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محمد شقير *
إن ّ
مبرر طرح هذا السؤال عن دور العلمانية
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة دولـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة ،ه ـ ــو أن ب ـعــض
ٍّ
الـعـلـمــانـيــن ي ـط ــرح الـعـلـمــانـيــة ك ـح ــل وردي
لجميع املشاكل واألزم ــات التي تعاني منها
مجتمعاتنا وأوط ــان ـن ــا ّ
وأم ـت ـن ــا .وق ــد وصــل
هـ ــؤالء إل ــى أن إق ـص ــاء ال ــدي ــن ع ــن االج ـت ـمــاع
ال ـس ـي ــاس ــي واجـ ـتـ ـم ــاع الـ ــدولـ ــة ،ي ــوص ــل إل ــى
بلوغ األهــداف التي تنشدها مجتمعاتنا من
الدولة املعاصرة وبنائها ،في موقف تقليدي
ينطوي على الكثير مــن اإلشـكــالـيــات ،وعلى
أكثر من نقاش علمي.
ّ
يتضمن فرضية
من الــواضــح أن هــذا املوقف
ت ـق ــول إن ج ــوه ــر أزم ــات ـن ــا ومـشــاكـلـنــا يكمن
فــي الــديــن .وعليه ،إذا مــا عملنا على إقصاء
ال ــدي ــن ف ـســوف ن ـصــل إل ــى ب ـنــاء ال ــدول ــة الـتــي
ّ
نــريــد ،وإل ــى ح ــل مـجـمــل مـشــاكـلـنــا وأزمــاتـنــا
االجتماعية واالقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ...أو
في الحد األدنــى ،فإن إقصاء الدين سيساعد
في الوصول إلى تلك األهــداف التي نريد من
الدولة وبنائها.
إن املشكلة الـتــي وق ــع فيها ه ــذا املــوقــف ،أنــه
أخ ـطــأ ف ــي تـحــديــد الـسـبــب األسـ ــاس وراء ما
تعاني منه مجتمعاتنا من مشاكل ،وبالتالي
أخ ـط ــأ ف ــي تــوص ـيــف الـ ـع ــاج ال ـ ــذي ي ـجــب أن
ُيعتمد في تجاوز األزمــات .فهل تكمن األزمة
ف ــي ال ــدي ــن أم ف ــي م ـكــان آخـ ــر؟ ه ـنــا ،يـجــب أن
نـمــارس نقدًا موضوعيًا للموقف مــن الدين،
لكن قبل ذلك من الضروري أن ّ
نفرق بني الدين
والطائفية ،حيث إن الدين جوهر ،والطائفية
جوهر آخــر .كما يجب أن ّ
نميز بــن أكثر من
تفسير لإلسالم ،ذلك أنه يمكن
فهم للدين ،أو
ٍ
ٍ
الـ ّقــول إن بعض التفاسير قــد تكون تفاسير
بــنــاءة وذات مضمون إنـســانــي ،أو مــدنــي ،أو
حضاري ،في حني أن تفاسير أخرى قد تكون

ّ
نقص،
خلل أو
هدامة ،أو تعاني من أكثر من
ٍ
ٍ
ف ــي مـضـمــونـهــا ومـنـهـجـهــا وال ـن ـت ــائ ــج الـتــي
ّ
تترتب عليها.
وعليه ،سيكون من املفيد أن نشير إلــى أكثر
من خلل في ذلك املوقف العلماني من الدين:
 .1يمارس تعميمًا غير منهجي في أحكامه،
فهو فــي الــوقــت ال ــذي يستند فيه إلــى بعض
التجارب الدينية الفاشلة فــي الـتــاريــخ ،تــراه
ّ
يعمم حكمه على التجارب التي لم ُيعاينها،
ال بل على التجارب الناجحة أيضًا.
 .2يفتقد األس ــاس املنهجي فــي حـكـمــه ،فهو
ّ
حتى ُيصدر حكمه على الدين يحتاج إلى أن
يستقصي جميع التجارب الدينية ،لينتهي
ّ
إلى القول بأن الدين فاشل ،ألن جميع تجاربه
فاشلة؛ وه ــذا لــم يحصل ،أو أنــه يحتاج إلى
دراس ـ ـ ــة ب ـن ـيــة ال ــدي ــن وم ــاه ـي ـت ــه ،ل ـي ـث ـبــت مــن
خالل املناهج ذات الصلة أن دينًا كهذا ـ في
ٌ
بنيته ومفاهيمه ـ ـ عــاجــز عــن ممارسة دوره
ف ــي اج ـت ـمــاع ال ــدول ــة ،وهـ ــذا أي ـضــا ل ــم يـثـبــت.
ّ
ولعل املوقف العلماني ال يستطيع أن يثبت
ّ
ذلــك ،أقــلــه عندما نتحدث فــي بعض األديــان،
وبعض القراءات الدينية.
 .3يعمد إل ــى اس ـت ـعــارة بـعــض امل ــواق ــف التي
ت ـك ـ ّـون ــت ن ـت ـي ـجــة مـ ـخ ــاض ت ــاري ـخ ــي مـ ــا ،مــن
ت ـجــربــة دي ـن ـيــة بـعـيـنـهــا ،م ــن دون أن يعمل
ع ـل ــى ب ـح ــث ذلـ ــك املـ ـخ ــاض وخ ـصــوص ـيــاتــه،
ّ
ليميز
وخصوصية تلك التجربة التاريخية،
بــن ال ـخــاص ال ــذي ال ّ يقبل التعميم ،والـعــام
الذي يقبل التعميم ،إنما تراه يمارس تقليدًا
غـيــر م ـبـ ّـرر لـتـلــك امل ــواق ــف مــن دون إشباعها
ً
ّ
علمية تقوم على
بحثًا وتحليال ،ومعالجة
معايير منهجية صحيحة وواضحة.
 .4هناك نــوع مــن املــأزومـيــة غير املفهومة أو
املستغربة من الدين .هــذه املأزومية التي قد
يكون لها ما يبررها قبل عقود سلفت ،نتيجة
غياب األطروحة الدينية عن ساحة االجتماع
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ال ـع ــام ،أو فـشــل ال ـعــديــد أو مـجـمــل الـتـجــارب
الدينية في هذا االجتماع ،لكنها قد ال تكون
م ـبـ ِّـررة لتلك السلبية فــي املــوقــف مــن الــديــن،
بعد تجارب مضيئة لبعض الجهات الدينية،
سواء على مستوى فعل املقاومة ،أم االجتماع
السياسي ،أم اجتماع الدولة.
 .5يــوجــد نــوع مــن الـتـهــافــت فــي ال ـطــرح؛ ففي
الــوقــت ال ــذي تجد مــن يــرمــي بحمولة ّ
قيمية
ذات ث ـقــل ف ــي وعـ ــاء الـعـلـمــانـيــة ،م ــن الـحــريــة
واإلن ـس ــان ـي ــة والـ ـتـ ـع ــددي ــة ،ه ــو ن ـف ـســه تـ ــراه،
عندما يصل األمــر إلــى الــديــن فــي تمظهراته
االجتماعية والسياسية ،يغادر مقوالته تلك
لصالح ممارسة اإلقصاء لتلك الجهات ،التي
ّ
تتبنى هذا الفكر الديني أو ذاك.
في املحصلة ،هناك نوع من الخلل املنهجي،
واملـ ــأزوم ـ ـيـ ــة ،وال ــاع ـل ـم ـي ــة ،ب ــل الــاع ـقــان ـيــة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــدي ــن ومـ ـق ــوالت ــه ،وأي ـضــا
التعامل مع العلمانية نفسها،
الالعقالنية في
ّ
عندما ُيعمد إلــى تبني جملة مقوالتها من
دون استقصاء جميع املعطيات العلمية ،التي
ينبغي االستناد إليها لبلوغ هذه النتيجة أو
تلك.

البديل العلماني الغربي
فــي هــذا امل ــورد ،عندما تطلب تقديم نموذج
لـلـعـلـمــانـيــة يـمـكــن مـعــايـنـتــه ،ي ــأت ــي ال ـج ــواب
ب ـت ـقــديــم ب ـع ــض الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـغ ــرب ـي ــة ،كـمـثــال
يحتذى وتجربة يبنى عليها .وهـنــا ،يلحظ
امل ــرء مـسـتــوى عــالـيــا مــن التبجيل للنموذج
ٌ
الـعـلـمــانــي فــي ال ـغــرب ل ــدى الـبـعــض .تبجيل
ي ــدف ــع إلـ ــى نـ ــوع م ــن ال ـت ـق ـل ـيــد غ ـيــر ال ـع ـل ـمــي،
واالقتفاء غير املدروس لتلك النماذج ،بل إلى
التعمية عـلــى ع ــورات العلمانية وتجاربها
في الغرب ،وممارسة نوع من االنتقائية في
إب ـ ــراز ب ـعــض مـحــاسـنـهــا ،م ــن دون مـمــارســة
تقييم علمي شامل لتلك التجارب ،األمر الذي
ّ
ّ
متقدمًا من النقد والتحليل.
يتطلب مستوى
هذه التعمية على مثالب العلمانية وعوراتها،
يـقــابـلـهــا ن ــوع م ــن ال ـت ـعــامــي ع ــن ال ـعــديــد من
الـتـجــارب املضيئة الـتــي ارت ـكــزت على البعد
الــدي ـنــي ،سـ ــواء ف ــي إط ــار االج ـت ـمــاع امل ـق ــاوم،
أم اجـتـمــاع ال ــدول ــة ،أم االج ـت ـمــاع الـسـيــاســي.
وهـنــا ،نلحظ مقاربتني تــدعــوان إلــى الكثير
ُ
من االستغراب؛ األولى تنكر على مجتمعاتنا
ّ
وتجربتنا إنجازاتها التي تعبر عن مضمون
إن ـس ــانــوي ،وع ـقــانــي ،وح ــداث ــوي ،وقـيـمــي،
مل ـج ـ ّـرد أن ذل ــك ص ــدر ع ــن تـجــربــة تنتمي
ّ
إل ــى خلفية فـكــريــة ديـنـيــة ،أو تـقــلــل من
أهميتها ،أو حتى ال تسعى إلى تبيّ
تـلــك األس ــس واملـفــاهـيــم والـقـيــم التي
أسهمت في إنجاحها وإنجازها (كما
ف ــي تـجــربــة امل ـق ــاوم ــة) .ف ــي امل ـقــابــل ،تجد
ال ـنــوع الـثــانــي مــن املـقــاربــة ال ــوردي ــة لجملة
مــن الـتـجــارب العلمانية ،حـيــث تتعامى عن
عوراتها ،وتتغافل عن مثالبها ،وهذا ما
يدعو إلى التساؤل :ملاذا السعي
دائمًا إلــى ّ
تلمس عناصر
ه ــوي ـت ـن ــا ال ـف ـك ــري ــة مــن
ت ـجــارب غــربـيــة ،أو من
تـجــربــة ال تنتمي إلــى

ّ
تاريخنا وهويتنا؟ ملــاذا هــذا التنكر للذات؟
ّ
وملـ ــاذا الـبـحــث عــن األن ــا فــي اآلخـ ــر؟ ث ــم ،ملــاذا
ال يـعـمــل عـلــى ب ـنــاء هــويــة فـكــريــة ت ـقــوم على
ال ـع ـقــل ،وال ـع ـل ــم ،وال ـف ـهــم ال ـح ـض ــاري لـلــديــن،
ّ
اإلنسانية؟ وملاذا ال يكون لدينا اعتزاز
وقيمه
بــالـعـنــاصــر املـضـيـئــة وامل ـشــرقــة فــي ثقافتنا،
وتــاري ـخ ـنــا ،وتــراث ـنــا الــدي ـنــي األص ـي ــل ،الــذي
ينتمي إل ــى دائـ ــرة الـفـهــم ال ـح ـضــاري لـلــديــن،
ّ
وتشوهاته
والذي يقطع مع التراث السلطاني
وت ــاري ـخ ــه؟ بــاخ ـت ـصــار ،ملـ ــاذا ه ــذا امل ـي ــل إلــى
التبعية واالستلحاق باآلخر الغربي ،مع ما
يمكن أن تؤدي إليه هذه التبعية من تبعيات
أخرى شئنا أو أبينا ،وعلى أكثر من مستوى
ً
تـ ــربـ ــوي ،وثـ ـق ــاف ــي ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـس ـيــاســي
وغيره؟
ّ
كــل هــذه الـتـســاؤالت تنتج عــن لجوء البعض
إلى ممارسة نوع من االستيراد املعرفي غير
امل ـع ـي ــاري وغ ـي ــر امل ـن ـه ـجــي لـبـعــض امل ـق ــوالت
الـعـلـمــانـيــة ،مــن دون ام ـتــاك مــوازيــن أصيلة
وعقالنية ،تسمح بتقييم أي من هذه املقوالت،
والـنـظــر فــي م ــدى جــدوائـيـتـهــا ،أو مالءمتها
للظروف املجتمعية ،التي يراد طرحها فيها،
وقــدرتـهــا على املـســاعــدة على بـلــوغ األه ــداف
املـنــوي بلوغها .إن ممارسة هــذه االستعارة
غ ـي ــر امل ـم ـن ـه ـج ــة ،واإلس ـ ـق ـ ــاط املـ ـع ــرف ــي غـيــر
امل ــدروس لجملة تلك الـتـجــارب الغربية على
مجتمعاتنا قــد أدى ـ ـ رغ ــم الـجـهــد امل ـب ــذول ـ
إل ــى ع ــدم ن ـفــوذ تـلــك امل ـق ــوالت الـعـلـمــانـيــة في
تلك املجتمعات ،رغم العديد من الجهود التي
ُ
تبذل للتبشير بها والدعوة اليها.
ّ
إن ما ال يرغب ذلك البعض في اإلضاءة عليه،
ه ــو أن مـجـمــل ت ـلــك ال ـع ـل ـمــان ـيــات ال ـت ــي ي ــراد
تقديمها كـنـمــوذج ،هــي علمانيات متطرفة،
ّ
املتوحشة،
أو علمانيات مارست الرأسمالية
أو االستعمار واالحتالل والعدوان والحروب
غ ـيــر امل ـش ــروع ــة ،وأوغـ ـل ــت ف ــي ان ـت ـهــاك الـقـيــم
اإلنسانية ،وارتـكــاب الجرائم ،ونهب خيرات
الشعوب ...ولم تردعها علمانيتها عن فعل كل
تلك املوبقات ،كما لم يمنعها تمسكها بالقيم
الـعـلـمــانـيــة عــن ارت ـك ــاب جـمـيــع تـلــك الـجــرائــم
والخطايا.
ّ
إن الـ ـت ــروي ــج إلن ـس ــان ـي ــة ال ـ ـغـ ــرب لـ ــن ي ـخــدم
العلمانية ،بمقدار ما سوف يخدم سياسات
الغرب االستعمارية ،وعدوانه على الشعوب
ّ
واملجتمعات .كذلك ،فإن التبشير بجملة تلك
الـقـيــم ال ـغــرب ـيــة ،ل ــن ي ـعــود ّ بــال ـفــائــدة ،ال على
مجتمعاتنا وال على املـبــشــريــن بتلك القيم،
بـمـقــدار مــا سيكون لــه مــن ارتـ ــدادات ونتائج
سلبية على أكثر مــن مستوى وفــي أكثر من
ميدان.

العلمانية والدين
إن بعض املقاربات العلمانية ال يريد أن ينظر
إلى أي إيجابية في الطرح الديني ،والتجربة
التي تنتمي إلى الدين .في املقابل ،هو ال يريد
أن يرى تلك السلبيات في التجارب العلمانية
ملجرد كونها علمانية .ويـبــرز االنحياز غير
العلمي وغير العقالني إلى كل نموذج يقطع
مــع الــديــن ،ملـجــرد أن ــه يقطع مــع الــديــن ،وهــو
انـحـيــاز ال ينسجم مــع امل ـبــادئ والـقـيــم التي
يستخدمها هذا البعض للتنظير لعلمانيته،
ّ
كما يطرحها .إن هذه السلبية في املوقف من
الــديــن قــد تـكــون مفهومة فــي ال ـغــرب ،نتيجة
واالجتماعي الذي حصل
املخاض التاريخي
ّ
في التجربة الغربية ،لكنه لن يكون مفهومًا
فــي تجربتنا فــي ال ـشــرق ،حـيــث نـجــد نـمــاذج
ّ
ومتقدمة في املقاومة والتحرير ،أو
ناجحة
في االجتماع السياسي أو حتى في اجتماع
الدولة .وهي تجارب تستحق في ّ
الحد األدنى
ّ
ـدرس ،ويـبـنــى عـلـيـهــاُ ،
أن ُتـ ـ ـ ّ
وي ـع ـتــز ب ـهــا .أم ــا
التعامل معها بنوع من االستعالء الالديني
أو االن ـت ـقــاص مـنـهــا ،مل ـجـ ّـرد أنـهــا تنتمي في
مرجعيتها الفكرية إلى الدين ،ولو في قراءته
الـحـضــاريــة واإلنـســانـيــة والـقـيـمـيــة ،فهنا لن
يكون هذا املوقف العدائي من الدين مفهومًا،
إال ع ـلــى أس ـ ــاس أنـ ــه نـ ــوع م ــن ال ـت ـق ـل ـيــد غير
الـعـلـمــي لـلـتـجــارب الـتــي حصلت فــي الـغــرب،
ّ
املتعمد بني تلك القراءات
أو نــوع من الخلط
ّ
املـشـ ّـوهـ ًـة لـلــديــن ،الـتــي أث ـمـ ًـرت وتـثـمـ ًـر تخلفًا
ورجـعـيــة وتـكـفـيـرًا وكــراه ـيــة وتـبـعـيــة عمياء
وإضرارًا باملصالح الوطنية واإلسالمية.
إن ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة امل ـ ــأزوم ـ ــة م ــن ق ـب ــل بـعــض
ال ـج ـه ــات ال ـع ـل ـمــان ـيــة ل ـل ــدي ــن ي ـت ــرت ــب عـلـيـهــا
ال ـعــديــد م ــن الـسـلـبـيــات ال ـتــي ال تـنـسـجــم مع
األهــداف املعلنة لتلك الجهات العلمانية في
بناء الــدولــة والــوطــن وســوى ذلــك .وقــد يكون
مــن املـطـلــوب أن تعمد العلمانية إل ــى إع ــادة

ّ
إن ما ال يرغب البعض في
اإلضاءة عليه ،هو أن
مجمل تلك العلمانيات
التي يراد تقديمها
كنموذج ،هي علمانيات
ّ
متطرفة ،أو علمانيات
مارست الرأسمالية
ّ
المتوحشة
هناك نوع من الخلل
المنهجي والمأزومية
والالعلمية بل
الالعقالنية في التعامل
مع الدين ومقوالته

تعريف نفسها لتصوغ موقفًا مــن الـقــراءات
الـهـ ّـدامــة واإللـغــائـيــة وغـيــر اإلنسانية للدين،
ب ــدل أن ت ـكــون مــوقـفــا م ــن ال ــدي ــن نـفـســه ،ولــو
فــي قــراء تــه الحضارية واإلنسانية .أن تكون
العلمانية مــوقـفــا مــن تـجــربــة ديـنـيــة فاشلة،
فهذا ٌ
أمر فيه الكثير من العلمية ،لكن أن تبقى
موقفًا مــن أي تجربة ديـنـيــة ،حتى لــو كانت
ً
ناجحة ،فهذا ليس فعال علميًا.
ّ
كــل ذلــك ،ال يلغي أن االختالف سيبقى قائمًا
فــي العمق بــن املــرتـكــزات الفكرية للعلمانية
واملرتكزات الفكرية للدين ،هذا الدين الذي ال
ّ
يتنكر للعقل ،بــل يعطيه ال ــدور األس ــاس في
ُ
املوقف من األطروحة الدينية ،لكنه ال يقصي
الــوحــي وال ُيلغي دوره فــي هــدايــة االجتماع
اإلنـســانــي ،بخالف مــا تذهب إليه العلمانية
في املوقف من الوحي ودوره.
العلمانية مــدعـ ّـوة إلــى أن تصبح موقفًا من
ال ـج ـه ــل ،وال ـف ـق ــر ،وع ـ ــدم الـ ـع ــدال ــة ،وال ـف ـس ــاد،
ّ
والطائفية ،والتخلف ،والتبعية ،والرجعية،
ّ
واالسـتـعـمــار ،وأي ـضــا مــن ال ـق ــراءات املـشــوهــة
ُ
للدين ،ونـمــاذجــه الفاشلة التي تنسب إليه،
ّ
بدل أن تتصلب في موقفها النمطي من جوهر
الدين وقراءاته املتقدمة ،والتي قد تجد فيها
الكثير من القيم واملعاني ،التي تبحث عنها
العلمانية نفسها في أكثر من تجربة غريبة
وغربية.

العلمانية ودولة العدالة
ليس الـهــدف مــن هــذه املـقــالــة تقديم مطالعة
نقدية للعلمانية ،بمقدار ما هو بيان مآالت
ّ
الـعـلـمــانـيــة مــن دول ــة ال ـعــدالــة وإقــام ـت ـهــا ،ألن
الـفـكــر الـعـلـمــانــي إذا كــانــت أولــوي ـتــه السعي
إلـ ــى ب ـن ــاء دول ـ ــة ال ـع ــدال ــة ب ــأوس ــع مـعــانـيـهــا،
وبناء مجتمع العدالة في أبعد مدياته ،فهذا
يقتضي مـقــاربــة مختلفة لـلــديــن واالجـتـمــاع
الــديـنــي ،وتـمـظـهــراتــه الـسـيــاسـيــة .وال ب ـ ّـد من
االلتفات ،في هذا السياق ،إلى أننا نتحدث عن
العلمانية في تجلياتها العربية واملشرقية،
مـ ــن حـ ـي ــث املـ ــوقـ ــف مـ ــن الـ ــديـ ــن واالجـ ـتـ ـم ــاع
الــدي ـنــيّ .أم ــا إذا أردنـ ــا أن نــذهــب أب ـعــد مــدى
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،فــا ب ـ ّـد مــن أن نـلـفــت إل ــى أن
ما أنتجته العلمانية في العديد من صورها
الغربية في اإلطــار االقتصادي واالجتماعي
هــو تلك الــرأسـمــالـيــات ،بما فيها املتوحشة،
والـتــي أطــاحــت الـعــدالــة املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
والسياسية ،وحتى االجتماعية ،في أكثر من
موطن .وهذا يقودنا إلى تلك النتيجة ،وهي
أن بنية العلمانية ليست بنية ُمنتجة للعدالة
بالضرورة ،بل هي بحسب مبانيها املعرفية
بـنـيــة هــام ـيــة ،ق ــد تـفـتــح عـلــى أش ـك ــال ورؤى
مختلفة في االقتصاد واالجتماع والسياسة
وس ـ ــوى ذل ـ ــك ،ف ــي م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـت ـنــافــى مــع
العدالة وقيمها ومشروعها.
ّ
ع ـلــى ك ـ ــل ،ل ـيــس هـ ــذا مــوضــوع ـنــا ه ـن ــا ،ألنــه
ُ
يحتاج إلــى أن يفرد له بحث على حــدة .وما
يـعـنـيـنــا ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ه ــو ذاك ال ـخ ـطــاب
ال ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ال ـع ـل ـمــان ـيــة،
وال ـ ــذي ي ـص ــدره ب ـع ـنــوان ال ـع ــدال ــة ،ويـمـنـحــه
أولــويــة على غيره ،األمــر الــذي يفرض عليها
مقاربة مختلفة لبعض القضايا التي تتصل
بالعدالة وإعمالها.
وه ـن ــا ،ي ـجــب أن ن ـل ـفــت ،ف ــي ال ـب ــداي ــة ،إل ــى أن

إص ـ ــرار ب ـعــض االت ـج ــاه ــات الـعـلـمــانـيــة على
تحويل املــوقــف التاريخي مــن تجربة دينية
بعينها ،إل ــى مــوقــف أيــديــولــوجــي مــن الــديــن
ن ـف ـس ــه ،ي ـت ـضـ ّـمــن تّــوج ـه ــا إق ـص ــائ ـي ــا ل ـلــديــن،
والجهات التي تتبنى الفكر الديني عن ساحة
االجتماع السياسي واجتماع الدولة ،بمعزل
عن االختالف التفصيلي في بعض املقاربات
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وب ـم ـع ــزل ع ــن هـ ــذا الـخـلــط
املنهجي فــي تحويل التاريخي الظرفي إلى
أيــديــولــوجــي غير زمـنــي .وال بـ ّـد مــن اإلش ــارة
أيضًا إلى أن هذا الفكر في منطقه اإلقصائي
ل ـلــديــن ،يـحـمــل ج ـ ــذورًا مل ـم ــارس ــات إقـصــائـيــة
وإلغائية وقمعية واسـتـبــداديــة ،بــدت بشكل
واضــح في أكثر من تجربة علمانية مارست
الـ ـتـ ـع ـ ّـدي ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات ،ب ــل أيـ ـض ــا ال ـق ـمــع
ّ
سياسيًا،
واإلل ـغ ــاء بـحــق املـخـتـ ِـلــف ديـنـيــا أو
بغض النظر عن املـبـ ّـررات التي تستخدم في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وال ـتــي تسعى فــي مجملها إلــى
تـجـمـيــل ذل ــك ال ـق ـمــع املـ ـم ــارس ،وإلـ ــى إض ـفــاء
مشهدية وردي ــة عـلــى تـلــك االرت ـكــابــات ،التي
ي ـقــوم بـهــا بـعــض ال ـت ـجــارب الـعـلـمــانـيــة بحق
اإلنسان وحريته .وهــذا لن يساعد على بناء
مجتمع العدالة ،وال على بناء دولة العدالة.
ّ
إن بـنــاء دول ــة الـعــدالــة م ـشــروط بـتـنــزه الفكر
ّ
عــن ّ
أي جــذور إقصائية أو إلغائية ،تؤسس
ملمارسات تتنافى مع البعد اإلنساني ،ومع
العقالنية ،ومــع دولــة العدالة وقيمها .ثـ ّـم إن
ه ــذا املـنـطــق هــو منطق ص ــراع ــي ،ي ــؤدي إلــى
إنـتــاج االحـتــراب الداخلي بــن مــن يملك فكرًا
إقصائيًا للدين عن االجتماع السياسي ،ومن
يــرى وجــوب الــدفــاع عن قيمه الدينية ،وحقه
فــي مـمــارســة دوره فــي االج ـت ـمــاع السياسي
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــرجـعـ ّـيـتــه الــديـنـيــة ،فــي وج ــه من
يريد ممارسة اإللغاء بحقه.
والـســؤال هنا ،إن كــان هــذا املنطق الصراعي
ّ
ّ
متماد ،فهل
لدينامية احتراب داخلي
يؤسس
ٍ
يساعد على بناء الدولة املنشودة ،واملجتمع
املنشود ،اللذين يجب أن يقوما على أساس
مــن الـعــدالــة ،ويسعيان إلــى تحقيقها ،أم أنه
يـ ّ
ـؤســس إلفـشــال تلك الـتـجــربــة ،وال ـعــون ّعلى
هدمها؟ ثم عندما تكون لدينا قــراءات بناءة
ّ
تتضمن في جنباتها أبعادًا حضارية
للدين،
وقيمية وأخالقية وفكرية وفلسفية ،تساعد
عـلــى ب ـنــاء دولـ ــة ال ـعــدالــة ومـجـتـمــع ال ـعــدالــة،
فـهــل م ــن الـعـقــانـيــة بـمـكــان أن ن ـت ـجــاوز ذلــك
املـضـمــون ،ون ـهــدر تـلــك الـطــاقــات املـعــرفـيــة ،ال
لـشــيء إال مــن أج ــل أن ن ـمــارس تبعية عمياء
لبعض املواقف النمطية ،واستعارة خشبية
لبعض املفاهيم والتصورات املستوردة؟ هل
ُ
سيكون من املجدي هنا أن تحرم مجتمعاتنا
م ــن ذلـ ــك امل ـض ـم ــون اإلن ـس ــان ــي وال ـح ـض ــاري
ال ـكــامــن فــي ال ــدي ــن ،والـ ــذي يـعـ ّـبــر عـنــه بعض
القراءات الهادفة واألصيلة ،ونحن أحوج ما
نكون إليه لبناء هويتنا ،وأصالتنا ،وفــرادة
تجربتنا ،ال شــيء ،إال تقليدًا لبعض املواقف
املأزومة من الدين؟
ّ
إن ج ـع ــل األول ـ ــوي ـ ــة ل ـ ــدى ت ـل ــك االتـ ـج ــاه ــات
الـعـلـمــانـيــة ف ــي ب ـنــاء مـجـتـمــع ال ـع ــدال ــة ،ال بــدّ
أن يقودها إلــى التعامل بكيفية مختلفة مع
الطرح الديني ،ألنها عندما تجد فيه العديد
مــن امل ـقــوالت الـتــي تـســاعــد عـلــى فـعــل الـعــدالــة
وإقامتها وبـنــاء مجتمعها ودولـتـهــا ،فإنها
ّ
موقفها الـســابــق إل ــى موقف
ال ّ ب ــد أن تحيل ً
ّ
بــنــاء ،وأكـثــر علمية وتـعــاونــا .إن االتجاهات
ّ
مدعوة إلى معاينة بعض القراءات
العلمانية
الـحـضــاريــة لـلــديــن ون ـمــاذجــه الـنــاجـحــة ،وأن
تـ ـخ ــرج مـ ــن اح ـت ـب ــاس ـه ــا ال ـن ـم ـط ــي فـ ــي تـلــك
الـنـمــاذج التاريخية املقفلة ،وأن تـكــون على
قدر من املوضوعية في تناول تلك القراءات،
بما يسمح لها بتبيان تلك املضامني الراقية،
واملعاني الهادفة الكامنة في الدين وقيمه.
خالصة القول ،إن الطرح العلماني في شكله
الحالي ،ونتيجة ملوقفه اإلقصائي من الدين
واالجـ ـتـ ـم ــاع ال ــدي ـن ــي ،ومـ ــا ي ـ ــؤدي إل ـي ــه ذلــك
مــن إيـجــاد لــديـنــامـيــات اخ ـتــاف ،بــل احـتــراب
داخ ـلــي بــن مــا هــو عـلـمــانــي وغ ـيــر علماني،
ونـتـيـجــة مل ــا ي ـن ـطــوي عـلـيــه ذل ــك امل ــوق ــف من
ّ
جذورّ ،
يؤسس ألكثر من فعل يتسم باإللغاء
واالسـ ـتـ ـب ــداد وال ـق ـم ــع .ك ــل ذل ــك سـيـسـهــم في
إض ـعــاف ال ـش ــروط وال ـعــوامــل امل ـســاعــدة على
ال ــوص ــول إل ــى دولـ ــة ال ـعــدالــة وب ـن ــاء مجتمع
ّ
ّ
مدعوة إلى
العدالة .إن االتجاهات العلمانية
اقـتــراح علمانية مشرقية ال تقطع مع الدين،
وتقوم على تعزيز البعد اإلنساني ،والعلمي،
والحداثوي ،والعقالني في املجتمع والدولة،
عـلــى أن ال تـعــانــي مــن أحــاديــة فــي الــرؤيــة أو
مــأزومـيــة فــي املــوقــف ،لتكون ق ــادرة على ّ
مد
جسور التعاون والحوار ،لبناء دولة العدالة،
ومجتمع العدالة.
*كاتب لبناني
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ّ
الهدنة الملغمة في ليبيا:
مسارات وتساؤالت
عبدالله السناوي *
ٌ
نجاح في قمة برلني يخترق األزمــة الليبية بخريطة طريق سياسية لها آليات معلنة
لم يكن هناك
ّ
وجداول زمنية ملزمة .ومع ذلك ،يصعب وصفها بـ«الفاشلة» .بدا أن هناك شيئًا من الحذر والتحسب
من أن تفلت مشاحنات النفوذ واملصالح بني الالعبني الدوليني واإلقليميني ،إلى مواجهات بالسالح في
تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى ،كما قيل ّ
الصحارى الليبية ،أو أن ّ
وتردد في برلني.
مخرجات القمة لخصت ما يمكن التوافق عليه بني الحسابات املتعارضة ،بينما لم يتنازل أي طرف
ّ
هدنة
عن أي من مطالبه ،وال جرت تفاهمات تتجاوز الكالم العام عن استبعاد الحل العسكري وإعالن ّ
ّ
ملغمة باحتماالت تقويضها ،كأنها مهلة للتسليح والتدريب وجلب الرجال قبل استئناف القتال .كل
شيء مرهون بما قد يحدث على األرض وفي الكواليس ،من ضربات تحت الحزام وفوقه وصفقات
فوق املائدة وتحتها.
بحسب تصريحات املستشارة األملانية أنجيال ميركل ،فقد حصلت هذه األخيرة على ّ
تعهدات من
األطراف املشاركة في القمة ،بعدم تقديم أي سالح لألطراف املتقاتلة .ولكن ،هل هذه التعهدات قابلة
ّ
للتنفيذ؟ هــذا ســؤال أول .فالكالم ال يرتب شيئًا ،وال يلزم أحـدًا باحترامه ،إذا لم تكن هناك آليات
للمراقبة.
ّ
وما مصير املذكرة األمنية املوقعة بني رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج والرئيس التركي رجب
ّ
ثان .ففيما هو ُمعلن ،يبدو أردوغان
طيب أردوغان ،والتي تجيز التدخل العسكري املباشر؟ هذا سؤال
ٍ
ّ
تدخل عسكري مباشر ،خشية ّ
التورط في املستنقع الليبي من دون ّأي
أقرب إلى اإلحجام ً عن أي
غطاء دولــي ،فضال عن حجم االنتقادات الداخلية في بــاده .ولكن لم يصدر عنه أي تصريح يفيد
املتمركزة في طرابلس بالسالح واملستشارين والخبراء
بأنه سوف يتوقف عن إمــداد امليليشيات ّ
العسكريني ،أو يمتنع عن إرسال مرتزقة مسلحني من سوريا إلى ميادين املواجهة.
ّ
بطبائع األمــور ،من ّ
تصعد األطــراف األخــرى في الصراع من مستوى دعمها
املرجح في املقابل أن
ّ
العسكري للجيش الوطني الليبي ،الذي يقوده املشير خليفة حفتر .ثم ،هل بوسع املباحثات املقترحة
ّ
في جنيف بني طرفي الصراع ،أن ّ
تتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار؟ هذا سؤال ثالث يكاد يلخص
ّ
ّ
بحساباته تعقيدات املوقف العسكري .فميليشيات السراج تلح على وقف إطــاق النار وانسحاب
الهجوم على العاصمة طرابلس ،فيما تدعو موازين القوى
قوات حفتر إلى مواقعها القديمة ،قبل بدء
ّ
الحالية حفتر إلــى الحسم العسكري ،بعدما توغلت قــواتــه فــي بعض أحـيــاء العاصمة ،وسيطرت
بسهولة مفاجئة على مدينة سرت االستراتيجية .في املقابل ،تطلب قوات حفتر تفكيك امليليشيات،
ّ
وهذا طلب يستحيل أن يتقبله الطرف اآلخر ،ذلك أنه سيشكل إعالنًا نهائيًا عن الهزيمة.
بتعبير املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة ،فإنه يتوافر لديه اآلن مفتاح لألزمة ،غير أن األبواب
املغلقة بمتاريس يصعب فتحها بمفتاح! إذًا ،وفق اليقني ،هناك شيء ما ّ
تحرك في برلني خطوة إلى
ّ
األمام ،لكنه أقل بكثير من حجم املشكلة وتعقيداتها .فأسوأ ما حدث في برلني ،غياب الليبيني عن قمة
ّ
قدر
تناقش مصير ليبيا ومستقبلها ،األمر الذي كان تعبيرًا عن حجم التدخل الدولي واإلقليمي ،وعن ِ
ضرر في تمثيلها السياسي.
ليبيا من
ٍ
ّ
ما أصاب ّ
ّ
شرعيته اتفاق «الصخيرات» الذي ُوقع في تشرين الثاني/
ال السراج يمثل شرعية حقيقية ،فأساس
َّ
ّ
نصوص ،بينما املغرب التي حضنته
نوفمبر ّ 2015تقوض بالكامل ،ولــم يتبق منه ســوى أشــاء ُ
ُ
دعوتها حتى وقــت متأخر،
استبعدت من قمة برلني فغضبت ،كما دول أخــرى في الجوار أهملت
ّ
ُ
كتونس ،فاعتذرت ،أو استبعدت بالكامل ،كالسودان ،فاستنكرت .وال حفتر يمثل قوة سياسية لديها
مشروع متماسك ،ذلك أن دوره العسكري استقطب قطاعات واسعة في بالده من دون أن يبلورها
في رؤى وت ـصـ ّـورات ،إلعــادة بناء ليبيا من جديد بما يضمن وحدتها ومدنية نظامها السياسي
وديمقراطيتها.
ّ
انتقاص ٌ
ٌ
فادح من شرعية مخرجات قمة برلني .وهذه حقيقة ال يقلل منها ما أدارته
غياب الليبيني،
يلتق هــذان االثـنــان ،أو
لم
املستشارية.
دار
في
ـراج
ـ
س
ـ
ل
وا
حفتر
مع
منفصلة
مباحثات
ميركل من
ِ
يحضرا أعمال القمةّ ،
لكأن هناك من يحارب ُبالنيابة ويفاوض بالنيابة!
َ
الخصمني الليبيني
وقد حدث سيناريو مشابه في موسكو ،حيث أجريت مفاوضات غير مباشرة مع
بمبادرة مشتركة من الرئيسني الروسي فالديمير بوتني ،والتركي رجب طيب أردوغــان ،انتهت إلى
الفشل الذريع بممانعة من حفتر ،الرقم الصعب في املعادلة الليبية .إال أن برلني شهدت مقاربة واقعية
ّ
لحسابات القوى ،على أمل حلحلتها بخطوات الحقة تتبناها األمم املتحدة في جنيف ،أو عبر ممثلها
شبه ّ
املكبل.
ولكن بتعبير آخر صــادر عن رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون ،فإن «الحروب بالوكالة
تنتهي عندما يـقـ ّـرر ّ الــوكــاء الـخــارجـيــون أنـهــم يــريــدون وضــع حـ ّـد لـهــا» ،وهــي حقيقة صــادمــة في
األوضاع الليبية املعقدة ،جرى تصميم قمة برلني على أساسها .روسيا التي أثبتت تعاظم حضورها
في معادالت اإلقليم ،تحاول أن تمسك بخيوط اللعبة وتدير توازناتها ،وفق مصالحها االستراتيجية
شرق املتوسط واالمتيازات في النفط والغاز التي تسعى إليها .وقد تماشت مع ضغوط أردوغــان
ُ
فــي طلب الهدنة فــي طرابلس وإدل ــب ،حتى ال تفقد الــورقــة التركية االستراتيجية ،لكنها لــم تظهر
التزامًا حقيقيًا في الحالتني ،فهناك حسابات وأوراق أخرى ال ترغب في خسارتها .أما دول االتحاد
األوروبي ،على اختالف أدوارها ومصالحها ،فقد ارتفع مستوى حضورها في قمة برلني ،والتزمت
املبادئ العامة خشية أن يؤدي االقتراب من التفاصيل إلى انهيارها ،كما أشارت إلى مواضع الخلل
في األداء ّالتركي في الجلسات الجانبية من دون مواجهة حقيقية .والواليات املتحدة حضرت القمة
بتمثيل أقل من الرئاسي ،إذ غاب دونالد ترامب وحضر وزير خارجيته مايك بومبيو ،الذي اكتسبت
تصريحاته قيمتها من وزن بــاده ال من وضــوح سياساتها في األزمــة الليبية ،التي انطوت على
تناقضات والتباسات يصعب ّ
فك ألغازها في املوقف من حفتر ،الذي تدعمه ّ
مرة في سعيه إلى حسم
الصراع بقوة السالح ،ومرة أخرى تدعوه إلى وقف هجومه على ّ طرابلس بحسابات أخرى مع أنقرة.
فيّ الحسابات الدولية املتعارضة ،تكتسب الصادرات النفطية سلم األولويات في النظر إلى األزمة ،وقد
يمثل قرار وقف نقل النفط بموجب حالة القوة القاهرة عبر املوانئ الليبية ،التي يسيطر عليها الجيش
الوطني الليبي ،أهم اختبار ممكن ملخرجات برلني .هذا إضافة إلى أن توزيع عوائد النفط ،يفتقد إلى
قواعد العدالة بني املناطق الليبية املختلفة ،بينما ُيستخدم بعضها لتسليح امليليشيات .من هنا،
فإن أزمة نقل النفط تطرح نفسها بإلحاح على جدول أعمال ما بعد برلني ،بالقدر ذاته الذي تطرحه
إمدادات السالح وخرق الهدنة من وقت إلى آخر.
ّ
املحصلة ،يمكن القول إنه إذا لم يكن هناك دخول إلى املناطق الشائكة في األزمة الليبية ،يصعب
وفي
ّ
أي حديث عن أفق سياسي يضع حدًا ملعاناة مواطنيها ،وهذا ما عجزت عنه أعمال القمة.
*كاتب وصحافي مصري

