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املثقفون والقانون يف العالم العربي املعاصر
عزالدين عناية *

أورسيتا جيولو

تقوم املقا َربة املعت َمدة يف ت�أليف هذا الكتاب على فل�سفة القانون وعلى �سو�سيولوجيا القانون يف الآن نف�سه؛ حيث حتاول امل�ؤلّفة الإيطالية �أور�سيتّا جيولو �أن تن�سج عالقة
�صد مظاهر االلتزام
لر ِ
بني �إنتاجات املثقّفني العرب والأبعاد القانونية .وذلك بق�صد تت ّبع التط ّورات اجلارية يف املجاالت احلقوقية والفكرية وال�سيا�سية ،ويف م�سعى َ
�ضمن ال�سياق العربي يف التمازج احلا�صل بني الثقافة وال�سيا�سة والدين .وزّعت الكاتبة م�ؤ َّل َفها� ،ضمن ذلك االهتمام ،على خم�سة �أق�سام� ،أرادت من خاللها الإحاطة ب�سائر
ق�ضايا الفكر العربي املعا�صر يف �صلته مبجا ْ
يل القانون والت�شريع.
ويف الق�سم الأول ،جند �سع ًيا حل�صر �أ�صناف املثقّفني ،مع بيان �إ�سهاماتهم يف النقا�ش الدائر داخل العامل العربي يف جماالت الدين وال�سيا�سة واالقت�صاد والتنمية والتحول
الدميقراطي وق�ضايا احلريات .ويف الق�سم الثاين ،حتاول الكاتبة َج ْرد املوا�ضيع املطروحة للنقا�ش ،مع بيان ارتباطها بق�ضايا قدمية وطروحات جديدة� ،أي مبا يعك�س
جدل الرتاث واحلداثة ،جراء الت�أثر بال�سياق الفكري العاملي وما له من �أَثر على �أو�ضاع العامل العربي.

ويف الق�سم الثالث حت��اول الكاتبة حتديد الف�ضاءات التي
يجري فيها النقا�ش :الرمزية منها والواقعية ،كما تتع ّر�ض
لل�سياقات التي َي�رِد �ضمنها عر�ض الق�ضايا .ث ّم يف الق�سم
عب
الرابع تثري �أور�سي ّتا جيولو م�س�ألة اللغة /اللغات التي ُي ّ
بوا�سطتها العرب عن ق�ضاياهم يف التاريخ املعا�صر .تتناول
هذا املو�ضوع �سواء باحلديث عن التنوع اللغوي يف املجتمعات
العربية� ،أو بالتعر�ض �إىل دور اللغات الأجنبية �ضمن ال�سياق
الفكري وال�سيا�سي العربي ،مع احلديث عن ت�أثري م�س�ألة
ال�ل�غ��ة ع�ل��ى ال�ت�ك��وي��ن وع�ل��ى الإن �ت ��اج امل �ع��ريف وع�ل��ى امل�سلك
ال�سيا�سي .ثم يف الق�سم اخلام�س والأخ�ي�رُ ،ت � ّول الكاتبة
متابعتها �صوب �أو��س��اط ثقافية تقع خ��ارج العامل العربي،
عرب تت ّبع مالمح النقا�ش الثقايف ال�سيا�سي الدائر يف �أو�ساط
املثقفني العرب املهاجرين �سواء يف �أمريكا �أو �أوروبا.
وت�سته ّل �أور�سي ّتا جيولو كتابها بالتطرق �إىل مولد املث ّقف
العربي احلديث ،املت� ّأخر مقارنة مع نظريه الغرب ،مما خلق
تعكرات اجتماعية ،وذل��ك اعتمادا على حكم �أطلقه املفكر
والالهوتي الأملاين ال�سوي�سري هان�س كونغ يف �أحد مقاالته
امل�ن���ش��ورة .كما ت�سعى الكاتبة �إىل ر��س��م ��ص��ورة خلا�صيات
املثقف العربي احل��دي��ث ،حتى و�إن ُوج��دت �صورة متوارثة
للمثقف الكال�سيكي متمثلة يف الفقيه� ،أو احلكيم� ،أو العامل،
�أو الأديب.
وا�ستنادا �إىل هذه الفكرة التي متحو َر حولها كتاب «املث ّقفون
وال �ق ��ان ��ون» ،عملت ال�ك��ات�ب��ة ع�ل��ى ت�ت� ّب��ع ال�ك�ت��اب��ات العربية
الفكرية م�برزة م��ا لها م��ن تداعيات قانونية .معتربة � ّأن
�صعوبة الأو� �ض ��اع املحيطة باملثقف ال�ع��رب��ي مل َ ُ
ت ��ل دون
االحتفاء بدوره والإميان ب�إ�سهامه يف �صنع التغيري .فما من
ّ
�شك � ّأن انغما�س املث ّقف يف �أعمال التغيري يف البلدان العربية،
�سواء كان على م�ستوى �سيا�سي �أو ثقايف �أو اجتماعي ،بو�صفه
مرتجما �أ�صيال للواقع ،ي�ستبطن �آث��ارا قانونية على �صلة
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ب�ح�ق��وق ال�ن��ا���س ون �ظ��ام ��س�ير م��ؤ��س���س��ات املجتمع وح�ضور
الدولة .كما ت ّتب ُع الكاتبة انخراط املثقفني العرب يف اجلدل
القانوين اجلاري يف ال�ساحة العاملية (حتديدا يف الأو�ساط
ال�غ��رب�ي��ة) ب �� �ش ��أن ج�م�ل��ة م��ن ال�ق���ض��اي��ا ع�ل��ى ��ص�ل��ة بحقوق
الإن���س��ان ،وم�س�ألة احل��ري��ات ال�شخ�صية كما ال���ش��أن يف ما
يتع ّلق بالردة� ،أو مبراجعة قوانني الإرث� ،أو �أدوار املر�أة و�سط
جمتمعات ذكورية� ،أو مبا له �صلة بحرية الفن يف جمتمعات
حمافظة .حيث حتاول الكاتبة تت ّبع تداعيات تلك الق�ضايا
يف �أو�ساط املثقفني العرب.
و�أثناء معاجلة هذه امل�سائلُ ،يهيمن على الكتاب �س�ؤال :ما
طبيعة عالقة املثقف بال�سلطة؟ ت�سعى الكاتبة جاهدة ،عرب
خمتلف الأق�سام� ،إىل ح�صر ال�ساحات الفعلية والف�ضاءات
الرمزية لأن�شطة املثقفني ،ثم حتديد طبيعة تلك العالقة
ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى ��ص�ي��غ م �ت �ن � ّوع��ة م�ن�ه��ا امل� � ��واالة وال��رف ����ض
واالن�سحاب وامل�شاركة .كما تتناول الكاتبة ازدواج�ي��ة عدد
من الك ّتاب ،احلداثيني والتقليديني على حد �سواء ،موالني
لأنظمة �سلطوية ،وهو ما جعل ح�ضورهم �ضعيفا يف ال�ساحة
الثقافية لرتاجع الثقة يف طروحاتهم.
وتبدو حماور ان�شغال املث ّقف العربي متعدّدة ،وتتو ّزع بني ما
هو حم ّلي وما هو عاملي .ولطبيعة التحوالت التي �شهدتها
ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة يف ال�ع�ق��د الأخ �ي�ر� ،أَ ْول � ��ت ال�ك��ات�ب��ة ال���ش��أ َن
احلقوقي وم�س�ألة احلريات �أهمية ب��ارزة ،م�ستعيدة اجلدل
َّ
ح��ول ما ح��دث يف ف�ترة «الربيع العربي» .فربغم النتائج
الكارثية احلا�صلة ت�شري الكاتبة �إىل تبدّل الر�ؤية الثابتة يف
الغرب عن �أو�ضاع البالد العربية ،كون العرب لي�س قدرهم
العي�ش يف ظ � ّل ُن� ُ�ظ��م �سلطوية وت��راج��ع للحريات وانتفاء
للحقوق ،بل ب�إمكانهم ال�سري باجتاه �إر�ساء نظم دميقراطية
ترت�سخ فيها حقوق الإن���س��ان ال�سيا�سية وامل��دن�ي��ة .و�ضمن
ّ
هذا ال�سياق حتاول الكاتبة متابعة مواقف ال ّنخب الثقافية

العربية من خمتلف الق�ضايا التي ح�صلت بعيد العام .2011
فهناك مواقف متباينة من «الربيع العربي» حتاول الكاتبة
التع ّر�ض لها بالتو�ضيح وال�شرح والتحليل.
لي�س مو�ضوع درا�سة املثقفني العرب ،وو�ضعهم على حمك
التحليل والتت ّبع وال��دور جديدا ،فقد تع ّر�ضت جملة من
الكتابات �إىل ال ّنخب العربية ،ب��ل اجل��دي��د يف ه��ذا الكتاب
وهو الزاوية القانونية التي �أرادت الكاتبة تناول املو�ضوع
�ام ��ة ل�ب�ح�ث�ه��ا ح��ر��ص��ت
م ��ن خ�لال �ه��ا .ف���ض�م��ن اخل �ط��ة ال �ع � ّ
الكاتبة� ،ضمن �سياق �أ ّويل ،على عر�ض الق�ضايا الكربى
ترحلهم من التقليد �إىل
التي تناولها املث ّقفون العرب عرب ّ
احلداثة ،وتت ّبع انغما�س ه�ؤالء املث ّقفني ،امل�شارقة واملغاربة
واملهاجرين ،يف مقوالت مثل «�صراع احل�ضارات» وتداعيات
الإ�سالم ال�سيا�سي ،وظهور احلركات الدينية ال َعدم ّية مثل
«القاعدة» و«داع�ش» و«ال�سلف ّيني» والرد عليها .و�ضمن �سياق
�آخر حر�صت الكاتبة على متا َبعة املنزع القانوين يف خطاب
املفكر العربي ،من خالل احلديث عن مفهوم الدولة والأمة
ودار احل��رب ،وتعريف مفهوم الإره ��اب ومعاجلة الق�ضايا
الأخالقية اجلديدة مثل التدخالت يف عامل الأج ّنة وما له
�صلة ب�أخالقيات علم الأحياء (البيو�إيتيك) عموما.
ال تغفل الكاتبة ك��ذل��ك �شتات املثقفني ال�ع��رب يف ال�غ��رب،
والبحث عن الهواج�س الرئي�سة بينهم ،والت�سا�ؤل :هل بقيت
رهينة الت�صورات املهيمِ نة يف ال��داخ��ل العربي �أم �سا َه َمت
�إ�سهاما فعليا وجتديديا يف طرح ق�ضايا � ّأم��ة ويف ح�ضورها
يف العامل؟ كما تتع ّر�ض الكاتبة من جانب �آخر �إىل املث ّقف
ّ
املن�شق واملعار�ض ،املتواجد يف الداخل �أم يف اخلارج،
العربي
وما مي ّثله فعله من زاوية قانونية ،م�ستعر�ضة العديد من
احلاالت املقيمة بالداخل والالجئة �إىل الغرب.
الحظ يف حماولة الكاتبة للإحاطة بتوجهات النخب
مما ُي َ
و ّ
ال�ف�ك��ري��ة وح���ص��ر خمتلف �أن�شطتها� ،أن �ه��ا ت ��أت��ي يف غالب
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الأحيان مت�س ّرعة ومتداخلة وال تفي بالغر�ض .ولع ّل من
نقائ�ص تناول �أث��ر ال ُّنخب الفكرية �ضمن ال�سياق الثقايف
العربي ،عدم التن ّبه �إىل � ّأن �أثر تلك النخب متفاوت من بلد
�إىل �آخر ومن و�سط �إىل غريه .وبالتايل نلحظ ت�ضخيم دور
املثقف ،امل�ض ّلل �أحيانا.
و�ضمن التعر�ض لثنائية النخبة الفكرية من جانب والأبعاد
القانونية من جانب �آخ��ر ،التي اختارتها الكاتبة حمورا
لكتابها يح�ضر عن�صر ال��دي��ن ق��و ّي��ا يف ط��روح��ات التغيري
يف البالد العربية .يف هذا ال�سياق حتاول الكاتبة معاجلة
ال���ُّ�س�ب��ل امل�ط��روح��ة �أم ��ام امل�ث� ّق�ف�ين يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع ال���ش��أن
الديني على �أم��ل �إح��داث تغيري حقيقي ،م�برزة اخليارات
امل�ط��روح��ة يف ذل ��ك� :آف ��اق ت��أوي��ل الن�ص الديني وخماطر
جت��اوزه ،حظوظ تق ّبل الطروحات العلمانية يف الأو�ساط
امل �ح��اف �ظ��ة ،حم � ��اوالت خ �ل��ق ت�ع��اي����ش م ��ع احل ��داث ��ة ب ��روح
تنويرية�ُ ،سبل اخلروج من الت�صادم بني الرتاث واملعا�صرة،
كيفيات اخل��روج من الثنائية الإ�سالموية والعلمانية �إىل
طرح مدين مقبول بني اجلميع.
ُن�شري �إىل �أ َّن الكاتبة �أور�سي ّتا جيولو �أ�ستاذة جامعية تد ّر�س
فل�سفة ال�ق��ان��ون يف ق�سم ال��درا��س��ات القانونية يف جامعة
يرارا يف �إيطاليا .وي�أتي اهتمامها بالثقافة العربية من
ف� ّ
التخ�ص�ص .وكتابها
باب التف ّرع يف �أبحاثها ،ولي�س من باب
ّ
«املثقفون والقانون يف العامل العربي املعا�صر» هو الكتاب
ال�ث��اين يف �سياق اهتمامها باملجتمعات الإ��س�لام�ي��ة ،حيث
�سبق لها �أن �أ�صدرت عمال �آخر بعنوان« :الق�ضاة والق�ضاء
والقانون �ضمن التقليد العربي الإ�سالمي» ( .)2005لكن
تبقى املقا َربة التي عاجلت من خاللها امل�س�ألة القانونية
العربية يف الكتابني املذكورين مقا َربة عامة ،وه��ي �أق��رب
�إىل امل �ق��ا َرب��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة .ك�م��ا �سبق ل�ه��ا �أن �أ� �ص ��درت عمال
يف جم��ال ال�ق��ان��ون ال�ع��ام بعنوان «ال�ق��ان��ون النيوليربايل»
( ،)2020ف�ضال عن �إ��ص��دار كتاب م�شرتك مع �ألي�ساندرا
فاكي «االختيار احلر والو�ضع احلر ..وجهة نظر ن�سائية»
( .)2020ميكن ال�ق��ول �إن الكاتبة �أور��س�ي� ّت��ا جيولو ،التي
ت�خ� ّ�ط��ت ال�ع�ق��د ال ��راب ��ع ،ه��ي ب���ص��دد تل ّم�س ال�ط��ري��ق نحو
ت�أ�سي�س م�شروعها املن�شغل بالق�ضايا الفكرية والقانونية،
وما الثقافة العربية �سوى مك ّون من مك َّونات ذلك امل�شروع.
وب�ش�أن املرجعية التي ا�ستقت منها الكاتبة م��ادة م�ؤلفها
تكاد تكون املراجع العربية فيها منعدمة .فهي حتى و�إن
َد َر� �س��ت العربية �أث �ن��اء حت�صيلها اجل��ام�ع��ي ،ف� ��إ َّن م�ستوى
توظيفها يبقى متوا�ضعا وال ي�ؤهّ لها لالطالع ب�شكل ي�سري
على امل�ؤلفات العربية .م�ستعي�ضة عن ذلك النق�ص بالعودة
�إىل ك� ّت��اب ع��رب كثريين يكتبون وين�شرون بالإجنليزية
والفرن�سية ،الأم��ر الذي جعل خريطتها للمثقفني العرب
يطغى عليها الك ّتاب العرب الفرنكفونيون والأجنلوفونيون.
حيث يهيمن الك ّتاب العرب الذين يكتبون بلغات �أجنبية

عنوان بهذا ال�شكل« :املثقفون والقانون يف العامل العربي
املعا�صر» لين�شغل باملقاربة الثقافية .فالكتاب هو �أقرب �إىل
العر�ض التلخي�صي مل�سائل �شغلت املفكرين وال�سيا�سيني
ال�ع��رب ،وتناولها املتابعون الغربيون لأو��ض��اع املجتمعات
العربية املعا�صرةّ � .أما من جانب الأدوات امل�ساعدة فقد �ض ّم
الكتاب فهر�سا وحيدا للأعالم وم�سردا للمراجع وامل�صادر
ال غري .و�إن كانت احلاجة وا�ضحة �إىل فهر�س للم�صطلحات
ي�شرح ما ميكن �أن يثري من �إ�شكاالت لدى القارئ الغربي،
وكذلك احلاجة �إىل كرونولوجيا تاريخية للأحداث ،ت�ساير
التطورات الثقافية والقانونية التي �أزمعت الكاتبة ر�صدها.
مل �أَمل�س معاجلة مع َّمقة للق�ضايا املطروحة لدى املثقفني
العرب على اختالف م�شاربهم �ضمن �إط��ار قانوين� ،سواء
باعتماد مقا َربة فل�سفة القانون �أو �سو�سيولوجيا القانون،
تخ�ص�ص الكاتبة .وق��د ك��ان �أح��رى �أن
وهما من جم��االت ّ
ُي�صاغ الكتاب على �أ�سا�س �إع��ادة ق��راءة مواقف القانونيني
وفقهاء القانون العرب من عديد الق�ضايا التي ته ّم الدولة
واملجتمع.
ال �أع�ت�بر الكتاب و َّف��ى املو�ضوع امل��ز َم��ع درا�سته ح ّقه بح ًثا
ً
مراجعة للطروحات
وحتليل و�إح��اط � ًة .فقد كنتُ �أنتظر
َ
القانونية يف الفكر ال�سيا�سي ال�ع��رب��يُ ،ت�ب ّ�ين الكاتبة من
ْ
احلا�صلي مع الأو�ضاع
خاللها مدى االن�سجام والتنافر
القانونية العاملية وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة ،ف�ضال ع��ن �إج ��راء
م �ق��ارن��ات م ��ع ت���ش��ري�ع��ات ق��ان��ون�ي��ة �أخ � ��رى ،ول�ي����س جم � ّرد
ا��س�ت�ع��را���ض خ��اط��ف للق�ضايا ال�سيا�سية وال�ف�ك��ري��ة التي
ت�شغل العامل العربي .فما ّ َ
تبي يل ب�شكل وا�ضح � ّأن الكاتبة
ال ت��زال ب�صدد ب�ل��ورة ر�ؤي ��ة قانونية يف ا�ستيعاب الق�ضايا
الفكرية ال�ت��ي ت�شغل ال��واق��ع ال�ع��رب��ي ،وك� �� ّأن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
لديها مل تن�ضج بعد؛ ومن جانب �آخر � ّأن م�ؤلفة الكتاب ال
تخ�ص�صها� ،أو �أن �إنتاجها
ميكن اعتبارها مرج ًعا يف جمال ّ
ّ
ي�ستحق التنويه .لقد �أرادت الكاتبة �أن
ُي َع ّد عمال متف ّردا
تتحدّث ع��ن ك� ّل �شيء على �صلة باملث ّقفني ال�ع��رب يف مئة
و�أربعني �صفحة (حجم املنت دون احت�ساب الفهار�س) وهو
اختزال جمحف.

املرتجمة �أعمالهم �إىل اللغات الأجنبية على مرجعية
�أو
َ
ال�ك��ات�ب��ة وع�ل��ى ح���ض��وره��م يف ن��ّ��ص�ه��ا ،و�أم ��ا م��ا دون ه ��ؤالء
مم��ن يكتبون بالفرن�سية �أو
ري ّ
فغائبون .ل��ذا؛ يتح ّول كث ٌ
الإجنليزية �إىل مم ّثلني �أ�سا�سيني للحراك الثقايف الدائر
يف البالد العربية ،وهي مغا َلطة ت�س ّربت �إىل الكاتبة بفعل
نق�ص �إملامها مبا ُين َتج بالل�سان العربي.
ومن جانب �آخر ،ال ُتبدي الكاتبة يف م�ؤ ّلفها� ،أو يف �أعمالها
الأخرى ،ميوالت �صريحة نحو املركزية الغربية �أو اعتدادا
ع�ن��د ا��س�ت�ح���ض��ار ال �ن �م��وذج ال �غ��رب��ي .ف�م��ا ي �ل��وح م��ن خ�لال
م�ؤلفها املتا َبعة الهادئة لق�ضايا بحثها دون ا�ستعالء� ،إذ
يبقى املو�ضوع درا�س ًة حمايدة للق�ضايا العربية ال�سيا�سية
واالجتماعية وتداعياتها القانونية ،و�إن مل نلم�س نظرة
ت�أ�صيلية ل��دى الكاتبة يف تناول الق�ضايا َ
املعالة .حيث
طغى على البحث ال�ط��اب��ع ال�ق��ان��وين ،م��ع توظيف �أدوات
ال�سو�سيولوجيا يف فهم الوقائع وتناول ال�شخ�صيات و�شرح
الأحداث .فعلى �سبيل املثال يف حديث الكاتبة عن الن�سوية
العربية ،اعتمدت على بع�ض امل�ؤلفات ال�صادرة يف جامعات
غربية ب�ش�أن ق�ضايا الن�سوية العربية املطروحة من خالل --------------------------------
ّ
المثقفون والقانون في العالم
الأدب �أو م�سائل الدين وال�سيا�سة ،ودون �أن تعود يف ذلك •الكتاب:
�إىل �شخ�صيات ن�سوية عربية مطالبة بحقوق �أو مندّدة العربي المعاصر.
ب�أو�ضاع .الأمر ذاته ينطبق على م�سعى �أور�سي ّتا جيولو عند
•تأليف :أورسيتّا جيولو.
ا�ستخال�ص هوية للمثقف العربي ال��راه��ن ،حيث حتاول
االعتماد على ك ّتاب غربيني (جيل كيبيل ،و�أوليفييه روا• ،الناشر :منشورات كاروتشي (روما)،
ويان ريت�شارد) ودون الذهاب مبا�شرة �إىل حتليل املعطيات باللغة اإليطالية2020 ،م.
وا�ستخال�ص الأحكام.
•عدد الصفحات 185 :صفحة.
ّ
ومن هذا الباب ،ال �أعترب م�ؤ ّلفة الكتاب موفقة يف منهجها
ال��رام��ي �إىل الإمل� ��ام بالعن�صر ال�ث�ق��ايف وال�ب�ع��د ال�ق��ان��وين.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
فالكتاب مل ير ّكز على ق�ضايا قانونية كما هو َ
منتظر من
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