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تقديم

 

لِفكَرة  زة  املعِزّ عائم  الدَّ ِدرا�سة  والبحوث،  را�سات  ِللدِّ امل�سبار  َمرَكز  ل  ُيوا�سِ
فة، فيخ�ص هذا  نة ِللمجتمع ِمن اأحاِبيل احلركات الإ�سالموية املتطرِّ ولة؛ واملح�سِّ الدَّ
)الكَتاب  واحَلرب«  ة  الإ�سالمويَّ املواطنة:  ِقيم  َيات  »حتدِّ بعنوان  ياأتي  الذي  الِكَتاب 
بالبحث،  املواطنة  ِقيم  الثاين( 2022(،  يناير )كانون  امِلئة،  َبعد  والثَّمانون  احلادي 
لة  املتمثِّ بها؛  املتَّ�سلة  القيم  َمنُظومة  ُتواجهَها  الِتي  والفر�ص  يات  التَّحدِّ على  ز  وُيركِّ
ِبالقانون والوطنيَّة، فيتناول  التَّ�سامح والتَّ�سامن والحرتام والعرتاف واللتزام  يف 
رين  واملنظِّ الفال�سفة  ُمالحظات  طورتَها  التي  وقيمها  املواطنة  ِمن  ُمَتعدَدة  اأمناًطا 
عابرة،  وولءات  اأهليَّة  ِنزاَعات  ِمن  ُبلدانهم  واجَهته  مِلَا  منهم  ِا�ستجابًة  يا�سيِّني،  ال�سِّ

يات للعي�ص امل�سرتك. وحتدِّ

ور  َتَناوَلت َفاحِتة ِدرا�َسات الكَتاب، َثالَثة ُطروَحات ِلفال�سفة اأمَلان؛ َتباَين ُح�سُ
 ،)Axel Honneth( اتهم. َفَناق�َست تنظريات اأك�ِسيل ُهونيث ِقيم املواطنة يِف نظريَّ
ُيونا�ص  هان�ص  وطروحات   ،)Jürgen Habermas( هابرما�ص  يورغن  وجدليات 
يِف  ُق�سوى  ًة  اأَهميَّ ُهونيث  ِعند  العرتاف  َمفُهوم  اكت�َسب  اإِذ   .)Hans Jonas(
الفرديَّة.  ته  وو�سعيَّ ة  خ�سيَّ ال�سَّ َفته  �سِ الفرد  َيفِقد  فِبغيابه  اتيَّة،  الذَّ الهِوية  َت�سِكيل 
يِف  َكِبرَية  َمكاَنة  العام  القانون واملجال  والتَّوا�سل واحرتام  ِقيم احلوار  ِاحتلَّت  بينَما 
َقا�ص  النِّ اأخالقيَّات  على  د  ُي�سدِّ ِفيَما  ة،  العامليَّ مِلواطنٍة  نظر  الِذي  هابرما�ص،  ِكتاَبات 
ر. بينَما اأوَلى  ة والتَّحرُّ ة والعقالنيَّ يَّ اأو احلوار القائمة على: التَّوا�سل والتَّفاهم واحلرِّ
اأ�سي�ص ِلأفَكار َجِديَدة َحول  ة يِف تنظرياته، واأراد التَّ ة ِللفل�سفة الإيكولوجيَّ ُيونا�ص اأَهميَّ
ة  ة والثَّقافيَّ يا�سيَّ را�سة اإِلى امل�سارات ال�سِّ ر وم�ستقبل البيئة والإن�سان. َل ُت�ِسر الدِّ َحا�سِ
التي َن�ساأت ِفيَها النظرّيات، ول اأزَمات اأملانَيا يِف القرن املا�سي، الِتي اأنَتجت املدار�ص 
لة ُكلِّ فيل�سوف ِباأزمة ِمن الأزمات،  الثَّاَلث، التي تتطّور اإلى الآن، وميِكن ُماَلحَظة �سِ
ة امل�ستقبليَّة. ولِئن ِاختَلفت َهِذه املدار�ص  اكرة، وامل�سوؤوليَّ نتاج احلروب، اأو �سيا�سة الذَّ

ونزعاتَها، اإِلَّ اأنَها َتتِفق يِف َتعِزيز ِقيم العي�ص امل�سرتك والتَّ�سامح.
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يا�سيِّ  اإِذن، َفقَيم املواطنة َترُبز عن حتدٍّ ِبعينه، وترتافق مع َظرف الوعي ال�سِّ
الوعي  ِولدة  �ِسياَقات  الثَّانية،  ة  املادَّ َتَناوَلت  ِلَذا   ، املجتمعيِّ لم  ال�سِّ ة  يَّ ِباأهمِّ والقانوينِّ 
دَمة  �سَ ِفيه  َباَنت  الِذي  اوندي،  الرَّ الأمنوذج  الأول  مَناِذج:  َثالَثة  يِف  ِباملواطنة 
اإِعادة  �سبيل  يِف  ِمنَها؛  امل�ستفادة  رو�ص  والدُّ املعاناة  اإِلى  فَتطّرَقت  واحلرب،  الإبادة 
امل�ستقبل،  اأجل  ِمن  والَعمل  العدالة  ُبُلوغ  وكيِفية  امل�ساحلة،  اخليِّ وحتِقيق  الدَّ البَناء 
املرتزقة  ُم�َسارَكة  �سناعته،  يِف  َت�سبَبت  الِذي  وي�سريُّ  ال�سِّ فهو  الثَّاين؛  موذج  النَّ اأّما 
عام  وي�سريَّة  ال�سِّ زاعات  النِّ ُم�سل�َسل  ِانتَهى  اإِذ  ة؛  اخلارجيَّ احُلروب  يِف  وي�سريِّني  ال�سِّ
مارينيانو  َمعَركة  يِف  ِللم�ساركة  كان  اإِذ  َخارِجية،  َمعَركة  يِف  َهِزمَية  اإِثر  على   1515
حتديًدا، َدور اأ�سا�ِسي يِف َتظِهري َعقد ِاجتماعيٍّ جديد ِللعي�ص مًعا يِف الكانتونات، واإعادة 
النَّظر ِبامل�ساركة يِف احُلروب الإقليميَّة، َبعد اخل�سائر الفادحة يِف الأرواح الِتي َتَكبدَها 
ة ِب�سرورة  وي�سريَّ وي�سريُّون. فبداأت َتَتبلور قناَعات َلدى املجموعات ال�سِّ املحاربون ال�سِّ
ة ِللوطن،  يا�سيَّ ر ِقيم التَّ�سحية والفداء ِباحلدود ال�سِّ ل َمنُظومة ُمواطنيَّة، حَت�سُ َت�سكُّ
َها  ِباأنَّ َي�ستدِعي عدم امل�ساركة يِف ُحُروب الآخرين. وقد و�سَفت �ِسوي�سَرا نف�سَها  ا  ِمَّ
ايَدة ُمنذ عام 1674، فانتهجت احلَياد ك�سيا�سة َخارِجية. بينَما الأمنوذج اللُّبناينُّ  ُمَ
 ، املَدينِّ املجتمع  ِلهود  َظريِّ  النَّ الانب  يِف  لِفتة  ُجُهود  َعرب  َيَتخلَّق  َيَزال  َل  الثَّالث 
ة؛  الإ�سالمويَّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ الأزمات  ِبَها  َت�سبَبت  الِتي  والعقبات،  يات  التَّحدِّ َترَتِفع  بينَما 
 ، اللُّبناينِّ اإِ�سَكال ِحزب اللَّ  مَها  الِتي يتقدَّ ِللحدود،  العابرة  ة  ينيَّ الدِّ الولءات  وَكثاَفة 
ز�أة ِمن َفرط  َ و�طَنة مجُ يغ مجُ َله �لبع�ض ِبَطرح �صِ ِ��صتَجاب  ًقا َد�خِليا،  �أفَرزت متزُّ �إِذ 

�لإحباط!

َبل  َفَح�سَب،  ُلبَناَن  يِف  املُواَطَنِة  ِقَيِم  مِلَنُظوَمِة  َعَقَبًة  َيا�ِسيُّ  ال�سِّ الإِ�ساَلُم  ثِّل  مُيَ َل 
ِدَر��َصٌة  َعاَلْتهجُ  َما  َهَذ�  َتَمِعَها،  وَلِة ومجُ ِللدَّ �لوَلِء  ِبَتفِكيِك  ةجُ  �لأ�َصا�ِصيَّ تجُهجُ  َنَظِريَّ �َبطجُ  َتَتَ

َدَر�َست ُجُذوَر ُمَناَفاِة املُواَطَنِة يِف َحاَلِتي َتنِظيَم الإِخواِن يِف ِم�سَر، ويِف الِعَراِق.

ِة،  انَبَنى اِلذُر الأول ِلَهِذِه املَُناَفاِة َعَلى ُحزَمِة َمَفاِهيِم التَّكِفرِي والتَّنِفرِي الُقطِبيَّ
الَباِحُث  ِبامَلرَكِز،  التَّحِريِر  َهيَئِة  ُع�سُو  ا  اأمَّ ُة«.  واحَلاِكِميَّ ُة  »اَلاِهِليَّ َراأ�ِسَها  وَعَلى 
َيا�ِسيِّ  ال�سِّ الإِ�ساَلِم  ِة  اإِ�سَكاِليَّ َعَلى  َد  َفاأكَّ احَلَداد،  د  مَّ ُمَ التُّوِن�ِسيُّ  ُر  واملَُفكِّ والأَكاِدمِييُّ 
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اإِكَماَل  املُجَتَمُع  َي�سَتِطيُع  َل  ِتي  الَّ الَعاِلَقِة«؛  وَلِة  »الدَّ َحاَلَة  يِه  ُي�َسمِّ َما  َت�سِكيِل  يِف  وَدوِرِه 
ُه َحاوَل َتقدمَي  ِة الَِّتي َين�سُبَها الإِ�سالَمويُّون، وَلكنَّ َمَداميِكَها ِب�سَبب الِفَخاِخ ال�سرَتاتيجيَّ
وِل اإِلى َدوَلٍة مَبَباِدَئ  ُة يف الُو�سُ َدٍة، منها احَلاَلُة الإِنُدوِني�ِسيَّ ارَب ُمتعدِّ َدعوٍة لدَرا�َسة َتَ
التَّجرَبة  اأَثِر  ولَتقِييِم  ِة.  والإثِنيَّ يِن  الدِّ َتاَه  حَياِد  ِمن  ُمنَطِلَقًة  التَّنوُّع،  ُتِديُر  ٍة  َمَدِنيَّ
ة الو�سَع الإِنُدوني�ِسيَّ  التَّاريخيَّة، َعَلى رجال الدين املَُعا�سِريَن؛ تَناوَلت ِدَرا�َسٌة َتَعقيِبيَّ
ة الُعَلَماء؛ واأفَكاره الَّتي ُتَعالُج  اِهَن، يِف �َسخ�صِ الأمني الَعامِّ اَلِديد َلَماَعة َنه�سَ الرَّ
ا َيُدلُّ َعلى اأنَّ اِلَداَل امَلفُتوَح َل َينَغِلق، وَلِكن َتخلَّق ِقَيَم املُواَطَنِة،  الَق�ساَيا َذاَتَها، َمّ
َها، َيِجَب  الحجُ َة و�إِن مَتاَدى �صَ ّل َدولة، و�أنَّ �ملَفاِهيَم �لكونيَّ و�ملجَُماَنَعةجُ َلَها، َيكَت�صي بَحالِة كجُ

اأن َتَتاأقَلَم.

َة النِتَقال  َباِب«، َكيِفيَّ َنت دَرا�َسة »ِقيَمُة َتعَزيز امَلعِرَفِة ِباملُواِطَنِة َلَدى ال�سَّ فيَما َبيَّ
�أو  ف  رُّ و�لتَّ�صَ �لِفعِل  �إِلى  ِبَها،  ِحيطجُ  ويجُ َعنَها  َينَبِثقجُ  وَما  �ملجُو�َطَنِة  ِة  اِهيَّ ِبَ �مَلعِرَفِة  ِمن 
اِدَرٍة َعن َقَناَعٍة وِح�صٍّ َذاِتيٍّ  ِحيَحٍة �سَ اَر�َسة ُمواطَنٍة �سَ ًرا على ُمَ ؛ ُموؤَ�سِّ ُلوِك املُعَترَبِ ال�سُّ
ِتَها يِف َتعزيِز ِخَطاَباِت  َباِب. وَبَحَثت درا�َسٌة يف َدور و�َساِئِل الإِعاَلم وَم�سوؤُوِليَّ َلَدى ال�سَّ
والّتوازن  َة؛  الجِتَماِعيَّ َة  امَل�سوؤُوليَّ ُتَراِعي  اِمنَي  َم�سَ من  اإِليَها  ي  ُيوؤَدِّ ما  وُكلِّ  املُواَطَنِة، 
َة الخِتاَلِف واِلبِتَعاِد َعن ِخَطاِب الَكَراِهَيِة والتَّمِييِز عَلى اأ�َسا�ِص  يَّ َبني الن�َسنِي وُحرِّ
اِتيِّ لالإِعاَلم؛  ول يف التَّنِظيِم الذَّ اُرب َبع�ص الدُّ َفت عنَد َتَ يِن، وَتوقَّ اِلن�ِص والَعَرِق والدِّ

اوَلِة فهم َتاأِثرِي امِليدَيا اَلِديَدِة ِفيَها. الَهادف لَتعزيز الوعي باملُواَطَنِة، مع ُمَ

ارب، بلِجيَكا وفَرن�َسا واأملانَيا واإِيَطالَيا والرُبُتَغال واإِ�سَبانَيا؛  ت دَرا�َسة َتَ َعَر�سَ
وَمِة �لِقَيم �َلِديَدِة؛ عرب �لإَِجاَبِة  ني ِف َمنظجُ نَدِمِ ف َتِويِل �ملجَُهاِجرين �إِلى مو�ِطنني مجُ
ُرق  ِة َاملَُواَطَنِة ِللُمَهاِجِر، وَبَحَثت الطُّ ر الأَكَثَ َتاأِثرًيا يف َو�سِعيَّ َعن اأَ�سِئَلٍة َتَناَولت الَعنا�سِ
اإَِليِه.  َهاَجَر  َالَّذي  َالَبَلد  يِف  ا  َطِبيِعيًّ ُجزًءا  ُي�سِبَح  اأَن  َعَلى  اَلديِد  َاملَُواِطن  لَتحِفيِز 
: َمَفاِهيم  مُيقَراِطيَّة يف َتَقلٍُّب ُم�سَتِمرٍّ َمت قَراَءٌة يف كَتاب »َاملَُواَطَنِة َالدِّ وَقِريًبا منَها َقدَّ
 Democratic Citizenship( » َيا�ِسيِّ واِلجِتَماِعيِّ وِء َالتَّ�َسرُذِم َال�سِّ املَُواَطَنِة يِف �سَ
 in Flux : Conceptions of Citizenship in the Light of Political and
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اِت َحول َاملَُواَطَنِة يِف  َظِريَّ اِدِر َعاَم 2021، ِدَرا�َسَة َالنَّ Social Fragmentation( ال�سَّ
وِن َو�لتَّاِريِخ. َيا�َصِة َو�لَقانجُ اَلِت ِعلِم َ�ِلجِتَماِع َو�ل�صِّ َمَ

اوُل  حُتَ َالَِّتي  َة،  َالإِ�ساَلَمِويَّ واَلَماَعاِت  َفة؛  َاملَُتَطرِّ احَلَرَكات  اأنَّ  الِكَتاُب،  َك�َسَف 
�ِسَياَقاِتَها،  ِمن  املَُواَطَنِة  ِقَيَم  َنَزَعت  ٍة،  �ِسَيا�ِسيَّ لأَغَرا�ٍص  َُواَطَنِة«  َاملمْ »ِقَيِم  ِثَماِر  توِظيَف 
ُم�َساَواٍة،  ِمن  ِئي�َسِة  َالرَّ ِة  إِن�َساِنيَّ َالمْ َجَواِنِبَها  يِف  َظَر  النَّ واأَهَمَلت  َمَراِميَها،  دَّ  َفتَها �سِ ووظَّ

َوَت�َساُمح، َوِحَوار. 

كِر لُكّل َفريق الَعَمِل،  َرا�َساِت َوالُبُحوِث، ِبال�سُّ ُه َمرَكُز َامِل�سَباِر ِللدِّ يِف َاخِلَتام، َيَتَوجَّ
اقرتحت  الَّتي  َفرج  ريتا  ميَلَة  َالزَّ كِر،  بالذِّ وَيُخ�صُّ  الِكَتاب؛  يف  َاملُ�َساِرِكنَي  والَباِحِثنَي 
�سليمان  بن  فهد  الزميل  ال�ّسعودي  واملَُفكر  واملثقف  َقته،  وَن�سَّ َعليه  واأ�سَرَفت  الَعدد 

ال�سقريان الذي دّعم امل�سروع. 

رئيس التحرير 

عمر البشير الترابي

 يناير )كانون الثاين( 2022
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دولة المواَطنة 
وأعداؤها: مأزق 

اإلسالم السياسي 
وُسبل تخطيه

محمد الحّداد

غريتز  كليفورد  االأمريكي  االأنرثوبولوجيا  عامل  كتب 
جاوي«)1(.  »جنازة  ن�ّس   )Clifford Geertz( )1926-2006(
�سغرية  قرية  ويف  �سكانها،  عادات  لدرا�سة  باإندوني�سيا  حّط  اأن  بعد 
يقطن،  كان  حيث   ،)Modjokuto( »مودجوكوتو«  تدعى  ونائية 
اإاّل  عادة  به  يهتم  ال  حدث   ،1954 )متوز(  يوليو   17 بتاريخ  حدث 
يتعلق  ب�سيط وعابر وال  ذاته حدث  الأنه يف حد  االأنرثوبولوجيون، 
ب�سخ�سية مهمة؛ هو بب�ساطة جنازة �ساب تويف يف العا�سرة من عمره. 

( اأكادميي تون�سي، اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة لالأديان، ع�سو هيئة حترير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث- دبي،  (
موؤلف كتاب »الدولة العالقة: ماأزق املواطنة واحلكم املدين يف املجتمعات الإ�سالمية«.

)1( الف�سل ال�ساد�ص من كتابه:
Geertz (Clifford), The Interpretation of Cultures : Selected Essays. USA, Basic Books, 1973

توجد ترجمة عربية للكتاب )مركز درا�سات الوحدة العربية، 2009( لكنها مع الأ�سف تت�سمن هنات كثرية ول تعك�ص ثراء الن�ص الأ�سلي 
اأ�سلوًبا وم�سموًنا.
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يف  معروف  هو  عما  خمتلفة  تقليدية  بطريقة  تقام  القرية  يف  النائز  كانت 
ال�سائد يفر�ص  اإن العرف  الكثري من بقاع العال، فالنا�ص ل يبكون ول ينتحبون بل 
يتوفى  حاملا  باأنه  ا  اأي�سً يق�سي  العرف  وكان  وال�سكينة.  بالهدوء  اللتزام  عليهم 
الفقيد  اإلى بيت  العمل والتاه  بالتوقف عن  ي�سارع  القرية فاإن الميع  �سخ�ص يف 
لتقدمي العزاء، ويعترب هذا الأمر �سرورًيا ومتاأكًدا على الميع مافظة على عرى 
الت�سامن والتاآزر بني اأهل القرية. ومعلوم اأن ثقافة اإندوني�سيا هي مزيج من الإ�سالم 
والهندو�سية والبوذية. اأما �سكانها فقد احتدوا على مّر الع�سور على �سعائر موحدة 
للجنائز، ويوجد يف كل قرية �سخ�ص هو املكلف بهذه املهمة. ومبا اأن النا�ص يتوقفون 
عن اأعمالهم، فاإن على اأ�سرة الفقيد اأن ت�سارع بدفن امليت كي ل تتعطل امل�سالح لوقت 

طويل.

 وهكذا، عندما تويف هذا الفتى، �سارع عمه الذي كان يكفله اإلى القيام بالواجب. 
وكان يفرت�ص اأن حتدث النازة ك�سابقاتها منذ قرون طويلة، ح�سب العادة املوروثة. 
غري �أن �أمًر� ��صتثنائًيا كانت تعي�صه �لقرية �صيغري مرى �لأحد�ث. فقد كانت تعي�ض 
اإلى  يدعو  اأحدهما  حزبان،  فيها  يتنازع  اإندوني�سيا  تاريخ  يف  برملانية  انتخابات  اأول 
مر�سح  وكفيله  الفتى  عم  وكان  العلمانية.  من  نوع  اإلى  والآخر  اإ�سالمية  اإندوني�سيا 
�حلزب �لثاين ف �لقرية. فلما تفطن �ل�صخ�ض �ملكلف بالدفن �إلى ذلك ت�صاءل: هل 
يجوز له اأن يدفن الفتى على الطريقة الإ�سالمية؟ ومبا اأن املمار�سة ال�سيا�سية كانت 
اأمًرا جديًدا يف اإندوني�سيا فاإن العم ل يفهم ما العالقة بني دفن ابن اأخيه وتر�سحه 
على قائمة من القوائم املتناف�سة يف النتخابات. وكان العرف يعترب عيًبا وعاًرا على 
الأ�سرة اأن ل تدفن امليت ب�سرعة، وقد بداأ النا�ص يتوافدون على البيت ح�سب التقاليد 
املتبعة منذ قرون. وملا ف�سل العم يف اإقناع موظف الدفن بالقيام مبهمته، اته غا�سًبا 
�إلى �ل�صرطة وطلب منهم �إلز�مه بالقيام بذلك. وقّدرت �ل�صرطة �أن جتمع عدد من 
موظف  لإلزام  تتدخل  اأن  فقررت  التوتر،  اإلى  يوؤدي  قد  النازة  تنظيم  دون  النا�ص 
الدفن بالنزول عند رغبة العم والقيام باملرا�سم. لكن موظف الدفن كان بدوره قد 
توج�ص اأنه يواجه موقًفا غري م�سبوق، فاته بدوره اإلى م�سوؤول اإداري اأعلى منه، الذي 
تفّهم وجهة نظره وقّرر اأن من املف�سل البحث عن �سخ�ص غري م�سلم للقيام باملهمة. 
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وهكذا حتّول النزاع بني موّظف الدفن والعم اإلى نزاع بني الإدارة املحلية وال�سرطة، 
ثم قام كل طرف منهما مبراجعة القيادة املركزية، فاأ�سبحت م�سكلة جنازة ب�سيطة 

م�سكلة �سيا�سية بامتياز.

أواًل: هل نجحت إندونيسيا؟

يريد  كان  فغريتز  بطريقته،  الق�سة  بقية  ت�سّور  قارئ  كّل  يوا�سل  اأن  ميكن   
النظرية االجتماعية املقتب�سة  اأحدهما: عدم كفاية  اأمرين:  اإثبات  من خاللها 
من عال الجتماع الفرن�سي اإميل دوركامي )Émile Durkheim( ))5)1-17)1(؛ 
الربيطاين  البولندي  الأنثوبولوجيا  عال  من  املقتب�سة  الوظيفية  والنظرية 
بروني�سالف مالينوف�سكي )Bronisław Malinowski( )4))1-42)1( يف فهم 
واقعة مثل هذه، ولي�ست الق�سية ما يعنينا يف هذا املقام. والثاين: هو كيف ينعك�س 
تغري �سيا�سي يحدث بعيًدا، يف املركز، على م�سائل يومية ب�سيطة وحيوية 
يف مناطق نائية تعّود النا�س فيها على العي�س ب�سالم ووئام منذ قرون، 
ومار�سة طقو�ص تاأليفية )syncrétiques( ل هي �إ�صالمية متاًما، ول هندو�صية ول 
بوذية، لكنها توّحد بينهم اأمام م�سيبة املوت التي هي قبل كل �سيء م�سيبة حتّل بكل 

اإن�سان مهما كانت ديانته.

كان غريتز من بني علماء الأنثوبولوجيا الأكث اهتماًما بتبعات ن�ساأة التنظيمات 
ال�سيا�سية احلديثة على الواقع اليومي؛ ومن اإ�سهاماته النظرية الكربى يف هذا العلم 
الأنثوبولوجي  باملعنى  هنا هي  والثقافة  واالأيديولوجيا.  الثقافة  متييزه بني 
لت املجتمعات اإلى بناء ثقافتها، اأي تقليدها  الذي يقرتب من كلمة التقليد. لقد تو�سّ
واأفكار ومواقف متباعدة،  اأديان ومذاهب  على مدى قرون طويلة، امتزجت خاللها 
لت�سكل منظومة متجان�سة مقبولة لدى الميع. لكن مع دخول التنظيمات ال�سيا�سية 
�حلديثة: �لدولة و�لقومية و�حلدود و�لتعليم �لر�صمي و�لإد�رة �ملركزية، �أ�صبح ذلك 
التجان�ص مهدًدا. كيف �سيكون �سلوك اأفراد عا�سوا قروًنا طويلة على اعتبار اأنف�سهم 
اأ�سرة واحدة؟ كيف ميكن اأن يحافظوا على وحدتهم بدخول هذه املمار�سة الديدة، 

مثل النتخابات، التي ل يوجد لها مقابل يف تقاليدهم؟
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عهده  يف  تدعى  كانت  التي  املجتمعات  اأن  اإىل  مبكًرا  غريتز  تنّبه 
حديًثا  املتحررة  الغربية  غري  املجتمعات  اأي  الثالث،  العامل  مبجتمعات 
اآنذاك )يف اخلم�سينيات( من اال�ستعمار، �ستواجه �سعوبة كربى يف اإعادة 
�سيتطلب  احلديثة  املمار�سات  ا�ستقرار  اإن  حديثة.  اأ�س�س  على  نف�سها  تنظيم 
زمًنا طوياًل، والتقاليد ل ت�ستقر وت�سبح مقبولة اإل لأنها قد ا�ستغرقت -بدورها- يف 
ب�سفتها  لالأيديولوجيا  املتميز  تعريفه  غريتز  طرح  هنا،  ومن  طوياًل.  زمًنا  املا�سي 
�سياغة فكرية تزعم اأنها تف�ّسر الواقع وتر�سد ال�سلوك، لكنها بناء ه�ص لأنه حديث 

العهد، فهي بناء يظل قاباًل للنق�ص والتغيري مبا مينع املجتمع من ال�ستقرار.

بلده  غادر  عندما  وتعقيًدا  ع�سًرا  الأكث  املثال  غريتز  اختار  لقد  الواقع،  يف   
ليقوم باأبحاثه يف اإندوني�سيا، يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي. كان على اإندوني�سيا 
التي ا�ستقلت �سنه 45)1 اأن تتحول اإلى دولة مركزية قائمة على املواطنة، وكان الأمر 
تتكون من )17000( جزيرة متباعدة،  فاإندوني�سيا  امل�ستحيلة،  املعجزة  يبدو مبثابة 
وهي رابع بلد يف العال من حيث عدد ال�سكان، واأكرب بلد اإ�سالمي، وهي البلد الذي 
ي�سم اأكث من )1100( مموعة عرقية، و�أكث من )700( لغة اأو لهجة. وهي اإلى 
ذلك تقع ف موقع ��صت�تيجي يجعلها حمل تنازع بني �ملع�صكرين �ل�صرقي و�لغربي، ف 

ظل احلرب الباردة امل�ستعرة اآنذاك)2(. 

اإلى  تتحول  اأن  وقبل  مركزية.  �سلطة  تاريخها  طيلة  اإندوني�سيا  تعرف  ل 
فكرة  ر�سخت  قد  والبوذية(  )الهندو�سية  فيها  ال�سائدة  الديانات  كانت  الإ�سالم، 
فكرة  اأو حتى عن  للدولة،  الفكرة احلديثة  البعد عن  كل  بعيدة  ال�سلطة؛  معينة عن 
�لدولة �ملركزية �ملعروفة ف �ل�صرق �لأو�صط. فاالأديان ال�سرق-اآ�سيوية مل تكن 
ال�سرق- الأديان  العام. وعلى عك�ص  لل�ساأن  املدبر  اإىل احلاكم ب�سفته  تنظر 
اأو�سطية التي تعترب النظام الكوين نظام نق�سان يتطلب تدخل الآلهة واحلكام ورجال 
الدين لتنظيمه، فاإن اأديان �سرق اآ�سيا، اأي اليابان وال�سني واإندوني�سيا وغريها، ترى 

(2) Ethnologue: Languages of Asia (Ethnologue: Languages of the World), David M Eberhard (Editor), Gary F 
Simons (Editor), Charles D Fennig (Editor), Sil International, Global Publishing; 24th ed. Edition, 2021. 
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�سيًئا  يفعلوا  ال  اأن  للب�سر  يكفي  واأنه  االأمثل،  النظام  بذاته  يحمل  الكون 
�أو  لر�صل  �لأديان بحاجة ملحة  تلك  تكن  �ل�صبب مل  ولهذ�  كي يبقى على كماله، 
حتى حّكام، واإمنا كانت حتث اأتباعها على المتناع عن الفعل واحرتام نظام الكون، 
فاحلاكم قدمًيا يف اإندوني�سيا، مثل ما هو يف ال�سني اأو اليابان، �سخ�س يعترب من 
التدخل  منه  يطلب  ول  الكون،  نظام  مع  االن�سجام  ت�سمن  �سماوية  طبيعة 
لتغيري اأي �سيء، بل ل يطلب منه التدخل يف �سيء. اأما الإ�سالم يف اإندوني�سيا فهو ل 
يعّم اإّل يف فرتة متاأخرة، وبالتوازي مع بداية التدخل ال�ستعماري الغربي، الهولندي 
قيام  -بدوره-  لإندوني�سيا  الإ�سالمي  العهد  ي�سهد  ل  ال�سبب  ولهذا  الإجنليزي،  ثم 
حكم مركزي، با �أنه �رتبط منذ �لقرن �خلام�ض ع�صر بال�صر�عات مع �لهولنديني 
ثم الإجنليز، من اأجل ال�سيطرة على الأرخبيل الذي ل يحمل اأ�ساًل يف تاريخه ا�سًما 
موحًدا، بل ل يتوفر اإح�ساء دقيق لعدد جزره ومعرفة مف�سلة ملا هو ماأهول منها وما 

هو مقفر اإل بعد ال�ستقالل.

قّدمت اإندوني�سيا لكلريفورد غريتز بيئة مثالية لبحوثه الأنثوبولوجية، مثلما 
قّدمت الربازيل بيئة مثالية لالأنثوبولوجي الآخر الذي تناف�ص معه على النجومية يف 
 Claude( هذا الخت�سا�ص، اأق�سد عال الأنرتوبولوجيا الفرن�سي كلود ليفي �سرتو�ص
التقليدية  املجتمعات  اإلى  ينظر  ل  الثاين  لكن   .)200(-1(0((  )Lévi-Strauss

كما  بد�ئية  ولي�صت  كاملة  كونها متمعات  عن  بالدفاع  �أكث  و�هتم  دينامية،  نظرة 
كان يزعم، واأنها لي�ست م�سطرة للن�سج على منوال املجتمعات الغربية. وقد �ساهم يف 
قرب مفهوم »الإن�سان البدائي« الرائج قبله، ويف اإ�سعاف الفل�سفة التطورية امل�سيطرة 
على الفكر الغربي منذ هيجل )Hegel(. وكان يرى كافًيا اأن تقبل املجموعات 
اختالفاتها  واحرتام  البع�س  بع�سها  مع  بالتعاي�س  املختلفة  الب�سرية 
جمتمعات  باعتبارها  متطورة،  اأم  تقليدية  اأكانت  �سواء  الثقافية، 
واحدة تعك�س الوحدة االإن�سانية. ول �صك �أن كل من قر�أ كتابه �لذ�ئع �ل�صيت 
يقراأ  �سيتاأثر بوجهة نظره، وهو   )((  )Tristes Tropiques( »مداريات حزينة«

(3) Lévi-Strauss (Claude), Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955.

ترجمة عربية: مداريات حزينة، ترجمة: ممد �سبح، دم�سق، دار كنعان للدرا�سات والن�سر، 2000.
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التفا�سري الدقيقة وغري امل�سبوقة التي اأعطاها حلياة القبائل الربازيلية الأربع التي 
تعي�ض منعزلة ف �أدغال �لرب�زيل، و�لتي كانت مو�صوع در��صاته وكتابه. لكنه �صيفاجئ 
يف الف�سل الأخري من الكتاب بهجوم عنيف ي�سنه على الإ�سالم، و�سيت�ساءل القارئ 
بغرابة: ملاذا انتقل ليفي �سرتو�ص من قبائل برازيلية تعي�ص يف الأدغال، ول ت�سمع يوًما 

بالإ�سالم اإلى احلديث عن الإ�سالم ونقده؟

بعد اأن ق�سى �سرتو�ص �سنوات يف الربازيل لدرا�سة القبائل »البدائية« هناك، 
بدا له اأن يخترب نتائج اأبحاثه يف بيئة اأخرى خمتلفة وهي الهند. وعندما �سافر اإلى 
اأكث  الو�سعية  فهناك  غريتز،  به  ا�سطدم  مبا  وا�سطدم  خمتلًفا  واقًعا  وجد  هناك 
قيام  اأن  بحكم  املتبادل،  الحرتام  مبداأ  بتطبيق  الكتفاء  فيها  وي�سعب  تعقيًدا، 
الدولة اأدى اإىل �سراع عنيف بني امل�سلمني والهندو�س انتهى باالنف�سال 

يف دولتني.

 اأما غريتز فلم تكن عالقته باآ�سيا ال�سرقية وحركاتها النف�سالية عالقة عابرة، 
فقد اأقام هناك �سنوات طويلة واختار اإندوني�سيا حتديًدا لأنها احلالة الأ�سعب، وعليها 
دارت اأعماله الرئي�سة. وقد قرر –بدوره- اأن يخترب نظرياته يف بيئة اأخرى، فق�سد 
طريفة  مقارنة  ت�سمن  الذي  االإ�سالم«)4(  »مراقبة  امل�سهور  كتابه  وكتب  املغرب 
�سكانية  تركيبة  يت�سمنان  �سا�سعان  اإ�سالميان  بلدان  وكالهما  املغرب،  وبني  بينها 
معقدة. لكن املغرب على عك�س اإندوني�سيا عرف منذ القدم ظاهرة ال�سلطة 
املثقفون  كان  عندما  اخلم�سينيات،  ويف  طويلة.  ملكّية  تربة  وراكم  ال�سيا�سية، 
يظنون اأن النظام املغربي �سيتخل�ص �سيًئا ف�سيًئا من تقاليده امللكية، وي�سبح نظاًما 
�سيا�سًيا اأكث حداثة، توج�س غريتز من اأن املغرب لن ينجح يف املحافظة على 
اأي تدعيم النظام التقليدي،  اإذا ما �سلك الطريق العك�سية،  متا�سكه اإال 
املحافظة  من  يتمكن  لن  فبدونه  النظام،  هذا  داخل  من  البلد  وحتديث 

(4) Geertz (Clifford), Islam Observed. Religious Development in Morocco and Indonesia, Chicago, University of 
Chicago, 1968.
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على التما�سك واالن�سجام.)5( ورمبا تبدو لنا هذه الفكرة ب�سيطة وبديهية اليوم، 
لكن عبقرية غريتز تتمثل يف اأنه تفطن لها منذ اخلم�سينيات من القرن املا�سي، ويف 

العهد الذي كانت فيه الأفكار المهورية وال�سرتاكية هي الطاغية.

هذ� �لتقليد �ل�صيا�صي هو �لذي كان ينق�ض �إندوني�صيا، ذلك ومل يجروؤ غريتز 
على تقدمي اأي توقع ب�ساأن م�ستقبلها، وظل يتابع تطوراته بدقة الباحث الأنثوبولوجي 
�إلى �لأمور من تت ل من فوق. كيف �صيتقبل �ملجتمع �لريفي �لب�صيط  �لذي ينظر 
احلزب  وتاأ�سي�ص  الكاريزمية،   )1(70-1(01( �سوكارنو  وزعامة  ال�ستقالل  حدث 
الوطني واإقامة النظم ال�سيا�سية احلديثة، وحتديد الهوية االإندوني�سية التي 
ال وجود لها يف احلقيقة، وامل�ساركة يف اإن�ساء حركة عدم النحياز وحتديد موقع 
و�إحباط  �سنة 55)1،  برملانية  انتخابات  اأول  وتنظيم  الباردة،  اإندوني�سيا يف احلرب 
اإلى  الو�سول  فمنعهم من  ال�سيوعيون؛  به  قام  الذي  �سنة 65)1  الع�سكري  النقالب 
م�ساغل ماليني من  البعد عن  كل  بعيدة  كانت  »الفوقية«  الأحداث  كل هذه  احلكم. 
وخمتلفة،  كثرية  لغات  ويتحدثون  منف�سلة  جزر  على  موزعني  يعي�سون  الأ�سخا�ص 
وميار�سون طقو�ًسا ل هي اإ�سالمية بحتة ول هندو�سية ول بوذية، ولكنها متداخلة بكل 

هذه املرجعيات الدينية.

اأن  اكت�سافها  ال�ستعمار؛  من  حديًثا  املتحررة  للبلدان  الأكرب  ال�سدمة  كانت 
م�ساكلها لن حتّل بالتحرر منه، رمبا لأنها �سابقة عليه. بل رمبا اأ�سبحت هذه البلدان 
واليابانيني  والإجنليز  للهولنديني  ال�ستعمارية  فال�سيا�سات  ال�ستعمار.  بفعل  حقيقة 
اليوم  ندعوها  التي  البلدان  حدود  كبري-  حد  -اإلى  �سطرت  التي  هي  والأمريكان 
و�سعية ما بعد اال�ستعمار جعلت  اإندوني�سيا وماليزيا و�سنغافورة وغريها. لكن 
األفوها  التي  القدمية  اأنظمتهم  اإىل  العودة  االأهايل  على  امل�ستحيل  من 
اأمرهم على مدى مئات ال�سنني، وبات ع�سرًيا االنتقال من  وا�ستقر عليها 
تلك النظم اإىل ال�سكل احلديث للدولة الوطنية املركزية القائمة على 

دار  باقادر  اأحمد  بكر  اأبو  ترجمة:  واإندوني�سيا،  املغرب  الديني يف  التطور  الأنا�سة،  نظر  وجهة  الإ�سالم من  كليفورد غريتز،  انظر:   )5(
املنتخب العربي، بريوت، 1993. 
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مبداأي امل�ساواة واملواطنة. ل بّد من فرتة طويلة ي�ستغرقها هذا التحول، ول بد 
غياب  ب�سبب  ومتقلبة  متغرية  اأيديولوجيا  الفرتة،  هذه  يف  الأيديولوجيا  �سيادة  من 
لهم  توفر  كانت  التي  والعرقية،  الدينية  القدمية،  الولءات  اإلى  واحلنني  ال�ستقرار 

�سعور ال�سكينة.

 وعليه، فاإن كل ما �سين�ساأ يف هذه الفرتة لن يكون نظريات �سيا�سية باملعنى 
�حلديث، ول تقاليد عرقية ودينية باملعنى �لأ�صيل، بل هي متثالت تّدعي �أنها قادرة 
على تف�سري الواقع وتوجيهه. من اخلطاأ –مثاًل- اأن نتحدث يف اإندوني�سيا عن 
�سراع بني الدين والدولة باملعنى الذي عرف يف اأوروبا. فاأوروبا قد �سهدت 
�صر�ًعا بني كني�صة و��صحة �ملعامل متثل ح�صرًيا �لدين، ودولة و��صحة �ملعامل تطورت 
من احلكم امللكي املطلق اإلى مبداأ �سيادة ال�سعب. اأما يف اإندوني�سيا، فلم توجد 
ومل  اال�ستقالل،  مع  حدث  ميالدها  اأن  اأو  للكلمة  احلديث  باملعنى  دولة 
كما  التمثيلية،  ووا�سح  املعامل  وا�سح  واحد  �سكل  يف  دين  ا  اأي�سً يوجد 
هو ال�ساأن مع الكني�سة االأوروبية، الدين هنا متلون باالختالف العرقي 
متوزعة  ب�سرية  جمموعة  األف  من  اأكرث  يف  املحلية،  والتقاليد  واللغوي 

على جزر منعزلة بع�سها عن بع�س.

من  قرن  ن�صف  من  �أكث  بعد  �إندوني�صيا  �إلى  �ليوم  نظرنا  فاإذ�  ذلك،  ومع   
الكتابات والدرا�سات التي اأعدها غريتز ب�ساأنها، لن ن�سعر باحلرية نف�سها، واإن كنا 
ن�سلم باأّن كل ما قاله غريتز له مربراته وم�ستنداته، واأنه ي�ساعدنا على فهم اأف�سل 
لعمق الإ�سكالية املطروحة. ويف املح�سلة، ل�سنا متاأكدين اليوم من اأن اإندوني�سيا اأقل 

ا�ستقراًرا من املغرب ول من الهند القريبة، ول من اأي بلد اآخر يف املنطقة. 

واقت�ساًدا  مركزية  و�سلطة  دولة  تبني  اأن  يف  جنحت  اأنها  النهاية  يف  ويبدو 
املنطقة.  بلدان  كل  يف  ال�ساأن  هو  كما  تعمل  عمومية  ومرافق  احلديث،  باملعنى 
�لنظام �ملعروف  �لدينية عرب  �مل�صاألة  �أن جتد طريقة ل�صبط  �إندوني�صيا  و��صتطاعت 
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-اإلى  خل�سها  ملي  اإ�سالم  اإر�ساء  عرب  ثم   ،)Pancasila( »بانت�صا�صيال«)6(  ب��� 
حد كبري- من مغبة الوقوع حتت الإخوان امل�سلمني، والت�سيع التثويري، والهندو�سية 

القومية، بالرغم من اأنها جاورت كل هذه التاهات وتعر�ست لاذبيتها.

ثانيًا: المراجعات المؤلمة وقضية الشرعية

بعالقة  يتعلق  مو�سوع  يف  والأنثوبولوجيا  اإندوني�سيا  عن  احلديث  هذا  ملاذا 
الدولة بالولءات الأخرى؟

�لباحث، بل كانت قر�ءة  �أ�صا�صًيا ف �هتمامات  �إندوني�صيا مو�صوًعا   مل متّثل 
يف  ونظريته  غريتز  كتابات  من  اأكث  البنيوية  الأنثوبولوجيا  يف  ونظريته  �سرتو�ص 
الأنثوبولوجيا الثقافية اأو التاأويلية. وعليه، فاإن الأنثوبولوجيا ل تفد هذا التحليل 
كثرًيا يف فهم مو�سوع الدولة. ف�سرتو�ص ظل يبحث يف فكر »املتوح�سني« )والأولى اأن 
ترتجم الربيني: La pensée sauvage( الذي يعني لديه الفكر الذي كان ي�سّمى 
ا يف الطبيعة الإن�سانية التي يفرت�ص �سرتو�ص اأنها واحدة.  قبله الفكر البدائي، واأي�سً

متثل �إندوني�صيا حالة ق�صوى، لكنها مع ذلك حالة �أمنوذجية ومتكررة ل تختلف 
ا يف  نوعًيا عن كل البلدان الإ�سالمية الأخرى وعلى راأ�سها البلدان العربية، ورمبا اأي�سً
كل البلدان التي كان يطلق عليها يف ال�ستينيات بلدان العال الثالث. وما ي�سح ب�ساأنها 

ي�صح على �لآخرين، ويتطلب ذلك �لإقر�ر بجموعة من �لفت��صات:

 اأواًل: ال�ستعمار لي�ص �سبب ماآ�سي املجتمعات العربية، قد يكون عّطل تطورها 
باأكث  التطور  هذا  يح�سل  اأن  على  ا  اأي�سً �ساعد  قد  اأخرى  من جهة  لكنه  الطبيعي، 
�أخذنا  و�إذ�  �أن هذه �ملجتمعات كانت �صتتطور ذ�تًيا،  �إذ� �فت�صنا  �أنه  �صرعة. ذلك 
كان  الذاتي  التطور  هذا  فاإن  ال�سائدة،  الذهنية  على  املحافظة  غلبة  العتبار  بعني 
�صياأخذ وقًتا طوياًل جًد�. لذلك ال ميكن الأحد اأن يحكم بطريقة واثقة على 

)6( بانت�سا�سيال )Pancasila( هي الفل�سفة التي و�سعها �سوكارنو �سنة 1945 لتكون م�ستندا للدولة الإندوني�سية ود�ستورها، وتقوم على 
مبادئ خم�صة: �لإميان باإله و�حد، وبالقومية �لإندوني�صية، وبالدميقر�طية على �لنمط �لإندوني�صي، وبالعد�لة �لجتماعية، وبالأن�صنة.
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اأمر واقع قد ح�سل وانتهى ول  اال�ستعمار هل كان خرًيا اأم �سًرا. وعلى كل فهو 
تعليق  موا�سلة  اأولى  باب  ومن  عليه،  اخليبات  لتعليق  �سماعة  ا�ستعماله  من  فائدة 
داخلية  اأ�سباب  عن  والتغا�سي  حالًيا،  العوملة  مثل  اخلارجية  العوامل  على  اخليبات 
م�سكلة  مثاًل  الديني  فالت�سدد  لها.  حلول  عن  والبحث  بها  العرتاف  ينبغي  وعميقة 
الدولية  والقوى  بالأم�ص  ال�سيا�سات ال�ستعمارية  اأفادت منه  داخلية قدمية وعميقة، 
نع ملًيا ولن  اليوم لتمرير م�سروعاتها وحتقيق م�ساحلها، لكنها ل ت�سنعه، لقد �سُ

يحل باإدانة ا�ستعمالته اخلارجية بل باجتثاث جذوره من الداخل.

لتنظيم  ناجحة  اأخرى  جتربة  حديًثا  الب�سرية  تقدم  مل  ثانًيا:   
الدولة غري اأمنوذج الدولة الوطنية القائمة على حدود معلومة، و�سعب 
مدد بالولدة اأو التجني�ص ولي�ص بالدين اأو املذهب، وقوانني مدنية جامعة ب�سرف 
كل التجارب االأخرى اآلت  النظر عن الختالفات الدينية واملذهبية للمواطنني. 
الدولة  الوحدوية،  ال�سيوعية،  النازية،  )الفا�سية،  الذريع  الف�سل  اإىل 

الدينية(.

 ثالًثا: كل عنا�سر الدولة احلديثة هي حديثة: املواطنة لي�ست �سورة 
من مبداأ الأخوة الدينية الذي كان �سائًدا يف القدمي. واحلدود ظاهرة حديثة، اأما يف 
املا�سي فكان العال مفتوًحا وكانت احلدود تتحدد بالنتماء الديني، فيمكن لقادم من 
مكان بعيد �أن ميتلك �لأر��صي مبا�صرة عند قدومه لبلد م�صلم �آخر �إذ� كان م�صلًما، 
ملكية  نف�سه منوع من  املكان  اأًبا عن جّد يف  يعي�ص  الذي  البلد  ابن  اليهودي  بينما 

الأر�ص ب�سبب ديانته! 

وال�سعب مفهوم حديث يتحدد بوجود حدود جغرافية للبالد، ومبا اأن احلدود 
كانت غائبة فاإن مفهوم ال�سعب كان غائًبا، ولعل كلمة �سعب الواردة يف الآية: {َياأَيَُّها 
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعلمَْنُكممْ �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوامْ} )احلجرات: )1(  َنُكم مِّ ا َخَلقمْ ا�ُص اإِنَّ النَّ
تعني �لبطون �أي مموعات من �لقبائل، ول تعني ما نطلق عليه �ليوم »�صعبًا« با �أنه 
تنظيم يتجاوز القبيلة وفروعها وجموعها. ويف املا�سي، كانت ال�سريعة تدير العالقات 
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اأما  ذلك،  وغري  و�صر�ء  وبيع  وطالق  زو�ج  من  �لعامة،  �ليومية  و�ملعامالت  �لفردية 
الق�سايا املعّقدة فتدار مبقت�سى قرارات يتخذها احلكام ح�سب تقديرهم 
للم�سلحة، وتتخذ بطريقة فردية ولكن مبراعاة التجربة املرتاكمة يف احلكم. اأما 
القانون املدين فلي�ص هذا ول ذاك، فهو ي�سبه الأول من جهة كونه قائًما على �سرعية 
مطلقة ولي�ص على اإرادة حاكم فرد، وي�سبه الثاين من جهة ارتباطه بامل�سلحة لكنها 

ل حتدد هنا بقرار فردي ول حتى بالوراثة.

 رابًعا: الدين الذي يواجه الدولة لي�س ديًنا بل اأيديولوجيا ن�ساأت 
نتيجة انهيار التنظيمات التقليدية وتغري طرق العي�ص، وهي تعك�ص م�سالح امل�ستفيدين 
منها وا�سرتاتيجياتهم لال�ستحواذ على ال�سلطة واملال اأو الحتفاظ بهما، فهو �سيا�سة 
مت�سرتة بالدين. واأف�سل طريقة الحرتام الدين و�سمان قد�سيته ف�سله 
�سمائر  يف  حًرا  وتركه  اخلارج،  من  اإجبارية  �سلطة  كل  وعن  ال�سيا�سة  عن 

املوؤمنني والعرتاف باإمكانية تعدده، اإذا ما تعددت التقاليد لدى هوؤلء املوؤمنني.

ال�سلطة  املعار�سة وعلى  الدين على حركات  ت�سيي�ص  ين�سحب عدم  خام�ًسا:   
احلاكمة يف الآن ذاته، فال�سلطة ينبغي اأن ت�ستمد �سرعيتها من العمل على امل�سلحة 
خمتلفة،  وخدمات  واقت�ساد  اأمن  من  ملواطنيها  املدنية  املكا�سب  وحتقيق  العامة، 
وهي ترعى الدين من باب رعاية م�ستلزمات مواطنيها، ل من باب حت�سيل 
امل�سروعية من الدين بدل حت�سيلها من املواطنني. واإذا ما تعددت اأديان املواطنني 

فهي ترعاها كلها مبقت�سى امل�ساواة بينهم.

 �ساد�ًسا: بني الدولة كما هي يف التاريخ القدمي، والدولة يف الو�سع احلديث، 
لذلك  ور�ثًة،  �حلاكمة  �لأ�صرة  بعنى  �لقدمي  ف  تطلق  كانت  �لدولة  نوعية.  فو�رق 
لكلمة  املقابل  فهي  اإلخ.  والأيوبية...  والفاطمية،  والعبا�سية،  الأموية،  الدولة  يقال: 
املفهوم  الدولة يف   .)Etat/ State( ولي�ص  )Dynastie/ Dynasty( ال�ساللة
والن�سو�س  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  على  تقوم  اعتبارية  هيئة  احلديث 
وال  مبرجعيتها،  املعرتف  االإدارية  واالإجراءات  املرجعية  القانونية 
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دولة  يحكم  نظاًما  فاإن  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى  جمموعات.  اأو  باأ�سخا�س  ترتبط 
اأن يعد وريًثا لبغداد اخلالفة، ول نظاًما  العراق اليوم، ل ميكن ب�سكل من الأ�سكال 

يحكم �سوريا امتداًدا للحكم العربي لالأمويني. 

العربية  البلدان  واقع  من  اأو  اإندوني�سيا  واقع  من  املبادئ  هذه  ن�ستمّد  اأن 
والإ�سالمية الأخرى، فاإن الأمرين �سّيان. فالعال الإ�سالمي يبدو منق�سًما اإلى جزاأين. 
وبنغالدي�ص،  بروناي  و�سلطة  وماليزيا  اإندوني�سيا  ي�سم  الذي  اآ�سيوي  ال�سرق  الزء 
باملعنى  بعيد  �أنه فعاًل  �لأول ف ذلك  و�ل�صبب  �لكثري.  بعيًد� ل يعرف عنه  يبدو  وهو 
كثرًيا  تاأثر  قد  هناك  االإ�سالم  اأن  هو  ثاٍن  �سبب  يوجد  لكن  الغرايف. 
والبوذية،  والتاوية  الهندو�سية  املجاورة  وباالأديان  املحلية،  بالتقاليد 
لذلك يبدو اإ�سالًما غريًبا نوًعا ما عن االإ�سالم النمطي واملرجعي ال�سائد 
يف البالد العربية. كما �أن مموعة �لبلد�ن �لإ�صالمية ف �صرق �آ�صيا ت�صم �أقليات 
يف  والعادات  الأديان  بني  التداخل  يف  قدمي  تقليد  وهناك  وزن.  ذات  م�سلمة  غري 
يعرفون  �لذين  هم  قليلون  لذلك  �صابًقا.  �لتعاي�ض  ح�صل  �أ�صا�صه  على  �ملنطقة  هذه 
-مثاًل- ما معنى بانتكا�صيال، تلك �لفكرة �لتي �بتدعها �صوكارنو لتمثل �ملبد�أ �لذي 
 )syncrétique( التاأليفية اإندوني�سيا، وهي فكره م�ستوحاة من احلالة  تقوم عليه 
يف  يفتحه  قد  مبا  للدولة،  ديانة  الإ�سالم  �سوكارنو  يحّل  اأن  فبدل  للمنطقة.  املميزة 
اأعلن عن مبداأ االإميان باالإله الواحد دون  �لأعر�ق و�لأديان،  متمع متعدد 
حتديده، با ي�صمح للجميع بقبوله. وبدل ربط �لأمة بالدين �أو �للغة �أو حتى بتاريخ 
قدمي م�سرتك، وهو ما يبدو م�ستحياًل يف احلالة الإندوني�سية، فقد فر�س تعريف 
االأمة باأنها كتلة ب�سرية جتمعها وحدة امل�سري، اأي اإنها حددت مب�ستقبلها ل 
مبا�سيها. وبدل مورة الدولة حول عرق خم�سو�ص، طرح �سوكارنو فكرة »الإن�سانية 
�لعادلة و�ملتح�صرة« لتكون تو�صيًفا عاًما ومفتوًحا ل�صعب �إندوني�صيا، وهكذ� دو�ليك. 
فهذه الفل�سفة التي و�سعت لتكون فل�سفة ال�ستقالل وت�سكل الدولة، ما زالت اإلى اليوم 
معتمدة يف الد�ستور الإندوني�سي، هذا الد�ستور الذي و�سع �سنة 45)1 ومت تعديله عدة 

مرات اآخرها �سنة 2002.
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اأما الق�سم االآخر من العامل االإ�سالمي، فهو املمتد من باك�ستان اإىل 
املغرب االأق�سى. ويف هذا الق�سم ن�ساأت الدولة مرتبطة ارتباًطا �سريحًا 
بالدين، واحتوت كل د�ساتري هذه الدول، با�ستثناء تركيا، على بند ين�س 
اأوحد  م�سدًرا  ال�سريعة  اعتبار  بع�سها  واأ�ساف  الدولة،  دين  االإ�سالم  اأن  على 
للت�سريع، اأو م�سدًرا اأول، اأو م�سدًرا من م�سادر الت�سريع. ويف داخل هذه املجموعة 
�ل�صخمة من �لتجارب �ل�صيا�صية، ميكن �أن منيز مموعات فرعية لها خ�صو�صياتها.

مفهوم  �أن  بيد  ديني،  �أ�صا�ض  على  �لأ�صل  ف  ن�صاأت  فرعية  مموعة  هناك   
�ل�صيا�صي كان مفهوًما تقليدًيا لأنه كان ي�صتبطن �إخر�ج مالت حيوية مثل �لتعليم 
�ل�صيا�صة وت�صنيفها ف �ملجال  �لعام و�لأعمال �خلريية من مال  �ل�صلوك  ومر�قبة 

الديني. 

الواقع اأن هذه نظرة قدمية �سادت يف كل العال الإ�سالمي وحتى يف اأوروبا. كان 
التعليم –مثاًل- ف �لقدمي من م�صمولت رجال �لدين، لذلك يفت�ض �أن يتجه �لتطور 
�ل�صالحيات  وكذلك  �لدولة،  �إلى �صالحيات  �لتعليم  باجتاه تويل  للدولة  �لطبيعي 
الأخرى مثل الأعمال اخلريية التي يطلق عليها يف الدول احلديثة ال�سوؤون الجتماعية، 
قيام  م�سار  اإلخ. ويف  لالآداب...  ولي�ص  للقانون  يخ�سع  الذي  العام  ال�سلوك  ومراقبة 
دولة باك�ستان �سنة 47)1. فعلى عك�ص اإندوني�سيا التي ن�ساأت �سنتني قبل هذا التاريخ، 
ل ت�سع باك�ستان اإلى تو�سيع هوية الدولة، بل بالعك�ص �سيقتها لتكون »اإ�سالمية«. وقد 
�صتو�ض  ليفي  كلود  �أطلقها  �لتي  �ملفاجئة  �لعدو�نية  �ل�صحنة  تلك  �إلى  �صابًقا  �أ�صرنا 
�أنه ز�ر �ملنطقة وهي مثقلة باأ�صاة  �صد �لإ�صالم ف كتابه »مد�ريات حزينة«. ذلك 
ديانة  وهي  الهندو�سية،  اأن  العمق  يف  �سدمه  ما  كان  ورمبا  الباك�ستاين.  النف�سال 
لكن  اأقلية.  وهم  امل�سلمني  باأن تخ�سع حلكم  قرون طويلة  قبلت على مدى  الأغلبية، 
عندما طرحت ق�سية ال�ستقالل وبناء الدولة الوطنية انق�سمت احلركة ال�ستقاللية 
اإ�سالمية؛  اإلى ق�سمني، وقرر الزء امل�سلم منها النف�سال واملطالبة بدولة  الهندية 
لأنه اأدرك اأن الدولة املدنية احلديثة �ستوؤدي اإلى حكم الأغلبية، والأغلبية هندو�سية. 
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وعلى عك�ص غريتز، ل تكن هذه املنطقة اأ�سا�سية لدى �سرتو�ص، ول يكلف نف�سه 
التعمق يف م�سريها لكنه احتفظ من اإقامته الق�سرية فيها ب�سعور قوي بالحرتا�ص 
من �لإ�صالم. ولئن دفعته �ل�صهرة �لتي نالها بعد ذلك �إلى �لناأي بنف�صه عن �ملو�قف 
ال�سيا�سية، فاإنه يف املرات القليلة التي عرب فيها عن راأيه يف وجود هجرة 
من  يتوج�ص  ظل  فقد  قا�سًيا،  موقفه  كان  اأوروبا  باجتاه  مكثفة  اإ�سالمية 
الأوروبي  املجتمع  يف  بالقوة  يوًما  �سعروا  ما  اإذا  اأوروبا  اإلى  املهاجرين  امل�سلمني  اأن 
ف�سي�سعون اإلى فر�ص اآرائهم الدينية عليه، اإن ل يكن حتقيق نوع من النف�سال عنه. 
ويف احلقيقة، فاإن ماأخذ �سرتو�ص على الإ�سالم هو نف�سه املاأخذ الذي كان يعلنه �سد 
اإل بو�سع املهيمن،  اأن كليهما )الإ�سالم والغرب( ل ير�سى  الغربية، وهي  ح�سارته 
ومن هنا كتب جملته ال�سهرية يف »مداريات حزينة«: اإن ال�سالم هو الغرب يف �سرق 
الأكيد  ومن  العال.  بقية  الغرب يف  يت�سرف  مثلما  هناك  يت�سرف  اأنه  يعني  اآ�سيا. 
�إلى  �ملتجم  و�لتاريخ«  »�لعرق  بعنو�ن  �ملن�صور  ذلك  �صتو�ض  ن�صو�ض  �أ�صهر  من  �أن 
لغات كثرية)7(، وقد كتبه بدعوة من منظمة »يون�سكو« و�سمن �سل�سلة من الدرا�سات 
يف  اإل  الإ�سالم  ذكر  وتفادى  التعددية،  مبداأ  عن  فيه  ودافع  العن�سرية،  مو�سوع  يف 
عليه  طرحته  الذي  ال�سوؤال  يف  التفكري  وا�سل  لكنه  اإيجابية.  وبطريقه  واحدة  جملة 
ا ثانًيا ميثل امتداًدا لالأول عنوانه »الثقافة والتاريخ«، عاد  منظمة يون�سكو وكتب ن�سً
والإ�سالم( ودافع عن  الغرب  التي ميثلها  التو�سعية )مثل  ال�سيا�سات  نقد  اإلى  فيه 
التي  املكثفة  الهجرة  �سد  الدول  تتخذها  حمائية  �سيا�سات  م�سروعية 
تهدد ثقافتها االأ�سلية، مبا جعل موقفه يقرتب من موقف اأق�سى اليمني املعادي 

للهجرة الإ�سالمية، وف�سلت اليون�سكو تاهل هذا الن�ص الثاين فلم يحظ بال�سهرة.

ل يطرح اأحد يف العال الإ�سالمي ق�سية انف�سال باك�ستان عن الهند ب�سكل 
�سلبي، بل بالعك�ص. كان هناك اإجماع على الرتحيب بهذا احلدث، ل �سيما اأنه تزامن 
الذي  فل�سطني  تق�سيم  وقرار  الإ�سالمية من جهة،  البلدان  العديد من  ا�ستقالل  مع 
اتخذته الأمم املتحدة اآخر �سنة 47)1. لقد بدت ن�ساأة باك�ستان من �سنف ا�ستقالل 

(7) Lévi- Strauss (Claude), Race et histoire, UNESCO, 1952.

ترجمة عربية: العرق والتاريخ، ترجمة: �سليم احلداد، بريوت، املوؤ�س�سة الامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 1988. 
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اإعادة التفكري يف املو�سوع بربودة اأع�ساب وبعيًدا  البلدان الإ�سالمية الأخرى. لكن 
عن �حلما�صة �لتي ميزت تلك �لفتة، ميكن �أن تك�صف عن جو�نب خمتلفة. فالنجاح 
يف ف�سل باك�ستان عن الهند ل ميكن اأن ي�سنف عماًل ا�ستقاللًيا؛ لأن معنى ال�ستقالل 
الهندو�ص،  ولي�ص  بريطانيا  هو  امل�ستعمر  فاإن  احلالة  هذه  ويف  امل�ستعمر،  طرد  هو 
وال�ستقالل عنهم لي�ص ا�ستقالًل بل انف�سال عرقي، مع اأن الهندو�ص قبلوا على مدار 

قرون يف ال�سابق اأن يكونوا اأغلبية حتت حكم الأقلية امل�سلمة. 

اتهت باك�ستان -بدورها- ومنذ البداية اإلى تاوز و�سعية املن�ساأ بدعم الدولة 
على ح�ساب مرجعيتها الدينية. ورمبا �سعوًرا منها بالطابع املعقد لهذه العملية، ن�سرت 
ال�سلطات الباك�ستانية طالًبا يف العال من كل املفكرين امل�سلمني، لتقدمي مقرتحاتهم 
ا  اأ�سخا�سً يكونوا  اآنذاك ل  باك�ستان  اأن حّكام  »الإ�سالمي«، مع  حول �سوغ د�ستورها 
متع�سبني، ول يكن علي جناح اأو علي بوتو باأكث تديًنا من �سوكارنو. لكن بالتاأكيد، 
ميثل قيام بلد اإ�سالمي كبري على مبداأ النف�سال والتميز الديني، م�ساًفا اإليه هذه 
الفكرة الغريبة بتدويل عملية و�سع د�ستوره، النقي�ص ملا ح�سل يف اإندوني�سيا، حيث 
الفل�سفة التي قام عليها د�ستورها فل�سفة اإندوني�سية خال�سة. ومن هنا فتح كلو�سرت اآخر 
يف الزء الثاين من العال الإ�سالمي امتدت عدواه اإلى كل اأرجائه ثم اإلى العال كله، 
و�رتبطت بتلك �ملجموعة �ل�صغرية �لتي ظلت حري�صة على �لتطبيق �حلرف لأ�صلمة 
الذي   )1(7(-1(0(( املودودي  الأعلى  اأبي  والأخطر  الأكرب  ومبنّظرها  باك�ستان، 
انت�سرت معه املفاهيم الأكث تدمرًيا للدولة الوطنية: الماعة الإ�سالمية، احلاكمية، 
و�لاهلية. ومع �أن �ملودودي ق�صى كل حياته يحّث �صباب �مل�صلمني على �لنخر�ط ف 
الهاد لإقامة دولة الإ�سالم وماربة الغرب الكافر، فقد اأر�سل ابنه ليدر�ص الطب 
اآخر  بال�سرطان يف  نف�سه  هو  اأ�سيب  وعندما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويقيم يف 
حياته �سافر للمعالة. لكن ل الق�سة احلقيقية لن�ساأة باك�ستان ول ال�سرية احلقيقية 
للمودودي هي التي ا�ستهوت ال�سباب، بل اأفكار احلاكمية وقد اأعاد �سوغها يف اأ�سلوب 
جذاب الناقد الأدبي امل�سري �سيد قطب املتحول اإلى »الإخوان امل�سلمني«. ومع هذه 
اإلى الكلو�سرت الثالث وهو الأ�سخم  ال�سياغة الأدبية لأفكار تكفريية خطرية، ن�سل 
�نت�صاًر�، وقد بد�أت جذوره متتد منذ ن�صاأة جماعة »�لإخو�ن �مل�صلمني« �صنه  و�لأكث 
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)2)1 لتكون عن�سر اإ�سعاف وتق�سيم للحركة الوطنية امل�سرية التي قامت �سنة )1)1 
على مبد�أ عدم �لتمييز بني �مل�صلمني و�لأقباط. وقد �عتف موؤ�ص�ض �لماعة باأنه تلقى 
متوياًل من �ل�صركة �لربيطانية بالإ�صماعيلية، »قناة �ل�صوي�ض«، لتاأ�صي�ض تنظيمه، وما 
خفي كان اأعظم. ول حاجة هنا لال�ستغراق يف احلديث عن ن�ساأة الإخوان وتو�سعهم 
اأهمية احلدث  اأ�سبحت معروفة على نطاق وا�سع. لكن  العال كله، فهذه م�سائل  يف 
تتمثل ف �أن هذ� �لكلو�صت بقي مفتوًحا �إلى �ليوم كما �صهدت على ذلك وقائع ما دعي 

بالربيع العربي اأو الثورات العربية.

 يف املح�سلة، اإذا نظرنا اإلى امل�ساألة على مدى زمني طويل فاإن الكلو�سرتات 
اليوم  يدعى  ما  اأو  الإخوانية  موره  واحد  م�سروع  يف  ان�سهرت  قد  ذكرناها  التي 
�إلى  ولكن  ن�صاأتها  �لوطنية، ل فقط ف  للدولة  تهديد  �أكرب  �ل�صيا�صي، كان  بالإ�صالم 
اليوم. لقد اأطاحت الثورات العربية بالعديد من الدول التي كانت، للحقيقة، متهاوية 
الدول  اأكث  من  دولتان  ترجّت  اأن  الغريب  لكن  واليمن.  وليبيا  �سوريا  وهي:  بطبعها 
الوطنية احلديثة ا�ستقراًرا يف املنطقة وهما: م�سر وتون�ص. وقد اأنقذ الي�ص امل�سري 
بلده من امل�سري الذي كان ميكن اأن يجعل م�سر اليوم يف و�سع �سبيه ب�سوريا، بينما 

توا�سل تون�ص بعناء كبري ماولة التخل�ص النهائي من هذا الكابو�ص.

اأمام  ا�ستقراًرا  الدول  اأكرث  من  دولتان  ترجّت  اأن  فعاًل  غريًبا  كان 
احلاكم  النظام  عن  ال  الدولة  عن  )نتحدث  ال�سيا�سي  االإ�سالم  حتدي 
فيها(. ففي حالة م�سر، ي�ستمد اال�ستقرار جذوره من االن�سهار القدمي 
جًدا بني مكونيها االإ�سالمي وامل�سيحي، حيث اإن امل�سيحية امل�سرية كانت 
بل  غازية  ديانة  اأنه  على  االإ�سالم  ت�ستقبل  ومل  االإ�سالم  قبل  م�سطهده 
حمررة. ولو اأن ال�سدفة جعلت ليفي �سرتو�س يزور م�سر بدل الهند لرمبا 

تغريت نظرته لالإ�سالم.

نوؤمن  اأننا  بحكم  عنه،  احلديث  تفادي  عادة  يقع  ا  اأي�سً اآخر  عن�سر  هناك   
بالدولة املدنية، وباأن الي�ص ينبغي اأن يكون خارج ال�سلطة، وهذا �سحيح ول جدال 



محمد الحّداد

133 المسبــار

فيه من منظور الدولة احلديثة، لكنه ل مينع من اعتبار اأهمية دور الي�ص يف ن�ساأة 
ا، اإذ ينبغي التذكري باأن م�سر  الفكرة الوطنية، وهذا ما ح�سل يف م�سر خ�سو�سً
احلديثة بنيت يف عهد حممد علي با�سا )05)1-)4)1( الذي كان قائًدا حربًيا 
وعا�ض كذلك طول حياته. و�إن �لثورة �مل�صرية �لتي ولدت ف رحمها �لروح �لقومية 
م�سري.  �سابط  وهو   )1841-1911( عرابي  اأحمد  فجرها  قد  كان  امل�سرية 
ا ال�سباط االأحرار.  1952 وقد قادها اأي�سً ثم تلتها الثورة امل�سرية ل�سنة 
�لوطنية،  �لدولة  وكاأنه م�صاف على  فلذلك ل ميكن �حلديث عن �لي�ض ف م�صر 
مثلما هو ال�ساأن يف تون�ص -مثاًل- التي ن�ساأ فيها الي�ص بقرار �سيا�سي بعد ال�ستقالل 

على غرار كل الإدارات وامل�سالح الأخرى للدولة.

اأربع  اأنه متكون من  امل�سري احلديث على  التاريخ  اإلى  اليوم  ننظر  اأن  ميكن 
مراحل اأ�سا�سية: املرحلة االأوىل: هي التي ارتبطت مبحمد علي، وهي املرحلة التي 
نعتربها �ليوم مرحلة ن�صاأة �لدولة �لقومية، لكنها مل تكن كذلك ف ذهن موؤ�ص�صها، 
�سنة  لندن  مبعاهدة  انتهت  وقد  وال�سام،  ال�سودان  باتاه  التو�سع  ماولته  بدليل 
مثاًل  �خليار  ذلك  وكان  �لعميق،  �لتحديث  فر�صة  م�صر  على  فّوتت  �لتي   ،)((1(40
بارًزا على تغلب نزوة العنف على ا�سرتاتيجية الإ�سالح. ثم املرحلة الثانية: متتد 
بني  الامع  كان  حيث  زغلول،  �سعد  مع  بال�ستقالل  املطالبة  اإلى  عرابي  ثورة  من 
اأ�سر عرابي على ع�سيان اخلليفة  ا. فقد  اأنهما حمال تطلًعا وطنًيا خال�سً الرجلني 
العثماين، ف�سدر قرار ر�سمي من الآ�ستانة بتكفريه لهذا ال�سبب. وطالب �سعد زغلول 
الذي  كامل  معا�سره م�سطفى  العثمانية، عك�ص  الإمرباطورية  منف�سلة عن  مب�سر 
ظل متفًظا بولئه العثماين. وقد ت�سدت اإجنلرتا للمحاولتني، مرة اأولى عندما 
تدخلت ع�سكرًيا يف م�سر �سنة 2))1، والثانية عندما دفعت لن�ساأة تنظيم »الإخوان 
لت�صقط  �أخرى،  جهة  من  �خلديوية  �لأ�صرة  ف�صاد  و�صجعت  جهة  من  �مل�صلمني«، 
اإلى  طريقها  يف  وهي  ترتدى،  وجعلتها  الواحدة«  امل�سرية  »الأمة  مقولة:  م�سداقية 

))( معاهدة لندن هي معاهدة بعنوان اتفاقية اإعادة ال�سالم اإلى بالد ال�سام، ُوّقعت يف 15 يوليو )متوز( 1840 بني الدولة العثمانية واأربع 
من  للحد  وذلك  �لعثمانية،  �لدولة  لدعم  �لنم�صاوية،  و�لإمرب�طورية  �ملتحدة  و�ململكة  وبرو�صيا  �لرو�صية  �لإمرب�طورية  هي  �أوروبية،  دول 

تو�سعات ممد علي با�سا حاكم م�سر على ح�ساب اأرا�سي الدولة العثمانية، والتي اأي�سا كانت �سببا يف تقلي�ص �سالحياته. 
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وم�صتنقع  و�لأقباط،  �مل�صلمني  بني  �لديني  �ل�صد�م  م�صتنقع  م�صتنقعني:  �لت�صكل، ف 
ال�سراع الطبقي بني الأر�ستقراطية الفا�سدة وال�سعب البائ�ص.

جتاوزو�  �لذين  �لأحر�ر  �ل�صباط  مرحلة  الثالثة:  املرحلة  تبداأ  بعدها   
ولأنها  الأولى،  من  ات�ساًعا  اأكث  طبًعا  وهي  العربية،  القومية  نحو  امل�سرية  القومية 

كذلك فقد فتحت م�صار�ت هيمنة �إقليمية كي تفر�ض نف�صها. 

يف  وبعثية  م�سر  يف  نا�سرية  قوميات،  اإلى  العربية  القومية  انق�سمت  عندما 
العراق و�سوريا، ثم انق�سمت بني بعثني متناحرين اأحدهما بالعراق والآخر يف �سوريا، 
لتقدم  منها  اأفادت  التي  الإ�سالمية،  لالأ�سولية  ثمينة  هدية  الوقائع  هذه  كل  ومثلت 
نف�سها البديل بال�سكل الذي عر�سه القر�ساوي يف كتاب �سادر يف ال�سبعينيات بعنوان 

»احلل الإ�سالمي فري�سة و�سرورة«. 

 2011 املرحلة الرابعة: فهي �ملرحلة �حلالية �لتي بد�أت ب�»ثورة« �صنة  اأما 
املرحلتني  بني  مزيج  اأنها  الظن  اإلى  الأقرب  لكن  بعد،  معاملها  ت�ستقر  ل  زالت  وما 
القومية  ت�ستمد معها �سرعيتها ل من مقولة غائمة مثل  الدولة  واأن  والثانية،  الأولى 
اإطعام  القدرة على  الذي مينح م�سر  التحديث  واقعيني:  العربية، بل من م�ستندين 
باملعنى  و»امل�سرية«  املعقولية،  باأكث ما ميكن من  �ساأنهم  واإدارة  �ساكن،  مليون  مئة 
اأي النتماء لهذا الف�ساء الغرايف املحدد امل�سمى م�سر، دون البحث عن  الواقعي 
انتماءات اأعلى منه. لكن يظل ال�سوؤال الذي ت�سعب الإجابة عنه يف الوقت احلا�سر: 
اإنه �سي�سمل الانب  اأم  هل التحديث �سيقت�سر على الانبني الإداري والقت�سادي 

الثقايف والديني اأي�سًا؟

ا   متثل تون�ض �لبلد �لثاين �لذي ميكن ت�صنيفه ف �ملجموعة ذ�تها، فهي �أي�صً
اإذ تعربت ب�سفة �سبه تامة على مدى القرون،  م�ستقرة من ناحية بنيتها ال�سكانية، 
ولي�ض معنى ذلك �أن �لعرب فيها �أغلبية، بل �إن �أغلبية �لرببر فيها قد تعربو�. وعليه، 
ل يعد هناك تقابل حاّد بني النتماء الرببري والنتماء العربي. اأما يف املجال الديني 
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اأفريقيا،  �سمال  يف  العرب  من  لالإ�سالم  حما�سة  الأكث  تاريخًيا  كانوا  الرببر  فاإن 
�صيا�صة هي  بورقيبة  �صلك  وقد  �لديني.  �ملجال  تقابل حاد ف  ا  �أي�صً يوجد  ل  ولذلك 
الأكث علمانية بني البلدان العربية والأقرب ل�سيا�سة اأتاتورك يف تركيا، لكن ينبغي 
واأن بورقيبة  اأبًدا علمانية مثل تركيا،  اأن تون�س مل تكن  التاأكيد بقوة 
االإدارة  طريقة  يف  عنه  خمتلًفا  كان  بل  اأتاتورك،  خطى  يتبع  يكن  مل 
الدينية للدولة، ولي�س هنا جمال للتو�سع يف هذا املو�سوع. لكن ال�سوؤال 
2010 هو: كيف  الذي ظل قائًما منذ قيام »الثورة« التون�سية اآخر �سنة 
فيه  النخبة  وكانت  علماين،  منزع  ذات  �سيا�سة  اإال  يعرف  مل  لبلد  ميكن 
براثن  يف  ال�سهولة  بهذه  ي�سقط  اأن  ميكن  كيف  كبري-  حد  -اإىل  معلمنة 

االإ�سالم ال�سيا�سي؟

التي  هي  الدولة  الي�ساريني:  لدى  املعتمد  الواب  هناك  ال�سوؤال  هذا  حول   
اأواًل  �سبب.  من  لأكث  مبتذل  جواب  هذا  الي�سار.  �سد  ال�سيا�سي  الإ�سالم  �سجعت 
حزب  كان  ول  علمانيني،  من  متكونة  تكن  ل  الدولة  ت�سرّي  كانت  التي  ال�سلطة  لأن 
ا من م�سلمني  اأي�سً اإدارة الدولة كانت متكونة  فاإن  بورقيبة علمانيًا، وبالتايل 
واالإ�سالمويني  الي�سار  مواجهة  يف  عليهم  اعتمدت  الذين  هم  حمافظني 
يف االآن ذاته. واخللط بني االإ�سالم املحافظ واالإ�سالم ال�سيا�سي هو اأحد 
اليوم غري قادرين على فهم  اإىل  الي�ساريني  التي جتعل  الكربى  الثغرات 

الظاهرة االإ�سالموية فهما �سحيًحا.

فرتة  ال�سيا�سي  والإ�سالم  الدولة  بني  للتحالف  املفرت�سة  الفرتة  لأن  ثانًيا:   
مدودة مرتبطة برئا�سة ممد مزايل احلكومة. ونعرف اليوم على وجه اليقني اأنه 
اإذ تولى  اأقام فعاًل حتالفا �سرًيا مع الغنو�سي، لكن هذا التحالف ل ي�ستمر طوياًل؛ 
مزايل رئا�سة الوزراء يف اأبريل )ني�سان( 0))1، وبداأت اأول ماكمة كربى لالتاه 
اكت�سفت  عندما   1((1 �سنه  اآخر  امل�سلمني(  لالإخوان  التون�سي  )الفرع  الإ�سالمي 
املخابرات التون�سية التنظيم ال�سري لالإخوان. ففرتة التحالف كانت ق�سرية ول ميكن 
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اأن نقي�سها على التحالف الذي ح�سل بني ال�سادات والإخوان لت�سفيه النا�سرية يف 
م�سر وقد انتهت باغتياله، بل اإن الي�سار يف تون�ص ل يكن بقوه النا�سرية يف م�سر كي 

حتتاج ال�سلطة لتحالفات من هذا النوع، كان انت�ساره مدودا ونخبويا.

اإذا  الثورة �سنة 2011 حتى  اإلى  وعليه فاإن الفرتة من ال�ستقالل �سنة 56)1 
حذفنا منها �سنتني اأو ثالثًا من التقارب بني الدولة والإخوان هي اأ�سا�ًسا فرتة ات�سمت 
باملنا�سلة امل�ستمرة �سد الإ�سالم ال�سيا�سي، منا�سلة ناعمة طوًرا وعنيفة طوًرا اآخر. 
ما يجعل �سوؤال: كيف ح�سل الأمر بهذا ال�سكل �سوؤاًل قائًما ول ميكن تف�سريه بطرق 
خمتزلة وتهوميية. ولل�سبب نف�سه، ل ميكن لأحد اأن يجزم اليوم باأن الإ�سالم ال�سيا�سي 

قد انتهى يف تون�ص بعد حدث 25 يوليو )متوز( 2021 ))(.

 ميكن اأن ناأخذ حزمة ثالثة من البلدان ت�سم العراق و�سوريا واليمن والزائر. 
امل�ستند  يوجد  ل  لكن  الوطنية،  الدولة  بداية  يف  مهم  دور  للجي�ص  كان  ا  اأي�سً هنا 
�لتاريخي للدولة �لوطنية و�حلد�ثة، وذلك ب�صبب �لدمار �لهائل �لذي �أحدثه �ل�صتعمار 
اإلى  اللتجاء  فتم  البلدان.  هذه  يف  الإجنليزي  اأو  الفرن�سي  ال�ستعمار  ثم  العثماين 
ف  �ملاأمون  بغد�د  وغائمة:  بعيدة  ب�صروعية  �لوطنية  �لدولة  تربط  قي�صرية  عملية 
العراق، واحلكم العربي الأموي لدى حكام �سوريا، ومقاومة ما�سيني�سا للرومان لدى 

حكام الزائر.

 من جهة اأخرى، مل يكن اجلي�س يف العراق و�سوريا يعك�سان الوحدة 
املت�سارعة،  الطوائف  القوى بني  يعك�سان موازين  كانا  ما  الوطنية بقدر 
وال�سرائح  الفئات  كل  فيه  ان�سهرت  الذي  امل�سري  اجلي�س  عك�س  وذلك 
ظل  الذي  اجلزائر،  يف  ال�سعبي  اجلي�س  عك�س  ما  حد  واإىل  امل�سرية، 
مراعًيا للتوازنات الكربى ومل ينق�سم انق�سامات حادة، حتى يف اأوج االأزمة 
بني العروبة والرببرية يف ال�سبعينيات، اأو بني الدولة واالإ�سالموية يف 

))( احلداد، ممد، حدث 25 يوليو )متوز( ف تون�ض: �لطبيعة و�لآفاق، ف: بعد قر�رت 25 يوليو ف تون�ض: �لإ�صالموية و�لدولة، مموعة 
باحثني، الكتاب التا�سع وال�سبعون بعد املئة، نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2021. 
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الت�سعينيات، وارتبطت م�ساكله بال�سراعات ال�سخ�سية بني بع�س قادته 
ولي�س بال�سراعات العامة يف البالد. ولذلك ظل �لي�ض �لز�ئري �صمام �لأمان 
يف الأزمات الكربى، وحافظ على وحدته بالرغم من كل امل�ساكل التي اعرت�ست البلد. 
اأما يف �سوريا والعراق، فلم يكن قادًرا على ال�سطالع بدور الإ�سناد للدولة الوطنية، 
الطائفي  تكوينه  لتكثيف  اأن ي�سطر  اأو  العراق،  �سريًعا كما ح�سل يف  ينهار  اأن  فاإما 
لتفادي النهيار كما ح�سل يف �سوريا. واإذا كان هذا حال الي�ص فمن الوا�سح اأن حال 

املوؤ�س�سات الأخرى للدولة �ستكون اأكث ه�سا�سة.

ميثل املغرب حالة اأخرى خمتلفة، فهو بلد �سخم ومت�سعب يف تاريخه وتركيبته 
ال�سكانية ون�سبة العن�سر الأمازيغي الرببري والعن�سر العربي متقاربة فيه، واإن كان 
لكن  الدقيقة.  الإح�سائيات  غياب  ب�سبب  الدقة،  وجه  على  حتديدهما  ال�سعب  من 
يقدر اأن العن�سر الأول ميثل بني حوالى )0)%( ح�سب اأرقام �سبه ر�سمية اإلى )%50( 
م�ستوى  على  احلاد  التقابل  هذا  فاإن  احلالت  كل  ويف  المعيات)10(.  بع�ص  ح�سب 
الأرقام، كان ميكن اأن ميثل عن�سر انفجار واأزمة، لكن املثال املغربي يوؤكد بو�سوح 
اأن العائق احلقيقي اأمام الوحدة الوطنية، لي�ست الرتكيبة ال�سكانية ول وجود اأقليات 
مهمة ول الختالف العرقي، ال�سبب احلقيقي لبقاء اأوطان يف و�سع »الدولة العالقة« 

هو ال�سيا�سات املعتمدة على مدى طويل.

 لقد �صلك �ملغرب منذ �ل�صتقالل �صيا�صة متو�زنة ف هذ� �مليد�ن. وربا كان 
�سعار املغرب يثري التحفظ يف ال�ستينيات عندما كانت الأفكار الطاغية هي الأفكار 
لذلك  �صامنة  لختيار�ت  خمتزًل  �ليوم  نر�ه  �أن  ميكن  لكن  و�ل�صت�كية،  �لي�صارية 
�لتو�زن. ف هذ� �ل�صعار: )�هلل- �لوطن- �مللك(، ل يثري مفهوم �هلل �لإ�صكالت �لتي 
يثريها -مثالً- مفهوم ال�سريعة فهو �سبيه باملبداأ الأول بانت�سا�سيال، يف الإندوني�سية. 
�أما �مللك فال ينبغي �أن يفهم بطريقة م�صخ�صة، و�إمنا يعني �ملوؤ�ص�صة �مللكية �ل�صامنة 
و�صط  ف  �لو�رد  �لوطن  يكون  وبذلك  �ملغربي.  �لتاريخ  ف  و�لعريقة  �لوطن  لوحدة 

(10) Mohammed Jaabouk, Maroc : Polémique autour des 26,7% d’amazighophones calculés par le HCP, 
19/10/2015, yabiladi :
 https://www.yabiladi.com/articles/details/39551/maroc-polemique-autour-d-amazighophones-calcules.html

https://www.yabiladi.com/articles/details/39551/maroc-polemique-autour-d-amazighophones-calcules.html
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�أهل  وبني  و�لعرب،  �لأمازيغ  بني  م�صتكتني  تقليديتني  ب�صرعيتني  م�صنوًد�  �ل�صعار 
�لريف و�أهل �ملدينة، وبني �لأغنياء و�لفقر�ء. ل يعني ذلك غياب �مل�صاكل و�مل�صاعب، 
فهناك اأ�سا�ًسا ق�سية التفاوت احلاد بني الفئات الجتماعية وبني الهات وما يرتتب 
عليها من وجود ن�صبة فقر متباينة بني �لو�صط �لريفي )حو�يل »6)%« حاليا( و�لو�صط 
احل�سري )حوايل »7%« حاليا(. واإن انخفا�ص ن�سبة الفقر )من »20%« �سنة 2001 
الدول املجاورة غري كاف باعتبار  ليكون قريبا من م�ستوى  اإلى »)1%« �سنة )201( 
التطور ال�سريع الذي �سهده البلد، اأي بعبارة اأخرى، اإن الثاء تطور باأ�سرع من �سرعة 

تقل�ص الفقر.

بني  مقارنة  فيه  قّدم  الذي  الإ�سالم«  »مراقبة  غريتز  كتاب  اإلى  اأعاله  اأ�سرنا 
اليو�سي وعالقته  للفقيه ح�سن  الأ�سطورية  ال�سخ�سية  واملغرب من خالل  اإندوني�سيا 
اإ�سماعيل، لي�سرح طبيعة العالقة اخلا�سة بني الدين والدولة يف املغرب،  بال�سلطان 
»الربكة«  ما يدعى  اأو  بالكاريزما،  يدعوه ماك�ص فيرب  كان  ما  قائمة على  باعتبارها 
احلاكم  بها  يتمتع  بركة  اأو  كاريزما  نوعني:  اإلى  تق�سيمها  وميكن  املغرب،  يف 
يتمتع  بركة  اأو  وكاريزما  النبوية،  ال�ساللة  اليوم من  اإلى  الأدار�سة  منذ  اعترب  الذي 
بها الفقيه/ ال�سويف/ رجل الدين، على غرار اأبي علي احل�سن امل�سهور بنور الدين 
اليو�سي، الذي كان يلقب بغزايل املغرب، وقد عا�ص يف القرن احلادي ع�سر هجريًا 

ال�سابع ع�سر ميالديًا. 

هذه الوحدة الع�سوية بني الدين وال�سيا�سة تبدو النقي�ص التام حلداثة الإ�سالم 
يف اإندوني�سيا و�سعف املركز ال�سيا�سي فيها، لكنها من جهة اأخرى ت�سرتك يف نوع من 
التدين يدعوه غريتز بالت�سوف، لي�ص باملعنى املتداول للكلمة، بل مبعنى خم�سو�ص 
يجعل هذ� �لنمط م�صاًفا �إلى �لأمناط �مل�صتعملة عادة ف تاريخ �لأديان )�لطوطمية، 
الفيتي�سية، الأرواحية... اإلخ(، وهو نتيجة يف البلدين لل�سال�سة التي تنزل بها الدين 
اإندوني�سيا ول يف املغرب. وكان تديًنا �سارًما  ا ل يف  اإذ ل يفر�ص فر�سً يف املجتمع، 
دون  احلديث  الع�سر  يف  حال  وقد  الثانية.  احلالة  يف  وبراغماتًيا  الأولى  احلالة  يف 
املعقدة  الرتكيبة  من  بالرغم  ال�سيا�سي  الإ�سالم  وحركات  الديني  التطرف  �سعود 
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اأعماق  بل  ال�سيا�سية  ال�سلطة  م�سدره  لي�ص  الدينية  الأ�سولية  رف�ص  لأن  للبلدين، 
املجتمع ذاته، ح�سب تف�سري غريتز. وهذا الأمر ميكن اأن يتاأكد باأحداث قريبة منا ل 
يعاي�سها غريتز، مثل اإ�سدار »مدونة االأحوال ال�سخ�سية« يف املغرب التي ح�سنت 
من و�صع �ملر�أة، وذلك ب�صمانة دينية من �مللك، بعد �أن رف�صها رجال �لدين و�صعى 
اإ�سدار  ومثل  البالد.  يف  الفو�سى  لإحالل  ذريعة  لتخاذها  ال�سيا�سي  الإ�سالم  قادة 
فكرة  توظيف  واإعادة  وم�سر  تون�ص  الثورة يف  اندلع  بعد  مبا�سرة  الديد  الد�ستور 
من  نوع  لفر�ص  القدمية،  الربكة  لعقيدة  احلديث  المتداد  وهي  املوؤمنني«،  »اإمارة 
انطالًقا من ربط الدين باملوؤ�س�سة امللكية التي  الف�سل بني الدين وال�سيا�سة 
لكنها  وت�سريها  ال�سيا�سية  احلياة  على  ت�سرف  �سيا�سية«،  »ما فوق  موؤ�س�سة  هي 
لي�صت طرًفا فيها. وبذلك و�صل �لإ�صالم �ل�صيا�صي �إلى �ل�صلطة دون �أن يغري �صيًئا من 
تركيبتها، على عك�ض ما ح�صل ف تون�ض، ل فقط لأن خيوط �للعبة ميتلكها �لق�صر، 
ولكن لأن الإ�سالم ال�سيا�سي وهو يف ال�سلطة ل يعد قادًرا على توظيف الدين لتغيري 
قواعد اللعبة، وهو لي�ص قادًرا بطبعه على حتقيق اإجنازات مدنية للمواطنني، فتحول 
�إلى مرد حزب من �لأحز�ب �لكثرية �لتي توؤثث �مل�صهد �ل�صيا�صي دون �أن تكون قادرة 

على تغيري قواعده.

ثالثًا: نظرية الدولة العالقة ونظرية تأهيل التقليد

اإذا نظرنا بعمق ملجموع هذه امل�سارات، وميكن طبًعا اأن ن�سيف اإليها غريها، 
فاإننا نتبني اأواًل �أّن �حلل �لوحيد �ملمكن ف مال ن�صاأة �لدولة حديًثا هو حّل �لدولة 
ل اأن نتحّول اليوم اإلى ال�سياغة الثانية، دولة املواطنة،  الوطنية اأو دولة املواطنة. ونف�سّ
التي هي ا�ستمرار للدولة الوطنية وتر�سيخ لها، لأن عبارة الدولة الوطنية التي طرحت 
يف فرتات ال�ستقالل ركزت اأكث على الوطن منه على املواطن، ونحتاج اليوم اأن يكون 
اآلت  اإطار الوطن. وكل البدائل الأخرى  اإل يف  مدارها املواطنة التي ل تتحقق طبًعا 
ال�سيا�سي. وكل  الوحدوية ودولة الربوليتاريا والإ�سالم  القومية  واأ�سا�ًسا  الف�سل،  اإلى 
البلدان الإ�سالمية من اإندوني�سيا اإلى املغرب لها م�سار واحد هو م�سار كل دول العال، 
�أي �لدولة �لوطنية �لقائمة على حدود جغر�فية و�صلطة مركزية، با ف ذلك �حلالة 
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الق�سوى التي كانت تبدو الأكث ا�ستع�ساء اأي اإندوني�سيا، بل اإن جناحها هو الدليل 
على اأن غريها اأولى بالنجاح.

اأكان  �سواء  اخلارج،  على  الدولة  م�ساكل  رمي  اأن  ثانًيا  نتبني  ثم 
العوملة، هو مرد طريقة  اأم  الدولية  املوؤامرات  اأم  اإ�سرائيل  اأم  اال�ستعمار 
اأغلب دول العال واجهت التحديات اخلارجية، ول  اأ�سل الإ�سكال، لأن  للتهرب من 
و�لعربية -ف  �لإ�صالمية  �لبلد�ن  �أن  نعلم  وبالطبع،  نف�صها.  فر�ض  مينعها ذلك من 
من  الأدنى  باحلد  تتمتع  الغالب-  -يف  فهي  وبائ�سة،  فقرية  بلدانا  لي�ست  الغالب- 
الثوة املادية والب�سرية التي ت�سمح بتوفري اخلدمات الأ�سا�سية من اأمن وق�ساء وتعليم 
و�صحة، و�أنها �إذ� عجزت عن ذلك فلي�ض ب�صبب ف�صلها ف فر�ض �صلطتها بل �لعك�ض. 

يتاأتي العجز من اأنها قررت األ تفر�ص �سلطتها على املجتمع. ولعل ما يحدث 
حالًيا يف لبنان يقدم مثاًل ي�سعب اأن جند مثياًل له يف التاريخ بالو�سوح نف�سه والقوة. 
اإن حفنة من املت�سرفني ال�سيا�سيني واملاليني يف البلد كد�سوا ثروات �سخ�سية تقدر 
تقرر  �سلطة  من  مثال  اإنهم  وكهرباء.  ودواء  خبز  دون  املواطن  وتركوا  باملليارات، 
بنف�صها �أل تفر�ض �صلطتها كي تدفع �ملجتمع �إلى �لتفكك و�إلى درجه ق�صوى من �لبوؤ�ض 
و�لتحلل متنعه من �أن يثور �صدها. اإنها الدولة التي تقرر من تلقاء نف�سها اأن 
ال متار�س وظيفة الدولة، ليحل حملها وميار�س �سلطاتها تنظيم طائفي 
واإدارة  احلروب  تقرير  �سلطة  ذلك  يف  مبا  �سيء،  كل  يف  واقعًيا  يت�سرف 

العالقات اخلارجية. 

ونتبني ثالًثا اأن النظريات الأ�سا�سية التي طرحت اإلى حّد الآن، لي�ست قادرة 
على تف�سري عوائق قيام الدولة الوطنية، وهذه النظريات هي: 

•  مفهوم »الدولة الفا�سلة« )Failed State( الذي اعتمدته املنظمة الأمريكية 	
ال�سياقات  حتليل  يف  مفيد  غري  مفهوم   )11(  2005 �سنة  منذ  ال�سالم«  »�سندوق 

)11( منظمة »�سندوق ال�سالم« منظمة اأمريكية ذات تاأثري يف ال�سيا�سة الدولية، مقّرها وا�سنطن، وقائمة الدول الفا�سلة تن�سر �سنويا يف 
ملة »فورين بولي�صي« �لأمريكية وعلى موقع ويب �ملنظمة )www.global.fundforpeace.org( واإلى جانب الدول التي ت�سنف يف خانة 
الدول الفا�سلة، ميكن مراجعة موقع ويب املنظمة لالطالع على الدرجات التي ت�سند لكل دول العال، من زاوية القرتاب اأو البعد عن حالة 
الدولة الفا�سلة. ففي �سنة 2014، �سنفت دولة عربية واحدة يف ق�سم الدول امل�ستقّرة، بينما �سنفت كل الدول الأخرى بني حالة »التحذير« 
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الإ�سالمية، لأن الدولة الفا�سلة هي التي تف�سل اأمام عقبات اأقوى منها، ولي�ست 
�لدولة �لتي ت�صع بنف�صها تلك �لعقبات للمحافظة على م�صالح �مل�صتفيدين منها، 

كما بيّنا.

• 	 )Bertrand Badie( ل حاجة ل��»نظرية �لدولتني«، كما طرحها برتر�ند بادي
الثورات  اأو نوح فيلدمان )Noah Feldman( بعد  الإيرانية )7)1  الثورة  بعد 
الثورة  بف�سل  ف�سلت  قد  البديلة  امل�سارات  لأن   ،)12()2011-2010( العربية 
الإيرانية التي اعتمدها بادي، وف�سل الثورات العربية التي ا�ستند اإليها فيلدمان.

•  باملثل، تبدو »نظرية الدولة غري املكتملة« وهي النظرية الأثرية لدى مفكري 	
القانون، نظرية غري مقنعة لأنها تفرت�ص اأنه يوجد توجه حقيقي وم�سرتك لإقامة 
ب�صبب  �إما  لي�صت فكرة ممًعا عليها،  �لقانون ذ�تها  �أن فكرة  �لقانون، ف حني 
مناف�سة �سرعيات اأخرى مثل ال�سريعة الدينية للطابع املدين للقانون، اأو لأن جزًءا 
من �لقوى �لفاعلة يتم�صك بانتماء�ت �صابقة على ت�صكيل �لدولة، ويد�فع عن تلك 
الولءات ب�سعارات م�سللة: القومية العربية كانت �سعاًرا يخفي م�سالح طائفية 
ال�سيا�سي،  الإ�سالم  اأيديولوجيا  الأخرى،  الأيديولوجيا  اأما  ومناطقية.  وجهوية 
ل�سيطرة  الطريق  يفتح  الذي  الالدولة  م�سروع  بل  بديلة  دولة  م�سروع  تكن  فلم 
م�سالح  مع  وخارجًيا  وطنية،  حتت  ما  الولءات  مع  ملًياأ  املتحالفة  الماعة 
الإيران،  والوالء  املخدرات  بتجارة  وعالقته  اهلل«  »حزب  اأخرى.  دول 
ووالوؤها  �سكلته  الذي  الف�ساد  باأخطبوط  وعالقتها  »النه�سة«  اأو 
لالأطراف االأجنبية، هما و�سعان ال يختلفان كثرًيا �سوى اأن موؤ�س�سة 
اجلي�س يف تون�س ظلت قائمة ومل متكن حزب »النه�سة« من اأن ي�سبح 

)Warning( اأو حالة »الإنذار« )Alert(. انظر:
Fragile States Index ( 2014) , Report Written by: Nate Haken, J. J. Messner, Krista Hendry, Patricia Taft, Kendall 
Lawrence, Laura Brisard, Felipe Umaña, FFP, at:
https://www.files.ethz.ch/isn/182267/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf

(12) Badie (Bertrand) : Les deux Etats. Pourvoir et société en Occident et en terre d’islam. Première édition : 
Fayard, 1986.

ترجمة عربية: الدولتان. الدولة واملجتمع يف الغرب ويف دار الإ�سالم، ترجمة: نخلة فريفر، بريوت، املركز الثقايف العربي، 1996.
Feldman (Noah), The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton, Princeton University Press, 2008.

ترجمة عربية: �صقوط �لدولة �لإ�صالمية ونهو�صها. ترجمة: �لطاهر بو�صاحية، �ل�صبكة �لعربية لالأبحاث و�لن�صر، بريوت، لبنان، 2014.
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حزًبا م�سلًحا مثل »حزب اهلل« يف لبنان اأو »اأن�سار اهلل« احلوثيني يف 
اليمن.

 اإّن احلديث عن ا�ستكمال بناء الدولة با�ستكمال بنائها القانوين وموؤ�س�ساتها 
يف و�سع مثل هذا، هو حديث مجوج يكّرره رجال القانون بروح طوباوية وا�سحة. 
فهو ل ياأخذ بعني العتبار اأّن اأطراًفا معينة ل ترى نف�سها خا�سعة لأي قانون اأو �سلطة 
اأو موؤ�س�سة واإن كانت تبدو يف الظاهر �سديدة احلر�ص على �سيادة النظام والقانون 
بالو�سائل  لها  الت�سدي  من  ومنعهم  لتدجينهم  و�سيلة  اأف�سل  لأنها  الآخرين،  على 
ذاتها. والقانون الذي يطبق على جزء من املجتمع دون الآخرين هو لي�ص قانوًنا بل اآلة 

لتدجني اخل�سم. 

• طرحها 	 التي  امل�ستحيلة«  الدولة  »نظرية  عن  هنا  نذكر  اأن  داعي  ل 
بداية  يف  عربوها  وقد  لها  كثرًيا  االإخوان  وحتّم�س  حاّلق))1(،  وائل 
هذه  م�سدر  فاإن  نف�سه،  حالق  نوايا  عن  النظر  وب�سرف  العربية.  الثورات 
احلما�سة اأّن هذه النظرية تقول باخت�سار: اإنه مل يعد ممكًنا اإقامة الدولة 
الدينية، ال الأن العامل تغري بل الأن العامل قد غلب عليه الف�ساد، لقد 
تفطن الإخوان يف بداية الثورات العربية اإلى الفائدة التي ميكن جنيها من هذه 
النظرية، فهي �ستربر لأتباعهم ملاذا ل يقيموا الدولة الإ�سالمية التي ب�سروا بها 
بعد اأن ا�ستولوا على احلكم يف اأكث من بلد، �سريمون بامل�سوؤولية على احلداثة التي 
بلغت من الف�ساد حّدا جعل دولة الأخالق م�ستحيلة، وهم يف الآن ذاته يوجهون 
اآليات الف�ساد ل�ساحلهم، كما راأينا. وكان حالق قد اأ�سدر عام 2009 كتاب 
»ال�سريعة:   )Sharī'a: Theory, Practice, Transformations(
الدولة  على  نقمته  بو�سوح  يك�سف  التحوالت«  التطبيق،  النظرية، 
الدينية  االأ�سولية  مع  الع�سوي  والتقاءه  جماالتها،  بكل  احلديثة 

(13) Hallaq (Wael B.) The Impossible State. Islam, Politics and Modernity’s Moral Predicament. 2012, Columbia 
University Press.

ترجمة عربية: الدولة امل�ستحيلة. الإ�سالم وال�سيا�سة وماأزق احلداثة الأخالقي. ترجمة: عمرو عثمان. مراجعة: ثائر ديب. بريوت، املركز 
العربي لالأبحاث والدرا�سات، 2014.
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اأن �سمن لنف�سه مركزًا مرموقًا  الغرب، داعيًا بعد  و�سرا�سته يف نقد 
يف جامعة غربية مرموقة، وهو يدعو امل�سلمني اإىل االأخذ بال�سريعة 

علمًا اأنه ينعم يف الغرب مبحا�سن العلمانية.

الدرا�سة  لربط  نادرة  فر�سة  الأخرية  الع�سرية  منحتنا  الواقع،  ويف 
االأكادميية بالتاأمل املبا�سر يف االأحداث، واختبار قدرة املقوالت النظرية 

على تف�سري الوقائع احلا�سلة.

موؤ�مر�ت حيكت  ولي�ض مرد  �ل�صماء،  ينزل علينا من  �ل�صيا�صي مل  �لإ�صالم 
لنا من اخلارج، بالرغم من اأنه يزعم ا�ستمداد �سرعيته من ال�سماء، ويقيم عالقات 
البديهي الذي نتحا�سى طرحه هو: ملاذا  ال�سوؤال  اأياد خارجية متاآمرة.  م�سبوهة مع 
مثل  الوطنية  القوى  عليها  ت�سيطر  اأن  ميكن  فالثورات  ال�سكل؟  بهذا  الأمور  ح�سلت 
ثورات ال�ستقالل، اأو ت�ستحوذ عليها القوى الي�سارية، ملاذا ا�ستحوذ الإ�سالم ال�سيا�سي 

حتديدا على الثورات العربية؟ 

مقولة  نبي،  بن  مالك  ��صتعملها  �لتي  جًد�  �لعامة  �ملقولة  تلك  ��صتعملنا  �إذ� 
»القابلّية«، ف�سن�سلم باأن هناك قابلية هي التي جعلت الأمور ت�سري بهذا ال�سكل ولي�ص 
�لفهم.  بطريق  ا  �أي�صً �ل�صيا�صي متّر  �لإ�صالم  �ملنا�صلة �صد  فاإن  وعليه،  �آخر.  ب�صكل 
و�لفهم ي�صعى �إلى �لك�صف عن تلك �لقابلية وتليلها. لكننا ندرك �أن �لأمر لن يكون 
�أقل  �أولهما مقبول و�لثاين  �أ�صا�صيني.  بهذه �ل�صال�صة وبهذه �ملنطقية، وذلك ل�صببني 

مقبولية.

 االأول: هو اأن النريان اإذا بداأت تلتهم بيتا فاإن الواجب امل�سارعة باإخمادها 
بدل البحث عن اأ�سبابها. هذا اأمر م�سلم به. لكن مبا اأن النريان قد خفتت اليوم، فقد 
حان الوقت لنبداأ مب�ساءلة جدية وعميقة عن اأ�سبابها. والثاين: هو اأن �سوؤال الكيف 
يت�سمن بال�سرورة مراجعة موجعة، وهو ي�سبه و�سع ال�سخ�ص الذي ي�سلم نف�سه ملحّلل 
نف�ساين، وهو موقف غري معهود ول مقبول به يف ثقافتنا ال�سائدة. فنحن نف�سل موقف 
�ملحارب وهو �ملوقف �لأكث مالءمة للرنج�صية �لذكورية �لتي تطبع �لثقافة �ل�صائدة. 
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اأما الفهم فيبدو لنا عملية �سلبية نحرتمها يف اأح�سن احلالت، لكن ل ناأبه بها ونراها 
ت�صبه »حكايات �لن�صاء«، ن�صتمع �إليها وربا ن�صتمتع بها ولكن لي�ض �أكث من ذلك، ول 

ميكن اأن تتخذ مر�سد عمل.

اإن مفهوم »الدولة العالقة«، هو البديل عن كل هذه املفاهيم التي تهاوت منذ 
الثورات العربية، وهو يدافع بب�ساطة عن الفكرة التالية: م�سكلة الدولة هي يف �سمان 

�سرعيتها.

تنق�سم �سرعية الدولة اإلى ثالثة اأ�سناف، ح�سب التق�سيم امل�سهور الذي و�سعه 
ال�سرعية   :  )1(20-1(64(  )Max Weber( فيرب  ماك�ص  الأملاين  الجتماع  عال 
التي  هي  الأولى  ال�سرعية  العقالنية.  وال�سرعية  التقليدية،  وال�سرعية  الكاريزمية، 
اأ�سندت الدولة مبا�سرة بعد التحّرر من ال�ستعمار، وارتبطت بزعماء التحرر الوطني 
الذين حظوا مبقبولية وا�سعة لدى ال�سعوب، ب�سبب اأدوارهم القيادية يف هذا التحرر، 
وقد انتهت هذه الفرتة بوفاتهم، وانتهت معها ال�سرعية القائمة عليها. اأما ال�سرعية 
�لتقليدية، فكانت قد �نهارت قبل ذلك مع دخول �ل�صتعمار، �إذ تبني �أنها غري قادرة 
على مواجهته فلم تعد مقبول ك�سرعية ب�سبب هذا الف�سل ولأ�سباب اأخرى كثرية، منها 
�أن �ملجتمع قد �نفتح ب�صغط �ل�صتعمار على ثقافة جديدة، قائمة على �لعلم وحقوق 
الإن�سان، وحترر املراأة وحرية التعبري، ول يعد قاباًل للتقليد الذي ي�ستند اإلى التباع 

والتكرار.

الناجح  الوحيد  االأمنوذج  يف  املتمثلة  العقالنية  ال�سرعية  تبقى   
فيه  االنخراط  فاإما  الوطنية،  الدولة  منوذج  وهو  احلديث،  الع�سر  يف 
بني  باخللط  عليه،  �لتحايل  وهو  �لأخطر  هو  ثالث  موقف  هناك  لكن  رف�سه.  اأو 
املواطنة والأخّوة الدينية، بني القانون املدين وال�سريعة، بني الأمن الوطني والهاد، 
التاريخ  بني  والطائفة،  الوطن  بني  وال�سدقة،  ال�سريبة  بني  والبيعة،  النتخاب  بني 
والذاكرة، بني احلزب ال�سيا�سي والماعة العقائدية، بني النتماء املدين والنتماء 
�لإمياين، و�لقائمة طويلة. لي�صت عملية تديد �ملفاهيم ومتييزها عن بع�صها �لبع�ض 
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للدولة �حلديثة. وف  �ل�صرعية  �لتي متثل م�صدر  �لعقلنة  ترًفا فكرًيا، بل هي �صرط 
غياب ذلك تظل دولة عالقة بني �أن تكون دولة مو�طنة �أو تكون قائمة على �صعار�ت »ما 
فوق وطنية«: القومية الوحدوية اأو اخلالفة الإ�سالمية اأو ولية الفقيه، حتجب ولءات 

»ما حتت وطنية«: القبيلة والهة والعرق والماعة والطائفة. 

 نظرية الدولة العالقة تقدم جواًبا على �سوؤال: ملاذا قوي االإ�سالم 
الوحيد  لي�س  اأنه  مع  اخللط  هذا  من  امل�ستفيدين  اأكرب  الأنه  ال�سيا�سي؟ 
علة  ومنها  علل،  من  تنتجه  وما  العالقة  الدولة  و�سع  من  واخلروج  ر�سخه.  الذي 
الإ�سالم ال�سيا�سي، يطلب ح�سم م�ساألة ال�سرعية التي ينبغي اأن تكون �سرعية عقالنية 
خال�سة، اأي اإن الدولة ينبغي اأن ت�ستمد �سرعيتها من القدرة على ت�سيري ال�ساأن العام 
مبا ي�سمن م�سالح الميع على قدم امل�ساواة، ويجعل احلكم على ال�سيا�سات العامة 

م�صتند� فقط على معيار تقيق �مل�صلحة.

الخاتمة

احلركات  بعد  ا  اأي�سً هي  ن�ساأت  مناف�سة  نظرية  عن  �سريعة  بكلمة  هنا  نختم 
ل  التقليد«.  تاأهيل  اإعادة  »نظرية  عليها  نطلق  اأن  العربية، ميكن  الحتجاجية 
�صك �أن هذه �لنظرية ت�صهد حالًيا جناًحا كبرًي� وهذ� �لأمر مفهوم ومربر، لأن �لنري�ن 
اإذا بداأت تلتهم بيًتا فاإن الواجب امل�سارعة باإخمادها. واإعادة تاأهيل التقليد هي خطة 
�أكث من  �أثبتت جناحها ف  باإخماد �حلريق، وقد  للم�صارعة  من �خلطط �ملطروحة 
م�سروعيته  له  موقف  التقليد  تاأهيل  اإعادة  اأخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  هذا  حالة، 
�لفكرية، ذلك �أن �لفكر �لعربي �حلديث اأي الفكر الذي بداأ مع احلركات الإ�سالحية 
يف القرن التا�سع ع�سر كان قا�سًيا يف حكمه على التقليد، لأنه كان يظن اأن التخل�ص 
منه �سيعطي اإ�سالًحا دينًيا )من وجهة نظر الإ�سالحيني( اأو حداثة وعلمانية )من 
وجهة نظر العلمانيني(. لكنه يف النهاية اأعطى الإخوان امل�سلمني والقاعدة وداع�ص. 
رمبا كانت �لق�صوة ف نقد �لتقليد مربرة ف �ل�صابق ب�صبب تلك الأحالم امل�ستقبلية، 
لكنها اأ�سبحت م�ستهجنة اليوم بعد ما اآل اإليه هذا امل�ستقبل، فهو ماثل اأمامنا واقًعا 

ل تخمينا.
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 لكن اإعادة تاأهيل التقليد، باملعنيني املطروحني هنا، لي�ص بدياًل واإمنا هو فقط 
الدمار احلا�سل يف  خطة موقتة وظرفية. من جهة، هو خطة ظرفية يربرها حجم 
لت�سح  للبناء  �ساحًلا  كان  فلو  للم�ستقبل،  البديل  يكون  لن  لكنه  الأخرية،  ال�سنوات 
�سالحه منذ القرن التا�سع ع�سر، ولو كان قاباًل لقيادة التغريات ال�سرورية يف املجتمع، 
لكان قد ا�سطلع بهذه املهام يف ال�سابق، عندما كان امل�سيطر وحده على ال�ساحة. اأما 
الآن، فالقوى احلية يف املجتمع قد تقبل مووؤقًتا التنازل حفاًظا على املجتمع املهدد، 
لكنها لن تخ�سع طوياًل للتقليد، اإل اإذا افرت�سنا اأن التقليد يقبل العلم وحترر املراأة 
اإلى الإ�سالحية، ويف هذا نقي�ص  التقليدية  اأن يتحّول من  اأي يقبل  وحرية ال�سمري، 
التقليد. من جهة �أخرى، متثل �إعادة �لتاأهيل �لفكري للتقليد مهمة م�صروعة، ميكن 
اأن حتدث -مثاًل- بال�سكل الذي اأعادت به مدر�سة »احلوليات« امل�سهورة تاأهيل القرون 
�لو�صطى، وقد �أ�صبحت تدعى بعدها �لع�صر �لو�صيط، دون �أن يتتب على ذلك عودة 

�ملجتمع و�لفكر �إلى تلك �لقرون)14(. 

)14( مدر�سة التاريخ الديد اأو مدر�سة احلوليات، هي مدر�سة تاريخية ظهرت اأثناء احلرب العاملية الأولى، وانت�سرت يف منت�سف القرن 
املا�سي يف كل العال، وكان من اأعالمها الكبار لو�سيان فيرب، ومارك بلوك، وفرناند بروديل، وجاك لوغوف وغريهم، وقد انطلقت من اأفكار 

رئي�صة منها �إعادة تاأهيل �لع�صر �لو�صيط.


