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شمس الدين الكيالني*

برهان غليون:
من نقد دولة الحداثة إلى نقد مفهوم
اإلسالميين المعاصرين للدولة
قدّ م برهان غليون خطابًا متميزً ا ،كرّ سه برمّته لنقد احلداثة العربية بشكل عام وللدولة
العربية احلديثة بشكل خاص ،يف خضم املراجعة الفكرية الكربى التي فرضتها شناعة
هزيمة حزيران القومية عىل املفكرين العرب ،فشق لنفسه خطً ا يتعارض مع التفسريات
ووجه ،خالفًا للحداثيني الذين أرجعوا األزمة إىل سيطرة الرتاث والتقليد،
ّ
السائدة.
ختل احلداثيني عن الرتاث واهلوية والدين ،مبضع نقده إىل
والرتاثيني الذين أعادوها إىل ِّ
اسرتاتيجية التحديث نفسها التي عملت عليها الدولة العربية احلديثة «عمليًا» والنخب
احلداثوية «نظريًا» ،وقادت اجلميع إىل كارثة.

ضمن غليون مؤلَّ فه االفتتاحي «بيان من أجل الديمقراطية» ،الصادر سنة  ،1978وكان
َّ
بمنزلة «حدسه الفكري األسايس» ،مجيع موضوعاته النقدية التي وسّ عها وعمّ قها يف
مؤلفاته الالحقة يف مجيع االجتاهات .وقد أرسى وجهة نظر جديدة يف الفكر العريب ،ما
عاد يف إمكان الباحثني جتاهلها ،لكنها ظلت وجهة نظره يشوهبا تأثري «نظرية التبعية» وبقايا
املنهج الطبقاوي (التحليل الطبقي) يف ما يمس مسألة الديمقراطية.

عمل غليون ،مع الزمن ،عىل تطوير
مفاهيمه اإلجرائية ،ملقاربة جتربة احلداثة
العربية ،فاستخدم املقارنات التارخيية التي
تضع الظاهرة االجتامعية يف سياق تارخيية بعيدة
املدى( .)1وقدّ م أدوات نظرية تسمح بتحليل

الصريورة التارخيية للمجتمع العريب ويف مجلتها
أشكال الدولة والسلطة ،وأطلق عىل هذا املنهج
االجتامعات التارخيية( ،)2منطلقًا من اعتقاده أن
التطور العام لإلنسانية يقتيض حتسني منهج نظر
«يسمح برؤية التفاعل العميق يف تاريخ التطور»

* باحث في المركز العربي لألبحاث والدراسات في وحدة الدراسات السورية المعاصرة.
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اخلاص والعام يف خمتلف اجلامعات والثقافات،
واخلروج من ضيق املجتمع إىل رحابة التاريخ
االجتامعي الذي ينظر إىل املجتمعات باعتبارها
جتسيدات لنظم حضارية(.)3

ثالثة مفاهيم إجرائية (احلضارة ،املدنية ،الثقافة)
قدّ مها غليون لالقرتاب من فهم القوانني التي
حتكم العالقات بني الثقافات ،وبالتايل معاينة
«احلداثة العربية» ضمن اإلطار الواسع لتلك
يعب لديه عن
العالقات .فمفهوم «احلضارة» ّ
املكتسب اإلنساين الشامل الذي يمكن تعميمه
ويعب مفهوم املدنية عن
ّ
عىل مجيع الثقافات(.)4
هوية اجلامعة الثقافية ،باعتباره مولدً ا ملجمل
املبادئ العقلية واملادية وشبكات التواصل التي
تقوم عليها اجلامعات ،وتتجدد( .)5ومن مفهوم
املدنية يُشتق مفهوم الثقافة املحلية ،ومن فهم عمل
الثقافة يمكن فهم حركة تشكل اجلامعات(.)6

هكذا ،فاحلضارة  -بحسب غليون  -حركة
عاملية تتجاوز املدنيات ،وتتقدم خالل املسامهات
املختلفة التي حترزها املدنية .كام أن املدنية حاصل
تفاعل املكتسبات احلضارية والعاملية والثقافية
املحلية ،بام تتميز به من قيم وتوجهات وتراث
ومعان خاصة( .)7وبام أن املدنية الغربية يف العرص
احلديث حتولت وحدها  -وفق غليون  -إىل موقع
احلضارة ،وطرحت داخل كل مجاعة تنازعً ا بني
النزوع إىل احلداثة ومطابقة بُناها اخلاصة وبُنى
املجتمعات املركزية املبدعة للحضارة ،وبني
النزوع إىل املدينة بام يتطلبه من االحتفاظ بالذاتية،
وتطوير الثقافة املحلية( .)8لذا يصبح التمييز
رضوريًا بني احلضارة واملدنية ،بني املكسب
العاملي واملوضوعي ،والذات (املدنية) التي
تتبنّى اسرتاتيجية االنخراط يف جدل مع احلضارة
واملدنية ،لنعرف -بحسب غليون -كيف نفرق بني
اسرتاتيجية التغريب والتقليد اآليل وبني التجديد
احلقيقي والثابت( .)9لذا ال يعني جتديد املدنية لديه
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حتويلها إىل نسخة مماثلة للثقافة الغربية ،بل يعني
مراجعتها لذاهتا ،وإعادة تنظيم مفاهيمها وقيمها
حول أهداف ووظائف جديدة نابعة من حاجات
املواجهة ورضوراهتا( .)10تأسيسً ا عىل ذلك،
حيكم غليون عىل :أن أزمة احلداثة العربية ما هي
إال انعكاس لرصاع موضوعه حماولة السيطرة
عىل «احلضارة» ،بقدر ما تشكل هذه السيطرة
ميدانًا لتفتح املدنيات وتطور الثقافات املتنافسة
وازدهارها(.)11

القوى الفاعلة
في أزمنة الحداثة العربية
بنى غليون مقدمات نقده للحداثة العربية اعتامدًا
عىل تصوراته تلك التي أوصلته إىل حتميل نمط بناء
وأيضا أيديولوجيا
ً
الدولة التحديثية االستبدادي،
احلداثة املحمولة عىل كتف النخب املغرّ بة،
مسؤولية اهنيار احلداثة وأزمتها .وخلّص رؤيته
هذه بالقول« :إن تاريخ التحديث العريب جسّ دته
ثالث حماوالت فاشلة لتكوين األمة وبناء احلداثة،
وخلصتها ثالثة مذاهب ،ومعها ثالثة أنامط من بناء
الدولة التي أنجزت بنجاح ساحق املهمة التارخيية
املوكلة إليها :حتقيق رشوط زوال األمة وإحلاقها
كمخيامت عمل بالنظام العاملي»( .)12لذا يمكن
أن نجمل عوامل ومظاهر األزمة ومظاهرها عند
غليون بام ييل:

الدولة التحديثية
أزمتها ومفاعيلها
لعل اعتقاد غليون اجلازم بمسؤولية الدولة
العربية عن مصري احلداثة قاده إىل اعتبار أن فهم
مشكالهتا يشكل املدخل الرئييس لفهم أزمة
حقل واسعً ا
احلداثة العربية نفسها( ،)13فخصص ً
من أبحاثه لدراسة مسار بناء هذه الدولة وآلية
حماول التغلب عىل قصور املاركسية التي
ً
عملها،
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جتاهلت استقالل الدولة الذايت ،وضعف الليربالية
ألهنا فرّ غت السلطة من حقيقتها االجتامعية(.)14
فالدولة التحديثية العربية ،بحسب غليون ،هي
حاصل مجع ثالثة عنارص :العنرص األول تنظيمي،
ويتعلق باإلدارة واجليش واألجهزة األمنية لضامن
سيطرهتا عىل العملية االجتامعية ،والعنرص الثاين
يتعلق بمفهومها للتقدم التارخيي ودورها املركزي
واملعب عنه .وهذان العنرصان يشريان إىل
ّ
فيه
طابع الثبات الذي اتسمت الدولة به ووسمها
باالستبدادية واملركزية منذ البداية .أما العنرص
الثالث فيتعلق بربط السياسة والدولة بالقوى
االجتامعية احلاكمة بمضمون السلطة التي تعاقبت
تارخييًا(.)15

لذا ،يعيدنا غليون إىل ظروف نشأة الدولة التحديثية
التي أعطت الدولة دورً ا حموريًا يف التحديث،
ومنحتها طابعً ا استبداديًا نخبويًا منذ البدء؛ فقد
ولدت هذه الدولة يف إثر صدمة مواجهة مع الغرب
أجربت احلكام عىل اتّباع أسلوب «اإلصالح» من
فوق ،لتدعيم السلطة املهددة من اخلطر اخلارجي.
وكان لضعف الطبقات االجتامعية دور يف أن
متسك الدولة بمصري التحديث ،ومن ثم تفرض
نفسها مركزً ا للرشعية ومصدرً ا وحيدً ا للقوة(،)16
فغدت ،يف هناية تطورها املنطقي التارخيي دولة
النخبة احلاكمة ،منتجة حداثة حثالة صارت عقبة
رئيسية أمام امتالك احلداثة الفعلية(.)17

ال ينسى غليون تعّ قّب األطوار التارخيية للدولة
التحديثية :دولة اإلصالح الديني والدولة الوطنية
ذات الشعارات القومية ودولة االنفتاح .وال
يُغفل االحتامالت التي فتحتها جتربة حممد عيل،
طويل
ً
ومن بعدها التجربة النارصية .ويتوقف
أمام بناء الدولة الوطنية (القطرية) التي رفعت
شعارات االشرتاكية كتعويض عن تراجعها عن
مرشوع الوحدة( .)18وتبنّت خطابًا اقتصادويًا
سلطويًا جعل مفهوم التنمية جمرد تراكم تقنيات
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وحتديث ألجهزة الدولة( ،)19فظهر  -بحسب
غليون -مسار التحديث عىل حقيقته ،كتنازع بني
حترض طبقة وتقهقر الشعب( ،)20وتعميق للتبعية
والتفكك عىل ثقافتني متعارضتني( .)21فيستنتج
غليون  -واحلالة هذه -أن التحديث واالندراج
يف احلضارة ال يمكن أن ينطلقا إال عندما تنجح
املجتمعات العربية يف السيطرة عىل هذه الدولة
من جهة ،وعىل تنظيم اإلدارة اجلامعية من جهة
ثانية(.)22

تحديث العصبية الطائفية
ربط غليون انفجار العصبية الطائفية يف املجتمعات
العربية باستبدادية الدولة التحديثية( .)23وبتأثري
بشت بنظرية دجمية
أيديولوجية احلداثة العربية التي ّ
لألمة ،تنكرت الدولة بموجبها للخصوصيات
الثقافية والدينية ،ومنحت نفسها دورً ا مركزيًا يف
هذا الدمج( .)24وصورت القومية حرك ًة معادية
للخصائص املحلية ونفيًا هلا( ،)25وجردت الدولة
التحديثية اجلامعة من سلطاهنا فتحولت إىل سلطة
عصبوية ختدم القائمني عليها( ،)26سلطة مضافة إىل
األمة ال دولة األمة(.)2٧

مل تتفجر العصبوية بسبب زيغ الوعي الطبقي أو
بسبب قصور الوعي احلداثي أو لرتاجع الفكر
القومي ،فهذه التفسريات برمّتها  -عند غليون -
فجرت
ال تتعدى أن تكون مظهرً ا لألزمة التي ّ
الطائفية .وليس من الرضوري أن يتم االنقسام
«الطائفي» ملجرد وجود تعددية ثقافية أو دينية ما
مفتوحا أمامها
ً
دامت تلك اجلامعات جتد املجال
للمشاركة يف السلطة والقرار والتعبري عن نفسها،
لكن عندما أغلقت السلطة األبواب أمام أي
مشاركة ،انفتح الطريق أمام اجلامعات لتحويل
الدين والثقافة إىل قوة سياسية( ،)28وحماولة بناء
دولة عصبوية موازية للدولة املركزية( .)29فالطائفية
عند غليون هي التعبري املبارش عن انحطاط الدولة
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ومأزق أيديولوجيتها بقدر ما أن األصولية هي
التعبري عن مأزق اهلوية(.)30

عىل أرض مشرتكة  ،بام مها رشط للتميز والتفاعل
واإلبداع(.)40

أزمة الهوية
واالنشطار الثقافي

نقد أيديولوجية الحداثة

مل تتوقف آثار أزمة احلداثة  -عند غليون -عند
إبراز االنشقاق الطائفي يف املجتمع العريب ،بل
تعدته إىل شق اهليئة الثقافية ،وإىل تكريس وجود
ثقافتني ،لكل منهام منظومة وشبكة انتشار تقود
إىل تكوين مجاعتني متنافرتني( .)31ويرمز هذا
التنافر إىل تدهور وظيفة الثقافة كالحم اجتامعي،
فأضحت ثقافة تدفع إىل الفتنة(.)32

يعود ذلك إىل أن نخبة الدولة أعادت تنظيم
املجال الثقايف وتوزيع الثروة بام يستجيب ملصاحلها
عىل حساب الفئات التقليدية املهددة بمواقعها
االجتامعية والثقافية( ،)33فانكفأت الفئات الشعبية
نحو «األصالة» مقاوم ًة سيطرة األقلية املتفرنجة(،)34
معبًا عن
فانفجر االنقسام الثقايف  -االجتامعي ِّ
نفسه يف حزمة من املفاهيم املتضاربة .وأعاد غليون
القطعية القائمة بني الرتاث واملعارصة واهلوية
واحلداثة إىل أزمة احلداثة العربية( ،)35كام أن هذه
القطيعة عكست إخفاق احلداثة يف حتقيق النهضة
وعبت عن تقهقر الوضع التارخيي
واملعارصة(ّ ،)36
للعرب أمام ضغط التحدي اخلارجي()37؛ فبقدر ما
انطوى االندماج يف «احلضارة» عىل رفض للذات،
أخفق يف إنتاج آليات حملية لنمو احلضارة ،واقترص
عىل جمرد اندماج الفئات العليا فحسب(،)38
فانكفأت اجلامعة إىل الرتاث الذي ضاق تدرجييًا
حتى متاهى يف الدين ،األمر الذي قاد «اهلوية» إىل
مأزق القطعية بني الثقافة املحلية واحلضارة(،)39
وهذه هي حال املجتمعات التي فقدت «مدنيتها».
ويرتبط اخلروج من هذه األزمة  -لدى غليون -
بقدرة املجتمعات العربية عىل وضع خالفاهتا يف
أيضا
إطار يتيح هلا التنافس عىل املواقع ،والتعاون ً

ترافق نقد غليون لـ«أفعال» الدولة التحديثية
العربية مع نقد «أقوال» النخبة احلداثوية العاملة
يف الدولة وأيديولوجيتها التي تعاملت مع احلداثة
«احلضارة» كبضاعة بعد إفقارها يف كل اجتاه.
وركز غليون عىل اسرتاتيجيات عدة لتلك النخبة،
ويف مقدمتها  :العقالنية وعقيدة التقدم والعلامنية.
العقالنية

بينام اختذت العقالنية األوروبية «العقل» مفهومًا
يشمل مجيع جماالت الفاعلية البرشية لتنظيم زمن
عملية اإلنجاز وترسيعه واختصاره ،واستيعاب
األخالق والفن والسياسية  ،حتول الكثري من القيم
بشت هبا تلك العقالنية (املساواة واملواطنة
التي ّ
احلرة واملشاركة السياسية والتقدم التقني) إىل قيم
اجتامعية وإنسانية عامة( .)41وعندما استوردهتا
النخبة العربية حولتها إىل أيديولوجيا علموية
جافة منحطة ،وقلّصت مفهوم العقل إىل «العلم»
والعلم إىل معلومات( .)42ومل ُتيّز بني جمال العلم
الذي موضوعه تقرير احلقائق وجمال األيديولوجيا
التي هتدف إىل تبديل الوقائع أو تكوين رشعية
جديدة(.)43

واحلال أن العلم واأليديولوجيا كليهام رضوريان
للمجتمع؛ إذ يسعى العلم لكشف قوانني
الظواهر ،وحتدِّ د األيديولوجيا كيفية االستفادة من
املعارف الصحيحة لتقوم بوظيفتها من أجل حتقيق
أهداف اجتامعية ،يشارك يف بلورهتا النظام القيمي
والرمزي للجامعة( .)44ومل تظهر العقالنية العربية
 بحسب غليون  -كازدهار مواقف وتوجهاتأصلية نقدية موضوعية ،بقدر ما ظهرت كاسترياد
مُ فقِر للنظريات( ،)45أدخلتها فئات عليا وحولتها
إىل أيديولوجيا فئة اجتامعية مندجمة يف «املعارصة»
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بدل معارصة املجتمع( .)46هلذا ربط غليون
مستقبل العقالنية العربية بام تريد أن تكون عليه
املجتمعات العربية كمدنية ذات أسلوب يف احلياة
والنظر والعمل ،وأن يكون هلا مركز يف هذا العامل،
ألنه مل يكن هلذا العامل ولن يكون له مركز واحد،
والغرب نفسه ما عاد يعتقد أنه مركز العامل(.)47
عقيدة التقدم واالنكفاء على الماضي

إذا كانت الدولة التحديثية العربية قد ترمجت
فكرة «التقدم» كتقليد للنامذج األوروبية اجلاهزة،
ونظرت إىل نفسها كمركز لعملية التقدم( ،)48فإن
بشت هبا النخب احلداثوية
فكرة التقدم التي ّ
قدمت تصورً ا موازيًا يدعم دور الدولة
عىل حساب اجلامعة ،واختلط عندها التقدم
بالتحديث ،وترمجته إىل دعوة تقليد أوروبا ،وتقدّ م
يف االستهالك ،والنظر إىل إشباع هذا االستهالك
كمصدر للقيم( .)49تعامل غليون مع فكرة «التقدم»
كام هي عىل حقيقتها ،كأيديولوجيا هلا جوانبها
اإلجيابية التي حفزّ ت أوروبا عىل تطوير نفسها،
وهلا أوهامها السلبية التي شكلت فكر ُة املركزية
ويتجل
ّ
األوروبية والتفوق الغريب جزءًا منها.
اجلانب الومهي األيديولوجي يف سحب فكرة
التقدم األيديولوجي (الذاتية) عىل فكرة التطور
(املوضوعية) ،وإظهار كل تطور كتقدم بحد
ذاته( ،)50ويشري إىل أن أوروبا احلديثة استبدلت
التصور الدوري للتاريخ بالتصور التعاقبي
املستقيم الذي جسّ ده هيغل بصورته القصوى ،إذ
دمج «التطور» بالتقدم والتقدم بالعقل ،فظهر كل
تطور تقدمًا ،وظهر له التاريخ كتقدم للعقل تقف
أوروبا يف ذروته القصوى ،فأسس مفهوم املركزية
األوروبية الذي أصبحت فيه تواريخ الشعوب
األخرى عنارص هامشية يف متنه( ،)51فلم تدرك
النخبة أن من أجل أال نُستلب ملاضينا أو للحارض
الغريب ،علينا أن نبدأ بالكفاح من أجل احلرية،
مطلب وحمرك كل تاريخ وحمركه(.)52

العلمانوية
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انتقد غليون الطريق اخلاطئ الذي سلكته النخب
احلداثوية العربية يف ترمجتها وتوظيفها ملفهوم
العلامنية يف بالدنا ،وفكك معانيها األصلية
وتوظيفاهتا التارخيية ،فأشار إىل أن للعلامنية
معنيني :املعنى األول فلسفي يتعلق بتنظيم العالقة
بني مصادر العقل العلمية والدينية والروحية
واملادية ،ويتجسد ذلك يف نمو الوعي اخلاص
باحلياة والعامل والدنيا  ،وهو ثمرة طبيعية وعفوية
لتطور احلضارة وملستوى استخدام العقل،
وترسيخ املعرفة واملشاعر الدنيوية ،كام أنه ميل
طبيعي لتطور املجتمعات كلها .واملعنى الثاين
إجرائي سيايس يتعلق بتنظيم العالقة بني الدين
والدولة .ومضمونه نزع القداسة عن نشاط
الدولة وحكامها ،وهو برنامج يعتقد غليون
أنه ُنفِّذ يف العامل كله ،وهذه احلال تنطبق بشكل
عام عىل الدولة العربية احلديثة( .)53أما األصل
التارخيي لنشوء العلامنية يف أوروبا ،فرتجع دوافعه
املحركة إىل تسلط الكنيسة عىل الدولة والسياسة
وعىل الضمري الفردي للمؤمن ،وإىل حرمان
املجتمع من تأسيس نفسه سياسيًا( ،)54وهو ما
أدى إىل والدة موقف علامين يدعو إىل حترير الدولة
والسياسة من سيطرة الدين (= الكنيسة) ،بينام
الدولة يف اجلانب العريب -اإلسالمي تطورت
عىل نحو خمتلف( ،)55فلم ترتك أي باعث جدي
إلثارة مطلب العلامنية بالطريقة املصطنعة التي
أثارها املثقف احلداثي العريب؛ إذ مل يشهد تارخيه
السيايس القديم واحلديث سيطرة «مؤسسة دينية»
دائم
عىل الدولة أو عىل الضمري الفردي ،بل شهد ً
سيطرة الدولة عىل اهليئة الدينية وعىل اجلامعة معً ا؛
فمنذ األمويني حتى اخلالفة العثامنية ،انقلبت
اخلالفة ملْكً ا زمنيًا« ،امللْك العضوض» ،وساد
نمط الدولة «السلطانية» التي ميّزت بني السلطان
الزمني ومهامت اهليئة الدينية ،ثم أعادت بناء هيئة
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دينية مرتبطة هبا ،مألت هبا أُطر السلطة الترشيعية
والقضائية ،وحولت مؤسسة اإلفتاء إىل مؤسسة
حكومة( ،)56وهو ما ظل تقليدً ا سائدً ا إىل اليوم.

أدى إخضاع اهليئة الدينية ،ومعها اجلامعة املؤمنة،
للدولة إىل حتول اإلسالم إىل ملجأ للجامعة
والحم هلا يف وجه الدولة .وصار مطلب حترير
املجتمع والدين من سيطرة الدولة واستبدادها،
أي الدفع باجتاه الديمقراطية ،رشطً ا لتأسيس
جمال حر للسياسة( .)57كام أن اهليئة الدينية يف
العرص احلديث ساندت التحديث ،وهو ما جتىل يف
مواقف مؤسيس املدرسة اإلصالحية اإلسالمية،
منهم حممد عبده الذي أكد الطابع املدين للسلطة
ونفى وجود سلطة دينية يف اإلسالم ،ومل حيارب
العلامنية إذا فُهمت كرفض للسلطة الكهنوتية،
وكفتح حلرية االجتهاد والعقل( .)58لكن فقط،
ومع اهنيار املقاومة العربية  -اإلسالمية للغرب
وتفاقم التبعية ،انشقت اجلامعة العربية حول
روايتني :العلمـانية واإلسالمية(.)59

تصاعد التطلُّب للعلامنية مع إخفاق الدولة
التحديثية ،فظهرت طبعة جديدة راديكالية
تعويضا أيديولوجيًا هلذا الفشل وتعبريًا
ً
للعلامنية
()60
عن تعثّر نشوء وعي علامين حقيقي  ،وكأننا أمام
مفارقة عجيبة :ازداد التشديد عىل العلامنية يف وضعٍ
غدت فيه األنظمة العربية أكثر األنظمة دهرية يف
العامل( ،)61وكأن النخبة احلداثية عند غليون ما
عادت تكتفي بام أنجزته الدولة من سيطرة عىل
الشأن السيايس وعىل اهليئة الدينية ،بل تريدها اآلن
أن متد سطوهتا لتطاول ضمري الفرد وقلبه وعقله!

من الحداثة والعلمانوية
إلى اإلسالموية
انتزعت النخبة احلداثية «العلمنة» من سياقها
التارخيي وحولتها إىل عقيدة أو شارة متييز
اجتامعي ،فغدا أنصار العلامنية مثل أنصار العقيدة
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اإلسالموية ،غري قادرين عىل حترير مفهوم الدولة
من سيطرة العقيدة احلزبية( .)62وحتول شعار
العلامنية إىل صور مقلوبة ملفهوم «حاكمية اهلل»
الذي رفعته احلركة اإلسالموية( .)63واحلال أن
العرب ،كام يرى غليون ،لن يصلوا إىل السالم
الداخيل ما دام بعضهم يطالب بفصل الدين عن
الدولة  ،وبعضهم اآلخر يطالب بدولة دينية(،)64
ً
بدل من أن حيتكموا إىل املعادلة الديمقراطية(.)65
وكان مقتل العلامنية احلقيقي أهنا غطَّ ت عىل تفريخ
االستبدادية احلديثة ،ومل تكن جزءًا من نشاط يدفع
إىل الديمقراطية( ،)66وغليون يُعمّ م هبذا حكمه
ليشمل املثقف العريب احلداثي كي حيمّ له وزر
أنظمة االستبداد الذي كان هذا املثقف (بام يف ذلك
غليون نفسه) من ضحاياها.
يعتقد غليون أن املخرج احلقيقي من أزمة العلامنية
واإلسالمية هو البدء بالديمقراطية ،أي إرجاع
السياسة إىل أصحاهبا ،ورفع قيمة الديمقراطية
يف حياتنا ،وجتاوز جمال الدولة الوطنية إىل العامل
العريب لتتمكن اجلامعة العربية من إجراء احلوار
اخلالّق والصعب مع احلضارة الراهنة ،من موقع
املشارك يف صنعها.

انطالقًا من نقده هذا ملا يُسمِّ يه احلداثة املشوَّ هة
التي شقّت املجتمعات العربية واإلسالمية إىل
فريقني ،أحدمها يستقبل هذه احلداثة والعلامنية
واآلخر مازال ينتمي إىل التقليد اإلسالمي ويرفع
شعار الدولة اإلسالمية ،أو عىل األقل مطلب
تطبيق الرشيعة ،يذهب غليون يف تفحصه ظاهرة
اإلسالم السيايس واستدعائها املتزايد لفكرة
«الدولة اإلسالمية» ولشعار اإلسالم دين ودولة،
مصحف وسيف ،ليقول إن «املشكلة احلقيقية
يف الثقافة العربية هي هذا االنشقاق املتزايد بني
(ثقافتني) لكل منهام منظومة قيم ومعايري ووسائل
انتشار ،وشبكات نقل متميزة تعزل إحداها عن

مناقشات ومراجعات
برهان غليون :من نقد دولة الحداثة إلى نقد مفهوم اإلسالميين المعاصرين للدولة

األخرى ،وتقود إىل تكوين مجاعتني متنافرتني
ال حتتمل إحدامها وجود األخرى ،ليست لغتها
بلغة األخرى ،وال لساهنا بلساهنا ،وال قيمها
بقيمها»(.)67

عىل الرغم من قول غليون« :ليس معنى هذا
أن التحديث خاطئ بحد ذاته» ،فإن سلسلة
استدالالته تذهب أحيانًا يف هذا االجتاه؛ فهو
حيمل عىل فاعليات التحديث ومظاهرها التقنية
واأليديولوجية برمّتها ،حممِّ ًل إياها مسؤولية
بروز اإلسالم السيايس حركيًا وفكريًا ،كقوله:
«هكذا حلّت األيديولوجية العلموية حمل الرؤية
القديمة لدى النخب املثقفة ،حاولت الفئة األوىل
العلامنية أن تستفيد من الدارونية لتفرض مفاهيم
الوضعية الغربية ،وحلّت حكمتها الضيقة مكان
حكمة الرشيعة ..أما عىل الصعيد السيايس
فحلت العقائد العلمية حمل املذاهب الدينية،
والتحليالت االجتامعية حمل التأويالت الفقهية.
وتركت مفاهيم العدالة واحلق واخلالفة مكاهنا
ملفاهيم االشرتاكية والديمقراطية واجلمهورية..
وأصبح العلم أيديولوجية  ..وأصبح مذهبًا مغلقًا
ووسيلة تضليل وإرهاب»( .)68ويذهب غليون
إىل حد القول« :إن منظومة القيم الثقافية اجلديدة
أول عن طريق مثقفني بعيدين نسبيًا عن
دخلت ً
الشعب وعن األغلبية ..ودخلت النزعة العقالنية
عن طريق الفئات العليا السائدة وحاولت
أن تستخدمها لتخليد سيطرهتا وتأمني ركود
العالقات االجتامعية  ..ودخلت العقالنية العربية
كحليف للطبقات العليا وللغرب املستعمر..
بينام انكفأت األغلبية الشعبية ..إىل منظومة القيم
التقليدية»(.)69

حتمل أحكام غليون هنا بعض التعميم ،وذلك
وأيضا الدولة،
ً
حني يوحي بأنه يضع السلطة،
ومعهام املثقف احلديث ،يف صف واحد مع
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املسؤول عن أزمة احلداثة .كام يوحي بأن القطاع
التقليدي بكل رموزه ومفكريه وبتجلياته املختلفة
يف صف الضحية ،عىل الرغم من أقوال أخرى له
ال تتسق مع هذا املضمون!

خيلص غليون إىل القول إن «هذه السياسة
االجـتـمـاعيـة هـي التـي تـفـسِّ ـر لـيـس فـقـط
استمرار(اخلرافة) لدى األوساط الشعبية ،ولكن
أكثر من ذلك حتول العقالنية الغربية املنقولة إىل
املجتمع العريب إىل أيديولوجية العقالنية الهوتية
وخرافية من نوع جديد ،أي استالب عقيل»(.)70
وبالتايل ،فإن ما يريد غليون أن يقوله هو أن
التحديث قسّ م املجتمعات العربية إىل جمتمعني
وثقافتني متنافرين ،ومها عىل تنافرمها ذاك ،يلتقيان
عىل هيمنة روح العصبوية عىل سلوكهام (.)71
بناء عىل هذا ،يُرجع غليون بروز ظاهرة اإلسالم
السيايس وبروز شعار «الدولة اإلسالمية»
ومطلب تطبيق الرشيعة إىل هذا املناخ العصبوي
الشامل ،وبالتايل يعترب أن احلقيقة التي تكمن وراء
بروز احلركة اإلسالمية وشعاراهتا ومفاهيمها
هي الرصاع السيايس عىل السلطة .كتب غليون:
«من الواضح بالنسبة يل أن الناس ال يتنازعون
يف هذا السياق عىل تعيني حقيقة اإلسالم ..إنام
يرتبط نزاعهم النظري بالرصاع عىل السلطة الذي
تستغرقه مسألتان رئيسيتان متفجرتان ،مل حيسم
أمرمها يف املجتمعات العربية واإلسالمية .األوىل
هي :مسألة تداول السلطة ،والثانية هي :مسألة
عالقة الدولة ومؤسساهتا باملجتمع»( .)72فالدولة
العربية احلديثة طورت آليات أفضت إىل تأبيد
سيطرة النخب احلاكمة ،فال جتد النخب املعارضة
اإلسالمية التي تواجه سلطة تعتمد لتربير حكمها
عىل رأس مال رمزي ذي سمة علامنية ،سوى الدين
وسالحا إلزاحة النخبة احلاكمة،
ً
مصدرً ا للرشعية
«من هنا تشكل صياغة املذهب اإلسالموي الذي
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يربط النظام السيايس بالدين األساس لبناء مصدر
رشعية جديد ،يربر تغيري النخب احلاكمة التي
تظهر بمنظار نخبة كافرة وليست رشعية»(.)73
واحلال أن تعلُّق هذه النخبة باإلسالم كسالح
يعينها يف رصاعها عىل السلطة مع النخبة احلاكمة
املتشحة بأيديولوجيا حداثية وعلامنية ،ال يعفيها،
إن وصلت إىل السلطة ،من الرضوخ ملفاهيم
احلكم املعارصة وإال أدخلت البالد يف دورة
جديدة من االستبداد ،وهذا غالبًا ما حيدث .كتب
غليون« :يف العمق ،ليس لإلسالميني أو غريهم
من مهرب من التفكري يف النظام السيايس اليوم
انطالقًا من مفاهيم العرص ،وإن مل يفعلوا ذلك
حتولوا ،كام هو حاصل مع طالبان أفغانستان،
إىل أناس خارجني عن العرص ،يعيشون يف عامل
غري عامل جمتمعهم»( .)74ويذهب إىل القول إن
«مصطلح الدولة اإلسالمية نفسه مبتدع حديث،
يعرب عن تأثري الفكر اإلسالمي املعارص الشديد
بالفكر القومي احلديث السائد»(.)75

يضعنا غليون يف هذا املناخ من «األزمة» ليفرس
صعود احلركة اإلسالمية وبروز مفهوم (الدولة
اإلسالمية)؛ هذا الصعود يفرتض جتديدً ا للعمل
السيايس ،وبالتايل إعادة بناء النخب السياسية،
وبالتايل جتديد العقائد احلاكمة أو القائدة ،وهو
ما يدفع إىل زيادة الضغط عىل اإلسالم كرأس
مال رمزي قابل للتثمري يف رصاعها السيايس،
وذلك ألن حتويل «اإلسالم إىل مذهبية سياسية
اجتامعية تعمل عىل إعادة ترتيب مسألة السلطة
االجتامعية العامة ،البد من (= أي يفرتض) إعادة
تفسري وحتديد مكانته (أي اإلسالم) يف منظومة
القيم االجتامعية الواعية واملنظمة  ،وبام جيعله يرد
عىل احلاجات اجلديدة  ..وال يعني هذا التوظيف
(لإلسالم) ّإل إعادة التأويل حسب املنطق
السيايس السائد يف احلقبة احلضارية ،للعقيدة
اإلسالمية ،بام يسمح بتحويلها إىل عامل تكوين
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السلطة اجلديدة»( .)76ويلخص غليون إىل القول:
«إن أحد مصادر النمو الكربى للحركة اإلسالمية
السياسية يف الوقت الراهن هو صعود القيمة
املقارنة للمرجعية اإلسالمية احلضارية والدينية
يف تقديم فرص إعادة تكوين وبناء العقيدة
االجتامعية ،التي اهنارت أسسها احلديثة»(.)77

هلذا فهو يرى أن السؤال املالئم الذي جيب أن
يطرحه املد اإلسالمي عىل الباحث ليس هل
تستجيب العقائدية اإلسالمية حلاجات التقدم
احلضاري أم ال؟ بل ملاذا توجهت احلركة
االجتامعية نحو استلهام املرجعية اإلسالمية؟
وما الذي يفرس نجاح احلركة اإلسالمية يف حتويل
العقيدة الدينية إىل خطاب السلطة؟ وبالتايل ،ملاذا مل
تنجح حركة اإلخوان يف األمس ،ونجحت احلركة
اإلسالمية املعارصة اليوم ،ويصبح شعار اإلسالم
مستودع آمال املساواة والكرامة الذاتية والعدالة؟
واجلواب عنده هو ان الدين املهمَّ ش التقى ،يف هذا
اليوم ،بالشعب املستبعَ د من احلياة واحلضارة،
ليجعل منه قاعدة وإطارً ا لالندماج خارج النظام
أو ضد النظام االجتامعي السيايس السائد!
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