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تعب آراء ُ
والثقافية"
الفكرية
تبي للدراسات
الك َّتاب بالرضورة عن جَّاتاهات يتب َّناها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" أو "جملة نُّ
ال رِّ
ّ
ّ

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسانيّة بشكل
ّ
عام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
ويطرح
ا،
أيض
المألوف
بالمعنى
السياسي
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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مسره *
أنطوان نصري
ّ

إدارة التعددية الدينية والثقافية
في اجتهادات محاكم ومجالس
دستورية عربية
حتاول هذه الدراسة ،يف تركي ٍز عىل بعض البلدان العربية ،انتزاع شؤون دستورية معينة –مثل
الطائفية والالطائفية ،والعلامنية والفصل بني الدين والدولة ،والرشيعة والترشيع ،والدولة
املدنية -...من بني أيدي السجال العام األيديولوجي والسيايس ،ووضعها يف إطار مرجعي
ومنهجي حقوقي تشخييص وعالجي ،حال ًة بحالة.

من هذا املنظور ،تتناول الدراسة أنظمة األحوال الشخصية وضوابطها احلقوقية ،باجتاه جعلها
انفتاحا .وتتناول التعددية الثقافية باجتاه مزيد من متاسك الدولة ووحدهتا.
وأشد
أكثر مساوا ًة
ّ
ً
ٍ
ٍ
ولباس ومتييز إجيايب ،باجتاه رفع الغبن والتمكني .وذلك
اعتقاد
كام تتناول احلريات الدينية ،من
توجهات ومعايري وخربات حقوقية ودستورية هلا وزهنا تدفع اإلدارة الديمقراطية
عىل أساس ّ
للتعددية ُقدُ ًما وترتقي هبا.

إن امتداد األديان بال حدود ،واستغالهلا يف التعبئة السياسية ،وبروز اهلويات الثقافية يف سياق العوملة،
ووضع لبنان واملجتمعات العربية بعامة جتاه إشكاليات اإلدارة الديمقراطية للتعددية ،هذه كلها أبرز
تتجسد يف اجتهادات املجالس واملحاكم الدستورية.
الظواهر التي
ّ

وغالبا ما تغرق األبحاث الدستورية العربية يف سجاالت حول الطائفية والالطائفية ،والعلامنية والفصل بني
ً
الدين والدولة ،والرشيعة الدينية والترشيع ،والدولة املدنية ،...يف حني أن املحاكم واملجالس الدستورية يف
وضوحا وعمالنية يف معاجلة إشكاالت خمتلف شؤون اإلدارة الديمقراطية
البلدان العربية والعامل هي أكثر
ً
للتعددية الدينية والثقافية ،حال ًة بحالة.

غالبا غارقة يف سجاالت عامة ،من
تسعى هذه الدراسة إىل توفري مرجعية وإطار منهجي لشؤون دستورية هي ً
دون ُمقاربات حقوقية بشأن الطائفية والالطائفية ،والعلامنية والفصل بني الدِّ ين والدولة ،والرشيعة الدينية
* أكاديمي يف جمايل احلقوق وعلم االجتامع .عضو املجلس الدستوري يف لبنان.
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وتاليا من دون تشخيص ،حالة بحالة ،ومن دون معاجلة ،يف حني أن املادة  95اجلديدة من
والترشيع،...
ً
تنص عىل اعتامد منهجية ّ
وخطة.
الدستور اللبناين ّ

ت ّ
أطرا دستورية ،هلا قواعدها احلقوقية الناظمة (وليست خارجة عن
ُشكل بنود ترشيعية لبنانية وعربية عامة ً
القانون  )hors-la-loiبمجرد ورودها يف نصوص دستورية وضعية .نعني بشكل خاص يف الدستور اللبناين
املحددة أو الفيدرالية الشخصية) ،واملادة
املادتني  9و ( 10اإلدارة الذاتية احلرصية للطوائف يف بعض الشؤون
َّ
حمددة) ،واملادة ( 95قاعدة الكوتا أو
( 19حق رؤساء الطوائف يف الطعن أمام املجلس الدستوري يف حاالت َّ
التخصيص أو التمييز اإلجيايب) ،واملادة ( 65األكثرية املوصوفة يف بعض القرارات).

اإلدارة الذاتية الحصرية ،أو أنظمة األحوال الشخصية
وضوابطها الحقوقية
تفس مضامينها وتبايناهتا وإجراءاهتا
لطاملا افتقرت أنظمة األحوال الشخصية إىل نظرية حقوقية عامة رّ
وغالبا ما ُأدرجت أنظمة األحوال الشخصية يف لبنان،
ومفاعيلها ،وبخاصة مرجعياهتا يف البناء احلقوقي العام.
ً
ُ
تاليا يف أقسام القانون العام.
ويف املجتمعات العربية عامة ،يف إطار القانون اخلاص املتعلق بالعائلة ،وأمهلت ً
ويتمظهر االفتقار إىل نظرية عامة يف مؤلفات لبنانية وعربية يف القانون الدستوري ،حيث يسارع مؤلفون ،عندما
يتطرقون إىل بعض املواد يف الدستور اللبناين ( 9و 10و 19و 65و )95ويف دساتري عربية عامة بشأن األحوال
ّ
الشخصية ،إىل إدراج املوضوع يف إطار مصطلح «الطائفيةى وأيديولوجيات الرجعية والتقدمية املتعلقة بأشكال
إدارة التنوع الديني والثقايف.

إن احلاجة إىل التأسيس ملرجعية لبنانية وعربية وعاملية يف أنظمة األحوال الشخصية هي إطار دستوري يف إدارة
التعددية الثقافية والدينية ،يندرج يف منظومة األنظمة الفيدرالية الشخصية (fédéralisme personnel ou de
) legislationأو اإلدارة الذاتية عىل أسس شخصية ).)autonomie personnelle
ُي ّ
شكل «املؤمتر الرابع» لـ«منتدى الفيدراليات» الذي ُعقد يف نيودهلي يف  ،2007/11/8-4حتت عنوان
حتولاً جوهر ًيا يف األبحاث املتع ّلقة بفعالية خمتلف األشكال
التنوع :التع ّلم بعضنا من بعض»ّ ،
«الوحدة يف ّ
التنوع .وكان قد شارك يف املؤمتر أكثر من مخسمئة من املهندسني السياسيني والباحثني يف
الدستورية يف إدارة ّ
العلم الدستوري املقارن ،من مجيع القارات ،واختتمت أعامله رئيسة مجهورية اهلند.

منذ املؤمتر األول الذي ُعقد يف مورا (سويرسا) بمناسبة افتتاح معهد الفيدرالية يف كانون األول /ديسمرب ،1984
بالتعاون مع اجلمعية الدولية للعلم الدستوري ،حصل تطور بارز يف توسيع مفهوم الفيدرالية التي ال تقترص عىل
تقسيامت جغرافية ،بل قد تكون عىل ُأسس شخصية يف احلاالت التي تكون فيها األقليات الثقافية غري متمركزة يف
مناطق حمددة ،وذلك استنا ًدا إىل الرتاث الدستوري العريب والعثامين .هذا الرتاث هو عريب ،وإسالمي ً
أيضا ،وعىل
أساسه متكنت اإلمرباطورية العثامنية من حكم مناطق شاسعة متعددة األديان واملذاهب واإلثنيات أكثر من أربعة قرون.

والتنوع :كيف تساهم
يف احللقتني البحثيتني اللتني أقيمتا يف نيودهلي واملتعلقتني بموضوع «اإلدارة الذاتية
ّ
التنظيامت املؤسساتية يف إدارة التنوع يف تطوير الفيدراليات» ،وردت مالحظات من املشاركني ُتبينّ حمدودية
للتنوع الثقايف .يف حالة اهلند ،اس ُتحدثت يف سنة  1990ثالث
التقسيامت اجلغرافية يف اإلدارة الديمقراطية ّ
مقاطعات هي ،Chattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand :بحسب مداخلة  .Radha Kumarويف حالة
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التنوع اإلثني .وكان هناك تشجيع من
نيجرييا ،اع ُتمدت تقسيامت جغرافية متعددة من دون معاجلة إشكاليات ّ
املشاركني يف احللقة البحثية ،وبخاصة من جانب باحثني من سويرسا ( ،)Ellinor Von Kauffungerوبلجيكا
) ،)Johanne Poirierوإيطاليا ( ،)Tania Groppiعىل توسيع مفهوم اإلدارة الذاتية(((.

ّأما األنظمة العربية ،باستثناء النظام يف لبنان ،رَ َ
فضبت -بدرجات متفاوتة -التقاليد الدستورية يف الفيدرالية
الشخصية (أنظمة املِلل ،وحرية التعليم للمؤسسات الدينية )...بحجة حتقيق االندماج ،أو باألحرى
عربيا مع ذهنية االستيالء
«االنصهار» ،أي بقوة احلديد والنار .وترافقت األيديولوجيات االندماجية القرسية ً
ومذهبيا ،بشكل يتخطى جمرد التنافس االنتخايب
جغرافيا
عىل األرض بني جمموعات دينية وتقاسم السلطة
ً
ً
مي التحرر ،إىل تفكيك مساعي
النيايب والبلدي .وأدى رضب التقاليد الدستورية العربية ،بعد عهود ّمما ُس ّ
الوحدة ،وتأزيم العالقات بني الشعوب.

ليس يف املنطقة العربية تقاليد يف الفيدرالية اجلغرافيةّ .أما يف حالة البلقان بشكل خاص ،فنجد أن يف كل بلد
أقليات هي أصلاً لبلد آخر جماور ،وفق اعتبارات عرقية وإثنية ودينية .هلذا السببُ ،يثري موضوع الفيدرالية
اجلغرافية الرعب يف املنطقة ،خاصة يف تركيا يف ما يتعلق باألكراد.
خصوصا يف جماالت التعليم واملعامالت اإلدارية،
ُعرضت حالة أهل كيبِك الكندية الناطقني باللغة الفرنسية،
ً
الذين يقطنون ،بسبب ظروف العمل ،يف مناطق ناطقة باإلنكليزية .كام ُعرضت حالة بروكسل التي تُظهر
احلظوظ الفاعلة يف الدمج بني اجلغرايف والشخيص من منظور الفيدرالية .وعىل سبيل الفرضية« ،إذا انفصلت
كيبِك عن كندا ،فإن املعضلة تبقى كام هي ،حيث توجد يف جغرافية كيبِك إحدى عرشة قومية»(((.

غالبا ما يغرق الباحث يف مقاربات أيديولوجية بشأن إدارة التنوع ،يف حني أن َّ
كل منظومة حتتوي عىل ظواهر
ً
التنوع
إدارة
أشكال
بعض
ثقايف،
اغرتاب
وبسبب
حد،
أبعد
إىل
باحثون
استهجن
وقد
منتظمة.
وأخرى
مرضية
ّ
عىل أسس شخصية ،من دون دراسة آليات الضبط احلقوقية الرضورية هلذا النوع من املنظومات.

يتعينّ عىل اإلدارة الذاتية احلرصية يف بعض األنظمة يف العامل ،وبحسب املادتني  9و 10من الدستور اللبناين(((،
أن تتضمن يف سبيل انتظامها مخسة رشوط عىل األقل:
1 “Unity in Diversity: Learning from Each Other,” (The 4th International Conference on Federalism, Forum of
Federations, 5-7 November 2007, New Delhi (India), 2007).
2 Alain-G. Gagnon, La Raison du plus fort: Plaidoyer pour le fédéralisme multinational, débats; 16 ([Montréal]: Chaire
de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, 2008).

وصدر بالنسخة العربية ،انظر :آالن ج .غانيون ،دفاع ًا عن االحتادية التوافقية فك النزاع بني اهلويات واملواطنة ،تعريب ريتا عيد الفورج؛
توطئة األب فادي فاضل (بريوت :منشورات اجلامعة األنطونية.)2010 ،
 3حول نظام األحوال الشخصية من منظور مقارن ،انظر بعض مسامهاتنا يف مؤمترات دوليةAntoine Nasri Messarra: “Principe de :

territorialité et principe de personnalité en fédéralisme comparé », dans : Antoine Nasri Messarra, La Gouvernance d’un
systeme consensuel: Le Liban apres les amendements constitutionnels de 1990 (Beyrouth : Librairie orientale, 2003),
pp. 67-102 ; « Principe de territorialité et principe de personnalité en fédéralisme comparé : le cas du Liban et perspectives
actuelles pour la gestion du pluralisme,» dans : Jean-François Gaudreault-DesBiens et Fabien Gélinas, dris., Le Fédéralisme
;dans tous ses états: Gouvernance, identité et méthodologie (Cowansville, Québec: Éditions Y. Blais, 2005), pp. 227-260
«Principe de personnalité et principe de territorialité en fédéralisme comparé. Expérience du Liban et perspectives pour
demain au Proche-Orient,» dans : Thomas Fleiner, ed., Federalism: A Tool for Conflict Management in Multicultural
Societies with Regard to the Conflicts in the Near East: A la mémoire de Jean Nordmann, Jean Nordmann Colloquium
on Federal Co-Existence in the Near East (March 14th to March 17th 2004), Avec l’aide de la Fondation Nordmann,
Publications of the Institute of Federalism, Fribourg; 50 (Zürich: Lit; London: Global Book Marketing, distributor, 2008),
pp. 39-58; et version modifiée ap., dans: Thomas Fleiner, dir., Federalism and Decentralization: Constitutional Problems
of Territorial Decentralization in Federal and Centralized States; (Reports from the Regional Conference of the IACL
in Murten, Switzerland, 1984)=Fédéralisme et décentralisation (Fribourg: Ed. Univ. Fribourg [u.a.], 1987), pp. 447-480.
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 أن تكون حمدِّ دة لبعض القضايا. أن تتوىل هيئات مركزية ضبط املعايري بشأهنا .و ُيذكر يف حالة لبنان دور حمكمة التمييز يف قضايا األحوالالشخصية ،والدور الناظم لوزارة الرتبية والتعليم العايل.
 رضورة توافر خمرج ( )opting outبحيث ال جيوز إرغام شخص عىل االنتامء إىل جمموعة أو طائفة. ُأطر المركزية إدارية فاعلة يف سبيل ترسيع عملية التقرير التي قد تتعطل بسبب جتميع القضايا داخل السلطة
املركزية ،وإدخاهلا يف رصاع عىل النفوذ.
 -ثقافة املجال العام العابر للطوائف ) )transcommunautaireللحؤول دون االنغالق.

حتررا ،برتاثهم الدستوري طوال أكثر من أربعة قرون؟ لقد خَ َت ُّلوا
ماذا فعل العرب ،بعد العهود التي ُس ّميت ً
باملطلق عن بعض تنظيامت املايض من دون السعي إىل عرصنة هذه التنظيامت .واعتمدوا سياقات أيديولوجية
يف التحديث من دون استيعاب موجباته .إنه مأزق بعض الفكر العريب وبعض الفكر التوحيدي العريب .إن
هيمنا هي التي أدخلت عىل املنطقة العربية والرشق األوسط بعامة مفهو ًما انفجار ًيا
الصهيونية يف املوضوع الذي ّ
يف الرتادف بني هوية دينية ومساحة جغرافية ،وهو املنحى الذي ُيناقضه الرتاث الدستوري العريب ،وحالة
العراق هي خمترب يف البحث عن حظوظ الفيدرالية يف معاجلة أزمة العراق.

ّ
والسكان ،تُطرح بصورة متزايدة
مع اهنيار احلدود ،بفعل عوملة وسائل التواصل وحرية انتقال األشخاص
مشكلة محاية احلقوق الثقافية عىل الصعيدين اجلغرايف والشخيص .ومن الرضوري البحث ،بالنسبة إىل
املتنوعة البنية ،يف كيفية توطيد فدرلة تنسجم مع املبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،وال تكون
املجتمعات ّ
حصيلة هندسة للشعوب جراحية عرب التهجري أو اإلبادة أو التطهري اإلثني أو االندماج القرسي.

إن إشكالية ربط اهلوية باجلغرافيا ،وإنْ تبدُ طبيعية يف أيديولوجية الدولة–األمة ،قد تكون انتحارية ودموية،
غالبا ما تكون غري متمركزة يف
خاصة يف زمن التواصل ضمن جماالت متحركة مادية ورمزية ،وحيث األقليات ً
حمدد.
جمال جغرايف َّ
احلق املمنوح للطوائف يف إنشاء مدارسها اخلاصة ،وذلك
منذ مخسينيات القرن املايض ،ألغت سلطات عربية ّ
ُ
وإما من طريق مراقبته بصورة مبارشة ،وهو ما مل يؤد إىل اندماج ثقايف أكرب .كام ألغي
ّإما من طريق تأميم التعليم ّ
بالتدريج التمثيل النسبي املضمون يف املجالس السياسية واإلدارات العامةّ .أما يف ما يتعلق بنظام األحوال
الشخصية ،فإن هذا النظام ال يتمتع باملساواة مع الرشيعة اإلسالمية إلاّ يف حالة لبنان ،حيث إنه يف حال التنازع
تفوق عىل طائفة أخرى يف ما خيتص بنظام األحوال الشخصية اخلاص هبا،
بني القوانني ال حتظى أي طائفة بأي ّ
يشجع عىل تراجع التحايل عىل القانون.
األمر الذي ّ
ومن حيث املبدأ ،أوجد النظام اللبناين خالل حقبة االنتداب الفرنيس وسيلة عملية لتطبيق فيدرالية شخصية
احلق
منفتحة أو غري منغلقة ،عندما حلظ ،بموجب القرار  60ل .ر بتاريخ  13آذار /مارس  ،1936إنشاء طائفة ّ
يّ
التخل
العام التي ال تعرف الترشيعات العثامنية وجو ًدا هلا(((؛ فالذين ال ينتمون إىل طائفة ،أو الذين يرغبون يف

 4حول الترشيعات العثامنيةGeorge Young, Corps de droit ottoman, recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et :
actes les plus importants du droit intérieur, et d’études sur le droit coutumier de l’Empire ottoman, 2 parties en 7 vol.
(Oxford : the Clarendon press, 1905-1906), vol. 2, pp. 7-10, 67-109 et 148-155 ; Benjamin Braude and Bernard Lewis, eds.,
Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society. 2 vols. (New York: Holmes and Meier
Publishers, 1982); Minorités et nationalités dans l’Empire ottoman après 1516 (Beyrouth: Publications de l’Association
des historiens libanais; Librairie Le Point, 2001); Gabriel Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de l’empire
Ottoman, 4 vols. (Paris : [Leipzig-Neuchatel], 1897-1903), vol 3: 1856-1878, pp. 280 sq., et Baron I. de Testa, Recueil des
traites de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères (Paris: Muzard, 1884), vol. 6, pp. 338-345.
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احلق العام
عن انتامئهم األصيل بالوالدة ،بسبب زواج خمتلط يف أغلب احلاالت ،يمكنهم االنضامم إىل جمموعة ّ
التي هي طائفة غري مذهبية.
إن نشوء إرسائيل عىل أسس دينية ،وحتويلها الدِّ ين إىل قومية صهيونيةُ ،يدخل تقسيماً
جغرافيا وهندسة شعوب،
ً
وخيلق مأز ًقا داخل الدولة العربية ذاهتا ويف عالقاهتا بمحيطها املبارش ،يف فلسطني املحتلة ،ويف حميطها اإلسالمي
واملسيحي املجاور .وقد أحيت حروب لبنان يف الفرتة  1990-1975مشاريع تقسيم جغرايف ملا ال ينقسم.
لكن ينبغي العمل عىل عرصنـة أنظمـة األحـوال الشخصيـة ودمقرطتها يف لبنان ،ويف املنطقة العربية
بعامة ،يف اجتاهني :األول ،جعل هذه األنظمة أكثر مساواة يف احلاالت التي تكون فيها هذه األنظمة مفتقرة
إىل املساواة .واآلخر ،جعل األنظمة منفتحة بشكل حيق فيه لكل شخص االنتامء إىل نظام مدين اختياري يف
األحوال الشخصية.
غالبا بني فدرلة جغرافية مستحيلة وفدرلة شخصية هلا رشوط وقواعد عىل مستوى
إن الفكر الدستوري متأرجح ً
تشكيل احلكومات ،ونظرية فصل السلطات ،والطبيعة الربملانية املركّ بة ) )régime parlementaire mixteللنظام
الدستوري اللبناين.
واسعا أمام أبحاث تطبيقية يفتقر
وقد فتح املؤمتر الرابع لـ«منتدى الفيدراليات» يف نيودهلي عام  2007املجال
ً
التنوع الثقايف والديني وضوابطها احلقوقية ،يف إطار
إليها العلم الدستوري املقارن بشأن خمتلف أشكال إدارة ّ
الدولة املركزية والنظام العام.
ولطاملا قمت بتشجيع القايض اللبناين الكبري ُم َنح مرتي عىل نرش خربته يف حمكمة التمييز بشؤون األحوال
الشخصية .والقايض هذا من أبرز ّ
وخصوصا يف إطار
املنظرين ملفهوم النظام العام من خالل اجتهادات رائدة،
ً
دراسة رقابة اهليئة العامة ملحكمة التمييز يف لبنان عىل األحكام املذهبية والرشعية.
إن املنطلق العلمي واالستنتاجي يف دراسة أنظمة األحوال الشخصية هو منطلق دستوري وحقوقي وعائيل،
بعيدً ا من مقاربات أيديولوجية وعقائدية وسياسية ،وسجاالت تقليدية رائجة حول الطائفية والعلامنية والدولة
املدنية ...واملنطلق هذا هو بطبيعته عابر للطوائف ألن مرجعيته هي مفهوم النظام العام يف قضايا األحوال
الشخصية يف األنظمة الفيدرالية الشخصية(((.
تُستخـلص من االجـتهادات الدستورية جمموعة مبادئ ناظمة للحريات ،يف إطار موجبات الوحدة
والنظام العام.

5 Marie-Claire Foblets, Jean-François Gaudreault-DesBiens et Alison Dundes Renteln, eds., Cultural Diversity and the
Law (Bruxelles : Bruylant ; Montréal : Y. Blais, 2010); Françoise Curtit et Francis Messner, ed., Droit des religions
en France et en Europe: Recueil de textes (Bruxelles : Bruylant, 2008); Université Saint-Joseph (Beirut), Faculté de droit
et de sciences politiques et Centre d’études des droits du monde arabe, Droit et religion: Colloque de Beyrouth Mai 2000
;)(Bruxelles: Bruylant, 2003

مرسه ،ربيع قيس ،طوين عطااهلل ،إعداد ،مرصد التعددية الدينية يف لبنان واملجتمعات العربية :وقائع الندوة التي عقدت يف اطار
انطوان ّ
«املاسـرت يف العالقـات االسالمية واملسيحية» بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور وبمشاركة املؤسسة اللبنانية للسلم االهيل الدائم
ومؤسسة جورج ن .افرام والفريق العريب للحوار االسالمي واملسيحي (بريوت :جامعة القديس يوسف ،كلية العلوم الدينية.)2010 ،
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التعددية الثقافية وضمان وحدة الدولة
يف لبنانُ ،يستخلص من مخس مراجعات لدى املجلس الدستوري وأربعة قرارات حول املادتني 9
(األحوال الشخصية) و ( 19مراجعة املجلس الدستوري من قبل رؤساء الطوائف) مخسة مبادئ ضامنًا
شخصيا
فيدراليا
لإلدارة الذاتية للطوائف يف شؤوهنا الدينية ولوحدة الدولة يف نظام لبناين ،بصفته نظا ًما
ً
ً
):(fédéralisme personnel
حتددها أنظمة هذه الطوائف
 الصالحية :صالحية مراجعة رؤساء الطوائف املجلس الدستوري كام ّوأعرافها السائدة.

 اهليئـة العليا الناظمة :إن توافر هيئة عليا ناظمة لألحوال الشخصية ،وبخاصة جملس قضاء أعىل لدىٍّ
كل من القضاءين العديل والرشعي ،هو «إحدى أبرز الضامنات حلامية استقالل القضاء يف مفهوم املادة 20
من الدستور».

 صالحية الترشيع :سلطة الترشيع ملجلس النواب هي «أصيلة ومطلقة وشاملة ( )...بدون أن يتعدى ذلكعىل املساس باستقالل الطوائف يف إدارة شؤوهنا الذاتية ،أو يؤدي إىل احللول حملها يف إدارة هذه الشؤون».

حرصا (املادة 37
 نواب الطوائف :يمثّل نواب كل طائفة األمة مجعاء والشعب اللبناين ،ال طائفتهمً
من الدستور).
 -األوقاف :إن األوقاف جزء من صالحية الطوائف يف إدارة شؤوهنا الداخلية.

وقد أكد املجلس الدستوري اللبناين يف قراره  95/2تاريخ ( 1995/2/25إبطال قانون 1995/1/12
املتع ّلق بتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الرشعي الس ّني واجلعفري) أن املحاكم الرشعية الس ّنية واجلعفرية
تُعترب جز ًءا من تنظيامت الدولة القضائية ،وفا ًقا للامدة األوىل من قانون تنظيم هذه املحاكم الصادر يف
 .1962/7/16وقرر املجلس إبطال القانون رقم  46تاريخ  1995/1/12املتع ّلق بتعديل بعض أحكام
تنظيم القضاء الرشعي الس ّني واجلعفري.

وورد يف قراره رقم  95/3تاريخ  ،1995/9/18بشأن رد طلب إبطال بعض املواد من قانون 1995/8/17
(تعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الرشعي الس ّني واجلعفري):

«إن إنشاء جملس قضاء أعىل لدى ٍّ
كل من القضاءين العديل والرشعيُ ،يعترب إحدى أبرز الضامنات حلامية
استقالل القضاء يف مفهوم املادة العرشين من الدستور».
ويف قراره رقم  99/1تاريخ  ،1999/11/23نظر يف إبطال القانون رقم  127تاريخ ،1999/10/25
ا ُملتع ّلق بإنشاء جملس أمناء أوقاف الطائفة الدرزية ،حيث جاء:
«بام أنه يتبني من جممل هذه النصوص الواضحة والرصحية أن شؤون األوقاف تدخل يف صلب مهام الطوائف،
دينيا عىل الرغم من أن نشاطها يتعلق بأمور عقارية ومالية.
وتُعترب بالتايل شأنًا ً

«وبام أنه فض ً
ال عن ذلك ،فإن قانون األحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بقانون  1948/2/24قد أفرد
يف متنه فصلاً
خاصا لألوقاف هو الفصل التاسع عرشّ ،مما يعني أن مسائل األوقاف هي ً
أيضا أحد املوضوعات
ً
التي تدخل يف إطار األحوال الشخصية للطوائف (،)...
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«وبام أن هذا النص ينطوي إذن عىل موقف حمايد للدولة من األديان وعىل اعرتافها باالستقالل الذايت للطوائف
يف إدارة شؤوهنا ومصاحلها الدينية ،ويرتتب عىل هذا االستقالل للطوائف وللجامعات املذهبية املستقلة املختصة
بالتعليم وباألعامل اخلريية التابعة هلا متتعها ً
أيضا بالشخصية املعنوية،

«وبام أن األوقاف اخلريية تُعترب جز ًءا من األحوال الشخصية للطوائف ،فضلاً عن أهنا من املصالح الدينية هلذه
الطوائف ،وحتكمها فيام عنى الطوائف اإلسالمية خاصة القواعد واألحكام الرشعية املتعلقة باملوضوع،

«وبام أن الدستور يعرتف للطوائف ،فضلاً عن ذلك ،بحقوق خمتلفة نصت عليها املواد  10و 24و 95من
الدستور ،والسيام املادة  19منه التي تويل لرؤساء الطوائف املعرتف هبا قانونًا حق مراجعة املجلس الدستوري،
ّمما يؤكد اعرتاف الدستور للطوائف بالشخصية املعنوية من جهة ،وباالستقالل الذايت يف إدارة شؤوهنا بنفسها،
من جهة ثانية ،وبحقها بالتايل يف الدفاع عن استقالهلا ومصاحلها الدينية،
«وبام أن الترشيعات والقوانني التي س ّنها جملس النواب ،واملتعلقة بتنظيم أوضاع الطوائف املختلفة ،قد جاءت
مكرسة هلذا االستقالل الذي نص عليه الدستور ومل تشذ القوانني املتعلقة بالطائفة الدرزية عن هذه القاعدة،
ّ
إذ جاء يف نص املادة األوىل من قانون  1962/7/13ا ُملتع ّلق بانتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية ،عىل غرار
قوانني الطوائف األخرى ما ييل:

«الطائفة الدرزية مستقلة بشؤوهنا الدينية وأوقافها ومؤسساهتا اخلريية ،تتوىل تنظيمها وإدارهتا بنفسها طبقًا
ألحكامها الروحية وامتيازاهتا املذهبية والنظم والقوانني املستمدة منها ،بواسطة ممُ ثّلني من أهل الرأي وذوي
الكفاءة من أبنائها» (،)...

معدلة أو ملغية –بصورة ضمنية– ألحكام
تضمنه من نصوص وأحكامَّ ،
«وبام أن القانون رقم  ،99/127يف ما ّ
قانون إنشاء املجلس املذهبي للطائفة الدرزية (قانون  ،)1962/7/13قد جاء مؤكدً ا عىل صالحيات هذا
نصوصا وأحكا ًماّ ،
تشكل ضامنات حقيقية الستقالل الطائفة الدرزية يف إدارة شؤوهنا
ومتضم ًنا
املجلس،
ً
ّ
الذاتية ،الذي حيميه الدستور يف املادة التاسعة منه ،وال سيام فيام يتعلق بإدارة أوقافها،

«وبام أن إنشاء جملس أمناء األوقاف الطائفة الدرزية ال ينزع عن أبناء الطائفة الدرزية حق إدارة شؤونه الدينية
والوقفية بصورة مستقلة ،وال يتعرض ملوقع ومقام شيخ عقل الطائفة الدرزية ،سواء جلهة رئاسته للمجلس
املذهبي ،أو باعتباره الرئيس الديني للطائفة الدرزية وممثّلها ،وبكونه يتمتع ،هبذا الوصف ،بذات احلرمة التي
يتمتع هبا سائر الرؤساء الروحيني،

«وبام أن إنشاء جملس أمناء الطائفة الدرزية ،بمقتىض القانون رقم  ،99/127ال خيل بمبدأ االستقالل الذايت
رسميا ،الذي يضمنه الدستور ،ال سيام وأن هذا
للطائفة الدرزية ،بوصفها إحدى الطوائف اللبنانية ا ُملعرتف هبا
ً
ً
خضوعا كام ً
ال ،يف
ارتباطا عضو ًيا ،وخيضع
املجلس ال يتمتع بسلطة تقريرية ،من جهة ،وهو من جهة ثانية يرتبط
ً
أعامله وقراراته ،للمجلس املذهبي الدرزي ،الذي يتوىل ،يف الوقت نفسه ،تعيني أعضائه ،فال ينزع هذا اإلنشاء
يد السلطة الدينية الدرزية عن أوقاف الطائفة ،وال ُي ّ
شكل بالتايل خر ًقا ألحكام الدستور».
ونظر املجلس الدستوري يف لبنان ،يف قراره رقم  2000/2تاريخ  ، 2000/6/8يف إبطال القانون رقم 208
تاريخ  2000/5/26املتعلق بتنظيم مشيخة عقل طائفة املوحدين الدروز .و ّمما ورد يف القرار:

«بام أن هذا النص (املادة  9من الدستور) [ ]...يعطي للطوائف استقاللاً
ذاتيا يف إدارة شؤوهنا وتنظيم
ً
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مصاحلها الدينية ،فإنه ال حيجب حق الدولة يف سن الترشيعات املختلفة املتعلقة بتنظيم أوضاع هذه الطوائف
وفقًا ألحكام الدستور.

«وبام أن حق الدولة يف الترشيع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب ومتارسها الدولة
عرب املؤسسات الدستورية ،عىل إقليمها وعىل كل املتواجدين عىل هذا اإلقليم،
«وبام أن سلطة الترشيع سلطة أصيلة ومطلقة ،وقد حرصها الدستور هبيئة واحدة دون غريها وهي جملس
النواب (املادة  16من الدستور)،
«وبام أن ملجلس النواب حق الترشيع إذن يف ما يتعلق بتنظيم أوضاع الطوائف ،بام له من سيادة وبام له من
عينها الدستور ،ودون أن يتعدى ذلك عىل املساس
حق الوالية الشاملة يف الترشيع ،وذلك ضمن احلدود التي ّ
باستقالل الطوائف يف إدارة شؤوهنا الذاتية أو أن يؤدي إىل احللول حملها يف إدارة هذه الشؤون،

«وبام أن الطائفة الدرزية هي إحدى الطوائف اإلسالمية التي ّ
أقرت
نظمت شؤوهنا بمقتىض قوانني عادية ّ
من السلطة الترشيعية ،ومنها القانون الصادر بتاريخ  ،1962/7/13املتع ّلق بانتخاب شيخ عقل الطائفة
الدرزية ،والقانون الصادر بتاريخ  1962/7/13املتع ّلق بإنشاء املجلس املذهبي للطائفة الدرزية ،وذلك أسوة
بالطوائف األخرى،

«وبام أن القانون اجلديد رقم  208تاريخ  2000/5/26املطعون فيه ،الذي ُي ّ
املوحدين
نظم مشيخة عقل طائفة ِّ
الدروز ،والذي ألغى القانون الصادر بتاريخ  1962/7/13املتع ّلق بانتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية ،يأيت
إذن يف إطار ما يعود ملجلس النواب من اختصاص شامل يف الترشيع بمقتىض الدستور وال يتعارض بالتايل مع
نصوصا متس باالستقالل الذايت للطائفة الدرزية يف إدارة شؤوهنا
أحكام الدستور ،ما مل يتضمن هذا القانون
ً
ومصاحلها الدينية ،الذي نص الدستور عىل ضامنته يف املادة  9منه (،)...

«وبام أن هاتني املادتني ( 1و  2من القانون املطعون فيه) تشكالن ضامنات أكيدة الستقالل الطائفة الدرزية يف
إدارة شؤوهنا الذاتية ،الذي يكفله الدستور يف املادة التاسعة منه ،وحتفظان لشيخ عقل الطائفة موقعه ومقامه
الديني والروحي ،باعتباره الرئيس الديني للطائفة الدرزية وممثّلها ،وكونه يتمتع هبذا الوصف ،بذات احلرمة
التي يتمتع هبا رؤساء الطوائف اللبنانية األخرى (،)...

تدخل املشرتع للمحافظة عىل النظام العام الداخيل ،جيب أن يبقى يف حدود الدستور ،ورشطـه،
«وبام أن ّ
يف ما خص تنظيم شؤون الطوائف ،وأن ال يؤدي إىل املساس باستقالهلا الذايت أو احللول حملها يف إدارة
هذه الشؤون (،)...
«وبام أن املشرتع من جهة ،مل يكتف بأن عينّ بنفسه اهليئة التي تتوىل أمر اختيار شيخ العقل وهي باألصل،
هيئة ُمنتخبة وفقًا لقوانني الطائفة املرعية اإلجراء بل أوىل هذه اهليئة املعينة ،من جهة ثانية أمر اختيار شيخ
ّ
وأحل نفسه حمل مؤسسات الطائفة
عقل الطائفة الدرزية فيكون بذلك قد جتاوز حدود صالحياته الدستورية،
الدرزية ،وأطاح باستقالل هذه الطائفة الذايت ،وبمبدأ االنتخاب يف تكوين مؤسسات هذه الطائفة خال ًفا
للدستور ،ودون أن يتوفر أي ظرف استثنائي ُيربر خرق الدستور،
«وبام أنه كان بوسع املشرتع احرتام أحكام الدستور والقوانني النافذة التي جاءت تطبيقًا له ومراعية ألحكامه،
فيام لو اكتفى بدعوة اهليئة االنتخابية املنصوص عليها يف القانون إىل انتخاب جملس مذهبي جديد خالل مدة
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حمددة ،وتعيني جلنة انتخابية للتحضري هلا واإلرشاف عليها طبقًا للامدة  11من قانون  1962/7/13لكي
زمنية َّ
نصت عليها املادة التاسعة من
يتوىل هذا املجلس فيام بعد انتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية وفقًا لألصول التي ّ
القانون  209وما يليها،

«وبام أنه فضلاً عن ذلك ،فإن إناطة اختيار شيخ عقل الطائفة الدرزية بإمجاع النواب الدروز احلاليني ّ
تشكل
خر ًقا ألحكام الدستور وال سيام للامدة  ،27ألنه ال يمكن اعتبار هؤالء النواب ممثّلني للطائفة الدرزية ،باعتبار
أن املادة  27من الدستور تنص عىل أن عضو جملس النواب يمثّل األمة مجعاء وال يمثّل طائفته أو منطقته أو حتى
أولئك الذين انتخبوه ،بدليل أن النائب ال ُينتخب من أبناء طائفته أو منطقته أو حتى أولئك الذين انتخبوه،
ولكن من مجيع الناخبني يف الدائرة االنتخابية عىل اختالف طوائفهم،

«وبام أن القانون الذي يس ّنه جملس النواب يتم إقراره منهم بوصفهم ممثّلني للشعب اللبناين ،وفقًا للامدة 27
معينة حق
من الدستور وليس بوصفهم ممثّلني للطوائف ،وإلاّ لكان لكل جمموعة من النواب تنتمي إىل طائفة ّ
االعرتاض عىل أي مرشوع أو اقرتاح قانون يتناول تنظيم أوضاع الطوائف أو حقوقها التي تنتمي إليها هذه
املجموعة ،واحلؤول بالتايل دون إقراره ،وهو األمر الذي يتعارض وأحكام الدستور واملرتكزات الدستورية
األساسية التي يقوم عليها نظام املجتمع وكيان الوطن ،واملنصوص عليها يف مقدمة الدستور،

«وبام أن الوسيلة أو األداة القانونية التي استعملها املشرتع يف املادة  16منه ،ال تتناسب وال تتالءم ،إذن ،مع
توخى حتقيقه ،وهو احرتام النظام العام ،ألن هذه الوسيلة أخ ّلت بمبدأ دستوري أسايس ،هو
اهلدف الذي ّ
مبدأ االستقالل الذايت للطائفة الدرزية ،ومبدأ االنتخاب يف تكوين مؤسسات هذه الطائفة الدينية ...،لذلك
يقرر املجلس»...

قدمة يف  2006/6/9طع ًنا يف القانون املتعلق بتنظيم
يف املحرض رقم  4تاريخ  2009/7/8بشأن املراجعة ا ُمل َّ
شؤون طائفة املوحدين الدروز تاريخ ُ ،2006/6/12ر ّد الطعن شكلاً لسببني :أوهلام طبيعة عموم املهل
التقيد هبا الرتباطها بالرشعية
الدستورية ،التي هي َّ
وملزمة ُ
زمنيا ُ
«حمددة وقصرية وحمدودة ً
ومسقطة ويقتيض ّ
الدستورية» .وثانيهام «ألن القانون املطعون فيه قد ألغي بالقانون تاريخ .»2008/11/6

يف اإلمارات العربية املتحدةُ ،يستخلص من قرار املحكمة اإلحتادية العليا يف دائرهتا الدستورية الصادر يف
 1981/6/28يف شأن الفصل يف دستورية املادتني  61و 62من قانون اإلجراءات املدنية إلمارة أبو ظبي،
ثالث قواعد يف سبيل محاية الصيغة الفيدرالية واحلفاظ عىل وحدة الدولة .واملوضوع الذي ُطرح عىل املحكمة
هو التنازع يف أمر إجازة احلكم بالفائدة ،ومدى تناقض هذه اإلجازة مع نص املادة  7من الدستور:

املادة « :7اإلسالم هو الدِّ ين الرسمي لالحتاد ،والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع فيه ،ولغة االحتاد
الرسمية هي اللغة العربية».

تُص ّنف احليثيات الواردة يف حكم املحكمة االحتادية العليا يف اإلمارات العربية املتحدة يف ثالثة مبادئ محاية
لوحدة اإلمارات يف صيغتها الفيدرالية:
المبدأ األول :حصرية االختصاص

«إن الفصل جيري حمدو ًدا يف نطاق ال جيوز جتاوزه أال وهو أمر طلب بحث دستورية املادتني  61و 62من قانون
مطروحا للبحث كل ما
اإلجراءات املدنية إلمارة أبو ظبي ،اللتني أجازتا احلكم بالفائدة ،ومن ثم فال ُيعترب
ً
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الغراء عىل
يتجاوز هذا النطاق من حيث حل الفائدة أو حتريمها ومدى اتفاقها أو خمالفتها ألحكام الرشيعة ّ
وجه العموم؛ إذ إن أمر هذه املهمة موكول للمرشع ،فقد حثّت املادة  150من الدستور السلطات االحتادية
عىل اإلرساع يف استصدار القوانني املشار إليها فيه ،لكي حتل حمل الترشيعات واألوضاع احلالية ،وخاصة ما
مصدرا
يتعارض منها مع أحكام الدستور ،ومنها أن تكون الرشيعة اإلسالمية
رئيسيا للترشيع حسبام قررته املادة
ً
ً
السابعة منه ،وليست هذه مهمة القضاء».
المبدأ الثاني :اإلقرار باالختالف بين اإلمارات في وقت سابق
إلعالن الدستور الموقت

«كان لزا ًما إزاء هذا اإلعالن (الدستور املوقت لإلمارات ابتداء من ُ )1971/12/2مراعاة الوضع الناشئ عن
املكونة له من حيث قوانينها ،واللوائح واملراسيم واألوامر
قيام هذا االحتاد مع قيام االختالف بني اإلمارات ّ
والقرارات املعمول هبا عند نفاذ هذا الدستور ،والتدابري واألنظمة السائدة فيها .و ّمما ال ريب فيه أنه يرتتب عىل
تغيري ذلك كله أو إلغائه فجأة إشاعة الفوىض الشاملة ،واإلطاحة بكل عنارص األمن واالستقرار يف اجلامعة ،بام
يؤخر ازدهارها وتقدمها (.)...
جتنبا ألي هزة ال
«ومن أجل ذلك أوحت احلكمة للمرشّ ع الدستوري أن يداوي األوضاع هذه يف تؤدة بالغةً ،
يكون من ورائها إلاّ املرضة ،ويف إدراك عميق لصعوبة هذه املهمة وتعقيداهتا سلك املرشِّ ع النهج التدرجيي يف
إجراء تلك املواءمة (.»)...
المبدأ الثالث :حماية الصيغة االتحادية

تفصيليا للهدف من قيام االحتاد
مقدمة الدستور املوقت بيانًا
«استمرارا يف طريق هذا النهج ،أورد (املرشِّ ع) يف ّ
ً
ً
والسياسة املتأنية املرسومة هلذا الغرض ،باإلعالن عن رغبة حكام اإلمارات يف إرساء قواعد احلكم االحتادي
خالل السنوات املقبلة عىل أسس سليمة تتمشى مع واقع اإلمارات وإمكانياهتا يف الوقت احلارض ،وتُطلق يد
الكيان الذايت ألعضائه ،بام ال يتعارض وتلك األهداف (.)...

فرق بني طائفتني من الترشيعات ،خص كل طائفة منها بحكم ُمغايرّ .أما الطائفة األوىل،
«إن املرشِّ ع الدستوري ّ
فهي جمموعة الترشيعات املعمول هبا عند نفاذ الدستور ،وهذه الطائفة حيكمها نص املادة  148بقوله إن (كل
ما قررته القوانني واللوائح واملراسيم واألوامر والقرارات املعمول هبا عند نفاذ هذا الدستور يف اإلمارات
عدل أو ُيلغ وفقًا ملا هو مقرر يف
املختلفة األعضاء يف االحتاد ،ووفقًا لألوضاع السائدة فيها يظل سار ًيا ما مل ُي َّ
)
وأما الطائفة الثانية ،فهي ّ
كل الترشيعات التي تيل يف صدورها العمل بالدستور املوقت أ ًيا كان
هذا الدستور ّ .
تدرجها وحكم تطبيقها يف املادة  151منه بقوله
وبينها الدستور يف املادتني  149و ،150ثم بينّ
ّ
مصدرهاّ ،
(ألحكام هذا الدستور السيادة عىل دساتري اإلمارات األعضاء يف االحتاد وللقوانني االحتادية التي تصدر وفقًا
ألحكامه األولوية عىل الترشيعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات اإلمارات .ويف حالة التعارض،
ُيبطل من الترشيع األدنى ما يتعارض مع الترشيع األعىل ،وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند اخلالف
ُيعرض األمر عىل املحكمة االحتادية العليا للبت فيه.»)...
«وقد أكد املرشِّ ع هذا النظر بام ألزم به يف نص املادة الـ  12من القانون االحتادي ذي الرقم  6لسنة 1978م،
ُطبق الرشيعة
يف شأن إنشاء املحاكم االحتادية ،إذ بعد أن أورد نص املادة الثامنة منه ،من أن املحاكم االحتادية ت ّ
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اإلسالمية والقوانني االحتادية وغريها من القوانني املعمول هبا ،نص عىل أنه (مع مراعاة ما هو منصوص عليه
حاليا أمام اهليئات القضائية
يف هذا القانون ،تعمل املحاكم االحتادية باإلجراءات والقواعد وال ُن ُظم املعمول هبا ً
احلالية ( .))...وال يعيب تلك اخلطوات الترشيعية أن تكون متأنية بال رضر ،واثقة بذلك من الوصول إىل اهلدف
املرجو ( )...إذ أدرك أن الترشيع هو نبض املجتمع وأداته لتنظيم شئونه وحتقيق أهدافه وإرساء قيمه ومحاية
مكاسبه وتأمني مستقبله [ ]...حرص عىل إحاطته بكافة عوامل االستقرار يف أثناء عملية املواءمة املشار إليها
من قبل ،بام أورده من أحكام يف هذا اخلصوص يف املادة  148وما بعدها ،وذلك ملا للترشيع من األثر اخلطري يف
شئون اجلامعة».
يف مرص ،نظرت املحكمة الدستورية العليا يف إعامل مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف املحاكم ،بخاصة يف ما يتع ّلق
بخروج السلطة القضائية عىل املرشوعية عند تناوهلا املادة الثانية من الدستور ،وذلك يف حكمها الذي صدر
يف  5أيلول/سبتمرب  1992وجاء فيه أن «اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الرشيعة
اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع:

يتقيد االجتهاد فيها – وفيام
«الرشيعة اإلسالمية يف أصوهلا ومنابعها ،متطورة بالرضورة ،نابذة للجمود ،ال ّ
نص عليه– بغري ضوابطها الك ّلية ،وبام ال ُي ّ
يتقيد ويل األمر يف شأن األحكام
ال ّ
عطل مقاصدها التي ينافيها أن ّ
معينة تكون املصالح
الفرعية والعملية املستجيبة بطبيعتها
ّ
للتطور ( ،)...أو أن يقعد باجتهاده عند حلظة زمنية ّ
رشعا قد جازهتا (.)...
املعتربة ً
تتقيد هبا السلطتان الترشيعية والتنفيذية عند إصدارها للترشيعات هي مبادئ الرشيعة
«األحكام الرشعية التي ّ
(((
الظنية التي يملك ويل األمر االجتهاد فيها» .
قطعية الثبوت والداللة دون األحكام ّ
يف تعليق عىل القرار ،يستنتج فاروق عبد الرب مبدأ أولوية الترشيع:

«إعامل مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف املحاكم يتم بالقضاء بعدم دستورية ما ُيطرح عىل املحاكم من ترشيعات
ُيطلب تطبيقها وختالف الرشيعة اإلسالمية ،وال يعني أن تُطبق املحكمة مبادئ الرشيعة االسالمية من
تلقاء نفسها»(((.

ويف مرص ً
أيضا ،نظرت املحكمة الدستورية العليا يف قرارها الصادر يف  6كانون الثاين/يناير  2001بشأن الئحة
األقباط األرثوذكس الصادرة عام  ،1938ومدى إقامتها تفرقة بني األقباط األرثوذكس واملسلمني يف ما خيص
أحكام م ْلكية جهاز منزل الزوجية .ورد يف القرار:

تبعا لديانتهم يف مسألة ال متس أصل العقيدة ،بام
«ينعى املدعي عىل النص الطعني إقامته تفرقة بني املرصيني ً
يخُ الف املادة  40من الدستور ()...

«وحيث إن القواعد املوضوعية ِّ
املنظمة لألحوال الشخصية للمسلمني قد خلت من النصوص التي تتعلق
بأحكام اجلهاز ،كتلك الواردة بالئحة األقباط األرثوذكس ( )...ملا كان ذلك ،وكانت هذه األحكام ال ختتلف
يف مضموهنا عماّ يقابلها يف الئحة األقباط األرثوذكس ،فإن النص الطعني ال يكون قد أقام تفرقة بني أبناء الوطن
الواحد ،ومن ثم يكون النعي عليه غري قائم عىل أساس ما يتعينّ معه القضاء برفض الدعوى.
 6جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا يف مرص ،ج  ،5مج  ،2قاعدة رقم  ،3ص  31وما يليها ،وحكمها يف  ،1992/9/5ق  ،12س
 ،14قاعدة رقم  ،4وحكمها يف  ،1996/9/7ق  ،67س  ،17حكمها يف  ،1997/4/5ق  ،40س  ،18وحكمها يف ،1999/12/4
ق  ،96س  :20يف :اجلريدة الرسمية :العدد )1996/9/19( 37؛ العدد  ،)1997/4/21( 16و( )1999/12/16عىل التوايل.
 7فاروق عبد الرب ،دور املحكمة الدستورية املرصية يف محاية احلقوق واحلريات 3 ،ج (القاهرة :النرس الذهبي ،)2004 ،ص .199
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«وإذا كان أرجح األقوال يف مذهب أيب حنيفة املعمول به يف شأن جهاز منزل الزوجية ال خيتلف عماّ يقابله يف
الئحة األقباط األرثوذكس ،فإنه ليست هناك تفرقة يف هذا الصدد».

ونظرت املحكمة الدستورية العليا نفسها يف قرارها الصادر يف  6آذار /مارس  1976بشأن ضم قسم قضايا
األوقاف إىل إدارة قضايا احلكومة:

معينة من هذا احلق (حق التقايض) مع حتقيق مناطه ،وهو قيام املنازعة يف حق من حقوق
«إن حرمان طائفة ّ
أفرادها ،ينطوي عىل إهدار ملبدأ املساواة بينهم وبني غريهم من املواطنني الذين مل يحُ رموا من هذا احلق.

«املادة الرابعة من القانون رقم  84لسنة  1959بضم قسم قضايا األوقاف إىل إدارة قضايا احلكومة ،والتي تنص
عىل أن القرارات الصادرة بالتعيني أو حتديد األقدمية هنائية وغري قابلة ألي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية،
تكون خمالفة ألحكام الدستور .ومن ثم يتعينّ احلكم بعدم دستوريتها.

فرق بني أعضاء إدارة قضايا احلكومة وبني غريهم من املواطنني ،فيحرم األعضاء
«وإذا كان النص املشار اليه ُي ّ
املذكورين من حق التقايض يف شأن قرارات تعيني وحتديد أقدميتهم ،يف حني أن الطوائف األخرى من املواطنني
هلا حق التقايض يف املنازعات التي تثور بشأن حقوقها ،لذا فإن هذا النص يكون قد أخل بمبدأ املساواة ومن ثم
يكون غري دستوري».

وقد نظرت املحكمة العليا ،يف حكمها الصادر يف  6كانون األول /ديسمرب  ،1997يف دستورية املادة  169من
الئحة األقباط األرثوذكس الصادرة عام  1938بشأن سن انتهاء الوالية عىل النفس ومخُ الفتها مبدأ املساواة مع
املسلمني .وانتهت املحكمة إىل عدم دستورية املادة  169من الالئحة التي أقرها املجلس يّ
املل العام بجلسته يف
 9أيار/مايو  .1938وقد جاء يف القرار:

«ال جيوز يف غري املسائل التي حسمتها نصوص دينية مقطوع بثبوهتا وداللتها أن ُياميز املرشِّ ع يف جمال ضبطها
أمرا حمتو ًما ألاّ ُياميز املرشِّ ع بينهم يف جمال الوالية عىل النفس التي تتخذ
بني املرصيني ً
تبعا لديانتهم ( .)...صار ً
مراكزهم بشأهنا ،سواء يف موجباهتا أو حد انتهائها ،وإلاّ كان هذا التمييز منفل ًتا عن احلدود املنطقية التي ينبغي
أن يرتسمها ،وخمال ًفا بالتايل لنص املادة  40من الدستور».
وردت يف ما خيص هذين احلكمني تعليقات مفادها:

ُعد من جوهر العقيدة املسيحية،
«إن تعدد الترشيعات يف مسائل األحوال الشخصية جائز فقط يف املسائل التي ت ّ
فإذا خرجت املسألة عن هذا النطاق وجبت العودة إىل القاعدة العامة التي ينص عليها الدستور ،وهي وجوب
خضوع مجيع املواطنني لقواعد قانونية واحدة إعام ً
ال ملبدأ املساواة الذي نصت عليه املادة  40منه.

«ومثال املسائل املتعلقة بجوهر العقيدة املسيحية والتي جيوز تعدد الرشائع بشأهنا ما ييل- :عدم سامع دعوى
الطالق لدى الكاثوليك ،وهي حالة نص عليها املرشع رصاحة -عدم جواز تعدد الزوجات للزوج املسيحي،
والشكل الديني للزواج ،ومها حالتان وضعتهام حمكمة النقض -حالة ينادي هبا الفقه ،وهي أنه ال جيوز للزوج
املسيحي إيقاع الطالق بإرادته املنفردة -حالة تعتنقها الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،وهي أنه ال جيوز الطالق
إلاّ لعلة الزنا».
ووردت تعليقات أخرى حول صوابية اعتبار الئحة األقباط األرثوذكس بمثابة الترشيع:
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معينة ال بد أن يمر هبا سن الترشيع ،وهي إجراءات االقرتاح والفحص
«رسم الدستور خطوات وإجراءات ّ
والتصويت واإلصدار ،وهو ما مل يتحقق إطال ًقا بالنسبة لقواعد رشائع غري املسلمني.

«الترشيع ال يكون إلاّ مكتو ًباّ ،أما رشائع غري املسلمني ،فتتضمن العديد من القواعد العرفية غري املكتوبة ،وحتى
إن ِ
وجدت هبا بعض القواعد املكتوبة مثل نصوص الكتاب املقدس ،فإن ذلك ال ُيكسبها صفة الترشيع طاملا أهنا
مل تصدر عن السلطة الترشيعية.

«ال يكون الترشيع ً
نافذا إلاّ بالنرش ( )...إن نص املادة  30من قانون املحكمة الدستورية العليا رصيح يف أهنا ال
(((
تراقب سوى دستورية النصوص الترشيعية فقط» .

وأقرت املحكمة الدستورية العليا يف مرص ً
أيضا ،يف حكمها الصادر يف  18آذار /مارس  1995يف موضوع ذي
ّ
طابع ثقايف ،عدم دستورية البند السادس من املادة  73من قانون جملس الدولة رقم  47لسنة  ،1972الذي ينص
عىل عدم جواز زواج عضو جملس الدولة بأجنبية:
«إن حياة املواطنني اخلاصة حرمة حيميها القانون ( .)...واحلق يف اختيار الزوج يندرج يف إطار احلقوق املدنية
األساسية ( .)...وحيث إن تربير النص املطعون فيه بمقولة أنه يتناول أعضاء هبيئة قضائية ّ
يطلعون بحكم
قدر ألاّ ييل أعباء تلك
وظائفهم عىل العديد من أرسار الدولة ( ،)...وأن املرشِّ ع ،صونًا منه هلذه املصالحّ ،
الوظيفة القضائية إلاّ هؤالء الذين ينتمون إىل الوطن انتامء جمر ًدا ،متحررين من شبهة التأثري اخلارجي عليهم
تفرع عنه من احلق يف ويل الوظائف العامة»(((.
( .)...والنص املطعون فيه ّ
يقيد كذلك حق العمل وما ّ

تضمنته
أقرت املحكمة ذاهتا،عن طريق الدفع ،دستورية املادة  347من الئحة ترتيب املحاكم الرشعية ،يف ما ّ
ثم ّ
من حبس الزوج املورس املمتنع عن أداء النفقة املحكوم هبا عليه .وقد ورد يف احلكم:

مستمد من أحكام الرشيعة اإلسالمية التي توجب عىل املدين الوفاء بديونه من تلقاء نفسه ،إبراء
«هذا النص
َ
لذمته ،فإذا امتنع عن ذلك رغم قدرته عىل الوفاء ،يكون ظاملًا ،وجيوز زجره وردعه عن التامدي يف ظلمه».
وورد يف حكم آخر يف  22آذار /مارس :1997

جربا ،ولو بطريق اإلكراه البدين ،يتفق مع أحكام الدستور».
«إن محل املدين بالنفقة ً

«لكل مستوى من احلكم أن يتمتع بسلطات مناسبة ترشيعية وتنفيذية ،وبوظائف جتعل كل مستوى منها فاع ً
ال.
إن توزيع السلطات عىل خمتلف املستويات جيب أن يتمأسس عىل أساس القدرة عىل االستمرارية املالية عىل
كل مستوى ،والفاعلية اإلدارية ،واالعرتاف باحلاجة إىل تنمية الوحدة الوطنية ورشعية اإلدارة املناطقية،
بالتنوع الثقايف».
واالعرتاف
ّ

الحريات الدينية
المحافل البهائية واللباس والتعليم
يظهر موقف املحكمة الدستورية املرصية من حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية يف كثري من األحكام.
 8عبد الرب ،ص .355 – 353
 9املصدر نفسه ،ص .408 – 402
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 -1المحافل البهائية

يف ما يتعلق بالقانون رقم  263لسنة  1960يف شأن حل املحافل البهائية ،ثمة ما ُيستغرب يف احلكم الصادر يف
 ،1975/3/1وهو أنه جيوز لألفراد أن يؤمنوا بغري األديان الثالثة ،اليهودية واملسيحية واإلسالم ،ولكن ال
جيوز هلم إطال ًقا أن يامرسوا شعائرها .أليست ممارسة الشعائر مالزمة لإليامن؟ وهل احلرمان من ممارسة الشعائر
هو حرمان من االعتقاد ذاته؟

تنـص املـادة  46من الدستور املرصي رصاحة عىل أن الدولة «تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة
الشعائر الدينية».

عدة للعبادة أو إقامتها عالنية ( ،)...والدولة
و ّمما ورد يف احلكم حرية «إقامة الشعائر الدينية [ ]...يف أماكن ُم ّ
حتمي هذه الشعائر يف احلدود التي جرت هبا العادات املرعية ( .)...والبهائية عقيدة دينية ،لكل إنسان حرية
اعتناقها ،ولو أن اإلسالم ال يعرتف هبا».
ُيستخلص من مراجعة األعامل اإلعدادية للدستور املرصي أن النص يف األساس كان كام ييل:

«حرية االعتقاد الديني مطلقة .فلجميع سكان مرص احلق يف أن يقوموا بحرية تامة ،عالنية أو يف غري عالنية،
بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر ال تُنايف النظام العام أو اآلداب العامة».

ويف حيثيات احلكم:

«أما األديان التي حيمي هذا النص حرية القيام بشعائرها ،فقد استبان من األعامل التحضريية لدستور سنة
ّ
 1933عن املادتني  12و 13منه ،ومها األصل الدستوري جلميع النصوص التي ر ّددهتا الدساتري املرصية
املتعاقبة أن األديان التي حتمي هذه النصوص ( )...وحرية القيام بشعائرها إنام هي األديان املعرتَف هبا ،وهي
األديان الساموية الثالثة.

«حل املحافل البهائية مل يتعرض حلرية العقيدة البهائية ،ومل يمسها من قريب أو بعيد ،وإنام عرض ملحافلهم التي
جيتمعون فيها و ُيامرسون نشاطهم وشعائرهم ،ويبثون دعوهتم املخ ّلة بالنظام العام.
«احلامية التي يكفلها الدستور حلرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة عىل األديان الساموية الثالثة املعرتف هبا.

مقيدة بألاّ تكون خم ّلة بالنظام العام أو منافية لآلداب.
«إن إقامة الشعائر الدينية ألي دين ،ولو كان دي ًنا معرت ًفا بهَّ ،

«إن املحافل البهائية ،وفقًا للتكييف القانوين السليم ،هي مجعيات خاصة ختضع ألحكام القانون رقم  384لسنة
 1956بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة .وقد ّ
حظر الدستور إنشاء هذه اجلمعيات متى كان نشاطها معاد ًيا
لنظام املجتمع».
 -2حرية اللباس

تطرقت املحكمة الدستورية يف مرص إىل قضية حرية امللبس يف جمال الطعن بقرار وزير الرتبية والتعليم رقم
ّ
املفس بالقرار رقم  208لسنة  ،1994بتحديد زي الطالبة وما جيب أن يكون عليه .و ّمما
 113لسنة  ،1994رَّ
ورد يف احلكم:
تقدم– نص املادة الثانية من الدستور ،ذلك أن لويل األمر – يف
«وال يناقض القرار املطعون فيه –يف كل ما ّ
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صحيحا من عاداهتم وأعرافهم،
املسائل اخلالفية– حق االجتهاد بام ييرس عىل الناس شؤوهنم ،ويعكس ما يكون
ً
وبام ال ّ
يعطل املقاصد الكلية لرشيعتهم التي ال ينافيها أن ُينظم ويل األمر –يف دائرة بذاهتا– لباس الفتاة (.)...

املدعي من إخالل القرار املطعون فيه باحلرية الشخصية بمقولة أن قوامها االستقالل
«وحيث إن ما ينعاه ّ
الذايت لكل فرد باملسائل التي تكون أكثر اتصا ً
وتأثريا يف أوضاع احلياة التي اختار أنامطها ،لتكتمل
ال بمصريه
ً
لشخصيته مالحمها ،مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خالل األزياء التي يرتدهيا ،يبلور
إرادة االختيار التي متثّل نطا ًقا للحرية الفردية يرعى مقوماهتا وجوهر خصائصها ،إلاّ أن إرادة االختيار هذه،
ً
مرتبطا بذاتية اإلنسانية يف دائرة تربز معها مالمح حياته
ينبغي قرص جمال عملها عىل ما يكون لصيقًا بالشخصية،
الشخصية يف أدق توجهاهتا ،وأنبل مقاصدها ،كاحلق يف اختيار الزوج وتكوين األرسة (.)...

«حيث إن التعليم وإن كان حقًا مكفو ً
ال من الدولة ،إلاّ أن التعليم كله –وعىل ما تنص عليه املادة  18من
مقوماهتا ،وبام يكفل الربط بني
الدستور– خاضع إلرشافها ،وعليها بالتايل أن ترعى العملية التعليمية بكل ّ
مرب ًرا من خالل عالقة
التعليم ومتطلبات جمتمعها ،وأن يكون تنظيمها لشؤون طلبة بعض املعاهد وطالباهتا ّ
توخاها وارتبط هبا ،وهو ما حتقَّق يف واقعة النزاع الراهن عىل
منطقية بني مضمون هذا التنظيم واألغراض التي ّ
حددها القرار املطعون فيه ألزياء املراحل التعليمية الثالث التي نص عليها».
ضوء الرشوط التي ّ
رأى بعضهم أن هذا احلكم انطوى عىل «االضطراب والتناقض»؛ إذ بينام يقرر أن هيئة ثياب املرأة ورسمها
ال تضبطهام نصوص مقطوع هبا ،سواء يف ثبوهتا أو يف داللتها ،يعود فيقول إن ضابطهام هو التسرت بمفهومه
(((1
تعبريا عن عقيدهتا ،فكيف ال يكون ما يعبرّ عن العقيدة من العقيدة؟
الرشعي ،ليكون لباس املرأة
ً

رابعا :التمييز اإليجابي ،أو قاعدة الكوتا أو التخصيص
ً
في بعض الحاالت العربية
متعددة للداللة عىل التمييز اإلجيايب ،أو عىل قاعدة الكوتا أو التخصيص ،وهيdiscrimination :
تُستعمل عبارات ّ

:positive, affirmative action, action positive, action correctrice, inégalité compensatoire

يمكن استعامل عبارة متييز ) )discriminationمن دون مدلول سلبي ،إذ إهنا تعني ،بحسب األصل الالتيني
 ،Discriminatioعملية التمييز باملعنى التحلييل بني أشياء أو أفراد.
وتستعمل الدساتري واالجتهادات الدستورية عبارات:

“mesures positives” (Suisse), “actions positives” traduction de l’expression italienne “azioni
positive”, “mesures compensatoires” ou “compensatrices”, “inégalités correctrices » ou une
expression plus neutre : « traitement différencié positif»(11).

منطقيا بطابع سلبي وإجيايب
إن رفض التمييز السلبي هو يف الوقت نفسه موجب متييز إجيايب؛ إذ «يتصف كل متييز
ً
يامرس لصالح فئة وعىل حساب فئة أخرى»:
يف آن ،بمعنى أن تفاوتًا يف املعاملة َ
 10عبد الرب ،ص .217

11 «Le Principe d’égalité dans les jurisprudences des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français:
Rapport de la délégation française,» Revue française de droit administratif, no. 2 (1997), et Louis Favoreu, « Le principe
d’égalité dans la jurisprudence constitutionnelle en France,» dans: Armand de Mestral [et al.], dirs., La limitation des
droits de l’homme en droit constitutionnel comparé (Cowansville, Québec: Y. Blais, cop. 1986).
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“logiquement toute discrimination revêt à la fois un aspect négatif et un aspect positif, en ce sens
qu’une différenciation de traitement s’exerce toujours en même temps au profit d’une catégorie
et au détriment d’une autre. »(12)

ما هي التحديدات املعتمدة للتمييز اإلجيايب؟

“Une discrimination positive consiste, au plan juridique, à substituer au principe d’égalité
constitutionnelle entre les citoyens, le principe d’inégalité constitutionnelle entre les citoyens
pour mieux réaliser entre eux l’égalité de fait. »

.compensation de l’inégalité des chances ) مصطلحG. Canotilho) يستعمل غوميز كانوتيلو
:)B. Renauld) وتقول برناديت رينولد

“un principe accordé aux membres d’un groupe défavorisé visant à écarter ou corriger, selon un
plan préétabli, la situation structurelle de désavantage dont ils sont victimes. »(13)

“Toutes formes de régulations différenciées”.

:ويمكن حتديد التمييز اإلجيايب بـ

« Discrimination à rebours : lorsque deux candidats ont réussi de la même façon à un examen
d’entrée, celui qui, le cas échéant, est noir ou est une femme, bénéficiera ipso facto d’une
préférence. »
« Traitement égal ».

)discrimination(  والتمييز،) التي هي أوضاع غري ُمربرةprivileges) ويميز خورخي مرياندا بني االمتيازات
ّ
أوضاعا مربرة ملعاجلة عدم
يعني
الذي
)
discrimination
positive
(
اإلجيايب
والتمييز
،رضر
حالة
عن
يع
ً
ّالذي بر
: وهبدف إلغاء عدم املساواة،مساواة قانونية نتيجة عدم مساواة فعلية

“Situations d’avantage justifié ou avec fondement, notamment des inégalités de droit en
conséquence d’inégalités de fait et visant l’élimination de ces dernières.”

:يمكن أن ُيستخ َلص من التحديدات مخسة معايري تتع ّلق بالتمييز اإلجيايب
. أن يكون يف األصل عدم مساواة فعلية-

. أن يرتافق عدم املساواة مع متييز يف املعاملة-

.متييزا يف املايض
ً  بضامن أفضلية لفئة من املواطنني عانت،ونابعا من إرادة من السلطة السياسية
ً  أن يكون هاد ًفا.مرورا بنقض مساواة شكلية
،تصحيحا وإرساء للمساواة
 بمعنى أنه يوفّر،إجيابيا
 أن يكون التمييزً
ً
ً

، فيكون التمييز القانوين يف املعاملة بالرضورة موق ًتا، أن يكون هدف السلطة الناظمة التوصل إىل مساواة فعلية.(14)وينتهي عندما تتأمن املساواة

12 Ferdinand Merlin – Soucramanien, “France,” dans: Annuaire international de justice constitutionnelle, XIII, 1997
(Paris: Economica; Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1998), p. 141.
13 Bernadette Renauld, “Les Discriminations positives: Plus ou moins d’égalité?,” Revue trimestrielle des droits de
l’homme, no. 31 (1997), pp. 425 et sv.
14 Annuaire international de justice constitutionnelle, XIII, 1997, pp. 223-238.
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ِ
دوركن ) ،)R. Dworkinتسعى سياسات التمييز اإلجيايب ) )Affirmative Actionإىل:
وبحسب حتديد رونالد

«هدفها [الذي هو] زيادة موقع وعدد السود وغريهم من األقليات يف خمتلف الوظائف ،بتخصيصهم بشكل من
األفضلية ،يف ما يتعلق بالتوظيف والرتقية والقبول يف املدارس واملعاهد املهنية»).(15

ويف مرص ،تنص املادة العارشة من الدستور عىل حق رئيس اجلمهورية يف تعيني عرشة نواب يف جملس الشعب.
ويلجأ رئيس اجلمهورية إىل هذه املادة لسد النقص يف انتخاب أقباط يف جملس الشعب).(16
وسبق أن صدر يف مرص يف ثامنينيات القرن املايض قرار عن املحكمة الدستورية العليا يلغي الكوتا النسائية.

إن نظرية التمييز اإلجيايب ،أو قاعدة الكوتا أو التخصيص ،حتتاج إىل مزيد من الصياغة ،استنا ًدا إىل اخلربات
الدستورية واجتهادات املحاكم الدستورية .ويف هذا الصدد ،يقول فرانسيس ديلبريي ):(F. Delpérée

«حتتاج نظرية التمييز اإلجيايب إىل صوغ النصوص القانونية ،التي هي بالغة اإلجياز ،حيث ال تكون املفاهيم
شديدة الوضوح ،والتفسريات غري أكيدة ،وجماالت تطبيق املفاهيم بحاجة إىل إثبات».

« La théorie de la discrimination positive reste à écrire. Les textes juridiques sont éminemment
discrets. Les concepts demeurent flous à l’excès. Les raisonnements sont peu assurés. La
praticabilité des notions utilisées est à démontrer. »(17).

ويقول خافيري فيليبي ):)X. Philippe

«إن دراسة التمييز اإلجيايب بإطالقية ال معنى هلا .ومربرات اعتامده يف السياسة العامة هي التي جتعل الوسائل
املعتمدة مقبولة أو غري مقبولة قانونًا»).(18
َ
وبالتايل ،تُبنى نظرية التمييز اإلجيايب باالستناد إىل معايري عامة ،وإىل القانون الوضعي لكل بلد ً
أيضا.

إن املجتمعات العربية عرضة خلطر عدوى الصهينة ،أي رضب تعددية نسيج هذه املجتمعات الديني من
خالل الرتادف بني مساحة جغرافية وهوية دينية حمددة ،وخرق املبادئ األساسية املتع ّلقة باحلريات الدينية.
وبالتايل ،ثمة حاجة إىل التمكني ( )empowerment/capacitationيف قضايا احلريات الدينية يف املنطقة العربية،
حيث تكون مؤسسات دينية ومجعيات مرتبطة هبيئات دينية صامتة يف الغالب بشأن حريات دينية أساسية ،بينام
والتعصب والقضايا التي تتضمن عنرص إثارة.
التطرف
تربز وسائل إعالم
ّ
ّ

إن احلاالت اإلجيابية واملعيارية يف الدفاع عن احلريات الدينية موجودة يف املجتمعات العربية ،لكنها نابعة
غالبا،
غالبا من مؤسسات َّ
مهمشة ،ومجعيات غري معروفة ،ورجال دين مسيحيني ومسلمني ليسوا يف الصدارة ً
ً
وجمالس وحماكم دستورية عربية ،وقضاة ليسوا يف قمة السلطة القضائية .نورد هذا القول ملحمد حسنني هيكل
بالتحول يف النسيج االجتامعي العريب:
يف ما يتع ّلق
ّ
15 Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986), p. 393.
16 Aristote, Ethique à Nicomaque (Athènes: l’Université de Crète, 1994); L’égalité, études publiées par Henri Buch,
Paul Foriers et Ch. Perelman (Bruxelles: E. Bruylant, 1971), et H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Clarendon
Press, 1961), pp. 155 et sv.
17 Francis Delpérée, Anne Rasson-Roland et Marc Verdussen, “Belgique,” dans: Annuaire international de justice
constitutionnelle, XIII, 1997, pp. 75-90, et O. De Schutter, « Egalité et différence: Le débat constitutionnel sur la
discrimination positive aux Etats-Unis,» Revue trimestrielle des droits de l’homme (1991).
18 Xavier Philippe, “Afrique du Sud,” dans: Annuaire international de justice constitutionnelle, XIII, 1997, p. 73.
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«يل مالحظة تتعلق بمسيحيي الرشق .هناك ظاهرة هجرة بينهم يصعب حتويل األنظار عنها ،أو إغفال أمرها أو
جتاهل أسباهبا ،حتى وإن كانت األسباب نفسية ،تتصل باملناخ السائد ،أكثر ّمما تتصل باحلقائق الواقعة فيه .أشعر
فقرا وأقل ثرا ًء ،لو
أن املشهد العريب كله سوف خيتلف
ً
إنسانيا وحضار ًيا ،وسوف يصبح عىل وجه التأكيد أكثر ً
أن ما جيري اآلن من هجرة مسيحيي الرشق تُرك أمره للتجاهل أو التغافل أو للمخاوف ،حتى وإن مل يكن هلا
أحس مسيحيو الرشق ،بحق أو بغري حق ،أنه ال مستقبل هلم أو ألوالدهم فيه ،ثم بقي
أساس .أي خسارة ،لو ّ
(((1
اإلسالم وحيدً ا يف املرشق ،ال يؤنس وحدته غري وجود اليهودية الصهيونية ،بالتحديد ،أمامه ،يف إرسائيل» .
ليست العوائق يف تراجع املعرفة ،بل يف غياب األفق ،أو يف معرفة تُعيد إنتاج ذاهتا بنمطية .وبالتايل ،فإن املتابعة
مهمة يف عمل ال يقترص عىل لبنان ،بل يشمل املنطقة ،وعىل املستوى املقارن ،فريتفع
بحثيا واجتهاد ًيا وممارسـة ّ
ً
بذلك لبنان إىل مستوى الرسالة.

ّأما خارج املنطقة العربيةُ ،فيخشى ،نتيجة تراجع تراث ثقايف مسيحي حتت ستار العلامنية ،تعميم فراغ روحي
تشغله تيارات متعصبة تستغل العلامنية وقواعدها احلقوقية يف سبيل خرق العلامنية ذاهتا .وكانت العلامنية قد
نشأت يف بلدان غربية عىل أساس بناء ثقايف حول مفهوم املجال العام املحايد واملشرتك (espace public neutre
غربيا كثمرة
) ،et partagéوهو ما يتطلب بالنسبة إىل مجيع األديان الرتكيز أكثر فأكثر عىل هذا املفهوم ،الذي نشأ ً
يعممه أو مل ُيربره بشكل كاف.
اختبار تارخيي طويل يف حني أن بعض األديان مل ّ

حرصا يف إيامنه وممارسته اإليامنية يف احلياة الفردية؛
تتضمن األديان ثالثة جماالت :جمال خاص ،ويعني الفرد
ً
جمال عام ،ويشمل خمتلف التعابري اإليامنية يف احلياة العامة ،كبناء مكان عبادة أو تنظيم مسرية بمناسبة أعياد
دينية؛ جمال مشرتك بني اخلاص والعام ،وهو عنرص نقاش عام يف سبيل رسم احلدود والتوفيق بني احلريات
الدينية والنظام العام .ويشمل هذا املجال املتداخل التعليم الديني والسياسات التي هلا ارتباط مبارش بالعائلة
واألخالقيات املهنية.
* * *

تُستخلص من هذا التوليف التحلييل ألبرز قرارات املحاكم واملجالس الدستورية العربية ،بشأن اإلدارة
الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية ،توجهات حقوقية دستورية ،أبرزها التالية:
 معايري عاملية :إن الشؤون الدينية والثقافية يف احلياة العامة خاضعة ملعايري تتمتع بدرجة عالية من العامليةوالثبات ،ليس فقط يف الشرِّ ع الدولية والترشيعات الديمقراطية ،بل ً
أيضا ،وبخاصة ،يف اجتهادات املحاكم
واملجالس الدستورية.
إن إدراج الشؤون الدينية واملذهبية واحلقوق الثقافية للمجموعات يف كثري من املؤلفات الدستورية يف سجاالت
أيديولوجية الطابع حول الطائفية ،والالطائفية ،والعلامنية ،والدِّ ين ،والدولة ،والرشيعة والترشيع ...يعطي
مستهجنة ،أو حاالت خاصة ،أو يف أسوأ احلاالت
االنطباع بأن اإلجراءات التنظيمية الواردة يف الدساتري
َ
خارجة عىل القانون ،يف حني أن محاية التعددية الدينية واملذهبية والثقافية ختضع ملنظومة حقوقية واجتهادات
دستورية ،تتمتع بدرجة عالية من االنسجام واالستمرارية والثبات .ذلك أن غنى االجتهادات الدستورية

 19حممد حسنني هيكل ،عام من األزمات ،2001-2000 ،كالم يف السياسة ،ط ( 2القاهرة :الرشكة املرصية للنرش العريب والدويل،
 ،)2001ص .52
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وتنوعها بالغا الفائدة رشط استنباط املعايري يف خمتلف التطبيقات ،أو يف موضعتها )(contextualization
ّ
اجلغرافية والتارخيية واإلنسانية.

غالبا .وقد جرى تأليف
ويف لبنان واملجتمعات العربية عامة ،تُطرح إشكاالت عدة من دون مرجعية معيارية ً
«جلنة بريوت للمدرسني املتعاقدين يف مرحلة التعليم األسايس» ،تأكيدً ا حلقهم يف الدخول إىل مالك وزارة
الرتبية بسبب توافر الرشوط القانونية ،بد ًءا من نجاحهم يف املباراة التي خاضوها ،مطالبني بإقرار مرشوع
القانون رقم  422بصيغة حتفظ حقوق مجيع املدرسني الناجحني ،بالرغم من عدم توافر توازن بني الطوائف.
سياسيا من وراء تراجع نسبة املسيحيني يف الوظيفة العامة»( .((2واجتمع يف
وتعترب هذه اللجنة أن «ال استهداف
ً
أوائل متوز/يوليو  2011وجهاء للروم األرثوذكس ،هبدف محاية حقوق الطائفة يف لبنان يف ما يتعلق بقاعدة
الكوتا يف الوظائف العامة(.((2

 القاعدة الدستورية يف تالزمها مع الرشعية والنظام العام :قد يبدو من خالل ّاطالع جزئي ورسيع أن بعض
االجتهادات الدستورية متعارض بعضه مع بعض ومتناقض .ويعود ذلك إىل االرتباط املبارش يف العلم الدستوري
بني القاعدة احلقوقية ومفهومي الرشعية ،باملعنى االجتامعي ،والنظام العام .هذا االرتباط أقل تالز ًما يف القانون
ومذهبيا ،وممارستها يف جمتمع حيمل ترا ًثا خمتل ًفا
دينيا
ً
اخلاص ،وبالتايل فإن ممارسة شعائر دينية يف جمتمع متعدد ً
معا اخرتاقات ثقافية مستجدة أو مفتعلة ،حتمالن املحاكم واملجالس الدستورية عىل الرتكيز عىل
ويواجه يف آن ً
مفاعيل أو تداعيات اإلجراء احلقوقي عىل النظام العام ،وبالتايل عىل التوفيق بني القاعدة احلقوقية وغرضها يف
ضامن املصلحة العامة املشرتكة .إن مفهوم النظام العام يف جمال إدارة الشأن الديني هو من أكثر املفاهيم التي حتتاج
إىل توضيح وتعميم وترسيخ يف الثقافة الدستورية.
 اخلربة الدستورية العربية :إن اجتهادات املحاكم واملجالس الدستورية العربية هي يف غالبيتها ،وبالرغم منمعممة يف غالب احلاالت،
األوضاع السائدة ،ريادية يف محاية احلريات الدينية .لكن األحكام غري معروفة وغري ّ
ومن هنا احلاجة إىل مزيد من الرتكيز عىل احلريات الدينية والثقافية يف املجتمعات العربية ،التي حتمل يف
وعثامنيا ،يف إدارة التعددية .وقد حصل ،وحيصل اليوم ،تراجع يف اإلدارة
وإسالميا
عربيا
ً
ً
تارخيها ترا ًثا عريقًاً ،
الديمقراطية للتعددية نتيجة تفاقم االنتامءات األولية ،ونتيجة عدوى الصهيونية يف الرتادف بني مساحة جغرافية
حمددة ،األمر الذي يوجب رصد الترشيعات العربية ،كام حصل يف بلدان أجنبية ،وحتليلها لناحية
وهوية دينية َّ
انسجامها أو عدم انسجامها مع القواعد احلقوقية واملبادئ الدستورية.
واإلشكالية الكربى يف الفكر العريب تكمن يف الرتاتبية القيمية لبعض املبادئ يف سبيل حتديد اإلطار احلقوقي
للنظام العام :هل يعلو مبدأ «ال إكراه يف الدِّ ين» عىل حرصية االعرتاف بأديان أهل الكتاب يف اإلسالم؟ وهل
النظام العام هو نظام الدِّ ين السائد ،أم دين األكثرية ،أم هو املنظومة املنسجمة مع املبادئ احلقوقية للحريات
وممارستها يف احلياة العامة؟

املعدلة من الدستور اللبناين حول إشكاليتي «الطائفية» و«الطائفية
 اخلربة الدستورية اللبنانية :إن املادة رقم َّ 95(((2
السياسية» –ومها تعبريان غري مرتادفني– ومفهومي «الديمقراطية امليثاقية» و«املشاركة الطوائفية» هتدف اىل
« 20جلنة بريوت للمدرسني أيدت االعتصام »،النهار.2011/7/23 ،
« 21اللقاء األرثوذكيس للتوازن يف التعيينات اإلدارية »،و«مقبل :عازمون عىل اسرتجاع حقوق الطائفة »،النهار،2011/8/4 :
و 2011/8/12عىل التوايل ،و Antoine Corban, “Inextricable territorialisation du douaine de Byzance,” art inédit, 17/7/2011.
 22عصام سليامن ،األنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق :دراسة مقارنة (بريوت :منشورات احللبي احلقوقية ،)2010 ،ص 437
خاصة.
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اختصاصا يتطلب معرفة وخربة ومعايري ناظمة .وربام النقص ليس يف
إخراج املوضوع من السجاالت ،واعتباره
ً
النصوص الدستورية ،بل هو يف احلوكمة الدستورية وفاعلية النصوص ،واالفتقار إىل نظرية عامة بشأن اإلدارة
وغالبا إىل ضياع ،يف معاجلة القضايا ،حالة
الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية هو الذي يؤدي إىل تش ّتت،
ً
بحالة ،يف سبيل انتظامها.
لبنانيا يف مضامني مبدأ «االنسجام بني الدِّ ين والدولة» الوارد يف وثيقة الوفاق
هذا ومل جي ِر يف لبنان البحث
ً
الوطني–الطائف يف لبنان وال يف موجباته الناظمة ،وهو املبدأ الذي تُعبرّ عنه اجتهادات دستورية يف بلدان عدة
يف جمال توضيحها ملبادئ العلامنية وحياد الدولة والتمييز (ال الفصل) بني الدِّ ين والدولة.

ثمة مقتىض يدعو إىل معاجلة إشكالية التداخل ،أو االخرتاق ،بني الديني واملدين يف أنظمة األحوال الشخصية يف
لبنان ويف املجتمعات العربية بعامة( ،((2ال من منطلق مفهوم «الفصل» وال من منطلق اعتامد سيادة منظومة عىل
ً
حفاظا
عربيا يف أغلب االحيان ،بل من منطلق احرتام املنظومة الدينية واملنظومة املدنية،
أخرى كام هو الوضع ً
وتدرج ٍّ
كل منهام.
عىل جوهرمها
ّ
مقدمة إىل املجلس الدستوري يف االنتخابات النيابية لعام 2009
هناك عرشة طعون من جمموع تسعة عرش طع ًنا َّ
تشتمل عىل اعرتاضات عىل تبديل مكان اإلقامة ألهداف يعتربها الطاعنون جمرد أهداف انتخابية .وتبديل
تتقيد هبا اإلدارة
جغرافيا
مكان اإلقامة يف بلد صغري
ّ
ً
ومتعدد األديان واملذاهب ال خيضع لرشوط حمض إداريةّ ،
واملواطنون ،بل يشتمل عىل أبعاد سياسية تفرتض وجود مزيد من الضوابط ،ألن كثافة التبديل ،بخاصة يف
بعض الدوائر ،قد يغيرّ من طبيعة نسيجها االجتامعي ،ويفسد مفاعيل قاعدة الكوتا أو التخصيص يف التمثيل،
وجوهر مبدأ املناصفة بني املسيحيني واملسلمني ،ومبدأ اهليئة االنتخابية املوحدة ،حيث يقوم ناخبون من طوائف
خمتلفة بانتخاب َّ
مرشحني من طوائف خمتلفة.

ربام ّ
يشكل نقل مكان اإلقامة من دون مزيد من الضوابط إىل تالعب بالبنية الطائفية اللبنانية ونتائج
االنتخابات؛ إذ تبينّ العودة إىل املادة رقم  40من قانون األحوال الشخصية ،تاريخ  7كانون األول /ديسمرب
 ،1951وجود بند ُأمهل تفسري مقتضياته ،وهو حق احلكومة يف رفض نقل اإلقامة لـ«رضورات»؛ إذ ما هي
هذه «الرضورات»؟

تقول املادة ( 40التي ُألغيت بقانون ُ 64/3/11
وأبدلت منها األحكام اآلتية) :ال جيوز للشخص الذي ترك
املقيد اسمه يف سجالت نفوسها بقصد اإلقامة الدائمة يف جهة أخرى أن ينقل اسمه إليها إلاّ بعد انقضاء
اجلهة َّ
يقدم ترصحيًا بذلك مو َّق ًعا منه ومن املختار ومن شاهدين،
ثالث سنوات عىل إقامته فيها بصورة مستمرة ،عىل أن ّ
إىل قلم األحوال الشخصية يف املحلة أو القرية التي يريد االنتقال إليها ،عىل أن تجُ ري الرشطة أو الدرك حتقيقًا
تبي أن هناك رضورات موجبة لذلك.
إلثبات صحة هذه اإلقامة .وحيق للحكومة ر ّد الطلب إذا نّ
وللتعددية الدينية انعكاسات عىل التنظيم االنتخايب يف لبنان ،يف جمال ضامن التمثيل للمجموعات ،واعتامد نمط
نسبي أو أكثري(.((2

جغرافيا
وإشكالية بيع األرايض (والتجربة املأساوية يف فلسطني ليست ع ّنا ببعيدة) يف وطن صغري املساحة
ً

23 Marie-Claude Najm, «Confessionnalisme et droits individuels: Entre constat et brulantes interrogations,» (synthèse),
L’Orient-Le Jour, 30/3/2011.

 24روين االسعد« ،احلملة املدنية لالصالح االنتخايب :النسبية دستورية وحتمي التعددية السياسية والطائفية »،السفري.2011/8/30 ،
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ومتعدد األديان واملذاهب ،كلبنان ،تتطلب مزيدً ا من الدراسة املقارنة بشأن حق التم ّلك ،مع املقارنة بحاالت
بعض جزر هولندا والدنامرك وفنلندا من خالل املعطيات واالقرتاحات املتوافرة يف الواقع اللبناين(.((2
وموجب «االحرتام» الوارد مرتني يف املادة رقم  9من الدستور اللبناين ليس جمرد بالغة كالمية ،بل هو إطار
دستوري يقتيض استنباط رشوطه ومضامينه وقواعده احلقوقية والسلوكية .وهناك يف الرتاث اللبناين إجراءات
وسلوكات كثرية منسجمة مع موجب «االحرتام» ،يف حني أن سلوكات أخرى حتمل طابع «الفرض» خلف
ستار االحرتام والقبول باالختالف وصورة اآلخر .ويستخ َلص من اجتهاد املحكمة الدستورية يف أملانيا أن
من يريد اليوم نزع الصليب من قاعة مدرسة يتوجب عليه اتّباع أصول إجرائية ربام «ال هناية هلا» ،بحسب
تعبري لويس فافورو؛ إذ جيب أولاً
التوجه إىل املقاضاة أمام
التوجه إىل مسؤويل املدرسة ،ويف حال عدم املوافقة،
ّ
ّ
املحكمة اإلدارية ،ويف حال عدم املوافقة ،جيب مراجعة املحكمة اإلدارية الفيدرالية .يقول فافورو:
«قد يقال إن مبدأ حيادية الدولة يعني عدم إبراز رموز دينية .لكن نزع الصليب يف أملانيا يوجب عىل األهل
مراجعة السلطات القضائية».

وهذا يعني أن «احليادية ال ترتكز عىل الفصل بني الكنيسة والدولة ،بل باألحرى عىل موجب احرتام
معتقدات الغري»(.((2

ودينيا ،وتواص ً
ال
تنافسا فكر ًيا
تمُ ّيز اجتهادات دستورية عدة بني احلياد اإلجيايب واحلياد السلبي؛ فاألول يفرتض ً
ً
وامتناعا عن خمتلف أشكال
حذرا
ً
يف إطار مفهوم معيش للتعددية ،يف حني يعود اآلخر إىل مفهوم قديم يفرتض ً
التعبري الديني يف املجال العام.
وهناك متييز آخر بني احلياد الوظيفي واحلياد التنظيمي؛ إذ يتطلب األول احرتام املعتقدات ،فال جيوز ملدرسة
عامة رفض قبول تلميذ بسبب معتقداته الدينية ،يف حني أن اآلخر يتعلق بحرية املؤسسة التعليمية يف
بنيتها التعليمية.

إجيابيا نموذجية يف إطارها املعيش حول الطبيعة التواصلية
وبالنسبة إىل التجربة اللبنانية ،فإن هذه التجربة هي
ً
كثريا من السلبيات يف جوانبها احلقوقية التطبيقية يف املامرسة،
للتعددية يف العالقات بني الناس ،لكنها حتمل ً
(((2
بخاصة يف العالقة بني الدولة واملجموعات املذهبية ضمن إطار مفهوم وحدة الدولة .

تعصب وانغالق وإرهاب وهيمنة تستغل األديان ألهداف سلطوية،
خترتق مكتسبات احلضارة اليوم
ُ
تيارات ّ
وهي تعمل خارج األطر القانونية والرشعية ،مستغ ِّلة هذه األطر ً
متددها .هذه املكتسبات احلضارية
أيضا يف سبيل ّ
وغربيا ،وهي تتطلب استعادة قيمة «االحرتام» الواردة
عربيا
ً
جزء من اهلوية األصيلة للمسلمني واملسيحينيً ،
تكرارا يف املادة رقم  9من الدستور اللبناين ،وهو احرتام متبادل يف جوهره .ومن يامرس االحرتام ال يزعجه
ً
وجديرا بالتقدير ،وهو يستكشف من خمتلف التعابري الدينية
اآلخر ذا قيمة ذاتية
التنوع الديني والثقايف ،إذ يعترب
ّ
َ
ً
معانيها .لكن يف عمق إشكالية الرموز الدينية ،تراجع مفهوم االحرتام وطبيعته وموجباته أمام أيديولوجيا/
غالبا ،ولكنها ملموسة يف حياة املواطن اليومية.
أيديولوجيات غري َّ
حمددة اهلوية واملصدر ً
25 Checri Bertou Khoury, Ne gaspillez pas la terre du Liban: Etude sur la vente des biens immobilliers libanais aux
étrangers (Beyrouth: [s. n.], 1964).
26 Louis Favoreu, dans: Annuaire international de justice constitutionnelle, XIII, 1997, p. 345 (Souligné par nous).

مرسه« ،مدخل إىل علم نفس الدولة لدى اللبنانيني :حبيبتي الدولة »،النهار.2011/6/19 ،
 27انطوان ّ

28

العدد 4
ربيع 2013

إن تعامل بلدان غربية مع خمتلف األديان يشكو يف الغالب عدم مساواة خلف ستار احليادية .يقول حممد
املجذوب ،عضو املجلس الدستوري سابقًا:

«عندما ّ
نطلع عىل محلة املتعصبني الفاشيني من الغربيني عىل اإلسالم نشعر بالغرابة ،فهم يسمحون بنرش رسوم
كاريكاتورية وإذاعة أقوال معادية للمسلمني تيسء إىل نبي ودين وأتباع هذا الدين ،بدعوة أن ذلك يدخل ضمن
حرية الرأي والتعبري ،ولكنهم يمنعون التشكيك يف أرقام املحرقة النازية لليهود بدعوة أن هذا الكالم خيالف
حرية التعبري»(.((2

ظاهرا وإحلادية
إن االجتهادات الدستورية تعزو يف معظمها إىل العلامنية أصالتها ،يف حني تنترش علامنية حمايدة
ً
نضالية ممارس ًة ،أو علامنية من دون ثقافة «االحرتام» تُرهق املحاكم واملجالس الدستورية بمراجعات تنظر فيها
هذه املحاكم واملجالس بكثري من احلرص عىل التعددية والوحدة(.((2

لذا ،فإن دراستنا استهدفت يف األساس رسم إطار حقوقي منهجي يف إدارة التعددية الدينية والثقافية ،وخلصت،
التنوع يف جانبه احلقوقي.
انطال ًقا من اجتهادات دستورية ،إىل رضورة عدم اختزال ّ

من الرضوري الرتكيز عىل ثقافة «االحرتام» ،بحسب املادة رقم  9من الدستور اللبناين ،التي هي جزء أسايس
من البناء الدستوري يف لبنان ،والرتكيز عىل موجبات ورشوط التواصل بني األديان والثقافات ،بام هو جوهر
والتعمق
«لبنان الرسالة» ،األمر الذي يعني إعادة االعتبار إىل مفهوم االحرتام ،الذي هو متبادل ال مفروض،
ّ
يف ممارساته.
ويف السجال العارم اليوم حول «احرتام» األديان ،واالهتامات والتظاهرات واالضطرابات ،تربز احلاجة إىل
حقوقيا ،وحتديد ما هو جائز وما هو حمظور يف جمال النقد الديني يف املجتمعات
توضيح مفهوم «االحرتام»
ً
العربية ،وذلك استنا ًدا إىل قواعد حقوقية ناظمة تسعى إىل التوفيق بني حرية التعبري واحلريات الدينية والنظام
العام ،أو املجال العام(.((3

 28حممد املجذوب« ،األصولية يف كل مذهب واإلرهاب يف كل مكان صناعة مشرتكة »،البيان (طرابلس).2011/8/17 ،
يراجع احلكم الصادر يف لبنان عن القايض فوزي مخيس يف  2008/12/11ر ًدا عىل طلب والد يرفض متابعة ابنته التعليم
29
َ
الديني يف املدرسة ،وذلك استنا ًدا إىل املادة  9من الدستور واملادة  2/2واملادة /1/29د .من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،تاريخ
 .1989/11/20ورد يف احلكم« :إن ممارسة حرية املعتقد وشعائرها بشكل راق ورصني ولغاية نبيلة ( )...ال يشكل أي خطر عىل
القارصة».
عامليا يراجعAntoine Messarra, “La Gestion du pluralisme religieux et culturel dans :
الدستورية
املحاكم
اجتهادات
حول
30
ً

les jurisprudences constitutionnelles,” dans: Annuaire 2011 du Conseil constitutionnel, (Beyrouth: République Libanaise,
Conseil constitutionnel, 2011), pp. 93-106.
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Gannagé, Pierre. Le Pluralisme des statuts personnels dans les États multicommunautaires.
Bruxelles: Bruylant; [Beyrouth]: Presses de l’Université Saint-Joseph, 2001.
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إريند ليبهارت *

التخطيط الدستوري
في مجتمعات منقسمة
ترجمة :ثائر ديب **
َ
التخطيط الدستوري الديمقراطي تغيرّ ٌ كبري عىل مدى نصف القرن املنرصم .فقد اكتفت
اعرتى
البلدان املستقلة حديثًا ،بعد احلرب العاملية الثانية ،بنسخ القواعد الدستورية األساسية املوجودة
لدى سادهتا املستعمرين السابقني ،من دون أن متعن النظر جد ًيا يف البدائل .أ ّما اليوم ،فيختار
الرتوي بني جمموعة واسعة من النامذج الدستورية ذات املساوئ
ك ّتاب الدساتري بمزيد من
ّ
فعليا
واحلسنات املتنوعة .ويف حني يبدو هذا التطور للوهلة األوىل ّ
تطو ًرا مفيدً ا ونعمة ،إلاّ أنه ً
مشوشة ،ذلك أن اضطرار ك ّتاب الدساتري يف هذه احلالة إىل التعامل مع بدائل تفوق يف
نعمة َّ
تدبره بيرس ،جيعلهم خياطرون باختاذ قرارات سيئة املشورة .وما أراه ،هو
كثرهتا ما يستطيعون ّ
أنه يمكن للخرباء األكاديميني أن يكونوا أكثر عونًا لك ّتاب الدساتري من خالل صوغ نصائح
وإرشادات حمددة بدلاً من إغراق ص ّناع القرار بوابل من املمكنات واخليارات.
تقدِّ م هذه الورقة جمموعة من مثل هذه النصائحّ ،
باألخص عىل احلاجات الدستورية
مركز ًة
ّ
للبلدان ذات االنقسامات العميقة اإلثنية وغريها .ففي مثل هذه املجتمعات العميقة االنقسام ال
يمكن تسوية مصالح اجلامعات الطائفية ومطالبها إلاّ من خالل ترسيخ تقاسم السلطة .وسوف
توضح نصائحي بأفضل ما يمكن من الد ّقة ما هي أفضل قواعد تقاسم السلطة واملؤسسات،
وما الذي جيعلها أفضل القواعد (علماً أن هذه القواعد واملؤسسات قد تكون مفيدة يف ِص َيغ ّ
أقل
حدة يف كثري من املجتمعات األخرى ً
أيضا).
ّ
يكاد ي ّتفق معظم اخلرباء يف شؤون املجتمعات املنقسمة واهلندسة الدستورية عىل أن االنقسامات
االجتامعية العميقة تطرح مشكلة مهمة أمام الديمقراطية ،األمر الذي يزيد بوجه عام من صعوبة
* أكاديمي وعامل سياسة هولندي ذو شهرة عاملية ،مؤ ّلف كتب ودراسات كثرية تتناول املؤسسات الديمقراطية واحلكم وأنظمة
االنتخاب يف املجتمعات العميقة االنقسام.
** مرتجم وكاتب سوري ،مدير حترير تبي.
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قياسا بالبلدان املتجانسة(*) .كام يتفق اخلرباء عىل
ترسيخ احلكم الديمقراطي واحلفاظ عليه يف البلدان املنقسمة ً
أن مشكلة االنقسامات العميقة ،اإلثنية وغريها ،تكون أعظم شأنًا يف البلدان التي مل تَغْ دُ ديمقراطية بعدُ أو مل
قياسا بام تكون عليه يف الديمقراطيات الراسخة ،وأن مثل هذه االنقسامات تطرح عقبة
تكتمل ديمقراطيتها ً
كربى أمام التحول الديمقراطي واحلفاظ عليه يف القرن الواحد والعرشين .ويبدو أن االتفاق األكاديمي حول
هاتني النقطتني هو اتفاق شامل.

ثمة نقطة ثالثة انعقد حوهلا اتفاق واسع ،إن مل يكن شاملاً  ،وهي أن النجاح يف ترسيخ احلكم الديمقراطي
يف املجتمعات املنقسمة يتطلب عنرصين أساسني :تقاسم السلطة واستقالل اجلامعات الذايت .يعني تقاسم
خصوصا عىل املستوى
السلطة مسامهة ممثّيل اجلامعات الطائفية املهمة مجيعها يف صناعة القرار السيايس،
ً
خصوصا يف جما ّيل التعليم
التنفيذي؛ ويعني االستقالل الذايت أن هلذه اجلامعات سلطة إدارة شؤوهنا الداخلية،
ً
غالبا ما يشار إليه
والثقافة .هاتان اخلاصيتان مها امليزتان األوليتان لذلك النوع من النظام الديمقراطي الذي ً
تقنيا من العلوم
باسم ديمقراطية تقاسم السلطة ،أو «الديمقراطية التوافقية»((( إذا ما استخدمنا
ً
مصطلحا ً
السياسية .ولقد ح َّللت جمموعة من األكاديميني الدور املحوري الذي تقوم به هاتان السمتان ،ودعت إىل تب ّنيهام
يف املجتمعات املنقسمة((( .بيد أن االتفاق يمتد إىل أبعد من حدود املدرسة التوافقية .واملثال اجليد عىل ذلك هو
تيد روبرت ُغر ( ،)T. R. Gurrصاحب كتاب أقليات يف خطر :نظرة عاملية إىل النزاعات اإلثنية السياسية،
الذي ال يستلهم النظرية التوافقية يف هذا الكتاب (والواقع ،أنه ال يكاد يذكرها) ،بل يستند إىل حتليل جتريبي
مكثّف يصل من خالله إىل خالصة فحواها أنه يمكن يف العادة تسوية مصالح اجلامعات الطائفية ومطالبها عرب
«توليف ما لسياسات االستقالل الذايت وتقاسم السلطة ومؤسساهتام»(((.
كانت ر ّدات أفعال املع ّلقني عىل إنشاء جملس احلكم يف العراق قد أوضحت ذلك اإلمجاع عىل أمهية تقاسم
السلطة :فقد ان ُتقد املجلس انطال ًقا من أسس متعددة ،لكن أحدً ا مل ّ
يشكك يف تركيبته التمثيلية العريضة .كام
* هيم املرتجم أن يشري إىل إمكانية نقد منطلق هذه الورقة ذاته ،إذ تبدأ من انقسام املجتمعات الطائفي أو اإلثني كام لو أنه بدهية ينبغي أن
تُصاغ املجتمعات وتُدار وتُفهم عىل أساسها بحيث تغدو اهلويات مرجع الدولة الوطنية بدل أن يكون اإلطار املرجعي هو الدولة الوطنية،
يؤسس يف الواقع لكيانات سياسية متعددة وليس لكيان واحد .ودعوته إىل
وعالقة املواطنة كرابط بني اإلنسان والدولة .ومثل هذا املنطلق ّ
تقاسم السلطة والتعايش هي نوع من إدارة احلرب املفرتضة املخبوءة التي قد تغدو حر ًبا أهلية يف أي حلظة .وإىل هذا ،فإن وجود الطوائف
واإلثنيات يف معظم الدول مل يمنع هذه األخرية من جعل الدولة الوطنية واملواطنة إطارها املرجعي .عىل أنَّ ذلك ك ّله ال ينتقص من أمهية
تقدمه من فرصة مناقشتها ونقدها.
تقدمه مثل هذه األبحاث من تقنيات متطورة يف إدارة االنقسام ،فضلاً عىل ما ّ
ما ّ
 1هناك خاصيتان ثانويتان ،مها النسبية ،خاص ًة يف االنتخابات الترشيعية (بغية ضامن قيام هيئة ترشيعية واسعة التمثيل ،عىل نح ٍو مشابه
للهدف املتمثّل يف قيام هيئة تنفيذية واسعة التكوين) ،وإعطاء األقلية حق النقض (الفيتو) بشأن معظم القضايا احليوية التي تؤثّر يف حقوق
األقليات واستقالهلا.
 2من بني هؤالء الباحثنيDirk Berg-Schlosser, William T. Bluhm, Laurence J. Boulle, Hans Daalder, Edward Dew, Robert :

H. Dix, Alan Dowty, Jonathan Fraenkel, Hermann Giliomee, Theodor Hanf, Jonathan Hartlyn, Martin O. Heisler, Luc
Huyse, Thomas A. Koelble, Gerhard Lehmbruch, Franz Lehner, W. Arthur Lewis, Val R. Lorwin, Diane K. Mauzy, John
McGarry, Kenneth D. McRae, Antoine N. Messarra, R.S. Milne, S.J.R. Noel, Eric A. Nordlinger, Brendan O’Leary, G.
Bingham Powell, Jr., Andrew Reynolds, F. van Zyl Slabbert, Jürg Steiner, Albert J. Venter, Karl von Vorys, David Welsh,
and Steven B. Wolinetz.

ويمكن للقارئ أن جيد دراساهتم املهمة يف هذا املوضوع (إن كانت منشورة قبل أواسط ثامنينيات القرن العرشين) يف مصادر ومراجع

كتايبArend Lijphart, Power-Sharing in South Africa, Policy Papers in International Affairs; no. 24 (Berkeley: Institute of :
International Studies, University of California, 1985), pp. 137–171.
3 Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, with Contributions by Barbara Harff,
Monty G. Marshall, James R. Scarritt (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1993), p. 292.

التشديد من عندي.
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تأكّ دت قوة نموذج تقاسم السلطة من خالل التطبيقات العملية املتواترة .ذلك أن السياسيني وك ّتاب الدساتري
كانوا قد اختذوا تقاسم السلطة حلاً يعالج مشكالت جمتمعاهتم املنقسمة يف النمسا وكندا وكولومبيا وقربص
واهلند ولبنان وماليزيا وهولندا وسويرسا (عىل سبيل املثال) ،قبل فرتة طويلة من بدء األكاديميني حتليل ظاهرة
ديمقراطية تقاسم السلطة يف عقد الستينيات من القرن العرشين .وما فعله علامء السياسة هو أهنم اكتشفوا
مرارا قبلهم بأعوام ،عىل نحو مستقل عن اخلرباء األكاديميني
وحسب ما كان املامرسون السياسيون قد ابتدعوه ً
ومستقل بعضهم عن بعض.

ّ
نقاد تقاسم السلطة
موضوعا للفكر األكاديمي قبل ثالثة عقود؛ فقد
كبريا من النقد منذ أن أصبح
ً
تلقّى نموذج تقاسم السلطة ً
قدرا ً
رأى بعض النقّاد أن ديمقراطية تقاسم السلطة ليست ديمقراطية وال ناجعة عىل النحو األمثل ،وركّ ز آخرون
عىل قضايا منهجية وإجرائية((( .لكن من املهم أن نالحظ أن قلة قليلة من النقاد هي التي طرحت بدائل جدية
قدمه برايان بريي،
لنموذج تقاسم السلطة .ويمكن أن نعثر عىل أحد هذه االعرتاضات يف النقد الباكر الذي ّ
الذي نصح يف حالة إيرلندا الشاملية بـ«التعاون من دون احتواء» ،أي بحكم األكثرية الرصحية التي تتعهد فيها
األكثرية واألقلية ببساطة أن تترصفا بشكل معتدل((( .وكان معنى اقرتاح بريي أن تكون األكثرية الربوتستانتية،
سدة السلطة عىل الدوام ،وأن تؤدي األقلية الكاثوليكية عىل الدوام دور
إنام املعتدلة ،يف إيرلندا الشاملية يف ّ
يقدمه بريي لنموذج تقاسم السلطة عىل حالة جملس احلكم العراقي الستلزم
املعارضة «املوالية» .ولو ُط ِّبق ما ّ
جملسا مؤل ًفا بشكل رئيس أو حرصي من أعضاء معتدلني من األكثرية الشيعية ،يف حني يأخذ الس ّنة
البديل ً
واألكراد املستبعدون موقع املعارضة .وهذا ّ
حل بدائي للتوترات اإلثنية والتطرف ،ومن السذاجة أن نتوقع من
األقليات املحكومة بالبقاء يف املعارضة عىل نحو دائم أن تظل موالية ومعتدلة وداعمة .ولذلك ،فإن اقرتاح بريي
عمليا -أن يكون بديلاً من تقاسم السلطة.
ال يمكنه -ومل يمكنه
ً
املقاربة األخرى الوحيدة التي حظيت باهتامم كبري هي اقرتاح دونالد .ل .هوروفيتز وضع آليات انتخابية
(خصوصا استخدام «االقرتاع التفضييل» ( alternative voteأو  (instant runoffالذي من شأنه
متنوعة
ً
يشجع انتخاب ممثلني معتدلني((( .وهذا يشبه اقرتاح بريي يف كونه هيدف إىل متثيل املعتدلني بدلاً من
أن ّ
حيث هبا عىل
التمثيل الواسع يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،ما عدا أن هوروفيتز حياول وضع طريقة ّ

ت عىل هذا االنتقاد بإسهاب يف غري مكان .انظر خاص ًةArend Lijphart: “The Wave of Power Sharing Democracy,” in: :
 4لقد َر َد ْد ُ
Andrew Reynolds, ed., The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy,
Oxford Studies in Democratization (Oxford, UK; New York: Oxford University Press, 2002), pp. 40–47, and PowerSharing in South Africa, pp. 83–117.
5 Brian Barry, “The Consociational Model and Its Dangers,” European Journal of Political Research, vol. 3, no. 4
(December 1975), p. 406.
6 Donald L. Horowitz: A Democratic South Africa?: Constitutional Engineering in a Divided Society, Perspectives on
Southern Africa; 46 (Berkeley: University of California Press, 1991), pp. 188-203, and “Electoral Systems: A Primer for
Decision Makers,” Journal of Democracy, vol. 14, no. 4 (October 2003), pp. 122–123.

يف األنظمة التي تتبع قواعد االقرتاع التفضييلُ ،يط َلب من املقرتعني أن يرتبوا مرشحيهم .فإذا نال مرشح معينّ أغلبية التفضيالت األوىل
املطلقةُ ،ي ْن َت َخب ،وإذا مل َي َنل فإن املرشحني الذين نالوا أدنى األصوات خيرجون من العملية االنتخابية ،ويعاد توزيع األصوات التي نالوها
تبعا للتفضيالت الثانية .وتستمر هذه العملية إىل أن ينال أحد املرشحني أغلبية األصوات.
ً
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االعتدال الذي يكتفي بريي بأن يأمل بقيامه .ولو ُط ِّبق نموذج هوروفيتز عىل جملس احلكم العراقي ألسفر
ذلك عن هيئة مؤلفة بصورة أساسية من أبناء األغلبية الشيعية ،مع تدبري احتياطي مفاده اختيار معظم هؤالء
نتخيل أن ّ
تظل هاتان األقليتان
املمثلني من املؤيدين ملصالح األقليتني الس ّنية والكردية .ويصعب ،بالطبع ،أن ّ
راضيتني عىل املدى الطويل هبذا النوع من التمثيل الشيعي املعتدل ،بدلاً من ممثّلني من أبناء مجاعتيهام .كام
نتخيل أن يوافق األعضاء األكراد والس ّنة يف اجلمعية التأسيسية ذات التمثيل األوسع
يصعب بالدرجة ذاهتا أن ّ
يقر مثل هذا النظام.
عىل أي دستور ّ

يقدمه هوروفيتز نقاط ضعف أخرى كثرية ،ال أجد رضورة لتحليلها
يعاين اقرتاح االقرتاع التفضييل الذي ّ
بأي دعم من اخلرباء األكاديميني أو ك ّتاب
يف هذه الورقة((( .والنقطة الرئيسة املهمة هنا هي أنه مل يكد حيظى ّ
إثنيا هو ذاك الذي جرى
الدساتري .وتطبيقه العميل الوحيد ،واجلزئي ،يف االنتخابات الترشيعية يف جمتمع منقسم ً
يف النظام الدستوري القصري األمد وذي املصري البائس يف فيجي ،حيث قامت حماولة للجمع بني االقرتاع
وتم تب ّني ذلك سنة  1999لينهار سنة  .((( 2000ومع كل االحرتام الواجب للطابع
التفضييل وتقاسم السلطةّ ،
األصيل الذي ت ّتسم به أفكار هوروفيتز وللحامسة التي دافع هبا عنها ،فإن حججه ال يبدو أنهّ ا استثارت ذلك
القدر الكبري من املوافقة أو املحاكاة(((.

ثمة َم َقاس واحد يناسب الجميع»؟
«هل ّ
باختصار ،ثبت أن تقاسم السلطة هو النموذج الديمقراطي الوحيد الذي يبدو أنه حيظى بأكرب فرصة لتب ّنيه يف
املجتمعات املنقسمة ،والذي جيعل ،بدوره ،من غري املفيد الطلب من ك ّتاب الدساتري أن ّ
يفكروا يف بدائل عنه.
واحلال ،أن ثمة ما يكفي ويزيد من اخللط واالرتباك املحتملني يالزم اعتبار كثري من البدائل املتعددة من ضمن
فج لـ « َم َقاس واحد
نموذج تقاسم السلطة .وخال ًفا لزعم هوروفيتز أن ديمقراطية تقاسم السلطة هي نموذج ّ
يناسب اجلميع»( ،((1فإن أنظمة تقاسم السلطة التي جرى تب ّنيها قبل العام ( 1960أرشنا إليها سابقًا) وكذلك
احلاالت األحدث عهدً ا (مثل بلجيكا ،البوسنة ،تشيكوسلوفاكيا ،إيرلندا الشاملية ،وجنوب أفريقيا) ،تبدي
تنوعا هائلاً  .وعىل سبيل املثال ،حتقق التمثيل الواسع يف السلطة التنفيذية من خالل رشط دستوري يقيض بأن
ً
تتألف هذه السلطة من عدد متسا ٍو من اجلامعتني اإلثنيتني اللغويتني الرئيستني (كام يف بلجيكا)؛ أو بمنح مجيع
مفصلاً يفArend Lijphart: “The Alternative Vote: A Realistic Alternative for South Africa?,” Politikon, :
 7جيد القارئ نقدً ا ّ
vol. 18, no. 2 (June 1991), pp. 9–101, and “Multiethnic Democracy,” in: Seymour Martin Lipset, ed., The Encyclopedia of
Democracy, 4 vols. (Washington, DC: Congressional Quarterly, 1995), pp. 863–864.

 8جرى استخدام االقرتاع التفضييل ً
أيضا يف االنتخابات الرئاسية لسنتي  1982و 1988يف رسي النكا ويف االنتخابات الرئاسية لعام
حبذه هورفيتز (ويتطلب الفوز فيه تعددية
ا
مشاهب
ا
م
نظا
الرئاسية
انتخاباهتا
يف
نيجرييا
استخدمت
 2000يف مجهورية رصب البوسنة .ولقد
ً
ً
ّ
مضا ًفا إليها  25يف املئة عىل األقل من األصوات يف ثلثي الواليات عىل األقل) .واإلرشادان الثالث والسادس اللذان أعرض هلام يف هذه
املقالة ينصحان بنظام برملاين من دون رئيس َ
شعبيا ،أي من دون انتخابات رئاسية عىل اإلطالق.
منتخب
ً
 9يدافع بنيامني رييل عن هورفيتز ،غري أن ذلك ال يتم من دون تعديالت كبرية؛ وعىل سبيل املثال ،فإن رييل يعارض دفاع هورفيتز عن
االقرتاع التفضييل يف حالة جنوب أفريقيا .انظرBenjamin Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for :
Conflict Management, Theories of Institutional Design (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2001).
ويدافع أندرياس فيمر عن االقرتاع البديل يف العراق ،يفAndreas Wimmer, “Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq,” :
Survival, vol. 45, no. 4 (Winter 2003–2004), pp. 111–134.
10 Donald L. Horowitz, “Constitutional Design and the Problem of Adoption: Proposals Versus Processes,” in:
Reynolds, ed., p. 25.
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احلق يف التمثّل يف جملس الوزراء (كام يف جنوب
األحزاب التي تتخطى نسبة  5يف املئة من املقاعد الترشيعية ّ
أفريقيا)1999-1994 ،؛ أو بالتمثيل املتساوي للحزبني الرئيسني يف جملس الوزراء ،مع التناوب بني هذين
احلزبني يف الرئاسة (كولومبيا ،)1964-1958 ،أو بالتخصيص الدائم ملوقع الرئاسة إلحدى الطوائف وملوقع
رئاسة الوزراء لطائفة أخرى (لبنان).

مجيعا بالقدر ذاته ،وال تعمل بالنجاعة ذاهتا يف الواقع العميل ،ذلك أن
غري أن هذه اخليارات ليست مواتية ً
املصممة إلنتاج التمثيل الواسع الذي ّ
يشكل
النجاح النسبي لنظام تقاسم السلطة مرشوط باآلليات النوعية
َّ
لباب هذا النظام .واحلال أن اإلخفاقات الكربى التي ُمنيت هبا أنظمة تقاسم السلطة ،كام حصل يف قربص سنة
ُعزى إىل افتقاد تقاسم السلطة الكايف بل إىل اختيار ك ّتاب الدساتري قواعد
 1963ولبنان سنة  ،1975ينبغي ألاّ ت َ
ومؤسسات ليست ُمرضية.

تلقي هذه اإلخفاقات الضوء عىل األسلوب الذي يمكن للخرباء األكاديميني من خالله مساعدة ك ّتاب
ختص قواعد تقاسم السلطة ومؤسساته .هبذا املعنى ،ينبغي أن تعمل هتمة
الدساتري ،وذلك عرب إبداء نصائح ّ
«املقاس الواحد الذي يناسب اجلميع» التي يلقيها هوروفيتز ،كمح ِّفز ملحاولة توصيف الشكل األمثل لتقاسم
تبعا للسامت اخلاصة بالبلد موضع االعتبار ،فإنه ليس
السلطة .ومع أنه ينبغي تب ّني نموذج تقاسم السلطة ً
صحيحا أنَّ َّ
كل يشء يعتمد عىل هذه السامت الفردية .وسوف أعرض يف املقاطع التالية لتسعة من جماالت
ً
ّ
ّ
نموذجا لتقاسم السلطة من «مقاس
ل
يشك
ما
وهو
منها،
جمال
كل
يف
نصائحي
م
وأقد
الدستوري،
االختيار
ّ
ً
واحد» يتيح األنسب ملعظم املجتمعات املنقسمة ،برصف النظر عن ظروفها وخصائصها الفردية.

 النظام االنتخايب الترشيعي :االختيار األكثر أمهية الذي يواجه ك ّتاب الدساتري هو اختيار النظام االنتخايبالترشيعي ،ويقع يف ثالثة أصناف واسعة ،هي التمثيل النسبي ( ،)proportional representationوأنظمة
األغلبية ( ،)majoritarian systemsواألنظمة الوسيطة ( .)intermediate systemsوبالنسبة إىل املجتمعات
املنقسمة ،فإن ضامن انتخاب سلطة ترشيعية ذات صفة متثيلية واسعة ينبغي أن يكون ذا أمهية حاسمة ،وال ريب
يف أن التمثيل النسبي هو الطريقة األمثل للقيام بذلك.
ّأما بالنسبة إىل فئة أنظمة األغلبية ،فيمكن إثبات أن اقرتاح هوروفيتز بشأن االقرتاع التفضييل هو اقرتاح جيد،
أوافق عىل كونه أفضل من ٍّ
كل من طريقة األغلبية النسبية ( )plurality methodوطريقة األغلبية عىل دورتني
(((1
ضد أنظمة األغلبية يف املجتمعات املنقسمة.
( . )two-ballot majority runoffومع ذلك ،ثمة إمجاع أكاديمي ّ
ويرشح ذلك الري دياموند:
املؤسيس ...هو أن أنظمة األغلبية ال
إن التعميم األكثر استدامة بني التعميامت املتعلقة بالتخطيط
ّ
تصلح للبلدان ذات االنقسامات العميقة اإلثنية أو اإلقليمية أو الدينية ،أو سواها من االنقسامات
االنفعالية واالستقطابية .وحيثام تكون اجلامعات املنقسمة ذات حدود واضحة ،واهلويات اجلامعية
(والشكوك والقالقل بني اجلامعات) حمسوسة عىل نحو عميق ،وجب أن تتمثّل الرضورة املهيمنة
أي مجاعة من اجلامعات املهمة عن السلطة دونام متييز(.((1
يف تفادي إقصاء ّ

 11بخالف طريقة األكثرية النسبية ،يضمن االقرتاع التفضييل انتخاب املرشح الفائز بأكثرية املقرتعني ،ويكون ذلك عىل ٍ
نحو أدق ّمما
نجده يف طريقة االنتخاب باألكثرية ،ومن دون حاجة إىل جولتني من االقرتاع.

12 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999),
p. 104.
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فرعيا إىل أنظمة شبه نسبية ) ،(semi-proportional Systemsوأنظمة
ّأما األنظمة الوسيطة ،فيمكن تقسيمها
ً
وأخريا أنظمة أكثرية توفّر متثيلاً مضمونًا ألقليات معينة (majoritarian
«خمتلطة» (،)“mixed” systems
ً
) .systems that offer guaranteed representation to particular minoritiesوربام يكون بمقدور األنظمة
شبه النسبية  -كاالقرتاع الرتاكمي واملحدود ( )cumulative and limited voteالذي اس ُتخدم يف البداية عىل
مستوى الوالية واملستويات املحلية يف الواليات املتحدة ،واالقرتاع املفرد غري القابل للتجيري أو التحويل (the
) single nontransferable voteالذي استخدم يف اليابان حتى سنة  -((1( 1993أن تنتج متثيلاً لألقليات ،لكن
هذا التمثيل لن يكون دقيقًا الب ّتة وال منسجماً كام هي احلال يف التمثيل النسبي .وخال ًفا هلذه األنظمة شبه النسبية
النادرة ،أصبحت األنظمة املختلطة واسعة االنتشار منذ أوائل التسعينيات( .((1ويف بعض األنظمة املختلطة
(كالنظامني األملاين والنيوزيلندي) يطغى عنرص التمثيل النسبي عىل عنرص األغلبية النسبية ،ولذلك ينبغي ألاّ
تعويضيا ،أو بمقدار
تُعترب هذه األنظمة خمتلطة بل أنظمة متثيل نسبي .وبمقدار ما ال يكون عنرص التمثيل النسبي
ً
تعويضيا عىل نحو جزئي فقط (كام يف اليابان وهنغاريا وإيطاليا) ،فإن النتائج ستكون بالرضورة ّ
أقل من
ما يكون
ً
نسبية تامة ،وسيكون متثيل األقلية ّ
معينة
أقل دقّة وضامنًاّ .أما مجع األغلبية النسبية إىل التمثيل املضمون ألقليات ّ
أي اجلامعات ستكون ذات
قرارا حمتملاً مؤذ ًيا
ومثريا للحسد حول ّ
(كام يف اهلند ولبنان) ،فيستتبع بالرضورة ً
ً
متثيل مضمون وأيهّ ا لن تمُ ثَّل .وعىل عكس ذلك ،فإن اجلميل يف التمثيل النسبي ،إضافة إىل إنتاجه نسبي ًة ومتثيلاً
مجيعا – إثنية أو عرقية أو دينية أو حتى غري مذهبية– بأسلوب متسا ٍو
لألقليات ،هو أنه يتعامل مع اجلامعات ً
متحيز .فلامذا االنحراف عن التمثيل النسبي التام بأي حال من األحوال؟
متا ًما وغري
ّ

يتم حرص االختيار وصولاً إىل التمثيل النسبي حتى حيتاج ك ّتاب
 إرشادات ضمن نظام التمثيل النسبي :ما إن ّمتتد عىل
الدساتري إىل االستقرار عىل نمط حمدد ضمن ذلك النظام .فالتمثيل النسبي ال يزال فئة عريضة جدً اّ ،
طيف واسع من املمكنات والبدائل املعقدة .فكيف يمكن تضييق اخليارات مزيدً ا من التضييق؟ ما أنصح به هو
أن تُعطى أولوية قصوى النتقاء نظام متثيل نسبي يكون ً
بسيطا من حيث الفهم واإلجراء :وهذا معيار ذو أمهية
خاصة يف الديمقراطيات اجلديدة .وانطال ًقا من معيار البساطة ،يمكن التط ّلع إىل اشتقاق عدد من التمنيات:
درجة من النسبية عالية (دون أن تكون مثالية بالرضورة)؛ دوائر متعددة املتقاعد ( )Multimember Districtsال
تكون كبرية جدً ا ،لتج ّنب املسافات الشاسعة بني املقرتعني وممثليهم؛ نظام القائمة النسبية (List Proportional
تقدم األحزاب للمقرتعني قوائم املرشحني ،بدلاً من االقرتاع املفرد القابل للتحويل
) ، Representationحيث ّ
تقريبا ،حيث
نادرا ما ُيستخدم ،ويكون فيه عىل املقرتعني ترتيب املرشحني األفراد؛ قوائم مغلقة أو مغلقة
الذي ً
ً
خيتار املقرتعون بصورة أساسية أحزا ًبا بدلاً من مرشحني أفراد ضمن القائمة .واحلال أن نظام القائمة النسبية ذا
يشجع عىل قيام أحزاب سياسية قوية ومتامسكة واحلفاظ عليها.
القوائم املغلقة يمكن أن ّ

املطبق يف الدنامرك من بني النامذج الالفتة ضمن هذه اخلطوط العامة ،حيث توجد
ُي َع ُّد نظام القائمة النسبية َّ
كل واحدة منها ما معدله ثامنية ممثلني ينتمي ٌّ
 17دائرة ،تنتخب ّ
جزئيا .والدوائر
كل منهم إىل قائمة مفتوحة
ً

 13تستخدم هذه األنظمة الثالثة مجيعها نظام الدوائر االنتخابية املتعددة املقاعد ) .(Multimember Election Districtsويشبه نظام
االقرتاع الرتاكمي نظام األكثرية النسبية يف دائرة متعددة املقاعد الذي يكون فيه لكل مقرتع من األصوات بقدر املقاعد املتاحة لتلك
الدائرة ،غري أنه ،بخالف األكثرية النسبية ،يتاح للمقرتع أن يراكم اقرتاعه عىل واحد أو قلة من املرشحني فقط .ويف أنظمة االقرتاع
املحدود ،يكون لدى املقرتعني من األصوات أقل من عدد املقاعد املتاحة للدائرةّ .أما االقرتاع املفرد غري القابل للتجيري ،فهو حالة خاصة
من االقرتاع املحدود يخُ ْ َت َزل فيه عدد األصوات التي للمقرتع الواحد إىل صوت واحد.
14 Matthew Soberg Shugart and Martin P. Wattenberg, eds., Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?,
Comparative European Politics (Oxford, UK; New York: Oxford University Press, 2001).
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صغرية بام يكفي أن حتظى األحزاب األقلوية التي حتوز أكثر من  8يف املئة من األصوات بفرصة جيدة للفوز).(15
تعويضيا ()compensatory seats
وباإلضافة إىل  135ممثلاً ُينتخبون يف هذه الدوائر ،فإن هناك  40مقعدً ا
ً
عىل املستوى الوطني موزّ عة عىل أحزاب (حصلت عىل  2يف املئة من األصوات عىل املستوى الوطني) بطريقة
ً
إمجاال( .((1والنموذج الدنامركي مفيد جدً ا يف املجتمعات
هتدف إىل تعظيم التمثيل النسبي عىل املستوى الوطني
املنقسمة ،ألن املقاعد التعويضية التي ختص من يتجاوزوا عتبة  2يف املئة تعطي األقليات الصغرية غري املرتكّ زة
أحبذ فكرة تعظيم النسبية،
ً
معينة فرص ًة معقولة للتمثّل يف اهليئة الترشيعية الوطنية .ومع أنني ّ
جغرافيا يف منطقة ّ
حد ما من هدف إقامة نظام انتخايب بسيط وشفاف قدر اإلمكان .أضف إىل ذلك
فإن هذا النظام ينتقص إىل ّ
أن املقاعد التعويضية ليس هلا كبري معنى يف تلك املجتمعات املنقسمة التي مل تتطور فيها بعدُ أحزاب واسعة
االنتشار عىل مستوى وطني.
 حكم برملاين أم رئايس :القرار املهم التايل الذي يواجه ك ّتاب الدساتري هو ما إذا كان من الواجب إقامة شكلللحكم برملاين أم رئايس أم شبه رئايس .ويف البلدان ذات االنقسامات اإلثنية وغريها ،ينبغي أن يستند االختيار
إىل أساس اإلمكانية النسبية املتفاوتة التي تتمتع هبا هذه األنظمة املختلفة من حيث تقاسم السلطة التنفيذية.
وبام أن جملس الوزراء يف النظام الربملاين هو هيئة مجاعية لصناعة القرار – بعكس السلطة التنفيذية الرئاسية التي
مثاليا لتشكيل
يتخذ القرار فيها شخص واحد ويكون جملس الوزراء استشار ًيا -فإن النظام الربملاين يتيح
ً
وضعا ً
سلطة تنفيذية عىل قاعدة تقاسم السلطة الواسع .وتتمثّل الفائدة الثانية لألنظمة الربملانية يف عدم احلاجة إىل
انتخابات رئاسية ،هي بطبيعتها وبالرضورة انتخابات تقوم عىل نظام األغلبية .وكام يقول جوان لينز يف نقده
الشهري للحكم الرئايس« ،ربام كان املضمون األكثر أمهية بني مضامني النظام الرئايس هو أنه ُيدخل إىل السياسة
املحصلة(*) ذات قواعد متيل باجتاه نتيجة تتمثّل يف أن (ينال الفائز
عنرصا قو ًيا يتمثّل يف لعبة صفرية
الديمقراطية
ً
ّ
) (((1
ّ
تشجع السياسة املعتمدة عىل الشخص وحتجب سياسة
كل يشء »  .كام أن احلمالت االنتخابية الرئاسية ّ
ّ
وتشكل األحزاب يف الديمقراطية التمثيلية رابطة حيوية بني املقرتعني
األحزاب املتنافسة والربامج احلزبية.
شدد
واحلكومة ،وهي يف املجتمعات املنقسمة جوهرية وحاسمة يف التعبري عن مصالح اجلامعات الطائفية .وقد ّ
مؤخرا ،ومن جديد ،عىل هذه النقطة؛ إذ رأى أن «ال غنى» عن األحزاب السياسية يف
سيمور مارتن ليبست
ً
الديمقراطيات ،ويستحرض ترصيح إملر إريك شتشنايدر الشهري الذي فحواه أن «الديمقراطية احلديثة مستحيلة
من دون أحزاب»(.((1
الفعال و Mهي عدد املمثلني املنتخبني
الفعالة أو ّ
احلد األدنى ّ
 15يقوم هذا التقدير عىل املعادلة ) ، T=75%(M+1حيث  Tهي العتبة ّ
يف دائرة .وهي معادلة اقرتحها رين تاغيبريا ؛ انظرArend Lijphart, “Electoral Systems,” in: Lipset, ed., p. 417. :
معدل  8يف املئة من املمثلني ّ
املعدل ،حيث
لكل دائرة .لكن  9دوائر من جمموع  17دائرة كانت قريبة من هذا ّ
تنوع واسع حول ّ
وهنالك ّ
راوحت مقاعدها بني  6و 9مقاعدّ .أما قواعد القائمة املفتوحة ،فهي معقدة ،وما أراه هو أهنا جتعل القوائم مفتوحة جدً ا .وإضافة إىل
لكل منهام .وع َّ
الـ  175مقعدً ا املوصوفة هنا ،فإن جزيرة غرينالند وجزر فارو تنتخب اثنني من املمثلني ّ
يل أن أشري ً
أيضا إىل أن تزكيتي
ودينيا ،مع أن الدنامرك
ا
إثني
املنقسمة
للبلدان
النموذج الدنامركي تنطوي عىل َق ْدر ضئيل من املفارقة أو التناقض؛ فهو نظام مناسب جدً ا
ً
ً
جتانسا.
هي من أكثر بلدان العامل
ً
معينة ،كأن تربح مقعد دائرة واحدة عىل األقل.
مطالب
ت
لب
ما
إذا
التعويضية
املقاعد
من
املئة
يف
2
عتبة
حتت
األحزاب
 16قد تستفيد
ّ
ّ
* اللعبة الصفرية املحصلة ،zero-sum game ،هي املواقف التي يكون فيها ربح طرف عىل حساب خسارة الطرف اآلخر ،بحيث يكون
الباقي من طرح حساب خسارة أحدمها من حساب ربح اآلخر هو الصفر( .املرتجم)
17 Juan J. Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?,” in: Juan J. Linz and Arturo
Valenzuela, eds., The Failure of Presidential Democracy, 2 vols. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), p. 18.
18 Seymour Martin Lipset, “The Indispensability of Political Parties,” Journal of Democracy, vol. 11, no. 1 (January
2000), pp. 48-55, and Elmer Eric Schattschneider, Party Government (New York: Farrar and Rinehart, 1942), p. 1.
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شدد عليهام لينز ،ومها :األزمات املتكررة التي تنشب بني
ثمة مشكلتان إضافيتان يف النظام الرئايس ّ
مدة شغل هذا املنصب .ويأيت ترجيح
السلطتني التنفيذية والترشيعية ،وكذلك الصالبة التي ت ّتسم هبا ّ
نشوب األزمات من أن اًّ
كل من الرئيس والسلطة الترشيعية يستطيع ا ّدعاء الرشعية الديمقراطية بسبب
شعبيا ،لكن قد يكون انتامء الرئيس احلزيب خمتل ًفا عن انتامء أغلبية السلطة الترشيعية احلزيب ،وقد
انتخاهبام
ً
تكون أفضليات الطرفني متباعدة رغم االنتامء إىل احلزب نفسهّ .أما الصالبة التي تالزم النظام الرئايس،
فتنجم عن انتخاب الرؤساء مدة ثابتة يصعب إطالتها يف الغالب بسبب القيود املفروضة عىل ذلك ،كام
يصعب تقصريها حتى لو ثبت عدم أهلية الرئيس بسبب مرض ِ
خطر أو فضائح ّ
حتف به من كل جانب.
ويف املقابل ،فإن األنظمة الربملانية ال تعاين هذه املشكلة ،بام توفره من رشوط للتصويت بمنح الثقة ومن
انتخابات رسيعة وسهلة ،وغري ذلك.

ليست األنظمة شبه الرئاسية سوى النظام الرئايس ذاته وقد ُأ ْد ِخ َل عليه قدر ضئيل من التحسني .وعىل الرغم
من أهنا قد تشتمل عىل تقاسم واسع كبرية للسلطة بني الرئيس ورئيس الوزراء وجملس الوزراء ،فإن طبيعة
تتميز بمحصلتها الصفرية تبقى عىل حاهلا .بل إن األنظمة شبه الرئاسية ّ
متكن الرئيس
االنتخابات الرئاسية التي ّ
فعليا أقوى منه يف معظم األنظمة الرئاسية املحضة؛ ففي فرنسا ،أشهر مثال من أمثلة شبه الرئاسية،
من أن يكون ً
عاد ًة ما يامرس الرئيس سيطرة عىل السلطة .وكانت املرحلتان  1974-1962و 1986-1981قد دعيتا
باملرحلتني «الرئاسيتني املفرطتني»(ّ .((1أما مشكلة اجلمود ،فال يمكن أن تحُ َ ّل يف األنظمة شبه الرئاسية إلاّ
جزئيا،
ً
أساسا إذا ما فقد الرئيس دعم حزبه أو
أساسا إىل نموذج برملاين
التحول من نموذج رئايس
بتمكني النظام من
ً
ً
ّ
غالبا ما دافع اإلصالحيون
حتالفه احلاكم يف املجلس الترشيعي .ويف الديمقراطيات الرئاسية األمريكية الالتينيةً ،
الدستوريون عن حكم شبه رئايس بدلاً من احلكم الربملاين ،لكن ذلك مل يكن إلاّ ألسباب تتعلق بالظروف
كثريا يف بلدان ذات تقاليد رئاسية راسخة .ومع
ومدى مالءمتها ،حيث يبدو التحول إىل الربملانية خطوة واسعة ً
ُؤخذ يف احلسبان يف املفاوضات الدستورية ،فإنه ينبغي ان يكون احلكم
أن مثل هذه القيود الرتاثية والعاطفية ت َ
الربملاين مرشد ك ّتاب الدساتري يف املجتمعات املنقسمة.
ثمة إمجاع كبري بني الباحثني عىل استحسان احلكم الربملاين .ويف األدبيات الكثرية املتعلقة هبذا املوضوع،
ّ
لاّ
ّ
املؤيد للربملانية .وعىل سبيل املثال ،الحظوا،
نسبيا إ يف أجزاء من هذا اإلمجاع ّ
مل يشكك النقّاد القليلون ً
باإلشارة إىل مثال النظام الرئايس يف الواليات املتحدة األمريكية ،أن مشكلة األزمات مل تكن باخلطورة التي
صحة االهتامات األخرى التي ُو َّجهت إىل
زعمها لينز وآخرون ،من دون أن يعني ذلك ،بالطبع ،إنكار ّ
احلكم الرئايس(.((2
19 John T. S. Keeler and Martin A. Schain, “Institutions, Political Poker, and Regime Evolution in France,” in: Kurt
von Mettenheim, ed., Presidential Institutions and Democratic Politics: Comparing Regional and National Contexts
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997), pp. 95-97.

حيبذ هوروفيتز انتخاب الرئيس من خالل االقرتاع التفضييل أو أي طريقة مشاهبة من طرق جتميع األصوات ،غري أن رئيسه ال خيتلف من
ّ
النواحي األخرى عن الرؤساء يف األنظمة الرئاسية املحضة؛ انظرHorowitz, A Democratic South Africa?, pp. 205-214. :
 20اقرتح الباحثون ً
للحد من مشكلة األزمة الرئاسية -الترشيعية ،مثلاً من خالل إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف
أيضا طر ًقا
ّ
وقت واحد ،وانتخاب الرئيس باألغلبية النسبية بدلاً من األغلبية املعتادة .مثل هذه اإلجراءات قد ختفف املشكلة بالفعل إىل حدٍّ ما ،لكنها
ال حت ّلها متا ًما .انظرMatthew Soberg Shugart and John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and :
Electoral Dynamics (Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1992), and Mark P. Jones, Electoral
Laws and the Survival of Presidential Democracies (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995).
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تسهل جمالس الوزراء التي تتخذ القرارات بصورة مجاعية يف األنظمة الربملانية
 تقاسم السلطة التنفيذيةّ :وتعد بلجيكا
بحد ذاهتا إضفاء الطابع املؤسسايت عىل هذا التقاسم.
ّ
تقاسم السلطة التنفيذية ،لكنها ال تضمن ّ
ينص الدستور عىل أنه ينبغي
وجنوب أفريقيا مثالني عىل الطريقتني األساسيتني يف قيام ذلك .ففي بلجيكاّ ،
أن يتألف جملس الوزراء من أعضاء يتكلمون األملانية وأعضاء يتكلمون الفرنسية بالتساوي .وتتمثّل مساوئ
هذه املقاربة يف أهنا ّ
حيق هلا أن تتقاسم السلطة ،وبذلك نكون أمام تلك اخليارات
تتطلب حتديد اجلامعات التي ّ
حمددة بعينهاّ .أما يف جنوب أفريقيا ،فقد كان
التمييزية
املتأصلة يف النظام االنتخايب الذي يضمن متثيل أقليات ّ
ّ
هناك قدر كبري من اخلالف والنقاش بشأن التصنيفات العرقية واإلثنية ،وأن من غري املمكن استخدامها كأساس
لتسوية تقاسم السلطة التنفيذية يف الدستور االنتقايل سنة  .1994وبدلاً من ذلكُ ،أقيم تقاسم السلطة عىل
كل حزب حيوز ما ال ّ
أساس األحزاب السياسية :حيث ُمنِ َح ّ
احلق يف أن
يقل عن  5يف املئة من مقاعد الربملان ّ
تقدمه جنوب أفريقيا
إثنيا أم مل يكن( .((2و ُيع َتبرَ احلل الذي ّ
يشارك يف جملس الوزراء عىل أساس نسبي ،أكان حز ًبا ً
أوضاعا مشاهبة .لكن حني ال يكون هنالك خالفات جوهرية حول
نموذجا جذا ًبا للبلدان األخرى التي تعيش
ً
ً
حيق هلا تقاسم جملس الوزراء ،تبقى للمثال البلجيكي ميزتان اثنتان :أوالمها هي
حتديد اجلامعات اإلثنية التي ّ
وتاليا من دون
أن هذا املثال يسمح بتقاسم السلطة من دون إقامة حلف كبري مؤ َّلف من مجيع األحزاب املهمةً ،
قدرا ضئيلاً من االنحراف عن تقاسم السلطة
املهمة يف الربملان .وثانيتهام هي أنه يتيح ً
زوال املعارضة احلزبية ّ
النسبي بإعطائه اجلامعات الصغرية بعض التمثيل الزائد ،األمر الذي قد يكون مرغو ًبا فيه يف بلدان تواجه فيها
أغلبية إثنية مجاعة أو أكثر من األقليات اإلثنية.

 استقرار جملس الوزراء :قد ت ُِقلق ك ّتاب الدساتري واحدة من املشكالت املحتملة يف األنظمة الربملانية،
أال وهي حقيقة أن جمالس الوزراء تعتمد عىل دعم األغلبية يف الربملان ويمكن عزهلا بالتصويت الربملاين
تاليا .لكن
عىل سحب الثقة ،وهو ما يؤدي إىل عدم استقرار جمالس الوزراء هذه ،وإىل عدم استقرار النظام ً
ينبغي ألاّ أن نبالغ يف وزن هذه املشكلة؛ فاألغلبية الساحقة من الديمقراطيات املستقرة لدهيا أشكال حكم
برملانية ال رئاسية أو شبه رئاسية( .((2وعالوة عىل ذلك ،فإن من املمكن تعزيز وضع جمالس الوزراء إزاء
املجالس الترشيعية عن طريق رشوط دستورية توضع هلذا الغرض .وأحد هذه الرشوط هو تقنني التصويت
عىل سحب الثقة الذي جرى تب ّنيه يف دستور العام  1949يف أملانيا الغربية ،وهو ينص عىل أنه ال يمكن
للربملان عزل رئيس الوزراء (املستشار) إلاّ إذا ان ُت ِخ َب رئيس وزراء جديد يف الوقت ذاته .ومثل هذا اإلجراء
يزيل خطر الفراغ الوزاري الذي يمكن أن تؤدي إليه أغلبية ترشيعية «سلبية» عاجزة عن تشكيل وزارة
ً
رشوطا مماثلة تق ّنن التصويت عىل سحب الثقةّ .أما مثالب
بديلة .وكانت إسبانيا وبابوا نيو غينيا قد تب ّنتا
هذا التقنني ،فتتمثّل يف أنه قد خيلق سلطة تنفيذية يصعب عىل الربملان عزهلا لكنها ال حتوز أغلبية برملانية
تكفي لتمرير برناجمها يف املجلس الترشيعي ،وهذا يشبه تلك األزمة التي اب ُت ِل َيت هبا األنظمة الرئاسية .ومن
احللول ا ُملقْترَ ََحة هلذه املشكلة ا ُمل ْح َت َملة ما اشتمل عليه دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة عام  1958يف
يتم
هيئة اشرتاط يعطي جملس الوزراء ّ
احلق يف أن يطرح اقرتاحاته أو مشاريعه عىل الثقة يف الربملان ،حيث ّ
 21وفّر اتفاق اجلمعة العظيمة سنة  1998تقاسماً للسلطة التنفيذية مماثلاً هلذ التقاسم يف إيرلندا الشاملية.
عرفتها بأهنا بلدان ظ ّلت ديمقراطية من سنة  1977حتى سنة 1996
 22يف دراستي املقارنة لديمقراطيات العامل املستقرة ،والتي ّ
(وتعداد سكاهنا يزيد عىل  ،)250.000وجدت أن  30من جمموع  36من هذه الديمقراطيات املستقرة هي أنظمة برملانية .انظرArend :
Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven: Yale
University Press, 1999).
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تصوت أغلبية املجلس الترشيعي املطلقة عىل عزل جملس الوزراء .وما
تب ّني هذه االقرتاحات بصورة آلية ما مل ّ
من دستور إىل اآلن حاول أن جيمع بني القواعد األملانية والفرنسية ،مع أن مثل هذا اجلمع يمكن بال ّ
شك أن
يوفّر محاية شديدة ملجالس الوزراء وفعاليتها الترشيعية ،من دون جتريد األغلبية الربملانية من حقّها األساس
يف عزل جملس الوزراء وإحالل جملس جديد حم ّله حيوز ثقة أكرب يف الربملان.
رئيسا للحكومة وحسب ،يف حني
 اختيار رأس الدولة :عاد ًة ما يكون رئيس الوزراء يف األنظمة الربملانية ًيشغل منصب رأس الدولة ملك دستوري أو رئيس رش ّ
يف .وبافرتاض عدم توافر امللك ،فإن عىل ك ّتاب الدساتري
يقرروا كيف سيجري اختيار الرئيس .ونصيحتي يف هذا املجال ذات شقني :التأكّ د من أن الرئاسة سوف
أن ّ
أساسا مع سلطة سياسية حمدودة جدً ا ،وعدم انتخاب الرئيس عن طريق االقرتاع الشعبي.
رشفيا
منصبا
تكون
ً
ً
ً
احلد األدنى
فمثل هذه االنتخابات الشعبية تعطي رشعية ديمقراطية ،ويمكن هلا ،إذ تتضافر مع سلطات تتجاوز ّ
حيولون النظام الربملاين إىل نظام
مذكورة يف الدستور ،أن تغري الرؤساء بأن يغدوا رشكاء سياسيني فاعلني ،وربام ّ
شبه رئايس .والبديل األفضل هو انتخاب الرئيس من ِق َبل الربملان.
ومن النامذج التي تتمتع بجاذبية خاصة ذلك التعديل الدستوري الذي جرى اقرتاحه كجزء من تغيري النظام
نص عىل أن جيري تعيني الرئيس من خالل تسميته املشرتكة
الربملاين األسرتايل من ملكية إىل مجهورية ،وقد ّ
ملجليس الربملان.
بني رئيس الوزراء وزعيم املعارضة ،وتثبيت أغلبية الثلثني هذه التسمية يف جلسة مشرتكة
ّ
سياسيا (لكن املقرتعني
حزبيا وليس
والفكرة التي تقف خلف قاعدة الثلثني هي تشجيع اختيار رئيس ليس
ً
ً
فضلت
األسرتاليني أحبطوا هذا االقرتاح يف استفتاء سنة  ،1999وذلك
أساسا ألن أغلبية مؤيدة للجمهوريني ّ
ً
ّ
واحلل األفضل ،يف رأيي ،هو نظام جنوب أفريقيا
بقوة – وبعيدً ا عن احلكمة– االنتخاب الشعبي للرئيس).
الذي يقيض بغياب رأس الدولة املستقل غيا ًبا تا ًما :فالرئيس هناك هو رئيس للوزراء يف حقيقة األمر ،خاضع
لثقة الربملان ،ويعمل يف الوقت ذاته كرأس للدولة.

معينة ،ال
 الفيدرالية والالمركزية :يف املجتمعات املنقسمة التي تشتمل عىل مجاعات مرتكّ زة يف مناطق جغرافية ّشك أن شكلاً من النظام الفيدرايل ّ
ّ
يشكل سبيلاً ممتازً ا لتوفري استقالل هذه اجلامعات .ونصيحتي املحددة تتع ّلق
غالبا ما
باملجلس الترشيعي الثاين (الفيدرايل) الذي عاد ًة ما ُيشْ ترَ َط وجوده يف األنظمة الفيدرالية .وهذا املجلس ً
يتم ّتع بقوة سياسية إذ ُيف َْرط يف متثيل وحدات من االحتاد الفيدرايل قليلة ّ
السكان (انظر ،عىل سبيل املثال ،جملس
الشيوخ األمريكي ،الذي يعطي وايومينغ مقعدين بالغي الصغر ومثلهام لكاليفورنيا العمالقة) .ويف األنظمة
الربملانية ،ليس وجود جملسني ترشيعيني بسلطتني متكافئتني ،أو متكافئتني إىل حدٍّ بعيد ،بالرتتيب الناجع أو
عسريا ،وهو ما ّبينته األزمة الدستورية األسرتالية
أمرا
ً
العميل؛ إذ جيعل تشكيل جمالس وزراء حتوز ثقة املجلسني ً
سنة  ،1975حني رفض جملس الشيوخ الذي تسيطر عليه املعارضة أن يوافق عىل امليزانية ،يف حماولة لفرض
استقالة جملس الوزراء ،مع أن هذا األخري كان ال يزال يتلقى ذلك الدعم الثابت من جملس النواب .وعالو ًة عىل
ذلك ،فإن درجة كبرية من فرط متثيل الوحدات الصغرية يف املجلس الفيدرايل تنتهك املبدأ الديمقراطي القائل:
«شخص واحد ،صوت واحد» .وهبذا الصدد ،فإن النموذجني الفيدراليني األملاين واهلندي مها أكثر جاذبية من
النموذج األمريكي ،أو السويرسي ،أو األسرتايل.
ٍ
املكونة (والياته أو مقاطعاته)
و ّمما ُينصح به ،بوجه عام ،أن يكون االحتاد الفيدرايل المركز ًيا وأن تكون وحداته ِّ
نسبيا ،وتفادي سيطرة الواليات
نسبيا ،وذلك لزيادة احتامل أن تكون كل وحدة من وحداته متجانسة ً
صغرية ً
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الكبرية عىل املستوى الفيدرايل .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن هنالك حاجة إىل اختاذ عدد كبري جدً ا من القرارات
أي نصيحة
املتع ّلقة بتفاصيل ختتلف من بلد إىل بلد (مثل التحديد الدقيق حلدود كل والية) .وليس لدى اخلرباء ّ
واضحة يقدموهنا بشأن مقدار الالمركزية املرغوب فيها ضمن االحتاد الفيدرايل ،كام أنه ليس هنالك إمجاع بني
هؤالء اخلرباء عىل ما إذا كان النموذج األجدر باملحاكاة والتقليد هو النموذج األمريكي ،أم الكندي ،أم اهلندي،
أم األسرتايل ،أم األملاين ،أم السويرسي ،أم النمساوي.

 االستقالل الذايت غري املحدود بمنطقة :يف املجتمعات املنقسمة ،حيث ال ترتكّ ز اجلامعات يف مناطق جغرافيةمعينة ،يمكن ترتيب استقالل هذه اجلامعات عىل أساس غري حمدود بمنطقة .وعىل سبيل املثال ،يف حال وجود
ّ
ترص اجلامعات الدينية املختلفة عىل فرض سيطرهتا عىل مدارسها اخلاصة.
ما
ا
غالب
ة،
مهم
دينية
انقسامات
ّ
ّ
ً
واحلل الذي أبان عن فعاليته يف ّ
ّ
كل من اهلند وبلجيكا وهولندا يتمثّل يف توفري االستقالل التعليمي عرب
تقديم الدولة دعماً
يتم فيها تلبية املعايري التعليمية
ً
ماليا متكاف ًئا إىل مجيع املدارس ،العامة واخلاصة ،ما دام ّ
ضد مبدأ الفصل بني الدِّ ين والدولة ،فإنه يتيح للدولة أن تكون حيادية متا ًما
األساسية .ومع أن هذا جيري ّ
يف قضايا التعليم.
 تقاسم السلطة أبعد من جملس الوزراء والربملان :يف املجتمعات املنقسمة ،حيظى متثيل اجلامعات بأمهيةأساسية ال يف جمالس الوزراء والربملانات فحسب ،بل ً
أيضا يف اخلدمة املدنية والقضاء والرشطة واجليش.
ويمكن حتقيق هذا اهلدف بتحديد حصص إثنية أو دينية ،غري أنه ليس من الرضوري أن يكون هذا التحديد
الدقة ،فإن القاعدة
حتديدً ا صار ًما .وبدلاً من القول إن مجاعة حمددة ينبغي أن يبلغ متثيلها  20يف املئة عىل وجه ّ
غالبا ما
األشد مرونة هي حتديد جمال يرتاوح بني  15و 20يف املئة .غري أنني
ّ
ُ
وجدت أن مثل هذه احلصص ً
تكون غري رضورية؛ فيكفي أن يكون هناك رشط دستوري واضح يشري إىل اهلدف العام املتمثّل يف التمثيل
ينص الدستور
الواسع ،واالتكال يف حتقيق هذه الغاية عىل تقاسم السلطة يف جملس الوزراء ويف الربملان الذي ّ
عىل ما فيه من متثيل نسبي.

قضايا أخرى
يف ما يتع ّلق بكثري من القضايا األخرى التي يمكن أن تثري اخلالف والنزاع ،فإن نصيحتي تبدأ من نامذج شكلية
نجدها يف ديمقراطيات العامل الراسخة ،مثل أغلبية الثلثني املطلوبة لتعديل الدستور (مع عتبة ربام تكون أعىل
تقريبا اجلذر التكعيبي حلجم
لتعديل حقوق األقلية واستقالهلا) ،وحجم املجلس الترشيعي األدنى الذي هو
ً
سكان البلد(( ((2األمر الذي يعني أن بلدً ا تعداد سكانه  25مليونًا ،مثل العراق« ،ينبغي» أن يكون لديه جملس
ومدة الدورة الترشيعية التي تبلغ أربعة أعوام.
نائبا)ّ ،
ترشيعي أدنى يبلغ حوايل ً 140

ومع أن االستفتاء الذي يوافق عىل مسودة جديدة لدستور يمكن أن يضفي عىل هذا الدستور رشعية ديمقراطية
حتد من عدد االستفتاءات .وأحد األشكال األساسية لالستفتاء
رضورية ،فإنني أنصح بوجود مادة دستورية ّ
وحق فرض االقرتاع
هو ذاك الشكل الذي يقتيض حق إضافة ترشيعات إىل الدستور وتعديله بمبادرة شعبية،
ّ
العام املبارش عىل مثل هذه االقرتاحات .غري أن ذلك قد يكون أداة أكثروية ّ
ضد األقليات .ومن
فظة تُستخدم ّ

 23اكتشف هذا النموذج رين تاغيبريا؛ انظرRein Taagepera, “The Size of National Assemblies,” Social Science Research, :
vol. 1, no. 4 (December 1972), pp. 385 – 401.
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لتحدي قانون مررته أكثرية
جهة أخرى ،بينّ املثال السويرسي أن استفتا ًء تدعو إليه أقلية صغرية من املقرتعني
ّ
النواب املنتخبني قد يكون له أثر إجيايب يف تعزيز تقاسم السلطة .وحتى لو فشلت هذه املحاولة ،فإهنا جترب
األكثرية عىل دفع ثمن محلتها يف هذا االستفتاء؛ وبذلك تكون الدعوة املحتملة التي يمكن أن تطلقها أقلية
إلجراء استفتاء بمنزلة حتذير شديد لألكثرية لكي هتتم بآراء األقلية .غري أن نصيحتي هي االحرتاس األقىص
حيال االستفتاءات ،وحقيقة أن االستفتاءات املتكررة ال حتصل إلاّ يف ثالث من الديمقراطيات – هي الواليات
املتحدة وسويرسا وإيطاليا ،خاص ًة بعد سنة  –1980إنام تؤكّ د هذه النصيحة.

وعىل ك ّتاب الدساتري أن يقدموا حلولاً لكثري من القضايا األخرى التي مل ُأشرِ ْ إليها ،وال أملك بصددها نصائح
حمددة .ومن ذلك ،مثلاً  ،محاية احلقوق املدنية ،وما إذا كان من الواجب إقامة حمكمة دستورية خاصة ،وكيفية
َّ
جعل املحكمة الدستورية أو املحكمة العليا ذلك احلامي القوي للدستور واحلقوق املدنية من دون أن تتحول
التدخل والتط ّفل .وبينام يواجه ك ّتاب الدساتري هذه املهمة الصعبة واملبدِّ دة للوقت املتمثّلة يف ّ
حل
إىل قوة مفرطة ّ
مطولة بشأن املناقب واملثالب النسبية
حيملهم اخلرباء أعباء مناقشات َّ
املهم متا ًما ألاّ ّ
هذه املشكالت ،فإن من ّ
للبدائل املطروحة ،مثل النظام الرئايس وأنظمة التمثيل النسبي.
يتفحصوا البدائل األخرى املختلفة .وأنا أدرك
ال أريد أن يأخذ ك ّتاب الدساتري بنصائحي ً
مجيعا من دون أن ّ
أن مصالح أحزاب حمددة وسياسيني حمددين وأجنداهتم قد تدفعهم صوب بدائل أخرى ،وأن تاريخ البلد
وتراثه سوف يؤثران يف أولئك الذين يضعون مسودة قانونه األسايس ،وأن النصيحة االختصاصية عادة ما
ت ُْط َلب – وبحكمة كبرية -من أكثر من خبري دستوري .ومع ذلك ،فإنني عىل قناعة بأن نصائحي ال تقوم عىل
تفضياليت وحدها ،بل عىل إمجاع قوي بني الباحثني وعىل أدلة جتريبية متينة ،وهو ما جيعلها ّ
تشكل نقطة انطالق
للمفاوضات الدستورية عىل األقل.
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تعود الدولة املرصية احلديثة ،وما ارتبط هبا من مفاهيم ومؤسسات ون ُُظم إدارية حديثة ،إىل
عرص حممد عيل .ففي تلك الفرتة ُأعيد صوغ الدولة املرصية العتيقة وحتديث مكوناهتا وقواعد
إدارهتا طب ًقا ملفاهيم الدولة احلديثة ،ودخلت فكرة الدستور عامل القانون املرصي .وما تتناوله
هذه الورقة –بعد إلقاء نظرة عامة عىل تطور النصوص الدستورية يف مرص يف إطار ّ
تشكل
مؤسسات الدولة احلديثة -هو سرب االجتاهات العامة التي يمكن أن ي ّتخذها تطور اجلدل
والرصاع السياسيني-الدستوريني يف أعقاب ثورة كانون الثاين/يناير  ،2011حول عالقة
الدولة بالدين ،ومكانة الرشيعة اإلسالمية كمصدر للقوانني ،وأثر ذلك يف احلريات واحلقوق
مسموحا بمامرسة شعائره،
عتب دي ًنا
ً
الشخصية واألرسة ووضع املرأة والرتبية واألخالق ،وما ُي رَ
ريا ملزيد من النقاش ما تنتهي إليه
وتنظيم املؤسسات املرتبطة ّ
بالدين...إلخ .ويبقى الف ًتا ومث ً
الورقة من أن املشكلة يف مرص ليست يف عالقة الدولة احلديثة بالدِّ ين ،وال يف الدور الذي
يمحضه النظام الدستوري املرصي للدِّ ين ،بل هي يف األزمات االجتامعية والدولة املستبدة.
وأن املعركة السياسية التي دارت رحاها خالل األشهر التي تلت الثورة حتى اآلن ،حول طبيعة
الدولة :دينية أو مدنية ،هي معركة زائفة؛ فال اإلخوان يسعون إىل دولة دينية ،وال الليرباليون
والعلامنيون يسعون إىل اإلخالل بالواجهة املزدوجة للدولة املرصية احلديثة التي ظهرت منذ بدء
تشكيلها عىل يد حممد عيل وخلفائه .وسيعمل مجيع فرقاء السياسة من خالل مؤسسات الدولة
وجهازها يف مرص الذي هو جهاز علامين ،من حيث تركيبته وأهدافه.

فرضت الدول القومية احلديثة ،التي ظهرت يف الغرب األورويب أولاً  ،هيمنتها عىل العامل بأرسه،
فانتقل نموذجها إىل أرجاء املعمورة .ومع انتقال هذا النموذج إىل جمتمعات أخرى مل تشهد مراحل
تطوره التي شهدها «بلد املنشأ» ،جرت أقلمته مع الواقع االجتامعي والتاريخ اخلاص ٍّ
لكل من تلك املجتمعات.
* خبري دستوري وباحث مرصي ،متخصص يف الشؤوون االقتصادية واملالية فضلاً عن ختصصه القانوين.
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وأدى ذلك ،ال سيام جوانبه املتعلقة بعالقة الدِّ ين بالدولة والقانون ،إىل إشكاليات ناجتة من تالقح الثقافات
املحدثة -حلولاً موفّقة إىل حد بعيد لتلك
واألنظمة القانونية .وصاغت مرص –باعتبارها من الدول القديمة
َّ
اإلشكاليات يف ن ُُظمها الدستورية ،عندما سعت (ال سيام يف الفرتة الليربالية بني سنتي  1919و  )1952إىل
إعادة تنظيم أركاهنا ،من أرض وبرش وسلطة ،يف صورة إقليم وشعب وسلطة ممركزة ممأسسة ،عىل غرار الدول
األوروبية .وما حياوله هذا املقال ،املكتوب عىل وقْع اجلدال احلاد الدائر يف مرص حول وضع دستورها اجلديد،
الذي سيعيد تنظيم األسس القانونية حلكمها وإدارهتا يف أعقاب ثورة كانون الثاين/يناير  ،2011هو إلقاء نظرة
عجىل عىل تاريخ احلياة الدستورية يف مرص ،يف ارتباطها بمسار تطورها االجتامعي والسيايس العام ،مع الرتكيز
معينة تتعلق باملعاجلات الدستورية لدور الدِّ ين يف الدولة ،يف املايض كام يف الوضع الراهن ،والعالقة
عىل زاوية ّ
بني الرشيعة والقانون.

الحياة الدستورية في مصر
َو َس َم ِقدَ ُم الدولة املرصية تار َخيها بعدد من السامت ،منها اكتامل أجهزة الدولة منذ فجر التاريخ ،وثقل وطأهتا
عىل املجتمع ،واإلخفاق يف صوغ نظام ديمقراطي إلدارة السلطة .وسبب ذلك –إىل حد بعيد– هو الدور الذي
الري النهري ،وغياب امل ْلكية اخلاصة لألرض الزراعية قبل العرص احلديث ،وهو ما
تقوم به الدولة يف تنظيم ّ
(((
يشار إليه يف األدبيات االجتامعية-السياسة احلديثة بـ«نمط اإلنتاج اآلسيوي»  .وعىل العكس من ذلك ،سمح
غياب الدولة املركزية يف أوروبا يف العرص اإلقطاعي بظهور املدن املستقلة ،التي وجد فيها التجار األحرار جمالاً
مناسبا ملراكمة الثروة ،ومن ثم تطور نمط اإلنتاج الرأساميل وما ارتبط به من األفكار والعالقات االجتامعية،
ً
ِ
وهو ما أسفر يف النهاية عن ظهور الدولة احلديثة بسامهتا املعروفة.
ّأما الدولة املرصية احلديثة ،وما ارتبط هبا من مفاهيم كالسيادة واملواطنة واملساواة بني املواطنني ،ومؤسسات
كاملجالس والوزارات ،ونظم إدارية حديثة يف جماالت التجنيد والتعليم والرضائب ،فتعود جذورها إىل عرص
حممد عيل .وقد بدأ يف إثر ذلك ظهور مالمح النظام الدستوري والتحول إىل االقتصاد النقدي ونمط اإلنتاج
تدرجييا .وعىل ذلك ،يكون تاريخ الدولة يف مرص قد عكس تارخيها يف أوروبا ،التي ظهرت فيها
الرأساميل
ً
ثانيا ،ومتكنت بذلك من تدعيم املركزية
الرأساملية أولاً  ،ثم طورت رموز الدولة القومية وأنشأت أجهزهتا ً
يف النهاية((( .ويمثّل ذلك إحدى السامت الفارقة يف تطور الدولة املرصية احلديثة ،ومن ثم يصح القول إن
مرص «قد عانت من تقدمها املبكر ..بينام استطاعت أوروبا اإلقطاعية املتخ ّلفة ،بفضل املرونة التي تصحب
التخ ّلف ،أن تتغلب عىل تأخرها يف مدة قصرية وأن تسبق غريها يف إنجاز النقلة الكيفية التي فتحت عرص
الرأساملية احلديثة»(((.

وفعال وممركز ،ومتمحور حول حاكم مطلق وفقًا للطرائق
لقد سعى حممد عيل إىل بناء جهاز حكومي قادر ّ
احلديثة ،بتأثري من النموذج الفرنيس الذي جرى التحديث عىل غراره .وكان بناء جيش كبري معتمد عىل

 1انظر عىل سبيل املثال :أمحد صادق سعد ،تاريخ مرص االجتامعي-االقتصادي :يف ضوء النمط اآلسيوي لإلنتاج :مرص الفرعونية،
اهليلينية ،االمرباطورية اإلسالمية ،الفاطمية من املغرب إىل مرص ،عهد املاملك (بريوت :دار ابن خلدون ،)1979 ،ص .33 -7
 2نزيه نصيف األيويب ،الدولة املركزية يف مرص ،مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب .حمور املجتمع والدولة (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1989 ،ص .13 -12
 3سمري أمني« ،مالحظات حول أزمة الرأساملية يف مرص »،قضايا فكرية (القاهرة) ،العدد ( 5أيار /مايو  ،)1987ص .285–283
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التجنيد اإلجباري ألبناء الفالحني هو قاطرة التنميةُ ،فأقيمت املصانع لتلبية حاجاته .ولتزويد املصانع باملواد
اخلام ،جرى «تتجري» الزراعة وبسط سيطرة الباشا عىل ناجتها من خالل احتكار إنتاج املصانع ،واحتكار
توريد املواد الالزمة له ،وهو ما أدى إىل تراكم متصاعد لرأس املال ،وإعادة استخدام جزء مهم منه يف تطوير
صناعة حديثة(((.

ملكوناهتا
ترادفت مع عملية التحديث االقتصادي واإلداري إعادة صوغ للدولة املرصية العتيقة ،وحتديث ّ
حيل ّ
املكونة من إقليم ّ
حمل األرض املغفلة التي
والقواعد التي حتكم إدارهتا ،طبقًا ملفاهيم الدولة احلديثة،
َّ
لاً
تقوم عليها الدولة التقليدية ،وشعب يرتبط باإلقليم واحلدود بد من األمة التي جتمع شعو ًبا ش ّتى ،وسلطة
تبعا للنموذج الدستوري
حمدد
وممارسة عىل شعب َّ
مرتبطة بإقليم َّ
حمدد .وجرت إعادة تنظيم أجهزة الدولة ً
َ
للدولة احلديثة ،يف عملية يصعب الفصل فيها بني ما كان متعلقًا بتطوير اإلدارة احلكومية وما كان متعلقًا
بتطوير املجالس السياسية والترشيعية ،وما كان متعلقًا بتنظيم السلطة القضائية .ويف أعقاب ذلك ،دخلت فكرة
ومقوماهتا ومؤسساهتا وحقوق املواطنني) عامل القانون املرصي.
الدستور (بام هو حتديد ملاهية الدولة
ِّ

يف  28آب /أغسطس  ،1878وعىل خلفية األزمة املالية الطاحنة وتدخالت الدول األجنبية للدفاع عن مصالح
نص فيه عىل «أن أمور البالد تدار ابتداء
أمرا بتشكيل وزارة مسؤولة أمامهّ ،
الدائنني ،أصدر اخلديوي إسامعيل ً
من تاريخ هذا األمر بواسطة اخلديوي ،باالستعانة بمجلس النظار وباملشاركة معه ،وأن جملس النظار يتفاوض
يف مجيع األمور املهمة املتعلقة بالقطر ،ويؤخذ برأي أغلبية املجلس ،ويصدق اخلديوي عىل رأي األغلبية ،وأن
أعضاء جملس النظار يكونون متضامنني يف املسئولية»((( .وبمقتىض أمر عال صادر يف  10كانون األول /ديسمرب
من السنة نفسها ،وزِّ عت أعامل احلكومة عىل سبع نظارات ،يرأس اًّ
كل منها ناظر ،وهي اخلارجية ،واملالية،
ونص ذلك األمر عىل اختصاص
واجلهادية والبحرية ،واملعارف واألوقاف ،والداخلية ،واحلقانية ،واألشغالّ ،
حق تعيني املوظفني التابعني له وعزهلم ،وإصدار األوامر
كل ناظر بادارة الشؤون املتعلقة بنظارته ،وجعل له ّ
باملرصوفات اخلاصة لنظارته(((.

كثريا من املالمح الدستورية
ويف حزيران /يونيو  ،1879نُرشت الئحة جديدة ملجلس شورى النواب تضمنت ً
احلديثة ،كاحلصانة الربملانية واملسؤولية الوزارية وعدم نفاذ القوانني واللوائح ،ما مل يوافق عليها جملس النواب،
نائبا عن مرص والسودانُ ،ينتخبون عىل درجتني .إلاّ أن خلع اخلديوي إسامعيل
ُ
وحدِّ د عدد النواب بمئة وعرشين ً
يف  26من الشهر نفسه وحلول توفيق حمله وسعي هذا األخري لالستبداد بالسلطة ،مدعو ًما من إنكلرتا وفرنسا،
ُّ
كل ذلك حال دون إجراء انتخابات املجلس وعقد اجتامعاته .وأجربت أحداث الثورة العرابية اخلديوي عىل
إسناد الوزارة إىل رشيف باشا ،الذي أعاد تقديم الئحة جملس شورى النواب إىل املجلس املعاد انتخابه .وأدى
خالف حول الالئحة الداخلية للمجلس بشأن املسؤولية الوزارية وحق املجلس يف مناقشة امليزانية (كان ذلك
املراقبني اإلنكليزي والفرنيس) إىل استقالة الوزارة وإسنادها إىل حممود سامي البارودي.
موضع اعرتاض من
َ
ويف  8شباط /فرباير  1882صدر القانون األساس («الالئحة») موافقًا لرأي املجلس .ويمكن اعتبار ذلك
صادرا عن مجعية وطنية (ألن جملس النواب املنتخب سنة  1882هو الذي أمىل
دستورا
القانون األساس
ً
ً

 4صالح السعيد أبونار« ،مرص يف عهد حممد عيل( »،رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،)1984
ص .357-355
 5عمر ممدوح مصطفى ،أصول تاريخ الفنون (القاهرة :دار املعارف ،)1963 ،ص .474
 6املصدر نفسه ،ص  ،475وزكي عبد املتعال ،تاريخ النظم السياسية والقانونية واالقتصادية غىل األخص من الوجهة املرصية (القاهرة:
[د .ن ،)1935 ،].ص .204-203
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برملانيا كانت الوزارة فيه مسؤولة أمام جملس النواب َ
املنتخب من الشعب ،وكان للمجلس
إصداره) ،أقام نظا ًما
ً
(((
حق التقرير الترشيعي .

أعد اللورد دوفرين ،سفري إنكلرتا يف األستانة ومندوهبا فوق العادة يف مرص،
عقب االحتالل الربيطاين ملرصَّ ،
دهرا طويلاً
أسسه عىل أن النظام الدستوري ال يستقر يف أرض إلاّ إذا نام فيها
تقريرا ّ
ً
تدرجييا ،وأن كل أمة أمضت ً
ً
مقرتحا أن ينتخب كل مركز أو قرية
اللني،
الدستوري
احلكم
من
هلا
أصلح
القوية
اليد
تكون
والعبودية
الرق
يف
ً
مندو ًبا عنه /عنها ،ويدعى هؤالء املندوبون إىل انتخاب أعضاء جملس يشرتك مع املدير يف إدارة مديريته .وتكون
اخلطوة الثالثة إجياد جملس عام ال يكون أعضاؤه كلهم منتخبني بمعرفة األهايل «ألن ذلك يفيض إىل تشكيل
املجلس من أفراد قلييل اخلربة باملسائل العامة ،عاجزين عن املباحثة يف الشئون اإلدارية واألمور املالية ،واألوفق
أن يكتفى بمجلس قليل األعضاء ،يكون عددهم نحو ثالثني ،ويكون للخديوي تعيني نحو نصفهم والباقون
ينتخبون بمعرفة املندوبني الناخبني باملدن واألقاليم ،ويكون هلذا املجلس حرية البحث واملناقشة فيام تعرضه
احلكومة من مرشوعات القوانني مع بقاء رأيه استشار ًيا ...وحيسن إنشاء جملس آخر أوفر عد ًدا ..واجتامعاته
أقل من اجتامعات األول ..وظيفته البحث يف مسائل أكثر أمهية وأوسع نطا ًقا ،كفرض الرضائب وتسويتها
وإنشاء الرتع العامة ،ويدخل يف تشكيله أعضاء املجلس األول وجملس النظار ليكونوا مرشدين لبقية األعضاء
يف أساليب البحث واملناقشة»(((.
بنا ًء عىل هذا التقرير ،أصدر اخلديوي توفيق يف أول أيار/مايو  1883القانون النظامي اجلديد ،وذلك بتشكيل
تبعا الختالف حجم
ثالث هيئات استشارية :األوىل هي جمالس املديريات التي خيتلف عدد أعضاء كل منها ً
املديرية ،وجتتمع مرة واحدة يف السنة ،وختتص باألمور املحلية يف املديرية؛ الثانية هي جملس شورى القوانني
عضوا تنتخب جمالس املديريات  16منهم ،ويعينّ اخلديوي الباقني ملدة ستة أعوام ،كام يعينّ رئيس
املكون من 30
ً
َّ
املجلس وأحد وكيليه ،بينام خيتار األعضاء املنتخبون الوكيل اآلخر .وجلسات املجلس غري علنية ،وجيتمع مرة
واحدة كل شهرين لينظر يف القوانني واألوامر العالية قبل إصدارها ،ورأيه استشاري إلاّ أن العرض عليه الزم.
ويف سنة  1912حصل املجلس عىل حق توجيه أسئلة إىل النظار لالستفسار عن بعض املسائل اإلدارية فقط(((؛
عضوا هم أعضاء جملس النظار (وعددهم  ،)7وأعضاء جملس
املكونة من 83
الثالثة هي اجلمعية العمومية
ً
َّ
شورى القوانني (وعددهم  ،)30والباقون (عددهم  )46ينتخبهم مندوبو الناخبني ،ومدة عضوية املنتخبني
ستة أعوام .ورئيس جملس شورى القوانني هو رئيس اجلمعية العمومية .وتعقد اجلمعية اجتامعاهتا مرة واحدة
كل عامني ،وختتص بإقرار الرضائب ،ورأهيا يف هذا الشأن قطعي ،وإبداء رأي غري ملزم يف السلف العمومية،
مارا بجملة مديريات ،وفرز عموم أطيان
وإنشاء وإبطال أي ترعة أو أي خط من خطوط السكة احلديد إذا كان ً
القطر لتقدير درجات أعامهلا(.((1

يف أول متوز/يوليو  ،1913ومع تصاعد نضال احلزب الوطني بقيادة مصطفى كامل من أجل االستقالل،
وتصاعد احلمالت عىل النظام الدستوري الزائف ،صدر قانون نظامي بإنشاء اجلمعية الترشيعية وحتديد
كيفية تأليفها وإدارة أعامهلا ،وإعادة تنظيم جمالس املديريات .وبه ح َّلت اجلمعية الترشيعية حمل جملس شورى
 7السيد صربي ،مبادئ القانون الدستوري ،ط ( 4القاهرة :مكتبة سيد عبداهلل وهبه ،)1949 ،ص .281-279
 8املصدر نفسه ،ص .284-283
 9صويف حسن أبو طالب ،تاريخ القانون يف مرص ،ط ( 3القاهرة :دار النهضة العربية ،)2000 ،ج  :2العرص اإلسالمي ،ص .228
 10جمدي املتويل ،الترشيعات املرصية ،اجلزء األول :دساتري مرص ([القاهرة :دار النهضة العربية ،)]2002 ،ص ( 31وهو موسوعة
جتميعية للنصوص).
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تعينهم احلكومة و67
وتكونت اجلمعية الترشيعية من 83
القوانني واجلمعية العمومية.
ً
َّ
عضوا ،منهم ّ 17
منتخبون ،ونظامها شبيه بنظام جملس شورى القوانني ،مع جتديد تعيني ،وانتخاب ثلثي أعضائها كل عامني.
وأصبح هلا ،باإلضافة إىل إصدار القوانني التي تقرتحها احلكومة ،حق اقرتاح القوانني عدا القوانني النظامية.
وللخديوي حق حل اجلمعية .وختتص اجلمعية بفرض الرضائب والرسوم ،وهلا إبداء الرأي يف القوانني
واللوائح قبل صدورها ،كام أن هلا إبداء الرأي يف امليزانية .ومن حقها توجيه أسئلة إىل الوزراء لالستفسار
عن موضوع معي( .((1ومل تعقد اجلمعية سوى دورة انعقاد واحدة؛ إذ نشبت احلرب العاملية األوىل ،وأعلنت
وعطلت أعامل اجلمعية ،وظلت َّ
إنكلرتا محايتها عىل مرصّ ،
معطلة حتى ُألغيت بإصدار دستور  ((1( 1923يف
 19نيسان /أبريل .1923
عىل الرغم من أن هذا الدستور صدر عىل شكل منحة من احلاكم اخلاضع لسلطة االحتالل ،فإن الظروف
وضع فيها ُ
الثورية التي ِ
وأصدر خالهلا ،والوعي السيايس ُّ
وجتذر الروح الديمقراطية يف نفوس الشعب املرصي،
جعلت الدستور معبرِّ ً ا عن هذا الواقع ،برصف النظر عن األداة التي صدر هبا .وقد اتّبع الدستور أسس امل َلكية
الدستورية طبقًا للنظم الدستورية احلديثة؛ فهو يعلن مرص دولة ذات سيادة ،حرة مستقلةُ ،ملكها ال جيزأ وال
ينزل عن يشء منه ،وحكومتها مستقلة وراثية وشكلها نيايب (م ،)1والسلطات فيها مصدرها األمة (م،)23
وأخذ بمبدأ الفصل بني السلطات ،فالسلطة الترشيعية يتوالها امللك باالشرتاك مع جملس الشيوخ والنواب
(م ،)24والتنفيذية يتوالها امللك يف حدود الدستور (م ،)29والقضائية تتوالها املحاكم عىل اختالف درجاهتا
(م .)30والنظام النيايب املنصوص عليه يف الدستور هو النظام الربملاين ،فالوزارة مسؤولة بالتضامن أمام جملس
النواب (م ،)61وحيق للسلطة التنفيذية حل جملس النواب (م ،)38ورئيس الدولة غري مسؤول (م )33إذ يتوىل
سلطته بواسطة وزرائه (م.)48
ونظم دستور  1923يف الباب الثاين منه حقوق املرصيني وواجباهتم ،فقرر (م )2أن املرصيني لدى القانون
سواء يف متتعهم باحلقوق املدنية والسياسية ،ويف ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ،ال متييز بينهم يف
ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدِّ ين .وكفل الدستور احلرية الشخصية (م )4وحرمة املنازل (م ،)8ونصت
املادة ( )12عىل أن حرية االعتقاد مطلقة .ونصت املادة ( )13عىل أن «حتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان
والعقائد طبقًا للعادات املرعية يف الديار املرصية ،عىل ألاّ خيل ذلك بالنظام العام وال ينايف اآلداب» .ونصت
املادة ( )14عىل أن حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة والتصوير ،أو بغري
ذلك ،يف حدود القانون .ونصت املادة ( )17عىل أن التعليم حر ما مل خيل بالنظام العام أو ينايف اآلداب .ونصت
املادة ( )20عىل حق االجتامع ،ونصت املادة ( )21عىل حق تكوين اجلمعيات ،ونصت املادة ( )149عىل أن
(.((1
«اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»
وعقب انقالب  ،1952املتحول الحقًا إىل ثورة من حيث مضمونه وأثره يف األوضاع االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،تعاقب عىل مرص أربعة إعالنات دستورية ودستوران قبل دستور عام  .1971أوهلا اإلعالن
الدستوري الصادر يف  10شباط /فرباير 1953من القائد العام للقوات املسلحة وقائد ثورة اجليش يف إحدى
 11صربي ،ص  ،291-290وأبو طالب ،ص .230 -229
 12مصطفى ،أصول تاريخ القانون ،ص 483-482؛ أبو طالب ،ص  ،231-230وعبد املتعال ،ص .209-206
 13من أجل دراسة تفصيلية لدستور  ،1923انظر :صربي ،ص  ،674-307وحييى اجلمل وأنور رسالن ،القانون الدستوري والنظام
الدستوري املرصي (القاهرة :دار النهضة العربية ،)2006 ،ص .186-137
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مقسمة إىل قسمني :األول يف سبع مواد خمصصة لبيان املبادئ العامة ،وخالصتها أن األمة مصدر
عرشة مادة َّ
السلطات ،واملرصيون لدى القانون سواء ،وحرية الرأي واحلرية الشخصية وحرمة املنازل مكفولة يف حدود
القانون ،وحرية العقيدة مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد من دون إخالل بالنظام
العام واآلداب ،وال رضيبة وال إعفاء منها إلاّ بقانون ،واستقالل القضاءّ .أما القسم الثاين اخلاص بنظام احلكم،
فقد جعل أعامل السيادة لقائد الثورة املتمثّل بـ«جملس قيادة الثورة» ،وبصفة خاصة ما يلزم من تدابري حلامية
النظام القائم عىل الثورة وحتقيق أهدافه وتعيني الوزراء وإقالتهم ،وجعل السلطة الترشيعية ملجلس الوزراء،
والتنفيذية ملجلس الوزراء وللوزراءٌّ ،
كل يف ما خيصه .ويف  18حزيران/يونيو  ،1953صدر إعالن دستوري
بإلغاء امل َلكية وإعالن اجلمهورية وإسناد رئاستها إىل اللواء حممد نجيب.
عضوا لوضع
كان جملس قيادة الثورة قد أصدر يف كانون الثاين/يناير  1953مرسو ًما بتشكيل جلنة من 50
ً
مرشوع دستور .وبعد عامني ،قدمت اللجنة مرشوعها الذي كان «طبعة مجهورية منقحة من دستور  ،»1923مل
تر الثورة األخذ به ألنه «ال حيقق األهداف التي قامت من أجلها الثورة بصورة كاملة»( ،((1وعهد الرئيس مجال
عبد النارص إىل مكتبه الفني مهمة وضع مرشوع دستور جديد ُأقر يف استفتاء ُأجري يف  23متوز /يوليو .1956
ونصت مادته األوىل عىل أن مرص دولة عربية مستقلة ذات سيادة ،وهي مجهورية ديمقراطية شعبها جزء من
ّ
ونصت مادته الثانية عىل أن السيادة لألمة متارسها عىل الوجه املبينَّ يف الدستور ،ونصت مادته
العربية.
األمة
ّ
الثالثة عىل أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .ومجع ذلك الدستور بني بعض جوانب النظام
موليا اهتام ًما للحقوق االجتامعية ،إىل جانب إدخال االستفتاء ،الذي
الرئايس وبعض جوانب النظام الربملاينً ،
هو أحد مظاهر الديمقراطية املبارشة ،يف إقرار الدستور وتعديله (استفتاء دستوري) ،ويف املسائل املهمة التي
تتصل بمصالح البالد العليا (استفتاء سيايس) .كام استحدث تنظيماً
سياسيا وحيدً ا هو االحتاد القومي (م)192
ً
ـح ّث اجلهود لبناء األمة بنا ًء سليماً من النواحي
«للعمل عىل حتقيق األهداف التي قامت من أجلها الثورة ،ولِ َ
السياسية واالجتامعية واالقتصادية».
يف  13آذار/مارس  ،1958وبعد الوحدة مع سورية ،صدر الدستور املؤقت للجمهورية العربية املتحدة.
وبعد االنفصال عن سورية عام  ،1961واجتاه النظام النارصي إىل «االشرتاكية» ،أقر املؤمتر الوطني للقوى
الشعبية ميثاق العمل الوطني يف  30حزيران /يونيو  ،1962وصدر إعالن دستوري يف  27أيلول /سبتمرب من
يكون اهليئة العليا لسلطة الدولة ،وجملس
مقر ًرا األخذ بمبدأ مجاعية القيادة وإنشاء جملس للرئاسة ّ
السنة نفسهاِّ ،
يكون اهليئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة ،واستمرار العمل بأحكام دستور  1958يف ما ال يتعارض
تنفيذي ّ
مع أحكام ذلك اإلعالن .ويف  23آذار /مارس  ،1964صدر إعالن دستوري جديد يتضمن أحكام النظام
الدستوري املؤقت كي ُيتم جملس األمة وضع مرشوع الدستور الدائم وطرحه عىل الشعب لالستفتاء ،مع إهناء
ونصت املادة األوىل من دستور  1964عىل أن اجلمهورية
العمل بدستور  1958واإلعالن الدستوري ّ .1962
ونصت املادة الثانية عىل أن
العربية املتحدة دولة ديمقراطية اشرتاكية تقوم عىل حتالف قوى الشعب العاملةّ ،
(((1
ونصت املادة الثالثة عىل أن حتالف قوى الشعب العاملة ،وهي الفالحون والعامل واجلنود
السيادة للشعب ّ ،
 14من أجل دراسة وافية بشأن ذلك الدستور ،الذي يبدو أنه كان من الفرص الكربى الضائعة يف تاريخ مرص الدستوري ،انظر :صالح
عيسى ،دستور يف صندوق القاممة :قصة مرشوع دستور  :1954دراسة ووثيقة ،تقديم عوض املر (القاهرة :مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان.)2001 ،
 15اجلمل ورسالن ،ص  ،233-229وطعيمة اجلرف ،النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور النظام السيايس والدستوري يف مرص
املعارصة الفرتة من إعالن االستقالل سنة  1922وحتى اآلن ،ط ( 3القاهرة :دار النهضة العربية ،)2001 ،ص .325-306
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واملثقفون والرأساملية الوطنية ،تقيم االحتاد االشرتاكي العريب (التنظيم السيايس الوحيد الذي حل حمل االحتاد
القومي) ليكون السلطة املمثِّلة للشعب والدافعة إلمكانات الثورة ،واحلارسة عىل قيم الديمقراطية السليمة.
واستمر تعزيز السامت الرئاسية يف تلك اجلمهورية يف ظل التنظيم السيايس الواحد .ومل جتد نصوص الدستور
اخلاصة بحقوق املواطنني طريقها للنفاذ يف الواقع العميل يف ظل ذلك الوضع .ونصت املادة اخلامسة من ذلك
الدستور عىل أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

يف سنة  1971صدر الدستور «الدائم» الذي وعد به دستور  ،1964م ّت ًبعا خطواته يف التوجه االشرتاكي
الديمقراطي ،واألخذ بنظام احلزب الواحد (االحتاد االشرتاكي) يف وقت كانت تتجمع العوامل التي أدت ،يف
غضون أعوام قليلة ،إىل التحرر من تلك «االشرتاكية» التي نص عليها الدستور ،وتنظيمها الواحد ،وانعكاسات
ونصت مادته األوىل عىل أن مجهورية مرص العربية دولة نظامها ديمقراطي واشرتاكي
ذلك يف نصوص الدستورّ .
يقوم عىل حتالف قوى الشعب العاملة ،والشعب املرصي جزء من األمة العربية يعمل عىل حتقيق وحدهتا
ونصت مادته الثانية عىل أن اإلسالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الرشيعة
الشاملةّ .
اإلسالمية مصدر رئيس للترشيع.

ُعدِّ ل الدستور يف  22أيار /مايو  1980بتعـديـل نـص املادة األوىل يف فقرتيـه األوليـني املتعلقـتني باسـم
عجز املادة الثانية
مصـر ونظامها ،لتصبحا «مجهورية مرص العربية نظامها اشرتاكي ديمقراطي» .وتعديل ُ
وعدِّ ل نص
ليصبح «...ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس للترشيع» ،أي بإضافة «ال» التعريفُ .
املادة الرابعة املتعلقة باألساس االقتصادي ،وهو االشرتاكي الديمقراطي القائم عىل الكفاية والعدل بام
حيول دون االستغالل بإضافة عبارة «ويؤدي إىل تقريب الفوارق بني الدخول ،وحيمي الكسب املرشوع،
ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف العامة» ،بدلاً من أن «هيدف إىل تذويب الفوارق بني الطبقات».
وعدِّ ل نص املادة اخلامسة اخلاصة باالحتاد االشرتاكي العريب وأهدافه ليصبح« :يقوم النظام يف مجهورية مرص
ُ
تعدد األحزاب ،وذلك يف إطار املقومات واملبادئ األساسية للمجتمع املرصي املنصوص
العربية عىل أساس ُّ
وعدِّ ل نص املادة السابعة والسبعني لتجيز إعادة
عليها يف الدستور ،وينظم القانون األحزاب السياسية»ُ .
انتخاب رئيس اجلمهورية « ُملدد أخرى» بعد أن كانت إعادة انتخابه جائزة «ملدة تالية ومتصلة» .وأضيف
إىل الدستور باب سابع يضم املواد من  194حتى  ،211يتضمن أحكا ًما جديدة يف فصلني ،استحدث أوهلام
وحدد اختصاصاته وانتخاب أعضائه ،ونظم الثاين «سلطة الصحافة»( .((1وبموجب استفتاء
جملس الشورى ّ
ُأجري يف  25أيار/مايو ُ ،2005عدِّ لت املادة ( )76من الدستور ،استجابة للضغوط الداخلية واخلارجية
عوضا
ً
اهلادفة إىل إضفاء مسحة من الديمقراطية عىل طريقة اختيار رئيس اجلمهورية ،فجعلها باالنتخاب
ً
رشوطا متعددة للرتشيح للرئاسة عىل نحو يفرغ ذلك التعديل
املعدلة وضعت
عن االستفتاء .عىل أن املادة َّ
من مضمونه ،وجيايف مجيع أصول الصياغة الفنية للمواد الدستورية عىل نحو ال مثيل له يف الدساتري احلديثة،
وكان حملاً النتقادات كثرية .وبموجب استفتاء ُأجري يف  26آذار /مارس ُ ،((1( 2007أدخلت عىل 33
مادة من مواد الدستور تعديالت استهدفت حتقيق أغراض متعددة ،أوهلا حتقيق التالؤم بني مواد الدستور
والتحوالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي حدثت يف املجتمع املرصي منذ إقرار الدستور سنة
 ،1971وأبرزها االنتقال من االقتصاد املخطط مركز ًيا إىل اقتصاد السوق ،يّ
وختل الدولة عن كثري من التزاماهتا
 16املتويل ،ص .365 -361
 17حسنني توفيق إبراهيم ،التعديالت الدستورية ومستقبل التطور السيايس والديمقراطي يف مرص ،كراسات اسرتاتيجية؛ 185
(القاهرة :مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام.)2008 ،
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جتاه مواطنيها ،واألخذ بنظام تعدد األحزاب (مع التحفظ عىل حدود هذا التعدد) بدلاً من التنظيم السيايس
فحذفت اإلشارة
الواحد .ويف هذا اإلطارُ ،عدِّ لت املواد ُ ،179 ،73 ،59 ،2/56 ،37 ،33 ،30 ،24 ،4 ،1
إىل االشرتاكية والنظام االشرتاكي وحتالف قوى الشعب العامل واملكاسب االشرتاكية وسيطرة الشعب عىل
وسائل اإلنتاج واملدعي العام االشرتاكي ،باعتبار أهنا تفرض بالنص الدستوري توجهات مكاهنا السياسة
العامة .وأضيفت فقرة ثالثة إىل املادة اخلامسة من الدستور (قيام النظام السيايس عىل أساس تعدد األحزاب)
جرى نصها عىل النحو« :وللمواطنني حق تكوين األحزاب السياسية وفقًا للقانون ،وال جتوز مبارشة أي
نشاط سيايس أو قيام أحزاب سياسية عىل أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء عىل التفرقة بسبب اجلنس
وعدِّ لت املادة ( )62املتعلقة
أو األصل» ،وجاءت تلك اإلضافة يف إطار رصاع النظام ضد التيار الدِّ ينيُ .
بالنظام االنتخايب ،إلطالق يد السلطة يف األخذ بأي نظام انتخايب يف مواجهة أحكام املحكمة الدستورية
بإبطال االنتخابات التي ُأجريت عىل أساس القوائم احلزبية فقط سنة  1984ومجعت بني القوائم والنظام
وعدِّ لت املادة ( )88حلسم
الفردي سنة  ،1987وإجازة ضامن حد أدنى لتمثيل املرأة بموجب القانونُ .
هنائيا وختويله للجنة عليا «تتمتع
هنائيا بشأن حدود اإلرشاف القضائي عىل االنتخابات ،وذلك بإلغائه ً
اجلدل ً
باالستقالل واحليدة ...يبني القانون طريقة تشكيلها وعملها ..عىل أن يكون من بني أعضائها أعضاء من
هيئات قضائية حاليني وسابقني» ،بعد ما كان من فشل احلزب احلاكم النسبي وإنجاز مجاعة اإلخوان غري
املسبوق يف انتخابات سنة  2005التي أرشف عليها القضاء فعلاً بنا ًء عىل حكم املحكمة الدستورية سنة
 2000بعدم دستورية نظام االنتخابات ،الذي ال حيقق اإلرشاف القضائي املنصوص عليه دستور ًيا .كام تم
وجهت
تعديل املادة ( )76اخلاصة بانتخابات رئيس اجلمهورية ،يف حماولة غري جمدية لتاليف االنتقادات التي ِّ
وعدِّ لت املواد  85 ،84 ،82لتحديد من حيل حمل رئيس اجلهورية يف خمتلف احلاالت التي ّ
يتعذر
إليهاُ .
عليه فيها ممارسة مهماّ ته (يف ضوء عدم تعيني نائب للرئيس) بتخويل ذلك لرئيس الوزراء –إىل جانب نائب
الرئيس– يف حال املانع املؤقت أو توجيه اهتام للرئيس ،ورئيس جملس الشعب (أو رئيس املحكمة الدستورية
يف حال ّ
خلو املنصب ،أو عجز الرئيس الدائم.
حل املجلس) يف حال ّ

الجدل الدستوري بعد ثورة كانون الثاني /يناير 2011
املعدلُ ،أجريت االنتخابات الربملانية عام  ،2010وكانت بمنزلة القشة التي قصمت ظهر
يف ظل هذا الدستور َّ
البعري؛ إذ كانت عوامل السخط تتجمع منذ أمد بعيد ،وقاعدة النظام تضيق وتتأكّ ل ،وحجم السخط وعوامل
االحتجاج تتجمع وتتكاثف .فقد كان تطبيق برنامج البنك الدويل إلعادة اهليكلة منذ منتصف الثامنينيات يعني
أن جيلاً عىل األقل من فقراء الشعب املرصي (وهم األغلبية الكاسحة) حمكوم عليه أن يعرب احلياة من دون
عيش حقيقي ،وأن ينشأ أبناؤه من دون أمل فيه ،بينام كانت السموات املفتوحة وحرية النرش الواسعة متأل
األنفس ببخار السخط عىل الفساد املعمم والسلطة العاجزة عن تقديم أي حلول تتجاوز دعم بعض سلع
االستهالك الواسع (الذى يترسب أغلبه إىل الطبقات املنحطة من املستغلني) والقمع البولييس ،حتى انفجر
الربكان يف كانون الثاين /يناير .2011

لقد كانت الظروف مهيأة منذ زمن بعيد لالنفجار الثوري ،وكان وقوع االنفجار وار ًدا يف أي حلظة ،لكن
غياب قيادة مؤهلة كان حيول دون تطور االحتجاجات املطلبية واجلزئية إىل عمل كبري .وجاءت ثورة شعب
تونس لتعطي املثال عىل إمكان إطاحة الديكتاتوريات املتهاوية ،وجاءت إشارة االنقضاض يف  25كانون
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الثاين /يناير من شباب مرص ،ا ُملعرضني عن األيديولوجيا واملقبلني عىل التكنولوجيا .وتطور احلدث إىل
اشتباكات مع الرشطة ،خاصة يف السويس .ومن ثم توالت الدعوة إىل جتمعات ،يف أماكن متعددة ،حتركت
كبريا
دورا
يف تظاهرات مراوغة أدى فيها شباب األحياء العشوائية من املفقرين املتعطلني عن العمل ً
بطوليا ً
ً
يف مواجهة قوات البوليس واألمن املركزي ،التي أخذت تستخدم الرصاص احلي يف مواجهة املتظاهرين
الذين مل يعد لدهيم هدف أسمى من كرس قوات البوليس واالنتصار عليها ،وهو ما حتقق بالفعل يف مجعة
الغضب ( 28كانون الثاين /يناير  .)2011واس ُتدعيت قوات اجليش ،للنزول إىل الشوارع ،فوجد قادته
برمته .ويف عشية التظاهرة املليونية األوىل ،التي
يف ذلك فرصة سانحة خللع الرئيس وحاشيته إلنقاذ النظام ّ
ُدعي هلا يف ميدان التحرير يوم الثالثاء  1شباط /فرباير  ،2011أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة بيانًا
تقريبا،
عم مدن مرص كلها
شجعت هلجته اجلامهري عىل االنضامم إىل االعتصام الذي ّ
ً
حتول إىل عصيان مدين ّ
واستمر حتى تنازل الرئيس عن سلطاته للمجلس األعىل للقوات املسلحة ،الذي أعلن منذ البداية أنه ال
ينوي البقاء يف السلطة ،وأن مهمته قارصة عىل إصالح النظام االنتخايب واإلرشاف عىل انتخابات جديدة
تفرز مؤسسات دستورية تعكس إرادة األمة (جملس الشعب وجملس الشورى ورئيس اجلمهورية) ،وإدارة
َ
املنتخبة والعودة إىل ثكنه،
البالد حتى استكامل بناء تلك املؤسسات ،ومن ثم تسليم السلطة إىل املؤسسات
حمد ًدا هلذه املهمة جدولاً
زمنيا مدته ستة أشهر.
ً

شكل املجلس جلنة لتعديل بعض مواد الدستور وما يرتبط هبا من ترشيعات الزمة ،إلنجاز املهمة املعلنة .ورأى
أهل السياسة ،املوجودون يف اإلعالم أكثر ّمما هم موجودون عىل األرض ،يف تركيب تلك اللجنة حتال ًفا بني
املجلس األعىل للقوات املسلحة واإلخوان املسلمني ،كام رأوا أن االستمرار يف هذه اخلطة سيؤدي إىل انتخابات
َّ
وتشكل املؤسسات طبقًا
حيوز فيها اإلخوان وبقايا احلزب الوطني األغلبية الساحقة ،ومن ثم ُيصاغ الدستور
ملكونات هذا التحالف ،مطالبني بفرتة انتقالية طويلة إىل حني تأسيس أحزاب وائتالفات سياسية قادرة عىل
ّ
املنافسة ،يتوىل احلكم خالهلا جملس رئايس مدين-عسكري يتم التوافق عىل أعضائه ،وتُنتخب مجعية تأسيسية
تكونت جبهة مؤيدة للتعديالت
تضع
ً
دستورا جديدً ا ،داعني إىل رفض التعديالت الدستورية .وعىل الفورّ ،
ضمت اإلخوان املسلمني ،باإلضافة إىل اجلهاديني الذين تب ّنوا العمل السيايس بدلاً من الكفاح
الدستورية ّ
المسلح ،والسلفيين الداخلين بقوة إلى ميدان السياسة بعد إعراض طويل عن الخوض في غمارها في ظل
وحتول الرصاع
النظام القديم ،مستجلبني وراءهم مجاهري حاشدة مستنفرة ،سبق أن ُج ّردت من الوعي السيايسّ .
ً
مغلوطا؛
يف شأن التعديالت الدستورية إىل رصاع بني اإلسالم وخصومه .وكام كان السؤال املطروح لالستفتاء
اخليار بني تعديالت دستورية
وسياسيا هو القبول بالتعديالت أو رفضها ،بل كان
جمتمعيا
إذ مل يكن املطروح
َ
ً
ً
حمدودة ودستور جديد؛ فكان اجلواب عن السؤال من جانب النخبة السياسية املدنية -إذ دعت إىل رفض
التعديالت -خاط ًئا بدوره ،إذ ليس من املتصور أن تكون تلك النخبة مع إبقاء النظام االنتخايب املعيب.

تنبه املجلس األعىل للقوات املسلحة إىل أن
يف خضم اجلدال الدستوري املستعر يف وسائل اإلعالم حينهاّ ،
االستمرار يف التعديالت عىل أساس ترميم دستور  1971يعني أن تؤول سلطة الرئاسة إىل رئيس املحكمة
دستورا للمرحلة االنتقالية،
الدستورية العليا ،فأعلن قبل االستفتاء بيومني أنه سيصدر إعالنًا دستور ًيا يمثّل
ً
سواء ُقبلت التعديالت أو ُرفضت.

ُأجري االستفتاء يوم  19آذار /مارس  ،2011وكان اإلقبال الشعبي اجلارف عىل اإلدالء باألصوات فيه
(نحو  25مليون ،وبنسبة  50يف املئة ّممن هلم حق التصويت) عالمة أخرى عىل عودة الشعب املرصي ،بفئاته
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وطوائفه كلها ،إىل الوعي وساحة احلركة السياسية بعد موات طويل .وجاءت نتيجته املوافقة عىل التعديالت
تقريبا .وعكست نتيجة التصويت
تقريبا من املشاركني ،ورفضها من ِقبل  23يف املئة منهم
من ِقبل  77يف املئة
ً
ً
صوت لصالح
اعتبارات الوضع السيايس والتباس صيغة االستفتاء .ومع التسليم بأن ً
قطاعا ً
كبريا من املرصيني َّ
صوتوا لصاحلها باعتبارها طريقًا موصلاً إىل االستقرار.
التعديالت من منطلق ديني ،فإن كثريين ّ

عمو ًما ،مل يكن لالستفتاء يف حد ذاته أثر يف احلياة الدستورية املرصية؛ إذ جاء اإلعالن الدستوري الذي أعقبه
متضم ًنا تعديل بعض املواد التي جرى االستفتاء عليها مع إضافة  55مادة ان ُتقيت من دستور  ،1971تتعلق
بتعريف الدولة وأركاهنا واحلقوق واحلريات العامة ،وتنظيم السلطات املؤقتة التي آل أغلبها إىل املجلس األعىل
للقوات املسلحة ،ورسم خارطة الطريق التي تم التصويت عليها يف االستفتاء ،بإجراء انتخاب جمليس الشعب
دستورا ُيطرح لالستفتاء ،وانتخاب رئيس للجمهورية يكون
معا مجعية تأسيسية تضع
والشورى ،ليختارا ً
ً
تسليمه للسلطة آخر مهامت املجلس األعىل للقوات املسلحة.
إذ توقّع أنصار الدولة املدنية أن تؤدي االنتخابات إىل سيطرة اإلسالميني عىل اجلمعية التأسيسية التي ستضع
مرشوع الدستور ،عملوا عىل حتايش تكوينها بتلك الطريقة بكل وسيلة ،داعني إىل وضع الدستور أولاً وقبل
االنتخابات ،وهي دعوة منطقية مقبولة ،لكنها ترادفت مع الدعوة إىل تشكيل اجلمعية التأسيسية من ممثلني
للنقابات واالحتادات واملؤسسات واخلرباء ،ال باالنتخاب ،وهو ما يعني يف النهاية إحالل إرادة املجلس األعىل
للقوات املسلحة ،الذي سيعينّ هؤالء املمثلني ،أو توافق أطراف املباراة السياسية عىل هؤالء األعضاء ،حمل إرادة
الشعب املعبرَّ عنها باالنتخابات ،وكالمها دعوة غري ديمقراطية .وسمح ذلك للتيار اإلسالمي بأن يظهر بمظهر
املدافع عن الديمقراطية واالختيار الشعبي ،وجيعل أنصار االجتاهات املدنية يف صورة الساعني إىل الوصاية عىل
اإلرادة الشعبية والعداء للديمقراطية ،فزاد ذلك من ضعفهم وقلل من فرص فوزهم يف االنتخابات .وامتدت
أساسا عىل
حالة سوء األداء السيايس إىل التحالفات االنتخابية ،التي كانت «اعتباطية» إىل حد بعيد ،إذ ُبنيت
ً
املوقف من اإلخوان املسلمني ،وغاب عنها التقدير الصحيح حلجم القوى والرؤى الربناجمية املحددة ،فآل
األمر إىل اكتساح حزب احلرية والعدالة (الذراع السياسية جلامعة اإلخوان املسلمني) وحتالف حزب النور
السلفي انتخابات جمليس الشعب والشورى عىل النحو الذى بات معرو ًفا اآلن.
ّ
بنية االستئثار بوضع الدستور ،فتصاعد
شكل املجلسان اللجنة التأسيسية عىل نحو يعكس أغلبيتهام فيها وييش ّ
اهلجوم من جانب القوى السياسية املدنية .وأقيمت دعوى أمام جملس الدولة ببطالن تشكيلها ،فقىض املجلس
(يف 10نيسان /أبريل )2012يف شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار املجلسني بتشكيل اجلمعية التأسيسية .ومع
كون هذا احلكم حمل نظر من وجهة النظر القانونية البحتة (ألن أعامل الربملان –من حيث األصل– ليست
ترشيعا ،فإنه يكون
قرارات إدارية ختضع لرقابة جملس الدولة) ،فقد ّأولته املحكمة عىل أنه ،ما دام أنه ليس
ً
خمرجا مقبولاً من
قرارا إدار ًيا وأخضعته الختصاصها؛ فقد وجد فيه اجلميع –بمن فيهم اإلخوان املسلمون–
ً
ً
أزمة تشكيل اجلمعية التأسيسية ،التي وصلت إىل مأزق حقيقي بني إرصار القوى املدنية عىل املقاطعة وإرصار
التيارات اإلسالمية عىل االستمرار بمفردها يف وضع الدستور.
لقد ألقت السياسة بظالهلا عىل حكم القضاء يف هذه القضية ،شأهنا شأن حكم املحكمة الدستورية بقبول
طعن الفريق أمحد شفيق يف قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة ،وحكمها بعدم دستورية مادة يف قانون
انتخابات جملس الشعب سمحت بخوض املرشحني املنتمني إىل أحزاب االنتخابات ملقاعد املستقلني ،مشرية
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يف أسباب حكمها إىل ما يستتبعه ذلك من حل املجلس ،وكان احلكامن صدرا يف يوم واحد ( 14حزيران/
عوضا عن ميدان العمل
يونيو  .)2012و ّمما جتدر مالحظته أن نقل القوى املدنية نضاهلا إىل ساحات املحاكم ً
السيايس ،الذي ظهر فيه تفوق اإلسالم السيايس ،هو أحد مظاهر أزمة القضاء وأزمة العمل السيايس اللتني
ال يمكن إنكارمها.
عىل كل حال ،أعاد املجلسان تشكيل اجلمعية التأسيسية بأغلبية من غري أعضاء املجلسني ،ومتثيل أكرب إىل حد
ما للقوى املدنية ،مع املحافظة عىل أغلبية ملحوظة بني أصحاب اجتاه اإلسالم السيايس ،باإلضافة إىل إغفال
كثري من ذوي العلم واخلربة يف جماالت السياسة والعلم الدستوري ،وبام يعكس الرغبة يف وجود كتلة تصويتية
فعليا يف وضع الدستور بقدر ما تفيد عند التصويت عىل ما يراه أهل احلل والعقد
ال تثري النقاش وال تساهم ً
يف ذلك التيار الغالب أوىف بمقصودهم منه .وأقيمت دعاوى أخرى ببطالن ذلك التشكيل ،وهي ما زالت
أجل النظر فيها مرات عدة ،ربام لظروف العطلة القضائية ،وربام ليمنح اجلمعية
مطروحة عىل القضاء ،الذي ّ
التأسيسية فرصة إلنجاز عملها.

الدين والدولة
ِّ
إن اجلدال بشأن الصيغة التي سيضعها الدستور اجلديد (يف حال أ ّمتت اجلمعية التاسيسية الثانية وضعه) لعالقة
الدولة بالدِّ ين واملكانة التي سيوليها للرشيعة اإلسالمية كمصدر للقاعدة القانونية ،وأثر ذلك يف احلريات
واحلقوق الشخصية ،حيتل مكان قلب النقاش السيايس والقانوين الدائر يف مرص اآلن .والواقع أن اجلدال الدائر
حول جدوى هذه العملية ،وهو يعكس أزمة البحث عن هوية حضارية للمجتمع املرصي ،ال يني ينبعث مع
كل أزمة كربى يواجهها هذا املجتمع منذ تبلور املالمح التارخيية لعملية حتديث جهاز الدولة املرصية ،عىل
صعيدي الدستور والقانون ،يف العقدين األخريين من القرن التاسع عرش ،وال يزال التساؤل حول جدوى
ذلك التحول ورشعيته ،ومدى اتساقه مع املوروث القانوين والثقايف ،من املوضوعات الكربى للجدل الثقايف
والقانوين يف املجتمع املرصي رغم ميض نحو قرنني من السري عىل درب التحديث .وال يبدو اجلدال الدائر اآلن
استمرارا جلدال مل يستوف حقه وجرت مصادرته أو
جمرد إحياء جلدال قد ُحسم وانتهى أمره ،بقدر ما يبدو
ً
متوهيه يف بعض الفرتات.

كان أول نص دستوري عىل دين رسمي للدولة املرصية هو نص املادة ( )149من دستور « :1923اإلسالم
ِدين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» .وخلت النصوص «الدستورية» السابقة عىل دستور  1923من
نص يتعلق ِ
بدين الدولة (أو النص الذي ارتبط به يف دستور  1923وما بعده من دساتري عىل أن لغتها
العربية) .ويرجع إغفال ذلك النص قبل – 1923يف رأينا– إىل عوامل عدة ،منها أن مرص كانت جز ًءا
من دولة اخلالفة العثامنية التي كان من املس َّلامت أهنا دولة إسالمية وغري عربية ،ومنها أن أغلب الدساتري
األوروبية َ
املتخذة مثالاً للصيغة الدستورية يف تلك احلقبة مل تكن تعني ببيان هذه املسألة اتسا ًقا مع توجهاهتا
العلامنية .وقد ورد ذلك النص -الذي مل يلق أي اعرتاض لدى عرضه عىل جلنة الدستور -يف بابه السادس
املعنون «أحكام عامة»(.((1
 18مرص ،جملس الشيوخ ،الدستور :تعليقات عىل مواده باألعامل التحضريية واملناقشات الربملانية ([القاهرة] :مطبعة مرص،)1940 ،
ج  ،3ص .3381
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ال نجد يف وصف أثر هذا النص عند وضعه (ومثيله احلايل كذلك) أبلغ من عبارات الدكتور طه حسني(:((1
«ذلك النص كان مصدر فرقة بني املسلمني ،فقد رضيت القلة املسيحية وغري املسيحية هذا النص ومل تر فيه
خطرا بينام املسلمني مل يفهموه عىل وجه واحد ومل يتفقوا يف حتقيق النتائج التي جيب أن
عىل نفسها غضاضة أو
ً
ترتتب عليهّ .أما عامة الناس فلم تلتفت إىل هذا النص ومل حتفل به ،فهم منرصفون بطبعهم إىل حياهتم العملية
مستعدون أحسن االستعداد وأقواه لالتصال بأزمنتهم وأمكنتهم واملالءمة بني حياهتم وحياة التطور .......إنام
وقعت الفرقة حول هذا النص بني فريقني من املسلمني املرصيني ،أحدمها املستنريون املدنيون واآلخر شيوخ
فأما املستنريون فهموا أن الدستور حني ينص أن اإلسالم دين الدولة ال يريد إال أن
األزهر ورجال الدِّ ينّ ،
لاً
مقدارا قلي من الواجبات التي تتصل هبذه
يعلن احرتامه لدين الكثرة وما توارثته من تقاليد ويكلف احلكومة
ً
التقاليد ...وقالوا :نص فيه إرضاء لعاطفة السواد وطمأنة للشيوخ ،فهو ال يرض وأكرب الظن أنه قد يفيد...
ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهماً آخر ....،واختذوه تكئة وتعلة يعتمدون عليها يف حتقيق رضوب من املطامع
واألغراض السياسية وغري السياسية .فهموا أن اإلسالم دين الدولة أي الدولة جيب أن تكون دولة اسالمية
باملعنى القديم حقًا ،أي أن الدولة جيب أن تتكلف واجبات ما كانت لتتكلفها من قبل ... ،ومعنى ذلك أن
الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ يف هذا الباب».

نصا ثاب ًتا يف الدساتري املرصية حتى يومنا هذا ،مع تغيرّ موضعه يف ٍّ
كل منها ،فتكرر
وأصبح نص املادة (ً )149
بصيغته يف دستور ( 1930املادة  .)138وخال اإلعالن الدستوري لسنة  1953من نص مماثل ،وذلك مفهوم
يف ضوء أنه اكتفى بام يلزم لتسيري األمور حلني وضع دستور جديد .وأصبح موضعه يف الباب األول من دستور
راجعا
( 1956املادة  .)3وخال منه الدستور املؤقت للجمهورية العربية املتحدة لسنة  ،1958وربام كان ذلك
ً
إىل طابع اإلجياز الذي ميز ذلك الدستور وكونه مؤق ًتا ،وربام كان مراعاة خلصوصية األوضاع يف اإلقليم الشاميل
املد القومي والعالقة املتوترة بني النظام املرصي واإلخوان املسلمني أثر يف ذلك.
(سورية) ،وربام كان لصعود ّ
ِ
وتضمنها دستور ( 1971املادة  ،)2مضي ًفا إىل النص
وأعاد دستور  1964النص عىل دين الدولة (املادة ،)5
ّ
وعدل ذلك النص عام  1980ليجعل من مبادئ
القديم أن «مبادئ الرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع»ّ ،
يقيم الدكتور
الرشيعة اإلسالمية «املصدر الرئييس» للترشيع .ويف هذا اإلطار ،وإن يكن من منظور خمتلفّ ،
عبد احلميد متويل النص يف الدستور املرصي عىل أن ِدين الدولة اإلسالم بأنه نص ال يرتتب عليه التزام عىل
الدولة بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وما هو إلاّ بمثابة حتية كريمة للعقيدة الدِّ ينية التي تدين هبا األغلبية،
تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الرشيعة يف ترشيعاهتا(.((2
أو هو بمثابة «كفارة» ّ
ّأما ما يتعني عىل الدولة ،وفقًا لنصوص الدستور ،القيام به من واجبات جتاه الدِّ ين الرسمي للدولةّ ،
فينظمه
بعض نصوص الباب الثاين من دستور  1971املعنون «املقومات األساسية للمجتمع» ،فتنص املادة ()9
عىل أن «األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدِّ ين واألخالق والوطنية» .وتنص املادة ( )11عىل أن «تكفل
الدولة التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعملها يف املجتمع ومساواهتا بالرجل يف ميادين احلياة
السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية» .وتنص املادة ()12
عىل التزام املجتمع برعاية األخالق ومحايتها« ...وعليه مراعاة املستوى الرفيع للرتبية الدِّ ينية والقيم اخللقية

 19القاهرة  ،2007/3/13 ،وغري معروف أين ومتى نُرش املقال أول مرة .وقصة العثور عليه وحتقيق نسبته إىل الدكتور طه حسني
معروضة يف العدد املشار إليه.
 20عبد احلميد متويل ،أزمة الفكر السيايس اإلسالمي يف العرص احلديث :مظاهرها ،أسباهبا ،عالجها ،تقديم عبد احلليم حممود ،ط 3
منقحة (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1985 ،ص .23
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والوطنية ...وتلتزم الدولة باتّباع هذه املبادئ والتمكني هلا» ،واملادة (« :)19الرتبية الدِّ ينية مادة أساسية يف
مناهج التعليم العام».
إىل جانب تلك املواد التي جاءت صياغتها متسمة بقدر من العمومية ،بام جيعلها أقرب إىل «األهداف السامية»
تضمن الدستور مواد تتسق مع طبيعة الدولة احلديثة
امللقاة حي ًنا عىل عاتق الدولة وحي ًنا عىل عاتق املجتمعّ ،
املحايدة جتاه الدِّ ين .ومن ذلك نص املادة ( )40من الباب الثالث (احلريات واحلقوق والواجبات العامة)
الذي جرى كام ييل« :املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدِّ ين أو العقيدة» .ونص املادة ( )46من الباب ذاته عىل
ما ييل« :تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدِّ ينية» .ونص املادة ( )47عىل أن «حرية الرأي
مكفولة ،ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري
يف حدود القانون.»...
لقد أثريت يف التطبيقات القضائية إشكالية متعلقة بتحديد ما ُيعترب ،يف نظر القانونِ ،دي ًنا من األديان املسموح
ألتباعها بمامرسة شعائرهم وما ال ُيعترب كذلك .وعىل خالف املنظومة القانونية والقضائية الفرنسية املتسقة مع
علامنيتها ،وهي ال تسمح للقانون أو للقضاء بتحديد ما يعترب دي ًنا ،درج بعض الترشيعات والقرارات اإلدارية
واألحكام القضائية يف مرص عىل حتديد ما ُيعترب دي ًنا معرت ًفا به يف املنظومة الترشيعية والقضائية املرصية بأنه
األديان الساموية الثالثة دون سواها ،اعتام ًدا عىل فتاوى وقرارات للجهات املخولة قانونًا يف تلك املنظومة النطق
باسم الرشيعة اإلسالمية (جممع البحوث اإلسالمية ،وإدارة الفتوى يف اجلامع األزهر ،ودار اإلفتاء املرصية).
وقد اطردت تلك التقريرات يف كثري من الفتاوى القانونية واألحكام القضائية حتى يمكن القول إهنا أصبحت
قاعدة حتكم املوقف الدستوري-القانوين يف مرص من تلك املسألة.
يمكن رد ذلك االجتاه إىل أصل دستوري هو نص املادة ( )153من دستور « :1923ينظم القانون الطريقة التي
يبارش هبا امللك سلطته طبقًا للمبادئ املقررة هبذا الدستور فيام خيتص باملعاهد الدِّ ينية وبتعيني الرؤساء الدِّ ينيني
وباألوقاف التي تديرها ووزارة األوقاف ،وعىل العموم باملسائل اخلاصة باألديان املسموح هبا يف البالد .واذا مل
توضع أحكام ترشيعية تستمر مبارشة هذه السلطة طبقًا للقواعد والعادات املعمول هبا اآلن».
مسموحا بمامرسة شعائره،
وهناك حكامن يمكن اعتبارمها حجر األساس يف حتديد املوقف القضائي ملا يعترب دي ًنا
ً
أوهلام احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري يف جلسة  26أيار /مايو 1952يف الدعوى رقم  195لسنة 4
قضائية ،وقد صدر يف دعوى أقامها هبائي بطلب إضافة عالوة الزواج لراتبه وعالوة الغالء املقررة لألبناء ،وفيه
رفضت املحكمة الدعوى استنا ًدا إىل فتاوى مفتي الديار املرصية مقررة أن «الدستور ال حيمي املذاهب املبتدعة
التي حتاول أن ترقى بنفسها إىل مصاف األديان الساموية والتي ال تعدو أن تكون زندقة وإحلا ًدا» .ورتبت عىل
ذلك عدم االعرتاف بالزواج وال بآثاره.
هبائيا أمام
واحلكم الثاين هو الذي صدر يف الدعوى رقم ( )7لسنة  2قضائية «دستورية» التي أقامها ً 47
املحكمة العليا ،بطلب احلكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم  263لسنة  ،1960الصادر من رئيس
اجلمهورية بحل املحافل البهائية ومصادرة أمواهلا .ويف جلسة أول آذار /مارس  1975أصدرت املحكمة
حكمها برفض الدعوى ،وكان ّمما ورد فيه“ :إن املرشع قد التزم يف مجيع الدساتري املرصية مبدأ حرية العقيدة
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وحرية إقامة الشعائر الدِّ ينية باعتبارمها من األصول الدستورية الثابتة املستقرة يف كل بلد متحرض –فلكل
إنسان أن يؤمن بام يشاء من األديان والعقائد التي يطمئن إليها ضمريه وتسكن إليها نفسه ،وال سبيل ألي
سلطة عليه فيام يدين به يف قرارة نفسه وأعامق وجدانهّ ،أما حرية إقامة الشعائر الدِّ ينية وممارستها ،فهي مقيدة
بقيد أفصحت عنه الدساتري السابقة وأغفله الدستور القائم ( )1971وهو قيد عدم االخالل بالنظام العام
وعدم منافاة اآلداب .وال ريب أن إغفاله ال يعني إسقاطه عمدً ا وإباحة إقامة الشعائر الدِّ ينية ولو كانت خملة
بالنظام العام أو منافية لآلداب .ذلك أن املرشّ ع رأى أن هذا القيد غني عن اإلثبات والنص عليه رصاحة،
بدهييا وأصلاً دستور ًيا يتعني إعامله ولو أغفل النص عليه– ّأما األديان التي حيمي هذا النص
أمرا
ً
باعتباره ً
حرية القيام بشعائرها ،فقد استبان من األعامل التحضريية لدستور سنة  1923عن املادتني  12و 13منه
ومها األصل الدستوري جلميع النصوص التي رددهتا الدساتري املرصية املتعاقبة ،أن األديان التي حتمي هذه
النصوص –ومنها نص املادة  46من الدستور احلايل– حرية القيام بشعائرها إنام هي األديان املعرتف هبا وهي
األديان الساموية الثالثة.
خال ًفا لذلك ،أضيف إىل النصوص التي تشري إىل املوقف الدستوري الوسطي أو التوفيقي بني الطبيعة العلامنية
للدولة املرصية احلديثة وسعيها إىل احلفاظ عىل إرثها التارخيي ودورها يف ما خيص الدِّ ين تعديل نص املادة األوىل
َ
«املواطنة» لتأكيد حداثة الدولة وحرصها
يف استفتاء  26آذار /مارس 2007بحيث يكون نظام الدولة قائماً عىل
عىل املساواة بني مواطنيها ،برصف النظر عن أدياهنم .ويندرج يف هذا السياق حكم املحكمة الدستورية العليا يف
القضية رقم ( )8لسنة  17قضائية دستورية ،وهو احلكم الذي قررت فيه أنه «[ ] ال جيوز كذلك يف املفهوم احلق
–رسا أو عالنية– االنضامم إىل
حلرية العقيدة أن يكون صوهنا ملن يامرسوهنا
إرضارا بغريها ،وال أن تيرس الدولة ً
ً
تدخلها باجلزاء عقا ًبا ملن يلوذون بعقيدة ال
عقيدة ترعاها إرها ًقا آلخرين من الدخول يف سواها ،وال أن يكون ّ
(((2
متييزا لبعضها عىل البعض» .
تصطفيها .وليس هلا بوجه خاص إذكاء الرصاع بني األديان ً
عىل أن املعاجلات الدستورية للعالقة بني الدولة املرصية احلديثة والدِّ ين اإلسالمي مل تقترص عىل النصوص
الدستورية املذكورة وتطبيقاهتا القضائية واإلدارية ،وإنام جتىل أثرها بشكل أكرب يف إعادة تنظيم الدولة املرصية
احلديثة لعدة مؤسسات مهمة ارتبطت بالدِّ ين اإلسالمي ،وهي الفتوى واألوقاف واألزهر ،فضلاً عن القضاء
والقانون .فأصبحت الفتوى إدارة من إدارات وزارة العدل ،وتم استيعاب مؤسسة األوقاف يف بنية الدولة
وتذويبها فيها ،ونزوع الدولة احلديثة إىل القضاء عىل األوقاف مفهوم يف ضوء ارتباط نموذج هذه الدولة
باالقتصاد الرأساميل الذي ينزع إىل تعميم اقتصاد السوق القائم عىل التبادل ،وال يقبل بوجود جزء ضخم من
الثروة خارج دائرة التبادل .واستكملت الدولة النارصية إدماج األزهر يف بنيتها وحتويله إىل إدارة من إداراهتا،
متوجة بذلك مسرية طويلة بدأت منذ أيام حممد عيل وإقصائه قيادة املشايخ يف سياق استئثاره بالسلطة .وكان
ّ
ذلك كله اتسا ًقا مع اجتاه الدولة احلديثة إىل بسط سيادهتا عىل مجيع الكيانات عىل إقليمها ،ورضورة أن متر
التجمعات األهلية والدِّ ينية كلها بمصاهر التنظيم الدوالين(.((2
 21حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم ( )8لسنة  17قضائية بجلسة  1996/5/18موقع املحكمة الدستورية عىل املوقع
اإللكرتوين<www.hccourt.gov.eg/Rules/getrule> (accessed on 17/8/2009). :
 22حممد طه عليوه« ،دور الدِّ ين يف النظام الدستوري املرصي عىل ضوء االجتاهات العامة لألنظمة املعارصة( »،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،)2010 ،الباب  ،1الفصل .2
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الدين والقانون
ِّ
فرضت عملية التحديث ،عىل صعيد الترشيع والقضاء ،إعادة صوغ قواعد الضبط االجتامعي من طريق
الترشيع الصادر عن مؤسسات الدولة احلديثة وسلطتها ،التي ال تقبل بوجود منازع هلا يف السيادة ،واستحداث
جهاز قضائي قادر عىل تطبيق تلك الترشيعات اجلديدة .ولقد سار التطور يف املجالني بشكل متواز ومتساوق،
وإن كان يف جمال تنظيم القضاء أسبق ،ألن تنظيم إدارة القضاء نقلاً عن جتارب الدول األحدث بام ال يصادم
تنظيماً مورو ًثا أيرس من حتديث مضمون القاعدة القانونية املوروثة واملرتبطة بالعقيدة الدِّ ينية .فبقي االختصاص
تطبق ترشيعات
املوضوعي للمحاكم الرشعية يف جماهلا التقليدي ،وإىل جوارها جرى إنشاء جمالس ُمستحدثة ّ
الوايل اجلديدة ذات الطابع العلامين( ((2التي أخذت تظهر شي ًئا فشي ًئا .وأخذ حممد عيل ،وخلفاؤه من بعده،
واإلدارة احلكومية املستحدثة يف نقل اختصاصات املحاكم الرشعية يف املسائل اجلنائية والتجارية واملدنية إىل
تلك املجالس التي كانت جتمع يف بدء أمرها بني اإلدارة والقضاء .وظلت املحاكم الرشعية موجودة إىل جانب
املحاكم املدنية التي ظلت تتطور حتى اكتمل بنياهنا بإنشاء حمكمة النقض .وتم إلغاء املحاكم الرشعية وتوحيد
جهة القضاء بموجب املرسوم بقانون رقم  462لسنة  1955بإلغاء املحاكم الرشعية وامل ّلية ،وأصبحت املحاكم
املدنية هي املخولة بتطبيق القواعد الدِّ ينية ذات املصدر الدِّ يني يف جمال األحوال الشخصية.
ّأما عىل صعيد القاعدة القانونية ،فقد كان الدِّ ين يف مرص اإلسالمية هو املصدر الرئيس للقواعد القانونية ،وهو
احلاكم عىل بقية املصادر .ومع ظهور الدولة احلديثة ،احتلت إرادة الدولة املعبرَّ عنها يف ترشيعها هذه املكانة ،مع
مصدرا لطائفة من القواعد القانونية ،هي قوانني األحوال الشخصية.
بقاء الدِّ ين
ً

استغرقت عملية حتديث النظام القانوين التي بدأت مع حممد عيل ،مدة تزيد عىل القرن ،وعبرّ ت مقدمة
قانون السياستنامة الصادر عام  1837عن تلك النزعة بقوهلا «إن املاملك املختلفة الكائنة بأوروبا موجود
لكل منها قوانني متفرقة بحسب طبيعة وأخالق ودرجة تربية أهاليها وجاري إجراء حكم أمورهم امللكية
عىل مقتضاها» .كام ورد يف مقدمة قانون مجعية احلقانية الصادر سنة 1259هـ 1843/م« :وحيث إن
دبروا أشغاهلم ووجدوا السهولة لكل مصلحة ونحن جمبورون عىل تقليدهم .إن
األوروباويني هم رجال قد ّ
مجيع األحكام السياسية تنظر يف هذه اجلمعية ويلزم احلكم فيها وبعد العلم بام يقدم لدى نجابتكم تستعلمون
وتستفهمون من املرتجم بك عام هو جار يف أوروبا» .كام نصت املادة التاسعة من قانون تشكيل الدواوين عىل
أن «أعضاء املجلس يصري انتخاهبم من العبيد الذين هم جمربو األطوار وأصحاب قابلية ومفهومية لدى ويل
األمر حكم اجلاري بماملك أوروبا»(.((2

أمرا رضور ًيا والز ًما إلقامة نسق معياري موحد حيكم الدولة واملجتمع اجلديدين
لقد كانت الوحدة القانونية ً
اللذين بدأت مالحمهام يف التبلور مع حممد عيل ،وبرزت ظاهرة يف عرص إسامعيل .وانطال ًقا من التغريات التي
طرأت عىل مدار القرن التاسع عرش كله عىل احلياة االقتصادية واالجتامعية والقانونية ،وحصول مرص عىل
حقها يف إصدار ترشيعاهتا ،صدرت التقنينات املختلطة سنة  1876واألهلية سنة  ،1883يف أعقاب حماولة غري
ناجحة لتطوير األحكام الرشعية وصوغها يف نصوص واضحة تنتظمها جمموعات.
وال شك أن هذه الترشيعات كانت تعاين عيو ًبا جسيمة ،ولكن ،وكام يقول السنهوري« ،اجليل املرصي الذي

 23حممد نور فرحات ،املجتمع والرشيعة والقانون (القاهرة :دار اهلالل ،)1986 ،ص .137
 24حممد نور فرحات ،البحث عن العقل :حوار مع فكر احلاكمية والنقل (القاهرة :دار اهلالل ،)1997 ،ص .239
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ً
مغتبطا سعيدً ا بقانونه اجلديد .فقد كان فيه تقدم عىل احلالة التي
تلقّى هذا التقنني يف أواخر القرن املايض كان
توزيعا سي ًئا .فأعقب
فوضيا ،والقوانني غري حمددة وال معروفة ،والعدل يوزع يف البالد
سبقته ،حيث كان القضاء
ً
ً
(((2
النظام الفوىض وتنفست البالد الصعداء ،إذ أحست أهنا تستقبل عهدً ا جديدً ا من اإلصالح» .
أخذت هذه الترشيعات املنقولة عن النامذج الغربية تتأقلم مع الواقع واالجتامعي والثقايف ،وأخذ الفقه والقضاء
يسبغان عليها من اجتهادمها ما حيقق توافقها مع طبيعة املجمع وثقافته وحاجاته .وقد أدى ذلكُ ،قبيل منتصف
القرن العرشين ،إىل إصالح قانوين ٍ
وقضائيا
ترشيعيا
ثان عىل أيدي فقهاء ومرشّ عني مرصيني ،أقاموا بحق بنيانًا
ً
ً
مرص ًيا شا ًخما.

صفحا عن التفسريات التي ال ترى فيه سوى
تفهم األسباب التي أدت إىل ذلك التطور ،ضاربني
ً
وإذا حاولنا ّ
تعبريا عن حنني إىل ٍ
ماض جميد أكثر
مؤامرة غربية علامنية هتدف إىل قطع صلة األمة بامضيها الزاهر ،وهي متثّل
ً
حاليا مع صعود نجم تيار
وانتصارا للهوية بدلاً من أن تكون
منه حماولة للفهم،
ً
ً
انتصارا للعلم إذ يرتدد صداها ً
اإلسالم السيايس وسيطرته عىل مقاليد احلكم يف مرص ،لوجدنا أن تلك السريورة يمكن ر ّدها إىل سبب رئيس
هو منطق تطور الدولة احلديثة ،التي هي منظومة متكاملة من األفكار واملؤسسات والعالقات االجتامعية
يستدعي بعضها ً
بعضا ويؤدي إليه ،وال يمكن األخذ ببعضها دون البعض اآلخر .وحرص دافع التحول يف
مجود الفقه وعزوف الفقهاء عن تطويره وفساد املحاكم الرشعية (مع صحته) هو أخذ بالعرض دون اجلوهر،
حتى وإن كانت تلك هي احلجج التي استخدمها رجال ذلك العرص يف تربير اجتاههم ،شأنه شأن القول بأن
التحول
النفوذ األجنبي وما جرت عليه معامالت األهايل يف ما بينهم أو مع األوروبيني هي الدافع وراء ذلك
ّ
أو القول بالتبعية القانونية املرتتبة عىل التبعية االقتصادية( ،((2فهي بدورها عوامل جزئية ورصد لآلليات
التي تم هبا النقل والنموذج الذي جرى النقل عنهّ .أما اجلوهر ،فهو تلك الدولة احلديثة التي تعني منظومة
كاملة من املفاهيم واملؤسسات واآلليات التي بدأت مرص يف السري عىل درهبا قبل اإلصالح الترشيعي بنحو
ستة أو سبعة عقود ،والطبقة الرأساملية األجنبية واملحلية التي نشأت يف ظلها ،وعالقات اإلنتاج الرأساملية
التي ظهرت معها ،وما تستدعيه تلك العالقات من إعادة صوغ للمنظومة القضائية والترشيعية املرصية،
تعدد مراكز السلطة عىل إقليمها ،وتستدعي إخضاع القضاء
وسلطة الدولة احلديثة وسيادهتا التي ال تقبل ّ
والترشيع هلا ،وهي كلها أمور تندرج ضمن قانون التطور العام للمجتمعات؛ ذلك التطور الذي حتكمه
دورا فيه ،وال يملكون إلاّ االستجابة
عوامل أقوى وأعمق من إرادات احلكام والفقهاء واملرشعني ،وإن أدت ً
هلا وإن بدا أهنم من يقررون.
مرارا أن مسارات التطور كانت مفتوحة عىل احتامالت عدة ،حتقق أحدها وظلت
ولقد رأينا يف التاريخ ً
حيز االحتامل ،بينام االحتامل الذي
االحتامالت الباقية جمرد احتامالت تارخيية مىض وقتها واقترصت عىل ّ
حتقق أصبح هو الواقع .وليست القوانني ،بام هي عليه من أمهية باعتبارها أهم القواعد التي يقوم عليها وجود
حيز اإلمكان ،ألن إلغاء التاريخ
املجتمعً ،
أمورا يمكن نقضها والعدول عنها بسهولة ،أو حتى بصعوبة تدخل يف ّ
مستحيل ،وال بد من السري إىل األمام.
 25عبد الرزاق أمحد السنهوري« ،تنقيح القانون املدين املرصي وعىل أي أساس يقوم؟» القانون واالقتصاد ( ،)1933أعادت جامعة
القاهرة نرشه يف :عبد الرزاق أمحد السنهوري ،جمموعة مقاالت وأبحاث األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،مجع وتقديم نادية
عبد الرزاق السنهوري وتوفيق حممد الشاوي (القاهرة :جامعة القاهرة ،)1992 ،ج  ،1ص .57–56
 26فرحات ،البحث عن العقل ،ص .252
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هكذا أصبح الترشيع الوضعي هو املصدر األول للقانون ،ومل ِ
يعن ذلك فناء املصادر األخرى ،وإنام ظلت سارية
يف ما مل ينظمه القانون بقاعدة آمرة ،أو مل ينظمه األطراف باتفاقهم؛ فالعرف والدِّ ين يظالن مصادر تكميلية يف
حقل القانون ،والقواعد املوضوعة نفسها –يف الغالب األعم– ال تتناقض مع القواعد املستمدة من الرشيعة،
فضلاً عن بقاء الدِّ ين مصدر القاعدة القانونية يف جمال األحوال الشخصية.

أ ًيا يكن األمر يف شأن تلك القوانني ،فإهنا ِ
واقعا يتعامل عىل أساسه اخلصوم
وضعت موضع التطبيق ،وأصبحت ً
والقضاة .وأدت مخسون سنة من العمل هبا واجتهادات القضاء ،وإعامل املصادر األخرى للقانون إىل جانب
حمليا ،وأظهرت ،يف الوقت نفسه ،احلاجة
الترشيع ،إىل تطوير قواعدها إىل حد بعيد ،بحيث أضفت عليها ً
طابعا ً
إىل إعادة النظر فيها .وكان السنهوري ،بام توافر له من علم وخربة وإخالص للبحث والوعي برسالة تارخيية
هو رافع لواء جتديد القانون املدين املرصي –وهو الرشيعة العامة يف جمال القانون -وصاحب الدور األكرب
يف جتديده(.((2

ولقيت الدعوة إىل تنقيح القانون املدين استجابة واسعة حتى أعلن وزير احلقانية يف االحتفال اخلمسيني يف
املحاكم الوطنية سنة  1933اعتزام احلكومة تعديل التقنني املدين والتقنينات األخرى تعديلاً شامل(،((2
ُ
وأنجزت املهمة سنة  1948ليعمل بالتنقيح ابتداء من  15ترشين األول /أكتوبر  ،1949أي يف اليوم الذي
توحد فيه قضاء مرص بزوال القضاء املختلط(.((2

عالوة عىل أحكام القانون املدين األول ،ونتاج عمل القضاء والفقه فيها ملدة سبعني سنة والقانون املقارن ،أوىل
القانون اجلديد الفقه اإلسالمي مكانة ملحوظة بني املصادر التي استقى منها أحكامه .وقد ذكرت ذلك جلنة القانون
«وتبينت اللجنة كذلك أن املرشوع اعتمد عىل الرشيعة اإلسالمية إىل
املدين يف جملس الشيوخ يف تقريرها ،فقالت
ّ
مصدرا عا ًما يرجع إليه القايض إذا مل جيد حكماً يف الترشيع أو العرف ،وجعلها
حد بعيد بني مصادره ،فجعلها
ً
مصدرا لطائفة ال يستهان هبا من أحكامه ،وال ينكر ما للفقه اإلسالمي من مكانة رفيعة بني مذاهب الفقه العاملي،
ً
فكيف ال وقد كان وال يزال معتبرَ ً ا القانون العام يف كثري من املسائل يف مرص .ويف تقوية الصلة بني املرشوع وأحكام
عدد التقرير األحكام املأخوذة عن الفقه
الرشيعة إبقاء عىل تراث روحي حري بأن يصان و ُينتفع به» .وبعد أن ّ
اجتاها إىل تقدير ما للفقه
اإلسالمي خلص إىل القول ..« :كان مسلك املرشوع قويماً ارتاحت إليه اللجنة وآنست فيه ً
اإلسالمي من مزايا أدركها علامء الغرب منذ زمن بعيد ،وبقي عىل دول الرشق أن حتلها املحل اخلليق هبا ،وأن تعبرّ
عمليا عن اعتزازها هبا وحرصها عىل استدامتها .ولعل من نافلة القول أن يشار إىل أن هذا املسلك أمعن يف رعاية
ً
ما للاميض من حرمة ،وأبلغ يف قضاء حق القدماء الذين تعهدوا الفقه اإلسالمي باجتهادهم وأسبغوا عىل أحكامه
من املرونة ما جعلها تتسع ملا درج عليه الناس يف معامالهتم»(.((3
وعن جعل الرشيعة اإلسالمية األساس األول الذي ُيبنى عليه ترشيعنا املدين ،يقول الفقيه القانوين الكبري
السنهوري ،العالمِ بام يعنيه القانون عمو ًما والقانون املدين بشكل خاص« :فال يزال أمنية من أعز األماين التي
ختتلج هبا الصدور وتنطوي عليها اجلوانح .ولكن قبل أن تصبح هذه األمنية حقيقة واقعة ،ينبغي أن تقوم هنضة

 27عبد الرزاق أمحد السنهوري :جمموعة مقاالت ،والوسيط يف رشح القانون املدين ،تنقيح أمحد مدحت املراغي (اإلسكندرية ،مرص:
منشأة املعارف ،)2004 ،ج  :1نظرية االلتزام بوجه عام ،ص .17-12
 28غاي بيخور ،مدونة السنهوري القانونية :نشوء القانون املدين العريب املعارص ( ،)1949-1932ترمجة رشا مجال ،مراجعة
عبد احلسني شعبان (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2009 ،ص .134 -133
 29السنهوري ،الوسيط ،ص .28 – 20
 30املصدر نفسه ،ص  ،45نقلاً عن :مرص ،وزارة العدل ،القانون املدين :جمموعة األعامل التحضريية ،ج  ،1ص .132-131
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علمية قوية لدراسة الرشيعة اإلسالمية يف ضوء القانون املقارن»( .((3ولقد وضع السنهوري عالمة كربى عىل
هذا الطريق بكتابه الرائد الفريد مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقه الغريب( ((3الذي يدل عىل
معرفة عميقة بالفقه اإلسالمي ،أضيفت إىل معرفته العميقة بالقانون املقارن ،فأنتجت عملاً ال نظري له ،وقمة
مل يدانهِ ا أحد من الداعني إىل تطبيق الرشيعة رغم تطاول العهد ،يف مفارقة تشهد عىل الفارق الكبري بني عمل
املحرتفني من جيل املؤسسني احلقيقيني للقانون املرصي ،وضجيج من يرفعون شعار تطبيق الرشيعة يف أيامنا
هذه يف شعبوية وخ ّفة ،ومن دون امتالك العلم أو القدرة اللذين جيب توافرمها فيمن يتصدى لوضع أسس حياة
املجتمع .وقد أشار السنهوري إىل أسالف هؤالء ( ّممن كانوا باملعايري العامة لتفاوت مستوى الفكر القانوين بني
اجليلني أكثر علماً ) بقوله« :وقد حاول بعض رجال القانون أن يستبقوا احلوادث ،فدرسوا الرشيعة اإلسالمية
نموذجا يشتمل عىل بعض النصوص يف نظرية العقد ،زعموا أهنا
وقدموا
فجة ال غناء فيهاّ ،
ً
دراسة سطحية ّ
أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وهي ليست من الرشيعة اإلسالمية يف يشء .ودار يف شأن هذه النصوص حوار
عنيف يف جلنة القانون املدين بمجلس الشيوخ»(« .((3وبدهيي أن الرشيعة اإلسالمية ال خُتدم عن طريق أن ينسب
إليها ما ليس منها ،وإنام ختدم عن طريق دراستها دراسة علمية صحيحة ،وأول رشط هلذه الدراسة هي األمانة
العلمية .وال يعيب الرشيعة اإلسالمية أهنا ال تطاوع يف بعض نظرياهتا ما وصل إليه القانون احلديث من نظريات
معروفة ،ولكنها يعيبها أن تشوه مبادئها وأن متسخ أحكامها»(.((3
موضوعيا ،ينزع عنه الغالف
قانونيا
فنيا
ً
ً
لقد تعامل السنهوري ،وجيله من القانونيني العظام ،مع الفقه تعاملاً ً
الدِّ يني ،وينظر إليه يف إطار التاريخ« ،عىل أنه ال حيتوي مجاع البنية احلقوقية للمجتمع ،بل عىل أنه من التاريخ
وإليه ،يقوم يف ظروف تقيمه ،وتنزع عنه املناسبة»( .((3وكان من شأن هذا التوجه أن عارضه اإلخوان املسلمون،
وعبرّ عن ذلك حسن اهلضيبي خالل مناقشة املرشوع يف جملس الشيوخ بأن صواب املرشوع وخطأه سيان ألن
كل قانون جيب أن يقوم عىل القرآن والس ّنة ،وأن ما يؤخذ من الترشيعات الغربية جيب أن يكون قابلاً للرد عىل
هذين املصدرين .كام عارضه حزب الوفد ملوقف سيايس ،إذ كان السنهوري قد انشق عن احلزب سنة ،1937
وأعلن األزهريون معارضتهم بعدم إبداء الرأي رغم دعوهتم .وكانت املعارضة ،وما زالت ،غري معتمدة عىل
جليا يف املناقشات التفوق الفكري والعلمي الكبري للسنهوري عىل
أكثر من ترداد الشعارات العامة ،وكان ً
مناهضيه( .((3ويبدو أن من مل يستطيعوا مناهضة السنهوري مل ينسوا ثأرهم مع قانونه املدين حتى اآلن ،وأهنم مل
يتخطوا مرحلة الشعارات العامة ومرحلة انتحال النظريات والقواعد القانونية الغربية ونسبتها إىل مذاهب يف
الفقه اإلسالمي ،مع تبديل ألفاظها ،كام سبق وأشار السنهوري نفسه!
لقد توصل مرشّ عو الفرتة الليربالية يف التاريخ املرصي ،ضمن ما توصلوا له من حلول عملية مبدعة للعالقة بني
الدِّ ين والدولة بسريهم عىل درب املفكرين واملرشعني األوروبـيـني ،إىل حل ناجع ملشكلة مرجعية الرشيعة يف عامل
القانون املرصي ،هي فكرة النظام العام التي ظهرت بعد فصل القانون عن أساسه الدِّ يني ،ملا ثبت من أن القاعدة
 31املصدر نفسه ،ص .47
 32عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقه الغريب 2 ،ج (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب؛
مؤسسة التاريخ العريب.)1997 ،
 33السنهوري ،الوسيط ،ج  :1نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،ص .47
 34املصدر نفسه ،ص .48
 35عزيز العظمة ،العلامنية من منظور خمتلف ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1998 ،ص .215
 36املصدر نفسه ،ص .216

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
مصر على أعتاب الجمهورية الثانية

63

–أيا يكن مصدرها– جتد يف القبول اجلمعي العام سندها األسايس يف البقاء والفاعلية( .((3وأهنا -إذا
القانونية ًّ
مل تلق هذا القبول اجلمعي -تعرضت جلميع صور التملص واخلرق كلام كان ذلك ممك ًنا .وقد اكتشفت الدولة
احلديثة ذلك ،ومن ثم جلأت إىل تلك األداة القانونية لضبط السلوك االجتامعي يف ما ال يستطيع عنرصا اجلرب
واجلزاء حتقيقه(.((3
عرفت حمكمة النقض النظام العام بأنه «يشمل القواعد التي ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة للبالد سواء من
وقد ّ
الناحية السياسية أو من الناحية االجتامعية أو االقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي املادي واملعنوي ملجتمع
مذهبا عا ًما تدين
منظم ،وتعلو فيه عىل مصالح األفراد وتقوم فكرته عىل أساس مذهب علامين بحت يطبق فيه
ً
به اجلامعة بأرسها وال جيب ربطه البته بأحد أحكام الرشائع الدِّ ينية ،وإن كان هذا ال ينفي قيامه أحيانًا عىل سند
ّمما يمت إىل العقيدة الدِّ ينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوين واالجتامعي املستقر
يف اجلامعة ،بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم االعتداد به»(.((3

عىل أن هذه احللول املوفقة مل ُيكتب هلا الدوام؛ فعىل الرغم من أن مرص شهدت يف ظل دستور 1923
فرتة من أزهى عصور تارخيها احلديث ،أدى تآمر امللك واملحتلني اإلنكليز املستمر عىل احلياة الدستورية
والديمقراطية من جانب( ،((4وقصور النظرة االجتامعية للصفوة احلاكمة يف ظل ذلك الدستور وما أدى إليه
من تفاقم االحتجاج االجتامعي من جانب آخر ،وتأكّ ل الدور السيايس حلزب الوفد املمثّل الدائم لألغلبية
والركود الذي أصاب قضية إهناء االحتالل اإلنكليزي ملرص من جانب ثالث ،إىل تصاعد األزمة السياسية–
االجتامعية بحيث عجزت مؤسسات احلكم عن استيعابه أو جتاوزه ،السيام بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
سنة  .1945وتفاقمت أزمة احلكم حتى استوىل اجليش عىل السلطة يف  23متوز /يوليو  .1952ثم جاءت
زعامة مجـال عبد النارص التارخيية املتميزة بخطاهبا الشعبوي ،والتي أدت إىل توحيد الشعب خلف القائد،
كام أدت -باجتامعها مع تنامي النزوع السلطوي ومصادرة احلياة السياسية -إىل انطفاء الليربالية ،فأصبح
ً
شموليا .وأدت سياسة
رافضا التنوع واالختالف ،أي باختصار أصبح
موحدً ا يف الفكر واإلرادة،
املجتمع َّ
ً
تنوعا
التأميم والتمصري إىل هجرة اجلاليات األجنبية التي كانت تضفي عىل مدن العرص امللكي املزدهرة ً
مجوعا من سكان الريف الوافدين إىل عامل املدن بحثًا عن مستوى
واسعا ،وأحلت حملها
وثقافيا
حضار ًيا
ً
ً
ً
معييش أرقى ،من خالل التوظيف يف القطاع العام وجهاز الدولة الذي وسعته برامج التنمية النارصية،
واحلاملني –رغم تلقّيهم التعليم– لثقافة ريفية يغلب عليها الطابع الدِّ يني .ومع االنفجار السكاين الذي
أتاحه الشعور باألمان وانفتاح آفاق املستقبل خالل الفرتة النارصية ،بدأت املدن -يف الفرتة التالية حلرب
 -1973حتاط بحزام من الفقر ،فتم ترييف املدن عىل صعيد املظاهر احلضارية وعىل صعيد األفكار ،وحلت
 37عامد طارق عبد الفتاح البرشي« ،فكرة النظام العام يف الترشيع اإلسالمي :النظرية والتطبيق ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقوانني الوضعي »،ارشاف حممد كامل الدين إمام وعكاشة حممد عبد العال (رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية[ ،د.
ت ،)].ص .130
 38املصدر نفسه ،ص .132
 39حكم النقض يف الطعن رقم  16لسنة  48ق ،جلسة .1979/1/17
دستورا جديدً ا يف  23ترشين األول/أكتوبر  1930كان ً
نقضا ألسس
 40ويف هذا السياق ألغى امللك فؤاد الدستور  1923وأصدر
ً
الديمقراطية وامللكية الدستورية التي أقامها دستور  ،1923اعتام ًدا – كام يبني من بيان حكومة إسامعيل صدقي باشا يف شأن مربرات
ذلك االنقالب الدستوري – عىل حجج متاثل إىل حد بعيد حجج اللورد دوفرين يف إلغاء دستور .1883عىل أن االحتجاجات الشعبية
املتواصلة بقيادة الوفد أرغمت امللك عىل إلغاء دستور  1930يف  30ترشين الثاين /نوفمرب  1934والعودة إىل دستور  1923يف كانون
األول /ديسمرب  .1935انظر :املتويل ،ص  ،158-119وعيل شلبي ومصطفى النحاس جرب ،االنقالبات الدستورية يف مرص-1923 ،
( 1936القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1981 ،ص .205-147
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املفاهيم وطرائق التفكري الدِّ ينية (بعد هزيمة  )1967حمل ٍّ
كل من الليربالية امللكية والقومية النارصية .وبدأت
عملية مراجعة اجتامعية وثقافية واسعة ملسرية التحديث التي بدأت قبل ما يزيد عىل قرن ونصف قرن من
الزمان .وعمد النظام السادايت إىل استغالل تصاعد الشعور الدِّ يني بحثًا عن قاعدة شعبية يف مواجهة أزماته
وبقايا النظام النارصي .وكانت هجرة املرصيني إىل اخلليج رافدً ا زاد يف أثر الوعي الدِّ يني .وكام انفتحت
الدولة جتاه اخلارج تراخت قبضتها عىل املجتمع يف الداخل ،وأخذت تنسحب من التزاماهتا العامة ،وتركت
الناس وشأهنم يف تدبري معيشتهم ،ويف االنفالت من القانون ،ويف تنظيم أمور جمتمعهم ،فلجأ الناس إىل
دينهم ورشيعته ،وانترش التيار االسالمي وازدهر عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس.
كان انبعاث التيار اإلسالمي عىل نحو واسع وحا ٍّد ،وهو التيار الذي سبقه مد يساري يشاهبه يف االتساع واحلدة،
دالل ًة عىل تفكك األساس املعنوي للدولة وضعفها الفعيل بعد انكسار النارصية ،واحلاجة إىل تأسيس جديد.
مجا ً
أيضا عن قوة الدولة النارصية
مجا عن ضعف الدولة يف فرتة السادات فحسب ،بل كان نا ً
ومل يكن ذلك نا ً
حد االعتدال ،بحيث بدت الدولة الساداتية البالغة ما دون حد االعتدال كأهنا اهنيار تام أو انحالل
املتجاوزة ّ
يستدعي إعادة البناء عىل أسس مغايرة .وأدى ذلك كله إىل وضع مسرية التحديث ،التي بدأت قبل ما يقارب
مطروحا ملراجعة فكرية واسعة ،وتصاعدت
قرنني ،موضع التساؤل ،وأصبح مفهوم الدولة القومية احلديثة
ً
(((4
الدعوة إىل العودة إىل الرشيعة اإلسالمية باعتبارها النظام القانوين املتجذر يف جمتمعنا .
يف هذا اإلطار ،ويف سياق مساعي النظام السادايت الستقطاب تأييد اجلامهري ،تضمنت املادة الثانية من دستور
رئيسا
 ،1971إضافة إىل النص التقليدي عىل اإلسالم كدين للدولة ،أن تكون الرشيعة اإلسالمية
ً
مصدرا ً
للترشيع .وقد استدعى ذلك إعادة طرح عملية االنتقال من الرشيعة اإلسالمية إىل القوانني احلديثة عىل بساط
البحث جمد ًدا .وساهم رجال القانون بدورهم يف ذلك .وت ُّوج ذلك اجلهد بتعديل املادة الثانية من الدستور
بجعل الرشيعة املصدر الرئيس للترشيع ،ضمن تعديل الدستور بموجب استفتاء  22أيار /مايو .1980
توجه قديم يف اجلسم
يمكن القول إن هذا
التوجه ،أي أن تكون الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للترشيعّ ،
ّ
التوجهات املنادية بكامل
القضائي والترشيعي املرصي ،وكان له مؤيدوه عىل الدوام ،وهذا مفهوم يف ضوء أن
ّ
الرشيعة وأحقيتها يف أن تكون القانون العام يف البالد مل ِ
ختتف من الوجود بعد األخذ بالتقنينات احلديثة .ونشري
يف هذا الصدد إىل احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري يف جلسة  26أيار /مايو 1952يف الدعوى رقم
 195لسنة  4قضائية ،وقد ورد يف مدوناته« ،ما نص عليه الدستور يف املادة ( )149من أن اإلسالم دين الدولة
الرسمي؛ فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام اإلسالم هلا السيادة التامة يف هذه البالد ،ترفع كل ما يعرتضها
ً
مناقضا هلا يكون غري دستوري .وهذا النص من اإلطالق والشمول والعموم بحيث
وتزيله ،وكل ترشيع يصدر
ال يسمح بأي مدخل لريبة املسرتيب أو لظن من املتظننني»(.((4
 41يف تفسري نشأة التيار اإلسالمي الراهن وصعوده يف مرص ،انظر عىل سبيل املثال :عبد اهلل حممد حسنني شلبي« ،احلركات السياسية
اإلسالمية يف املجتمع املرصي  :1985-1970دراسة سوسيولوجية للفكر واملامرسة »،ارشاف سمري نعيم أمحد (رسالة دكتوراه ،كلية
اآلداب ،جامعة عني شمس)1994 ،؛ هاله مصطفى ،الدولة واحلركات اإلسالمية املعارضة بني املهادنة واملواجهة يف عهدي السادات
ومبارك (القاهرة :القاهرة :مركز املحروسة ،)1996 ،الكتاب يف األصل رسالة دكتوراه ،قدمت إىل كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة1994 ،؛ رفعت حممد سيد أمحد« ،العالقة بني الدِّ ين والدولة يف مرص ( »،1970-1952رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،)1994 ،ونبيل عبد الفتاح ،املصحف والسيف :رصاع بني الدين والدولة يف مرص ،رؤية أولية للقضايا األساسية
(القاهرة :مكتبة مدبويل.)1985 ،
 42حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم ( )195لسنة ( )4قضائية يف جلسة  26أيار /مايو.1952
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مل يمض وقت طويل عىل تعديل الدستور يف أيار /مايو  1980حتى كانت األزمة السياسية تأخذ بخناق نظام
عمت الشعب املرصي ،وظهرت أنياب اجلامعات اإلسالمية .ويف 6
السادات .وتصاعدت املعارضة له حتى ّ
ترشين األول /أكتوبر  1981اغتيل السادات ،ورشعت اجلامعة اإلسالمية واجلهاد يف حماولة مسلحة لالستيالء
عىل السلطة ،مفتتحني بذلك عقدً ا من الصدام الدموي بني النظام والتيارات اجلهادية.
يف ذروة تلك األزمة ،انتبه جملس الشعب ،الداعي إىل تطبيق الرشيعة كمصدر وحيد للقانون ،إىل ما جيري
عىل األرض ،فانعقدت اللجنة اخلاصة التي أ ّلفها املجلس للرد عىل خطاب الرئيس السادات مساء السبت
ننوه إىل أن االنتقال من النظام القانوين القائم
يف  5أيلول /سبتمرب  ،1981وجاء يف تقريرها« :وال يفوتنا أن ّ
حاليا يف مرص والذي يرجع إىل أكثر من مائة سنة إىل النظام القانوين اإلسالمي املتكامل يقتيض األناة والتدقيق
ً
العلمي ،بل وحتف به الكثري من العقبات الفنية والصعوبات الترشيعية ،ومن ثم فإن تغيري النظام القانوين
مجيعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمني عليه الفرتة الزمنية املناسبة حتى جتمع هذه القوانني متكاملة يف إطار
القرآن والس ّنة وأحكام املجتهدين من األئمة والعلامء ،فضلاً عن إتاحة الفرصة لرضورة إعداد وتدريب من
سيقومون بالتطبيق»(.((4
تقريرا يف
يف أعقاب ذلك ،قدمت جلنة الشؤون الدِّ ينية واالجتامعية واألوقاف يف جملس الشعب إىل املجلس
ً
 22نيسان /أبريل  ،1985تناولت فيه موضوع تنقية القوانني ّمما خيالف أحكام الرشيعة ،وأهابت باجلميع أن
يعاجلوا هذه القضية باحلكمة واهلدوء والرتوي ،بعيدً ا عن اإلثارة واملزايدة ،وصولاً إىل اهلدف األسمى الذي ال
خيتلف أحد عليه ،وهو تنقية القوانني ّمما خيالف الرشيعة اإلسالمية ،عىل أن يكون ذلك بأسلوب علمي ومتدرج؛
«فالرشيعة اإلسالمية ليست هي احلدود فحسب ،أو االنغالق واالنفصال عن املجتمع ،كام أن اإلسالم ليس
مجا ،وأن الطريق إليه ليس بالعقاب وحده وإنام باإلصالح الشامل أولاً »(.((4
قطعا أو ر ً
ً

ويف  4أيار /مايو 1985ألقى وزير الدولة لشؤون جمليس الشعب والشورى يف جملس الشعب بيان احلكومة
يف هذا الشأن ،وكان يف البيان ترحيب بتقرير اللجنة ،مع تأكيد أن «مرص ينظم الترشيع فيها قوانني مستقرة
أساس قواعدها من الرشيعة السمحاء ،نتيجة لتمسك املرصيني بدينهم ،والقانون املدين وغريه من القوانني
شاهد عىل ذلك .وإن املدرسة القضائية يف مرص مدرسة راسخة استقرت نظمها يف ضوء أحكام الدستور
والقوانني التي تتفق يف جوهرها والرشيعة اإلسالمي ،وليس من اليسري بناء نظام قضائي جديد عىل
هذا املستوى»(.((4

وقد وافق املجلس يف اجللسة ذاهتا عىل تقرير جلنة الشؤون الدِّ ينية واالجتامعية واألوقاف ،وما انتهى إليه من
توجيهات يف جمال الترشيع والدعوة اإلسالمية ،وعىل ما جاء يف بيان احلكومة يف هذا الصدد.
مستمدة من الرشيعة.
هنا اس ُتبدل اهلدف ،فح ّلت تنقية القوانني ّمما خيالف أحكام الرشيعة حمل إصدار قوانني
َ
–خصوصا املدنية منها– متوافقة
وأضيفت هذه املهمة إىل مستقبل غري حمدد ،مع التشديد عىل أن قوانيننا القائمة
ً
مع الرشيعة إلاّ يف النزر اليسري ،واالنتباه إىل أن الترشيع مهمة جيب أن تؤخذ بام تستحقه من اجلدية واملهنية .وإن
موقف جملس الشعب واحلكومة عىل هذا الصعيد جزء من تعديل شامل لسياسة النخبة التي كانت حترك هذه
 43مرص ،جملس الشعب ،موسوعة املبادئ الدستورية ([القاهرة :مطبوعات جملس الشعب ،)]2000 ،ج  ،1ص .132
 44املصدر نفسه ،ص .134 - 133
 45املصدر نفسه ،ص .136 -135
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املؤسسات ،يف إطار السعي إىل احتواء االجتاه اإلسالمي املتصاعد ومواجهة الفهم الشعبوي لتعديل املادة الثانية
من الدستور ،عىل أنه انقالب حيدث بني ليلة وضحاها ويكفل ختلص مرص من مجيع مشكالهتا.
ّ
واختطت لنفسها (ومن ورائها كثري من املحاكم،
مل يمر وقت طويل حتى أبدت املحكمة الدستورية العليا رأهيا،
منهجا تصدت فيه للفصل يف ما ال يتعارض من نصوص القوانني مع مبادئ
خصوصا يف القضاء اإلداري)
ً
ً
تعارضا بني القوانني السابقة عىل
ً
الرشيعة ،وأعادت به الكرة إىل ملعب الساسة واملرشعني ،يف ما وجدت فيه
التعديل ونص املادة الثانية بعد تعديله .فجمعت ،يف طائفة من األحكام ،بني تعارض النص الترشيعي املطعون
فيه مع املادة الثانية من الدستور ،وتعارضه مع نصوص أخرى يف الدستور ،وأقامت حكمها بعدم دستورية
التعارض مع تلك النصوص جمتمعة.
تعارضا مع نص املادة الثانية بعد تعديله ال يؤازره تعارض مع قاعدة
ً
ّأما يف املواد التي وجدت فيها املحكمة
دستورية ،فقد أرست املحكمة يف كثري من أحكامها قاعدة مؤ ّداها أن نص املادة الثانية بعد التعديل يفرض عىل
املرشّ ع التزامني :األول هو التقيد بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف الترشيعات التي يصدرها بعد نفاذ التعديل
الدستوري ،والثاين هو مراجعة الترشيعات التي صدرت قبل التعديل لتنقيحها من أي خمالفة ألحكام الرشيعة،
معتربة أن ذلك من قبيل االلتزام السيايس .ورفضت طعونًا كثرية كانت قد ُقدمت إليها يف شأن عدم دستورية
نصوص ترشيعية عدة صادرة قبل نفاذ تعديل املادة الثانية من الدستور عام  ،1980وأبرزها تلك املتعلقة
بنصوص القانون املدين بصدد الفوائد ،ومنها حكمها يف الدعوى رقم  20لسنة  1دستورية بتاريخ  4أيار /مايو
 ،1985برفض الطعن بعدم دستورية املادة  226من القانون املدين التي جتيز املطالبة بفائدة حمددة عند التأخر
يف الوفاء بمبلغ من النقود ،وهو الذي حدد أسس اجتاه املحكمة الدستورية يف هذا املوضوع ،وترددت عباراته
املدعي من أن مقتىض تعديل املادة الثانية من
يف كثري من أحكامها الالحقة ،فورد ضمن أسبابه «أن ما ذهب إليه ّ
الدستور هو جعل مبادئ الرشيعة اإلسالمية قواعد قانونية موضوعية واجبة اإلعامل بذاهتا ومن فورها عىل ما
سبق هذا التعديل من ترشيعات ،بام يوجب نسخ ما يتعارض منها مع تلك املبادئ ،مردود بام سبق أن عرضت
له املحكمة عن حقيقة املقصود من ذلك التعديل ،وهو أنه قيد استحدثه الدستور عىل سلطة املرشع يف شأن
املصادر التي يستقي منها أحكامه الترشيعية ،وأنه ال يمكن إعامله إلاّ بالنسبة للترشيعات الالحقة عىل فرضه
دون الترشيعات السابقة ،كام ينقض القول ما تضمنته األعامل التحضريية ملرشوع التعديل عىل ما سلف إيضاحه
من أن املنوط به إعامل القيد املشار إليه هو السلطة املختصة بالترشيع ،باإلضافة إىل أن املرشّ ع الدستوري لو أراد
جعل مبادئ الرشيعة اإلسالمية من بني القواعد املدرجة يف الدستور عىل وجه التحديد ،أو قصد أن جيري أعامل
تلك املبادئ بواسطة املحاكم التي تتوىل تطبيق الترشيعات دون ما حاجة إفراغها يف نصوص ترشيعية حمددة
مستوفاة لإلجراءات التي عينها الدستور ،ملا أعوزه النص عىل ذلك رصاحة».
املقدم
وبذلك انضمت املحكمة الدستورية ،وهي أعىل مراتب السلطة القضائية ،إىل السلطة التنفيذية يف تقريرها ّ
إىل جملس الشعب يف  4أيار /مايو 1985اآلنف الذكر ،والسلطة الترشيعية التي وافقت عليه ،أي إن الدولة
تبينت الصعوبات
يف سلطاهتا الثالث (أو النخبة التي كانت تسيرّ تلك املؤسسات الثالث ّ
وحتدد توجهاهتا)ّ ،
احلقيقية يف تطبيق هذا الشعار ،وانتبهت إىل مغزاه يف تغيري أسس املعادلة التي استقرت عليها العالقة بني الدولة
والدِّ ين يف مرص منذ ما يقارب مئة ومخسني سنة ،وانتبهت إىل احلدود التي يمكنها أن تصل إليها يف مسايرة الرأي
العام واالجتاهات الدِّ ينية املتصاعدة ،وغ ّلبت الطبيعة املحايثة للدولة احلديثة كدولة مدنية ،بل وعلامنية ،مهام بلغ
االحرتام واملكانة التي توليها للدِّ ين يف دستورها وترشيعها.
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والواقع أن ُ
الشقّة ،يف حقل العاملني باملهنة القانونية ،بني املنادين بتقنني الرشيعة والقائلني بعلمنة القانون،
موضوعيا له وجز ًءا مهماً من مكونات
مصدرا
ليست بعيدة ،فالقائلني بعلامنية القانون يعرتفون بالدِّ ين
ً
ً
النظام العام ،والقائلني بتقنني الرشيعة يعرتفون برضورة مراعاة الواقع وجت ّنب احلرج واملشقة( .((4وتيارات
اإلسالم السيايس الراهنة –إذا رصفنا النظر عن التيارات التكفريية واجلهادية املنعزلة عن املجتمع والسلفية
كثريا يف جمال صوغ قواعد العيش
يعول عليها ً
الداخلة بعد كانون الثاين /يناير  2011إىل عامل السياسة وال َّ
املشرتك– قد قبلت ،قولاً وفعلاً  ،بمفهوم الدولة احلديثة ،وتعريفها ألركاهنا ،وأجهزهتا ،وحقوق مواطنيها
وعالقتها بالعامل(.((4
إن النظر إىل القواعد القانونية التي يقوم عليها نظام املجتمع بام تستحقه من اجلد والتجرد ،واالبتعاد عن
استخدام الدِّ ين يف السياسة –من جانب الدولة كام من جانب مناوئيها– وترقية وعي اجلمهور ،ووعي رجال
الدولة بدورها وفلسفة نظمها ،والتصدي الشجاع ملشكالت الواقع وأوهام اجلمهورّ ،
كل ذلك كفيل بأن
يريس العالقة الصحيحة بني الدولة احلديثة وقوانينها وبني الدِّ ين .واملشكلة يف مرص ليست يف عالقة الدولة
احلديثة بالدِّ ين ،وال يف الدور الذي يمحضه النظام الدستوري املرصي للدِّ ين ،بل هي يف األزمات االجتامعية
والدولة املستبدة .واملعركة السياسية التي دارت رحاها خالل األشهر التي تلت الثورة حتى اآلن ،وشغلت
الرأي العام وأدوات االتصال اجلامهريية ،من صحف وتلفزة ،حول طبيعة الدولة :دينية أو مدنية ،هي معركة
زائفة؛ فال اإلخوان يسعون إىل دولة دينية ،وال الليرباليون والعلامنيون يسعون إىل اإلخالل بالواجهة املزدوجة
للدولة املرصية احلديثة التي ظهرت منذ بدء تشكيلها عىل يد حممد عيل وخلفائه .وسيعمل مجيع فرقاء السياسة
من خالل مؤسسات الدولة وجهازها يف مرص الذي هو جهاز علامين ،من حيث تركيبته وأهدافه .واإلخوان
املسلمون وحزهبم ال ينوون ،وال يستطيعون ،تغيري طبيعة الدولة هذه .والظالل الدِّ ينية التي يضعوهنا عىل
صورة الدولة يف دعايتهم الرسمية قبل الثورة وقبل تأسيس حزب احلرية والعدالة ،ويغضون الطرف عنها يف
دعاية أنصارهم بعد ذلك ،تندرج يف إطار الدعاية السياسية واستقطاب اجلمهور ،واالستفادة من تدنيّ وعيه كام
هو بدلاً من السعي إىل تغيريه وتنويره.
يف ظني –ونحن عىل أعتاب تلقّي مرشوع دستور اجلمعية التأسيسية الثانية– أن املعركة احلقيقية بصدد
الدستور هي بني الثابت واملتحول يف جهاز الدولة؛ بني املؤسسات التمثيلية القابلة للتداول عرب االنتخابات،
وبني بريوقراطية الدولة العتيدة يف مرص ،وموضعها هو الباب الذي ينظم السلطات العامة واختصاصاهتا يف
حقيقيا حول مضمون األبواب األربعة األوىل من دستور  ،1971التي حتدد
الدستور .وال أظن أن هناك خال ًفا
ً
ومقومات املجتمع وحقوق املواطنني وحرياهتم.
طبيعة الدولة
ّ
إن املهمة املطروحة عىل عاتق اجلمهورية الثانية تتجاوز أفق املطالب االقتصادية للطبقات الكادحة إىل إعادة
بناء الدولة واملجتمع عىل أسس جديدة أكثر عدلاً وإنسانية؛ فالدولة يف حالة من الضعف والرتهل نتيجة
 46يف إطار موقف عقالين مبكر من تطبيق الرشيعة ،انظر ،أمحد كامل أبو املجد« ،العقـل وتطبـيق الرشيعـة اإلسالميـة »،العـريب،
العدد ( 214أيلول /سبتمرب  ،)1976وأعيد نرشه يف :أمحد كامل أبو املجد ،حوار ال مواجهة (القاهرة؛ بريوت :دار الرشوق،)1988 ،
ص .91- 82
 47انظر عىل سبيل املثال :ناصيف نصار ،تصورات األمة املعارصة :دراسة حتليلية ملفاهيم األمة يف الفكر العريب احلديث واملعارص
(الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،إدارة التأليف والرتمجة ،)1986 ،وعبد اإلله بلقزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،وهو ما يمكن ً
أيضا تلمسه يف كثري من الدراسات والكتابات اإلسالمية احلديثة
واملعارصة.
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تراجع دورها يف احلقبة الساداتية ،وعجزها ،وفسادها الواسع يف احلقبة املباركية .وقد نتجت من ذلك حالة من
االنحطاط الشديد يف التعليم واألخالق وتطبيق القانون ،وغياب الوعي بامهية تلك األمور وغريها ورضورهتا،
وهو ما أدى بالدولة إىل ما يقارب الزوال ،وباملجتمع إىل ما يقارب التحلل .لقد ُبنيت تلك الدولة من أعىل،
واستنا ًدا إىل أساليب السلطة املستبدة للحكام املستنريين املرصيني ،وغرست مفاهيمها املحايثة ،بام فيها العلامنية،
عرب األساليب ذاهتا ،ال عرب تطور واختامر يف أحشاء املجتمع املرصي ،فاقرتنت بالسلطة واالستبداد .كام أن
تعزيزا ملفاهيم احلداثة ،ما دامت الدولة
جهود املفكرين والسياسيني املستنريين املرصيني أثمرت عرب عقود
ً
يف عهودها الليربالية والنارصية قوية وقادرة عىل القيام بدورها السيايس واالجتامعي ،فلماّ تراجعت وضعفت
أخريا
نتيجة إخفاق املرشوعني الليربايل والنارصي عىل السواء ،عال نجم تيار اإلسالم السيايس ،وحتقق له
ً
الوصول إىل مقاعد احلكم لتطبيق رؤاه التي لن يكون أمامه سوى التخيل عنها لصالح املحتوى احلقيقي :احلكم
والسلطة .ولعل يف ذلك فرصة ليسلك الشعب طريقه نحو احلداثة والتنمية والعدالة االجتامعية ،عرب تطوره
الذايت بطريقة ديمقراطية وشعبية وجذرية حقًا.
مجيعا
من املفرتض أن يكون يوم إعالن الدستور اجلديد املزمع إصداره يوم والدة اجلمهورية الثانية ،التي نأمل ً
أن تكون أفضل من اجلمهورية األوىل ،ومتفوقة عليها ،وحمققة ألهداف أغلبية املرصيني الساحقة ورغباهتا،
ومراعية للتوازن بني احلقوق السياسية واحلقوق االجتامعية ،وال حتمي حقو ًقا عىل حساب حقوق أخرى ،أي
ال حتمي احلقوق السياسية عىل حساب احلقوق االجتامعية ،كام فعلت ليربالية ما قبل  1952امللكية ،وال حتمي
احلقوق االجتامعية عىل حساب احلقوق السياسية كام فعلت مجهورية ما بعد  1952النارصية ،وال هتدر االثنني
حلساب مصالح فئة يف املجتمع وحتالفاهتا الدولية كام فعل خلفاء نارص؛ مجهورية حتقق الديمقراطية السياسية
معا.
والديمقراطية االجتامعية ً
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دولة القانون في الدستور السوري:
قراءة في الدستور السوري الدائم
وتجديده المطابق
من العدل واملواطنة الكاملة املتساوية اللذين يفرتضهام الدستور يف مفهومه النظري ،بوصفه
قانونيا أعىل ،إىل التعبري عن إرادة الشعب العامة ،واالعرتاف بحكم القانون واحرتام
معيارا
ً
ً
لاً
فصل السلطات ،وصو إىل إقرار اإلرشاف القضائي عىل أعامل اإلدارة ،ترتسم معامل الضوء
الذي تتناول فيه هذه الورقة الدستور السوري الدائم لسنة  1973استكشا ًفا ملدى جتسيده
دولة القانون.

أن الدستور السوري لسنة  ،2012الذي ُدعي ً
تأيت أمهية الورقة ً
أيضا «دستور األزمة»،
أيضا من َّ
تنص عىل قيادة حزب
يبقى  -عىل الرغم من جتاوزه املادة الثامنة من الدستور الدائم ،التي ّ
البعث العريب االشرتاكي للمجتمع والدولة ،وحماولته التخلص من عبء األيديولوجيا القومية
نوعا من إعادة إنتاج الدستور
االشرتاكية التي كانت تعشش يف ثنايا الدستور الدائم وديباجته ً -
الدائم من دون أي تغيريات ذات مغزى .وهو ما جيعله ،بحكم ظروف إنتاجه ،حمكو ًما بالفشل،
إذ يعيد إنتاج الدولة التسلطية يف ظل انقسام جمتمعي حاد ،ويفتقد الصفات األساسية للعقد
االجتامعي وبرنامج العمل اللذين تطمح البالد عمو ًما إىل أن تتوافق عليهام أو أن تسري عىل
هدهيام باجتاه التقدم االجتامعي واالزدهار اإلنساين.

مقدمة
ّ
يمثّل الدستور ،يف مفهومه العام ،مجاع تطور الفكر القانوين العاملي يف ما يتع ّلق بنظام احلكم والدولة،
ويعبرّ عن املدى الذي وصل إليه احرتام حريات املواطنني وحقوقهم ،إضاف ًة إىل حماولته محاية األفراد
وتغوهلا ،وذلك عرب توزيع السلطات وبيان اختصاصاهتا ،بام يضمن حفظ الدولة
من استبداد السلطات احلاكمة ِّ
* باحث وقانوين سوري ،من أبرز املدافعني عن املعتقلني السياسيني وسجناء الرأي.
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عرب حفظ توازناهتا الداخلية ،من جهة ،وعرب حفظ احلقوق الرئيسة املقررة لألفراد ،ضامنة هلذه التوازنات
وعمقها األساس ،من جهة ثانية.

الدستور
بيد أن مهمة الدستور واملبادئ الدستورية ال تقترص عىل تقرير احلالة القائمة يف البالد ،بل يضمر
ُ
ّ
َ
العمل ً
ويمكن
أيضا عىل إرساء هذه املبادئ والقواعد الدستورية يف املستقبل ،إن مل تكن قائمة عند وضعه.
األمة ،أو برنامج عمل تطمح إىل حتقيقه يف
هذا الفهم من النظر إىل الدستور عىل أنه عقد اجتامعي تتوافق عليه ّ
للتقدم
األمة من الدستور أدا ًة
ّ
احلرة  -بالسري عىل َه ْديه .ووفق هذا املنظور ،جتعل ّ
املستقبل ،أو تتعهد -بإرادهتا ّ
والتطور اإلنساين ،وهو أمر ال يمكن للدستور القيام به إن مل يكن
االجتامعي
مرشوعا مجُ ْ َم ًعا عليه من جانب
ً
ّ
األمة .ولكي تتحقق هذه الرشعية الدستورية ،البد للدستور من حتقيق الرشوط التالية:
مكونات ّ
خمتلف ّ
ً
منهجا يعتمده املجتمع يف ترشيع رشوط تطبيق قوانينه
أوال :أن يقوم بوظيفة املعيار القانوين األعىل ،الذي يفرض ً

حرفيتها .ولكي
مرشوعا إذا ما انتهك روح هذه الرشوط أو
ويف ترمجتها وحتديدها؛ فال يمكن اعتبار أي قانون
ً
ّ
ً
مبنيا عىل أساس
يقوم الدستور بوظيفته كمعيار قانوين أعىل يف املجتمع ،ينبغي أن يكـون
عادال ،أي أن يكون ً
ّ (((
َ
املواطنة الكاملة املتساوية ،والتسليم بأن الشعب هو مناط السلطات ،وأن ليس عليه سيادة لفرد أو قلة .

ثانيا :أن يعبرّ عن اإلرادة أو الروح العامة للشعب ،ويتم فيه التشديد الواضح عىل احلقوق واحلريات؛ ذلك
ً
أنه إذا ما كانت احلرية هي الرشط األساس للكرامة اإلنسانية واهلدف األسمى للدولة ،وفق املبدأ الذي أتى
به مونتسكيو أولاً واعتنقه روسو وهيغل يف ما بعد ،فإن حتقيق الشعب هذه احلرية يقتيض أن حيكم نفسه عن
طريق القوانني الصادرة عن إرادته ،واملعبرّ ة عن مصلحته .والدستور املرشوع ،من هذه الزاوية ،هو باختصار
ذلك الدستور الذي حيمي حقوق املواطنني وحرياهتم التي ال يمكن من دوهنا حتقيق أي عملية تقدم اجتامعي،
والتجمع والتنقّل
والرسية وامل ْلكية
خصوصا تلك احلريات الفردية واجلامعية املتع ّلقة بالضمري واالعتقاد والرأي
ً
ّ
ّ
والتصويت والسالمة ....إلخ.

ثالثًا :أن يعرتف بحكم القانون وحيرتم فصل السلطات؛ ذلك أن الدولة احلديثة دولة ديمقراطية ،حيكمها
القانون ال اإلرادة اإلنسانية .والقانون ال حيكم من تلقاء ذاته ،بل يعمل بواسطة السلطات املوجودة يف الدولة،
هذه السلطات التي أمجعت اآلراء الفقهية منذ مونتسكيو عىل تقسيمها وفصلها إىل ثالث :ترشيعية مسؤولة عن
سن القوانني؛ قضائية مسؤولة عن تفسري القوانني وتطبيقها؛ تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانني .وهدف ذلك
حدا دفع
هو احليلولة دون إساءة استعامل السلطة أو اغتصاهبا من ِقبل فرد أو مجاعة .وقد بلغت أمهية ذلك ًّ
قادة الثورة الفرنسية يف دستور  1791إىل أن يقرروا أن املجتمع الذي ال يتوفّر عىل ضامنات للحريات وفصل
السلطات ،هو جمتمع بال دستور.

احلد من االستبداد ،وضامن احلرية .وهو هيدف يف الواقع إىل
ُيعترب مبدأ فصل السلطات ،إ ًذا ،مبدأ دستور ًيا غايته ّ
ضبط التوازن داخل الدولة ،من جهة ،ويف عالقتها باملجتمع ،من جهة أخرى .وال بد من تأكيد فكرة مونتسكيو
كل منها يف جماهلا اخلاص ،فإن َّ
التي تقول إنه رغم وجود ثالث سلطات تستقل ٌّ
كل ممارس للسلطة ميال بطبعه إىل
البت» ،أي بحقها
سوء استعامهلا .لذلك ،يتوجب حتديد السلطة بالسلطة ،بمعنى أنه وإن متتعت كل سلطة بـ «قدرة ّ
املطلق يف ممارسة الصالحيات التي تدخل أصلاً يف نطاق اختصاصها ،فإن السلطات الثالث تتمتع ً
أيضا بـ«قدرة
 1أحممد مالكي« ،الدستور الديمقراطي والدساتري يف الدول العربية :نحو إصالح دستوري »،ورقة قدمت إىل« :نحو تعزيز املساعي
الديمقراطية يف البالد العربية( »،اللقاء السنوي اخلامس عرش ملرشوع دراسات الديمقراطية ،جامعة أكسفورد ،كلية سانت كاثرينز،
أكسفورد ،)2005/8/27 ،ص  ،20عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=9926>< :

.)(accessed on 14/7/2006
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بشكل حي ّتم عىل ٍّ
ٍ
كل منها االلتزام بدائرة االختصاصات
املنع» ،أي بصالحية قيام كل واحدة بمراقبة األخرى
املسموح هلا بمامرستها .وال يمكن ضامن فاعلية الفصل بني السلطات إلاّ من خالل الرقابة القضائية عىل أعامل
اإلدارة ،التي ال ُيغني عنها ال اإلرشاف الربملاين وال اإلرشاف الرئايس .ويف هذا ،كان إحداث اإلرشاف القضائي
أساسيا يف دولة القانون إذا ما أريد هلا أن حتقق رسالتها .وقد اعترب الفقه اإلداري
عنرصا
ذلك التجديد الذي أصبح
ً
ً
احلديث أن مقياس تقدم نظام دولة القانون هو ما تبلغه من «توفيق يف املالءمة بني احلقوق الفردية والسلطات
احلكومية ،وأن يكون ألحكام السلطة القضائية يف هذا املوضوع احرتامه وقوته التنفيذية الكاملة»(((.
وأكثر من ذلك ،فإن سمو القانون عىل اإلدارة ،تطبيقًا وممارس ًة ،هو أمر مقرر .ووفق نظرية «دولة القانون»،
ٍ
بشكل خمالف للقانون ،بل هي جمبرَ ة ً
أيضا عىل الترصف وفق قواعده
التدخل
ال يكفي أن متتنع الدولة عن
ّ
وأحكامه ،أي إهنا جمبرَ ة عىل احرتام الرشعية القانونية((( .والوسيلة األساسية حلامية دولة القانون وضامن حتققها
خصوصا ما يتعلق منها باستقاللية القضاء اإلداري الذي من شأنه صون دولة القانون
هي الرقابة القضائية،
ً
وفرض احرتامها.

ال يمكن التقليلً ،
أيضا ،من األمهية الفائقة ملراقبة دستورية القوانني كرشط رضوري لدولة القانون؛ فمن
دوهنا يصبح الدستور بال معنى ،وتغدو قيمته رمزية فحسب .لذلك نرى أنه أصبح للقضاء الدستوري مكانة
نظرا إىل الضامنات التي يقدمها يف محاية احلقوق واحلريات ،فضلاً عن
مركزية يف معظم النظم الديمقراطيةً ،
تأثريه الواضح يف ضبط النظم السياسية .ويمكن القول إن ديمقراطية الدساتري ال تقاس بمدى إقرارها احلقوق
واحلريات فحسب ،بل بدرجة حرصها عىل تأكيد الرشعية الدستورية ً
أيضا ،أي جعل ما هو مدرج يف باب
احلقوق واحلريات حمرت ًما عىل صعيد التطبيق واملامرسة.

للتقدم
رابعا :الدستور املرشوع هو ،يف نظر مجيع فئات الشعب ،قانون دائم .ولكي يقوم الدستور بمهمته كرافعة ّ
ً
بد له من أن يعبرّ عن جمموع إرادة الشعب ،وهو ما يدفعه إىل أن يتضمن اإلشارة إىل عدم اقتصار
االجتامعي ،ال ّ
وتعديه ذلك إىل خدمة األجيال القادمة ،ومتثيل الرتاث احلضاري الذي
غاية وضعه عىل خدمة اجليل احلايل،
ّ
ترتكه هلا األجيال املاضية واحلارضة.
تبعا لتغيرّ ظروف احلياة
ال ُيبطل هذا إمكانية تعديل الدستور يف هذه النقطة أو تلك ،أو حتى نقضه بالكاملً ،
التي هي يف تغيرّ مستمر ،بل املقصود هو أن تغيري البنية الكلية للدستور ،املعبرِّ عن مجاع إرادة الشعب واملوضوع
ميسا ّ
كل وقت ،ألن انتهاكه يف كل وقت هو انتهاك لصفته
مقرة ،جيب ألاّ يكون رَّ ً
بآليات ديمقراطية-شعبية َّ
مجعيا يعني
التعاقدية ،كونه يف األساس رض ًبا من التعاقد اجلمعي .وكونه تعاقدً ا يعني أن له صفة رشعية ،وكونه ً
أن له صفة كلية ،وهو هلذا السبب إلزامي للجيل احلايل ولألجيال القادمة ما دام أنه موضوع هبذه الرشوط؛ أي
احلرة.
ما دام يعبرّ عن اإلرادة الكلية للشعب الذي وضعه بإرادته ّ
ٍ
بشكل قانوين يف األحوال مجيعها .وهذه املامرسة هي ،بحد ذاهتا،
غري أن تغيري الدستور أو تعديله جيب أن يتم
إقرار بأن الدستور وثيقة دائمة ،أو ينبغي أن تكون كذلك .وعندما تقوم املحكمة العليا أو الربملان بتغيري
الدستور ،فإن أ ًيا منهام يقوم بذلك ،أو جيب أن يقوم به ،طبقًا لروح مواد الدستور والقوانني وأهدافها املعرتف
هبا يف الدولة .ويف هذا تأكيد حلرمة الدستور ومرشوعيته واعرتاف هبام.
 2عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون »،املحامون ،العددان ( 2 -1شباط /فرباير  ،)2006ص .52
 3مالكي ،ص .13
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«دستورا دائماً » ،سنة  ،1973بعد عرشات الدساتري «املؤقتة»،
كان الدستور السوري قد رأى النور ،بصفته
ً
باالسم أو بالواقع ،التي فرضت عىل البالد والعباد ،ابتدا ًء من خط هامايون كل هانه املوضوع أيام السلطان
مرورا بدستور السلطان عبد احلميد ( )1876الذي كان أول
عبد املجيد يف ظل الدولة العثامنية سنة ،1839
ً
ٍ
درجة ما مع تطور الفكر الدستوري العاملي آنذاك ،وقىض بتحويل
متناسبا إىل
دستور ي ّتخذ شكلاً عرص ًيا
ً
السلطنة إىل «م َلكية دستورية برملانية» قبل وقف العمل به بعد عامني من والدته ،وصولاً إىل الدستور السوري
«اجلديد» أو «دستور األزمة» ،إن جازت التسمية ،الذي رأى النور إبان األزمة السورية سنة  ،2012وهو ال
تنص
خيتلف يف مضمونه عن الدستور «الدائم» إلاّ يف جتاوزه املادة الثامنة من هذا األخري ،أي تلك التي كانت ّ
عىل أن «حزب البعث العريب االشرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبهة وطنية تقدمية،
األمة العربية» ،إضافة إىل حماولة الدستور
تعمل عىل توحيد طاقات مجاهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف ّ
اجلديد ،أو «دستور األزمة» ،التخلص من عبء األيديولوجيا القومية االشرتاكية التي كانت تعشش يف ثنايا
الدستور الدائم وديباجتهّ .أما سوى ذلك ،فقد أعاد دستور األزمة  2012إنتاج الدستور الدائم من دون أي
تغيريات ذات مغزى .وهو ،بحكم ظروف إنتاجه ،حمكوم بالفشل كونه يعيد إنتاج الدولة التسلطية يف ظل انقسام
جمتمعي حاد؛ وبذلك هو فاقد صفاته األساسية كعقد اجتامعي وبرنامج عمل ملا تطمح األمة إىل أن تكونه .وعىل
هذا األساس ،فإن بحثنا التفصييل يف الدستور الدائم  1973هو بحث يف أصل «دستور األزمة» من جهة ،كام
أنه ،من جهة أخرى ،بحث يف وجه من وجوه األزمة السورية ذاهتا؛ إذ قامت يف مواجهة هذا الدستور باعتباره
التكثيف القانوين لدولة تسلطية ركّ زت السلطات كافة يف قبضة السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس اجلمهورية،
ساحقة كرامات البرش وحرياهتم ،أولئك البرش الذين ُيفرتض أهنم مصدر مجيع السلطات وأساسها.

إن ما ينرصف إليه الرتكيز يف هذه الورقة هو مضامني الدستور الدائم ودستور األزمة ،استطرا ًدا ،ومدى مسامهته
يف بناء دولة القانون من عدمها ،خاص ًة ما تع ّلق بـ املرشوعية وفصل السلطات والرقابة القضائية ،انطال ًقا من أن
طريقة تناول هذه النقاط دستور ًيا هي التي متايز بني الدولة القانونية والدولة التسلطية أو االستبدادية ،وذلك
نفصل يف بقية املبادئ الدستورية ،مثل مصادر الترشيع واحلقوق واحلريات والقانون االنتخايب..
من دون أن ّ
إلخ ،عىل رضورهتا وأمهيتها.

ومكوناته وتعديالته
والدة الدستور الدائم
ّ

رئيسا للدولة ،وتس ّلم
بعد قيام احلركة التصحيحية يف  16ترشين الثاين /نوفمرب ُ ،1970عينَّ أمحد اخلطيب ً
حافظ األسد رئاسة الوزراءُ ،
وش ِّكلت قيادة قطرية مؤقتة حلزب البعث العريب االشرتاكي أصدرت ،الحقًا،
ُ
الدستور املؤقت لسنة  ،1971وهو الدستور املؤقت ذاته لسنة  ،1969بعد أن أدخل عليه بعض التعديالت
ُ
عضوا ملجلس
وأصدر وفق املرسوم  141تاريخ  .1971/2/19كام قامت القيادة القطرية املؤقتة بتعيني 173
ً
الشعبُ ،ك ِّلفوا بوضع دستور دائم .ويف  12آذار /مارس ُ ،1971أجري استفتاء شعبي أصبح بنتيجته حافظ
رئيسا للجمهورية .ويف  12آذار /مارس ُ 1973عرض الدستور الذي وضعه جملس الشعب يف االستفتاء
األسد ً
ُ
وأ ِق ّر .ويف  13آذار /مارس  ،1973صدر املرسوم رقم  208الذي ينرش دستور اجلمهورية العربية السورية
املعروف باسم «الدستور الدائم» ،ويعتربه ً
نافذا منذ تاريخ .1973/3/13

يتكون الباب األول ،املعنون «املبادئ
يتألف الدستور السوري من  156مادة موزعة يف أربعة أبواب
ّ
ومقدمةّ .
األساسية» ،من أربعة فصول :الفصل األول :املبادئ السياسية (املواد من  1إىل )12؛ الفصل الثاين :املبادئ
االقتصادية (املواد من  13إىل )20؛ الفصل الثالث :املبادئ التعليمية والثقافية (املواد من  21إىل )24؛ الفصل
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ويتكون الباب الثاين ،املعنون «سلطات
الرابع :احلريات واحلقوق والواجبات العامة (املواد من  25إىل .)49
ّ
الدولة» ،من ثالثة فصول :الفصل األول :السلطة الترشيعية (املواد من  50إىل )82؛ الفصل الثاين :السلطة
التنفيذية (املواد من  83إىل  ،130وتتناول رئيس اجلمهورية ،وجملس الوزراء ،وجمالس الشعب املحلية)؛
الفصل الثالث :السلطة القضائية (املواد من  131إىل  ،148وتتناول قضاء احلكم والنيابة العامة ،واملحاكم
يتكون
الدستورية العليا).
ويتكون الباب الثالث ،املعنون «تعديل الدستور» ،من مادة وحيدة ( ،)149يف حني ّ
ّ
الباب الرابع ،املعنون «أحكام عامة وانتقالية» ،من املواد  150إىل .156

مل يدخل عىل هذا الدستور طوال فرتة إعامله (  )2012-1973سوى ثالثة تعديالت ،صدر ّأوهلا بالقانون
«تعدل املادة السادسة من
رقم  2تاريخ  ،1980/3/29وطاول املادة السادسة من الدستور ،حيث قىض بأن َّ
الدستور ،عىل الشكل التايل :املادة السادسة :يبينّ القانون َع َلم الدولة وشعارها ونشيدها واألحكام اخلاصة بكل
منها» .وصدر ثانيها بالقانون رقم  18تاريخ  ،1991/7/3وطاول الفقرة الثالثة من املادة  84من الدستور
عىل النحو التايل« :يتم انتخاب الرئيس اجلديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم يف مدة ال تقل عن شهر واحد،
وال تزيد عىل ستة أشهر» .وصدر التعديل الثالث بالقانون رقم  9تاريخ  ،2000/6/10وطاول املادة  83من
متمتعا بحقوقه املدنية
عربيا سور ًيا
ً
الدستور التي أصبحتُ « :يشرتط يف من يرشح لرئاسة اجلمهورية أن يكون ً
والسياسية ،متماً الرابعة والثالثني من عمره».

الدستور الدائم بين الشرعية القانونية والشرعية «الواقعية»
مقدمة الدستور أن «حزب البعث العريب االشرتاكي هو أول حركة يف الوطن العريب أعطت الوحدة
قررت ّ
العربية حمتواها الثوري الصحيح ،وربطت بني النضال القومي واالشرتاكي» ،وأنه «يف ظل احلركة التصحيحية
حتققت خطوة هامة عىل طريق تعزيز الوحدة الوطنية جلامهري شعبنا ،فقامت بقيادة حزب البعث العريب
االشرتاكي جبهة وطنية تقدمية» ،وبنا ًء عليه« ،يأيت إنجاز هذا الدستور تتوجيًا لنضال شعبنا عىل طريق مبدأ
الديمقراطية الشعبية»((( .انطال ًقا من هذه املقدمات ،جاءت املادة  8من الدستور لتقول إن «حزب البعث العريب
االشرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبهة وطنية تقدمية ،تعمل عىل توحيد طاقات مجاهري
الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العربية».

واقعيا كشكل من أشكال الرشعية الثورية
لقد جاء انفراد حزب البعث العريب االشرتاكي بقيادة الدولة واملجتمع
ً
التي وجدت تربيرها التارخيي ،خالل األعوام األوىل لوصول حزب البعث إىل السلطة ،يف ما قدمه حزب البعث
خصوصا الفالحني ،من جهة ،ويف األيديولوجيا القومية  -االشرتاكية التي رفعها
جلامهري الطبقات الوسطى،
ً
حزب البعث ،إنْ عىل صعيد العمل عىل وحدة األمة العربية أو عىل صعيد الرصاع العريب – اإلرسائييل ،من جهة
ثانيةُّ .
كل ذلك ضمن ظرف تارخيي عاملي متمثِّل يف رصاع القطبني االشرتاكي والرأساميل عىل املستوى الدويل،
وانعكاسات ذلك عىل املنطقة.
قانونيا وفق مبدأ الرشعية
هذه الرشعية الثورية «الواقعية» كان ينبغي هلا أن تتأسس دستور ًيا ،وتتمأسس
ً
القانونية بعد انتهاء فرتة املخاض السياسية التي استمرت بني سنتي  1963و  ،1970أي عند قيام احلركة
قانونيا -بصدور
التصحيحية التي « ُيفرتض» أهنا أعادت االستقرار إىل املجتمع ،معبرّ ة عن هذا االستقرار –
ً
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يسميه بعض الفقهاء مبدأ سيادة القانون أو
الدستور الدائم .لكن هذا املبدأ األسايس« ،مبدأ الرشعية» الذي ّ
سيطرة أحكام القانون ،كان يتناقض بشكل تام مع إيراد املادة الثامنة يف صلب الدستور ،جلهة عدم التساوي يف
بغض النظر عن انتامءاهتم السياسية .ذلك
احلقوق بني مجيع املواطنني ،وجلهة غياب تكافؤ الفرص بني املواطنني ّ
أن «مبدأ الرشعية» يستتبع التزام اهليئات احلاكمة كافة احرتام القواعد القانونية ،خاص ًة القواعد الدستورية التي
مجيعا
متثّل أسمى القواعد القانونية يف الدولة ،وما يعنيه ذلك  -يف أحد أوجهه  -من رضورة مساواة املواطنني ً
أمام القانون يف احلقوق والواجبات ،وهو ما كان الدستور السوري قد كرسه ،نظر ًيا ،يف الباب األول  -الفصل
الرابع  -مادة  25التي تنص عىل -2« :سيادة القانون مبدأ أسايس يف املجتمع والدولة -3.املواطنون متساوون
أمام القانون يف احلقوق والواجبات -4 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني».
كان ينبغي لعدم االنسجام هذا ،أو التناقض القائم داخل مواد الدستور ،أن يحُ َّل باعتامد مبدأ الرشعية القانونية
بديلاً من الرشعية الثورية «الواقعية» ،بام يعنيه ذلك من تأكيد للحريات واحلقوق والواجبات العامة كام جاءت
يف الفصل الرابع من الباب األول من الدستور ،ألن مواد هذا الفصل متثّل املشرتك اإلنساين العاملي املعبرِّ عن
طبيعة الدولة القانونية وشكلها يف العصور احلديثة ،وهو ما مل تقم به السلطة احلاكمة بحكم طبيعتها التسلطية
تفج ًرا عني ًفا.
تفجر املجتمع ّ
وعدم ثقتها بالشعب ،األمر الذي كان يوفر العوامل املؤدية إىل ّ

كان يمكن لرضورة إحالل الدولة القانونية مكان الدولة البوليسية أن ّ
تشكل ضامنة حتول دون انفجار املجتمع،
ألن الدولة القانونية هتدف إىل إرساء سيادة القانون ،ودوام النظام الرشعي لإلدارة ،بعكس الدولة البوليسية
حيث يقترص هدف الدولة عىل حتقيق األمن واستقراره من خالل حمق حريات األفراد وكراماهتم ،وهو ما
مارسته السلطة السورية خالل تارخيها من دون النظر إىل حقيقة حاجات البرش وحاجات بناء الدولة الرشعية.
لقد أخذ واضعو الدستور الدائم بفكرة الدولة القانونية كام لو أهنا جمرد لوحة نع ّلقها لتزيني حائط الدستور،
إىل جانب لوحات أخرى تتضارب معها باألشكال واألحجام واأللوان ،متجاهلني أن فكرة الدولة القانونية
يف القانون اإلداري ليست جمرد لوحة للزينة ،وأهنا ليست نظرية فلسفية أو دينية ،بل نظرية قانونية وضعية تقوم
تتكون من عنارص
بمجملها عىل الكيفية التي يترصف هبا رجال اإلدارة .وعىل هذا يمكن القول إن دولة القانون ّ
أساسية ،اتفق الفقه اإلداري عىل ذكر أمهها وهي :أ -الفصل بني السلطات ،ب -مبدأ املرشوعية ،جـ -قيام نوع
من الرقابة ذات الضامنات القضائية ألعامل اإلدارة»(((.

إضافة إىل ذلك ،فإنّ الدستور السوري الدائم ،الذي أغفل اإلشارة إىل رشوط تشكيل األحزاب السياسية يف
املجتمع السوري ومل يدسرت احلياة السياسية التي تعبرّ عن نفسها بوجود أحزاب خمتلفة تتصارع يف ما بينها عىل
مهد
قاعدة احرتام الدستور والسلم الداخيل ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة ،نقول إن هذا الدستور ّ
موضوعيا لتفجري املجتمع ،دع عنك ما وقع فيه من تناقض منطقي حني قرر يف مادته الثامنة أن حزب البعث
ً
العريب االشرتاكي هو احلزب القائد يف الدولة واملجتمع وهو يقود جبهة وطنية تقدمية ...إلخ ،عىل الرغم من
خلو الدستور ّمما يرشعن وجود األحزاب ،أكانت «أحزا ًبا وطنية تقدمية» أم أحزا ًبا «بعثية» أم غري ذلك!
ّ

فصل السلطات بين اإلقرار واإلنكار في الدستور الدائم
مل ت ُْع َن الدساتري املؤقتة التي أعقبت «ثورة  8آذار» لسنة  1963باملبدأ الدستوري الذي يقرر فصل السلطات
واستقالهلا ،إذ ُقسمت سلطة الدولة إىل سلطتني ،سياسية وإدارية ،وكان املجلس الوطني يف دستور 1964
 5عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون بني االنربام واالنعدام »،املحامون ،العددان ( 2 – 1شباط /فرباير ،)2006
ص .52 – 51
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املؤقت يامرس الترشيع ويراقب عمل السلطة التنفيذية ،يف حني كانت القيادة القطرية حلزب البعث العريب
االشرتاكي متثّل يف دستور  1966السلطة السياسية وتعينّ رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراءّ ،أما السلطة
اإلدارية ،فكان يمثّلها رئيس الدولة وجملس الوزراء ،وكانت تساهم يف الترشيع.

ّأما الدستور الدائم لسنة  ،1973فقد أخذ ،نظر ًيا ،هبذا املبدأ املهم ،وذلك عرب تقسيم بابه الثاين املعنون «سلطات
ينص رصاحة ،ويف
الدولة» إىل ثالثة فصول (السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) ،وإن كان ال ّ
مادة مستقلة ،عىل مبدأ فصل السلطات ،األمر الذي دفع بعض املختصني يف جمال القانون الدستوري إىل القول إن
اجتاها
جممل التنظيم الدستوري ،وفق نصوص الدستور الدائم لسنة  ،1973يقود إىل استنتاج مفاده «أن هنالك ً
واضحا إىل عدم االعرتاف بمبدأ فصل السلطات ،بشكله التقليدي»((( .والصحيح يف هذه الرؤية هو أن الدستور
ً
مل ينص يف مادة مستقلة عىل مبدأ فصل السلطات ،لكن إفراد فصول مستقلة لكل سلطة من السلطات الثالث يف
باب عنوانه« :سلطات الدولة» هو بمنزلة إقرار «خجول» و«مراوغ» هبذا املبدأ الدستوري املهم ،خاص ًة نص املادة
 131من الدستور التي تقول« :السلطة القضائية مستقلة ...إلخ» ،فال يمكن أن نقول إن الدستور مل يفصل بني
السلطات – نظر ًيا– يف الوقت الذي يفرد فيه لكل سلطة فصلاً مستقلاً  .كام أنه يذكر برصيح العبارة أن «السلطة
القضائية مستقلة» ،مع أن واضعي الدستور جلأوا هنا إىل عملية «التزيني» ذاهتا التي جلأوا إليها يف باب املرشوعية!

ّأما ما يتعلق هبيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطتني الترشيعية والقضائية ،أكان يف النصوص الدستورية أم
مرده  -يف حقيقة األمر -إىل غياب مادة دستورية تقول إن مبدأ فصل السلطات هو
يف احلياة العملية ،فليس ُّ
مبدأ مقرر ،عىل أمهية ذلك ،بل هو ناجم عن طبيعة السلطة السياسية التي هي سلطة تلفيقية يف تب ّني خياراهتا
األيديولوجية ،بام فيها الدستورية .كام أهنا سلطة استبدادية يف املامرسة أولاً
وأخريا .وقد عبرّ هذا األمر عن
ً
نفسه –دستور ًيا– بوجود الكثري من املواد التي متنح السلطة التنفيذية إمكانية اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية
والقضائية ،وذلك عرب السامح هلا بالقيام بالوظيفة الترشيعية يف مناسبات خمتلفة ،إضاف ًة إىل دورها البارز واملؤثر
يف طريقة عمل السلطة القضائية وتشكيلها ،كام سنرى.

صالحيات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي
إن رئيس السلطة التنفيذية هو ،وفق الدستور الدائم لعام « ،1973رئيس اجلمهورية» ،وهو الذي «يامرس
السلطة التنفيذية نياب ًة عن الشعب ،ضمن احلدود املنصوص عليها يف هذا الدستور»((( .ورغم أنه رئيس
السلطة التنفيذية ومهمته األساسية هي أن «يسهر ...عىل احرتام الدستور ،وهو يضمن السري املنتظم للسلطات
العامة وبقاء الدولة»((( ،فإن الدستور منحه صالحية املشاركة يف العمل الترشيعي يف أكثر من مناسبة؛ فلرئيس
اجلمهورية أن يصدر الترشيع بالعفو اخلاص وإعادة االعتبار((( .كام أعطاه الدستور حق ممارسة سلطة الترشيع
خارج دورة جملس الشعب ،عىل أن تُعرض مجيع الترشيعات التي يصدرها عىل املجلس يف أول دورة انعقاد
له( .((1وأعطاه الدستور ً
أيضا سلطة الترشيع حتى يف أثناء انعقاد دورات املجلس يف حالة الرضورة( .((1كام
أنه يتولىّ سلطة الترشيع يف املدة الفاصلة بني واليتي جملسني ،وال تُعرض هذه الترشيعات عىل جملس الشعب،
 6عبد اهلل طلبة ،مبادئ القانون اإلداري ،ط ( 5دمشق :جامعة دمشق ،)1992-1991،ج  ،1ص .144
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ويكون حكمها يف التعديل أو اإللغاء حكم القوانني النافذة( .((1ويمكنه استفتاء الشعب مبارشة (يف القضايا
املهمة) ،وتكون نتيجة االستفتاء مل ِزمة ونافذة من تاريخ إعالهنا( .((1إضاف ًة إىل ذلك ،انفرد الدستور األخري
لسنة  1973بإعطاء رئيس اجلمهورية اختصاص إعداد مشاريع القوانني وإحالتها إىل جملس الشعب للنظر يف
إقرارها (املادة  .((1()110ويمكن للرئيس أن يوقف أي تعديل دستوري إذا مل يوافق عليه ،حتى لو دعت إليه
(((1
املقرة يف جملس الشعب خالل
أكثرية ثالثة أرباع أعضاء جملس الشعب  .وحيق له االعرتاض عىل القوانني َّ
(((1
أخريا ،حل جملس الشعب بقرار مع َّلل يصدر عنه(.((1
شهر من تاريخ ورودها إليه  .و حيق لهً ،

وتغوهلا
جليا ّمما سبق ،مدى تغلغل السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس اجلمهورية يف عمل السلطة الترشيعية ِّ
يبدو ً
مقر ًرا دستور ًيا ،كام جيعل من السلطة
عليه ،وهو ما جيعل من هيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية ً
أمرا َّ
الترشيعية  -من حيث النصوص الدستورية ،عىل األقل -جمرد تابع للسلطة التنفيذية ،عليها أن حتسب هلا ألف
واقعيا -هي السلطة
حساب يف كل ترشيع يمكن أن تتنطح له .وبذلك ،فإن مرجعية السلطة الترشيعية تصبح –
ً
التنفيذية ال إرادة الناخبني الذين انتخبوها لتحقيق رؤاهم وتطلعاهتم التي جيب أن تكون هي املحدد األسايس
للترشيعات واملوضوعات التي يعاجلها أعضاء جملس الشعب بصفتهم يمثّلون إرادة الشعب ،ويف ذلك إهدار
واقعي وواضح ملبدأ سيادة الشعب.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :إذا كانت االختصاصات الترشيعية التي يامرسها رئيس اجلمهورية،
بوصفه مم ِّثلاً للسلطة التنفيذية ،تتم عرب إصدار املراسيم الترشيعية ،فام هو األساس القانوين هلذه املراسيم؟!
واجلواب هو أن األساس القانوين املعتمد واملقبول لدى أغلبية فقهاء القانون لتربير قيام اهليئة التنفيذية
بإصدار املراسيم الترشيعية هو «نظرية العرف الدستوري» .وفق هذه النظرية ،تتنازل السلطة الترشيعية
للسلطة التنفيذية ،إبان األزمات احلادة التي هلا صفة مستعجلة ويقتيض حلها اختاذ تدابري مستعجلة ،عن
بعض اختصاصاهتا الترشيعية ،مع أن هذه االختصاصات املتنازَ ل عنها ليست ،يف األصل ،من صميم
توسيعا الختصاصاهتا التنفيذية ،بـ«رشط أن
اختصاصات السلطة التنفيذية دستور ًيا ،وإنام يمكن اعتبارها
ً
متارس ضمن هدف معينّ  ،وملدة زمنية حمدودة ،وعىل أن تُعرض املراسيم الترشيعية عىل اهليئة الترشيعية ،ويف
َ
(((1
تقرها»  ،األمر الذي توسعت فيه السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس
هذه احلالة يمكن أن تلغيها أو ّ
تعدهلا أو ّ
اجلمهورية وجتاوزته بحيث أصبح القاعدة ال االستثناء.

صالحيات السلطة التنفيذية في المجال القضائي
نصت املادة  131من الدستور بشكل واضح عىل أن «السلطة القضائية مستقلة ،ويضمن رئيس اجلمهورية هذا
االستقالل ،يعاونه يف ذلك جملس القضاء األعىل» .وأشارت املادة  1–133إىل أن «القضاة مستقلون ،ال سلطان
عليهم يف قضائهم لغري القانون» ،غري أن هذه النصوص الدستورية الواضحة مل متنع السلطة التنفيذية من اهليمنة
مربر «دستور ًيا» لألسباب التالية:
عىل السلطة القضائية بشكل َّ

12
13
14
15
16
17
18
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ً
أوال ،منحت املادة  132من الدستور رئيس اجلمهورية رئاسة جملس القضاء األعىل« :يرأس رئيس اجلمهورية
جملس القضاء األعىل ،ويبينّ القانون طريقة تشكيله ،واختصاصاته ،وقواعد سري العمل فيه» .وبمقارنة هذه
املادة بسابقتها (املادة  ،)131نجد أن هذه األخرية تطلب من رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) احرتام
استقالل القضاء بمعاونة جملس القضاء األعىلّ .أما جملس القضاء األعىل ،فريأسه  -بحسب املادة  -132رئيس
اجلمهورية ،وأعضاؤه (بحسب املادة  65من قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم  98لسنة  ،1961املعدلة)
عضوا؛ النائبان األقدمان لرئيس
رئيسا؛ رئيس حمكمة النقض،
ً
هم رئيس اجلمهورية ،ينوب عنه وزير العدل ً
عضوا؛ رئيس إدارة التفتيش
عضوا؛ النائب العام،
حمكمة النقض ،عضوين؛ معاون الوزير ،لوزارة العدل،
ً
ً
عضوا.
القضائي،
ً

هناك ،إ ًذا ،أربعة أعضاء يف جملس القضاء األعىل ،من جمموع سبعة أعضاء ،هم أعضاء يف السلطة التنفيذية :وزير
العدل ومعاونه والنائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي يف وزارة العدل ،فوزير العدل ومعاونه ورئيس إدارة
التفتيش القضائي يف الوزارة هم موظفون رسميون وأعضاء يف السلطة التنفيذية بشكل مبارشّ ،أما النيابة العامة،
ملزم باتّباع األوامر اخلطية الصادرة إليه من رؤسائه (املادة  56من قانون تنظيم السلطة
فريأسها وزير العدل ،وهو َ
القضائية) ،ذلك أن النيابة العامة هي مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل بحسب املادة  137من الدستور.

هكذا تغدو السلطة التنفيذية هي الطرف املهيمن واملتحكم الفعيل يف جملس القضاء األعىل الذي عليه،
بالتعاون مع رئيس اجلمهورية (السلطة التنفيذية) ،ضامن استقالل السلطة القضائية بحسب املادة  131من
تتغول عىل اجلميع وال تثق بأحد؟!
الدستور ،فكيف يمكن حل هذه األحجية إلاّ يف ظل وجود سلطة استبدادية َّ
وللمقارنة ،نذكّ ر بطريقة تشكيل جملس القضاء األعىل يف دستور « :1950يؤ َّلف جملس القضاء األعىل من سبعة
رئيسا .ب -اثنني من أعضاء املحكمة العليا .جـ -أربعة من قضاة حمكمة
أعضاء :أ -رئيس املحكمة العلياً ،
التمييز األعىل مرتب ًة»(.((1

خصت املادة  139من الدستور رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) بتأليف املحكمة الدستورية
ثانياَّ ،
ً
َّ
يسميهم رئيس اجلمهورية،
رئيساّ ،
العليا« :تؤلف املحكمة الدستورية العليا من مخسة أعضاء ،يكون أحدهم ً
موضوعيا يف موقع التبعية إزاء السلطة
بمرسوم» ،أي إن أعضاء املحكمة الدستورية ،وفق هذه املادة ،يكونون
ً
التنفيذية ،التي هلا حق إقالتهم وتعيينهم .إضاف ًة إىل ذلك ،يقترص عمل هذه املحكمة الدستورية العليا عىل
بت دستورية القوانني يف احلاالت التالية -1 :اعرتاض رئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء جملس الشعب(.((2
ِّ
(((2
 -2اعرتاض ربع أعضاء جملس الشعب عىل دستورية مرسوم ترشيعي  -3 .إبداء الرأي يف دستورية مشاريع
القوانني ،بنا ًء عىل طلب رئيس اجلمهورية( .((2لكن يف األحوال كافة« ،ال حيق للمحكمة الدستورية العليا أن
تنظر يف القوانني التي يطرحها رئيس اجلمهورية عىل االستفتاء الشعبي ،وتنال موافقة الشعب»( .((2يعني هذا أن
مهمة املحكمة الدستورية تنحرص يف النظر يف دستورية القوانني أو مشاريعها أو املراسيم االشرتاعية املحالة إليها
عن طريق رئيس اجلمهورية أو جملس الشعب ،وهي ال متلك إمكانية النظر ابتدا ًء يف مدى دستورية قانون ما ،بنا ًء
عىل طلب قضائي أو شخيص أو من تلقاء نفسها .وللمقارنة ،نذكر أن دستور  1950كان يعطي املحكمة العليا
19
20
21
22
23
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احلق يف النظر يف املراسيم والقرارات التي يتقدم بالشكوى من يترضر منها« :تنظر املحكمة العليا ،وتبت بصورة
مربمة يف األمور اآلتية :هـ :طلب إبطال األعامل والقرارات اإلدارية واملراسيم املخالفة للدستور أو للقانون أو
للمراسيم التنظيمية ،إذا تقدم بالشكوى من يترضر منها»(.((2
إن عجز املحكمة الدستورية العليا عن البحث يف دستورية القوانني إلاّ بطلب من السلطة التنفيذية ،وعجزها عن
بحث هذه الدستورية يف القوانني املطروحة عىل االستفتاء الشعبي حتى لو طلبت ذلك منها السلطة الترشيعية،
إضاف ًة إىل طريقة تشكيلها بمرسوم من ِقبل رئيس اجلمهورية ،إنام تودي هبا إىل شكل من أشكال التبعية للسلطة
التنفيذية والدوران يف فلكها .وللمقارنة ،فإننا نذكّ ر بطريقة تشكيل املحكمة الدستورية العليا يف ثالثة عهود
عضوا ،نصفهم من الشيوخ ونصفهم
متباينة :ففي دستور امللك فيصل  ،1920تألفت املحكمة من ستة عرش
ً
اآلخر من رؤساء حماكم التمييز ،يتم اختيارهم من هيئاهتم بالقرعة .ويف دستور  ،1950تألفت املحكمة العليا
من سبعة أعضاء ينتخبهم جملس النواب ،ملدة مخس أعوام ،من قائمة يقرتحها رئيس اجلمهورية وتضم أربعة
رئيسا للمحكمة العليا( .((2ويف دستور  1973تألفت املحكمة الدستورية
عرش اسماً  ،وينتخب السبعة من بينهم ً
ويسميهم رئيس اجلمهورية بمرسوم(.((2
رئيسا،
ّ
العليا من مخسة أعضاء ،يكون أحدهم ً

ثالثًا ،أعطت املادة  123من الدستور الدائم رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) حق إحالة الوزراء إىل
املحاكمة ملقاضاهتم عماّ يرتكبونه من جرائم يف أثناء توليهم مهامهم ،أو بسببها .ويتضمن هذا احلق املمنوح
ً
مبارشا عىل اختصاصات السلطة القضائية ،التي ُيفرتض أهنا متتلك احلق احلرصي
تعد ًيا
لرئيس السلطة التنفيذية ّ
بإحالة املتهمني أو املشتبه هبم إىل املحاكم.

جراء اجتهاد قضائي صدر عن إدارة الترشيع
رابعا ،ازداد ّ
ً
تدخل السلطة التنفيذية يف آليات عمل القضاء ّ
ِ
التابعة لوزارة العدل ،قىض بـ«عدم جواز مساءلة الوزير املمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية ،إلاّ من قبل رئيس
اجلمهورية»( ،((2وهو ما أفسح يف املجال ملعظم أجهزة الدولة (أجهزة السلطة التنفيذية) لكي متتنع عن تنفيذ
أي حكم قطعي ،رغم أن هذا االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية القطعية يقع حتت طائلة املعاقبة القانونية.

تدخلها
كثريا من الضامنات يف معرض ّ
خامسا ،رغم أن الدستور الدائم أعطى السلطة التنفيذية – يف مواد منهً -
ً
يف عمل ٍّ
كل من السلطتني الترشيعية والقضائية ،ومنحها «األغطية الدستورية» الالزمة للهيمنة عىل قراراهتا
وتوجهاهتا ،فقد أبى ً
أيضا إلاّ أن يحُ ِّصن هذه السلطة من عواقب خرقها الدستور نفسه الذي أعطاها تلك
الضامنات واألغطية؛ فقد أعفى الدستور احلايل رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية وممثّلها) من املساءلة
يف حالة خرق الدستور ،بحسب نص املادة  91التي تقول« :ال يكون رئيس اجلمهورية مسؤولاً عن األعامل
التي يقوم هبا ،يف مبارشة مهامه ،إلاّ يف حالة اخليانة العظمى ،ويكون طلب اهتامه بنا ًء عىل اقرتاح من ثلث أعضاء
جملس الشعب عىل األقل»( .((2وللمقارنة ،فإن دستور  1950كان قد نص يف املادة  86عىل أن -1« :رئيس
اجلمهورية مسؤول يف حالتي خرق الدستور واخليانة العظمى -2 .وهو مسؤول عن اجلرائم العادية -3 .ال
24
25
26
27

«الدستور السوري عام  »،1950املادة  - 122هـ.
«الدستور السوري عام  »،1950املادة .106
اجلمهورية العربية السورية ،جملس الشعب ،دستور اجلمهورية العربية السورية ،1973 ،املادة .139
نقلاً عن :هيثم املالح « ،القضاء يف الترشيع السوري »،العدالة ،العدد ( 4متوز /يوليو  ،)2002عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBA0SbM5CaUJ:www.shrc.org/data/aspx/d0/990.aspx+&cd=1&hl=e
.>n&ct=clnk&gl=lb
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َ
حياكم رئيس اجلمهورية إلاّ أمام املحكمة العليا -4 .ال جيوز البحث يف إحالة رئيس اجلمهورية إىل املحكمة
(((2
تقدم ربع أعضاء جملس النواب بطلب خطي مع َّلل» .
العليا إلاّ إذا ّ
واضح ّمما سبق أن الدستور الدائم لسنة  1973أعطى السلطة التنفيذية إمكانية اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية
ٌ
والقضائية وإحلاقهام هبا ،بشكل أو بآخر ،وهو ما جيعل املبدأ الدستوري القائل بفصل السلطات ،وهو الذي
ناضلت البرشية قرونًا طويلة إلقراره ،جمرد مبدأ نظري تعامل معه الدستور ،من حيث إفراد فصل خاص ٍّ
بكل
تدخلاً يف
يقره ،لكنه ،يف املتن ،سمح للسلطة التنفيذية
بالتغول عليه وجتاوزهّ ،
ّ
من السلطات الثالث ،وكأنه ّ
الترشيع ّ
وحتكماً يف القضاء ،األمر الذي حاول بعضهم تربيره وفق قاعدة «الظروف االستثنائية» ،التي سنرى أهنا
التغول.
ال تعطي املرشوعية ملثل هذا ّ

نظرية الظروف االستثنائية
املتضمنة يف «مبدأ الرشعية» ومراعاهتا ،فإهنا تكون
مقيدة يف ترصفاهتا باحرتام قواعد القانون
ّ
إذا كانت اإلدارة َّ
يف ِح ٍّل من ذلك يف األحوال النامجة عن األزمات والكوارث واحلروب التي ال يمكن للقواعد القانونية أن
تؤمن سالمة
حتكمها بشكل دقيق ومسبق؛ أي أنه ّ
مرخص لإلدارة القيام باإلجراءات الرسيعة واحلازمة التي ّ
حددهتا نظرية الظروف االستثنائية .وقد نصت املادة 93
البالد والعباد يف حاالت الرضورة القصوى التي ّ
من الدستور عىل أن «يسهر رئيس اجلمهورية عىل احرتام الدستور ،وهو يضمن السري املنتظم للسلطات
العامة ،وبقاء الدولة» ،وهذا يعني ،من حيث النتيجة أن «سالمة الشعب هي القانون األعىل الذي يسمو حتى
عىل الدستور»(.((3

من هذه األرضية انبثقت نظرية الظروف االستثنائية ،التي تنضوي حتتها حالة الطوارئ املبنية عىل أساس
حقوقي يمكن ر ّده إىل اعتبارين مها -1 :القواعد القانونية املؤ ِّلفة ملبدأ الرشعية واملوضوعة ملعاجلة ظروف عادية
ال ملجاهبة أوضاع وظروف طارئة؛  -2احرتام القاعدة القانونية يعبرّ عن وجود الدولة القانونية ،فإذا كانت
مراعاة مبدأ الرشعية بدقة ّ
خطرا عىل وجودها وكياهنا ،يكون بقاء الدولة وسالمتها يف هذه احلالة يف
تشكل
ً
املحل األول ،ألنه ال جيوز التضحية بالكل يف سبيل اإلبقاء عىل البعض.

ّأما حالة الطوارئ ،بالتعريف ،فهي «نظام دستوري استثنائي قائم عىل فكرة اخلطر املحيق بالكيان الوطني،
يسوغ اختاذ السلطات املختصة لكل التدابري املنصوص عليها يف القانون ،واملخصصة حلامية أرايض
والذي ّ
ونظرا إىل خطورة السلطات التي تتمتع هبا اإلدارة يف معرض تطبيق هذه احلالة ،فإن الدستور
الدولة»(.((3
ً
حدد الرشوط التي يتوجب توافرها لكي يتمكن رئيس اجلمهورية من استخدام
الفرنيس للجمهورية اخلامسة ّ
(((3
هذه الصالحيات االستثنائية ،عند تعرض البالد للخطر  :أ -وجود خطر جسيم هيدد املؤسسات اجلمهورية
األمة أو سالمة أرايض الدولة؛ ب -جيب أن يكون هذا اخلطر اجلسيم ً
حاال ،أي ليس بعيد الوقوع،
أو استقالل ّ
ّأما إذا كان يحُ تمل وقوع اخلطر بعد فرتة زمنية ،فإن رئيس اجلمهورية ال يستطيع استخدام صالحياته االستثنائية
املمنوحة له يف املادة  16من الدستور الفرنيس من أجل معاجلة الظروف الطارئة املتوقّع حدوثها؛ جـ -جيب
29
30
31
32

«الدستور السوري عام  »،1950املادة .86
عبد اهلل طلبة ،الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة ،القضاء اإلداري ،ط ( 3دمشق :جامعة دمشق )]1993[ ،ص .34
عبد اإلله اخلاين ،نظام الطوارئ واألحكام العرفية :دراسة فقهية وقانونية (دمشق :نقابة املحامني.)]1973[ ،
طلبة ،الرقابة القضائية ،ص .36
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أن ينجم عن هذا اخلطر اجلسيم واحلال انقطاع يف سري أحد املرافق العامة الدستوريةّ ،أما إذا مل ينجم عن هذه
الظروف اختالل يف عمل هذه املرافق ،فإن رئيس اجلمهورية ال يستفيد من السلطات االستثنائية؛ د -يتوجب
عىل رئيس اجلمهورية أن ي ّتخذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بإعادة األمور إىل نصاهبا ،مستلهماً يف ذلك الصالح العام
وقيام املرافق العامة بمهامها العادية ،يف أقرص وقت ممكن.

يف هذا السياق ،جاءت املادة  113من الدستور السوري لتنص عىل أنه حيق لـ «رئيس اجلمهورية ،إذا قام خطر
جسيم وحال هيدد الوحدة الوطنية ،أو سالمة واستقالل الوطن ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن مبارشة مهامها
الدستورية ،أن يتخذ اإلجراءات الرسيعة التي تقتضيها هذه الظروف ملواجهة اخلطر» .وملا كانت نظرية الظروف
االستثنائية هي من وضع القضاء ،قبل أن تتب ّناها الترشيعات الوضعية ،فإن القضاءين السوري واملرصي اللذين
ً
رشوطا وقيو ًدا عىل تطبيقها ،تتمثل يف :أ -وجود خطر جسيم هيدد النظام واألمن العام؛
حددا
تب ّنيا هذه النظرية ّ
ب -استحالة دفع هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية؛ جـ -جيب أن هتدف اإلدارة من ترصفاهتا املتخذة يف ظل
الظروف االستثنائية ،إىل حتقيق الصالح العامّ .أما إذا خرجت عن هذا اهلدف وبحثت عن رغبات ونزعات
تعرض ترصفاهتا لإللغاء والتعويض؛ د -جيب
شخصية ،فإهنا تكون قد انحرفت وتعسفت بالسلطة ،وبالتايل ّ
عىل اإلدارة ألاّ تضحي بمصلحة األفراد يف سبيل املصلحة العامة إال بمقدار ما تقتضيه الرضورة ،وأن ختتار من
رضرا باألفراد.
الوسائل أقلها
ً

ختول اإلدارة (السلطة التنفيذية) صالحية جتاوز السلطتني
باختصار ،يمكن القول إن الظروف االستثنائية التي ّ
الترشيعية والقضائية هي حالة استثنائية ومرشوطة ،وكوهنا استثنائية فهي مؤقتة ،وكوهنا مرشوطة فإن انتفاء
خصوصا أن تربيرها مرتبط بفكرة اخلطر املحيق بالكيان الوطني،
رشوطها يستدعي إلغاءها وعدم تطبيقها،
ً
حيث يكون هذا اخلطر حالاً وجدِّ ًيا وجسيماً  ،وال يمكن دفعه باستخدام القواعد القانونية املعروفة ،غري أنه
ليس حلالة الطوارئ ،يف مجيع األحوال ،أن تستبيح حياة األفراد وحرياهتم وحقوقهم املقررة دستور ًيا إلاّ بام
تقتضيه الرضورة القصوى ،ويف أضيق احلدود ،إذ «ال جيوز للقانون ،وهو يف سبيله لتنظيم احلقوق والواجبات،
أن يمحق هذه احلقوق بحجة التنظيم ،فال سيادة حلاكم أو طبقة ،وإنام السيادة للقانون ،وفيه وحده يتمثّل
السلطان»( .((3بيد أن السلطة السياسية (التنفيذية) السورية جتاوزت هذه النواظم واملحددات ،وجعلت من
االستثناء قاعدة وحيدة يف معرض ممارستها سلطتها أكثر من أربعة عقود .وعملت بشكل ممنهج عىل إهدار مبدأ
واقعيا
املرشوعية القانونية ،كام أحلقت بعملها كلاً من السلطتني الترشيعية والقضائية بحيث تكثفت السلطات
ً
معبا عنها برئاسة اجلمهورية.
يف سلطة وحيدة هي السلطة التنفيذية رّ ً

التغول
والسؤال اآلن هو :هل استطاع القضاء -باعتباره سلطة مستقلة ،كام جاء يف الدستور -أن يواجه هذا
ّ
عليه وأن يعيد األمور إىل نصاهبا ،بإعامل مبدأ املرشوعية وتطبيقه عىل أعامل اإلدارة ؟

موقف القضاء واالجتهاد من دستورية القوانين
ومن القوانين االستثنائية
إذا كان عنرص املرشوعية هو أحد العنارص التي تنبني عليها دولة القانون ،كام أسلفنا ،فإن ذلك يعني ،يف أحد
أوجهه ،رضورة اإلرشاف القضائي عىل مدى انطباق سلوك اإلدارة عىل هذا املبدأ أو توافقه معه ،عرب القرارات
 33نرصت منال حيدر« ،دور القضاء يف محاية احلقوق واحلريات العامة» ،املحامون ،السنة  ،61العددان  ،)1996( 10-9ص .806
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التي تصدرها .وال يفيد هنا احلديث عن وجوب أن يكون لإلدارة سلطة تقديرية تسمح هلا بمتابعة تسيري شؤون
الدولة من دون إعاقات ،ألن التساؤل يثور هنا عن مدى هذا اهلامش ،وعن وجوب أن تراقب السلطة القضائية
توافر مبدأ الرشعية عند استخدام اإلدارة للسلطة التقديرية املمنوحة هلا ،ألن االعرتاف بالسلطة التقديرية
لإلدارة ال يعني االعرتاف هلا بسلطة استبدادية حتكمية مطلقة ،ال ختضع ألي رقابة من أي نوع كان .ومثل هذه
السلطة املطلقة مل يعد هلا وجود يف الدولة احلديثة ،وال يمكن االعرتاف هبا ألي جهة ،وال للمرشّ ع ذاته ،وال
لألفراد يف تنظيم عالقاهتم اخلاصة .فاملرشّ ع يملك سلطة تقديرية يف إصدار القوانني ،ولكن هذه السلطة ليست
مطلقة ،بل تتقيد باعتبارات العدل واملصلحة العامة ،وتتقيد كذلك بأحكام الدستور ،وهبذا «يزول كل تعارض
موهوم بني مت ّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ،وبني خضوعها يف الوقت نفسه لرقابة القضاء الذي يبارش رقابته عىل
قرارات اإلدارة التقديرية ،فيام يتعلق باالختصاص والشكل واهلدف»(.((3
انطال ًقا من هذا الفهم ،واعتام ًدا عىل مبدأ فصل السلطات ،وجد القضاء السوري نفسه إزاء نوعني من القضايا
الناشئة عن استخدام السلطة التنفيذية لسلطتها التقديرية ،يف إصدار القرارات ،والتي هي أحد نوعني :أ-
القرارات التي متس املبادئ الدستورية املقررة؛ ب -القرارات التي متس املراكز القانونية لألفراد ،واملستندة إىل
قوانني استثنائية .وقد تعاطى القضاء السوري مع هذين النوعني من القرارات بشكلني خمتلفني ضمن حدود
الصالحيات الدستورية والقضائية املتاحة له.

موقف القضاء واالجتهاد السوري من دستورية القوانين
خمولة النظر يف دستورية القوانني وب ّتها -وفق الدستور الدائم -إلاّ يف
ملّا كانت املحكمة الدستورية العليا غري ّ
حددهتا املادة  145من الدستور (وهي  -1اعرتاض رئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء جملس الشعب
احلاالت التي ّ
عىل دستورية قانون قبل إصداره؛  -2اعرتاض ربع أعضاء جملس الشعب عىل دستورية مرسوم ترشيعي؛ -3
إبداء الرأي يف دستورية مشاريع القوانني واملراسيم الترشيعية ،بنا ًء عىل طلب رئيس اجلمهورية) ،وذلك خال ًفا
لدستور  1950الذي سمح يف مادته  ،122فقرة هـ ،بـ«طلب إبطال األعامل والقرارات اإلدارية واملراسيم
املخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ،إذا تقدم بالشكوى من يترضر منها» ،وهو ما يعني عدم
قدرة القضاء السوري يف ظل الدستور الدائم عىل التصدي لدستورية القوانني بطريق الدعوى األصلية ،فإن
ذلك مل يمنع القضاء السوري من النظر يف الدعاوى التي فيها مساس بالدستور بشكل غري مبارش ،عرب الدفع
باالمتناع عن تنفيذ القانون املخالف للدستور ،يف الدعاوى املاثلة أمامه ،وهذا ما استقرت عليه اجتهادات
حمكمة النقض كام يف األمثلة التالية:
اجتهاد رقم  :1جاء يف قرار حمكمة النقض رقم  334أساس  ،697الصادر بتاريخ « :1974/4/22إذا
خيوله
كان يمتنع عىل القضاء التصدي لدستورية القوانني بطريق الدعوى األصلية ،النتفاء النص الذي ّ
هذا احلق ،إلاّ أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع باالمتناع عن تنفيذ القانون املخالف
للدستور ،يف الدعوى املاثلة أمامه ،وال ُيعترب ذلك تعد ًيا من القضاء عىل سلطة الترشيع ،ما دامت املحكمة
ال تضع بنفسها قانونًا ،وال تقيض بإلغاء قانون ،وال تأمر بوقف تنفيذه ،وغاية األمر أهنا تفاضل بني قانونني
قد تعارضا فتفصل يف هذه الصعوبة ،بحكم وظيفتها القضائية ،وتقرر أهيام أوىل بالتطبيق .وإذا كان القانون
 34عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون »،املحامون ،العدد ( 2 – 1شباط /فرباير  ،)2006ص .55
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العادي قد أمهل ،فمر ّد ذلك يف احلقيقة إىل سيادة الدستور العليا عىل سائر القوانني ،تلك السيادة التي جيب
أن يلتزمها كل من القايض والشارع عىل حدٍّ سواء ،بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانني بام له من
طبيعة خاصة ،تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة ،ألنه كفيل احلريات ومناط احلياة الدستورية ونظام
عقدها»( .((3وبنا ًء عىل هذا االجتهاد ،ينبغي استبعاد تطبيق أي قانون خيالف مبادئ الدستور التي هي املبادئ
األسمى بني املبادئ القانونية.
اجتهاد رقم  :2جاء يف القرار رقم  ،185يف القضية  44الصادر بتاريخ  ،1999/6/14الذي قررته اهليئة
العامة ملحكمة النقض« :ال جيوز ألي نص أن حيجب عن املواطن حق التقايض أمام القضاء ،ألنه يتناىف مع
أحكام الدستور»(.((3
اجتهاد رقم  :3جاء يف القرار رقم  ،168يف القضية  211بتاريخ  ،2003/5/18الذي قررته اهليئة العامة
ملحكمة النقض« :إذا كان الدستور أبا القوانني ،فإنه حري االلتفات عن أحكام القانون ،إذا خالفته ،إن مل يكن
عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون ،فعن طريق االمتناع عن تنفيذ أحكامه»(.((3
من الواضح يف االجتهادات الثالثة اآلنفة أصالة موقف القضاء واالجتهاد السوريني يف الدفاع عن أحكام
الدستور بصفته القانون األسمى يف الدولة واملجتمع ،وذلك ضمن احلدود الدنيا املقررة له  -دستور ًيا،
وقضائيا -واملتمثلة يف االمتناع عن تنفيذ القوانني املخالفة للمبادئ الدستورية املقررة ،عىل اعتبار أن الدستور
ً
هو «كفيل احلريات ،ومناط احلياة الدستورية ،ونظام عقدها».

موقف القضاء واالجتهاد السوري من القوانين االستثنائية
حدد املرشّ ع السوري اختصاصات القضاء اإلداري يف املواد 12 ،11 ،10 ،9 ،8 :من قانون جملس الدولة رقم
ّ
«سادسا» من هذا القانون« :مادة  ... :8خيتص جملس الدولة هبيئة
 55لسنة  .1959و ّمما جاء يف املادة  ،8فقرة
ً
سادسا :الطلبات
قضاء إداري ،دون غريه ،بالفصل يف املسائل التالية ،ويكون له فيها والية القضاء كاملة.... :
ً
التي يقدمها األفراد أو اهليئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية».
واضحا متا ًما؛ إذ حدد موقفه من
كان موقف القضاء السوري إزاء املقصود من تعبري «القرارات اإلدارية»
ً
الطبيعة القانونية لـ«األحكام العرفية» ،مص ِّن ًفا إياها ضمن القرارات اإلدارية التي يرجع إليه وحده النظر فيها،
باعتباره املرجع القضائي املختص بحسب املادة  8من قانون جملس الدولة اآلنف الذكر ،وذلك بوالية كاملة،
ً
وتعويضا .وهذا ما أكدته ،إضاف ًة إىل النص ،االجتهادات الكثرية الصادرة
أي إهنا ختضع لرقابته الكاملة إلغا ًء
عن القضاء اإلداري والتي صاغت مبادئ قانونية مهمة ،باعتبار أن القضاء اإلداري هو قضاء منشئ ،وليس
قضاء كاش ًفا ،أي أنه يف معرض نظره يف القضايا املوضوعة بني يديه ،ينشئ مبادئ قانونية جديدة تضاف إىل مجلة
ً
املبادئ القانونية املستقرة ...كام يف األمثلة التالية:
 35نقلاً عن :املحامون ،األعداد .)1974( 3– 1
 36املحامي أمحد قدور املنصور وحممد ناهل املرصي ،أهم املبادئ القانونية التي قررهتا اهليئة العامة ملحكمة النقض السورية خالل مخسة
أعوام (( ،)2003-1998دمشق[ :د .ن ،)2003 ،].ص .855
 37املصدر نفسه ،ص .860
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تدخالت اإلدارة العرفية :جاء يف القرار رقم  1976/309يف القضية رقم
حق القضاء اإلداري يف مراقبة ّ
تدخل
مسوغات ّ
 1976/269الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري ،أن «للقضاء اإلداري حق الرقابة عىل ِّ
يسوغه ،وليس الز ًما
اإلدارة العرفية يف شأن من الشؤون ،أو عدم قيامها ،فإذا تبني أن
ّ
التدخل مل يكن له ما ّ
لاً
معينة :من دفع خطر جسيم هيدد النظام واألمن ،كان القرار باط »....
ملواجهة حاالت ّ

رضورة مالءمة األمر العريف للظروف التي استلزمت إصداره :جاء يف القرار رقم  ،147طعن  275لسنة
 ،1973الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا ،أن «نظام األحكام العرفية رشع ملواجهة الظروف الطارئة ،ابتغاء
املحافظة عىل سالمة الدولة وأمنها القومي ...فاملناط واحلالة هذه يف مرشوعية القرار الذي تتخذه اإلدارة هو
معينة ،من دفع خطر جسيم هيدد النظام واألمن باعتبار أن اإلجراء هو
أن يكون الترصف الز ًما ملواجهة حاالت ّ
املسوغ أو عدم قيامه ،فإذا اتضح
الوسيلة الوحيدة ملنع هذا الرضر .وللقضاء اإلداري حق الرقابة عىل قيام هذا ّ
أن األسـباب مل يكن فيهـا من األمهيـة احلقيقية ما هيدد األمن والنظام ،كان القرار ً
باطال».

تقيد احلاكم العريف بحدود صالحياته القانونية :جاء يف القرار رقم  95الصادر عن دائرة فحص الطعون
رضورة ّ
يف الطعن  136لسنة  1972أنه «ينبغي ألاّ تتجاوز سلطة احلاكم العريف احلدود املرسومة ،وألاّ ختل بالتزاماته
القانونية ،وألاّ
تتغول عىل احلريات العامة أو امل ْلكية اخلاصة أو األحكام القضائية ،بدون مربر قانوين وإلاّ شاب
ّ
ً
وتعويضا».
ترصفاته عدم املرشوعية ،وانبسطت عليها رقابة القضاء :إلغا ًء

رضورة تعويض األفراد املترضرين من إعامل القوانني االستثنائية :جاء يف رأي للجمعية العمومية للقسم
االستشاري للفتوى والترشيع رقم  64لسنة  ،1994أن «االجتهادات املستقرة ،والتي مفادها استحقاق العامل
لدى الدولة الذي يوقف ألسباب أمنية ،ثم ُيفرج عنه ،دون أن يدان بيشء ودون أن حيال إىل القضاء ،إنام يستحق
تقايض أجوره يف الوظيفة عن فرتة توقيفه ،كام تُعترب مدة توقيفه من خدماته الفعلية»(.((3

من الواضح أن االجتهادات املستقرة  -يف هذا املجال -ما زالت مقترصة عىل احلكم باستحقاق األجور
عن مدة التوقيف للعاملني يف الدولة ،من دون احلكم بالتعويض عن األرضار املادية واملعنوية املرتتبة عن
هذا التوقيف ،األمر الذي جيب تداركه عرب شمل مجيع املترضرين من إعامل األحكام العرفية  -دون وجه
حق -وذلك بالتعويض املادي واملعنوي عليهم ،عملاً بقواعد املسؤولية التقصريية عن أعامل اإلدارة التي
قامت هبذا العمل.

خاتمة
يمكن ،من خالل دراستنا للدستور السوري (بنسختيه« :الدائم» لسنة  1973و«األزمة» لسنة  )2012ومدى
متثّله مبادئ دولة القانون ،أن نخلص إىل النتائج التالية:

مرشوعا ألنه مل يقم بوظيفته
 -1مل يقم هذا الدستور بوظيفته كعقد اجتامعي تتوافق عليه األمة؛ أي انه مل يكن
ً
كمعيار قانوين أعىل؛
 -2مل ُي ْب َن عىل قاعدة املواطنة املتساوية الكاملة مع التسليم الفعيل بأن الشعب هو مصدر السلطات؛

 38جملس الدولة السوري ،املكتب الفني ،جمموعة املبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى
والترشيع لألعوام (( )1995-1991دمشق[ :د .ن ،)]2003 ،.ص .256

84

العدد 4
ربيع 2013

 -3مل يستطع التعبري عن اإلرادة العامة للشعب ،كونه مل يلتزم بحقوق األفراد وحرياهتم ،ومل حيرتم إراداهتم؛

قانونيا -للسلطة التنفيذية -ممثلة يف رئيس اجلمهورية-
 -4مل يقنن مبدأ فصل السلطات ،األمر الذي سمح –
ً
بالتغول عىل السلطتني الترشيعية والقضائية؛
ّ

قوض أسس الدولة الديمقراطية احلديثة التي حيكمها القانون ال إرادات
 -5مل يعرتف بحكم القانون ،وبالتايل ّ
األشخاص؛

واسعا أمام
 -6أضعف إىل حد بعيد إمكانية قيام إرشاف قضائي فعال عىل أعامل اإلدارة ،وهو ما فتح الباب
ً
للتغول عىل كامل املجتمع من دون خوف من مساءلة
السلطة التنفيذية ،املنفلتة من أي ضوابط أو قيود،
ّ
أو عقاب؛

 -7مل يقم بإجياد اآلليات الداخلية التي تسمح للمجتمع املدين بالتعبري عن نفسه وعن طموحاته بشكل هادئ
وسلمي وديمقراطي (تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات ...إلخ ) ،وهو ما ساهم يف الدفع نحو أشكال
انفجارية مدمرة للتعبري عن التيارات التي تتوالد يف املجتمع؛

دستورا جديدً ا عام ،2012
 -8إن حماولة السلطة السياسية السورية اهلروب إىل األمام من خالل إصدارها
ً
ِ
نفعا ،ألن الدستور اجلديد كان نسخة منقحة ومزيدة بشكل سيئ من النسخة األصل،
دستور األزمة ،مل جتد ً
وذلك بدلاً من أن تعمد السلطة السياسية إىل جعله بديلاً
تضمنه
ديمقراطيا ،ولو باحلد األدنى ،وبدلاً من أن ّ
ً
األمة عىل طريق
املبادئ الدستورية األساسية التي متنح هذا العقد االجتامعي اجلديد إمكانية التعبري عن روح ّ
صنع مستقبلها ،وهو ما جعله يسقط مي ًتا حلظة إعالن والدته.

واحلال أنه مل يكن اهلدف من دراسة الدستور السوري – بطبعتيه ،الدائمة لعام  1973واملستحدثة لعام
 -2012هو الكشف عن مدى ابتعاده عن معايري دولة القانون وتأصيله لدولة حتتكر فيها السلطة التنفيذية مجيع
السلطات ،وال الكشف عن تناقضاته الداخلية املقصودة وغري املقصودة التي جتعل منه ألعوبة يف يد السلطة
معينة ،من
التنفيذية ،عىل أمهية ذلك ،بل كان اهلدف تسليط الضوء عىل هذه املثالب التي تعبرّ عن حالة سلطوية ّ
أجل العمل عىل جتاوزها يف سياق والدة جمتمع جديد مأمول ،عرب العمل عىل إنتاج أفكار ميثاقية جديدة تؤسس
لعقد اجتامعي جديد يأخذ يف احلسبان طموحات الشعب السوري يف احلرية والكرامة وإقامة دولة القانون.

غياب احلريات أكثر من نصف قرن .وهذا املجتمع ذاته هو
لقد ُأفرغ املجتمع السوري من السياسة ،وعانى
َ
وقوميا عىل
طائفيا
مطالبا بحريته وكرامته ،يف ظل واقع معقد ومتشابك
الذي انتفض منذ ما ينوف عىل السنتني،
ً
ً
ً
املستوى الداخيل ،ومتداخل مع املحيط اإلقليمي الذي ينظر إىل «األزمة السورية» من منطلق حسابات خاصة
وضيقة هي أبعد ما تكون عن تلبية طموحات الشعب السوري يف احلرية والكرامة وإقامة الدولة الديمقراطية.
ّ
ُّ
وهذا املجتمع حيتاج اليوم أكثر من أي وقت مىض – ومن منطلق إعادة اللحمة إىل النسيج الوطني السوري عىل
َ
املكرسة يف دستور يتأسس وفق مبادئ دولة القانون -إىل إنتاج ما يدعوه عزمي
أساس من
املواطنة املتساوية َّ
أفكارا ومبادئ ميثاقية تستند إليها عملية صوغ مبادئ الدولة الديمقراطية .وهي أفكار يصلح بعضها
بشارة
ً
ألن يكون يف الدستور ،يف حني جيدر ببعضها اآلخر أن يكون قيماً ثاوية يف أساسه ،بينام ال يمكن ألخرى أن
توجه السياسات إذا ما حتولت إىل شبه مس َّلامت يمكن أن تك ّنى بـ«قيم الثورات العربية
يشملها دستور ،لكنها ّ
الديمقراطية ومقاصدها».
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قراءة في الهندسة العامة
للدستور المغربي الجديد ()2011
تروم هذه الدراسة النظر يف الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة للعام  ،2011من حيث سياق
ِ
منطل َقة من فرضية مركزية مفادها أن املرشّ ع الدستوري املغريب،
إعدادها ،وهندستها العامة،
وهو ّ
يفكر يف صوغ متن الدستور اجلديد ،مل يقطع مع الدساتري السابقة ويؤسس فلسفة دستورية
جديدة ،بل اعتمد خيار التغيري ضمن االستمرارية .لذلك ،حافظ للم َلكية عىل مكانتها املحورية
ووسع ،يف املوازاة ،دائرة صالحيات السلطات الدستورية الثالث (الربملان،
يف البناء الدستوريّ ،
احلكومة ،القضاء) ،وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغيريات جوهرية يف البنية العميقة لتوزيع
رسم معاملها الدستور التأسييس األول لسنة .1962
السلطة ،كام َّ

أحكامه
وحيث إن البناء الدستوري مل ُيستكمل قوامه بعدُ  ،وحيتاج إىل قدر من الوقت ل ُتص َقل
ُ
باملامرسة ،وتخُ ترب بالتطبيق ،فقد اعتمدت الدراسة املقاربة الدستورية ،واستبعدت االنفتاح
درءا لتحميل النصوص ما ليس يف مستطاعها ،أو ما هو غري
عىل معطيات علم السياسةً ،
مطلوب منها.

(((
السادس بعد دساتري سنوات 1962
ُيعترب الدستور املستفتى حوله يف فاتح متوز /يوليو 2011
َ
و 1970و 1972و 1992و .1996فخالل مخسة ومخسني سنة عىل استقالل اململكة املغربية صدرت
ست وثائق دستورية ،أي بمعدل دستور واحد عىل رأس كل تسع سنوات ،وهو متوسط له داللته من الناحيتني
الدستورية والسياسية .فمن جهة ،هناك حاجة متجددة إىل تنقيح الوثيقة الدستورية ومراجعتها ،األمر الذي
يعكس حيوية املجال السيايس وحركية فاعليه السياسيني واالجتامعيني .بيد أن اللجوء املنتظم إىل إعادة النظر

* أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ،ومدير الدراسات الدستورية والسياسية ،مراكش – املغرب.
 1لالطالع عىل نص الدستور ،انظر :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،الوثائق القانونية املغربية ،ط ( 11الرباط :األمانة
العامة للحكومة.)2011 ،
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يف الوثيقة الدستورية وتعديل أحكامها قد يعبرّ  ،من جهة أخرى ،عن صعوبة استقرار فكرة التعاقد االجتامعي
التي ُيعترب الدستور أسمى جتسيد هلا((( .والواقع أن املطلب الدستوري ظل قضية مفصلية يف جدلية التقارب
مكونات احلقل السيايس املغريب ،بل ّ
شكل أحد أبرز مصادر االختالف حلظ َة وضع أسس بناء
والتباعد بني ّ
الدولة الوطنية احلديثة بعد االستقالل ( ،)1961–1956كام ظل مكمن التوتر بني املؤسسة امللكية واألحزاب
سليلة احلركة الوطنية((( ،ملا يفوق ثالثة عقود من الزمن (.((()1996–1962

خيتلف نظر املغاربة حول ما إذا كان ّ
كل واحد من التواريخ املشار إليها أعاله ( 1962و 1970و 1972و1992
و 1996و )2011يعبرّ عن صدور دستور جديد أم ال يعدو أن يكون جمرد «مراجعات دستورية» ضمن النسق
الدستوري نفسه ،الذي حدد الدستور التأسييس لسنة  1962فلسفته ومنطلقاته العامة .وهم يتساءلون ،من
متضمنة فلسفة
مؤخرا (فاتح متوز /يوليو )2011نقلة نوعية
جهة أخرى ،عماّ إذا كانت الوثيقة املستفتى حوهلا
ِّ
ً
دستورية جديدة تقطع مع اإلرث الدستوري السابق ،وتؤسس ملنطق دستوري جديد ،خيتلف يف مبناه ومعناه
عن املنطق الذي َح َكم احلياة الدستورية والسياسية مدة ما يقرب من نصف قرن (.)2011–1962

تنطلق الورقة من أن املغرب شهد دستورين اثنني ،مها :الدستور التأسييس لسنة  ،1962والوثيقة املوا َفق عليها
يف استفتاء فاتح متوز /يوليو ّ .2011أما بقية التواريخ املشار إليها أعاله ،فكانت جمرد تعديالت ومراجعات
وإما ظلت ضمن سقف الدستور
دستوريةّ ،إما بشكل تراجعي عن دستور  ،1962كام حصل سنة ّ ،1970
التأسييس ومل تتجاوزه ،كام هو حال وثائق  1972و 1992و .1996وتذهب الورقة ،من جهة ثانية ،إىل أن
استفتاء فاتح متوز /يوليو  ،2011وإن جاءت وثيقته متضمنة الكثري من األحكام واملقتضيات الدستورية
كرس اجتا َه التغيري ضمن
اجلديدة ،وحبىل باملبادئ والقواعد غري املألوفة يف ما سبقها من نصوص دستورية ،فقد ّ
االستمرارية ،ومل يمس البنية العميقة لتوزيع السلطة ،وهو ما يعني أننا لسنا أمام فلسفة دستورية جديدة َ
تقطع
رسمها الدستور التأسييس لسنة  ،1962وتصوغ أخرى من شأهنا التأسيس ملرحلة سياسية نوعية
مع تلك التي َّ
يف عالقة الدولة باملجتمع .وهذه هي املالحظة اجلوهرية التي تروم الورقة الربهنة عليها عرب مصفوفة من
األسئلة تتمحور حتديدً ا حول نص الدستور ،من حيث سريورة إعداده ،والدور املفصيل للم َلكية يف اإلحياء
بفلسفته ورسم خريطة طريق صوغه ،وذلك قبل االنتقال إىل التدقيق يف قسامت هندسته العامة.

ت ُّنبه الدراسة القارئ الكريم إىل أن مقصدها األساس يروم حتليل مفاصل البناء الدستوري يف الوثيقة الدستورية
منهجيا تغليب املقاربة الدستورية والقانونية عىل أي طريقة أخرى يف
املغربية اجلديدة ( ،)2011وهو ما يعني
ً
حيز التطبيق السنة
النظر والتحليل ،العتبارات علمية وموضوعية .فالدستور املغريب اجلديد مل يتجاوز دخوله ّ
ونصف السنة ،وهو زمن حمدود ملساءلته من زاوية املقاربات األخرى ،ويف صدارهتا مقاربة علم السياسة .ثم
إن الدستور ينتظر إعداد مصفوفة من القوانني التنظيمية والقوانني العادية وصوغها ،وهي القوانني التي ستدقق
يف مبادئه ،وتُغني قواعده ،وتعكف املؤسسات الدستورية (الربملان واحلكومة) ،برشاكة مع الفاعلني السياسيني
 2نشري ،من باب املقارنة العمودية ،إىل أن الدستور األمريكي لسنة  1787مل يشهد أكثر من عرشين تعديلاً ُأدخل جلها خالل السنوات
حيز التطبيق .واملالحظة نفسها تنسحب عىل دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة ( 4ترشين األول /أكتوبر ،)1958
األوىل من دخوله ّ
الذي شهد تعديلاً جوهر ًيا سنة .1962
 3يتعلق األمر ،بشكل أسايس ،بـ «حزب االستقالل» ( ،)1943و«االحتاد الوطني للقوات الشعبية» ( ،)1959وبعده «االحتاد
تارخييا لـ«احلزب الشيوعي
االشرتاكي للقوات الشعبية» ( ،)1975و«حزب التقدم واالشرتاكية» ( ،)1974الذي يشكل امتدا ًدا
ً
املغريب» (.)1945
 4أي منذ االستفتاء عىل الدستور التأسييس األول  )7كانون األول /ديسمرب  ،)1962وحتى املراجعة الدستورية يف  13أيلول /سبتمرب
 ،1996التي حظيت بام يشبه إمجاع الشعب املغريب.
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واالجتامعيني (أحزاب ونقابات ومجعيات( عىل إنجازه ،السيام أن الفصل السادس والثامنني من الدستور ألزم
احلكومة بإعداد هذه الروزنامة من القوانني خالل هذه الوالية الترشيعية (.)2016-2011

يف احلقيقة ،يقودنا هذا التنبيه املنهجي إىل حتذير منهجي آخر ،يتعلق بصعوبة إصدار أحكام عن وثيقة دستورية
حديثة العهد ،وغري مكتملة البناء ،و ُيعوزها الرتاكم الذي ال يتحقق إلاّ عرب املامرسة وديمومتها يف الزمن ،أي
إعامل أحكام الوثيقة الدستورية واختبارها يف التطبيق .ولعل هذا اهلاجس املنهجي هو ما ح ّفزنا عىل حرص
الدراسة يف دائرة املقاربة الدستورية ليس غري.

الم َلكية واإلصالح الدستوري
واضحا حتى حلظة إعالن اخلطاب امللكي يف  9آذار /مارس  2011أن املغرب مقبل عىل إعداد دستور
مل يكن
ً
جديد ،وإنْ ظل مطلب اإلصالح الدستوري والسيايس يرتدد يف خطب األحزاب السياسية ،تارة بشكل
وطورا بطريقة ضمنية أو حمتشمة .والواقع أن ديناميات التغيري التي طاولت دولاً عربية كثرية سامهت
رصيح،
ً
يف َحفز النخبة القائدة يف املغرب عىل التعاطي اإلجيايب والرسيع مع قضية اإلصالح بشكل عام ،واإلصالح
الدستوري عىل وجه التحديد ،علماً أهنا ليست املرة األوىل التي يكون لسياقات املغرب الدولية واإلقليمية صدى
يف ترسيع وترية اإلصالحات؛ ففي أعقاب سقوط جدار برلني ( ،)1989وبداية تفكك املنظومة االشرتاكية،
التنبه إىل طبيعة التغريات
كان اخلطاب امللكي يف  20آب /أغسطس 1990
ً
مبادرا إىل التشديد عىل رضورة ّ
التي تطاول بنية املنتظم الدويل ،والتناغم معها بالرشوع يف إطالق سلسلة من اإلصالحات ،ويف مقدمتها تغيري
الوثيقة الدستورية .وقد جرت معاودة التأكيد نفسه يف خطاب العرش يف  3آذار /مارس  ، 1992أي قبل
نصف سنة من مراجعة  4أيلول /سبتمرب من السنة نفسها ( .((()1992ولعل األمر ذاته نلمسه يف اخلطاب
ا ُملعلن بشأن اإلصالح الدستوري األخري ،حيث قادت قراءة ما جيري يف املحيط العريب ويعتمل داخل املجتمع
املغريب إىل االستباق إىل إعالن وضع دستور جديد يروم التغيري ضمن االستمرارية.

ِ
الناظم لسريورة اإلصالح الدستوري
اإلطار املرجعي
هكذا ،يمكن اعتبار خطاب  9آذار /مارس 2011
َ
الذي قاد إىل استفتاء فاتح متوز /يوليو .2011ولئن أحيل يف هذا اخلطاب إىل خطب سابقة ذات صلة بملف
اإلصالح عمو ًما ،السيام خطاب  3كانون الثاين /يناير ((( ،2010و 20آب /أغسطس ((( ،2010فإنه يظل،
بامتياز ،اخلطاب ِ
املعلن واملحدِّ د للمنظومة اجلديدة لإلصالح الدستوري.

واضحا يف رؤيته لطبيعة اإلصالح ،ومضامينه،
وخمترصا عىل مستوى صوغه ،كام جاء
ورد اخلطاب امل َلكي مكث ًفا
ً
ً
تم االنتهاء من وضع تصور لبنيانه القانوين
وأبعاده .فمن جهة ،ربط بني مرشوع «اجلهوية املتقدمة» ،الذي ّ

ّ 5مما ورد يف خطاب  3آذار /مارس  1992عىل سبيل املثال ...« :إن العامل يتغري عىل مسمعنا وحتت أبصارنا ،وإننا نشهد نشوء خريطة
إجيابيا
أمرا
ً
سياسية جديدة ...وقد اهنار أحد العمالقني بأفول نجم الشيوعية وسقوط النظام الشمويل .وفيام خيصنا ال يمكننا إلاّ أن نعترب ً
التقدم الذي حققته الديمقراطية ...واليوم نعتقد أن الظرف احلارض مالئم إلنجاز ما كنا أعلنا عنه منذ أزيد من سنة بشأن إعادة النظر يف
مقتضيات الدستور احلايل.»...
ِ
معينة من قبل
استشارية
جلنة
إىل
د
ه
ع
حيث
املتقدمة»،
«اجلهوية
اختيار
عىل
املغرب
إقدام
2010
يناير
الثاين/
 6أعلن خطاب  3كانون
ُ
ّ
امللك بمهمة إعداد تصور متكامل عن «مرشوع اجلهوية املتقدمة» املعلن يف هذا اخلطاب ،كام تم حتديد املدة الزمنية الواجب تقديم املرشوع
خالهلا ،أي ستة أشهر ،وقد متت مضاعفتها بالتامس من اللجنة نفسها.
موضحا
 7أعاد خطاب  20آب /أغسطس  2010التذكري بمرشوع اجلهوية املتقدمة الوارد يف خطاب  3كانون الثاين /يناير ،2010
ً
املستويات التي ُ
تنظم التصور العام للجهوية املتقدمة ،وهي :إنضاج مرشوع اجلهوية املتقدمة ،ووضوح خريطة طريق لتنفيذه ،وانكباب
احلكومة واللجنة عىل إعداد ميثاق لعدم التمركز ،واملسامهة الفعالة لألحزاب يف إعداد نخب مؤهلة حلسن تدبري الشأن اجلهوي.
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تشكل أحكامه الوعاء ِ
واملؤسسايت ،واإلصالح الدستوري الذي ِّ
واملطور له .كام حدد ،من
الناظم للمرشوع
ِّ
املوجه لوضع الوثيقة الدستورية اجلديدة.
جهة أخرى ،املرتكزات السبعة التي مثّلت اإلطار املرجعي ّ

الجهوية المتقدمة مدخل لإلصالح
ُيعترب مرشوع «اجلهوية املتقدمة» ،ا ُملع َلن يف خطاب التنصيب يف  3كانون الثاين /يناير  ،2010أحد املحاور األساسية
يف عملية اإلصالح اجلارية يف املغرب .فقد اف ُتتح خطاب  9مارس/آذار  2011بتأكيد أمهية «اجلهوية املتقدمة» يف
شدد ،من جهة ،عىل تكريس اجلهوية بمقتىض الدستور ،وليس بقانون ،كام أوصت
املعامر الدستوري اجلديد ،حيث ّ
بذلك «اللجنة االستشارية للجهوية» ،وهو ما يعني إعطاء املرشوع القيمة االسرتاتيجية اجلديرة به يف منظومة
اإلصالحات الدستورية والسياسية .وأكد ،من جهة ثانية ،جعل «اجلهوية املتقدمة» -بحسبها آلية إلعادة توزيع
السلطة بني الدولة وخمتلف اجلامعات الرتابية -قاطر ًة إلدخال حتويرات عميقة عىل الوثيقة الدستورية .وهكذا،
جاءت رسالة اخلطاب واضحة يف دعوهتا إىل أن تكون «اجلهوية املتقدمة» مؤسس ًة عىل مبادئ احلكامة الرتابية
ديمقراطيا ،أو عىل صعيد ختويل رؤساء املجالس
اجليدة ،سواء عىل صعيد انتخاب املجالس اجلهوية وتدبريها
ً
اجلهوية سلطة فعلية لتنفيذ مقررات هيئاهتم ،عوض ممثيل السلطة املركزية من عامل ووالة.
تكمن العالقة التالزمية بني مرشوع «اجلهوية املتقدمة» واإلصالح الدستوري يف كون «اجلهة» ،وفق
االسرتاتيجيا اجلديدة إلعادة بناء املجال الرتايب ،ستصبح فاعلاً مهماً يف املعامر املؤسيس املزمع تشييده .فاملنتظر
ليس إعادة توزيع االختصاصات بني الدولة وباقي اجلامعات الرتابية ،ويف مقدمتها اجلهة ،فحسب ،بل إعادة
توزيع اخلريات واإلمكانات ً
مكونات الرتاب الوطني املغريب ،وهو ما يعني اعتامد فلسفة
أيضا بني خمتلف ّ
جديدة يف تدبري السلطة والثروة عىل صعيد الواليات (املحافظات) واألقاليم املغربية .لذلك ،تستلزم اجلهوية
مكوناهتا الرتابية ،أي حتتاج ،يف الواقع ،إىل
املتقدمة ،وفق هذا املنظور،
ً
تصورا جديدً ا للعالقة بني الدولة وباقي ّ
مشاركة فعلية ،وإرشاكهم يف تدبري شؤوهنم إىل
تعاقد جديد من شأنه جعل اجلهات مشا ِركة يف متثيل املواطنني
َ
يعد الدستور الوثيقة األسمى لتكريس الفلسفة اجلديدة
جانب الدولة وممثّليها عىل الصعيد الرتايب .واحلالُّ ،
مكوناهتا الرتابية.
لعالقة الدولة بباقي ّ

مرتكزات اإلصالح

تضمن خطاب  9مارس/آذار  2011املرتكزات املرجعية ِ
الناظمة للدستور اجلديد ،التي حددها يف سبعة ،وهي
َّ
وإما
يف جمملها ّإما سعت إىل دسرتة مبادئ وممارسات كانت موجودة ،أو اعتامد مبادئ وقواعد دستورية جديدةّ ،
إىل توسيع صالحيات مؤسسات دستورية ،وتقوية مكانتها وتعزيزها يف املنظومة الدستورية القائمة .ويف مجيع
موجهات للعمل ،ال
إطارا مغلقًا ،بل نَظر إليها بوصفها ِّ
األحوال ،مل يعترب اخلطاب املرتكزات السبعة املعلنة ً
تُعفي اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور((( من «االجتهاد اخللاّ ق القرتاح منظومة دستورية متقدمة»(((.
ضمت يف عضويتها ،عالوة عىل
 8تم تنصيب اللجنة اجلهوية ملراجعة الدستور من قبل امللك بتاريخ  10آذار /مارس  ،2011وقد ّ
عضوا .لالطالع عىل القائمة واخللفيات التعليمية واملهنية ألعضائها ،انظر املوقع اإللكرتوين:
رئيسها ،ثامنية عرش
ً

<http://www.diplomatie.ma/arab/larevisondelaconstitution/commissionconsultativederevision/tabid/1773/language- us/
default.aspx> (accessed on 2/2/2013).
 9لالطالع عىل نص خطاب  9آذار /مارس  ،2011انظر املوقع اإللكرتوين<www.dafatiri.com/vb/dafatir284427> (accessed :
on 2/2/2013).
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ُ
مكوناهتا ،وتعدد روافدها .لذلك ،حرص
• تتصدر أوىل هذه املرتكزات
قضية « اهلوية املغربية» ،من حيث تنوع ّ
اخلطاب ِ
املعلن بشأن اإلصالح الدستوري عىل أن يكرس الدستور اجلديد «الطابع التعددي للهوية املغربية
معتربا «األمازيغية» يف صلب هذا التعدد .واحلقيقة أن النظر إىل النقاشات التي شهدها املغرب منذ
املوحدة»،
َّ
ً
َ
حد ما ،يف السنوات األخريةَّ ،
رشح «اهلوية» ألن تكون أحد املوضوعات الواجب
وعلت نغمتها ،إىل ّ
عقود َ
تقنينها يف الدستور كي تكتسب ،من جهة ،قيمة أسمى ،وكي تعزز ،من جهة أخرى ،نسيج الوحدة الوطنية يف
سياق إقليمي ودويل طغت فيه موجات الدعوة إىل التشتت اإلثني والطائفي ،باسم محاية اخلصوصيات ،وصون
التاميزات ِ
العرقية واللغوية والثقافية.

• يتعلق املرتكز الثاين بـ« ترسيخ دولة احلق واملؤسسات ،وتوسيع جماالت احلريات الفردية واجلامعية وضامن
ِ
ومنتظمة يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات
أقدم عىل إصالحات جوهرية
ممارستها»؛ فمن املعلوم أن املغرب َ
املراجع يف  4أيلول /سبتمرب 1992
نصت ديباجة الدستور
َ
العامة منذ مستهل تسعينيات القرن املايض ،حني َّ
ِ
ُ
عامليا» ،وأحدث «املجلس االستشاري
عىل «تشبث اململكة املغربية بحقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها ً
حلقوق اإلنسان» ( ،)1992وشرُ ع يف جتربة «املصاحلة الوطنية» بطي صفحة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان،
عرب تأسيس «هيئة التحكيم املستقلة» أولاً ( ،)1999ثم «هيئة اإلنصاف واملصاحلة» الحقًا ( .)2004وقد
املكونة للمنظومة
ّ
عزز املغرب سريورة تنقية ملف انتهاكات حقوق اإلنسان باالنضامم إىل سلسلة االتفاقيات ِّ
طبيعيا أن يشكل توطيد حقوق اإلنسان بمضامينها العامة والشاملة أحد
الدولية حلقوق اإلنسان .لذلك ،كان
ً
املوجهة والناظمة للصياغة اجلديدة للدستور.
املرتكزات املفصلية ِّ
املرتكز الثالث تأكيد استقالل القضاء ،وتوطيد سمو الدستور ،واملساواة أمام القانون ،وهي مبادئ
• خيص
ُ
الزمة لتعزيز دولة القانون وضامن احرتامها يف املامرسة .واحلال أن هذا املرتكز التوجيهي يف اخلطاب جاء تأكيد ًيا
ملا سعى املغرب إىل إنجازه منذ تسعينيات القرن املايض ،حني جعل من إصالح القضاء وحتديثه أولوية وطنية،
وحاول تقوية صون الرشعية الدستورية بإحداث جملس دستوري مستقل عضو ًيا بذاته ،خال ًفا ملا كان عليه
األمر خالل جتربة الغرفة الدستورية ،التي ظلت ثالثة عقود جز ًءا من قضاء املجلس األعىل (.)1992–1962
تم االرتقاء بالقضاء
فسواء يف مراجعة  4أيلول /سبتمرب  ،1992أو عرب استفتاء  13أيلول /سبتمرب َّ ،1996
(((1
حق اإلحالة ليشمل اًّ
كل
تم تطوير صالحياته ،وتوسيع دائرة من له ّ
الدستوري إىل قضاء مستقل عضو ًيا ،كام َّ
عضوا من جملس النواب،
من امللك ،والوزير األول ،ورئيس جملس النواب ،ورئيس جملس املستشارين ،وستني
ً
عضوا من جملس املستشارين .
وستني
ً
• يتبوأ املرتكز الرابع مكانة خاصة يف نص اخلطاب ،لصلته بأحد أهم املبادئ الدستورية دقة وحساسية،
فكثريا ما نُعت النظام السيايس املغريب بكونه «م َلكية رئاسية غري متوازنة»،
ويتعلق األمر بـ«فصل السلطات»؛
ً
سياسيا تتمتع امل َلكية يف نطاقه بمكانة رفيعة ،تسمو عىل مجيع املؤسسات ،وتعلو
أو «م َلكية تنفيذية» ،أو نظا ًما
ً
وسياسيا .ثم إن مبدأ فصل السلطات نفسه ظل موضوع جدل وتوظيف سياسيني ،وق ّلام
عليها دستور ًيا
ً
حظي بالتحديد والتوضيح والتقعيد ،سواء عىل مستوى الفقه الدستوري ،أو عىل مستوى اخلطاب السيايس.
يعزز التوازن بني السلطات
لذلك ،كان مطلو ًبا بإحلاح أن يعاد صوغ هذا املبدأ يف أفق الدستور اجلديد ،بشكل ِّ
ويقوي اًّ
كل من الربملان واحلكومة ،ويعطيهام إمكانات االشتغال ،و ُيعقلن أداءمها السيايس.
الدستوريةّ ،

تدخله للنظر يف مدى دستورية
ُ 10يقصد بحق اإلحالة ( )Saisineاإلمكانية القانونية للتوجه إىل املجلس الدستوري من أجل التامس ّ
القوانني .وقد حرص الدستور احلايل ( ،)2011وفقًا للفصل  132من هلم هذه الصالحية يف :امللك ورئيس احلكومة ورئيس جملس
عضوا من جملس املستشارين.
النواب ،ورئيس جملس املستشارين وخمُ س أعضاء جملس النواب وأربعني
ً
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• أوىل املرتكز اخلامس أمهية خاصة لتقوية دور األحزاب السياسية ،عرب تعميق دمقرطتها ،وعقلنة أدائها،
وترشيد تعددها وتكاثرها .كام أحاط املعارضة الربملانية بعناية واضحة كي تقوم بدورها يف الترشيع والرقابة
واملشاركة يف صوغ السياسات العمومية وتقييمها ،إسوة باألغلبية املنتخبة ،واألمر نفسه ينسحب عىل املجتمع
املدين الذي سيصبح ُبعدً ا له مكانته يف أحكام الوثيقة الدستورية اجلديدة.

• يرتبط املرتكز السادس بـ «ختليق احلياة العامة» ،وإقامة مبدأ املسؤولية وقاعدة املحاسبة عىل صعيد ممارسة
العرشية األخرية من القرن املايض بواسطة
السلطة .واحلقيقة أن املغرب الذي رشع يف عملية التخليق منذ هناية ُ
قدر أن الظروف ناضجة بام يكفي االرتقاء بالقواعد اخلاصة بالتخليق إىل مستوى التكريس
القوننة واملأسسةّ ،
الدستوري ،واألمر نفسه ينسحب عىل املؤسسات املرتبطة هبا .كام مل يعد مقبولاً استمرار عدم اقرتان ممارسة
السلطة باملسؤولية ،أو اإلفالت من املحاسبة.

• ّأما املرتكز السابع واألخري ،فيخص «دسرتة هيئات احلكامة اجليدة ،واحلريات العامة ،ومحاية حقوق
اإلنسان» ،أي االرتقاء باملؤسسات املحدثة خالل السنوات األخرية إىل هيئات دستورية ،وإضافة أخرى
اكتملت رضورات إنشائها.
مرجعيا للتفكري
إطارا
تلك هي املرتكزات التي ّ
حددها اخلطاب امللكي يف  9آذار /مارس  ،2011وأعلنها ً
ً
اجلامعي يف وضع دستور جديد بأفق طرحه عىل االستفتاء الشعبيّ .أما عىل الصعيد العميل ،فقد أوجد اخلطاب
عضوا بمن فيهم
مكونة من تسعة عرش
ً
آليتني ،إحدامها تقنية ،هي «اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور»ّ ،
الرئيس(ُ ،((1عهد إليها بمهمة االستامع وتلقّي اقرتاحات األحزاب السياسية ،والنقابات ،ومجعيات املجتمع
املدين ،وآراء الكفاءات العلمية املؤهلة ،ومن ثمة إعداد مسودة تُرفع الحقًا إىل أنظار امللك .وثانيتهام آلية
سياسية تتجسد يف إجراء لقاءات منتظمة بني مستشار امللك ،حممد معتصم ،وممثّيل األحزاب ،بغية التحاور
والتوصل إىل توافقات يف شأهنا .وقد ُحدِّ د شهر حزيران/
وتبادل اآلراء حول مضامني اإلصالحات املقرتحة،
ّ
يونيو سق ًفا لتقديم نتائج عمل اآلليتني يف شكل مرشوع دستور لالستفتاء ،الذي حدد خطاب م َلكي الحق
( 17حزيران /يونيو )2011تاريخ إجرائه يف األول من متوز /يوليو. 2011

الهندسة الدستورية الجديدة
سبقت عملي َة إجراء االستفتاء ٌ
عرفت بالدستور ومضامينه ،وأثارت ً
نقاشا شبه عمومي حول النص
محلة كثيفة ّ
اجلديد ،وبام يتميز وخيتلف به جوهر ًيا عن سابقيه من الدساتري .وشاركت يف تنشيط فصول احلملة األحزاب
السياسية والنقابات ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم العمومي واخلاص ،و ُثلة من الباحثني واجلامعيني.
ِ
املقاطعة ملرشوع الدستور ،داعي ًة إىل عدم
كام عبرّ بعض التنظيامت السياسية وحركة  20فرباير عن مواقفها
املصوتني
التصويت عليهّ .أما نتائج االستفتاء ،فجاءت لصالح الدستور اجلديد بنسبة  98يف املئة من نسبة
ّ
قانونيا يف
املسجلني
الفعليني يف االقرتاع العام الذين وصل معدل مشاركتهم فيه 73يف املئة من عدد الناخبني
َّ
ً
 11رئيس اللجنة ،عبد اللطيف املنوين ،أستاذ القانون الدستوري يف كلية احلقوق ،جامعة حممد اخلامس ،الرباط ،عضو سابق يف املجلس
الدستوري ،وهيئة اإلنصاف واملصاحلة ،واللجنة االستشارية للجهوية ،وعضو جلنة البندقية )اللجنة األوروبية للديمقراطية بالقانون(،
مؤسس وعضو سابق للجمعية املغربية للقانون الدستوري.
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القوائم االنتخابية( .((1فهل نحن أمام هندسة دستورية جديدة ،تعكس فلسفة دستورية خمتلفة جوهر ًيا عن
سابقتها ،ومتميزة ،حتديدً ا ،عن الدستور املراجع يف  13أيلول /سبتمرب 1996؟

ليست اهلندسة الدستورية جمرد تنظيم تقني ألبواب الدستور ،وترتيب فني ملواده وفصوله ،بل هي أكثر من هذا
األمر؛ إهنا مرتبطة عضو ًيا بالفلسفة الناظمة للوثيقة الدستورية ،أي هي ذات صلة بالتصورات الفكرية واألبعاد
السياسية التي يروم املرشّ ع ترسيمها يف الدستور لتصبح قواعد ثابتة ومستقرة لتنظيم السلطة وتوزيع ممارستها
بني خمتلف املؤسسات ،وإلقرار احلقوق واحلريات وضامن ممارستها .إهنا إمجالاً الضوابط واآلليات التي تحُ َك ُم
بمقتضاها قواعد اللعبة السياسية ،ويف صدارهتا عالقة الدولة باملجتمع.

تسمح القراءة الفاحصة للدستور املغريب اجلديد ،يف ضوء التحديد أعاله ،بالقول إنه ُو ِضع يف مبناه ومعناه
عىل فلسفة دستورية تروم التغيري ضمن االستمرارية؛ فمن التصدير وصولاً إىل غاية أحكام الباب الثالث
عرش (ف ،)175ثمة مقتضيات جديدة مل تتضمنها املراجعات الدستورية السابقة ،بام فيها الدستور التأسييس
ووضحت ،وأزالت الغموض
الصادر يف  14كانون األول /ديسمرب  ((1(،1962وإىل جانبها حتويرات د َّققتّ ،
تم اإلبقاء يف مستوى
الذي اكتنف الكثري من األحكام ،بسب اقتضاب نصوصها أو عدم دقّة صياغتها .وقد َّ
كليا ،عىل فصول كثرية من وثيقة  ،((1( 1996وهذا أمر حيدث يف كثري من التجارب الدستورية
ثالث،
جزئيا أو ً
ً
واضحا ُبذل لتشذيب لغة الصياغة وحتسينها،
غري املصوغة عىل فكرة القطيعة ،مع اإلشارة إىل أن جمهو ًدا
ً
املصوت عليها يف استفتاء فاتح
وجتاوز الكثري من اهلنات مقارنة بالنصوص الدستورية السابقة .بل إن الوثيقة
َّ
تضمنت مصفوفة من املفاهيم واملصطلحات العرصية املألوفة يف التداول الدويل ،وأدبيات
متوز /يوليوّ 2011
املنظامت الدولية.

يمكن مالمسة فلسفة التغيري ضمن االستمرارية يف طبيعة التوزيع «اجلديد» للسلطة ضمن هندسة الوثيقة
قياسا بالدساتري السابقة ،إذ
الدستورية .فمن جهة ،مل حيدث تغري جوهري يف مكانة امللك يف نص الدستورً ،
استمرت املؤسسة امل َلكية متمتعة بمجمل الصالحيات والسلطات الالزمة لقيادة البالد وضامن استقرارها
واستمرارها .وال جيد قارئ الوثيقة اجلديدة أي عناء يف استخراج املفاتيح التي ِ
ضمنها املرشوع اجلديد للملك
تم تفويض صالحيات ظل امللك يامرسها يف الدساتري السابقة ،فهي
ملامرسة سلطة فعلية .ومن جهة ثانيةَّ ،
املفوض له ،طبقًا لنظرية التفويض ،يامرسها
مفوضة ال ُم َّ
سلطات َّ
هنائيا ،وهو ما يعني أن ّ
فوتَة ،أو متنازَ ل عنها ً
املفوض .وقد نالحظ ،يف مستوى ثالث ،إزالة بعض الصالحيات نتيجة
وفق احلدود املرسومة له سل ًفا من قبل ِّ
نظرا إىل حمدودية قيمتها االسرتاتيجية يف اهلندسة الدستورية للوثيقة اجلديدة.
التحويرات اجلديدة ،أو تفويتها ً

 12ورد يف قرار املجلس الدستوري رقم 815.2011بتاريخ  14متوز /يوليو ِ 2011
املعلن نتائج استفتاء فاتح الشهر نفسه ،أن النتائج
ناخبا بنعم عىل الدستور ،يف حني بلغ التصويت بال .154.067
اإلمجالية للتصويت عىل الدستور كانت كام ييل :صوت 9.909356
ً
لالطالع عىل نص القرار ،انظر :الدستور اجلديد للمملكة املغربية ،سلسلة النصوص القانونية (الرباط ،املغرب :دار نرش املعرفة،
 ،)2011ص .85-77
 13عرف املغرب صدور أول دستور سنة  ،1962ومتت املوافقة عليه يف استفتاء عام بتاريخ  7أيلول /سبتمرب  ،1962وحظي بمشاركة
 84.20يف املئة وقبول  97.86يف املئة من املصوتني الفعليني يف االقرتاع .لالطالع عىل نص الدستور ،انظر :اجلريدة الرسمية ،العدد
 19( 2616أيلول /سبتمرب  .)1962وملعرفة مضامينه ،انظر :احممد مالكي ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،القسم ،2
«النظام السيايس املغريب »،ص  289وما بعد.
 14لالطالع عىل نص قرار املجلس الدستوري املعلن دستورية نتائج االستفتاء عىل دستور  ،1996انظر اجلريدة الرسمية ،عدد ،4420
بتاريخ  10ترشين األول /أكتوبر  ،1996ص .2293ولفهم مضامني اإلصالح الدستوري لعام  ،1996انظر :احممد مالكي وعبد
املالك الوزاين« ،اإلصالح الدستوري والسيايس يف املغرب :املقارنة والتأويل »،ورقة قدمت إىل« :اإلصالحات الدستورية والسياسية يف
املغرب العريب( »،ندوة نظمها مركز الدراسات الدستورية والسياسية ،كلية احلقوق ،مراكش 28-26 ،ترشين األول  /أكتوبر .)1999
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ونميل إىل الظن أن مصدر حصول تغري يف االستمرارية ضمن التوزيع اجلديد للسلطة يف الوثيقة الدستورية
راجع بدرجة أساسية إىل طبيعة اجلغرافيا السياسية واالجتامعية املغربية؛ فواقع النخب السياسية ،ودرجة الوعي
ِ
الناظمة ملؤسسات الدولة ونسيج املجتمع ،كلها متغيرّ ات
الديمقراطي للمجتمع ،وطبيعة الثقافة السياسية
جسدته الوثيقة
جعلت التغيري ضمن االستمرارية اخليار األنسب واألمثل ملسار اإلصالح الدستوري ،كام ّ
شعبيا باإلجياب يف فاتح متوز /يوليو.2011
صوت عليها
ا ُمل َّ
ً

عن مكانة الم َلكية
حتظى امل َلكية بمكانة حمورية يف النسيج التارخيي واالجتامعي والسيايس املغريب .ولعل ذلك ما يفرس ديمومتها
ومميزة من مثيالهتا من امل َلكيات ،أو من األشكال الشبيهة هبا عىل الصعيد العريب
واستمرارها مؤسس ًة فاعل ًة ّ
واإلسالمي .بيد أن امل َلكية املغربية ال تستمد قوة استمرارها من قدرهتا عىل إعادة إنتاج املرشوعية وجتديد
ومكوناته فحسب ،بل إهنا تنهل ذلك ً
أيضا من تعدد أنامط املرشوعية
أشكال التواصل مع نخبة املجتمع
ّ
وتداخلها وانصهارها .فاملتابع لتطور النظام السيايس املغريب ،عىل امتداد أكثر من مخسة عقود عىل االستقالل،
جيد صعوبة يف فهم مفارقة وجود م َلكية وفية للاميض ،حمافظة عىل التقليد وموظفة له ،ميالة إىل االنفتاح
املحدود واملرا َقب ،إىل جانب نخبة وطنية جتهد من أجل بناء دولة عرصية ،عىل صعيد املؤسسات وآليات
املامرسة السياسية(.((1

بيد أن النظام السيايس املغريب ،وعىل الرغم من قدرته عىل املحافظة عىل التوازن واإلرشاف عىل خمتلف
نج من حركات النقد واالعرتاض عىل أدائه ،بل إن أصواتًا متزايدة ما
مكوناته السياسية واالجتامعية ،مل َي ُ
انفكت تطالب بتجديد املؤسسة امل َلكية ،وعرصنتها ،ونزع طابع التقليد وال َقداسة عنها ،من خالل إصالح
الوثيقة الدستورية أولاً  ،وعرب ِّ
ثانيا .ومن اجلدير
بث روح احلداثة يف طقوس املؤسسة امل َلكية وقواعد ممارستها ً

باإلشارة أن موجة االحتجاج االجتامعي التي ظهرت يف سياق ما أصبح يسمى «الربيع العريب»  ،أي حركة
 20فرباير ،وإن اختلفت عن نظرياهتا من احلركات يف العامل العريب من حيث عدم رفعها شعار «إسقاط»
النظام ،فقد طالبت بتحويل امل َلكية من «م َلكية تنفيذية ِ
حاكمة» إىل «م َلكية برملانية ديمقراطية» ،وهو ما يعني
إعادة تقسيم السلطة عىل أساس فلسفة جديدة ُحت ُّد من سلطة املؤسسة امل َلكية ،وتُعيد ،يف املقابل ،االعتبار
وتقوي شخصية احلكومة ومتنحها السلطات الالزمة لتمكينها من وضع السياسات العمومية
إىل الربملان،
ِّ
وحتمل مسؤولية نتائجها.
وتنفيذها ّ
تتبوأ امل َلكية يف بنية اهلندسة الدستورية اجلديدة منزلة بني املنزلتني ،فال هي استمرت «ملكي ًة تنفيذي ًة» ،كام كان عليه
األمر قبل صدور الدستور اجلديد ( ،)2011-1962وال هي حتولت بشكل واضح وهنائي إىل م َلكية برملانية
حدد الفصل األول من الدستور اجلديد طبيعة امل َلكية
ديمقراطية ،كام طالب قطاع من النخبة السياسية .فقد ّ
بالقول« :نظام احلكم باملغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برملانية واجتامعية» .ويف الواقع ،مل يأت الفرق
املصوت عليها يف استفتاء فاتح متوز /يوليو2011؛
كبريا عىل صعيد الصياغة بني الدساتري السابقة والوثيقة
ً
َّ
َ
فالفصل األول من دستور 1996كان يقيض بأن «نظام احلكم باملغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية
واجتامعية»ّ ،أما نظريه يف الدستور اجلديد ،فأضاف كلمة «برملانية» لتصبح «م َلكية دستورية ،ديمقراطية برملانية

15 Mohamed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc, références académiques, 2ème éd. (Paris : Presses de Sciences
po, 1999), p. 15.
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واجتامعية» .فهل معنى ذلك أننا بصدد تغيرّ جوهري يف مفهوم امل َلكية ،ومكانتها ،وطبيعة عالقتها باملؤسسات
الدستورية األخرى؟ وهل تسعفنا قراءة وثيقة الدستور يف تأكيد هذا املنحى؟

من اجلدير باإلشارة أن ثمة فهماً
خاصا للم َلكية يف املغرب ،يبتعد يف معناه ومبناه عن التصورات التي آلت إليها
ً
ِ
التنبه إىل
جتارب امل َلكيات يف أوروبا ،حيث أصبحت يف جمملها مؤسسات سائدة ال حاكمة .ومع ذلك ال بد من ّ
أن امل َلكيات األوروبية ،وعىل الرغم من تراجعها التدرجيي يف التاريخ لصالح الربملانات واحلكومات ،ما زالت
الدساتري حتتفظ هلا ،وإن بدرجات متفاوتة من نظام إىل آخر ،بالكثري من الصالحيات عىل الصعيد الدستوري
والنظري ،كام هي حال دستور بلجيكا ،الذي ُيعد أقدم الدساتري األوروبية ،ودستور مملكة الدنامرك (،)1953
والدستور اإلسباين ( ،)1978باعتباره آخر دساتري أوروبا يف القرن العرشين .لذلك ،ليس مهماً  ،يف تقديرنا،
خيارا ال رجعة فيه ،وأن
جتريد امل َلكيات من سلطاهتا وحتويلها إىل أريكة فارغة ،بل األهم أن تكون الديمقراطية ً
يتم توزيع السلطة بقدر كبري
توضح قواعد اللعبة ،وت ّ
ُعزز بضامنات وآليات جتعل ممارستها فعلية وسليمة ،وأن ّ
الفعال يف األدوار واملسؤوليات ،وأن تُصبح الثقة املتبادلة قيمة سياسية وجمتمعية ُمنبثّة يف
من التوازن والتكامل ّ
فس الرتاكم
الثقافة السياسية للدولة واملجتمع .واحلقيقة أن هذا األمر حاصل يف أوروبا منذ مدة ،وهو الذي ُي رّ
اهلائل يف فعالية النظم السياسية ونجاعة أداء مؤسساهتا الدستورية.

تم توضيحه أعاله ،مؤسسة حاكمة ،وحارضة بقوة يف املجال السيايس.
استمرت امل َلكية يف املغرب ،خال ًفا ملا َّ
فمن جهة الدساتري التي تعاقبت منذ صدور أول وثيقة سنة  ،1962تبوأت امل َلكية مكانة الصدارة يف اهلندسة
تقوت بفعل تعدد أنامط مرشوعيتها التارخيية والدينية والدستورية( .((1ومن الزاوية السياسية،
الدستورية ،كام َّ
َ
أثبتت املامرسة أن املؤسسة امللكية فاعل أسايس ،بل ظلت الفاعل األكثر ّ
حتكماً يف توازنات احلقل السيايس
املغريب .لذلك ،مل يرتدد امللك احلسن الثاين ،حني ُسئل يف أعقاب االستفتاء عىل دستور  ،1962عن دوره يف
املنظومة الدستورية والسياسية ،يف القول« :إن السؤال جيعل منا َ
حكماً  ،وأنا متيقن أن الكثريين قالوا إن سلطات
امللك ضخمة ،ولكن ،أهيا السادة ،ليعلموا بكل بساطة أن امللك مل يأخذ إال ما يلزمه ليتمكن من التدخل إذا
أخريا ،وكمثال بسيط ،ختيلوا فرقتني لكرة القدم يف
تعثر سري األمور ،أو للمساعدة عىل سريه ،وسأقول هلم
ً
(((1
ملعب ،وانزعوا من ا َ
حلكم سلطة التصفري وطرد العب ،والعبوا أهيا السادة .»..واحلقيقة أن «التحكيم»
مكونات
( )Arbitrageيف مفهوم امل َلكية احلاكمة حيفظ للملك دوره التارخيي يف
ّ
التدخل والتواصل مع خمتلف ّ
املجتمع ،بغية إقرار قدر من التوازن واالنسجام واملواءمة ،وهو ما أكدته ،ودافعت عن رجاحته أنامط من
التأليف التارخيي الوطني املغريب( ،((1وناك َفته الكثري من الكتابات األجنبية(.((1
تتجىل املكانة الوسطى للم َلكية يف اهلندسة اجلديدة يف اإلمكانات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية ،حيث
حفظت للملك ،كام سبقت اإلشارةُ ،عصب االختصاصات التي درجت الدساتري السابقة عىل إسنادها
وأقرت يف الوقت ذاته مبادئ وقواعد جديدة من شأهنا تقوية السلطة الترشيعية ،وتعزيز دور احلكومة
إليهّ ،

 16لالستـزادة ،انظـر :احممد مالـكي ،الوجـيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية :املفاهيم األساسية ،النظام السيايس املغريب
)مراكش ،املغرب :املطبعة والوراقة الوطنية ،)2001 ،القسم  ،2النظام السيايس املغريب ،ص  238وما بعد.
 17نق ً
ال عن :حممد معتصم« ،التطور التقليداين للدستور املغريب( »،أطروحة دكتوراه دولة ،كلية احلقوق ،الدار البيضاء،)1988 ،
ص .287
 18من ضمن هذه الكتابات نشري إىل املؤرخني جرمان عياش وعبد اهلل العروي.
تدخل الدولة
 19استنا ًدا إىل املقرتب االنقسامي ) ،)proche segmentaristeيذهب جل الدراسات األنغلوساكسونية إىل اعتامد فكرة ّ
لبث روح االنشقاق والتنازع والرصاع بني القبائل للتمكن من السلطة والبقاء قوية .انظر عىل سبيل املثال كتابات ٍّ
(املخزن) بالعنف ِّ
كل
من إرنست جيلنر ( )E. Gellnerوجون وتربري (.)J. Waterbury
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ورئيسهاِّ ،
وبث روح املساءلة واملحاسبة .فام جيب أن يكون حارضً ا يف وعينا ،ونحن نفحص الوثيقة
الدستورية اجلديدة ملعرفة ما إذا كانت أحكامها تنحو إىل القطع مع امل َلكية التنفيذية ،هو أن االنتقال إىل
امل َلكية الربملانية ،كام حصل يف مصادرها األصلية (بريطانيا عىل سبيل املثال) ،راجع بدرجة أساسية إىل
التغريات املفصلية احلاصلة يف اجلغرافيا السياسية واالجتامعية اإلنكليزية ،أي االنتقال التدرجيي من
املجسدة يف مؤسسة التاج أولاً  ،واملؤسسة امل َلكية الحقًا ،إىل املرشوعية
املرشوعية التارخيية والتقليدية
َّ
الديمقراطية النابعة من إرادات الناس وسيادهتم .وقد تكاملت مع هذا االنتقال وعضدته التغيرّ ات العميقة
التي طاولت نظام األحزاب وفلسفة االنتخاب وارتفاع درجة الثقافة السياسية الديمقراطية لعموم الشعب
ِ
احلاسم يف ميالد امل َلكية الربملانية الديمقراطية يف بريطانيا عىل سبيل املثال.
الربيطاين التي نحسب أهنا املصدر
اعتامده مفهو ًما إرشاد ًيا لالستنساخ ،بقدر ما
والواقع أننا حني نشري إىل هذا النموذج التارخيي ،ال يعني
ُ
نتوخى استخالص أمهية التطور التدرجيي ،ونضج الوعي والثقافة السياسية يف االستقرار عىل نمط معينّ
للحكم دون غريه .لذلك ،فإن امل َلكية الربملانية يف املغرب ،إن ارتضاها املغاربة ووافقوا عليها يف املستقبل،
لن تكون إلاّ من صنعهم وحدهم ،وهو ما يعني أن أي تغيرّ عميق يطاول جغرافيتهم السياسية واالجتامعية
سيكون حاسماً يف االنتقال إىل هذا النمط من احلكم.
إجرائيا بني جمالني يف قراءة مكانة امل َلكية يف اهلندسة الدستورية اجلديدة ،وهو ليس ،يف
يمكن الفصل
ً
مجيع األحوال ،فصلاً
معا يتكامالن يف إبراز مكانة املؤسسة امل َلكية يف املنظومة
قطعيا ،ألن املستويني ً
ً
الدستورية والسياسية .يتعلق املجال األول بام له صلة بـ «املرشوعية الدينية» وتوابعها ،يف حني خيص الثاين
االختصاصات ذات العالقة بـ«املرشوعية الدستورية» أو «الديمقراطية» ،التي يتمتع هبا جممل الرؤساء يف
النظم السياسية املعارصة.
مل يشذ الدستور املغريب احلايل ( ((2()2011عماّ سبقه من الدساتري من حيث تكريسه مكانة امللك الدينية .وعىل
الرغم من االنتقادات واالعرتاضات التي طاولت األحكام الدستورية ذات الصلة بـ«املرشوعية الدينية»،
(((2
تم تثبيت املقتضيات نفسها مع بعض التحويرات غري اجلوهرية .وما هو
ويف صدارهتا الفصل  ، 19فقد َّ
ِ
الفت لالنتباه يف الصياغة اجلديدة للدستور أن الرقم  ،19الذي ظل هو نفسه عىل امتداد الدساتري السابقة ،قد
نسبيا عىل إعادة
تغيرّ وأصبح حيمل َ
رقمي  41و .42ولعل من شأن هذا التغيري يف الرتقيم أن يساعد املغاربة ً
تشكيل وعيهم حيال هذا الفصل ،وصوغ فهم جديد لقيمته يف الوثيقة الدستورية ،وإدراك أمهيته املركزية يف
احلياة السياسية واملؤسساتية إمجالاً  .ويف احلقيقة ُأعطيت محولة كبرية وثقيلة للشق األول من الفصل التاسع
حد أن فصولاً دستورية كثرية ارهتنت بالتأويالت التي
عرش ،الذي يقيض بأن «امللك أمري املؤمنني ،((2(»...إىل ّ
طاولت مبناه ومعناه ،علماً أن واضعي هذا الفصل يف الدستور التأسييس لسنة  1962مل يكن وار ًدا يف َخ ِ
لدهم
 20لالطالع عىل نص الدستور الصادر بمقتىض ظهري رقم  1.11.91بتاريخ  29متوز /يوليو ،2011انظر :اجلريدة الرسمية ،العدد
 30( 5964متوز/يوليو  ،)2011ص .3600
 21نُشري إىل أن الرقم  19ظل ثاب ًتا يف مجيع دساتري املغرب ( 1962و 1970و 1972و 1992و.)1996
ُ 22يرجع البحث التارخيي بداية تداول لقب «أمري املؤمنني» يف احلقل السيايس العريب اإلسالمي إىل عهد عمر بن اخلطاب ،حني أطلق
عليه أحد قادة جيشه هذا االسم عوض خليفة الرسول كام كان سائدً ا وقتئذ ،ليتواتر األخذ به يف مرشق العامل العريب ومغربه ،بدرجات
خمتلفة ،وعرب فرتات متقطعة ،وعىل أسس متباينةُ ،ليصار إىل تأسيس هذا اللقب عند العباسيني ( )1258-750أولاً  ،والفاطميني الحقًا،
ِ
واملوحدين
عىل قاعدة االنتساب إىل آل البيت واالنحدار منه ،لينقل بعد ذلك إىل املغرب العريب عىل عهد املرابطني ()1145-1073
( ،)1262–1130واحلفصيني (ّ .)1346-1207أما العلويون ( ،)1635فأسسوا نظام حكمهم عىل النسب والرشافة ،أي االنتساب
إىل آل البيت.
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أن يكتيس األبعاد التي عرفها منذ سنتي  1982و ،((2( 1983بل امتدت دائرة التأويالت ل ُت ِ
ضع َ
ف عمل بعض
املؤسسات (الربملان حتديدً ا) ،أو ّ
حتل حملها ،وهذا ما يفرس ،يف الواقع ،اجلدل الذي نا َله هذا الفصل يف العقدين
األخريين .ونعتقد أن الشق األول من الفصل التاسع عرش اخلاص بمكانة امللك الدينية ،أي لقب أمري املؤمنني،
حمصورا يف نطاق املعاين والدالالت الطبيعية التي كانت وراء
مل يكن يف ُمكنِه إثارة أي جدل أو خالف لو بقي
ً
إرصار واضعي دستور  1962عىل تضمني هذا اللقب يف نص الوثيقة الدستورية( .((2فاملأمول إذن يف أفق تفعيل
َ
ض
مقتضيات الدستور اجلديد ،أن نعود إىل ما فكر فيه واضعو الفصل التاسع عرش ،
ونقطع مع التأويل ا ُمل رِ ّ
بروح الدستور ،البعيد عن املعاين الرمزية الترشيفية والربوتوكولية ملفهوم «إمارة املؤمنني» .لذلك ،أعتقد أن
الدستور اجلديد يعتمد هذا املنحى من خالل الصياغة املغايرة للمقتضيات ذات الصلة باملكانة الدينية للمؤسسة
ميز بني «املرشوعية الدينية» للملك ،كام هو متضمن يف الفصل  ،41ومرشوعيته الدستورية
امل َلكية .فمن جهةّ ،
كملك للبالد ورئيس للدولة ،وهو ما قىض به الفصل  .42واحلال ،أن القصد من هذه الصياغة ،كام يمكن أن
َيستنتِج أي قارئ للدستور املغريب ،يروم فصل املجال الديني عن نظريه السيايس أو املدين ،وهو ما يعني أن لكل
جمال مقتضياته اخلاصة ،التي ال تسمح بالتداخل ،كام ال تجُ ُيز اخللط واملزج .ثم إن الوثيقة الدستورية جاءت
واضحة يف دسرتهتا الكثري من املبادئ والقواعد واملرتكزات التي من شأهنا درء خماطر التأويل املومأ إليه أعاله،
رابعا للمملكة إىل جانب
لعل أمهها دسرتة مبدأ فصل السلطات ،واعتامد ،ألول مرة ،اخليار الديمقراطي ثاب ًتا ً
«الدِّ ين اإلسالمي والوحدة الرتابية وامل َلكية» ،واألكثر هو أن الدستور قىض يف الفقرة الثالثة من الفصل  42بأن
يامرس امللك «السلطات املخولة له رصاحة بنص الدستور» .عالوة عىل ذلك ،واستكاملاً لتوضيح سلطات
رسميا،
حرصا وظيفة اإلفتاء املعتمدة
امللك الدينية ،متت دسرتة «املجلس العلمي األعىل» ،الذي ُأسندت إليه
ً
ً
علماً أن رئاسة هذه اهليئة هي من حق امللك وفق الفقرة الثانية من الفصل « :41يرأس امللك ،أمري املؤمنني،
املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه».

إىل جانب «إمارة املؤمنني» ،وما ترتّب عن توظيفها من إشكاليات دستورية وسياسية ،ويف صدارهتا تأويل
تدخل امللك ،أثريت قضية «ال َقداسة» وتكريس أحكام الدستوري هلا.
مقتضيات الفصل  19لتوسيع جماالت ّ
فام يمكن مالحظته يف الدستور اجلديد حذف كلمة «مقدس» أو «قداسة» ،التي وردت يف الفصل  23من دستور
مقدس ال تُنتهك حرمته) ،وإعادة صوغها يف الفصل  ،46كالتايل« :شخص امللك ال
( 1996شخص امللك َّ
خطبا م َلكية كثرية ما انفكت تستعمل كلمة «امللكية
ت ُنتهك حرمته ،وللملك واجب التوقري واالحرتام» .ثم إن ً
ِ
املواطنة» ،و«امللك املواطن» ،لعل آخرها خطاب  17حزيران /يونيو  ،2011حني أشار إىل تكريس مرشوع
ِ
وعدد مظاهر هذا التكريس يف التغيري احلاصل يف الفصل ،46
الدستور لـ«امل َلكية
املواطنة ،وامللك املواطن»َّ ،
الذي مل يتضمن كلمة «مقدس» عند حديثه عن شخص امللك ،ورفع سن رشده إىل  18سنة( ((2إسوة بباقي
املغاربة ،وأناط رئاسة جملس الوصاية إىل رئيس املحكمة الدستورية ،باعتبارها مسؤولة عن احرتام الدستور.

23 Rkia El Mossadeq, Acteurs politiques dans l’espace constitutionnel (Casablanca: Imprimerie Najah Al Jadida, 2011),
p. 143.

 24يذكر جاك روبري ،مؤلف كتاب امل َلكية املغربية سنة  ،1963أن عبد الكريم اخلطيب هو من طلب ،بإحياء من عالل الفايس ،من جملس
الدستور تضمني لقب أمري املؤمنني يف نص الفصل  .19انظرJacques Robert, La Monarchie marocaine (Paris: Librairie générale:

de droit et de jurisprudence, 1963).

 25نشري إىل أنه منذ التعديل الدستوري لسنة ُ ، 1980خ ِّفضت سن رشد امللك إىل  16سنة ،خال ًفا لباقي املغاربة الذين حرصت آخر
التعديالت القانونية سن رشدهم يف  18سنة .وهكذا ،نص الفصل  21عىل ما ييل« :يعترب امللك غري بالغ سن الرشد قبل هناية السنة
السادسة عرشة من عمره.»..
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تضمنت اهلندسة الدستورية اجلديدة ،إىل جانب األحكام اخلاصة بمكانة امللك الدينية ،مجلة من الصالحيات،
ّ
تم حتويرها من دون املساس بجوهره،
وأخرى
،1996
وثيقة
السيام
السابقة،
الدساتري
يف
ا
د
موجو
كان
ما
منها
ً
َّ
وثالثة ُأحدثت ألول مرة يف سياق الدسرتة اجلديدة لبعض املبادئ واملؤسسات.
من االختصاصات التي عرفت حتويرات يف الدستور اجلديد ،سلطة تعيني الوزير األول؛ إذ خال ًفا ملا كان
(((2
يسمى يف الوثيقة
يقيض به الفصل  ، 24ألزم الفصل  47امللك بتعيني الوزير األول -الذي أصبح ّ
تصدر انتخابات أعضاء جملس النواب ،وعىل أساس
الدستورية اجلديدة رئيس احلكومة -من «احلزب الذي ّ
فصل يف جدل دستوري ما
نتائجها ،ويعينّ أعضاء احلكومة باقرتاح من رئيسها» .والواقع أن التحوير اجلديد َ
َّ
يعرض آراء النخبة السياسية إىل االختالف واالنقسام ،السيام بعد التعديالت التي طاولت الدستور
انفك ِّ
يف سنتي  1992و ،1996حيث أصبح الوزير األول يشارك يف اقرتاح أعضاء حكومته عىل امللك ،وغدا
جمربا عىل تقديم برناجمه السيايس أمام الربملان من أجل املوافقة عليه .إىل جانب ذلك ،سمح الدستور اجلديد
ً
ِ
لرئيس احلكومة باقرتاح «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء حكومته» عىل امللك ،كام ُسمح له بطلب انعقاد
يفوض إليه رئاسة اجتامعاته ،األمر الذي مل يكن
املجلس الوزاري ،الذي يمكن للملك ،وفقًا للفصل  48أن ِّ
جائزا دستور ًيا من قبل ،وإن التمس بعض األحزاب الوطنية هذا املطلب يف إحدى املذكرات املرفوعة إىل
امللك( .((2ويف السياق نفسه ،سمح الفصل  54من الدستور اجلديد للملك بتفويض رئاسة اجتامع «املجلس
األعىل لألمن» ،إىل رئيس احلكومة عىل أساس جدول أعامل حمدد( ((2إضافة إىل تو ِّليه (أي رئيس احلكومة)
اقرتاح التعيني يف الوظائف املدنية من قبيل :وايل بنك املغرب ،السفراء ،والوالة والعامل ،واملسؤولني عن
اإلدارات املكلفة باألمن الداخيل ،واملسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية ،وذلك
بمبادرة من الوزراء املعنيني.
عالوة عىل االختصاصات التي أصبحت ُمفوضة من امللك لرئيس احلكومة ،استمر امللك ،وفقًا للهندسة
الدستورية اجلديدة ،يف ممارسة جمموعة من الصالحيات اخلاصة به كرئيس للدولة ،ومنها :رئاسته
للمجلس الوزاري ،الذي يتداول ،وفقًا للفصل  ،49يف النصوص والقضايا االسرتاتيجية ،ومنها:
التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة ،ومشاريع مراجعة الدستور ،ومشاريع القوانني التنظيمية،
والتوجهات العامة ملرشوع قانون املالية ،ومشاريع القوانني ،ومرشوع قانون العفو العام ،ومشاريع
النصوص املتعلقة باملجال العسكري ،وإشهار احلرب .كام احتفظ ،إسوة بباقي رؤساء دول العامل ،بحق
«إصدار األمر بتنفيذ القانون» ،وإن كانت أحكام الدستور منذ تعديل  1992قد حددت أجله يف شهر
واحد ،وحق ّ
حل جمليس الربملان ،وحقه يف خطابة الربملان ،من دون أن يكون خطابه موضوع مناقشة،
وقيادته العليا للقوات املسلحة امل َلكية ،ورئاسته للمجلس األعىل لألمن ،واعتامده السفراء والقناصل،
 26نص الفصل  24من دستور  1996عىل ما ييل« :يعني امللك الوزير األول» ،بمعنى أن سلطة امللك جاءت مطلقة يف تعيني الوزير
األول من أي جهة كانت ،بام فيها اجلهة املستقلة ،ومل يكن الدستور يلزمه أن يكون من األغلبية الربملانية ،كام جرت العادة يف النظم
الربملانية ،كام مل يشهد املغرب ممارسة عىل هامش الدستور تلزم امللك عىل تعيني الوزير األول من األغلبية الربملانية كام هي احلال يف فرنسا،
حزبيا.
التي استلهمنا منها هذه الطريقة .لذلك ،ظل الوزراء األولون يف جمملهم معينني من شخصيات غري منتمية
ً
 27طالب ٌّ
كل من حزب االستقالل واالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف املذكرة إىل امللك يف ترشن األول /أكتوبر  1991بتفويض
رئاسة جملس الوزراء للوزير األول ،غري أن تعديل  4أيلول /سبتمرب  1992مل يستجب هلذا املطلب.
 28من اهليئات الدستورية املحدثة يف الدستور اجلديد «املجلس األعىل لألمن» .وهو ،وفقًا للفصل « ،54هيئة للتشاور بشأن
اسرتاتيجيات األمن الداخيل واخلارجي للبالد ،وتدبري حاالت األزمات ،والسهر ً
أيضا عىل مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدة.
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ورئاسته املجلس األعىل للسلطة القضائية ،وممارسة حق العفو ،ناهيك عن حقه يف إعالن حالة االستثناء،
وفقًا للفصل  59من الدستور احلايل(.((2

عن موقع البرلمان والحكومة
تضمن ،إىل جانب حمافظته عىل املكانة السامية للمؤسسة امل َلكية،
ي ِّتسم الدستور املغريب اجلديد ( )2011بكونه ّ
تعديالت إجيابية كثرية بخصوص موقع ٍّ
كل من الربملان واحلكومة ورئيسها ،من دون أن تصل نوعية هذه
واملقرر للملك يف املنظومة الدستورية والسياسية ،أو ختلق
التحويرات إىل درجة االنتقاص من احلضور الوازن
ِّ
واضحا بالنسبة إىل اللجنة
سلطة موازية له أو منافسة ملكانته .ونميل إىل الظن أن السقف غري القابل للتجاوز كان
ً
ِ
االستشارية املعهود هلا بوضع دستور جديد ،وإن شدد خطاب  9آذار /مارس  ،2011املعلن مرشوع اإلصالح
الدستوري ،عىل رضورة إعامل «االجتهاد اخللاّ ق» حني اإلعداد ملرشوع الوثيقة الدستورية اجلديدة ،وهو ما
املتضم َنة يف نص اخلطاب
املوجهة لعملية اإلصالح
يعني حفز اللجنة عىل التأويل اإلجيايب للمرتكزات السبعة ِّ
َّ
هنائيا مع مبدأ «العقلنة الربملانية» ،الذي
امل َلكي السالف الذكر .وهكذا ،مل تقطع الوثيقة الدستورية اجلديدة ً
(((3
درجت دساتري املغرب كلها عىل األخذ به ،استلها ًما من التجربة الدستورية للجمهورية الفرنسية اخلامسة،
وإن توسعت اختصاصات الربملان لتمتد إىل جماالت جديدة .غري أن التعديالت التي طاولت مؤسسة احلكومة
تضمنت عنارص جديدة ،حيث إن الدساتري السابقة ّإما ترددت يف احلسم يف دسرتهتا ،كام هي حال
ورئيسها ّ
هنائيا من قبل
تعيني رئيس احلكومة من احلزب صاحب األغلبية يف جملس النوابّ ،
وإما مل تقع االستجابة هلا ً
اإلصالحات الدستورية السابقة.
برلمان متأرجح بين العقلنة والتطوير

نسبيا للدعوات املطالِبة بإقرار «امللكية
تأرجحت الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة بني االستجابة
ً
املعززة
الربملانية»( ،((3والسعي إىل تطوير املؤسسة الترشيعية من خالل تقوية صالحياهتا ،ودسرتة بعض املبادئ ِّ
ملكانتها .هكذا ،مثلاً ُ ،أضيفت ،ألول مرة ،كلمة برملانية يف الفصل األول من الدستور ،حني حدد طبيعة نظام
احلكم عىل أنه «ملكية ،دستورية ،ديمقراطية برملانية واجتامعية» ،ليؤكد يف فقرته الثانية أن النظام الدستوري
للمملكة يقوم عىل «أساس مبدأ فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا» .ومع ذلك ،ال تعبرّ هذه اإلضافات اجلديدة
يف دستور  2011عن انعطاف النظام السيايس املغريب نحو «الربملانية» بمعناها الكالسيكي؛ فاخلصائص
تكونت يف التاريخ الدستوري والسيايس املقارن ،مازالت ضعيفة وشاحبة.
األصيلة للنظام الربملاين ،كام ّ
ِ
ونقدر أن تضمني الدستور اجلديد ما يمكن أن يوحي بأخذ املغرب بالنظام الربملاين ،أملته الظروف املواكبة
ّ
َ
خصوصا مطالب حركة  20فرباير ،لتنادي باستبدال امللكية
لوضع الدستور اجلديد .فقد علت أصوات،
ً
 29جتدر اإلشارة إىل أن املغرب عاش حالة االستثناء مرة واحدة بني سنتي  1965و ، 1970حني جلأ امللك احلسن الثاين إىل إعامل
الفصل  35من دستور .1962
ُ 30يقصد بـ «العقلنة الربملانية» تلك التقنية اهلادفة إىل حتديد اختصاصات الربملان  ،أو جمال القانون ،عىل سبيل احلرص يف مقابل
اختصاصات احلكومة أو جمال الالئحة .وقد استلهمت فرنسا املبدأ من جتربة اجلمهورية الرابعة )  ،)1958-1946حيث توسعت دائرة
تدخل الربملان عىل حساب سلطة الرئيس واحلكومة .فالعقلنة هنا تروم حتديد سلطات الربملان وتقييدها .لذلك ،تأثر هبذه التقنية جل
ّ
الدساتري األفريقية ،ومنها دستور املغرب.
أساسا ما طالبت به حركة  20فرباير.
 31من هذه الدعوات
ً
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التنفيذية ،السائدة لعقود ،بم َلكية برملانية ،يكون احلكم فيها للمؤسسات املنتخبةّ .أما امللكية ،فيقترص دورها
عىل التحكيم ،والبقاء فوق الرصاعات .واحلقيقة أن املرشّ ع الدستوري املغريب جت َّنب اعتامد هذا املنحى،
الذي يروم حتويل «امل َلكية إىل أريكة فارغة»؛ فحتى يف امل َلكيات األكثر ديمقراطية ،يشاطر امللوك املؤسسات
معا عىل درجة رفيعة من التوازن والتعاون يف ما
الدستورية جمموعة من االختصاصات ،وحيافظون يف اآلن ً
مجيعا .فالدستور الدنامركي ((3(،عىل سبيل املثال ،مل يمنع املؤسسة امل َلكية من ممارسة سلطاهتا التنفيذية،
بينها ً
(((3
ومشاطرة الربملان بعض صالحياته .
تسمح القراءة الفاحصة لدستور  ،2011السيام األحكام ذات الصلة بالربملان ،وبامل َلكية إىل حد ما ،يف عالقتها
بباقي املؤسسات ،باستنتاجٍ مفاده حرص املرشّ ع الدستوري عىل التوفيق بني تقوية الطابع الربملاين للنظام
السيايس املغريب ،من دون املساس باملكانة الدستورية السامية للم َلكية .ولذلك ،ستحرص الصياغة اجلديدة
تدخل املؤسسة الترشيعية ،من دون أن ُيفيض هبا ذلك إىل تقليص سلطات امللك.
للدستور عىل توسيع جماالت ّ
املستلهمة من دستور اجلمهورية اخلامسة الفرنسية (4
مل يقطع الدستور اجلديد مع ظاهرة العقلنة الربملانية،
َ
ترشين األول /أكتوبر  ،)1958أي حتديد صالحيات الربملان واختصاصاته عىل سبيل احلرص ،مع ترك املجال
مفتوحا .وعىل الرغم من أن العقلنة مبدأ دخيل عىل احلياة الدستورية والسياسية
التنظيمي أو جمال الالئحة
ً
املغربية ،وأنه صناعة فرضها التاريخ الربملاين الفرنيس ،خالل اجلمهوريتني الثالثة ( )1940-1875والرابعة
تم االحتفاظ به منبثًّا يف ثنايا الوثيقة الدستورية اجلديدة ،كام هو واضح يف الفصل ،71
( ،)1958-1946فقد ّ
مفتوحا وفقًا للفصل املوايل له
حدد ،عىل سبيل احلرص ،اختصاصات الربملان ،وترك املجال التنظيمي
الذي ّ
ً
(((3
(الفصل . )72
جتدر اإلشارة إىل أن مبدأ العقلنة الربملانية ّ
شكل ،منذ تنظيم أول انتخابات ترشيعية يف أيار /مايو ،1963
موضوع نقد واعرتاض من جانب األحزاب ،سليلة احلركة الوطنية( ((3واملعارضة السياسية بشكل عامّ .أما
مصدر عدم قبول املبدأ واملطالبة بإخراجه من احلياة الدستورية املغربية ،فيكمن يف أن العقلنة ليست شي ًئا آخر
سوى تقييد قدرة الربملان عىل مزاولة وظائفه األصيلة يف الترشيع واملراقبة ،وفرض نوع من الرقابة املق َّننة عىل
نشاطاته بمقتىض الدستور ،وإضعاف أدائه وفعالية تأثريه يف سري املؤسسات ونجاعتها .واحلقيقة أن استلهام
املبدأ من التجربة الفرنسية وتضمينه يف الدساتري املغربية املتعاقبة ما بني سنتي  1962و ،2011جيدان مربرمها
يف الواقع الفرنيس ،أكثر ّمما تسمح به احلالة املغربية .فمن املعروف أن الفرنسيني عاشوا فصولاً من عدم استقرار
 32يتعلق األمر بالدستور املوا َفق عليه باالستفتاء يف  28أيار/مايو  ،1953قبل أن يدخل حيز التنفيذ يف  5حزيران/يونيو .1953

لالطالع عىل نص الدستور ،انظرRecueil des constitutions européennes, publ. par Francis Delpérée, Marc Verdussen et :
Karine Biver (Bruxelles: Bruylant, 1994), pp. 95–140.
33
Abderrahim El Maslouhi, «séparation des pouvoirs et regime Parlementaire dans la nouvelle constitution
Marocaine,» dans : La Constitution marocaine de 2011: Lectures croisées: Actes des colloques, organisés par le Centre
Maurice Hauriou de la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes; l’Observatoire d’études géopolitiques et la Revue
marocaine d’administration locale et de développement à l’École nationale d’administration à Rabat, le 22 juin 2011 et
à l’École nationale d’administration à Paris, le 30 juin 2011; [sous la direction de Ahmed Bouachik, Michel Degoffe
et Charles Saint-Prot], Thèmes actuels; 77 (Rabat: Publications de la «Revue marocaine d’administration locale et de
développement», 2012), pp. 85 – 112.

 34ينص الفصل  72عىل ما ييل« :خيتص املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون».
أساسا ٌّ
كل من حزب االستقالل ،واالحتاد الوطني للقوات الشعبية ،والتقدم واالشرتاكية.
 35منها
ً
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ضعف معها احلفاظ
مكونات املجال السيايس الفرنيسُ ،
املؤسسات الدستورية ،وجتاذبات غري متناهية بني خمتلف ّ
عجل بفشل
عىل توازن السلطات وتعاوهنا ،والسيام بني الربملان واحلكومة خالل اجلمهورية الرابعة ،األمر الذي ّ
هذه األخرية ،وح ّفز عىل التفكري يف صوغ أسس فلسفية ودستورية جديدة ،فكان ميالد اجلمهورية اخلامسة،
قسامهتا منذ خطابه الشهري يف مدينة بايو سنة
التي رسم رئيسها األول اجلنرال ديغول ( ،)1970-1958أهم َ
 .((3( 1946لذلك ،تُعترب «العقلنة الربملانية» جوا ًبا عن حاجة داخلية فرنسية ،ال مبدأ عا ًما قابلاً لالستلهام ،وال
حتى لالستئناس .إنه يف الواقع املغريب آلية دستورية لتقييد عمل املؤسسة الترشيعية ،وإضعاف أدائها يف جمايل
الترشيع واملراقبة .وهكذا ،حصرَ الفصل  71اختصاصات الربملان يف ثالثني ميدانًا ،شملت الترشيع يف جماالت
«احلقوق واحلريات األساسية» ،املنصوص عليها يف التصدير ويف فصول أخرى من الدستور ،واألنظمة اخلاصة
بـ «القضاء» ،و«الصحة» ،و«الوظيفة العمومية» ،و«االنتخابات» ،و«اجلامعات الرتابية» ،و«اجلنسية» ،وإىل ذلك
من األنظمة والقضايا ذات العالقة باحلياة العامة للمواطنني .ثم إن الفصل نفسه أشار يف فقرته األخرية إىل أن
إطارا
«للربملان باإلضافة إىل امليادين املشار إليها يف الفقرة السابقة منه ،صالحية التصويت عىل قوانني تضع ً
لألهداف األساسية لنشاط الدولة ،يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية».
حرصا من قبل الفصل  71ا ُمل َحال إليه
ال تتوقف صالحيات الربملان عند وظيفة الترشيع يف امليادين املحددة
ً
أعاله ،بل يزاول ،عالوة عىل ذلك ،سلطة مراقبة احلكومة .وقد تضمن الدستور املغريب اجلديد ()2011
جممل اآلليات التقليدية املألوفة يف النظم السياسية املعارصة ،من قبيل «األسئلة» ،بشقيها الشفهي واملكتوب،
وملتمس الرقابة (الئحة اللوم /ف ،)105و«ملتمس طرح الثقة» ،و«التصويت عىل الثقة» ،و«املوافقة عىل
الربنامج احلكومي» ،غري أن الدساتري املغربية مل تأخذ بآلية «االستجواب» منذ الوثيقة األوىل الصادرة سنة
أقرت دستور ًيا «إحداث جلان برملانية لتقصيّ احلقائق» ،منذ دستور  .1992وجتدر اإلشارة ،يف
 ،1962وإن ّ
هذا السياق ،إىل أن الدستور اجلديد عزز الوظيفتني التقليديتني املنوطتني بالربملان ،أي الترشيع واملراقبة ،بوظيفة
ثالثة مل تتضمنها الدساتري السابقة ،تتعلق بـ«تقييم السياسات العمومية» ،إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 70
ويقيم السياسات العمومية» .ومن املهامت
عىل ما ييل:
ّ
«يصوت الربملان عىل القوانني ،ويراقب عمل احلكومةِّ ،
الربملانية اجلديدة الواردة يف وثيقة  ،2011يمكن اإلشارة إىل آليتني مهمتني .تتعلق األوىل بـ«التنصيب الربملاين»،
يعينها امللك ،كام تواتر العمل بذلك عىل امتداد الدساتري السابقة ،بل
حيث مل تعد احلكومة ُم َّ
نصبة بمجرد أن ّ
غدت ،بمقتىض الدستور ،يف حاجة إىل غطاء أو رداء برملاين ،وهو ما يعني أن رشعيتها الدستورية ال تتوقف عىل
التعيني امللكي وحده ،وإن اعتربه الفصل  47من الدستور حقًا حرص ًيا للملك ،بل تكتمل بمصادقة الربملان
عىل الربنامج احلكومي الذي يعقُ ب عملية التعيني ،كام نص عىل ذلك بشكل رصيح الفصل  .88وتُعترب مجيع
هذه املقتضيات ،يف تقديرنا ،بالغة األمهية ،العتبارات كثرية ،أبرزها ،إقرار الفصل السابق ( )47بإلزامية تعيني
رئيس احلكومة من احلزب الفائز باألغلبية يف انتخابات جملس النواب ،وهو ما يتناغم ،يف الواقع ،مع روح
الدستور ،ويتالءم مع منطق السياسة ،حيث ُيشرتط من رئيس احلكومة ،وهو يقود حكومة مسؤولة ،أن يكون
مسنو ًدا بأغلبية برملانية ،تُقوي مكانته ،وتُعزز العمل اجلامعي حلكومته ،السيام أن الدستور املغريب اجلديد ربط،
منذ الديباجة ،بني املسؤولية واملساءلة واملحاسبة .ثم مل يعد يف مستطاع املغرب ،الذي اع ُتربت سلطاتُه العليا
اجتامعيا جديدً ا ،أن يكون رئيس احلكومة منفصلاً عن
الدستور اجلديد ميثا ًقا
(خطاب  9آذار /مارس )2011
َ
ً
 36يتعلق األمر باخلطاب الشهري الذي ألقاه اجلنرال ديغول يف مدينة بايو يف منطقة النورماندي بتاريخ  16حزيران /يونيو .1946

لالطالع عىل سياق اخلطاب ومضمونه ،انظرJean-Louis Quermonne et Dominique Chagnollaud, Le Gouvernement de la:
)France sous la Ve République, études politiques, économiques et sociales, 4ème éd. (Paris: Dalloz, 1991
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جسدها ،أي غري منتسب إىل أغلبيتها ،كام كان عليه األمر يف السابق .أما اآللية الثانية ،فتتعلق بام ورد يف الفصل
 100من الدستور ،الذي قضت فقرته الثانية بأن خُ
«تصص كل شهر جلسة ،يقدم خالهلا رئيس احلكومة أجوبة
عىل األسئلة املتعلقة بالسياسة العمومية» ،و«ختصص جلسة سنوية من ِقبل الربملان ملناقشة السياسات العمومية
وتقييمها» ،كام نصت عىل ذلك الفقرة الثانية من الفصل املوايل له (.)101

مل تكن املحافظة عىل العقلنة الربملانية السمة املميزة الوحيدة للوثيقة الدستورية اجلديدة ( ،)2011بل ُأ ِ
بق َي ،إىل
ِّ
جانبها ،عىل «الثنائية املجلسية» ( ،)Bicaméralismeبعد أن أدخل عليها املرشّ ع الدستوري بعض التنقيحات،
مقارنة بام كان عليه األمر يف دستور  .1996فهل يمكن قراءة هذه التعديالت بوصفها ترشيدً ا لنظام الغرفتني،
أمده
الذي منح جملس املستشارين )الغرفة الثانية(
وضعا دستور ًيا غري مألوف يف الدساتري املعارصة ،حني ّ
ً
بصالحيات شبه متساوية مع جملس النواب )الغرفة األوىل( ،علماً أن املجالس األوىل حتظى بمكانة متميزة يف
مجيع البلدان التي تأخذ بالثنائية املجلسية ،لكوهنا منتخبة مبارشة من ِقبل املواطنني ،وهي التي تعبرّ عادة عن
تطلعات الناس وآماهلمّ .أما نظرياهتا الغرف الثانية ،فتبقى عمو ًما ممثّلة للجهات ،واجلامعات الرتابية ،والفئات
االقتصادية واالجتامعية واللغوية والثقافية .عالوة عىل أن طرق انتخاهبا تكون عمو ًما غري مبارشة ،وهو ما يعني
أن األعضاء فيها ال يستمدون سيادهتم من الشعب مبارشة ،كام هي حال نظرائهم يف املجالس النيابية ،بل بشكل
مكوناهتا(.((3
غري مبارش بواسطة هيئة ناخبة حدد الدستور ّ
حكومة بصالحيات تنفيذية

نص رصاحة عىل
اعترب الباب اخلامس من الدستور املغريب اجلديد احلكومة «سلطة تنفيذية» ،بل إن الفصل ّ 89
كرس ثنائية السلطة التنفيذية،
أن «متارس احلكومة السلطة التنفيذية» ،فهل ُيفهم من هذا أن الدستور اجلديد ّ
أي امل َلكية واحلكومة ،كام هو مألوف يف النظم السياسية املقارنة ،السيام ذات املنحى الربملاين؟ ال تساعد القراءة
الفاحصة لوثيقة الدستور اجلديد باإلقرار بأننا أمام ثنائية تنفيذية متاميزة ومتكاملة ،كام هي احلال يف الربملانيات
الديمقراطية ،حيث تتجاور امل َل ُ
كية مع احلكومة املنبثقة من األغلبية الربملانية .فامل َلكية التي وردت مرتب ًة يف
الباب الثالث ،بعد األحكام العامة واحلريات واحلقوق األساسية ،حافظت عىل مكانتها السامية ،كام ظلت
خارج التقسيم األفقي للسلطات الدستورية الثالث .ويؤكد هذا االستنتاج استمرار التأويل السائد ملبدأ
فصل السلطات ،الذي يخُ ِرج امللكية من دائرته ،ويضعها يف منأى عن نتائجه ،كام هو مفهوم ومألوف يف النظم
السياسية املقارنة .وتظل األحكام السلطانية أقرب إىل فهم دالالت فصل السلطات يف النظام السيايس املغريب
تضمنت الوثيقة الدستورية اجلديدة ((2011
منها إىل نظرية فصل السلطات ،كام صاغها مونتسكيو .ومع ذلكّ ،
جمموعة من املستجدات هدفت إىل تقوية مركز رئيس احلكومة ،وتعزيز العمل اجلامعي التضامني لفريقه.
مل يأخذ الدستور اجلديد بالتسمية التي ألِ َفتها الدساتري السابقة ،أي الوزير األول ،بل استبدهلا بلقب «رئيس
املستجد إضاف ًة نوعي ًة يف اجتاه تعزيز
احلكومة» .وقد اعترب جممل التحليالت املواكبة لصياغة دستور  2011هذا
َ
معي ًنا من خارج
وضع املؤسسة احلكومية ،ومنحها القدرة عىل االجتهاد والفعل .وهكذا ،مل يعد رئيس احلكومة َّ
األغلبية ،كام جرى العمل به يف السابق ،بل أصبح ،وفقًا للفصل  ،47منبثقًا من األغلبية الفائزة يف انتخابات

عضوا عىل األكثرُ ،ينتخبون باالقرتاع العام
عضوا عىل األقل و120
 37يتكون جملس املستشارين يف الدستور اجلديد ( )2011من 90
ً
ً
غري املبارش ملدة ست سنوات .للتدقيق يف فئات اهليئة الناخبة ،انظر الدستور اجلديد يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  30( 5964متوز  /يوليو
.)2011

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد ()2011
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جملس النواب( .((3والواقع ،أن الدستور املغريب يكون ،هبذا التنصيص الواضح ،قد َق َطع مع املامرسات املرتددة
السائدة يف السابق ،التي كانت تجُ ِّنب رؤساء الوزراء من أي شكل من أشكال املسؤولية واملحاسبة ،وكانت
وتدعم براجمهم وأداءهم احلكومي .وقد أبقى الدستور
تُؤ ِّمن هلم ،يف الغالب ،أغلبيات برملانية ،تُسندهم،
ِّ
اجلديد ،يف املقابل ،عىل تعيني امللك ألعضاء احلكومة باقرتاح من رئيسها .ويمكنه إعفاءهم من مهامهم ،فرادى
أو مجاعة ،بمبادرة منه ،بعد استشارة رئيس احلكومة ،الذي حيق له ،هو اآلخر ،أن يطلب من امللك إعفاء عضو
أو أكثر من أعضاء احلكومة ،من تلقاء نفسه ،أو بناء عىل استقالتهم الفردية أو اجلامعية .وحني يستقيل رئيس
برمتها من مهامهتا.
احلكومة ،يتم إعفاء احلكومة ّ
يمكن أن نُضيف ،إىل جانب مستجد استبدال تسمية رئيس الوزراء باسم رئيس احلكومة ،قاعدة جديدة،
شكلت عىل الدوام موضوع تضارب واختالف ،تتعلق بـ «التنصيب الربملاين للحكومة»؛ فقد دأبت الدساتري
يعينها امللك ،وأن انتظار تصويت
املغربية قبل إصدار وثيقة سنة  2011عىل اعتبار احلكومة ُم َّ
نصبة بمجرد أن ّ
الربملان عىل برناجمها السيايس ليس ً
رشطا الكتامل تنصيبها ،بام يفيد بأن التنصيب أحادي (من جانب امللك فقط(
ال مزدوج أو ثنائي (من ِقبل امللك والربملان( .فالفقرة األخرية من الفصل  88من الدستور وردت واضحة،
نصبة بعد حصوهلا عىل ثقة جملس النواب ،املعبرّ عنها بتصويت األغلبية
حني قضت بالتايل« :تُعترب احلكومة ُم َّ
املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم ،ولصالح الربنامج احلكومي»(.((3

جتدر اإلشارة إىل أن املقتضيات الواردة يف الفصل الثامن والثامنني ،السيام يف فقرته األخرية ،وإن حسمت بشكل
َ
ارتباط تنصيب احلكومة بموافقة جملس النواب عىل برناجمها باألغلبية املطلقة ،وهو ما مل يكن
واضح وقطعي
وار ًدا يف الدساتري السابقة ،فقد جاءت مع ذلك غري مكتملة من زاوية توضيحها ملا يمكن أن يرتتب من آثار يف
حالة عدم تصويت الغرفة األوىل عىل برنامج احلكومة باألغلبية املطلوبة .فهل يؤدي التصويت السلبي وجو ًبا
إىل تعديل الربنامج يف ضوء املالحظات التي أبداها جملس النواب ،والعودة إليه جمد ًدا اللتامس كسب الثقة،
كام قىض بذلك بعض الدساتري املقارنة ،ومنها دستور إسبانيا لسنة  ،1978الذي سمح للحكومة باللجوء إىل
جولة ثانية ،وحينها حيق للملك تعيني احلكومة وإن حصلت عىل أغلبية نسبية فقط؟( ((4وإذا كان هذا اإلمكان
غري وارد يف الدستور املغريب اجلديد ( ،)2011فهل حيق للملك ،عند استعصاء التصويت باألغلبية املطلقة عىل
برنامج احلكومة ،اللجوء إىل حل جملس النواب والدعوة إىل انتخابات جديدة ،بغية احلصول عىل أغلبية قادرة
عىل انتزاع ثقة الربملان؟
ستكون اإلجابة بالنفي ،ما دام الفصل ،51الذي سمح للملك بحل جمليس الربملان أو أحدمها ،قد استلزم،
بمقتىض الفصل  ،96رضورة استيفاء قرار احلل جمموعة من الرشوط الشكلية ،من ضمنها إخبار رئيس احلكومة

تصدر
38
نص الفصل  47من الدستور املغريب لسنة  ،2011عىل ما ييل« :يعينِّ امللك رئيس احلكومة من احلزب السيايس الذي ّ
َّ
انتخابات أعضاء جملس النواب ،وعىل أساس نتائجها».
 39تضمن الفصل  88من الدستور املغريب لسنة  2011جمموعة من األحكام اخلاصة باحلكومة .فمماّ ورد فيه« :بعد تعيني امللك ألعضاء
احلكومة ،يتقدم رئيس احلكومة أمام جمليس الربملان جمتمعني ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه .وجيب أن يتضمن هذا الربنامج
اخلطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي احلكومة القيام به يف خمتلف جماالت النشاط الوطني ،وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية والثقافية واخلارجية .يكون الربنامج املشار إليه أعاله،موضوع مناقشة أمام كال املجلسني ،يعقبها تصويت يف جملس
منصبة بعد حصوهلا عىل ثقة جملس النواب املعبرّ عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم
النواب .تُعترب احلكومة َّ
لصالح الربنامج احلكومي».
 40ومع ذلك ،سمحت الفقرة اخلامسة من الفصل  99من دستور إسبانيا للملك بإمكانية حل جمليس الربملان بعد التوقيع بالعطف
من قبل رئيس الغرفة األوىل والدعوة إىل انتخابات جديدة .لالطالع عىل نص الدستور اإلسباين ،انظرRecueil des constitutions :
européennes, p. 194.
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منصبة ،وهو ما ال يدخل ضمن
بمبادرة اإلقدام عىل احلل ،األمر الذي يفيد بأن احلكومة تكون وجو ًبا قائمة ،أي َّ
(((4
ِ
َ
رشوط التصويت عىل برنامج احلكومة قصد تنصيبها من قبل جملس النواب .
أحكام الفصل  88الذي حيدد

جتدر اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل أن دستور  1996ربط بني مواصلة احلكومة مهامهتا وتصويت جملس النواب
عىل برناجمها بأغلبية مطلقة ،وإن مل ُيقر رصاحة بالتنصيب الربملاين للحكومة( ،((4األمر الذي حتاشى الدستور
املنصبة واستقالتها
اجلديد اإلشارة إليه  ،بدليل أن الربط الذي أقامه دستور  1996بني عدم منح الثقة للحكومة َّ
جراء ذلك ،مل يأخذ به الدستور اجلديد ( )2011برصيح منطوق الفصل  ،103حيث ورد ما ييل« :يمكن لرئيس
حتمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن ترصيح
احلكومة أن يربط لدى جملس النواب ،مواصلة احلكومة ّ
يديل به يف موضوع السياسة العامة ،أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه .ال يمكن سحب الثقة من احلكومة ،أو
رفض النص ،إلاّ باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب .ال يقع التصويت إلاّ بعد ميض
ثالثة أيام كاملة عىل تاريخ طرح الثقة .يؤدي سحب الثقة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية»(.((4

يتبني ّمما سبق بيانُه أن الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة ( )2011اعتربت احلكومة سلطة تنفيذية ،تستمد
رشعيتها من االنتخابات ،التي يؤكدها التنصيب الربملاين ،من خالل املصادقة اللاّ زمة عىل الربنامج احلكومي
نصت الفقرة األوىل من الفصل  89بوضوح عىل أن «متارس احلكومة السلطة
باألغلبية املطلقة .لذلكّ ،
التنفيذية» ،قبل أن حتدد إطار هذه املامرسة يف الفقرة الثانية من الفصل نفسه ،بقوهلا« :تعمل احلكومة حتت سلطة
رئيسها ،عىل تنفيذ الربنامج احلكومي وعىل ضامن تنفيذ القوانني ،واإلدارة موضوعة حتت ترصفها ،كام متارس
اإلرشاف والوصاية عىل املؤسسات واملقاوالت».

ال بد من اإلشارة إىل أن الباب اخلامس اخلاص بالسلطة التنفيذية ،الذي تضمن ثامنية فصول ،أفرد فصلاً
لتدخل العمل
شبه فريد ملجاالت ممارسة السلطة التنفيذية .ويتعلق األمر بالفصل  ،92الذي حرص  11بندً ا ّ
احلكومي ،أبرزها التداول يف القضايا التالية :السياسة العامة للدولة قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛
السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ القضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان والنظام العام؛ تعيني الك ّتاب
العامني ومديري اإلدارات املركزية يف اإلدارات العمومية ورؤساء اجلامعات والعمداء ،ومديري املدارس
واملؤسسات العليا .بيد أن الفصل نفسه أناط باحلكومة اختصاصات التداول يف قائمة من النصوص،
منها مشاريع القوانني ،ومن بينها :قانون املالية؛ مراسيم القوانني؛ مشاريع املراسيم التنظيمية؛ املعاهدات
واالتفاقيات الدولية قبل عرضها عىل املجلس الوزاري .وقد ألزمت الفقرات األخرية من الفصل ذاته
رئيس احلكومة بإطالع امللك عىل خالصات مداوالت جملس احلكومةُ .يذكر ً
أيضا أنه إذا كان «جملس
احلكومة» بمنزلة مطبخ للسياسات العمومية ،فإن املجلس الوزاري ،الذي يرتأسه امللك بمقتىض الدستور،
املخولة بالنظر يف جوهر القضايا اخلاصة بساسة الدولة وتوجهاهتا االسرتاتيجية؛
هو املؤسسة الدستورية
َّ
جدد ،عىل سبيل احلرص ،املجاالت التي خيتص املجلس الوزاري بالتداول فيها،
فالفصل  49من الدستور ّ
وعددها ً 11
جماال( ،((4من قبيل التداول يف «التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة»  ،و«التوجهات العامة
لقانون املالية» ،ناهيك عن ّ
حتكمه يف السياسات الترشيعية ،حيث يتداول جملس احلكومة يف مشاريع مراجعة

 41قىض الفصل  96من الدستور بام ييل« :للملك بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية وإخبار رئيس احلكومة ورئيس جملس
النواب ،ورئيس جملس املستشارين أن حيل بظهري املجلسني معا أو أحدمها .يقع احلل بعد خطاب يوجهه امللك إىل األمة».
 42اإلشارة إىل الفصل املقابل يف دستور .1996
 43تُراجع وثيقة الدستور يف :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،ص .42
 44لالطالع عىل نص الفصل  ،49انظر الدستور يف :املصدر نفسه ،ص .21
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الدستور( ،((4ومشاريع القوانني التنظيمية ،ومشاريع القوانني ،السيام املجاالت املشار إليها يف الفصل ،71
حرصا يف جمال القانونُ .يضاف إليها مرشوع قانون العفو العام ،ومشاريع النصوص
أي تلك التي تدخل
ً
املتعلقة باملجال العسكري ،وإعالن حالة احلصار ،وإشهار احلرب.

دسترة استقالل القضاء
مكونًا من  21فصلاً (من الفصل  107إىل الفصل  )127للسلطة
أفردت الوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة با ًبا َّ
القضائية ،التي اعتربها الفصل 107سلطة «مستقلة عن السلطة الترشيعية وعن السلطة التنفيذية» .و ُيعترب امللك،
وفقًا للفقرة الثانية من الفصل نفسه ،ضام ًنا هلذه االستقاللية .والواقع ،أن ثمة أحكا ًما متناثرة يف نص الوثيقة
الدستورية تعزز مبدأ االستقاللية الواردة يف عنوان هذا الباب .فالفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور
قضت بأن «يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا» ،كام أن الفصل 41
وحسن سري املؤسسات الدستورية» ،وهو ما
أناط بامللك ،يف فقرته األوىل ،مهمة «السهر عىل احرتام الدستورُ ،
جييب  ،كام أملحنا ،عن سؤال ملاذا جعل منه الدستور ضام ًنا الستقالل القضاء.

أوىل الدستور اجلديد أمهية واضحة الستقالل القضاة من خالل أربعة فصول (من الفصل  108إىل الفصل
)111؛ فمن جهة ،أشار إىل أن «عزل القضاة أو نقلهم ال يتم إلاّ بقانون» (الفصل  ،)108وهو ما يفيد بأن
سلبا يف استقالليتهم حمظور بمقتىض الدستور ،وأن القرارات ذات الصلة
أي ضغط عىل القضاة بغية التأثري ً
بأوضاعهم املهنية (العزل والنقل) ،يتوجب لزا ًما أن تكون مطابقة للرشعية القانونية .وهو يف الواقع ما أعاد
تدخل يف القضايا املعروضة عىل القضاة .وال يتلقى
التأكيد يف الفصل املوايل له ( ،)109بالقولُ « :يمنع كل ّ
القايض بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليامت ،وال خيضع ألي ضغط» .بل إن الفقرتني األخريتني من
خولت القضاة حق إحالة أمورهم إىل املجلس
الفصل ذاته ،أضافتا تدقيقات بخصوص استقاللية القايض ،حني ّ
رب إخالهلم
عرض ألي شكل من أشكال التهديد ،قبل أن تعت َ
األعىل للسلطة القضائية كلام ملسوا أن استقالهلم ُم َّ
بواجب االستقالل والتجرد ً
خطأ جسيماً يعرضهم للمحاسبة وفق أحكام القوانني ذات الصلة باملهنة .وتأكيدً ا
والتقيد بعدالته ،كام أجرب قضاة النيابة العامة
هلذه االستقاللية ،ألزم الفصل  110القضاة بتطبيق القانون،
ّ
باحرتام السلطة التسلسلية لرئيسهم ،أي وزارة العدلّ .أما عىل صعيد حقوق القضاة وحرياهتم ،التي من شأهنا
بحرية التعبري يف احلدود التي حترتم
وجتردهم ،فقد دققها الفصل  ،111حني اعرتف هلم ّ
أن تعزز استقالهلم ّ
واجب التحفظ واألخالقيات املهنية ،واالنخراط يف اجلمعيات ،مع احرتام واجبات التجرد واالستقالل ،ويف
معا حظر عليهم االنتامء إىل األحزاب السياسية واملنظامت النقابية.
اآلن ً
جدير باإلشارة أن الدستور اجلديد أناط مهمة السهر عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة يف املجلس األعىل
للسلطة القضائية ،الذي أفردت له الوثيقة أربعة فصول )من الفصل  113إىل الفصل )116؛ فهو الذي يسهر،
وفقًا للفصل ، 113عىل تطبيق الضامنات اخلاصة بـ «استقالل القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم».
تقريرا عن وضعية القضاء ومنظومة العدالة ،و ُيصدر التوصيات املالئمة ذات الشأن .كام
عد ،يف هذا الصدد،
و ُي ّ
ً
يمكنه إصدار آراء مفصلة ،بطلب من امللك أو الربملان أو احلكومة ،حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ،رشيطة
مراعاة مبدأ فصل السلطات.

 45قىض الفصل  172بام ييل« :للملك ولرئيس احلكومة ولرئيس جملس النواب ورئيس جملس املستشارين ،حق اختاذ املبادرة قصد
مراجعة الدستور».
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من األحكام اجلديدة الواردة يف وثيقة  ،2011الفقرة اخلاصة بـ « حقوق املتقاضني وقواعد سري العدالة ،التي
أفرد هلا الدستور  12فصلاً )من الفصل  117إىل الفصل )128؛ فوفقًا هلذه املقتضيات ،يتوىل القايض «محاية
حقوق األشخاص واجلامعات وحرياهتم وأمنهم القضائي ،وتطبيق القانون» )الفصل  .)117كام أن «حق
التقايض مضمون» ،والرباءة هي األصل إىل أن تثبت اإلدانة ،و«لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة» ،و«التقايض
جماين يف احلاالت املنصوص عليها قانونًا ملن ال يتوفر عىل موارد كافية للتقايض» ،كام «حيق لكل من ترضر من
ومع َّللة ،وملزمة للجميع(.((4
خطأ قضائي احلصول عىل تعويض تتحمله الدولة»ّ .أما األحكام فتكون علنيةُ ،

املجلس الدستوري باملحكمة الدستورية ،كام قىض
عالوة عىل ما سبق بيانُه ،استبدل الدستور املغريب اجلديد
َ
(((4
ٌ
حمكمة دستورية» .وقد أدخل تغيريات عىل صعيد العضوية  ،مع اإلبقاء عىل
بذلك الفصل « :129تحُ دث
عضوا ،علماً أن نصف أعضاء املحكمة الدستورية أصبح،
العدد الذي كان املجلس الدستوري يأخذ به ،أي 12
ً
منتخبا من ِقبل جمليس الربملان ،بعدما كان يعينَّ يف دستور  ،1996إضافة إىل أن العضوية أصبحت
ألول مرة،
ً
مقيدة بالرشوط الواردة يف الفقرة األخرية من الفصل  ،130ومنها أن يتم اختيارهم من «الشخصيات املتوفرة
عىل تكوين عال يف جمال القانون ،وعىل كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ،والذين مارسوا مهنتهم ملدة تفوق
مخس عرشة سنة ،واملشهود هلم بالتجرد والنزاهة»ّ .أما عىل صعيد االختصاصات ،فلم يتضمن الدستور اجلديد
( )2011جماالت خمتلفة عماّ كان معمولاً به يف الدستور الذي سبقه ( ،)1996اللهم ما ورد يف الفصل ،133
القايض بأن «ختتص املحكمة الدستورية بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أثري أثناء النظر يف
سيطبق يف النزاع ،يمس باحلقوق وباحلريات التي
قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي
َّ
يضمنها الدستور»(.((4

مؤسسات حماية حقوق اإلنسان والحكامة الجيدة
سجل للدستور املغريب للعام  2011اعتامده مفاهيم ومصطلحات مل يألفها جممل دساتري العامل ،بام فيها تلك
ُي َّ
التي ظهرت خالل موجة االنتقاالت الديمقراطية التي شهدها الربع األخري من القرن العرشين ،أي ما سماّ ه
صمويل هنتنغتون «املوجة الثالثة» ،أبرزها مفهوم احلكامة اجليدة .فمن الالفت لالنتباه أن يخُ ِّصص املرشّ ع
تضمن  18فصلاً  ،أي ُعرش مواد الدستور ،تبتدئ من
الدستوري با ًبا كاملاً هلذا املفهوم ومؤسساته وهيئاتهَّ ،
الفصل  154وتنتهي يف الفصل .171

من جهة أوىل ،متت دسترَ َة جمموعة من املبادئ الالزمة لقيام احلكامة اجليدة وحتقُّ قها يف املامرسة .هكذا ،قىض
الفصل  154بأن «يتم تنظيم املرافق العمومية عىل أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني يف الولوج إليها،
واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني ،واالستمرارية يف أداء اخلدمات» .وقد أخضعت الفقرة الثانية من الفصل
نفسه املرافقَ العمومية لـ«معايري اجلودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية» ،يف حني خيضع تسيريها للمبادئ
والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

 46لالطالع عىل الفصول من  118إىل  128من الدستور ،انظر :املغرب ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور ،ص .48-46
يعينهم امللك عضو يقرتحه األمني العام للمجلس
 47من هذه املستجدات ،عىل سبيل املثال ،أن يكون من بني األعضاء الستة الذين ّ
العلمي األعىل )الفصل .)130
 48نشري إىل أن الفصل  134قىض رصاحة بعدم «إصدار أمر بتنفيذ مقتىض تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل  123من
هذا الدستور وال تطبيقه ،وينسخ كل مقتىض تم الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل  133من الدستور ،ابتداء من التاريخ الذي
حددته املحكمة الدستورية يف قرارها».
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عاليا من الشفافية يف التدبري املايل ،فقد ألزم الفصل 156
وحيث إن حتقيق احلكامة اجليدة يستلزم ً
قدرا ً
معا
من الدستور املرافق العمومية بتقديم «احلساب عن تدبريها لألموال العمومية» ،وأخضعها يف اآلن ً
املصب نفسه ،ألزم الفصل  158مجيع األشخاص املامرسني للمسؤولية العمومية،
للمراقبة والتقييم .ويف
ِّ
معينني ،تقديم ترصيح كتايب باملمتلكات واألصول التي يف حيازهتم ،عند بداية مزاولة
أكانوا منتخبني أم ّ
مهامه ويف هنايتها.
تضمن الدستور املغريب اجلديد ،من جهة ثانية ،مقتضيات خاصة باملؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف
َّ
ِّ
الفصول  161إىل  ،170التي أجربها الفصل  160عىل تقديم تقرير عن أعامهلا مرة كل سنة ،حيث يشكل
موضوع مناقشة من ِقبل الربملانّ .أما املؤسسات واهليئات العرش الواردة بني الفصل  161والفصل  ،170فقد
ري رشوط تطبيق
َغ َّطت جممل املجاالت ذات الصلة بأحوال املواطنني وشؤوهنم ،والتي يستلزم
ُ
نجاحها توف َ
مبادئ احلكامة اجليدة.
يمكن التمييز ،يف نطاق املؤسسات واهليئات العرش التي تو ّلت الوثيقة اجلديدة َدسترَ هتا ،بني اهليئات اخلاصة
تم التنصيص يف
بحامية حقوق اإلنسان ،ومؤسسات احلكامة ،وهيئات النهوض بالتنمية البرشية .وهكذاّ ،
الفصلني  161و 162عىل هيئتني أساسيتني حلقوق اإلنسان ،مها :املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،الذي
يتوىل «النظر يف مجيع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها ،وبضامن ممارستها الكاملة
والنهوض هبا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنني ،أفرا ًدا ومجاعات» ،وإىل جانبهُ ،دسرتت
مؤسسة الوسيط ،بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ،تتوىل «الدفاع عن احلقوق يف نطاق العالقات
بني اإلدارة واملرتفقني ،واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف ،وقيم التخليق
والشفافية يف تدبري اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلامعات الرتابية واهليئات التي متارس صالحيات السلطة
العمومية» .والواقع أن املرشّ ع الدستوري مل يتوقف عند هاتني اهليئتني ،بل أضاف إليهام هيئات أخرى ،كام هي
حال «جملس اجلالية املغربية يف اخلارج» ،الذي يتوىل ،عالوة عىل إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية
ذات الصلة« ،ضامن حقوقهم وصيانة مصاحلهم» ،و«اهليأة املكلفة باملناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز» ،التي
أناط هبا الدستور  -استنا ًدا إىل الفصل  ((4(-19مهمة احلفاظ عىل احلقوق املعرتف هبا للنساء يف إطار املناصفة
مع الرجال.
تضمن الدستور املغريب اجلديد ثالث مؤسسات ذات عالقة باحلكامة اجليدة ،هي عىل التوايل« :اهليئة العليا
َّ
لالتصال السمعي البرصي» ،و«جملس املنافسة» ،و«اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» ،والواقع
أن املؤسسات الثالث ،وإن كانت موجودة من قبل ،أضفى عليها الدستور قيمة دستورية بالتنصيص عليها
رصاحة ما بني الفصول  .167-165وهكذا ،نيطت باملجلس األعىل السمعي البرصي مهمة «السهر عىل
احرتام التعبري التعددي لتيارات الرأي والفكر ،واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البرصي»ّ .أما جملس
املنافسة ،فتولىّ السهر عىل «ضامن الشفافية واإلنصاف يف العالقات االقتصادية خاصة من خالل حتليل وضبط
وضعية املنافسة يف األسواق ،ومراقبة املامرسات املنافية هلا واملامرسات التجارية غري املرشوعة وعمليات الرتكيز
االقتصادي واالحتكار» .يف حني تو ّلت «اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» ،استنا ًدا إىل الفصل 36
 49نص الفصل  19عىل ما ييل« :يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا الباب من الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية».
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من الدستور ((5(،مهامت املبادرة والتنسيق واإلرشاف ،وضامن تنفيذ سياسات حماربة الفساد ،وتلقّي ونرش
املعلومات يف هذا املجال ،واملسامهة يف ختليق احلياة العامة ،وترسيخ مبادئ احلكامة اجليدة ،وثقافة املرفق العام،
وقيم املواطنة املسؤولة».

نص الدستور عىل ثالث هيئات للنهوض بالتنمية البرشية
عالوة عىل اهليئات واملؤسسات املبينة أعالهّ ،
نص الفصل  168عىل إحداث «جملس أعىل
واملستدامة والديمقراطية ،تعلقت
أساسا بقطاع التعليم ،حيث ّ
ً
للرتبية والتكوين والبحث العلمي» ،الذي سيتوىل مهمة «إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية ،والقضايا
تم إقرار إحداث «املجلس االستشاري
الوطنية التي هتم الرتبية والتكوين والبحث العلمي» .وإىل جانبهّ ،
نص يف الفصل  170عىل تأسيس «املجلس
«تتبع وضعية األرسة والطفولة» ،وكذلك ّ
لألرسة والطفولة» ،بغية ّ
االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي» ،قصد محاية الشباب والنهوض بتطوير احلياة اجلمعوية.

خاتمة
سيكون سابقًا ألوانه تقديم خالصات قطعية للوثيقة الدستورية املغربية اجلديدة ( ،)2011وذلك العتبارات
علمية ،أبرزها أن الدستور ا ُملستفتى حوله يف فاتح متوز /يوليو 2011بحاجة إىل استكامل تدقيق أحكامه
وتتميمها بالقوانني التنظيمية والعادية التي أحالت إليها الوثيقة الدستورية نفسها يف أكثر من مقام .ويتعذر هذا
األمر ،من جهة ثانية ،ألسباب موضوعية مرتبطة باملامرسة ،أي باحلاجة امللحة إىل قدر من الوقت الختبار إعامل
الفاعلني السياسيني ألحكام الوثيقة الدستورية ،وطبيعة جتاوب املجتمع بجميع مكوناته معها .ومع ذلك،
أتاحت لنا القراءة الدستورية يف اهلندسة العامة للوثيقة التوصل إىل استنتاجني مركزيني ،مها:

كرس التغيري ضمن االستمرارية ،وهو ما يعني  ،كام أملحنا يف أكثر من
 أن دستور  30متوز /يوليو ّ 2011مقطع من هذه الدراسة ،أن الوثيقة الدستورية اجلديدة مل متس جوهر ًيا توزيع السلطة كام جاء به الدستور
التأسييس األول ( ،)1962وحافظت عليه املراجعات الدستورية الالحقة (،)1996 ،1992 ،1972 ،1970
عىل الرغم من التحويرات اجلديدة التي شملت مؤسستي الربملان واحلكومة ،وأحدثت هيئات مل تكن موجودة
من قبل ،وأقرت دستور ًيا مبادئ بالغة األمهية بالنسبة إىل سري املؤسسات ومحاية احلقوق واحلريات العامة.
اختيارا
وإذا كانت قطاعات وازنة من الرأي العام ترى يف تكريس الدستور اجلديد للتغيري ضمن االستمرارية
ً
أملته اجلغرافية االجتامعية والسياسية املغربية ،أي واقع حال الفاعلني السياسيني ودرجة وعيهم ،وطبيعة
الثقافة السياسية السائدة ،فإننا نميل إىل تأكيد أنه اختيار مفتوح عىل التطور نحو األفضل ،إن توافرت له رشوط
اإلنضاج والتعميق أكثر ،وتكاتفت اجلهود من أجل استثامر مجيع اإلمكانات التي تتيحها الوثيقة الدستورية
اجلديدة ،وعىل رأسها الصالحيات اجلديدة التي لدى الربملان ،ومؤسسة احلكومة ،والقضاء بصفة عامة،
والقضاء الدستوري عىل وجه التحديد ،وهيئات محاية حقوق اإلنسان واحلكامة اجليدة.
إجيابيا
سيعمقان
للمتاح يف الدستور،
إن إرادة الفاعلني السياسيني واستعدادهم لالستثامر الفعال والعقالين ُ
ّ
ً
االختيار الرئيس للوثيقة الدستورية اجلديدة ،أي التغيري ضمن االستمرارية ،كام أن التف َا َف املجتمع حول
الدستور والنضال من أجل فرض احرتام رشعيته ،سيعززان منسوب نجاح هذا االختيار.

 50نصت الفقرة األخرية من الفصل  36عىل ما ييل« :حتدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها».

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد ()2011
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 أن ّوإقراره بنسبة مرتفعة عرب التصويت كخطوة أوىل
جل املغاربة يتطلع إىل أن يكون االستفتاء عىل الدستور
َ
عىل طريق التوافق عىل وثيقة جديدة ،فاحتة مرحلة جديدة ُجت ّب ما سبقها من مراحل ،وتقطع مع ممارساهتا،
السيام يف جمايل «حقوق اإلنسان واحلريات العامة» ،و«العدالة االجتامعية» .وإذا كان الدستور اجلديد ،كام أبرزنا
يف مجيع مقاطع الدراسة ،أدخل حتويرات نوعية لتقوية أداء املؤسسات الدستورية ،فإن املنتظر واملطلوب مها
أن توفّق النخبة الربملانية التي أفرزهتا انتخابات  25ترشين الثاين /نوفمرب  2011يف إعداد القوانني التنظيمية
التي ستمنح الوثيقة الدستورية روحها العامة ،أي النصوص التي ستدقق املبادئ والقواعد العامة الواردة يف
الدستور ،والتي وصل عددها إىل  19مبدأ وقاعدةَّ ،
غطت مفاصل الوثيقة الدستورية كلها(.((5
صحيح أن الدستور اجلديد حدد ،بشكل واضح ،املدة التي يتوجب عىل الربملان إصدار النصوص التنظيمية
الـ  19خالهلا ،وهي الوالية الترشيعية احلالية ( ((5(،)2016-2011وهو ما مل تأخذ به الدساتري السابقة ،إلاّ
أن عملية إعداد هذه السلسلة من النصوص بالغة األمهية ،وتستلزم من النخبة الربملانية ،والطاقم احلكومي
كبريا لصياغة قوانني تنظيمية جيدة كفيلة بإعطاء مضامني عميقة للوثيقة الدستورية .وحيث إن الدستور
جمهو ًدا ً
رابعا إىل جانب الثوابت الثالثة التي جيسدها شعار اململكة (اهلل ،الوطن،
اجلديد اعترب االختيار الديمقراطي ثاب ًتا ً
املعمقة للدستور واملد ِّققة ألحكامه ال يمكن أن تكون إلاّ
امللك) ،فإن املضمون املطلوب من النصوص املقبلة ّ
ِ
احلاكمة أن تشتغل إىل جانب املعارضة ،وأن تُنصت ً
أيضا ملطالب
ديمقراطية ،األمر الذي يتطلب من األغلبية
املجتمع املدين عرب تعبرياته املختلفةّ .أما إذا اشتغلت بمنطق األغلبية الرقمية أو العددية ،وجتاهلت املصادر
األخرى الالزمة لصناعة النصوص املقبلة ،فإهنا من دون شك ،لن تستطيع إنتاج قوانني يف مستوى روح
الدستور اجلديد (.)2011
متناميا داخل الطبقة السياسية ألمهية الرهان
وعيا
ً
ومع ذلك ،يسمح الكثري من املؤرشات باستنتاج مفاده أن ثمة ً
الذي ينتظر احلكومة احلالية يف استكامل الشوط الثاين من عملية الدسرتة التي أنجز املغرب حلظتها األم عرب
استفتاء فاتح متوز /يوليو  ،2011و ُينتظر أن ُينجز شوطها الثاين بوضع الرتسانة من القوانني التنظيمية والعادية
معا متكامالن ،ومها اللذان سيضعان املغرب عىل سكة التحول
املشار إليها يف صدر هذه الدراسة .فالشوطان ً
فإما أن تنجح النخبة السياسية املغربية ،أغلبية ومعارضة ،يف إعطاء روح ديمقراطية
الديمقراطي من عدمه؛ ّ
وإما
للوثيقة الدستورية بوضع قوانني جيدة ،يتكاتف اجلميع من أجل وضعها بواسطة احلوار والتوافق البناءّ ،
دب
تتعثّر يف حتقيق هذا الرهان ،وحينها س ُتصبح الوثيقة الدستورية ،التي جنبت املغرب عواصف احلراك الذي ّ
يف أكثر من قطر عريب ،جمرد قوقعة فارغة ،األمر الذي قد يفتح البالد عىل احتامالت يصعب استرشاف طبيعتها
عىل وجه اليقني.
 51متت اإلحالة إليها يف الدستور كام ييل :ف :5/اللغة األمازيغية ،ف :5/املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية .ف :7/األحزاب
السياسية .ف :14/تقديم امللتمسات من ِقبل املواطنات واملواطنني .ف :15/تقديم عرائض من ِقبل املواطنات واملواطنني .ف:29/
حق اإلرضاب .ف :44/جملس الوصاية .ف :49/قائمة املؤسسات االسرتاتيجية .ف :92/التعيني يف الوظائف السامية من ِقبل رئيس
احلكومة .ف :62/القانون التنظيمي ملجلس النواب .ف :63/القانون التنظيمي ملجلس املستشارين .ف :67/اللجان الربملانية لتقصيّ
احلقائق .ف :75/القانون التنظيمي للاملية .ف :87/احلكومة .ف :112/النظام األسايس للقضاة .ف :116/املجلس األعىل للقضاة.
ف :131/املحكمة الدستورية .ف :153/املجلس االقتصادي واالجتامعي .ف :133/رشوط تطبيق عدم دستورية قانون .ف:146/
اجلامعات الرتابية.
 52وهو ما نص عليه الفصل  86الدستور« :تعرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور وجو ًبا قصد املصادقة عليها
من ِقبل الربملان ،يف أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا الدستور».
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دستور المملكة المغربية لسنة 2011
في ضوء الربيع العربي
جدلية الثابت والمتحول
يشكل الدستور عملاً
ّ
ّ
مرك ًبا هيندس املعادلة الثالثية املتمثّلة يف السلطة والقيم والثروة ،كام
قوهتا عىل هيئة مقتضيات حتدِّ د قواعد اللعب بني خمتلف
يرتّب التفاعالت السياسية وميزان ّ
مفتوحا عىل فعل التفسري وخماطر التأويل
مستويات النظام املبارشة وغري املبارشة ،وهو ما جيعله
ً
بحسب عام ّ
يل الزمان واملكان ،وبحسب رجحان ميزان القوة إىل فائدة هذا الطرف أو ذاك .ومن
هذا املنطلق ،فإن الصياغة الدستورية ،يف معناها السكوين ،ال تعني إجياد قواعد ثابتة ملوضوع
ديناميكي متغري باستمرار ،بل هندسة مرنة جمهزة بمقومات لوحة للقيادة تضمن السري العادي
للمؤسسات الدستورية ،وتعمل عىل ضامن التوازن.
ليس الدستور ،إ ًذا ،جمرد عمل معياري اختزايل ألهم حماور اإلصالح السيايس ،بل هو عمل
قادر عىل وضع اإلطار العام وحتديد األهداف واملبادئ األساسية ،التي تكون هلا القدرة عىل
التكيف مع التحوالت بقصد االستفادة من الفرص املتاحة أو املمكنة ،والتحكم يف املخاطر
ّ
املتو َّقعة وغري املتو َّقعة.

ما نخلص إليه من طرحنا خمتلف هاته االهتاممات يف الصناعات الدستورية ،هو نموذج حتلييل
واملتحول يف اإلصالح الدستوري املغريب لسنة  2011ومتفصالته كفعل،
من أجل قياس الثابت
ِّ
لنرى ما إذا كان يعكس قيمة مضافة تتامشى ومقاصد الثورات العربية ،أم أنه جمرد حتصيل
حاصل من حيث نوعية مقتضياته يف األمور املرتبطة ببنية السلطة.

مقدمة
ّ

والتحوالت الدستورية التي يعرفها
واملتحول يف التفاعالت السياسية
ُيعترب رصد موضوع الثابت
ِّ
ّ
النظام املغريب ،من املوضوعات التي تثري اهتامم الباحثني وقلقهم املعريف .وعليه ،جيد اختيارنا ملعاجلته
للتحول واجتاهات التطور،
سنده يف املحاوالت ذاهتا اهلادفة إىل فهم ما جيري ،وقياس الطبيعة النوعية والكمية
ّ
ً
أخذا بعني االعتبار خمتلف األنساق والسياقات والتفاعالت والرهانات واالسرتاتيجيات.

* أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ،جامعة القايض عياض  -مراكش.
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سياق اختيار موضوع الورقة
مسارا متناسقًا
ميز الدستورانية املغربية ،منذ حصول الدولة املغربية عىل استقالهلا سنة  ،1956أهنا مل تعرف
ً
ّ
لاً
لاً
واسعا بني خمتلف القوى السياسية حول موقع امللك يف النظام
ومتكام  ،حيث شهدت ظروف التنزيل جدا
ً
السيايس والدستوري((( ،عىل اعتبار ما شهدته احلقبة التارخيية بني سنة ( 1956تاريخ االستقالل) وسنة 1962
(تاريخ وضع أول دستور للمملكة) من تدافع سيايس ونقاش واسع حول اجتاهات النظرية السياسية التي
ستحدد كيفية تأسيس السلطة وممارستها وانتقاهلا داخل النظام السيايس املغريب من خالل طرحني متباينني:
ّ
الطرح األول مثّله امللك واملوالون له من خالل نظرية امل َلكية التي تسود وحتكم ،أي نظام امل َلكية الدستورية؛

الطرح الثاين مثّلته القوى السياسية املعارضة ،خاصة تلك التي متثّل التوجه السيايس اليساري ،من خالل نظرية
لألمة ،أي نظام امللكية الربملانية(((.
امل َلكية التي تسود وال حتكم بناء عىل نظرية السيادة ّ

قاد ضعف التوافق السيايس ،كآلية سياسية إلدارة الرصاع عىل السلطة وتدبريه يف التجربة املغربية ،إىل ّ
تفكك بني
خمتلف القوى السياسية وسوء استثامر لطاقاهتا وجهدها ملواجهة وضعية ما بعد احلصول عىل االستقالل ،ورهان
بناء الدولة الوطنية من الناحية السياسية من خالل دستور تأسييس متوا َفق عليه ،ومن الناحية االجتامعية-
االقتصادية مواجهة وضعية متخ ّلفة مطبوعة بالفقر واهلشاشة واحلرمان واإلقصاء من خالل بنى حتتية ضعيفة
أو معدومة ،وولوج إىل اخلدمات األساسية التي ترتاوح بني الضعف والغياب ،يف ظل وضع سعت فيه الدول
املتقدمة إىل بسط هيمنتها وفرض نموذجها االقتصادي واالجتامعي واأليديولوجي واحلضاري من خالل
التحول
مسميات كثرية :نظرية التحديث السيايس(((؛ نظرية التنمية االقتصادية؛ نظرية الثقافة السياسية؛ نظرية
ّ
ّ
الديموقراطي  ..وغريها.

ففي ظل وضع سيايس اتّسم عىل املستوى الداخيل بالتوتر بني خمتلف القوى السياسية منذ سنة  1956حتى
أواسط تسعينيات القرن العرشين ،من خالل قناعة أكون أو تكون ،ويف ظل وضع دويل متق ّلب بفعل عامل
التجاذبات والتقاطبات بني خمتلف القوى املتحكمة اإلقليمية أو العاملية ،نشأ النسق السيايس املغريب عىل ثنائية
نموذجا ( )Paradigmللتنمية السياسية يقوم عىل عقلنة
الرصاع بني النموذج احلداثي من جهة ،وهو يطرح
ً
السلطة من جهة ،وذلك بإحالل السلطة السياسية الفعلية التشاركية ذات البعد الوطني ،وعىل النمط التقليداين
من جهة ثانية ،وهو نمط يستمد أسسه من االعتبارات الدينية والعائلية والوراثية(((.
 1نقصد بالدستورانية املغربية املذهب الذي اهتم بمسلسل التطورات التي عرفها الدستور املغريب ،وذلك عرب دساتري السنوات 1962؛
1970؛ 1972؛ 1992؛ 1996؛ ّ .2011
لالطالع عىل هذا املوضوع يمكن مراجعة :غالب عبد الكريم ،التطور الدستوري والنيايب
باملغرب( 1988-1908 ،الدار البيضاء :دار النرش املغربية ،)1988 ،وعبد العزيز ملغاري ،املذكرات الدستورية :اآلفاق الدستورية
للنظام السيايس املغريب ،مؤلفات وأعامل جامعية؛ العدد ( 26الرباط :املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية.)2001 ،
 2حول هذا املوضوع يمكن مراجعة :حممد الغايل« ،حمددات التدخل الربملاين يف جمال السياسات العامة يف املغرب :مقاربة حتليلية للعمل
الترشيعي (( »،)2002-1984أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة القايض عياض ،كلية العلوم القانونية واإلقتصادية
واالجتامعية ،مراكش ،)2004 ،ص 66-61؛ حممد معتصم ،احلياة السياسية املغربية( 1991 -1962 ،الدار البيضاء :مؤسسة ايزيس
للنرش)1992 ،؛ عمر أبو غازي« ،الدستور والدستورانية باملغرب( »،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،جامعة القايض
عياض ،كلية احلقوق مراكش ،)1996 ،وعبد العزيز لوزي ،املسألة الدستورية واملسار الديمقراطي يف املغرب ،تقديم حممد بنيحي،
سلسلة مواضيع الساعة؛ ( 5الرباط :منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية.)1996 ،
 3يراجع يف هذا السياق :بادي برتران ،الدولتان :السلطة واملجتمع يف الغرب ويف بالد اإلسالم ،ترمجة لطيف فرج (القاهرة  :دار الفكر
للدراسات والنرش والتوزيع.)1992 ،
 4انظر :حممد معتصم« ،التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب( »،أطروحه لنيل دكتوراه دولة يف القانون العام ،جامعة احلسن
الثاين كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،كلية احلقوق ،الدار البيضاء ،)1988 ،ص .87-85
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أهمية الورقة البحثية
منهجا
التحول السيايس والدستوري التي طرأت عىل تدبري السلطة السياسية
تروم الورقة قياس مدى درجة
ً
ّ
وموضوعا يف اململكة املغربية ،وذلك يف اجتاه حتقيق القطيعة مع األنساق التي كانت قائمة ،أو حتقيق التغيري يف
ً
إطار استمرارية األنساق السلطوية القائمة نفسها ،منطلقني يف ذلك من الرتاكامت العلمية التقييمية جلغرافية
اإلصالحات الدستورية وخريطتها ،وهي اإلصالحات التي خلصت إىل كون الدساتري املتعاقبة ،التي أرشف
امللك احلسن الثاين عىل وضع تصورها السيايس منذ أول دستور سنة  1962والدساتري املراجعة املوالية (1970؛
متيزت بالتوجيه التحكمي من ناحية املوضوع ،وهو التوجيه الذي جسده منطق امل َلكية التي
1972؛ ّ ،)1992
تسود وحتكم (امللكية الدستورية)(((.

وقد انطلقنا كذلك من خمتلف العوامل السلبية للتجربة السياسية املغربية من خالل ما راكمته من نقاط ضعف أو
خماطر أو هتديدات ،ومن خمتلف العوامل اإلجيابية عىل مستوى نقاط القوة والفرص املتاحة أو املمكنة املرتاكمة،
خصوصا بعد املراجعة الدستورية لسنة  ،1996التي ّ
شكلت فرصة أعادت ترتيب العالقة بني امل َلكية واملوالني
ً
هلا من جهة ،وأغلب القوى السياسية الوطنية التي كانت حمسوبة عىل املعارضة من جهة ثانية ،حيث ستعرف
ألول مرة مبادرة استفتائية دستورية معروضة نتيجة تصويت شهدت شبه إمجاع خمتلف القوى السياسية عليها،
وهو ما أشرّ عىل بداية عهد جديد يف العالقات السياسية يسري يف اجتاه ترسيخ تقاليد توافقية لتدبري فعل السلطة
بناء عىل مبادئ التشاركية والشفافية واملسؤولية وحكم القانون والفعالية والنجاعة يف األداء(((.

المشكلة البحثية للورقة
يشكل قطيعة مع الدساتري املغربية السابقة ،أو ّ
إىل أي حد يمكن اعتبار أنّ دستور ّ 2011
حتول
يشكل جمرد ّ
يف سياق االستمرارية؟ وإىل أي حد خرج االستفتاء الدستوري لفاتح متوز /يوليو  2011عن سياق املنطق
الذي يعترب االستفتاءات بمنزلة العملية التوليدية لتربير مرشوعية السلطة القائمة ،وإضفاء نوع من التحديث
السيايس عليها؟

فرضيات الورقة
الفرضية األوىل :مل تستطع مقتضيات دستور  2011حتقيق اخرتاقات أساسية إلعادة هندسة العالقة بني السلطة
السياسية وخمتلف الفاعلني اآلخرين خارج نطاق امل َلكية الدستورية ،التي ما زال امللك حيتفظ فيها بسمو مركزه
من خالل قوة وصالبة سلطاته املدنية والدينية يف آن.
الفرضية الثانية :بالرغم من نشوء االعتقاد بأن دستور ّ 2011
تقاطعا بني امل َلكية الربملانية وامل َلكية
يشكل
ً

 5حممد الغايل ،التدخل الربملاين يف جمال السياسات العامة يف املغرب ،2002-1984 ،أبحاث وأعامل جامعية .سلسلة الدراسات
السياسية ،القانونية ،االجتامعية؛ ( 2الرباط :املطبعة اجلديدة.)2006 ،
 6حول تاريخ التوافق يف النسق السيايس املغريب انظر :حممد الغايل« ،جتربة «التناوب التوافقي» باملغرب واعادة هيكلة احلقل السيايس»،
يف :تأمالت يف حصيلة جتربة التناوب التوافقي باملغرب :أعامل اليوم الدرايس الذي نظمته مجعية فضاء اگورا للبحث والدراسات يوم 3
ماي  2002بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بمراكش ،سلسلة مواضيع الساعة؛ ( 36الرباط :منشورات املجلة املغربية
لالدارة املحلية والتنمية ،)2002 ،ص .116-91
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الدستورية عىل مستوى النص ،فإن مرور عام واحد عىل بداية تفعيل مقتضياته أثبت حفاظ امللك عىل مكانته
املحورية يف اهلندسة الدستورية ،واحتفاظه بصالحيات أساسية واسرتاتيجيا يف إدارة البالد وتدبريها.

واملتحول ،عىل اعتبار أوعية التفسري
الفرضية الثالثة :يبقى دستور  2011غري كاف بمفرده لتفسري معادلة الثابت
ّ
املوازية األخرى واملتمثّلة يف طبيعة الثقافة السياسية السائدة وعالقة املصالح والقوة داخل املجتمع ،التي تبقى
حمددة وأساسية يف حتقيق معادلة التوازن.

منهج التحقق من فرضيات الورقة البحثية
للتحقق من الفرضيات املعلنة ،جرى االعتامد عىل املنطلقات املنهجية التالية:

ً
التحول أو الثبات يف النظام السيايس
أوال :اختيار بعض املؤرشات النوعية كوحدات لقياس درجات
ّ
والدستوري املغريب بناء عىل معيار امل َلكية الدستورية ،ومعيار امل َلكية الربملانية من خالل قياس مؤرش حدود
السلطات (الترشيعية ،التنفيذية ،القضائية) بعضها ببعض؛
التطور يف عالقات ّ
ثانيا :االعتامد عىل نموذج حتلييل يركز عىل:
ً

 حتليل مقارن ملضمون خمتلف النصوص الدستورية واخلطاب السيايس املصاحب هلا ،يف ارتباط بجدلية الفعلواخلطاب ،أي النص/املامرسة؛

واملتحول ،يف سياق منطق حتلييل يعتربها سياسات عامة تعكس فعل
 حتليل فعل التأثري والتأ ّثر ،فعل الثابتّ
وقوهتا ،يف فرصها واملخاطر التي قد تبزغ عن انحرافات ممارستها.
السلطة /احلرية يف مظاهر ضعفها ّ

التصميم
ً
أوال :تداعيات الربيع العريب واخلطوات امل َلكية االستباقية عىل دستور 2011؛
ثانيا :حفاظ امللك عىل موقعه الدستوري كممثل أسمى؛
ً

ثالثًا :حمدودية الدستور اجلديد يف االرتقاء بدور الربملان كمتغيرّ أصيل يف معادلة السلطة؛

رابعا :املقاربة احلقوقية يف دستور  ،2011وحمدودية اجليل الثالث يف الدستورانية املغربية؛
ً

خامسا :مدى صالحية خيار الديمقراطية التشاركية كآلية للحد من مركزية السلطة.
ً

تداعيات الربيع العربي والخطوات الم َلكية االستباقية
على دستور 2011
واملتحول يف سياق حديثنا عرض بعض اخلطوات غري املسبوقة التي قام هبا امللك من أجل
يطرح قياس الثابت
ّ
حدة الضغوطات الناجتة من تداعيات الربيع العريب ،وبالتايل التحكم يف خماطرها غري املتو َّقعة عىل
امتصاص ّ
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وضعه االعتباري واملادي والرمزي الذي يضمنه له الفصل  19من دستور  ،((( 1996وإدارهتا يف اجتاه كسب
الوقت من أجل صوغ دستور ال هيدد وضع امل َلكية كفاعل يسود وحيكم.

بعد نجاح الثورة يف تونس يّ
قرسا ،هبروبه خارج البالد يوم 12
بتخل الرئيس زين العابدين بن عيل عن السلطة ً
بتنحي الرئيس حممد حسني مبارك عن منصبه يف 11
كانون الثاين /يناير  ،2011ونجاح ثورة  25يناير املرصية ّ
شباط/فرباير  ،((( 2011تأسست حركة  20شباط/فرباير  2011يف املغرب كحركة شعارها إسقاط الفساد
واالستبداد.

ونظرا إىل الوضع العريب السيايس الذي كان يسري يف اجتاه بزوغ احلركات الثورية املنادية بسقوط األنظمة
ً
واعتبارا لتزايد الدعم الشعبي املادي واملعنوي يف املغرب للحركة التي كانت
االستبدادية وبتضامنها يف ما بينها،
ً
تطالب بتشكيل م َلكية برملانية ّ
احلد من سلطات امللك الدينية يف املجال السيايس ،ووضع دستور
متكن من ّ
جديد يتكئ عىل أسس ديمقراطيةّ ،
وحل الربملان ،وإقالة احلكومة ،أقدم امللك حممد السادس عىل اختاذ خطوات
واحلد من التصاعد املطرد ملرشوعيتها يف خمتلف األوساط
استباقية هدفها سحب البساط من حتت احلركة
ّ
وخصوصا خمتلف القوى اإلسالمية واليسارية واألمازيغية الداعمة هلا.
املغربية،
ً
احلد من سلطاته
متثّلت هذه اخلطوات االستباقية يف اختاذ قرارات هدفها خلق االعتقاد بأن امللك يسري يف اجتاه ّ
الدينية يف احلياة العامة للمواطنني:

متثّلت اخلطوة األوىل باإلعالن يف  3آذار /مارس  2011عن إصدار ظهري جديد يرتقي باملجلس االستشاري
وجهت إليها جمموعة من
حلقوق اإلنسان -الذي تأسس عام  -1990من مؤسسة استشارية ،كانت قد ِّ
االنتقادات ركزت عىل حمدودية دورها يف ضوء التحوالت واملتطلبات املعارصة التي تفرضها هندسة
العالقة احلقوقية بني الدولة ومواطنيها ،إىل جملس وطني حلقوق اإلنسان يكون مؤسسة قائمة الذات ال جمرد
هيئة((( ،وحيظى هبيكلة وصالحيات وفق املعايري الدولية باعتامد آليات جهوية للدفاع عن حقوق اإلنسان
جيسد التزام اململكة املغربية
وصوهنا يف تنظيمه وممارسته اختصاصه يف إطار االستقاللية واملسؤولية ،كحادث ّ
وتشبثها باحرتام التزاماهتا الدولية يف ما يتعلق بحامية حقوق اإلنسان
بحامية حقوق املواطنني وحرياهتم
ّ
والنهوض هبا(.((1

استنتاج أساسي أول
أتى استبدال املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان باملجلس الوطني حلقوق اإلنسان استجابة ملطالب جمموعة
من اهليئات واملنظامت املدنية والسياسية ،من أجل احلفاظ عىل دعمها والتحكم يف خماطر رفعها سقف مطالبها،
لألمة ،ورمز وحدهتا ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو حامي محى
 7ينص هذا الفصل عىل :امللك أمري املؤمنني ،واملمثّل األسمى ّ
الدِّ ين ،والساهر عىل احرتام الدستور ،وله صون حقوق وحريات املواطنني واجلامعات واهليئات ،وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة
اململكة يف دائرة حدودها احلقة.
التنحي الذي قرأه عمر سليامن مدير االستخبارات ،من خالل نص خطاب مقتضب وجه إىل األمة املرصية يوم  11شباط/
 8قرار ّ
فرباير  .2011نص اخلطاب« :بسم اهلل الرمحن الرحيم .اهيا املواطنون يف هذه الظروف العصيبة التي متر هبا البالد ،قرر الرئيس حممد
حسني مبارك ختليه عن منصب رئيس اجلمهورية ،وكلف املجلس األعىل للقوات املسلحة بإدارة شؤون البالد واهلل املوفق واملستعان».
 9الظهري الرشيف الرقم  1.11.19بإحداث املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  3( 5922آذار /مارس
 ،)2011ص .574
10 <http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article4880> (vu le 6 Décembre 2012).
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وهو ما قد يسري يف اجتاه التقائها املوضوعي مع مطالب حركة  20فرباير املطالِبة بإسقاط الفساد واالستبداد
كصورة لإلصالح الشامل ،أوىل من القيام ببعض اإلصالحات الفردية أو املعزولة.

وجهه امللك حممد السادس إىل الشعب مبارشة وطرح فيه
ومتثّلت اخلطوة الثانية يف خطاب  9آذار/مارس الذي ّ
ّ
سيؤطرها دستور جديد يستند إىل مرتكزات أساسية تتمثل يف:
التصور اجلديد جليل اإلصالحات السياسية التي
السلطات وتوازهنا ،وتعميق دمقرطة املؤسسات وحتديثها وعقلنتها يف إطار نظام م َلكية
 توطيد مبدأ فصل ّدستورية وديمقراطية وبرملانية واجتامعية؛

موسعة كفيلة بنهوضه
 برملان نابع من انتخابات حرة ونزهية يتبوأ فيه جملس النواب مكانة الصدارة بصالحيات َّبمهامه التمثيلية والترشيعية والرقابية؛
 حكومة َمنتخبة بانبثاقها عن اإلرادة الشعبية ،املعبرَّ عنها من خالل صناديق االقرتاع ،وحتظى بثقة أغلبية
جملس النواب؛
 تكريس تعيني الوزير األول من احلزب السيايس؛ الذي تصدر انتخابات جملس النواب ،وعىل أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير األول ،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية ،يتوىل املسؤولية الكاملة عىل احلكومة واإلدارةالعمومية ،وقيادة الربنامج احلكومي وتنفيذه؛
 -تقوية آليات ختليق احلياة العامة ،وربط ممارسة السلطة واملسؤولية العمومية باملراقبة واملحاسبة؛

 -تكريس مكانة املعارضة ،واالعرتاف بدور املجتمع املدين يف إطار الديمقراطية التشاركية(.((1

استنتاج أساسي ثان
يعتقد حملل خمتلف حماور هذه اخلطوة األساسية الثانية ،كمبادرة لإلصالح الشامل من خالل اخلطاب امللكي،
أن يعتقد دستور  2011لن يكون سوى دستور للم َلكية الربملانية بامتياز ،ملا لذلك من معان يف احلد من سلطات
خصوصا أنه تم ألول مرة االعتامد عىل جلنة استشارية
امللك الدينية أو املدنية يف املجال السيايس السلطوي،
ً
موسعة ترشف عىل صوغ الدستور ،وهي التي اعتمدت بدورها مقاربة تشاركية واسعة يف مسلسل اإلعداد،
ّ
شملت خمتلف األحزاب السياسية واهليئات املدنية والسياسية ،وقت كان امللك ينفرد بصوغه.

متثّلت اخلطوة الثالثة يف إحداث مؤسسة الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ،أنشئت من أجل تعزيز
محاية حقوق اإلنسان وصوهنا يف اململكة املغربية يف إطار عالقة اإلدارة باملواطن ،وذلك بمقتىض الظهري
متاشيا مع
رقم  25-11-1بتاريخ  17آذار /مارس  2011كمنهجية يف حتديث مؤسسة ديوان املظامل(،((1
ً
اإلصالحات اجلديدة ،وحتقيقًا للتكامل املنشود بني ٍّ
كل من املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط
ومواكبة للمعايري الدولية يف هذا الباب(.((1
 11انظر :نص اخلطاب امللكي بتاريخ  9آذار /مارس  ،2011منشور عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.marocdroit.com> (vu le :
7 Décembre 2012).

 12أحدثت مؤسسة ديوان املظامل بمقتىض ظهري يف كانون األول /ديسمرب  2001هبدف تنمية التواصل بني املواطنني واإلدارة ،وحتريكها
ملشكالهتم وقضاياهم بالرسعة والفعالية املطلوبتني.
 13يف هذا السياق جاء الفصل  162من دستور  ،2011إذ نص عىل« :الوسيط مؤسسة مستقلة ومتخصصة ،مهمتها الدفاع عن احلقوق
يف نطاق العالقات بني اإلدارة واملرتفقني ،واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف ،وقيم التخليق والشفافية
يف تدبري اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلامعات الرتابية واهليئات التي متارس صالحيات السلطة العمومية» .
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نشري يف هذا السياق ،ويف اطار التجاذب بني احلقل الديني الذي هييمن عليه امللك واحلقل املدين السيايس املتاح
بني خمتلف الفاعلني ،إىل أنه كان هناك يف عام  2000مبادرة يف عهد حكومة عبد الرمحان اليوسفي لتأسيس
مؤسسة الوسيط ،تُعنى بالعالقة بني اإلدارة واملواطن من خالل مقتضيات الفصل  52من دستور سنة ،1996
لكن رسعان ما سيجري إعالن إقامة مؤسسة ديوان املظامل من طرف امللك بناء عىل مقتضيات الفصل  19من
دستور سنة  ،1996عىل اعتبار أن املؤسسة امل َلكية ،ويف نطاق إمارة املؤمنني ،تعترب مثل هاته األمور داخلة يف
حكم رعاية احلاكم لرعيته ،وبالتايل ال حيتمل أن يكون هناك بينه وبينهم وسيط.

استنتاج أساسي ثالث
حكرا عىل امللك
ُيستفاد من خطوة استبدال مؤسسة ديوان املظامل ،التي يرمز اسمها إىل احلقل الديني كمجال ظل ً
منذ قيام الدولة املغربية احلديثة عىل األقل ،باسم مؤسسة الوسيط التي يدل اسمها عىل محوالت مدنية ،الرغبة
يف إضعاف مرشوعية حركة  20فرباير كحركة ثورية ضد الفساد واالستبداد ،وخلق االعتقاد بأن امللك يسري يف
اجتاه إعادة االعتبار إىل ما هو مدين ال ديني يف معادلة تدبري الشأن العام.

ّ
كممثل أسمى
حفاظ الملك على موقعه الدستوري
ّ
املراجعة نظرية يف احلكم تقوم عىل مرشوعية مركّ بة بني الوراثي
شكل الفصل  19عىل طول خمتلف الدساتري
َ
والديني والقانوين ،فجعلت من امللك مركز مجيع السلطات العادية (القضائية ،الترشيعية ،التنفيذية) وغري
العادية (الدينية والروحية)(.((1

لكن مع تداعيات الربيع العريب؛ التي جعلت خمتلف األنظمة السياسية الوراثية يف الوطن العريب يف أزمة بنيوية
من خالل تآكل مرشوعياهتا ،حاول دستور  2011جتاوز خماطر الفصل  19والفصل من داخله بني ما هو ديني
وما هو مدين سيايس من خالل الفصلني اجلديدين  41و 42من دستور .2011
يتضح من خالل حتليل مضمون الفصل  41أن للملك األلقاب التالية:

 -أمري املؤمنني؛

 -حامي محى امل ّلة والدِّ ين ،والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية؛

 رئيس املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه .وبصفته اجلهة الوحيدةرسميا يف شأن املسائل املحالة إليه ،استنا ًدا إىل مبادئ الدِّ ين اإلسالمي
املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تُعتمد
ً
وأحكامه ومقاصده.((1(.
لألمة ،ورمز وحدهتا ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو حامي
 14ينص الفصل  19عىل :امللك أمري املؤمنني ،واملمثّل األسمى ّ
محى الدِّ ين ،والساهر عىل احرتام الدستور ،وله صون حقوق وحريات املواطنني واجلامعات واهليئات ،وهو الضامن الستقالل البالد
وحوزة اململكة يف دائرة حدودها احلقة.
 15ينص الفصل  41عىل ما ييل« :امللك ،أمري املؤمنني وحامي محى امل ّلة والدِّ ين ،والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس امللك ،أمري املؤمنني ،املجلس العلمي األعىل ،الذي يتوىل دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
الدين
و ُيعترب املجلس اجلهة الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى التي تُعتمد
رسميا ،يف شأن املسائل املحالة إليه ،استنا ًدا إىل مبادئ وأحكام ّ
ً
اإلسالمي احلنيف ومقاصده السمحة.
حتدد اختصاصات املجلس وتأليفه وكيفيات سريه بظهري.
يامرس امللك الصالحيات الدينية املتعلقة بإمارة املؤمنني ،واملخولة له حرص ًيا ،بمقتىض هذا الفصل ،بواسطة ظهائر».
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إن مقارنة الفصل  19بالفصل  41جتعلنا نستخرج ما ييل:

ً
أوال ،احتفاظ امللك بصالحياته الدينية مثلام كانت يف الفصل  ،19بل تعزيزها عرب إضافة صالحيات دينية
جديدة من خالل رئاسة املجلس العلمي األعىل كمؤسسة دستورية دينية جديدة يف الدستور املغريب هي
يفس قدرة املؤسسة امللكية عىل خلق االعتقاد لدى األحزاب اليسارية( ((1أنه
الوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى ،رّ
هو القادر لوحده عىل محايتها من استغالل الدِّ ين يف السياسة من طرف األحزاب املحسوبة عىل التيار اإلسالمي.

ثانياَ ،ع ِم َل الفصل  41عىل جتميع صالحيات امللك الدينية وتأطريها من دون أن حيدد عالقاهتا باملجاالت املدنية
ً
السياسية املرتبطة بحياة املواطنني واملواطنات من خالل سؤال من حيدد اآلخر.
ثالثًا ،احتفاظ الدِّ ين بمكانته املركزية يف هرمية السلطة ،وذلك من خالل ديباجة الدستور التي تؤكد أن اهلوية
بتبوء الدِّ ين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها ،والفصل الثالث الذي يعترب اإلسالم دين الدولة(.((1
املغربية تتميز ّ

من خالل حتليل مضمون الفصل  ،42نجد أن هذا األخري ّ
ينظم صالحيات امللك املدنية ال الدينية ،بصفته
رئيس دولة من خالل كون:
األمة،
 -امللك رئيس الدولة ،وممثلها األسمى ،ورمز وحدة ّ

 -امللك هو الضامن لدوام الدولة واستمرارها،

 -امللك هو احلكم األسمى بني مؤسساهتا،

وح ْسن سري املؤسسات الدستورية ،وعىل صون االختيار الديمقراطي ،وحقوق
 يسهر عىل احرتام الدستورُ ،وحريات املواطنني واملواطنات واجلامعات ،وعىل احرتام التعهدات الدولية للمملكة.

الـملك هو ضامن استقالل البالد وحوزة المملكة
في دائرة حدودها الحقة
أثبتت املامرسة يف أول اختبار لتفعيل دستور  ،2011وذلك بعد االنتخابات الترشيعية يف  25ترشين الثاين/
بقوهتا عىل مستوى تدبري نتائج هاته االنتخابات من خالل التحكم
نوفمرب  2011أن املؤسسة امل َلكية احتفظت ّ
يف حتديد أسامء جمموعة من املرشحني لشغل املناصب الوزارية ،والضغط ملنع أسامء أخرى من االستيزار .هذا
عىل املستوى العضويّ ،أما عىل املستوى املوضوعي ،فقد بقيت املؤسسة امل َلكية متحكمة يف بعض الوزارات
أشخاصا
التي تعتربها اسرتاتيجية ،منها األمن والدفاع واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث ُيعترب املعينون
ً
من دون انتامء سيايس ومعروفني بوالئهم للمؤسسة امل َلكية.

يف قراءة أخرى ملحورية دور امللك ،صادق جملس النواب يوم الثالثاء  8أيار/مايو 2012عىل مرشوع القانون

خصوصا أن هذا الطرح وجد حجيته بعد التفجريات اإلرهابية يف  16أيار/مايو  2003يف مدينة الدار البيضاء ،إذ ركز خمتلف
16
ً
تدخالت الكتل الربملانية يف اجللسات التي أعقبت التفجريات عىل أمهية الدور املركزي للملك يف إدارة الشأن الديني ،بصفته حكماً من
ّ
لألمة.
منطلق إمارة املؤمنني ومتثيليته األسمى ّ
 17ينص الفصل  3من دستور  2011عىل« :اإلسالم دين الدولة ،والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
صدر دستور  2011بمقتىض الظهري الرشيف رقم  ،1.11.91بتاريخ  29متوز /يوليو ،2011يف :اجلريدة الرسمية ،العدد 30( 5964
متوز /يوليو  ،)2011ص .3600
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التنظيمي رقم  ،02.12املتعلق بتطبيق أحكام الفصلني ( 49((1و( 92((1من الدستور ،واملتعلق بتحديد الئحة
بعدد املناصب العليا أو السامية يف املؤسسات العمومية ،واملقاوالت االسرتاتيجية التي يعينّ امللك مسؤوليها
بعد املداولة يف اجتامع جملس الوزراء ،بناء عىل اقرتاح من رئيس احلكومة ،وبمبادرة من الوزير املعني ،الذي
يامرس وصاية عىل هذه املؤسسات واملقاوالت ،إضافة إىل املؤسسات واملقاوالت التي سيتم التداول يف شأهنا
يف املجلس احلكومي.
يظهر من حيث التنصيص أن الدستور اجلديد يعكس التصور اجلديد للعمل احلكومي ،الذي أصبح أكثر فاعلية
املخولة إىل احلكومة يف جمال التعيني يف املناصب العليا ،التي أصبحت تشمل 1181
بحكم االختصاصات
َّ
منصبا خالل املامرسة الدستورية  .1996وبحسب القانون التنظيمي املشار إليه أعاله ،فإن
منصبا عوض 17
ً
ً
ساميا  ،يف
ا
منصب
17
إىل
باإلضافة
حكومية،
مؤسسة
51
تشمل
شاغليها
احلكومة
جملس
ع
ي
التي
الوظائف
ينّ
ً
ً
حني أن الئحة املؤسسات واملقاوالت احلكومية التي يعود فيها قرار التعيني إىل امللك تتوزع بني  20مؤسسة
حكومية اسرتاتيجية و 19مقاولة حكومية اسرتاتيجية ،يف حني أن باقي املؤسسات التي مل يرش إليها القانون
تعطي صالحيات التعيني فيها إىل إداراهتا الداخلية(.((2

 18ينص الفصل  49عىل ما ييل :يتداول املجلس الوزاري يف القضايا والنصوص التالية:
 التوجهات االسرتاتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانني التنظيمية؛ التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية؛ مشاريع القوانني ،اإلطار املشار إليها يف الفصل ( 71الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ مرشوع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص املتعلقة باملجال العسكري؛ إعالن حالة احلصار؛ إشهار احلرب؛ مرشوع املرسوم املشار إليه يف الفصل  104من هذا الدستور؛ التعيني باقرتاح من رئيس احلكومة ،وبمبادرة من الوزير املعني ،يف الوظائف املدنية التالية :وايل بنك املغرب ،والسفراء والوالةوالعامل ،واملسؤولون عن اإلدارات املك ّلفة باألمن الداخيل ،واملسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية .وحتدد
بقانون تنظيمي الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت االسرتاتيجية.
 19وينص الفصل  92عىل ما ييل :يتداول جملس احلكومة ،حتت رئاسة رئيس احلكومة ،القضايا والنصوص التالية:
 السياسة العامة للدولة قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛حتمل مسؤوليتها؛
 طلب الثقة من جملس النواب ،قصد مواصلة احلكومة ّ القضايا الراهنة املرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام؛ مشاريع القوانني ،ومن بينها مرشوع قانون املالية ،قبل إيداعها مكتب جملس النواب ،من دون إخالل باألحكام الواردة يف الفصل 49من هذا الدستور؛
 مراسيم القوانني؛ مشاريع املراسيم التنظيمية؛ مشاريع املراسيم املشار إليها يف الفصول ( 65الفقرة الثانية) و 66و( 70الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل عرضها عىل املجلس الوزاري؛ تعيني الكتّاب العامني ،ومديري اإلدارات املركزية يف اإلدارات العمومية ،ورؤساء اجلامعات والعمداء ،ومديري املدارسواملؤسسات العليا .وللقانون التنظيمي املشار إليه يف الفصل  49من هذا الدستور أن يتمم الئحة الوظائف التي جيري التعيني فيها يف
جملس احلكومة .وحيدد هذا القانون التنظيمي ،عىل وجه اخلصوص ،مبادئ ومعايري التعيني يف هذه الوظائف ،ال سيام منها مبادئ تكافؤ
الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية.
ُيطلع رئيس احلكومة امللك عىل خالصات مداوالت جملس احلكومة.
20 <http://www.marocdroit.com>.
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يظهر مرة ثانية أنه تم تقليص اختصاصات امللك يف جمال التعيني يف املناصب العليا ،حتى انحرصت ،بموجب
منصبا ،لكن تعيينات امللك من حيث النوعية تبقى «اسرتاتيجية» عىل اعتبار
القانون التنظيمي  02-12يف 39
ً
أهنا متس القطاعات االقتصادية واالجتامعية احلية واملنتجة يف الدولة املغربية(.((2
واخلالصة ،هنا ،هي عىل النحو التايل:

 يتضح من خالل الصياغة عىل مستوى املضمون واحلموالت الرصحية أو الضمنية أن الفصل  19مل جي ِر التخيلعنه ،بل ّ
جل ما هناك هو عمل تقني متثّل يف اعادة هندسته من حيث الشكل من خالل الفصل  41والفصل
ومدنيا لتأطري فعل السلطة وتوجيهه داخل
دينيا
ً
 ،42بشكل يحُ ا َفظ من خالهلام عىل تعزيز موقع املؤسسة امل َلكية ً
اململكة املغربية يف احلاالت العادية أو غري العادية.

 إن غياب حتديد مصفوفة االنتقال من احلقل الديني إىل احلقل املدين السيايس بشكل واضح بالنسبة إىل امللكداخل الوثيقة الدستورية اجلديدة ،جيعلنا نحتفظ باخلالصات ذاهتا التي تعترب أن احلقل الديني مازال متغيرّ ً ا
أصليا يف معادلة السلطة داخل اململكة املغربية.
ً

واملتحول هو النص الذي تتغري صياغاته وتركيباته من
 يتضح من املعطيات أعاله أن الثابت يبقى هو املامرسةّ
دون املساس ببنية السلطة ،حيث حيتفظ امللك بدوره املحوري يف خمتلف املؤسسات الدستورية ذات الطبيعة
السياسية أو اإلدارية أو االقتصادية أو املالية.

محدودية الدستور الجديد في االرتقاء بدور البرلمان
كمتغير أصلي في معادلة السلطة
نشري إىل أن دستور  2011جاء بمقتضيات مهمة يف هذا السياق ،يمكن التعامل معها كمؤرشات لقياس الثابت
واملتحول ،وتتمثّل يف:

 أضحى الربملان املصدر الوحيد للترشيع الذي اتسع جماله. -أصبح الربملان كذلك مسؤولاً عن التوازن املايل ،يف الوقت الذي ظلت احلكومة مستأثرة به منذ دستور سنة

.1962

 -أصبح من اختصاص الربملان تقييم السياسات العمومية.

 يصادق الربملان ،املنعقد بدعوة من امللك ،يف اجتامع مشرتك ملجلسيه ،عىل مرشوع مراجعة بعض بنود الدستورمن دون عرضها عىل االستفتاء.
لكن إىل أي حد يمكن لقراءة هذه املقتضيات أن تساعد عىل فهم ما هو رصيح وما هو ضمني داخلها ،وبالتايل
عمليا دور املؤسسة الترشيعية كسلطة ال كجهاز وظيفي فقط؟
سيعزز
قياس درجة تطورها يف االجتاه الذي
ّ
ً

من ناحية أنَّ الربملان أضحى املصدر الوحيد للترشيع الذي اتسع جماله ،مل يكن الربملان املغريب املختص الوحيد
بالترشيع ،بل كان امللك بدوره يامرس هذه السلطة بمقتىض ظهائر ،لكن الفقرة األوىل من الفصل  70من
 21انظر الظهري الرشيف رقم  ،1-12-20تاريخ  17متوز /يوليو ،2012الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  02-12املتعلق
بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور ،يف :اجلريدة الرسمية ،العدد  19( 6066متوز /يوليو .)2012
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دستور  2011ستنص عىل ما ييل« :يامرس الربملان السلطة الترشيعية» ،يف حني كان الفصل  45من دستور
 1996يف فقرته األوىل ينص عىل« :يصدر القانون عن الربملان بالتصويت».
يتضح من قراءة حتليلية مقارنة هلاتني الفقرتني أن الفصل  70من دستور  2011اجلديد ارتقى بالربملان إىل سلطة
ترشيعية ،لكن هل ذلك كاف للقول إنه أصبح املتخصص الوحيد من بني السلطات الدستورية كمصدر وحيد
للترشيع ،أي كمصدر وحيد للتصويت عىل القوانني؟ يظهر من خالل حتليل املنطوق أنه غري كاف ،عىل اعتبار
أنه بناء عىل خمتلف نصوص الدستور التي تتحدث عن صالحيات امللك ،ليس هناك ما يمنعه رصاحة من
الترشيع بشكل عام بمقتىض ظهائر(.((2

وقد كان نص اخلطاب امللكي ،بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية
التاسعة يف  12ترشين األول /أكتوبر  ،2012رصحيًا يف أثناء سياق اخلطاب باإلقرار املبارش أن الربملان أضحى
هو السلطة الترشيعية الوحيدة املختصة بمجال الترشيع( ،((2إذ ورد يف خطاب امللك حممد السادس ما ييل:
« ...ما تعزز بتأسيس برملان جديد ٬إن يف مستوى مكانته أو يف نظامه أو يف سلطاته .وعالوة عىل املنزلة الرفيعة
مصدرا وحيدً ا للترشيع الذي اتسع جماله .فضلاً
التي حيظى هبا يف الرصح املؤسيس الدستوري ،فإنه أضحى
ً
(((2
عمـا أصبح له من اختصاص يف إقرار عدد كبري من القوانني التنظيمية»...
ّ

وهو ما يعني أن عىل الرغم من عدم وجود مقتىض رصيح يمنع امللك من الترشيع ،فإنه مل يعد من خالل هذا
اخلطاب جمال للتأويل عىل اعتبار أن اإلقرار جاء من امللك نفسه بأن الربملان أضحى هو املصدر الوحيد للترشيع.
كام أن من املؤرشات األساسية التي تدل عىل توسيع جمال الترشيع من الناحية الكمية يف مقابل املجال التنظيمي،
كون الربملان أصبح هو املختص بوضع املبادئ األساسية التي حتكم وتقيد إعداد احلكومة للتقسيم االنتخايب،
حيث املبدأ املعروف :من يتحكم يف التقسيم االنتخايب يتحكم فعلاً يف صناعة اخلرائط االنتخابية(.((2

مس قدسية اخلطب امللكية .فقد نص الفصل  28من دستور 1996
ومن املؤرشات النوعية كذلك تعديل مهم ّ
األمة والربملان ويتلو خطابه أمام كال املجلسني ،وال يمكن أن يكون مضمونه
عىل أن« :للملك أن خياطب ّ
موضوع أي نقاش».
األمة والربملان،
لكن الصيغة احلالية يف الفصل  52من دستور  2011أصبحت كاآليت« :للملك أن خياطب ّ
ويتلو خطابه أمام كال املجلسني ،وال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهام».

األمة والربملان يف الفصل  28م ّتعت اخلطب امللكية
تشري املقارنة بني النصني إىل أن اخلطب امللكية املوجهة إىل ّ
بحصانة مطلقة ،إذ ال يمكن مناقشة مضموهنا من طرف أي جهة ،بينام الصياغة اجلديدة يف موضوع اخلطب
موضوعا ألي
امللكية من خالل الفصل  52اجلديد ،جعلت احلصانة مقترصة عىل عدم تشكيل اخلطب امللكية
ً

يراجع الباب الثالث املتعلق بامللكية من الدستور اجلديد .2011
22
َ
 23ينص الفصل  63من دستور  2011عىل ما ييل« :يعقد الربملان جلساته أثناء دورتني يف السنة ،ويرأس امللك افتتاح الدورة األوىل،
التي تبتدئ يوم اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر ،وتُفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعة الثانية من شهر أبريل».
 24الرباط  12ترشين األول /أكتوبر  :2012نص اخلطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة
الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية التاسعة ،بتاريخ  12ترشين األول /أكتوبر  ،2012عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.< :

.)parlement.ma/_discouroyaux2.php?filename> (vu le 7/12/2012

 25ينص الفصل  62من دستور  2011عىل ما ييل ...« : يبينّ قانون تنظيمي عدد أعضاء جملس النواب ،ونظام انتخاهبم ،ومبادئ
التقسيم االنتخايب ،ورشوط القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنايف ،وقواعد احلد من اجلمع بني االنتدابات ،ونظام املنازعات االنتخابية.»...
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األمة .هذا
نقاش داخل جمليس الربملان فقط ،وهو ما يفيد بأنه ليس هناك أي منع رصيح ملناقشتها من طرف ّ
املطبقة للحصانة املطلقة للخطب امللكية
التحول يمكن اعتباره طفي ًفا لكنه مهم يف اجتاه كرس النمطية الدستورية ّ
مكر ًسا بقوة.
من أي نقاش مهام يكن مصدره ،وهو ما كان يف السابق َّ

ومن ناحية أنَّ الربملان أصبح مسؤولاً عن التوازن املايل الذي ظلت احلكومة مستأثرة به منذ دستور سنة
 ،1962يأيت هذا يف سياق توسيع خريطة املجاالت التي تدخل يف نطاق ممارسة سلطة الربملان الترشيعية (أي
جمال القانون) وتوضيحها بدقة ،وهو ما سيساعد مستقبلاً عىل جعل املؤسسة الترشيعية صاحبة دور أسايس
وأصيل يف مسلسل إعداد السياسات العمومية ومراقبتها( ،((2وبالتايل عقلنة املجال التنظيمي بجعله أكثر حتديدً ا
وتدقيقًا ،حيث للمجال التنظيمي دائماً امتياز االختصاص باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون .وهذه
مقدمة أساسية قادت إىل التخفيف من اهليمنة احلكومية يف املجال املايل؛ إذ نص الفصل  77من مرشوع الدستور
عىل أن اًّ
كل من الربملان واحلكومة يسهر عىل احلفاظ عىل توازن مالية الدولة ،وأن للحكومة حق الرفض لكن
ً
مسلطا من
مع بيان أسباب ذلك ،يف الوقت الذي كان فيه الفصل  51من دستور  1996جيعل هذا احلق سي ًفا
طرف احلكومة لرفض خمتلف التعديالت واملقرتحات التي يتقدم هبا أعضاء الربملان ،بحجة التوازن املايل ،ومن
دون أي بيان لألسباب(.((2

المقاربة الحقوقية ومحدودية الجيل الثالث
في الدستورانية المغربية
ّ
شكل الدستور اجلديد لسنة  2011طفرة نوعية يف تاريخ الدستورانية املغربية من حيث اإلنتاج النيص؛ إذ
ارتقى بمسألة حقوق املواطنني من اجليل األول يف البناء الدستوري ،جيل اإلعالن أو اإلقرار الذي كان
هاجسه التنظيم املؤسسايت للحقوق من خالل توضيحها بإعالهنا ،واجليل الثاين ،الذي حاول سد النقائص
املرتتبة عن اجليل األول بوضع الضامنات األساسية حلامية احلقوق من الشطط والتجاوزات ،إىل املرشوع
احلايل الذي وضع أسس دستور ينبني عىل فكرة التمكني احلقوقي والسيايس للمواطنني واملواطنات .فالعربة
كل العربة يف ّ
متكن املواطنني من حقوقهم ومتتعهم هبا ،وليس يف إقرارها فقط بإعالهنا أو وضع ضامنات ال
يقوى املواطن عىل استعامهلا.
يالحظ من خالل قراءة نوعية وكمية يف دستور  2011أن عدد احلاالت التي جرت من خالهلا اإلحالة إىل
َ
قانون تنظيمي( ((2أو عضوي يصل إىل  24إحالة ،يف حني أن يف دستور  1996مل يتجاوز عدد القوانني التنظيمية
املنصوص عليها حوايل العرشة .لكن ،ما هي األسباب العملية التي قادت إىل هذا املنحى يف الصياغة الدستورية؟
 26مقارنة مقتضيات الفصل  46من دستور  1996ومقتضيات الفصل  71من دستور  2011جديد.
 27ينص الفصل  77من دستور  2011عىل ما ييل« :يسهر الربملان واحلكومة عىل احلفاظ عىل توازن مالية الدولة .وللحكومة أن ترفض،
بعد بيان األسباب ،املقرتحات والتعديالت التي يتقدم هبا أعضاء الربملان ،إذا كان قبوهلا يؤدي بالنسبة لقانون املالية إىل ختفيض املوارد
العمومية ،أو إىل إحداث تكليف عمومي ،أو الزيادة يف تكليف موجود».
 28القانون التنظيمي أو العضوي هو قانون يتضمن جمموعة من القواعد القانونية التي هدفها تفسري املقتضيات املبارشة التي يمنح فيها
الدستور اختصاص ذلك وتكميلها .ومن حيث الرتاتبية يف اهلرم القانوين ،يتمتع القانون التنظيمي بقيمة دستورية ثانية بعد الدستور
حيز التطبيق إلاّ بعد أن ترصح املحكمة الدستورية بخلو أحكامه من أي مقتىض
مبارشة .وعليه ،ال يتم جدول القانون التنظيمي ّ
يعارض الدستور.
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نطرح يف هذا السياق جمموعة من التفسريات:
مرتفعا جدً ا،
 تبينّ أن سقف مطالب حركات املجتمع املغريب السياسية واملدنية يف سياق الربيع العريب كانً
من خالل املشاريع املقرتحة التي تم التقدم هبا إىل اللجنة التي أرشفت عىل إعداد مرشوع الدستور( .((2وعليه،
شكلت القوانني التنظيمية وسيلة إلدارة خمتلف املقرتحات وتدبريها من حيث االعرتاف هبا ،لكن التحكم يف
إدارة محوالهتا وتدبريها والتحكم يف انعكاساهتا ،كل ذلك سيتم من خالل اخلطوة الثانية املتمثّلة يف التفعيل
من خالل القوانني التنظيمية التي ستساعد عىل التحكم يف عامل الزمن ومساعدة النظام القائم عىل التحكم يف
خماطرها عليه.
 اإلحالة عىل كثرة القوانني التنظيمية تعزز من جديد مقولة السبات التوافقي العميق ،ومقولة عدم قدرةالفاعلني السياسيني اليوم يف املغرب عىل نسج عالقات للثقة يف إطار سلوك الفعل والتفاعل املبني عىل
االختالف وعىل التناوب يف اإلدارة واحلكم خارج إطار التوافق الذي انطلق مند سنة  ،1998مع تعيني زعيم
حزب االحتاد االشرتاكي الذي كان معرو ًفا منذ سنة  1962بمعارضته الرصحية لنظام امل َلكية الدستورية الذي
أرساه دستور  .1962فالديمقراطية احلقة جيسدها الرصاع والتنافس املؤسسايت احلقيقي من داخل املؤسسات
الدستورية كفضاء عمومي مؤسسايت إلدارة تعدد التيارات واأليديولوجيات وتدبريه.
 التنصيص عىل كثرة القوانني التنظيمية ّيمكن النظام القائم من وسائل التحكم عن ُبعد ،رغم أن الفصل
 86من دستور  2011ينص عىل رضورة عرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف هذا الدستور
أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور
وجو ًبا ،قصد املصادقة عليها من ِقبل الربملان ،يف َ
األمر بتنفيذ هذا الدستور ،وهي مخسة أعوام عىل أبعد تقدير ،عىل اعتبار أنه خيلق االعتقاد أن النظام السيايس
القائم منح احلق للطرف املطالب من خالل مداخله ( ،)inputولكن يتحكم يف مستوى آخر يف خمارجه
( ،)outputعىل اعتبار أنه ال يمكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية إلاّ بعد أن ترصح املحكمة الدستورية
ّ
تتشكل
عضوا
بمطابقتها للدستور ،وامللك يتوفّر عىل تأثري كبري من خالل تعيينه ستة أعضاء من جمموع 12
ً
منهم هذه املحكمة(.((3
يالحظ يف املقابل أن بعض املؤسسات الدستورية اجلديدة املنصوص عليها ،وخاصة املجلس األعىل
 ولكن َلألمن ،مل يتم التنصيص عىل تنظيمه بمقتىض قانون تنظيمي رغم حساسيته وأمهيته ،ولكن فقط بمقتىض نظام
داخيل حيدد قواعد تنظيمه وسريه .وعليه ،فإنَّ سلوك امليض بالسمو بمجموعة من املؤسسات إىل مرتبة دستورية
إنام متليه الرغبة يف تكريس الرتايض والتوافق املكتوب كآلية يف إدارة وتدبري املرحلة احلالية ،التي أعتقد أن
مؤرشاهتا دالة عىل أهنا مازالت انتقالية.
واخلالصة ،هنا ،هي أنَّ كثرة اإلحاالت عىل ربط جمموعة من املوضوعات الدستورية برضورة صدور قانون
يراجع يف هذا السياق أهم مضامني مذكرة احلزب االشرتاكي املوحد حول املراجعة الدستورية ،2011 ،عىل املوقع اإللكرتوين:
29
َ

<.)http://psuanfa.wordpress.com/2011/03/> (vu le 12 Décembre 2012
يراجع موقف مجاعة العدل واإلحسان عىل املوقع اإللكرتوين.)http://www.aljamaa.net> (vu le 12 Décembre 2012< :
َ

يعينون ملدة تسع سنوات غري
 30ينص الفصل  130من دستور  2011عىل ما ييل« :تتألف املحكمة الدستورية من اثني عرش
ً
عضواّ ،
يعينهم امللك ،من بينهم عضو يقرتحه األمني العام للمجلس العلمي األعىل ،وستة أعضاء ُينتخب نصفهم
قابلة للتجديد ،ستة أعضاء ّ
من ِقبل جملس النواب ،وينتخب النصف اآلخر من ِقبل جملس املستشارين من بني املرتشحني الذين يقدمهم مكتب كل جملس ،وذلك
بعد التصويت باالقرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل جملس».
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حتولاً يف سلوك النظام القائم
تنظيمي حيدد الرشوط الشكلية واملوضوعية إلجرائها وتفعيلها ،إنام يكشف ّ
معينة تم تغيريه بالتوجيه التحكمي أو التوجيه عن ُبعد
وأسلوب إدارته .وبذلك التحكم املبارش لتحقيق نتيجة ّ
لتحقيق النتائج نفسها.

مدى صالحية خيار الديمقراطية التشاركية كآلية
للحد من مركزية السلطة
ّ
يالحظ أن السلطة املركزية كانت خالل خمتلف العقود السالفة هي املستأثرة بمسلسل إعداد السياسات العامة
َ
وتنفيذها .وعليه ،أثبتت الديمقراطية التمثيلية من خالل النخب املنتخبة يف الربملان ويف املجالس الرتابية
حمدوديتها يف اإلجابة عن خمتلف توقّعات املواطنني واملواطنات وتطلعاهتم .وقد حاول الدستور احلايل معاجلة
هذه اإلشكالية هبدف احلد من خماطرها عىل التوازن املؤسسايت ،واحلد من الفجوة املتسعة بني السياسيني
منهجا جديدً ا إلعادة
واملواطنني من خالل تب ّني نصوص دستورية رصحية جتعل من الديمقراطية التشاركية
ً
ترتيب العالقة بني الدولة واملواطنني ،ومدخلاً
أساسيا لضامن مشاركة فاعلة للمواطنني واملواطنات والناس يف
ً
(((3
السياسات العمومية ،وهو ما يدخل بدوره يف إطار الديمقراطية املحلية .
نصت ديباجة دستور  2011عىل أن اهلدف يكمن يف تأسيس دولة حديثة ،مرتكزاهتا املشاركة والتعددية واحلكامة
ونصت الفقرة الثانية من الفصل األول عىل أن النظام الدستوري للمملكة يقوم عىل أساس فصل
اجليدةّ .
السلطات ،وتوازهنا وتعاوهنا ،والديمقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل مبادئ احلكامة اجليدة ،وربط املسؤولية
ّ
ّ
اسرتاتيجيا يف احلكم عىل اعتبار تصدرها للدستور
ا
منهج
ل
تشك
التشاركية
الديمقراطية
أن
يعني
ما
وهو
باملحاسبة.
ً
ً
َ
والتنصيص عليها يف الفصل األول ،الذي حيدد طبيعة النظام السيايس كملكية دستورية وديمقراطية وبرملانية
واجتامعية ،من مرتكزاهتا الديمقراطية التشاركية .وما يعنيه تب ّني الديمقراطية التشاركية كمنهج جديد يف اإلدارة
واحلكم ،من خالل دستور  ،2011هو االستفادة من مزاياها التي تتمثّل يف االعتبارات التالية:
منهجيا يف جمال التنمية ّ
يمكن األفراد واجلامعات عرب مسلسل مؤسسايت
 تُعترب الديمقراطية التشاركية نظا ًماً
تواصيل من حتديد حاجاهتم وأهدافهم والتزاماهتم عىل املستوى املحيل أو املجايل .ويؤدي هذا املسلسل إىل
قرارات مركزة تأخذ بعني االعتبار ،وبحسب اإلمكان ،آراء وتطلعات املجموعات واألطراف املعنية كافة.

 تُعترب الديمقراطية التشاركية نظا ًما يعمل عىل تثمني دور الوسطاء االجتامعيني وتفعيله يف مسلسلالسياسات العامة.
 تُعترب الديمقراطية التشاركية جمموعة من اإلجراءات والوسائل واآلليات الكفيلة بتحقيق مشاركة فعالةللمواطنني واملواطنات ،بصفتهم املبارشة أو غري املبارشة ،يف القرارات العامة التي هتم شؤون حياهتم ،وكانت
بزغت إىل جانب الديمقراطية التمثيلية ،هبدف مصاحبتها وجتاوز بعض النقائص التي أفرزهتا تطبيقاهتـا العملية،
من أجل تصحيح انحرافاهتا وتقويمها ،إذ يكمن اهلدف يف تعزيز أسـس احلكم الصالح (احلكامة) ووسائله.

ّ
لالطالع عىل تأمالت بشأن التصور املعارص للديمقراطية املحلية ،انظرJean-Luc Pissaloux, “Réflexions sur les évolutions :
31
récentes de la démocratie locale un bilan plutôt mitigé,» (Collectivités territoriales), la Revue Du Trésor, vol. 82, no. 11
.(2002), pp. 654 -662

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
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إطارا ملسامهة السكان يف عملية صنع السياسة عىل نحو يعزز الثقة بني الدولة
 تُعترب الديمقراطية التشاركية ًوخمتلف مؤسساهتا واملواطن ،من أجل التعاون عىل إعطاء احللول املناسبة للمشكالت املطروحة يف خمتلف
مراحل صنع القرار حتى تدقيق تدبريه وتقييم نتائجه(.((3

وعليه ،من أجل حتقيق خمتلف هاته املقاصد ،أعطى دستور  2011مكانة أساسية للمجتمع املدين يف مسلسل
السياسات العامة؛ فالفصل  12من الدستور اجلديد نص مبارشة عىل أن اجلمعيات واملنظامت غري احلكومية
تساهم يف إطار الديمقراطية التشاركية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات
العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها .والسلطات العمومية ملزمة بإحداث هيئات التشاور الكفيلة بتحقيق ذلك
نص الفصل  33عىل إحداث جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي( ((3يعمل
الدور .ويف السياق ذاتهّ ،
عىل حتقيق األهداف التالية:
 -توسيع مشاركة الشباب وتعميمها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛

 مساعدة الشباب عىل االندماج يف احلياة النشيطة واجلمعوية ،وتقديم املساعدة إىل أولئك الذين تعرتضهمصعوبة يف التكيف املدريس أو االجتامعي أو املهني؛

 تيسري ولوج الشباب إىل الثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والرياضة والنشاط الرتفيهي ،مع توفري الظروفاملواتية لتف ُّتق طاقاهتم اخللاّ قة واإلبداعية يف مجيع هذه املجاالت(.((3

فالفصل  14اجلديد اعرتف أول مرة رصاحة بحق املواطنني واملواطنات بتقديم اقرتاحات يف جمال الترشيع.
ونص الفصل  15اجلديد كذلك عىل حقهم يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية كآلية أساسية للتواصل
املؤسسايت بني اإلدارة واملواطنني من أجل حتقيق سياسات عامة مندجمة ومتكاملة.
ومن أجل حكامة أفضل ،ويف إطار الديمقراطية التشاركية ،تم إفراد الباب الثاين عرش حتت عنوان احلكامة
 32حول الديمقراطية التشاركية ،انظرMorgane Letanoux, «Démocratie participative locale: Des Outils de consultation non :
décisionnaires,» Démocratie locale: no. 97 (Octobre 2003), pp. 655 – 656, et Jean-Claude Lugan, Essai sur la décision
.dans les systèmes politiques locaux (Toulouse: Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 1999), pp. 69-87

ُ 33يعترب املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي مؤسسة مدنية دستورية ،ذات طبيعة استشارية ،أسست بناء عىل مقتضيات
الفصل  33من دستور فاتح متوز/يوليو  2011الذي نص يف فقرته األخرية عىل« :يحُ دث جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي،
من أجل حتقيق هذه األهداف».
 يشكل جملس الشباب والعمل اجلمعوي مؤسسة عملية لتحقيق املقاربة التشاركية يف مسلسل السياسات العمومية ،وبالتايل آلية منآليات حتقيق احلكامة،
 هيئة للنهوض بالتنمية البرشية واملستدامة والديمقراطية التشاركية. 34تتمثّل اخلدمات يف اآليت:
 العالج والعناية الصحية؛ احلامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛ احلصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛ التنشئة عىل التشبث باهلوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين املهني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ السكن الالئق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت؛ ولوج الوظائف العمومية بحسب االستحقاق؛ احلصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛ -التنمية املستدامة.
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اجليدة الذي نص يف فصله  170عىل أمهية جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي يف النهوض بالتنمية من
بني اآلليات األساسية يف حتقيق ديمقراطية القرب ،كمنهج جديد يف السياسات العامة من أجل اإلجابة بفعالية
عن حاجات الناس(.((3
والفصل  139جديد وفّر للمواطنني واجلمعيات إمكانية تقديم عرائض ،اهلدف منها مطالبة املجالس الرتابية
تدخل يف اختصاصها ضمن جدول أعامل دوراهتا.
املنتخبة (البلديات ،اجلهات )...بإدراج نقطة ّ
واخلالصة ،هنا ،هي أنّه يتضح من خالل هذه الرتسانة القانونية الدستورية أن هناك إرادة قوية ،من حيث إنتاج
النصوص التي تعبرّ عن املنهجية اجلديدة التي تم اعتامدها يف احلكم ،لتب ّني سياسات عامة تنطلق من املواطن
وألجله ،وهو ما يتيح االعتقاد بأن التدبري اجلديد العام ينبني عىل التحرر من املركزية الشديدة يف القرارات
املتخذة التي تعني املواطنني واملواطنات .ويكمن املتحول ،إ ًذا ،يف املزاوجة النصية بني الديمقراطيتني التشاركية
والتمثيلية يف هندسة السياسات العمومية ،لكن الثابت يكمن يف طبيعة الوضع القائم الذي يعكس الثقافة
النسقية املحافظة السائدة ،التي تقود بقوة الواقع إىل هتميش املؤسسات املعارصة السياسية أو املدنية ،وإفراغها
من حمتواها.

 35من أجل االستزادة حول ديمقراطية القرب كمنهج جديد يف السياسات العمومية ،انظرMichel Degoffe, «La Loi «Démocratie :
de proximité»: Un Renouveau de l’intercommunalité?,» BJCL: Bulletin juridique des collectivités locales, no. 1 (Mai
.2002), pp. 8-11
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ّ
ّ
والثورة
المثقف
عن

تارخييا شاملاً يف موضوع املثقّفني
سوسيولوجيا أو
تتوخى هذه املقالة أن تكون بحثًا
ال
ّ
ً
ًّ
مفهومية الطابع ،تنتج املعرفة عرب النقد كام عرب التمييز والتفريق
فكرية
والثورات ،بل هي مقالة ّ
ّ
ريا
ومفهوميا
يف املصطلحات ،لغو ًيا
وتارخييا« :املثقّف»« ،اإلنتلجنيس»« ،املثقّف العضوي» ،وأخ ً
ً
ًّ
يتم الرتكيز عىل ثقافته العا ّمة التي تتجاوز االختصاص وتفاعله املبارش مع
«املثقّف العمومي» الذي ّ
املجال العمومي وقضايا املجتمع والدولة.

أن رحلة التمييز والتفريق ال تتو ّقف هنا ،بل تتواصل لرتسم احلدود بني املثقّف والعامل
بيد ّ
أساسا ،واألكاديمي املنهمك يف اختصاصه وحده،
يف جمال معريف يستثمر فيه نشاطه الذهني
ً
لاً
والفاعل االجتامعي الذي ُي ْعنى بشؤون عديدة من دون فقه جمال واحد يف العمق ،وصو إىل
وبقية أفراد املجتمع.
التمييز بني املثقّف ّ

تعده الع ّلة وراء اكتساب
تتوصل املقالة ،عرب رضوب التمييز ونقد بعض الرؤى ،إىل ما ّ
هكذاّ ،
معرفية ّ
التوصل إىل
متكن من
صفة املثقّف ،وهي القدرة عىل اتخّ اذ املواقف استنا ًدا إىل قاعدة
ّ
ّ
النظرية التي هي ،يف
النظرية ،وإىل
معيارية .وبذلك تُعاد األمهّية إىل األدوات
قيمية أو
ّ
ّ
ّ
أحكام ّ
معناها اهليغيل وبحكم تعريفها ،نفي الواقع وإشارة إىل إمكاناته الكامنة.

العيانية إىل افتقاد املقالة يف
ويجُ ىل الربط بني املثقّف والثورة ،مزيدً ا من اجلالء عرب اإلشارة
ّ
نقدية ليس من النظام فحسب
الثورات
العربية كلاً من املثقّف الثوري ،الذي حيافظ عىل مسافة ّ
ّ
بل من الثورة ً
أيضا ،واملثقّف املحافظ القادر عىل أن يرشح رضورة احلفاظ عىل النظام وإمكانات
التمعن يف رضوب
التغيري القائمة فيه واحلكمة التي تنطوي عليها الدولة وتقاليدها .وذلك قبل
ّ
تفجر الثورة بل
املثقّفني بحسب مواقفهم من الثورة ،ويف مهمة املثقّف الثوري التي ال تنتهي مع ّ
وأهم ،بالغ ًة ذروهتا يف صوغ البدائل من الوضع القائم بعد الثورة.
تصبح أعقد
ّ

* مفكر عريب ،املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،رئيس حترير تبي.
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 .1مالحظة تاريخية
ال يرجع الباحثون عمو ًما إىل دور الفقهاء والعلامء يف عصور اخلالفة والسلطنات واإلمارات
التي ُس ّميت دولاً
فغالبا ما
حتوالت دور املثقّف والسلطة يف تراثنا.
إسالمية عىل أنواعها ،لرصد ّ
ً
ّ
ُ
حيضه عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
بحث
سلوك العلامء واألئمة والفقهاء جتاه السلطان ،بني من ُّ
ُي َ
الدينية وتارخيها حتى عرصنا .ويعالج بعض الباحثني هذا
املؤسسة
منكره يف سياق فهم دور
يربر له
ّ
ومن ّ
َ
ّ
يسمى «اإلسالم السيايس» ،أو حتى يف التأصيل لتاريخ االحتجاج يف اإلسالم.
األمر يف سياق تأصيل ما ّ
واحلقيقة أنَّ يف هذا األمر اختزالاً ألنَّ جز ًءا من دور ما ُس ّمي يف حينه «العلامء» و«أهل العلم» ،وإن كان
املقصود متييز املختصني بالفقه والعلوم الرشعية ،هو الدور العمومي املرتبط بنقد املجتمع والسلطان
دور اضطلع به عدد
خلف مقولة «قولة ّ
حق عند سلطان جائر» ،واملرتبط بام نسميه اليوم دور املثقّف؛ وهو ٌ
ّ
اضطلعوا به من بني الك ّتاب والشعراء
قليل من العلامء والفقهاء ،ولكنهم مع ذلك كانوا أكثر عد ًدا ممن
يف التاريخ اإلسالمي .ففي ذلك السياق ،مل يتمتع الشعراء والعاملون يف فروع اللغة والبالغة والرتاجم
الرشعية أو الضمريية لنقد األوضاع القائمة .وراوحت عالقة الشعراء منهم
والسيرّ عىل أنواعهم بالسلطة
َّ
تبعا للمصلحة ،أو العنفوان الشخيص والعشائري ،أو العصبية
بشكل خاص بالسلطة بني املدح واهلجاء ً
ِ
ٍ
ٍ
أخالقية .هؤالء
معنوية أو
أديبا صاحب سلطة
بصفة كون الواحد من هؤالء
املذهبية ،ال
ّ
شاعرا أو ً
ً
ّ
من يصعب تسميتهم اليوم «العلامنيني» (( )laityأي من ليسوا من رجال دين) نتيج ًة حلمولة املصطلح
ين» حني تُلصق بشخص يف الثقافة املسيحية،
األيديولوجية .ولكن كان هذا هو املعنى األصيل لصفة «العلام ّ
أي َمن ليس رجل دين.
فقيها
هنالك استثناءات كربى بالطبع ،كحالة ابن املقفع وأيب العالء املعري وابن رشد
(وغالبا ما ُيغ َفل أنه كان ً
ً
وقاضيا) وأيب حيان التوحيدي وعبد القاهر اجلرجاين صاحب دالئل اإلعجاز الذي نقد الوصولية واالنتهازية
ً
(((
وانحطاط القيم  ،وما قام به هؤالء من دور يف عرصهم .وكنت سأضيف ابن حزم وابن تيمية ،لكوهنام جتاوزا،
مها ً
أيضا ،جمال «اختصاصهام» الرشعي (علماً أن «االختصاص» مفردة من سياقنا احلارض ونستخدمها هنا جمازً ا)
لإلحاطة بعلوم عرصمها بام فيها «الدنيوية» .فقد كانا معارفيني ،أي متعددي املعارف يبحثان يف الفقه واملنطق
والبالغة والتاريخ وأسئلة الوجود .ومل يكن الديني يف كينونته منفصلاً لدهيام عن الدنيوي ،بل اختذا مواقف من
الشؤون العامة يف بالدمها.
يميز كاتب السلطان من الفقيه كأصل تراثي للتمييز بني املثقف العلامين والكهنوت .وال أتّفق
ثمة تقليد بحثي ّ
مع هذا التقليد ،وال مع هذا التقسيم الذي يفرض مفاهيم احلارض عىل املايض ،وال يأخذ يف االعتبار فقهاء
وقضاة أمثال ابن حزم وابن تيمية وابن رشد ممن متتعوا بثقافة تتجاوز العلوم الرشعية.
الدينية،
املؤسسة
األمر ّ
برمته حيتاج إىل مراجعة ،فمن اخلطأ اختزال تاريخ العلامء والفقهاء يف اإلسالم يف تاريخ ّ
ّ
اإلسالمية الذي مل يكن أقل من دور ك ّتاب السالطني من ناحية
فهو إىل حدٍّ بعيد تاريخ دور املثقّفني يف احلضارة
ّ
بالعربية غري مشتق
دورهم الثقايف حتديدً ا .هذا صحيح ،حتى لو وافقنا ،وأنا أوافق فعلاً  ،عىل أنَّ لفظ املثقّف
ّ
 1هذا زمان ليس فيه سوى النذالة /مل يرق فيه صاعد إال وس ّلمه الرذالة.

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن
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من تلك املرحلة((( ،بل هو مرتجم يف عرصنا .ولكن املصطلح املرتجم ال يصبح مفهو ًما ّ
إال إذا أخذ يف االعتبار
يميز الظواهر التي يفرسها من تلك الشبيهة أو القريبة من تلك
الظواهر املحيطة به والتي ال رّ
يفسها ،وإذا مل ّ
التي يفرسها.
املصطـلح مرتجم من القـرن التاسع عرش األورويب ،وبالتحديد من مصطلحات مثل  intellectualوscholar

و .literatiواألبرز من بينها ،واألقرب إىل مفهوم هذه املقالة عن املثقّف يف أيامنا ،هو  intellectualالقادم من
ٍ
صفة ُأطلقت عىل العاملني يف جمال الفكر واألدب حتديدً ا ،والذين اختذوا مواقف من الشأن العام يف فرنسا يف
القرن التاسع عرش بصفة كوهنم مثقفني .وقد استخدمها ال ّنقاد الحقًا بكثافة يف وصف دور إميل زوال ومن
الضابط
معه من املثقّفني يف سياق توقيعهم عريضة سياسية انتقدوا فيها العداء
للسامية الذي رافق حماكمة ّ
ّ
اليهودي الفرنيس درايفوس ( ،)1899-1894وفربكـة األد ّلة يف حماكمته .لقد اجتمع هنا رجال فكر وأدب
عىل اختاذ موقف مشرتك من قضية سياسية راهنة شـغلت املجتمع الفرنيس يف حينه .وهذا املصطلح يوازيه
مصطلح «إنتلجنتسيا» بالروسية كام صاغه مثقفو احلركة الشعبية الروسية ،والذي ال يرتبط باملؤهل أو
الدبلوم العلمي أو االختصاص بل برفض الواقع السائد وتغيريه من منظور ا ُملذ ّلني ا ُملهانني أي «الشعب».
واملشرتك بني املصطلحني الفرنيس والرويس هو رفض املثقفني الواقع القائم ،وأداء الوظيفة النقدية ،ورفض
أن يكون املثقف كلب حراسة للوضع القائم ،وهو ما واصله أمثال جان بول سارتر يف القرن العرشين .وقد
نتج من ذلك ،التمييز بني املثقف واخلبري ،أو املثقف التقني املنغلق يف حدود اختصاصه وال يكرتث بالشأن
يدس أنفه بقضاياها ومشكالهتا ويع ّلق عليها يف
العام .ولغرض التشبيه ،نذكّ ر بصورة طبيب القرية الذي ّ
ضوء قيمه ،وهيتم بحياة مرضاه خارج العيادة؛ بينام حال اخلبري أو املثقف التقني هي حال الطبيب املختص
الذي يعالج الناس يف إطار ختصصه فقط.
لقد أصبح مصطلح «إنتجلنسيا» ُيستخدم يف وصف فئة املتعلمني واخلرباء العاملني يف جمال «التفكري» كمهنة،
مدرسني أكانوا أم صحافيني أم خرباء أم مهندسني أم علامء من العاملني يف جماالت املعرفة والعلم ،من دون
ّ
ّ
أدبيا) الذين يرون أنَّ من
إنتاجا
أن يكونوا من «املفكرين» املبدعني (أي الذين يقدمون ً
إبداعيا ،فكر ًيا أكان أم ً
ً
أيضاّ ،
 2مع أن لفظ ثقف موجود يف قواميس اللغة ليس بمعنى أمسك أو قبض فحسب ،بل يف املجال الداليل ملعناه املعارص ً
إال أنه مل
ِ
يؤد اىل استخدام مفردة مثقَّف يف العصور اإلسالمية املاضيةَ « .ث ِق َ
ف اليش َء َثقْف ًا وثِقاف ًا و ُثقُ وف ًة َح َذ َقه .وقوله «رجل ثقف» كضخم كام يف
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ِ
َ
َ
ْف ل ٌ
ْف .وقال أبو زياد رجل َثق ٌ
ْف لق ٌ
الصحاح ،وضبط يف القاموس بالكرس كحرب .و َثق ٌف و َثقُ ٌف حاذ ٌق َفهم .وأتبعوه فقالوا َثق ٌ
قف را ٍم
يف َل ِقيف بينِّ ُ الث ِ
ْف َلق ٌ
َّقافة وال َّلقافة (ابن السكيت) .رجل َثق ٌ
ْف و َث ِق ٌف َل ِق ٌف و َث ِق ٌ
ْف َلق ٌ
را ٍو (اللحياين) .ورجل َثق ٌ
ْف إذا كان ضابِط ًا ملا
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
للهّ
َ
يحَ ْ ِويه قائ ًام به ،ويقال َث ِق َ
ف اليش َء وهو سرُ ُ
ْت اليش َء َحذ ْق ُته و َثق ْف ُته إذا ظف ْر َت به .قال ا تعاىل :فإ َّما َت ْث َق َف َّنهم يف
عة التعلم (ابن دريد)َ .ثقف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
فة .و َثق َ
احلرب .و َثقُ َ
الرجل َثقاف ًة أي صار حاذق ًا خفيف ًا مثل َض ُخم فهو َض ْخ ٌم ،ومنه املثا َق ُ
ف أيض ًا َثقَف ًا مثل تَع َب ت ََعب ًا أي صار حاذق ًا
ف
س ،ففي حديث اهلِج ِ
رة وهو غالم َل ِق ٌن َث ِق ٌف َأي ذو ِف ْط ٍ
س و َندُ ٍ
وح ُذ ٍر ون َِد ٍ
نة و َذكاء».
َف ِطن ًا فهو َث ِق ٌف .و َثقُ ٌف مثل َح ِذ ٍر َ
ْ
تاج إليه ...وثقف ا َ
خل ُّل
ال نجد هنا مفردة مثقّف ،يف وصف شخص ،بل َث ِقف ،ويفرسها ابن منظور كام ييل« :واملراد َأنه ثابت املعرفة بام يحُ ُ
ض ِج ًّدا مثل َب َص ٍل ِحر ِ
ِّيف بالتشديدَ ،
َثقاف ًة و َث ِق َ
يف وثِق ٌ
ف فهو َث ِق ٌ
واألخرية عىل النسب َح َذ َق وحمَ ُ َ
يف .»...وهنالك معنى آخر للفعل
ِّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
«فإما َت ْثق َُفوين فا ْق ُتلوين فإن أ ْثقَف َف َس ْو َف ت ََر ْونَ بايل .و َثقفْنا فالن ًا يف موضع كذا أي أ َخ ْذناه ومصدره
بمعنى أمسك بـ ،أو قبض عىلّ :
ياف ا ُمل ِ
وكأنَّ لمَ ْع بر ِ
وقها يف ا َ
ال ِّثق ُ
حيث َث ِق ْف ُتموهم ،والثَّقاف والث ُ
جل ِّو َأ ْس ُ
ثاق ْ
ف.
ْف .ويف التنزيل العزيز وا ْق ُتلوهم ُ
ِّقافة العمل بالسيف .قيل َ َ ُُ
ويف احلديث إذا َم َل َك اثْنا َعشرَ َ من بني عمرو ابن كعب (قوله ( كان الثقف) ضبط يف األصل بفتح القاف ويف النهاية بكرسها ) والث ُ
ِّقاف
إىل َأن تقوم الساعة يعني ِ
صام وا ِ
جلال َد».
اخل َ
هذه املعاين األخرية ال هتمنا .املهم أن فعل ثقف يتضمن منذ ذلك احلني (يف لسان العرب ويف تاج العروس ً
أيضا) معنى العلم والفطنة
والذكاء .ونجد الصفة لإلنسان ثقف بمعنى احلذق .ولكننا ال نجد «املثقف» .وعلينا أن ننظر اىل معجم حميط املحيط لبطرس البستاين يف
العرص احلديث كي نجد معنى الكلمة املألوف يف عرصناُ :م َثقَّف :من ثقّف .رجل مثقف :متعلم ،من له معرفة باملعارف ،أي ذو ثقافة.
ً
مرتبطا باملعارف ،كام نجد املؤلف يضيف «النخبة املثقفة» ،وكلها
«النخبة املثقفة» نخبة من أهل الفكر والثقافة .ونحن نجد هنا لفظ مثقف
ِّ
ِّ
مربيها».
مصطلحات حديثة .كام نجد يف حميط املحيط مثقِّف بكرس القاف وتشديدها .واملثال عىل ذلك «مثقِّف األجيال :مهذهبا ،معلمهاّ ،
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تارخييا،
واجبهم اختاذ مواقف من املجتمع والدولة وغريها .هذا التمييز بني اخلرباء واملثقفني هو متييز راهنّ .أما
ًّ
فقد استخدم لفظا املثقف  intellectualو intelligentsiaيف وصف مثقفني معارضني نقديني .وظل هذا التداعي
(بني املثقف واملوقف النقدي) قائماً حتى عرصنا(((؛ فقد اس ُتخدم اللفظ األول يف فرنسا كام بي ّنا أعاله ،واستخدم
اشرتاكيا) يف
شعبيا
قوميا ،أو
متأثرا بالغرب ،أو
اللفظ الثاين يف وصف النشاط النقدي املعارض
ًّ
ً
ً
روسيا ً
(تنويريا ً
ًّ
وحتولت األلفاظ اىل مصطلحات باملعنى أعاله.
روسيا منذ ستينيات القرن التاسع عرشّ .

الفرنسية بأثر رجعي بال ّتسمية ذاهتا ،مع أنّ الرائج يف حينه تسميتهم بالفالسفة واملفكرين،
ُس ّمي مثقّفو الثّورة
ّ
أو رجال ا َ
الدور واملصطلح ،بل أكتفي بالقول إنّه بمدلوله الراهن
حل ْرف .ولست يف صدد استعراض تاريخ ّ
ٍ
عدة ،لكن أمهها يتصل بنشوء ٍ
واسعة تعمل يف جمال بيع عملها
اجتامعي ٍة
فئة
مر بتغريات ّ
مصطلح حديث َّ
ّ
الفكري ،أي فئة «اإلنتلجنسيا» العاملة يف اإلنتاج واإلدارة ،وقطاعات اخلدمات الدقيقة ،ونشوء فئة واسعة
جدا من خرجيي اجلامعات العاملني يف قطاعات اإلنتاج والبحث العلمي وإدارة الدولة وغريها ،بام فيها أعداد
ًّ
لاً
ّ
اخلرجيني املتعلمني من غري
اخلرجيني ،أي فئة ّ
واسعة منهم ال جتد عم هلا .ونشأت أيضا ظاهرة ما ُيدعى «عطالة ّ
ٍ
نقدي واحتجاجي مع املجتمع ،وكذلك مثقّفي
بشكل
العاملني يف الدولة ،أو العاطلني عن العمل واملتفاعلني
ٍّ
الطبقات واألحزاب .ونقصد بذلك املثقّفني األيديولوجيني املنحازين إىل طبقة أو فئة اجتامعيةّ ،
واملطلعني عىل
ّ
للتمكن من السجال والنقاش وإظهار العيوب املوجودة يف النظام القائم
الفكر والثقافة السائدين يف املجتمع،
وثقافته املهمينة ،الذين ك ّناهم غراميش يف دفاتر السجن بـ«املثقّف العضوي»((( .إنه املثقّف الذي ينحاز إىل طبقة
وإىل أيديولوجيا ّ
التحول عام هو كائن إىل ما
وينظر هلا يف إطار املفهوم الغراميش للهيمنة األيديولوجية يف سبيل
ّ
برمته عند غراميش.
جيب أن يكون .ويف هذا التحول يكمن مفهوم املثقف ّ
خال ًفا للقناعة احلزبية السائدة يف بعض األوساط ،فإنّ غراميش مل يقصد ذلك املثقف احلزيب الذي ال يفقه ّ
إال
أيديولوجيته وحياول أن يفهم كل يشء من خالهلا .فهذا النوع من املثقفني العاملني يف الـ«بروباغندا» احلزبية،
مبسطة (تشمل ّ
منظرين حزبيني وخطباء وك ّتاب) .لقد قصد غراميش بمصطلح املثقف
ظاهرة دعوية عقائدية ّ
العضوي ذلك املثقف (احلزيب أو غري احلزيب) القادر عىل تبيني أن الواقع االجتامعي القائم غري طبيعي ،ويمكن
َّ
للمضط َهدين .لقد أثار مصطلح غراميش هذا ضجة
تغيريه بالقدرة عىل حتليل ثقافته ونقدها ،وحتقيق اهليمنة الثقافية
يساريون نقديون ،والحقًا ما بعد حداثيني ،عىل الرغم من أنه ال
يف أوساط احلركة الشيوعية ،واحتفى به مثقفون
ّ
ُي َع ّد نظرية ،وال هو جتديد فكري ،إال بالنسبة إىل احلركة الشيوعية التي قادها مثقّفون مل تفرد أيديولوجيتهم مكانًا هلم
واضحا ،ومن هنا جاء االحتفاء بغراميش الذي
دورا ثور ًيا
ً
كفاعلني تارخييني .فالنظرية املاركسية مل تفرد للمثقفني ً
واسعا يف شأن دور املثقفني
حوارا
 3تعود املقتطفات التالية كلها إىل تعميامت من العقود األوىل بعد احلرب العاملية الثانية ،والتي شهدت
ً
ً
وانجذاهبم إىل اليسار واملاركسية والنظرية النقدية من مدرسة فرانكفورت ،وإىل حركات نقد االستعامر والعنرصية ،وال سيام بعد أهوال
احلرب الثانية ،وبداية احلرب الباردة ،وانطالق حركات التحرر الوطني .
كتب جوزيف شومبيرت «إن إحدى اللمسات التي متيز املثقفني من غريهم  ...هي السلوك النقدي» .انظرJoseph A. Schumpeter, :
.Capitalism, Socialism, and Democracy, 3rd ed. (New York: Harper, [1950]), p. 147

ويف كتابه الناقد الستحواذ املاركسية عىل املثقفني الفرنسيني بعد احلرب العاملية الثانية كتب ريمون آرون« :إن النزوع إىل انتقاد النظام

القائم هو املرض املهني للمثقفني» .انظرRaymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Translated by Terence Kilmartin, :
.Norton Library; N106 (New York: W. W. Norton, [1962]), p. 210

وكتب ريتشارد هوفشتاتر يف تعريفه املصطلح « :الفكرة احلديثة للمثقف كمنشئ لطبقة ،ولقوة اجتامعية منفصلة تتساوى مع االحتجاج
السيايس واألخالقي» .انظر.Richard Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life (New York: Knopf, 1963), p. 38 :

4 Antonio Gramsci, «The Intellectuals,» in: Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Edited and
Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 3-23.
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مل يكتشف دور املثقف ،بل قام ِبـ«رشع َن ِ
ته» يف األيديولوجيا املاركسية .لقد كانت فكرة غراميش توفيقًا بني واقع
احلركة الشيوعية وفكرها .ففي واقعها كان املثقفون يقودوهنا ،ويف فكرها ال ُيعرتف للمثقفني بدور خاص .كام
يمكن اعتبارها توفيقًا بني النظرية املاركسية التقليدية وواقع املجتمعات األوروبية من حيث إن الثورة االشرتاكية
اندلعت ضد كتاب رأس املال يف جمتمعات غري رأساملية ،فاهنار النظام القيرصي ،بينام تطورت يف املجتمعات
خطوطا دفاعية ِ
ً
بقوة ما أسامه غراميش
وطورت
الرأساملية املتطورة طبقة وسطى و«إنتجلنسيا» وتكنوقراطّ ،
املجتمع املدين القادر عىل احتواء املثقفني كأدواته األيديولوجية ،وهو ما دفعه إىل التمييز بني السيطرة واهليمنة.
واهليمنة التي تعني يف هناية املطاف اعرتاف املجتمع برشعية النظام بسبب خضوعه هليمنته الثقافية ،واستغناء النظام
بالتايل عن االستخدام املفرط للقمع لتثبيت حكمه ،ال يمكن أن تتم من دون مثقفني.

املتخصص صاحب الثقافة الواسعة ،الذي يكتب وينتج
أخريا املثقّف العمومي ( ،)Public Intellectualوهو
ّ
ً
تتوسط أحيانًا بني البحث العلمي ومجهور
وقد
عام.
بشكل
والدول
املجتمع
هتم
قضايا
عن
للعموم
مفهومة
بلغة
ّ
ّ
والقراء إذا توافر فضاء تواص ّ
يل عقالين .كام أن املثقف العمومي يساهم يف هذا الفضاء من منطلقه،
املستمعني
ّ
غالبا ما نستخدم
وال ختلو مسامهته من مواقف؛ فهو ليس جمرد حم ّلل أو خبري .ويف الثقافة العربية املعارصةً ،
كلمة «مثقّفني» يف وصف فئة «اإلنتلجنسيا» كلها .لكني سوف أستخدمها هنا بمعنى ضيق أكثر ،وال أقصد
استخدامها بمعنى «مبدعني» لتمييزها من اإلنتلجنسيا ككل ،وال بمعنى ّ
«مفكرين» ،ألن ثمة إرسا ًفا يف استخدام
ً
إعالميا يف إطالقها عىل املثقفني ،وأعتقد أن من املفرتض أن تقترص عىل من
واستسهاال
هذه املفردة األخرية،
ً
يسمى يف عرصنا
ينتجون ً
كونيا وأصيلاً فعلاً  .وسوف أستخدم لفظة «مثقف» بمعنى اصطالحي ملا ّ
إنتاجا فكر ًيا ً
دورا يف الشأن العام انطال ًقا من كونه مثق ًفا ،أي مستخد ًما معارفه
«املثقف العمومي» ،أي املثقف الذي يؤدي ً
الشاملة والعابرة للتخصصات .املثقف هنا هو مثقف عام ( ،)Generalأي لديه ثقافة عامة تتجاوز االختصاص،
وهو مثقف عمومي ( )Publicيف الوقت ذاته ،أي متفاعل مبارشة مع املجال العمومي وقضايا املجتمع والدولة.
وبالتايل ال تقترص صفة املثقف عىل الثوري أو املثقف النقدي ،بل تشمل ً
أيضا من يساهم يف مناقشة الشأن العام
بأدوات عقالنية ،ومن منطلق املواقف األخالقية .فمن يساهم بالتحليل العقالين وحده هو متخصص وخبري،
ومن يساهم باألحكام األخالقية ليس مثق ًفا بالرضورة .املثقف العمومي هو ذلك القادر عىل اجلمع بني الثقافة
الواسعة والفكر العقالين واختاذ املوقف.
نجد هذا املثقف يف الوطن العريب يف هناية القرن التاسع عرش ،ويف بداية القرن العرشين ،كام نجده يف أوساط
تتحول العلامنية ويتحول الدِّ ين إىل أيديولوجيات حزبية .فكيف نتعامل مع
واملتدينني قبل أن
العلامنيني
ّ
ّ
ّ
الكواكبي وخري الدين التونيس وبطرس البستاين وحممد كرد عيل وفرنسيس مراش وحممد عبده وفرح أنطون
وسالمة موسى وأمحد أمني وطه حسني وأمحد لطفي السيد وعباس حممود العقاد وساطع احلرصي ،وغريهم
كثريين ،إن مل يكن هؤالء مثقفني عموميني؟ وهل نستطيع مقاربتهم بمفهوم االختصاص أم بمفهوم معريف
يميز املثقف العمومي ،وقد يندرج قسم كبري منه يف جمال ما يمكن وصفه باألدب التنويري الذي
نقدي أشمل ّ
يمزج معارف واختصاصات متعددة؟
هؤالء هم «سلف» املثقف العمومي العريب .فهم مل يكونوا جمرد خرباء ،أو جمرد دعاة ،وال كانوا مثقفني عضويني
قادرا
باملعنى الطبقي األيديولوجي عند غراميش .ولكن مع تعمق التخصصات ،ما عاد املثقف العريب يف عرصنا ً
عىل ممارسة دور املثقف العمومي من دون معرفة يف ختصص واحد عىل األقل كمنطلق لثقافته العامة الواسعة.
كام أصبحت مهمتهم أكثر صعوبة ،خاص ًة مع انتشار التعليم من جهة ،ووسائل االتصال الفوري واملبارش من
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جهة أخرى ،ونشوء فئات من املواطنني لدهيم ثقافة كافية للتحدث والكتابة يف الشأن العام مع توافر أدوات
تروج الفكر العقالين و«الربوباغندا» السياسية ،أو التحريض ،واخلرافات والشعوذة يف الوقت ذاته .وهذا جيعل
ّ
ومتيزا.
مهمتهم صعبة وأكثر حتديدً ا ً

 .2إشكاليات
عدة ،منها متييز هذا املثقّف من العامل يف أحد جماالت املعرفة الذي يستثمر النشاط
تواجهنا هنا إشكاليات ّ
ومعرفية ،كام يف حالة املدرس،
علمية
ّ
الذهني يف العمل بشكل يفوق استخدامه يف املهن األخرى؛ إذ إن مؤهالته ّ
والباحث يف املخترب ،والكاتب يف الصحافة ،واملحاسب واملهندس ومدير الرشكة ،ومنهم املثقّف وغري املثقّف؛
ومنها أيضا متييز املثقّف من األكاديمي املنهمك يف اختصاصه وحده حتى لو كان باحثًا؛ ً
وأيضا متييز املثقّف من
ٍ
عديدة ،ويكتب عنها من دون أن يفقه جمالاً واحدً ا يف العمق،
اجتامعيا الذي يتحدث يف شؤون
ذلك الفاعل
ً
وغريها من التمييزات.

عرف إدوارد شيلز املثقّف تعري ًفا عا ًما يشمل بعض هذه التمييزات« :املثقفون هم يف أي جمتمع جمموعة من
ّ
ومرجعيات جمر ٍ
ٍ
دة متعلقة باإلنسان والطبيعة
عامة
ا
وعباراهتم
معامالهتم
يف
يوظفون
الذين
األشخاص
رموزً
ّ
والكون بكثافة أكثر من أفراد املجتمع اآلخرين»((( .والفرق بينهم وبني بقية أفراد املجتمع هو ،بموجب هذا
التصنيف ،فرق بالدرجة وليس بالكيفية؛ ويكمن التفاوت يف القدرة عىل توظيف املعارف يف قضايا عامة وجمردة
متعلقة باملجتمع واإلنسان والطبيعة ككل .هنا يظهر املثقفون كأهنم فالسفة احلياة العادية والشأن العام ،وهذا
تصعب فهم خصوصية دور املثقف الذي نقصد.
من نوع التعريفات العامة التي ّ

ٍ
التارخيية املختلفة
تارخيي ٍة بعينها ،بل نواجهها يف املراحل
مرحلة
أمهية ،ال تنطبق عىل
ّ
ّ
كام أنّ هنالك إشكالية أكثر ّ
نقديا جتاه النظام السائد ،أم يمكن أن يكون املثقّف مثق ًفا ،بمعنى صاحب
وهي :هل يكون املثقّف بالرضورة ًّ
إملام معريف ومواقف عمومية يف الوقت ذاته ،من دون أن يتخذ مواقف نقدية ،وهو ما سأسميه باملثقّف املحافظ؟
اإلشكالية التي سوف يتمحور كالمي اليوم حوهلا؛ ألنّني حقيق ًة ال أرغب يف إرهاق القارئ بالتمييزات
إهنا
ّ
الالزمة للمثقّف من األكاديمي البحت؛ أو املثقّف من غري املثقّف الذي يرص عىل الكتابة عىل الرغم من ذلك؛
أمهيتها ،وأكتفي بام ييل:
أو متييز الثّقافة من مهنة اإلعالم والصحافة املهمة بحد ذاهتا ،وغريها من التمييزات عىل ّ

ليس املثقّف هو األكاديمي أو الباحث يف ٍ
جمال بعينه ،ولكن هذا ال يعني أنّ الباحث ال يمكن أن يكون مث ّق ًفا،
التعمق يف أي موضوع .وأنا أرى إنَّ العكس هو الصحيح،
عموميا إىل درجة عدم
أو أنَّ املثقّف جيب أن يكون
ّ
ًّ
تطور
أي أن مثقّف عرصنا ما عاد يف إمكانه أن ينطلق من العام إىل اخلاص كالفالسفة يف عصور ماضية ،إذ بات ّ
ٍ
التخصصات
بعمق إىل القدرة عىل جتاوز
املعرفة يتطلب االنطالق من اخلاص إىل العام ،أي من معرفة موضو ٍع
ّ
ِ
ختصصه ،وعن نزعة
عقالني ًة راشدة نامجة عن األدوات
بعد ِة جماالت إحاط ًة
واإلحاطة ّ
العلمية التي اكتسبها يف ّ
ّ
ّ
نظرية وأخالقية تدفع إىل اختاذ مواقف عمومية وكأننا يف استعادة لفكرة أرسطو القائلة أنَّ من يعرف شي ًئا واحدً ا
فهو ال يعرف شي ًئا .ونحن نضيف إليها إن الذي يريد أن يعرف الكثري يف عرصنا ،ال بد أن يعرف بعمق شي ًئا
واحدً ا عىل األقل.

5 Edward Shils, «Intellectuals,» in: David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. in 8,
Reprint ed. (New York: Macmillan Co.; Free Press, 1972), vol. 7, p. 179.
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خمتص (وهذا ال ينتقص من دور األكاديمي املتخصص الذي ال يقوم
أكاديمي
ال يخُ تزل املثقّف يف عرصنا يف
ّ
ٍّ
علم من دونه ،وال تبنى مدنية حديثة) لكنه ً
العامة ،أي «من كل بستان
أيضا ليس جمرد جامعٍ للمعلومات
ّ
ناجم عن القدرة عىل اختاذ املواقف ،أي إن ما حتدثنا
زهرة» ،فهذا يف ّ
حد ذاته ال يكفي .إن اكتساب هذه الصفة ٌ
ُ
قيمية أو معيارية .ويقع
واملواقف هنا هي
معرفية يمكن عىل أساسها اختاذ مواقف،
عنه سابقًا هو قاعد ٌة
ٌ
أحكام ّ
ّ
وتصور عن
التقاطع هنا ،عند املثقّف الذي يستحق التسمية ،بني القدرة النظرية عىل التعميم وتشكيل فكرة عامة
ّ
نقدي بالرضورة ،فأنا موافق عىل ذلك ،من
املجتمع ككل ،وبني املوقف األخالقي .وإذا كان املقصود أنَّ املثقّف
ّ
ثوريا،
دون أن يشمل هذا احلكم حتديد معنى املوقف النقدي .وسوف أبينّ الحقًا أن املوقف النقدي قد يكون ًّ
ً
قيميا أو معيار ًيا.
وقد يكون
حمافظا ،لك ّنه يبقى ًّ

 .3عن المسافة
مؤخرا بني ٍ
عدد من الك ّتاب العرب وغري العرب .وأخلص النزعة األوىل بكال ٍم
ّ
ثمة نزعتان ال أتفق معهام انترشتا ّ ً
(((
إلدوارد سعيد« :املثقّف احلقيقي غريب أو خارجي [ ]outsiderيفرض عىل ذاته املنفى عىل هامش املجتمع» .
وأنا ال أفهم معنى كلمة «حقيقي» هنا .احلقيقي يف هذه احلالة تعني عكس الكاذب بحسب رأيي ،أو عكس
ذاتيا ،وإنام تعتمد عىل
املزيف .وأعتقد أن درجة احلقيقة والتزييف ال تعتمد عىل كون اإلنسان
ّ
منفيا ًّ
خارجيا أو ًّ
ًّ
قدرا من
هناك
إن
ثم
التزييف.
وكذلك
احلقيقة
تكمن
هنا
التعريفات،
هذه
التزامه
ومدى
لنفسه
ّف
ق
املث
تعريفات
ً
األكاديمية،
املؤسسة
سيام حني يصدر عن مثقّفني هم جزء أساس من ّ
االدعاء والزعم يف مثل هذا القول ،وال َّ
ّ
ومن احلياة يف ِّ
واسعا
واسعا ،بل
ظل فائض القيمة الفكري والثقايف الرأساميل الذي بات يمنح النقدَ هامشً ا
ً
ً
ٍ
راتب وأمن معييش وحتى امتيازات لقاء هذا النقد .ما عاد النقد يف املؤسسة
جدً ا ،بام يف ذلك إمكانية تلقّي
وتقديرا،
األكاديمية الغربية مكل ًفا ،بل أصبح جز ًءا من اخلطاب األكاديمي الذي يمنح املبدعني فيه احرتا ًما
ً
وحتى امتيازات(((« .اهلامش» هنا هو املتن ذاته ،والغريب هو صاحب االمتياز .أما إذا كان املقصود هو املنفى
معنويا ،فهذا قد يكون نا ًجتا من رفض الظلم يف جمتمعات قمعية ،أو رفض النفاق يف األكاديمية
الذايت املفروض
ًّ
مجا عن الغرور ،أو اصطناع التواضع ،وهو بحسب رأيي
الغربية ،ومنه النفاق املذكور أعاله؛ كام قد يكون نا ً
أسوأ أنواع الغرور؛ أو قد يعني الرتفّع عن الرصاعات وعدم اختاذ موقف بحجة ترفّع املثقف واغرتابه عن
التفصيالت احلياتية.

قرسا حتت وطأة املالحقة إلسكات صوته،
ّأما املنفى الذي يعانيه مثقف نُفي من بلده ،أو اضطر اىل مغادرته ً
والتهميش الناجم عن حرمانه من حرية التعبري واحلركة ،فهذه األمور أفهمها ،ولكنها مثل أي معاناة ،تقول
كثريا عنه ،بل عن طبيعة النظام الذي عاش يف ظله .فاالضطهاد
شي ًئا أو اثنني عن املثقف نفسه ،وال ترشح ً
والسجون واملنايف ليست يف حد ذاهتا كفاءات ،وال امتيازات كي تزكّ ي أحدً ا ملوقع املثقف .ولكن اإلنسان الذي

6 Jeremy Jennings and Anthony Kemp-Welch, eds., Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to the Rushdie
Affair (London; New York: Routledge, 1997), pp. 1-2, and Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993
Reith Lectures (New York: Pantheon Books, 1994), p. 11.

 7أدركت املؤسسات احلاكمة ّ
مبكرا رضورة استيعاب املثقفني والعناية هبم ،وليس ذلك ألن أي نظام ال يمكنه حتقيق اهليمنة
ومنظروها ً
الثقافية عىل املجتمع من دون التحالف مع املثقفني ،كام كان يرى مفكرو اليسار املنشقون ،بل ألن املؤسسة الليربالية ترى أنه من غري
املمكن قمع حرية املثقفني يف الرأي والتعبري من دون الوصول اىل وضع يقيد حرية الرأساملية ذاهتا .ومن هنا أكد ّ
منظرون ليرباليون مثل
معارضا .انظر.Schumpeter, p. 150 :
ً
جوزيف شومبيرت بصورة مبكرة رضورة محاية حرية رأي املثقف مهام كان
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لديه املؤهالت الثقافية وحيافظ عىل كفاءته الفكرية وقدراته التحليلية ومتاسكه األخالقي عىل الرغم من السجن
يستحق االحرتام.
واملنفى واالضطهاد ،هو مثقف
ّ

ُ
مفروضا
ً
نفيا
ليست
املسافة التي ينبغي أن يتخذها املثقّف من الواقع االجتامعي القائم تلك التي ُت َّت َخذ ً
قرسا أو ً
عامة وتتخذ مساف ًة من الواقع ،بام يف ذلك
ذاتيا أو
ظرية ذاهتا باعتبارها ّ
اجتامعيا ،وإنام هي نامجة عن األدوات ال ّن ّ
ًّ
ًّ
تتحول
نفيا للواقع ،ولكنها ال
ّ
الواقع االجتامعي .وهذا هو املعنى اهليغيل للنظرية باعتبارها ،بحكم تعريفهاً ،
إىل نقد له ّ
إال حني تتفاعل مع هذا الواقع ،بمعنى تفاعلها مع اجلانب العقيل يف الواقع ذاته ،من حيث إن تارخيه
نظريا) ألنه يشري إىل
هو تاريخ ُبناه العقالنية :كل ما هو واقعي عقالين؛ وكل ما هو عقالين واقعي (ونقدي ًّ
قيمية ،واجلرأة عىل عدم جت ّنبها
اإلمكانات الكامنة يف الواقع .كام أن املسافة تتع ّلق بمدى القدرة عىل اختاذ أحكا ٍم ّ
بغض النظر عن الثمن .هذه هي عنارص االغرتاب الثقايف ،وليس ادعاء املنفى أو زعم اهلامشية.
ّ

االجتامعية ،ولك ّنه حمافظ جدً ا يف مواقفه .وقد يكون املثقّف
ربام يكون املثقّف عىل هامش املجتمع يف إنتاج حياته
ّ
معتمدً ا يف معاشه عىل املؤسسة األكاديمية ،أو مؤسسة أخرى تقع يف صلب النظام االجتامعي القائم ،ولكنه
ٍ
نقدي منها .وثمن ذلك مرتفع يف األنظمة السلطوية غري الديمقراطية ،لكن مؤسسات
موقف
قادر عىل اختاذ
ٍّ
ٌ
األنظمة الديمقراطية ال ختلو من فرض االمتثال عىل املثقفني ،وحماولة تدجينهم وتكييفهم مع أولوياهتا ورؤاها
لكن أكثر ما يزعج املرء هنا هو النفاق القائم يف انتقائية املثقف للحاالت التي يضع فيها مسافة بينه
ومناهجهاّ .
غرورا وترف ًّعا عن اختاذ موقف.
إزعاجا هو أنَّ املسافة قد تكون
وبني العمل يف املجتمع؛ واألمر األكثر
ً
ً

ّأما النزعة الثانية ،فهي ت ََو ُّقع النقدية من األدباء والفنانني .هل تنطبق فكرة النقد بالرضورة عىل األدباء والفنانني؟
اجلواب هو ال .لقد نرش التقليد النيتشوي فكرة تقول إن األخالق ،بام فيها فكرة العدالة والتسامح واملساواة
تعبري عن عالقة القوى يف املجتمع وإرادة القوة ،وإن هذا ينطبق عىل النظرية االجتامعية والفلسفة؛ وإن
وغريهاٌ ،
اإلبداع اجلاميل وحده ،يف املوسيقى والفنون التصويرية واألدب ،يمكنه أن ّ
يشكل نقدً ا للواقع ،ألنه ينطلق من
طبيعة اإلنسان العميقة وينسجم مع الطبيعة .نحن ال نتفق مع هذا التقليد ،كام هو معلوم .وقد أثبتت التجربة
التارخيية أن التخيل عن املوقف األخالقي أدى إىل العدمية التي أدت بدورها إىل تزوير مفهوم القوة والتسليم
بتفسريها كمجرد البقاء لألصلح يف املجتمع ،وليس يف الطبيعة فحسب ،كام أدت إىل استخدام اجلامليات يف
استحداث مشاعر التقديس الالزمة يف التعبئة الشعبية ألنظمة سياسية شمولية.

إليكم فكرة بسيطة غري متع ّلقة بمضمون الفن واألدب ذاهتام ،بل بدور الفنان واألديب؛ فمثلام نحرتم إنتاج عامل ٍ
ً
مرتبطا باختاذ العامل مواقف يف الشأن العام،
يف جماله العلمي التخصيص وفائدته لإلنسانية من دون أن يكون هذا
ٍ
موقف ،أو يف محل
مجاليا يف جماله ،حتى إذا مل يتورط يف
فال بأس أن نحرتم فنانًا أو رسا ًما أو حتى ً
أديبا إذا أبدع ًّ
ٍ
أخالقي ٍة يف تعامله مع النظام السيايس االجتامعي .ولكن االحرتام املهني خيتلف عن تقديس النجومية،
قيمة
ّ
كام أنه ال يعني التسليم بأن الفن ذاته هو نقد ،أو بديل من األخالق .ومن دون أن أضيف كلمة واحدة ،أعرف
أن هنالك مشكل ًة يف هضم هذه اجلملة األخرية؛ فنحن نتوقّع من املشتغلني يف جماالت مثل األدب والفن أن
جيرتحوا مواقف يف الدفاع عن اإلنسان عىل األقل ،إن مل يكن عن الشعب أو املجتمع .وال شك يف أن هذا التوقّع
ساخرا من هذه السذاجة التي تكاد تكون سوقية.
يدفع أي نيتشوي إىل االبتسام
ً
يف كثري من احلاالت يكون موقف األديب والفنان من الشأن العام متم ّلقًا للسلطان ارتزا ًقا ،أو متم ّلقًا حلركة
ٍ
وأدب من العرص
والنجومية .ولكني أتابع ألقول :هل هي مصادفة أنّنا نستمتع بشع ٍر
بالشعبية
حبا
الشارع ً
ّ
ّ

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن

135

ِ
طمعا باملال ،أو يف هجاء آخر من دون
العبايس أو األموي عىل الرغم من أنّه نُظم يف مت ّلق حاكمٍ وتعداد مناقبه ً
سبب مقنع ،كام نستمتع بجاملية «بورترهيات» ُرسمت يف أوروبا يف عرص النهضة ألمراء وملوك وكرادلة .لكن،
يف هذا العرص يصعب عىل الشخص نفسه الذي يستمتع بشعر املتنبي يف املدح والذم ويف الفخر ورفعة احلرية
ٍ
حاليا أو صاحب قرار ،أو بقصيدة يف الفخر؟
البدوية ،أن يتمتع بشع ٍر ن ُِظ َم يف مدح
رئيس حاكم ًّ

التحرر من التداعيات التي تثريها
نعم ،لقد طرأ تغيرّ عىل فهمنا لوظيفة األدب والفن وتوقعاتنا منه ،وال يمكن
ّ
اإلنسانية يف ذهن اإلنسان املعارص .فهو ال يتوقع أن تكون
واالنسانيات أو العلوم
كلامت مثل اآلداب والفنون،
ّ
ّ
غالبا موق ًفا «ضمري ًيا»
جمرد مجاليات .نحن نتوقع ً
جمرد علومٍ ،مثلام ال يتوقع أن يكون اإلنتاج األديب والفني ّ
ّ
و«إنسانيا» من الناس العاملني يف جمال األدب والفن ،أو يف جماالت العلوم اإلنسانية ،وهو توقع يف غري مكانه،
ً
لك ّنه يقول شي ًئا «ع َّنا» وليس بالرضورة «عنهم».
قرا َءه بأفكاره عن املثقف ،حني أرص عىل أن عىل عاتق األخري تقع مهمة طرح األسئلة ،ال
ربام فاجأ فوكو ّ
حوهلا بعضهم اىل فلسفة) .فهو جيعل
األجوبة (التي حمُ ِّ لت أكثر مما حتتمل ،فهي الالفلسفة بحكم تعريفها والتي ّ
طرح األسئلة مهمة املثقف .وهو يأخذ منه احلق يف طرح النقد بشكل متعلق بام جيب أن يكونّ ،
حمذ ًرا من عدم
االكتفاء بالبحث عن كيفية نشوء واقع اجتامعي معينّ  ،لغ ًة وتار ًخيا .وكيف يعمل نظام ما ،وأي وظيفة يؤدي هذا
النظام يف اهليمنة السياسية القائمة؟ «ليست وظيفة املثقف أن خيرب الناس ما عليهم أن يفعلوا ،فبأي حق يفعل
يصحح إرادة اآلخرين السياسية؛ فعرب التحليل الذي جيريه يف جماله جيب أن جيعل
ذلك؟ ...وظيفته ليست أن
ّ
واقع مفروغ منه موضع مساءلة ،وأن يزعج ما اعتاد عليه الناس ،وكيفية ّ
تفكريهم باألشياء ،وأن
ما ُيطرح كأنه ٌ
َ
يبدد ما هو مألوف ،وأن يعيد أشْ َكلة (من إشكال ،وتعني حتويلها إىل إشكال -املؤ ّلف) القواعد واملؤسسات.
ويف هذا يتحمل مهمة عينية كمثقفّ .أما تشكيل اإلرادة السياسية ،فلديه دور يؤديه فيها كمواطن((( .ال يشء
يميز املثقف يف الدور السيايس الذي يؤديه؛ فهو يقوم هبذا الدور ،إذا قام به ،كمواطن .وقد أثبت فوكو ذلك
ّ
شخصيا؛ فمن يقرأ مقاالته شبه الصحافية التي كتبها يف صحيفة كوريرا ديال سريا يف الفرتة 1979-1978
ً
عن الثورة اإليرانية جيد مقاالت سياسية عادية تفتقر برأيي إىل العمق ،وقد كتبها بصفته مواط ًنا كام يبدو .وما
من سبب لرتوجيها ّ
إال طقوس عبادة النجوم يف جمال العلوم اإلنسانية ،وصدمة املثقفني العلامنيني الفرنسيني من
ومرة أخرى لن أفصل يف هذا املوضوع،
موقف فوكو املتفهم لدور الدِّ ين السيايس التحرري يف بعض احلاالتّ .
ولكن ما أريد هنا قوله يتلخص يف ما ييل:

إبداع عامل ٍ أو غريه مع
ومجاليتها ،مثلام يمكن أن نحرتم
تقني ِة إبداعه
َ
يمكننا أن نحرتم ُم ً
أدبيا أو ًّ
بدعا ًّ
ّ
فنيا عىل ّ
جمرد
أخذ فرقينْ أساسني يف االعتبار :الفرق األول ،أنّنا قد نعترب
اجلاملية يف حدِّ ذاهتا صور ًة ّ
ّ
مثالي ًة ،ويعترب ّ
ٍ
عدمية ،بمعنى اعتبار القيمة
يتحول إىل
إنتاجها نقدً ا للواقع؛ والفرق الثاين ،يمكن أن نحرتم هذا األمر إذا مل
ّ
ّ
هي الالقيمة ،واعتبار احلل هو انعدام القيم واملواقف ،واعتبار السياسة الوحيدة املمكنة هي نقد السياسة.
ٍ
امتثالية
للدقة غري
عادية ،أو ّ
غالبا ما كتبوا بلغة تبدو غ َ
ري ّ
وقد أوقع التقليد النيتشوي عد ًدا من املثقّفني الذين ً
ّ
 ،non-conformistولكنها ال تتضمن نقدً ا أو مواقف أخالقية يف الوقت ذاته .وقد تقود يف النهاية إىل االمتثال
الرصاع ليس بني خ ٍ
ملا هو قائم عىل علله ،بحجة أنّ البدائل أسوأ ،أو ألنّ
وح َسن أو بني عدل
َ
ري ورش ،أو قبيح َ
8 Michel Foucault, «The Concern for Truth,» in: Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other
Writings, 1977-1984, Translated by Alan Sheridan and Others; Edited with an Introduction by Lawrence D. Kritzman
(New York: Routledge, 1988), p. 265.
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ٍ
وظلم ،وإنام هو بني «متث ٍ
رسديات خمتلفة» وليس بني
خمتلفة للقوة» ،أو «ألن الرصاع يدور يف احلقيقة بني
ّالت
ّ
ظامل ومظلوم ،أو بني «ثقافات متصارعة» ،وليس بني حمتل وواقع حتت االحتالل .هكذا كان بعض اجتاهات
وغالبا ما ّبررت بذلك سياسات
ضالعا يف إحالل الرسديات حمل عالقات الواقع،
األفكار ما بعد احلداثية
ً
ً
حمافظة وغري نقدية يف النهاية.

 .4المثقف والثورة
بالتحرك الشعبي من خارج الدستور .وبداي ًة،
الثورة هنا هي الثورة السياسية التي هتدف إىل تغيري نظام احلكم
ّ
وبام أن األمر يتع ّل ُق بالفرق بني الثّورة واإلصالح التدرجيي ألي نظام حاكم ،فسوف نحتاج إىل متييزات أخرى
للمثقفني .فاملثقّف العمومي الذي ُ
عام ٍة لنظام أفضل ،هو املثقّف الذي يميل فكره إىل
يميل إىل وضعِ أفكا ٍر ّ
شخصيا إىل الثّورة ،وإنّام أقول إنَّ فكره قابل لالستخدام
الثّورة أكثر مما يميل إىل اإلصالح .وال أقول إنّه يميل
ًّ
تصو ًرا شاملاً
مغايرا للواقع .لقد
يف تربير الثّورة ،أكثر مما هو قابل لالستخدام يف تربير اإلصالح ألنّه يطرح ّ
ً
قوة الفالسفة الفرنسيني يف القرن الثامن عرش ،ولك ّنه كان ً
رئيسا للنقد
أيضا
ً
كان هذا األمر مصدر ّ
مصدرا ًّ
وجهه إليهم يف مرحلة الحقة املثقّفون املحافظون من أمثال ألكسيس دي توكفيل يف فرنسا وإدموند بريك
الذي ّ
يف بريطانيا.

نشري هنا إىل دور املثقّفني الذين شاركوا يف الثورة الفرنسية ذاهتا ،وترشّ بوا هذه األفكار التي سبقت الثورة،
ٍ
راديكالية تتضمن حلولاً شامل ًة تنذر احلداثة ك ّلها
اجتاهات
وميلهم عمو ًما إىل مصادرة الثّورة وأخذها نحو
ّ
ٍ
تطور بني املثقّفني الفرنسيني مثقفون إصالحيون قادوا
بام أسميناه الحقًا اهلندسة
االجتامعية .ويف ّ
أي حالّ ،
ّ
الديمقراطية .لكنني سأستخدم َ
مثال النقاش الذي دار يف
اجلمهوري َة بالتدريج وعرب آالم خماض طويلة نحو
ّ
الفرنسية ،والذي ال يمكننا بعده أن نعترب املثقّف هو املثقّف الثوري أو النقدي فحسب.
حينه يف تقويم الثّورة
ّ
التمسك
نوع يربر
قيم حمافظة ،وهي عىل نوعنيٌ :
قيمية ،مع أهنا ٌ
ّ
فقد نشأ مثقّف مسؤول ينتقد الثّورة من منطلقات ّ
بالنظام القائم ويعتربه يف مجيع احلاالت أفضل من خماطر الفوىض التي تتضمنها الثّورات .وقد يشبهه يف بعض
الوجوه املوقف الفقهي الكالسيكي يف التاريخ اإلسالمي يف سياق آخر متا ًما« ،سلطان غشوم خري من فتنة
ٌ
حمافظ ً
احلرية قيمة ،ولك ّنه يعتربها رشًّ ا ،بل
أيضا يعترب
ونوع آخر
تدوم» ،الذي يربر ذاته بمصادر رشعية دينيةٌ .
ّ
ً
رشا أعظم إذا جاءت من دون حكمة ومن دون فضيلة ( .)Virtueومصدر الفضيلة واحلكمة يف حالة املجتمع
(((
والدولة .هذا هو املوقف النقدي املحافظ .
هو تراكم اخلربة
التارخيية والتقاليد ّ
ّ

ال َّ
امللمني بأوضاع بالدمها ،كام يف حالة إدموند بريك وألكسيس دي توكفيل ،ال
شك يف أن املؤرخ واملثقّف ّ
يسمى مث ّق ًفا فقط ،بل حتى ّ
نقدي ،إذ يمكنه
مفك ًرا .وهو مفكر حمافظ ،ولكنه ليربايل
ٌ
يستحق الواحد منهام أن ّ
أن يدافع عن حقوق املواطن وحرياته ،ولكنه يعارض الثّورة ،ويعترب أنّ النظام جيب أن ُينتقد وأن يصلح ذاته
الدولة .ويمكن القول إنّ فيلسو ًفا مثل هيغل الذي
يف إطار تراكم التقاليد واخلربات املتجسدة عمو ًما يف حكمة ّ
الفرنسية يف بدايات إنتاجه ،عاد وتب ّنى مثل هذا املوقف ،ليس كمبدأ كام يف حالة بريك ،بل
سحرته أفكار الثّورة
ّ
 9جعلت بنغوين عنوان جمموعة رسائل بريك عن الثورة الفرنسية رشور الثورة مع عنوان فرعي هو :ما هي احلرية من دون حكمة أو

فضيلة؟ إهنا أعظم انواع الرشور .انظرEdmund Burke, The Evils of Revolution, Penguin Great Ideas; 45 (London: Penguin, :
.)2008
وهي خمتارات من كتاب  Reflections on the Revolution in Franceمن سنة .1790
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كخالصة ملسا ٍر تارخيي؛ فهو مل هياجم الفالسفة الفرنسيني كام فعل إدموند بريك وتوكفيل ،بل رأى فيهم مرحل ًة
ِ
العقل ونضجه.
مهمة وثورة رضورية يف مسري َة

تارخييا بني ّ
ودرسا يف جامعة برلني نفسها؛ أحدمها
متييزا
هنا يمكننا أن نضع ً
مفك ْ
رين عاشا يف اجلامعة ذاهتاّ ،
ً
سلبيا باملطلق،
الفيلسوف آرثر شوبنهاور ،واآلخر هيغل ذاته .كان موقف شوبنهاور من الثورة الفرنسية
ً
تشاؤميا يف مجيع ما يتعلق بطبيعة البرش ،ومن حيث
وكذلك كان موقفه من تأثريها يف املثقفني األملان .ففكره كان
ً
إنه ال يمكن أن ينشأ نظام أفضل ،وإن مجيع األنظمة السياسية والفكرية هي تعبريات عن إرادة القوة .ولكن
حكم العامة قد يكون األسوأّ .أما هيغل ،فاعترب الثورة الفرنسية خطوة كربى يف حتقيق احلرية بمعناها السالب أو
جتسدها يف الدولة .والدولة
املجرد ،واعترب أن الدولة هي جتسيد احلرية ،وامتحان الثورة يف سبيل احلرية يكون يف ّ
املستنرية من نمط بروسيا عرصه أمكنها حتقيق ذلك من دون ثورة.

عدمية نيتشه.
كان شوبنهاور مث ّق ًفا متشائماً أدت أفكاره عن إرادة القوة (بدلاً من العقل) كأساس للوجود إىل
ّ
ثوري ًة،
بد أن يقف إىل جانب الثّورة أو ذلك الذي ّ
وال حيق لنا القول إنّ املثقّف هو ذلك الذي ال ّ
يتخذ نقده صيغً ا ّ
االجتامعية فوق قيمٍ مثل النظام والتقاليد وإرث
احلرية والعدالة
مع أنّ فئة املثقّفني عمو ًما متيل إىل رفع قيمٍ مثل
ّ
ّ
اآلباء واألجداد.
كام يمكن بسهولة تفصيل تصنيف ِلـ«املثقف اإلصالحي» الذي حياول أن يؤ ّثر يف اجتاه تقديم التغيري عرب
عربيا حتت
تسويات مدروسة ،ويساوم يف سبيل تغيري النظام من داخله ،وليس عرب كرسه بالثورة يف ما شاع ً
صيغة «جتسري العالقة بني املثقف والسلطة» .وينجح هذا املثقف اإلصالحي يف حالة أنظمة تستنتج رضورة
اإلصالح ،والتكيف مع حركة التاريخ من أجل البقاء من دون حجز التطور .لكن املثقف اإلصالحي يصل
اىل طريق مسدود يف نظام االستبداد املطلق ،فيضطر إىل أن خيتار ما بني املوقف املحافظ والثوري ...فتعود هذه
وحيوهلا إىل قيمة هر ًبا من اخليارين الصعبني أعاله.
الثنائية لتفرض ذاهتا .وقد خيتار بعضهم العدمية ّ

ينظر حلالة الثّورة ،وبام أنّه ّ
العربية فهو االثنان :املثقّف الثوري الذي ّ
ينظر هلا
ّأما ما أفتقده يف حالة الثّورات
ّ
فإنّه إذا ما وقعت ينضم إليها (معنو ًيا عىل األقل إذا مل تتوافر لديه القدرة عىل االنخراط فيها بشكل مبارش).
وهو يفعل ذلك من منطلقات ثالثة :األول حتلييل نظري إذا استنتج أن حتليل واقع النظام السيايس ال يسمح
بالتغيري التدرجيي اإلصالحي من دون ثورة .فاملثقف النقدي ليس هاوي ثورات ،وهو يدرك املخاطر الكامنة
فيها ،وهدف نقده ليس الثورة ،بل التغيري نحو نظام أفضل ،بمعنى أكثر عدالة؛ والثاين ،ألنّ الثورة عىل نظام
قادرا عىل التأثري يف الثورة ذاهتا .وحني ينضم املثقف إىل
االستبداد هي فضيلة َّ
ضد الظلمِ ؛ والثالث ،كي يكون ً
ويصح هذا بالطبع عىل املثقف الذي ال ّ
تشكل الثورة يف ذاهتا قيم ًة بالنسبة إليه.
الثورة يتخذ منها مسافة نقدية.
ّ
وأنا ال أشك يف محاسة املثقف الذي يعترب الثورة ذاهتا قيمة ،ولكني أشك يف مستوى ثقافته ،وحتى يف مواقفه
يقدس الثورة بام هي فعل هدم ،قد يؤدي إىل الفوىض وإىل ارتكاب اجلرائم.
األخالقية .فاملوقف الذي ّ

نقدية ،ليس من ال ّنظام فحسب ،بل من الثورة ً
أيضا .فهو يملك اجلرأة الكافية،
املثقف الثوري حيافظ عىل مسافة ّ
ٌ
ليس ملواجهة ال ّنظام فقط ،وإنام لنقد اجلمهور ً
مهمة أصعب
أيضا ،مع أنّ ممارسة النقد الثاين يف ظرف ثوري
يتحول املثقف الثوري إىل «خبري» يف خدمة الثورة ،أو إىل ناشط بني املثقفني،
معنو ًيا من نقد النظام احلاكم .وقد ّ
يتميز من العمل التخصيص الذي
أو «إعالمي» يف خدمتها .وصحيح أن هذا العمل املدفوع بدوافع أخالقية ّ
أداتيا .وال بد أن يرتفع املثقف حتى عن دوره
يقوم به يف احلياة اليومية ،ولكنه ،مع ذلك،
جانبا ّ
ّ
صيا ً
ختص ً
يتضمن ً
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قادرا يف اللحظة املالئمة عىل أن يقوم بدوره كمثقف .املثقف يف خدمة
(وليس أن يرتفع عن ممارسته) كي يكون ً
الثورة يقوم بعمل نبيل ،فهو «خبري» ّ
يوظف خربته يف خدمة ما يؤمن به .ولكن للقيام بدور املثقف جيب أن يكون
قادرا عىل اختاذ مسافة من الثورة
قادرا عىل االرتفاع بنفسه عن هذا الدور النبيل ،وأقصد أن يكون ً
املثقف نفسه ً
لاّ
نقديا من منظور عام ،ومن منظور عمومي يف الوقت ذاته .وبكلامت أخرى أ ينسى ما يؤمن به من
لتقويمها ًّ
قيم يف خضم العمل والنقاش يف شأن األدوات املالئمة لتحقيق ما يؤمن به .فال جيوز ً
مثال أن تقترص املهمة عىل
قول «ما خيدم الثورة» واالمتناع عن قول «ما ال خيدمها» ،إذا غابت أهدافها ،أو بدأ املثقف يرى من زاوية نظره
القيمية أن الثورة تبتعد عن األهداف واملنطلقات التي دفعته إىل تأييدها.
َ
املحافظ الذي
الثوري ،كذلك أفتقدُ  ،يف خضم السجاالت يف شأن الثورات ،ذلك املثقف
مثلام أفتقدُ املثقّف
َّ
الدولة والتقاليد التي
يرشح لنا رضورة احلفاظ عىل ال ّنظام وإمكانات التغيري القائمة فيه ،واحلكم َة القائم َة يف ّ
تستند إليها.

ويبدو يل أنَّ الغياب يف هذه احلالة ليس مصادف ًة ،إذ ال توجد ٌ
دولة هبذا املعنى الذي جيسد التقاليد الوطنية لشعب
من النوع الذي جعل بريك ينتقد املثقفني الفرنسيني عىل جتاهلها ،وعىل اجلهل باإلمكانات الكامنة يف النظام
أول جت ّليات العقل املطلق قبل الدِّ ين
الذي يقوم عليها ،وال من نوع «االستبداد املستنري» الذي رأى فيه هيغل ّ
ً
والفلسفة مبارشة ،وال باملعنى الذي ّ
حمافظا من احلياة يف كنف هذا االستبداد والدفاع عنه ،فضلاً
ليرباليا
يمكن
ًّ
نسميه الليربايل املحافظ.
عن أن يشكل دفيئة لنشوء هذا الكائن الذي ّ

العربية دول ًة هبذا املعنى ،فهي ال تستند إىل تقاليد يف إدارة الكيان السيايس للمجتمعات ،وال إىل
الدولة
ليست ّ
ّ
تراث ثقا ٍّ
األمة
يف وتقاليد عريقة تتجسد فيها .ربام كان من املمكن أن تنشأ مثل هذه ّ
الدول عىل أساس اجلمع بني ّ
ولكن الدولة سقطت يف براثن األنظمة ،وأصبحت تتبع النظام بدلاً
اإلسالمية،
العربية
املواطنية وتقاليد الثّقافة
َّ
ّ
ّ
مجهوريا .هذا عدا مسألة رشعية الدولة ،والرصاع بني األمة والدولة الذي
ملكيا أكان أم
من أن يتبع هلا
ُ
ًّ
النظامًّ ،
منظري األمة (العربية أو اإلسالمية) يف مقابل قليل من ّ
كثريا من ّ
منظري الدولة .ومن هنا مل ينشأ
استقطب ً
منظرو دولة حمافظون ،بل منظرو أ ّمة يف مقابل ّ
ّ
منظري أنظمة .واألنظمة هزيلة ال يلبث ّ
منظروها أن يكتشفوا
أنهّ م موظفون يف خدمة جها ٍز أمني ،أو يف خدمة سيايس أو حزب حاكم ،أو حتى عند أحد أقارب السياسيني
األمنية(.((1
أو قادة األجهزة
ّ

سيام أيديولوجيات اليسار التي
ّأما املثقّف الثوري ،فقد ُوجد بكثرة ًّ
عربيا يف مرحلة انتشار األيديولوجيات ،وال ّ
ّ
القومية بأنواعها ،وحركات العسكر االنقالبية التي كانت
عظمت من لفظ ثورة وثوري ،واأليديولوجيات
ّ
ُسمى ثورات و«تنشئ جمالس قيادة الثورة» .وانسجم التنظري الثوري مع فكر اليسار ومزاج حركات التحرر
ت ّ

طبعا من احتساب مجهو ٍر غف ٍ
ّ
ري من الك ّتاب غري املثقّفني املدافعني عن األنظمة واألجهزة ومثريي الشائعات للنيل من
10
أحذر هنا ً
ٍ
خصومها بأنواعهم .فهم عىل كثرهتم املدهشة ظاهرة أنثروبولوجية تستحق املناقشة والبحث ،ولكنهم ال يدخلون يف أي تعريف للمثقّف
مؤخرا .إنهّ م
«الشبيح» ،أو غريها من إبداعات األنظمة يف مواجهتها خلصومها
عندي ،بل هم أشبه ِبـ«اإلعالمي البلطجي» أو األزعر أو
ً
ّ
الشبيح عىل أصله اللبناين يف وصف
وحبذا لو بقي لفظ ّ
«الشبيحة اإلعالميون» بلغة الثورة والسياسة السورية القاسية التي ال ترحمّ .
ّ
الفهلوية ،فقد
اجلسدية والشطارة
حرجا يف إبراز مفاتنه
الشخص االستعرايض املتباهي برجولته
الرشق-متوسطية ،الفهلوي الذي ال جيد ً
ّ
ّ
ّ
واإلعالميات ً
حتول املصطلح إىل وصف األوباش من أعضاء امليليشيات
دائمـا مثل هؤالء اإلعالميني
ُو ِجد ً
أيضا .ولكن ما أقصده هو ّ
ّ
شبه ّ
للسادية والتمتع بالعنف أحيانًا .وقد
وإما
غالباّ ،
ّ
املنظمة الذين يامرسون أعامل القتل واالغتصاب والتعذيبّ ،إما للردع واإلرهاب ً
الشخصية بدلاً
ّ
ٌ
بقتل
وذلك
جماهلم،
يف
الصفات
هبذه
ون
ل
يتح
واملسموع
واملرئي
املكتوب
اإلعالم
يف
الناطقني
من
ا
نسبي
واسعة
فئات
نشأت
ٌ
ًّ
ّ
من قتل الشخص ،وإثارة الشائعات واالفرتاءات التي متس بالسمعة ً
بدال من التعذيب واالغتصاب .هؤالء ليسوا مثقّفني ،وال ثوريني،
جمرد أوباش.
وال حمافظني ،بل ّ
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وعاملثالثيا يف
يساريا
«فكرا ثور ًيا»
الوطني يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية .وقد ترجم العرب أكثر مما أنتجوا
ًّ
ً
ًّ
ختل من ّ
تلك املرحلة .لكن الساحة مل ُ
منظرين عرب ثوريني ،كام أن السجون العربية ازدمحت باملثقفني النقديني
قوميا ،وسواء كانت مواقفهم ثورية أو
املتهمني بالتنظري للثورة وقلب نظام احلكم ،نقد ًيا يسار ًيا أكان التنظري أم ً
جمرد إصالحية.

قامت الدولة بتحويل عدد كبري من األكاديميني اىل خرباء ،فاستوعبتهم يف أجهزهتا من دون اإلمكانات النقدية
التي كانت كامنة يف ثقافتهم ومواقفهم .لكنها يف حاالت قوهتا وتراجع احلركة الشعبية كانت قادرة ً
أيضا عىل
كيفوا أنفسهم للعمل يف أجهزهتاّ .أما من استعىص عىل الدولة احتواؤهم ،فقد كان
استيعاب مثقفني نقديني ّ
ِ
سمي يف العقود األربعة األخرية بـ«املنظامت غري احلكومية» شأن
ملنظامت األمم املتحدة ومؤسساهتا ،وكذلك ما ّ
يف حتويلهم إىل خرباء .وأتاح هلم هذا االحتواء االحتفاظ بوهم املثقف العمومي املستقل عن الدولة ،غري أهنم
حتولوا يف الواقع إىل خرباء ،ولكن يف منظامت دولية.
ّ

استمر طويلاً من دون ثورات ،وفقد مكانته
ما هيمني هنا هو أن التنظري الثوريّ ،
بغض ال ّنظر عن رأيي فيهّ ،
ً
الشيوعية يف
مثريا للسخرية؛ إذ إن فشل
يف الرأي العام ويف الشارع ألسباب عديدة ،حتى بات لفظ ثورة لفظا ً
ّ
حتولت إىل دكتاتوريات،
أوروبا ،واستهالك هذه الكلمة يف االنقالبات
ّ
العسكرية وبعض حركات التحرر التي ّ
مل ي ِ
فقد كلمة ثورة بريقها فحسب ،بل أفقدها مضموهنا ً
ميتة يف خزانة اللغة احلزبية.
ُ
أيضاّ ،
وحتولت إىل مفردة ّ
إن الثورة الوحيدة التي نشبت يف هذه األثناء يف الفضاء اإلسالمي هي الثورة اإليرانية التي أهلبت خيال
وحول فشل املرشوع القومي واليساري بعد سنة  1967عد ًدا من املثقفني العلامنيني اىل اإلسالم،
اإلسالمينيّ .
التحول .حتى تلك
وهو ما أنتج املثقف اإلسالمي الثوري اجلديد .وسامهت الثورة اإليرانية يف تعميق هذا
ّ
الفرتة ،اقترصت كلمة مثقّف عىل العلامنيني ،ولكن ليس بعد أن نشأت ظواهر واجتاهات مثل حممد عامرة وطارق
البرشي وعبد الوهاب املسريي وحسن حنفي وغريهم من املثقفني اإلسالميني الذين ال يمكن تصنفيهم جمرد
إسالميني حركيني ،فهم مثقفون باملعنى احلديث (أو العلامين اذا شئتم).

ٍ
حزبية يشارك
عصبة
يتعرف املثقّف الثوري إىل نفسه فيها ،فهي مل خترج بقرا ٍر من
حني نشبت الثورات
ّ
ّ
العربية مل ّ
ثوريا مثل البيان الشيوعي .ويف رأيي ،إنَّ خيبة أمل املثقّف هنا
كر ً
اسا ًّ
فيها مثقّفون حزبيون ،وال كان دليلها ّ
ثقافي ًة طويلة ساهم فيها
متعج ٌلة ومبالغٌ فيها ،فلم ينعدم تأثري املثقفني يف الثورة العربية ،إذ سبقتها صريورة
ّ
ّ
املميز .وإن فئات قارئة ومطلعة كانت
املثقّفون الديمقراطيون ،وسامهت يف تبلور هذه الثّورات ونشوء خطاهبا ّ
عملية وبقراءة مثقّفني
سيام يف أوساط جيل الشباب املثقّف الذي تأثر بتجارب
يف صلب هذه الثّورات ،وال َّ
ّ
خصوصا مع ظهور معارض الكتب ،والكتب املنشورة عىل اإلنرتنت،
نقديني حمليني وعرب واالستامع إليهم،
ً
جراء ثورة االتصاالت
وكرس احتكار املعارف والتحكم فيها ،وخرق مجيع أشكال الرقابة السلطوية التقليدية ّ
العربية قامت من دون مثقّفني ،ولكن مشكلة
صحيحا أن الثّورات
ووسائل اإلعالم اإلخبارية الفضائية .وليس
ً
ّ
املثقّف الثّوري أن لديه صور ًة مسبق ًة عن كيف جيب أن تبدو الثّورة.

الثورة ،وما أدراك ما الثورة! هي ٌ
حمسوس ،بات جيري أمام أعينِنا ساع َة
مادي
راهن ٌّ
واقع ٌ
فعل يف التاريخ؛ ألنهّ ا ٌ
ٌ
ِ
الوقت ذاتِ ِه ٌ
ِ
فعل يقع خارج
بفضل اإلعال ِم وغريه .وهي يف
حصوله ،بعد أن جتانست أزمانُنا ،وتزامنت جتار ُبنا
ِ
السببية ،وتقطع صريورته التي تذوب فيها ّ
حظات
الذات يف املوضوع .إنهّ ا من ال ّل
التاريخ ،ألنهّ ا تكرس تسلسالته
ّ
ِ
في إىل ِ
فعل حتدٍّ لل ِّنظا ِم القائمِ ،
بحرية اإلرادة،
تترصف فيها
ٌ
ال ّنادرة التي ّ
ِّ
جمموعات من املواطنني مدفوع ًة ّ
فتحول ال ّن َ
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ٍ
ُ
حتى لو كان الثّمن هو املوت .هي ال ّل ُ
لبعض املثقّفنيَ واملح ِّللنيَ؛ إذ جيعالنهِ م
اجلامعي املحيرِّ ان
والفعل
التارخيي ُة
حظة
ّ
ُّ
الصف َة ح ّتى ال تكون ثور ًة مل يتنبأوا بوقوعها ،وتصبح
ذنب عدم توق ِّعهم هلا ،أو ينفون عنها هذه ِّ
حيملون الثّورة َ
ِّ
لاً
ُّ
اعتباطيا ال يمكن توق ُعه بحكم تعريفه ...واحلقيقة أن من غري املمكن توقّع الثورات الشعبية العفوية
عشوائيا
فع
ًّ
ًّ
شخصوا سؤال املرحلة املقبلة عىل أنه
شخصوا حالة االنسداد ،كام ّ
بحكم تعريفها .لكن عد ًدا من املثقفني العرب ّ
ويفضل باإلصالح ،وإن استحال اإلصالح فبالثورة.
سؤال طبيعة األنظمة ،وأن ال بد من طرح مسألة نظام احلكمّ ،
وهذا يف حد ذاته كثري .والنزعة إىل تقزيم دور املثقفني العرب قبل الثورات هي نزعة مغرضة وذات أهداف سياسية
مقزمة دور
شعبوية ختدم حركات سياسية فاجأهتا الثورات ،لكنها سارعت إىل االنضامم إليها وحصد نتائجهاّ ،
املثقفني الذين انتقدوا األوضاع السابقة ،ويمكنهم أن ينتقدوا هذه احلركات ً
أيضا.

رافض ّ
القيمي ،فالثورة هي ٌ
ٌ
احلياد يف شأنِه ،واالنحيازُ إليه هو من
للظلم؛ ال جيوز
فعل
ّأما عىل مستوى احلكمِ
ُ
ِّ
ِ
َ
باب الفضيلة .من هنا ،فإنّ مجيع من انتظر هذه ال ّلحظ َة ،هو ذلك املنحازُ إليه .إنّ
موقف املثقّف من الثّورة
ٌ
عب مل
قدي الذي يرت ّدد يف االنحيا ِز إىل الثّورة ،وهو
خمتلف؛ فهناك املثقّف ال ّن ُّ
ربام ألنّ الشّ َ
ٌ
غاضب يشعر باملرارةّ ،
ِ
ِ
النقدي الذي كان ُي َع ُّد بطول ًة يف إطار
متي َزه
َّ
يستشرِ ه ،أو ألنّ حركة الشّ باب املستعدِّ ح ّتى ملالقاة املوت قد أفقدَ ْته ُّ
توج َه إىل الثّورة مبارش ًة من دون املرور بمراحل النقد
ال ِّنظا ِم القائم .إنّه املثقّف الذي ُ
يغار من اجلمهور الذي ّ
ِ
وضع جديدٌ ال خيلو من املخاطر .وهي املخاطر التي جتعل بعض املثقفني خياف من اجلمهور.
املعهودة .وهذا
ٌ
ّ
وينظر بعض الثوريني إىل الشعب كأنه كائن ميتافيزيقي ،ولكن حني خيرج الشعب الفعيل العيني إىل الشارع،
فإهنم خيافونه.

للظلم (ومن الذي يعرتف بتأييده ّ
ّأما املثقّف الذي يعادي الثّورة ،فال يفعل ذلك تأييدً ا ّ
للظلمِ ؟) ،بل ألنهّ ا مؤامرةٌ.
ٍ
اخلفي ُة إلاّ الحقًا ،وليس يف إمكانه اآلن إلاّ تقديرها لنا بال ّتخمني
ضح خيوطها
وشأهنا شأن أي مؤامرة ،ال ت ّت ُ
ّ
َ
َ
نارشا يف طريقه اللاّ
واملضاربةً ،
واإلسفاف حيثام ح ّلت أقوا ُل ُه .وهو بذلك خيون وظيفته؛ فح ّتى
واجلهل
عقالني َة
ّ
ِ
ٍ
املحافظ ،إنّام يدافع ،كام ّبينا ،عن قيمٍ حمافظة مثل ال ِّنظام وال ّتقاليد ،وال يكتفي بنرش الشّ ائعاتّ .أما مثقّفو
املثقّف
ِ
األنظمة يف زمن الثورات ،ويف أثناء وجود الشعب يف الشارع ،فليسوا مثقّفني حمافظني حتى ،بل هم يعبرِّ ون
ِ
ِ
األمني ِة عىل رثاثتها .وداللة املثقف التي نستخدمها يف هذا النص ال تنطبق عليهم ،أو ال تعود
األجهزة
ثقافة
عن
ّ
تنطبق عليهم فور اضطالعهم هبذا الدور.

االنزالق إىل رفض التعامل مع الثّورة كثورة ألنهّ ا َ
ِ
فاجأ ْته ،أو ألنهّ ا مل
قدي كام ًنا يف عد ِم
يبقى امتحانُ املثقّف ال َّن ِّ
تُفص ْل عىل مقاسه أو عىل مقاس تو ُّقعاته من ٍ
رومانسي ٍة عىل الثّوار من
التورط يف إصدار أحكا ٍم
جهة ،ويف عدم
َّ
ّ
ّ
ٍ
أخيارا بالرضورة ،وال
جهة أخرى؛ ح ّتى لكأنّ املشهد يتأ ّلف من أخيا ٍر يف رصا ٍع مع األرشار .ليس املظلومون
ً
يتألف نظام حكم ظامل من أرشار بالرضورة.

وأدوات الس ِ
اهليمنة والس ِ
ِ
ِ
تتحدى فيها إراد ُة الشّ ِ
الثّورة هي تلك ال ّل ُ
يطرة
لطة
نظام
ارخيي ُة التي
ّ
احلر ِة َ
ّ
ّ
حظة ال ّت ّ
عب ّ
تكرسه من خارج دستورها وقواعد لعبتها .هي تلك ال ّل ُ
عب مجَ ازً ا
حظة التي ال يعود فيها الشّ ُ
والتسلط الذي ِّ
ٌ
نسبيا ،له ٌ
وعر ٌق
وطعم
لون
عىل ألسنة املثقّفني
ً
ورمزا يف أذهان نقّاد األنظمة ،بل يصبح ً
ٌ
ورائحة َ
عينيا ًّ
فعليا ًّ
واقعا ًّ
ٍ
َ
أفضل ما فيه ،وقد يخُ ِرج يف الثّورة ً
لت الثّورة إىل حالة من
ودم ،يخُ ِرج يف الثّورة
حتو ْ
ٌ
أيضا أسوأ ما فيه .هذا إذا ّ
ٍ
الدولة .ويكمن التحدي يف رؤية عدالة فعل الثورة ،ويف فهم الوظيفة التي تؤدهيا يف
ال ّنفي ،أي حالة من غياب ّ
التغيري السيايس واالجتامعي ،واملخاطر الكامنة يف فعل نفي الدولة كحالة فوىض إذا مل تقده قوة اجتامعية منظمة،
وإذا مل يكن املجتمع السيايس (واملجتمع املدين ً
أيضا) قو ًيا بام فيه الكفاية للتوافق عىل البديل من النظام القائم.

دراسات
المثقف ّ
ّ
والثورة
عن
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فهمه وال ّت ُ
عامل معه ،بل يكون باالنحياز إليها
حمسوسا
واقعا
احلكم
ال يكون
القيمي عىل الثّورة ً
ً
ً
ملموسا جيب ُ
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
الكامن يف ّ
ِ
عىل اعتبار أنهّ ا ُ
يعد احلفاظ عىل
ضد الرشّ
فعل حرية َّ
ضدها يف موقف حمافظ ُّ
الظلم ،أو باالنحياز ّ
ولكن شعر ًة فقط ِ
تفصل
احلرية .ونحن نرى االنحيازَ إىل حركة املظلومني فضيل ًة.
ال ِّنظا ِم قيم ًة أسمى من
ّ
ّ
ضد نظام ّ
ضد ٍّ
يار ينتفضون
خريا ّ
اعتبار انتفاضة املظلومني ّ
رش عن احلكم عىل املظلومني بأنهّ م َأ ْخ ٌ
الظلم ً
عد َة
ضد األرشار .ليست الثّورة
رصاعا بني األرشار واألخيار ،ومن يص ِّنف طرفيها هبذا الشّ كل يرتكب ّ
ّ
ً
ٍ
قادرا عىل فهم ال ّتجاوزات
أكثر من طاقتهم ،وال
أخطاء قد
ُ
يصبح ً
تتحو ُل إىل خطايا .فهو ِّ
َّ
حيمل املظلومني َ
واألعامل املشينة ،وال ح ّتى اجلرائم التي تُرتَكب خالل الثّورات ،وهذا ٌ
متجرئًا عىل
خطأ .كام أنّه ال يصبح
َ
ِّ
ٌ
احلكم
عم ُم هذا
يشخصها ،وهذه
نقدها وإدانتها حني ّ
خطيئة للمثقف العمومي .وعالو ًة عىل ذلك ،فإنّه ُي ِّ
َ
ِ
ِ
شبه التكفريي عىل النظام مع اجلهل بطبيعة األنظمة وبنيتها وكيفية تغيريها واحلفاظ عىل استمرارية الدولة،
اه ِ
ويسري يف اتجِّ ٍ
ٌ
تصفية لألرشار من دون تغيري طبيعة ال ِّنظام
خط ٍر هو تغيري األفراد العاملني فيها ،وكأنّ ذلك
بالضورة ،وهذه وحدها خطيئة.
رّ

ٍ
عد ُة إشكالي ٍ
َ
تفكيك نظا ِم ّ
ات؛ فالثّورة عىل ّ
هنا ً
أفراد فحسب،
ص من
الظلم تعني
أيضا تنشأ ّ
الظلم ،وليس التخ ُّل َ
ّ
ٌ
مرتبط بتضييق تعريفنا لل ِّنظام وتوسيعه؛ فهنالك
بالضورة .وهذا
وال التخ ّلص من مجيع أفراد جهاز الدولة رّ
ٍ
ٌ
ٌ
عمومي ٌة .كام أنّ هناك فر ًقا بني
وظيفة
عمومي ٍة يف إطار نظا ِم ظلمٍ  ،وارتكاب اجلرائم بام هي
وظيفة
فرق بني تأدية
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
اع القرار -وإن كانوا يف بعض احلاالت أرسى
تربير القرار بعد صنعه،
وعملية صنعِ القرار يف هذا ال ِّنظامِّ .أما ص ّن ُ
ّ
ِ
خصية التي
بغض ال ّنظر عن ّنياهتم -فإنّ الثّورات ال تساحمهم عىل ذلك ،وهذه مأساهتم الشّ
حمد ٍد ّ
بنية إطا ِر نظا ٍم َّ
ّ
لسنا اليوم يف صدد اخلوض فيها .وعىل املثقف أن يصنع هذه التمييزات ،وأن يبينّ أن الوجود يف السجن ملدة
شخصا للتكريم ،وال يؤهله بالرضورة لقيادة دولة ،وأن كون شخص قام بوظيفة عمومية يف خدمة
طويلة يؤهل
ً
معارضا ،وقد يعني أنه انتهازي ،ولكن هذا ال جيعل منه
ً
بلده حتى يف زمن االستبداد يعني أنه ليس مناضلاً وال
رشيراّ ،
إال إذا كان جمر ًما فعلاً .
جمر ًما أو
ً

ربام ننزلق يف حلظات ال ّن ِ
ٍ
ٍ
واستكانة،
صمت
مطالبا بحقوقه بعد طول
متحد ًيا
والزه ِو بعد خروج الشّ عب
ّ
شوة ّ
ً
ِ
وقد نغرق يف رومانسي ٍة جتعل الثّوار أوليا َء وقدِّ يسني ،وهم ليسوا كذلك؛ فهم خيرجون إىل الث ِ
اإلرادة
ّورة حلظة
ّ
ظل نظا ِم احلكمِ القائمِ  .إنهّ م نتاج قي ِم ِ
احلر ِة تلك ،وهم نتاج الث ِ
ِ
ِّ
السائدة .وأنظمة
ه
يف
واالقتصاد
ّقافة
واالجتامعِ
ُ
َ
ّ
ّ
فرتات طويل ًة ت ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
املجتمعات ،وهم ً
أيضا
نتاج تلك
هم
ار
والثو
.
املجتمعات
د
ُفس
حتكم
التي
الفاسدة
االستبداد
ُ
ّ ُ
بالض ِ
ٍ
ٍ
جديدة .ويكمن دور املثقف
أخالق
ورة نشو َء
نتاج حتدِّ ي ال ِّنظام.
وقيمٍ
ولكن التحدِّ ي بال ّنفي ال يعني رّ
ّ
ُ
العمومي يف نقد الثقافة والقيم السائدة والناجتة من هيمنة ثقافة االستبداد ،ويف التثقيف عىل قيم الثورة كتحرر
من االستبداد.

تكمن يف تقديس «اجلامهري» والثوار شعبوية من نوع ِ
خطر .هذا التقديس ال يكتفي بنفي اجلرائم املشينة عن
الثوار ،بتربيرها ،أو بتحميلها اآلخرين ،بل يؤسس لعدم التسامح مع الرأي اآلخر إذا كان نقد ًيا جتاه الثورة،
تدعي متثيل اجلامهري عرب اخلطاب الشعبوي ،وتؤسس كي تكون هذه الفئة ناطقة باسم
ويؤسس لنشوء فئة ّ
تدعي ،الوصاية عليها .واألخطر من هذا كله أن الشعبوية قد تؤدي يف نظام
تدعي،
وغالبا ما ّ
الثورة ،ثم قد ّ
ً
حين إىل الدكتاتورية.
ضعيف إىل االنزالق نحو الفوىض ،وبالتايل تأسيس املزاج اخلائف من انعدام األمن الذي قد ّ
تفجر الثورة ،بل تصبح أكثر تعقيدً ا ،وأكثر أمهية يف الوقت ذاته .ولكن الوعظ
ال تنتهي مهمة املثقف الثوري مع ّ
من خارج الثورة ال يكفي؛ فمن دون االنحياز إىل الثورة ،ويف ظل إطالق الرصاص عىل الثائرين عىل االستبداد،
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يتفهم أحدٌ النقد كتمرين ذهني مثلاً  ،بل يتم التعامل معه كهجوم من معسكر النظام .إن الطريق الوحيد لنقد
ال ّ
الثورة واالضطالع بدور املثقف العمومي جتاهها ،هو اختاذ موقف حازم إىل جانبها.

 .5عن الدور
إذا أدرك املثقف العمومي بعقله وثقافته تلك اإلمكانات التارخيية الكامنة يف الثورة العفوية عىل االستبداد ،وإذا
رأى أهنا متثّل حالة من االنتفاض عىل الظلم ،فقد ينحاز إليها عىل الرغم من خماطر كوهنا عفوية .ويبدأ موقفه
كمثقف يف بلورة األمل الكامن يف الثورة ،أي بمحاولة صوغ قيمها التحررية ،وبنقد الظواهر التي تستحق
التحول اىل الدولة .وهذه كلها أدوار عامة يمكن أن تتحول إىل جمرد
النقد ،ونقد استعصاء التنظيم ،وعراقيل
ّ
وعظ .ومن هنا ال بد من تعيينها يف سياقها ،أي فهم الصعوبات التي تواجهها القوى التي يتم انتقادها ،والتي
ترفض الوعظ األخالقي اذا مل ترافقه اقرتاحات حمددة يف شأن البدائل .وهذا بالذات ما حياول أن يتجنبه املثقفون
الذين يكتفون بالنقد ،ويرون أن تقديم البدائل ليس من وظيفتهم ،وهذه عبارة تتكرر وال دليل عىل وجاهتها،
ويمكن أي مشارك يف الثورة أن ير ّد عليها بأنه هو ً
أيضا ال يرى أن وظيفته االستامع إىل وعظ أخالقي ،أو إىل
نقد جيهل الظروف.
تكمن املهمة احلقيقية بعد الثورة يف صوغ البدائل من الوضع القائم ،وهذه بالطبع ليست وظيفة مثقف واحد؛
ويف التنبيه إىل األسئلة احلاسمة التي ال يمكن من دوهنا جتاوز حالة االستبداد؛ وهي األسئلة عن العدالة
االجتامعية وحتديات الفقر والتنمية ،واألسئلة عن قواعد املؤسسات الديمقراطية ومبادئها بام فيها احلقوق
السياسية واحلريات؛ وتلك التي تتناول قضايا السيادة الوطنية والتواصل العريب.

هذه هي األسئلة املهمة بعد الثورات الشعبية غري املنظمة والتي مل تطرح برامج .وهذه مهمة خمتلفة متا ًما عن
حتزب املثقف ،بل العيب يف المباالته .لكن املرحلة احلالية
االنحيازات احلزبية يف هذه املرحلة .وال عيب يف ّ
تتطلب من املثقف الديمقراطي موق ًفا منحازً ا إىل الديمقراطية واملواطنة بغرض ترسيخ مبادئها قبل االنحياز
إىل حزب من األحزاب (وهو موقف يمكن أن يتب ّناه املثقف العمومي داخل األحزاب ذاهتا) وال سيام حني
حيتدم التنافس احلزيب قبل االتفاق عىل مبادئ الديمقراطية والتزامها ،وحني حيتدم هذا التنافس إىل درجة تغييب
الوعي بأن مرحلة االنتقال اىل الديمقراطية هي مهمة وطنية جتتمع عليها قوى سياسية عديدة وليست مهمة
طرف لوحده ،أو حزب بعينه.

سبق أن بي ّنا أن الدولة العربية مل تُتح جمالاً للمثقف املحافظ ،فهي مل تقم عىل تقاليد الدولة العريقة ،وعىل تقاليد
الشعب والدِّ ين كمصادر للرشعية واألخالق واحلكمة السياسية .فقد حاربت الدولة هذه القوى التقليدية
ألسباب خمتلفة .وكانت النتيجة ،من دون طول حتليل ،أن الثورات وجدت قوى أهلية وتقليدية ودينية فيها
وإىل جانبها ضد األنظمة .وكان ذلك من عنارص قوة هذه الثورات .ولكن هذه القوى قد حتاول أن تفرض
ً
حد ذاته مركّ ب مناقض ألي مرشوع هنضوي حترري كبديل
فكرا
حمافظا وشعبو ًيا يف الوقت ذاته .وهذا يف ّ
ً
كثريا من الثورات ثور ٌة مضادة من القوى القديمة التي استعادت نفوذها (حتى
من االستبداد .لقد واجهت ً
بالتدخل األجنبي أحيانًا) ،ولكن الثورة العربية ،بسبب عفويتها وظروفها اخلاصة ،قد تواجه الثورة املضادة من
القوى القديمة ،والثورة املضادة ملبادئها ومنطلقاهتا من داخلها .وهنا ترتسم وظائف املثقف العمومي وأدواره
بعد الثورات بشكل أوضح.
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مدارات التسامح
حتفر هذه الورقة يف الطبقات التارخيية والفلسفية-السياسية التي سامهت يف بناء مفهوم
«التسامح» يف السياق الغريب ،من دون أن ختوض يف املعضالت واملخاطر التي تستدعيه يف العامل
تتقص اجلذر الالهويت ملفهوم التسامح عند ُأغسطني الذي نقله عنه مارتن لوثر،
العريب .وهي ىّ
والدين احلقّ  .كام تتقىص
الدين وانتظار عودهتم إىل جادة الصواب ّ
ومفاده الصرب عىل املارقني من ّ
بداية تبلور املفهوم يف سياقات خمتلفة –مرسوم نانت يف فرنسا ،ومعاهدة الديانة يف األرايض
الواطئة ،وإعالن التسامح يف إنكلرتا -كانت مقدمات وإرهاصات مليالد فكرة التسامح الديني
والعقيدي والبداية الفعلية للفصل بني الدائرة العمومية والدائرة اخلصوصية ،وذلك قبل
االنتقال إىل اتخّ اذ املفهوم أصولاً سياسية وفلسفية مع فالسفة القرن الثامن عرش ،خاص ًة جون
الصوغ العلامين ملفهوم التسامح يف عالقة وثيقة باملذهب
لوك يف رسالة يف التسامح ،حيث جرى َّ
تصور
الليربايل :الفصل بني السلطة الدينية والسلطة الدنيوية؛ حيادية الدولة جتاه املعتقدات؛ ّ
الدين واملعتقد ،هو فضاء احلرية.
فضاء حمايد ال خيضع ّ
لتدخل ّ

تتعداه إىل تناول القراءة املعارصة ،ما بعد احلداثية ،ملفهوم
أن الورقة ال تتوقف هنا ،بل ّ
بيد َّ
التسامح واستكشاف حدودها وآفاقها من خالل وضع مثاهلا األبرزّ ،
اجلامعوي مايكل
املفكر
ّ
والزر ،إزاء ممثّل جديد للمقاربة الليربالية هو جون راولز .ففي حني خيرج والزر من الداللة
الالهوتية ملفهوم التسامح وينتقد املقاربة الليربالية التي تقول بكونية هذا املفهوم ،ويرى أنه ليس
وأن مفهوم
ثمة ُبعد كوين ملفهوم التسامح بل أنظمة متساحمة أو تسامح بحسب أنظمة خمصوصةَّ ،
التسامح ال يعلو عىل رشوطه التارخيية وسياقاته املحددة ،األمر الذي يقوده إىل استقصاء املدى
الذي تبلغه إجازة االختالف الراديكايل والتسامح جتاه الغريية املفرطة يف العامل اجلديد الذي هو
فإن جون راولز يعاود الدفاع عن كونية التسامح التي
أرض هجرة ومهاجرين وتعدد ثقايفَّ ،
املرة من احلرية ذاهتا ،حيث ال سبيل إىل التضحية باحلرية ّ
إال يف سبيل املزيد منها.
ّ
يستمدها هذه ّ

ال يزال مفهوم التسامح ) (Toléranceراه ًنا رغم انرصام أربعة قرون عىل مرسوم نانت
خصوصا مع
نسبيا،
ً
) Nanteالذي س َّنه ملك فرنسا هنري اخلامس ،وأهنى احلروب الدينية يف أوروبا ً
(Edit de

* أستاذ الفلسفة يف جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف نمسيك ،الدار البيضاء -املغرب.
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تصاعد التعصب والالتسامح ) )Intoléranceيف مناطق خمتلفة من العامل يف ما خيص حرية االعتقاد والتعايش
الهوتيا ،لكنه اختذ يف ما
دينيا
السلمي والعيش املشرتك .ن ُِحت مفهوم التسامح
تدرجييا ،فاكتسى يف البداية ً
ً
طابعا ً
ً
سياسيا ،واصطبغ بصبغة مدنية ،خّ
وس ِّمي
لبوسا
واتذ أشكالاً شتى ودالالت َّ
بعد ً
عدة ،نحوية وداللية ولسانيةُ ،
ً
«ع ْلامنية» .ويف
تسميات أخرى أو اقرتن هبا ،مثل االحرتام أو االعرتاف املتبا َدل ،أو احلياد الذي يوحي به لفظ َ
ّ
وتشكله.
البداية أقرتح احلفر يف الطبقات التارخيية التي سامهت يف بناء املفهوم

فلسفيا ،مع التعريج عىل خماضه بأشكاله الالهوتية والسياسية
أرمي يف هذا البحث إىل مساءلة هذا املفهوم
ً
ً
ووصوال إىل املناقشات الليربالية واجلامعوية يف الفكر السيايس األمريكي املعارص.
واملدنية بد ًءا من جون لوك،
ونحن ،إذ نستقيص املفهوم يف دالالته املتعددة واملتشابكة ،ال تغرب عن بالنا املعضالت املذهبية واملخاطر
الطائفية يف أصقاع العامل ،خاصة يف عاملنا العريب ،غري أنَّ احلدود التي رسمناها للبحث جتعل من املتعذر اخلوض
موسع.
يف تلك املعضالت واملخاطر التي حتتاج وحدها إىل بحث آخر َّ

داللة مرسوم نانت السياسية والدينية

يف الوقت الذي ينبغي ألاَّ
نحمل هذا املرسوم ما ال حيتمل ،فإنه رغم ذلك َّ
دشن بداية عهد جديد؛ إذ عمل ،بصفته
ِّ
ممهورا بتوقيع ملك فرنسا هنري اخلامس ،عىل إهناء االضطهاد الديني الذي كان الكاثوليك
ملكيا
مرسو ًما
ً
ً
ِ
يسومونه للربوتستانت ،مدش ًنا مرحلة جديدة يف تاريخ امل َلكية يف فرنسا من حيث إعالنه التعايش السلمي بني
معيارا جديدً ا للتعايش السلمي .ليس يف املرسوم
ال ِّنح َلتني ،وبفضله انبثقت فكرة حرية الضمري التي اعترُ ف هبا
ً
حرفيا ،ولكن احلقل الداليل للمفهوم موجود وإن بكيفية مضمرة .وأن ُيدان االضطهاد
ذكر ملفهوم التسامح
ً
الديني يف املرسوم هو يف حد ذاته تعبري -وإن كان بالسلب -عن حضور املفهوم.
ُ
نظرا إىل أنه
مل يحُ َالف مرسوم نانت النجاح ،ومل ُيك َتب له البقاء واالستمرار ،إذ ألغي يف عهد لويس الرابع عرش ً
كان ِّ
لتقبل فكرة التسامح .ومثلام
يشكل عقبة أمام احلكم املطلق يف فرنسا .كام أظهر عدم نضج النظام القديم ُّ
أن للحوادث رشوط ظهورها ،فإن لألفكار ً
فو َجب االنتظار حتى مطلع القرن الثامن عرش
أيضا أسبا ًبا لنزوهلا َ
ليتبلور مفهوم التسامح مع فالسفة األنوار ،ويمهد الطريق النبثاق فكرة العلامنية بحسب النموذج الفرنيس .فام
مالبسات هذا املرسوم وما دالالته؟
يف أوروبا منتصف القرن السادس ،بدأ ظهور البوادر األوىل لإلصالح الدينيُ ،
وط ِرحت رضورة جتديد الدِّ ين.
سمى فيتنبورغ.
تتعرض املسيحية لالنشقاق يف أملانيا بزعامة راهب مغمور ُيدعى مارتن لوثر يف دير ُي ّ
وألول مرة َّ
وكان ذلك الراهب قد أيقن بعد قراءة متأنية للقديس ُأغسطني أن السبيل الوحيد إىل خالص اإلنسان هو اإليامن
دب
واالحتكام إىل سلطة النص الديني ،وهو ما ترتب عنه قيام البابا بطرده من الكنيسة الكاثوليكية سنة َّ .1521
وتكرس ظهور الربوتستانتية الذي كان رهن رشوط تارخيية واجتامعية اقتضت إصالح
الشقاق داخل الكنيسة
َّ
الكنيسة بالعودة باملسيحية إىل أصلها يف الكتاب املقدس ،وإىل مبدأ اإليامن الديني وإىل حرية الضمري بدل اخلضوع
وو ِجدت خ ْلف اإلصالح الربوتستانتي قوى اجتامعية وسياسية جديدة بدأت بالتعبري عن
للهرمية الكهنوتيةُ .
توقها إىل التحرر من ربقة الكنيسة الرومانية والسلطة البابوية التي سادت القرون الوسطى يف أوروبا الغربية.

ما هيم من هذا احلقائق التارخيية هو أن ال ِّنحلة الناشئة ،ونعني هبا الربوتستانتية ،ومعتنقيها ،مل جيدا من املؤسسة
الدينية الرسمية سوى عدم التسامح ،وإنْ كانا مها بحد ذاهتام غري متساحمني .لكن عدم تسامح الكاثوليكية جتاه
منافسا هلاّ .أما عدم
هذه ال ِّنحلة الناشئة مر ّده إىل كوهنا مؤسسة قائمة اكتست طابع الديانة الرسمية التي ال تقبل
ً

دراسات
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دينيا ناش ًئا ينازع املؤسسة الدينية الرسمية يف مسألة
تسامح الربوتستانتية ،فيمكن أنْ جيد تفسريه يف كوهنا
مذهبا ً
ً
الرشعية التي مل تعد تنحرص يف الدائرة الدينية ،بل متتد إىل الشؤون الدنيوية.
ال يوجد تالزم بني اإلصالح الديني والتسامح ،بدليل إن الربوتستانتية َأبدت عدم تسامح جتاه مذاهب أخرى

جليا عدم تساحمها مع ال ِّنحل الناشئة من بعدها ،مثل
وإنْ كانت قد دعت هي نفسها إىل إصالح الكنيسة .كام بدا ً
ً
رأيت أن احلدود بني التسامح والالتسامح
منافيا للمسيحية .هلذا ُ
املذهب املناوئ لتعميد األطفال بوصفه مبدأ ً
متغرية باستمرار بحسب مواقع القوة وعالقاهتا بني املذاهب وال ِّنحل الدينية )مل يكن التسامح مالز ًما لروح
اإلصالح الربوتستانتي) ،كام مل يكن املعت َقد اللوثري وال إصالح زوينغيل وكالفن يبديان أي نزوع نحو تنسيب
احلقيقة ،أو أي اعرتاف خلصومه باحلق يف التفكري أو يف االعتقاد وإنْ كانوا خمطئني(((.

دعت الربوتستانتية ،التي هي تيار إصالحي داخل الكنيسة ،إىل العودة إىل األصول والكتاب املقدس ،وإىل نبذ كل
ما علق بقراءته من بدع وخرافات من طرف الكاثوليكية ،وذلك كله يف سبيل إثبات حرية املعتقد الذي ال يتأتى عن
طريق تع ّلم مذهب أو غريه ،واعتبار أن املغفرة ِم َن اهلل وحده ال من شفاعة غريه ،وبالتايل فالعالقة بني اهلل واإلنسان
يميزها من الكاثوليكية ،وقد
عالقة مبارشة .ويمكن القول إن دعوة الربوتستانتية إىل األصول قد تكون عالمة ملا ّ
نعثر يف ذلك عىل توق إىل التحرر من القراءة الرسمية للنصوص املقدسة ،وعىل رغبة يف متكني اإلنسان املسيحي من
وسائل استقالله عن الكهنوت ،ومن ثم رفض مجيع الوسائط بني العبد وربه .إذن ،ثمة ٌ
رفض ما يف الربوتستانتية:
رفض للوسائط ،رفض للهرمية ،رفض للتاميز داخل الكنيسة ،وهو ما يمكن تسميته الرفض الربوتستانتي :رفض
القداس ،وإثبات اهلل وحده ،املسيح وحده ،والكتاب املقدس وحده ضد سلطة التقليد.
البابا ،رفض مريم ،ورفض ّ
يقول مارتن لوثر« :لقد تم ابتداع فكرة أنَّ البابا واألساقفة والقساوسة ورجال َ
األ ْد َيرة ُس ّموا الدولة الكنسية،
وأنَّ األمراء والسادة والص ّناع والفالحني ُس ّموا الدولة العلامنية ،وهذا حقًا حمض كذب ونفاق»(((؛ فاملسيحيون
مكونة من املسيحيني كلهم وليست
كلهم ،بحسب مارتن لوثر ،رجال كنيسة ،ألن الكنيسة اجتامع أو مؤسسة ّ
جهازً ا مغ َلقًا.
والكد ،وعىل نفي أن يكون االعتقاد الديني َأعىل قيمة ّمما هو
حتث الربوتستانتية عىل اقرتان اإليامن بالعمل
ّ
ّ
شجع عىل اقرتان مطلب اإلصالح الديني بالرشط التارخيي
دنيوي ،فثمة مساواة بني الدِّ ين والدنيا ،وهو ما ّ
لصعود الربجوازية« :تتسع العبادة والصالة لكل نشاط دنيوي يف ما وراء الطقوس اجلامعية ،وهو ما يمكن أن
يصري عربونًا وشهادة عىل اإليامن»(((.

تلك هي األخالق الربوتستانتية ذات املالمح الدنيوية التي مهدت لظهور الرأساملية .واملهم يف الربوتستانتية هو
أهنا سامهت يف إرساء احلرية الفردية التي تُعترب من مكتسبات احلداثة ضد سلطة املؤسسة الدينية .حرية الضمري
الفردي يف الدِّ ين قبل اخلضوع املؤسيس تلك هي خالصة الدعوة الربوتستانتية.

ثمة إذن عالقة مؤكدة بني احلداثة والربوتستانتية .وقد تب ّنى عدد كبري من الربوتستانت قيم احلداثة التي ساهم
الفكر الربوتستانتي يف صعودها ،من ديمقراطية وحقوق إنسان وإعالء من قيمة الفرد(((ّ .أما الكالفينية ،فتقوم
لنيل الثواب ،ومن ثم
عىل فكرة اإلصالح الديني املوروثة عن مارتن لوثر ،وترى أن املربر الديني الوحيد ْ
1 Tolérance et Réforme: Eléments pour une généalogie du concept de tolérance, textes réunis par Nicolas Piqué et
Guislain Waterlot, la philosophie en commun (Paris; Montréal: l’Harmattan, 1999), p. 169.
2 Encyclopédie du protestantisme, publié sous la direction de Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Quadrige. Dicos poche,
2eme éd. revue, corrigée et augmentée (Paris: PUF; Genève: Labor et fides, 2006), p. 1124.

 3املصدر نفسه ،ص .1124
 4املصدر نفسه ،ص .1126
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اخلالص ،يكون عن طريق اإليامن ال عن طريق الشعائر ،وعن طريق الكتاب املقدس ال عن طريق التقاليد
املوروثة :فاهلل إله واحد ،ومنبع اإليامن هو الكتاب املقدس .وقد ساعدت الكالفينية يف َع ْل َم َنة العالمَ واالقتصاد
والسياسة« :لقد جذبت الكالفينية الطبقات الوسطى اجلديدة ،احلرضية منها والربجوازية»(((.

تفسريا
َبدَ ا اإلصالح الدِّ يني مع ظهور الربوتستانتية رضورة تارخيية ،ويمكن أن نلتمس لصعود املذهب الربوتستانتي
ً
ال يف اإلصالح الديني فحسب ،بل ً
أيضا يف الرشوط املادية والعوامل التارخيية التي بدأت أوروبا تشهدها يف تلك
الفرتة ،وخاصة يف الصعود التدرجيي للربجوازية التجارية .لقد مثّلت الربوتستانتية يف الواقع عاملاً من عوامل احلداثة
متكنت من حترير الفرد من هيمنة الكهنوت ،وسامهت من ثم يف
الغربية ،كام ورد يف كتاب  ،((( Protestantismeفقد
ْ
استقاللية الفرد الربجوازي احلديث ،ويف إعادة النظر يف العالقة بني الكنيسة والدولة ،ويف مراجعة الصلة بني الديني
والدنيوي .ثمة إذن عالقة غري مبارشة بني اإلصالح الديني ونشوء الربوتستانتية وصعود الربجوازية يف أوروبا وما
ترتب عنه من استقالل تدرجيي للفرد .وجتدر اإلشارة هنا إىل ماكس فيرب ،وإىل كتابه األخالق الربوتستانتية وروح
الرأساملية الذي برهن فيه عىل وجود صلة وثقى بني العقل العميل الربوتستانتي ونشوء الرأساملية.

وإرهاصا بالعنف الديني أو العنف الذي يتخذ أبعا ًدا رمزية.
كان هذا االنشقاق بداية اإلصالح الديني يف أوروبا،
ً
يتوسل العنف
ويتضح من وجهة نظر أنثروبولوجية أن العنف الرمزي راسخ يف اإلنسان ويتلبس ً
دينياّ .
لبوسا ً
الرمزي بحجج وذرائع قد ال ختلو من عقالنية ،لكنه رسعان ما يتخىل عنها عندما يطلق لنفسه العنان ،ألن العنف
أساسا ال عقالين ،ي ّتخذ من احلجج العقالنية ذريعة ومطية .وعليه ،فام العنف الدِّ يني سوى مظهر من مظاهر العنف
ً
ّ
غالبا
قال
ي
«
جريار
رينيه
يقول
عقالنية.
مسوغات
من
قدم
مهام
العنف
هذا
من
الديني
الالتسامح
ى
ويتغذ
الرمزي.
ُ
ً
حججا ،بل يعرف كيف يعثر عىل أقواها .ولكن مهام كانت احلجج
إن العنف ال عقالين .ومع ذلك ال يعدم العنف
ً
قوية ،فال ينبغي أخذها مأخذ اجلد؛ إذ رسعان ما يتناساها العنف ما دام اهلدف األويل مل يتم بلوغه .إن العنف
استعرت مفهوم العنف يف
املتعطش دو ًما لإلشباع يبحث وينتهي به األمر إىل العثور عىل ضحية بديل ًة((( .وقد
ُ
ً
مرتبطا باملقدس أيام ارتباط .ويتجاوز مفهوم املقدس املظهر
عالقته باملقدس من رينيه جريار الذي يعترب العنف
الديني ألنه يشمله وحيتويه .يقتيض املقدس التضحية ويستدعيها ،وتكتيس هذه األخرية داللة مزدوجة ،فهي من
جهة تعترب ما ينبغي القيام به قيمة عليا ،وال خيلو يف الوقت نفسه من نية إجرامية« :إنه من قبيل الفعل اإلجرامي
ُ
قتل الضحية ،ولكن لن تكون الضحية مقدسة إذا مل تُقتل»((( .ما هيمنا هنا هو العنف الذي يبلغ مداه عندما يرتبط
باملقدس أو بالديني ،وكان قد اختذ أشكالاً خمتلفة يف عرص اإلصالح الديني.

ستتوج بمجزرة سانت
يف فرنسا الكاثوليكية سينبثق حادثان :أوهلام تارخيي ،ويتمثّل يف حمنة الربوتستانت التي َّ
سيعرف بمرسوم نانت الذي ِّ
يدشن مرحلة جديدة
بارتيليمي الرهيبة .وثانيهام فكري ،أو لنقُ ل ذهني ،وهوما ُ
تتسم بالتعايش بني املذاهب وال ِّنحل.
تدرجييا يف سياقات خمتلفة من خالل مرسوم نانت يف فرنسا،
يمكن القول إن فكرة التسامح الديني بدأت تتبلور
ً
ومعاهدة الديانة يف األرايض الواطئة ،وإعالن التسامح يف إنكلرتا .ومل يو َلد مرسوم نانت من فراغ ،وإنام جاء
كمحاولة إلهناء احلروب الدينية الطاحنة التي عرفتها فرنسا ،ومل َي َر النور إلاّ بعد خماض عسري .فام هي القالقل
التي عرفتها فرنسا قبل إقرار هذ املرسوم؟

 5املصدر نفسه ،ص .179

6 Hubert Bost et Jean Baubérot, Protestantisme, entrée libre; 49. Dossiers de l’encyclopédie du protestantisme; 9
(Genève: Labor et Fides; Paris: Cerf, 2000).
7 René Girard, La Violence et le sacré (Paris: B. Grasset, 1979), p. 11.
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متثّلت هذه القالقل يف حروب أهلية طالب فيها الربوتستانت باحلرية الدينية بعد مرحلة من القمع سادها
شعار إيامن واحد ،قانون واحد ،ملك واحد .وبرز املَيل إىل التوافق السلمي املؤقت حتت إحلاح فكرة
التسامح املدين .ومل يكن ممك ًنا إحالل نوع من السلم املدين إلاّ بعد مرحلة سادها االضطهاد ،و ُفرضت فيها
الرقابة عىل الكتب التي يمكن أن تروج ملعتقد آخر .وجرت مالحقة كل من ال يدين بالكاثوليكية ،واتهُّ م
وحكم عليه باإلعدام .شهدت فرنسا حر ًبا أهلية ،وتعالت األصوات برضورة عدم اللجوء إىل
باهلرطقة ُ
القوة يف مسألة الضمري .وجاء قرار أمبواز سنة  1562قبل مرسوم نانت من أجل إقرار نوع من التهدئة بني
الفرقتني املتصارعتني« :ال جيوز إكراه الضامئر ،أ ًيا كان السبب .هذا هو املبدأ األسايس الذي سنراه ينترش يف
فرنسا ابتداء من عهد شارل التاسع»((( .مل يكن قرار أمبواز سوى قرار مرحيل أو هدنة مؤقتة سادت فيها
فرتة سالم نسبي أعقبتها جمزرة سانت بارتيليمي يف حق اهلوغونوت ،أي الفرنسيني الربوتستانت ،عىل يد
سياسيا وتطبيقًا ملصلحة الدولة العليا ،غري أهنا أسدلت الستار عىل
امللكة كاترينا .واعتربها البعض إجرا ًء
ً
أكثر الفصول دموية يف تاريخ فرنسا .ولكن مع صعود ملك بروتستانتي ،هو هنري الرابع ،إىل احلكم بني
سنتي  1589و ،1598برز األمل يف انفراج ما ،فتوصل امللك إىل توافق مؤسيس جيمع بني بقائه عىل معتقده
الربوتستانتي والسامح بإرشاده بواسطة جممع كنيس ،وبني اإلبقاء عىل الكاثوليكية كديانة رسمية للدولة.
ومتخضت الظرفية التارخيية عن قرار نانت أو مرسوم نانت.
يشري هذا املرسوم إىل كونه أفضل حل يف ذلك العرص الرازح حتت وطأة النظام القديم ،واملتسم باحلكم املط َلق
من أجل َف ِّ
ض النزاع بكيفية مؤقتة ،وإحالل تسوية اجتامعية مرحلية .ولكنه يمثّل ً
أيضا عالمة بالغة الداللة عىل
احلاجة األكيدة إىل التسامح الذي لن يتبلور كمفهوم سوى مع إطاللة القرن الثامن عرش .وقد ُسبِقَ مرسوم
نانت  1598بمرسوم بواتيي  ،1577وكالمها يقوم بتمهيد الطريق للسلم االجتامعي والسيايس والديني،
وإهناء احلروب الدينية املميتة.

وال يمكن فهم داللة مرسوم نانت من دون استحضار الواقعة التارخيية املسامة سانت بارتيليمي سنة ،1572
دينيا،
وهي تُعتبرَ دليلاً عىل اهلمجية التي يمكن أن ُيفيض إليها
ّ
يتلبس ً
لبوسا ً
التعصب الديني أو التعصب الذي َّ
متدنا بصالحية توسيع املقارنة إىل حدود األلفية الثالثة .كيف يمكن التوفيق بني ممارسة أشنع أشكال
ويمكن أن ّ
باملقدس؟
واملربر الديني أو العقدي ،أو لنقُ ل بني اهلمجية والشعور
العنف
َّ
ّ
مطلبا يف األرايض الواطئة
مل تقترص الدعوة إىل التسامح عىل مرسوم نانت وال عىل فرنسا وحدها ،بل صار هذا ً
التي شهدت بدورها أبشع أشكال الالتسامح الديني بني املذاهب الدينية املتصارعة ،ونقصد الكالفينية
والكاثوليكية .وقد جتلىّ مطلب التسامح هذا يف معاهدة الديانة يف عهد األمري دورانج.

بحرية العبادة ونبذ اضطهاد املخالفني يف املعتقد رغم
ظهرت احلاجة إىل إقرار السلم األهيل بواسطة السامح ّ
تذرع رافيض التسامح بحجة درء االنقسام والتشبث بمبدأ الدِّ ين الواحد« :ولسنا ننكر أن البعض ،يف رفضهم
ّ
يتذرعون باملبدأ القائل إيامن واحد ،قانون واحد ،ملك واحد...لكنها اعرتاضات واهية  ...ما جيعل
التسامحّ ،
(((1
كل اعتداد ببلوغ اإلمجاع يف اإليامن عن طريق القوة دليل غباء بالغ» .

وهلذا النوع من اخلطابات نظائر يف الكتابات السياسية الفرنسية يف ذلك العرص ،أي حوايل هناية القرن السادس
عرش .ويتضمن اخلطاب نصائح مللوك األرايض الواطئة برضورة إقرار التسامح بني ال ِّنحل الناشئة ،والكالفينية

 9جوزيف لوكلري ،تاريخ التسامح يف عرص اإلصالح ،ترمجة جورج سليامن (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2009 ،ص .519
موجه إىل امللك فيليب ،ورد يف :املصدر نفسه ،ص .763
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منها عىل اخلصوص من جهة ،والكاثوليكية من جهة أخرى .وقد استلهم األمري دورانج هامش احلرية الدينية
يف فرنسا ،وشجع ،إىل بعض احلدود ،حرية العبادة ملا كان ملَ ْنعها من نتائج كارثية (إفالس اقتصادي ،قمع ضامئر،
تنامي زندقة وإحلاد) .فحرية العبادة هي ،بحسب دورانج ،الكفيلة بتحقيق السلم األهيل وبتدعيم الوحدة
املدنية يف األرايض الواطئة من أجل حتقيق االستقالل الوطني عن االحتالل اإلسباين ،فال طريق آخر سوى
تقوي ال ُلحمة الوطنية .فالدعوة
نبذ التشدد من كال اجلانبني الكاثولكي والكالفيني وإقرار معاهدة الديانة التي ّ
إىل التسامح ورضورته واضحة وجلية« :جيب أن نضع اتفا ًقا آخر مفاده ألاّ يمس أحدنا اآلخر يف حرية ضمريه
وممارسة ديانته»( .((1وحتض معاهدة الديانة عىل حرية الضمري التي تُعترب حجر الزاوية يف مبدأ التسامح .لكن
هذا مل يمنع يف ما بعد من العودة إىل االضطهاد الديني .ويمكن إبداء مالحظة عامة :إن جدلية الرصاع الديني
والتسامح العقائدي بني املسيحية الرومانية والديانات ا ُمل ْص َلحة كانت حمكومة بجدلية سياسية قوامها حتالف
ملوك أوروبا تارة والنزاع يف ما بينهم تارة أخرى.

ّأما الوضع الديني يف إنكلرتا ،فهو خاص ألن امل َلكية أقرت قانون السيادة الدينية التي يكون من يرتبع عىل
العرش بمقتضاها حامي الدِّ ين والرئيس املط َلق للكنيسة ،ومن ثم عدم االعرتاف بالبابا وال بالكنيسة الرومانية.
كام ُوضع كتاب للتوجيه الدينيُ ،س ّمي كتاب الصالة ،حيدد املعايري الواجب اتّباعها يف املسألة الدينية« :وضعت
األمة»(،((1
السلطة املدنية يدها عىل اإلصالح منذ نشأته يف إنكلرتا ،حيث قام امللوك ومستشاروهم بفرضه عىل ّ
وهو ما يمكن تسميته االنفصال األنغليكاين ،ومنه نشوء الكنيسة األنغليكانية املؤمترة بأوامر امللك هنري الثامن،
وعرفت باإلراستية (أصبحت لفظة إراستية مألوفة يف بريطانيا العظمى للداللة عىل تبعية احلياة الكنسية الشاملة
ُ
ملصالح الدولة)( ،((1التي مارست عىل املنشقني أعامل االضطهاد باسم املصلحة العليا للدولة مثلام حدث يف حق
اثني عرش يو ًما ملغادرة البالد.
منكري التعميد الذين أمهلتهم ْ

كاثوليكيا للربوتستانت يف عهد امللكة ماري تيودور
ظل االضطهاد الديني سيد املوقف ،فكان تارة اضطها ًدا
ً
( ،)1553-1549وكان تارة أخرى اضطها ًدا بروتستانتيا للكاثوليك عىل عهد امللكة إليزابيت (.)1603–1558
يامرس بتوجيه تهُ َ م دينية بقدر ما كان ُيصاغ وفْق تهُ َ م سياسية بانتهاك السيادة .لقد
غري أنَّ االضطهاد الديني مل َ
ارتبط اإلصالح األنغليكاين باملصالح السياسية للدولة ،ومن خاصياته أنه مزيج عجيب من الكاثوليكية من جهة
والربوتستانتية والكالفينية من جهة أخرى ،لكن يف ظل السيادة التي متثّلها املؤسسة امللكية .وقد أدى االضطهاد
الديني واالضطراب السيايس الذي شهدته إنكلرتا إىل إقرار الربملان إعالن التسامح ) )Act of Tolerationسنة
حث إعالن التسامح هذا عىل حرية
 ،1689من أجل إهناء احلرب األهلية التي أطاحت التاج الربيطاين .وقد ّ
العبادة للطوائف وال ِّنحل الدينية املنشقة عن الكنيسة األنغليكانية من منارصي التعميد رشيطة والئها للم َلكية،
مقيدً ا ال مط َلقًا.
باستثناء الكاثوليك والرافضني للتثليث ،وهوما جيعل التسامح يف هذا اإلعالن َّ

إذا وقفنا عىل هذه النامذج الثالثة ،فإنه سواء تعلق األمر بمرسوم نانت يف فرنسا أو بمعاهدة الديانة يف األرايض
الواطئة أو بإعالن التسامح يف بريطانيا ،يمكن اعتبارها مقدمات وإرهاصات مليالد فكرة التسامح الديني
والعقدي وتبلورها .وكلها وثائق ومعاهدات ومراسيم ُأريد هلا أن حتد من االضطهاد الديني الناجم عن
التعصب املذهبي ولو بشكل مؤقت ،ويف مساحة حمدودة للحرية الدينية.

إذا حاولنا قراءة ظاهرة العنف الديني نجد أن طبيعتها العقالنية ،كام رأينا مع رينيه جريار ،ولو اختذت مسوغات
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عقالنية ،ألن مدار األمر فيها هو رهان القوة عىل احتكار املقدس ،واالنفراد باحلقيقة اإلهلية ،وهوما يفرس سبب
تقاتل اإلخوة األعداء عىل امتالك الرموز الدينية نفسها ،وتقاتل املؤمنني عىل اإلله نفسه .وإذا حاولنا مقاربة
العنف الديني ،فال مناص من االستعانة باألنثروبولوجيا وبالتحليل النفيس لفهم جذوره الضاربة يف الالشعور.

تكمن املشكلة يف أن اقرتاف هذه اجلرائم وارتكاب هذه اإلبادة ال ُيعتربان يف أنظار املخلصني أو من يعتقدون
ذنبا أو رشًّ ا ما داموا يعتربون اآلخرين املعارضني ملذهبهم ومعتقدهم هم منبع الرش .إهنا
أهنم كذلك خطيئة أو ً
الصورة املقلوبة عن الذات التي ال يستطيع األعداء املتخاصمون عىل حمبة اهلل تقويمها لريوا حقيقة ما ارتكبوا
دينيا .هذا التعصب الديني ينهل من
من فظائع ،بل يعتربون ممارسة العنف يف حق غريهم جائزة ،بل
واجبا ً
ً
الالشعور الرمزي لدى اجلامعات الدينية .خُ ْ
وت َلق عىل املستوى اللساين –بعد االستثامر الرمزي -األلفاظ
مهيأة سل ًفا الستقبال معاين املروق من الدِّ ين ونرش البدع ،وهو ما
والعبارات والتسميات ذ ًما
ً
وقدحا ،وتكون َّ
جيعل النظر إىل التصفية واإلبادة الدموية فعل تطهري.

احلد املسموح به.
تكثِّف واقعة سانت بارتيليمي احلدث التارخيي الذي جعل العنف الديني يطفح ويتجاوز ّ
تارخييا إمكان جماوزته .وما كان يمكن جماوزة
إهنا احلادثة التي متثّل أوج التعصب الديني ،اليشء الذي سيفرز
ً
ملكيا ،وهي بمكانة إعالن عن إرادة سياسية
العنف الديني لوال وثيقة ُأريدَ هلا أن ترقى إىل أن تكون مرسو ًما
ً
للنظام القديم يف البحث عن أحسن السبل للم َلكية من أجل أن تنقذ نفسها من مآل اهلالك الذي اندرجت فيه.

يتضمن مرسوم نانت االعرتاف بالطقوس الدينية لألقلية الربوتستانتية ،وحيتوي عىل ضامنتني :تأمني أماكن العبادة
دينيا قبل
يقر تساحمًا ً
وتعويض سنوي من اخلزينة امل َلكية .وما يضفي قيمة حقوقية ومدنية عىل مرسوم نانت هو كونه ُّ
جنينيا برضورة إقرار
وعيا
ً
األوان رغم أننا ال نعثر عىل هذه الكلمة البتة يف نصه .ويبينِّ منطوق املرسوم امللكي أن ثمة ً
التسامح الديني ،وإن اعتورته بعض النقائص ،وفيه إرهاص ببعض احلقوق واحلريات مثل ضامن حرية الضمري
وحرية الشعائر والطقوس واملساواة يف احلقوق املدنية .لقد مثَّل املرسوم انعطا ًفا يف تاريخ الذهنيات ،وأسس
سمح بمامرسة
البداية الفعلية للفصل بني الدائرة العمومية والدائرة اخلصوصية رغم كونه يعاين حدو ًدا بحيث مل ُي َ
الربوتستانتية إلاّ يف مناطق خمصوصة يف فرنسا ،كام أنه نص عامل الربوتستانت كاستثناء والكاثوليك كقاعدة.

لتقبل التسامح
لقد ألغى لويس الرابع عرش مرسوم نانت ،وهو ما يدل عىل أن الرشوط السياسية مل تنضج بعدُ ّ
املسمون اهلوغونوت يف فرنسا ،وإىل
الديني بني ال ِّنحل املسيحية ،األمر الذي أفىض إىل حمنة الربوتستانت
َّ
خمتربا
اختيارهم املنفى للدول املعتنقة للمذهب اجلديد ،مثل هولندا ،وهو ما كان من شأنه جعل هذه التجربة ً
تم الرتاجع عن معاهدة الديانة يف األرايض الواطئة
للتسامح .ومل يكن مرسوم نانت وحيدً ا يف هذا الباب ،إذ َّ
بعد انفصاهلا يف ما بينها .ومهام كان من أمر نكث املعاهدات واملواثيق واملراسيم التي تُقر بنوع من التسامح ،فإهنا
خمتربا لتجريب الفكرة أو املفهوم.
كانت ً

الجذر الالهوتي لمفهوم التسامح

إن لفظ تسامح ( Toléranceتسامح) مشتق من الالتينية  .Tolerentiaوقد استعمله القديس ُأغسطني ونقله عنه
الالهويت األملاين الذائع الصيت مارتن لوثر .ومن اجلدير بالذكر أن املسيحية يف عهودها األوىل ،كام انجلت عند
القديس ُأغسطني ،مل تكن عىل قدر كبري من التسامح ،إذ ُأثِر عنه قوله يف إحدى رسائله« :أكرههم عىل الدخول
إىل املسيحية» ،ويف موضع آخر« :الكنيسة تضطهد عن حبّ ،أما اآلخرون فعن كراهية» ،وهو ما يعني أن ثمة
تسليماً بالتعصب أو بعدم التسامحّ .أما بوادر التسامح فبدأت مع اإلصالح الديني.
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هيمني أن أبينّ أن للفظ أصولاً دينية الهوتية قبل أن يتخذ الداللة السياسية والفلسفية التي ُأضفيت عليه مع فالسفة
ّ
القرن الثامن عرش .وأول من نحت مفهوم التسامح هم رجال الدِّ ين والالهوت قبل الفالسفة .كام كانت للمفهوم
داللة الهوتية تفيد الصرب عىل املارقني من الدِّ ين يف سبيل حمبة اهلل وانتظار أن يعودوا إىل جادة الصواب والدِّ ين
احلقَ .م ْن ُه ْم هؤالء املارقون؟ إهنم مجيع الذين ُوصفوا باهلراطقة واتهُّ موا باهلرطقة ،التي هي البدعة أو التبديع يف
العقيدة ،أي إضافة ما ليس يف الدٍّ ين .ويف العمق تأرجح آباء الكنيسة الربوتستانت ،وعىل رأسهم مارتن لوثر ،بني
تعليم التسامح يف البداية ،ملا كان خيدمهم كأقلية ،وعدم التسامح اجتاه بعض ال ِّنحل املسيحية مثل املناوئني للتعميد
) ،)Anabaptistesاألمر الذي يدل عىل أن التسامح الديني َشا َب ُه التأرجح والتذبذب :فعندما يكون أصحاب نحلة
أو معتقد يف موقع ضعف ينشدون التسامح ،وعندما يشتد عودهم يصريون أقل تساحمًا.

مل يكن مفهوم التسامح ُيفيد املعاين والدالالت التي أضفيت عليه يف القرون الالحقة ،وخاصة القرن الثامن
حتمل املخالفني أو املعتنقني لل ِّنحل املختلفة داخل
عرش ،أي التعامل ال ِّن ّدي مع املعتقدات األخرى .كان ُيفيد ُّ
الدِّ ين املسيحي والصرب عىل ا ُمل َب ّدعة منهم يف انتظار أن يعودوا إىل الرصاط املستقيم وإىل جادة الصواب .يفيد
بغض الطرف ،ويف أحسن األحوال التجاهل والالمباالة .وقد
التسامح يف هذا املقام ويف هذا السياق الالهويت ّ
بدأت تظهر بالتدريج نظرة فالسفة النزعة اإلنسانية أمثال إرازم ) )1536-1466( )Erasmeالذي ُع َ
رف بقوله
بالوحدة الدينية داخل املسيحية الغربية ،ونقوال الكوزي ) )1464–1401( (N. de Cuesونظرته املختلفة إىل
تعدد الطقوس واحلديث عن كنيسة كونية.
اإليامن ،مثل احلديث عن دين واحد داخل ُّ

وع َ
رف بفلسفته يف اجلهل ،إذ دعا إىل اعتبار أن أول
َم ْن هو نقوال الكوزي؟ عاش يف مطلع القرن اخلامس عرشُ ،
خطوة يف املعرفة هي اجلهل .وما دام العالمَ بال مركز ،ال يف األرض وال يف غريها ،فال يمكن االرتكاز عىل يقني
كيفام كان .ال حد للعالمَ وال هناية ،وهو ما يعني أن الكون ال متناه ،فيزيد يف االعرتاف باجلهل .وثمة نزعة شكية
عميقة عند نقوال الكوزي دمغت فلسفته ومذهبه يف اإليامن املسيحي بمسحة منها .وما فتئت ظالل الشك حتوم
حول اليقني واملعرفة واإليامن ،وهو ما يعني البحث املستمر ،فال ُي ْس َت َق ّر عىل مذهب يف اإليامن املسيحي وال
قارة .وكان بيكو ديال مرياندوال ) (P. de la Mirandoleقد استلهم أفكاره من مثل تأمالت نقوال
عىل فلسفة ّ
الكوزي يف الكرامة اإلنسانية يف كتابه  ،De digntate hominisوقد أعىل فيها من شأن اإلنسان وارتقى به إىل
درجة من السمو كانت إيذانًا بقدوم النزعة اإلنسانية .صحيح أن نقوال الكوزي مل ّ
يفكر كفيلسوف فحسب بل
كمسيحي ً
مسيحيا ،لكنه ساعد يف الوقت نفسه عىل بلورة نزعة إنسانية عميقة
وقسا
أيضا ،ألنه كان
ً
ً
الهوتيا ًّ
إصالحا عميقًا قبل األوان .ومن أهم األفكار
مل تكن سوى يف بداياهتا األوىل .كان داعي ًة إلصالح الكنيسة
ً
التي دعا إليها فكرة التوافق الديني بني الديانات الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم ،وفكرة وحدة الكنائس
ِ
والف َرق املسيحية يف ما خص احلقائق الكربى.

الصياغة العلمانية لمفهوم التسامح
التصور العلامين للدِّ ين عند جون لوك ،وقد بسطه يف رسالة يف التسامح ،جيمل بنا أن نعود إىل
من أجل بيان
ّ
خلفيته الدينية وإىل الرشط التارخيي الذي حكم تصوره ذاك للمسألة الدينية.

اعتنى جون لوك بالدِّ ين أشد ما يكون االعتناء ،وتناوله من منظور التسامح .بل إن تصوره للدِّ ين أقرب إىل
تصور الدِّ ين الدنيوي .وقد اهتم باملسألة الدينية بالقياس إىل ما يمكن أن متنحه لإلنسان من سعادة .ورأى أنَّ
«قدم
الدِّ ين والالهوت يشء واحد :كالمها يفيض إىل البحث عن السعادة ،بحسب الطبيعة العاقلة لإلنسانّ :

دراسات
مدارات التسامح
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جون لوك صيغة مستنرية وكونية للديانة املسيحية خيمت عليها غيوم ُ
األغسطينية والكالفينية لكنها مل حتجبها
قط»( .((1وهذا أشبه بالدِّ ين الطبيعي .وعىل الرغم من أن لوك بروتستانتي ،فإنَّ دينه أقرب إىل الالهوت العقالين.
وال يتعارض الوحي والعقل عنده وإلاّ ُأقيص الوحي وبقي العقل .ويلتقي عنده الدِّ ين الطبيعي والوحي« :آمن
جون لوك بأن لالهوت منبعني :الطبيعة والوحي»(.((1

مل يكن لوك مع تأميم الكنيسة إلنكلرتا وال مع إحلاقها بالتاج الربيطاين .وكان يرى أن ال إكراه يف الدِّ ين ،وأن
اجتامعا
ال سلطة للكنيسة كيفام كان نوعها عىل الفرد ،فحرية الفرد أولىَ من الوالء للكنيسة ،وما دامت الكنيسة
ً
طوعيا وإراد ًيا ،فال يمكن إجبار املنتمي إليها عىل البقاء فيها.
ً

تندرج رسالة يف التسامح جلون لوك يف سياق إعالن الربملان اإلنكليزي التسامح سنة  ،1689ذلك اإلعالن
الذي شمل الربوتستانت املنشقني عن الكنيسة األنغليكانية ،لكنه استثنى أعضاء ال ِّنحلة التي كان جون لوك
ينتمي إليها .كام تندرج الرسالة يف سياق املطالبة باحلرية الدينية .وحتى نفهم النربة التي ُكتبت هبا رسالة يف
التسامح ،وهي أقرب إىل نربة التنديد ،وجب أن نستحرض املذهب أو ال ِّنحلة املسيحية التي كان لوك ينتمي إليها،
والتي دعته إىل اختيار املنفى يف هولندا.
كان لوك ينتمي إىل بروتستانتية هي مزيج من ثالث نِحل :األوىل هي املنفتحون )،)latitudinarian sect
فكرتيَ ْ املحبة املسيحية والسلم العاملي .والثانية هي السوسينيانية ) (socianismنسبة إىل
ويمكن تلخيصها يف َ
مؤسسها فاوست سوسينوس ( )F. Socinusالذي عاش بني سنتي  1539و ،1604ويمكن تلخيصها يف نفْي
فكرة التثليث القائلة باهلل واملسيح والروح القُ دُ س وإثبات وحدة اهلل .والثالثة التوحيدية اإلنكليزية (English
) Unitarianismبزعامة جوزيف بريستيل ) ،(J. Priestlyالرافضة بدورها للتثليث .لكنه ظل ،عىل الرغم من
أنغليكانيا ،وينتمي بالتدقيق إىل اجلناح الربوتستانتي األنغليكاين الذي اس ُتثني من التسامح .كام كتب لوك
ذلك،
ً
اخليالة ( )les Dragonadesيف
رسالة يف التسامح بعد إلغاء مرسوم نانت مبارشة وعقب الفظائع التي ارتكبها ّ
حق الربوتستانت الفرنسيني أو اهلوغونوت .والرسالة هي بمنزلة رصخة غضب أطلقها التوحيديون اإلنكليز
ّ
واجلامعة السوسينيانية بسبب إقصائهم من إعالن التسامح ،ومن ثم فهي بيان يف احلرية الدينية .وكان هلا أثر
تارخيي ملموس يف تغيري األوضاع.

حيمل توقيت تأليف رسالة يف التسامح داللة عميقة ،إذ إنه أعقب إلغاء مرسوم نانت يف فرنسا الذي مثّل إيذانًا
برت ّدي األوضاع الدينية والسياسية ،وأدى إىل انتصار أنظمة احلكم ا ُمل ْط َل َقة« :يبدو يل أنْ ال مراء يف أن جون لوك
كان يفكر يف مشكلة التسامح الديني يف ظل مشاعر كانت تغمره يف إثر العنف األخالقي واملادي الذي عاناه
اهلوغونوت الذين عقدوا العزم عىل التشبث بإيامهنم ،وعقب اخلوف من احتامل أن تدفع احلامقة املتمثّلة يف
كثلكة البالد امللك جيمس الثاين إىل إرساء سيادة قسوة الكاثوليك يف إنكلرتا وعنفهم»( .((1وليست الرسالة من
مستلهمة يف جمملها من حوادث سنة  1685التي اضطرت لوك إىل االنتقال إىل
قبيل احلديث املجرد ،وإنام هي
َ
املنفى يف هولندا.
ُّ
والتشكل العلامنيني ملفهوم التسامح من دون ربطهام باملذهب الليربايل؛ ففي
ال يستقيم احلديث عن التبلور
الوقت الذي تتبينَّ فيه األصول املسيحية والالهوتية ملفهوم التسامح ،ال يمكن اجلزم بتطور املفهوم من دون
14 Victor Nuovo, ed., John Locke: Writings on Religion (New York: Oxford University Press, 2002), Introduction, p.
xviii.
15 Ibid, p. xxi.
16 Mario Montuori, John Locke on Toleration and the Unity of God (Amsterdam: J. C. Gieben, 1983), p. xvi.
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املكون الثقايف والفلسفي للرأساملية .ومن دون النزعة
تأكيد ِّ
املكون الليربايل للمفهوم .معلوم أن الليربالية هي ّ
الليربالية تكون الرأساملية بال روح .و ُيعترب لوك ّ
منظر وفيلسوف املجتمع الليربايل الناشئ يف إنكلرتا .والسؤال
هنا :ما عالقة الفكر الليربايل ّ
بتشكل مفهوم التسامح يف صيغته املدنية والسياسية؟
يف معرض حديث جون لوك عن االعتقاد أو اإليامن كنِحلة أو مذهب نشأ داخل املسيحية ،وال يتفق بالرضورة مع

الكاثوليكية ،يمكن القول عمو ًما إن األهم بالنسبة إىل لوك ليس صحة هذا املذهب وخطأ ذاك املذهب ،وإنام الفصل
بني السلطة الدينية التي متثّلها مؤسسة الكنيسة ،والسلطة الدنيوية التي يمثّلها سلطة احلاكم املدين أو سلطة الدولة.

لقد ارتبط مبدأ حيادية الدولة جتاه املعتقدات باسم جون لوك ،الذي ُيعترب أول من اكتشف مبدأ العلامنية بمعنى
لتدخل الدِّ ين و/أو املعتقد ،وهو بالضبط فضاء احلرية .و ُيعترب ً
أيضا من أكرب دعاة
تصور فضاء حمايد ال خيضع ُّ
ّ
احلرية السياسية .وال غرابة يف أن ُيص َّنف ضمن التيار الليربايل ألن أساس أطروحة الليربالية حتجيم جهاز الدولة
وحرصه يف حفظ األمن والسهر عىل سيادة القانون ،واإلعالء من احلرية الفردية .ويثبت مفهوم التسامح نسبية
القيم وعدم إطالقها ،وأن االعتقاد مسألة فردية ،كام ِّ
يؤكد يف صيغته الليربالية أن ال أمهية للحقيقة واخلطأ يف
مسألة اإليامن أو االعتقاد ،وأن التسامح ينبغي أن يشمل حتى احلق يف الوقوع يف اخلطأ.

تقوم رسالة يف التسامح التي أ َّلفها جون لوك سنة  1667عىل ثالث أفكار أساسية :غايات السلطة السياسية
ليست هي نفسها غايات السلطة الدينية؛ رضورة تسامح السلطة املدنية إزاء اآلراء واملعتقدات؛ ال إكراه يقوى
عىل تغيري اآلراء واملعتقدات.

ابتداء من القرن الثامن عرش ،سيكتيس مفهوم التسامح صبغة سياسية وداللة مدنية ،وستظهر نجاعته وفعاليته
اإلجرائية بد ًءا من صالحيته يف الفصل بني السلطتني السياسية والروحية .فهو املعيار الذي بواسطته يمكن احلد
وضع أسس احلكم املدين .وأول مطلب ملفهوم التسامح
من صالحيات السلطة السياسية ،ويمكن بالتايل من ْ
هو أن ييضء املناطق املعتمة بني السلطة واإليامن ،وأن يوضح ما التبس بينهام .ينطلق جون لوك من فكرة مؤداها
كثريا وأقرب إىل اهلل
يعترب أن َم ْن يعتقد صاد ًقا يف خطأ هلو أفضل ً
ألاّ إكراه وال قمع يف ميدان املعتقد ،إىل حد أنه ُ
َّممن ينرش حقيقة ليس صاد ًقا فيها؛ ففيام خيص املعتقد ،ال يشء من دون إقناع واقتناع .وهو ال يرى أن خالص
األرواح موكول إىل احلاكم املدين ،ومن ثم ال خيتص بإنقاذ أرواح الناس يف اآلخرة أو يف العامل اآلخر ،وليس
وصيا عىل مصري البرش .ويدحض لوك مجيع احلجج التي تدافع عن األطروحة القائلة بوجوب
مسؤولاً وال
ً
محاية احلاكم املدين للدِّ ين احلق ألن ال سبيل إىل تغيري معتقدات الناس بالقوة ،وأقىص ما يمكن بلوغه من
اإلرغام واإلكراه واإلجبار هو دون املأمول ،ويف الغالب تكون النتيجة عكسية ،وال ننال من الناس الذين نريد
إجرائيا عىل مستوى احلق يف االعتقاد
إخالصهم وصدقهم سوى نفاقهم الديني .وقد صار التسامح مفهو ًما
ً
تلقائيا إىل حق سيايس ودستوري ،وال غرابة يف اعتامد اآلباء
وحرية املعتقد .وهذه احلرية التي يتيحها تتحول
ً
املؤسسني للواليات املتحدة عىل مفهوم التسامح كام بلوره لوك يف الرسالة .وتتمثّل اسرتاتيجية جون لوك يف
تعدى حدود التسامح املسيحي
حماربة الالتسامح أو
التعصب الديني من خالل بلورته مفهوم التسامح ،لكنه َّ
ُّ
ذي األصول الالهوتية إىل الكشف عن أبعاده السياسية ،وإىل استلهامه يف رسم حدود واضحة قدر اإلمكان بني
الديني والدنيوي .ويمكن القول إن بلورة املفهوم ساهم بشكل كبري يف ظهور إرهاصات العلامنية.
يستهل لوك رسالة يف التسامح بالتساؤل عن الدافع اخلفي وراء عدم تسامح البرش –وهنا يتعلق األمر
ِّ
املتحكم فيهم؟ فال مربر -يف نظره -الضطهاد اآلخرين بدعوى احلرص عىل
باملسيحيني -إن مل يكن العنف
الدِّ ين ،أو بحجة إرجاعهم إىل الرصاط املستقيم والرغبة يف خالص أرواحهم وإنقاذهم يوم اآلخرة ،وما يقف
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وراء ذلك هو ميل دفني إىل االضطهاد والعنف .وها نحن نرى ،منذ البداية ،دحض لوك الدعوى القائلة إن
الدافع إىل االضطهاد الديني هو الدِّ ين ،وتكذيبه ّإياها.

هيم احلكم املدين وما يعود إىل الدِّ ين ،ومن ثم وضع
خيلص لوك إىل نتيجة مؤداها أن ثمة رضورة قصوى لتمييز ما ّ
احلدود الفاصلة بني خالص النفوس وخريات الدولة .ويمكن أن نقرأ يف هذا البداية األوىل لفكرة العلامنية .وهنا
يطرح لوك سؤالاً
أساسيا :ما الدولة وما الكنيسة؟ الدولة مؤسسة برشية أرساها الناس حلفظ مصاحلهم املدنية.
ً
وما املصالح املدنية؟ إهنا احلياة واحلرية وصحة اجلسم وامتالك اخلريات اخلارجية ،مثل املال واألرض وغريها
من اخلريات املادية .وحترص الدولة ،ممثَّلة يف احلاكم املدين ،عىل عدم انتهاك أي واحد للقوانني التي حتمي هذه
يعرض نفسه للعدالة العمومية وللقمع بواسطة العقاب .ويستمد احلاكم املدين
اخلريات .و َم ْن ينتهك القوانني ِّ
قوته من تفويضه القوة الالزمة والرضورية التي ِّ
متكنه من فرض احرتام القوانني احلامية للممتلكات األفراد
تتعداها إىل املنافع األخروية التي
الزمنية والدنيوية ،وهو ما يعني أن مهام الدولة تنتهي عند املنافع الدنيوية ال َّ
غالبا ما هتم خالص النفوس يوم اآلخرة .ويورد جون لوك جمموعة من الرباهني يرى أهنا مقنعة كي ال تتعدى
ً
السلطة القضائية للحاكم املدين حدود ما هو زمني ودنيوي إىل ما هو أخروي:
 ال يمكن استسالم اإلنسان لغريه من أجل أن يد َّله عىل الطريق الذي ِّيمكنه من إنقاذ نفسه وخالص روحه
يوجهه ال ِوجهة التي يراها أنفع
إذا هو مل يفعل ذلك بنفسه ،و َم ْن هو أدرى بنفسه من غريه حتى يسمح لغريه بأن ِّ
له يف ميدان اإليامن واالعتقاد .مهام اتّبعنا وصايا اآلخرين يف االعتقاد ،فإننا لن نعتنق عقيدة أو نِحلة حقًا ما مل
نقتنع بأنفسنا ،فال يعود إىل أي سلطة كيفام تكن ،بام يف ذلك احلاكم املدين ،أن يوجه الناس عقد ًيا أو أن يدهلم
عىل الدِّ ين أو املعتقد الذي يصلح هلم.

قوته تقترص
 ليس من اختصاص احلاكم إنقاذ النفوس واألرواح ،وال من اختصاصه األمور األخروية ،ألن ّعىل اخلارج ال الداخل ،بحجة أن ال معتقد من دون اقتناع داخيل .ال تنال من احلكم الداخيل أي قوة مهام تكن،
وإذا كان من الرضوري أن يعيد املبدِّ عة واهلراطقة إىل طريق احلق ،فال امتياز له عن بقية الناس يف اهلدي والنصح
لسن قوانني أو فرض عقوبات وقوة خارجية يف جمال اإليامن واالعتقاد ،ألن هذا املجال ال
والوعظ .وال جمال ِّ
يسري وفق قوانني دنيوية.
 -ال هيم خالص األرواح والنفوس اختصاص احلاكم املدين ما دام اخلالص ال يتأتى من اعتناق ديانة احلاكم.

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن :ما الكنيسة؟ أو بعبارة أخرى ما املؤسسة الدينية؟ إهنا مجع من الناس ينضمون
بعضهم إىل بعض إراد ًيا من أجل خدمة اهلل عل ًنا وأمام املأل ويف العموم ،وذلك يف سبيل تقديم الطقوس التي
وم ْرضية له من أجل الفوز باخلالص األخروي .وينص لوك عىل أن الكنيسة اجتامع إرادي
يروهنا مقبولة عنده ُ
وحر ،وال أحد ينتمي إليها بالفطرة أو باإلرث .وما دام الدافع إىل ولوجها إراد ًيا فكذلك يكون سبب هجراهنا
يِّ
يتوجب اآلن فحصه هو سلطة الكنيسة ،فنقول إن سلطة الكنيسة حمدودة يف أسوارها،
والتخل عنها .وما َّ

وقوانينها ال تنطبق عىل جمموع أعضاء املجتمع بل عىل من انضموا إليها إراد ًيا فحسب .ولكن حتى هذه
القوانني ال تتعدى النصيحة والوعظ ،وال تذهب إىل حد العقاب ،وأقىص ما هو متاح للكنيسة كي تُلحقه
أساسا
بأعضائها غري املنضبطني هو طردهم وإقصاؤهم وفصلهم .فالعقاب خمصوص بالقوانني املدنية ،وهيم
ً
األمور الدنيوية والزمنيةّ ،أما األمور األخروية فليس فيها جمال للعقاب أو إحلاق األذى .ونالحظ هنا أن جون
جيرد الكنيسة ،أو لنقُ ل املؤسسة الدينية ،من أي سلطة ومن أي قوانني عقابية ألهنا اجتامع إرادي حر ال يجُ يز
لوك ِّ
إحلاق األذى بأي واحد من أعضائه أو جتريده من حقوقه املدنية حتت ذريعة أنه مارق أو مهرطق.
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يتساءل لوك يف سياق الرسالة عن الواجبات التي يقتضيها مبدأ التسامح .ويعمدً ،
أوال ،إىل تعريف اخلطوة
األوىل نحو التسامح بألاّ يتعرض املتهم باإلخالل باملراسيم الداخلية إىل العنف الرمزي أو اجلسدي .يقول
لوك« :قبل هذا كله ،ينبغي احلذر من أن قرار الطرد وتنفيذه ال يكونان مرفقني بعبارات نابية وال بعنف جارح
(((1
املعني
ثانيا ،أنَّ ال حق ألي كان يف جتريد
للجسم أو كل ما يلحق
ً
رضرا بخريات الشخص املطرود»  .ويقررً ،
ّ
من حقوقه املدنية ولو كان من كنيسة أخرى أو حتى من ديانة أخرى .وهنا بدأ مفهوم التسامح يشمل حتى
املنتمني إىل ديانات أخرى ،بل حتى الذين ال يدينون بأي ديانة ،فال امتياز لكنيسة عىل أخرى وال لدين عىل آخر.
ومهام يكن دين احلاكم املدين ،فال يزيد وال ينقص من قوته املفوضة إليه بحكم القانون .وال جمال لتحالف بني
الدولة والكنيسة« ،ألن الدولة ال يمكنها منح امتياز للكنيسة وال الكنيسة للدولة» ،كام يقول لوك( .((1ويتساءل
سمون علامنيني؟ فعىل الرغم من أن
لوك ،ثالثًا :ما الواجب الذي يتطلبه التسامح من رجال الدِّ ين إزاء الذين ُي ّ
رابعا :ما هي الواجبات
ألولئك حقو ًقا
ختوهلم امتيازً ا عىل اآلخرين .كام يتساءلً ،
كنسية ،فإن هذه احلقوق ال ِّ
َّ
التي يقتضيها مبدأ التسامح من احلاكم املدين؟ فضلاً عن كون احلاكم املدين ال ُي ْميل شي ًئا يف ميدان املعتقد ،ألنه
ال يتمتع بصالحية إنقاذ األرواح وخالص النفوس يف اليوم اآلخر ،فإنه ال يملك صالحية أن يأمر اآلخرين بأن
حيافظوا عىل صحتهم وأمواهلم وممتلكاهتم وإن كان من واجبه أن يمنع االعتداء عليها .ال يملك احلاكم املدين
أن يميل عىل الناس ما يراه كفيلاً بنجاهتم األخروية ،فام بالك بنجاهتم الدنيوية ،فالطرق املؤدية إىل السامء كثرية،
وال يوجد طريق واحد بإمكانه أن يؤدي إليها.

يستند لوك إىل حجة دامغة يف ما خيص دحضه أطروحة أن احلاكم هيمه إنقاذ من يراهم ضالني عن الدِّ ين
احلقيقي ،وتتمثل هذه احلجة يف تصوره إمكانية اخلطأ يف الطبيعة اإلنسانية ،بل وإمكان أن تقع يف الزلل من
دون أن ِّ
يشكل هذا خطيئة قاتلة كام كانت الكنيسة تتصور .وعليه ،ال ُيالم اإلنسان إن وقع يف اخلطأ أو يف
مضارها ،وإن بدد أمواله فعليه يقع
الزلل رشيطة ألاّ ُيلحق الرضر بغريه ،فإن أساء إىل صحته فعليه تقع
ُّ
الرضر ،وإن أخطأ الطريق الصحيح املؤدي إىل نجاته يف اليوم اآلخر فهو املسؤول عن ذلك .ليس الدِّ ين
جراء سوء اختياره الدِّ ين
واملعتقد ،إ ًذا ،شأنًا ً
مدنيا أو مسألة عمومية مادام أنّ الرضر ،إن وقع عىل صاحبه ّ
الصحيح ،ال يقع عىل غريه وال يمس حقوقهم .أما إذا نجم عن تأويل الدِّ ين أو تفسريه رضر مدين فيكون
ذلك آنئذ ضمن اهتامم احلاكم املدين.
حيتج لوك بحجة أخرى وهي أن املسألة الدينية مرتوكة حلرية الضمري بوصفها ً
ليرباليا؛ فمن دون اقتناع
مبدأ
ً
مقتنعا بام يفكر وبام
الشخص املعني بام يعتقد وبام يفعل ،ال مربر لإلجبار أو اإلمالء أو اإلكراه .وإذا مل يكن الفرد
ً
ندعيهام
يفعل ،فال جدوى من نصحه أو من هديه أو من وعظه .يقول لوك« :مهام تكن احلمية واحلامسة اللتان َّ
من أجل خالص الناس ونجاهتم يف اآلخرة ،فال يمكننا إجبارهم عىل النجاة بالرغم من أنوفهم ،ويف هناية
املطاف ينبغي أن نرتكهم لضامئرهم»).(19

يتناول لوك بعد ذلك مسألة مهمة تتع َّلق بالواجب الذي يقتضيه التسامح من طرف احلاكم املدين ،لكن
يف مسألة خمصوصة هي الطقوس الدينية .وعليه ،وجب التمييز يف كل مؤسسة دينية بني اإليامن واالعتقاد
17 John Locke, Lettre sur la tolérance, GF (Paris: Flammarion, [s. d.]), p. 175.

احلر ِم توجيه كلامت مهينة
أورد يف ما ييل نص العبارة من ترمجة عبد الرمحن بدوي« :ومع ذلك جيب أن حيتاط ،فال ُيضاف إىل قرار ْ
وارتكاب أعامل عنف تؤذي البدن أو ترض بخريات من ُط ِرد» .انظر :جون لوك ،رسالة يف التسامح ،ترمجها عن الالتينية مع مقدمة
مستفيضة وتعليقات عبد الرمحن بدوي (بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1988 ،
 19املصدر نفسه ،ص .188

18 Locke, p. 176.
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( (foiمن جهة ،والطقوس والشعائر ) (ritesمن جهة أخرى؛ فاحلرية الدينية تقتيض حرية ممارسة الطقوس
دينيا :هل يأمر احلاكم املدين بتعميد األطفال
والشعائر .وهنا يتطرق لوك إىل مسألة التعميد التي يعتربها ً
طقسا ً
يف أثناء الوالدة بحجة أن يف ذلك إنقا ًذا ألرواحهم ونجاة ألنفسهم يوم اآلخرة؟ أال يتعارض ذلك مع مهمته
التي هي احلرص عىل املنفعة العامة؟ وما القول إذا تع َّلق األمر بطفل هيودي أو ما شابه ،أال ُيعترب هذا األمر
إكراها يف مسألة بعيدة عن أن تكون شأنًا عا ًما ،أي شأنًا متع ّلقًا باملصالح الدنيوية لآلخرين؟ يقول
إجبارا أو
ً
ً
(((2
لوك« :إن اخلري العام (أو الصالح العام) هو قاعدة القوانني ومقياسها»  ،وعليه ،ال جيوز استصدار قوانني
يف شأن الطقوس الدينيةٌّ ،
فكل يملك احلق يف تبجيل اهلل بالطريقة والطقس والشعرية التي يراها مالئمة.

ومثلام أن احلاكم املدين ال يأمر باتّباع طقوس بعينها ،فإنه ال يملك حق منع طقوس بعينها ،رشيطة ألاّ ينجم عنها
رضر أو يلحق بواسطتها أذى باخلريات الدنيوية ،مثل هتديد احلياة أو هنب املمتلكات أو احلرمان من احلرية.
مثلاً  ،جيوز للحاكم املدين منع الطقوس التي يمكن أن تؤدي إىل املوت ،كتقديم األطفال قرابني أو ما شابه
ذلك .فالطقوس التي تؤذي اآلخرين هي املمنوعة ،أما تلك التي ال ينجم عنها أي رضر مادي فغري ممنوعة بل
وال جيوز منعها .وهذا يفيد يف فهم غياب مشكلة النقاب أو احلجاب يف الواليات األمريكية بينام هي موجودة
يف املفهوم الفرنيس للعلامنية .وال غرابة يف ذلك ،فقد تب َّنت الواليات املتحدة التصور الليربايل لدى جون لوك
موس ًعا للتسامح يشمل
وهنل آباؤها املؤسسون من الرسالة يف صوغ الدستور األمريكي .ونجد عند لوك مفهو ًما َّ
كونيا ،مثل مفهوم احلق ومفهوم الشخص
اإلنسانية مجعاء ،ومن ثم يمكن ادعاء أن املفاهيم بدأت تنحو منحى ً
جراء االكتشافات اجلغرافية
اإلنساين .والدليل هو هذه الفقرة التي يتكلم فيها لوك عن اهلنود احلمر يف أمريكا ّ
الكربى .لقد ُأثري يف الكنيسة نقاش واسع يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني حول ما إذا كان للهنود احلق
يف أن يملكوا أراضيهم أم ال ،وما إذا كان ُيمنع سلبها منهم أم جيوز حتت ذريعة أهنم غري مسيحيني وال يدينون
باملسيحية؟ يقول لوك« :حتى شعوب أمريكا الرازحة حتت حكم أمري مسيحي ينبغي ألاّ تُسلب حياهتم منهم
وال أراضيهم بحجة أهنم ال يعتنقون املسيحية»(.((2

صار التسامح جتاه ممارسة الطقوس رضورة سياسية ومدنية يف القرن الثامن عرش ،فامذا عن اإليامن واالعتقاد؟
ليس احلاكم مطا َل ًبا بإحالل التسامح يف ما خيص ممارسة الطقوس وحتى يف ما خيص املذهب أو املعتقد نفسه.
مذهبا عىل الناس بقوة القانون ألن قوة القانون تتجه إىل محاية
ومن غري املعقول فرض احلكم املدين عقيدة أو
ً
اخلريات واخلريات املدنية .وال تتجاوز قوانني الدولة ما هيدد السلم املدين واملنفعة العامة أو اخلري العام .هيم
املعتقد أو املذهب أو اإليامن سؤال احلقيقة ،فهل يستقيم سن قوانني تعينِّ ما هي احلقيقة وما هو اخلطأ؟ ال يمكن
أن ينجم عن ذلك سوى جعل الناس خيفون ما ُيعلنون ،ويسلكون طريق املِراء والنفاق.

يورد لوك أمثلة يف هذا الصدد :هل ُيم َنع كاثوليكي روماين من االعتقاد بأن اخلبز يرمز إىل جسد املسيح احلقيقي،
وهل ُيم َنع هيودي من أن يكفر بأن العهد اجلديد هو كالم اهلل ،وهل يعا َقب وثني عىل إنكاره العهدين القديم
معا؟ وهل جيعل منه ذلك اإلنكار واجلحود مواط ًنا سي ًئا .ال يعود إىل الدولة وقوانينها تعيني املذهب
واجلديد ً
أو املعتقد الصحيح من اخلاطئ .احلقيقة كفيلة بأن تُدافع عن نفسها بمعزل عن القوانني املدنية نفسها .يقول
تنور العقل
لوك« :ليست احلقيقة بحاجة إىل العنف حتى تنطبع يف ذهن الناس وال تل ِّقنها القوانني املدنية .وإذا مل ِّ
نفعا»(.((2
بتألقها وإشعاعها فال جتدهيا القوة اخلارجية ً

 20املصدر نفسه ،ص .189
 21املصدر نفسه ،ص .194
 22املصدر نفسه ،ص .200
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ماذا عن العمل املرتتّب عن اإليامن واالعتقاد؟ يرى لوك أن اجلانب العميل يف الدِّ ين ال يبتعد عن مقتضيات
الدائرة املدنية .واألخالق املدنية تستفيد ال حمالة من األخالق التي حيث عليها اإليامن أو املعتقَّد .ولوك أميل إىل
تبعية األخالق الدينية إىل احلياة املدنية واحتوائها هلا ،أأخطأ اإلنسان يف معتقده أو يف عبادته وطقوسه أم مل خيطئ،
املهم ألاّ جيعل ذلك منه مواط ًنا سي ًئا ،أي ألاّ ُيلحق الرضر املادي بأقرانه .ال يمكن املساس باحلقوق املدنية مهام
تكن الذرائع الدينية ،وثمة استثناء وحيد يف ألاّ يتحىل احلاكم املدين بالتسامح هو عندما هيدد معتقد أو مذهب
سالمة املجتمع املدين.

قراءة معاصرة لمفهوم التسامح :الحدود واآلفاق

نروم من هذه الفقرة بيان آفاق التسامح وحدوده يف ضوء قراءة مايكل والزر (ّ ،)M. Walzer
املفكر السيايس
األمريكي املعروف ،الذي ينافح عن فلسفة سياسية جديدة تعرتف بحقوق األقليات ،وتنترص ملختلف
اهلويات واجلامعات املكونة للمجتمع األمريكي تُعرف باجلامعوية ( .)COMMUNITARIANISMيعرض
يف كتابه مقالة يف التسامح ) )Traité sur la toléranceوجهة نظره التي تقوم عىل منازعة الفكرة التي مفادها
كونية مفهوم التسامح عىل نحو ما أفضت إليه املقاربة الليربالية مع لوك يف القرن الثامن عرش وحتى اليوم.
فليس يف نظره ثمة ُبعد كوين ملفهوم التسامح بل أنظمة متساحمة أو تسامح بحسب أنظمة خمصوصة .وال يعلو
املحدِّ َدة له .وإذا جاز يف نظره اعتبار أن مفهوم التسامح ُيفيد داللة
مفهوم التسامح عىل رشوطه التارخيية ِّ
التعايش السلمي ،فال توجد مقاربة واحدة وإنام ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار رشوط الواقع ،أي جمموع
السياقات التارخيية ملامرسة التسامح .يقول يف هذا السياق« :إن املقاربة البديلة التي أقرتحها وأود الدفاع
عنها تتمثَّل يف أن نأخذ بعني االعتبار الرشوط التارخيية والسياقات املختلفة التي مورس فيها مفهوم التسامح
ُ
وأريس التعايش داخلها»(.((2

يعني التسامح التعايش السلمي .ويمكن اعتبار هذا كافيا لكي يمثِّل ً
خصوصا إذا استحرضنا
أخالقيا،
مبدأ
ً
ً
ً
األنظمة الشمولية واألنظمة الدينية املغلقة التي ال مكان فيها للتعايش .واألنظمة التي يوجد فيها تعايش سلمي
طقوسا بشعة .وكل نظام ُيسامح
بني جمموعات وأفراد خمتلفني ال تُسامح بالدرجة نفسها ممارسات شاذة أو
ً
كونيا ،وهي األطروحة التي ُيدافع عنها
نسبيا ال ً
بدرجات متفاوتة ،وبناء عىل ذلك يمكن اعتبار مفهوم التسامح ً
والزر .كام يمكن اعتبار مفهوم التسامح مفهو ًما َّ
مرك ًبا بحيث يتعذر اختزاله يف نموذج واحد .وفضلاً عن ذلك،
فإنَّ والزر حي ِّلل مفهوم التسامح يف ضوء الواقع األمريكي.

هتمه بقدر كاف كفيلسوف سيايس ،منها مثلاً
جانبا أو التي ال ُّ
ينطلق والزر من أوجه التسامح التي يضعها ً
الوجه الفردي للتسامح ،بمعنى أنه ال هيمه كيف يسامح املجتمع املدين أو يتسامح مع شذوذ األفراد وغرابة
أطوارهم .وما يعني والزر بالدرجة األوىل هو التسامح يف منحاه السيايس ،أو بعبارة أخرى طرح السؤال :كيف
يتسامح نظام ما أو سلطة سياسية ما مع املجموعات املنشقة؟ فاالهتامم هنا بالتسامح مع املختلف أكثر ّمما هو
مع املتشابه؛ التسامح ال مع َم ْن يشاطرك شي ًئا بل مع من ال يشاطرك أي يشء وال يقاسمك أي قاسم مشرتك.
ثقافيا وال يندرج يف خانة املجتمعات الليربالية والديمقراطية .فام معنى التسامح مع
إنه التسامح مع املختلف ً
مثل هذه املجموعات؟
ثمة درجات متفاوتة من التسامح ،بل وأنواع خمتلفة منه ،هي التي أسفرت عنها التجارب التارخيية املختلفة:

23 Michael Walzer, Traité sur la tolérance, trad. de l’anglais par Chaïm Hutner, NRF essais ([Paris]: Gallimard, 1998),
p. 15.
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 -التسامح ذو األصول الدينية ،الذي يقبل عىل مضض االختالف من منطلق احلفاظ عىل األمن العام؛ إنه املعنى

نفسه الذي اختذه التسامح مع مؤسس الربوتستانتية مارتن لوثر ،والتسامح نفسه الذي أعقب احلروب الدينية،
ومفاده الصرب عىل اآلخر ا ُمل َبدِّ ع وا ُمل َه ْرطق حتى هيتدي إىل الرصاط املستقيم؛ إنه التسامح الذي يفيد النظر إىل
وبعينْ الشفقة؛
اآلخر َبعينْ الرمحة بل َ

 -التسامح بمعنى الالمباالة املعطوفة باالختالف؛

 -التسامح باملعنى الرواقي الذي يتمثَّل يف قبول اآلخر املختلف عىل أساس أنه يتمتع بحقوق رغم أنه ال

يحُ سن استعامهلا؛

 النوع األخري من التسامح هو الذي يعبرِّ عن موقف إجيايب من االختالف ،بل وعن فضول جتاه كل ما هوخمتلف ،وبالتايل الوقوف منه موقف اإلعجاب.
بعد إحصاء أنواع التسامح التي أفرزهتا التجربة التارخيية الغربية ،يرى والزر أن أصعب أنواع التسامح هو ذاك

الذي يتحدى معايري املجتمعات الغربية الليربالية والديمقراطية؛ إنه التسامح جتاه االختالف الراديكايل؛ اختالف

الدِّ ين والثقافة ونمط احلياة .وحتى نفهم فكر والزر السيايس ،من الرضوري أن نستوضح بعض منطلقاته وعىل
رأسها أنه فيلسوف سيايس مجاعوي ،وأنه مع التعدد الثقايف ،وأنه متحفظ إزاء الليربالية والنزعة الفردية السائدة

فيها .وهذا يذلل بعض الصعوبات يف فهم فكره ،خاصة مفهوم التسامح؛ فوالزر يبحث عن مفهوم جديد

تركيبا وتعقيدً ا من املفهوم الليربايل ،خاصة تصور لوك العلامين ،مفهوم يتالءم مع التعدد الثقايف
للتسامح أكثر
ً

الذي تتسم به املجتمعات املعارصة ،خاصة املجتمع األمريكي املعارص .ومن ثم فهو مهتم بالتسامح الذي هيم
االختالف الراديكايل ،االختالف الذي يصدم واملتع ِّلق باملجموعات الثقافية الغريبة يف طقوسها ويف ممارساهتا

حد نجيز االختالف الراديكايل ونتسامح
ويف نظامها الغذائي .إن السؤال اجلذري الذي يطرحه والزر هو :إىل أي ّ
جتاه الغريية املفرطة يف غرابتها؟ ذلك هو التحدي الكبري الذي تواجهه املجتمعات املعارصة ،فاألمر مل يعد يتع َّلق
بالتسامح جتاه نِحلة ما أو مذهب ديني ينتمي إىل املنظومة عينها.
ما مستقبل التسامح يف املجتمعات املعارصة ،خاصة يف املجتمع األمريكي املعارص؟ يتسم هذا املجتمع بكونه
جمتمع هجرة أو جمتمع مهاجرين ،فهل يقبل هذا املجتمع االختالفات الدينية والثقافية التي خترتقه من أقصاه

إىل أقصاه؟ هل يصل به التسامح إىل درجة االعرتاف باالختالفات الثقافية والدينية؟ هل ينجح هذا النظام من

التسامح يف صهر تلك االختالفات؟

يتخذ التسامح يف املجتمع األمريكي شكلني أساسنيّ :إما اإلدماج
والصهر ) )Assimilationوالسعي إىل
َّ

وإما االعرتاف باالختالف ) )Reconnaissanceواملغايرة .يكون الشكل األول من التسامح
التوحيد والتشابهّ ،
موج ًها إىل االعرتاف باملجموعات الثقافية
موج ًها إىل دمج األفراد يف بوتقة واحدة ،ويكون الشكل الثاين َّ
َّ
والدينية .ويف كلتا احلالتني ،نجد أنفسنا أمام تسامح من نوع جديد خارج الداللة الالهوتية من جهة ،وخارج

مهد لوك الطريق ملفهوم التسامح يف عرص الليربالية املتأخرة ويف
الداللة الليربالية الضيقة من جهة أخرى .لقد ّ

عرص الرأساملية املتطورة .لكن مفهوم التسامح إشكايل حيمل قيمة اجتامعية وسياسية هي موضوع نقاش فلسفي

وجدل اجتامعي دائم ،فامذا عن التسامح يف عرص ما بعد احلداثة؟

158

العدد 4
ربيع 2013

التسامح في عصر ما بعد الحداثة

عرف مفهوم التسامح تطورات جديدة يف ضوء التجربة األمريكية الشامليةُ ،
وأعيل من شأنه يف الدستور
األمريكي إىل حد القداسة ،خاصة يف صيغة حرية الضمري وحرية الفكر .وبام أن الواليات املتحدة األمريكية
أرض هجرة ووفادة واستقبال ،إذ تتسع لديانات ومعتقدات مجيع الوافدين إليها الذين ُأذيقوا ألوان
االضطهاد يف أوروبا ،مثل أتباع لوثر األملان وأتباع كالفن اهلولنديني ونِحل صغرى مثل التقوية ))piétisme
مجيعا أقليات دينية معارضة للمسيحية الرسمية
واملسيحيني غري املؤمنني بالتعميد ،واجلامع بينها هو أهنا ً
املتمثّلة يف الكاثوليكية يف هذا العامل اجلديد ،فلم يكن بد من التسامح بني األديان ألن أغلبها وقع ضحية
االضطهاد يف أوروبا ،وإن مل يكن األمر هي ًنا يف البداية ،خاصة أن بعض الواليات اكتسحها الطهرانيون
الربوتستانت ،وهم الفئة األقل تساحمًا.
وأسس دستور ًيا يف ميثاق احلقوق ) )Bill of Rightsسنة  ،1778واعترُ ِ َف به ً
ُر ِّسم مفهوم التسامح ُ
مبدأ أعىل

يف هذا الدستور ،ومن ثم فهو يكتيس قيمة ترشيعية عليا .وتنص بنود الدستور األمريكي عىل منع أي ديانة
رسميا للجمهورية األمريكية سوى الدستور نفسه ،منه تُشتق القوانني والترشيعات،
رسمية وحظرها .وال دين
ً
وبواسطته تُرسم احلدود بني الدِّ ين والدولة .خيتلف هذا الفصل يف الواليات املتحدة األمريكية عن نظريه يف
سلباُ .يفسح التسامح يف املثال اجلمهوري الفرنيس للعلامنية
حمد ًدا إجيا ًبا ويف الثانية َّ
فرنسا يف كونه يف األوىل َّ
حمد ًدا ً
فضاء حمايدً ا متام احلياد ُيم َنع فيه عىل الفرد إبراز رموزه الدينية بينام ال يمنع التسامح يف الدستور األمريكي من
إظهار ما يدين به الفرد يف الفضاء العام نفسه.
نظرا إىل تعدد األعراق
ال يمكن احلديث يف املجتمع األمريكي املعارص عن تسامح بروتستانتي-بروتستانتي ،بل ً
والديانات ،عرف مفهوم التسامح مآالت أخرىُ ،
وأعيد صوغه صياغات جديدة .فالنوع األول من التسامح ساد
يف املراحل األوىل لتأسيس الواليات املتحدة األمريكية ،أي يف فرتة اآلباء املؤسسني ،أما اليوم فاألمر أكثر تعقيدً ا.

قام املجتمع األمريكي يف حلظة تأسيسه عىل التسامح الديني وعىل التعدد السيايس والثقايف ،رغم ما ختلل تارخيه
من جتاذب بني التسامح تارة وعدم التسامح أو الالتسامح تارة أخرى .وال شك يف أن املطالب املتع ِّلقة باجلامعات
كونت معجماً جديدً ا يف التسامح .ومهام يكن من أمر خضوع مفهوم
واهلويات واألقليات يف العقود األخرى قد ّ
التسامح ملستجدات عرصية وحاجات جديدة ،فإنه ينبغي لنا طرح السؤال التايل :ما مآل مفهوم التسامح يف
تطور نظر ًيا عىل يد الفالسفة السياسيني الليرباليني من جهة،
العامل اجلديد ويف أرض اهلجرة واملهاجرين؟ وكيف َّ
وعىل يد معارضيهم من التيار اجلامعوي من جهة أخرى؟

نتعرف بداي ًة إىل نقد مفهوم التسامح يف صيغته الليربالية عند والزر ،من حيث تنصيصه عىل أن املفهوم بحاجة
َّ
إىل إعادة صوغ يف ضوء التعدد الثقايف ،ثم تتبع كيفية استشكاله يف جمتمعات ما بعد احلداثة .غري أننا بحاجة قبل
ذلك إىل طرح السؤال التايل :ما الفرق بني احلداثة وما بعدها؟
لفظ احلداثة هو توصيف للمرحلة التي أعقبت عرص النهضة األوروبية واتّسمت بالسامت التالية :سيادة الفكر
العقالين ،وانقشاع الغشاوة األسطورية عن العامل ،وحتديث الدولة ،وترشيد احلكم ،واحلد من السلطة املطلقة،
التعصب الديني ،وبلورة مفهوم التسامح ،وعلمنة املجال العمومي.
وصعود رأساملية االقتصاد ،والقطيعة مع
ُّ
إن إعادة تعريف احلداثة مثَّل دو ًما مسألة إشكالية ،وال يمكن أن نزعم تقديم أي تعريف شامل أو هنائي.

جاءت ما بعد احلداثة ) )post-modernitéال هلدم احلداثة بل لتفكيك مركزية العقل ،والقطيعة مع الرسديات الكربى
مثل التقدم والعقل والتاريخ .وما بعد احلداثة هي ،بحسب بعض املفكرين ،حداثة مكثَّفة :حداثة مضادة للمركز،
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حداثة مق ِ
ْحمة للتعدد واالختالف ،حداثة بال يقني ،تقحم الشك واالرتياب يف منجزات التقنية ويف فتوحات العلم
ُ
احلديثّ .أما يف املجال الذي يعنينا ،فام بعد احلداثة تقتيض درجة كبرية من التسامح ،وتفرتض قبولاً باالختالف غري
مرشوط .يقول والزر ،يف معرض حديثه عن جمتمعات اهلجرة كاملجتمع األمريكي« :صار البرش خيتربون ما يبدو أنه
واقع بال حدود واضحة وبال هويات يقينية أو متاميزة بوضوح») .(24ويف جمتمعات ما بعد احلداثة ،ال انتامء ملجموعة
تعرضوا لنوع من املزج واالمتزاج مل يعد ممك ًنا معه
أو هلوية ثقافية أو ما شابه ذلك ،ألن األفراد يف هذه املجتمعات َّ
إثبات أي انتامء .وتولدت مع هذا الصهر واملزج واقعة ال سبيل إىل إنكارها يف جمتمعات ما بعد احلداثة :إهنا ظاهرة
التعدد الثقايف ) )multiculturalismeالتي مل يعد االختالف يبدأ فيها من خارج األرسة بل من عقر الدار ،خاصة مع
الزواج املختلط ،وهو ما يتطلب تدبري االختالف بني األبناء واآلباء وبني األزواج واألصهار.

يتبينّ من خالل ما تقدم أن جمتمعات ما بعد احلداثة تقتيض شكلاً ونظا ًما جديدين للتسامح مل يعرفهام تاريخ
البرشية من قبل .إنه التسامح الذي يبدأ من مالحظة االختالف من الداخل ال من اخلارج ،ويف الشخصية ال يف
الغري .مل يعد الغري وحده حمل استغراب ،بل الذات هي أول ما يستدعي االستغراب والغرابة .يقول والزر« :إن
التسامح يبدأ اليوم من عقر الدار ،حيث إن السالم بني األعراق والديانات والثقافات ينبغي َأنْ يحَ ُل بني األزواج
واألصهار واألبناء ،بني شخصياتنا اخلاصة سواء املتصلة أو املنقسمة»(.((2
لكن هذا الشكل اجلديد من التسامح ال خيلو من الشك ،وليس بمعزل عن حمك االختبار .وال توجد ضامنات
بألاّ يستحيل التسامح إىل نوع من التعاطف ،وعدم التسامح إىل نوع من النفور ،علماً أن اًّ
كل من التعاطف والنفور
موقف غري عقالين .بل ال توجد ضامنة حتى يف أن يستحيل التسامح مع االختالف الراديكايل إىل نوع من االرتياب
موحدة وإىل هويات منيعة ،وهو ما يمكن
والشك .بل قد يخُ ْيل التسامح مكانه حلنني ال معقول إىل جمموعات َّ
أن يو ِّلد يف النهاية نزعة أصولية .يقول والزر« :إن األصولية هي التعبري األيديولوجي عن هذا النوع من احلنني،
وت ُْب ِدي (األصولية) َّ
أقل قدر من التسامح جتاه األرثوذكسيات األخرى منها جتاه العلامنية التي تظهر عىل أهنا حاملة
للغموض والفوىض»( .((2إن األصولية يف نظر والزر نتيجة حنني إىل املايض ،وهي بمنزلة ردة فعل أولية ،أو لنقُ ل
ردة فعل آلية جتاه صدمة ما بعد احلداثة؛ ردة فعل قوية ،وأحيانًا عنيفة ،نحوها .ملاذا؟ ألن ما بعد احلداثة تعمل عىل
اجتثاث كل ما يمكن أن َّ
يدل عىل جذور أو أصول .يوضح والزر مرشوع ما بعد احلداثة كام ييل« :إن مرشوع ما بعد
احلداثة يزيح منذ البداية كل فكرة عن هوية مشرتكة أو عن سلوك نمطي :إنه هيدف إىل تأسيس جمتمع تكون فيه
ضامئر املتكلم اجلمع (نحن) و(هم) خالية من كل مرجع محُ ََّدد ،ويشري إىل االكتامل األقىص للحرية الفردية»( .((2يدل
ذلك عىل أن مرشوع ما بعد احلداثة هو مرشوع من أجل خلخلة كل انتامء أو هوية ،حيث تسقط فيه ضامئر املتك ّلم
التي ت َُعينّ «نحن» يف مقابل «هم» ،وحتدد هؤالء يف مقابل أولئك .اجلميع يف املجتمعات ما بعد احلداثة غرباء ،وال
يوجد يف مثل هذه املجتمعات سكان «أصليون» وآخرون «وافدون» .ذلك أنَّ ت ََذ ِّري األفراد قد بلغ احلد الذي مل
تعد هلم جذور ،بل إن كلمتي «جذور» و«أصول» مل يعد هلام معنى .والغربة هي الوضعية األصلية التي جيد الفرد
نفسه عليها يف جمتمعات ما بعد احلداثة .الكل غريب واجلميع غرباء ،وليس يف إمكان أحد ا ّدعاء أصالة أو حمتد أو
ومهجن .والرشط القبيل ملعرفة األنا هو الغري ،كام
أصل .ال وجود ألصيل يف ما بعد احلداثة ،بل كل يشء هجني
َّ
أن الرشط القبيل ملعرفة الغري هو الذات؛ فـ«األنا» ال يتحدد بمعارضة الـ«أنت» وإنام باالنصهار معه واالمتزاج به،
وهو ما يقتيض مراجعة مفهوم التسامح وإعادة صوغه كل مرة وحني.
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ُيعارض والزر بقاء مفهوم التسامح سجني أصوله الالهوتية –وهنا اإلشارة إىل آباء الكنيسة -أو حبيس املنظومة
الليربالية -وهنا اإلشارة إىل النظرية الليربالية عند لوك -لكنه ال يرفض مفهوم التسامح نفسه الذي حيتاج إىل إعادة
صوغ يف ضوء جمتمعات ما بعد احلداثة ،ويف ضوء جمتمعات اهلجرة التي آلت فيها اهلويات إىل التفتت والتفكك.

قبل الوقوف عىل الفروق بني مايكل والزر وجون راولز يف ما خيص التصور الذي يطرحه كل منهام ملفهوم التسامح،
رأسا إن راولز ،صاحب الكتاب اإلشكايل نظرية العدالة ،ال خيرج عن التقليد األمريكي الذي يضع
يمكن القول ً
دين واملامرسة الدينية فوق مجيع األولويات ،ويعطي احلق يف إظهار الرموز الدينية ،ويعارض التصور
حرية ال َّت ُّ
الفرنيس للعلامنية حيث يقول باحلرف« :هلذا نرفض ً
أيضا مفهوم الدولة العلامنية املطلقة ،إذ يرتتَّب عن مبادئ
العدالة أن ليس من حق احلكومة وال من واجبها أن تفعل هي أو األغلبية ما تريد يف ما خيص شؤون األخالق
والدِّ ين»( .((2جيد هذا التصور املَرن للعلامنية يف الفكر السيايس الليربايل األمريكي تفسريه يف أن مفهوم الدولة ليس
مركز ًيا بقوة كام هي احلال يف فرنسا ،وجيد تفسريه ً
أيضا يف انحسار دورها ليقترص عىل محاية املواطنني وسيادة القانون.

ما مقام التسامح يف فكر راولز وفلسفته السياسية؟ يمكن اعتبار فكرة التسامح عند راولز امتدا ًدا لنظريهتا عند لوك
الب ْعد الزمني الفاصل بينهام ،الذي يناهز القرنني ،ألن األرضية النظرية املتمثِّلة يف الروح الليربالية مشرتكة
رغم ُ
بينهام .فأهم األفكار متفق عليها :حياد الدولة جتاه الشؤون الدينية واألخالقية؛ انحسار دورها يف احلفاظ عىل
واملحددة يف األمن والنظام العام عىل ألاّ ُيتخذ ذريعة لقمع حرية الدِّ ين والعبادة؛ اعتبار الدولة
املصلحة العامة
َّ
اجتامعا برش ًيا إراد ًيا مكونًا من مواطنني متساوين؛ حرية التدين أو عدمه؛ عدم متييز الدولة بني ديانة وأخرى ،وذلك
ً
كله يف إطار احلرية الليربالية الفردية .ها نحن نالحظ عدم اهتامم راولز بمسألة التعدد الثقايف ومن ثم تركيزه عىل
انصهار الفرد بدل االعرتاف هبوية اجلامعة .ويتلخص مفهوم التسامح يف حرية الضمري ))liberté de conscience
التي ت َُع ُّد حقًا فرد ًيا بام يعزز النزعة الليربالية عند راولز؛ فباسم احلرية الفردية ال باسم االختالف الثقايف للجامعة
يقوم التسامح عند راولز مقام االعرتاف باالختالف عند والزر .ال ثمن للحرية سوى احلرية نفسها ،وال يمكن
التضحية باحلرية سوى ملزيد من احلرية ،ذلك هو الشعار الليربايل الذي ما يفتأ راولز ير ّدده .يقول يف هذا السياق:
«إن احلد من احلرية ال مربر له إلاّ إذا كان رضور ًيا للحرية نفسها ،من أجل احليلولة دون املساس باحلرية بصورة
(((2
املربرات ،دينية أو أخالقية أو غريها.
أخطر»  .وال مكان لعدم التسامح يف الفكر السيايس الليربايل مهام تكن ٍّ
ويشبه تزييف الدِّ ين بتزييف املال ،وبأنه
ويورد راولز مثال توما اإلكويني الذي يربر عدم التسامح جتاه املبدِّ عة،
ِّ
إذا كان ُيلحق الرضر باآلخرين وجب قمعه .وال يفوق األمن الروحي ،أو بعبارة أخرى ال تفوق نجاة األرواح،
يف درجة األمهية األمن العام ،ومن ثم ال يُبرَ َّ ُر استعامل العنف ضد املبدِّ عة حتت ذريعة أهنم هيددون األمن العام.
ويعرتف راولز -رغم اتفاقه مع لوك -بمحدودية التسامح عند هذا األخري ،بدليل عدم تساحمه مع الذين ال دين
مكونات املجتمعات املعارصة التي ،إِنْ
موس ًعا يشمل مجيع ِّ
هلم .وي ّتسم مفهوم التسامح عند راولز بكونه مفهو ًما َّ
حتققت فيها رشوط العدالة ،لن يبقى مربر ألي اضطهاد كيفام كان ،وتزول الرشوط املوضوعية لعدم التسامح .ال
وإما ال يكون.
فإما أن يكون التسامح ّ
مقيدّ ،
إمكان لوجود تسامح مرشوط أو َّ
ُيطرح بصدد مفهوم التسامح سؤال أساس ،هو كاآليت :ما حدود التسامح ،أو ،بعبارة أخرى ،يف أي حال
وضمن أي رشوط يستحيل الوقوف موقف التسامح؟ ويتساءل راولز يف االجتاه نفسه عن املدى الذي يبلغه
مفهوم التسامح؟ وبالتايل كيف يمكن استساغة الوقوف موقف التسامح من البرش الذين ال يبدون أي تسامح
نحو اآلخرين؟ هل تقتيض العدالة التسامح حيال غري املتساحمني؟
28 John Rawls, Théorie de la justice, trad. de l’américain par Catherine Audard (Paris: Ed. du Seuil, 1987), p. 248.
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ينبغي يف البداية -بحسب جون راولز -فحص بعض صيغ السؤال :أوهلا ،هل جيوز أن تتم َّتع نِحلة غري متساحمة
باحلق يف أن نعاملها معاملة متساحمة؟ ثانيها ،ضمن أي رشوط متتلك ال ِّنحل املتساحمة احلق يف عدم التسامح
مع نِحل أخرى؟ يجُ يب راولز عن السؤال األول بقوله« :يبدو أن ال حق إطال ًقا لنِحلة أو ملذهب غري متسامح
يف أن يشكو أو أن يتذمر إذا ُر ِف َضت له حرية متساوية مع ال ِّنحل األخرى( .((3وال حيق ملذهب أن يكون غري
متسامح مهام تكن املربرات أو احلجج ،خاصة تلك التي تقول إن تأويله للحقيقة الدينية هو التأويل األصح.
ومل ِز ًما للمواطنني كافة ،وال يمكننا قبول
يقول راولز« :ال وجود لتأويل للحقيقة الدينية يمكن اعتباره رضور ًيا ُ
سلطة يكون هلا احلق يف احلسم يف أسئلة املذهب الالهويت»( .((3حتى يف حال تسليم الفرد زمام نفسه للسلطة،
يِّ
التخل عن حريته التي ال جمال فيها للمساومة .للبرش حرية ضمري متساوية بالنسبة إىل
فإن ذلك ال جيربه عىل
اجلميع ،وهو أمر مالئم لفكرة وجوب خضوعهم إلله واحد .وتكمن املشكلة ال يف فكرة طاعة اهلل بل يف جعل
هذا املبدأ مبدأ يحُ َت َكم إليه .واحلال ،أنه ال يكفي لكي نجعل منه مبدأ حتكيم ) ،)Principe d’arbitrageوالدليل
بالتدخل يف تأويل
هو أنه ال يرتتَّب عن االعتقاد برضورة اخلضوع هلل وتعاليمه أن تكون للفرد سلطة تسمح له
ّ
اآلخرين لواجباهتم الدينية .وبمعنى آخر ،تتساوى مجيع التأويالت بخصوص اإليامن باهلل وبلوغ احلقيقة .يقول
راولز« :إن هذا املبدأ الديني ال يربر أن نحوز حرية رشعية وسياسية أكرب من حرية اآلخرين»(.((3
عىل الرغم من أن جواب راولز هو بالنفي عن السؤال :هل جيب أن نقف من مذهب ديني ال يؤمن بالتسامح
منع نِحلة يف الدِّ ين ال تؤمن
مليا فيق ّلب السؤال عىل وجه آخر :هل حيق ُ
موق ًفا متساحمًا ،فإنه يعيد التفكري يف املسألة ً
تتذمر من عدم التسامح نحوها؟ باسم احلرية ،ال يمكن منعها من أن تشكو وتتذمر إذا ما تم
بالتسامح من أن َّ
ِ
ِ
التعامل معها بكيفية ال متساحمة .ال يمكن أن متنع ن َحل متساحمة ن َحلاً غري متساحمة من أن تتذمر من كوهنا ضحية
يتصدر أولويات الفكر الليربايل عند راولز .نعلم أن راولز فيلسوف
تبعا ملبدأ احلرية الذي
َّ
عدم التسامح ،وذلك ً
أساسا مطلب اجتامعي غري ليربايل.
معدلة
سيايس ليربايل ،ولكن ليرباليته َّ
ومكيفة مع مطلب العدالة الذي هو ً
َّ

تتحول صيغة السؤال إذن من :هل يستحق مذهب غري متسامح أن نقف منه موقف التسامح؟ إىل الصيغة التالية:
احلد من حرية ال ِّنحل غري املتساحمة سوى يف حالة
هل حيق أن َّ
نحد من حريته بحجة أنه غري متسامح؟ ال حيق ُّ
متفرجني عندما
واحدة ،وهي عندما يكون احلق يف البقاء َّ
مهد ًدا .يقول راولز« :ال تسمح العدالة بأن يقف البرش ِّ
(((3
ُفرض عىل ال ِّنحل غري املتساحمة قيود
يتعرض أساس وجودهم للهدم»  .وبناء عليه نصري أمام سؤال آخر :هل ت َ
َّ
ِّ
خطرا عىل احلريات املتساوية بالنسبة إىل اجلميع؟ ال يرى راولز
ل
تشك
وال
ا
ِّل
ث
مت
ال
كوهنا
حالة
يف
حتى
هتديدً
ً
أي داع إىل تقييد حريات ال ِّنحل واملذاهب غري املتساحمة ما دام أن الدستور يف مأمن من أي هتديد .وال غرابة يف
احلر ،وتكمن قيمة الدستور
هذا اجلواب ما دام القانون األعىل للواليات املتحدة هو الدستور الذي ِّ
يميز املجتمع ّ
يف كونه هو الضامنة العليا للحريات املدنية .لعل مت ُتع مجيع أفراد املجتمع باحلرية ،بمن فيهم أعضاء ال ِّنحل غري
مرد توازن املجتمع واستقراره أمران :احلرية والعدالة ،أما يف
املتساحمة ،أن يدفعهم إىل االقتناع بقيمة احلرية .إن َّ
حالة زحزحة استقراره ،فمن الواجب التصدي لل ِّنحل واملذاهب غري املتساحمة بواسطة تقييد حرياهتا .هذا يتطابق
مع فكرة أساسية يف فكر راولز السيايس :ال سبيل إىل التضحية باحلرية سوى يف سبيل مزيد من احلرية.
يمكن القول ،ختا ًما ،إن االختالف بني مايكل والزر وجون راولز يكمن يف اقتناع األول برضورة تكييف
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التسامح مع أنظمة وأنامط خمصوصة أفرزهتا تارخيية املفهوم ( )Historicité du conceptبينام ال حييد الثاين عن
يستمد طابعه الكوين من احلرية نفسها.
االقتناع بأن مفهوم التسامح
ُّ

خاتمة
لقد مهد جون لوك الطريق ملفهوم التسامح يف عرص الليربالية املتأخرة ،ويف عرص الرأساملية املتطورة .إن مفهوم
التسامح مفهوم إشكايل حامل لقيمة اجتامعية وسياسية موضع نقاش فلسفي وجدل اجتامعي دائم .ومهام قيل
جوا ًبا عن األسئلة :هل حيمل التسامح داللة إجيابية أم سلبية؟ هل هو رشط مثايل حلل الرصاعات أم رضب
من العيش ،أو ما يعبرَّ عنه بالالتينية modus vivendi؟ هل هو ناجم عن موقف فعال أم عن موقف سلبي؟
ِ
لفض النزاع وحل
هل يعبرّ عن عدم توازن ،حيث ترجح كفة
املتسامح عىل املتسا َمح معه ،أم عن حل مؤقت ّ
االختالف يف طرائق العيش والتفكري واالعتقاد؟ فإن هذه األسئلة وغريها ال يمكن اإلجابة عنها بالنفي أو
باإلثبات واجلزم ،وإنام من خالل معرفة يف ظل أي رشوط ،ووفْق أي ظروف يندرج مفهوم التسامح.

تطور مفهوم التسامح من الدائرة الدينية ،حيث ُعني يف البداية بالدفاع عن حرية املعت َقد ،إىل الدائرة السياسية
القاضية بفصل املؤسسات السياسية عن املؤسسات الدينية ،بني احلياة اخلاصة واحلياة العامة .وختا ًما وجدنا
كرت معها فكرة الليربالية ،فهام
كرت فكرة التسامح اب ُت ْ
أن املفهوم متواز مع نشأة فكرة الليربالية .وبقدر ما اب ُت ْ
ً
أساسيا متداخل مع
فكرتان مبتكرتان حديثًا ،أي مبتكرتان مع بزوغ فجر احلداثة« :إن التسامح بوصفه مبدأ
ً
الليربالية ،ومن الناحية النظرية يوفر التسامح اسرتاتيجيا من أجل جعل حرية كل واحد يف املعتقدات والقيم
وطرق العيش متطابقة مع حرية اجلميع ،وتقليص إكراه الدولة»(.((3

لقد صار التسامح حديثًا عنوانًا حلرية الضمري والفكر ،وهلذا حتولت فكرة التسامح إىل حق كوين يف حرية التفكري
وحرية االجتامع ،ومن ثم إىل ع ْل َم َنة الدولة احلديثة التي وجب أن تقف موقف احلياد وعدم التمييز بني املواطنني
عىل أساس املع َتقد .ولكن يبقى السؤال التايل معلقًا :ما حدود التسامح يف األزمنة املعارصة؟

هم التسامح عىل نحوين ،أوهلام من جهة كونه يفيد معنى احلياد ،واملقصود به حياد الدولة الليربالية التي
لقد ُف َ
جمتمعا
تنطلق من ادعاء الكونية ،ومن حياد املجتمع الليربايل بوصفه
وقادرا عىل إدماج كل واحد
مفتوحا
ً
ً
ً
وصهره يف بوتقته .لكن تلك املجتمعات وجدت نفسها ،مع صعود األقليات وازدياد األجانب ،غري قادرة
املهمشني واملقصيني ،ناهيك عن األجانب واملهاجرين« :وكنتيجة ُي َعاين
عىل استيعاب األعداد الكبرية من َّ
(((3
يدعي اإلدماج يف الوقت الذي يامرس اإلقصاء .وثانيهام،
النموذج احليادي من مفارقة خاصة»  ،إذ إنه ّ
املهمشني
أن التسامح ُيفهم يف املقابل عىل نحو يفيد معنى التعدد ال معنى احلياد ،تعدد األقليات ،تعدد َّ
َّ
واملعذبني يف األرض واجلامعات اهلوياتية ،وهو ما يتطلب أكثر من التسامح :االعرتاف .وبقدر
واملقموعني
ما ُيبدي التصور الليربايل احليادي الرغبة يف إدماج كل شخص ،برصف النظر عن العرق واألصل والثقافة
واللغة والدين ،يظهر نوعان من املقاومة :مقاومة من املجتمعات الليربالية نفسها التي تبدو عاجزة عن القوة
تدعيها ،ومقاومة من َلدُ ن هذه الفئات نفسها التي ال تقبل هذا الفضاء ا ُملحايد نفسه ،وحتتج
اإلدماجية التي ّ
عليه بخصوصيات ّ
متنطعة ومتمردة.
34 Anna Elisabetta Galeotti, Toleration as Recognition (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press,
2002), p. 23.
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الدين والثقافة والعولمة:
ّ
تصورات ِّ
تبريرا للحوار أو للقطيعة بين الشعوب
ً
يبجل املفاهيم األساسية املعتمدة يف هذه الورقة -الدِّ ين والثقافة والعوملة -وخطاب
بني خطاب ّ
آخر ّ
حيذر منها ،جيد الباحث أن هذه املفاهيم مفاتيح أساسية يمكن أن تساهم يف نقاش دويل
يسعى إىل فهم التفاعالت الفكرية يف العامل احلديث .من هذا املنطلق ،تتخذ الورقة موق ًفا نقد ًيا
عقالنيا بني املوقفني السابقني ،آمل ًة أن تساهم يف قراءة موضوعية إلمكانات احلوار بني الثقافات
ً
واحلضارات ،يف عرص طغت عليه احلسابات األيديولوجية واالقتصادية ،عىل نحو جعل من
الدِّ ين والعوملة والثقافة يف كثري من األحيان جمرد عنارص للرتويج واجلذب بغية تنفيذ مشاريع
خاصة ،وشخصية أحيانًا.

توضح الورقة عد ًدا من املعامل النظرية التي ت َِس ُم املفاهيم الثالثة ،إضافة إىل مفهوم احلوار ،وذلك
يف تركيز عىل املستويات اإلجرائية هلذه املفاهيم بام يساعد يف تطوير األطروحة األساسية .وكام
تبي الورقة األشكال التي تكون فيها هذه املفاهيم أسبا ًبا مبارشة لعدم احلوار وللقطيعة ،بل
نّ
مكونات املجتمع الدويل يف كثري من األحيان ،فإهنا تتناول ً
أيضا
للرصاع الرتاجيدي بني خمتلف ّ
األشكال التي جتعل من هذه املفاهيم دعائم وركائز أساسية للحوار والتفاهم بني الشعوب يف
لتبي أن املعطيات الدِّ ينية والثقافية
العرص احلديث .وذلك قبل أن تنتهي إىل املوازنة بني اللحظتني ،نّ
تشجع ،يف الوقت احلايل ،عىل القطيعة أكثر ممّا تشجع عىل احلوار ،ومن ثمة تسعى ،يف
والعوملية ّ
ضوء هذا التشخيص ،إىل تقديم نظرة استرشاف للمستقبل يف ما يتع ّلق بمسألة احلوار.

معالم نظرية
وأنبه من البداية إىل أهنا مفاهيم
أستعمل يف هذه الورقة مفاهيم ثالثة ،هي الدِّ ين والثقافة والعوملةّ ،
إشكالية ،ال يمكن إجياد إمجاع حوهلا ،وهلذا سأحاول أن أعرض املعاين التي تنسجم مع الطرح الذي
سأقدمه يف هذه الورقة.
* أكاديمي جزائري ،خمرب البحوث االجتامعية والتارخيية يف جامعة معسكر.
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الدين
ِّ
تنطلق مشكلة تعريف الدِّ ين من تارخيية املصطلح ،فإذا كان لكل كلمة تاريخ ،بحسب بنسون ساالر((( ،فإن
مصطلحا
تقريبا
تطور مفهوم الكلمة يقدم لنا الكثري من الدالالت للمصطلح كإطار حتلييل .متلك كل اللغات
ً
ً
تعبرّ به عن الدِّ ين؛ إذ نجد religion« :يف معظم اللغات األوروبية ،والدِّ ين يف اللغة العربية ،و dharmaيف
لغات آسيا اجلنوبية ،و zongjiaoيف اللغة الصينية ،و shukyoيف اللغة اليابانية ،و agamaيف اللغة اإلندونيسية،
والكثري من اخليارات األخرى»(((.
بالنسبة إىل مصطلح  ،Religionيمكن الرجوع إىل مقال ساالر ،الذي أوضح فيه كيف ساهم اجلدل حول
الضم)
استعامل الكلمة الروماين  ( ligare, religareالعالقة أو الرابطة) أو اليوناين ( Religio, legereاجلمع أو
ّ
يف تطور مصطلح الدِّ ين كإطار حتلييل للظاهرة الدِّ ينيةّ .أما بالنسبة إىل املصطلح العريب ،الدِّ ين ،فنجد يف معجم
لسان العرب البن منظور أن املصطلح يأخذ معاين عدة ،تشرتك يف معظمها بشكل أو بآخر يف معنى الذل
واخلضوع ،وهذا ما يتامشى مع معنى الدِّ ين الذي يبقى يف هناية األمر عبارة عن خضوع وطاعة مطلقة لقوة ما
الديون معروفُّ .
وكل
«الد َّيانُ  :ال َق َّه ُار وقيل :احلاكم والقايض َّ ...
أو لرشيعة ما أو لنظام ما؛ فـ َّ
والدين :واحد ُّ
َ
َ
ين واجلمع َأ ْد ُين مثل أ ْعينُ و ُد ٌ
يون (والقرض إذالل) ،والدِّ ين :اجلزاء وا ُملكافأة ،والدِّ ين:
يشء غري حارض َد ٌ
الطاعة .وقد ِدنْته ِ
ْ
ودن ُْت له َأطعته ،والدِّ ين :ا ِ
والشأن ،والدِّ ين من هذا إِنام
إلسالم وقد ِدن ُْت به .والدِّ ين :العادة
ين :العبدِ ...
ود ْن ُته َأ ِدي ُنه َد ْين ًاُ :س ْسته،
هو طاعته والتعبد له ،ودانه دين ًا َأي َأذله واستعبده .والدِّ ين :الذل .واملِدَ ُ
ِ
الو َر ُع .والدِّ ين :القهر .والدِّ ين :املعصية ،والدِّ ين :الطاعة»(((.
ود ْن ُتهَ :م َل ْك ُته ،والدِّ ين :السلطان .والدِّ ينَ :
يميز اجلرجاين يف التعريفات بني الدِّ ين وامل ّلة حيث يقول« :الدِّ ين وامل ّلة ،متحدان بالذات،
من جهة أخرىّ ،
ِ
تسمى :م ّلة ،ومن
تسمى :دين ًا ،ومن حيث إهنا جتمعّ ،
وخمتلفان باالعتبار ،فإن الرشيعة من حيث إهنا تطاعّ ،
تسمى :مذهب ًا ،وقيل :الفرق بني الدِّ ين ،وامل ّلة ،واملذهب :أن الدِّ ين منسوب إىل اهلل تعاىل،
حيث إهنا يرجع إليهاّ ،
(((
وامل ّلة منسوبة إىل الرسول ،واملذهب منسوب إىل املجتهد» .
من الناحية االصطالحية ،وعندما يتعلق األمر باملقارنة بني الثقافات عىل وجه اخلصوص ،تتنافس التعريفات
عىل توسيع حدود املصطلح وتضييقها ،ليضم أحيانًا حتى اجلمعيات الرياضية ،و ُيقيص يف أحيان أخرى الديانات
انتشارا يف العامل ،كالبوذية واهلندوسية .وهذا ما يتفق متا ًما مع ما قرره نادال ( ،)Nadelإذ يقول «مهام تكن
األكثر
ً
الطريقة التي نريد أن نشمل هبا املساحة التي تضم األشياء الدِّ ينية ،سنجد أنفسنا أمام حتدٍّ ِ
خطر ،يتمثّل يف حتديد
ما جيب أن نضعه يف هذا اجلانب من احلدود ،وما جيب أن نضعه يف اجلانب اآلخر منها»(((.
 1انظر:

Benson Saler, «Religio and the Definition of Religion,” Cultural Anthropology, vol. 2, no. 3 (August 1987), pp. 395-399.
2 Beyer Peter, «Globalization: Religion as Social Institution in Global Perspective,» in: Helen Rose Ebaugh, ed.,
Handbook of Religion and Social Institutions, Handbooks of Sociology and Social Research (New York: Springer, 2005),
p. 412.

 3أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب 15 ،ج (بريوت :دار صادر ،)]1956-1955[ ،مادة «دين».
 4عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،مادة «الدِّ ين وامللة».

5 Robin Horton, “A Definition of Religion, and its Uses,” Journal of the Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, vol. 90, no. 2 (July-December 1960), p. 201.

دراسات
الدين والثقافة والعولمة :تبريرًا للحوار أو للقطيعة بين الشعوب
تصوّ رات ِّ

165

أمام هذا التحدي ال نملك إلاّ أن نفعل مثل كثري من الباحثني ،وعىل رأسهم األنثروبولوجيون ،الذين كانوا
يلجأون إىل تب ّني تعريف مؤقت يتم تعديله بحسب تطور البحث والدراسة ،وبحسب تغيرّ املجتمعات
والثقافات .فالدِّ ين ،بحسب غريتس عن طالل أسد و مارك يورغنسامير هو -1« :نسق من الرموز؛ يعمل عىل
 -2ترسيخ أشكال وحتفيزات قوية ،عارمة ومستديمة داخل اإلنسان؛ من خالل  -3بناء تصورات عن النظام
العام للوجود؛ و -4ربط هذه التصورات بحالة من التعاطف؛  -5جتعل هذه األشكال والتحفيزات واقعية
بشكل استثنائي»(((.
من املؤكد أن هذا التعريف لن حيصل عىل إمجاع مجيع القراء ،لكنه عىل األقل يتميز بخاصية مهمة ،تتمثل يف
احلد األدنى الذي يسمح بمتابعة اإلشكاليات األساسية التي تدور حول هذا املصطلح كام
العموم الذي يوفّر ّ
يسمح بوعيها .ومنه نجد أن الدِّ ين يصبح جمموعة رموز تساعد عىل ترسيخ اإليامن ،عىل شكل حتفيزات قوية
ومستديمة وشاملة للحياة اإلنسانية كلها ،وهذا عن طريق تشكيل تصور خاص عن العامل والوجود اإلنساين
حيول هذا التعاطف
وبناء هذا التصور ،ثم ربط اإلنسان هبذه البناءات بحالة من التعاطف الشديد ،بحيث ّ
حقيقيا.
التصور العام عن العامل إىل تصور معقول ومقبول حتى لو مل يكن
ً
إن نوع اخلطاب وحمتواه مها اللذان حيددان لنا ما إذا كنا داخل مساحة الدِّ يني أو خارجها؛ فعندما تدعو اخلطابات
إىل الغيبية والتسامي وإىل القوى فوق الطبيعية ،فإهنا تكون داخل جمال الدِّ يني .وتكمن خطورة هذه املقاربة،
رغم إجرائيتها ،يف أهنا جتعل من احلدود الفاصلة بني الدِّ يني وغري الدِّ يني رفيعة إىل درجة يمكن معها أن يتحول
أي خطاب تقدييس وتبجييل إىل خطاب ديني .فاملؤرخ عندما يتخىل عن موضوعيته ،ويتحدث عن شخصياته
حيول تارخيه إىل ِدين يملك سلطة خاصة؛ سلطة ال تبحث عن اإلقناع
وأحداثه بلغة أسطورية فوق طبيعيةّ ،
حيول تارخيه إىل نوع من الدِّ ين ،واليشء نفسه
بالعقل واملنطق ،بل تبحث عن اإليامن بالقلب والتعاطف .إنه ّ
بالنسبة إىل االقتصاد والفن والسياسة ،ولعل هذا ما يربر اعتبار بعضهم االقتصاد والسياسة أديانًا جديدة ،أو
أديان القرون احلديثة.
طقوسا
عالوة عىل ذلك ،يمكن هلذا النوع من التعريفات أن يقيص بعض الديانات التي تأسست وأقامت هلا
ً
ومؤسسات ورجال ،ال ليشء سوى ألن هذه الديانات تركّ ز عىل هذا العامل أكثر من العامل اآلخر ،أو ألهنا
تفتقد يف نصوصها وتارخيها عنرص اإلعجاز (وجود املعجزات)« :من املمكن أن نقيص الكونفشيوسية من
قائمة الديانات ،ألهنا نسق من السلوكات واألخالق التي تركز عىل هذه الدنيا أكثر من احلياة األخرى.
كام يمكن إقصاء البوذية من قائمة الديانات العاملية ،ألهنا ال متتلك عنارص اإلعجاز الرضورية املوجودة يف
الديانات األخرى»(((.
نطبق هذا التعريف
هبذا املعنى يصبح الدِّ يني أو الالديني مرتبطني بنوع اخلطاب وشكله وحمتواه .وعندما ّ
اإلجرائي عىل عرصنا احلايل ،نجد أنه أصبح يف إمكان الثقافة والعوملة تغيري مساحة الدِّ ين من خالل التغيرّ ات
حتولت برسعة رهيبة إىل حروب
التي يف مقدورمها إحداثها يف حمتوى اخلطابات؛ فحروب هناية القرن العرشين ّ
6 Talal Asad, “Anthropological Conceptions of Religion. Reflections on Geertz,” Man (New Series), vol.18, no. 2
(June 1983), p. 239, and Mark Juergensmeyer, The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State,
Comparative Studies in Religion and Society; 5 (Berkeley: University of California Press, 1993), p. 32.
7 John C. Super and Briane K. Turley, Religion in World History: The Persistence of Imperial Communion, Themes in
World History (New York; London: Routledge, 2006), pp. 2-3.
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تتم وتواصل احلروب الصليبية ،بفعل الشحنات الدِّ ينية التي ُألصقت عنوة باخلطابات املرتبطة هبذه
دينيةّ ،
احلروب ،األمر الذي جعل رموز البعث يف العراق جماهدين وشهداء ،وجعل جورج بوش العلامين قائدً ا
للقوات املسيحية يف العرص احلديث .ويف الوسع أن يكون ملحتوى املصطلح وما يمكن أن يشحن به دور يف
ً
مرتبطا بام نحمله عن اآلخر وما حيمله
الديانات والثقافات أو كبحه ،ألن هذا احلوار يبقى
تنشيط احلوار بني ّ
تصورات ،وما نضمره نحن أو اآلخر من نوايا أو مشاريع بعضنا جتاه بعض.
اآلخر عنا من ّ

تأثريا قو ًيا يف مسألة احلوار بني الثقافات والديانات،
نجد ،من جهة ثانية ،أنّ لكثري من املفاهيم املرتبطة بالدِّ ين ً
وعىل رأسها احلريات الدِّ ينية .ويف زمن العوملة والتعدد الثقايف ،أصبح من غري املمكن أن يتطور احلراك
البرشي الفعيل عن طريق السياحة والعمل ،أو االفرتايض عن طريق شبكة االتصاالت العاملية املتزايدة،
الديانات والثقافات احتكاك مبارش أو غري مبارش .ومن هنا أصبح االحتكاك بني
من دون أن حيدث بني ّ
الديانات ومعتنقيها أكثر حدو ًثا من ذي قبل .وقد أثار هذا االحتكاك إشكال احلرية الدِّ ينية هنا وهناك بشكل
ملح .وباتت مشكالت حرية املامرسة الدِّ ينية يف العامل متأل جرائد الصحف والقنوات التلفزيونية والتقارير
احلكومية ،إىل درجة أنه أصبح يف اإلمكان القول إن األفعال وردود األفعال ،من هنا وهناك ،حيال مسألة
تدعي أهنا األقدر عىل كفالة
احلرية الدِّ ينية أصبحت اليوم األسلوب ّ
املفضل للحوار بني الديانات .وكل ثقافة ّ
هذه احلرية ،لكن الواقع يبينّ يف املقابل أهنا األقدر عىل تكبيل هذه احلرية ومصادرهتا؛ ففي الواليات املتحدة
مثلاً نجد أن الرئيس األمريكي جون تيلر قرر يف رسالة سنة  ،1843أي منذ أكثر من قرن ونصف قرن من
الزمان ،أن ...« :لكل إنسان احلق يف عبادة خالقه حسبام يعتقد أنه احلق ،فمكاتب الدولة مفتوحة للجميع
بشكل متساو ،ال رضائب تدفع لرجال الدِّ ين ،وحكم اإلنسان قابل للخطأ ،وال جيوز أن يعامل كأنه معصوم
تبعا ألحكام القرآن.
من اخلطأ .املحمدي املسلم إذا جاء بيننا فله امتياز مضمون بنص الدستور أن يعبد ربه ً
واهلندي الرشقي له أن يشيد مقا ًما لربامها إذا كان ذلك جيعله سعيدً ا ...ربام ُيضطهد اجلسد ،وربام ُيغل ،ومع
حيا .ولكن إذا ُقيد عقل اإلنسان ،فإن حيويته وقدراته تفنى ،وال يبقى عىل األرض سوى األريض.
ذلك يبقى ً
(((
حرا كالنور واهلواء» .
فالعقل ينبغي أن يبقى طليقًا ً

كثريا طوال املدة
ً
عىل الرغم من قوة هذه القناعة وهذا التقرير ،فإن واقع احلريات الدِّ ينية يف هذا البلد مل يتغيرّ
التي تفصل بني زمننا هذا والزمن الذي ُكتبت فيه رسالة جون تيلر((( .والفرق بني الزمنني هو بروز العوملة بقوهتا
اإلعالمية الرهيبة ،بحيث أصبح يف إمكان الناس أن يعلموا بحدوث التجاوزات ضد احلريات الدِّ ينية بشكل
رسيع ،ومن ثمة أصبحت إمكانات رد الفعل أرسع ّمما كانت عليه ،وهذا ما يطرح يف نظري إشكالاً اًّ
مهم هو :ما
الديانات يف ظل العوملة والتعدد والتنوع الثقايف؟
هي احتامالت نجاح احلوار بني ّ
مفتاحي يف هذا املجال ،أي إنه يساعد عىل بحث مكانة احلوار بني
واحلال ،أن مصطلح الدِّ ين هو مصطلح
ّ
الديانات يف عرص أصبح العامل يتداول املعلومة فيه بشكل رسيع ،وواسع ،حتى مل يعد يف مقدور أحد أن يتسرت
ّ
عىل املعلومات التي يمكن أن جتهض احلوار ،وما أكثرها يف زمن العوملة.

 8برنارد لويس وإدوارد سعيد ،اإلسالم األصويل يف وسائل االعالم الغربية من وجهة نظر أمريكية (بريوت :دار اجليل،)1994 ،
ص .32
 9لالستزادة حول واقع احلريات الدِّ ينية يف الواليات املتحدة األمريكية انظر :طيبي غامري« ،واقع احلرية الدِّ ينية يف الواليات املتحدة
األمريكية» يف :الشعائر الدينية :حرية ممارستها حق يكفله الدين والقانون (اجلزائر :منشورات وزارة الشؤون الدِّ ينية واألوقاف،
 ،)2011ص .306 -269
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الثقافة
مقرتحا ثالثة مفاهيم لثالثة أشكال خمتلفة من الثقافة.
يلخص إدوارد سابري اجلدل القائم حول تعريف الثقافة،
ً
نظرا إىل أمهيته ،ثم أحاول تب ّني التعريف الذي
وسوف أحاول تلخيص موقف هذا الباحث من مفهوم الثقافةً ،
مفتاحيا ً
الديانات والثقافات .ومن ثمة يصبح التعريف هنا ذا قيمة
جيعل مفهوم الثقافة
أيضا يف مسألة احلوار بني ّ
ً
استعامليه إجرائية ،نسعى من خالهلا إىل جتاوز صعوبات اإلمجاع حول تعريف يقتنع به اجلميع.

ٍ
ٍ
معان لكلمة «الثقافة» .يف البداية« :يستعمل
معان أو ثالث جمموعات
يرى سابري إمكان التمييز بني ثالثة
تقنيا لتشمل مجيع العنارص االجتامعية املوروثة ،يف حياة اإلنسان املادية
مؤرخو الثقافة واإلثنولوجيون الثقافة ً
أو الروحية»( .((1هبذا املعنى تصبح الثقافة متزامنة مع اإلنسان؛ ُّ
فكل ما قام به اإلنسان وأنتجه منذ حياته
البدائية إىل حياته اليوم ،يمكن إدراجه داخل مساحة هذا املصطلح .وهبذا املعنى يؤكد سابري أن البرش كلهم
بغض النظر عن اختالف مستوياهتم ومعدالت تطورهم ونموهم .فامل ّت َفق عليه هو وجود أشكال
مثقفونّ ،
ٍ
كثرية من الثقافات وعدد غري متناه من العنارص الثقافية التي تتساوى يف ما بينها من حيث القيمة .وسمو
دنوها يبقيان جمرد بناءات معرفية ُأسست انطال ًقا ّمما ُيعرف بمراحل النمو أو التطور البرشي .ومن
الثقافة أو ّ
جهة أخرى يؤكد سابري أن مصطلح احلضارة قادر عىل توليّ عبء هذا املعنى التقني للثقافة بشكل جيد .من
هذا املنطلق ،يصبح من غري املمكن احلديث عن حضارة أفضل من غريها ،بل يكون من األسلم احلديث عن
حضارة سبقت غريها ،ووفرت هلا بفعل الرتاكم احلضاري والثقايف ما يمنحها االمتياز عنها ،وبذلك تبقى
كل حضارة الحقة مدينة للسابقة ،فاحلضارات أشبه باألجيال ،االبن يبقى ابن أبيه ويبقى مدي ًنا له حتى وإن
أصبح أفضل منه حالاً .

يشري املعنى الثاين ،وهو املعنى األكثر استعاملاً  ،بحسب سابري ،إىل األنامط امل ّت َفق عليها يف املجتمع والتي
«تتأسس عىل حتسينات فردية مبنية عىل حد أدنى من املعرفة والتجربة املشرتكة ،التي تنتج ردود أفعال نمطية
حمددة بشكل خاص من خالل العادات والتقاليد املتوارثة»( .((1ومن ثمة تصبح الثقافة هبذا الشكل فردية
وخاصة ومتنوعة يف آن واحد .وهي فردية ألهنا تقوم عىل أساس جمهود فردي للوصول إىل الفرد املثقف،
ذي القدرات املتفاوتة مع قدرات غريه من األفراد عىل حتسني ما وصله من معارف وما عاشه من جتارب
ليؤسس شخصيته اخلاصة .وهي خاصة ألهنا تستمد خصوصيتها من ارتباطها بأنامط الفعل وردود الفعل
التي تتأسس عرب األجيال يف جمتمع من املجتمعات ،وتتمظهر يف السلوكات الفردية ،مؤسس ًة بذلك ما ُيعرف
بالشخصية ،وهلذا تكون الثقافة يف هذا املستوى فردية .وهي متنوعة ،ألن أنامط الفعل وردود الفعل الفردية
ختتلف باختالف املجتمعات ،ومن ثمة تأيت مسألة الغريية واالعرتاف بحق اآلخر يف االختالف ،حتى وإن
كان هذا االختالف يبدو لنا غري معقول ،أو غري قابل لالنسجام مع عقالنيتنا اخلاصة .يف هذا املستوى يكون
يف إمكاننا احلديث عن الثقافة العربية أو الثقافة اإلسالمية أو الثقافة األمريكية ،كوحدات خمتلفة وأحيانًا
متناقضة ،لكنها ملزمة بالتعايش بعضها مع بعض من جهة ،وكوحدات تصنع اختالف األفراد واختالف
شخصياهتم وتؤطرمها من جهة أخرى .ويف املعنى الثاين الذي يطرحه سابري تلتصق الثقافة بالفرد التصا ًقا
عضو ًيا ،ألهنا تؤسسه كهوية شخصية وكهوية غريية يف آن واحد.
10 Edward Sapir, Culture, Language and Personality: Selected Essays, Edited by David G. Mandelbaum (Berkeley,
CA: University of California Press, 1949), p. 80.
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ّأما باملعنى الثالث ،فيقدم إدوارد سابري فهماً للثقافة خمتل ًفا إىل حد ما ،وإن كان اختالف التجميع والتناقض مع
املعنيني األولني ،حيث يأخذ املعنى الثالث من املعنى األول املمتلكات أو املوروث اجلامعي للمجتمع ،ويأخذ
من املعنى الثاين فكرة تأكيد جمموعة منتقاة من العوامل دون غريها ،بحيث تشري الثقافة ،وفق هذا املعنى ،إىل
شعبا من الشعوب مكانة
«تلك االجتاهات العامة لتصورات احلياة ،والتمظهرات اخلاصة للحضارة التي تعطي ً
متميزة يف العامل»(.((1

عىل هذا املستوى تتحول الثقافة إىل مرشوع اجتامعي يمكن أن يكون النواة األساسية ملا ُيعرف باهلوية الوطنية،
أو اهلوية الثقافية لشعب من الشعوب؛ فاملكانة املتميزة التي يشري إليها سابري هنا تعني االختالف ،أي إن تلك
االجتاهات والتصورات هي التي تصنع متيز شعب من الشعوب من باقي الشعوب التي يتعايش معها يف العامل.
و«الثقافة عند سابري جيب أن ُينظر إليها كإتقان لألساليب الفردية ...وكخالصة لعبقرية اجلامعة التي تنتمي إىل
ساللة واضحة.((1(»...
هبذا حياول سابري أن يزاوج بني الفردانية واجلامعية يف مفهوم الثقافة .وأكثر ما هيمنا يف هذا الطرح هو أن الثقافة
تتأسس عىل املوروث اإلنساين ،الذي حتدث عنه سابري يف املعنى األول ،وعىل الشخصية الفردية التي حتدث
عنها يف املعنى الثاين ،وعىل العبقرية اجلامعية التي ّبينها يف املعنى الثالث .وهبذا املعنى نكون قد وصلنا إىل تعريفنا
ذي القيمة االستعاملية ،الذي سنحاول أن نقيس من خالله الفرتات التي تكون فيها الثقافة داعمة للحوار،
والفرتات التي تكون فيها داعمة للقطيعة .ففرص احلوار أو فرص القطيعة تتزايد أو تتناقص بحسب موقف
اجلامعات والشعوب من التميز واالختالف اللذين تصنعهام الثقافة.

يصنع اإلنسان احلوار أو القطيعة انطال ًقا من فعله أو رد فعله جتاه ثقافته وثقافة غريه ،أي انطال ًقا من قراءته
أو من موقفه من قراءات اآلخرين للموروث اإلنساين ،ولسلوكه أو سلوك غريه الفردي ،ولعبقرية مجاعته
أو اجلامعات األخرى ،وهذا ما ينسجم بشكل يّ
كل مع نظرة إدوارد سعيد ملعنى التفسري« :فكل املعرفة التي
تكون حول املجتمع اإلنساين (إىل حد ما الثقافة) ،وليس حول الطبيعة ،هي معرفة تارخيية ،ومن ثمة فهي
عرضة للحكم والتفسري ... ،ولكن تلك الظواهر وتلك املعطيات تأخذ قيمتها من التفسريات التي نعطيها
يوجه هذا التفسري ،وما هي أهدافه من هذا التفسري ،ويف
املفس ،وإىل من ّ
هلا ...،فالتفسري يرتبط بمن يكون رّ
قدمها اآلخرون ،سواء
أي فرتة تارخيية يأخذ هذا التفسري معناه ...ويف األخري إهنا ترتبط بالتفسريات التي ّ
بتأكيد تفسرياهتم ،أو مناقضتها ،أو مواصلتها ،فال يوجد تفسري من دون سوابق أو من دون ارتباطات بغريه
(((1
من التفسريات».

بالشكل نفسه ،يرتبط ٌّ
كل من احلوار أو القطيعة هبذا التفسري الذي نقدمه أو نستقبله بشأن العنارص الثالثة
األساسية للثقافة املشار إليها أعاله :املوروث اإلنساين ،الشخصية الفردية ،والعبقرية اجلامعية .ويشري واقع
العالقات بني ثقافات العامل وحضاراته إىل أن مجيع حاالت التفاهم والتنافر بني هذه الثقافات واحلضارات
ً
ً
مبارشا بالفهم أو بسوء الفهم لتفسرياتنا لآلخر أو تفسريات اآلخر لنا ،علماً أن التفسريات ختضع
ارتباطا
مرتبط
كليا للقاعدة التي حددناها سابقًا مع إدوارد سعيد.
ً
 12املصدر نفسه ،ص .83

13 Mohamed Tozi, «La Méditerranée entre imaginaire et réalité,» dans: Tendances interculturelles, EUROMED 2010:
Le Rapport Anna Lindh (Alexandria, Egypt: EUROMED; Fondation Anna Lindh, 2010), p. 39.
14 Edward W. Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, Rev.
ed. (New York: Vintage Books, 1997), pp. 154-155.
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مفتاحيا سيساعدنا عىل فهم العالقات بني احلضارات والثقافات
مرة أخرى تُعترب الثقافة من هذا الباب مفهو ًما
ً
والديانات؛ ففي كثري من األحيان يتأسس رصاع احلضارات عىل رصاع آخر أسامه إدوارد سعيد رصاع اجلهاالت.
ّ
فعندما جيهل أو يتجاهل شعب من الشعوب ثقافة اآلخر ،فإنه يبدأ يف التفسريات الناقصة أو املغلوطة ،ومن ثمة
يصبح من السهل جدً ا تربير العنف الرمزي والفكري والفعيل ضد أي ثقافة أو حضارة ،بدعوى التفوق وإنقاذ
املتخلفني وإحلاقهم بركب املتفوقني ،كام كان األمر يف القديم ،أو بدعوى احلفاظ عىل العامل أو إعادة التوازن إليه،
توازن ال يقبل ّ
تفسريا واحدً ا بطبيعة احلال ،كام هو األمر يف احلارض.
إال
ً

العولمة
أسال مصطلح العوملة الكثري من احلرب عىل الرغم من حداثته النسبية ،ألن كثريين يعتربونه م ْلكية مستباحة،
يمكن ألي أحد أن يتكلم حوهلا عن علم أو عن غري علم .وعندما ننتقي الكتابات اجلادة املتعلقة بموضوع
العوملة ،نُصدم بحقيقة مفادها أن نسبة كبرية من احلرب الذي أسيل يف سبيل العوملة تتحول إىل حرب ضائع أو
مهدور ليس غري .هلذا ،سنحاول التوقف عند معاين العوملة التي توضح هذا املصطلح من جهة ،وترشح من
مفتاحيا يساعدنا عىل امليض يف تطوير التحليل اخلاص
جهة ثانية تلك املعاين التي جتعل من العوملة مفهو ًما
ً
هبذه الورقة.

كثريا ،والثاين ثقايف ،وهذا هو املعنى
يمكن النظر إىل العوملة من وجهني ،األول اقتصادي ،وهو ال هيمنا هنا ً
نظرا إىل االرتباطات العضوية التي تربطه بمصطلحينا السابقني ،أي الدِّ ين والثقافة.
الذي سنتوقف عندهً ،
تشري العوملة ،عىل املستوى الثقايف ،إىل «االنتشار العاملي لألشكال واملعاين الثقافية .ذلك أن املعلومة
وتكنولوجيات االتصال فتحت الكثري من قنوات االتصال التي تتجاوز احلدود الوطنية لتخلق كمية كبرية
من الصور والعادات الثقافية اجلديدة .إهنا تتحرك برسعة حتى وإن كان هناك فروق يف كمية املعلومة وشدهتا
بني خمتلف مناطق العامل»(.((1

يتضح لنا من خالل هذا التصور كيف أن احلراك الثقايف أصبح يف عرص العوملة أكثر رسعة ،فاحلدود الوطنية
التقليدية مل يعد هلا أي معنى ،وأصبح تنقّل املعلومة يتم خارج نطاق سيطرة خمتلف وسائل الرقابة املحلية.
وعالوة عىل هذا ،فقد أصبح يف إمكان مؤسسات إنتاج املعلومة وتوزيعها التالعب بمحتواها وبشكلها ونرشها
سلبا أو إجيا ًبا يف العالقات بني الشعوب والثقافات واحلضارات .فالكل يتذكر
عىل النحو الذي يمكن أن يؤ ّثر ً
أسلوب التسيري اإلعالمي األمريكي لفرتة ما بعد  11أيلول /سبتمرب ،2001والرسعة التي حتققت هبا النتائج،
األمر الذي برر ألمريكا غزو دولتني مستقلتني واستعامرمها بأقل التكاليف املمكنة ،فالقوة اإلعالمية يف عرص
العوملة أصبحت قوة ال تقل أمهية عن القوة العسكرية والقوة االقتصادية ،بل إن هاتني القوتني مل يعد هلام أي
معنى من دون القوة اإلعالمية.

نستطيع انطال ًقا ّمما سبق أن نجزم بأن معنى املحيل ومعنى العاملي يصبحان متداخلني ومتأثرين واحدمها باآلخر؛
فام حيدث عىل املستوى االجتامعي املحيل ال يستطيع أن يتخلص من تأثريات العاملي وضغوطه ،وما حيدث عىل
املستوى العاملي ال يكاد خيلو من آثار املحيل« :العوملة من هذا املنظور هي عبارة عن تكثيف للعالقات االجتامعية
15 Imma Tubella, «Television, the Internet, and the Construction of Identity,» in: Manuel Castells, ed., The Network
Society: A Cross-Cultural Perspective (Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2004), p. 385.
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الدولية ،التي تربط بني املحليات املتباعدة ،بالشكل الذي جيعل األحداث املحلية متأثرة بأحداث متت أو تتم
عىل بعد الكثري من األميال ،والعكس صحيح»(.((1

إن ما هيمنا بالنسبة إىل هذه الورقة هو مدى قدرة العوملة ،من خالل ما توفّره من رسعة يف تدفق املعلومة
والديانات ،وهذا ما يعني
وانتشارها ،عىل التأثري يف مسارات احلوار بني الشعوب وبني احلضارات والثقافات ّ
أننا لن نتناول العوملة وآثارها كمعطى إجيايب ،بل سننظر إليها انطال ًقا من نوع األثر الذي متارسه عىل احلوار،
أوجها إجيابية وأخرى سلبية .فعندما تعرض وسائط اإلعالم املختلفة
وهو ما يعني بالرضورة أن العوملة حتتمل
ً
لاً
خربا يتعلق بإهانة املسلمني يف سجن أبو غريب مثلاً  ،تنتقل املعلومة برسعة مذهلة ،تاركة خلفها أثقا من
ً
الكراهية والعدوانية جتاه كل ما هو أمريكي .ولنا أن نتصور موقف مجهور املسلمني من مفكر أو داعية سالم يأيت
ليحدث املسلمني عن احلوار والتعاون والتعارف .أعتقد أن يف مثل هذه الوضعيات
بعد عرض هذا احلدث،
ّ
ستكون معركة احلوار والقطيعة حمسومة سل ًفا لصالح القطيعة.

الحوار
املقصود باحلوار هنا ليس فقط تلك االجتامعات واملؤمترات واإلنتاجات العلمية التي تظهر هنا وهناك من أجل
إبراز الفوائد املشرتكة للنقاش ،وحتى اجلدل بني احلضارات والثقافات والديانات ،بل املقصود به ً
أيضا تلك
األفعال وردود األفعال التي تقوم هبا هذه اجلهة أو تلك من أجل تربير مواقفها واختياراهتا .وهذا ما يدفعني
يصب يف دائرة التعريف باآلخر ،من أجل فهمه وإجياد سبل
إىل القول بوجود شكلني للحوار ،األول ،إجيايب
ّ
التعايش معه بشكل سلمي ومسامل .وهنا األمثلة كثرية حتى وإن مل تكن ذات فعالية كبرية ،كاحلوار املسيحي-
اإلسالمي ،وحوارات مؤسسة أديان ،واحلوارات التي ترعاها اليونسكو ...إلخ ،إذ بعد كثري من االجتامعات
الديانات الذي تب ّنته اليونسكو ابتداء من
واملؤمترات وامللتقيات يف خمتلف أنحاء العامل حول مرشوع احلوار بني ّ
سنة  ،1995كانت النتيجة الكربى املحقَّقة إمجاع املشاركني يف خمتلف حلقات احلوار من خمتلف املعتقدات
الدِّ ينية عىل(:((1
 -تعليم الشباب قيم احرتام اآلخر من أجل التعايش يف املجتمعات التعددية؛

الديانات وتفضيله؛
 -تقوية التعارف املشرتك بني ّ

الديانات يف املايض واحلارض.
 -ترقية الدراسات التي هتتم بالتفاعالت بني ّ

عىل مستوى احلوار اإلجيايب ،تبقى النتائج متواضعة جدً ا؛ إذ مل تتمكن حلقات احلوار املتعددة واملتنوعة من ترقيته
إىل مستوى أعىل من مستوى «الشعار الفضفاض والفارغ الذي تتب ّناه اجلهات صاحبة القرار من أجل تعويض
بعض املصطلحات املشبوهة كالتعدد الثقايف ،أو للرتويح عن بعض الفئات الناشطة من املجتمع»(.((1

ّأما الشكل الثاين للحوار فسلبي ،ويتأسس عىل الفعل وردود الفعل جتاه اآلخر من أجل إبراز الذات كضحية
واآلخر كمعتد جيب حشد الدعم للتخلص منه ،ويتم ذلك عرب كثري من األشكال ،عن طريق وسائل اإلعالم،

16 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge, UK: Polity Press, 1990), p. 64.
17 Rosa Guerreiro, “Programme de dialogue interreligieux de l’Unesco,” Diogène, no, 205 (Janvier-Mars 2004), p.
170-173.
18 Sara Silvestri, «Comportements, interactions et praxis du dialogue,» dans: Tendances interculturelles, p. 49.
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كاحلمالت اإلعالمية ضد األديان ،والرد عىل هذه احلمالت من كل صوب ،أو عن طريق املؤسسات العلمية
واملراكز البحثية املتخصصة ،وما تكتبه هنا وهناك ضد هذا الدِّ ين أو ذاك ،أو عن طريق القنوات الدبلوماسية
والرسمية من خالل التقارير السنوية التي تنرشها دول كأمريكا ،وجتمعات دولية كاالحتاد األورويب حول
األديان واحلريات يف العامل ،وردود األفعال الدفاعية للدول املعنية هبذه التقارير .غري أن «احلوار ليس جمرد
حمادثة ،بل إنه لقاء بني الشعوب ،ومن ثمة فإنه يعتمد عىل الثقة املتبادلة ،واملطالبة باحرتام هويات اآلخرين
وسالمتهم ،ويتطلب إرادة طيبة ملسائل التأويل الشخيص للواقع واألحداث ،واالنفتاح يف الوقت نفسه عىل
تأويالت اآلخرين»(.((1

من هذا املنطلق يتأسس هدف هذه الورقة املركزي عىل البحث يف إمكانية حتقُّ ق احلوار هبذه الرشوط يف ظل
الديانات والثقافات .وال خيفى عىل أحد أن الدِّ ين والثقافة أصبحا يف عرص
الدِّ يناميكية املتسارعة ،بفعل عوملة ّ
العوملة من املوضوعات التي حتتل األمهية األوىل عىل مجيع األصعدة ،اإلعالمية والعلمية والدبلوماسية .وعليه،
فإن أي فعل حول مسائل الدِّ ين والثقافة ،يف ظل ما توفره العوملة من انتشار واسع واستهالك رسيع وقدرة غري
حمدودة عىل التالعب والتآمر ،قد يكون فعلاً داعماً
والديانات،
ودافعا للحوار اإلجيايب بني احلضارات والثقافات ّ
ً
سببا يف القطيعة واحلوار السلبي بني هذه احلضارات والثقافات والديانات ،ومن ثمة جاء
كام يمكن أن يكون ً
عنوان هذه الورقة الذي جيمع بني الدِّ ين والثقافة والعوملة كثالوث يربر احلوار أو القطيعة بني الشعوب.

لحظة القطيعة
والديانات والثقافات يشري إىل القطيعة
إن للبدء بلحظة القطيعة ما يربره؛ فتاريخ العالقات بني احلضارات ّ
أكثر ّمما يشري إىل احلوار .وتاريخ اإلنسانية حافل باملآيس التي تسببت فيها رغبة حضارة من احلضارات يف بسط
نفوذها بالقوة عىل باقي احلضارات املجاورة ،أو حتى البعيدة .من هنا سأتوقف عند حلظة القطيعة ،ألبينّ كيف
تساهم مصطلحاتنا الثالثة يف دعم فرصها.
االستشراق والقطيعة

املكرم يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش ،وهو الذي أطلق
كانت بدايات االسترشاق األوىل مع بطرس َّ
أول مرشوع لفهم اإلسالم ،من خالل تع ّلمه اللغة العربية وترمجة القرآن إىل الالتينية ،وكتابة مص ّنفات حول
السرية النبوية هبذه اللغة ،بغرض معرفة العدو وجتاوز إخفاقات املسيحية أمام اإلسالم ،سواء يف الفتوحات أو
مؤسسا عىل مبدأ
يف اهلجامت الصليبية؛ إذ إن «اجلهد األسايس للباحثني الكنسيني األوائل لفهم اإلسالم كان
ً
‹إعرف عدوك لتهزمه›»(.((2
(((2

تواصلت موجات االستشـراق مـع املستـكشفني األنـثروبولوجـيـني واملستـرشقـني ،الذين ظلوا أوفياء
حد ما ،من خدمة املسيحية األوروبية إىل
ملبدأ «إعرف عدوك لتهزمه» ،إلاّ أهنم غيرّ وا وجهة الوالء إىل ّ

19 Douglas Pratt, “The World Council of Churches in dialogue with Muslims: Retrospect and prospect,” Islam and
Christian-Muslim relations, vol. 20, no. 1 (January 2009), p. 32.
املسيحية،
العربية
مصلح رهبنة كلوين يف فرنسا سنة ُ ،1122عرف باسم ّ ،Pierre le Vénérableأما يف الثقافة
بندكتي،
فرنيس
 20راهب
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ

املكرم.
فقد ُعرف باسم بطرس َّ

21 Zachary Lockman, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism, Contemporary
Middle East; 3, 2nd ed. (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2010), p. 29.
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خدمة القوى االستعامرية« :لقد اس ُتعمل االسترشاق كتابع لالستعامر ،فاملعرفة التي كان يوفرها حول
الشعوب املستعمرة كانت تقدم للمستعمرين الوسائل التي ّ
متكنهم من ضامن انصياع الشعوب املستعمرة
للقوى األوروبية»(.((2
املوجهة إىل االسترشاق واملسترشقني ،تغيرّ ت األبحاث
بعد اهنزام احلركة االستعامرية ،ويف إثر االنتقادات العلمية َّ
وحتول املسترشقون إىل الدراسات اإلسالمية والرشق األوسطية واإلسالمولوجيا ،فحدث التغيري عىل
شي ًئا ماّ ،
مستوى تسميات االختصاص ،إلاّ أن اجلوهر واألهداف والوالءات بقيت ثابتة .ذلك أن اجلوهر بقي هو نفسه
تقريبا مع بعض التغريات املنهجية التي فرضتها التطورات التي عرفتها العلوم االجتامعية واإلنسانية بعد احلرب
ً
العاملية الثانيةّ .أما اهلدف ،فيتمثّل دائماً يف معرفة العدو االحتياطي الذي ُقدِّ م كبديل للتهديد الشيوعي من أجل
تأكيد السيطرة الغربية املزمنة .ويف حني أن الوالءات حتولت من القوة االستعامرية إىل القوى الغربية ،تبقى
الثقافة اليهودية-املسيحية القاسم املشرتك بني القوى املسيحية والقوى االستعامرية والقوى الغربية(.((2
أساسيا للحظة القطيعة ،هو تلك األعامل
ما يدفعنا إىل اعتبار االسترشاق بأشكاله القديمة واحلديثة مكونًا
ً
االسترشاقية الضخمة التي حاولت أن تؤسس عىل نحو علمي ومعريف لرصاع أزيل بني اخلري اليهودي-املسيحي
قدم خدمات منهجية وعلمية جليلة للمعرفة والثقافة
والرشّ اإلسالمي .وعىل الرغم من وجود اجتاه استرشاقي َّ
استرشاقيا آخر مل يعمل إلاً عىل
اجتاها
اإلسالمية ،باعتبارها جز ًءا ال يمكن جتاوزه من احلضارة اإلنسانية ،فإن ً
ً
توسيع اهلوة ،والبحث عن األدلة من داخل الرتاث اإلسالمي والعريب ،لتأكيد الشكوك اليهودية-املسيحية نحو
(((2
اإلسالم واملسلمني .ويف هذا الصدد يؤكد إدوارد سعيد أن أعامل املسترشقني «تؤكّ د بال حذر عىل شخصنة
الكيانات الكربى املسامة (الغرب) و(اإلسالم) فيجري التعامل مع مسائل هوياتية معقدة من هذا النوع كأهنا يف
عامل أفالم كرتونية يتصارع فيها بباي وبلوتو بال رمحة ،بحيث يكون األول ،وبشكل دائم ،ممثلاً للخري املطلق،
وتكون له الغلبة يف مجيع احلاالت»(.((2
إذا ما كان من متطلبات احلوار اجلاد واإلجيايب ،كام أوىص بذلك كثري من املؤمترات ،تقوية التعارف املشرتك
وتعميق الثقة املتبادلة بني الشعوب واحلضارات والثقافات والدِّ يانات ،فإن ما قام به الكثري من األعامل
االسترشاقية القديمة واحلديثة كان يصب دائماً يف عكس االجتاه ،ألن هذه األعامل مل تعمل إلاّ عىل تعميق اجلهل
باآلخر ومن ثمة تقوية الشك ،بحيث مل يعد املسلمون يثقون حتى باملسترشقني من ذوي النوايا الطيبة ،وأصبح
الكل بالنسبة إليهم مصدر خطر ،ألهنم يعملون بشكل أو بآخر عىل التالعب بمقدسات املسلمني خدمة
ألهداف الثقافة اليهودية-املسيحية.
الدين والقطيعة
ِّ

نتتبع الرصاعات
يعترب عدد من املفكرين ،خاصة الغربيني ،أن الدِّ ين سيكون أرض املعركة يف األزمنة املقبلة .وعندما ّ
22 Thomas Brisson, “La Critique arabe de l’orientalisme en France et aux États-unis: Lieux, temporalités et modalités
d’une relecture,” Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 2, no. 3 (2008), p. 507.

 23يعود الربط بني اليهودية واملسيحية يف مصطلح واحد (اليهودية-املسيحية =  )Judeo-Christianإىل الوحدة التارخيية بني
وحدت بينهام ،وإىل العالقات االجتامعية الوثيقة بني أتباع الديانتني ،لدرجة أنه أصبح من
الديانتني ،والتحالفات االسرتاتيجية التي ّ
الصعب التمييز بني املجتمعات املسيحية واملجتمعات اليهودية.
 24شخصنة = جعل األمور شخصية .Personifying

25 Edward W. Said, “The Clash of Ignorance,” Nation, 22/10/2001, p. 1, on the Web: <http://www.thenation.com/
doc/20011022/said> (Accessed on 25/11/2010).
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املسلحة الكربى يف العامل ،تلك التي اندلعت يف كثري من املناطق بعد اهنيار االحتاد السوفيايت ،نجد أن الدِّ ين كان
حارضً ا دو ًما بشكل أو بآخر ،األمر الذي يدعونا إىل اعتباره واحدً ا من العنارص األساسية املحددة للحظة القطيعة.
وحتى يف احلاالت التي ال تكون فيها هذه الرصاعات مرتبطة بالدِّ ين بشكل مبارش ،فإن األيديولوجيا ،وبتحالف
حتول ،بشكل سهل ورسيع ،كل يشء ،بام يف ذلك حرب العصابات واألعامل
مصلحي مع وسائل اإلعالمّ ،
اإلجرامية العادية ،إىل حروب دينية مقدسة ،تستدعي التجنيد الشامل ألتباع هذا الدِّ ين أو ذاك.

ما يشجع الدِّ ين عىل املسامهة يف إدامة حلظة القطيعة ،هو موقف الشعوب من الدِّ يانات ،وحماولة كل واحد
من هذه الشعوب فرض موقفه عىل اآلخر بالقوة .ولتوضيح هذه الفكرة ،سنتوقف عند العالقة بني املسلمني
والغرب ،وكيف أن موقف كل واحد من اآلخر ،وحماولة كل منهام إرغام اآلخر عىل قبول موقفه ،مها اللذان
يسامهان يف تأزّ م العالقة بينهام ،وجيعالن من حالة الرصاع بينهام حالة مزمنة.

تعارضا واختال ًفا بني موقف املسلمني والغربيني من املسألة الدِّ ينية .ويعرض الباحث حممد
ً
واحلال ،أننا نجد
توزي نتائج تقرير أنا ليند  ،2010حيث يرى أن يف دول أوروبا الشاملية ،كالسويد وأملانيا ،خيصص  1.6يف املئة
و 2.6يف املئة عىل التوايل مكانة للدِّ ين يف تربية أوالدهم .ويف دول كفرنسا وإسبانيا ،يعترب  06يف املئة و 07يف
املئة أن القيم الدِّ ينية جيب أن تكون ضمن القيم التي من الرضوري نقلها إىل األطفال عن طريق الرتبية والتنشئة
االجتامعيةّ .أما يف دول جنوب املتوسط ورشقه ،فنجد أن  32يف املئة يف سورية و 50يف املئة يف مرص يرون أن
الدِّ ين جيب أن يكون ضمن القيم الواجب نقلها إىل األطفال( .((2واملسلمون يمنحون الدِّ ين اإلسالمي مكانة
مركزية يف حياهتم ،فاإلسالم يف نظر املسلمني دين شامل مجيع مناحي احلياة؛ ّأما بالنسبة إىل الغربيني ،فالدِّ ين
حيتل مكانة هامشية ،علماً أن هتميش الدِّ ين ماض عندهم يف التزايد من سنة إىل أخرى.
انطال ًقا من هذين الرأيني ،يربز املوقف الثاين الذي يشري إىل موقف املسلمني والغربيني بعضهام من بعض،
علماً أنه موقف أماله موقفهام األول من الدِّ ين ،إذ يعترب املسلمون أن اإلسالم هو الدِّ ين الذي جيب أن
يسود الكون ،ومن ثمة فكل خمالف له هو خمالف للحقيقة بعيد عن الصواب ،وآيل للهالك ،ولذا وجب
إنقاذه حتى ولو باستعامل العنف .من اجلهة األخرى ،يعترب الغربيون أن املسلمني ،وبسبب موقفهم هذا من
الدِّ ين ،ظلوا خارج احلداثة ،أو أهنم دخلوا إىل احلداثة بشكل مأساوي ،ألهنم قاموا بتحديث جمتمعاهتم من
عدة جوانب ،اجتامعية وتقنية واقتصادية ،لكنهم ال يزالون ،عىل مستوى القيم احلداثوية ،خارج احلداثة،
وال يزالون متشبثني بشكل َم َريض بامضيهم الدِّ يني ،بشكل يثب ّتهم يف التخلف .من هنا ،وجب إنقاذهم حتى
أيضا .إ ًذا نحن أمام تطرفني يريد ّ
ولو استدعى األمر استعامل العنف ً
كل واحد منهام أن يتغلب عىل اآلخر،
وهذا ما جيسد يف نظري القطيعة« :يف احلوار بني الثقافات ،تكون العالقة بني اإلسالم والغرب أساسية.
مسمى مشرتك ،نشري من خالله إىل العامل اإلسالمي كله بالرغم من تنوعه :مصطلح عام
فاإلسالم هو
ّ
يصب فيه املخيال( ((2التارخيي الغريب الكثري من الالشعور .ويشري هذا املصطلح إىل جمتمع تكون فيه الدولة
والسلطة منظمتني وفق القيم الدِّ ينية التي يمليها القرآن .ولكن احلداثة هي ً
أيضا مسمى مشرتك ،يشري إىل
املؤسس عىل القانون البرشي ،ال القانون اإلهلي ،عىل العدالة القضائية وعىل التساوي يف فرص
املجتمع
َّ
26 Tozi, p. 41.

 27املخيال=  Imaginaryمصطلح تأسس يف الثقافة الغربية ،وعىل وجه اخلصوص ،يف علم النفس عىل يد جاك الكان ،ثم استوعبه باقي
العلوم االجتامعية ،وبخاصة علم االجتامع للداللة عىل التصورات اجلامعية التي يؤسسها املجتمع كنتيجة لتفاعالته املختلفة مع كل ما
حييط به ،والتي يتب ّناها كمؤطر مجاعي يوجه مساراته االجتامعية والثقافية واحلضارية .للتوسع أكثر ،انظرMalek Chebel, L’Imaginaire :

.)arabo-musulman, Quadrige. Essai (Paris: Presses universitaires de France, 2002
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الوصول إىل مناصب التمثيل السيايس ،مثلها مثل اإلسالم ،الذي ُيعترب متثيلاً ثاب ًتا حلقيقة متباينة وديناميكية،
فاحلداثة هي ً
أيضا اختزال ثابت للحقائق املتنوعة»(.((2

يف ظل األحكام املسبقة واملفاهيم االختزالية املتبادلة ،ال يمكن إلاّ احلديث عن القطيعة ،بل عن تعميق القطيعة؛
فام دام املسلمون يعتربون أنفسهم أهل احلقيقة املطلقة ،والغربيون يعتربون أنفسهم امللاّ ك احلرصيني للحداثة
تزين به اللحظات الدبلوماسية التي تضطر الفريقني
وقيمها ،فإن مجيع حماوالت احلوار ال تعدو أن تكون
ً
ديكورا َّ
إىل االلتقاء بفعل ضغط السياسة واالجتامع واالقتصاد.

تستغل الدوائر العلمية والدوائر السياسية ،الغربية عىل وجه اخلصوص ،هذه العالقة املتأزمة بني املسلمني
راهن عليهم من أجل إحداث التغيري املرجو يف االجتاه املراد.
والغربيني ،من خالل البحث عن حلفاء حمتملنيُ ،ي َ
وبالفعل ،يقسم الغرب املسلمني إىل أصوليني متطرفني وآخرين وسطيني ومساملني ،ويراهنون عىل اإلسالم
الوسطي من أجل إقناع املسلمني بتب ّني مبادئ احلداثة الغربية ،يقول لويس« :احلركة التي تُدعى هذه األيام
باألصولية ليست هي النموذج اإلسالمي الوحيد .هناك نامذج أخرى متنورة ومتساحمة يمكن أن تساعد عىل
إهلام اإلنجازات العظيمة للحضارة اإلسالمية يف املايض .ونحن نأمل أن هذه النامذج سوف تنترص مع مرور
الوقت .ولكن قبل أن حتسم املسألة سيكون هناك رصاع قاس ال نستطيع أن نفعل جتاهه سوى القليل إن مل
يكن ال يشء»(.((2

إن املتتبع للخطاب اإلعالمي ،وحتى العلمي ،الذي هيتم بالعالقة بني املسلمني والغربيني ،يالحظ بكل
وضوح هذه النزعة التميزية بني إسالمني :إسالم جيب حماربته بال هوادة ،وإسالم جيب استيعابه بذكاء،
تضخم صفوف اجلناح األول ،وليكتسب حلفاء من الداخل ينوبون عنه يف حماربة ما ُيعترب
ليتفادى الغرب
ّ
الرشّ املحدق باحلضارة الغربية .إهنا نوع من االسرتاتيجيا احلربية االستباقية ،التي يراد من ورائها نقل
احلرب بعيدً ا عن حدود الغرب الطبيعية« :عىل شاكلة غريه من األديان ،عرف اإلسالم فرتات نفخ فيها
روح الكراهية والعنف يف أتباعه ،ومن سوء حظنا ،أن جز ًءا من العامل اإلسالمي -ليس كله ،بل وال يشكل
األغلبية -ال يزال يرزح حتت وطأة هذا املرياث ،ومن سوء حظنا أن غالبية -وليس كل -هذه الكراهية
والعنف موجهة ضدنا يف الغرب»(.((3

إن مسامهات األكاديميني يف توسيع اهلوة بني املسلمني ،تصب يف توسيع اهلوة بني املسلمني والغربيني يف الوقت
نفسه .واملسلم اليوم ،وبفعل ما أتاحته العوملة من نقل رسيع للمعلومات ،أصبح أكثر قدرة عىل املالحظة
يسميه اإلسالم الوسطي
واملقارنة ،وأرسع يف االستنتاج ،وأصبح الغرب من حيث ال يدري يدفع حتى ما ّ
لاّ
دفعا نحو التطرف .ذلك أن احلداثة التي يريدها الغرب للمسلمني ليست يف نظر الكثريين إ غطاء لالستغالل
ً
واالستعامر ،ودليلهم يف ذلك مساندة احلضارة الغربية لألنظمة التي ختدم مصاحلها حتى ولو كانت جمافية لقيم
احلداثة التي يبرش الغرب هبا .واألكاديميون الغربيون يتحدثون «باختزال عىل نحو غري مسئول عن يشء ما
ً
بسيطا يمكنهم أن يطلقوا
يدعى ‹اإلسالم› ،باستخدام هذه الكلمة املفردة ،يبدو أهنم يعتربون اإلسالم شي ًئا
عليه تعميامت إمجالية جتسد ألفية ونصف من التاريخ اإلسالمي ،ويصدروا ،دون خجل ،تلك األحكام املتعلقة
بالتضاد بني اإلسالم والديمقراطية ،واإلسالم وحقوق اإلنسان ،واإلسالم والتقدم»(.((3
28 Michele Capasso, “Islam, Occident et Modernité,” dans: Tendances interculturelles, p. 71.

 29لويس وسعيد ،ص .31
 30املصدر نفسه ،ص .11-10
 31إدوارد سعيد ،اآلهلة التي تفشل دائام ،ترمجة حسام الدِّ ين خضور (دمشق :التكوين للطباعة والنرش ،)2003 ،ص .45 -44
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يف املقابل ،نجد السياسيني الغربيني يتعاملون بال حتفظ وال حرج مع أولئك الذين يصفهم األكاديميون بأعداء
مرة أخرى نجد أنفسنا يف جو ال يشجع إلاّ عىل القطيعة والتنافر .فبعد
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتقدمّ .
انتهاء احلرب الباردة ،وبعد تأكيد اهليمنة األمريكية عىل الغرب وجتسيدها ،اجته معظم تفكري الغربيني نحو
تشخيص ما يعتربونه العدو االحتياطي الذي جاء ليخلف التهديد السوفيايت ،فكانت النتيجة العظمى لألبحاث
التي قامت هبا خمابر ومراكز الغرب حول املسلمني ،هي املزيد من الشك والريبة واخلوف والتعصب .لقد برز
يف الغرب بعد احلرب الباردة« :إمجاع حول اإلسالم املنبعث أو األصويل ،أنه التهديد اجلديد الذي حل حمل
الشيوعية ،...بل عىل العكس دفعهم إىل اجلوقة التي تردد وجهة نظر السياسة السائدة ،يرسعوهنا إىل تفكري
تعصب وخوف ،بدل املعرفة
متحد أكثر،
وتدرجييا إىل إحساس غري عقالين أكثر‹ ،أننا› مهددون ‹منهم› والنتيجة ّ
ً
(((3
واملصالح املشرتكة لألمم والشعوب» .

إن أهم مؤرش عىل خطر هذا النوع من الفكر عىل خمتلف مسارات احلوار ،أو عىل األقل عىل العالقات بني
الثقافات واحلضارات ،هو العودة القوية ،يف الكثري من الدول الغربية ،لليمني املتطرف الذي خبا ضوؤه
عرشات السنني؛ عودة ّ
غذهتا أفكار عدد من األكاديميني الذين مل يقوموا إلاّ بتلطيف وعقلنة البشاعات التي
كان يؤمن هبا الفاشيون والنازيون.

العولمة والقطيعة

حيدد غيدنز( ((3للعوملة أربعة أبعاد أساسية :نظام الدولة الوطنية ،ونظام التقسيم الدويل للعمل ،ونظام االقتصاد
الرأساميل الدويل ،والنظام العسكري العاملي .وتتمثل املهمة األساسية ألنصار العوملة اليوم يف البحث يف كيفيات
خلق االنسجام بني هذه األبعاد األربعة ،من خالل توحيد معامل الدولة الوطنية ،وإخضاعها ملعايري وقيم وحتى
ملنظومة قانونية عاملية مشرتكة وموحدة ،عن طريق دفع الدولة الوطنية إىل املصادقة عىل االتفاقات الدولية،
جزئيا
كاتفاقات حقوق اإلنسان ،وحقوق األطفال ،وحقوق املرأة ،علماً بأن الكثري من هذه االتفاقات يتعارض ً
كليا مع بعض القيم واملعايري والقوانني املحليةّ .أما بالنسبة إىل باقي األبعاد ،فيجري جتسيدها من خالل عدد
أو ً
كبعد
من املنظامت الدولية ،كمنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة ،واملنظمة الدولية للتجارة« :فالعوملة ُ
عامليا»(.((3
جديد للوجود اإلنساين ،ال يمكنها أن تتجسد كلية ،إلاّ إذا تأسست عىل قيم متقاسمة ً

ولكن كيف يمكن تقاسم هذه القيم؟ وهل يكون االشرتاك يف القيم عن طريق احلوار؟ أم عن طريق القوة
والقرس؟ تشري املؤرشات األوىل لبداية القرن الواحد والعرشين إىل أن هناك رغبة يف فرض شكل حمدد من القيم،
كثريا ما ختتلط مع القيم اليهودية-املسيحية ،وكل من يرفض هذا الشكل يص َّنف
هي قيم احلداثة الغربية ،التي ً
ضمن حمور الرش أو ضمن مصادر هتديد احلضارة الغربية أو اليهودية-املسيحية .ويمكن حرص هذه املؤرشات
يف -1 :احلرب االقتصادية غري املعلنة التي تشنها منظمة التجارة الدولية من أجل إدراج االقتصاديات التي
تنشط خارج الفضاء اليهودي-املسيحي كروافد مدعمة ومطعمة لالقتصاد الغريب أو اليهودي-املسيحي(،((3
 32املصدر نفسه ،ص .45

33 Giddens, p. 71.
34 Stepanyants Marietta, «Marqueurs culturels et valeurs universelles,» Diogène, no. 219 (Juillet-septembre 2007),
p. 20.

 35تشري الطروحات احلديثة إىل االرتباطات القوية بني مجيع القوى االجتامعية املختلفة ،سياسية واقتصادية وثقافية ودينيةّ .أما الربط بني
االقتصاد والديانتني اليهودية واملسيحية ،فهو من باب أن االقتصاديات املسيطرة عىل العامل اليوم هي االقتصاديات التي تنتمي ،أو يمتلك
رأس ماهلا اليهود واملسيحيون ،بحيث مل يعد يف إمكاننا نفي عالقة االقتصاد بالرصاعات الدِّ ينية ،فاملقاطعة االقتصادية للسلع التي تعتقد
املجتمعات اإلسالمية أن رأس ماهلا هيودي ومسيحي ،هي اليوم من بني أهم أسلحة الرصاع بني الثقافتني اإلسالمية واليهودية-املسيحية.
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منافسا له (االقتصاد الصيني ،اقتصاديات نمور آسيا،
ويف املقابل معاقبة كل اقتصاد حياول أن يكون
ً
واالقتصاديات اإلسالمية)؛  -2احلرب اإلعالمية املنظمة واملمنهجة ضد اإلسالم واملسلمني ،وهي التي أدت
إىل تزايد اإلسالموفوبيا( ،((3والتايل إقناع الغربيني ،ومن بعدهم املسلمني أنفسهم ،برضورة تعميم الثقافة
اليهودية-املسيحية كمالذ وحيد وأوحد يضمن للعامل األمن والسالم (اإلساءة إىل الرموز اإلسالمية ،اإلساءة
إىل املسلمني ،استعامل صورة نمطية سلبية لإلسالم وللمسلمني يف السينام واإلعالم اليهودي-املسيحي)؛ -3
احلرب العسكرية ضد كل من مل تنفع معهم احلربان االقتصادية واإلعالمية ،من أجل ترويض هذه األنظمة
وإرغامها عىل االنسجام مع القيم العاملية أو اليهودية-املسيحية (احلرب عىل العراق ،احلرب عىل أفغانستان،
احلرب عىل ليبيا ،قرع طبول احلرب عىل إيران ،احلرب عىل لبنان).
هذه املؤرشات كلها تدخل يف منطق اهليمنة الغربية ،أو لنقُ ل األمريكية ،باعتبار أن أمريكا تسيطر منذ هناية احلرب
العاملية الثانية عىل التحالف الغريب؛ منطق ال يعمل إلاّ عىل تعميق القطيعة .إنه منطق تأسس منذ زمن طويل
وأعلنه الرئيس األمريكي هاري ترومان منذ سنة « :1947جيب أن يتب ّنى العامل كله النظام األمريكي ،ألن النظام
عامليا»(.((3
هذا ال يستطيع أن يعيش يف أمريكا إلاّ إذا أصبح نظا ًما ً
وبالفعل ،هذا ما حتقق اليوم للواليات املتحدة األمريكية بنسب متفاوتة ،فبعد مرور ما يزيد عىل نصف قرن
عىل هذا الترصيح ،نالحظ أن أمريكا تسيطر عىل مجيع جماالت احلياة ،من املوضة إىل األفالم إىل املال ،إذ إهنا
ودبلوماسيا وعسكر ًيا بشكل مل نشهد له مثيل منذ عهد اهليمنة الرومانية؛ فالواليات
ثقافيا واقتصاد ًيا
ً
تسيرّ العامل ً
املتحدة ،بتعداد سكاين ّ
يقل عن  5يف املئة من سكان العامل ،متثّل ما يقارب ربع النشاط االقتصادي العاملي .وهي
تقود ً
أيضا الثورة اإلعالمية ،إذ تُعد ما يقارب  75يف املئة من «النوبليني»( ((3يف العلوم والطب واالقتصاد،
(((3
وتسيطر ً
أيضا عىل التجارة واألعامل والبنوك ،كام تسيطر من حيث عدد األبحاث اجلامعية ونوعيتها .

خصوصا ،منذ هناية احلرب العاملية
من يتأمل هذه الوضعية ،واملكاسب التي حققها الغرب عمو ًما وأمريكا
ً
الثانية ،يدرك بسهولة أن دعاوى احلوار ليست ّ
إال هتديدً ا هلذا الشكل من العوملة ،ومن ثمة ،يساعد جو القطيعة
أرباحا ومكاسب ال يمكن التنازل عنها بسهولة .وهذا
أكثر عىل استمرار هذا الشكل من العوملة ،الذي يدر
ً
بالفعل ما أدركته شعوب العامل اإلسالمي ،وحتى الكثري من القيادات السياسية؛ إذ اعترب الرئيس اإليراين
هدامة هتدد احلوار بني الثقافات ،فالنظام العاملي
السابق حممد خامتي يف أحد خطاباته أن« :العوملة هي قوة ّ
اجلديد والعوملة اللذان تريد بعض القوى أن تفرضهام عىل العامل اإلسالمي ،يشبهان إىل حد ما االستعامر اجلديد،
هذه اإلمربيالية هتدد التفاهم املتبادل بني الدول ،وهتدد االتصال واحلوار بني الثقافات”(.((4

املؤسس ضد
 36اإلسالموفوبيا =  Islamophobiaمصطلح أسسه تقرير  Runnymede Trustسنة  1991للداللة عىل العداء غري
َّ
املسلمني ،ومن ثمة اخلوف والكراهية جلميع املسلمني أو ملعظمهم .للتوسع أكثر انظرJonas R. Kunsta, David L. Sam and Pall :
Ulleberg, “Perceived Islamophobia: Scale Development and Validation,” International Journal of Intercultural Relations,
.>4/12/2012, on the Web: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.11.001
37 Jan Nederveen Pieterse, “Hyperpower Exceptionalism: Globalization the American Way,” in: Ulrich Beck, Nathan
Sznaider and Rainer Winter, eds., Global America?: The Cultural Consequences of Globalization, Studies in Social and
Political Thought (Liverpool: Liverpool University Press, 2003), p. 78.
 38النوبليني = احلاصلني عىل جائزة نوبل.

39 Robert J. Lieber and Ruth E. Weisberg, “Globalization, Culture, and Identities in Crisis,” International Journal of
Politics Culture and Society, vol. 16, no. 2 (Winter 2002), p. 277.
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لعل أهم األرضار التي يمكن للعوملة أن تلحقها باحلوار بني الثقافات ،هو القدرة اهلائلة عىل رسعة نقل املعلومة
ونرشها ،بحيث أصبح املسلم يعرف كل ما يقوله اآلخر عنه ،والعكس صحيح ،ومن ثمة أصبح رد الفعل أكثر
وإرضارا بالعالقات بني الشعوب والثقافات .لقد كان ما قيل عن اإلسالم واملسلمني ورموزمها
رسعة وتطر ًفا
ً
يف العصور الوسطى أخطر وأبشع من اإلساءات إىل اإلسالم التي نسمع عنها اليوم ،والتي بلغت ذروهتا مع
الرسومات الكاريكاتورية وترصحيات البابا بندكت السادس والفيلم اهلولندي؛ ففي العصور الوسطى كان
وأشعارا ،مليئة باإلساءات إىل الرسول حممد (ﷺ)
قصصا شعبية وروايات
األوروبيون يتداولون يف ما بينهم
ً
ً
وألتباعه؛ ففي أخف هذه اخلرافات املتداولة وطأة ،كان يقال عن الرسول أنه جمرد كاردينال مسيحي انشق
عن البابوية وأسس لنفسه وألتباعه دي ًنا جديدً اّ ،أما يف أثقلها ،فكانوا ينعتون املسلمني باهلمجيني واألوباش،
ويرمون رسوهلم بالشذوذ اجلنيس .كام روجوا لفكرة االنتقام اإلهلي من رسول املسلمني ،حيث كانوا يتداولون
يف ما بينهم أن الرسول مات ميتة فيها الكثري من العرب ملن أراد أن يتجرأ عىل اهلل وعىل املسيحية.((4(...

مع ذلك ،مل تكن هناك ردود أفعال قوية ،ألن املسلمني مل يكونوا يعلمون هبذه اإلساءات ،أو أهنم كانوا يعلمون
هبا بشكل متأخر ،وهذا ما قضت عليه العوملة ،بحيث أصبحت املعلومة تُنقل إىل املسلمني مبارشة ،ومن ثمة
وكثريا ما يتناسى املسلمون أن إساءات مجة قيلت للرسول وهو حي
أصبح رد الفعل أرسع وأشد راديكالية،
ً
يرزق .فالعوملة اليوم ،وبقدراهتا اهلائلة عىل نقل املعلومة ،تساهم بشكل مبارش يف تعميق اخلالفات بني الشعوب،
بل وختلق تصدعات ال يمكن رأهبا.

إن اإلساءة إىل املسلمني ورموزهم ممارسة متجذرة يف الثقافة اليهودية-املسيحية ،التي ال تعرتف أصلاً بالدِّ ين
اإلسالمي ،وهي يف نظري من ثوابت احلوار السلبي بني األديان ،التي زادهتا العوملة قوة وراديكالية ،سواء من
حيث الفعل أو من حيث رد الفعل .قبل العوملة ،كان اهلدف من اإلساءة إىل املسلمني تربير الكراهية ضدهم
وتقويتها ،من أجل جتنيد املزيد من األتباع ملقاومة املد اإلسالمي الزاحف آنذاك ،ومنع املسيحيني من التحول إىل
ِ
اإلسالم .أما اإلساءات يف عهد العوملة ،فتب ّنت ،إضافة إىل هذا اهلدف ،هد ًفا جديدً اِ ،
ومستف ًزا يف الوقت
خطرا
ّ
نفسه ،فلم يعد الغرب ييسء إىل املسلمني من أجل تربير الكراهية ضدهم وتقويتها ،وال من أجل تربير عنف
املسلمني والعنف ضد املسلمني فحسب ،بل إنه يريد ً
أيضا أن تصبح القيم!!! املشمولة هبذه اإلساءات مشرتكة
يتقبلوا هذه اإلساءات ويعرتفوا
بني مجيع ثقافات العامل .واألكثر استفزازً ا من هذا أنه يريد من املسلمني أن ّ
هبا كنقائص جيب عليهم التخلص منها ،حتى ُيسمح هلم باالندماج يف الثقافة العاملية أو املعوملة ،أي الثقافة
اليهودية-املسيحية.

لحظة الحوار
احلوار هو عبارة عن تبادل لآلراء واألفكار بالدرجة األوىل ،لكنه ً
أيضا أسلوب يسمح لنا بتحديد هوياتنا
وهويات اآلخرين؛ فام يقال عني أو ُيفعل يب هو يف هناية املطاف حتديد لألنا بالنسبة إىل اآلخر ،وحتديد لآلخر
بالنسبة إ ّيل ،ومن ثمة يمكننا القول إن حتديد حمتوى األنا ،أي هوية األنا ،أو حمتوى اآلخر ،أي هوية اآلخر ،هو
والديانات وجوهره .وهبذا املعنى ،ليس احلوار جمرد اجتامعات جيري فيها السعي
لب احلوار بني احلضارات ّ
ّ
وبينا ،بل إنه مجيع األفعال وردود األفعال التي تساهم يف بناء األنا ويف بناء اآلخر.
إىل تقريب الرؤى ،كام سبق ّ
41 Lockman, p. 35.
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انطال ًقا ّمما سبق ،يمكننا القول إن احلرب عىل املسلمني واهلجامت «اإلرهابية» عىل الغرب ،هي شكل من أشكال
احلوار بنتائج مزدوجة؛ إذ يساهم هذا احلوار يف بناء األنا واآلخر من جهة ،ويساهم من جهة ثانية يف إثارة
أشكال جديدة من احلوار :حوار ذايت/حوار مع اآلخر؛ حوار دفاعي/حوار هجومي؛ حوار علمي/حوار
تقريبا عىل واحدة من
إعالمي؛ حوار سيايس/حوار ديني .فاحلوار بني احلضارات والثقافات والديانات ينبني
ً
هذه الثنائيات ،أو عىل جمملها.
تشري الثنائية األوىل إىل تساؤل مهم يتعلق هبوية من نحاور :هل األولوية يف أن نحاور اآلخر ،أم يف أن نحاور
والديانات ،وبالرغم من انسجامها الظاهري،
ذواتنا؟ ينطلق هذا التساؤل من مس َّلمة مهمة هي أن الثقافات ّ
تتميز بالتعدد والتنوع الداخيل ،وهو ما جيعل مسألة احلوار الداخيل مسألة جوهرية وذات أولوية.

أما الثنائية الثانية ،فتتعلق بمحتوى احلوار :هل نحاور اآلخر من أجل إثبات حسن نيتنا أم من أجل إثبات
سوء نية اآلخر ،وهذا انطال ًقا من انعدام الثقة ،الذي يمثّل القاسم املشرتك يف مجيع حلقات احلوار بني
والديانات.
الثقافات ّ

الثنائية الثالثة تطرح إشكالية عقالنية احلوار :هل جيري احلوار عىل أسس علمية ومنهجية ،يراد من ورائها حتقيق
نتائج مفيدة للجميع ،أم أننا نريد معاجلة إعالمية ،تتوقف عند الربوتوكوالت والدبلوماسية ،وال تسعى إلاّ إىل
نتائج سطحية ُيقصد من ورائها تغطية عثرات الدوائر السياسية واألمنية؟
ويف الثنائية الرابعة ،تطرح مسألة الدِّ يني واملدين :هل ُيقصد باحلوار التقريب بني الثقافات ،باعتبارها جز ًءا من
احلياة املدنية ،ومن ثمة هو حوار مفتوح عىل مجيع الفاعلني االجتامعيني ،أم أنه حوار ديني ُيقصد من ورائه
مفتوحا إلاّ لرجال الدِّ ين؟ ويف هذا املستوى تُطرح مسألة
التقريب بني الديانات ،ومن ثمة لن يكون هذا احلوار
ً
مكانة رجال الدِّ ين ومركزهم يف النسق االجتامعي هلذه اجلهة أو للجهة األخرى ،علماً أن هذا املركز وهذه املكانة
يتحكامن يف نتائج احلوار حتكماً شديدً ا.

تشري هذه الثنائيات إىل تعقّد مسألة احلوار وصعوبتها؛ فاحلوار حتدٍّ كبري وغري معروف النتائج .إنه مغامرة يمكن
«مثُل احلوار وتطلعاته ال ترتجم دو ًما إىل حقيقة ،فمن جهة تتمركز حتفظات
أن حتمل الكثري من املفاجآتُ :
املسلمني حول اعتبارهم احلوار شكلاً معدلاً من أشكال اإلمربيالية املسيحية اجلديدة ،أو استعامر ثقايف ،كام أن
نوعا من الرومانسية الربيئة ،التي تنتهي باالصطدام
هناك الكثري من املسيحيني ّممن يعتربون احلوار مع املسلمني ً
(((4
بخطر التطرف اإلسالمي ،فااللتزام باحلوار هو حتد كبري ال خيلو من املخاطر» .

إن أكرب حتدٍّ يواجه حلظة احلوار هو قدرهتا عىل حمو آثار حلظة القطيعة التي استمرت قرونًا من الزمن ،ومن ثمة
تصبح مسألة معرفة الذات واآلخر ،وإعادة جسور الثقة بينهام ،مسألة حمورية يف أي مسار للحوار .وهلذا يمكننا
أن نتفهم املسار البطيء والنتائج اهلزيلة التي حققتها مشاريع احلوار التي ُأعلنت يف كثري من املحافل الدولية.
االستشراق والحوار

وعوضا عن
ً
تواصلت املوجة االسترشاقية عرب الزمن باألشكال نفسها املعلنة يف حلظة القطيعة ،ولكن هذه املرة،
شعار «إعرف عدوك حتى هتزمه» ،أصبحنا أمام شعار آخر هو «إعرف اآلخر حتى تتعايش معه» .وعندما نمعن
النظر يف األعامل املنجزة بشأن اإلسالم يف املايض ويف احلارض ،نجد ،بالرغم من التوجهات العدائية التي جرى
42 Pratt, p. 32.
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توضيحها سابقًا ،الكثري من التفاعل اإلجيايب بني الثقافتني .إذ إن الغرب اليهودي-املسيحي ،وبالرغم من تعنته
يف رفض االعرتاف بفضل احلضارة اإلسالمية ،نجده قد استقر يف هناية املطاف عىل االعرتاف ألهل الفضل
بفضلهم ،كام ال يستطيع املسلمون اليوم إنكار فوائد احلضارة الغربية عىل حارضهم ،أتعلق األمر بالنواحي
التقنية أم املعرفية أم االجتامعية وحتى السياسية« :يف إسبانيا وصقلية ،حيث تعايش املسلمون واملسيحيون
جنبا إىل جنب لقرون ،ومن خالل االحتكاك بني أوروبا (خاصة أوروبا اجلنوبية) واألرايض اإلسالمية
واليهود ً
لغرب آسيا وشامل أفريقيا ،عن طريق التجارة واحلج ،وبالرغم من احلروب الصليبية والعداء الدِّ يني املستمر،
كان هناك تفاعل ثقايف حقيقي ،فكان التبادل الثقايف قو ًيا ،خاصة يف حوض املتوسط»(.((4

هبذا املعنى يمكن أن يكون االسترشاق وسيلة للتعارف بني احلضارات ،ألنه سمح بنقل الثقافة اإلسالمية إىل
روجها السياسيون
الغرب ،وهو ما ّ
قدم إىل الغرب األدلة الدامغة عىل عدم صحة االدعاءات العنرصية التي ّ
والعسكر واأليديولوجيون ضد املسلمني .فحتى لو كانت هذه األدلة العلمية حمصورة يف دوائر علمية مغلقة،
فهي متكنت عرب الزمن من اخرتاق املجتمع الكيل ،حتى اقتنع الغربيون بفضل احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة
الغربية ،باعتبار أهنا كانت املصدر األول إلعادة تشكيل أوروبا وبنائها يف القرون الوسطى« :ترى ماريا روزا
مينوكال يف كتاهبا الصادر سنة  ،1987حتت عنوان الدور العريب يف تاريخ األدب الوسيط :اإلرث املنيس ،أن
الغربيني يشعرون بنوع من احلرج يف االعرتاف باحتامل أن يكونوا مدينني بشكل كبري للعامل العريب ،أو أن العرب
كانوا عا ًمال مركز ًيا يف بناء أوروبا الوسيطة.((4(»...

هبذا املعنى فقط يمكن أن يكون لالسترشاق أو للدراسات اإلسالمية دور يف التقارب بني احلضارات ،ألهنام
يقدمان إىل العامل الغريب صورة إجيابية عن العامل اإلسالمي ،وهو ما يسمح بالتعارف أكثر ،ومن ثمة بسط الثقة
بني اجلانبني بام يمهد حلوار حقيقي.
إن احلوار بني الثقافات الديانات خيضع ألبعاد متعددة :أخالقية واقتصادية وسياسية ،وبحسب تفضيل
البعد أو ذاك ،تكون قيمة مصداقية احلوار ونسبتها .فإذا كان احلوار خيضع ألبعاد اقتصادية
املتحاورين هلذا ُ
اسرتاتيجيا ال ُيقصد من ورائه التقارب ،بقدر ما ُيقصد كسب حلفاء
حوارا
أو سياسية أمنية ،فإنه سيكون
ً
ً
جدد ومؤقتني لتثيبت سياسات أمنية أو اقتصادية تعود بالفائدة جلهة عىل حساب جهات أخرىّ .أما إذا كان
موجهة نحو املصلحة املشرتكة ..،أي
احلوار
مؤسسا عىل ُبعد أخالقي ،فإن توجهاته ستكون «إنسانية وأخالقية َّ
ً
إلجياد حلول مشرتكة ،فعن طريق احلوار بني الثقافات يمكن أن نكتشف املعنى املشرتك لإلنسانية ،واإلحساس
املشرتك للعدالة»(.((4

بالرغم من ميل هذا التوجه إىل املثالية ،فإنه يبقى السبيل األوحد لبدء حوار حقيقي ،يسعى إىل فائدة مجيع
اجلهات بشكل عادل .ومن دون هذا التوجه ،تبقى حماوالت احلوار جمرد مناورات يسعى من ورائها إىل ختفيف
الضغوط السياسية واالقتصادية واألمنية.

الدين والحوار
ِّ

عنرصا فعالاً يف احلوار بني احلضارات إلاّ إذا ِ
وضعت مجيع الشحنات األيديولوجية
ال يمكن أن يكون الدِّ ين
ً
كثريا من احتامالت احلوار وااللتقاء بني الشعوب والثقافات،
جانبا؛ فارتباط الدِّ ين بالسياسة يقلل ً
املرتبطة به ً
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وعندما نربط الدِّ ين بالسياسة وباأليديولوجيا ال نحصد إلاّ التشنج .إن أهم ما يفرس تشنج العالقة بني الدِّ يني
والسيايس هو التعارض اجلوهري بينهام ،حيث إن لكل واحد منهام جمال تدخله ،فالرصاع يبدأ عندما تتداخل
الصالحيات بينهام ،وحياول كل واحد منهام السيطرة عىل اآلخر ،حماولاً استعامله إلضفاء الرشعية عىل األفعال
والنشاطات واملشاريع التي يقوم هبا وتربيرها« :الدِّ ين يمتلك احلقيقة الوحيدة واملطلقة؛ ّأما السياسة فتبحث
يدعي تبيان الطريق نحو النجاة األزليةّ ،أما السياسة فتبحث عن توجيه
عن احلقيقة املتعددة والنسبية .فالدِّ ين ّ
الناس يف العامل الدنيوي ،وربام هلذا السبب حتدد مفهوم العلامنية كرفض للخلط بني املجالني ،من خالل إرسال
الدِّ ين إىل احلياة اخلاصة ،وختصيص السياسة للمصالح الدنيوية لألفراد واجلامعات»(.((4
إن استعامل الدِّ ين من أجل تربير هيمنة السياسة ،أو استعامل السياسة من أجل تربير هيمنة الدِّ ين ،يعنيان بكل
بساطة تفتيت احلقيقة الدِّ ينية املطلقة إىل كثري من احلقائق النسبية؛ أو اختزال احلقائق النسبية املتعددة يف حقيقة
واحدة مطلقة ،ويف كلتا احلالتني نكون أمام واحد من تطرفني :تطرف ديني أو تطرف سيايس .إن عدم وجود
إمجاع حول ذاك التفتيت أو هذا االختزال هو الذي يفرس لنا العالقة املتشنجة بني الدِّ يني والسيايس يف مجيع
احلضارات والديانات التي عرفتها البرشية.

من هنا ،ال يمكن ألنصار ديانة من الديانات أن يكونوا رشكاء حقيقيني يف حوار مثمر ما مل يكن لدهيم اقتناع
بوجود حقائق أخرى غري تلك التي يؤمنون هبا .وهنا يمكننا أن نعود إىل موقف املسلمني من املسيحيني أو
العكس .فبالرغم من اعرتاف املسلمني بنبي املسيحية ( ) ،فإن عقائدهم تشكك يف الديانة املسيحية وتتهمها
بأهنا ديانة حمرفة ،ومن ثمة ليست الديانة املسيحية يف شكلها احلايل جز ًءا من احلقيقة من منظور املسلمني ،وبالتايل
كثريا ،ألن العقائد املسيحية ال
املسيحيون ملزمون بتب ّني احلقيقة اإلسالمية .ومن جهة املسيحية األمر أخطر ً
تعرتف بنبي املسلمني وال بدينهم ،ومن ثمة فإن املسلمني يف منظور املسيحية ملزمون بتب ّني احلقيقة املسيحية إذا
ما أرادوا النجاة.

يف ظل هذه األدجلة الدِّ ينية ،إ ًذا ،ال يمكن أن نتكلم إلاّ عىل حوار املجامالت ،الذي ال ُيقصد من ورائه الوصول
إىل حقيقة مشرتكة ،تعرتف لكل جهة بعقائدها وطقوسها؛ إنه حوار دعوي أو تبشريي ،فاملسلمون املنخرطون
يف احلوار ال يقومون بذلك إلاّ من باب أن احلوار جزء من الواجب الدعوي لعلامء املسلمني ،لعل اهلل هيدي عىل
أيدهيم بعض املسيحيني ،أو لنقُ ل نخبة املسيحيني ،وبالشكل نفسه ال يشارك املسيحيون يف هذا احلوار إلاّ من
باب أنه جزء من واجبهم التبشريي ،لعل اهلل ُي َع ِّمد عىل أيدهيم بعض املسلمني ،أو لنقُ ل نخبة املسلمني.

من هنا جاءت الدعوات املتكررة للمتحاورين من أجل نرش جو من الثقة والتعارف قبل الرشوع يف احلوار ،ومل
تنجح حتى اآلن جوالت احلوار بمختلف الصيغ يف حتقيق هذا اهلدف اجلوهري والرضوري ملواصلة مسرية
احلوار .ومع ذلك ،نقول إن إرادة احلوار تفرض عىل مجيع األطراف معاودة املحاولة ،لعل تكرار املحاوالت
يكرس يو ًما ما حاجز الشك واخلوف من اآلخر .ويف الوضع الراهن ،وحتى يستمر احلوار ،حتى يف صورته
الشكية واحلذرةُ ،يطلب من الرشكاء الرتكيز عىل اإلجيابيات يف كل جهة ،وتأجيل ما يعتربونه من سلبيات اآلخر
تقبل أحدمها اآلخر.
إىل مراحل أخرى يكون فيها الطرفان أكثر قدرة عىل ّ

العولمة والحوار

ً
سلبيا ،عىل نحو ما ّبيناه يف حلظة القطيعة،
يمكن للعوملة ،باملعنى الذي حددناه هلا ،أن متارس عىل احلوار
ضغطا ً
لكنها ربام تساعد يف الوقت نفسه عىل نجاح احلوار وتطويره .إن ما تتيحه العوملة من تدفق رسيع للمعلومة
46 Éli Barnavi, “Politique et religion au Proche-Orient,” Théologiques, vol. 11, nos. 1-2 (2003), p. 223.
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يسمح باختصار املسافات ،وحتى التصورات ،بني خمتلف جهات احلوار .ال يمكن هلذا األثر اإلجيايب أن يتحقق
عوضا عن حماولة تعميم القيم الفكرية
إلاّ إذا اس ُتعملت العوملة وسيلة تسمح للمحيل بأن يصبح أكثر عاملية؛ أي ً
اخلاصة بجهة من اجلهات عىل العامل أمجع ،يكون األسلم هو السامح للقيم املحلية بأن تكون أكثر عاملية ّمما يعطي
مناسبا
يعمق قيمه وثقافته املحلية بام يراه
لـ اإلنسان (بأل التعريف) ً
كثريا من االختيارات بحيث يمكن أن ّ
ً
وإجيابيا يف الثقافات والقيم العاملية.
ً
يف ظل هذا الشكل من العوملة ،يمكننا احلديث عن احلوار؛ عوملة تساعد املحيل عىل االنتشار ليعانق العاملي،
وتعترب العاملي يف الوقت نفسه جمرد خيار يمكن أن يفيد املحيل ليصبح أكثر فعالية .إن التعامل مع العوملة وقيمها
كأهنا احلقيقة املطلقة التي جيب عىل اجلميع تقبلها بال اعرتاض ،ليس إلاّ عاملاً من العوامل التي تزيد من شك
الشعوب وحذر بعضها من بعض.

موازنة اللحظتين وخاتمة
الحظنا من خالل التحليل السابق للمصطلحات الثالثة ،الدِّ ين والثقافة والعوملة ،أن فرص القطيعة وفرص
كثريا
احلوار تبقى متساوية من الناحية النظرية ،لكن انطال ًقا من التجربة العملية ،تبقى فرص القطيعة أكرب ً
غالبا ما
من فرص احلوار ،حتى وإن برز يف السنوات األخرية كثري من النوايا ومشاريع النوايا احلسنة ،التي ً
تصطدم كلها بواقع يكرس الكراهية والتنافر واإلقصاء املتبادل .فاإلرث الذي خ ّلفته قرون من احلروب
العسكرية والثقافية واالقتصادية بني خمتلف الشعوب والثقافات ال يمكن جتاوزه بمجرد بروز هذه النوايا
حقيقيا ال
حوارا
املريض عىل األنا املضخم ،إذا ما أردنا
ً
ً
الطيبة ،بل حيتاج إىل إرادة جتاوز الذات واالنغالق َ
بروتوكوليا ينتهي بالتصافح وبابتسامات عريضة ال يمكنها أن ختفي عن املتحاورين احلقيقة ا ُمل ّرة.
حوارا
ً
ً
لاً
وعندما نوازن بني اللحظتني ،نالحظ أن القطيعة بني الشعوب والثقافات والديانات استمرت زم ًنا طوي ،
وهذا ما يعني أهنا َر َ
سخت يف خميال الفاعلني املطالبني باحلوار اليوم الكثري من األحكام املسبقة ،والكثري
من الشكوك واحلذر ،ومن ثمة فإن حلظة احلوار حتتاج إىل الكثري من الوقت يف املستقبل من أجل وضع حد
ثانيا.
للقطيعة أولاً وحمو آثارها ً
ربام يبدو هذا الكالم طوباو ًيا ،لكنه احلقيقة العقالنية التي ال تقفز عىل الواقع ،ألن فرص القطيعة أكثر من فرص
احلوار بكثري« :يوجد بني الشامل واجلنوب مشكلة ثقة ،مل تتوقف عن التزايد يف العرشية األخرية .ترتبط مشكلة
الثقة هذه بمشكالت حقيقية تتطلب حلاً  ،وترتبط ً
بتصور سلبي لآلخر .فمن أجل أن نأمل يف حتسن
أيضا
ّ
إجيايب يف السنوات القادمة ،جيب العمل عىل املشاكل التي يمكن حلها ،والبحث عن حلول متوازنة ومستديمة،
خاصة مشاكل الرشق األوسط ،كام جيب العمل عىل التصورات والعقليات؛ إهنا مسؤولية القيادات السياسية،
واإلعالم ،واملثقفني واألساتذة»(.((4

تبدو خطة أمني معلوف احلوارية قوية وصعبة التحقيق يف الوقت نفسه؛ قوية ألهنا حتدد بدقة متناهية ،ومن دون
مراوغة ،سبل نجاح احلوار ،وعىل رأسها السعي الصادق إىل حل بعض املشكالت العالقة ،خاصة ما تعلق منها
فضلت
يبينه لنا الواقع العريب واإلسالمي بعد أحداث الربيع العريب هو أن القوة الغربية ّ
بالرشق األوسط .وما ّ
القيام بالعالج الذي يضمن هلا مصاحلها يف املنطقة عىل احلل الذي ّ
يمكن شعوب املنطقة من العيش يف أمان ولو
47 Amin Maalouf, “Identité et perceptions mutuelles,” dans: Tendances interculturelles, p. 53.
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لفرتة وجيزة من الزمن .وختيل القوى الغربية عن حلفائها التقليديني يف تونس ومرص وليبيا واليمن وسورية
هبذه الرسعة ،مع حمافظتها يف الوقت نفسه ،عىل صداقاهتا القديمة واحلميمة مع قوى عربية أخرى ليست أكثر
أساسيا يف احلوار،
ديمقراطية من تلك التي زالت أو تلك التي هي يف طريق الزوال ،هو مؤرش قوي عىل أن طر ًفا
ً
جسدها اجلنرال الفرنيس ديغول حني
وهو القوى اليهودية-املسيحية ،ال يزال يفكر بالعقلية االستعامرية التي ّ
قال «ال توجد صداقات دائمة وال عداوات دائمة ،بل توجد مصالح دائمة»؛ فام دامت العقلية الغربية تعمل
وفق هذه املنهجية ،فإن خطة أمني معلوف ستكون صعبة التنفيذ ألهنا تتعرض لنقاط جوهرية ال يمكن أن تحُ َ ل
باحلوار اإلجيايب .مع ذلك كله ،تبقى هذه اخلطة ،يف تصوري ،ممثّلة للحد األدنى ألي عملية حوار ناجحة ال
تريد أن تقفز عىل الواقع.
خصبا لتقوية القطيعة
يف األخري يمكننا القول إن املفاهيم الثالثة ،الدِّ ين والثقافة والعوملة ،توفر حتى اليوم جمال
ً
كثريا يف املستقبل القريب يف ظل ما تم عرضه من معطيات حول
بني الشعوب ،وال أتوقع أن تتغري األمور ً
واقع القطيعة واحلوار بني الشعوب .مع ذلك ،يبقى األمل قائماً مع املحاوالت من هذا الطرف أو ذاك ،فحتى
وإن كانت هذه املحاوالت ال حتظى بالثقة الالزمة لنجاحها ،فإهنا تبقى مفيدة من باب أهنا تُبقي باب األمل يف
مفتوحا.
التقارب بني الشعوب
ً
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الحجر والكالم:
العالمة في فلسفة توماس هوبس
تتناول هذه الدراسة املصغرة مفهوم العالمة لدى الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبس،
لتكشف أن هذا الفيلسوف الالمع يف الفكر السيايس أعطى العالمة ( )Signأمهية كبرية يف
فكره ،وتطرق إليها حتى يف اللفياثان ،أكرب وأهم مؤ َّلفاته ذات الطابع السيايس ،فضلاً عن بقية
مؤ ّلفاته األخرى.

تطرقت هذه الدراسة ،من أجل استجالء مفهوم العالمة لدى هوبس ،إىل األنظمة األساسية يف
فكره الفلسفي :خطاب احلس ،وخطاب الذهن ،وخطاب الكالم ،التي تبدو متعاضدة يف بناء
اخلاصة بالعالمة .ومع أن هوبس مل يستخدم مصطلح Semiotike
اللحظة املعرفية ،ومنها املعرفة
َّ
كام سيفعل بعده جون لوك ،فإنه أرشك العالمة بمباحث احلس والذهن والعقل والعاطفة ،وفتح
بذلك أبواب الفلسفة ملبحث العالمة ّ
ومتكن من قراءة اجلوانب املرئية للعالمات من خالل العامل
املحسوس ،وقراءة جوانبها الذهنية من خالل العامل املعقول ،وقراءة جوانبها األهوائية من خالل
عامل الشعور.

وإىل جانب ذلك ،فتح هوبس للعالمات أبواهبا التداولية ،فهي ليست حسية أو ذهنية أو عقلية
فقط ،إنام هي ً
ستتطور الحق ًا
أيضا ذاتية وجمتمعية من خالل فكرة االعتباطية ( )Arbitraryالتي
َّ
عىل يد فردينان دي سوسري .والالفت ً
أيضا أن هوبس ربط العالمات بالكالم ( )Speechوليس
باللغة أو املنطق فقط.

ما يسعى إليه هذا البحث هو تأكيد أن السياق النظري الذي متظهرت فيه رؤى هوبس يف
العالمات هو نظريته يف املعرفة التي مجع فيها احلس إىل جانب املخيلة والذهن والعقل كمصادر
متعاضدة للمعرفة البرشية ،ومنها العالمات .غري أن هذا املنجز املعريف املهم ،ال ينسينا أن جتربة
هوبس يف العالمات تبقى مفتقرة إىل السياق والوعي املعرفيني الواضحني والعميقني ،اللذين
تاليا.
أدرك بعض رضورهتام جون لوك ،وتشارلز بريس ،وفردينان دي سوسري ،وجاك دريدا ً
معني بقضايا الفكر الفلسفي ،خاصة مواضع التقائها باإلسالم والنظرية األدبية.
* أكاديمي وباحث عراقي ّ
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ولد الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبس ( )1679-1588يف قرية وستبورت من أعامل مدينة ماملسربي،
ألب قسيس ال يميل إىل العلم واملعرفة .وحدث أن هرب القسيس إىل لندن بسبب مشكلة عرضت له ليرتك
أرسته حتت رعاية شقيقه األكرب الذي تك َّفل برعاية توماس وشقيقه ووالدهتام.
عاش توماس طفولة هادئة ،ودرس يف ملحق لكنيسة القرية ُعرف كمدرسة للتعليم الديني ،ومن ثم انتقل
للدراسة يف كلية مودلني ،جامعة أكسفورد بني سنتي  1603و ،1608وتع ّلم اللغتني اليونانية والالتينية .وبعد
خترجه رشحه عميد الكلية لتعليم وليم كافنديش ،من أبناء إحدى األرس النبيلة املعروفة بشخصياهتا الفكرية
والعلمية ،حتى استهوته السياسة فربع يف الكتابة فيها .ومنحته رحالت السفر التي أمضاها برفقة األمراء خربة
تعرف إىل منبت
واسعة يف األمم والشعوب .وعندما عمل أمي ًنا ّ
للرس لدى فرانسيس بيكون (َّ ،)1626-1561
ردحا من الزمان حتى
كثريا بنزعة بيكون التجريبية الرصفة ،لكنه عايشها ً
الفكر التجريبي .ويبدو أنه مل يتأثر ً
استامعا وعز ًفا عىل آلة الكامن ،وكان عىل صلة بغاليليو غالييل
انرصف إىل دراسة اهلندسة .وراح يعشق املوسيقى
ً
أبحر يف تفسري الكون عىل أسس ميكانيكية.
( )1642-1564حتى َ

سافر هوبز إىل فرنسا ،وهناك قرأ أعامل رينيه ديكارت ( )1650-1596لتولد أوىل كتاباته الفلسفية احلجاجية
تأمالت يف الفلسفة األوىل ( ،)1641وليفتح بذلك سيلاً من الكتابات
تعليقًا عىل أفكار ديكارت يف كتابه ُّ
الفلسفية والسياسية واالجتامعية وسط حرائق أيديولوجية أوقدهتا رؤاه الفلسفية والدينية والسياسية ،لكنه نجا
قدروا له اشتغاالته الفلسفية وأفكاره السياسية واالجتامعية ،وهو
منها،
خصوصا أن كثريين َّممن فهموا خطابه َّ
ً
التقدير ذاته الذي حظي به من جانب فالسفة كبار عارصوه أو جاؤوا بعده .عاش هوبس للفكر وللفلسفة؛
يفرط بحياته الروحية ،وربام كان ذلك قد قربه أكثر من املدرسة العقلية عىل حساب املدرسة
فهو مل يتزوج ،ومل ِّ
(((
سول له امليل إىل املنهج االستنباطي .
التجريبية االستقرائية،
ً
خصوصا أن حبه للرياضيات َّ

كان هوبس يعي متا ًما دوره كفيلسوف يف مرحلة خطرة بمتغرياهتا الفلسفية والسياسية ،ولذلك كان يقول عن
حالة املثقفني« :هناك صنفان من الناس الذين يقال عنهم عمو ًما إهنم مثقفون؛ الصنف األول ينطلق من مبادئ
متواضعة ،ويسري عىل نحو واضح ،وأولئك هم علامء الرياضة .أما الصنف الثاين فهم أولئك الذين يستمدون
قواعد املعرفة وأسسها من الرتبية ،ومن ثقات الناس ،ومن العرف والتقاليد ،وهؤالء هم الدمجاطيقيون.
نزاعا فهم معفيون من ارتكاب هذه اجلريمة ،وإنام املسؤول عن ذلك هم
ولن نجد علامء الرياضة يثريون ً
الدمجاطيقيون ،أولئك الذين تلقوا تعليماً
ناقصا ،وحتت ضغط العاطفة حيسبون آراءهم حقيقية دون أدنى
ً
برهان واضح»(((.
لقد عمل هوبس عىل تقسيم العلوم إىل طبيعية وأخرى مدنية ،وكلها علوم جتريبية يف منظوره اخلاص،
ومنها )1( :علم اهلندسة :يدرس القوانني الرياضية للحركة؛ ( )2علم امليكانيكا ويدرس أثر حركة
األجسام يف أجسام أخرى؛ ( )3علم الطبيعة ويدرس أثر احلركات احلادثة يف ذرات األجسام؛ ()4
علم اإلنسان والسياسة ،ويدرس احلركات احلادثة يف نفوس الناس والباعثة عىل أفعاهلم(((؛ ( )5علم
 1حول حياة توماس هوبس ،انظر :يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،سلسلة مكتبة الدراسات الفلسفية ،ط ( 5القاهرة :دار
املعارف 52 ،)1986 ،وما بعدها ،وجورج طرابييش ،معجم الفالسفة :الفالسفة ،املناطقة ،املتكلمون ،الالهوتيون ،املتصوفون ،ط 3
مفهرسة (بريوت :دار الطليعة ،)2006 ،ص .708
 2ورد يف :إمام عبد الفتاح إمام ،توماس هوبز :فيلسوف العقالنية (القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،)1985 ،ص .26
 3كرم ،ص .52
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الكالم ( )Speechويدرس اللغة من حيث األسامء ( ،)Namesوالتسميات ( )Appellationsوالروابط
بينها (.((()Connecting

الحس
خطاب
ّ
يعتقد هوبس أن «العلم هو معرفة التعاقبات ،وارتباط واقعة بأخرى»((( .وموضوع العلم عنده هو األجسام.
واألجسام يف مفهومه هلا داللة خمتلفة؛ فاجلسم هو «ما يتوافق أو يتطابق مع جزء من املكان ،وال يتوقف وجوده
عىل فكرنا ،وجيب أن ‹ ُيقال عنه إنه موجود بالفعل ،وأنه يقوم بذاته ،وأن يكون مستقلاً عن فكرنا ،ومن املمكن
استقرائيا فقط ،وإن كان هوبس
أن ُيفهم بالعقل ،ويدرك باحلواس سواء بسواء›»((( .كام أن العلم قيايس وليس
ً
وخصوصا أن معرفة
كثريا يف معاينة الظواهر ،ومجلة األمثلة التي ساقها للتدليل عىل أفكاره،
ً
قد جلأ إىل االستقراء ً
(((
العلة يف منظوره هي وظيفة أساسية للعلم مؤ ّداها أن «معرفة املعلوالت بعللها ،والعلل بمعلوالهتا»  .وكل
تاليا .كام أن موضوع العلم يعتمد عىل احلركة؛ فال يوجد سكون يف
هذا سينعكس عىل فهمه لوجود العالمات ً
الوجود ،إنام حركة تلو أخرى مضادة ،وكلتامها تستمر يف نزيف هادر حافل باملثابرة والعطاء عىل نحو متجانس.
واحلركة حتكم الكون املادي كله من دون استثناء ،بل هي الواقع احلقيقي والفعيل للوجود أو الكون .ولذلك
يعترب هوبس أي حركة جتري داخل الذات أو النفس أو الدماغ أو الذهن أو العقل هي حركة مستمرة ومتجانسة
صوب األشياء واملوجودات ،فحركات «الدماغ مرتبطة بعضها ببعض بحيث إذا تكررت حركة حلقتها أخرى؛
لذا تتعاقب الصور بنفس ترتيب اإلحساسات لتعاقب حركات الدماغ هبذا الرتتيب .ويالحظ هوبس أن جمرى
األفكار تابع ليس فقط لقانون اقرتان اإلحساسات يف املكان والزمان بل ً
وأيضا لقانون االهتامم ،أي لتأثري امليل
لاً
شبيها
والعاطفة ،فإن إرادة الغاية تولد فكرة الوسيلة الكفيلة بتحقيقها ،أي التي رأيناها يف املايض حت ِّقق معلو
ً
بالذي ننشده ،والعالقات التي تسيطر عىل الرتابط ههنا هي عالقات التشابه ،والعلة واملعلول ،واملبدأ والنتيجة،
والغاية والوسيلة ،والدال واملدلول»((( .وهذا يعني أن احلركة عند هوبس هي حركتان :حركة خارجية ،وحركة
داخلية تنشطر بدورها إىل حركة حية تتسم هبا األحياء كلها كجريان الدم ،والتنفس ،والتغذية ،وإىل أخرى
خاصة باحليوانات.
حيوانية َّ
كانت فكرة احلركة حمورية يف فلسفة هوبس بحيث إهنا أ ّثرت يف رؤيته للمعرفة؛ فبالرغم من أنه أكد يف الرسالة
اإلهدائية التي كتبها يف  9أيار /مايو  ،1640وافتتح هبا كتابه مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،أن «العقل
(((
دورا مهماً يف إنتاج املعرفة منذ مؤ َّلفاته
واألهواء مها اجلزآن الرئيسان يف طبيعتنا»  ،فإن هوبس أوكل للحس ً

4 Thomas Hobbes, Leviathan ([s. l.: Jonathan Bennett], 2004), chap. 4: Speech, p. 11
يسم علماً هبذا املعنى لكننا نجده يشتغل يف فضائه .ولعل األهم هنا هو أن الكالم ( )Speechيستبطن
ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هوبس مل ِّ
الصوت ( )Voiceكونه يعتمد عىل اخلطاب اللفظي أو الشفاهي ( .)Verbal Discourseانظر كذلك الرتمجة العربية :توماس هوبس،

اللفياثان :األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ،ترمجة :ديانا حبيب حرب وبرشى صعب؛ مراجعة رضوان السيد (بريوت :دار
الفارايب؛ أبو ظبي :مرشوع كلمة للرتمجة ،)2011 ،ص .40
 5هوبس ،ص .55

6 Thomas Hobbes, On Body, Translation George MacDonald Ross, chap. 8: Body and Accident, para. 8.1: The
Definition of Body.

 7كرم ،ص  .52سيقول هوبس :إن «احلركة ال تنتج إلاّ احلركة» ،يف :هوبس ،ص .24
 8كرم ،ص  .54 – 53وحول فكرة «السكون» انظر :هوبس ،ص .24

9 Thomas Hobbes: The Treatise on Human Nature and that on Liberty and Necessity (London: Johnson, 1812), p. 1, and
The Elements of Law, Natural and Politic, Translated by George MacDonald Ross, para. 2.2.
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ِّ
وميز بني «موضوع اإلحساس»
املبكرة ،ففي الفصل الثاين من هذا الكتاب بحث يف ع َّلة اإلحساس أو سببهَّ ،
التصور الذي ينتج عن ذلك
و«فعل اإلحساس» ،وقال يف هذا الصدد« :عندما يقع أي حدث بالفعل ،فإن
ُّ
يسمى اإلحساس ( ،)Sensationواليشء الذي أنتجه فعل اإلحساس يسمى موضوع اإلحساس (.((1(»)Object
ّ
يتصدر كتابه الكبري اللفياثان ( )1651رغم أنه تناوله يف كتابه مبادئ
باحلس ،جعل مبحثه
ولشدة اهتامم هوبس
َّ
ّ
القانون الطبيعي والسيايس أو عنارص القانون ،بحسب عنوان الطبعة املنقحة أو احلديثة ،فنراه ينطلق من مقدمة
احلس ،وكل األفكار األخرى مشتقة من ذلك
مجيعا يكمن ما نسميه
واضحة عندما يقول« :يف أصل األفكار ً
ّ
األصل»( .((1وهذا يعني أن اإلحساس هو مصدر معارف البرش ،إذ يعتقد هوبز أن «كل فكرة منفردة متثل
مظهرا لصفة ما أو َع َر ًضا آخر جلسم يقع خارجنا»( .((1كام أن «ع َّلة احلس هي اجلسد اخلارجي أو املوضوع الذي
ً
وإما بالواسطة كام يف البرص والسمع
واللمس،
الذوق
يف
كام
مبارشة
ا
إم
حس،
لكل
املناسب
العضو
عىل
يضغط
ّ
ّ
والشم ،وبواسطة األعصاب وألياف اجلسم وأنسجته األخرى .ويصل هذا الضغط إىل الدماغ والقلب حيث
ً
موجه نحو اخلارج ،فهو
يحُ ْدث مقاومة أو
ضغطا مضا ًدا أو جهدً ا من القلب ليحرر نفسه .وبام أن هذا اجلهد ّ
لاً
يسميه البرش احلس ،وهو ضوء أو لون اختذ شك بالنسبة
يظهر كيشء خارجي ،وهذا املظهر أو الوهم هو ما ّ
إىل العني ،وصوتًا بالنسبة إىل األذن ،ورائحة بالنسبة إىل األنف ،ومذا ًقا بالنسبة إىل اللسان واحللق ،وبالنسبة
نميزها باإلحساس»(.((1
إىل باقي اجلسم فهو حرارة وبرودة وخشونة ونعومة وما إىل ذلك من صفات أخرى ّ
نحن إذن بصدد وصف دقيق لعالقة اإلنسان بعامل احلواس الذي يعتمد عىل املوضوعات اخلارجية يف حركة
مستمرة لتلقّي موضوعات حسية يتم هبا اإلدراك احليس .وملا كان فعل اإلحساس هو عبارة عن حركة مستمرة،
فإن اإلدراك ينتج موضوعه من خالل العالقة باألشياء .وبينام حتو ّلت املوضوعات املدركة إىل عامل الذهن ،فإن
العامل ،بكل ما فيه ،يميض يف حركة مستمرة .كام أن اإلحساس يميض يف طريقة حتى بعد زوال األشياء يف العامل
املادي اخلارجي عن احلواس أو اإلدراك أو أي شكل من أشكال التواصل معها؛ ذلك أن احلس هو «صورة
ذهنية ( )Fhantasmأو خيال ( )Fancyيحُ دثه رد فعل أي جهد نحو اخلارج يف عضو احلس بسبب جهد نحو
الداخل يأيت من املوضوع ويستمر فرتة من الوقت طالت أو قصرُ ت»(.((1

خطاب الذهن
إن الصور الذهنية هي حمور االنتقال من خطاب احلس ( )Sense Discourseإىل خطاب الذهن
) .Discourseوهذا األخري هو «ملكة االبتكار التي هي تعقّب األفكار ُّ
وتذكرها أو استدعاؤها إىل الذهن» .
حتليليا فيقول« :أحيانًا يرغب اإلنسان يف معرفة نتيجة فعل ماِّ ،
فيفكر بفعل ماض
أنموذجا
ويسوق هوبس
ً
ً
معتربا أن نتائج مشاهبة ستيل أفعالاً متشاهبة كذاك الذي يتو َّقع ما سيحدث ملجرم،
مماثل ،وبنتائجه املتتالية،
ً
فرياجع ما ييل جريمة مماثلة يف السابق ،وتتواىل أفكاره هبذا الرتتيب :اجلريمة ،وضابط الرشطة ،والسجن،
(Mental
(((1

10 Hobbes, Elements of Law, chap. 2: The Cause of Sensation, para. 2.2.

 11هوبس ،ص .23
 12هوبس ،ص  .23وحول فكرة «الوهم» انظر :املصدر نفسه ،ص .27
 13هوبس ،ص .24-23
 14توماس هوبس ،نقلاً عن :إمام ،ص  .165ويف احلقيقة يرى هوبس أن «احلس والذاكرة نكسبهام باخلربة وبالفطنة .»Prudence
وانظر :هوبس ،ص .55
 15هوبس ،ص  .35وكان هوبس قد استخدم مصطلح  Mental Discourseعىل نحو ِّ
مبكر كعنوان للفصل الرابع من كتابه األول
مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،الذي صدر سنة .1640

دراسات
الحجر والكالم :العالمة في فلسفة توماس هوبس

187

تبرصا ( ،)Foresightوحصافة ( ،)Prudenceوعناية
ويسمى هذا النوع من األفكار
والقايض ،واملشنقة.
ً
ّ
( ،)Providenceوأحيانًا حكمة ( .)Wisdomورغم أن مثل هذا التخمني ( )Guessمض ِّلل ،فإنه ،وبقدر ما يملك
اإلنسان خربة باألشياء املاضية أكثر من غريه ،يكون أكثر حصافة»( .((1ومن نافل القول إن هوبس «يستخدم
عدة ليشري هبا إىل اآلثار التي ترتكها األشياء اخلارجية وحركتها يف ذهننا ،ونراه يستخدم مفردات
مرتادفات ّ
كالظاهر ( ،)Appearanceواملظهر ) ،)Seemingوالظهور ) ،)Apparationوالتصويرات ) ،)Imagesوالتمثيل
والتصورات ) ،)Coceptionsواخليال ( ،)Fancyوكلها تعني مضمون التجربة أو حمتوى
)،)Representation
ُّ
اإلدراك احليس عمو ًما»(.((1
يضيف هوبس إىل تعريفه السابق للخطاب الذهني تعري ًفا آخر يصف فيه اشتغاالته بأهنا «تعاقب األفكار أو
ترابطها أو التتايل بني فكرة وأخرى»( .((1إلاّ أن عامل الذهن أكرب من أن يستحوذ عليه اخليال فقط ،ومع ذلك
يعتقد هوبس بوجود نوعني من الرتابط بني األفكار مها:

موجه ،ال تصميم له ،وغري ثابت ،وليس فيه فكرة شغوف حتكم األفكار التي تليها ،وتوجهها
األول« :ترابط غري َّ
نحو ذاهتا ،كام تذهب الرغبة أو أي شهوة أخرى إىل غايتها وموضوعها ،واألفكار فيه جتول وتصول ،وتبدو
غري مرتبطة الواحدة باألخرى كام يف حلم ،وهي أفكار غري متناغمة كصوت العود حني ال يكون موزونًا أ ًيا كان
جتول العقل اجلامح؛
عازفه ،إهنا فوىض ُّ

الثاين :ترابط أكثر ثباتًا ،إذ ِّ
تنظمه رغبة ما ،وتصميم ما؛ فاالنطباع الذي ترتكه األشياء التي نرغب فيها أو نخافها
قوي ودائم ،وإذا توقف بعض الوقت فإنه يعود برسعة ،وهذا االنطباع يوجد أحيانًا قو ًيا بحضوره إىل حد أنه
يمنع نومنا أو يقطعه ،فرسعان ما تُعاد أفكارنا إىل الطريق إذا ما بدأت بالضياع»(.((1

إن ترابط األفكار بكل صورها ال ينتج معرفة من دون قوى العقل؛ فنحن ال نعرف األشياء بصفاهتا أو كيفياهتا
يسوغ للعنرص املعريف يف املدركات احلسية حضورها يف العقل أو
األولية إلاّ من خالل االستنتاج العقيل الذي ِّ
الذهن يف حركة دائبة حترض الصور الذهنية هبا مرة وتغيب مرات ،بحسب الرتكيز الذهني والرغبة العارمة التي
تعتمل الداخل البرشي .ومثلام سيأيت جون لوك ( )1704-1632الحقًا ليقرأ العامل بوصفه كيفيات أولية
خاصة
وثانوية ،كذلك فعل هوبس عندما نظر إىل العامل من حوله ،فوجده عبارة عن كيفيات أو صفات أولية َّ
باألجسام أو اجلواهر فيه ،وصفات أخرى أو كيفيات ثانوية هي مظاهر ذاتية لألجسام تدركها احلواس البرشية.
حتليليا عن الصورة الذهنية اخلاصة
نموذجا
ويف الفصل الثاين من كتابه األول ،عنارص القانون ،أورد هوبس
ً
ً
باللون ،وهي صورة مرئية أو برصية ،وقد طرح فكرته عىل نحو َّ
منظم:

(أ) األلوان والصور املالزمة للموضوعات ليست هي األشياء أو األجسام؛ (ب) ما نطلق عليه اللون أو الصورة
ليس هلام وجود ( )Existenceخارجنا؛ (ج) اللون والصورة يظهران لنا ( )Appearing to Usكحركة ،وذبذبة
أو تعديل حيدثه املوضوع يف املخ؛ (د) إن ما يصح عىل التصورات البرصية ،يصح ً
أيضا عىل بقية تصورات
احلواس التي تنشأ من األحاسيس األخرى ،وهو ما يعني أن املوضوعات املدركة أو التصورات ليست األشياء

وانظر ال َّنص العريب :هوبس ،ص .36
 17انظر :إمام ،ص .166

16 Hobbes, Leviathan, chap. 3: The Consequence or Train of Imaginations, p. 9.

18 Hobbes, Leviathan, chap. 3: The Consequence or Train of Imaginations, p. 8.

 19انظر :هوبس ،ص  .34وقد ترصفنا بالرتمجة بالرجوع إىل ال َّنص اإلنكليزي ،ص  .9 – 8وجتدر املالحظة هنا أن هوبس مل يستخدم
مصطلح تداعي األفكار ( )Association of Ideasيف معاجلته ملوضوع ترابط األفكار.
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ٌ
وجيل هنا الفصل بني العامل اخلارجي والعامل الداخيل ،أو عامل األشياء وعامل
أو األجسام إنام األحاسيس(.((2
التصورات املدركة التي هي عبارة عن اشتغال قصدي عىل الصفات الثانوية لألشياء ،ومتثيل إدراكي هلا ،األمر
الذي يعني أن «الكيفيات الثانوية هي جمموعة من الصور الذهنية أو اخلياالت التي حتدثها يف رؤوسنا اخلصائص
خارجيا»(.((2
األولية هلذه املوضوعات اخلارجية التي تتفاعل مع أعضاء احلس لكنها ال متثّل شي ًئا
ً

يتضح أنه ال يمكن احلديث عن اخلطاب الذهني بمعزل عن خطاب احلس ،فهذا األخري يبدو مقدِّ مة لألول،
قسم القوى إىل قوى جسمية كاحلركة والتغذية والتناسل ،وإىل قوة أخرى ذهنية
ً
خصوصا أن هوبس كان قد َّ
وللتخيل
حمركة .كام وجدنا أنه يعطي أمهية كبرية للصور احلسية ،وللخياالت،
نلقى فيها قوى معرفية وأخرى ِّ
ُّ
واألحالمّ .أما العقل ،فله هو اآلخر نصيبه يف إنتاج املعرفة ،إذ سبق هلوبس أن َّأكد أن الطبيعة البرشية تشتمل
عىل العقل إىل جانب األهواء ،كام أرشنا سابقًا ،وهذا يعني أن للعقل دوره يف املعرفة ،ويعني ً
أيضا أن ما تعطيه
احلواس من تصورات حسية ال يكفي بمفرده إنتاج املعرفة.
تتط َّلب مجيع التصورات احلسية التي تصل إىل الذهن االنخراط يف بنية عقلية كلية؛ وهلذا يقول هوبس« :حني
تصور ٍّ
كل إمجايل انطال ًقا من مجع
يقوم اإلنسان باالستدالل أو التعقُّ ل ( ،)Reasoningفإنه ال يفعل شي ًئا سوى ُّ
تصور لتعاقب
تصور حاصل طرح جمموع من آخر ،وهو يشء إذا تم بواسطة الكلامت ،يكون بمثابة ُّ
أجزاء أو ُّ
(((2
تسمية األجزاء كلها إىل تسمية الكل اإلمجايل أو من تسمية الكل وجزء واحد إىل تسمية اجلزء اآلخر» .
وواضح أن ما يريد هوبس تأكيده يف هذا ال َّنص هو االنتقال إىل عامل التجريد العقيل من خالل مفهوم الكل
اإلمجايل ،مع االحتفاظ بمفهوم التعاقب داخل الذهن ،فضلاً عن اإلشارة الواضحة إىل دور التسمية كفعل عقيل.
كام أن فعل التسمية ،وكذلك حركة التعاقب ،يقرتنان لدى هوبس باحلساب ،ولذلك جاء اشتغاله عىل العقل
يف الفصل اخلامس من كتابه اللفياثان بـعنوان «يف العقل والعلم» ،مربزً ا دور احلساب يف العمليات العقلية؛ فهو
العامة املت َفق عليها لتحديد أفكارنا والداللة عليها؛ أقول
يرى أن العقل «ليس سوى حساب لتعاقب التسميات َّ
(((2
لـ (حتديدها) عندما نحسب بأنفسنا ،و(الداللة عليها) عندما نربهن حساباتنا أو نوافق عليها أمام اآلخرين» .

خطاب الكالم
ال يمكن احلديث عن خطاب الكالم ( )Speech Discourseمن دون احلس والعقل ،بسبب التضافر البنيوي
بينهام وبني الكالم .وملا ك ّنا س ّلطنا األضواء عىل اخلطابني السابقني ،أي خطاب احلس وخطاب الذهن ،فإننا
وتاليا لدورمها يف نظرية العالمات لديه ،وهو الذي يعتقد أن
نويل أمهية كبرية لدورمها يف املعرفة اهلوبسية،
ً
(((2
العقل هو أحد ملكات الذهن ( ، )Faculties of the Mindوأن مشكلة البرشية هي يف افتقارها إىل عقل
مستقيم ( )Right Reasonوضعته الطبيعة باعتباره «عقلاً ِّ
قاضيا»( ،((2وهو ما يعني رضورة بناء عقل
حمكماً أو
ً
ذي ملكات تؤ ِّدي بالبرشية إىل بعض اليقني عرب الفهم ( .)Understandingوالفهم عمو ًما يف منظور هوبس هو
«التخيل الذي تثريه الكلامت أو أي عالمات عفوية أو طوعية ( )Voluntary Signsأخرى يف اإلنسان أو يف
ُّ
21
22
23
24
25
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أي خملوق آخر ُوهب م َلكة اخليال .والفهم اخلاص باإلنسان ليس فهم إرادته وحدها ،بل ً
أيضا فهم تصوراته
(((2
وأفكاره بواسطة تعاقب أسامء األشياء وسياقها يف صيغ التأكيد والنفي ،وغري ذلك من صور الكالم» ّ .أما
استخدام العقل وغايته ،فريى هوبس أهنام ال يكمنان يف «إجياد جممل النتيجة أو بعض النتائج وحقيقتها بعيدً ا
عن التعريفات األوىل ،والدالالت املوضوعة للتسميات ،بل يف البدء منها ،وامليض ُقد ًما من نتيجة إىل أخرى.
أسست عليها ،واس ُتنتجت منها»(.((2
ولذلك ال يمكن أن يوجد يقني بجميع تلك اإلثباتات واإلنكارات التي ُّ

ِّ
كثريا عىل إشكالية التسمية وهو يبني خالصة أفكاره يف كتابه اللفياثان ،ويكشف عن أثرها يف
يركز هوبس ً
بناء املعرفة ،وأثر الكلامت ذات الداللة العامة ( )Words with General Meaningsيف توليد استنتاجات زائفة
( )Falseحيلو هلوبس وصفها بالسخف ( ،)Absurdityويصف خطاهبا بأنه كالم بال معنى )(Senseless Speech؛
نتصور بواسطتها إلاّ صوتًا واحدً ا هي تلك الكلامت التي نسميها عبثية ()Absurd؛ كلامت
فالكلامت «التي ال
َّ
بال داللة ( ،)Insignificantوبال معنى ) ،((2()Nonsenseيف وقت يمكن لإلنسان ،وبواسطة الكلامت ،أن «يرد
تسمى نظريات أو حكماً  ،أي إنه يستطيع أن يستدل أو حيسب»( .((2ويأيت
النتائج التي جيدها إىل قواعد َّ
عامة ّ
هوبس إىل عدد من األمثلة من العبارات أو القضايا العبثية التي ليس هلا داللة أو معنى ،مثل« :مض ّلع رباعي
دائري» ،و«أعراض للخبز يف اجلبن» ،و«مواد غري مادية» ،و«ذات أو إرادة حرة» ،وهي كلها عبارات ال تنطوي
عىل خطأ فقط ،إنام تنطوي ً
أيضا عىل عبثية ،لإلنسان وحده إمكانية كشفها وحتديد زيفها.
ما هو الفت يف جتربة هوبس النقدية لألفكار اخلالية من املعاين والدالالت وذات الوجود العبثي هو نقده للعقل
الفلسفي النخبوي ،أو عقل الفالسفة الذي تشتد لديه حالة العبث يف أحيان ما .وقد أورد يف هذا الصدد سبعة
اعرتاضات ذات صلة بخطاب الكالم ،كونه ِّ
يركز ال َّنظر يف الكلامت ،والدالالت واملعاين ،وكذلك يف عالقة
الدال باملدلول ،ويقول يف هذا املجال:

(« )1إنني أعزو السبب األول للنتائج العبثية إىل النقص يف املنهج ،وإىل عدم بدء استدالالهتم من التعريفات أو
من الدالالت املوضوعة لكلامهتم.
( )2إنني أعزو السبب الثاين للتأكيدات العبثية إىل إعطاء تسميات أجسام لألعراض أو تسميات أعراض
لألجسام ،كام يفعل الذين يقولون إن اإليامن ُيسكب أو ُينفخ.
( )3أعزو السبب الثالث إىل إعطاء تسميات أعراض األجسام الواقعة خارجنا إىل أعراض أجسامنا نحن؛ كام
يفعل الذين يقولون إن اللون هو يف اجلسم ،والصوت هو يف اهلواء.

( )4أعزو السبب الرابع إىل إعطاء تسميات األجسام إىل التسميات أو الكالم ،كام يفعل الذين يقولون إن هناك
حيا هو جنس أو هو يشء عام.
أشياء َّ
عامة ،وإن خملو ًقا ً

( )5أعزو السبب اخلامس إىل إعطاء تسميات األعراض إىل التسميات أو الكالم ،كام يفعل الذين يقولون إن
طبيعة اليشء يف تعريفه ،وأن األمر الذي يعطيه إنسان هو إرادته.
( )6أعزو السبب السادس إىل استخدام االستعارات واملجازات وغريها من الصور البيانية بدلاً من الكلامت

بمعناها احلقيقي.
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أخريا ،أعزو السبب السابع إىل التسميات التي ال ُّ
تدل عىل يشء ،إنام نأخذها من املدارس ،ونتع ّلمها
()7
ً
(((3
باالستظهار ،مثل تسمية «أقنومي» ،و«استحالة القربان» ،و«اآلن األبدي» .

جليا أن العبث إنام يكمن يف االفرتاق بني الدال واملدلول أو بني املعنى والكلامت .وبإزاء ذلك ،ومن أجل
يبدو ً
جتاوز حالة العبثية يف العالقة بني الطرفني ،تلك التي تقع فيها النخبة الفلسفية فضلاً عن غريها من بقية الناس،
جلأ هوبس إىل حتقيق أقىص درجات الدقة يف التفكري االستداليل ،وهو تفكري عقيل ،وذلك من خالل بلوغ
املهارة ( ،)Achieved through Workوهي مهمة تتط َّلب ً
أوال ،إعطاء التسميات املناسبة لألشياء (Suitable
وثانيا ،اتّباع منهج جيد ومنتظم يميض ُقد ًما من العنارص ،التي هي التسميات – (Names
)ً ،Names to Things
املكونة بربط تسمية بأخرى ،ومن ثم إىل القياسات املتع ِّلقة باملوضوع قيد البحث،
) Elementsإىل التأكيدات َّ
يسميه البرش علم(.((3
وهذا ما ّ

إن اشتغاالت العقل التي تعتمد عىل احلس واخليال ،وعىل مجلة من قدرات العقل نفسه وملكاته ومهاراته،
هي ذات صلة حقيقية بمذهب هوبس يف العالمات .وما هو مؤسف يف هذا املجال أن هوبس مل يأت إىل وضع
اشتغاالته يف العالمات بمذهب أو علم خاص أو سياق معينّ يدعو إليه كام سيفعل جون لوك الحقًا ،عندما
جعل مذهب العالمات أحد العلوم الثالثة التي ص َّنفها( .((3إلاّ أن هوبس فتح أفق العالمات عىل اللغة ،أو لنقُ ل
عىل الكالم ( ،)Speechوفتح الكالم عىل العالمات وفق تأسيس فلسفي يرتبط بنظرية املعرفة يف مجيع مفاصلها
احلسية ،واخليالية والذهنية والعقلية ،حتى خرج إلينا برؤية فلسفية أصبحت مدار تواصل معريف من بعده.

تأمالت يف
ومل يأت هوبس يف أول كتبه احلجاجية إىل مناقشة مسائل العالمات؛ فعندما قرأ كتاب رينيه ديكارت ُّ
وقرر أن يناقش هذا الفيلسوف الفرنيس الذائع الصيت يف زمانه ،فكتب
الفلسفة األوىل ( ،)1641راقته احلالَّ ،
ويرد عليها ،وتأخذ طريقها إىل
تأمالت ديكارت يف حدود عام  1930ليقرأها ديكارتَّ ،
فرزة مالحظات عىل ُّ
جامعا لكال ال َّنصني ،فرزة هوبس وردود ديكارت.
النرش يف كتاب يف باريس سنة 1641
ً
تعد مؤشرِّ ً ا قو ًيا عىل روح هوبس يف االنفتاح عىل أفكار
معينة هلذا الكتاب احلجاجي ،فإهنا ُّ
وإذا كان هناك قيمة ّ
غريه من الفالسفة ،ويف الوقت نفسه عىل انخراطه يف سوق التفكري الفلسفي ،وهو الفيلسوف التجريبي أو
ظاهرا والعقالين أو املثايل باط ًنا.
املادي
ً

مل يرد يف نقد هوبس لرؤى ديكارت يف هذا الكتاب أي استخدام ملفردة عالمة ( ،)Signلكنه حفل بمناقشات
خاصة بالعالقة بني األسامء والكلامت ،وأثر هذه العالقة يف توليد املعنى ،وذلك يف «االعرتاض الرابع»ّ .أما يف
َّ
االعرتاض الرابع عرش ،فأتى هوبس إىل مناقشة عالقة الكلامت بالذهن والعقل ،ولكن عىل نحو بسيط كنا قد
يتطور يف كتب الحقة ،كام رأينا ذلك يف معرض قراءتنا كتابه اللفياثان.
وجدناه َّ
ربام أخذت هوبس احلامسة ألن يدخل يف غامر الدرس الفلسفي أكثر بعد جتربته القرائية ال َّنقدية ألفكار ديكارت

 30املصدر نفسه ،ص  .55 –54ومن الرائق هنا التنويه إىل جتربة الفيلسوف اإلنكليزي فرانسيس بيكون يف كتابه The New Organon
( )1620الذي نقد فيه جمموعة من أوهام ( )Idolsالعقل البرشي ،انظر كتابهFrancis Bacon, The New Organon, or: True :
Directions Concerning the Interpretation of Nature ([s.l.: Jonathan Bennett], 2005), Book 1: Aphorisms Concerning the
Interpretation of Nature, p. 7.

وللمزيد انظر :قيس هادي أمحد ،نظرية العلم عند فرانسيس بيكن ،ط ( 2بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ،)1986 ،وحبيب الشاروين،
فلسفة فرنسيس بيكون (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1981 ،ص  53وما بعدها.
 31هوبس ،ص .55
32 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding ([s. l.: Jonathan Bennett], 2004), Chap. 16: The Division
of the Sciences, p. 288.
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يف الفرزة إياها .وبالفعل ،فقد رأيناه يكتب يف سنة  1640بضعة مباحث بعنوان مبادئ القانون الطبيعي
والسيايس ،وصار أصدقاء له يقرأون تلك املباحث قبل طبعها ،لكنها ظهرت بطبعة َّ
منظمة بعد سنة واحدة،
وضمت ثالثة أبواب ،هي :يف الطبيعة البرشية ( ،)Human Natureويف اهليئة االجتامعية (De Corpore
َّ
لاً
) ،Politicoويف املواطن ،ولكن من دون أن يفرز له با ًبا مستق .

مرة يف حياته ،وذلك عندما عرض يف الفصل
يف هذا الكتاب ،خاض هوبس غامر البحث يف العالمات أول َّ
الثاين منه مفهوم اإلحساس ( ،)The Cause of Sensationومتييزه بني فعل اإلحساس ( )Sensationوموضوع
اإلحساس ( .((3()Object of Sensationودخل كذلك عامل العالمات من خالل الكشف عن وضعية العالمة
غالبا ما تحُ َّدد بسوابق اللواحق ،ولواحق السوابق؛
املرئية أو الطبيعية ) (Natural Signعندما َّأكد أن «العالمة ً
فمثلاً يمكن أن نعد سحابة الغيوم الثقيلة عالمة عىل مطر قادم ،ووجود املطر يمكن اعتباره عالمة عىل وجود
(((3
كرر هوبس هذا التفسري يف كتابه اللفياثان ،عندما قال« :العالمة هي
سحابة ثقيلة  .وبعد عرش سنوات ً
تقريباَّ ،
احلدث السابق آلخر الحق ،أو بالعكس الالحق للسابق إذا كانت هناك متالحقات مشاهبة قد َّمتت مالحظتها
من ْقبل ،وك ّلام َّمتت مالحظتها أكثر ،كانت هذه العالمة أقل عرضة للشك .لذا ،فإن من يملك اخلربة الكربى يف
أي نوع من األعامل يملك أكثر العالمات التي ِّ
احلدس يف املستقبل ،وبالتايل فهو األكثر حصافة بكثري
متكنه من ْ
َّممن هو جديد عىل هذا النوع من األعامل»(.((3
وعىل ما يبدو ،فإن اهتامم هوبس ِّ
املبكر بالعالمات اقرتن بمدى قدرة العالمة عىل حتقيق اليقني؛ فهو كان منذ سنة
 1640يميز بني العالمات املؤدية إىل اليقني برغم أن مصدرها حيس أو خارجي ،وتلك العالمات التخمينية أو
احلدسية ( .)Conjectural Signsولنا أن نالحظ هنا مدى ارتباط معاجلة العالمات لديه بمستوى قيمة العالمة
ْ
(((3
الداللية أو بمستوى أدائها وإنجازها للتو ُّقعات ( )Fulfills Expectationsالتي يأملها مستخدم العالمات،
أي إن هوبس أعطى وظيفة العالمات وما تنجزه من دالالت أمهية فائقة.

إضافة إىل ذلك ،نرى هوبس ،يف املعاجلة ذاهتا ،يلمح إىل نمطني من العالمات يعرضان لإلنسان يف حياته؛
عالمات مصدرها التجربة ،وأخرى مصدرها ُّ
التذكر .ويف معرض تناوله للذة الرشف ،يأيت إىل ما سماّ ه عالمات
يسميه عالمات
يفرق بينها وعالمات أخرى سفىل ،أو ما ّ
الرشف أو الفخر ( ،)Honour Signsوكأين به ّ
الوضاعة ( .((3()Inferior Signsومع الفصل الثالث عرش من كتاب مبادئ القانون الطبيعي والسيايس ،يدخل
هوبس إىل عامل اللغة وعالقتها بالعالمات من خالل التأثري املتبادل بني الناس الذين يتواصلون عبرْ َ ملكاهتم
احلسية والذهنية والعقلية بالعالمات التي هي عرضة للتأثري املتبادل؛ فبعض العالمات بسيط وواضح ،وبعضها
مزيف ،ولكن غريها ال يمكن أن يكون مزي ًفا عىل نحو سهل بسبب طابعه العفوي ( ،)Spontaneousالذي
يتبدى يف األفعال ( )Actionsواإليامءات ( )Gesturesواألهواء ( )Passionsالبرشية اليومية( .((3وخيلص هوبس
ّ
(((3
َّ
يف كتابه اآلنف الذكر إىل القول« :إن كلامتنا هي عالمات نتعلمها من آراء ونوايا اآلخرين»  .وهذا مؤرش
واضح عىل الطابع التداويل واملجتمعي للعالمات.

 35هوبس ،ص .37

33 Hobbes, Elements of Law, chap. 2: The Cause of Sensation, para. 2.2.
34 Ibid., chap. 4: The Mental Discourse, para. 4.9.
Hobbes, Elements of Law, chap. 4: The Mental Discourse, para. 4.10.
Ibid., Chap. 8: Sensuous Pleasures, Honour, para. 8.6.
Ibid., Chap. 13: How People Affect Each Other’s Minds Through Language, para. 13.1.
Ibid., Chap. 13: How People Affect Each Other’s Minds Through Language, para. 13.8.
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38
39
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«فس احلكم بأنه تركيب ألفاظ بحيث تعني القضية
لقد أعطى هوبس اهتام ًما
ً
واسعا ملوضوع اللغة ،حتى إنه رَّ
املوجبة أن املوضوع واملحمول مها اسامن ليشء واحد ،وتعني القضية السالبة أن االسمني خيتلفان يف الداللة.
وفس االستدالل بأنه تركيب قضاياَّ ،
منصبة عىل األشياء ،بل عىل أسامئها ،أي
وأكد أن نتائج االستدالل ليست
رَّ
َّ
(((4
للعرف املوضوع يف تسميتها» .
إننا باالستدالل نرى إن ك ّنا نحسن أو نيسء تركيب أسامء األشياء طبقًا ُ

خصوصا أن هوبس يعتقد أن «األفكار ترد
نحن إذن بصدد أحكام وقضايا ،وإنشاء ذلك كله مرتبط بالذهن،
ً
ثانيا أن نبحث عن الكلامت التي تناسبها بأكرب قدر من الدقة واإلجياز»(.((4
ثم أو ً
إىل الذهن أولاً  ،وعلينا من َّ
يؤسس ملجموعة من املفاهيم اخلاصة بفضاء
وعندما نطالع الفصل الرابع من كتاب اللفياثان سنجد أن هوبس ِّ
اللغة؛ فقد جاء هذا الفصل بعنوان (الكالم =  ،)Speechوجاء فيه« :إن االخرتاع األنبل واألنفع من كل ما عداه
كان اخرتاع اللغة»(َّ .((4
وأكد أن «االستخدام العام للكالم هو حتويل خطابنا الذهني إىل خطاب لفظي /شفاهي
) ،(Verbal Discourseأو حتويل ترابط أفكارنا إىل ترابط كلامت ،وذلك لفائدتني :األوىل تسجيل تعاقب أفكارنا
املعرضة ألن تفلت من ذاكرتنا ،وتفرض علينا جمهو ًدا جديدً ا ،فيمكن استعادهتا بالكلامت التي ُس ِّجلت هبا.
َّ
سومات ( )Marksأو مالحظات (.»)Notes
وضع
يف
يكمن
()Names
للتسميات
استخدام
أول
فإن
وهكذا،
ْ
والثانية حني يستخدم كثريون الكلامت نفسها للداللة بواسطة ترابطها وتراتبها بني الواحدة واألخرى ،عىل ما
يتصورونه أو ِّ
يفكرون فيه حول كل موضوع ،وكذلك عىل ما يرغبون فيه أو خيافونه ،أو يولد فيهم أي انفعال
َّ
(((4
تسمى الكلامت عالمات (. »)Signs
آخر ،وهلذا ّ

خيصان العالمة ( )The Signالتي نحن بصدد البحث يف
إن ما ُيالحظ هنا هو استخدام هوبس الباكر ْ
لوضعني ّ
السوم أو منح املعاين التي تطرأ عىل الذهن أو
إطارها الفلسفي عنده؛ األول هو العالمة بمعنى فعل َ
الع ْلم أو ْ
سو ًما أو ع ْلامنًا أو رسماً
عالماتيا من خالل فعل التسمية ( .)Namesفمثلاً  ،فيام نحن
تعرض حلواس اإلنسان ْ
ً
نميش عىل شاطئ البحر ،وفجأة نرى سمكة صغرية ميتة مرمية عىل رمل الشاطئ ،نسمي هذه السمكة بأهنا
سومة ( )Markنعتنا هبا حالة هذه السمكة .ولو أردنا أن نعود إىل ديارنا يف املدينة،
«نافقة» ،وكلمة نافقة هي ْ
ونخرب األهل واألصدقاء بأننا رأينا ،ونحن نميش عىل شاطئ البحر ،سمكة مرمية عىل رمل الشاطئ ،ووصفناها
بمجرد ُّ
تلفظنا بكلمة «سمكة نافقة» ،متداولني هلذه اجلملة التي تتألف من حامل
بأهنا «سمكة نافقة» ،نصبح،
َّ
الع ْلم.
منجزا
وحممول بوصفها عالمة ( )Signقابلة للتداول واالتفاق ،وتصبح العالمة بذلك
ً
للسوم أو فعل َ
ْ
مستوى ٍ
ثان هو مستوى االستخدام اخلاص للكالم ،إذ
ال يقف هوبس عند هذا املستوى فقط ،بل يتوغَّ ل أكثر يف
ً

التسويم ،أو منح األشياء أسامءها كعالمات هلا (،)Marking
نراه يبحث يف جدوى َ
الع ْلم أو الع ْلامن أو ْ
السوم أو ْ
وحتويلها من عامل الذهن إىل عامل التداول أو عامل الكالم الفعيل ( .)Speechفهو يعتقد أن فوائد هذا االستخدام
تكمن يفً :
التأمل أنه سبب ألي يشء حارض أو ماض ،وما
أوال ،اكتساب اآلداب أو تسجيل ما نجد بواسطة ُّ
ثانيا ،إظهار املعرفة التي بلغناها لآلخرين ،وهو ما يعني إرشاد
نجد أن أشياء حارضة أو ماضية يمكن أن تنتجهً .
وتعليم بعضنا ً
بعضا .ثالثًا ،أن ن ُْع ِلم اآلخرين بإرادتنا وأغراضنا حتى نحصل عىل املساعدة املتبادلة بعضنا من
رابعا ،لبهجة أنفسنا واآلخرين من خالل اللعب الربيء بالكالم بغرض املتعة أو الرتفيه(.((4
بعضً .
40
41
42
43
44

كرم ،ص .54
إمام ،ص .57
هوبس ،ص .40
املصدر نفسه ،ص .41–40
(الترصف بالرتمجة) .مل يستخدم هوبس مصطلح  ،Markingلكننا استخدمناه لغرض توضيحي.
املصدر نفسه ،ص ،40
ُّ

دراسات
الحجر والكالم :العالمة في فلسفة توماس هوبس
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إن الكالم الذي يستعني بالكلامت بوصفها عالمات ُمدركة لتحقيق األهداف املذكورة له ً
أيضا مثالب؛ فمثلام
وجدنا أن هوبس كان قد أشار بالنقد إىل اجلوانب العبثية يف عقول ال ُّنخبة الفلسفية وغريها من البرش ،نجده
ً
أيضا ينقلنا إىل مشكالت العالقة بني الدال واملدلول أو املعاين ( )Meaningsوالكلامت ( ،)Wordsوإىل مشكالت
توظيف اإلزاحة ( )Displacementمن خالل االستعارة ،ودور القرس يف التعبري ،ودور أهواء الذات والغرائز
نصه؛ فهو يقر بوجود أربع مشكالت تعرض الستخدام الكالم :األوىل ،حني
البرشية يف ذلك كله كام ترد يف ِّ
يتصوروه قط
يسجلون ما مل
يسجل البرش أفكارهم بصورة خاطئة بسبب التباس الدالالت يف كلامهتم ،فرتاهم ِّ
َّ
املخصص هلا ،وبذلك
عىل أنه تصوراهتم .والثانية ،عندما يستخدمون الكلامت استخدا ًما استعار ًيا غري ذلك
َّ
خيدعون اآلخرين .والثالثة ،عندما يعلنون بالكلامت ما ليس بإرادهتم وكأنه كذلك .والرابعة ،عندما يستخدمون
الكلامت ليؤذي بعضهم ً
بعضا آخر(.((4

خاتمة واستنتاج
معرفيا يف إظهار العالمات إىل
دورا
الكلامت إذن عالمات ،وبعض العالمات كلامت ،والتسمية ( )Namesتؤدي ً
ً
حيز الوجود والتداول .إلاّ أن هوبس يشري ،يف اللفياثان مثلاً  ،إىل العالمات التي تظهر كصفة دالة عىل حاالت
ّ
َّ
ومؤكد وبعضها غري يقيني» ،ويتحدث عن «عالمة احلمق
معينة؛ فهو يقول« :إن عالمات العلم بعضها يقيني
ّ
(((4
تسمى عمو ًما حذلقة»  ،وهي عالمات ترتبط بالطابع الفردي والشخيص لبعض احلاالت البرشية،
التي ّ
معينة.
لكنها تبقى عالمات دالة عىل حاالت ّ

نضجا يف اللفياثان منه يف مبادئ القانون الطبيعي والسيايس،
ولو أردنا أن نتابع تطور بناء هوبس للعالمة لوجدناه أكثر ً
خصوصا أن درس العالمة اقرتن لديه بمبحث اللغة ( )Languageمن جهة ،وبمبحث الكالم ( )Speechمن جهة
ً
وأسس هلا كياهنا
أخرى ،وهو ما يعني أن هوبس اندفع أكثر يف قراءة العالمات التداولية يف كينونتها
التلفظيةَّ ،
َّ
املعريف يف عوامل احلس واخليال والذهن أو العقل ،وإن كان التأسيس مشو ًبا بالنقص ،فجاءت معاجلته يف اللفياثان
قريبة من وعيه املعاريف هبا ،لكن طموحه مل يقف عند هذا احلد؛ ففي كتابه يف اجلسد ( )1655أو يف اهليئة أو يف اجلسم
مرة أخرى إىل العالمات ليبحث يف ما فاته منها يف كتابيه السابقني.
( ،)On Body( = )De Corporeعاد َّ

كتبا فلسفية كبرية ،أشار إىل
يف هذا الكتاب الذي نرشه هوبس قبيل وفاته بأربع عرشة سنة ،بل ومل يؤ ِّلف بعده ً
عدد من املصطلحات الدالة عىل استخدامات متعددة للعالمات الذهنية ،مثل« :عالمة العقل الرشيد» (The
) ،((4( Sign of Rational Mindو«العالمات العقالنية» ) )Rationality Signsأو «عالمات التعقُّ ل»(.((4
هذه املفاهيم العالماتية كلها ،وغريها ،ترتبط بعامل الذهن والعقل والتفكري .وعندما ينتقل هوبس إىل الفصل
الثاين ملناقشة الكلامت ،نراه ِّ
يؤكد يف الكتاب ذاته أن «األسامء هي عالمات لألفكار»( ،((4وأن الكلامت التي
نستخدمها إنام هي عالمات ،وإذا ما انتظمت ) (Arrangedالكلامت يف صيغة كالم ) ،(In Speechفإهنا ستكون
عالمات دالة عىل مفهومات ( )Signs Conceptsال عىل األشياء يف ذاهتا ( ،)Things Themselvesوهذا ميل
جمرد األشياء التي نلمسها ونراها
واضح إىل منح العالمات املدركة أو
َّ
املتصورة لديه كياهنا املستقل ،بعيدً ا عن َّ
(الترصف بالرتمجة).
 45املصدر نفسه ،ص 41
ُّ
 46املصدر نفسه ،ص .45

47 Hobbes, On Body, chap. 1: Philosophy, para. 1.3: Mental Reasoning.
48 Ibid., chap. 1: Philosophy, para. 1.3: Mental Reasoning.
49 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.5: Names are Signs of Thoughts, not Things.
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ونسمع أصوات حركتها .وبالفعل ،نراه ِّ
يؤكد الفصل بني العالمات املدركة واألشياء كام هي يف ذاهتا كأجسام
مستقلة(ّ ،((5
وحيذر من اإلشكاالت التي تعرض نتيجة تعامل البرش مع العالمات الطبيعية ()Natural Signs
من دون استدالل أو تعقُّ ل منطقي ( ((5()Reasoningينأى هبم عن اخلطأ ،وتفادي خداع هذا النوع من اإلدراك.

ويف الوقت الذي يتشاطر أكثر اللغويني والسيميائيني يف القرن العرشين مناقشة مفهوم االعتباطية (،)Arbitrary
ميز بني العالمات الطبيعية والعالمات
نلقى هوبس وقد تناوله منذ سنة  1655يف كتابه  De Corporeعندما ّ
االعتباطية ( ،)Arbitrary Signsفإذا كانت العالمات الطبيعية تعتمد عىل ذاهتا ،فإن العالمات االعتباطية تعتمد
ليميزها من
عىل إرادة البرش ،ولو وجدنا أحدً ا من الناس يضع أربعة أحجار عىل قطعة أرض مربعة يف مكان ما ّ
بقية األرض من مجيع جوانبها ،فإنه إنام يضع عالمات لتحديد املساحة اخلاصة به ،وهي عالمات اختيارية أو
اعتباطية .وال يقف هوبس عند املعنى املادي امللموس أو املرئي للعالمة االعتباطية( ،((5بل يذهب إىل أن اختيار
اإلنسان للكلامت بغية تسمية األفكار إنام هو فعل استخدام اعتباطي ً
أيضا( ،((5األمر الذي يعني أن العالقة
بني الكلامت ومعانيها أو بني الدال واملدلول هي عالقة اختيارية واعتباطية دائماً  ،ختضع إلرادة اإلنسان وميوله
ولقصدية الوعي لديه.
وخرباته وثقافته
َّ

قعدت
نخلص من ذلك كله إىل أن جتربة توماس هوبس يف العالمات تبدو جتربة تأسيسية ،بل جتربة إرهاص معريف َّ
املعرفة العالماتية عىل أسس فلسفية خمتلفة عماّ أقبل عليه الفيلسوف والالهويت الربتغايل جون سانت توماس (J. St.
خصوصا أن هوبس تناوهلا من خالل ثالثة خطابات هي :خطاب احلس وخطاب
،)1644 - 1589( )Thomas
ً
الذهن وخطاب الكالم .ولذلك تبدو لنا هذه التجربة متميزة بأهنا فتحت أبواب الفلسفة ملباحث العالمة،
وأرشكت العالمة بمباحث احلس والذهن والعقل والعاطفة ،وقرأت اجلوانب املرئية للعالمات من خالل العامل
املحسوس ،وجوانبها الذهنية من خالل العامل املعقول ،وجوانبها األهوائية من خالل عامل الشعور.
واملالحظ أن هوبس مل يشتق تسمية ملباحث العالمات لديه كام سيفعل جون لوك الحقًا عندما دعا إىل علم
جديد سماّ ه مذهب العالمات ( )Doctrine of Signsأو السيميائية ( .)Semiotikeكام أنه فتح للعالمات أبواهبا
التداولية ،فهي ليست حسية أو ذهنية أو عقلية فقط ،إنام هي ذاتية وجمتمعية ً
أيضا من خالل فكرة االعتباطية
أقر
( .)Arbitraryوبذلك يكاد هوبس أن يكون رائدً ا يف تناوله فكرة االعتباطية يف العالمات ،وذلك عندما َّ
بوجود عالمات اعتباطية .وربط هوبس ً
أيضا العالمات بالكالم ( )Speechال باللغة أو املنطق فقط .وعندما
(((5
البعد امليتافيزيقي
عرف هوبس االسم بأنه «كلمة برشية يستخدمها البرش
ً
اعتباطيا»  ،فإنه يكون قد نسف ُ
َّ
والالهويت لالسمّ .أما السياق النظري الذي متظهرت فيه رؤى هوبس يف العالمات ،فهو نظريته يف املعرفة التي
مجع فيها احلس إىل جانب املخيلة والذهن والعقل كمصادر متعاضدة للمعرفة البرشية.
ورغم هذا املنجز املعريف املهم كله ،تبقى جتربة هوبس يف العالمات مفتقرة إىل سياق معريف واضح املعامل ،كام أهنا
تفتقر إىل وعي معريف عميق ( ،)Epistemologyوهو الوعي الذي أدرك بعض رضورته الفيلسوف اإلنكليزي
تاليا ،ولكن من دون
جون لوك بداية ،وإدموند هورسل ،وتشارلز بريس ،وفردينان دي سوسري ،وجاك دريدا ً
كثريا فيه رغم أصالة حماولته يف ختصيص علم قائم برأسه للعالمات هو مذهب العالمات.
أن يتوغَّ ل لوك ً

50 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.5: Names are Signs of thoughts, not Things.
51 Ibid., chap. 5: Erring, Falsehood, and Sophistries, para. 5.1: The Difference between Erring and Falsehood; and how
the Mind Can Err without the Use of Words.
52 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.2: The Necessity of Notes for signifying Concepts of the Mind.
53 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.4: The Definition of Name.
54 Ibid., chap. 2: Words, para. 2.4: The Definition of Name.
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سأنفجر قريبًا

197
شكيب أرسالن

محاضرتان في دمشق ()1937

إيضاح

ينتمي شكيب أرسالن ( )1946-1870إىل املرحلة وجيل املثقفني اللذين شهدا تداعي الرابطة
وتكون املرحلة وجيل الفكرة أو اهلوية «القومية العربية».
العثامنية-اإلسالمية،
ّ
كان أرسالن يف البداية عثامني ًا يدعو إىل احلفاظ عىل «الدولة العلية» سند ًا أمام أخطار التفتت
وأخطار االستعامر األوريب الالئحني يف األفق التارخيي آنذاك ،ولذلك وقف ضد ثورة الرشيف
حسني عام  1916منذ البداية .مثلام وقف ضد املؤمتر العريب األول املعقود يف باريس عام
 .1913فأصدر كتابه إىل العرب :بيان لألمة العربية حول حزب الالمركزية  1332هـ -
 1913م معارض ًا املؤمتر املذكور.

بعد خروج األتراك وتداعي اإلمرباطورية العثامنية وجامعتها اإلسالمية وحتقق خماوف أرسالن
وتياره ،صار شكيب أرسالن من دعاة النهضة الفكرية العربية والقومية اجلديدة مثل ساطع
احلرصي ( )1968-1880وآخرين .واملقاالن النادران التاليان (حمارضتان يف دمشق) يعرضان
خطه اجلديد ،شأهنام شأن مقال آخر عام  1940عنوانه« :العروبة جامعة كلية» .كام حيتوي املقال
الثاين «الوحدة العربية» تنبهه وتنبيهه إىل خطر األتراك ومطامعهم يف املنطقة العربية ،ويف سورية
حتديد ًا ،مع أن شكيب أرسالن كان من أقوى املدافعني عن االئتالف مع األتراك يف ظل اللحمة
العثامنية–اإلسالمية .ومصدر املقالني مثبت يف هناية كل منهام.
أما بعد ،وباملناسبة:

بعد اهنيار الرابطة العثامنية اإلسالمية كان لدى جيل أرسالن واحلرصي رابطة أو هوية بديلة
عن الرابطة املنهارة ،هي الرابطة أو اهلوية «القومية العربية» ،أما جيلنا الذي يكاد يشهد تداعي
الرابطة القومية العربية ،فام هو البديل لديه ،وأي الحم اجتامعي وفكري أو هوية جديدة
سيخرتع يا ترى؟!

حممد كامل اخلطيب
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نهضة العرب العلمية
في القرن األخير
محاضرة األمير شكيب أرسالن

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تمهيد
لقد تكلمنا منذ أيام يف النادي العريب عن هنضة
العرب السياسية وسريهم يف طريق االحتاد فيام
بينهم اقتدا ًء بغريهم من األمم الالئي كن مفككات
مبعثرات ،فام زلن يسعني يف االنضامم إىل أن أصبحن
كتلة واحدة .ونحن نتكلم اآلن عن هنضة العرب
العلمية التي هي يف الواقع أساس النهضة السياسية
خمتارين هلذه املحارضة مكان املجمع العلمي( )1الذي
هو املنرب الطبيعي للمباحث العلمية كام اخرتنا النادي
العريب منرب ًا للكالم عن الوحدة العربية التي هي من
مباحثه ،وإنام كان الفرق بني البحثني أن الواحد منهام
سيايس رصف ال جيوز اخلوض فيه إال باملقدار الذي
تسمح به املصلحة ،وأن اآلخر علمي بحت يقدر أن
يستقيص فيه الباحث ما شاء دون أن يتعرض ملحذور
أو يعرض أمته لرضر ،وهبذه املناسبة أعلن أين آسف
بل جد آسف من أن أرى بعض إخواننا معتقدين أن
اإلنسان إذا حارض يف باب السياسة وجب عليه أن
يفرغ جعبته من أوهلا إىل آخرها ،وأن جيهر بكل ما
يدور يف خلده كام لو حارض يف باب العلم ،فهذا ال
شك مذهب من يسميه اإلفرنج «بالولد اهلائل» ،ومن
ليس يف الواقع جدير ًا بأن يطرق باب السياسة أص ً
ال
بل بني هذا والسياسة ما بني املرشق واملغرب ،فنحن
ال نرىض أن نكون من األطفال اهلائلني وال من الذين
ال يعرفون إىل أين يذهب الكلم ،بل نحن وهلل احلمد
من أمة اشتهرت باملرونة والدهاء ورسعة اللحظ،
وقد جاء يف أمثاهلا :اللبيب من اإلشارة يفهم ،ولقد
كان هادهيا األعظم صىل اهلل عليه وسلم إذا أراد غزوة
وري بغريها ،ومنا الذي يقول
ّ
ومن مل يصانع يف أمور كثرية
يرضس بأنياب ويوطأ بمنسم

وقائل هذا البيت هو الذي قال فيه سيدنا عمر ريض
اهلل عنه أنه أشعر العرب لقوله :و َمن و َمن .ثم أبدأ
بالكالم عن هنضة العرب العلمية فأقول:
منذ عرش سنوات (أي سنة  )1927اقرتح ع ّ
يل
الطيب الذكر األستاذ يعقوب رصوف صاحب جملة
املقتطف ،الذي انتهت إليه رئاسة املجالت العلمية،
أن أكتب إىل املقتطف شيئ ًا يف موضوع النهضة
الرشقية( )2يف هذه اخلمسني سنة األخرية ،فكتبت
يومئذ فص ً
ال ظهر يف أجزاء املقتطف من تلك السنة
وراق العالمة املشار إليه كثري ًا ،وقد بدأته بام ييل:

ال حاجة بنا إىل القول بأن أجىل جمايل هذه النهضة
كان يف العلم والتعليم ،وعندي أنه ال هنضة لألمم
سوى النهضة العلمية ،فإذا وجدت هذه ،جاءت
سائر النهضات من سياسية وعسكرية واجتامعية
واقتصادية ،الخ ....آخذ ًا بعضها برقاب بعض.
فإذا قلنا إن الرشق األدنى هنض هنضة علمية ،كفينا
تعداد سائر مظاهر هنوضه ومعارج رقيه ،ألن العلم
وحده هو املفتاح وبه وحده الدخول إىل داخل البناء،
وكل هنضة ال يكون ظهريها العلم ،فام هي إال ساعة
وتضمحل؛ وقد يقال إن هنضة رشقنا هذه ضئيلة ال
تستحق أن تذكر بالقياس إىل معايل األمم الراقية،
وإننا ال نربح متخلفني بمساوف شاسعة عن أمد
أوربة وأمريكة واليابان ،فلامذا نشغل أنفسنا بام ال
يشغل حيز ًا يف التاريخ العام؟ وعىل هذا نجاوب أنه
ليس العلم متعلق ًا بالكامل وحده ،وال البحث موقوف ًا
دائ ًام عىل ما هبر النهى وبلغ سدرة املنتهى ،وإنام العلم
هو ما تناول الدرجات كلها الدنيا منها والقصوى،
والبحث هو الذي به توزن مقادير األشياء وحتدد
نسبة بعضها إىل بعض ونسبتها إىل الوقت ،ثم إننا
إذا حترينا احلقيقة وجدنا الرشق العريب قد اجتاز يف
هذه اخلمسني سنة يف طريق العلم واحلضارة احلديثة
ما مل يتهيأ ألوربة أن جتتازه قب ً
ال يف أطول جد ًا من هذا
الردح من الدهر ،وذلك أنه من الطبيعي أن يسهل
عىل املتأخر ما ال يسهل عىل املتقدم ،ألن املتقدم قد
يضطر أن يمهد الطريق ويسري ،وأما املتأخر فام عليه
إال أن يلحقه ويسري عىل طريق مذلل أمامه.
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محمد علي الكبير مؤسس
النهضة

فالنهضة الرشقية العربية ـ نسميها بالعربية إخراج ًا
ملا سواها من هنضات الرشق كنهضة اليابان والصني
يف الرشق األدنى بحذائنا ـ قد بدأت يف الواقع منذ
أكثر من مائة سنة لعهد حممد عيل عزيز مرص فهو أول
من حلظ اخلطر احلائق من جراء مجوده عىل أساليب
ديا( )3الغرب
العمران القديمة وجعل نصب عينه ُح ّ
يف أساليبه اجلديدة حتى يتأتى للرشق أن يقاتل
الغرب بسالحه ويدفعه عنه ويستقل بنفسه ،إذ كانت
س ّنة اهلل منذ وجد العمران عىل سطح هذه الكرة أنه
كلام تقوى جانب منها ،سطا عىل اآلخر واجتاحه
ورضب عليه الذلة واملسكنة.
فمحمد عيل هو املؤسس احلقيقي هلذه النهضة الرشقية
العربية ليس بوادي النيل فحسب ،بل يف البالد التي
جتاور هذا الوادي املبارك ويف مقدمتها سورية ،وأول
ما استنشق السوريون ريح احلضارة احلديثة إنام كان يف
زمن حممد عيل ويف زمن غزاة ولده إبراهيم باشا للشام،
ثم انكفأ إبراهيم باشا إىل مرص سنة  ،1840وبقيت يف
وجد السوريون ،ال
سورية آثار االنتباه ونزعة التجددَّ ،
سيام أهل الساحل منهم ،ينشدون أسباب املدنية الغربية
ملا رأوا فيها من القوة والرفاهية ،وأنس املرسلون
األمريكيون هذا االستعداد يف أهل سورية ،فأسسوا يف
بريوت كليتهم( )4الشهرية التي كانت النرباس األول
الذي استضاءت به سورية ،وال يزال هذا النرباس
يزهر يف آفاق الرشق إىل يومنا هذا .ورأت أمم أخرى
(كالفرنسيني واألملان والطليان والروس) أن أرض
سورية قابلة جد ًا لبذور املعارف ،فبثوا فيها املدارس
والكتاتيب وكل ذلك كان يبدأ يف بريوت ثغر الشام
البسام ،ففي بريوت ،واحلق يقال ،ابتزغ زرع العلم
العرصي وأخرج شطأه ثم أنبت يف مجيع الشامات
ثم فيام جاورها واستغلظ عىل سوقه يعجب الزراع
األوربيني أنفسهم ،واضطرت الدولة العثامنية أن تفتح
املكاتب الرشدية واإلعدادية يف سورية ،وأن تقبل
كثريين من شباهنا يف مكاتبها العالية يف القسطنطينية

فتخرج فيها ألوف من الناشئة منهم من تقلدوا مناصب
ملكية( )5أو عدلية ،ومنهم أطباء وصيادلة ،ومنهم
ضباط نبغوا يف الفنون العسكرية وامتازوا بني األقران.
إن ضباط العرب يف العراق وسورية واليمن كلهم ممن
خترج يف مكتب (بانغالتي) يف اآلستانة ،وقد يزيدون
عىل ثالثة آالف ضابط ،فيام يقال.

ومع أن النهضة العلمية يف مرص مل يكن األصل فيها ال
الكلية األمريكية وال الكلية اليسوعية يف بريوت وال
مكاتب الدولة يف اآلستانة ،ال ينكر أن مرص كانت
ميدان ًا جلياد القرائح السورية ،وأن أنبغ الذين خترجوا
يف بريوت إنام ظهروا واشتهروا وتعلقت قناديلهم
بمرص؛ هذا كام أن ملرص عىل الشام فضل ختريج عدد
ال حيرص من أبناء هذه يف العلوم اللغوية والرشعية
باجلامع األزهر وختريج عدد كبري من أطباء سورية
بالقرص العيني ،فام زال كل من القطرين املرصي
والشامي يشد الواحد منهام اآلخر يف كل رضب من
رضوب الرقي العقيل ،وقلام جد يف أحدمها يشء إال
سمعت رجع صداه يف اآلخر .عىل أن النهضة الرشقية
العربية ،وإن كان قد ذر قرهنا منذ قرن فأكثر ،مل ترس
هذا السري احلثيث إال يف اخلمسني سنة األخرية التي
شهدها كاتب هذه األحرف بجميع صفحاهتا ،وذلك
ألين بدأت بالكتابة يف الصحف وبمرافقة احلركة
العلمية يف سريها منذ  25سنة متوالية ،فيل احلق إذ ًا
بأن أدعي معرفة تاريخ هذه النهضة وما دخل فيه من
التطورات عىل قدر ما يستطيع خادم أمني للعلم زاول
عمله يف مكافحة اجلهل طوال مدة مخسني سنة دون
أن يتخلف يوم ًا واحد ًا.

الصحافة
ال نزاع يف أن الصحافة العربية كانت من أقوى عوامل
هذه النهضة بام أثارته من احلركة الفكرية ونقلت من
أخبار الغرب الناهض إىل أهل الرشق النائم ،وقد
كان بحسب معلومايت ،وربام أكون خمطئ ًا يف بعضها،
أول جريدة عربية صدرت يف الرشق ،جريدة الوقائع
املرصية بعهد حممد عيل .ولكن بقيت سورية مدة طويلة
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ال تصدر فيها جريدة ،ويقال إن أول جريدة صدرت
يف بالدنا هي جريدة «حديقة األخبار» أنشأها خليل
أفندي اخلوري ،من شعراء لبنان يف وقته ،وذلك سنة
 ،)6( 1860ثم أصدر املعلم بطرس البستاين الشهري
نرشات وطنية يف بريوت لذلك العهد ،ومل يلبث أن
نرش جريدة أسبوعية باسم اجلنة ،ثم جريدة يومية باسم
اجلنينة ثم جملة شهرية باسم اجلنان ،وقد التزم هذه
املادة يف التسمية ملناسبتها مع اسمه «البستاين» .وكان
اليسوعيون قد أصدروا يف بريوت جريدة باسم البشري
تغلب عليها املباحث الدينية الكاثوليكية ،ثم أصدر
القس لويس الصابونجي جريدة النحلة ،وأصدر غريه
جريدة اسمها النجاح ،وأصدر األمريكيون جريدة
اسمها النرشة األسبوعية ،ثم حترك املسلمون فأصدروا
جريدة سموها ثمرات الفنون ،وكانت تصدر بإدارة
الشيخ عبد القادر القباين ،وقد توىل حتريرها يف البداية
العالمة الشيخ يوسف األسري ،ثم خلفه عليها العالمة
الشيخ إبراهيم األحدب الطرابليس ،وهذا كله كان بني
 1860و ،1880أي يف مدة عرشين سنة ،فوجدت
يف بريوت يف ذلك العهد عدة مطابع ،وصارت تطبع
الكتب العربية بعد أن كان طبع الكتب العربية منحرص ًا
يف مطبعة بوالق املرصية وغريها من مطابع مرص،
وكانت قد صدرت يف اآلستانة يف أثناء حرب القريم
سنة  1855جريدة مرآة األحوال وذلك بأمر الدولة
وتوىل حتريرها رزق اهلل حسون الكاتب الشهري ،وقد
وقعت إيل عدة نسخ كانت باقية عندنا من تلك اجلريدة
فيها أخبار حرب القريم وغريها من األخبار ،ومما
أتذكره أنه كان عند ذكر خديوي مرص يلقبه بسعادة
عزيز مرص ،وأظن أن جريدة مرآة األحوال هذه هي
اجلريدة العربية الثانية بعد تقويم الوقائع املرصية ،وقد
بقيت تصدر يف عاصمة السلطنة العثامنية عدة سنوات،
فر رزق اهلل حسون من اآلستانة إىل أوربة عىل
إىل أن ّ
ً
حادثة جرت معه ،وقيل فيها إنه اختلس ماال للدولة
فالذ بالفرار ،وكان أمحد فارس الشدياق يف باريس
فقدم إىل اآلستانة وأنشأ جريدة «اجلوائب» املشهورة،
فكانت يف وقتها أشهر جريدة عربية يف العامل ،وكان
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هلا مشرتكون يف مجيع األقطار اإلسالمية ،نظر ًا لرباعة

كاتبها أمحد فارس املعدود من أكرب كتاب القرون

األخرية؛ وأما رزق اهلل حسون ،فبعد أن فر إىل أوربة،
نرش كتاب ًا حتت عنوان «النفثات» نال فيه من الدولة
العثامنية ،ومن صاحب اجلوائب ،فأشار هذا إىل كتاب
النفثات بقوله« :كان حسون لص ًا وله رسقات ،فانقلب

ص ً
ال وله نفثات» .وأظنني غري خمطئ إذا قلت إنه لذلك
العهد أو بعده بقليل ظهرت جريدة يف تونس اسمها

«الرائد التونيس» وظهرت جريدة أخرى يف مرص باسم

وادي النيل ،وربام يكون قد صدر يف مرص جرائد أخرى
مل أسمع هبا ،ولست حماو ً
ال يف هذه العجالة اإلحاطة
بأسامء مجيع اجلرائد العربية التي صدرت وتواريخ

صدورها ،إنام أنا أذكر اآلن أشهرها عىل سبيل التمثيل،
وأقول :إنه ملا انتشت جريدة اجلوائب بمكان أمحد

فارس من علم اللغة وبراعة اإلنشاء وسعة املدارك
كانت عام ً
ال قوي ًا من عوامل النهضة العربية األدبية،

وصار صاحبها يطبع يف اآلستانة من نفائس الكتب
العربية التي كانت جمهولة ،والتي اطلع عليها يف خزائن

كتب القسطنطينية ما أعجب به العامل العريب كله ،ال
سيام أنه نرشها بالطبع اجلميل ،وربام كانت خدمته
للثقافة العربية هبذه املطبوعات من الدرجة الثانية عن
خدمة مطبعة بوالق ،وإين قد أدركت ،وأنا ابن ثالث

عرشة سنة أو اربع عرشة سنة ،عهد أمحد فارس يف
أواخر عمره وكان ال يزال ،وقد بلغ من العمر عتي ًا،
خيدم هذه اللغة الرشيفة التي كان من أعالمها ،ومن

شاء أن يعلم مدى براعة أمحد فارس ومبلغ بالئه يف
سبيل اللغة العربية والوطن العريب ،فلرياجع جمموعة

كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب ،فهي كتاب حيتوي

عىل سبعة جملدات ال يمكن أن يستغني عنه من أراد
االطالع عىل احلركة العلمية العربية واحلركة السياسية

العاملية بني  1760ـ .1880
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الحركة العلمية
ولنعد إىل سري احلركة العلمية يف سورية فنقول :إنه إىل
حد سنة  1880كانت اجلرائد منحرصة يف بريوت ال
تتعداها إىل غريها من مدن سورية ،ومل يكن يف دمشق
سوى جريدة رسمية للوالية باسم (سورية) وبعد
ذلك بكثري أصدر مصطفى واصف جريدة اسمها
(الشام) ،وبعده أصدر األستاذ كرد عيل جريدة
سياسية يف دمشق اسمها (املقتبس) ،وكذلك كانت
جريدة رسمية لوالية حلب باسم (الفرات) ،وكل
من جريديت سورية والفرات كان نصفها بالرتكي
والنصف اآلخر بالعريب ،وقلام كانت تنرش شيئ ًا
خارج ًا عن األخبار الرسمية .وكانت يف بغداد جريدة
رسمية اسمها (الزوراء) عىل هذا النمط أيض ًا .وأما
بريوت فكانت ال تزال عىل تقدمها يف طريق العلم
والعرفان ،وأول مدرسة داخلية يف بريوت ،كانت
املدرسة التي أسسها املعلم بطرس البستاين ثم أخذت
كل من الطوائف املختلفة التي يف ساحل سورية
تؤسس مدرسة داخلية يف بريوت ،فكانت للروم
الكاثوليك مدرسة يقال هلا (البطريركية) وللموارنة
مدرسة يقال هلا (احلكمة) وللمسلمني مدرسة يقال
هلا (السلطانية) توىل إدارهتا مدة من الزمن العالمة
الشيخ حسني اجلرس الطرابليس صاحب الرسالة
احلميدية يف التأليف بني العلم والدين ،وكان
اليهود ايض ًا أسسوا مدرسة داخلية باسم املدرسة
(اإلرسائيلية) كان يديرها زاكي كوهني.
وكان اليسوعيون قد أنشأوا الكلية (اليسوعية) مناظرة
للكلية األمريكية؛ وكان يف لبنان مدرسة فرنسية يف
كرسوان يقال هلا (مدرسة عينطورة) انتفع منها كثري
ممن اشتهروا يف إتقان اللغة الفرنسية ،ثم رشع أساقفة
املوارنة يؤسسون مدارس ألبناء طائفتهم فكانت
مدرسة (قرنة شهوان) ومدرسة (غزير) لبني زوين،
ومدارس أخرى متعددة ،وقد كان للموارنة من
قبل هذا مدارس قديمة أكلرييكية مثل مدرسة عني
ورقة ومدرسة مار عبدا هرهريا ومدرسة مار يوحنا
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مارون ،وكان للكاثوليك مدرسة يف الشوير ،وقد
اطلعت عىل مطبوعات قديمة ترجع إىل مئة سنة أو
أكثر جرى طبعها يف كرسوان بمطابع للموارنة ،منها
مطبعة دير سيدة طاميش ،وكان املوارنة من القديم
يطبعون بالعربية والرسيانية.

وال جيوز أن ننسى املدرسة التي قام بإنشائها األمري
ملحم أرسالن بمساعدة سعيد بك تلحوق لطائفة
الدروز يف قرية عبية ،فقد كانت من أقدم مدارس
لبنان ،يرجع تأسيسها إىل سنة .1862

وكانت تقبل الطلبة جمان ًا العتامدها يف نفقاهتا عىل
األوقاف التي أحلقها هبا األمري املشار إليه ،وملا
توىل قائمقامية الشوف ابن عمه األمري مصطفى
زاد االعتناء هبا وانتدب هلا م األساتذة مثل العالمة
الشيخ أمحد عباس البريويت وأمثاله ،وهي هي نفس
املدرسة التي يرشف عىل إدارهتا اآلن األستاذ عارف
النكدي مدير العدلية يف الدولة السورية بام اشتهر به
من الدراية واألمانة وعلو اهلمة.

ثم نقول :إنه كان ازدياد عدد اجلرائد متساوق ًا مع
ازدياد عدد املدارس .فظهرت يف بريوت بعد اجلرائد
املتقدم ذكرها جريدة لسان احلال لصاحبها خليل
رسكيس ،وجريدة التقدم التي كان يتوىل حتريرها
أديب إسحق الكاتب املشهور يف وقته ،وجريدة
املصباح التي أنشأها املطران يوسف الدبس مؤسس
مدرسة احلكمة ،وعهد بإدارهتا وحتريرها إىل نقوال
أفندي النقاش من أعضاء جملس األمة العثامين؛
وإىل بولس زين من أدباء املوارنة ،وكانت جملة
املقتطف قد صدرت يف بريوت لصاحبيها العالمتني
الدكتور يعقوب رصوف والدكتور فارس نمر ومن
أول نشأهتا كانت جملة راقية حافلة بالفوائد العلمية
والصناعية والتارخيية واللغوية.
ومما ال جدال فيه أن للمقتطف أثر ًا بليغ ًا يف عموم
النهضة العربية وال ينكره إال كل مكابر ـ ومن
مساعي العالمتني الشهريين رصوف ونمر تأسيس
سموه املجمع العلمي الرشقي
جممع علمي يف بريوت ّ
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قد ضم نخبة العلامء واألدباء الذين كان يشار إليهم
بالبنان يف ذلك الوقت ،ومل يكن هذا املجمع أول جممع
علمي يف بريوت بل قد سبقه مجعية علمية تأسست
قبل ذلك بنحو من عرشين سنة ،كان رئيسها األمري
حممد األمني أرسالن ،وكان من أعضائها الشيخ
يوسف األسري والشيخ إبراهيم األحدب والشيخ
ناصيف اليازجي واملعلم بطرس البستاين صاحب
دائرة املعارف والسيد حسني بيهم وسليم أفندي
رمضان وغريهم من علامء ذلك الوقت وأدبائه.
ويف نواحي سنة  1884فيام أتذكر كان الشيخ عبد
املجيد اخلاين األديب الدمشقي البارع جاء إىل بريوت
فذكر ما رآه فيها من الرقي الفكري ورسد أسامء
جرائدها نظ ًام فقال:

ثمرات مقتطف اجلنـــان بشــريها
بلسان مصبـاح التقدم قـائـل
ظــل املعارف وارف يف أرض بريو
()7
ت ورهط الفضل فيها قائل
ثم أنشأ عيل بك نارص الدين جملة اسمها الصفاء
صارت فيام بعد جريدة سياسية وال تزال إىل هذا اليوم
قائمة حق القيام بخدمة العلم واألدب ،وقد كان يل
فيها أول مقالة صدرت من قلمي وذلك سنة ،1885
وأصدر عبد القادر أفندي الدنا جريدة باسم بريوت
كان كتب فيها األستاذ البليغ السيد مرتىض اجلزائري
ابن أخي املغفور له األمري عبد القادر.

ثمانون جريدة سورية
ولكن عدد اجلرائد مل يزدد هذا ازدياد الرائع إال بعد
إعالن الدستور العثامين ،ومن قبله صدرت جريدة
طرابلس التي كان ينشئها الشيخ حسني اجلرس ،ومل يكن
جريدة سواها تصدر يف غري بريوت من مدن سورية ،إال
أنه ملا أعلن الدستور العثامين وتقررت حرية الصحافة،
أخذت اجلرائد تنترش برسعة عظيمة .فلام نشبت
احلرب الكربى كان ينرش يف سورية وفلسطني ثامنون
جريدة موزعة بني بريوت ولبنان ودمشق وطرابلس
والالذقية ومحص ومحاة وحلب وصيدا وحيفا ويافا
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والقدس ،وكانت تظهر يف هذه البالد جمالت شهرية
وأسبوعية ال تقل عن بضع عرشة جملة ،وال نجد لزوم ًا
لرسد أسامء مجيع هذه اجلرائد وهذه املجالت .وهذا
أول دليل عىل رسعة الرقي العلمي يف سورية ،وليس
يف الكالم أفصح من األرقام ،فوفرة اجلرائد دليل عىل
وفرة عدد القراء ،دليل عىل صدق عمل املدارس ،نعم
إنه ال يزال عدد األميني كثري ًا يف هذه البالد وربام بلغ
مع األسف  60باملائة ،ولكن املظنون بحسب ما نراه
من إقبال األهلني عىل تعليم أبنائهم أنه ال يميض عرش
سنوات حتى ينزل عدد األميني إىل  20باملائة .وقد كان
يف بريوت بضع عرشة مطبعة فتضاعف هذا العدد
مرتني وثالث ًا ،وتأسست مطابع كثرية يف سائر املدن
السورية ،وليس عمل هذه املطابع كله منحرص ًا يف
طبع اجلرائد ،بل هي تقوم بطبع الكتب التي ال تطبع
إال إذا كان أصحاب املطابع جيدون هلا عدد ًا كافي ًا من
املشرتين .وإن مكانة الصحافة اآلن يف سورية ولبنان
بالقياس إىل عدد أهلها ال ّ
تقل عن مكانة الصحافة يف
أوربة .فأما يف مرص ،فمام ال شك فيه أن الصحافة أرقى
منها يف سورية ألن ثروة مرص أعظم من ثروة سورية
بكثري ،وقد كان يف أثناء ثورة عرايب باشا أي سنة
 1882يصدر يف مرص بضع جرائد ال غري منها األهرام
واللطائف واملفيد وغريها .فام زال عدد اجلرائد يرتقي
إىل أن تضاعف مرار ًا ،وإن بعض جرائدها اليومية
تصدر بثامين صفحات أو ست عرشة صفحة .ومنها
جرائد مصورة كثرية وربام تطبع الواحدة من جرائد
مرص الكربى من  30إىل  40ألف نسخة ،وقد أكد يل
أحد اإلخباريني األوربيني الذين يراسلون األهرام من
أمهات اجلرائد املرصية أن هذه اجلريدة لو وضعت يف
جانب صحف باريس يف اإلتقان وسعة النفقات وكثرة
القراء لكانت معادلة ألحسنها.
وملا كانت األمثال أحسن مظهر حلقائق األشياء
وأبلغ مؤثر يف النفوس ،رأيت اآلن إيراد مثال وقع
معي ،وكنت قد ذكرته يف جملة املقتطف ،ومنه يتبني
الفرق اهلائل بني حالة الصحافة يف مرص منذ  40سنة
وحالتها منذ عرشين سنة:
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من المكتبة
محاضرتان في دمشق ()1937

قلت يف املقتطف :إنني كنت زرت مرص سنة ،1890
وكنا نجتمع يف جملس اإلمام الشيخ حممد عبده ،وأكثر
ما كنا نسمر عند سعد باشا زغلول ،وهو يومئذ سعد
أفندي زغلول وكان من املحامني املشهورين بمرص،
وكان ينتاب تلك احللقة شيخ شخت اخللقة اسمه
الشيخ عيل يوسف ،إذا أتى جلس يف آخر املجلس
ساكن ًا ولبث أكثر املجلس مستمع ًا ،تكاد ترتثي له
لضعفه وملسكنته ،وكان قد بدأ بإصدار جريدة اسمها
املؤيد ،كانت تظهر مرتني باألسبوع وهو يعجز أن
جيعلها يومية إال أن هذا الرجل عىل ضؤولة جسمه
كانت بادية عليه سيامء اهلمة والعزم ،فزرته مرة يف
مطبعة املؤيد فرأيته جالس ًا عىل مقعد رث ال يسع
أكثر من ثالثة جلوس بعضهم ملزوز إىل بعض،
وأمامه منضدة بدون غطاء عليها من بقع احلرب ما
هيول الناظر ،وهو يعالج حترير مقالته يف دخول العام
اهلجري اجلديد حينئذ ،وال يعرف كيف يصوغها،
وكانت بجانب الغرفة غرفة ثانية فيها املطبعة ،وبني
الغرفتني باب مفتوح وأنا من مكان جلويس أرى
منضدي احلروف من خالل ذلك الباب يصفون
احلروف ،ثم إين رأيت الشيخ علي ًا يف تعب زائد مع
مقالته هذه عن احلول اجلديد ،وهو يكتب ويطلش
ويمحو ،فقلت له :لو قلت كذا وكذا ...فأجابني:
باهلل عليك تكتب أنت هذه االفتتاحية ،فكتبتها أمامه،
هذا وبعد  20سنة من ذلك العهد جئت إىل مرص.

المؤيد تطبع  30ألف عدد

وأنا ذاهب إىل حرب طرابلس فامذا وجدت؟ وجدت
جريدة املؤيد من أعظم اجلرائد اليومية يف مرص ،تطبع
يف كل يوم من  20إىل  30ألف نسخة ،ووجدت
إدارة املؤيد تكاد تكون قرص ًا من قصور األمراء،
الزرايب املبثوثة والطنافس احلريرة الفاخرة ،بد ً
ال
فيها
ّ
من ذلك املقعد احلقري ،عليه ذلك الغطاء القديم
من الشيت بدون حشوة ،ووجدت مطبعة بخارية
من أكرب املطابع كان صاحب املؤيد اشرتاها بخمسة
آالف جنيه ،مع أن تلك املطبعة القديمة التي رأيتها
من قبل ما كانت لتساوي  100جنيه.

ثم وجدت الشيخ عيل يوسف نفسه من أكتب ك ّتاب
مرص وأسيلهم قل ًام ،فض ً
ال عن أين وجدته عين ًا من
أعيان مرص وأشهرهم ذكر ًا ،ومل يغفل الشيخ عن
أن يذكرين بزياريت األوىل عندما كان عىل تلك احلالة
الرثة ،وأن يقابل هبا حالة الرتف التي رأيته عليها يوم
زياريت الثانية ،فهذا املثال البارز كاف لقياس درجة
الرقي الفكري يف الرشق(.)8

انتشار الصحافة
في العالم اإلسالمي
ولقد كانت الصحافة العربية فيام مىض منحرصة يف
القطرين املرصي والشامي ،فصارت اآلن منبثة يف
مجيع األقطار العربية .ففي العراق بضع عرشة جريدة
وجملة منها ما هو يف بغداد ومنها ما هو يف البرصة،
وكذلك ظهرت جرائد يف احلجاز قد كان أوهلا جريدة
القبلة يف زمن امللك حسني .وملا استوىل ابن سعود
عىل احلجاز ،استبدل هبا أم القرى ،ثم ظهرت جريدة
اسمها صوت احلجاز يف مكة وجريدة وجملة يف املدينة
املنورة ،وصدرت جريدة اإليامن للحكومة اليامنية يف
صنعاء ،وصدرت جرائد عربية وراء البحار أشهرها
جريدة حرضموت يف جاوة ،كام أنه يوجد يف اهلند
جملة عربية اسمها الضياء لألستاذ مسعود الندوي.

أما يف املهجر ،فإن للعرب نحو ًا من  30جريدة وجملة:
منها ما هو يف أمريكة الشاملية وما هو يف أمريكة
اجلنوبية ،ويف املهاجر العربية هناك من الك ّتاب
والشعراء واألدباء واألطباء والفالسفة نفر تفخر هبم
أوطاهنم ،وهم جزء متمم للعامل العريب األديب ال يتم
إال هبم ،وإين أشبه اجلاليات العربية يف وسط هاتيك
األمم األجنبية التي حتىص بمئات املاليني بجزائر
عربية صغرية يف أوقيانوس من العجمة ال هناية له،
وقد احتفظت مع ذلك هذه اجلزائر الصغرية بلغتها
العربية وآداهبا وأذواقها ومنازعها ومشارهبا ،وهذا
لعمري برهان األصالة والنبالة وعلو اهلمة ،فإن
الذي خيجل بوطنه وقومه ليس بإنسان ،ويف نيويورك
شارع كبري خاص بالعرب جتد فيه عىل أبواب املخازن
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العناوين العربية فوق اإلنكليزية ،وتنظر املطاعم
العربية التي تطهو من املآكل الرشقية املتنوعة ما يكون
قد درس بتاممه يف البالد العربية األصيلة.

وإنك لتسمع املوسيقى ثمة العربية كيفام توجهت،
سواء من املغنني أو من اآلالت احلاكية ،وإذا نظرت
إىل النوافذ وجدت فيها األصص من الفخار فيها
الرياحني وأكثرها من احلبق الذي يقال له الرحيان يف
دمشق ويف لبنان احلبق ،ويظهر أن العرب يأخذون
هذه الرحيانة أينام ذهبوا يف األرض ،فإين قد وجدهتا
بكثرة يف إسبانية وهي حافظة اسمها العريب ،فيقول هلا
اإلسبانيول «هبقة» أي حبقة .ومن غرائب ما سمعته
عن اعتصام السوريني بعاداهتم القومية وهم يف املهجر
أن كثريين منهم يسكنون يف حارات عىل حدة ،وربام
بنوا قرى منفردة ألنفسهم ،وذلك ليكونوا أحرار ًا يف
ممارسة عاداهتم التي كانت هلم يف بالدهم األصلية،
فإذا حصلت أعراس عندهم حسبتها واقعة يف نفس
سورية بام فيها من األغاريد واألناشيد والزغاريد وما
يقال له يف لبنان «الرتاويد» ،وقد حرضت يف نيويورك
عرس فوزي بك الربيدي من زحلة ،وقد اجتمع فيه
أبناء العرب فخلت نفيس يف زحلة أو يف أية بلدة من
لبنان .وكذلك قيل يل إهنم يف األماكن التي يسكن
فيها السوريون عىل حدة يامرسون عاداهتم األصيلة
باملآتم فتندب النساء من جهة حول امليت ،ويندب
الرجال من جهة أخرى ،وهم يذهبون وجييئون
وبأيدهيم املناديل هيزوهنا يف اهلواء ،وهي ما كان
العرب يقولون له املآيل ،واحدهتا مئالة ،إال أن بقاء
هذه احلالة عند السوريني املهاجرين ال يعدو العرص
احلارض ،ألن أعقاهبم مع األسف ذائبون ،إال ما
ندر ،يف اجلنسية األمريكية ،وقلام رأينا من ذرارهيم
املولودين يف أمريكة من يعرف اللغة العربية ،ال سيام
الذين أمهاهتم من هناك ،وقد عالج بعضهم هذه
احلالة وحاولوا استبقاء اللغة العربية بني املولودين يف
أمريكة من أبنائهم ،وفتحا مكاتب وكتاتيب علمت
بوجود اثنني منها يف ديرتويت مشيغن ،وحدثوين
عن غريها ،ولكن هذا العوز ال ينسد ،مع األسف،
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ببضعة كتاتيب ،فالسوريون الذين يف أمريكة الشاملية
يزيدون عىل  200ألف نسمة ،وهم يف األمريكيتني
مجيع ًا أكثر من نصف مليون.

وقد قيل يل إن أعىل املهاجرين العرب مه ًام من جهة
االحتفاظ بلغتهم هم مهاجرو العرب يف الربازيل
الذين عندهم جمالت راقية وجرائد مفيدة كام يوجد
ذلك يف نيويورك ،ومل يتقرصوا يف الربازيل عىل
بعض الكتاتيب الستبقاء عروبة أبنائهم ،بل أسسوا
هناك ،هلذا الغرض ،مدارس عالية يدرس الطلبة
فيها العربية الفصحى إىل جانب اللغة الربتغالية التي
يتكلم هبا أهل الربازيل .أما إذا بقيت أبواب املهاجرة
مسدودة عىل العرب يف أمريكة الشاملية ،فال يميض
عليهم هناك أكثر من نصف قرن حتى ينقرض منها،
مع األسف ،كل يشء أصله عريب ،ويصري وجود
العرب يف تلك القارة خرب ًا من األخبار التارخيية.

الصحافة العربية
في شمالي أفريقية
ولنعد إىل حديث الصحافة العربية الذي كنا يف صدده
فنقول :إن شاميل أفريقية قد هنض يف العرص احلارض
هنضة أكيدة ،وكثرت فيه اجلرائد العربية واملطابع وسائر
أدوات النرش التي تعول عليها كل أمة ناهضة ،ومل يكن
يف بادئ األمر بغري تونس جرائد عربية مغربية ،وقد
تقدم ذكرنا جلريدة الرائد التونيس التي كانت تصدر
فيام أذكر من قبل احتالل فرنسة لتونس ،أي منذ ستني
سنة .وبعد ذلك صدرت يف تونس جرائد أخرى،
ويف يومنا هذا تصدر يف تونس عدة جرائد وجمالت
راقية كالزهرة والنهضة والصواب واملجلة الزيتونية
وغريها .وأما اجلزائر فقد كانت تصدر فيها منذ مخسني
سنة جريدة عربية واحدة اسمها املبرش ،وأظنها كانت
اجلريدة الرسمية للحكومة .إال أن األهايل منذ بضع
عرشة سنة نرشوا جرائد متعددة يف مدينة اجلزائر ويف
قسنطينة ،أتذكر منها «البالغ» و«وادي تراب» ،وأما
اليوم فمن أشهرها جريدة البصائر وجملة الشهاب ،ومل
يقترص إخواننا التوانسة واجلزائريون عىل نرش أفكارهم
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يف الصحف العربية التي أصدروها ،بل ألجل إمكان
تفامههم مع الفرنسيس املحتلني لبالدهم وللمطالبة
بحقوقهم ،عمدوا إىل نرش جرائد وطنية غربية إسالمية
باللغة الفرنسية ،وذلك عىل نسق جملتنا العربية املنهج
اإلفرنسية امللهج «الناسيون آراب»( .)9ومثل ذلك
وقع يف املغرب األقىص ،الذي كانت السلطة مانعة
فيه األهايل الوطنيني من نرش اجلرائد بتات ًا ،خالف ًا
لألجانب ،فقد كان وال يزال مل يؤذن هلم يف ذلك ،بل
كان حمظور ًا إدخال اجلرائد العربية الصادرة يف البالد
األخرى إىل املغرب ،وربام عوقب من وجد قارئ ًا
جلريدة كهذه .إال أن األهايل مل يزالوا يعرتضون عىل
السلطة من أجل هذا الضغط الشديد عىل حرية القراءة
يف بالدهم حتى سمحت من سنوات لبعض األدباء
بإصدار جملة علمية يف الرباط اسمها املغرب ،أذنت
هلا يف الظهور عىل رشط أن تكون موالية للحكومة،
فاضطر احلزب الوطني يف املغرب إىل إصدار جملة
إفرنسية يف نفس باريز باسم املغرب  Magrebجعلوا
إدارهتا بيد ضيف سورية احلايل روبري جان لونغة(،)10
الذي جاهد هو وأبوه كثري ًا يف النضال عن املسلمني
الذين حتت حكم فرنسا ويف منحهم مجيع احلريات التي
هلم احلق فيها ،فلام ظهرت جملة مغرب ،وأقبل شبان
ذلك القطر العزيز ينرشون فيها باللغة اإلفرنسية من
املقاالت القيمة واآلراء السديدة ما أحدث تأثري ًا عظي ًام
يف نفس باريس ،انتقمت السلطة من تلك املجلة بمنعها
من دخول املغرب نفسه ،فأصبحت يف املقيم املقعد مع
الوطنيني الذين كانت ترأسهم عصبة العمل القومي،
ومنذ سنتني متكن السيد حممد بن احلسن الوزاين ،من
زعامء النهضة الوطنية يف املغرب ،من إصدار جريدة يف
فاس باللغة الفرنسية سامها عمل الشعب( )11وجعل
مديرها إفرنسي ًا حتى ال تتمكن السلطة من تعطيلها.
فلام ظهرت هذه اجلريدة وأخذت تناضل عن حقوق
األهلني وتناقش بشدة الصحف الفرنسية الصادرة
هناك ،أمرت السلطة بتعطيل هذه اجلريدة خالف ًا
للقانون ،فبقي أهل املغرب يئنون هذا الضغط إىل أن
تولت فرنسة ،واحلمد هلل ،الوزارة الشعبية يف السنة

املاضية ،فراجعتها عصبة العمل القومي يف موضوع
حرية االجتامع والكتابة .وما زالت املراجعات مستمرة
بإرصار إىل أن أذنت السلطة لعصبة العمل القومي
بإصدار جريدتني إحدامها بالعربية اسمها األطلس،
يتوىل حتريرها السيد حممد اليزيدي ،وأخرى باإلفرنسية
اسمها العمل الشعبي( )12حيررها السيدان أمحد بالفريج
وعمر عبد اجلليل من زعامء احلركة الوطنية املغربية.
وصدرت أيض ًا جريدة عمل الشعب للسيد حممد
بن احلسن الوزاين ،وجريدة أخرى بالعربية يقال هلا
الوداد .كام أنه صدرت يف تطوان من املنطقة التي حيتلها
اإلسبانيول جريدة احلياة للسيد عبد اخلالق الطوريس
وجملة السالح للسيد حممد داوود .وأما يف طرابلس
الغرب فلم يكن أيام الدولة العثامنية غري جريدة الوالية
الرسمية ،ويف الوقت احلارض توجد جريدة للحكومة
يف طرابلس وأخرى يف بنغازي ،ولكن الطرابلسيني
يقرؤون اجلرائد العربية التي ترد إليهم من الرشق
والغرب بلذة زائدة ،وال عجب ،فإن عالقتهم من
جهة الرشق مع مرص والشام ومن جهة الغرب مع
تونس هي عالقات أقطار شقيقة .ويف زنجبار من
رشقي إفريقية مطبعة سلطانية من قديم الزمن ،اطلعنا
عىل كتب مطبوعة فيها ،ومؤخر ًا وصلت إلينا جريدة
عربية صادرة يف جزيرة زنجبار هذه.
فهذه هي ملحة دالة عن الصحافة العربية يف اخلمسني
من السنني األخرية ال نزعم فيها اإلحاطة وإنام نجتزئ
باإلشارة التي تعطي القارئ صورة صحيحة عن هذا
البحث .وباجلملة ،فالصحافة العربية كانت من أعظم
عوامل هنضة العرب وال تزال تتقدم إىل األمام.

المدارس في العالم العربي
إن اجلرائد ليست وحدها هي املقياس الكايف ألجل
إعطاء صورة صحيحة عن درجة الرقي ،بل املقياس
األكرب هو املدارس ،فمدينة بريوت مث ً
ال وعدد
سكاهنا نحو من  200ألف نسمة فيها من املدارس
واجلامعات ما لو قرنته بجامعات أوربة ومدارسها
مل تكن قارصة عنها ،وربام كانت زائدة عليها إذا
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روعيت نسبة عدد السكان .وقد كنت منذ  25سنة
يف مدينة نابلس التي مل يكن أهلها يزيدون عىل 25
ألف نسمة ،فبحثت عن عدد املتعلمني يف هذه البلدة
فكانوا  2000من األحداث يف املكاتب األمريية،
وأحصينا عدد طالب املدارس العالية يف اآلستانة،
فبلغوا مائة شاب .فإذا نظرنا إىل عدد أهايل نابلس،
وجدنا عدد طالب العلم من أهلها ال يقل عام جيب
أن يكون يف أية بالد راقية .وليس هذا املثال وحيد ًا يف
بابه ،بل له أمثلة كثرية يف سورية وإن كنت ال أزال
أتأسف من بقاء األمية يف البالد إىل هذا الوقت أكثر مما
كنت أظن ،وذلك بغلبة البوادي والقرى املفتقرة إىل
التعليم ،ومل يكن هذا كله من تقصري احلكومة وفقد
إرادة العمل ،وإنام للميزانية املالية العمومية دخل يف
نزول درجة التعليم عام جيب أن تكون ،ومن الغريب
أن األمية يف مرص ال تزال أكثر منها يف سورية ،بالرغم
من أن بني القطرين بون ًا شاسع ًا يف درجة الثروة .أما
تقدم التعليم يف سائر البالد العربية ،فأكثر ما برز منه
للعيان بمدة قصرية هو يف اململكة العراقية ،ال سيام
بعد أن حصلت عىل استقالهلا .فإنه يف وقت قصري
أنشئت يف العراق عدة مدارس عالية كدار املعلمني
يف بغداد واملوصل ومدرسة الطب والثانوية املركزية
وعدة مدارس ثانوية متوسطة ،وعدد ال حيىص من
املدارس االبتدائية ،ويف العراق املدارس املسامة
(رياض األطفال)كثرية ،وهي أرقى من أمثاهلا يف
سورية ،والفضل يرجع يف إتقان هذه الرياض إىل
املريب العريب الكبري األستاذ ساطع احلرصي .ثم
يصدرون كل
بلغني أن الكتبية من القاهرة وغريها
ّ
سنة مقادير جسيمة من الكتب املدرسية إىل العراق
وأن هذا يزداد عام ًا فعام ًا.

أما يف سورية ،فجامعتها العلمية تتألف من كلية
الطب وكلية احلقوق واملدرسة التجهيزية الكربى
للبنني ،ومن فروعها دار املعلمني االبتدائية والعالية،
ومدرسة جتهيزية أخرى للبنات وفيها دار للمعلامت
أيض ًا ومدارس ابتدائية كثرية .ويف حلب مدرسة
جتهيزية ومثلها يف دير الزور ومثلها يف محاة وأخرى
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يف محص .ولو كانت امليزانية املالية كافية ،لقطعت
سورية يف أقرص وقت أبعد مرحلة يف طريق التعليم،
وهذا ما نأمل الوصول إليه يف غري بعيد من الزمن،
وال سيام بعد أن نالت البالد استقالهلا ،فإنه ال يرجى
هنضة علمية إال بنهضة سياسية ،فهاتان توأمان دائ ًام.
وقد بلغني من وزير املعارف الدكتور الكيايل( )13أنه ملا
ضاقت مكاتب احلكومة يف السنة عن استيعاب مجيع
األوالد الذين يريد أهلوهم إدخاهلم فيها ،أوىص
الوزير مديري املدارس االبتدائية بتسجيل مجيع
من يريد الدخول فيها ،كام أوىص مديري الكتاتيب
األهلية احلرة بأن يقبلوا كل من يأتيهم عىل أن تؤدي
إليهم احلكومة النفقات الالزمة ،فيقظة األمة ،وال
سيام بعد استقالهلا احلديث ،غري حمتاجة إىل استدالل.

المجمع العلمي
في دمشق ومصر
وال جيوز لنا أن ننسى ذكر جممعنا العلمي هذا الذي
كان أول جممع عىل نسق أكاديميات أوربة يف األقطار
الرشقية .فإنه يضم نيف ًا ومائة عامل رشقي ومسترشق
كلهم من ذوي الشهرة الطائرة ،سواء يف الغرب أو
يف الرشق .وللمجمع جملة علمية من أرقى ما صدر
من املجالت يف العربية وأدقها بحث ًا وأحسنها أسلوب ًا
وأمجعها للنوادر وأحفلها بالفوائد ،وال يستغني
متخصص يف العربية إذا أراد جد االطالع عليها عن
اقتناء جمموعة هذه املجلة منذ صدورها .وقد سبقت
سورية مرص يف تأسيس هذا املجمع ،ولكن مرص
عادت فسدت هذا العوز بتأسيس جممعها احلايل،
فكال املجمعني الشقيقني خيدم هذه اللغة الرشيفة
وثقافتها بكل ما أويت من قوة ووسائل .ولنا األمل بأن
يسري املجمعان مع ًا إىل األمام خطوات واسعة ،وأن
حكومتي القطرين تشد أزرمها باملال إىل احلد الذي
يمكنهام من القيام بخدمات جىل للعربية والعروبة،
كام هو الشأن يف أكاديميات املاملك األوربية ،فإن أمام
العرب مهامت عظيمة يف إثارة دفائن عقوهلم وكشف
دارس مدنيتهم والتنقيب عن دقائق تارخيهم ال يقوم
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هبا إال هذه املجامع العلمية التي هي أيض ًا ال تقوم إال
بتوفري أقساطها من امليزانية املالية .ولست متعرض ًا
اآلن إىل الكالم عام قام به املجمعان الشامي واملرصي
من اخلدمة اللغوية بإجياد األلفاظ التي تقتضيها حاجة
العرص ،وإحياء ما وجد منها يف لغتنا بتطبيقه عىل
املعاين املناسبة له ،فإن من شاء أن يعرف طائ ً
ال من
هذا األمر يقدر أن يراجع جمالت هذين املجمعني.

وإنا نكون غفلنا عن احلق وأمهلناه جانب ًا إذا كنا
ال نقول إنه يف القرون األخرية ،لوال بقاء األزهر
واألموي والزيتونة والقرويني مل يكن بقي أثر من آثار
اللغة العربية ،فض ً
ال عن الرشيعة اإلسالمية ،فهذه
املساجد األربعة هي التي يف الدرجة األوىل قد وقت
هذه اللغة من الدثور ،وهذه الرشيعة من البوار ،وقد
كانت الفوىض يف القرون األخرية املذكورة قد نسفت
عمران هذه البلدان إال بقايا تلوح كباقي الوشم يف
ظاهر اليد ،وتسلط عىل هذه األقطار والة أتوا عىل
احلرث والنسل ،وهدموا كل يشء وطمسوا كل
رسم ،ومع هذا فقد بقيت هذه املساجد األربعة بنوع
خاص مع مساجد أخرى كانت جتري جمراها تقيم
العربية عىل أركان ،وتصد غارات اجلهل عليها وعىل
الرشيعة بقدر اإلمكان ،فكيف تثبت هذه الرشيعة
وهذه العربية يف وسط هذا الزوال؟ وكيف بقيتا يف
هبرة هذا الفناء مدة تزيد عىل أربعة أو مخسة قرون
تعاور العامل اإلسالمي فيها االهنيار من كل جانب،
إن هذا لعجب عجاب.
وال شك أن ثبات الرشيعة واللغة يف وجه هذه
الصدمات السياسية التي تدكدك اجلبال هو الدليل
الكايف عىل متانة أصوهلام ورسوخ قواعدمها وغزارة
القوة احليوية التي فيهام .ويف مرص ،عدا األزهر،
معاهد كثرية للعلم ،مثل اجلامعة املرصية ومدرسة
القضاء الرشعي ومدارس احلقوق واهلندسة
والزراعة مما ال يتيرس يل استقصاؤه اآلن ،وإنام أشري
إىل نتائجه الباهرة .فإنه ال يكابر مكابر يف أن احلركة
السياسية األخرية التي جرت يف مرص يف الشتاء املايض
وانتهت باستقالهلا ،بالرغم من معارضات اإلنكليز

حتت خمتلف العلل ،إنام كانت ثمرة هذه املدارس،
ألن الذين تولوا هذا األمر هم العرشة آالف طالب
الذين ثاروا يف القاهرة ثورة الرجل الواحد وتنجزوا
االستقالل التام لوطنهم تنجز املستميت ،باذلني من
دونه دماءهم بذل السخي ملاله.

أثر الزيتونة والقرويين واألموي
وكام قام األزهر بالواجب الذي عليه يف مرص،
وكان أشبه بالصخرة العالية التي كانت تتكرس
عليها أمواج اجلهل والفوىض ،كذلك كان جامع
الزيتونة يف تونس وجامع القرويني يف فاس
واجلامع األموي يف دمشق .ومنها ومن املساجد
األخرى خرج العلامء األعالم واملصابيح الذين
أناروا اإلسالم يف دياجي ذلك الظالم ،ومن
هؤالء أيض ًا خرج أولئك العلامء الوطنيون الذين
أرادوا إدخال العلوم العرصية يف البالد والتحقق
بمعارف األوربيني حتى ال يبقى الرشق مقرص ًا
عن الغرب ،فكانت اجلامعات واملدارس العرصية
الكثرية وكان إرسال البعثات العلمية إىل أوربة من
أيام حممد عيل إىل اليوم.

النهضة العلمية
والدعوة الوهابية
وال يظن ظان أن احلركة التعليمية يف جزيرة العرب
قد بقيت كام كانت عليه قبل .فأما يف نجد واحلجاز
فال خيفى أن الدعوة الوهابية توجب محل مجيع الناس
عىل التعليم بدون استثناء ،وهو عندهم بمقام اجلهاد.
فرتى املعلمني والفقهاء جيوبون احلوارض والبوادي
ويفتحون الكتاتيب لألحداث ،وربام رشقت قبائل
من العرب وغربت واملعلمون معها حتى ال ينقطع
التعليم بالرحيل ،فاألمية يف البلدان اخلاضعة
لسلطان ابن سعود ستكون نادرة ،ولكن يعرتض
بعضهم قائ ً
ال:

إن هذا التعليم النجدي ال يساعد الرقي املدين ،بل
هو من النمط القديم اجلامد الذي ليس فيه كبري جداء
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ألهل هذا العرص ،وهذا القول مردود من وجوه؛
أو ً
ال أن النجديني يلتزمون تعميم القراءة والكتابة يف
البدو واحلرض ،فزوال األمية هو بنفسه درجة عالية
من العلم ،ثم إهنم حيفظون أحداث القرآن الكريم
ويفرسونه هلم بعد رشدهم ،وأي كتاب حث عىل
العلم والتعليم والسري والنظر أكثر من القرآن ،وأي
كتاب قدس العلم والعلامء ونوه باحلكمة واحلكامء
أكثر من القرآن.

اإلصالح والعمران
في المملكة السعودية
ثم إن منزع النجديني يف الدين منزع إصالح وترقية
وتنقية ،ومرشبه بعيد باملرة عن اخلرافات ،فهو
مرشب إصالحي مستحب جد ًا يف العرص احلارض.
وإذا سألت األوربيني أنفسهم قالوا لك :إن مثل
هذا املرشب هو الذي فك قيود األفكار وحل عقال
العقول يف أوربة .وكان فاحتة عهد االرتقاء ،وكثري ًا
ما أطلق األوربيون عىل الوهابيني لقب (بروتستان
اإلسالم) ،ثم إن هذا امللك عبد العزيز بن سعود
إمام الوهابيني القائم بتنفيذ مبادئهم ،ال يقف عن
قبول أي علم نافع أو اخرتاع عرصي مفيد؛ فهو
جيهز مملكته بجميع طرق العمران احلديثة ،وعنده
التلغراف السلكي والالسلكي يف مجيع بالده ،وعنده
التليفون والراديو ،وعنده السيارات الكهربائية تسري
يف طول البالد وعرضها حتى صارت تلك األرض
الشاسعة تطوى طي السجل للكتاب .ومن أعامل
ابن سعود اعتناؤه بالصحة العمومية وتعويله فيها
عىل الوسائل العرصية احلديثة ،وقد بدأ استخدام
الطيارات يف اجليش ،ولو كانت ميزانيته املالية تأذن
له يف اإلنفاق كام يشاء ملا سبقه يف هذا امليدان سابق،
ولكانت األدوات العرصية يف جيشه ال تقل عن
مثلها يف أي جيش أوريب ،ولكن املال قوام األعامل،
ثم إذا كان املراد من العلم والتعليم هو إجياد األمنة يف
السوابل ،فال يكون يف هذا املعنى أرقى من مملكة ابن
سعود ،ألن األمن العام ضارب أطنابه يف بالده كلها،
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وواصل إىل الدرجة التي يتحدث عنها املؤرخون يف
الكتب بعد أن كانت تلك الصحارى أشبه بمسبعة
تزأر فيها الضواري من كل فج .وباالختصار،
فالوهابيون يقبلون كل إصالح ما مل يصادم الدين،
والعلم والدين ال يتصادمان يف احلقيقة إال عند من
مل حيسن فهم كل منهام.

النهضة العلمية في اليمن
أما اليمن فإنه يضارع مملكة ابن السعود يف أمرين:
عموم التعليم واألمن الشامل ،فقد بلغني أنه ال يكاد
يوجد يف اليمن قرية ختلو من فقيه يعلم األحداث
القراءة والكتابة ،وأنه ال توجد مدينة وال قصبة يف
اليمن إال فيها حلقات تدريس للعلوم والرشعية.
فاألمية يف اليمن نادرة ،نعم ال يوجد هناك من يعتني
بالعلوم العرصية إال نادر ًا ،وهي علة قد تزاح قريب ًا،
ألن العلوم األدبية ال بد أن تثري حركة يف األفكار
وجتعل هنضة يف النفوس ،وهذه من شأهنا أن هتتف
بنشدان العلوم الطبيعية ،وذلك كام جرى يف مرص
والشام وغريمها .هذا وإمام اليمن حييى بن حممد بن
محيد الدين هو بنفسه عامل فاضل متبحر سيال القلم
ال يغرب عن باله يشء مما جيب لرتقية بالده ،ولذلك
نراه مهت ًام باملدرسة العسكرية التي يف صنعاء ،وعنده
معمل سالح صغري شاهدته بعيني أنا وزميالي
هاشم بك األتايس رئيس اجلمهورية السورية واحلاج
أمني احلسيني مفتي القدس الرشيف ورئيس املجلس
اإلسالمي األعىل ،وعلمنا أن هذا املعمل يقدر أن
يعمل البنادق وعلف البنادق كام يصنعوهنا يف أوربة.
ورأينا مصنوعات هذا املعمل عيان ًا ،ولنا األمل بأن
تتسع دائرة هذا املعمل ،وأن يتأسس يف البلدان العربية
معامل أسلحة كثرية تكون وافية بحاجات أهلها ،وال
ننسى أن العراق والشام واململكة السعودية يف مقدمة
األقطار العربية التي حتتاج إىل مثل هذه املعامل ،ألن
عىل العرب واجب ًا ال جيوز أن يغفلوا عنه طرفة عني،
وهو أن ال يكونوا عيا ً
ال عىل أوربة يف التسلح ،فإنه إن
أمكنهم ذلك يف زمن احلرب ،استطاعوا أن يدفعوا
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األخطار عن بالدهم وخري لألرض أن تستغني بامئها
عن مياه غريها التي جيوز أن تنقطع عنها.

الشعر والشعراء
أما اللغة العربية من حيث هي ،فقد طارت يف هذه
اخلمسني سنة األخرية بجناحني وصارت إىل جالهلا
املايض وعنجهيتها القديمة ،فكثر يف السنني األخرية
سواد الكتاب والشعراء حتى صاروا حيصون
باملئات إن مل يكن باأللوف ،ونبغ منهم فحول يقدر
اإلنسان أن يلزهم يف صفوف املنشئني والشعراء من
أهل القرون األوىل لإلسالم عندما كانت اللغة يف
إبان سورهتا فال تنظر يف جريدة إال جتد فيها من
النظم الفائق والرتسل الرائق لشبان مل تسمع يف
عمرك بأسامئهم ،هذا عدا املفلقني والعباقر الذين
سارت بذكرهم الركبان وحفظ الرواة من شعرهم
كام حيفظون شعر املتنبي وأيب متام ،ومل يكن منذ
مخسني سنة بمرص والشام والعراق واملغرب معشار
العدد الذي نجده يف يوم الناس هذا من هذه الطبقة
الراقية يف األدب منذ مخسني سنة أو ستني سنة فام
قبل .وكان إذا نبغ شاعر أو بزغ كاتب ،رضب به
املثل لتفرده وخلو اجلو من حوله ،واحلال أنه لو
نرشته اليوم من قربه ،وعرضته يف اجلمع ،لوجدت
أمثاله يعدون بالعرشات ،وإن كانت ال تزال له
طالوة ،فهذه الطالوة ال ترتفع به إىل صفوف
العبقريني ،وإنام جتعله يف صف املجيدين ،وقد كنا يف
سورية ال نعرف شاعر ًا أحسن من ناصيف اليازجي
اللبناين ،الذي نبغ يف بريوت وصارت له تلك
الشهرة الطائرة باستحقاق ،وهو لو وجد يف زماننا
هذا ملا كان إال واحد ًا من مجاعة ،وكان يف بريوت
من الشعراء املجيدين عمر األنيس البريويت يقرأ
اإلنسان شعره بلذة .وكان قبل األنيس واليازجي
أمني اجلندي وبطرس كرامة ،كالمها من محص وهلام
قصائد كسبا هبا شهرة ال تزال هلام إىل اليوم ،ولو أهنام
عاشا يف هذا العرص مل تكن هلام هذه الشهرة بالرغم
من إجادهتام ،وعلو طبقتهام ،وقد سأل األمري بشري
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الشهايب أمري لبنان يف وقته الشيخ أمني اجلندي عن
املعلم بطرس كرامة قائ ً
ال له :ما نسبة املعلم بطرس
إليك يف الشعر؟ فأجابه :نسبة الثعلب إىل األسد .ومل
يكن هذا اجلواب صحيح ًا ألن لبطرس كرامة من
الشعر ال سيام الغزل والنسيب ما ال يقل رونق ًا عن
شعر اجلندي .وكان يف بغداد ثالثة شعراء أو أربعة
اشتهرت أسامؤهم يف بالدنا مثل عبد الباقي العمري
وصالح التميمي وعبد احلميد املوصيل وعبد الغفار
األخرس .وكان أكثرهم شهرة عبد الباقي العمري
وعبد احلميد املوصيل هنا بسبب مراسالهتام مع
ناصيف اليازجي .كام أن شهرة صالح التميمي
كانت بسبب املناقشة التي وقعت بينه وبني بطرس
كرامة ،وهذه الطبقة ،وإن كانت تعد من الطبقة
العالية يف األدب ،فإن الذين جاءوا بعدها ردوها
إىل الوراء ،فبعد أن كانت من املجلني صارت من
املصلني ،اللهم إال إذا حسبنا الشاعر األرزي الذي
ال يلز هؤالء يف قوته ،ومن قبله ابن معتوق الذي
كان يضارع الشعراء األولني .وأما يف مرص فام بدأ
الشعر ينهض إال بنبوغ حممود صفوت وبعده حممود
سامي وهو صاحب النهضة الشعرية الكربى .وقد
أمجع مؤرخو األدب عىل أنه جمدد الشعر العريب يف
هذا العرص ،وأنه الذي أعاد إليه ديباجته األوىل التي
كانت القرون األخرية ال تعرف منها شيئ ًا ،وما كان
شوقي وحافظ وغريمها من شعراء مرص إال مبعوثني
يف عامل األدب بأنفاس حممود سامي العالية ،واليوم
ال يكاد حيىص عدد املجيدين من شعراء مرص
وأغرب منه نبوغ شعراء يف السودان ال يقل شعرهم
يف اإلجادة عن شعراء األقطار العربية األخرى.
وقد نبغ يف تونس يف القرن املايض حممد قباد وهو
صاحب تشطري (أفاطم لو شهدت ببطن خبت)
الذي دخل فيه مدخ ً
ال ال يفرتق عن األصل ،والذي
له قصائد أخرى جياد .وجاء بعده شعراء يف تونس
مل أعلم منهم أحد ًا بلغ مداه .وقد هبت ريح األدب
يف هذا العرص يف أرجاء اجلزائر واملغرب األقىص،
وظهر شعراء ومرتسلون يمكن أن يضعهم القارئ
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يف صعيد واحد مع شعراء الرشق .ومهام قيل يف
ترقي الشعراء يف هذا العرص األخري ،فأعظم منه
كان ترقي الكتابة التي مل تتقدم يف فصاحة األلفاظ
وتنقيح اجلمل فقط ،بل علت ببالغتها وحسن
أسلوهبا وتشبعها باملعاين الكثرية التي أوجدهتا
احلركة العلمية احلديثة فأديل من الصناعة اللفظية
والسجع الرنان باملسحة العلمية واإلنشاء املرسل
املآلن ،وهذا النوع من الكتابة هو أصعب أنواعها
ملن أراد أن يسمى كاتب ًا ،وال نزاع يف أن ترقي كل
من فني الشعر والكتابة يف األدب العريب قد كان
وليد النهضة العلمية العامة التي محلت املتأدبني
عىل مراجعة أحسن ما كتب العرب وخلفوه يف
زوايا املكاتب فسمت اهلمم بسبب هذه النهضة
العلمية إىل طبع الكتب التي ال تزال جمهولة ،أو مما
ينحرص اقتناؤه يف بيوت األمراء والكرباء فصارت
هذه الكتب من مثل ترسل ابن املقفع واجلاحظ
وأمثاهلام مشاع ًا بني مجيع عشاق األدب ،وكانوا كلام
قرأوا كتب األوربيني شعروا بحاجة إىل مادة أغزر
من اللغة العربية وأساليب أطىل وفنون أبدع وجمال
أوسع ،فكأن اللغات األجنبية هي نفسها قد كانت
احلافز األعظم عىل إتقان العرب املحدثني للغتهم
وارتوائهم من معينها ،وال عجب يف ذلك ،فالعلم
يزيد بعضه بعض ًا س ّنة اهلل يف خلقه.

الفقه اإلسالمي
هذا ما كان من جهة األدب العريب ،وأما من
جهة الفقه اإلسالمي فال نقدر أن نقول إنه تقدم
إىل األمام ،بل رجع يف احلقيقة إىل الوراء ،وذلك
باستغناء الناس عنه بعلم احلقوق منذ ترمجت
الدولة العثامنية هذا العلم عن قوانني أوربة إىل
الرتكية والعربية .ومن عادة الناس أن يكون أكثر
انشغاهلم بام ينفعهم يف دنياهم ،وليس كل العلم
طراز جمالس .نحن أوالء قد أدركنا يف أواخر
القرن املايض طبقة عالية من علامء العلوم الرشعية
يف دمشق مثل الشيخ حممود احلمزاوي والشيخ
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سليم العطار والشيخ بكري العطار والشيخ
سعيد األسطواين والشيخ الطنطاوي والشيخ
عالء الدين عابدين والشيخ حممد البيطار وأخيه
الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ طاهر اجلزائري
والشيخ عبد الغني امليداين والشيخ حممد اخلاين
والشيخ مجال الدين القاسمي وغريهم .وكان
الناس يستفتوهنم يف النوازل ويعولون عىل آرائهم
يف الدين والدنيا ،فلام انترشت العلوم العرصية،
ومنها القوانني األوربية املرتمجة التي عملت
الدولة هبا ،صار إذا مات واحد من هؤالء الفقهاء
ال خيلفه غريه ،وما زال األمر كذلك إىل أن كادت
هذه الطبقة تنقرض باملرة .وكذلك كان يف بريوت
الشيخ حمي الدين اليايف والشيخ يوسف األسري
والشيخ إبراهيم األحدب ،ويف طرابلس الشيخ
حسني اجلرس والشيخ حممود نشابة ،فامت كل
هؤالء ومل خيلفهم أحد ،وصار النبوغ للمحامني
الذي خترجوا يف املدارس األوربية أو يف مكاتب
الدولة العثامنية .واملحامون بمرص أكثر منهم
بالشام ملا يف مرص من استبحار العمران.
إال أنه نظر ًا لوجود األزهر ومدرسة القضاء الرشعي
يف مرص ،بقي محلة العلوم الرشعية فيها أكثر منهم يف
سورية ،وكان الواجب عىل هذه األمة يف كل قطر
أن ال هتمل هذا العلم الذي هو من مفاخر الثقافة
العربية ومن حماسن تارخيها والذي ال يستغني
عنه املسلمون يف املعامالت الدنيوية ،فض ً
ال عن
املسائل االعتقادية.

الطب واألطباء والصيدلة
وأما الطب فهو من العلوم التي يقوم عليها املشارقة
أكثر من غريهم ويوفقون فيها .ومن األطباء الرشقيني
من يقيمون اآلن يف أوربة ويشتهرون بالنبوغ بني
أهلها .وقد كانت الدولة العثامنية من الدول الراقية يف
علم الطب حتى يقال إهنا يف الدرجة اخلامسة بالنسبة
إىل الدول األخرى ،وقد نبغ فيها عدد كبري من
األطباء اجلراحني يعدون يف الطبقة العليا بالنسبة إىل
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أطباء أوربة وجراحيها أنفسهم ،منهم أتراك ومنهم
عرب ومنهم أروام ومنهم أرمن .وال نقدر أن نقول
إن سورية متأخرة يف حلبة الطب هذه عن غريها،
بل إين أتذكر أنه ملا نشبت احلربة العامة ،واحتاجت
الدولة إىل أطباء جليشها ساقت إىل اجليش 200
طبيب ذي شهادة من جبل لبنان وحده وبقي عدد
كبري منهم يف البالد .واليوم قد ازداد هذا العدد عىل
ما كان عليه قبل ،وبلغني أن يف دمشق وحدها اليوم
طبيبا ،وإنا نرى خرجيي مدارس الطب من
(ً )150
السوريني يتعاطون صنعتهم هذه يف مرص والعراق
والسودان واحلجاز وغريها .وما يقال يف الطب يقال
يف الصيدلة التي هلا ممثلون كثريون من أبناء سورية.
وكذلك بدأ كثري من الشبان يدرسون يف أوربة علم
اجلراثيم (البكرتيولوجية).

منافسة سورية للبالد العربية
جيد يف أوربة إال أقبل عليه الرشقيون
وما من علم ّ
كام أقبل الغربيون وأخذوا منه بنصيب .فاملباراة إذ ًا
جارية بكل ما يمكن من اهلمة .عىل أن سورية يف
علم الطب وتوابعه هي ذات املركز األول يف البلدان
العربية ،وذلك لسبقها غريها إىل ورود حياض العلوم
الكونية ،فال مرص وال العراق وال جزيرة العرب وال
إيران وال املغرب تضارع سورية يف هذا املوضوع.
ولكن نحن عىل ثقة أن مجيع البالد العربية من اآلن
إىل ثالثني وأربعني سنة تصري متساوية بعضها إىل
بعض يف درجة الرقي العلمي.
ومن العلوم التي يمتاز هبا العرب ،وال سيام السوريني
منهم ،العلوم العددية .وقد نبغ الكثريون ممن ال نقدر
عىل إحصاء أسامئهم ،نذكر منهم عىل سبيل التمثيل
الشيخ حممد الطيبي يف دمشق واملعلم بطرس البستاين
واملعلم أسعد الشدودي يف بريوت وغريهم.

وملا كان السوريون من أقوى أمم األرض عىل
التجارة ،كان علم احلساب من العلوم التي
يتخصصون هبا بطبيعة احلال .وكذلك يف مرص ال
ينكر ترقي العلوم الرياضية التي مرص من مراكز
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ازدهارها ،بل نقدر أن نقول إن املهندسني فيها أكثر
منهم عدد ًا يف سورية ،نظر ًا ألن الزراعة يف وادي
النيل أرقى بكثري منها يف سورية.

بقي علينا أن ننظر كيف يكون اجتاه األمة العربية
يف املستقبل من جهة الثقافة! أتأخذ بالثقافة الغربية
ولوازمها ومتمامهتا إىل النهاية ،أم تبقى معتصمة
بثقافتها الرشقية األصلية ال تبغي هبا بد ً
ال وال عنها
حو ً
ال أم تأخذ من الثقافتني مع ًا وجتعل من ذلك ثقافة
خاصة ال رشقية وال غربية! هذا سؤال يرد كثري ًا
من خواطر الباحثني وكل منهم يذهب يف اجلواب
مذهب ًا .وأظن أن ثقافة العرب املستقبلة ستكون
عرصية آخذة من التجدد بأوىف نصيب ،لكن مع
االحتفاظ التام بالطابع العريب ،وهذه أشبه بام سبق
للثقافة العربية يف زمن بني العباس ويف زمن بني
أمية باألندلس حينام نقل العرب حكمة اليونان إىل
لغتهم واطلعوا عىل علوم فارس واهلند فجعلوا من
هذه الثقافات الثالث ومن الثقافة العربية األصلية
ثقافة جديدة عالية كانت أرقى ثقافة يف القرون
الوسطى ،لكنها كانت زاهرة بطابعها العريب الذي
مل يكن يفارقها بحال من األحوال ،وهكذا ستكون
ثقافة العرب بعد اليوم غري جامدة عىل القديم الذي
ثبت للعرب املحدثني وجوب التعديل فيه واإلضافة
إليه ،ولن تكون منسلخة من القديم جاهدة يف التربؤ
منه عىل النحو الذي نحاه األتراك الكامليون الغالبون
عىل تركية اليوم .ولكنها تكون ثقافة جامعة بني
القديم واجلديد ،خمتارة من كل يشء أحسنه مع بقاء
الصبغة العربية التامة غري املفارقة للعرب ،وذلك
عىل النحو الذي نحاه اليابانيون الذين اقتبسوا مجيع
علوم األوربيني ومل يغب عنهم منها يشء وال فاهتم
من صناعات أوربة دقيق وال جليل ،ولبثوا مع ذلك
يابانيني أصالء يف لغتهم وأدهبم وطرهبم وطعامهم
ورشاهبم ومجيع مناحي حياهتم ،وحسب العرب
قدوة لالقتداء ومثا ً
ال لالحتذاء هذه األمة اليابانية
العظيمة التي ال يوجد أشد منها رجوع ًا إىل قديم وال
آخذ ًا منها بحديث.
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واآلمال معقودة بأنه ستكون يف الرشق األدنى هنضة
عربية علمية تضاهي النهضة العلمية التي رأيناها يف
الرشق األقىص.

لماذا تأخر الشرق األدنى
عن األقصى
وإن كان الرشق األدنى قد تأخر عن األقىص يف درجة
الرقي العرصي ،فلم يكن ذلك كام يتوهم بعضهم
من مجود األمم الرشقية العربية وتفوق اليابانيني
عليهم يف حب العلم ونشدان وسائل القوة ،وإنام كان
املوقع اجلغرايف للبالد العربية قد عرضها من هجوم
األجانب وغاراهتم املتوالية ملا مل يتعرض له اليابانيون
بسبب تقايص ديارهم وبعد مزارهم بحيث خال
هلم اجلو ومتكنوا من أن يتعلموا ويتهذبوا آمنني عىل
حوزهتم ،وهذا فرق طاملا غفل عنه الناس ومل يتفطنوا
خلطورته ،فحملوا بسبب غفلتهم عنه عىل الرشيعة
اإلسالمية وجعلوها ،ظل ًام وعدوان ًا ،هي املسؤولة
عن هذا التأخر ،واملسؤول احلقيقي يف الواقع هو
االعتداء األجنبي املتواصل الذي يتيرس يف الرشق
األدنى ما ال يتيرس يف الرشق األقىص .والسالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته
شكيب ارسالن

املصدر:
جملة جممع اللغة العربية ،م 15 .ـ جـ  11ـ  ،12كانون
أول 1937

األمير شكيب أرسالن

الوحدة العربية

()14

بسم اهلل الرمحن الرحيم

كلمة الناشر
ألقى صاحب العطوفة األمري شكيب أرسالن يف
النادي العريب يف دمشق حمارضة قيمة عن الوحدة
ضمنها النادر الطريف من علمه الغزير
العربية ّ
وخربته الواسعة.

وقد أذنت لنا هيئة النادي العريب املوقرة بنرشها ليعم
نفعها وهي صفحة رائعة حافلة باآلراء السديدة
حول الوحدة العربية املنشودة حقق اهلل اآلمال ووفقنا
لنرش كل صالح مفيد
حممد ياسني عرفة

محاضرة عطوفة أمير البيان
األمير شكيب أرسالن
التي ألقاها في ردهة النادي العربي
في الساعة الثامنة والنصف من
مساء االثنين في 37/9/20

قبل أن أبدأ بالكالم عىل موضوع املحارضة التي أريد
أن ألقيها أستميح خمربي اجلرائد الرجاء بأن ال ينرشوا
منها شيئ ًا قبل اطالعي عليه وإجازيت نرشه ،وذلك
حتى ال يقع معنا مثل ما وقع يف خطبتنا التي ألقيناها يف
جامع حلب والتي من أجل كلمة واحدة جرت سهو ًا
عىل قلم واحد من خمربي اجلرائد ثارت تلك الضجة
املعلومة عندكم ،ورشع بعض الناس حيملون علينا
تع ّنت ًا وحتام ً
ال دون أن يروا إمضاءنا عىل تلك اخلطبة
ودون أن يعلموا أصل الكالم ،فالتزمنا أن نوضح
احلقيقة أربع مرات يف الصحف إلزالة سوء فهم
مصدره غلطة واحدة من خمرب جريدة ،وبعد هذا أقول:
بعض املفكرين يرون أن اإلكثار من التكلم عىل القضية
العربية ودوام اخلوض يف حديث وحدة العرب ليسا
من املصلحة يف يشء ،ألن األعداء الكثريين الذين

من المكتبة
محاضرتان في دمشق ()1937

يرتبصون الدوائر باألمة العربية يتخذون من ذلك
سبب ًا إلجياد العثرات يف طريق هذه الوحدة ،ولعرقلة
هذا املرشوع بجميع الوسائل التي لدهيم .وأنا ال أرد
هذا الكالم عىل إطالقه ،فإنه ليس من احلزم أن نبوح
بكل ما عندنا يف هذه القضية ،وليست السياسة يف
عرض كل يشء عىل اجلمهور ،وقد ورد يف احلديث
الرشيف «استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالكتامن»
ومن قديم جاء يف األمثال «ما كل ما يعلم يقال» ،وقد
سبقت يل مجلة يف إحدى اجلرائد «إن من األمور ما
جيب أن ال يتجاوز البحث فيه اجلدران األربعة من
البيت يف أجواف الليايل حتت األيامن املغلظة التي
تندق من دوهنا الرقاب» وجعلت مرة عنوان إحدى
مقااليت« :لنقُ ل قلي ً
ال ولنفعل كثري ًا».
ولكن األمر بعدم التحدث عن القضية العربية
ال أوافق عليه أص ً
ال ،ألن األمة العربية ملا تبلغ
من الثقافة واالستعداد ونضج األفكار يف الوقت
احلارض ما يؤهلها لفهم مجيع ما حتتاج إىل معرفته يف
موضوع الوحدة دون أن يتحدث إليها الناس فيه
ويرشحوا هلا دقائقه ،ويوضحوا هلا املانع واملقتىض،
فإذا بقي هذا احلديث مطوي ًا عىل غرة توهم
الكثريون من العرب أن ليس هناك مرشوع يقال له
مرشوع الوحدة العربية.

إذن يتعني علينا أن نبحث يف هذا املوضوع علن ًا ونجيل
فيه قداح الفكر ،وأن نخرب الناشئة اجلديدة بام عندنا فيه
ونطلعهم عىل البضاعة التي يف خمزننا مما يتعلق هبذا
البحث حتى إذا انرصفنا من هذه الدنيا يكونون عىل
علم بمقدماته وكيف وصلنا من القضية إىل ما وصلنا
إليه ،فربام وجدوا عندنا حقائق يصعب عليهم االطالع
عليها إذا فارقنا احلياة ومل نشافههم هبا من اآلن.

نبدأ بالقول :هل الوحدة العربية رضورية للعرب أم
ال؟ فإنه من األمور املنطقية أن اإلنسان ال يقدم عىل
عمل إال إذا اعتقد رضورته له ،وما مل يعتقد هذه
الرضورة فغري معقول أن يقدم عليه فض ً
ال عن أن
يتجشم له املشاق ،فهل وحدة العرب السياسية هي
من األمور الرضورية حلياة العرب؟ أم هو مرشوع
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معدود من األمور الكاملية قد يستغني عنه العرب
وال يستحق أن تتوجه إليه اهلمم وأن ترضب إليه
آباط اإلبل؟ اجلواب عن هذا أننا إذا أنعمنا النظر
يف حالة العرب احلارضة ومواقعهم اجلغرافية
ومطامع الدول املحيطة هبم سواء يف الرشق أو
يف الغرب ،وجدنا وحدة العرب هي هلم رضورة
من الرضورات احليوية حتى يعيشوا آمنني وحتى
يستوثقوا من مستقبلهم وال يتعرضوا للمصائب
التي سيحدثها هلم بقاؤهم مفككني مبعثرين كام هم
اآلن .إن العرص احلديث بام فيه من عنارص اجلشع
وسياسة التكالب املستمر عىل أمالك الضعفاء أصبح
غري متحمل إحراز نصيب رشيف من احلياة لألمم
الصغرية أو لألمم التي تفكك أوصاهلا قد جعلها
يف حكم األمم الصغرية ،ولو كانت هي يف األصل
كبرية ،وقد يقال إن كثري ًا من األمم الصغرية تعيش
يف أوربة معيشة األمم الكبرية وال نجد الكبري هناك
قادر ًا عىل التهام الصغري .واجلواب عن هذا أنه يف
نفس أوربة ال نزال نجد الدول واألمم الصغرية يف
خوف دائم عىل استقالهلا ،وكثري ًا ما وقع أن بعضها
صار عرضة لغارات األمم الكربى كام وقع يف أوائل
احلرب العامة عندما دخلت اجليوش األملانية إىل
بلجيكا عنوة جمتازة منها إىل فرنسا .وكام حصل
مع اليونان عندما احتلتها دول احللفاء بالرغم من
حكومتها الرشعية وجعلت بالدها جما ً
ال حلركاهتا
العسكرية .ولو أردنا استقصاء األمثال عىل عبث
الدول الكبار بحقوق الدول الصغار لطال بنا املقال
واستغرق ذلك جملدات ،عىل أنه ال ينكر أن يف
أوربة نعرة أوربية حرة غالبة عىل األوربيني ،وكثري ًا
ما تقف بمطامع الدول العظام وتردها إىل الوراء،
حتى أنك لتجد عند الدول الكبرية أناس ًا قائمني
من أنفس رعاياها إذا رأوها حتدث نفسها باالعتداء
عىل دولة صغرية ثاروا يف وجهها ،ففي أوربا إذ ًا
رأي عام أوريب يغار عىل اجلنس األوريب أي ًا كان
ويتوجه يف أكثر األحيان حلفظ التوازن وللدفاع عن
الضعيف من األوربيني مما قد حفظ إىل يومنا هذا
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كيان هذه الدول الصغار التي ال تقدر هي بنفسها
أن تساوي يف القوة تلك الدول الكبار إذا أرادت
أن تعتدي عليها ،لكن ما يقال عن أوربة ال يقال
عن آسية وأفريقية اللتني جرت عادة دول أوربة أن
تعتدي عىل كل ما تقدر أن تعتدي عليه منها بدون
حرج .وإذا وقع يشء من ذلك ال نجد الرأي العام
األوريب ثائر ًا كام يثور يف حال اعتداء إحدى الدول
الكربى عىل دولة أوربية ضعيفة .فلو فرضنا أن
دولة أوربية مدت يدها إىل مملكة من املاملك العربية
وقضت عىل استقالهلا فإن أوربة ال هتتز هلذا األمر
وال تقوم وتقعد كام لو حصل مثله عىل مملكة أوربية
ولنا عىل ذلك شواهد متعددة ،فلم يعد ممكن ًا إذن أن
يعيش العرب آمنني يف أوطاهنم ما داموا مليون ًا يف
هذا القطر ومليونني يف ذاك القطر وثالثة ماليني يف
ذلك القطر ،وكل منها ال يربطه باآلخر غري النطق
بالضاد ،فأنتم تعلمون القوى العظيمة اهلائلة التي
عند دول االستعامر الالئي منها ما يقود مائة مليون
من البرش ومنها ما يتوىل أربعامئة مليون وهلم جرا.

ال أمل يف ثبات العرب أمام دول كهذه إال إذا كانوا
متحدين جبهة واحدة يف وجه األجنبي الطامح بحيث
ال يكونون يف كتلتهم هذه أقل من عرشين مليون ًا
وبحيث يعلم األجنبي أن اقتحام هذه الكتلة يف عقر
دارها ،وهي متحدة قلب ًا وقالب ًا جمهزة بأسباب الدفاع
الالزمة ،يكاد يكون النجاح فيه حما ً
ال .وقد رأيتم أهيا
اإلخوان يف السنة املاضية كيف أن احلبشة مع شدة
بأس رجاهلا ومع أن أهلها يبلغون عرشة ماليني تقريب ًا
مل تقدر أن تثبت يف وجه إيطالية أكثر من ستة أشهر.
وبعد هذا أقول أن األخطار التي تتهدد العرب
والتي توجب وحدهتم مجيع ًا وتقيض برسعة عىل هذه
الوحدة تنحرص يف ثالثة:

األول :هو اخلطر الشاميل املعني به خطر الرتك
الذين يتهددون شاميل سورية وشاميل العراق والذين
ينتظرون نشوب حرب أوربية حتى حيققوا ما بأنفسهم
من املطامع يف بالدنا ،وال عربة بام يؤكدونه بني وقت
وآخر من حسن نيتهم بحق البالد العربية ،فهذه هي
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شنشنة مجيع الدول ،وهي أن يقولوا بألسنتهم ما ليس
يف قلوهبم ،فلو كان عند الرتك من حسن النية ما
يزعمونه ما كانوا اضطربوا ذلك االضطراب العظيم
عندما سمعوا بأننا ننوي توحيد العراق مع سورية،
فلم يكن ثمة يشء خيشى منه عليهم ،وليس يف نية
العرب أن يتجاوزوا بمقدار سنتيمرت عىل الرتك،
وكل ما يطمحون إليه هو أن يسلموا من جتاوز الرتك،
فلام بلغ الرتك أن امللك فيصل شارع يف قضية توحيد
القطرين الشقيقني أنذروه بأنه إذا بقي مرص ًا عىل
مرشوعه هذا فإنه جيد تركية وإيران والروسية متفقات
عىل منعه بالقوة ،قالوا له هذا يف وجهه ،وقد حدثني
هو بذلك ،أفهذا كالم جريان هلم يشء من حسن النية
بحق العرب؟ أنا ال أتكلم عن الشعب الرتكي نفسه
فإنني أدري جيد ًا أن هذا الشعب ال ينوي لنا إال اخلري
كام أننا نحن ال ننوي له إال اخلري ،وال نرىض أن دولة
جنبية تستويل عىل تركية أو هتيض من جناحها ،وكم
فرح العرب يوم استقالل تركية وطردها اليونان من
بالدهم ،وإنام أتكلم عن احلكومة الرتكية احلارضة
التي عندي من الدالئل أكثر من واحد عىل أهنا تضمر
لسورية وللعراق غري ما تظهر.
وما دام الشعب الرتكي طائع ًا حلكومته احلارضة،
مساير ًا هلا يف سياستها فإننا نعرف أن تركية غري
مأمونة اجلانب ،وأهنا قد هتجم علينا بأول فرصة إذا
رأت نفسها مطلقة اليد ،ولعمري إذا نشبت حرب
أوربية فاملعاهدات الدولية احلارضة تصبح حرب ًا عىل
ورق ،فلنكن إذن عىل حذر من جهة الشامل ،ولنكن
مستعدين للدفاع عن ذمارنا إذا خطر ببال الرتك أن
يغدروا بنا.
اخلطر الثاين هو من جهة الرشق وهو خطر قد يمكن
أن يتأتى من جهة إيران لوال اجلامعة الدينية التي
تربط اإليرانيني بالعرب والتي من أجلها وقفت
مؤخر ًا إيران إىل جانب العرب يف قضية فلسطني،
ويمكن أن يتأتى من جهة اإلنكليز الذين غلبوا عىل
عامن والكويت والبحرين ،ثم يف األيام األخرية غلبوا
عىل حرضموت واملك ّ
ال وجوارمها.
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اخلطر الثالث :هو اخلطر األوريب الغريب ومصدره ال
حيتاج إىل بيان ألنه جائز الوقوع من عدة جهات كلام
سنحت الفرصة لدولة استعامرية عظيمة ال يكون عندها
مانع من أن تبسط إلينا يد االعتداء ،وربام حصلت
املساومات فيام بينهن عىل بلداننا ،فلم يبق لنا سوى
اجلهة اجلنوبية بمأمن من اخلطر ،وال عجب يف ذلك
فإن اجلهة اجلنوبية هي جهة عربية بحتة بل هي بنت
العرب والعروبة ،وهي التي ال بدلنا من االحتاد معها
حتى نأمن عىل أنفسنا وتأمن هي عىل نفسها ،وليس فيام
أقول عن هذه األخطار الثالثة أرسار جيب احلرص عىل
كتامهنا ألن اخلطر الشاميل قد بدت لنا نواجذه عيان ًا يف
مسألة اسكندرونة ،وطاملا رصح رجال الرتك حتى ذوو
املناصب الرسمية منهم بأهنم ال يرضون بوحدة العراق
وسورية ،عىل حني أن هذه املسألة ال تعني الرتك أص ً
ال
وأن العرب مل يتدخلوا وال يتدخلون يف أمور تركية
الداخلية ،وليس برس أيض ًا كون األوربيني طاحمني
بطبيعتهم إىل استعامر كل بالد يقدرون عليها.

فنحن إذن مضطرون بعد أن حاقت بنا األخطار
من اجلهة الشاملية والرشقية والغربية أن نتحد
احتاد ًا عسكري ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا يضمن لنا البقاء
ويقف بأطامع الطامعني فينا ،ألن الطمع طبيعي
يف النفس البرشية ال يصده غري القوة ،وليس هذا
االحتاد السيايس العسكري االقتصادي مما يستلزم
االحتاد اإلداري ويوجب متام اندماج مملكة بأخرى،
بل الوحدة العربية ممكنة بسهولة مع إبقاء كل من
العراق وسورية واململكة العربية السعودية ممالك
مستقلة بإدارهتا الداخلية ،وقد رأينا يف املايض
كيف كان احتاد النمسا واملجر وكل منها مستقلة
بإدارهتا فلنتخذ هذا مثا ً
ال أمامنا .وعندنا مثال آخر
وهو احتاد دول االئتالف الصغري وهي رومانية
واليوغوسالفية والتشيكوسلوفاكية فإن ك ً
ال منها
هي مستقلة متام االستقالل عن حليفتيها .ولكن بني
الدول الثالث املذكورات حمالفة عسكرية واتفاق يف
أمور اقتصادية كثرية مما جعل هذه الدول قوة كبرية
يف رشقي أوروبة حيسب حساهبا ويتهيبها جرياهنا،
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فإذا كنا نحن السوريني متحدين مع إخواننا العراقيني
أو مع إخواننا النجديني واحلجازيني أو مع إخواننا
اليامنيني فإن أمامنا مثا ً
ال نحتذيه .وما علينا إال أن
نعقد فيام بيننا معاهدات أشبه بام كان بني النمسة
واملجر أو باألقل أشبه بام هو اليوم بني رومانية
وتشيكوسلوفاكية ويوغوسالفية ولقد تم بعض هذا
االحتاد العريب وذلك باملحالفة العسكرية التي جرت
بني العراق من جهة واحلجاز ونجد من جهة أخرى
ثم دخل فيها اليمن أخري ًا فكانت دو ً
ال عربية ثالث ًا
متحدات يف وجه كل من ينوي بأحدها رش ًا.

ومل يمنع انضامم سورية إىل شقائقها الثالث املذكورات
سوى حداثة عهد سورية باالستقالل وكوهنا اآلن يف
دور انتقال فإذا دخلت املعاهدة السورية اإلفرنسية يف
دور العمل وصارت سورية من مجلة أعضاء مجعية
األمم فال يبقى ما نع من صريورة الدول العربية
الثالث أربع ًا يتكون من جمموع تبعتها عرشون
مليون ًا ،وبدهيي أن فلسطني ورشقي األردن مها
أيض ًا داخالن يف هذا الربنامج ،فإن كنا اآلن ال نتكلم
عنهام يف موضوع هذا االحتاد العريب فليس ألهنام غري
داخلني فيه بل مها من أركانه كام هي سورية وإنام
نحن اليوم يف إنقاذمها من اخلطر الصهيوين احلائق
هبام ،ومن املعلوم أن درء املفاسد مقدم عىل جلب
املنافع ،فرجاؤنا من كرم اهلل أن ينتهي أمر فلسطني
باستبقائها بالد ًا عربية كام هو حقها وتتالشى آمال
اليهود الطاحمني إىل هتويدها ،وحينئذ تصري فلسطني
من مجلة أركان االحتاد العريب الذي نحن يف صدده.

وكذلك توجد يف أطراف جزيرة العرب أمارات
كثرية مثل حلج والنواحي التسع وحرضموت وظفار
وسلطنة عامن وأمارة البحرين وأمارة الكويت
وغريها ،فهذه كلها أرسع إىل االحتاد العريب من املاء إىل
احلدور ،وذلك بمجرد حتققه بني الدول األربع الشام
والعراق ومملكة ابن السعود ومملكة اليمن ،وعند
احتاد مجيع هذه البلدان يبلغ العرب الذين فيها من
العدد ال أقل من ثالثة وعرشين مليون ًا من األنفس،
فإذا وجدت مرص يف رشقيها ثالثة وعرشين مليون ًا
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عربي ًا متحالفني حتالف ًا عسكري ًا اقتصادي ًا اجتامعي ًا
متحدين كتلة واحدة يف وجه كل مناوئ فال نظن
أهنا ترتدد يف أن ترتبط مع هذه األمة العربية الكبرية
ارتباط ًا متين ًا وثيق ًا عسكري ًا واقتصادي ًا .وتصري عندنا
بذلك جبهة رشقية هائلة يربو عدد أهلها عىل مخسة
وأربعني مليون نسمة ،وإذا تم هذا االحتاد وسيتم إن
شاء اهلل فال يبقى أحد منا نحن العرب غري آمن يف
رسبه واثق يف مستقبله ،وهذه الوحدة العربية ترسع
هبذه األمة يف مجيع هذه األقطار إىل نشدان أسباب
الرقي بحذافريها واستكامل وسائل القوة بأنواعها
فال يتم هذا االحتاد حتى تراها كلها جمهزة التجهيز
الدويل الالزم يف كل معنى من معاين احلياة .وإن
كان هذا التجهيز بطيئ ًا اليوم فام ذاك إال لعدم حتقق
الوحدة السياسية بالفعل ،ولكون األجانب ال يزالون
يعملون نفوذهم يف أطراف هذه البلدان وأحيان ًا يف
أحشائها فيعرقلون سري وحدهتا ويقيمون خمتلف
العوائق يف وجه هنضتها.
فأما لبنان الذي كثري ًا ما نسمع االعرتاضات عىل تلكؤه
يف النضامم إىل سائر البالد العربية فإنه قطر عريب بحت
من جهة الثقافة واللغة ،ولكنه ينشطر إىل شطرين يف
منحاه السيايس أحدمها يتوىل الدول األوربية وال
يأمن إال حتت ظل سيادهتا ،واآلخر ينظر إىل الرشق
وإىل العامل العريب وال يأمن إال يف محى العروبة ،وكل
من الشطرين مناوئ لآلخر ،ولكن الرجحان بينهام
إنام يكون من عمل الزمن الذي إذا ساعد الوحدة
العربية وأدخلها يف طور الفعل مل يمتنع لبنان كله أن
يكون من أركاهنا .وإن قرص العرب عن حتقيق أمنيتهم
هذه بقي لبنان عىل خطته احلارضة وربام محد األوربية،
وباإلمجال فليس لعشاق هذا املرشوع اليوم أن جيعلوا
لبنان من أهدافهم القربى ،ألن وحدة العرب إنام تبدأ
يف مركز قوهتا ولبنان ليس مركزة قوة هلا وإنام هو مركز
تردد فيها :القوة تقيض به والعجز يمنع منه.

وأما شاميل أفريقية فهو عبارة عن أقطار عربية متصلة
دينها اإلسالم وثقافتها ال ختتلف يف كثري وال قليل
عن ثقافتنا ،وإن الرببر الكثريين الذين يسكنون يف
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بعض تلك األقاليم الواسعة مل خيرجوا عن كوهنم
أمة عربية ،فقد ترجحت عروبتهم من جهة التاريخ
وإهنم من أصل سامي إال قلي ً
ال منهم ،واجلميع يدينون
بدين العرب الذي هو اإلسالم ويشعرون مع العامل
اإلسالمي بشعور واحد يف الرساء والرضاء ،فنحن
مع شاميل أفريقية بجميع قلوبنا ،وأهل شاميل أفريقية
هم معنا بجميع قلوهبم ،وال نفرقهم عن أنفسنا يف
يشء كام أهنم ال يفرقونا عن أنفسهم يف يشء ،ولكن
وحدتنا معهم ال تتعدى الوحدة الدينية واللغوية
والثقافية واالجتامعية ،فإذا جرى جتاوز عىل دينهم أو
لغتهم فالعامل اإلسالمي عموم ًا والعامل العريب بخاصة
ينهضان للذب عنهم ،ألن هذا من احلقوق العمومية،
ويف نفس مجعية األمم مقرر كون الدفاع عن حرية
األديان واأللسن هو من املبادئ التي ينبغي لعصبة
األمم أن تعنى هبا ،فأما الوحدة السياسية بيننا وبني
شاميل أفريقية فليس من املمكن البحث فيها بالنظر
إىل أوضاع تلك البالد احلارضة ،وهي أوضاع ختتلف
اختالف ًا بعيد ًا عن أوضاع البالد العربية الرشقية ،وذلك
أن هذه مطلقة األيدي ال يعوزها سوى صحة العزيمة
حتى تتحد كتلة واحدة ،بخالف تلك التي ال تزال
مقيدة بقيود ثقيلة ويكون يف غري مصلحة أهلها تعرضنا
نحن إىل مصريها السيايس ،وغاية ما يمكننا أن نقول:
إن هذا املصري هو عائد إىل أهلها دون غريهم خيتارون
ألنفسهم ما يشاؤون من مصري سيايس ،والعامل العريب
والعامل اإلسالمي من ورائه يعطفان عليهم بمجامع
قلوهبام عطفهام عىل أخلص البالد العربية اإلسالمية،
وإن كنا ال ندخل هذه األقطار يف برنامج الوحدة
العربية الرشقية فلم يكن ذلك من قبيل االستئثار
بمصلحة الرشق اإلسالمي دون الغرب اإلسالمي
فإهنام واحد ،وإنام كان ذلك ألن احلكم يف املوضوع
السيايس العائد إىل املغرب منوط بإرادة أهله ،واحلقيقة
أن هذه األمة هي هي أينام وجدت وأهنا (شجرة مباركة
زيتونة ال رشقية وال غربية).
ثم نقول إن وحدة العرب التي نتكلم عنها ال يمكن
أن تقع دفعة واحدة بل هي كسائر املرشوعات العظيمة
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غري قابلة للتحقيق إال تدرجيي ًا ،س ّنة اهلل يف خلقه ولن جتد
لس ّنة اهلل تبديال ،وهذا التدريج يف إمتام مرشوع الوحدة
ال يقترص عىل الكمية بل هو شامل للكيفية أيض ًا ،فمن
جهة الكمية نقول إننا لسنا قادرين عىل أن نحقق وحدة
األقطار العربية يف الرشق يف سنة واحدة بل إن هذا
األمر يقتيض سنوات غري قليالت ،وهذا إن رافقته
اهلمم العالية والعزائم املشبوبة ،فاملرحلة األوىل منه
قد اجتيزت بتحالف اليمن والدولة السعودية والعراق
حتالف ًا عسكري ًا ،واملرحلة الثانية ستكون بانضامم سورية
ورشقي األردن وفلسطني إىل هذا احللف العريب الذي
انعقد القسم األول منه .وأما من جهة الكيفية فال خيفى
أنه يتعذر ربط مجيع هذه احلكومات العربية املتباعدة
بأقطارها املحرومة إىل اآلن من السكك احلديدية
الكافية وذلك برابطة واحدة تكون هي هي يف كل
قطر منها ،بل الرابطة فيام بينها يكفي منها يف مبدأ األمر
االحتاد العسكري واالقتصادي ثم إن الزمن وانتشار
العلوم يكفالن فيام بعد حتقيق تلك الرابطة عىل الوجه
الذي نراه اليوم يف املاملك األوربية التي كانت من قبل
مفككة مبعثرة كام هم العرب اليوم.

إذن ال بد من التدريج يف هذه الوحدة سواء من جهة
الكمية أو من جهة الكيفية ،ولكن قولنا بالتدريج ال
يعني بذلك أننا سنقيض قرون ًا وأعرص ًا حتى نجعل
وحدتنا هذه حقيقة من احلقائق ،فإهنا وهلل احلمد
سائرة بني العرب برسعة الكهرباء ،وكل من عرف
سورية وفلسطني من عرش سنوات وشاهدمها اآلن
وجد نمو الفكرة العربية فوق كل تصور ورأى أن
البالد قطعت من هذه الناحية أشواط ًا ما كان يظن
أهنا تقطعها يف مائة سنة ،وكذلك بلغ من شيوع
هذه الفكرة بني العرب البادية األميني أن صاروا
يتحدثون هبا يف الصحراء وأن بيوت الوبر كبيوت
املدر صارت تضم السماّ ر كل ليلة ألجل التحدث
عن الوحدة العربية ،واحلال أن ألفاظ ًا كهذه مل يكن
يسمعها الناس يف املايض من أصلها فض ً
ال عن أهنم
إن سمعوها ال يفهمون هلا معنى ،فرسعان ما صارت
اليوم موضوع ًا لألسامر ومتجه ًا جلميع األفكار .ولقد
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كنت منذ ثامين سنوات يف احلجاز فرأيت من هنضة
الشبان هناك وغرامهم بحديث الوحدة العربية ما
يفوت كل ما كنت أتوقعه ،فقد كانوا يف كل مأدبة
ويف كل اجتامع يلقون اخلطب الفياضة هبذا احلديث
املستعذب وينتدبونني أن أتكلم فيه وأطيل الكالم
ما شئت حتى يشفوا ما يف صدورهم منه ،وكذلك
عدت إىل احلجاز منذ ثالث سنوات فرأيت النهضة
العربية قد ازدادت عىل ما كانت من قبل ،وملا ذهبنا
إىل صنعاء اليمن وجدنا مع الدهشة هذه احلالة
بعينها مع أن اليمن كان يف املايض بعزلة تامة عن
هذه املواضيع فأصبح اليوم ال يفرتق عن غريه من
أقطار العرب مستنجز ًا هذه الوحدة التي أيقن مجيع
العرب أن حياهتم تتوقف عليها وال ننكر أنه قد كان
للصحافة العربية اليد الطوىل يف نرش هذه األفكار وهبا
اجتازت هذه القضية ما اجتازته من املراحل ،ولكن
ال جيوز أن نقترص يف وسائلها عىل عمل الصحافة
وعىل مناهج التعليم بل هناك وسائل أخرى ال تقل
با ً
ال عن الوسائل األدبية وهي تسهيل املواصالت
وتعبيد الطرق للسيارات ومد السكك احلديدية التي
تطوي املسافات فإن هذا من رشوط توحيد األقطار،
وتوحيد األقطار هو من أسباب توحيد القلوب.
فالقلوب ال تتقارب بني الشعب الواحد بمجرد احتاد
اللهجات ،بل يشرتط له تقريب الديار والبيئات.
ولقد كان (كافور) مؤسس الوحدة اإليطالية يعنى
بمد السكك احلديدية يف إيطالية قبل أن متت وحدهتم
ببضع عرشة سنة ،فلام اشتبكت يف إيطالية خطوط
احلديد وقربت بني خمتلف أقطارها تقاربت بني أهلها
األفهام وتوحدت املبادئ وصار االحتاد عىل طرف
الثامم ،فام مضت بضع عرشة سنة حتى متكن (كافور)
وزير مملكة (البيا مونت) من ربط سائر املاملك
اإليطالية بعضها ببعض بأيرس جهد ،وكلكم يعلم
أن دولة نابويل التي كان أهلها عرشة ماليني فأكثر
قد انضمت إىل الوحدة اإليطالية وثارت وأعلنت
إسقاط حكومتها يف يوم واحد عىل يد (غاريبالدي)
الذي كان يقود جيش ًا ال يزيد عىل ألف مقاتل ،فكون

218
جيش ال يزيد عىل ألف مقاتل يسقط دولة سكاهنا
عرشة ماليني يدل عىل أنه كان االعتقاد برضورة
الوحدة غالب ًا عىل مجيع األفكار هناك.

وإن األمة النابولية كانت مستعدة هلذا األمر من قبل
جميء غاريبالدي .فالبالد كانت حبىل ال بد هلا بعد
متام مدة احلمل من أن تضع.

إننا يف قضية الوحدة العربية كنا آخذين بسياسة عملية
ال تعبأ بغري النتائج وال تعتمد عىل النظريات املجددة؛
ولذلك ال نفتأ نراجع ملوك العرب الثالثة عبد العزيز
بن سعود وحييى بن حممد بن محيد الدين وفيصل بن
احلسني الذين يف أيدهيم بالد العرب املستقلة حتى
يقتنعوا بوجوب التحالف فيام بينهم عىل وترية دول
االئتالف الصغري يف رشقي أوروبة ،وطاملا ملا جاء
امللك فيصل رمحه اهلل إىل أوربة وحتدثنا إليه يف موضوع
إزالة اجلفاء بينه وبني ابن سعود وقلنا أن الوحدة
العربية لن تتم ما دام هذا اجلفاء مستحك ًام بني هاتني
األرستني وإنه بمكانة من الغرية عىل العرب وغرامه
الالزم بالسعي يف هنضتهم ال يكثر عليه مد يداملصافحة
إىل من كان عدوه باألمس ،فإن هذه العادات الداخلية
واملشاحنات العائلية جيب أن تذوب بأمجعها يف بوتقة
االحتاد العريب الذي هو رضورة كلية ألجل اتقاء
العرب غارات األجانب عىل بالدهم ،وكان فيصل
قبل أن تقرر استقالل العراق بينه وبني إنكلرتة ربام أتى
إىل أوربة وتوارى من وجهنا حتى ال نحدثه بيشء مل
يكن له قبل به ،ولكنه يف سنة  1930جاء إىل إنكلرتة
ثم إىل أملانية ثم إىل سويرسة وأراد مالقايت وكنت يومئذ
سائح ًا يف إسبانية فأوعز إىل زمييل اجلابري(*) بأن يربق
إيل طالب ًا قدومي عليه رسيع ًا ،وكرر هذا الطلب بالربق
حتى أقنعت بأنه لو مل يكن ثمة أمر ذو بال ملا وقع منه
هذا اإلحلاح يف استقدامي إليه فجئت من إسبانية إىل
(أنطيب) من جنويب فرنسة واجتمعنا هناك به وكان
معه بعض بطانته وزمييل السيد اجلابري ،فبقينا ثالثة
أيام نتكلم عن القضية العربية ونتصفح وجوهها
وماذا جيب أن نتذرع به ألجل جعلها حقيقة ثابتة يف
الداخل واخلارج فأمجعنا عىل أن الرشط األول لذلك
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هو زوال املنافسة بني البيت اهلاشمي احلجازي والبيت
السعودي النجدي ،وأنه من بعد متهيد هذه العقبة ال
يمنع العرب مانع من أن يسريوا سري ًا حثيث ًا يف طريق
الوحدة ،وما تفارقنا حتى كتبت أنا إىل امللك ابن
السعود أروي له مجيع ما تقرر بيننا وبني امللك فيصل
وذكرت له أنه يكون يف مصلحة آل سعود ومصلحة
العرب أمجعني تنايس تلك الضغينة التي بني البيتني
هوى
وإحالل اإلخاء حملها ،وقد صادف كتايب هذا ً
يف نفس جاللة عبد العزيز فاقتنع بلزوم هذا التآخي
وهذه املحالفة السيام أنه مل يكن له ثأر عند امللك فيصل
وإخوته ،وإنام كان هؤالء هم املوتورين ،ولكن اجلرائد
الوطنية يف ذلك الوقت عندما رأت امللك فيصل
أرسل وزيره نوري السعيد إىل مكة لالتفاق مع ابن
السعود ترسعت يف حكمها بأن هذه احلركة إنام هي
دسيسة إنكليزية مقصود هبا القضاء عىل االستقالل
الباقي للعرب ،وهو استقالل ابن سعود وأخذت هذه
اجلرائد سواء يف مرص أو يف الشام أو يف فلسطني أو يف
بريوت أو يف العراق ،حتمل احلمالت الشداد عىل هذا
املرشوع الذي تومهت أنه مرشوع إنكليزي ال ريب فيه
وتظهر ما فيه من اخلطر عىل العرب وكل هذا بمجرد
توهم ال عربة به ،وكان قد وقر هذا الوهم يف نفوس
أصحاب تلك اجلرائد بام سبق يف بالدنا من الدسائس
األجنبية التي جعلت الكثريين منا ال ينظرون إىل عمل
من األعامل العامة إال وضعوا نصب أعينهم أنه صادر
عن دولة أجنبية وأنه مكيدة استعامرية.
ولقد بالغت هذه األمة يف محل كل حركة وطنية عىل
الدسائس األجنبية يف بالدنا حتى أرض ذلك بمصلحة
العرب احلقيقية ،وكان الواجب عىل مفكري العرب
أال يفرطوا يف سوء الظن وأن يعلموا أن األمة جيب
عليها أن متيز بني اخلري والرش وتفرق بني ما يرضها
وما ينفعها ،فإذا حتققت لدهيا فائدة أحد املرشوعات
السياسية التي تقوم بدراستها وجب عليها أن ختتاره
بدون أن تنظر هل هو مطابق ملصلحة الدولة الفالنية
أم ال؟ وسواء طابق أم مل يطابق فالذي يتحقق أنه خري
للعرب جيب أن يكون رائد العرب ،فاألمة العاقلة
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الرشيدة جديرة بأن تعرف خريها من رشها برصف
النظر عام هنالك من خمتلف األهواء .فلام قامت
تلك الضجة حول مرشوع التحالف بني ابن سعود
وفيصل ،أثار ذلك شبهة يف خاطر جاللة امللك عبد
العزيز فاقترص يف حمادثاته مع نوري باشا السعيد
عىل بعض املسائل املتعلقة بحسن اجلوار بني اململكة
السعودية واململكة العراقية ورجع نوري باشا غري
فائز بكل ما أراده امللك فيصل :فكتب املرحوم إىل
كاتب هذه األحرف يقول يل :أمل أقل لك أن مدارك
هذه األمة السياسية ال تزال غري ناضجة وأهنم قد
يتلقون مرشوعنا هذا عىل غري وجهه وتذهب فيه
الظنون كل مذهب؟ أفال ترى هذه اجللبة القائمة اآلن
من جراء دعوتنا جارنا ابن سعود إىل االحتاد معنا؟
فأجبته بربقية من لوزان أقول له فيها« :إىل األمام
وال ختف ،فإن احلق ال بد أن يتغلب عىل الباطل».
ثم أزهقت بعد ذلك قلمي فقىض يف مدة وجيزة عىل
تلك األوهام التي مل يكن الباعث عليها سوى شدة
ما كان قد كابده أبناء الوطن من املؤامرات األجنبية؛
وأوضحت أن هذا األمر الذي كنا يف صدده مل يكن
فيه يشء من دسائس إنكلرتة وال كانت إنكلرتة من
الدول الالئي ترغب فيه وإنام هو مرشوع قررناه
مع امللك فيصل يف «انطيب» وجعلناه مبدأ للوحدة
العربية مبارشين العمل فيه عىل سبيل التجربة حتى
إذا نجحت التجربة تقدمنا منه إىل غريه ،وقد رددنا
عىل أولئك الذين كانوا مثبطني للمرشوع متشائمني
به بناء عىل استنتاجات غري صحيحة ،ومتى كانت
املقدمات فاسدة فالنتائج ال بد أن تكون فاسدة،
مثلها .فالقضية كانت عندهم هي هكذا :فيصل
ال يمكن أن يأيت بعمل إال إذا أشارت عليه به دولة
إنكلرتة ،فدولة إنكلرتة ال يمكن أن تشري بعمل يكون
فيه خري للعرب ،إذن فاملرشوع الذي يقوم به اآلن
فيصل ليس فيه خري للعرب ،فاملقدمة التي معناها
أن فيصل ال يصنع شيئ ًا إال إذا وافق هوى إنكلرتة
هي منقوضة بدليل أنه لو كان ذلك كذلك ملا كان
فيصل يتقاىض إنكلرتة االعرتاف باستقالل العراق
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وهو يف الواقع ليس من مصلحة إنكلرتة التي كانت
جعلت العراق من مستعمراهتا ،فكام أن فيصل أرص
عىل هذا األمر وهو ليس من مصلحة إنكلرتة وقد
أجابته هذه إىل طلبه بعد جهاد سيايس استمر أكثر من
عرش سنوات ،كذلك فيصل كان يقدر أن يرغب إىل
خصمه القديم ابن سعود يف الصلح واحللف بدون
أن ينظر هل هذا من مصلحة إنكلرتة أم ال؟

وعىل فرض أن إنكلرتة هلا كلمة يف املوضوع فإنه
غري خاف عىل أحد أن اإلنكليز بدهائهم املعروف
ليس من عادهتم أن يصادموا التيارات القومية التي
يروهنا جارفة كل ما يعرتضها ويرون املسري معها أنفع
وأيرس عليهم من مقاومتها بالقوة ،وعىل كل حال
فذلك املرشوع العريب البحت ،وهو التحالف بني
العراق من جهة واحلجاز ونجد من أخرى كان فكرة
عربية خالصة تقرر العمل ألجلها بيننا وبني امللك
الفقيد والسعي وراءها عند ابن سعود لتكون براعة
استقالل هذه الوحدة العربية .ولقد استفرغنا جعبة
األدلة التي عندنا يف خماطبة امللك عبد العزيز ألجل
إقناعه بلزوم هذا التحالف وأرشنا يف مراجعاتنا
الكثرية له إىل ما يتهدد العرب من أخطار االستعامر
إذا لبثوا متفرقني متدابرين كام كان .ونحمد اهلل عىل
أن امللك احلازم الرشيد املتوقد الذكاء عبد العزيز بن
سعود تفطن هلذا األمر فيام بعد ورآه صواب ًا وعقد
مع العراق املحالفة التي كان قد تردد يف عقدها
قبل ذلك بثالث أو أربع سنوات ،واألمور مرهونة
بأوقاهتا .ولقد ازداد امللك عبد العزيز ثقة بحكمة
املرحوم امللك فيصل وذلك بعد وفاته رمحه اهلل وقال
يل مرة :إن فيصل هو أعقل من عرف من رجاالت
األمة العربية ،وكان فيصل يوم وفاته بعينه قد حادثني
طوي ً
ال يف موضوع القضية العربية وقال يل :لوال ابن
سعود لذهبت جزيرة العرب من أيدينا ،هكذا كان
إنصاف فيصل يف حكمه وإخالصه يف خدمة أبناء
جلدته وهو الذي كتب إيل قائ ً
ال :إنني «أشهد أمام
اهلل والناس بأنك أنت أول من تكلم معي من العرب
يف الوحدة العربية» وكتابه هذا حمفوظ عندي يف مجلة
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مكتوبات ربام تنرش بعد ذهايب من هذه الدنيا خدمة
للتاريخ وتعريف ًا بكيفية تطور هذه القضية ،كام أن
عندي إضبارة كبرية من الكتب الصادرة من ملوك
العرب اآلخرين يمكن أن يعرف منها معظم تاريخ
املسألة العربية يف النصف األول من القرن الرابع
عرش للهجرة .ولقد كنت مدة بضع عرشة سنة دائب ًا
يف التقريب بني جاللة ابن سعود وجاللة اإلمام حييى
حتى صار ابن السعود إذا رآين مقب ً
ال يقول« :جاء
اإلمام حييى» وكذلك كان اإلمام حييى يعتقد أنني
أشد الناس نضا ً
ال عن ابن سعود يف مجيع قضاياه.
وأخري ًا اقتنع االثنان بأنني مل أكن مناض ً
ال إال عن
املصلحة العربية العامة ال غري ،وبالرغم من كل ما
بذلته من املساعي ،أدى النزاع بينهام إىل احلرب سنة
 1934فانتدبت يف مجلة الوفد الذي ذهب للصلح
بينهام ،وهو مؤلف من احلاج أمني احلسيني وهاشم
بك األتايس رئيس مجهورية سورية احلايل وحممد عيل
باشا علوبه من نظار مرص السابقني وهذا الفقري إليه
تعاىل ،وقد أمكن اهلل من الصلح بواسطة حب كل من
امللكني حلقن الدماء ومجع شمل العرب.
وانعقدت بينهام معاهدة هي أشبه بمحالفة منها
بمعاهدة سالم ،ومل يمض عىل ذلك أكثر من ثالث
سنوات حتى دخل اإلمام حييى يف املحالفة العربية
التي كانت قد انعقدت بني اململكة السعودية والعراق
فصارت جامعة للملكة السعودية والعراق واليمن
أي أصبحت ثالثية بعد أن كانت ثنائية .ومما حيسن
وقعه عند كل ناطق بالضاد أن اإلمام حييى فوض
مؤخر ًا إىل امللك ابن سعود متثيله لدى الدول يف قضية
فلسطني إثبات ًا للتضامن العريب ،وتوطيد ًا للحلف
الذي تم بني املاملك الثالث ،والقارئ يرى هنا هذه
الرسعة املدهشة يف تقدم القضية العربية ،ويعلم كيف
أن هؤالء امللوك الثالثة بعد أن كانوا منذ عرش سنوات
أو نحوها كل منهم يعمل منفرد ًا حذر ًا من أخيه وال
يثق متام الثقة يف جاره صاروا ينضحون بأمجعهم عن
قوس واحدة ويتكلمون مع الدول األوربية باسم
األمة العربية أينام كانت ،ال فرق عندهم بني شامها
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ويمنها ونجدها وعراقها وأصبح الشبه عظي ًام بينهم
وبني دول االئتالف الصغري املتحالفات يف رشقي
أوربة فمن كان حيلم هبذا من قبل؟ ال جرم أن قضية
فلسطني وما جرى فيها من هتور اإلنكليز واليهود
خالف ًا لكل عقل ولكل عدل قد خدمت القضية
العربية العامة أكثر من مجيع العوامل واستفزت هذه
األمة من مرشقها إىل مغرهبا وأوجدت بينهم من
التكافل ما مل يكن حيلم أحد بمثله لو مل توجد هذه
النازلة القاسية وقب ً
ال قيل :إن األمة التي ال تتخلل
تارخيها املصائب ال يمكن أن تصري أمة.
بقي علينا أن نقول إن كثري ًا من أبناء جلدتنا ال يزال
غالب ًا عليه التشاؤم إىل يومنا هذا بالرغم من رسعة
سري قضيتنا إىل األمام ،خلق يعده بعضهم من باب
احلزم واحليطة ،واحلال أن احلزم يشء والتشاؤم يشء
آخر والتفريق بينهام سهل ،فليس من احلزم كلام رشعنا
يف مرشوع مطابق للعقل مماثل ملرشوعات كثرية
سبقته وليس فيه ما يستحيل إجراؤه أن نقوم وننعي
العمل فيه ونثبط السعي وراءه وننعته بأنه خيال أو
بأنه فوق أن ينال .فإذا كنا نحن أوالء الذين هيمنا قبل
اجلميع أمر الوحدة العربية التي هي مسألة حيوية لنا
أن نسارع إىل القول بأهنا مستحيلة ،فكيف يمكننا
إذن أن نقنع غرينا هبذه الوحدة وأن ننهض باألعامل
التي جتعل هذه األمة جديرة بتارخيها األحفل وجمدها
األقعس ولغتها الفصحى وبسائر املزايا التي متلكها.

إن العرب فيهم النجابة والصالبة وخفة احلركة
وحدة الذهن وأصالة الرأي وكرم اخللق وعلو
ّ
اهلمة ومتام القابلية لكل ما يرقي األمم؛ وفيهم مع
ذلك العدد اجلم الذي جيعلهم من أكرب األمم إذ
يبلغون يف هذا العرص نحو ًا من سبعني مليون نسمة
بني آسية وإفريقية ،وبأيدهيم أوسط البقاع وأقدمها
تارخي ًا وأذكاها تربة وأكثرها اعتدا ً
ال وأفرطها إىل
حوض املدنية ،فاملدنية البرشية إنام نبتت يف البالد
التي هي اليوم مساكن العرب ،وفن الكتابة الذي
ال تتصور احلضارة بدونه قد وضعه العرب يف
اليمن عىل أحد القولني وعىل القول اآلخر هو من
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وضع الفينيقيني الذين مل خيرجوا عن كوهنم عرب ًا يف
األصل ،وبالد العرب من اجلنوب إىل الشامل حافلة
بآثار العمران املدهشة التي تنطق بام يقدر عليه العرب
إذا سمت مهمهم إىل املجد ،وال يزال العرب يف نفس
قابليتهم التي كانوا فيها ال يعوزهم سوى االنتهاض
واالرتياض واالنضامم بعضهم إىل بعض ،فامذا الذي
يا ليت شعري حيمل هؤالء املتشائمني عىل القول بأن
الوحدة العربية إنام هي رضب من اخليال وإن حتقيقها
من دونه نقل اجلبال ،وأي سبب معقول يقدر هؤالء
أن يستظهروا به عىل تشاؤمهم هذا؟ ومن الناس من
كتب أن احتاد سورية والعراق غري ممكن من اجلهة
احلقوقية ،وهذا أغرب من األول .فمتى كانت
االنقالبات الدولية والنهضات الشعبية يتوخى هبا
املطابقة لعلم احلقوق؟ وهل هنضة بولونية الستئناف
كياهنا السيايس كانت مطابقة للحقوق؟ وهل هنضة
إيرلندة التي نالت هبا استقالهلا احلايل كان موافق ًا
لقانون إنكلرتة! إن احلقوق الدولية التي يبنى عليها
استقالل الشعوب إنام هي جمرد إرادة الشعب وهنضته
العلمية ال غري ،وما سمعنا بأمة مغلوبة عىل أمرها
حصلت عىل حريتها واستقالهلا بعلم احلقوق.

وكذلك من غرائب ما سمعناه من االعرتاض عىل
مرشوع الوحدة العربية قول بعضهم أن الدول األجنبية
ال تسمح به ،فإذا كنا ال نقدم عىل عمل من األعامل إال
إذا كانت الدول األجنبية تسمح لنا به ،فلامذا أقدمنا
إذن عىل طلب االستقالل وأرقنا يف سبيله الدماء
الزكية ومل نبال بخراب البيوت وذهاب األموال؟
وهذا االستقالل الذي نلناه هبذا الثمن الوجع مل تكن
الدول األجنبية املتغلبة علينا لتهواه وال لرتىض به،
فكيف نجعل األجانب حك ًام يف قضية الوحدة ،ونحن
مل نجعلهم حك ًام يف قضية االستقالل وما الفرق ،ليت
شعري ،بينهام؟ إن ك ً
ال من املرشوعني أمر حيوي
للعرب ،فكام بذلنا النفوس والنفائس يف سبيل األول،
جيب علينا إذا أجلأ األمر أن نبذل النفوس والنفائس يف
سبيل الثاين ،السيام أنه ال يعرتض هذا من العقبات ما
كان يعرتض األول ،فنكون مثل العبد الذي إذا أريد
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عىل عمل من األعامل أجاب :استأذنوا يل من سيدي
حتى أعمله ،كال مل نكن ولن نكون عبيد ًا حتى نستأذن
األجانب يف أمر وحدتنا.

ثم ينسى القائلون بأن هذا املرشوع هو من باب
اخليال أنه لو كان كذلك ملا حسبت الدول له هذا
احلسبان كله ،والسيام الدول الالئي تطمح إىل
بالد العرب فإن اخليال ال خييف أحد ًا ،وما خييف
رجال السياسة سوى احلقائق ،ورجال السياسة
املحنكون هم أدهى من أن يرتاعوا ألشباح باطلة
وأخيلة مضمحلة ،عىل أن هذه اهلواجس التي جتول
يف صدور بعض الدول من أجل مرشوع الوحدة
العربية ليست سوى آثار اجلشع االستعامري الذي
مل ينفع قط أهله والذي كانت احلرب الكونية العامة
أحد آثاره ،فلو تأمل أرباب األطامع من رجال
السياسة بعني الروية لوجدوا الوحدة العربية خري ًا
هلم وضامن ًا كاف ً
ال لعدم التنافس ،فاالقتتال فيام بينهم
وال يوجد يشء رضوري للسلم يف الرشق األدنى
وبالثاين يف أوربة أكثر من وحدة العرب السياسية
والعسكرية ملا فيها من إزالة التنافس الدويل .إذن
قضيتنا هذه قضية سلمية عمرانية مدنية مبنية عىل
حفظ الذمار منع ًا للقتال الذي أكثر ما يقع عىل
أسالب الضعفاء ،قضيتنا هذه قائمة بعوامل داخلية
وخارجية كل منها رضوري لنجاح املرشوع ،أما
العوامل الداخلية فهي مهتكم أهيا الشبان الذين
عليهم اعتامد الوطن يف مستقبله ،وهي أخذ البالد
العربية باألسباب املادية واملعنوية الكافلة لنهضتنا
وارتقائها ووحدة الشعوب بني أقسامها .وأما
العوامل اخلارجية فهو ما حيدث من وقت إىل آخر
من األزمات السياسية العامة واملنافسات الدولية
التي جيد من خالهلا العرب فروج ًا كثرية يتمكنون
هبا من الوصول إىل مرادهم ،وهي هذه املنافسات
الدولية التي رأينا حممود آثارها يف السنة املاضية يف
االعرتاف باستقالل أعز البالد علينا وأغالها لدينا،
فكل نوع من هذين النوعني له تأثريه يف تأمني سبيل
الوحدة كام كان له تأثريه يف تأمني سبيل االستقالل،
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وعىل العاقل أن ال يقرص يف اهتبال الغرر وانتهاز
الفرص كلام سنحت ،وأن حيذر دائ ًام من التهور يف
السيئات واالندفاع يف عداوة األعداء عىل اإلطالق،
فكثري ًا ما بلغ بنا خرق سياستنا أن مجعنا بني
األضداد ونبذنا إىل اجلميع عىل سواء ،وأن ال يكون
بالعواطف واألهواء ولكن باحلسابات الدقيقة،
وكثري ًا ما حيتاج احلازم إىل كظم غيظه يف املوقف
التي يكون مضطر ًا فيها إىل اختيار أهون الرشين،
وهبذا أختم كالمي راجي ًا أن هذا املرشوع املقدس
الذي نحن يف صدده يتم بحسب برناجمنا املرسوم
من قبل وتقر به عيوننا ونحن يف هذه احلياة ،وإذا
مل أعش حتى أراه حقيقة جمسمة فيوشك أن أبرش
به وأنا حتت الرتاب فليست العربة يف حياة األفراد
إذا كانوا ،وإنام العربة هي يف حياة األمم ،فلتكن إذ ًا
كلمتنا دائ ًام :لتحيى أمتنا العربية!

المصدر
كراس مستقل بعنوان الوحدة العربية طبعته مكتبة
عرفة – دمشق يف مطبعة االعتدال بدمشق،1937 ،
والكراس هو حمارضة من اثنتني ألقامها شكيب
رسالن يف دمشق سنة  ،1937وكانت األوىل يف
«املجمع العلمي العريب يف دمشق» (هنضة العرب
العلمية يف القرن األخري) وقد صار اسمه اليوم :
جممع اللغة العربية .والثانية يف «النادي العريب» وهو
ناد أسس يف دمشق بعد خروج األتراك وتأسيس
احلكومة العربية سنة  ،1918وضم نخب املثقفني
املنضوين حديث ًا حتت الفكرة القومية الوليدة ،وال
يزال هذا النادي قائ ًام يف مكانه عند جرس فكتوريا يف
دمشق ،لكن نشاطه حمدود منذ فرتة.

النصان كامالن ومل نفعل شيئ ًا إال تصحيح األخطاء
املطبعية وبعض اإليضاحات ،وقد حافظنا عىل طريقة
الرتقيم والتنضيد ألننا نعترب ذلك من روح الكاتب
والعرص.
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الهوامش
 1من غريب االتفاق أن يلقي األمري العالمة هذه املحارضة
اجلامعة يف املجمع العلمي يف املكان الذي اجتمع فيه ألول مرة
يف مقتبل شبابه بمفتي دمشق الشيخ حممد املنيني الذي كان
يقطن يومئذ يف املدرسة العادلية التي كان له حق التولية عليها
يومئذ.

 2ربام ينبغي هنا مالحظة االنتقال يف حديث شكيب أرسالن
من مفهوم ومصطلح «النهضة الرشقية» وهو من بقايا الفكرة
«العثامنية» املستخدمة حتى سنة  1927إىل مفهوم ومصطلح
«النهضة العربية» املستخدم سنة  1937يف هذه املحارضة ،مما
ييش بتغري يف املفهوم السيايس ومفهوم الرابطة املجتمعية لدى
“
شكيب أرسالن( .م.خ)
ديا :بمعنى احتداء والسري عىل هنج( .م.خ)
ُ 3ح َّ

 4املقصود ما أصبح يعرف منذ سنة ( )1920باجلامعة األمريكية
يف بريوت ،وكانت قد تأسست سنة ( )1863باسم «الكلية
السورية اإلنجيلية» وبدأ التدريس فيها سنة (( )1866م.خ)
 5ملكية تعني هنا حكومية( .م.خ)

 6الصحيح هو عام ( . 1858م.خ)

 7األوىل من القول والثانية من القيلولة.
 8ال حاجة بنا اآلن إىل رسد أسامء اجلرائد املرصية الكثرية،
وال إىل رسد أسامء اجلرائد السورية الصادرة يف دمشق وحلب
وبريوت وفلسطني ،وال إىل ذكر املجالت الشهرية كاملقتطف
تعرف وال
واهلالل والرسالة وأمثاهلا ،فإن األعالم الشهرية ال ّ
حتتاج إىل تعريف.
9 La Nation Arab.

10 Robert Gean Longuet.
11 L’action du Peuple.
12 L’action du populaire.

 13املقصود الدكتور عبد الرمحن الكيايل (،)1969-1887
طبيب وسيايس وكاتب سوري خريج اجلامعة األمريكية يف
بريوت ،ثم صار رئيس ًا للحزب الوطني .من أهم كتبه :كتاب
املراحل « 4أجزاء» أرخ فيه للحياة السياسية السورية أثناء فرتة
االنتداب( .م .خ)

ُ 14عنيت بنرشه مكتبة عرفة بدمشق ،مطبعة االعتدال بدمشق.

* املقصود هو إحسان اجلابري املولود يف حلب سنة 1882
سيايس وإداري سوري ،درس يف استنبول ،وكان أحد أمناء
امللك فيصل ،وغادر معه إىل أوروبا سنة  ،1920وصار
فيام بعد نائب ًا يف حلب ورئيس ًا للحزب الوطني وحمافظ ًا
لالذقية ،بعد أن كان قد عمل يف أوروبا للقضية العربية مع
شكيب أرسالن خالل عرشينيات القرن العرشين .واجلابري
من اجليل الذي حتول انتامؤه ،حتت ضغط األمر الواقع ،من
الرابطة «العثامنية  -اإلسالمية» إىل الرابطة أو اهلوية «القومية
العربية»( .م.خ)
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افظ طوقان *
قدري َح ِ

الدين األفغاني
جمال ّ
نهضة ّ
آراؤهَ ،
َ
الشرق
احه ،وأثره في
كف ُ
(** )1947
هذه املحارضة

إحياء لذكرى املصلح
القيتها يف النادي الريايض األديب بنابلس ويف القدس وغزة واللد،
ً
االجتامعي اخلطري السيد مجال الدين االفغاين بمناسبة مرور مخسني عا ًما عىل وفاته .وقد رأيت
ان اطبعها وانرشها ليكون للقراء من سرية (مجال الدين) ما يلهمهم العمل يف سبيل املجموع
وتقدمه ،ومن رسالته ما حيفزهم إىل التامس طريقه يف النضال والكفاح.

قدري حافظ طوقان
نابلس
1947/4/25

االفغاين من زعامء االصالح يف القرن
التاسع عرش للميالد ومن أركان النهضة
الذين كان هلم الفضل الكبري يف اجياد الوعي السائد
اآلن يف خمتلف ديار الرشق واالسالم .كان يف جهاده
يرمي اىل ايقاظ الرشق عن طريق العلم والثقافة
وتنقية العقائد من اخلرافات واىل مناهضة االحتالل
واالستعامر ورفع كابوسهام عن االقطار املنكوبة هبام،
كام كان هيدف من كفاحه اىل احتاد هذه االقطار يف
اتقاء االخطار املحدقة هبا لتستطيع السري مع قافلة
الشعوب الراقية واملسامهة يف خدمة االنسانية ورفع

مستوى احلضارة .وليس موضوعنا أن نتحدث عن
حياته اخلاصة ونشأته بالتفصيل فهذا ما ال نحاوله.

لكننا سنتناول بعض آرائه وأفكاره ونعرضها مع
الرشح والتعليق ،ومن خالل هذه تتجىل رسالته يف

احلياة وكفاحه يف ادائها عىل افعل وجه واكمل صورة.

وقبل التعرض آلرائه وافكاره ورسالته ال بد لنا من

رسد ترمجة حياته بإجياز متناه للوقوف عىل البيئة التي
نشأ هبا وللتعرف عىل املحيط الذي خرج منه.

نشأ يف األفغان يف بيت عظيم كان لبعض رجاله سيادة
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عىل جزء من األرايض األفغانية تستقل فيها وحتكمها.
وقد سلب احد ملوك األفغان االمارة من هذا البيت
ونقل والد السيد مجال الدين وبعض اعاممه اىل كابل.

ويف كابل درس االفغاين العلوم االولية .ويف سن
الثامنة عرشة سافر اىل اهلند فأقام سنة وبضعة أشهر
درس خالهلا الرياضيات والطبيعيات والتصوف
والفلك والفلسفة .بعد ذلك ذهب اىل احلجاز ألداء
فريضة احلج .وطالت مدة سفره إذ انتقل أثناء ذلك
اىل خمتلف البالد واالقطار.

رجع االفغاين بعد اداء الفريضة اىل االفغان ودخل
يف سلك احلكومة وانغمس يف منازعات سياسية
جانبا عىل جانب فانترص
عىل من يتوىل األمارة وآثر ً
وأخريا انترص
وهزم يف غريها.
يف بعض املنازعات ُ
ً
اجلانب املعادي جلامل الدين فخاف الغدر واالنتقام
فرحل اىل اهلند حيث مكث ثالثة أشهر بث خالهلا
الكثري من اآلراء احلرة واألفكار اجلريئة .وقد انزعج
االنكليز من هذا كله فأوعزوا اليه باالرحتال فذهب
اىل اآلستانة .ولكن إقامته فيها مل تطب للمسؤولني
فاضطروه اىل اجلالء عنها فجاء مرص وكان ذلك
عام  .1871وهنا نظر االفغاين اىل احلال الذي عليه
مرص فرأى ان املجال واسع وان األرض صاحلة
لبذر البذور.
مكث يف مرص ثامين سنوات كانت اخصب ايامه
واخريا ويف عام
غرسا.
ثمرا واصلحها
ً
ً
وانفعها ً
 1879صدر امر باخراج السيد االفغاين ففارقها
اىل اهلند وفيها كتب رسالته يف إبطال ونفي مذهب
الدهريني .وابيح له بعد ذلك أن يذهب اىل اي بلد
يشاء فاختار الذهاب اىل اوروبا فزار لندن وباريس
حيث وافاه الشيخ حممد عبده وتعاونا عىل اصدار
جريدة تدعو اىل الوحدة االسالمية حتت لواء اخلالفة
العظمى .وقد جرى له اثناء إقامته يف فرنسا مباحثات
مع الفيلسوف الفرنيس «رينان» وسيأيت احلديث عنه.

وشعر شاه ايران بحاجته إىل مجال الدين فاستقدمه
فسار اىل طهران وكان موضع احلفاوة والرعاية .لكن
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ذلك مل يطل إذ تنكر له الشاه وتغريت سريته معه
فاستأذنه يف السفر فسافر اىل روسيا وزار عواصمها.
وبقي فيها موضع االجالل واالحرتام مدة من الزمن
لكن جرأة مجال الدين ورصاحته دفعت القيرص اىل
إخراجه من روسيا ،وكان اإلخراج بلطف بالغ.

خرج من روسيا وجال يف اوروبا فاجتمع يف لندن
وباريس عىل عظامء الرجال وكبار الساسة والعلامء
والفالسفة .وصدف أن اجتمع ثانية يف فرنسا بشاه
إيران الذي اعتذر للسيد عام بدر منه يف إيران يف الزيارة
األوىل ودعاه ملرافقته فأجاب مجال الدين وذهب اىل
العجم .ويف هذه األثناء سن القانون األسايس ململكة
فارس (بناء عىل طلب الشاه) عىل اساس تشكيل
حكومة دستورية مقيدة .ومن الطبيعي ان يرفض
الشاه هذا الدستور وقد خيش عىل نفوذه من مجال
الدين فنفر منه وأمر بإخراجه من األرايض االيرانية
بالقوة فخرج منها إىل العراق فإنكلرتا.
ويف أواخر عام  1892رحل إىل اآلستانة بطلب من
السلطان عبد احلميد .وهنا طالت مدة إقامته فيها
رصفها يف الوعظ واالرشاد ونرش التعاليم احلرة
واآلراء اجلريئة .ويف عام  1897اصابه الرسطان
فقىض عليه .رمحه اهلل.

يظهـر لنا من هـذه الرتمجـة املوجـزة ان مجال الدين
نشأ يف بيئة حافلة بالقالقل واملصاعب وأنه انغمس يف
حياة مضطربة مليئة باالضطهاد واملتاعب .وقد كان
هلذا كله ولسياحاته ودراساته األوضاع واألحوال
اثر كبري عىل اجتاهاته فكسب من ذلك دراية وخربة
ومعرفة أيدها ارشاق يف قرحيته وذكاء يف مداركه وقوة
يف فطرته وشخصيته.

إخالصا للحق ان أشري اىل ناحية هامة تتعلق
وأرى
ً
بآرائه وتعاليمه .قد ال جتدون يف بعض آرائه شي ًئا
جديدً ا وقد ترون تعاليمه وافكاره عن دول الغرب
وعن االستعامر شي ًئا معرو ًفا عندكم ليس فيه ما يثري
الدهشة .ولكن إذا نظرتم اىل الظروف التي نشأ فيها
األفغاين وروح العرص الذي ظهر فيه واىل األوضاع

من المكتبة
نهضة ّ
الدين األفغاني :آراؤهَ ،
َ
الشرق
احه ،وأثره في
جمال ّ
كف ُ

الشاذة يف سائر املاملك يف الرشق من جهل يكاد
يكون شاملاً واضطهاد للحرية وخنق لألفكار ،إذا
نظرتم اىل هذا كله بعني االعتبار واستعرضتم مواقفه
اجلريئة ورصاحته املتناهية مع ذوي النفوذ ورجال
السياسة يف اوروبا واصحاب اجلربوت والطغيان يف
الرشق لوجدتم أن األفغاين شجاع ،مصلح جريء،
ذو عقلية سابقة لزمنها ،أدرك رسالته نحو الرشق
واالنسانية مجعاء فقام يعمل عىل التمهيد لتحقيقها
بمواهبه وعقله وقلبه.
األفكار عند األفغاين تتوالد وتتكاثر من كل ما يقع
حتت سمعه وبرصه «له سلطة عىل دقائق املعاين
وحتديدها وابرازها يف صورها الالئقة هبا كأن كل
معنى قد خلق له» وهو كتلة من النشاط واحليوية
وشعلة من الذكاء واحلامسة ال هيدأ وال يكل .يريد أن
يؤدي رسالة ويريد حترير شعوب الرشق واالسالم
واحتادها .وكيف الطريق ألداء الرسالة؟ اهنا التعليم
يف كل مكان ينزله .فقد كان يقول بالتعليم يف بيته ويف
بيوت أصدقائه ويف القهاوي وسائر املجتمعات عىل
أنواعها من شعبية وأرستقراطية.

جاء مرص وأقام فيها بعض السنني ولعلها من
أبرك السنني عىل مرص وعىل الرشق .فقد بدأ
نشاطه يف التعليم ،وعن هذا الطريق بذر البذور
فنمت وأثمرت ثمرات هي من عوامل يقظة
الرشق واندفاعه يف التحرر واالنطالق .كان يلقي
دروسا علمية منتظمة يف املنطق والفلسفة
يف بيته
ً
والتصوف .وكان يمتاز عىل علامء االزهر ومعلميه
يف كونه توفق يف عرض هذه املوضوعات وجعل
فصوهلا وبحوثها نقاط ارتكاز« ،يستند عليها يف
رشح أفكاره وآرائه والتبسط يف مناحي الفكر
والتطبيق عىل احلياة الواقعة» .هلذا ال عجب إذا
تأثر هبا كبار رجال االصالح ونخبة الشباب يف
ذلك الوقت أمثال (حممد عبده ،عبد الكريم سلامن،
اللقاين ،سعد زغلول ،واهللباوي وغريهم).
لقد وجد هؤالء عند مجال الدين شي ًئا جديدً ا غري
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الذي ألفوه يف األزهر .وجدوا أن مجال الدين ذو
شخصية قوية ،جتزم يف احلكم وال ترتدد ،حتكم يف
صحة ما يصح وبطالن ما يبطل« ،تربط جزئيات
احلياة العملية والعلمية كلها برباط واحد يفتح النوافذ
كلها بعضها عىل بعضها حتى تتألف منها وحدة» .ومل
يكن األفغاين يكتفي بالتعليم يف بيته بل جلأ باإلضافة
(إىل التعليم يف البيت) إىل إلقاء الدروس يف حلقات
نفعا .كان
أثرا وأكثر ً
أوسع وجمتمعات أكرب تكون أعم ً
من رواد حلقاته هذه البارودي واملويلحي وأخوه
وحممد عبده واللقاين وسعد زغلول وعيل مظهر
وأديب اسحاق وسليم نقاش وغريهم من الشباب
من خمتلف الطبقات واألعامل .يف هذه احللقات
واملجتمعات كان التوجيه قو ًيا يف حتويل جمرى األدب
ونقله من حال إىل حال حتى أصبح وسيلة للتعبري
عن إحساس اجلامهري والدفاع عن حقوقهم .يريد
يكون رأ ًيا
األفغاين من تدريسه يف هذه احللقات أن ِّ
عا ًما ذا أثر قوي عىل احلكومة واملسؤولني.
يريد األفغاين من دروسه هذه أن يقتنع الشعب بحقه
انتزاعا من احلاكمني
يف احلكم وأن ينتزع هذا احلق
ً
املغتصبني .إن هذه الطرق التي اتبعها األفغاين يف
التعليم ،يف البيت ويف احللقات واملجتمعات ،قد
ساعدت عىل توسيع العقول وإجياد آفاق جديدة
يف فهم العلم وحقيقته وتقديس احلرية يف البحث
وعىل خلق شخصيات قوية ختلص للحق وال ختاف
اجلهر ،كام كانت عاملاً يف يقظة اجلامهري وتقوية
إيامهنم بحقهم يف احلياة وتبصريها بكياهنا وحيويتها
وواجباهتا.

شجاعا إىل أبعد احلدود ،ال هياب
كان األفغاين
ً
أحدً ا ،جيهر بام يعتقد ويدعو إىل ما يرى فيه اخلري ال
ُيرهبه حاكم أو سلطان ،وكانت شجاعته هذه نقمة
عليه إذ اضطرته (كام ظهر لنا) لرتك بالده ومبارحة
اهلند واالبتعاد عن مرص وغريها من األقطار.
وليس بعجيب أن يكون هذا مصريه فهو يرى أن
السجن يف طلب احلق من الظاملني والعتاة رياضة،
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والنفي يف ذلك السبيل سياحة ،والقتل شهادة ،وهي
أسمى املراتب.

كان لالفغاين يف اول حياته آمال كبار وأهداف بعيدة
تتجه نحو خري البرشية وسالم العامل .وكان يرى أن
البالء املنصب عىل البالد والتفرقة املستحكمة يف
أثرا من آثار بعض رجال
سائر االمصار ليست إال ً
الدين ونتيجة لسوء توجيههم وترصفاهتم ونواياهم.
لقد رأى بعني البصرية النافذة أن االرض التي يعيش
عليها االنسان –وهي من أصغر االجرام وهبا َءة يف
هذا الكون الواسع العريض– ال توجب هذا التناحر
وهذا االختالف بني الناس .وان أصحاب املطامع
واالهواء وذوي النفوذ هم من عوامل االنقسام
والفوىض السائدين يف خمتلف االقطار والديار .ثم
يوضح آراءه ويسرتسل فيقول ...« :ورجعت اىل
أهل االرض وبحثت يف أهم ما فيه خيتلفون فوجدته
الدين ...فأخذت االديان الثالثة وبحثت فيها بحثًا
دقيقًا جمر ًدا عن كل تقليد منرص ًفا عن كل تقيد م ِ
طلقًا
ُ
للعقل رساحه »...وقد وجد االفغاين بعد البحث
وامعان الفكر أن االديان الثالثة عىل متام االتفاق
يف املبدأ والغاية وانه «إذا نقص يف الواحد يشء من
أوامر اخلري املطلق استكمله الثاين – وإذا تقادم العهد
عىل اخللق ومتادوا يف الطغيان وساءت ُ
الك َّهان فهم
الناموس او انقصوا من جوهره أتاهم رسول فأكمل
هلم ما أنقصوه واتم بذاته ما أمهلوه» .وهنا الح له
بارق أمل كبري وهو أن يتحد أهل االديان مثل ما
احتدت (االديان) يف جوهرها وأصلها وغايتها .وهبذا
االحتاد (عىل حد قوله) يكون البرش قد خطوا نحو
السالم خطوات كبرية يف هذه احلياة القصرية ،ويقول
ً
خططا
بعد ذلك « ...وأخذت أضع لنظريتي هذه
أسطرا وأحرب رسائل للدعوة ،كل ذلك وأنا
وأخط
ً
مل أخالط أهل االديان كلهم عن قرب وال تعمقت يف
أسباب اختالف حتى أهل الدين الواحد وتفرقهم
وشيعا وطوائف »...لكنه ملا علم أن دون احتاد
فر ًقا
ً
أهل االديان هوات عميقة وصعا ًبا ليس من السهل
التغلب عليها ...عندئذ أدرك (كام يقول) أن أي رجل
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جيرس عىل مقاومة التفرقة ونبذ االختالف وإنارة
أفكار اخللق بلزوم االئتالف والرجوع اىل أصول
الدين احلقة ،هو ذلك الرجل قاطع أرزاق املتجرين
يف الدين ،وهو الكافر اجلاحد يف عرف الضالني
واملسيطرين عىل مصائر الشعوب.
انتهى علم االفغاين اىل هذا احلد وتوصل بإدراكه
اىل هذه النهاية .وهنا يقول ...« :انقلبت أفراحي
أتراحا ورجعت عن نظريتي والفشل ملء
باخليال
ً
إهايب وجبتي »...واالفغاين ال يقف .وكيف يقف
وهو املتقد محاسة وحيوية ،فلقد مجع ما تفرق من
الفكر ونظر اىل الرشق وأهله وفكر يف تشخيص الداء
وحتري الدواء ،فوجه مهه اىل ذلك واىل االصالح عىل
قدر االمكان.
وهلذا ال عجب إذا رأيناه ينفر من االنقسام بني الشيعة
والسنية .ويف رأيه أن هذه التفرقة ال موجب هلا بل
هي من صنع أصحاب االهواء واملطامع وامللوك
واالمراء .وهو مل ينكر ً
أيضا أن هناك عامل اجلهل
الذي كان له (وال يزال) االثر الكبري يف ما نراه من
التحزب لصحايب أو ويل مما أدى إىل نزاع بليغ زاد يف
تفكيك املسلمني وانحالل الروابط بينهم.

ولسنا بحاجة اىل القول إن االفغاين –وهذه روحه
تعصبا ،وهو إن رأيناه يدعو
وآماله البعيدة– ال يعرف
ً
اىل الدين وإىل االلتجاء إىل الدين يف كثري من االحيان
فام ذلك إال ألنه يرى فيه قوة عظيمة يمكن استغالهلا
الثارة اجلامهري وإيقاد محاستهم لريفعوا عنهم ضغط
االستعامر ويتخلصوا من السيطرة الغربية.
االفغاين يؤمن باحلق وخيلص له .وقد أثر هذا عىل
سلوكه وترصفاته ،فبينا هو متواضع مع الناس لدرجة
الذل إذا هو متكرب مع امللوك واألمراء لدرجة التجرب.
كان يندفع يف احلق واجلهر به أمام من ال يالئمهم
وكثريا ما أوقعه هذا
ذلك من ذوي النفوذ والسلطان.
ً
السلوك يف مشاكل وصعاب ما كان ليعريها اهتام ًما
أو التفاتًا.

من المكتبة
نهضة ّ
الدين األفغاني :آراؤهَ ،
َ
الشرق
احه ،وأثره في
جمال ّ
كف ُ

ذهب االفغاين اىل روسيا بقصد التعرف عىل شؤون
املسلمني فيها ودراسة أحواهلم –وكان معرو ًفا
بعدائه لسياسة انكلرتا– فأواله املسؤولون يف روسيا
االجالل واستقبلوه بالرتحاب والتكريم .دعاه
القيرص وحتادث معه طويلاً  ،وقد سأله (القيرص)
عن سبب اختالفه مع شاه العجم .فذكر مجال الدين
رأيه يف احلكم الدستوري ورضورة اتباعه وأن الشاه
ينفر من ذلك .وهنا قال القيرص« :انني أرى احلق
يف جانب الشاه ،إذ كيف يرىض ملك من امللوك أن
حيكم به فالحو مملكته» فأجاب مجال الدين بجرأة
ورصاحة« :أعتقد يا جاللة القيرص أن عرش امللك
خريا من أن
إذا كانت املاليني من الرعية أصدقاء له ً
يكونوا أعداء يرتقبون الفرص ويكمنون يف الصدور
سموم احلقد ونريان الكراهيةَ »...ف َع َل ْت عند ذلك
وجه القيرص عالمة غضب فقطب حاجبيه ومل يطل
احلديث بعد ذلك مع مجال الدين بل قام من جملسه
وودع مجال الدين بغري الشكل الذي استقبله به ثم
أوعز القيرص لرجاله أن يرسعوا متلطفني بإخراجه
من روسيا.
كان االفغاين قوي احلجة نافذ البصرية جيذب خماطبه
اليه ويرضخه لربهانه ،وقد قال عنه حممد باشا
املخزومي وهو من الذين الزموه وعرفوا الكثري عن
سجاياه وصفاته« :االفغاين عظيم النفس كبري اهلمة
ري للبرش ،حيمل كل من خياطبه عىل العظائم
حمب اخل َ
ويذلل لديه املصاعب .وهو صحيح العقيدة شديد
التمسك بحكمة الدين ينفر من التقليد يف املذاهب.
وكان جمتهدً ا وله يف اجتهاده بعض الغرابة ملخالفته
املألوف من وجهة التفسري .يقدم حيث حيجم الناس
ويتكلم حيث يسكتون رغبة أو رهبة».
يقول االفغاين ان ال موجب لسد باب االجتهاد وانه
إذا كان املتقدمون قد سمحوا ألنفسهم أن خيالفوا
قول من تقدم فاستنبطوا وقالوا ما يتفق وزماهنمَ ،ف ِل َم
نقف ،ومل ال نسري عىل طريقهم نستنبط كام استنبطوا
ونقول ما يوافق زماننا .ويتابع عرض رأيه يف ذلك

227
فيقول« :ما معنى أن باب االجتهاد مسدود؟ وبأي
نص ُس َّد؟ ومن قال ال يصح ملن بعدي أن جيتهد
ليتفقه يف الدين وهيتدي هبدي القرآن وصحيح
احلديث واالستنتاج بالقياس عىل ما ينطبق عىل
العلوم العرصية وحاجات الزمن وأحكامه؟ إن
الفحول من االئمة اجتهدوا وأحسنوا .ولكن ال
يصح أن نعتقد أهنم أحاطوا بكل أرسار القرآن.
واجتهادهم فيام حواه القرآن ليس إال قطرة ،والفضل
بيد اهلل يؤتيه من يشاء من عباده»...
ويرى االفغاين أن سد باب االجتهاد من عوامل تأخر
املسلمني .وأن عىل املسلمني من أصحاب االطالع
الواسع والعقول النرية املرنة أن جيتهدوا وأن يسايروا
الزمن يف االجتهاد وأن ال يكونوا جبناء يف إذاعة ما
يعتقدونه ويرونه يف صالح اجلامعة أو يف جانب احلق
حتى ولو كان ذلك خمال ًفا للرأي العام .وقد أعجب
األفغاين بالدكتور شميل جلرأته وبث ما يعتقده حني
قال بنظرية «دار ِون» وكتب فيها وهو «يقدر فيه عدم
هتيبه من سخط املجموع ملا جيهله من حقائق العلم».
ما كان االفغاين ليحجم عن إبداء رأيه ولو كان خمال ًفا
للمألوف .وهذا ما جعل بعض معارصيه ينظرون اليه
كامرق من الدين وخارج عىل أحكامه.
سئل مرة عن رأيه يف االشرتاكية يف زمن كان البحث
وخروجا عىل التقاليد والعرف واألحكام
فيها إحلا ًدا
ً
املرعية .وكان جري ًئا يف جوابه العتقاده أنه احلق،
وأن احلكمة تقيض أن ال يمتهن الرأي أو النظام لقلة
األتباع والنرصاء ،بل أن ينظر اليه بعني البحث والنقد
الصحيحني .قال األفغاين :إن االشرتاكية –وكان
ذلك قبل سبعني عا ًما– «ال بد وأن تسود يف العامل يوم
يعم فيه العلم الصحيح ويعرف االنسان أنه وأخوه
من طني واحد أو نسمة واحدة وأن التفاضل إنام
يكون باألنفع من املسعى للمجموع وليس بتاج أو
نتاج أو مال يدخره أو كثرة خدم يستعبدها أو جيوش
حيشدها وغري ذلك من عمل باطل وجمد زائل».
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والسيد األفغاين مل يرتك عملاً
خطريا خلري النوع
ً
وخاصة خلري الرشق إال واقتحمه بجرأة بلغت الغاية
بل وتعدهتا اىل التهور يف كثري من األحايني.

عمل بلسانه وقلمه عىل ايقاظ الرشق وال سيام
املسلمون ألهنم كام كان يقول هو العنرص الغالب
بأكثريته يف الرشق ،وهلذا فيقظتهم يقظة الرشق
وهنوضهم هنوضه .وال يقوم للرشق كيان إال إذا
انتبهت االكثرية وفاقت من سباهتا وهنضت من
كبوهتا .وهو يرى أن ال مفر لنهوض الرشق وتقدمه
من القيام بحركة ثورية عامة تزيل طغيان الغرب عىل
الرشق وتقيض عىل هيبته وسطوته.

كان لالفغاين رسالة يرى يف ادائها عبادة هي أسمى
العبادات فقام يعمل عىل حتقيقها بتوجيه جهوده
اليها وحشْ د مواهبه يف سبيلها .لقد جعل مهة إهناض
الرشق ليستعيد مكانته ويلحق باألمم الراقية فيساهم
يف خدمة املدنية ورفع مستواها .لقد دعا الرشقيني
واملسلمني اىل حل عقوهلم من قيود األوهام واىل
االصالح الديني والعلمي واىل توحيد املساعي
واجلهود ليتمكنوا السري بخطى واسعات نحو احلرية
واحراز احلق يف احلياة الكريمة .ويف سبيل حتقيق هذه
الغايات واألهداف نراه قد انقطع بكليته اىل اجلهاد
كسبا،
والنضال والكفاح فلم يتخذ زوجة ومل يلتمس ً
بذورا
فبث يف نفوس الذين اتصلوا به ً
روحا حية وبذر ً
يف خمتلف األقطار انتفع من إزهارها الرشق وال يزال
ينتفع منها ومن نموها يف جهاده وكفاحه .والواقع
أن ما نراه اآلن من يقظة عند العرب إنام ترجع إىل
األفغاين وتالمذته من أصحاب املواهب والرساالت
الذين عملوا عىل ايقاظ شعوهبم وإهناضها .والسيد
األفغاين (كام يرى السيد رشيد رضا) هو موجد
النهضة االجتامعية يف مرص من اجلهتني العلمية
روحا من روحه «ونقلها
والسياسية .وقد نفخ فيها ً
من طور اىل طور ،ولكنه تركها يف سن الطفولية وقد
خلف عليها وصيه ووارث علمه وحكمته األستاذ
االمام الشيخ حممد عبده».
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وافيا وبحث يف علله
لقد درس األفغاين الرشق ً
درسا ً
وأمراضه فوجد «أن أقتل أ ْدوائه وما يعرتض يف سبيل
توحيد الكلمة فيه داء انقسام أهله وتشتت آرائهم
واختالفهم عىل االحتاد ،واحتادهم عىل االختالف،
فقد اتفقوا عىل أن ال يتفقوا .وال تقوم عىل هذا لقوم
قائمة» .وقد عمل مجال الدين عىل ايقاظ اهلمم وبعث
العزائم وإلفات النظر إىل اخلطر الغريب املحدق
بالرشقيني واآلخذ بخناقهم فدعاهم اىل مجع شتاهتم
واالحتاد وتوحيد اجلهود واجلهاد .وعىل الرغم من
العقبات التي كانت يف طريقه واملصائب التي انتابته
واملكاره التي أصابته ،عىل الرغم من كل ذلك مل يقنط
ومل يصل اليأس اىل نفسه ،بل كان يواصل السعي
للوصول اىل ما يصبو اليه ويرى يف مواصلة السعي
لذلك لذة وراحة وطمأنينة.

مل يكن مجال الدين جيزع من العسف املحيط بالرشق
وال من الضغط النازل به وال من املظامل املنصبة
عليه ،بل كان يرى يف هذا كله بوارق خري يرجو منها
االلتحام واالحتاد .فكان يقول «بالضغط والتضييق
تلتحم األجزاء املبعثرة» .ومجال الدين فهم الرشق
وخربه وأدرك أسباب تأخره وانحطاطه .وقد عرف
الداء فوصف الدواء فكان أول من قال به وأشار اليه.
قال األفغاين ان أمراض الرشق قد أتت من مطامع
الغرب واهنا قد دخلت اليه من باب مخول الرشقيني.
وقد أوضح طرق الغرب يف إضعاف الروح وقتل
َ
وأبان أسلوبه العجيب «الضعاف لغة القوم
املواهب
والتدرج بقتل التعليم القومي وتنشيط القائلني من
الرشقيني بأن ليس يف لساهنم العريب أو الفاريس
أو األوردو اهلندي آداب تؤثر وال يف تارخيهم جمد
يذكر »...وقد وصل االتقان يف أساليب الغرب حدً ا
جعل بعض الرشقيني يرون أن املجد كل املجد هلم «أن
ينفروا من سامع لغتهم وأن يتباهوا بأهنم ال حيسنون
ري هبا وأن ما تعلموه من الرطانة األعجمية هي
التعب َ
منتهى ما يمكن الوصول اليه من املدركات البرشية».
وهو يرى أن ال جامعة لقوم ال لسان هلم .وال لسان
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لقوم ال آداب هلم وال عزة لقوم ال تاريخ هلم ،وال
تاريخ لقوم إذا مل يقم منهم أساطني حتمي وحتيي آثار
رجال تارخيها فتعمل عملهم وتنسج عىل منواهلم.
وهذا كله يتوقف عىل تعليم وطني يكون بدايته
الوطن ووسطه الوطن وغايته الوطن .وجيب أن
يكون الوطن يف مفهوم الرشقيني كقاعدة حسابية،
اثنان فاثنان تعمالن أربعة ،فال تستطيع املذاهب أو
الطوائف أن تدعيها خاصة وال أن حتاول نقضها.
واألفغاين يرى أن الوهم من اكرب العوامل يف تقهقر
الرشقيني وركوهنم لسيطرة الغرب فلوال الوهم ملا
كان للغرب سلطان عىل الرشق وملا استكان الرشق
حلكم الغرب .والوهم يثبط االرادة ويميت العزائم
كام جيلب الرش بأنواعه .ويف اللحظة التي يرتفع هبا
الوهم عن أعني الرشقيني يزول الطغيان الغريب
وتتكشف احلقائق فال يعود هنالك غرب حاكم
ورشق حمكوم .ويعرض بعد ذلك آراءه يف اجلبن
فريى أنه أساس الوهم وهو موجد ُه بل هو علة العلل
والداء املنترش يف الرشق .واجلبن (كام يقول األفغاين)
يتناىف مع االيامن فال يمكن ألحد أن جيمع بني الدين
االسالمي وبني اجلبن يف قلب واحد .واجلبن من
أسباب نجاح الغرب يف سيطرته واستغالله ،وفشل
الرشق يف نيل أمانيه واستقالله .وعىل هذا نراه
يدعو الرشقيني اىل الثورة وأن يؤمنوا بحقهم وأن
ال يتوانوا عن بذل األرواح واألموال يف سبيل إعالء
كلمة احلق.
واالفغاين يرى أن نجاح حممد عيل باشا الكبري يف
حكم مرص قام عىل الشجاعة وااليامن فقد سار
بمرص يف مضامر التمدن واحلضارة وأدخلها يف
(طور من أطوار املدنية) وتقدم بالبالد تقد ًما مل تصل
اليه األقطار الرشقية يف ميادين الزراعة والصناعة
والتجارة والتعليم.
عجيبا أن يعجب األفغاين بمحمد عيل باشا
وليس
ً
وأن يعتربه من نوابغ الدهر ومن عظامء التاريخ،
فالعظيم يقدر العظيم ،والفضل يعرفه ذوو الفضل.
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لقد آمن حممد عيل باشا بحق مرص يف احلياة الكريمة
وآمن برسالتها نحو الرشق واالنسانية فسار هبا –بعد
أن نزع اجلبن واستأصل الوهم من نفسه– يف معارج
التقدم واخللود.
واالفغاين يؤمن بالشعب وبحق الشعب يف حكم نفسه
يؤيد ذلك رفضه عرش السودان حني عرضه عليه
اللورد ساليسبوري إبان ثورة املهدي .فقد استدعت
احلكومة الربيطانية مجال الدين لتسأله رأيه يف املهدي
وظهوره ،فشخص إىل لندن واجتمع باملسؤولني
من رجال احلكم وبعد جمادالت ومناقشات قال
اللورد ساليسبوري لألفغاين« :إن بريطانيا تعلم
مقدرتك ونحن نقدر رأيك قدره ونحب أن نسري مع
حكومات االسالم بمودة ووالء عىل قدر ما تسمح
لنا به الظروف واألحوال .لذلك تصورنا أن نرسلك
اىل السودان بصفة سلطان عليه فتستأصل جذور
فتنة املهدي ومتهد السبيل الصالحات بريطانيا
فيه» .فقال مجال الدين ...« :تكليف غريب .وسفه
يف السياسة ما بعده سفه ،اسمح يل يا حرضة اللورد
أن أسألك :هل متلكون السودان حتى تريدون أن
تبعثوا اليه بسلطان؟ مرص للمرصيني والسودان جزء
متمم له »...وليس إلنكلرتا احلق يف تعيني أمري أو
سلطان وإنام يعود هذا احلق اىل صاحبه ،إىل الشعب
يف مرص والسودان.
وقد جتىل إيامنه بحق الشعب يف احلكم حني كلفه الشاه
يف ايران أن يسن القانون االسايس ململكة فارس فسن
القانون عىل أساس مملكة دستورية واعطى احلق يف
انتخاب احلكومة اىل الشعب.
وهنا قال الشاه جلامل الدين« :أيصح أن اكون كأحد
أفراد الفالحني وأنا ملك امللوك شاهنشاه »...فقال
مجال الدين« :اعلم يا حرضة الشاه أن تاجك وعظمة
سلطانك وقوائم عرشك ستكون باحلكم الدستوري
أعظم وأنفذ وأثبت مما هي اآلن .وأن الفالح والعامل
يف اململكة أنفع من عظمتك ومن أمرائك وأن امللك
يقوم عىل هؤالء وهم أصحاب البالد واسمح
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الخاليص أن أؤديه رصحيًا قبل فوات الوقت»...

يرى االفغاين أن صالح احلكومة يقوم عىل صالح
الشعب فلن تستقيم حكومة ولن تسري يف اجتاه سليم
اذا مل يكن هناك رأي عام يراقبها ويرهبها .ويف رأيه أن
صالح النفوس والعقول أسايس وجوهري ال تستقيم
االمور إال عليه .وعندئذ تصلح احلكومة وتصبح أداة
حية مثمرة منتجة فيها مزايا العمران والتقدم.
لقد نظر اىل احوال احلكومات بعني البصرية التي
تكشف احلجب فتبني له قبل ان يتبني لغريه ان
سنن التدريج ومقتضيات الفطرة ستعمل عىل زوال
احلكم املطلق والتفرد بالسلطة ،وان عوامل الزوال
تكون بالقضاء عىل اجلهل وافشاء العلم بني سائر
طبقات االمة.
والقوة املطلقة عند االفغاين تتناىف مع العدل .فالعدل
ال يكون اال مع القوة املقيدة املستمدة من احلكم
الديمقراطي الصحيح .والقانون جيب ان يستند عىل
ارادة الشعب الذي يملك حريته قولاً وعملاً .

نستعرض اآلن رأيه يف العلم الصحيح والتمدن وما
جيب ان يؤديا اليه .يرى االفغاين ان العلم الصحيح
هو العلم الذي يثمر ويأيت بنتائج يف صالح اجلامعة.
وان االفراد او االمة او االشياء او املكتسبات العلمية
ال تقدر اال بنسبة ما يرتتب عىل ذلك من فوائد ومنافع.
واملدنية او العلم ليس يف املدن الكبرية او االبنية
الشاخمة او املصانع بل (عىل رأيه) ان التمدن او العلم
الصحيح هو الذي يمكن االنسان ان ينتهي به عن
الفساد يف األرض وسفك الدماء ويصل عن طريقه
اىل سالم ورخاء .وعىل هذا ال يقال ألمم الغرب اهنا
متمدنة وذات علم صحيح ما دامت غارقة يف الدماء
وساعية اىل الفساد باالستعامر واالستغالل فهي تسري
بالعلم واحلضارة اىل التدهور واالفالس.

واصطالحا،
كان األفغاين ال يرى االستعامر لغة
ً
مصدرا واشتقا ًقا إال من قبيل أسامء األضداد،
ً
وهو أقرب اىل اخلراب والتخريب واىل االسرتقاق
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واالستعباد منه اىل العامر والعمران واالستعامر.
واالستعامر بمعناه ومبناه (كام يقول) هو تسلط دول
أقوياء علامء عىل شعوب ضعيفة جاهلة فاذا زال
الضعف وزال اجلهل من أمة ارتفع عنها االستعامر
وانزاح كابوسه .وزوال الضعف تعقبه القوة .وهذه
القوة كامنة يف األفراد ال يظهرها إال االحتاد وال
خيفيها إال التفرق .فمن رام من األمم اخلالص ممن
أذهلا واستعمرها فليس هناك غري طريقني :طريق
االحتاد وهو ما يوصل اىل الغاية وينقذ من البالء،
وطريق العلم الصحيح الذي ينري السبل ويزيد يف
بأس األمة ويعيل من شأهنا.

نأيت اآلن اىل مقام األفغاين عند رجال التاريخ
واالجتامع يف أوروبا وأمريكا فنجد أنه كان حمل
التقدير واالحرتام واالعجاب .اجتمع السيد األفغاين
«برينان» الفيلسوف االفرنيس الشهري وحصل بينهام
جدال حول العرب واالسالم .ولسنا اآلن يف جمال
عرض هذا اجلدال وتفصيالته ،ولكن يؤخذ من
أقوال رينان يف رده عىل رد األفغاين ،أنه (أي رينان)
وقعا عظيماً
معجب بجامل الدين ،وقد وقع يف نفسه ً
تأثريا قو ًيا حتى قال ...« :وقد خييل إيل من
وأثر فيه ً
حرية فكر األفغاين ونبالة شيمه ورصاحته –وانا
وجها
أحتدث اليه– أين أرى أحد معاريف من القدماء ً
لوجه .واين أشهد ابن سينا أو ابن رشد أو واحدً ا من
العظام الذين ظلوا قرونًا عدة يعملون عىل حترير
االنسانية من االسار.»...

وقد درس الكاتب األمريكي الشهري «لوثروب
ستودارت» تعاليم األفغاين واطلع عىل آرائه فخرج
بالقول «إن خالصة تعاليم األفغاين تنحرص يف أن
الغرب مناهض للرشق» وأن عىل الرشق أن يتحد
لدفع عدوان الغرب ...وأنه ال سبيل إىل ذلك إال
باكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف عىل تفوقه
ومقدرته ...أما جولدزهير وبراون وغريمها فريون أن
وسياسيا
صحفيا
وكاتبا
خطيبا فيلسو ًفا
األفغاين كان
ً
ً
ً
ً
قديرا وأن أثره بالغ يف احلكومات االسالمية «وأنه
ً
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كان يرمي اىل حترير املاملك االسالمية من السيطرة
األوروبية وانقاذها من االستغالل األجنبي كام
يرمي اىل ترقية شؤوهنا الداخلية باإلدارات احلرة
املنظمة»...
ومجاع القول :كان األفغاين باعث النهضة الرشقية
وعنواهنا ،ومنشئ فكرة املقاومة وصاحبها .جتسمت
فيه اليقظة حياة وحركة ،وآمن برسالته اخلالدة نحو
الرشق واالنسانية فسعى اليها قولاً وعملاً  .وضع
أساس احلركة التحريرية يف الرشق ورسم منهاجها
وعليها سار العرب والرشق يستمدون منه القوة
واالقدام ويستلهمون العزيمة واالهلام.

لقد أنفق األفغاين يف سبيل الرشق حياة ما أعنفها
وأقساها!!
وقواها؛
ونفخ يف ديار الرشق من روحه ما أيقظها َّ

وصب عليها من فيض حيويته ونضاله ما أهلمها
َّ
ومساها.
طريقها رْ
أحيى النفوس بعد أن كانت نائمة؛

وحرر العقول بعد أن كانت خاملة؛

وحرك القلوب بعد أن كانت جامدة.

فهو اآلن فكرة باقية ،وهو اآلن معنى خالد .فكرة
الثورة والنضال ،ومعنى التضحية والكفاح ،يف سبيل
ِ
وخالصه ،وكرامة الرشق واعالء كلمته.
الرشق

الهوامش
* ولد قدري حافظ طوقان ( )١٩٧١-١٩١٠يف مدينة نابلس
سنة  ،1910ألرسة ثرية عريقة ،ذات اهتامم بالقضايا الوطنية
والسياسة ،وبشؤون الفكر والعلم .تلقى علومه االبتدائية
والثانوية يف كلية النجاح الوطنية ،وخترج فيها سنة .1924
وبعدها ،يف سنة  ،1929حصل عىل درجة البكالوريوس يف
الرياضيات من اجلامعة األمريكية يف بريوت .عاد بعد ذلك إىل
مدينته نابلس ،وعينّ أستاذا للرياضيات يف كلية النجاح .وهناك
تفرغ للدراسة والبحث يف الفلك والذرة والعقل والعلوم عند
العرب .ويف سنة  ،1950تس ّلم إدارة هذا املعهد الوطني وعمل
فوسع إطار التعليم فيها لتصبح
عىل تطوير الكلية إداري ًا ،وعلمي ًاّ ،
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مشتملة عىل معهد إلعداد املعلمني واملعلامت سنة  .1965أسهم
يف ميدان الفكر العلمي بعدد كبري من الكتب وبعدد أكرب من
املحارضات التي ألقاها يف األندية الثقافية واملجامع العلمية ،يف
العواصم العربية ،القاهرة ،ودمشق ،وبريوت ،وعامن ،وبغداد،
علميا عقدت
مؤمترا
وغريها ،كام اشرتك فيام يقرب من عرشين
ً
ً
يف بعض دول أوروبا وآسيا وأفريقيا ،فض ً
ال عن املؤمترات العلمية
العربية .وكان موضع تقدير املؤسسات الثقافية واملجامع العلمية
يف فلسطني وغريها ،فشارك بعضوية عديد من هذه املجامع
واملؤسسات ،ومنها :عضوية اهليئة اإلدارية للجنة الثقافية العربية
يف فلسطني منذ سنة ( 1945دعت هذه اللجنة عام 1946
إىل إقامة «معرض الكتاب العريب الفلسطيني األول» يف بيت
املقدس)؛ وعضوية املجمع العلمي العريب يف دمشق؛ ويف القاهرة
نائب رئيس االحتاد العلمي العريب ،وعضو جممع اللغة العربية،
ورئيس جلنة املصطلحات العلمية يف املؤمتر العريب الرابع ،وعضو
املجلس العلمي العريب للذرة؛ أما يف االردن ،فكان عضو املجلس
األعىل للتعليم ،ورئيس اجلمعية األردنية للعلوم ،من سنة 1955
حتى تاريخ وفاته ،ورئيس اللجنة األردنية للتعريب والرتمجة
والنرش من سنة  1961حتى ( 1967بعد نكسة حزيران /يونيو
عضوا
 1967حيل بينه وبني حضور جلسات هذه اللجنة وظل
ً
فيها حتى تاريخ وفاته) ،عضو جملس البحث العلمي األردين،
عضو جملس أمناء اجلامعة األردنية منذ أن تأسست يف عامن سنة
 ،1962عضو الربملان األردين مرتني من  1950إىل  1954عن
حمافظة نابلس ،وزير اخلارجية األردنية من  1964/7/6حتى
وزيرا للخارجية اشرتك يف
 ،1965/2/12وخالل وجوده
ً
مؤمترين من أهم املؤمترات التي انشغلت بالقضية الفلسطينية
والرصاع العريب-االرسائييل ،مها – 1:مؤمتر القمة العريب
الثاين – 2 ،مؤمتر دول عدم االنحياز .حتقق عىل يده اعرتاف
األردن باجلمهورية اليمنية والتقارب بني األردن واجلمهورية
العربية املتحدة .كام مثل األردن سنة  1965يف املؤمتر اآلسيوي
األفريقي للفكر العريب الذي انعقد يف الهور .عىل املستوى الدويل
عضوا يف مجعيات العلوم الرياضية
كان الدكتور قدري طوقان
ً
واملستشار للدراسات العربية يف معهد آسيا بالواليات املتحدة.
وعضو املجمع العلمي لدول البحر األبيض املتوسط يف إيطاليا.
ويف سنة  1964أقيم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت «مؤمتر
موضوعا حياول أن
الدراسات العربية” الذي يتناول يف كل سنة
ً
يوضح دور العرب فيه خالل املئة سنة األخرية .ويف ذلك املؤمتر
ألقيت ست حمارضات تناول فيها املحارضون العرب املوضوع
من خمتلف جوانبه وجرت حوهلا اثنتا عرشة ساعة من النقاش،
وقد كان موضوع املحارضة التي ألقاها قدري طوقان يف املؤمتر
“تاريخ العلم وما أسهم به العرب خالل املئة سنة األخرية».
وتتوجيًا لعطاءاته العلمية استحق قدري حافظ طوقان عن جدارة
التكريم يف حياته وبعد مماته فنال عديدً ا من األوسمة واجلوائز
التشجيعية والتقديرية .ويف يوم اجلمعة السادس والعرشين من
شهر شباط /فرباير سنة  1971تويف يف إحدى رحالته خارج
الوطن ،يف مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت إثر نوبة قلبية
حادة ،ومساء السبت الواقع يف  27شباط /فرباير نقل جثامنه إىل
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جوا ،وصباح األحد املصادف  28شباط /فرباير 1971
عامن ً
نقل جثامنه إىل نابلس عن طريق جرس دامية ،ودفن يف املقربة
الرشقية إىل جوار ابن عمه املرحوم الشاعر إبراهيم طوقان.
كتب يف كثري من الصحف واملجالت الفلسطينية والعربية ،مثل
املقتطف والرسالة والثقافة واألديب والعرفان واألمايل وغريها،
وكذلك يف جريدة فلسطني يف يافا .اجته اجلانب األكرب من جهوده
إىل إبراز القيم العلمية الباقية يف تراثنا العريب اإلسالمي .ويف سبيل
نرش روائع السلف الصالح ،أصدر حتى آخر حياته ما يقرب من
مخسة وعرشين كتا ًبا كلها يف الرتاث العلمي العريب ،وقد بدأ هذا
اجلهد الكبري ببحث صغري عن أثر العرب يف الرياضيات حصل
به العام  1929عىل بكالوريوس يف العلوم من اجلامعة األمريكية
وتطويرا هلذا البحث يف
يف بريوت ،ثم أصبحت حياته تعميقًا
ً
بقية كتبه التي نذكر منها :تراث العرب العلمي يف الرياضيات
والفلك ()1941؛ نواح جميدة من الثقافة اإلسالمية (،1936
باالشرتاك مع مجاعة من املؤلفني املرصيني)؛ الكون العجيب
()1943؛ األسلوب العلمي عند العرب ()1946؛ بني العلم
واألدب ()1946؛ مجال الدين األفغاين ()1947؛ العيون يف
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العلم ()1948؛ بعد النكبة ()1950؛ وعي املستقبل ()1953؛
اخلالدون العرب ()1954؛ تراث العرب العلمي ()1954؛
بني البقاء والفناء :يف الطاقة الذرية ()1955؛ النزعة العلمية
يف الرتاث العريب ()1956؛ ابن محزة والتمهيد إىل اللوغارمتات
()1958؛ مقام العقل عند العرب ()1960؛ أثر العرب يف تقدم
علم الفلك ()1961؛ العلوم عند العرب واملسلمني ()1961؛
الروح العلمية عند العرب واملسلمني ()1962؛ نشاط العرب
العلمي يف مائة عام ()1964؛ حيوية العقل العريب يف نقد الفكر
اليوناين ()1965؛ أبو حيان البريوين ()1966؛ وغريها .كام أن له
مشاركات علمية هامة يف حترير الدليل الببليوغرايف للقيم الثقافية
العربية ،القاهرة  ،1965واملوسوعة العربية امليرسة ،القاهرة
 ،1965ودائرة معارف فؤاد البستاين ،بريوت.
** مطبعة بيت املقدس ،القدس  .1947وإضاف ًة إىل كون هذا
النص من أمجل النصوص السهلة املركّ زة املخترصة ألفكار أحد
ّ
رواد النهضة العربية ،فإنه يكتسب أمهيته ً
أيضا من إشارته
أهم ّ
الواضحة إىل انتعاش احلركة الثقافية العربية يف فلسطني قبل قيام
دولة إرسائيل( .التحرير)
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يا مختبئ ،احفر وعَ ِّمق
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نادر كاظم *

والتحول الديمقراطي
المجتمع المدني
ّ
قراءة نقدية

-1جرت العادة ،عند احلديث عن املجتمع املدين
والتحول الديمقراطي ،أن يشار إىل تأثري
ّ
النجاحات التي حققها املجتمع املدين يف أوروبا الرشقية
يف إعادة االعتبار واحليوية إىل املجتمع املدين يف احلياة
السياسية املعارصة .وقد كان مفهوم املجتمع املدين يبدو
وكأنه يرتاجع «حتى أعيد تقديمه إىل الساحة السياسية
بفضل حركة التضامن [البولندية] ونضاهلا ضد النظام
البولندي الشمويل .ومع اهنيار االحتاد السوفيايت ،وما
تبعه من إخفاق الشيوعية ،أصبح املجتمع املدين النداء
الذي اجتمع حوله الكثري من الناشطني املعارضني
للدكتاتوريات العسكرية أو لألشكال األخرى من
احلكومات التسلطية .ولقد نجح هذا املفهوم يف
إهلام ،إضافة إىل الناشطني ،عد ًدا من العلامء واملراقبني
البارزين .وعالوة عىل هذا ،أخذ املفهوم يسافر ،برسعة
وسهولة ،إىل آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا والرشق
ٍ
عندئذ ،بمنزلة
األوسط»( .)1وأصبح املجتمع املدين،
()2
حتول إىل واحدة من
تقليعة أو «موضة سائدة»  ،بل ّ
«األرثوذكسيات العظيمة»( )3داخل مراكز دراسات
* كاتب وأكاديمي بحريني.

الرشق األوسط يف الواليات املتحدة األمريكية ،وصار
وتصدر جدول أعامل مجع ضخم
ذكره عىل كل لسان،
ّ
من املفكرين األكاديميني ،والناشطني يف جمال حقوق
اإلنسان والتنمية ،والفنانني واملثقفني ،واملسؤولني
احلكوميني التقدميني ،واملقرضني واملخططني يف
الوكاالت السياسية واملالية الدولية( .)4وتصادف أن
يمر ،يف مطلع التسعينيات ،بكارثة
الرشق األوسط كان ّ
برمتها ،وهي
تط ّلبت إعادة ترتيب األوضاع يف املنطقة ّ
كارثة الغزو العراقي للكويت .كام كانت الفرصة مواتية
لكل هذا العدد الضخم من املهتمني باملجتمع املدين
املوسع من داخل املجتمع
لينخرطوا يف هذا اجلدل
ّ
املدين ومن أجل املجتمع املدين ،ويف سبيل تأكيد دوره
التحول الديمقراطي املطلوب يف هذه املنطقة من
يف
ّ
العامل التي بدت لكثريين ،آنذاك ،أهنا صارت عىل أهبة
التحول من الدكتاتورية إىل الديمقراطية.
مرت من دون أن خت ّلف
إلاّ أن أزمة اخلليج الكربى ّ
وراءها أي تغيري حقيقي يف بنية الدولة العربية
التحول
مرت «املوجة الثالثة» من
ّ
التسلطية .كام ّ
الديمقراطي يف أواخر القرن العرشين من دون أن
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أثرا بالغً ا يذكر يف أي دولة عربية .كام
ترتك وراءها ً
مر وقت قبل أن تظهر قراءات نقدية ملفهوم املجتمع
ّ
املترسعة واملتفائلة به ،كام لو كان
املدين والستعامالته
ّ
التحول الديمقراطي يف
«سفينة النجاة» وقاطرة
ّ
العامل العريب .ومن هذه القراءات التي راحت تنتقد
استعامالت املجتمع املدين يف العامل العريب قراءة كل
من دالل البزري ووحيد عبد املجيد والطاهر لبيب
وآخرين ،غري أن القراءة النقدية األهم ،يف هذا
السياق ،هي قراءة عزمي بشارة.

-2موضوعا لرهان النخبة
لقد كان املجتمع املدين
ً
العربية يف الثامنينيات ،واستفاض احلديث عن دوره
يف التحول الديمقراطي طوال التسعينيات .وهبذا،
استغرق الرهان عىل املجتمع املدين كامل العقدين
األخريين من القرن العرشين ،وذلك قبل (بالتأكيد
هنائيا بعد
من غري أن يعني هذا أن الرهان توقّف ً
يقدم عزمي بشارة قراءته النقدية ال لفكرة
ذلك!) أن ّ
املجتمع املدين التي قد تكون «مفيدة يف املعركة العربية
من أجل الديمقراطية»( )5كام يقول ،بل هي نقدية،
عربيا،
وهذا هو األهم ،الستعامالت املجتمع املدين ً
تارخييا
وهي االستعامالت التي جت ّنبت تناول املفهوم
ً
ينبه
ونقد ًيا ،فام كان منها إلاّ أن انزلقت إىل حتويله ،كام ّ
ضارة بقضية الديمقراطية
عزمي بشارة ،إىل «مقولة ّ
وحترر اإلنسان العريب»( ،)6وذلك من خالل اإلرصار
ّ
سياسيا ،والتعامل معه كام لو
عىل حتييد املجتمع املدين
ً
أنه أداة تُعفي صاحبها من املغامرة بطرح مسألة نظام
احلكم والتداول عىل السلطة ،األمر الذي دفع عزمي
بشارة إىل توجيه االهتام إىل الدور «املشبوه» الذي قام
به املجتمع املدين خارج أوروبا ،وهو دور «شاهد
يربر الغياب عن ساحة املجتمع السيايس»(،)7
زور ّ
أو «دور القابلة املتسرتة عىل عملية إجهاض سياسية،
عملية التسييس ،أو دور العميل املزدوج الذي
يعادي السياسة باسم الديمقراطية ،ثم يدير ظهره
للديمقراطية باسم كوهنا معركة سياسية ،والواجب

هو ليس خوضها وإنام بناء املجتمع املدين»( ،)8يف حني
عربيا
أن الوعي بحقيقة تعثّر التحول الديمقراطي
ً
ماسة «إىل مفهوم املجتمع السيايس
جيعل احلاجة ّ
الديمقراطي ،وليس إىل االنتقال إىل مفهوم غامض
يسرتخي خارج السياسة يف أسوأ احلاالت ،وتتيح
يتم تطويعه يف خدمة عدة
كثرة معانيه وغموضه أن ّ
أنواع من السياسات يف أفضلها»( ،)9كام هي احلال مع
مفهوم املجتمع املدين.

اكتسب املجتمع املدين الكثري من حيويته اجلديدة،
كام يالحظ عزمي بشارة ،يف «سياق مناقشة اخليارات
الديمقراطية التي تطرحها أزمة األنظمة السلطوية
العربية االقتصادية والسياسية واأليديولوجية»(.)10
وجرى ،يف سياق هذه املناقشة ،استحضار النموذج
البولندي لتأكيد دور املجتمع املدين يف مواجهة الدولة
الشمولية وقدرته عىل قيادة عملية التحول الديمقراطي
حتمس هلذه املناقشات
يف هذا النوع من الدول .وقد ّ
تياران سياسيان وأيديولوجيان عربيان كانا قد
انسحبا من ساحة العمل السيايس بعد هزيمة 1967
وتداعياهتا ،وراحا ينتظران حسم املعركة يف ساحة
أخرى غري ساحة املجتمع السيايس .وهذان التياران
مها التيار القومي والتيار اليساري ،اللذان استفاقا بعد
انحسار الزخم الثوري منذ منتصف القرن العرشين
ليجدا أن ساحة املجتمع السيايس قد «احتلها» فاعلون
آخرون ،وحتديدً ا «أنظمة م َلكية حمافظة وديكتاتوريات
حديثة من خمتلف األنامط من ناحية ،ومن ناحية أخرى
تيارات العمل اإلسالمي املختلفة .يف هذه الظروف
أدار مثقفو اليسار واحلركات القومية ظهورهم للعمل
السيايس أو للمجتمع السيايس ،وبدل االعرتاف
باإلخفاق راح بعضهم ينظر إىل حسم املعركة يف مكان
آخر غري املجتمع السيايس ،وهذا املكان هو املجتمع
املدين»( ،)11األمر الذي كان يعني أن معرتك العمل
السيايس الفعيل املتصل بشؤون الدولة والتنافس عىل
التداول عىل السلطة ،كان يف ٍ
واد ،وكانت تنظريات دعاة
املجتمع املدين واحتفاالهتم وسعادهتم بـ«تقليعتهم
اجلديدة» يف ٍ
واد آخر .ليس معنى هذا أن هؤالء بقوا
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يف عزلة كاملة عن ساحة العمل السيايس ،لكن الذي
حصل هو أن معظمهم قنع بالبقاء عىل اهلامش،
وانرصف بعضهم إىل استخدام املجتمع املدين كـ«أداة
أيديولوجية جديدة بيد خطاب التحديث الفاشل يف
الوطن العريب يف مواجهة اخلطاب اإلسالمي»(،)12
الذي كان ً
تطوع بعضهم اآلخر
آخذا يف التعاظم ،فيام ّ
املؤيد واملحتفل بأي إجراء إصالحي يقوم
لتأدية دور ّ
به أي نظام رسمي عريب ،وتسويق ذلك عىل أنه حتول
ديمقراطي ناجز أو سائر عىل طريق اكتامله .وقد رأينا
كيف كان أبرز دعاة املجتمع املدين ،وهو سعد الدين
صدام حسني التي ستمثّل
إبراهيم ،ينظر إىل «عبقرية» ّ
«قوة مستقبلية» جلميع شعوب األمة العربية ال ليشء إلاّ
لكون هذه «القيادة العبقرية» وعدت بإجراء انتخابات
تعددية .والالفت أن سعد الدين إبراهيم كتب مقالة
يف سنة  1988حول «املسألة الديمقراطية» يف العراق،
راهن فيها عىل إقدام «عبقرية» صدام حسني عىل
استكامل انتصاره اخلارجي عىل إيران بانتصار سيايس
داخيل بالتحول الديمقراطي .وكانت املفاجأة سارة
صدام حسني منذ أسبوعني عن
«حينام أعلن الرئيس ّ
خطوات واضحة للتحول نحو الديمقراطية ،وأهم
هذه اخلطوات هو السامح بإنشاء أحزاب جديدة ،وعقد
مقيدة»( .)13واستحقت هذه
انتخابات نيابية حرة وغري ّ
«اخلطوات الواضحة نحو الديمقراطية» أن هينئها
الكاتب بمقالة أخرى حتت عنوان «رياح الديمقراطية
هتب عىل العراق» ونرشها يف كانون األول /ديسمرب
 ،1988وأشاد فيها بـ«بصرية» صدام حسني الذي
«أدرك أن نظام احلزب الواحد يف العراق قد أدى دوره،
وال بد من دخوله مرحلة جتديدية أخرى» ،والذي
أدرك ،كذلك ،أن «عقد التسعينات سيكون عقد
حدا
عامليا»( .)14وقد بلغ األمر ًّ
التحول الديمقراطي ً
والتجوز سمح لباحث وناشط من نشطاء
من التساهل
ّ
املجتمع املدين بحجم سعد الدين إبراهيم ،بتوزيع
التحول الديمقراطي عىل أي نظام عريب
«صكوك»
ّ
يعلن أنه بصدد إجراء تعديل يف قانون االنتخابات
()15
بحيث يسمح بالتعددية ،وتشمل القائمة العربية
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العراق ومرص والسودان وتونس واملغرب واليمن
الشاميل آنذاك واليمن بعد الوحدة واألردن والبحرين
وعامن.
والكويت واإلمارات ُ

ّ
املخل القول
التجوز والتساهل
واحلاصل أنه من
ّ
حتولاً
حقيقيا
ديمقراطيا
إن دولة عربية أنجزت ّ
ً
ً
طوال عقد التسعينيات .وقد فتح هذا الفشل املحيرّ
التحول الديمقراطي يف املنطقة املجال
لتجارب
ّ
واسعا لذلك السؤال القديم الذي ُطرح يف البداية عىل
ً
نحو استفهامي بحت ،فيام صار اآلن سؤالاً
اهتاميا
ً
وال خيلو من مدلوالت سلبية مبطنة ،وهذا السؤال
هو :ملاذا حتو ّلت بلدان كثرية إىل الديمقراطية يف مطلع
التسعينيات فيام بقيت البلدان العربية دولاً تسلطية؟
حتول النقاش إىل هجوم عىل أطروحة
ثم رسعان ما ّ
التحول الديمقراطي .ويف
املجتمع املدين ودوره يف
ّ
هذا السياق الحظ كريمر ،وهو باحث ال خيفي عداءه
للعرب واملسلمني ،أن احلديث عن املجتمع املدين
للتحول الديمقراطي يف الرشق األوسط قد
كقاطرة
ّ
تزايد بعد حرب اخلليج الثانية يف مطلع التسعينيات،
إلاّ أن تداعيات هذه احلرب مل ختلق – عىل خالف ما
كانت توهم به تنظريات دعاة املجتمع املدين والتحول
الديمقراطي – أي اضطراب حقيقي ألي نظام عريب،
بدليل عدم سقوط أي نظام عريب ،بام يف ذلك نظام
صدام حسني نفسه الذي كان يرتنّح آنذاك .و ُيرجع
ّ
كريمر سبب هذه الظاهرة إىل أن الرشق األوسط،
مناسبا للمجتمع
باستثناء إرسائيل ،ليس مكانًا
ً
املدين ،وأن األنظمة العربية قادرة عىل إعاقة أي حتول
ديمقراطي لكوهنا متتلك مصادر قوة كانت غائبة،
يدعي ،عن أذهان املتحمسني للمجتمع املدين.
كام ّ
وتتمثّل مصادر قوة هذه األنظمة ،كام يقول( ،)16يف
حتالفها مع ٍّ
كل من النخبة واجلامعات والطوائف
والعوائل والقبائل التي متتلك مصالح حيوية مع هذه
األنظمة ،األمر الذي سيجعلها مستعدة للدفاع عنها
جدي.
تعرضها ألي هتديد ّ
يف حال ّ
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-3ميز مطلع التسعينيات برهاناته الكبرية عىل
األمل الذي ّ
التحول الديمقراطي يف الرشق
دور املجتمع املدين يف
ّ
األوسط ،تبينّ أنه مل يكن سوى ومضة خاطفة رسعان
ما انطفأت وغرق الرشق األوسط جمد ًدا يف الظالم.
وبدت الشكوك تطفو عىل السطح حتى بني الدعاة
والتحول الديمقراطي.
املتحمسني للمجتمع املدين
ّ
وينقل كريمر أن بعض هؤالء وقع يف حرية من أمره،
فهو يرى أمامه «أنظمة تفتقر إىل الرشعية» ،وهذا
يعني أهنا آيلة إىل السقوط ال حمالة ،إلاّ أهنا ظلت باقية
ومل تسقط بالرغم من ذلك كله ،بل إن «كل جتارب
الدمقرطة قد فشلت ،تاركة وراءها عدم تناسب بني
التوقعات النظرية والوقائع التجريبية .وواحدة من
هذه الوقائع تتمثّل يف أن أجهزة الدولة بقيت كبرية
ومنترشة ،واألنظمة استمرت تتمتع بميزات القوة عىل
حساب أحزاب املعارضة ،ودولة املخابرات قد تكون
تراجعت قليلاً  ،إلاّ أهنا ما زالت قائمة كعقبة هائلة أمام
الدمقرطة»( .)17وقد تسببت هذه احلرية والتناقض
القائم بني الوقائع والتنظريات يف خيبة أمل كبرية
يف نفوس كثري من الباحثني والدارسني واملتحمسني
والتحول الديمقراطي ،وبدا
ودعاة املجتمع املدين
ّ
العامل العريب وكأنه أحبط مجيع ّ
«منظري املجتمع املدين
بشكل عام»( .)18وقد وفّرت خيبة األمل هذه الفرصة
أمام كثريين ،وكريمر واحد منهم ،الستحضار اإلرث
االسترشاقي والعنرصي جتاه العرب واملسلمني،
وذلك من أجل تأكيد أن هذه البلدان ليست مؤهلة
للديمقراطية وال للمجتمع املدين ،وأنه «إذا كان
هناك من مكان يف الرشق األوسط تتق ّلص فيه الدولة
لصالح املجتمع املدين ،فهذا املكان هو إرسائيل،
حيث التحرير االقتصادي ،واخلصخصة ،وإصالح
النظام االنتخايب ،وانتعاش اإلعالم»( .)19ويف ما
عدا إرسائيل ،فإن بلدان الرشق األوسط كلها ،ويف
طبعا ،بقيت غارقة يف الفساد،
مقدمها البلدان العربية ً
وخاضعة لدول تسلطية خمابراتية وقفت كعقبة كأداء
حتول ديمقراطي.
حتول دون نجاح أي ّ

شن باحث آخر ،وهو شون يوم،
ويف السياق ذاته ّ
هجومه عىل أطروحة املجتمع املدين القائلة إن
دورا حيو ًيا يف حتويل
هذا األخري يمكنه أن يؤدي ً
ديمقراطيا .ويالحظ يوم،
بلدان الرشق األوسط
ً
متا ًما كام الحظ كريمر ،أن «املراقبني الغربيني تب ّنوا،
يف وقت مبكر يف التسعينيات ،وبشكل أخص منذ
 11أيلول /سبتمرب  ،2001املجتمع املدين كرشط
للتحول الديمقراطي يف الدول العربية يف
مسبق
ّ
()20
الرشق األوسط وشامل أفريقيا»  ،األمر الذي
ً
نشاطا ومحاسة غري مسبوقني من جانب
استدعى
املنظامت ووكاالت التنمية والدبلوماسية الغربية،
للتحول
سعيا لتعزيز هذا الرشط املسبق
وذلك
ّ
ً
الديمقراطي عرب متكني املجتمع املدين .ومع هذا،
باءت هذه «الرعاية امل ّتقدة للنشاط املدين بالفشل
يف جلب أي ربيع عريب ديمقراطي»( ،)21ويرجع
هذا ،كام ُينقل عن ليزا أندرسون ،إىل أن الدولة
العربية عبارة عن «متغيرّ تراكمي يتضمن الكثري
من املتغيرّ ات الفرعية األخرى ومنها :البريوقراطية
اإلدارية ،والقوة العسكرية ،واملوارد املالية،
وتكاملها اإلقليمي ،ورشعيتها األيديولوجية،
وربام متغريات أخرى»( )22سامهت جمتمعة يف صنع
هذه الظاهرة التي جرى االصطالح عىل تسميتها
«االستثنائية العربية».
تسمى
وقد ُطرحت تفسريات كثرية هلذه الظاهرة التي ّ

«االستثنائية العربية» ،بعضها يقول إن سبب هذه
«االستثنائية» يرجع إىل افتقار هذه البلدان إىل املجتمع
املدين القوي ،فيام ركّ زت تفسريات أخرى عىل افتقار
هذه البلدان إىل الطبقة الربجوازية ،أو ارتكاز اقتصادها
عىل قاعدة ريعية ،أو اعتامدها عىل احلامية الدولية ،أو
يرحب بالديمقراطية...إلخ،
هيمنة اإلسالم كدين ال ّ
إلاّ أن هذه التفسريات كلها تبقى ،يف نظر إيفا بيلن،
مرضية .ومشكلة هذه املنطقة من العامل ال
ناقصة وغري ْ
تتمثّل يف كوهنا «استثنائية» من حيث انعدام الرشوط
املسبقة للديمقراطية ،بدليل أن بلدانًا أخرى كانت
التحول الديمقراطي
تفتقر إىل هذه الرشوط متكنت من
ّ

مناقشات ومراجعات
المجتمع المدني والتحوّ ل الديمقراطي :قراءة نقدية

بدرجة أو بأخرى ،لكن مشكلة «استثنائية» هذه املنطقة
تكمن حتديدً ا يف لغز آخر ،و«اللغز الذي تطرحه بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ليس هو ملاذا فشل
توطيد الديمقراطية يف هذه املنطقة (وهو فشل متو َّقع)،
بل ملاذا فشلت الغالبية العظمى من دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف الرشوع /البدء يف التحول
بشكل مطلق .هنا تكمن استثنائية املنطقة»(ّ .)23أما حل
لغز هذه «االستثنائية» ،فيكمن يف «الرشوط الراهنة
تعزز التسلطية القرسية ،وبخاصة أجهزة اإلكراه
التي ّ
القرسي يف هذه الدول .إن إرادة أجهزة هذه الدول
القرسية وقدرهتا عىل قمع أي مبادرة ديمقراطية أمخدتا
للتحول الديمقراطي .وهنا تكمن استثنائية
أي إمكانية
ّ
()24
املنطقة احلقيقية»  ،أي يف كون الدولة يف هذه املنطقة
تتمتع بـ«متانة األجهزة القرسية»( )25والقمعية .وهي
جتسد ،كام جاء يف «تقرير التنمية اإلنسانية العربية
دولة ّ
لعام « ،»2002التجيل السيايس لظاهرة ‹الثقب
األسود› الفلكية ،حيث ّ
‹ثقبا
تشكل السلطة التنفيذية ً
حيول املجال االجتامعي املحيط به إىل ساحة ال
أسود› ّ
()26
يتحرك فيها يشء وال يفلت من إسارها يشء» .
ّ

والنقاشات التي بدأت يف حماولة لتفسري «االستثنائية
العربية» بالتشديد عىل غياب املجتمع املدين ومتانة
الدولة القرسية والقعمية...إلخ ،رسعان ما انزلقت
حد اهتام املجتمع العريب واملسلم بشكل عام بأنه
إىل ّ
ديمقراطيا بشكل ميؤوس منه .وقد وجدت
عاجز
ً
هذه التفسريات االهتامية ما يفي بغرضها يف اإلرث
االسترشاقي ،القديم منه واجلديد .وتندرج هذه
التفسريات االهتامية يف سياق اإلجابات الثقافية
التحول
أو الثقافوية التي راحت تُرجع سبب فشل
ّ
()27
الديمقراطي يف البلدان العربية إىل أسباب ثقافية
متأصلة يف طبيعة اإلسالم ،وطبيعة الفرد واملجتمع
ّ
العربيني ،وطبيعة إرث هذه املجتمعات الثقايف املثقل
باالستبداد وبأخالقيات طاعة ويل األمر .وهذا الرأي
األخري هو رأي سعد الدين إبراهيم نفسه الذي
بالتحول الديمقراطي،
حتمس للمجتمع املدين ونادى
ّ
ّ
إلاّ أنه اكتشف حقيقة ُم ّرة وقامتة وهي «أن هناك شي ًئا
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يف الثقافة العربية ّإما أنه يعادي الديمقراطية رصاحة،
أو ال يعطيها أمهية مركزية يف منظومة القيم واملعايري
السائدة يف جمتمعاتنا»( .)28وتتطلب هذه احلقيقة
املواجهة الشجاعة مع ثقافتنا العربية؛ مع هذا
«اإلرث الذي نحمله عىل ظهورنا»( ،)29ويستمر يف
إنتاج وإعادة إنتاج االستبداد ،سواء يف صورة احلكام
املرتبعني عىل عروش األنظمة االستبدادية ،أو «ينابيع
ثقافتنا املعارصة التي جتعل مجاهرينا نفسها مهيأة لقبول
هذا االستبداد ،أو متواطئة يف التعايش معه»( .)30وال
كثريا رغم أن
خيتلف الطاهر لبيب عن هذا الطرح ً
قراءته أكثر نقدية ،إذ يرى أن ال سبيل أمام املجتمع
العريب اإلسالمي إىل حتقيق املرشوع الديمقراطي،
واملجتمع املدين من قبله ،إلاّ بتحفيز مطلب احلرية
أولاً  ،وهذا ال سبيل إليه إلاّ باخلروج عىل «براديغم
الطاعة» الذي ّ
جتمدت نواة
متكن يف هذا املجتمع حتى ّ
()31
هذا الرباديغم «يف حدود االمتثال لألمر» وطاعة
ويل األمر ،وهو االمتثال الذي استفاد منه التاريخ
السيايس العريب يف مراكمة االستبداد.

ينتقد وجيه كوثراين الرأي الذي ُيرجع غياب
الديمقراطية يف العامل العريب إىل طبيعة «االستبداد
الرشقي» يف التاريخ العريب اإلسالمي ،وإىل وجود
«دولة طاغية قابضة عىل املجتمع ،ونافية الستقالليته،
ومدمرة لديناميته» .وهذا نقد ينسحب عىل مجيع
األدبيات االسترشاقية أو ذات املنزع االسترشاقي،
من «مونتسكيو ،صاحب نظرية ‹دولة االستبداد
اعتبارات جغرافية وبيئية،
الرشقي› التي أملتها يف رأيه
ٌ
مطور النظرية يف إطار ‹نمط اإلنتاج
إىل ماركسّ ،
اآلسيوي› ،إىل ماكس فيرب ،صاحب مصطلح ‹الدولة
السلطانية› املرتكز عىل النمط السيايس التقليدي الدِّ يني
واحلق اإلهلي»( .)32هذا ،من وجهة نظر كوثراين ،خطأ،
جتن عىل املجتمع العريب الذي عرف،
وال خيلو من ٍّ
بالفعل ،دولة الطاغية ،إلاّ أنه متتع ،كذلك ،بقسط كبري
من احلرية واحليوية والفاعلية واالستقالل عن الدولة،
وبحسب تعبريه ،فإن «التجربة العربية اإلسالمية
أنتجت ‹دولة سلطانية› ال يؤمن أهلها وأرسها
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أهليا
بتداول السلطة ،ولكنها باملقابل شهدت
ً
جمتمعا ً
ختللته تعبريات من املبادرات واحلريات واملشاريع
االجتامعية والعلمية ومواقف معارضة وممانعة»(.)33
مدنيا كام
وإذا كانت هذه احليوية األهلية مل ختلق
ً
جمتمعا ً
يف االستخدام احلديث ،فإهنا أسست «املجتمع األهيل»
املؤ َّلف من فعاليات اإلنتاج احلريف وطرق الصوفية
واألسواق واحلارات ومؤسسات الوقف وغريها .إلاّ
أن هذا كله ال جييب عن سؤال :ملاذا مل يعرف املجتمع
العريب التجربة الديمقراطية والتداول عىل السلطة؟
ومن هنا جيد وجيه كوثراين نفسه ،يف هناية املطاف،
مضطرا إىل اإلقرار بأن «املشكلة كامنة يف عقل أهل
ً
الدولة العربية املعارصة الذي يأبى فكرة التداول ،ويف
عقل املعارضة عىل اختالف اجتاهاهتا ،التي تستعجل
أمر االستيالء عىل السلطة»( .)34وما دام الوضع العريب
املرجح أن تطول «حمنة
حمكو ًما هبذه «العقلية» ،فإن من َّ
()35
الديمقراطية وتتعثّر نشأة املجتمع املدين العريب» .
وهبذه الطريقة يكون كوثراين كأنه مل يفعل شي ًئا حقيقة،
اللهم إال إزاحة موطن العلة والداء (داء االستبداد)
عن كاهل التاريخ ورميه عىل كاهل «العقلية العربية»،
وهي الفكرة التي كان حممد عابد اجلابري قد انتهى من
تأصيلها يف كتابه العقل السيايس العريب الصادر أول
مرة سنة .1990

-4مل تكن إشكالية الديمقراطية والتعثّر الديمقراطي
هي اإلشكالية املركزية يف كتاب اجلابري ،بل إهنا
إشكالية ال حترض يف الكتاب إلاّ
عرضا ويف خامتته
ً
تكرس اجلهد األكرب يف الكتاب ملحاولة
حتديدً ا ،فيام ّ
يسميه اجلابري ـ«مسار تاريخ ظهور
إعادة تركيب ما ّ
ّ
تشكل العقل السيايس العريب»( ،)36ومسار ّ
تشكل
املجال السيايس هلذا العقل ،والذي بدأ مع الدعوة
املحمدية .واخلالصة التي انتهى إليها اجلابري هي
أن العقل واملجال السياسيني العربيني بقيا حمكومني
بمحددات ثالثة كانت تعيد صنعهام باستمرار وهي:
ّ
حمددات بقيت
القبيلة ،والغنيمة ،والعقيدة .وهي ّ

متحكمة يف العقل واملجال السياسيني العربيني
حتى العرص احلديث ،ومعيقة ألي حتول ديمقراطي
يمكن أن ينشأ يف هذه املجتمعات( .)37وعىل هذا،
املحددات هو رشط رضوري لنشوء
فإن جتديد هذه
ّ
يتم «إلاّ بالعمل من
الديمقراطية ،وهذا جتديد ال ّ
أجل حتقيق النفي التارخيي هلا ،وذلك بإحالل البدائل
التارخيية املعارصة»( .)38ويتم هذا اإلحالل من خالل
حتويالت ثالثة( :)39حتويل القبيلة إىل ال قبيلة ،إىل
تنظيم مدين سيايس اجتامعي :أحزاب ،نقابات،
مجعيات حرة...إلخ ،وحتويل الغنيمة (االقتصاد
الريعي) إىل اقتصاد رضيبي إنتاجي ،وحتويل العقيدة
يتم هذا اإلحالل ،ستبقى
إىل جمرد رأي .ومن دون أن ّ
ّ
متحكمة يف العقل السيايس العريب،
تلك املحددات
وستظهر يف صورة «عودة املكبوت» الذي يصيرّ
احلارض إىل نسخة مكررة من املايض .أضف إىل
املحددات الثالثة (القبيلة ،الغنيمة،
هذا أن بقاء هذه
ّ
العقيدة) يعني غياب الديمقراطية يف العامل العريب،
حتول ديمقراطي يف هذه املنطقة من العامل،
وتعثّر أي ّ
وذلك النعدام الرشوط الرضورية الالزمة ألي
ديمقراطية.
إلاّ أن تفاؤل اجلابري بالديمقراطية كان يزداد كلام
ارتقينا يف الزمن صعو ًدا؛ فقد الحظ يف مرحلة ما بعد
كثريا من العوائق التي
«العقل السيايس العريب» أن ً
كانت حتول دون االنتقال الديمقراطي يف بلدان العامل
العريب قد انزاحت .وهو يقصد هناية احلرب الباردة
وتفكك االحتاد السوفيايت و«خت ّلص روسيا ودول
أوروبا الرشقية من احلزب الوحيد وهيمنته ودخوهلا
يف مسلسل الديمقراطية»( .)40وهذا حدث ،كام يقول،
عربيا تكمن يف أنه
عاملي عظيم الوزن ،إلاّ أن أمهيته ً
جعل املسألة الديمقراطية يف هذه املنطقة من العامل
تتحرر من عائقني كبريين كانا حيوالن دون طرحها
طرحا جد ًيا يف السابقّ .أما العائق األول ،فهو االقتداء
ً
بالنموذج السوفيايت الذي انزاح بسقوط هذا النموذج،
التدخل الغريب ملنارصة املستبدين
وأما العائق الثاين ،فهو ّ
ّ
احللفاء ضد الديمقراطية وضد اإلرادة الشعبية ،وهو
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عائق انزاح بانسحاب االحتاد السوفيايت من مركز
القطب املنافس للغرب ،األمر الذي كان ينبغي ،كام
كان اجلابري يتوقّع ،أن جيعل الغرب يف غري حاجة
إىل أصدقاء وحلفاء يف املنطقة .وهذا لن يدفع الغرب
إىل التخلىّ عن إمربياليته لينارص ديمقراطية ال ختدم
مصاحله بالرضورة ،ولكن ال يشء يمنع من افرتاض
للتدخل يف األقطار «النامية»
محاسا
ّ
أنه سيكون أقل ً
التي ال يرى أن الوضع فيها هيدد مصاحله ،وذلك
نظرا إىل غياب منافس له عىل هذه األقطار .إن هذا
ً
سيفتح الباب بصورة أوسع من ذي قبل أمام النضال
الديمقراطي من أجل االنتقال يف هذه األقطار من
دولة احلزب الوحيد واالنتخابات الصورية املزيفة إىل
دول املؤسسات الديمقراطية احلقيقية( .)41وقد ذهب
حد القول إن الرشوط املوضوعية
التفاؤل باجلابري إىل ّ
الالزمة لالنتقال الديمقراطي باتت متوافرة يف األقطار
العربية أو هي يف طريقها إىل التوافر .إلاّ أن هذا مل يكن
سوى تفاؤل مؤقت؛ إذ رسعان ما سيتنبه اجلابري إىل
حمددات العقل واملجال السياسيني العربيني ،وهي
ّ
حمددات تتجلىّ  ،يف قراءة اجلابرية الراهنة ،يف غياب
يسميه «الرشوط الذاتية» للديمقراطية ،أي يف
ما ّ
()42
غياب «إرادة الديمقراطية والعمل من أجلها» .
وهذه إرادة تتوقف قوة وضع ًفا عىل مدى تأصيلها
يف الفكر والثقافة واملرجعية احلضارية لألمة ،يف حني
أن احلاصل أن «اإلنسان العريب املعارص مل حيقق بعد،
عىل صعيد الوعي ،القطيعة الرضورية مع فكر ما قبل
احلداثة السياسية .والواقع أن الباحث ال يملك إلاّ أن
يالحظ أن اخلطاب السيايس العريب احلديث واملعارص
ضدا عىل الديمقراطيةّ ،إما بصورة رصحية
كان يف مجلته ًّ
()43
وإما بشكل ضمني»  .كام تتجلىّ هذه املحددات
ّ
املعيقة للديمقراطية يف «واقع الدولة العربية احلديثة
نفسها ،بناها ومؤسساهتا»( .)44وهي دولة زرعها
يسميها
االستعامر ثم ورثتها ثالثة أنامط من األنظمة ّ
اجلابري ،عىل التوايل ،الدولة التقليدية ،ودولة الثورة،
والدولة شبه الديمقراطية .وقد عملت هذه الدولة،
بأنامطها الثالثة ،كعائق يقف يف وجه الديمقراطية،
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حيث ابتلعت املجتمع ،وأعاقت نشوء املجتمع املدين،
التحول الديمقراطي.
وحالت دون
ّ

أصل هلذا الرأي
كان خلدون النقيب أبرز من ّ
عربيا ،وذلك حني ربط بني تعثّر االنتقال
األخري
ً
إىل الديمقراطية يف بلدان املرشق العريب املعارص
وواقع «الدولة التس ّلطية» يف هذه البلدان .و«الدولة
التسلطية» هي «التعبري املعارص لالستبداد التقليدي،
()45
متيزها من
وهي وليدة القرن العرشين»  ،إلاّ أن ّ
حد
االستبداد التقليدي يكمن يف ّ
تدخلها اهلائل ّ
التغول يف كل صغرية وكبرية تقع داخل حدودها،
ّ
بد ًءا باالقتصاد وشؤون املجتمع وانتهاء بمامرسة
تكون يف بلدان
احلكم الفعيل .وهو نمط من الدولة ّ
املرشق العريب خالل اخلمسينيات والستينيات،
وذلك حني سعت النخب التي استلمت احلكم،
الفعال ملصادر القوة
آنذاك ،إىل «حتقيق االحتكار ّ
والسلطة يف املجتمع» ،األمر الذي ّ
مكنها من القضاء
عىل املعارضة وتنظيامهتا ،غري أنه ّ
مكنها ،كذلك ،من
القضاء عىل «األساس املادي ملؤسسات املجتمع
املدين احلديث كالنقابات املهنية والعاملية ،األحزاب
السياسية والتنظيامت السياسية واالجتامعية،
مؤسسات الرتبية والدِّ ين ووسائل اإلعالم»(.)46
وكانت النتيجة «عودة التنظيامت املتخ ّلفة (ما قبل
الرأساملية) ،كالقبلية والطائفية واإلقليمية للظهور
كتنظيامت بديلة»( .)47وقد عمل هذا كله (واقع
الدولة التسلطية ،والقضاء عىل املجتمع املدين،
وعودة التنظيامت ما قبل الرأساملية) عىل إعاقة أي
انتقال ديمقراطي يف هذه البلدان وتعطيله ،وأحدث،
بدلاً من ذلك« ،أزمة بنائية مزمنة»( )48جعلت من
()49
الصعب «توقّع حدوث االنتقال إىل الديمقراطية»
«معوقات فعلية تعيق
يف هذه البلدان التي تعاين
ّ
التحول الديمقراطي».
ّ
إضافة إىل هذه املعوقات الفعلية ،كان هناك «االخرتاق
اإلمربيايل لالقتصاد واملجتمع ،الذي يوفّر موارد مالية
عن طريق القروض والتسهيالت االئتامنية للديون،
يكرس يف الوقت نفسه تس ّلط النخب احلاكمة
والذي ّ
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لتحقيق األمن واالستقرار»( .)50وخيلص خلدون
التحول الديمقراطي
النقيب إىل أن احلل لتحقيق
ّ
«التحول
عىل املدى الطويل يكمن يف أن يكون هذا
ّ
الديمقراطي مصحو ًبا بتكوين أممية [كونية] جديدة
حول ميثاق حقوق اإلنسان واحلاجات واملقاصد
اإلنسانية التي حتددها القوى السياسية واالجتامعية
والديمقراطية يف كل بلد»(.)51

واحلديث عن ميثاق حقوق اإلنسان ،الذي خيتم به
صديقي يف
خلدون النقيب ،يقودنا إىل قراءة العريب ّ
سعيه نحو «إعادة التفكري يف الدمقرطة العربية».
حد الولع
توس ًعا ّ
تنبه العريب ّ
صديقي إىل أن ّ
وقد ّ
باالنتخابات قد حدث يف الوطن العريب يف
يسميه
الفرتة  ،2008–1998وهو ولع ّ
توسعي ّ
«االنتخابوية» ،إلاّ أن هذه كلها كانت «انتخابات
صديقي ،عىل صعيد
بدون ديمقراطية»( .)52وجيادل
ّ
آخر ،بأن «البحث عن ديمقراطيات من ‹املوجة
الثالثة› يف الوطن العريب هو مترين عقيم ،وبدون
نتيجة»( ،)53بحكم أن هذه املوجة ،التي ّ
نظر هلا
صدرت ديمقراطيات من نوع
صمويل هنتنغتون ،إنام ّ
غري متاح يف الوطن العريب لعدم توافر رشوطه األولية
والرضوريةّ .أما أفضل عمليات التحول الديمقراطي
يسميها
املتاحة أمام البلدان العربية ،فهي ديمقراطية ّ
«الديمقراطية امليثاقية» ،وهذه ديمقراطية تتحقق عرب
«سلوك طريق إمجاعي قانوين نحو نظام ديمقراطي،
عىل نحو مؤقت أو دائم ،وبخاصة حني يكون هناك
فراغ مؤسسايت وبنيوي»( ،)54كام هي احلال يف معظم
البلدان العربية.
صديقي يف نقد التوظيف
عزمي بشارة ،من جهته ،سبق ّ
العريب ملوجة الدمقرطة الثالثة ،وذهب إىل القول
إنه ال فائدة تُرجتى من املناقشة النظرية للسؤال الذي
يقول :ملاذا مل تنشأ الديمقراطية يف الرشق األوسط؟
والسبب أن «نشوء احلالة الديمقراطية يف تاريخ العامل
مل يكن القاعدة ،بل االستثناء»( .)55وإذا كان نشوء
يصح أن
الديمقراطية يف أوروبا استثناء ،فإنه ال
ّ
حتتكم القاعدة (عدم الديمقراطية) إىل هذا االستثناء
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(الديمقراطية) .لكن ما دام هذا االستثناء قد اكتسب
قيمة النموذج واملعيار ،فإن من حق اآلخرين أن يسعوا
إىل حتقيقه .بيد أن املشكلة هي أن ثمة معوقّات فعلية
كثرية حتول دون ذلك ،وعزمي بشارة يكتفي بعرض
هذه املعوقات ومناقشة تفسرياهتا ،ولكنه خيلص من
هذا النقاش كله إىل القول إن «الدمقرطة غري ممكنة
دون إجراء مصاحلة بني الدولة واألغلبية»( ،)56وهو
يقصد أغلبية املواطنني األفراد ،ال كام يفعل «احلكم
«يشوه مفاهيم
الدكتاتوري» يف الدولة التسلطية حني
ّ
لتتحول إىل مفاهيم
األكثرية واألقلية يف املجتمع،
ّ
األكثرية واألقلية الطائفية ،أي إىل مفاهيم حتدث يف
البنى التقليدية»( ،)57وهو ما يتسبب يف تراكم شعور
احلرمان السيايس لدى هذه األغلبية أو تلك ،األمر
الذي يدمج النزعة الديمقراطية لدهيا بنزعة حكم
األغلبية الطائفية أو اإلثنية .وهبذه الطريقة تعيد الدولة
التسلطية إنتاج نفسها من جديد .ومع هذا ،مازال ثمة
يتحول حكم
مهمة مستعجلة ،وهي احليلولة دون أن
ّ
األغلبية الطائفية أو اإلثنية إىل تصفية حسابات دموية
مع األقلية التي س ُتعترب مسؤولة عن القمع واالضطهاد
يف حق األغلبية إبان حكم الدولة التسلطيةّ .أما احلل
املمكن الذي ،كام يقول ،أثبتت دراسات معارصة
التحول إىل الديمقراطية أنه أهم حمركات
بشأن
ّ
االنتقال إىل الديمقراطية ،فهو «االنشقاقات يف أوساط
النخب احلاكمة ،وانتصار تلك األوساط من النخب
املقتنعة أن أفضل طريقة لتأمني مصاحلها هي َلبرْ َ لة
السلطة
جزئيا»( .)58وهذا يمكن أن يتحقق من خالل
ً
«الديمقراطة التدرجيية من أعىل ،يرافقها اتفاق بني
النخب السياسية واالقتصادية والعسكرية عىل احرتام
قواعد اللعبة الديمقراطية»( .)59وال يوجد حل آخر
غري هذا يضمن عدم حدوث انفجار ُيدخل الدولة
واملجتمع يف رصاع دموي مكلف وباهظ الثمن عىل
وجمتمعا بكل تكويناته الطائفية أو اإلثنية،
اجلميع ،دول ًة
ً
أكثرية أو أقلية.
كثريا أو قليلاً من احلقيقة،
لقد المست هذه التفسريات ً
حقيقة التعثّر الديمقراطي أو العجز الديمقراطي أو
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االستعصاء الديمقراطي يف املنطقة ،إلاّ أهنا تكشف،
كذلك ،أن الرهان عىل «املجتمع املدين» الذي انطلق
واشتد عوده مع مطلع التسعينيات،
يف الثامنينيات
ّ
التحول الديمقراطي الثالثة ،قد تواضع
وموجة
ّ
رسيعا إىل جمرد
سقف طموحه وتطلعاته حتى انزلق
ً
ّ
التعطل أو العجز
االكتفاء بتفسري هذا التعثّر أو
أو االستعصاء أو االستثنائية يف هذه املنطقة .لقد
شهدت حقبة الثامنينيات والتسعينيات فورة الفتة يف
التنظريات والتحليالت واألبحاث واالستقصاءات
والتنبوءات بمستقبل ديمقراطي زاهر ينتظر البلدان
وحتولت املنطقة إىل خمترب ضخم لعدد ال
العربية.
ّ
حيىص من الندوات واملؤمترات واملحارضات وورش
العمل واملنح والبعثات والكتب والتقارير واملقاالت،
وبرامج ملشاريع ومراكز األبحاث ومؤسسات
املجتمع املدين التي راهنت كلها عىل دور املجتمع
التحول الديمقراطي يف العامل العريب .إلاّ
املدين يف
ّ
أن هذا الرهان كله بدا كام لو أنه ذهب أدراج الرياح،
وكأن كل احليوية التي كانت تضج بالنشاط واألمل
مل تكن سوى رصخة ،صحيح أهنا كانت نابعة من
األعامق ،لكنها بقيت رصخة يف ٍ
واد .وهكذا بدأ
الكثريون يشعرون يف العقد األول من القرن احلادي
والعرشين بأن أزمات الدولة العربية عىل قدر ٍ
عال
من الضخامة والتعقيد بحيث جعلها عصية عىل
برمتها تعاين
احلل .وجعل هذا االستعصاء املنطقة ّ
ّ
متمك ًنا وحميرّ ً ا حقًا .ووفق حتليل
ديمقراطيا»
«عجزا
ً
ً
إبراهيم البدوي وسمري املقديس ،فإن تفسري «العجز
الديمقراطي يف الوطن العريب» يكمن يف وجود
«النفط والرصاعات» يف هذه املنطقة؛ فهذان «مها
العامالن األساسيان لتواصل العجز الديمقراطي
يف الوطن العريب»( ،)60ومها السبب يف فشل العامل
العريب فشلاً مزم ًنا يف اللحاق ببقية العامل ويف ركوب
موجة الديمقراطية .بل إنه تراجع وخت ّلف أكثر من
ذي قبل ،حتى تعاظمت الفجوة واملسافة بني العامل
العريب وبقية مناطق العامل منذ أوائل التسعينيات،
وتوسع التحكم التسلطي بصورة مثرية ،و«ازدهرت
ّ

النظم االستبدادية العربية ،بحيث إن تقرير التنمية
البرشية العربية الحظ وجود فجوة ضخمة بني
البلدان العربية واملناطق األخرى من ناحية املشاركة
يف احلكم ( ،)...األمر الذي يوحي بوجود يشء ما
فريد يف عملية الدمقرطة يف الوطن العريب»(ّ .)61أما
هذا اليشء الفريد الذي يشري إليه الباحثان ،فإنه ال
يكمن يف أن هذه املنطقة مل تلحق ببقية مناطق العامل
التحول الديمقراطي فحسب ،بل يف
ضمن موجة
ّ
حقيقة مؤملة أخرى هي أن هذه البلدان «خت ّلفت
[حتى] عن بقية العامل النامي بحيث يمكن القول،
تقدم»( ،)62بل األصح أن
تقريبا ،أهنا مل حتقق أي ّ
ً
يفصل فيه
نقول إهنا كانت ّ
تتقدم إىل اخللف! هذا ما ّ
الباحثان بلغة األرقام واملؤرشات ،وهذا ما تكشفه
تقييامت التقارير الدولية املعنية برصد مستوى احلالة
الديمقراطية يف بلدان العامل ،باالعتامد عىل مؤرشات
حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد والشفافية واملساءلة
واملشاركة وحكم القانون...إلخ

-5«العجز الديمقراطي» هو مصطلح رديف
لـ«االستعصاء الديمقراطي» ،وهو استعصاء مزمن
وال سبيل إىل اخلالص منه ،بدليل أنه «عىل رغم
حيرك
التحوالت العاملية ،اإلقليمية والداخلية ،مل ّ
الوطن العريب ساك ًنا ،ولو خطوة ذات معنى نحو
حتول حوايل أربعني
الديمقراطية ،وهذا عىل الرغم من ّ
دولة يف العامل إىل أنظمة ديمقراطية منذ هناية احلرب
الباردة .ومازالت الدولة التسلطية تعمل من خالل
()63
أجهزهتا القمعية عىل صيانة اإلذعان االجتامعي»
يسميه عبد النور بن
يف هذه املنطقة من العامل .وما ّ
يسميه باقر النجار
عنرت «االستعصاء الديمقراطي» ّ
العصية» يف البلدان العربية ،واخلليجية
«الديمقراطية
ّ
العصية»
عىل نحو أخص .وتتجلىّ هذه «الديمقراطية
ّ
ال يف تعطيل «إمكانية إحداث تغيريات وإصالحات
سياسية واقتصادية أساسية يف املنطقة العربية»،
وال يف دفع «األمور نحو تعميق الفجوة بني الدولة
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والنخب السياسية من ناحية ،واملجتمع من ناحية
أخرى»( )64فحسب ،بل إهنا تتجلىّ  ،كذلك ،يف إطاحة
أي إمكانية لنشوء جمتمع مدين قوي ومؤ ّثر وسليم
ومعاىف ،ويف «عجز األنظمة السياسية العربية عن
حتقيق الديمقراطية واإلصالح السيايس واإلداري
ِ
ويرجع باقر النجار هذا العجز إىل
يف جمتمعاهتا»(.)65
«طبيعة الدولة العربية وهيمنتها املطلقة عىل املجتمع
واحلكم عىل السواء ،باإلضافة إىل طبيعة عالقاهتا
التحالفية عمو ًما مع الواليات املتحدة األمريكية
والدول الغربية»( .)66هذا يعني ان الديمقراطية
ستبقى عصية يف هذه البلدان ما دامت طبيعة الدولة
العربية هي هي ،مل يطرأ عليها أي تغيري حقيقي ،وما
دامت العالقات التحالفية مع الدول الغربية باقية عىل
وتابعا وعديم
حاهلا ،وما دام املجتمع املدين ضعي ًفا
ً
الفعالية .ويف ظل هذه الظروف ،ربام «تطول» هذه
احلالة من االستعصاء الديمقراطي «بحيث ال يمكن
التنبؤ بمتى يمكن أن حتدث ‹املعجزة›» التي جتعل
التحول الديمقراطي ممك ًنا يف هذه املنطقة ،وهو
هذا
ّ
ما يدفع إىل االعتقاد بأن أقىص ما يمكن التطلع إليه
هو ديمقراطيات شكلية وما يفرغ الديمقراطية من
مضامينها اجلوهرية األساسية.
إننا أمام خيبة أمل وحالة من التململ بلغت
كثريا من املتفائلني،
ّ
حدها األقىص ،وهو متلمل دفع ً
من باحثني وناشطني ومراكز أبحاث ومؤسسات
جمتمع مدين ،إىل الوقوع يف قبضة اإلحساس
باإلحباط واليأس والقنوط .وربام يكون مصدر
هذا اإلحساس ،كام يكتب عمرو محزاوي يف أوج
يسمى «الربيع العريب» ،كام ًنا يف «القصور املعريف
ما ّ
واملفاهيمي ألجنداهتا البحثية الكربى [أي أجندة
وجهت منذ
مراكز األبحاث واملؤسسات] التي ّ
التسعينات جل الطاقة البرشية والتمويلية لدراسة
قضايا الديمقراطية ،واحلكم الرشيد ،وحقوق
اإلنسان /احلريات األساسية .وانتهت إىل التشديد
البسيط عىل تعثّر األوىل ،ونواقص الثاين ،واستمرار
غياب األخرية»( .)67لكن ينبغي ألاّ نغفل أن املصدر
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األسايس هلذا التململ واليأس إنام يكمن يف معطيات
الواقع العريب التي كانت يف تدهور متواصل حتى
بلغت نقطة حرجة بد ًءا من العام  .2008ويكفي
أن يتص ّفح القارئ مسلسل التقارير السنوية التي
يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت
األمة العربية» بلغت
حتى يصل إىل اقتناع بأن «حال ّ
نقطة حرجة ،بل خطرة ،وهتدد باالنفجار .وقد كان
اإلحساس بخطورة الوضع باد ًيا حتى يف عنوان
األمة العربية» لعام ،2009/2008
تقرير «حال ّ
«أمة يف خطر».
الذي جاء حتت هذا العنوان الصادمّ :
وكشف التقرير الكثري من التهديدات التي واجهت
األمة العربية يف هذه الفرتة ،كام كشف أن التطور
الديمقراطي – وهذا باملناسبة استخدام عديم املعنى
ً
متناقضا ملفردة «تطور»! – مل يكتف بانعدام
إن مل يكن
النقالت النوعية جتاه تعزيز الديمقراطية يف بلدان هذه
املنطقة« ،بل شهد عىل العكس عد ًدا من االنتكاسات
يف هذا الصدد متثّلت بانضامم دولة عربية أخرى إىل
تقيد دساتريها مدة إبقاء رأس
رشحية الدول التي ال ّ
الدولة يف احلكم (اجلزائر) ،واستمرار عدم االستقرار
يف العالقة بني املؤسستني التنفيذية والترشيعية
(الكويت) ،واإلخفاق يف تنظيم االنتخابات
الترشيعية يف موعدها (اليمن) ،غري أن املثال األكثر
فداحة النتكاسة التطور الديمقراطي متثّل يف
االنقالب العسكري الذي شهدته موريتانيا يف سنة
األمة العربية ،بحسب
 .)68(»2008ومل
تتحسن حال ّ
ّ
تقرير العام الالحق  ،2010/2009بل استمرت
االنتكاسة والتدهور العام عىل أكثر من صعيد ،حتى
األمة إنذاره
جاء التقرير كام لو أنه ُيشهر أمام هذه ّ
األخري« :النهضة أو السقوط»( )69والخيار ثالث
غريمها!
مل يذهب هذا اإلنذار األخري مع الريح؛ فرسعان
ما انفجرت انتفاضات «الربيع العريب» يف هذا اجلو
املسموم باليأس واإلحساس العام باخلطر والتحلل
والسقوط ،وكأن «الربيع العريب» كان الر ّد املبارش عىل
إنذار التقرير األخري :النهضة أو السقوط.
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يسميه ابن خلدون .انظر :املصدر
أو إىل زوال العمران كام ّ

املذكور ،ص .58

 64باقر سلامن النجار ،الديمقراطية العصية يف اخلليج

العريب (بريوت :دار الساقي ،)2008 ،ص .11

 65املصدر نفسه ،ص .30

 66املصدر نفسه ،ص .11-10

 68أمحد ابراهيم حممود [وآخرون] ،حال األمة العربية،

 :2009-2008أمة يف خطر ،حترير أمحد يوسف أمحد
ونيفني مسعد (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،

 ،)2009ص .14

 69أمحد ابراهيم حممود [وآخرون] ،حال األمة العربية،
 :2010-2009النهضة أو السقوط ،حترير أمحد يوسف

أمحد ونيفني مسعد (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية .)2010 ،والتقرير يرصد الكثري من االنتكاسات

عىل مستوى التطور الديمقراطي ،بد ًءا من احتدام اجلدل

حول التوريث حتى انتشار العنف الديني ،ثم خيلص إىل

صورة ال ختلو من إحباط بالقول إن «جتربة عقدين كاملني

من التغري يف الوطن العريب أثبتت أن الديمقراطية ال تنمو
إن مل يتعهدها ديمقراطيون بالرعاية ،ومن ثم ال غنى عن
الرتبية عىل الديمقراطية» ،انظر :املصدر املذكور ،ص .14
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هيثم مزاحم

*

تأويل الثقافات

الكتاب

الكاتب

مكان النرش

تاريخ النرش

النارش

 :تأويل الثقافات

 :كليفورد غريتز

 :بريوت

2009 :

 :املنظمة العربية للرتمجة

عدد الصفحات880 :

تعريف الثقافة
لعل أقدم التعريفات للثقافة وأشدها
قدمه
ً
رسوخا وثباتًا كان التعريف الذي ّ
إدوارد بورنث تايلور ( )E. B. Tylorيف بداية كتابه
الثقافة البدائية (،)1871( )Primitive Culture
عرف الثقافة بأهنا «تلك الوحدة الكلية
حيث ّ
املعقّدة التي تشمل املعرفة واإليامن والفن واألخالق
والقانون والعادات ،باإلضافة ايل أي قدرات
عضوا يف
وعادات أخرى يكتسبها اإلنسان بوصفه
ً
جمتمع» .وأضاف تايلور يف كتابه األنثروبولوجيا،
* إعالمي وباحث لبناين.

مقدمة يف دراسة اإلنسان واحلضارة (Anthropology,

an Introduction to the Study of Man and

) )1881( Civilizationأن الثقافة هبذا املفهوم هي
يشء ال يمتلكه اإلنسان.

يقول كليفورد غريتز ( )C. Geertzيف كتابه تأويل

الثقافات ( )Interpretation of Culturesإن أصل

الكلمة اإلنكليزية للثقافة  Cultureيعود إىل الالتينية

 Culturaالتي تعني الرتبية .وقد شاع استعامل الكلمة

بد ًءا من منتصف القرن التاسع عرش بمعنى تلك
القدرة اإلنسانية الشاملة عىل التع ّلم ونقل املعارف
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واستخدامها يف احلياة .وأصبح مفهوم الثقافة من
املفاهيم املركزية التي تعاجلها األنثروبولوجيا يف
القرن العرشين ،إذ يشمل مجيع ظواهر حياة اإلنسان
خارج نطاق الوراثة البيولوجية.

قدم
ومع التقدم احلاصل يف علم األنثروبولوجياّ ،
علامء آخرون تعريفاهتم اخلاصة ملفهوم الثقافة،
وكانت تلك التعريفات مبنية عىل املكتشفات اجلديدة
يف األنثروبولوجيا .وتكاثرت تلك التعريفات حتى
إن عالمَ ي األنثروبولوجيا األمريكيني أ .ل .كروبر (A.
) L. Kroeberوكاليد كلوكن ( )C. Kluckhohnأثبتا
يف كتاهبام املعنون الثقافة :مراجعة نقدية للمفاهيم
والتعريفات (A Critical Review of Concepts and
) Definitionsتعري ًفا يراوح من «السلوك املثقف» إىل
«األفكار يف العقل» ،إىل «الرتكيب املنطقي» ،إىل
«آلية الدفاع النفسية» ،وما إىل ذلك .إلاّ أن التعريف
املفضل عندمها وعند كثري من الدراسني هو أن الثقافة
ّ
«عملية جتريدية» ،أي «جتريد مستخلص من السلوك»
ً
سلوكا.
ولكنها ليست

يقدم حلاً إلشكال
حاول ليزيل وايت ( )L. Whiteأن ّ
ُأثري حول كيف يمكن ليشء جمرد ،أي الثقافة ،أن
موضوعا لعلم وبحث ،وذلك يف مقالته
يكون
ً
«مفهوم الثقافة» ( ،)1959حني أكد أن القضية
حقيقيا أو جمر ًدا ،بل
ليست ما إذا كانت الثقافة شي ًئا
ً
القضية كل القضية هي يف السياق الذي جيري فيه
التأويل العلمي .فعندما ُينظر إىل األشياء واحلوادث
يف سياق عالقاهتا باإلنسان ،فهي تؤلف السلوك.
وعندما ُينظر إليها ليس من خالل عالقاهتا باإلنسان،
بل عالقاهتا بعضها ببعض ،فهي تصبح ثقافة.

تكتسب الثقافة حياة واستمرارية خاصتني هبا ،وهي
تتطور عىل نحو ليس يف املستطاع تفسريه بشكل
ّ
مرض ،بحيث يصبح وجودها ،بام حتمله من لغة
ْ
خارجا عن
إلخ،
وأعراف..
وأدوات
ومعتقدات
ً
نطاق إرادة الفرد بذاته .وهي بذلك ختدم يف محاية
حياة املرء وحتسني حياته .ثم إن كل جمموعة من
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الناس ،أكانت قبيلة أم ّأمة ،تطور أنظمتها اخلاصة
من ضمن ما يمكن تسميته “ثقافتها اخلاصة” التي
تشرتك فيها مع جمموعات أخرى ببعض اخلصائص
وتنفرد فيها بخصائص أخرى .ومن وجهة نظر
بنيوية ،فإنه يمكن أن ندعو الثقافة العامة اللسان
أو الـ ( Langueاخلصائص العامة التي متيز الرتاث
بشكل عام) ،بينام تكون الثقافة الفردية للمجموعات
بمنزلة الكالم أو الـ ( Paroleاخلصائص اخلاصة التي
متيز كل ثقافة بذاهتا).
ّ

تأثير الثقافة
للثقافة يف حياة اإلنسان الفرد أثر ال يمكن حتديد مداه
بدقة ،وال يمكن إنكاره؛ فالطفل يدخل العامل من
ّ
وتتشكل شخصيته
دون فكرة مسبقة ومن دون ثقافة.
وسلوكاته ومواقفه وقيمه ومعتقداته بالثقافة التي
حتيط به من ّ
كل جانب .وتبلغ سيطرة الثقافة عىل املرء
حدا جيعله ينصاع ألوامرها ونواهيها حتى
من القوة ًّ
يف ما يعاكس نوازعه الفطرية .وهذا ما حدا بكثري من
الباحثني إىل النظر يف التأثري الذي متارسه العوامل
البيولوجية والثقافية يف تشكيل الشخصية اإلنسانية.
ويرى الدارسون يف حقول األنثروبولوجيا وعلم
االجتامع أن تأثري البيئة الطبيعية يف الثقافة كبري جدً ا،
لكن هذه البيئة ليست العامل الوحيد املحدد فيها.
وقد الحظوا أن الثقافة معدية ،بمعنى أن العقائد
والعادات واألدوات ،وحتى احلكايات الشعبية،
مجيعها قابلة لالنتقال من ثقافة إىل أخرى ومن شعب
إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى.
وبينام نرى االنتشار الثقايف حيدث بني متساويني يف
القوة السياسية أو العسكرية أو متساويني يف مستوى
التقدم الثقايف ،فإن هذا االنتشار يكون له اسم آخر
عندما جيري بني طرفني تفصل بينهام هوة واسعة
يف هذا املجال ،وهذا االسم هو الغزو الثقايف .ويف
حاالت االستعامر احلديث ،تُفرض ثقافة الطرف
تطورا ،كام يف بلدان
األقوى عىل الشعوب األقل
ً
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مناقشات ومراجعات
تأويل الثقافات

أفريقيا وأمريكا الالتينية وسوامها .ومع ذلك تترسب
من الشعوب املقهورة عنارص ثقافية تتخلل ثقافة
الشعوب القاهرة.
كان من أكرب املشكالت التي واجهت علامء األعراق
يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين
مسألة تفسري التشابه يف جوانب ثقافية بني شعوب
تفصل بينها مسافات بعيدة :وكانت حالة األهرام
وعبادة الشمس يف مرص الفرعونية ،من جهة،
ويف أمريكا اجلنوبية والوسطى ،من جهة أخرى،
إحدى هذه احلاالت .وكان السؤال املطروح هو:
هل نشأت هذه املامرسات مستقلة يف ٍّ
كل من هذه
املناطق أم أهنا نشأت يف مرص وانتقلت من هناك إىل
القارة األمريكية؟

كان األنثروبولوجيون الكالسيكيون ،من أمثال إ.
ب .تايلور ولويس هـ .مورغان (،)L. H. Morgan
الذين يقولون بوحدة اجلنس البرشي وتطوريته،
يعبرّ ون عن يقينهم بأن عقل اإلنسان مركّ ب بالطريقة
ذاهتا يف األمكنة مجيعها ،ولذلك يفكر اإلنسان يف
كل مكان بالطريقة نفسها ،ويطور ثقافته يف خطوط
متشاهبة .يف املقابل كان املؤمنون بنظرية انتشار
الثقافة ،من أمثال فريتز غرايبنر ()F. Graebner
وإليوت سميث ( )E. Smithيعلنون أن اإلنسان
بطبيعته ال يميل إىل اإلبداع ،وأن اجلوانب الثقافية
عندما ينشئها شعب ما ،متيل إىل االنتقال إىل الشعوب
األخرى واالنتشار نحوها.

تبقى هذه القضية غري حمسومة حتى اليوم ،واملوقف
السائد هو املوقف التوفيقي ،أي دراسة كل حالة عىل
حدة واحلكم عليها بحسب الظروف املحيطة ،وعدم
القطع بشكل شمويل يف هذه املسألة .ويميل الباحثون
اليوم بشأن قضية األهرام إىل نظرية األصل املستقل؛
فاألهرام األمريكية ختتلف عن األهرام املرصية يف
جوانب مهمة ،منها أن األهرام املرصية كلها مبنية من
احلجارة ،وقد اس ُتعملت مقابر للفراعنة والعظامء،
بينام األهرام األمريكية مبنية من الرتاب ،ومغطاة

برشائح من احلجارة ،وكانت تُستعمل أماكن للعبادة.

المقاربة األنثروبولوجية
في دراسة الثقافة
ُينظر إىل الرتاث تقليد ًيا عىل أنه ٌّ
كل متكامل معقّد،
جيزئ الثقافة إىل
لكن البحث األنثروبولوجي ّ
وحدات ،إىل مالمح جزئية ،هبدف تسهيل الدراسة،
فيعترب «امللمح» الثقايف الوحدة األساس يف الثقافة.
مناطقيا ،حيث
جغرافيا
منهجا
وقد تتخذ املقاربة
ً
ً
ً
جيمع الباحث األنثروبولوجي الثقافة أو املالمح
معينة يف س ّلة
الثقافية التي تنتمي إىل منطقة جغرافية ّ
واحدة .وذلك ما فعله األنثروبولوجي األمريكي
كالرك ويسلر ( )C. Wisslerيف كتابيه اهلندي
األمريكي ()1917( )The American Indian
واإلنسان والثقافة (،)1923( )Man and Culture
حيث قسم ثقافات اهلنود األمريكيني ،كام كانت
عليه يف أواخر القرن التاسع عرش ،إىل مناطق تراثية
جغرافية.
وبام أن كتاب الباحث األنثروبولوجي األمريكي
غريتز هذا هو جمموعة دراسات يف الثقافة من وجهة
نظر أنثروبولوجية ،فينبغي تعريف األنثروبولوجيا
واحلديث عن أهم مدراسها وأعالمها باختصار.

األنثروبولوجيا ،أو علم اإلنسان ،هو علم حديث
نسبيا ،انبثق من رحم الفلسفة املتزاوجة مع علم
ً
سمي الثورة الدار ِونية يف منتصف
ما
عيد
ب
األحياء
ُ
ّ
القرن التاسع عرش .وتدرس األنثروبولوجيا نشأة
اإلنسان وتطوره ومتيزه من املجموعات احليوانية،
وتقسم اجلامعات اإلنسانية إىل سالالت وفق أسس
بيولوجية ،وتدرس ثقافة اإلنسان ونشاطه .وتركز
األنثروبولوجيا عىل دراسة املجتمعات البدائية
واإلنسان البدائي من حيث هو جزء من الطبيعة،
وتبينّ صلته هبا ،وترشح األجناس والسالالت
املختلفة من حيث خصائصها ومميزاهتا ونموها
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الفكري وتطورها الفيزيائي واالجتامعي والرتاثي ،بام
يف ذلك امليثولوجيا ،أي علم األساطري ،والفولكلور،
أي الفن الشعبي.

الحظ يف تاريخ األنثروبولوجيا أن أسسها يف الغرب
ُي َ
بدأت يف عرص التنوير ،حيث جرت حماوالت منهجية
لدراسة السلوك اإلنساين .وقد انطلقت من علم
التاريخ الطبيعي مع علامء مثل الفرنيس جورج لوي
دو بوفون (.)1788-1707( )G. L. de Buffon
ينصب عىل
وكان الرتكيز يف القرون األربعة املاضية
ّ
دراسة الشعوب البدائية ،أي غري الغربية ،ولكن ذلك
تغيرّ مع اجلزء األخري من القرن العرشين ،حيث
أخذ الرتكيز يتحول إىل موضوعات غربية مع حماولة
ترشيح النظام الطبقي والتوزع املناطقي والعرقي
ضمن املجتمعات الغربية.

ُيعترب إدوارد تايلور ( )1917-1822من الرواد
السابقني يف األنثروبولوجيا الرتاثية التي كانت سائدة
يف بريطانيا ،بل املؤسس هلا .وكان لكتابه األبرز
الثقافة البدائية أثر كبري يف تطوير النظرية القائلة
بالعالقة االرتقائية من الثقافات البدائية إىل احلديثة.
وقدم تايلور يف الكتاب تعري ًفا للثقافة ما زال مقبولاً
ومستعملاً يف حقل األنثروبولوجيا إىل يومنا هذا:
«تلك الوحدة الكلية املعقدة التي تشمل املعرفة
واإليامن والفن واألخالق والقانون والعادات،
إضافة إىل أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها
عضوا يف جمتمع».
اإلنسان بوصفه
ً
وقادت مطالعات تايلور ومكتشفاته إىل نوع من
التبشري بوحدة اجلنس البرشي وتطوره من البدائية
إىل احلضارة ،مع تلميحات متناثرة بتفوق اإلنسان
اإلنكليزي .وكان كتابه األخري األنثروبولوجيا،
مقدمة يف دراسة اإلنسان واحلضارة ( ،)1881بمنزلة
ملخص جلميع املعلومات التي كانت معروفة يف
ّ
احلقل يف أواخر القرن التاسع عرش.
ونجد يف برونيسالف مالينوفسكي ()B. Malinowski

واحدً ا من أهم األنثروبولوجيني وأبرزهم يف القرن
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العرشين ،ويعتربه كثريون مؤسس األنثروبولوجيا
االجتامعية .ويرتبط اسمه بالدراسات امليدانية
الواسعة بشأن شعوب أوقيانيا ،إذ درس سكان
أسرتاليا األصليني ،ومن ثم قبائل املايلو يف غينيا
اجلديدة سنة  ،1914وتركزت مالحظاته عىل نواح
متعددة من حياة السكان ،منها االحتفاالت والزراعة
واالقتصاد ،واجلنس والزواج واحلياة العائلية،
والقانون البدائي والعادات ،والسحر واخلرافة ،األمر
الذي ّ
مكنه من تقديم استنتاجات تنظريية سامهت يف
تطوير األنثروبولوجيا االجتامعية.
وبرز إميل دوركهايم ( )E. Durkheimومدرسته
الداعية إىل اعتامد التحليل البنيوي يف األنثروبولوجيا،
وإدموند ليتش ( )E. Leachالذي دعا إىل إعادة النظر
يف أعامل كلود ليفي سرتاوس ).(C. Levi – Strauss

واستمرت املدرسة الربيطانية يف الرتكيز عىل النظم
االجتامعية واالقتصادية بدلاً من الرتكيز عىل
املوضوعات الرمزية واألدبية التي كانت سائدة يف
املدرسة الفرنسية.

ّأما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فكانت الدراسات
جتمعات اهلنود
يف األنثروبولوجيا متأثرة بوجود ّ
احلمر ،السكان األصليني للقارة ،حيث كانت
تشكل جمالاً
ّ
مثاليا للعمل امليداين يف األنثروبولوجيا
ً

الرتاثية .وكان الشخص الذي وضع األنثروبولوجيا
األمريكية عىل سكة البحث املنهجي وحاز لقب «أبو
األنثروبولوجيا األمريكية» هو فرانز بواس ()F. Boas
( ،)1942-1858إذ استعمل املنهجية العلمية
للتوصل إىل فهم احلضارات والرتاثات اإلنسانية.
ويف سنة  1931نرش كتابه عقل اإلنسان البدائي
( ،)The Mind of Primitive Manوهو سلسلة
من املحارضات يف شأن الرتاث ِ
والعرق هاجم فيها
يامرس ضد املهاجرين من الرتاثات
التمييز الذي كان َ
األخرى .وتكمن األمهية التارخيية إلنجاز بواس يف
األنثروبولوجيا يف أنه كان من أوائل الذين اعتنقوا
الفكرة القائلة إن أفراد األعراق البرشية املختلفة
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متتلك القدرة ذاهتا عىل التطور الفكري واحلضاري،
أي تساوي األعراق وعدم دونية عرق ما أو تراثه
بالنسبة إىل األعراق األخرى.

يعترب كثري من املؤرخني أن مؤسس األنثروبولوجيا
يف فرنسا هو مارسيل موس ( ،)M. Maussابن أخت
السوسيولوجي الفرنيس دوركهايم وتلميذه .وبينام
اهتم دوركهايم وزمالؤه باملجتمعات املعارصة،
انصب اهتامم موس ومشاركيه عىل الدراسات
اإلثنوغرافية واالشتقاق اللغوي يف حتليل املجتمعات
التي مل تكن «متاميزة» كام هي احلال يف الدول
األوروبيةّ .أما ليفي سرتاوس (،)2009-1908
فقد امتدت آثار نظرته البنيوية يف األنثروبولوجيا
لتشمل ختصصات أخرى عدة .وتقوم بنيويته عىل
حتليل األنظمة الثقافية مثل القرابة واألساطري ،بالنظر
إىل العالقة البنيوية بني عنارصها ،وقد امتد أثر بنيوية
سرتاوس إىل حقول معرفية أخرى مثل الفلسفة
ومقارنة األديان واألدب وغريها.

يف أملانيا كان ماكس فيرب (-1864( )M. Weber
تأثريا يف األنثروبولوجيا .وقد
 )1920العالمِ األكثر ً
وعرف بنظريته بشأن األخالق
كان عامل اجتامعُ ،
الربوتستانية ِ
وصلتها السببية باجلوانب االقتصادية يف
الرأساملية ،وبإرصاره الشديد عىل املوضوعية العلمية
وعىل حتليل الدوافع الكامنة وراء الفعل اإلنساين ،األمر
الذي كان له بعيد األثر يف النظرية السوسيولوجية .وقد
تركز معظم أعامل فيرب يف السنوات األخرية من حياته
األكاديمية عىل دراسة العالقة بني التدين واجلوانب
االقتصادية والعمل يف املجتمع.

كليفورد غيرتز ()2006-1926
كليفورد غريتز ،مؤلف الكتاب الذي نقوم
بمراجعته ،هو واحد من أبرز علامء األنثروبولوجيا
تأثريا خالل العقود األخرية
األمريكيني وأبعدهم
ً
من القرن املايض .و ُيعترب مؤسس املدرسة التأويلية
يف األنثروبولوجيا ومن أكرب الداعني إىل إيالء أمهية
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لدراسة الرموز يف الثقافة وللفكرة القائلة إن هذه
الرموز تضفي عىل حياة اإلنسان معنى ونظا ًما.

يف سنة  1951أجرى غريتز أبحا ًثا ميدانية يف
إندونيسيا ،حيث درس موضوع الدِّ ين ،وكانت نتيجة
أبحاثه يف جاوة كتاب الدِّ ين يف جاوة (The Religion
) in Javaسنة  .1960لكنه انتقل إىل املغرب ،وأجرى
هناك أبحا ًثا بني سنتي  1963و 1971كان من
نتيجتها كتابه مالحظة اإلسالم :التطورات الدينية يف
املغرب وإندونيسيا (Islam Observed, Religious
)Development in Morroco and Indonesia

( ،)1968وهو مقارنة عميقة بني اإلسالم كام يراه
املغاربة واإلسالم كام يراه اإلندونيسيون.

يف سنة  ،1973نرش غريتز كتابه تأويل الثقافات الذي
نراجعه هنا ،وظهر يف طبعة ثانية منقحة سنة ،2000
وكان معبرِّ ً ا عن أفكاره األساسية يف الرتاث وذا أثر
مهم يف الدراسات األنثروبولوجية ،وأثار جدلاً
كبريا
ً
حول بعض املفاهيم التي أتى هبا غريتز .واحلال ،أنَّ
لغريتز منهجية يف الدراسات األنثروبولوجية تقوم
عىل حتليل املعطيات التي كان يستقيها من أعامله
امليدانية يف وسط املجتمعات التي يدرسها .وهبذا،
كانت األنثروبولوجيا التأويلية لديه هي قراءة
النصوص بام هي كذلك .ولذلك ،فإن كل عنارص
الثقافة التي جيري حتليلها جيب أن تُفهم يف ضوء هذا
توصل إىل استنتاج يقول إن
التحليل النصيّ  .وقد ّ
الكائن البرشي هو «حيوان يصنع الرموز واملفاهيم
وينشد املعاين» .كام حاول أن يستكشف الرغبة
الدفينة لدى البرش لـ«إجياد معنى للعامل ولتجربتهم
فيه ،وإعطاء هذه التجربة شكلاً ونظا ًما».

قدمت كتابات غريتز استبصارات تتعلق بمدى
ّ
الثقافة وبطبيعة البحث األنثروبولوجي وفهم العلوم
االجتامعية عمو ًما .وقد رسم يف هذه الكتابات حدً ا
متاميزا بذلك
فاصلاً بني الثقافة واهليكلية االجتامعية،
ً
عن الوظيفيني الذين يؤمنون بأن الطقوس والعادات
واملؤسسات وجوانب الثقافة األخرى يمكن فهمها
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عىل الوجه األمثل ،بالنظر إىل األهداف التي ختدمها.
وكان حياجج بأن الثقافة تردم الفجوة بني معطيات
جنسنا البرشي البيولوجية واألشياء التي نحتاج إليها
لكي نعمل بشكل فاعل يف عامل معقّد ومتغيرّ يعتمد
بعضه عىل بعضه اآلخر.

األنثروبولوجيا التأويلية
يصف غريتز املوقف الذي أدى به إىل اعتناق
منهجا له يف خضم
«األنثروبولوجيا التأويلية»
ً
التشويش الذي ساد األنثروبولوجيا يف اخلمسينيات
وأوائل الستينيات من القرن العرشين ،حني كانت
ممزقة بني الشكوك حول ماضيها االستعامري
واحتامل الوصول إىل املعرفة املوضوعية يف العلوم
اإلنسانية ،إذ يقول« :كانت مسامهتي يف هذه احلفلة
نظرية ‹األنثروبولوجيا التأويلية› ،التي كانت
امتدا ًدا الهتاممي بأنظمة املعاين والعقائد والقيم،
والنظرات إىل العامل ،وأشكال الشعور ،وأساليب
معينة تبني وجودها من
الفكر التي كانت شعوب ّ
ضمن رشوطها» .ونظرته هذه أوضح ما تكون يف
كتابه تأويل الثقافات الذي سنحاول تلخيص جوهر
نظريته يف هذه الصفحات القليلة.

حيـاجج غـريتز بأن الثقافـة هـي التي تضـفي
املعـنى عىل العامل يف أعني أصحابه ،فهي تُقرأ كام
ُيقرأ النـص .والثقافة ،بام هي نص ،تتألف من
الرموز ،التي هي نواقل للمعنى .ويف مسعاه إىل بناء
منهجه التحلييل اخلاص ،استعار مفاهيم من مفكرين
آخرين ،أبرزها «التوصيف الكثيف» (من الفيلسوف
جيلربت رايل  ،)G. Ryleو«اللعب العميق» (من
مهد غريتز،
جرييمي بنثام  .)J. Benthamوهكذا ّ
كتايب
يف ابتعاده عن البحث اإلمربيقي ليدخل يف عامل
ّ
خاص ،الطريق إىل اجتاه أديب الطابع يف الكتابات
األنثروبولوجية يف الثامنينيات من القرن املايض .وقد
استخدم غريتز أسلو ًبا يف الكتابة القى نقدً ا شديدً ا
بسبب تعقيده البالغ وفتحه الطريق أمام موضة

العدد 4
ربيع 2013

جديدة يف الكتابة األنثروبولوجية تستعمل عبارات
مبهمة غري مفهومة لدى ك ّتاب آخرين ذوي حظ
ضئيل من املوهبة واملقدرة الكتابية .كام كان غريتز
عرضة للنقد من جانب كثريين عارضوا نظرياته،
خصوصا نظرته إىل الدِّ ين ،حيث رأوا فيها انحيازً ا
ً
وتشويشً ا يف رؤيتها لكيفية إشارة اللغة إىل العامل.

وجه من نقد إىل عمل غريتز ما كتبه
وكان من أقسى ما ِّ
ليونيل تايغر ( ،)L. Tigerأستاذ األنثروبولوجيا يف
جامعة روجترز األمريكية ،حيث كتب عقب وفاة غريتز
يف صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية يف ترشين
األول /أكتوبر  ،2006يقول« :من غري املحتمل أن
يشعر أهل الفكر بالتقدير لألثر الكبري الذي خ ّلفه يف
عامل الفكر .كان هذا األثر يف العلوم االجتامعية باعثًا
كبريا
عىل األسى يف رأيي (ورأي غريي) .كان مسامهًا ً
يف ذلك الالمنطق العنيد يف تشويشه الذي أصاب
العلوم االجتامعية وال يزال .حاول من موقعه البارز
واملؤثر يف املعهد ،أن يدمج األنثروبولوجيا مع العلوم
اإلنسانية .وكانت النتيجة املؤملة لذلك حتويل الكثري
ّمما يقوم به علامء األنثروبولوجيا ذوو النيات إىل شكل
وسع
أعرج
ومشوش من املعرفة األدبية .واألسوأ أنه ّ
ّ
اهلوة الغريبة بني العلوم االجتامعية والعلوم الطبيعية..
أخذ بالرتكيز عىل الصالت بني الكتابة والسلوك ..كان
يركز عىل الكلامت التي تصف األفعال بدلاً من الرتكيز
عىل األفعال ذاهتا.»..

«تأويل الثقافات»
كان لكتاب تأويل الثقافات وقْع كبري يف عامل الفكر،
ويف حقل األنثروبولوجيا والدراسات الرتاثية عىل
وجه اخلصوص ،حتى إن امللحق األديب لصحيفة
التايمز اللندنية وصفه يف سنة  1995بأنه واحد من
أهم مئة كتاب صدرت منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية.
الكتاب هو جمموعة مقاالت كان غريتز قد نرشها
يف الستينيات من القرن املايض ،معرت ًفا بأنه ال جيد
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كثريا ّمما يربط بينها سوى أهنا من تأليفه .إلاّ أنه عاد
ً

فوجد ما جيمع بينها أكثر من ذلك يف حقيقة أهنا
مجيعها تعالج مسائل تتعلق بالثقافة من وجهة نظر

منهجا له.
«األنثروبولوجيا الرمزية» التي اختذها
ً
وليوضح ذلك ويؤسس له نظر ًيا ،كتب -بناء عىل
حمرر الكتاب -مقدمة نظرية ّ
شكلت الفصل
نصيحة ّ
األول ،بعنوان «التوصيف الكثيف :نحو نظرية

تأويلية للثقافة» .يقدم هذا الفصل األساس النظري

الذي تقوم عليه سائر فصول الكتاب .ويتألف هذا

األساس يف معظمه من مفهوم «التوصيف الكثيف»
الذي استعاره من الفيلسوف الربيطاين رايل ،الذي

ميز بني وصف ما يظهر من فعل ما أو سلوك ما
ّ
(التوصيف الرقيق) ،ووصف هذا الفعل أو السلوك
يف السياق الذي جيري فيه (التوصيف الكثيف) ،وهو
ما يؤدي إىل فهم أفضل هلذا السلوك.

واملثال الذي يورده غريتز عىل ذلك ،هو الغمزة؛
فالتوصيف الرقيق يصف فعل الغمز الظاهر بأنه

جمرد حتريك جلفن العني فقط ،بينام خيربنا التوصيف

الكثيف ما إذا كانت الغمزة جمرد اختالج ال إرادي

للجفن أم هي إشارة خفية للتواصل بني اثنني ،أم
غامزا آخر ...إلخ.
حركة هازئة من شخص يقلد ً

هذا املنهج اعتمده غريتز يف مالحظاته ومراقباته يف
عمله امليداين يف إندونيسيا واملغرب بشكل أساس؛

فالنظر يف األبعاد املميزة للعمل االجتامعي -أكان ف ًنا
أم دي ًنا أم عقيدة أم علماً أم قانونًا -..يعني عدم إشاحة

النظر عن اإلشكاالت الوجودية يف احلياة ملصلحة
أشكال جامدة يف العلم ،بل الغوص يف ّ
جلة هذه

اإلشكاالت لتفسريها وحتليلها من الداخل .وهبذا
تكون مهمة األنثروبولوجي التأوييل ليس تقديم
إجاباته عن األسئلة العميقة يف الوجود ،بل تقديم

اإلجابات التي قدمها اآلخرون يف ثقافات أخرى عن

هذه األسئلة.

أثر مفهوم الثقافة
في مفهوم اإلنسان
يف الفصل الثاين ،وعنوانه «أثر مفهوم الثقافة يف
مفهوم اإلنسان» ،يؤكد غريتز أن عىل الباحث،
كي يصل إىل حقيقة اإلنسانية املبارشة ،أن يغوص
يف احلقائق ليصل إىل التفاصيل الصغرية ،متجاوزً ا
التسميات املض ِّللة والتصنيفات الشائعة والتشاهبات
الفارغة ،بغية االنتهاء إىل فهم ثابت ليس للطبيعة
األساسية ملختلف الرتاثات فحسب ،بل ً
أيضا
لألفراد داخل هذه الرتاثات .فالوصول إىل العام يمر
التطور
خالل التفاصيل واألشياء امللموسة عرب حتليل
ّ
املادي ،وحتليل طريقة عمل اجلهاز العصبي لإلنسان،
وحتليل التنظيم االجتامعي الذي ينخرط فيه اإلنسان،
وحتليل العملية النفسية التي حتصل داخل عقل
اإلنسان ،وعرب األنامط الثقافية التي يعيش فيها
اإلنسان ،وحتليل التفاعل بني كل هذه الظواهر.
ويعالج الفصل الثالث موضوع طبيعة العقل
والتفكري ،وعنوانه «نمو الثقافة وتطور العقل».
ويعبرّ غريتز عن يقني راسخ بأن التفكري ليس عملية
خاصة جتري يف خفايا النفس اإلنسانية ،بل هو
عملية علنية جتري يف احلياة املجتمعية يف األماكن
العامة ،يف احلياة اليومية بتفاصيلها املادية امللموسة.
وينطبق خط املناقشة نفسه عىل الثقافة ،حيث
تلمس طبيعة الثقافة ال يف املناحي املنغلقة
ينبغي ّ
يف ذلك الرتاث ،أي يف السلوك الفردي أو التنظيم
االجتامعي أو الرتكيبة العصبية للفرد ،بل يف النظر
إىل مجيع تلك املناحي نظرة شاملة من وجهة نظر
العلوم السلوكية مجيعها.

الدين كنظام ثقافي
ِّ
ثقافيا» هو عنوان الفصل الرابع
«الدين بوصفه نظا ًما ً
الذي يعالج هذا املوضوع معاجلة أنثروبولوجية ،هي
عملية ذات مرحلتني :تتكون املرحلة األوىل من حتليل
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نظام املعاين املتجسد يف الرموز التي ّ
تشكل الدِّ ين بام
هو كذلك .وتتكون املرحلة الثانية من ربط هذه
األنظمة بالرتكيبة االجتامعية وبالعمليات النفسية.
ويأخذ غريتز عىل الدراسات األنثروبولوجية
املعارصة ليس جمرد اهتاممها باملرحلة الثانية بل إمهاهلا
متا ًما للمرحلة األوىل .وبذلك تتجاهل األمور التي
حتتاج إىل التوضيح ،وتنظر إليها النظرة إىل األشياء
املس َّلم هبا وال حتتاج إىل عناية خاصة؛ فهو يشري بعدم
إغفال الظروف التفصيلية يف الظواهر االجتامعية،
ويقرتح عىل سبيل املثال ،إلقاء الضوء عىل ممارسة
األسالف ودورها يف الوراثة السياسية ،ودور أعياد
تقديم األضاحي يف حتديد الواجبات التي يفرضها
النسب ،ودور الكهانة يف تقوية النظام االجتامعي.

يف الفصل اخلامس ،يتابع غريتز معاجلة اجلوانب الدينية
يف املجتمع وأثرها يف احلياة الفردية واملجتمعية .ويعبرّ
عن اقتناعه بأن الدِّ ين مل يكن قط جمرد يقينات ما ورائية،
بل هو ،يف وجدان أتباعه ،متشبع بقواعد سلوكية
أخالقية ،ومل يكن قط جمرد إيامن بحقائق غيبية بل هو
مشفوع باحلض عىل العمل الصالح من ضمن التعاليم
الدينية .ويعرتف املؤلف بأن تعبريي «روح اجلامعة»
و«النظرة إىل العامل» يشريان إىل مفهومني غامضني
ينقصهام التحديد الدقيق .ولكن األنثرولولوجيني
ّ
متكنوا بواسطتهام من تطوير مقاربة لدراسة القيم

التي تستطيع توضيح العمليات األساسية املستعملة
يف ضبط السلوك .وهذا يكون دور األنثروبولوجيا
يف حتليل القيم األخالقية ليس يف استبدال البحث
ً
مرتبطا بالواقع وذا فائدة له.
الفلسفي بل يف جعله
ويكمل غريتز دراسته جلوانب الدِّ ين يف الفصل
السادس حتت عنوان «التعبري الديني والتغيري
ممي ًزا
االجتامعي :نموذج جاوي» .ويصف
ً
طقسا ّ
يامرسه أهل جاوة يدعى «السالمتان» ،وهو احتفال
يامرسه األهايل يف مناسبات خمتلفة :املرض ،املوت،
ويتكون هذا الطقس من لقاء ُيعقد
الزواج...إلخ.
ّ
يف بيت املحتفل وحيرضه اجلريان من خمتلف األديان،

العدد 4
ربيع 2013

ويقدم فيه الطعام وتُتىل فيه األناشيد ...ويصف
َّ
غريتز كيف يساهم هذا الطقس االحتفايل يف متتني
العالقة بني اجلريان من خمتلف األديان .ويميض يف
وصف كيف أن التغيريات السياسية واالجتامعية
التي أصابت جاوة واالنقسامات احلادة التي أفرزهتا
اخلالفات السياسية قد رضبت عالقات اجلرية
واملودة ،وأفشلت املساعي املتمثلة يف «السالمتان».

«التحول الداخيل يف بايل
يف الفصل السابع ،وعنوانه
ّ
املعارصة» ،يبقى غريتز يف إندونيسيا ،ولكنه ينتقل من
تفصيليا
جاوة إىل جزيرة بايل الصغرية ،ليقدم وص ًفا
ً
للمكونات الدينية يف املجتمع الباليني ،مع عرض
ّ
لتطور الديانة البالينية املنبثقة عن
موجز
تارخيي
ّ
اهلندوسية.

نظاما تراث ًيا
األيديولوجيا
ً
يتناول غريتز يف الفصل الثامن من كتابه ،وعنوانه
تراثيا» ،األيديولوجيا ودورها يف
«األيديولوجيا نظا ًما ً
املجتمعات املعارصة وفقداهنا للحظوة يف عامل الفكر،
وذلك ملخالفتها مفهوم املوضوعية املطلوبة يف العلم.
وأصبح مفهوم األيديولوجيا مراد ًفا للتص ّلب يف
غالبا ما يكون عىل خطأ .واأليديولوجيا
الرأي ،الذي ً
يف رأي غريتز -متيل إىل التبسيط والتوضيحوالتسطيح ،ولو أدى ذلك إىل عدم إنصاف املوضوع
املبحوث فيه .ويعطي مثالاً عن دور األيديولوجيا
يف الدول «اجلديدة» ،أي التي نالت استقالهلا بعد
احلرب العاملية الثانية ،وخاصة إندونيسيا ،حيث بلغ
التشويش األيديولوجي مداه بامتزاجه مع التأثريات
اهلندوسية واإلسالمية واملسيحية والبوذية.

يف الفصل التاسع ،وعنوانه «ما بعد الثورة :مصري
القومية يف الدول اجلديدة» ،يعيد غريتز تسليط الضوء
عىل سياسات الدول اجلديدة التي نشأت بني سنتي
 1945و ،1965وخاصة اجليل الثاين من القادة
الذين أتوا بعد القادة امللهمني الذين كانوا يتمتعون
بكاريزما هائلة ،مثل املهامتا غاندي وجواهر الل هنرو
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مناقشات ومراجعات
تأويل الثقافات

وسوكارنو وامللك املغريب حممد اخلامس وحممد عيل
جناح وأمحد بن ب ّله ومجال عبد النارص .ثم يصف
صعود الطبقة الوسطى ،أي رجال اإلدارة الذين ورثوا
الطبقة اإلدارية االستعامرية .كام يصف املراحل األربع
التي مرت هبا الفكرة القومية يف هذه الدول ،ليرشح
التضاد القائم بني ما سماّ ه الذاتية األساسية (املتعلقة
باخلصائص املوروثة ِ
للعرق أو اجلنس والدِّ ين واللغة)
واملعارصة (السعي إىل اللحاق بركاب العامل املعارص يف
وخصوصا يف إندونيسيا
النواحي السياسة واإلدارية)،
ً
واملغرب .وخيلص غريتز إىل القول إن الروح القومية،
تعرض
كام الدِّ ين ،كانت ً
سببا يف الكثري من املآيس التي ّ
هلا اجلنس البرشي.
ويتابع املؤلف غريتز بحثه هذا يف الفصل العارش،
حتت عنوان «الثورة التكاملية :املشاعر الفطرية
والسياسية املدنية يف الدول اجلديدة» .وهو يستخدم
عبارة «الغرائزية» لإلشارة إىل مجيع املشاعر الفطرية
التي ّ
تشكل اهلوية الذاتية لطائفة ما ضمن جمتمع
ومتيزها يف مقابل الطوائف األخرى :مثل اللغة
أوسع ّ
يف اهلند ،والروح املناطقية يف إندونيسيا ،والتقاليد
يف املغرب ،واملذهبية يف العراق ،واللغة والعرق يف
رسي النكا ،والقبلية يف كردستانِ ،
والعرق والقومية
يف أفريقيا ،..إلخ.

وخيلص الكاتب إىل أن مجيع التجمعات السكانية
متزق وتوتر بني
يف «الدول اجلديدة» تعيش حالة ّ
شعورين أو تيارين كبريين ،مها الرغبة يف املحافظة
مكونات اهلوية الذاتية من جهة ،والرغبة يف بناء
عىل ّ
دولة حديثة واالنخراط الفاعل يف املجتمع الدويل
وسياساته من جهة أخرى .وهو يرى أن «الثورة
التكاملية» تتجسد يف دمج هذين الشعورين ،بحيث
ال يتحقق أحدمها عىل حساب اآلخر .وينتقل املؤلف
إىل بحث الوضع بيشء من التفصيل يف عدد من هذه
الدول اجلديدة ،يف ضوء هذا التقسيم ومدى حتقق
التكامل فيها .ومن هذه الدول :إندونيسيا ومااليا
وبورما واهلند ولبنان واملغرب ونيجرييا .لكنه يعمل

عىل حتديث معلوماته بإضافة بعض املستجدات التي
حصلت عىل صعيد التكامل يف كل دولة من هذه
الدول ،منذ وقت الطبعة األوىل سنة  1973إىل وقت
نرش الطبعة الثانية سنة .2000

وجتدر املالحظة هنا أن توصيف غريتز لواقع هذه
وخصوصا اإلسالمية والعربية منها ،دقيق
الدول،
ً
ويعبرّ عن واقعها يف هذا القرن احلادي والعرشين،
مع أن الكتاب يعود إىل سنة  ،1973وبعض املقاالت
يعود إىل الستينيات .فأزمة اهلوية هتيمن عىل املجتمعات
العربية واإلسالمية اهلندوسية ،والرصاعات العرقية
خصوصا يف لبنان
والطائفية متزق هذه الدول،
ً
والعراق واهلند وإندونيسيا وسرييالنكا ونيجرييا.
لكن ال يمكن إغفال دور املستعمر الغريب يف خلق
تارخييا ويف الوقت الراهن ،سواء
هذه االنقسامات،
ً
يف اهلند وإندونيسيا وتقسيمهام ،أو يف احتالل العراق
وإخراج مارد الطائفية من قمقمه وإذكاء الرصاعات
املذهبية والعرقية فيه.

سياسة المعنى
يعالج الفصل احلادي عرش ،وعنوانه «سياسة
املعنى» ،حالة إندونيسيا ،فيعود غريتز إىل كتاب
«الرتاث والسياسة يف إندونيسيا» الذي اشرتك يف
تأليفه مع عدة مؤلفني ،بعد وقوع املجازر األهلية
التي ذهب ضحيتها مئات اآلالف سنة .1964
ويالحظ تركيز املؤلف بشكل كامل عىل العوامل
َ
وغض
املحلية لألزمات التي تعانيها الدول اجلديدة،
ّ
النظر بالكامل عن العوامل اخلارجية ،التي ُ
اصطلح
عىل تسميتها «لعبة األمم» ،ودور الدول الكربى يف
تأجيج الرصاعات الداخلية فيها.
ويف الفصل الثاين عرش ،يواصل غريتز حتليل أوضاع
الدول اجلديدة حتت عنوان «السياسة يف املايض،
السياسة يف احلارض :بعض املالحظات حول
استعامل األنثروبولوجيا يف فهم الدول اجلديدة».
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ويرشح املؤلف كيف أن خمتلف العلوم ،من علوم
االجتامع وعلم النفس والسياسة والتاريخ واالقتصاد
واألنثروبولوجيا ،تضافرت جهودها لدراسة
ّ
املتشكلة
املعطيات املنبثقة من جتارب الدول اجلديدة
واملتعثّرة .ويقدم مثالاً هو النموذج الباليني يف بايل
اإلندونيسية ،حيث يعرض للرتاث الباليني منذ
القرن التاسع عرش ،وكيف كانت احلياة البالينية يف
جمملها تدور حول االحتفاالت الطقوسية الدينية.

يكرس غريتز الفصل الثالث عرش ،وعنوانه «البدائي
ّ
الذكي :حول عمل كلود ليفي سرتاوس» ،للحديث عن
حياة هذا األنثروبولوجي الفرنيس الشهري ومنجزاته ذات
األثر العظيم يف ترسيخ هذا العلم يف القرن العرشين.
ويرتكز الفصل عىل كتاب ليفي سرتاوس مدارات حزينة
الذي كان أشبه بسرية ذاتية تقص بأسلوب شاعري
رحالت ليفي سرتاوس يف أدغال أمريكا الالتينية بحثًا
عن «اإلنسان البدائي» يف حالته الفطرية ،يف حماولة لفهم
جوهر النفس اإلنسانية قبل أن تغطيه غشاوات احلضارة.
ويروي خيبة أمل ليفي سرتاوس عندما وجد أنه مل يعد
هناك وجود لإلنسان البدائي ،بصورته الرومانسية التي
تستثري علم األنثروبولوجيا ،حيث إن وجود املجتمعات
ملو ًثا بقذارات احلضارة األوروبية.
البدائية أصبح ّ
بدائيا يف صورته الفطرية،
وحتى عندما وجد
ً
جمتمعا ً
مل يتمكن من النفاذ إىل قرارته بسبب احلواجز اللغوية
والرتاثية الكثيفة.
لكن غريتز كان يرى بصيص أمل بالنفاذ إىل جوهر
احلياة اإلنسانية ،إن مل يكن من طريق العمل امليداين
مع القبائل البدائية ،فمن طريق دراسة آثارها
وجتميعها وتنظيفها من قذارات احلضارة ،لتكوين
الصورة املطلوبة.

يف الفصل الرابع عرش ،وعنوانه «الشخص والزمن
والسلوك يف بايل» ،يعالج املؤلف اجلوانب الثقافية يف
تكون وحتدد مفهوم «الشخص» واجلوانب
بايل التي ّ
املتعلقة بإدراك الزمن وجريانه .وهو يبدأ ببسط القول
يف تقسيم األشخاص بحسب العالقات الزمنية التي
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تربط بعضهم ببعض .فهناك السلف واملعارصون
الذين يعيشون معه يف الزمن نفسه ،واملصاحبون
الذين تربطهم به عالقات مصلحة وعمل ،واخللف.
وينطلق غريتز من ذلك كي يبينّ األنظمة البالينية
لتعريف األشخاص ،ويعدد ستة تصنيفات تُستخدم
يف بايل ملخاطبة الشخص أو اإلشارة إليه ،وهي:
األسامء الشخصية؛ أسامء ترتيب الوالدة يف العائلة؛
مصطلحات النسب والقرابة؛ الكنية؛ استعامل اسم
االبن يف اإلشارة إىل األب؛ ألقاب املكانة االجتامعية
(الطبقية)؛ األلقاب العامة.
ّأما الفصل اخلامس عرش واألخري ،وعنوانه «اللعب
العميق :مالحظات حول رصاع الديكة يف بايل» ،فهو
يف األصل مقالة كتبها ونرشها املؤلف غريتز سابقًا،
ً
ونقاشا طويلني من املختصني يف
واستجرت نقدً ا
ّ
عمليا يف
ا
ن
متري
ت
عد
وقد
األنثروبولوجيا.
حقل
ّ
ً
ً
منهجية «التوصيف الكثيف» التي تعتمد تسليط
الضوء عىل السياق يف رشح الفعل اإلنساين وال
تكتفي برسد الوقائع .ويبدأ الفصل برواية خاضها
غريتز مع زوجته يف بداية إقامتة يف قرية يف بايل ،حيث
واستمر ذلك التجاهل
كليا.
كان األهايل يتجاهلوهنام ً
ّ
تعرض فيه الزوجان مع األهايل
حتى حصول حادث ّ
ملدامهة من الرشطة لقمع مباراة رصاع الديكة ،التي
كانت حمظورة قانونًا .وقد أضحى غريتز بعد ذلك
مقبولاً
ومرح ًبا به يف املجتمع الباليني ،بعدما وجد
َّ
القرويون أن املصيبة مجعتهم.

كام يروي غريتز تفاصيل لعبة رصاع الديكة وأمهيتها
بالنسبة إىل املجتمع ،واألساطري التي تدور حوهلا
وعمليات املراهنة عىل الديكة .ويستعري املؤلف
عبارة «اللعب العميق» للفيلسوف الربيطاين جرييمي
بنثام لإلشارة إىل احلالة النفسية والواقعية التي تسيطر
عىل الباليني عندما ينغمس يف املراهنة بشكل عميق
مستغرق ألسباب ال شعورية إىل حد بعيد .فالباليني،
بحسب غريتز ،ال يراهن ألجل املال وال ألجل اجلاه،
بل إلثبات وجوده عىل نحو يدرك هو كنهه متا ًما.
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المؤتمر السنوي الثاني للعلوم االجتماعية واإلنسانية
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
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«ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟»
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تقرير المؤتمر السنوي الثاني
للعلوم االجتماعية واإلنسانية
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 31-30آذار/مارس 2013
“ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟”
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات مؤمتره السنوي الثاين للعلوم
االجتامعية واإلنسانية يف الدوحة يف الفرتة 31-30
آذار/مارس  .2013ومتحور املؤمتر هذه السنة حول
ٍّ
لكل منهام مسار منفصل وجلسات
موضوعني،
خاصة حتت سقف املؤمتر السنوي ،ومها« :جدلية
ّ
واألمة يف الوطن
االندماج االجتامعي وبناء الدولة
ّ
العريب» ،و«ما العدالة يف الوطن العريب اليوم؟».

المحاضرتان االفتتاحيتان
بدأ املؤمتر يومه األول بمحارضتني افتتاحيتني ترأس
جلستهام د .النور محدُ ،أوالمها «عن ليربالية يف لبنان
تتحصن بدمج األفراد يف طوائفهم» ألقاها د .أمحد
ّ
بعلبكي ،وتنتمي إىل مسار املؤمتر اخلاص بـــ «جدلية
واألمة يف الوطن
االندماج االجتامعي وبناء الدولة
ّ
العريب» ،وثانيتهام «العدالة يف حدود ديونطولوجيا
عربية» ألقاها د .فهمي جدعان ،وتنتمي إىل املسار

الثاين «ما العدالة يف الوطن العريب اليوم؟» الذي
ّ
يغطيه هذا التقرير.

سبق املحارضتني ترحيب د .عزمي بشارة باملشاركني
والضيوف ،وإشارته إىل املؤمتر بوصفه تقليدً ا سنو ًيا
ُيقام يف التوقيت نفسه من ّ
كل سنة ،ويرمي إىل توطيد
العالقة مع الباحثني العرب يف إطار املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،الذي هو مؤسسة
عربية عابرة للحدود تبحث يف القضايا والشؤون
ّ
منربا هلذا
ويشكل املؤمتر
العربية بأجندة عربية.
ً
البحث ،إضافة إىل كونه حملاً ألبحاث «اجلائزة
العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية» ،حيث جيري
توحيد موضوعات املؤمتر واجلائزة ّ
كل سنة ،وهي
موضوعات عقد املركز العزم عىل اختيارها عابرة
للتخصصات .وقد أشار د .بشارة إىل أن غرف
ّ
البحث ال املؤمترات هي التي تنتج الفكر ،لكن هذه
ّ
تشكل مناسبة للتفاعل والتنسيق ،وإثارة
األخرية
األفكار ،وترتيب املبادرات املشرتكة ،وقد حت ّفز
البحث وإنتاج الفكر.
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ّأما حمارضة د .فهمي جدعان االفتتاحية« ،العدالة يف
حدود ديونطولوجيا عربية» ،فبدأت باإلشارة إىل أن
مصطلحي «العدل» و»العدالة» ال يدلاّ ن عىل املعنى
نفسه يف األصل ،لكنهام اختلطا يف االستخدام العريب
املعارص ،كام يف استخدام د .جدعان نفسه الذي
حق الغري ،واستيفاء احلق
يأخذمها بمعنى «توفري ّ
منه» ،مع ما يلحق هبذا املعنى من متع ّلقات ووجوه
وتتوخى بيان ما هو مناسب
ترتبط بالدولة واملجتمع،
ّ
وواجب حلياة اجتامعية عربية ،علماً بأن «الواجب»
و«املناسب» و»املالئم» هي املعاين التي تشري إليها
السابقة «ديو» يف مصطلح «ديونطولوجيا» الذي جاء
يف عنوان املحارضة.

ولقد عرضت املحارضة بصورة وجيزة ملفهوم
«العدل» يف املعطيات التارخيية العربية اإلسالمية،
وصولاً إىل العرص احلديث ،واستمرار مفهوم العدل
باحتالل مكانة مركزية لدى مفكري النهضة العرب،
بتأثري من الفكر الليربايل الغريب احلديث ،مقرتنًا
تلمس هذا املفهوم عند
احلرية .وذلك قبل ّ
بمفهوم ّ
ثم االنتقال إىل مجلة
سيد قطب وناصيف ّ
نصارّ ،
النظريات املتداولة اليوم يف الفضاء العاملي .وهنا
يعرض د .جدعان جلون راولز الذي غدا العدل
معمق ،كام يعرض لِ ِول كيمليكا،
معه حمل نظر ّ
حيث يوافق هذا األخري يف دعوته إىل نظرية تعددية
يف العدالة ،تستند إىل أبرز النظريات الكربى التي
تناولت العدالة يف الفكر الغريب املعارص :النظرية
النفعية ،نظرية املساواة الليربالية ،النظرية الليربتارية،
النظرية املاركسية ،النظرية اجلامعوية ،النظرية
النسوية .ويف النهاية ،يعود د .جدعان إىل الربط بني
داعيا إىل نظرية عربية يف
الفضاءين الغريب واملوروثً ،
العدالة تتمثّل املنجز الغريب وتستوعبه.

خلفية نظرية ومفاهيم
ُخ ّصصت اجللستان األوىل والثانية ،بعد ذلك ،لعرض
اخللفية النظرية واملفاهيم اخلاصة بالعدالة .وترأس
د .ابراهيم العيسوي اجللسة األوىل التي اشتملت
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عىل حمارضتنيُ ،أوالمها للدكتور مراد دياين ،بعنوان
احلرية االقتصادية واملساواة االجتامعية
«أصالة اتّساق ّ
يف نظرية العدالة ،أو استقراء معامل النموذج الليربايل
املستدام ملا بعد الربيع العريب» ،وثانيتهام للدكتور
سعيد بنسعيد العلوي بعنوان «العدالة أولاً  :من وعي
التغيري إىل تغيري الوعي».

احلرية والكرامة
يستقرئ بحث د .دياين الوعي بقيم ّ
واملساواة املؤسسة لنظرية العدالة من خالل تع ّلمها
باملامرسة يف الثورات اجلارية يف الوطن العريب ،والتي
مل تستطع بعدُ استيعاب أبعادها املعرفية املركّ بة،
واملسامهة يف توطينها اإلبستيمي يف البالد العربية ،يف
ّ
ظل غياب مقاربات معيارية تربط احلراك املجتمعي
والسيايس بأولويات البناء االقتصادي واالجتامعي
يف املرحلة املقبلة .وهذا ما يطمح البحث إىل املسامهة
فيه من خالل مناقشة إشكالية أساس ،هي اتّساق
احلرية واملساواة داخل إطار النموذج الليربايل الذي
ّ
ماً
ّ
وسياسيا
ا
ي
اقتصاد
العريب
العامل
يف
ه
مب
اليوم
يظل
ً
ً
وفلسفيا ،كام ّ
يظل م ّتسماً بسوء فهم عميق .وهو
ً
يرى أن بداية انحسار وطأة الرأساملية املتوحشة التي
تعاين أزمة أيديولوجية حقيقية ،متثّل فرصة سانحة
جلالء طبيعة النموذج الليربايل االجتامعي العميق،
البعد االجتامعي والديمقراطي داخل
ومساءلة ماهية ُ
االقتصاد ،وصولاً إىل ما يدعوه النموذج الليربايل
املستدام الذي ينطوي عىل مقاربة للعدالة قائمة عىل
«حرية ،مساواة ،إخاء» ،ت ُْد ِخل
شعار الثورة الفرنسية ّ
ً
احلرية
مبدأ اإلخاء االجتامعي مبدأ ثالثًا يكمل مبدأي ّ
واملساواة اللذين يردان يف نظرية «العدالة كإنصاف»
عند جون راولز.
كذلك ينطلق بحث د .سعيد بنسعيد العلوي من
ويشبه ميدان التحرير
انتفاض الشارع العريب،
ّ
باألجورا اليونانية ،ويتناول شعاراته التي دارت
حول كلمتني مها «ارحل» و«العدالة» (ال للفساد،
ال للظلم) .ويرى د .العلوي أن ميدان التحرير أعلن
موت أيديولوجيا القومية العربية ُليعيل يف املقابل
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من شأن الوعي العريب والعروبة ،وأعلن موت
األيديولوجيا املاركسية ،ال املا ّدية التارخيية بمعناها
العلميُ ،ليعيل من شأن العدالة وإدانة الفساد ،كام
أعلن موت أيديولوجيا اإلسالم السيايس ،عىل الرغم
للج َمع وصالة اجلامعة.
من احلضور البارز ُ

انتقل د .العلوي بعد ذلك إىل تناول العدالة والعدل
الرحالة
يف الرتاث النهضوي العريب ،خاصة لدى
ّ
العرب الذين قصدوا الغرب (رفاعة الطهطاوي
الصفار )...ولدى اإلصالحيني العرب
وحممد ّ
ّ
(األفغاين وحممد عبده ،)...وذلك قبل أن يعود إىل
دولة االستبداد التي جيد أهنا تبدو يف ظاهرها حديثة
لكنها مقامة عىل بنى عميقة ومهرتئة إضافة إىل
استبداديتها ،األمر الذي انتهى هبا إىل حصيلة سلبية
يف ّ
كل ما وعدت به ،من التعليم إىل احلكامة.
أخريا إىل مكر التاريخ (باملفهوم
ويشري د .العلوي
ً
اهليغيل) الذي انطوت عليه الثورة املعلوماتية ،وإىل
عفوية االنتفاض العريب التي ينقصها العامد النظري
جدية ،ليختم بام يبعث
والثقايف ،وتنطوي عىل خماطر ّ
عىل األمل ،وبالبدائل التي قد تقلب السلب إىل
إجياب ،من إقامة الدولة املدنية ،واحلياة السياسية
السليمة ،والنظر إىل اإلسالم كثقافة باملعنى الواسع،
والفصل بني السياسة والدِّ ين ،والتشديد عىل التجديد
الديني ،واإليامن بدور الثقافة واملعرفة.

أيضاّ ،
ويف إطار اخللفية النظرية واملفاهيم ً
ترأس د.
أنطوان سيف اجللسة الثانية التي اشتملت عىل ثالث
احلداد بعنوان
حمارضات ،كانت ُأوالها للدكتور حممد ّ
واحلرية يف ضوء الثورات العربية»،
«جدلية العدالة
ّ
وثانيتها للدكتور عبد العزيز لبيب بعنوان «إحراجات
العدالة يف وضع استثنائي» ،وثالثتها للدكتورة نجمة
حبيب بعنوان «العدالة واالشرتاكية ومفهوم املساواة
يف الكتابات العربية املعارصة».

احلرية
أشار دّ .
احلداد يف حمارضته إىل التباس مفهومي ّ
والعدالة وارتباطهام ،وإىل مراوحة حمارضته بني
أمرين ال جتمع بينهام عالقة مبارشة :األول ،هو املتابعة
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املبارشة ملا حصل يف الثورات العربية ،خاص ًة تونس،
والثاين ،قراءته كتاب أمارتيا سن فكرة العدالة ،الذي
يعده مقابل ًة لكتاب جون راولز نظرية العدالة.
ّ

احلداد من أن الثورات العربية هي انتقال
ينطلق دّ .
ديمقراطي ال ُيقاس عىل مثال ما حصل يف فرنسا
وروسيا وإيران ،بل عىل مثال ما حصل يف أوروبا
الرشقية وأمريكا الالتينية .وهذا ما يق ّلل من أمهية
احلزب واأليديولوجيا ،ويزيد من أمهية حقوق
اإلنسان التي تنطوي عليها هذه الثورات التي ال
تنسجم بالرضورة مع التعريف الكالسيكي للثورة
(بمعنى االنتقال الطبقي) ،كام يزيد من أمهية فكرة
العدالة االنتقالية ،مع اإلشارة إىل أن هذه األخرية
يصعب أن ُتف ِْلح إن مل يكن ثمة تصور للعدالة ككل.

يرى د .احلداد ً
أيضا أن العدالة يف الثورات العربية
حمد ًدا
كانت ،مثل هذه الثورات،
مطلبا عفو ًيا (أي ّ
ً
بالسلب)؛ إذ يعرف البرش ما ال يريدونه ،بام يف ذلك
إسقاط النظام ،من دون إدراك ملا يريدونه بالرضورة
أو من دون اتّفاق عليه.

ويتناول د .احلداد االستبدادين «احلديث» و»القديم»
ويقارن بينهام .كام يميز بني االستبداد كواقعة
موضوعية وشعور الناس به .ويرى أن ما كان ضعي ًفا
يف تارخينا هو الشعور باالستبداد ال االستبداد ذاته.
ويبينّ أن االستبداد الرشقي الضعيف يقوم عىل الفرد
(الفرد مع العشرية أو الفرد مع جهاز بريوقراطي)،
وهذا ما يضعف الدولة وجيعله يسقط برسعة (مثال
مرص وتونس) ،حيث خيتلف هذا االستبداد الرشقي
الضعيف عن الدولة احلديثة التي تنجح يف عقلنة
الضعف ،بخالف الدول ما بعد االستعامرية التي مل تبق
تقليدية ومل تَغْ دُ حديثة ،األمر الذي أ ّدى إىل سقوطها
من دون أن يعني ذلك سقوط فكرة الدولة ذاهتا.

ِ
اخلطر الذي يواجه
التحدي
ويرى د .احلداد أن
ّ
الثورات العربية هو االنتقال إىل البداوة السياسية
وإسقاط اجلامهري السلطة التي متارس عليها
مربرة
العنف لتنتقل إىل الوراء ،إىل سلطات كانت َّ
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والتحصن بآليات سلطة أقل عن ًفا لك ّنها
باألعراف،
ّ
واحلرية الفردية
قائمة عىل مبادئ خمالفة للمساواة
ّ
واإليامن باملؤسسات ،األمر الذي يفيض إىل ّ
تفكك
املجتمع بدلاً من إقامة الدولة العادلة.

ويف عودة إىل كتاب أمارتيا سن ،جيد د .احلداد أن
أمهيته تكمن يف نقد الفلسفة التي قامت عليها فكرة
العدالة من كانط إىل راولز؛ إذ انطلق هذا التفكري
ك ّله من البحث عن قواعد مطلقة أو مؤسسات
مثالية لتحقيق العدالةّ .أما الربط بني الكتاب والربيع
العريب ،فيكمن يف أن اجلامهري مل تعد تؤمن بأن هناك
منطلقات نظرية أو مرجعيات مطلقة أو مثالية
ّ
تشكل
أساسا.
ً

ويعرض د .احلداد لألمر األساس هنا بالقول إن
عامليا عىل العدالة ،وإن الثورات العربية
طلبا ً
هناك ً
قد ت ّتجه يف هذا االتجّ اه الكوين لتتالحم مع هذا الفكر
العاملي وهذه احلاجة العاملية لتحقيق العدالةّ .أما يف
حال حصول العكس ،فسوف يعني ذلك عودة إىل
العدالة القديمة التي هتيمن فيها األعراف ،ويضعف
فيها اإلحساس باالستبداد.

ويأيت بحث د .عبد العزيز لبيب« ،إحراجات العدالة
«الالمقول» أو يف ما
يف وضع استثنائي :شذرات يف
َّ
يتقوم النظر فيه بمنهج االستدالل» ،ليشري إىل أن
ال ّ
اختيار أسلوب «الشذرات» ناجم عن أن القول يف ما
ُي َع ّد «حالة استثنائية» يف حقل ممارسات العدالة وما
ي ّتصل هبا من مسائل عملية يأيت ،كذلك ،مصحو ًبا
باالستثناء يف حقل البيان والبالغة .ذلك أنَّ الكتابة
بالشذرات متتلك القدرة عىل التنبيه إىل «الفراغات
احلقوقية» وعىل تشخيصها .وما يقصده د .لبيب
بالعدالة يف أوضاع استثنائية هو حاالت مثل العدالة
يف املرحلة االنتقالية ،والقضية الفلسطينية والقانون
الدويل املتع ّلق هبا كمصدر للاّ عدل ،وسجن أبو
غريب وسيادة عدالة املنترص ال عدالة املحتل التي هلا
قوانينها يف النهاية ،وغوانتانامو ،حيث جرى ابتداع
استثناء فاق مجيع االستثناءات عرب مقولة «العدو
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املحارب» .وما يستنتجه من هذه احلاالت هو أن
معمماً وصار القاعدة يف النظام العاملي.
االستثناء بات ّ

ويبينّ د .لبيب ماهية االستثناء ومناسباته وتعالقاته
خاصة يف حاالت
الداللية يف سياق فكرة العدالة،
ّ
األزمة والطوارئ واإلنقاذ الوطني واحلرب والثورة
واالنقالب العسكري واحلالة االنتقالية التي
حتظى براهنية كبرية يف بعض البلدان العربية ،وهي
مجيعا حاالت ت َِعدُ مسو ّدة د .لبيب بأن ترشحها
ً
يف ضوء مفهوم العدالة حني ت ّتخذ هذه املسو ّدة
صيغتها النهائية.

ّأما حمارضة د .نجمة خليل حبيب« ،العدالة
واالشرتاكية ومفهوم املساواة يف الكتابات العربية
نموذجا» ،فتع ّلل يف البداية سبب
املعارصة :الرواية
ً
نموذجا بام لدى الروائيني من قدرة
خّاتاذها الرواية
ً

عىل التغلغل يف أعامق روح بلداهنم ونفسيتها ،ورسم
شخصيتها ،وتسجيل أحالمها وكفاحها وبحثها عن
السعادة ،فضلاً عن متهيد الرواية للثورات وصنعها
املستقبل ،وكوهنا السلعة الثقافية الشعبية السهلة
التناول .وذلك قبل أن تنتقل إىل تناول مفهوم
العدالة وأنواعها (االجتامعية والسياسية واالقتصادية
واجلنائية واملطلقة) يف الرواية العربية ،م ّتخذة عىل
هذا الصعيد رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ
نموذجا ،وتناول مفهوم املساواة وحقوق اإلنسان
ً
يف الرواية العربية من خالل رواية هباء الطاهر احلب
يف املنفى ،ثم حقوق املرأة ومساواهتا بالرجل ،حيث
يغدو النموذج أدب سحر خليفة ،واالشرتاكية يف
الرواية العربية من خالل الرؤية اإلسالمية املتمثّلة
يف رواية عيل أمحد باكثري الثائر األمحر ،لتنتهي بالرؤية
العلامنية للعدالة كام عبرّ ت عنها رواية الثلج يأيت من
النافذة حل ّنا مينه.

وهبذا جيتهد بحث د .حبيب يف الكشف عن الدور
الذي قامت به الرواية العربية يف نقل املعلومة إىل
العامة ،ويف تثقيف الناس وتعريفهم بحقوقهم
الرواية العربية
وبالطريق إىل حتقيقها .وقد تبينّ هلا أن ّ
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اضطلعت بدور كبري يف تثوير املجتمع الذي يتجلىّ
اليوم يف االنتفاض عىل ّ
املستبدين.
احلكام
ّ

افتتاح رسمي
رسميا بكلمة
جرى ،بعد اجللسة الثانية ،افتتاح املؤمتر
ً
للدكتور عزمي بشارة مجعت بني موضوعي املؤمتر:
العدالة واالندماج االجتامعي ،وطرح فيها السؤال :ما
وتطرق إىل تاريخ
العدالة يف السياق العريب املعارص؟
ّ
بضدها (منع الشرّ الكامن
املفهوم :من تفسري العدالة ّ
يف الظلم) إىل معناها املوجب املرتبط بدالالت مشتقّة
من التساوي والتعادل ،وعرض ملفهوم العدالة عند
أفالطون وأرسطو واملعتزلة وابن تيمية وزينون
الرواقي وشيرشون وجستنيان ويف القانون الروماين
وجستنيان ...وصولاً إىل الثورة التي أحدثها الفكر
احلديث منذ نظريات العقد االجتامعي.

بعد هذا الرسد الذي يعرض إلقامة العدالة عىل
أساس املساواة الطبيعية ،يأيت د .بشارة إىل رسد
حتول تارخيي أ ّدى إىل توسيع العدالة بإقامتها عىل
ّ
واحلرية ،أكان يف الفكر
أسايس املساواة االجتامعية
ّ
الديمقراطي والليربايل الغريب أم يف فكر النهضة
العربية (عند الطهطاوي مثلاً ).

بيد أن الربط املكني بني العدالة واالندماج
االجتامعي (ومها جناحا املؤمتر السنوي الثاين) يأيت
مع إشارة د .بشارة الالفتة إىل مسألة اهلوية التي
الدولة
ال يمكن ألي مفهوم للعدالة يف سياق بناء ّ
احلديثة أن يتجاهلها .وهنا يطرح د .بشارة سؤالاً
بالغ األمهية :إذا اعرتفنا بوجود كيانات حقوقية
داخل الدولة غري املواطنني ،كامل ّلة واجلامعة القومية
حيق هلذه اجلامعات أن
والثقافية واألقاليم ،فهل ّ
متارس سلطة عىل املواطنني؟ وهل يمكن أن تكون
حقوقها عىل حساب حقوق املواطن؟
تلت ذلك كلمة لسعادة الشيخ عبداهلل بن عيل آل
ثاين ،رئيس جامعة محد بن خليفة .ثم تال د .كامل
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عبد اللطيف تقرير جلنة اجلائزة العربية للعلوم
االجتامعية واإلنسانية هلذا العام ،وأشار إىل أن
الرتشيح شمل خمتلف األقطار العربية ،بمجموع
ترشيحا ( 80يف موضوع جدلية االندماج
141
ً
االجتامعي ،و  61يف موضوع العدالة) .وبعد
استقرت املنافسة عىل
األويل للرتشيحات،
التقويم ّ
ّ
 6مشاريع أبحاث يف جدلية االندماج االجتامعي
من فئة الباحثني ،و 5أبحاث ضمن فئة الباحثني
الشباب يف املوضوع نفسهّ .أما ترشيحات موضوع
استقرت عىل  7أوراق يف فئة
«ما العدالة؟» ،فقد
ّ
الباحثني ،وورقة واحدة يف فئة الباحثني الشّ باب.
وقد ارتأت اللجنة وضع األبحاث ك ّلها ضمن خانة
واحدة ليصبح جمموعها  8أبحاث.
هكذا ،أصبح عدد الرتشيحات يف موضوعي
مرشوعا توزّ عت بني الدول
اجلائزة وفئتيها 19
ً
العربية إىل  5من املغرب ،و 3من فلسطني ،و3
من مرص ،و 3من اجلزائر ،و 2من تونس ،و 2من
موريتانيا ،و 1من الكويت ،و 1من اليمن .وأكّ د
د .كامل عبد اللطيف أنه بعد استيفاء الرتشيحات
رشوط اجلائزة وقواعدها ،ومرورها عبد مراحل
املقررة ،خلصت جلنة اجلائزة إىل
التحكيم والتقويم ّ
املقدمة
قرار حجب اجلائزة هلذه السنة عن األبحاث ّ
معا ،أكان يف فئة الباحثني أم يف فئة
يف املوضوعني ً
الباحثني الشّ باب ،وذلك لعدم استجابتها للمعايري
املحددة يف س ّلم التقويم املنصوص عليه يف لوائح
ّ
تقويم اجلائزة.
ويف خت�ام تقري�ر جلن�ة اجلائ�زة ،أعل�ن د .كمال عبد
اللطي�ف أن موضوع�ي اجلائ�زة للس�نة املقبل�ة ،مها:
«التاري�خ وتاري�خ الراه�ن بال�ذات» ،و«التنمي�ة
االقتصادية العربية».

وق�د تلت تلاوة تقري�ر اجلائ�زة حمارضة للمستش�ار
ّ
تش�كل اجلامع�ات
ط�ارق البشري ح�ول حركي�ة
السياسية.
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العدالة االنتقالية
شهدت اجللسة الثالثة التي ّ
ترأستها د .فريدة بناين
حمارضتني ،األوىل للدكتور كامل عبد اللطيف
بعنوان «العدالة االنتقالية وال ّتحوالت السياسية يف
املغرب :جتربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة» ،والثانية
للدكتور عبداحلي مودن بعنوان «العدالة االنتقالية
والسلطوية :نموذج املغرب».
أشار د .عبد اللطيف إىل أن مفهوم العدالة ،الذي هو
قدم بطرق
مفهوم أساس يف الفكر الفلسفي ،بات ُي َّ
جديدة ابتعدت به عن مفهومه الكالسيكي ،وأجرت
حتوالت أساسية منذ القرن العرشين فصاعدً ا.
عليه ّ

قسم د .عبد اللطيف بحثه إىل قسمني ،األول
نظري ،هو عبارة عن خلفية تتناول مرجعية العدالة،
خاصة جهد جون راولز وما أثاره من مناظرة يف
ّ
هذا املوضوع ،وحرصه عىل أن يكون موصولاً
بالتقليد الفلسفي احلديث لعرص األنوار ،وحماولته
تطوير مكاسب نظرية العقد االجتامعي ومعطيات
من املنظومة األخالقية الكانطية بغية استيعاب
متغريات املشهد السيايس األمريكي والعاملي عمو ًما،
وكذلك جهد املركز الدويل للعدالة االنتقالية الذي
يتجلىّ يف أدبياته وبروتوكوالت عمله وتفاعالت
مهمة مبنية
خربائه ،حيث ّ
قدم هذا املركز معطيات ّ
عىل جتارب للعدالة االنتقالية يف الربازيل وأوروبا
وجنوب أفريقيا وأمريكا الالتينية ...إلخ .وك ّلها
جتارب تتميز بإبراز الطابع يّ
املحل قبل إدماج العنارص
املحلية واستيعاهبا يف إطار عامّ .أما القسم الثاين من
بحث د .عبد اللطيف ،فيقوم عىل تناول جتربة هيئة
اإلنصاف واملصاحلة يف املغرب ،حيث يتوقّف أمام
أبرز مكاسبها ومنجزاهتا ،بعد التوقّف أمام حادث
يفرتض أنه من أقوى احلوادث يف خلخلة كثري من
أركان النظام القمعي يف الغرب ،أال وهو جلسات
االستامع إىل ضحايا حقوق اإلنسان التي ُعقدت يف
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ّأما حمارضة د .عبد احلي مودن ،فتناولت ،من خالل
نموذج املغرب ،تدبري اإلرث السيايس العنيف ،يف
إطار مقاربة العدالة االنتقالية التي أخذت تتبلور
كتجربة جديدة منذ بداية ثامنينيات القرن العرشين،
طبقته دول كثرية (أكثر من 35
وحتولت إىل نموذج ّ
دولة) ،حيث البحث عن بدائل للعدالة العقابية
عن اجلرائم السياسية ،وحماولة حتقيق املصاحلة بني
األطراف املتعارضة من خالل تدابري الكشف عن
احلقيقة ،وجرب الرضر ،واحلفاظ عىل الذاكرة األليمة،
يّ
بالتخل عن العنف يف تدبري اخلالفات
وااللتزام
السياسية .ويف هذا السياق ،ركّ زت املحارضة عىل
احلالة املغربية ،وأثارت مسألة املصاحلة يف ظل
السلطوية وآفاق ترسيخ حقوق اإلنسان باعتبارها
مبادئ سلمية يف املامرسة السياسية.

العدالة في التراث

ّ
ترأس د .محدي عبد الرمحن حسن اجللسة الرابعة
التي ُق ّدمت فيها ورقتان ،األوىل «العدالة يف الفكر
احلد واملحدودية» للدكتور أحممد
السيايس الرتاثيّ :
جربون ،والثانية «خطاب العدالة يف كتب اآلداب
السلطانية» للدكتور إبراهيم بوتشيش.

توخى د .جربون يف دراسته تقدير «القيمة ال ّتارخيية»
ّ
ملفهوم العدالة يف الرتاث العريب ،وامتحان إمكان
املراهنة عليه يف بناء املستقبل جزئيا أو ك ّل ًيا ،وذلك من
تتبعه نظرية العدالة يف الفكر السيايس الرتاثي
خالل ّ
(لدى الفقهاء واملتك ّلمني والفالسفة) ،وحدود
نظرية العدالة يف هذا الفكر السيايس الرتاثي برضوبه
املختلفة ،وحماولة اإلصالحيني العرب جتديد مفهوم
نموذجا) ،يف
العدالة (حيث ي ّتخذ اإلمام حممد عبده
ً
إطار اصطدام العدالة الرتاثية باحلداثة ،بغية جالء
أطروحة العدالة لدى عبده وحدودها.
وتفتح دراسة د .إبراهيم بوتشيش ملف خطاب
العدالة يف كتب اآلداب السلطانية ،ألنه عىل الرغم
من قيمة الدراسات احلديثة التي تناولت اآلداب

تقارير
تقرير المؤتمر السنوي الثاني للعلوم االجتماعية واإلنسانية

معرفيا عميقًا،
حفرا
ً
السلطانية بالدرس وحفرت فيها ً
فإن الكالم عىل نظام العدالة يف الكتابات السلطانية
مرشوعا غري مكتمل .وتنطلق الدراسة يف
ال يزال
ً
سربها أغوار موضوعها من ثالثة أسئلة مركزية
تتناول  -1مفهوم العدالة يف متون اآلداب السلطانية
واملوجهات الناظمة له ،ومدى
وشكل بنائه وحدوده
ّ
إمكان الكشف عن نظامه بوصفه قولاً
سياسيا؛
ً
 -2املرجعيات املو ّلدة خلطاب العدالة لدى مؤ ّلفي
اآلداب السلطانية؛  -3استكشاف ما إذا كان ثمة
موقع حلقوق اإلنسان يف خطاب العدالة لدى الك ّتاب
تفرد احلاكم
السلطانيني ،الذين حاولوا التوفيق بني ّ
«العادل» بالسلطة ،واإلقرار – يف اآلن ذاته – ببعض
حقوق الرعية.
الدراسة أربعة متون من كتب اآلداب
هكذا تتناول ّ
السلطانية ،هي نصيحة امللوك أليب احلسن عيل بن
حممد ،والترب املسبوك يف نصيحة امللوك أليب حامد
الغزايل ،واإلشارة يف تدبري اإلمارة للقايض أيب بكر
املرادي احلرضمي ،والشهب الالمعة يف السياسة
النافعة أليب القاسم بن رضوان املالكي ،حيث ي ّتضح
احلضور القوي للسلطان بام هو طرف مهيمن ومنتج
لنظام القول يف العدالة ،حتى يخُ َّيل للقارئ أن العدالة
هي السلطان والسلطان هو العدالة.

جلسة ختامية
عرضا
شهد املؤمتر ،قبل اجللسة اخلامسة أو اخلتاميةً ،
َ
املواطنة واملساواة.
لبعض نتائج املؤشرّ العريب حول
ويف اجللسة اخلامسة ،التي ترأستها د .هناء اجلوهري،
كان ثمة حمارضتان ،األوىل للدكتور حمسن بوعزيزي
بعنوان «العدالة يف عيون السجناء :بحث يف التمثّالت
االجتامعية» ،والثانية للدكتور باسم رسحان بعنوان
جتليا لعدم العدالة يف التنمية العربية».
«عدم املساواة ً
ت ّتخذ دراسة د .بوعزيزي من السجن مثالاً
تطبيقيا
ً
واحلرية؛ تلك
لتناول معضلة العالقة بني العدالة
ّ
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املعضلة التي ال يزال اإلنسان يصارع من أجلها
منذ عصور .وبذلك ،فإنهّ ا تويل العدالة اجلزائية ،كام
خاصا ،لتدلف من
تظهر يف عيون السجناء ،اهتام ًما ًّ
متثّل السجني هذه العدالة اجلزئية بلغته البسيطة إىل
اإلشكاليات الفكرية والفلسفية الكربى املألوفة بشأن
العدالة ،من قبيل العدالة بوصفها إنصا ًفا ،واملساواة
أمام القانون ،واملساواة االجتامعية ،واملساواة يف
ثم،
الفرص وتوزيع الثروة .وتندفع هذه الدراسة ،من َّ
إىل التفكري يف ربط ممكن بني العدالة اجلزائية والعدالة
االجتامعية ،ويف التالزم بني الالمساواة واإلقصاء.

ّأما ورقة د .باسم رسحان ،فجاءت يف احلقيقة دراسة
يف سوسيولوجيا التنمية العربية من منظور السياسات
عربيا ،وما ترتّب عليها من نتائج،
التنموية امل ّتبعة
ً
والسيام افتقارها إىل العدالة االجتامعية وتعميقها عدم
املساواة والفروقات االجتامعية واالقتصادية بني خمتلف
الدخل املتوسط يف
الطبقات والفئات االجتامعية ذات ّ
البلدان العربية خالل العقود .2010-1980

منهجا يقوم عىل قياس املفاهيم
وقد اعتمدت الدراسة ً
النظرية للعدالة االجتامعية والتنمية الشاملة املعتمدة
دوليا،
فيها بواسطة املؤشرّ ات ّ
الكمية املعتمد عليها ً
التقدم املحرز يف القضاء عىل الفقر املطلق،
مثل مدى ّ
معدالت
ومدى نجاح عملية التنمية يف خفض ّ
البطالة بني السكان (والسيام الشباب) ،ومدى
تضييق فجوة عدم املساواة يف الداخل .وخلصت
الدراسة إىل أن العدالة يف التنمية يف البلدان العربية
المحددة كانت تعاني خللاً
المدروسة في الفترة
ّ
كبيرا بسبب انحياز سياسات التنمية واسرتاتيجياهتا
ً
إىل مصلحة أصحاب رأس املال واألثرياء واألقوياء
يربر وصفها بأهنا عملية إنامء
يف املجتمع ،األمر الذي ّ
غري متوازن ،وتنمية فاشلة ،لعدم مراعاهتا مصالح
قطاع كبري من السكان.

أخريا إىل ما شهدته قاعات املؤمتر
وال ّ
بد من اإلشارة ً
وخارجها من حوارات ونقاشات غنية ،ومن تفاعل
نقدي ّثر ال يقوم إنتاج املعرفة من دونه.

ص

در

ح
دي ً
ثا
نايجل سي .غيبسون
ترجمة :خالد عايد أبو هديب

فانـون
المخيلة بعد  -الكولونيالية

يقع هذا الكتاب في  358صفحة من القطع
الكبير ،ويسلط هذا الكتاب الضوء على
المراحل المتميزة في سيرة فرانز فانون
الفكرية والسياسية ،وعلى المؤثرات
الفلسفية واالجتماعية التي حددت مساراته،
وعلى تفصيالت حياته ونضاله كطبيب
أسود من جزر المارتنيك يحمل الجنسية
الفرنسية ،والذي قاتل في صفوف حركة
التحرير الوطني الجزائرية .وهذا الكتاب الذي
يحاول ان يفكك عناصر الهوية المركبة
لصاحب "المعذبون في األرض" يشدد على
الدور المؤثر للمثقفين ،ال في حركات التحرر
الوطني فحسب ،بل في تطوير وعي
وطني لدى الشعوب المستعمرة من شأنه
أن ينبذ المفاهيم التي غرسها االستعمار
في أذهان هذه الشعوب.

ديفيد إنغليز وجون هيوستون
ترجمة :لما نصير

مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة
يقع هذا الكتاب في  390صفحة من القطع
الكبير ،وهو الكتاب الثاني الذي تصدره وحدة
ترجمان بالمركز العربي لالبحاث ودراسة
السياسات ،والكتاب عبارة عن دراسة نقدية
في نشأة علم االجتماع الثقافي ،وبحث موسع
في المدارس والتيارات الفكرية المختلفة
التي ساهمت في بلورة منهجيات هذا العلم
ومفاهيمه .يعرض الكتاب للفرضيات التي
ناقشتها السوسيولوجيا الحديثة في ميدان
الثقافة ،ويتصدى لتقديم أعمال علماء
االجتماع الكالسيكيين ،وال سيما أعمال مدرسة
فرانكفورت وكبار أساتذتها أمثال يورغن
هابرماس وهربرت ماركوزه وثيودور أدورنو
وماكس هوركهايمر وفالتر بنيامين وإريك فروم.
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ABSTRACTS

tied to aliberal school of thought that promoted the separation between religious and secular authorities; the
“neutrality” of the state on religious beliefs; and the conceptualization of a neutral sphere not subject to the
pressures of religion and belief—the sphere of liberty.
Taking in contemporary, post-modern understandings of the concept of tolerance, the study presents the
ideas of communitarian political thinker Michael Walzer in contrast to the approach toward Liberalism
represented by philosopher John Rawls. Walzer is critical of the liberal approach to tolerance, which posits
tolerance as a universalist value, suggesting that there is no universal meaning of tolerance, but that there
are tolerant governments, or that there is tolerance based on specific systemsthat cannot be removed from
their historical contexts. Rawls, meanwhile, defends the universality of tolerance, which, in his work, is
rooted firmly in the very idea of liberty; such that there is no use in compromising liberty, save in an effort
to expand that liberty.

Religion, Culture and Globalization: Grounds for Dialogue or Division
Tibi Ghammari
Examining two schools of thought surrounding the concepts of religion, culture, and globalization,
Ghammari investigates the differing standpoints between those who idealize these concepts and those who
remain cautious of them. In the author’s opinion, these three concepts represent fundamental precepts to an
international discussion that seeks to understand the current intellectual discourses taking place in modern
times.
To this end, the study takes a critical, rationalist approach to this investigation in the hope of providing an
objective assessment of the opportunities for dialogue between cultures and civilizations in an era dominated
by economic and ideological considerations – a dominance that has transformed religion, globalization, and
culture into the mere promotion of private and personal interests.
Throughout his analysis, Ghammari highlights the ways in which religion, culture, and globalization
can cause division, often leading to tragic conflicts between world communities, while also forming the
backbone of dialogue and understanding between societies. His analysis leads him to conclude that, as it
stands, the current climate indicates that religion, culture, and globalization are inciting more division than
dialogue.

Signs in Thomas Hobbes’ Writings
Rasoul Mohammed Rasoul
This study addresses the concept of the sign as it appears in the writings of Thomas Hobbes, highlighting
the importance the English philosopher attached to it in all of his writings, including in Leviathan, his
largest and most important political work. To this end, the author addresses the fundamental structures
of Hobbes’ philosophical writing, including his work on sense perception, human cognition, and speech.
Unlike John Locke’s later use, Hobbes didn’t employ the word “semiotike,” but nonetheless included
signs in his studies of sensory perceptions, cognition, and emotions. In doing so, he paved the way for a
philosophical study of signs, and was able to provide a reading of the visual aspects of sign through the
sensory world; its conceptual features through the cognitive world;and a desire-based understanding of signs
felt through emotions. Hobbes also expanded the theory of signs.Not only were they sensory, conceptual,
and rational, but through the concept of “arbitrariness,” further defined by Ferdinand de Saussure, they were
also subjective and societal. Furtermore, Hobbes went beyond tying signs to language and logic by linking
signs with speech.
Rasoul’s analysis demonstrates that the theoretical framework in which Hobbes’ understanding of signs
took shape is rooted in his theory of knowledge, which includes the senses and imagination, the mind
and rationalism as mutually supportive sources of human knowledge. Despite the significance of this
accomplishment, the author warns that one should not overlook the fact that Hobbes’s efforts lacked a
clear and deep knowledge-based awareness and framework. The importance of these was later realized by
Ferdinand de Saussure, John Locke, Charles Pierce, and Jacques Derrida.
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dictate the rules of the game between the various systems of governance, both direct and indirect. This
leaves the constitution open to interpretation and exegesis, taking into account issues such as space and
time and the imbalances of power. In this regard, a constitutional draft, in its static definition, does not mean
the formation of fixed principles that govern an ever-changing and dynamic field. Rather, it is a flexible
structure that not only contains control mechanisms for the proper functioning of constitutional bodies, but
also maintains the balance between them.
A constitution thus becomes more than a standardized work condensing the most important areas of political
reform, becoming a text that can set the general framework, and lay down a set of basic aims and principles,
which are in turn adaptable to change.
Against this backdrop, and following an analysis of various constitutional drafts, al-Ghali presents an
analytical model for the determination and comparison of permanence and change within Morocco’s 2011
constitutional reform. To this end, the author examined the constitution’s articles in order to assess the
extent to which they add value in alignment with the aims of the Arab revolutions, or, alternatively, if those
articles represent inconsequential changes to the structures of authority.

2-Studies
On the Intellectual and Revolution
Azmi Bishara
This essay does not attempt to be a comprehensive sociological or historical treatment of the question
of intellectuals and their role in revolutions. It is, rather, a concept essay dealing with epistemology
and knowledge production that is arrived at through a process of critique and the distinction of specific
terminology—linguistically, conceptually, and historically. In so doing, Bishara examines terms such as
“the intellectual,” “the intelligentsia,” “the organic intellectual,” and “the public intellectual”. For the latter,
the emphasis is on the public intellectual’s ability to go beyond specializations to engage directly with the
public on issues concerning society and the state.
Bishara distinguishes between intellectuals and those who are required to utilize their intellectual capacity;
between academics immersed exclusively in their field of expertise and social actors who take an interest
in various social affairs without specializing in a specific field. The author then moves on to mark the
distinction between “an intellectual” and the rest of society. Through this process, and by critiquing
alternative conceptualizations, the author elucidates what he considers the main attribute of an intellectual—
the capacity to make decisions based on epistemological grounds that lead to value judgments.
Bishara concludes that two types of intellectuals are absent from the Arab revolutions. The first of these
is the “revolutionary intellectual,” who is able to not only maintaina critical distance from the regimes
in place and the revolutions,but also critique them. “Conservative intellectuals,” on the other hand, are
capable of explaining the necessity of keeping the old regime, promoting the inherent opportunities for
change within it, as well as the wisdom enshrined within the state and its traditions. For Bishara, the role
of the revolutionary intellectual does not end with the outbreak of a revolution, but in fact takes on greater
complexity and significance once the need to propose post-revolutionary alternatives arises.

Paths of Tolerance
Mazouz Abdelali
This study investigates the historical and politico-philosophical originsof the rise of “tolerance” in the
West. To this end, Abdelali delves into the ecclesiastical root of the word in the writings of St. Augustine
and, later, Martin Luther. Further, he looks into the formation of the concept of tolerance in its various
manifestations, such as the Edict of Nantes, the Pacification of Ghent, and the Declaration of Indulgence.
These developments took place before “tolerance” came to take political and philosophical meanings, such
asit does in John Locke’s Letter Concerning Toleration. It was in this secular formulation that tolerance was
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between religion and state; the role of the Sharia as a source of legislation, as well as its effect on freedom;
personal and family status law; the role of women; education;ethics;and the organization and regulation of
religious institutions.
Egypt’s predicament is not the relationship between the modern state and religion, nor is it the role given to
religion in the Egyptian constitution; rather, it is the successive social crises and the nature of the despotic
state. An ongoing political battle,since the success of the revolution,is centered on whether the state should
be religious or civic, though this – according to Aliwa – is flawed since the Muslim Brothers do not seek to
establish a religious state, nor do the liberals and the seculars wish to undermine the modern Egyptian state.
The author concludes that all political actors in Egypt will have to act from within the institutions and the
apparatus of the Egyptian state, which is secular in terms of its composition and tasks.

The Rule of Law as Enshrined in the Syrian Constitution: An Analysis of
the 1973 and 2012 Constitutional Texts
Faeq Haweja
This study examines the extent to which Syria’s permanent constitution, which came into force in 1973,
embodies the notion of a state based on the rule of law. By analyzing its 1973 text, the author focuses
on constitutional references to justice, totality, and equality in citizenship; the “general popular will”;
supremacy of the rule of law and the division of powers; and judicial oversight over the executive.
Throughout his analysis, Haweja seeks to demonstrate the way in which the new Syrian constitution,
drafted in 2012, and also known as the “the Crisis Constitution,” does not represent a meaningful change
to that written in 1973. This, despite the fact that it contradicted Article 8 of the 1973 text which placed the
leadership of “the state and society” in the hands of the Arab Socialist Baath Party, and in spite of its attempt
to rid itself of the nationalist and socialist ideological phrasing embedded in the wording and the preamble
to the 1973 Constitution. For Haweja, the success of Syria’s new constitution remains questionable when
considering it replicates the previous one, and reflects an authoritarian model in the midst of sharp societal
divisions.Haweja stresses that the new text also lacks the fundamentals of a social contract and government
vision to which the country can aspire. Syrians’ aspirations are based on the notion that such a social
contract, and government action plan, can pave the way to social advancement and human prosperity.

A Reading of Morocco’s New Constitution
Mohammed Maleki
This study examines the new text of the Moroccan constitution, drafted in 2011, and analyzes both the
context in which it arose and its formulation. Underlying this analysis is the premise that Moroccan
constitutional legislators did not completely break from the previous constitutions. Under the new
constitution, the monarchy has preserved its pivotal position within the constitutional structure while the
authority controlled by the other three constitutional powers – the Parliament, the Cabinet, and the Judiciary
– has expanded. This implies that no fundamental changes have been made to the deep-rooted structure of
the division of powers, drawn up following Morocco’s first constitutional draftin 1962.
Morocco’s new constitution has not been finalized, and needs time for it to be not only applicable, but also
suitable. In order to avoid excessive inference into the constitutional text and further misunderstandings,
this study has focused on an analysis of constitutional texts rather than analyzing the issue from a political
science perspective.

The 2011 Moroccan Constitution in Light of the Arab Spring: Dialectic of
Permanence and Change
Mohammed al-Ghali
Al- Ghali offers an in-depth analysis of Morocco’s constitution in light of the Arab Spring stressing
the complex structure of a constitution that balances three key factors: authority, values, and wealth.
Constitutions also arrange political interactions and the balance of powers through basic principles that
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Managing Religious and Cultural Pluralism in the Rulings of Arab
Constitutional Courts and Assemblies
Antoine Nasri Massara
Focusing on select Arab countries, this study seeks to remove specific constitutional topics from the realm
of ideological and political public debate, and place them in a methodical and legal frame of reference,
where they can be examined and dealt with on a case-by-case basis. Such topics include sectarianism and
non-sectarianism; secularism and the separation of religion and state; religious law and legislation; and the
civil state.
From this perspective, the study tackles personal status laws with their legal constraints, and the aim of
making them more equitable and tolerant. The author additionally seeks to examine cultural pluralism from
the viewpoint of it bolstering the state’s cohesion and unity. He further addresses questions of religious
freedoms through an analysis of religious belief, dress and positive discrimination, with the aim of
remedying injustice and promoting empowerment. These issues are treated in Massara’s analysis from legal
and constitutional perspectives, standards, and experiences, which advance and improve the democratic
management of pluralism.

Constitutional Design For Divided Societies
Arend Lijphart
Over the past 50 years, democratic constitutional design has undergone a drastic change. After World War
II, newly independent countries had the tendency to copy the basic constitutional rules of their colonizers.
Constitutional writers today, however, face a wide array of constitutional models. While at first glance this
might seem a positive development, it has some disadvantages. Since constitution writers now have more
choice than they can handle, they risk making ill-advised decisions.
In his analysis, Lijphart suggests that scholars can be more helpful to constitutional writers by formulating
specific recommendations and guidelines. Within this context, his study presents a set of specific
recommendations, focusing in particular on constitutional needs in countries with deep ethnic divides. The
author concludes that in such divided communities, the interests and demands of communal groups can
only be accommodated by power-sharing rules and constitutions.

Egypt on the Threshold of the Second Republic
Muhammad Taha Aliwa
The modern Egyptian state, along with the modern concepts, institutions, modern administrative apparatus
that come with it, is the product of Muhammad Ali Pasha’s dynasty, which ruled Egypt from the 19th to
mid-20th century. During his rule, the Egyptian state was reshuffled and modernized to model a modern
state, giving rise to Egypt’s first constitutional experience.
Following a broad examination of the evolution of constitutional texts in Egypt, this paper examines the
potential directions of the ongoing political and constitutional debates and controversies following Egypt’s
revolution. To this end, Aliwa analyzes the key issues entailed in this debate, including the relationship
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دعوة للكتابة
ترحب مجلة "تب ُّين" للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات
الكتب ،وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل
عدد من "تب ُّين" محورًا خاصًا ،وأبحاثًا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات
مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

المحاور القادمة:
 15تموز  /يوليو( ،صيف ) 2013
«ما العدالة في الوطن العربي؟».
(تستقبل المجلة مقاالت هذا المحور حتى  15أيار/مايو .)2013
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
tabayyun@dohainstitute.org
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شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز
هذا الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

(أربعة أعداد)

