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ملخ�ص 

يعتمد هذ� �لبحث �ملدخل �لقيمي �أ�سا�ًسا لتقييم �سرعية �لدولة �حلديثة و�أد�ئها �ل�سيا�سي، ويفرت�ض هذ� �ملدخل �أن يتوحد �أفر�د 

تكت�سب  �ل�سلطة �حلاكمة ال  فاإن  وبناء عليه،  �مل�سرتكة،  �ملرجعية  �لقيم  �ل�سيا�سي حكاًما وحمكومني حول جمموعة من  �ملجتمع 

�سرعيتها �إال بقدر ما تعرب عن هوية �ملجتمع �لذي حتكمه. ومن هذ� �ملنظور، يقدم هذ� �لبحث �إ�سهاًما يف فهم حالة �ل�سد�م 

وبني  ر�سميا،  �لدولة  تتبناها  �لتي  �ملرجعية �حلد�ثية  �لقائم بني  �لتناق�ض  نتيجة  �لعربي  و�ملجتمع يف عاملنا  �لدولة  �لقائمة بني 

�ملرجعية �لدينية و�الأخالقية ل�سعوبها �لتي باتت حتتل مو�قع هام�سية خارج دو�ئر �لقر�ر ومر�كز �لتاأثري. كما يحاول �لبحث ر�سد 

بع�ض �ملظاهر �ل�سلبية �لناجتة عن هذ� �لتناق�ض من قبيل �زدو�جية �لقيم، و�نق�سام �لوعي �جلمعي، و�إجها�ض �لر�أ�سمال �لرمزي 

للمجتمع، وتفكك وحدة �لدولة و�ملجتمع، و�الختالالت �الأمنية وخماطر �النزالق نحو �حلرب �الأهلية.

ويف هذ� �ل�سياق �ل�سد�مي، ير�سد �لبحث �لعالقة �لتبادلية بني �لتحديث مب�ستوييه �ل�سيا�سي و�لثقايف، ودور �لنخب �حلد�ثية يف 

توفري �لغطاء �الأيديولوجي �ملطلوب ل�سرعنة تع�سف �لدولة �سد مو�طنيها، ودور بع�ض �ملر�كز و�ملنظمات �لدولية يف حتويل �لنخب 

�حلد�ثية �إىل جماعات �سغط موؤثرة يف �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي، و�رتهانها للقوى �الأجنبية �لتي باتت تتحكم يف ر�سم م�ستقبل �مل�سهد 

�لثقايف و�ل�سيا�سي للمنطقة. 

وفيما يتعلق باآليات �ال�ستغال، �جتهد �لبحث يف ر�سد مظاهر �لتجديف )Blasphemy( �لتي �متهنتها �لنخب �حلد�ثية الإ�سعاف 

مقد�سات �ملجتمع وتخريب قيمه �الأخالقية، وهو ما ي�سكل �نتهاًكا خطرًي� لالإجماع �لوطني، وتهديًد� للتعاي�ض �ل�سلمي بني �أفر�د 

�ملجتمع. وهذ� �لنزيف �الأخالقي �لذي حظي بدعم ر�سمي من �لدولة �حلديثة، و�لذي بات يعر�ض حياة �ملجتمعات �لعربية خلطر 

�النهيار و�الإفال�ض �ل�سامل، ي�ستدعي م�ساءلة �الأنظمة �ل�سيا�سية �لتي حتكم هذه �ملجتمعات يف �سوء ميثاق �ل�سرف �لذي يجب �أن 

يحكم عالقة �لدولة مبو�طنيها، وهو ما يجعل �سرعيتها مو�سع 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 mis-
carriage of symbolic capital of society, the disintegration of the state and society, security imbal-
ances, and the risks of sliding into civil war.

In this context, the study examines the reciprocal relationship between modernization in its polit-
ical 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 cen-
ters 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 destroy-
ing 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 �ملدخل �لقيمي و�حًد� من �أهم �ملد�خل �ملعتمدة �سيا�سًيا يف تقييم �سرعية �لدولة و�أد�ئها ال�سيا�سي. مبدئًيا، يفرت�ض 

هذ� �ملدخل اأن يتوحد اأفراد �ملجتمع ال�سيا�سي حكاًما وحمكومني حول جمموعة من �لقيم �ملرجعية �مل�سرتكة التي متثل 

خيار�تهم �لكربى، و�لتي ترقى �إىل م�ستوى �لثو�بت التي ت�ستقي منها �لدولة نظمها �لقانونية و�القت�سادية، وتوؤ�س�ض عليها 

منظومتها �لتعليمية و�لثقافية، وت�ستلهم منها ُمُثلها. ووفًقا لهذ� �ملعيار، فاإن �لدولة – كما تقرر بع�ض �لدر��سات ال�سيا�سية 

�ملعا�سرة – ل تكت�سب �سرعيتها اإل بقدر ما تعرب عن هوية �ملجتمع، و�لقيم �مل�سرتكة التي حتكمه، و�لتي يتو�فق عليها الأفراد، 

وما ينتج عن هذ� �لتو�فق من توحد حول جمموعة من �لروؤى و�الأهد�ف، وهو ما يعطي معنى لوجودهم، و�إح�سا�سهم بهويتهم 

�مل�سرتكة. وبهذ� �العتبار، فاإن كل ع�سو يف �جلماعة – وب�سكل فردي – �سوف ي�سعر باأن �أي تدمري �أو �نتهاك موجه �إىل 

هذه �لقيم، اإمنا هو تهديد لهويته اخلا�سة«1. وتاأ�سي�ًسا على هذ� �ملبد�أ، فاإن »الوظيفة ال�سيا�سية �ملتعلقة بتنظيم �ملجتمع 

، كما اأن �حلكم ل يعترب قانونًيا فعاًل »اإل عندما يتفق �أولئك �لذين 
و�إد�رته تكون �سرعية فقط، عندما تعرّب عن هويته«2

يحكمون و�لذين يطيعون على تلك �لقيم ال�سيا�سة التي يعتربونها مو�سوعا لالرتقاء3. اإن هذ� �ملدخل �لقيمي لل�سرعية يفر�ض 

م�ساءلة �لدولة �لوطنية �حلديثة التي ت�سدرت قيادة �ملجتمعات �لعربية يف مرحلة �ال�ستقالل عن طبيعة �أد�ئها �الأخالقي، 

ومدى �حرت�مها لهوية �سعوبها وثو�بتها �لقيمية، وطبيعة �خللفيات �ملرجعية التي حكمت موؤ�س�ساتها �مل�سوؤولة عن �لتثقيف �لعام، 

�لدينية و�لتعليمية و�لثقافية و�الإعالمية و�لفنية، وكل �لقنو�ت الر�سمية �ملوجهة للتاأطري �ملجتمعي �لعام. 

ثمة در��سات مهمة �أجنزت يف هذ� �جلانب، ت�سري �إىل وجود خماوف جدية من �نحد�ر �ملجتمعات �لعربية �إىل حالة من 

�الإفال�ض �لقيمي، وحتّمل �لدولة �لوطنية م�سوؤولية هذ� �الإفال�ض ب�سبب �سيا�ساتها �خلاطئة التي نهجتها منذ ��ستقاللها جتاه 

ثقافة �سعوبها وم�سا�سها بالثو�بت التي حتكم هويتهم، وحتدد منط حياتهم. بل ويذهب �لبع�ض �إىل �أبعد من هذ�، حيث ُتتَّهم 

�لدولة باالإخالل باأد�ئها الوظيفي، وت�سرفها بعك�ض ما كانت تتوقعه �سعوبها، حيث �سحت �لنخب �حلاكمة بالقيم �ملرجعية 

ل�سعوبها قربانا للمغريات �خلارجية، وثمنا لبقائها و��ستمر�ريتها يف �ل�سلطة. اأما �ملوؤ�سر�ت و�لدالئل التي يقدمها هوؤالء برهاًنا 

على هذه �ملقاي�سة، فتبدو �سادمة، وهي ل ت�ستند فقط �إىل ��ستقر�ء مظاهر �الإفال�ض �ملجتمعي، بل تتجاوز ذلك �إىل �لتناق�ض 

�لقائم بني �ملرجعية �لقيمية التي تدين بها �ل�سعوب �لعربية الإ�سالمية وبني �ملرجعية �حلد�ثية �لنقي�سة التي كانت وال تز�ل 

حتكم نهج دولة ما بعد �ال�ستعمار. اإن حالة �لتناق�ض هذه، باتت ت�سكك يف حقيقة �لو�سائج التي تربط هذه �لدولة ب�سعوبها، 

و�لتي �أ�سبحت �ليوم تنظر �إليها كمولود غري �سرعي، ل ميت ب�سلة �إىل تقاليدها �لدينية و�الأخالقية و�لثقافية التي ورثتها 

عن خربتها �لتاريخية �ملمتدة، قبل اأن تتحطم بفعل �ل�سدمة �حل�سارية حتت وقع �حلد�ثة �لو�فدة.

املبحث الأول: دولة احلداثة4: املفهوم والتداعيات

لي�ض من قبيل �ل�سدفة اأن تت�ساعد �أ�سو�ت ناقدة مرموقة يف عامل الفكر وهي جتهر باعرت��سها على الو�ساية غري 

�ل�سرعية التي باتت تفر�سها �لدولة �حلديثة على �لقيم �ملرجعية ل�سعوبها، وما ي�ساحبها من �إجر�ء�ت ق�سرية �سادمة لثو�بتها 

�لدينية و�الأخالقية. و�جلديد يف �ملو�سوع، اأن هذه �الأ�سو�ت باتت ع�سية على �ملقوالت �حلد�ثية �ملكرورة التي �عتادت 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. 
4- �أ�ستخدم »�حلد�ثة« هنا باملعنى �لالديني �لذي ي�سادر حق �ملجتمع يف ��ستلهام مرجعيته �لدينية، وفًقا لتحديد �ملفكر �لفرن�سي األن تورين، و�لذي يرى 
باأنه »من غري �ملمكن اأن نطلق �سفة �حلد�ثة على جمتمع ي�سعى لتنظيم نف�سه وفق وحي �إلهي. اإن فكرة �حلد�ثة تعو�ض »�الإله« بالعلم يف �ملجتمع، تاركة 

يف �أح�سن �لظروف �العتقاد�ت �لدينية د�خل �حلياة اخلا�سة لكل فرد. ل يكفي اأن تكون �لتطبيقات �لتقنية للعلم حا�سرة لنتحدث عن جمتمع حديث«. 

�نظر:

Alain Touraine, Critique de la Modernité (Paris: Fayard, 1992), pp. 23-24.
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خمالفيها بتهمة الرجعية و�لتخلف و�النغالق و�لرف�ض وغريها من �لعبار�ت �لقدحية التي جعلت منها »عالمة« مميزة لبقايا 

�ملوروث �لديني. لقد دخل على �خلط در��سات »غري تقليدية« لت�سارح رموز �حلد�ثة باأن �حل�ساد �ملر ل�سيا�ساتها �لهجينة، 

�أكرب من اأن يتحمل وزره عقيدة دينية بقيت مغلولة حتت اأ�سفاد �حلد�ثة التي قذفت بها خارج �أطر �لدولة وموؤ�س�ساتها 

وبر�جمها. وبح�سبان الطرح �ملعريف و�حليادي �لذي يحكم كثريًا من �لدر��سات �لنقدية �الأكادميية �ملعا�سرة التي ظهرت يف 

هذ� �الجتاه، نعتقد اأن ما قدمته من روؤى مغايرة للدعاوى �لفارغة التي �سغلت �خلطابات �ملوؤدجلة على مدى �لعقود �ملا�سية، 

باتت تدق يف ج�سدها �مل�سروخ �إ�سفيًنا يف�ض عذرية طروحاتها �لتقليدية �لز�ئفة. لقد حت�سنت �لدعاوى �حلد�ثية برت�سانة 

من �ملفاهيم التي جرى تهريبها عنوة من تاريخ ع�سر �الأنو�ر �لغربي التي مل يتجاوز ر�سيدها �حلقيقي بالغتها �جلوفاء، 

حيث بقيت �سعار�ت �لعقالنية و�لتحديث و�لع�سرنة و�لتنمية جمرد �أيقونات ز�ئفة ل يقابلها على �أر�ض �لو�قع غري �الإفال�ض 

بكل ما تعنيه �لكلمة من دللة. 

اأوًل: دولة احلداثة و�صراع املرجعيات

اإن �لفجوة �لقائمة بني �أد�ء �لدولة وبني توقعات مو�طنيها ي�ستدعي تو�سيح �ملفاهيم �حلاكمة لبنيتها �لعميقة، باعتبارها 

�مل�سوؤول �الأول عن �ل�سروخ �حلا�سلة التي باتت تف�سل �ليوم بني �لدولة و�ملجتمع، وتفر�ض على �أر�ض �لو�قع نوًعا من العالقة 

�ل�سد�مية بني �لطرفني. وتذهب بع�ض �لدر��سات �ملعا�سرة يف تف�سري هذه �لفجوة وما نتج عنها من �غرت�ب �لدولة عن 

حا�سنتها �ل�سعبية باالنقالب �جلذري �لذي تعر�ض له مفهوم �لدولة ذ�ته يف ظل هيمنة �لنموذج �حلد�ثي للدولة. وبح�سب 

الكاتب �الإجنليزي تيموثي ميت�سيل (Timothy Mitchel)، كانت �لنخبة ال�سيا�سية الإ�سالمية �إىل غاية �لقرن �لتا�سع ع�سر 

تنظر �إىل موؤ�س�سة �حلكم باعتبارها جزًء� من �لن�سيج الإ�سالمي �لعام، وجمرد ع�سو من �أع�ساء الأمة الإ�سالمية الوا�سعة. 

وعلى هذ� �الأ�سا�ض، كان �لنموذج �لتف�سريي �لذي ت�ستند �إليه يف معر�ض حتديدها لنمط العالقة �ملطلوبة بني �حلاكم 

و�ملحكوم، هو منوذج �جل�سم �حلي �لذي تتعدد وظائفه، ورمبا تتفا�سل فيما بينها، ولكنها يف كل �الأحو�ل ترت�بط وتتكامل مع 

5 ووفقا لهذ� �لت�سخي�ض، فاإن �أهم متغري حدث يف العالقة التي باتت حتكم �لدولة باملجتمع يف و�قعنا �لر�هن، 
بع�سها �لبع�ض

يتعلق بان�سالخ �لدولة من ن�سيجها �الجتماعي ومن ثم فقد�نها �ندماجها �لع�سوي بقاعدتها �ل�سعبية. 

لقد ُولدت دولة ما بعد �ال�ستعمار وهي حبلى مب�سروع �سيا�سي �نف�سايل، لي�ض مبعناه �جلغر�يف فح�سب، بل – وهو 

�الأهم – مبعناه �لقيمي، حيث �أ�سبحت مف�سولة عن بيئتها �ملجتمعية، ونابذة لقيم �جلماعة التي �أ�سحت و�سية عليها بقوة 

�الإكر�ه. ولتو�سيح بع�ض جو�نب هذ� �النقالب �لتاريخي يف عالقة �لدولة باجلماعة، ن�ستح�سر هنا الدللة الرمزية لبع�ض 

�ملفاهيم �ملوحية بقوة على هذه �لقطيعة مع الكاتب �لفرن�سي �ملربز، اأ�ستاذ �لعلوم ال�سيا�سية و�لعالقات �لدولية برتر�ن بادي 

(Bertrand Badie)، خا�سة يف كتابه »�لدولة �مل�ستوردة«. و�أهمية �أطروحة بادي ل تكمن يف حماكاة �لدولة �لوطنية للدولة 
�لغربية يف �أجهزتها وموؤ�س�ساتها ونظمها �لد�ستورية و�لت�سريعية و�الإد�رية و�ل�سيا�سية فح�سب، ولكن �أي�سا يف تبنيها للقيم 

�حلد�ثية التي حكمت منوذج �لدولة �لغربية، و��ستري�د عو�ملها الرمزية. 

وهنا يوؤكد الكاتب اأن �المتياز�ت التي تقتطعها �لدول �ل�سيدة (�لدولة �ملهيمنة) على ح�ساب ما ي�سميه بـ »�لدولة �لزبونة« 

(دولة �لتبعية) تتعدى �إىل �لهيمنة على �ملجال �لرمزي، حيث يبقى من �خت�سا�ض �لدولة �ل�سيدة حتديد �لرموز و�ل�سعار�ت 
التي يجب على �لدولة �لزبونة اأن تتزيى بها ك�سرط لك�سب والئها6. اأما عن �ملنطلقات التي تربر بها �لدولة �لزبونة تبنيها 

للخيار �حلد�ثي، فينبغي اأن ُتفهم –كما يقول الكاتب – يف �سياق �حلفاظ على �ل�سلطة. فلكي يحافظ �حلاكم على �سلطته، 

فها مع قيم �حلد�ثة التي ياأمل اأن جتلب له مزيًد� من �ملو�رد �ملالية ومزيد� من �ل�سرعية يف نف�ض �لوقت، ومن  يجب اأن ُيكيِّ

5- ينظر: رفيق عبد �ل�سالم بو�سالكة، »�جلذور �حلد�ثية لال�ستبد�د، �ال�ستبد�د �حلد�ثي �لعربي: �لتجربة �لتون�سية منوذًجا« يف علي خليفة �لكو�ري و�آخرون، 
ال�ستبداد يف نظم احلكم العربية (بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربية، 2005)، �ض 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 �حلد�ثة كخيار حمايد وعاملي قابل للتكييف مع اأية ثقافة7. 

اإن �أطروحة »�لدولة �مل�ستوردة« ت�سعفنا بال �سك يف فهم �ل�سياق �لتاريخي �لذي تنا�سلت فيه �لدولة �لوطنية، وك�سف 

�ملنظومة �لثقافية التي ينتهي �إليها ن�سبها »�للعني« على حد و�سف �ملفكر �جلز�ئري اأحمد بنبال8. ومع �أهمية هذه �ملقاربة 

�لتاريخية، ثمة حاجة �إىل مقاربة حتليلية ت�سعفنا يف فهم بع�ض �أوجه �الختالفات �جلوهرية �لقائمة بني �لدولة يف منوذجها 

�لغربي ذ�ت �ملرجعية �حلد�ثية، و�لدولة يف منوذجها الإ�سالمي �ملحكومة مبرجعية �ل�سريعة. يف هذ� �ل�سياق ن�ستدعي �الأطروحة 

�ل�سهرية لو�ئل حالق عن »�لدولة �مل�ستحيلة«، وهي تتمحور حول ��ستحالة �لتو�فق بني ماهية كل من �لدولتني بحكم �الختالف 

�جلوهري �لقائم بينهما. ووفقا ملا قام به حالق من مر�جعات حتليلية ونقدية للعديد من �الأدبيات ال�سيا�سية �لغربية، تتاأ�س�ض 

�لدولة يف مفهومها �لغربي على مبد�أ �ل�سيادة، وهو من �ملفاهيم �لالهوتية �ملعلمنة حيث جرى �إحالل و��ستبد�ل للت�سور 

�مل�سيحي لالإر�دة �الإلهية، و�إ�سقاطه على �إر�دة �لدولة. ويف هذ� �لت�سور �لديني �ملعلمن، ت�سبح �لدولة هدًفا يف حد ذ�تها 

ولي�ست و�سيلة الأي هدف �أ�سمى منها9. وبناء على هذ� �لت�سور �ملتعايل، فاإن �لدولة ككيان متمركز حول �الإن�سان متتلك 

ميتافيزيقا خا�سة، وهذ� يعني اأن �لدولة هي التي ت�سنع نظرتها �إىل �لعامل وفًقا ملعايريها اخلا�سة10. ومبوجب �سيادتها 

�ملطلقة، تتدخل �لدولة �حلديثة يف حتديد �ملعايري �لناظمة للجماعة التي حتكمها، وتهيمن على ثقافة �ملجتمع، كما تعمل على 

تدمري �لوحد�ت �الجتماعية �لثقافية �لتقليدية �ل�سابقة عليها. هكذ� تبدو �لدولة �حلديثة حمملة برت�سانة من �مليتافيزيقا ملا 

ينتج عنها من �آثار �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية وثقافية ومعرفية ونف�سية، كما تعمل على ت�سكل �لذ�تية الفردية و�جلماعية 

للجماعة التي حتكمها11. 

اإن هذ� �لت�سور �مليتافزيقي – كما �سرحه حالق يف اأكرث من مو�سع – يتناق�ض مع نظام �حلكم الإ�سالمي �لذي ل ميكن 

اأن ي�سمح باأية �سيادة �أو �إر�دة غري �سيادة اهلل، وهو ما ينعك�ض على مفهوم �لدولة يف �سياقها الإ�سالمي من حيث هي �أد�ة 

تتو�سل بها �جلماعة �إىل تنفيذ �ل�سريعة التي تعترب �ملرجعية �لقيمية �حلاكمة لكل من �لدولة و�جلماعة، ولي�ست غاية يف 

حد ذ�تها. وبناء عليه، ل يحق للدولة يف �ملجتمع الإ�سالمي اأن تفر�ض عليه قيًما غري �لقيم �ملتعارف عليها �سرًعا، و�لتي 

حتظى باالإجماع. 

اإن تلب�ض �لدولة �لوطنية مبيتافيزيقا �لدولة �حلد�ثية جعل منها كائًنا مت�سامًيا ومتجاوًز� لي�ض فقط حلدود �جلماعة التي 

حتكمها، بل لل�سريعة �حلاكمة و�لناظمة لنظامها �لقيمي وكل ما يرتبط به من �أخالقيات �حلياة الفردية و�جلماعية. و�ملفارقة 

هنا – كما يقول عبد �لوهاب �أفندي – اأن هذ� �لنموذج �لغربي للدولة �لذي �أد�ر ظهره هلل، �أغرى �مل�سلمني با�ستلهامه 

بالرغم من مالحمه �لالدينية �لر�ف�سة للقيم، وهو ما �أوقع �مل�سلمني يف مع�سلة حقيقية12. ونتيجة لهذه �لقطيعة، �أ�سبحت 

�لدولة �حلديثة – كما يقول برهان غليون – مقطوعة عن �خلربة �لتاريخية التي �أن�ساأتها، وفاقدة لنظام �لقيم الفكرية 

و�الأخالقية �لذي يعطي للمجتمع �لقدرة على �لتعامل �ل�سحيح معها، وهو ما جعل من �لدولة �آلة خطرية تف�سي �إىل عك�ض 

ما هو منتظر منها. اإن �لدولة، يوؤكد الكاتب، لي�ض لها فيما يتعلق بقيم �ملجتمع من �سلطة اأكرث من تنفيذ �الختيار�ت العامة 

7- Ibid., p.128. 
8- اأحمد بنبال، »�لن�سب �للعني، نقد �لعقل �لغربي«، جملة املنعطف املغربية، العدد 23-24 (2004)، �ض 19.

9- و�ئل حالق، الدولة امل�ستحيلة: الإ�سالم وال�سيا�سة وماأزق احلداثة الأخالقي (�لدوحة: �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات، 2014)، �ض 71-70.
10- �ملرجع نف�سه، �ض 278. 

11- �ملرجع نف�سه، �ض 78-81 و�ض 276-275.
ويف �ل�سياق ذ�ته من �ملفيد مراجعة ما كتبه �ملفكر �لباك�ستاين كليم �سديقي، حول و�قع �لتناق�ض بني �لدولة ووظيفتها يف �ملفهوم �لغربي ونظريه الإ�سالمي: 

»فعلى حني يوؤ�س�ض �الإ�سالم دولته كو�سيلة لغر�ض مقد�ض، فاإن �لدولة �لقومية ولدت لعك�ض ذلك �لهدف ونقي�سه �أ�ساًل: �إز�حة �الإله و��ستبد�له بـامل�سلحة 
�لقومية كما يحددها �لعقل �لب�سري«. �نظر: 

كليم �سديقي، ما بعد الدولة القومية »امل�سلمة«، ترجمة وتقدمي عبد �لرحمن �أبو ذكري (�الإ�سكندرية: من�سور�ت �الإ�سكندرية، 2013)، �ض 19.

12- عبد �لوهاب اأحمد �الأفندي، الإ�سالم والدولة احلديثة: نحو روؤية جديدة (لندن: د�ر �حلكمة، د. ت)، �ض 36.
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�ملجمع عليها13. ولذلك، ي�سود �العتقاد باأن الأيديولوجيا �حلد�ثية التي تلب�ست بها �لدولة �لوطنية ت�سكل �نتكا�سة ح�سارية 

غري م�سبوقة يف �لتاريخ ال�سيا�سي للمجتمعات �لعربية مبا �أحدثته من قطيعة �سبه كاملة مع »�ملخيال �الجتماعي«14 ل�سعوبها. 

ثانًيا: دولة احلداثة وتداعياتها املجتمعية

اإن �ل�سيا�سات �خلاطئة التي �نتهجتها دولة �ال�ستقالل بنهجها �حلد�ثي كانت لها تد�عيات وخيمة على و�قع �ملجتمعات 

�لعربية وم�ستقبلها، وهي التي تبدو �ليوم فاقدة لبو�سلة �الإبحار، خا�سة يف هذه �ملرحلة �لتاريخية �حلرجة التي تو�جه 

فيها حتديات �إقليمية وعاملية غري م�سبوقة يف �العتد�ء على �سيادتها بل وم�سادرة حقها يف �حلفاظ على هويتها �لتاريخية 

و�لثقافية. وعندما تت�سلح �لدولة باأيديولوجية معادية لعقيدة جمتمعاتها، تكون قد دخلت معها يف حرب �سامتة طويلة الأمد. 

و�لذي يراقب ما �آلت �إليه �ملجتمعات �لعربية �لر�هنة، وبعد �أزيد من قرن من �لتفكيك �ملمنهج لنظامها �لقيمي، بدًء� من 

دخول �ال�ستعمار و�نتهاء بالدولة �لوكيلة زمن �ال�ستقالل، يدرك اأن حجم �الإفال�ض �لذي �أ�سابها يقف دليال على �سر�وة تلك 

�حلرب �ل�سامتة التي جنحت يف تدمري عو�ملها الرمزية، و�أفقدها وحدة هويتها، وزجت بها يف حالة من �لتفكك و�نق�سام 

وعيها �جلمعي، ف�سال عن �ل�سروخ �حلادة التي باتت حتكم عالقة �لدولة باملجتمع. وال �سك اأن �لك�سف عن مظاهر هذ� 

�النق�سام يتطلب در��سة �سو�سيولوجية متخ�س�سة، وح�سبنا اأن ن�سري يف هذ� �حليز �إىل بع�ض مالحمه العامة التي يعك�سها 

�لو�قع �ملعي�ض. 

ازدواجية القيم وتعدد الولء بني الوطن والأمة

تناوبت على �ملو�طن �لعربي �أ�سكال من �ل�سعور باالنف�سام تبًعا للتناق�سات ال�سيا�سية و�لثقافية التي ظل ي�ستقي منها 

مفاهيمه ويتغذى عليها وجد�نه. �سيا�سًيا، هو مو�طن وحامل جلن�سية تثبت له هوية هجينة ل تربطه ل بقوميته التي متثل 

فيها �لعروبة جو�ره �لطبيعي لغة ودًما وحلًما، وال باالأمة التي ينتمي �إليها بحكم �لعقيدة �جلامعة. وال �سك اأن هذ� �لو�سع 

ال�سيا�سي قد �أوجد مو�طًنا م�سوًها يعاين �النف�سام بحكم �زدو�جية �النتماء و�لوالء بني �لوطن و�الأمة. لكن حمنة �ملو�طن 

�لعربي �مل�سلم ل تقف عند تخوم �ملاأزق ال�سيا�سي، بل تتعد�ه �إىل عامله �لرمزي �لذي يوؤطر وجد�نه ويحفظ له تو�زنه �لنف�سي 

�لد�خلي. هكذ� يجد نف�سه بني عاملني رمزيني متناق�سني يغذيهما ف�ساء�ن منف�سالن: ثقافة دينية تقليدية مقموعة د�خل 

جدر�ن �ملعابد، وتعليم »ع�سري مدين«، وثقافة متحررة منحلة متّزق وجد�َنه. اإن هذه �الزدو�جية – كما يوؤكد برهان غليون 

– توؤدي �إىل حالة من �النف�سام �الجتماعي و�ال�ستالب �لثقايف، وهو ما يقود حتًما �إىل تكوين �سخ�سية ع�سابية م�سدوعة 
من �لد�خل، وهي �سخ�سية غري منتجة وغري مبدعة، تعي�ض رهينة تناق�ساتها �لد�خلية و�سر�عاتها �لذ�تية، وهي �أي�سا غري 

قادرة على �لتو��سل و�لتفاهم وبناء �الأطر �جلماعية �ملنظمة15. ومن �ملوؤ�سف اأن هذه �الأزمة باتت تتعمق اأكرث بفعل قوة 

�ملوؤثر�ت �خلارجية، خا�سة مع تطور �لتكنولوجيا �لذكية وما يرتبط بها من عو�مل �فرت��سية باتت تقتلع �الأجيال �جلديدة 

من ف�ساء�تها �لتقليدية. 

اإجها�ض الراأ�سمال الرمزي للمجتمع

اإن �لعو�مل الرمزية لل�سعوب هي التي حتفظ لها �سخ�سيتها ومتيز هويتها �حل�سارية، وتوؤّمن لها قوة الدافعية، وحتدد لها 

غاياتها �لكربى التي جتعل منها عقيدة مقد�سة يف وجد�ن الأفراد و�جلماعات. ومن �ملوؤ�سف اأن �أ�سكال �النف�سام الوجداين 

َل �غت�ساًبا لذ�كرتها �لتاريخية التي كانت تتعرف من خاللها على  و�لروحي و�الأخالقي �لذي تعر�ست له �ل�سعوب �لعربية مثَّ

ذ�تها، وعاملها �لرمزي، ونظامها �لقيمي، وحتى روؤيتها �لكلية لوجودها �ملادي وغايتها من هذ� الوجود، ووظيفتها كجماعة 

موؤمتنة على وظيفة �لبالغ. لذلك، مل تعد ت�ست�سعر يف قر�رة نف�سها تلك �خلريية �ملوعودة مبوجب �لتوجيه �لقر�آين »كنتم خري 

13- برهان غليون، نقد ال�سيا�سة: الدولة والدين (بريوت/�لد�ر �لبي�ساء: �ملركز �لثقايف �لعربي، 2013)، �ض 560 و�ض 527-526.
14- ترجمة للم�سطلح �لفرن�سي (L’imaginaire social) وهو يدل على عدد من �ل�سور و�لرموز �لقائمة على �لذ�كرة �لتاريخية التي يتعرف من 

خاللها �ملجتمع على نف�سه، ويحدد نو�مي�سه وقيمه. �نظر: Pierre Ansart. Imaginaire Social. Encyclopaedia Universalis �لن�سخة 

https://urlzs.com/jkBZV :الإلكرتونية على �لر�بط�

15- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 310.
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اأمة �أخرجت للنا�ض«، كما مل تعد تتطلع �إىل وظيفتها �الأخالقية التي �وؤمتنت عليها يف �ل�سهادة على �لنا�ض بحكم �لتكليف 

�الإلهي �لذي �أخلفت وعده. وعندما ي�ستبد هذ� �لتيه �الأخالقي ويهيمن على �لذ�كرة �جلماعية لالأمة، تفقد بو�سلتها التي 

كان ميكن اأن تهتدي بها يف �سق طريقها نحو �مل�ستقبل، وتو�جه بها �إكر�هات �لعامل وتناق�ساته و�سر�عاته، ومن ثم ت�سبح 

ن م�سالح �أ�سيادها. ومع اأن جمتمعاتنا �سجت بامل�سلحني  فري�سة للقوى �ملرتب�سة التي حتولها �إىل �سعوب فا�سلة وخدمية ُتوؤَمِّ

ودعاة �لتجديد �لذين ما �نفكو� ينبهون على خماطر �النزالق نحو م�ستنقع �ال�ستالب �لثقايف، اإل اأن �الأجندة الر�سمية التي 

، وحتطمت ذ�كرتها حتت »مرد��ض« 
16

مترت�ست بــ »�أ�ساطري �حلد�ثة« ح�سب تعبري فيل�سوف �الأخالق �لفرن�سي، �إدغار مور�ن

، مل تعد متلك نظاًما للت�سفري قادًر� على فك رموز 
17

ح�سارة »�مل�سخ« (Monstre) بعبارة �ملفكر �لفرن�سي �سريج التو�ض

�لثقافة �الأ�سلية �ل�سائعة و��ستعادتها. 

ويف تناق�ض مع هذ� �لتوجه الر�سمي، ت�سهد �ملجتمعات �لعربية حر�ًكا فكرًيا ودينًيا وثقافًيا دفاعًيا م�ساًد�. وهذ� �حلر�ك 

�ملتز�يد نحو ��ستلهام �لقيم �الجتماعية الإ�سالمية �الأ�سيلة ميثل – بر�أي برهان غليون – فر�سة نادرة للم�ساهمة يف �إعادة 

�جلماعي18.  �الندماج  وتاأمني  وم�سارها،  �جلماعية  �حلركة  وجهة  وحتديد  �ل�سفوف،  وتنظيم  �الجتماعية  �للحمة  تركيب 

و�حلقيقة اأن �الإ�سهام �ملميز �لذي قدمه برهان غليون، خا�سة يف كتابه »نقد ال�سيا�سة، �لدولة و�لدين« يعك�ض وعي �لنخب 

الفكرية �لعربية باأهمية �لقيم �مل�ستلهمة من �الإ�سالم يف �إعادة تاأثيث �أخالقيات �الجتماع �لعربي الإ�سالمي، وتالحمها مع 

�لدعو�ت الإ�سالحية التي كانت حكًر� على دعاة �حلركات الإ�سالمية الإ�سالحية التي جرى �سيطنتها من قبل �لقوى �حلد�ثية 

بهدف ��ست�سعافها و�إحكام عزلتها �الجتماعية. ولعل هذه �مل�ساحلة بني �لنخب الفكرية مبا متلكه من ثقل ثقايف، وبني 

�جلماهري الإ�سالمية مبا متلكه من ثقل �سعبي يكون بد�ية للتحرر من و�ساية دولة �لتبعية التي باتت متثل يف وعيهم، لي�ض 

ا. فقط منوذًجا للدولة �لفا�سلة، بل �ملارقة �أي�سً

تفكك وحدة الدولة واملجتمع

متثل ظاهرة �ل�سد�م بني �لدولة و�ملجتمع يف عاملنا �لعربي حالة مزمنة، وهي نتيجة منطقية وحم�سلة طبيعية لو�قع 

�لتناق�ض �لقائم بني �ملرجعية �حلد�ثية التي تتبناها �لدولة ر�سمًيا، وبني �ملرجعية الإ�سالمية التي متثل عقيدة �ل�سعب، و�لتي 

باتت حتتل مو�قع هام�سية، وذ�ت طابع طقو�سي وخارج عن دو�ئر �لقر�ر، ومر�كز �لتاأثري. وننوه هنا �إىل اأن التوتر �لذي 

�ساب عالقة �لدولة باملجتمع يف مر�حله �لتاريخية �ل�سابقة، �أي ما قبل مرحلة �ال�ستعمار، مل يكن �سر�ًعا حول هوية �لدولة 

ومرجعيتها، وهو على �لنقي�ض من �لو�قع �لر�هن حيث يوّلد �ختالف �ملرجعيات حالة من �ل�سد�م �مل�ستد�م بني �لدولة 

و�ملجتمع، بحكم �لتعار�ض �ملبدئي بني مرجعية كل منهما، ومن ثم بني �سيا�سات �لدولة وخيار�تها �لكربى من جهة، وبني 

مطالب �ملجتمع وثو�بته �لدينية من جهة ثانية. 

ومن هذ� �ملنطلق، نالحظ اأن مطالب �ملجتمعات �لعربية و�الإ�سالمية عموًما مل تعد تنح�سر فقط يف ملفات اإ�سالحية �أو 

حقوقية، بل �إنها تتجاوز كل ذلك لتو�جه �لدولة ب�سوؤ�ل �لهوية و�ملرجعية، وهي �لق�سية التي ترى �لنخب الإ�سالمية �ملعار�سة 

اأن �لدولة جتر�أت على �نتهاك حرمتها وتقدميها قرباًنا ال�سرت�ساء �لقوى �لدولية �ملهيمنة على قر�رها، ثمنا ال�ستقاللها 

�ل�سوري19. وباملقابل، بداًل اأن ت�سغي �الأنظمة �حلاكمة ملطالب �سعوبها، تر�هن على فر�ض خيار�تها متو�سلة باحتكارها لو�سائل 

16- اإن �حلد�ثة كما يقول �إدغار مور�ن (Edgar Morin) متظهرت من خالل �أ�ساطري ثالث كربى: �أ�سطورة �لتحكم يف الكون، و�أ�سطورة �لتقدم 
و�ل�سرورة �لتاريخية، و�أ�سطورة �ل�سعادة. �نظر:

«Ouverture» in Modernité 2004, Auditions publiques au théâtre du Ron-Poin. Collection Cahier Laser, Broché 5 novembre 
2004, N°8. p. 41.
17- Serge Latouche, L’Occidentalisation du Monde (Paris: la Découverte, 1989), pp. 26-22.   

18- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 300. 
19- ينظر على �سبيل �ملثال ر�أي: عبد �حلليم عوي�ض، الدولة احلديثة يف املحيط الإ�سالمي بني احلقيقة والتزييف (�لقاهرة: د�ر �لكلمة، 2010)، �ض 57.
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�لعنف التي باتت ت�ستخدمها خارج نطاق �لقانون و�ل�سرعية. هذ� �الأفق �مل�سدود للحو�ر �لبناء، وما ينتج عنه من �حتقان 

مزمن هو �لعامل الأ�سا�سي يف توليد موجات التطرف التي �سهدتها جمتمعاتنا وال تز�ل. وكما يوؤكد برهان غليون – حُمًقا – 

فاإن ظو�هر تكفري �ملجتمع وهجره لي�ست �سوى �لتعبري �ملتطرف عن تنامي م�ساعر �لرف�ض �ملطلق لهذ� �لنظام �الجتماعي، 

و�لرغبة يف �لثورة عليه و�الأمل يف تغيريه20.

الختاللت الأمنية وخماطر احلرب الأهلية

يت�سح مما �سبق اأن �الأنظمة �حلاكمة مل تف�سل فح�سب يف �حتو�ء �أزمة التوتر و�ل�سد�م، بل �إنها كانت وال تز�ل الطرف 

الأكرث م�سوؤولية يف تاأجيجها. اإن �إد�رتها لالأزمة مل يكن من موقع �حلياد ال�سيا�سي و�الإيديولوجي، فهي ك�سلطة حاكمة، مل 

تت�سرف باعتبارها �أد�ة تنفيذية مرتهنة الإد�رة الأمة و�ساهرة على �سالمة خيار�تها، بل من موقعها خ�سًما �إيديولوجًيا ي�سبح 

�سدها، همها �الأوحد فر�ض و�سايتها، وكاأنها تتعامل مع �سعوب قا�سرة، وبدون ذ�كرة تاريخية �أو �أر�سية ح�سارية. لقد 

�أخفقت �الأنظمة �لعربية يف �إد�رة تناق�ساتها �لد�خلية، وهذ� �الإخفاق ميكن مالحظته يف العديد من �ملظاهر �ل�سلبية التي 

باتت تقو�ض �إمكانات �ملجتمعات �لعربية، وحتد من قدر�تها وطاقاتها �لوجد�نية و�لعقلية، وتزج بها يف م�ستنقع �ال�ستالب 

و�النف�سام �لناجت عن �الإح�سا�ض بال�سياع. 

ويف ظل �سيا�سة �الإكر�ه التي تتبناها �لدولة يف فر�ض خيار�تها على مو�طنيها، ترفع �ملعار�سة �ل�سعبية – وخا�سة منها 

�ملعار�سة الإ�سالمية �ملنظمة – �سقف توقعاتها لتطالب بر�أ�ض �لدولة ذ�تها ال�ستعادة هويتها الإ�سالمية �ملغت�سبة – كما تقول 

– و�لعودة بها �إىل دورها الوظيفي يف قيادة �ملجتمع حتت �سيادة �ل�سريعة. اإن حالة �لتناق�ض هذه ت�سع �ملجتمعات �لعربية 
�أمام حالة من �ن�سد�د �أفق �لتعاي�ض حيث ت�سود عالقة �لتنايف �ملتبادل. وهذه العالقة �ل�سر�عية تك�سف �لنقاب عن وجود 

خالف جوهري �أ�سا�سه �التهام و�لتوج�ض وغياب �لثقة، وهو ما يقلل من �إمكانية �لتعاي�ض �ل�سلمي بني �مل�سروعني �ملتناق�سني. 

اأما �الأول، وهو م�سروع �لدولة �حلديثة، فمتهم بالتاآمر على �سرب �لقوى �لتحررية بدعوى مكافحة »�الإرهاب«، و»التطرف 

�لديني«، وحماربة »الأ�سولية«، وحماية �الإ�سالم من »�لتوظيف ال�سيا�سي«، وحماية �لعقيدة من �لتدني�ض با�سم ال�سيا�سة. و�أما 

�لثاين، فيقدم نف�سه با�سم �لنخبة �ملجاهدة يف �سبيل ��ستعادة كرامة الأمة، و�ملعربة عن �سمريها، و�حلامية لقيمها وثو�بتها. 

وعلى �أ�سا�ض هذ� �لتناق�ض، ت�سيق �خليار�ت �ملتاحة الإد�رة �ل�سر�ع، ومن ثم اإتاحة �ملجال �أمام �لعنف �سبياًل للح�سم، �سو�ء 

يف �سكله �لنظامي �لذي متار�سه �لدولة بذريعة مكافحة �الإرهاب وحفظ �ل�سلم و�الأمن، �أو يف �سكله �ل�سعبي �لذي متار�سه 

�لتنظيمات �جلهادية با�سم ��ستعادة �ل�سرعية �ملغت�سبة. 

املبحث الثاين: بني التحديث ال�سيا�سي والتحديث الثقايف: تبادل الأدوار واآليات وال�ستغال 

ثمة عالقة تبادلية بني �لتحديث مب�ستوييه ال�سيا�سي و�لثقايف، �الأول ذو طبيعة �سو�سيوقانونية مرتبط بنوع �ل�سيا�سات التي 

تتبناها �لدولة من خالل �أجهزتها �ملوؤ�س�سية يف تنظيم �ل�ساأن �لعام و�لتحكم يف م�سار�ته، و�لثاين ذو طبيعة �سو�سيوثقافية 

مرتبط بالتربير�ت الأيديولوجية التي تعطي لل�سيا�سات الر�سمية �أ�سا�سها �ملنطقي، ويك�سبها قدًر� من �مل�سروعية يف نظر 

مو�طنيها. وكما ر�أينا يف �ملبحث �الأول، فاإن حالة �لزبونية و�الرتهان للقيم �لو�فدة التي حتكمت يف �ل�سيا�سات العامة لنهجها 

�لتحديثي، جعل �لدولة يف عالقة �سدامية مع جمتمعاتها نتيجة �غرت�بها عن ن�سيجها �لقيمي وبيئتها �الجتماعية �حلا�سنة. 

هذه العالقة �ل�سد�مية كانت د�ئًما ت�سع �سرعيتها مو�سع م�ساءلة. فهي من منظور معريف �أكادميي »دولة م�ستحيلة« �لتحقق 

وجوديا، ومن منظور جمتمعي »دولة مارقة« وغري قابلة للتعاي�ض. اإن حالة �الغرت�ب باتت تربر حاجة �لنخب ال�سيا�سية 

�إىل �حت�سان �لنخب الفكرية التي تقا�سمها خلفيتها �حلد�ثية، و�لتي تر�هن عليها يف تربير �سيا�ساتها و�لدفاع عن �سرعيتها 

جمتمعيا. من جانب �آخر، ال بد من �الأخذ بعني �العتبار و�قع �الأزمات ال�سيا�سية و�الأمنية، وخماطر �حلروب �الأهلية التي �آل 

ا ي�ساعف  �إليها و�سع العديد من �لدول �لعربية، و�لذي يتوقع اأن تت�سع رقعته على امتداد �لوطن �لعربي. هذ� �لعامل �أي�سً

20- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 301. 
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حاجتها �إىل �لنخب �حلد�ثية كقوة ناعمة ميكن اأن توظف بفعالية �سد �لتيار�ت الإ�سالمية التي تعتربها م�سدر تهديد ل�سرعية 

��ستمر�ها يف �ل�سلطة، م�ستفيدة يف ذلك بخربتها �ل�سابقة يف توظيف �لنخب �لعلمية �لتقليدية لنف�ض �لهدف. 

لذلك، كان لز�ًما اأن ت�ستعري �لنخب �حلاكمة من خ�سومها �الأيديولوجيني، وحتديًد� �الإ�سالميني منهم، بع�سا من �أدو�تهم، 

وحتاربهم بنف�ض �سالحهم، من خالل متكني خ�سومهم من منابرها �الإعالمية، وموؤ�س�ساتها �لثقافية، وبر�جمها �لتعليمية 

و�لفنية، وكل ما ميكن ��ستثماره يف �لت�سييق على �حل�سور �الإيجابي و�ملوؤثر للرموز �لثقافية �الأ�سيلة يف �ملجال �لعام، م�ستفيدة 

من هيمنتها وحتكمها يف قنو�ت �لتثقيف �لعام، و�حتكارها لدو�ئر �تخاذ �لقر�ر. وعلى خلفية هذه �ملناف�سة غري �ملتكافئة، 

دخلت �لتيار�ت �حلد�ثية على �خلط لتخو�ض بدورها معركة جتاوزت تلك �لتعبري�ت �لتقليدية من قبيل »حرية �لتعبري عن 

�لذ�ت«، و»التعددية يف �لر�أي«، �إىل �جرت�ح اأمناط جديدة من �لتقاليد �الإق�سائية، لكن حتت م�سميات �أكادميية ومنهجية 

تفر�سها ما ت�سميه ب�سرور�ت �لتحديث، وتطوير �لذ�ت، و�ال�ستفادة من �ملكت�سبات �الإن�سانية. ومن هذ� �ملنطلق، وجدت �لنخب 

�حلد�ثية نف�سها �سريًكا ��سرت�تيجًيا ل غنى عنه يف جتديد �خلطاب �لديني، و�فتكاكه من اأ�سر »�لتقاليد �لبالية«. 

و�إذ� كان �سحيحا اأن �لنخب الفكرية �حلد�ثية كانت لها �أجندتها اخلا�سة، اإل اأن ثمة و�سائج متينة تربطها بالنخب 

ال�سيا�سية التي تقا�سمها خلفيتها الأيديولوجية، و�لتي وجدت فيها �سنًد� ت�ستقوي بها على خ�سومها، مبا يحقق لها بع�ض 

�لتو�زن يف مو�جهة خ�سم مدعوم بعمق �جتماعي وحا�سنة �سعبية عري�سة ووفية. ومع �إقر�رنا بهذه �حلقيقة، يجب اأن نوؤكد 

ا، فمن اخلطاأ �ملز�يدة على كافة �لتيار�ت �حلد�ثية مبماالأة  هنا اأن �إطالق �لتعميمات �جلز�فية اأمر مناف للحقيقة �أي�سً

�ل�سلطة �أو �لتو�طوؤ معها، لكننا نتحدث هنا عن و�قع قائم جت�سده �سر�ئح و��سعة من هذه �لنخب على تباين خلفياتها، وخا�سة 

منها تلك التي �أدمنت على حتري�ض �ل�سلطة �سد خ�سومها. 

ا باأن هذه �ل�سريحة الوا�سعة قد حققت مكا�سب مل تكن يف �حل�سبان لول �لدعم �ل�سلطوي �ل�سخي  ويجب اأن نعرتف هنا �أي�سً

يف �لتمكني مل�سروعها �لتحديثي �للرب�يل. لقد وجدت نف�سها تت�سدر �مل�سهد �لثقايف و�الإعالمي، و�أخرًي� �لديني مع �حلد�ثيني 

�ملخ�سرمني �لذين �أ�سبحو� »خرب�ء« يف �ل�ساأن �لديني، و�جلماعات الإ�سالمية، وحتى مفتني يف ق�سايا كانت حكًر� على �أهل 

�ل�سنعة من �لفقهاء كما حدث ويحدث مع �سوؤون �الأ�سرة وق�سايا �ملر�أة وما �ساكلها. ومهما يكن حجم هذه �ملكا�سب، تبقى 

هذه �لنخب يف وعيها بذ�تها كما يف وعي �ل�سلطة، بها جمرد ذر�ع من �الأذرع التي تتعامل معها كقطاعات خدمية تتو�سل 

بها �إىل ت�سريف بر�جمها »�لتثقيفية« �مل�سادة، �ساأنها �ساأن �لقطاع �لديني �لذي جنحت يف تطويعه الأد�ء نف�ض الوظيفة. 

اأوًل: النخب احلداثية بني مطالب الداخل واإكراهات اخلارج

�لو�قع اأن قوة �لتاأثري التي تعزى �إىل �لتيار�ت �حلد�ثية يف جمتمعاتنا وما تتمتع به من نفوذ و�سيطرة ل ميكن اأن تفهم 

مبعزل عن �ل�سياق �لدويل �لذي بات يتحكم يف �مل�سهد �لثقايف �لعربي برمته. ومن هنا، علينا اأن نفهم باأن �الأفكار �لليرب�لية 

و�حلد�ثية التي يجري �لرتويج لها بقوة يف جمتمعاتنا لي�ست جمرد �سطحات فكرية تروي جتارب فردية، بل ال بد من فهمها 

يف �سياقاتها ال�سو�سيولوجية، حيث تت�سارع �مل�سالح وجماعات �ل�سغط دفاًعا عن مو�قعها و�متد�د�تها يف رقعة �حلياة العامة، 

ف�ساًل عن �متد�د�تها �لدولية. لذلك، ثمة حاجة ملحة �إىل و�سع هذ� �حلر�ك �ملتعدد �الأوجه �سمن �سياقه �لدويل من جهة، 

و�ملحلي �لتبعي من جهة ثانية. وكما �سيظهر من �ل�سو�هد �لالحقة، يغلب على وظيفة �لنخب �حلد�ثية، خا�سة يف زمن اأمركة 

�لعامل، ت�سويق �لقيم �لليرب�لية، و�إعادة �إنتاج �لقيم �الأ�سلية مبا يجعلها خادمة للقيم �لو�فدة من خالل منهجية تاأويلية تعيد 

تف�سري �لن�سو�ض �لدينية مبا ي�سعف طلبات �لنخب �حلاكمة، ويربر �سيا�ساتها �لتحديثية �سمن بيئة جمتمعية نابذة.

يف �ل�سياق �لدويل، تقدم بع�ض �لتقارير الأمريكية �سورة دقيقة لالأبعاد �لدولية للحر�ك �لذي تخو�سه �لنخب �حلد�ثية 

�جلهود  �إىل   2007 �سنة  ر�ند  موؤ�س�سة  عن  �ل�سادر  �لتقرير  وي�سري  ال�سيا�سية.  �لنخب  مع  جنب  �إىل  جنًبا  و�لليرب�لية 
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�لدبلوما�سية الأمريكية �ملكثفة للتاأثري على حكومات �لدول الإ�سالمية لدفعها �إىل تبني خطتها �ملعروفة بـ »مبادرة �ل�سر�كة 

مع �ل�سرق �الأو�سط«، مبحاورها �الأربعة: الإ�سالح ال�سيا�سي، و�الإ�سالح �القت�سادي، و�لتعليم، ومتكني �ملر�أة، وهي �ملفا�سل 

�لكربى و�الأ�سا�ض يف اإحداث �لتغيري، وخلخلة �لبنى �الأ�سلية للمجتمع. وي�سدد �لتقرير يف مقدمته على »فو�ئد �تباع �لقيم 

�لدميقر�طية �لليرب�لية مثل �مل�ساو�ة و�لت�سامح و�لتعددية وحكم �لقانون و�حرت�م �حلقوق �ملدنية وحقوق �الإن�سان، مبا ي�سهم 

يف تنمية بيئة �سيا�سية و�جتماعية تتيح بناء �سبكات معتدلة«. كما ي�سري �إىل �لدور �لذي تقوم به كل من وز�رة �خلارجية 

و�لوكالة الأمريكية للتنمية �لدولية ووكالة �لتنمية �لعاملية يف هذ� �ملجال، وذلك عرب العديد من �ملنظمات الأمريكية �الأهلية 

 (NDI) و�ملعهد �لدويل للدميقر�طية (IRI) التي يتم متويلها ر�سميا من قبل �حلكومة الأمريكية، كاملعهد �جلمهوري �لدويل

وموؤ�س�سة �آ�سيا ومركز در��سات �الإ�سالم و�لدميقر�طية (CSID) وغريها21.

اأما عن �لنخب �حلد�ثية الفكرية، فيتحدث �لتقرير عن �الأدو�ر اخلدمية التي توفرها هذه �ل�سريحة التي يجري توظيفها 

حملًيا يف ك�سب معركة �لتحديث حتت �سعار »تنمية �ملجتمع �ملدين«. ثمة �قتناع ر��سخ لدى �سناع ال�سيا�سة الأمريكية بوجود 

عالقة تالزمية بني وجود �ملجتمع �ملدين وبني وجود من ت�سميهم بال�سبكات �ملو�لية و�حلليفة للواليات �ملتحدة. هذ� �القتناع 

�ساغه تقرير ر�ند يف �سكل معادلة تقول: »كلما برز �ملجتمع �ملدين كلما تبعه وجود �سبكات معتدلة و�لعك�ض �سحيح«22. 

ومفهوم �ملجتمع �ملدين – كما يحدده �لتقرير – ي�سري �إىل جمموعة من �ملوؤ�س�سات و�لقيم التي ميكن ��ستخد�مها يف عمليتي 

�لو�سل �أو �لقطع معا بني �لدولة و�الأفر�د، و�لتي يكون دورها اأكرث و�سوًحا عندما تتمكن من معار�سة �سلطات �لدولة23. هذه 

الوظيفة �ملزدوجة ملوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �أهمية بالغة يف تنفيذ �الأجندة »الإ�سالحية« التي باتت تفر�سها �لواليات 

�ملتحدة من �أجل اأمركة �ملجتمعات �لعربية. فهي من جهة تقوم بدور �لو�سيط يف ترجمة �لقيم �لليرب�لية ومتريرها جمتمعًيا 

يف حال �لدول »�ل�سديقة« التي تتطوع عن طيب نف�ض بتنفيذ �ل�سيا�سات الأمريكية، لكنها باملقابل، ميكن اأن توظف كقوة 

جمتمعية لتهديد �لدول »�ملارقة«، �أو �ملتحفظة التي ل تبدي ��ستعد�ًد� مماثاًل.  

و�نطالًقا من هذ� �لو�قع �لدويل �الإكر�هي، ي�سكل بناء �ملجتمع �ملدين مبفهومه �للرب�يل الأمريكي ركيزة اأ�سا�سية يف بناء 

�سبكة من �لوكالء �لن�سطني �لذين ي�سميهم �لتقرير باملعتدلني، بو�سفهم �لقاعدة �حلا�سنة للم�سروع الإ�سالحي الأمريكي 

وت�سويقه حملًيا. وبالنظر �إىل �أهمية هذ� �لدور، يوؤكد تقرير ر�ند 2007 اأن عملية ت�سميم �ملجتمع �ملدين ومر�قبته تتم 

حتت �إ�سر�ف وز�رة �خلارجية الأمريكية، ووكالة �لتنمية �لعاملية بالواليات �ملتحدة. وتعمل هذه �الأخرية بالتعاون مع جمموعة 

من �سركائها �لتنفيذيني منها »�لهيئة �لقومية للدميقر�طية« (NED) التي تقدم منًحا لدعم �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية يف 

�لبلد�ن الإ�سالمية كاالحتاد �جلز�ئري للدفاع عن حقوق �الإن�سان، و�ملركز �الأردين لدر��سات �لتعليم �ملدين. ومن بني �ل�سركاء 

�لتنفيذيني �أي�سا موؤ�س�ستا DRL وNDI �للتان تعمالن ك�سركاء م�ساهمني يف �حلمالت �الإقليمية يف قطر وتون�ض يف تعزيز 

م�ساركة �ملر�أة يف �ل�سوؤون �ملدنية، وت�سهيل بناء �ل�سبكات بني �لقياد�ت �لن�سائية يف �ملنطقة24.

ون�سري هنا �إىل �لنزعة �لتحري�سية و�لعد�ئية �ملك�سوفة التي يظهرها حمررو �لتقرير �سد من ي�سمونهم باجلماعات �ملتطرفة 

وجماعات �لعنف. ويف هذ� �الإطار، يتحدث �لتقرير عن �إن�ساء قاعدة بيانات دولية عن �سركائها من الأفراد و�جلماعات 

و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات و�الأحز�ب، كما يتحدث عن حتديد جمموعة من �الآليات الإد�رة وتنقيح �لرب�مج و�مل�ساريع و�لقر�ر�ت 

�ل�سركاء،  هوؤالء  بني  ومن  موثوقة25.  م�سادر  باعتبارهم  معهم  تتعامل  �لذين  �سركائها  قبل  من  ت�سلها  التي  و�لبيانات 

�لعلمانيون �للرب�ليون �لذين تعتربهم �لواليات �ملتحدة حماة �لقيم �لليرب�لية التي ي�سفها �لتقرير بـ »�لديانة �ملدنية”، ومن 

21- Angel Rabasa et al., Building moderate Muslim networks (Santa Monica: RAND Corporation, 2007), p. XVIII.
22- Ibid., pp. 50-49.
23- Ibid., p. 49.
24- Ibid., p. 50.
25- Ibid., p. 65.
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ثم تر�هن على هوؤالء يف �حلفاظ على �ال�ستحقاقات �لعلمانية التي �كت�سبتها �لبلد�ن الإ�سالمية �أثناء ت�سكلها �حلديث (�حلقبة 

�ال�ستعمارية)، و�لتي �أ�سبحت مهددة ب�سبب �سعود �الإ�سالميني وف�سل �الأجهزة ال�سيا�سية �لعلمانية �حلاكمة26. كما يتحدث 

�لتقرير عمن ي�سميهم بـ »�مل�سلمني �للرب�ليني«، وهم �سريحة م�ستقلة ت�سبه �لدميقر�طيني �مل�سيحيني �الأوروبيني، وتتميز بكونها 

تد�فع عن �أجندة تتو�فق مع �الأجندة �لغربية التي تدعو �إىل التعددية و�لدميقر�طية، وتروج لعدم تعار�ض �لقيم الإ�سالمية 

مع مبادئ �لدميوقر�طية و�لتعددية وحقوق �الإن�سان و�حلريات �ل�سخ�سية لدى الأفراد27. 

ثانًيا: اآليات ال�ستغال: جتديد اخلطاب الديني 

من حيث �الخت�سا�ض، يبدو للوهلة �الأوىل اأن �ملجال �لديني يقع خارج �الهتمامات �الأكادميية و�ملعرفية للنخب �حلد�ثية 

التي يغلب على ن�ساطها �ال�ستغال بنظام �حلو��سي على هام�ض �ملنت �لغربي كما يجري عادة يف عالقة �الأطر�ف باملركز. 

لكن و�قع �حلال يثبت غري ذلك اإذ ميثل �ملجال �لديني، وحتديًد� �لن�ض �ملقد�ض بوؤرة ��ستغالها، وعامل �إغر�ء ع�سي على 

�ملقاومة رغم كل م�ساعر �ال�ستعالء وحتى �الزدر�ء التي تظهرها جتاه �ملعرفة �لدينية. وترتكز �آليات �ال�ستغال على �إعادة 

�إنتاج �لقيم �الأ�سلية من خالل منهجية تاأويلية مبا يجعلها قابلة للتعاي�ض مع �لقيم �لليرب�لية وحتت تاأثريها �ملبا�سر، وي�سل 

قدرتها �لتعبريية و�لتعبوية و�لرمزية، ويبقيها خارج د�ئرة �لتاأثري و�لفاعلية. هذه �لعملية �أ�سبه ما تكون بعملية �لتدوير التي 

ت�ستخدم مواد �أ�سلية يف ت�سميم منتجات من نف�ض �ملادة لكنها تختلف عنها من حيث �لتوظيف و�ال�ستخد�م. ونالحظ هنا 

كيف تقوم �لنخب �حلد�ثية، وحتديًد� منها �لليرب�لية بوظيفة مزدوجة حيث تتحرك يف �جتاهني متعاك�سني: فهي تعمل كج�سور 

توؤمن عبور �لقيم �لليرب�لية وتبيئتها حملًيا كما ر�أينا يف �لعن�سر �الأول، وباملقابل تعمل على تكييف �لقيم �الأ�سلية مبا يجعل 

منها �أوعية فارغة قابلة لل�سحن و�لتغذية كما �سن�سرحه هنا. يف �حلالة �الأوىل ترتكز �آلية �ال�ستغال على منطق �ال�ستعارة حيث 

يجري ��ستري�د �لقيم �لغريية �سمن عملية تهريب منظم وممنهج، اأما يف �حلالة �لثانية فرتتكز �آلية �ال�ستغال على منهجية 

تاأويلية حيث يجري حتوير �لقيم �الأ�سلية �سمن عملية تدوير ق�سري. ويف �حلالني معا توؤدي �لنخب �حلد�ثية وظيفة و�حدة 

عنو�نها �لتطبيع �لثقايف حل�ساب �لقيم �حلد�ثية �لدخيلة.

ومع اأن �لعملية يف جوهرها تندرج يف �سياق �لتطبيع �لثقايف مع �لقيم �لليرب�لية، يتم ت�سويقها حتت �سعار �لتجديد 

الإ�سالمي، وهو عنو�ن خمادع متاًما، هدفه �إ�سفاء نوع من �مل�سروعية على عملية �لتطبيع من خالل ت�سويقها حتت الفتات 

اإ�سالمية. وكنموذج على هذ� �لنوع من �الأن�سطة �مل�سبوهة �أحيل هنا �إىل �لتقرير �لذي كتبه عبد �ل�سالم �ملغر�وي حتت �إ�سر�ف 

معهد �ل�سالم الأمريكي بعنو�ن »ال�سيا�سة �الأجنبية الأمريكية و�لتجديد الإ�سالمي«. و�لتقرير كما يعرف نف�سه يف ديباجته هو 

جزء من م�سروع �أكرب حتت عنو�ن »م�سروع �لتجديد الإ�سالمي: ترجمة �الأفكار الإ�سالحية الإ�سالمية �إىل �سيا�سات ملمو�سة«، 

و�لذي يجري تنفيذه يف �إطار مبادرة �لعامل الإ�سالمي �لتابعة ملعهد �ل�سالم �الأمريكي. ويتمثل �لهدف �لرئي�ض للم�سروع – كما 

تقول �لديباجة – يف »ح�سد �ملعتدلني« يف �لعامل الإ�سالمي، بتو�سيع نطاق �لدعم �ملجتمعي للتحديث الإ�سالمي حول روؤية 

متما�سكة، وترجمة هذه �لروؤية �إىل عقود �جتماعية قابلة لال�ستمر�ر، وموؤ�س�سات قابلة للدو�م، و�سيا�سات ملمو�سة. ويت�سمن 

�مل�سروع جتميع قاعدة بيانات ل�سبكات �لتحديث الإ�سالمي حول �لعامل، وتنظيم �سل�سلة من حلقات �لعمل �الإقليمية يف �لبلد�ن 

ذ�ت �الأغلبية �مل�سلمة و�لبلد�ن التي ي�سّكل فيها �مل�سلمون �أقليات مهمة28.

وحتت عنو�ن »معنى �لتجديد الإ�سالمي« يحدد عبد �ل�سالم �ملغر�وي معامل هذ� �لتجديد باعتباره »عملية منهجية« 

ملر�جعة وتر�سيد �ملبادئ و�ملوؤ�س�سات و�ملعتقد�ت و�ملمار�سات الإ�سالمية، و�لتي يلعب �لكثري من الأفراد و�ملوؤ�س�سات دور� فيها. 

26- Ibid., p. 70.
27- Angel Rabasa et al., op. cit., p. 71.

28- عبد �ل�سالم م. �ملغر�وي، ال�سيا�سة الأجنبية الأمريكية والتجديد الإ�سالمي، معهد �ل�سالم الأمريكي، (د.ت)، �ض 1. ينظر موقع معهد �ل�سالم 
  https://www.usip.org/sites/default/files/sr164_arabic.pdf :الأمريكي على �لر�بط التايل
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وبالرغم من اأن جهودهم لي�ست مرت�بطة ر�سمًيا، اإل �أنها تتالقى حول مراكز �لبحث و�لد�ر�سني �لفرديني و�ل�سخ�سيات �لدينية 

�ملنادية بالتحديث، و�ملنظمات �لدينية �ملعتدلة، و�الأحز�ب ال�سيا�سية، ومو�قع �النرتنت �لنا�سطة �ملنت�سرة يف �لعامل الإ�سالمي، 

وجماعات �ل�ستات الإ�سالمية يف �لغرب29. ووفًقا لهذ� �لن�ض، تاأخذ عملية �ملر�جعة و�لتجديد يف معناها الأمريكي بعدين 

متو�زيني: �الأول عمودي من خالل �إعادة تف�سري جمموع �ملبادئ و�ملعتقد�ت، وهي �لقيم �حلاكمة و�ل�سابطة و�ملنتجة للوعي، 

و�لثاين �أفقي، هدفه �إعادة �سياغة ما نتج وينتج عن هذه �ملبادئ من ممار�سات �سلوكية من خالل �لتحكم يف �ملوؤ�س�سات 

�حلا�سنة لقيم �ملجتمع. 

و�ل�سوؤ�ل هنا، ما هي طبيعة �الآليات التي يجري ��ستخد�مها يف عملية �لتطبيع، وكيف يتم تاأمني هذ� �لعبور من �لقيم 

�الأ�سلية �إىل �لليرب�لية؟

�لو�قع اأن حجم �الإ�سهامات التي مت مر�كمتها يف هذ� �ملجال ت�ستع�سي على �حل�سر، منها ما هو حملي، ومنها ما مت 

�إجنازه بالتعاون مع �ملر�كز �لبحثية الأمريكية وبتمويل منها. لكن هذه �الآليات حتاكي يف طريقة ��ستغالها منط �لكتابات 

الإ�سالمية التي تندرج يف �سياق �لتاأ�سيل �ل�سرعي با�ستخد�م �لقو�عد و�ملناهج الأ�سولية �ملتعارف عليها يف �الجتهاد �لفقهي. 

فمن منطلق �ملحاكاة لهذ� �مل�سلك، يعمل �حلد�ثيون على تطوير �أدو�ت ��ستغالهم يف �جتاه اأكرث تطرًفا من خالل ��ستعارة 

�لنظريات �لغربية و��ستثمار ما ر�كمته من �أدو�ت منهجية يف تاأويل �لن�سو�ض وحتليل �خلطاب.

على هذ� �مل�ستوى، تبدو �لتنظري�ت �حلد�ثية ن�سخة م�سوهة ومعكو�سة الآليات �ال�ستغال �لفقهي، من حيث هي عملية مراجعة 

تاأويلية للن�ض �الأ�سلي، بهدف �إعادة تف�سريه خارج �سياقاته �ملجتمعية وف�ساء�ته �لقيمية حتت م�سمى جتديد �خلطاب �لديني. 

وال �أدل على هذ� �لتماهي �ل�سكلي من تلك �ال�ستعارة �ملكثفة لالأ�سول ال�ستدللية �ملتعارف عليها يف �خلربة الإ�سالمية. ومن 

هذ� �ملنطلق تتكرر �الأ�سو�ت �لد�عية �إىل �الجتهاد �لنقدي �ملتفتح بعيًد� عن �لتقليد و�جلمود، و�عتماد روح �لقر�آن ولي�ض ن�ض 

�لقر�آن، و�عتماد �ملنهج �النتقائي �لذي يت�سيد �الأ�سباه و�لنظائر و�أ�سباه �الأ�سباه، و�لتنقيب عن »�لعقالين« من �الأحكام �سمن 

ثنايا بنية فقهية تو�سف عادة بالظالمية، ومر�عاة �الجتهاد للتحوالت ال�سو�سيو-�قت�سادية، و��ستجابته لل�سروط �لدميقر�طية، 

�إىل غري ذلك من �ملقوالت �ملوؤدجلة التي يغلب فيها �لبعد �لتحري�سي و�لدعائي على الطرح �لعلمي �الأكادميي. و��ستناًد� �إىل 

هذه »�الأ�سول« �أو »�لقو�عد �لناظمة«، يوظف �لعقل �حلد�ثي مبد�أ »�الجتهاد« لكن بطريقة معكو�سة تتيح له �سرعنة �لقطيعة 

مع نظريه �لرت�ثي الأ�سويل �لذي يتمحور حول مركزية �لن�ض، بينما يتمحور �الجتهاد �حلد�ثي باملقابل حول مركزية �الإن�سان. 

ويف �سياق هذ� �لتوظيف �ملنهجي �ملوؤدلج تربز قائمة ل ح�سر لها من �الأ�سماء التي تكرر نف�سها يف الزمان كما يف �ملكان، 

و�لتي ل يت�سع لها هذ� �ملجال اإل بقدر ما تكون مناذج �أو عينات دالة.

وعلى �سبيل �ملثال، ي�سعنا عبد �ل�سالم �ملغر�وي يف تقريره �ملذكور �آنفا �أمام حزمة من �الآليات و�لقو�عد العامة �ملوجهة 

�إىل ك�سر �ل�سر�مة �ملنهجية �ملعهودة يف �ملنظومة الأ�سولية من خالل �التكاء على مفاهيم عائمة و�سديدة �لرخاوة بحيث تتيح 

»للفقيه �حلد�ثي« م�ساحة و��سعة من حرية �لتاأويل و�لتوليد و�لتطويع، وفقا ملو��سفات �لطلب الأمريكي. من هذه �الآليات: 
»�ال�ستناد �إىل �لفل�سفة ال�سيا�سية الإ�سالمية �لتقدمية«، و�ملفاهيم �الجتماعية يف �الإ�سالم مثل »�مل�سلحة العامة«، و»�ل�سالح 
�لعام« و»م�سالح �لعباد«، و»�لعدل« و»العدالة �الجتماعية«، و»الرحمة« و»�لتعاطف يف �لتعامالت �الجتماعية مع �أهل 

ا،  �سخ«، �أي »تغيري �أو �إبطال �لقو�نني �لقائمة«، وحتى »�الأو�مر �لقر�آنية« �أي�سً �لذمة« و»حقوق �الأقليات �لدينية«، و»�لنَّ

و»�لقيا�ض«، �أي »�لتفكري �لعقالين بالقيا�ض فيما ور�ء �لدالئل �لن�سية« اإلخ30.

29- �ملرجع نف�سه، �ض 6.

30- �ملرجع نف�سه، �ض 7.
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ويف �ل�سياق ذ�ته، ميكن ��ستعادة العديد من �لنماذج �ل�سابقة زمنًيا، وهي ل ت�سعنا �أمام قو�عد منهجية حمددة بقدر ما 

جتتهد يف ��ستنفار جمهور �لقر�ء �لعرب وحتري�سهم على التمرد على �آليات ��ستغال �لثقافة �الأ�سلية بهدف جتاوزها. ومن هذ� 

�لقبيل، يجزم �ملختار بن عبد �لالوي باأنه »ل وجود لن�ض قطعي«، ويبني على ذلك اأن »اإقامة �الأحكام �ل�سرعية على ركني 

�لقر�آن و�ل�سنة اأمر ل يخلو من �ل�سطحية و�الختز�ل«31. لذلك، ل منا�ض من فتح باب �الجتهاد. ويف �سياق هذ� �الجتهاد 

�حلد�ثي، ت�سعنا �آ�سية �لها�سمي �لبلغيثي �أمام هذه �لقر�ءة �ملوؤدجلة ملنهجية عمر بن �خلطاب التي تعتمد على �ملقا�سد 

�ل�سرعية و�مل�سالح �جلماعية و�لتطور�ت �لزمانية و�ملكانية32. ولتجاوز مع�سلة العالقة بني �ملطلق و�لن�سبي، يقرتح عبد �ل�سمد 

�لدياملي ��ستعارة �لقو�عد التي حتكم �للعبة ال�سيا�سية لتجنب �لوقوع يف فخ �لفقهاء وو�سايتهم من خالل �لتعامل �ملبا�سر مع 

�لقر�آن دون �لو�ساطة �لفقهية ك�سرط لتحرير �حلقيقة الإ�سالمية من �حتكار �لفقهاء وحتويلها �إىل حقيقة دميقر�طية حيث 

يكون لكل �لنا�ض �حلق يف �إبد�ء �لر�أي و�قرت�ح �لتف�سري �ملنا�سب. ومن هذ� »�ملنظور« �لدميقر�طي يتحول �الإجماع من �إجماع 

�لفقهاء �إىل �إجماع �ل�سعب �لثوري، وتتحقق ماهية �لقر�آن، وتربز قدرته على �حتو�ء عقالنية �لع�سر �حلا�سر33. اأما �خليار 

�لثاين �لذي يقرتحه، فهو �عتماد �ل�ساذ من �الآر�ء بداًل من ر�أي �جلمهور، باعتبار �لفتوى �ل�ساذة رمًز� على �إمكانية �لعقل 

د�خل �لظالم نف�سه، �أي �لفقه. ومن هنا ي�سدد على اأن �إعادة كتابة تاريخ �ل�ساذ يف �لفقه بالذ�ت، باإمكانها اأن تربز �إىل 

الوجود �لعقالنية �ملكبوتة34. 

ويف مقابل هذ� �لتوظيف �لرت�ثي، ي�ستد �لطلب على ��ستعارة قو�عد �لتاأويل �ملتعارف عليها يف �لهرمنيوطيقا �لغربية، خا�سة 

يف ن�سختها �لفل�سفية الأكرث تطرًفا و�إ�سعاًفا يف تفكيك �لن�ض �لديني وتفجريه من �لد�خل. ويف هذ� �ل�سياق، يجد �لقارئ 

نف�سه �أمام ركام من �لقو�عد التي جرى ��ستن�ساخها حرفًيا، و�لعمل على تطبيقها يف تاأويل �لن�ض �لديني الإعادة �إنتاجه 

يف �إطار الزمان و�ملكان. ومن �الأ�س�ض التي يجري ��ستهالكها بقوة، �عتبار »عملية �لفهم تاريخية متغرية وغري نهائية«، 

و»��ستقاللية �لن�ض و�لعمل �لفني عن موؤلفه«، و�عتبار »عملية �لفهم حو�ر بني �لن�ض و�ملف�سر«، و»��ستقاللية �لن�ض عن 

�ملوؤلف«، ومقولة »موت �ملوؤلف«، و»�الأ�سل يف �لكالم �لتاأويل«، و�لقول بـ»�أن�سنة �لن�ض �لقر�آين«... �إىل �آخر هذه �لعبار�ت 

التي ل تعدو �أ�سالتها �جلهد �لذي بذله يف ترجمتها نخبة من »�لدعاة �حلد�ثيني« �لذين تعج بهم ال�ساحة الفكرية �لعربية 

و�الإ�سالمية، و�لذين باتت حماكاتهم مو�سع جدل م�ستمر35.

36
املبحث الثالث: جمالت ال�ستغال: موت العقائد وانتحار القيم

ي�سمل جمال �ال�ستغال �حلد�ثي �ملعتقد�ت و�لقيم �الأخالقية التي حتتل م�ساحات و��سعة جًد� من رقعة �حلياة العامة، اأما 

�الأدو�ت التي تتو�سل بها يف �إجناز مهمتها �لتاريخية، فيجب اأن تكون بال�سرورة من جن�ض هذه �لعو�مل الرمزية �مل�ستهدفة، 

ومن ثم يتم �لرتكيز على عامل �الأدب و�لفن باعتبارهما من جن�ض عامل �لعقائد، اإذ كالهما ي�سكل وجد�ن الفرد وير�سخ 

روؤيته وت�سوره وقيمه، وكل ما له �سلة بهويته و�نتمائه ووجوده �ملعنوي. اإن هذه الوظيفة �لوجد�نية لالأدب و�لفن هي التي 

31- �ملرجع نف�سه.
32- �آ�سية �لها�سمي �لبلغيثي، ن�سال امراأة، يف جمال املراأة (�لد�ر �لبي�ساء: لينو �لنخلة، 1996)، �ض 13.

33- عبد �ل�سمد �لدياملي، املعرفة واجلن�ص من احلداثة اإىل الرتاث (�لد�ر �لبي�ساء: من�سور�ت عيون، 1987)، �ض 127. 
34- �ملرجع نف�سه.

35- ثمة در��سات كثرية �هتمت بر�سد �آليات ��ستغال �حلد�ثيني �لعرب، ينظر على �سبيل �ملثال: 
اأحمد �إدري�ض الطعان، العلمانيون والقراآن الكرمي (�لريا�ض: د�ر �بن حزم للن�سر و�لتوزيع، 2007).

قطب الري�سوين، الن�ص القراآين، من تهافت القراءة اإىل اأفق التدبر، مدخل اإىل نقد القراءات وتاأ�سيل علم التدبر القراآين (�لرباط: من�سور�ت وز�رة �الأوقاف 

و�ل�سوؤون الإ�سالمية، 2010).

36- �سبق اأن در�سنا هذ� �ملو�سوع بتف�سيل يف در��سة �سابقة ر�سدنا فيها مناذج من �الأعمال �الأدبية التي تتجه �إىل �زدر�ء �الإ�سالم ومقد�ساته �لدينية 
و�الأخالقية. ينظر: حممد اأمزيان، »�خلطاب �حلد�ثي �لعربي و�إ�سكالية �لثابت و�ملتحول«، دورية مناء، العدد 4-5 (2018). ويف هذ� �لبحث �سنوظف 

العديد من �ل�سو�هد �الأدبية �ل�سابقة كمادة �أولية، �إىل جانب بع�ض �لفقر�ت التي �أعيد �سياغتها باخت�سار �سديد مبا يتنا�سب مع �سياق هذ� �لبحث، مع 

الإحالة �إليها عند �القت�ساء.
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تربر �الحتفاء �لبالغ للحد�ثيني بهذ� �لن�ساط �الإبد�عي �لذي �أنزلوه منزلة �لدين. ويكفي �ساهًد� على ذلك اأن �ل�ساعر يف نظر 

، اأما �لق�سيدة �حلديثة كما ير�ها فوؤ�د رفقة، فهي »تعبري عن فكرة غيبية 
خالدة �سعيد يلعب »دور �الآلهة التي �ختفت«37

كربى«38. ومن هذ� �ملنظور �ملو�زي للدين، حيث ينت�سب �ل�ساعر �إلها و�لق�سيد وحيا، يعتقد �حلد�ثيون �أنهم ر�سل �حلد�ثة 

يف جمتمعاتهم، ولي�سو� جمرد ع�سافري تزقزق يف الفراغ، وظيفتهم الأ�سا�سية اإحداث ت�سدعات كربى يف �لبنية �لدينية 

، و�أهم هذه �النزياحات 
و�لثقافية لهذه �ملجتمعات. اإن �حلد�ثة كما تتبدى يف وعيهم هي »حركة �نزياحات معرفية قيمية«39

و�أبلغها »هي نقلها حقل �ملقد�ض و�الأ�سر�ري من جمال �لعالقات و�لقيم �لدينية و�ملا�سوية �إىل �الإن�سان و�لتجربة و�ملعي�ض«40. 

لذلك، يخطئ من يعتقد اأن �حلر�ك �حلد�ثي معزول عن �ل�سر�عات �مل�سريية التي باتت تخو�سها �ملجتمعات �لعربية، وما 

تتعر�ض له من هز�ت عنيفة م�ست وعيها �جلماعي وذ�كرتها �لتاريخية، ووحدتها �ل�سعورية و�لوجد�نية، وتطلعاتها �مل�ستقبلية. 

اإن وظيفة �حلد�ثة يف هذ� �ملجال كما يتحدث عنها �إدو�رد اخلراط »تنطوي على نوع من �لهدم �مل�ستمر يف �لزمن دون اأن 

يتحول �إىل بنية ثابتة، تنطوي على �سوؤ�ل مفتوح ل تاأتي �ل�سنو�ت باإجابة عنه...، تنحاز د�ئما �إىل اأحد طريف ثنائية م�ستمرة 

�ض، �سائع، مقبول �جتماعيا على �مل�ستوى �لعري�ض، وما هو متمرد، د�ح�ض، مقلق،  عرب �لزمن، بني ما هو جاهز، ُمَعد، ُمَكرَّ

وهام�سي، ي�سعى �إىل نظام قيمي م�ستع�ض بطبيعته عن �لتحقق، ومتعد د�ئًما«41. ووفًقا لهذ� �لتو�سيف، تعترب �حلد�ثة �الأدبية 

مدخاًل حا�سًما يف عملية �لتحديث ب�سقيه ال�سيا�سي و�لثقايف، وهما يتكامالن وظيفًيا كل يف د�ئرة �خت�سا�سه. �سيا�سًيا، يتحرك 

�لتحديث �لنظامي يف �جتاه �إق�ساء �لتاأثري �لديني يف �ملجال �لعام، و�إجباره على �النزو�ء يف �سمائر الأفراد ووجد�هم، 

وتدمريه كنمط حياة مهيمن على حياة �لنا�ض وطر�ئق عي�سهم. اأما �لتحديث مبعناه �لثقايف، فيبد�أ من حيث �نتهى �سلفه، 

وظيفته �لكربى �قتالع �ملقد�ض من �سمائرهم، وهدم �ملعنى يف كيانهم ووجد�نهم. 

يف جمال العقائد

42 �لذي مل ي�ستثن �لذ�ت �لعلوية من �لتدني�ض �لذي �تخذ �ألو�ًنا من �لتعبري 
يف هذ� �ملجال متتهن �حلد�ثة �لعربية �لتجديف

غاية يف الإ�سفاف لفًظا ومعنى. ويف هذ� �ل�سياق، تعيد �لق�سائد �حلد�ثية �لعربية �إنتاج العديد من �أ�سكال �لتعبري �لرمزي 

�مل�ستعارة من �حلد�ثة �لغربية، وهي موغلة يف العدمية و�لتب�سري مبوت �الإله وتاأليه �الإن�سان. ومن هذ� �ملنطلق �لفل�سفي تعاملت 

مع نقي�سها �لديني �لذي ياأخذ يف وعيها و�سًعا معكو�ًسا، هدفه �إ�سقاط عقيدة �الألوهية من بناء �لنظام �لقيمي للمجتمع 

وما يتفرع عنه من ممار�سات حياتية، و�لتطبيع مع ثقافة �الزدر�ء، وتروي�ض �لذوق �لعام على التمرد على �ملقد�سات43. 

و�إىل جانب �ل�سعر، �سجلت �لرو�ية �حلد�ثية درجة غري م�سبوقة يف تدني�ض �أقد�ض �ملقد�سات الإ�سالمية حيث �أنزلت �لذ�ت 

�الإلهية منزلة �البتذ�ل �ملقزز، باتخاذها مادة لال�ستهالك �جلن�سي، وبلغة متوح�سة مرتعة بالتحر�ض. يف هذه �الأعمال �مل�سيئة 

ت�سل عقدة التمرد �لعمياء �إىل �لقاع، حيث يتك�سف �لت�سوير �حل�سي عن �أب�سع �سورة للذ�ت �لعلوية وت�سويرها يف �سورة 

�ملغت�سب �ملعتدي، �مل�سرف يف �لق�سوة و�لظلم، يحرتف �الغت�ساب ويد�هم �سحاياه لياًل دومنا �سفقة، وهي �سخرية ماكرة، 

37- �نظر: حممد جمال باروت، جتربة »احلداثة« ومفهومها يف جملة »�سعر«، �سمن ق�سايا و�سهاد�ت، كتاب دوري، �حلد�ثة (1): �لنه�سة – �لتحديث – 
�لقدمي و�جلديد، �لكتاب �لثاين، حترير عبد �لرحمن منيف و�آخرون (قرب�ض: موؤ�س�سة عيبال للدر��سات و�لن�سر، 1990)، �ض 259.

38- �ملرجع نف�سه، �ض 262.
39- �نظر: �سكري حممد عياد، املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيني (�لكويت: �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، عامل �ملعرفة، ع 177، 

1993)، �ض 61.
40- �ملرجع نف�سه، �ض 61.

41- �إدو�رد اخلراط، »قر�ءة يف مالمح �حلد�ثة عند �ساعرين من �ل�سبعينات«، جملة ف�سول (�لهيئة �مل�سرية العامة للكتاب)، �ملجلد 4، العدد 4، �ض 
.57

42- �الزدر�ء �أو �لتجديف (Blasphemy) ي�سري �إىل عدم �حرت�م �ملقد�سات �لدينية وما يرتبط بها من رموز دينية.
43- لالطالع على مناذج من هذه �لق�سائد، ينظر على �سبيل �ملثال: نز�ر قباين، الأعمال ال�سعرية الكاملة، �جلزء 3، (بريوت: من�سور�ت نز�ر قباين، 

1983)، �ض 342. 
ديوان حممد الفيتوري، �جلزء 2، (بريوت: د�ر �لعودة، 1979)، �ض 7. 

ديوان بدر �ساكر ال�سياب، (بريوت: د�ر �لعودة، 1971)، �ض 215. 

وينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها �سابًقا عن �خلطاب �حلد�ثي �لعربي و�إ�سكالية �لثابت و�ملتحول، �ض 25. 
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تقو�ض م�سد�قية الأديان اإذ تدمغها بالنفاق و�لتزيي بالقد��سة �لكاذبة44. وبالرغم من طابعها �ل�سد�مي حيث تقم�ض رو�د 

�الأدب �حلد�ثي دور �ملل�سيات �ملنخرطة يف عمق �ل�سر�عات �الجتماعية، وبالرغم من جر�أتها �مل�ستفزة لعقيدة �ل�سعب و�سمريه 

�لديني، كانت وال تز�ل حتظى باالحتفاء و�لرتحيب �لالئق بها ر�سمًيا كنخبة خدمية، حيث تدرك �ل�سلطة �حلاكمة اأن مفعول 

كلماتها �أ�سد فتكا من ر�سا�سها �لذي مل يجلب لها غري مزيد من �لنقمة و�لكر�هية و�لعزلة. 

يف جمال القيم

�أًيا كان تقديرنا حلجم �الأ�سر�ر التي ت�سيب �لذ�كرة �جلماعية جر�ء هذ� �لق�سف �ملركز للعقائد �لدينية، يتمدد م�سل�سل 

�لتحديث �إىل جمال �ملمار�سات �الأخالقية بغية تروي�ض �لذوق �الأخالقي �لعام، و�إجباره – خل�سة – على �لتطبيع مع كل �أ�سكال 

ا، يت�سدر عامل �لفن بكل �أ�سكاله �لتعبريية �أولوية �لنخب  �لبذ�ءة و�البتذ�ل. والأن جمال �ال�ستغال هنا من طبيعة وجد�نية �أي�سً

�حلد�ثية، خا�سة و�أن الأمر يتعلق بو�سفات مدفوعة للخرب�ء �لدوليني، �لذين ين�سحون بتوظيف عامل �لفن ملا له من قوة 

�جلاذبية، وقدرته �ل�سحرية على �لتطبيع مع تابوهات �ملجتمع.

 
وتقدم �الأعمال �ل�سعرية �ل�سادرة عن كثري من �الأدباء �حلد�ثيني �لعرب �سوًر� غاية يف �لبذ�ءة وبال تردد �أو خجل. 

�آالف من �ل�سفحات تطفو على �أ�سطحها �سور جن�سية مبتذلة. يف هذ� �ل�سياق ُيجِهد الأديب �لعربي �حلد�ثي ذهنه النتقاء 

الألفاظ �لبذيئة و�لكلمات �لنابية و�لتعابري �جلارحة، حيث تربز تلك الألفاظ كاأيقونات للقيم �حلد�ثية التي مل جتد ما 

تعرب به �إىل �لوعي �الأخالقي لل�سعوب �لعربية �مل�سلمة غري تلك �ملفرد�ت �ملقززة من قبيل »�لبول« و»�لرب�ز« و»�حلي�ض«، 

و»�مل�ساجعة«  و»�ل�سدور«  و»�الأثد�ء«  و»�لنهود«،  و»�الأفخاذ«  �ل�ساقني«،  و»فتحة  و»اخلرقة«،  و»�لدم«،  و»�ملر�حي�ض«، 

و»ف�ض �لبكارة«، �إىل غريها من �ل�سور �ل�سعرية �لبذيئة التي مل ت�ستثن يف توظيفها �إن�ًسا وال جاّنا، وحتى �حليو�نات 

، فكلها �أ�سحت عنا�سر لال�ستهالك �جلن�سي �ملقزز. �إنه الإدمان �ملزمن 
و�ل�سو�رع، و�ملدن و�لت�ساري�ض، و�لظو�هر �لطبيعية...45

و�خليال �ملري�ض �لذي »يبدع« �سوًر� جن�سية موغلة يف �الإغر�ب، وجمردة من كل م�سحة فنية �أو ذوق �أدبي، لي�ض لها من 

مربر �سوى �البتذ�ل يف �لكالم، وهي تب�سر مو�طنيها بعهد جديد ل جمال فيها للعفة و�حل�سمة و�حلياء، حيث يجري �لتطبيع 

مع �لنذ�لة و�البتذ�ل، وتطويع �لذوق وتروي�ض �حلياء، باإز�حة �ل�سرت عن تلك �ملفرد�ت التي كان يجري تد�ولها �خلا�ض يف 

�سمت و�حت�سام لت�سبح مادة لال�ستهالك �لعام.

ا، �ساهمت �لرو�ية �حلد�ثية يف تفكيك منظومة �لقيم �ملجتمعية، و��ستخدمت �آليات فنية جتاوزت كل  ومن جهتها �أي�سً

، للتعبري عن �ل�سلوك �جلن�سي 
�ملحرمات �لدينية و�الأخالقية بتوظيف �الأدب �لف�سائحي �لذي يجد مرجعيته يف »�الإيرويتيكية«46

�لبهيمي �لذي ل يرتوي �أبًد�. هذ� �لتوظيف �سكل بالن�سبة للقارئ �لعربي ق�سًفا غر�ئزًيا مكثًفا ليفقده �تز�نه �لنف�سي، ويخلق 

لديه حالة من »�جلوع �جلن�سي« �ملتجدد دوًما، وهي حالة مر�سية، ت�ستهدف �ملو�طن �لعربي لتجعل منه منوذًجا لالإن�سان 

»�الإيروتيكي« من حيث هو جمرد حيوان غريزي مدمن وُم�سَتهَلٍك جن�سًيا حلد ه�ستريي. لقد كانت �لرو�ية �حلد�ثية بالفعل 
و�حدة من �أخطر �الأدو�ت �لفنية التي وظفها �الإرهاب �جلن�سي �لذي �تخذ من »�الإبد�ع �لفني« ذريعًة يتو�سل بها �إىل �لتعبري 

عن م�سامينه �الإباحية بلغة �سادية تن�سب وقاحًة، وتتميز بالتهييج �جلن�سي و�إثارة �لغر�ئز، ويغلب عليها �لت�سوير �حل�سي 

44- ينظر بهذ� �خل�سو�ض رو�ية: نو�ل �ل�سعد�وي، �سقوط الإمام (�لقاهرة: د�ر �مل�ستقبل �لعربي، 1987)، �ض 23. 
ينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها �سابًقا: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 45. 

45  ينظر �لتفا�سيل يف: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 43.
46- »�الإيروتيكية« مذهب ُيعنى باجلن�ض و�ل�سهوة، وهو يعرّب عن تيار �أدبي عاملي، له جذوره �لتاريخية و�لدينية، وحمكوم بخلفيات فل�سفية حد�ثية. هذ� 

�لنزوع �الإيروتيكي/�جلن�سي/�ل�سهو�ين، متخ�ض عنه ما ي�سمى بـ »�الأدب �الأيروتيكي، و�سمل رو�يات و�أ�سعاًر� ت�سرح �لعملية �جلن�سية بتف�سيالتها �ململة. 

و»�الإيروتيكية« م�ستقة من �لكلمة �الإجنليزية »Erotic«، وتعنى �ملثري لل�سهوة �جلن�سية، ومنها �سيغ م�سطلح »Eroticism«. و�لكلمة ل تنفك عن �أ�سولها 

 .»Eros« :للغوية التي ترتبط باالأ�ساطري �لدينية �ليونانية �لوثنية، حيث �العتقاد باإله �حلب�
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مل�ساهد �خلالعة �ملاألوفة يف �أفالم �لبورنو47. اإن هذ� �لق�سف �لغر�ئزي �ملوجه دوًما �إىل ��ستغالل نقاط �ل�سعف لدى �الإن�سان، 

�سّكل �عتد�ء �سافًر� على وعي �الإن�سان �لعربي، وتدمرًي� حل�سه �الأخالقي، و�قتالًعا لثقافة �حل�سمة و�لرب�ءة �ملغرو�سة يف 

فطرته، وجتريًد� له من كل ما يعطي معنى لوجوده.

خامتة: عودة اإىل �سوؤال ال�سرعية

ا من �لنخب �حلد�ثية  توؤكد هذه �لنماذج من �الإبد�عات �الأدبية �حلد�ثية �ل�سادمة الأمهات �لقيم �ملرجعية، اأن قطاًعا عري�سً

كانت يف تعاطيها مع مقد�سات الأمة حاّدة وجريئة، وخارج �إطار �لقانون و�الأخالق. اإن �لغاية �لثاوية يف هذ� �مل�سلك �لتدني�سي 

تكمن يف �إز�حة م�سروعية �ملنظومة �لقيمية بهدم �أ�سا�سها �لديني. لقد كانت �سرخُة �حلد�ثة �لعربية جريئة تنتهك �ملقد�سات 

و�الأعر�ف و�لتقاليد بال خجل وال حياء، كما ��ستنفذت كل ما �أتاحته ملكتها �للغوية و�الإبد�عية من الألفاظ و�لرموز و�ل�سور 

�لتعبريية �لنابذة لالأخالق و�لف�سيلة. لقد كانت كما وعدت �سرخة متمردة ود�ح�سة ونابذة لكل �أ�سا�ض ي�سون قد�سية �الأخالق، 

ويثّبت �سلطتها يف وجد�ن �لنا�ض و�سمائرهم. لقد كانت هذه �النتهاكات على �لدو�م تهدد �ل�سلم �الجتماعي، وتزرع بذور 

�لكر�هية، كما تهدد �لتعاي�ض �ل�سلمي بني مو�طنيها، وهو ما حدث فعال من خالل �لردود التي عك�ستها كثري من �لهيئات 

و�لدو�ئر �لعلمية الر�سمية و�ل�سعبية على �ل�سو�ء. وعندما ت�سمت �أجهزة �ل�سلطة التي ُتعترب �مل�سوؤول �الأول عن حماية عقيدة 

�ملو�طن، تتحرك م�ساعر �لغ�سب لتمالأ هذ� الفراغ باالعتد�ء �للفظي و�جل�سدي وحتى �الغتيال يف حق من ترى فيهم جمرمني 

طلقاء وخارج �سلطة �لقانون.

ومع اأن مثل هذه �ملمار�سات تدخل يف حّيز �جلر�ئم �ملوجهة �سد عقيدة الأمة – وهو اأمر يعاقب عليه �لقانون، ويتعار�ض 

مطلقا مع د�ساتري �لدول �لعربية التي تعترب �الإ�سالم دينها الر�سمي – اإل اأن تفاعل �الأجهزة الر�سمية �ملعنية كانت �سلبية يف 

كل �الأحو�ل، وهو ما يربر �إد�نتها يف نظر مو�طنيها �لذين يرون يف مو�قفها �ل�سلبية دلياًل على �لتو�طوؤ و�خليانة. 

�سحيح �أنه توجد قو�نني زجرية يف بلد�ن عربية عدة، تدين �الأ�سخا�ض �ملتهمني بازدر�ء الأديان، لكن تبقى يف جمملها 

�سكلية وعدمية الفعالية، وت�ستخدم ��ستخد�مات �سيئة، بغر�ض ت�سفية ح�سابات �سيا�سية �سد �ملعار�سني و�ملزعجني لي�ض اإل. 

ويالحظ هنا اأن طبيعة �لعقوبات �ملقررة ل تتنا�سب مع حجم �جلرمية، فعندما يتعلق الأمر بامتهان �لذ�ت �لعلوية، وهو 

�عتد�ء على عقيدة كل �ملوؤمنني بغ�ض �لنظر عن �أديانهم، ل تبدو �لعقوبات – �ملقدرة بب�سعة �سهور �أو حتى �أعو�م، وكذلك 

�لغر�مات �ملقدرة بع�سر�ت �لدوالر�ت – مقنعة يف الزجر. ومع �الإقر�ر بوجود وقائع مت فيها مالحقة بع�ض �لرموز التي �تهمت 

بالتجديف و�زدر�ء الأديان، اإل �أنها ل تعدو ُبعَدها �لدعائي �لذي يق�سي بالبحث عن كب�ض فد�ء، تقدمه �ل�سلطة �حلاكمة 

برهانا مينحها �سك بر�ءة �لذمة، ومتت�ض به بع�سا من م�ساعر �لغ�سب �لذي يوؤجج عليها نقمة �سعوبها، هذ� ما مل يكن 

لغر�ض يف نف�ض يعقوب. �سحيح �أنه �سجلت حاالت مت فيها �إ�سد�ر �أحكام قا�سية بلغت حد �الإعد�م، لكنها كانت �إعد�مات 

�سيا�سية بامتياز، وما حادثة منر �لنمر ببعيدة، حيث جرى �إعد�مه ب�سبب دوره يف �الحتجاجات �ملناه�سة للنظام �ل�سعودي يف 

�ملنطقة �ل�سرقية عام 2011. اأما �الإخر�ج الر�سمي للحادث، فهو اأن �حلكم جاء بعد اأن ثبت على �ملتهمني �عتناق �ملنهج 

�لتكفريي �مل�ستمل على عقائد �خلو�رج، �ملخالف للكتاب و�ل�سنة و�إجماع �سلف الأمة48!

47- هذه �الأعمال �لرو�ئية جتد لها رو�ًجا كبرًي�، وهي ممتدة يف الزمان و�ملكان، نذكر منها على �سبيل �ملثال: حممد �سكري يف »�خلبز �حلايف« وعبده 
خال يف »�لطني« و»�ملوت مير من هنا« و»ف�سوق«، و�إبر�هيم بادي يف »حب يف ال�سعودية«، ولطيف �حلالج يف »�لقر�ن �ملقد�ض«، و�سلوى �لنعيمي يف 

»نهر �لع�سل«، ووردة عبد �مللك يف »�الأوبة«، وزينب غا�سب يف »مالمح«، و�سبا �حلرز يف »�الآخرون« اإلخ. ينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها 
�سابًقا: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 45. 

48- ينظر بالغ وز�رة �لد�خلية 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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اأما خارج هذ� �لتوظيف ال�سيا�سي، فالوقائع اليومية ت�سري �إىل اأن هوؤالء يحتلون �ل�سد�رة يف �أجهزة �لدولة مبا فيها 

وز�ر�ت �لثقافة و�الإعالم، ولهم ح�سور مكثف يف �لقنو�ت �لف�سائية الر�سمية التي ُي�سرف عنها من �أمو�ل �ل�سعب، كما اأن 

مقاالتهم ت�سكل وجبات يومية يقتات عليها جمهور �لقر�ء �مل�سلمني �لذين يتجرعون غ�س�ض �لتجديف و�الإباحية و�لبذ�ءة وهم 

�ساغرون. وباملقابل، تعمل �ل�سلطات الر�سمية على �إغالق �لقنو�ت �لدينية وغريها من �لقنو�ت �لهادفة، التي تعرب عن �سمري 

�ل�سعب، كما حدث على �سبيل �ملثال مع قناة م�سر 25، وهي �لقناة الر�سمية لالإخو�ن �مل�سلمني، و»�حلافظ« و»�لنا�ض« 

و»الرحمة« وغريها، ف�ساًل عن �سيا�سة �ملد�همات و�إغالق �ملكاتب، التي تتعر�ض لها بع�ض �لقنو�ت �ملحايدة و�جلادة، كما 

حدث ويحدث مع قناة �جلزيرة. 

و�إذ� جتاوزنا قنو�ت �لت�سريف الر�سمية �إىل م�سامينها، ت�ستوقفنا بر�مج »�لرتفيه« التي ت�سوق �لعربدة و�لدعارة، وتهدر 

�ملال �لعام يف �سر�ء �مل�سل�سالت �ملدبلجة، �إىل جانب �ملهرجانات �لفنية �ملاجنة التي ترعاها �لدولة، وتنفق عليها من خزينتها 

على ح�ساب قوت �ملو�طن �لعربي، ف�ساًل عن �الأن�سطة �مل�سبوهة التي تنفذها �الأندية �ملا�سونية كالليونز و�لروتاري حتت �سمع 

وب�سر �لدولة ورعايتها �لقانونية، ناهيك عن �لفعاليات �ملرتبطة بال�سياحة يف �لبلد�ن �لعربية، وما يرتبط بهذ� �مللف من 

�عتد�ء على كرامة �ملو�طن �لعربي �لذي يتم �ملتاجرة ب�سرفه فيما تقف �لدولة متفرجة على جر�ئم ال�سياحة �جلن�سية. 

وبعيًد� عن �مل�سامني �لد�عرة لرب�مج �لرتفيه، ت�ستوقفنا �ملمار�سات اليومية التي تقتل �لف�سيلة يف كل مدينة عربية، حيث 

تن�سط جتارة �لدعارة، و�ملالهي �لليلية �ملرخ�سة من �ل�سلطات الر�سمية، وتغ�ض �ل�سو�طئ مباليني �لعر�ة من �جلن�سني، ناهيك 

عما يروج عن �نت�سار �أندية �لعر�ة يف �أرجاء و��سعة من �سو�طئ �لوطن �لعربي. 

اإن هذ� �لنزيف �الأخالقي �لذي يعّر�ض حياة �ملجتمعات �لعربية خلطر �النهيار و�الإفال�ض �ل�سامل، ت�ستدعي م�ساءلة �الأنظمة 

التي حتكمها يف �سوء ميثاق �ل�سرف �لذي يجب اأن يحكم عالقة �لدولة مبو�طنيها. وبالعودة �إىل �لقو�عد �ملتعارف عليها 

يف �الأدبيات ال�سيا�سية �إ�سالمًيا وعاملًيا، و�لتي �سبق �الإ�سارة �إليها يف مقدمة هذ� �لبحث، يتبني حجم �لفجوة �لفا�سلة بني 

ما هو قائم، وما ينبغي اأن يكون عليه �الأد�ء �الأخالقي للدولة. لقد �نتهكت �لدولة مبد�أ �حلفاظ على �لقيم �مل�سرتكة التي 

ت�سكل مو�سوع �إجماع، و�لتي حتدد هوية �ملجتمع، وتتحمل – تبًعا لذلك – غياب �لتو�فق �الجتماعي، و�إح�سا�ض الأفراد مبعنى 

وجودهم، و�إح�سا�سهم بهويتهم �مل�سرتكة، وهو ما ي�سكل تهديًد� حقيقًيا لهوية �ملجتمع وحتطيما لقيمه. وكما هو مقرر مبدئًيا، 

فاإن الوظيفة ال�سيا�سية للدولة ل تكون �سرعية اإل عندما تعرب عن هوية �ملجتمع، وال تعترب �أو�مرها ملزمة لالأفراد اإل يف 

�إطار منا�سبتها له، ومن ثم، فاإن �إخالل �لدولة بهذه �لوظائف كان وال يز�ل يعّر�ض �سرعيتها للم�ساءلة.
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