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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.
.............................
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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.
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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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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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«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

