م�ضمرين يجب �أن نتناولهما من
البداية� .أو ًال� :إذا كانت هذه احلالة غري مت�صورة؛ فرمبا
يت�ساءل املرء عن الكيفية التي حكم بها امل�سلمون �أنف�سهم
يف �ضوء احل�ضارة العظيمة التي �صنعوها والإمرباطوريات
التي بنوها ،وعن �شكل احلكم الذي مار�سوه .ثانياً :يف �ضوء
هذه اال�ستحالة ،ما هو منط احلكم ال�سيا�سي الذي يتبعه
امل�سلمون يف احلا�ضر ،ويحتمل �أن يتبعوه يف امل�ستقبل؟
وي�ضيف الباحث ب ��أنَّ اجل��زء الأخ�ير من �س�ؤاله املتعلق
با�ست�شراف امل�ستقبل لي�س يف �صلب �أطروحته وهو جمال
بحث كتاب �آخر مل�ؤلف �آخر.
وي��رى ح�لاق �أنَّ النخبة القومية -ب�ع��د اال�ستعمارية-
ق��د حافظت على هياكل ال�ق��وة التي ورثتها م��ن التجربة
اال� �س �ت �ع �م��اري��ة .وك �ق��اع��دة ع��ام��ة ،ف ��إن �ه��ا غ��ال �ب �اً م��ا ات�ب�ع��ت
ال�سيا�سة اال�ستعمارية نف�سها التي حاربتها �أثناء احلقبة
اال��س�ت�ع�م��اري��ة ب�ع��دم��ا ن��ال��ت ب�ل�اده��ا م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه ا��س��م
اال�ستقالل؛ فقد ورث ه�ؤالء من �أوروبا دولة قومية جاهزة
ب�ك��ل ه�ي��اك��ل ال �ق��وة امل �ك��ون��ة ل �ه��ا ،ل�ك��ن مل ت�ك��ن ال�ت�ك��وي�ن��ات
االجتماعية القائمة ق��د تهي�أت لها على النحو املنا�سب.
ف��امل�ف�ه��وم ال�ن�م��وذج��ي ل�ل�م��واط��ن ال ��ذي ال ت�ق��در دول ��ة على
اال�ستمرار من دونه ،ظهر ب�شكل بطيء.
كما �أنَّ ال�ف��راغ��ات ال�سيا�سية الباقية بعد انهيار البنى
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مل متل��أ ب���ش�ك��ل م�ن��ا��س��ب .ل��ذل��ك ف� ��إن ال��دول��ة
القومية مل ت�ستقر يف العامل الإ�سالمي ،كما يدل على ذلك
قيام اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران؛ حيث �أخ�ضع جهاز
الدولة مبادئ حكم ال�شريعة و�شوهها؛ مما �أدى �إىل ف�شل
ك��ل م��ن احل�ك��م الإ��س�لام��ي وال��دول��ة احل��دي�ث��ة كم�شروعني
�سيا�سيني .ومل يكن الو�ضع �أف�ضل يف دول �إ�سالمية �أخرى؛
لأنَّ التنظيم ال�سيا�سي ال��ذي �سارت عليه ه��ذه ال��دول كان

وال يزال �سلطوياً وقمعياً .كما �أن اقتبا�سها ال�شريعة كنمط
حكم مل يكن جاداً يف االلتزام بال�شريعة الأ�صلية .وبعبارة
�أخرى ،ف�إن هذا الف�شل ظهر يف كل امل�ستويات تقريباً.
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ذل ��ك ،ي �ق��ول ح�ل�اق �إن ��ه م�ضطر �إىل رف�ض
التجربة احل��دي�ث��ة يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي باعتبارها ف� ً
شال
�سيا�سياً وقانونياً ذريعاً ،ال ميكن تعلم درو�س منه عن كيف
ميكن للم�سلمني حكم �أنف�سهم بطريقة منا�سبة؛ لأن دولهم
مل ت�ستجب كما ينبغي لأي حتد حقيقي .فال�شريعة التي
تظهر دائماً يف د�ساتريهم بو�صفها �أح��د م�صادر الت�شريع
�أو م�صدره الأ��س��ا���س ،ميتة م�ؤ�س�سياً وم�ساء ا�ستخدامها
�سيا�سياً .وه��و ي��رى �أن��ه �إذا �أخ��ذن��ا ال��دع��وة امل�ع��ا��ص��رة �إىل
ع��ودة ال�شريعة على حممل اجل��د ،ف�إننا ال ميكن �أن ننظر
�إىل امل�م��ار��س��ات القانونية وال�سيا�سية املعا�صرة على �أنها
جديرة باالهتمام ،كنموذج �أو جمال خطابي ميكن �أن نتعلم
منه .فالدولة احلديثة يف العامل الإ�سالمي لي�ست م�صدراً
للإلهام ،كما �أن ما يطلق عليه ا�سم �شريعتها هو يف حالة
رثة .ويقرتح حالق غ�ض الطرف عن التجربة الإ�سالمية
احلديثة و�شريعتها و�إخراجها من االعتبار ،والرتكيز على
م��ا عنته ال�شريعة للم�سلمني على م��دار اث�ن��ي ع�شر قرناً
قبل احلقبة اال�ستعمارية عندما كانت ظاهرة منوذجية.
ويقول �إن ممار�سات تطبيق ال�شريعة يف الدولة الإ�سالمية
احلديثة ال �صلة لها ب�أطروحته وال ميكن اعتبارها -ويجب
عدم اعتبارها -مقيا�ساً لفهم ال�شريعة وتقوميها واحلكم
عليها كنموذج �سابق على الع�صر احلديث.
لكنَّ الباحث يعود �إىل ال�س�ؤال ال�سابق :كيف �إذن َحكَم
امل�سلمون �أنف�سهم على م��دار  12ق��رن�اً م��ن تاريخهم قبل
اال�ستعماري؟ ف ��إذا كانت �أطروحته هي �أن دول��ة �إ�سالمية
حديثة م�ستحيلة التحقق ف�سيرتتب على ذل��ك حكم ب�أنه
مل يوجد ق��ط �أي �شكل للحكم يف التاريخ الإ��س�لام��ي قبل
الع�صر احلديث ،مما ي�ستدعي ا�ستبعادها فيما بعد حتى
ك�إمكانية مفهومية .ويقوم هذا اال�ستبعاد على حقيقة �أن
�أ��ص��ل ال��دول��ة احل��دي�ث��ة �أوروب� ��ي ح���ص��ري�اً ،وال ميكن لهذه
الدولة بحكم طبيعتها �أن تكون �إ�سالمية يف �ضوء الأ�صل
اجلغرايف والنظامي واملعريف للدولة احلديثة .بيد �أن هذا
اال�ستبعاد يحدده �أي�ضاً اعتبار غري تاريخي� ،أال وه��و �أنه
كان يوجد اختالف نوعي بني «الدول» النموذجية الأولية
قبل احلديثة و�أ�شكال احلكم الإ�سالمية قبل احلديثة� .إنَّ
النظر �إىل هذه الأ�شكال الإ�سالمية ،كما فعل بع�ض علماء
ال�سيا�سة؛ باعتبارها تنتمي �إىل جمموعة غ�ير متمايزة
م��ن «ال ��دول» قبل احل��دي�ث��ة ،ال يعترب ان�خ��راط�اً يف ظنيات
غري قائمة على �أ�س�س علمية فح�سب ،بل ي��دل �أي�ضاً على
غياب الوعي بالقوى النموذجية املحفزة التي �أعطت �شك ً
ال
وم�ضموناً ملا يطلق عليه امل�ؤلف �صفة «احلكم الإ�سالمي».
وي��رى ح�لاق �أنَّ ال�ك�ف��اح ال�سيا�سي وال�ق��ان��وين والثقايف
مل�سلمي ال �ي��وم ينبع م��ن غ�ي��اب االن���س�ج��ام ب�ين تطلعاتهم
الأخالقية والثقافية من جهة ،والواقع الأخالقي للعامل
احلديث من جهة �أخ��رى ،وهو واق��ع ال بد لهم من العي�ش
فيه ،و�إن ك��ان��وا مل ي�صنعوه ب�أنف�سهم .وي�سعى الكتاب يف
جممله لإث�ب��ات ه��ذا ال��زع��م ،فالغرب� ،أي �أوروب ��ا و�أمريكا،
يعي�ش على نحو م��ا ب��راح��ة �أك�ب�ر يف حا�ضر يحتل موقعه
يف �سياق �سريورة تاريخية �صنعها هو بنف�سه .فهو يعي�ش
مرحلة �شكلتها مبادئ ع�صر التنوير ،والثورات ال�صناعية
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والتكنولوجية ،والعلم احل��دي��ث ،والقومية ،والر�أ�سمالية
وال �ت��راث ال��د� �س �ت��وري الأم��ري �ك��ي-ال �ف��رن �� �س��ي ،وه ��ذه كلها
منتجات ن�ش�أت ع�ضوياً وداخلياً يف الغرب .وقد حذا العامل
ح��ذو ال�غ��رب يف ذل��ك �أو �شعر -ع�ل��ى الأق ��ل -بال�ضغط من
�أج��ل �أن يفعله .وي��رى ح�لاق �أن لي�س هناك بالفعل تاريخ
�آخر غري التاريخ الأوروبي-الأمريكي ،بل لي�س ثمة تاريخ
�أوروب��ي قبل ع�صر التنوير .ورمب��ا �أُن�ق��ذت بع�ض ال�شرائح
الثانوية من التاريخ ال�سابق؛ مثل :الدميقراطية اليونانية
و�أر�سطو واملاغنا كارتا وخالفه .لكنها تظل �أموراً فرعية� ،إن
مل تكن �أداة للإمالءات التي تفر�ضها ال�سردية التاريخية
احلديثة و�أداة لتقدم «احل�ضارة الغربية» .وي�ضيف الكاتب
ب�أنَّ �إفريقيا و�آ�سيا م�ستمرتان يف كفاحهما من �أجل اللحاق
ب��ال �غ��رب ،وال ت�ك�ت�ف�ي��ان ب��ال�ت�خ�ل��ي ع��ن م��زاي��ا ال �ب �ن��اء على
تقاليدهما وجتاربهما التاريخية التي �شكلت هويتهما ،بل
تنجران �أي���ض�اً �إىل ح��روب م��دم��رة وف�ق��ر وم��ر���ض وتدمري
للبيئتني الأخ�لاق�ي��ة والطبيعية .ف��احل��داث��ة -ال�ت��ي حتدد
امل�ؤ�س�سات ويحدد مفكرو الغرب احلديث القوي خطابهما
امل �ه �ي �م��ن -ق��د �أج �ح �ف��ت ب �ح��ق ث�ل�ث��ي � �س �ك��ان ال �ع��امل ال��ذي��ن
فقدوا تاريخهم ،وفقدوا معه طرائق وجودهم الع�ضوية؛
فالر�أ�سمالية والنزعة الت�صنيعية ودمار البيئة الطبيعية،
هي من �آث��ار ما ُيو�صف بالتقدم ،وما يتبع ذلك من تفكك
للبنى الع�ضوية واالجتماعية والأ��س��ري��ة .فانهيار الأ�سرة
واجلماعة التقليدية خلق فرداً متغرباً ومت�شظياً ونرج�سياً،
وه��و ج��زء ال يتجز�أ م��ن امل���ش��روع احل��دي��ث .وال يوجد �شك
مطلقاً يف الآث ��ار الكارثية للم�شروع احل��دي��ث على العامل
ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ��ذي ن�ع�ي����ش ف �ي��ه ،وه��و م �� �ش��روع غ�ير م���س�ب��وق،
ويعترب «املقيا�س النهائي للإن�سان» ،و�أكرث ما ي�ضر الرجل
واملر�أة يف الع�صر احلديث.
وي �ع �ت�بر ح�ل�اق �أنَّ ال �ت �ب �ع��ات الأخ�ل�اق �ي��ة ل �ه��ذا امل �� �ش��روع
التدمريي وتداعياته الأخ��رى معرفية يف اجل��وه��ر ،حيث
�إنها ترتك �آثارها على فل�سفاتنا وعلوم اجتماعنا وعلومنا
وتقنياتنا و�سيا�ستنا وكل ما نفعله .والإ��ص��رار على تقومي
«م���ش��روع ال��دم��ار» ه��ذا ع�ل��ى �أ��س��ا���س �أدب ��ي و�أخ�ل�اق��ي يعني
ال�ت��وغ��ل ب���ص��ورة م�ع��رف��ة عميقة يف ال���س�ي��ا��س��ة واالق�ت���ص��اد
والقانون و�أ�شياء �أخرى كثرية .ويرى الباحث �أنه ال ميكن
جتاهل امل�س�ؤولية الإن�سانية الأخالقية حتى مبعايري ع�صر
التنوير ،فما بالك بنظائرها من املعايري الإ�سالمية� .إن
تقهقر الأم��ر الأخالقي �إىل مرتبة ثانوية وف�صله ب�صورة
عامة عن العلم واالقت�صاد والقانون وما �إىل ذلك ،كان يف
ج��وه��ر امل���ش��روع احل��دي��ث؛ وه��و م��ا �أدى بنا �إىل ت�شجيع �أو
�إهمال الفقر والتفكك االجتماعي والدمار البغي�ض للأر�ض
نف�سها التي تغذي الب�شرية وتوفر لها ك ً
ال من اال�ستغالل
املادي والقيمة .فقد �أ�صبحت الدولة يف هذا امل�شروع واحداً
من �أهم الفاعلني.
وي ��رى ح�ل�اق �أن ��ه ي�ج��ب ال�ب�ح��ث ع��ن م �� �ص��ادر �أخ�لاق�ي��ة
يف ت�ق��ال�ي��د �أخ � ��رى ...م �� �ص��ادر رمب��ا ت���س��اع��د يف م�غ��ام��رات�ن��ا
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية وال�ق��ان��ون�ي��ة .ه��ذا
البحث ق��د �شغل باحثني ومفكرين �آخ��ري��ن �سابقاً؛ مثل:
�أل�سدير ماكنتاير وت�شارلز تايلور وت�شارلز الرمور ،الذين
رك ��زوا ع�ل��ى ال�ت�راث الأوروب� ��ي �أو ال�ي��ون��اين م��ن �أف�لاط��ون
و�أر�سطو وتوما �أالكويني ،بينما يركز ح�لاق على امل�صادر
الأخالقية الإ�سالمية.
وي �ب �ح��ث ح�ل�اق من� ��وذج احل �ك��م الإ� �س�ل�ام��ي ب �ع��د ع��ر��ض��ه
لنموذج «الدولة احلديثة» ،ويعترب �أن ال�شريعة هي ال�شعار
املميز لذلك النموذج الإ�سالمي؛ فال�شريعة �شكلت قانوناً
�أخالقياً وت�شكلت به وهو ما يف�سر �أهميتها بالن�سبة للباحث
كم�صدر �أخالقي للم�شروع احلداثي� ،أي ما يعادل �أر�سطو
والأك��وي �ن��ي يف ط ��رح م��اك�ن�ت��اي��ر .ف��ال���ش��ري�ع��ة ك��ان��ت ن�ظ��ام�اً
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�أخ�لاق�ي�اً �شكل فيه القانون باملعنى احل��دي��ث �أداة وطريقة
خا�ضعتني للمنظومة الأخالقية العامة ومن�شبكتني فيها،
لكنها مل تكن غاية يف حد ذاتها .فالقانوين يف ال�شريعة �أداة
ل�ل�أخ�لاق��ي ولي�س العك�س .وبحكم كونها نظاماً مركزياً،
كانت ال�شريعة هي املقيا�س الذي يجري على �أ�سا�سه تقومي
النطاقات الفرعية ،كما �أنها ح��ددت حلولها بدرجة كبرية
حول تلك النطاقات .ففي املجاالت الفكرية ،حددت �أولويات
من و�ضع ال�شريعة بنية التعليم الإ�سالمي .ونطاق ال�شريعة
ه��و ال ��ذي خ�ل��ق جم ��االت م�ث��ل ال�ل�غ��ة وع�ل��وم�ه��ا وال�ت�ف���س�ير
وامل �ن �ط��ق وال �ب�ل�اغ��ة واجل � ��دل ون �ظ��ري��ة امل �ع��رف��ة وط��وره��ا
و�صقلها ،بل �إنَّ الريا�ضيات والفلك -اللذين �أ�صبحا �أ�س�س
العلم الأوروبي احلديث يف مرحلة مبكرة -تط َّورا بدرجات
مذهلة ا�ستجابة لدوافع �شرعية .ويف املجال العملي ،ف��إنَّ
احلياة االقت�صادية -على ما فيها من ا�ضطراب -مل تخ�ضع
لأح� �ك ��ام ال���ش��ري�ع��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ك��ذل��ك مل�ن�ظ��وم��ة
وا�سعة النطاق من �أخ�لاق ال�شريعة .فاملجال االقت�صادي
كان ملتزماً ال�شريعة ،لأن املجتمع ،وهو مو�ضوع ال�شريعة
وغايتها و�أ�سا�سها ،كان �شرعياً .وعلى الرغم من �أن احلكم
ال�سيا�سي �أقل التحاماً باملجال االجتماعي منه باالقت�صادي،
فقد كبحته ثقافة وجمتمع مل يعرفا �أو يقبال ب�صفة عامة
�أي ��ش��يء غ�ير ال�شريعة ومنظومتها الأخ�لاق�ي��ة .ال يعني
ذلك بالطبع �أن الو�ضع النموذجي لل�شريعة قد �ضمن حياة
مثالية؛ فال�شريعة كغريها م��ن النماذج ا�ضطرت للعي�ش
يف جمتمع م�ضطرب كان بحاجة دائمة لأ�شكال معينة من
النظام والتنظيم� ،ش�أنه �ش�أن �أي جمتمع �آخ��ر .وق��د عرف
ه��ذا املجتمع ،ال�ف�لا َح امل��ره��ق بال�ضرائب وامل�ج��رم وامل��راب��ي
الوقح وال��زوج��ة التعي�سة املهانة .وك ��أي جمتمع �آخ��ر ،كان
للمجتمع الإ�سالمي ن�صيب من الب�ؤ�س .فقد ك��ان له من
غَ �زَو ُه واحتلوه ،كما ك��ان له متمردوه ون�شالوه ول�صو�صه
وق�ط��اع ط��رق��ه ،ب��ل وق�ضاته الفا�سدون �أح�ي��ان�اً .لكن املثال
الأخالقي الإ�سالمي كان مهيمناً دائماً بال منازع ،وا�ستمرت
خطاباته وممار�ساته النموذجية يف ت�أكيد نف�سها بالإنتاج
امل�ستمر لنظام معني؛ فالنجاح ال��دائ��م والكامل لي�س من
ح��ظ �أي جم �ت �م��ع ،ول �ك��ن ال�ف��اع�ل�ي��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة ل�لاجت��اه
الأخالقي �أم� ٌر لي�س حملَّ �شك .فلطاملا �سعى النموذج �إىل
حتقيق تلك الغاية الأخالقية فف�شل �أحياناً وجنح يف �أغلب
الأح�ي��ان ،وذل��ك بالتحديد م��ا جعله نظاماً �أخ�لاق�ي�اً .وقد
ارت�ك��ز النظام يف جممله على مفهوم اجل�ه��اد ،ذي ال�سمعة
ال�سيئة اليوم ،نظراً لتعريفه ب�صورة ح�صرية م�ؤخراً على
�أ�سا�س فكرة كارل �شميت ال�شائعة عن ال�سيا�سي .فاجلهاد يف
الأ�سا�س ،هو بذل اجلهد الذي ال غنى عنه من �أجل حتقيق
الغاية الأخالقية.
وي �ق��ول ح�ل�اق �إن ��ه ي �ق��وم ب�ت�ع��ري��ف ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال ��ذات
امل�سلمة احلديثة وال�شريعة؛ ذلك النظام الذي كان يف عزه
نظاماً �أخالقياً وقانونياً وثقافياً ونف�سياً عميقاً يف �آنٍ معاً.
وم��ن الوا�ضح �أن مل�سلمي الع�صر احلديث احل��ق والفاعلية
ال� �ق ��ادرة ك��ي ي��زع �م��وا لأن�ف���س�ه��م ذات �ي��ة ع�ل�م��ان�ي��ة ،ت�ع�ترف
بالإ�سالم كانتماء ديني ا�سمي دون �أن ي�ستتبع ذلك نظاماً
م�ع�ي�ن�اً م��ن امل �م��ار� �س��ات وال �ف��رو���ض ي���ش�ير ل�ه��ا ح�ل�اق با�سم
«تقنيات ال ��ذات»؛ فم�شروع العلمنة ه��ذا ق��د ج��رب وج��رى
تبنيه يف الأرب��اع الثالثة الأوىل من القرن الع�شرين ،لكن
ثمة �أدلة طاغية على ف�شل هذا امل�شروع بدرجة كبرية ،كما
ظواهر �أخرى مثل �إخفاق النا�صرية واال�شرتاكية وال�صعود
الالحق للإ�سالم ال�سيا�سي بعد �ستينيات القرن الع�شرين.
وي��رى ح�لاق �أنَّ الإ� �س�لام ال�سيا�سي ال يتعلق بالعدالة
االج �ت �م��اع �ي��ة وامل �ق��ت ال �ق��وي مل �م��ار� �س��ات ال ��دول ��ة ال�غ��رب�ي��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ع �� �س �ك��ري��ة يف ال� �ع ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي ف�ح���س��ب،
فهو ح��رك��ة �أخ�لاق�ي��ة -مهما ت�سي�ست -ت�ق��دم ن�ق��داً للظلم

االجتماعي والف�ساد ال�سيا�سي والهيمنة ال�سيا�سية الغربية،
ب��امل�ع�ن��ى الأخ�ل�اق ��ي ،ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اف �ت �ق��اده��ا ال��و� �ض��وح
الفل�سفي �إىل الآن .و�إذا ا�ستخدمنا منظومة �شميت ،ف��إنَّ
الأخالقي بالن�سبة للإ�سالميني هو النطاق املركزي املعلن،
ذلك �أن النطاقات الأخرى ،مبا فيها االقت�صادي وال�سيا�سي،
«تحُ ل يف �إطار النطاق املركزي لأنها تُعترب ثانوية ،ال تحُ ل
ب�صورة تلقائية �إال �إذا ُحلت م�شكالت النطاق املركزي».
وم� ��ن ه �ن��ا ،ت �ع��ود �أه �م �ي��ة امل �� �ص ��ادر الأخ�ل�اق� �ي ��ة ل�ل�ح�ك��م
الإ��س�لام��ي ال�ن�م��وذج��ي ،مبعنى ال�ن�م��وذج امل�ل�ت��زم بال�شريعة
واملوجه �أخالقياً على هذا الأ�سا�س .فكما �أن الغرب احلديث
ع��ول وال ي��زال على خم�سة ق��رون م��ن ال�ت�ج��ارب وال�ت�راث،
وع�ل��ى ع�صري النه�ضة وال�ت�ن��وي��ر وال�ف�ك��ر ال�ل�ي�برايل ،ف��إن
امل�سلمني اليوم يتحدون تلك ال�سردية التقليدية ويطورون
ب���ص��ورة م�ت��زاي��دة ت��اري�خ�ه��م اخل��ا���ص -ك�م�م��ار��س��ة �أخ�لاق�ي��ة
خطابية -بطريقة تزودهم مب�صدر خا�ص بهم .وال يعني
ه��ذا �أن �أ ًّي ��ا م��ن خطاباتهم الأ��س��ا��س�ي��ة ت��دع��و �إىل ا�ستعادة
ال�شريعة ب�صورتها وم�ؤ�س�ساتها ومم��ار��س��ات�ه��ا التقليدية
وتف�سرياتها التقليدية ل�ل�ع��امل؛ ف�ه��ذه الأ��ش�ي��اء ق��د ذهبت
ب�لا رج �ع��ة ،ب��ل ي�ع�ن��ي �أنَّ امل���س�ل�م�ين ال ي��زال��ون ي �ج��دون يف
ت��اري�خ�ه��م -ك �م��ا ي�ج��د ال �غ��رب يف ع���ص��ر ال�ت�ن��وي��ر -م���ص��دراً
ي�ستطيعون البناء عليه ملواجهة حتديات امل�شروع احلديث،
وهو م�شروع ثبت ف�شله حتى يف حل امل�شكالت التي �صنعها
بنف�سه� .إنَّ املقارنة بني ال�شريعة والتنوير ال تفي بالطبع
ب�ك��ل الأغ��را���ض ،ل�ك��نَّ ال�شريعة -بو�صفها ن�ط��اق�اً م��رك��زي�اً
للأخالقي -ال متثل فقط ن ًّدا للتنوير وللنطاق الأخالقي
الناجت عنه ،بل متلك �أي�ضاً �إمكان �أن تكون ينبوعاً �أخالقياً
هادياً �إىل �أبعد احلدود.
وي �ع �ت�بر ح�ل�اق �أن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ع�ط�ي��ل ال���ش��ري�ع��ة
م�ؤ�س�سياً يف الع�صر احلديث -مبا فيها نظرياتها التف�سريية
وحماكمها وممار�ستها اخلطابية ونظمها التعليمية وجممل
علم اجتماعها امل�ع��ريف -ف ��إنَّ ك�ث�يراً م��ن كوامنها النف�سية
والروحية ال ي��زال ح ًّيا؛ وه��و ما يف�سر بقاءها يف الذاكرة
بو�صفها م�صدراً �أخالقياً .ويف حني حلت القوانني الغربية
حمل قانون العقود الإ�سالمي واملعامالت التجارية وقانون
العقوبات...وغريها ،ف�إنَّ �أركا َن الإ�سالم وت�أثرياتها العميقة
مل تُ�ستبدل .وال تزال تلك القوانني/الأركان حتدد كون املرء
م�سلماً .وعليهُ ،يحدد حالق عموماً امل�صادر الأخالقية يف
�ضوء تقينات الذات املتوافرة بغزارة يف خطابات وممار�سات
�أرك ��ان الإ� �س�لام؛ حيث ن ��أت ال��دول��ة احلديثة ع��ن منظومة
الأرك��ان التي بات ُينظر �إليها باعتبارها تنتمي �إىل املجال
اخلا�ص .لكنَّ حالق يعتقد �أنَّ هذا املجال يغطي ما هو �أو�سع
من املجال العام .ومن هنا ،ف��إنَّ البناء على تقنيات الذات
ال يت�ضمن ب ��أي طريقة ا�ستعادة م�ؤ�س�سات ال�شريعة قبل
الع�صر احلديث وال ملمار�ساتها �أو حتى نظامها التعليمي.
فهو م�شروع �أخ�لاق��ي م��ن ال�ط��راز الأول ،وحم��اول��ة للبناء
على الذات التاريخية من �أجل التوجه الأخالقي .م�شروع
يهدف �إىل �إي�ج��اد ف�ضاء �أخ�لاق��ي للذات امل�سلمة يف العامل
احل��دي��ث ،وه��ي ذات ال تقل اغ�تراب �اً ع��ن نظريتها الغربية
ج��راء احل��داث��ة .وعلى ه��ذا الأ��س��ا���س ،ف ��إن ا�ستعادة امل�صادر
الأخالقية الإ�سالمية متثل م�شروعاً حداثياً بقدر احلداثة
نف�سها .وه��ي ك�م���ش��روع ح��دي��ث م��ا ب�ع��د احل��داث��ة تفرت�ض
احل��داث��ة وحت ��اول �أن ت�ت�ج��اوزه��ا ،لكنها ت�ظ��ل ح��داث��ة على
الرغم من ذلك.
ير من
�
ث
�
ك
�روع
�
ش
�
�
�
مل
ا
�ذا
�
ه
يف
�سي�شكك
�ه
�
�
ن
�
إ
�اق
وي �ق��ول ح�ل
َّ
ٌ
ً
املعلقني ،خ�صو�صا من اعتاد منهم على ال�تراث الليربايل
الغربي وقيمه ،و�سيتهمونه على الأقل بخطيئة املا�ضوية؛
ف��امل���ش��روع ال �ل �ي�برايل ال يحتكر احل�ق�ي�ق��ة وت�ب�ن��ي الأ��س��ا���س
الأخالقي الإ�سالمي يعني البناء على ت�صور للعامل ي�ؤكد
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قيم الإر� �ش��اد الأخ�لاق��ي وفاعليتها النموذجية والعملية.
وه��ي لي�ست حم��اول� ًة لإرج��اع �شريط امل�شروع احل��دي��ث �إىل
ال��وراء ،بل حماولة ال�ستعادة القيم العليا وال�شاملة التي
حددت الإ�سالم وطرائق حياته على مدار �ألف عام ،خ�صو�صاً
و�أنَّ تلك القيم ال ت��زال توفر �إج��اب��ات للم�شكالت البيئية
واالجتماعية والنف�سية  -الروحية التي �ضربتها احلداثة.
اال�ست�شراق الفقهي
وي �ق � ِّدم ح�ل�اق ن �ق � ًدا ق��ا��س� ًي��ا ل�ل�ح��داث��ة ال�غ��رب�ي��ة ومل�ف�ه��وم
الدولة احلديثة ،م�ستد ًال يف طرحه بكبار فال�سفة الغرب
يف الع�صر احلديث ،على اختالف مرجعياتهم ومذاهبهم
الفل�سفية وال��دي�ن�ي��ة� ،أم �ث��ال �إم��ان��وي��ل ك��ان��ط ،وف��ري��دري��ك
هيجل ،وفريديريك نيت�شه ،وماك�س فيرب ،وك��ارل �شميت،
وتيودور �أدورنو ،ومي�شال فوكو ،وجون رولز ،وبيري بورديو،
وت�شارلز الرم��ور ،وج��ون ك��راي ،ومايكل وول�ت��زر ،وت�شارلز
تايلر .ويلخ�ص نقده للحداثة ومتظهرها يف مفهوم الدولة
احل��دي�ث��ة يف �أن �ه��ا غ�يرت �سلطة الإل ��ه ك�م��ا ك��ان��ت رائ �ج��ة يف
الع�صر م��ا قبل احل��داث��ي �إىل �سلطة ال��دول��ة وامل��ؤ��س���س��ات،
لدرجة �أنها �أ�صبحت �إل ًها بدورها�« ،إن الدولة �أ�صبحت �إله
الآلهة...ال �إله �إال الدولة».
ك�م��ا �� َ�س� َع��ى ح�لاق -ع�ل��ى اخل���ص��و���ص� -إىل تقوي�ض �إرث
امل�ست�شرق جوزيف �شاخت؛ حيث �إنَّ اال�ست�شراق الفقهي ال
ري كتاباته رغم قدمها ،بل يعتقد حالق �أن �شاخت
يزال �أ�س َ
� َّأ�س�س «حلقة �إب�ستمولوجية مغلقة» ،مل يخرج منها اخلطاب
اال�ست�شراقي برغم تغري مناهجه واهتماماته .ويقف حالق
عند مدر�سة «املراجعني اجلدد» من خالل �أحد �أبرز رموزها،
وهي باتري�شيا ك��رون ،التي �أع��ادت بناء �أطروحة �شاخت يف
اجلذور الرومانية للفقه الإ�سالمي ،مبيناً ه�شا�شة القاعدة
املعرفية التي ت�ستند �إليها.
ويربط حالق بني هذا اخلطاب املتعلق بالفقه واملنظور
ال �� �س��ائ��د ل�ل�إ� �س�لام �ي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��و� �س �ي �ط��ة؛ ب��اع�ت�ب��ار
«القانون الإ�سالمي» �صياغة �سيا�سية ل�شكل الدولة الدينية
ال�شمولية يف الإ� �س�ل�ام ال�ت��ي ت��رب��ط ع���ض��وي�اً ب�ين العقدي
وال�سيا�سي (اعتربت كرون مث ً
ال �أن الفقه اخرتعه اخللفاء
الأمويون ت�أثراً بالقانون الروماين!).
يرف�ض حالق النظر �إىل الفقه باعتباره مدونة قانونية
ب��امل�ع�ن��ى احل��دي��ث ل�ل�ع�ب��ارة ،ك�م��ا ي��رف����ض اع �ت �ب��اره الأ� �س��ا���س
امل �ع �ي��اري ل�ل�ك�ي��ان ال���س�ي��ا��س��ي ،م�ب�ي�ن�اً ا��س�ت�ح��ال��ة ب �ن��اء ت�صور
�إ�سالمي بهذا املعنى للدولة على عك�س ما ت�سعى �إليه تيارات
الإ��س�لام ال�سيا�سي يف م�شروعها لأ�سلمة ال��دول��ة القومية
احلديثة.
ويعتقد ح�لاق �أن م�صدر اخل�ل��ل يف تفكري الإ�سالميني
املعا�صرين هو عدم �إدراكهم لطبيعة ونظام ا�شتغال الدولة
القومية ،التي ت�شكلت على �أ�سا�س تركة احلداثة والتنوير.
ال��دول��ة -وف��ق ه��ذا ال�ن�م��وذج -تعك�س ر�ؤي��ة كاملة للعامل
هي ر�ؤية النزعة الإن�سانية القائمة على فكرة اال�ستقاللية
والتميز؛ �أي اكتفاء الإن���س��ان ب��ذات��ه ،والف�صل ب�ين الواقع
وال�ق�ي��م ،و�إ��س�ن��اد القيمة امل�ع�ي��اري��ة ل�ل�أ��ش�ي��اء �إىل التوا�ضع
االجتماعي واحلرية الفردية� ،أي ذاتية الإن�سان الرا�شدة
غ�ير املقيدة ب ��أي �سقف مطلق �أو م�ف��ارق� .إن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
تختلف جذرياً عن الر�ؤية الإ�سالمية القائمة على مفهوم
الأخ �ل�اق امل��و��ض��وع��ة وح �ي �اً وت �ن��زي�لاً ،وامل �ت �ج��اوزة ل��ذات�ي��ات
الب�شر و�أهوائهم وامل�ؤ�س�سة على قيم ومقا�صد عليا ثابتة
تكر�س ُمثل العدل والرحمة والت�ضامن.
َب ْيد �أن حالق ينطلق من هذا الت�صور لريف�ض ا�ستنتاج
وج ��ود بنية ق��ان��ون�ي��ة ت��رت�ب��ت ع�ل��ى ه��ذه امل�ع��اي�ير امل�ط�ل�ق��ة..
معترباً �أنَّ الن�سق الإ�سالمي يغلب عليه ال ُبعد الأخالقي،

ول�ي���س��ت االل �ت��زام��ات والإك� ��راه� ��ات � �س��وى «�آث � ��ار ع��ر��ض�ي��ة»
ل�ل��ر��س��ال��ة ال��دي �ن �ي��ة ال �ت��ي حت ��دد الأح� �ك ��ام وف ��ق ال���س�ي��اق��ات
االجتماعية زماناً ومكاناً مع االحتفاظ مب�س�ؤولية الت�أويل
احل��ر واالجتهاد املفتوح .وم��ن هنا جمع الن�سق الإ�سالمي
بني مو�ضوعية املعايري الأخالقية التي هي املقومات الثابتة
يف املنظومة ال�شرعية ،واختالف وتنوع �سياقات التنزيل وفق
تعدد وتباين املرجعيات والف�ضاءات الثقافية ،م�ستنتجاً من
ه��ذا امل�ب��د�أ «زي��ف» خطاب كونية و�شمولية الإ��س�لام مبعنى
تف�صيله الكلي وال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�أح�ك��ام املتعلقة بحياة الب�شر
�أفراداً وجماعات.
و�إذا ك��ان ح�لاق يرجع يف نقده للحداثة ال�سيا�سية �إىل
�أطروحة الفيل�سوف الأملاين-الأمريكي ليو �شرتاو�س «نقد
النهج التاريخاين الذاتي والعقالنية الو�ضعية»� ،إال �أنه ال
ي�ستبدلها بنزعة ما قبل احلداثة على غرار مذهب «القانون
ال�ط�ب�ي�ع��ي» ،و�أف ��ق «الفل�سفة اجل��وه��ران�ي��ة ال��و��س�ي�ط��ة» ،بل
يتبنى ر�ؤية ما بعد حداثية تت�سلح مبنظور �أخالقي يرجع
ف�ي��ه ب��و��ض��وح �إىل ال�ن�ق��د الأخ�ل�اق��ي ل�ل�ح��داث��ة ال ��ذي ب�ل��وره
الفيل�سوف املغربي طه عبد الرحمن.
وي��دع��و ح�ل�اق �إىل ح ��وار وا� �س��ع ب�ين ال �ث �ق��اف��ات ل�ت�ج��اوز
نزعات االنكفاء اخل�صو�صي والعرقية املركزية؛ من �أجل
ه��دف م�شرتك هو النقد الأخ�لاق��ي للحداثة ،ولنموذجها
ال�سيا�سي ال��ذي هو الدولة القومية ال�شاملة ،ي�شارك فيه
اجلميع من منطلقاته الثقافية.
 ...ما يخل�ص �إليه وائل حالق هو �أنَّ املنظومة الأخالقية
الإ�سالمية تتعار�ض يف اجلوهر مع الدولة القومية احلديثة
امل�ح��اي��دة معيارياً ،وامل�ستندة لنظام ال�شرعية الإج��رائ�ي��ة،
الذي هو يف الواقع حجب للت�صورات الذاتية الإن�سانية التي
هي عماد �أيديولوجيا التنوير املكر�سة للمقاربة ال�سلطوية
للمعرفة.
وع �ل��ى ع�ك����س ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ي�ب�ن�ي�ه��ا ن �ق��اد احل ��داث ��ة من
الإ�سالميني ،يرف�ض حالق ت�ص ُّور م�أزق الدولة احلديثة من
منظور طابعها «العلماين» .وهو يوافق طه عبدالرحمن يف
كتابه «روح الدين» يف متييزه بني التدبري الأخالقي لل�ش�أن
العام الذي هو مقت�ضى قيمي ي�ستند للأفق الروحي ومنط
التدبري ال�سيا�سي للدولة القومية احلديثة ،الذي يت�أ�س�س
على ال�صياغة القانونية لل�شرعية ال�سيا�سية ،مبعنى تخويل
القانون يف مفهومه الو�ضعي التعاقدي دور الأخالق ،التي
غدت خمتزلة يف دائرة االلتزامات الذاتية الفردية.
ويخل�ص حالق �إىل �أنَّ الدولة الإ�سالمية من هذا املنظور
��ش�ع��ار ُم���ض�ل��ل ،وم �ف��ارق��ة ال ت���س�ت�ق�ي��م ،ي�ن�ت� ُ�ج ع�ن�ه��ا حت��وي��ل
الإ� �س�لام �إىل �أي��دي��ول��وج�ي��ا للحكم وال�ق�ه��ر؛ مم��ا ي�ن��زع عنه
قدا�سته ب�إقحامه يف معرتك ال�صراع على مغامن ال�سلطة
وبريقها.
خال�صة
َي َرى حالق �أنَّ احلداثة الغربية تعي�ش �أزمة قيم عميقة
تتجلى يف مفهوم الدولة احلديثة وما يتبعها من نتائج ال
قيمية على كل امل�ستويات ،و�أنَّ «الدولة الإ�سالمية» مفهوم
ال ق��اع��دة ل��ه يف ال�ت�ج��ري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ب��ل هو
مفهوم مت �إ�سقاطه على الفكر الإ��س�لام��ي خ�ط��أ .وحا�صل
ه��ات�ين ال�ف�ك��رت�ين ه��و� :أو ًال :ال��دع��وة �إىل �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف
مفهوم القيم يف ال��دول��ة احل��دي�ث��ة؛ لتخرج م��ن ا�ستالبها
لذات املواطن احلداثي الذي انتزعت منه ذاتيته الوجودية،
و�أعدمت قيمته الإن�سانية حل�ساب ال�سلطة والدولة .وثان ًيا:
ال��دع��وة �إىل �إع� ��ادة االع �ت �ب��ار ب���ش�ك��ل �إب ��داع ��ي ج��دي��د لقيم
ال�شريعة الإ�سالمية كنموذج قيمي يفوق م��ا و�صلت �إليه
الدولة احلديثة.
وبنا ًء عليه ،ي�ستعمل الكاتب مفاهيم كاحلكم الإ�سالمي
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( ،)Islamic governanceواخل �ل��ق الإ� �س�لام��ي
( ،)ethical Islamواخللق القر�آين (Quranic
 ،)ethicوخلق ال�شريعة؛ للتدليل على �أنَّ ال�شريعة م َّيزت
ال�ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي ب��أخ�لاق�ه��ا ال�ت��ي تعطي �أول��وي��ة للفرد
واجلماعة كقيم عليا ،على عك�س ما تفعل الدولة احلديثة
وم�ؤ�س�ساتها بالفرد.
ُ
وي�صل حالق �إىل القول ب أ�نَّه ال ميكن لدولة ما �إن تكون
�إ��س�لام�ي��ة ب�ح��ق يف ظ��ل هيمنة ال��دول��ة ال�ق��وم�ي��ة احلديثة
وال�ع��ومل��ة ال�ت��ي �أنتجتها ت�ل��ك ال��دول��ة .و�إذا اف�ُتضرُ ���ض ج� اً
�دل
�إمكانية قيام تلك ال��دول��ة ،فلن تكون قابلة للبقاء يف ظل
الظروف ال�سائدة يف عامل اليوم؛ فالتناق�ض الذاتي الأ�صيل
يف مفهوم الدولة الإ�سالمية احلديثة يقوم يف الأ�سا�س على
امل�أزق الأخالقي للحداثة ،تلك احلداثة التي �أفرغت العامل
من قيمه الروحية ،وتعاملت مع الكون با�ستعالئية مدمرة،
و�سعت �إىل تدجني الفرد وت�شكيل ذاتيته ،بحيث ي�ست�سلم
�ام��ا مل�ن�ط��ق ال �ق��وة وال� �ث��راء ،حت��ت � �ش �ع��ارات ال�ع�ق�لان�ي��ة
مت� ً
والتنوير والت�ضحية يف �سبيل الدولة.
ويف امل �ق��اب��ل ،ي �ق��وم الإ� �س�ل�ام و��ش��ري�ع�ت��ه ع�ل��ى م ��دار اثني
ع�شر قرناً ،على نظام قيمي خمتلف بالكلية ،نظام �أخالقي
بالدرجة الأوىل ،ا�ستطاع �أن مينع ا�ستغالل الفرد والتحكم
ف�ي��ه ،بالطريقة ال�ت��ي ت�ق��وم بها ال��دول��ة احل��دي�ث��ة .كما �أن��ه
قدم نظاماً مغايراً ملا يطلق عليه الآن “ف�صل ال�سلطات”،
وحقق منوذجاً كان “�أكرث دق ًة يف جت�سيد معنى هذا الف�صل
وهدفه ،و�أك�ثر تفوقاً قيا�ساً مبا جنده يف الدولة احلديثة
النموذجية”.
وي �ق��ول ح�ل�اق �إ َّن ��ه ال ي�ه��دف �إىل �إ��ص��اب��ة ال �ق��ارئ امل�سلم
والعربي ب��الإح�ب��اط وال�ي��أ���س م��ن ع��دم ق��درت��ه على الفكاك
من ورط��ة احلداثة التي وجد نف�سه فيها بال اختيار منه،
ومن ا�ستحالة قيام دولة �إ�سالمية حتافظ على خ�صو�صيته
الأخالقية والتاريخية يف ظل مناخ دويل لن ي�سمح لتلك
الدولة �أن تزدهر.
وي�خ�ت�ت��م ال�ك�ت��اب ب��ال�ق��ول �إنَّ ال�ع�ي����ش م�ع�اً يف ��س�لام على
الأر���ض ه��و عمل ��ش��اق ،وق��د يكون يوتوبيا حديثة �أخ��رى.
بيد �أنَّ �إخ�ضاع احلداثة لنقد �أخالقي يعيد هيكلتها يبقى
احلاجة الأ�سا�س ال لقيام حكم �إ�سالمي فح�سب؛ بل لبقائنا
املادي والروحي.
�ن ل �ك �ت��اب وائ��ل
� ...إنَّ ه ��ذا ال �ع��ر���ض ه��و ت�ل�خ�ي��� ٌ�ص �أم �ي� ٌ
حالق املهم ج� ًّدا .والنق�ص الفادح فيه اعتباره �أنَّ م�شروع
“الدولة الإ�سالمية” امل�ستحيل ،ترتبت ا�ستحالته على:
النمط الأوروب��ي للدولة ال��ذي ي�سود ال�ع��امل ،وعلى الفهم
امل�غ�ل��وط لال�ست�شراق ل�ه��ذا ال�ن�م��وذج ال�ت��اري�خ��ي .و�أن ��ا �أرى
�أن لال�ستحالة �سبباً ثالثاً مه ًّما ه��و :تقليد الإ�سالميني
احلزبيني يف م�شروعهم للدولة الإ�سالمية للنموذج الغربي
الذي يكرهونه جلهتني :اعتبارهم ال�شريعة قانوناً جاهزاً
للتطبيق ،والعقائدية الفظيعة التي �سادت من خالل ر�ؤية
احلاكمية؛ بحيث �صارت الدولة ال�شرعية اجلديدة ركناً من
�أرك��ان الدين ،مثلما هي الدولة احلديثة بقوامها الكامل
والنموذجي الركن الأوح��د لإن�سانية الإن�سان يف التجربة
الأوروبية.
.............................
 الكتاب« :الدولة امل�ستحيلة :الإ�سالم وال�سيا�سة وم�أزقاحلداثة الأخالقي».
 امل�ؤلف :وائل حالق. ترجمة :عمرو عثمان. النا�شر :املركز العربي للأبحاث ودرا�سةال�سيا�سات.2014 ،
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«الدين يف ال�سيا�سة :جوانب د�ســ

�أحمد الزعبي
ق�سم �إىل ثالثة ف�صول ومقدِّمة ،ويف نهاية ك ِّل
كتاب «الدين يف ال�سيا�سة ..جوانب د�ستورية و�أخالقية» للباحث واملفكر الأمريكي مايكل برييُ ،م َّ
ف�صل ملحق ي�ضم فقرات توثيقية لقوانني معمول بها يف الواليات املتحدة �أو معتربة عاملياً ي�ستند �إليها الباحث يف �أطروحته.
يتناول امل�ؤلف يف كتابه عالقة ال�سيا�سة بالدين يف �إطار ال�صياغات الد�ستورية والقانونية� ،ضمن د�ساتري الدميقراطيات الغربية ،ذات النظم
الليربالية التعددية؛ فعلى خالف الدول التوتاليتارية التي اجته عد ٌد منها �إىل ال�صدام مع الأديان وحظرها� ،سعتْ الدميقراطيات الليربالية
�إىل احتواء الديانات يف �إطار �صياغات قانونية ود�ستورية ال تتعار�ض مع النهج التعددي؛ �إذ �إ َّن َجدَل العالقة ما بني الدين وال�سيا�سةُ ،يعترب �أحد
�أهم املجاالت التي ظهرت فيها الكثري من التنظريات يف خمتلف املجتمعات العاملية التي ت�شهد حرا ًكا فكر ًّيا و�سيا�س ًّيا م�ستم ًّرا ،مبا فيها املجتمعات
الغربية التي يفرت�ض �أنها ح�سمت �أمرها ،باللجوء �إىل خيار العلمانية الليربالية.
امللحة التي ُيحاول الكاتب مايكل بريي الإجابة عنها يف �أطروحته تدور حول الكيفية التي مت من خاللها احتواء الدين والأخالق يف
والت�سا�ؤالت َّ
ال�سيا�سة وما كانت املحددات ال�ضابطة له ،وهل من عوائق كانت قائمة �أثناء الت�أ�سي�س �أو ما زالت فاعلة يف مرحلة ما بعد الت�أ�سي�س ،ال�سيما و�أ َّن
الواليات املتحدة الأمريكية على وجه اخل�صو�ص ت�شهد يف الوقت الراهن تنامياً م�ستمراً للتيار الديني الأ�صويل؛ مما �أعاد النقا�ش جمدداً عن
اجلوانب الأخالقية وال�سيا�سية واملجتمعية لق�ضية الدين وال�سيا�سة والعالقة بينهما.
يُناق�ش امل�ؤلف يف هذا الإطار جمموعة من الأ�سئلة الكربى؛ من
بينها :م��ا ه��ي احل��ري��ة الدينية ال�ت��ي يحميها ال�ق��ان��ون الد�ستوري
للواليات املتحدة؟ و�أي دور ميكن للطرح الديني �أن ي�ؤديه يف ال�سيا�سة
وال��د��س�ت��ور الأم��ري �ك �ي�ين؛ � �س��واء يف ال�ن�ق��ا���ش ال �ع��ام ب���ش��أن اخل �ي��ارات
ال�سيا�سية املراد اتخاذها� ،أو باعتباره قاعد ًة خليار �سيا�سي؟
و ُي �ح��اول ب�يري الإج��اب��ة ع��ن ه��ذه ال�ت���س��ا�ؤالت م��ن خ�لال تع ُّر�ضه
حلالة الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي يخ�ص�ص الكتاب لدرا�ستها؛
حيث يرى �أ َّن ق�ضية ال��دور احلقيقي للدين يف ال�سيا�سة والد�ستور
وال�ف���ض��اء ال�ع��ام يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ق�ضية م��رك��زي��ة وح��ا��ض��رة يف
�سيا�سة ال��والي��ات املتحدة؛ مُرج ًعا ذل��ك �إىل ك��ون مواطني الواليات
املتحدة هم الأك�ثر تديّناً يف دميقراطيات العامل ال�صناعي املتقدم،
�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا ب�ين الأم��ري�ك�ي�ين امل��ؤم�ن�ين م��ن اخ�ت�لاف على ق�ضايا
دينية �أ�سا�سية عديدة ،يف الوقت الذي يعي�شون فيه يف بلد تعددي ال
يعرف النظام الواحد.
ويذهبُ الكاتب �إىل �أ َّن اخليارات ال�سيا�سية ،التي يعنيها يف كتابه
ب�صفة �أ�سا�سية ه��ي تلك التي متنع �أو تتحيز �ضد ن��وع �أو �آخ��ر من
ال�سلوك الب�شري ب�ن��ا ًء على االع�ت�ق��اد ب ��أن ه��ذا ال�سلوك ه��و �سلوك
غ�ير �أخ�لاق��ي؛ في�شري يف ه��ذا الإط��ار ك�ن�م��وذج� ،إىل �أن ق��ان��و ًن��ا مينع
الإجها�ض هو مثال منوذجي عن نوع اخليار ال�سيا�سي الذي يق�صده،
وقانو ًنا �آخر مينع املثلية اجلن�سية ك�سلوك جن�سي هو مثال �آخر.
وي�ق��ول �إ َّن الأط��روح��ات الدينية التي تعنيه ب�صفة �أ�سا�سية هنا
هي �أطروحات مفادها �أن نوعًا �أو �آخر من ال�سلوك الب�شري؛ مثال:
الإجها�ض �أو املثلية اجلن�سية ك�سلوك جن�سي ،هو �سلوك غري �أخالقي.
جدل دور الدين
�أمَّا عن �س�ؤال�« :أي دور ميكن للطرح الديني �أن ي�ؤديه يف ال�سيا�سة
وال��د��س�ت��ور الأم��ري�ك�ي�ين؟» ،فيخ�صِّ �ص ل��ه امل��ؤل��ف الف�صل الأول من
الكتاب؛ حيث يطرحه يف �ضوء قاعدة «عدم الت�أ�سي�س» والتي يخ�ص�ص
ج��زءًا من الف�صل لعر�ض التف�سريات الأك�ثر عقالنية لها .ويخل�ص
�إىل �أنها تتمحور حول منع احلكومة من �أن «ت�ؤ�س�س» لدين ما ،مبا
ي�ستدعي عدم تقدميها �أحكاماً قيمية �إيجابية �أو �سلبية عن الأديان
�أو املمار�سات الدينية �أو املعتقدات الدينية؛ باعتبارها كذلك (�أي
بو�صفها دينية).
ويف ظ ِّل هذه القاعدة ،يت�ساءل امل�ؤلف� :أيُّ دور منا�سب (م�سموح به)
د�ستوريًّا للدين �أن ي�ؤديه� ،إذا وُجد هذا الدور �أ� ً
صال يف �سيا�سة الواليات
املتحدة؟ وعلى وجه اخل�صو�ص :هل يكون امل�ش ّرع �أو �أي موظف ر�سمي
�آخر� ،أو حتى �أي مواطن عادي ،قد انتهك قاعدة «عدم الت�أ�سي�س» �إذا
عر�ض طرحاً دينياً يف نقا�ش عام ع ّما ميكن تبنيه كخيار �سيا�سي؟
فعلى �سبيل املثال :هل يكون املُ�ش ِّرع قد خرق قاعدة عدم
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الت�أ�سي�س �إذا عر�ض ،يف نقا�ش عام عن وجوب �أو عدم وجوب ،االعرتاف
القانوين بالزواج املثلي ،طرحً ا دينيًّا مفاده �أن املثلية اجلن�سية ك�سلوك
جن�سي هي �سلوك غري �أخالقي؟
وهل يكون اخليار ال�سيا�سي منته ًكا لقاعدة «عدم الت�أ�سي�س» �إذا كان
مبن ًيا ،ولو ب�شكل جزئي ،على طرح ديني مفاده �أن الإجها�ض �سلوك
غري �أخالقي؟
ويف م�ق� ِّدم�ت��ه ال�ت��أ��س�ي���س�ي��ة ،ي �ق��ول ال�ك��ات��ب �إن ��ه ل��و ك��ان ق�ل�ي� ٌ�ل من
الأم��ري�ك�ي�ين م�ؤمنني متديّنني ،ف��إ َّن��ه م��ن املحتمل �أن ت�ك��ون م�س�ألة
الدور املنا�سب للدين يف ال�سيا�سة م�س�ألة هام�شية بالن�سبة لل�سيا�سة
الأمريكية؛ لأ َّن الدين �سيكون حينئذ هام�شيًّا بالن�سبة �إليها ،غري �أن
معظم الأمريكيني يعتنقون دي ًنا فع ً
ال.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،ي�ق��ول ب�يري �إ َّن ُم��واط�ن��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة هم
من أ�ك�ثر املواطنني تدي ًنا� ،أو الأك�ثر تدي ًنا ،يف دميقراطيات العامل
ال�صناعي املتقدم .وي�ستدل على ذل��ك بعدد من ا�ستطالعات للر�أي
�أُجن��زت م��ؤخ� ًرا ،قالت �إن �أغلبية عظمى �-أي ح��وايل  95يف املائة من
الأمريكيني البالغني« -يعلنون �إميانهم ب��اهلل» ،و�إن  70يف املائة من
الأمريكيني البالغني هم �أع�ضاء يف كني�سة �أو يف معبد يهودي.
وي�ضيف ب�أنه وا�ستخال�صاً من هذه النتائج ،ف�إنه �إذا كان هناك ،بني
الأغلبية الوا�سعة من الأمريكيني الذين ي�ؤمنون بدين� ،إجماع على
�أغلب الق�ضايا الدينية ،ف�إ َّن ق�ضية الدور املنا�سب للدين يف ال�سيا�سة،
تدفع عددًا �أقل بكثري من الأمريكيني لالنخراط يف النقا�ش حوله،
لأن القليل من الأمريكيني يخ�شون �أن يكونوا عر�ضة لعقائد دينية
خارجية.
وي��ذه��بُ امل ��ؤل��ف �إىل �أ َّن الأم��ري�ك�ي�ين امل��ؤم�ن�ين لي�سوا على توافق
ت��ام بخ�صو�ص ال��دي��ن يف ال�سيا�سية واالخ �ت�لاف ال�ق��ائ��م ي�ك��ون على
ق�ضايا عديدة ،مبا يف ذلك عدة ق�ضايا �أ�سا�سية دينية �أخالقية .ومبا
�أن ال��والي��ات املتحدة ه��ي بلد متدين ،ويف ال��وق��ت نف�سه بلد تعددي
(الآن �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى) ،ف��إن ق�ضية ال��دور احلقيقي للدين
يف ال�سيا�سة لي�ست هام�شية على الإط�ل�اق ،ب��ل ه��ي ق�ضية مركزية
وحا�ضرة يف �سيا�سة الواليات املتحدة.
ويق�صد ب�يري ب��ال�ط��رح «ال��دي�ن��ي» هنا ط��رحً ��ا يعتمد �-إىل جانب
�أ�شياء �أخ��رى -على معتقد ديني ،طرحً ا يفرت�ض مقدمًا ال�صحة يف
معتقد ديني ،ويعترب �أن هذا املعتقد هو �أحد منطلقاته الأ�سا�سية.
ويقول الكاتب �إ َّن االعتقا َد ب�أ َّن اهلل موجود »-اهلل» مبعنى احلقيقة
املتعالية ال�ت��ي ه��ي امل���ص��در والأ� �س��ا���س وال�ن�ه��اي��ة لأي ��ش��يء �آخ ��ر -هو
معتقد «دي �ن��ي» ،كما ه��ي ح��ال االع�ت�ق��اد فيما يتعلق بطبيعة اهلل �أو
فعله �أو �إرادت ��ه .م�ث� ً
لا :يف ق�ضية الإج�ه��ا���ض ،ينطلق ال�ط��رح الديني
يف حترميه من �أ�سا�س مفاده �أ َّن اهلل نفخ ال��روح يف اجلنني الب�شري.

ويف حترمي العالقات املثلية ينطلق االفرتا�ض من �أن اهلل �أوحى ب�أ َّن
ك َّل �سلوك جن�سي مثلي هو �سلوك غري �أخالقي� .أما الطرح العلماين
فيتجه �إىل التعليل والبحث عما هو «خري» لأنه كذلك ،بغ�ض النظر
عن حكم الن�صو�ص� ،أما الطرح الديني فيما يتعلق مبتطلبات راحة
الإن�سان يعتمد على ما «�أوحى» به اهلل.
وم ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �ك��ات��ب ،ف � ��إ َّن اخل �ل�اف ح ��ول ال � ��دور امل�ن��ا��س��ب
للأطروحات الدينية يف ال�سيا�سة ي�شمل نقا�شنيً :
نقا�شا حول الدور
ً
ونقا�شا ذا عالقة،
املنا�سب د�ستوريًا للأطروحات الدينية يف ال�سيا�سة،
ولكنه خمتلف ،حول الدور املنا�سب �أخالقيًّا لهذه الأطروحات.
ف ��إىل ج��ان��ب امل���س��أل��ة ال��د��س�ت��وري��ة ،ه�ن��اك امل���س��أل��ة الأخ�لاق �ي��ة� :أن
ال يخرق �أي ت�صرف ما �أي قاعدة د�ستورية ال يعني �أن ه��ذا ت�صرف
مقبول م��ن الناحية الأخ�لاق�ي��ة� .إن ال�شرعية ال��د��س�ت��وري��ة ت�ستلزم
اللياقة الأخالقية ناهيك ب�أن ت�ساويها.
ويُتابع الكاتب �أ َّن��ه حتى لو مل ينتهك املواطنون وال امل�ش ّرعون �أو
املوظفون الر�سميون الآخ��رون ،قاعدة ع��دم الت�أ�سي�س عند عر�ضهم
�أطروحات دينية يف نقا�ش �سيا�سي عام� ،أي نقا�ش عام حول اخليارات
ال�سيا�سية التي يجب تب ّنيها؛ �سيبقى ه��ذا ال�س�ؤال مطروحً ا :ب�أخذ
ك��ل االع�ت�ب��ارات يف احل�سبان ،ه��ل م��ن املنا�سب �أخ�لاق� ًي��ا بالن�سبة �إىل
امل��واط�ن�ين وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص امل���ش� ّرع�ين وامل��وظ�ف�ين الر�سميني
الآخرين� ،أن يقدموا مثل هذه الأطروحات يف نقا�ش �سيا�سي عام؟
وع �ل�او ًة ع�ل��ى ذل ��ك ،ال ت���س�ت�ل��زم ع��دم ال���ش��رع�ي��ة ال��د��س�ت��وري��ة ع��دم
ال�ل�ي��اق��ة الأخ�لاق �ي��ة ،ن��اه�ي��ك ب ��أن ُت���س��اوي�ه��ا .ف ��أن ي�خ��رق ت���ص��رف ما
قاعدة د�ستورية ،ال ي�ستلزم �أن هذا الت�صرف ،بغ�ض النظر عن عدم
د�ستوريته ،ت�صرف غري منا�سب �أخالقيًّا.
وي�خ� ُل����ص بي��ري -يف ه��ذا الإط� ��ار� -إىل �أ َّن ��ه ح�ت��ى ل��و ان� ُت� ِه��ك خيار
��س�ي��ا��س��ي ،و�إذا مل ي��وج��د ط ��رح ع�ل�م��اين م�ق�ب��ول ي �� �س��ان��ده ،ف� ��إن ه��ذا
ال���س��ؤال يبقى م�ط��روحً ��ا .بغ�ض النظر ع��ن ق��اع��دة «ع��دم الت�أ�سي�س»،
هل من املقبول �أخالقيًّا بالن�سبة �إىل املواطنني وامل�ش ّرعني واملوظفني
الر�سميني الآخ��ري��ن �أن يعتمدوا على ط��رح ديني يف �أث�ن��اء اتخاذهم
ق��رارًا �سيا�سيًّا حتى �إذا مل يوجد ،يف نظرهم ،طرح علماين مقنع� ،أو
حتى مقبول ،ي�سند هذا اخليار؟
ويُ�شري الكاتب يف ه��ذا الإط��ار �إىل كتاب �سابق له تناول فيه هذه
الق�ضايا والت�سا�ؤالت ،وهو كتاب بعنوان «احلب وال�سلطة :دور الدين
والأخالق يف ال�سيا�سة الأمريكية».
ويلخ�ص الكاتب ما يريد قوله يف كتابه يف م�س�أل َتينْ �أ�سا�سي َتينْ ،
وهما :الأوىل :م�س�ألة د�ستورية الطرح الديني يف ال�سيا�سة يف ظل
ق��اع��دة ع��دم الت�أ�سي�س .وال�ث��ان�ي��ة :م�س�ألة العالقة ب�ين الأط��روح��ات
الأخالقية املبنية على الدين والأطروحات الأخالقية العلمانية.
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ـــــتورية و�أخالقية» ..ملايكل بريي
القانون الد�ستوري للحرية الدينية
وقد حَ مَل الف�صل الأول من الكتاب هذا العنوان الالفت ،ويناق�ش
ق�ضية ح��ري��ة ال��دي��ن ال�ت��ي يحميها ال �ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري ل�ل��والي��ات
املتحدة.
ويقول الكاتب �إ َّن �أهدافه الأ�سا�سية من وراء كتابة هذا الف�صل؛
�أو ًال :عر�ض م��ا ب��دا ل��ه �أن��ه التف�سري الأك�ثر عقالنية للمعنى العام
للقاعد َتينْ ال��د��س�ت��وري� َت�ْيننْ الأ��س��ا��س�ي� َت�ْيفنْ فيما يتعلق ب��ال��دي��ن ،وهما
قاعدة املمار�سة احلرة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،قاعدة عدم الت�أ�سي�س.
وبعد ذل��ك ،واع�ت�م��ادًا على تف�سريه ل��دالالت ق��اع��دة ع��دم الت�أ�سي�س،
طرحا عن الدور امل�سموح به د�ستوريًّا للأطروحات الدينية �أن
يقدم ً
ت�ؤديه يف �سيا�سة الواليات املتحدة ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأطروحات
الدينية يف ما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري.
ويتناول بريي -يف هذا الإطارَ -
بع�ض الق�ضايا املتعلقة باحلريات
الد�ستورية املختلف فيها فيما يخ�ص املمار�سة الدينية العامة �أو
العلنية ،مثل ال�صالة يف املدار�س الر�سمية ،و�إظهار احلكومة للرموز
الدينية ،والدعم املادي احلكومي للتعليم الديني.
ويف الف�صلني الثاين والثالث ،ينتقل من ق�ضية امل�س�ألة الد�ستورية
ومو�ضع الدين من ال�سيا�سة يف �إطار الد�ستور ،يف الواليات املتحدة،
�إىل امل�س�ألة الأخالقية.
ول�ع� َّل الق�ضية الأه��م التي يناق�شها الكاتب ه��ي ق�ضية احلريات
ال��دي�ن�ي��ة يف املجتمع الأم��ري �ك��ي ،وك�ي��ف كفلها ال��د��س�ت��ور الأم��ري�ك��ي.
وي�ث�ير يف ه��ذا الإط ��ار نقطة مهمة ،وه��ي كلمة «ال��دي�ن�ي��ة» يف عبارة
«احل��ري��ات الدينية يف الد�ستور الأم��ري �ك��ي» ،في�شري �إىل �أن�ه��ا ق��د ال
تعني حرية املعتقد لدى البع�ض؛ فكلمة «الدينية» ت�شري �إىل �ضرورة
�إميان الإن�سان بدين معينّ  ،بينما هناك فئات و�شرائح داخل املجتمع
الأمريكي تنتمي �إىل فئات «امللحدين» و»الال دينيني».
وي�ق��ول يف ذل��ك� :إ َّن ه��ذه الق�ضية ت�ط��رح ع ��ددًا م��ن الإ��ش�ك��ال�ي��ات،
حول ق�ضية احلريات داخل املجتمع الأمريكي؛ وعلى ر�أ�سها :ق�ضية
ال�سلوك غري املقبول جمتمع ًّيا؛ هل يكون من حق �صاحبه� ،أن يكون
مُ�صا ًنا مبوجب الد�ستور� ،أم ال؟!
وق�ضية الإحلاد مثلها يف ذلك -لدى الكاتب -مثل ق�ضية ال�سلوك
اجلن�سي امل�ث�ل��ي ،وق�ضية الإج �ه��ا���ض؛ ف�ه��و ي�ت���س��اءل ع��ن م��دى ق��درة
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين وال��د��س�ت��وري وامل�ن�ظ��وم��ة الت�شريعية يف ال��والي��ات
املتحدة ،على �ضمان حقوق مثل هذه الفئات.
ويُ�شري بريي �إىل �أ َّن هناك م�ستو َيينْ من م�ستويات احلديث عن
الدين يف هذا الإطار؛ هما:
 امل�ستوى الأول  :م��دى ت��دخ��ل ال��دي��ن يف الت�شريع يف ال��والي��اتاملتحدة؛ مبعنى :هل يجوز �أن يمُ نع املثليون والفتيات الراغبات يف
الإجها�ض ،من ممار�سة هذه «احلقوق» ،ب�سبب �أن الإجها�ض واملثلية
اجلن�سية ،تخالفان الدين �أم ال؟
 امل���س�ت��وى ال �ث��اين :امل���س�ت��وى امل�ج�ت�م�ع��ي ل��ذل��ك الأم� ��ر؛ فاملثليةوالإجها�ض تخالفان القناعات الدينية لغالبية املجتمع الأمريكي،
ولذلك يرى البع�ض �أنه ال يجوز تقنينهما.
ويف حقيقة الأم ��ر ،ف ��إ َّن الكاتب يف ه��ذا الإط ��ار ،يناق�ش م��ا يقول
�إنه ق�ضية مثرية للجدل داخل الواليات املتحدة ،رمبا �صاحبت عمر
القانون الد�ستوري الأمريكي ،وحتى بعد �أن ح�سمها القانون ،مبنح
هذه الفئات «حقوقها».
الدين يف النقا�ش ال�سيا�سي العام
ويُعترب هذا الف�صل تطبيق ًّيا على الأ�س�س املبدئية والأ�سئلة التي
تناولها الكاتب يف الف�صل الأول من الكتاب؛ فهو يتناول فيه حمتوى
اجل��دل ال��دائ��ر يف املجتمع الأم��ري �ك��ي ،مبختلف دوائ ��ره ،القانونية
وال�سيا�سية والفكرية...وغريها ،حول هذه الق�ضايا.
وقد حَ مَل الف�صل الثاين من الكتاب عنوان «الأطروحات الدينية
يف النقا�ش ال�سيا�سي ال�ع��ام» ،وفيه ي�ستنتج �أن��ه باعتبار الأط��روح��ات
م�سموحا بها فقط ،بل من
الدينية ق�ضية �أخالق �سيا�سية ،ف�إ َّنه لي�س
ً
املهم -كذلك� -أن ُتعر�ض ،حتى ميكن اختبارها يف النقا�ش ال�سيا�سي
العام.
وي �ت �ن��اول ال �ك��ات��ب ه ��ذه ال �ن �ق��ا� �ش��ات يف ر�ؤى ع ��دد م ��ن امل�ف�ك��ري��ن
الأمريكيني ،واختار يف هذا الإطار �أطروحات اث َنينْ من �أهم امل�ساهمني
يف النقا�ش ح��ول ال��دور املنا�سب �أخ�لاق� ًّي��ا للدين يف ال�سيا�سة؛ هما:

كنت غرين وال��ت ،وج��ون راول��ز .وي�ق��ول �إن كليهما داف��ع ع��ن موقف
و�صفه ب�أنه �أقل مواءمة للتعبري عن الأطروحات الدينية يف النقا�ش
ال�سيا�سي العام من املوقف الذي دافع هو عنه يف هذا الكتاب.
وي �ب�ِّي�نِّ ب�ي�ري ��س�ب��بَ ع��دم ات�ف��اق��ه م��ع م��وق��ف غ��ري��ن وال ��ت ،وج��ون
راول��ز؛ حيث يدافع كل منهما عن موقف �أق��ل م��واءم��ة للتعبري عن
الأط��روح��ات الدينية يف النقا�ش ال�سيا�سي ال�ع��ام م��ن امل��وق��ف ال��ذي
ي��داف��ع عنه مايكل ب�يري .وت�ط��رح ق�ضية الإج�ه��ا���ض �إ�شكالية كربى
ف�ي�م��ا يتعلق ب��اجل��ان��ب الأخ�ل�اق��ي ح��ول ق�ضية دور ال��دي��ن يف ر�سم
الت�شريعات ،وحتديد احل��دود واملحرمات داخ��ل املجتمع الأمريكي؛
فبالرغم من �أ َّن الإجها�ض ،قد يراه البع�ض حرية �شخ�صية؛ �إال �أ َّنه
مُرتبط ب�أمر قد يحد من اندفاعة ه�ؤالء يف �إقناع املجتمع مبا يرونه.
فالإجها�ض قد يعني �إزهاق روح �إن�سان �آخر ،وهو اجلنني ،وهو �أمر
�أي �إزه��اق روح �إن�سان �آخ��ر -متعارف على �أن��ه �أم��ر ال أ�خ�لاق��ي ،وهوما يثري ق�ضية �أخرى ي�س ّميها الكاتب بالأطروحات الدينية املتعلقة
بقيمة الإن�سان؛ فكيف يتم التعامل يف ق�ضية ،تت�ضارب فيها قيمة
طر َفينْ كالهما يتمتع ب�صفة الإن�سانية.
ق�ضية �أخ��رى �أث��اره��ا غ��ري��ن وال��ت يف ه��ذا ال�سياق ،وه��ي املتعلقة
بالتناق�ضات التي تقع �أح�ي��ا ًن��ا ب�ين حقوق ط��ر َف�ْي نْ مت�ساو َيينْ  ،وهي
�أن امل�شرع الأمريكي ال��ذي يتم انتخابه ،من املفرت�ض �أن��ه ميثل كل
جمهور ناخبيه �أم��ام ال��دول��ة ،وي�سعى لتحقيق م�صاحلهم ،وبالتايل
فقد يواجه و�ض ًعا �صع ًبا لكن يُفرت�ض عليه �أن يعاجله ،وهو تناق�ض
م �ط��ال��ب ن��اخ�ب�ي��ه م �ن��ه .ف �ه��و ق��د ي �ك��ون م�ن�ت�خ� ًب��ا م��ن جم �م��وع��ة من
الق�ساو�سة الذين يرف�ضون ال�شذوذ اجلن�سي ويحرمون الإجها�ض من
زاوية دينية ،وقد يكون من بني جمهور ناخبيه � ً
أي�ضا ،بع�ض ال�شواذ
واملنحرفني اجتماع ًّيا و�أخالق ًّيا.
الدين كقاعدة للخيار ال�سيا�سي
الف�صل ال�ث��ال��ث م��ن ال�ك�ت��اب ح�م��ل ع �ن��وان «الأط ��روح ��ات الدينية
كقاعدة للخيار ال�سيا�سي» ،وم َّيز فيه الكاتب بني نو َعينْ �أ�سا�س َّيينْ من
الطرح الديني فيما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري.
الطرح الأول -وفق الكاتب -هو طرح ديني خا�ص بقيمة الإن�سان.
والثاين :طرح ديني يتعلق بخريية الب�شر.
ثم طرح فكرة مفادها �أنه بتب ّني خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية
ال �� �س �ل��وك ال �ب �� �ش��ري ،ي���س�ت�ط�ي��ع امل��واط �ن��ون وامل �� �ش � ّرع��ون وامل��وظ �ف��ون
الر�سميون الآخ��رون االعتماد على ط��رح ديني مفاده �أن كل الب�شر،
ولي�س جمرد بع�ضهم (مثل البي�ض الذين لهم �أولوية و�أف�ضلية داخل
املجتمع الأمريكي) ،مقد�سون حتى و�إن مل يوجد ،يف نظرهم ،طرح
علماين مقنع يدعم القول �إن كل الب�شر مقد�سون.

وينقل ال�ك��ات��ب ع��ن املفكر رون��ال��د دروك ��ن� ،أن��ه على ال��رغ��م م��ن �أن
م�صطلح «م�ق��د���س» ،غ��ال� ًب��ا م��ا ي�ستعمل مبعنى «ت��أل�ي�ه��ي»؛ ف�ه��و غري
م�ستعمل ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ع�ل��ى ال ��دوام؛ ح�ي��ث مي�ك��ن -م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره-
ا�ستعمال امل�صطلح «مقد�س» � ً
أي�ضا مبعنى غري ديني� ،أي علماين.
ثم يحاول الكاتب �أن يربهن على �أن��ه عند القيام باختيار �سيا�سي
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أخ�لاق �ي��ات ال �� �س �ل��وك ال �ب �� �ش��ري؛ ال ي �ج��وز ل�ل�م��واط�ن�ين
وامل�ش ّرعني واملوظفني الر�سميني الآخرين االعتماد على طرح ديني يف
ما يتعلق مبتطلبات م�صلحة النا�س� ،أو ما يطلق عليه الكاتب م�صطلح
«خري الب�شر»� ،إال �إذا كان هناك ،يف نظرهم ،طرح علماين مقنع ي�صل
�إىل النتيجة نف�سها التي و�صل �إليه الطرح الديني ب�ش�أن تلك املتطلبات.
ويقول بريي �إ َّن اخلالف ال�سيا�سي الراهن يف الواليات املتحدة ،حول
�أخالقية ال�سلوك اجلن�سي املثلي ،ال��ذي يوجد يف �صلب النقا�ش حول
وجوب �أو عدم وجوب االعرتاف القانوين بالزواج املثلي �أو على الأقل
مينح القانون الزيجات املثلية نوعًا من املركز القانوين امل�شابه للزواج
هو �إطار �أ�سا�سي للنقا�ش حول الدور ال�صحيح للدين يف ال�سيا�سة.
و ُي���ش�ير ال�ك��ات��ب �إىل �أن��ه ا�ستعمل ه��ذا اخل�ل�اف ل�ك��ي ي�ب�ّيانّ ال�ط��رح
الأ�سا�سي الذي يرمي �إليه من وراء كتابة هذا الف�صل ،وهو �أنه بتب ِّني
خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري؛ حيث ال يجوز
للم�ش ّرعني �أو الآخ��ري��ن االع�ت�م��اد ع�ل��ى ط��رح دي�ن��ي �إال �أن ي���ص��ل ،يف
نظرهم ،طرح علماين مقنع �إىل النتيجة نف�سها ب�ش�أن متطلبات حتقيق
م�صلحة املواطنني.
كما ي�شرح بريي يف الف�صل الثالث � ً
أي�ضا ،ق�ضية �أن �أي طرح �-سواء
�أك��ان دينيًّا �أم علمانيًّا -يق�ضي ب ��أن ك��ل ال�سلوك اجلن�سي املثلي ،هو
�سلوك غري �أخالقي يتعلق يف الأ�سا�س مبتطلبات امل�صلحة العامة.
وحول �س�ؤال :هل هناك طرح علماين مقنع ب�أن كل ال�سلوك اجلن�سي
املثلي �سلوك غري �أخ�لاق��ي؟ يجيب الكاتب ب�يري ب�أنه من خ�لال ما
طرحه الفيل�سوف جون فيني�س ،الذي حاول �أن ي�ضع قاعد ًة �أخالقية
علمانية ،يدعم من خاللها املعتقد الديني التقليدي الذي مفاده �أن
كل �سلوك جن�سي مثلي ،حتى ذل��ك ال�سلوك اجلن�سي املثلي ال��ذي هو
ج��زء وتعبري عن عالقة دائمة وغ�ير تعددية لـ»حب ويف» ،هو �سلوك
غري �أخالقي.
وم��ن َث � َّم ي�ق��ول ب�يري �إن��ه ال يجب االع�ت�م��اد على ال�ط��رح الديني،
ب�أ َّن ك َّل �سلوك من هذا القبيل هو �سلوك غري �أخالقي كقاعدة خليار
ً
مفرو�ضا بقوة
�سيا�سي ،ناهيك عن �أن يكون خيا ًرا �سيا�س ًّيا ق�سريًّا� ،أي
القانون على املواطنني.
لقد و�ضع هذا الكتاب من يقف بني كل الذين ال ي�ؤمنون بالدين
من جهة ،وعدد من امل�ؤمنني من جهة �أخرى ،كثرياً من غري امل�ؤمنني
ب��ال��دي��ن يف م��وق��ف ي��ري��دون ف�ي��ه تهمي�ش دور اخل �ط��اب ال��دي �ن��ي يف
النقا�ش ال�سيا�سي العام ،وه��ؤالء هم املخاطبون الأ�سا�سيون يف طرح
م�سموحا
بريي ،خا�صة يف الف�صل الثاين والذي مفاده �أنه لي�س فقط
ً
ب��ه ،بل من املهم �أن تعر�ض الأط��روح��ات الدينية املتعلقة ب�أخالقية
ال�سلوك الب�شري يف النقا�ش ال�سيا�سي العام.
�أما غري امل�ؤمنني بالدين ،فهم � ً
أي�ضا املخاطبون الأ�سا�سيون يف طرح
ب�يري ال��ذي مفاده �أن��ه يف تب ّني خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية
ال�سلوك الب�شري ،ي�ستطيع امل�ش ّرعون والآخ��رون االعتماد على طرح
ديني مفاده �أن كل الب�شر مقد�سون حتى لو مل يوجد طرح علماين
مقنع ي�ساند االدعاء حول قدا�سة الب�شر.
وامل�ؤمنون امل�سيحيون هم املخاطبون الأ�سا�سيون ،يف طرح بريي،
ال��ذي مفاده �أن يف تب ّني اخليار ال�سيا�سي املتعلق ب�أخالقية ال�سلوك
الب�شري ،خا�صة اخل�ي��ار ال�سيا�سي الق�سري ،ينبغي على امل�ش ّرعني
والآخرين �أن يعتمدوا على طرح ديني يتعلق مبتطلبات راحة الإن�سان
�إال �إذا تو�صل ط��رح علماين �إىل النتيجة نف�سها التي تو�صل �إليها
الطرح الديني فيما يتعلق بهذه املتطلبات.
.............................
 الكتاب« :الدين يف ال�سيا�سة :جوانب د�ستورية و�أخالقية». امل�ؤلف :مايكل بريي. ترجمة :عربي ميقاري. النا�شر :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،بريوت.2014 ، -عدد ال�صفحات� 220 :صفحة.
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مقــــال

�شوال  1436هـ  -يوليو 2015م

«ال�سيا�سة الدينية والدول العلمانية «م�صـــر

عماد البحراين
ِ�ض ْمن �سل�سلة «عامل املعرفة» -التي ُي�صدرها ب�شكل �شهري املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت ،منذ العام 1978م�َ -صدَر يف �شهر
يونيو 2014م كتاب ُمرتجم من الإجنليزية �إىل العربية بعنوان «ال�سيا�سة الدينية والدول العلمانية :م�صر والهند والواليات املتحدة» ،ل�سكوت هيبارد،
وقد �صدر يف العام 2010م عن جامعة مرييالند الأمريكية ،وعنوانه الأ�صليReligious Politics & Secular States: Egypt,( :
 ..)India, and the United Statesويتناول الكتاب عملية الظهور املجدد لل�سيا�سة الدينية يف �سياق ثالثة جمتمعات علمانية على نحو
ظاهري؛ هي :م�صر ،الهند ،الواليات املتحدة الأمريكية.
تعك�س -ب�شكل وا�ضح -التحول من العلمانية �إىل ال�سيا�سة الدينية؛ ففي احلالة امل�صرية
و َي َرى امل�ؤلف �أ َّن احلاالت الثالث التي �أوردها يف درا�سته ُ
م َّهدتْ الأفكار الع�صرية يف حقبة ُحكم جمال عبدالنا�صر الطري َق لتف�سري معا�صر للإ�سالم� .أما يف مدة حكم خلفائه �-أنور ال�سادات وح�سني مبارك-
فقد ات�سم اخلطاب ال�سيا�سي بتف�سري ُمتز ِّمت للإ�سالم مت�أثراً باخلطاب الديني يف ال�سعودية ..وباملثل؛ فقد ا�ستبدلتْ الأعراف ال�شمولية للقومية
الهندية التي م َّيزت الفرتة الزمنية ما بعد اال�ستقالل النماذج الأكرث توكيداً و�شوفينية للقومية الهندو�سية؛ مما �أدى لزيادة �أعمال العنف �ضد
الأقليات الدينية .وعلى نحو م�شابه ،ف�إ َّن ُ�صعود اليمني الديني داخل الواليات املتحدة الأمريكية م َّيز التقلي�ص الأيديولوجي داخل احلياة العامة
الأمريكية ،وو�ضع حدًّا للإجماع العلماين يف الفرتة الزمنية التي �أعقبت احلرب العاملية الثانية (1945-1939م).
الكتاب �إىل مقدمة و�سبعة ف�صول وخامتة؛
وق�سم امل�ؤلف
َ
َّ
حيث ت�ط� َّرق يف مقدمة ال�ك�ت��اب -ال�ت��ي حملت ا��س��م «�إع��ادة
التفكري يف الدولة العلمانية»� -إىل التح ُّول الأيديولوجي
ال ��ذي م � َّي��ز ك�ل�ا م��ن احل� ��االت ال �ث�ل�اث م��و� �ض��ع ال��درا� �س��ة،
والت�أكيد على التف�سريات املختلفة للدين ،وكيف �أر�شدت
ال� ��ر�ؤى املختلفة للمجتمع� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال���ض��وء
على املوقف املغاير للنخب بالدولة نحو املفاهيم والأفكار
الرجعية لل�سيا�سة الدينية ،وت�أثريها يف �أوجه اجلدل حول
كيفية تعريف الأمة.
الف�صل الأول -وعنوانه «�إعادة تف�سري ال�سيا�سة الدينية
احلديثة» -يبحث يف الفرتة الزمينة التي �أعقبتْ احلرب
العاملية الثانية ،والتوجه الليربايل العلماين لهذه الدول؛
حيث ي��ؤك��د ال�سرد التاريخي ل�ل�أح��داث االرت �ب��اط م��ا بني
��س�ي��ا��س��ة ال��دول��ة جت ��اه ال��دي��ن ،وال �� �ص �ع��ود امل �ق��اب��ل للنظام
العلماين و�سقوطه الح�ق�اً .وي�برز امل��ؤل��ف يف ه��ذا الف�صل
التداعيات الناجمة عن هذه ال�سيا�سات؛ حيث �أ َّدت �سيا�سة
ا�ستقطاب النخبة ل��ر�ؤي��ة حم ��دودة ل�ل��دي��ن وامل�ج�ت�م��ع �إىل
�إ�ضعاف امل�ح��اوالت ال�سابقة امل��راد بها �إق��ام��ة هوية قومية
�شمولية ،و�أ�سهم يف �إ�ضفاء ال�صبغة الطائفية على احلياة
العامة واال�ستقطاب الالحق للمجتمع.
وخل�ص امل�ؤلف �إىل �أنَّ هذه ال�سيا�سة كانت امل�سببة لل�شقاق
داخل املجتمع �ساهمت فيها االختالفات الدينية على �إر�شاد
خطوط ال�صدع للخالف ال�سيا�سي.
�أما الف�صل الثاين «�صعود العلمانية يف م�صر و�سقوطها»،
فر�صد ن�ش�أة القومية العلمانية داخ��ل م�صر حتى مرحلة
�سقوطها ،وي��رى امل�ؤلف �أنَّ ل� َّ�ب ال�صراع يف م�صر منذ �أمد
بعيد حول ما �إذا كانت الر�ؤية العلمانية للنظام االجتماعي
م�سيطرة داخل م�صر �أم هل يقوم الدين «الإ�سالم حتديداً»
ب�ح�ك��م ك��ل م��ن ال��دول��ة والأم � ��ة .ف�ف��ي ع�ه��د ع�ب��دال�ن��ا��ص��ر،
��ش� َّ�ج�ع��ت م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ��ش�ك� ً
لا خم�ت�ل�ف�اً ول�ي�برال�ي�اً من
الدين الإ�سالمي دعم ر�ؤية نظم احلكم العلمانية للقومية
العربية واال�شرتاكية .وا�ستخدم ذلك التف�سري الليربايل
للتقليد الإ�سالمي من �أجل دعم برنامج الثورة االجتماعية

8

وت���ش��وي��ه اخل���ص��وم ال�سيا�سيني ال��ذي��ن �أي ��دوا ق ��راءة �أك�ثر
�سلفية �أو حرفية للإ�سالم؛ وبالتايل وقعت هذه التف�سريات
يف الفخ املتعلق بال�صراع ال�سيا�سي والأيديولوجي ما بني
القوميني العرب وخ�صومهم داخل جماعة الإخوان امل�سلمني
واجل �م��اع��ات ال��دي�ن�ي��ة وال�سيا�سية الآخ� ��رى .وق��د ح�سمت
�سيطرة عبدالنا�صر على الدولة و�شخ�صيته الكارزمية هذ
اجلدل و�ساعدت يف غر�س ر�ؤي��ة علمانية للتنمية الوطنية
داخ��ل احلياة العامة امل�صرية يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن املن�صرم.
لكنَّ امل�شروع النا�صري تعر�ض لهزة عنيفة يف حرب يونيو
1967م ،و أ�ع��ادت هزمية م�صر من �إ�سرائيل يف هذه احلرب
تقييم املثل العليا التي قدمتها ث��ورة يوليو 1952م .وعلى
الرغم من كون الق�ضايا ال�ضمنية �سيا�سية واقت�صادية فقد
كانت لغة احلوار امل�ستخدمة دينية ،وهو ما �أدى �إىل �إحياء
اجل��دل العلماين الإ��س�لام��ي ،وك��ان��ت النتيجة تخلي خلف
عبدالنا�صر� ،أن��ور ال���س��ادات ع��ن اخل�ي��ار العلماين مل�صلحة
�إ�سالم �سلفي مت�أثر باململكة العربية ال�سعودية ،خ�صو�صاً
بعد ث��ورة الت�صحيح التي قام بها ال�سادات يف مايو 1971م
�ضد مراكز القوى يف الدولة امل�صرية .و�سعى ال�سادات �إىل
ا�ستقطاب ال��ر�ؤي��ة الإ��س�لام�ي��ة وا�ستخدامها لبناء قاعدة
جديدة ل�سلطته ،وا�ستوجبت هذه الإ�سرتاتيجية الدخو َل
يف حتالفات م��ع �أول�ئ��ك ال��ذي��ن عار�ضوا نظام عبدالنا�صر
�سابقاً ،ويف مقدمتهم :جماعة الإخ ��وان امل�سلمني ،وكبار
م�ل�اك الأرا� �ض��ي وب�ع����ض ال��زع�م��اء ال �ع��رب .ك�م��ا ر َّك ��ز نظام
ال���س��ادات ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال��دي��ن امل�ح��اف��ظ ملجابهة الي�سار
ال�سيا�سي ،وحتريك امل�شاعر ال�شعبية ت�أييداً ل�سلطة الدولة.
لقد �شكلت هذه ال�سيا�سات منعطفاً بارزاً يف التاريخ امل�صري
املعا�صر ،كونها انف�صا ًال رئي�سياً عن الإرث النا�صري وتخلياً
عن التوجه العلماين الذي اتبعته ثورة 1952م.
ويف ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث م��ن ال �ك �ت��اب ،ي�ب�ح��ث امل ��ؤل��ف يف ما
�أ�سماه «�أ�سلمة ال�سيا�سة امل�صرية»؛ حيث يتناول التبعات
ال�ت��ي ظ�ه��رت ع�ل��ى الأم ��د ال�ب�ع�ي��د نتيجة لل�سيا�سات التي
و�ضعها الرئي�س ال�سادات؛ حيث يرى امل�ؤلف �أنَّ عبدالنا�صر

�شجع ق�ي��ام ر�ؤي ��ة م�ت�ح��ررة ل�ل�إ��س�لام ،يف ح�ين �أن��ه -وحت��ت
َّ
حكم ال���س��ادات� -أ��ص�ب��ح ه�ن��اك تف�سري �أك�ثر رجعية للدين
الإ�سالمي ،و�صاحب ذلك ر�ؤية حمدودة للحياة االجتماعية
�ساهمت يف تهمي�ش الأقلية امل�سيحية القبطية داخل م�صر
وت���ش��وي��ه العلمانية وت��ر��س�ي��ب رد ف�ع��ل عنيف ��ض��د التقدم
امل�ج�ت�م�ع��ي ال ��ذي �أم �ن��ه وج ��ود امل � ��ر�أة .وي �ع��زو امل ��ؤل��ف �سبب
ه��ذا التحول �إىل ت�أثري ال�سعودية على ال�سيا�سة امل�صرية
بعد نك�سة يونيو 1967م ،كما يرجع �سببه �أي�ضاً �إىل عدم
ق��درة ال���س��ادات وم��ن ب�ع��ده ح�سني م�ب��ارك ع�ل��ى ال�سيطرة
على القوى التي �أطلق لها الدولة امل�صرية العنان مطلع
ال�سبعينيات� .إال �أن نظام مبارك كان �أكرث متيزاً فيما يتعلق
مبنظوره جتاه الدين ،فلم يقم مطلقاً مبعار�ضة مركزية
الإ�سالم داخل احلياة العامة امل�صرية بل �سعى �إىل ت�صوير
نف�سه �أنه املدافع الأ�صلي عن املعتقد الديني داخل املجتمع
امل���ص��ري ،ك�م��ا حت��ال��ف يف ف�ت�رة الت�سعينيات م��ع امل�ؤ�س�سة
ال��دي�ن�ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة؛ مم��ا �أدى لتوطيد التف�سري الرجعي
للإ�سالم داخل م�ؤ�س�سات الدولة امل�صرية.
و� ِ��ض � ْم��ن حم ��اوالت ��ه مل �ج��اب �ه��ة ال �ت �ح��دي الأي��دي��ول��وج��ي
للحركات الإ�سالمية ،فقد منح نظام مبارك درج��ة عالية
م��ن اال�ستقاللية ل��رج��ال ال��دي��ن ال��ذي��ن اختلفت ر�ؤي�ت�ه��م
للمجتمع ب�شكل ب�سيط مقارنة بر�ؤية املعار�ضة الإ�سالمية،
وك��ان��ت النتيجة بيئة ثقافية حميطة مت خاللها الهجوم
ع�ل��ى احل��ري��ة ال�ف�ك��ري��ة وق �ط��اع��ات ال���س�ك��ان م��ن الأق �ل �ي��ات
والتعبري اخلالق عن الر�أي مب�صادقة ر�سمية.
ويف الف�صل الرابع من الكتاب «�صعود العلمانية الهندية
و�سقوطها»ُ ،يناق�ش امل�ؤلف عوامل �صعود و�سقوط العلمانية
ال�ه�ن��دي��ة ال �ت��ي �أ��س���س�ه��ا ن �ه��رو يف �أع �ق��اب ا��س�ت�ق�لال ال�ه�ن��د.
وي��ذك��ر �أنَّ �إح ��دى اخل�صائ�ص امل��رك��زي��ة ل�ه��ذه احل��ال��ة هو
الأ�سلوب ال��ذي اتبعته التف�سريات املختلفة للدين لإر�شاد
الر�ؤى املتناف�سة لل�سيا�سة والأمة من زاوية تاريخية .وكان
ذل��ك وا��ض�ح�اً يف ال �ت��وت��رات ال�ت��ي ح��دث��ت م��ا ب�ين التف�سري
ال���ش�م��ويل ل�ل�ه��وي��ة ال�ه�ن��دي��ة ال ��ذي ن��ا��ص��ره و�أي� ��ده امل�ه��امت��ا
غاندي والقومية الهندو�سية الق�صرية جلماعة را�شرتيا
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والهند والواليات املتحدة» ..ل�سكوت هيبارد
��س��وامي���س��اف�ي��ك � �س��ان��غ ( ،)RSSوامل �ن �ظ �م��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
الأخ� ��رى؛ ح�ي��ث ج��� َّ�س��د ك��ل م�ن�ظ��ور ت�ف���س�يراً خمتلفاً على
نحو جوهري للتقليد الهندو�سي ور�ؤي��ة خمتلفة للنظام
االجتماعي؛ فقد نظر غاندي �إىل الت�سامح وعدم ا�ستخدام
ال�ع�ن��ف ع�ل��ى �أن��ه �صفة حم��وري��ة للهندو�سية ،وك��ان ذل��ك
هو الأ�سا�س ال��ذي ُبينت عليه ر�ؤيته ال�شمولية للمجتمع
الهندي .وو�ضع نهرو القومية العلمانية بناء على تلك
الأفكار ،رغم اختالف توجهاته الدينية مع غاندي .ومع
ذل��ك ،فقد �أ َّي��د كالهما منح ع�ضوية االن�ضمام �إىل الأمة
جلميع م��ن يعي�شون داخ��ل ح��دود �أرا� �ض��ي ال��دول��ة .ومن
جانب �آخ��ر ،رف�ضتْ جماعة را�شرتيا �سوامي�سافيك �سانغ
مفهوم غ��ان��دي ع��ن التقليد الهندو�سي ور�ؤي�ت��ه ال�شاملة
للأمة .وبناء على املنظور ال��ذي اتخذته اجلماعة ،كانت
الهندو�سية بحاجة �إىل �إع ��ادة �إ�صالحها وت�شكيلها لكي
ت�صبح تقليدا م�ت���ش��ددا وح��ازم��ا ووح��دوي��ا .وب��امل�ث��ل؛ ق��ام
�أع �� �ض��اء را� �ش�تري��ا ��س��وامي���س��اف�ي��ك ��س��ان��غ وامل�ن�ظ�م��ات التي
ظهرت فيما بعد بت�أييد قومية عرقية اقت�صرت ع�ضويتها
ع�ل��ى ال�ه�ن��دو���س .و��ش�ك�ل��ت ه��ذه االخ �ت�لاف��ات ح��ول ال��دي��ن
واملجتمع خطوط ال�صدع داخ��ل ال�سيا�سة الهندية لفرتة
طويلة من القرن الع�شرين.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن االل� �ت ��زام ال �� �ش��دي��د حل ��زب امل ��ؤمت��ر
امل�ه�ي�م��ن ت��اري�خ�ي��ا -ب�ن�ظ��ام �سيا�سي ع�ل�م��اين ومعار�ضتهللطائفة الهندو�سية يف �أثناء عهد نهرو ،فقد تغيرَّ ذلك
يف �أعقاب ف�ترة ال�ط��وارئ منذ ع��ام 1977م .ويف �أثناء هذه
الفرتة� ،سعت �أنديرا غاندي -ثم ابنها راجيف الحقاً� -إىل
ا�ستقطاب خطاب القومية الهندو�سية؛ باعتباره �أ�سا�سا
للح�شد ال���ش�ع�ب��ي ،وك ��ان ذل��ك وا� �ض �ح �اً يف الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
االنتخابية للحزب التي اعتمدت على الأغلبية يف فرتة
الثمانينيات من القرن املا�ضي؛ حيث ا�ستغلت اخلوف من
انف�صال الأقليات واجنذبت �إىل هوية دينية من �أجل ح�شد
ال��دع��م �ضمن امل�صوتني الهندو�س داخ��ل احل��زام الهندي
وه��ي منطقة املتحدثني باللغة الهندية يف �شمال وو�سط
ال�ه�ن��د .ويحمل امل ��ؤل��ف ك�لا م��ن �أن��دي��را غ��ان��دي وراج�ي��ف
غاندي م�س�ؤولية التخلي عن الر�ؤية العلمانية للقومية
الهندية ب�سبب الت�سيي�س للدين ال��ذي م��ور���س م��ن قبل
ن�شطاء حزب امل�ؤمتر.
ال �ف �� �ص��ل اخل��ام ����س م ��ن ال �ك �ت��اب ح �م��ل ع� �ن ��وان «غ��ر���س
الطائفية يف ال�سيا�سة الهندية» ،وفيه يحلل امل�ؤلف النهج
ال ��ذي ات�ب�ع��ه ح��زب امل ��ؤمت��ر وت�لاع�ب��ه بال�سيا�سة الدينية
وعواقب هذه ال�سيا�سة؛ حيث �أدت �إىل تبعات غري متعمدة
�أ�سهمت يف تقلي�ص فائدته على الأم��د الطويل واعتربت
عملية اغ�ت�ي��ال �أن��دي��را غ��ان��دي ع��ام 1984م م��ن �أب ��رز هذه
الآث � ��ار� .إ� �ض��اف��ة �إىل ن���ش��أة ال �ت��وت��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وتطبيع
القومية الهندو�سية واتخاذها خطابا �أيديولوجيا .وكانت
فكرة الهندوتفا -االنتماء ال�شديد ملبادئ الهندو�سية -قد
�شهدت تراجعاً منذ اغتيال املهامتا غاندي على يد �أحد
املتطرفني الهندو�س عام 1948م .وقد ا�ستفاد حزب بهارتيا
ج��ان��ات��ا ( )BJpال��وط�ن��ي الهندو�سي وعنا�صر �أخ��رى يف
ج�م��اع��ات ال�سانغ ب��اري�ف��ار م��ن ه��ذا ال�ت�ح��ول ،ال��ذي �ساهم
ب�شكل م�ؤثر يف ال�صعود املفاجئ وال�سريع للحزب يف مطلع
الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
يف الف�صل ال�ساد�س وعنوانه «�صعود العلمانية الأمريكية
و�سقوطها» يفح�ص امل ��ؤل��ف اجت��اه��ات مماثلة يف ال�سياق

امل�ت�ع�ل��ق ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف �أن
التاريخ الأمريكي يعد م�شبعا بالأمثلة التي تو�ضح التمييز
ال��دي�ن��ي وال ��ر�ؤى امل�سيحية للقومية الأم��ري�ك�ي��ة ،ويعك�س
هذا حقيقة �أن القوميات الأمريكية مت�أ�صلة يف الروايات
الدينية ،على الرغم من كونها تعر�ض توجهات متناف�سة.
وق��د اعتمد ال��دي��ن امل��دين يف �أم��ري�ك��ا يف �أوج ازده ��اره على
ت�ف���س�ير غ�ي�ر ط��ائ �ف��ي ل�ل�ع�ق�ي��دة امل���س�ي�ح�ي��ة وم �ت��واف��ق مع
التقليد العلماين لأمريكا .ومع ذلك ،فقد كانت القومية
الدينية ال�ضيقة وغالبا ال�شوفينية �أي�ضا خا�صية �شائعة
يف التجربة الأم��ري�ك�ي��ة ،ويرتبط ه��ذا التف�سري للقومية
الأمريكية بتف�سري رجعي للتقليد امل�سيحي وفهم حمدود
للهوية الأمريكية.
ول �ع��ب امل �� �س ��ؤول��ون يف ال ��دول ��ة دورا م �ه � ًّم��ا يف ت�سهيل
ن�ش�أة ر�ؤي��ة حم��ددة للدين واملجتمع على ح�ساب البديل
ال �ل �ي�برايل ،وك ��ان ه��ذا وا��ض�ح��ا يف ف�ت�رة رئ��ا��س��ة ري�ت���ش��ارد
نيك�سون الذي ا�ستخدم �سيا�سة دينية خلف �ستار واه كجزء
م��ن ح�م�لات��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة ع��ام��ي 1972 -1968م .وك��ان��ت
ال�سيا�سة الثقافية التي اتبعها نيك�سون ج��زءا من اجلهد
الأك�ث�ر ت��و��س�ع��ا ب�غ��ر���ض �إح� ��داث ��ص��دع يف حت��ال��ف االت�ف��اق
اجل��دي��د للحزب ال��دمي�ق��راط��ي وجتميع �أغلبية حمافظة
جديدة من خالل التقرب �إىل املواطنني اجلنوبيني البي�ض
م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال �ك��ادح��ة .واع �ت �م��دت ه ��ذه الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
االنتخابية للح�صول على الأغلبية على خليط من الدين
وال��وط�ن�ي��ة وال �ع��رق؛ م��ن �أج��ل منا�شدة جمهور الناخبني
الدميقراطيني على نحو تقليدي ،ومن خالل و�ضع غ�شاوة
على الدين والقومية وحتويلهما �إىل «فكرة �أمريكا» غري
املتبلورة� ،سعت �إ�سرتاتيجيات احل��زب اجلمهوري لو�صم
الأع��راف الليربالية والأقليات وال��ر�أي املعار�ض على �أنهم
غري وطنيني ،كما اعتزمت �أي�ضا ا�ستخدام الدين والق�ضايا
الثقافية لكي حتل حمل االعتبارات االقت�صادية باعتبارها

�أ�سا�سا يف عملية الت�صويت �ضمن الأمريكيني من الطبقة
الكادحة.
الف�صل ال�سابع والأخري من الكتاب عنونه امل�ؤلف با�سم
«القومية الدينية يف ع�صر ريجان-بو�ش» ،وفيه يركز على
ال�سيا�سة الطائفية و�سيا�سة الأغ�ل�ب�ي��ة ال�ت��ي م�ي��زت ه��ذه
احلقبة؛ فقد �أ�سهم الدعم املمنوح من النخب الرئي�سية
بالدولة منذ عهد رونالد ريجان وحتى جورج بو�ش االبن
يف رف��ع احل �ظ��وظ ال�سيا�سية ل�ل�أف�ك��ار ال��دي�ن�ي��ة الرجعية
وم�ؤيديها .ومثل جناح �إ�سرتاتيجية الأغلبية التي و�ضعها
نيك�سون يف متهيد ال�ط��ري��ق ل �ث��ورة ري �ج��ان يف ثمانينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي و�أر�� �ش ��دت احل �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ل�ح��زب
اجلمهوري يف العقود التالية.
و�أ َّدتْ ه��ذه ال�سيا�سة �إىل ح��دوث ان�ق���س��ام��ات ب�ين م�ب��د�أ
القومية الذي يج�سد �أ�صول العقد االجتماعي للجمهورية
الأم��ري�ك�ي��ة ،والقومية امل�سيحية للتقليد الربوت�ستانتي.
وجت�سدت تلك التوترات ما بني املفاهيم والأفكار ال�شمولية
وامل �ح��دودة لكل م��ن العقيدة والأم��ة يف احل��روب الثقافية
التي دارت يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ومل تكن ال�سيا�سة
الدينية التي �شكلت هذا الع�صر ا�ستجابة من قبل قطاعات
ال�سكان التقليديني للحداثة العلمانية ،ولكنها عك�ستْ
�أي�ضا اجلهد امل�ستمر ال��ذي قام به امل�س�ؤولون ال�سيا�سيون
ال�ستقطاب الناخبني الأمريكيني مل�صلحة مكا�سب حزبية.
وبنا ًء على هذا ال�سياق ،اتخذ االنق�سام الليربايل املحافظ
يف �أمريكا دالئل دينية قوية ،حيث ا�ستح�ضر ن�شطاء احلزب
اجلمهوري الدين املحافظ متخذين �شعار اهلل والوطن.
وعلى الرغم من ذل��ك وفيما ي�شبه احلالة الهندية ،فقد
ن�ت��ج ع��ن ال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي ��ص��اح�ب��ت ه��ذه الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
زوالها .وتبدو النجاحات الرئا�سية التي حققها بو�ش االبن
يف العامني  2000و2004م تربيراً للتحول الديني من جانب
حزبه ،ولكنها �أدت يف نهاية املطاف �إىل جتاوز خطري؛ حيث
�سعت �إدارة بو�ش مت�أثرة بانت�صارات انتخابية ويقني ديني
م�ضلل ل��و��ض��ع جم�م��وع��ة م��ن ال�سيا�سات منها ��ش��ن ح��رب
فا�شلة على �أفغان�ستان والعراق ثبت �أنها كارثية لكل من
احلزب والأمة على حد �سواء؛ وبالتايل مثل انتخاب باراك
�أوب��ام��ا �سنة 2008م رف�ضا لإدارة ب��و���ش و�سيا�ساته وع��ودة
�إىل ر�ؤي��ة �أك�ثر و�سطية لكل من الدين وال�سيا�سة� .إال �أنَّ
امل�ؤلف يعتقد �أن قدرة �إدارة �أوباما على �إبطال �إرث القومية
امل�سيحية و�إع��ادة �أمريكا �إىل ج��ذوره��ا التنويرية ه��و �أم��ر
بعيد امل �ن��ال .وم��ع ذل��ك ف�ه��و ي�ظ��ل حت��دي��ا رئي�سيا .وي��رى
�أن ن�شر املزيد من قيم الت�سامح �أم��ر ��ض��روري للم�صلحة
العامة املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي الأمريكي ويعد �شرطا
�أ�سا�سيا ل��ر�أب ال�صدع واالنق�سامات االجتماعية العميقة
التي حدثت على مدار حروب الثقافة يف العقود املا�ضية.
.............................
 الكتاب« :ال�سيا�سة الدينية وال��دول العلمانية (م�صروالهند والواليات املتحدة)».
 ت�أليف� :سكوت هيبارد. الرتجمة :الأمري �سامح ُكرمي. النا�شر :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،دولة الكويت2014 ،م.
 عدد ال�صفحات.415:imadalbahrani@gmail.com
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تغريبة بني هالل الكربى «ال�شامية الأ�صلية»
حميد احلجري
تغريبة بني هالل� ..سرية �شعبية حتكي هجرة هذه القبيلة العربية من جند �إىل بالد املغرب العربي .ومادتها الأ�سا�سية روايات �شفوية تنوقلت
عرب قرون ،وا�شرتك يف �صياغتها رواة متعددون ،فاعتورتها تغيريات كبرية جدا مل تبق من �أ�صلها التاريخي �سوى �أطياف باهتة .وعلى الرغم من
فقدانها قيمتها التاريخية ،ال تزال لها قيمة كبرية يف �إ�ضاءة �سيكولوجية اجلماعة وهويتها احل�ضارية.
وقد �صدرتْ منها ن�سخة جديدة عن من�شورات اجلمل يف  2014يف � 622صفحة من احلجم الكبري ،دون حتقيق للأ�سف ال�شديد ،ودون �أدنى �إ�شارة �إىل
الن�سخة �أو املخطوطة التي اعتمدت يف �إ�صدارها .بل �إ َّنها مل ت�شتمل حتى على فهر�س لف�صول التغريبة ،وخلت من عالمات الرتقيم كلها -تقري ًبا-
با�ستثناء النقطة التي ت�أتي على فرتات متباعدة .و�إذا كنا نلتم�س العذر ملثل هذه الإ�صدارات غري املحققة يف بدايات القرن الع�شرين ،ل�شح املوارد
املالية وندرة الكفاءات العلمية ،ف�إنها غري مقبولة يف منت�صف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين .فالباحثون املتخ�ص�صون يف الأدب العربي
مبختلف فروعه  -كرث ،وال �أح�سب �أن الو�صول �إليهم �أو التعاقد معهم ع�سري على النا�شر اجلاد.و�أول م�شكالت هذه الن�سخة غري املحققة �أنها تت�ألف من
واح��د وع�شرين ج��ز ًءا (اجل��زء يف التغريبة يناظر الف�صل
يف �أي كتاب �آخ��ر) ،بينما كتب على �صفحتها الأوىل �أنها
ت�شتمل على �ستة وع�شرين ج��ز ًءا .وه��و خط�أ مل تقع فيه
حتى الن�سخة غري املحققة من التغريبة التي �صدرت يف
بدايات الربع الأخري من القرن املا�ضي -على �أقل تقدير-
عن مطبعة الأندل�س يف بريوت ،والتي تفوقت على الن�سخة
احلالية باحتوائها على فهر�س ب�أجزاء التغريبة ،وبخلوها
من كثري من الأخطاء الطباعية التي وقعت فيها الن�سخة
احلديثة ،و�إن كانت القدمية ال تخلو � ً
أي�ضا من الأخطاء
الطباعية والإمالئية.
وم�شكلة �أخرى تقع فيها الن�سخة احلديثة وت�سلم منها
الن�سخة القدمية ،وه��ي �أنَّ الأج��زاء تقطع قبل انتهائها،
وينقل ما تبقى من اجل��زء املقطوع �إىل اجل��زء التايل .بل
�إنه يف عدة موا�ضع انتهى اجلزء يف منت�صف ق�صيدة ،وبد�أ
اجلزء التايل بتكملة الق�صيدة ،على نحو ال يتنا�سب �أبدًا مع
طريقة توزيع الأجزاء التي كانت تطبع م�ستقل ًة يف ال�سابق
كما يظهر من ن�سخة مطبعة ب�يروت ،وال يتنا�سب كذلك
مع اخت�صا�ص كل جزء بعنوان يت�ضمن �أبرز الأحداث التي
ي�شتمل عليها.
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ك �ت��اب��ة ال �� �ش �ع��ر امل ��رب ��ع ب �ط��ري �ق��ة ال ت��راع��ي
خ�صو�صيته ويظهر فيها ك�أنه فقرة نرثية .وال�شعر املربع
هو ما يبنى على مقاطع ،يتكون كل منها من �أربعة �أ�شطر:
ت��أت��ي ال�ث�لاث��ة الأوىل بقافية م�شرتكة ،ويقفلها ال�شطر
ال��راب��ع بقافية تخالف قافية الأ��ش�ط��ر ال�ث�لاث��ة ،وت��واف��ق
قافية قفالت املقاطع الأخ��رى .وهو م�أخذ طباعي �سلمت
منه الن�سخة القدمية � ً
أي�ضا.
ومبقارنة �سريعة بني الن�سختني ،يظهر �أنَّ حمتواهما
تقري ًبا متطابق مع بع�ض الزيادات والنواق�ص يف العبارات
ويف بع�ض ال�ق�ط��ع ال���ش�ع��ري��ة ،وم�ع�ظ��م االخ �ت�لاف��ات تكون
بالزيادة يف الن�سخة القدمية.
و�إذا جت ��اوزن ��ا ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات -وغ�ي�ره ��ا مم��ا يت�صل
بتحقيق الكتاب وطباعته -ودلفنا �إىل التغريبة نف�سها،
�أل�ف�ي�ن��ا �أنف�سنا ب���ص��دد ح�ك��اي��ة �شعبية مت�ع��ن يف امل�ب��ال�غ��ات،
على نحو يجعلها �أقرب �إىل عامل اخليال والأ�سطورة ،و�إن
كانت تت�أ�س�س على جذور واقعية .وال نبعد عن ال�صواب �إذا
قلنا �إن تلك املبالغات ال تعك�س جم�دًا يقبع وراءه��ا بقدر
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ما تعك�س �أوها ًما باملجد نا�شئة عن �ضيق �أفق وانغالق على
الذات .بل هي -ب�شكل �أو ب�آخر� -إعادة �إنتاج -على م�ستوى
الأدب ال�شفهي -ل�ت��اري��خ ال�ف�ت��وح��ات ال�ع��رب�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة
ال�ت��ي �أ�سقطت ع��رو���شً ��ا ك�ب�رى ،واكت�سحت �شعو ًبا ع��دي��د ًة،
وب���س�ط��ت ن �ف��وذه��ا ع�ل��ى م���س��اح��ات ��ش��ا��س�ع��ة م��ن ح���ض��ارات
العامل الو�سيط ،ولكنها �سرعان ما وقعت يف �أفخاخ الفنت
الداخلية ،فرتاجعت اخلطوات الكبرية التي خطتها على
ط��ري��ق اك�ت���س��اب امل �ع��ارف الإن���س��ان�ي��ة ال �ك�برى وت�ط��وي��ره��ا،
وانكف�أت على نف�سها جترت معارفها الذاتية التي حتفظ
لها �شعورها امل��وه��وم بالفرادة والتميز .وحتكي التغريبة
هجرة قبائل بني هالل من جند -بفعل القحط واملجاعة-
�إىل ب�لاد امل�غ��رب ال�ع��رب��ي م��رورا ب��ال�ع��راق وال���ش��ام وم�صر،
م�ب�رز ًة ال�ب�ط��والت/امل�ع�ج��زات ال�ت��ي يجرتحها �أم ��راء بني
هالل وفر�سانهم ،وانت�صاراتهم العظيمة على خ�صومهم
م��ن �أم� ��راء امل�ن��اط��ق ال �ت��ي ي�ع�برون�ه��ا وال�ق�ب��ائ��ل وال���ش�ع��وب
ال �ت��ي ت�ق�ط�ن�ه��ا .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن الأح � ��داث التف�صيلية
الكثرية جدا ،تخ�ضع التغريبة لهيكل عام واحد :ينزل بنو
ه�لال ب��أع��داد غفرية ج �دًا ب�إقليم م��ا ،فين�صبون خيامهم
وم�ضاربهم ،ويطلقون �إبلهم و�أنعامهم على مراعيه ،فيفزع
��س�ك��ان ذل��ك الإق �ل �ي��م ،وي�ت�ن��ادى �أم� ��را�ؤه �إىل ت �ب��ادل ال��ر�أي
وامل�شورة ،وي�ستقر ر�أيهم على مواجهة بني هالل ب�أمرين
ال ثالث لهما� :إما �أن يدفعوا الع�شر من �أموالهم و�أنعامهم
ون�سائهم ،وينعموا بالرعي واال�ستقرار ،و إ�م��ا احل��رب .وال
ي�ك��ون لأم ��راء بني ه�لال وفر�سانهم –بعد ت��داول ال��ر�أي
وامل�شورة� -سوى خيار احل��رب ،التي إ�م��ا �أن تكون مواجهة
مبا�شرة يح�سمونها ب�سيوفهم وبطوالتهم العجائبية ،و�إما
�أن جتمع بني احليلة واملواجهة املبا�شرة .ومعظم احليل
التي حت�سم امل�ع��ارك �إمن��ا ي�ضطلع بها الفار�س ال�صنديد
�أبو زيد الهاليل ذو الب�شرة ال�سمراء ،وال تقل يف ت�أثريها
العجائبي ومفارقتها ل�ل��واق��ع ع��ن ب�ط��والت ال���ص��دام على
�أر�� ��ض امل �ع��رك��ة .وم ��ن ت�ل��ك احل �ي��ل :ا��س�ت�خ��دام��ه ال�ب�ن��ج يف
تخدير اخل���ص��وم ،وا�ستخدامه حجر املغناطي�س يف ك�سر
الأقفال ،وتغيري هيئته بحيث تكون ب�شرته بي�ضاء ناعمة
كاحلرير ،و�إجادته جميع اللهجات الأجنبية ،وغري ذلك.
وت�ن�ت�ه��ي امل�ع��رك��ة ب��ان�ت���ص��ار ��س��اح��ق لبني ه�ل�ال ،يتوجونه
بتعيني �أمري على ذلك الإقليم يكون تاب ًعا للأمري العربي:
ح�سن الهاليل �سلطان بني هالل.

ه��ذا الإط��ار ال�سردي العام يحكم تقري ًبا جميع �أح��داث
ه�ج��رة بني ه�لال يف جزئها امل�شرقي :اجل��زي��رة العربية،
وال�شام ،وم�صر.
ويف اجلزء املغربي من التغريبة :تون�س و�أقاليم املغرب
العربي الأخرى ،يبقى الهيكل العام ال�سابق حا�ض ًرا تقري ًبا
كما هو� ،إال �أنه بعد انت�صار بني هالل ف�إنهم ي�ستولون على
الإقليم وين�صبون �أنف�سهم حكامه والقائمني على �ش�ؤونه.
ويف اجل ��زء امل �غ��رب��ي ،ب�ع��د �أن ا��س�ت�ق��ر ب�ن��و ه�ل�ال وت��رب��ع
�أم ��را�ؤه ��م ع�ل��ى ع��رو���ش امل ��دن والأق��ال �ي��م امل�غ��رب�ي��ة ،ت�سلك
ال���س�يرة منعطفًا م�ف��اج� ًئ��ا يتمثل يف االق�ت�ت��ال ب�ين �أم��راء
ب�ن��ي ه�ل�ال ،وت�ن��ازع�ه��م ع�ل��ى الأم� ��وال وال�ن���س��اء وامل��راع��ي،
وت ��أخ��ذ ال��ده���ش��ة ال �ق��ارئ حل�ج��م اخل �ي��ان��ات ال �ت��ي ارتكبها
�أم��راء بني ه�لال بع�ضهم �ضد بع�ض ،وال�ت��ي �أ��س�ف��رت عن
مقتل قياداتهم :الأمري ح�سن ،والأمري �أبي زيد ،والأمري
دياب ،ومقتل العديد من �أبنائهم� ،إما غيل ًة بحيل متنوعة،
و�إما بطرق ب�شعة .ومل يقت�صر العرب على خيانة بع�ضهم
ً
بع�ضا يف �صراعاتهم وحروبهم الداخلية ،بل �إنهم خانوا
� ً
أي�ضا غريهم من امللوك الذي �آووا بع�ض الهاربني منهم،
و�أح�سنوا �إليهم.
� ...إنَّ اجلزء املغربي من تغريبة بني هالل خمتلف �إىل
حد بعيد عن اجلزء امل�شرقي ،فبينما يت�أ�س�س اجلزء امل�شرقي
على �إب ��راز اجل��وان��ب امل�شرقة ل�ه��ذه القبيلة ال�ع��رب�ي��ة ،من
خالل �سل�سلة من الوقائع العجائبية التي تدخل يف عداد
الأ�ساطري ،يربز اجلزء املغربي �أوج ًها مظلمة كثرية لأمراء
بني ه�لال :كظلم الرعية ،والتناف�س املحموم على امل��وارد
والن�ساء ،واللجوء �إىل الغدر يف ح�سم ال�صراعات ،من خالل
�سل�سلة من الوقائع ال تخلو هي الأخرى من العجائبية.
و�إذا كان الأدب ال�شعبي ميثل -فيما ميثل -خزان القيم
الثقافية التي تعتد بها اجلماعة ،ف�إن القارئ ليتعجب كيف
ي�سجل ال�ع��رب على �أنف�سهم ه��ذا ال�ك��م الكبري م��ن وقائع
ريا
الغدر واخليانة يف �إطار �سرية �شعبية خيالية ال تبايل كث ً
مب��دى واق�ع�ي��ة الأح� ��داث ال�ت��ي ت�سوقها� ،أمل ي�ك��ن ب��إم�ك��ان
ال��راوي �-أو احلكواتي ال��ذي ا�ضطلع ب��ال��دور الأ�سا�سي يف
�صياغة ه��ذه ال�سرية� -أن يحذف تلك الوقائع امل�شينة �أو
يخفف من ب�شاعتها على �أقل تقدير؟
� ...إنَّ الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال���س��ؤال تقت�ضي منا نظرتني:
الأوىل تاريخية ،والثانية �سيكولوجية.
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 ..املخيال اجلمعي و�سمات الهوية احل�ضارية
وعلى امل�ستوى التاريخي ،يبدو لنا اجل��زء املغربي من
التغريبة �أكرث ات�صا ًال بوقائع التاريخ من اجلزء امل�شرقي،
يف �إط ��اره ال�ع��ام ال يف �أح��داث��ه التف�صيلية .ف�ه�ج��رات بني
ه�ل�ال م��ن جن��د �إىل ال� �ع ��راق وال �� �ش��ام وم �� �ص��ر مت��ت على
فرتات زمنية طويلة ،وحركتها دوافع اقت�صادية و�سيا�سية
متعددة وم�ت��داخ�ل��ة .بينما ارتبطت هجرتهم �إىل تون�س
بحادثة تاريخية معروفة ،وهي ا�ستقالل املعز بن بادي�س
ال���ص�ن�ه��اج��ي ال�ب�رب��ري (454-398ه � � � �ـ) ح��اك��م ت��ون����س عن
اخل�لاف��ة ال�ف��اط�م�ي��ة و�إع�ل�ان��ه ال ��والء للخليفة العبا�سي
يف ب�غ��داد ،مما �أغ�ضب اخلليفة الفاطمي امل�ستن�صر باهلل
(427-487ه�ـ) و�أثار حنقه ال�شديد .وقد كان بنو هالل يف
تلك الأثناء ي�ستقرون يف �صعيد م�صر يف الق�سم ال�شرقي
من النيل حتت �إمرة اخلليفة الفاطمي الذي فر�ض عليهم
�إق��ام��ة ج�بري��ة وم�ن�ع�ه��م م��ن ع �ب��ور ال�ن�ي��ل ب��اجت��اه امل�غ��رب
العربي .وبدافع االنتقام من حاكم تون�س املعز بن بادي�س،
��ش�ج��ع اخل�ل�ي�ف��ة ال�ف��اط�م��ي ق�ب��ائ��ل ب�ن��ي ه�ل�ال ع�ل��ى ع�ب��ور
النيل باجتاه تون�س واجلزائر...وغريها من بالد املغرب،
وحماربة قبائل �صنهاجة وزناتة وغريها من قبائل الرببر
ال�ت��ي ك��ان��ت حت�ك��م ال���ش�م��ال الإف��ري �ق��ي .وع�ل��ى ال��رغ��م من
الفروقات الكبرية جدًّا بني التاريخ الر�سمي وتغريبة بني
هالل يف ت�صوير هذه احلقبة ،ف�إننا ال نعدم �صالت -و�إن
كانت واهية -بينهما ،كما يرى �أحد الباحثني املتخ�ص�صني
يف التغريبة ،الذي يقرر �أن «اجلزء الأدبي ال�شعبي املدون
يقرتب من وقائع التاريخ يف خمتلف النواحي يف �أ�سباب
ال�ه�ج��رة اجل�م��اع�ي��ة ،ويف ال���ش�خ��و���ص ال��رئ�ي���س�ي��ة ،فمعظم
قادة التحالف الهاليل مذكورون يف التاريخ ،ثم يف وجهة
اً
�شمال ثم غر ًبا نحو ب�لاد امل�غ��ارب» ،بينما اجلزء
الهجرة
ال�شرقي م��ن التغريبة «يبتعد ع��ن احلقيقة التاريخية،
حينما يقدم لنا مدنًا عربية ذات �سيادة م�ستقلة ،يحكمها
ي �ه��ود ون �� �ص��ارى وجم��و���س ل�ه��ا ارت �ب��اط��ات روح �ي��ة ق��وي��ة،
وعمق ديني ممتد خ��ارج ال�ب�لاد العربية ،وعر�ضت علينا
مم ��ا و�أق��وا ًم��ا جم��اوري��ن ب�لاد ال�ع��رب م��ر بهم بنو هالل
�أ ً
وح��ارب��وه��م وف�ت�ح��وا ب�ل�اده��م ،وك� ��أن امل�ه��اج��ر ال �ه�لايل يف
منت�صف القرن احلادي ع�شر قد حل حمل الفاحت العربي
امل�سلم يف القرن ال�سابع».
وب���س�ب��ب اجل ��ذر ال��واق �ع��ي ال ��ذي ي�ت��أ��س����س ع�ل�ي��ه اجل��زء
امل �غ��رب��ي م��ن ال �ت �غ��ري �ب��ة ،ظ �ه��رت ت �ل��ك اجل ��وان ��ب امل�ظ�ل�م��ة
املتعلقة -يف معظمها -بال�صراع املرير بني �أمراء بني هالل
يف تناف�سهم على ال�سلطة يف موطن ا�ستقرارهم اجلديد.
وه��ي ج��وان��ب ال يخلو منها �أي ت��اري��خ فعلي لأي �أم��ة من
الأمم� .أم��ا اجل��ان��ب ال�سيكولوجي املرتبط بهذه امل�س�ألة،
فيعود �إىل العمى الأخالقي النا�شئ عن متركز جماعة من
اجلماعات ح��ول نف�سها ،وانغالقه على ذاتها يف مواجهة
الآخ ��ر امل�خ�ت�ل��ف ،وه��ي �سمة �شبه ع��ام��ة يف �سيكولوجيات
معظم اجل�م��اع��ات� ،إال �أن�ه��ا �أك�ث�ر ح��د ًة يف اجل�م��اع��ات ذات
النزعات الدينية �أو القومية ،ويف اجلماعات البدائية التي
مل ت��أخ��ذ بن�صيب واف��ر م��ن التعليم كما ه��و ��ش��أن قبائل
بني ه�لال .ويف �سياق نف�سي كهذا -حيث الآخ��ر املختلف
ال قيمة ل��ه -ال ت�أبه «ال��ذات» بنظرة «الآخ��ر» �إليها ،بقدر
ما تعنى بنظرتها �إىل نف�سها؛ فتعمد -بطريقة ال واعية-
�إىل ت�ضخيم �أفعالها املت�صلة مبفاهيمها للمجد كالكرم
وال���ش�ج��اع��ة وال �� �ش��دة و��س�ع��ة احل�ي�ل��ة وغ�ي�ره��ا ،وال يهمها
مطلقًا �إذا بدرت منها �سلوكيات قد ينتقدها الآخر كالغدر

واخل�ي��ان��ة .ف� ً
ضال ع��ن �أن اخليانة �إذا ك��ان��ت موجهة �ضد
اخل�صم ،وت��ؤدي �إىل انت�صار ال��ذات ،ف�إمنا هي حمل فخر
وتبجيل .لذلك احتفظت التغريبة ببع�ض تلك اجلوانب
ال�سلبية يف �صراعها مع نف�سها ومع الآخر املختلف.
ول��و ع��دن��ا �إىل ال�ت��اري��خ ال��ر��س�م��ي ،ل��وج��دن��ا اب��ن خلدون
وقد انتقد -على نحو الذع -هجرات بني هالل �إىل م�صر
وال�شمال الأفريقي ،التي عملت -كما يرى -على تخريب
�أوج��ه احل�ضارة التي كانت قائمة فيها ،يف �سياق انتقاده
ل�ل�ع��رب ب�شكل ع ��ام« :وان �ظ��ر �إىل م��ا م�ل�ك��وه (�أي ال�ع��رب)
وتغلبوا عليه من الأوط��ان من لدن اخلليقة كيف تقو�ض
عمرانه ،و�أقفر �ساكنه ،وبدلت الأر���ض فيه غري الأر���ض:
فاليمن ق��راره��م خ��راب� ،إال قلي ً
ال م��ن الأم���ص��ار ،وع��راق
العرب كذلك قد خرب عمرانه ال��ذي كان للفر�س �أجمع،
وال�شام لهذا العهد كذلك .و�إفريقية واملغرب ملا جاز �إليها
بنو هالل وبنو �سليم منذ �أول املائة اخلام�سة ،ومتر�سوا
بها لثالثمائة وخم�سني من ال�سنني قد حلق بها وع��ادت
ب�سائطه خراباً كلها ،بعد �أن كان ما بني ال�سودان والبحر
الرومي كله عمراناً ت�شهد بذلك �آث��ار العمران فيه من
املعامل ومتاثيل البناء و�شواهد القرى وامل��در .و�إذا كان
بع�ض الكتاب يرى �أن تغريبة بني هالل -وهي جمموع
الروايات ال�شفوية التي احتفظت بها الذاكرة اجلمعية-
ق��د �سعت �إىل �إب��راز جانب البطولة امللحمية املوهومة
على ح�ساب احلقيقة التاريخية ،ف�إننا نرى �أن التغريبة
نف�سها ت�شف ب�شكل وا�ضح عن تلك النزعة التخريبية
التي حتدث عنها ابن خلدون ،فكل ما فيها من �أحداث
�إمن ��ا ي ��دور ع�ل��ى احل ��روب وال �� �ص��راع��ات� :إم ��ا م��ع الآخ��ر
املختلف ،و�إما بني مكونات الذات نف�سها ،وال نلم�س فيها
�أي �أثر من �آثار التفاعل مع احل�ضارات القائمة يف تلك
الأق��ال�ي��م ،يف �أي ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب احل���ض��ارة املختلفة
كالبناء والإعمار والعلوم واملعارف واحلرف وال�صناعات.

و�إذا ك��ان ال�ع��رب امل�ه��اج��رون م��ن بني ه�لال مل يعنوا
ب��ال �ع �ل��وم وامل � �ع� ��ارف -ك �م ��ا ت �ع �ك ����س ال �ت �غ��ري �ب��ة -ف ��إن �ه��م
ا�صطحبوا معهم على طول خط الرحلة علمهم الوحيد
الذي ورثوه عن �أ�سالفهم وهو ال�شعر الذي يحتل -على
وج ��ه ال �ت �ق��ري��ب -ن���ص��ف ال�ت�غ��ري�ب��ة م��ن ح�ي��ث احل���ض��ور
الن�صي ،فكل �شخ�صيات التغريبة ينظمون ال�شعر ،وما
من موقف مير ب�أحدهم �إال ينظم فيه �أبياتًا ،وت�تراوح
الأبيات بني املقطوعات والق�صائد الطوال ،وكلها متزج
ب�ين اللغة الف�صحى واللهجات العامية ،ب��ل ه��ي �أق��رب
�إىل الأخ �ي�رة ،ع�ل��ى ن�ح��و يجعل منها واح ��د ًة م��ن �أق��دم
ن�صو�ص ال�شعر ال�شعبي التي و�صلت �إل�ي�ن��ا .وق��د نظم
�شعراء التغريبة على بحور :الطويل ،والوافر ،والرجز،
والكامل .و�أبرزها و�أكرثها تكرا ًرا الطويل .وهذا البحر
يعرف يف ال�شعر ال�شعبي با�سم «البحر الهاليل» ،ويبدو
�أن ح�ضوره الكبري يف تغريبة بني هالل هو �سبب هذه
الت�سمية .وقد جاءت بع�ض الق�صائد مربعة على جمزوء
الرجز �أو جمزوء املتدارك.
وق�صائد التغريبة �ساذجة من الناحية الفنية ،ولي�ست
�أك�ثر من نظم ل�ل�أح��داث التي مير بها �أبطال التغريبة،
وكلها �-إال فيما ن��در -ت�ستفتح ب��ذك��ر ال��دم��وع ،و�إن كان
ال�سياق ال ينا�سب الدموع مطلقًا ،على نحو يجعل من هذه
ملمحا �أ�سلوبيا �أ�سا�سيا يدفع �إىل الت�سا�ؤل:
االفتتاحية
ً
�أت�شري هذه الدموع يف م�ستهل كل ق�صيدة �إىل معاناة بني
هالل يف هجراتهم املتوالية �أم ت�شري �إىل منط عربي را�سخ
يف التفكري وهو البكاء والتباكي على الأطالل؟
و�إذا كانت الق�صائد قد مزجت بني الف�صحى والعامية
م��ع تغليب ل�ل�أخ�يرة ،ف ��إن ال�ف�ق��رات النرثية مزجت بني
الف�صحى والعامية ،مع تغليب للأوىل.
ول �غ��ة ال�ت�غ��ري�ب��ة ال �ن�ثري��ة خ�ف�ي�ف��ة ل�ط�ي�ف��ة ،م�سجوعة
بطريقة �سائغة ،حت�سن التعبري عن مق�صودها ،في�ست�شعر
ال�ق��ارئ ما تعرب عنه من �سياقات خمتلفة .ففي املعارك
حت�ضر �أهوال املعارك واملبارزات ،وتنطق �شجاعة الأمراء
وال�ف��ر��س��ان .ويف الق�صور ت�برز مظاهر النعيم وال��رف��اه،
وي�صرخ جمال الأم�ي�رات واجل��واري .وب�شكل ع��ام ،ينتقل
ق��ارئ الفقرات النرثية من جو �إىل �آخ��ر ب�سال�سة كبرية
وجمال �آ�سر.
وتعتمد الفقرات النرثية على كم كبري من الرتاكيب
واملجازات التي تتكرر كما هي يف ال�سياقات املت�شابهة ،ففي
�سياق املعركة حت�ضر نف�س ال�ع�ب��ارات ،ويف �سياق احل��وار
وت�ب��ادل امل���ش��ورة ت�برز نف�س ال�تراك�ي��ب ،ويف �سياق و�صف
الق�صور واجل ��واري تظهر نف�س اجل�م��ل وامل �ج��ازات ،مما
يجعل منها ع��د ًة تعبريية ج��اه��زة ي�ستدعيها ال ��راوي �أو
احلكواتي وفقًا ملتطلبات ال�سياقات التي يعرب عنها.
وتدفعنا هذه ال�صيغ اجلاهزة املكررة على نحو مبالغ
فيه �إىل ال�ت���س��ا�ؤل خ�ت��ا ًم��ا� :أت�ك��ون ه��ذه ال�ت�ك��رارات جمرد
�سمة �أ�سلوبية تطبع الأدب ال�شعبي يف خمتلف مناذجه �أم
�أنها م�ؤ�شر بالغ الداللة على رتابة العقل العربي الذي
�ألغى خ�صو�صيات الرواة املجهولني الكرث الذين �أ�سهموا
يف كتابة هذه ال�سرية اجلمعية ،والذين بقيت -على الرغم
من عملية التنميط اجلمعي -بع�ض �آثار من هنا وهناك
ت�شري �إىل تعددهم؟
sulafalfekr@gmail.com
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مقــــال
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نهاية احلداثــــــ

حممد العجمي
د�أبت الفل�سفة الأوروبية انطالقا من نيت�شه على توجيه �سهامها �إىل احلداثة ،فال يكاد يوجد فيل�سوف غربي بعيد نهاية احلربني العامليتني �إال وطعن
يف احلداثة يف وجه من الوجوه ،بل الأمر �أ�سبق من ذلك �إذا طالعنا حقوال �أخرى غري الفل�سفة؛ كالعمارة والفنون والأدب ،حتى غدا مو�ضوع احلداثة
وما بعد احلداثة �أحد �أهم امل�شاكل الفل�سفية بالقرن الع�شرين والقرن احلايل .وي�أتي كتاب فاتيمو هذا الذي نحن ب�صدده والذي ن�شره بالإيطالية
�ﻷ ول مرة يف 1985؛ يف �إطار نقد احلداثة نقدا فل�سفيا �صرفا ،وبالرغم من �أنه لي�س الأول يف جماله؛ �إال �أن اجلديد الذي فيه هو يف ت�سليط �أفكار
نيت�شه وهايدغر على ت�أويلية غادامر لزعزعة �أية ميتافيزيقيا ميكن �أن ت�ستند �إليها �أية �أيديولوجيا م�ستقبلية ،وهنا ي�ضع فاتيمو حده اجلوهري بني
احلداثة وما بعد احلداثة؛ وهو ما يدور حوله معظم كتابه؛ �أي يف وجود الأيديولوجيا .مرحلة ما بعد احلداثة هي مرحلة موت الأيديولوج ّيات .وال
يعني ذلك � ّأن فاتيمو ينادي بالإجهاز على امليتافيزيقيا� ،إذ يعرتف ب�أال �أحد ي�ستطيع �أن يفعل ذلك ،وذلك عندما يقول م�ست�شهدا بهايدغر« :لي�ست
امليتافيزيقيا �شيئا ن�ستطيع و�ضعه جانبا كر�أي ،وال ميكن تركها خلف الأكتاف كمذهب انتهى الإميان به؛ �إ ّنها �شيء يبقى فينا ك�آثار مر�ض �أو ك�أمل
نركن �إليه� .إ ّنها �شيء نتعافى منه ،نركن �إليه ،ير�سل لنا� ».ص 199وهنا يتحدث حتديدا عن امليتافيزيقيا ال�سيالة التي فقدت تكتالتها و�صالبتها مع
كتعاف من احلداثة املحكومة بامليتافيزيقيا التي
الإعالن النيت�شوي ال�شهري عن موت الإله ،ويف نف�س الوقت لب فكرة فاتيمو وت�صوره ملا بعد احلداثة
ٍ
ت�أ�س�ست عليها كل الأيديولوجيات التي �سامت الإن�سان خمتلف �أنواع العذاب والهوان.
كتاب “نهاية احلداثة” كتاب فل�سفي وا�ضح ج ًدا
ت�أثر م�ؤلفه بالفل�سفة الأملانية ،وت�أتي �أهم ّيته يف ظل
االن�شغال الغربي مبو�ضوع م�ستقبل امل�سيحية ،و�أي
ع�لاق��ة ممكنة يف امل�ستقبل ميكن التفكري فيها بني
ال��دي��ن وال�ع�ل�م�ن��ة يف ظ��ل ان�ح���س��ار احلقيقة كمعطى
��ص�ل��ب ،وع ��ودة ال��دي��ن ك�م�ك� ّون �أ��س��ا��س��ي يف املجتمعات
امل �ع��ا� �ص��رة ،وت �ن��ام��ي م��ا ب ��ات ي �ع��رف ب��الأن �ط��ول��وج �ي��ا
ال�ن��اع�م��ة يف ح �ق��ول ال�ف�ل���س�ف��ة .ي �ع��زز ه ��ذه الأه �م �ي��ة؛
ال�ث�ق��ل ال ��ذي ي�ح�ظ��ى ب��ه ج �ي��اين ف��ات�ي�م��و ك��واح��د من
ف�لا��س�ف��ة ق�ل�ي�ل�ين ج ��دا ا��س�ت�ط��اع��وا �أن ي �خ��رج��وا من
ال�ق��اع��ة الأك��ادمي �ي��ة ليحظوا بح�ضور ع��امل��ي م��دف��وع
باهتمام ع��ال ج � ًدا بالفل�سفة الأمل��ان� ّي��ة التي م��ا زال��ت
ه��ي ال��راف��د الأ�سا�سي مليتافيزيقيا ج��دي��دة للإن�سان
باتت احلاجة �إليها ملحة ج��دا يف ظل ف�شل م�شاريع
احل��داث��ة يف فهم الإن���س��ان .وب��ال��رغ��م م��ن �أنّ م�شروع
ف��ات�ي�م��و ل�ي����س ك��ام�لا �إذ ال ي��ر��س��م ول ��و م �ع��امل ع��ام��ة
لآل� �ي ��ات ال �ت �ع��ايف م ��ن احل� ��داث� ��ة؛ وه� ��و يف ذل� ��ك م�ث��ل
ه��اي��دغ��ر؛ ب��ل وم�ث��ل معظم ��ش� ّراح ه��اي��دغ��ر ،غ�ير �أ ّن��ه
ي�سبح مع تفكّره وجتربته اخلا�صة مع ن�صو�ص نيت�شه
وهايدغر ليقرعنا وي�ضعنا �أم��ام ف�شل احلداثة .كما
لو �أنّ فاتيمو يريد من قرائه �أن يعي�شوا؛ كما يفعل
هو؛ اللحظة التي تف�صلهم عما بعد احلداثة .فهو ال
ينفك يلفت انتباهنا �إىل التدمري الذي حلق الإن�سان
جراء التقنية التي ا�ستولت عليه متاما ،فدمرت فنّه
و�شعره و�سحبت الب�ساط من حتت �أي �أنرثوبولوجيا
مي�ك��ن �أن جت�ي��ب ع��ن ال �� �س ��ؤال ع��ن م��اه� ّي��ة الإن �� �س��ان.
ولعلّ هذه هي الأهم ّية الكربى ورمبا الوحيدة لكتاب
نهاية احل��داث��ة ،والتي �أ�شار �إليها بقوله“ :من غري
املمكن �أن ن�أخذ النقد الهايدغري للأن�سية والإعالن
ال�ن�ي�ت���ش��وي ل�ل�ع��دم�ي��ة امل�ت�م�م��ة ع�ل��ى �أ ّن �ه �م��ا مرحلتان
�إيجابيتان لإعادة بناء فل�سفية ،وعو�ضا عن ذلك يجب
و�صفهما ك�أعرا�ض لالنحطاط وبالغا عنه� ”.ص12
�إنه ال يريد منا �أن نذهب بعي ًدا يف اعتبار اخلال�ص يف
ت�صحيح �أخطائنا املا�ضية؛ بل يف كوننا قادرين على
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التخل�ص م��ن الرغبة يف ت�صحيح تلك الأخ�ط��اء مع
اعرتافنا ب�أننا منغم�سون فيها� ،أي �أن نعي�ش ذواتنا
كما ل��و �أ ّن�ه��ا تعي�ش حلظاتها الأخ�ي�رة؛ حياة ت�ستمد
معناها من النهاية ولي�س من البداية.
ه��ذا الكتاب مهم لفهم ما بعد احلداثة وعالقتها
باللغة والتقنية والنقد ال��ذي قدمه ك��ل م��ن نيت�شه
وهايدغر للحداثة الأوروب�ي��ة ،ويعد م�ساهمة مهمة
ج��دا ح��ول �شرط م��ا بعد احل��داث��ة واجل��دل احلا�صل
ح ��ول احل��ال��ة م��ا ب �ع��د احل��داث �ي��ة .ب��ل وي �ع��د فاتيمو
رائ��دا يف حت��ري��ك ه��ذا اجل��دل ال��ذي ي�ستقطب اليوم
الكثريين؛ وخ�صو�صا م��ن ك�ت��اب وفال�سفة الي�سار.
وفاتيمو مثل كثريين م��ن فال�سفة م��ا بعد احل��رب
العاملية الثانية؛ ا�شتغل على ن�صو�ص نيت�شه وهايدغر
وال�ل��ذي��ن م��ن ن�صو�صهما ب��د�أ امل�ف�ك��رون يف االهتمام
مبو�ضوعات من قبيل م��وت الإن�سان ونهاية التاريخ
والإن �� �س��داد ال�ت��اري�خ��ي و� �ض��رورة االن �ت �ق��ال م��ن حالة
احلداثة �إىل ما بعد احلداثة .فاتيمو يرى �أنّ احلداثة
يف �أزمة ،وهو يف هذا الكتاب يحاول �أن يحقق وي�ش ّرح
مظاهر وجتليات هذه الأزم��ة يف الأن�سية والت�أويلية
والفن والأنرثوبولوجيا .الكتاب يعرب عن رغبة لدى
الكاتب يف الهروب من احلداثة والو�صول حلالة ما
بعد احلداثة؛ �أي هو لي�س مبثابة �إعالن لهذه احلالة،
فهو ي�ستعني بنيت�شه وهايدغر لالنتقال من (ما وراء
اخل�ير وال�شر) �إىل (م��ا وراء ال�ت��أوي��ل) .الكتاب يعرب
ع��ن رغ �ب��ة ل ��دى ف��ات�ي�م��و يف اك�ت���ش��اف ع��دم�ي��ة فاعلة
و�إي�ج��اب� ّي��ة ولي�ست ان���س�ح��اب� ّي��ة .االن�ت�ق��ال م��ن و�صفة
�سلب ّية ملا بعد احلداثة �إىل و�صفة �إيجاب ّية .كل ذلك
بدون اخلروج عن �إطار الفل�سفة� .إنه يندرج �ضمن نوع
من الأنطولوجيا الناعمة � Soft Ontologyأو
الفل�سفة ال�ضعيفة والتي برزت نتيجة ال�صعوبات التي
واج�ه��ت املطلق امليتافيزيقي .ه��ي �أنطولوجيا تذكر
بالتجريد احل��ا��ص��ل يف ال�ع�ل��وم الإدراك� � ّي ��ة ،م��ن قبيل
ل�غ��ات ال�برجم��ة الكائنية  .OOPمبعنى م��ا؛ منح
اللغة الثقل الأكرب يف �صناعة م�شهد ما بعد احلداثة

بعد �أن �أفرغت الفل�سفة الأورب ّية احلداثة من اجلزء
الأع�ظ��م من معناها حتت مطارق نيت�شه وهايدغر.
�إ ّن��ه ن��وع من الت�أكيد على الت�أثري الهائل للتقنية يف
�صناعة العدمية كقدر وم�صري .فنحن نعي�ش يف ع�صر
العدمية التقنوقراطية �أي العدمية التي ت�صبح الآلة
هي الرا�سمة لقدر الإن�سان.
الكتاب يحاول الو�صول �إىل جعل اخلربة الب�شرية
م�شرتكة يف �صناعة املعنى للحياة الفاقدة للمعنى من
الأ�سا�س .العدمي الذي يقر�أ كتاب فايتمو �سيمتع�ض
م��ن ك��ون الكتاب يبحث ع��ن م�ب�ررات لإع�ط��اء احلياة
معنى ،يف الوقت ال��ذي تعمل العدمية فيه على قتل
ه��ذا املعنى ،وفاتيمو هنا ي�ح��اول التوفيق ب�ين اللغة
الإ��س�م�ن�ت�ي��ة واخل �ب�رة ال�ب���ش��ري��ة ل���ص�ن��اع��ة م���ش�ه��د ما
بعد احل��داث��ة .فهو �أدخ��ل مفهوم الفكر ال�ضعيف �أو
الأنطولوجيا الناعمة ال�ضعيفة التي تقدم طريقة
ل �ت �ج��اوز امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق��ا مب �ع��اجل��ة ف�ل���س�ف�ي��ة لأم��را���ض
احلداثة وب�إعادة طرح �أ�سئلة احلقيقة يف ظل املزيد من
التج�سيد للخربة الب�شرية .ويقرتح كذلك العدمية
امل �ت �م �م��ة Accomplished Nihilism
امل�ستقاة من نيت�شه؛ حيث اعتربها فاتيمو العدمية
الن�شطة التي بلغت حد حتطيم كافة القيم العليا ومل
تعد هناك �أية قيم تتحكم يف الإن�سان �أو يعمل لأجلها
وي���س�ع��ى ل�ه��ا .ال�ع��دم�ي��ة امل�ت�م�م��ة ه��ي يف ن�ف����س ال��وق��ت
جتاوز للعدمية وا�ستعادة لثقة الإن�سان يف قدرته على
�صنع قيمه اخلا�صة به واخلالية من العدمية؛ �أي ال
تعود به �إىل العدمية .وليتحقق الو�صول �إىل ما بعد
احل��داث��ة؛ ف ��إنّ الإن���س��ان ال ي�ستطيع جت��اوز احل��داث��ة
وامليتافزيقيا �إال بقبولهما معا؛ وهذا هو فهم فاتيمو
ملفهوم التعايف  Verwindungالهايدغري .وهو
هنا يوافق ج��ان ليوتار يف �أن �شرط ما بعد احلداثة
م �ت �� �ص��ل ب��ان �ح�ل�ال ر�ؤي � ��ة ال� �ت ��اري ��خ ك ��وح ��دة م�ت���ص�ل��ة
م�ت�م��ا��س�ك��ة ،ف �ي �ق��ول“ :بينما ي� ��زداد ن �ظ��ري��ا م�ف�ه��وم
التاريخية �إ�شكالية؛ تتحلل يف املمار�سة الت�أريخية ويف
وعيها املنهجي فكرة التاريخ كم�سار �أحادي� ”.ص17
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ــــة جلاين فاتيمو
ف��ات�ي�م��و ه�ن��ا ي�ق��ول �إن م��ا ب�ع��د احل��داث��ة ل�ي����س نهاية
التاريخ ،بل هو انتقال من فل�سفة التاريخ �إىل التاريخ
ك�سرد وكخطابات.
مفهوم التفكر ال�ضعيف �أو الأنطولوجيا الناعمة
ال ��ذي �أح��دث��ه ف��ات�ي�م��و ل��و��ص��ف ميتافيزيقيا م��ا بعد
احلداثة ي�شري �إىل العدمية املرتتبة على موت فكرة
اخل��ال��ق وب��ال �ت��ايل خ�ل��و ال��واق��ع م��ن �أي ق ��وة ملزمة
با�سم القيم العليا .وي��رم��ز للتفكر ال�ضعيف �أحيانا
بالتفكيكية الإيطالية؛ ال�صطباغ الفل�سفة الإيطالية
به حتت ت�أثري فاتيمو .وقد ارتبط التفكر ال�ضعيف
ب�شكل �أ�سا�سي بالهرميونطيقا التي تطورت تاريخيا
ك �م �ح��اول��ة لإع � ��ادة ق� ��راءة الإجن� �ي ��ل ،وم ��ن ث��م لفهم
الن�صو�ص ع�م��وم��ا� ،إىل �أن حت��ول��ت �إىل �أنطولوجيا
لتف�سري الواقع برمته .فاتيمو قام بتطوير �أنطولوجيا
ت��أوي�ل�ي��ة مل��اب�ع��د احل��داث��ة حت��ت ت ��أث�ير هرميونطيقا
هايدغر وغادامير وبطبيعة احلال نيت�شه كفيل�سوف
ت ��أوي �ل��ي .فاتيمو ط�ب��ق �أف �ك��ار نيت�شه وه��اي��دغ��ر على
ت�أويلية غادامير القائل“ :الكائن الذي ميكن فهمه
ه��و لغة”� .إن مفهوم وه��ن و�ضعف ال��واق��ع مرتبط
بفكرة �إعادة والدة الكائن يف ظل م�صادر بنية التقنية
لهذا الواقع .ال�ضعف هنا لأنّ �إعادة اال�ستحواذ تف�شل
يف ظل التقنية التي تتحكم يف الكائن� ،إذ ي�صبح الكائن
��ش�ي� ًئ��ا وغ��ر��ض��ا ل�ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ،فمهما ح ��اول ال�ع��ودة
�إىل حلظة ال�صفر التي فيها �سيعيد �إدخ��ال ذات��ه يف
الواقع ب�شكل �أف�ضل؛ ف�إن التقنية ب�أدواتها و�أ�ساليب
احل�ي��اة امل�صاحبة لها حت��رف��ه ع��ن م�شروعه؛ فيعود
ف��ردا �آل�ي��ا خا�ضعا لبنى ال��واق��ع واملجتمع وغ�ير ق��ادر
تفجر فيه �إرادة حتطيم
على اخلال�ص .العدمية هنا ّ
ال�صالبة والقوة التي ت�سلّعه وت�شيئه ،ولكي ال تقتله
وتدمره هذه العدمية؛ ف�إن التفكّر ال�ضعيف �سيكون
هو البديل املطروح.
ال ميكن فهم فكرة فاتيمو عن نهاية احلداثة وفكرته
عن الفل�سفة ال�ضعيفة مبعزل عن فكرة ن�سيان الكينونة
لدى هايدغر .فكرة ن�سيان الكينونة عند هايدجر هي
هذه العدمية التي ي�سري فيها الفكر الغربي باهتمامه
وت��رك�ي��زه ع�ل��ى ال�ك��ائ��ن .ه��اي��دج��ر ي��ري��د ق�ل��ب العدمية
بنفي معرفة الكائن للكينونة ل�صالح خلق الكينونة
للكائن .فالإن�سان ه��و م��وج��ود �أوال وم��ن ه��ذا الوجود
يكت�شف كينونته؛ �أي معرفته ب�أنه كائن ،فالكينونة هنا
يف مقابل الال�شيء .املعطى ال�سابق هنا هو هذا الوجود،
وال�ف��رق ب�ين ال��وج��ود والكينونة ه��و �أنّ الأول منف�صل
عن ال��واق��ع ،وال�ث��اين هو ال��واق��ع .هايدجر هنا يقف يف
املنت�صف بني الكينونة املعطاة وبني نفي الوجود ،فهو
ينفي املعرفة ال�ت��ي تنفي ال��وج��ود ويثبت ه��ذا ال��وج��ود
ع��ن طريق �آخ��ر ه��و اللغة وامل ��وت؛ اللغة ال�سابقة على
الكينونة وامل��وت املحايث لها .عدم ّية هايدجر لي�ست
ال�ف�ق��دان التدريجي للمعنى؛ ب��ل رف����ض اعتبار املعنى
متطلبا �سابقا للكينونة .كما لو �أنّ نهاية الكائن ب�إعادته
املتكررة �إىل حلظة ال��والدة ولي�س ببلوغ املعرفة مداها
الأخ �ي�ر يف اك�ت���ش��اف ال �ك��ائ��ن ل�ك�ي�ن��ون�ت��ه .ف �ك��رة ن�سيان
الكينونة هي واح��دة من �أهم ابتكارات هايدجر لإعادة
توجيه امليتافيزيقيا باجتاه �أنطولوجيا الوجود عو�ضا

عن قتلها �أو ا�ستنزافها يف قتل الكائن .هو يرف�ض ذلك
الف�صل االنتحاري بني الكائن والكينونة ،ويدعو وبقوة
�إىل �إ��ص�لاح طريقة تفكرينا يف عالقتنا م��ع ال��وج��ود،
بحيث نكون منفتحني على الوجود ال �سالطنة وحكام
على الوجود.
ينطلق فاتيمو يف ال�ك�ت��اب م��ن ف�ك��رة �أن م��رح�ل��ة ما
بعد احلداثة هي خا�صة بالغرب ،وينعك�س ذلك يف عدم
اهتمامه بثقافة الآخر وعدم اعتبارها مدخال يف تفكيكه
للحداثة التي �أ�صبحت طابعا عاما لكل الب�شرية ،فالكل
ي�ضيف �إىل ه��ذه احل��داث��ة .ول�ك��ن ولأن فاتيمو يبعد
اجل��ان��ب ال�ث�ق��ايف م��ن تفكيكه ل�ل�ح��داث��ة ،ويكتفي فقط
بالتحليل الفل�سفي؛ ف�إن نتائجه �ستواجه حتديا كبريا
يف ظل املحتوى الثقايف الهائل ملا بعد احلداثة� .أوروبا
م��ا بعد احل��داث��ة لي�ست م�سيحية خال�صة ،وال ميكن
ر�سم ت�صور مل��ا �ستكون عليه �أوروب ��ا يف امل�ستقبل ب��دون
الأخ��ذ يف االعتبار حاجتها للعمال املهرة والعقول من
ال�شعوب الأخ ��رى ،وال��ذي��ن �سينقلون ثقافتهم معهم.
ف ��إىل �أي م��دى ت�ستطيع املجتمعات الأوروب �ي��ة جت��اوز
ما ي�صطلح عليه فاتيمو بالإحالة �إىل �آرنولد جيهلن
“ما بعد التاريخ” � ��ص ،18يف ظ��ل جم ��اورة وام�ت��زاج
أ�ف��راده��ا بثقافات قادمة من ما وراء البحار كالإ�سالم
والهنود�سية والبوذية؟ وبالرغم من �أهمية هذا الت�صور
بالن�سبة ملجتمعاتنا العربية املفرطة يف امليتافيزيقيا؛
غري �أنه من املهم �أن نلتفت �إىل مركزية العقل الأوروبي
يف اخلطابات املعا�صرة ،بحيث يجب علينا �أن نك�شف �أين
تكمن �أهمية �أطروحات فاتيمو بدون ن�سيان �أن �إنتاجه
مت�شبع باملركزية الأوروبية التي انتقدها �إدوارد �سعيد
وم�ف�ك��روا م��ا بعد الكولونيالية .ي�ق��ول �إدوارد �سعيد:
“فاحلقّ �أن عاملنا هو ع��امل من امل�شاركة ،والثقافات
املتقاطعة التي متتلك عالقاتها ونزاعاتها من الرثاء
الفتّان ما ميتلكه التاريخ الإن�ساين عينه”.

تكمن �أهمية الفهم ال��ذي يطرحه فاتيمو للفرق
بني احلداثة وما بعد احلداثة؛ بالن�سبة �إلينا كعرب؛
يف �أطروحة االنتقال من فل�سفة التاريخ �إىل �سردية
ال�ت��اري��خ؛ م��ن احلقيقة ككتلة مت�صلبة �إىل احلقيقة
ال�سيالة .عندما نتداول فيما بيننا م�صطلحات من
قبيل ال�ت�ع��ددي��ة وال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش ون�ب��ذ العنف
وم�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب؛ ف� ��إن ذل��ك ال ي�ت��أت��ى �إال يف ظل
اع �ت �ب��ار �أن ك��اف��ة �أ� �ش �ك��ال الأ� �ص��ول �ي��ات ه��ي خ�ط��اب��ات
تاريخية تفهم وفق املنهج الت�أويلي .احلديث القوي
ال��ذي يطرحه فاتيمو هنا هو حول انحالل التاريخ،
حيث غياب فل�سفة التاريخ عن الفكر وعن املمار�سة
ال�ت��أري�خ�ي��ة ت��دل دالل��ة على ان�ح�لال ال�ت��اري��خ مبعنى
ان�ق�ط��اع ال��وح��دة ف�ي��ه .ف�ت��اري��خ الأح� ��داث ال�سيا�سية
والع�سكرية وال�ت�ي��ارات الفكرية ي�صبح منف�صال عن
ت��اري��خ �أ��س��ال�ي��ب احل �ي��اة وال �ت��اري��خ الطبيعي لل�ش�ؤون
الب�شرية على حد تعبري فاتيمو �ص .20وب�شكل �أعمق
نحن حمكومون بالقراءة الأدبية للتاريخ ،وبالطابع
الأي��دي��ول��وج��ي ل�ل�ت��اري��خ ،وب��ال �ت��ايل ف�م���س��أل��ة ح�ضور
فل�سفة التاريخ يف حركة الإن�سان تنقطع يف اللحظة
التي يندمج يف التقنية والتقدم .مبعنى �أن��ه ال يعود
ق��ادرا على ر�ؤي��ة نف�سه يف م�سار ال�ت��اري��خ؛ ذل��ك �ﻷ ن��ه
م�سجون يف التطور والتجدد ال��ذي ال ينتهي .فكرة
انحالل التاريخ هي موت تلك الفكرة القائلة بوحدة
ال�ت��اري��خ ووج ��ود حم��رك ميتافيزيقي للتاريخ �إل�ي��ه،
وعو�ضا عن ذلك يكون هناك انقطاع بني هذه الر�ؤية
للتاريخ ور�ؤي�ت��ه كتواريخ منثورة متعددة الأل��وان ال
ت���س�ير وف��ق من��ط م��ا ،وغ�ي�ر خ��ا��ض�ع��ة لتحكم منطق
ثابت وقوانني م�ضبوطة وحمكمة .وبالتايل هو غري
قابل للمعرفة والتنب�ؤ� .إن انحالل التاريخ؛ كما يقرر
فاتيمو؛ هو الطابع ال��ذي مييز التاريخ املعا�صر عن
التاريخ احلديث ،حيث ما ع��ادت ال�صورة عن حتقيق
تاريخ �شامل ممكنة ،فاملعا�صرة تتميز بكرثة مراكز
ال �ت��اري��خ وال �ق��وى ال �ق��ادرة ع�ل��ى ��ص�ن��اع��ة وج �م��ع وب��ث
امل �ع �ل��وم��ة ،وغ��ال �ب��ا م��ا ت�ن�ط�ل��ق م��ن خ �ي��ارات �سيا�سية
متباينة ،ولي�س م��ن �إرادة كلية .ب��ل �إن ظ��روف قيام
أ�سا�سا يف ظل تفاوت وا�ضح يف
تاريخ �شامل غري واردة � ً
�صناعة احل��دث واختالف املراحل بني الأمم ���ص.22
وم��ن نظرة كهذه للتاريخ كمجموعة من ال�سرديات
الكربى؛ ال يعود للميتافيزيقيات الكثرية التي ت�سند
على الأ�صوليات املت�صارعة؛ ما يغذيها ،وهذا الفهم ملا
بعد احلداثة يف غاية الأهمية بالن�سبة للعامل العربي
املليء بال�صراعات.
.............................
الكتاب :نهاية احلداثة
امل�ؤلف :جاين فاتيمو
املرتجم :جنم �أبو فا�ضل
النا�شر :املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة :الأوىل
�سنة الن�شر2014 :
عدد ال�صفحات223 :
moloza@hotmail.com
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مفهوم الدولة الإ�سالمية�« ..أزمة الأ�س�س وحتمية الـــــ
ُمنى �أبو زيد
حظيت مبكانة مميزة يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر،
الكتاب حول فكرة «�إ�سالمية الدولة» ،هذه الفكرة التي
ي ُد ْور
ْ
ُ
وتبارى املفكرون والباحثون وامل�ؤرخون يف تف�صيل �أركانها ومقوماتها ،وحاولوا اكت�شاف �إمكانية حتققها ومدى تقاطعها مع
مفاهيم الدولة احلديثة.
وهذا الكتاب ُم�ساهمة يف النقا�ش الدائر حول هذه الفكرة ،وحماولة ا�ستنباط مفاهيم و�أ�صول قادرة على التكيف مع
متطلبات التحديث ال�سيا�سي ،كالبيعة والعدل واملعروف ،وتكون بدي ً
ال تاريخ ًيا عن «دولة الع�صبية» التي انتهى زمانها،
وعن الدولة احلديثة التي ن�ش�أت حتت رعاية اال�ستعمار.
والدولة الإ�سالمية  -بح�سب مفهوم امل�ؤلف  -لي�ست دولة اخلالفة ،ولي�ست دولة ال�شريعة ،و�إمنا هي «دولة الوقت»؛ �أي �أنها
�إحدى تطبيقات الدولة/الأمة يف العامل املعا�صر.
ظهرت من قبل جمموعة من الدرا�سات
وقد
ْ
دارت حول مفهوم الدولة تنازعها �أ�صحاب
التي
ْ
احل��رك��ات الإ� �س�لام �ي��ة �أو االجت� ��اه ال�ع�ل�م��اين؛
�رت يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي جم�م��وع��ة من
ف�ق��د ظ �ه� ْ
اخل �ط��اب��ات ال �ت��ي ُت �ن��ظِّ ��ر ل �ل��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة،
ومعظم هذه اخلطابات �صدر عن عدد من قادة
التيار الإ�سالمي؛ مثل :الإم��ام ح�سن البنا يف
كتابه «مذكرات الدعوة والداعية» ،واملودودي يف
كتابه «نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية» ،وعبدالقادر
عودة يف كتابه «املال واحلكم يف الإ�سالم» ،وخالد
حم�م��د خ��ال��د يف ك�ت��اب��ه «ال��دول��ة يف الإ� �س�ل�ام»،
وتقي الدين النبهاين يف كتابه «نظام الإ�سالم»،
ورا��ش��د الغنو�شي يف كتابه «احل��ري��ة العامة يف
الدولة الإ�سالمية»...وغريها من كتابات دارت
ح ��ول اع �ت �م��اد ال���ش��ري�ع��ة ،وت�ط�ب�ي��ق ��ص�ي�غ��ة من
�صيغ ال�شورى ،ك�أ�سا�س يف بناء الدولة ،واتخاذ
لقب الإمام �أو اخلليفة لرئي�س الدولة.
�أما التيار العلماين ،فقد تقوقع حول املفهوم
العلماين للدولة ،و�أ�صر على �إق�صاء الدين عن
�ساحة ال�سيا�سة .وم��ن ك�ت��اب��ات ه��ذا ال�ت�ي��ار ما
قدمه «برهان غليون» يف كتابه «نقد ال�سيا�سة:
ال��دول��ة وال��دي��ن» ،ال��ذي ر�أى � َّأن غ��اي��ة ال��دول��ة
حتقيق الهوية القومية ،وهو ما ال ين�سجم مع
طبيعة الدين ،و�إمنا يتحقق من خالل املجتمع
الذي يحدد الأه��داف ،ويبدع القيم ،و�أدى هذا
التغايل �إىل زرع عوامل الغلو الديني يف البالد
العربية ،ذلك �أن كل تطرف علماين يثري غل ًوا
دين ًّيا.
وقام �صراع بني الإ�سالميني وغريهم يف �ش�أن
�إ�سالمية الدولة ،وحاول تيار ثالث �أن يتو�سط
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن .وظ��ه��رت يف ال �ع �ق��ود ال�ث�لاث��ة
الأخ �ي�رة جم�م��وع��ة م��ن الأط ��روح ��ات النقدية
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التي ا�شتغلت على مفهوم الدولة الإ�سالمية،
وح ��اول ��ت جت� ��اوز ال �ك �ث�ير م��ن ال �ن��واق ����ص ال�ت��ي
عاناها هذا املفهوم على مدى قرن من الزمان.
ومن هذه املحاوالت �أطروحة ت�أ�صيل الأ�صول
ال �ت��ي ق��دم�ه��ا حم�م��د ع��اب��د اجل��اب��ري يف كتابه
«العقل ال�سيا�سي العربي :حمدداته وجتلياته».
�إال � َّأن ه��ذه الأط��روح��ات ال�سالفة مل حتدث
الأث ��ر امل�ت��وق��ع منها ع�ل��ى م�ستوى ال��واق��ع؛ �إذ
متمر�سا يف خندقه ،وك��ل جهة
بقي ك��ل ط��رف
ً
مت�شبثة ب�أحكامها ،ون�سقها املغلق ،وا�ستمرت
حالة ال�صراع ح��ول مفهوم �إ�سالمية ال��دول��ة،
بني الإبقاء عليه �أو التخل�ص منه.
وي� ��رى امل� ��ؤل ��ف �أن ح��ل «الإ���س�ل�ام��ي��ة» لي�س
موجو ًدا يف املا�ضي ال�سحيق للأمة ،وال يكمن
يف �إق �ن��اع العلمانيني ب ��أن يف الإ� �س�لام �سيا�سة،
�أو �إقناع الإ�سالميني مبدنية الإ��س�لام ،بل �إنه
موجود يف فقه التاريخ والفكر التاريخي.
ويعرف امل�ؤلف فقه الدولة الإ�سالمية فق ًها
ت��اري �خ � ًّي��ا ب ��أن��ه ي�ع�ن��ي �إدراك ت�ق�ل��ب م���ص�يره��ا
وقدرها يف اجلماعة الإ�سالمية منذ ظهورها
يف عهد النبي و�إىل يومنا ه��ذا ،وجعلها مرنة
يف التعامل مع ا�ستحقاقاته وتطوراته احلالية.
َّ � ...إن ه ��ذه الأط ��روح ��ة امل���س�ت�ن��دة �إىل فقه
التاريخ ،تقت�ضي �إع��ادة �صوغ مفهوم ال�شرعية
الأخالقية بالن�سبة �إىل الدولة ،وبحث مبادئها
م��ن ج��دي��د ،وه ��ذا م��ا ح��اول��ه امل ��ؤل��ف يف كتابه
املكون من �أربعة ف�صول.
 الف�صل الأول ع�ن��وان��ه «الإ���س�ل�ام و�أ� �ص��ولاحل �ك��م»؛ ت �ن��اول ف�ي��ه امل ��ؤل��ف حت��دي��د مفاهيم
ال�سيا�سة من خالل القر�آن وال�سنة ،وقراءتها
مع ما يرتبط معها من مفاهيم تتعلق بالدولة،
وي �ح��دده��ا يف ث�لاث��ة م �ف��اه �ي��م؛ ه ��ي :ال�ب�ي�ع��ة،

والعدل ،واملعروف؛ من خالل منهج يدور على
احلوار املبا�شر بني الن�ص والتاريخ.
َّ � ...إن ال�ع��ودة �إىل جتربة حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -يف ت�أ�سي�س الدولة ،ال تهدف �إىل
ال �ت �ع��رف �إىل ح�ك��م ه��ذه امل��ؤ��س���س��ة يف الإ� �س�لام
والفقهيات املرتبطة ب�ه��ا ،و�إمن��ا ال�ه��دف منها
اك �ت �� �ش��اف ه ��وي ��ة ه� ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف امل �ن �ظ��ور
الإ�سالمي اخلا�ص.
وق���د ق���ام االج��ت��م��اع ال �� �س �ي��ا� �س��ي الإ� �س�ل�ام��ي
الذي �أ�شرف عليه الر�سول -على ثالثة مبادئرئي�سة؛ وهي على التوايل :البيعة (التعاقد)،
والعدل ،واملعروف.
َّ � ...إن ال �ب �ي �ع��ة ه���ي � �ش �ك��ل �أويل ل �ل �ع�لاق��ة
ال�سيا�سية ب�ين النبي وج�م��اع��ة امل��ؤم�ن�ين التي
حتولت هي الأخ��رى �إىل جماعة �سيا�سية بعد
�أن ارتفع عددها .والتعاقد �أ�سا�س هذه العالقة
ال�سيا�سية اجل��دي��دة واملبتكرة ال�ت��ي دل عليها
لفظ البيعة.
�أم��ا «ال �ع��دل» يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،ف�ه��و ثمرة
الإ� �س�لام وقيمته املطلقة يف خمتلف جم��االت
املجتمع :الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية،
فرد ًّيا وجماع ًّيا .ويتجلى يف منظومته العقدية
وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة؛ ول �ه��ذا مل يقرتن
طلبه يف القر�آن الكرمي ب�أحكام حمددة وحوادث
عاما وكل ًّيا .ولكنه من الناحية
معينة ،بل جاء ًّ
ال�سيا�سية هو مرتبط بخربة املجتمع وجتربته
يف احلياة .ويعاين النواق�ص التي تعرتي -يف
العادة -املمار�سة الإن�سانية.
� َّأم��ا مفهوم «امل �ع��روف» يف الفكر الإ��س�لام��ي؛
فهو لي�س جمرد واجب كفائي ،يخ�ص ق ّلة من
ال�ن��ا���س ،و�إمن ��ا ل��ه م�ظ��اه��ره ال�ف� ّع��ال��ة للإن�سان
امل �� �س �ل��م يف جم� ��االت ح �ي��ات��ه ال �ت��ي ت�ت�ح�ق��ق بها
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ــــحداثة (م�ساهمة يف ت�أ�صيل احلداثة ال�سيا�سية)»
املواطنة الإيجابية يف الأمة الإ�سالمية.
وي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف -يف ث�لاث��ة ف���ص��ول ت��ال�ي��ة-
َع � ْ�ر� ��ض �أ� �ش �ك��ال ت �ن��زي��ل م��ب��ادئ «الإ� �س�لام �ي��ة»
الثالثة :البيعة ،وال�ع��دل ،وامل�ع��روف .و�أ�شكال
التكيف مع التاريخ ودرجاته من خالل ثالث
م��راح��ل ك�برى م��ن ت��اري��خ ال��دول��ة الإ�سالمية؛
وه� ��ي :دول� ��ة ال ��را�� �ش ��دي ��ن ،ودول � ��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة،
وال�ط��ور االن�ت�ق��ايل نحو ال��دول��ة/الأم��ة اب�ت��دا ًء
من مطلع الع�صر احلديث.
ففي دولة الرا�شدين ،تف َّرغ ال�صحابة وعموم
امل���س�ل�م�ين ب �ع��د وف� ��اة ال �ن �ب��ي � �-ص �ل��ى اهلل عليه
و��س�ل��م -لبناء دول�ت�ه��م ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ول �ك��ن :هل
جنحت دول��ة الرا�شدين يف �إر��س��اء من��وذج دولة
�إ� �س�لام �ي��ة ت��ام��ة الأو�� �ص���اف وك��ام �ل��ة ال���ش�ك��ل؟
يجيب امل�ؤلف :ب�أنه ال يعتقد ذلك؛ لأنها ف�شلت
يف تو�سيع جم��ال امل �ع��روف «امل���ص��ال��ح» ،و ُتظهر
اخلال�صات التالية املحدودية التاريخية لدولة
الرا�شدين:
 -1ال �ب �ح��ث ع ��ن ال� �ن� �م ��وذج :ع �ك �� �س��ت جت��رب��ة
اخل�ل�ف��اء ال��را��ش��دي��ن م��ع ه��ذا الأ� �ص��ل حريتهم
وترددهم بني �أكرث من �صيغة.
 -2م ��راع ��اة ال� ��� �ض ��رورات ال �ع �م �ل �ي��ة وق��ان��ون
نظاما مغل ًقا،
التطور :مل يكن نظام اخلالفة
ً
منفتحا
ا
ي
�سيا�س
نظاما
جامدا ،و�إمن��ا كان
وال
ً
ً
ً
ًّ
ع �ل��ى ال��ت��اري��خ؛ ل �ه��ذا مل ُي��ع��رف ع��ن اخل�ل�ف��اء
تع�صبهم �أم ��ام ال�ت��اري��خ؛ ففي ع�صرهم �أوق��ف
العمل ب�سهم امل�ؤلفة قلوبهم يف توزيع الزكاة...
وغريها ،ومل يقت�صر الأمر على هذه املظاهر،
ب ��ل جت� ��اوزه� ��ا �إىل م �ظ��اه��ر �أخ� � ��رى يف جم��ال
ال�سيا�سة.
 -3التو�سع يف الدرء واعتبار ال ُعرف� :إذ �سارع
اخللفاء �إىل اعتماد قاعدة «جواز االحتيال لدرء
احل��دود» يف مقابل التحايل لتطبيقها ،وجتلى
أ�سا�سا يف :تو�سيع مفهوم ال�شبهات،
هذا النزوع � ً
واملراعاة الكثرية للأو�ضاع والأح��وال ،والندب
املتكرر للتوبة واال�ستغفار� .إ�ضافة �إىل االحتكام
�إىل الأع � ��راف وم �ع �ه��ود ال �ع��رب يف ال�ك�ث�ير من
املجاالت احلياتية؛ الأمر الذي م َّكن ال�شريعة
الإ�سالمية من االندماج يف ع�صرها وتاريخها
(�أي الواقع).
 -4النزعة االجتماعية :من �أهم الثوابت التي
كر�ستها �سيا�سات الرا�شدين على اختالفهم،
ومت �ي��زت ب �ه��ا ق��رارات �ه��م ذات ال���ص�ل��ة ب��ال���ش��أن
االجتماعي واالق�ت���ص��ادي ،انحيازهم الوا�ضح
�إىل ال�ف�ئ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ف�ق�يرة ،وحر�صهم
على كرامة العي�ش.
� -5ضعف املعروفات :واملعروف الذي يق�صد
�را ع��ن
امل � ��ؤل� ��ف ب �ي��ان��ه يف ك �ت��اب��ه ي �خ �ت �ل��ف ك� �ث�ي ً
امل �ع��اين امل �ت��داول��ة وال��را� �س �خ��ة يف ث�ق��اف��ة عامة
امل�سلمني؛ فاملعروف عنده هو م�صلحة دائمة

دينية ودنيوية ال يحدها الزمان واملكان .وهو
و�صف الزم للن�شاط الإيجابي للإن�سان امل�سلم
على ال�صعيدين الفردي واجلماعي .واملرحلة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ر��ض�ه��ا امل ��ؤل��ف يف
الف�صل الثالث هي عن «دولة الع�صبية الإ�سالم

ال�سيا�سي ال�ت��اري�خ��ي» .وي��رى امل ��ؤل��ف �أن دول��ة
الع�صبية تامة ال�شرعية ،ومتحققة من �أو�صاف
«الإ�سالمية».
ومن �أهم النتائج التي انتهى �إليها امل�ؤلف يف
هذا الف�صل:
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 � َّإن املخا�ض التاريخي الع�سري ال��ذي تولدعنه دول��ة الع�صبية ،ه��و يف احلقيقة ت�أ�سي�س
ث��ان للدولة الإ�سالمية ،بعد الت�أ�سي�س الأول
يف � �س �ق �ي �ف��ة ب �ن��ي �� �س ��اع ��دة ،وق� ��د �أك �� �س �ب �ه��ا ه��ذا
املخا�ض ال�صالبة والقوة الالزمة لال�ستمرار
التاريخي ،وجتلى ه��ذا التحول على م�ستوى
أ�سا�سا يف تعوي�ض �شرعية الع�صبية
ال�شرعية � ً
�شرعية الأمة.
 انعك�س هذا التطور على مفهوم «البيعة»؛فبعدما ك��ان��ت ح� ًّق��ا م��ن ح�ق��وق الأم��ة يف ع�صر
الرا�شدين ،انقلب هذا الأمر مع دولة الع�صبية،
�إذ �أم�ست البيعة ح ًقا متار�سه ع�صبية الأم��ة،
وباقي الأمة تبع لها.
 � َّإن ا�ستقرار دولة الع�صبية ور�سوخ دعائمهاالتاريخية انعك�س �إي�ج��ا ًب��ا على جمموعة من
وظ��ائ��ف ال ��دول ��ة و�أدوات � �ه� ��ا ،ويف م �ق��دم��ة ه��ذه
ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ام ب �ـ»ال �ع��دل»؛ �إذ ��ش�ه��دت دول��ة
الع�صبية م�ي�لاد مفهوم ال�ع��دال��ة االجتماعية
الذي حتقق من خالل �أحكام الفقهاء يف النوازل
والأق�ضية املختلفة ،ب��ل جت��اوزه �إىل االهتمام
ب�أرزاق الفقراء وامل�ساكني.
 �أم ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أ� �ص��ل «امل� �ع ��روف» ،فهوالآخ��ر ا�ستفاد من تطورات كثرية ،لكنها تبقى
حم� � ��دودة ،م �ق��ارن��ة مب ��ا ح� ��دث ع �ل��ى م���س�ت��وى
العدالة والبيعة ،وبالرغم من �أنه من املهمات
ال�شرعية للإمام ،ف�إن ح�ضوره التاريخي بقي
حمدو ًدا.
�أما املرحلة التاريخية الثالثة ،والتي يتناولها
امل ��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع والأخ �ي�ر؛ ف�ه��ي عن
«ال��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة� :أزم ��ة الأ� �س ����س وحتمية
احلداثة» .حيث �أخذت �أ�س�س دولة الع�صبية يف
التال�شي التدريجي مع نهاية الع�صر الو�سيط
وبداية الع�صر احلديث.
وميكن �إجمال مظاهر ت�أزم دولة الع�صبية يف
هذا الطور التاريخي يف ثالثة �أحوال:
 -1ع �ج��ز «ال �ع �� �ص �ب �ي��ة» ع ��ن حت �ق �ي��ق الأم� ��ن
واال�ستقرار الداخلي وحماية البي�ضة ،وهو ما
�أدى �إىل انك�سار �شوكة الدولة.
� -2ضعف «العدالة» ب�سبب الت�ضخم الفقهي
والت�شريعي؛ حيث �أ�صبحت ال�شريعة الإ�سالمية
يف ن �ه��اي��ة ال �ع �� �ص��ر ال��و� �س �ي��ط ت �ع��ج ب ��الأح� �ك ��ام
املتناق�ضة واملتعار�ضة التي كان ي�ستغلها �ضعاف
الدين للنيل من العدالة.
ِّ
 -3عجز الدولة عن اال�ستثمار يف «املعروف»،
ال �سيما بعد خروج الغرب من ظلمـته.
وقد �أف�صح الفكر الإ�صالحي -بكل و�ضوح-
ع��ن ه ��ذه ال ��دواع ��ي احل��دي �ث��ة ،وم �ه��د ث�ق��اف� ًّي��ا
و�سيا�س ًّيا ال�ستقبال الدولة اجل��دي��دة ،غري � َّأن
ب��طء حت��ول دول��ة الع�صبية وحتللها من جهة،
وال�ت��دخ��ل اال��س�ت�ع�م��اري م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ح��اال
دون والدة الدولة/الأمة والدة طبيعية.
وانعك�ست هذه امل�شكالت بو�ضوح على موارد
�إ��س�لام�ي��ة ال��دول��ة و�أ� �ص��ول �ه��ا؛ ويف مقدمتها:
�أ�صول :البيعة والعدل واملعروف.
 -على م�ستوى «ال�ب�ي�ع��ة» ،ق�ضت التحوالت
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ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا دول ��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة يف
�أواخ� ��ره� ��ا ب ��اخل ��روج م��ن ب �ي �ع��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة �إىل
بيعة الأم��ة .وق��د ج�سدت احل��رك��ة الد�ستورية
العربية هذه التطلعات ،وعملت على التمكني
لها ،على الرغم من بطء التجاوب بني احلكام
واملحكومني .فكان املخرج الوحيد من الأزم��ة
اخلانقة هو �إ�شراك الأمة يف ال�سلطة ،ومتكينها
من ممار�سة �سيادتها.
 �أم��ا على م�ستوى «ال �ع��دل» ،ف��� َّإن الأو� �ض��اعال���س�ي�ئ��ة ل �ل �ع��دال��ة يف ال �ع �ه��ود الأخ �ي��رة ل��دول��ة
الع�صبية ،متمثلة يف ت�ع��دد الأق� ��وال الفقهية
وات�ساعها ،دفعت الفكر الإ�صالحي �إىل التفكري
يف ال�سبل ال�ه��ادئ��ة مل��راج�ع��ة الأو� �ض��اع ،والعمل
جم�� ��د ًدا م ��ن �أج � ��ل رف� ��ع م �ن �� �س��وب ال� �ع ��دال ��ة يف
الواقع� .إال �أن هذا امل�سار (التقنني) �أوقف ،ويف
�أح�سن الأح ��وال ،اقت�صر على جم��ال الأح��وال
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ،ومل ي �ت �ع��داه��ا �إىل غ�ي�ره ��ا م��ن
امل �ج��االت ،وج��رى ا�ستبدال النهج الإ��ص�لاح��ي
القائم على «تقنني ال�شريعة» ،بنهج تغريبي
قائم على اقتبا�س القوانني الغربية ونقلها.
ونتيجة لهذا التطور ،ظهرت جمموعة من
احلركات الإ�سالمية التي عملت بحما�سة من
�أج ��ل ال �ع��ودة �إىل ال���ش��ري�ع��ة -ال��دي��ن ،وطالبت
بتطبيق ال�شريعة وهو ما كان متجاو ًزا يف ن�سق
الإ�صالحية العربية املبكرة.
 �أم ��ا ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د «امل� �ع ��روف»؛ ف�م�ع�ل��وم �أنحظه كان �سي ًئا يف دول��ة الع�صبية ،ومل يتح له
التحقق ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع .وق��د ن�ضح الفكر
الإ� �ص�لاح��ي ب��أم�ث�ل��ة م�ع�برة ودال ��ة ع��ن اهتمام
مبكر باملعروف يف هذه املرحلة االنتقالية ،لكن
دخول اال�ستعمار من ناحية ،و�إهمال الوظيفة
الدينية من ناحية ثانية �أحدث لأ�صل املعروف
�أزمة �أخالقية كان �أبعد ما يكون عنها ،و�أم�سى
�شرعا،
يف نظر الكثريين ،وك�أنه غري مق�صود
ً
وحقروا اال�شتغال بتح�صيله.
وي��رى امل ��ؤل��ف � َّأن ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة لي�ست
دولة اخلالفة ،باملعنى الذي يحيل على جتربة
الرا�شدين ،ولي�ست دولة ع�صبية التي تذكرنا
ب ��دول ال�ع���ص�ب�ي��ات والأ�� �س ��ر امل���س�ت�ب��دة ،ولي�ست
دول� ��ة � �ش��ري �ع��ة ال �ت��ي ه� ّ�م �ه��ا الأ�� �س ��ا� ��س تطبيق
الأح� �ك ��ام ال���ش��رع�ي��ة ،ول �ك��ن دول ��ة ال��وق��ت ال�ت��ي
َت �ع� ُ�م � ُر ال �ع��امل ،ت�شبه جيلها م��ن ح�ي��ث ال�شكل
وامل�ؤ�س�سات والأ�ساليب� ..إنها باخت�صار ،تطبيق
م��ن ب�ين تطبيقات ممكنة ل�ل��دول��ة الأم��ة التي
ت�سود ال�ع��امل م��ن �أق�صاه �إىل �أق���ص��اه .والفرق
الأ�سا�س ال��ذي يف�صلها عن غريها هو �أخذها
بعني االعتبار الر�سالة الأخالقية والإن�سانية
للإ�سالم.
وم��ن �أب��رز القيم التي تتجلى عندها ر�سالة
الإ�� �س�ل�ام الأخ�ل�اق��ي��ة والإن �� �س��ان �ي��ة يف امل �ي��دان
ال���س�ي��ا��س��ي وع �ل��ى �صعيد ال��دول��ة :ق�ي��م ��س�ي��ادة
الأم ��ة وال �ع��دل وامل��ع��روف ،وه��ي ق�ي��م �سيا�سية
م�شرتكة بني �سائر الأمم والثقافات يف الوقت
احلايل� ،إال �أنها يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي،
تعك�س طاب ًعا حمل ًّيا يعك�س اخل�برة الثقافية

والتاريخية العربية .فعلى �سبيل املثال :يتطابق
تعريف «ال�سيادة» يف �إط��ار ال��دول��ة الإ�سالمية
م��ع م��ا ه��و متعارف عليه �سيا�س ًيا و�إن�سان ًّيا يف
ج��ل ال�صفات تقري ًبا ،با�ستثناء �صفة واح��دة،
وهي كونه «تعري ًفا غري علماين».
�أم��ا بالن�سبة �إىل «ال �ع��دل» ،فهو م��ن منظور
الإ�سالم قيمة �أخالقية جم��ردة عن الأغرا�ض
وامل�صالح ،جتعل احلاكم وامل َُ�ش ِّرع منحازين �إىل
ال�ضعيف ورفيقني به ،وهو ما يعزز التما�سك
وال �ت �� �ض��ام��ن االج �ت �م��اع �ي�ين ،وي �ق��وي ا��س�ت�ق��رار
ال ��دول ��ة و� �ص�لاب �ت �ه��ا .وه� ��ذا مي�ن�ح�ه��ا ال �ت �ف��وق
على ال��دول��ة -الأم��ة العلمانية ،ويجعلها �أكرث
�إن�سانية ،وذات نزعة اجتماعية وا�ضحة.
�أما بالن�سبة �إىل «املعروف» يف الدولة/الأمة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،ف �ت �ظ �ه��ر حم �ل �ي �ت��ه يف االع�ت��راف
ب��امل �� �ص��ال��ح ال �ك �ل �ي��ة ل�ل��إن�����س��ان -امل� ��ادي� ��ة م�ن�ه��ا
وال ��روح� �ي ��ة -ف �ل �ي ����س «امل � �ع� ��روف» ه ��و جم �م��وع
امل�صالح املادية التي جت�سدها حاجات الإن�سان
املختلفة التي جتتهد الدولة/الأمة العلمانية
يف ت��وف�يره��ا ،ب��ل ي�ضم �-إ��ض��اف��ة �إىل احل��اج��ات
املادية -حاجات روحية.
وي��ؤك��د امل��ؤل��ف � َّأن الو�ض َع ال��ذي توجد عليه
ال�ع��دال��ة الإ��س�لام�ي��ة يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ال�ي��وم،
ب �ع �ي��د ك ��ل ال � ُب �ع��د ع ��ن م �ف �ه��وم ال ��دول ��ة/الأم ��ة
الإ�سالمية ،وغري متوافق يف كثري من اجلوانب
معه.
َّ � ...إن اال� �س �ت �ق��را َر ال���س�ي��ا��س� َّ�ي ال ��ذي تبحث
عنه الأم ��ة العربية منذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر
ت �ق��ري � ًب��ا -ل ��ن ي�ت�ح�ق��ق �إذا مل ي �ن �ج��ح ال �ع��ربيف �إق � ��رار دول ��ة�/أم ��ة ع��رب �ي��ة ،ا� �س� ً�م��ا وم���س�م��ى،
مت�صاحلة مع الذات؛ تنزل على حكم ومقت�ضى
القيم ال�سيا�سية العليا للإ�سالم ،وعلى ر�أ�سها
قيم ال�سيادة (البيعة) والعدل واملعروف ،وقد
جنحت دول �شرق �آ�سيا الإ�سالمية يف هذا الأمر
�اح��ا م �ق��د ًرا ،يف ح�ين ف�شل ق�ط��اع م�ه��م من
جن� ً
العرب يف ذلك ،مع �أنهم �أهل القر�آن.
َّ � ...إن حتقيق دول��ة �إ�سالمية بهذا املعنى ال
ي�ه��دد يف ��ش��يء م�ب��د�أ الدميقراطية -ال�ت��ي هي
م��ن ب��ده�ي��ات مم��ار��س��ة ال���س�ي��ا��س��ة� � -س��واء �أك��ان
ذل��ك فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية �أم
فيما يتعلق بحقوق بع�ض التيارات ال�سيا�سية
غري الإ�سالمية ،بل على العك�س من ذلك ف�إن
حقوقهم م�صونة وحمفوظة �أخالق ًيا قبل �أن
تكون حمفوظة د�ستور ًيا وقانون ًيا ،لكن الذي
ي�ن�ب��ه �إل �ي��ه امل� ��ؤل ��ف ه��و �أن ح�ق�ه��م يف مم��ار��س��ة
ال �� �س �ل �ط��ة م�����ش��روط ب���اح�ت�رام ه ��وي ��ة ال ��دول ��ة
وثوابتها.
.............................
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مقــــال

ملاذا ف�شلت امل�ساعدات الدولية يف تنمية �إفريقيا؟

محُ َّمد ال�ساملي
ال يزال هذا ال�س�ؤال ُيلح على الكثري من النا�سَ ،ب ْيد �أنه ي�ستع�صي فهمه على كبار ال�سيا�سيني واالقت�صاديني؛ حتى �أ�ضحى لغزا عامليا مل ُيفهم رغم
كرثة الدرا�سات واالقرتاحات املتعددة يف حل هذه امل�شكلة العاملية.
ولفهم هذه اال�شكالية ،يمُ كن �أن ن�صنف كتاب «امل�ساعدات املميتة» لدامبي�سا مويو �ضمن �أهم الدرا�سات التي تعر�ض ف�شل امل�ساعدات الدولية لتنمية
�إفريقيا؛ حيث َّ
مت �إنفاق ما يزيد على الـ 300مليار دوالر عرب برامج م�ساعدات التنمية لدول جنوب ال�صحراء .واجلواب الذي تقدمه امل�ؤلفة هو �أن
الدول الإفريقية ال تزال فقرية مع كل هذه امل�ساعدات ،وعلى الرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أنه ينبغي للدول الغنية م�ساعدة الدول الفقرية على �شكل
تقدمي منح �أو هبات لتخفيف الفقر وتعزيز النمو ،ف�إن احلقيقة هي �أن م�ستويات الفقر يف ت�صاعد ،و�أ َّن معدالت النمو توا�صل تدهورها باطراد،
ويو�ضح الكتاب �أ َّن االعتماد املفرط على امل�ساعدات �أوقع الدول النامية يف فخ الإدمان عليها ،وزاد من تو�سع الف�ساد يف كل امل�ستويات ،و�أدى �إىل مزيد
من التدهور االقت�صادي واالجتماعي؛ مما جعل تلك الدول بحاجة �إىل مزيد من امل�ساعدات.
وبد�أ الكتاب بتقييم �شامل ُيحاول تقدمي خارطة طريق
جديدة لكيفية متويل وبناء ودفع عجلة التنمية يف �أ�شد
ال�ب�ل��دان ف�ق��را يف ال �ع��امل ،دون االع�ت�م��اد ع�ل��ى امل���س��اع��دات
واملعونات اخلارجية ،و�إىل �إبراز حلول عملية ميكن تبنيها
بطريقة ناجعة ،القت قبوال واعرتافا دوليني؛ فمقدمة
ال�ك�ت��اب و�ضعها امل� ��ؤرخ ال�شهري بجامعة ه��ارف��ارد دان�ي��ال
ف�يرج���س��ون ،كما ح�صل ال�ك�ت��اب على �إع �ج��اب الكثري من
النخب ال�سيا�سية يف العامل؛ منهم :رئي�س جمل�س الدولة
ال���ص�ي�ن��ي (وون ج�ي��ا ب� ��او) ،ك�م��ا �أ� �ص �ب��ح م��ن �أك�ث�ر الكتب
مبيعا على نيويورك تاميز ،وقد ترجم لعدة لغات؛ منها:
العربية ع��ام  ،2011وذل��ك �ضمن ج�ه��ود م��رك��ز الإم ��ارات
للبحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية.
ويتكون الكتاب من جزءين؛ ي�أتي اجلزء الأول بعنوان
عامل امل�ساعدات ،وهو يف �أربعة ف�صول:
 الف�صل الأول :خ��راف��ة امل���س��اع��دات؛ يف ه��ذا الف�صلتر�سم دامبي�سا ��ص��ورة كئيبة ل�ل�ق��ارة الإف��ري�ق�ي��ة ،م��رورا
بامل�شاكل االقت�صادية �إىل البنية الأ�سا�سية املتهالكة ،وهذه
ال�صورة هي ال�شائعة عن �إفريقيا .لكن خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ظهرت هناك م�ؤ�شرات توحي ب�شيء من
التفا�ؤل لإنعا�ش االقت�صاد الإفريقي:
 -1ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار م� ��وارد اخل ��ام (ال �ن �ف��ط ،وال�ن�ح��ا���س،
والذهب واملوارد الغذائية...وغريها).
 -2اال�ستفادة من املكا�سب ال�سيا�سية الإيجابية اجلديدة
وتداعياتها.
 -3الإجنازات ال�سيا�سية؛ حيث �إنَّ هناك �أكرث من %50
من الدول الإفريقية جتري انتخابات دميقراطية.
كما �أ َّن ��ه يف ه��ذا الف�صل يتم ال�ت�ع��رف على امل�ساعدات
الدولية وتف�صيل �أنواعها ،كما يتم التطرق �إىل الفرق بني
القرو�ض والهبات ،حيث الكثري ال يعرف التمييز بينهما.
 الف�صل ال�ث��اين :موجز لتاريخ امل���س��اع��دات؛ ويف هذاال�ف���ص��ل ي�ت��م ت��و��ض�ي��ح ح�ك��اي��ة امل �� �س��اع��دات؛ ح�ي��ث ك ��ان يف
املا�ضي يوجد �أمثلة للم�ساعدات الدولية ،ولكنها ب��د�أت
ب�شكل ج� ّدي يف م�ؤمتر بريتون وودز 1944م؛ وذل��ك على
خلفية احل ��روب ال�ع��امل�ي��ة وال ��ذي ه��دف �إىل �إر� �س��اء هيكل
لنظام عاملي لإدارة التمويل والنقد ،كما يتم تو�ضيح �آثار
هذا امل�ؤمتر على االقت�صاد العاملي ،ومن ث َّم يتم تو�ضيح
تاريخ امل�ساعدات يف العامل ،مع مقارنة لآثار امل�ساعدات يف
�إفريقيا والدول النامية يف القارات الأخرى:

* ال�ستينيات :تلقت القارة الإفريقية م�ساعدات حوايل
توجه �إىل متويل
�أك�ثر من مليار دوالر ،ه��ذه امل�ساعدات َّ
م�شاريع �صناعية �ضخمة على �أن تعطي ثمارها على املدى
البعيد على �سبيل املثال (متويل م�شاريع البنى الأ�سا�سية
والطرق وال�سكك احلديدية...وغريها).
* ال�سبعينيات :حت � َّول ال�ترك�ي��ز �إىل مكافحة الفقر؛
وذلك نتيجة احلظر على �صادرات النفط �إىل �أمريكا؛ مما
�أدى الرتفاع �أ�سعار النفط ،وبهذا �أودع��ت ال��دول امل�صدرة
�شجع تلك
للنفط �أمواال �إ�ضافية يف البنوك الدولية؛ مما َّ
البنوك على �إق��را���ض ال��دول يف العامل النامي .وبارتفاع
ح�ج��م الإق��را���ض ،انخف�ض �سعر ال�ف��ائ��دة ،وه��ذا الو�ضع
�شجع الدول النامية على االقرتا�ض ل�سداد ديونها ،والذي
بدوره �ساهم يف ارتفاع �أ�سعار الغذاء والركود االقت�صادي.
ويف الواقع العملي� ،أنَّ �إعادة توجيه امل�ساعدات بعيدا عن
م�شروعات البنية الأ�سا�سية ال�ضخمة ذهبت �إىل قطاع
ال��زراع��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة واخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة...
وغريها.
* الثمانينيات :كانتْ �إفريقيا بنهاية عقد ال�سبعينيات
مغمورة بامل�ساعدات ،وقد ح�صلت على �أموال جمملها 36
مم��ا �شكَّل فر�صة
مليار دوالر م��ن امل�ساعدات الأجنبية؛ َّ
للدائنني لتقدمي القرو�ض .وقد �أحدثت �أزمة النفط عام
� 1970ضغوطات مالية ح��ادة كان من ال�صعب معاجلتها،
ومل تنجح احللول ال�سيا�سية يف معاجلة الو�ضع ،خا�صة
من جانب الواليات املتحدة وبريطانيا ،وقد كان رد الفعل
م��ن قبل م��دي��ري امل���ص��ارف امل��رك��زي��ة يف ال�ع��امل ال�صناعي
هو ت�شديد ال�سيا�سة املالية عرب رفع �أ�سعار الفائدة؛ مما
�أدى ل��زي��ادة تكاليف الإق��را���ض ،وعندما �أ�صبحت ال��دول
النامية عاجزة عن خدمة ديونها املرتاكمة ،مل يكن هناك
�سوى بديل واحد؛ حيث حذت  11دولة من �إفريقيا حذو
املك�سيك ،يف �إبالغ ال�صندوق الدويل عن عجزها عن �سداد
التزاماتها وديونها امل�ستحقة؛ مما �أدى ذلك �إىل �أزمة كان
احل��ل الوحيد فيها يتمثل يف �إع��ادة هيكلة ال��دي��ون ،وكان
هذا الإجراء �ضروريا مل�ساعدة الدول العاجزة عن ال�سداد
على ت�سديد الدفعات امل�ستحقة ،وكانت النتيجة النهائية
ل�ه��ذه الت�سهيالت �أن ازداد اع�ت�م��اد ال ��دول ال�ف�ق�يرة على
امل�ساعدات ،وغرقت يف ديون �أكرث من ال�سابق.
* الت�سعينيات :بنهاية ع�ق��د الثمانينيات ،ب�ل��غ حجم
الديون للدول ذات الأ�سواق النا�شئة تريليون دوالر على

الأق��ل ،وق��د ك��ان النمو االقت�صادي يف �إفريقيا يف تراجع
م�ستمر ،وم���س�ت��وي��ات ال�ف�ق��ر يف ارت �ف��اع و�أ� �ض��رار الف�ساد
امل�ست�شري يف ت��زاي��د .ويف ه��ذا الو�ضع اعترب ك�ث�يرون �أنَّ
منوذج التنمية املعتمد على امل�ساعدات فا�شل ،وعلى الرغم
من �أن معظم دول �آ�سيا و�أمريكا الالتينية عاد بقوة �إىل
م�سار النمو ،وجتاوز ق�ضايا عدم اال�ستقرار االقت�صادي،
على النقي�ض م��ن ذل��ك �سجلت دول �إفريقية ع��دة عك�س
ذل��ك ،ويف تلك ال�ف�ترة اتفقت ال ��دول امل��ان�ح��ة على فكرة
احل��وك�م��ة �-أي احل�ك��م ال��ر��ش�ي��د ال �� �ض��روري لتحقيق منو
اقت�صادي م�ستدام -وكانت غائبة عن معظم دول �إفريقيا
الواقعة جنوب ال�صحراء ،خالل الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين وحتى عقد الت�سعينيات ،وكانت احلرب الباردة
م�صدر خماوف مما زود الدول الغنية باملربرات ال�سيا�سية
مل�ن��ح الأم� ��وال ل �ل��دول الإف��ري�ق�ي��ة وح�ت��ى الأن �ظ �م��ة الأ��ش��د
ف���س��ادا م�ن�ه��ا .و�إىل ج��ان��ب احل��وك �م��ة ،ظ�ه��ر ل��دى ال�غ��رب
هو�س متزايد بتطبيق الدميقراطية يف ال�ع��امل النامي،
�أي امل�ح��اول��ة الأخ�ي�رة لإث �ب��ات �إم�ك��ان�ي��ة جن��اح ال�ت��دخ�لات
اخلارجية حتت عباءة امل�ساعدات.
 الف�صل ال�ث��ال��ث« :امل���س��اع��دات غ�ير ن��اج�ع��ة»؛ وي�شريال�ك�ت��اب يف ه��ذا الف�صل �إىل �أن ه�ن��اك دوال ن��ام�ي��ة خ�لال
الأرب�ع�ين �سنة املا�ضية حققت من��وا اقت�صاديا وانخفا�ضا
يف م�ستوى الفقر وعلى العك�س م��ن ذل��ك �أي���ض��ا ،هنالك
ثالثون دولة من دول جنوب ال�صحراء ف�شلت يف حتقيق
النمو ،ويرجع �سبب ذلك لعدة �أ�سباب �أهمها اجلغرافية
والقبلية وامل�ؤ�س�ساتية...وغريها ،فهنا تعر�ض دامبي�سا
نظريات خمتلفة حول �أ�سباب الفقر يف �إفريقيا والتعليق
ع�ل��ى ه ��ذه ال �ن �ظ��ري��ات م� ��رورا ب�ج��اي��د دامي ��ون ��د ،وامل�ح�ل��ل
االق�ت���ص��ادي الكبري ب��ول ك��ول�ي�ير ،وال��رد والتعليق �أي�ضا
على �أن�صار تطبيق خطة مار�شال ،و�أن�صار رابطة التنمية
الدولية يف الإ�صرار على ا�ستمرار امل�ساعدات لدول جنوب
ال�صحراء.
 ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع« :ال �ق��ات��ل ال���ص��ام��ت ل�ل�ن�م��و»؛ وف�ي��هيتحدث الكتاب بالتف�صيل ح��ول ع�لاق��ة امل���س��اع��دات بكل
من الف�ساد والنمو واملجتمع املدين ور�أ�س املال االجتماعي
واحل ��رب الأه �ل �ي��ة ،وع��ن ��س�ب��ب ذه ��اب امل �� �س��اع��دات ل�ل��دول
الفا�سدة ،وعن القيود االقت�صادية التي تخلفها امل�ساعدات،
وتفاقم الت�ضخم ،وكيف ت�ساهم يف خنق قطاع الت�صدير،
و�أهدافها.

17

مقــــال

�شوال  1436هـ  -يوليو 2015م

وت ��رى امل ��ؤل �ف��ة وج ��وب وج ��ود ط�ب�ق��ة و��س�ط��ى لتحقيق
اال�ستقرار ال�سيا�سي؛ حيث �إنَّ النمو االقت�صادي وارتفاع
م�ستوى ال��دخ��ل ه�م��ا ال �ل��ذان ي ��ؤدي��ان �إىل الدميقراطية
ولي�س العك�س ،كما يتم يف ه��ذا الف�صل ا�ستعرا�ض بع�ض
حقائق ال�صراع يف العامل اليوم والتحديات االقت�صادية
التي تواجهها �إفريقيا م��ن حيث التناق�ض يف امل��دخ��رات
املحلية واال�ستثمارات ل�صالح زيادة اال�ستهالك ،والت�ضخم،
وتراجع ال�صادرات ،و�صعوبة ا�ستيعاب التدفقات النقدية
ال�ضخمة من النقد الأجنبي؛ حيث ينظر �إليها على �أنها
حاملة معها �آثارا مثل ظاهرة املر�ض الهولندي.
ي�أتي اجل��زء الثاين من الكتاب بعنوان «ع��امل من دون
م���س��اع��دات»؛ حيث ب��د�أت امل��ؤل�ف��ة مقدمتها يف اجل��زء عن
جمهورية الكونغو؛ حيث تعترب هذه اجلمهورية من �أكرث
الدول تخلفا يف العامل ،وذلك من خالل انت�شار الأمرا�ض،
وان�خ�ف��ا���ض متو�سط عمر الإن �� �س��ان ،وان�خ�ف��ا���ض م�ستوى
الدخل...وغريها.
وت�ؤ ِّكد امل�ؤلفة �أنَّ الكتاب ال يطرح �سيا�سة تنمية حمددة،
و�أن� ��ه ل�ي����س م�ك��ر��س��ا مل�ن��اق���ش��ة ق���ض��اي��ا م�ع��اجل��ة الأم��را���ض
والتعلم ،بل �إ َّن��ه يبحث يف كيفية تكوين �أج�ن��دة التنمية،
بحيث ميكن ل�ه��ذه ال��دول��ة حتقيق االزده ��ار االقت�صادي
م�ه�م��ا ك��ان ��ش�ك��ل �سيا�سة ال�ت�ن�م�ي��ة ،وت ��ؤك��د �أن جمهورية
الكونغو ال ميكن �أن تتغري �إال �إذا تخلت عن منوذج االعتماد
على امل�ساعدات ،وتبنت مقرتحات الكتاب.
 الف�صل اخل��ام����س�« :إع ��ادة التفكري ب�شكل ج��ذري يفمن��وذج امل�ساعدات»؛ وفيه ت�ؤكد امل�ؤلفة حاجة احلكومات
ل�ل���س�ي��ول��ة ال �ن �ق��دي��ة ،م�ه�م��ا ك ��ان ��ش�ك��ل احل �ك��وم��ة � �-س��واء
كانت ا�شرتاكية� ،أو تعتمد على قوانني االقت�صاد احلر-
و�أن امل�ساعدات الأجنبية املتجهة �إىل �إفريقيا يف تراجع
م�ستمر على مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية� ،سواء كان
ال�سبب يف اقتناع ال��دول املانحة �أن امل�ساعدات ال جتدي،
�أو لأن املانحني ال ميلكون النقد الكايف ،وعلى دول جنوب
ال���ص�ح��راء امل��دم�ن��ة ع�ل��ى امل���س��اع��دات ط ��وال ال���س�ت�ين �سنة
املا�ضية �أن تنئى بنف�سها عن امل�ساعدات .وهنا؛ ي�ستعر�ض
الكتاب تف�صيل خارطة الطريق واحللول متهيدا للف�صول
التى تليه.
 الف�صل ال�ساد�س« :حل الر�أ�س املايل»؛ وهو عبارة عن�إ�صدار �سندات دين ،والفرق بينه وبني امل�ساعدات �أنَّ �سعر
الفائدة املفرو�ضة على ال�سندات �أدن��ى من ال�سعر ال�سائد
يف ال �� �س��وق ،وق��رو���ض امل �� �س��اع��دات مت�ن��ح ل �ف�ت�رات �أط ��ول،
و�أم��وال امل�ساعدات متيل لأن تكون مرتافقة مع �شروط
�أك�ثر مرونة يف حالة العجز عن ال�سداد بينما العك�س يف
�أ�سواق ال�سندات ،وال�سندات هي يف احلقيقة قرو�ض عند
�إ�صدارها؛ لأن احلكومة تقطع وع��دا بت�سديد امل��ال الذي
اق�تر��ض�ت��ه ل�ل�ط��رف ال��دائ��ن ،وه �ن��اك ح ��االت ك �ث�يرة مثل
الربازيل والأرجنتني -ويف الوقت احلا�ضر اليونان وغريها
من الدول -ولكن قبل �إ�صدار ال�سندات على الدولة املعنية
�أن متر عرب عدد من املراحل الدقيقة ب�شكل معقول :يجب
�أن تخ�ضع الدولة للت�صنيف االئتماين ،ويكون الت�صنيف
من قبل م�ؤ�س�سات ائتمان م�شهورة؛ حيث يعطي امل�ستثمر
فكرة عن املخاطر ،ومدى احتمالية �سداد الدولة لديونها.
كما يتوجب على ه��ذه ال��دول �أن ت�غ��ري امل�ستثمرين �إىل
القدوم �إليها .و�أخريا تتم املوافقة على �شروط الإقرا�ض،
ومن ثم حت�صل الدولة على الأموال النقدية.
ويف ال �ع��ادة ،اال�ستثمار يف �سندات دول��ة �أجنبية يحقق
�أرب��اح��ا �أك�ثر م��ن اال�ستثمار م��ن دول��ة الأم الآم�ن��ة؛ حيث
تكون عوائد اال�ستثمار يف البلدان النا�شئة ح��وايل ،%12
بينما ع��وائ��د ال���س�ن��دات الأم��ري�ك�ي��ة ه��ي  %3ف�ق��ط ،ولكن
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م�ستوى اخلطورة �-أو مبعنى �آخ��ر التخلف عن ال�سداد-
لدى الدول النامية �أكرب؛ كما ت�شري امل�ؤلفة �إىل �أن عوائد
ال�سندات الأمريكية يف العادة تكون �سلبية ،لأنها تتحرك
بنف�س االجت ��اه عندما ي�ك��ون االق�ت���ص��اد ردي �ئ��ا� .أم��ا دي��ون
الأ��س��واق النا�شئة فال .كما َّ
مت التط ُّرق �إىل عالقة �أ�سعار
النفط ب��دي��ون الأ� �س��واق النا�شئة ،وم��ؤ��س���س��ات الت�صنيف
االئ� �ت� �م ��اين ،وم� ��ا ه ��ي امل �خ��اط��ر ال �ت ��ي ت� ��ؤث ��ر ع �ل��ى � �س��وق
ال�سندات؛ حيث �إنَّ التخلف عن �سداد الديون لي�س �أقلها
ا�ستبعاد الدولة من الت�صنيف االئتماين ،وارتفاع تكاليف
االقرتا�ض ب�صورة حادة .ويف املقابل ،ف�إنَّ ح�صول الدولة
على الت�صنيف االئتماين ،وامتالكها للخربة يف �سوق املال
يجلبان اال�ستثمارات واالزده��ار االقت�صاديني ،و�أن �أ�سواق
ال�سندات املحلية �شرط م�سبق لعمل البور�صة يف �أي دولة.
 الف�صل ال�سابع« :ال�صينيون �أ�صدقا�ؤنا»؛ ومت يف هذاالف�صل طرح �س�ؤال :ملاذا ال تتدفق اال�ستثمارات الأجنبية
على �إفريقيا ،مع العلم ب�أنَّ الأجور هناك متدنية ،واملوقع
اجلغرايف جيد؛ وال�سبب يف ذلك هو عدم وج��ود �شفافية،
والبنية الأ�سا�سية معدومة �أو رديئة� ،إ�ضافة �إىل �صعوبة
�إجراءات اال�ستثمار.
وزادت ا�ستثمارات ال�صني يف �إفريقيا ب�شكل كبري؛ حيث
ت�ف��وق اال��س�ت�ث�م��ارات  100مليار دوالر ،وه��ي خطة متقنة
الإع� ��داد ت�ه�ي��ئ ال���ص�ين ل�ت�ك��ون ال �ق��وة الأج�ن�ب�ي��ة املهيمنة
على �إفريقيا يف ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين؛ حيث يقدم
ال�صينيون ع��رو���ض اال��س�ت�ث�م��ار �أف���ض��ل م��ن غ�يره��م .ويف
املقابل ،ي�شعر البع�ض بقلق �إزاء ال�شركات ال�صينية التي
تقدم ع��رو�� َ�ض �أ�سعار رخي�صة �أدن��ى من ال�شركات املحلية
الإفريقية ،وال توظف عماال �أفارقة ،ولكن لكي ت�ستطيع
ال�صني موا�صلة منوها ب�سرعة ا�ستثنائية ف�إنها بحاجة
للموارد ،و�إفريقيا متتلك امل��وارد� .أما بالن�سبة لإفريقيا،
فهي حت�صل على ما حتتاجه من ال�صني؛ باعتبارها �أكرب
م�ستثمر �أجنبي يف �إفريقيا ب�ين ال��دول النامية ،ولكنها
لي�ست امل�ستثمر ال��وح�ي��د؛ ح�ي��ث �إنَّ ب�ع��� َ�ض ال ��دول لديها
ح�ضور قوي ال يقل كثريا عن ال�صني.
 الف�صل الثامن« :دعونا ن�شجع التجارة»؛ وفيه تقولالنظريات االقت�صادية �إنَّ التجارة ت�ساهم يف النمو بعدة
ط ��رق؛ م�ن�ه��ا :زي ��ادة �إن�ت��اج�ي��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،وحت�سني

امليزان التجاري ،وانخفا�ض �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية.
ولكن هناك حتديات تك ُمن يف �أنَّ ال�صني والغربيني ال
يزالون حري�صني على حماية �أ�سواقهم الزراعية؛ وذلك
ع�بر ف��ر���ض ق�ي��ود ع�ل��ى ال� ��واردات ال��زراع �ي��ة؛ م�ث��ل :زي��ادة
ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى ال � ��واردات ال��زراع �ي��ة؛ مم��ا يفقد قيمتها
التناف�سية �أمام ال�سلع الزراعية املحلية ،وهذا �أي�ضا ي�ساهم
يف بيع منتجات �إىل امل�ستهلك ب�أ�سعار �أع�ل��ى م��ن ال�سوق،
وهذا بحده انتهاك لقوانني منظمة التجارة العاملية.
وه �ن��اك �أي �� ً��ض��ا خم ��اوف م��ن �إغ � ��راق �إف��ري �ق �ي��ا بال�سلع
ال�صينية ال��رخ�ي���ص��ة ،وال �ت��ي ت�شكل خ�ط��را ع�ل��ى امل�صانع
الإف��ري�ق�ي��ة ،ولكن على ال��رغ��م م��ن التحديات ،ومواجهة
��ض��ائ�ق��ة اق�ت���ص��ادي��ة يف اق�ت���ص��اد م��زده��ر م��ع وج ��ود �آف ��اق
وفر�ص �أف�ضل من مواجهة �ضائقة يف اقت�صاد معتمد على
امل�ساعدات اخلارجية؛ حيث ال يوجد �أي �آفاق �أو فر�ص.
 الف�صل ال�ت��ا��س��ع« :خ��دم��ات م�صرفية ل�ل�ف�ق��راء»؛ �إنَّتطبيق الفكرة التي �أتى بها املواطن البنجالدي�شي واحلائز
على جائزة نوبل لل�سالم الربوف�سور حممد يون�س ،والتي
تتمثل يف �إيجاد طريقة لإقرا�ض �أ�شد النا�س فقرا ،والذين
لي�س لديهم �أي ممتلكات �أو �ضمانات ،وهذا قد مت تطبيقه
يف عدة دول� ،أكد على جناحه؛ بحيث �أن معدالت التخلف
عن ال�سداد كانت �أق��ل من  ،%2و�أي�ضا مت التطرق يف هذا
الف�صل �إىل �أهمية احلواالت واملدخرات.
 الف�صل العا�شر« :حتقيق التنمية على �أر�ض الواقع»؛وه��ذا الف�صل ُيو�ضح كيفية و�ضع مقرتحات الكتاب قيد
ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي؛ ح�ي��ث ي�ج��ب �أن ت�ت�ب��ع ال� ��دول املعنية
املراحل التالية:
�أ -و�ضع خطة اقت�صادية تقلل البالد من االعتماد على
امل�ساعدات �سنة بعد �أخ ��رى؛ وم��ن ث��م اال�ستعانة ببدائل
ال�ت�م��وي��ل امل �ع��روف��ة يف ال�ك�ت��اب (ال �ت �ج��ارة ،واال��س�ت�ث�م��ارات
الأج �ن �ب �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة ،و�أ� � �س� ��واق ر�أ� � ��س امل � ��ال ،واحل � ��واالت،
وال �ق��رو���ض اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �� �ص �غ�يرة،وامل��دخ��رات ،وتنويع
م�صادر الدخل).
ب -بعد و��ض��ع اخل�ط��ة امل��ال�ي��ة :ينبغي على ال��دول��ة �أن
تطبق قواعد احلكمة والعقالنية ،و�أال تعي�ش يف م�ستوى
�أعلى من قدراتها .وهناك خياران� :إما �أن تخف�ض النفقات
�أو �أن جتني الأموال من م�صادر �أخرى؛ وذلك لال�ستمرار
ع �ل��ى ن�ف����س م���س�ت��وى الإن� �ف ��اق ،وزي � ��ادة ��ش��ري�ح��ة الطبقة
الو�سطى يف الدولة.
ج -تقوية امل�ؤ�س�سات :وذل��ك عرب �ضمان حقوق امللكية
اخل��ا��ص��ة ،واحل��ري��ات وت��وف�ير ن�ظ��ام حكم م�ستقر خا�ضع
للقوانني ومعروفة لل�شعب.
ويف خ �ت��ام ه��ذا ال�ف���ص��ل ،ي��ر��س��م ال�ك�ت��اب � �ص��ورة �شاملة
عن حالة امل�ساعدات ،ويبني وجهة نظر القادة الأف��ارق��ة،
وو��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،وامل��واط�ن�ين ال�غ��رب�ي�ين...وغ�يره��م عن
امل�ساعدات ،كما َّ
مت التطرق �إىل الفرق بني التدخل ال�صيني
والتدخل الغربي ،والتناف�س على الهيمنة على �إفريقيا.
.............................
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رَّ
ال�سا�سِنة :حرب الإ�سالم/اخلليفة على �أبواب روما
فظاظة
عزالدين عناية
يندرج م�ؤ َّلف الكاتب الإيطايل بييرتاجنيلو بوتافوكو �ضمن م�ؤلفات املهتدين اجلدد �إىل دين الإ�سالم ،وهو لي�س كتابا كال�سيكيا عن رحلة اهتداء
ال�سري التي حبرّ ها لفيف من املتحولني نحو عامل الإ�سالم؛ بل هو م�ؤ َّلف يروي كيف يرى املعتنق-املنتمي لهذا الدين ،ابن
ديني ،كما د�أبت العديد من ِّ
مل الإ�سالم اليوم ،الذي بات منت�سبا �إليه ومنفعال ب�أحداثه و�إىل ح ّد ما معنيا مب�صائره .فلي�س ّ
الواقع الغربي العلماين ،عا َ
خط التحول نحو الإ�سالم
درب
يف الغرب احلديث فا�صال �سطحيا ،لأنا�س حيارى وجدوا �ضالتهم يف �سحر ال�شرق كما يروج عادة ،بابتذال للظاهرة املر ّكبة وت�سطيحها؛ بل هو ٌ
ري و�إدراك عميق� ،سلكته �شريحة يف الغرب منها قامات فكرية عالية لع ّل �أبرزهم رينيه غينو وهرني كوربان وروجي غارودي .ف�أية م�صاعب و�أية
ع�س ٌ
حتديات يلقاها هذا “املهاجر الروحي” يف طريقه؟ ال �سيما يف حقبة عا�صفة يعي�شها املهتدون اجلدد ،م ّتهَمني مبواالة �أجندات �أجنبية� ،أو حم�سوبني
على دول مارقة وتنظيمات متطرفة عابرة للقارات ،جتد ملج�أ يف ف�ضاءات متوترة من العامل الإ�سالمي ،وال �سيما يف امل�شرق العربي ،كما نرى اليوم
يف بالد ال�شام وما جاورها.
�إذ يدعو العنف املتفجر يف البالد العربية وبالد
الإ�سالم عامة� ،إىل ت�أمل فكري ر�صني بعيدا عن
الإ�سقاطات املغر�ضة التي تتحكم مبقاربة هذه
ال �ظ��اه��رة وامل�ت�راوح ��ة ب�ي�ن االت��ه��ام وال �ت ��أج �ي��ج،
ق�سم وا�سع من كتاب بوتافوكو
ذل��ك ما تناوله
ٌ
املعنون بعنوان ا�ستفزازي “فظاظة ال�سرا�سنة”،
ولفظة ال�سرا�سنة يف معناها الغربي الغائم تعني
ال �ع��رب وامل���س�ل�م�ين ع�ل��ى ح��د � �س��واء؛ ف���ض�لا عن
ط��رح��ه �إ�شكالية معنى �أن ت�ك��ون م�سلما غربيا
ال�ي��وم .حيث يت�ساءل الكاتب منذ مطلع كتابه
مل الإ��س�لام� َّ�ي
�ف ال�ع�ب�ث� ّ�ي ال �ع��ا َ
�أي ��ن ي�سحب ال�ع�ن� ُ
“من
القول:
ب�صريح
ؤكد
وقر�آنه املجيد ي�
قتلَ
َ
ف�سا بِغري َن ٍ
ف�س �أو فَ�سا ٍد يف الأر�� ِ�ض فَك�أنمّ ا قَتل
َن ً
النا�س جمي ًعا”؟ �أ َو َم��ا زال معنى لهذه الآي��ة يف
َ
ن�ص
ظ��لّ ت��زاح��م ت�أويليات العنف امل�ستندة �إىل ّ
مقد�س ،وق��د ت�ضاربت الفتاوى وت��زع��زت الثقة
يف املرجعيات؟ وهل �أفل�س ال�شرق من �أولياء اهلل
ودعاة الالعنف ليتحول �إىل مرتع لتجار ال�سالح
وم��ر ّوج��ي ال�ف�تن ومل يبق ��س��وى جم��يء امل�سيح
ال��دج��ال (ب��رن��ار ليفي وف��ق ق��ول الكاتب) لينقذ
ال�شرق من تيهه .فقد بلغ هولُ التناحر م�ستوى
م �ت �ق� ّ�دم��ا ،ب ��ات ي ��أت��ي ع �ل��ى الأخ �� �ض��ر وال �ي��اب ����س،
الأئمة وامل�صلني ،امل�ست�أمنني وامل�ستجريين ،حتى
لك�أن ال�صراع املحتدم يف العراق و�سوريا �صراع
�أبوكاليب�سي� ،أخ��روي ،كما ت�ص ّو ُره ر�سالة يوحنا
يف ال�ع�ه��د اجل��دي��د وف��ق ب��وت��اف��وك��و .واق � ٌ�ع ي�شبه
دورة الفتنة الأبدية ،كلّما خرج املرء من واحدة
أ�شد وط�أة.
انكب يف �أخرى � ّ
ّ
ي�صدر الكاتب كتابه بحديث الف�سيلة النبوي
ّ
ال�شهري ،حديث الغر�س والأم ��ل واحل �ي��اة ،حتى

على عتبة الرحيل �إىل ال�ع��امل الآخ��ر ب�ين يدي
احل� �ك ��م ال � �ع� ��دل .ث ��م ي� �ع� � ّرج ع �ل��ى ذل� ��ك يف م�تن
الكتاب ،ف��الأم��ة امل�ست� َأمنة على ر�سالة الإ��س�لام
والإي �ل�اف�� ،ص��ار �ضحاياها ب��الأل��وف والجئوها
باملاليني ،ف�أي �شيء يعتمل داخل الوعي الديني
حتى حتول التد ّين �إىل م�شكلة كونية ،يتناق�ض
فيها امل �ث��ال م��ع ال��واق��ع تناق�ضا ��ص��ارخ��ا؟ وم��ن
ه ��ذا اجل��ان��ب ي�ف���ص��ح ال �ك��ات��ب ع��ن حت � ّ�د واق �ع��ي
يواجه �أتباع هذا الدين من �أ�صول غربية ب�ش�أن
�س�ؤال العنف ،كيف يف�سرون لبني جلدتهم من
الغربيني م��ا ي�ح��دث ،وه��ل م��ا زال �إق�ن��اع النا�س
�أن الإ�سالم لغويا من ال�سلم وال�سالم له معنى؟
فاحلجة �صارت مردودة والإجابة �صارت متعذرة
ّ
على قائليها ،ال �سيما والواقع ينفي ما ينب�س به
ال�ضخ الإع�لام��ي الهائل ال��وارد على
امل��رء� ،أم��ام
ّ
النا�س من ال�شبكة العنكبوتية ومن اخللوي ومن
�شتى �أ�صناف و�سائل التوا�صل .فهل َيقدر العربي
�أن يقول للغربي �إن الإ�سالم دين �سالم؟ ي�صبح
حمل �سخرية للجمهور لو قالها يف تلفزيون �أو
يف حمفل �أو ف��وق م�ن�بر ،فحتى �أح �ب��اء الثقافة
العربية من الغربيني باتوا يف ورطة من �أمرهم
مم��ا ده ��ى ال� �ع ��رب .ل�ي����س م��ن ال �ه�ين ك �م��ا ي�ق��ول
بوتافوكو �أن يكون املرء م�سلما يف زمن يتعر�ض
فيه ع��امل الإ� �س�لام �إىل تفجري م��ن داخ �ل��ه ،من
�أب �ن��ائ��ه ،وم ��ن ح �م��ات��ه ،وال ��س�ي�م��ا م��ن حا�ضنته
ّف
العربية ب�شقيها ال�سني وال�شيعي .ي��ر ّدد امل�ؤل ُ
ال�ق��ول امل�شهور يف �أو��س��اط املهتدين� :أح�م��د اهلل
�أين عرفت الإ�سالم قبل �أن �أعرف امل�سلمني.
فقد كان اللوم -يف ما م�ضى -على الغرب الذي
فجة مغر�ضة عن الإ�سالم ،ولكن
يعر�ض �صورة ّ

م��ا يفعله م�سلمون مب�سلمني ،وم��ا يفعله عرب
ب�ع��رب ه��و �أ� �ش��د � �ض��راوة و�أده ��ى ف�ت�ك��ا .يف ح��ادث��ة
“�شاريل هبدو” يف ف��رن���س��ا ،ال �ت��ي ع�ّب�ررّ ت عن
عمق هذه الرتاجيديا ،رج��لٌ يطلق النار ويكبرّ
وح��ار���س ي�خ� ّر �صريعا وه��و يلهج “اهلل �أكرب”،
�إنها تناق�ضات الإ��س�لام املهاجر ال�ي��وم ،ال��ذي ال
يدري �أين يتموقع ،فالقاتل واملقتول �أوروبيان،
عربيان ،جزائريانُ ،ولدا و�ش ّبا يف فرن�سا على دين
الإ�سالم� ،شريف الكوا�شي القاتل و�أحمد مرابط
القتيل .اختلطت ال�سبل نحو اجلنة على الإ�سالم
امل�ه��اج��ر ،وه��ي �سمة تطبع كما ي�ق��ول بوتافوكو
الإ�� �س�ل�ام ال �غ��رب��ي ،ف�ه��و ��س�ط�ح��ي ،ا��س�ت�ع��را��ض��ي،
رومان�سي ،يف عالقته ب��اجل��ذور ،مل يت�ش ّكل فيه
ال�شهود احل�ضاري الواعي ،فال يزال “املهاجر/
املواطن” م�شدودا �إىل اخللف ،مهوو�سا باملنبع،
يف م�سلكه ويف من�سكه ،منفعال مبا يجري يف بالد
الإ�سالم دون بلوغ تعال ر�ؤيوي .لقد تع ّر�ض علماء
اجتماع عديدون مل�س�ألة “الإ�سالم الغربي” �أو
“الإ�سالم يف الغرب”� ،أمثال الإيطاليني �إنزو
بات�شي و�ستيفانو �أليايف يف العديد من الأبحاث،
التي تناولت ظواهر الإ�سالم املهاجر وق�ضاياه.
بدا جليا �أن �ش ّقا وا�سعا من امل�سلمني ،من مواليد
خ�ضم الدمج
الغرب ،ما فتئ يعاين رهقاً .ففي
ّ
ال�ق���س��ري �أو االن ��دم ��اج ال �ط��وع��ي ب�ق��ي ال �ت��د ّي��ن،
مب �ع �ن��اه ال �� �س��و� �س �ي��ول��وج��ي ،دون �إع� � ��ادة ت�شكيل
ال ن��واة ال��دي��ن ه��ي مربط الفر�س
عقالنية .فع ً
يف ذلك ال�سجال الدائر .ويخل�ص الباحثان �إىل
�أن ال�ت�ح��رر ال ��ر�ؤي ��وي م��ره��ون �أ��س��ا��س��ا بتطوير
الإ�سالم الديناميكي املتجذر يف بناه االجتماعية
ويف �سياقه ال�ت��اري�خ��ي ال�غ��رب��ي .فلي�ست �أوروب ��ا
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فح�سب �أمام هذا االختبار احل�ضاري ،بل اجلموع
امل�سلمة املتواجدة داخل حا�ضنتها طرف رئي�س يف
التحدي.
هذا
ّ
ي �ق��ول ب��وت��اف��وك��و ِب�ت�ن��ا ن ��رى ع ��ددا ه��ائ�لا من
امل �� �س �ل �م�ين ق �ت �ل��ى ب� ��أي ��دي م �� �س �ل �م�ين ،ف��ال �� �ص��راع
يف الإ� �س�ل�ام وع �ل��ى الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى �أ� �ش��ده ،ك��ل له
ت ��أوي �ل �ي �ت��ه امل �� �س �ق �ط��ة ع �ل��ى ال ��دي ��ن ،وامل �ف��رو� �ض��ة
مبنطق القوة ال بقوة احلجة ،والتناف�س ما عاد
داخل عامل الإ�سالم بني الأفكار ،بل بني �أ�شكال
ال �ع �ن��ف امل �خ �ت �ل �ف��ة� ،إذ احل� ��دود ال �ت ��أوي �ل �ي��ة ب��ات��ت
غ��ائ�م��ة ،م��ائ�ع��ة ،ب�ين م�ق�تريف العنف و�ضحاياه.
ع �ل�ا َم ي �ت �ق��ات �ل��ون؟ ذل ��ك ال �� �س ��ؤال امل �حّي�ررّ ال��ذي
ي �ط��رح��ه الإن�����س��ان ال �غ��رب��ي ال� �ع ��ادي وال�ب���س�ي��ط
واملتابع لأحداث العامل .حتى بات العنف الواردة
�أنبا�ؤه من ديار الإ�سالم خربا رتيبا باهتا ،يقا َبل
بال مباالة وبرودة جراء تكرره وعبثيته ،ال �سيما
وقد �أ�ضحى ال يدخر مو�ضعا ،الكنائ�س وامل�ساجد
والأ��س��واق والتجمعات الأهلية ،فهو عنف �أعمى
بال ر�سالة وال مق�صد وال غر�ض .وحتى الزمان
فق َد قدا�سته ،ال رم�ضان وال ع��ا��ش��وراء ،ال عيد
وال م� ��أمت ،فهل م��ا زال ل ��دالالت الأ��ش�ه��ر احل��رم
يف الت�صور الإ�سالمي معنى؟ بالفعل يف الزمن
احل ��ايل اف�ت�ق��د ال�ع�ن��ف ال�ع��رب��ي مرجعيته وغ��دا
يلخ�ص بوتافوكو
عبثا ارتداديا ي�ستهدف الذاتّ .
حالة املتق ّبل الغربي للمعلومة واخلرب الواردين
من البالد العربية بقوله :حت� ّول اخلرب ال��وارد
من البالد العربية �إىل م�شتقات ج��ذر “قتل”،
لي�س مبا ير ّوجه اخل�صوم عنهم ،بل مبا يف�صح
به الإعالم العربي عن واقعه ،مما ح ّول اخلوف
م��ن ال�ع��رب��ي �أم ��را غ��ري��زي��ا ل��دى ال�غ��رب��ي ،ح��ر ًف��ا
وملب�سا ،لكن البرتول العربي يبقى �شهيا
ولو ًنا
ً
وحمرو�سا و�آمنا.
ويف �سياق احل��دي��ث ع��ن ال��واق��ع ال��راه��ن يقول
ال�ك��ات��ب ،ي�شتكي ال���س��وري��ون م��ن تنا�سي العامل
لهم وي�ست�صرخون ال�ضمائر احل�ي��ة يف الغرب
مل� ّ�د ي��د ال �ع��ون ،وي �ب�ّي�نّ ق��ائ�لا وه��ل �أب �ق��ى ال�ع��امل
الإ��س�لام��ي �ضمريا للب�شرية حتى تتعاطف مع
ق�ضاياه؟ فالالجئ ال�سوري يف املخيال الغربي
ما هو �إال فائ�ض عنف ،وهو بقايا لفو�ضى عارمة
م�ت���ش��ظّ �ي��ة ت���ش�ب��ه �آث ��اره ��ا الإ� �ش �ع��اع��ات ال �ن��ووي��ة،
التي ينبغي التوقّي منها ب�شتى ال�سبل ،و�إن لزم
ح�صرها يف ال��داخ��ل �إىل م��ا ال نهاية ،هكذا بات
ال�غ��رب �أم ��ام ق�ضايا ال�ع��امل الإ� �س�لام خاليا من
ال�شعور الإن�ساين النبيل .فال�سرا�سنة كما يعي
املخيال اجلمعي ع��ادوا م�سلَّحني جم��ددا ب��أدوات
�وظ�ف��ة
ال�ت�ق�ن�ي��ة و�أ� �ش �ك��ال ال �ت��وا� �ص��ل احل��دي �ث��ة امل� َّ
�أ�سا�سا لتمديد رقعة العنف .فالكتاب فيه تعرية

قا�سية لواقع العرب اليوم ،نر�صده يف كافة ثنايا
فقراته ،مع �أن الكاتب يتوجه مبقوله �إىل قارئ
غ��رب��ي ،م��ن منظور م�سلم غربي ال يتوانى عن
الت�صريح بانتمائه �إىل �شيعة �آل البيت.
ثم يف مو�ضع الحق من م�ؤلّفه يتناول بوتافوكو
ب��ال�ت�ح�ل�ي��ل وال�ت��و��ض�ي��ح م �� �س ��أل � َة امل���س�ل��م ال�غ��رب��ي
والإره��اب التي باتت مطروحة� .إذ يبدو امل�سلم
ال�غ��رب��ي ال ��ذي ي �ع��ود �إىل �أ� �ص��ول غ�ير �أوروب �ي��ة،
�أي �إىل �أ�� �ص ��ول م �ه��اج��رة ،ه ��و الأك �ث��ر ع��ر��ض��ة
لالجنذاب نحو العنف ملا يلقاه من رف�ض داخل
الغرب ،فهناك معاناة ال ينبغي الت�سرت عليها.
القح يبدو
لكن الفرن�سي والإيطايل والإجنليزي
ّ
�أبعد عن الوقوع يف �شراك ذلك الإغ��واء ،ويبدو
يف م�ن��أى ع��ن تلك التعبئة النف�سية الق�سرية.
� ّأما القوقازي �أو الأوروبي البلقاين فهما الأكرث
وق��وع��ا ��ض�م��ن دائ� ��رة الإغ � ��واء مل��ا ي�خ�ت��زن��ه امل��رء
يف ال وع�ي��ه م��ن ق�ه��ر وا��ض�ط�ه��اد .ل�ك��ن ال��دع��اي��ة
تتالعب �أح�ي��ان��ا وت�ع��ر���ض ك��ل �أ��ش�ق��ر ه��و غربي،
فالدعاية طرف فاعل يف احلرب املتفجرة اليوم.
والإعالم الغربي بدوره يتالعب بورقة الغربيني
للحد من
امللتحقني باجلهاد يف �سوريا� .أحيانا
ّ
ظاهرة التحول الديني التي باتت جلية يف غرب
ي���ش�ه��د ان�ك�م��ا��ش��ا دي�ن�ي��ا وف �ت��ورا روح �ي��ا .فهناك
ط ��رف يف ال �غ��رب م�ترب ����ص ب��الإ� �س�ل�ام ال �غ��رب��ي،
يتقفى عرثاته ،يت�شابك فيه اليمني مع الكني�سة
الغربية التي تقلقها حاالت االن�سالخ الداخلية.
لقد غ��دا الإ��س�لام كابو�سا يف املخيال الغربي،
يتلقفه الكتاب والأدب��اء بالتحليل والفهم .ففي
الرواية ال�سريالية “خ�ضوع” �أو “ا�ست�سالم”،

�أو بالأحرى “�إ�سالم” ملي�شيل هولبيك ال�صادرة
�سنة  ،2015يتحدث �صاحبها يف ف�صل ا�ست�شرايف
من ف�صولها ،كيف �ست�ص ّوت فرن�سا الدميقراطية
م �ك � َره��ة يف ��ص��راع�ه��ا م��ع “اجلبهة الوطنية”
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة �إىل حم�م��د ع �ب��ا���س ،م��ر��ش��ح الإخ� ��وان
امل�سلمني �سنة  .2022ذلك م�صري فرن�سا ال�سيا�سي
مبنظور ا�ست�شرايف ،فرن�سا بلغت �أوج �أزمتها التي
�سبق �أن ن ّبه منها رينيه غينو يف كتابه “�أزمة
العامل احلديث”� ،أو بالأحرى عبدالواحد يحيى
ي�شد
بعد �إ�سالمه ،ب�أ�سلوب رمزي باطني ،ال زال
ّ
من يغويهم التف�سري الباطني والرمزي لأحداث
ال �ع��امل .ف��ال���ش��رق يبقى عميقا ك�م��ا ��س�بر غ��وره
ه�ن�ري ك ��ورب ��ان� � ،ص��اح��ب اخل �ي��ال اخل �ل�اق ،وم��ا
ال�غ��رب ��س��وى منفى للميتافيزيقيا .فـ”املفتاح
الهرمنطيقي” لعلماء ال�شرق القدماء بو�سعه
�أن ي �ق� ّ�دم ج��واب��ا ع��ن م�صائر الإن �� �س��ان املعا�صر
ال��ذي باتت تلفه الظلمة وغ�ير ق��ادر على ر�ؤي��ة
ذات� ��ه� ،إن ��ه م�ن�ف��ى امل �ن �ف��ى ،ك�م��ا ي���ص��ف احل��ال��ة يف
م�ؤلّفه “دورات الزمن والغنو�ص الإ�سماعيلي».
وحتت عنوان “املعرفة بحر واجلهل حميط”،
ي �ن �ت �ق��د ب��وت��اف��وك��و الآل � ��ة ال �غ��رب �ي��ة الإع�ل�ام �ي��ة
ب� �ق ��ول ��ه :ي � � ��ر ّوج الإع � �ل ��ام ال� �غ ��رب ��ي �أن ال��ع��امل
الإ�سالمي راف�ض للم�سيحية ،حتى �أن املرء يدان
يف �إي��ران مبج ّرد الإ��ش��ارة بعالمة ال�صليب ،كما
اعتاد الن�صارى فعل ذلك عند املرور مب�صلّى �أو
كني�سة ،لكنه ي�ستدرك“ ،الكاتيكيزم” (التعليم
امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية) ق��د �سه َر على
ترجمته �إىل الفار�سية علماء دين من حوزة قم
ومن اجلامعة الغريغورية الكاثوليكية يف روما،
وكالهما مرجع الهوتي وديني يف العامل ال�شيعي
والعامل الكاثوليكي ،ثمة رغبة يف التلويث عرب
الدعاية ال تهد�أ وال تفرت.
.............................
الكتاب« :فظاظة ال�سرا�سنة .حرب الإ�سالم/
اخلليفة على �أبواب روما».
امل�ؤلف :بييرتاجنيلو بوتافوكو.
النا�شر :من�شورات بومبياين ،ميالنو�-إيطاليا
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات.208 :
اللغة :الإيطالية
Il feroce saracini. La guerra
dell’Islam-Il califfo alle porte di
Roma, Pietrangelo
Buttafuoco,
.Bompiani, Milano (Italy) 2015, p. 208
tanayait@yahoo.it
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�إىل �أين ت�سري الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�رصة؟..
قراءة يف كتاب :دليل بلوم�سبوري �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية
حممد ال�شيخ
الت�أم جممع م�ؤلف من �أربعة ع�شر �أ�ستاذا من �أ�ساتذة الأخالقيات وال�سيا�سيات باجلامعات الربيطانية والأمريكية والنيوزيالندية
وال�سويدية والرتكية لكي ُيخرج �إىل جمهور القراء العاديني منهم واملتخ�ص�صني ،املهتمني بالفل�سفة بعامة وبالفل�سفة ال�سيا�سية
بخا�صة ،دليال جديدا �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية .هذا يدر�س مو�ضوع «ال�سيادة» ،وذلك مو�ضوع «العدالة» ،وثالث «حقوق الإن�سان» ورابع
الت�سامح» ،وخام�س «الدميقراطية» ...
وما �أ�شد ما كانت احلاجة �إىل هذا الدليل! �إذ على ر�أ�س كل عقد �أو عقدين من الزمن تتجدد موا�ضيع الفل�سفة ال�سيا�سية .ذلك �أنّ
�سوقها نافقة يف الغرب .ونحن لو �أخذنا معلمة للت�أريخ للفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة ـ بح�سب ما تكاد جتمع عليه �أهم الكتابات يف هذا
ال�صدد ـ كتاب «نظرية العدالة» ل�صاحبه جون راولز ( )1971لألفينا �أن عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �شهد على النقا�ش حول
مو�ضوع «العدالة» بالأوىل ،و�أن عقد الثمانينيات �شهد على ال�سجال حول مو�ضوع «اجلماعة» بالأحرى ،و�أن عقد الت�سعينيات �شهد
على اخل�صومة حول مو�ضوع «املواطنة» بالأجدر ،و�أن عقد الت�سعينيات �شهد على اجلدل حول «الدميقراطية الت�شاورية» بالأجد ،و�أن
العقد الأول من الألفية الثانية �شهد على املجادلة حول «االعرتاف» بالأخ�ص .على �أن هيمنة مفهوم ال تعني �إحماء مفهوم �آخر ،فقد
متت مناق�شة موا�ضيع «العدالة» و»حقوق الإن�سان» ،مثال ،ومذاهب «الدميقراطية» و»الليربالية» منذ �أمد وال تزال ترافق �أي نقا�ش
فل�سفي �سيا�سي.
وال �ي��وم -يف الن�صف الأول م��ن ال�ع�ق��د ال �ث��اين من
القرن الواحد والع�شرين  -ما هي �أهم الق�ضايا التي
�أم�سى يتداول فيها الفال�سفة ال�سيا�سيون؟
ك��ان امل�ع��ول يف العقد الأخ�ي�ر م��ن ال�ق��رن الع�شرين
والعقد الأول من القرن الواحد والع�شرين ،على كتاب
الفيل�سوف ال�سيا�سي الكندي ويل كمليكا« :الفل�سفة
ال�سيا�سية املعا�صرة :مدخل ( ،»)2001/1990حيث
ك��ان ر�أى �أن الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة تتجاذبها
موا�ضيع ومنازع .واملوا�ضيع الأ�سا�سية هي :امل�ساواة
وال�ل�ي�برال�ي��ة ون�ظ��ري��ة امل��واط �ن��ة ،وامل �ن��ازع ه��ي :امل�ن��زع
ال�ن�ف�ع��ي وامل �ن��زع ا ُ
حل� � � َّراين وامل �ن��زع اجل �م��اع��ي وامل �ن��زع
اجل�م�ه��وري املدين واملنزع ال�ت�ع��ددي ال�ث�ق��ايف وامل�ن��زع
املارك�سي واملنزع الن�سائي .على �أ�سا�س �أن��ه ميكن َع ُّد
النزعة املارك�سية والنزعة اجلماعية والنزعة الن�سائية
ونزعة اجلمهورية املدنية ونزعة التعددية الثقافية
مبثابة مدار�س فل�سفية �سيا�سية نقدية ت�شكل التيار
الأعظم املناه�ض للنظريات الدميقراطية الليربالية.
واليوم ،بعد م�ضي �أزيد من ع�شرين �سنة على �صدور
هذا الكتاب اجل َّماعة ،بد�أ م�شهد الفل�سفة ال�سيا�سية
يتغري بع�ض التغري� .أم�سينا �أمام مو�ضوعات جديدة
م��ا ك��ان يخطر ب�ب��ال فال�سفة ال�سيا�سية منذ ن�صف
ق��رن �أنها �سوف مت�سي من اخت�صا�صهم« :الهجرة»،
«ال� �ت� �ع ��ذي ��ب»« ،امل ��راق� �ب ��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ف��ائ �ق��ة»،
«الإرهاب»...

و�أول ما يثري االنتباه يف ه��ذا الكتاب �أننا ما عدنا
�أم ��ام ج�ي��ل م��ن الفال�سفة ال�سيا�سيني ال��ذي �شغلوا
ال�ساحة الفل�سفية ال�سيا�سية منذ منت�صف القرن
الع�شرين �إىل �أواخ��ره ـ �ش�أن راول��ز ودوورك�ين وهايك
ونوزيك وهابرما�س وهونيث وتايلور وفريزر وفالتزر
و�ساندل وماكنتاير  ...ـ و�إمن��ا �أ�صبحنا �أم��ام �أ�سماء
جديدة ال نكاد نعرث لها على ن�ص مرتجم �إىل العربيةـ
كوهن وزيزيك وجو�س وجامنب ونان�سي ...
وال���ش��يء نف�سه ي�ق��ال ع��ن مفاهيم لأول م��رة يتم
نحتها وتداولها على ه��ذا النطاق الوا�سع� ،ش�أن «ما
ب�ع��د ال �� �س �ي��ادة» و»م ��ا ب�ع��د ال�ك��ول��ون�ي��ال�ي��ة» و»ال �ن��زع��ة
ال�ك��ون�ي��ة الأخ�لاق �ي��ة» و»ال �ن��زع��ة ال�ك��ون�ي��ة امل�ؤ�س�سية»
و»التوافق الت�شابكي» ...
ك�م��ا �أم���س�ي�ن��ا �أم ��ام ت �ي��ارات يف الفل�سفة ال�سيا�سية
م���س�ت�ج��دة :م��ن زم ��ن ال���ش�ي��وع�ي��ة وال �ل �ي�برال �ي��ة� ،إىل
زمن النزعة الليربالية والنزعة ا ُ
حل ِّريانية والنزعة
اجل �م��اع �ي��ة ،ف� ��إىل زم ��ن ال �ن��زع��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة وال�ن��زع��ة
ال�ك��ون�ي��ة وال �ن��زع��ة ال�ف��و��ض��وي��ة وغ�ي�ره��ا م��ن ن��زع��ات
الفل�سفة ال�سيا�سية اليوم.
ب��داي��ة ،يعني امل�شرف على ه��ذا الكتاب �أن��درو فياال
ـ وهو �أ�ستاذ الفل�سفة والأخ�لاق بجامعة كاليفورنيا ـ
البغية منه يف العبارة التالية« :حماولة توفري �إطاللة
��ش��ام�ل��ة ع�ل��ى م��ا ي ��روج يف ح�ق��ل الفل�سفة ال�سيا�سية
امل �ع��ا� �ص��رة ،وال ��وق ��وف ع �ل��ى ع �م��ق الإ�� �ش� �ك ��االت ال�ت��ي

تتناولها» (���ص .)2.ومنذ مدخل الكتاب من�سي وقد
و�ضعنا يف قلب ما يحدث اليوم يف م�ضمار الفل�سفة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وال�ك�ل�م��ة امل �ف �ت��اح ه�ن��ا ه��ي ك�ل�م��ة «ال�ن�ق��د
ال��رادي�ك��ايل» �أو «التفكيك» :تفكيك ت��اري��خ الفل�سفة
ال�سيا�سية برمته من حيث هو ب�ضاعة �أوربية مركزية،
وتفكيك �أه��م املفاهيم ال�ت��ي ت�ستند �إل�ي�ه��ا م��ن حيث
هي مفاهيم ذات خلفية الهوتية وميتافيزيقية .فها
هم اليوم �أ�صحاب النزعة الن�سائية والنزعة الكونية
وال �ن��زع��ة ال �ف��و� �ض��وي��ة وغ�ي�ره��م ي��دف �ع��ون احل��واج��ز
وي �ت �ح��دون ح� ��دود امل �ب �ح��ث ـ مب��ا يف ذل ��ك االدع � ��اءات
الأوربية املركزية لطراز الفل�سفة ال�سيا�سية الذي مت
تكري�سه عرب تاريخ هذا املبحث.
وه� �ك ��ذا ،ي�ن�ب�ه�ن��ا امل �� �ش��رف ع �ل��ى �أن ح �ق��ل الفل�سفة
ال�سيا�سية حقل وا��س��ع م��ن ال�ب�ح��ث ،ذو ت��اري��خ عميق
م��دي��د ،م�شكَّل م��ن جملة م�سائل �شائكة دائ ��رة على
امل�شروعية و ُب�ن��ى ال��دول��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ودور املواطنني
داخ � ��ل ه� ��ذه ال ��دول ��ة و� �س �ل��وك ال �� �س �ل �ط��ات احل��اك �م��ة
والعالقات بني الدول ومنزلة القواعد ـ �ش�أن العدالة
واحلقوق ـ يف �إطار ال�سياقات املحلية والدولية (�ص.
 ،)1وذو منهج �إ�شكايل.
وخلف جملة ه��ذه الإ��ش�ك��االت تثوي �أ�سئلة عميقة
ح ��ول ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة :ه��ل ال �ك��ائ �ن��ات ال�ب���ش��ري��ة،
�أف���رادا ك��ان��وا �أم ال ،ال تعد ع�ضويتهم يف اجلماعات
االجتماعية مت�أتية ب�شكل م�شروع عن الوفاق الفردي
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بوا�سطة من التعاقد االجتماعي؟ �أم هل الدول وباقي
اجلمعيات تاريخيا ومعياريا �أهم من الأف��راد الذين
ي�شكلونها؟ هل نحن الب�شر متحاربون ومتناف�سون �أم
نحن متعاونون ومتعقلون؟ هل ميكن �أن نحيا على
نحو �أف�ضل من غري تفاعل اجتماعي وتنظيم �شرعي،
�أم �أننا نفيد من رقابة وعناية ال�سلطات احلاكمة؟
كيف ينبغي لنا �أن ننظم حياتنا و�أن نهيكل تنظيماتنا
االج�ت�م��اع�ي��ة و�أن ن��رب��ط ب�ي�ن ب�ع���ض�ه��ا ال�ب�ع����ض عرب
كوكبنا؟ �أم كيف نحدد ون�ؤ�صل ملفاهيم مفتاحية �ش�أن
احلقوق الب�شرية والعدالة وامل�ساواة واحلرية؟
وي���ض�ي��ف ب ��أن��ه م��ا م��ن ف�ل���س�ف��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة �إال وه��ي
ا�ستلهام لع�صرها و�إل �ه��ام ل��ه يف �آن .ويف �أي��ام�ن��ا هذه
ان�ب�ث�ق��ت �إ� �ش �ك��االت ت� ��دور ع �ل��ى ال��دن��ون��ة وال�ت�ح��دي��ث
وال �ع��ومل��ة وال��دم �ق��رط��ة وال �ل�برل��ة وامل���ش��اك��ل العالقة
اخل��ا��ص��ة ب��ال�ن��زع��ة امل��رك��زي��ة الأورب��ي��ة وب��ال�ت�ط��ور ما
بعد الكولونيايل .ولهذا تعكف الفل�سفة ال�سيا�سية
ال�ي��وم على مراجعة الأن �ظ��ار ال�سائدة ح��ول احل��دود
وال �ه �ج��رة وال���س�ي��ادة  ،ك�م��ا تعمل ع�ل��ى تغيري فهمنا
ل �ق��واع��د ال�لاع �ن��ف ومل �ع��اي�ير احل �ي��اة ال��رخ �ي��ة ول ��دور
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل .وت�ستمر الفل�سفة ال�سيا�سية يف
م �� �س��اءل��ة م �ن��زالت (وك� ��ذا ت�ط�ب�ي��ق) م �ب��ادئ ال �ع��دال��ة
ال�ت��وزي�ع�ي��ة وال �ع��دال��ة ال�ت�ق��ومي�ي��ة ،وم�ف��اه�ي��م حقوق
الإن���س��ان ،والأف �ك��ار ال��دائ��رة على امل�ع��اي�ير الأ�سا�سية
الت �خ��اذ ال� �ق ��رار ال �� �س �ي��ا� �س��ي .وث �م��ة حت��دي��ات جليلة
اخلطر تواجه الفل�سفة ال�سيا�سية اليوم :ثمة حتدي
ال�س�ؤال امل ُ�شكَل :هل ثمة مقوالت متعالية وحقائق
�أبدية ومعايري عابرة للثقافات �أم �أن كل مفهوم فيها
تاريخي؛ ومن ثمة ن�سبي؟
وحتد �آخر :هل ميكن ممار�سة الفل�سفة ال�سيا�سية
يف حميط ال ي�سعف بالتفكري الفل�سفي ،ال �سيما يف
بع�ض �أنحاء العامل؟
وم �� �س ��أل��ة ث��ال �ث��ة ه��ي الأخ� � ��رى :ه�َّل� ااَّ ك��ان��ت ن�ظ��رة
�أف �ل�اط� ��ون الأب� ��وي� ��ة ـ م �ط��ال �ب �ت��ه ب �ح �ك��م ال�ف�لا��س�ف��ة
وبفال�سفة احلكم ـ للحكمة ال�سيا�سية ال تزال منا�سبة
لع�صر الدميقراطية؟
ومبا �أن الفل�سفة ال�سيا�سية مبحث ذو جذور غربية،
ف�إنه ينه�ض ال�س�ؤال :هل ميكن �أن تكون ثمة فل�سفة
�سيا�سية م�صاغة يف ال�صني �أو نفاجارو �أو ال�ساحل
الإفريقي؟
وه� ��ل مي �ك��ن ل� �ه� ��ؤالء ال ��ذي ��ن ال ي�ت�ف�ل���س�ف��ون ع�ل��ى
الطريقة الإغريقية ـ املت�شددون الدينيون ـ �أن يتلقوا
�أفكار الفل�سفة ال�سيا�سية و�أن يتفهموها؟
وه��ل �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ال يحيون يف احل��وا��ض��ر ـ وقد
ارتبط كلمة �سيا�سة  Politcaنف�سها باحلا�ضرة
 Polisـ يحتاجون �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية؟
ال�ت�ف�ك�ي��ك ��س�ي��د امل �ن��اه��ج ه �ن��ا :ي ��أت��ي ع �ل��ى ال �ق��دمي
واجل��دي��د م�ع��ا .ففيما يخ�ص م�ساءلة ال �ق��دمي ،يتم
الت�سا�ؤل حول الطبيعة الب�شرية وما �إذا كان الإن�سان
بالطبع حيوانا مدنيا (�سيا�سيا) (كما زعم �أر�سطو)
مع حماولة فهم ما الذي يعنيه «ما هو غري �سيا�سي»
�أو «الال�سيا�سي» ،كما يتم الت�سا�ؤل عن طبيعة ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،وعن منزلة «املُثُل» (هل بقي زمن للحديث
عن ُمثل �سيا�سية مثال؟).
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وق��د ��ص��ارت للفل�سفة ال�سيا�سية ال�ي��وم ال فح�سب
�إ� �ش �ك��االت ج��دي��دة ت�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا و�إمن� ��ا �أي �� �ض��ا مباحث
تتفرع �إليها:
ثمة� ،أوال ،مبحث «امليتا� -سيا�سة» (ما وراء ال�سيا�سة،
�أو بلغة القدماء ال�سيا�سة من الو�ضع الثاين) .ودور
ه��ذا امل�ب�ح��ث« :ال�ت���س��ا�ؤل ع��ن طبيعة م��ا ه��و �سيا�سي
وحول مناهج ت�سويغ النظريات ال�سيا�سية» (�ص.)9.
هنا ،على ه��ذا امل�ستوى� ،أم�ست تطرح ت���س��ا�ؤالت عن
الطبيعة الب�شرية وم�س�ألة الن�سبية.
ث��م هناك مبحث «النظرية ال�سيا�سية املعيارية».
وي �ت �ن��اول ب��ال�ن�ظ��ر ال �ن �ظ��ري��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ع�ي��ان�ي��ة
ح��ول ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م ال���س�ي��ا��س��ي :اال��ش�تراك�ي��ة،
الر�أ�سمالية ،الدميقراطية  ...وهي النظريات التي
تقوم على ما انتهت �إليه امليتا�-سيا�سة  ،تنظر يف ما
هو �أف�ضل �أو �أعدل بالن�سبة �إىل املجتمع (�ص.)9 .
ون �� �ص�ي�ر وج� �ه ��ا ل ��وج ��ه �أم� � ��ام م �ب �ح��ث «ال �ف �ل �� �س �ف��ة
ال�سيا�سية التطبيقية» عندما ن�ستخدم النظريات
ال�سيا�سية املعيارية يف حل م�شاكل عملية ملمو�سة؛
�ش�أن الهجرة واجلرمية والإرهاب ...
واحل � ��ال �أن ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي�ت���ض�م��ن ه ��ذه امل�ب��اح��ث
الثالثة:
ث �م��ة ب �ح��وث ت��دخ��ل يف ب ��اب «م ��ا وراء ال���س�ي��ا��س��ة»
(مثال :الف�صول الدائرة على ال�سيادة وعلى حقوق
الإن �� �س��ان) وث �م��ة ب �ح��وث ت �ن��درج يف �إط� ��ار ال�ن�ظ��ري��ات
ال�سيا�سية املعيارية (مثال الف�صلني الدائرين على
الدميقراطية والنزعة الكونية) و�أخريا ،ثمة بحوث
ت��دخ��ل يف ��س�ي��اق ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة التطبيقية:
ال �ع��دال��ة ال �ت��وزي �ع �ي��ة ،ال �ع��دال��ة ال�ت�ق��ومي�ي��ة ،احل ��رب،
ال�سلم ،الهجرة ...
وه�ك��ذا ،مثال ،يف ما يخ�ص املبحث الأول ،ت�ضمن
ال �ب �ح��ث الأول ن �ظ��رة ت ��أم �ل �ي��ة يف ت ��اري ��خ ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�سيا�سية .وق��د نظر امل��ؤل��ف م��ن خاللها يف �أم��ر ما
�إذا كان من الأهم اعتبار الفل�سفة ال�سيا�سية من جهة
نظر التاريخ �أم ميكن النظر �إليها ب�إعمال مفاهيم
غري تاريخية .وعنده �أن ثمة تعالقا بني الفل�سفة

ال�سيا�سية والتاريخ« :لئن كانت الفل�سفة (ال�سيا�سية)
بال تاريخ قفر ،ف�إن التاريخ بال فل�سفة غابة ،ونحن
�أكيدا يف حاجة �إىل الإثنني» .كما يندرج �ضمن نف�س
املبحث البحث ال��دائ��ر على مفهوم «ال�سيادة» .وفيه
يعترب امل�ؤلف م�س�ألة ال�سيادة يف �صلتها مب�سائل مثل
الع�صيان امل��دين وحت��دي النزعة الفو�ضوية وتطور
القانون ال��دويل ،وما ي�سميه البع�ض ع�صر «ما بعد
ال�سيادة»� .أما �سيغفريد فون ديفيل في�ستك�شف منزلة
حقوق الإن�سان يف ال�سياقني املحلي وال��دويل .ويرى
�أن ث�م��ة خ�صومة ك�برى ب�ين ال�ن�ظ��ري��ات الأخ�لاق�ي��ة
للحقوق والنظريات ذات التوجه ال�سيا�سي الأف�صح.
ثم بعد ذلك ،يذهب �إىل �أن ثمة طريقا و�سطا ميكن
�إي �ج��اده ع��ن ط��ري��ق ال�ن�ظ��ري��ات ال��و��ص�ف�ي��ة امل �ح��دودة
للحقوق.
وفيما يتعلق باملبحث الثاين من مباحث الفل�سفة
ال�سيا�سية ـ مبحث النظريات ال�سيا�سية املعيارية ـ
ت�ستك�شف جليان بروك املوا�ضيع ذات ال�صلة مب�س�ألة
ال �ن��زع��ة ال �ك��ون �ي��ة .وت �ه �ت��م مب �� �س ��أل��ة حت��دي��د امل�ف�ه��وم
ومب�س�ألة كيف ينبغي �أن يبدو عامل كو�سموبوليتاين
(� � � ��ص .)16.و�إذ ت �ط��ور ف �ك��رة ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
الليربالية ،ف ��إن جاكلني �آن كيغلي تفح�ص امل�شاكل
النا�شئة .وهي تعترب م�شكلة نظرية العقد االجتماعي
وال�ت���س��وي�غ��ات امل��آل�ي��ة ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة (ال �ت��ي ت�سميها
نزعة تو�سيل الدميقراطية) ،و�أف�ك��ار الدميقراطية
الت�شاورية والعقل العمومي .وتذكرنا ب�ش�ساعة وتعقد
مفهوم “الدميقراطية” وب�صلته مبفاهيم �أخ��رى
�أخالقية� /سيا�سية� ،ش�أن “امل�ساواة” و”اال�ستقالل”
و”الأ�صالة” .وتبني كيف �أن النظرية الدميقراطية
تتطور باعتبارها ن�ق��دا للنزعة الأب��وي��ة .كما تنظر
يف النقود الن�سائية وما ي�سمى التعددية الت�صارعية
ـ امل ��ؤم �ن��ة ب � ��أن �أ� �س��ا���س احل� �ي ��اة ،مب��ا يف ذل ��ك احل �ي��اة
ال�سيا�سية ،الت�صارع على نحو ما �أو�ضحه الفيل�سوف
ال���س�ي��ا��س��ي الأمل� ��اين ك ��ارل ��ش�م�ي��ث ـ ب��اع�ت�ب��اره��ا ن�ظ��رة
ج��ذري��ة �إىل احل �ي��اة ال�سيا�سية بح�سبان ه��ذه حقال
للقيم املتنازع عليها ولل�صراعات من �أج��ل ال�سلطة
وان �ت��زاع االع �ت�راف ،وه��ي ��ص��راع��ات ال مي�ك��ن ت�ف��ادي
حدوثها.
ويف ما يخ�ص املبحث الثالث ـ الفل�سفة ال�سيا�سية
التطبيقية ـ جند البحث الدائر على م�س�ألة العدالة ـ
ال �سيما الفل�سفة ال�سيا�سية الليربالية الدميقراطية.
وعديدة هي الف�صول التي تلقي نظرة على املفاهيم
اخلا�صة بالعدالة وبتطبيقها .وهكذا يعترب �أوفاديا
ع ��زرا م���س��أل��ة ال�ع��دال��ة ال�ت��وزي�ع�ي��ة م��ن خ�ل�ال �أع�م��ال
حديثة� ،ش�أن �أعمال راولز ودووركني وهايك ونوزيك
 ..وي�ف�ح����ص احل �ج��ج املتعلقة ب �ع��دم امل �� �س��اواة وب��دور
ال��دول��ة يف �إع ��ادة ت��وزي��ع ال�ث�روة و��ض�م��ان امل���س��اواة يف
الفر�ص وتدبري االخ�ت�لاف االجتماعي وال�سيا�سي.
ويربط اعتباره بامل�شكلة النا�شئة املتعلقة بالعدالة
البيئية ال�شاملة ،مظهرا كيف �أن م�س�ألة العدالة
التوزيعية تطبق يف �سياق عاملي ع�صيب لكي يتناول
م�شكلة ت��وزي��ع امل� ��وارد وتقليل امل�خ��اط��ر يف مواجهة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي .وم��ن ج�ه��ة اع�ت�ب��ار �أخ ��رى ،تفح�ص
ت � ��رودي ك ��ون ��واي وج �ه��ا �آخ� ��ر ل�لاه �ت �م��ام ب��ال �ع��دال��ة:
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العدالة التوزيعية والنماذج البديلة للنظر يف العقاب
 ...وت�ضع ذل��ك يف �سياق تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية،
وذل��ك يف الوقت نف�سه ال��ذي تفح�ص فيه الإ�شكاالت
امل �ع��ا� �ص��رة� � ،ش ��أن م���س��أل��ة احل �ج��ز اجل �م��اع��ي .وي�ط��ور
ج��ورج لوكا�س النقا�ش اجل��اري ح��ول العدالة بنظره
يف مو�ضوع احلرب .ويلفت عنايتنا �إىل الطريقة التي
بوفقها �أم�سى يتطلب تطور احلرب يف الزمن احلديث
�أن نعيد تقومي فهمنا لنظرية احلرب العادلة وملنزلة
ال �ق��ان��ون ال� ��دويل ومل�ه�ن��ة ال�ع���س�ك��ر .ويف ك��ل م��ن ه��ذه
الف�صول ،من الأهمية الإ�شارة �إىل كيف �أن التحليالت
الفل�سفية تتطور جنبا �إىل جنب بع�ضها البع�ض ويف
�ضوء الواقع ال�سيا�سي الراهن.
و�إذ �شكل العقاب والعدالة يف احلرب مو�ضوع اهتمام
تقليدي يف الفل�سفة ال�سيا�سية التطبيقية ،ف�إن وجهة
نظر بديلة متثلت يف النزعة ال�سلمية يعر�ض �إليها
�أحد الباحثني ،فيقدم �إلينا نظرة جمملة على مو�ضوع
ال�سلم والالعنف ،م�ستك�شفا قوة الالعنف باعتبارها
منهجا للحركية ال�سيا�سية ،م�ضمنا ا�ستك�شافه هذا
عر�ضا تاريخيا م��وج��زا ع��ن النزعة ال�سلمية وذاك��را
لأمثلة حديثة وناجحة عن الالعنف .ويف �صلة بهذا
الف�صل ،يفح�ص ب��ول ت�شور�شل مفهوم “الت�سامح”
ال� ��ذي ه��و ق�ي�م��ة م�ف�ت��اح�ي��ة يف الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
الليربالية ،ومو�ضوع �شائك يف الفل�سفة ال�سيا�سية
الليربالية .وي�ق��دم لنا نظرة �إجمالية تاريخية عن
ت �ط��ور امل �ف �ه��وم ،ك�م��ا ي �ق��دم ل�ن��ا ع��ر��ض��ا م�ع��ا��ص��را عن
امل�شاكل التي ال زالت عالقة بهذا املفهوم .وهو مفهوم
ي�شتغل ع�بر م�ف��ارق��ات الت�سامح وع�بر مفهوم حياد
الدولة حيث تطرح عدة �إ�شكاالت عينية عملية :حرية
اخل�ط��اب ،خ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة ،التحدي ال��ذي يطرحه
الدين ...
�أم ��ا ��ش�ي�ل��ي ول �ك��وك ����س ف�ت�ف�ح����ص م �� �س ��أل��ة ال �ه �ج��رة،
مت�سائلة عما �إذا ك��ان م��ن ح��ق ال��دول الليربالية –
الدميقراطية ط��رد املهاجرين بينما ت�ؤمن ه��ي ،من
حيث املبد�أ ،بحقوق الأجانب الذين يوجدون يف حاجة
�إىل امل �� �س��اع��دة .وت��رك��ز ع�ل��ى ح�ل�ق��ة منطقية مفرغة
حتكم ه��ذا النقا�ش ،وتتعلق مبعرفة م��ن ه��و ال�ق��ادر
على التعبري ع��ن موافقته على ح��ق تقرير م�صريه
واال�ستفادة من ذلك .وح�سب ما توحي به ،ف�إن املبادئ
ال�ل�ي�برال�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،م�ث��ل احل��ري��ة وامل �� �س��اواة،
ينبغي �أن ت�سري نحو ت��وزي��ع ع��ادل ي�خ�ترق احل��دود.
لكن ه��ذه احللول املقرتحة تطرح من امل�شاكل �أكرث
مم��ا حت�ل�ه��ا ،وه��ي مت�سي �أك�ث�ر تعقيدا ع�ن��دم��ا ن��أخ��ذ
بعني االعتبار التفاوتات الطبقية واجلن�سية املتعلقة
بالهجرة والعابرة للحدود.
هذا وي�شكل البحثان الأخريان م�ساهمتني فريدتني
يف الكتاب:
يف �إ�سهام م�شرتك بني جريمي وي�سني�سكي وماثيو
فورهي�س يتناول الباحثان باملناق�شة م�س�ألة م�ستقبل
الفل�سفة ال�سيا�سية .ويعمدان �إىل فح�ص النزوعات
احلالية يف املبحث مبدهما �إي��ان��ا بتحليل اختباري/
�إح�صائي للمن�شورات ذات ال�صلة بالفل�سفة ال�سيا�سية

حديثة يف الع�شرين �سنة الأخ�ي�رة .وم��ع اعرتافهما
ب ��أن التكهن مب�ستقبل الفل�سفة ال�سيا�سية �أ�شبه ما
يكون بالعرافة (�ص :)199 .هل كان ب�إمكان �أفالطون
�أن يتنب�أ م�سبقا ب��دور الإن�ترن��ت وو��س��ائ��ط التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي يف ت �ق��وي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ت �� �ش��اوري��ة؟
�إال �أنهما ينتهيان �إىل بع�ض النتائج :وم��ن بينها �أن
املفاهيم الأك�ثر ت��رددا يف خطاب الفل�سفة ال�سيا�سية
ال�ي��وم ول��رمب��ا يف امل�ستقبل املنظور ه��ي :الليربالية،
ال �ع��دال��ة ،راول � ��ز .ويف م��ا ي�خ����ص ت �ق��ال �ي��د ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�سيا�سية املا�ضية ،ف�إن �أكرب تقليد تتم الإحالة عليه
هو تقليد التعاقد االجتماعي .ويف ما يخ�ص م�سائل
الفل�سفة ال�سيا�سية التطبيقية ،ف�إن امل�سائل التي ترتدد
هي ممار�سات ال�شغل والأحزاب ال�سيا�سية وال�سيا�سات
االج�ت�م��اع�ي��ة امل �� �س��اوات �ي��ة ودول� ��ة ال��رع��اي��ة وال��رع��اي��ة
ال�صحية ومللكية الفكرية والتج�س�س التكنولوجي
على حياة النا�س احلميمية وع��دم امل�ساواة يف الدخل
والتعذيب وال�صلة بني ال�سيا�سة وامل��ال  ...وي�ست�شف
من هذه اخلال�صات احل�ضور الهام للتقليد“ :لدينا
داع قوي لالعتقاد ب�أن م�ستقبل الفل�سفة ال�سيا�سية ال
يت�ضمن تخليها ب�أي حال عن ما�ضيها” (�ص،)202 .
وعلى َن� َف��اق �سوق ب�ضاعة راول��ز �أو ما �سماه امل�ؤلفان
“�صناعة راولز” (���ص� ،)204 .إذ“ :ي�ستمر راول��ز
يف اح �ت�لال م��وق��ع ال �� �ص��دارة يف الفل�سفة ال�سيا�سية
ويف النظرية ال�سيا�سية ،ولي�س هناك �أدن��ى احتمال
يحمل على الظن ب�أن الأمر �سوف يتغري يف امل�ستقبل
القريب”.
�أخ�يرا ،ف�إن �إدوادو مانديتا يقدم لنا كلمة ختامية
تذكرنا ب�أن الفل�سفة ـ تاريخيا وثقافيا ـ لها حمل منه
تطلق �أنظارها .ولذلك تبقى املركزية الأوربية ـ التي
يفرت�ض �أنها حمل ما تفت�أ الفل�سفة ال�سيا�سية تنطلق
منه ـ ت�شكل حتديا مركزيا للفل�سفة ال�سيا�سية :اَّ
هل
�أمكن ت�أ�سي�س فل�سفة �سيا�سية �شمولية غري قطرية؟
ومب ��ا �أن ك��وك�ب�ن��ا �أم �� �س��ى ق��ري��ة � �ص �غ�يرة ،وااله �ت �م��ام
الكوين �أم�سى ي��زداد ،فهل ميكن �أن نت�صور الفل�سفة
ال�سيا�سية م��ن منظور غ�ير م�سكون ب�شبح املركزية
الأورب�ي��ة؟ وبهذا دار البحث الأخ�ير على “تفكيك”
ت��اري��خ الفل�سفة ال�سيا�سية ال�غ��رب�ي��ة ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل
م���ش��روع الفيل�سوف الأرج�ن�ت�ي�ن��ي الأم��ري�ك��ي �إن��ري�ك��ي
دي�سل ،وذلك من خالل “هدم” و”تفكيك” مرويات
الفل�سفة ال�سيا�سية ،متهيدا لأمر “بناء” تاريخ عاملي
لها مغاير (���ص .)214 .وبغاية �إجن��از ذل��ك ،ف��إن��ه ال
بد من خرق �سبعة حدود َ�س َّي َجت الفل�سفة ال�سيا�سية
ال �غ��رب �ي��ة :امل��رك��زي��ة ال�ه�ل�ي�ن�ي��ة ،ال �ت �غ��ري��ب ،امل��رك��زي��ة
الأورب�ي��ة ،التحقيبات التي تكر�س الزمنية الغربية،
الدنونة و�إهمال الإ�سهام الدينوين يف النظر ال�سيا�سي،
النزعة اال�ستعمارية� ،أ�سطورة احلداثة .وبهذا تتحول
دعوة “تفكيك” مرويات الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة
�إىل دع��وة �إىل “نزع ال�ط��اب��ع اال�ستعماري” ـ �أو قل
�إيجابا “حترير” ـ الفل�سفة ال�سيا�سية (�ص.) 217 .
وينتهي الكتاب بعدة ملحقات تزود القراء برتتيب
زم �ن��ي لأه� ��م حم �ط��ات ت��اري��خ ال�ف�ل���س�ف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة،
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ومبعجم ب��أه��م املفاهيم امل�ت��داول��ة يف حقل الفل�سفة
ال�سيا�سية اليوم ،وبالئحة مبوارد وم�صادر البحوث،
وبتوجبه للقارئ بثبت من املراجع م�ستفي�ض .وكل
ذلك من مزايا هذا الكتاب/املو�سوعة.
وم��ن م��زاي��ا ه��ذا الكتاب� ،أن الباحثات الفل�سفيات
من الن�ساء حتققن “االنتقام” من تاريخ الفل�سفة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ال� ��ذك� ��وري .وه� �ك ��ذا جن ��د م��ن
الباحثات يف الكتاب عددا مهما ي�شكل ثلث امل�ساهمني.
وف �ي��ه �أي �� �ض��ا ي�ت�ح�ق��ق ال �ت �� �ص��ال��ح ب�ي�ن ال�ت�ق�ل�ي��دي��ن
الأ�سا�سيني يف الفل�سفة الغربية املعا�صرة :التقليد
الأجنلو�سك�سوين (ال�بري�ط��اين ،الأم��ري�ك��ي ،الكندي
الأ� �س�ت�رايل) والتقليد ال �ق��اري (الأمل� ��اين ،الفرن�سي،
الإيطايل ،النم�ساوي  ،)...ف�أنت ترى الباحث يتنقل
بني التقليدين بكل ي�سر ،بل ميازج بينهما املمازجة،
حتى ول��و �أن القارئ الأجنلو�سك�سوين مل يتعود بعد
على ت�شقيقات وتعقيدات الفال�سفة القاريني .وهذا
ما مل يكن ممكنا منذ ن�صف قرن خال .وذلك التمازج
ب��اد يف �إع �م��ال مفاهيم م ��أخ��وذة م��ن تقليد الفل�سفة
القارية« :التفكيك»« ،اجلنيالوجيا»« ،الأركيولوجيا»
...
وم ��ن م��زاي��اه �أي �� �ض��ا حت�ي�ين امل �� �ص��ادر وامل ��راج ��ع� ،إذ
حول كل مو�ضوع مو�ضوع ،مبا يف ذلك املوا�ضيع التي
لطاملا تدوولت يف الفل�سفة ال�سيا�سية� ،ش�أن «العدالة»
و»ح �ق��وق الإن �� �س��ان» و»ال �� �س �ي��ادة» ،يحيل ال�ب��اح��ث �إىل
ع�شرات املرجعيات امل�ستحدثة.
�أخ�يرا من بني العيوب التي اعتورت الكتاب بع�ض
الأح �ك��ام امل�ب�ت���س��رة ال �ت��ي �أ� �ص��دره��ا ب�ع����ض امل�ساهمني
يف ه��ذا الكتاب ،وذل��ك مثل املوقف من فل�سفة راول��ز
وه��اب��رم��ا���س ،ح�ي��ث ن �ق��ر�أ« :م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري لي�ست
نظريتا راول ��ز وه��اب��رم��ا���س �إال حل�ظ�ت�ين� ،أو وقفتني
وتهمي�شني ع�ل��ى [فل�سفة ك��ان��ط ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أو ما
ي�ع��ادل قيمة �صفحة �أو �صفحتني م��ن فل�سفة احلق
لهيجل» (���ص .)25 .وه��ذا لعمري من تلك املبالغات
التي تعج بها بع�ض الكتابات اجلديدة� ،ش�أنها يف ذلك
�ش�أن االدع��اء ب��أن الفل�سفة املعا�صرة برمتها �إمن��ا هي
جمرد «حت�شية» على كتاب «نظرية العدالة» ل�صاحبه
جون راولز ( ،)1971وذلك على النحو الذي كان اعترب
بوفقه وايتهيد �أن الفل�سفة الغربية برمتها «حت�شية»
على �أفالطون� ،أو كان اعترب به فوكو الفكر الغربي
املعا�صر ب�أكمله حماولة لالنفالت من قب�ضة هيجل.
.............................
ع �ن��وان ال �ك �ت��اب :دل �ي��ل ب �ل��وم �� �س �ب��وري �إىل ال�ف�ل���س�ف��ة
ال�سيا�سية
طبيعة الكتاب :كتاب جماعي
امل�شرف عليه� :أندرو فياال
لغة الكتاب :الإجنليزية
�سنة الن�شر2015 :
عدد ال�صفحات.178 :
مكان الن�شر :لندن ،نيودلهي ،نيويورك� ،سيدين

ech_cheikh@yahoo.fr
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