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العلمانية ّ
كحل؟ ..اإلسالموية
وعالقة الدولة بالدين

ق ُّدمــت العلمانيــة ،عــى مــدار التاريــخ
ـر� الحديــث ،عــى أنّهــا ت
ال�يــاق الوحيــد
العـ ب ي
أ
الســامي؛
والوحــد لمشــكالت العالــم إ
هــذا العالــم الــذي دائمــاً مــا ت ز
اخــ�ل ف ي�
إســاميته ،باعتبارهــا جوهــره وقلبــه ،واتخــذ
تقديـ ُـم هــذا الحـ ّـل أشــكاال ً عــدة ،بطبيعــة
الحــال؛ فمــن تقديمــه كأداة انفصــال عــن
الخالفــة العثمانيــة ،إىل تقديمــه كانتصــار
نز
ل�عــة معينــة ف ي� الـ تـراث ،نزعــة عقالنيــة ،إىل

تقديمــه ،الحق ـاً ،باعتبــاره فص ـا ً للديــن عــن
يقــدم نمــوذج
وأن إ
الســام لــم ّ
الدولــةّ ،
حكــم (أطروحــة عبــد الــرازق).
ف ي� ّكل تلــك السـ يـرورات التاريخيــة ،كان
همـاً أيديولوجيـاً،
الهـ ّـم المتعلــق بالعلمانيــة ّ
أغلــب الوقــت ،وكونــه أيديولوجيــاً؛ أي
ـياس ،وبموقــف مــن حضور
متعلقـاً بحـ ّـل سـ ي
أن
المــوروث الدي ـن ي  ،الــذي غالب ـاً مــا ا ّدعــى ّ
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«احلاجة اإلجرائية ليست سوى حتقيق العدل يف
تداول السلطة يف بالد تكتظ بالطوائف»
الســاموية تمثلــه.
الجماعــات إ
حــس لــدى العــرب
كان هنــاك
ّ
ت
ين
أن
الــى ينبغــي ْ
المحدثــ� ّ
بــأن الدولــة ي
تكــون علمانيــة ،بعيــداً عــن مضمونهــا،
ســواء ديمقراطيـاً أو اســتبدادياً ،أي العلمانيــة
بأبســط معانيهــا؛ وهــو فصــل الديــن عــن
الدولــة؛ أي فهــم العلمانيــة عــى ضــوء
كثــرة تناولتهامــن منظــور نقــدي،
أدبيــات ي
ت
نز
ـى غلفــت
بعيــداً عــن «ال�عــة التفاؤليــة» الـ ي
كثـ يـراً مــن التنظـ يـرات العربيــة عــن العلمانية،
وهــو أمــر ســأعود إليــه الحقــاً ف ي� المقالــة.
أن النقــاش
مــا أو ّد إ
الشــارة إليــه؛ هــو ّ
حــول العلمانيــة لــه تاريــخ ،ولــه تحديــد
ت
الــى واجههــا العالــم
متعلــق بالمشــكالت ي
ـر� عــى مــدار تاريخــه الحديــث ،منــذ
العـ ب ي
نزعــات االنفصــال عــن الســلطنة العثمانيــة،
إىل التجــارب الدســتورية (مثــل دســتور ١٩٢٣
ف
الســاموية ف ي� أواخــر
ي� مــر) ،إىل ظهــور إ
ال�عــة ت
الع�ينيــات ،وهــي تلــك نز
ش
الــى
ي
تقــوم عــى إحيــاء الخالفــة بمفاهيــم دينيــة
مسيســة؛ كمفهــوم أ
المــة ،والحاكميــة،
أ
ت
ـى وضعهــا حســن
ي
وغ�هــا ،ورغــم الســس الـ ي
أن التاريــخ كان
البنــا لهــذه إ
الســاموية ،إال ّ
كفيــا ً بتحويــل هــذه الجماعــات ،لتعمــل
أ
الدولة-المــة الالحقــة ،الـ ت
ـى بزغــت بعــد
عـ بـر
ي
االســتعمار ،وتغلغلــت ف ي� المجتمــع ،ونـ شـرت

مفاهيــم دينيــة عــن الحكــم والشــأن العــام
والسياســة مصبوغــة بصبغــة دينية-سياســية،
باعتبــار أنهــا جماعــات دينيــة ف� أ
الســاس،
ّ
ي
ف
وانخرطــت ي� الشــأن العــام ،مســتثمرة هــذا
بتعبــر عالــم االجتمــاع
الرأســمال الرمــزي،
ي
بيـ يـر بورديــو ،لحيــازة واســتقطاب قطاعــات
الســياس الــذي تســعى
مــن أجــل الشــأن
ي
إليــه.

العلمانية :استدخال الدولة وضبط
الدين

كمــا شأ�ت ،ت ُ ز
اخــ�ل أغلــب النقــاش
حــول العلمانيــة ف ي� مبــدأ فصــل الديــن عــن
الدولــة ،و ُقـ ّـدم ّ
الســامية-
كحل للمشــكالت إ
ت
ـى رأى فيها المنظرون
إ
الســامية الداخلية ،الـ ي
ّ
للحــل؛
غــر قابلــة
العلمانيــون مشــكالت ي
ألنّهــا متعلقــة بالتنافــس عــى الديــن ،الــذي
يمكــن أل ّي كان ادعــاء تمثيلــه ،وتقديمــه إىل
أن
المجتمــع ،الــذي يحــاول العلمانيــون ْ
متعــال.
أي ادعــاء
يحصنــوه ّ
ّ
ضــد ّ
ٍ
ف
الســامية
إن المقاربــة إ
ي� الحقيقــة؛ ّ
للعلمانيــة اتخــذت أشــكاال ً عديــدة ،منهــا
إن هناك من
المنهجــي ومنهــا غـ يـر ذلــك ،بــل ّ
يعـ ّـد هــذا التقابــل بـ ي ن
الســام والعلمانيــة
ـ� إ
غــر مقبــول ،واصطناعــاً ألضــداد
انشــطاراً ي
بمجــاالت متمايــزة ال يمكــن التفاهــم حولهــا
ين
ين
المفهومــ�
الزوجــ�
معرفيــاً ،مــن خــال
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«أغلب النقاشات حول العلمانية واإلسالم تدور
حول الهوية أو نقاشات تاريخية لم تعد جتدي
اآلن»
ف
ن
هكــذا ي� عالقــة نقائــض ،وال يهمــ ي
البحــث الجينالوجــي عــن ال ـراع المشــبوب
الــذي نشــأ إســامياً وعربيــاً ي ن
بــ� العلمانيــة
والســام ،وال يهمــن ي كذلــك تتبــع دوافــع
إ
أن هنــاك
الهويــة لنشــوب هــذا ال ـراع ،إال ّ
إشــارة ،كثـ يـراً مــا يلـ ّـح عليهــا المفكــر الراحــل
محمــد عابــد الجابــري ،تتعلق بنشــوء الدعوة
أن
إىل العلمانيــة عربيـاً؛ حيــث يــرى الجابــري ّ
الدعــوة إىل العلمانيــة كانــت دعــوة «إجرائية»
(بالطبــع ،الجابــري لــم يسـ ّـمها «إجرائيــة»،
لك ّنـن ي أحــاول أن أمفهــم مــا قالــه ،ال أكـرث )؛
ن
ملحــة ف ي�
بمعــى أنــه كانــت هنالــك حاجــة ّ
لبنــان ،بوصفــه البلــد الــذي نبعــت منــه هذه
الدعــوة ،إىل المنــاداة بالفصــل ي ن
بــ� الديــن
والدولــة؛ نظـراً إىل المشــكل الطائفــي بلبنــان؛
إن الجابــري يــرى أنّهــا كانــت مشــكلة
أي ّ
قُطريــة ،ال يمكــن تعميمهــا عــى بقيــة الــدول
الســامية ،ممــا يجعلــه ت
يقــرح
العربيــة إ
فيمــا بعــد مفهــوم «الديمقراطيــة» كبديــل
أ
الجرائيــة ،إذا
عــن العلمانيــة؛ ل ّن الحاجــة إ
تدبرناهــا وراء الدعــوة إىل العلمانيــة ،ليســت
ســوى تحقيــق العــدل ف ي� تــداول الســلطة ف ي�
بــاد تكتــظ بالطوائــف.
ـن أغلــب النقاشــات حــول العلمانيــة
لكـ ّ
والســام هــي نقاشــات حــول الهويــة ،أو
إ
آ
نقاشــات تاريخيــة لــم تعــد تجــدي الن،

وقليــا ً مــا يتــم تنــاول هــذه العالقــة
الملتبســة أو المقاربــة ،المحفوفــة دائمــاً
ف
معــر� وبنيــوي يوضــح
بالخطــر ،ف ي� إطــار
ي
بنيــة االنفصــال واالتصــال ي ن
بــ� العلمانيــة
والســام ،بعيــداً عــن النقــاش الجاهــز
إ
ت
الهويــا�
القائــل بالفصــل ،أو النقــاش
ي
القائــم عــى ت
إســراتيجيات االنشــطار ي ن
بــ�
أفقــي الســام والغــرب عمومــاً؛ أ
المــر
إ
الــذي يجعــل المقاربــة مســتحيلة بدايــة،
ن
ـا� ال يهــم
اعتمــاداً عــى ّ
أن المشــكل العلمـ ي
أ
الســامي ،ومــن ثــم نخــرج نحــن
الفــق إ
الشــكال عموم ـاً ،وال بـ ّـد مــن
خــارج خريطــة إ
أ
ف
ت
ـا� والممــي،
التفكـ يـر نظري ـاً ي� إطارنــا الهويـ ي
ن
ـو� للعلمانيــة الذي
بمعــزل عــن المشــكل الكـ ي
ســاهمت فيــه ّ
جــل الثقافــات عمومــاً.
ّ
أشــر إىل أنّــه
أن ي
لعــل مــن المهــم ْ
ينبغــي مقاربــة العلمانيــة بوصفهــا أفقــاً
للعــر الحديــث ،وليــس بوصفهــا أدوات
إجرائيــة فصليــة بـ ي ن
ـ� الدين والدولــة؛ فالتمثل
الســياس للعلمانيــة هــو أحــد التجليــات
ي
العلمانيــة ،وليــس هــو العلمانيــة كمــا يحلــو
ين
المتناقشــ� أن يعنونوهــا بــه؛
للكثــر مــن
ي
ف
يشــر طــه عبــد الرحمــن ،ي� «بــؤس
لهــذا ،ي
أن «الدنيانيــة» هــي العنوان
الدهرانيــة» ،إىل ّ
العــام أ
والفــق الرئيــس للزمــن الحديــث،
ين
العــ� -هــي
«العلمانيــة» -بفتــح
وتكــون َ
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«العلمانية هي أفق الزمن احلديث واألجندة التي
يعمل من خاللها هذا الزمن فهي تؤطر رؤيته
الوجودية ورؤيته املعرفية»
الســياس المختــص بفصــل الديــن
التمثــل
ي
عــن الدولــة ،كأحــد تمثــات الدنيانيــة ف ي�
الزمــن الحديــث .فالعلمانيــة هــي أفــق الزمــن
الحديــث ،أ
والجنــدة الـ ت
ـى يعمــل مــن خاللهــا
ي
هــذا الزمــن ،فهــي تؤطــر رؤيتــه الوجوديــة
وكــذا رؤيتــه المعرفيــة ،فليســت العلمانيــة
خطــة سياســية؛ بــل هــي «ســياق للفهــم»،
إذا اســتعرنا مــن تشــارلز تايلــور ،يمنــح
الزمــن الحديــث معنــاه؛ حيــث ال نقــدر عــى
ت
ـى
تفسـ يـر فه إال مــن خــال خطاطــة العلمنــة الـ ي
يســر ي� أفقهــا.
ي
الســامي حــول العلمانية
تركــز النقاش إ
باعتبارهــا تفصــل الديــن عــن الدولــة،
ش
ـرع العــام
وبالتـ ي
ـال تجعـ أـل الدولــة هــي المـ ّ
ين
للقوانــ� والخــاق بمعــزل عــن الديــن،
المســري
وهــو مــا أســماه عبــد الوهــاب
ي
«العلمانيــة الجزئيــة» ،إال أن الســاموية �ف
ّ إ
ي
فهمهــا للعلمانيــة لــم تــدرك البعــد الوجودي
ف
ـر� للزمــن الــذي نعيــش فيــه كـــ «زمــن
والمعـ ي
ن
علمــا�» مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
ي
تز
اخ�لــت فهمهــا للعلمانيــة كفصــل للديــن
عــن الدولــة.
أ
ف
أنهيــت
خــر ،الــذي
ي� كتابهــا ال ي
ُ
ترجمتــه ،بعنــوان «االختــاف الديــن ي ف ي�

ن
علمــا�» ،تحاجــج صبــا محمــود،
عــر
ي
أن العلمانيــة السياســية
بفهــم طريــف؛ ّ
ليســت هــي مبــدأ حياديــة الدولــة ،وإنمــا
هــي إعــادة تنظيــم الدولــة للحيــاة الدينيــة،
عــى عكــس مــا يشــاع عنهــا ،ومــن ثــم ،تنظر
تحــول السياســات العلمانيــة الديــن،
كيــف ّ
ن
وكيــف يتواشــج الديــن
والعلمــا� معــاً،
ي
ي
بموجــب الدولــة الحديثــة ،وهــذا يتجــى ف ي�
ـ� أ
نقاشــها المثمــر للغايــة حــول قوانـ ي ن
الرسة
الســامية والقبطيــة ،وكيــف يتضافــر الديــن
إ
والجنســانية والجنوســة والعلمانويــة �ف
ي
ن ت
هــذه
ـى تنتــج إربــاكاً شــديداً ف ي�
القوانـ يـ� ،الـ ي
أ
حالــة القليــات بالــدول القوميــة العلمانيــة
الحديثــة.
وترتكــز صبــا محمــود إىل ماركــس
أن الــدول العلمانيــة
وطــال أســد إلثبــات ّ
وعمقتــه
ـغ الديــن ،وإنمــا خصخصتــه ّ
لــم تلـ ِ
اجتماعيــاً ،عــى خــاف زعمهــا المعهــود،
تشــر محمــود إىل
وبالفعــل؛ مــن المقدمــة ي
ماركــس بمقالتــه المعنونــة «حــول المســألة
ت
ـى يــر ّد فيهــا عــى بــاور ،الــذي
اليهوديــة»؛ الـ ي
ّ
ولعــل مــن
يمثــل قمــة المثاليــة الهيغليــة،
الطريــف أن تي�افــق ماركــس وطــال أســد �ف
ْ
ي
أ
تلــك الحجــة :الول يقــول باســتحكام الديــن
ف
ن
إن الديــن
ي� الدولــة ب
ـا� يقــول ّ
اللي�اليــة ،والثـ ي
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«العلماني قدمي قدم الديني ،فليس العلماني،
كمقولة حتليلية وكحقل ،هو حصيلة متخض
طبيعي لسيرورة العلمنة»
ن
إن كان
نفســه هــو مفهــوم
علمــا� ،لكــنْ ،
ي
ماركــس يقــول بذلــك ليحــدد الديــن باعتبــاره
إن
«اعتقــاداً»،
فــإن طــال أســد يقــول ّ
ّ
مفهمــة الديــن ()conceptualizing religion
بوصفــه «اعتقــاداً» هــو نفســه تصــور
حداثــوي ينظــر إىل الديــن ف ي� أبعــاده المثاليــة
دون اســتثمار ماديــة الديــن الخاصــة؛ لذلك،
أن ننظــر إىل العلمانيــة
بحســب أســد ،علينــا ْ
فيمــا وراء مبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الديــن
(أي كمنظمــة للديــن ف ي� الحيــاة االجتماعيــة
للمجتمعــات والجماعــات ش
الب�يــة) ،كمــا
فعلــت محمــود ف ي� كتابهــا ،وتحـ ّـدت بالفعــل
نظريــة العلمنــة ،وأن ننظــر للديــن فيمــا وراء
االعتقــاد (أي كممارســة خطابيــة وماديــة).
ف ي� كتابــه الالمــع «روح الديــن» ابتكــر
طــه عبــد الرحمــن اصطالحــاً جميــاً،
وصــف بــه الدولــة العربيــة ،وهــو «الدولــة
المشــتبهة»؛ فــا هــي بالدينيــة ،وال هــي
ين
هجــ� ال يســتجيب
بالعلمانيــة؛ أي إنهــا
الســاموي لهــا بأنهــا علمانيــة ،وال
للنقــد إ
ن
العلمــا� بأنهــا دينيــة.
للنقــد
ي
ت
الدولــى ف ي� الديــن،
هــذا االســتثمار
ي
الســاموية،
الــذي ،للغرابــة ،ال تفهمــه إ
الســاموية للتنافــس
هــو عينــه مــا تســعى إ

عليــه؛ حيــث تحويــل ش
ال�يعــة إىل «قانــون»،
وهــو جوهــر العلمانيــة السياســية ،وإخضــاع
المجــال العــام الحديــث إىل ترســيمات
ن
ـا�
دينيــة ،واالســتعانة بجهــاز الدولــة العلمـ ي
لفــرض تصــورات دينيــة؛ يك يغــدو الديــن
قانونــاً ،وتفقــد ش
ال�يعــة روحهــا.

العلماني أم العلمانية؟

لطالمــا بحــث الدارســون العلمانيــة،
ولــم يدرســوا العلمـ ن ف
ـر�؛
و� مجالنــا العـ ب ي
ي
ـا� ،ي
تســأ ترجمــة المفاهيــم المتعلقــة بحقــل
لــم َ
ن
ـا� الحديــث فحســب؛ بــل تـ ّـم خلــط
العلمـ ي
الســرورات نز
بال�عــات بالتشــكالت ،وذلــك
ي
تز
آت مــن تســييس ي ّ ن
واخــ�ال
بــ� للحقــل،
ن
ـا� ف ي� كونــه فصــل الديــن
تـ ّ
ـام لمــا هــو علمـ ي
مســاهمت� �ف
ن
ّ
ولعــل أحــدث
عــن الدولــة،
ي ي
ذلــك عربي ـاً ،كانــت ف ي� كتــاب «روح الديــن»،
يز
التميــ�
لطــه عبــد الرحمــن ،الــذي حــاول
بـ ي ن
ـ� مراتــب معينــة مــن العلمانيــة ،ودحــض
ن
ن
والعلمــا� ســواء بســواء،
الديــا�
النقــد
ي
ي
ف
لك ّنــه ،ي� ر ي يأ� ،كان عمــا ً إبســتمولوجياً
متعلق ـاً برتــب الفعــل المنوطــة بالدهرانيــة،
والعلمانيــة وعالقتهــا أ
بالخــاق ،ال بحثــاً
عــن ترتيــب لهــذا البيــت المهجــور عربيــاً،
ن
العلمــا� وتشــكلهّ ،أمــا
والمختــص بدراســة
ي
المســاهمة الثانيــة فكانــت لعزمــي بشــارة �ف
ي
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«أظهرت التجربة احلديثة ّ
أن تدخل الدولة لم
يفصل الدين ،وإمنا استدخله ،وأعاد تعريفه
وفرضه بأشكال متعددة»
أن اشــتغال
سلســلته عــن العلمانيــة ،ي
غــر ّ
بشــارة كان ف ي� أكــرث ه تاريخيــاً ،معنيــاً بدقــة
التاريــخ ،وتصحيــح المفاهيــم ،ولعـ ّـل إحدى
ت
الــى يفيدنــا
النقــاط الجوهريــة والمهمــة ي
بهــا بشــارة ،ت
تهــم سياســياً ش
م�وعــه
والــى ّ
ي
بشــكل خــاص؛ أال وهــي فصــل العالقــة بـ ي ن
ـ�
واللحــاد؛ حيــث حاجــج بشــارة
العلمانيــة إ
ـأن العلمانيــة كانــت مقولــة وحصنـاً للتمايــز
بـ ّ
ســره التاريخــي
عــن إ
اللحــاد ،إضافــة إىل ب
أن العلمانيــة ليســت معاديــة
للوصــول إىل ّ
للديــن.
يز
التميــ� الجينالوجــي الــذي
أن
بيــد ّ
قــام بــه طــال أســد ( ،)٢٠٠٣وكازانوفــا
ن
( ،)٢٠٠٩ي ن
العلمــا� (، )the secular
بــ�
ي
والعلمنــة ( ، )secularizationوالعلمانويــة
( ، )secularismوالعلمانيــة ()secularity
 ،حاســم ف ي� النقــاش الجــاري ف ي� مختلــف
التخصصــات بشــأن ذلــك الحقــل ،وهــو
أ
المــر غـ يـر المتوفــر عربيـاً ،ســوى نــذر قليــل
وإن االســتخدامات المتعلقــة
هنــا وهنــاكّ ،
أ
بـ ّ
ـكل مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم الربعــة
ليســت ترف ـاً تحليلي ـاً؛ بــل ض�ورة مفاهيميــة
تتعلــق بضبــط التاريخــي ،وفهــم مــا يحصــل
ضمــن مــا نســميه واقعــاً علمانيــاً ،وعــراً
علمانيـاً .وقــد قــدم تشــارلز تايلــر ،ف ي� كتابــه
العمــدة الــذي شأ�ت لــه ســلفاً «عــر

ن
علمــا�» ( )٢٠٠٧اســتخطاطية فكريــة لهــذا
ي
العــر؛ حيــث كان مدخلــه فلســفياً-هيغلياً
ف ي� تحديــد «روح العــر» باستشــكاله،
ن
علمــا� ،إنّــه
أن نعيــش ف ي� عــر
مــا يعــن ي ْ
ي
الســؤال الــذي قــدم عليــه جوابــاً فكريــاً
أ
ت
وال�
نابعـاً مــن التجربــة الطلســية تحديــداً ،ي
ال تنطبــق ،ض
بالــرورة ،عــى بقيــة العالــم.
ن
العلما�
أن
أشــار طالل أســد ( )٢٠٠٣إىل ّ
ي
ن
العلمــا�،
قديــم قــدم الديــن ي  ،فليــس
ي
كمقولــة تحليليــة وكحقــل ،هــو حصيلــة
ت
الــى
تمخــض طبيعــي
ي
لســرورة العلمنــة ي
ن
العلمــا�
إن استشــكاف قــارة
تدعــي ذلــكّ ،
ي
ال تكــون إال باستكشــاف قــارة الديــن ي  ،ومــا
«تدابــر علمانيــة» ليــس ســوى
نســميه
ي
ن
ـا� حديث ـاً ،باســتلزامات إبســتمولوجية
العلمـ ي
وإيتيتقيــة معينــة ،أكســبته تلــك الصبغــة،
ن
العلمــا� ،ال
فحيثمــا وجــد الديــن ي وجــد
ي
ف
ن
ن
ـا� إىل حقــل
و� حـ يـ� يشـ يـر العلمـ ي
محالــة ،ي
مغايــر مــن الــرؤى المتعلقــة بالتدبـ يـر ،يتعلق
الديـن ي بمجــال مــن الــرؤى للعالــم وللتدبـ يـر
ن
علمــا� ،والــنز اع الحديــث
مغايــر لمــا هــو
ي
ين
المجالــ�.
ك ّلــه هــو نــزاع حــول ش�عيــة
ت
أمــا العلمنــة ،ت
تــأ� عربيــاً فهــي
الــى ي
ي
هوجــاء مــن كل ضابــط مفاهيمــي يحكمهــا ف ي�
الســرورات،
الكث�يــن ،فهــي تلــك
ي
كتابــات ي
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ت
مخت�يــاً
ال
الــى تصبــغ واقعــاً ب
ي
الســرورة ،ي
يمــر بالتعلمــن ،ويطبعــه بــرؤى
بعينــه،
ّ
محــددة لمــا هــو
ســياس ومــا هــو ديــن ي ،
ي
إن العلمنــة تاريخيــة ،تتعلــق أساســاً
ّ
ن
ـا� لــه ســمات «تجريبيــة»
بإف ـراز واقــع علمـ ي
محــددة ،مختلفــة عــن ســياق آخــر ،ويمكــن
تلمــس تطبيــق فكــرة تشــكل العلمنــة وفهــم
سـ يـرورتها ف ي� دراســة أوضــاع ّكل بلــد أو نطــاق
ف
ن
ـا� :كيفيــة المأسســة،
ي� اشــتباكه مــع العلمـ ي
ش
المعيــ� العــام.
والقوننــة ،وصبــغ
ي
وقــد لفــت خوســيه كازانوفــا االنتبــاه
يز
تميــ�اً
يخــص العلمانويــة،
أن ثمــة
إىل ّ
ّ
أال وهــو كونهــا تتعلــق بأمريــن -١ :كمبــدأ
للحكــم -٢ ،باعتبارهــا أيديولوجيــا ،أمــا كونهــا
مبــدأ للحكــم؛ فهــي الفكــرة الشــائعة عــن
فصــل الديــن عــن الدولــة الســيادية ،وليــس
أن دولــة تفصــل ي ن
بــ�
النظريــة ،فــا يعــن ي ّ
الديــن والسياســة أنهــا تعــادي الديــن ض�ورة،
أو لديهــا فكــرة مــا عــن ســلبية هــذا الديــن
ف ي� الواقــع العمومــي ،إنّهــا تدبـ يـر ليــس إال،
ويشـ يـر كازانوفــا إىل أنّــه عندمــا تمتلــك الدولة
نظريــة حــول ماهيــة الديــن (مــا هــو الديــن؟
وكيــف يجــب أن يكــون؟ وكيــف يمــارس؟)
نكــون بالضبــط عنــد لحظــة أ
اليديولوجيــا
(لقــد صــدرت هــذه الفكــرة عربيــاً بشــكل
ـأن العلمانيــة هــي
خاطــئ ،حيــث حوجــج بـ ّ
أداة ليــس إال ،ف� ي ن
أن لهــا بعــداً آخــر،
حــ� ّ
ي
ن
أال وهــو تحديــد ماهيــة الديــ ي  ،وهــي
النظريــة).

العلمانيــة كمقــام أنطولوجــي تكــون الــذات
ت
الــى نكــون
فيــه علمانيــة مقابــل الدينيــة أ ي
ين
دينيــ� ،والعلمانيــة النطولوجيــة
فيهــا
منفصلــة عــن السياســية بطبيعــة الحــال؛
إنهــا موقــف وجــودي أ
بالســاس ،ال نظريــة
ن
علمــا� أنطولوجيــاً
ف ي� السياســة ،وكــم مــن
ي
يتخــذ موقفـاً نقديـاً مــن العلمانويــة كتدبـ يـر
للموقــف العــام ،وللمجــال العــام ،أي منهــا
ف ي� الحقــل السـ
أن هنــاك وابـا ً
ـياس ،ال ســيما ّ
ي
مــن الكتابــات يثبــت أ
ت
الســس ي ز
ـى
التم�ييــة الـ ي
تقــوم عليهــا العلمانويــة السياســية.
الســامي متعلــق
وعليــه؛ هــل النقــاش إ
ن
ـا�» وعالقتــه بالدولــة مــن حيــث
بـــ «العلمـ ي
الفضــاء العــام والقانــون ،أم متعلــق
بطبيعــة الدولــة وتصورهــا كجهــاز نقــي خــال
مــن أ
اليديولوجيــا ،ويمكنــه ملــؤه بـ ّ ش
�ء،
ـأي ي
وهــو التصــور الــذي عـ ب ّـر عنــه وائــل حــاق
برصانــة كـــ «دولــة مســتحيلة»؟
أن
لقــد أظهــرت التجربــة الحديثــة ّ
تدخــل الدولــة لــم يفصــل الديــن ،وإنمــا
اســتدخله ،وأعــاد تعريفــه وفرضــه بأشــكال
متعــددة؛ ممــا أفقــد الديــن معنــاه الرمــزي،
وجعلــه لعبــة ف ي� يــد الدولــة والسياســة
الســاموية
بالعمــوم ،وعندمــا تقــوم إ
بمزاحمــة الدولــة ،فمــا نجــده فعـاً؛ أنّهــا لــن
تغـ يـر شــيئاً ،وإنمــا سـ ت ز
ـ�يد مــن علمنــة الديــن
عــر تقنينــه.
ب

ف ي� الحقــل ذاتــه؛ نقابــل مفهــوم
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التراث كعائق تاريخي :نظرة على
اإلحياء والتحديث اإلسالمي

يدعونــا الجابــري ف ي� «نحــن والـ تـراث» إىل
العــر�
أن نقيــم عالقــة تاريخيــة مــع تراثنــا
بي
ت
نز
ال�
إ
والســامي ،بعيــداً عــن ال�عــات الســلفية ي
انتهــى بهــا الحــال إىل إعــادة إحيــاء ت
الــراث
والعمــل عليــه تحقيقـاً وبعثـاً ،وبعيــداً كذلــك
اللي�اليــة الـ ت
ـى تتخــذ مــن التاريــخ
عــن القـراءة ب
ي
أ
ورو� مرجعـاً معياريـاً لهــا ف ي� إصــدار حكـ ٍـم
ال يب
الــراث الســامي؛ فجملــة أ
عــى ت
المــر ف ي�
إ
ث
ـدا� مــع الـ تـراث هــو
التعامــل الســلفي والحـ ي

الالتاريخيــة ،وتأجيــل ُمشــكل الراهــن نظــراً
ض
ـا� الــذي يحـ ّـل بـ ّ
ـكل كثافتــه.
لطغيــان المـ ي
العــر� الحديــث
لقــد انشــطر الوعــي
بي
ين
الحيــاء والتحديــث العنيــف ،ويمكــن
بــ� إ
إن الرسديتـ ي ن
والتحديثيــة،
حيائيــة
ـ�؛ إ
القــول ّ
ّ
ال ّ
يتنازعهمــا المشــكل نفســه ،وإن اختلــف
الجــواب النابــع عــن ّكل رسديّــة؛ إنّــه مشــكل
الراهــن.
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«مبتلون بعقدة السلف ّية على جميع األصعدة فهي
ليست جماعة لها نزوعات دينية وتصورية معينة
بل هي منوذج تفكير»
ف
مهمــة ،سأســعى لتوظيفهــا
ي� إشــارة ّ
ف
أن
ي� هــذا المقــال ،الحــ َظ ميشــيل فوكــو ّ
أ ن
لمــا� ،إيمانويــل كانــط؛ هــو
الفيلســوف ال ي
ف
المحدثـ ي ن
ـ� مــا يسـ ّـميه
الــذي أحــدث ي� وعــي ُ
فوكــو بـــ «أنطولوجيــا الراهــن» ،فجــواب كانــط
النســان مــن
عــن ســؤال التنويــر بأنّــه خــروج إ
الرشــد ،أو بصــورة
حالــة القصــور إىل حالــة ّ
أخــرى هــو ف ي� الشــعار المعــروف ،كوجيطــو
«تجــرأ عــى اســتعمال
التنويــر ،القائــل:
ّ
فــإن كانــط قــد جعــل
ثــمّ ،
عقلــك» ،ومــن ّ
النســان الحديــث،
مشــكل الراهــن هــو منــوط إ
ـ�
والــذي لــم يعــد يقبــل بق ـراءة خارجيــة تمـ ي
عليــه الجــواب عــى أســئلة الراهــن.
ين
المســلم�
يمكــن أن نقــول؛ إنّنــا نحــن
المحدثـ ي ن
ـ� لــم نكـ ّـون بعــد هــذا الــذي دعــاه
ُ
فوكــو بـــ «أنطولوجيــا الراهــن» ،ال يوجــد
لدينــا اهتمــام بالرهــان بمــا هــو كذلــك ،بــل
ّثمــة حملــة هائلــة منــذ مــا يُسـ ّـمى بـــ «عــر
ين
الجانب�؛
النهضــة» عــى قـراءة الـ تـراث مــن كال
إ ئ
حــد ســواء ،ممــا
حيــا� والتحديــث ي  ،عــى ّ
ال ي
ض
جعــل ت
الــراث ملعبــاً
للحــا� مــن ناحيــة،
ومــن ناحيـ ٍـة ثانيــة أفقــد الراهــن طابــع الجـ ّـدة
الــذي ينطــوي عليــه ويظهــر مــن خاللــه.
إن ت
تحــول عــى أيــدي
الــراث قــد
ّ
ّ
النخبــة العربيــة بصنفيهــا إىل عائــق تاريخــي؛

أ
يحولــوا هــذا الـ تـراث إىل
لنّهــم لــم يقــدروا أن ّ
مخــزون رمــزي ألنفســنا؛ بــل كان حلبــة للرصاع
أ
اليديولوجــي ،وليــس ل ـنز اع تأويــات ثريّــة يك
يكــون مســتمراً معنــا مــن حيــث كونــه أفــق
أنفســنا القديمــة ،ونقــدر مــن خاللــه كذلــك
عــى صناعــة وعــي بالراهــن ،كمــا قــدر أســافنا
عــى صناعــة وعــي ض
بحا�هــم.
الســلفية عــى
نحــن مبتلــون بعقــدة
ّ
أ
ـلفية ليســت
جميــع الصعــدة ،ويبــدو ّ
أن السـ ّ
مذهبـاً أو جماعــة لهــا نزوعات دينيــة وتصورية
معينــة؛ بــل هــي أ
تفكــر
بالحــرى نمــوذج
ي
ـلفية يعمــل عــى
«براديغــم» ،وبراديغــم السـ ّ
إلصــاق ظهورنــا إىل الخلــف ،والعجيــب ،أنّــه
ف
ض
ـلفية حينمــا
يتـ ّـم ي� حوا�نــا اللجــوء إىل السـ ّ
يحــل الراهــن ّ
ّ
بــكل إشــكاليته ،كأنّهــا المأمــن
والمفـ ّـر.
فالســلفية ،عموم ـاً ،تم ّثــل جــداراً صلب ـاً
يُمكــن االتــكاء عليــه عندما تحدث هـ ّزة معياريّة
الســامي؛ لذلــك فهــي ال تفتــأ تتخــذ
للداخــل إ
وتجليــات كثـ يـرة يك تو ّفــر هــذا
أشــكاال ً عديــدة
ّ
أ
«المــان النظــري» للذيــن ال يســتطيعون أن
يواجهــوا الحــدث والراهــن والحـ ض
ـا� بمــا هــو
ن
ن
بالســلفية هاهنــا
ّ
كذلــك ،بيــد أنّــ ي ال أعــ ي
ت
ئ
يتــ�
الــى
مجموعــة االرتــكازات المنهجيــة ي
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«حتوّ ل التراث على أيدي النخبة العربية إلى عائق
تاريخي ّ
ألنهم لم يحوّ لوه إلى مخزون رمزي بل كان
حلبة للصراع األيديولوجي»
نســميه الســلفي؛ بــل أعــن ي بهــا
عليهــا مــا
ّ
ال�اديغــم الــذي يســيطر عــى العقــل
هــذا ب
المعرفيــة
الشــكاالت
ويشـ ّـد مــن أزره لتف ّهــم إ
ّ
والسياسـ ّـية عموم ـاً؛ فالســلفية ليســت قضيــة
انتمــاء ،إنّمــا هــي براديغــم نظــري يعمــل عــى
صناعــة حائــط صـ ّـد تجــاه الراهــن بإرجاعــه إىل
العصــور أ
الوىل ،أو مــن خــال اعتمــاد مناظـ يـر
تريــد أن تســتلب المناهــج مــن ســياقاتها
إلســقاطها عــى الـ تـراث والراهــن مع ـاً.
إنّنــا ف� ت
الــراث ،كمــا نحــن ف ي� العالــم،
ي
ت
ليــس لجعــل الــراث مكانــاً يك نخــرج مــن
أ
ن
زمــا�
النســان كائــن
التاريــخ ،ولكــن ل ّن إ
ي
أ
بالســاس ،يفهــم وجــوده وعالمــه وحياتــه مــن
خــال معطيــات التأويــل المســبق والمعرفــة
المســبقة ومــن خــال االنتمــاء الرمــزي لجملــة
وإن
مــن المعــارف ،وهــو مــا ندعــوه تراثــاًّ ،
ث
الحــدا� الــذي يدعــو إىل قطيعــة
الغلــو
ي
معرفيــة مــع الـ تـراث ،إنمــا ينطلــق مــن هـ ّـم
ّ
أيديولوجــي وليــس مــن أجــل تأســيس موقــف
ف
ومعــر� مــن ت
الــراث.
أصيــل
ي
لقــد انتهــى هــذا الوهــم القطائعــي
النســان ككائــن تاريخــي ،بــل
الــذي يفهــم إ
ن
زمــا� ،وسلســلة متصلــة مــن
إ
النســان كائــن ي
ن
المعــى ،وال يســتطيع أن يفهــم وجــوده

ف
يّ ن
معــر�؛ بــل هــو دائمــاً
المتعــ� مــن صفــر
ي
إن الموقــف
مــا يلجــأ للـ تـراث كمو ّفــر لمعنــاهّ ،
أ
الصيــل هــو الموقــف الــذي يجتهــد ف ي� أن
يكــون ف� ت
الــراث دون أن يحجــب الراهــن.
ي
ليســت المســألة ،إذاً ،مســألة قطيعــة
أو اتصــال بهــذا ت
الــراث أو ذاك ،إنّمــا هــي
معــر� أ
ف
مســألة موقــف
بالســاس ،ومحاولــة
ي
ف
والســامي ي� جملتــه،
تف ّهــم تراثنــا
العــر� إ
بي
دون اتخــاذه كوســيلة للتشــهي الســلفي أو
ث
الســلفية والحداثيــة
حولــت
الحــدا� .لقــد ّ
ّ
ي
ت
غــر
الــراث إىل «أمــل» لهــا تنشــده ،هــو ي
موجــود ف� ض
أن تلــك
حا�هــا وراهنهــا ،فنجــد ّ
ي
ن
ت
ال ّنخــب تذهــب إىل الــراث لـــ «تتمـ ّـى» منــه
غــر موجــود ف ي� أفقهــا .ويمكــن أن
مــا هــو ي
أد ّلــل عــى ذلــك بنمــوذج للتعاطــي الســلفي
ث
الحــدا� كذلــك:
ونمــوذج للتعاطــي
ي
ين
الحاليــ�
كثــر مــن المتســلفة
ّيدعــي ي
أن ســبب فرقــة أ
ال ّمــة هــو علــم الــكالم
ّ
ف
وأن
واالختــاف الــذي أحدثــه ي� جدارهــاّ ،
أ
ال ّمــة كانــت قويــة قبــل هــذا العلــم ،الــذي
وأن الحـ ّـل لتصــدع
يصفونــه بأحــط الصفــات؛ ّ
أ
أ
المــة هــو العــودة للقــرون الثالثــة الوىل،
أن أوج الفكــر الكالمــي نشــأ
وال يــدرك هــؤالء ّ
ف ي� تلــك القــرون وبزغــت مقوالتــه ،وكان هــذا
الســامي» الحقيقــي؛
الزمــن هــو «الزمــن إ
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حيــث االجتهــاد كان مفتوحــاً ،وكان التــداول
الســامي يعــج بكافــة آ
الراء ،والتمــازج ي ن
بــ�
إ
ّ
إن ّكل الحضــارات هجينــة ،مــا
الحضــاراتّ ،
نقيــة ،ههنــا تكمــن معضلــة
مــن حضــارة ّ
الوعــي إ ئ
الســلفي.حيا�
ّ
ال ي ّ
المحد ي ن
ثــ�؛
كثــر مــن
ّ
ّ
ويدعــي ،أيضــاً ،ي ٌ
الســامي وصــل إىل حالــة نموذجيــة
أن الفكــر إ
ّ
الســام
مــع برهانيــة ابــن رشــد ومتفلســفة إ
المشـ ي ن
ـائ� ،الــذي عملــوا عــى أســلمة النســق
ـا� عامــة ،أ
ن
والرســطي خاصــة،
الفلســفي اليونـ ي
ضـ ّـد ش�عانيــة ،أو لنقــل بيانيــة ،الغ ـز يال؛ وأن
اســتئناف القــول الفلســفي اليــوم يبــدأ مــن
ت
ـى انتهــى فيهــا ابــن رشــد مــن
تلــك اللحظــة الـ ي
تدشـ ي ن
ـ� ش
م�وعــه الفلســفي ،الــذي أثّــر ،بــا
ف
بأصلــه
شــكّ  ،ي� وصــل الغــرب القروســطي ِ
ن
اليونــا� القديــم ،وربمــا ،أقــول ربمــا ليــس
ي
الســهام ف ي� الحضــارة
ّإل ،لــم يســهم بهــذا إ
ت
ـى لــم تكــن تعــرف هــذا ال ـنز وع
إ
الســامية الـ ي
التجريــدي المحــض.

ين
الحيائيــة والتحديثيــة،
كلتــا
الرؤيتــ�؛ إ
وإن اختلفتــا ظاهـراً؛ فهمــا تتحــدان ف ي� جوهــر
المشــكل :إنــه التعامل الالتاريخي مــع التاريخ،
ّكل رسديّــة تريــد «شــيئاً» مــن ت
الــراث ،تــرى
الصــاح واالســتئناف يبــدأ منــه،
أنّــه نمــوذج إ
ش
ـ�ء»
فتضفــي طابع ـاً طوبوي ـاً عــى هــذا «الـ ي
وتضفــي «نمذجــةً » مــا عليــه ،ممــا يجعــل
التاريــخ ض�بــاً مــن التنــازع أ
اليديولوجــي،
وليــس محــا ً للبحــث الجــاد ،فالمتســ ّلفة
والمحدثــون همــا وجهــان لرؤيــة التاريخيــة
ُ
واحــدة.

وال يــدري هــؤالء جهــود متكلمــة
وأصولييــه ،ف� تقنـ ي ن
ـ� آليــات عقليــة
الســام،
إ
ّ
ي
ـطية ،خاصــة مــع نقــد
منطقيــة ،ليســت أرسـ ّ
تز
المع�لــة بــدءاً ،مــروراً بتقويــم ابــن تيميــة
للمنطــق الصــوري وتدشــينه ألفــكار منطقيــة
تجريبيــة لالســتدالل النظــري ،وتقنـ ي ن
ـ� أدوات
ّ
حجاجيــة تداوليــة ش
العمــ� ،وهــي
للت�يــع
ي
ت
الــى وضعهــا علمــاء أصــول الفقــه ف ي�
تلــك ي
كتبهــم؛ فالعقــل هــو مــا قــال أرســطو ،ومــا
ســواه فهــو درب مــن البيانيــة الهشــة ،وال
أ
ـول ف ي� مخيــال
تخفــى صــورة المتكلــم أو الصـ ي
العــر� القديــم.
الفيلســوف
بي
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هل يصلح املثقف بدي ًال عن الشيخ:
العربي
تأمالت يف مولد املثقف
ّ

هنــاك إجمــاع ف ي� الكتابــات التاريخيــة
أن مفهــوم المثقــف هــو وليــد ما ُسـ ِّـمي
عــى ّ
ف� الســياق الفرنــ� ،بـ»إعــان المثقفـ ي ن
ـ�»؛
ي
ي
ش
الــذي نــر عــام  ،1898ووقــع عليــه مثقفون
كبــار ،مثــل :إيميــل زوال ،ومارســيل بروســت،
وقــد كان يتعلــق بـ»قضيــة داريفــوس»،
حيــث اتُّهــم داريفــوس مــن قبــل الســلطة
بالتخابــر مــع ألمانيــا ،وقــد ش ـكّلت حادثتــه
إجماع ـاً مــن مثقفــي عــره عــى التضامــن

معــه ،ومــن هنــا؛ غــدا لمصطلــح المثقــف
الشــارة ،يمكننــا
صــكّ مســتقر ،ومــن هــذه إ
إن مصطلــح المثقــف نشــأ كــراع
القــولّ :
مــع الســلطة.
يحتــاج مفهــوم «المثقــف» دائمــاً إىل
فحــص تاريخــي ،مــع نقــد اجتماعــي ال يقـ ّـل
ت
نز
ش
ـى تسـ ّـيدت عقولنا
�اســةً عــن تلــك ال�عة الـ ي
زمنــاً ،باعتبــار المثقــف مخ َّلصــاً ثقافيــاً،
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«يحتاج مفهوم املثقف دائماً إلى فحص تاريخي مع
نقد اجتماعي ال ّ
ً
شراسة عن تلك النزعة التي
يقل
تس ّيدت عقولنا زمناً»
ومحـ َّـرراً رمزي ـاً مــن عنــق الســلطة؛ فهــاالت
ـخصية المثقــف،
ـخصية» ،شـ ّ
«تقديــس الشـ ّ
ليســت ّإل خفافيــش تحجــب الرؤيّــة عــن
أصــل هــذا المثقــف ولحظــة انبثاقــه،
فرسديــة المثقــف تـ ّـم اصطناعهــا عــى نحــو
متعــال؛ حيــث غــدت قــوال ً دوغمائيـاً وثوقيـاً
خاصــة مــع التحالــف
ال يمكــن البـ ّ
ـت فيــهّ ،
الجماهـ يـري مــع تلــك الرسديّــة ممــا يعطيهــا
ش�عيــة رمزيــة عــى العقــول أ
والجســاد؛
ّ
ّ
كونهــا ســلطة مصطنعــة.
الكــرى،
إن مناقشــة المفاهيــم
ب
ّ
كمفهــوم المثقــف والفقيــه والشــاعر
والعامــل والســلطان... ،إلــخ ،ينبغــي
إن َمــن
إخضاعهــا لبحــث واقعــي؛ حيــث ّ
يم ّثــل هــذه المفاهيــم هــم فاعلــون
اجتماعيــون ف ي� المجتمــع ،فاالكتفــاء بالبحــث
ّ
ـال لتلــك المفاهيــم مجـ ّـردة ال يخــرج
المتعـ ي
بجــدوى اجتماعيــة ،أمــا البحــث الــذي يقــع
عــى هــذا المثقــف وذاك الفقيــه المشــار
ين
التعيــ� الــذي
إليــه ،فإنّــه يتعامــل مــع
يســعف الظاهــرة بتحليــل اجتماعــي.
غالب ـاً مــا يُنا َقــش مفهــوم «المثقــف»
عــى قاعــدة أ
المــل ،ف ي� كونــه قائــل الحقيقة،
والبطــل ،والشــجاع ،إىل آخــر أ
اللفــاظ

المشــبعة بالقيمــة ،وغالــب المســاهمة ف ي�
االقـ تـراب نحو هــذا المفهــوم يكــون باللجوء
إىل المفهــوم ف ي� المــدارس السوســيولوجية
الغربيــة؛ ألن المفهــوم أ
بالســاس مفهــوم
ّ
مبيــأ بمــا
عــر� ،وكونــه ي
غــر� ،ي
غــر ّ
بي
غــر ب ي ّ
أ
وبغــر
بأريحيــة
يكفــي؛ لن نتك ّلــم عنــه
ي
ّ
أن هنــاك جانبـاً
احـ تـراز منهجــي ومبــدأي؛ ّإل ّ
مــن المفهــوم ،تنبغــي مناقشــته عربيــاً،
بجديّــة ورصامــة ،خاصــةً مــع تبلــور الدولــة
الحديثــة عربيــاً ،وإحــال الدولــة للمثقــف
بــدال ً مــن الشــيخ ،كقــوة رمزيّــة ف ي� الفضــاء
االجتماعــي.
العــر� لــم يكتســب تلــك
الم ّثقــف
بي
الصفــة بشــكل طــارئ؛ بــل نتيجــة لتحديــث
بنيــوي قــد حصــل ف ي� طبيعــة المجتمعــات
العربيــة ف ي� نهايــة الحقبــة
الســامية
إ
ّ
ال بم�اطوريــة للخالفــة ،ومجــيء االســتعمار
إ
الوطنيــة
الكولونيــال ،ثــم بــزوغ الدولــة
ّ
ي
ّ
حــدث يســعى
الحديثــة،
فــكل فضــاء ُم َّ
تحديثيــة تقــوم عــى صنــع
إلنشــاء طبقــة
ّ
آ
الفــاق الرمزيــة لطبيعــة تلــك المجتمعــات
الجديــدة ،فاالنتقــال مــن حقبــة إىل حقبــة
يكــون ف ي� حاجــة إىل قــوة شت�يعيــة جديــدة،
تمنــح هــذا االنتقــال العبــور ،وتســعى
لتأســيس جديــد لنمــط مــن عالقــات
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«اكتسب امل ّثقف العربي تلك الصفة نتيجة
لتحديث بنيوي حصل يف طبيعة املجتمعات
اإلسالمية العرب ّية نهاية احلقبة اإلمبراطورية
للخالفة»
يتــم خ ْلــق المجتمــع مــن
الســلطة؛ أي أن ّ
جديــد ،وإعــادة ترتيبــه وفــق منظومــة
التحديــث الجديــد ،ومــن ثـ ّـم تُلغــى طبقــات
بز
وتــ�غ طبقــات أخــرى.
العربيــة ال يمكــن
النتلجانســيا
إن إ
ّ
ّ
فصلهــا عنــد التحليــل السوســيولوجي عــن
ـاص؛
الدولــة الحديثــة واالســتعمار بشــكل خـ ّ
فـــ «المثقــف» ظاهــرة حديثة كحداثــة الدولة
تمامــاً؛ وهــو جــزء مــن الفضــاء االجتماعــي
الــذي ّ
حــل بالزمــن الحديــث ف ي� العا َلــم
ـر� .وارتبــط مفهــوم المثقــف دائم ـاً ف ي�
العـ ب ي
ن
المخيــال الجمعــي ،بالتم ّكــن ممــا هــو زمـ ي
مقدس،
بــدال ً مــن الشــيخ المتم ّكــن ممــا هــو ّ
وهــو نفــس النمــوذج الــذي تحــاول الدولــة
الحديثــة أن ترســمه لنفســها :أي كونهــا دولــة
زمنيــة ،إله ـاً فاني ـاً ،علمانيــة ،ال عالقــة لهــا
بالمطلــق الديــن ي ّإل إذا و ّ
ظفتــه وجعلتــه
محايثــاً ف ي� خدمتهــا ش
و�عنــة وجودهــا.
ف
ال بم�اطوريــة
فمثــاً؛ ي� الحقبــة إ
للخالفــة ،كان مفهــوم «العلــم» تقــوم
يتخرجــون مــن
عليــه طبقــة المشــايخ الــذي ّ
المســاجد ،ويتو ّلــون المحاكــم ش
عيــة
ال� ّ
ثــم ،تالميــذَ لهــم ســند
خرجــون ،مــن ّ
ويُ ّ
ن
ـإن حقبــة الدولــة
ـو� غالبـاً؛ فـ ّ
رمــزي غـ يـر قانـ ي

الوطنيــة تعيــد صياغــة مفهــوم «العلــم»،
ليغــدو ملــكاً للمدرســة الحديثــة ،أ
والســتاذ
الحديــث الــذي ينتــج العلــم ،وفْــق رؤيــة
جديــدة لهــذا العلــم ،مــن حيــث مصــادره
وإشــكاالته ونتائجــه ،أ
ولنّنــا –عربيـاً -ال نتم ّتــع
بالفصــل ي ن
المؤسســات المجتمعيــة
بــ�
ّ
فــإن ّكل مؤسســة
والمؤسســات الدولتيــة؛ ّ
بز
تــ�غ هــي مم ّثلــة للدولــة ف ي� الحقيقــة.
بمعـ نـى آخــر؛ فــإذا كان المســجد هــو
ـإن
عنــوان الدولــة إ
ال بم�اطوريــة للخالفــة ،فـ ّ
ت
ـى
المدرســة هــي عنــوان الدولــة الحديثــة ،الـ ي
ـ�.
ســعى لتدشــينها ّ
محمــد عـ ي
فالمثقــف هــو وجــه الدولــة مقلوبـاً ف ي�
صــورة رمزيــة ،ال أكـرث  ،ولهذا ثمــة ت
«اع�اف»
ضمــن متبــادل بينهمــا؛ فالمثقــف ت
يعــرف
ي
ت
بالدولــة ،والدولــة تعــرف بالمثقــف ،كنائــب
عنهــا و»ممثــل» لهــا ف ي� الفضــاء االجتماعــي،
وباالســتعانة ببورديــو ،يمكــن القــول:
العــر� ،منــذ نشــوء الدولــة
إن المثقــف
ّ
بي
الحديثــة ،يقــوم عــى مهمــة «التفويــض»؛
فهــو مفـ ّـوض مــن ِقبــل «جهــة» عليــا ،ســواء
كانــت الدولــة مبـ ش
ـا�ة ،أو حزبـاً يعمــل «مــن
معينــة
داخــل» الدولــة ،لتمثيــل «قضايــا» ّ
وطرحهــا ف ي� الواقــع؛ لذلــك المثقــف دائمــاً
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يجعــل مــن «رأي» الدولــة رأيــاً عامــاً ،ومــا
مفهــوم الــرأي العــام ســوى صــورة لهــذا
التفويــض الضمــن ي ن
بــ� الدولــة ومثقفيهــا
ي
ين
حدثــ�.
الم
ُ
ّ
فــكل ســلطة تعمــل عــى صناعــة
ين
ين
رمزيــ� لقضاياهــا ،يقومــون
مفوضــ�
بصنعهــا وب ّثهــا اجتماعيــاً ،وهــؤالء
بــد مــن أن يكونــوا مــن
المفوضــون ال ّ
طبيعــة الدولــة نفســها ،أي مــن طبيعــة
رسديتهــا حــول نفســها ورؤيتهــاّ ،
وإل حصــل
الخــاف الجــذري الــذي تســعى الدولــةّ ،إمــا
وضمــه إليهــا.
إىل تقويضــه ،أو إىل احتوائــه ّ
ـ� ،والدولــة العربيــة،
فمنــذ محمــد عـ ي
ت
ـى ربّمــا قطعــت فقــط مــع شــكل الحكــم
الـ ي
القديــم ،وإن أبقــت عــى مضمونــه :حــزب
دولة-أمــة... ،إلــخ،
ـورث،
ّ
واحــد ،شــخص يـ ّ
تعمــل عــى إحــال طبقــة جديــدة مــن
الم�عـ ي ن
ش
ـ� لهــا ،بــدال ً مــن الطبقــة القديمــة،
ّ
ت
يــأ� المثقــف بــدال ً مــن الشــيخ
وهنــا ي
بــد
لتحليــل هــذه الحلقــة الملتبســة :فــا ّ
لهــذه الطبقــة مــن أن تؤمــن أ
بالنطولوجيــا
التاريخيــة للدولــة ولرؤيتهــا المعياريّــة
حــول العالــم ،بــل وحــول نفســها ،فالدولــة
الحديثــة مصدرهــا حديــث ومســتعار ،وال
يــرر لهــا ّإل َمــن كان ينتمــي إىل
يمكــن أن ب ّ
ذات التصــور المعيــاري للعا َلــم وللدولــة
ذاتهــا؛ لــذا ،فتحليــل مفهــوم المثقــف ال
يمكــن فهمــه ّإل بربطــه ف ي� عالقــة تفسـ يـرية
مــع الدولــة أ
بالســاس؛ حيــث ال يمكــن
بـ»تعــال» مــا ،أو بوصفــه
التعامــل معهــا
ٍ

«حامــل رســالة» ،وإنمــا ش
بإ�اكــه ضمــن
ت
الــى تنفّــذ ف ي�
عالقــات الســلطة
ّ
التمثيليــة ي
الفضــاء االجتماعــي.
ت
«االعــراف»
وإذا ُز َّج بمفهــوم
تأويــ� ،يمكننــا
و»التمثيــل» ف ي� فضــاء
ي
فهــم مــا يمثلــه المثقــف الحديــث ،مثقــف
أ
الدولة-المــة؛ فهــذا االعـ تـراف يعطــي الذات
نوعــاً مــن الــكالم عــن الــذات ورسديّــة
حولهــا ،بوصفهــا ليســت عضــواً ،بقــدر مــا
«الحــق» ،وعــى
هــي «مخ ّلصــة» وتعــرف
ّ
الجانــب آ
الخــر؛ ال يمكــن االعـ تـراف بمــا لــم
تعـ تـرف بــه الدولــة مــن مثقفـ ي ن
ـ� ،وال يمكــن
لمثقــف الدولــة نفســه أن يعـ تـرف بمــا ســواه؛
كونــه هــو مــن «يمثــل» الدولــة أ
وال ّمــة معـاً،
ّ
َ
ّ
فــكل مــن لــم يمثــل رؤيــة الدولــة مــن
المثقفـ ي ن
ـ� يتـ ّـم اســتبعاده مــن قبــل الدولــة
ين
والمثققــ� أيضــاً ،ولهــذا نفهــم ســعي
ين
الدولــة إىل ش
لمثقفــ�
نــر كتــب بعينهــا
ين
مثقفــ� ،وإتاحــة «المجــال
ضــد
بأعينهــم ّ
ين
الرمزيــ� دون
المتوهــم» لمم ّثليهــا
العــام
ّ
يغ�هــم ،وال تكتفــي بعقابهــم بشــكل رمــزي
بإقصائهــم فقــط؛ بــل تعقابهــم ماديـاًّ :
فكل
ســلطة ال بـ ّـد مــن «ســجن» ينــام إىل جانبهــا.
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ربيع عربي
وصدمة النخبة الفقهية والثقافية

العربيــة
نســتطيع أن نصــف الثــورات
ّ
ت
ـى وقعــت منــذ نهايــة عــام  ،2010بأنّهــا
الـ ي
ثــورات ُمزعجــة للجميــع؛ فهــي بقــدر مــا
أزعجــت الســلطة ت
الم�بّعــة منــذ عقــود
ّ
اســتبداديّة ،فقــد أزعجــت كذلــك نخبنــا
والفقهيــة معــاً ،واســتطاعت أن
الثقافيــة
ّ
ّ
ن
تُخلــل بُــى وتــزرع شــ ّكاً لــم يكــن متاحــاً
اللهــم ّإل عــى
ف ي� عــر مــا قبــل الثــورة،
ّ
أن النخــب
ـ� .ويبــدو ّ
شــكل نظــري غـ يـر عمـ ي

العربيــة؛
الفقهيــة قــد أزعجتهــا الثــورات
ّ
ألنّهــا قــد جرحــت تعاليهــا ن
جــ�،
ال�
ي
عمليــة متع ّلقــة
وطرحــت عليهــا مشــاكل ّ
والنســان والحريّــة
بأســئلة الســلطة والفــرد إ
لــم تكــن تفكّــر فيهــا ،فضــا ً عــن قــدرة
تلــك ال ُّنخــب عــى االشــتباك بالثــورة
وبفعلهــا مــن حيــث كونهــا انخالع ـاً جذريّ ـاً
مــن فضــاءات ســلطويّة إىل فضــاءات أك ـرث
وتقبــا ً للســؤال.
نقــداً ّ

17

«تعاملت النخب الفقه ّية مع الثورات بعقل
معياري يف حني ّ
أن الظواهر املجتمع ّية أكثر
تركيب ّية وتالحماً من األحكام املجردة»
الفقهيــة
لقــد تعاملــت النخــب
ّ
مــع الثــورات إمــا مــن خــال التنكّــر لهــا
ت
االعــراف بهــا بوصفهــا «خروجــاً»
وعــدم
أ
عــى ول المــر ش
وإمــا مــن خــال
ال�عــيّ ،
يّ
مســايرة خجولــة لفعــل الثــورة ،ومحاولــة
ترســيخ ذلــك مــن خــال المعجــم القديــم
بوصــف تلــك الثــورات ثــورات عــى الملــك
والجــري ،إىل آخــر المعجــم
العضــوض
ب
ن
الســلطا�.
ي
أن الثــورات العربيــة
ونؤكــد بدايــةً ّ
أ
خــرة هــي ثــورات مــن نــوع حديــث
ال ي
ن
ـلطا� قديــم،
تمام ـاً وال تنتمــي لمعجــم سـ ي
بــل هــي ثــورات ال تجــد ت
اع�افهــا إال مــن
داخلهــا ومــن خــال فعلهــا ذاتــه .لــم تكــن
تلــك الثــورات بحاجــة شل�عنــة فقهيــة مــن
النخــب الفقهيــة أ
بالســاس؛ ألنّهــا ثــورات
وليســت تنظيمــات ،أ
ولنّهــا تنــادي بمعجــم
حقــوق لــم تعــد تلــك النخــب قــادرة
العــر�-
عــى احتمــال واقعتــه ف ي� الفضــاء
بي
السالمي.
إ
أن النخــب الفقهيــة
ليــس العجيــب ّ
ف
ـامية لــم تُجمــع بعــد عــى
ي� بالدنــا إ
السـ ّ
الثــورة ،وليــس عجيبــاً أنّهــا لــم تبــدأ ف ي�
ت
ـى
ال ّت ش�يــع
ّ
روحيـاً ِوم ّليـاً لتلــك الثــو فرات الـ ي
قامــت بهــا أجســاد ُملقــى بهــا ي� حيــازة

ـوي بهــا مــن قبل
أي اعـ تـراف حيـ ّ
سـكّانية بــا ّ
ـن العجيــب والالفــت
الدولــة العجــوز ،ولكـ ّ
أن هــذه ال ّنخــب لــم تحــاول مســاءلة مــا
تسـ ّـميه «السياســة ش
عيــة» ،والعمــل عــى
ال� ّ
إبــداع فضــاءات نظريّــة جديــدة تســتطيع
أن تنقــد السياســة ش
ال�عيــة المرتبطــة
ـاذج أكـرث تفسـ يـريّة
بالتاريــخ ،وأن تصنــع نمـ َ
ن
ت
ـى مقبــوال ً لهــذه
حــى تعطــي لنفســها معـ ً
الثــورات ت
الــى هــي أبعــد مــن مخيالهــا
ي
وعملهــا وغايتهــا ف ي� المجتمــع.
تأويليــة مناســبة لــدى
إن غيــاب
ّ
ّ
النخــب الفقهيــة للثــورات العربيــة ،راجــع
لكــون تلــك النخــب لــم تبلــور مفهومــاً
للتاريــخ تســتطيع مــن خالله أن تفهــم تراثنا
الســامي ،وتحــاول أن تفهمــه ف ي�
السـ
ـياس إ
ي
ف
و� حدثــهّ .
وكل غيــاب
ســياقه التاريخــي ي
ض
ـا� ذاكرتنــا السياســية هــو
للنقــاش مــع مـ ي
اســتقالة بمعـ نـى مــا عــن ض
حا�نــا وأســئلته
وراهنيتــه .فــإذا اســتطاعت تلــك النخــب
ـياس عــى أنّــه فعــل
أن تفهــم أالفعــل السـ ي
ـإن
فقهيـاً ،فـ ّ
تاريخــي بالســاس وليــس فعـا ً ّ
بابــاً مــن االجتهــاد التاريخــي وااللتحــام
بجمــر أ
ين
مفتوحــ�
الســئلة ســوف يكونــان
عــى مرصاعيهمــا .وربّمــا علينــا أن نتذ ّكــر ف ي�
ـر� الراحل
هــذا الســياق إشــارة المفكّر المغـ ب ي
أن« :العقــل
محمــد عابــد الجابــري إىل ّ
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«نستطيع وصف الثورات العرب ّية التي وقعت
منذ نهاية ّ 2010
بأنها ُمزعجة للجميع فقد أزعجت
السلطة ونخبنا الثقاف ّية والفقه ّية»
ّ
العــر� عقــل فقهــي أ
بالســاس» ،يقصــد
بي
يوضــح انســحاب
عق ـا ً قياسـ ّـياً ،وهــذا مــا ّ
تلــك النخــب مــن الثــورات؛ ألنّهــا فريــدة
وليــس لهــا مثــال ف ي� مخيالهــم الفقهــي.
ويرجــع عــدم شت�يــع النخــب الفقهية
عــدة
للثــورات
العربيــة مــن منظورنــا إىل ّ
ّ
أســباب ُمع ِّ
طلــة:

ـإن التقليــد
للتفسـ يـر منــذ أزمنــة عديــدة؛ فـ ّ
الفقهــي يبــدو أنّــه قــد انتقــل إىل الجانــب
الســياس كذلــك ،بحيــث أن االنطــاق
يّ
ـدث يقــع ال بـ ّـد مــن البحــث
أي حـ ٍ
لتفسـ يـر ّ
عيــة ماضيــة ،وتلــك ش
عيــة
ال� ّ
لــه عــن ش� ّ
تكــون بمفاهيــم لــم تعــد ناجعــة تفسـ يـريّاً
للثــورات ،بــل هــي ف ي� الحقيقــة تنكّــر لهــا
ومســخ لهويّتهــا ت
الــى تجــاوزت هــذه
ي
المفاهيــم.

اث
ـب الفقهيــة ت ـر َ
أوالً ،ال تعتـ بـر النخـ ُ
الكالســيك
الســامي
الفقــه
الســياس إ
ي
يّ
تاريخيــاً ض
بالــرورة ،كمــا أنّــه ليــس عــى
ّ
درجــة واحــدة مــن التأليــف .إن المــاوردي
ليــس هــو الجويــن ي مثــاً ،مــع أنّــه كان
هنــاك نمــط تسـ ّـيد لبعــض الكتابــات عــى
بعضهــا ،وكتــاب المــاوردي نموذج ـاً ،نظ ـراً
الزمانيــة .وهــذا الـ تـراث ال يمكــن
ألســبقيته
ّ
ـذم مــن قبلنــا نحــن
إلقــاء الحكــم عليــه بالـ ّ
الذيــن تفصلنــا عنــه قــرون نظريّــة طويلــة؛
ألنــه يتع ّلــق بشــكل حكـ ٍـم لم يعــد موجوداً.
الفقهيــة تُبـ ّـوئ ذلــك الـ تـراث
أن النخــب
ّإل ّ
ّ
يميــة ،ف� حـ ي ن
نز
ـ� أنّــه متطــور
م�لــة معياريّــة ِق ّ ي
ف
إن تجــاوزه متــاح
ي� داخلــه ،وتاريخــي؛ أي ّ
ألنّــه متع ّلــق باالجتهــاد أساس ـاً.

الفقهيــة
ثالثـاً ،تعاملــت تلــك النخــب
ّ
مــع الثــورات بعقــل معيــاري ،حــرام/
حــال ،ف� ي ن
المجتمعيــة
أن الظواهــر
حــ� ّ
ّ
ي
أ
أكــرث
تركيبيــة وتالحمــاً مــن الحــكام
ّ
بالنســان
المجــردة؛ فهــي ظواهــر مرتبطــة إ
والتاريــخ والمجتمــع ،وليســت ظواهــر
تحتــاج إىل معياريّــة عليــا؛ ألن المعياريتهــا
هــي ســبب ف ي� نضوجهــا وعملهــا ومحاولــة
إصــاح ذاتهــا .إن الثــورة هــي أفــق منفتــح
للتجربــة بصوابهــا وخطئهــا ،ومقــدرة الثــورة
ت
ـأ� مــن خــال انطراحهــا ف ي�
عــى االكتمــال تـ ي
التاريــخ وانفتاحهــا بالعمــل عــى فضــاءات
بتعبــر جيــل دولــوز-كانــت مثقوبــة
ي
ومحاولــة رتقهــا.

ت
ـى تعتمــد
ثاني ـاً ،الذاكــرة
ّ
التأويليــة الـ ي
عليهــا تلــك النخــب لــم تعــد كافيــة

رابع ـاً ،غيــاب إعــان حقيقــي بإيمــان
هــذه النخــب الفقهيــة أ
بال ّمــة ،وبالنــاس،
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«من حسنات الربيع العربي ّ
عرى املسألة
أنه ّ
السياس ّية متاماً ّ
وفك اللثام عن النخب التي كانت
تتحدث دائماً باسم الناس»
وبحقّهــم ف ي� الثــورة ،بــل دائمـاً نجــد محاولة
تأطـ يـر النــاس ضمــن رؤيــة جاهــزة مســبقاً،
ووضــع النــاس ف ي� ذاكــرة سياسـ ّـية لــم تعــد
ـإن تلــك الثــورات لــم تخــرج
بذاكرتهــم ،فـ ّ
ول أمــر متســلط قد
عــى حاكــم متغ ّلــب أو ي
اغتصــب الملــك ،بــل هــي ثــورات لهــا جــدة
زمانيــة مســتمدة مــن التاريــخ الحديــث،
ت
الــى تهيمــن عــى
ومــن داخــل الدولــة ي
العــر الحديــث؛ فمطالــب النــاس متع ّلقة
بهــذا الظــرف التاريخــي وليــس بظــرف آخــر
يمكــن ر ّده إليــه ،ومحاكمتــه ضمــن ســياقه.
إن مــا أزعجــت الثورات
أردت أن أقــول ّ
ُ
بــه النخــب الفقهيــة هــي تلــك النصيحــة:
علينــا ّأل نخــرج مــن التاريــخ ،نحــن هنــا
آ
والن ولســنا هنــاك ،وهــذا الـ»هنــاك» ليس
ســيئاً ،ولك ّنــه ليــس معيــاراً
عــ�
ّ
ّ
سياســياً ي ّ
أ
بــد مــن بلــورة
لســبقيته التاريخيــة ،وال ّ
مفهــوم للتاريــخ حـ تـى نعــي بــه ونفهمــه.
إن المجابهــة ت
الــى لقيهــا الحــراك
ّ
ي
ف
ـر� منــذ أواخــر ،2010
الثـ ّ
ـوري ي� العالــم العـ ب ي ّ
لــم تكن فحســب عىل يد الطغمــة الحاكمة،
بأجهزتهــا المعلومــة للجميــع ،ولكــن أيض ـاً
مــن قبــل نخبــة هــذه الطغمــة ،ســواء
والثقافيــة .فبتدخــل الدولــة
الدينيــة منهــا
ّ
ّ
ف
ف
ن
ـا� ،تـ ّـم
المسـ ّ
ـتمر ي� الفضــاء الدي ـ ي ّ والثقـ ي ّ

تحــرر،
تشــويه الديــن والثقافــة كأنظمــة
ّ
الفــات مــن
وكأنســاق تســاعد النــاس عــى إ
إرث االســتبداد والســلطويّة .مــن عجائــب
ت
ـى
القــدرّ ،
أن دولــة مــا بعــد االســتعمار -الـ ي
تســتمر بــكل خرابهــا ت
حــى اليــوم ،ولــو
ّ
أ
عــى حســاب الجســاد -قــد و ّلفــت توليفــة
وأمنيــة لحكمهــا ذات
ودينيــة
ســلطويّة
ّ
ّ
ـي ربــط االجتمــاع ببـ نـى أمنيــة
طابــع تحكمـ ّ
تمامــاً.
فمثــاً ،ف ي� ســوريا ،وجدنــا أنّــه ف ي�
حـ ي ن
ـ� عمـ َـل النظــام ّكل أحجياتــه لعســكرة
ئ
ـا�
ال ـراعّ ،إل أنّــه كان هنــاك موقــف فقهـ ي ّ
ت
ومثقفــا� مــن الحــراك .فقــد بــرز مشــايخ
ّي
ن
بالمعــى
إســاميون
ومثقفــون ،هــؤالء
ّ
آ
علمانيــون ،ورغــم
والخــرون
العــام
ّ
ّ
أ
يديولوجيــة ّإل أنهــم
اختــاف تركيبتهــم ال
ّ
ش
ـادي عــى
ـ� وإبـ ّ
اصط ّفــوا مــع نظــام وحـ ي ّ
ضحيــة هــذا
حســاب النــاس الذيــن راحــوا
ّ
ش
الوحــ�.
النظــام
يّ
وبعــد هــذا الرثــاء للنخــب الفقهيــة،
ن
ش
نعــا� مــن
المــروع أن نطــرح :هــل
مــن
ي
تغـ ّـول الفقيــه أم مــن غيابــه؟ هــل أزمتنــا
ـامياً نتــاج فقهــاء لــم يحســنوا
الراهنــة إسـ ّ
التدبــر ،أم نتــاج غيــاب الفقهــاء الذيــن
ي
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الجابــة أننــا
يعــون بالتاريــخ؟ ويبــدو أن إ
ن
ـا� مــن غيــاب الفقيــه الحقيقــي؛ الفقيــه
نعـ ي
الــذي يعــي بالتاريــخ ،ويجتهــد ف ي� إنشــاء
ن
رث
ـا�
منظومــات أكـ تفسـ يـريّة لراهنــه ...ونعـ ي
المصطنــع؛
كذلــك مــن
تغــول الفقيــه ُ
ّ
ش
�ء
الفقيــه الــذي يظـ ّ
ـن أن يــده تطــال ّكل ي
ف� الظواهــر المجتمعيــة ت
حــى ولــو كانــت
ّ
ي
والتاريخيــة قــارصة.
أدواتــه النظريّــة
ّ
وعليــه؛ فمــن حســنات تلــك الحـراكات
العــر�» هــي
الثوريّــة المســماة «الربيــع
بيّ
السياســية تمامــاً،
عــرت المســألة
ّ
أنّهــا ّ
ت
الــى كانــت
وفكّــت اللثــام عــن النخــب ي
أي
تتحــدث دائمــاً باســم النــاس ،ورغــم ّ
ـياس ،وق ّلة وعــيّ ،إل أن سـ يـرورة
إخفــاق سـ ي ّ
الحركــة والثــورة الدائمــة والمجابهــة كفيلــة
بــأن تخلــق وعيــاً أكــرث تحــرراً ت
حــى مــن
ّ
أ
ف
تحولــوا ي� اليوم
الثــوار ،يــا للســف ،الذيــن ّ
ن
ين
فاشــي�.
الثــا� للثــورة إىل
ي
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بأي معنى هو جتديد
اخلطاب اإلسالمي؟

ف
ين
ســامي� عمومــاً
ال
أدبيــات إ
تشــيع ي� ّ
فكــرة أنّــه ال بـ ّـد مــن «تحديــث» الخطــاب
الســامي ك يســتطيع مواكبــة أ
الحــداث
إ
ي
ليســت الراهنــة فحســب ،ولكــن مــن قبــل
ذلــك عندمــا بــدأ هــذا الخطــاب يشــتبك
وعمليــة عاليــة حــول
مــع مشــاكل نظريّــة
ّ
الســلطة والمجتمــع والفــرد والحقــوق.

ن ف
ف
و�
إن تصفّح ـاً ي� أدبيــات إ
السـ ي
ّ
ـامي� ي
خطاباتهــم؛ مكتوبــة ومشــفوهة ،يوحــي
لنــا بالفكــرة التاليــة :نحــن نمتلــك مضامـ ي ن
ـ�
اثيــة أو
صحيحــة -ســواء أكانــت قديمــة تر ّ
حديثــة أُنتجــت عــى غ ـرار القديمــة ،-ومــا
الغ� -ســواء
نحتــاج إليــه ويعــوزه خطابنا إىل ي
لي�اليـاً واشـ تـراكياً
ـياس ب
أكان هــذا الغـ يـر السـ ي
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«ينظر اإلسالميون للدولة على ّ
أنها أداة ُمفرغة
ميكن مألها ّ
أيديولوجي دون االعتبار
بأي مكوّ ن
ّ
أبد ًا لطبيعة الدولة احلديثة وعملها»
عامــة -هــو «صــورة»
أو إىل آخــر غـ يـر دي ـن ي ّ ّ
ت
ين
الــى
جديــدة لتلــك
المضامــ� الصحيحــة ي
نمتلكهــا.
الثنائيــة ف ي�
نُالحــظ دائمــاً هــذه
ّ
عامــة ي ن
ين
بــ� الخطــاب
ال
خطابــات إ
ســامي� ّ
والمضمــون ،ليــس فقــط عــى مســتوى
الطــرح ال ّنظــري الــذي يطرحــه هــؤالء
امتــد إىل فهــم
إن ذلــك
ال
إ
ّ
ســاميون ،بــل ّ
ّ
الغــر�
عامــة ،والفكــر
منتجــات الفكــر ّ
بي
بشــكل أخــص .إن أ
الفــكار الشــائعة حــول
ّ
ّ
الغربيــة دون الفلســفة
قبــول المنتجــات
ّ
إن
الكامنــة وراءهــا ،كمــا وجدنــا َمــن يقــول ّ
ثــم
اطيــة آليــات وفلســفة ،ومــن ّ
الديمقر ّ
آ
فهــو يقبــل بالليــة دون الفلســفةّ ،كل ذلــك
ليــس ســوى امتــداد للمشــكل الوجــودي
ين
أي
لل
إ
الســؤالّ :
ســامي� المتع ّلــق بهــذا ّ
رؤيّــة للعا َلــم تلــك ت
الــى نــروم بناءهــا
ي
الحاليــة ،ومــا موقعنــا ف ي� الزمــان؟
ألنفســنا
ّ
الــدوام
ســاميون عــى
ال
ســعى إ
ّ
ّ
بــ� ت
ألن يكونــوا ف� منطقــة وســط ي ن
الــراث
ي
الــذي يعتقــدون أنّهــم يم ّثلونــه مــن حيــث
جوهــره أ
ال ق
والعقــدي ش
خــا�
(ال�يعــة)
ّ
ّي
وبـ ي ن
ـ� منج ـزات العــر الــذي وجــدوا فيــه
ـال فهــم يحاولــون دوماً أن
(الحداثــة) ،وبالتـ ي

يقدمــوا خطابــات تقــارب الـ تـراث ش
(ال�يعــة)
ّ
بمصطلحــات العــر (الحداثــة) دون
ـ� نظامـ ي ن
وعــي بالفــارق المنهجــي بـ ي ن
ـ� مــن
ّ
ٍ
الخطــاب -بتعبـ يـر ميشــيل فوكــو -مختلفـ يـ�ن
مــن حيــث البنيــة والرؤيــة والغايــة .هــذه
المنطقــة الوســط هــي مــا أنتجــت تلــك
أ
الكــرى ف ي�
إ
خالقيــة ب
الشــكاالت النظريّــة وال ّ
ســاموي فيمــا يتع ّلــق بمفاهيــم
ال
الوعــي إ
ّ
حيويّــة كالدولــة والديــن ش
وال�يعــة.
يمكــن التعريــج مثــا ً عــى مفهــوم
السـ ي ن
ـامي� ،حيــث ينظــرون إىل
الدولــة عنــد إ
الدولــة عــى أنهــا أداة مفرغــة يمكــن أ
ملهــا
ّ
ّ
ُ
ـي ،دون االعتبــار أبــداً
بـ ّ
ـأي مكـ ّـون أيديولوجـ ّ
لطبيعــة الدولــة الحديثــة واختــاف عملهــا
ســابق عليهــا.
شــكل مــن الحكــم
أي
عــن ّ
ٍ
ٍ
ســاميون
ال
ثــم ،فعندمــا يربــط إ
ومــن ّ
ّ
ش
–والســامويّة منــذ
م�وعهــم بالدولــة
إ
أ
ة-سياســية-
اجتماعي
الســاس هــي حركــة
ّ
ّ
فإنّهــم ال يعــون لهيــكل الدولــة وطبيعتــه
اطيــة والقطاعــات داخــل الدولــة
ي
الب�وقر ّ
ت
ســر بمنطــق مختلــف.
الــى تُ ي ّ
ي
ف ي� كتابــه «الدولــة المســتحيلة» ،كان
وائــل حــاق أ
بالســاس مهجوســاً بمحاولــة
ـاموي حــول الدولــة
السـ
كشــف الخطــاب إ
ّ
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«حتديث اخلطاب هو الذي أنتج ّ
كل هذا التشوّ ش
املفهومي لدى اإلسالميني فصارت الشورى هي
الدميقراط ّية واخلالفة هي السيادة»
ف
ـر� ف ي� أحســن
وكيــف أنّــه خطــاب غـ يـر معـ ي ّ
ين
ســامي� ال يفهمــون
ال
وأن إ
توصيفاتــهّ ،
بنيــة الدولــة وال بنيــة العــر الــذي يحيــوه؛
إن مفهومــاً كمفهــوم ش
ال�يعــة
بحيــث ّ
أ
غــدا «قانونــاً» ،وال ّمــة ســتغدو كجماعــة،
أ
قابيــة.
والخــاق
ّ
ســتتحول إىل ترســانة ِع ّ
يقــول ّ
وذك
حــاق بشــكل واضــح ي ّ
ت
«تفــر ُض
موضحــاً هــذا التشــوش:
أن الدولــة
ال
الخطابــات إ
ســامية الحديثــة ّ
ّ
حكــم محايــدة ،يمكــن
الحديثــة أداة
ٍ
ف
معينــة طبق ـاً
اســتخدامها ي� تنفيــذ وظائــف ّ
لخيــارات قادتهــا وقراراتهــم .كمــا ت
تفــرض
يحولــوا آلــة حكــم
ّ
أن بمقــدور القــادة أن ّ
الدولــة ،ي ن
ســتخدم للقمــع ،إىل
حــ� ال تُ
َ
ّ
محدديــن بذلــك مــا
مم ّثــل إلرادة الشــعبّ ،
تنظــر
الدولــة […] هكــذا،
ســتكون عليــه ّ
ُ
ســامية إىل الدولــة الحديثــة
ال
الخطابــات إ
ّ
أ
ـطيون إىل المنطق،
كمــا نظــر أرســطو والرسـ ّ
توجــه التفكـ يـر
أي كتقنيــة محايــدة أو كأداة ّ
ف
ـكلة
ـص أي موضوع أو مشـ ٍ
الســليم ي� مــا يخـ ّ
ف ي� العالــم»ّ .
(حــاق ،الدولــة المســتحيلة،
.)276-275
ال أريــد الطالــة أ
بالمثلــة ،ت
الــى هــي
إ
ي
ناتجــة أ
ملتبســة» �ف
«توفيقيــة
بالســاس عــن
ّ
ي

ســاموي بخصــوص تحديــث
ال
الخطــاب إ
ّ
التشــوش ليــس فقــط
أن
خطابــه .ي
غــر ّ
ّ
المفهومــي ،بــل التشــوش الرؤيــوي لــدى
السـ ي ن
ـامي� غـ يـر متع ّلــق باللغــة مــن حيــث
إ
هــي أدوات توصيــل ،بــل متع ّلــق باللغــة
للتعبــر
مــن حيــث هــي إمــكان وجــودي
ي
عــن الــذات ف ي� الزمــان؛ فالفكــر نفســه ليــس
ســوى ُلغــة مقلوبــةّ ،
وكل فهــم يُطــرح
للــذات أو للغـ يـر مــا هــو ّإل فلســفة كامنــة
للغــة نكتنفهــا ألنفســنا .ال يمكــن أن تبقــى
معوجــة
اللغــة منضبطــة خطابيــاً ،وهــي
ّ
وجوديــاً.
أن ّثمــة أســطورة ف ي� مخيــال
المشــكلّ ،
ين
ســامي� عمومــاً أنّــه يمكــن تحديــث
ال
إ
وأن
الخطــاب حــول قضايانــا القديمــةّ ،
الخطــاب منفصــل عــن القضيــة ت
الــى
ّ
ي
الشــكال
أن إ
ممــا يوحــي ّ
يتضمنهــا الخطــاب؛ ّ
ّ
الســامي داخليــاً وخارجيــاًهــش
العر� إ
ّ
بي
ويحتــاج إىل إصالحــات لغويّــة ظاهريّــة
يمكــن ترميمهــا مــن خــال «حــاذق» ،ليــس
أن هنــاك زمانــاً
وأن المســألة ليســت ّ
ّإلّ ،
نظريّــاً مختلفــاً يفــرض لغتــه بحدودهــا
ت
ـى يتصورها
وبمفاهيمهــا .أيّــة عالقــة تلــك الـ ي
الســاميون حــول اللغــة؟ أو هــل التحديــث
إ
الحــد؟
ظاهــري إىل هــذا
ّ
ّ

24

أن اللغــة ليســت
ينبغــي التأكيــد ّ
وســيلة تواصــل كمــا هــو شــائع ،إنّمــا هــي
أداة خ ْلــق لمواضيــع لــم تكــن متاحــة للغــة
مواضيــع أخــرى.
أخــرى تناقــش
َ
ن
بمعــى؛ اللغــة ليســت فقــط «أداة»
جافّــة لبنــاء تواصــل ي ن
بــ� الــذوات ،بــل
تتدخــل ف ي� المضمــون .ال
اللغــة نفســها ّ
ينب ـن ي المضمــون ّإل عــن طريــق اللغــة ،ال
بــد لــه مــن المــرور باللغــة يك يُنجــز هــذا
ّ
المضمــون ،ومــن ّثمــة إن هنــاك إشــكالية
ف
السـ ي ن
ـامي� يمكن تســميتها
أخــرى ي� مخيــال إ
«توصيــل المنفصــل» ،وتتمثــل ف� آ
ال ت ي�:
ّ
ي
ســامي� ال يفرقــون ي ن
ين
بــ� «توصيــل»
ال
إن إ
ّ
ّ
ت
المضامـ ي ن
خطابيــة ،بحيــث
ـ� بشـ ّـى وســائل
ّ
تأخــذ ّكل وســيلة شــكال ً مالئمـاً وتداوليـاً لـ ّ
ـكل
مقــام ،ي ن
وبــ� «إنشــاء الخطــاب» والــذي
ال تنفصــل فيــه اللغــة عــن المضمــون .ال
بــد مــن هــذا التفريــق يك نكتشــف هــذا
ّ
العطــب.
إن اللغــة ليســت تحديث ـاً يُدخــل عــى
ّ
خطــاب مــا ،ليغــدو هــذا الخطــاب جديــداً
جــدة ٍ زمانيــة ونظريــة -وراهن ـاً ومؤمن ـاً بــالنآّ
ّ
ّ
وهنــا ،وإنّمــا التحديــث هــو أن نغـ ي ّـر مــن نمط
«مقُولنــا» عــن أنفســنا مــن خــال ُلغــة جديدة
َ
ف
وجوديــاً تؤمــن بالزمــان ،وبكوننــا ي� عالقــة
«مختلفــة» –وليســت نقيضــة -مــع العالــم.
وهــذا التصـ ّـور ،الــذي أقـ ّـل مــا يُوصــف بأنّــه
ف
ـأن التحديــث
ـر� ،ال يمكــن أن يعــي بـ ّ
غـ يـر معـ ي ّ
يكــون موضوعاتيــاً وليــس لغويــاً ،إذا فهمنــا
اللغــة بالمعـ نـى الشــائع والعمومــي.

إن تحديــث الخطــاب هــو الــذي أنتــج
ّ
ّكل هــذا التشــوش المفهومــي الــذي مــ�أ
ّ
أ
أ
أ
ـاميون الماكــن والوراق والمكنــة.
بــه إ
السـ ّ
تحديــث الخطــاب هــو َمــن جعــل الشــورى
اطيــة ،والخالفــة هــي الســيادة،
هــي الديمقر ّ
أ
أ
المواطنــة الحديثــة.
وال ّمــة هــي ال ّمــة
ِ
تحديــث الخطــاب هــو َمــن جعــل السياســة
هدفــاً ،وليــس مجــاال ً مفتوحــاً إلنشــاء
سياســات صداقــة مالئمــة يك نعيــش معــاً
المتشــظية مــن
كاحتمــال جــذري ألنفســنا
ّ
الدولــة أ
الم ومــن التاريــخ الطويــل الــذي
لــم يبتكــر مفهــوم الفــرد الحديــث.
رغائــى
تفكــر
ّثمــة
توســيل عنــد
ي
بي
يّ
ين
وثمــة إرادة لتوســيل العالــم
ال
إ
ســامي�ّ ،
أ
واللغــة والنــاس والسياســة لهــداف نظريّــة
لــم يُحســم أمرهــا بعـ ُـد نظريـاً .ليــس عيبـاً
أن نفكّــر بشــكل
فــإ� أرى أن ّكل
رغائــى ،ن يّ
بيّ
ـىّ ،
وكل تأويــل هــو
تفكـ يـر هــو تفكـ ي ٌ
ـر رغائـ ب ي
تأويــل
رغائــى ،بشــكل مــا .لكــن علينــا أن
بيّ
ت
الــى ينبغــي أن
نســأل :أيّــة
ّ
رغائبيــة تلــك ي
ن
رغائبيــة
المبــى أم
رغائبيــة
نعمــل عليهــا؟
ّ
ّ
ن
رغائبيــة تريــد تم ّلــك الموجــود
المعــى؟
ّ
لتوســيله وجعلــه تقنيــة مســتباحة ،أم
أفــق للتــداول معــاً؟
ّ
رغائبيــة إلنتــاج ٍ
وال يخفــى أن تحديــث الخطــاب الــذي
قامــوا بــه لــم يقــف عنــد مجـ ّـرد التحديــث
ـكل ليــس شــكلياً
ـكل .فالشـ ي
الظاهــري والشـ ي
أبــداً ،وهــذا التحديــث لخطابهــم جعلهــم
يفتحــون نقاشــات حــول موضوعــات لــم
تكــن تخطــر لهــم .فمــن يتابــع شــأن
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السـ ي ن
ـامي� يُالحــظ أنّهــم لــم يقــدروا عــى
إ
الخطابيــة لخطابهــم بالقــدر الذي
الســيطرة
ّ
ين
منغمســ�
يرومــون ،بــل وجــدوا أنفســهم
ف
ومهمــة
ي� أطروحــات نظريّــة جديــدة طارئــة ّ
ال بـ ّـد مــن معالجتهــا .إن التلفيــق اللغــوي
ف
وإن ّكل طرح
ـر� وال بـ ّـدّ ،
يجـ ّـر إىل تلفيــق معـ ي
يقــوم عــى معالجــة الراهــن مــن خــال
فصلــه عــن راهنيتــه ووضعــه ف ي� غـ يـر راهنــه،
ن
ـا� منــه
يجـ ّـر إىل ّكل هــذا التشـ ّـوش الــذي يعـ ي
ســاميون.
ال
إ
ّ
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العلمانية أم اإلسالمية؟
عن اآلفاق املثقوبة لإلصالح العربي

ّ
إن مســألة
لعــل مــن الجائــز أن نقــول ّ
بالســام هــي المســألة
الدولــة وعالقتهــا إ
أ
ت
ـر�
ـى تســيطر عــى المخيــال العـ ب ّي
الســاس الـ ي
ين
ســامي
ال
الحديــث ،عــى
المســتوي�؛ إ
ّ
ن
يســمى «النهضــة
والعلمــا� .فمنــذ مــا
ّ
يّ
بشــى
العربيــة» ،والمفكّــرون المســلمون،
تّ
ّ
توجهاتهــم الفكريّــة ،يبحثــون عــن ّ
حــل
ّ
إلشــكال السياســة الحديــث .اتخــذَ هــذا
عــدة صــور ،منهــا :التوفيــق ي ن
بــ�
البحــث ّ
بــأن
الدولــة الحديثــة إ
والســام ،أو القــول ّ

دولــة وهــي أمــر مــن
إ
الســام لــم يــد ُع إىل ٍ
ن
عــ� عبــد
أمــور
التدبــر إ
ي
نســا� (أطروحــة ي
ال ي ّ
الـرازق) ،أو عـ بـر محاولــة أخــذ منتــج الحداثــة
السياسـ ّـية (الــذي تم ّثــل الدولــة أحــد تج ّلياتــه
أ
إســامي (كمــا
ســياق
الســاس) وتفعيلــه ف ي�
أٍ
ّ
تحــاول أن تفعــل النســخة الكـرث حداثــةً مــن
الســامويّة المعــارصة).
إ
شــى هــذه
الرغــم مــن
تّ
وعــى ّ
العــر�
فــإن البحــث
المقاربــات
العربيــةّ ،
ّ
بيّ
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«طبيعة اإلصالح املطروح ،عرب ّياً وإسالم ّياً ،كانت
مختلفة أشدّ االختالف عن فكرة اإلصالح السائدة يف
اإلسالمي»
عصور التراث
ّ
يتعمــق ف ي� بحــث ُســبل تش ـكّالت هــذه
لــم ّ
الدولــة الحديثــة مــن جهــة ،وأيضــاً لــم
يتعمــق باستكشــاف ت
ســامي،
ال
الــراث إ
ّ
ّ
السياســية ،عــى المســتوى
بتجربتــه
ّ
البحــث م ّتجهــاً نحــو
النظــري ،بــل كان
ُ
ّ
ف
غــر منطوقــة ي� البحــث
نتيجــة مســبقة ي
نفســه ،أال وهــي ض�ورة التحديــث ،بإيجــاد
ـر�».
حـ ّـل لمــأزق مــا ُسـ ّـمي بـــ «التخ ّلف العـ ب ي ّ
إذن ،تم ّثــل مفــردة الدولــة محــور
ـ� التيــارات أ
النقاشــات الحديثة بـ ي ن
اليديولوجية
العربيــة عــى اختــاف توجهاتهــا .ليــس فقــط
العــرب والمســلمون هم من انخرطوا ف ي� ســؤال
ـر� الحديــث منــذ
الدولــة؛ بــل ّ
إن الفكــر الغـ ب ي
منشــأ الحداثــة الغربيــة وهــو فكــر مهجــوس
بالدولــة؛ أل ّن الحداثــة ف ي� جوهرهــا كنظــام
أ ن
ـا� ليــو
ـياس ،كمــا يحاجــج الفيلســوف اللمـ ّي
سـ ي ّ
شـ تـراوس ،هــي تخ ّلــص مــن سياســات قديمــة
ودولــة قديمــة إىل سياســة ودولــة جديدتـ ي ن
ـ�.
واجــه العــرب والمســلمون الســؤال ف ي� أفــق
مختلــف عــن مواجهــة أ
ين
وروبيــ� لســؤال
ال
ت
ـى «وعــى»
الدولــة ،ربمــا لطبيعــة المرحلــة الـ ي
فيهــا المســلمون بســؤال الدولــة ،فقــد كانــت
فـ تـرة اســتعماريّة خارجيــة مــن جهــة ،وأيض ـاً
العتبــار طبيعــة الخالفــة العثمانيــة آنــذاك؛
حيــث كانــت ف ي� مراحــل ضعفهــا الشــديد،

وكانــت بمثابــة «رجــل ضعيــف» أمــام والياتــه
ف ي� الـ شـرق وأمــام الغــرب مــن جهــة ثانيــة.
ين
ونظــراً لهذيــن
فــإن طبيعــة
الســبب�ّ ،
عربيــاً
وإســامياً ،كانــت
إ
ّ
الصــاح المطــروحّ ،
الصــاح
مختلفــة أشـ ّـد االختــاف عــن فكــرة إ
الســائدة ف� عصــور الـ ت
ـامي .فعنــد
ـ
س
ال
اث
ـر
إ
ي
ّ
للصــاح
تفحــص مســألة الدولــة كأســاس إ
ُّ
الصــاح
أن إ
إ
الســامي ،ال بـ ّـد مــن االنتبــاه إىل ّ
الســامي قبــل العــر الحديــث لــم يكــن
إ
أ
مبــدأ الدولــة أساســاً لــه؛ ل ّن الدولــة لــم
ـكل الــذي تتحـ ّـرك وفقــه
تكــن هــي الجهــاز الـ ّ ي
الصالحيــون
الحيــاة ،والمعــاش .فقــد كان إ
قبــل العــر الحديــث؛ كالغ ـز يال وابــن تيميــة
وغ�هــم ،ال يفكّــرون ف ي� الدولــة
وابــن رشــد ي
للصــاح ،إنّمــا كان إصالحهــم
كأســاس إ
أ
بالســاس منصبــاً عــى «إحيــاء علــوم
العلميــة والروحيــة
الديــن» ،وتجديــد التجربــة
ّ
للمسـ ي ن
تفك�هــم
ـلم� .لــم تكــن الدولــة ضمــن ي
ليــس فقــط ألن مفهــوم «الدولــة» ظهــر بعــد
الســياس ف ي�
ذلــك ،وإنمــا لطبيعــة االجتمــاع
ي
الســامي؛ فقــد كانــت أزمة االســتبداد
التاريــخ إ
ـياس بالشــكل المتغـ ّـول حديثـاً كمــا نــرى،
السـ ي
الســياس
إنّمــا كان اســتبداداً عــى المســتوى
ي
المامــة ،ف� حـ ي ن
أن المجتمــع نفســه
باحتــكار إ
ـ� ّ
ي
وســبل إفــات واســعة،
كانــت لــه مزايحــة ُ
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«ترك األفق لإلسالم ّية والعلمان ّية ،بصيغتهما
األيديولوج ّية ،هو البقاء بالفراغ ّ
ألنها حلول
ّ
سياسي
مؤقتة يف أحسن األحوال ،وإساءة تدبير
ّ
واجتماعي يف أسوئه»
ّ
ـتقاللية ،بمعــزل عــن الحكــم.
ونــوع مــن االسـ ّ
بالطبــع ،ال ينبغــي أن يأخذنــا هــذا
التحليــل إىل ربــط مــا أســماه وائــل ّ
حــاق
ســامي» بالمدائــح،
ال
بـ»نظــام الحكــم إ
ّ
ت
ـى تنتـ شـر ف ي� الكتابات
والرطانــات
ّ
المفهوميــة الـ ي
الســياس
الســامية الحا ِلمــة؛ فاالســتبداد
إ
ي
ـ� وال يخفــى منــذ فـ تـرة طويلــة ف ي� تاريخنــا،
جـ ي ّ
الشــكال كلــه ،أو مــا أردت إيضاحــه ،هــو
لكــن إ
طبيعــة االســتبداد مــن ناحيــة ،وطبيعــة وعــي
أ
الفــراد والجماعــات بآثــار هــذا االســتبداد.
كانــت دولــة الخالفــة ودولــة
ال بم�اطوريــة عمومـاً ف ي� هــذا الوقــت ،تتعامــل
إ
مــع المجتمــع كتجمعــات وكجماعــات وليــس
كأفـراد؛ فمفهــوم الفــرد هــو مفهــوم حديــث،
وهــو مفهــوم تتعامــل معــه الدولــة الحديثــة
ت
ـى هــي دولــة تُعـ ن َـى بالفــرد كــذات مســتقلة
الـ ي
أن الدولــة
وليــس مــع جماعــات .صحيــح ّ
الحديثــة يمكــن «تطييفهــا» ويمكــن توظيفهــا
ف ي� خدمــة مصالــح طبقــة ضـ ّـد طبقــة أخــرى،
إال أنّــه ،بنيويــاً ،ال تقــوم إال عــى الفــرد؛
ولذلــك تعمــل عــى أرشــفة حياتــه ومماتــه،
وتصنفــه ضمــن أرقــام محــددة ،وتصنــع لــه
إن الفــرد يُعــاد
ســجال ً لــكل مــا يقــوم بــه .بــل ّ
نتاجــه ضمــن الدولــة بــأن تصنــع لــه «هويــة»،

ـإن هويــة
ويُعــرف معتقــده ،إلــخ .ولذلــك فـ ّ
الفــرد ف ي� الدولــة الحديثــة هي هويــة مصطعنة
سياســياً للتحكــم مــن جهــة ،وال منــاص عنهــا
ش
ـيس مــن جهــة أخــرى ،ومــن هنــا
كــرط تأسـ ي ّ
نــدرك الخــاف الــذي يقــوم دائمـاً بـ ي ن
ـ� هويــة
الفــرد الـ تـى يعتقــد أنّهــا تمثلــه وبـ ي ن
ـ� الهويــة
ي
ت
الــى تضفيهــا عليــه الدولــة .فمــا تقــوم بــه
ي
الدولــة مــن تصنيــف وتحديــد وتقســيم هــو ف ي�
أ
الســاس ألجــل تغــول الســلطة وليــس ألجــل
حريــة الفــرد .فكلمــا توزعــت الســلطة بشــكل
كبــر ،ازدادت الدولــة ف ي� ممارســة ســلطتها.
ي

العلمان ّية أو اإلسالم ّية كخالص؟

العلمانيــة ف ي� العا َلــم
ـرح ســؤال
لطالمــا ُطـ َ
ّ
أ
يتوجب
ـاس الــذي ّ
العـ ب ي ّ
ـر� باعتباره الســؤال السـ ي ّ
عــى العــرب ،دوال ً وأف ـراداً ،أن يضطلعــوا بــه،
وللســر ف ي� ركــب
أي ماضويّــة،
ي
للتحــرر مــن ّ
ّ
أ
وروبيــة
ّ
الــدول الحديثــة عــى الشــاكلة ال ّ
أ
أهميــة
مريكيــة .ومــع التشــديد الدائــم عــى ّ
وال ّ
ســيما مــع تصاعــد الحــركات
هــذا الســؤالّ ،
ف
ـامي ،كانــت
ّ
الدينيــة السياسـ ّـية ي� العا َلــم إالسـ ّ
هنــاك الزمــة أخــرى مصاحبــة لــه ،أال وهــي
ض�ورة تحييــد الديــن مــن أجــل الحفــاظ عــى
والتعــدد ،والحفــاظ عليهمــا.
التنــوع،
ّ
ّ
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«تتم ّثل هيمنة العلمان ّية يف ّ
أنها ال تفصل الدين
َ
الدولة
عند الدولة مطلقاً ،بل باألحرى هي ُتشرك
يف الدين بصورة أكبر»
هــذا ،أ
العلمانيــة عربيـاً فُهمــت ،ومــا
ن
ل
ّ
ّ
ٌ
فصــل للديــن عــن
تُــزال تُف َهــم ،عــى أنّهــا
ف
ت
ـى القــت ي� العقــود
الدولــة ،وهــي الصيغــة الـ ي
أ
كبــراً باعتبارهــا ت ز
اليــة ال
خــرة تحديــاً ي
ال ي
اخ� ّ
العلمانيــة ،وال طبيعــة اشــتغال
تفــر كنــه
ّ
ّ
أ
العربيــة قد
أن أغلــب النظمــة
الدولــة .ورغــم ّ
ّ
العلمانيــة؛ أي بمعـ نـى الفصــل
رفعــت شــعار
ّ
الظاهــري ي ن
بــ� الدولــة والديــنّ ،إل أنّــه مــع
ّ
ذلــك كانــت التأكيــدات الثقافيــة متواصلــة �ف
ّ
ي
العلمانيــة.
ض�ورة
ّ

ـأن العلمنــة -أي فصــل المجــال الدي ـن ي ّ عــن
بـ ّ
أ
للتقــدم،
المجــاالت الخــرى -هــي الســبيل
ّ
الــذي نُصبــت كافّــة الجهــود لمعرفــة لمــاذا
عربيــاً
التقــدم
وإســامياً .فبينمــا كان
ّ
ّ
ّ
تأخــر ّ
ين
ـاموي� ،بســبب االبتعــاد
للسـ
متأخ ـراً ،وفق ـاً إ
أ
عــن ش
ال�يعــة وقيمهــا ،كان المــر بالنســبة
ين
العلمانيــ� بســبب الطبيعــة
لنظرائهــم
الدينيــة المزعومــة لهــذه الشــعوب ،وهــي
ّ
ـ� حـ ّـىت
الرسديّــة المتكــررة بالنســبة إىل الطرفـ ي ن
ّ
يومنــا هــذا.

ـر� بعــد انفـراط
ال شــكّ ّ
أن العا َلــم العـ ب ي ّ
العثمانيــة ،ونشــوء االتفاقيــات
عقــد الخالفــة
ّ
ت
تمخــض عنهــا وضــع الحــدود ي ن
بــ�
الــى ّ
ي
الــدول ،وهزيمــة االســتعمار وقيــام دول
مــر
تنشــد العدالــة
عالمثالثيــة
ُ
ّ
والتحــرر قــد ّ
ّ
بالديــن؛ ففــي
كثــرة فيمــا يتع ّلــق ّ
بتحــوالت ي
ّ
ين
تــم اســتعادة الديــن باعتبــاره ســبيال ً
حــ� ّ
ــر إليــه أيضــاً عــى أنّــه
ّ
للتقــدم ،فقــد نُ ِظ َ
الســياس يم ّثــل عائقــاً أمــام هــذه
ف ي� شــكله
ّي
ت
تنشــد الحفــاظ عــى التنــوع
الــى
ُ
الــدول ،ي
القومــي.
ّ

الصــاح ي ن
بــ�
مهمــة إ
لقــد انشــطرت ّ
ـ� إلزاميتـ ي ن
فكرتـ ي ن
العلمانيــة أو
ـأن
ـ� :التصـ ّـور بـ ّ
ّ
ن
ـا�
إ
ـامية كخــاص .بيــد ّ
السـ ّ
أن الطــرح العلمـ ي ّ
الســامي ت
الكثــر مــن
اع�اهمــا
والطــرح إ
ي
ّ
الشــكاالت ،ليــس فقــط عــى مســتوى فهــم
إ
ض
العربيــة
تمــر بــه المجتمعــات
ّ
الحــا� ومــا ّ
ـامية ،بــل ف ي� فهــم طبيعــة التقليــد الــذي
إ
السـ ّ
تمخضنــا عنــه أيضــاً.
ّ

لقــد كان هنــاك ،لــدى معظــم
ن ف
ن
ـر� منــذ
المثقفـ يـ� العقالنيـ يـ� ي� العالــم العـ ب ّي
العربيــة ،اعتقــا ٌد راسـ ٌـخ
مــا يسـ ّـمى بالنهضــة
ّ

طــرح
العلمانيــة كحـ ّـل باعتبارهــا فص ـا ً
ّ
ن
ن
ن
بـ يـ� الديــن والدولــة ،أو بـ يـ� المعتقــد الديـ ي ّ
والقانــون؛ وهــو الطــرح الــذي يتعامــل بشــكل
فوقيــة
ـطحي جــداً مــع
العلمانيــة باعتبارهــا ّ
ّ
سـ ّ
اجتماعية،
أي سـ يـرورة
مــن جهــة ،منفصلة عــن ّ
ّ
ثقافيــة تختلــط بالمزيــج
وعــن مخرجــات
ّ
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االجتماعــي ،ومــن جهــة أخــرى باعتبارهــا
ّ
ً
إن هــذه الصيغــة
«إجــراء» صوريّــا .إذ ّ
العلمانيــة كإعــادة
تفحــص
للعلمانيــة ال
ُ
ّ
ّ
ن
موضعــة جديــدة للديــ ي ّ  .إذ ،كمــا يحاجــج
ن
العلمــا�»،
طــال أســد ف ي� كتابــه «تشــكّالت
يّ
ن
ـا� ّإل ف ي� تضافــر وبعالقــة مــع
ال ينشــأ العلمـ ي
ّ
الديـن  .وتلــك العالقــة أ
بالســاس هــي عالقــة
يّ
ســلطة ،ضبــط ،وهيمنــة.
العلمانيــة تحديــداً ف ي�
تتم ّثــل هيمنــة
ّ
أنّهــا ال تفصــل الديــن عنــد الدولــة مطلقـاً ،بل
أ
بالحــرى هــي تُـ شـرك الدولــةَ ف ي� الديــن بصــورة
ن
أكــر ،وتجعــل
االجتماعــي
ب
ّ
المجــال الديــ ي ّ
ف
والســياس
والثقــا� تحــت إمــرة الدولــة،
يّ
يّ
معــ�ن
وبالتــال تغــدو الدولــة حارســة
لنــوع ي ّ
ي
ٍ
ش
مــن الديــن يتمــا� مــع طبيعتهــا الســياديّة.
ســامية
ال
عــى
طــرف آخــرُ ،طرحــت إ
ٍ
ّ
مــرت بمراحــل
ال
أن إ
كحــل .ورغــم ّ
ّ
ســامية ّ
(اســتعادة الخالفــة ،التصالــح مــع النظــام
القوميــة،
الملــ� ،العمــل وفــق الدولــة
ّ
يّ
ف
دينيــة...
الدخــول ي� أفــق ديمقراطـ ّـي بأجنــدة ّ
نظ�تهــا
إلــخ)ّ ،إل أنّهــا أبقــت ،مثلهــا مثــل ي
أن المشــكل ف ي� الديــن ،الــذي
العلمانيــة ،عــى ّ
ّ
ينبغــي اســتعادته.
تســتعيد
ســامية وهــي
ال
أن إ
ُ
والحــال ّ
ّ
ف
الديــن ،وتدعــو لتطبيقــه ،فهــي تقـ ُـع ي� أفــق
ت
تعتقــد أنّهــا تناهضــه .فهــي
الــى
ُ
الدولــة ي
ال�يعــة ،والتقنـ ي ن
تدعــو لتقنـ ي ن
ـ� الديــن ،أو ش
ـ�
أ
دولتيــة ،تقــوم
هــو أداة
علمانيــة بالســاسّ ،
ّ
بممارســة إعــادة ضبــط
وتهــىء لمــا يُــراد
يي

ش
فمــروع
وبالتــال،
تقنينــه مــن جديــد.
ي
أ
ـياس (مــن حســن البنا إىل
الســلمة -ســواء الس نـ ي ّ
بمــاض
اليــوم) ،أو
القانــو� -هــو اســتيهام ٍ
يّ
وتقليــد لــم يُفحــص ويُفهــم ،وبلبلــة فيمــا
ض
الشــكاالت
يتع ّلــق
بحــا� تتضافــر فيهــا إ
بشــكل مريــع.
ـامية عــى خلــط مريع،
كمــا تقــوم إ
السـ ّ
ســعى وائــل حــاق ف ي� «الدولــة المســتحيلة»
أن التجربة السياسـ ّـية
إىل تبيينــه ،وهــو اعتبــار ّ
ت
ـال
إ
ـامية ال� ّ
السـ ّ
اثيــة بمثابــة «دولــة» ،وبالتـ ي
ســاموي عــن «دولــة
ال
فــإن الخطــاب إ
ّ
ّ
إن إشــارة ّ
حــاق
إســامية» محــض فــراغّ .
ّ
ن
بــ� مفهــوم «الدولــة» الحديــث
للتفريــق ي
الســامي» ،كمــا ت
يق�حــه،
ومفهــوم «الحكــم إ
ّ
فكثــر
هامــة ف ي� هــذا الموضــع.
ذات
ٍ
داللــة ّ
يٌ
وحداثيــة-
إســاميةالعربيــة
مــن الكتابــات
ّ
ّ
ّ
ن
ـا� مــن فـ ض
مفاهيميــة عارمــة ،تخلــع
ـو�
ّ
تعـ ي
روح
زمانيتهــا لتجعلهــا كأنّهــا ٌ
المفاهيــم مــن ّ
ـرة كانــت .فكــم
يمكــن أن تح ّلــل بهــا أيّــة ظاهـ ٍ
مــن الكتــاب حــول «الدولــة الســامية» �ف
إ
ّ ي
ين
المســلم� ،إىل آخــر هــذا الــكالم
تاريــخ
ش
فــإن تفريــق ّ
حــاق
ثــمّ ،
المنتــر .ومــن ّ
يـ ّ
ـوي ومفاهيمـ ّـي بطبيعــة
ـدل عــى وعـ ٍـي بنيـ ّ
ت
الــى يحرثُهــا خطابيــاً،
االشــتغال والحقــول ي
حقــل مفهــوم لــم
بحيــث ال يُســقط عــى
ٍ
يتشــكّل -أو لنقُــل ليســت لديــه مقــدرة
تفسـ يـريّة عاليــة -ف ي� إطــار هــذا الحقــل .هــذا
ـب.
مــن جانـ ٍ
خالصــة القــول ،إن تــرك أ
الفــق
ّ
والعلمانيــة،
ســامية
لل
المثقــوب حقــاً -إّ
ّ
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بصيغتهمــا اللزاميــة أ
يديولوجيــة ،هــو البقاء
ال
ّ
إ ّ
ف
ف ي� الفـراغ؛ ألنّهــا حلــول تبقــى مؤقّتة ي� أحســن
أ
ـياس واجتماعـ ّـي ف ي�
الحــوال ،وإســاءة تدبـ يـر سـ ّي
أســوئه .ومــن ثـ ّـم ،فالعمــل عىل إعــادة فحص
ـا� ،وفهــم الحـ ض
ض
ـا� ،عـ بـر منظــور جديد
المـ ي
المعيقتـ ي ْ ن
يتجــاوز هذيــن الرؤيتـ ي ْ ن
ـ� هــو مــن
ـ� ُ
الحاجــة بمــكان.
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اإلسالمي:
حتوّ الت اإلصالح
ّ
من الدين إلى الدولة

ت
ـى تكتســبها
رغــم الحمولــة السياسـ ّـية الـ ي
الصــاح ،وعــى الرغــم مــن أصولهــا
كلمــة إ
الصــاح كان غايــةً دائمــاً
أن إ
المســيحيةّ ،إل ّ
ّ
ف
ســامي؛ قديمــه وحديثــه .ومــع
ال
ي� الفكــر إ
ّ
كــرث ة الحديــث حــول «قــرون التخ ّلــف»،
رث
والتســليم بهــذا الحكــم
ّ
المعيــاري ،يكــ ُ
الســام ،أو مارتن
الحديــث عــن فكــرة إصــاح إ
ـامي… إلــخ .وبعيــداً عــن الدعايــات
لوثــر إسـ ّ
أ
الصــاح ،فســنحاول
ال
يديولوجيــة لمســألة إ
ّ
ف
ف
الصــاح
تتبــع فكــرة ي� مســار إ
ي� هــذا المقــال ّ

ين
ســامي�
ال
ال
ســامي -يتقاســمها ٌّكل مــن إ
إ
ّ
ن
والعلمانيــ� -أال وهــي فكــرة االنتقــال مــن
ي
االنشــغال بالديــن وإصالحــه مــن الخرافــات،
الصــاح
لمهمــة إ
إىل فكــرة الدولــة كحاملــة ّ
نفســها.
لــم يكــن مــن الغريــب ف ي� التاريــخ
ســامي أن ينهــض بأمــر العلــم والديــن
ال
إ
ّ
أصحــاب الرأســمال الرمــزي الذيــن نطلــق
إن هنــاك خيطـاً
عليهــم مسـ ّـمى العلمــاء ،بــل ّ
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اإلسالمي أن
«لم يكن من الغريب يف التاريخ
ّ
ينهض بأمر العلم والدين الذين نطلق عليهم
مس ّمى العلماء»
ـأن أمــر الدين
ناظمـاً يشـ ّـد التفكـ يـر إ
الســامي بـ ّ
جــدده عا ِلــم ي ّ ن
معــ� عــى رأس مائــة عــام،
يُ ّ
ف
كمــا ي� الحديــث المنســوب إىل الرســول ،صــى
هللا عليــه وســلم؛ فالتجديــد كامــن ف ي� حركــة
ســامي عــى مســتوى العلــوم
ال
التاريــخ إ
ّ
ش
البــداع بحــال؛
عيــة ،والتجديــد ال يع ـن ي إ
ال� ّ
ألنّــه قــد يكــون إظهــاراً وتبيان ـاً للعلــم الــذي
غفــل عنــه النــاس ،ويمكــن كذلــك أن يكــون
إبداعـاً كمــا نــرى مــع علماء كبــار واجهــوا محنة
وغ�هــم.
التجديــد ،كالغــز يال وابــن تيميــة ي
الســامي
كان ذلــك ترتيبــاً للبيــت إ
ـ� ،نظ ـراً لفاعليــة العلمــاء ف ي� المجــال
الداخـ ي
ســامي باعتبارهــم «حفظــة
ال
التــداول إ
ي
ّ
ن
الديــن» .فقــد كان ّثمــة تواطــؤ ضمـ ي ّ عــى أن
مؤسســة العلــم يملكهــا الفاعلــون ،أصحــاب
ّ
الرأســمال الرمــزي ،الذيــن ليــس لهــم مــن أمــر
إال إنتــاج العلــم ،وتدريســه ،والتصنيــف فيــه،
وتبليغــه إىل النــاس؛ فالعلمــاء ليســوا فقــط
ف
مجــرد حاملـ ي ن
ـامي،
ـ� للعلــم ي� المخيــال إ
ّ
السـ ّ
ومعيــاري عــى
قيمــي
دور
بــل كان لهــم ٌ
ّ
ّ
مسـ ي ن
ـتوي� :فــأوالً ،وفق ـاً لهــذا التصــور ،هــم
ال يــرون ف ي� العلــم معرفــةً مجـ ّـردة ،أو مصلحــة
العلــم للنفــع
شــخصية ،بــل يتع ّلمــون
َ
ّ
واالنتفــاع؛ أي مــن أجــل غايــات تتعــاىل عــى
مفهــوم المصلحــة المــادي؛ وثانيــاً ،فإنّهــم

يبلغــون هــذا العلــم كأمانــة ومســؤولية،
ت
ـأ� مــن ورائــه فهــو نفــع تابــع
والنفــع الــذي يـ ي
ف
و� بنيــة التبليــغ ،بــل
وليــس نفعــاً أصيــا ً ي
يمكــن القــول إنــه نفــع رمــزي تكتســبه الفاعلية
العلمائيــة.
ّ
الســامي
ومــع تم ّطــي التاريــخ إ
والوصــول إىل مــا يسـ ّـمى «عــر االنحطــاط»،
اختلــف ســؤال التجديــد واالجتهــاد جذريــاً؛
إن المسـ ي ن
ـلم� قــد واجهــوا زمن ـاً لــم يكــن
بــل ّ
يتصــورون أنّهــم آتــون إليــه؛ فلم يـ تـر َّد الوضع
ـ� فحســب ،لضعــف فاعليــة
إ
الســامي الداخـ ي
الســياس؛ بــل واجهــوا
العلمــاء والســتبداد
ي
ت
اســتعماراً يختلــف عــن الحـ
ـى وقعــت
ـروب الـ ي
لهــم ف ي� تاريخهــم ،وذلــك ف ي� حالــة ضعــف
ت
إســراتيجية
أن
مــزدوج .وفجــأة ،وجــدوا ّ
إن ثمــة
«تجديــد الديــن» لــم تعــد فاعلــةّ ،
جرح ـاً كبـ يـراً قــد انفتــق وال يُعلــم َمــن فتقــه،
أ
ولجــل مــاذا ،وكيــف يتـ ّـم ترميمــه واســتعادة
ســامية» -إن اســتعرنا مــن
ال
«الشــخصية إ
ّ
ّ
التونــ� هشــام جعيــط.-
المفكــر
يّ

ملاذا التخ ُّلف :سؤال الدولة

عــ�
المغــر�
بالنســبة إىل المفكّــر
ي
بيّ
ف
العربيــة
صالحيــة
«ال
أومليــل ي� كتابــه إ
ّ
ّ
فــإن الخلــل الــذي كان
والدولــة
الوطنيــة»ّ ،
ّ
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«مت ّثل مفردة الدولة محور النقاشات احلديثة بني
التيارات األيديولوج ّية العرب ّية على اختالف
توجهاتها»
يُصيــب المسـ ي ن
ـ�،
ـلم� قديم ـاً هــو خلـ ٌـل داخـ ي ّ
حـ تـى وإن كانــت هنــاك هجمــات مــن الخــارج،
أو لن ُقــل أ
بالحــرى ،إن إرجــاع المسـ ي ن
ـلم� للخلل
أن ثمــة شــيئاً تـ ّـم خرقــه
كان داخلي ـاً ،بمعـ نـى ّ
ف� هــذه المســاحة بـ ي ن
«الســام المعيــاري»
ـ� إ
ي
أ
ف
(الســام النقــى � صورتــه المثــى) ي ن
وبــ�
إ
ي
أ
ســميه عوضــاً
إ
«الســام االجتماعــي» (أو ل ّ
التاريخــي؛
بالســام
عــن تســمية أومليــل إ
ّ
وهــو جملــة التديّــن التاريخــي الــذي تفعلــه
ت
ين
المســلم�) .فمنطــق
الــى تســمى
الجماعــة ي
الصــاح كان داخليــاً ،بتجديــد الديــن،
إ
وموعظــة النــاس ،وصــون العلــم.

ســياس هــي تخ ّلــص مــن سياســات قديمــة
ي
ودولــة قديمــة إىل سياســة ودولــة جديدتـ يـ�.ن
واجــه العــرب والمســلمون الســؤال ف ي� أفــق
مختلــف عــن مواجهــة أ
ين
وروبيــ� لســؤال
ال
ت
ـى «وعــى»
الدولــة ،ربمــا لطبيعــة المرحلــة الـ ي
فيهــا المســلمون بســؤال الدولــة ،فقــد كانــت
فـ تـرة اســتعماريّة خارجيــة مــن جهــة ،وأيض ـاً
العتبــار طبيعــة الخالفــة العثمانيــة آنــذاك؛
حيــث كانــت ف ي� مراحــل ضعفهــا الشــديد،
وكانــت بمثابــة «رجــل ضعيــف» أمــام والياتــه
ف ي� ش
الكولونيــال مــن
الــرق وأمــام الغــرب
ي
جهــة ثانيــة.

تطــوراً مــن هــذا
بيــد أنّنــا ســنلح ُظ
ّ
الداخــ� بشــأن إصــاح الديــن،
النقــاش
ي
ّ
ت
ـى تـ ّـم إرســاؤها ف ي� االجتمــاع
وهــي
ّ
المهمــة الـ ي
ســامي ،و ُعرفــت بالمجدديــن عــى رأس
ال
إ
ّ
مائــة ّكل ســنة ،كمــا شأ� ُت عاليــه.

تفحــص مســألة الدولــة كأســاس
وعنــد ُّ
بــد مــن االنتبــاه إىل
ال
إ
للصــاح إ
ســامي ،ال ّ
ّ
الســامي قبــل العــر الحديــث
الصــاح إ
أن إ
ّ
ف
لــم يكــن مبــدأ الدولــة أساســاً ي� خ ّطتــه.
الصالحيــون قبــل العــر الحديــث
فقــد كان إ
كالغــزال وابــن تيميــة وغ�هــم ال يفكّــرون �ف
ي
ي
ي
للصــاح ،إنّمــا كان إصالحهــم
الدولــة كأســاس إ
أ
بالســاس منصبـاً عــى «إحيــاء علــوم الديــن»
أ
المــام الغــز يال،-
وهــو عنــوان لحــد كتــب إالعلميــة والروحيــة
وتجديــد التجربــة
ّ
للمسـ ي ن
تفك�هــم
ـلم� .لــم تكــن الدولــة ضمــن ي
ليــس ألن مفهــوم «الدولــة» ظهــر بعــد
الســياس ف ي�
ذلــك ،وإنمــا لطبيعــة االجتمــاع
ي

تم ّثــل مفــردة الدولــة محــور النقاشــات
ـ� التيــارات أ
الحديثــة بـ ي ن
العربيــة
يديولوجيــة
ال
ّ
ّ
عــى اختــاف توجهاتهــا .ليــس فقــط العــرب
والمســلمون هــم مــن انخرطــوا ف ي� ســؤال
ـر� الحديــث منــذ
الدولــة؛ بــل إن الفكــر الغـ ب ي ّ
منشــأ الحداثــة الغربيــة وهــو فكــر مهجــوس
بالدولــة؛ أل ّن الحداثــة ف ي� جوهرهــا كنظــام
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ُ
تختلف كثير ًا بني إسالمي
«اإلصالح ّية العرب ّية ال
وليبرالي وقومي ...إلخ ّإل يف طبيعة اجلواب»
الســامي؛ فقــد كانــت أزمة االســتبداد
التاريــخ إ
ـياس بالشــكل المتغـ ّـول حديثـاً ،كمــا نرى،
السـ ي
الســياس
إنّمــا كان اســتبداداً عــى المســتوى
ي
المامــة ،ف� حـ ي ن
ـ� أن المجتمــع كانــت
باحتــكار إ
ي
ت
الــى يعمــل منهــا ،فــكان الفــرد
لــه قنواتــه ي
ـادي ال يشــعر بتغـ ّـول الدولــة كمــا يشــعر
العـ ّ
بهــا ف ي� العــر الحديــث.
فــإذا كان الغــز يال قــد كتــب ف ي� عــره/
محمــد
المحنــة «إحيــاء علــوم الديــن» ،فـ ّ
ـإن ّ
«الســام ي ن
بــ� العلــم
عبــده قــد كتــب إ
والمدنيــة» ،والعنوانــان ّ
ومفصحــان عــن
دالن ُ
ّ
ن
ـوي بـ يـ� العــر القديــم والعــر
التغـ ي ّـر البنيـ ّ
ف
الصــاح نفســه .ففــي هذا
الحديــث ي� ماهيــة إ
العــر الحديــث ،تـ ّـم اجـ تـرار المسـ ي ن
ـلم� إىل
ت
بنــوع
الــى ســادت
ثنائيــة ّ
ّ
التقدم/والتخ ّلــف ي
ٍ
االجتماعيــة المنتـ شـرة آنــذاك،
اوينيــة
ّ
مــن الدر ّ
ف
القــرار
ال
صالحيــة ي� هــذا إ
ودخلــت الحركــة إ
ّ
ين
المســلم�.
بتقــدم الغــرب وتخ ّلــف
ّ
إن الحــركات
وعليــه ،يمكــن القــول ّ
العربيــة منــذ القــرن التاســع
صالحيــة
ال
إ
ّ
ّ
عــر ت
وحــى القــرن أواخــر القــرن ش
ش
الع�يــن
ـزي قــد طرحــه شــكيب
تقــوم عــى ســؤال مركـ ّ
أرســان ف ي� صيغــة لطيفــة ،وهــي :لمــاذا
تأخــر المســلمون وتقـ ّـدم يغ�هــم؟ كان هــذا
ّ
هــو الســؤال الهاجــس لهــذه الح ـركات ك ّلهــا،
محمــد عابــد
مــن رفاعــة الطهطــاوي إىل ّ

إن ّكل المشــاريع ت
الــى
الجابــري .نعــمّ .
ي
نسـ ّـميها بقـراءة الـ تـراث ليســت ســوى انخـراط
ف
العربيــة ،رغــم إعالنهــا
صالحيــة
ال
ي� أفــق إ
ّ
ّ
ونقدهــا وزجرهــا للصالحيــة أ
إصالحيــة
الوىل،
إ
ّ
ّ
آ
البــاء ،رفاعــة وعبــده ،ورغــم رغبتهــا الجامحة
ف
دشــنه
ي� الخــروج عــى هــذا النمــوذج الــذي ّ
عبــده بالتوفيــق ي ن
الســام والغــرب ،مــا
بــ� إ
المــام» -كمــا يسـ ّـميها
أنتــج «مفارقــة الشــيخ إ
عبــد هللا العــروي ف ي� كتابــه “مفهــوم العقــل”-
الــى نعيشــها إىل اليــوم .ت
ت
(حــى إن ســؤاال ً
ي
عميق ـاً يلــح علينــا إىل آ
الن ،وهــو :هــل يمكــن
ّ
محمــد عبــده؟).
أن نخــرج مــن أفــق ّ
العربيــة ال
صالحيــة
ال
أن إ
والحــال ّ
ّ
ّ
تختلـ ُـف كثـ يـراً بـ ي ن
ـ� إســامي وليـ بـر يال وقومــي...
إلــخ ّإل ف ي� طبيعــة الجــواب ،أمــا ف ي� ماهيــة
المشــكل نفســه فإنّــه ال خــاف بينهــم جميعـاً
ُ
والســامي،
أنّــه :تــر ّدي الوضــع
العــر� إ
بي
وتقــدم الحضــارة الغالبــة .لقــد انكــر
ّ
هــؤالء جميعـاً بهــذا الســؤال ،فبعــد أن كانــت
ـامية هــي الحضــارة العا ِلمــة،
الحضــارة إ
السـ ّ
فقــد وجــدت نفســها عاجــز ًة أمــام المــد
ش
والمــد االســتعماري
االســت� ق يا� المهيمــن
ّ
العســكري للهيمنــة.
إن الدولــة كانــت
ويمكــن القــول أيضــاً ّ
الصالحــي لــدى مفكّــري
أساســاً ف ي�
التفكــر إ
ي
الســام منــذ القــرن التاســع ش
عــر ،فقــد
إ
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««العقل التوفيقي» يعمل على تقسيم العا َلم إلى
أدوات وغايات فيمكن ّ
فك االرتباط بني الغاية
ووسائلها»
فهمــوا الحداثــة عــى صــورة تحســينات
ين
للمســلم�
سياســية وتطويــرات تقنيــة يمكــن
الســام ال
أن يأخــذوا بأدواتهــا مــا دام أن إ
يختلــف مــع هــذه أ
الدوات .ومــن هنــا ،مــن
ســيتم نشــوء مــا
هــذه اللحظــة بالتحديــد،
ّ
سـ ّـمي الحقـاً «العقــل التوفيقي» ،الــذي يعمل
عــى تقســيم العا َلــم إىل أدوات وغايــات،
فيمكــن فــكّ االرتبــاط بـ ي ن
ـ� الغايــة ووســائلها.
ومــن هــذه ت
ســيتم التوفيــق
الفــرة أيضــاً،
ّ
ين
الســامية التاريخيــة
بــ� منتجــات التجربــة إ
كالشــورى ووضعهــا ف ي� مقابــل الديمقراطيــة
الغربيــة بنــاء عــى أ
الدوات والغايــات .فــإذا
ً
كانــت الغايــة هــي الحكــم العــادل ،فــإن
الديمقراطيــة هــي الشــورى ألنهمــا ســيوصالن
للغايــة نفســها.

أسطورة الدولة اإلسالم ّية واستقطاب
اإلصالح

كانــت دولــة الخالفــة ودولــة
ال بم�اطوريــة عمومــاً ف ي� القديــم تتعامــل
إ
مــع المجتمــع كتجمعــات وكجماعــات وليــس
كأفـراد؛ فمفهــوم الفــرد هــو مفهــوم حديــث،
وهــو مفهــوم تتعامــل معــه الدولــة الحديثــة
ت
ـى هــي دولــة تُعـ ن َـى بالفــرد كــذات مســتقلة
الـ ي
وليــس مــع جماعــات .صحيــح أن الدولــة
الحديثــة يمكــن «تطييفهــا» ويمكــن توظيفها ف ي�

خدمــة مصالــح طبقــة ضـ ّـد طبقــة أخــرى ،إال
أنــه ،بنيويـاً ،ال تقــوم إال عــى الفــرد؛ ولذلــك
تعمــل عــى أرشــفة حياتــه ومماتــه ،وتصنفــه
ضمــن أرقــام محــددة ،وتصنــع لــه ســجال ً
لــكل مــا يقــوم بــه .بــل إن الفــرد يُعــاد نتاجــه
ضمــن الدولــة بــأن تصنــع لــه هويــة ،ويُعــرف
معتقــده ،إلــخ .ولذلــك فــإن هويــة الفــرد
ف ي� الدولــة الحديثــة هــي هويــة مصطعنــة
سياســياً للتحكــم ،ومــن هنــا نــدرك الخــاف
ت
الــذي يقــوم دائمــاً ي ن
الــى
بــ� هويــة الفــرد ي
ت
ن
ـى تضفيهــا
يعتقــد أنهــا تمثلــه وبـ يـ� الهويــة الـ ي
عليــه الدولــة .فمــا تقــوم بــه الدولــة مــن
تصنيــف وتحديــد وتقســيم هــو ف� أ
الســاس
ي
ألجــل تغــول الســلطة وليــس ألجــل حريــة
الفــرد .فكلمــا توزعــت الســلطة بشــكل كبـ يـر،
كلمــا ازدادت الدولــة ف ي� ممارســة ســلطتهاُّ .
وكل
ذلــك يختلـ ُـف عــن نمــط اشــتغال مــا أســماه
ت
ســامي»
ال
وائــل حــاق
باحــراف «الحكــم إ
ّ
ت
الــى تحــاول
ال
بــدال ً مــن «الدولــة إ
ّ
ســامية» ي
الســامويّة إشــاعة أنهــا كانــت موجــودة.
دائمـاً إ
بالطبــع ،حـ تـى ال نقــع ف ي� طوباويــة عــن
ـامية و»دولــة
الســامي والدولــة إ
التاريــخ إ
السـ ّ
الخالفــة» ...إىل آخــر ّكل هــذه الرطانــات
ف
ت
الســامية
ـى تنتـ شـر ي� الكتابــات إ
المفهوميــة الـ ي
ن
ـياس
الحا ِلمــة ،فإنّنــا نعـ ي
ـا� من االســتبداد السـ ي
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«كان مأزق اخلالفة العثمانية عام ًال مه ًّما يف شعور
األقطار العربية باحلاجة إلى تكوين دول مستق ّلة»
الجــ� والــذي ال يخفــى منــذ ت
فــرة طويلــة
ف يّ
الشــكال كلــه ،أو مــا أردت
ي� تاريخنــا ،لكــن إ
إيضاحــه ،هــو طبيعــة االســتبداد مــن ناحيــة،
وطبيعــة وعــي أ
الفـراد والجماعــات بآثــار هــذا
االســتبداد .لقــد وظفــت الدولــة القديمــة
وتدخلت
الديــن كمــا وظفتــه الدولــة الحديثــةّ ،
ف ي� عقائــد النــاس كمــا حصــل ف ي� فتنــة خلــق
الق ـرآن ،وفرضــت عــى أ
المــة مــا هــو ظلــم
وجــور ف� كثــر مــن أ
الحيــان.
ي يٍ
وكان مــأزق الخالفــة العثمانيــة عامــا ً
مهمــا ف� شــعور أ
القطــار العربيــة بالحاجــة إىل
ًّ ي
تكويــن دول مســتق ّلة ،وحقيقــة فهــذا الشــعور
مؤســس الدولــة
كان عنــد مــا عـ ّـده
ّ
المؤرخــون ّ
أ
عــ� ،فقــد كانــت
العربيــة الول محمــد ي
المــري
سياســاته تعمــد إىل تقويــة القُطــر
ّ
كقــوة يســتطيع مــن خاللهــا أن يواجــه الدولــة
ـخص أيضـاً،
العثمانيــة بهــا الحقـاً وكنفـ ٍ
ـوذ شـ ي ّ
بيــد أن العامــل الداخــ� ش
لمــروع محمــد
ي
عــ� الــذي بـ ي ّ ن
ـ� غـ يـر مــا واحـ ٍـد كيــف بُنيــت
ي
الفالحــ�،ن
عــ� عــى عظــام
ي
دولــة محمــد ي
ـتعماري الخارجـ ّـي (والــذي
وأيضـاً العامــل االسـ
ّ
مهــم ككتــاب خالــد
يتجاهلــه ،مثــاً،
كتــاب ّ
ٌ
فهمــي ّ
«كل رجــال الباشــا») كانــا ســبباً ف ي�
ش
المــروع.
إفشــال
ض
أن ف ي� ش
ينيــات القــرن
المــا�،
ّإل ّ
ع� ّ
ي
العثمانيــة وهــو الحدث
ومــع ســقوط الخالفــة
ّ

كثــر مــن المفكّريــن
الــذي
ُ
ينطلــق منــه ي ٌ
ين
والمؤرخــ� باعتبارهــم بدايــة «الجــرح
ن
العالــم
سيشــهد
ســامي»،
ال
جــ� إ
ُ
ُ
ّ
ال� ي ّ
ســامي نوعــاً مــن الحــركات يقــوم عــى
ال
إ
ّ
ف
الســام ي� شــكل جماعــة كـ بـرى تؤمن
تســييس إ
ـري إســامياً ،انطالق ـاً إىل
بفكــرة العمــل ا ُلقطـ ّ
عالميــة سـ تـرى أنّهــا اســتعادة للخالفــة ووحــدة
ّ
أ
أ
ت
فرقتهــا الح ـزاب وفق ـاً لجماعــة
ـى ّ
ال ّمــة (الـ ي
الخــوان المسـ ي ن
ـلم� ،والذيــن ســاندوا ،مث ـاً،
إ
أ
ف
ـينيات ق ـرار الدولــة بحـ ّـل الح ـزاب
ي� الخمسـ ّ
ألنهــا ســبب ف� فرقــة أ
ال ّمــة).
ّ
ٌ ي
باعتبارهــا حركــةً
إصالحيــة ،عملــت
ّ
الســامويّة عــى توفيــق أفكارهــا المصبوغــة
إ
ـامياً مــع فكــرة الدولــة الناشــئة .وســتتصور
إسـ ّ
الصــاح مــن ن
أد� إىل فــوق ،بحيــث يكــون
إ
مــن الفــرد إىل الجماعــة إىل المجتمــع فالدولــة.
وستســتمر الدولــة ف ي� مخيــال التيــارات
ّ
الســامية هــي الغايــة ،وســيتم النظــر
إ
للصــاح ،ليــس كمــا القديــم بإحيــاء علــوم
إ
الديــن وحفــظ مصالــح أ
المــة والتغلغــل �ف
ي
المجتمــع ،وإنّمــا ســي ُنظر للدولــة بوصفهــا
ت
الحامــل لـ ّ
ال� ســتقوم
ـكل هــذه القيــم ،وهي ي
الصــاح
أن إ
الصــاح إ
بعمليــة إ
الســامي .كمــا ّ
ن
العلمــا� كان يــرى الرؤيــة نفســها ،وهــي أن
ي
ت
الــى ســتقوم بعمليــة تنويــر
الدولــة هــي ي
المجتمــع .والحقــاً ،ســتظهر مصطلحــات كـــ
السـ ي ن
«تطبيــق ش
ـامي�
ال�يعــة» كأحــد حصون إ
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«لم ّ
يفكر اإلسالميون يف الدولة كمفهوم وكمجال
وكوعي تاريخي حديثّ ،
وإنا نظروا إليها نظرة
براغماتية»
تجــاه ســقوط الخالفــة مــن ناحيــة ،وتجــاه
علمنــة الدولــة ت ز
الم�ايــدة مــن ناحيــة أخــرى.
الســاميون ف ي� الدولــة
لــم يفكّــر إ
كمفهــوم وكمجــال وكوعــي تاريخــي حديــث،
وإنّمــا نظــروا إليهــا نظــرة براغماتيــة :كيــف
آ
ـامية مــن خــال
يمكــن تطبيــق الليــات إ
السـ ّ
ين
ســامي� رأوا شــبح
ال
إن إ
هــذه الدولــة؛ أي ّ
ف
الخالفــة يلــوح لهــم ي� نهايــة الدولــة ،ولــم
يــروا الدولــة ف ي� نهايــة الخالفــة وهي تســقط .ف ي�
ـ� والعلمانيـ ي ن
اللي�اليـ ي ن
حـ ي ن
ـ� كانــوا ينوطون
أن ب
ـ� ّ
إن
مهمــة إ
الصــاح والتنويــر بيــد الدولــة؛ أي ّ
ّ
ن
الم�وعـ ي ن
ش
ـا� كالهمــا كانــا
ـ�؛ إ
الســامي والعلمـ ي
يف ّكـران ف ي� الدولــة كأفــق للخــروج مــن المــأزق،
الصــاح.
بمهمــة إ
وللقيــام ّ
ــرد مــن الدولــة العربيــة ف ي�
أ لــم يُ َ
اليديولوجيتـ ي ْ ن
اليــة فقــط
ـ�؛ إ
الســامويّة ب
واللي� ّ
الســامويّة
أن تكــون ديمقراطيــة (لــم تؤمــن إ
الثمانينيــات) وذات
اطيــة ّإل ف ي�
ّ
بالديمقر ّ
أ
تقــ� طبقــات لجــل
سياســات عادلــة وال
ي
هيمنــة طبقــة ،إنمــا أُريــد مــن الدولــة أن تكون
صاحبــة مـ شـروع أيديولوجــي يتح ّكــم ف ي� معرفة
المواطنــ� وأجســادهم .نز
ين
ف�اعهمــا عــى
الدولــة كان نزاعــاً
أيديولوجيــا متع ّلقــاً بمــن
ًّ
وتاريخيا.
ودينيــا
ًّ
ثقافيــا ًّ
يم ّثــل «روح الشــعب» ًّ

الصالحيــة
لقــد تـ ّـم اســتقطاب
المهمــة إ
ّ
ن
ين
الســامي،
بــ� الشــق
العلمــا� والشــق إ
ي
الصــاح مالمحــه ،وضاعت
لدرجــة فقــد فيهــا إ
عربيــا عــى االتفــاق
الشــكاالت
إ
العصيــة ًّ
ّ
حولهــا ،ومحاولــة إصالحهــا .اســ ُتقطبت
الدولــة ،واس ـ ُتقطبت الجماهـ يـر ،واس ـ ُتقطبت
الخطابــات إىل نـزاع هيمنــة .ف� حـ ي ن
أن الدولة
ـ� ّ
ي
تســر باتجــاه هيمنــة عــى المجمتــع
كانــت ي
مــن خــال نخبــة -تــم وســمها بـ»بالوطنيــة»-
لهــا مصالــح اقتصاديــة ممــا جعلهــا تدخــل
ت
ـى تهيمــن ألجــل
ضمــن مفهــوم «الطبقــة» الـ ي
ال بم�اطــوري)
رأســمالها المــادي (االقتصــادي إ
ورأســمالها الرمــزي (حفــظ أ
ال ّمــة والشــعب).

ذبح التقليدَ :من يدفنه؟

العربيــة قــد
صالحيــة
ال
أن إ
ورغــم ّ
ّ
ّ
ف
الجابــة عــى
أصابهــا نــو ٌع مــن المراوغــة ي� إ
ســؤال االنحطــاط ،وبعــد أن ّبينــا تحــوالت
ســامي مــن فكــرة الديــن إىل
ال
الصــاح إ
إ
ّ
صالحيــة
ال
فكــرة الدولــة ،وبعــد أن مضــت إ
ّ
ف
ظرفيــة وتوفيقــات
العربيــة ي� صنــع مواءمــات ّ
ّ
ـإن
لــم تصمــد كثـ يـراً أمــام حركــة التاريــخ ،فـ ّ
انصبــت عــى ذبــح
ال
إ
صالحيــة ك ّلهــا قــد ّ
ّ
التقليــد وذمــه وإقصائــه واعتبــاره ســبب البــاء
الــذي حــل بالمسـ ي ن
إن التقليــد بعدمــا كان
ـلم�ّ .
ف
ـامي
ـداول إ
مقولــة ّ
خاصــة ي� المجــال التـ ّي
السـ ّ
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«التقليد ليس هو األساس يف ّ
يتوسط
أي انتقال
ّ
بني عصر مضى وعصر حاضر»
القديــم يُعـ نـى بعــدم القيام بواجــب االجتهاد
المطلــوب والمرجــو ،قــد اختلــف مضمونيــاً
بـ ي ن
العربيــة ،بدايــةً مــن
الصالحيــة
ـ� تيــارات إ
ّ
ن
ـى والجمــود
التقليــد الديـ ي باالنغــاق المذهـ ب ي
مؤسســات
الفقهــي ،وأيض ـاً بالدعــوة إلصــاح ّ
إنتــاج العلــم مثــل أ
الزهــر (نتذ ّكــر هنــا دعــوة
الشــيخ محمــد عبــده لصــاح أ
الزهــر ،ومــا
إ
القــا ُه ف ي� ســبيل ذلــك) ،انتهــا ًء بذبــح التقليــد
ك ّلــه ف ي� االجتمــاع والسياســة والديــن وإنشــاء
تقليــد جديــد.
العربيــة المتأخــرة
أدركَــت المشــاريع
ّ
ف
أن البقــاء ي� صيغــة
(الجابــري ،العــرويّ )..،
التعبــر-
صــح
ي
المحافــظ -إن ّ
ْلعــن التقليــد ُ
إصالحيــة لــن ّ
تحــل المــأزق،
هــو مراوغــة
ّ
إنّهــا خــروج مــن الــرداب يك نعــود إليــه.
لقــد دعــا الجابــري مثـا ً إلنشــاء عــر تدويــن
جديــد .يدعونــا هــذا البنيــوي العتيــد إىل
تف ّهــم جــذري للمشــكل ،إن المشــكل ليــس
كمــا تصــوره الصالحيــة أ
الوىل ف ي� توفيــق
ّ إ
يلتئــم بــه الحــال ،لقــد اختلــف الزمــان وتغـ ي ّـر
البســتيمات الناظمــة للعقــل نفســه ،وليــس
إ
مشــكال ً عرضـاً يواجهنــا .لقــد عمــل المســلمون
طوي ـا ً ضمــن عــر تدويــن بــدأ مب ّك ـراً منــذ
الســام ،وعلينــا ،حســب الجابــري ،أن
ـأة إ
نأنـ ِ
ش ئ
عــر تدويــن جديــد ،تقليــداً جديــداً
ننــ�
َ
وللمفارقــة يقــوم عــى ذبــح التقليــد القديــم،
ٌ
يتخــذه
وكأن إرســاء تقليــد هــو قــرار
ســهل ّ
ّ

ـر� عــى حـ ي ن
ـ� غـ ّـرة،
صاحــب نقــد العقــل العـ ب ي
تعتمــد
بــد مــن «سياســات انتقــال»
ُ
وأنّــه ال ّ
ض
اس والعمــل مــن
بالــرورة عــى التقليــد ال ـر ي
يتــم
خاللــه بتفعيــل منظــورات جديــدة ،يك ّ
التمهيــد لعــر التدويــن الجديــد.
الصالحــي كان مشــكال ً
هــل المشــكل إ
معرفيــاً أم مشــكال ً سياســياً؟ ال شــكّ أن
اتجاهــات لجــأت إىل القــول بكــون
هنــاك
ٍ
ـياس ،وأن االســتبداد
المشــكل هــو مشــكل سـ ي
هــو ســبب العائــق التاريخــي أمــام العــرب
والمسـ ي ن
ـى نموذج ـاً) .وهنــاك مــن
ـلم� (الكواكـ ب
ي
ف
معــر�
أن المشــكل مــزدوج:
وســياس.
رأى ّ
ي
يّ
الصالحيــة شــئنا أم أبينــا،
لك ّننــا ،ونحــن أبنــاء إ
لكننــا نعمــل ف ي� براديغــم جديــد ومختلــف
آ
إن التفريــق ي ن
بــ�
نقــول مــن موقعنــا الن ّ
ف
والســياس لــم يعــد موجــوداً،
المعــر�
ي
ي
االزدواجيــة،
لقــد انتهــت هــذه الصيغــة مــن
ّ
المعــر� كامنــاً ف
ف
الســياس،
قلــب
�
فأصبــح
ي
ي
ي
ف
ـر� ،حـ تـى
كمــا ّ
ـياس ال ينتجــه ّإل المعـ ي
أن السـ ي
طــي ذلــك وكتمانُــه.
وإن ّ
تــم ُّ
صالحيــة كانــت حملــة
ال
فالحملــة إ
ّ
عــى التقليــد عموم ـاً كمــا أوضحنــا ،اختلفــت
بالمهمــة نفســها :ذبــح
وتباينــت لك ّنهــا تقــوم
ّ
أن التقليــد المذبــوح لــم يجــد من
التقليــدّ .إل ّ
صالحيــة ك ّلهــا ف ي�
ال
ـإن نجحــت إ
يدفنــه بعـ ُـد ،فـ ْ
ّ
تؤســس بعمــق لفضــاء
ذبحهــاّ ،إل أنهــا لــم ّ
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تقليــد جديــد ،رصنــا ننــازع التقليــد القديــم
وكأن ذبحــه هــو ف ي� اســتمراريّة
إىل اليــومّ ،
ف
مهمــة
و� هــذا إشــار ٌة ّ
الجــدال معــه ونقــده .ي
صالحيــة ك ّلهــا
ال
إن المحنــة إ
أو ّد التنبيــه عليهــاّ :
ّ
تتمثــل ف� أنهــا جملــة مــن أ
القــوال المختلفــة،
ّ ي ّ
ف
لك ّنهــا لــم ش
تــرع ي� العمــل عــى التقليــد
ـكل مــا
القديــم .بمعـ نـى؛ ُّكل إ
الصــاح هــو بشـ ٍ
عمليــة «نقــد ت
للــراث» ،وعلينــا أن نفهــم أن
الــى تقــوم عــى «نقــد ت
ت
الــراث»
المشــاريع ي
الصــاح
ليــس حديثــة ،بــل هــي جوهــر فكــرة إ
نفســها ،وإن اتخــذت بُعــداً منهجيــاً وحقــا ً
راســخاً تحــت هــذا المسـ ّـمى .بيــد أن الغريــب
ف
ـتمر نقــد
هــو ي� المفارقــة التاليــة :بينمــا يسـ ّ
الـ تـراث ف ي� الدعــوة للقطيعــة مــع هــذا الـ تـراث،
نجــد أن ذلــك قــد تحـ ّـول لمقولــة يلقيهــا ّكل
منهجيــة .إن
مفكــر عــى كتبــه دون حقيقــة
ّ
القطيعــة مــع ت
الــراث ،إن ســايرنا هــؤالء
المفكريــن ،هــو ف ي� تأســيس فضــاء جديــد،
وللحــرة ،لــم نجــد إال هــذه الكلمــة المزعجــة
وغــر العلميــة ض
بالــرورة :نقــد ت
الــراث.
ي

نتحــرك مــن خاللــه إلنشــاء أنســاق وتقاليــد
ّ
ت
ال� نعيشــها
عربيــة .حالــة الالتقليــد ُ
ّ
المداعــاة ي
ف
ت
تجــر كل هــذا الشــتات
الــى ّ
ي� الفكــر هــي ي
يســتمر
الفكــري لنــا .فــا يمكــن لتقليــد أن
ّ
مــا لــم يقــم بتصالــح وتف ّهــم للتقليــد الــذي
ســبقه ،أل ّن هــذا التقليــد بــدوره ســوف يغــدو
لمجــرد رمزيــة أيضــاً.
تاريخيــا
ًّ
ّ
وإىل يومنــا هــذا ،يُن َظــر إىل التقليــد
كعائــق ،كـ ش
ـ�ء ال بـ ّـد مــن تجــاوزه .لكــن لــم
ي
يحــن التفكـ يـر عربيـاً بعـ ُـد ف ي� إمكانــات التفكـ يـر
ف ي� التقليــد نفســه :مــاذا يعـن ي لنــا؟ مــا تجربتنــا
معــه؟ مــا المســافة بيننــا وبينــه؟

إن ذبــح التقليــد ليــس هــو أ
الســاس ف ي�
يتوســط بـ ي ن
ـ� عــر م ـىض وعــر
ّ
أي انتقــال ّ
أ
ف
ض
حــا�؛ لنّــه يقــوم ي� بنيتــه -أي ذبــح
التقليــد -عــى الفصــل المتشــظي لتجربــة
ســامية ،وينبغــي أن نذبــح
ال
الجماعــة إ
ّ
نحولــه إىل أفــق رمــزي
ـكل آخــر :أن ّ
أالتقليــد بشـ ٍ
ف
لنفســنا القديمــة ،والـ شـروع � تدشـ ي ن
ـ� تقليــد
ي
فالنســان موصــول بماضيــه
ال يقطــع معــه؛ إ
وليــس مقطوع ـاً عنــه ،بحيــث نحـ ّـول تقاليــد
ورسديّــات حــول أنفســنا .نحــن بحاجــة إىل
ـري
تقليــد ،وبحاجــة إىل أن يكــون لنــا نسـ ٌـق فكـ ّ
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كيف نظر اإلسالم السياسي
إلى مفهوم األمة؟

مثــل مفهــوم أ
المــة ي ز
ركــ�ة أساســية ف ي�
ّ
الخطــاب إالســاموي ،فيمــا يتع ّلــق بالرافعــة
ت
الســياس
قــدم إالســام
الــى ّ
ي
السياســية ي
مــن خاللهــا خطابــه ومنطلقاتــه االجتماعيــة
والسياســية للعمــوم ،وكحركة سياســية-اجتماعية
مرتكــزة إىل مفهــوم الديــن ،فقــد اســتوحى
الســام الســياس مفهــوم أ
المــة مــن التأكيــد
إ
أ ي
ن
االســتعمال
القــر يآ� عــى المــة ،رغــم التبايــن
ي
الــذي تفرضــه ش�وط تاريخيــة ،والــذي أُدخــل
بــه مفهــوم أ
المــة ف ي� المعجــم إالســاموي.

أن التنظـ يـر العقــدي ،تراثي ـاً ،كان
رغــم ّ
معنيــاً أ
بالســاس بفكــرة «الجماعــة» /الفرقــة
(الناجيــة) ،واالنخــراط ف ي� تحديــدات عقديــة
كاف
لفكــرة الجماعــة ،وعــدم رصف انتبــاه ٍ
إىل مفهــوم أ
«المــة» ،الــذي نجــد أنّــه رغــم
االختــاف أ
ســاس فيــه مــن حيــث فكــرة
ال
أي
«المامــة» أ
الوىل للمــة ،ت
تــم التنــازع
إ
والــى ّ
ي
ن
عــى شــأنها؛ هــل هــي تقــوم بتكليــف دي ـ ي
أن
أم بتدبـ يـر دنيــوي؟ أقــول رغــم ذلــك ،إال ّ
ليــس هنــاك مــا يمكــن أن نســميه «نظريــة
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«مع سقوط اخلالفة العثمانية وبزوغ اإلسالموية
احلديثة سيكون الشعار األساسي لإلسالم السياسي هو
استعادة األمة»
للمــة؛ فقــد كان مفهــوم أ
إســامية» أ
المــة
أ
بالســاس مفهومــاً جموعيــاً وروحيــاً متعلقــاً
باالنتمــاء.
أن هنــاك تحــوال ً ســيحصل مــع
بيــد ّ
العــر الحديــث؛ عندمــا ســيتعرف العــرب
أ
الدولة-المــة (Nation-
المســلمون إىل واقعــة
أ
ت
ـى ســتكون المــة /الشــعب بمثابــة
 ،)Stateالـ ي
ت
تعــر الدولــة عنهــا ،عرقيــاً
الــى ب
الحاضنــة ي
وثقافيــاً وروحيــاً ،ومــع ســقوط الخالفــة
الســاموية الحديثــة،
العثمانيــة ،وبــزوغ إ
ســيكون الشــعار أ
ـياس
ـ
الس
ـام
ـ
س
لل
ـاس
ـ
س
ال
إ
ي
ي
هــو اســتعادة أ
المــة ،وتكويــن مفهوم ،يشــوبه
الغمــوض ،حــول فكــرة أ
المــة ت
الــى ينبغــي
ي
إرجاعهــا لـــ «الوحــدة».
تقــوم الدولــة أ
المــة (الدولــة القوميــة)
القليــم ،وفكــرة الشــعب المتخيــل
عــى فكــرة إ
الــذي يفـ تـرض ســلفاً كعنــر تكوي ـن ي لقيــام
هــذه الدولــة؛ أنّهــا دولــة تم ّثــل شــعباً،
ف
ق
ـال
ـر� والثقـ ي
بماضيــه؛ العـ ي
ـا� والروحــي ،وبالتـ ي
فهــي تماهــي بـ ي ن
ـ� آلياتهــا الترصيفيــة كدولــة،
وبـ ي ن
ـ� حملهــا لفكــرة ّأمتيــة تعمــل نيابــة عنهــا،
أ
أن
وقــد تكــون الدولــة المــة فاشــية باعتقادها ّ
ـتثنا� وعرقهــا يتفــوق عــى أ
ئ
الع ـراق
إرثهــا اسـ ي
أ
الخــرى (كمــا ف ي� حالــة هتلــر) ،كمــا يمكــن أن

مهمــاً ف ي� اســتجماع فكــرة ،ولــو
تلعــب دوراً ّ
أ
متخيلــة ،عــن المــة لمحاربــة االســتعمار (كمــا
ّ
ف
العــر� الحــركات القوميــة
وجدنــا ي� العالــم
بي
أ
والنظمــة الـ ت
ـى تقــوم عــى فكــرة القوميــة ولــو
ي
بصيغــة مختلفــة).
إن ســقوط الخالفــة
يمكننــا القــولّ :
العثمانيــة كان بمثابــة انتهــاء لعقــد تاريخــي
تقــوم فيــه فكــرة «الســلطنة» عــى الســيادة
عــى أقاليــم كــرى ،تحــت مســمى أ
«المــة»،
ب
وتدشـ ي ن
ـ� لعقــد جديــد ســتكون هنــاك دولــة
(أو شــبه دولــة) هــي طــرف معادلــة قــوي فيه،
ش
ســي�ط بالطبــع المقــوالت
وهــذا الطــرف
ف
ت
الــى ب ز
تــ�غ ي� إطــاره.
والمفاهيــم والــرؤى ي
الســاموي الحديــث
ـإن الفكــر إ
ولــذا؛ فـ ّ
قــد وقــع ف ي� شــباك الدولــة ،مــن حيــث أراد ،أو
ـن ،أنّــه يفلــت منهــا؛ فقــد ارتبطــت حداثيـاً
ظـ ّ
أ
فكــرة المــة مــع فكــرة الدولــة ،أو الشــعب
بالذيــن يمثلونــه ،ومــن ثــم أصبــح تصــور
غــر ممكــن إال
وجــود أمــة ،ككيــان متخيــل ،ي
ـياس لهــذا الكيان نفســه،
مــن خــال تمثيــل سـ ي
ف
فكمــا يوضــح ناصيــف نصــار ،ي� إشــارته إىل
حســن البنــا المهمــة ف ي� هــذا الســياق« :وبقــدر
مــا يتطابــق ف� فكــر حســن البنــا مفهــوم أ
المــة
ي
أ
ومفهــوم الوطــن ،يتطابــق مفهــوم المــة
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«إذا كان البنا فتح الباب على تسييس أيديولوجي
ملفاهيم دينية فاألمر تطور نحو مزيد من التسييس
مع قطب واملودودي»
ومفهــوم الدولــة […] ،ومــن هنــا بــات مــن
الواجــب أن يدخــل مفهــوم الدولــة الواحــدة
ف� مفهــوم أ
المــة الواحــدة» (ناصيــف نصــار،
ي
أ
«تصــورات المــة المعــارصة :دراســة تحليليــة
لمفاهيــم أ
العــر� الحديــث
المــة ف ي� الفكــر
بي
والمعــارص»).
ف
أن فكــرة القوميــة ،كنظــام
ال خــاف ي� ّ
ومخيــال عــى
الســياس،
عــى المســتوى
ي
ي
المســتوى الشــعوري ،هــي فكــرة حديثــة
تمامـاً ،نبتــت مع الحداثــة السياســية المتأخرة،
وصعــود أ
النظمــة القوميــة ف ي� أوروبــا بدايــات
القــرن ش
الع�يــن.
لــم تي�جــم المســلمون أ
الوائــل
أنفســهم مــن خــال مصطلحــات قوميــة ،كمــا
الســاموية الحديثــة؛ أل ّن مفهــوم
حصــل مــع إ
أ
المــة نفســه لــم يكــن مفهوم ـاً سياســياً ،كمــا
ت
ت
ش
الــى
أ�ت ،حــى فكــرة الخالفــة نفســها ي
النابــة إىل مفهــوم
تحولــت مــن مفهــوم إ
ّ
الســلطة والحكــم ،لــم تكــن تعمــل بآليــات
مشــابهة للــدول الحديثــة مــن ناحيــة التدخــل
والتــرف والعقــاب ،وهــذا ليــس دفاع ـاً عــن
آ
أ
ـى عمــل،
الخالفــة ،إنمــا بالحــرى توضيــح لليـ ت يَ
ـ� ،منفصلـ ي ن
وزمنـ ي ن
ـ� مــن حيــث البنيــة والغايــة
والتشــكيل تمامــاً.

هنــاك تشــوش إســاموي منــذ حســن
البنــا متعلــق بفكــرة أ
المــة والدولــة والوطــن،
ـن أنّــه يتملــك التقليد
وهــو التشــوش الــذي يظـ ّ
الســامي ويقدمــه ف ي� صياغــة تالئــم وضــع
إ
ف
المســلم� � ،ي ن
ن
الســاموي
أن الفكــر إ
حــ� ّ
ي ي
الســامي،
نفســه ليــس تمثيــا ً للتقليــد إ
وليــس نقيضـاً لــه ف� آ
الن نفســه؛ إنــه محكــوم
ي
ث
ش
الحــدا� الــذي عاشــته المجتمعــات
بالــرط
ي
الســامية ،وهــي تتلقــى الحداثــة الغربيــة
إ
بــكل تناقضــات دخــول هــذه الحداثــة؛ فالبنــا،
تعبــر دقيــق
وتغيــر ،هــو
كداعيــة إصــاح
ي
ي
عــن مشــكالت عــره ،وليــس للتقليــد كمــا
الكثــر.
يظــن
ي
ّ
وكتعبـ يـر عــن ذلــك ،ف ي� بدايــات القــرن
انتــرت أ
الع�يــن؛ عندمــا ش
ش
اليديولوجيــات
العــر� ،حــاول البنــا أن
القوميــة ف ي� العالــم
بي
ينــازع هــذه أ
ت
باخــراع فكــرة
اليديولوجيــات
الســامية» كمقابــل للقوميــة
«القوميــة إ
ت
ـى رأى البنــا أنّهــا تقوم
الحديثــة العلمانيــة ،الـ ي
عــى مفهــوم غـ يـر ديـن للرابطــة بـ ي ن
ـ� النــاس.
ي
يوضــح ناصيــف نصــار هــذا المفهــوم
عنــد البنــا آ
بــال ت ي�« :كان حســن البنــا أول
الســامية؛
مــن اســتعمل مصطلــح القوميــة إ
فالجمــع بـ ي ن
والســام بهــذا الشــكل
ـ� القوميــة إ
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«أدّ ى التسييس األيديولوجي اإلسالموي للمفاهيم
إلى خلق قراءة حركية تستدخل املاضي اإلسالمي
يف صراع مع الراهن»
ـامي� السـ ي ن
السـ ي ن
ـابق�
لــم يــرد عنــد المفكريــن إ
أ
الذيــن اكتفــوا دومــاً بمصطلــح الخــوة
أ
الســامية».
الســامية أو بمصطلــح المــة إ
إ
ويضيــف نصــار« :ولع ّلــه أراد بهــذا
الحــرك
االســتحداث أن يدلــل عــى الطابــع
ي
ت
الــى حملتهــا
إ
لــ�رادة إ
الســامية الوحدويــة ي
ين
المســلم�؛ وهــي إرادة
الخــوان
جماعــة إ
أ
هادفــة إىل جعــل التطابــق كامــا ً ي ن
بــ� المــة
الســامي ،والدولــة
الســامية والوطــن إ
إ
أ
الســامية» (ناصيــف نصــار ،تصــورات المــة
إ
المعــارصة).
ال شــكّ ف ي� ّ ش
ـياس الذي كون
أن ال�ط السـ ي
تلــك التصــورات هــو الــذي يرجــع إليــه المــرد
ف� الصيغــة السياســية لمفهــوم كمفهــوم أ
المة
ي
ف
الســاموي ،وإذا كان حســن البنــا
ي� الخطــاب إ
قــد فتــح البــاب عــى تســييس أيديولوجــي
لمفاهيــم دينيــة؛ فــإن أ
المــر ســيتطور
ّ
نحــو مزيــد مــن التســييس مــع ســيد قطــب
والمــودودي ،وصــوال ً إىل الصيغــة النهائيــة
ت
ـى
لفكــرة قطــب عــن «الطليعــة القرآنيــة» ،الـ ي
مــن شــأنها أن تقــود المجتمــع والدولــة بعــد
ذلــك نحــو الحـ ّـق ،وهــو مــا سـ ّـماه ف ي� مواضــع
أخــرى «الجيــل الق ـر ن يآ� الفريــد».

والحــال أن أ
الســتاذ ســيد قطــب ،ف ي�
ّ
معركتــه ش
ال�ســة ضـ ّـد مــا أســماه «الجاهليــة
المعــارصة» ،قــام بعمليــة نــزع أيّــة ش�عيــة
عــن المفاهيــم الحديثــة مــن االنتمــاء والهويــة
الحــد الــذي وصــل بــه إىل
والقوميــة ،إىل
ّ
ف
نصــه «جنســية المســلم عقيدتــه»:
القــول ي� ّ
إن «شــعب هللا المختــار حقــاً ،فهــو أ
المــة
ّ
ت
الــى تســتظل برايــة هللا ،عــى
المســلمة ي
أ
أ
اختــاف مــا بينهــا مــن الجنــاس والقــوام
واللــوان أ
أ
والوطــان».
كان قطــب مشــدوداً نحــو إلغــاء التاريخ،
ـلم� وتاريــخ أ
تاريــخ المسـ ي ن
الفــكار ،للرجــوع إىل
لحظــة الوحــي كمــا هــي ،وهــو بفعلــه ذلــك،
فقــد رفــض التقليــدّ ،
يتضمنــه مــن
بــكل مــا ّ
ف
ـا� ،بمثابــة مصــادر
فقــه وعقيــدة وت ـراث ثقـ ي
للنفــس المســلمة ،للرجــوع إىل لحظــة صفــر
يز
ميتاف�يقيــة.
أ
الســاموي
أ ّدى التســييس اليديولوجــي إ
للمفاهيــم إىل خلــق قــراءة حركيــة تســتدخل
ض
الســامي ،ال ســيما الفـ تـرة النبويــة،
ـا� إ
فالمـ ي
ـال ســتقرأ السـ يـرة
ي� رصاع مــع الراهــن ،وبالتـ ي
مســرة سياســية
النبويــة نفســها عــى أنّهــا
ي َّ
أ
بالســاس؛ إنــن ي ال أنفــي الطبيعــة السياســية
ت
أشــر إليــه؛ هــو
للفــرة النبويــة ،لكــن مــا ي
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كيــف تســتدخل ق ـراءة معينــة تاريخ ـاً ش
و�ط ـاً
مغايريــن ف ي� تاريــخ ش
و�ط آخــر بنــوع مــن
أ َ
بالتــال،
الدلجــة لخدمــة مفاهيــم معينــة،
ي
تغــدو «الشــورى» ديمقراطيــة ،وصحيفــة
المدينــة بـــ «الدســتور».
هــذه القــراءة الحركيــة للمفاهيــم
ت
الــى يمكــن قراءتهــا مــن
إ
والســام عمومــاً ،ي
حســن البنــا ،ت
وحــى الكتــب المعــارصة ،كـــ
لمنــر
«القــراءة الحركيــة
للســرة النبويــة» ،ي
ي
الغضبــان ،هــي نتــاج تلفيــق ناجــم عــن عــدم
ف
وعــي بطبيعــة ش
المعــر� الــذي أنتــج
الــرط
ي
مفاهيــم معينــة بحمــوالت معرفيــة مختلفــة،
ينــم عــن جهــل بالطبيعــة القرآنيــة
وأيضــاً ّ
لهــذه المفاهيــم ت
الــى تمــت مقاربتهــا عــى
ي
أي مفعــول ف ي� الواقــع لهــا.
ـياس ،دون ّ
نحــو سـ ي
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