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ملخ�ص

أ�سا�سا لتقييم �شرعية الدولة احلديثة و�أدائها ال�سيا�سي ،ويفرت�ض هذا املدخل �أن يتوحد �أفراد
يعتمد هذا البحث املدخل القيمي � ً
حكاما وحمكومني حول جمموعة من القيم املرجعية امل�شرتكة ،وبناء عليه ،ف�إن ال�سلطة احلاكمة ال تكت�سب
املجتمع ال�سيا�سي ً
إ�سهاما يف فهم حالة ال�صدام
�شرعيتها �إال بقدر ما تعرب عن هوية املجتمع الذي حتكمه .ومن هذا املنظور ،يقدم هذا البحث � ً
القائمة بني الدولة واملجتمع يف عاملنا العربي نتيجة التناق�ض القائم بني املرجعية احلداثية التي تتبناها الدولة ر�سميا ،وبني
املرجعية الدينية والأخالقية ل�شعوبها التي باتت حتتل مواقع هام�شية خارج دوائر القرار ومراكز الت�أثري .كما يحاول البحث ر�صد
بع�ض املظاهر ال�سلبية الناجتة عن هذا التناق�ض من قبيل ازدواجية القيم ،وانق�سام الوعي اجلمعي ،و�إجها�ض الر�أ�سمال الرمزي
للمجتمع ،وتفكك وحدة الدولة واملجتمع ،واالختالالت الأمنية وخماطر االنزالق نحو احلرب الأهلية.
ويف هذا ال�سياق ال�صدامي ،ير�صد البحث العالقة التبادلية بني التحديث مب�ستوييه ال�سيا�سي والثقايف ،ودور النخب احلداثية يف
توفري الغطاء الأيديولوجي املطلوب ل�شرعنة تع�سف الدولة �ضد مواطنيها ،ودور بع�ض املراكز واملنظمات الدولية يف حتويل النخب
احلداثية �إىل جماعات �ضغط م�ؤثرة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،وارتهانها للقوى الأجنبية التي باتت تتحكم يف ر�سم م�ستقبل امل�شهد
الثقايف وال�سيا�سي للمنطقة.
وفيما يتعلق ب�آليات اال�شتغال ،اجتهد البحث يف ر�صد مظاهر التجديف ( )Blasphemyالتي امتهنتها النخب احلداثية لإ�ضعاف
مقد�سات املجتمع وتخريب قيمه الأخالقية ،وهو ما ي�شكل انتها ًكا خط ًريا للإجماع الوطني ،وتهديدً ا للتعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد
املجتمع .وهذا النزيف الأخالقي الذي حظي بدعم ر�سمي من الدولة احلديثة ،والذي بات يعر�ض حياة املجتمعات العربية خلطر
االنهيار والإفال�س ال�شامل ،ي�ستدعي م�ساءلة الأنظمة ال�سيا�سية التي حتكم هذه املجتمعات يف �ضوء ميثاق ال�شرف الذي يجب �أن
يحكم عالقة الدولة مبواطنيها ،وهو ما يجعل �شرعيتها مو�ضع م�ساءلة.
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Abstract

This study is based on the values approach to assess the legitimacy and political performance
of the modern state. This approach assumes that members of the political community, governors
and governed individuals, are united by a set of common reference values. Accordingly, the
ruling power acquires its legitimacy only to the extent that it expresses the identity of the society
governed by it. From this perspective, this study contributes to understanding the state of conflict
existing between the state and society in the Arab world because of the contradictions between
the modernist reference officially adopted by the state and the religious and moral authority of
its people, which occupies marginal positions outside decision-making circles and centers of
influence. This study also attempts to monitor some of the negative phenomena resulting from
this contradiction, such as the double values, the division of collective consciousness, the miscarriage of symbolic capital of society, the disintegration of the state and society, security imbalances, and the risks of sliding into civil war.
In this context, the study examines the reciprocal relationship between modernization in its political and cultural levels and the role of modernist elites in providing the ideological cover required
to legitimize the state’s abuse of its citizens. It also examines the role of some international centers and organizations in transforming modernist elites into influential lobbying groups in political
decision-making and which are now in control of shaping the future of the cultural and political
landscape of the region. With regard to the mechanisms of employment, the study endeavors
to monitor the blasphemy of modernist elites in weakening the sanctities of society and destroying its moral values, which constitutes a serious violation of national consensus and a threat to
peaceful coexistence among the members of society. This moral bleakness, which has received
the official support of the modern state and which is putting the lives of Arab societies at the risk
of collapse and total bankruptcy, calls for accountability of the political regimes that govern these
societies in light of the code of honor that must govern the relationship between the state and
its citizens.
Keywords: National state; Modernization; Blasphemy; Legitimacy; Islamic renewal;
Religious discourse; Reference values
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مقدمة
يعترب املدخل القيمي واحدً ا من �أهم املداخل املعتمدة �سيا�س ًيا يف تقييم �شرعية الدولة و�أدائها ال�سيا�سي .مبدئ ًيا ،يفرت�ض
حكاما وحمكومني حول جمموعة من القيم املرجعية امل�شرتكة التي متثل
هذا املدخل �أن يتوحد �أفراد املجتمع ال�سيا�سي
ً
خياراتهم الكربى ،والتي ترقى �إىل م�ستوى الثوابت التي ت�ستقي منها الدولة نظمها القانونية واالقت�صادية ،وت�ؤ�س�س عليها
منظومتها التعليمية والثقافية ،وت�ستلهم منها ُم ُثلها .ووف ًقا لهذا املعيار ،ف�إن الدولة – كما تقرر بع�ض الدرا�سات ال�سيا�سية
املعا�صرة – ال تكت�سب �شرعيتها �إال بقدر ما تعرب عن هوية املجتمع ،والقيم امل�شرتكة التي حتكمه ،والتي يتوافق عليها الأفراد،
وما ينتج عن هذا التوافق من توحد حول جمموعة من الر�ؤى والأهداف ،وهو ما يعطي معنى لوجودهم ،و�إح�سا�سهم بهويتهم
امل�شرتكة .وبهذا االعتبار ،ف�إن كل ع�ضو يف اجلماعة – وب�شكل فردي – �سوف ي�شعر ب�أن �أي تدمري �أو انتهاك موجه �إىل
أ�سي�سا على هذا املبد�أ ،ف�إن «الوظيفة ال�سيا�سية املتعلقة بتنظيم املجتمع
هذه القيم� ،إمنا هو تهديد لهويته اخلا�صة» .1وت� ً
تعب عن هويته» ،2كما �أن احلكم ال يعترب قانون ًيا ً
فعل «�إال عندما يتفق �أولئك الذين
و�إدارته تكون �شرعية فقط ،عندما ّ
3
يحكمون والذين يطيعون على تلك القيم ال�سيا�سة التي يعتربونها مو�ضوعا لالرتقاء � .إن هذا املدخل القيمي لل�شرعية يفر�ض
م�ساءلة الدولة الوطنية احلديثة التي ت�صدرت قيادة املجتمعات العربية يف مرحلة اال�ستقالل عن طبيعة �أدائها الأخالقي،
ومدى احرتامها لهوية �شعوبها وثوابتها القيمية ،وطبيعة اخللفيات املرجعية التي حكمت م�ؤ�س�ساتها امل�س�ؤولة عن التثقيف العام،
الدينية والتعليمية والثقافية والإعالمية والفنية ،وكل القنوات الر�سمية املوجهة للت�أطري املجتمعي العام.
ثمة درا�سات مهمة �أجنزت يف هذا اجلانب ،ت�شري �إىل وجود خماوف جدية من انحدار املجتمعات العربية �إىل حالة من
الإفال�س القيمي ،وحت ّمل الدولة الوطنية م�س�ؤولية هذا الإفال�س ب�سبب �سيا�ساتها اخلاطئة التي نهجتها منذ ا�ستقاللها جتاه
ثقافة �شعوبها وم�سا�سها بالثوابت التي حتكم هويتهم ،وحتدد منط حياتهم .بل ويذهب البع�ض �إىل �أبعد من هذا ،حيث ُتتَّهم
الدولة بالإخالل ب�أدائها الوظيفي ،وت�صرفها بعك�س ما كانت تتوقعه �شعوبها ،حيث �ضحت النخب احلاكمة بالقيم املرجعية
ل�شعوبها قربانا للمغريات اخلارجية ،وثمنا لبقائها وا�ستمراريتها يف ال�سلطة� .أما امل�ؤ�شرات والدالئل التي يقدمها ه�ؤالء برها ًنا
على هذه املقاي�ضة ،فتبدو �صادمة ،وهي ال ت�ستند فقط �إىل ا�ستقراء مظاهر الإفال�س املجتمعي ،بل تتجاوز ذلك �إىل التناق�ض
القائم بني املرجعية القيمية التي تدين بها ال�شعوب العربية الإ�سالمية وبني املرجعية احلداثية النقي�ضة التي كانت وال تزال
حتكم نهج دولة ما بعد اال�ستعمار� .إن حالة التناق�ض هذه ،باتت ت�شكك يف حقيقة الو�شائج التي تربط هذه الدولة ب�شعوبها،
والتي �أ�صبحت اليوم تنظر �إليها كمولود غري �شرعي ،ال ميت ب�صلة �إىل تقاليدها الدينية والأخالقية والثقافية التي ورثتها
عن خربتها التاريخية املمتدة ،قبل �أن تتحطم بفعل ال�صدمة احل�ضارية حتت وقع احلداثة الوافدة.
املبحث الأول :دولة احلداثة :4املفهوم والتداعيات
لي�س من قبيل ال�صدفة �أن تت�صاعد �أ�صوات ناقدة مرموقة يف عامل الفكر وهي جتهر باعرتا�ضها على الو�صاية غري
ال�شرعية التي باتت تفر�ضها الدولة احلديثة على القيم املرجعية ل�شعوبها ،وما ي�صاحبها من �إجراءات ق�سرية �صادمة لثوابتها
الدينية والأخالقية .واجلديد يف املو�ضوع� ،أن هذه الأ�صوات باتت ع�صية على املقوالت احلداثية املكرورة التي اعتادت رمي
1- Jean-Marc Coicaud, Legitimacy and politics: A contribution on the Study of Political Right and Political Responsibility,
David Ames Curtis (ed. & trans.), (Cambridge: the Press Syndicate of the University of Cambridge, 2002), p.16.
2- Ibid., p.17.
3- Ibid., p.14.
� -4أ�ستخدم «احلداثة» هنا باملعنى الالديني الذي ي�صادر حق املجتمع يف ا�ستلهام مرجعيته الدينية ،وف ًقا لتحديد املفكر الفرن�سي �أالن تورين ،والذي يرى
ب�أنه «من غري املمكن �أن نطلق �صفة احلداثة على جمتمع ي�سعى لتنظيم نف�سه وفق وحي �إلهي� .إن فكرة احلداثة تعو�ض «الإله» بالعلم يف املجتمع ،تاركة
يف �أح�سن الظروف االعتقادات الدينية داخل احلياة اخلا�صة لكل فرد .ال يكفي �أن تكون التطبيقات التقنية للعلم حا�ضرة لنتحدث عن جمتمع حديث».
انظر:
Alain Touraine, Critique de la Modernité (Paris: Fayard, 1992), pp. 23-24.
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خمالفيها بتهمة الرجعية والتخلف واالنغالق والرف�ض وغريها من العبارات القدحية التي جعلت منها «عالمة» مميزة لبقايا
املوروث الديني .لقد دخل على اخلط درا�سات «غري تقليدية» لت�صارح رموز احلداثة ب�أن احل�صاد املر ل�سيا�ساتها الهجينة،
�أكرب من �أن يتحمل وزره عقيدة دينية بقيت مغلولة حتت �أ�صفاد احلداثة التي قذفت بها خارج �أطر الدولة وم�ؤ�س�ساتها
وبراجمها .وبح�سبان الطرح املعريف واحليادي الذي يحكم كثريًا من الدرا�سات النقدية الأكادميية املعا�صرة التي ظهرت يف
هذا االجتاه ،نعتقد �أن ما قدمته من ر�ؤى مغايرة للدعاوى الفارغة التي �شغلت اخلطابات امل�ؤدجلة على مدى العقود املا�ضية،
باتت تدق يف ج�سدها امل�شروخ �إ�سفي ًنا يف�ض عذرية طروحاتها التقليدية الزائفة .لقد حت�صنت الدعاوى احلداثية برت�سانة
من املفاهيم التي جرى تهريبها عنوة من تاريخ ع�صر الأنوار الغربي التي مل يتجاوز ر�صيدها احلقيقي بالغتها اجلوفاء،
حيث بقيت �شعارات العقالنية والتحديث والع�صرنة والتنمية جمرد �أيقونات زائفة ال يقابلها على �أر�ض الواقع غري الإفال�س
بكل ما تعنيه الكلمة من داللة.
� ً
أول :دولة احلداثة و�صراع املرجعيات
�إن الفجوة القائمة بني �أداء الدولة وبني توقعات مواطنيها ي�ستدعي تو�ضيح املفاهيم احلاكمة لبنيتها العميقة ،باعتبارها
نوعا من العالقة
امل�س�ؤول الأول عن ال�شروخ احلا�صلة التي باتت تف�صل اليوم بني الدولة واملجتمع ،وتفر�ض على �أر�ض الواقع ً
ال�صدامية بني الطرفني .وتذهب بع�ض الدرا�سات املعا�صرة يف تف�سري هذه الفجوة وما نتج عنها من اغرتاب الدولة عن
حا�ضنتها ال�شعبية باالنقالب اجلذري الذي تعر�ض له مفهوم الدولة ذاته يف ظل هيمنة النموذج احلداثي للدولة .وبح�سب
الكاتب الإجنليزي تيموثي ميت�شيل ( ،)Timothy Mitchelكانت النخبة ال�سيا�سية الإ�سالمية �إىل غاية القرن التا�سع ع�شر
تنظر �إىل م�ؤ�س�سة احلكم باعتبارها جز ًءا من الن�سيج الإ�سالمي العام ،وجمرد ع�ضو من �أع�ضاء الأمة الإ�سالمية الوا�سعة.
وعلى هذا الأ�سا�س ،كان النموذج التف�سريي الذي ت�ستند �إليه يف معر�ض حتديدها لنمط العالقة املطلوبة بني احلاكم
واملحكوم ،هو منوذج اجل�سم احلي الذي تتعدد وظائفه ،ورمبا تتفا�ضل فيما بينها ،ولكنها يف كل الأحوال ترتابط وتتكامل مع
بع�ضها البع�ض 5ووفقا لهذا الت�شخي�ص ،ف�إن �أهم متغري حدث يف العالقة التي باتت حتكم الدولة باملجتمع يف واقعنا الراهن،
يتعلق بان�سالخ الدولة من ن�سيجها االجتماعي ومن ثم فقدانها اندماجها الع�ضوي بقاعدتها ال�شعبية.
لقد ُولدت دولة ما بعد اال�ستعمار وهي حبلى مب�شروع �سيا�سي انف�صايل ،لي�س مبعناه اجلغرايف فح�سب ،بل – وهو
الأهم – مبعناه القيمي ،حيث �أ�صبحت مف�صولة عن بيئتها املجتمعية ،ونابذة لقيم اجلماعة التي �أ�ضحت و�صية عليها بقوة
الإكراه .ولتو�ضيح بع�ض جوانب هذا االنقالب التاريخي يف عالقة الدولة باجلماعة ،ن�ستح�ضر هنا الداللة الرمزية لبع�ض
املفاهيم املوحية بقوة على هذه القطيعة مع الكاتب الفرن�سي املربز� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية برتران بادي
( ،)Bertrand Badieخا�صة يف كتابه «الدولة امل�ستوردة» .و�أهمية �أطروحة بادي ال تكمن يف حماكاة الدولة الوطنية للدولة
الغربية يف �أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ونظمها الد�ستورية والت�شريعية والإدارية وال�سيا�سية فح�سب ،ولكن �أي�ضا يف تبنيها للقيم
احلداثية التي حكمت منوذج الدولة الغربية ،وا�سترياد عواملها الرمزية.
وهنا ي�ؤكد الكاتب �أن االمتيازات التي تقتطعها الدول ال�سيدة (الدولة املهيمنة) على ح�ساب ما ي�سميه بـ «الدولة الزبونة»
(دولة التبعية) تتعدى �إىل الهيمنة على املجال الرمزي ،حيث يبقى من اخت�صا�ص الدولة ال�سيدة حتديد الرموز وال�شعارات
التي يجب على الدولة الزبونة �أن تتزيى بها ك�شرط لك�سب والئها� .6أما عن املنطلقات التي تربر بها الدولة الزبونة تبنيها
للخيار احلداثي ،فينبغي �أن تُفهم –كما يقول الكاتب – يف �سياق احلفاظ على ال�سلطة .فلكي يحافظ احلاكم على �سلطته،
يجب �أن ُيك ِّيفها مع قيم احلداثة التي ي�أمل �أن جتلب له مزيدً ا من املوارد املالية ومزيدا من ال�شرعية يف نف�س الوقت ،ومن
منوذجا» يف علي خليفة الكواري و�آخرون،
 -5ينظر :رفيق عبد ال�سالم بو�شالكة« ،اجلذور احلداثية لال�ستبداد ،اال�ستبداد احلداثي العربي :التجربة التون�سية
ً
اال�ستبداد يف نظم احلكم العربية (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية� ،)2005 ،ص .93
6- Bertrand Badie, L’Etat importé : Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique (Paris: Fayard, 1992), p. 39
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ثم ي�سعى �إىل تقدمي احلداثة كخيار حمايد وعاملي قابل للتكييف مع �أية ثقافة.7
�إن �أطروحة «الدولة امل�ستوردة» ت�سعفنا بال �شك يف فهم ال�سياق التاريخي الذي تنا�سلت فيه الدولة الوطنية ،وك�شف
املنظومة الثقافية التي ينتهي �إليها ن�سبها «اللعني» على حد و�صف املفكر اجلزائري �أحمد بنبال .8ومع �أهمية هذه املقاربة
التاريخية ،ثمة حاجة �إىل مقاربة حتليلية ت�سعفنا يف فهم بع�ض �أوجه االختالفات اجلوهرية القائمة بني الدولة يف منوذجها
الغربي ذات املرجعية احلداثية ،والدولة يف منوذجها الإ�سالمي املحكومة مبرجعية ال�شريعة .يف هذا ال�سياق ن�ستدعي الأطروحة
ال�شهرية لوائل حالق عن «الدولة امل�ستحيلة» ،وهي تتمحور حول ا�ستحالة التوافق بني ماهية كل من الدولتني بحكم االختالف
اجلوهري القائم بينهما .ووفقا ملا قام به حالق من مراجعات حتليلية ونقدية للعديد من الأدبيات ال�سيا�سية الغربية ،تت�أ�س�س
الدولة يف مفهومها الغربي على مبد�أ ال�سيادة ،وهو من املفاهيم الالهوتية املعلمنة حيث جرى �إحالل وا�ستبدال للت�صور
امل�سيحي للإرادة الإلهية ،و�إ�سقاطه على �إرادة الدولة .ويف هذا الت�صور الديني املعلمن ،ت�صبح الدولة هد ًفا يف حد ذاتها
ولي�ست و�سيلة لأي هدف �أ�سمى منها .9وبناء على هذا الت�صور املتعايل ،ف�إن الدولة ككيان متمركز حول الإن�سان متتلك
ميتافيزيقا خا�صة ،وهذا يعني �أن الدولة هي التي ت�صنع نظرتها �إىل العامل وف ًقا ملعايريها اخلا�صة .10ومبوجب �سيادتها
املطلقة ،تتدخل الدولة احلديثة يف حتديد املعايري الناظمة للجماعة التي حتكمها ،وتهيمن على ثقافة املجتمع ،كما تعمل على
تدمري الوحدات االجتماعية الثقافية التقليدية ال�سابقة عليها .هكذا تبدو الدولة احلديثة حمملة برت�سانة من امليتافيزيقا ملا
ينتج عنها من �آثار �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وثقافية ومعرفية ونف�سية ،كما تعمل على ت�شكل الذاتية الفردية واجلماعية
للجماعة التي حتكمها.11
�إن هذا الت�صور امليتافزيقي – كما �شرحه حالق يف �أكرث من مو�ضع – يتناق�ض مع نظام احلكم الإ�سالمي الذي ال ميكن
�أن ي�سمح ب�أية �سيادة �أو �إرادة غري �سيادة اهلل ،وهو ما ينعك�س على مفهوم الدولة يف �سياقها الإ�سالمي من حيث هي �أداة
تتو�سل بها اجلماعة �إىل تنفيذ ال�شريعة التي تعترب املرجعية القيمية احلاكمة لكل من الدولة واجلماعة ،ولي�ست غاية يف
�شرعا ،والتي
حد ذاتها .وبناء عليه ،ال يحق للدولة يف املجتمع الإ�سالمي �أن تفر�ض عليه قي ًما غري القيم املتعارف عليها ً
حتظى بالإجماع.
�إن تلب�س الدولة الوطنية مبيتافيزيقا الدولة احلداثية جعل منها كائ ًنا مت�سام ًيا ومتجاو ًزا لي�س فقط حلدود اجلماعة التي
حتكمها ،بل لل�شريعة احلاكمة والناظمة لنظامها القيمي وكل ما يرتبط به من �أخالقيات احلياة الفردية واجلماعية .واملفارقة
هنا – كما يقول عبد الوهاب �أفندي – �أن هذا النموذج الغربي للدولة الذي �أدار ظهره هلل� ،أغرى امل�سلمني با�ستلهامه
بالرغم من مالحمه الالدينية الراف�ضة للقيم ،وهو ما �أوقع امل�سلمني يف مع�ضلة حقيقية .12ونتيجة لهذه القطيعة� ،أ�صبحت
الدولة احلديثة – كما يقول برهان غليون – مقطوعة عن اخلربة التاريخية التي �أن�ش�أتها ،وفاقدة لنظام القيم الفكرية
والأخالقية الذي يعطي للمجتمع القدرة على التعامل ال�صحيح معها ،وهو ما جعل من الدولة �آلة خطرية تف�ضي �إىل عك�س
ما هو منتظر منها� .إن الدولة ،ي�ؤكد الكاتب ،لي�س لها فيما يتعلق بقيم املجتمع من �سلطة �أكرث من تنفيذ االختيارات العامة
7- Ibid., p.128.

� -8أحمد بنبال« ،الن�سب اللعني ،نقد العقل الغربي» ،جملة املنعطف املغربية ،العدد � ،)2004( 24-23ص .19
 -9وائل حالق ،الدولة امل�ستحيلة :الإ�سالم وال�سيا�سة وم�أزق احلداثة الأخالقي (الدوحة :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات� ،)2014 ،ص .71-70
 -10املرجع نف�سه� ،ص .278
 -11املرجع نف�سه� ،ص  81-78و�ص .276-275
ويف ال�سياق ذاته من املفيد مراجعة ما كتبه املفكر الباك�ستاين كليم �صديقي ،حول واقع التناق�ض بني الدولة ووظيفتها يف املفهوم الغربي ونظريه الإ�سالمي:
«فعلى حني ي�ؤ�س�س الإ�سالم دولته كو�سيلة لغر�ض مقد�س ،ف�إن الدولة القومية ولدت لعك�س ذلك الهدف ونقي�ضه � ً
أ�صل� :إزاحة الإله وا�ستبداله بـامل�صلحة
القومية كما يحددها العقل الب�شري» .انظر:
كليم �صديقي ،ما بعد الدولة القومية «امل�سلمة» ،ترجمة وتقدمي عبد الرحمن �أبو ذكري (الإ�سكندرية :من�شورات الإ�سكندرية� ،)2013 ،ص .19
 -12عبد الوهاب �أحمد الأفندي ،الإ�سالم والدولة احلديثة :نحو ر�ؤية جديدة (لندن :دار احلكمة ،د .ت)� ،ص .36
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املجمع عليها .13ولذلك ،ي�سود االعتقاد ب�أن الأيديولوجيا احلداثية التي تلب�ست بها الدولة الوطنية ت�شكل انتكا�سة ح�ضارية
غري م�سبوقة يف التاريخ ال�سيا�سي للمجتمعات العربية مبا �أحدثته من قطيعة �شبه كاملة مع «املخيال االجتماعي» 14ل�شعوبها.
ثان ًيا :دولة احلداثة وتداعياتها املجتمعية
�إن ال�سيا�سات اخلاطئة التي انتهجتها دولة اال�ستقالل بنهجها احلداثي كانت لها تداعيات وخيمة على واقع املجتمعات
العربية وم�ستقبلها ،وهي التي تبدو اليوم فاقدة لبو�صلة الإبحار ،خا�صة يف هذه املرحلة التاريخية احلرجة التي تواجه
فيها حتديات �إقليمية وعاملية غري م�سبوقة يف االعتداء على �سيادتها بل وم�صادرة حقها يف احلفاظ على هويتها التاريخية
والثقافية .وعندما تت�سلح الدولة ب�أيديولوجية معادية لعقيدة جمتمعاتها ،تكون قد دخلت معها يف حرب �صامتة طويلة الأمد.
والذي يراقب ما �آلت �إليه املجتمعات العربية الراهنة ،وبعد �أزيد من قرن من التفكيك املمنهج لنظامها القيمي ،بد ًءا من
دخول اال�ستعمار وانتهاء بالدولة الوكيلة زمن اال�ستقالل ،يدرك �أن حجم الإفال�س الذي �أ�صابها يقف دليال على �ضراوة تلك
احلرب ال�صامتة التي جنحت يف تدمري عواملها الرمزية ،و�أفقدها وحدة هويتها ،وزجت بها يف حالة من التفكك وانق�سام
وعيها اجلمعي ،ف�ضال عن ال�شروخ احلادة التي باتت حتكم عالقة الدولة باملجتمع .وال �شك �أن الك�شف عن مظاهر هذا
االنق�سام يتطلب درا�سة �سو�سيولوجية متخ�ص�صة ،وح�سبنا �أن ن�شري يف هذا احليز �إىل بع�ض مالحمه العامة التي يعك�سها
الواقع املعي�ش.
ازدواجية القيم وتعدد الوالء بني الوطن والأمة
تناوبت على املواطن العربي �أ�شكال من ال�شعور باالنف�صام تب ًعا للتناق�ضات ال�سيا�سية والثقافية التي ظل ي�ستقي منها
مفاهيمه ويتغذى عليها وجدانه� .سيا�س ًيا ،هو مواطن وحامل جلن�سية تثبت له هوية هجينة ال تربطه ال بقوميته التي متثل
ودما وحل ًما ،وال بالأمة التي ينتمي �إليها بحكم العقيدة اجلامعة .وال �شك �أن هذا الو�ضع
فيها العروبة جواره الطبيعي لغة ً
ال�سيا�سي قد �أوجد مواط ًنا م�شوهً ا يعاين االنف�صام بحكم ازدواجية االنتماء والوالء بني الوطن والأمة .لكن حمنة املواطن
العربي امل�سلم ال تقف عند تخوم امل�أزق ال�سيا�سي ،بل تتعداه �إىل عامله الرمزي الذي ي�ؤطر وجدانه ويحفظ له توازنه النف�سي
الداخلي .هكذا يجد نف�سه بني عاملني رمزيني متناق�ضني يغذيهما ف�ضاءان منف�صالن :ثقافة دينية تقليدية مقموعة داخل
جدران املعابد ،وتعليم «ع�صري مدين» ،وثقافة متحررة منحلة متزّق وجدا َنه� .إن هذه االزدواجية – كما ي�ؤكد برهان غليون
– ت�ؤدي �إىل حالة من االنف�صام االجتماعي واال�ستالب الثقايف ،وهو ما يقود حت ًما �إىل تكوين �شخ�صية ع�صابية م�صدوعة
من الداخل ،وهي �شخ�صية غري منتجة وغري مبدعة ،تعي�ش رهينة تناق�ضاتها الداخلية و�صراعاتها الذاتية ،وهي �أي�ضا غري
قادرة على التوا�صل والتفاهم وبناء الأطر اجلماعية املنظمة .15ومن امل�ؤ�سف �أن هذه الأزمة باتت تتعمق �أكرث بفعل قوة
امل�ؤثرات اخلارجية ،خا�صة مع تطور التكنولوجيا الذكية وما يرتبط بها من عوامل افرتا�ضية باتت تقتلع الأجيال اجلديدة
من ف�ضاءاتها التقليدية.
�إجها�ض الر�أ�سمال الرمزي للمجتمع
�إن العوامل الرمزية لل�شعوب هي التي حتفظ لها �شخ�صيتها ومتيز هويتها احل�ضارية ،وت�ؤ ّمن لها قوة الدافعية ،وحتدد لها
غاياتها الكربى التي جتعل منها عقيدة مقد�سة يف وجدان الأفراد واجلماعات .ومن امل�ؤ�سف �أن �أ�شكال االنف�صام الوجداين
والروحي والأخالقي الذي تعر�ضت له ال�شعوب العربية م َّث َل اغت�صا ًبا لذاكرتها التاريخية التي كانت تتعرف من خاللها على
ذاتها ،وعاملها الرمزي ،ونظامها القيمي ،وحتى ر�ؤيتها الكلية لوجودها املادي وغايتها من هذا الوجود ،ووظيفتها كجماعة
م�ؤمتنة على وظيفة البالغ .لذلك ،مل تعد ت�ست�شعر يف قرارة نف�سها تلك اخلريية املوعودة مبوجب التوجيه القر�آين «كنتم خري
 -13برهان غليون ،نقد ال�سيا�سة :الدولة والدين (بريوت/الدار البي�ضاء :املركز الثقايف العربي� ،)2013 ،ص  560و�ص .527-526
 -14ترجمة للم�صطلح الفرن�سي ( )L’imaginaire socialوهو يدل على عدد من ال�صور والرموز القائمة على الذاكرة التاريخية التي يتعرف من
خاللها املجتمع على نف�سه ،ويحدد نوامي�سه وقيمه .انظر Pierre Ansart. Imaginaire Social. Encyclopaedia Universalis :الن�سخة
الإلكرتونية على الرابطhttps://urlzs.com/jkBZV :
 -15برهان غليون ،مرجع �سابق� ،ص .310
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�أمة �أخرجت للنا�س» ،كما مل تعد تتطلع �إىل وظيفتها الأخالقية التي ا�ؤمتنت عليها يف ال�شهادة على النا�س بحكم التكليف
الإلهي الذي �أخلفت وعده .وعندما ي�ستبد هذا التيه الأخالقي ويهيمن على الذاكرة اجلماعية للأمة ،تفقد بو�صلتها التي
كان ميكن �أن تهتدي بها يف �شق طريقها نحو امل�ستقبل ،وتواجه بها �إكراهات العامل وتناق�ضاته و�صراعاته ،ومن ثم ت�صبح
فري�سة للقوى املرتب�صة التي حتولها �إىل �شعوب فا�شلة وخدمية ُت َ�ؤ ِّمن م�صالح �أ�سيادها .ومع �أن جمتمعاتنا �ضجت بامل�صلحني
ودعاة التجديد الذين ما انفكوا ينبهون على خماطر االنزالق نحو م�ستنقع اال�ستالب الثقايف� ،إال �أن الأجندة الر�سمية التي
مترت�ست ب ـ «�أ�ساطري احلداثة» ح�سب تعبري فيل�سوف الأخالق الفرن�سي� ،إدغار موران ،16وحتطمت ذاكرتها حتت «مردا�س»
نظاما للت�شفري قاد ًرا على فك رموز
ح�ضارة «امل�سخ» ( )Monstreبعبارة املفكر الفرن�سي �سريج التو�ش ،17مل تعد متلك ً
الثقافة الأ�صلية ال�ضائعة وا�ستعادتها.
ويف تناق�ض مع هذا التوجه الر�سمي ،ت�شهد املجتمعات العربية حرا ًكا فكر ًيا ودين ًيا وثقاف ًيا دفاع ًيا م�ضادًا .وهذا احلراك
املتزايد نحو ا�ستلهام القيم االجتماعية الإ�سالمية الأ�صيلة ميثل – بر�أي برهان غليون – فر�صة نادرة للم�ساهمة يف �إعادة
تركيب اللحمة االجتماعية وتنظيم ال�صفوف ،وحتديد وجهة احلركة اجلماعية وم�سارها ،وت�أمني االندماج اجلماعي.18
واحلقيقة �أن الإ�سهام املميز الذي قدمه برهان غليون ،خا�صة يف كتابه «نقد ال�سيا�سة ،الدولة والدين» يعك�س وعي النخب
الفكرية العربية ب�أهمية القيم امل�ستلهمة من الإ�سالم يف �إعادة ت�أثيث �أخالقيات االجتماع العربي الإ�سالمي ،وتالحمها مع
الدعوات الإ�صالحية التي كانت حك ًرا على دعاة احلركات الإ�سالمية الإ�صالحية التي جرى �شيطنتها من قبل القوى احلداثية
بهدف ا�ست�ضعافها و�إحكام عزلتها االجتماعية .ولعل هذه امل�صاحلة بني النخب الفكرية مبا متلكه من ثقل ثقايف ،وبني
اجلماهري الإ�سالمية مبا متلكه من ثقل �شعبي يكون بداية للتحرر من و�صاية دولة التبعية التي باتت متثل يف وعيهم ،لي�س
منوذجا للدولة الفا�شلة ،بل املارقة � ً
أي�ضا.
فقط
ً
تفكك وحدة الدولة واملجتمع
متثل ظاهرة ال�صدام بني الدولة واملجتمع يف عاملنا العربي حالة مزمنة ،وهي نتيجة منطقية وحم�صلة طبيعية لواقع
التناق�ض القائم بني املرجعية احلداثية التي تتبناها الدولة ر�سم ًيا ،وبني املرجعية الإ�سالمية التي متثل عقيدة ال�شعب ،والتي
باتت حتتل مواقع هام�شية ،وذات طابع طقو�سي وخارج عن دوائر القرار ،ومراكز الت�أثري .وننوه هنا �إىل �أن التوتر الذي
�صراعا حول هوية الدولة
�شاب عالقة الدولة باملجتمع يف مراحله التاريخية ال�سابقة� ،أي ما قبل مرحلة اال�ستعمار ،مل يكن
ً
ومرجعيتها ،وهو على النقي�ض من الواقع الراهن حيث يو ّلد اختالف املرجعيات حالة من ال�صدام امل�ستدام بني الدولة
واملجتمع ،بحكم التعار�ض املبدئي بني مرجعية كل منهما ،ومن ثم بني �سيا�سات الدولة وخياراتها الكربى من جهة ،وبني
مطالب املجتمع وثوابته الدينية من جهة ثانية.
عموما مل تعد تنح�صر فقط يف ملفات �إ�صالحية �أو
ومن هذا املنطلق ،نالحظ �أن مطالب املجتمعات العربية والإ�سالمية
ً
حقوقية ،بل �إنها تتجاوز كل ذلك لتواجه الدولة ب�س�ؤال الهوية واملرجعية ،وهي الق�ضية التي ترى النخب الإ�سالمية املعار�ضة
�أن الدولة جتر�أت على انتهاك حرمتها وتقدميها قربا ًنا ال�سرت�ضاء القوى الدولية املهيمنة على قرارها ،ثمنا ال�ستقاللها
ال�صوري .19وباملقابلً ،
بدل �أن ت�صغي الأنظمة احلاكمة ملطالب �شعوبها ،تراهن على فر�ض خياراتها متو�سلة باحتكارها لو�سائل
� -16إن احلداثة كما يقول �إدغار موران ( )Edgar Morinمتظهرت من خالل �أ�ساطري ثالث كربى� :أ�سطورة التحكم يف الكون ،و�أ�سطورة التقدم
وال�ضرورة التاريخية ،و�أ�سطورة ال�سعادة .انظر:

«Ouverture» in Modernité 2004, Auditions publiques au théâtre du Ron-Poin. Collection Cahier Laser, Broché 5 novembre
2004, N°8. p. 41.
Découverte,

1989), pp. 26-22.
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 -19ينظر على �سبيل املثال ر�أي :عبد احلليم عوي�س ،الدولة احلديثة يف املحيط الإ�سالمي بني احلقيقة والتزييف (القاهرة :دار الكلمة� ،)2010 ،ص .57
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17- Serge Latouche, L’Occidentalisation du Monde (Paris: la

العنف التي باتت ت�ستخدمها خارج نطاق القانون وال�شرعية .هذا الأفق امل�سدود للحوار البناء ،وما ينتج عنه من احتقان
مزمن هو العامل الأ�سا�سي يف توليد موجات التطرف التي �شهدتها جمتمعاتنا وال تزال .وكما ي�ؤكد برهان غليون – ُم ًقا –
ف�إن ظواهر تكفري املجتمع وهجره لي�ست �سوى التعبري املتطرف عن تنامي م�شاعر الرف�ض املطلق لهذا النظام االجتماعي،
والرغبة يف الثورة عليه والأمل يف تغيريه.20
االختالالت الأمنية وخماطر احلرب الأهلية
يت�ضح مما �سبق �أن الأنظمة احلاكمة مل تف�شل فح�سب يف احتواء �أزمة التوتر وال�صدام ،بل �إنها كانت وال تزال الطرف
الأكرث م�س�ؤولية يف ت�أجيجها� .إن �إدارتها للأزمة مل يكن من موقع احلياد ال�سيا�سي والإيديولوجي ،فهي ك�سلطة حاكمة ،مل
تت�صرف باعتبارها �أداة تنفيذية مرتهنة لإدارة الأمة و�ساهرة على �سالمة خياراتها ،بل من موقعها خ�ص ًما �إيديولوج ًيا ي�سبح
�ضدها ،همها الأوحد فر�ض و�صايتها ،وك�أنها تتعامل مع �شعوب قا�صرة ،وبدون ذاكرة تاريخية �أو �أر�ضية ح�ضارية .لقد
�أخفقت الأنظمة العربية يف �إدارة تناق�ضاتها الداخلية ،وهذا الإخفاق ميكن مالحظته يف العديد من املظاهر ال�سلبية التي
باتت تقو�ض �إمكانات املجتمعات العربية ،وحتد من قدراتها وطاقاتها الوجدانية والعقلية ،وتزج بها يف م�ستنقع اال�ستالب
واالنف�صام الناجت عن الإح�سا�س بال�ضياع.
ويف ظل �سيا�سة الإكراه التي تتبناها الدولة يف فر�ض خياراتها على مواطنيها ،ترفع املعار�ضة ال�شعبية – وخا�صة منها
املعار�ضة الإ�سالمية املنظمة – �سقف توقعاتها لتطالب بر�أ�س الدولة ذاتها ال�ستعادة هويتها الإ�سالمية املغت�صبة – كما تقول
– والعودة بها �إىل دورها الوظيفي يف قيادة املجتمع حتت �سيادة ال�شريعة� .إن حالة التناق�ض هذه ت�ضع املجتمعات العربية
�أمام حالة من ان�سداد �أفق التعاي�ش حيث ت�سود عالقة التنايف املتبادل .وهذه العالقة ال�صراعية تك�شف النقاب عن وجود
خالف جوهري �أ�سا�سه االتهام والتوج�س وغياب الثقة ،وهو ما يقلل من �إمكانية التعاي�ش ال�سلمي بني امل�شروعني املتناق�ضني.
�أما الأول ،وهو م�شروع الدولة احلديثة ،فمتهم بالت�آمر على �ضرب القوى التحررية بدعوى مكافحة «الإرهاب» ،و«التطرف
الديني» ،وحماربة «الأ�صولية» ،وحماية الإ�سالم من «التوظيف ال�سيا�سي» ،وحماية العقيدة من التدني�س با�سم ال�سيا�سة .و�أما
الثاين ،فيقدم نف�سه با�سم النخبة املجاهدة يف �سبيل ا�ستعادة كرامة الأمة ،واملعربة عن �ضمريها ،واحلامية لقيمها وثوابتها.
وعلى �أ�سا�س هذا التناق�ض ،ت�ضيق اخليارات املتاحة لإدارة ال�صراع ،ومن ثم �إتاحة املجال �أمام العنف ً
�سبيل للح�سم� ،سواء
يف �شكله النظامي الذي متار�سه الدولة بذريعة مكافحة الإرهاب وحفظ ال�سلم والأمن� ،أو يف �شكله ال�شعبي الذي متار�سه
التنظيمات اجلهادية با�سم ا�ستعادة ال�شرعية املغت�صبة.
املبحث الثاين :بني التحديث ال�سيا�سي والتحديث الثقايف :تبادل الأدوار و�آليات واال�شتغال
ثمة عالقة تبادلية بني التحديث مب�ستوييه ال�سيا�سي والثقايف ،الأول ذو طبيعة �سو�سيوقانونية مرتبط بنوع ال�سيا�سات التي
تتبناها الدولة من خالل �أجهزتها امل�ؤ�س�سية يف تنظيم ال�ش�أن العام والتحكم يف م�ساراته ،والثاين ذو طبيعة �سو�سيوثقافية
مرتبط بالتربيرات الأيديولوجية التي تعطي لل�سيا�سات الر�سمية �أ�سا�سها املنطقي ،ويك�سبها قد ًرا من امل�شروعية يف نظر
مواطنيها .وكما ر�أينا يف املبحث الأول ،ف�إن حالة الزبونية واالرتهان للقيم الوافدة التي حتكمت يف ال�سيا�سات العامة لنهجها
التحديثي ،جعل الدولة يف عالقة �صدامية مع جمتمعاتها نتيجة اغرتابها عن ن�سيجها القيمي وبيئتها االجتماعية احلا�ضنة.
هذه العالقة ال�صدامية كانت دائ ًما ت�ضع �شرعيتها مو�ضع م�ساءلة .فهي من منظور معريف �أكادميي «دولة م�ستحيلة» التحقق
وجوديا ،ومن منظور جمتمعي «دولة مارقة» وغري قابلة للتعاي�ش� .إن حالة االغرتاب باتت تربر حاجة النخب ال�سيا�سية
�إىل احت�ضان النخب الفكرية التي تقا�سمها خلفيتها احلداثية ،والتي تراهن عليها يف تربير �سيا�ساتها والدفاع عن �شرعيتها
جمتمعيا .من جانب �آخر ،ال بد من الأخذ بعني االعتبار واقع الأزمات ال�سيا�سية والأمنية ،وخماطر احلروب الأهلية التي �آل
�إليها و�ضع العديد من الدول العربية ،والذي يتوقع �أن تت�سع رقعته على امتداد الوطن العربي .هذا العامل � ً
أي�ضا ي�ضاعف
 -20برهان غليون ،مرجع �سابق� ،ص .301
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حاجتها �إىل النخب احلداثية كقوة ناعمة ميكن �أن توظف بفعالية �ضد التيارات الإ�سالمية التي تعتربها م�صدر تهديد ل�شرعية
ا�ستمراها يف ال�سلطة ،م�ستفيدة يف ذلك بخربتها ال�سابقة يف توظيف النخب العلمية التقليدية لنف�س الهدف.
لزاما �أن ت�ستعري النخب احلاكمة من خ�صومها الأيديولوجيني ،وحتديدً ا الإ�سالميني منهم ،بع�ضا من �أدواتهم،
لذلك ،كان ً
وحتاربهم بنف�س �سالحهم ،من خالل متكني خ�صومهم من منابرها الإعالمية ،وم�ؤ�س�ساتها الثقافية ،وبراجمها التعليمية
والفنية ،وكل ما ميكن ا�ستثماره يف الت�ضييق على احل�ضور الإيجابي وامل�ؤثر للرموز الثقافية الأ�صيلة يف املجال العام ،م�ستفيدة
من هيمنتها وحتكمها يف قنوات التثقيف العام ،واحتكارها لدوائر اتخاذ القرار .وعلى خلفية هذه املناف�سة غري املتكافئة،
دخلت التيارات احلداثية على اخلط لتخو�ض بدورها معركة جتاوزت تلك التعبريات التقليدية من قبيل «حرية التعبري عن
الذات» ،و«التعددية يف الر�أي»� ،إىل اجرتاح �أمناط جديدة من التقاليد الإق�صائية ،لكن حتت م�سميات �أكادميية ومنهجية
تفر�ضها ما ت�سميه ب�ضرورات التحديث ،وتطوير الذات ،واال�ستفادة من املكت�سبات الإن�سانية .ومن هذا املنطلق ،وجدت النخب
احلداثية نف�سها �شري ًكا ا�سرتاتيج ًيا ال غنى عنه يف جتديد اخلطاب الديني ،وافتكاكه من �أ�سر «التقاليد البالية».
و�إذا كان �صحيحا �أن النخب الفكرية احلداثية كانت لها �أجندتها اخلا�صة� ،إال �أن ثمة و�شائج متينة تربطها بالنخب
ال�سيا�سية التي تقا�سمها خلفيتها الأيديولوجية ،والتي وجدت فيها �سندً ا ت�ستقوي بها على خ�صومها ،مبا يحقق لها بع�ض
التوازن يف مواجهة خ�صم مدعوم بعمق اجتماعي وحا�ضنة �شعبية عري�ضة ووفية .ومع �إقرارنا بهذه احلقيقة ،يجب �أن ن�ؤكد
هنا �أن �إطالق التعميمات اجلزافية �أمر مناف للحقيقة � ً
أي�ضا ،فمن اخلط�أ املزايدة على كافة التيارات احلداثية مبمالأة
ال�سلطة �أو التواط�ؤ معها ،لكننا نتحدث هنا عن واقع قائم جت�سده �شرائح وا�سعة من هذه النخب على تباين خلفياتها ،وخا�صة
منها تلك التي �أدمنت على حتري�ض ال�سلطة �ضد خ�صومها.
ويجب �أن نعرتف هنا � ً
أي�ضا ب�أن هذه ال�شريحة الوا�سعة قد حققت مكا�سب مل تكن يف احل�سبان لوال الدعم ال�سلطوي ال�سخي
يف التمكني مل�شروعها التحديثي اللربايل .لقد وجدت نف�سها تت�صدر امل�شهد الثقايف والإعالمي ،و�أخ ًريا الديني مع احلداثيني
املخ�ضرمني الذين �أ�صبحوا «خرباء» يف ال�ش�أن الديني ،واجلماعات الإ�سالمية ،وحتى مفتني يف ق�ضايا كانت حك ًرا على �أهل
ال�صنعة من الفقهاء كما حدث ويحدث مع �ش�ؤون الأ�سرة وق�ضايا املر�أة وما �شاكلها .ومهما يكن حجم هذه املكا�سب ،تبقى
هذه النخب يف وعيها بذاتها كما يف وعي ال�سلطة ،بها جمرد ذراع من الأذرع التي تتعامل معها كقطاعات خدمية تتو�سل
بها �إىل ت�صريف براجمها «التثقيفية» امل�ضادة� ،ش�أنها �ش�أن القطاع الديني الذي جنحت يف تطويعه لأداء نف�س الوظيفة.
� ً
أول :النخب احلداثية بني مطالب الداخل و�إكراهات اخلارج
الواقع �أن قوة الت�أثري التي تعزى �إىل التيارات احلداثية يف جمتمعاتنا وما تتمتع به من نفوذ و�سيطرة ال ميكن �أن تفهم
مبعزل عن ال�سياق الدويل الذي بات يتحكم يف امل�شهد الثقايف العربي برمته .ومن هنا ،علينا �أن نفهم ب�أن الأفكار الليربالية
واحلداثية التي يجري الرتويج لها بقوة يف جمتمعاتنا لي�ست جمرد �شطحات فكرية تروي جتارب فردية ،بل ال بد من فهمها
دفاعا عن مواقعها وامتداداتها يف رقعة احلياة العامة،
يف �سياقاتها ال�سو�سيولوجية ،حيث تت�صارع امل�صالح وجماعات ال�ضغط ً
ً
ف�ضل عن امتداداتها الدولية .لذلك ،ثمة حاجة ملحة �إىل و�ضع هذا احلراك املتعدد الأوجه �ضمن �سياقه الدويل من جهة،
واملحلي التبعي من جهة ثانية .وكما �سيظهر من ال�شواهد الالحقة ،يغلب على وظيفة النخب احلداثية ،خا�صة يف زمن �أمركة
العامل ،ت�سويق القيم الليربالية ،و�إعادة �إنتاج القيم الأ�صلية مبا يجعلها خادمة للقيم الوافدة من خالل منهجية ت�أويلية تعيد
تف�سري الن�صو�ص الدينية مبا ي�سعف طلبات النخب احلاكمة ،ويربر �سيا�ساتها التحديثية �ضمن بيئة جمتمعية نابذة.
يف ال�سياق الدويل ،تقدم بع�ض التقارير الأمريكية �صورة دقيقة للأبعاد الدولية للحراك الذي تخو�ضه النخب احلداثية
والليربالية جن ًبا �إىل جنب مع النخب ال�سيا�سية .وي�شري التقرير ال�صادر عن م�ؤ�س�سة راند �سنة � 2007إىل اجلهود
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الدبلوما�سية الأمريكية املكثفة للت�أثري على حكومات الدول الإ�سالمية لدفعها �إىل تبني خطتها املعروفة بـ «مبادرة ال�شراكة
مع ال�شرق الأو�سط» ،مبحاورها الأربعة :الإ�صالح ال�سيا�سي ،والإ�صالح االقت�صادي ،والتعليم ،ومتكني املر�أة ،وهي املفا�صل
الكربى والأ�سا�س يف �إحداث التغيري ،وخلخلة البنى الأ�صلية للمجتمع .وي�شدد التقرير يف مقدمته على «فوائد اتباع القيم
الدميقراطية الليربالية مثل امل�ساواة والت�سامح والتعددية وحكم القانون واحرتام احلقوق املدنية وحقوق الإن�سان ،مبا ي�سهم
يف تنمية بيئة �سيا�سية واجتماعية تتيح بناء �شبكات معتدلة» .كما ي�شري �إىل الدور الذي تقوم به كل من وزارة اخلارجية
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة التنمية العاملية يف هذا املجال ،وذلك عرب العديد من املنظمات الأمريكية الأهلية
التي يتم متويلها ر�سميا من قبل احلكومة الأمريكية ،كاملعهد اجلمهوري الدويل ( )IRIواملعهد الدويل للدميقراطية ()NDI
وم�ؤ�س�سة �آ�سيا ومركز درا�سات الإ�سالم والدميقراطية ( )CSIDوغريها.21
�أما عن النخب احلداثية الفكرية ،فيتحدث التقرير عن الأدوار اخلدمية التي توفرها هذه ال�شريحة التي يجري توظيفها
حمل ًيا يف ك�سب معركة التحديث حتت �شعار «تنمية املجتمع املدين» .ثمة اقتناع را�سخ لدى �صناع ال�سيا�سة الأمريكية بوجود
عالقة تالزمية بني وجود املجتمع املدين وبني وجود من ت�سميهم بال�شبكات املوالية واحلليفة للواليات املتحدة .هذا االقتناع
�صاغه تقرير راند يف �شكل معادلة تقول« :كلما برز املجتمع املدين كلما تبعه وجود �شبكات معتدلة والعك�س �صحيح».22
ومفهوم املجتمع املدين – كما يحدده التقرير – ي�شري �إىل جمموعة من امل�ؤ�س�سات والقيم التي ميكن ا�ستخدامها يف عمليتي
و�ضوحا عندما تتمكن من معار�ضة �سلطات الدولة .23هذه
الو�صل �أو القطع معا بني الدولة والأفراد ،والتي يكون دورها �أكرث
ً
الوظيفة املزدوجة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات �أهمية بالغة يف تنفيذ الأجندة «الإ�صالحية» التي باتت تفر�ضها الواليات
املتحدة من �أجل �أمركة املجتمعات العربية .فهي من جهة تقوم بدور الو�سيط يف ترجمة القيم الليربالية ومتريرها جمتمع ًيا
يف حال الدول «ال�صديقة» التي تتطوع عن طيب نف�س بتنفيذ ال�سيا�سات الأمريكية ،لكنها باملقابل ،ميكن �أن توظف كقوة
ً
مماثل.
جمتمعية لتهديد الدول «املارقة»� ،أو املتحفظة التي ال تبدي ا�ستعدادًا
وانطال ًقا من هذا الواقع الدويل الإكراهي ،ي�شكل بناء املجتمع املدين مبفهومه اللربايل الأمريكي ركيزة �أ�سا�سية يف بناء
�شبكة من الوكالء الن�شطني الذين ي�سميهم التقرير باملعتدلني ،بو�صفهم القاعدة احلا�ضنة للم�شروع الإ�صالحي الأمريكي
وت�سويقه حمل ًيا .وبالنظر �إىل �أهمية هذا الدور ،ي�ؤكد تقرير راند � 2007أن عملية ت�صميم املجتمع املدين ومراقبته تتم
حتت �إ�شراف وزارة اخلارجية الأمريكية ،ووكالة التنمية العاملية بالواليات املتحدة .وتعمل هذه الأخرية بالتعاون مع جمموعة
منحا لدعم امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف
من �شركائها التنفيذيني منها «الهيئة القومية للدميقراطية» ( )NEDالتي تقدم ً
البلدان الإ�سالمية كاالحتاد اجلزائري للدفاع عن حقوق الإن�سان ،واملركز الأردين لدرا�سات التعليم املدين .ومن بني ال�شركاء
التنفيذيني �أي�ضا م�ؤ�س�ستا  DRLو NDIاللتان تعمالن ك�شركاء م�ساهمني يف احلمالت الإقليمية يف قطر وتون�س يف تعزيز
م�شاركة املر�أة يف ال�ش�ؤون املدنية ،وت�سهيل بناء ال�شبكات بني القيادات الن�سائية يف املنطقة.24
ون�شري هنا �إىل النزعة التحري�ضية والعدائية املك�شوفة التي يظهرها حمررو التقرير �ضد من ي�سمونهم باجلماعات املتطرفة
وجماعات العنف .ويف هذا الإطار ،يتحدث التقرير عن �إن�شاء قاعدة بيانات دولية عن �شركائها من الأفراد واجلماعات
وامل�ؤ�س�سات والهيئات والأحزاب ،كما يتحدث عن حتديد جمموعة من الآليات لإدارة وتنقيح الربامج وامل�شاريع والقرارات
والبيانات التي ت�صلها من قبل �شركائها الذين تتعامل معهم باعتبارهم م�صادر موثوقة .25ومن بني ه�ؤالء ال�شركاء،
العلمانيون اللرباليون الذين تعتربهم الواليات املتحدة حماة القيم الليربالية التي ي�صفها التقرير بـ «الديانة املدنية” ،ومن
Angel Rabasa et al., Building moderate Muslim networks (Santa Monica: RAND Corporation, 2007), p. XVIII.
Ibid., pp. 50-49.
Ibid., p. 49.
Ibid., p. 50.
Ibid., p. 65.
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ثم تراهن على ه�ؤالء يف احلفاظ على اال�ستحقاقات العلمانية التي اكت�سبتها البلدان الإ�سالمية �أثناء ت�شكلها احلديث (احلقبة
اال�ستعمارية) ،والتي �أ�صبحت مهددة ب�سبب �صعود الإ�سالميني وف�شل الأجهزة ال�سيا�سية العلمانية احلاكمة .26كما يتحدث
التقرير عمن ي�سميهم بـ «امل�سلمني اللرباليني» ،وهم �شريحة م�ستقلة ت�شبه الدميقراطيني امل�سيحيني الأوروبيني ،وتتميز بكونها
تدافع عن �أجندة تتوافق مع الأجندة الغربية التي تدعو �إىل التعددية والدميقراطية ،وتروج لعدم تعار�ض القيم الإ�سالمية
مع مبادئ الدميوقراطية والتعددية وحقوق الإن�سان واحلريات ال�شخ�صية لدى الأفراد.27
ثان ًيا� :آليات اال�شتغال :جتديد اخلطاب الديني
من حيث االخت�صا�ص ،يبدو للوهلة الأوىل �أن املجال الديني يقع خارج االهتمامات الأكادميية واملعرفية للنخب احلداثية
التي يغلب على ن�شاطها اال�شتغال بنظام احلوا�شي على هام�ش املنت الغربي كما يجري عادة يف عالقة الأطراف باملركز.
لكن واقع احلال يثبت غري ذلك �إذ ميثل املجال الديني ،وحتديدً ا الن�ص املقد�س ب�ؤرة ا�شتغالها ،وعامل �إغراء ع�صي على
املقاومة رغم كل م�شاعر اال�ستعالء وحتى االزدراء التي تظهرها جتاه املعرفة الدينية .وترتكز �آليات اال�شتغال على �إعادة
�إنتاج القيم الأ�صلية من خالل منهجية ت�أويلية مبا يجعلها قابلة للتعاي�ش مع القيم الليربالية وحتت ت�أثريها املبا�شر ،وي�شل
قدرتها التعبريية والتعبوية والرمزية ،ويبقيها خارج دائرة الت�أثري والفاعلية .هذه العملية �أ�شبه ما تكون بعملية التدوير التي
ت�ستخدم مواد �أ�صلية يف ت�صميم منتجات من نف�س املادة لكنها تختلف عنها من حيث التوظيف واال�ستخدام .ونالحظ هنا
كيف تقوم النخب احلداثية ،وحتديدً ا منها الليربالية بوظيفة مزدوجة حيث تتحرك يف اجتاهني متعاك�سني :فهي تعمل كج�سور
ت�ؤمن عبور القيم الليربالية وتبيئتها حمل ًيا كما ر�أينا يف العن�صر الأول ،وباملقابل تعمل على تكييف القيم الأ�صلية مبا يجعل
منها �أوعية فارغة قابلة لل�شحن والتغذية كما �سن�شرحه هنا .يف احلالة الأوىل ترتكز �آلية اال�شتغال على منطق اال�ستعارة حيث
يجري ا�سترياد القيم الغريية �ضمن عملية تهريب منظم وممنهج� ،أما يف احلالة الثانية فرتتكز �آلية اال�شتغال على منهجية
ت�أويلية حيث يجري حتوير القيم الأ�صلية �ضمن عملية تدوير ق�سري .ويف احلالني معا ت�ؤدي النخب احلداثية وظيفة واحدة
عنوانها التطبيع الثقايف حل�ساب القيم احلداثية الدخيلة.
ومع �أن العملية يف جوهرها تندرج يف �سياق التطبيع الثقايف مع القيم الليربالية ،يتم ت�سويقها حتت �شعار التجديد
متاما ،هدفه �إ�ضفاء نوع من امل�شروعية على عملية التطبيع من خالل ت�سويقها حتت الفتات
الإ�سالمي ،وهو عنوان خمادع ً
�إ�سالمية .وكنموذج على هذا النوع من الأن�شطة امل�شبوهة �أحيل هنا �إىل التقرير الذي كتبه عبد ال�سالم املغراوي حتت �إ�شراف
معهد ال�سالم الأمريكي بعنوان «ال�سيا�سة الأجنبية الأمريكية والتجديد الإ�سالمي» .والتقرير كما يعرف نف�سه يف ديباجته هو
جزء من م�شروع �أكرب حتت عنوان «م�شروع التجديد الإ�سالمي :ترجمة الأفكار الإ�صالحية الإ�سالمية �إىل �سيا�سات ملمو�سة»،
والذي يجري تنفيذه يف �إطار مبادرة العامل الإ�سالمي التابعة ملعهد ال�سالم الأمريكي .ويتمثل الهدف الرئي�س للم�شروع – كما
تقول الديباجة – يف «ح�شد املعتدلني» يف العامل الإ�سالمي ،بتو�سيع نطاق الدعم املجتمعي للتحديث الإ�سالمي حول ر�ؤية
متما�سكة ،وترجمة هذه الر�ؤية �إىل عقود اجتماعية قابلة لال�ستمرار ،وم�ؤ�س�سات قابلة للدوام ،و�سيا�سات ملمو�سة .ويت�ضمن
امل�شروع جتميع قاعدة بيانات ل�شبكات التحديث الإ�سالمي حول العامل ،وتنظيم �سل�سلة من حلقات العمل الإقليمية يف البلدان
ذات الأغلبية امل�سلمة والبلدان التي ي�ش ّكل فيها امل�سلمون �أقليات مهمة.28
وحتت عنوان «معنى التجديد الإ�سالمي» يحدد عبد ال�سالم املغراوي معامل هذا التجديد باعتباره «عملية منهجية»
ملراجعة وتر�شيد املبادئ وامل�ؤ�س�سات واملعتقدات واملمار�سات الإ�سالمية ،والتي يلعب الكثري من الأفراد وامل�ؤ�س�سات دورا فيها.
26- Ibid., p. 70.
27- Angel Rabasa et al., op. cit., p. 71.
 -28عبد ال�سالم م .املغراوي ،ال�سيا�سة الأجنبية الأمريكية والتجديد الإ�سالمي ،معهد ال�سالم الأمريكي( ،د.ت)� ،ص  .1ينظر موقع معهد ال�سالم
الأمريكي على الرابط التايلhttps://www.usip.org/sites/default/files/sr164_arabic.pdf :
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وبالرغم من �أن جهودهم لي�ست مرتابطة ر�سم ًيا� ،إال �أنها تتالقى حول مراكز البحث والدار�سني الفرديني وال�شخ�صيات الدينية
املنادية بالتحديث ،واملنظمات الدينية املعتدلة ،والأحزاب ال�سيا�سية ،ومواقع االنرتنت النا�شطة املنت�شرة يف العامل الإ�سالمي،
وجماعات ال�شتات الإ�سالمية يف الغرب .29ووف ًقا لهذا الن�ص ،ت�أخذ عملية املراجعة والتجديد يف معناها الأمريكي بعدين
متوازيني :الأول عمودي من خالل �إعادة تف�سري جمموع املبادئ واملعتقدات ،وهي القيم احلاكمة وال�ضابطة واملنتجة للوعي،
والثاين �أفقي ،هدفه �إعادة �صياغة ما نتج وينتج عن هذه املبادئ من ممار�سات �سلوكية من خالل التحكم يف امل�ؤ�س�سات
احلا�ضنة لقيم املجتمع.
وال�س�ؤال هنا ،ما هي طبيعة الآليات التي يجري ا�ستخدامها يف عملية التطبيع ،وكيف يتم ت�أمني هذا العبور من القيم
الأ�صلية �إىل الليربالية؟
الواقع �أن حجم الإ�سهامات التي مت مراكمتها يف هذا املجال ت�ستع�صي على احل�صر ،منها ما هو حملي ،ومنها ما مت
�إجنازه بالتعاون مع املراكز البحثية الأمريكية وبتمويل منها .لكن هذه الآليات حتاكي يف طريقة ا�شتغالها منط الكتابات
الإ�سالمية التي تندرج يف �سياق الت�أ�صيل ال�شرعي با�ستخدام القواعد واملناهج الأ�صولية املتعارف عليها يف االجتهاد الفقهي.
فمن منطلق املحاكاة لهذا امل�سلك ،يعمل احلداثيون على تطوير �أدوات ا�شتغالهم يف اجتاه �أكرث تطر ًفا من خالل ا�ستعارة
النظريات الغربية وا�ستثمار ما راكمته من �أدوات منهجية يف ت�أويل الن�صو�ص وحتليل اخلطاب.
على هذا امل�ستوى ،تبدو التنظريات احلداثية ن�سخة م�شوهة ومعكو�سة لآليات اال�شتغال الفقهي ،من حيث هي عملية مراجعة
ت�أويلية للن�ص الأ�صلي ،بهدف �إعادة تف�سريه خارج �سياقاته املجتمعية وف�ضاءاته القيمية حتت م�سمى جتديد اخلطاب الديني.
وال �أدل على هذا التماهي ال�شكلي من تلك اال�ستعارة املكثفة للأ�صول اال�ستداللية املتعارف عليها يف اخلربة الإ�سالمية .ومن
هذا املنطلق تتكرر الأ�صوات الداعية �إىل االجتهاد النقدي املتفتح بعيدً ا عن التقليد واجلمود ،واعتماد روح القر�آن ولي�س ن�ص
القر�آن ،واعتماد املنهج االنتقائي الذي يت�صيد الأ�شباه والنظائر و�أ�شباه الأ�شباه ،والتنقيب عن «العقالين» من الأحكام �ضمن
ثنايا بنية فقهية تو�صف عادة بالظالمية ،ومراعاة االجتهاد للتحوالت ال�سو�سيو-اقت�صادية ،وا�ستجابته لل�شروط الدميقراطية،
�إىل غري ذلك من املقوالت امل�ؤدجلة التي يغلب فيها البعد التحري�ضي والدعائي على الطرح العلمي الأكادميي .وا�ستنادًا �إىل
هذه «الأ�صول» �أو «القواعد الناظمة» ،يوظف العقل احلداثي مبد�أ «االجتهاد» لكن بطريقة معكو�سة تتيح له �شرعنة القطيعة
مع نظريه الرتاثي الأ�صويل الذي يتمحور حول مركزية الن�ص ،بينما يتمحور االجتهاد احلداثي باملقابل حول مركزية الإن�سان.
ويف �سياق هذا التوظيف املنهجي امل�ؤدلج تربز قائمة ال ح�صر لها من الأ�سماء التي تكرر نف�سها يف الزمان كما يف املكان،
والتي ال يت�سع لها هذا املجال �إال بقدر ما تكون مناذج �أو عينات دالة.
وعلى �سبيل املثال ،ي�ضعنا عبد ال�سالم املغراوي يف تقريره املذكور �آنفا �أمام حزمة من الآليات والقواعد العامة املوجهة
�إىل ك�سر ال�صرامة املنهجية املعهودة يف املنظومة الأ�صولية من خالل االتكاء على مفاهيم عائمة و�شديدة الرخاوة بحيث تتيح
«للفقيه احلداثي» م�ساحة وا�سعة من حرية الت�أويل والتوليد والتطويع ،وفقا ملوا�صفات الطلب الأمريكي .من هذه الآليات:
«اال�ستناد �إىل الفل�سفة ال�سيا�سية الإ�سالمية التقدمية» ،واملفاهيم االجتماعية يف الإ�سالم مثل «امل�صلحة العامة» ،و«ال�صالح
العام» و«م�صالح العباد» ،و«العدل» و«العدالة االجتماعية» ،و«الرحمة» و«التعاطف يف التعامالت االجتماعية مع �أهل
الذمة» و«حقوق الأقليات الدينية» ،و«ال َّن�سخ»� ،أي «تغيري �أو �إبطال القوانني القائمة» ،وحتى «الأوامر القر�آنية» � ً
أي�ضا،
و«القيا�س»� ،أي «التفكري العقالين بالقيا�س فيما وراء الدالئل الن�صية» �إلخ.30
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ويف ال�سياق ذاته ،ميكن ا�ستعادة العديد من النماذج ال�سابقة زمن ًيا ،وهي ال ت�ضعنا �أمام قواعد منهجية حمددة بقدر ما
جتتهد يف ا�ستنفار جمهور القراء العرب وحتري�ضهم على التمرد على �آليات ا�شتغال الثقافة الأ�صلية بهدف جتاوزها .ومن هذا
القبيل ،يجزم املختار بن عبد الالوي ب�أنه «ال وجود لن�ص قطعي» ،ويبني على ذلك �أن «�إقامة الأحكام ال�شرعية على ركني
القر�آن وال�سنة �أمر ال يخلو من ال�سطحية واالختزال» .31لذلك ،ال منا�ص من فتح باب االجتهاد .ويف �سياق هذا االجتهاد
احلداثي ،ت�ضعنا �آ�سية الها�شمي البلغيثي �أمام هذه القراءة امل�ؤدجلة ملنهجية عمر بن اخلطاب التي تعتمد على املقا�صد
ال�شرعية وامل�صالح اجلماعية والتطورات الزمانية واملكانية .32ولتجاوز مع�ضلة العالقة بني املطلق والن�سبي ،يقرتح عبد ال�صمد
الدياملي ا�ستعارة القواعد التي حتكم اللعبة ال�سيا�سية لتجنب الوقوع يف فخ الفقهاء وو�صايتهم من خالل التعامل املبا�شر مع
القر�آن دون الو�ساطة الفقهية ك�شرط لتحرير احلقيقة الإ�سالمية من احتكار الفقهاء وحتويلها �إىل حقيقة دميقراطية حيث
يكون لكل النا�س احلق يف �إبداء الر�أي واقرتاح التف�سري املنا�سب .ومن هذا «املنظور» الدميقراطي يتحول الإجماع من �إجماع
الفقهاء �إىل �إجماع ال�شعب الثوري ،وتتحقق ماهية القر�آن ،وتربز قدرته على احتواء عقالنية الع�صر احلا�ضر� .33أما اخليار
الثاين الذي يقرتحه ،فهو اعتماد ال�شاذ من الآراء ً
بدل من ر�أي اجلمهور ،باعتبار الفتوى ال�شاذة رمزً ا على �إمكانية العقل
داخل الظالم نف�سه� ،أي الفقه .ومن هنا ي�شدد على �أن �إعادة كتابة تاريخ ال�شاذ يف الفقه بالذات ،ب�إمكانها �أن تربز �إىل
الوجود العقالنية املكبوتة.34
ويف مقابل هذا التوظيف الرتاثي ،ي�شتد الطلب على ا�ستعارة قواعد الت�أويل املتعارف عليها يف الهرمنيوطيقا الغربية ،خا�صة
يف ن�سختها الفل�سفية الأكرث تطر ًفا و�إ�سعا ًفا يف تفكيك الن�ص الديني وتفجريه من الداخل .ويف هذا ال�سياق ،يجد القارئ
نف�سه �أمام ركام من القواعد التي جرى ا�ستن�ساخها حرف ًيا ،والعمل على تطبيقها يف ت�أويل الن�ص الديني لإعادة �إنتاجه
يف �إطار الزمان واملكان .ومن الأ�س�س التي يجري ا�ستهالكها بقوة ،اعتبار «عملية الفهم تاريخية متغرية وغري نهائية»،
و«ا�ستقاللية الن�ص والعمل الفني عن م�ؤلفه» ،واعتبار «عملية الفهم حوار بني الن�ص واملف�سر» ،و«ا�ستقاللية الن�ص عن
امل�ؤلف» ،ومقولة «موت امل�ؤلف» ،و«الأ�صل يف الكالم الت�أويل» ،والقول بـ«�أن�سنة الن�ص القر�آين»� ...إىل �آخر هذه العبارات
التي ال تعدو �أ�صالتها اجلهد الذي بذله يف ترجمتها نخبة من «الدعاة احلداثيني» الذين تعج بهم ال�ساحة الفكرية العربية
والإ�سالمية ،والذين باتت حماكاتهم مو�ضع جدل م�ستمر.35
املبحث الثالث :جماالت اال�شتغال :موت العقائد وانتحار القيم
ي�شمل جمال اال�شتغال احلداثي املعتقدات والقيم الأخالقية التي حتتل م�ساحات وا�سعة جدً ا من رقعة احلياة العامة� ،أما
الأدوات التي تتو�سل بها يف �إجناز مهمتها التاريخية ،فيجب �أن تكون بال�ضرورة من جن�س هذه العوامل الرمزية امل�ستهدفة،
ومن ثم يتم الرتكيز على عامل الأدب والفن باعتبارهما من جن�س عامل العقائد� ،إذ كالهما ي�شكل وجدان الفرد وير�سخ
ر�ؤيته وت�صوره وقيمه ،وكل ما له �صلة بهويته وانتمائه ووجوده املعنوي� .إن هذه الوظيفة الوجدانية للأدب والفن هي التي
36

 -31املرجع نف�سه.
� -32آ�سية الها�شمي البلغيثي ،ن�ضال امر�أة ،يف جمال املر�أة (الدار البي�ضاء :لينو النخلة� ،)1996 ،ص .13
 -33عبد ال�صمد الدياملي ،املعرفة واجلن�س من احلداثة �إىل الرتاث (الدار البي�ضاء :من�شورات عيون� ،)1987 ،ص .127
 -34املرجع نف�سه.
 -35ثمة درا�سات كثرية اهتمت بر�صد �آليات ا�شتغال احلداثيني العرب ،ينظر على �سبيل املثال:
�أحمد �إدري�س الطعان ،العلمانيون والقر�آن الكرمي (الريا�ض :دار ابن حزم للن�شر والتوزيع.)2007 ،
قطب الري�سوين ،الن�ص القر�آين ،من تهافت القراءة �إىل �أفق التدبر ،مدخل �إىل نقد القراءات وت�أ�صيل علم التدبر القر�آين (الرباط :من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية.)2010 ،
� -36سبق �أن در�سنا هذا املو�ضوع بتف�صيل يف درا�سة �سابقة ر�صدنا فيها مناذج من الأعمال الأدبية التي تتجه �إىل ازدراء الإ�سالم ومقد�ساته الدينية
والأخالقية .ينظر :حممد �أمزيان« ،اخلطاب احلداثي العربي و�إ�شكالية الثابت واملتحول» ،دورية مناء ،العدد  .)2018( 5-4ويف هذا البحث �سنوظف
العديد من ال�شواهد الأدبية ال�سابقة كمادة �أولية� ،إىل جانب بع�ض الفقرات التي �أعيد �صياغتها باخت�صار �شديد مبا يتنا�سب مع �سياق هذا البحث ،مع
الإحالة �إليها عند االقت�ضاء.
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تربر االحتفاء البالغ للحداثيني بهذا الن�شاط الإبداعي الذي �أنزلوه منزلة الدين .ويكفي �شاهدً ا على ذلك �أن ال�شاعر يف نظر
خالدة �سعيد يلعب «دور الآلهة التي اختفت»� ،37أما الق�صيدة احلديثة كما يراها ف�ؤاد رفقة ،فهي «تعبري عن فكرة غيبية
كربى» .38ومن هذا املنظور املوازي للدين ،حيث ينت�صب ال�شاعر �إلها والق�صيد وحيا ،يعتقد احلداثيون �أنهم ر�سل احلداثة
يف جمتمعاتهم ،ولي�سوا جمرد ع�صافري تزقزق يف الفراغ ،وظيفتهم الأ�سا�سية �إحداث ت�صدعات كربى يف البنية الدينية
والثقافية لهذه املجتمعات� .إن احلداثة كما تتبدى يف وعيهم هي «حركة انزياحات معرفية قيمية» ،39و�أهم هذه االنزياحات
و�أبلغها «هي نقلها حقل املقد�س والأ�سراري من جمال العالقات والقيم الدينية واملا�ضوية �إىل الإن�سان والتجربة واملعي�ش».40
لذلك ،يخطئ من يعتقد �أن احلراك احلداثي معزول عن ال�صراعات امل�صريية التي باتت تخو�ضها املجتمعات العربية ،وما
تتعر�ض له من هزات عنيفة م�ست وعيها اجلماعي وذاكرتها التاريخية ،ووحدتها ال�شعورية والوجدانية ،وتطلعاتها امل�ستقبلية.
�إن وظيفة احلداثة يف هذا املجال كما يتحدث عنها �إدوارد اخلراط «تنطوي على نوع من الهدم امل�ستمر يف الزمن دون �أن
يتحول �إىل بنية ثابتة ،تنطوي على �س�ؤال مفتوح ال ت�أتي ال�سنوات ب�إجابة عنه ،...تنحاز دائما �إىل �أحد طريف ثنائية م�ستمرة
عرب الزمن ،بني ما هو جاهزُ ،م َعدُ ،م َك َّر�س� ،شائع ،مقبول اجتماعيا على امل�ستوى العري�ض ،وما هو متمرد ،داح�ض ،مقلق،
وهام�شي ،ي�سعى �إىل نظام قيمي م�ستع�ص بطبيعته عن التحقق ،ومتعد دائ ًما» .41ووف ًقا لهذا التو�صيف ،تعترب احلداثة الأدبية
ً
مدخل حا�س ًما يف عملية التحديث ب�شقيه ال�سيا�سي والثقايف ،وهما يتكامالن وظيف ًيا كل يف دائرة اخت�صا�صه� .سيا�س ًيا ،يتحرك
التحديث النظامي يف اجتاه �إق�صاء الت�أثري الديني يف املجال العام ،و�إجباره على االنزواء يف �ضمائر الأفراد ووجداهم،
وتدمريه كنمط حياة مهيمن على حياة النا�س وطرائق عي�شهم� .أما التحديث مبعناه الثقايف ،فيبد�أ من حيث انتهى �سلفه،
وظيفته الكربى اقتالع املقد�س من �ضمائرهم ،وهدم املعنى يف كيانهم ووجدانهم.
يف جمال العقائد
يف هذا املجال متتهن احلداثة العربية التجديف الذي مل ي�ستثن الذات العلوية من التدني�س الذي اتخذ �ألوا ًنا من التعبري
غاية يف الإ�سفاف ً
لفظا ومعنى .ويف هذا ال�سياق ،تعيد الق�صائد احلداثية العربية �إنتاج العديد من �أ�شكال التعبري الرمزي
امل�ستعارة من احلداثة الغربية ،وهي موغلة يف العدمية والتب�شري مبوت الإله وت�أليه الإن�سان .ومن هذا املنطلق الفل�سفي تعاملت
معكو�سا ،هدفه �إ�سقاط عقيدة الألوهية من بناء النظام القيمي للمجتمع
مع نقي�ضها الديني الذي ي�أخذ يف وعيها و�ض ًعا
ً
43
وما يتفرع عنه من ممار�سات حياتية ،والتطبيع مع ثقافة االزدراء ،وتروي�ض الذوق العام على التمرد على املقد�سات .
و�إىل جانب ال�شعر� ،سجلت الرواية احلداثية درجة غري م�سبوقة يف تدني�س �أقد�س املقد�سات الإ�سالمية حيث �أنزلت الذات
الإلهية منزلة االبتذال املقزز ،باتخاذها مادة لال�ستهالك اجلن�سي ،وبلغة متوح�شة مرتعة بالتحر�ش .يف هذه الأعمال امل�سيئة
ت�صل عقدة التمرد العمياء �إىل القاع ،حيث يتك�شف الت�صوير احل�سي عن �أب�شع �صورة للذات العلوية وت�صويرها يف �صورة
املغت�صب املعتدي ،امل�سرف يف الق�سوة والظلم ،يحرتف االغت�صاب ويداهم �ضحاياه ً
ليل دومنا �شفقة ،وهي �سخرية ماكرة،
42

 -37انظر :حممد جمال باروت ،جتربة «احلداثة» ومفهومها يف جملة «�شعر»� ،ضمن ق�ضايا و�شهادات ،كتاب دوري ،احلداثة ( :)1النه�ضة – التحديث –
القدمي واجلديد ،الكتاب الثاين ،حترير عبد الرحمن منيف و�آخرون (قرب�ص :م�ؤ�س�سة عيبال للدرا�سات والن�شر� ،)1990 ،ص .259
 -38املرجع نف�سه� ،ص .262
 -39انظر� :شكري حممد عياد ،املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيني (الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عامل املعرفة ،ع ،177
� ،)1993ص .61
 -40املرجع نف�سه� ،ص .61
� -41إدوارد اخلراط« ،قراءة يف مالمح احلداثة عند �شاعرين من ال�سبعينات» ،جملة ف�صول (الهيئة امل�صرية العامة للكتاب) ،املجلد  ،4العدد � ،4ص
.57
 -42االزدراء �أو التجديف ( )Blasphemyي�شري �إىل عدم احرتام املقد�سات الدينية وما يرتبط بها من رموز دينية.
 -43لالطالع على مناذج من هذه الق�صائد ،ينظر على �سبيل املثال :نزار قباين ،الأعمال ال�شعرية الكاملة ،اجلزء ( ،3بريوت :من�شورات نزار قباين،
� ،)1983ص .342
ديوان حممد الفيتوري ،اجلزء ( ،2بريوت :دار العودة� ،)1979 ،ص .7
ديوان بدر �شاكر ال�سياب( ،بريوت :دار العودة� ،)1971 ،ص .215
وينظر التفا�صيل يف درا�ستنا امل�شار �إليها �ساب ًقا عن اخلطاب احلداثي العربي و�إ�شكالية الثابت واملتحول� ،ص .25
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تقو�ض م�صداقية الأديان �إذ تدمغها بالنفاق والتزيي بالقدا�سة الكاذبة .44وبالرغم من طابعها ال�صدامي حيث تقم�ص رواد
الأدب احلداثي دور املل�شيات املنخرطة يف عمق ال�صراعات االجتماعية ،وبالرغم من جر�أتها امل�ستفزة لعقيدة ال�شعب و�ضمريه
الديني ،كانت وال تزال حتظى باالحتفاء والرتحيب الالئق بها ر�سم ًيا كنخبة خدمية ،حيث تدرك ال�سلطة احلاكمة �أن مفعول
كلماتها �أ�شد فتكا من ر�صا�صها الذي مل يجلب لها غري مزيد من النقمة والكراهية والعزلة.
يف جمال القيم
�أ ًيا كان تقديرنا حلجم الأ�ضرار التي ت�صيب الذاكرة اجلماعية جراء هذا الق�صف املركز للعقائد الدينية ،يتمدد م�سل�سل
التحديث �إىل جمال املمار�سات الأخالقية بغية تروي�ض الذوق الأخالقي العام ،و�إجباره – خل�سة – على التطبيع مع كل �أ�شكال
البذاءة واالبتذال .ولأن جمال اال�شتغال هنا من طبيعة وجدانية � ً
أي�ضا ،يت�صدر عامل الفن بكل �أ�شكاله التعبريية �أولوية النخب
احلداثية ،خا�صة و�أن الأمر يتعلق بو�صفات مدفوعة للخرباء الدوليني ،الذين ين�صحون بتوظيف عامل الفن ملا له من قوة
اجلاذبية ،وقدرته ال�سحرية على التطبيع مع تابوهات املجتمع.
وتقدم الأعمال ال�شعرية ال�صادرة عن كثري من الأدباء احلداثيني العرب �صو ًرا غاية يف البذاءة وبال تردد �أو خجل.
�آالف من ال�صفحات تطفو على �أ�سطحها �صور جن�سية مبتذلة .يف هذا ال�سياق يُجهِ د الأديب العربي احلداثي ذهنه النتقاء
الألفاظ البذيئة والكلمات النابية والتعابري اجلارحة ،حيث تربز تلك الألفاظ ك�أيقونات للقيم احلداثية التي مل جتد ما
تعرب به �إىل الوعي الأخالقي لل�شعوب العربية امل�سلمة غري تلك املفردات املقززة من قبيل «البول» و«الرباز» و«احلي�ض»،
و«املراحي�ض» ،و«الدم» ،و«اخلرقة» ،و«فتحة ال�ساقني» ،و«الأفخاذ» و«النهود» ،و«الأثداء» و«ال�صدور» و«امل�ضاجعة»
إن�سا وال جا ّنا ،وحتى احليوانات
و«ف�ض البكارة»� ،إىل غريها من ال�صور ال�شعرية البذيئة التي مل ت�ستثن يف توظيفها � ً
وال�شوارع ،واملدن والت�ضاري�س ،والظواهر الطبيعية ،45...فكلها �أ�ضحت عنا�صر لال�ستهالك اجلن�سي املقزز� .إنه الإدمان املزمن
واخليال املري�ض الذي «يبدع» �صو ًرا جن�سية موغلة يف الإغراب ،وجمردة من كل م�سحة فنية �أو ذوق �أدبي ،لي�س لها من
مربر �سوى االبتذال يف الكالم ،وهي تب�شر مواطنيها بعهد جديد ال جمال فيها للعفة واحل�شمة واحلياء ،حيث يجري التطبيع
مع النذالة واالبتذال ،وتطويع الذوق وتروي�ض احلياء ،ب�إزاحة ال�سرت عن تلك املفردات التي كان يجري تداولها اخلا�ص يف
�صمت واحت�شام لت�صبح مادة لال�ستهالك العام.
ومن جهتها � ً
أي�ضا� ،ساهمت الرواية احلداثية يف تفكيك منظومة القيم املجتمعية ،وا�ستخدمت �آليات فنية جتاوزت كل
46
املحرمات الدينية والأخالقية بتوظيف الأدب الف�ضائحي الذي يجد مرجعيته يف «الإيرويتيكية»  ،للتعبري عن ال�سلوك اجلن�سي
البهيمي الذي ال يرتوي �أبدً ا .هذا التوظيف �شكل بالن�سبة للقارئ العربي ق�ص ًفا غرائز ًيا مكث ًفا ليفقده اتزانه النف�سي ،ويخلق
منوذجا للإن�سان
دوما ،وهي حالة مر�ضية ،ت�ستهدف املواطن العربي لتجعل منه
لديه حالة من «اجلوع اجلن�سي» املتجدد ً
ً
«الإيروتيكي» من حيث هو جمرد حيوان غريزي مدمن و ُم�ستَه َل ٍك جن�س ًيا حلد ه�ستريي .لقد كانت الرواية احلداثية بالفعل
واحدة من �أخطر الأدوات الفنية التي وظفها الإرهاب اجلن�سي الذي اتخذ من «الإبداع الفني» ذريع ًة يتو�سل بها �إىل التعبري
عن م�ضامينه الإباحية بلغة �سادية تن�ضب وقاح ًة ،وتتميز بالتهييج اجلن�سي و�إثارة الغرائز ،ويغلب عليها الت�صوير احل�سي

 -44ينظر بهذا اخل�صو�ص رواية :نوال ال�سعداوي� ،سقوط الإمام (القاهرة :دار امل�ستقبل العربي� ،)1987 ،ص .23
ينظر التفا�صيل يف درا�ستنا امل�شار �إليها �ساب ًقا :حممد �أمزيان ،مرجع �سابق� ،ص .45
 45ينظر التفا�صيل يف :حممد �أمزيان ،مرجع �سابق� ،ص .43
يعب عن تيار �أدبي عاملي ،له جذوره التاريخية والدينية ،وحمكوم بخلفيات فل�سفية حداثية .هذا
« -46الإيروتيكية» مذهب ُيعنى باجلن�س وال�شهوة ،وهو ّ
النزوع الإيروتيكي/اجلن�سي/ال�شهواين ،متخ�ض عنه ما ي�سمى بـ «الأدب الأيروتيكي ،و�شمل روايات و�أ�شعا ًرا ت�شرح العملية اجلن�سية بتف�صيالتها اململة.
و«الإيروتيكية» م�شتقة من الكلمة الإجنليزية « ،»Eroticوتعنى املثري لل�شهوة اجلن�سية ،ومنها �صيغ م�صطلح « .»Eroticismوالكلمة ال تنفك عن �أ�صولها
اللغوية التي ترتبط بالأ�ساطري الدينية اليونانية الوثنية ،حيث االعتقاد ب�إله احلب.»Eros« :
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دوما �إىل ا�ستغالل نقاط ال�ضعف لدى الإن�سان،
مل�شاهد اخلالعة امل�ألوفة يف �أفالم البورنو� .47إن هذا الق�صف الغرائزي املوجه ً
واقتالعا لثقافة احل�شمة والرباءة املغرو�سة يف
�ش ّكل اعتداء �ساف ًرا على وعي الإن�سان العربي ،وتدم ًريا حل�سه الأخالقي،
ً
فطرته ،وجتريدً ا له من كل ما يعطي معنى لوجوده.
خامتة :عودة �إىل �س�ؤال ال�شرعية
ً
عري�ضا من النخب احلداثية
قطاعا
ت�ؤكد هذه النماذج من الإبداعات الأدبية احلداثية ال�صادمة لأمهات القيم املرجعية� ،أن ً
كانت يف تعاطيها مع مقد�سات الأمة حادّة وجريئة ،وخارج �إطار القانون والأخالق� .إن الغاية الثاوية يف هذا امل�سلك التدني�سي
تكمن يف �إزاحة م�شروعية املنظومة القيمية بهدم �أ�سا�سها الديني .لقد كانت �صرخ ُة احلداثة العربية جريئة تنتهك املقد�سات
والأعراف والتقاليد بال خجل وال حياء ،كما ا�ستنفذت كل ما �أتاحته ملكتها اللغوية والإبداعية من الألفاظ والرموز وال�صور
التعبريية النابذة للأخالق والف�ضيلة .لقد كانت كما وعدت �صرخة متمردة وداح�ضة ونابذة لكل �أ�سا�س ي�صون قد�سية الأخالق،
ويث ّبت �سلطتها يف وجدان النا�س و�ضمائرهم .لقد كانت هذه االنتهاكات على الدوام تهدد ال�سلم االجتماعي ،وتزرع بذور
الكراهية ،كما تهدد التعاي�ش ال�سلمي بني مواطنيها ،وهو ما حدث فعال من خالل الردود التي عك�ستها كثري من الهيئات
والدوائر العلمية الر�سمية وال�شعبية على ال�سواء .وعندما ت�صمت �أجهزة ال�سلطة التي تُعترب امل�س�ؤول الأول عن حماية عقيدة
املواطن ،تتحرك م�شاعر الغ�ضب لتملأ هذا الفراغ باالعتداء اللفظي واجل�سدي وحتى االغتيال يف حق من ترى فيهم جمرمني
طلقاء وخارج �سلطة القانون.
ومع �أن مثل هذه املمار�سات تدخل يف ح ّيز اجلرائم املوجهة �ضد عقيدة الأمة – وهو �أمر يعاقب عليه القانون ،ويتعار�ض
مطلقا مع د�ساتري الدول العربية التي تعترب الإ�سالم دينها الر�سمي – �إال �أن تفاعل الأجهزة الر�سمية املعنية كانت �سلبية يف
كل الأحوال ،وهو ما يربر �إدانتها يف نظر مواطنيها الذين يرون يف مواقفها ال�سلبية ً
دليل على التواط�ؤ واخليانة.
�صحيح �أنه توجد قوانني زجرية يف بلدان عربية عدة ،تدين الأ�شخا�ص املتهمني بازدراء الأديان ،لكن تبقى يف جمملها
�شكلية وعدمية الفعالية ،وت�ستخدم ا�ستخدامات �سيئة ،بغر�ض ت�صفية ح�سابات �سيا�سية �ضد املعار�ضني واملزعجني لي�س �إال.
ويالحظ هنا �أن طبيعة العقوبات املقررة ال تتنا�سب مع حجم اجلرمية ،فعندما يتعلق الأمر بامتهان الذات العلوية ،وهو
اعتداء على عقيدة كل امل�ؤمنني بغ�ض النظر عن �أديانهم ،ال تبدو العقوبات – املقدرة بب�ضعة �شهور �أو حتى �أعوام ،وكذلك
الغرامات املقدرة بع�شرات الدوالرات – مقنعة يف الزجر .ومع الإقرار بوجود وقائع مت فيها مالحقة بع�ض الرموز التي اتهمت
بالتجديف وازدراء الأديان� ،إال �أنها ال تعدو بُعدَ ها الدعائي الذي يق�ضي بالبحث عن كب�ش فداء ،تقدمه ال�سلطة احلاكمة
برهانا مينحها �صك براءة الذمة ،ومتت�ص به بع�ضا من م�شاعر الغ�ضب الذي ي�ؤجج عليها نقمة �شعوبها ،هذا ما مل يكن
لغر�ض يف نف�س يعقوب� .صحيح �أنه �سجلت حاالت مت فيها �إ�صدار �أحكام قا�سية بلغت حد الإعدام ،لكنها كانت �إعدامات
�سيا�سية بامتياز ،وما حادثة منر النمر ببعيدة ،حيث جرى �إعدامه ب�سبب دوره يف االحتجاجات املناه�ضة للنظام ال�سعودي يف
املنطقة ال�شرقية عام � .2011أما الإخراج الر�سمي للحادث ،فهو �أن احلكم جاء بعد �أن ثبت على املتهمني اعتناق املنهج
التكفريي امل�شتمل على عقائد اخلوارج ،املخالف للكتاب وال�سنة و�إجماع �سلف الأمة!48

رواجا كب ًريا ،وهي ممتدة يف الزمان واملكان ،نذكر منها على �سبيل املثال :حممد �شكري يف «اخلبز احلايف» وعبده
 -47هذه الأعمال الروائية جتد لها ً
خال يف «الطني» و«املوت مير من هنا» و«ف�سوق» ،و�إبراهيم بادي يف «حب يف ال�سعودية» ،ولطيف احلالج يف «القران املقد�س» ،و�سلوى النعيمي يف
«نهر الع�سل» ،ووردة عبد امللك يف «الأوبة» ،وزينب غا�صب يف «مالمح» ،و�صبا احلرز يف «الآخرون» �إلخ .ينظر التفا�صيل يف درا�ستنا امل�شار �إليها
�ساب ًقا :حممد �أمزيان ،مرجع �سابق� ،ص .45
 -48ينظر بالغ وزارة الداخلية ال�سعودية ،2016/1/2 ،يف:
https://arabic.cnn.com/middleeast/02/01/2016/urgent-saudi-arabia-executes-47-convicted-terrorism
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�أما خارج هذا التوظيف ال�سيا�سي ،فالوقائع اليومية ت�شري �إىل �أن ه�ؤالء يحتلون ال�صدارة يف �أجهزة الدولة مبا فيها
وزارات الثقافة والإعالم ،ولهم ح�ضور مكثف يف القنوات الف�ضائية الر�سمية التي ُي�صرف عنها من �أموال ال�شعب ،كما �أن
مقاالتهم ت�شكل وجبات يومية يقتات عليها جمهور القراء امل�سلمني الذين يتجرعون غ�ص�ص التجديف والإباحية والبذاءة وهم
�صاغرون .وباملقابل ،تعمل ال�سلطات الر�سمية على �إغالق القنوات الدينية وغريها من القنوات الهادفة ،التي تعرب عن �ضمري
ال�شعب ،كما حدث على �سبيل املثال مع قناة م�صر  ،25وهي القناة الر�سمية للإخوان امل�سلمني ،و«احلافظ» و«النا�س»
و«الرحمة» وغريهاً ،
ف�ضل عن �سيا�سة املداهمات و�إغالق املكاتب ،التي تتعر�ض لها بع�ض القنوات املحايدة واجلادة ،كما
حدث ويحدث مع قناة اجلزيرة.
و�إذا جتاوزنا قنوات الت�صريف الر�سمية �إىل م�ضامينها ،ت�ستوقفنا برامج «الرتفيه» التي ت�سوق العربدة والدعارة ،وتهدر
املال العام يف �شراء امل�سل�سالت املدبلجة� ،إىل جانب املهرجانات الفنية املاجنة التي ترعاها الدولة ،وتنفق عليها من خزينتها
على ح�ساب قوت املواطن العربيً ،
ف�ضل عن الأن�شطة امل�شبوهة التي تنفذها الأندية املا�سونية كالليونز والروتاري حتت �سمع
وب�صر الدولة ورعايتها القانونية ،ناهيك عن الفعاليات املرتبطة بال�سياحة يف البلدان العربية ،وما يرتبط بهذا امللف من
اعتداء على كرامة املواطن العربي الذي يتم املتاجرة ب�شرفه فيما تقف الدولة متفرجة على جرائم ال�سياحة اجلن�سية.
وبعيدً ا عن امل�ضامني الداعرة لربامج الرتفيه ،ت�ستوقفنا املمار�سات اليومية التي تقتل الف�ضيلة يف كل مدينة عربية ،حيث
تن�شط جتارة الدعارة ،واملالهي الليلية املرخ�صة من ال�سلطات الر�سمية ،وتغ�ص ال�شواطئ مباليني العراة من اجلن�سني ،ناهيك
عما يروج عن انت�شار �أندية العراة يف �أرجاء وا�سعة من �شواطئ الوطن العربي.
�إن هذا النزيف الأخالقي الذي يع ّر�ض حياة املجتمعات العربية خلطر االنهيار والإفال�س ال�شامل ،ت�ستدعي م�ساءلة الأنظمة
التي حتكمها يف �ضوء ميثاق ال�شرف الذي يجب �أن يحكم عالقة الدولة مبواطنيها .وبالعودة �إىل القواعد املتعارف عليها
يف الأدبيات ال�سيا�سية �إ�سالم ًيا وعامل ًيا ،والتي �سبق الإ�شارة �إليها يف مقدمة هذا البحث ،يتبني حجم الفجوة الفا�صلة بني
ما هو قائم ،وما ينبغي �أن يكون عليه الأداء الأخالقي للدولة .لقد انتهكت الدولة مبد�أ احلفاظ على القيم امل�شرتكة التي
ت�شكل مو�ضوع �إجماع ،والتي حتدد هوية املجتمع ،وتتحمل – تب ًعا لذلك – غياب التوافق االجتماعي ،و�إح�سا�س الأفراد مبعنى
وجودهم ،و�إح�سا�سهم بهويتهم امل�شرتكة ،وهو ما ي�شكل تهديدً ا حقيق ًيا لهوية املجتمع وحتطيما لقيمه .وكما هو مقرر مبدئ ًيا،
ف�إن الوظيفة ال�سيا�سية للدولة ال تكون �شرعية �إال عندما تعرب عن هوية املجتمع ،وال تعترب �أوامرها ملزمة للأفراد �إال يف
�إطار منا�سبتها له ،ومن ثم ،ف�إن �إخالل الدولة بهذه الوظائف كان وال يزال يع ّر�ض �شرعيتها للم�ساءلة.
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