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األول الفصل

السياسة يف الدين يتدخل عندما

والسياسة والسلطة الدين عن جذرية استقصاءات

املهاجرين من عدد أكرب تستضيف التي املدينة أنجلوس؛ لوس من الكلمات هذه أكتب
الدولة هذه يف .٢٠٠٩ عام من يونيو شهر أواخر يف كنا العالم. يف اإليرانية األصول ذوي
احتجاًجا ضخمة مظاهرات تنطلق — أذهاننا من الوقت ذات يف والقريبة — النائية
تويرت وعىل نجاد. أحمدي الرئيس بها «فاز» التي الخالف، محل الرئاسية االنتخابات عىل
التليفزيون شاشات عىل األخبار نرشات أو الفيديو وكامريات املحمولة والهواتف وفيسبوك
وأصفهان، وتربيز طهران شوارع يف تجري التي األحداث بأعيننا، نرى بل جميعنا، نعرف
القوة بني جديًدا رصاًعا ثمة أن للجميع الواضح لكن بعُد، نتائجها تتضح لم والتي
حرَّكها التي املحتشدة واملعنوية األدبية والقوى ناحية، من وامليليشيات للرشطة الغاشمة
«الحقيقة». إىل الخاصة بلغتها تتحدث «السلطة» إنها أخرى. ناحية من بالظلم اإلحساس
أسأل أن دائًما حاولت فقد اإلنسانية؛ املعرفة بألغاز حياته طوال اهتم رجًال وبصفتي
يمر ما أفرس أو أستوعب وكيف أفهم، ماذا ما. يشء إىل «أنظر» عندما «أرى» عما نفيس
فإنني والسياسة، بالدين أيًضا طويل اهتمام له شخًصا باعتباري وباملثل، ؟ عينيَّ أمام
إيران من القادمة الصور تلك إىل «أنظر» عندما «أرى» ما إىل ألصل باملزيد نفيس أطالب
هل ؟ بعينيَّ أشاهدها التي ٢٠٠٩ يونيو يف إيران يف الجارية األحداث «أفهم» كيف البعيدة.
عندما «سياسيٍّا» شيئًا «أرى» أن معنى فما أراه، ما هذا كان وإن فقط؟ السياسة «أرى»
التي باإلنجليزية الالفتات أو باألقفال، امُلغلقة االقرتاع صناديق أو املظاهرات إىل «أنظر»
الذين واآلخرين باالنتخابات، الفوز يعلنون الذين السياسيني أو صوتي»، «أريد تقول:
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يمكنني أال للديكتاتور»؟ «املوت يهتفون: املتظاهرين أسمع عندما أو بالهزيمة، يعرتفون
هللا» «آية لقب وحاميل مني املعمَّ الشيعة ماليل صور يف سواها دون «السياسة» «أرى» أن
نداءات أميز أو و«الفداء»، «الشهداء» عن الحديث وأسمع «املحجبات»، والنساء املبجلني
يمكن هل املدينة؟ أرجاء جميع يف األسطح عىل من ترتدد التي العشاء أذان يف أكرب!» «هللا
هي فقط واحدة زاوية من األمثل بالشكل يُفَهم أو «يُرى» أن إليه «أنظر» الذي ذلك لكل

ال. اإلجابة أن الواضح من «السياسة»؟
سعيها وسط لكنها إرادتها، فرض إىل الحاكمة الدينية السلطة تسعى األيام، بمرور
من بني من ذلك رغم العظماء املستضعفون الشهداء املوازية؛ الدينية صورتها تصنع ذاك
«السلطة» تشعر متظاهر كل ومقابل يولد، شهيد ثمة يُقتل، متظاهر كل فمقابل سقطوا؛
قوة مواجهة ويف جديد. «روحي» رمز ويولد آخر، شهيد يُنعى الرصاع، خارج أزاحته أنها
الهتافات تعلو الُعزَّل، حشود لتفريق الهراوات تستخدم التي الغاشمة الباسيج ميليشيا

أكرب!» «هللا املطلقة: السلطة ذات بالعبارة متلفظة والهيمنة واالحتيال للكذب املناوئة
وحدها، «السياسة» بند تحت تدخل ٢٠٠٩ يونيو يف هذه طهران سياسة كانت إن
املعارص. الغربي العالم يف الكثري يضاهيها ال السياسة، من ا جدٍّ استثنائي نوع إذن فهي
أحواض يف اندلعت التي العرشين القرن من الثمانينيات فرتة مظاهرات قليًال تشبهها ربما
بشعارات التضامن لحركة املنتمون املرضبون هتف فهناك جدانسك؟ مدينة يف السفن بناء
عذراء صور وإما الثاني، بولس يوحنا البابا صور إما رافعني السيايس، للنظام مناوئة
من مشاهد بأذهاننا تمر وكذلك الحكومية. األمن قوات وجه يف املباركة تشيستوخوفا
يتزعمها العرشين القرن ستينيات يف أمريكا يف ود للسُّ املدنية بالحقوق املطالبة املظاهرات

الكنائس. عىل عادة ترديدها يقترص ترانيم منشدين الدين رجال
دينية» صبغة «ذا القدر بنفس «اعتُرب» الذي «السياسة» من النوع هذا يطرح
يزال أال والسياسة؟ الدين اسمهما تماًما مختلفان شيئان ثمة فهل التساؤالت، من عدًدا
أليس مثًال؟ الشاذة» و«املعتقدات «الدين» بني الفرق من أكثر ممكنًا االثنني بني التمييز
بأحدهما، للتالعب وسيلة مجرد و«السياسة» «الدين» بني تمييزنا يكون أن املحتمل من
مكان ال «السياسة» إن يُقال الشاذة»؟ و«املعتقدات «الدين» بني التفريق جهود مع كالحال
والشخصية، الخاصة الشئون ضمن يدخل كذلك و«الدين» «الدينية»، العبادة دور يف لها
باألخبار ذلك بعد نصطدم أننا إال «السياسة»، فيها نمارس التي العامة للساحة ينتمي وال
بصفتهم لهم املمنوحة املقدسة السلطة السياسة» «رجال فيستحرض إيران، من الواردة
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رئيس انتخابات نتيجة عىل أكرب» «هللا يهتفون الذين املتظاهرون ويحتج دين، رجال
فأيهما الحال، هو هذا كان وإن «سيايس»؟ واآلخر «ديني» العملني أحد فهل الجمهورية،
عىل والسياسة الدين بني االختالف أوجه تنطبق أال املمكن من هل سيايس؟ وأيهما ديني
إلينا؟ بالنسبة كينج لوثر مارتن د. أو التضامن حركة صورة استدعاء يصلح أال إيران؟

صحيح؟ العكس أن أم
«دينية»، وإما «سياسية» إما األحداث نصنف أن — ذلك عىل عالوة — قررنا وإذا
نتصور األحيان، أغلب يف فعلنا؟ إن للعالم األشمل رؤيتنا يخص فيما به نقر الذي فما
«أداتني»؛ مثل املوضوعية الناحية من متمايزان شيئان والسياسة الدين أن يبدو ما عىل
أحداث يف حاًرضا والسياسة الدين من كلٌّ كان إن البعض قال لذا والسندان؛ كاملطرقة
ألغراض «يُستغل» كان الدين فإن املثال، سبيل عىل ِسلما، مدينة أو جدانسك أو طهران
يف يكتب ن مدوِّ فيشكو خصومها، «لرضب» السياسية القوى «تستغله» حيث سياسية؛
األسلوب، بذلك ميشيجان عن الكونجرس عضو ماكوتر؛ ثاديوس ملراقبة مخصص موقع
بمنتهى سيايسٌّ يحاول عندما لذا جميل؛ عمل الدين بينما كريه، عمل السياسة «إن قائًال:
يشعروا أن املواطنني عىل ينبغي السياسية أهدافه لينفذ الدين يستخدم أن الوقاحة
«يُستخدم» اإلسالم إن قوله: يف روبرتسون بات القس وبالغ .(٢٠٠٨ (بلوجر بالحنق»
سياسيٍّا أصبح «الديني» جوهره أن لدرجة «سياسية»، ألغراض كامل بشكل األيام هذه
سياسية حركة هو إنما دينًا. ليس اإلسالم أن نعرتف أن «علينا روبرتسون: يقول تماًما.
السياسة «مطرقة» أخرجت فقد (٢٠٠٧ (روبرتسون العالم.» عىل الهيمنة إىل تهدف عاملية

تماًما. الصورة من الدين «سندان» اإلسالم يف
يف أخرويٍّا شيئًا أن أي السياسة؛ «استخدم» الدين أن من آخرون شكا املقابل، يف
الشائعة التهمة كانت لقد تسييسه. جرى أي طبيعته، يتعارضمع يشء إىل ل تحوَّ جوهره
لينفذ «السياسية» السلطة بمطرقة اإلمساك حاول أنه األمريكي املسيحي لليمني املوجهة
ومنع املحلية، التدريس هيئات عىل السيطرة بينها من التي الخاصة الدينية أغراضه
النواب، مجلس يف األغلبية وحصد الحكومية، املدارس يف الداروينية التطور نظرية تدريس
أثار ببعيد، ليس وقت ويف ذلك. وغري املثليني وزواج اإلجهاض، عمليات تجريم ثمَّ وِمن
من مخاوف الروماني الكاثوليكي املذهب يتبع رئيس أول بصفته كينيدي جون انتخاب
الشكوك تكون وأحيانًا األمة، عىل البابوية السيطرة عرص بدء تعلن مؤامرة ذلك يكون أن
اليمني حول تحوم التي الشكوك تلك قوة بنفس للفاتيكان السياسية بالنوايا املتعلقة
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اسمه قارئ من مدونة عىل تعليق املخاوف بهذه ويذكرنا املتحدة. الواليات يف املسيحي
يف جديد من «ُولدت بعنوان سومرفيل ماديجان ميتشيل مقالة عىل ا ردٍّ ِسنجر روبرت
يف الكاثوليكية الرومانية الكنيسة سنجر يصف إذ تايمز؛ نيويورك صحيفة يف بروكلني»
سياسيون» وباباوات وكرادلة أساقفة يحكمها … سياسية «كنيسة بأنها قاسية لهجة

السياسة. وسندان الدين مطرقة إنها .(٢٠٠٩ سنجر روبرت من (رسالة
هذا مثل «نرى» هل «نراه»؟ الذي فما طهران احتجاجات إىل «ننظر» عندما إذن
سياسة «نرى» هل الطرفني؟ من أيٍّ ِقبل من «للدين» السيايس االستخدام أو االستغالل
تواجه التي العسكرية شبه القوات إىل «ننظر» عندما جوهرها يف «القبيحة» النظام
املاليل دين «نرى» أم باألساس؟ «الجميل» السلمي التظاهر دين تعتنق التي الحشود
مجرد بل اإلطالق، عىل بالتصديق جديًرا دينًا يعد فلم انكشف وقد «القبيح» املسيس
املظاهرات دين — ربما — «نرى» هل وأيًضا النظام؟ يلعبها التي الهيمنة لسياسة قناع
عميق، إيمان وراءه حميم يشء — السياسة بعكس — ألنه التحديد؛ وجه عىل «جميًال»
شوارع يف الدين «نرى» هل أم ورائه؟ من الغربية العلمانية «لسياسة» غطاء مجرد وليس
وغاندي كينج لوثر مارتن د. مسريات غرار عىل — ألنه خاص؛ نحو عىل «جميًال» طهران
طهران، تقترصعىل ال األسئلة إن العالم؟ بخالصشعوب شجاع نحو عىل الحياة ربط —
إىل «نظرنا» عندما «رأيناه» الذي ما الجماهريية: الحركة من مشابه نوع إىل فبالنظر
مجرد األخرى هي األحداث تلك كانت هل ١٩٨٩؟ عام يونيو يف تيانانمن ساحة أحداث
«الدين»، من مجردة «سياسية» األحداث كانت هل املتظاهرين؟ ِقبل من «سيايس» عمل
وعندما وسلما؟ وطهران جدانسك تُماَرسيف التي الشاذة «السياسة» عن بالتبعية فتختلف
باستخدام التوقف عىل وأجربها متحركة دبابة أمام املنفرد الرمز ذلك الدبابة» «رجل وقف
طهران أو جدانسك يف «رأيناه» ما «نرى» كنَّا هل إنسانًا، باعتباره فيه املتجسدة السلطة
إنسانيته لقداسة عميل بشكل الدبابة رجل إعالن البعضإن سيقول األمريكي؟ الجنوب أو
أكرب». «هللا صيحة أو املباركة العذراء صورة رفع كان ما بقدر دينيٍّا» «عمًال يُعد الفردية
اإلجابة إمكانية عدم يف والسبب مبارشة، عنها اإلجابة يمكن ال التساؤالت هذه أن إال
اإلجابات من نقرتب لن إننا إذ التساؤالت؛ تلك منها تنبع التي بالحقائق يتعلق ال
املتظاهرين أو غاندي، أو لوثر، مارتن أو الدبابة، رجل عن املزيد معرفتنا حال يف
عن مفاهيمنا أن هو التساؤالت هذه عن اإلجابة إمكانية عدم يف فالسبب طهران. يف
لهذه استخدامنا ويتقيد واضحة، غري أو منهجيٍّا متعارضة (والسلطة) والسياسة الدين
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أمامنا تظهر التي التساؤالت يف بالبحث نبدأ فلكي مدروسة، غري بفرضيات املصطلحات
والسلطة الدين إىل لنظرتنا أساسية بلورة عملية نُجري أن أوًال علينا والسياسة، الدين عن
«السلطة»، عن بها نتحدث التي بالطريقة املتعلقة افرتاضاتنا يف نشكك أن علينا والسياسة.
التي الشائعة التقليدية األفكار نخترب أن علينا موحًدا. مجاًال باعتبارها املثال، سبيل عىل
داخليٍّا يقينًا وباعتباره جوهره، يف سيئٍّا) (أو جيًدا شيئًا باعتباره «الدين»، بمفهوم تحيط
االفرتاض نتحدى أن علينا املعتقدات. ببعض اإليمان يف اختزاله ويمكن ، ومستقالٍّ ومنغلًقا
كالفضيلة األخرى؛ الحياة أبعاد جميع من أعىل وأنها مستقلة، السياسة بأن القائل املسبق
الشائعة الرؤية مع نتفق أن يجب ملاذا نتساءل أن كذلك وعلينا الدين. أو االقتصاد أو

الكتاب. هذا من الهدف هو وذلك بالسياسة»؟ مرتبط يشء «كل بأن القائلة
أو والزمان املكان هذا يف «الدين» أمور دقائق يتناول ال الكتاب هذا فإن ثم ومن
الدول يف والسياسة الدين حول كتاب لتأليف استعدادي عدم عىل يقترص ال فاألمر ذاك،
وإندونيسيا وإرسائيل أيرلندا وهي — املثال سبيل عىل األلف» بحرف أسماؤها «تبدأ التي
بوفرة؛ أُلفت قد الكتب هذه مثل إن بل فحسب، — وغريها وإنجوشيتيا والعراق وإيران
عن الكتب من آخر نوع طبيعة تكون كيف إذن ذلك.» وفعلت املوقف بهذا مررت «فقد
والسياسة الدين يتناول أن عليه فسيكون مؤثًرا، الكتاب يكون لكي والدين؟ السياسة
التي البلهاء الكاسحة التعميمات يتجنب أن تلك عموميته يف له كيف لكن عامة»، «بصفة
محاولة الرصيح التهور من سيكون الرب؟ من وكأنها للعالم الدونية نظرتها من تنبع
عىل النقدي التفكري قبل عاملي، مستًوى عىل والسياسة للدين احتواءه يدَّعي كتاب تأليف
تكمن التي االفرتاضات ودراسة و«السياسة» «الدين» لكلمتي استخدامنا كيفية يف األقل
الكتاب هذا يف أطرحه ما فإن لذا والسياسة؛ الدين عن اليومي حديثنا ظاهر وراء فيما
والسياسة. والسلطة الدين التالية: األساسية باملسميات يتعلق فيما النقدي التفكري هو

األحداث كل يف املشاركون كان لقد ذلك. من أبعد هو ملا أذهب أن سأحاول كذلك
يمارسون — مختلفة بطرق — تيانانمن وساحة وجدانسك وسلما طهران يف املذكورة
هناك ناحية، فمن «الطرق». تلك كل بني التمييز تحتم أسباب تتوافر وربما «السياسة»،
مقاومة هناك أخرى، ناحية ومن املطلقة، القرسية للسلطة مقاومتها يمكن ال التي القوة
كافية بدرجة العامالن هذان يختلف هل لكن تتزحزح، ال التي (وقلبًا) عقًال العنيدة الروح
السياق؟ نفس يف «السلطة» لكلمة مختلفة ألفاظ مجرد إنها أم املسمى، اختالف تستحق
القول السخف من هل ذاته؟ «اليشء» من رضبان أنهما أم مختلفان، «شيئان» هما ربما
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القاهرة؟ والقرسية املطلقة القوة املميزة: املخيفة بحلتها تكتيس ناحية، من السياسة، بأن
والتحريم الروح»، «بأسلحة األخالقية والرؤية االلتزام ضوء يف األخرى الناحية من نقر أال
املستحقة، الرشعية بالسلطة االعرتاف يف والرغبة الرشعية، عىل العنيد واإلرصار الديني،
بنية يف الفروق إدراك من ينطلق الكتاب هذا إن وحفظها؟ معينة أشياء بتقديس واإليمان
ومجردة وُمحكمة راسخة فروق وتحديد تعريفات وضع دون فمن عاملنا؛ يف العوامل هذه
يف بالخلوص أو منهما، كلٍّ بني بالتفريق نقصده ما لفهم سأسعى والسياسة، الدين بني
بها «نرى» التي الطريقة إىل ذلك «يضيفه» الذي ما واحدة. لعملة وجهان أنهما إىل املقابل
ما «سياسية»؟ هي كما «دينية» أحداث بأنها لنَِصفها ٢٠٠٩ يونيو يف طهران يف األحداث

«سيايس»؟ هو ما وسط «دينيٍّا» شيئًا «نرى» إننا نقول: عندما نربزه أن نحاول الذي
املفاهيم بحر يف الغوص خالل من طرحتُها التي األسئلة أناقش أن سأحاول وعليه،
فيها الكامنة املعاني أصداف شق من لنتمكن والسياسة؛ والسلطة للدين األساسية
أجل من فيها التنقيب هو إليها الوصول بعد الكتاب هدف لكن ُدررها، واستخراج
ما هي مسمياتنا لغربلة الشاملة العملية تلك إن والسياسة. للدين أفضل فهم إىل الوصول
يف الدارج بالوجه «الدين» مفهوم «سأستقيص» املقبل الفصل يف لذا «االستقصاء»؛ أسميه
الثالث، الفصل ويف سواء. حدٍّ عىل مؤخًرا، األكاديمية األوساط رأته وحسبما الشائعة، اللغة
الفصل يف «السياسة» مفهوم استقصاء نُجري كما «السلطة» مفهوم استقصاء سنُجري
فاملفاهيم الحد، هذا عند يقف األمر أترك لن املفاهيم، تلك استقصاء وبمجرد الرابع.
النقدي للتأمل مجردة مسائل وليست حولنا، من العالم مع للتعامل تستخدم أشياء هي
أسباب بني من إن الجد. يف ينفع ال لكنه الهزل، يف باأللفاظ التالعب يصلح ربما وحسب.
معها التعامل مسئولية علينا تقع عديدة قضايا بوجود أشعر أنني هو الكتاب هذا تأليفي
وأن — مسمياتنا يف ننظر أن رضوري هو وبينما االمتياز. ذلك ُمنحوا مفكرين بصفتنا
كذلك. إليها مستنًدا تفكرينا يكون أن أريد فإنني — والسياسة والسلطة الدين «نستقيص»
كل بوتقة إىل أفكارنا وبإضافة عاملنا، إىل النقدية املفاهيم خالل من النظر طريق فعن
بدورنا — املفكرين نحن — نضطلع أعم، بصفة املجتمع وخطاب الجامعات خطاب من
للتفكُّر يمكن كيف أبنيِّ أن األخري الفصل يف سأحاول لذا املجتمعي؛ الحوار يف املسئول
عىل والرابع والثالث الثاني الفصول يف املبينة والسياسة والسلطة الدين مفاهيم بشأن
مسألة عىل بالتطبيق الخامس الفصل يف املفاهيم تلك إىل املستند التفكري يثري أن الرتتيب

األوسط. الرشق يف االنتحاريني
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الثاني الفصل

«الدين» مفهوم استقصاء

بد فال ذلك، يفعلون أنهم بدا وإن الدين، بسبب الحقيقة يف الناس يتقاتل ال
.(٢٧٨ ،٢٦٧–٢٨٥ ،١٩٩١ (بويس األمر واقع يف آخر يشء عىل يتقاتلون أنهم
ُوضعت وقد أوقيانوسيا، يف الرسمية اللغة هي الجديدة اللغة كانت
حالة يف رأينا وكما … اإلنجليزية لالشرتاكية الفكرية االحتياجات لتناسب
ِبدعيٍّا معنًى ما يوًما حملت التي الكلمات بعض عىل اإلبقاء يتم «حر» الكلمة
من وكثري املرغوبة. غري املعاني من تطهريها بعد لكن املواءمة، سبيل عىل
والديمقراطية، والعاملية، والفضيلة، والعدالة، الرشف، مثل: األخرى الكلمات

.(٢٦٧–٢٧٩ ،١٩٤٨ (أورويل موجودة تعد لم والدين والعلوم،

الدين معضلة (1)

دليل صفحات نفتح أن سوى علينا ما الدين. هو ما جيًدا نعلم أننا العام الحس يخربنا
جوجل، يف عنها نبحث أو «الدين»، كلمة أسفل مكتوب هو ملا «وننظر» النشاطات مختلف
يرغب. من فضول إلشباع جاهزة «الدين» عن بحث نتيجة مليون ٣٦٧ من أكثر فهناك
لكن تقريبًا، مرة خمسني تقل البحث نتائج فإن الدين»، «تعريف عىل البحث َقرص وعند
إىل «ننظر» ال فلم األكاديمية، باملصادر نلتزم أن أردنا إذا أما نتيجة. ماليني ٧ هناك يظل
يَِرد ما وننقل والسلوكية، االجتماعية العلوم كتب معظم يف والفهارس املحتويات جداول
استطالعات يجرون ممن الكثريون يرفض ملتزمني، تجريبيني باعتبارهم «الدين»؟ عن
التي املسميات يدرسون بل مسميات، أي يفرضوا أن االجتماعية» «البحوث مجال يف
الباحثون يفرتض «الدين» عن السؤال فعند اليومية، الحياة لغة يف بسهولة فهمها يمكن

الكلمة. تعريف يعرفون السؤال عن يجيبون من أن
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أن اليومية الحياة ولغة العام للحس فيها يمكن التي الحاالت بعض هذه ذلك، مع
إن اليومية، الحياة لغة « رفِّ «عىل من «الدين» مثل كلمة فلنأخذ بعيًدا؛ ضالًال تضلنا
لنا يكشف هل ذلك؟ نفعل عندما «نراه» الذي ما لكن اإلنرتنت، أثري من أو التعبري، جاز
أو الدليل، صفحات يف املوجودة البحث نتائج بني ما نتيجة وجود وراء السبب عن ذلك
ما جوجل؟ يف «الدين» عن البحث نتائج من مليونًا ٣٦٧ وسط ما نتيجة وجود سبب
البحث نتائج من الالمنتهية القائمة إىل يُضاف ما لتحديد جوجل يتبعها التي «القواعد»
لنعرف لجوجل اإللكرتوني العقل إىل الدخول أمكننا إن وحتى لديه؟ «الدين» كلمة عن
جوجل عقل أن نعرف أن لنا فكيف بحثه، يف «الدين» بند تحت ما يشء إدراج قرر كيف
نتائج أو اليومية الحياة لغة يف املألوفة األشياء فإن لذلك صواب؟ عىل كان اإللكرتوني
ماهيته، التماس أو «الدين»، لتعريف جيدة انطالق نقطة تكون قد جوجل عىل البحث
بند تحت ما يشء يندرج «ملاذا» التعريف: عن سؤال أبسط عن تجيب أن يمكن ال لكنها
يف «نراه» بما نا تبرصِّ ال فهي محدود؛ دورها البحث محركات إن العكس؟ أو «الدين»

نتائج. من تُظهره ما إىل «ننظر» عندما الحقيقة
أو للمتخصصني «الدين» تعريف يُرتك أن — ربما — األفضل من أليس إذن
أن املؤكد من أليس للدين؟ كولينز هاربر معجم وضعوا الذين أولئك مثل للمتعلمني،
أليس «الدين»؟ ل الشائع الفهم من يحسن أو العام الحس يثري الضخم املجلد هذا مثل
النتائج أن إال الدين؟ كلمة إىل «ننظر» عندما «نرى» بما إخبارنا عىل قادر أنه املؤكد من
هو بما يَِعُد «الدين» تعريف يف املعجم منهج أن ورغم مبهرة. ليست — سأُبنيِّ كما —
معظم يف الضعف نقاط يكشف فإنه للكلمة، العام االستخدام إىل الركون مجرد من أكثر
باإلشارة املعجم يبدأ الدين» «تعريف باب ويف الشائعة. االستخدامات تجاوز محاوالت
لكن وشاملة، فضفاضة تكون ألن — مخطئة — تسعى ما غالبًا التي الدين تعريفات إىل
هو «الدين» فيكون يشء»، بكل «مرتبًطا التعميم هذا وسط الدين يُرى — لألسف —
«الشعور عن معربًا باعتباره إليه يُنظر أو للعالم»، األشمل «الرؤية أو النهائي» «الهدف
التعريف يشكل ال باختصار، املطلقة». بالتبعية «الشعور أو بالالمحدودية» املحيطي
.(٨٩٣-٨٩٤ ،١٩٩٥ (مجهول واضحة حدود بال ملتبس مفهوم سوى للدين الواسع
النتائج؛ يحذف املعجم فإن التعريف، نطاق تضييق اآلخرون يحاول عندما املقابل، ويف
يف ينجح ربما بالرب» «اإليمان بأنه «الدين» فتعريف ا». جدٍّ مقيدة أو «محدودة ألنها
من تريافادا بوذية استبعد فقد ا، جدٍّ ضيق ألنه قارص؛ تعريف لكنه الغموض، تفادي

.(٨٩٣ ،٨٩٣-٨٩٤ ،١٩٩٥ (مجهول سماوية غري ديانة أنها افرتاض عىل نطاقه
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هو وال فضفاض هو ال تعريًفا ذاته «الدين» يُعرِّف أن املعجم حاول عندما وحتى
املعتقدات من «مجموعة بأنه «الدين» تعريف يقرتح إذ سبق؛ مما بأفضل يكن لم ضيق
وجهة من تريافادا بوذية يشمل وهذا البرشية.» فوق بالكائنات املرتبطة واملمارسات
يكن لم إن — ممارساتها يف تريافادا بوذية أن يرون العلماء بعض ألن املعجم؛ نظر
،١٩٩٥ (مجهول البرشية» فوق «الكائنات ل خاصة مكانة تُويل — النظري شقها يف
فكرية ومذاهب رًؤى عن الشك يثري نحو عىل يسكت املعجم أن إال ،(٨٩٤ ،٨٩٣-٨٩٤
مثل سماوية؛ غري قديمة ديانات عن أو والقومية، واملاوية الفاشية مثل بعينها؛ عرصية
«أديانًا» تلك ليست فِلَم النموذجية! تريافادا وبوذية والداوية والزن والسامخيا اليانية
التفكري أساليب بقاء يمثل إذن .(١٩٨٣ (سمارت سمارت؟ نينيان ذكر كما األخرى هي
كتاب يف نفعله الذي فما كافيًا، تحديًا هذا يكن لم وإن صعبًا، تحديًا والضيقة امللتبسة
والسياسة الدين من كلٌّ فيها يمارس التي املواقف فهم لتحسني جاهًدا يسعى كهذا

تأثريه؟
يف هي الدين طبيعة عن الشائعة األفكار أن — املعجم مع اتفاًقا — أوضح سوف
ضيقة تكون ما وغالبًا ناحية، من نفًعا تجدي ال بحيث وكثرية، ومشوشة غامضة الواقع
بما نخرج كيف لكن األخرى، الناحية من بآخر أو بشكل الصواب يجانبها بحيث األفق
ملفاهيمنا الدقيق التعريف بأن أومن ال أنني رغم ذاته؟ املعجم به خرج مما أفضل هو
مناسبة درجة إىل بتفكرينا الوصول يمكننا بأننا أومن فإنني املثمر؛ للتفكري رضوري
من مناسب مستًوى إىل الوصول لكن مثمرة، بصورة والسياسة الدين لتناول الدقة من
علينا أن — املثال سبيل عىل — أرى إذ الساكنة؛ مفاهيمنا أمواج إثارة سيعني الدقة
أَُحثُّ فأنا األعم؛ تفكرينا اسرتاتيجيات إىل بالنظر «الدين» لكلمة استخدامنا كيفية تعريف
مجردة، بصورة يُعرَّف أن — يجب أو — يمكن الدين إن القائل الرأي عن التخيل عىل
السياقات باختالف تختلف بطرق تعريفه ينبغي مصطلح «الدين» فإن العكس عىل بل

واالستقصاء. البحث واسرتاتيجيات
مثل مصطلحات أن أيًضا سأُبني «الدين»، مفهوم نقاد معظم وبخالف لكنني،
منه، حاًال بأحسن ليست «الدين» محل تحل أن بها يراد التي و«السياسة» «السلطة»
الفوىض هذه أن إال الدين. يف جذورهما سيبني ما هو املفهومني لهذين التأريخ أن واملفارقة
أمام ومتماسًكا واضًحا حديثًا والسياسة الدين عن الحديث يف يرغب من تضع املفاهيمية
تعريف عىل قادرين غري كنا إذا والسياسة الدين قضايا تناول يمكن كيف إذ كبري؛ مأزق
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حول ملفاهيمنا الساكنة األمواج تحريك خالل من قادر أنني أظن املصطلحني؟ هذين
مرتاتبة باستنتاجات ونخرج نفكر أن لنا كيف أُبنيِّ أن عىل والسياسة، والسلطة الدين
لذا، تفكرينا. من األعم األهداف إىل االلتفات نتيجة الغالب يف والسياسة؛ الدين عن منطقيٍّا
إىل إضافة ناحية، من املتلقاة «الدين» مفاهيم زلزلة كيفية لبيان ُمكرَّس الفصل هذا فإن

«السياسة». تناول يخدم بما «الدين» مفهوم من جانب اسرتجاع كيفية

شائعة قوالب ستة الدين: «رؤية» (2)

«ترى» التي للطريقة شاملة «تنظيف» عملية إجراء هي خطتنا يف النقاط أوىل ستكون
أساليب هذه التنظيف عملية وتزيل العالم. إىل «تنظر» عندما الدين التقليدية الحكمة بها
للدين، التقليدية «الرؤى» تلك مثل إن جديدة. أخرى وتطرح عمليٍّا، الدين تعريف
هذه لكن ذلك، إىل وما واعية وغري ومبتذلة وافية وغري ومضللة خاطئة سنرى، كما
عن حديثنا من استبعادها يصعب الغرب يف الطويل استخدامها تاريخ بسبب الرؤى
أفرزتها فقد باقية، ستظل السياق هذا غري يف والشائعة الطبيعية «الرؤى» فهذه الدين،
تحشده أن استطاعت ما كل ورائها ومن الغرب، يف محددة والهوتية نظرية اهتمامات
الست الطرق أنه أرى ما صنَّْفُت وقد االجتماعية. اإلكلريكية والتنظيمات الدول دعم من
القوالب أسميتها وقد الدين، «ترى» أو التقليدية الحكمة بها تَعرف التي شيوًعا األكثر

قائمتي: ييل وفيما للدين. «رؤيتنا» تحكم التي الشائعة الستة
االنعكاس يعترب منهما كلٌّ الفرضيات، من زوجان فهما القوالب تلك وثاني أول أما
خريًا، التعريف وبحكم بالرضورة الدين يعترب األول فالقالب لنظريه. اآلخر الوجه أو
الناس يميل األول االفرتاض ضوء ويف الدوام. عىل ا رشٍّ الدين يعترب املقابل يف والثاني
وعدم والعنرصية، الحرب، مثل: تقريبًا؛ يقع رش أي عىل اللوم من الدين «إعفاء» إىل
املستمر الحديث عىل آذاننا اعتادت وقد ذلك. وغري واإلرهاب السامية، ومعاداة التسامح،
السياسيني املتطرفني ِقبل من «يُستغل» أو «يُرسق» ما أحيانًا لكنه خري، «الدين» أن عن
سالم»، «أديان هي األديان كل بأن تنادي التي الشعارات أما رش. من يرتكبونه فيما
هذه من مختلفة صور فهي األرشار، السياسيني «استغالل» ضحية إال هو ما الدين وأن
أن يرون فهم األوىل، من النقيض عىل إال هم ما الثانية الفرضية وأصحاب الفرضية.

تحدث. التي الرشور — ُجل أو — كل يف اللوم عليه يقع الدين
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وال يتكامالن لكنهما الشاكلة، نفس عىل زوجني والرابع الثالث القالبان ويشكل
بخالف — الدين أن الناس معظم يفرتض الحالة هذه ففي اآلخر؛ مع أحدهما يتعارض
مسألة وليس «تجارب») أو مشاعر مسألة (وكذلك باألساس معتقدات مسألة — سبق ما
نحدد أن يمكن الغرب يف أننا سميث زيتل جوناثان وذكر دينية. ممارسات أو شعائر
ترى التي — الغالب يف اإلسبانية — الكاثوليكية املمارسات من االنتقال نقطة بوضوح
الربوتستانتية النظرة إىل املفروضة» الطقوس من ملجموعة واٍع «أداء عن عبارة الدين
الدين فإن لذا، بعدها). وما ١٨١ ،١٧٩–١٩٦ ،٢٠٠٤ (سميث «معتقد» أنه عىل للدين
أحوال من وغريها ملشاعر روايات أو عقائدي طابع ذات عبارات يف وصفه ينبغي
للمذهب املعتنقني املسيحيني املثال، سبيل عىل أسد، طالل وصف فقد والقلب؛ العقل
وهي وخاصة، بحتة روحية ذهنية «حالة هو االعتقاد أن يشعرون بأنهم الربوتستانتي
وما ١٠ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد اليومية» املمارسات عن بذاتها تستقل معينة ذهنية حالة

بعدها).
املعتقدات تلك أن عىل تنص التي الفكرُة تكمله املعتقد بأنه للدين التعريف هذا
االعتقاد حول — الرابع االفرتاض يف — تتمحور للدين املكونة والتجارب واملشاعر
األغلبية فإن الدين، تعريف طالبي من فيه أطلب وقت أي ففي لذا الرب؛ بوجود املركزي
أمامهم الدين من النوع هذا ممثلو وَجد وإن بالرب». «اإليمان بأنه متوقع نحو عىل ترد
وغريها الخاصة االجتماعية والوحدات واملمارسات فيها الشعائر تمثل أخرى «أديان» أي
يتحفزون فهم محوريٍّا؛ جزءًا واملعمارية الفنية األعمال مثل األخرى التجسيد صور من
يشبهها وما واملمارسات الشعائر فإن املعتَنََقة، الرؤية هذه ويف قوة. بكل للهجوم
واملشاعر للمعتقدات نتيجة إال بها حياة وال لها معنى ال سطحية» «صوًرا إال ليست
«الصور تلك مثل عن تعبري أي فإن سبق، ما ضوء ويف وتحرِّكها. تقوِّمها التي واملشاهدات
الدينية»؛ «املادية الليرباليون الربوتستانت املفكرون عليه يطلق ما إىل يرقى السطحية»
مراقبة يف يُختزل دين أي أن يف ترتاب سائدة نربة الليربالية املسيحية فرضت وبذلك
(ريفيل بأخرى» أو بصورة خرافات «دين هو املثال، سبيل عىل واملمارسات، الشعائر
الربوتستانت الالهوت علماء لدى بحقٍّ املتدين فالشخص ،(١٥١ ،١٣٨–١٥٦ ،١٨٧٤
كما — تنبع التي الدينية «الروحانية» خالل من مشاعره يرشد من هو هؤالء الليرباليني

.(١٥٤ ،١٣٨–١٥٦ ،١٨٧٤ (ريفيل أسمى» وأخالقي ديني «حس من — يرون
التي االفرتاضات من العادة يف فيَنْبُعان املدروسة غري القوالب وسادس خامس أما
الدين، تميِّز والتجارب واملشاعر املعتقدات أن إىل فبالنظر بالفعل، الجدل محل هي
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ا خاصٍّ أمًرا الدين يعترب الخامس القالب فإن «روحية»، خاصة مسائل أنها إىل وبالنظر
التاسع القرن يف الربوتستانت الالهوت علماء أعلن فقد كذلك، ا» جدٍّ «شخصية مسألة أو
«األعماق فمن والرصاع، للسلطة الخارجي العالم عن التام الدين انفصال فخٍر بكل عرش
الدين يشع — الليربالية الربوتستانتية ممثيل كبار أحد قال كما — ألرواحنا» السحيقة
غري عاجًزا … وفصاحة ثقافة من لديه ما وبكل أسلحته بأقوى األعداء ألد تجعل … «قوة
هو رسي معقل يف يرتعرع الدين فإن لذا، .(٢٤ ،١٨٩٨ (تييل الطويل» املدى عىل ُمجٍد
الربوتستانتية التقوى مبادئ دعائمه أرست الذي املستقل املنيع الحصن وهو «القلب»،
واالستقصاء البحث من حصانة املطاف نهاية يف أكسبته وبذلك الوقت، ذلك يف الليربالية

.(١٤ ،١٨٩٨ (تييل
السلطة عن مستقل — السادس القالب وبحسب — جوهره يف الدين فإن وبذلك
طالل ويذهب بطبيعتهما. الخارجية املتجسدة العامة األمور من إنهما حيث والسياسة؛
٢٨)؛ ،١٩٩٣ (أسد حديثة» غربية عادة والسلطة الدين بني «الفصل بأن القول إىل أسد
حال؛ كل عىل للحياة «الروحي» البعد عني فهو «الروح»، يدعى بيشء تتعلق مسألة فالدين
الدنس. عالم إىل تنتمي «فالسلطة» بالسلطة، له صلة ال الحال بطبيعة الدين فإن ثم ومن
تستحق فإنها الشائعة، الست الفرضيات تلك تجاه شعورنا عن النظر وبرصف
الناس يتجاوب كيف تبني الفرضيات تلك أن أقلها ليس ألسباب وذلك والتدقيق، الدراسة
الخاصة األسئلة يتناول عمل أي عىل ويجب والسياسة. بالدين املرتبطة األسئلة مع
ما يستهدف عمل أي عىل يجب كما الفرضيات، تلك مع يتعامل أن والسياسة بالدين
مثل الحسبان يف يضع أن السلطة أو السياسة أو الدين مثل مفاهيم «استقصاء» أسميه
أبدأ أن يل واسمحوا الناس. أذهان يف املوجودة املدروسة غري التقليدية الفرضيات تلك
الفرضيات هذه تناول خالل من «الدين» مفهوم باستقصاء «االستقصائية» مرشوعاتي

الفصل. هذا يف عنه الست

رش وإما خري إما الدين مدروستني: غري فرضيتني أول عىل الوقوف (3)

خري الدين األول: القالب (1-3)

مجموعة عىل األحوال، أغلب يف بشدة، يختلفون واملحافظني الليرباليني من العديد أن رغم
شائًعا موقًفا يتخذون الكثريين فإن السياسة، يف الدين بدور املتعلقة القضايا من كبرية
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السياسية»؛ «اللباقة ب التحيل محاولتهم عند األقل عىل واحدة جزئية بشأن املتوقع غري عىل
يواَجه أو يُنتقد أال ينبغي وأنه بالرضورة، خري هو الدين أن عىل الطرفني كال يتفق إذ
أساًسا القالب هذا يمثل سنرى، وكما مًعا. والسياسة الدين تجمع التي املواقف يف أبًدا
أن ألطروحة األخرى الصور أشهر ومن والسياسة. الدين عن األخرى الخرافات من لعدد
يف مساملة األديان ذلك يجعل يقال. كما سالم» «أديان هي األديان كل أن هي خري الدين
أبرز ومن للحروب. وامليل بالعنف امُلتَّسمة هي وحدها السياسية الكيانات بينما جوهرها،
يف املذهبية الكنائس من بداية تسييسه؛ هو للدين واملؤسسات السياسة إفساد عىل األدلة
األمريكي، الرئيس قال وكما اإلسالمية، والجهادية املسيحي اليمني حتى قسطنطني، عهد

:٢٠٠١ سبتمرب ٢٠ يف للكونجرس مشرتكة جلسة أمام بوش، دبليو جورج

نحرتم إننا العالم. حول املسلمني إىل مبارشة الليلة أتحدث أن أريد كما
ماليني وغريهم بحرية، يمارسونها األمريكيني من ماليني فهناك معتقداتكم؛
وهؤالء ومساملة، ة خريِّ اإلسالم فتعاليم صديقة، دوًال أمريكا تعتربها دول يف
.(٢٠٠١ بوش (خطاب (تصفيق) إليه يسيئون هللا باسم الرش يرتكبون الذين

الدين أن افرتاض يف كبرية ثغرات سيكشف للحظات التاريخ اسرتجاع أن املؤكد من
الفكري القالب هذا يعكس إذ دائًما؛ الحرب إىل تميل السياسة وأن بالرضورة، مسالم
فيجيس نيفل جون املؤرخ يقول حيث الوسطى؛ العصور يف املسيحية بتاريخ الجهل
الكلمات تكن لم إن — املعارص باملعنى الوسطى العصور يف الحقيقية «الدولة إن
الحقيقية» «السلطة وبصفتها ،(١٥ ،١٩٩٨ (فيجيس الكنيسة» كانت — مفارقة تحمل
ضد حروبها وشنَّت الصليبية، حمالتها وأطلقت جيوشها، حشدت فقد الوقت، ذلك يف
الحرب لدين يمكن ما كل فعلت لقد باختصار سواء؛ حدٍّ عىل املسيحيني وغري املسيحيني
ممارسة يف األصيل «للحق البابوي االدعاء كان املقبل، الفصل يف سنرى وكما يفعله. أن
من بأقل ذلك عىل ترتب ما يكن ولم الغرب. تاريخ عرب مستمرٍّا السياسية» السلطة
واحتلت الكنيسة.» خالل من العالم يحكم الرب فأصبح والعالم، الرب بني «العالقة تغري
األمر وبلغ ،(٥٠ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو وقتها الدنيوية السلطات بني مكانتها الكنيسة
،١٩٩٨ (فيجيس أوًال البابا بها طالب للملوك اإللهية الحقوق بأن الزعم حد بفيجيس
يف الرومانية للكنيسة امللكي» «الكهنوت نجد — صواب عىل فيجيس كان إن — لذا ٢٩)؛
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فقد ثم ومن موريس؛ كولني عنها تحدث التي البابوية» «امللكية أو الكارولنجي الغرب
عىل يخطر أن يمكن «سيايس» كيان أي «الرش» يف يضاهي أن عىل قادًرا دينيٍّا كيانًا كانت
أوربانوس البابا ثقة إىل فلتنظر ،(١ ،١٩٨٩ موريس ٥٠؛ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو بال
األوىل؛ الصليبية الحملة يف ١٠٩٦ أكتوبر ٧ يف فالومربوسا طائفة إىل يتحدث وهو وحدها
املسيحية سبيل يف بالقتال املتعلق بواجبهم «الفرسان» بإخبار أوربانوس البابا بدأ إذ

قائًال:

بنية القدس إىل املتوجهني الفرسان مع يخرج أن يريد بعضكم أن سمعنا لقد
عىل يجري لها التخطيط لكن السليمة، التضحية هي هذه املسيحية. تحرير
يف الخروج عىل الفرسان يحث كان من فنحن املناسبني، غري األشخاص يد
بأسلحتهم، املسلمني العرب لوحشية التصدي يستطيعون ربما إذ الحملة؛ هذه

عهدها. سابق إىل املسيحيني حرية ويعيدون

البعضللمشاركة تخطيط من باستيائه الكهنة يخرب أخرى جهة أوربانوسمن البابا لكن
قائًال: تابع أنه إال بدورهم، املقدسة الحرب يف

الروحي للجهاد أنفسهم ونذروا العالم اعتزلوا الذين أولئك من نريد ال إننا
ذلك، عليهم نُحرِّم إننا بل الرحلة؛ هذه يف يخرجوا أن وال السالح يحملوا أن
مع يخرجوا أن — والرهبان الدين رجال من — املتدينني عىل نُحرِّم كما
أحكام مع يتماىش بما األديرة رؤساء أو األساقفة من إذن دون الحملة هذه
راييل-سميث يف مقتبس ،٣٧–٤٠ ،١٩٨١ الثاني (أوربانوس املقدسة الرشائع

.(٣٧ ،١٩٨١ وراييل-سميث

الدينية الرموز أبرز عن صدرا حيث دينية؛ صبغة ذو التوجيهني هذين من كالٍّ إن
الداعي الدين من النوع هذا — الحايل زماننا يف — نقبل ال ربما نفسه. البابا للمسيحية:
املسيحية أن حقيقة نواجه أن علينا لكن «اإليمان»، هو ذلك أن نرى ال وربما للحرب،

الحال. هذه عىل فيه كانت طويل تاريخ لها
اسرتاتيجيًة معتقد عن عبارة بالرضورة الدين بأن االعتقاد يعكس تقدير، أقل وعىل
مقابل يف الدين، لتعريف تسعى كانت التي املسيحية صورة نفس من مستمدة الهوتيًة
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وجه وعىل اإللهي. بالحق يحكم الذي الوسطى العصور يف تماًما السيايس الكيان نموذج
التي للغرب، املميزة الضيقة الثقافية القناعة هذه الدين بخريية اإليمان يعكس أخص،
منتصف يف الليربالية الربوتستانتية بقوة وعززتها اإلصالح، عرص يف األقل عىل نشأت
مقابل ويف القائل؟» «من سؤال: عن اإلجابة يف تفشل فإنها وبذلك عرش، التاسع القرن
نفسها تضع ال اإلسالم أو اليهودية مثل ديانات أن نجد الوسطى، العصور مسيحية
— «أنبياؤها» أو الدينيون فزعماؤها عادة، االزدواجية نفس يف األديان من وغريها
اآلخر خده يدير كان الذي املسيح بعكس السالح» «يحمالن ما دائًما — ومحمد موىس
الوسطى العصور يف املحاربني القديسني وال الرؤيا سفر يف الوارد املسيح ليس (لكن
هذه الديني العنف صور وتدفع تماًما. العنف اعتزل الذي بوذا عكس عىل الكاثوليكية)،
للدين؛ آخر نموذًجا نتبنى ال فلماذا سالم، أديان األديان كل أن افرتاض يف التشكك إىل
بدًال املسلحة» «النبوة أولوية ويفرتض والعنف، بالسياسة ويصطبغ بالدنيوية، يتصف
امتياز الدين منح خالل من الحايل، الخطاب عىل تهيمن أنها يبدو التي النماذج من
مناهض إىل — الصليبية الحمالت إىل باإلضافة — فلننظر الداخلية؟ بالروحانية تعريفه
جاكاي سوكا منظمة ومقاتيل وارسو، يف اليهود أحياء ومحاربي براون، جون العنرصية
الزيلوت وطائفة وصحابته، ومحمد دانس، جوست حركة وأتباع شوشو، لنشريين التابعة

بالسيف». بل «بالسالم يَِعد لم الذي واملسيح اليهودية،
السالم، بأديان يسمى ملا التاريخي املسار بشأن كبرية مفارقة هناك ذلك، عىل عالوة
والتي وخارجي، داخيل هو ما بني الواضح التفريق فيها يمكن التي الحاالت يف فحتى
«املساملة» األديان هذه اعتزالية، حتى بل وروحانية، مساملة أديان عن الحديث فيها يمكننا
تكمن السياسة نار أن ويبدو لتظهر، املناسب الوقت تنتظر سياسية كحركة أحيانًا تبدو
األمريكية املدنية الحقوق عن الدفاع حركة إىل فلتنظر التعبري. جاز إن رمادها، تحت
تحمله ما بكل مًعا وسياسية دينية ظاهرة باعتبارها االبن كينج لوثر مارتن بزعامة
وأيهما الداخيل الحالة تلك يف أيهما «مسلحة». تكن لم وإن حتى معاٍن، من الكلمتان
بروتستانتي قس يقود فعندما جدواه؟ فقد حتى املذهب هذا مثل استمر هل الخارجي؟
أو األمريكي، الجنوب يف العنرصي الفصل ضد مسرية كاثوليكي وكاهن يهودي وَحْرب
يف العنرصي التمييز مواجهة يف ذلك يكافئ ما توتو ديزموند األساقفة كبري يفعل عندما
استطعنا ربما معنًى؟ أي و«الخارجي» «الداخيل» لتصنيفات يظل فهل أفريقيا، جنوب
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القرن ستينيات يف نشطة صورة كينج لوثر مارتن حركة تتخذ أن قبل تأكيد بكل
«ذات بأنها باالنعزالية املتسمة أو السياسة عن البعيدة السود كنائس نَِصف أن العرشين
أيام يف يميزها كان الذي السيايس العمل عن بنفسها نأت إنها حيث روحي»؛ طابع
نرى أن املمكن من أليس االنسحابي، الشكل هذا مع حتى لكن واملسريات، املظاهرات
قديم يف إرسائيل بني لكفاح اإلنجيلية الصورة من إلهامه استمد وقد السود كنيسة دين
نار أو السياسة، رحم يف جنني أنه عىل بالعدل، أنبيائهم ومناداة الحرية، أجل من األزل
عن النظر بغض الظهور»، وشك «عىل سيايس عمل أو الرماد، تحت خامدة سياسية

العنف؟ عن سياسته ابتعاد

فكري قالب تحليل للدين: السياسة «استغالل» (2-3)

ًا»، «خريِّ الدين كان مهما أنه من شكوى طياته يف «خريًا» الدين يرى الذي القالب يحمل
سبيل عىل الضمري. املعدومي الساسة أيدي عىل «يُستغل» أو «يُستخدم» ما غالبًا فإنه
دنماركية. صحيفة يف نُرشت محمد للنبي كرتونية رسوم حول مؤخًرا جدل ثار املثال،
رسام قال لذا للدين؛ السياسة «استخدام» بفكرة مباًرشا ارتباًطا الرسام دوافع ارتبطت
أن الرسم هذا خالل من «أردت تايمز: نيويورك صحيفة يف فيسرتجارد كورت الكرتون
روحيٍّا» سالًحا باعتباره الدين اإلرهابيون أو اإلسالميون املتشددون يستخدم كيف أبني
أحداث أعقاب يف بارزون ليرباليون انضم مشابه، نحو وعىل أ١١). ،٢٠٠٨ (مجهول
يتعلق فيما اإلسالم عن بعيًدا اللوم رصف يف بوش جورج الرئيس إىل سبتمرب ١١
الطرفني كال أن بسبب وكذلك الديني، التسامح روح تعزز لهجة يف وذلك بالتفجريات،
يبدو دين وأي بالرضورة، املعتقد هو فالدين رش؛ يف يتسبب أن يمكن ال الدين أن يرى
الدين استُخدم سبتمرب ١١ أحداث يف لذا «بحق». دينًا ليس أنه املؤكد من «سيئ» أنه
الدين ُرصف فقد املرة؛ هذه «اختُطف» لكنه — الحالة هذه يف اإلسالم وهو — جديد من
األمريكي الرئيس وقال «رشير». نحو عىل به العبث وجرى «الحقيقية»، طبيعته عن
خانوا اإلرهابيني «إن :٢٠٠١ سبتمرب ٢٠ يف الكونجرس أمام خطابه مستكمًال بوش
املسلمني أصدقاءنا ليس أمريكا عدو نفسه. اإلسالم عىل السطو عمليٍّا محاولني دينهم
تدعمهم» حكومة وكل املتطرفني اإلرهابيني من شبكة هو عدونا إن العرب. أصدقاءنا وال
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برغم — سبتمرب ١١ يف «االنتحاريني» هجمات إذن .(٢٠٠١ بوش (خطاب (تصفيق)
— مانهاتن يف التجارة برجي من يقرتبون وهم وصيحاتهم القرآن من آيات تالوتهم
فإن باملثل الحقيقية. أهدافه من أيٍّا تخدم ولم لإلسالم، «حقيقي» وجه أي تمثل لم
املصالح أو األهداف شكل بأي تمثل ال كالن كلوكس كو منظمات أو الصليبية الحمالت
سبتمرب ١١ يف املختِطفون يكن لم السخيف، الرأي لهذا ووفًقا للمسيحية. «الحقيقية»
يكن لم كذلك «رشيرة». كانت قتل وأعمال خطط من نفذوه ما ألن ا»؛ «حقٍّ مسلمني
مسيحية أخالقية أهداف تحقيق وراء يسعوا لم إنهم حيث ا»؛ «حقٍّ مسيحيني الصليبيون
يكن لم إذا ماذا لكن الخري. وعمل والحب اإلحسان لنرش اسرتاتيجية يتبنوا أو معينة،
عىل وانكبوا لإلسالم، جنوًدا أنفسهم نصبوا رجال سوى سبتمرب ١١ هجمات منفذو
مجموعة — ربما — كانوا هل أكثر؟ ليس عرب مجرد كانوا هل الجهاد؟ إلعالن خطة
سوى الصليبيون يكن ألم وكذلك أكثر؟ ليس الحماسة تملؤهم السن حديثي الذكور من
أكثر؛ ليس فرنجة مجرد — ربما — كانوا هل الحرب؟ أجل من زحفوا مسيحيني جنود
تحصن أن األديان بها تحاول التي الوسائل بني من أكثر؟ ليس مرتزقة جنود مجرد
تطبيق هو والفضيلة والطهر بالخري الذاتي إيمانها تواجه التي التحديات ضد أنفسها
رغم سياسية، بأنها توصف التي األعمال عن املسئولية إنكار عىل تقوم دفاعية أساليب

للسياسة. املشكالت تُعزى بينما ، خريِّ بأنه يعتقد الجوهرية طبيعته يف الدين أن
حذرت — السياسية األنشطة يف مؤخًرا االشرتاك وبرغم — االتجاه نفس ويف

سياسية: أغراض يف «استغاللهم» خطر من أعضاءها األمريكية اإلنجيلية الكنيسة

العقود يف الديني واليمني الديني اليسار من كل فيه يقع الذي اآلخر والخطأ
مواقف عن التعبري يف استخدامه طريق عن الدين، تسييس هو األخرية
وبهذا املقدس. الكتاب يف بالحقيقة الصلة فقدان لدرجة جوهرها يف سياسية
صالته»، يف دخل حاكًما «نظاًما الكنيسة وتصبح استقالله، اإليمان يفقد
آخر، أو سيايس لحزب النافعني» «األغبياء من مجموعة املسيحيون ويصبح
املسيحية فاملعتقدات صوره، أنقى يف فكري اتجاه إىل املسيحي الدين ويتحول
اإلنجيلية (الكنيسة السياسية املصالح لتحقيق أسلحة باعتبارها تُستخدم

.(١٥ ،١–٢٠ ،٢٠٠٨ واللجنة

االدعاءات معظم فإن لذا مفككة؛ نجدها كثب عن املزاعم هذه إىل ننظر عندما أنه أرى
عن راضني غري أناس إال هم ما املتدينني أن مفادها حقيقة تفيضإىل «مستَغل» الدين بأن
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السياسية. الكيانات مع — األمر أغلب يف طوًعا تمت التي — الخاصة ترتيباتهم بعض
مريًرا». «مذاًقا اآلن يَرتك بحفاوة استُقبل سائًغا» «اتفاًقا يوم ذات كان فما

عليها والحفاظ الدين، سمعة حماية بها يُقصد أنه مع — النظرة هذه تبعات أن إال
خريٌ الدين أن بفرضية املؤمنني فإن لذلك السمعة؛ بهذه اإلرضار سوى شيئًا تفعل لم —
يساء الدين أن يستنتجون فإنهم املظهر، بذلك الدين فيها يظهر ال حاالت يرون عندما
إليهما ينظر والدين فالسياسة له، السياسيني أو السياسة «استغالل» خالل من تفسريه
وُفرض االستغالل ضحية كان فالدين بعض. عن بعضهما تماًما منفصلني باعتبارهما
شيئًا بصفته الرؤية هذه ضمن الدين يظهر لذا «الحقيقية»؛ طبيعته يُخالف ما عليه
املطرقة، ومثل خفضها. أو رفعها يمكن التي املطرقة مثل «أداة» مجرد يصبح إذ سلبيٍّا؛
مع — املطرقة وكما آخرين. أشخاٍص أو قًوى أهداف تخدم جامدة أداة الدين يصبح
السياسية بالفواعل جوهرية صلة أي للدين ليس — يستخدمها الذي للنجار االحرتام
يهيمن التي املؤسسات عن للحديث يصلح الخطاب هذا إن «تستخدمه». التي البرشية
املعارصة، إيران ففي و«الدولة»؛ «للكنيسة» امللموسة األجهزة مثل بعض، عىل بعضها
الحاكمة» الدينية والنخبة إيران يف الجمهورية «روح بني رصاع عن املعلقون يتحدث
بني الرصاع عن أيًضا الحديث يمكننا لوثر مارتن عهد ويف أ٢٥)، ،٢٠٠٩ (جاهانبيجلو

الحاكمة. األرس إحدى مثل الدولة ومؤسسات اإلكلريكية املؤسسات
املجرد بمعناه «الدين» يستخدمون الذين أولئك ييسء ما غالبًا — لألسف — لكن
يرون ال لكنهم السياسة، «تستخدمه» كيشء إال «الدين» رؤية عدم يدَّعون إذ الدين؛ فهم
هذه معنى معرفة الصعب من يصبح محددة مادية مؤسسات عن الحديث بخالف أنه
األصل يف نُسجت التي الدينية الدوافع تصور املثال، سبيل عىل يمكنهم، وال املزاعم،
الفن مثل اإلنسانية الحياة جوانب جميع تشمل معقدة اسرتاتيجية أو عملية لتنتج
مجرد موسوليني فاشية من الديني الجانب كان فهل وغريها، واالقتصاد والسياسة
جنتيله إميليو أوضح كما — كان الدين أن أم سياسية؟ ألغراض استُخدمت «أداة»
والخطابة الفن جمعت أهداف : ككلٍّ موسوليني أهداف بنية من جزءًا — باستفاضة
(جنتيله «الفاشية»؟ بوتقة يف وغريها العسكرية والقوة واملوسيقى والعمارة والشعائر
لالستغالل» الدين «خضوع لفرضية والتطبيقي املفاهيمي التفكك وراء وفيما .(١٩٩٦
تتضمنه مما حادٍّ بنفور سيشعرون املتدينني معظم أن أتوقع — اآلن سأبينه ما وهو —
ال ما وهو — صحيحة لالستغالل» الدين «خضوع فرضية كانت وإن هذه. النظر وجهة
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بجدية يتساءلون الذين املتدينني أذهان يف متقلب يشء إىل الدين فسيتحول — به أُوِمن
تقديسه. أسباب عن

فيه خري ال الدين الثاني: القالب (4)

خريًا، الدين يرى الذي القالب من النقيض عىل لكن التعجيز، من القدر نفس عىل
فمؤخًرا، فيه. خري ال الدين أن وهو علينا، ُفرضت التي الفكرية القوالب أحدث هناك
ريتشارد مثل: الجدد»، اإلنجيليون «امللحدون قدَّمها التي األعمال من موجة ظل ويف
لحملة القراء تعرضجمهور هيتشنز، وكريستوفر هاريس وسام دينيت ودانيال دوكينز
هي واحدة مظلة تحت تُجمع أن تستحق للدين املستنكرة الكتابات من مركزة شاملة
،٢٠٠٦ وهاريس ،٢٠٠٧ ودينيت ،٢٠٠٦ (دوكينز الدين» يف خري «ال بأنه القائلة املدرسة
املجال يف لفشله الوقت أغلب «الدين» يهاجم من هو هيتشنز أن وبما .(٢٠٠٧ وهيتشنز
ليس «الرب املتمرد العنوان ذي كتابه من األمثلة بعض فإن والسيايس، االجتماعي
يف خري ال بأنه املؤمنون الُكتَّاب يتبعها التي االسرتاتيجية عن فكرة تعطي ربما عظيًما»

هيتشنز: التهامات املنمقة الخالصة هذه إىل بدايًة انظر الدين.

جملتها يف أنها الدينية: املعتقدات عىل أساسية اعرتاضات أربعة هناك يبقى
األول الخطأ ذلك بسبب وأنها والكون، اإلنسان أصل تفسري يف تخطئ
وأنها بالذات، اإليمان صور وأقىص التذلل صور أقىص بني الجمع استطاعت
عىل القائم التفكري عىل تنبني النهاية يف أنها كما الخطر، الجنيس للكبت سبب

.(٤ ،٢٠٠٧ (هيتشنز التمني

األخالقي: الجانب عىل بشدة الدين ينتقد آخر مثال وهذا

كما الدين، دون من تحقيقها يمكن األخالقية الحياة بأن يقني يف نؤمن إننا
دفع الدين أن وهو سليم؛ ذلك عىل املرتتب االستنتاج أن العلم تمام نعلم
أنفسهم يمنحوا وأن بل اآلخرين، من بأفضل ليس سلوًكا يسلكوا ألن الكثريين
مجرم أو مثًال، دعارة بيت مالك دهشة؛ يثري نحو عىل ليترصفوا اإلذن أيًضا

.(٦ ،٢٠٠٧ (هيتشنز عرقي تطهري
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لديه فالدين رش، الدين بأن القائل الطرح من هيتشنز أين يوضح األخري املثال وهذا
«سم»: بمثابة

املعتقدات أصحاب يخطط أنت، تقرؤها وبينما الكلمات، هذه كتابتي خالل
البرشية حققتها التي املكاسب كل وتدمري وتدمريي، لتدمريك مختلفة بطرق

.(١٣ ،٢٠٠٧ (هيتشنز يشء كل يسمم فالدين ذكرناه، مما األنفس بشق

ال أنه يرى فهو الدين؛ يف نافًعا هيتشنز يراه يشء تصور يصعب الكلمات تلك بمثل
له «الدين بأن فالتلميح وصفه، كان أيٍّا الدين وراء من جيد هدف أي تحقيق يمكن
كان الذي النحو عىل التاريخ يف وبدوره به إعجابًا حاز بالدماء» ملوثة ومخالب أنياب

هيتشنز. يرغبه
وكشف أحدها، اختيار هو منطقي سياق يف االتهامات هذه لوضع طريقة أسهل إن
سبيل فعىل بأكمله؛ املشهد ضمن الجديد» «اإللحاد بها يتميز التي السطحية االنتهازية
وال والكون.» اإلنسان أصل تفسري يف يخطئ جملته «يف الدين إن هيتشنز يقول املثال،
«األديان» يُعرِّف — املركز هجومه يُلمح كما — ألنه يقصد؛ كان دين أي هيتشنز يذكر
يف به مسلًما «الدين» تعريف يف هيتشنز حق كان هل بداية لكن واحد، يشء وكأنها
تكهن أي بشدة ازدرت مثًال تريافادا فبوذية بشدة؛ الصواب هيتشنز جانب لقد اتهاماته؟
لديهم ليس لغًزا للبوذيني بالنسبة يُعد فيه ما وكل فالكون والكون. اإلنسان أصول حول

اإلنسان. حياة يف الرئيسية الوجودية باملشكالت يرتبط ال إنه حيث بشأنه؛ اهتمام
حالة اخرتت أنني من — األمر واقع يف حق وجه بغري — هيتشنز يشكو ربما
األديان عن فماذا «للدين»، تعريفي نطاق يف تريافادا بوذية احتواء خالل من «متطرفة»
يعلمون أنهم بها املؤمنون يظن أال املسيحية؟ مثل هيتشنز تعريف مع تتماىش التي
املثال، سبيل عىل املسيحيني، أن فرضية نستبعد أن هنا ويجب فيه؟ وما العالم نشأة
باإليمان ملتزمون أي واإلنسان؛ الكون ألصول وموضوعي علمي شبه بتفسري ملتزمون
ال واألرض»، السموات خالق بالرب «اإليمان عن العقائدية العبارات فرغم األمور، بهذه
الخلق قصة قراءة كيفية توضح مما أكثر الكلمات تلك تفسري املقدسة النصوص تبني
القانونية كالوثائق العبارات هذه تُقرأ فهل التكوين. سفر يف الواردة السبعة األيام يف
العلمي؟ الخيال قصص أو الخيالية كالقصص تُقرأ أن ينبغي ربما أم الصكوك، مثل
إن قال من الثاني؟ الخيار يكون ال لم لكن فحسب، األول الخيار فيفرتض هيتشنز أما
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األول الخيار كان وإن األحياء؟ علم كتب أو التاريخ ككتب يُقرأ أن يجب التكوين سفر
ال التكوين سفر أن — التسليم مجرد من بدًال — يقينًا يعلم فكيف السليم، الخيار هو
تساؤل ثمة العظيم»؟ «االنفجار يف أحد فكر هل به؟ يؤمن مما أكثر الحقيقة من يقرتب
ربما األوىل. العظيم االنفجار نظرية فرضيات ذروة يف سيقوله هيتشنز كان ما حول
حرَّكتها العظيم االنفجار نظرية أن إىل بالنظر خاصة التواضع؛ ببعض الرجل التزم
هنري جورجيه القس وهو وضعوها؛ من أهم أحد لدى بالخلق املؤمنة النظرة جزئيٍّا

.١٨٩٤ عام لوميرت
يزعم فعندما حاًال، بأفضل هيتشنز فليس والسياسية، االجتماعية الشئون يف أما
يضع ال فهو وتدمريي»، لتدمريك مختلفة بطرق يخططون املعتقدات «أصحاب أن
جمعية أعضاء يشحذ فهل حسبانه. يف وحدهم سبتمرب ١١ هجوم يف االنتحاريني
الزن بمذهب املؤمنون البوذيون يجهز هل سيوفهم؟ «الكويكرز» أو الدينية األصدقاء
جيادها اآلميش طائفة تحرضِّ ربما عقولنا؟ عىل بقوة للتأثري «امُلزلزلة» ألغازهم من نوًعا
املربر هيتشنز يعطي الذي ما املحلية؟ «أبل» متاجر أحد عىل الفرسان غارات من لنوع
يتبع هيتشنز أن الواضح من ١٣)؟ ،٢٠٠٧ (هيتشنز يشء» كل يسمم «الدين إن ليقول:
سخط مع التوازن من نوع إحداث سبيل يف يل اسمحوا به. خاصة «تدمري» اسرتاتيجية
جذور كشفوا الذين املؤرخني لكتابات أخرى مرة بالقارئ أعود أن املسيحية عىل هيتشنز
الغرب. يف املسيحية تاريخ من نشأت التي العلمانية الليربالية للدولة الجوهرية امُلثُل
له الشعب وأن الشعوب، جميع بني األصيلة «باملساواة» اإليمان أن كيف أحدهم يبني
الطبيعي القانون عن التاريخية الناحية من نشأ قد ذلك وغري اإلمرباطور حقوق نفس
التعاقدية الرشعية ونظرية القانون حكم شمولية فإن وباملثل، الروماني. الكاثوليكي
املنشأ ذات من ظهرت واإلمرباطور البابا من كلٌّ له يخضع الذي ذاته الدويل والقانون
أكثر ليست فيه خري ال الدين أن عن الجدد» «امللحدين ثرثرة إن .(٧ ،١٩٩٨ (فيجيس

فريقه. عىل لعنة األمرين من فكل خري، الدين بأن املنادين دعوات من تماسًكا

بالرب واإليمان إيمان الدين الفكرية: القوالب أزواج ثاني (5)

املعارصللدين «والجوهر» والعقائد املعتقدات (1-5)

البعض يرى حسبما بكثري ذلك وقبل — الغرب يف الحديث العرص فجر بزغ أن منذ
والعبارات واملبادئ والتعاليم والعقائد املعتقدات من يتكون أنه عىل للدين يُنظر كان —
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من مكونًا مجلًدا مؤخًرا بيليكان ياروسالف املسيحية مؤرخ ونرش شابه. وما املذهبية
املسيحية الديانة يف اإليمان عن كحقائق تُصنف التي الوثائق مئات يضم صفحة ٦٠٠
يعترب «اإليمان أن أسد طالل يزعم أن إذن الغريب من ليس .(٢٠٠٣ (بيليكان وحدها
التي الوثائقية الدالئل جل ويدعم .(١١ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد الغرب يف الدين» جوهر
إذا عما النظر وبغض بشدة. الرأي هذا التقليدية الدينية الحكمة بجانب بيليكان جمعها
أسد رأي مع يتفقون املسيحيني معظم فإن معدل، مذهب أي أو كاثوليكيٍّا املذهب كان
.(١٠ ،١–٥ ،١٩٩٦ (أسد معينة» بممارسات القيام من أهم السليم باملعتقد «اإليمان أن
— أثَّرت الغرب يف الدين بها يتميز التي التقليدية الدينية الحكمة هذه أن كذلك والالفت
حدود العلمانيون االجتماع علماء بها حدد التي الطريقة يف — مستغربًا يكن لم ما وهو
الخطاب حدود املعتقد نحو الغرب يف الدين بميل القائل الرأي تأييد وتجاوز الدين،
كليفورد أن أسد زعم هو للدين االجتماع علماء نظرة يف ِبَدْوِرِه أثَّر ما لكن الديني،
املعتقد؛ باعتباره للدين النظر عىل حي مثال األنثروبولوجيا، علماء أشهر أحد جريتس؛
عليه يُطلق ملا األساس من نوع أنه عىل املعتقد إىل بالنظر جريتس يتهم أسد فإن لذا
التي الدنيوية» والنتائج األحوال عن يستقل الديني «املعتقد إن قوله من انطالًقا «الدين»،
الذي العالم أحوال تغري املعتقدات ألن خاطئة؛ نظرة هذه أن أسد ويعترب بها. نربطه قد
فيبدو للدين العلمية الدراسة ناحية من أما .(٤٦ ،١٩٩٣ (أسد بها املؤمنون فيه يعيش
سابًقا مؤرًخا باعتباره املؤثرة الشخصيات أحد سميث؛ كانتويل ويلفريد أن املهم من
واملعتقد، الدين بني باملساواة نفسه االتهام فخ يف سقط قد هارفرد جامعة يف لألديان
فإن السياق، هذا ويف «اإليمان». هو الدين إىل لإلشارة سميث لدى املفضل املصطلح لكن
اآلخر» بالعالم واالرتباط والفردية «بالورع إال وصفه يمكن ال الدين عن سميث تصور
بأن توحي التي املصطلحات كل هي هذه أن الواضح من .(٢٠٥–٢٢٢ ،٢٠٠١ (أسد

الدين. عن سميث تصور وجوهر لب هو مختلف) باسم ولكن «اإليمان» (أو املعتقد
الدين إىل النظر الغرب يف الناس فيه بدأ الذي الدقيق التاريخ حول نختلف قد
رصيحة نصوص وضع مرحلة يف املسيحيون كان حيث املعتقد؛ أنه عىل األساس يف
إن قال كابالن جيه بنيامني املؤرخ أن إال األوىل، القرون منذ عقائدهم يف للمعتقدات
املصاحبة الحارضة وبقوتها الحالية صورتها يف املعتقدات املعارصعىل الوقت يف تأكيدنا
أصبح الغرب يف الدين إن كابالن ويقول أحدث. الهوتية اسرتاتيجيات اتباع يف تجسد
مؤرخ قول ننكر أن هذا يعني ال الحديثة. الحقبة بداية مع للمعتقدات مطابقة صورة
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األمر إن — املسيحيني يخص فيما األقل عىل — بيليكان ياروسالف مكانة بنفس يتمتع
يقصد ال إنه بل ،(٢٠٠٣ (بيليكان الحواريني عهد إىل يعود و«االعرتاف» «باإليمان»
أكرب، دينية حركات أثر عىل جاء االتجاه لهذا وتعريف تركيز أحدث أن بيان إال منه
عىل القديم الكنيسة إرصار كان إذا عما فالسؤال لذا املحددة؛ الالهوتية أهدافها وضمن
القائل املعارص االفرتاض من املتطرفة الصورة هو للمعتقدات عقائدية نصوص صياغة
كابالن ويكتفي نفسه. بيليكان يتناوله لم سؤال هو اإليمان هو جوهره يف الدين بأن
اإلرصار من عززت الديني اإلصالح حول الرصاعات فرضتها التي الظروف إن بالقول
ظل ويف للتدين. املطلق املعيار هو املعتقد فيها أصبح الهوتية اسرتاتيجية وضع عىل
بعض. ضد بعضها محتدم رصاع يف مختلفة أطراف برزت املسيحي، العالم انقسام
كيف كابالن يبني وبذلك دقة، بكل املختلفة الوالء اتجاهات تحديد الواجب من كان
،٢٠٠٧ (كابالن لها» تبًعا والعيش معينة بعقيدة اإليمان ليصبح «بالتدريج الدين تحول
عن الغرب يف حديثًا تكونت التي الفكرة وهي «املذهبية»؛ كابالن يسميه ما وهذا ،(٣١
من «نموذًجا ورثنا فإننا لذا الدين؛ طبيعة تحدد املعتقدات من بمجموعة االعرتاف أن
اهتماماتها بجانب عرش» والسابع عرش السادس القرنني يف تطورت التي الدينية الثقافة
اليوم إىل الغرب يف الدين عىل تهيمن تزال ال والتي بالتبعية، املصاحبة واسرتاتيجياتها

.(٤٦ ،٢٠٠٧ (كابالن

ذلك إلقرار االستعداد يعني التدين (2-5)

أن كذلك منه جزء يف يعني — املذهبية» «االسرتاتيجية أو — «املذهبي» املرشوع كان
يعني ال ما». بيشء «اإليمان تعني فكانت افرتاضية، بأنها تُعرَّف الدينية املعتقدات
الثقة مثل افرتايض غري أو تجريبي سياق يف اإليمان عن املتكرر الحديث إنكار هذا
لإلنجيليني التوجيهية اللجنة ذكرت وعليه، املثال). سبيل عىل (باملسيح «اإليمان» أو
أن — ذاته حد يف األساسية باملعتقدات بيان وهو — ٢٠٠٨ عام بيانها يف األمريكيني
لشخص واإلخالص االلتزام هو … يشء كل «قبل الحقيقي اإلنجييل املسيحي يُعرِّف ما
السلطات كل قبل بسيادته فتور بال وااللتزام حياته، وألسلوب ولتعاليمه وعمله، املسيح
اإليمان يف والالفت .(٨ ،١–٢٠ ،٢٠٠٨ واللجنة اإلنجيلية (الكنيسة الدنيوية» واالنتماءات
فإن — اإليمان أي — التجريبي الشخيص االلتزام وجود مع حتى أنه هو االفرتايض
اإلنجييل البيان يتابع لذا لإليمان؛ االفرتاضية الطبيعة عىل يؤكد يزال ال اإلنجييل املجتمع
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واالنتماء … املسيح ليسوع املستمر اإلخالص يعني اإلنجييل املذهب إىل «االنتماء إن قائًال:
يسوع إىل يوجهنا الذي املقدس للكتاب العليا بالسلطة االعرتاف يعني اإلنجييل للمذهب
أنك تعرف أن عليك أن يعني وهذا .(١–٢٠ ،٢٠٠٨ واللجنة اإلنجيلية (الكنيسة «…
— غائبًا يكن لم إن — النادر ومن سواء. حد عىل ذلك إلقرار وتوَّاق ومستعدٌّ محفوظ
بذاتها. واضحة فاألسباب التدين، من الصورة هذه تبني أهمية وراء األسباب دراسة

األهم هو التدين مجرد أو املتدينة الحياة كانت لو ماذا — معينة حالة يف — لكن
ملا اإلنجيل تحريم كان لو ماذا املثال؟ سبيل عىل األبدية الحياة منظور من األمر؛ واقع يف
شديد: بوضوح املوضوع هذا (٢١ :٧) متى إنجيل يتناول تكراًرا؟ أكثر «الرياء» يسمى
إرادة يفعل الذي بل السموات، ملكوت يدخل رب، يا رب، يا يل: يقول من كل «ليس
بني ملؤها يجب التي الفجوات من كبري عدد يوجد كان لو ماذا السموات.» يف الذي أبي

الكالم؟ من كثري يف بذلك اإلقرار أو االعرتاف فكرة وبني الفعلية، الناحية من التدين

الخطاب فإن لالهوت، الجوهرية الوظيفة رغم أنه املتأملون املسيحيون سيقر
ال — ذلك عكس عىل — بل بالرضورة، الدينية النزعات يحفز ال الالهوتي
لدى الكوني لإلطار واضح تصور وجود عىل بالرضورة الدينية النزعات تعتمد

.(٣٦ ،١٩٩٣ (أسد املتدين الشخص

مفهوم يف األخرى الناحية من التفكري أو والكالم ناحية، من العيش بني يُخلط ما غالبًا
حديثة فكرة «ثمة قائًال: أسد طالل ويتابع الغرب. يف املعتقد باعتباره «املذهبي» الدين
عىل القدرة دون من ورعة حياة عيش كيفية ملعرفة لديه سبيل ال املمارس إن تقول
لذا رأي! خرباء إىل جميًعا حوَّلتنا فاملذهبية .(٣٦ ،١٩٩٣ (أسد املعرفة» هذه عن التعبري
يستتبعها التي األهداف عن — متدين وأي — املعارصين للمسيحيني السؤال يصبح ربما
األمر عىل تقوم دينية اسرتاتيجية أتباع يخدمها التي الغاية ما «للدين». الفهم هذا مثل
اسرتاتيجية تبنى إن املسيحي «الدين» سيبدو كيف وكذلك بمعتقده؟ اإلنسان يجهر بأن
بالطريقة الترصف حول أكثر يتمحور باعتباره أكرب، بتواُضع للدين فيها يُنظر أخرى
مملكة يدخل ال بحيث ،(٢١ :٧) متى إنجيل يف الواردة اآلية روح يناسب بما — الالئقة

السموات»؟ يف الذي أبي إرادة يفعل «الذي إال األب
ندرك أن فعلينا العام، والخطاب بالدين األمر يتعلق عندما الخصوص، وجه وعىل
بالتدين. اإلقرار إىل الغالب يف يُعزى األهمية من كبريًا قدًرا أن بما أسد، عليه يؤكد الذي ما
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ميالده عىل بفخر تأكيده أو اإلنسان اللتزام الجريء اإلنجييل اإلعالن إىل أخرى بعبارة
من أقل أو الالزم من أكثر الدين وجود بشأن املخاوف عن نتكلم أننا ورغم الجديد.
أخرى بعبارة الحقيقية. املشكالت معرفة أحيانًا الصعب فمن السياسية، الحياة يف الالزم
يرتاوح يشء أي تشمل بأخرى؛ أو بصورة للدين الفعيل الوجود يف تكمن املشكلة هل
املشكلة أن أم معينًا؟ دينًا تُميز التي الرصيحة والقوانني الشخيص الديني الدافع بني
اسرتاتيجية ضمن وذلك وخالفه، وأغراضه ودوافعه الدينية الفرد انتماءات إعالن يف
مهمة حديثة وثيقة وتوحي األمم؟ لكل املقدس الكتاب لتعليم اإلنجيل أحكام تفرضها
إعالن إنجييل: مبادئ «بيان بعنوان األمريكيني لإلنجيليني الوطنية اللجنة عن صادرة
قدر عىل أمر هو التدين إعالن بأن تقدير، أقل عىل الشعبي»، وااللتزام اإلنجيلية الهوية
واملجال العام املجال يف التدخل يبحثون الذين املتدينني بعض لدى األهمية من كبري
نخجل ال أننا — بولس القديس مع اتفاًقا — «نؤكد جرأة: بكل يقولون فهم لذا السيايس؛
واللجنة اإلنجيلية (الكنيسة للخالص» ترشد التي الرب قوة ألنه املسيح؛ يسوع إنجيل من
رصيًحا. أصبح بالتدين اإلقرار أو «االعرتاف»، أجل من فالضغط ،(٤ ،١–٢٠ ،٢٠٠٨

ذكرت فقد الربيطانية؛ السياسة يف مؤخًرا ثار الذي بالجدل فكرتي دعم ويمكن
أعلن بلري توني السابق الربيطاني الوزراء رئيس أن مؤخًرا تايمز أنجلوس لوس صحيفة
لقد أ٨). ،٢٠٠٨ (موريف األحيان» من كثري يف السياسية حياته ألهم «إيمانه أن مرة ألول
التي امللزمة الدينية األوامر استغالل مجال ودخل الحديث «االعرتاف» مجال بلري دخل
قصري وقت قبل إال بلري يعلن لم الحالة هذه ويف املعتقد. هو الدين بأن املؤمنون يعتنقها
بينما ا» رسٍّ القداس حضور من سنوات «بعد الروماني الكاثوليكي املذهب اعتناقه عن
مراقبي بعض لدى خاصة داللة االعرتاف لهذا وكان ذُكر. حسبما للوزراء، رئيًسا كان
اإلنجليزية السياسة يف قبُل من به يُسمع لم ترصيح ففي الربيطاني؛ السيايس املشهد
قرار اتخاذه عند صىلَّ قد أنه آخرين مراسلني بلري أخرب — األوروبية تكن لم إن —
قراراته أن بلري من املقربون ذكر السياق، نفس ويف العراق. إىل بريطانية قوات إرسال
السياسية، «املعطيات» حساب األخرى هي «يحركها» لم وسرياليون كوسوفو يف بالتدخل
يف «اإليمان» موقع ولتحديد قوله. حد عىل الصواب»، «اليشء يفعل كان بأنه االعتقاد بل

قائًال: بلري تابع السياسية حياته

من املجتمع عن ينفصل ال وكذلك منطقنا، عن املنفصل باليشء اإليمان ليس
ويََهب غاية، املنطق الستخدام يضع إذ منه؛ يتجزأ ال جزء هو بل حولنا،
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ال التي الحياة غاية هي وهذه … بالرب معرفة البرش ويعطي روًحا، املجتمع
غاية فهي البالغة، أو املؤثر الفن أو الُخطب أو الدساتري يف تجدها أن يمكن

أ٨). ،٢٠٠٨ (موريف للرب الخضوع حول فريدة صورة يف تتمحور

مما الكثري هناك لكن ليقال، الكثري تبقى ملا الحكاية يف ما آخر هو بلري إعالن كان لو
العام» «للميدان الدين بدخول يُقصد ال األحيان أغلب ففي الواجهة؛ هذه وراء يكمن
بذلك؛ اعرتافهم به يُقصد بل ال، أم فعليٍّا الدين يحركها ما شخص سياسة كانت إن
املعلق وهو الغاضبني؛ بلري اد نقَّ أحد قال قاسية، لهجة ويف رصاحة. بذلك إقرارهم أي
الحماس أو بالقْدر ليس لكن بالرب، يؤمن بلري توني كان «لقد ليدل: رون اإلعالمي
أخرى مرة نرى فنحن إذن أ٨). ،٢٠٠٨ (موريف به» مؤمن بأنه الناخبني ليُعرِّف الكايف
عىل به ترصيحه بالرضورة اإلنسان اعتقاد قوة تتطلب إذ «املذهبية» االسرتاتيجية أثر
«اإلقرار أن يشعر الربيطاني الجمهور بعض فإن يبدو ما وعىل به! الجهر ثم واضح نحو

دينيٍّا. امللتزم العيش أو السلوك من أهم ربما األهمية. غاية يف بذلك»
املتحدة الواليات ففي كان، وأيٍّا بلده. عن األمر هذا مالحظته يف رسيًعا بلري كان
ما غالبًا فالتدين … العلمانية أوروبا يف أما غريبًا. املعتقد عن الرصيح التعبري يعترب «ال
بمعتقده اإلنسان جهر كان إذا عما السؤال بلري يتناول ال بالطبع ريبة.» يف إليه يُنظر
اإلقرار عن امتنع ذلك مع بريطانيا يف لكنه السياسة! أو الدين ناحية من صحيٍّا ترصًفا
ذكر السياق، نفس ويف أ٨). ،٢٠٠٨ (موريف بالجنون» «يُتَّهم أن من خوًفا بمعتقده؛ علنًا
تصبُّ ال االفرتاضات من طويلة سلسلة إىل أوروبا يف باملعتقد االعرتاف «يقود كيف بلري
رفض إىل كامبل آالستري لبلري اإلعالمي الناطق هذا دفع املمارس.» السيايس مصلحة يف
عما سؤاًال هذا كل ويثري بالرب.» لنا شأن «ال الهام: بترصيحه الدين عن العلني الحديث
االشتهار أن أم املشكلة، سبب هو ديني كيان يف العضوية أو ديني معتقد اعتناق كان إذا

السبب. هو بالتدين
عىل وتثري للمعتقد، النفيس الجانب بشأن أعمق أسئلة إىل برمتها املسألة تلك وتأخذنا
ملعتقده تبًعا يترصف كان أنه من متيقنًا بلري كان إذا عما متشككة أسئلة التحديد وجه
سياساته شكلت الدينية تقاليده أن يقينه يف صادًقا كان أنه أخرى مرة لنفرتض الديني.
معرفة حقيقة من نتيقن أن فرويد بعد من يمكننا هل لكن بأس، ال السيايس، وعمله
اليقينية الذاتية املعرفة مزاعم تجاه التواضع من أكرب قدر التزام املناسب من ربما الذات؟
بلري لتوني وكيف بل — نعرف أن لنا كيف إذن بأفعالنا. وعالقتها الخاصة بدوافعنا
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شائع الذاتي فالوهم الدينية؟ معتقداته شكَّلتها السياسية أفعاله أن — يعرف أن نفسه
ديني. دافع وجود يزعمون الذين أولئك حتى الساسة، أستثني وال كافية، بدرجة

املعتقد يف الدين اختزال (3-5)

أنه فمع كثرية، املعتقد يف الدين الختزال الساعية «املذهبية» االسرتاتيجية تداعيات إذن
نتيجة برزت املذهبي، النظام قوة من االفرتاضية العبارات دقة تزيد أن املمكن من
والرقص واألساطري للشعر الخيالية اللمسة قيمة من التقليل وهي لربما؛ مقصودة غري
فاملعتقدات «الدين». تعريف من استبعادها ثم ومن الدين؛ من واستبعادها واإلشارات
يمكن ال التأويلية التصورات تميز التي الفضفاضة الصورة وتلك محددة، تكون أن يجب
قائًما املذهبي الديني الخيال قبل فيما املفقود العالم هذا من بعض يزال وال بها. السماح
األمريكي املوسيقي املؤلف جمُع وكان اإلصالح. عهد قبل ما ترانيم يف هذا يومنا إىل
بني فيما أيرلنديون رهبان كتبها التي الناسك»، «أغاني من ملجموعة باربر صامويل
تعصف األغاني فتلك الروح؛ لهذه قويٍّا تجسيًدا امليالدي، عرش والثالث الثامن القرنني
املثال، سبيل عىل املسيح»، «صلب أغنية ففي والغامضة؛ الوحشية بصورها بالخيال
أخذوا ا «َلمَّ مثل: غريبة بكلمات الصليب عىل يحترض وهو املسيح إىل الحديث ه يُوجَّ
يف املتضمنة الكناية يف تكمن التي واأللغاز اإلشارات ما البجع.» طائر يا يصلبونك،
«مأدبة» تُعد وهي بريجيد القديسة نجد السماء»، «مائدة ويف البجع»؟ طائر «يا عبارة:

ليسوع: الجعة من

امللوك مللك الجعة من بحًرا أريد
السماء عائلة أرى أن أريد

الدهر. أبد ترشبه

الجدي باألسلوب بركاكة يُفرس لم إن خاصة اآلخرة، الحياة بشأن هذا يوحي بَم
ترانيم أكرب بصورة نألف وربما (عقائدية)»؟ «حقيقة أنه عىل اإلصالح بعد ملا «املذهبي»
لرتنيمة (١٩٢٣) يونج روبرت لحن مثل اليوم، حتى ننشدها التي القديمة امليالد عيد

الجمال»: بهذا زهرة «ال عرش الخامس القرن

يسوع يا تحملها التي الزهرة بجمال زهرة ال
مرحى!
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للروعة!) (يا واألرض. السماء كانت الزهرة هذه ففي
واحدة!) هيئة (يف ثالثة، أشخاص يف الرب أنه نرى وبها

ُولد يسوع بأن يُتغنى أن — املذهبي اإليمان نظر وجهة من — رائع «هراء» من له يا
من أحاله وما جمال، من أعظمه ما بل الثالوث! عن تكشف الزهرة أن أو زهرة، من
نظر وجهة من حريف «هراء» من له يا ذلك، وبرغم لكن رسور! من أسماه وما تعلق،

معينة! معتقدات اعتناق مجرد الدين يعتربون الذين أولئك
وشعريٍّا أسطوريٍّا خطابًا كان وإن حتى — الخطاب عالم يف هنا زلنا ال أننا ومع
وسأثبت ديني. هو ما كل شمول يف واملعتقدات العقائد قصور ثبت أنه نتفق أن علينا —
الشعر ليشمل يتمدَّد أن — أردنا إن — يمكن «الدين» عن مفهومنا أن الفصل هذا يف
األسطورة من النوع لهذا ينتمي الديني الخطاب تحت يندرج مما فكثريٌ واألسطورة،
مختلفة، رؤية وبتبني الدين. تعريف من تُستبعد ما غالبًا األشياء هذه لكن والشعر،
تعريف يشملها أن يمكن التي االسرتاتيجيات أو األغراض من أخرى مجموعة هناك
تلك من مقتطفات سوى أذكر ولم الالهوت. يف التجديد عىل يتوقف هذا لكن «الدين»،
اللغة حجم فإن بالدين؛ واملرتبطة الدين عن تُقال التي الكلمات سياق ففي األغاني،
سيجرد املعتقد ضوء يف الدين تعريف فإن لذا حسابه؛ يمكن ال والشعرية األسطورية
أحد يعيد ربما وحده. الديني الخطاب مجمل يحتويه ملا التقدير؛ من «الدين» مصطلح
والجسدي الخيايل الجانب ليجعل الدينية الحياة أغراض صياغة املجددين الالهوت علماء
يمكن «الدين» مفهوم أن — رأيي يف — ذلك ويعني الجديدة. الحياة تلك من جزءًا
املذهبية أو االفرتاضية حدود ليتجاوز شامل؛ نحو عىل إصالحه أو توسيعه أو إثراؤه
أسف وبكل املعتقدات. من مجموعة يف الدين يختزلون الذين أولئك لدى الروح عديمة
الخيالية الجوانب خدمت — األوسط الرشق يف لالنتحاريني مناقشتي يف سأبني كما —
لكن، عدمه. من ذلك تربير محاولة عن النظر بغض العنف، انتشار للدين والجسدية
القائل وذلك املعتقد، هو الدين بأن القائل الفكري القالب تجاوز دون من سأبني، كما
السياسة مع التعامل ننتظر أن يمكننا ال الفكرية، القوالب من وغريهما خري الدين بأن

الواقع. عالم يف يجري ما تعكس بصورة
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اإلله توحيد (4-5)

وهو املعتقد؛ ضوء يف الدين لتعريف الغربي امليل بخصوص ليقال املزيد هناك لكن
الغرب يف املذهبية أن عىل بالطبع ينص وهو ،«٣٫٥ «القالب تسميته أود الذي اليشء
الدين يُعرِّف ما أن يرون يزالون ال الكثريين وأن بالرب، اإليمان أنه عىل الدين ترى
الربوتستانتي — دوركايم معارصي أحد زعم التوحيد. هو — يُعرِّفه أن يجب وما —
الدين عمومية وبنيَّ ح «وضَّ الدين تاريخ إن القائلة الفكرة أن — ريفيل ألربت الليربايل
ال الرب بوجود شهادة عندي هي اإلنسان حياة يف املدهشة حضوره وقوة واستمراريته
«٣٫٥ القالب من الثاني «القسم ينصُّ املنطق وبهذا .(٧ ،١٩٠٥ (ريفيل فيها» جدال
ذهنية حالة وهي وخاصة، بحتة روحية ذهنية «حالة للرب؛ داخيل شهود الدين أن عىل

.(١٠ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد اليومية» املمارسات عن بذاتها تستقل معينة
ألربت يشيد أخرى مرة طرق. بعدة عزفه يمكن كلحٍن النظرة تلك تبدو ما أحيانًا
،١٩٠٥ (ريفيل للروح» داخيل «احتياج الدين: نحو طبيعية نفسية نزعة بوجود ريفيل
الدينية» للظواهر والحقيقي الكامن «التفسري إن قال فقد — ريفيل جان — ابنه أما .(٦
داخلية جوانب وكلها والعاطفة.» والفطرة والضمري والعقل والقلب الخيال «يف يكمن
املثري من وسيكون .(٢٠٣ ،١٨٩–٢٠٧ ،١٩٠٧ (ريفيل اإلنسان حياة من مهمة تجريبية
التي الكربى األهداف بماهية املتعلق السؤال عن اإلجابة معرفة أجل من البحث لالهتمام
عىل القائمة املعتقدات عدد إىل وبالنظر واحد. برب اإليمان بأنه الدين تعريف يحققها
بودان جان مناقشة يف فحتى اإلجابات. تتعدد الضخم أتباعها وعدد واحد بإله اإليمان
الذات أرسار عن السبعة الحكماء «حوار الدين لطبيعة عرش السادس القرن يف الشهرية
دون من جميًعا» اآللهة «أبا كان وحًدا إلًها هناك أن عىل فيها املشاركون اتفق اإللهية»،
وفيها ،(٤٦٥ ،١٩٧٥ (بودان «آلهة» عدة يعبدون الذين أولئك عن «الدين» ممارسة نفي
هي املسيحية الديانة أن ينكر «من البالغي: السؤال متهكًما فريدريكوس اللوثري يطرح
اعتنق روماني كاثوليكي وهو — أكتافيوس فريد الوحيد؟» الدين أنها أو الحق، الدين
وقسم أفريقيا ومعظم اتساعها عىل آسيا يف — تقريبًا العالم يف من «كلُّ قائًال: — اإلسالم
الذي الدين أن ترى جماعة وكل لها، حرص ال طوائف إىل ينقسمون — أوروبا من كبري
كانت فماذا .(١٦٣ ،١٩٧٥ (بودان ونبًال» جماًال األكثر الدين هو خاص بوجه تحبه
تلك؟ مواقفهم ليتخذوا دوركايم وخصوم عرش التاسع القرن يف التوحيد مؤيدي أهداف
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املحدد املقصد ليشكل ذلك كان وكيف التنفيذ؟ موضع كانت الهوتية اسرتاتيجية أي
«للدين»؟ لتعريفهم

«الدين» من الخاصة األجزاء (6)

يخص رابع فكري قالب يربز الدين لجوهر والتجريبية النفسية الطبيعة من انطالًقا
املسيحية فإن النظرة، لهذه ووفًقا بالرضورة. «خاص» الدين أن وهو الدين؛ تدفق طبيعة
باملنظومة املتعلقة األشياء تلك أي — «داخلية» طبيعة ذات «الحق» اإلسالم مثل «الحقة»
باختبار ما شخص يف مالحظته يمكن ما وهو — «القلب» أو الشخصية األخالقية
املستقلة الداخلية الرسيرة بني التعارض افرتاض وينبني معتقداته. أو نواياه أو إخالصه
التي الدينية باملعتقدات الخاصة الدينية التقاليد بعض عىل الدنس الخارجي والعالم
تتمتع تزال وال املسلمات، من االفرتاضات هذه تبقى الغرب. يف الدين تاريخ عرب نشأت
من االتجاه هذا أن ورغم املتحدة. الواليات يف وخاصة هذا، يومنا يف واسع بانتشار
الكامن «الدين يف جذوره فإن ويزيل، جون مذهب إىل معظمه يف يرجع الديني الفكر
الدينية الحداثة أسس يف أعمق نحو عىل ترضب والتعصب اإلخالص دين أو القلب»، يف
التاسع القرن يف الفرنيس الربوتستانتي الالهوت عالم ويرى .(١٩٥٠ (نوكس الغربية
والتكفري الخطيئة «ارتكاب ب املعروفة الدينية الظواهر هذه أن ساباتيه، أوجست عرش
«لقلب املوصدة األبواب خلف انتهاك ودون أماٍن يف تكمن وإنما إطالًقا، علنية غري عنها»
خاص بأنه الدين تعريف عىل اإلرصاُر هذا ويدفع .(١٣٤ ،١٩٠٤ (ساباتيه اإلنسان»
خصوصيِة بُمثُل املتشبعني املفكرين — نوع أي من سلطة أي عن مستقل ثم ومن —
تقبل ال عامة دينية ممارسات أي واجهوا وإن الشاذة. اآلراء بعض تبني نحو الدين
العمومية صفة لنفي حاذقة طرًقا يجدون فهم — والقرابني األضاحي مثل — الجدل
ملثل الوحيدة القيمة أن تييل بي كورنيليس الهولندي األديان مؤرخ أكد فقد لذا عنها؛
أي سياقها؛ يف للقلب الداخيل السلوك هي القرابني كشعائر العامة الدينية املظاهر هذه
هؤالء ملثل وبالنسبة .(١٤٩ ،١٨٩٨ (تييل الرب مع» الدائم لالتحاد املؤمن «اشتياق
— للدين األساسية السمات فإن طويلة، ملدة الدين دراسة عىل هيمنوا الذين املفكرين
وبذلك «الروحي»؛ السياق يسمونه ما ضوء يف تُفرسَّ ما عادة كانت — األضحية مثل

.(٩٩ ،٩٨ ،٢٨٥ ،١٩١٢ (ريفيري ا عامٍّ سياًقا ليس فهو
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الديانات، من واسعة مجموعة منترشعرب األلفة يتضمن الذي الدين تصور أن ورغم
اإلصالح عهد إرصار يف عميقة بجذور يرضب ومميز خاص يشء بأنه الدين تعريف فإن
نفسه هو الدين «خصوصية» ب يسمى ما دعائم فإرساء خاص، ديني وعي ترسيخ عىل
الدين فخصوصية العام»، و«امليدان السياسة عن استقالليته إثبات من اآلخر الوجه
من الدولة «إبراز» إىل سعت التي الدينية السياسية لوثر مارتن اسرتاتيجية إىل تعود
من البابوية املقدسة الرومانية اإلمرباطورية عن املؤسسية استقالليتها عىل التأكيد خالل
يُعهد إذ اإللهي؛ الحق للحاكم يخولها القرسية السلطة «كل إمرباطورية. إكلريكية زاوية
بأمره إال توجد أن منفصلة أخرى مؤسسة ألي يمكن فال املطلقة، الدولة بسلطة إليه
الدولة» بخالف حقيقية اجتماعية كيانات أي تقوم أن ينبغي وال … منه بتكليف أو
«غري الدين جعل هو الدولة استقاللية عىل التأكيد ثمن وكان .(٦٩ ،١٩٩٨ (فيجيس
وأصبح السياسة. أمام العام» «امليدان يف الدين فرتاجع الخاص، عامله يف ومستقالٍّ مرئي»
صوت أي يف الحق دون — الحر الخاص بالضمري خاصة مسألة — داخلية مسألة الدين
،١٩٩٨ (فيجيس الوطنية الكنيسة هي بمؤسسة محدوًدا صار أو العام»، «امليدان يف
وأعطى والسياسة، السلطة عالم هجر — اجتماعي كيان صورة يف — فالدين .(٦٨
الحقبة بعد فيما أوروبا يف نشأت التي الدولة كنائس ومختلف الدين عىل سلطة الحاكم

اللوثرية.

سلطات بال الجنة يف (7)

االفرتاض يربز وخاصة، مستقلة حقيقة باعتباره الدين إىل النظر من وانطالًقا أخريًا،
التاريخية. الناحية من صلة أي بينهما يكن لم السياسة أو والسلطة الدين بأن الشائع
الغرب بتاريخ دراية عىل هو من كل ذلك عىل شخص أي تأكيد يحري أخرى، مرة
فكيف السياسة، أو السلطة إىل اإلشارة دون الدين بتعريف حديثنا واصلنا فإن وحده،
وتيم أسد طالل مثل ُكتَّاب طرح لقد االستقصائية؟ االسرتاتيجية هذه مثل ستبدو
الحداثة، من معني نموذج برتسخ تتعلق التساؤل هذا عىل إجابات وغريهما فيتزجريالد
العصور يف الكنيسة أن تذكُّر — الكتاب هذا أهداف مع ينسجم بما — يكفي لكن
موريس كولني كلمات بحسب بابوية»، «ملكية خالًصا؛ سياسيٍّا كيانًا كانت الوسطى
منذ أنه إىل — آخرين بني من — هريين جوديث املؤرخة وتشري .(١٩٨٩ (موريس
وليس الغرب يف سياسيٍّا نظاًما املسيحية «كانت الحديث العرص وحتى تشارملان عهد
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فحسب يخلع لم فإنه تشارملان، البابا توج فعندما ،(٤٨٠ ،١٩٨٧ (هريين ديانة» مجرد
ألول والبابا الكنيسة أعلن بل الغرب، يف لألباطرة كخلفاء الكارولنجيني عىل الرشعية
أن فيجيس نيفيل جون املؤرخ ويزعم العليا». السياسية «السلطة باعتبارهما مرة
القوة ذات الدولة فكرة تجسد أن بالفعل حاولت … املقدسة الرومانية «اإلمرباطورية
فاجتماع إذن .(١٤ ،١٩٩٨ (فيجيس الكنيسة» هي كانت الدولة هذه لكن الشاملة،
الدين بني الزواج من النفور مع الوسطى العصور يف املسيحية بوضع التاريخي الجهل
والسياسة الدين أن هذا يومنا يف التقليدية الحكمة علينا تميل ملاذا يفرس والسياسة
ما كل فإن والسياسة، الدين بني الخلط يجري فعندما باآلخر، أحدهما يختلط أال يجب
شخصية وتنعي ذلك. خالل يُهَدم — التعبري جاز إن — الدين يف ديني طابع ذو هو
وبني بينه الحدود تختفي عندما الدين فساد دان بيرت فاينيل ابتكرها التي دويل السيد
اختلط إن لكن يرام، ما عىل فهو هو، كما ظل فإن رائع، يشء «الدين قائًال: السياسة
قائًال دويل ويتابع خطورة.» الديناميت يضاهيها ال قنبلة استحال السياسة من قليل به
ما هو وحده «الدين بعض: عن بعضهما والسياسة الدين عاملا ينفصل أن األفضل إن
(كابالن بنهايته» يعجل فهو بالسياسة اقرتن لو أما أفضل. أخروية لحياة اإلنسان يعد
يسمى كما «الحق» الدين إن هذا يومنا يف التقليدية الحكمة تقول وكذلك .(١٠١ ،٢٠٠٧
أم «خريًا» كان إذا ما بأنفسهم الناس وسيقرر سيايس. هو ما كل من يخلو أن يجب
فيها. يتدخل أن املحتمل من أنه أم السياسة، من تماًما خاٍل بأنه الدين يُعرَّف أن ا» «رشٍّ
له بأن الدين تعريف استحالة نستبعد أن األقل عىل — حال أي عىل — لنا وينبغي
أن بالرضورة يجب الدين بأن القائل الرأي نستبعد أن األقل عىل ويمكننا سياسيٍّا. جانبًا

السياسة. أو السلطة عن مستقلة وخاصة مادية غري داخلية مسألة أنه عىل يُعَرف

«الدين» إلقصاء طريقتان (8)

مجموعة فإن «للدين»، الشائعة التعريفات سببتها التي املربكة الجلبة لتلك ونتيجة
امللتبس إما — الدين عن خطابنا يف وجدْت «اإلقصائيني» أسميهم الذين املفكرين من
يئس فقد السيئني، الخيارين هذين إىل وبالنظر يُطاق. ال يًا تحدِّ — أفًقا الضيق وإما
هؤالء يشملون وهم مطلًقا. «الدين» — مع أو — عن الحوار من املفكرون هؤالء
يف مفيد لكنه مضمون، أي من خاليًا مصطلًحا «الدين» يتصورون الذين «الشكليني»
بيشء عنه ويستعيضون مفرداتنا، بني من «الدين» يستبعدون الذين «االختزاليني» مقابل
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غامًضا إما يكون «بالدين» يقرتن محدد محتًوى أي ألن نتيجة أنه الشكليون يرى آخر.
يف «خاويًا اعتباره ينبغي املصطلح فإن الالزم، من أكثر األفق ضيق وإما الالزم، من أكثر
ال هؤالء لدى «فالدين» .(٩ ،٣–٢٠ ،٢٠٠٠ (براون للتمييز» كأداة إال يصلح وال جوهره،
«مادة ل يرمز ال «فالدين» الخاص، مضمونه له األشياء بني من موضوعي يشء عىل يدل
وسيلة لدينا وتوافرت الحظ حالفنا إن عقولنا ينري أن يمكن يشء أو حولنا، من موجودة
فهو املنطقية، الناحية من «شكيل» ليشء اسم سوى «الدين» وليس املناسبة.» التلقي
الواقع عالم يف ما تصنيف يف يستخدم «يشء هو أخرى بعبارة أو «مفهوم»؛ أو «تصور»
فتعريف .(٩ ،٣–٢٠ ،٢٠٠٠ (براون تها» ِعالَّ تفسري بهدف … األشياء من فئة ضمن
الكونجرس مكتبة بها تقسم التي الطريقة «تشبه عشوائية تصنيف عملية إذن «الدين»
واملوضوعات املفاهيم من أقسام إىل صوري نحو عىل املنشورة املواد الربيطانية املكتبة أو

.(١٠ ،٣–٢٠ ،٢٠٠٠ (براون البيانات» اسرتجاع ل يُسهِّ بما املرتابطة
عن أورويل جورج كلمات يحاكون الذين «االختزاليون» هناك تماًما، النقيض عىل
«كثري سميث: وينستون اليائس يقول برمتها، الكلمات من لفئات الجديدة اللغة استبعاد
والعلوم والديمقراطية والعاملية والفضيلة والعدالة الرشف مثل األخرى الكلمات من
«الدين» يجتثون الذين وهؤالء .(٢٦٧–٢٧٩ ،١٩٤٨ (أورويل موجودة» تعد لم والدين
حني يف الكلمة، هذه ملثل حاجة يف لسنا أننا يرون فهم «اإلقصائيني»؛ أسميهم كالمنا من
الغرض نفس تؤدي أن املفرتض من «األيديولوجية» أو «الثقافة» مثل أخرى كلمات أن
كان إن يهم ال «االختزاليني» فعند ،(٩١–١١٠ ،١٩٩٧ (فيتزجريالد أفضل تكن لم إن
املعتقدات بمعنى — لديهم الدين ألن ذلك؛ غري أم ا عامٍّ أم ا خاصٍّ خريًا، أم ا رشٍّ الدين
سببًا «الدين» يسمى ما فاعتبار يهم، ال — شابه وما «دينية» بأنها املسلَّم والكيانات
أي وال عنها، الدفاع يمكن نظرية اسرتاتيجية أي يخدم ال العالم يف األشياء لحدوث
للفهم مثمرة فكرية اسرتاتيجية ثمة فليس حولنا، من األشياء فهم أو لتفسري محاولة
فال لذا «الدين»؛ اسم يحمل يشء أي إىل الرجوع خالل من تطبيقها يمكن التفسري أو
«الدين» اسم يحمل يشء العالم يف يوجد ال إذ العالم، فهم يف «الدين» ملفهوم حاجة
(فلوجيستون) «الالهوب» فكرة بأن ننادي أن فيمكننا وإال فهمنا، يعزز أن شأنه من
اسرتاتيجية فأي هذا! يومنا يف الطبيعة فهم عىل ستساعدنا الكيمياء علم سبقت التي
كان «الالهوب» أن سابقة عصور يف الطبيعة علماء اعتقد لقد سبق؟ ما يعززها علمية
وينطلق لالشتعال، قابلة األشياء يجعل وأنه لألشياء، املكونة القليلة األولية العنارص من
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يلجئون املفكرين بعض أن يُعتقد مشابه، نحو وعىل لهب. إىل تحولها حال املواد من
حول الناس أفعال لتفسري — مثًال الدينية الدوافع سياق يف — «الدين» مثل فكرة إىل
نتيجة التاريخية» «األحداث يف يشرتكون الناس أن «اإلقصائيني» بعض ينكر لذا العالم؛
«ال «الدين» مصطلح أن آخرون يرى بينما ،(٢-٣ ،٢٠٠١ (ماكوتشن دينية» «دوافع
أن يرون ثم ومن ٩١–١١٠)؛ ،١٩٩٧ (فيتزجريالد يشء» أي يوضح وال مميز، ليشء يرمز
،١٩٩٧ (فيتزجريالد للثقافات» عابًرا تحليليٍّا مفهوًما باعتباره عمليٍّا صالح «غري «الدين»
فمثل العالم. لتفسري ممكنة اسرتاتيجية أي يخدم أن يمكن ال «فالدين» ،(٩١–١١٠
قاموس من «الالهوب» حذف أرادوا الذين عرش التاسع القرن يف «الكيميائيني» أوائل
فنحن إصالحه، أو «بالدين» االحتفاظ من فائدة ال إنه «الدين» إقصاء فريق يقول العلم،

منه. للتخلص بحاجة
«كالالهوب»، فعًال «الدين» كان هل هو «الدين» مختزيل لدى الحقيقي السؤال أن إال
«الدين»؟ مفهوم توظيف يعرقلها أو يدعمها األحداث تفسري اسرتاتيجيات كانت وهل
بجميع اآلخر هو مرتبًطا القديم، «العلم» مصطلح غرار عىل «الدين»، كان لو ماذا لكن
يعني ال «فالعلم» «الالهوب»؟ بمصطلح شبيًها كونه من أكثر املبهمة املمارسات أشكال
آخر أم العلماء «أول نيوتن كان فهل مثًال، نيوتن إسحق لدى يعنيه كان ما اليوم
مصطلًحا «العلم» كون عن النظر وبغض كينز؟ مينارد جون تساءل كما السحرة»،
األغراض يفصل لم نيوتن مثل رجًال فإن اإلدراك، عالم يف يشء أي يغطي ملتبًسا
نعتربه قد الذي العمل عن «العلمية» استقصاءاته يسمى بما الخاصة واالسرتاتيجيات
«الدين» نسميه ما غرار وعىل «مبهًما». حتى أو «الهوتيٍّا» أو القديمة» الكيمياء «من
مصطلح أن إال األغراض، يف الفصل يُطبق لم ، وىلَّ الذي العهد ذلك نفس يف و«السياسة»
أو أقل بقدر — املايض يف حملها التي معانيه ربط ويمكن اليوم، حتى بقي «العلم»
ويناظر، بل يشبه، بالتأكيد نيوتن عمل كان لقد اليوم. بمعانيه — النجاح من أكثر
به نعرتف ال لشخص اسرتاتيجيات األشمل أغراضه تضمنت وإن حتى اليوم، «علم»
من بدًال الصورة بنفس إصالحه يمكن مصطلًحا «الدين» كان لو ماذا إذن «عاِلًما».
أن — مثًال — نظن أن لنا فهل واضحة. ليست األسئلة هذه عن اإلجابات منه؟ التخلص
منهما والتخلص استبعادهما علينا هل كذلك؟ «الالهوب» مثل و«السياسة» «السلطة»
مثل وغريها و«االقتصاد» و«األخالق» «الفن» وهل بالنفي، األرجح عىل اإلجابة أيًضا؟

أيًضا. هنا الجواب هو النفي أن شك ال «الالهوب»؟
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تاريخية حالة دراسة العرص؟ الهوب هو الدين هل (9)

لدراسة الفرضية هذه إخضاع هو العرص الهوب بمثابة الدين كان إذا ملا اختباٍر خريُ
أشمل، بصورة الدين استيعاب إىل انتباهي مؤرخينا كبار بعض لفت تجريبية. حالة
وكما والسلطة. بالسياسة يرتبط فيما وخاصة العالم، تفسري يف مؤثًرا عامًال باعتباره
محددة تاريخية حقب فهم من الدين استبعاد محاوالت فإن املؤرخون، هؤالء يوضح
مثل مفاهيم تجاهل خالل من السيايس النظام يف الدين فاختزال العالم، فهم يف تفشل
ماك املؤرخ يؤكد وهنا غامضة. حقيقة الدينية فرنسا حروب حسابات يف «الخالص»
«تحري جهود سوى اعتباره يمكن ال ما مقابل يف وواقعه الدين مفهوم أهمية هولت
عن دفاًعا الكتابة عليه تعني بأنه هولت وشعور املعادلة. من الدين الستبعاد العقل»
عىل الشائع بالتحامل يشهد — غريها دون — الفرنسية الدينية الحروب يف الدين موقع

هولت: يقول األكاديمية، األوساط بعض به ابتليت الذي الدين

له كان الدين تسييس بأن القائلة الفكرة مع يتفق من أول سأكون أنني رغم
املقدسة الرابطة حروب أثناء يف (خاصة الحروب مسار تحديد يف محوري دور
االقتصادية االجتماعية التوترات أن ومع عرش)، السادس القرن تسعينيات يف
عنف إىل لتصل حدتها زادت ما وأحيانًا الفرنيس، املجتمع يف ثابتة سمة كانت
األهلية الحروب عليها تتمركز ارتكاز نقطة كان الدين أن يل يبدو شعبي،

.(١-٢ ،١٩٩٥ (هولت

من أكثر الدينية الحروب مسار تحديد يف هولت، يقول كما ساهم، آخر سببي عامل ثمة
طريًقا ستجد أفضل تفسريية اسرتاتيجية فأي وحدها، االقتصادية» «االجتماعية العوامل

الستيعابها.
تفسري من الدين إلقصاء النزعة هذه مواجهة عليه الذي الوحيد هو هولت كان لو
بويس جون كان فقد الوحيد؛ ليس لكنه شاذة، شكواه اعتبار املمكن من لكان التاريخ
الدين شطبوا الذين للمؤرخني نقده يف ا حادٍّ — التميز من القدر نفس عىل مؤرخ وهو —
نقده يف هولت ملاك انضم فقد الحديثة، السياسة دراسة يف املهمة» «األشياء قائمة من
«ملدة بويس: يقول الدين! حروب تفسري من الدين حذفهم بسبب اإلقصائيني للمؤرخني
كانت أنها يف شك هناك كان أوروبا، يف الدينية الحروب قيام منذ وتقريبًا ا، جدٍّ طويلة
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تفهمها املمكن من التي املشاعر عىل تقترص لم النزعة هذه لكن بالفعل»، دينية حروبًا
بويس: يتابع التنوير. عرص يف أوروبا يف الكهنة ضد

بني من كان الظهور، يف الحديث التأريخ فيه بدأ الذي القرن خالل
رصاعات أنه بدا ما تفسريُ التاريخي للتفسري النموذجية االسرتاتيجيات
كانت الحقيقة يف بأنها إنجلرتا أو أملانيا أو هولندا أو فرنسا يف مذهبية
،١٩٩١ (بويس الحديثة الدولة بنشأة ارتبط يشء وهو سياسية، رصاعات

.(٢٦٨-٢٦٩ ،٢٦٧–٢٨٥

الدين. «محور» عىل ارتكزت السياسية األحداث بأن بويس يؤمن هؤالء، من العكس عىل
تجنَّب كالفن عهد يف لجنيف أرخ الذي كييل جون أن من «مندهش» بويس فإن وعليه
–٢٦٧ ،١٩٩١ (بويس الفرنسية الربوتستانتية توحيد عن كتابه يف «الكنيسة» ذكر تماًما
الحقيقة يف الناس يتقاتل «ال أنه إذن يرون املعارصون املؤرخون فهؤالء .(٢٧٧ ،٢٨٥
الحقيقة» يف آخر يشء عىل يتقاتلون أنهم بد فال ذلك يفعلون أنهم بدا وإن الدين، بسبب
أشياء يف فعليٍّا يفكر ما شخًصا يجعل الذي فالدافع ،(٢٧٨ ،٢٦٧–٢٨٥ ،١٩٩١ (بويس
يظهر الذي الدين ضد باالنحياز يتعلق فيما أمره من حرية يف املرء يرتك للبديهة مخالفة
ويقدم مباًرشا، تأكيًدا الشكوك هذه بويس يؤكد الجامعة. يف زمالئنا بعض بني كثريًا
من بكل يتصل فيما سيما ال البديل؛ بالتصنيف مهووسون الزمالء فهؤالء لها؛ تفسريًا

التحررية. ميولهم تحبِّذ كما و«السياسة» «السلطة»
بالتاريخ التحرريني التزام فرغم مريرة، مفارقات ذات نتائج إىل الهوس هذا أدى
رغبتهم ورغم للعالم. عرصيٍّا تصوًرا العامة عىل اإلقصائيون هؤالء فرض الشعبي،
الروايات رضبت صوت، له يكن لم ملن صوتًا يعطي «التاريخ» من نموذج لطرح امللحة
يعلق الحائط. عرض الشأن» أصحاب «رؤية ب الدينية للحروب التحررية التاريخية

قائًال: النقطة هذه عىل بويس

الكايف بالقدر — ديني رصاع أنه بدا ما وصف يف املستخدمة اللغة كانت لقد
لغة هي — اإلعالم يف محاوريهم ِقبل من أو الضيوف ِقبل من سواءً غالبًا،
غري ومن السذاجة من وبدا واليمني. اليسار لغة ونقيضيهما؛ والثورة التحرير
التي بمسمياتها األشياء تلك إىل اإلشارة القانون، يخالف مما وأحيانًا الالئق،
واملسلمني املسيحيني إىل يُشار كان فقد طبيعية؛ بصورة الذهن عىل تخطر
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كان الشمالية أيرلندا ويف الرتتيب؛ عىل واليسار اليمني بجناحي اللبنانيني
أن صادف اإلنسان بحقوق ا مهتمٍّ سياسيٍّا حزبًا العمايل االشرتاكي الحزب
«كاثوليكيني مضض— عىل الربيطانية اإلذاعة هيئة أقرت كما — ناخبوه يكون

.(٢٦٨ ،٢٦٧–٢٨٥ ،١٩٩١ (بويس باألساس»

أقدام تحت من البساط سحب يف نجحوا ربما بويس انتقدهم الذين املؤرخني أن ومع لذا،
عامة عىل الضوء وسلطوا الدولة، وإدارة القصور دبلوماسية ومن الدولة، رجال» «كبار
الخاصة أيديولوجيتهم فرضوا املقابل، ويف ذاته. الوقت يف العامة دين أقصوا فقد الناس؛
عن وكشفوا املعارصين، األوروبيني أوائل عىل للهيمنة الساعية الفكرية واسرتاتيجيتهم

هذا. ومكاننا زماننا يف املسبقة التحيزات
الروايات هذه ألن بالًغا؛ رضًرا عامليٍّا املهمة لألحداث فهمنا من كبري قدر ترضر لقد
بها وصفت التي فاملصطلحات فئوية»، تاريخية «مفارقات سببت االختزالية التاريخية
تلك يف املشاركون بها يعرتف ال لغة يف استُخدمت الدينية الحروب ضوئها يف ت وُفرسِّ
«تقبلها»، وليس املشاركني، لرؤية األقل عىل التقدير من يشء دون ومن أنفسهم. الحروب
فهذه .(١١٦–١٣٣ ١٩٨٥ب، (تايلور التفسريية اسرتاتيجياتنا تنجح أن املرجح غري من
تخلط فهي الناس، وراءها يسعى التي األهداف بني تخلط باختصار التاريخية الروايات
أي الحسبان يف تضع ال عندما — والدين السياسة أي — الخالص» بأمور الدولة «أمور
رسد بتقبُّل مطالبة «التقدير» ب املطالبة اعتبار أبًدا ينبغي وال إطالًقا. دينية اسرتاتيجية
فيها، للفاعلني الفكرية األغراض بتقبُّل وال تفاسريها، أو الدينية الحروب يف األحداث
الصلة ذات املفاهيم إىل االنتباه سوى منا تتطلب ال «التقدير» من النموذجية فالصورة
ويمكن املهني. النجاح سلم عىل درجة مجرد إىل تحويلها عن واالمتناع بموضوعاتنا،
أو ديفيز، زيمون ناتايل مثل: العرص؛ مؤرخي أفضل بعض إىل بثقة يشري أن لبويس
«تعرتف» التي الفئات مع يتعاملون الذين للمؤرخني نموذجني باعتبارهما نلسون بنيامني
خالل من الفئوية» التاريخية «املفارقة يتفادى فكالهما لديهم، التاريخ موضوعات بها
مطلع يف التاريخية األحداث يف الفاعلني وعقلية تتفق ال التي املصطلحات استخدام تجنب

.(١٩٦٩ نلسون ،١٩٧٥ (ديفيز الحديثة أوروبا تاريخ
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أسد طالل عند «الدين» إشكالية (10)

املصطلح هذا نقاد وأكثر أشهر إىل االلتفات دون من «الدين» لفئة مناقشة أي تكتمل ال
رصيح؛ إقصائي بأنه أسد وصف يف الفرد يرتدد أسد. طالل األنثروبولوجيا عالم تمرًسا؛
الحايل. املشهد يف مراوغة الدين فكرة نقاد أكثر — أخرى أسباب بني من — أسد ألن
كانتويل ويلفريد إنكار يستحسن فأسد «الدين»! إقصاء عن ا حادٍّ دفاًعا يبدو ما إىل انظر
متفًقا أسد ويعلن تماًما». أصيًال «رأيًا ذلك باعتبار جوهر»، «له الدين أن لفكرة سميث
،٢٠٥–٢٢٢ ،٢٠٠١ (أسد عاملنا يف «موضوعي» ليشء اسًما ليس «الدين» أن سميث مع
كونية ظاهرة عىل يدل ال «الدين» إن أسد: يقول أخرى، مرة سميث مع واتفاًقا .(٢٠٦
جوهرية وبصورة دائًما ثابت الدين أن فكرة عن نتخىل أن «علينا البرشية: الحياة يف
أن يف للشك مجاًال املقوالت هذه مثُل تدع وال .(٢٢٠ ،٢٠٥–٢٢٢ ،٢٠٠١ (أسد «…
مارك بشدة هاجمهم الذين االختزاليني اإلقصائيني املؤرخني بني مكانًا لنفسه اتخذ أسًدا

بويس. وجون هولت
— األحوال جميع يف — فأسد القدر، بهذا اكتفيت إن خاطئًا انطباًعا سأترك لكني
اإلسالم مثل العام؛ الخطاب يف «الدين» فئة تحت يندرج عما نقد ودون باستمرار يكتب
مستمرة، بصورة «الدين» عن عامة يكتب فهو كذلك وغريها. واليهودية واملسيحية
التدين «صور إحدى أو أوروبا»، يف الحديث «الدين قضايا تناول سبيل يف نقد ودونما
،١٩٩٦ (أسد ذلك وغري الجوهرية» الدينية «الفضائل أو التدين»، «أشكال أو السابقة»،
يبدو ما بني التوفيق كيفية هو أسد كالم شارحي أمام اللغز يظل لهذا .(١١ ،١–١٥
عابرة مقارنة عاملية فئة استبعاد أي استخدامها؛ يف واالستمرار «الدين» لكلمة إقصاءً
حقيقة يف أسد يستبعده الذي فما املفهوم. لنفس والعام املنتظم االستخدام مع للثقافات
أمثلة انتقائه لدى املصطلح استخدام يف ذلك رغم ويستمر «الدين»، يستبعد عندما األمر
عندما — الحقيقة يف — أسد يقصده الذي وما «الدين»؟ عن لدراساته الخاضعة لألشياء
(أسد جوهرية»؟ وبصورة دائًما ثابت الدين أن فكرة عن نتخىل أن «علينا أن يعلن
حالة يف «الدين» الختيار املعايري من مجموعة يُطبق فهل (٢٢٠ ،٢٠٥–٢٢٢ ،٢٠٠١

غريها؟ يف أخرى ومعايري معينة
عىل الواضح من إشكالية، يسبب ربما «الدين» من النهائي أسد موقف أن مع
عن األفق الضيقة املفاهيم عن التخيل إىل بحاجة أننا تأكيد بكل يقصد أسًدا أن األقل
تلك «الدين»؛ مفاهيم إىل بااللتفات املطالبة يف أسد لصوت صوتي أضم وهنا «الدين».
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القوالب بعض ومنها للتبشرييني؛ الالهوتية واالسرتاتيجيات األغراض من جزء هي التي
ملا املزعومة العمومية إنكار بالتأكيد أسد يقصد املثال. سبيل عىل املذكورة الستة الفكرية
املعتقد، بوصفه أي الدين؛ عن «املذهبية» أو الليربالية» «الربوتستانتية الفكرة عليه يطلق
املمارسات عن منفصلة معينة ذهنية وحالة وخاصة، داخلية ذهنية «حالة وباعتباره
فعًال أسد يقصده ما هذا كان إن بعدها). وما ١٠ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد اليومية»
نظرة إلقاء أن أعتقد وهنا . للتوِّ حة املوضَّ انتقاداته مع االختالف الصعب فمن «الدين»، ب
«الربوتستانتية الفكرة لتلك الحاد رفضه فهم عىل تساعدنا قد نفسه أسد حياة قصة عىل
،١٩٩٣ (أسد جريتس كليفورد األنثروبولوجيا لعالم ينسبها التي الدين، عن الليربالية»
يف املسيحيني التبشرييني من تلقاه الذي املدريس تعليمه عن أسد حديث فعند .(٤٨
التبشرييني هؤالء يد عىل تلميذ وهو لها تعرض التي املهينة التجارب عىل يركز باكستان،
الحساسية من نوع لديه مسلم صبي فعل رد ر تصوُّ السهل ومن «الدين». من ومواقفهم
عن ويُعرف كمسلم. الدينية حياته شأن من تقلل «للدين» نظرة إزاء الشعور ورقة
األسمى أو الوحيدة الصورة هي طريقته أن يرى أنه الغربي التبشري من النوع هذا
فأنا الدين؛ هو هذا كان «إن تأكيد؛ بكل املربرة الضغينة املواقف تلك مثل وتنِتج للتدين.
كتابه يف جريتس أسد يعارض عندما لذا، .(٢٤٣–٣٠٣ ،٢٠٠٦ (سكوت الدين» أرفض
قائًال: متكررة بصورة أخرى أعمال ويف ،١٩٩٣ عام الصادر الدين»، «سالالت الشهري
بالفكرة أسميته ما أن فمؤكد ممكن»، غري تاريخيٍّا موحد نحو عىل الدين «تعريف إن
غايات تخدم اسرتاتيجية ضمن اندرجت التي «الدين»، عن الليربالية» «الربوتستانتية
(أسد للثقافات عابرة مقارنة فئة بصفتها أسد يستبعده ما هي اإلسالم عن التحول
قد املفكر أفكار تحفز التي النفسية الدوافع ميدان إىل الدخول أن ورغم .(٣٠ ،١٩٩٣
نقده فهم عىل يساعد معقوًال تأويليٍّا سياًقا يقدم أنه أسد حالة يف يل يبدو خطريًا، يكون
الدين ليربالية) أنها (املفرتض الربوتستانتية التبشري جماعات ترى ، كلٍّ فعىل «للدين».
ال والتي أسد، يهاجمها التي املعتقد حول املتمحورة املستقلة العمومية بالصورة بالفعل

كذلك! االستعمارية التبشريية أغراضها عن تنفصل
عام فبحلول اإلقصائية، مسار عىل يزال ال أنه يبدو أسًدا أن هي املشكلة أن إال
أي من «الدين» عن الليربالية» «الربوتستانتية للفكرة االستبعاد هذا أسد عزز ٢٠٠٣
جوهر أي هناك وليس جوهره، يف ديني هو ما هناك «ليس إذ الناس؛ أعمال فهم يف دور
يتفق ال الترصيح هذا لكن ،(٢٥ ،٢٠٠٣ (أسد املقدسة» التجارب أو اللغة يُعرِّف كوني
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… الدينية والتعبريات املمارسات «مدلوالت أن عىل التأكيد يف املقال ذات يف أسد رغبة مع
ما هناك يكن لم إن ،(٥٤ ،١٩٩٣ (أسد مختلفة» وقًوى معارف نتاج باعتبارها تُفرسَّ
فكيف ديني، بأنه القول يمكن أو يتميز، — الحالة هذه يف — أو جوهره يف ديني هو
أن املمكن غري فمن لذا الدينية»؟ والتعبريات «املمارسات عىل مثاًال يعد ما أسد يحدد
كان وإن جوهره.» يف ديني هو ما هناك «ليس يقول: حينما يَُظن ما تماًما يقصد أسًدا
«ديني» صفة استخدام انتقاد سوى يقصد ال أنه فمؤكد ثابت، نحو عىل شيئًا يقصد أسد

املعتقد. باعتباره الدين عن الليربايل» «الربوتستانتي أو «املذهبي» التصور ضمن
أسد، كلمات تبني كما «الدين»، عن مفهوم أي استبعدنا إذا أننا الواضح من يبدو
ما أو سبتمرب، من عرش الحادي مثل أحداثًا نفهم أن بمكان الصعوبة من فسيكون
أواجه ال أسد، عكس وعىل األخري. فصيل يف سأبينه كما املسلمني «االنتحاريني» يسمى
عرب متناظر نحو عىل متصلة الدينية واالسرتاتيجيات األغراض أن إثبات يف صعوبة أي
«دينية» تضحية سبتمرب ١١ يف االنتحاريون قدَّم رأيي، ففي الثقافات. وعرب الزمن
تكون أن املفرتض من كان التي التضحية أو الحج وقت األضحية شعائر يناظر بمعنًى
أفقه سيضيق نيوتن إلسحاق فهمنا كان إن القرآن. صورها كما إبراهيم بن بإسماعيل
للسياسة وخاصة — اإلنسانية للثقافات فهمنا فإن «العلم»، ب أفكاره تسمية برفض
١١ يف االنتحاريني أعمال عن الحديث من نتمكن لم إن اآلخر هو سيضيق — والدين
أقدم الذي وهو الكتاب، هذ يف أسايس طرح األقل عىل وهذا «دينية». بوصفها سبتمرب
مثل الحال بنا ينتهي ألن حاجة يف أظننا ال ألسد. املخالفة لآلراء استثناء أكرب فيه
لديهم يعد لم الذين أولئك منهم، أورويل جورج سخر الذين الجديدة اللغة مستخدمي
والعلوم والديمقراطية والعاملية والفضيلة والعدالة الرشف مثل: األخرى الكلمات من كثري
«الدين» رفض سوى أسد يقصد لم إن بالتأكيد .(٢٦٧–٢٧٩ ،١٩٤٨ (أورويل والدين
ويف لتأييده. تدعو األسباب فكل للكلمة، «املذهبي» باالستخدام مساواته أساس عىل
الدين شمول عىل الراقي لتأكيده الكتاب هذا يف دوًما أسد كلمات اقتباس ني يرسُّ الواقع،
من «شبكات يف كامنًا باعتباره الدين عن املفيد ملفهومه أو املتجسدة»، «املمارسات ل

.(١٢ ،٢٠٠٥ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد العاطفية» الروابط
توسيع ملرشوع منفذًا اعتباره — األقل عىل ضمنيٍّا ولو — يمكن أسًدا أن أظن
والتحيزات املفهوم، تأطري ضد التحيزات عىل التغلب خالل من الدين، عن مفاهيمنا آفاق
لالعرتاض يدعو سبب وال والقوة. والجسد للعاطفة السليمة املكانة وتأكيد املعتقد، لصالح
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أن يمكننا لذا كذلك؛ سبق ما عىل «الدين» اسم إطالق يمنع سبب ثمة ليس لكن ذلك، عىل
ترجحها التي تلك عن تختلف التدين» من «صورة وجود إمكانية عن أسد كتابات نتقبل
إن .(١١ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد الغرب تاريخ يمليها التي التحيزات يف املتأصلة النزعات
ما ضمن أسد استقصاءات دمج طريق عن — سأبني كما — لنستفيده الكثري أمامنا
مادية سلوكيات اتباع تشمل التي عليها املنصوص األخالقية الدينية «القدرات يسميه
(أسد وغريها والرغبات» والتطلعات بالعادات امللتزم واالتباع العاطفة)، فيها (بما محددة
إىل االنضمام من — أيًضا سأبني كما — لنستفيده الكثري وأمامنا .(١١ ،١–١٥ ،١٩٩٦
يف املبالغ املجرد للمفهوم — الجدي اإلصالح األقل عىل أو — «اإلقصاء» استهداف يف أسد
من أخرى «صورة إنتاج يف للتفكري نسعى أيًضا ونحن «املعتقد». باعتباره للدين عقالنيته
فكرية اسرتاتيجية ضوء ويف لتساؤالتنا، معني غرض وجود فمع ذلك، تم وإن التدين».
بالسياسة. التدين» من األخرى «الصورة تلك عالقة عن السؤال يف نرغب ربما محددة،
أسد هجوم أجد إنني حيث الكتاب؛ هذا يف سأفعله ما — أخرى أمور بني من — وهذا
محله يف األوساط من العديد عىل الدين عن الليربالية» «الربوتستانتية الفكرة هيمنة عىل
«القوالب أحد تكون ألن أهٌل — سبق ما اسرتجعنا إن — الفكرة فهذه عامة؛ بصفة

«الدين». ملعنى ذكرتها التي الستة» الفكرية

«الدين» تعريف إشكالية (11)

إذن كيف لكن مهمة، نواٍح من خطأٍ عىل نوع أي من اإلقصائيني أن أعتقد أرشت، كما
أن إثبات يمكن كيف «الدين»؟ تعريف إحباطات من ذرًعا ضاقوا الذين اهتمامات نلبي
إقصائه من بدًال سليمة بطريقة تعريفه يمكن ومفهوم استخدامه، يمكن مفهوم الدين
يف االجتماعية العلوم يف الوضعي املذهب نتجاوز وكيف جوفاء؟ صيغة يف اختزاله أو
الهاتف دليل صفحات يف بالبحث لذلك نتيجة يكتفون الذين هؤالء ونتجاوز هذا، يومنا
من واألفضل فيه؟ يجدونه ما عىل بناءً «الدين» ويُعرِّفون «الدين»، بعنوان قسم عن
عن الفهارس يف الصورة بنفس يبحثون ممن بالجامعات هم َمن نتجاوز كيف ذلك:
فيها يندرج ما لريوا األكاديمية املواد أو والسلوكية االجتماعية العلوم منشورات معظم
والجريمة االجتماعي النفس وعلم واالجتماع السياسة فعلماء «الدين»؟ مصطلح تحت
«الدين» مصطلح يأخذون وغريهم جريتسوأسد) (باستثناء األنثروبولوجيا علماء ومعظم
«للبحوث الوضعية املعرفية للمعايري ونتيجة التعبري. جاز إن األرفف»، عىل من «جاهًزا
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الشائعة االستخدامات يتجاوزون ال ربما أو نادًرا فهم أخرى، أشياء بني من االجتماعية»
الفلسفة تصلح ال قليل، بعد سأُبني وكما أعمق. مستًوى عىل نقده إىل «الدين» ملصطلح
مفاهيمها، مسئولية تتحمل ال إنها إذ املفاهيمي؛ للتفكري فكريٍّا أساًسا باعتبارها الوضعية
لكن النقطة، تلك من عملها وتبدأ «الدين»، اسم يحمل يشء أي تفكري دون تنتقي فهي
لكل يعنيه ما نفس يعني «الدين» مصطلح أن من التأكد ذلك يفعلون ملن يمكن كيف
املمكن من ذلك. يمكنهم ال أنه الحقيقة الطريقة؟ بتلك اختيارها يجري التي املوضوعات
من تماًما «الدين» نقيص حتى أو «الدين»، عن املرغوبة غري الفكرية القوالب نستبعد أن
أفضل؛ بديل طرح من يعفينا ال «الدين» يعنيه بما املتعلقة األفكار استبعاد لكن لغتنا،

للدين. تعريف إىل نقدي بأسلوب التوصل مهمة من التهرب يمكننا ال لذا
التالية السبع بالخصائص تتَّسم الدين لتعريف بعرضمقاربة الفصل هذا سيُختَتَم

عليها: بناءً املستنبط «الدين» لتعريف

التفسري يخدم براجماتي: (1-11)

علينا أن أقصد فإنني براجماتيٍّا؛ تعريًفا تعريفه ينبغي الدين مفهوم إن أقول عندما أوًال:
نحو عىل «الدين» استخدام يساعدنا فهل جدواه. يُظهر الختبار املصطلح نُخِضع أن
أنني رغم فحتى لذا دونه؟ من ناقص هو ما لنا يضيف هل ال؟ أم العالم فهم يف معني
أنه منظور من «الدين» نرى سيجعلوننا إنهم قولهم يف جزئيٍّا أصابوا قد الشكليني أرى
كيفية حول املثار السؤال عن إجابة أي يقدمون ال فهم الكون، يف معينة أشياء «يميز»
وإن بذاته. قائًما وليس مميز بمحتًوى «الدين» تخصيص من أدنى هو بما ذلك تحقيق
أن فعلينا الشكلية، الوظيفة مجرد وليس املحتوى مع للتعامل ما مرحلة يف اضطررنا

التعريف. عناء نتكبد

للدين «مميًِّزا» تصوًرا التعريف يقدم أن يجب مميِّز: (2-11)

به املخصوص املحتوى أن إثبات يف «الدين» تعريف إشكالية من جانب يكمن ثانيًا:
فمفهوم إذن األساس. من املفهوم وجود تربر كافية بدرجة مختلف أو مميز، «الدين»
أما «مستقلة». أو للمقارنة قابلة غري فريدة حقيقة الدين يكون أن يتطلب ال «الدين»
االلتفات من — سأبني كما — بدوره فيأتي كاٍف، نحو عىل تمايزه أو املحتوى اختالف

وأهدافنا. اسرتاتيجياتنا وإىل االستقصاء سياق إىل

52



«الدين» مفهوم استقصاء

مجرد غري (3-11)

نحو عىل «الدين» تعريف حول املثار السؤال عن جواب أي هناك أن أظن ال ثالثًا:
بناءً املحتوى هذا يتحدد ال إذن «الدين»؟ كلمة تعريف نقرتح «سياق» أي ففي مجرد؛
وأال مثًال، نطاقه يف ا جدٍّ فضفاًضا وال ا جدٍّ ضيًقا يكون ال كأن «مجردة»، معايري عىل
«الدين» نُعرِّف أن وأقرتح اإلطالق. عىل شكيل غري أو الالزم، من أكثر شكليٍّا يكون
األهداف ضوء يف سيُعرَّف «الدين» أن هذا ويعني بالسياق؛ ومرتبط مقارن نحو عىل

ذلك. وغري املختلفة والسياقات واالسرتاتيجيات

صوري وال شكيل غري (4-11)

ليست فهي بنَّاءة، عملية «الدين» تعريف عملية أن رغم إنه أقول سبق، ما عىل بناءً رابًعا:
فكرة ليس فهو السماء؛ من ينزل ال «الدين» وتعريف الشكليون. أراد كما «صورية»
وهو أشمل؛ فكري مجهود من جزء «الدين» ل تعريفنا إن بل ذاتها، عىل منغلقة مجردة
— الكتاب هذا من األخري الفصل ويُعترب فكرنا. تُحرك «اسرتاتيجية» نعتربه أن يمكن ما
لصالحية اختباًرا — التعبري جاز إن االنتحارية، الهجمات يف «الدين» مفهوم يتناول الذي
وسياقات واسرتاتيجياتنا أهدافنا ضوء يف «الدين» ملصطلح تعريًفا نضع أن اقرتاحي

ذلك. وغري املختلفة نقاشاتنا

بالرضورة ُمحكًما ليس لكن دقيق (5-11)

«الدين» فتعريف مرونة؛ أكثر نحو عىل املصطلح هذا تعريف ألتمس أيًضا أنا خامًسا:
فيما علينا وليس الفنية. الناحية من «محكًما» ليس لكن «دقيًقا»، يكون أن ينبغي
الدين، تعريف بشأن ذلك إىل وما ورصامة ودقة إحكاًما أكثر نكون أن «الدين» يخص
«السلطة» ذلك يف بما أخرى؛ جوهرية فكرية مسألة أي عن الحديث عند بحالتنا مقارنة
املثال: سبيل عىل «السلطة» عن دومو لويس األنثروبولوجيا عالم قال وكما و«السياسة».
ا جدٍّ مشوش فهو املعارص، السياسة علم يف مركزيٍّا دوًرا له أن رغم مفهوم «السلطة

.(١٦٥ ،١٩٧٩ (دومو نادًرا» إال الدور هذا يربر ال بحيث
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واألهداف واالسرتاتيجيات بالسياقات مرتبط (6-11)

ينفصل أن ينبغي ال الدين تعريف أن مفاده الذي لطرحي املنطقية النتيجة إن سادًسا:
أن هي عشوائي، نحو عىل محكًما وال صوريٍّا وال مجرًدا يكون وأال استخدامه، عن
وغريها، األعم الفكرية واسرتاتيجياتنا بأهدافنا عالقته ضوء يف تعريفه ينبغي الدين
السياقات يراعي إذ مًعا؛ واإلحكام بالدقة يتعلق «الدين» لتعريف السادس فالعنرص

مصالحنا. تحرِّك التي واألهداف واالسرتاتيجيات

العام الحس مع متسق (7-11)

األحاديث من تبدأ أن فعليها صلبة، أرضية لها يصبح أن االنطالق لنقطة أُريد إذا سابًعا:
يف مصطلح هو الذي «الدين»، كان فإن عندهما، تنتهي ال لكن العام، والحس اليومية
ليشء يرمز فهو — ما يشء عىل دلَّ إذا — ليشء يرمز حال، كل عىل اليومية األحاديث
أحوال أو مخلوقات، فلك يف تدور التي واملمارسات املعتقدات من منظومة إىل أقرب
األخالقية، واملنظومات والعقائد، األساطري — من وتتشكل — يف ترد سامية أو مقدسة
مطلقة سلطة لها التي املميِّزة املادية والصور النفسية، واألحوال االجتماعية، والكيانات
الذي «املستنري» العام الحس به يخربنا ما هو — األقل عىل — وهذا الناس. شئون يف
انطلقنا إن لذا التقليدية؛ اللغة يف الدين معنى عن الشائعة الفكرية بالقوالب الوعي هذَّبه
خطابنا ملوضوع تقريبية حدود وضع من — األقل عىل — فسيُمكِّننا التعريف، هذا من
من بشدة الحدِّ أو «الدين» مصطلح إقصاء يف رغبته مع أسد وحتى اليومية. األحاديث يف
ما هناك يكن لم فإن أوضحت، كما االتجاه نفس العملية الناحية من يتبنى استخدامه،
عىل الشأن هذا يف ديني إنه القول أو تمييزه، يمكن أو يقول، كما جوهره» «يف ديني هو
إىل يستند فأسد الدينية»؟ والتعبريات «للممارسات مثال هو ما أسد يقرر فكيف األقل،

ذلك. يقل لم وإن اليومي الخطاب
تكون أن التقليدية اللغة يف «الدين» بشأن العام الحس لتصورات يمكن بينما لكن
باللغة يكتفي وال العام، الحس حد عند يقف ال النقدي التفكري فإن وكافية، معقولة بداية
أو امللتبسة االستخدامات بخصوص أوردناها التي املصاعب كل إىل وبالنظر التقليدية.
نقدي مفكر ألي يمكن ال «اختزاله»، أو إقصائه جهود وبخصوص «للدين»، النمطية
املتعلق تفكريه يف دقة أكثر ليكون يسعى الذي فاملفكر حكًما؛ العام بالحس يرىض أن
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النهاية، ويف اليومي. االستخدام يف العام الحس حدود يتجاوز أن عليه سيكون «بالدين»
التعبري، جاز إن وننقحها «للدين» البديهية التصورات ننقد أن نحاول أن إال يسعنا ال
يسمى ما نُجري أن يمكننا كيف البديهة؟ وراء فيما الخطوة تلك نخطو كيف لكن

«للدين»؟ لتعريفاتنا تنقيًحا

«الدين» مفهوم مسئولية (12)

«املفكرين نحن — علينا أن شديدة، ببساطة «الدين»، لكلمة تعريفاتنا تنقيح يعني
املفاهيمي. املستوى عىل القرارات بعض ونتخذ املبادرة، زمام نتوىل أن — النقديني»
يكمن ال «الدين» لكلمة العام الحس عىل القائمة للتعريفات تنقيحنا أن يعني وهذا
اعتباره يمكن بذاته»، «قائم للدين و«صادق» «أصيل» موضوعي معنًى عن البحث يف
كما األشياء جميع عىل للتطبيق قابلة «الدين» فكلمة «الدين». كلمة ملدلول األمثل املعيار
يحل أن يمكنه «الدين» لكلمة عليه يُختلف ال «موضوعي» مرجع هناك وليس رأينا.
«الدين» أن ترى التي «الشكلية» النظرة مع أتفُق السياق، هذا ويف التعريف. إشكاليات
يشء أو حولنا، من موجودة «مادة ل يشري وال األشياء، بني من موضوعي ليشء يرمز ال
(براون املناسبة» التلقي وسيلة لدينا وتوافرت الحظ، حالفنا إن عقولنا ينري أن يمكن
النقدية الناحية من معنى ال — أوضحت وكما — كذلك أنه إال ،(٩ ،٣–٢٠ ،٢٠٠٠
التي «التمييز» عملية ناحية فمن «الشكلية». الطريقة بهذه «الدين» كلمة الستخدام
الوجود، يف وآخر يشء بني الفارق «لتمييز» كلمة أي تصلح الشكيل، االتجاه يطرحها
ل أفضِّ ولهذا العكس؛ من بدًال «الدين» ب األشياء بعض لتسمية سببًا هناك أن املؤكد ومن
العام والحس اليومية الحياة لغة تصورات تتضمنها التي بالحقيقة باإلقرار أبدأ أن
يحتاج مضمونًا كان وإن — مضمونًا يطرح األقل عىل اليومي فاالستخدام الدين، عن
يتدخل وهنا الفكري، عاملنا جوانب سائر عن الدين يميز — ذلك وغري والنقد للتنقيح

املفاهيمي. املستوى عىل االختيار أو القرار عنرص حتًما
أو األغراض مع يتسق نحو عىل جزئيٍّا «الدين» تعريف الكتاب هذا يف أقرتح
من بمظهر أظهر قد أنني ومع افرتضتها. أو اخرتتها التي النظرية االسرتاتيجيات
الوارد األوسط الرشق يف االنتحاريني حالة يف إنه أقول بأن يل اسمح النتائج، يستبق
لصبغتهم مميًزا باعتباره الرشعية» «السلطة مفهوم عىل ركْزُت األخري، الفصل يف ذكرهم
مفهوم اخرتت وقد «اإلسالم». تسمى التي الكاملة املنظومة إىل باإلضافة «الدينية»،
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عنها الطرف يُغض أو تفوتنا ما غالبًا التي املالمح بعض يبني ألنه الرشعية؛ السلطة
بمعنى والسياسة. بالدين ترتبط أنها الواضح من التي عاملنا أحداث مع التعامل عند
أنواع جميع يف الرشعية والسلطة القرسية السلطة من كلٍّ عىل العثور يمكن بينما أنه
الطريقة تنطلق ذلك، غري أو الفنون أو الدين أو السياسة يف سواء االجتماعية، الكيانات
والسلطة الرشعية السلطة خاصبني نحو عىل التمييز من والسياسة الدين لتمييز املثمرة
لكلمة مميز براجماتي دقيق مضمون لتمييز التالية الصيغة إىل أشري لذا القرسية؛
بالسلطة «دين» أي يقرتن قد بينما والسياسة، الدين عالم بسياق يتصل «الدين»
لكن الرشعية، السلطة دون من «دين» أي يُتصور ال كلتيهما، القرسية والسلطة الرشعية
بينما اآلخر، الجانب عىل لكن القرسية. السلطة غياب ظل يف األديان بعض تصور يمكن
يمكن فإنه القرسية، والسلطة الرشعية السلطة من مزيًجا األخرى هي السياسة تكشف
السلطة تنقصه سيايس كيان تصور يمكن ال لكن الرشعية، السلطة دون من تصورها
أن أرى للدين، الشائعة املفاهيم يف متأصلة التعريف هذا عنارص أن ورغم القرسية.
يطرح فهو للدين، الشائعة التصورات إنتاج إعادة مجرد يتجاوز فيما يأخذنا التعريف
الدقة. وجه عىل السامية املقدسة املطلقة الرشعية السلطة أو الرشعية، السلطة مفهوم
الرشعية السلطة مفهوم أن سيثبت أمامي، التي واالسرتاتيجيات باألهداف يتصل وفيما
والسياسة الدين من كلٌّ فيها يمارس األقل عىل واحدة حالة عىل الضوء تسليط يف يفيد

تأثريهما.
يفعل دقيقة أو نقدية بطريقة الدين يف للتفكري يسعى من كل أن أرى الواقع، يف
التي الحاالت يف «الدين» تميز التي املمكنة العنارص بني من االختيار شاكلة عىل هو ما
أو االختيار عنرص أتقبل، بل ، أقرُّ أنني هو وبيني هؤالء بني الوحيد والفرق يتناولونها.
يستخدم أو يُعرَّف «الدين» أن أشك وعليه، «للدين». تعريفي كيفية يميل الذي القرار
اسرتاتيجياتنا تحددها «الدين» تعريف يف نتخذها التي فالقرارات مجرد. نحو عىل فعًال
التفجريات يف الدين ملكان مناقشتي ويف ال. أم بها أقررنا سواء األعم؛ النظرية وأهدافنا
باعتبارها الرشعية» «السلطة اختياري أن إعالن ني يرسُّ التعبري، جاز إن االنتحارية،
لتناول أتبعها التي واألشمل األعم النظرية االسرتاتيجية عىل يعتمد «للدين» مميزة سمة
الفصل، هذا يف «الدين»، مناقشة وبعد و«السياسة». و«السلطة» «الدين» بني الفروق
هنا طرحت مما استفادوا َمن وسيدرك أشياء. عدة يعني قد «الدين» أن ندرك أن آمل
أن كما السماء، من علينا نزل مصطلًحا ليس «الدين» أن اإلدراك تمام — آمل كما —
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الناحية ومن لذلك، ونتيجة االستخدامات. لكل تصلح ال «الدين» عن الشائعة مفاهيمنا
فنحن غريها، عىل التعريفات بعض نرجح فإننا «الدين» عن نتحدث عندما العملية،
معينة جوانب عىل نؤكد إننا الالوعي. أو الوعي مستوى عىل سواء ونميِّز، ونقرر، نختار،
تناويل يف أوضحت كما غريها، من أكثر للدين العام الحس عىل القائم التعريف من
سأوضح األوسط، الرشق يف االنتحاريني مسألة أتناول وعندما الستة. الفكرية للقوالب
واسرتاتيجياتي أهدايف من — ح املنقَّ تعريفه ثم ومن — «الدين» لكلمة استخدامي موقع

نطاًقا. األوسع والجدلية الفكرية وخططي
دور لها «الدين» تعريف يف مقاربة أتبنى إنني أقول عندما أقصده الذي ما لكن
تعريف كيفية إن للمسألة؟ «االسرتاتيجي» بالبعد املتعلق والقرار االختيار يف حيوي
— يمكننا أنه أرى وال القضايا. أو األهداف من مجموعة وجود عن جزئيٍّا تنتج الدين
منطلق من فقط أبدأ أنني وبما مجرد. نحو عىل «الدين» نعرف أن — لنا ينبغي أو
مرحلة يف فعيلَّ قدًما، امليض أجل من «الدين» ل العام الحس عىل وقائم مبدئي تعريف
القائم أو اليومي االستخدام إن املسألة. هذه يف تصنيفاتي عن املسئولية أتحمل أن معينة
بقينا إن وحتى ما، مرحلة يف لذا إطالًقا؛ يميز وال كثرية بلغات يتحدث العام الحس عىل
التي االستخدام هذا عنارص نحدد أن علينا الشائع، اليومي االستخدام من مقربة عىل
إيلَّ؟ يُنسب «الدين» ل الشائع اليومي التعريف من جزء أي محدَّدة. أو مهمة نعتربها
فلتفكِّر إلينا. ستُنسب التي املعاني بني من بالرضورة نختار فإننا للدين، ننظر عندما
القرن أوائل باريس يف الفني» «املشهد وعن «الفن» عن كتابًا يؤلف شخص يف مثًال
أن دون من لكن الشائعة، اللغة يف «فنٍّا» يُعد مما يشء أي عن مثًال يكتب فقد العرشين،
معيار هو سيكون التقليدي فاالستخدام «الفن»، يعنيه ما إىل للنظر املتحدثون يضطر
أغفل لو ماذا لكن ذلك، وغري رودان كتماثيل «فن» ديجا فرسوم الكلمة، دالالت تحديد
يشء كل ترى التي الباليه راقصة أو املعيشة، «فن» أتقنوا الذين القلة هؤالء الكتاب
ذلك؟ يقرر الذي َمن لكن رودان. أو ديجا أعمال إال «فنٍّا»، األشياء جميع ليس «فنٍّا»؟
فنانًا ديجا نرى أن قررنا فإذا ما، وألسباب يقرر، من هناك بالتحديد. القضية هي هذه
مفهوم عن مسئوليتنا نتحمل فإننا — نفعل قد كما — املتحررة الباليه راقصة ونستبعد
ال — الحالة هذه يف «الفن» تعريف وهو — ما مفهوم مسئولية وتحمل «للفن». معني
تفكرينا بأهداف يتعلق لقرار تسجيل إال هو فما تعريفه؛ يف الخطأ أو اإلصابة يعني

واسرتاتيجياته.
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اعُرتف ما نادًرا لصاحبه انتسابه أو «الدين» تعريف مسئولية ل تحمُّ عملية أن ورغم
أرسار عن السبعة الحكماء «حوار ِقدم قديمة وهي ا. جدٍّ قديمة عملية فإنها بحقيقتها،
استخدم .١٥٨٨ عام (١٥٢٩–١٥٩٦) بودان جان ألَّفه الذي الشهري اإللهية» الذات
أو «حقيقية» «أديان» هناك وكانت بالفعل، نفهمها طرق بعدة «الدين» كلمة بودان
بودان حوار تناول كما «مستحسنة». أو «مقبولة» أو «أقدم» أو «أفضل» أو «زائفة»
الشعوذة. مواجهة يف وعرضها و«املحمدية»؛ واليهودية واملسيحية الوثنية «الديانات»
قوي هجوم — فيتزجريالد) أفحم ما (وهو سكينر كوينتني يشري كما — أيًضا وهناك
سكينر ،١٥٠ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد «املعتقد» بوصفه الدين فرض عىل الحكماء حوار يف
وهي االستخدامات؛ يف التضارب هذا عن راضيًا يكن لم بودان لكن ،(٢٤٩ ،١٩٧٨
وراء وسعيًا معينة، مرحلة ويف عرصه. يف الشائع املنطق بحكم مقبولة استخدامات
مفاهيم من مفهوًما لنفسه نسب فقد الدين؛ طبيعة بشأن «الحقيقة» بودان اعتربه ما
«الدين» مضمون يحدد «األديان» يف عنرصحاسم لتحديد بودان اضطر وعندما «الدين».
كل أن من بالرغم وعمليٍّا، اآللهة». لكل «أبًا بوصفه الواحد اإلله مفهوم كان إنه قال
املوسيقي، السلم عىل كالدرجات «الدين» عىل صحيحة أمثلة تزل لم املذكورة «األديان»
تحقيق يمكن وال «الدرجات». هذه بني «التناغم» يتطلب النهاية يف «الحق» الدين فإن
والسبب .(٤٦٥ ،١٩٧٥ (بودان التوحيد بوتقة يف التعددية صهر خالل من إال التناغم
يطرح واملوسيقي «األديان» بني املقارنة يف الفكرية اسرتاتيجيته لتبني بودان دفع الذي
لم وما متناغم. لعالم الشاملة ورؤيته االستغالق أهداف مع بدوره يتناغم أوسع منظوًرا
«األفضل» الدين أن من بودان استنتاج يتسق كيف هو — املثال سبيل عىل — لديَّ يتبني
أن نعلم نحن االستغالقية. آرائه مع — بالتبعية اليهودية وهو — «األقدم» الدين هو
وهذا الرس. يف يهوديٍّا كان وربما ُمهوًِّدا، كان أنه يف — األقل عىل — يَُشكُّ كان بودان
ذلك أبقى وإن حتى الحق، الدين يكون ألن األقرب هو األقدم الدين أن عن فكرته يفرسِّ
.(١٧٣ ،١٩٧٥ (بودان الكوني التناغم عن وأفكاره الرؤية هذه بني العالقة إشكالية عىل

«الدين» عن مفهومه «مسئولية» دوركايم يتحمل كيف (13)

األعم القضية ألهداف كيف أكرب بوضوح نرى أن يمكننا الحارض، لزماننا أقرب وقت يف
السلبية العملية خالل من املرة هذه التعريف؛ وضع يف دور األخرى هي لها يكون أن
عىل املسيحيون التبشرييون تناول فعندما دينًا». يمثل «ال بأنه ما يشء يوصف بأن
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للمسيحية. البوذيني اعتناق هو محدد هدف ولهم أتوها فقد تريافادا، بوذية املثال سبيل
بوجود باالعتقاد مرتبًطا شيئًا بوصفه «للدين» الجاهز تعريفهم ولديهم جاءوا وبالطبع
تريافادا بوذية — إنكار بل — من التقليل كان التبشريية االسرتاتيجية ضمن ومن الرب.
«دينًا». ليست أي املسيحية؛ من أذهانهم) (يف مكانة أقل يشء بأنها تعريفها خالل من
من مستبعدة وإنها «فلسفة»، إنها أي البرش؛ صنع من بأنها تريافادا بوذية «ُعرِّفت» لذا
التبشرييني أذهان يف «للدين» الوحيد والتعريف «األديان». ضمن تصنف التي األشياء
من ُمنزًَّال أي نظرهم؛ يف «أسمى» يكون أن لزاًما كان إليهم يُنسب أن يستحق الذي
تريافادا بوذية تعريف وباألخص — «الدين» تعريف فإن لذا بالرب. مرتبًطا أو الرب
فبوذية تبشريية، اسرتاتيجية أهداف لتطبيق وسيلة اعتباره يمكن — «دينًا» ليست بأنها
املصالح ضوء يف إال فلسفة تعد تكن لم ولكن املجرد، باملعنى «فلسفة» تكن لم تريافادا
الدين تعريف تجاه املنظور هذا لتبني وسأسعى وحدها. املسيحية التبشريية واألغراض

الكتاب. هذا يف
وأرى «األديان»، ضمن تريافادا بوذية تصنيفه يف دوركايم حذو سأحذو ذلك وخالل
بوذية تناوله يف واالسرتاتيجيات األهداف من مختلفة مجموعة وراء لسعيه نتيجة أنه
أن ينبغي ال السبب ولهذا التبشرييني. تعريف عن مختلًفا تعريًفا عرَّفها قد تريافادا،
شيئًا باعتباره ربٍّ بأي اإليمان إىل اإلشارة دون من «للدين» دوركايم تعريف إىل يُنظر
اإليمان عن بعيًدا «للدين» دوركايم تعريف يكن لم إذ مجرًدا؛ شيئًا أو السماء» من «ُمنزًال
األمر. يف عميًقا تدخًال واسرتاتيجياته أهدافه تدخلت بل جانبه، من عشوائيٍّا قراًرا بالرب
للدين اجتماعي منظور ترسيخ سبيل يف يكافح كان دوركايم أن املصادفة من يكن فلم
دوركايم أهداف من جزء ويكمن الالهوتية. التعريفات فيهما سادت وزمان مكان يف
الالهوت بعلماء لإلطاحة سعيه يف بالرب لإليمان اإلشارة دون «الدين» تعريف من
٢٠٠٣ب)، (سرتينسكي عرصه يف الدين دراسة عىل هيمنوا الذين الليرباليني الربوتستانت
تريافادا بوذية عىل سيحكمون كانوا الذين املسيحيني من النوع نفس هم بالطبع وهؤالء

«دينًا». ليست بأنها
الكلمات بعض لتعريف املهيمنة القوة تقويض دوركايم اسرتاتيجية ضمن من كان
الدين. دراسة يف بتفوقهم االحتفاظ عىل الالهوت علماء ساعدت التي — «الدين» مثل —
الالهوتية املذاهب وعارض «العلمية» الدراسة سبيل يف سعى رجًال دوركايم وبوصف
الدين دراسة يف الرئيسية املصطلحات أن يعني ذلك بأن قناعة عىل كان الدين، تجاه
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الالهوت علماء بأن دوركايم وشعر املذهبية. السمة ناحية من «محايدة» تكون أن ينبغي
وذلك «العلمية»؛ الحيادية هذه انتهكوا قد بالرب اإليمان بأنه «الدين» تعريفهم يف
الالهوت. علماء وهم لخصومه الالهوتية النظرة جوهر يف يقع الذي بالرب اإليمان لصالح
تعريًفا َعرَّفه فقد مختلًفا؛ تعريًفا الدين دوركايم عرَّف االسرتاتيجية الغاية تلك ولتحقيق
دوركايم عند شموًال األكثر «الدين» فتعريف السائدة، هيمنتها بالرب اإليمان فكرة يسلب
أتاح واحدة، وبخطوة «القدسية». فكرة هو فيه الجوهري العنرص جعل طريق عن كان
وما بل املسيحية، شاكلة عىل هو ما «للدين» تعريفه نطاق يف يُْدِخل أن لدوركايم هذا
الليرباليون الربوتستانت الالهوت علماء عرَّفها التي تريافادا بوذية مثل أيًضا، إلحادي هو

مختلًفا. تعريًفا التبشرييون وإخوانهم
دوركايم فعله ملا اإلبداعية النظرية االسرتاتيجية السمة هو اآلن أُبيِّنه أن عيلَّ ما
حوله فيما نظر دوركايم أن ليست فاملسألة «دينًا»، تريافادا بوذية يعترب أن قرر عندما
لكنها «دينًا»، تمثل أنها ُصنفت — مثًال تريافادا بوذية — األشياء بعض أن والحظ
دوركايم صنَّف بل حدث، ما هذا ليس مبهم. نحو عىل «األديان» قائمة من استُبعدت
اسرتاتيجياته تحقيق أجل من — كانت كما — دينًا باعتبارها تريافادا بوذية نفسه
القيام ألن «الدين»؛ فئة ضمن قوي» موقف «ذو عضو أنها أعلن فقد الخاصة، النظرية
اإلنساني املجتمع أمر يف ينظر وهو تحقيقها يف رغب التي الكربى األهداف يخدم بذلك

«املسئولية». بقبوله دوركايم خاطر لقد بأرسه.
فكرة إن دوركايم قال نطاًقا، األوسع االسرتاتيجية الرؤية هذه إىل واستناًدا
اإليمان بمفهوم مقارنة «الدين» فكرة عن وتماسًكا ثراءً أكثر محتًوى قدمت «القدسية»
البرشية تنمو وحده» «بالخبز ليس بأنه إليمانه نتيجة ذلك دوركايم ورأى بالرب.
«روحية» بأنها سوى نصفها أن يمكن ال ألشياء حاجة فالناسيف التعبري، جاز إن وتزدهر،
كذلك «واإللحادية» بل — التقليدية األديان يف املوجودة األشياء أي واإللهام؛ كاألخالق —
رأى كما — اضمحالل يف القدم شديدة األديان هذه كانت إن لكن تريافادا، بوذية مثل
أو نجد أن نستطع لم ما أمل، ال اإلجابة البرشية؟ أمام األمل فما — عرصه يف دوركايم
األديان تؤديها كانت التي لتلك مناِظرة وظائف أو الوظائف، نفس تؤدي أشياء نوِجد
األديان تطور عن الحديث من دوركايم مكَّنت تلك الجوهرية القدسية وفكرة القديمة.
ستخلفها بأنها تنبأ ما إىل وصوًال — واإلسالم كاملسيحية — القديمة األديان من بدءًا
فالعنرص املثال، سبيل عىل القومية، أو الفردية أو الدينية كاإلنسانوية املستقبل؛ يف
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كما — موجودة فهي القدسية، هو الديني التطور مسار عرب جميًعا تلك بني املشرتك
اإلنسانوية يف اإلنسان إن «الدين». اسُم عامًة عليه يُطَلق ما كل يف — دوركايم رأى
ينبغي ال وحقوقنا وحرياتنا وضمائرنا وخصوصيتنا فأجسامنا «مقدس»؛ كائن والفردية
— إلحادها رغم — البوذية وحتى عليها. التعدي يجوز ال مقدسة، هي أي انتهاكها؛
من والهندوسية املسيحية «الديانات» تماًما تناظر فالبوذية لذا رئيسية؛ أشياء تقدِّس
سبيل عىل الجوهرية العهود بعض تقدس التي املنظمة للرهبنة منهًجا تتضمن إنها حيث
«األديان»؛ تخص أخرى صفات أي عن البوذية تكشف أال التقديس، دون فيما أما املثال.
قد يشء أي أو الهندوسية، أو املسيحية، مع الحال مثل بالشعائر نسبيٍّا الغنية كالحياة
ما اآلخر هو يناظر يشء نحو — ذلك عىل عالوة — أفرادها توجه أال «دينًا»؟ نعتربه
«الدين» سمات كل تشكل أن ينبغي أال «أديانًا»؟ نسميه مما غريها يف «سموٍّا» يعترب قد
الذي التعريف أن إذن التحدي هذا فنتيجة بالرب؟ اإليمان من بدًال «للدين» تعريًفا هذه

للدين. الكامل منظوره يف راسخة اسرتاتيجية من ينبع «دوركايم» وضعه
الثقافة، مجاالت باقي االسرتاتيجية أغراضنا عىل املبنية التعريف عملية نفس تسود
والوضوح العراقة فرغم الفن، عالم من مثال إىل انظر الصدد. هذا يف استثناءً الدين وليس
أن يخربنا العرشين القرن يف الغرب يف الفن تاريخ فإن «الفن»، مثل ملفاهيم الثقايف
ُوضعت وعندما شائًعا. أمًرا اعتبارها يجب األساسية مسمياتنا يف والثورات التغريات
١٩١٧ عام — عمومي) مرحاض مبولة الحقيقة يف (هي دوشامب مارسيل «نافورة»
للتشهري، ومتابعوه بأرسه الفن عالَم تُعرِّض التي باريس يف الفنية املعارض أحد يف —
نظرة وبتوضيح ذلك مع املحافظ؟ الجمهور يصدم مراهًقا عمًال أم «فنٍّا» ذلك كان هل
دوشامب أثرى فقد تحديه، — وينبغي بل — يمكن «الفن» مفهوم أن عن دوشامب
فعل فقد وحده، املعريف املستوى عىل عادي غري إنجاًزا ذلك كان لقد وعززه. املفهوم
يعلمه كان إذ الربجوازي؛ «الفن» جمهور معاندة مجرد من أكثر أشياء عدة دوشامب
أو «وضع» مجرد أن يبني — العملية الناحية من — دوشامب كان لقد جديًدا. شيئًا
«الجاهزة» أو «املوجودة» األشياء — والنفعي املبتذل وحتى بل املعتادة، األشياء «تأطري»

«الفن». من جديًدا نوًعا يفرض قد معني سياق ضمن —
وخالل «للتأطري». الواضحة الطبيعة فكرة «النافورة» تجاوزت فقد ذلك، عىل عالوة
دوشامب، أراده ما هو هذا كان البعيد املدى عىل لكن للفن، جديًدا تعريًفا وضعت ذلك
دوركايم «وضع» مثل كانت بل — منفرًدا عمًال تكن لم — «شاذة» تكن لم «فالنافورة»
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فإن تصنيفاتنا. صياغة إلعادة اسرتاتيجية من جزءًا «الدين» تعريف قلب يف «القدسية»
اإلطار يف «ُوضع» طاملا كذلك اعتباره يمكن يشء فكل فنيٍّا، عمًال «النافورة» اعتُربت
التي املشابهة امللحدة املنظومات فكل إذن «دينًا»، تريافادا بوذية اعتُربت وإن املناسب،
ليعتربوا دوركايم أتباع أمام الباب هذا فتح كما كذلك. تُعترب مقدس هو ما تجسد
«اتجاهات أو «ديانات» السمعة سيئة الفاشية حتى أو القومية أو الفردية أو اإلنسانوية
أنه هي دوشامب عبقرية كانت لذا ١٦–٣٤)؛ ،١٩٣٩ رانولف ،١٩٩٦ (جنتيله دينية»
هذا مواجهة هو دوره فكان تحداه، ثم «للفن» التقليدي التعريف إىل االنتباه لفت
املختلفة دوركايم نظرة بها تحدت التي الطريقة بنفس وتحديه التقليدي التعريف
— الفن هامش عىل إال يكن لم أنه ظننَّا فما إذن «للدين». الالهوتي التعريف للبوذية
بالنسبة هاميش يشء أنه منا البعض ظنَّ الذي مثل تماًما — وخالفه واإلخراج كالتأطري
تعريفهما؛ جوهر يف أنه اتضح — وغريها واألمكنة األزمنة وتقديس كالشعائر — للدين
عاملنا يف وكذلك الذوق، بحسب ع توسَّ أو «الفن» تعريف انحرف دوشامب عالم ففي
ضوء يف وعيًا أكثر نحو عىل الدين يُعرَّف وأن «مرونة»، يزداد أن «الدين» لتعريف يمكن

ما. نظرية اسرتاتيجية

ومحتقروه الدين (14)

من لعدد املناسب االسم يزال ال «الدين» أن هو الفصل هذا يف أعرضه الذي الرأي إن
كذلك اإلصالح. من كبري لقدر يحتاج اسم لكنه الحياتية، االسرتاتيجيات أو األهداف
مناسبة طريقة إيجاد عىل يساعد االعتبار يف «الدينية» واالسرتاتيجيات «الدين» فوضع
يقع أن يمكن ما هناك أن إىل يشري «الدين» بكلمة باالحتفاظ قراري لذا العالم؛ لفهم
عن الختامي الفصل يف أبني وكما «الدين». عليه ليطلق العالم هذا يف االختيار عليه
مما وضوًحا أكثر الدينية األهداف تكون قد األوسط، الرشق يف االنتحارية التفجريات
املساواة تفكري ودون بسهولة فيه اعتدنا الذي الوقت ويف القريب. املايض يف عليه كانت
الداخل يف سواء «الدينية»، األهداف من هناك أن سأبني املعتقد، أو واإليمان «الدين» بني
الدين ل تحوُّ يف السبب هي األخرى» «األهداف وهذه ذلك. من أكثر هو ما الخارج، يف أو
األساس يف املتجددة األهمية هذه وتنبع قبُل. من عليه كانت مما أكرب عاملنا يف قوة إىل
والتنظيم للهوية مطلقة صوًرا تكون ما وعادة وسلطوية، مميزة األديان أن حقيقة من
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العاطفي» االرتباط من «شبكات يف تكمن ملموسة» «ممارسات تتضمن التي االجتماعي
ثمة ليس هذا، وعىل .(١٢ ،٢٠٠٥ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد مجردة حاالت أو علوية بأهداف
بقدر اليومية الحياة عالم من جزء إنها إذ العالم؛ تفسري مهمة من األديان الستبعاد سبب
مقارنًا مفهوًما ليصبح الدين عن مفهومنا إصالح سوى علينا وما السلطة. أو السياسة
البسيطة أنحاء جميع يف الناس بها يعيش التي املتناظرة األساليب يعكس فائدة أكثر

«بالدينية». وصفها يمكن مما
— ثم من — واملتعلق الدين، بخصوصية املتعلق تفكريي من كبريًا جانبًا إن
التعاطي من ينبع «الدين»، وهو الخصوصية؛ من القدر نفس عىل ملصطلح بالحاجة
تفسري محاولة هي الفكرية اسرتاتيجيتي كانت سبتمرب. من عرش الحادي أحداث مع
الهدف هذا أدى النهاية، ويف اآلخرين. تفسريات عن مختلفة بطريقة االختطاف أحداث
«الدين». اسم تماًما يستحق يشء عىل تعرُّيف إىل سبتمرب ١١ أحداث لفهم االسرتاتيجي
فكما لذا سبتمرب. ١١ أحداث يف «الدين» هذا ماهية تعريف إىل ذلك بعد أوصلني كما
تحليالت أوضحته ملا ووفًقا سبتمرب، ١١ يف أنفسهم القاعدة تنظيم من الخاطفون بنيَّ
تصنيفها يصعب دوافع أساس عىل الخاطفون هؤالء ف ترصَّ لهم، األخرية لينكولن بروس
يف نطبقها التي تلك عن كثريًا تختلف لقواعد وفًقا ترصفوا إذ «الدين»؛ خالف بيشء
فما ،(٢٠٠٣ (لينكولن االقتصاد أو السياسة تسود التي واملكسب» «الُكلفة حسابات
تتجاوز التي للذات املنكرة لتضحيتهم القوي السلطوي التأثري إطار يف «يُفهم» فعلوه
األنسب من «ديني» «بمنطق» االنتحاريون واجهنا لقد السياسية. أو االقتصادية السياقات
مدى عن النظر برصف — الجهاد وصف من أكثر ربما — الفداء أو باالستشهاد وصفه
ُمعظِّمني وبصفتنا .(١–٣٤ ٢٠٠٣أ، (سرتينسكي أخالقيٍّا رفضه أو املنطق هذا بشاعة
كان مًدى أي إىل لفهم استعداد عىل نكن لم والقوة، املكسب من لكلٍّ غربيني علمانيني
الخاص، السيايس الديني «منطقها» صنعت سلطة لها اجتماعية لقوة أدوات الخاطفون
انتحارهم (وليس «بتضحيتهم» القاعدة انتحاريي أن عن فكرة لدينا يكن لم فببساطة
لينكولن بنَيَّ كما تقليدية وسلطة ثقل له ودينيٍّا شعائريٍّا عمًال يؤدون كانوا ( سأُبنيِّ كما
الناحية من فعله حاولوا ما منطقية حساب عن عجزنا لقد .(٩٣–٩٨ ،٢٠٠٣ (لينكولن
لم «الدين» نسميه أن يمكن ما أن تصورنا أننا إىل ذلك من كبري جزء ويرجع الدينية،
ألن لظاهرة. تفسريًا وليس تفسريها املراد الظاهرة هو الدين اعتُرب فلطاملا ا، مهمٍّ يكن
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مجرد أنه أم لتفسري تحتاج ظاهرة الدين كان إذا فيما نبحث أن علميٍّا األسلم من يكون
الكتاب هذا يف أسعى إنني الحتمية؟ نتيجته وليس النظري بحثنا من جزءًا يشكل تفسري
يسمى فيما يَحدث ما يفرسِّ لعامل مناسب اسم «الدين» أن ببيان الدين» «أدعم أن إىل

السياسة. عالم

64
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«السلطة» مفهوم استقصاء

قدر عىل فهو املعارص، السياسة علم يف مركزيٍّا دوًرا له أن رغم مفهوم السلطة
.(١٦٥ ،١٩٧٩ (دومو نادًرا إال الدور هذا يربر ال بحيث الغموض من كبري

«السلطة» ملفارقة التصدي (1)

عندها وشككت الجوهري، االستقصاء «مقصلة» عىل «الدين» وضعُت السابق، الفصل يف
الكيفية الستيضاح ذلك خالل وسعيت فيه، ونفكِّر الدين عن بها نتحدث التي الطريقة يف
بالقوالب كثريًا التأثر دون الدين بشأن والتفكري الحديث يف نستمر أن بها يمكن التي
مفهوم فعىل الجوهري، االستقصاء يف «السلطة» مفهوم دور جاء واآلن فيها. وضع التي
وننظر فيه، بها نفكِّر التي الطريقة حول األسئلة من لسلسلة يخضع أن «السلطة»
ناحية، من باملفارقة. مفعمة بصورة «السلطة» عن نتكلم أننا أقلها ليس ألسباب إليه،
وغالبًا والسياسة، الدين مجايل بني يجمع جًرسا باعتبارها «السلطة» عن نتحدث نحن
وعليه، أيًضا. سيايس هو وما ديني هو ما مع «السلطة»، وهي الكلمة، نفس نستخدم ما
بنفس السياسة مجال يف الدنيوية أو املادية العلمانية «السلطة» عن نتحدث فنحن
الوقت ويف الدين. مجال يف األبدية أو الروحية «السلطة» عن بها نتحدث التي الصورة
«القوة» أو «السلطة» عن نتحدث أن السياسة مجال يف الطبيعي من فيه يبدو الذي
املتعطشني و«السياسيني القوى» و«مراكز السلطة» عىل و«االستيالء القوة» «سياسة يف
الدين يف الطبيعي من بأنه إحساسنا يعكس التقليدي كالمنا فإن شابه، وما للسلطة»
املقدسة» «القوة مصطلح أو املخلِّصة»، الرب «قوة أو الحب»، «قوة عن نتحدث أن كذلك

«براهمان». املطلقة للذات السنسكريتية الكلمة يقابل الذي
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بأكثر القوة» أو «السلطة عن عموًما بها نتحدث التي الطريقة توحي الواقع، يف
اعتقادنا إىل تشري إذ والسياسة؛ الدين هما: مختلفني مجالني بني الربط مجرد من
التي — الشائعة الخطابية عاداتنا وتدفعنا واحدة. والسياسة الدين يف «السلطة» بأن
موحًدا، مجاًال باعتبارها «السلطة» عن للحديث — سيئة» «عادات بأنها الحًقا سأتهمها
ظاهريٍّا — تبدو التي اإلنسان حياة من مجاالت عدة يف الكلمة نفس نستخدم فلماذا وإال

إن: ما واعٌظ يقول ربما االختالف؟ تمام مختلفة — األقل عىل

هذا؟ تفعل قوة وأي بخطايانا، تعرفنا القدس الروح قوة تمنحها التي النعمة
رجًال تقابل عندما يحدث فماذا بخطاياه؟! الطبيعي اإلنسان تعرف قوة أي
رجل حقيقة له ويبني يقنعه قد الذي ما الطرسويس؟ كشاول فخوًرا فريسيٍّا
التي النعمة قوة إنها ذلك؛ يمكنها واحدة قوة سوى هناك ليس خطيئته؟ بمثل
.(٦ :٩ الرسل (أعمال أفعل؟» أن تريد ماذا رب، «يا وتُبكيه: تقهره أن يمكنها

عيار آلية لبندقية النريانية» «القوة مثل هنا املذكورة القدس» الروح «قوة هل لكن
الرومانيني الكهنة و«سلطة» التمويل» «قوة بني فيما منه أكرب هنا التماثل وهل ملم؟ ٥٠
األمريكي الجيش نَِصف فنحن املخطئني؟ إعتاق» أو «تقييد ب يتصل فيما الكاثوليك
مواجهة يف ذلك رغم ضعفه مدى عن نتحدث لكننا حسني، جيشصدام سحق ألنه بالقوة
و«سلطة» تُفرض مهيمنة «سلطة» بني كبري فرق هناك هل املحتلة. القوة ضد املقاومة
اإلنجليزية يف الكلمة بنفس تُرتجمان اللتني الكلمتني بني الفرنسية تُفرق تُقبل؟ رشعية
تكتفي بينما السلطة)، تعني التي pouvoirو القوة، تعني التي puissance (وهما
جوهري فرق باإلنجليزية املتحدثني ينقص فهل .power هي واحدة بكلمة اإلنجليزية
مرحلة الكلمتان تبلغ ال وبينما مثًال؟ الفرنسيون يعرفه السلطة» أو «القوة طبيعة يف
«السلطة» عن نتحدث عندما الدين، عن معينة أفكار يف ملستُها التي الفكرية القوالب
وعليه، الحياة. مجاالت من متحًدا واحًدا مجاًال نعتربها جميًعا فإننا معها، ونتحاور
بجانب الدنيوية أو املادية أو العلمانية «السلطة» مجاالت عن نتحدث حال كل عىل فإننا
الدنيوية «القوى» عن نتحدث فنحن األبدية، أو الروحية أو الدينية «السلطة» عن الحديث
يمكننا أشياء كلها كانت لو كما وغريها املطلقة أو األخروية «القوى» مقابل املحدودة أو
الدين لعالم تنتمي — األرجح عىل — «السلطة» فكلمة إذن البند. نفس تحت إدراجها
شيئًا «السلطة» نرى أننا يبني التقليدي استخدامنا ألن السياسة؛ لعالم تنتمي ما بقدر

واحًدا.
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داخلنا من نعلم فإننا «السلطة»، عن الحديث يف السيئة» «عاداتنا رغم أنه إال
سياق يف «السلطة» عن تختلف األمثلة، يف ورد كما السياسة، مجال يف «السلطة» أن
العادة. يف العنف باستخدام قرسية، سلطة هي السياسة يف املعهودة «فالسلطة» الدين،
اجتماع الرضوري من يكون ال بحيث الهيمنة، فرض عىل القدرة هي «السلطة» هذه
يف السياسة وهي — الدولة إن مقاومتها. عن االمتناع سوى يشء عىل لها الخاضعني
ويفرض القوة استخدام يحتكر الذي املجتمعي الكيان بأنها تُعَرف — املثالية صورتها
والقائل السابق الفصل يف هاجمته الذي الفكري القالب أكرر لن أنني ورغم الهيمنة.
عىل يحدد ال السلطة استخدام احتكار فإن باإلجبار، وال بالقوة له عالقة ال الدين بأن
أو الحديث، العرص يف الدين تصورات عىل إال هذا ينطبق وال الدين. يميز ما يبدو ما
يف االنتحارية التفجريات مثل لالضطراب املسببة السياسية الدينية الظواهر باستثناء
السلطة مع تعاملها يف األخرى هي املسيحية الوسطى العصور تختلف األوسط. الرشق
حالتي يف أنه هو أقصده ما كل األوسط. الرشق يف االنتحارية التفجريات وكذلك القرسية،
عيلَّ كان إن لذا حدة؛ عىل منهما لكل املميزة املعالم يحدد إضايف يشء ثمة والسياسة الدين
االعتبار يف العوامل كل وضع مع — فسيكون والسياسة الدين بني يفرق شيئًا أحدد أن
استخدم وإن حتى الرشعية»، «السلطة بمعنى «السلطة» عىل يعتمد الدين أن إدراكنا —
والسلطة الهيمنة بمعنى «السلطة» احتكار عىل األساس يف السياسة تعتمد بينما العنف،
ما أحيانًا للسياسة. بالنسبة بالطبع مهمة الرشعية السلطة أن رغم الرصيحة، القرسية
قوته القرسية السلطة استخدام يفقد حيث الرشعية؛ بالسلطة القرسية السلطة تتقيد
«السلطة» فإن بيرتز، ستانيل ريتشارد قال وكما منه. الرشعية السلطة سحب يثبطه أو
نوعيٍّا مصطلًحا وليست الرشعية»، «السلطة ب باملقارنة إال العادة يف معنًى لها ليس

.(٢٢٠ ،٢٠٧–٢٢٤ ،١٩٥٨ (بيرتز أنواعه ضمن الرشعية» «السلطة تدخل
الرشعية والسلطة للسياسة املميزة القرسية السلطة من فكلٌّ االختالف، رغم لكن
ما فعل عىل الناس لحمل طريقتان أنهما بمعنى «السلطة»، صور من هما للدين املميزة
الفرق عدد «كم سأل: عندما العسكرية البابا «قوة» يتحدى ستالني يكن لم منهم. يراد
إىل تستند التي القرسية السلطة بأن شعر ألنه هذا قال فقد يقودها؟ التي العسكرية»
تُقدِّر الصينية الحكومة أن ر يُتصوَّ وباملثل، البابا. سلطة تضاهي ال العسكرية القدرة
خالل من منهم يراد ما فعل عىل الناس لحمل الطريقتني هاتني بني الجذري االختالف
من سيكون وكذلك .١٩٨٩ عام تيانانمن ساحة مذابح يف الغاشمة القوة استعراض
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الما للداالي الرشعية السلطة يف املتمثلة الثقافية املقاومة بني املساواة للسخرية املثري
الشعبي التحرير جيش ِقبل من التبت يف البوذيني عىل املسلطة القرسية و«السلطة»
الداالي عليها يستحوذ التي الرشعية السلطة يهابون الصينيون كان وإن حتى الصيني،
عىل — «السلطة» — العسكرية الهيمنة أن سبق بما الصلة منقطع ليس وكذلك الما.
دين لرجل الرشعية السلطة عىل ما بشكل تعتمد األمريكية القوات ِقبل من العراق
لها ينبغي األمثلة فهذه إذن السيستاني. عيل الشيعي اإلمام مثل مسالم، بل منعزل،
أو «السلطة كلمة استخدام تجاه االرتياح بعدم الفطري إحساسنا يف للنظر تدفعنا أن
املقدسة» «القوة مصطلح أو املخلصة»، الرب «قوة أو الحب»، «قوة عن الحديث يف القوة»
نتحدث أن ا حقٍّ ملفارقة إنها «براهمان». املطلقة للذات السنسكريتية الكلمة يقابل الذي
االستقصاء يتطلب كاٍف سبب ذاته يف وهذا بها. نتحدث التي بالطريقة «السلطة» عن

املفهوم. لهذا الجوهري
من مختلفة جوانب أنها يبدو ما إىل تشري كي «السلطة» كلمة استخدام فإن لذا
السلطة» أو «القوة عن نتحدث فلماذا املفهوم. هذا استقصاء يف نقطة أول يثري الحقيقة
«السلطة» عن الحديث نتابع أن لنا هل لذلك؟ ارتياحنا عدم رغم واحًدا شيئًا كانا لو كما
مثل املتضادات بني كبرية فجوة وجود إىل وبالنظر موحد؟ ملجال ى مسمٍّ باعتبارها
اإلشكال تفادي بإمكاننا أن نظن يجعلنا الذي فما والروحي، املادي أو واألزيل الدنيوي
هذا عىل كالمنا إن نتحدث؟ عندما الفضفاض النحو هذا عىل «السلطة» كلمة باستخدام
وأتفق السلطة، أو القوة من الصورة نفس عن نتحدث أننا أيًضا نظن أننا إىل يشري النحو
«السلطة دومو: لويس األنثروبولوجيا عالم إىل املنسوب الفصل هذا يف الوارد االقتباس مع
يربر ال بحيث ا جدٍّ مشوش فهو املعارص، السياسة علم يف مركزيٍّا دوًرا له أن رغم مفهوم
علينا أن الفصل هذا يف سأبني السبب ولهذا ١٦٥)؛ ،١٩٧٩ (دومو نادًرا» إال الدور هذا
السيئة» «العادات إىل االنزالق نتفادى وأن معاٍن، عدة لها «القوة» بأن وعيًا نزداد أن

.(٢٥٣–٢٧٧ ،١٩٨٦ (أرون خاطئة قرارات اتخاذ إىل بنا تؤدي قد التي

املؤسيس» «العنف بشأن التفكري «السلطة» مفهوم يفسد كيف (2)

التي الطريقة يف القوة عن الحديث خالل املشينة السيئة» «عاداتنا إلحدى آخر مثال يربز
مؤسسيٍّا». «عنًفا باعتباره والسياسة الدين خطاب ضمن العنف عن غالبًا بها نتحدث
«انتهاك» يمكنها ال املؤسسات أن أرى ألنني ليس العبارة، هذه استخدام أعرتضعىل وأنا
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ممارسة يمكنها ال املؤسسات أن أرى ألنني وال كرو، جيم قوانني يف كما اإلنسان حقوق
ال العنف ألن وال ما، شاطئًا تهاجم وهي األمريكية البحرية مشاة من ككتيبة العنف
عىل أعرتض إنني بل الحديثة؛ الحرب مؤسسات يف كما نظامية صورة يتخذ أن يمكن
كتب التي السيئة» «العادات تلك إحدى د تُجسِّ أنها أرى ألنني املؤسيس» «العنف عبارة
— األكثر عىل — هناك ليس أنه مفادها فكرة لدسِّ خفية وسيلة فهي أورويل، عنها
منها. تخلو التي وتلك املادية القوة تتضمن التي «القوة» أشكال بني كمية فروق سوى
— األكثر عىل — كمي فرق سوى هناك يكون فلن منتهاه، إىل املنطق بهذا ووصوًال
ضاحية يف منزل امتالك من يمنعني لقانون املؤسيس» «العنف يف املوجودة «القوة» بني
كلتا أن صحيح إلخ. … منزيل خارج حرفيٍّا تلقيني التي القوة أو العنيفة، والقوة ما،
مختلفتان أنهما هو أقصده ما لكن عادل، غري نظام من جزء أنهما يف تشرتكان الحالتني

العنف. حيث من
العنف ويف الظاملة امللكية قوانني يف املؤسيس» «العنف حاَلتي يف أنه املؤكد من
هو هذا وليس الحالتني. كلتا يف متساٍو الواقع الظلم فإن منزيل، من بطردي املتعلق
«العنف تعبري أن هو أزعمه فما فاصل». «حد أو معني فرق لتحديد الدعوة عند املقصود
التي الطريقة بنفس شاسًعا مجاًال ليغطي كلمة معنى ع يوسِّ فهو بالغية؛ أداة املؤسيس»
أن إذن هدفها فلعل املختلفة. األشياء من كبري نطاق عرب «القوة» كلمة بها تستخدم
العنف أي املادية؛ القوة استخدام عن — رصيح جدل دون — صمت وتتغاىضيف تجيز
ما بني كيفي فرق أي هناك يكون لن إذن املؤسيس». «العنف عىل للتغلب ذاته، حد يف
مختلفة صورة يعترب فكالهما املادي، العنف أو املادية والقوة املؤسيس» «العنف يسمى
والقريب البعيد املستويني عىل واالستنتاج مختلفتني، لفئتني ينتميان وال اليشء، لنفس
تحصيل هي املؤسيس» «بالعنف يسمى ما مواجهة كيفية أن هو ذلك عىل يرتتب الذي
باعتبار العنف يف نفكر أن لنا كان إن سبق، ملا املنطقي االستنتاج إىل ووصوًال حاصل.
أن نفرتض فإننا العنيفة، املادية والقوة املؤسيس» «العنف بني كيفي فرق يوجد ال أنه
لن املؤسيس» «العنف قضايا اعتباره يمكن ما حول الرصاعات يف املادي العنف استخدام
عىل بالفعل بدأ قد سيكون العنف إذ وطبيعته، الرصاعات تلك شكل يف كيفيٍّا تأثريًا يؤثر
بالفعل. تم قد سيكون «القوة» من معني مستًوى وطرح للظلم، يرسخون الذين أولئك يد
الصورة نفس هما املادي والعنف املؤسيس» «العنف من كلٌّ سيكون املنطلق هذا من
وألن بالتبعية لكن النوع، نفس من فهما لذا العنف؛ أشكال من فكالهما «القوة»، من
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مصطلح فإن واحدة، بوتقة يف «عنًفا» يعترب ما كل يصهر املؤسيس» «العنف مصطلح
األخرى. الظلم حاالت عن يفصله قد منطقي حد أي يفقد «العنف»

يمكن «العنف» مصطلح يحدد الذي املنطقي «الحد» هذا انعدام أن م أتفهَّ
من عند عاطفي «حد» له املؤسيس» «العنف مصطلح ألن تماًما؛ عنه االستعاضة
يف فائدة من له ملا املؤسيس» «العنف مثل ملصطلح البالغية بالقوة أعرتف يمارسونه.
يف «العنف» كلمة استخدام بأن أسلِّم البالغة، عن النظر بغض لكن الرصاع، حاالت
مصطلح فاستخدام «الظلم»، كلمة عن الحقيقة يف يختلف ال املؤسيس» «العنف مصطلح
املتعلقة املستهدفة القضية يدعم وبذلك يوظفه، الذي للخطاب اتهاًما يضيف «العنف»
— فاصل» «حد له كان إن أي — مميز معنًى أي له «العنف» مصطلح كان وإن به.
مارتن حذر عندما لذا املادية؛ القوة إىل بالفعل يشري بأنه يخربنا الالتينية يف معناه فأصل
واالجتماعي السيايس الظلم عالج بغية «العنف» استخدام من وغاندي االبن كينج لوثر
القوة استخدام يعارضان كانا فقد — املؤسيس» «العنف حاالت اعتباره يمكن ما وهو —
إطاحة وهي — العنف باستخدام بالحكومة لإلطاحة ما شخص يدعو وعندما املادية.
بنظام لإلطاحة قرسية وسيلة يؤيد فهو — املادية القوة استخدام بالرضورة تتضمن
خالل من للعنف األويل املعنى عىل يعتمد إذن املؤسيس» «العنف فمصطلح سيايس،
بالعنف تسميته يمكن ما إىل الحريف باملعنى العنف حد ليتجاوز املعنى حدود توسيع
زمرة يف يضيع أن ينبغي ال املعنى يف االتساع هذا حقيقة أن إال التشبيهي، أو املجازي
السبب وسأُبنيِّ القوة. ملفهوم نظرتنا تشكيل عىل قادرة قوية مجازية لصورة الحماس
مثل مصطلحات يف املستخدم الفضفاض بمعناها «العنف» كلمة استخدامي عدم يف

املؤسيس». «العنف
قد الرصاعات طبيعة أن لدرجة فارًقا اللغة استخدام يف االعتبارات هذه مثل تشكِّل
— العنف يف متمثلة املادية القوة تكون عندما — األغلب يف وكيفيٍّا كبريًا تغريًا — تتغري
عىل واملجازي املادي العنف تساوى إن فحتى مطروحة، أو مستخدمة — ذاته العنف أي
بني ومن واملجازية. الحقيقية االنتهاكات بني رهيبًا اختالًفا ثمة أن يبدو العدالة، مقياس
تغيريه، يتعذر ربما معني تأثري لها املتجسدة املادية األشياء بأن قناعتي هذا قويل أسباب
عن يختلف الكليات إلحدى اجتماع يف ماكرة برملانية مناورة ِقبل من «ملباغتة» فالتعرض
صادقة مباغتة رضبة ي تلقِّ ل أُفضِّ كنت وإن حتى قدم، كرة مباراة يف «ملباغتة» التعرض
من يحرمني قد النوع أساس عىل التمييز أو العنرصي التمييز فإن وباملثل، امللعب. يف
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نهائية. بصورة حياتي يسلبني ال — يشفع ال ذلك كان وإن — لكنه حياتي، يف الخيارات
غاندي تفكري قلب يف تقع املؤسيس» و«العنف العنف بني لالختالف النظرة هذه أن وأظن
عىل األمر يقترص فال هذا. يومنا يف نرى كما الما، والداالي االبن، كينج لوثر ومارتن
يف بأنهم — وحده الرباجماتي الجانب من خطأ أم صواب عىل كانوا سواء — إيمانهم
فهم الغلبة؛ لهم تكون ولن العتاد»، يف «يتفوقون ال املادي أو «العنيف» الرصاع حالة
أي — ذاته يف عنيًفا يصبح إن ما الرصاع بأن — أخطئوا أم أصابوا — كذلك يؤمنون
بكل يتحول حتى — الحقيقية املادية للقوة صورة وهي القرسية؛ بالسلطة يصطبغ
ال مضادة اتهامات إىل تؤدي التي السيطرة، عن الخارجة الفوىض من نوع إىل جنون
إىل األمر ويتحول األمور. موازنة سبيل يف سهلة انتصارات لتحقيق ومحاوالت لها، نهاية
جديًدا عامًال يضيف فالعنف بنارها.» الجميع يكتوي رضوس «حرب الكوابيس: أسوأ
حملة طابع سيتغري كيف تصور نفسه. الرصاع ماهية يتجاوز الرصاع إىل بذاته قائًما
الطريقة بنفس تحديًدا خصمه؛ ركبة عىل الرصاص املرشحني أحد فيها يطلق سياسية
أيرلندا يف خصومهم استهداف األيرلندي الجمهوري الجيش مقاتلو بها اعتاد التي
«الحقيقي» العنف أن ورأيا الحقيقة، تلك أدركا وكينج غاندي أن املؤكد من الشمالية.
الطيبة تكن فلم هذا. يومنا يف الحقيقة نفس يعرف الما الداالي أن ومؤكد العنف؛ يجلب
الراسخ اإليمان كان بل املفضل، أسلوبهما العنف نبذ جعل الذي السبب وحدهما واملحبة
التي العنيفة غري واملقاومة الرصاع صور من وغريه ذاته يف العنف بني الكيفي بالفرق
رأى فإن التعبري. جاز إن املؤسيس»، و«العنف املحض العنف بني الفرق أي وجهتهم؛
من للقوة املادية االستخدامات بني التمييز املنطقي من أنه — أرى مثلما — شخص
استبعاد املنطقي من فإن للقوة؛ األخرى واالستخدامات — ذاته حد يف «العنف» — ناحية

املعرب: وتحليله بتشبيهه أورويل يأتي أخرى مرة املؤسيس». «العنف تعبري

بسبب فشله عىل فشًال فيزداد بالفشل، أحس إن الخمر ملعاقرة الرجل يلجأ قد
وتجانبها قبًحا تكتيس إذ اإلنجليزية؛ اللغة مع الحال هو وهذا الخمر. رشبه
الحمقاء األفكار لنا يسوغ للغتنا إهمالنا لكن حمقاء، صارت أفكارنا ألن الدقة

.(٣٥٥ ،٣٥٥–٣٦٦ ،١٩٥٦ (أورويل

األهداف من عدًدا القوة مثل لكلمات الفضفاض االستخدام فيه خدم الذي الوقت يف
تسطيح إىل أدى إذ والسياسة؛ للدين نظرتنا ثم ومن للقوة؛ نظرتنا أربك فقد الجيدة،
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بنوع إذن مهتم غري أنا البرش. شئون يف التنوع استيعاب عىل قدرتنا وعطل الخطاب،
تصنيف من النوع هذا أن الالفت فمن الكلمات، استخدامات حول العقيم الجدل من
عالم يف تأثري له الدين أن إدراك أمام الباب أغلق قد «السياسة» ضمن السلطة» أو «القوة
االستقصاءات نتائج أجمع حيث األخري؛ الفصل يف النقطة هذه تَِرد وسوف السياسة.
والسياسة الدين قضايا تناول أجل من والسياسة السلطة أو والقوة، للدين الجوهرية

األوسط. الرشق يف االنتحارية التفجريات حالة يف تُثار التي

قفصاالتهام يف «التاريخ» املسئولية؟ يتحمل من (3)

ومن العنف، إىل بها ننظر التي الطريقة عن — ُوجد إن — املسئولية يتحمل الذي من
تلك مثل عن اإلجابات تكمن ما نادًرا واحًدا؟ شيئًا كانت لو كما بالتبعية «القوة» ثم
ظاهر يف — ُوجدت إن — للكلمات املدروسة غري التقليدية باالستخدامات املتعلقة األسئلة
ربٍّا باعتباره الرب عن اإلنجيل يتحدث فلماذا األفراد. ترصفات ضوء يف تظهر أو األشياء
غري كليهما أن علمنا إذا أرضها أعماق يف قابعة ا أمٍّ وليس «سمائه» يف متعاليًا ذكًرا أبويٍّا
هي «عرشة» تيل التي األرقام أن يف السبب يتضح ال ملاذا الحرفية؟ الناحية من حقيقي
عرش» و«اثنان عرش» «واحد وهو — منطقيٍّا يبدو قد مما بدًال عرش» و«اثنا عرش» «أحد
كثري عىل واإلجابات وغريها؟ عرش» و«أربعة عرش» «ثالثة التالية األرقام مع ليتفقا —
واحًدا مجاًال باعتبارها «القوة» عن حديثنا مثل األشياء» «بطبيعة الخاصة التساؤالت من
أحداث عن ناتج عليه» هي ما «عىل األشياء فحال تاريخي. بُعٍد ذات تكون ما غالبًا
املمكن من كان أنه رغم معينة، بطريقة تحدث أن صادف وأشياء معينة، تاريخية
الحديث نستسيغ يجعلنا الذي السبب من جزءًا أن وأعتقد مختلفة. بطريقة حدوثها
تاريخي بعد ذات إجابة له تاريخي بُعد ذو تساؤل هو واحًدا شيئًا باعتبارها القوة عن
— يقال كما الطبيعي» «من — السهل من جعل قد الغرب تاريخ يف فماذا األخرى. هي
يشمل شيئًا وباعتبارها موحًدا، مجاًال بوصفها عنها ونتحدث «القوة» يف نفكر أن علينا
كل أصبح التي «الظروف» وما التصنيف؟ نفس تحت دنيوي هو وما روحي هو ما
أشخاص من اآلخرين يخص فيما يشء تنفيذ أو يشء فعل عىل «القدرة عن فيها الكالم
جاز إن قوتها «القوة» كلمة اكتسبت كيف «القوة»؟ عن الحديث هو ومؤسسات» وأشياء

تفكري)؟ (دونما اآلن تمتلكها التي الهيمنة هذه «القوة» كلمة حازت كيف التعبري؟
البنيوية األنثروبولوجيا عالم يطرحها التساؤل هذا عىل لالهتمام املثرية األجوبة أحد
مسرية بعد حياته، من األخري الجزء يف دومو. لويس الهندية الدراسات يف واملتخصص

72



«السلطة» مفهوم استقصاء

إىل اهتمامه ل حوَّ الهند، يف والزهد واألنساب االجتماعية الطوائف عن الكتابة يف مهنية
لثقافتنا دومو تناول وخالل الحديثة. الغربية لأليديولوجيا والثقافية التاريخية األصول
عامًلا باعتباره — نظرته ركَّز امليداني»، «العمل من لنوع موضوًعا باعتبارها الحالية
مكانة تحتل «القوة» جعل الذي السبب عن السؤال عىل — البرشية األجناس بوصف
األنثروبولوجيا علماء أساليب أدت وهنا بالعالم. يتصل فيما الغربية التصورات يف مميزة
الطبقي النظام يخص لم الغرب، مع فباملقارنة جيدة، لنتائج الثقافات بني املقارنة يف
يف يحدث كما خاصة بمكانة «القوة» مفهوم «فارنا» نظام يف الوارد التقليدي الهندي
إىل تقريبي نحو عىل يُرتجم الذي «دارما» مفهوم فارنا نظام فضل املقابل، يف الغرب.
ترجمة تُرتجم التي «أرثا»، قيمة عىل الشعائري»؛ أو األخالقي و«الواجب «الفضيلة»
هذا وقابل القرسية. السلطة ثم ومن القوة؛ يعني تنفيذيٍّا مفهوًما باعتبارها تقريبية
تعترب التي االجتماعية للطبقات ترتيبًا بدوره، «فارنا»، نظام ضمن القيم يف الرتتيب
الرشعية، السلطة يجسدون الذين الدين» «رجال أو الرباهميني طبقة القيم: لتلك تجسيًدا
السلطة ويجسدون وأمثالهم، وامللوك العسكريني أو الكاشرتي، طبقة من األعىل دارما أو
تفضيل أي يوجد ال دومو، وصفها كما التقليدية، الهندية الحالة ففي أرثا؛ أو القرسية
يف النظرة بتلك «القوة» إىل الغرب ينظر فلماذا موحًدا، مجاًال باعتباره «القوة» ملفهوم

ذلك؟ تفعل ال عظيمة أخرى حضارة األقل عىل يوجد حني
كذلك، ليست وهي ذاتها يف طبيعية بأنها مسلَّم أنفسنا عن أشياء تعلمنا املقارنة إن
عن كان سواء — «االختيارات» اختالف عن ناحية من تنتج املجتمعات بني فاالختالفات
يكون قد «بالقوة» يتعلق فيما به نُسلِّم فما تاريخها، عرب اتُّخذت التي — ال أم عمد
وضعه عن مختلًفا وضًعا الغربي املجتمع «يختار» أن املمكن من كان فقد العكس،
الجمهوريات صمدت لو ماذا مختلًفا. مساًرا يأخذ أن «التاريخ» شأن من وكان اليوم،
غاندي، مثل: شخصيات كانت لو ماذا لالستبدادية؟ الرشسة الهجمة أمام األوىل اإليطالية
السيايس التاريخ يف املحورية الشخصيات هي فاونسا، ليخ أو االبن، كينج لوثر مارتن أو
كان هل اآلن؟ هي كما — القديمة الهند بفضل — فيه متأخرة شخصيات ال للغرب،
يكن لم إن عليها، ا ردٍّ بعدها جاء ما وكل هي تنشأ أن للملوك اإللهية الحقوق لعقيدة
حكاًما بصفتهم للباباوات اإللهية للحقوق القدر بنفس منافسة مطلقة نظرية هناك
اإلصالح؟ عهد يأِت لم إن الغرب يف سيظهر القومية الدول نظام كان هل علمانيني؟
تختلف أن املمكن من كان تاريخية مسارات كلها هذه (٢٠٦–٢٤٥ ،٢٠٠٠ (فيلبوت
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عليه نحن ما عىل أصبحنا فكيف وعليه، األحداث. مسار ضمن املختلفة لالختيارات تبًعا
إدراك كان لقد األجوبة. تقديم عىل القادر هو وحده والتاريخ تاريخي، بعد ذو سؤال هو
التقليدي ماضينا إىل الغربية؛ الحضارة جذور إىل دومو أعاد ما هو الحارض احتماالت

الالتيني. الغرب تاريخ وإىل
سيعيدنا معناها بخصوص تقصٍّ أي فإن «القوة»، يف بالتفكري يتعلق فيما واآلن
روما يف «القوة» يجسد كيان هناك كان فإن الرومانية، اإلمرباطورية تاريخ إىل بالرضورة
مبادئ يستحرض الرومانية»، «اإلمرباطورية نفسه، اسمها إن اإلمرباطورية. فهو القديمة
والقوة اإلمرباطورية يف التفكري عند كذلك لكن القرسية، السلطة ثم ومن اإلمرباطورية،
ال وهنا اإلمرباطورية. القوة عززت أنها يحتمل التي الكيانات إىل ننظر أن علينا سيكون
فكالمنا اإلمرباطورية، القوة أمام للوقوف كافية أهمية عىل الكنيسة سوى مؤسسة توجد
تحدد قد — سمائه يف الرب عن الحارض اليوم يف حديثنا مثل — «القوة» عن اليومي
بني العالقة تغريت وكما الكبرية. للمؤسسات والتاريخي البنيوي الوضع أساس عىل
يف التقليدية طرقنا تغريت فقد والكنيسة، كاإلمرباطورية الكربى؛ االجتماعية املؤسسات
املؤسسات هذه إليها ترمز كانت التي القيم ذلك يف بما — التغيري عن والحديث التفكري
بني العالقة تعارضت فإن وعليه، الرشعية. والسلطة القرسية السلطة مثل دها، وتجسِّ
العالقة يف بتغري فسنشعر الرشعية، والسلطة القرسية السلطة مع والكنيسة اإلمرباطورية
واملعتقدات املواقف مستوى عىل — التعبري جاز إن — املؤسستني هاتني بني البنيوية
«قرسية»، قوة وهو مجتمعنا، الجيشيف فلنفرتضأن القيمتني. هاتني نفس تجاه الفردية
االفرتاض هذا منطق يرجح محله. وحل «رشعية» (سلطة) لها قوة وهو بالقضاء، أطاح
القوة قيمة أن مفاده استنتاج إىل بالرضورة سنتوصل اليومي التفكري مستوى عىل أننا
السلطة بني العالقة بشأن تفكرينا وسيختلف «الرشعية». السلطة عىل تتفوق «القرسية»

مثًال. إجهاضه أو العسكري االنقالب فشل حال يف عنه الرشعية والسلطة القرسية
عىل للرصاع املوثقة الحاالت هي العالقة هذه الستبيان الجيدة املنطلقات بني من
أن املؤسسية الرصاعات هذه لنتيجة كان كيف والكنيسة. اإلمرباطورية بني السيادة
منهما؟ كل يمثلها التي القيم إىل ونظرتنا بل والكنيسة، اإلمرباطورية بني العالقة تشكل
السياسية القرسية السلطة بمعنى «القوة» بأن القائل افرتاضنا النتيجة تلك أفرزت كيف
املقدسة، األرسار منح «سلطة» ل نفصِّ أن لنا وكيف بكامله؟ األمر والية مجال عىل تهيمن
الكنيسة يخص مما ذلك وغري املذاهب وإقرار األساقفة، وتنصيب الكهنة، ورسامة
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بالسلطة املتعلقة القرسية «السلطة بمعنى العام»، املجال يف السلطة «صالحيات عن
اختالف من يُستنتج ماذا (٧٩ ،٢٠٠٦ (أوكيل الحقيقية»؟ الحكومية القوة أي … العامة
َمنَْح األول جالسيوس للبابا «القاطع» الرفض حول الالتينية والكنيسة اإلمرباطورية
عليها؟ الرشق يف الروماني اإلمرباطور تأكيد مع حتى الكهنوتية» «السلطة اإلمرباطور

.(٧٧ ،٢٠٠٦ (أوكيل
وظيفتني» أو «كيانني بني اختالًفا التعارض هذا اعتبار األفضل كان دومو، عند
السلطة صورتي أو «الوظيفتني» بني الفصل يمكن إذ ٤٦)؛ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو
١٩٨٦أ، (دومو «دنيوي» هو وما «بالروحاني» يوصف ما بني الفارق تعريف خالل من
السلطة بني التمييز خالل من السلطات تلك عن التعبري عادًة جرى وقد .(٥٠ ،٢٣–٥٩
القرون يف .(٤٦ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو للملك القرسية والسلطة للقديس الرشعية
القرن (يف نفسه اإلمرباطور يعلن فعندما املتقطع، بالنزاع العالقات هذه اتسمت األوىل
ومختزًال السيد، بلقب امللك لقب عن مستعيًضا القانون» فوق … املطلق «الحاكم الثالث)
يبدو الكنيسة عن اإلمرباطورية فصل سبيل يف الرصاع فإن «الرعايا»، يف «املواطنني»
اليد لها املؤسستني هاتني فأي إليه؛ تعود السيادة كانت عمن السؤال كان وطاملا حتميٍّا.
ألنها الكنيسة هي أم القرسية، والسلطة القوة احتكرت ألنها اإلمرباطورية أهي العليا:
أم القرسية — السلطتني وأي القيمتني أي وعليه، للرب؟ النهائية الرشعية السلطة مثلت

أعىل؟ كانت — الرشعية
حول والكنيسة اإلمرباطور بني الصدامات الرصاع هذا توضح التي األمثلة ومن
أنه دومو ويؤكد (٣٢٥م)، نيقية مجمع يف الحال كان كما الدينية، العقيدة مسائل
بأن الكنيسة بمطالبة «أحيانًا نيقية مجمع يف قسطنطني يصطدم أن املحتَّم» من «كان
لم أنه رغم — نفسه ر تصوَّ كما املقدس امللك قسطنطني وبوصف العليا.» الجهة تظل
وأمر املجلس عقد ويلخص نيقية. يف املجلس أنشأ فقد — وقتها تماًما مسيحيٍّا يكن
قسطنطني رأى كيف — اإلمرباطورية توحيد سبيل يف ذلك كل — بالحضور األساقفة
واملجلس البابا كان املقابل، ويف واحدة. لعملة وجهني يمثالن والسياسة الدين أن
أساس باعتبارها العقيدة «تعريف خالل من الرشعية سلطتهما عىل» بالحفاظ «مهتمني
للقوة القمعي الوجود بتهديد الكنسية القيادة شعرت وبينما األرثوذوكسية». الوحدة
اإلكلريكية» للسلطة صونًا الحكام ل تدخُّ «مقتت فقد الرشعية، سلطتها تجاه القرسية
بصفته (٣٧٣) أثناسيوس القديس برز الرشق ففي ٤٥)؛ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو
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هيالري القديس فكان الغرب يف أما اإلكلريكية». الشئون يف اإلمرباطوري «للتدخل منتقًدا
دفورنيك فرانسيس يقول كما — «ليسصحيًحا» لذا، .(٧٧ ،٢٠٠٦ (أوكيل نظريه (٣٦٧)
التاريخ من الفرتة فهذه املستبدين؛ األباطرة أيادي يف طيعة أدوات كانوا األساقفة «أن —
العقيدة تعريف يف الحرصي الحق عىل الكهنة كبار مع الشديدة بالرصاعات تعجُّ الكنيس
عامة بصفة املسيحيني أن رغم الواقع، يف .(٢٢ ،١–٢٣ ،١٩٥١ (دفورنيك املسيحية»
الدعم لحشد كذلك الالهوت علماء كبار وسعى حاكم»، ألي القدسية صفة «إقرار تقبلوا
فاإلمرباطورية استمرت؛ الغرب يف املقدسة امللكية مقاومة فإن الرؤية، لهذه الفكري
بعض، مع بعضهما محسوم غري مرير رصاع خضم يف إذن وقفتا الغرب يف والكنيسة
أدى الواقع. من مختلفني وجانبني املصالح، من مختلفتني ملجموعتني ممثلتني باعتبارهما
عن الفكري الوضوح غياب إىل اآلخر شئون يف منهما كلٍّ جانب من املستمر التدخل هذا
اإلمرباطورية نظرة انعدام وأدى ،(٧٧ ،٢٠٠٦ (أوكيل والكنيسة اإلمرباطورية بني العالقة
عميل حل إىل التوصل احتمال أمام الطريق إغالق إىل لألخرى إحداهما املناسبة والكنيسة

لرصاعهما.
الضطراب نظري حل طرح األول جالسيوس البابا حاول ٥٠٠م، عام نحو يف لكن،
اإلمرباطور إىل ٤٩٤ عام خطابه ففي (٤٩٢–٤٩٦م)؛ والكنيسة اإلمرباطورية بني العالقة
عن متزن بيان أكثر يكون «ربما بأنه أوزمنت ستيفن وصفه عما كشف أناستاسيوس
نظرية البيان طرح .(١٣٩ ،١٩٨٠ (أوزمنت واإلكلريكية» العلمانية القوتني بني العالقة
والسلطة القرسية السلطة — والكنيسة اإلمرباطورية بني الرصاع لتناول األقل عىل سعت
بطريقتها لتُحل العملية الرصاعات هذا ترك وإن والفكر، الالهوت مستوى عىل — الرشعية
يكن لم كهنوتي»، منصب «أي لإلمرباطور يكون أن يُتصور يعد لم وبينما الخاصة.
اإلمرباطور إىل جالسيوس وكتب بأنفسهم. الحكومية للمناصب يطمحوا أن الدين لرجال

الجديد: التصور هذا عن

للكهنوت املقدسة السلطة رئيسية؛ بصفة العالم هذا يحكمان اثنان
هي االثنتني بني من واألثقل .protestas امللكية والسلطة ،auctoritas
(أيها لك أن اعلم الحساب. عند أنفسهم البرش ملوك عن الكهنة مسئولية
عليك أن إال البرش، سائر عىل املكانة يف أفضلية أناستاسيوس) اإلمرباطور
وسائل منهم وتلتمس السماوية، الشئون عن املسئولني هؤالء أمام تنحني أن
نتيجة إليك جاء اإلمرباطوري التاج بأن … أقروا وإن األساقفة ألن الخالص…
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العام النظام دائرة ضمن كانت طاملا لقوانينك يستجيبون فهم اإللهية، اإلرادة
عاتقهم عىل تقع الذين هؤالء تطيع أن عليك الحماس من قدر فبأي …
أوزمنت يف مقتبس ،١٣-١٤ ،١٩٦٤ (تريني املقدسة؟ الغيبيات إدارة مسئولية

.(١٣٩ ،١٩٨٠

الكاهن سلطة — املتعارضتني الوظيفتني» أو «الكيانني جالسيوس رأى ثم من
كونهما من فبدًال دقيقة، تبادلية بعالقة مرتبطتني — القرسية امللك وقوة الرشعية
من نوع فتحقق حميمة، رشعية برابطة اجتمعتا فقد متعارضتني، قطبيتني سلطتني
الكهنة أو للكهنة امللوك إخضاع من وبدًال نظريٍّا. إال يكن لم وإن والتبادلية، التوازن
واالستقالل املتبادل العطاء أساس عىل تقوم تبادلية عالقة جالسيوس افرتض للملوك،
مؤقت؛ ترتيب ضمن الخارج من مرتبطتني إذن واإلمرباطورية الكنيسة تكن فلم املؤسيس.
النظام تخص التي الدنيوية األمور يف للملك الكاهن «يخضع جالسيوس كلمات ففي
–٢٣ ١٩٨٦أ، (دومو الروحية» األمور يف للكاهن امللك «يخضع املنطلق نفس ومن العام»،
الحكومة لسلطة يخضعون فإنهم اإلمرباطورية، رعية من الكهنة وباعتبار .(٤٦ ،٥٩
نطاق عىل وقتها املقبول لإلمرباطور» الكهنوتية الصالحيات «مفهوم لكن اإلمرباطورية،
لقب يحمل اإلمرباطور يعد «فلم تالىش؛ قد — تعريفه سوء عن النظر بغض — واسع

.(٧٧ ،٢٠٠٦ (أوكيل ملكية» بمكانة يتمتع الكاهن يعد ولم الكاهن،
ممارسة يف مناظرة فعلية عالقة بدورها املؤسستني بني العالقة هذه فرضت
للملك القرسية فالسلطة القرسية؛ والسلطة الرشعية السلطة املتكاملتني: «السلطتني»
املقابل ويف الدنيوية، األمور يخص فيما الرشعية وسلطته الكاهن خضوع إذن تستلزم
الروحية. األمور يخص فيما القرسية امللك قوة خضوع للكاهن الرشعية السلطة تستلزم
أن أو الروحية، الرشعية بالسلطة يتمتعون امللوك بأن للقول تماًما النقيض هو وهذا
كلٌّ اآلخر بامتيازات يعرتف منهما كالٍّ أن ذلك يعني بل قرسية، بقوة يتمتعون الكهنة
أن دون من األخرى إىل تستند السلطتني فكلتا ،(٧٨ ،٢٠٠٦ (أوكيل الصحيح مجاله يف
رضوريتان فكلتاهما منفصلني، مستقلني كيانني ليستا وهما األخرى، إىل إحداهما تتحول

.(٢٠ ،١–٢٣ ،١٩٥١ (دفورنيك الكيل االجتماعي النسيج تكوين يف
القديمة. الهند يف وامللك الرباهميني بني العالقة يف التكامل هذا نفس رصد ويمكن
اْلتأمت التي املستقلة الكيانات من تجمع مجرد يكن لم القديم الهندي فاملجتمع إذن
واحد، عضوي نسيج من أجزاء هي بل بعض، مع بعضها اجتماعيٍّا لتتعامل تناغم بال
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بينما لذا املجموع؛ لنفس رضورية أجزاءً كونه باعتبار اآلخر للبعض «ينتمي» فبعضها
الناحية من أو الدينية الناحية من امللك من «أسمى أنهم الرباهميني بعض يظن قد
يف أسمى ليسوا وبالتأكيد املطلق، باملعنى األسمى ليسوا الحقيقة يف فهم املطلقة»،
للملك املادية» الناحية من «خاضع أنه الرباهمي طبيعة جوهر فمن امللكية. النواحي
(دومو والدينية الشعائرية املسائل يف صحيح والعكس لذلك، إليه «منتٍم» فهو الهندي؛
ل نَُؤوِّ أن علينا جالسيوس، إىل بالعودة وباملثل، بعدها). وما ٤٦ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ،
تضعهما باعتبارها الرشعية والسلطة القرسية السلطة بني التوفيق يف تلك البابا محاولة
من جزءًا الكنيسة كانت «إن لذا جيًدا؛ القدماء الهنود يفهمها تكاملية هرمية عالقة يف
يتعلق فيما الكنيسة من جزء اإلمرباطورية فإن الدنيوية، املسائل ناحية من اإلمرباطورية
مجتمع أي جالسيوس عند يوجد فال ،(٤٨ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو املقدسة» باألمور
للسلطة يمكن مًدى أي فإىل جوهريٍّا. األخرى إىل سلطة كل «تنتِم» لم ما إطالًقا روماني
جالسيوس أن يبدو القرسية؟ «القوة» دون من سيايس سياق يف تصل أن الرشعية
السلطة «قوة» دون من تحكم أن املوجودة» «للقوى وهل بعيًدا. مًدى ليس أنه يرى
أوضح وكما بالنفي. جالسيوس يجيب أخرى مرة وجودها؟ وتبيح تدعمها التي الرشعية
(راز الطاعة» «إلزامية يكمله الحكم» يف «الحق فإن راز، جوزيف السيايس الفيلسوف
من بعًضا أن ذلك أسباب بني «فمن املجتمع، يصمد عندما ذلك، عىل عالوة .(٢٣ ،١٩٦٨

.(٢٧ ،١٩٨٦ (راز الحكم عىل الحكام استحواذ يقبلون» األقل عىل الرعية
ممكنة غري بأنها ُوصفت التي — الحساسة األيديولوجية جالسيوس موازنة أن إال
يف السلطتان كانت فقد نظرية، كونها مع حتى قرنني؛ من ألكثر لتصمد تكن لم —
الخامس، القرن تتجاوز لم مبكرة مرحلة يف فمثًال، التباًسا. أكثر يكونا ألن طريقيهما
االجتماعية والخدمة والتعليم الصحة مثل روما، يف عامة» «شئونًا تتوىل الكنيسة أخذت
هي القرسية السلطة تعدت الدرجة لهذه األمر اختلط وعندما ،(٩٤ ،٢٠٠٦ (أوكيل
من العملية الناحية من الرشعية السلطة وغلبت الرشعية، السلطة مجال حدود األخرى
الختزال تميل — القرسية السلطة — املحضة فالقوة استقالليتها؛ عىل القضاء خالل
الخامس القرن فمنذ لذا الرشعية؛ السلطة ذلك يف بما ذاتها، يف األخرى السلطات كل
يمكن ال يكاد الدولة نسميه ما يشبه شامًال قرسيٍّا إجباريٍّا «مجتمًعا الكنيسة أصبحت

.(٩٤ ،٢٠٠٦ (أوكيل شموليته» يف عنها تمييزه
«الدولة بوصفها ملكانتها الكنيسة ترسيخ خالل مختلًفا منعطًفا األحداث أخذت ربما
القصري لبيبان املشئوم التنصيب مع املعارص» باملعنى الوسطى العصور يف الحقيقية
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،(١٥ ،١٩٩٨ (فيجيس ٧٥٤م عام يف الثاني ستيفن البابا ِقبل من الفرنجة عىل ملًكا
صفة بإسباغ خاصة مباركة وباركتها الكارولنجية، األرسة برشعية الكنيسة اعرتفت فقد
مصالح عن جانبهم من الفرنجة دافع املقدس. بالزيت املسح طريق عن عليها امللكية
حكمه تحت ليكون اإليطالية الجزيرة شبه وسط من كبريًا جزءًا البابا ومنحوا الكنيسة،
— البابوي التتويج أقر ٨٠٠م، عام ويف القرسية). (السلطة األبدية الدنيوية وهيمنته
مقدًسا ملًكا باعتباره نواياه، بحسن الرومان عىل إمرباطوًرا لشارملان — املقدس واملسح
نتجاهل أال علينا لذا ٩٨)؛ ،٢٠٠٦ (أوكيل رعيته تجاه جسام دينية مسئوليات عليه
الطريقة نتجاهل وأال املشهد، يف املقدسة امللكية تقديم الفرنجة به أعاد الذي األسلوب
عن مسئوًال مسيحيٍّا» «حاكًما نفسه — الخصوص وجه عىل — شارملان بها رأى التي
تتويج عىل األمر يقترص لم ذاته الوقت يف لكن الخالص، إىل املسيحي» «شعبه قيادة
ذلك باعتبار الكارولنجية، األرسة مباركة ثم ومن املقدس؛ بالزيت شارملان ومسحه البابا
«امللكية عرص إىل ووصوًال الحني ذلك منذ بل املقدسة، الرومانية لإلمرباطورية بداية
أنفسهم الباباوات تحول عرش، الرابع القرن وحتى عرش الحادي القرن من البابوية»
اإلمرباطورية «إن فيجيس: نيفيل جيه يخربنا وكما كذلك. عليا» «سياسية لسلطات
الدولة تلك لكن الشاملة، القوة ذات الدولة فكرة تطبيق حاولت … املقدسة الرومانية
بحيث الوسطى العصور خالل الوضع هذا استمر .(١٤ (فيجيس١٩٩٨، الكنيسة» كانت
هو ما بني العالقة يف تغيريٌ السياسية السلطة يف األصيل بالحق البابوية «املطالبة صاَحَب
وصارت الكنيسة، خالل من العالم بحكم األول عندها طالب إذ دنيوي؛ هو وما سماوي
،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو مىض» وقت أي من أكثر الدنيوية األمور يف منخرطة الكنيسة
قرسية. سلطة من لديه ما بموجب يحكم أنه زعم واإلمرباطور الكنيسة من فكلٌّ .(٥٠
ل؛ امُلكمِّ لالختالف ساحة كونها من بدًال واحًدا شيئًا باعتبارها للقوة ننظر نحن لذا،
أضاف بينما دنيويٍّا دوًرا تقلدت فقد وحده، الروحي العالم تمثل تعد لم الكنيسة ألن
نقطة يف أخرى، بعبارة الواضح. الدنيوي ملفه عىل روحيٍّا بُعًدا — زاد أو — اإلمرباطور
لم ما مرحلة ويف روحيٍّا. الدنيوي وصار دنيويٍّا الروحي صار التاريخ، يف محددة غري
جانبني صارا بل متمايزين، شيئني — والدنيوي الروحي — مختلفني مبدأين كانا ما يعد
استحوذ والكنيسة، اإلمرباطورية بني االختالف وبتقلص «القوة». وهو اليشء؛ نفس من
ببعض، بعضها والدنيوية الروحية املبادئ واختلطت الغرب، يف اإلمرباطور دور عىل البابا
ظل يف نعيش واآلن السياسية. سلطته من قوتها يدَّعيها التي الرشعية السلطة واستمدت

«القوة». ملفهوم الحالية نظرتنا خالل من التاريخية التفاعالت هذه نتائج
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املشرتكة املصلحة سقف تحت السلطتني بني الجمع جالسيوس محاوالت ورغم
الصعب مسعاه يف ينجح لم فإنه له، مكونني جزأين شكلتا اللتان وهما االجتماعي، للكل
ذهب قد الرشعية والسلطة القرسية السلطة يمثالن اللذين الكيانني إن القول يمكننا هذا.
من فبدًال لذا األوىل؛ املكانة القرسية السلطة احتلت بحيث الخاص؛ مذهبه منهما كلٌّ
العارش القرن بحلول الكنيسة أصبحت جالسيوس، طرحه الذي الهرمي الثنائي الحكم
لذا روحية»؛ ملكية وهي مثيل؛ لها يسبق لم األركان مكتملة «مللكية أساًسا امليالدي
عىل مقدسة» «ساللة دعائم إلرساء الغرب يف واإلفرنجية القسطنطينية املحاوالت رغم
الرومانية الكنيسة يف امللكيني» «الكهنة نظام النتيجة كانت الرشقية اإلمرباطورية غرار
باإلصالحات يسمى ما جهود ضمنت لقد .(٥٠ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو الغرب يف
أن وال القدسية، صفة حمل من امللوك يتمكن أال عرش الحادي القرن يف الجريجورية
فاستحوذ األسقف»، وعصا الخاتم مثل الروحية «الرموز ب األساقفة «تكريم» يف يستمروا
القوة مصدر هو — الرب وليس — أنه وزعم اإلمرباطور، من أعىل صالحيات عىل البابا
جالسيوس نظام مقابل ويف .(١١٢ ،٢٠٠٦ (أوكيل املقدس البابوي الزيت يف الكامنة
من جزءًا واإلمرباطورية اإلمرباطورية من جزءًا الكنيسة كانت حيث — الثنائي للحكم
يف الكنيسة من جزءًا اإلمرباطورية الجريجورية اإلصالحاُت جعلت — كذلك الكنيسة
لهريمان خطاب يف السابع جريجوري البابا كتب كما — يعني ذلك وكان الحالتني.
واألمراء امللوك آباء اعتبارهم يجب املسيح «كهنة أن — (١٠٨١ (مارس ميتز أسقف
بالحق الحكم أو — القدسية الباباوات أنكر ثم ومن ١١٥)؛ ،٢٠٠٦ (أوكيل وأسيادهم»
الحقيقيني «الخلفاء هذا وجعلهم ألنفسهم، بها احتفظوا لكنهم األباطرة، عىل — اإللهي

.(١١٦ ،٢٠٠٦ (أوكيل سابًقا» الرومان ألباطرة
كثريًا يهم ال أنه هو «القوة» مفهوم استقصاء يف هنا نستفيده الذي النهائي الدرس
القوة فإن «الدولة»، أو الكنيسُة حاملها كان إذا حالة يف ألنه الهيمنة؛ عصا حَمل َمن
عىل والدنيوي الروحي العاملان اتحد فقد وعليه، العليا. اليد لها كان املحضة السياسية
اإلمرباطور من كالٍّ أن هو الحكاية هذه من األخري الدرس إن الروحي. الجانب حساب
فمصطلح «القوى»؛ وصف عليهما يطلق — مجاليهما يف السلطات بجانب — والبابا
صارت إذ الرشعية؛ السلطة عىل أيًضا يُطَلق — القرسية السلطة أي — املحضة «القوة»

«قوة». مجرد األخرى هي
الرشعية والسلطة القرسية السلطة بني التاريخي البعد ذو االلتباس هذا يُفرسِّ
املثال سبيل عىل فلماذا والسياسة. الدين عالم يف ظاهريٍّا الشاذة الحاالت من مجموعة
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بمعناها القوة — والعنف القوة استخدام باحتكارها معروفة دنيوية مؤسسة تدعي قد
محل صارت ملاذا دينية؟ صفة — القومية الدولة أو املعارصة الدولة ضوء يف أو القرسي،
بل سبيلها، يف بحياتهم األفراد تضحية عىل فيها األمر يقترص ال التي املطلقة الطاعة
السلطة استخدام األخرى هي القومية الدولة تحتكر وملاذا بذلك؟ ملزمون بأنهم يشعرون
عن ا تامٍّ يكون يكاد نحو عىل الرشعية سلطتها تسمو ملاذا والعنف؟ القوة أو القرسية،
يف الحق هي الرشعية؛ للسلطة أخرى وظائف عىل تستحوذ وملاذا الشبهات؟ مستوى
–٢٣ ،١٩٨٦ (راز ناحيتها؟ بالطاعة االلتزام وواجب الحكم، يف والحق الطاعة، فرض
الشخيصواملجتمعي؟ للوالء الطبيعية الغاية اعتبارها وراء األخرى األسباب هي وما (٢٦
سعي رغم املطالب، بهذه الكربى الجمعية الكيانات من غريها تنادي ال حاٍل كل فعىل
للقيم «تجسيًدا — الطريقة بهذه — أصبحت وملاذا إليها، الحديثة االعتبارية املؤسسات
من غريه أو للرب األصل يف تُنسب التي — السامية الروحية العنارص أو — املطلقة»

الدينية؟ الكيانات
الدولة اتصاف يبني إذ التساؤالت؛ تلك عن إجابة جالسيوس طرح انهيار يقدم
السياسية؛ الكيانات من لغريها امتداًدا «ليست أنها املميزة الصفات تلك بمثل القومية
دولة أو الرومان، عند civitatas واملدينة ،patria الدولة أو املهاجرة، الفرنجة كجماعة
،(٥١ ،٢٣–٥٩ ،١٩٨٦ (دومو متحولة»» «كنيسة هي بل اإلغريق، عند polis املدينة
موقعها من عاملية هيمنة القرسية بالسلطة املرتبطة وقيمها الحديثة الدولة وهيمنت
فالدولة الرشعية. سلطتها امتلكت وبذلك متحولة»، «كنيسة باعتبارها ذاك السامي
بحقوقها واالعرتاف املطلق، والوالء بالفداء، تطالب متحولة» «كنيسة باعتبارها الحديثة
باعتبارها للكنيسة يوم ذات نُسبت التي الرشعية بالسلطة لها؛ الخضوع يف السامية
الذي واملهيمن الُقوى لكل املقدس والينبوع القوة هي بل «قوة»، فهي لها؛ املميزة السمة
العملية الناحية من كذلك الحديثة الدولة تدعي املنطلق، هذا ومن القوة. استخدام يحتكر
يف االعرتاضات رغم البرش، عالم يف العليا الرشعية السلطة يف ها حقَّ — األقل عىل —
الحق «قول ملبدأ امللهم الرس يربز وهنا الدينية. الجماعات بعض ِقبل من األحيان بعض
إطالًقا املواكبة غري للحركات التنويري الرس الزمن؛ عليه عفا الذي السلطة» مواجهة يف
كينج لوثر مارتن أمثال يمارسها رشعية بسلطة القرسية السلطة تقاوم التي للُعُرص
واملتعلق إلهاًما، األقل الرس األخرى الناحية من ويربز الما. الداالي أو غاندي، أو االبن،
إىل نظرتنا أسباب املتحولة»؛ «للكنيسة األفضلية يعطي نحو عىل للقوة نظرتنا بأسباب
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«العنف يف الظلم اختزالنا وأسباب املحض؛ العنف أو املادية للقوة نتيجة باعتباره الظلم
لقوة صوًرا باعتبارها السلطة أشكال لجميع نظرتنا أسباب تتضح كذلك وهنا املؤسيس».

القرسية. السلطة املحضة، القوة املتحولة»، «الكنيسة املحضة؛ الهيمنة

أيًضا فوكو نلوم أن علينا مساعد: عامل (4)

ا خاصٍّ واحًدا مجاًال باعتبارها للقوة نظرتنا يف الوحيد السبب ليس البعيد التاريخ أن إال
دور لها كان الحالية شعبيته إن فوكو. ميشيل وهو مساعد، عامل يوجد إذ بالسياسة؛
الذي فهو «القوة»؛ بشأن العرق أساس عىل املسبقة أحكامنا تجدد يف — أظن كما — كبري
(تشيدسرت ما» اجتماعي نظام داخل للطاقة العام «التوزيع بوصفها القوة عن تحدث
توتًرا أو سائًدا «حراًكا باعتبارها القوة إىل النظر عىل إذن فوكو شجع لقد .(٧ ،١٩٨٨
والتوترات القوى من معقدة شبكة … االجتماعية العالقات من معينة شبكة يف موجوًدا
«القوة صارت الدولة، عىل مرتكزة كونها من فبدًال «… السيايس النظام ن تَُكوِّ والطاقة

.(٨ ،١٩٨٨ (تشيدسرت االجتماعي» النظام داخل تتشعب تفاعلية طاقة
كلمات، بضع يف ذكره يسهل ال «القوة» عن الخطاب هذا يف لفوكو ينُسب ما إن
خاللها للهيمنة األقطاب واملتعددة الدقيقة العوامل ملوضع تحديده أن املؤكد من لكن
يأتي األول، املقام ويف الصدارة. يف يأتي أن يجب والكفاح املقاومة رضورة بجانب
يسعى عمله أن فوكو يَعترب لذا السلطة»؛ هي «املعرفة أن لفكرة البداية يف فوكو ترديد
أنظمة تُمكِّن للعالم نظراتنا أن كيف تكشف معرفية» «انتفاضة عىل التحريض إىل
أن إذن أراد فوكو فإن السلطة، هي املعرفة كانت فإن القوة، عىل االستحواذ من معينة
التي املعرفية فاألنظمة اإلنسان، بحرية يرض خفاؤها كان التي الخفية األمور يكشف
إخراج إىل الرامية املاهرة فوكو لجهود أهداًفا الغالب يف تمثل «العلمية» ملحتوياتها ج تروِّ
أنظمة كونها إن فوكو فيقول بالقوة، املتعلقة الحسابات تلك من بالحرية ادعاءاتها
مع بشدة الرصاع بدء وجوب «يتعارض إذ السلطة؛ أنظمة يف لتضمينها كاٍف معرفية
لألشياء وتصنيفها املعرفية األنظمة تقسيم أن فوكو ويرى علميٍّا.» يعد خطاب أهداف
(فوكو التصنيفات هذه ضوء يف األشياء تلك مع نتفاعل إننا حيث هائلة؛ قوة يعطيها

.(٨٤ ،١٩٨٠
سياستنا، يف التحول إىل أقرب ليشء يسعى إذ تحررية؛ قطًعا فوكو جهود ُجل إن
التحرر؛ تيسري سبيل يف جديدة» صوًرا تتخذ … جديدة تسييس خطط «تصور يريد فهو
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االقتصادات مع تتماىش التي للسلطة الجديدة املتعددة «اآلليات من التحرر وخاصة
وعليه، .(١٩٠ ،١٨٣–١٩٣ ١٩٧٧ب، (فوكو البريوقراطية» والدول الجنسيات املتعددة
الثقافية، باإليحاءات واملفعمة النظرية، الناحية من الغنية التاريخية فوكو كتابات فإن
أكثر باستخدام غريها عىل واملؤسسات األفراد سيطرة كيفية يف يفكر جيًال أنتجت
الجنس — فوكو موضوعات نطاق التساع ونتيجة وعفوية. وغموًضا خفاءً الوسائل
حدود يجتاز أن لعمله يمكن كيف معرفة يسهل — والسجون واملصحات والتصنيفات
التي العفوية الطريقة يف تفكر أن إال عليك ما األكاديمي. املجال يف متعددة موضوعات
بها يتأتى التي الكيفية يف وأيًضا واإلصالح، الحرية إىل التنويرية اإلنسانية بها تدعو
الالإنسانية، الهيمنة صور أقىس الغالب يف تطبق أن — املصحات مثل — ملؤسساتها
الناس مت قسَّ التي «املستنرية» املعارف من انطلقت اإلنسانية من املجردة العمليات فتلك

الناس. عىل سلطة اإلنسانية من املجردين ومنحت سلوكهم، وصنفت
العظيم، الفرنيس والفيلسوف املؤرخ ذاك فوكو؛ ل بالكثري فيه ندين الذي الوقت ويف
التاريخ، مدار عىل تشكلت التي الثقافية تحيزاتنا الحقيقة يف يعزز «القوة» إىل مدخله فإن
فوكو اشتهار ورغم املنطلق، هذا ومن السابقة. الصفحات يف عنها النقاب كشفُت والتي
التاريخ عرب تكونت التي املرتسخة التحيزات الواقع يف عزز فقد تفكرينا، يف ثورة بإحداث
ألعماله األسايس املوضوع «القوة» بجعله فإنه فوكو، فبحسب «للقوة»، الغرب نظرة يف
اإلنسانية. االجتماعيات يف الرصاع نموذج لتفضيل «الفطرية» ميولنا عزَّز الكاملة الفكرية
السلطة بني فصل أي نجد ال فوكو أعمال ففي الحد؛ هذا عند ينتهي ال األمر لكن
أنه يف املفارقة وتكمن سياسية. وهي واحدة، وحدة فالقوة القرسية، والسلطة الرشعية
للسياسة الواقعي» «العالم إطار خارج القوة يف للتفكري يسعى إنه فوكو يقول بينما
فوكو فعند النخاع، حتى سياسية طبيعة ذا للقوة مفهوًما يطرح فهو للدولة، اليومية
… هي «فالسياسة السيايس»، املجال ما مجتمع يف القوة عالقات مجموعة «تشكل
جديد، من املعادلة إىل «السلطة» وبعود وإدارتها.» العالقات هذه لتنسيق اسرتاتيجية

أن: فوكو عند أوىل باب من عليه يرتتب

سلطة رابطة وكل … األوقات جميع يف سلطة رابطة تتضمن قوة رابطة كل
هي تكون سيايس مجال وجود إلمكان رشًطا بل لها، نتيجة باعتبارها تتجسد
لعالقات الشمويل الوجود عىل يؤكد سيايس» يشء «كل إن فالقول منه، جزءًا

.(١٨٩ ،١٨٣–١٩٣ ١٩٧٧ب، (فوكو سياسيٍّا مجاًال وملالزمتها القوة
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سياسيٍّا مفهوًما السلطة اعتبار عىل فوكو فإرصار ذلك؛ من أكثر هو ما ويوجد
يعترب وعليه، الحرب. باعتبارها اإلنسانية املؤسسات إطار يف للسلطة نظره إىل يؤدي

فوكو: يقول السلطة، جوهر إذن وهو نموذجي، سيايس عمل الحرب أن فوكو

أو السلطة، توظف التي أو السلطة، عىل والرصاعات السياسية الرصاعات كل
معينة، نزعات وتفضيل القوة، عالقات يف والتغريات سبيلها، يف تنشب التي
تُفرس أن ينبغي ال األهيل السالم إطار يف يجري مما ذلك وغري والتعزيزات،

.(٩٠-٩١ ،١٩٨٠ (فوكو للحرب استمرار بأنها إال بيشء

باعتباره الرصاع لنموذج متطرفة لصورة النادم وغري الرصيح اإلعالن فوكو يدعم هنا
،(١٧٠ ،١٥٢–١٨٤ ١٩٨٥أ، تايلور ،٩٠ ،١٩٨٠ (فوكو اإلنسانية والحالة التاريخ أساس
من (وليس والنضال والرصاع كالحرب السلطة؛ ملمارسة املتطرفة بالصور يرتبط ما فكل
دائًما. كذلك وسيظل التاريخ، مضمون يمثل «الحكم»)، حيادية: األكثر املصطلح بينها
تفسري يعني فوكو يقصده الذي باملعنى «القوة» امتالك فإن مبارشة، أكثر وبأسلوب
والهيمنة والقرس الرصاع منظور من أي بحت، سيايس سياق يف اإلنسانية العالقات
باملعنى «للسلطة» يُنظر أن هذا ويستلزم عاملنا. يف السيايس السلوك صور من وغريها
عامًة اإلنسانية الحياة بأن القائلة فوكو فكرة الحسبان يف األخذ ويستوجب بل السيايس؛
الشخصية «األمور بأن الشائع االدعاء ويُعد مراحلها. كل يف السلطة ممارسات تتضمن
.(٥-٦ ،١٩٩٥ (مينوج التفكري من النمط لهذا بارًزا َعَرًضا السياسية» األمور ذاتها هي
السلطة — والسلطة يشء، كل يف السياسة عن الحديث يدخل اإلنسانيات ففي لذا،
العوامل مجال عىل تستحوذ فهي يشء، كل تشمل — القرسية السلطة بمعنى املحضة

األمر. غالب يف فوكو شعبية بسبب املؤثرة

أفريقيا جنوب يف السلطة إشكالية (5)

تلك من أولية صورة يف بالدين؟ السلطة عن فوكو مفهوم نربط عندما يحدث ماذا إذن
يف املعارصة األعالم من علم كتابات يف السلطة عىل فوكو تركيز نرى أن يمكننا العالقة،

الدين: دراسة

التي القوة أنماط أي السلطة؛ لتكوينات انضباًطا األمثلة أكثر األديان تصري لذا
تتمحور فاألديان األمر، عليك يختلط ال مسارها. وتميل البرش، بحياة تتحكم
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،١٩٩٤ (ليس بك تتحكم التي والسلطة لك، تُمنح التي السلطة السلطة؛ حول
.(٤٧٤ ،٤٥٣–٤٧٩

فريى فوكو، لدى قبوًال تلقى قد بصورة بالسياسة السلطة عندها الكاتب نفس ويربط
السلطة لتوزيع رئيسية نقطة «فالدين واضحة؛ الدين فهم نتائج أن ِليس جاري
أن وينبغي سيايس، تجلٍّ هو ودائًما النهاية يف الدين إن أي الوعي؛ عىل … والسيطرة
،١٩٩٤ (ليس كذلك» سياسية نظرية باعتبارها «الدين» تخص نظرية أي إىل يُنظر
النظرية مستوى عىل سيئ موقف يف تجعلنا العبارات هذه مثل لكن .(٤٥٩ ،٤٥٣–٤٧٩

الدين؟ يتدخل عندما الواقع» «يف ونظريته فوكو موقف سيكون فكيف املجردة،
فوكو نظرة عن جيًدا تصوًرا تشيدسرت ديفيد أفريقيا جنوب يف األديان مؤرخ يقدِّم
بها يبدو التي بالطريقة لنبدأ األقل. عىل أفريقيا من الجنوبية األجزاء يف «الواقع» إىل
إشارة يف تشيدسرت يلفت تشيدسرت. منظور من السلطة» هي «املعرفة بأن فوكو اقتناع
«ديانة»، باعتبارها ماو املاو لحركة األخري تصنيف إىل ليكي لويس األنثروبولوجيا لعالم
ليكي بدَّل فقد وبهذا «سياسية». جماعة باعتبارها سابق وقت يف صنَّفها قد كان أن بعد
بعض بتصنيف تحدث قد إنها فوكو قال التي الصورة بنفس الكيكويو بقبيلة «معرفتنا»
يجب وعليه ذاك. أو العقيل «املرض» بهذا املصابني عرش الثامن القرن يف املصحات نزالء

هي؟ فما فوكو، نظرية حسب السلطة بخصوص النتائج بعض هذا يتبع أن
نفس يف ت تمَّ الكيكويو عن «املعرفة» توجيه إعادة عملية أن لالهتمام املثري من
لحبس — القرسية قوتها أي — سلطاتها الكينية الحكومة فيه تمارس كانت الذي الوقت
وكما كذلك. ليكي من بتزكيات ماو، املاو ثورة أثناء يف فعليٍّا الكيكويو قبيلة من اآلالف
معها للتجاوب طريقة يطرح وهو تشيدسرت انتباه املصادفة هذه لفتت فقد متوقع، هو
يف تغري مع يتزامن الكيكويو يخص فيما «املعريف» فالتغري فوكو؛ أفكار مع تتوافق
بصورة يتفق بما — تشيدسرت يرى كما القرسية، القوة تملك التي «بالسلطة» عالقتهم
فرض تكافئ أنها عىل التصنيف لسلطة ليكي ممارسة — فوكو معتقدات مع بأخرى أو

تشيدسرت: يقول لذا السياسية؛ السلطة تملكها التي الرصيحة القرسية القوة

املفاهيمي الحصار يعزز أن ليكي لويس حاول … حرب منطقة وسط يف
وتصادف ديانة. أنها عىل تصنيفها خالل من ماو املاو حركة حول االستعماري
يف الكيكويو من آلالف الواقع أرض عىل احتواء مع املفاهيمي االحتواء هذا

.(٢٥٦ ،١٩٩٦ (تشيدسرت التأهيل» «إعادة ومعسكرات السجون
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يمكننا االستعمارية، الكينية اإلدارة عن أو ليكي، عن للدفاع نية أي لدي تتوافر ال وبينما
يف يدعيه الذي ما نفهم أن أجل من املجازية تشيدسرت تشبيهات تخطي نحاول أن

الحقيقة.
لنا كان فإن رصاحة، بكل وسخيف مقنع وغري متكلف تشيدسرت استنتاج أن أرى
أجراها التي التصنيف إعادة أن هو اليشء ذاك لكان تشيدسرت، من شيئًا نستشف أن
من الفعيل» «االحتواء يف التسبب يف دور لها كان — املفاهيمي» «حصاره أو — ليكي
«الحصار» نوعي أن يقصد أنه املستبعد ومن الكيكويو. لقبيلة القرسية القوة خالل
«لقد تشيدسرت: يقول فكما الجميل. الفني التناُغم من نوع إىل يؤديان و«االحتواء»
أال والدم. اللحم ذوي البرش حول» استعماريٍّا مفاهيميٍّا حصاًرا يعزز أن ليكي حاول
مفادها حقيقة — فوكو نظرية مع يتعارض وبما — إذن مؤكدة بصورة هذا يكشف
«اعتقال بني بالخلط تشيدسرت يخطئ القرسي؟ بمعناها السلطة» ليست «املعرفة أن
للكيكويو تصنيفنا أي — «معرفتنا» أن مؤكد واحدة». فئة «ضمن واعتبارهم الناس»
ما شخص فوصف عليهم، «السلطة» من معينة أشكال ممارسة ل تسهِّ أن شأنها من —
يستحق هدًفا باعتباره إليه ينظر كان إن سيحسم عسكري رصاع يف مقاتل» «عدو بأنه
ليسا أنهما يعني ال فذلك ما؛ نتيجة إىل ما سبب يؤدي قد بينما لكن العكس، أم اإلبادة
الحقيقة. يف واحًدا شيئًا ليست السلطة لكن السلطة، هي تكون قد فاملعرفة ذاته، اليشء
وحدهم الكيكويو «عزل» إن قال أنه لو الصحة من أكرب قدًرا سيصيب تشيدسرت كان
السجون، يف الناس «بعزل» املنطقية الناحية من يذكره ذاك أو التصنيف هذا ضمن
— سيتسبب الحريف باملعنى التشبيهات هذه أخذ لكن مجاًزا، ذلك يشبه األمر إن أو
مختلفة صور بوجود االعرتاف سيتوجب إذ تشيدسرت؛ أمام إشكاليات يف — أرى كما
ذلك، من بدًال واحًدا. مجاًال باعتبارها السلطة عن فوكو معتقدات تصمد ولن «للسلطة»،
االستعمارية للحكومة أوعز ليكي بأن يبدو ما عىل املربر غري االدعاء تشيدسرت يطلق
دينية. أنها عىل ثقافتهم من الجوانب لبعض تصنيفه نتيجة الكيكويو قبيلة «باحتواء»
نضم لكي — املسألة هذه يخص فيما غريه من أو — ليكي من وصلنا الذي الدليل فما
للدين واحد مفهوم حدود داخل الكيكويو لثقافة «احتوائه» مع املادي «لالحتواء» دعوته
أمكن إن وحتى «ديانة»؟ بأنه الجديد التصنيف ذلك يوصف عندما خاصة سواه، دون
مفهوم أي أن يُفرتض أال املادي، «لالحتواء» رشط أو سبب املفاهيمي «االحتواء» أن إثبات
أسباب يوجد نعم، فقط؟ «الدين» وليس ذاتها، النتيجة إىل سيؤدي الكيكويو عىل يُطبَّق
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كينيا ماو ماو يف البيض املستوطنني من غريه اآلالف مثل — تشيدسرت لتصديق كثرية
ال تلك ليكي رغبة لكن املتخيلني، األعداء رصد عىل حريًصا كان ليكي إن قال عندما —
القرسي. بمنظورها (السلطة) السياسة جوهر هي بل املحلية، «السياسة» مجال تتعدى
مسألة إثبات سببها «السلطة» أشكال بني السليم التفريق يف رغبتي كانت إذا
يكون ما أبعد الواقع يف وهذا تشيدسرت، بأعمال بالعبث متهًما أكون قد فإنني منطقية،
صورة يف «السلطة» أشكال لجميع فوكو اختزال يتبنى تشيدسرت فألن الحقيقة؛ عن
األطراف اختالف حقيقة يغضالطرفعن فهو القرسية؛ السلطة األساس يف وهي واحدة،
كلها كانت لو كما السلطة ممارسات جميع مع التعامل إىل املطاف به وينتهي الفاعلة،
ربما إذ املجرمني؛ وغري الحقيقيني املجرمني بني كثريًا يفرق ال فهو املنطق وبهذا واحدة،
العنرصي الفصل لسياسات الداعم البارز األكاديمي العملية الناحية من تشيدسرت يربئ
قلب يف الفعليني الرسميني الفاعلني أحد نفسه وهو — الدولة وتديرها تدعمها التي
القرسية القوة ممارسة عن مسئوليته من — أفريقيا جنوب يف العنرصي التمييز سياسة
الكالم من ونصف صفحة مجرد أيزلني إف دبليو عن الحديث يتعدى فال الحقيقية،
كما — تشيدسرت يسرتسل الذي الوقت يف لألفارقة، الفعيل «االحتجاز» يف دوره عن العام
«الدين» فئة ضمن الكيكويو ملتمردي املجازي ليكي «احتجاز» عن الحديث يف — رأينا
تشيدسرت عىل يقع ال ربما التضليل هذا مثل عىل اللوم إن .(٢٥٢-٢٥٣ ،١٩٩٦ (تشيدسرت
وكما املقبل، الفصل يف سأبني وكما ملحاكاته. األول يسعى الذي فوكو عىل يقع ما بقدر
إحساسهم قرَّاءه «يُفقد والسياسة بالسلطة فوكو هوس فإن قبيل، من والزر مايكل ذكر
،١٩٨٦ (والزر القرسية للقوة وممارستها الدولة بسياسة يتعلق فيما السياسة» بأهمية
الحقيقي «املذنب» عقاب دون ليرتك ودفعه تشيدسرت فوكو ضلل فقد ٦٦)؛ ،٥١–٦٨

لتصنيفهم! الحاذق باستغالله األفارقة عىل الفعلية السلطة ممارسة عن املسئول
عملية ضمن كمثال استخدامه بل لذاته، تشيدسرت ديفيد عمل نقد ليس هنا هديف إن
الحماس يهيمن أن يمكن كيف يبني إذ الدين؛ مع وتفاعلها السلطة ملفهوم استقصاء
كما الالزم، من أكثر نفعل ما عىل — فوكو من استلهمناه الذي — واألخالقي األيديولوجي
«الدين». باستقصاء البعض يتلذذ ما بقدر تلك السلطة بنية الستقصاء بحاجة أننا يبني

بفكره فوكو مواجهة (6)

ما بقدٍر التحرر هي «السلطة» مفهوم عىل األساسية العملية هذه إجراء خطوات أوىل
التعبري. جاز إن «حدوده»، معرفة يمكننا وبهذا علينا. فوكو لفكر القوية السيطرة من
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تجاه أعمق منظور أنه أرى ما إىل وصوًال هذا فكره «نتجاوز» أن الصورة بهذه ويمكننا
عن فوكو نسأل أن يمكن أال لكن والسياسة، الدين ثم ومن و«السياسة»؛ «السلطة»
ذلك وغري السباحة أو الرقص أو الرسم بتعلم — لها ويمكِّن نفسه الفرد يطور أن إمكان
كالحديث السياقات هذه مثل يف السلطة عن الحديث وهل اآلخرين؟ تسلُّط دون من —
هي الخصوم ضد والرصاع املنافسة فيها تصري التي السياقات من غريها يف السلطة عن
امتداد أنها يف نشك أن يجب النفس» «مع الرصاع أو املنافسة لغة فحتى املعتاد؟ األمر
الحديث هذا مثل يخربنا أال جوهره. يف مختلًفا دافًعا وراءها وأن مجازية، لصورة زائد
الفاعلة واألطراف السلطة عن ُمسيس واحد بمفهوم التمسك عىل تفكري دون إرصارنا عن
تؤثر التي التمكني وعوامل الفواعل ملجموعة الحقيقية الطبيعة عن يخربنا مما بأكثر
منفرًدا الغناء كتعلُّم — لآلخرين أو للنفس سواء — التمكني وهل األمور؟ مجريات يف
وصفه يكون أن الرضوري من اآلخرين مع أو منفرًدا الرقص تعلم أو كورال، يف أو
وليس ذلك، وغري وتمكينًا وتطويًرا إثراءً اعتباره يمكن أم للسلطة، ممارسة أنه األمثل
دون والرقص الغناء نمارس أن يمكننا أال قتاليٍّا. فنٍّا الرقص وال الرسم فليس حربًا؟
عندما «حرب» يف فعًال نكون هل املفهومة؟ معانيها من أيٍّ يف بالسياسة نصطبغ أن
إىل فوكو يدفعنا ما هذا لكن ال، بالقطع املائية؟ باأللوان االهتمام خالل من أنفسنا نمكن
نرفض أن علينا الجديدة. والتحررية فكره بني الشديد االرتباط يعنيه وما به، االعتقاد
أن وعلينا البرش، فهم عىل تساعد أن من نطاًقا أضيق باعتبارها هذه التفكري طريقة
والسياسة الدين عن بتفكرينا نتقدم أن أردنا إذا الضيق فوكو منظور حدود» «نتخطى

األمام. إىل
التي فوكو فكر حواجز تجاوز عىل مساعدتنا يمكنه شخص أفضل أن الغريب ومن
األخرية كتاباته بعض ففي األخرية! سنواته يف نفسه فوكو خليفته: هو اآلن إىل رأيناها
تبنى فوكو أن يبدو — الجنسانية» «تاريخ من والثالث الثاني املجلدين وخاصة —
،١٦–٤٩ ،١٩٨٨ (فوكو طرحتُها التي االحتماالت أمام األقل عىل الباب يفتح منظوًرا
التقدمية»، «النظرة أو النفس»، «رعاية أو القديمة، اإلغريقية املمارسة يتناول ففيه ٣٥)؛
النفس. ضبط عىل للتدريب الرواقي الفن ضمن ظهرت التي «النفس» عىل «السيطرة» أو
النفس رعاية من النوع هذا أن يرى — السابق فكره عىل ينقلب وكأنه — فوكو أن إال
يف فوكو تراجع لقد .(٢٦ ،١٦–٤٩ ،١٩٨٨ (فوكو اإلطالق عىل سياسيٍّا» «نشاًطا ليس
االستخدام من التخلص يستطع لم أنه رغم تشيدسرت تبناها التي األفكار من الكثري
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«تكنولوجيات بعنوان ١٩٨٢ عام محارضته يف يقول إذ «الهيمنة»؛ للغة السليم غري
النفس»:

يزداد لكن ه، حدِّ عن والسلطة الهيمنة تكنولوجيا عىل إرصاري زاد ربما
الفردية، الهيمنة وبتكنولوجيات واآلخرين، الفرد بني بالتفاعل اهتمامي اآلن
.(١٩ ،١٦–٤٩ ،١٩٨٨ (فوكو النفس وتكنولوجيا بنفسه، الفرد تحكُّم وتاريخ

أظن. ما عىل عدمه من خري املتأخر استدراكه إن

الهرمي والبناء الرشعية السلطة بمنظور للسلطة النظر (7)

اهتمام بؤرة عىل ذلك انعكاس فما مقنع، الفصل هذا يف السلطة مفهوم بحث أن ثبت إذا
«للسلطة» نظرتنا بأن اعتقادي يف أصبُت فإن والسياسة؟ الدين يف املتمثلة الكتاب هذا
تاريخية ألسباب ونتيجة األبعاد؟ ثنائية بجعلها األقل عىل نحسنها ال فلم البعد، أحادية
د املوحِّ املنظور فقط، واحد منظور من «للسلطة» ننظر أن اعتدنا فقد بالغرب، خاصة
هو هذا كان إن لكن القرسي، باملعنى أي شابه؛ وما والعنف والقرس السياسية للقوة
«السلطة» إىل بالنظر التاريخ فرضه ما مقاومة يمكننا أننا يبني فاستقصاؤنا إذن الحال،
فسنستطيع للسلطة، املعنيني هذين بني التمييز أمكننا فإن كذلك، الرشعي املنظور من

القرسي. بمعناها «للسلطة» الواحد البعد يتجاوز بما و«السلطة» الدين استكشاف
بالسلطة املعروف «للسلطة» اآلخر البعد هذا بطرح الفصل هذا أختتم أن فأودُّ وعليه
ذكرت كما — «الديني» بالبعد «السلطة» المتيازات اآلخر البعد هذا ويوصف الرشعية.
ما بني التفاعل فهم هي النظرية أهدافنا تكون عندما خاصة — الثاني الفصل يف
السلطتني كلتا نجد أن يمكننا بينما أنه هذا ويعني والسياسة. الدين نسميه أن يمكننا
الدين أو السياسة سواء — االجتماعية التكوينات أشكال جميع يف والقرسية الرشعية
الديني الجانب لتمييز مثمرة طريقة أنه أرى ما أقدِّم فإني — ذلك غري أو الفن أو
القرسية السلطة بني الفرق تتبع خالل من العادة يف بالكامل السياسية السياقات يف
يف الديني البعد لتمييز داٍع هناك يكون لن بالطبع كثرية حاالت يف الرشعية. والسلطة
نتناول أن علينا كان إن تحديد لكن بطبيعتها، املحض السيايس الطابع ذات األحداث
األعم. والجدلية الفكرية واسرتاتيجياتنا أهدافنا عىل سيتوقف عدمه من الديني الجانب
هذه أحد يكون ربما األوسط، الرشق يف االنتحارية للتفجريات الحايل املوقف أن وأرى
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يف سأوضح كما «الديني» بالجانب منطقيٍّا يوصف ما فصل فيها ينفعنا التي الحاالت
األخري. الفصل

االسرتاتيجي السياق يف «للدين» تعريفنا كيفية عن آنًفا ذُكر ما إىل مجدًدا سأشري لذا
«دين» ل يمكن بينما التالية: الصيغة عن هذا ويتمخض والسياسة، الدين بني للتمييز
غياب يف يُتصور أن «دين» ألي يمكن ال والرشعية، القرسية السلطتني كلتا يُجسد أن معني
اآلخر، الجانب عىل لكن القرسية، السلطة غياب حال ذلك يمكن بل الرشعية، السلطة
والقرسية، الرشعية السلطتني من مزيًجا تكون أن األخرى هي للسياسة يمكن بينما
ويف القرسية. السلطة غياب يف ليس لكن الرشعية، السلطة غياب يف تصورها املمكن فمن
من أفضل بصورة و«السلطة» الدين روابط فهم يمكننا كيف سأناقش األخري، الفصل
التفجريات أن رأيي ففي األوسط. الرشق يف االنتحارية التفجريات ملثال التطرُّق خالل
صورة يف السلطة تُمارس إنها حيث سياسية؛ أعمال بأنها وصفها يمكن االنتحارية
«دينية»؛ أعماًال كونها ناحية من فهمها املهم من سيكون إنه أقول لكنني قرسية، قوة
اإلسالمي. الرتاث عىل اعتمادها نتيجة املنطقي األمر وهو الرشعية، السلطة تمارس أي
لنا يوفر واحًدا مفهوًما كونها من بدًال منقسًما مفهوًما باعتبارها «السلطة» إىل فالنظر

العالم. هذا يف تجري التي لألحداث الفهم من أكرب قدًرا
أنهما أرى والسياسة، الدين بني املجردة الفروق بعض تحديد من بدًال لذا،
تجمع األوسط الرشق يف االنتحارية فالتفجريات «السلطة»، معنيي مع بالتوازي يمتزجان
البعدين هذين بني الفصل املفيد من كان وإن حتى والسياسة، الدين بني الحقيقة يف
ما هو «للسلطة» املختلفة األنواع بني «االمتزاج» هذا فهم أن وأرى اإلنسانية، الحياة يف
أن سأُبنيِّ ولهذا مثًال، األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات ظاهرة فهم من يمكننا
باعتبارها إليها يُنظر أن يجب — نرَض لم أم عنها رضينا سواء — التفجريات تلك مثل
سلطة ذات دينية تضحيات الوقت ذات يف وباعتبارها «قوية»، علمانية جهادية أعماًال
الذي الدين عن التقليدية الحكمة جوهر فيها ينكشف حاالت تمثل فالتفجريات رشعية،

األولية. صورته يف حقيقته عىل الفكرية بالقوالب أسميته
أنه وهو — وبديهي واضح هو ملا إال أشري لن إليه، توصلت ما إىل القفز دون ومن
السلطة بني تجمع دينية ظاهرة تمثل االنتحارية التفجريات أن إثبات أحد استطاع إن
القالب نقض بينها من كثرية، نتائج يستتبع سوف فهذا — الرشعية والسلطة القرسية
عىل تتوقف — عديدة أسباب تتوافر حيث دائًما؛ خري الدين أن عىل ينص الذي الفكري
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توجد ما بقدر بالرش، االنتحارية التفجريات عىل للحكم — الرصاع يف الفرد نظر وجهة
تلك مثل يف اإلسالمي للدين الرشعية السلطة استدعاء إن بالخري. عليها للحكم أسباب
جوانبها بيان مجرد إن بحيث ًا»، «خريِّ عمًال االنتحارية التفجريات من يجعل ال األعمال
واحد وهذا «رشيرة». بأنها عليها الحكم إىل بالرضورة يؤدي سوف الواضحة السياسية
عندما املعادلة من يُستبعد والسياسة الدين عن التقليدية الفكرية القوالب بني من فقط

ظاهرها. وراء فيما والسياسة والسلطة الدين إىل نظرتنا يف ننقب
التي املناقشة من صلة ذات نتائج أستنبط أن يل اسمحوا الراهنة، املرحلة يف لكن
للسلطة استقصاء نحو قويٍّا توجًها بأكمله الفصل هذا ه توجَّ لقد الفصل. هذا يف وردت
«للسلطة» ننظر ولَِم كيف نعلم فنحن الرشعية، السلطة ملفهوم تامة مناقشة يتطلب
السلطة هي وما الرشعي؟ بمعناها إذن «السلطة» عن نعرف فماذا الحالية. نظرتنا
السلطة وهو األحيان؛ أغلب يف املفهوم بمعناها السلطة عن فصلها ينبغي التي الرشعية

القرسية؟
يعني الذي auctoritas الالتيني املصطلح إدراك إن بيرتز ستانيل ريتشارد يقول
اللغوي األصل فهَم إتاحته فبجانب الرشعية»، «السلطة لفهم «املفتاح» هو املرشوعية
هذا إدراك فإن ،authority وهو الرشعية؛ السلطة ملفهوم اإلنجليزي للَّفظ الالتيني
لذا املعارص؛ الرشعية السلطة ملفهوم أعمق فهًما لنا أتاح الرومان، عرَّفه كما املفهوم
ويتيح أعمق. بصورة املعقد السلطة معنى فهم مفتاح هو الرومان لدى املرشوعية ففهم
القرسي باملعنى والسلطة الرشعي باملعنى السلطة بني الفارق استيعاب لنا مفهوم إدراك
الكنيسة بني املناظر الفارق نحو أعمق نظرة الفارق هذا فهم لنا ويتيح (القوة).
مفهوم ملعنى استكشافنا فعند لذا بالتبعية؛ والسياسة الدين بني والفارق واإلمرباطورية،
فمفاهيمنا الالتينية، الكلمة معنى حول أكاديمي سؤال مجرد من أكثر سنجد املرشوعية
استمر قديمة مصادر من معانيها تستمد كلها والسياسة والسلطة الدين عن األساسية
املرشوعية بمفهوم وسنبدأ هذا. يومنا إىل املفاهيم تلك إزاء نظرتنا تشكيل يف أثرها

.auctoritas
العقود قوة إىل األصل يف يشري الرومان عند auctoritas املرشوعية مصطلح كان
أو «الوجاهة إىل ليشري الحًقا املصطلح معنى وتغري الشهود، شهادة ثقل أو القانونية
الشخص عىل يطلق صار وبالتبعية وخالفه، املستند أو بالشاهد الخاص الثقل» أو املكانة
auctor (أو الكاتب اسم املعامالت أو للمستندات الثقل أو القيمة هذه يضيف الذي
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اعتُرب يشء ألي — وقوة استمرارية يمنح أو — أكرب قيمة عمليٍّا يعطي ألنه بالالتينية)؛
auctor؛ املناظرة اإلنجليزية الكلمة معنيي كال الالتينية الكلمة وتحمل مرشوعية. له أن
،٥٦–٩١ ،١٩٩٠ (فريدمان املبدع الشخص أو الكاتب تعني author كلمة إن حيث
السلطة عن أفكارنا تشكيل يف أطول ملدة استمر الذي املعنى هو املبدع معنى أن إال .(٧٤
«يمكن الذي التأثري» أو االبتكار أو «اإلنتاج مصدر بصفته املبدع أو فالكاتب الرشعية،
وقتًا بيننا استمر الذي املعنى هو وغريها» والسيطرة والشورى الرأي دوائر يف ممارسته
املتعلقة األمور يف محوري author أو auctor الكاتب مفهوم فإن املعنى، وبهذا أطول.
أبينا أم شئنا سواء — االجتماعية «الحياة ففي لذا الرشعية؛ السلطة أو باملرشوعية
واملنطوقات األوامر مصممو أو «واضعو فهم املبدعني»، أو الكتبة هؤالء مثل يوجد —
،٢٠٧–٢٢٤ ،١٩٥٨ (بيرتز االجتماعي» التنظيم «يقوم فعليهم وغريها»، والقرارات
الرشعية للسلطة جالدستون ويليام تعريف إن القائل بالرأي فريدمان يؤمن لذا ٢١٠)؛

جالدستون: يقول قبُل. من موجوًدا كان ملا «يُضيف» باعتباره الكاتب مكانة يحدد

الحرفية، الناحية ومن شخصيضيف. أنه هي «الكاتب») (عن املثىل الفكرة إن
شهادته الشاهد يضيف كما قبُل، من كائن ليشء إضافة هذه تكون أن يجب
سليم الكاتب بمعنى author كلمة فاستخدام … عليه يشهد الذي اليشء إىل

األصيل. املعنى وهو حرفيٍّا؛

مختلف: مستًوى إىل ما مستًوى من األشياء نقلهم هو الكتبة يضيفه ما بني ومن

من أساًسا إليها ويضيف األفكار، أو الحقائق وبني بيننا «الكاتب» يتوسط
أكرب أمام ربما أنفسنا نجد ثم ومن … لها احرتامنا عىل ليؤكد املعتقدات
معني، يشء وبني بيننا يقع ما باعتبارها الرشعية»، «للسلطة صورة وأوضح
جوهريٍّا جانبًا يعد ما اليشء ذلك إىل — إلينا بالنسبة — يضيف ما وباعتبارها

.(٣-٤ ،١٨٧٧ جالدستون ،٧٥ ،٥٦–٩١ ،١٩٩٠ (فريدمان منه

الهرمي؛ الرتاتب مفهوم بالتبعية — الرشعية أو — املرشوعية مفهوم يتضمن إذن
وسط ل يتدخَّ فالكاتب املعادلة، يف فوًرا يدخل الدرجات أو «املستويات» وجود ألن
أشياء أو آخر مستًوى من أشياءَ معني مستًوى يف أشياء إىل بإضافته الحقيقة مستويات
«يقدمون» فاملنقذون العالم؛ يف واملنقذون األبطال يفعله ما هو بالضبط وهذا عنده. من
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مع يستويا أن الحالتني من أيٍّ يف يمكن ال لكن األمل، «يمنحوننا» واألبطال الخالص،
عىل يتوقف تدخلهم نجاح كان وإن حتى — لهم تدخُّ عىل نعتمد إننا إذ — البرش باقي
يمكنهم وال وحدهم، الفراغ يف يعيشون األبطال وال املنقذون فال به، وإقرارنا قبولنا
الكاتب فتدخل لذا دورهم؛ لنجاح رشط املتبادل فاالعتماد وحدهم، ينجحوا أن بالتأكيد
يمكن ال إذ إليهم؛ هو «يضيف» َمن ِقبل من به يُعرتف أو بالقبول يحظى أن يجب
من كالٍّ أن جالدستون رأى فقد إذن القرسية. السلطة مع الحال هو كما قًرسا، فرضه
فاألمر الغري، عىل اعتماد منظومة من جزء أنهما يف يشرتكان الرشعية والسلطة الكاتب
ُمقدَّم آخر شخص فحكم لذا الفرد؛ يعتمد عليه الذي الكاتب أو الرشعية بالسلطة يتعلق

.(٧٦ ،٥٦–٩١ ،١٩٩٠ (فريدمان نفسه الفرد حكم عىل
فهي املساواة، فيها تنعدم منظومة بالرضورة الرشعية السلطة منظومة كانت وملا
وتقتيض الكاتب. أي الرشعية؛ السلطة يمتلك من تجاه االلتزام من حالة يف الفرد تضع
فرض عىل القدرة ضمنها من الرشعية فالسلطة الكاتب، تجاه واجبًا الرشعية السلطة
،١٩٩٠ (فريدمان نريد» ما «فعل عىل اآلخرين بها نحمل التي الوسيلة فهي الطاعة،
وستبدو التزاماتنا، تزعْجنا واملساواة الفردية قيم تَُسْد أينما ثم ومن ٥٩)؛ ،٥٦–٩١
هي الرشعية السلطة تصبح وعندها ومقيِّدة. مرهقة تفرضها التي الهرمية املراتب
يُكتب كان الذي الرصيح الثوري الشعار يف جاء كما الحال، بطبيعة شكٍّ محل األخرى
يدخل وربما السلطة!» يف «تشكك املايض: القرن ستينيات يف السيارات ملصقات عىل
الرشعية، السلطة جماح نكبح — «الحداثيني» نحن — جعلتنا التي األسباب ضمن هذا
يف مرفوًضا «لجاًما» تضع ألنها نبغضها نحن إليها، حاجاتنا مواجهة ل نفضِّ ال فنحن
الرشعية السلطة أهمية عىل التأكيد فإن تسود، عندما واملساواة الفردية مبادئ إن أفواهنا.
قاسية، ألحكام فسيخضع أسوئها يف أما الواعي. التدقيق محل األحوال أفضل يف سيوضع
واملساواة بالفردية املؤمنة التقليدية نظرتنا مع يتناسب ال الهرمي فالبناء قاطعة؛ وربما

العالم. تجاه
نحن — بيننا فيما الرشعية السلطة إزاء االرتياح بعدم العام الشعور هذا إن
السلطة يف َمن أن يف نظن أن نسبيٍّا علينا السهل من يجعل — املعارصين الفرديني
َمن الستعداد منتبهون فنحن الرشعية، السلطة يف الناس ثقة استغالل يسيئون ما دائًما
لذا، القرسية. القوة باستخدام الرشعية سلطتهم فرض يف نيتهم إلخفاء السلطة يف هم
السلطة يف «كامنان والعنف القوة إن القول لدرجة لينكولن بروس األديان مؤرخ يذهب
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علينا لذا سبب؛ وألي وقت أي يف القوة» تستخدم «قد الرشعية فالسلطة الرشعية»،
بالعنف» القمع عىل القدرة ثناياها يف «تضم ألنها الرشعية للسلطة متيقظني نكون أن
فرأي والقرس. الرشعية السلطة بني للتفريق الليرباليون» «املنارصون إليها يسعى التي
«الجذابة» الغامضة القوة عن ِفيرب مفهوم من مادية نسخة هو — ناحية من — لينكولن
للسلطة الناس خضوع يف السبب أن ِفيرب رأي فمن الرشعية. السلطة عليها تقوم التي
املالمح «املرشوعة» السلطة حجاب خلف — وضوح بغري — يبرصون أنهم ليس الرشعية
عىل املستحوذة املؤسسة أو الشخص ألن بل هناك، الكامنة القرسية للقوة القاسية
(أيزنشتات «الكاريزما» أو «الجاذبية» فيرب يسميها سحرية قوة تملك الرشعية السلطة
السلطة تناول يرفضان — بطريقته كلٌّ — وفيرب فلينكولن إذن، يليها). وما ٢١ ،١٩٦٨
فمن تماًما. مختلف ليشء ينسباها ألن املقابل يف يسعيان بل ، مستقلٍّ نحو عىل الرشعية
عىل بالجاذبية وإما بالقوة إما — الرشعية السلطة المتالك الساعني لدى إذن الحكمة
التوت» «ورقة ينزعوا لئالَّ الرشعية؛ سلطتهم ممارسة يف املبالغة عن يكفوا أن — التوايل
وهمية سحرية خدعة مجرد الرشعية السلطة أن يكشفوا أو القوة»، «سوءة تواري التي

.(٦ ،١٩٩٤ (لينكولن
— القرس يف السلطة مفهوم اختزال يف لينكولن محاولة نجاح عن النظر وبغض
للسلطة، الفعلية املمارسة خالل من — القرسية القوة يف الرشعية السلطة اختزال أي
االختزال يف الوحيدة املشكلة لكن قائمة، تظل الرشعية للسلطة الهرمية الطبيعة فإن
يف املتزامنة الرغبة هي القرسية القوة يف الرشعية للسلطة لينكولن، جانب من املفرتض،
«العامة اآلراء أو ،(٨ ،١٩٩٤ (لينكولن «الثقة» عىل تعتمد الرشعية السلطة بأن القول
الخالص الجاذبية سحر عن فيرب ماكس تحدث ومهما .(١٠ ،١٩٩٤ (لينكولن املشرتكة»
ذات الرشعية بالسلطة «االعرتاف» بأهمية كذلك نفسه هو يخربنا الرشعية، السلطة لدى
امللموسة» «غري باألشياء ى يُسمَّ ما أهمية عن فيرب يخربنا إذ لقوتها؛ بالنسبة الجاذبية
السلطة بجانب أخرى عوامل بالتبعية تهمنا وكيف اإلنسانية، الشئون يف «الثقة» مثل
الناس تخويف يمكن بينما أنه هو املثاالن هذان يوضحه ما .(٢٠ ،١٩٦٨ (أيزنشتات
السلطة صورة يف املتنكرة القرسية القوة خالل من — إخضاعهم سبيل يف خفيٍّ نحو عىل
بالكامل الرشعية السلطة فيها تعتمد مرحلة ثمة — لينكولن يقرتح كما مثًال الرشعية
نحن — يسعنا ال يشء وهو هرمية؛ صورة تتخذ كلها الرشعية فالسلطة تقبُّلها. مدى عىل
باستخدام «للتهديد يمكن كيف فيرب يعرف وباملثل، به. نعرتف أن — باملساواة املؤمنني
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،(١٦ ،١٩٦٨ (أيزنشتات أخري» «خيار دائًما أنها يعرف لكنه مؤثًرا، يكون أن القوة»
الرشعية للسلطة الطبيعية املمارسة يف يبقى ما فإن القصوى، الحاالت هذه عدا وفيما
بإرادتهم الناس يخضع أن بمعنى — «مقبولة» أو — «مرشوعة» تكون أن رضورة هو

يقول: — املثال سبيل عىل — بيرتز ستانيل فريتشارد لغريهم؛

االمتثال فيها يتم التي املواقف لوصف رضوري الرشعية» «السلطة مصطلح إن
كثري دون ومن الدعاية، أو الحوافز أو الرشوة أو القوة إىل اللجوء دون من
،٢٠٧–٢٢٤ ،١٩٥٨ (بيرتز األخالقية املواقف يف كما النقاش، أو الجدل من

.(٢١٨

باعتباره الكاتب سمات إىل تُعزى أن ينبغي الرشعية السلطة أن ثَمَّ من بيرتز يخربنا
القدر وبنفس استثنائية، مهارات صاحب باعتباره أو جديًدا»، شيئًا يضيف «شخًصا
الرشعية. للسلطة تجسيًدا بصفته الكاتب «يتقبَّل» الذي املجتمع إىل تُعزى أن ينبغي
السلطة «تتحقق» — الهرمي البناء — والتبادلية املشرتك االعتماد رشوط توافر مع فقط

الرشعية.
الشخص فإن املجتمعات، من املستمدة السلطة عن املفهوم هذا مثل يُطرح عندما
هو فدوركايم دوركايم؛ إيميل الفرنيس االجتماع عالم هو الذهن عىل اسمه يخطر الذي
وال قرسيٍّا إكراًها ليست التي «السلطة» يمارس أن للمجتمع يمكن كيف يعلمنا من خري

جيدة. حجة قوة

االجتماعية والقوة الرشعي باملعنى للسلطة النظر بعد؟ ماذا (8)

التي القرسية غري القوة من نوع عىل تشتمل التي الرشعية السلطة يتجاوز فيما أما
كاتب كلمة فإن الهرمي، والبناء والتقبل واإلقرار التبادلية العالقة خالل من عملها تعمل
التي واإليجابية السلبية االجتماعية العوامل عن دوركايم أفكار معناها يف تشبه ،auctor
االجتماعية و«القوى» «القيود» ب إليها دوركايم يشري ما هي وهذا البرشي. الفعل تشكِّل
«فمعناها — دوركايم عند «القيود» — السلبية االجتماعية العوامل فأما التوايل. عىل
االمتثال عىل األفراد لحمل العقوبات من بدعم الرشعية السلطة «ممارسة هو النموذجي»
والضغط العام، الرأي «سلطة» أي االجتماعية؛ السيطرة سلطة هي فهذه للقواعد»،
الجانب عىل وأما وهكذا، تُطاع أن يجب التي والواجب، األخالقي واإللزام االجتماعي،
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تدفع سببية «عوامل تحرك كانت االجتماعية «القوى» إن حيث دوركايم، عند اإليجابي
هي وهذه .(١٣ ،١٩٧٢ (لوكس القواعد» عىل «الخروج ل أخرى أشياء بني من الناس»
اعتربه الذي املرشوع الفعل يأتي وهنا الواجب. يتجاوز الذي بمعناها الرشعية» «السلطة
من جزءًا والواجب» «الخري يمثل دوركايم قصده الذي فباملعنى «مستحسنًا». دوركايم
— دوركايم يقول كما — االستحسان» من معينة «درجة وجود يقل وال التزام، كلِّ

.(١٥٥ ،١٩٨٦ (جدنز الواجب» عن «أهمية
إىل تدفعهم التي الثقة الناس املستحسن اإليجابي الجانب من الرشعية السلطة تمنح
«مقدس»، هو عما دوركايم مفهوم يوازي ما وهو اإلبداعية، طاقاتهم وإخراج االبتكار،
هذه .(١٥٥ ،١٩٨٦ (جدنز إليه» ويُسعى بالحب ويحظى «خريًا، اآلخر هو يُعترب والذي
رابطة تفرضها التي القيود عن السلبي باملفهوم الواقع يف لها عالقة ال «التمكينية» القوة
من «أنماط عن عبارة الدين يكون كأن ِليس؛ جاري الفصل هذا أول يف بيَّنها التي الدين،
،٤٥٣–٤٧٩ ،١٩٩٤ (ليس يعيشونها» كيف عليهم وتميل البرش، حياة عىل تسيطر القوة
السياسية؛ «الرصاعات عن فوكو حديث «التمكينية» القوة هذه تشبه ال كذلك .(٤٧٤
التي سبيلها»، يف تنشب التي أو لطة، السُّ توظِّف التي أو السلطة، عىل الرصاعات أي
ليست فهي ،(٩٠-٩١ ،١٩٨٠ (فوكو للحرب» استمرار بأنها إال تُفرس أن ينبغي «ال
أتباع سماه ما وهي الرشعي؛ باملعنى «السلطة» هي بل القرسي، باملعنى «السلطة» إذن
هو الكاتب أن عن جالدستون ملفهوم تكرار وهذا للقدرة». املولِّدة «القوى دوركايم
الذين أولئك هم فها الحالة! هذه يف األبطال وُهُم العامة، لحياتنا شيئًا» «يضيف شخص

الحقيقة. مستويات وسط بتدخلهم العامة للحياة شيئًا» «يضيفون
ومعتقدات ُمثُل والدة عند الجمعي» «الفوران لحظات تميز اإلبداعية الطاقات وهذه
دوركايم يحدد ذلك، عىل عالوة .(٢٠٩–٢١٥ ،١٩٨٤ بيكرنج ،١٣ (لوكس١٩٧٢، جديدة
من األكثر بل الدين، صورة يف للقدرة» املولِّدة «القوى وتنطلق فيه تتجسد الذي املكان
بوصفه فالدين القدرة»، توليد هي للدين األساسية «الوظيفة أن دوركايم أتباع لدى هذا
من إليها ينظر أن يجب اجتماعية؛ طاقة «ينتج ثم من الرشعية «السلطة» عوامل أحد
أنه من دومو لويس شكا عندما لذا، .(٢١٤ ،١٩٨٤ (بيكرنج والتغيري» النشاط منظور
ا جدٍّ غامض فهو املعارص؛ السياسة علم يف مركزي دور له مفهوم السلطة أن «رغم
لقد التحذير، بذلك يقصد كان .(١٦٥ ،١٩٧٩ (دومو نادًرا» إال الدور هذا يربر ال بحيث
سلبي، قيد إما السلطة أن افرتاضهم يف بيننا املوجودين وفوكو ِليس أمثال يتحدى كان
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عليها ذلك ينطبق حني ويف السياسية. «للسلطة» تابعة إمربيالية قرسية سلطة وإما
كالعادة الغرب تاريخ فيها تسبَّب التي — فمشكلتنا كذلك. رشعية سلطة فإنها جزئيٍّا،
كونها من بدًال مالمح، بال موحًدا مجاًال باعتبارها للسلطة ننظر أصبحنا أننا هي —
— بوضوح متمايزين مبدأين عن عبارة ما وقت يف كان فما والتكامل، لالختالف مجاًال
صورتني صارا — القرسية والسلطة الرشعية السلطة يوازيان اللذين والدنيوي الديني
وتوىل والكنيسة، اإلمرباطورية بني الفارق ذاب فعندما «السلطة». وهو اليشء؛ لنفس
لكن كذلك. «السلطة» نحو الغربية نظرتنا تغريت الغرب، يف األباطرة دور الباباوات
«السلطة» عن مفاهيمنا نطاق نوسع أن فبإمكاننا النظرة، هذه مثل نتقبل أن علينا ليس

الرشعية. السلطة هو للسلطة؛ أكرب معنًى لتشمل
الناس بأن سأعرتف والسياسة، والسلطة الدين يضم وواسع ثري نقاش مجال يف
يجب فوكو بدأه الذي البحث اتجاه فإن السبب ولهذا الرتكيز؛ موضع حول يختلفون قد
فوكو مع مشكلتي الزهور! بمختلف الفكر بستان وليزدهر الوترية؛ بنفس يستمر أن
السلطة هو واحد بُعٍد يف «للسلطة» املحتملة الكثرية األبعاد يختزلون أنهم هي وأمثاله
للسلطة، املختلفة املعاني بني االختالفات تمييز إىل ذلك من بدًال سعيُت وقد القرسية.
يف الدين دور يبني أن يمكنه — الرشعية السلطة — األقل عىل منها واحد واستحضار
يمكننا — والرشعية القرسية السلطة — أمامنا للسلطة املعنيني كال وبوضع األمور. هذه
هو األول: األقل؛ عىل اثنني مستويني عىل والسياسة الدين بني العالقة إشكالية نتناول أن
من أي السياسية؛ والسلطة الدين شئون يف يؤثر عامًال باعتبارها «السلطة» معنى تناول
باعتبارها «السلطة» ملعنى األفضل البيان هو الثاني واملستوى القرسية، السلطة ناحية

األخالقية». «القوة أو الرشعية، السلطة
أخرى مرة السيايس. باملعنى للسلطة األول املجال ذلك عىل املقبل الفصل يف سأركز
«السليم»، باملعنى «السياسة» عىل فسأركز للمقارنة، مناسبًا نموذًجا فوكو أفكار باعتبار
«السياسة» يف العميق التفكري يعني وهذا فوكو. طرحه الذي ع املوسَّ املعنى وليس
عن التاريخ منجم يف للتنقيب بها سعيت التي الصورة بنفس — استقصاءها أي —
الحياة يف رة امُلصغَّ «الفاشية عن فوكو مفهوم استكشاف من وبدًال «السلطة». مصطلح
أي — عاملنا يف «للسياسة» الطبيعي املكمن إن القائل الرأي عىل سأركز اليومية»،
الدين بني للعالقة ننظر عندما يحدث اختالف فأي املتحولة». «الكنيسة هو — الدولة
نظرتنا يف يختلف ماذا الحال؟ كان كما «الكنيستني» بني عالقة باعتبارها والسياسة
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شكَّلها األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات مثل ظاهرة نرى عندما والسياسة للدين
الثقافات أي الرصيحة»؛ و«الكنيسة الحديثة، الدولة أي املتحولة»؛ «الكنيسة بني الصدام
الدين بساحة إليه يُشار ما تشمل تلك التالقي فساحة الحديثة؟ الدينية واملؤسسات
«الكنائس». بني للتالقي ساحة باعتبارها الساحة تلك إىل ننظر ال العادة ويف والسياسة.
فيها ترتبط ساحة باعتبارهما والسياسة للدين ننظر عندما سيحدث ماذا نرى أن وقبل
«السياسة». ملفهوم األوَّيل استقصاءنا نُجري أن أوًال علينا ببعض، بعضهما «كنيستان»
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«السياسة» مفهوم استقصاء

.(٢٠ ٢٠٠٥أ، (شميت سيايس هو ملا واضًحا تعريًفا الفرد يجد ما نادًرا

«السياسة» تعريف (1)

و«السياسة»، و«السلطة» «الدين» ملفاهيم املتتابع االستقصاء هي الكتاب هذا خطة كانت
الدين مجايل يف معني تساؤل اختبار يف التدقيق هذا من االستفادة إمكانية يف النظر ثم
املدروسة غري الفرضيات كشف يمكننا كيف بيان إىل االستقصاء يهدف إذ والسياسة؛
املؤسسات لظهور التاريخية الدراسة االستقصاء يدعم كما املفاهيم. تلك قلب يف الكامنة
راديكاليٍّا أكون أن الفصل هذا يف سأحاول والسياسة. للدين نظرتنا يف تؤثر التي
إذن «السياسة» واستقصاء و«الدين». «السلطة» مع فعلت كما «السياسة» مفهوم حيال
الشائعة واملفاهيم الكربى املؤسسات لتاريخ القدر بنفس جوهرية دراسة إجراء سيتطلب
عليها قامت التي االفرتاضات فما و«الدين». «السلطة» يخص فيما فعلت كما ثقافتنا، يف
والتي «السيايس»، املجال تعريف إىل الرامية الغرب يف السياسيني الفالسفة محاوالت

والسياسة؟ للدين نظرتنا تشويه إىل أدت ربما
لكلمة معجميٍّ تعريف بأي رضائي عدم الفصل هذا يف واضًحا يكون أن إذن ينبغي
السياسة بأن يفيد والذي األمريكي، الرتاث قاموس يقدمه الذي كالتعريف «السياسة»،
بأن القائل دقة األكثر بالتعريف وال بها»، االشتغال أو السياسية الشئون إدارة «هي
يُقال ما فأكثر الحكومة.» أو الدولة إدارة يف تدخل التي والفنون «الوسائل هي: السياسة
عندما لكن للكلمة، والشائع اليومي املعنى تحدد األقل عىل أنها هو التعريفات هذه عن
«الدين» يف الحال كما أنه — شميت كارل قاله ما مع اتفاًقا — سنجد العمق يف نغوص



والسياسة الدين بني الفصل إشكالية

.(٢٠ ٢٠٠٥أ، (شميت سيايس» هو ملا واضًحا تعريًفا الفرد يجد ما «نادًرا و«السلطة»،
بخصوص السابقة الفصول يف أوضحتها التي الفروق بعض نسرتجع أن يمكننا أنه إال
والسلطة potestas القرسية السلطة ممارسة أي ممارستها؛ أو السلطة استعراض
الحاالت أغلب يف الرشعي. وباملعنى القرسي باملعنى السلطة أي auctoritas؛ الرشعية
املدينة دولة كانت سواء الجمعية، الكيانات من نوع إدارة «السياسة» ممارسة نت تضمَّ
أو عرش، الرابع لويس حكمها جماعة أو اإلسالم، يف الخالفة أو األمة أو اإلغريق، عند
أو الرومانية، أو الربيطانية اإلمرباطورية أو هان، إمرباطورية أو الهند، يف النبالء أحد

الحديثة. القومية الدولة أو الوسطى، العصور يف الكاثوليكية الرومانية الكنيسة
السطحية التعريفات تلك تشويًقا أكثر «السياسة» يف التقيص يجعل ما ليس لكن
األنظمة أنواع بني فيما نراها التي الكيفية االختالفات أو القواميس، يف نجدها التي
السؤال هي األوىل: ذلك؛ من أبعد نقطتان بل الحديثة، والسياسة االستبدادية السياسية
مجاالت من بغريها — حياتيٍّا مجاًال باعتبارها — «السياسة» ارتباط بكيفية املتعلق
الحياة مجاالت أحد السياسيون»، «الواقعيون يقول كما السياسة، فهل اإلنساني. السلوك
مع أنها أم والدين؟ باألخالق يتعلق فيما خاصة واملستقلة، بل بأخرى، أو بصورة املتميزة
املنطقي من فهل اإلنساني؟ العالم من أخرى أجزاء مع تتداخل التميز ببعض اتصافها
من خصيصة باعتبارها والدينية، السياسية الرشعية السلطة من كلٍّ عن الحديث مثًال
فكيف بذاتها، مستقلة «السياسة» اعتبار لدرجة ذهبنا وإن املفهومني؟ هذين خصائص

الزعم؟ هذا إثبات يمكن
بالرضورة تتضمن السياسة أن عىل كبري إجماع يوجد بينما أنه السؤال هي والثانية:
ميشيل ذكر كما للغاية، األفق ضيق توصيًفا هذا يعد أن املحتمل من فهل الدولة، شئون
كل عىل يطغى شيئًا «السياسة» تعترب فكرية اسرتاتيجية اتباع األفضل من وهل فوكو؟
أن شأنه من هذا وهل الذاتية؟ سلطتنا لتعزيز نسعى طاملا اإلنسانية الحالة جوانب
تعريفها نتقبل بأن اليومية اإلنسانية الشئون عن السياسة فصل نحو امليل مقاومة يخدم
أن أجدر نظريٍّا هدًفا يحقق أن شأنه من وهل سيايس»؟ يشء «كل أن عىل ينص الذي
اآلخرين، عىل والسلطة الهيمنة، عىل الرصاع لتشمل فضفاضة بصورة «السياسة» يُعرِّف
هذين عىل اإلجابة أن أعتقد واحد؟ ى مسمٍّ تحت ذلك وغري ألنفسنا، بالسلطة واالستئثار
طياته يف ويحمل محدود، لكنه مركب، مفهوم «السياسة» بأن اإلقرار تتطلب السؤالني

املفارقة. من كبريًا قدًرا

100



«السياسة» مفهوم استقصاء

والشمولية االستبداد سياسة: ال حيث (2)

صفو تعكري هي السياسة مجال يف التاريخ أغوار لسرب محاولة ألي الخطوات أوىل
العملية، تلك وخالل التاريخ. حدود تتجاوز التي تلك أو الجوهرية، أو الشاملة، ادعاءاتها
والرسوخ التاريخية املوثوقية من كبريًا قدًرا بالسياسة املرتبطة اإلنجليزية الكلمات تُظهر
ثابتًا يكن لم السياسة «معنى إن فيتزجريالد: تيم يقول املرشوعات. من مجموعة ضمن
الواقع، يف اآلن.» وحتى أرسطو منذ جوهري تغيري دون يستمر لم فهو التاريخ؛ مدار عىل
القرن حلول قبل الحديث باملعنى استُخدمت «السياسة» كلمة بأن فيتزجريالد يؤمن ال
االستخدامات تطور نتيجة هو وصلنا ما بل .(١٥٠ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد عرش السابع
من الحال تغري إذ متماسكة؛ صورة يف «السياسة» كلمة بظهور انتهت التي املتقاربة
الذي السيايس»، «الكيان إىل والسليم»، «املناسب للفعل تشري التي «السيايس»، صفة
الكلمة وكذلك ،(١٥٥ ،١٥٤ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد التنظيم جيدة أو القويمة األمة إىل يشري
هي حديثة — السياسة» «رجل — العجيب الكائن ذلك إىل لنشري نستخدمها التي
اإلنجليزي»، «مريور ويتسون جورج كتاب يف ١٥٨٦ عام قبل الكلمة ترد لم إذ األخرى؛
األصل هذا يكون ربما كثريًا. بأقدم سيايس) (وتعني politicien الفرنسية الكلمة وليست
شميت: كارل السيايس الفيلسوف مقولة مع تعاطفنا أسباب من للمصطلح الضبابي

.(٢٠ ٢٠٠٥أ، (شميت سيايس» هو ملا واضًحا تعريًفا الفرد يجد ما «نادًرا
— السياسيني املفكرين بعض قول يُفرس قد «السياسة» ملصطلح التاريخي البعد إن
يف أو التقليدية االستبدادية األنظمة يف وجود لها ليس السياسة بأن — مينوج كينيث مثل
«السياسة»، ملصطلح املفاهيمية األصول تنعدم أدق، وبتعبري الحديثة. الشمولية األنظمة
«الدولة وجمعيات النواب ومجالس والدساتري كاملواطنة بالسياسة، الخاصة فاملفاهيم
سكينر ،٣ ،١٩٩٥ مينوج ،١٩ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد كلها تنعدم التجريدية» الناحية من
وضغائن حدود، بال نميمة دائًما هناك قرصه يف أو ملك بالط ففي .(٣٥٢-٣٥٣ ،١٩٧٨
يوصف الذي السلوك أيًضا ويوجد النخبة. دوائر ضمن املراوغة أنواع وجميع تنتهي، ال
أي أو إقليم لها دولة أي يوجد ال ألنه بحق؛ سياسة هناك ليس لكن «السيايس»، ب
تتكتل وروابط خالفات سوى يوجد فال نفسه، امللك شخص بخالف سيايس» «كيان
العرص قبل امللكيات يف الدولية «السياسة» عليه يُطلق وما الفعيل. امللك شخص حول
يف ظهرت التي كتلك املافيا «عائالت» بني العدائيات عن يختلف يكاد ال الحديث
مسلسل يف املتنافستني اإلجراميتني ولوبرتاتيس مايو دي أرستي بني التلفزيونية الدراما
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«تُفصل لم التجريدي» باملعنى «الدولة إن سكينر كوينتني يقول الشهري. سوبرانو» «آل
يف الستة «الكتب يف ١٥٧٦ عام بودان جان نرشه فيما إال السيادة» صاحب شخص عن
يشري حال أي عىل .(٣٥٢-٣٥٣ ،١٩٧٨ سكينر ،١٩ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد الجمهورية»
عن غيابها إىل الغرب يف الحديث العهد قبل فيما «السياسة» ملعنى املتشدد االختزال هذا
أو الشخصية أو الخاصة الحياة يف إال تُمارس أن يُفرتض ال فالسياسة العام»، «املجال
مثل أو امللك، أزياء مثل مثلها املستبدون عرفه الذي باملعنى والسياسة للملك. العائلية
حد يف مقصود أمر وهو آخر؛ شخص أي الحقيقة يف تخص ال الخاص قرصه شئون
نطاق ضمن — املقابل يف — بامللك الخاصة والنسل اإلنجاب شئون تُعد كانت وكم ذاته.
زواج إتمام أو العهد، ويل بجنس املتفرجني اهتمام للرعية كان إذ للمملكة؛ العامة الشئون
بموجبها يكون سياسة يتبع كان املستبد امللك لكن املالكة، العائلة أفراد صحة أو ما،
فحسب، الجميع يخص شأنًا ليست فالسياسة لدينا؛ كذلك ليس الحال الوحيد. «الالعب»
يف جانب أهم هي بل املواطنة، واجبات من واجب فالسياسة كذلك، تكون أن ينبغي بل
للويس الرسميَّ اإلعداَم تُنىس ال واقعة يف روبسبري أيَّد وعندما البعض. لدى العامة الحياة
،١٩٩٢ (والزر تعيش» أن يجب األمة ألن يموت أن «يجب امللك أن أعلن عرش، الرابع
— اإلنجليزية األهلية الحرب يف امللك َقتََلة شأن شأنه — روبسبري حارب فقد إذن .(١٣٤
السيايس»، «الكيان جسده يُمثِّل الذي بامللك، ا خاصٍّ شأنًا باعتبارها «السياسة» أن فكرة
شعائر تجري ال عندما إال تبُطل ال للملكية، املقدس بالزيت ما يوًما رأسه ُمسحت والذي
بورك الذي السيايس» «الكيان أوصال تتقطع عندما — املقدس بالزيت امللك مباركة
الجسد من املقدسة الشعائر بحكم تحكم التي الرأس تُنزع عندما — املقدس بالزيت
األمري شخص عىل تركز التي التقليدية االستبدادية بأن القول عن يقل ال هذا إن امُلذِعن.

اإلطالق. عىل فيه سياسة ال السياسة من رضبًا تُقدم
السياسة فيه تُمارس الذي املجال يُختزل الحديثة، الشمولية األنظمة يف باملثل،
«دول عن عبارة الحديثة الشمولية األنظمة أن ورغم للحزب، الداخلية الشئون يف عمًدا
يف فيها السياسة أن أو متعمد، نحو عىل السياسة من تخلو فهي نموذجية، سلطوية»
االسرتاتيجية املصالح خدمة سبيل يف وذلك القليلة؛ القلة عىل مقصورة األحوال أفضل
إن بقوله: الشمولية األنظمة يف املفارقة هذه إىل آرون ريموند أشار وقد «القلة». لهذه
ألنها مرعبة؛ الحديدي الستار من اآلخر الجانب عىل potestas أو القرسية «السلطة
ربما .(٢٧٦ ،٢٥٣–٢٧٧ ،١٩٨٦ (آرون أقلية» عىل وتقترص بالكامل الجميع تشمل
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ع والترسُّ املتساهلة السخرية وتجاه أنفسنا، تجاه النقد بعني ننظر أن يف كذلك نرغب
أال فعلينا والسياسيني، السياسة بشأن التهكمي العام حديثنا من كثريًا يغلفان اللذين
األنظمة صعود تخدم لم السياسة عىل القضاء يف الرغبة أن متعجرف نحو عىل نظن

جديد. من لتظهر دائًما تُوَقظ ألن قابلة رغبة هي بل املايض، يف إال الشمولية
مثلما تماًما الخصوصية» «شديد شأن — الكثريين نظر يف — الدين أن واملفارقة
قبل فيما قائمة كانت التي أو الشمولية، االستبدادية الغربية األنظمة يف السياسة كانت
يف اآلمن باملالذ ليحتمي العام» «امليدان أخىل املعهودة صورته يف فالدين الحديث، العهد
معينة معتقدات اعتناق مجرد كونه عن كثريًا يزيد ال الدين الفرد. وضمري اإلنسان قلب
مجرد كونه عن كثريًا يزيد ال أخرى بعبارة أو معينة، داخلية بتجارب االستمتاع أو

الحداثة. تعرفه كما «السيايس» أو العلماني للعالم مثالية صورة

بذاتها القائمة السياسة (3)

بُعد ذات األقل عىل أخرى نقطة لالهتمام إثارة «السياسة» مفهوم يزيد ما أن إال
نجدها التي السطحية التعريفات خالل من نفهمها التي السياسة فال ُوُجودي.
أو االستبدادية األنظمة أشكال بني نجدها التي القاطعة الفروق وال القواميس، يف
مر عىل تشكَّلت التي السياسة عن الفرتاضاتنا الجوهرية الطبيعة تبني الشمولية
الحرة» «السوق مثل مثلها — وآخرين وهوبز مكيافييل بفضل فالسياسة التاريخ.
األستاذ ِليال؛ مارك يقول اإلنسان. حياة يف منفصل مستقل عالم أنها يُتصور —
الغرب إن — العظيمة» الفصل «عملية بأنها العملية هذه واصًفا كولومبيا بجامعة
التكهنات عن بعيًدا الواضحة السياسية الصبغة ذات القضايا ح ووضَّ وعزل «حرَّر
الناحية من لها «صار السياسة أن ِليال عند هذا ويعني الدينية.» الرابطة بشأن
ويطلق .(١٦٢ ،٢٠٠٨ (ليال املستقلة» الدراسة يستحق الذي الخاص عاملها الفكرية
السياسيون». «الواقعيون بذاتها القائمة السياسة عن املفهوم هذا مؤيدي أبرز عىل
األكثر املعارص وتلميذه مورجنثاو، جيه هانز السيايس الفيلسوف كبريهم لهم مثال
أنه بمعنى بذاتها»، «قائمة السياسة أن مورجنثاو يرى إذ كسنجر؛ هنري شهرة
للزمن: يخضع وال مطلق يشء فهي لها، «تاريخ» ال أنها باعتبار السياسة يُعرِّف
موضوعية قوانني تحكمها — عامة بصفة كاملجتمع — «السياسة إن مورجنثاو يقول
أن منذ السياسة قوانني تتغري «لم لذلك باإلضافة اإلنسانية»، الطبيعة يف جذورها لها
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.(٤ ،١٩٦٥ (مورجنثاو الكتشافها» واليونان والهند الصني يف القديمة الفلسفة سعت
ذلك وغري والدين واألخالق القانون — العام» «املجال يف األخرى القيمة مصادر بني ومن
مورجنثاو يقول كما السياسة.» ملعايري األخرى املعايري هذه إخضاع سوى يسعنا «ال —

.(١١ ،١٩٦٥ (مورجنثاو
اإلنسانية الحياة سيدة بأنها «السياسة» عرَّف مورجنثاو أن نتصور أن ينبغي ال
أُعد «للسياسة» مورجنثاو فتعريف — نظرية بصورة أي — فراغ» «من بذاتها القائمة
يفرضها. عامله أن رأى التي واالسرتاتيجيات الفكرية األهداف مع ليتناسب ِخصيَىص
عاش فقد الثانية؛ العاملية الحرب خضم يف ويفكر يكتب النازية أملانيا من الجئًا وبصفته
إخالصه خالل من بالفعل مقتنًعا صار ذلك، عىل وعالوة بالتهديدات. ميلء مشئوم عالم يف
الفصل ،٢٠٠١ (فراي انحالل مرحلة يف كانت الغرب يف األخالقية القيم بأن لنيتشه
األمم داخل الواقع تشكل فاصلة «قوة باعتبارها السياسة سوى يعد لم لذا الخامس)؛
السياسة أن مورجنثاو مثل «الواقعيون» يرى إذن .(١٤٣ ،٢٠٠١ (فراي بينها» وفيما
االقتصادية، الحياة تنظيم يف الحق يحفظ ما هي — أعم بصفة وربما األوقات تلك يف —
السياسة بأن التقليدي االعتقاد إن األخالقية. أو الدينية الدوائر عىل الوالء فرض ويف
عن استقاللها عىل التأكيد اآلخر الوجه من يعني اإلنسان، حياة يف ومستقلة فريدة دائرة
يعني كما و«األخالقية». «الدينية» التحفظات أو «اقتصادية»، قيوًدا نسميها التي األشياء
القيم عىل الحفاظ إىل تسعى التي القوى عىل يقع الذي والواجب الحق عىل التأكيد ذلك
إن األوحد. دليلهم السياسة جعل يف — الثانية العاملية الحرب يف كالحلفاء — اإلنسانية
فلسفة السياسية املثالية أن «الواقعيني» من وغريه ملورجنثاو أثبت هتلر نجم صعود
يمكنها التي الوحيدة الفلسفة هي الرصيحة «الواقعية» كانت وقت يف مجدية غري ضعيفة
أشهر يعد ربما — ويلسون وودرو قال لقد الكبرية. القوة ذوي األعداء عىل تتغلب أن
عارضها التي السياسية املثالية مدارس بني من األخالقية» «الرشعية للمدرسة ممثل
.(١٩١٣ (ويلسون ا» جدٍّ وعظيمة بل عظيمة، أخالقية قوة «لها األمة إن — مورجنثاو
رسيًعا كان مورجنثاو، فريق من السياسيني الواقعيني أحد وهو كينان، جورج أن إال
تقاليدها بقدسية أخطاءها تربر التي األمة «إن ويلسون: مثالية عىل هجومه يف وحاسًما
.(٧٣ ،١٩٥٢ (كينان شاملة» كارثة يف بالوقوع لنفسها تسمح أن يمكن تُمس ال التي
اإلطار يف «للسياسة» مورجنثاو لتعريف املعالم محدد شكًال املنظور هذا أعطى لقد

الواقعي.
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الغريب واملفهوم السياسة عن املفهوم هذا — الغرب تاريخ يف — َطرح َمن إذن نحن
قال وكما املحرتف». السياسة «رجل باألحرى أو السياسة»، «رجل عنه: املنبثق املميز
«هواية»، مجرد باعتباره السياسة مجال يدخل ال الكائن هذا فإن فيرب، ماكس العظيم
برشي لنوع ينتمي فرًدا بوصفه بل «عريض»، أو عابر تسلية وقت قضاء أجل من أو
و«وظيفة» — املقدس «الهدف» من تقرتب تكاد — «حرفة» إذن فالسياسة حديثًا؛ ظهر
السياسة أجل» «من يعيش قد الكائن هذا فإن وبذا ٨٣)؛ ،٧٧–١٢٨ ،١٩٤٦ (فيرب
ويمارس .(٨٤ ،٧٧–١٢٨ ،١٩٤٦ (فيرب مًعا مهنة، بوصفها و«عليها» هواية، بوصفها
«الفن» من نوًعا باعتبارها السياسات «وزيًرا»، أو بارًزا» «سياسيٍّا بوصفه الكائن، هذا
فيرب يؤكد كما — الغرب يف الجديد الكائن هذا أن إال .(٨٩ ،٧٧–١٢٨ ،١٩٤٦ (فيرب
له ويقدم األمري يخدم الذي الشخص أي مكان؛ كل يف املوجود املعروف الرمز ليس —
املخلصة «الخدمة» إطار يف السياسَة أوجدناه الذي الكائُن هذا يمارس قد وبينما النصح.
املحرتف السيايس فيه يخدم الذي املكان هو وحده الغرب إن فيرب يقول ما، لحاكم
(فيرب «محرتًفا» سياسيٍّا بصفته أي وِمْهنية؛ ومنتظمة متفانية بصورة الحاكم غري ُقًوى
الحاكم، شخص تتجاوز التي القوى تلك خدمة أجل ومن .(٨٣-٨٤ ،٧٧–١٢٨ ،١٩٤٦
رأينا كما السيايس، املجال أو «السياسة» تظهر أن — سنرى كما — الرضوري من
،٢٠٠٧ (فيتزجريالد السيادة» صاحب شخص عن تُفصل … التجريدي باملعنى «الدولة
التحول اسرتاتيجيات عن السياسة» «رجال يخرج ال إذ ٣٥٢-٣٥٣)؛ ،١٩٧٨ سكينر ،١٩
من علينا الساسة يهبط ال أخرى، مرة ممكنًا. وجودهم تجعل التي األعم االجتماعي
مدار عىل واألهداف األحداث تدفق مسار خالل بل العدم، من يظهرون وال السماء،

التاريخ.

معنًى «السياسة» عن ملفهومنا يكون ال عندما (4)

عن ملفهومنا الثقايف التميز ندرس أن يمكننا الصورة، بهذه تاريخنا يف النظر جانب إىل
أشهر من اثنان لفت لقد الثقافات. عرب املهذِّبة الصارمة للمقارنة بإخضاعه «السياسة»
ماري هما — بريتشارد إيفانز إیڤان إدوارد الربيطاني األنثروبولوجيا بعالم املعجبني
أو العموم، صفة «السياسة» عن مفهومنا منح رفضه إىل — دومو ولويس دوجالس
كان إذا فيما املثال، سبيل عىل دوجالس، ماري تشك إذ بذاته؛ قيامه أو املجرد، التطبيق
املؤسسات يناظر يشء أي «تمتلك أنها أفريقيا رشق يف النوير قبائل عن يقال أن يمكن
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النوير قبائل عند السيايس «املشهد قولها: حد فعىل ،(٦٢ ،١٩٨٠ (دوجالس السياسية»
،(٦٤ ،١٩٨٠ (دوجالس فعليٍّا» منعدم هو «بل وتضيف: األحوال، أفضل يف خاٍو» شبه
أن فافرتاض الوضع.» املنظمة» «الفوىض عبارة تصف إذ للسلطة؛ بنية «أي هناك وليس
أسد طالل عند الحال مثل — دوجالس ماري عند يصل السياسة تعرف النوير قبائل
أخرى» ثقافة عىل ما ثقافة من لألفكار املدروس غري «الفرض حد إىل — «الدين» مع

.(٦٣ ،١٩٨٠ (دوجالس
مصطلًحا باعتبارها السياسة عمومية يف أيًضا جانبه من يشكك فهو دومو أما
يضمن ما ثمة «ليس بريتشارد: إيفانز كلمات مقتبًسا دومو يقول حيث للثقافات؛ عابًرا
مقارنًا بُْعًدا يكون أن يف سببًا وحده السيايس للبعد الحديثة املجتمعات تمييز يكون أن
لعمومية افرتاضنا يف الحال هو ومثلما .(٣٣٧ ،٣٢٨–٣٤٢ ،١٩٧٥ (دومو الكايف» بالقدر
تتعارض بينما الفكرية عاداتنا مع السيايس مذهبنا «يتناسب الحرة» «السوق مفهوم
السياسة إىل النظر فعند ،(٣٣٨ ،٣٢٨–٣٤٢ ،١٩٧٥ (دومو سالمتها» مع األخرى املذاهب
ثقٍل من وضعناه ما حماية يف مراوًغا سلوًكا نمارس بذاتها، ومستقلة عاملية باعتبارها
هو للعالم الراسخة نظرتنا حماية مجرد من األسوأ أن إال الثمينة، وخططنا مسمياتنا يف
الشئون يف — مثًال الدين عن — بذاتها السياسة استقالل افرتاض أن يعلمنا التاريخ أن
يف كما — بسياساتها تتعلق خاطئة خطوات التخاذ ما دولة يدفع أن يمكن الدولية
الدين أن — فشيئًا شيئًا ربما — ندرك نحن الدولية، الشئون ففي — اإلسالمي العالم

بعض. عن بعضهما تلقائيٍّا ينفصالن ال والسياسة
لعمومية افرتاضنا أصبح بريتشارد، كإيفانز األنثروبولوجيا علماء جهود بفضل إذن،
مع النوير قبائل تتحالف نعم، كبرية. إشكالية عدمه من بذاتها «السياسة» استقالل
جماعية، أو فردية بصورة بعًضا بعضها ويعادي تتقاتل وهي معها، تتقاتل أو غريها
ال النوير قبائل لكن واملعاهدات، التحالفات وتعقد وعداواتها خالفاتها تسوِّي وهي
النظامية» السياسية «فالحياة «سياسيٍّا»، نشاًطا باعتباره وحده النشاط هذا مثل تفصل
ما ُكنْه كان مهما لذا، .(١٨١ ،١٩٤٠ بريتشارد (إيفانز النوير قبائل بني فيما تنعدم
قبائل عند فليس ؛ مستقالٍّ سياسيٍّا نظاًما أو ناشئة سياسة نجد ال النوير، عند نجد

كسنجر. هنري وال مورجنثاو هانز وال هوبز وال مكيافييل أمثال النوير
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السياسة مفهوم بنية (5)

الغرب يف األقل عىل كبرية بدرجة — السياسة أن مفادها فرضية عىل «االستقصاء» يقوم
منظمة. غري سوًقا باعتباره «االقتصاد» يُفهم مثلما تماًما بنيوي، تصنيف عن عبارة —
بل اآلن، عليها نحن التي و«االقتصادية» «السياسية» الكائنات تلك أصبحنا إذن كيف
أفضل نحو عىل أقصده ما فهم يمكن ربما وكيفيته؟ ذلك أسباب كتمان لدرجة وصلنا

االقتصاد. مجال ظهور أو نشأة إىل بالنظر
يرشح أن الكبري» «التحول االقتصاد تاريخ عن الشهري كتابه يف بوالني كارل حاول
الجوانب أحد بصفته االقتصاد ظهر وكيف مجتمعنا، يف الحرة» «السوق تقليد ساد كيف
السوق قيم وجود عىل الدال للسلوك كان كيف .(١٦٤ ،١٩٧٩ (دومو الحياة يف املستقلة
عىل وطغت التقليدية، السلع عىل السوق قيم تقترص لم ملاذا كله؟ مجتمعنا يعم أن
فيما حتى — أنفسهم والبرش — اإلنسانية العالقات تحوَّلت كيف اإلنسانية؟ العالقات

األشياء؟ معاملة تُعامل وصارت سلع، إىل العبودية سوى
رغم العميقة لكن والبطيئة، الطويلة والثقافية االجتماعية التحوالت إن بوالني يقول
مضطربة عالقة يف السوق أو االقتصاد قيم وضعت الغربي، التاريخ يف حدثت التي ذلك،
مدار عىل األمر تحول كيف بوالني ويبني ،(١٩٤٤ (بوالني الحياة جوانب باقي مع
عىل األشياء وتفضيل األرباح تعظيم أي — السوق وفكر األسواق «تضمني» من قرون
الناحية من بوالني يبني السوق. يف املجتمع تضمني إىل املجتمع يف — ذلك األشخاصوغري
األعم االجتماعية للقيم معني وقت يف تخضع كانت بالسوق الخاصة القيم أن التاريخية
والعادات الحاكم، وامتيازات العائلية، الروابط أو العاطفة، عىل املبنية كالعالقات —
السوق باقتصاد املعروفة االقتصادية الحياة أصبحت ذلك بعد لكن — وغريها املحلية

. ومستقالٍّ حرٍّا يُرتك أن األفضل ومن الضبط؛ يتطلب ال شيئًا تُعترب
فرضتها التي القيود تاريخ يف بالنظر تاريخيٍّا بوالني مزاعم نتتبع أن يمكننا
يخضع كان يشء فكل للكنيسة، السيايس الكيان مثل مؤسسات السوق نشاط عىل
تلك حددت إذ املجتمع؛ يف والدينية السياسية الكيانات احتياجات يخدم الذي للتنظيم
بتنظيم مروًرا األسواق فيها تعمل التي واأليام الساعات من بدءًا يشء كل الكيانات
الحرف مزاولة لتنظيم «النقابات» ونظام واألجور، األسعار وتنظيم والتصدير، االسترياد
وغري الزرقاء» «القوانني إىل السوق، اقتصاد من والعمالة األرايض واستثناء وممارستها،
التجارة، حواجز سقوط ومع كاألرض، سلع إىل الهامة األشياء ل تحوُّ مع لكن ذلك.
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للضبط. قابلة األسواق تعد ولم والدينية، السياسية الكيانات صالح غري يف الوضع تغري
ما ناحية من — السوق قوة تغلبت فقد وحرٍّا؛ مستقالٍّ الصورة بهذه االقتصاد وأصبح
جميع من تحررت وبذلك العادة، يف ومجالها نطاقها تقيد كانت التي القوى عىل —
تبادلها يمكن مناسبة سلع أي «للبيع»؛ صار يشء وأي يشء فكل أنشطتها، عىل القيود
من تحدث لم بطريقة األسواق عىل يعتمد أن النهاية يف املجتمع عىل وكان السوق، يف
لدينا السياسة هذا ويشمل السوق، من «جزءًا» بوالني يقول كما املجتمع وصار قبُل،

السياسية. الخيارات عىل قيوًدا تضع االقتصادية القيم أن طاملا كذلك،
واملفاهيم األسواق، استقاللية بتنامي املتعلق املثال هذا طرح من آخر مقصد يوجد
لدرجة القيم بعض فيه ترتسخ عالم يف نعيش أننا إىل اإلشارة يف ويتمثل االقتصادية،
بحث بفضل لكننا وأبًدا، دائًما األشياء حال هو هذا بأن نشعر إذ «طبيعية»؛ نظنها أننا
بالجوانب يسمى ما يخص فيما املايض يف مختلًفا كان الحال أن نعلم التاريخي بوالني
لإلنسانية. أويل وضع هي وال طبيعية هي ال «الحرة» فاألسواق لحياتنا؛ االقتصادية
يمكننا لذا املستقبل؛ يف الحال يختلف قد كيف تصور بدورها املالحظة تلك لنا وتتيح
تغيري سبيل يف وسعنا يف ما نبذل وأن الحايل، واقعنا هيمنة من عقولنا نحرر أن األقل عىل
يخدم وبما اإلمكان. قدر مراوغتها األقل عىل أو التاريخية، التحوالت فرضتها التي القيود
الحرة» «السوق أو «االقتصاد» مفهوم بوالني استقىص كما — هذا يعني الكتاب، أهداف
يف نتشكك أن الصورة بهذه ويمكننا أيًضا، «السياسة» مفهوم استقصاء يمكننا أننا —
«السياسة». لفظ يستخدمون عندما الواقع أنه نظن أن منا الناس يريد الذي الوضع
التقليدية، الحكمة من الصورة هذه من التحرر خطوات أوىل نتخذ أن يمكننا ذلك وخالل

مختلفة. بصور العالم إدراك يف نبدأ وأن
يكن فلم الغرب، تاريخ يف مشابهة نتائج له مواٍز تحول جرى فقد السياسة يف أما
بهذا — فالسياسة الوجود، إىل جاء أنه إال السياسة، عن (مستقل) مفهوم أي هناك
«السياسة». مفهوم عن والحديث الخطاب معها وظهر العدم، من ظهرت — املعنى
مثل «السياسية»، ب جميًعا نَِصفها يومية تجارب توجد — تزال وال — كانت لقد إذن
الجماعي، الرصاع صور من ذلك وغري السيادة وأمور والنفوذ، السلطة عىل الرصاعات
نسوق أن اليوم يمكننا كما ذلك. وغري وسيلة وبأي يحكم، َمن تحدد التي والقرارات
أجل من الطعام عن واالمتناع االحتجاجية، املظاهرات يف املشاركة مثل: للسياسة؛ أمثلة
لصالح والعمل حكومي، اجتماع يف واملراوغة االنتخابات، يف ملنصب والرتشح السالم،
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وقوات الغازية الجيوش دوافع فهم ومحاولة االنتخابات، يف ملدينة محيل مجلس يف عضو
األوسط الرشق يف االنتحارية للتفجريات والنساء الرجال تنفيذ أسباب وتحديد املقاومة،
«رأيتها»، أشياء هي «السياسة» بند تحت بالفعل ندرجها التي األشياء هذه كل ذلك. وغري
عن حقائق أي توجد ال ألنه وهذا السياسة. اسمه بذاته مستقالٍّ شيئًا قط أَر لم لكنني
أو «دين»، أنه ما يشء عىل نطلق عندما الحال مثلما مستقالٍّ واقًعا باعتبارها السياسة
لجمع نستخدمه مصطلح هي «السياسة» كلمة ذلك. غري أو حرة»، «سوق أو «فن»،
فريدة حقيقة إىل يشري أنه نرى تصنيف ضمن األولية والبيانات السلوك أشكال بعض
واسرتاتيجيات أهداف لخدمة صنعناه «مركب» أيًضا و«السياسة» جوهرها. يف مستقلة
لحقائق تأويلنا عىل — واعية غري أو واعية بصورة — نُطلقها كلمة «السياسة» محددة.
السبب لهذا العالم. هذا يف األشياء من مشرتكة فئة إىل وننسبها لها نُفصِّ أن نريد معينة
فئات بعض عىل «السياسة» اسم نطلق َمن فنحن حرفيٍّا؛ السياسة» عن الحقائق «تنعدم

املعلومات.

«السياسة» ملفهوم مدمرتان رؤيتان (6)

كلمة بأن االعتقاد ذلك بتناول السياسة عن التقليدية للتصورات مواجهتي سأبدأ
قاعدة إىل تشري «السياسة» إن القائل الرأي أرفض فأنا مستقل، كيان إىل تشري «السياسة»
األخرى األشياء» «شوائب من وتخلو التاريخية، التحوالت عن تنفصل كامنة مفاهيمية
التي واالسرتاتيجيات واألهداف و«الدين» و«السوق» و«األخالق» «الفن» مثل — عاملنا يف
الواقعية ملدرسة الروحي واألب العظيم االقتصادي مع أختلف فأنا لذا بها؛ نُلحقها
تردد بال مورجنثاو يؤكد الجمهورية عن الستة كتبه ففي مورجنثاو؛ هانز السياسية
فكريٍّا السياسية بالواقعية املؤمن «يحافظ مورجنثاو: يقول بذاتها». «قائمة السياسة أن
ورجل القانون، ورجل االقتصاد، رجل يحافظ كما تماًما، السياسة مجال استقاللية عىل
هذا بداية يف أرشت كما لكن .(١١ ،١٩٦٥ (مورجنثاو مجاالتهم» استقاللية عىل األخالق
استطعنا وإن حتى يدعيها، التي االستقاللية املجاالت تلك من أي يستحق ال الكتاب
مورجنثاو، ننصف ولكي معينة. واسرتاتيجيات بأهداف املرتبط تميزها من نستفيد أن
— وغريها والدين واألخالق كالقانون — أخرى «أشياء» هناك أن ينكر ال حني يف فإنه
ملعايري يُخضعها أن يستطيع ال «هو الناس، شئون يف املؤثرة العوامل ضمن تدخل قد
يستلزم، السياسة استقاللية عىل مورجنثاو تأكيد إن .(١٢ ،١٩٦٥ (مورجنثاو السياسة»
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— عامة بصفة املجتمع مثل — «فالسياسة تاريخ، بال السياسة تكون أن الحال، بطبيعة
لم «القوانني وهذه البرشية.» الطبيعة يف جذورها لها التي املوضوعية القوانني تحكمها
(مورجنثاو الكتشافها» واليونان والهند الصني يف القديمة الفلسفة سعت أن منذ تتغري
وثابتة للقارات، وعابرة وطبيعية، مفردة، خاصية السياسة أن هذا يعني .(٤ ،١٩٦٥
واحدة طريقة — يوجد كان وطاملا — فيوجد املتغرية. غري العامة البرشية للطبيعة
أن الحرة السوق رجال به يؤمن الذي املنظور بنفس سيايس، بأنه يشء لوصف فحسب
السوق حركتهم طاملا الناس وأن موجودة، كانت طاملا الحرة» — املستقلة — «األسواق
للربح» «معظِّمني نكن لم البرش فنحن باالقتصادية؛ توصف أن يمكن معامالت أي يف

ذاته. الوقت يف القرسية للسلطة معظمني وكنا بل فحسب، دائًما
األول؛ لالفرتاض املقابل فهو له، التصدي أود الذي السياسة عن الثاني االفرتاض أما
يرى كما — ذاته عىل منغلًقا مستقالٍّ مجاًال ليست السياسة أن عىل الرأي هذا يؤكد إذ
مجاالت أحد السياسة إن القول من فبدًال شاملة، إنسانية سمة هي بل — مورجنثاو
وخري الدرجة. بنفس سياسيٍّا يشء كلُّ أصبح خاص، نحو عىل واملستقلة املحددة الحياة
يف ناقشناه ما إىل وبالعودة فوكو. ميشيل هو سيايس يشء كل إن القائل الرأي عىل مثال

الشأن: هذا يف فوكو قاله بما القارئ أذكِّر بأن يل اسمحوا السابق، الفصل

سلطة رابطة وكل … األوقات جميع يف سلطة رابطة تتضمن قوة رابطة كل
هي تكون سيايس مجال وجود إلمكان رشط بل لها، نتيجة باعتبارها تتجسد
لعالقات الشمويل الوجود عىل يؤكد سيايس» يشء «كل إن فالقول منه، جزءًا

.(١٨٩ ،١٨٣–١٩٣ ،١٩٧٧ (فوكو سياسيٍّا مجاًال وملالزمتها القوة

فسواء عليهما، يطغى الرصاع» «نموذج إن النظرتني بكلتا يتعلق فيما القول يمكن
واحدة، بصبغة كلها اإلنسانية الحياة نصبغ أم بذاتها السياسة استقالل وضوح نزعم كنا
ال الذات وفرض التعاون، ال للرصاع ساحًة جوهرها يف اإلنسانية الحياة النظرتان تَعترب
مستقلون أفراد نحن بل بالتبعية، ومتعاونني بالفطرة اجتماعيني لسنا إذ املشرتكة؛ القيم

للعداوة. بل للصداقة، نُخلق لم فنحن مًعا؛ الحياة عىل نُجرب أن ينبغي ما بصورة
«السياسة» عن فمعتقداتهم سواء، حد عىل وفوكو، مورجنثاو أتباع مع أختلف إنني
ألنهما الفرضيتني هاتني عىل نتغلب أن علينا لذا اإلنسانية؛ الحياة بفهم كثريًا ترضُّ
الدين بني كالعالقة اإلنسانية؛ الشئون أمور عن مفيدة جديدة أفكار أي عنا تمنعان
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مدروستني غري فرضيتان هما — بطريقتها منهما كل — الفرضيتان فهاتان والسياسة،
الثاني، الفصل يف انتقدتها التي الدين، عن الستة التقليدية الفكرية القوالب مثل تماًما
أنفسنا لفهم محاوالتنا تعيق وبذلك تفكرينا، تُسطِّحان الفكرية القوالب كل كمثل فهما

و«السياسة». «الدين» نسميه ما ذلك يف بما
سأطرح التقليدية، الحكمة ضمن تندرجان اللتني النقطتني هاتني مقابل ويف
األحداث سياق يف السياسة عن مفهومنا لنشأة تحليًال سأقدم أنني أوالهما: نقطتني؛
— ملورجنثاو خالًفا — أرى إذ الغرب؛ تاريخ يف الثقافية الخصوصية ذات التاريخية
اسم عليه نطلق ما فإن ذلك، عىل عالوة بالتاريخ. مرتبطة نعرفها كما السياسة أن
الخصوص، وجه عىل «الدين» نسميه بما وثيًقا ارتباًطا ارتبط ما غالبًا «السياسة»
ما «لدينا» يكن لم ما، ومكان زمان ففي األمر؛ واقع يف املزعوم الدين هذا صنعه أو
مختلفة واملؤسسات العوامل من مجموعة يوجد كان بل «سياسة»، عليه يُطلق أن يستحق
البيان هذا إن السياسة. نسميه «يشءٌ» «لدينا» صار آخرين ومكان زمان يف لكن التسمية،
ظهور إىل أدت التي املحددة الظروف وهي أال ثقافتنا؛ يف مميزة سمة يرصد التاريخي

املتحولة». «الكنيسة ب عالقتها وبخاصة واستمرارها — الدولة أو — القومية الدولة
الذي غري مساًرا يتخذ أن يمكن كان تاريخنا إن القائلة بالرؤية ملتزم فأنا لذا
وال «الفن» وال «السياسة» وال «الدين» مفهوم لدينا ليصري يكن لم فربما فعًال، اتخذه
التبادلية العالقة أساس عىل القائم جالسيوس البابا نهج مثًال استمر لو فماذا ذلك، غري
املتبادل احرتامهم عن واألباطرة الباباوات يتخلَّ لم لو ماذا والكنيسة؟ اإلمرباطورية بني
الرشعية السلطة — املختلفتني وللسلطتني لبعض بعضهم باالحرتام املقرتن والتسامح
«كنيسة باعتبارها الدولة تتمكن لم لو ماذا يمثلونهما؟ كانوا اللتني — القرسية والسلطة
بعكس عليها وكان — القرسية السلطة — القوة الستخدام املطلق االحتكار من متحولة»
عىل تتفاوض أن القرسية للسلطة بذاته قائًما تجسيًدا نفسها تعترب التي املؤسسات
لذلك نتيجة — للدولة يتوافر لم لو ماذا املجتمع؟ أعضاء باقي مع للقوة استخدامها
الرشعية السلطة ناحية من ذلك يعنيه ما بكل املتحولة» «الكنيسة هذه كونها ميزة —
تكن لم لو ماذا مقدًسا؟ كيانًا باعتبارها القومية الدولة مفهوم من املستمدة املعززة
أو املسلحة، الرصاعات يف السبَب عليها التعدي يكن ولم مقدسة، «األمم» بني الحدود
يكن لم لو ماذا «األجنبية»؟ العنارص أو الرشعيني»، «غري للمهاجرين الجماعي الرتحيل
الجماعات اختالط يمثل ال بحيث نتصور كما موحدة الدولة تكون أن الرضوري من

111



والسياسة الدين بني الفصل إشكالية

التطهري يتطلب الذي املفسد التعدي من نوًعا حدودها داخل املختلفة الدينية أو العرقية
داخل «دويالت بقيام القومية الدولة تسمح أن قاتًال» ً «خطأ يكن لم لو ماذا الجذري؟
والتنوع، لالختالف تمجيًدا الدولة داخل واالختالف الذاتي الحكم يصبح بحيث الدولة»،
أن يف أشك ألن تدفعني االعتبارات تلك مثل إن املذابح؟ أو املنظمة للمجازر مقدمة ال
السياسة أرى الفصل، هذا ويف ما. بكيفية وحتمية «طبيعية» الحالية ومسمياتنا كياناتنا

نشأته. استقصاء أنوي وواقًعا بالتاريخ، مرتبًطا واقًعا باعتبارها
سيايس، يشء كل بأن القائلة بكثرة واملتداولة الصلة ذات الفكرة سأوجه ثانيًا:
عىل يشتمل فهو مضمون؛ أي من مبارش نحو عىل «خاليًا» االدعاء هذا يكن لم فإن
االدعاء، هذا خواء عن فأما االجتماعية. الحياة طبيعة بخصوص فيه مشكوك معتقد
من بالرصاع شديًدا تقيًدا «يتقيد مثًال السلطة» عىل «الرصاع إن فيتزجريالد: تيم فيقول
للسلطة محتملة سياقات عدة لوصف «السياسة» كلمة استخدام أن لدرجة البقاء، أجل
وأما .(١٦٩ ،٢٠٠٧ (فيتزجريالد والتحليلية» الوصفية الناحية من جدوى بال يجعلها
نفسها تطرح فهي يشء، كل يف السياسة ترى التي اإلنسانية للحياة العامة النظرة عن
فهمنا تشوِّه مفارقة عن بالعكس تكشف لكنها اإلنسانية، للحياة واقعية رؤية باعتبارها
نموذًجا يفرض فذلك الترصفات؛ تلك وراء تقف التي والدوافع البرش ترصفات ألشكال
صلة ال اإلنسانية الحياة من كبرية أجزاء عن يتغاىض اإلنسانية العالقات عىل للرصاع
توجد إذ العام»؛ «املجال نسميه بما تستأثر ال «السياسة» أن سأبني كما بها، للرصاع
حيويٍّا جزءًا السياسة كانت وإن حتى السياسة، بخالف العامة الحياة يف كثرية أشياء
تفكرينا انقسام مصادفة عن ويزلتري ليون بمالحظة ذلك يذكرنا السياق، هذا ويف منها.

«كالسياسة»: فئات ضمن

األمور انتظام عدم جانب من … سخرية محط السيايس الفيلسوف ثقة إن
يحكم أو االقتصادي، السلوك نطاق الفيلسوف يحدد أن قبل إذ اإلنسانية؛
وصدقوا قبلوا قد بالفعل الناس كان العامة، الحياة يف الدين تأثريات عىل
أن الفيلسوف من ينتظروا لم فهم أنكروه، ما وأنكروا ورفضوا صدقوه، ما
واضعني والعامة الخاصة حياتهم يقضوا ولم وأفعالهم، أفكارهم لهم ينظِّم

.(٨٠ ،٨٠–٩٩ ،١٩٩١ (ويزلتري السياسية تبعاتها االعتبار يف
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الدين بني العالقة يف نفكر عندما ومربكة قوية بطريقة مًعا النقطتان هاتان تقرتن
ال قدره، حق الدولة دور يُقدَّر عندما صورها أبرز يف السياسة يل وتبدو والسياسة.
مفهوم عن إال أدافع فلن اإلنسانية، الحالة يف ومتوغًال ا عامٍّ جانبًا السياسة نتصور عندما
القضايا ببعض الصلة وثيق باعتباره القومية، الدولة أو الدولة بظهور املرتبط السياسة
املفارقة أثر فإن لذا — الديني العنف مسألة خاصة — اليوم والسياسة الدين يف الكربى
يف املضنية األشكال بعض عن الطرف املرء يغض أن هو سيايس» يشء «كل إن القول يف
الفصل مناقشة يف التفاعل هذا وسنتناول اليوم. عاملنا يف والدين السياسة بني التفاعل
اختبارية دراسة باعتبارها األوسط، الرشق يف االنتحارية بالتفجريات يسمى ملا األخري

الكتاب. هذا يف إليها أدعو أن حاولُت التي والسياسة الدين نحو الجديدة للنظرة

مورجنثاو للربوفيسور تاريخية دروس (7)

يف لجذورها بها يرتبط يشء بكل تدين فهي بذاتها، قائمًة ليست لدينا السياسة إن
يف ذكرت لقد املختلفة. الدولة أشكال مع ورصاعاتها الالتينية للمسيحية الديني التاريخ
الفصل يف املتأخرة الرومانية اإلمرباطورية لتاريخ مناقشتي يف عندها توقفت التي النقطة
عليها تهيمن واحدة مسيحية جمهورية يف سيايس هو بما امتزج ديني هو ما أن السابق
للسلطة «املناظر كانت البابوية فالسلطة البابوية، املؤسسة مثل اإلكلريكية املؤسسات
العصور يف فالدولة ،(٦ ،٢٠٠٣ (أوكيل الدولة» عليه نطلق ما اليوم يمارسها التي
مارست الكنيسة أن يعني وهذا متحولة». «كنيسة عن عبارة بالتبعية كانت الوسطى
األوىل القرون يف تحدث لم بصورة القرسية السلطَة — الرشعية السلطة إىل إضافة —
األول. جالسيوس البابا وضعه الذي التصور انهيار فلنذكر امليالد. بعد ما حقبة من
باألرسة الباباوات واعرتاف األقل، عىل املقدسة، الرومانية اإلمرباطورية نشأة فمنذ إذن
بالسلطة تتسلح دنيوية قوة باعتبارها األخرى هي العالم الكنيسة حكمت الكارولنجية،
يزعم الخامس، القرن إىل ورجوًعا العالم». هذا «حكام من غريها مثل مثلها القرسية
االجتماعية املنظمات تشبه خاصة تطوعية منظمة تعد لم «الكنيسة أن أوكيل فرانسيس
الدولة، نسميه ما يشبه قرسي شامل إلزامي مجتمع إىل ذلك من بدًال وتحولت األخرى،

.(٩٤ ،٢٠٠٦ (أوكيل شموليته» يف عنها تمييزه يمكن يكاد ال
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مع يتعارض اإلفرنجية الالتينية الغربية اإلمرباطورية يف الوضع كان فقد إذن
مثل الغربيني األباطرة أن صحيح البيزنطية. الرشقية اإلمرباطورية يف السائد نظريه
حكموا املقدسة الرومانية اإلمرباطورية أصحاب الفرنجة األباطرة وكذلك قسطنطني،
برغم لكن الرشق، يف نظرائهم مثل واملقصورة املحدودة املقدسة امللكية ملبادئ وفًقا
األرسار أمور يديروا لم فإنهم الغربيني، لألباطرة اإللهي والتوجيه باالختيار االعتقاد
البابا ذكَّر الذي الثالث ليو الرشقي اإلمرباطور افرتاضات تختلف إذن كيف املقدسة.
كانت الغرب، ففي (٧٩ ،٢٠٠٦ (أوكيل كاهنًا»؟ يزل لم فهو إمرباطوًرا كان «وإن بأنه
الكنيسة صارت فقد لذا البارزة؛ السمة هي الرومانية الكنيسة يف امللكية» «الكهنوتية
بل ،(٥٠ ،٢٣–٥٩ ١٩٨٦أ، (دومو روحية» ملكية مسبوق؛ غري نوع من «َمَلكية أساس
بالحقوق طالب من أول البابا كان الطريقة، بهذه أنه زعمه إىل بفيجيس األمر وصل

.(٢٩ ،١٩٩٨ (فيجيس للملوك اإللهية
الرشعية السلطتني بني جمعت التي الوسطى العصور يف البابا سلطة أن رغم لكن
سبَّبا والخضوع للطاعة الفعلية املمارسة فإن اإلمرباطور، سلطات تجاوزت والقرسية
الرشط هذا كان واألمراء»، امللوك كل عىل «سيادة له كانت البابا أن فمع لذا أعمق؛ أزمات
املذهب حيث من يكن لم إن الفعلية الناحية من غالبًا الشديد؛ لالعرتاض عرضة دائًما
فقد املضطرب؛ الرتتيب هذا عن بالكثري ما مثال ويخربنا .(٣٧ ،١٩٩٨ (فيجيس الجديد
منصب عىل «منافسني» ثالثة (١٠٣٩–١٠٥٦) الروماني اإلمرباطور الثالث هنري أقال
لكن .(١١١ ،٢٠٠٦ (أوكيل عمومته أبناء من آخرهم كان آخرين ثالثة عني ثم البابا،
الرابع هنري ابنه ُعزل الرومانيني، األباطرة عىل البابوية للسلطة مذهل استعراض يف
فتاب األساقفة، «تعيني» يف الحق حول السابع جريجوري مع خالف يف (١٠٥٦–١١٠٦)
ثالثة الثلوج يف وقف بأن عزله عن يرتاجع أن البابا من والتمس اعرتاضه، عن هنري
لكن جديد، من البابا عيَّنه وأخريًا .١٠٧٧ عام يناير يف كانوسا قلعة بوابات خارج أيام
فقد يحكمون، كانوا الباباوات أن رؤية يمكننا فبينما لذا انتهاكاته! واصل عودته بمجرد
التي املزدوجة البنيوية الرتتيبات هذا وعكس ما. نوًعا ذلك يف الصعوبات بعض واجهوا
شارملان أكد البابا، من اإلمرباطور لقب تلقيه وخالل وشارملان. البابا بني عليها اتُّفق
١٩٨٦أ، (دومو وإداراتها» بل الكنيسة، لحماية «واجبه بجانب العليا» «سلطته عىل كذلك

.(٤٩ ،٢٣–٥٩
تَِسم أن شأنها من كان الوسطى العصور يف للباباوات الدنيوي الحكم تجربة إن
تطرًفا حاالتها أكثر يف — التجربة تلك عن ونتج ذلك، بعد من والسياسة للسلطة نظرتنا
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سياساتنا يحدد الدين أن شميت كارل اليميني األملاني السيايس الفيلسوف رأى أن —
باألساس:

املفاهيم من العلمانية الصورة هي الدولة نظرية يف املحورية املفاهيم كل
من خالله تحولت الذي — التاريخي تطورها عىل تقترص ال ألسباب الالهوتية
الكيل الرب محل القدرة ُّ الكيلِّ ع املرشِّ حلَّ مثًال وفيها الدولة، نظرية إىل الالهوت
من رضوريٍّا بها االعرتاف يعد التي املمنهجة ِبنْيتها كذلك تشمل بل — القدرة
.(٣٦ ٢٠٠٥ب، (شميت االجتماع علم منظور من املفاهيم تلك يف النظر أجل

فيجيس من نعرف أن لنا يمكن شميت، بالغ ما بقدر نبالغ ألن داٍع يوجد ال بينما لكن
«العبارات فإن لذا الدين؛ يف متأصلة جذور له عندنا السياسة من كبريًا جانبًا أن تحديًدا
جديًدا، اكتشاًفا ليست … اإلنسان حقوق كتاب أو األمريكي االستقالل إعالن يف الرنانة
من جيًال بسبعني الخاصة واألفكار املشاعر كل ومستودع العصور، كل وريثة هي بل
ُكتبت التعبري، جاز إن القرسية، السلطة ممارسة فقواعد .(٣٠ ،١٩٩٨ (فيجيس الثقافة»
من الدنيوي الحكم واقع إن اإلمرباطورية. األعمال نتيجة كانت ما بقدر الباباوات يد عىل
تراث عىل بصمته ترك قد — كالكنيسة — النظرية الناحية من أخروية مؤسسة ِقبل

.(٩٣ ،٦٠–١١٠ ،١٩٩٦ (أوكيل الغرب يف السيايس والفكر العملية السيادة

كونستانس ملجمع الدستورية املبادئ به تدين ما (8)

األساسية العلمانية املؤسسات عىل اإلكلريكي النفوذ لهذا مدهًشا مثاًال نجد أن يمكن
الكنيسة بني الحميمة العالقة تراث عىل الشواهد أشهر ومن الدستورية. املبادئ يف
املؤرخ وصفه ما وهو ،(١٤١٤–١٤١٨) كونستانس ملجمع املمجد النفوذ هو والدولة
،٢٠٠٣ (أوكيل الالتينية» الكنيسة عقدته عام مجلس «أشهر بأنه أوكيل فرانسيس
العالم أصاب الذي الحرج لرفع األصل يف ُعقد الذي كونستانس مجمع كان .(٢١
يحمل الغربي الشقاق وإنهاء واحد، آٍن يف متنافسني باباوات ثالثة بوجود املسيحي
لصالح الثالثة املتنافسني بني للخالف حلٍّ يف وأخريًا فاصلة. قرارات اتخاذ عاتقه عىل
هو يهمنا وما .sacrosancta املقدس املرسوم املوجزة: وثيقته املجمع أصدر واحد، بابا
أولوية أعطى ً مبدأ أعلنت اإلكلريكية الوثيقة هذه أن يعتربون املعارصين املؤرخني أن
أكَّد فقد .(١٢٣ ،١٩٧٨ (سكينر سواء حدٍّ عىل والعلمانية اإلكلريكية الدستورية للمبادئ
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للحكم أولية مفاهيم أي تحدَّى ثم ومن البابا؛ مقابل يف حقوقه عىل النهائي املجمع بيان
كذلك العلمانية الدوائر يف — يُتبع مثاًال بكونه — أو الكنيسة يف سواء لالستبداد خ تُرسِّ
الدرجة من دفاًعا الديني الوسط «يف املقدس املرسوم وصار ،(٣٦ ،١٩٩٨ (فيجيس

.(١٥٧ ،١٩٨٠ (أوزمنت الفرد» مطالب ضد الجماعة حقوق عن األوىل

وأنه القدس، الروح باسم رشًعا انعقد أنه أوًال املقدس كونستانس مجمع يعلن
من مبارشة سلطته يستمد بذلك وهو الكاثوليكية، الكنيسة يمثل عام مجمع
نفسه البابا ذلك يف بما — وأوضاعهم مراتبهم بكل الناس جميع وأن املسيح؛
.(١٥٦ ،١٩٨٠ أوزمنت يف ورد ،١٩٢-١٩٣ ،١٩٧٠ (بيتنسون طاعته قيد —

الخامس القرن يف «املجمعي» بالفكر يُسمى ما أمثلة من وغريه كونستانس فكر استمر
ذلك أن لدرجة الحديثة؛ العصور يف البابوية السلطوية وعودة االنتكاسات رغم عرش
القرنني يف املقاومة نظرية وأصحاب الدستوريني املنظِّرين عىل واضح تأثري له «كان

.(٩٣ ،٦٠–١١٠ ،١٩٩٦ (أوكيل عرش» والسابع عرش السادس
«حاكم بأنه البابا وضع حدَّد املجلس مرسوم أن لكونستانس املتحمسون يرى
— املرسوم هذا مثَّل فقد وبذلك ٧٢)؛ ،٢٠٠٣ (أوكيل بأخرى» أو ما بطريقة دستوري
الوثائق «أكثر يكون أن عن يقل ال شيئًا — الحقبة تلك مؤرخي أشهر أحد بحسب
الصادرة الوثيقة تلك كانت فقد ٣٤)؛ ،١٩٩٨ (فيجيس العالم» تاريخ يف ثورية الرسمية
الشعب» «حقوق تُثبت رسمية وثيقة أول — املقدس املرسوم — كونستانس مجمع من
القرن أوائل يف الصادر املقدس املرسوم كان لقد الغرب. تاريخ يف الشعبية» «السيادة أو
(ماجنا العظمى الوثيقة كانت كما و«ديمقراطية»، «شعبوية» وثيقة قطًعا عرش الخامس
أن مفاده ملبدأ املجلسية اإلدارة أسست البعيد، املدى وعىل السيايس». املجال «يف كارتا)
(أوكيل للمؤمنني» الروحية اململكة يف «يكمن إنه أي كذلك؛ الناس يف يكمن اإللهي» «الحق
إعالنًا يكون ال قد أنه رغم املقدس املرسوم أن أيًضا هذا ويعني (٣١ ،١–٣١ ،١٩٦٢
االستقالل إعالن كان كما األفراد، وحقوق الديمقراطية عن الحديثة ملفاهيمنا مباًرشا

االتجاه. ذلك يف األحداث دفة ه وجَّ قد فإنه اإلنسان، حقوق وكتَّاب األمريكي
كونستانس مجمع من املستفادة الدروس بأن لالعتقاد تدعو األسباب فكل إذن
املقاومة نظرية أصحاب طريق عن والفرنسية األمريكية الجمهوريتني مؤسيس إىل انتقلت
البيوريتاني برين ويليام القوي» «الربملاني ذلك وكان عرش. السابع القرن يف والدستوريني
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للتأكيد جهوده إطار يف كونستانس مجمع سابقة متكررة بصورة يذكر (١٦٠٠–١٩٦٩)
ويقول .(٢٣٠ ،٢٠٠٣ (أوكيل إنجلرتا مللك االستبدادية االدعاءات عىل الربملان سيادة عىل
وكوينتني الفرنسيني للينسينيني خ أرَّ الذي ِكيل، فان ديل من بدءًا املعارصون، املؤرخون
د مهَّ كونستانس مجمع إن الثورة؛ ومفكري الكالفينية للمقاومة خ أرَّ الذي سكينر
(سكينر «الدستورية» عن الحديث مفهومنا ملولد مبارش، نحو عىل يكن لم وإن الطريق،

.(١٢٣ ،١٩٧٨
للمبادئ الثورية بالطبيعة — األقل عىل — الدستوريني الباحثني اعرتاف إن
عىل وتعليًقا كونستانس. مجلس أهمية عن التاريخية األحكام تلك يؤكد الدستورية
الدستوري القانون داريس أشهر أحد قال األمريكي، الدستوري للمذهب العميل الطابع

حديثًا: األمريكي

تبدو سياساتنا يجعل ربما لالستبداد الدستوري هيكلنا يف الكامن الرفض إن
والتحليل املعلومات جمع عملية عىل تاريخنا معظم يف ع شجَّ لكنه مبادئ، بال
بشأن — مثالية تكن لم إن — أفضل قرارات نتخذ أن لنا تتيح التي واملناقشة
.(٩٤ ،٢٠٠٦ (أوباما كذلك نفسها غاياتنا وبشأن بل لغاياتنا، املؤدية الوسائل

«دينية» إنها القول أستطيع قيمة تحمل — الرؤية تلك ضمن — الدستورية فاملبادئ إذن
إليها يرقى ال التي املطلقة فالطبيعة ذاتها؛ الحياة «غايات» تجسد إنها حيث مطلقة؛
الرئيس بعد فيما أصبح الذي الرجل نفس دفعت الدستورية باملبادئ أمتنا اللتزام شك
أن أتصور ما «أحيانًا قوله: إىل أوباما باراك األمريكية املتحدة للواليات واألربعني الرابع
الجامعي» الحرم يف يُدرِّسون كانوا الذين الالهوت أساتذة عمل عن كثريًا يختلف ال عميل

.(٨٥ ،٢٠٠٦ (أوباما
كما — يرفض أسد طالل األنثروبولوجيا عالم أن أذكر أن سوى هنا يسعني ال
تشكيل يف دور أي — الحالة هذه يف املسيحية وهو — للدين ينسب أن — متوقع هو
هذه مؤيدي أشد أحد إىل نقده سهام موجًها أسد يقول السياسية. وكياناتنا أفكارنا
معرتًضا نفيس أجد التي األشياء بني «من شميت: كارل وهو الجميع؛ باعرتاف الرؤية
من كثريًا أن بيان محاولته هي السياسية الالهوتية عن شميت كارل أفكار يف عليها
،٢٤٣–٣٠٣ ،٢٠٠٦ (سكوت جوهرها» يف مسيحية أفكار العلمانية السياسية األفكار
ملؤسساتنا الدينية لألصول انتباًها أكثر يكون أن أسد عىل ربما إنه أقول أنني إال ،(٢٨٥
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بني الكبري» «الفصل تحقيق بعد حتى املعقول من هل إذ الحديثة؛ األمريكية السياسية
— مؤخًرا األخرى عن إحداهما والسياسة الدين «ذراعي» نزع بعد — والسياسة الدين
وثيًقا ارتباًطا باألخرى إحداهما ارتبطتا اللتني — «الذراعني» هاتني من كلٌّ يكون أن
ضوء يف أنه يتَّضح أن ينبغي (٢٠٠٨ (ليال تماًما؟ األخرى عن غريبة — طويًال زمنًا
الحضارة تأثر ضوء ويف الغربية، الحضارة تميز تاريخية لتحوالت نتيجة بلدنا نشأة
يفارق ال يكاد بلدنا عليه نشأ الذي األساس فإن باملسيحية؛ مهمة جوانب يف الغربية

األقل. عىل الغربي أو املسيحي-الالتيني تاريخه
املعارك بعضأرشس اندلعت النقطة هذه وحول بالتحديد، اإلشكالية تكمن هنا لكن
املتحدة الواليات عن يقال أن يمكن صورة فبأي األمريكية؛ الثقافية» «الحروب حول
يف جذوًرا لها إن القول يمكن التزامات املواطنة علينا تفرض بحيث للمسيحية تدين إنها
فال املسيحي، اليمني مع اتفقنا وإن ذلك؟ ضوء يف وتُعرَّف الغرب، يف املسيحية تاريخ
املتحدة. الواليات لتأسيس مخلصني ليظلوا بالرب األمريكيني كل إيمان من أقل يشفع
التي للمؤسسني التوحيدية املعتقداُت املسألة يحسم أال املسيحي: اليمني يقول فكما
مجادلتي دالالت بني من و«الخالق»؟ الطبيعة» «رب إىل االستقالل إعالن إشارة جسدتها
االتجاه يف تسري املتحدة الواليات يف بالدين لدينا السياسة عالقة حول الخالف أن الحالية
يف الدين أهمية عىل دالئل عن موضعه غريه يف بحثًا يبحث املسيحي فاليمني الخاطئ،
علينا ينبغي التي هي الجوهرية املسيحية املعتقدات فليست املتحدة، الواليات تأسيس
التاريخية الحقائق إنما أمتنا، عليها نشأت التي السامية القيم نفهم كي نتأملها أن
بحثًا فيه ننظر أن ينبغي ما هي — املجلسية كاإلدارة — الالتينية املسيحية عن العرضية
تختلف أن يمكن كان فاملسيحية الجمهورية. الدستورية للمبادئ إخالصنا أسباب عن
فيه يمكن ال الذي الوقت ويف النيابية. املجلسية املبادئ عىل مبنيٍّا كيانًا كونها عن كثريًا
من األخرى، املعتقدات من وعدد — التوحيد أو — يسوع دون من املسيحية تصور
من قرارات أي اتخاذ دون ومن فيها، الكنيسة مجالس انعقاد دون تصورها املمكن
بذلت لقد جماعيٍّا. كيانًا بوصفها الكنيسة يف العضوية تقريبًا تمثل التي املجامع ِقبل
األوىل األلفية سادت التي املجلسية اإلدارة لتمحو وسعها يف ما كل السامية» «البابوية
فشلت السامية» «البابوية أن ومسألة الجمعية. املسيحية ذاكرة من املسيحي للتاريخ
اإلصالحي، الرتاث جوهر تمثل املجلسية اإلدارة أن مسألة وكذلك هذه، املحو عملية يف
أمثال من املقاومني يف متجسدة — التقدمية الرومانية الكاثوليكية ريادة قاطرة وكذلك
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الرصاع لهذا السياسية الطبيعة عىل تدالن كلتاهما — كونج هانز السويرسي الالهوتي
.(٢٠٠٧ (كونج الكنيسة يف السيادة طبيعة تعريف أجل من الجاري

ألنها املايض بصمة عليها تبدو السياسة بأن — أنا فعلُت كما — القول فإن لذا
جوهري، مسيحي معتقد أي باعتناق فرد أي يُلزم ال املسيحية املجامع من مستمدة
سياستنا أنتجت التي امللموسة املؤسسية التاريخية بالتحوالت االعرتاف ذلك يعني بل
الرشعية يضفي الذي النمطي النموذج األوتوقراطيون استغل لطاملا والنيابية. الدستورية
إذن يمكن ذكرته، ما ضوء ويف الذاتي. استبدادهم لريسخوا البابوية االستبدادية عىل
املسيحية بتاريخ االستعانة بأن يثقوا أن والجمهورية الدستورية الحكم بأشكال للملتزمني
يجعلنا أن من وبدًال الديمقراطية. السياسية املؤسسات يدعم أن كذلك يمكن الالتينية
للدين. مؤرخني وأضيف بل مؤرخني، جميًعا منا يصنع أن ينبغي جميًعا، مسيحيني ذلك
يفرض ال الدين عن السياسة فصل يمكن ال وملاذا كيف استيعاب فإن املنطلق، هذا ومن
التاريخية، واملؤسسات التحوالت بحقيقة اإليمان سوى يستلزم ال بل ديني، التزام أي
صحة عدم أسباب أحد وهذا القديمة. األسس إنكار يتطلب ال الحديثة االبتكارات فإقرار

الدين. من — حالتنا يف — ومتحررة بذاتها مستقلة السياسة بأن القول

الدين رحم من السياسة خروج (9)

عن نفسها السياسة بها فصلت التي بالكيفية يتعلق تساؤل أمام يضعنا هذا لكن
دنيوي هو ما بني االختالط أو بالتداخل تتميز الوسطى العصور كانت فإن الالهوت،
للملك والقرسية الرشعية السلطتني وبني والكنيسة، اإلمرباطورية بني أخروي، هو وما
عادية؟ أو طبيعية اآلن نعتربها بطريقة املؤسستني بني االنفصال حدث فكيف وللكهنوت،
الكنيسة مثل مؤسسة بأن شعروا الذين لهؤالء بالنسبة حتميٍّا حدوثه كان الذي اليشء ما
األحداث إذن هي ما عنها؟ املستقلة املدنية للمؤسسات املجال إلفساح إبعادها ينبغي
السلطة يحتكر عالم السياسة؛ اسمه بذاته قائم عالم بوجود أوحت التي والظروف
«سيايس»؟ هو وما «السياسة» مفاهيم ظهرت كيف ذلك؟ وغري القوة واستخدام القرسية
الذي ما حدث؟ كما وروسو وهوبز ولوثر ملكيافييل املميِّز الفكر ظهور أتاح الذي ما
النطاق يف — الدين» ملفهوم «استقصائنا يف سالًفا رأينا كما — للدين حرصهم أتاح
هو ما عىل تأكيدهم جعل ذلك بموازاة الذي وما الداخيل؟ أو الشخيص أو «الخاص»
القرسية، السلطة مستوى إىل بها وصوًال للسلطة تمجيًدا باعتباره يُفهم والذي سيايس،
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والعامة؛ االجتماعية للحياة األسمى الصورة بوصفه الرصاع نموذج عىل تأكيدهم وكذلك
بذاتها السياسة الستقالل املثالية الفكرة ظهرت إذن كيف فكرهم؟ إىل بالرضورة مردهما

نظرتهم؟ وعززتها افرتضتها التي
الدولة» «دين خرج كيف وهو: تناقًضا، األكثر السؤال نطرح أن أيًضا هذا يعني
من العديد ِقبل من املقصودة املحاوالت رغم — كيف محله؟ وحل الكنيسة دين رحم من
بغري الدين عاد — الدين من العام املجال تطهري إىل الرامية السياسيني العرص مفكري
عزل إىل الرامية محاوالتهم برغم أنهم كيف «السياسة»؟ اسم تحت الظهور إىل قصد
السياسة، تقديس من إال يتمكنوا لم والخاص الداخيل الفردي الضمري نطاق يف الدين
الحياة من مقدس هو ما استبعاد محاوالتهم برغم كيف أرادوا؟ ما عكس عىل ربما
الدنيوية» «السيادة إىل إكلريكي هو مما القدسية» «هالة نقل يف إال ينجحوا لم العامة
البارزة السمات من بكثري املدنية السلطة اتسمت كيف (٧٢ ،١٩٩٨ (فيجيس علم؟ دون
كيف ذلك؟ حدوث ملنع املضنية الكثريين جهود برغم كالكنيسة اإلكلريكية للمؤسسات
املنظم املجتمع شأن من «تُعيل أن «الطبيعي» من بأنه تشعر أن حد بالدولة األمر وصل
«الفداء»، تستحق الدولة أصبحت كيف (٩٦ ،١٩٩٨ (فيجيس أعضائه»؟ والء عىل بناءً
الدين يؤديه كان الذي الدور نفس أدَّت وإن حتى الدين، من أسمى عديدة حاالت ويف بل
نحو عىل للنقاش قابلة غري واملوت الحياة عىل الرشعية سلطتها صارت ملاذا ما؟ وقت يف
ملؤسسة كيف املطلقة؟ السلطة بمقتىض الفاتيكان عن صادر بيان أي مثل تام، شبه
كيف املطلقة؟ الطاعة مركز صارت بأن دينية بصبغة مثًال تكتيس أن العادة يف دنيوية
والعنف القوة — القرسية السلطة استخدام لنفسها األخرى هي القومية الدولة احتكرت
الفرتاض الطريق الدين لوحدة املطلقة الحصانة دت مهَّ إذن كيف حق؟ وجه دون —
«دولة لوجود املطلق الحظر وافرتاض أراضيها، ووحدة حدودها، وقدسية الدولة، وحدة

وهكذا؟ الدولة» داخل

السياسة استقالل يف محورية إسهامات ولوثر: مكيافييل (10)

طويلة سلسلة يف جزئيٍّا التساؤالت من الطويلة السلسلة هذه عن اإلجابات تكمن
كونستانس مجمع عليها أكد التي القيم قمع من املستفادة الدروس من األخرى هي
نطاق الغربي التاريخ يف التحول لهذا الكامل التاريخ تفصيل ويتجاوز .(١٤١٤–١٤١٨)
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ولوك، األوكامي، وويليام وكالفن، األكويني، توما يؤدي الحكاية هذه ويف الكتاب. هذا
كتاب تأليف األمر سيتطلب مهمة. أدواًرا وغريهم واليسوعيون وبوفندورف، وجروتيوس،
الفارقة اللحظات بعض عىل أركز أن أختار املقابل يف لكني حقهم، جميًعا ليوفيهم آخر
شديًدا تسطيًحا كونستانس مجمع فشل عىل الفعل ردود تضخيم يعد وبينما الحكاية. يف
سيايس هو ما ظهور فرضت التي العوامل بعض بتحديد هنا مطالبتنا فإن لألمور،
النقاط أبرز بعض عىل الضوء أسلط بأن يل اسمحوا املصداقية. من كبرية بدرجة تتمتع
باختصار اإلشارة طريق عن السياسة استقالل افرتاض إىل املوصل الطريق يف الفارقة
وهنا الغرب. وعي يف التحول هذا سياق يف اسمهم برز الذين الكبار املفكرين صور إىل
استقاللية فكرة يف كبرية إسهامات قدَّما باعتبارهما بالحديث ولوثر مكيافييل أخصُّ

لها. املالزمة قدسيتها — للمفارقة — وكذلك السياسة،
العبقري بصورة املعروفة، للروايات وفًقا مكيافييل، يظهر بمكيافييل. إذن لنبدأ
هو ما عنه نعرف واآلن املصدر. معلومة غري دوافع من انطالًقا يترصف الذي الرشير
بعضهم يقول إذ ٢٥–٧٩)؛ ،١٩٧٩ (برلني الباحثني من عدد بفضل ذلك من أفضل
القائمة االستبدادية األنظمة من «األمري» كتاب يف لالستبداد نماذجه استمد ربما إنه
ذاتها؟ املستبدة الكنيسة ألهمته ربما مكيافييل أن نظن أن املنطقي غري من فهل سلًفا،
خالل رأى ألنه مناسبًا؛ كان جديد» استبدادي «نموذج ظهور أن مكيافييل ظن ربما
املؤسسات من غريها بني من — الكنيسة أن كونستانس ملجمع الدستورية املبادئ سحق
لكن ،(٧١ ،٦٠–١٠٣ ١٩٨٦ب، (دومو االستبداد يكون كيف أظهرت — عرفها التي
السياسة مجال أن عىل بجرأة برهن «األمري» كتاب فإن مكيافييل، أفكار مصدر كان أيٍّا
الدولة» «أسباب بمبدأ الحكم خالل فمن األخالق، أو الدين عن مستقالٍّ كان بذاته القائم
الدولة إدارة فمحاولة مملكته، عىل الحفاظ يف يأمل أن للحاكم يمكن وحده، السامي
هذه تذكر الحايل زماننا ويف عليها. بالخراب إال تأتي لن بالفرد املتعلقة املسيحية بمبادئ
«الدولة» مفهوم يربز السياسية» الدولة «دوافع مفهوم فبجانب مألوفة، بنربة املشاعر
بدأنا إننا سكينر كوينتني يقول وجوده. يف ومميًزا ذاتها هي منفصًال كيانًا بوصفها
وضع بمعنى state؛ كلمة من state «الدولة» فكرة ظهور مكيافييل أعمال يف نرى
مفهوم ظهور فكرة «الدولة» ل املفهوم هذا ن بتكوُّ مكيافييل ح ويوضِّ وحالته. الحاكم
يشري فيتزجريالد تيم لكن .(٣٥٤ ،١٩٧٨ (سكينر به» معارصمعرتف «بمعنًى السياسة
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جان الفرنيس اإلنساني املفكر عند نبحث أن علينا ينبغي أنه إىل بسكينر مستشهًدا
يف وضعها يمكن التي للسلطة مركًزا باعتبارها الدولة مفهوم «لتََشكُّل تفسري عن بودان
وتتميز وحكامها رعاياها من كلٍّ عىل بسيادتها تحتفظ بحيث عدة، بطرق مؤسيس إطار

.(٣٥٦ ،١٩٧٨ (سكينر عليهم»
هانز السياسية» «الواقعية وعميد السيايس الفيلسوف ح يُرصِّ كيف مثًال انظر
املسيحية األخالقية القيم دور يخص فيما بامتياز، مكيافييل طابَع يحمل برأي مورجنثاو

املعارصة: السياسة يف

يف الواردة األوامر بني التناقض نتيجة السياسة يف األخالقية اإلشكالية تظهر
النجاح متطلبات وبني ناحية، من املسيحية األخالقية واملثل املسيحية، التعاليم
بعبارات أقول أن أمكنني إن — املستحيل فمن أخرى. ناحية من السيايس
متدينًا ومسيحيٍّا ناجًحا، سياسيٍّا تكون أن — ما نوًعا فيها ومبالغ قوية

.(١٠٢ ،٩٧–١١٠ ،١٩٦٢ (مورجنثاو

أساس عىل وليس وحدها السياسة أساس عىل السياسية القرارات تنبني أن إذن ينبغي
الحسابات بعض أو املضادة، القوى سوى حدوًدا تعرف ال القرسية فالقوة الدين،
إذن فالسياسة القرسية، السلطة استخدام تحجيم وراء من العائدة للمصلحة الواعية
التي القواعد — الخاصة لقواعدها تخضع وكانت الدين، أو األخالق عن مستقلة كانت
الهيمنة قواعد — االستفادة تحقق التي واملراوغة القرسية والقوة التالعب لعبة تحكم

ذاتها. يف قيمة باعتبارها
كثري عىل الخاصة ملسته أضاف أنه عىل الزاوية تلك من هوبز لتوماس يُنظر قد
نميل ال — هوبز عند — فنحن بالسياسة، هوسه وخاصة مكيافييل، إليه يرمز مما
الكائنات هذه إىل تحولنا وقد السيايس». «املستوى عىل إال اجتماعية كائنات نكون ألن
أن يضمن هوبز عند الحاكم إن السامي». «للحاكم القرسية السلطة نتيجة االجتماعية
والنتيجة ،(٨٤-٨٥ ،٦٠–١٠٣ ١٩٨٦ب، (دومو السياسة» عىل االجتماعيات «تقترص
السياسة ترقية هي — الدين وفيها — الحياة مجاالت باقي عىل السياسة لتسيُّد العامة
القرسية» «السلطة وتصبح بأكمله. املجتمع يف قبُل من الدين احتلها التي املكانة إىل
يحتكر ما وحدها هي الدولة أن بما الدولة، جوهر يف متجسدة األسمى، القيمة هي
مفكًرا ثم من مورجنثاو يستحرض أخرى، ومرة .(١٠٩ ،٢٠٠٥ (سيلتيل القرسية القوة
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عن «الواقعية» نظريته لتوضيح الحارض عرصنا يف — هوبز مثل — آخر تاريخيٍّا
السياسة:

اإلنسان هدف ألن السياسة؛ يف يعمل مسيحيٍّا تكون أن ا جدٍّ الصعب من أرى
كاآللة، ما إنسان استخدام أي آخر، إنسان عىل الهيمنة هو السياسة يف
اليهودية لألخالق رصيح إنكار وهذا شخصية. غايات لتحقيق وسيلة بوصفه
األخالقية القيم مع ا جدٍّ شديدة بصورة يتعارض السيايس فالفعل املسيحية،
(مورجنثاو السيايس غري الفعل يف توجد ال بكيفية معها ويتعارض املسيحية،

.(١١١ ،٩٧–١١٠ ،١٩٦٢

املسيحية والخري املحبة قيم أن يظن تجعله الحمق من درجة عىل شخص أي يكفي هذا
الحكم. يف قيمة ذات تكون أن يمكن

كان واإلمرباطورية البابوية الهيمنة اتحاد أن إىل فنظًرا لوثر، إىل ذلك بعد ننتقل
يكون قد عليه الفعل رد فإن كونستانس، مجمع يف املجلسية الروح كبت يف السبب
الجانب قمع حساب عىل السياسة لحرية لوثر مارتن رشاء أهمها كبرية، تبعات ذا
عىل املقابل يف لوثر تأكيد مع الكنيسة سمو فكرة عىل الفعل رد توازى لقد اإلكلريكي.
فاملجال املناسب، الوقت يف سلطة أي عن واستقاللها البابوية السلطة عن الدولة استقالل
القرسية وال الرشعية الكنيسة لسلطة يخضع ال كان الحاكم ألن ؛ مستقالٍّ كان السيايس
اإلمرباطورية استخدمته الذي «السيفني» مبدأ لوثر حطَّم وبذلك ،(٦٧ ،١٩٩٨ (فيجيس
املقابل، ويف الوسطى. العصور لنهج طبًقا القرسية السلطة لتمارسا كلتاهما والكنيسة
القرسية القوة ممارسة سلطة امتالك يف الحق له إلهي» «حاكم لتأسيس لوثر سعى

.(٦٥ ،١٩٩٨ (فيجيس
الحاكم يرفع كان البابا، هيمنة من الحاكم لوثر فيه يحرِّر كان الذي الوقت ويف
الحق مستوى إىل والكنيسة، البابا عىل قبُل من مقصورة كانت مستويات إىل والدولة
األهم التأثري أن يف شك «ال سكينر كوينتني يقول الرأي، هذا مع واتفاًقا واالستبداد. اإللهي
ظهور تشجيع اتجاه يف يكمن الحديثة أوروبا عصور أوائل يف السياسية لوثر لنظرية
املنطلق، هذا ومن .(١٩٧٨ (سكينر ورشعنتها» واملوحدة االستبدادية امللكية األنظمة
السيادة عىل التأكيد لدرجة وصلت لوثر فكر يف الكامنة للملوك اإللهي الحق عقيدة فإن
الرب، من مبارشة مستمدة الحاكم سلطة أن زعمت إذ اإلكلريكي؛ الجانب عىل املطلقة
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يوجد وال النحو. هذا عىل الوجود يف ذاتي» «حق له السيايس» «املجتمع فإن وبهذا
ويخلُص لوثر. عدا فيما (وسيادتها) بذاتها السياسة استقاللية عىل التأكيدات من الكثري
يتجاوزه بل املبادئ، جانب عىل يقترص ال السيايس لوثر مرياث إن قوله إىل فيجيس
أي — السيايس املجتمع أو الدولة — االجتماعية الكيانات من معينة صورة سيادة إىل
أشكال كل وإنكار السيادة، ذات اإلقليمية للدولة الجوهرية والرشعية والشمولية «الوحدة
أصبح فالحاكم ،(٧٠ ،١٩٩٨ (فيجيس املستقلة» أو للحدود العابرة االجتماعية الحياة
األخرى، اإلنسانية الكيانات من أليٍّ يخضعان ال والدولة وهو املدنية»، «سيف يملك

.(٦٣ ،١٩٩٨ (فيجيس مبارشة للرب يخضعان فهما عنها؛ ويستقالن
ما نسرتجع فربما حاليٍّا، العام املجال عىل تهيمن أصبحت قد الدولة كانت إذا لكن
طرحه، الذي املنطق ناحية من وقوية بسيطة لوثر فإجابة للدين، حدث عما آنًفا ذكرناه
ومقتًرصا بالضمري يتعلق وشخصيٍّا ا خاصٍّ شأنًا ويصري العامة» «الساحة يغادر فالدين
حميمية خصوصية يف غريه مع وإما اإلنسان داخل يف إما يُماَرس يشء فهو الكنيسة؛ عىل
العامة «الساحة من بأقل هذا من نخرج وال فقط. األحد أيام يف لكن الكنيسة، رفقة ضمن
نيوهاوس جون ريتشارد القس من إليها ه املوجَّ النقد األساس يف إليها أدى التي املجردة»
التعبري جاز إن — للدولة لوثر «إلبراز» فاملقابل .(١٩٨٤ (نيوهاوس اللوثرية عن املتحول
مسألة أي — األساس يف داخليٍّا أمًرا الدين يصري أن بمعنى الدين؛ «يختفي» أن هو —
أن أو العام»، «املجال يف صوت له يكون أن يف حق دون من — الذاتي بالضمري تتعلق
كيانًا باعتباره — فالدين ،(٦٨ ،١٩٩٨ (فيجيس والسلطة الدولة عن «منفصًال» يصري
«فكل الدين، مسئولية للحاكم ويرتك العام» «املجال يف السياسة عالم يغادر — اجتماعيٍّا
فال املطلقة، الدولة بسلطة إليه يُعهد إذ اإللهي؛ الحق للحاكم يخولها القرسية السلطة
أن ينبغي وال … منه بتكليف أو بأمره إال توجد أن منفصلة أخرى مؤسسة ألي يمكن

.(٦٩ ،١٩٩٨ (فيجيس الدولة» بخالف حقيقية اجتماعية كيانات أي تقوم
وتأليهه الفردي املجال عىل وقرصه للدين لوثر بخصخصة يتعلق فيما ويمكننا
«الدين فكرة بالفعل ر يطوِّ روسو أن فرغم أبعد، خطوة يخطو روسو نرى أن للدولة
فإن العام»، «املجال يف الصحيح مكانه يف يبدو ما عىل الدين يضع ثم ومن املدني»؛
عن التعبري من نوع هو بل السماوية، األديان يف األعىل الرب ليس الدين ذلك مصدر
ليسوا لكنهم بطبيعتهم، أفراًدا الناس يكون ربما إذن «الناس». صوت أي العامة، اإلرادة
املتجسدة العامة اإلرادة فإن تم، كما اجتماعي عقد «إقرار» بمجرد لكن اجتماعية، كائنات
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املحصلة وهذه جموحها. املحتمل اإلنسانية اإلرادات مجموع من كلية محصلة تخلق فيه
بلسانها املتحدث هي والسياسة بالسيادة، تتمتع — «الناس» باسم املعروفة — وحدها
يماثل بسموٍّ تتمتع فهي العامة، اإلرادة من أعىل سلطة أي توجد ال أنه وبما العالم. يف
ويف سليمة. بصورة املرتب االجتماعي للكيان هوبز تصور يف الحاكم به يتمتع كان ما
وسامية. بذاتها قائمة السياسة تربز — ولوثر مكيافييل مع الحال كما — الحالتني كلتا

سيايس» يشء «كل الثاني: فوكو خطأ (11)

سياسيٍّا نعتربه ما أن عن يكشف الغرب يف «السياسة» استقصاء أن إىل قليل منذ أرشت
إن — الصعب من هذا يجعل الخصوصية. شديد تاريخ — معامله وحدد بل — شكَّله
استقاللية يؤكد الذي مورجنثاو، هانز أمثال مع نتفق أن — املستحيل من يكن لم
الفروق وعن بل األخرى، االجتماعية واملعايري األنشطة جميع عن بذاتها السياسة
اشتُهرت التي «السياسة» تلك نؤرخ أن علينا أنه إىل أرشت املقابل، ويف كذلك. التاريخية
املستقبل يف كذلك املمكن ومن الغرب. يف ناشئًا مجاًال كانت فالسياسة ذاتيٍّا، باستقاللها
السلوك مجاالت من لغريها خاضعة اعتبارها بمعنى الناشئة، استقالليتها تفقد أن
سوى الثيوقراطية أو الدينية النُّخب فهل بها. سلبًا تتأثر أو واالقتصاد، كالدين اإلنساني
مثلما يوجهها، و/أو البحتة السياسية االعتبارات عىل فيها الدين ينطوي مرشوعات
التسوية تلك أن هو اليسار شكاوى أبرز من اإليرانية؟ اإلسالمية الجمهورية يف الحال
طريق عن ثمنها ُدفع الليربالية املجتمعات يف السوق حرية أن يرون فهم بالفعل، تحققت
استقالليتها. فقدت السياسة لكن مستقلة، تكون ربما فالسوق السياسية. السيطرة
الجوانب مع تداخلها ظل يف حتى التميز، ببعض تتمتع السياسة أن أنكر ال ذلك، مع
الرشعية السلطة من كلٍّ عن نتحدث أن مثًال املنطقي من إذن اإلنساني. العالم يف األخرى
كليهما، والدين السياسة بمجاَيل تختصان أنهما بما الدينية الرشعية والسلطة السياسية

تاريخنا. عىل متوقفة مسألة يبقى بذاتها السياسة استقالل لكن
فإن الدولة، شئون بالرضورة تتضمن السياسة أن عىل شائع اتفاق يوجد وبينما
«النقاط إحدى إىل ُعدنا لو فماذا الالزم. من أكثر محدود توصيف هذا إن قالوا البعض
كاملجتمع — «السياسة إن القائل رأيه بصبغة يصطبغ شيئًا وتبَنَّينا ملورجنثاو الست»
وإن «… اإلنسانية الطبيعة يف جذورها لها موضوعية قوانني تحكمها — عامة بصفة
الكتشافها واليونان والهند الصني يف القديمة الفلسفة سعت أن منذ السياسة «قوانني
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كل لتشمل السياسة نُعمم فسوف ذلك فَعْلنا إن (٤ ،١٩٦٥ (مورجنثاو تتغري»؟ لم
ل وتحوُّ مثًال، القومية الدولة ظهور مثل بأشياء كثريًا نهتم ولن اإلنسانية، األفعال نطاق
العام، املجال عىل الدولة تهيمن بينما الخاصة بالدوائر الدين وتقييد الدولة، إىل الكنيسة

وهكذا.
يرى إذ عمليٍّا؛ فوكو ميشيل فكر إليه يؤدي ما — سلبية نظر وجهة من — وهذا
.(١٨٨ ،١٨٣–١٩٣ ١٩٧٧ب، (فوكو استُنفدت» قد الدولة عىل الرتكيز «فائدة أن فوكو
نقصده ما وإثراء تعريف إلعادة يسعى إنه فوكو: يقول قد إيجابية، أكثر زاوية ومن
إال نستعرضها لم إن السلطة قضية «نُسطِّح إننا يقول فهو إذن «السياسة». بوصف
١٩٧٧أ، (فوكو فحسب» وأجهزتها الدولة منظور من والدستور، الترشيع جانب من
يفضل — فعلت كما — للدولة الدينية بالجذور االنشغال من وبدًال .(١٥٨ ،١٤٦–١٦٥
ووحدة تشابًكا األكثر القوانني من «مجموعة متضمنة باعتبارها للسياسة ينظر أن فوكو
«مجموعة ل خريطة لرسم فوكو ويسعى .(١٥٨ ،١٤٦–١٦٥ ١٩٧٧أ، (فوكو وتغلغًال»
«اسرتاتيجية بأنها الواسع منظوره من «السياسة» يُعرِّف فهو املجتمع»؛ يف القوة عالقات

فإن: املنطلق هذا ومن وإدارتها». العالقات تلك لتنسيق

سلطة رابطة وكل … األوقات جميع يف سلطة رابطة تتضمن قوة رابطة كل
هي تكون سيايس مجال وجود إلمكان رشًطا بل لها، نتيجة باعتبارها تتجسد
لعالقات الشمويل الوجود عىل يؤكد سيايس» يشء «كل إن فالقول منه، جزءًا

.(١٨٩ ،١٨٣–١٩٣ ١٩٧٧ب، (فوكو السيايس املجال وملالزمتها القوة

عن مفهومه يزيد ال سيايس يشء كل أن فوكو اعتبار أن يف تكمن املفارقة لكن
السياسية، بالكيانات وال بالدول ترتبط ال عنده فالسياسة وتفاقًما، شدة إال السياسة
نطاقها يف — فوكو عند والسياسة اليومية»، الحياة يف املصغرة «الفاشية ب ترتبط بل
عند إذن والحرب والسياسة فالسلطة فيها، الرصاعات ورضاوة حدَّة تقلل ال — املختزل

ذاته: اليشء من مختلفة جوانب هي فوكو

أو السلطة، توظف التي أو السلطة، عىل والرصاعات السياسية، الرصاعات كل
معينة، نزعات وتفضيل القوة، عالقات يف والتغريات سبيلها، يف تنشب التي
تُفرسَّ أن ينبغي ال األهيل السالم إطار يف يجري مما ذلك وغري والتعزيزات،

.(٩٠ ،١٩٨٠ (فوكو للحرب استمرار بأنها سوى بيشء
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املأثورة»، كالوزفيتز ملقولة «انعكاس بأنه هو يقر ما بتبني فوكو النظرة تلك وتلزم
أن فوكو يرى أخرى»، بوسائل السياسة وراء سعي «الحرب أن كالوزفيتز يرى فبينما
كله السلطة فنطاق ،(٩٠ ،١٩٨٠ (فوكو أخرى» بوسائل الحرب وراء سعي «السياسة
«فدور املطاف، نهاية يف الطابع حربي هو وما سيايس، هو فيما إذن ينحرص فوكو عند
من نوع طريق عن (الحرب) الرابطة هذه خلق إعادة هو … دوًما السياسية السلطة
«للسياسة» الحقيقي املعنى أن إذن فوكو يرى .(٩٠ ،١٩٨٠ (فوكو املعلنة» غري الحرب
،(٩٠ ،١٩٨٠ (فوكو «… وتعزيزه الحروب يف املشهود القوى توازن اختالل «دعم هو
فإن و«السلطة»، «الدين» من لكل سمًة رأيناها التي الواضحة غري املعاني عكس وعىل

دقة. أكثر تكون أن يمكن ال والسلطة السياسة عن فوكو فكرة
لها» حرص ال «نقاط نتاج باعتبارهما والسياسة للسلطة فوكو تصورات إن
الرصاع أشكال مالحظة إىل بها يدفعنا ففوكو قيمتها؛ لها القوة من متداخلة و«شبكات»
ا جدٍّ حميمي مستًوى عىل الغالب يف ذلك ويكون العالم، يف الحياة عىل تؤثر التي الخفية
مثل النقاد يرى إذ مساوئه؛ له الدولة عن بعيًدا االنتباه تحويل لكن الجنس، يف كما
الحياة يف املصغرة «الفاشية مستوى إىل الدولة من النظر فوكو تحويل أن والزر مايكل
نعيش التي السيادة» ذات الدولة أو السيايس، «النظام أن هي حقيقة يتجاهل اليومية»
لكشف نسعى وأنا فوالزر اليومية، الحياة ظروف — صور بعدة — تحدد مظلتها تحت
الدولة تؤدي وكيف لألفراد، واالنتماء للمعنى املطلق السياق األمة بها تمثل التي الكيفية

والزر: يقول فكما حميمية، األكثر عالقاتنا خيارات يف التأثري يف دوًرا

النظامية، املؤسسات كل ضمنه تعمل الذي العام اإلطار يحدد ما هي الدولة ألن
داخلية، مقاومة وجود احتمال أمام يوصده أو الباب يفتح ما هي فالدولة
وزيادة مجالها، لتوسيع بالطبع نظامية مؤسسة كل يف الفواعل وتسعى
أن يمكن ما هي الدولة سلطة وحدها النهاية، ويف وصالحياتها. سلطاتها
من القانوني أو السيايس للتدخل مدعاة هو مقاِوم داخيل عمل فكل يوقفها،

.(٦٦ ،٥١–٦٨ ،١٩٨٦ (والزر املركز

نشأة الحسبان يف ووضعي والكنيسة، اإلمرباطورية لعالقات تناويل من يتضح أن ينبغي
أن مثًال يمكننا ال إذ هذا؛ األولويات اختالف ظل يف والزر فريق إىل أنضم أنني السياسة،
عىل الدين يُقَرص كيف أي — العلمانية فكرة بقدر اليوم عالم يف محوريٍّا شيئًا نستوعب
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السياسة إىل ننظر لم ما — العام» «املجال العلماني النطاق من ويُستبعد الخاص، العالم
التي الحياة جوانب نفهم أن يمكننا فال فوكو، بمنطق أخذنا وإذا الدولة. مستوى عىل
جعله كيف نفهم لم ما ذاته حد يف العام/الخاص كتصنيف قريب مستًوى عىل نعيشها
يشء «كل بأن القائلة الفكرة نتجاوز ألن تدفعنا التي األسباب أقل وهذا كذلك. التاريخ

ذاتها. السياسة فهم إىل سيايس»

سيايس يشء كل أن فكرة يف الخفية الفاشية (12)

الحرب هي السياسة وأن سيايس، يشء كل بأن االعتقاد نقاوم ألن يدعونا آخر سبب
إدراك عن تماًما يعجز االعتقاد هذا أن يف السبب هذا يتمثل األسوأ. هو وذلك باألساس،
لصالح عليه السيطرة يمكن الشعور هذا أن نتصور إننا إذ يتضمنها؛ التي املخاطر
صورة يف السياسة توغل عن الكشف أن ونظن لها. نفضِّ التي «النافعة» التقدمية األغراض
ويحرضعليها. الليربالية األهداف تحقيق عىل سيساعد اليومية الحياة يف املصغرة الفاشية
اآلراء بأن أنفسنا نذكر أن ينبغي أنه إال الحاالت. من والكثري الكثري يف سيحدث ما وهذا
أسد طالل كآراء — الليربايل الفكر يف ا مهمٍّ جانبًا تمثل التي بالليربالية املتعلقة النقدية
النقدية اآلراء كانت الواقع، يف احتواؤها. السهل من يكون ال ربما — مثًال فوكو وميشيل
وهنا النحو. هذا عىل أُسس شمويل كنظام النازي الفكر صلب من بالليربالية املتعلقة
يف يقول فشميت شميت؛ كارل األملاني اليميني القانوني الفيلسوف لكلمات االنتباه ينبغي
٢٠٠٥أ، (شميت سيايس» هو ملا واضًحا تعريًفا الفرد يجد ما «نادًرا للفكر: مثري ترصيح
بتََقبُّله يكتفي ال فشميت طويًال، يدم لم العبارة هذه عنه نتجت تردد أي أن إال ،(٢٠
«فالسلطة حربًا، باعتبارها السياسة نموذج قلبها يف يضع بل جوارحه، بكل السياسة
تُختزل أن يمكن الذي الدقيق السيايس التمييز «إن األساسية. قيمته تمثل القرسية»
شميت قول حد عىل والعدو» الصديق بني التمييز هو السياسية والدوافع األفعال فيه
الدموية املمارسة من نوع السياسة أن بفكرة باحتفائه فشميت ،(٢٦ ٢٠٠٥أ، (شميت
ثالثينيات يف الوطنية باالشرتاكية ِصالته بذلك توحي قد كما لليربالية، ازدرائه عن يعرب
«السياسة ب يُسمى ما باحتقار لشعوره الِعنان يطلق فشميت إذن العرشين. القرن
بهذا ترويضها يمكن ال فالسياسة الربملانية، واملفاوضات التسويات سياسة الربجوازية»؛
«إمكانية هي السياسة أن شميت يرى آخر. دون لطرف التحيز عن عبارة ألنها الشكل؛
،(١٦ ،٩–٢١ ،٢٠٠٧ (سرتونج اإلنسان» تميز التي املحددة السمة سبيل يف املوت
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بني املواجهة تعميق يمكن حتى السليمة، للسياسة رضوري القوي «الجماعة» َفِحسُّ
عن شميت ملفهوم الرضوري الرصاع نموذج عىل وبناءً األقىص. للحد والعدو الصديق
(شميت الدائم» املواجهة احتمال طياته يف يحمل العدو «مفهوم أن يعلن فهو السياسة،
احتمال فيه يتالىش الذي العالم «إن مخيف: نحو عىل شميت ويضيف ،(٣٢ ٢٠٠٥أ،
سياسة ال ثمَّ ومن والعدو؛ الصديق بني فيه فرق ال عالم هو تماًما، املسالم العالم الحرب،
السياسة، من يخلو أن العالم من جزء ألي يريد ال فشميت .(٣٥ ٢٠٠٥أ، (شميت فيه»

سياسيٍّا. فيه ما كل يكون عالم وجود فاعل نحو عىل يؤيد هو بل

فاصل خطٌّ يوجد ال والخاص: العام (13)

ليتحول كثريًا انحرف أنه أظن وكاشًفا، ًقا خالَّ «السياسة» ملعنى فوكو توسيع كان مهما
البحث خيوط بعض ذلك خالل تجاهل وربما اإلنسانية، الحياة يف للرصاع نموذج إىل
املفهومني استقصاء عىل كثريًا عيشها ويعتمد فوكو، بعد من مستمرة فالحياة املهمة،
سهولة أتاحت بينما لذا و«السياسة»؛ «السلطة» وهما فوكو؛ يستقصهما لم اللذين
مجاًال و«السياسة» «السلطة» مثل مفاهيم عن مدروسة غري بطريقة حديثنا وشيوع
فعندما املفاهيمي، انفتاحها ثمن ندفع فإننا التحرري، العمل صور لجميع مفتوًحا
يف «بالوكالة» بَدءًا يشء كل — السابق الفصل يف ذكرُت كما — «السلطة» مفهوم يشمل
الحقيقة يف نتحدث فهل األقىص، الطرف يف «الهيمنة» وحتى املؤرش، من األدنى الطرف
عليه تطلع يشء بكل تقريبًا تتعلق السياسة أن نعترب عندما وباملثل واحد؟ يشء عن
عىل الواقع يف أو وضوًحا، أكثر نحو عىل نفكِّر املنطلق نفس من نحن فهل الشمس،
يف االجتماعي املجال يُختزل فعندما شميت؟ لكارل إشارتي توحي كما خطورة أقل نحو
هيمنٍة قبضة يف فنحن املدني، املجتمع مجال — املثال سبيل عىل — مستبِعًدا السياسة

تفكرينا. عىل إمربياليٍة
بالعبارة تمسكنا إن وسماتها. اإلنسانية الحياة آفاق عىل النهاية يف ينعكس الذي ما
الذي الوقت ويف السياسة»؟ ضمن تدخل الخاصة «األمور بأن القائلة كثريًا نسمعها التي
عن تخلينا إن يحدث ماذا الظروف. باختالف ا» و«خاصٍّ ا» «عامٍّ يُعترب ما فيه سيختلف
السياسة»؟ ضمن تدخل الخاصة «األمور بأن القائل الشعار علينا يفرضه الذي التمييز
«خاصة» تُعترب التي الجوانب بعض تحولت إن املرغوب حياتنا أسلوب سيتأثر كيف
أماكن يف الحال يزال وال — ماضية سنوات ففي السياسة؟ ضمن بإدراجها «عامة» إىل

129



والسياسة الدين بني الفصل إشكالية

يُعد لألطفال البدني العقاب صور بعض أو بالرضب للزوجة التعرض كان — مختلفة
الحكومية. القوانني نطاق عن تخرج التي «الخاصة» املنزلية الشئون من حرصية بصفة
العديد أن يرون مواطنينا من األغلبية شبه أو األغلبية أن اآلن الشائع من النقيض، وعىل
والسيايس، العام التنظيم نطاق ضمن ما تاريخية مرحلة يف اعتُربت التي السلوكيات من
«الخاصة». أو الشخصية األمور ضمن واسع نطاق عىل اآلن تُعد والديانة، املثليني كزواج
بينها من األهم ربما أشياء؛ عدة «خاصة» بأنها السلوكيات هذه مثل تصنيف ويحقق
النوم غرف يف تتم التي الجنسية فاملمارسات السياسية؛ السلطات تدخل من إعفاؤها هو
أعضائها بني فيما الكنيسة يف الدينية الناحية من يحدث ما أو بالرتايض، البالغني بني
التدخل أي العام؛ النطاق عن — األحيان معظم يف األقل عىل — يخرج بموافقتهم
مقبولة حدود بوضع متعلق أنه يبدو اإلجهاض» بشأن «الجدل من كبري فجزء السيايس،
وينتهي ويبدأ الحامل، للمرأة الخاص النطاق وينتهي يبدأ فأين والخاص. العام بني
خصوصية فإن السياق، هذا ويف حدة؟ عىل كلٌّ للدولة العامة باملصلحة املتعلق النطاق
الس يف اإلجازات لقضاء ج تروِّ التي بالدعاية أشبه والدين البالغني لدى الجنس نطاَقي
«ما أن جرأة بكل تعلن السيايس أو العام التدخل من نوع أي من «إجازات» فيجاس؛
األفعال عىل أيديولوجيٍّا بيننا فيما نختلف قد وبينما فيجاس». يف يبقى فيجاس يف يحدث
والسياسية، العامة األمور مقابل يف والخاصة الشخصية األمور فئة ضمن تُصنَّف التي
قائًما، يظل أن ينبغي التصنيفني بني التمييز أن يف — يبدو ما عىل — نتفق فإننا
رغم نتفق فإننا «شخصية»، باعتبارها السياسة نطاق من األفعال بعض فباستبعاد
نفضل التي لألشياء الحرية من درجة توفري الجيد من أنه عىل األيديولوجية االختالفات
عىل اإلرصار فإن لذا ٥)؛ ،١٩٩٥ (مينوج أخرى جوانب يف نختلف قد أننا مع عملها؛
تدخل الخاصة «األمور أن عىل التأكيد يف الحال هو مثلما — يشء كل يف السياسة رؤية
هي تلك أن والعجيب للتمحيص. تحتاج مواقف عن األقل عىل يكشف — السياسة» ضمن
للسلوك املستمرة ومراقبته فوكو، لدى السلطوية عن املعرب بانوبتيكون «سجن» طبيعة
إليها يسعى التي والفعل التفكري حرية يف رغبتنا مع تتفق ال الطبيعة فتلك البرشي،

متفاوتة. بدرجات املختلفة األيديولوجيات أصحاب كذلك

السلطوية مقاومة (14)

كل ترى التي السلطوية ِلَعنْي املقاِومة الروح تلك مع يتَّسق بما الفصل هذا أكتب إنني
سياسية أموًرا األشياء اعتبار وألن «السياسة». ل املركبة الطبيعة لكشف ساعيًا يشء،
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للتوقف ا خاصٍّ جهًدا األمر يتطلب الغرب، يف لألشياء «الطبيعية» نظرتنا من أسايس جزء
استبعادها لتصور أو السياسة الستبعاد الفصل هذا أكتب لم ذلك مع أنفسنا. وفهم قليًال
الحياة يف الصحيح مكانها ويف عليه هي ما عىل فقط لنراها بل ببساطة، التفكري من
الذين املفكرين هؤالء جانب إىل نقدية بصورة وإن وقفت فقد املنطلق هذا ومن اإلنسانية.
(سرتينسكي اإلنسانية الحياة يف نمطية غري مجاالت عدة يف السياسة وجود عىل يؤكدون
سرتينسكي ١٦٦–١٧٩؛ ١٩٩٣ب، سرتينسكي ،١٨٠–٢٠١ ١٩٩٣أ، سرتينسكي ،١٩٨٧
النظرة أقاوم أن أحاول وبينما .(٣٤٥–٣٦٨ ١٩٩٨ب، سرتينسكي ،١١٦–١٢٦ ١٩٩٨أ،
من كلَّ يعارضون الذين هؤالء أدعم فإنني اإلنسانية، الشئون تسييس يف تبالغ التي
الحياة يف ما مكان لها إذن فالسياسة مكان، أي يف تجاهلها يمكن السياسة أن يظن

ذاتها. بالدرجة جوانبها كل يف موجودة أنها يعني ال ذلك لكنَّ اإلنسانية،
الكيفية إىل النظر خالل من السياسة انتشار من انزعاجي استيعاب األسهل من ربما
يف االقتصادية القيم بها تغلغلت التي بالطريقة سلعة، إىل حياتنا بها تحولت التي ذاتها
االجتماعية. كالعالقات إليها تنتمي ال أنها نتصور التي املواضع يف خاصة للحياة، نظرتنا
لم العالقة أن اكتشاف مثل الشخصية العالقات عن ومحِبط ُمْقِلق يشء يوجد ال ربما
يتم مرة من فكم اآلخر. الطرف عىل العائدة املادية املنفعة حساب عىل إال مبنية تكن
إخوتي أوالد يخربني املايل؟ دخله ارتفاع احتمال أساس عىل املحتمل الرشيك اختيار
علموا إذا إال معينة بامرأة الرجال يهتم أال الشائع من أنه املواعدة» «عالم يف وبناتهم
من وأنها ثرية، عائلة من أنها أو كبريًا، دخًال عليها تدرُّ مهنة يف تماًما مستقرة أنها
الرجال من آخرون أصدقاء يخربني كذلك املالية. مواردهم تستنزف أن املحتمل غري
وفجأة العوامل. تلك بنفس اإلناث اهتمامات تأثر عن مماثلة بقصص امليدان هذا يف
الصلع أصابهم ومكتنزون القامة قصار لكنهم ماديٍّا الناجحون الذكور أصدقائي أصبح
بجاذبية يتمتعون الذين أقرانهم يشعر بينما النساء، من كبري بعدد محاطني األوان قبل
املشهد! هذا أمام بالحرية متواضعة مساعدين أساتذة رواتب عىل يحصلون لكن تقليدية

أيًضا! املال بل الفتنة، مصادر أشد بأنها املشتهرة هي وحدها السلطة فليست
يُحبط ما لكن الناَس، الناُس «استخدم» ما فكثريًا بجديد؛ هذا ليس ما، زاوية من
صارت التي الكيفية عىل مؤًرشا يبدو ما عىل أصبح أنه هو الوضع هذا يف منا الكثريين
يربزها التي املعيارية السمة هو الكثريين يحبط ما إن مرشوطة. اإلنسانية العالقات بها
هذا يجعل فما اجتماعية. عالقات يف للدخول األساس االقتصادية املنفعة حساب اعتبار
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فليس مجتمعنا، يف خصوصية األكثر القيم شكَّل قد السوق أن هو كئيبًا يبدو العالم
تفاؤلنا عىل يقيض ما هو املال أجل من شخص فيها يتزوج فردية حالة وجود مجرد
عام نطاق عىل ينطبق السلوك هذا أن إىل اإلشارة هي بل البرشية، مستقبل بخصوص
أن يُفرتض فيما خاللها يدخلون بمرحلة يمرون — الناس غالب أو — فالجميع وشامل،
الصداقة، وليس املادية، الحسابات عىل ِبناءً الحياة طوال تستمر حميمية عالقات يكون

وهكذا. اآلخر الطرف شخصية ومراعاة العميق، العاطفي واالرتباط
مما أليٍّ ينبغي ال السياسة، ادعاءات عن التشكيكية األمور من الكثري ذكرت أن وبعد
للسياسة، متشائمة نظرة أتبنى أنني الفرتاض شخص أي يدفع أن الفصل هذا يف قلته
السياسة أن بإيماننا الوعي من الغرض لكنَّ تتغري، لم القومية الدولة يف فالسياسة
يف موجود افرتاض أي معتقد؛ أنها نرى أن لنا يسمح بما وعينا مستوى رفع هو مستقلة
إيفانز عنها تحدث التي النوير قبائل حال هو كما أخرى ثقافات يف يوجد ال ربما ثقافتنا،
أن الغرب، يف للدين سياستنا تَِدين درجة أي إىل توضيحي يف حاولت لقد بريتشارد.
إذن أتبنى ال فأنا الدين، باستقاللية إيماننا صاحب السياسة باستقاللية إيماننا أن أبنيِّ
من االستخفاف عىل القائمة فاألحكام اليوم، السائد السياسة ملفهوم السوداوية النظرة
املصطلح بأن يفيد الذي املفرتض البديهي الدليل عىل تلعب سياسة!» مجرد «إنها قبيل
لرسالة وعريض كبري بخطٍّ عنوان جاء الشكل، وبنفس حقري. موحل يشء إىل يرمز
لوس صحيفة يف الخطابات قسم يف جوهرها يف فاسدة باعتبارها السياسة تذمُّ رسمية

أ١٥). ،٢٠٠٨ (ديكر النموذجي» «السيايس قائًال: تايمز أنجلوس
الدرجة هو «السياسة» ملفهوم الجوهري باالستقصاء أوضحته قد أكون أن أرجو ما
فقد بالرضورة؛ سيئًا أو جيًدا كالهما ليس بالدين. — تزال وال — بها ارتبطت التي
القرسية السلطة بني حيويٍّا مزيًجا يمثالن — األحيان بعض يف يزاالن وال — كانا
وضوًحا، األقل الرشعية والسلطة املطلقة القرسية القوة بني واتحاًدا الرشعية، والسلطة
بأن يؤمنون الذين كان إن نرى أن الالفت من سيكون لذا الدرجة. بنفس الحقيقية لكن
السياسة يف الرهيب االنغماس فرغم سيئة، السياسة أن بالرضورة يؤمنون جيد الدين
القالب يف تماًما غارق الشخص هذا أن نجد روبرتسون، بات الَقس مثل شخص من
أمًرا والسياسة — األقل عىل األديان بعض — جيًدا أمًرا الدين يرى الذي املزدوج الفكري
أنه: إىل وأشار سياسية، حركة أنه بسبب سيئ اإلسالم إن روبرتسون قال فقد لذا سيئًا؛
الدين، عن األشياء أبسط يعرف من كل ليفاجئ دينًا» ليس اإلسالم بأن نعرتف أن «علينا
.(٢٠٠٧ (روبرتسون العالم» عىل للهيمنة تهدف عاملية سياسية حركة هو «بل وتابع:

132



«السياسة» مفهوم استقصاء

روبرتسون نظرة بقدر متطرفة تكن لم وإن — للسياسة النظرة هذه نجد أن ويمكن
النقدية لآلراء فريسة يقعون فهم وعلمانيني؛ تنويريني أنفسهم يعتربون الذين بني —
من العديد عن فضًال والُكتَّاب، الباحثني بني للدين السائد باملفهوم املتعلقة أسد لطالل
شأنًا «الحقيقي» اإلسالم مثل «الحقيقية» املسيحية يعتربون فهم ،(١٩٩٣ (أسد العوام
اإلنسان يف تمييزه يمكن يشء وهو «القلب»؛ أو باألخالق تتعلق أمور فهناك «داخليٍّا»،
أن نعلم فإننا «القلب»، سليم ما شخًصا أن عرفنا فإن ومعتقداته. نواياه حسن باختبار
هذا مثل افرتاض إن املثالية. عن حاد وإن حتى باألساس، حسن وسلوكه كله الشخص
من نشأت التي الدينية باملعتقدات املتعلقة الدينية القناعات بعض عىل مبنيٌّ التعارض
الواليات يف سيما ال هذا، يومنا إىل بها وُمسلًَّما منترشة تزال وال الغرب، يف الدين تاريخ
املذهب يف يكون ما بأوضح رؤيته يمكن الديني الفكر يف التحوُّل هذا أن ورغم املتحدة.
وااللتزام، اإلخالص دين أو القلوب» «دين الباحثون يسميه فيما جذوره فإن الويزيل،

.(١٩٥٠ (نوكس الغربية الحداثة أسس إىل ترجع

القومية والدولة «السياسة» استقاللية خاتمة: (15)

أفرزت التي التاريخية التحوالت أن فكرة نستوعب أن إىل بحاجة نحن الحارض، الوقت يف
باعتبارها «فالدولة» القومية، الدولة يف كلها تتجسد مستقالٍّ عامًلا باعتبارها السياسة
الدول أن والنتيجة لدينا. القومية الدولة أو الدولة نموذج عني هي متحولة» «كنيسة
األديان، مثل فهي ذلك، بخالف الدول كانت ما وأيٍّا الدين، رائحة منها تفوح القومية
حول القدسية من هالة تصنع والهدف، املغزى تخلق متعاٍل عظيم نوع من كيانات
هي األمة تظل سنوات، لعدة رسيع انتشار يف العوملة أن ورغم املركزية. أفعالها كل
وحتى أنفسهم. من أعظم معنًى فيه األفراد يجد الذي الفرد من األسمى الرئييس الكيان
وراء الناس لحشد والكونية العاملية «اإلنسانية» جهود كل تزال ال األقل، عىل اللحظة
والء امتالك يف بذاته) الدين (أو األمة عىل تتفوق ألن بحاجة املشرتكة اإلنسانية القضايا
الكربى للهدية مستحقة األمة تُعد لذا أجلها؛ من بحياتهم التضحية عىل وَحْملهم الناس
لقد كالحرب. املدنية «التضحيات» يف حياته عن اإلنسان تخيل وهي مواطنيها؛ لفردية
يمكن ال بأنفسهم والتضحية اآلخرين لقتل األفراد استعداد إن أندرسون بينيدكت قال
ال الذي املكان ذلك القومية؛ الدولة بلغتها التي للزمالة الدينية الطبيعة سياق يف إال فهمه
يف بأنفسهم يضحون ال فالناس .(١٩٩١ (أندرسون واألمة الدين بني التمييز فيه يمكن
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كانت سواء مؤخًرا، األمم سبيل يف بل األوروبي، االتحاد مثل اإلدارية» «الوحدات سبيل
يف ربما أو وأضيف: وفلسطني، وإرسائيل وأيرلندا ورصبيا كالبوسنة تخيلية؛ أم حقيقية
القومية والدولة الدين يتنافس األحيان بعض ويف املسيحية. أو كاإلسالم األديان سبيل
الذي الدور تولَّت ألنها الدين؛ عىل األمة ة ِكفَّ املنافسة ح ترجِّ وأحيانًا األكرب، الوالء عىل
يف للنقاش قابلة غري واملوت الحياة عىل الرشعية فسلطتها مرة؛ ذات الدين يؤديه كان
من ألتباعه املسيحية العقيدة لتعليم الفاتيكان سلطة كانت مثلما تماًما األحيان، أغلب
والعنف القرسية والقوة السلطة استخدام الدولة تحتكر الصورة، وبنفس الكاثوليك.
الوسطى العصور يف للباباوات أمكن كما املطلقة الطاعة فرض يمكنها ولذلك وغريها؛
تُمس، ال أراضيها وسالمة وحدودها مقدسة، تُعد الدولة فوحدة جيوشهم. مع يفعلوا أن
الدولة أعالم وتتقاسم ذلك. إىل وما عامليٍّا، به ُمعَرتًفا للحرب سببًا يُمثِّل عليهما والتعدي
كيانًا باعتباره السامي الدين بريق نفس شابه وما الوطني ونشيدها التذكارية ونُُصبها
ال اإلدارية» «الوحدات أن هي الدينية باملعاني مشبعة القومية أن يف والسبب مقدًسا.
بشعة. كانت مهما املعاني، سوى واألمم األديان تصنع ال بينما هدف، أو معنًى أي تخلق
سبيل يف والشنيع املضني السعي عىل بمثال الكتاب هذا أختتم أن بعدئٍذ يل اسمحوا
يُطَلق َمن يد عىل الفلسطينية الدولة إقامة نحو السعي حالة وهي الدولة؛ وإقامة املعنى

املسلم. األوسط الرشق يف االنتحاريون عليهم
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الخامس الفصل

و«السلطة» «الدين» استقصاءات اختبار
و«السياسة»

األوسط الرشق يف التضحية وسلطة االنتحاريون

ِباْعِتَكاَفاِتُكْم. أَْلتَذُّ َوَلْسُت أَْعيَاَدُكْم، َكِرْهُت بََغْضُت، (٢١)
ِمْن الَمِة السَّ َوذَبَاِئَح أَْرتَِيض، ال َوتَْقِدَماِتُكْم مْحَرَقاِتُكْم ِيل ْمتُْم َقدَّ إِذَا إِنِّي (٢٢)

.(٢١-٢٢ :٥ (عاموس، إَِليَْها أَْلتَِفُت ال نَاِتُكْم ُمَسمَّ

اآلية النساء: سورة (القرآن: َرِحيًما﴾ ِبُكْم َكاَن هللاَ إِنَّ أَنُْفَسُكْم تَْقتُلُوا ﴿َوَال
.(٢٩

َسِبيِل ِيف يَُقاِتْل َوَمْن ِباْآلِخَرِة نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة وَن يَْرشُ الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َفْليَُقاِتْل
اآلية النساء: سورة (القرآن: َعِظيًما﴾ أَْجًرا نُْؤتِيِه َفَسْوَف يَْغِلْب أَْو َفيُْقتَْل ِهللا

.(٧٤

ديني؟ عمل «االنتحارية» التفجريات هل (1)

السابقة، الفصول يف و«السياسة» و«السلطة» «الدين» ملفاهيم الصارم االستقصاء بعد
فهمنا لتعزيز يشء أي قدمُت كنُت إن يتأكدوا أن يف — الحق ولهم — القراء سريغب
«لرؤية» الجديدة الطرق لهذه مثًال يمكن هل والسياسة؛ والسلطة للدين العميل للواقع
عندما األفضل الفهم عىل تساعد أن االختبار، محل ُوضعت إن والسياسة، والسلطة الدين
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بيان سيكون األوسط؟ الرشق يف «االنتحارية» كالتفجريات فعًال ُمحريِّ ليشء «ننظر»
اسرتاتيجيٍّا جهًدا أثارت الظاهرة هذه الواقع، يف الفصل. هذا موضوع سبق ما إمكان
هو ملا تسعى املسلم األوسط الرشق يف «االنتحارية» التفجريات كانت إن لدراسة أكرب
يمكن عما أيًضا تكشف بل مبارشة، «سياسية» قوة وخلق القوة استعراض من أكرب
استقصاء خالل من عرفناه ما بأن أُوِمن خاصة، وبصفة «الديني». بالبعد تسميته
وفهمنا تفكرينا يُثري أن يمكن و«السياسة» و«السلطة» «الدين» مثل املحورية املفاهيم
أنه املؤكد من قبل. ذي من بكثرٍي أكرب نحو عىل األوسط الرشق يف االنتحارية للتفجريات
تطرح وقد تأويالتي. عن تختلف قد والسياسة والسلطة للدين أخرى تأويالت توجد
الدينية للظواهر فهمنا تثري أن املمكن ومن مختلفة. تساؤالت األخرى االستقصاءات
بأساليبها األوسط الرشق يف االنتحارية كالتفجريات األحيان؛ أغلب يف العصية السياسية
املسميات الستقصائي يمكن كيف أبنيِّ أن أودُّ الفصل هذا يف لكن فليكن، الخاصة.
املؤملة املعارصة الظاهرة لهذه فهمنا يثري أن والسياسة، والسلطة كالدين الرئيسية؛

ذاته. الوقت يف الطابع وسياسية دينية تبدو التي
أو ل يَُؤوَّ أن االنتحارية للتفجريات الديني للبعد يمكن كيف بدايًة. «الدين» فلنأخذ
االنتحارية التفجريات هل نميزه؟ أن يمكننا فكيف هنا، دور «للدين» كان وإن يُعرَّف؟
يُستحَرض نعم، للمفهوم؟ العام أو الشائع باملعنى «دينية» صفة ذات األوسط الرشق يف
يخفي اإلسالم استحضار أن يف ا محقٍّ روبرتسون بات كان هل لكن حاالت، يف اإلسالم
األشخاص من غريهم أو السياسيون يكون أن املمكن من هل ديني؟ غري شيئًا ا حقٍّ وراءه
إذن يمكن هل «الدينية»؟ األهداف لغري اإلسالم يستغلون أناس مجرد الضمري املعدومي
اإلسالم؟ دين عن تماًما يختلف يشء لتربير سهلة ذريعة أو «كأداة» اإلسالم يُستخدم أن
ذات األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات إن يقولون للذين بالنسبة ذلك، عىل وعالوة
أن لذلك يمكن كيف سيئة؟ أم جيدة بالرضورة كانت إن أيًضا يحددون هل ديني، طابع
وأوامر الرب بوجود كاإليمان املعتقدات؛ بعض اعتناق مسألة الدين أن فكرة مع يتَّسق
أن — التعبري جاز إن — االنتحارية التفجريات يف للدين يمكن كيف السامية؟ الرب
االنتحارية التفجريات أن ا جدٍّ الواضح من بينما جوهره، يف ا وخاصٍّ داخليٍّا شيئًا يكون
الحياة عن كثريًا تبتعد ال أنها إىل بالنظر «دينية» تكون أن يمكن وكيف عام؟ عمل
«السلطة» أن أم هنا، البرشية للهيمنة موحد مجال «السلطة» هل والسياسة؟ العامة
«سلطة» هل ذاتها؟ يف املختلفة امُلكوِّنات من عقدة يف تكمن االنتحارية التفجريات يف
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القرسية؟ والقوة الرصيحة السياسية القوة «سلطة» إذن تتعدى ال االنتحارية التفجريات
«السلطة» ملفهوم املجال ونُفسح تحيزاتنا، يف النظر نعيد أن منا تتطلب الحقائق أن أم
«الدينية»؟ أو االجتماعية القوة من نوًعا باعتبارها السلطة أي الرشعية؛ السلطة بمعنى
يف حتى املعنى بهذا «السلطة» يستعرض الدين نرى أن يمكن فهل ذلك، أمكننا وإذا
األقدُم النظرُة ناحيٍة من توجد «السياسة»، بمفهوم يتعلق فيما وأخريًا السيايس؟ املجال
فيها، الحزبية» و«السياسة بالدولة ترتبط باعتبارها «السياسة» إىل والضيقة الراسخة
الذي «السياسة» عن نطاًقا واألوسع مؤخًرا املرتسخ الحديث يوجد األخرى الناحية ومن
من ومنترشة سائدة سمة «السياسة» ويرى الدولة يتجاهل والذي فوكو، بميشيل يرتبط

اإلنسانية. الحياة سمات
«السلطة» عن للحديث جديًدا أسلوبًا وضعت أنني أظن الكتاب، هذا صفحات عرب
تحت وليس معهما بالتوازي «الدين» يف نفكر أن بالرضورة يستلزم و«السياسة»
خالل من اإلنسانية للحياة فهمهم تعميق من الناس أُمكِّن أن أحاول كنت لقد مظلتهما.
وكان والسلطة، بالسياسة املرتبطة (والسابقة) الحالية األحداث يف الديني البعد رؤية
الفصل هذا خصصت وقد البداية. منذ اتبعتها التي النظرية االسرتاتيجية من جزءًا هذا
سيساعدنا االنتحارية التفجريات يسمى فيما «الدينية» السمة تمييز كان إن الختبار
حول وضوًحا األسئلة بأكثر أبدأ أن إذن يل اسمحوا األعم. الفهم هذا إىل الوصول عىل
التفجريات وصف — نفهم أن أصًال أمكن إن — نفهم وجه بأي االنتحارية، التفجريات

«دينية»؟ ظاهرة بأنها األوسط الرشق يف االنتحارية

اإلسالمية» «الفاشية «االنتحارية»: التفجريات يف الدين عىل الشديد الرتكيز (2)

شهدناها التي االنتحارية التفجريات بأن الناس معظم إلقناع جدال أي األمر يتطلب ال
ومعظم القرسية. للقوة تجسيًدا سياسية؛ أعماًال كانت املسلم األوسط الرشق يف مؤخًرا
الذين أن رغم جوهري، ديني عنرص عىل تحتوي أنها إلثبات رضورة ال أنه يظنون الناس
يوجد .(٢٠٠٢ كيلساي ،٢٠٠٢ (أبلبي ذلك يف يرتددون ربما «خري» الدين أن يظنون
— االنتحاريني معظم وإن «دين»، اإلسالم إن يقول الذي البديهي» «التفكري من نوع
التفجريات يف خاصة إسالمية صبغة ذو يشء هناك وإن مسلمون، — كلهم يكن لم إن
أو تحرِّكهم االنتحاريني أن واسع نطاق عىل يُعتقد كما األوسط. الرشق يف االنتحارية
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الشعوب وتحرير القهر ملحاربة القرآن يف الواردة األوامر أو اإلسالمية املعتقدات ههم تُوجِّ
سواء منشوراتهم، يف الوضوح بمنتهى املقاتلون يعلن الرأي، هذا مع واتساًقا املسلمة.
فاالنتحاريون وباإلسالم، اإلسالم أجل من قاتلوا أنهم املرئية، الوسائل يف أو الصحافة يف
خالل من وغريهم الدينيني ألبطالهم املقدسة النماذج إنتاج يعيدون أنهم يتصورون

وغريهم. محمد، والنبي وعيل، الحسني، مثل: بأبطالهم؛ االقتداء
اإلسالمية معتقداتهم سياق يف النحو هذا عىل االنتحاريني طبيعة تكون أن يمكن هل
الذي «ما ملصقات يضعون بالذين الدينية بالقدوة تمسكهم يف يذكروننا إنهم الخاصة؟
تُعرِّف التي التقاليد من طويلة سلسلة يف األخري وهو سياراتهم، عىل يسوع؟» يفعله قد
املسيح ماهية حول سؤاًال يثري بالطبع الشعار هذا لكن املسيح»، «بتقليد املسيحية امُلثُل
يف أتى الذي يسوع أم الصغري»، «كالطفل واملتسامح الوديع يسوع هو هل املقصود.
ربما لذا أبطالهم؛ يخص فيما املسلمني لدى األمر يختلف وال الدموي؟ الرؤيا ِسْفر
ضد املتطرفة املظاهرات يف املألوفة املحلية األمريكية نحن بأوضاعنا االنتحاريون يذكِّرنا
محاوالت يوجه القتل من الخامسة الوصية يف الوارد اإلنجييل فالتحذير اإلجهاض، عيادات
يف لكن اإلجهاض، منع خالل من األجنة حياة إنقاذ نحو الحياة» عن «املدافعة الجماعات
األطباء قتل يف تناقض أي الحياة» عن «املدافعة الجماعات نفس ترى ال األحيان من كثري
قيم يؤكدون أنفسهم االنتحاريون يرى وبالتوازي، العملية. تلك يُجرون الذين البالغني
تنتهي االنتحارية» «هجماتهم كانت وإن حتى معينة، دينية تعاليم تنرشها التي الكرامة
فإن — العنف من تخلو أنها عن فضًال — بكثري تطرًفا أقل صورة ويف األبرياء. بقتل
املسيحية ألهمتها التي الحرب يعلنون ال شعبي!» «أطلق اإلنجيلية الخاتمة يتبعون الذين
املستغرب من ليس إذن العادل. للمجتمع مسيحية رؤية سبيل يف حرب هي بل فحسب،
األخالقي االستنكار عن بعيًدا — االنتحارية التفجريات يف التفكري محاولة تثري أن كثريًا
الحقيقة، كانت مهما أنه هو أقصده فما الشديد. األلم هذا مثل — النقدية غري اإلشادة أو
اإلسالم ختم وعليها األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات يرون الناس معظم فإن

والدين.
بالعالقة سنرى) كما أيًضا فرَّطنا (وللمفارقة االهتمام يف أفرطنا الغرب يف أننا إال
أن من يقني عىل وأنا — التحديد وجه عىل اإلسالم — والدين االنتحارية التفجريات بني
الخطاب عدواها تُصيب أن السهولة بمنتهى يمكن التي اإلسالموفوبيا سيدركون القرَّاء
تُلقى االنتحارية التفجريات يف ما فكلُّ األوسط، بالرشق االنتحارية التفجريات حول العام
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صفحة يف بيب روبرت شيكاجو بجامعة السياسة عاِلم يقول وكما اإلسالم. عىل مسئوليته
:٢٠٠٣ سبتمرب يف تايمز نيويورك بصحيفة الرأي

عقدين، طوال العالم حول تزايد يف االنتحارية اإلرهابية الهجمات كانت لقد
تلك من العديد أن إىل فبالنظر ذلك؛ يف السبب حول كبريًا التباًسا هناك لكنَّ
يد عىل تتكرر — ٢٠٠١ سبتمرب ١١ هجمات بالطبع ذلك يف بما — الهجمات
اإلسالمية األصولية أن واضًحا يبدو فقد دينية، دوافع لهم مسلمني إرهابيني

.(٢٠٠٣ (بيب املحورية القضية هي

ليوضح واسعة دائرة يف يدور «اإلسالموفوبيا» مثل ا خاصٍّ مصطلًحا أيًضا نجد ثَم من
النقاُد الخطاَب هذا ع وشجَّ االنتحارية. للهجمات اإلسالمي املنطق عن الحقيقة هذه
يتوقون ممن وغريهما هيتشنز وكريستوفر هورويتز ديفيد مثل اليمينيون الثقافيون
األوسط، الرشق يف املسلمني بني فاشية أو للحداثة مناهضة اتجاهات يعتربونها ما إلدانة
ليؤكدوا اإلسالميني»؛ «الفاشيني البغيض الوصف باالنتحاريني يلصقوا أن يأملون فهم
بوصفه اإلسالم هو النوع هذا من املتطرف السيايس للعنف الجذري السبب بأن إيمانهم

دينًا.
املتطرفني من جماعة إدانة من أكثر هو فيما ورفاقه هيتشنز يرغب ذلك، بفعل لكن
اإلسالمية الدينية التعاليم يَِصم أن إىل بالتحديد هيتشنز يسعى إذ املسلم؛ املجتمع داخل
تُمحى ال التي والتعصب العنف بوصمة — قبُل من رأينا كما عامة بصفة والدين — كلها
االتهامات هذه أحيانًا هيتشنز يدعم فقد اإلسالم، يخص فيما أما .(٢٠٠٧ (هيتشنز
الفاشيني أن له لتُثبت املقتطفات هذه وتكفي بالُعنف. فيها يؤمر القرآن من باقتباسات
دين عامة بصفة اإلسالم إن — األوسع النطاق عىل — بل بشدة، متدينون اإلسالميني
الذي الخطاب أن هيتشنز حظ ولحسن جذوره. ويف جوهره يف للدم متعطش رشير
يوفر واملوت، واالنتحار الفداء يُمجد الذي القاعدة، تنظيم عن الصادر األبدان له تقشعر
لذا ال؛ أو ضمنية بصورة سواء اإلسالم، إدانة قضية لحسم الرضورية الداعمة األدلة كلَّ

ا: جدٍّ منطقية بالفاشية اإلسالم مساواة إن هيتشنز يقول

األساليب عىل يؤكد والفاشية اإلسالم من كالٍّ أن تأكيد بكل املصادفة من ليس
عن مجتمعاتهما دمار يُفضل كليهما أن عن فضًال والتضحيات، االنتحارية
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املطلق العقائدي االلتزام لحدة تخفيف أي أو الكفار مع لتسوية التوصل
.(٢٠٠٧ (هيتشنز

األوسط الرشق يف االنتحاريني أن بما — هيتشنز ل بالنسبة — املنطقية الناحية ومن
ينفذ ملاذا يُفرسِّ اإلسالم دين فإن باألساس، عنيف دين اإلسالم إن وحيث مسلمون،

األمر. انتهى هجماتهم. االنتحاريون

بيب إيه روبرت «االنتحارية»: التفجريات يف الدين تجاهل سبيل يف املوت (3)

للهجمات الديني التفسري ضد النقاش فتح بإعادة اشتُهر فقد املرء؛ يظن قد هكذا أو
سبيل يف «املوت كتابه لقي فقد بيب؛ روبرت شيكاجو بجامعة السياسة عاِلُم االنتحارية
وسائل يف الرأي مقاالت يف أفكاره وترتدد االجتماعية، العلوم أوساط يف حفاوة الفوز»
رصاحة بيب يعارض ال فبينما .(٢٠٠٣ (بيب تايمز نيويورك كصحيفة الكبرية اإلعالم
تربئة يحاول فإنه «لإلسالموفوبيا»، مبارشًة االنتحارية التفجريات ينسبون الذين هؤالء
يف االنتحارية التفجريات عن املسئولية من نوع أي من — غريه أو اإلسالم سواء — الدين
االنتحارية اإلرهابية الهجمات بني كبري رابط وجود عدم البيانات «توضح األوسط. الرشق
االستنتاج، لهذا ودعًما ،(٢٠٠٣ (بيب «… األمر واقع يف دين أي أو اإلسالمية، واألصولية
يكون ما «نادًرا الدين أن منها يستنبط التي اإلحصاءات من كبريًا قدًرا بيب يجمع
يد يف أداًة الدين يُستخدم ما «غالبًا األحوال أسوأ ففي االنتحارية)»؛ (التفجريات أصل
اسرتاتيجي هدف لتحقيق تسعى التي الجهود من غريه ويف للتجنيد اإلرهابية املنظمات
الذين يخاطب كان لو كما بيب يبدو األحيان، بعض يف .(٣٨ ،٢٠٠٥ (بيب أشمل»
االنتحارية التفجريات لوم إللقاء يسعون الذين ثم ومن بالدين»؛ االهتمام يف «يبالغون
يف االنتحارية التفجريات بني املفرتض «الرابط إن بيب يقول إذ «اإلسالموفوبيا»؛ عىل
كتاب فإن لذا ٣٨)؛ ،٢٠٠٥ (بيب مضلِّل» افرتاض اإلسالمية واألصولية األوسط الرشق
— الدين إن بقوله هيتشنز شاكلة عىل هم َمن ألمثال املناقض الرأي يُمثل ألنه يهمنا بيب
السياسية بطبيعتها ُمعرتف ظاهرة تفسري يف إطالًقا له مكان ال — غريه أو اإلسالم سواء
بدور االهتمام يف فرَّط رأيي، يف بيب، لكن األوسط. الرشق يف االنتحارية كالتفجريات

وأمثاله. هيتشنز فيه أفرط وإن حتى السياسية الشئون يف الدين
سيما ال مستويات، عدة عىل نتناوله أن علينا بيب، مع تماًما منصفني نكون وحتى
ال فإنني الكمية، األساليب شأن من أُقلل ال بينما لكن اإلحصائي، للمنهج استخدامه
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يف بيب ذكر من الرئييس الهدف يتجاوز ال حال، أي فعىل هنا. عليها االعتماد يمكنني
تفسريه يف الدين إىل النظر يف — برأيي — «يُفرِّط» شخص عىل مثال تقديم املناقشة
يدعم ذلك وخالل الواقع، يف نفسه يناقض فبيب األوسط، الرشق يف االنتحارية للتفجريات
الرشق يف االنتحارية التفجريات يف خطريًا دوًرا يلعب الدين أن لفكرة املؤيدة حججي
بيب؛ أنجزه فيما كبرية واحدة مشكلة األقل عىل توجد الربط، هذا يخص وفيما األوسط.
أومن فإنني وهيتشنز، هاريس أتباع براثن من اإلسالم إنقاذ الجيد من يكون قد فبينما
مهم دور أي له الدين أن فبإنكار كبرية، بدرجة فهمنا حساب عىل سيكون ذلك بأن
قوة إن يتناولها. التي الظاهرة بيب يُسطِّح األوسط، الرشق يف االنتحارية التفجريات يف
و«السلطة» «الدين» إىل أعمق نظرة نظرنا إن أننا يف تكمن مىض ما كل يف أسانيدي
يف يحدث عما جديدة أشياء ندرك أن فسيمكننا املفاهيم، تلك واستقصينا و«السياسة»،
الدين إن قوله ففي اإلطالق؛ عىل املفاهيم تلك من أيٍّ إىل بعمق ينظر ال فبيب العالم.
اإلسالم يكون أن احتمالية يتفادى أنه يبدو — املثال سبيل عىل — جذريٍّا» «سببًا ليس
«سببٍّا يكون أن دون ا مهمٍّ «سببًا» يكون أن من «الدين» يمنع فماذا آخر. نوع من سببًا
أن الغريب من كذلك الجذري»؟ «السبب — اإليضاح أرجو كما — هو فما جذريٍّا»؟
بيب يكرر ملاذا االجتماعي. غري املدخل هذا من الدين تناول من اجتماع عالم يتمكن
،١٩٩٣ (أسد حق؟ عن (وأنا) أسد طالل يهاجمه الذي اإلدراكية» «مذهب أخطاء كل
يكتفي إذن ملاذا «املعتقد»؟ مجرد يف الدين مفهوم إذن بيب يختزل ملاذا األول) الفصل
يف اإلسالم لدور تصوره يف الديني» و«التشبع «األصولية» مثل إدراكية ظاهرة بتناول
(١٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٣ (بيب واملذاهب؟ املعتقدات إال يذكر ال كما االنتحارية، التفجريات
الفكرية والقوالب الشائعة باألفكار الدين عن بيب تصور يتأثر — باختصار — ملاذا
العاطفية، الحياة أين حولنا؟ املوجودة الثقافية االجتماعية الدين حقيقة أين التقليدية؟
الزمان يف الخفي واألثر الخاصة، الشعائرية واملناسبات اليومية، التقليدية واملمارسات
والتغطية بالكشف وبالصوم، بالوالئم الجسد تهذيب ديني؛ تقويم إليقاعات واملكان
التضحية والعطاء، الرسقة والحب، البغض تشمل التي األخالقية الحياة أين وغريهما؟
كبريًا جزءًا تُشكِّل التي اإلحصاءات كمِّ وسط هباءً سيضيع هذا كل الشخصية؟ واملصلحة
و«شبكات املادية» «املمارسات يف الدين، مكمن هو هذا بأن أومن لكنني بيب، جهود من
١٢)؛ ،٢٠٠٥ ،١–١٥ ،١٩٩٦ (أسد أسد طالل عنها يتحدث التي العاطفية» الروابط
التفجريات يف الدين دور رؤية يف نبدأ أن يمكننا — الفصل هذا يف أبني كما — فمنها

االنتحارية.
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املادية األبعاد لهذه تجنُّبه أَوصله كيف لنا اتَّضح ِلبيب قرأنا كلما وباملصادفة،
االنتحارية. بالتفجريات الدين عالقة االلتباسعن من حالة إىل للدين والثقافية واالجتماعية
مواضع يف يتحدث االنتحارية، التفجريات بتفسري الدين صلة النعدام بيب ترويج ومع
(بيب االنتحاريون به ينعم الذي الوطنية» املجتمعات وسط الكبري «الدعم عن أخرى
صح وإن الدينية؟ االنتماءات من «الدعم» هذا يأتي أن املفاجئ من فهل .(٢٢ ،٢٠٠٥
التفجريات وراء «سببًا» بأخرى أو ما بطريقة الجماعات هذه إىل االنتماء أليس ذلك،
سلطة ضوئه يف األفعال هذه مثل تتخذ مثًال داليل سياق وضع خالل من االنتحارية،
االنتحارية، للتفجريات تفسريه من الدين دور بيب استبعد إن حتى باملثل، رشعية؟
وقوع «احتمال» فإن املحتل، عن األرض أصحاب دين اختلف إن إنه أيًضا يقول فإنه
عن بيب نسأل أن علينا يجب لكن ،(٢٢ ،٢٠٠٥ (بيب يزيد االنتحارية» «التفجريات
نسأل أن علينا يجب لذا ما؛ — سببي — مادي تأثري له الدين كان إن إال ذلك، يف السبب
يف االنتحارية التفجريات تفسري يف مهم عامل الدين هل يستقر؟ عالم النهاية يف بيب
كان إن النهاية، ويف تصديقه؟ علينا يجب بيب من جانب وأي ال؟ أم األوسط الرشق
وجه عىل دوره يكون صورة فبأي االنتحارية، التفجريات تفسري يف يدخل عامًال الدين

الدقة؟

أسد طالل «االنتحارية»: التفجريات يف للدين دور ال (4)

الدين استبعاد عىل يرص آخر مفكِّر إىل ننظر أن علينا يجب بيب، رأي لتفرُّد ونتيجة
يف الدين تدخل احتمال فبإنكاره أسد، طالل وهو االنتحارية؛ التفجريات تفسري من
تفسري يف يدخل عامًال الدين يكون أن يستبعد األوسط، الرشق يف االنتحارية التفجريات
حيث من يقبل الذي — بيب عكس وعىل وفهمها. األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات
االنتحارية الهجمات تنفيذ نحو للناس دافًعا الدين يكون أن احتمال األقل، عىل املبدأ،
هنا؛ نا يخصُّ الذي السياق يف — األقل عىل — االحتمالية تلك أسد ينكر — دينية ألسباب
اثنتني. هجوم «زاويتي» من أسد رفض ويأتي إرسائيل/فلسطني. أو األوسط الرشق وهو
من األخالقي والتدخل األخالقية املسئولية تفريغ إىل بدايًة أسد يسعى عام، بوجه
يخص فيما علينا إن أسد يقول ثم ومن األوسطي؛ رشق االنتحارية التفجريات عالم
أسد يرى إذ األرض؛ عىل للواقع نتيجة باعتبارهم لالنتحاريني ننظر أن األوسط الرشق
أن قبيل من شيئًا يقول أن يودُّ ربما االنتحاري أن — الالزمة التعديالت إجراء بعد —
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«اختاروا االنتحاريني أن نعترب أن الخطأ فمن لذا هذا»؛ لفعل اضطروني «اإلرسائيليني
مسئولني غري فهم ،(٤٥ ،٢٠٠٧ (أسد محٍض» ديني عرف سياق يف عنفهم يربروا أن
ضحايا أنهم وبما بالفعل. موجود لرشٍّ مقاومني مجرد باألساس إنهم حيث يحدث؛ عما
(أسد حياتهم إنهاء نحو يحركهم الذي هو محتمل غري وضًعا فإن اآلخرين، ل تدخُّ
خارجية» قوة يد عىل «يُقتلون — املنطلق هذا من — أنهم يرون فهم ٤٥)؛ ،٢٠٠٧
فاعلون أنهم يبدو قد .(٤٩ ،٢٠٠٧ (أسد كارثة» بها «حلت وأرواح ،(٥٠ ،٢٠٠٧ (أسد
السياسة طريق انغلق عندما عشوائيٍّا «فعًال إال يمارسوا لم الحقيقة يف لكنهم مسئولون،
األخالقية، املسئولية حس أو االختيار حرية إليهم نسبنا فإذا ،(٤٧ ،٢٠٠٧ (أسد أمامهم»
االختيار، حرية يملكون ال ألنهم فاعلني ليسوا فهم موقفهم، تفسري يف خطأ ذلك فسيكون
الخارجي القهر إطار يف أسباب الظاهر فعلهم وراء تقف عاجزون ضحايا باألساس فهم

منه. يعانون الذي
بعد يُعرب حقيقيني، فاعلني ليسوا األوسط الرشق يف االنتحاريني أن أسد ادعاء بعد
كان إن خاصة ما، نوع من دافع وجود ضوء يف فهمهم يمكن ال بأنه شعوره عن ذلك
التفجريات مسئولية اإلسالم فتحميل حتًما)، السمعة (سيئ دينيٍّا ثم ومن إسالميٍّا؛ دافًعا
الظلم عن التغايض يعني ال — حماس بكل مثًال هيتشنز يفعل كما — االنتحارية
اإلسالموفوبيا يف كذلك االنغماس بل فحسب، االنتحارية الهجمات منفذي أنتج الذي
عىل «يؤكدان والفاشية اإلسالم من» كالٍّ أن املصادفة من ليس «قطًعا اآلن. بشدة املألوفة
عن االتهام هذا مثل فإن أسد، رأي يف لكن هيتشنز. يحذرنا كما االنتحارية»، األساليب
يف االنتحارية التفجريات عن األخالقية وغري األخالقية املسئولية تحديد يف يخطئ جهل
املصادر إىل إضافة متهم تحديد يَعِدل األمر هذا إن املثال. سبيل عىل إرسائيل/فلسطني
يدور ما تحديد من تمكنَّا إن فحتى ،(٤٥ ،٢٠٠٧ (أسد إجراميته تغذي التي الدينية
سببية صلة ذا هذا يكون فلن ما، دينيٍّا دافًعا فيه وجدنا إن وحتى االنتحاري، ذهن يف
دينية أسباب إليجاد محاولة أي إن أسد يقول السبب، ولهذا االنتحارية. بالتفجريات
يجب أشمل» «قصة توجد إذ حتًما؛ ستفشل األوسط الرشق يف االنتحارية للتفجريات
(أسد أسد يقول كما ديني» فعل تفسري بمحاولة تبدأ ال «القصة وهذه نستكشفها، أن

الضحية. فكرة عىل تركز بحكاية األرجح) عىل (وتنتهي تبدأ بل ،(٤٦ ،٢٠٠٧
عامًال باعتباره بالدين»، االهتمام يف «يبالغون الذين عن اآلن نعرفه ما ضوء ويف
أطرح ماذا «يتجاهلونه»، الذين وكذلك األوسط، الرشق يف االنتحارية التفجريات يف يدخل
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أرى أنني جديًدا ليس السابقة، الفصول يف بالفعل ذكرته ملا استكماًال املقابل؟ يف
االنتحارية التفجريات هو سيايس بعمل الدين عالقة حول الرأيني كال يف كبرية مشكالت
اإلسالم تحميل يف كثريًا بالغ أنه سأُبني ورفاقه، هيتشنز عىل ا وردٍّ األوسط. الرشق يف
فإن االثنني، بني ما عالقة وجود املمكن من فبينما االنتحارية، التفجريات عن املسئولية
للدين املجدد باملفهوم سأستعني وهنا هيتشنز. يظنه عما تختلف العالقة تلك طبيعة
معنًى ذا سياًقا بتوفريه دور لإلسالم يكون قد كيف ألبني الثاني الفصل يف عرضته الذي
املسئولية، يف يشرتك — عامة بصفة الدين أو — اإلسالم كان فإن االنتحارية. للتفجريات
عىل يميل اإلسالم أن هيتشنز يتصور إذ ذلك؛ حقيقة يفهم لم يبدو ما عىل هيتشنز فإن
اآليات أو املعتقدات من قائمة بني من يتبعه أن لالنتحاري ينبغي الذي املسار مؤثر نحو
واألسباب الكيفية استيعاب عىل تساعد اإلسالمية الثقافة عنارص أن صحيح القرآنية.
من بمجموعة االستشهاد عن تماًما يختلف ذلك لكنَّ لهجماتهم، االنتحاريني تنفيذ وراء
اإلرهابي ذه نفَّ الذي التفجري مسئولية البابا ل نُحمِّ أن يمكن فهل ذلك. لفعل األوامر
نظرة من جزءًا نفهم أن يمكن أننا إال أوكالهوما؟ يف ماكفي تيموثي امللتزم املسيحي
العقيدة خيوط أحد من استمده معنًى خالل من — دوافعه ثم ومن — للعالم ماكفي
— ذلك ينطبق بل كالن، كلوكس كو منظمة عىل ينطبق ماكفي عن يُقال وما املسيحية.
دينية أوامر أعمالها وجهت التي الصليبية الحمالت عىل أكرب بصورة — السياق هذا يف
للحمالت امللطَّفة التسمية تقليد كرس فلوري جان الوسطى القرون يف فالباحث رصيحة!
كانت إنها وقال مسلحة»، حج «رحالت حتى أو حج»، «رحالت باعتبارها الصليبية
النشط التصور يطمس وهنا (٢٠٠١ (فلوري الجهاد! تقابل إنها أي مقدسة»؛ «حروبًا
الدور يخص فيما واإلسالم املسيحية بني محتمل اختالف أي الشهيد املحارب لفكرة
ويقدم .(١٢١–٣٩ ،١٩٩١ فلوري ،٤٦ ،٤٦–٥٦ ،١٩٨٥ (كاودري للشهداء النشط

النص: (١١٠٨) الفرنجة» بأيدي الرب «أعمال بعنوان النوجنتي جوبرت كتاب

قصة لك ذكرُت شئَت وإن مًعا، يحاربون النبل بهذا جنوًدا أرض أي تشهد لن
ما فيها ليس لكن مكان، كل يف وقعت التي املعارك عن وتحدثُت مملكة، كل
زوجاتهم، وهجروا أوطانهم، تركوا فقد قوتهم؛ وال الرجال هؤالء نبل يضاهي
فارس كل فبداخل لهم؛ عقابًا منازلهم يف البقاء فكان أطفالهم، يف وزهدوا

.(٥٠-٥١ ،١٩٩٧ (نوجنت الشهادة يف الرغبة تشتعل
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والدين، اإلسالم دور فيها بيب «يتجاهل» التي املقابلة الحالة يف مشابه، نحو عىل
فهمه ينبغي الذي املعنى صناعة يف تشرتك التي هي بالتحديد الثقافية العنارص تلك فإن
أخريًا — أسد أما االنتحارية. التفجريات أسباب ضمن اإلسالمي الدين يدخل كيف لنرى
إنتاج يف — الدين فاعلية وخاصة — للفاعلية مناسب معنًى طرح أُعيد أن فسأحاول —
منطقه أسد عىل أنكر أن إطالًقا هذا يعني ال األوسط. الرشق يف االنتحارية التفجريات
مقاومة، رصاع سياق يف تندرج إرسائيل/فلسطني يف االنتحارية التفجريات أن يف القوي
االنتحاريني لرؤية وأسعى أسد. ر يتصوَّ مما ألبعد السياق ع يُوسِّ — سأوضح كما — لكنه
مظلة تحت يُقدَّم دينيٍّا سياسيٍّا واستشهاًدا وفداءً هدية باعتبارهم أنفسهم؛ يرون كما
فهي املتطرف، أو الجهادي اإلسالم عليه يُطلق ما يوجد باختصار، دينية. إسالمية ثقافة
محل ظاهرة هي ما بقدر نزاع محل إلسالم تنتمي أنها رغم تماًما، إسالمية ظاهرة
اإلسالمي املجتمع أغلبية بلسان يتحدثون الجهاديني أن ذلك من أيٌّ يعني ال لكن نزاع،
األبحاث طريق عن إال تناولها يمكن ال تجريبية مسألة فهي منه، ملموس جزء حتى أو

االجتماعية.

االنتحارية؟ التفجريات تفسريَ الدين ل يسهِّ كيف (5)

استحالة يستلزم األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات فهم أن كيف فسأبني وعليه،
ذلك يستلزم كما فهمنا، مستوى عىل فادحة خسارة دون من تحليلنا من «الدين» استبعاد
محاولة وهي النظرية، أهدايف مع — جزئيٍّا — ينسجم معني نحو عىل «الدين» أُعرِّف أن
أو الشائعة بالتعريفات أتقيد ال فأنا لذا األوسط؛ الرشق يف االنتحارية التفجريات فهم
طرح أجل من الدين، طبيعة عن الستة الشائعة الفكرية بالقوالب وال «للدين»، اليومية
اتخاذ موضع إذن هذا إرسائيل/فلسطني. يف االنتحارية التفجريات يف الدين لدور تصور
الحارض؛ املوقف يف بارًزا يُعد للدين تعريف بطرح فيه أخاطر موضع نظرية؛ قرارات
العالم، شئون من كثري يف مؤثًرا عامًال باعتباره إليه يُنظر أن يجب الدين أن أرى إذ
املرء عىل موضع فهذا لذا فيها؛ تدخل األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات أن وأرى
تصلح ال ربما موضع هذا النقاش، محل القضية يف «الدين» معنى عن فيه يتساءل أن
األفكار افرتاض فيه يصح ال موضع هذا والسياسة، للدين التقليدية التصورات فيه
هذا شديد، جدل محل تكون أن يجب بل الدين، يف الحتمي الرش أو الخري عن التقليدية
فيه تحتل للدين مفهوم أمام املعتقد باعتباره للدين التقليدية الفكرة فيه تتوارى موضع
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من — أهم تكن لم إن — األهمية من القدر نفس شابه وما والعاطفة والتجسيد املمارسة
الحكم الستحالة فيه توصلت الذي املوضع أيًضا وهنا بالرب. اإليمان ذلك يف بما املعتقد،
أيٌّ «يستخدم» ال بل السياسة، «يستخدم» الدين أن أو الدين «تستخدم» السياسة بأن
أكثر َفْهٍم ضوء يف منهما، يُتوقع بما مضطلعان إال هما ما والسياسة فالدين اآلخر، منهما
السلطة لعبة يف ومشارًكا ا عامٍّ يكون أن للدين فيه يمكن موضع فهذا لكليهما؛ حكمٍة
التي الحقيقة تلك بأنه الدين عن الشائعة التقليدية االفرتاضات تتفق ال حيث السياسية؛
استبعاد فيه يؤدي موضع إذن فهذا الحقائق، مع دائًما والداخلية «الروحانية» ب توصف
تسطيح إىل التقليدية الفكرية القوالب ضوء يف إال إليه النظر وعدم املعادلة من الدين

األوسط. الرشق يف االنتحارية للتفجريات فهمنا
أجريتها التي و«السياسة»، «السلطة» استقصاءات فيه لنا تبني موضع هذا وأخريًا
نطلق عندما الحذر نتوخى أن لنا ينبغي درجة أي إىل والرابع، الثالث الفصلني يف
مثًال االنتحاري يُحِدث فهل «الدين». ب يتعلق فيما الكلمتني هاتني معاني عن افرتاضات
بامتالكهم االنتحاريون وهل كلتيهما؟ أم القرسية أم الرشعية السلطة خالل من تأثريه
خالل من أهدافهم تحقيق يمكنهم أو يحققون أشخاص هم معينة رشعية سلطة
عىل يترصفوا أن اآلخرين عىل بدوره يفرض أخالقي ديني برنامج عىل استحواذهم
إىل األغلب يف يصلون — قرسية قوة من لديهم ا ممَّ بتشجيٍع — إنهم أم معني؟ نحو
الفعيل، العنف حد إىل تصل التي السياسية للسلطة الرصيحة املمارسة خالل من أهدافهم
سلطة فهم كذلك األفضل من هل املؤسيس»؟ «العنف تعبري يف املجازية بالصورة وليس
إنها أي البرشي؛ العالم وتُعمُّ تنترش القوة إن تقول التي فوكو فكرة ضوء يف االنتحاري
األفضل من أم (١٤١ ،١٣٤–١٤٥ ١٩٧٧ج، (فوكو االجتماعي»؟ الكيان بامتداد «تمتد
بوصفها األمة ذلك يف بما الدولة، عىل تركز باعتبارها البرشية الحدود «سلطة» فهم
السلطة عن فوكو فكرة تصبح عندئٍذ وهل النهاية؟ يف قومية ودولة ُمتخيًال» «مجتمًعا
لغز أغوار لسرب املثىل األداة االجتماعي» النظام خالل تنترش ديناميكية «طاقة بوصفها
بعكس — واألمة الدولة إىل اإلشارة إن أم (٨ ،١٩٨٨ (تشيدسرت االنتحارية؟ التفجريات
القرسي؛ باملعنى السلطة عن حديثنا ضمن تدخل أن يجب — سأُبنيِّ وكما فوكو يرغب ما
مثل حاالت يف «السياسة» استقصاء تداعيات يخص وفيما باملثل، السلطة؟ سياسة أي
مفاهيم مع املثىل بالصورة ذلك نفعل أن نستطيع بأننا أومن االنتحارية، التفجريات

السابقة. الفصول يف استقصاءاتنا أنتجتها التي الثرية والسياسة الدين
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العلمانية» «خلود ل «انتصار» أيًضا لكنها «كارثة»، االنتحارية التفجريات (6)

وضع أسباب أهم من البداية. يف اإلقصائيني حجج عىل ل مفصَّ برد أبدأ أن يل اسمحوا
اليومي، باملعنى «الدين» األقل عىل — االنتحاريني فهم نحاول عندما االعتبار يف الدين
ال الكلمات تلك أن رسيًعا سيتضح أنفسهم. اإلقصائيني كلمات هي — اإلسالم ذلك يف بما
بيب عىل ل تُسهِّ هي وال الضحية، موقف والوقوف الالمسئولية عن أسد تصور تدعم هي
التي واملسئولية للفاعلية اإليجابية الرؤية طبيعة إذن هي ما تماًما. الدين من التخلص
الحديث سياق يف ديني قناع خلف اآلن للظهور تعود التي االنتحارية التفجريات ه توجِّ

املوت؟ عىل واالنتصار والخلود والهدية الفداء عن
التفجريات ُكنه استكشاف لنبدأ االعتبارات، رأس عىل الفاعلية قضية وضع مع
ضحايا مجرد وليسوا فاعلني، االنتحاريون كان فإن األوسط، الرشق يف االنتحارية
لفهم األول املرشح يكون أن يمكن الذي فما أسد، يُصوِّرهم كما لهم، دور ال للكارثة
«الجهاد» فسيتصدر أنفسهم االنتحاريون يقوله ملا نظرنا إن أننا بجديد ليس فاعليتهم؟
عىل تأكيد بكل يطغى مقاتلني مجاهدين أنفسهم االنتحاريني اعتبار إن حتًما. القائمة
فقتل «منتحرين»، تسميتهم — الحال بطبيعة — ينبغي «االنتحاريني» إن القائل الرأي
السياق ويف تماًما. مختلف يشءٌ رصاٍع يف سالًحا باعتباره النفس قتَل لكنَّ يشء، النفس
قتل مجرد فإن الواعية، الدينية النية وجود مع وحتى — الرصاع سوى فيما — اإلسالمي
والدفاع العدل سبيل يف الرصاع وجود إن الجنة. يف لصاحبه مكانًا أبًدا يضمن ال النفس
للتفجريات الكاملة الرصيحة اإلدانة — األقل عىل األوىل للوهلة — يمنع ما هو اإلسالم عن

االنتحارية.
يف االنتحارية» «التفجريات تعنيه ما رؤية ضمن — األقل عىل — يدخل فماذا
ٍظ تحفُّ دون القول يمكن مبارشة، إجابة وإلعطاء أنفسهم؟ للمنفذين إرسائيل/فلسطني
اليهود لقتل حتًما تهدف الهجمات هذه فإن أخرى، احتماالت أي عن النظر بغضِّ إنه
االحتالل؛ إنهاء بمراحل يتجاوز وما الفلسطينيني، من معهم واملتعاونني واإلرسائيليني
(من بعنف القرسية القوة الستعراض يهدفون فاالنتحاريون نفسها. إرسائيل إبادة
وغريها حماس فإعالنات السلمية)، للمقاومة منسقة حملة بأي يأبهون ال أنهم الالفت
عىل مثًال حماس تركز إذ بشدة؛ ذلك أوضحت الهجمات لتلك املنفذة املنظمات من
هي تعانيه «ما عىل الرتكيز من بدًال «االنتحاريني» يد عىل للعدو تسببها التي املعاناة
بل فحسب، املسئولية بتحملهم يكتفون ال هم أنفسهم، االنتحاريني أذهان ويف نفسها».
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إبادة عن الكثري يقول — املثال سبيل عىل — حماس فميثاق بقوة؛ عليها ويؤكدون
لتربير هللا حزب يسعى كذلك .(٩٦ ،٩٦–١١٢ ،١٩٩٧ (إزرائييل الجهاد وعن إرسائيل
العدو صفوف من سقطوا الذين املصابني بعدد نزلت التي باملعاناة «االنتحاريني» موت
ينبغي النشط، الجهاد خطاب يوجهها كما األمثلة، هذه .(٢٣ ،٢٣–٤٠ ،٢٠٠٢ (إزرائييل
االنتحارية التفجريات يف األخرى املفاهيم عن السطحي الحديث من الحذر إىل تدفع أن
الفاعلية من االنتحاريني تجرِّد التي سنرى) كما الواقع يف أسد بطالل (الخاصة كتلك
االنتحارية التفجريات أن صوت بأعىل يعلنون أنفسهم فهم أعمالهم. عن واملسئولية
الذين هؤالء الجهاد مكانُة تدفع أن ينبغي كذلك استشهادية. بطولية شجاعة أعمال
بدًال الرشعية السلطة ضوء يف أيًضا) أنا إليها أنظر (كما االنتحارية التفجريات يرون
يف الجهاد عنرص يُمثِّل الصورة، وبهذه النظر. إعادة إىل الرصيحة القرسية السلطة من
أنه فولبي وفريدريك ترينر إس برايان الحظ ما عىل جيًدا مثاًال االنتحارية التفجريات
لفرض بالقوة تسعى التي العشوائية الرشعية السلطة منظومات يف «اإلرساف بمنزلة
أن وسأبني .(١١ ،١–١٩ ،٢٠٠٧ وترينر (فولبي رشعية» بسلطة تتمتع باعتبارها آرائها
السلطة تجسد باعتبارها إليها يُنظر أن ذلك عىل بناءً يجب كان االنتحارية التفجريات
العادة يف ه تُوجَّ ال — الجهاد بعكس — فالتضحيات فداءً، كونها ناحية من الرشعية
باسمهم. أو لآلخرين تُقدَّم «الهدايا» من معني نوع هي بل بعض، ضد بعضها مصالح
هي هذه قيمة. «عطايا» مقدِّمي باعتبارهم الرشعية سلطتهم يكتسبون االنتحاريني إن

الفلسطينية. للمقاومة «أبطاًال» بها يصريون التي الطريقة
يزعم كما — االنتحاريني عقلية يف — إرسائيل/فلسطني يف الجهاد أن املؤكد من
ال هذا لكن إلرسائيل، العسكري الواقع عىل الفعل رد سياق ضمن يتم فعل هو أسد
ملن بموضوعية ويحدد «البادئ»، َمن ليعلن َحَكٌم يوجد ال إنه حيث كثريًا؛ املسألة يحسم
أخالقيون «فاعلون» (والصليبيون «عدوانًا» الصليبية الحمالت أوىل كانت هل الفعل؛ ردُّ
يف مسيحية ألراٍض واحتاللهم املسلمني غزو عىل فعل رد سوى تكن لم أنها أم ثم) من
فتيله». «إلشعال اآلخر عىل باللوم يلقي طرف كل أن الرصاعات يف الشائع من السابق؟
عىل فعل رد هي اإلرسائيلية العسكرية العمليات أن املعتاد يف اإلرسائيليون يرى أال
أعداد من تطويقهم عن الناتج الشامل العسكري التهديد عىل أو الصاروخية، الهجمات
كل فأمام يشء؛ أي يحسم ال الشكاوى عن الحديث مجرد إن املعادين؟ العرب من كبرية
شكوى هناك — تكن لم أم باألدلة مدعمة أكانت سواء — بالتأكيد فلسطينية شكوى

تقابلها. إرسائيلية
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املستوطنات يف والتوسع العسكري االحتالل نتيجة املفهومة اإلهانة إن نعم،
،٢٠٠٧ (أسد «الغضب» تثري أن ذلك مع يمكنها العربية األرايض عىل اإلرسائيلية
أنه يف — بالطبع ً خطأ أسد أمثال يراه لن ما وهو — كذلك املقاتلون يُفكر وقد ،(٤٧
الوحيد البديل هو العنف صورة يف العشوائي» «الفعل فإن «الظلم»، معاناتهم ضوء يف
ال تلك الفلسطينية العنف أعمال أن للحظة عنك دَْع .(٤٧ ،٢٠٠٧ (أسد أمامهم الباقي
يف جديد ال أنه هنا فاملقصود أنفسهم. الفلسطينيني بعض قال كما االحتالل، إال تنفع
وإن حتى الفلسطينية، املقاومة يغذِّي الذي العاطفي السياق بناء إعادة أسد محاولة
لكن نفسه، عن يدافع أنه بزعمه أعماله سيربر رصاٍع يف طرٍف فأي العكس. أسد ر تصوَّ
أنه رغم بسهولة، أسد يستبعدها التي الدينية، مربراتها ترافقها املزاعم تلك أن هو املهم
فإن .(٤٤ ،٢٠٠٧ (أسد املحليني» السكان نظر «وجهة تجاهلهم بسبب اآلخرين ينتقد
فال ألفعالهم، فهمنا من جزءًا لالنتحاريني امُلعَلنة النظر وجهات جعل عىل ين ُمرصِّ كنا
أن فعلينا بوضوح، أسد يفعل كما السياسية، أهدافنا يدعم ما منها نختار أن إذن يمكننا
ُمركبة مسألة األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات أن وهي املعقدة؛ بالحقيقة نواَجه

والسياسة. الدين بني وتجمع عدة، عوامل فيها تدخل شكٌّ إليها يرقى ال
الطرف عىل األخالقية املسئولية إللقاء اليائسة املحاوالت تلك تجاوز من تمكَّنا إن لذا،
وتطبيقهما واملسئولية، للفاعلية سليًما معنًى نستعيد أن النهاية يف علينا فسيكون اآلخر،
٪١٠٠ الواقعية غري بالنسبة املسئولية االنتحاريني تحميل هذا يعنى ال االنتحاريني. عىل
املعنى إىل نعود أن علينا لكن الواقع، يف شخٍص أليِّ فعٍل أي مع الحال عليه هو مما أكثر
عالم من — الدينية الفاعلية وخاصة — نزعها عىل أسد إرصار أمام للفاعلية السليم
— األقل عىل — يعني االنتحاريني أذهان يف الفاعلية صور من أيٍّ فإهمال االنتحاريني،
.(٤٤ ،٢٠٠٧ (أسد بالفعل» الشأن أصحاب يستخدمها التي املفاهيم يف «النظر إهمال
هو إنكاره تدحض التي الُحجج أفضل من ربما واحدة قدَّم أسًدا أن والغريب
نفسه أسٌد يعرتف ُحجته، من معينة مرحلة ففي االنتحارية؛ التفجريات يف الدين لدور
أنفسهم يرون وكذلك بهم»، حلَّت «الكارثة أن عىل سلبيٍّا أنفسهم يرون االنتحاريني بأن
(أسد انتصاًرا» «تمثل امليتة هذه فمثل الديني. السياق يف كله للعالم يبدو كما فاعلني
وإذا ،(٤٩ ،٤٧ ،٢٠٠٧ (أسد العلمانية» «خلود إىل يؤدي انتصار وهو ،(٤٩ ،٢٠٠٧
«االنتصار»؟ هذا تجاه الرؤية الستيضاح نسعى أن علينا أفليس الواقع، هو هذا كان
مثًال إقليم يوجد هل االنتصار؟ هذا تدعم التي اإليجابية واألساليب املضمون هو ما
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يعيش أين وكذلك «االنتصار»؟ فيه يتجسد سيايس كيان يوجد هل «االنتصار»؟ ب يتمتع
الدينية الفاعلية عن الخطاب هذا أن إىل بالنظر املزعوم؟ «خلودهم» حققوا الذين هؤالء
يشء كل فإن أسد، يقدِّمها التي العلمانية الضحية رسدية مع رصيح نحو عىل يتعارض

منه. األسئلة تلك عىل أجوبة أي ننتظر لئالَّ يدفعنا
يقدمه الذي الخيط التباع مضطر فأنا أسد، طالل رؤية تماسك عدم وأمام
تتمثل الرئيسية ففكرتي و«الخلود»؛ «االنتصار» عن حديثهم يف أنفسهم االنتحاريون
االنتحاريني اعتبار يف يكمن االنتحارية للتفجريات املحركة الدوافع من آخر جزءًا أن يف
الخارجية القوى إنكار هذا يعني ال أخرى، مرة دينية. أضاحي أي لألمة؛ هدايا أنفسهم
ورغم .(٤٥ ،٢٠٠٧ (أسد محتمل» غري وضع «يُحركهم وأنهم االنتحاريني، يف تؤثر التي
«حلت أرواًحا باعتبارهم — السلبية من بصبغة االنتحاريني يصبغ أن أسد محاولة
صورة ستؤيد االنتحاريني كلمات أن أظن ال فإنني ،(٤٩ ،٢٠٠٧ (أسد كارثة» بها
بالطبع). (ومجاهدين وأضاحَي هدايا كونهم عن الكثري يُقال عندما البائسة الضحية
عن تعرب التي الكلمات بأكثر تربطها «هدية» العربية للفظة التقليدي االستخدام إن
أيًضا تعني الداللية الناحية من هدية/َهْدي فكلمة و«القربان». «األضحى» شيوًعا: الفداء
األخرى؛ األلفاظ هيمنة بسبب شك ال شائًعا االستخدام هذا يكن لم وإن والذبيحة، الفداء
لفظة بني القوية العالقة فإن الشيوع، عدم ورغم ذلك، مع والقرابني. األضاحي أي
،٢٠٠٨ (عيل واألضحية الهدية من كلٍّ بني الربط لنا تتيح أضحية/قربان ولفظة هدية

شخصية). تعليقات

فداء + جهاد = االنتحاري التفجري (7)

الوحيد اإلطار — فعل رد أم فعًال أكان سواءً — الجهاد يعتربون الذين أولئك أمام
أخرى أُُطر تظهر إذ مناقضة؛ حقائق نسجل أن علينا االنتحارية، التفجريات لرؤية
فهم مزدوجة، دينية أدواًرا يؤدون أنهم يرون فهم أنفسهم، االنتحاريني كلمات من بارزة
الفداء عن أتحدث ال هنا وأضاٍح. شهداء أيًضا لكنهم الجهاد، يؤدون مقدسون محاربون
الليربايل الغرب عادة يفرتض كما الذهنية الحالة أو األخالقي السلوك من نوًعا باعتباره
الربوتستانت املفكرون تشكك كيف «الدين» ملفهوم استقصائنا يف تذكَّر الديني. الفكر ذو
وصف إذ فعًال؛ إليه — كالفداء — املادية الدين أشكال بعض انتساب يف الليرباليون
«املادية عىل مثال بأنه الفداء عرش التاسع القرن أواخر يف املشهورين الالهوت علماء أحد
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الشعائري لاللتزام محورية مكانة يعطي مزعوم دين أي املنطلق، هذا ومن الدينية».
عىل حقيقيٍّا دينًا ليس أنه بمعنى دائًما»؛ الخرافة من يشء «يشوبه دين هو واملمارسات
الدين من املادي للجانب الرفض هذا كان .(١٥١ ،١٣٨–١٥٦ ،١٨٧٤ (ريفيل اإلطالق
الليرباليون الربوتستانت الالهوتيون هؤالء رأى إذ الروحانية؛ إىل لتحويله محاولة بالتبعية
(ريفيل أسمى» ودينية أخالقية زاوية «من نتناوله أن علينا الفداء، إىل ننظر لكي أنه
(تييل الرب مع» األبدي لالتحاد املؤمن «اشتياق باعتباره ١٥٤)؛ ،١٣٨–١٥٦ ،١٨٧٤
— بشع بشكل وإْن — تماًما مادي االنتحاريني فداء النقيض، وعىل لكن .(١٤٩ ،١٨٩٨
عن االنتحاريني أحد أعرب األخرية، الفرتة ويف صادمة. دموية صورة يعطي أنه لدرجة
وأن العدو، أرض من واسع نطاق عىل االنفجار عند أشالؤه تتناثر أن باحتمال سعادته
املحتمل السيدات آلراء تغطية ويف لذا، .(٢٠٠٥ (لورنس األعداء بأجساد بعضها يتعلق
ستيتسمان نيو مجلة يف جوردان ساندرا كتبت سبتمرب، ١١ بعد النتحاريات تحولهن

مًعا: والتضحية الجهاد زاويتي من أنفسهن االنتحاريات ترى كيف اللندنية

اختار أسامة كان لو الجهاد. منا؛ فلسطني تحتاجه ما «نعرف ريهام: تقول
أن للجميع ينبغي فلسطني. وخذل لنفسه عاش لكان ذلك، خالف شيئًا
أن وعلينا أرضنا، يحتلون فاإلرسائيليون حقوقنا، نستعيد حتى الفداء يختاروا

.(٢٠٠٢ (جوردان الوحيد» السبيل هو والجهاد الوضع، هذا ننهي

هجمات يف الخاطفني فإن الصدق، محمل عىل الدن بن أسامة كلمات أخذنا إن باملثل،
إخواننا ُويفِّ «لقد الدن: بن أسامة قال «شهداء»، كانوا ما بقدر «فداءً» كانوا سبتمرب ١١
الدن ابن يشيد آخر موضع ويف اليوم.» به نحتفل الذي االنتصار بهذا أجرهم عرش التسعة
صفاء (البنتاجون). األمريكي الدفاع مركز ر مدمِّ الطائف، أهل من … حنجور «هاني ب
االنتحاريني أن بما إذن .(٢٠٠١ الدن (ابن حسيبه» وهللا نحسبه، باهر. وفداء ظاهر،
األمور يزيد ومما والفداء. الجهاد بني تجمع أفعالهم أن يرون فإنهم للفاعلية، انعكاس
فصل — الواجب ومن — املمكن من كان فإن أيًضا. املسألة يف االستشهاد إدخال تعقيًدا
بينها فيما املعقد التداخل يظل التبسيط، أجل من بعض عن بعضها الثالثة املفاهيم هذه

كذلك. إنكارها يمكن ال حقيقة
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يف للفداء املحورية املكانة عىل التأكيدات من وغريه سبق مما يتضح الذي اليشء
هذه مثل أن االنتحارية، التفجريات يخص فيما املتشددة اإلسالمية أو املسلمة النظرة
أو فدائية»، «هجمات كذلك عليها يطلق وغريهما والقاعدة حماس فكر يف العمليات
«التفجريات مصطلح أن يتضح املنطلق، هذا ومن شابه. ما أو استشهادية»، «عمليات
أن أنىس ال وبينما األقل، فعىل إطالًقا. يفيد ال تحقريًا أو انتقاًصا يتضمن االنتحارية»
«االنتحاريني». عن الخطاب أوجه تعدد أبنيِّ أن سأحاول بقوة، حاًرضا يظل «الجهاد»
فإن لذا الكلية؛ للصورة املكونة «العنارص» ضمن تدخل «كالفداء» الدينية فاملفاهيم
الذي املفاهيمي الوضع ضمن الصحيح مكانه يف الجهاد وضعنا إن حتى أنه هو مقصدي
املتعلقة الجهادية لبعضالنواحي حتى التام الفهم أجل من االنتحارية»، «التفجريات يميز
االنتحاريني أن دائًما تردد اإلسالم عن رؤية نتبنى أن فعلينا االنتحارية»، «التفجريات ب
الدقيقة بالفروق أكرب اهتماًما نويل أن علينا يتعني فداء. أنهم بمعنى للدين؛ ينتسبون
كما االنتحارية» «التفجريات ل التقليدية التفسريات يف الداخلية والتناقضات واملواصفات
حكاية من جزء إال هو ما — أظن كما — فالجهاد البحت؛ الجهاد مفهوم يوحي قد

بالسياسة. ارتباطها بقدر بالدين دوافعهم ارتباط من وجزء «االنتحاريني»،
مرجعي إطار أعماق يف بالغوص اإلذْن يعطينا األسلوب هذا مثل بأن أومن فأنا لذا،
اإلطار وهذا انتحاريني. لفظ عليهم يُطلق َمن دوافع فهم أجل من باإلسالم ارتباًطا أكثر
تكمن إذ الفداء؛ هو بل الجهاد، يقترصعىل ال رأيي، يف االنتحارية»، «التفجريات ل املرجعي
املالحظة عني تصادفه مما أعمق مستويات يف االنتحارية للتفجريات اإلسالمية الصبغة
االنتحارية العمليات هذه دوافع ضمن تدخل بينما إرسائيل/فلسطني ففي اليومية؛
هو آخر دافع ذاته الوقت يف ضمنها يدخل الجهاد، سبيل يف رصاحًة اآلخرين مهاجمة
يسعى إذ لألمة؛ وفداء هللا إىل قربان تقديم خالل من فلسطيني، سيايس كيان إنشاء
ومجتمعاتهم، أُرسهم من جزء فهم فواعل، بصفتهم لكنهم اليهود، قتل إىل «االنتحاريون»
اليهود قتل يتجاوز مستقل سيايس هدف له أسمى كائن به يحيط عالم يف ويعيشون
جزئيٍّا تتفرع «االنتحاريون» ينفذها التي األفعال فداللة املبارشين، األعداء من غريهم أو
هم فيها يعيشون أنهم يرون التي والروحانية اإلنسانية العالقات بني تجمع شبكة من
إذ املستقبل؛ يف وشعوبهم املمتدة عائالتهم حياة يتصورون وكما الحارض، يف أنفسهم
كما — الدوافع تلك بني فمن االنتحار، وكذلك الجهاد، «االنتحاريني» دوافع تتجاوز
،٢٠٠١ عام يف الجزيرة قناة عىل ُعرض ر ُمصوَّ مقطع ويف لذا التضحية؛ — ح سأوضِّ
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يف مؤكًدا سبتمرب، ١١ هجمات واجهت عندما املتحدة الواليات نفاق من الدن ابن سخر
الثانوية» املرحلة بعد فيما طالبًا عرش «تسعة مجرد كانوا الخاطفني أن عىل املوضع ذلك

حياتهم: وهو األكرب؛ الفداء قدموا

يوم، كل يف مغربها إىل األرض مرشق من تُنحر مسلم مليون ١٢٠٠ من أمة
ويف كشمري، ويف السودان، جنوب ويف الصومال، ويف العراق، ويف فلسطني، يف
قامت ما فإذا صوتًا، لهم نسمع ال آسام ويف والشيشان، البوسنة ويف الفلبني،
هؤالء! أصوات ارتفعت دينه، أجل من نفسه يقدِّم املظلوم قام ما إذا الضحية،
هؤالء، عن ليذود رجل قام فإذا لهم، حسَّ ال يُنَحرون مسلم مليون ١٢٠٠

.(١٥٣ ،٢٠٠٥ (لورنس الطغاة يشتهي ما يرددون أولئك قام

رضب وهي — سبتمرب ١١ هجمات أن عىل أخرى مرة الدن ابن يؤكد الخطاب، نفس ويف
هم «هؤالء اإلسالم: سبيل يف ُقدِّمت تماًما فدائية هدية كذلك كانت — الجهاد رضوب من
(لورنس هللا» إال إله ال أجل من ونعيمها الدنيا تركوا الذين سبتمرب ١١ هجمات منفذو

.(١٥٤ ،٢٠٠٥
نفسه هو تحدث القاعدة عن املنشق «ماكس» أن لدرجة غالب التضحية خطاب إن
بن أسامة ألصحاب إشارته معرض ففي الفداء؛ جانب من الدن بن ألسامة اإلخالص عن

يقول: الدن

أموالهم يبذلوا أن يريدون فهم الدن، بن أسامة يفدي أن منهم كلٌّ أراد أتعلم؟
الدن ابن طلب وإن الدن، ابن أجل من بأنفسهم ليضحوا لديهم ما وكل
الذين اآلالف هناك يرفض. فلن نفسه، يقتل أن يشء؛ أي يفعل أن أيهم من

(ماكس). الدن ابن أجل من بالتضحية يرغبون

معرفة الصعب من ليس أنه لنا تبني بهم صلة عىل هم ومن االنتحاريني كلمات
معرفتها» «يمكن دوافع فهي الهجوم»، يف يموت «الفاعل أن ملجرد تحركهم التي الدوافع
تلك إن قلت وإن حتى العادي، االنتحار يف الكثريين دوافع معرفة يمكن ما بقدر
إن ثاٍن، أمر .(٤٥ ،٢٠٠٧ (أسد العادي االنتحار عن تماًما يختلف يشء هي الهجمات
الدين، يف الذاتية الجوانب عن «للحديث إنه تقول التي تماًما املنطقية القاعدة اتبعنا
له و«الفداء» «الجهاد» من كالٍّ أن سنجد الصلة»، ذوي األفراد مفاهيم ندرس أن علينا
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ل نفصِّ أن األقل عىل فينبغي ،(٤٤ ،٢٠٠٧ (أسد االنتحارية التفجريات يف واضح دور
االنتحارية. التفجريات يف التفكري عند الجانبني هذين

داللة أن أزعم القرسي، باملعنى للسلطة تجسيًدا بصفته «الجهاد» تناول بعد
مغاير جانب تجسيد يف تكمن االنتحارية التفجريات يف الفداء خطاب أو الديني الخطاب
دونما «السلطة» عن بالحديث دومو اقرتاح إن الرشعية. السلطة وهو السلطة؛ من تماًما
الحديث خالل من التفكري يف السيئة» «العادات عن أورويل لعبارة تكرار إال هو ما تمييز
العدو. عىل قرسية سلطة أي فيه ليس إذ العدو؛ قتل ليس فالفداء سيئة»، «بطريقة
قربانًا النفس بتقديم املتعلقة القرسية السلطة تكون الحاالت، بعض ويف الواقع، يف
بالتضحية — معني وجه من — مرهونًا أمًرا جهادي كعمل االنتحارية التفجريات يف
يزالون ال أنفسهم سوى شخص أي قتل يف يفشلون الذين االنتحاريون فحتى بالنفس،
الجهادية القرسية السلطة استعراض يف ينجحون الذين مثل رشعية بسلطة يتمتعون
يف هجوم فشل إذا وحتى لدراستها، أسعى التي السمة هي وتلك العدو. قتل خالل من
أهم من أنه افرتاض إذن علينا حال، أي عىل نفسه ر يُفجِّ االنتحاري فإن األحيان، بعض
الحياة عن التخيلِّ يف الرغبة الفداء؛ نية أذهانهم يف االنتحاريني بعض يحملها التي األشياء
يحققها مادية منفعة توجد لم وإن حتى — التضحية أي — املنشود الهدف سبيل يف
عىل أكدت فداءً بصفتها االنتحارية التفجريات أن هو وضوًحا األكثر واألمر الهجوم.
«االنتحاري» مفهوم فإن لذا نفسه؛ املرء بقتل تتعلق فإنها ثَمَّ ومن بالنفس؛ التضحية
االنتحارية التفجريات فإن سنرى، كما النقيض عىل بل مضلل، لكنه برواج، يحظى
فهي قتله؛ حتى أو العدو بمحاربة لها عالقة ال رشعية لسلطة تجسيد هي فداءً بصفتها
ما مجتمًعا ترسخ رشعية سلطة هي بتقديسه، ما شيئًا تخلق رشعية سلطة يجسد فعل
البعض يراه وربما بل مزعًجا، تأويًال يكون قد ما ولدعم لها. تقبُّله عىل كليٍّا وتعتمد
عن الكلمات بعض أقول أن يل ينبغي االنتحارية، للتفجريات األخالقية الناحية من مهينًا

بالفداء. وعالقته االنتحار

انتحار؟ أم فداء (8)

أسماء ليست أنها يتضح محادثة، أي يف «االنتحار» أو «الفداء» مثل كلمات تُذكر عندما
«االنتحار» ب املوت فوصف معينة، ودالالت بمعاٍن لة» «ُمحمَّ قيمية كلمات بل محايدة،
أو أخالقي حكم بدالالت الكلمة ل يُحمِّ بل الشخص، موت كيفية وصف عند يتوقف ال
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ترتقي «استشهاد» أو «فداء» بأنه املوت إىل اإلشارة فإن الطريقة، وبنفس اجتماعي.
فوق يسمو رشيف شخص موت أنه يُفرتض فداءً فاملوت الديني، السمو مراتب إىل به
متعلق أنه يُفرتض الفداء والعائد، التكلفة لتحليل الفردية الدنيوية الحسابات مستوى
كالدين. للحدود؛ عابرة أو سامية مرجعية ألي أو لألمة، سواء «األسمى»، الخري يُسمى بما
يف يؤثِّر أخالقي نفوذ عىل معينة؛ رشعية سلطة عىل الفداء يستحوذ املنطلق، هذا ومن
بتجديد الغالب يف يكون «فداءً» جنودها ملوت األمة فاستجابة تجاهه، اآلخرين استجابة
للسلطة قاعدة باعتباره إليه يُنظر أن يمكن فالفداء سبيلها؛ يف ماتوا التي املساعي
الطريقة عن يفصلها — سنرى كما — وهذا النفوذ. ممارسة خاللها من يتأتى الرشعية
يف بأنفسهم السلميني املتظاهرين ففداء أهدافها؛ للجهاد القرسية السلطة بها تحقق التي
لرضبات أجسادهم تعريض خالل من االبن كينج لوثر مارتن مع أو غاندي وقت الهند
نموذجهم لكن القرسية، السلطة املطلقة؛ السلطة نظر وجهة من ُحمًقا يبدو قد القامعني

القضيتني. بكلتا يتعلق فيما حاسمة أخالقية رشعية وسلطة ضغط عنه نتج
الفرنيس االجتماع عالم يد عىل واالنتحار للفداء التقليدي التناول يف الفكرة هذه تؤثر
الحاالت وهي اإليثاري»؛ «االنتحار سماه ما استيعاب كيفية يف حار إذ دوركايم؛ إميل
يموت حيث مثًال؛ الحرب يف كما اآلخرين أجل من حياتهم عن األفراد فيها يتخىل التي
إعطاء عن عجز ألنه دوركايم؛ عمل يف اإلشكاليات وظهرت رفاقهم. إنقاذ سبيل يف الجنود
دمار إىل يؤدِّ لم الذات تدمري أن يف للسبب — املنفعة ضوء ويف دقيقة بأرقام — تفسري
االجتماعي للكل «يضيف» أن للفرد يمكن كيف املادية، الناحية فمن كذلك. ذاته املجتمع
طوًعا؟ و«حذفهم» تركيبه؛ يف الداخلني أفراده «حذف» خالل من — التعبري جاز إن —
فهل اجتماعي، ازدهار إىل أدَّى اإليثاري» «االنتحار مثل الذات تدمري أفعال بعض إن بل
ذلك أن بما «باالنتحار»، األفعال هذه بوصف األساس من التسمية يف خطأ هناك كان
مطلًقا؟ االجتماعي االزدهار تخدم لم التي االنتحارية املوت بحاالت صلتها ضمنيٍّا يعني
«االنتحارية» املوتات هذه أن يبني اسًما آخر؛ اسًما عليها نطلق أن األفضل من أليس
طموح كاد لقد املادية؟ غري السببية العالقة من آخر نوع من جزءًا كانت اإليثارية
األخالقية، أو الفكرية أو االجتماعية السببية العالقة يُثبت أن الدقة وجه عىل دوركايم
،١٩٨٤ (بيكرنج املادية كالسببية ذلك مع «طبيعية» كانت تلك السببية أشكال لكن
بل كالربكة، للطبيعة الخارقة القوى أو املعجزات عن يتحدث دوركايم يكن لم .(٢١٠
من مختلًفا جانبًا لتعكس آخر «مستًوى» عىل مجراها تأخذ االجتماعية القوى كانت

.(٢٧٨ ،١٩٨٤ (بيكرنج البحتة املادة عن الواقع
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جانبًا جانبني؛ لها إن قال االجتماعية، للمسببات دوركايم استكشاف خالل
«املعنى وكان ُمحركة». «قًوى بصفتها إيجابيٍّا وآخر اجتماعية»، «قيوًدا بصفتها سلبيٍّا
األفراد لحمل — العقوبات من بدعٍم — السلطة «ممارسة هو «القيود» ل النموذجي»
السلطة — دومو ُخطى عىل سريًا — عليه أُطلق كنت ما وهذا بالقواعد». االلتزام عىل
بأنه ونَعرفه جميًعا له نتعرض ما هي االجتماعية للسيطرة الرشعية فالسلطة الرشعية؛
وااللتزام، االجتماعي، والضغط الجماعي، الرأي — الرشعية السلطة أي — «سلطة»
والصيحات واألنماط، «البديهية»، والتحوالت الراسخة، واملعتقدات التقليدية، والحكمة
االجتماعية «للقوى» فيمكن — دوركايم عند — اإليجابي الجانب عىل أما إلخ. … الجديدة
من الناس» فيها بما السببية «العوامل أي للفعل؛ وُمحرًِّكا ملهًما دافًعا تكون أن أيًضا
أن أخرى مرة وسنسرتجع .(١٣ ،١٩٧٢ (لوكس القواعد» «كرس نحو أخرى، أشياء بني
«السلطة يف األسايس الفاعل فهو الدين، بوجود املحركة» «القوى تلك ساوى دوركايم
(بيكرنج االجتماعيني والتغيري» «النشاط تثري اجتماعية» قوة «يُنتج ثَمَّ ومن الرشعية»؛

.(٢١٤ ،١٩٨٤
امُلحركة والقوى االجتماعية والسببية الرشعية السلطة تجمع التي الرابطة إن
«االنتحار حاالت إىل النظر يُفضل أن إىل دوركايم دفع الذي عينه السبب هي تبدو والدين
لقتل الظاهري باملعنى «انتحار» حاالت سوى تكن لم إذ «فداءً»؛ باعتبارها اإليثاري»
دورها يعكس باسم تسميتها استدعت فقد األخرى، الجوانب جميع يف أما النفس.
تقدٌم ُوجد إن — كبريًا تقدًما يحرز لم دوركايم لكن االجتماعي. االزدهار يف املحسوس
إليه. «يُضيف» أن املجتمع أفراد أحد «حذف» ل يمكن كيف إدراك يف — األساس من
كتابه ففي هالبواك. موريس ويدعى املوهوبني، زمالئه أكثر ألحد املهمة هذه وتُركت
إذ بالفداء؛ االنتحار عالقة حول السؤال طرح هالبواك أعاد ،(١٩٣٠) االنتحار» «أسباب
املرجعي املجتمع نظر وجهة عىل يعتمد «انتحار» من بدًال «فداءً» ما يشء اعتبار إن قال
الذي الخاص» عمله الفداء أن يزعم «املجتمع فإن تلك، أو الكلمة هذه فيه ُوجدت الذي
إذن فاملجتمع هالبواك، يقول كما الروحية» القوى كل تلتقي حيث مظلته؛ «تحت يتم
املجتمع «يُنكر» النقيض، وعىل مسئوليته». و«يتحمل «ينظمه» فهو الفداء؛ عىل «يرشف»
قتل حاالت بعض اعتبار قررت املجتمعات بأن شعر هالبواك أن إىل أملِّح إنني االنتحار.
«سلطتها» تجسد «التضحيات» تلك بأن تشعر ألنها «انتحاًرا»؛ ال «تضحياٍت» النفس
تلك ذاتها وهي والطاقة، واإللهام والسلطة للقدرة املولدة اإليجابية القوى أي الرشعية؛
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أفراد أحد «حذف» يُشكل أن يمكن لذا، بقاءه. تدعم أو املجتمع بنية تعزِّز التي القوى
أنه عىل إليه يُنظر الذي املوت ألن املجتمع؛ ذلك الزدهار «إضافة» نفَسه بَقتِْله املجتمع
اآلخرين عىل يضع — األخطر — أو يحفز أو يلهم أو رشعية، يضفي أن يمكن «تضحية»

املجتمع. ذلك ازدهار سبيل يف الجهود من املزيد ببذل التزاًما
إذ هالبواك؛ فكرة مارجاليت أفيشاي اإلرسائييل الكاتب يؤكد إرسائيل/فلسطني، يف
خالل من — لالنتحاريني دافًعا القرسية السلطة تُمثل بينما أنه إىل مارجاليت يشري
املعادلة، يف آخر بعٌد يدخل — الدرامي» «االنتقام يف العارمة الرغبة تميزه الذي الثأر
إن إذ لهالبواك؛ بالنسبة اجتماعية سلوكيات هي تلك االنتحارية التفجريات فأعمال
الذي املجتمع ِقبل من الالحق الشعائري والتمجيد املجتمعي اإلقرار عىل يعتمد نجاحها
معرفة لدرجة بهم تصل اجتماعية مكانًة االنتحاريون ويكتسب االنتحاري. إليه ينتمي
األبطال عالم عىل تربوا فاالنتحاريون الصغار»، «األطفال وخاصة ألسمائهم، الجميع
العلماني» «الخلود ب أسد إليه أشار ما ليحققوا اليومية؛ الحياة دونية عن يسمو الذي
يلهمون فإنهم السامي، األخالقي الديني املنطلق هذا ومن .(٤٩ ،٤٧ ،٢٠٠٧ (أسد
يف االنتحارية التفجريات متابعي من غريه ويقول االزدهار، عىل املجتمع ويحفزون
للكل «اإلضافة» وهو املعلن؛ الهدف سبيل يف تتم التفجريات هذه إن األوسط الرشق
(مارجاليت بالكامل» اإلسالمية األمة «إنقاذ أجل من اإلسالمي: بالتعبري أو االجتماعي،
أن «يزعم الفلسطيني املجتمع بأن هالبواك نظرية تتنبأ وهنا .(٣٨ ،٣٦–٣٩ ،٢٠٠٣
ثم من وهو املجتمع»؛ مظلة «تحت به االعتزاز ينبغي يشء وهو الخاص»، عمله الفداء
قتل فأعمال مسئوليته». «يتحمل أنه بما رشعية سلطة الفلسطيني املجتمع يمنحه يشء
مجتمعاتهم بنظر «تضحيات» تُعد التي — األوسط الرشق يف االنتحاريني يد عىل النفس
حتى االجتماعي، لالزدهار فعًال «تضيف» بأنها اقتناع يغمرها — إليها ينتمون التي
الذين الفلسطينيني أن فرغم املجتمع. من أفراًدا «تحذف» املادية بالحسابات كانت وإن
ملاذا نفهم أن يمكننا «كارثة»، بأنه يشعرون ربما املجتمع» مظلة «تحت موتهم يعتنقون
.(٤٩ ،٢٠٠٧ (أسد املجتمع يف يبثه الذي الحراك بسبب «انتصاًرا» املوت ذلك يعتربون

ا؟ حقٍّ «أضاحي» االنتحاريني املسلمني من أيٌّ يعترب هل لكن (9)

أن عيلَّ يتعني األوسط، الرشق يف االنتحارية للتفجريات الدينية قراءتي يف أتعمق أن قبل
االنتحارية للتفجريات — أقل بدرجة وإسالمية — دينية قراءة ألي نقًدا باختصار أتناول
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املعايري من يوجد ال أنه يدَّعي الذي أسد، لطالل نعود أن هنا وعلينا األوسط. الرشق يف
عجيب) نحو عىل أسد يستخلصها (والتي اإلسالمية» «التعاليم من املرء يستمدها التي

.(٤٣-٤٤ ،٢٠٠٧ (أسد «أضاحي» االنتحاريني اعتبار يربر ما
ذلك، خالف اليوم عالم يف املسلمة السلطوية األصوات تقول أسد، حظ لسوء
يف و«األضحية». «القربان» هي األوسط الرشق يف املسلمني بني للفداء الشائعة فالكلمات
«أضحية» وكلمة األوسط. الرشق يف املسلمني يد عىل كمرتادفني الكلمتان تُستخدم الواقع،
ى» «ضحَّ كلمة إىل «أضحية» أصل ويعود «قربان». كلمة من ما حدٍّ إىل شيوًعا أكثر
طاعة تجسيد معنى «أضحية» كلمة تحمل إذن ذلك. وغري و«قدَّم» «بَذَل» تعني التي
بوصفهم االنتحاريني عن الحديث سياق ويف هللا. عني تراها ملموسة مادية صورة يف هللا
— النفس بذل عىل الكلمة تطبيق يمكن «أضحية»، كلمة يخص الذي باملعنى «أضاحي»
اإلنسان بذل وهو للتضحية؛ اعتداًال األكثر املفهوم بجانب — حياته عن اإلنسان تخيل
اعتبار هو ألنفسهم االنتحاريون بها ينظر التي الزوايا بني من إذن املثال. سبيل عىل ملاله

شخصية). مالحظات ،٢٠٠٨ (عيل «أضاحي». حاالت ألنفسهم قتلهم
إبراهيم قصة ذكرى إلحياء الحج شعائر ضمن الذبح إىل تشري «أضحية» كلمة إن
ال للذين األضحى بعيد احتفاًال تُنحر التي الذبيحة إىل وأيًضا وإسماعيل/إسحاق،
من الهدف «هدية». كلمة من لها قريبة «أضحية» وكلمة نفسه. الحج يف يشاركون
دقيقة شبكة تربط كيف بيان هو العربية الكلمات أصول لعلم القصرية الجولة هذه
— وأضحية وقربان أضحى — «الفداء» ل العديدة األلفاظ بني املرتابطة األفكار من
هذا نختتم ونحن والفداء الهدية بني الربط هذا أهمية وستتضح «الهدية». مفهوم وبني
منظور من وهدايا أضاحي أنفسهم االنتحاريون يعترب كيف بيان خالل من الفصل،
االنتحارية التفجريات أن هي الفصل لهذا الرئيسية الفكرة أن أؤكد القول وبهذا إسالمي.
من لكلٍّ تجسيد أنها بمعنى كليهما، والدين السياسة من مزيج هي األوسط الرشق يف
ما بعض اقتباس من رضورة بأكثر أسد عىل الرد وليس والرشعية. القرسية السلطتني

املسلم. اإلعالم يف االنتحارية التفجريات حول يرد
طريقة فثمة اإلسالم، جوهر أستخلص كي أسد مثل أتوغل لن أنني ورغم
وحول التضحية، حول املسلمني بني اإلجماع من نوع عن للحديث جاهزة تقريبية
التضحية إبراهيم فيها حاول التي التقليدية القصة إن بالتأكيد. اإلنسانية التضحية
القصة هذه ألن ونتيجة طويلة. ملدة وشاعت بالفعل، موجودة بإسماعيل/إسحاق
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ملاذا املحري من يصبح سنرى، كما املعنى أحادية اليسرية التأويالت عىل تستعيص
بني من التضحية. عن القصة تلك تتضمنه بما بعلمه الثقة تلك كل مثًال أسٌد يبدي
الكبري العيد اسم هي «أضحى» وكلمة أضحى. كلمة هي للتضحية الشائعة الكلمات
الشيخ يخاطب لذا، إبراهيم. يد عىل ذبحه ِمن إسماعيل بفداء احتفاًال األضحى»؛ «عيد
نرص، عيد ليس عيدنا أن «تذكروا قائًال: املسلمني — حماس حركة مؤسس — ياسني
يف به يُحتفل الذي األضحى عيد إىل بالطبع ياسني يشري وهنا (ياسني). أضحى» عيد بل

الحج. نهاية
سياقات إىل «األضحى» باعتباره الفداء عن اإلسالمية املفاهيم جذور إذن ترشدنا
التضحية ومحاولته بإبراهيم النهاية يف تتصل املقدسة بالنصوص مرتبطة شعائرية
استعدادهم يف املسلمون به يقتدي نموذًجا إبراهيم وجود ومع بإسماعيل/إسحاق.
«الزكاة»، باسم املعروف املنتظم الخريي العطاء ويمارسون هللا، سبيل يف أنفسهم لبذل
املدنية التضحية إىل املسلمون ينظر وكذلك لإلسالم، الخمسة األركان أحد تُعد التي
يف كما الخاصة، املدنية التضحيات يف يفكرون فهم الشعائرية؛ للتضحية نظرتهم بنفس
بعض يزعم لذا إسماعيل/إسحاق؛ ذبح أو «األضحى» يف بتفكريهم الجهاد، يف أو املعركة
وِجدِّي: حريف محمل عىل إسماعيل بذبح األمر يطيعان واالبن األب من كالٍّ أن املفرسين

يتحملون ال وأنهم مستقلون، وأنهم منفصلني، أفراًدا أنفسهم الناس يرى قد
تواجهه بما يأبهون وال عليهم، تنطبق ال الرشيعة أحكام وأن أحد، مسئولية
يف إال األفراد عىل يُطبق أن ينبغي ال اإلسالم إن يقولون فهم اإلسالمية، األمة

الحياة. شئون يف يتدخل أن ينبغي وال بيوتهم،
يتلقى أن عليه ليس «فرد» أنه مستقل؛ أنه فكرة يتبنى إبراهيم كان هل
ما عىل الخاصة مصلحته إسماعيل قدَّم هل أنانيٍّا؟ كان هل أحد؟ من أوامر
أنه أساس عىل ابنه بذبح هللا أمر السالم) (عليه إبراهيم عىص هل هللا؟ به أمر

.(١٩٩٨ (مجهول مصلحته؟ ضد كان ذلك وأن واحًدا، فرًدا كان

يف وإسماعيل/إسحاق إبراهيم قصة يف التضحية مثال مكانة عىل آخر ُمفرس ويؤكد
العيد»: «داللة فهم هو املسلمني فواجب الجهاد، إىل النظرة

هللا إىل لنتقرب ونذبحها أنفسنا يف عنها فلنبحث إسماعيلنا؛ عالمات هي هذه
املضطهدين املسلمني رقاب عن الحقيقي السيف لنُبعد — وتعاىل سبحانه —
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الذي جبننا عىل لنثور فلسطني؛ إىل الصومال من كشمري، إىل البوسنة من
(مجهول، أضحى عيد هو بل نرص، عيد ليس عيدنا أن تذكروا علينا. طغى

تاريخ). دون

دائًما مقدس نص من مستمدة قصة منطلق من املدنية التضحية يف التفكري لكن
باستثناء. إلسماعيل/إسحاق إبراهيم ذبح قصة وليست التفسري. يف مشكالت يواجه ما
قد الذين أولئك إبراهيم لقصة التقليدي للتفسري املعتدلة الروح من يقرتب َمن وأكثر
ربما — املسلمون اإلنسانويون هؤالء يسعى املعارصين. املسلمني اإلنسانويني نسميهم
التضحية بخصوص التوازن إلعادة — للتضحية املتطرفة وغريها حماس نظرة عىل ا ردٍّ

الفردية: اإلنسانية للحياة العميق التبجيل مقابل يف املجتمع أجل من

صلبًا حائًطا لتصري املفردة اللبنات «تجتمع» كيف الحائط؟ يُبنى كيف
عىل مجتمعاتنا تُبنى أن يجب كثرية، لبنات من الجدار يتكون فكما ومنيًعا؟

… بينهم من أنت الذين أفرادها قوة
انتظامها، نتيجة لبناته تمييز يمكن ال قد بعيد، من الجدار إىل ننظر عندما
يُضحي أن فرد أي وليسعىل الفردية، خصوصيته منهم لكلٍّ البرش، مثل لكنها

تاريخ). دون (مجهول، … بذلك

ملتوية تكن لم إن بارعة تفسريية حيلة خالل من للفرد احرتامهم عىل اإلنسانويون يؤكد
لكلٍّ حجة يقدِّم ذاته النص أن كيف ليُبيِّنوا القرآن كلمات إىل يستندون وهنا سنرى. كما
اإلشارة يف الفكرة تكمن إذ إلسماعيل؛ املنتظر الذبح مسئولية لتفادي وربه إبراهيم من
بُنَيَّ يَا ﴿َقاَل املنام: يف إسماعيل ذبح فكرة جاءته إبراهيم أن حرفيٍّا ذكر القرآن أن إىل
بما «مخرًجا» إلبراهيم هذا يوفر اإلنسانويني، نظر ويف أَذْبَُحَك﴾. أَنِّي اْلَمنَاِم ِيف أََرى إِنِّي
عىل الرؤيا تُفهم ألن احتمال أي هناك يكن فلم الواقع. يف إسماعيل بذبح يأمره لم هللا أن
أمر أنه هللا عن يُنفى الجبل، إىل إسماعيل إبراهيم يصطحب وبينما ورصيح. جاد أمٌر أنها
مجرد كان لقد الكهل. أيها كهذا شيئًا أفعل «لم الرؤيا. لفكرة استناًدا إسماعيل بذبح
عما نتساءل ظللنا وإن حي، كائن كل قدسية يحفظ هللا بأن االعتقاد يحمي وهذا حلم!»
إيجاد يف املسلمني اإلنسانويني هدف تحقق الحيلة تلك أن إال للذبح، للتهيؤ إبراهيم دفع

إنسان. بنحر مباًرشا أمًرا يبدو مما مخرج
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نفس ابنه» بذبح إبراهيم يأمر لم «الرب فيه: لبس ال بعنوان آخر مقال ويتبنى
علماء «إن قائًال: كاتبه يرشح لذا يُتصور؛ كما املتشددة النظرة مواجهة يف النهج،
بابنه يُضحي بأن إلبراهيم أوحى الرب أن املسلمني علَّموا طاملا التقليديني املسلمني
التي الحجج بني ومن القرآن.» يقوله ملا تماًما مخالف وهذا بسكني. بذبحه إسماعيل

ييل: ما — القرآن من حرفية اقتباسات عىل مبنية كلها أنها الالفت — سيقت

أن القرآن يعلمنا بل به، التضحية أو ابنه بقتل قط إبراهيم القرآن يأمر لم
من أنها واعتقد الرؤيا إبراهيم وصدَّق ابنه، يذبح أنه منامه يف رأى إبراهيم
القرآن يف األلفاظ فاختيار الرب)، من كانت الرؤيا أن القرآن يذكر (لم الرب
عن الرب اختاره وتعبري كلمة فكل عبثًا، أو مصادفة كلمة تُذكر لم إذ دقيق؛

قصد.

كلَّف الرب أن مسألة القرآن ذكر عدم إن املقال نفس يقول االستدالل، لهذا واستكماًال
التضحية عن قط يدافع لم «اإلسالم إن القول مع يتماىش التكليف هذا بمثل إبراهيم
حرَّمه ما بارتكاب إبراهيم ويأمر نفسه، ليناقض الرب يكن «لم السبب، ولهذا باإلنسان.»
يتهمون الذين كلمات تتضمنه ملا اإلنكار من مزيد ويف اختباًرا.» ذلك كان وإن حتى
املقال يخربنا إسماعيل/إسحاق، بابنه يضحي بأن هللا أمره إبراهيم إن بالقول اإلسالم
ويستكمل ابنه.» بذبح إبراهيم أمر من هو أنه القرآن يف موضع أي يف يذكر لم «الرب بأن
تلك أنزل أنه القرآن من موضع أي يف الرب يذكر «لم بقوله: الرأي لهذا معارضته املقال

تاريخ). دون (مجهول، إبراهيم» عىل الرؤيا
االنتحارية، التفجريات سياسة يف للدين وجود أي يرى ألن أسد رفض ضوء ويف
فأولئك التقليدية، إبراهيم قصة عن املعارصة القتالية االنحرافات بظهور إذن القراء نذكِّر
الرشعية السلطة خالل من وذلك االنتحارية، التفجريات يرعون من هم بالتحديد املسلمون
املنافسة صارت لذا وغريها؛ املقدسة والنصوص الدينية والسوابق النماذج من املستمدة
برايان يبني عليها. التأكيد وسائل أقوى وتتطلب محتدمة، نفسه اإلسالم يف السلطة عىل
اإلسالمية الرشعية السلطة عالم يف التوترات هذه تميل كيف فولبي وفريدريك ترينر
وخاصة — الخطاب هذا «لكن عامة، عنف أعمال صورة يف تظهر أن إىل والتنافيس املتغري
يصدر ال — البرشية الحياة عىل منها مفر ال التي الرشعية وسلطته الدين حول الخطاب
الرشعية السلطة واستعراض الخطاب، هذا تجسيد إعادة ينبغي النهاية ففي فراغ؛ من

161



والسياسة الدين بني الفصل إشكالية

ألن هذا وليس جالءً).» األكثر الطريقة باعتباره العنف خالل (من العامة الساحة عىل
الرشعية السلطة هياكل ألن بل للعنف، يميل التاريخية) (بطبيعته اإلسالم أو املسلمني
شامل نطاق ضمن التوازن لضمان املسلمني من كافيًا عدًدا تحتضن تعد لم الجامعة

اإلنسانية: واألفعال لألفكار

فإلثبات السيادة، ادعاءات من تزيد والسلطة الرشعية ادعاء عىل املنافسة إن
أبنيِّ أن و… املواجهة، حدة من أزيد أن عيلَّ يتعني ادعاءاتك، مقابل يف إيماني
،١–١٩ ،٢٠٠٧ وترينر (فولبي وأشمل وأدق إقناًعا أكثر للرشيعة تفسريي أن

.(١١

إبراهيم نموذج من االنتحارية للتفجريات الرعاة هؤالء بعض تهرب إذا حتى لذا،
تتغري فهي تُرتك، ال الدينية الرتاخيص فإن إسماعيل، ذبح محاولة النيصيف للَّبس نتيجة
يف عليه» نحصل و«ما املختلفة. الجماعات تضعها التي الجديدة املعايري حسب فقط
كما الرشعية»، والسلطة للمعرفة رصيًحا تخصيًصا «ليس جديدة تفسريات وجود حالة
النص عىل الرشعية للسلطات مضاعفة «بل فولبي، وفريدريك ترينر إس برايان يزعم
،(١٢ ،١–١٩ ،٢٠٠٧ وترينر (فولبي ثنائيٍّا» عامليٍّا جمعيٍّا نظاًما يظل ما ضمن املقدس
نموذًجا إبراهيم كان إن لذا إبراهيم؛ لقصة قراءاتنا يف تأثريٌ «املضاعفة» هذه ملثل ويكون
من كاٍف بقدر للمطالبة املاسة الحاجة مع ُمتَّسًقا يكن لم إن أو خالف، ومحل ملتبًسا
الغرض بذلك يفي أن املمكن من فهل يريد، ما فعل من الفرد تمكِّن الرشعية السلطة
التي املقدسة النصوص توفر أن يمكن هل محمد؟ النبي يضم نقيل دليل إىل االنتقال

االنتحارية؟ للتفجريات أقوى رشعية النبي عن تتحدث
يؤمن ال، أم الرشعية من األقوى النوع هذا ر توفِّ بمحمد االستعانة أكانت وسواء
تُقدم فهي القديمة؛ تلك عن الجديدة املرجعيات بهياكل االستعاضة يمكن بأنه املسلحون
كما بالجهاد. يرتبطان اللذين والفداء بالنفس للتضحية األوىل القدوة باعتباره النبي
«قراءة يف الوارد الصغري» الجامع «أحاديث يف أنس بن مالك املقاتل املسلم العالم أشار

إىل: الشهادة» فقه يف

إىل يعود وأن هللا، سبيل يف باملوت النبي فيه تعهد الذي املعروف الحديث
يف هدف هناك يكن لم أنه يعني وهذا جديد. من سبيله يف يموت ثم الحياة
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،٢٠٠٢ (إزرائييل ذلك وتكرار هللا، سبيل يف املوت من أسمى ذاتها النبي حياة
.(٤ ،٢٣–٤٠

برغم الجهاد، فيها يدخل التي املواقف من يتجزأ ال جزءًا بالنفس التضحية تصري إذن
بذبح الجهاد من النوع هذا ُطرح كما الوصف. بهذا االنتحاريني لوصف أسد معارضة
مستويات أعىل عىل القتال إىل يسعون الذين املسلمني لكل املثايل «السلوك باعتباره النفس

.(٤ ،٢٣–٤٠ ،٢٠٠٢ (إزرائييل املخاطرة»
مسلمني هناك أن إىل نخلُص أن يمكننا وحدها، التفسريية املناورات هذه من
املصطلح يكن وأيٍّا وأمثالهم. متشددين» «جهاديني نسميهم أن املنطقي من يكون قد
يعترب إسالميٍّا» «نموذًجا األقل عىل املسلمون هؤالء يمثل تسميتهم، يف املستخدم الدقيق
عىل — هناك به، نؤمن أن أسد أمثال يريدنا ما برغم لذا فداء؛ االنتحارية التفجريات
ويدركون النفس، وذبح االنتحارية، بالتفجريات يؤمنون مسلمون — الواجهة يف األقل
الذي الوقت ويف اإلسالمي. الدين فهم يف معني نهج إطار يف وعي عن ويجيزونها أفعالهم
الظروف، لتلك نتاًجا أنفسهم يرون ال اآلخرين، مع الرصاع من موقعهم فيه يعرفون
سبيل يف للتضحية الرشعية والسلطة للجهاد، القرسية السلطة يجسدون أنهم يرون بل
أم القومية، الدولة قليل بعد سأبني كما أم األمة أكانت سواء اإليجابية، الغاية من نوع

فلسطني. يف ر» امُلتََصوَّ «املجتمع

الرشعية السلطة تصنع التضحية (10)

بعض «يقلل» األوسط، الرشق يف االنتحاريني يخص فيما بأنه القراء أقنعت أنني أظن
األهمية يف وهورويتز هيتشنز «يبالغ» بينما وبيب، كأسد الدين أهمية من بشدة املفكرين
االنتحارية التفجريات يف «السلطة» من كبريًا جزءًا إن فقلت أنا أما إليه. ينسبانها التي
هي فالقضية الفريقني، من أيٌّ يراها التي بالطريقة ليس لكن للدين، انتسابها من يأتي
وأقول األوسط. الرشق يف االنتحارية بالتفجريات صلة للدين يكون وأين كيف معرفة
يف يكون ذلك لكن االنتحارية، التفجريات يف دور له — اإلسالم ذلك يف بما — الدين إن
والعالقات، املعاني من اجتماعية عوالم تخلق وغريه كاإلسالم أديانًا أن بسبب الغالب
باختصار وهي الجنسني؛ من كلٍّ لدور املميزة الثقافية والطبيعة العاطفية، والصالت
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تلك حال برباعة لينكولن بروس يصف الرشعية. والسلطة للهوية املكونة األشياء عني
الرشعية»: «السلطة

كيانًا ليست املستطردة الرشعية السلطة أن إىل أشري أن أريد النهاية، يف
فيها يجتمع لحالة نتيجة هو األثر هذا أن وأرى … أثر هي بل بذاتها،
والزمان املناسب، واإلخراج املناسبان، واإللقاء والخطاب املناسب، املتحدث
معايري والثقافية التاريخية توقعاته تضع الذي والجمهور املناسبان، واملكان

.(١٠-١١ ،١٩٩٤ (لينكولن الجوانب هذه كل يف «مناسبًا» يُعترب ما

هي فهذه «املناسب»، املزيج هذا مثل يف االنتحارية للتفجريات الديني الجانب ويكمن
التي املنظومة وسط متميزة مكانة يف بوضعه الرشعية سلطته الفعل تُكسب التي الصفات
االنتحاريني «سلطة» تكمن ال وهنا والعاطفي. والثقايف واالجتماعي الديني الفضاء تحكم
باعتبارهم وحدها العسكرية لجهودهم القرسية السلطة يف لهجماتهم؛ املدمر العنف يف
يف االنتحاريني «سلطة» إن حيث «أبطال»، إىل تحولهم يف تكمن بل وحسب، جهاديني
من إليها يُنظر تضحياتهم إن حيث الخاصة؛ الرشعية سلطتهم من تنبع األوسط الرشق
— االنتحارية للتفجريات الدينية «السلطة» إن متطرًفا. كان وإن معني إسالمي منظور
القوى إطالق عىل «األبطال»؛ صناعة عىل قدرتها يف تكمن — فدائية أعماًال باعتبارها
الطبيعة ترسخ والتي تصنعها، أو الهوية وتؤكد االجتماعي، االزدهار تلهم التي املحركة
يزال وال العاطفي. االتصال شبكات يف وتتداخل الجنسني، من كلٍّ لدور املميزة الثقافية
العادة يف الدين بها يُعرف التي اإلدراكية العنارص مجموعة وباقي والعقائد للمعتقدات
الفهم عىل يساعدنا مما والكثري الكثري يوجد — سأوضح كما — لكن ما. بدرجة وجوٌد
العقائد من قائمة إىل اإلشارة ويتجاوز األوسط، الرشق يف االنتحارية للتفجريات النقدي
يمكن الدين أن سريون القراء بأن اآلن أثق أنني ذلك عىل زْد حق. عىل أنها يُظن التي
التي للدين التقليدية املفاهيم عىل الرتكيز عادة يواريها طرق بعدة السياسة يف يدخل أن
وعالم العام املجال عن منعزل أنه أو «جيد»، أنه أو املعتقدات، من مجموعة تعتربه
فيها يظهر التي هي «التضحية» أعمال إن بذاته. القائم «الروح» عالم يف متألق السياسة

حقيقته. عىل «استقصيته» الذي «الدين» معنى
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دورها؟ التضحية تؤدي وملاذا كيف (11)

للتقديس الرشعية السلطة

للسلطة مادي تجسيد االنتحارية التفجريات يف التضحية بأن االدعاء بني فرق هناك
الصورة. بهذه مؤثًرا النفس قتل تجعل التي واألسباب الكيفية توضيح وبني الرشعية،
وراء سببان الرشعية؛ للسلطة االنتحارية التفجريات تجسيد وراء سببان األقل عىل يوجد
أنفسهم فيه «يحذفون» الذي الوقت يف للمجتمع «يضيفوا» أن عىل االنتحاريني قدرة
التضحية إن أقول الحذف» طريق عن «اإلضافة عن الحديث خالل ومن منه. حرفيٍّا
املجتمع وتُحفز املثايل، املجتمع عن التصورات تُجيز فهي املجتمع؛ عىل معينة آثاًرا تُخلِّف
لُحمة تقوي التي االلتزام شبكات وتنسج الفناء، مقاومة وتلهمه االزدهار، تحقيق عىل
وتبادل التقديس لذلك: آليتني هناك أن أرى العمل؟ هذا مثل يتم كيف لكن املجتمع،

الهدايا.
ألنفسهم ببذلهم االنتحاريني ألن أثرها ،sacrifice التضحية تُحدث التقديس. أوًال:
،sacri-ficium للكلمة، الالتيني األصل ويحمل مجتمعاتهم. وسط مقدسني يصريون
مقدًسا». «يجعله هو sacrifice اإلنجليزية الكلمة تحمله الذي واملعنى الداللة. نفس
نفعية خطة من جزءًا وليس انتحار، مجرد بالطبع ليس أنه البذل هذا يف الجوهري فمن
لحياته االنتحاري فبذل القرسية. للسلطة الجهادية الحماية أو املقايضة، أو للمبادلة،
السماء إىل يصعد أنه عىل لالنتحاري يُنظر إذ الديني؛ السيايس التصور نطاق يف يدخل
فإن — املحتملة االنتحارية — ريهام كلمات تبني وكما .(٢٠٠٥ (لورنس هللا ليستقبله
ر» ُمتََصوَّ «مجتمع ثم ومن موجود، غري ملجتمع حياته يهب بموته أنه أيًضا يرى االنتحاري
منا» فلسطني تحتاجه ما «نعلم ريهام: تقول أندرسون. بينيدكت قصده الذي باملعنى
يرقون — «مقدسني» بوصفهم — فاالنتحاريون ،(٢٠٠٢ جوردان ،١٩٩١ (أندرسون
بالنسبة القيم من مجموعة يجسدون ثم ومن رفيعة؛ اجتماعية مكانة إىل األبطال ككلِّ
بل إطالًقا، بهم يَُضحِّ لم — للمفارقة — أجله من ماتوا الذي فاملجتمع ملجتمعاتهم،
بارزة رموز إىل يتحولون مقدسني، وباعتبارهم هالبواك. بتعبري «يحتضنهم» أو يحفظهم
جودليري موريس يشري كما ألنهم جوهرية؛ قيًما ويعتربها املجتمع يقدرها التي للقيم
بل ،(٣٢ ،١٩٩٩ (جودليري النفعية واملقايضة للمبادلة الطبيعي النظام من جزءًا ليسوا
(جودليري ويزيدهم» ويحفظهم «يصونهم أن املجتمع عىل يجب الذين األشخاص هم
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بتجسيد تتحرر التي القوى ألن األوىل بالطريقة دورها تؤدي فالتضحية ،(٣٥ ،١٩٩٩
عن إرسائيل/فلسطني يف االنتحاريون ويسمو راسخة. قيم نحو الناس ترشد املقدس
يف يَسمون املجتمع أجل من بأنفسهم يضحون فالذين التقليدية، البرشية الحالة دنس
املرئية املقاطع أن إىل إزرائييل رافائيل يشري «الشهيد». ل املرموقة الدينية املرتبة إىل أعينه
ملزيد والقدوة التعليم ر توفِّ أن منها يُقصد للتفجريات إنتاجها يجري التي السمعة السيئة
أو يأًسا يتضمن الذي العادي االنتحار عن كبريًا اختالًفا تختلف فهي االنتحاريني؛ من
ألحد تمجيده يف الدن ابن ويبني .(١٠٥ ،٩٦–١١٢ ،١٩٩٧ (إزرائييل الذات عىل شفقة
الفرد وتخيل بالنفس التضحية خطاب يمتزج كيف سبتمرب ١١ هجوم يف الخاطفني
حسيبه» وهللا نحسبه، باهر. وفداء ظاهر «صفاء الشهيد: مفهوم مع حياته عن تماًما

.(٢٠٠١ الدن (ابن
لذا اآلخر؛ هو مقدًسا يصري نفسها املقدسة «الضحية» ب يتصل ما فإن بالتبعية،
تلك ترسيخ إن بل وحسب، مجسدة صورة يف إلينا الدين م تقدِّ ال ذاتها التضحية فإن
فمكانة لها. املجسدة السمات إىل يضيف للتضحية معني نطاق أو «ِقسم» ل التضحية
الفضاء عن وتخرج الحرمات تحرسها مكانة مقدسة، مكانة ذاتها يف تصري التضحية
ذات يف يعني فإنه هدية، الذبح يُمثل حني يف ،sacrifice كلمة تشري وكما التقليدي.
فلسطني، سبيل يف التضحية خالل من كذلك ما. شخص عىل القداسة صفة خلع الوقت
ويف الوطنيني. الفلسطينيني نظر يف مقدًسا رجًال االنتحاري من وحده املرء «يصنع»
حدث موضع أنها بما «مقدسة»، أرًضا فلسطني من هناك التضحية تجعل ذاته، الوقت
ومن فلسطني؛ سبيل يف التضحية طريق عن ما شخص عىل قدسية يخلع أن شأنه من
ساحة إىل أرضه تحويل خالل من الوطنية بحدوده املكان قدسية عىل التأكيد يتم ثم
موقًعا عامة بصفة موقعه يُعترب الذي العاملي التجارة مركز حال هو كما للتضحية؛
أثناء يف قضوا الذين والرشطة اإلطفاء رجال لبطولة الدائمة الذكرى إىل نظرنا إن مقدًسا
موقع من وموقعه العاملي التجارة مركز تحوُّل فإن الصدد، هذا ويف الربجني. انهيار
كذلك الحْظ فريد. إنجاز والحزن للذكرى مقدس موقع إىل جوهره يف دنيوي للتجارة
لكن الكثريين، أرواح فيه راحت الذي بالبنتاجون القدسية هذه من أي يرتبط لم أنه
املصادفة من وربما أصًال. تتم لم أو املنقذين ِقبل من تضحية أعمال أي عن يُعلن لم
املوجود املسجد إىل إشارة يف األقىص، انتفاضة اسم تحمل األخرية االنتفاضة هذه أن
ولدى الرشيف، بالحرم املسلمني لدى املعروف أكرا؛ ٦٦ مساحته تبلغ الذي املوقع يف
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كانت وإن مقدسة، منطقة يُعد املكانني وكال املعبد، جبل أو حابييت» «حار ب اليهود
لة املفضَّ املباني أقل من بالتأكيد كان العاملي التجارة مركز أن ذلك إىل أضف نزاع. محل
فإن ستيت، إمباير أو كرايسلر ملباني الزجاجي باللمعان فمقارنة نيويورك، مدينة يف
سماء يف املطلقة القوة يجسد الحجم كبري مختاًال أسود لوًحا كان العاملي التجارة مركز
تجسيًدا باعتباره مختلفة بوسائل عليه م والرتحُّ الذاكرة يف املبنى تخليد أما مانهاتن.
عرس يف نبيذ إىل املاء تحول أو القرب، من ِلعازر قيامة فينافس البرشية، واألحالم لآلمال،

اإللكرتوني). املوقع ،٢٠٠٢ (سرتينسكي الجليل قانا
الفلسطينيني بعض أعني يف األقل عىل فهي ال، أم ادعاءً االنتفاضة هذه كانت وسواء
زيارة/تعدي استفزاز عىل ا ردٍّ قامت قد — منهم بقليل ليس عدد لدى األقل عىل أو —
فوًرا يمحون اإلرسائيليني أن إرسائيل من الرواة يخربني الرشيف. الحرم عىل شارون
ما، يوًما كذلك كانت الفلسطينية االنتحارية التضحية/الهجمات مواقع أن عىل دليل أي
خالل من العمدي، للنسيان أماكن سيئة؛ تذكارات — كانت كما — تظل األماكن فهذه
غري بنظريتها األماكن هذه قارن املعتادة. الدنيوية استخداماتها إىل الرسيعة عودتها
آخرين لصالح حياتهم اليهود فيها خرس التي — معرفتها تتعذر وربما — املعروفة
يُحتضن فالحدث وارسو. يف اليهود حي النتفاضة التذكاري النصب يف يتجسد مثلما
أخرى مرة وقارن تاريخ). دون (مجهول، بالطبع العميق الحزن بجانب فخر، بكل هناك
هذه كل وبعد املوت. ملعسكرات املعارصة الصورة تواجه التي بالصعوبات االنتفاضة
املناسب التصنيف إطار يف إليها النظر بانتظار املعسكرات تلك تزال ال الطويلة، السنوات
أم بالضبط؟) (وملاذا تذكاريٍّا نصبًا أم متاحف باعتبارها إليها يُنظر فهل هنا. الوارد
دولة وجود حال ففي اليهود؛ لدى الحال هو هذا كان وإن (١٩٩٢ (فيرب مقابر؟
ذاتها االنتحارية التضحية/الهجمات أماكن أن نتصور أن يمكننا مستقبًال، فلسطينية
لدى سيصبح ما عىل تضحياتهم قدَّموا الذين االنتحاريني تخلِّد تذكارية معالم ستصبح

مقدسة. أرًضا الفلسطينيني
يمارسون الذين فإن التضحية، تصنعه الذي املقدس املجال نطاق يتجاوز فيما أما
فمقتنيات الفدائي، للعمل نتيجة جاءت التي القدسية يف نصيب لهم الشعرية هذه
األغاني وتؤلَّف أثرية». «قطًعا باعتبارها بقدسية وتحظى تُجَمع الهزيلة «االنتحاريني»
أقرب إعجاب «محل صورهم وتصري الشوارع، يف وتُغنى أعمالهم، وعن االنتحاريني عن
أعني يف «بتقدير — القدسية عدوى ظل يف — االنتحاريني عائالت وتفوز العبادة»، إىل
.(١٠٥-١٠٦ ،٩٦–١١٢ ،١٩٩٧ (إزرائييل وإعجاب» «بإجالل لهم يُنظر إذ الجمهور»؛
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دورها؟ التضحية تؤدي وملاذا كيف (12)

مقابل دون هدايا ال

كل قبل — ملاذا تعقيًدا. أكثر فهو التضحية تحدثه الذي األثر وراء الثاني السبب أما
اإلحساس مع ذلك ويفعلون بل بأنفسهم، ويضحون هجماتهم االنتحاريون ذ ينفِّ — يشء
تكون تضحيات باعتبارها االنتحارية التفجريات أن إىل بالفعل أرشُت لقد بوجوبه؟
وليس التام بالتخيل تُقدم هدايا خاصة؛ طبيعة ذات هدايا بمنزلة املسلمني بعض لدى
الهدية إن ماوس، مارسيل الهدية، عن تأثريًا الكتب أكثر مؤلف يقول املقيد. بالعطاء
فربغم وعفويتها، نزاهتها يف للتفكري الناس ميل رغم مقابل، بال ليست اإلطالق وجه عىل
بالتزامات؛ دائًما تقرتن الهدايا فإن العادة، يف الهدايا مقدمو يُظهره الذي املطلق الكرم
حرية خلف املنتظم الخداع من نوع يسود إذ ومبادلتها؛ الهدية وقبول بالعطاء التزامات
بالتزامه الهدية مقدِّم يشعر البداية، ففي املقيَّدة؛ الفعلية وطبيعتها الظاهرة، العطاء
امليالد أعياد احتفاالت يف الرشاء هجمة عبء عليه يقع فرد أي يشهد كما بالعطاء،
االلتزام ذلك إىل إضافة نجد بالعطاء، االلتزام من أبعد وبنظرة تنتهي. ال التي والتزاماته
بقبول لاللتزام يمكن العطالت، وقت التسوق أعباء تذكرنا وكما قبولها. أو الهدية بتلقي
ثالث، التزام يأتي السابقني االلتزامني هذين وفوق ثقيًال. عبئًا يكون أن تلقيها أو الهدية

املقابل. يف العطاء أي باملبادلة االلتزام وهو منهما؛ أقوى ربما
بأنفسهم؛ يضحوا أن عليهم يتعني بأنه االنتحاريون يشعر الهدية، منطلق ومن لذا
والهدية التضحية مفهومي بني الربط يمكن ثم ومن التزام؛ نتيجة حياتهم يبذلون فهم
من نوع بأنها بإسماعيل التضحية محاولة تأويل يمكن ثم ومن اإلسالمية؛ التعاليم يف
املجتمع دعم أشكال تعتمد ذلك، إىل إضافة شخصية). تعليقات ،٢٠٠٨ (عيل الهدية
علم يدعم كما املحلية. املعيارية الدينية النماذج من متنوعة مجموعة عىل «لالنتحاريني»
يف التفكري ثم من الطبيعي من وأنه هلل، بحياتنا ندين أننا فكرة اإلسالمي الالهوت
هللا — لغريه ملك ثم من وأنه نفسه، يملك ال اإلنسان أن ففكرة سبيله، يف بها التضحية
يقر بالنفس بتضحيته فالفرد لذا اإلسالم؛ يف راسخة جذور لها — التحديد وجه عىل
الفرد عىل يجب ما فهي هللا، إىل األمانة رد مجرد التضحية تصري وبذلك هلل، ملك بأنه
َراِجُعوَن﴾. إَِليِْه َّا َوإِن هلِلِ ﴿إِنَّا :(١٥٦ اآلية البقرة، (سورة القرآن يف يِرُد لذا يفعله؛ أن
شخصية). مالحظات ،٢٠٠٨ (عيل هلل حق هو ما إعادة إال هي ما فالتضحية إذن

االلتزام. بهذا يُقرُّون إذن حياتهم ببذلهم فاالنتحاريون
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أن املستحيل من — الصدد هذا يف مسلم أي أو — االنتحاريني لهؤالء بالنسبة لكن
املخلوقات؛ تريده بما إلزامه يجوز وال حال، كل عىل هللا هو فاهلل هللا، عىل التزام يُفرضأي
مثًال الدن بن أسامة لسان عىل االنتحاريني عىل الثناء عبارات يف باستمرار نسمع لهذا
الكفر جاهدوا «فهؤالء الدن: بن أسامة يقول هللا، رحمة يف االنتحاريني بقبول توسالت
.(١٥٥ ،٢٠٠٥ (لورنس الشهداء» يف يتقبلهم أن هللا نرجو وأنفسهم، بأيديهم األكرب
عن التزام عليه يُفرض أن يمكن الذي اليشء ما أو الشخص َمن يتساءل أن للمرء يمكن

بحياته. انتحاري تضحية طريق
كله املجتمع تحميل إىل يسعون االنتحاريني أن هي التساؤل هذا عن واإلجابة
قبول عليه بأن يشعر املجتمع جعل إىل يسعون فهم مزدوج! التزام هو بل بالتزام،
تُحدث فالتضحية مناسبة. ما بطريقة البطويل موتهم هدية ردَّ عليه أن واألهم هديتهم،
لوضعهم نتيجة معينة بطرق ف الترصُّ عبء عليهم الناس ألن إذن؛ الثاني بالوجه أثرها
جوردان ساندرا محاورة تخربنا أخرى، مرة املشرتك. االلتزام من متكاملة شبكة ضمن
الصدد هذا يف بالكثري ريهام املحتملة واالنتحارية الفلسطينية املرأة مع ٢٠٠٢ عام
سبيل يف يَُمتَْن «نساء بعنوان محاورتها يف جوردان ساندرا تبني إذ ٢٠٠٢)؛ (جوردان
والشهادة. والفداء الجهاد بني تجمع ُمركَّبة سياسية دينية لغة ريهام تستخدم كيف هللا»
رصاحة تذكر فريهام الحديث، طوال الثابتة االلتزام نربة هو عليه الرتكيز أريد ما أن إال
ضوء يف تُقدَّم أنها الالفت من لكن هدية، هي انتحارية باعتبارها بحياتها التضحية أن
«تحتاجه» ما لفلسطني تُقدِّم ألن تام استعداد عىل ريهام أن كما لفلسطني. وتُقدَّم التزام
إذن حقوقنا.» نستعيد حتى التضحية يختار أن عليه فرد «كل إن وضوح بكل قائلة
«عليه» كلمات تبني كما بااللتزام، بإحساس ُمفعم هدية بصفتها التضحية عن فمفهومها
يف القتال تصف فهي ريهام، كلمات يف آخر شيئًا هناك لكن ذكرتها، التي و«تحتاجه»
ففلسطني تفعله؛ أن دائًما أرادت الذي اليشء بأنه — انتحارية بصفتها — فلسطني سبيل
بااللتزام إحساس هو ما بقدر العمل؛ نحو األمام» «إىل يجذبها إلهاٌم المعة؛ قيمة عندها
إال موجود غري «فلسطني» يُسمى الذي اليشء كان إن وحتى أيًضا. الخلف» «من يدفعها
تحتاجه ما «نعلم ريهام: تقول املكرس؛ العمل نحو يدفعها املثايل الواقع فهذا الخيال، يف

منا.» فلسطني
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ختامية مالحظات (13)

لسرب طريقة بمثابة يكون أن األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات مثال من قصدُت
بنا. تصل قد أين إىل لنرى استقصيناها التي والسياسة والسلطة الدين مفاهيم أغوار
نماذج «يَبدون» أنهم رغم األوسط الرشق يف «االنتحاريني» أن إىل أرشُت اإلطار، هذا ويف
سياسية «سلطة» ل تجسيًدا باعتبارهم إليهم «يُنظر» أن يمكن ال القرسية، للسلطة
السلطة لقوة سياسية نماذج مجرد فيه «يبدون» الذي الوقت يف بل ُمتصورة، مستقلة
«نراها» أن علينا كذلك تفرض األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات فإن القرسية،
ومطلقة. سامية رشعية لسلطة معلنة أدوات األحيان أغلب يف باعتبارها أي «دينيٍّا»؛ عمًال
— خاصة دينية قصة له ما وهو — الجهاد من االنتحارية التفجريات كون بجانب
لها دينية تعاليم يف بجذورها ترضب رشعية لسلطة نماذج باعتبارها «تُرى» أن ينبغي
يجب َقْدرها االنتحارية التفجريات تلك نويفِّ فلكي نزاع؛ محل كان وإن طويل، تاريخ
املمارسات من خاصة أنواًعا وباعتبارها شعائرية، تضحيات باعتبارها إليها ننظر أن
مجرد ليست التفجريات تلك فإن املنطلق، هذا ومن محددة. رؤية تجسد التي الشاملة
الديني طابعها يفرض وال نواٍح. عدة من «الدين» عن مستقلة هي وال «سياسية»، أعمال
قديسني أبطاًال تصنع األفعال فهذه و«السياسة»؛ «السلطة» عن استقالليتها تعلن أن
معينة منطقة عىل القداسة يضفون فهم الذاكرة، وتقدِّسهم مجتمعاتهم لهم تُبجِّ قتلة
بالدين ويربطونها الخاصة الرشعية سلطتهم ويوظفون للتضحية، ساحة باعتبارها
وعقيدتها اإلسالمية التقاليد بعبارات أنفسهم عن التعبري خالل من اليومي، بمعناه
ذ تُنفَّ قد أنها رغم تلك االنتحارية التفجريات إن خالف. محل كانت وإن الراسخة،
يف كذلك ليست فهي تماًما مستقلة القرسية للسلطة أفعاًال النظرية الناحية من باعتبارها
األعمال تلك تمثلها التي الرشعية السلطة فيه تتعدى ال قد الذي الوقت ففي األمر؛ واقع
لاللتزام وتصل الحد هذا تتجاوز الرشعية سلطتها فإن سياسيٍّا، واالحرتام الطاعة فرض
األفعال تلك تقترص ال فيه، التشكيك يمكن ال محٍض إخالص ظل ففي والقدسية؛ املطلق
سلطتها تصنع بكينونتها إنها بل — الرشعية السلطة — الديني بالتفويض املطالبة عىل

كذلك. بها الخاصة السياسية الدينية الرشعية
الدينية الرشعية السلطة هذه مثل األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات تصنع
الهدايا من خاصة أشكال بأنها املجتمع اعرتاف خالل ومن أفرادها، إرادة خالل من
من شبكة يف أنفسهم واالنتحاريني كله املجتمع تضع فدائية هدايا بكونها فهي الفدائية،
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املقدسات استحضار يف دينية بصبغة الشبكات هذه وتصطبغ املطلق. االلتزام روابط
الدولة، وصفة السيادة مثل كالسيكية سياسية بمفاهيم ترتبط ما بقْدر وإظهارها
ال برباط مرتبطتان — فلسطني يف رأينا كما — االنتحاريني عند والسيادة فالقدسية
ال أسد، عنها يتحدث التي العلمانية»، «األبدية تحقيق وكذلك «فاالنتصار»، له. انفصام
صفة لنيل يسعى ُمتخيل» و«مجتمع محسوس، وجود لها أرض بوجود إال إذن يتحققان
الذي الديني العنرص مالحظة هنا نتجاهل أن يمكننا ال .(٤٩ ،٤٧ ،٢٠٠٧ (أسد الدولة
باعتباره ليس اإلنسانية، الشئون إىل األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات تُضيفه
عاطفيٍّا متصًال فعًال باعتباره بل املعتقدات، من مجموعة بصفته أو دموية غري عقيدة
ممارسة حاولت وإن حتى الدينية، الرشعية السلطة ويُجسد يصنع الجسد عىل ومنقوًشا

السياسية. السلطة
ما. سياسة لتنفيذ مشرتك بجهد يرتبطان وهما السلطة، مع يتفاعل إذن هنا الدين
الشخصية بالعالقات الخاصة فوكو بأنظمة املتعلقة اليومية الحياة سياسة ليست وهذه
بل مكان»، «كل يف املوجودة السياسة ليست هذه أيًضا الحكومية. غري الهيمنة أو
ليست هذه أن كما اإلنسانية، السياسية واألنظمة املجتمعات حول تتكتل التي السياسة
بقيام تَِعُد األقل عىل أو — دولة — سيايس كيان عن تنمُّ الحقيقي باملعنى سياسة
«الفصل من نوع ألي ادعاء أي يوجد ال «الدولة»، بهذه يتصل فيما لكن الكيان. ذلك
مستقل، دين أو مستقلة سياسة بوجود مزاعم أي توجد وال والدولة»، الكنيسة بني
وضع وبني بينه تجمع واقًعا نجد األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات حالة يف بل
وبني بينه تجمع التي تلك تفوق جوانب املسيحية الوسطى العصور يف والسياسة الدين
نُنحي أن األفضل من لذا والسياسة؛ الدين بني الفصل عن املعارصة الواضحة مفاهيمنا
مع تصورنا ونكيِّف والسياسة، الدين عن والبديهيات املسلمات من نعتربه ما جانبًا

يدينا. بني الذي الواقع
«الدين» تعريف إىل تهدف اسرتاتيجية وضعُت الحقائق، تلك مواجهة خالل ومن
— وجدت الحسبان، يف الوضع حقائق أخذ ومع الفصل. هذا يف ُدرست التي الحالة يف
لإلسالم، إشارة أي دون من االنتحارية التفجريات استيعاب املعقول غري من أنه — أوًال
املصابون يراها التي الحمقاء بالصورة ليس بالتأكيد دور؟ لإلسالم كان صورة بأي لكن
التفجريات تُجِز لم اإلسالمية التعاليم أن رأينا لقد وزمرتهم. اإلعالم يف باإلسالموفوبيا
يد عىل إسماعيل ذبح لقصة عليه املجمع فالتفسري مبارشة؛ طريقة بأي االنتحارية
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يف االنتحار عن فالنهي االنتحارية؛ للتفجريات ُرخصة أي يُعطي ال — مثًال — إبراهيم
لم اآلخر، الجانب وعىل األخرى. اإلبراهيمية األديان يف عنه النهي عمليٍّا يماثل اإلسالم
باإلسالم، الخاصة التعاليم عن بمعزل األوسط الرشق يف االنتحاريني «أرى» أن من أتمكن

إسالمية. صبغة أكسبهم اإلسالمية والتفسريية اإلدراكية العبارات فاستعمال
يؤمن وملا أنفسهم، االنتحارية األعمال هذه يف الراغبون ذكره ملا استكشايف وخالل
يف «الدين» دور أن الواضح من كان لواقعهم، التاريخي وللبعد حولهم، من املجتمع به
الدين؛ عن الغرب يف نحن تصورنا إطار يف «يُرى» أن يمكن ال االنتحارية التفجريات
تعريف كان وأيٍّا الثاني. الفصل يف أوردتها التي الستة الفكرية القوالب إطار يف أي
فمفهوم يصمد، أن يمكن ال فهو الستة، التقليدية القوالب هذه تتضمنه الذي «الدين»
كما تماًما األوسط، الرشق يف اليوم نراه ما ليشمل ع ويُوسَّ ح يُنقَّ ألن بحاجة كان «الدين»
فرضت لقد تريافادا. لبوذية املعارص الغرب «اكتشاف» مع دوركايم عهد يف الحال كان
«للدين». تعريف استخالص يف خاصة طريقة األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات
من أفضل الظاهرة هذه يف املفقودة العنارص إيجاد إىل سبيل ال أنه إىل توصلت وقد
يف االنتحارية التفجريات أعمال كانت وإن ًال. ُمعدَّ كان وإن «للدين» بمفهوم االستعانة
بمعناها «السياسة» ب مرتبطة أعمال مجرد باعتبارها «تُرى» أن يمكن ال األوسط الرشق
وخالفه، والشهادة والتقديس بالتضحية محاطة أنها عنها الحظناه ما وكل التقليدي.
ديني؟ بأنه االنتحارية التفجريات من املهمل الجانب هذا وصف يف نرتدد إذن فلماذا
عىل األمر «نرى» كي «الدين» مفهوم حول بنيناه الذي الزائف الوقار محرمات فلننتهك
أعماًال كانت تناولناها التي الحاالت يف األوسط الرشق يف االنتحارية فالتفجريات حقيقته؛
معتقدات. قضية كانت ألنها ال بالنفس، للتضحية شعائرية ممارسة كانت ألنها دينية؛
وظفت ألنها ليس دينية، قضية كانت األوسط الرشق يف االنتحارية التفجريات أن كما
اإلنساني القلب مخبأ إىل التأميل االنسحاب جعلت ألنها وال مذهبية، إعالنات أو عقائد
ألنها دينيٍّا عمًال تكن لم األوسط الرشق يف االنتحارية فالتفجريات املميزة، عالمتها
ا عامٍّ عرًضا كانت ألنها دينية كانت لقد «السلطة». استعراضات تجنبت ألنها أو «جيدة»،
الدينية فالصبغة ه»، «رشِّ وحتى بل بشاعته، مدى عن النظر بغض واإلخالص، للتفاني
كما ا». «رشٍّ بوصفها إدانتها من تعفيها ال املسلمني من كثري لدى االنتحارية للتفجريات
سياسية، ألهداف يُستغلون الفدائي عملهم يف االنتحاريون كان إن الواضح غري من أنه
خاصة أصوله، له القتل فحتى سياسية. تداعيات له هدايا أنفسهم تقديم كان وإن حتى

والتضحية. واإليثار للمقاومة عمًال «يُرى» عندما
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أن ويرفض الطرف يغض أن الدينية الدراسات يف أستاذ أي عىل سيسهل كان
يرغب ال حال، كل فعىل األوسط. الرشق يف االنتحارية التفجريات يف الدين دور «يرى»
يشء»، كل م «سمَّ الدين مثل يشء لدراسة حياتهم كرسوا أنهم الناس يظن أن الكثريون
.(٢٧ ،٣٤٤٥ ،٢٠٠٧ (هيتشنز الجد محمل عىل هيتشنز كريستوفر كلمات أخذنا إن
ال وممن رش، كل يف اإلسالم عىل اللوم يلقون ممن اآلخرون كتبه ما قراءة خالل من لكن
االنتحارية التفجريات إىل «أنظر» أن يسعني ال الظاهرة، هذه يف لإلسالم دور أي يرون
هم اختاروا أو اآلخرين، فاتت قد أشياء «أرى» إني أقول أن دون األوسط الرشق يف
األخالقية؛ قيمها يف مشكوك أشياء دراسة عىل لسنوات تدرَّبتا فعيناي يتجاهلوها، أن
ومعاداة والتضحية، والَهْدي، والعنرصية، اليهود، ومحارق واالنتحار، الديني، كالعنف
عواقب ل لتحمُّ استعداد عىل إنني األديان. عالم يف وغريها واألساطري والشعائر السامية،
أمام الرتدد يصيبني أن دون أخرى بغيضة دينية ظاهرة تجاه معينة مقاربة تبني
أعلن لذا «دينية»؛ ظاهرة بوصفها الظاهرة تلك تُفهم أن ا جدٍّ املنطقي من أنه حقيقة
ربما الدين. مثل يشء لتعريف مقاربتي ن تُكوِّ عنارص بصفتها وأهدايف اسرتاتيجياتي
التأمل مراكز أتفقد رسيالنكا إىل ُعدت أنني لو تماًما آخر تعريف له «الدين» كان
الديني العنرص لتقديم أخرى طرق ظهرت ولربما أخرى، أسئلة برزت ولربما الذهني.
بقدر بأهدايف أُقر أن يرسني لذا السامية. الرشعية السلطة عنرص إلضافة الحاجة عىل
التفجريات سياق يف الدين «رؤية» كانت إذا بما يحكموا أن للقراء وسأترك أفهمها، ما
القادمة املرة يف خاصة ال، أم أفادتهم قد أنا، رأيتها كما األوسط، الرشق يف االنتحارية
فيها يقود التي القادمة املرة يف أو مسريات، يف طهران يف املتظاهرون فيها يخرج التي

األمريكية. املدن إحدى يف مسريًة جديٌد كينج لوثر مارتن
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