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 حمزة المصطفى

الدولة اإلسالمية والجهاد في زمن الحداثة
قراءة في المفاهيم والتجارب المعاصرة
The Islamic State and Jihad in the Age of Modernity

An Exploration of Contemporary Concepts and Experiences
 تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقاربة جديدة لنشأة الحركات الجهادية عمو ًما وتنظيم:ملخص
 وال ـتــي ع ــادة مــا تــربــط،ـوصــا تـخـتـلــف عـمــا هــو ســائــد فــي األدب ـيــات الـعــربـيــة والـغــربـيــة
ً داع ــش خـصـ
دوافــع نشأة هذه الحركات بالعودة إلى الماضي ونماذج الحكم التي كانت سائدة في القرون
اإلسالمية نشأ في إطــار االشتباك اإلســامــي مع
 تفترض الــدراســة أن مصطلح الــدولــة.الوسطى
ّ
 وأنــه في تعريفه اإلجــرائــي ال يغدو عن كونه محاولة ألسلمة الدولة،الحداثة والــدولــة الحديثة
 فإن الحركات الجهادية التي تلقفت هذه المصطلح وكأنه مقابل مضاد للدولة، وعليه.الحديثة
،ـروعــا فــي سـيــاق الـحــداثــة والــدولــة الحديثة يختلف جــذر ًيــا عما تصبو إليه
ً الحديثة أنتجت مـشـ
وقــد بــرز ذلــك عيانًا فــي تـجــارب نسميها مـجــازًا «دولـتـيــة» كما هــي الـحــال مــع تجربة طالبان في
.حاليا
ً  وتجربة داعش،أفغانستان
 الجهاد، الحداثة، الدولة اإلسالمية، الدولة الحديثة:الكلمات المفتاحية

Abstract: This paper presents a new approach to the emergence of jihadist
movements in general and the Islamic State (ISIL) in particular, an approach
which differs from those prevalent in Arab and Western literature that usually
links the motives behind the emergence of these groups to the return to the
past and medieval models of government. This study assumes that the term
«Islamic State» emerged in the context of Islam’s clash with modernity and the
modern state, and that in its procedural definition it is no more than an attempt to
Islamize the modern state. Accordingly, jihadist movements that have seized on
this term, as if it were the opposite to the modern state, have produced a project
in the context of modernity and the modern state that is radically different from
their intended one. This is clear in experiences which we term «state-like», as
was the case for the Taliban in Afghanistan and is presently the case for ISIL.
Keywords: Modern State, Islamic State, Modernity, Jihad
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مقدمة
بعد سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي في عدد من المحافظات العراقية في  10حزيران/
يونيو  ،2014اعتلى أبو بكر البغدادي ،أمير تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (دولة
الـعــراق اإلســامـيــة ســابـ ًقــا) ،منبر المسجد الكبير فــي مدينة الـمــوصــل ،وأعـلــن قـيــام «الــدولــة اإلســامـيــة»،
داعيا الناس إلى التجهز لتثبيت ركائز الدولة المبتغاة((( ،وما وصفه بـ
ونصب نفسه «خليفة» للمسلمينً ،
« الحلم» الذي طال انتظاره منذ سقوط الخالفة اإلسالمية سنة  .1924وأمام هول الصدمة لهذا اإلعالن
الذي كسر – حينها  -رتابة النظام الدولي الحديث المؤسس على معاهدة وستفاليا  ،1648لم يك لدى
الحكومات الغربية المهووسة بـحــرب كونية ضــد اإلرهــاب مــن خـيــارات لتفسير صـعــود تنظيم أصولي
أشــد عـنـ ًفــا مــن ســابـقـيــه إال ال ـعــودة إلــى ال ـقــرون الــوسـطــى ،زم ــان مــا قـبــل الـحــداثــة والــدولــة الـحــديـثــة .وفــي
زمن التعميم المبتذل لنتائج برامج دراسات الشرق األوسط في الغرب ،والمعرفة التسطيحية السريعة
يسميها حميد دبــاشــي فــي كـتــابــه الــربـيــع الـعــربــي ونـهــايــة حـقـبــة مــا بعد
أو (مـعــرفــة الـمــاكــدونــالــدز) عـلــى مــا ّ
االستعمار((( ،بات من النادر في األدبيات الغربية إيجاد تشريح دقيق للظاهرة الجهادية المعاصرة خارج
المنظومة المعرفية االستشراقية ،بكل ما تنطوي عليه من حمولة أيديولوجية تبريرية .وعلى غير السائد
غربيا ،نشر كيفن مكادونالد ،وهو أستاذ علم االجتماع في جامعة ميدلسكس في بريطانياً ،
قصيرا
مقال
ً
ً
في صحيفة الـغــارديــان البريطانية ( 9أيـلــول /سبتمبر  )2014بعنوان «جهاديو داعــش ليسوا قروسطيين-
غربيا
لقد تشكلوا أو « ‹تــأثــروا› بفلسفة الحداثة الغربية» ،نسف فيه الطروحات والمعالجات الرائجة ً
عن الحركات الجهادية عمو ًما ،وتنظيم «داعــش»
خصوصا((( .وما زاد الطين بلة في النقاش المحتدم
ً
حــول الـمـقــال وصــاحـبــه آن ــذاك ،عـبــارة افـتـتــاحـيــة «اسـتـفــزازيــة» دعــا فـيـهــا مــاكــدونــالــد إلــى فـهــم أيــديــولــوجـيــة
«داعش» وعنفه انطال ًقا من الثورة الفرنسية وفق اآلتي«We should look to revolutionary France :
if we want to understand the source of Islamic State’s ideology and violence»(4).
ال تنبع أهمية طــرح ماكدونالد مــن غرابته؛ فهو واحــد مــن بعض أصــوات كثيرة فــي األكاديميا الغربية،
م ـثــل ج ــون غ ــري ( ،)J. Grayصــاحــب ك ـتــاب Al Qaeda and What It Means to Be Modern
(ال ـقــاعــدة ومـعـنــى أن تـكــون حــداث ـيــة) ،وأولـيـفـيــه روا ( )O. Royفــي كـتــابــه Holy Ignorance: When
( Religion and Culture Part Waysال ـج ـهــل ال ـم ـقــدس :زم ــن دي ــن ب ــا ث ـقــافــة) ،وأن ـطــون ـيــو نـيـغــري
( (A. Negriومايكل هاردت ( )M. Hardtفي كتابهما المشترك ( Empireاإلمبراطورية) ،وزيغمونت
بــاومــان ) )Z. Baumanفي كتابه ( Liquid-modernityالحداثة السائلة) ،قاربت المسألة الجهادية،
((( ان ـ ـظ ـ ــر« :خ ـط ـب ــة ال ـج ـم ـعــة ف ــي ال ـج ــام ــع ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـم ــوص ــل ألبـ ــو ب ـك ــر الـ ـبـ ـغـ ــدادي» ،ي ــوت ـي ــوب (ت ــاري ــخ ال ـت ـح ـم ـيــل ،)2014/7/5
فيhttps://www.youtube.com/watch?v=dIRf0EJuPak :
(2) Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London; New York: Zed Books, 2012).

(3) Kevin McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval – They are Shaped by Modern Western Philosophy,» The Guardian,
9/9/2014: at: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/09/isis-jihadi-shaped-by-modern-westernphilosophy?CMP=fb_gu.
(4) Ibid.
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ون ـش ــوء ال ـحــركــات الـعـنـفـيــة «ال ـح ــرك ــات االن ـف ـجــاريــة» بــاعـتـبــارهــا رد فـعــل مـتــوقـ ًـعــا وطـبـيـعـ ًـيــا عـلــى مـشــروع
الـحــداثــة الـغــربــي وتوظيفاته الـكــولــونـيــالـيــة ،خــاصــة فــي مرحلة العولمة والهيمنة األمـيــركـيــة .لكن مــا ميز
طرح ماكدونالد هو اعتماده مقاربة شمولية تنطلق من مفهوم الحداثة وأفكارها ومرتكزاتها وصيرورتها
وتجلياتها إلثـبــات أن الجهادية المعاصرة وتمثّالتها اإلجــرائـيــة األخـيــرة ،على رأسـهــا «داع ــش» ،ال تعد
جانبيا من
ظــاهــرة قديمة تـعــود إلــى الـعـصــور الــوسـطــى ،كما أنـهــا ليست رد فعل على الـحــداثــة أو مـفــرزًا
ً
مفرزاتها ،وإنما هي ظاهرة حداثية بحتة ،نشأت في كنفها واستلهمت مفاهيمها وتطبيقاتها ،وتماهت
ـروعــا مـقــاو ًمــا للحداثة،
روجــت لنفسها باعتبارها مـشـ ً
مــع صـيــرورتـهــا ،مــع أنـهــا ،أي الـحــركــات الـجـهــاديــةّ ،
ً
وبديل ماضو ًيا من مشروعها الدولتي الحديث.
يحفزنا الطرح السابق على إعادة التفكير في الظاهرة الجهادية المعاصرة ،وهو ما تشتغل عليه الدراسة،
التي تناقش من ناحية أخرى عالقة األخيرة بالحداثة ،في إطار اشتباك مفاهيمي في جوانب مختلفة،
وخاصة في الجزئية المتعلقة بمفهوم الدولة .وتسعى إلى استقراء نشأة الحركات الجهادية وطروحاتها
في إطار تفاعالتها مع الدولة الحديثة لتبرهن أن الخطاب الماضوي لهذه الحركات الداعي إلى إعادة
الخالفة اإلسالمية يمثّل أيديولوجيا خطابية لضرورات الحشد والتجنيد والتعبئة أكثر مما هو مشروع
حقيقي تنشد الوصول إليه.
تنطلق هــذه الــدراســة مــن فرضية رئيسية مفادها أن مصطلح الــدولــة اإلسالمية مصطلح حــداثــي نشأ في
سياق االشتباك اإلســامــي مع الحداثة ،وأن النموذج المتخيل لـ «الــدولــة اإلسالمية» عند تيار اإلســام
السياسي «الـحــركــي» والـحــركــات الـجـهــاديــة المنبثقة عنه هــو نـمــوذج جــديــد يختلف جــذر ًيــا عــن أشكال
أنظمة الحكم في السياق التاريخي اإلسالمي ،بحيث ال تعدو الطروحات بشأن الدولة اإلسالمية كونها
محاوالت لـ «أسلمة» الدولة الحديثة ال العودة إلى نظام الخالفة ،أو ما شابه.

الحداثة وما بعدها :تعريفات وإشكاالت
ينطوي مصطلح الحداثة على تعريفات عدة ال يمكن حصرها هنا ،ولكنها في العموم تشير إلى ثالثة
مفاهيم :المفهوم الزمني والمفهوم العلمي والمفهوم الفلسفي .يرتبط المفهوم الزمني بـ «ما هو جديد»
فــي مقابل «مــا هــو قــديــم» أو « قبل جــديــد» .ويرتبط المفهوم العلمي بـمــرادفــات مثل «إب ــداع» و«تقنية»
ّ
والمنظرين والمدارس ،وهو
و«تطور» .أما المفهوم الفلسفي ،فهو إشكالي ،يتباين باختالف المفكرين
ما يجعل الحداثة تنطوي على مفاهيم فلسفية متعددة ال على مفهوم واحد؛ فهي تغيير من أجل التغيير
وثورة مستمرة ال تنتهي ونفي مستمر وتجديد من أجل التجديد ،أو جديد من أجل الجديد((( .وإذا ما
تجاوزنا مأزق التعريفات والمفاهيم ،يمكن القول إن الحداثة قامت وتأسس منهجها على ثالثة أسس
هي :محورية اإلنسان (الذاتية) ،والعقل الحسي باعتباره مصدر المعرفة (العقالنية) ،والحركة وقانون
التطور العام في الوجود.
((( ص ــدر الــديــن القبانجي ،األســس الفلسفية لـلـحــداثــة دراس ــة نـقــديــة مـقــارنــة بـيــن الـحــداثــة واإلس ــام ،إعــداد عــادل الـفـتــاوي (بـيــروت:
مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،)2011 ،ص .25-23
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ثـمــة شـبــه إجـمــاع عـلــى بــدايــة الـحــداثــة كحقبة تــاريـخـيــة تــأسـســت عـلــى أفـكــار الـتـنــويــر األوروب ــي فــي الـقــرن
محدثة قطيعة فكرية وتاريخية مــع الــاهــوت والكنيسة ،لكن ال يوجد اتـفــاق على نهاية
السابع عشرْ ،
هذا الحقبة؛ فالحداثة عند نيتشه وآخرين انتهت كمرحلة تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر ،وبدأت
واضحا أو توصي ًفا ساط ًعا
بعدها مرحلة «ما بعد الحداثة» ،وهي مرحلة إشكالية كونها ال تقدم مسمى
ً
تعرف نفسها بنفي سابقتها .على الجانب المقابل ،ثمة من يقول إنها حقبة تاريخية لم تزل
لماهيتها ،بل ّ
(((
لما يكتمل» ،على ما يقول الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس
قائمة ومستمرة  ،كما إنها «مشروع ّ
في كتابه القول الفلسفي للحداثة((( .نميل في هذه الدراسة إلى الرأي الثاني؛ فالدولة بمفهوم الحداثي
لم تزل حتى وقتنا الراهن اإلنجا َز األهــم الــذي تعيشه البشرية في كنفه ،ومن خاللها تعرف العالقات
الدولية المعاصرة .ضمن هــذا السياق ،ال بــد مــن تمييز الحداثة مــن التحديث ،فالحداثة تمثّل ظاهرة
تاريخية إنسانية تعرف بعالقاتها التناقضية بما يرتبط بالتقليد أو بالتراث أو بالماضي .أمــا التحديث،
ف ـهــو ش ــرط الزم ولـكـنــه غ ـيــر ك ــاف ل ـل ـحــداثــة؛ إذ ال يـمـكــن إط ــاق نـعــت «ح ــداث ــي» ع ـلــى م ــن يـسـتـعـمــل
األدوات والـتـكـنــولــوجـيــات الـحــديـثــة مــا لــم يــرافـقــه إح ــداث تغيير عـقـلــي وذهـنــي فــي الـنـظــرة إلــى اإلنـســان
والكون والعالم((( .بناء عليه ،لن تركز الدراسة على االستخدام األداتي للوسائل واالختراعات الحديثة
أو للتكنولوجيا الحديثة في اختبار فرضيتها.
إذا كــانــت الـحــداثــة تــوصــف بصفات الـفــردانـيــة والـتـحــرر والعلمانية ،فــإن مشروعها األهــم ،كما أسلفنا،
هــو الــدولــة الحديثة ،أو الــدولــة القومية ()Nation - state؛ إذ ال يمكن تــأريــخ الـحــداثــة كحقبة تاريخية
إال بـنـشــأة الــدولــة الـحــديـثــة «الـقــومـيــة» بـعــد مـعــاهــدة وستفاليا  ،1648تـلــك الـتــي قــامــت عـلــى أربـعــة أســس
ومبادئ هي(((:
ً
فهم متساوون
قاسما
• شمولية العقل ،ومرجعيته :يمثّل العقل ،وفقًا لهذه المقولة،
مشتركا بين البشر؛ ُ
ً
فيه ،وهو المرجع األوحد للتفكير والتصرف اإلنساني .وقد مثّلت هذه المقولة تحد ًيا للكنيسة بعد أن
كانت في العصور السالفة المرجع الوحيد في سائر الشؤون الدينية والدنيوية.
• ال ـحــق الـطـبـيـعــي :إن ــه ف ـكــرة لـهــا أص ــول قــديـمــة لـكـنـهــا لــم تـنـضــج حـتــى ال ـقــرن الـثــامــن ع ـشــر ،وه ــي تــرى
أن اإلنسان يمتلك منذ والدته الحرية بجوانبها المختلفة.
• العقد االجتماعي :مفهوم نشأ لتنظيم الحق الطبيعي في الحرية ،ويقوم على فكرة مؤداها أن اإلنسان
الـفــرد ال يستطيع القيام بجميع ضــروريــاتــه ،ويحتاج إلــى سلطة تمنحه حقو ًقا وتـفــرض عليه واجـبــات.
وقد اختلفت طبيعة هذا العقد وشكله باختالف المفكرين (هوبز ولوك وكانط وروسو ...إلخ).
(6) Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, «Modernism, Modernity and Modernisation,» Research on Humanities and
Social Sciences, vol. 3, no. 12 (2013), p. 44, at: http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/viewFile/7114/7346

((( للتوسع انظر :يورغن هابرماس ،القول الفلسفي للحداثة ،ترجمة فاطمة الجيوشي (دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،)1995 ،ص .7-5
(8) Barzinji, p. 45.

((( رضــوان السيد ،أزمنة التغيير :الدين والــدولــة واإلســام السياسي (أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ،دار الكتب الوطنية،
 ،)2014ص .23-20
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• الحقوق الفردية :تعتمد على المبادئ الثالثة السابقة ،وتنص على حقوق األفراد وحريتهم ومصالحهم
في القوانين.
يمكن القول إن الحداثة قامت ،من خالل مشروعها الدولتي ،بنقل البشرية إلى مرحلة غير مسبوقة من
تنظيم حياة األفــراد وضمان حريتهم .لكن عند مناقشة العالقة الجدلية بين أفكار الحداثة وتطبيقاتها
العملية في الواقع االجتماعي والسياسي ،يظهر عجز الحداثة وأفكارها عن تحقيق غاياتها المنشودة.
وبحسب نقاد الحداثة ،فإن التفكير العقالني «األداتي» والتطور التكنولوجي أوجدا هيمنة شاملة على
البشرية ،وبرزت في عتمتهما أنظمة شمولية وتسلطية وفاشية قيدت حرية اإلنسان ،وساهمت في تدمير
البشرية عبر الحروب والصراعات والفوضى( ،((1وأنتجت في بلدانها مآزق هوياتية وحضارية ساهمت
بدورها في بزوغ أصولية دينية جديدة .وبهذا المعنى ،تطورت الحداثة ضد ذاتها ،وأضحى كل مدافع
عن مشروعها الراهن يواجه ،بحسب وائل حالق ،ثالث نقائص مهمة هي(((1؛
• مشكالت ناجمة عن مشروع التقدم والرأسمالية والنزعة التصنيعية التي خ ّلفت الفقر والجوع والمرض.
ونرجسيا.
كون فر ًدا مغتر ًبا
• تفكك البنى العضوية االجتماعية األسرية في ظل رأسمالية الدولة ،وهو ما ّ
ً

• اآلثار الكارثية لمشروع التحديث على العالم الطبيعي الذي نعيش فيه ،والذي انعكست تبعاته على
الفلسفة والعلوم االجتماعية والسياسية.

االشتباك اإلسالمي مع الحداثة والدولة الحديثة
الدولة الحديثة منتج غربي أوروبــي ،تأسس على أفكار التنوير األوروبــي وفي قلبها فكرة « السيادة»،
تعبر عن إرادة «تمثيل األمــة» ضمن كيانها الجغرافي (إقليم السيادة) .يتساوى في
وهــي فكرة
َّ
متخيلة ّ
هــذه الدولة المواطنون أمــام القانون ،وتمتلك السلطة التشريعية فيها حق التشريع بما يتناسب وحياة
البعد الديني ،وتحتكر
أفرادها ،بحيث تنهل من مصادر وضعية في غالبيتها ،أو مصادر ال يغلب عليها ُ
ميزتها
فيها السلطة التنفيذية حــق اسـتـخــدام الـعـنــف .قــامــت الــدولــة الـحــديـثــة عـلــى قــواعــد عقالنية بحتة ّ
من نماذج حكم ثيوقراطية سابقة ،وهــي بهذا المعنى «لــم تكن ممكنة إال في الـغــرب» ،على ما يقول
الفيلسوف األلماني كارل شميت في مقالته الشهيرة »«( »Political Theologyالالهوت السياسي)،
حـيــث ج ــرى «عـلـمـنــة» جـمـيــع الـمـفــاهـيــم الــاهــوت ـيــة فــي ال ــدول ــة ال ـح ــدي ـث ــة( ،((1فــاسـ ُتـبــدلــت « س ـيــادة الـلــه»
بـ «سيادة الشعب» ،وحل « الدستور» مكان « الكتاب المقدس» ،و «المواطنة» مكان «إخــوة الدين»،
وعوضت قداسة «الوطن» الكنيسة ،وغيب العلم «الشعار الديني» أو احتضنه «الصليب» بصورة شكلية
بعد تحويله إلى رمز إيماني ذاتي ،ولم تعد التراتيل الكنسية تُدب الحماسة في نفوس المواطنين كما
( ((1إبراهيم الحيدري ،النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة (بيروت :دار الساقي ،)2012 ،ص .314

( ((1وائ ــل ب .حــاق ،الــدولــة المستحيلة :اإلســام والـسـيــاســة ومــأزق الـحــداثــة األخــاقــي (بـيــروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات ،)2014 ،ص .35-33

;(12) Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Translated by George Schwab
Foreword by Tracy B. Strong (Chicago: University of Chicago Press, 2005), pp. 36-37.
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تفعل كلمات النشيد الوطني .وبتوصيف آخــر مختصر ،أعلنت الــدولــة الحديثة «ألوهيتها» في تدبير
شؤون البشر وتسيير أمورهم.
تــأسـيـ ًـســا عـلــى مــا سـبــق ،صــاغ وائــل حــاق أطــروحـتــه حــول الــدولــة اإلســامـيــة «الـمـسـتـحـيـلــة» ،إذ مــايــز بين
الــدولــة الحديثة القائمة على قــواعــد عقالنية بحتة ،ومــا سـ ّـمــاه «نـظــام الحكم اإلســامــي» ليس فقط في
السياق التاريخي ،وإنما في األســس األخالقية والقانونية والسياسية واالجتماعية ًأيــضــا؛ ففي الحكم
اإلســامــي ،تحل الجماعة «األم ــة» محل الـشـعــب ،ويـســود الـقــانــون األخــاقــي «الـشــريـعــة» بــدل القوانين
البعد القيمي(.((1
الوضعية التي ال تعير اهتما ًما لهذا ُ

جبت الدولة الحديثة كل ما قبلها ،ولم تعد نماذج الحكم الدينية أو اإلمبراطورية قادرة على الدفاع عن
ّ
نفسها أمــام طغيان «البراديغم» (النموذج) ،وهــذا ما دفع اإلمبراطورية العثمانية إلى القيام بسلسلة من
اإلصالحات المعروفة بالتنظيمات بين سنتي  1839و 1876والتي كانت نقطة البداية في عملية فصل
تدريجي للديني عن الدنيوي ،ونزع المقدس (الشريعة) عن الحكم ،مع اإلبقاء على مبدأ الوالية الدينية
«الـخــافــة» .كــانــت التنظيمات أول اشـتـبــاك إســامــي مــع الـحــداثــة ،إذ اعـتـمــدت السلطنة فــي سـنــة 1840
قــانــون الـعـقــوبــات العثمانية الـمــؤســس على الـقــانــون الجنائي الفرنسي «الــوضـعــي» الـصــادر سنة ،1810
ُفألغيت ،على سبيل المثال ال الحصر ،عقوبة رجــم مــن يــزنــي ،وقطع يــد مــن يـســرق .وفــي سنة ،1858
أضاف القانون الجنائي العثماني مادة ألغت الردة كجريمة ،ألول مرة في تاريخ اإلسالم .كما اس ُتبدلت
المحاكم الشرعية بالمحاكم النظامية أو العدلية ،هذا عدا عن سحب كثير من صالحيات شيخ اإلسالم
(السلطة الدينية) ،واستحداث برلمان ،وكتابة دستور  ...إلــخ .وقــد تكللت هــذه اإلصــاحــات باعتماد
عد ،وألول مرة ،المسلم غير العثماني
أجنبيا( .((1وعلى الرغم
قانون الجنسية العثماني سنة  1869الذي ّ
ً
مــن تــراجــع السلطنة قـبــل انـهـيــارهــا عــن كثير مــن هــذا اإلصــاحــات ،فــإنـهــا كــانــت الـبــدايــة لتأسيس الــدولــة
الحديثة على أنقاض نموذج الحكم الديني /اإلمبراطوري.
تعمق بشكل
وإذا كانت «تنظيمات» الخالفة قد بــدأت االشتباك اإلسالمي مع الحداثة ،فإن االشتباك ّ
أكبر بعد إلغاء الخالفة في سنة  ،1924بكل ما تكتنفها من رمزية دينية ودنيوية عند المسلمين .ومع أن
موضوعيا في العالم العربي واإلسالمي ،لم ينتظر سقوط الخالفة،
واقعا
قيام الدولة الحديثة ،بوصفها ً
ً
فــإن هــذا الـحــدث أنـشــأ الهــو ًتــا جــديــدً ا فــي الـفـكــر اإلســامــي هــو «اله ــوت الـخــافــة» .وبــزغــت فــي الفترة
الممتدة بين عشرينيات القرن الماضي وخمسينياته نزعة دينية إحيائية تفاوتت في شكلها وطبيعتها،
ولكنها تالقت على فكرة «الجامعة اإلسالمية» واستعادة الخالفة( .((1و ُي َع ّد نشوء حركات الهوية الدينية،
مثل جماعة اإلخوان المسلمين في مصر سنة  ،1928والحركات والجماعات والجمعيات ذات الطابع
الــدعــوي التربوي ،والتي تسيست بالتدريج لمواجهة االستعمار والـغــزو السياسي والعسكري الثقافي
( ((1حالق ،ص  75-72 ،68و.105

( ((1عزيز العظمة ،العلمانية من منظور مختلف،ط ( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2008 ،ص .113-112

( ((1عبد الرحمن الحاج« ،مفهوم الدولة الحديثة وإشكاالتها في الفكر اإلسالمي السياسي المعاصر» ،في :أنور أبو طه [وآخرون]،
مأزق الدولة بين اإلسالميين والعلمانيين ،حرره وقدم له معتز الخطيب (بيروت :جسور للترجمة والنشر ،)2016 ،ص .221-220
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عبر نموذج الدولة الحديثةً ،
شارحا للمأزق الهوياتي الناجم عن غياب /تغييب الخالفة( .((1ومع
مثال
ً
أن المخيال الجمعي كــان رافـ ًـضــا لـهــذا التكوين الـحــداثــي المسمى «الــدولــة الـقــومـيــة» ،فــإن هــذه الــدولــة
واقعا يصعب تغييره .وبناء عليه ،تالشت النزعة اإلحيائية بالتزامن مع موجة
رسخت وجودها باعتبارها ً
االسـتـقــال والـتـحــرر مــن االسـتـعـمــار فــي خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن الـمـنـصــرم وظ ـهــور مــا سـ ّـمــي تـيــار «الـصـحــوة
نسميها «أسـلـمــة الــدولــة الـحــديـثــة» ،وهــي مــرحـلــة اسـتـنــدت إلــى أفـكــار
اإلســامـيــة» ،لـتـبــدأ مــرحـلــة جــديــدة ّ
أبــو األعلى الـمــودودي بشأن الحاكمية ،والتي اعتمدها سيد قطب ،وغــدت من بعده العنوان الرئيسي
لـطــروحــات حــركــات اإلســام السياسي فــي النصف الـثــانــي مــن الـقــرن الـعـشــريــن .ضمن هــذا الـسـيــاق ،ال
يمكن إغفال األثــر الكبير الــذي خ ّلفه قيام الدولة السعودية كدولة حديثة تقترب مرتكزات نشأتها من
نموذجا
مرتكزات الدولة الحديثة ،وكانت في الوقت ذاته مستندة إلى أيديولوجيا دينية «وهابية» ،ومثّلت
ً
تطبيقيا للتشابك والتداخل والتوالد ً
أيضا بين ما هو «تقليدي» تحن الشعوب إلى بعض جزئياته ،وما
ً
هو «حديث» تعيش فيه( .((1كما تجدر اإلشارة ً
أيضا إلى التأثير الذي أحدثته الثورة الدستورية اإليرانية
فــي الـشــاه مظفر الــديــن سـنــة  ،1906والـتــي انـتـهــت بكتابة أول دسـتــور إلي ــران ،وإج ــراء انـتـخــابــات نيابية،
وتأسيس دولة حديثة لها دستور «وضعي» ومجلس نيابي (الشورى) يسن تشريعاتها وقوانينها ،على أن
يمتلك رجال الدين (آيات الله) حق االعتراض على هذه القوانين(.((1

أسلمة الدولة الحديثة
لنا أن نقر بأن إحياء الخالفة واستعادتها وتحكيم الشريعة في أي بقعة جغرافية كانت أولوية في فكر
جماعة اإلخــوان المسلمين؛ فاإلسالم ،على يقول مؤسسها حسن البنا في رسائله الشهيرة ،هو «عبادة
وقيادة ،دين ودولة ،روحانية وعمل ،صالة وجهاد ،وطاعة وحكم ،ومصحف وسيف ،ال ينفك واحد
من هذين عن اآلخر»( .((1على الرغم من ذلك ،كانت دعوة الجماعة في عهد البنا دعوة تركيبة مفاهيمية
لـلـتــواؤم مــع الطبيعة الجماهيرية لـهــذا الـحــركــة ،وانـطــوت على ُبـعــد شمولي يمكن تلمسه فــي توصيف
الـبـنــا لــدعــوة الـحــركــة بــأنـهــا «دع ــوة سـلـفـيــة ،وحـقـيـقــة صــوفـيــة ،وهـيـئــة سـيــاسـيــة ،وجـمــاعــة ريــاضـيــة ،ورابـطــة
علمية ثقافية ،وشركة اقتصادية ،وفكرة اجتماعية»( .((2ونتيجة لشمولية الدعوة وإطارها التراكمي ،لم
( ((1السيد ،أزمنة التغيير ،ص .97-96

( ((1للتوسع في هــذا الموضوع انظر :خالد الدخيل ،الوهابية بين الـشــرك وتـصــدع القبيلة ،ط ( 2بـيــروت :الشبكة العربية لألبحاث
والنشر ،)2014 ،ص .31
( ((1علي محافظة ،إيران بين القومية الفارسية والثورة اإلسالمية ،سياسة (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2013 ،ص .36-34

( ((1انظر :رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،في الموقع الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D984%_%D8%A7%D9
84%%D8%A5%D985%%D8%A7%D985%_%D8%A7%D984%%D8%B4%D987%%D98%A%D8%AF_%D8%A
D%D8%B3%D986%_%D8%A7%D984%%D8%A8%D986%%D8%A7

وكــذلــك :رفـعــت سـيــد أحـمــد ،ق ــرآن -وسـيــف :مــن األف ـغــان إلــى بــن الدن :مــن مـلـفــات اإلس ــام الـسـيــاســي :دراس ــة مــوثـقــة (الـقــاهــرة :مكتبة
مدبولي ،)2002 ،ص .42

( ((2رســائــل اإلمــام الشهيد حسن البنا ،في الموقع الرسمي لجماعة اإلخــوان المسلمين ،وعبد الغني عماد ،حاكمية الله وسلطان
الفقيه :قراءة في خطاب الحركات االسالمية المعاصرة ،المفكر العربي ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2005 ،ص .26

152

العدد Issue 5 / 18
خريف  Autumn 2016

يـكــن للبنا مــوقــف ج ــذري ضــد الـمـلــك ف ــاروق ومملكته الـمـتـمــاهـيــة فــي بنيتها مــع بـنـيــة الــدولــة الـحــديـثــة،
ول ــم ي ـعــارض مــؤسـســات الـحـكــم أو الــدس ـتــور ،بــل كـتــب فــي مـجـلــة الـنــذيــر مــؤيــدً ا لـلــدسـتــور ،ودع ــا إلــى
احـتــرامــه ،وحــذر مــن أي مـحــاوالت الطعن فـيــه( .((2بـنــاء عليه ،يمكن الـقــول إن الـنــزعــة الدينية اإلحيائية
مـمـ ّثـلــة بــأفـكــار الـبـنــا حــاولــت الـتـكـيــف عـمـلـ ًـيــا مــع نـمــوذج «الــدولــة الـحــديـثــة» مــن مـنـظــور الـعـمــل السياسي
الـيــومــي ال التنظير الـفـكــري ،أو الـتــأصـيــل الـشــرعــي .وفــي رأيـنــا ،حــاول الـبـنــا اسـتـنـســاخ تـحــالــف الوهابية
مع آل سعود في مصر لكن بأثر رجعي ،بمعنى استعادة الخالفة وتنصيب فــاروق خليفة للمسلمين.
ل ـكــن نـكـبــة فـلـسـطـيــن وتــوق ـيــع ال ـم ـلــك فـ ــاروق ات ـف ــاق ال ـهــدنــة أن ـه ـيــا مــرح ـلــة الـ ــود ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ،وشــرعــا
األب ــواب لـمــرحـلــة جــديــدة ب ــدأت مــع اغـتـيــال الـبـنــا فــي سـنــة  ،1949ومــن ثــم ان ـقــاب ت ـمــوز /يــولـيــو 1952
فــي مـصــر ،وص ــدام عـبــد الـنــاصــر مــع الـجـمــاعــة ،ودخ ــول األخ ـيــرة فــي مــا تـسـمـيــه «مـحـنــة الـخـمـسـيـنـيــات»،
ومــا نـجــم عـنــه مــن تـغـيــرات فـكــريــة لجهة اعـتـمــاد «فـكــرة الـحــاكـمـيــة» الـتــي صــاغـهــا أبــو األعـلــى الـمــودودي
وتلقفها سيد قطب.
فسر المودودي في كتابه الخالفة والملك مصطلح «الحاكمية» من منظور قانوني كلي وجزئي؛ فالقرآن
والـسـ ّنــة يـمـثــان الـقــانــون الـعــام األعـلــى لـلــدولــة فــي سلطاتها التشريعية والتنفيذية والـقـضــائـيــة المختلفة،
وفق اآلتــي« :إن حكم الله ورسوله في عين القرآن هو القانون األعلى الــذي ال يملك المؤمنون إزاءه
حكما في أمــر أصــدر الله
ســوى اختيار سبيل الطاعة واالنصياع ،فال يحق لمسلم أن يصدر من نفسه
ً
حكما واالنحراف عن حكم الله ورسوله نقيض اإليمان وضــده»( .((2هذا التعريف للحاكمية
ورسوله
ً
بـهــذا «الـتـعـمـيــم» ،ومــن دون تفصيل ،يجعل مــن التقابل الـنــدي بين اإلرادة الشعبية والحاكمية اإللهية
ح ــاص ـ ًـا ف ــي الـفـهــم لـلــوهـلــة األولـ ــى ،وه ــو م ــا ح ــاول ال ـم ــودودي إبـ ــرازه ف ــي أك ـثــر م ــن مــوضــع ف ــي كـتــابــه
المذكور .لكننا ال نحتاج إلى كثير من الجهد اللتقاط إشارات فيه تختلف في تفسيراتها اإلجرائية عن
التفسير الفقهي التقليدي؛ ذلك أن حديث الدولة وتبيان نشأتها وخصائصها وصفاتها هو ما كان يؤرق
إسالميا بجعل الشريعة قانونها األعلى.
لبوسا
المودودي الذي سعى عبر فكرة «الحاكمية» إلى إلباسها ً
ً
أما في ما يتعلق بقوانينها التفصيلية ،فإنه ناط بالمؤسسات التمثيلة لألمة مسؤولية إصدارها لكن بما
ال يخالف الشريعة.
ربما يفسر مــا سبق إصــرار الـمــودودي على استعارة نـمــوذج «الــدولــة الديمقراطية» فــي توصيف الدولة
اإلســامـيــة المستندة إلــى «حــاكـمـيــة الـلــه»؛ فــالـخــافــة الـشــرعـيــة السلمية ،عـنــده ،ال تـنــاط بـفــرد أو أســرة أو
طـبـقــة ،كـمــا أن اآلي ــة الـكــريـمــة «ليستخلفنهم فــي األرض» تــزيــل عــن الــدولــة اإلســامـيــة ،فــي رأي ــه ،صفة
« الـكـهـنــوتـيــة» وتـجـعـلـهــا أق ــرب إل ــى ال ــدول ــة الــديـمـقــراطـيــة ال ـتــي ي ـشــارك الـشـعــب فــي حـكـمـهــا ،مــع فــارق
أن هــذه الـمـشــاركــة يـجــب أن تـكــون م ـحــدودة بــأحـكــام الـشــريـعــة( .((2بـهــذا الـمـعـنــى ،يـكــون ال ـمــودودي قد
تجاوز أدبيات التراث اإلسالمي السائدة عن اإلمامة والخالفة واالستخالف ،وخاصة تلك التي ّبينها
( ((2عماد ،ص .27

( ((2أبو األعلى المودودي ،الخالفة والملك ،تعريب أحمد إدريس (الكويت :دار القلم ،)1978 ،ص .18

( ((2المرجع نفسه ،ص .23-21

تاعجارمو تاشقانم
صاعملا براجتلاو ميهافملا يف ةءارق :ةثادحلا نمز يف داهجلاو ةيمالسإلا ةلودلا

153

أبــو الحسن الـمــاوردي فــي كتابه األحـكــام الـسـلـطــانـيــة والــواليــات الــديـنـيــة وعـ ّـرفـهــا بأنها «مــوضــوع لخالفة
الـنـبــوة فــي حــراســة الــديــن وسـيــاســة الــدن ـيــا»( ،((2وأعـطــى مــن خــالـهــا الـحــاكــم (الـخـلـيـفــة) صــاحـيــات دينية
ودنيوية شبه مطلقة ،بحيث إن أي معارضة سياسية له كانت بمنزلة اعتراض على الدين والنبوة( .((2ضمن
مشابها
هــذا الفهم أيـ ًـضــا ،ومــن دون أي محاذيرُ ،يضفي الـمــودودي على مفهوم الـشــورى ُبـعــدً ا إجــرائـ ًـيــا
ً
لآلليات االنتخابية في الديمقراطية الغربية قــائـ ًـا« :إن عمل الــدولــة كله ،ابـتــداء بتأسيس وتشكيل أول
لبنة فيها ثم انتخاب رئيس الدولة فأولي األمر ،وانتهاء باألمور التشريعية والمسائل التنفيذية ،يجب أن
يتم على أساس تشاور المؤمنين فيما بينهم ،بصرف النظر إذا تمت المشورة مباشرة أم عن طريق نواب
منتخبين انتخا ًبا صـحـيـحــا»( .((2أكثر مــن ذلــك ،تـجــاوز الـمــودودي فــي تفنيده وظــائــف الــدولــة اإلسالمية
أولوية حماية الدين ،واعتبر «إقامة العدل في حياة البشر وإفناء الجور والظلم» بمنزلة الوظيفة الرئيسية
للدولة ،يأتي من بعدها ما وصفه بناء نظام «إقامة الصالة» ،و« إيتاء الزكاة» عن طريق ما تملكه الحكومة
من طاقة ووسائل(.((2
إن قراءة مقلوبة لفكرة الحاكمية عند المودودي خارج السياق الفقهي التقليدي ونقاشاته الجزئية التي
شغلت نقاده من رجــال الدين (تصغير قيمة الصحابة ،قتل المرتد ،وقطع يد الـســارق) ،وتراعي سياق
واجتماعيا (استقالل باكستان عن الهند) ،تقودنا إلى نتيجة مؤداها أن فكرة الحاكمية
سياسيا
تبلورها
ً
ً
لم تكن نظرية فقهية في أصول الحكم في اإلسالم ،بل محاولة نظرية /سياسية إليجاد مكان للشريعة
اإلسالمية في الدولة الحديثة القائمة على القواعد العقالنية باستبدال «سيادة األمة» بـ «سيادة الله» ،مع
إدراك صاحبها أن سيادة الله تتحقق في سيادة من استخلفهم على وجه العموم ومن دون تخصيص ،األمر
الذي يعني الجمع بين سيادة الله وسيادة األمة .وبمعنى آخر تحويل االنتماء الديني إلى انتماء مواطني
في الدولة اإلسالمية المبتغاة ،وهو أمر كان في اإلمكان أن يتحقق ضمن الحيز الجغرافي في ظروف
ثــورة «مسلمي الهند» على نظامهم وإعــان استقالل باكستان .كما انطوت هذه المحاولة النظرية في
بعض صورها اإلجرائية على تحويل الشريعة اإلسالمية من إطار يحكم أو ُيحكم بهديه إلى أيديولوجيا
شمولية للحاكم واألفــراد في الــدولــة اإلسالمية المنشودة ،وهــذا ما يمكن معاينته في تفنيد الـمــودودي
خصائص الدولة اإلسالمية ،وحقوق الحكومة ورعاياها ومبادئ سياساتها الخارجية( .((2وعلى الرغم
من إصرار المودودي على استحضار نموذج الدولة الديمقراطية ،فإن مقاربته الشمولية لدور الشريعة
فــي الــدولــة دفــع بـعــض الـبــاحـثـيــن ،كـمــا هــي الـحــال مــع عـبــد الــوهــاب األفـنــدي فــي كـتــابــه مــن يـحـتــاج دولــة
إسالمية ،إلــى اعتبار نـمــوذج الــدولــة اإلسالمية لــدى الـمــودودي أقــرب إلــى نـمــوذج الــدولــة الشيوعية(((2؛
( ((2أبــو الحسن علي بن محمد الـمــاوردي ،كتاب األحـكــام السلطانية والــواليــات الدينية ،تحقيق أحمد مبارك البغدادي (الكويت:
دار ابن قتيبة ،)1989 ،ص .3
( ((2رضوان السيد« ،الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي» ،في :أبو طه [وآخرون] ،ص .159-158
( ((2المودودي ،ص .22

( ((2المرجع نفسه ،ص .26

( ((2المرجع نفسه ،ص .36-28

( ((2عبد الوهاب األفندي ،من يحتاج إلى دولة إسالمية؟ ،ط ( 2لندن :برنتوديمايد ،)2009 ،ص .68
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دولة بأيديولوجيا شاملة ونمط حكم محدد ال يختلف في آلياته ،وحتى مصطلحاته ومفاهيمه ،عن تلك
الموجودة في الدولة الحديثة.
تأسيسا على مــا سـبــق ،فــإن مصطلح «حاكمية الـلــه» مـ ّثــل فــي الـسـيــاق الـعــربــي اإلســامــي مــا بعد سقوط
ً
الخالفة مجموعة جديدة من التحويرات لمفاهيم من مالزمات «الــدولــة الحديثة»( .((3وبهذا المعنى،
كانت فكرة الحاكمية محاولة ألسلمة الدولة الحديثة ،أو إعادة اإلنتاج اإلسالمي للدولة الحديثة بنمطها
التوتاليتاري .ومن هذا المنظور ،ماهى ماكدونالد في طرحه السابق بين الدولة اإلسالمية المستندة إلى
ُّ
وتشكل الدولة الحديثة في الغرب .وفي رأيه أن فهم المودودي للدولة اإلسالمية
حاكمية الله المطلقة،
ّ
يتشكل من األفكار والمفاهيم الغربية ،كونه ينطلق من مفاهيم متداولة في اإلسالم وغيره من الديانات
عــن أن «الـلــه هــو الـحــاكــم المطلق لــأفــراد» ،ولــه «الـسـيــادة الـمـطـلـقــة» ،وأن الـقــوانـيــن الـتــي تحكم العالم
الطبيعي هي «إرادة الــرب» ،وهــي مفاهيم كانت حاضرة في الـثــورة العلمية التي شهدها القرن السابع
عشر التي أسست لنظام وستفاليا  ،1648وليس في ثقافة القرون الوسطى( .((3لذلك ،إذا أغفلنا السياق
الــذي تبلور فيه مصطلح «حاكمية الـلــه» ،فإنه يبدو كــإعــادة صــوغ لمفهوم الــدولــة الحديثة ،ولكن بلغة
إســامـيــة .وتـتـطــابــق هــذا الـخــاصــة فــي بـعــض جزئياتها مــع الـتـصــور اإلجــرائــي لمفهوم الــدولــة اإلســامـيــة
عند امحمد جبرون في كتابه الدولة اإلسالمية وحتمية الحداثة ،حيث عدها ،أي «الدولة اإلسالمية»،
مجرد تطبيق من التطبيقات التي تسود العالم للدولة األمة (ليبرالية ،اشتراكية ،شيوعية) ،لكن الفارق
بينها وبين النماذج األخرى هو أخذها بعين االعتبار رسالة اإلسالم األخالقية واإلنسانية ،الشيء الذي
خاضعا لقيم معيارية عليا،
أخالقيا
خاصا ،حيث تبدو من زاويــة هذا الفارق كيانًا
يضفي عليها معنى
ً
ً
ً
«تفوقها الــرمــزي» على غيرها من تطبيقات الدولة  -األمــة،
إنسانية ومثالية ،تمنحها ،كما يــرى دعاتهاّ ،
(((3
األمة في الحقبة المعاصرة .
وتنجيها من بعض اآلفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات الدولة ّ -

األسلمة في مقابل العلمنة
أفرز الفكر السياسي اإلسالمي ،في سياق اشتباكه مع مفهوم الدولة الحديثة ،أربعة تصورات ونماذج
رئـيـسـيــة لـلــدولــة اإلســامـيــة «الـمـتـخـيـلــة» ،اخـتـلـفــت فــي مــا بينها فــي اإلجــابــة عــن س ــؤال م ـحــوري :مــن هو
المسؤول والمخول بمسألة تعريف الشريعة اإلسالمية وتطبيقها؟( ((3وفق اآلتي؛
• تصور الحاكمية (المودودي) :حيث السيادة لله في شريعته الواضحة ،وتنحصر مهمة الحاكم واألمة
والعلماء في تطبيقها.
• تـصــور سـلـطــوي (الــوهــابـيــة) :يحصر الـمـســؤولـيــة فــي اإلم ــام ،ومــن بـعــده طبقة الـعـلـمــاء ،ويستثني األمــة
(النموذج السعودي).
( ((3الحاج ،ص .222

(31) McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval».

( ((3أمحمد جبرون ،مفهوم الدولة اإلسالمية  :أزمة األسس وحتمية الحداثة ( :مساهمة في تأصيل الحداثة السياسية (بيروت :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .21-20
( ((3محمد عفان ،الوهابية واإلخوان :الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة (بيروت :جسور للترجمة والنشر ،)2012 ،ص .117
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• تصور شبه ثيوقراطي يمنح العلماء الدور الرئيسي في تلك المسألة .وقد تبلور هذا التصور في الفكر
السياسي الشيعي ،وبالتحديد مع الخميني في كتابه الحكومة اإلسالمية .وكان هذا التصور ينظر إلى
الدولة بعين الريبة ،على اعتبار أن «اإلمام المعصوم المغيب» هو المؤهل لقيادتها ،وفي غيبته تُسحب
الشرعية عن النظام السياسي والحاكم .وإلدارة الدولة في غياب اإلمــام ،طــرح الخميني فكرة «واليــة
الفقيه» بحيث يتولى الفقهاء أو العلماء مسؤولية الحكم بشكل مباشر باعتبارهم نــوا ًبــا موقتين حتى
عودة اإلمام المغيب(.((3
• تصور ديمقراطي برز في العقود األخيرة مع كثير من المنظرين والمفكرين اإلسالميين يخول األمة
اجتراح التعريف والتطبيق الالزم عبر توكيل الحاكم المنتخب بذلك ،بعد التشاور مع العلماء.
مع أن بعض الطروحات عن الدولة اإلسالمية يكاد يتطابق مع نموذج الدولة الحديثة في شكلها وبنيتها
وكيفية إدارة السلطة فيها ،كما هي الحال مع مصطلح « الدولة المدنية» ،فإن تصور الدولة اإلسالمية
المستند إلى فكرة الحاكمية ،والذي يشكل اإلطار النظري المرجعي لإلسالم السياسي الحركي بعمومه
والحركات الجهادية على وجــه الخصوص ،يــروج على أنــه النقيض أو المقابل للدولة الحديثة .وإذا
كان «براديغم» «الدولة اإلسالمية» قد صيغ ،كما أوضحنا في سياق الحداثة والدولة الحديثة ،فما الذي
ً
مناهضا للحداثة وتمثّالتها اإلجرائية؟ ولماذا انشغلت هذه
دفع الحركات اإلسالمية إلى الوقوف موق ًفا
الحركات بتصدير مشروعها الدولتي ضمن ثنائية إما /أو باعتبار اإلســام والحداثة ضدين ال يلتقيان،
وكــذلــك الـحــال بالنسبة إلــى الــدولــة اإلســامـيــة والــدولــة الـحــديـثــة؟ ولـمــاذا تـفــوقــت أطــروحــات الجاهلية
والتكفير على األطروحات التوفيقية؟ هل يتعلق األمر بحالة الحنين إلى التقليد والتراث التي عاشتها
الحركات اإلسالمية ويحياها الجهاديون اليوم ،وبالتالي عدم قدرتهم على الدخول في كنف الحداثة،
أم أن األخيرة لم تسمح لهم دخول عالمها ،ودفعتهم دف ًعا إلى مناهضتها واالنقالب عليها ،خاصة بعد
عالميا؟
أن أضحت المشروع الطاغي
ً

فــي محاولتنا اإلجــابــة عــن الـتـســاؤالت الـســابـقــة ،ال يمكن تـجــاهــل دور جـمــاعــة اإلخ ــوان المسلمين في
تشكيل مذهبية سياسية دينية مناهضة للحداثة ،حين حاولت تعويض غياب الخالفة بمشروع آخر ٍ
معاد
للدولة الحديثة هو «الدولة اإلسالمية» ،ومن ثم حاول اإلخوان بناء نظام إسالمي شامل يقطع مع ما هو
قائم بشكل مطلق( .((3ولم تلبث هذه «المذهبية» وما أحاط بها من متعلقات ،وخاصة أفكار سيد قطب
عمت المجتمعات عبر حركات جهادية محلية نشأت من رحم
عن الجاهلية وتكفير المجتمعات ،أن ّ
جماعة اإلخوان المسلمين ،وحاولت فرض التغيير بأدوات وأساليب مناقضة لما أراده اإلخوان ذاتهم،
أي المدرسة اإلخوانية التقليدية المؤسسة على أفكار حسن البنا( .((3ولعل أبرز التجارب الجهادية التي
رفعت شعارات هدم الدولة القومية واستبدالها بالدولة اإلسالمية هي:
( ((3أمل حمادة ،الخبرة اإليرانية :االنتقال من الثورة إلى الدولة (بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2008 ،ص .91-90

( ((3معتز الخطيب»« ،تنظيم الــدولــة اإلسالمية» :البنية الفكرية وتعقيدات الــواقــع» ،مركز الجزيرة للدراسات ،2014/11/23 ،في:

http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htm

( ((3محمد جمال باروت ،يثرب الجديدة :الحركات اإلسالمية الراهنة (لندن :رياض الريس ،)1994 ،ص .39
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• الجماعة اإلسالمية في مصر :دخلت في مواجهة مسلحة مع النظام المصري استمرت حتى تسعينيات
الـقــرن الـمـنـصــرم ،قـبــل أن ُت ـ ْق ـ ِـدم الـجـمــاعــة عـلــى إج ــراء مــراجـعــات انـتـهــت بــالـتـخـلــي عــن الـمـنـهــج العنفي
االنقالبي في إحداث التغيير(.((3
• الطليعة المقاتلة :أسسها مروان حديد الذي تأثر بأفكار سيد قطب في أثناء دراسته في مصر ،وسعى
ولما لم ينجح في إقناع اإلخوان السوريين بالدخول في مواجهة مع النظام ،انشق
إلى نقلها إلى سوريةّ .
(((3
عــن الجماعة وأعـلــن تشكيل تنظيم جـهــادي تحت عـنــوان «الطليعة المقاتلة لـحــزب ال ـلــه»  ،وخــاض
صراعا
مسلحا ضد السلطة انتهى بهزيمة التنظيم بعد مجزرة حماه  1982واعتقال معظم قيادته(.((3
ً
ً
ال شــك أن هاتين الحركتين خـ ّـرجـتــا أبــرز الـقـيــادات (أيـمــن الـظــواهــري وأبــو مصعب الـســوري  )...التي
ّ
مشروعا
عالميا ضد الحداثة باعتبارها
إسالميا
سياسيا
مشروعا
نظرت الحقًا للجهاد العالمي باعتباره
ً
ً
ً
ً
ً
عالميا.
«مسيحيا»
غربيا
ً
ً
ً
فــي الـمـقــابــل ،قــام مـشــروع الــدولــة الـحــديــث فــي الـعــالــم الـعــربــي خــال المرحلة الكولونيالية ومــا بعدها،
دفعا إلنتاج مشروع سياسي وفكري خالت أنــه المقابل
والمتساوق مع الحداثة ،بدفع هــذه الحركات ً
الـمــوضــوعــي لـلـحــداثــة ،أو نـقـيـضـهــا؛ م ـشــروع يـكـتـنـفــه الـحـنـيــن إل ــى الـمــاضــي ويـسـيــر عـلــى ه ــدي األولـيــن
وتــراثـهــم ،لكنه فــي الــواقــع كــان جــديــدً ا ،وإن لــم يكن حــداثـ ًـيــا ،فهو فــي سـيــاق الـحــداثــة؛ مـشــروع يختلف
اخ ـتــا ًفــا ج ــذر ًي ــا عــن ال ـن ـمــوذج الـمـتـخـ َّـيــل لـلـخــافــة ال ـم ـف ـقــودة ،يـجـمــع فــي مـخــرجــاتــه ت ـشــوهــات الـحــداثــة
ونقائصها ،ويعكس فــي بعض صــوره واقـعـهــا على اعـتـبــار أن مـشــروع الـحــداثــة غــدا ُيـعــرف خــال القرن
العشرين بتشوهاته ونقائصه ال بغايته وأهدافه.
يـسـلــط الـبــاحــث الـفــرنـســي أولـيـفـيـيــه روا ال ـضــوء عـلــى ه ــذه الـمـســألــة فــي تـنــاولــه عــاقــة الــديـنــي بــالـحــداثــة،
وي ــرى أن «ع ــودة الــدي ـنــي» الـمـتـمـ ّثـلــة فــي اإلس ــام الـسـيــاســي وال ـحــركــات الـجـهــاديــة الــراه ـنــة ال يـمـكــن أن
ـاجــا أو رد فـعــل عـلــى حــداثــة مـسـتـلـبــة أو وه ـم ـيــة ،وإن ـمــا هــي شـ ْـكــل مـخـتـلــف ل ـلــدخــول في
ت ـكــون احـتـجـ ً
ال ـح ــداث ــة(((4؛ فــالـعـلـمـنــة ال ـتــي ارت ـب ـطــت ارت ـبـ ً
ـاطــا وث ـي ـ ًقــا بــال ـحــداثــة وال ــدول ــة الـحــديـثــة أج ـبــرت األديـ ــان على
خاضعا
االنفصال واالستقالل عن الثقافة السائدة ،ومــن ثم إعــادة بناء ذاتها في فضاء مستقل لم يعد
ً
سياسيا .بناء عليه ،فإن فشل الديني السياسي نابع من أنه أراد منافسة
لهذه الثقافة إن لم يكن نقيضها
ً
(((4
العلمنة فــي ميدانها الـخــاص :الفضاء السياسي (أمــة ،دولــة ،مــواطــن ،دسـتــور ،نظام قــانــونــي)  .وبهذا
( ((3ع ـب ــد الـلـطـيــف ال ـم ـنــاوي ،شــاهــد عـلــى وق ــف الـعـنــف :ت ـحــوالت الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة فــي مـصــر (ال ـقــاهــرة :أطـلــس لـلـنـشــر واإلن ـتــاج
اإلعالمي ،)2005 ،ص .92-80
( ((3لـلـتــوســع ،انـظــر :عــدنــان سعد الــديــن ،االخ ــوان المسلمون فــي ســوريــة  :مــذكــرات و ذكــريــات ،مــج  :3مــن عــام  1963وحـتــى عــام
( 1977عمان :دار عمار للنشر ،)2006 ،ص .386-370

( ((3سعود المولى ،الجماعات اإلسالمية والعنف :موسوعة الجهاد والجهاديين (دبي :مركز المسبار للدراسات والبحوث،)2012 ،
ص .578

( ((4أوليفييه روا ،الجهل المقدس :زمن دين بال ثقافة ،ترجمة صالح األشمر (بيروت :دار الساقي ،)2012 ،ص .20
( ((4المرجع نفسه ،ص .20
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المعنى ،ثمة عــاقــة طــرديــة بين العلمنة كـمـشــروع سياسي وفـكــري للحداثة وبــروز الــديـنــي مــن دون أن
يكون األخـيــر رد فعل على العلمنة ،وإنـمــا مجرد تقليد مضاد أو استعارة للنموذج مــن الخصم ،األمــر
ال ــذي دفــع روا إلــى اعـتـبــار أن مـسـعــى األسـلـمــة فــي الــراهــن ال يـمـكــن أن يـكــون إال انـطــا ًقــا مــن تـيــارات
إسالمية أو «أصــولـيــة» جــديــدة تـحــاول أن تقيم ديـ ًنــا جــديــدً ا وال ترغب فــي الـعــودة إلــى ممارسات سلفية
م ـه ـجــورة ،فـغــايـتـهــا الــرئـيـسـيــة إث ـب ــات الـ ــذات أم ــام ال ـحــداثــة والـعـلـمـنــة ،ول ـكــن ب ـشــروط ـهــا ،ول ـيــس بــالـعــودة
إلــى الم ــاض ــي.
يتطابق طرح روا السابق ،وإذا ما انتشلناه من إطاره الفلسفي ،مع النتيجة التي توصل إليها رضوان السيد
والتي تقول إن الدولة الدينية «اإلسالمية» مشروع حديث التكون ظهر نتيجة ثالثة عوامل :التجريف
االسـتـعـمــاري للثقافة التقليدية وأع ــراف المجتمعات ،وســوء حــظ المجتمعات مــع الــدولــة الوطنية في
مرحلتها الـعـسـكــريــة واألمـنـيــة ،وق ــدرة اإلســامـيـيــن عـلــى الـقـيــام بعمليات ضخمة فــي تـحــويــل المفاهيم،
بحيث صارت السلطة الدينية مختلفة في المفهوم والتطبيق(.((4

الجهادية المعاصرة :من الدولة إلى العالمية
فشلت الـتـجــارب الـجـهــاديــة المحلية ،الـتــي انطلقت فــي سبعينيات الـقــرن الـمـنـصــرم ،فــي تحقيق هدفها
المتمثّل فــي إسـقــاط األنظمة وهــدم الــدولــة الحديثة وإحــال الــدولــة اإلسالمية مكانها .وكــان عليها أن
تدخل في دوامة من النقاشات عن أولويات المرحلة وضروريات البقاء واالستمرار .وفي سبيل ذلك،
اجترحت الجهادية المعاصرة مفهوم «الجهاد التضامني» عنوانًا للتجربة األفغانية إبان الغزو السوفياتي؛
وانصب اهتمامهم على تشكيل
إذ لم تكن الدولة أولوية لدى الجهاديين الموجودين في أفغانستان،
ّ
رابطة جهادية عالمية تحت عنوان مواجهة الغزو السوفياتي .كانت هذه الخطوة اللبنة األولى في بناء
مرحليا ،وقد انعكس ذلك
مفهوم عالمي للجهاد يتجاوز مسألة هدف إقامة الدولة اإلسالمية أو يتجاهله
ً
على ماهية الجهاد وطبيعته ،فالتجربة األفغانية زاوجــت أول مرة بين الجهاديين القطبيين والجهاديين
الوهابيين الذي عاشوا ،كما أسلفنا ،في نموذج دولتي تراثي وحداثي في آن م ًعا هو السعودية ،ونجم
عن هــذا الـتــزاوج ما نسمية اليوم «السلفية الجهادية» التي تدمج المنهج الحركي لسيد قطب والتراث
الفقهي للدعوة الوهابية(.((4
ن ـج ـحــت هـ ــذه ال ـتــول ـي ـفــة ف ــي طـ ــرد االتـ ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وإسـ ـق ــاط ال ـح ـك ــوم ــة ال ـمــوال ـيــة
ل ــه الح ـ ًق ــا ل ـي ـتــوافــر ل ـل ـحــركــات ال ـج ـهــاديــة ،وألول مـ ــرة ،فــرصــة إق ــام ــة ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة وف ــق نـمــوذجـهــم
الـمـتـخـيــل ،ف ـجــاء إعـ ــان إمـ ــارة طــال ـبــان اإلســام ـيــة س ـنــة  .1996ال ـم ـفــارقــة أن ه ــذه اإلم ـ ــارة عـكـســت فــي
بـنـيـتـهــا وتـفــاعــاتـهــا االشـتـبــاك ووشــائــج الـصـلــة بـيــن نـمــوذجــي الــدولــة الـحــديـثــة واإلســام ـيــة ،فـكــانــت دولــة
ل ــأف ـغ ــان الـمـسـلـمـيــن وح ــده ــم ال لـلـمـسـلـمـيــن ع ــام ــة ك ـمــا ه ــي ح ــال ن ـظ ــام ال ـخ ــاف ــة .وظ ــل ال ـج ـهــاديــون
ال ـع ــرب ظ ــاه ــرة غــري ـبــة م ـعــزولــة ع ــن ت ـفــاعــات ه ــذه ال ــدول ــة ،ول ــم يـسـتـطـيـعــوا االن ــدم ــاج فـيـهــا ب ــل عــاشــوا
( ((4السيد ،أزمنة التغيير ،ص .131
( ((4المولى ،ص .586
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ع ـل ــى حـ ــوافـ ـهـ ــا( .((4م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،ك ــان ــت إمـ ـ ــارة أف ـغ ــان ـس ـت ــان اإلس ــام ـي ــة ذات ح ـ ــدود واضـ ـح ــة كـمــا
ه ــي ح ــال م ـع ـظــم ال ـ ــدول ال ـحــدي ـثــة ،وت ـب ــادل ــت ال ـب ـع ـثــات الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع ث ــاث ــة دول ق ـب ـلــت ذل ــك هــي
ب ــاك ـس ـت ــان واإلم ـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،اسـ ـتـ ـن ــا ًدا إلـ ــى مـ ـب ــادئ ال ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ال ـح ــدي ــث .ولـ ــم تـخـتـلــف
ال ـن ـظــم اإلداريـ ـ ــة وال ـمــؤس ـســات ـيــة ف ــي ه ــذه ال ــدول ــة ع ــن مـثـيــاتـهــا ف ــي الـ ــدول ال ـحــدي ـثــةّ ،إل بـنـقـطــة واح ــدة
ـورا ،وإن ـم ــا اع ـت ـم ــدت ال ـشــري ـعــة اإلســام ـيــة
ه ــي أن ـه ــا ل ــم ت ـع ـتــرف ب ـم ـبــدأ س ـي ــادة األم ـ ــة ،ول ــم ت ـك ـتــب دسـ ـتـ ـ ً
ـارا قــانــونـ ًـيــا ك ـلـ ًـيــا ،ف ــي ح ـيــن تــولــت ال ـب ـنــى الـتـقـلـيــديــة الـمـحـلـيــة مـهـمــة إن ـت ــاج ال ـقــوان ـيــن ال ـفــرع ـيــة لـتـسـيـيــر
إط ـ ـ ً
ح ـي ــاة األف ــراد.
حـفــزت تـجــربــة إم ــارة أفـغــانـسـتــان اإلســامـيــة الـجـهــاديـيــن الـعــرب عـلــى إع ــادة طــرح فـكــرة الــدولــة اإلســامـيــة
(((4
ولما رفضت األسرة
مطلبا
داخل أوطانهم ،فكان هذا الشعار
رئيسيا للتيار الصحوي في السعودية ّ .
ً
ً
الـحــاكـمــة الـتـجــاوب مــع مـطــالـبــهُ ،أعـلــن «تـكـفـيــرهــا» ،داعـ ًـيــا إلــى إقــامــة دولــة إســامـيــة فــي الـجــزيــرة العربية.
الـمـفــارقــة أن هــذا الـتـيــار تــوصــل فــي تـخــارجــه مــع الـجـهــاديــة الـعــربـيــة واألفـغــانـيــة إلــى اقـتـنــاع م ــؤداه أن إقــامــة
الدولة اإلسالمية تحصيل حاصل لمعركة أكبر وأوسع مع من يساهم في تثبت بقاء األنظمة االستبدادية،
وي ـس ـعــى إل ــى الـهـيـمـنــة ع ـلــى ال ـعــالــم ع ـبــر ال ـعــول ـمــة بــأش ـكــال ـهــا الـمـخـتـلـفــة ،ثـقــافـيــة وس ـيــاس ـيــة واق ـت ـصــاديــة.
وبـهــذا الـطــرح ،وضعت السلفية الجهادية نفسها فــي نقاشات مرحلة مــا بعد الكولونيالية حــول الــذات
البعد الهوياتي
واآلخــر ،وهــي نقاشات حداثية (أو مــا بعد حــداثـيــة) محضة ترتكز بشكل رئيسي على ُ
أو سياسات الهوية.
يـشـيــر بــاومــان اآلن ــف الــذكــر إل ــى دور الـحــداثــة فــي تـشـكـيــل مــا سـ ّـمــاه الـجـمــاعــات االنـفـجــاريــة فــي عصر
الـعــولـمــة ،وي ــرى أن ال ـحــروب فــي زم ــن الـحــداثــة وم ــا بـعــد الـحــداثــة لــم يـعــد غــرضـهــا غ ــزو أراض جــديــدة
بــل تحطيم الـجــدران الـتــي تعيق مــن قــدرة الـعــدو على وضــع قــواعــد اللعبة ،ويستحضر فــي هــذا الصدد
مقولة كالوزفيتس الشهيرة «الدبلوماسية استمرار للحرب  »..ليؤكد أن الدبلوماسية في ظل العولمة
والهيمنة هــي تــرويــج للتجارة العالمية الـحــرة عبر تفكيك الثقافات وتنميطها( ،((4وإعــادة إنـتــاج تقاليد
ج ــدي ــدة داخ ــل الـمـجـتـمـعــات تـحــت ع ـنــاويــن ال ـت ـحــرر ،م ــع ف ــارق بـسـيــط يـتـمـ ّثــل ف ــي أن ال ـت ـحــرر ف ــي زمــن
الحداثة وما بعدها يعني االستسالم للنخبة العالمية المعاصرة( .((4وبانهيار المجتمع تحت وطأة هذا
االسـتـســامُ ،تـسـتـحــدث ،عـلــى مــا يـقــول إريــك هــوبــزبــاوم« ،هــويــة جــديــدة تمثل مـشــروع حـيــاة يشبه نسخ
العناصر البالية من القومية»( .((4ويقوم هذا المشروع على ثنائية نحن أو هم في اإلطار الحضاري(،((4
( ((4للتوسع ،انظر :كميل الطويل ،القاعدة وأخواتها :قصة الجهاديين العرب (بيروت :دار الساقي ،)2007 ،ص .35-11

( ((4سـتـيـفــان الكــروا ،زمــن الصحوة :الـحــركــات اإلســامـيــة الـمـعــاصــرة فــي السعودية ،الترجمة بــإشــراف عبد الحق الــزمــوري (بـيــروت:
الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2012 ،ص .255-245

( ((4زيجمونت باومان ،الحداثة السائلة ،ترجمة حجاج أبو جبر؛ تقديم هبة رءوف عزت ،ط ( 2بيروت :الشبكة العربية لألبحاث
والنشر ،)2016 ،ص .55
( ((4المرجع نفسه ،ص .64

( ((4المرجع نفسه ،ص .243
( ((4المرجع نفسه ،ص .248

تاعجارمو تاشقانم
صاعملا براجتلاو ميهافملا يف ةءارق :ةثادحلا نمز يف داهجلاو ةيمالسإلا ةلودلا

159

وهــو مــا يــو ّلــد جـمــاعــات انـفـجــاريــة تتسم بــأنـهــا شــرســة وهــائـجــة وســافـكــة لـلــدمــاء وذات قــدرة كـبـيــرة كامنة
على ارتكاب اإلبادة.
ـارا تـحـلـيـ ًـا مـهـ ًّـمــا فــي تـفـسـيــر ب ــروز مـصـطـلــح الـجـهــاد الـعــالـمــي بـعــد إن ـشــاء الجبهة
يـمـ ّثــل طــرح بــاومــان إط ـ ً
العالمية لقتال الصليبيين واليهود سنة  ،1998وتأسيس تنظيم القاعدة الذي بدأ هجمات عدة استهدفت
المصالح األميركية والغربية فــي عــدد مــن الــدول؛ فقد دأب التفكير االستراتيجي األمـيــركــي فــي مسعاه
عـلــى الهيمنة عـلــى الـعــالــم عـلــى إيـجــاد عــدو بــديــل عــن الـشـيــوعـيــة ،ووجــد ضــالـتــه فــي اإلس ــام كمنظومة
البعد الهوياتي الديني الملجأ الوحيد إلعادة تعريف الذات
حضارية وسياسية .ضمن هذا السياق ،مثّل ُ
المغيبة في الدولة العربية الحديثة ،وهو ُبعد وظفه تنظيم القاعدة الستقطاب منتسبين كثر من
اإلسالمية
َّ
ضحايا العولمة واالستبداد وتفكك الدولة ،ليستغلهم ضمن نزعة انتقامية هائجة تجلت أبرز مظاهرها
في هجمات  11أيلول /سبتمبر  ،2001التي نجمت عنها حرب عالمية على اإلرهاب لم تنته فصولها
حتى اآلن.

الدولة من جديد :النموذج الداعشي

م ــن ح ـيــث ال ـن ـت ــائ ــج ،ل ــم ي ـكــن ال ـج ـه ــاد ال ـعــال ـمــي أف ـض ــل حـ ـ ًـال م ــن ال ـت ـج ــارب ال ـج ـه ــادي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة الـتــي
سـبـقـتــه؛ إذ مـ ّثــل ال ـغــزو األمـيــركــي ألفـغــانـسـتــان سـنــة  2001تـحــد ًيــا كـبـيـ ًـرا بــالـنـسـبــة إلــى تـنـظـيــم الـقــاعــدة ألنـّـه
حــرمــه ال ـم ــاذات اآلم ـن ــة .ولـلـتـكـيــف مــع ه ــذه ال ـم ـس ـت ـجــدات ،اج ـتــرح الـتـنـظـيــم اسـتــراتـيـجـيــا جــديــدة تـقــوم
عـلــى إن ـشــاء ف ــروع إقـلـيـمـيــة لـلـتـنـظـيــم فــي ب ـلــدان إســامـيــة مـخـتـلـفــة( ،((5مـعـيــدً ا الـجـهــاد إل ــى أول ــوي ــات قـتــال
ال ـع ــدو ال ـقــريــب (األن ـظ ـم ــة) م ــن أج ــل إق ــام ــة ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ،ول ـكــن ع ـلــى أسـ ــاس هــويــاتــي فــرعــي ال
عـلــى أس ــاس دي ـنــي .فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،أح ــدث تـنـظـيــم دول ــة ال ـع ــراق اإلســام ـيــة غ ــداة تـشـ ُّـكـلــه قطيعة
البعد الهوياتي (الـسـنــي– الشيعي) فــي محاولة إلنتاج
فكرية مــع أدبـيــات الجهاد المعولم ،وركــز على ُ
رابـطــة ديـنـيــة يمكن توظيفها سـيــاسـ ًـيــا إليـجــاد مــوطــئ قــدم فــي تـفــاعــات البيئتين االجـتـمــاعـيــة والسياسية
داخل العراق.
المتخيلة ال تُبنى على أســاس شعارات كبرى ،بل على عصبية
أدرك هــذا التنظيم أن الدولة اإلسالمية
َّ
فــرعـيــة تــوفــر لــه حــاضـنــة مـجـتـمـعـيــة تـحـمـيــه وق ــت ال ـشــدائــد .وق ــد اسـتـحـضــر ه ــذه الـفـكــرة مــن ك ـتــاب إدارة
الـتــوحــش :أخـطــر مــرحـلــة تـمــر بـهــا األم ــة ألبــو بـكــر نــاجــي ،الــذي اسـتـقــى ب ــدوره األفـكــار عــن نـشــوء الــدول
وكيفية الفناء الحضاري من أدبيات عــدة ،منها ما هو إسالمي (الـمــودودي ،ابــن خلدون) ومنها ما هو
غربي حداثي (الجماعة المؤلفة كبديل عن القومية)(.((5
( ((5ح ـ ـس ـ ــن أبـ ــو ه ـن ـي ــة« ،الـ ـق ــاع ــدة وث ـ ـ ــورات ال ــرب ـي ــع الـ ـع ــرب ــي» ،ورق ـ ــة م ـق ــدم ــة فـ ــي :ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي ل ـم ــرك ــز األبـ ـحـ ــاث ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية في الوطن العربي :تحوالت جيوستراتيجية في سياق الثورات العربية ،المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،
الدوحة.2012 ،

( ((5ل ـ ـل ـ ـتـ ــوسـ ــع ،انـ ـظ ــر ال ـم ـب ـح ــث األول ،والـ ـفـ ـص ــل الـ ــرابـ ــع «اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ـش ـ ــدة» ،والـ ـفـ ـص ــل الـ ـخ ــام ــس «ت ـح ـق ـي ــق الـ ـش ــوك ــة» م ـ ــن :أب ــو
ب ـك ــر نـ ــاجـ ــي ،إدارة الـ ـتـ ــوحـ ــش :أخـ ـط ــر م ــرح ـل ــة س ـت ـم ــر ب ـه ــا األمـ ـ ــة ([د .م :].م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات والـ ـبـ ـح ــوث اإلسـ ــامـ ـيـ ــة[ ،د .ت،)].
ص  31 ،11 ،7و.34
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نشأ «داعــش» على أســاس عصبية قبلية ما قبل دولتية بهدف إيجاد مكان له ضمن العصبيات القبلية
المنتشرة فــي الـعــراق بــدايــة ،ومــن ثــم بــدأ عملية صهر جماعي لـهــذه العصبيات ،وأنـتــج عصبية جديدة
سـيــاسـيــة  -طــائـفـيــة (عــراق ـيــة /سـنـيــة) لـيـشـبــه فــي نـشــأتــه ن ـمــاذج دولـتـيــة حــداثـيــة جـمـعــت الـقـبـيـلــة مــع الــديــن،
بعضهم أن «داعــش» ركز في جميع نسخه (دولة العراق اإلسالمية،
أو العرق مع الطائفة .ربما يجادل ُ
الدولة اإلسالمية في العراق والشام ،الدولة اإلسالمية) على الرابطة الدينية ،بدليل طلب البغدادي من
المسلمين الهجرة إلى «دولته» ،وإنشاء واليات خارجية في كل من سورية واليمن وليبيا ،ال رابط بينها
إال رابطة الدين .لكن إذا ما أغفلنا الطبيعة التضامنية المحفزة للبيعات الخارجية والتي تكشف األيام
تدريجيا وهن الرابط التنظيمي والفكري بين الفروع الجديدة والتنظيم األصل في العراق ،وقارنا كذلك
ً
بين إدارة الحكم والقوانين في دولــة «داعــش» الحالية مع نماذج حكم إسالمية سابقة يدعي االقتداء
شاسعا بين النموذجين .صحيح أن نماذج الحكم اإلسالمية
بها (خالفة على منهاج النبوة) ،نجد فار ًقا
ً
السابقة كانت تُعلي مــن قيمة الرابطة الدينية باعتبارها الرابطة الجامعة ،لكنها حرصت على استدامة
التنوع واالختالف ،ولم تلجأ إلى عملية صهر جماعي للمخالفين .وعاش في كنف الحكم اإلسالمي
كثير مــن األق ــوام (ت ــرك ،شــركــس ،أك ــراد ،أشــوريــون  ،)..والـطــوائــف ( شيعة اثـنــا عـشــريــة ،بـهــائـيــة ،علوية،
ذميا يدفع الجزية أو يحتفظ
إسماعلية ،درزية .)..،أما في دولة «داعش» ،فال يمكن المخالف أن يكون ً
بخصوصيته العرقية ،بل يستباح ماله وعرضه وبدنه ،على غرار ما جرى للمخالفين من أزيديين وأكراد
وشيعة وس ّنة ومسيحيين أشوريين.
سعى «داعش» إلى إنتاج رابطة والء صلبة في المناطق الخاضعة لسلطته؛ رابطة تجعل المرء ذا انتماء
«داعـشــي» دون أي انتماء مغاير .وبمعنى آخــر ،لم تكن دولــة «داعــش» إسالمية أو «دولــة المسلمين»،
وإنما «دولة الدواعش المسلمين»؛ دولة تقوم على رابطة والء سياسية شبيهة بـرابطة «المواطنة» الحداثية
ولـكــن بتصور مجتزأ وم ـشـ َّـوه( .((5وهــذا مــا جعل مــاكــدونــالــد ال يـفــرق بين عنف «داع ــش» وأيديولوجيته
وعنف الثورة الفرنسية وأيديولوجيتها؛ إذ ال وجود ألي فرد خارج الدولة والرابطة التي تفرضها( .((5وبناء
عليه ،ال يمثّل اإلسالم في دولة «داعش» رابطة جمعية بمقدار ما يشكل أيديولوجيا شمولية توفر التبرير
والبعد الخالصي.
والمظلومية ُ

خاتمة
نشأ مصطلح الــدولــة اإلسالمية في إطــار االشتباك اإلســامــي مع الحداثة ،وبــدا صياغ ًة لمفهوم الدولة
الحديثة ولـكــن بلغة إســامـيــة؛ إذ يـكــاد الـبــاحـثــون فــي هــذا الـمـجــال ُيجمعون على أنــه «ال يــوجــد مفهوم
( ((5أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ــدالل« ،الـ ــاهـ ــوت ال ـس ـي ــاس ــي ل ـت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة (داع ـ ـ ـ ــش)» ،ورق ـ ــة م ـق ــدم ــة فـ ــي :م ــؤت ـم ــر «خ ـم ــس س ـن ــوات
ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــورات الـ ـع ــربـ ـي ــة :ع ـس ــر الـ ـتـ ـحـ ـ ّـول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ومـ ـ ــآالتـ ـ ــه» ،الـ ـم ــرك ــز الـ ـع ــرب ــي ل ــأبـ ـح ــاث ودراس ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات ،بـ ـيـ ــروت،
 23-21كانون الثاني /يناير .2016

( ((5للتوسع في موضوع آليات التشابه والتقاطع بين العنف الجهادي وعنف الحداثة ،انظر :أحمد عبد المجيد« ،حــول اإلســام
والـعـنــف :خــواطــر عـلــى هــامــش ح ــوادث بــاريــس» ،الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة الـسـيــاســات ،2015/12/28 ،فــيhttp://www. :
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تاعجارمو تاشقانم
صاعملا براجتلاو ميهافملا يف ةءارق :ةثادحلا نمز يف داهجلاو ةيمالسإلا ةلودلا

واضــح ومـحــدد لمفهوم ‹الــدولــة اإلســامـيــة› فــي الفكر السياسي اإلســامــي ،وأن عـشــرات الكتب التي
تـتـحــدث عـنــه وتـسـتـمــد مــادتـهــا مــن ال ـتــراث إنـمــا تـتـحــدث عــن الـحـكــم أو الـسـيــاســة أو عــن أوج ــه الـتـشــابــه
واالختالف في الجهاز البيروقراطي ،وطرائق وأدوات تسيير شؤون العامة ،وليس ‹عن الدولة بالمفهوم
النوعي والمعنى المتكامل›؛ ذلك أن تصنيف الدولة في الفكر السياسي التقليدي هو تصنيف لضروب
الصنعة السياسية وليس ألنواع الدولة»(.((5
ب ـنــاء عـلــى مــا س ـبــق ،ف ــإن م ـح ــاوالت تــأسـيــس دول ــة إســامـيــة ضـمــن ن ـمــوذج ال ــدول ــة الـحــديـثــة ُي ـ َع ـ ّـد خــرافــة
ابـتــدعـهــا الـمـخـيــال اإلســامــي الـمـعــاصــر ،بحسب هـبــة رؤوف عــزت ،ألن دعــاتـهــا تـبـنــوا الـنـمــوذج الغربي
ال ـح ــدي ــث ل ـل ــدول ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة ،وحـ ــاولـ ــوا أس ـل ـم ــة مــؤس ـســات ـهــا وب ـن ــاه ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة( .((5وقـ ــد أوض ـح ــت
ال ـت ـجــارب الـجـهــاديــة الــراه ـنــة فــي تـمـ ّثــاتـهــا الــدولـتـيــة («ط ــال ـب ــان» و«داع ـ ــش») سـعــي ه ــذه ال ـحــركــات إلــى
تقليد الــدولــة الحديثة أكثر من سعيها إلــى إعــادة الـتــراث ،وهــو ما يدفعنا إلــى القول بــأن هــذه الحركات
ط ــرح ــت نـفـسـهــا ومـفــاهـيـمـهــا ك ـم ـنــاقــض ل ـل ـحــداثــة ،وح ــاول ــت إن ـت ــاج ب ــدي ــل ع ــن ال ــدول ــة ال ـحــدي ـثــة ،لـكـنـهــا
وجــدت نفسها فــي سـيــاق الـحــداثــة ،وأنـتـجــت تـجــارب ال تختلف كـثـيـ ًـرا عــن تـجــارب الـحــداثــة المشوهة
أو الحداثة الرثة.
أخ ـي ـ ًـرا ،إن م ـقــاربــة ال ـج ـهــاد الـمـعــاصــر مــن مـنـظــور ال ـحــداثــة تـمـ ّثــل وج ـهــة نـظــر غـيــر تـقـلـيــديــة ،رب ـمــا تـكــون
غـيــر صـلـبــة وتـحـتــاج إلــى حـجــج وبــراهـيــن أكـثــر عـمـ ًقــا وتـفـسـيـ ًّـرا ،لـكـنـهــا تـســاعــد عـلــى طــرح أسـئـلــة جــديــدة
مــن شأنها أن تغير ،ولــو بشكل بسيط ،التعميمات الـســائــدة ،وتــوســع مــن دائــرة الــرؤيــة ،وهــذا هــو هدف
الدراسة الرئيسي.
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