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والدميقـــراطية
ـــا�سي
َّ
معامل امل�ستقبل يقت�ضي النظر �إىل املا�ضي و�إعادة �إنتاجه.
ويف ح��دي��ث امل ��ؤل ��ف ع��ن �أزم� ��ة ال ��دول ��ةُ ،ي � � ْورِد �أ َّن ت �ط��ور ح��رك��ة
الإخ ��وان امل�سلمني يف م�صر ج��اء نتاجا لف�شل ال��دول��ة القومية
الذريع يف حتقيق الوعود الكربى بالتحرر والعدالة والوحدة.
وقد كانتْ احلركة -وفق ريدايللي -راف�ضة يف مراحلها الأوىل
ملفهوم الدولة الوطنية وملفهوم التعددية احلزبية ،لكنها �شهدت
حتوال ال �سيما يف العقود الأخرية من خالل االنكفاء على العمل
ال�سيا�سي داخ��ل القطر الواحد مع بقاء رابطة بني فروعها يف
جملة من الأقطار .ومن جانب �آخر ،بات القبول بت�شكيل �أحزاب
�سيا�سية على غرار باقي الأحزاب ،ولكن الكاتب يرتئي �أن املراد
من الإ�سرتاتيجية اجلديدة اال�ستحواذ على ال�سلطة بطريقة
ملتوية.
ول�ك��ن يف �سياق تتبع حت��والت مفهوم ال��دول��ة ،يعترب ريدايللي
�أ َّن مفهوم الأم ��ة ق��د �شهد م��ول��ده م��ع دول��ة املدينة زم��ن النبي
حممد (���ص) ،وقد دفعت اجلماعات اليهودية يف جزيرة العرب
الثمن باهظا نتاج رف�ضها االن�ضواء حتت هذا التنظيم ال�سيا�سي
اجلديد ،لدواع خمتلفة (�صَّ .)34:
لكن التنظيم ال�سيا�سي داخل
الإ�سالم املبكر وامل�ستند �إىل تعاليم ال�شريعة احتكم يف جوهره
�إىل �آل�ي��ات نابعة م��ن واق�ع��ه؛ مثل :ال���ش��ورى ،والبيعة .وه��و ما
ُي ِّثل التعاقد بني احلاكم واملحكوم ،مُرتئيا ريدايللي �أ َّن من هذا
امل�أتى ا�ستخل�ص بع�ض منظري الإ�سالم ال�سيا�سي تواجد -تيو
دميقراطية� -أي -دميقراطية دينية -يف نظام احلكم يف الإ�سالم.
ويُ�ساير ريدايللي الكاتبَ املغربي عبده الفياليل الأن�صاري يف �أن
تي�سري قبول مفاهيم احلداثة والالئكية والعلمنة داخل الف�ضاء
الإ�سالمي رهني النظر �إليها من داخ��ل العالقات الديناميكية
التاريخية للعامل الإ��س�لام��ي ،وع ��دم تنزيل تلك املفاهيم من
منظور غربي لتفادي �سوء الفهم .ويف تعقيبه على ذلك ،يقول
ريدايللي :ح�ين �أزم��ع ال�غ��رب ،بزعامة ج��ورج بو�ش االب��ن ،على
ت�صدير الدميقراطية �إىل ال�ع��راق ،مل ي��را ِع البُنى االجتماعية
ال�سيا�سية املرت�سِّ خة ،وه��و ما ج� َّر �إىل تدمري بلد وحتويله �إىل
ه�شيم دولة.
وي��زي��د يف ��ش��رح م�شكلة ت�ن��زي��ل ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة يف غري
موطنها من خالل التعر�ض �إىل �إ�شكالية التمثيل ال�سيا�سي يف
املجتمعات الإ�سالمية؛ فيقول �إ َّن مبد�أ االختيار عرب االنتخابات
مل�م�ث�ل��ي ال���ش�ع��ب امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ق ��اع ��دة (one man one
- )voteل�ك��ل ام ��رئ � �ص��وت ،-ج��رى تفريغه م��ن م�ضامينه.
وح�ت��ى يف احل ��االت ال�ت��ي ج ��رت ف�ي�ه��ا ان�ت�خ��اب��ات ،ك ��ان ال�ف��ائ��زون
م�ع��روف�ين ق�ب��ل ان�ت�خ��اب�ه��م؛ ك��ون�ه��م مي�ث�ل��ون �أع �ل��ى الت�شكيالت
اجل �ه��وي��ة وال�ق� َب�ل�ي��ة وال�ع���ش��ائ��ري��ة؛ مم��ا ج�ع��ل اخ �ت �ي��ار املمثلني
على �أ��س��ا���س ال�ف�ك��رة ،ولي�س على ال ��والء القبلي �أو الع�شائري،
�ضعيفا .وحتى يف حاالت الفوز افتقر الفائزون �إىل النفوذ داخل
ت�ل��ك ال �� �ش��روط االج�ت�م��اع�ي��ة .وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل ال �ت ��وازن ال�لاح��ق

داخ��ل الهيئات التمثيلية مبنيًّا على ت ��وازن �أف�ق��ي ب�ين خمتلف
الت�شكيالت ذات الطابع الطائفي �أو الديني �أو اجلهوي ولي�س
على �أ�سا�س التمثيل املجرد.
ويف ا�ست�شرافه مل�صائر الإ�سالم ال�سيا�سي ،يخل�ص ريدايللي �إىل
��س�يره ن�ح��و الأف ��ول ،وي�ع�ت�بر الأم ��ر ع��ائ��دا �إىل ع��دم توفيقه يف
تقدمي حلول عملية للم�شكالت االجتماعية واالقت�صادية التي
ت�ضرب تلك البلدان؛ مما جعل الأيديولوجيا الإ�سالموية تزيد
من حدة اال�ستقطاب ال�سيا�سي ،ومن متزيق الن�سيج االجتماعي،
دون توفري حلول عملية .كما يورد ريدايللي (�ص� )62:أ َّن كافة
احل��رك��ات والأح � ��زاب امل �ت��ول��دة م��ن الإخ� ��وان امل���س�ل�م�ين يف كافة
�أرجاء البالد العربية ال تزال رهينة الر�ؤى العقائدية للحركة
الأم يف م���ص��ر .وال��واق��ع �أ َّن بع�ض احل��رك��ات ق��د ��ش�ه� ْ
�دت حت � ُّررا
م��ن ب��ارادي�غ�م��ات ح��رك��ة الإخ ��وان على غ ��رار -ح��رك��ة النه�ضة-
التون�سية .فكانت م��راج�ع��ة امل��واق��ف الإخ��وان�ي��ة امل�ت��وراث��ة جتاه
التوجهات القومية والي�سارية والليربالية والعلمانية ،ب�صفتها
مواقف غري مالئمة للواقع التون�سي .بدا ذلك ُم ِّفزا لظهور
خطاب جديد يف �أو�ساط الإ�سالميني التون�سيني ينحو للتوافق
على �أ�سا�س مدين ،ويتبنى التعددية ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة،
والقبول بنتائج االنتخابات ،وهو ما مل يكن مطروحا يف �أو�ساط
الإ�سالم ال�سيا�سي.
كما ير�صد ريدايللي ُع ْم َق الأزمة التي يعي�شها الإ�سالم ال�سيا�سي
يف �شقه العنيف ُم� َّث�لا يف تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ال��داع��ي
ل�ل�خ�لاف��ة؛ ك��ون��ه ره�ي َ�ن �أ� �س �ط��ورة ت�ع� ِر�� ُ�ض غ��واي��ة َت � ِع��د ب��ال�ع��ودة
�إىل الوحدة الإ�سالمية ب�أ�سلوب غري تاريخي ومتجاوز لقدرة
التنظيمات اجلهادية (�ص .)89:و�أمام -الغلو اجلهادي ،-يح�ض
على �ضرورة بذل اجلهد للحد من االنهيار احلا�صل ،مع العمل
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على �إيجاد ق��راءة جديدة تالئم الإ�سالم مع احلداثة ،وتراعي
التنوعات الثقافية والدينية دخل تلك البلدان .مُعتربا �أ َّن املخرج
الوحيد م��ن امل ��أزق ال�سيا�سي احل��ايل ال��ذي يتخبَّط فيه العامل
الإ�سالمي يتمثل يف ا�ستنباط ر�ؤى جديدة ال�ستنطاق ال�شريعة
وفق التحوالت االجتماعية امل�ستجدة ،وهو �أم ٌر لي�س هيِّنا يف ظل
ت�شكيك الفكر ال�سلفي يف م�شروعية خمتلف الت�أويالت املغايرة
من خالل عزلها و�شيطنتها.
ومما يزيد من �صعوبة ال�صحوة املرجوة :اال�ستقطابُ ال�شيعي-
ال���س�ن��ي ال ��ذي ي�ع�ي���ش��ه ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي ،وه ��و م��ا ُي �ف��اق��م من
ح��دة االنق�سامات ال�سيا�سية واالجتماعية امل��وج��ودة ،وم��ا جعل
ت���ص� ُّورًا ��س��ائ�دًا ال�ي��وم ب ��أ َّن ال�ع��دو لي�س خ��ارج ال�ع��امل الإ��س�لام��ي
بل داخله؛ لذلك ي�شكل الهالل ال�شيعي اليوم يف مطلع القرن
الواحد والع�شرين داخل العامل العربي وخارجه �أكرث امل�شكالت
امل �ط��روح��ة يف ال ��دول ال����سُّ �ن�ي��ةُ .م �ع � ِّرج��ا يف ح��دي�ث��ه ع�ل��ى تقييم
منوذجني �سيا�سيني بارزين يف العامل الإ�سالمي� :إيران واململكة
العربية ال�سعودية؛ حيث يعترب الكاتب �أ َّن النموذج الإ�سالمي
الإيراين مل يفِ بوعوده �أمام انتظارات احلرية والدميقراطية؛
حيث الدولة ثنائية ،متتزج فيها �أجهزة دميقراطية مع �أخرى
غ�ير َ
منتخبة .يف ح�ين م��ن اجل��ان��ب ال���س�ع��ودي ،ال ي��زال �إ��ص��رار
النموذج احلاكم على رف�ض �أي عدوى م�ؤ�س�ساتية غربية؛ مثل:
الربملان املنتخب ،والتعددية احلزبية ،با�سم النقاوة الإ�سالمية.
وي�ب�ق��ى م��ا ي�ع�ي��ب ك �ت��اب ري��داي�ل�ل��ي ه��و حت��وي��ل ��ص��اح�ب��ه ال�ع��امل
الإ�سالمي �إىل كارثة �سيا�سية �شاملة ،وهو ما يطم�س التجارب
ال�سيا�سية الهادئة والر�صينة داخ��ل البالد العربية وخارجها.
ف�ضال ع� َّم��ا تخ َّلل ال�ك�ت��اب م��ن �أخ �ط��اء ال �سيما يف كتابة بع�ض
املفاهيم الإ��س�لام�ي��ة �أو بع�ض الأ��س�م��اء ،على غ ��رار� :أب��و حامد
الغزايل الذي يغدو �-أبو حممد الغزايل ،-واخللفاء الرا�شدون
الذين ي��رد ذكرهم -اخلليفة ال��را��ش��دون .-فريكاردو ريدايللي
هو من جيل الباحثني الغربيني ا ُ
جلدد الذي يقر�أ جلهم وقائع
العامل الإ�سالمي من خارج �إتقان لغاته الأ�سا�سية ،ولع َّل ذلك ما
ي�شي ب َوه ٍَن م�شني يف اال�ست�شراق الراهن ال��ذي تعوزه الأدوات،
ويعي�ش على �إرث �أ�سالفه.
------------------------ الكتاب :الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية. امل�ؤلف :ريكاردو ريدايللي. ال��ن��ا���ش��ر :فيتا �إي بن�سيريو (م��ي�لان��و) ،باللغةالإيطالية.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 102 :صفحة.* باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية
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الإ�ســـــــالم ال�سيــــــ
�أمني منار *
تغي من
يح ْوز الإ�سال ُم
ُ
ال�سيا�سي يف البالد العربية وما جاورها بال َغ االهتمام يف مراكز الأبحاث واجلامعات الغربية؛ بفعل ما ت�شكله طروحاته من هواج�س قد ِّ
ُّ
ُمعادالت امل�صالح الغربية يف املنطقة ،وما قد ينجر عنها من تهديد �أمني للغرب .ونظ ًرا لتن ُّوع مالمح الإ�سالم ال�سيا�سي ،يحظى مبتابعة حثيثة تتناول �أن�شطته من
عدة �أوجه :اجتماعية ،ودينية ،و�سيا�سية .ومت ِّثل عالقة الإ�سالم بال�ش�أن ال�سيا�سي وم�س�ألة الدميقراطية املو�ضو َع الأثري الذي تتك َّثف املعاجلات حوله يف العقد
الأخري .وي�أتي كتاب ريكاردو ريدايللي «الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية» «ال�صادر يف �أواخر العام املنق�ضي» �ضمن �سل�سلة متتالية من الأبحاث �صدرت يف هذا ال�ش�أن
باللغة الإيطالية ُتقارب الظاهرة ،وتدفع مبعاجلة املناحي ال�سيا�سية �إىل ال�صدارة ،مثل كتاب« :هل يتالءم الإ�سالم مع الدميقراطية؟» ِلرينزو جولو ،و«تاريخ
الإ�سالم ال�سيا�سي العربي وتطوراته» ِلالورا جوازوين ،و«الإ�سالم وال�سيا�سة» ملا�سيمو كامبانيني.
ريكاردو ريدايللي هو �أ�ستاذ جامعي يدر�س العلوم ال�سيا�سية يف جامعة «القلب املقد�س» الكاثوليكية يف ميالنو ،كما يتوىل الإ�شراف يف اجلامعة نف�سها على مركز
يق�سم ريدايللي م�ؤلفه
�أبحاث ُيتابع التطورات ال�سيا�سية يف دول اجلنوب واملتو�سط ،من �أهم م�ؤلفاته�« :إيران املعا�صرة» ( ،)2009و«العراق املعا�صر» (ِّ .)2013
«الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية» �إىل �أربعة �أق�سام؛ ت�أتي معنونة على النحو التايل« :خماطر النظرة املجردة للإ�سالم»؛ و«العامل الإ�سالمي والدولة الوطنية»؛
و«متثيل ال�شعب وم�صاعب تطبيق النموذج امل�ستورد»؛ و«ف�شل الطرح الإ�سالموي نحو الدميقراطية ووهْ م اخلالفة».
ويُ�شري الكاتبُ يف مُ�ستهل م�ؤلفه �إىل �أن بحثه ال يتناول معاجلة
عالقة الإ�سالم بالدميقراطية ،بل هو حتديدا ت�أمالت يف تعاطي
الإ��س�لام ال�سيا�سي م��ع امل�س�ألة ،ويف م�ساعي احل��رك��ات الدينية
للفكاك من رهن «الدولة الوطنية» .ف�ضمن �سياق عودة املقد�س
ال��ذي ميَّز القرن الفائت «�أو كما يُ�سميه الفرن�سي جيل كيبيل
«ث ��أر اهلل»» وج� َد الإ��س�لام نف�سه يف مُعرتك ج��دل �سيا�سي ديني
�شمل تقريبا كافة التقاليد الدينية الكربى التي تتفاعل داخل
�أط��ر ال��دول��ة الوطنية؛ وبالتايل -ال يروعنا ما يجده الإ�سالم
من م�صاعب -على حد قول ريدايللي -تفوق غريه يف التال�ؤم
م��ع حت��والت م��ا بعد احل��داث��ة� ،أو احل��داث��ة ال�سائلة كما ينعتها
زي�غ�م��ون��ت ب ��اوم ��ان .-ف�ب�ق��در م��ا ي�ك��ون ال�ن�ظ��ام ��ص�ل� ًب��ا و ُم�ف�ت�ق��را
للآليات وامل�ؤ�س�سات املنوط بها �إحداث التكيف تتو َّلد امل�صاعب يف
مواجهة عامل م�شوب بطابع ما بعد احلداثي.
وم��ن منظور ري��داي�ل�ل��ي� ،إن يكن م��ن ال���ض��روري رف����ض ال ��ر�ؤى
الأب��وك��ال�ي�ب���س�ي��ة (الأُخ� ��روي� ��ة) ل��دع��اة الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا (ره ��اب
الإ� �س�ل�ام) ،ف�م��ن ج��ان��ب �أوىل �أي���ض��ا رف����ض ال ��ر�ؤى التطمينية
ل�ل�إ��س�لام��وف�ي�ل�ي��ا (حم��اب��اة الإ� �س�ل�ام) ال�ت��ي تنفي ع��ن الإ� �س�لام
�أي �شكل من �أ�شكال العنف وغياب �أي م�شكلة بداخله� ،أو باملثل
ذل ��ك ال �ت�بري��ر ال� ��ذي ي�ل�ق��ي مب���ش�ك�لات ال �� �ش��رق امل �ع��ا� �ص��ر على
اال�ستعمار الأوروبي ،وفق �أحكام جاهزة �صاغتها درا�سات ما بعد
الكولونيالية ،وراج��ت بفعل املقلدين لطروحات �إدوارد �سعيد؛
فهناك م�شكلة -وف��ق ريدايللي -تعتمل داخ��ل الإ�سالم اليوم ال
ينبغي التغا�ضي عنها (�ص.)18:
ُّ
ينطل ُق الكاتبُ يف ت�شخي�ص امل�شكلة من ت�شكل الدولة العربية
احلديثة ،مُ�برزا �أن ال��دول��ة القومية كما �شهدت يف وق��ت �سابق
�أزم ��ة ،ت�شهد ال��دول��ة الوطنية �أزم ��ة مماثلة نعي�ش تداعياتها.
ويذكر �أن مفهوم الدولة الوطنية الأوروب��ي املن� أش� والذي عرف
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انت�شاره يف كافة �أرج��اء املعمورة ،تعرتيه كغريه من ال�صياغات
الب�شرية تراجعات .و� ْإن تب َّنى العامل العربي ه��ذا املفهوم ب�أمر
ال��واق��ع ،ف ��إ َّن النمط املجتمعي امل�ت��ول��د ع��ن ذل��ك م��ا فتئ ي�شهد
انحالال �سريعا يف جملة من البلدان .فاملجتمعات الإ�سالمية يف
ما�ضي عهدها ا�ستبطنت واقعا َقبَليا وطائفيا ومناطقيا متجذرا
وهو ما يبدو بعيدا عن مفهومنا الدميقراطي الغربي -خ�ضعفيه �سري ال�سلطة �إىل مراعاة التوازن بني �أطياف ذلك الن�سيج؛
حيث ت��واج��دت �أ�شكال متثيل قبلية وم�شيخية وع�شائرية غري
َ
منتخبة ولكنها مقبولة .يف حني ما ن�شهده اليوم هو التحول
نحو �آليات حكم ومعايري غربية املن�ش�أ ،وهي �شكليا م�ضاهية ملا
ت�سري عليه الأم��ور يف ال�غ��رب ،لكنها ال تقود �إىل مناخ حرية �أو
دميقراطية فعلية.
�صحيح �أ َّن اال�ستعمار الفرن�سي واال�ستعمار الإجنليزي قد خ َّلفا
دويالت ه�شة ،كما هي احلال يف بالد ال�شام وامل�شرق عامة ،تتميز
مب�ي��وع��ة �سيا�سية داخ�ل�ي��ة ،وه��ي ت��واج��ه ال�ي��وم حت��دي التطرف
الديني والتفتت املذهبي (� ��ص .)64:ول�ك� َّ�ن التنوعات العرقية
والثقافية والدينية ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل ال�صراع ،بل امل�شكلة
تكمُن يف ال�شكل الذي ُت�سري به �أو�ضاعها ال�سيا�سية ،حتى ال يغدو
الرثاء احل�ضاري والتنوع الثقايف يف البالد العربية متهَما.
ويعو ُد م�ؤلف الكتاب بجذور ُّ
تعث الدولة الوطنية �إىل َكوْن املفهوم
دخيال على البناء االجتماعي ،مُعتربا �أن الإ�سالم ال�سيا�سي �أول
من نعى مفهوم الدولة احلديثة .ف�أبو الأعلى املودودي (-1903
 ،)1979ال ��ذي ي�ع�ت�بر ��ش�ك��ل ال ��دول ��ة احل��دي �ث��ة ن�ت��اج��ا م�سموما
للعدوى الثقافية الأوروبية -كما َّبي ذلك يف م�ؤلفه -الوطنيات
املري�ضة للعامل احلديث���( -ص -)31:ذهب �إىل �أن فكرة الدولة
الوطنية هي فكرة �سقيمة �أف�سدت -دار الإ�سالم ،-وباملثل فكرة
الدولة القومية الغريبة عن الإ��س�لام؛ ملا تق�سم الب�شرية على

�أ�سا�سه �إىل جمموعات عرقية وقومية غري معقولة ،مبنية على
أ�سا�سي الإقليم الرتابي واللغة ،يف حني يدعو الإ�سالم �إىل رابطة
� ْ
عاملية تنادي بالأمة ال��واح��دة ،و�إن اختلفت �أل�سنتها و�أعراقها.
مُع ِّرجا يف الأثناء على طروحات الإ�سالم ال�سيا�سي يف التعاطي
مع املكونات الدينية املغايرة للأغلبية امل�سلمة؛ كونه مل يجرتح
بع ُد جتديدا عميقا يف مفهوم �أهل الذمة .واحلال �أ َّن هذا املو�ضوع
قد �شهد اجتهادات جريئة يف طروحات را�شد الغنو�شي و�سليم
العوا وفهمي هويدي؛ حيث خل�ص الأخري يف م�ؤلفه -مواطنون
ال ذميون� -إىل انتفاء ُمربِّر توا�صل ا�ستعمال تعبري �أهل الذمة
والذميني؛ لأن��ه �سقط تاريخيا .ويعود الف�ضل يف تطور الفكر
الإ��س�لام��ي احل��دي��ث يف ه��ذا ال�ب��اب �إىل ��ص��اح��ب م��ؤل��ف �-أح�ك��ام
الذميني وامل�ست�أمنني -الدكتور عبدالكرمي زي��دان ،ال��ذي ذهب
�إىل اعتبار �أتباع الديانات الأخ��رى مواطنني .و�إن مكث ال��ر�أي
على حاله يف �صدهم عن تويل ر�أ���س الدولة ،ف��إ َّن هناك تراخيا
ب�ش�أن توليهم وزارات التفوي�ض ال التنفيذ.
ومم ��ا زاد يف ت��ر��س�ي��خ ال�ت��وج�ه��ات ال�سيا�سية ال��دي�ن�ي��ة يف ال�ب�لاد
العربية ،ما انتهت �إليه الطروحات القومية يف �أ�شكالها النا�صرية
والبعثية �إىل التهام الدولة دون حتقيق �أية وعود؛ حيث الدول
حم�ك��وم��ة ب���س�ي��ا��س��ة �أم �ن �ي��ة ع���س�ك��ري��ة وم�ه�م�ل��ة ل�ل���ش�ع��ب ،ف�ضال
ع��ن الت�سيري اخل�صو�صي للموارد العامة واحتكار ال�ثروة من
قبل �شلة ال�سلطة و�أعوانها .وهو ما فاقم الزعم لدى الإ�سالم
ال�سيا�سي ب ��أ َّن احل��ل الديني ق��ادر على الإي�ف��اء مب��ا ينظم حياة
امل�سلمني؛ وبالتايل ال تعوزه حاجة �إىل احل�ضارات والثقافات
الأخرى؛ الأمر الذي مثل �سببا رئي�سيا لتهمي�ش حركة الإ�صالح
الديني احلقيقية وتفريغها م��ن م�ضامينها؛ حيث ت�ش َّكلت يف
ال��وع��ي ال��دي�ن��ي -وف ��ق ما�سيمو كامبانيني يف ك�ت��اب -الإ� �س�لام
وال�سيا�سة�( -ص -)19-18:يوتوبيا م�ستعادة تذهب �إىل �أن ر�سم

