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عادل بالحاج رحومة*

السلف ّيون والثورة التونسية:
الهوية والمواطنة

العربية ،التي شهدت
اإلسالمية إىل السلطة يف تونس وغريها من البلدان
أثار وصول القوى
ّ
ّ
ثقافية ت ّتصل بالسلوك االجتامعي ومسألة اهلوية
إشكالية
شعبية يف العام ،2011
انتفاضات
ّ
ّ
ّ
وعالقة الفرد باجلامعة.

اإلشكالية حتتاج إىل قراءة تتجاوز الواقع الراهن ،يف اعتبار املسألة تشتمل عىل جمموعة عنارص
هذه
ّ
واقعية ،وهي يف أصوهلا الثقافية تنتمي إىل عوامل جتتمع يف أطرها الداخلية خياالت أسطورية
غري
ّ
ومهية عن زمن غاب عن املشهد املاثل
وخرافية تُسقط املايض عىل احلارض من خالل استعادة صور ّ
املتخفية يف حكايات
بد من قراءة جوانبه
أمامنا يف حضوره احليايت واملعييش .هذا العامل
املتخيل ال ّ
ّ
ّ
سلبا مع الواقع املغاير لقناعاهتا.
تتلبس
شخصيات ومهية تقود اجلامعة نحو هوية تتامهى ً
ّ
رمزية ّ

إذا كان قدر الثورة أهنا انفتاح عىل املمكن والوعود الوردية ،فإن الاليقني ينبع منها ً
ليتحرك متلبدً ا
أيضا
ّ
يف أفقها الغائم .فهي كظاهرة اجتامعية – سياسية حممولة عىل مسارين متالزمني  :األول احتجاجي
هائج يدفع معظم الفئات املجتمعية يف حالة غليان شعبي ينتهي بقلب النظام السيايس يف وقت وجيز ،كام حصل
يف تونس ومرص .ثم يكتمل بمسا ٍر ٍ
ثان يقطع مع النظام القائم عرب التأسيس ملختلف جوانب احلياة .إ ّذ ذاك
تكون وترية التغيري بطيئة متأنية حيكمها التعاقد املجتمعي واملوافقات بني خمتلف الفاعلني االجتامعيني ،وإال
رسيعا أو تنتكس ر ّدة إىل استبداد جديد.
هتدم من دون أن تبني ،فتخمد
تبقى عند مستوى الفورة اهلوجاء التي ّ
ً
القوة
ويف استعارة لفيكتور هيغو« :الثورة عبارة عن عاصفة غري متوقّعة ال تكتفي فقط بتحريك كل خطوط ّ
التي تصادفها يف طريقها ولك ّنها تثري ً
أيضا ديناميكيات غري مسبوقة .تلك هي حجتها األساسية التي جتعلها ال
* قسم علم االجتامع – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،صفاقس – تونس.
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تفصح عن معناها البياين إال الحقًا» .فام إن بدأ غبار اهلياج الشعبي خيمد حتى انتبه الناس إىل الربوز الصاخب واملثري
جمد ًدا.
للسلفية الدينية تقتحم الفضاءات العمومية ،حيث ينبغي أن يطرح هناك مفهوم املواطنة والتأسيس املدين ّ

متجسماً يف ظواهر السلفية
فهل هو «ال متوقع» الثورة يقذف من العمق املكبوت املخيايل اجلامعي والسيايس
ّ
والنعرات العروشية ؟ كيف يتس ّنى هلذه احلركات أن تتموقع يف خضم ما يسميه اإلسالميون التدافع املجتمعي
بأيديولوجية «التمكني يف األرض» وعقيدة حتقيق «وعد اهلل»؟

بت بروية معنى
إن قابلية الفعل السلفي خطا ًبا وممارسة للتداخل بني الوعي والالشعور السياسيني تستدعي أن ُي َّ
يشد
تفهمي ،كام بلوره ماكس فيرب ( )M. Weberعىل أنه نشاط برشي حيمل معنى ّ
الفعل املجتمعي من منظور ّ
ترصفاهتم بالنظر إىل الداللة اخلاصة عندهم ،مع األخذ يف احلسبان سلوك
إليه الفاعلني االجتامعيني فريتّبون ّ
حتليلية أولية قد
منهجيا وحدة
مجاعيا ،فإن ما سنتخذه
اآلخرين وتوقعاهتم .وسواء كان الفعل السلفي فرد ًيا أو
ً
ً
ّ
فأي دعوة تنهض عليها هذه األطياف الدينية بوصفها ًّندا لآلخر أو خصماً له
ختتمر فيها حركة جمتمعية وتتبلورّ .
يفعل ً
نمطا
ينازعه الشأن العام ومصري البلد؟ ّ
وأي تكاين هش وملتبس بني أن يكون املرء مواط ًنا ُينتظر منه أن ّ
سلفيا قد ينزع إىل احتكار اهلل واليقينيات املطلقة؟
من اشتغال الثقافة الديمقراطية أو يكون متدي ًنا
ً

طلع السلف علينا
فاجأت الثورة الكثريين ،بمن يف ذلك السلفيون؛ فالتدين الغالب طوال العقدين املنرصمني كان ّإما حتت الرقابة

انسيابيا يأبى األطر التنظيمية .واليوم ظهرت السلفية عىل مرسح األحداث
فردانيا
وإما تدي ًنا
األمنية الصارمة ّ
ً
ً

يف الفضاءات العامة لتكون «هبة الثورة» ،إذ استفادت من العفو الترشيعي ومن ارتفاع سقف احلريات مع
ّ
وتغذت من قطاع كبري من الشباب العاطل من العمل وشبه
ضعف الدولة وحاالت االنفالت املجتمعي،
األمي لكنه ناقم وحمبط  ...إهنا ظاهرة اجتامعية يف لبوس جديد غري امتثايل كام كانت سابقًا ،إذ تبدو بصدد
ّ
مجيعا هوس هبوية ثقافية،
االنتقال من حالة العفوية إىل التنظيم واهليكلة ضمن مجعيات وأحزاب سياسية حيدوها ً

سياسيا يف اجتاهات متعاكسة .مع ذلك ،فإن فوز «حركة النهضة» يف انتخابات
لك ّنها غري متجانسة ،إذ تتشكل
ً
ً
نحول الفوز
سؤاال
املجلس التأسييس خريف  2011قدح
مضمرا بني مجيع اإلسالميني يف تونس وهو كيف ّ
ً

حد قول الشيخ الوهايب موسى الرشيف يف شباط /فرباير
يف االنتخابات إىل مرشوع ألسلمة املجتمع ؟ فعىل ّ
« 2012إن فوز النهضة هو أهم حدث تارخيي يف تونس منذ الفتح اإلسالمي ،فهو بداية لدحر التغريب وإرجاع
البالد إىل اجلادة فال بد من السعي إىل فرض ّ
احلل اإلسالمي».
سعيد
األطيافمحمود
تتباين مسالك الدعوة والتغيري بني خمتلف الف ّنان
االنخراط يف قواعد اللعبة الديمقراطية إىل
اإلسالموية ،من

التربم منها وتكفريها .من يكون هؤالء السلفيون ؟ وماذا يريدون اليوم بدعوهتم الوعظية أو اجلها ّدية؟
ّ

اصطالحا تعني السلفية اإلعجاب بالسلف الصالح واحلنني إىل املايض اقتدا ًء هبم « :كل خري يف أتباع السلف
ً
وكل رش يف ابتداع من خلف» .ويراد بالسلف املسلمون األوائل من الصحابة وتابعي التابعني الذين عاشوا يف

القرون الثالثة األوىل من اإلسالم؛ إذ يتواتر عن النبي (ﷺ) قوله« :خري القرون قرين الذي ُبعثت فيه ثم الذين

مناقشات
السلفيون والثورة التونسية :الهوية والمواطنة

يلوهنم ثم الذين يلوهنم وحممد وأصحابه هم املصطفون من املصطفني من عباد اهلل»((( .وتلح احلاجة النفسية إىل
النبوة يف النفوس منزلة تقديسية
الرجوع إىل السلف يف الفرتات التارخيية العصيبة وتأزم األوضاع ،إذ ّ
ينزل زمن ّ
خميالية تراها فرتة الوحي واهلدى« .ك ّلام تم االبتعاد عنها خفت نورها وفسد األمر فسا ًدا ك ّل ًيا إىل أن يظهر من
جديد املسيح أو املهدي املنتظر»((( .فاجلذع املخيايل هو ذاته بني أتباع أديان الوحي النبوي الثالثة يف متثل تقدم
احلي
التاريخ البرشي .لذلك ُيروى عن عبد اهلل بن مسعود « :من كان منكم مست ّنا فليستن بمن قد مات ،فإن ّ
األمة [ ]...فأعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف
ال تؤمن عليه الفتنة ،أولئك أصحاب حممد كانوا واهلل أفضل هذه ّ
ومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم ودينهم فإنهّ م كانوا عىل اهلدى».
أثارهم ّ
خترتق هذه الرؤية الدينية حدود الزمان واملكان يف حركة «عود أبدي» حتمل السلفية اليوم إىل الدعوة إىل إحياء
نمط جمتمعي اندثر عن طريق تصحيح العقيدة والعبادات «واحلكم بام أنزل اهلل» .لكن وفق قراءة حرفية رصفة
سنية ترجع إىل أمحد ابن حنبل ثم أمحد بن تيمية (ق  8هـ) ثم حممد بن
للنص ،تبلورت مع مدارس فقهية ّ
حد تكفري الشيعة واخلوارج
عبد الوهاب (ق  11هـ) الذي أعطى مذهبه صيغة عقائدية وسياسية تذهب إىل ّ
السنة .وما انبثق من الوهابية من حركات سلفية خيتزل النظرة إىل الدولة عىل أهنا
وحتى بعض املخالفني من ّ
ويطهر من مظاهر
حيرم فيه االختالط
كافرة واملجتمع يف ضالل؛ فهي ترفض القوانني الوضعية ،وتنشد
ّ
ً
جمتمعا ّ
الرشك والبدع ويساق الناس إىل املساجد يف أوقات الصالةً ،
عمال بمبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

لكن الالفت يف أمر السلفية الوهابية فشلها يف فرض مذهبها يف تونس يف بداية القرن الــ  19بعد رفضها من
شيوخ املالكية يف الزيتونة ،فإذا هبا اليوم تكتسح قطاعات واسعة من الشباب فتربز عنارصها ككائنات فوق
تفوض نفسها ّ
األمة؟ وعىل عبد العزيز بن باز وحممد صالح العثيمن وصالح الفوزان
هوية ّ
للذود عن ّ
القانون ّ
يتتلمذ من تونس اخلطيب اإلدرييس والبشري بن حسني وكامل املرزوقي وأبو عياض وغريهم ،لتلوح العالمات
ثم
األوىل الضئيلة مع أحداث سليامن (الضاحية اجلنوبية للعاصمة) يف أواخر  ،2007حني ُقمع هؤالء ّ
بشدة ّ
ثم إبان الثورة والعفو الترشيعي
تلتها حماكامت الشباب الذين كانوا خيططون للمشاركة يف القتال يف العراقّ .
ويؤسسون اجلمعيات اخلريية واهليئات التي تعنى بالعلوم الرشعية،
العام برزوا للعلن يعقدون الندوات العامة
ّ
ويدونون مواقع عىل اإلنرتنت ويبسطون
ويستضيفون بمعية «حركة النهضة» الدعاة والوعاظ من الرشق،
ّ
نفوذهم عىل املساجد [ ]....هي ظاهرة اجتامعية  -سياسية تشقها اختالفات وعدم جتانس ،لكنها ترث عن
السلفية الرشقية االنقسام إىل وجهني:

تفرع
السلفية العلمية ،ومهّها طلب العلم الرشعي ونرشه وتصحيح العقائد والعبادات وحتفيظ القرآن ،وقد ّ
بعضها إىل مجعيات خريية ووعظية ،وتشكل بعضها اآلخر يف أحزاب سياسية نالت التأشرية القانونية مثل:
حزب جبهة اإلصالح ،وهو حزب يقول بتناقضه اجلزئي مع الديمقراطية ألنّ احلاكمية هلل وحده وليست
األمة [ ]....واحلل يف
للشعب .ويشاطره «حزب التحرير» املوقف نفسه« :الديمقراطية لعبة إمربيالية بمصري ّ
إقامة اخلالفة» ،و«حزب الرمحة» الذي ينادي ً
أيضا بشمولية الشرّ ع.
السلفية اجلهادية ،وتتفق مع الشق األول يف تصحيح العقائد والعبادات ،لكنها تنتهج التشدد مع احلكام الذين
ّ
حمبة املؤمنني ونرصهتم
يقتيض
فالوالء
والرباء».
«الوالء
ملفهوم
ًا
ق
طب
عليهم
اخلروج
فيحق
اهلل
رشع
خيالفون
ّ
ّ

 1أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية (بريوت [ :د.ن ،.د .ت ،)].ج
 ،1ص .166
 2عبد املجيد الرشيف ،السلفية بني األمس واليوم (تونس :منشورات كلية اآلداب منوبة ،)1995 ،ص .60-47
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وعقد الوالء هلم ،ويف املقابل يكون الرباء من املرشكني وبغضهم ورفض أنامط تفكريهم وسلوكهم .ومنها نجد
يقر زعيمها أبو عياض باملواالة لتنظيم «القاعدة» ويبدي مرونة يف التعامل مع
مجاعة «أنصار الرشيعة» التي ّ
فتحرم كل مظاهر احلياة املنافية لإلسالم،
اخلصوصية التونسية .أما «اجلامعة السلفية اجلهادية» بقيادة أبو ّأيوب،
ّ
بام يف ذلك الديمقراطية.

تتباين املواقف السلفية من «حركة النهضة»  -ذات األصول االخوانية  -تقار ًبا وتباعدً ا ،فمنها ما يدعمها
الصحوة اإلسالمية ،ومنها ما يتح ّفظ عن ذرائعيتها الرباغامتية التي ت ّلفق
ويعاضدها من منطق االشرتاك يف ّ
يرس اإلسالمي والعلامين والكافر وما مسألة تطبيق
بني الدين والعلامنية ،ومنها ما يعتربها «كائ ًنا
ً
برمائيا يريد أن ّ
(((
املتبوأة ضمن
الرشيعة عندها سوى خدعة للنفوس الطيبة من اإلسالميني»  .تباين يعكس اختالف املواقع ّ
تصور الذات عىل أهنا تعبرية
احلقل االجتامعي والسيايس ،لك ّنه ال خيفي االلتقاء – بدرجات متفاوتة – عند ّ
ِ
ثقافية وهويتية ورمزية تبحث عن السيادة .فاألصوليات اإلسالمية يف تقدير فريدريك لنوار «هي حركات
يقينية بكل معاين الكلمة .والقول بأن اإلسالم يمثل السبيل األمثل للخالص (بمعنى العودة إىل اهلل) هو القاسم
املشرتك بني معظم املنضوين يف هذا التوجه [ ]....إهنا ترى نفسها حركة صمود يف وجه انحطاط مزدوج أحدمها
يتأتى من داخل األمة واآلخر مصدره العدو الغريب»((( .هناك مراوحة متذبذبة بني نداء «هوية  -مقاومة»
مزهوة بامتالك اليقينيات املطلقة واخلاصية اجلامعوية  -امل ّلية يف تركيبة الفرقة أو احلزب ،فالتناظر بني البعدين
ّ
امليتافيزيقي والسوسيولوجي حيمل معقولية ما.

بارا ُنويا الجماعة أم حركة اجتماعية ؟
األمة
السلفيون «اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهلل» يسلكون سبيل اهلداية لتخليص ّ
من اجلاهلية احلديثة((( أي أسلمة املجتمع من جديد ونقله من هويته االجتامعية إىل هوية دينية ترسمها جاهزية
صب املجتمع يف قالب واحد
ّ
النص وحرفية معانيه األولية ،من غري تطوير أو جتديد يف التأويل .فاملبتغى هو ّ
تصور للدين حاصل بالنقل ال بالعقل ،فالقلب أوىل من العقل ،لذلك ينصحون ألتباعهم بعدم قراءة
باسم ّ
كتب غري منصوح هبا ويمنعوهنم من الدخول يف جمادالت فكرية قد تزيغ هبا قلوهبم عن احلق.
تعدد
يتحرك يف فضاء األوحد بدل ّ
مهام اختلفت مداخل اهلداية واألسلمة بني األطياف الدينية ،فإهنا حمكومة بمنطق ّ
معا يف «املدينة» التي حتضن اختالف الرؤى.
القيمة
ونسبيتها .التعدد يفرض مفاوضة اآلخر والتوافق معه للعيش ً
ّ
ّ
والتعصب .يف االصطالح السوسيولوجي،
نسيجا متي ًنا من العصبية
ّأما
التشكل اجلامعوي ،فيحبك داخل اجلامعة ً
ّ
التصور احلديث للمجتمع ،بل إهنا تعيق انبناءه ملّا تربز من حتت قرشته
روابط اجلامعة  -الطائفة متعارضة مع
ّ
التحديثية السطحية شبه قبائل جديدة يف فرتات االهتزازات أو التح ّلل املؤسسايت .إهنا مجاعات شعورية تربط بني
حب اجلمعية الرياضية عند جمموعات
محية مذهبية أو عروشية أو حتى ّ
أفرادها عالقات شخصية مبارشة باسم ّ
َ
تصور املواطنة عندنا
املشجعني  ....وبذلك تقوم اجلامعة عىل حساب روابط
املجردة التي يرعاها ّ
التمدنّ .
املواطنة ّ

 3قول أليب منذر الشنقيطي حتت عنوان «حكم القرآن يف دويالت االخوان» (شباط /فرباير  ،)2012عن :املغرب،
.2012/07/12

4 Frédéric Lénoir, Les Métamorphoses de Dieu: Des Intégrismes aux nouvelles spiritualités, Pluriel: Religion (Paris:
Hachette littératures, 2005), p. 122.

 5ملتقى مجاعة أنصار الرشيعة ،بتاريخ  ،2012/05/23حتت شعار «اجلاهلية يبغون».
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الرعية .اجلامعة
ال يزال يرت ّدد بني أن يكون فر ًدا شبه مقدس يف حقوقه واستقاللياته أو أن يكون عبدً ا من مجلة ّ
تعمل عىل تفكيك املجتمع وصوغه عىل شاكلتها ،لكن معقوليتها تتمثل يف كوهنا تصبح حاضنة ملعنى يسعف
لتدين شبايب مندفع وانسيايب .ومن سامته
األفراد وبحاجة ما إىل االعتبار والقيمة .فطلب املعنى أضحى ً
حمفزا مهماًّ ّ
تعليميا
أنّه يستقطب شبا ًبا ترتاوح أعامرهم بني  15و  30سنة يعيشون اهلشاشة االجتامعية واالقتصادية ،ومستوى
ً
متدنيا ،وبعض ّممن التحق بالسلفية حديثًا هم من ذوي السوابق العدلية من حمرتيف أعامل العنف واخلطف ومروجي
ً
املخدرات جيد البعض منهم غطاء حيميهم من املالحقات األمنية.
ّ
بحركة هداية يستحيل الفرد من العامة الدمهاء إىل صاحب دعوة يعانق أمثولة «خري ّأمة ُأخرجت للناس»
كرها عىل اآلخرين ،موظ ًفا يف ذلك استعدادات للعنف .إنهّ ا استحالة
فيتطاول عىل اجتالب املطلق لفرضه ً
وجوهرا .ومن املفارقة أن االنفتاح الالشعوري عىل رضب
مظهرا
طهرية يف «توبة نصوح» تعيد تركيب اهلوية
ً
ً
عكسيا يف ثقافة مضادة تصادر نمط احلياة احلديثة
من احلنني إىل الكيان أو تأصيله بمبادئ فوق – اجتامعية ينغلق
ً
يف املجتمع وتصطنع هلا فيه خصو ًما من «احلبشية الضالة» أو «بني علامن» و«احلداثويني أيتام فرنسا والك ّفار»....
والتشددُ .يشهر سالحه نحو من يعتقد أنه يمثل
التفوق باالحتقار ،فإنه يسلك سبيل العنف
ّ
عندما جيتمع شعور ّ
قاضيا وج ّ
ال ًدا يمثل الفرقة الناجية
ينصب نفسه
اجلانب الشيطاين من ثنائية اخلري والرش واحلق والباطل« ،فهو ّ
ً
)
(
التي ال ّ
وتقبله»((( .أما
تفكر انطال ًقا من مبدأ اهلل أعلم الذي ّ
جتسمه سلوكاتنا العملية يف التعايش مع اآلخر ّ
جد شخصية باهلل تغني عن االلتزام إزاء اآلخر كذات
يطور عالقة ّ
االنكفاء عىل الذات داخل اجلامعة ،فإنه ّ
خمتلفة ومغايرة وهي حالة بارانويا معرفية «تدل عىل ارهتان الذات العارفة إىل أطرها املرجعية ورؤيتها للعامل
وتصوراهتا ،معتربة إياها احلقيقة»(((.
حيث تتامهى الذات
ّ

هذا الصنف من الفرد اجلامعوي سيتشكل وفق العقل اليومي اخلاص بالعامة ،وهو ُ
عقل ال أحد م ّنا ألنه ك ّلنا
عندما ّ
نفكر يف ضمري الغائب« :اهلم» بتعبري مارتن هيدغر .إنه فرد مجاعوي متامه بصفة امتثالية مع العنرص
العامي كجامعة أو م ّلة ،أي هو «عنرص خطايب وانفعايل وختييل مشرتك وظاهر ألنه مجهوري ،ولذلك فهو خطري
بوجهني :عىل العلم باجلهالة وعىل احلكم بالفتنة»((( ،والعامة عند ابن رشد «هم اخلطابيون الذين ال يرقى العقل
مقدرة برشائط
عندهم إىل الربهان ألنه عقل ممنوع من التأويل»ّ .اما امل ّلة يف تعريف الفارايب فهي« :آراء وأفعال ّ
غرضا له فيهم أو هبم حمدو ًدا»((( .نحن
األول ويلتمس [بذلك] أن ينال باستعامهلم هلا ً
يرسمها للجميع رئيسهم ّ
يسميه فريدريك نيتشه «القطيع الفريد» ،وهو املرادف خلمول التفكري أو
إ ًذا إزاء تناغم فردي مجاعي ضمن ما ّ
يميز «اإلنسان األخري» ،هذا الذي حيتاج إىل ّ
خيدر احلياة بأفراح صغرية وانبساط
مسكنات لكي ّ
مجوده والذي ّ
يتهرب من نفسه أو يتناساها .إنه كسل روحي وذهني ينوب مواجهة احلياة
أو روحانيات ي ّتخذها ذريعة حتى ّ
القوة .فبدل أن يفكر الفرد لنفسه كذات يوكل أمره لآلخرين ّ
الرهط من املواطنية ذات
بإرادة ّ
يفكرون له ،يمثل ّ
احلس املتب ّلد هتديدً ا للديمقراطية.
ّ
ُقد ذاتية املواطن من احلياة املدنية احلديثة والثقافة السياسية الديمقراطية فتنحت فر ًدا وذاتًا بعينها ،تنزع إىل
بينام ت ّ

والتشدد والعنف :العالج ما بعد تارخيي واإلرث األفالطوين »،الفكر العريب املعارص ،العددان 155-154
 6زهري اليعكويب« ،الدين
ّ
( ،)2011ص . 88- 66
 7املصدر نفسه ،ص .86
 8فتحي املسكيني« ،جغرافية العقل اليومي »،مداخلة يف :ندوة «املعقول والالمعقول» ،جربة ،تونس.1993 ،
 9أبو نرص حممد بن حممد الفارايب ،كتاب امللة ونصوص أخرى ،حققها وقدم هلا وعلق عليها حمسن مهدي ،ط ( 2بريوت :دار املرشق،
 ،)1991ص .43
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الوجود متح ّفزة للتحقّق من وراء كل الرتسيخات االجتامعية والثقافية للهوية .فهي أنا ذايت عميق يقوم ضد
املقررة لألفراد وتكون هلم حينئذ القدرة عىل أن
األنا االجتامعي؛ فالذات تتكون حينام تنتزع الصور االجتامعية ّ
يعرفوا أنفسهم بأنفسهم وليس فقط بموجب انتامئهم إىل هذا الكيان االجتامعي أو ذاك .الذاتية الفردية هي ثمرة
ّ
حمدد نرى فيه
عمل هويتي عىل الذات ضمن سياقات اجتامعية ،لكنه عمل قد ال يتك ّلل بالرضورة بأفق نجاح ّ
َ
مغيب أو ما
صورة لنا ثابتة وهنائية .يف رحم
املواطنة احلديثة تتخ ّلق مثل هذه الذاتية ،وإال فإنّ ما يولد هوفرد ّ
دون الفرد.

جتمع فكرة الذات يف نظر أالن توران بني ثالثة عنارص :األول هو مقاومة السيطرة التي متنع الذات من التحقق
حب الذات وبه يطرح الفرد حريته باعتبارها الرشط الرئييس لسعادته وهد ًفا
باسم أية وصاية عليها .والثاين هو ّ
مركز ًيا حلياته .والثالث هو االعرتاف باآلخرين كذوات .ومن ثم دعم القواعد السياسية والقانونية التي متنح
العدد األكرب من الناس أكرب الفرص املمكنة التي متكنهم من العيش كذوات(.((1

ويف املقابل ،بقدر ما يتقولب الفرد ،وتتحول اهلوية الشخصية عنده إىل هوية اجلامعة ،يتقولب الدين كذلك
ليأخذ صيغة م ّلية مذهبية تعطي االعتقاد لدى األتباع بأهنم وحدهم «الفرقة الناجية»  ....ومتى كانت أديان
التوحيد الساموية أو املجتمعات الكلية يف مأمن ّمما قد يصيبها من ظواهر امل ّلة أو الطائفية ،فهذه األخرية تتحينّ
الظروف املالئمة لتف ّتت األديان وتزهر يف األثناء جمموعات جديدة كل منها «منغلق عىل خطابه وحدوده ،ال
يضم األتباع املصطفني احلقيقيني دون بقية العامل وأنّه
متسامح ّ
يدعي امتالك احلقيقة الوحيدة ويؤكّ د أحيانًا انّه ّ
يامرس الدعوة املكثّفة لكي هيدي اآلخرين»( .((1عىل رأس كل فرقة أو مجاعة شيخ أو فقيه ملهم هو عند أتباعه
للنص واألخذ ّمما ُيروى من
من أهل الذكر حيتكر التفقّه يف الدين تفقّها جيمع بني القراءة احلرفية األحادية
ّ
املقدس.
النص القرآين ،فاألحاديث النبوية هي يف مقام النص ّ
األحاديث والسرية النبوية أكثر من أخذه من ّ
والنص أو املطلق الديني .عن الكهانة يقول ابن
يتوسط بني عموم ال ّناس
ّ
هناك رضب من الكهانة املستحدثة ّ
خلدون إنهّ ا انقطعت بني يدي النبوة  -ألن النبوة هي النور األعظم الذي خيفي معه كل نور ويذهب – ولعلها
عادت بعد ذلك إىل ما كانت عليه ،وهذا هو الظاهر .تتمحور عصبية اجلامعة حول تقديس املرجعية الدينية من
فتاوى وأحكام وقرارات تصدر عن سلطة عليا تتنزل عند أتباعها منزلة الذات البرشية املتعالية التي تسمو فوق
اجلميع .وباعتامد خطاب ديني شعبوي يكون االنضباط حتت شعار :آمن – أطع – جاهد أو حارب .ال ّ
يشذ
مدونة اآلداب السلطانية التي ّ
تنظر للسلطة القائمة عىل الطاعة واأليديولوجيا الرعوية .وهي ثنائية
األمر عن ّ
تعينّ الشخص يف عامل الدين أو السياسة عىل أنه العبد ال «الفرد» ،ومواطن أي كيان حديث ينشأ ويعقد بصفة
حرة عالقته بالدولة .أما املنظومة التيولوجية  -االجتامعية القديمة ،فتنحت مقولة العبد بالنظر إىل عالقة
إرادية ّ
العبادة واخلضوع الكلية هلل اخلالق من دون اعرتاض أو جمادلة ،لكنها عالقة متتد ً
أيضا إىل ما ُيعتقد أهنم أويل
األمر .ولنا يف قول عبد القادر اجليالين َمثَل :إذا كنت مع اخلالق فأنت عبده وإذا كنت مع اخللق فأنت عبدهم
[ ]....أولياء اهلل كلهم متأدبون بني يديه»(.((1
تنافرا بني عنرصين عموميني ،أحدمها مليّ أو مجاعي ،واآلخر حقوقي مدين متع ّلق
هي معقولية تقيم اليوم ً

 10أالن توران ،ما هي الديمقراطية؟ :حكم األكثرية أم ضامنات األقلية ،ترمجة حسن قبييس ،ط ( 2بريوت :دار الساقي،)2001 ،
ص .116
 12عبد القادر اجليالين ،الفتح الرباين والفيض الرمحاين (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ص .19- 18

11 Lénoir, p. 160.
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َ
الراهن بني
بجهد
للمواطنة وإبداع الذات ،حيث «ترتاوح خريطة املعقول اليومي التي ّ
توجه عقل املواطن ّ
أصنام العقيدة ومطالبة احلقيقة وتقنيات السلطة حيث يكون الالمعقول هو اآلخر دائماً  :إن آخر امل ّلة هو الدولة
األمة»(.((1
املحكمة [دولة القانون] كام إن آخر املحكمة – حقيقة أو قانونًا هو خميال ّ

قطعا مغموسة
لكن إىل ّ
أي مدى يمكن ال ّتسليم بأن السلفية الدينية التي ختوض غمرة التدافع االجتامعي هي ً
كليا يف تقليدية خالصة ال خيالطها يشء من احلداثة وجرائرها؟		
ًّ
ّ
تتشكل من مواد ّأولية تستقى من املايض ،ومن بيئتها
اعتباطيا ،فهي
تتكون
من البينّ
حاليا مل ّ
ً
مبدئيا أن السلفية ً
ً
تتحول بالتايل
األمة .ثم
راهنيا كردود فعل دفاعية إزاء هتديدات ّ
املحلية ،لكنها تتعينّ
عدة تراها تستهدف هوية ّ
ّ
ً
جتهز حامليها برموز ثقافية أولية ثابتة هي موضوع اعتقاد راسخ ال تفكري.
إىل مصادر للمعنى واهلويات التي ّ
يعرف مانويل كاستيل األصولية بأنهّ ا« :بناء هوية مجاعية حيصل بتامهي األفراد ومؤسسات املجتمع مع قواعد
ّ
(((1
حمددة تتوسط بني اهلل والبرش»  .تتشكل اجلامعة
ومعايري مستمدة من الرشيعة اإلهلية بواسطة تأويل من سلطة ّ
حينئذ باعتبارها هوية – مقاومة ينتجها فاعلون اجتامعيون جيدون أنفسهم يف مواقع أو أوضاع تق ّلل من شأهنم
وتبخس من قيمتهم من قبل منطق هيمنة غالبة .يواجهون منطق النسق السائد ،لكن وفق مبادئ غريبة عنه
ّ
ومضادة له .تطرح هذه اهلوية نفسها متنافية مع اهلوية املرشّ عة عندما تشهد هذه األخرية أزمة جذرية  -كام
احلال يف الثورة  -جتعلها غري قادرة عىل تأمني اندماجية املجتمع وبسط نفوذ مؤسساهتا .تربز اجلامعات السلفية
ناطقة باسم اهلوية الثقافية لألمة وقاطعة مع املجتمع املدين واملؤسسات السياسية لرتفع راية اجلهاد وأسلمة
ّ
لتشظي املجتمع التقليدي بفعل صريورة التحديث من
«الواقع» ،إذ ترى املستقبل يف املايض .إهنا نتاج تارخيي
ناحية ولفشل الدولة الوطنية يف حتقيق تنمية اقتصادية وعدالة للجميع من ناحية ثانية.
قطاع كبري من الشباب احلرضي والريفي ينشأ عىل الشّ عور باإلحباط والنقمة وانسداد األفق أمامه .هذا اخلليط
سيتحول يف حلظة ما إىل لغم منفجر يف وجه
االجتامعي من التفكك وإعادة البناء التحديثية الوطنية الالمتكافئة
ّ
التأثريات اخلبيثة لتحديث مدولن من ناحية ولعوملة مكتسحة وضاغطة من ناحية أخرى .إن تفاعل عوامل
اإلسالمية العلمية أو اجلهادية لكي تكون
خصوصا بعد  11أيلول /سبتمرب  ،2001سيؤهل
الداخل واخلارج،
ً
ّ
اليوم الوارث الرشعي لأليديولوجيات الشمولية املنكسفة (من اشرتاكية وقومية وعامل ثالثية) .فقد تآكلت تلك
األيديولوجيات املصقولة عىل تصور تارخيية تقدمية حتمية ليقوم مقامها خطاب متمحور حول كوجيتو اهلوية،
ممي ًزا يف املخيال الديني .فهناك رؤية لـ«هناية
حيث ُيستبطن بشكل خاص «صدام احلضارات» الذي جيد صدى ّ
السابقة لقيام الساعة .وهو املعتقد اليهودي –
العامل» ترى أن املواجهة بني اإلسالم والكفر هي من العالمات ّ
املسيحي نفسه عن «معركة أرماغدون» التي تب ّناها الرئيس األمريكي السابق بوش االبن :معركة هنائية فاصلة
متهد لقيام املسيح فتتخذ مطية رمزية ميتافيزيقية للعدوان األمريكي واإلرسائييل بعد 11
بني اخلري وحمور الرشّ ّ
أيلول/سبتمرب.
ّ
املتعذر اختزال احلركات األصولية
اخلالصيني» يف هذا الدين أو ذلك ،فإنّ من
مهام تكن وجوه «املجاهدين
ّ
جمرد استمرارية ملعقوليات تقليدية ما قبل حديثة ،فاألسئلة والقضايا التي يعتقد هؤالء معاجلتها هي
يف كوهنا ّ
باألساس حديثة.
 13املسكيني« ،جغرافية العقل اليومي».

14 Manuel Castells, Le Pouvoir de l’identité, trad. de l’anglais par Paul Chemla ([Paris]: Fayard, 1999), p. 24.
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معنى الهوية بين دون كيشوت والسندباد

ال يوجد خطاب سيايس بال سحر أو شكل ديني معينّ  ،فهو إن مل جيده يصطنعه حتى من صلب احلداثة ذاهتا .أما
والديني ،فإنّ الوعود الوردية هي التي سوف تؤثث رؤية
إذا تع ّلق األمر بالتداخل بني األيديولوجي  -السيايس ّ
العامل لدى األتباع واحلاملني ،عىل رغم أن التاريخ ما ينفك ّ
حيذرنا منها ،فكم من فظاعات ارتُكبت باسم العدالة
ً
وتصلبا
متفجر غراب ًة
وفعال –
والتقدم وتطبيق رشع اهلل .اخلطاب السلفي – ممارسات
االجتامعية واحلرية
ّ
ّ
ً
سياسيا تفضحه أعراضه ومعجمية كلامته التي تتحايل عىل الواقع  .كيف
وصدامية .إنه ينضح خميالية وال شعور
ً
نسجت سلفية الثورة التونسية كلامهتا اخلاصة حول «الواقع» الذي تواجهه وتبرش به يف اآلن ذاته؟
ٍ
بني «الكلامت واألشياء» أوجه ٍ
يدعي سيطرته عىل
متقلبة ال
وتناء
تدان
تستقر عىل حال ،فكل نظام خطايب ّ
ّ
ّ
تعينها .ومتى كان «الواقع» معطى خا ًما حيمل عىل فطرته؟ إنه
دوام الوئام بني أشياء الواقع والكلامت التي ّ
تتوسط بني أشيائه كام هي ورؤيتنا له سواء كانت م ّتصلة بالعقل اليومي
ُيبنى رمز ًيا
ودالليا عرب الكلامت التي ّ
ً
أو العلمي أو السيايس .وما علينا إال ّ
التفطن لتعددية أنظمة «الواقع» كل منها يبنيه عىل طريقته ومنطقه بشكل
تنازعا يف التأويالت وسجلاّ هتا املعجمية .تلك هي حمنة دون كيشوت وجنونه حينام استوعب عامل
يستدعي
ً
منغمسا يف عاملها الذي رسمته روايات
الفروسيات القروسطية بقيمها وبطوالهتا وصوالهتا ،ومتاهى معها
ً
الفرسان اهلائمني ،فإذا هو مفتون هبا يراها هي «احلقيقة» وما دوهنا زيف وخداع زائل .العامل هو ما رسمه
ً
الغبي سانشو .عند حافتي
سوية مع الصحبة واجلامعة كام احلال مع رفيقه
املخيال
متامسكا بنيانه عندما نراه ّ
ّ
رسديات
التامس بني الوهم وزوال الوهم يقف دون كيشوت ومعه السلفي اليوم بني عاملني  :عامل تصنعه
ّ
مقدسة وعامل يصنعه برش بتجربتهم
الوعاظ فريتسم كحقيقة شبه ّ
أخبار الصاحلني والسرية النبوية ودروس ّ
التارخيية وجمهودهم اليومي .دون كيشوت والسلفي كالمها خيرجان من عامل الكتب أو الرسديات الدينية
وقدسية ً
ونبال .وإذا كان
سحرا
التي تُروى عن الصاحلني ليجاهد كل منهام من أجل إحياء ماض جميد يعبق
ً
ّ
سيد يدير
دون كيشوت ورفيقه من الفرسان اجلوالني ي ّتسامن بحمق احتكار اهلل فهل مها ّ
منزهان عن خدمة ّ
جتسده ّ
خمططات قوى اهليمنة السياسية واالقتصادية يف العامل؟ مع املجاهدين
سيد ّ
احلروب املقدسة اليوم؛ ّ
ٌ
أموال ضخمة ومقاتلون يف حروب بالوكالة تتوسطها مجعيات خريية وأطراف جمهولة
اجلوالني خترتق احلدو َد
عابرة للقارات ،فكم من رشّ ُيقرتف باسم اخلري وتُزرع فتن طائفية وأطامع استعامرية باسم أمثولة «احلكم
بام أنزل اهلل»؟ ويف ذلك تقسيم املجتمع إىل م ّلتني كبريتني  :املسلمون األنقياء مقابل ما دوهنم من «حبشية»
ويتسمم كل بناء وطني وديمقراطي بأموال مبهمة مصادرها
وبنو علامن .تخُ رتق احلدود الوطنية واملدنية
ّ
فيتقمص صاحبها هوية
وغاياهتا .مع ذلك يبقى اهلوس باهلوية الثقافية يسلخ خصوصية اهلوية االجتامعية
ّ
جديدة اسماً
خليجيا .هم الفاحتون اجلدد يف بلداهنم
أفغانيا كان أو
الزي اإلسالمي،
ومظهرا أسوة بام يعتقد أنه ّ
ً
ً
ً
ً
تأسيسا جديدً ا للديمقراطية
منسية أو فريضة غائبة .أما أن تكون الثورة
أيضا يرفعون الرايات املغبرّ ة حلروب
ً
ّ
يتخصصون به بقدر حرصهم عىل حماربة «املجاهرة بالكبار»
وملجتمع عادل ،فذلك عندهم شأن ثانوي ال
ّ
فهي أوىل من استحقاقات الثورة« .الفساد» هو باألساس أخالقي ن ّتقيه وإال أنزل اهلل علينا نقمته بانحباس
(((1
تطهر.
املطر والزالزل والرباكني  .ينبغي إذ ذاك حتديد مناطق الفسق يف املدينة لكي ّ
الرباين – الغزو – الصحوة اإلسالمية  ....مفردات اكتسحت املعجمي للثورة
اهلداية – التطهري – الفتح ّ
وغمرت شعاراهتا« :خبز حرية كرامة وطنية» «إذا الشعب يو ًما أراد احلياة» ....وإنّام الثورة يف عيون سلفية
 15عن عادل العلمي ،زعيم سلفي من «مجعية االمر باملعروف والنهي عن املنكر» التي أثارت فتنة قرص العبدلية ،يف حوار تلفزيوين
لقناة «التونسية» ،بتاريخ .2012/07/28
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ومن به علينا فمن نحن حتى نغيرّ حكم الطاغية؟ ....إهنا معجزة إهلية» .أما
رباين عظيم ّ
قدره اهلل لنا ّ
هي «فتح ّ
تؤسس خلالفة راشدة
الربانية التي ّ
انتصار «النهضة» يف االنتخابات ،فقد اعتربه أحد زعامئها من «اإلشارات ّ
ّ
ويعطلون عملها باإلرضابات فـ«ينبغي أن تقّطع أيدهيم
وأما أولئك الذين يعارضون احلكومة احلالية
سادسة»ّ .
التهجامت والغزوات ما بعد الثورة؛ ولكن
حتى يكونوا عربة لل ّناس» .يضيق املجال لذكر
ّ
وأرجلهم بخالف ّ
التهجم عىل كليات اآلداب والفنون اجلميلة
نذكر منها :إعالن إقامة إمارة سلفية يف سجنان (والية بنزرت)؛
ّ
مدة أشهر بغية فرض النقاب يف قاعات الدرس؛ إنزال
وبخاصة منها اعتصام كلية منوبة الذي عطل الدروس ّ
العلم الوطني من أعىل املؤسسة واستبداله بعلم أسود؛ غزوة املنقالة (الساعة املنصوبة بالشارع الرئييس قلب
التهجم عىل أهل الفن وتعنيفهم؛ تطهري االعالم :اعتصام سلفي –
العاصمة) لريفع أعالها العلم السلفي؛
ّ
أئمتها لفرض خطاب ديني عىل منابرها
مقر حمطة التلفزيون؛ احتالل مساجد وخلع ّ
هنضوي ملدة أشهر أمام ّ
تتنافس السلفية عليه مع حزيب التحرير والنهضة؛ تطهري البالد من مظاهر الرشك بإعالن «حرب القبور» عىل
أرضحة بعض األولياء الصاحلني ومقاماهتم؛ اعتبار التامثيل يف املتحف الوطني يف باردو وحتية العلم والسالم
اجلمهوري من طقوس الوثنية وعبادة األصنام؛ هتديد احلريات الفردية يف اللباس واالختالط واالحتفاالت
نوعا من «البغاء» السرّ ّي؛ غزوة قرص العبدلية حيث
العائلية؛
السياحة باعتبارها ً
ّ
التهجم عىل اخلماّ رات وجتريم ّ
متس باملقدسات (تبينّ يف ما بعد بطالهنا إذ نسخها السلفيون
انتظمت تظاهرة ربيع الفنون بدعوى وجود رسوم ّ
من اإلنرتنت) ،فكادت بعض املناطق من البالد حترتق ّأيا ًما واس ُتهدفت مقار سيادية.
يربر ذلك أحد مسؤويل احلكومة
ما من شك يف أن السلفيني وإخواهنم «هم أبناء تونس ومل يأتوا من املريخ» كام ّ
هيتمون إال ملعاركهم اخلاصة التي يتمثّلوهنا
احلالية .هم يستفيدون من تساهل السلطة معهم ،لكنهم يف املقابل ال ّ
خطابية
ضدا لآلخر باعتبارهم مجاعة
يسيجون حدود هويتهم الدينية اجلامعوية ًّ
ّ
بمعجميتهم اخلاصة ،فمنها ّ
تواصل العيش يف عاملها اخلاص ،مستقلة عن الدولة ونمط احلياة احلديثة عدا االستفادة من التكنولوجيا احلديثة
أداتيا .اهلوية تُنسج من مرجعيات ودالالت خميالية ّ
متكنها من إعطاء معنى ّ
لكل ما هو «موجود» فيقوم
وتوظيفها ً
ختول
مقام «الواقع» املوازي «للواقع» املألوف عند البقية من املجتمع .بل إنّ املرجعيات النصية واملعاين املخيالية ّ
يتم فيها وهبا
الرموز واملعايري ّ
اجلامعة إمكان تدشني العمل التارخيي وتنشيطه .فاملخيال هو «عبارة عن شبكة من ّ
تأويل األشياء والظواهر ،فهو كـ «املنظار» نرى من خالله «حقيقة األشياء» أي نعطيها معنى .ويضيف حممد
عابد اجلابري« :العقل السيايس كمامرسة وأيديولوجيا هو ظاهرة «مجعية» جيد مرجعيته يف املخيال وليس يف
النظام املعريف ،ألنّ املخيال جمال الكتساب القناعات ،جمال تسود فيه حالة اإليامن واالعتقاد [ ]....فهو الذي
يعطي لأليديولوجيا السياسية يف فرتة تارخيية ما بنيتها الالشعورية»( .((1إن «دون كيشوت  -السلفي» يعيش
مفوض
فيتحول
السلف،
يف عامل
ّ
بلغزيته امللتبسة إىل ّ
ّ
النصية الدينية الثابتة واملنقولة بجاهزية تأويلية حرفية عن ّ
ّ
عن عرص وعامل ملّا يعودا مقبولني بالنسبة إلينا ،لكنه مع ذلك ّ
يظل واق ًفا  -بنظر ميشيل فوكو «بني نظامني من
التفكري :األول ما قبل حديث جيعل من التناظر والتشابه مبدأ املعنى يف عامل يريد أن يعيش فيه .لك ّنه يصطدم
بعامل ثان حمكوم بنظام آخر مل تعد فيه اخلطابات ترجع إىل األشياء وتعطيها داللة عرب التناظر .وهذا هو اجلنون
السلفي اليوم – يف قلق
الناجم عن االنفصام بني الكلامت وواقع األشياء»( ،((1انفصام ّيزج دون كيشوت – أو
َّ
األزمنة احلديثة.
 16حممد عابد اجلابري ،العقل السيايس العريب :حمدداته وجتلياته (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1990 ،ص .12

17
Michel Foucault, Les Mots et les choses: Une Archéologie des sciences humaines, bibliothèque des sciences
humaines ([Paris]: Gallimard cop., 1966), p. 61.

203

204

العدد 2
خريف 2012

هو انفصام ً
الديني والوعي التارخيي الذي ختالطه رؤية أسطورية .وإذا كان الناس الذين
أيضا بني الوعي ّ
يستخفون به قائلني «ها هو األمحق قد جاء» ،فإن «محق احتكار
يصادفهم دون كيشوت يف طريقه أو ينزل بينهم
ّ
«التشدد يف أصله املنطقي ذهاب نحو الواحد
التشدد:
اهلل» يكمن يف اجلمع بني الرصامة والتبسيط فيتو ّلد عنه
ّ
ّ
شخصا بجانبه ،إنه يفرض البديل اجلذري املتمثل يف افرتاض احلقيقة الواحدة»(.((1
الذي ال يسامح شي ًئا أو
ً
فاملتشدد هو مؤمن مطلق اإليامن باحلقيقة
القيمة األحادية تعكس هوية متجوهرة ماهوية (، )substantielle
ّ
وبإمكان إمتالك «اللغة» احلقيقية األصيلة لألشياء كالقول« :األصل يف األشياء أن املرأة ربة بيت وأهنا حرمة
حد ادعاء القبض عىل الفهم
جيب أن تصان» (عن حزب التحرير) .هذا
التوهم يف امتالك احلقيقة قد يصل إىل ّ
ّ
اإلهلي وحتديد مقاصده بدقة .وإذا كان الدين هو رابطة برشية ضمن ملكوت املتعايل يكتنف النفوس خو ًفا
ً
وإجالال ،فإنّه يكون بنظر رجييس دوبريه« :دعوة لتنظيم كلية احلياة واملخياالت ،ال سبيل له سوى البحث عن
(((1
قولبة العامل بأرسه داخل رحم احلقيقة الوحيدة ،فبني احلقيقة املنقذة واخلطأ ِ
املهلك ليس هناك ثالث ممكن».
متأبلسا« :قتل الكافر ليس
عدوا
ينسل إ ًذا منطق َم َريض للهوية املاهوية املشتقة من «اهلو هو» بام جيعل اآلخر ًّ
ً
منه ُ
جر ًما ،إنه طريق اجل ّنة» ،صوت أصويل ديني حيمله األثري من احلروب الصليبية إىل أفغانستان ليتس ّلل خفية إىل
تونس الثّورة.
أي ترادف داليل يستقيم بني العنف واجلهاد؟ لمِ جتعل اهلوية األصولية املاهوية املسافة الفاصلة مع اآلخر حاسمة
ّ
ً
يف حتديدها كام هي ؟ لمِ ال يستيقظ السندباد بيننا بدال عن دون كيشوت؟

مع السندباد البحري هناك سعي إىل اآلخر – برشً ا وعوامل غريبة وعجيبة – وليس إقامة احلدود :احلدود
حتى احلدود القصوى من الرعب واهلول ولك ّنه ً
ثم
أيضا إبحار يف عوامل املمكن ّ
الفاصلة معه ركوب املخاطر ّ
ماهوية ،فهي قدرة الفرد
هوية بنائية ( )constructivisteوليست
ّ
العودة إىل الديار ذاتًا مولودة من جديد :إنهّ ا ّ
تعرف نفسها ويعرتف هبا اآلخرون يف جتانسها الذايت ،لكنه جتانس منخرط دو ًما ضمن
أو املجموعة عىل أن ّ
اآلخرية .منذ هريقليدس
تعددية مرجعيات رمزية واجتامعية .هي صريورة منفتحة يصقلها تفاوض دائم مع
ّ
ّ
والسندباد البحري نتع ّلم أنّنا «ال نسبح يف النهر مرتني» وأنه مع كل رحلة هناك جتربة جديدة الكتشاف اآلخر
املغاير واكتشاف الذات ً
أيضا ،فال معنى للهداية إال لكوهنا بلورة هلوية األنا واآلخر عند خطوط التالقي .و«ما
نسميه ذاتًا هو رغبة الفرد يف صنع تاريخ شخيص وإعطاء معنى جلملة جتارب حياته عرب التباعد عن األدوار
املقررة هلا سل ًفا وعرب ممارسة انعكاسية عىل الذات أي انعكاسية فيها مراجعة ونقد بحيث حتمل عىل
االجتامعية ّ
(((2
االنخراط يف كل ما قد نعتربه ً
نميز إ ًذا متى تكون هوية للذات
نقيضا يتناىف مع االستقاللية الذاتية»  .لنا أن ّ
هوية لآلخر متامثلة مع أطر االنتامء االجتامعي.
عرب االستقاللية والفرادة أو ّ
ً
عرفانيا ُيبنى به الواقع ويخُ ترب،
نشاطا
يف السوسيولوجيا البنائية تبدو التجربة االجتامعية – رحالت السندباد –
ً
الترصف بصفة متوازية مع معقوليات فعل عديدة ،كل
فهو املجال الذي ُيدعى فيه الفاعلون االجتامعيون إىل
ّ
ّ
املتعذر احلديث عن «مركز وحيد» ملعقوليات
فرعي خمتلف بحيث يكون من
منها حييل إىل منطق نسق اجتامعي
ّ
حد.
تتعدد
السجالت املرجعية والزمنيات االجتامعية من غري ّ
الفعل .نحن نعيش اليوم «جمتمع الدفق» حيث ّ
ّ

18 Peter Sloterdijk, La Folie de Dieu: Du Combat des trois monothéismes, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
(Paris: Libella- Maren Sell, 2008), p. 101.
19 Régis Debray, Le Feu sacré: Fonctions du religieux (Paris: Fayard, 2003), p. 158.
20 Alain Touraine, « La Formation du sujet,» dans: Penser le sujet: autour d’Alain Touraine: Colloque de Cerisy, [juin
1993], sous la dir. de François Dubet et Michel Wieviorka ([Paris]: Fayard, 1995), p. 28.
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وسواء تع ّلق األمر بالصعيد املحليّ أو بالصعيد الكوين املعومل ،فإن هوية الفاعل االجتامعي – فر ًدا أو جمموعة
حتدد باختياراهتا
–
هوية رسدية هلا قدر من االنسيابية واملرونة ألهنا ّ
تتكون بانفتاح عىل عوامل ممكنة لتكون ّ
ّ
ً
هوي ًتيا حتى يبني
نسق املرجعية واملخيال ومجلة من القيم املشرتكة .يستدعي األمر إ ًذا جهدً ا من الفرد
وعمال ّ
ٍ
مضن
متجوهرا ،بل عمل دؤوب
هويته ويعطي لتجربته معنى ووحدة .فاهلوية االجتامعية والثقافية ليست كيانًا
ً
قوة اجتامعية تعمل عىل تشكيل «اهلوية املرشوع» التي قد ال تتحقّق
تكون االنعكاسية فيه هي املح ّفز ،واحللم ّ
حمدد .فاحلداثة ذاهتا تظل ّ
تغذي فينا حالة الالشبع وتلك هي صريورهتا التارخيية .إنهّ ا يف تعريف
مكتملة يف أفق ّ
بودلري ترتاوح بني اهلارب واألبدي« :احلداثة هي الوقتي العريض واهلارب واملحتمل نصف الفن ونصفه اآلخر
ختصهم ّ
ومتكنهم من
األبدي» .ال تظهر اهلوية  -املرشوع إال عندما يبني الفاعلون االجتامعيون هوية جديدة ّ
ثمة فهي تقرتح إمكان تغيري مجلة البنى االجتامعية فتنتج ذواتًا.
إعادة تعريف مواقعهم داخل املجتمع ،ومن ّ
تتحول هذه اجلامعات إىل
وهنا مربض ال ُّلبس واملأزق الفعالين عند احلركات األصولية  :ما مدى إمكانية أن
ّ
حركات اجتامعية من منظور سوسيولوجي بنائي؟ أال جيد علم اجتامع احلركات نفسه أحيانًا إزاء رصاعات من
غري فاعلني اجتامعيني؟

حيدد أالن توران احلركة االجتامعية عىل أهنا جتابه مصالح متضاربة من أجل مراقبة
من منظور فعالين ديناميكي ّ
قوى التطور يف املجتمع وصقل ممارسته التارخيية .وسواء أكانت حركة عاملية أم نسوية أم شبابية  ،....فإهنا تظهر
عرب التنسيق بني ثالثة أبعاد هي مبدأ اهلوية ومبدأ الضدية (أي اخلصم الذي يتنازع معه ضمن حقل معينّ ) ومبدأ
الرهان بني خمتلف احلركات االجتامعية هو عىل السيطرة عىل توجيه تارخيانية املجتمع،
الكلية املجتمعية .ويكون ّ
أي تلك القدرة التي يمتلكها جمتمع معني حتى ُينتج ذاته عرب إعطاء معنى ملامرسته املتمثلة يف العمل والقدرة
يوجه االستثامرات والفائض الناتج من العمل .ليس املجتمع ما هو
الرمزية
املجسمة يف النموذج الثقايف الذي ّ
ّ
ذاتيا بحيث تكون
كائن ،بل ما يفعله لكي يكون بحسب العمل وعالقات الرصاع التي ال تنفك تبدعه ّ
وحتدده ً
كتصور تطوري حتمي جيري إىل غاية ُمثىل ،دينية كانت أو اشرتاكية.
التارخيانية متعارضة مع مفهوم التارخيية
ّ
جتدد منطق الرصاعات ونوعية
املجتمع هو نتاج فعله يف ذاته بشكل يستدعي االنتباه بني الفينة واألخرى إىل ّ
ومرشوعا للتغيري ،فال توجد تنظيامت اجتامعية
الفاعلني االجتامعيني الذين ينبثقون يف كل مرة حيملون تطلعات
ً
اجتامعيا
ثابتة وال ضامنات ميتا -اجتامعية كقوانني التطور أو الرعاية اإلهلية ،وإنّام «عىل املجتمعات أن تعرف ذاهتا
ً
عندما تعرتف بأهنا نتاج عملها ونتاج روابطها االجتامعية وما قد يبدو للوهلة األوىل جمموعة من «املعطيات
اإلجتامعية» ما هو إال حصيلة للعمل االجتامعي للقرارات أو االتفاقات ونتيجة للهيمنة والرصاعات»(.((2
من هذا االعتبار ينبغي أن ننظر إىل حركية املجتمع إن كانت تقوم دائماً عىل حترير قوى جمتمعية فاعلة ال عىل
خلق جمتمع مثايل أو الدخول يف «هناية التاريخ» .إهنا باألساس حركية مدنية نزاعية لكنها منفصلة عن فكرة
العنف .الرصاعات االجتامعية تتكون وتُدار ضمن إطار مؤسسايت مدين حيتكم إىل علوية القانونّ ،أما العنف
حاليا التبست احلدود
فيقرتن
عكسيا بالفظاظة ويسترشي يف كل جمال خارج املجال اخلاص بالدولة .مع الثورة ً
ً
واحلمى املطلبية برز
ضبابية بني معنى الرصاع والعنف .ك ّلام اضطربت األحوال بني االنفالتات االجتامعية
ّ
يعوض املعاجلة املؤسساتية للرصاع ويؤشرّ إىل أزمة
املكبوت ّ
دينيا أو نعرات عروشية وجهوية .العنف ّ
تشد ًدا ً
فتتبدل العالقات بني احلركات االجتامعية بظهور مجاعات
متس بصفة أكثر «الدولة» ككيان وفكرة ّ
مؤسسات ّ
حتوهلم إىل
تكون يف الوقت نفسه عوائق حتول دون تذويت األفراد ،أي دون ّ
تكون جبهة لدفاع ثقايف مثلام ّ
ملية ّ
ّ
21 Alain Touraine, Production de la société, collection sociologie; 2 (Paris: Editions du Seuil, 1973), p. 7.
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«تتحدد الديمقراطية بصفتها ً
مؤسساتيا حيمي اجلهود التي يبذهلا األفراد واجلامعات يف سبيل
جماال
ذوات .حينئذ
ّ
ً
بتحمل كل امرئ مسؤولية
تتحدد املواطنة من ناحيتها عىل أنهّ ا تنادي
تكوهنم واالعرتاف هبم كذوات مثلام
ّ
ّ
ّ
ضد كل أنواع املنطق غري السيايس التي
سياسية أو مدنية ،أي إهنا تدافع عن التنظيم اإلرادي للحياة املجتمعية ّ
املتخلية .وإذا كان عىل
واألمة
يدعي البعض أهنا طبيعية( ،((2من ذلك منطق السوق أو منطق املصلحة القومية
ّ
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية أن تساعد أفرا ًدا لكي يكونوا ذواتًا ،فإنّ عىل الذات أن تتخلص من نرجسيتها ومن انسياقها وراء
جمتمع اجلمهور :الغالبية الصامتة.

خاتمة
مع الثورة التونسية نقف اليوم عند مفرتق وجهات فعل متضاربة ،منها ما ينحو منحى البناء املجتمعي والسيايس
الريبة والاليقني .بدأت انتفاضة هوجاء ّ
يغذهيا اإلحساس بالنقمة لكن
والتمدن العادل ،ومنها ما يفتح عىل ّ
االستعداد النفيس غري كاف لكي يرتقي إىل درجة احلركة الثورية .ويف هذه احلال جيد املواطن نفسه بني «قبائل
جديدة» ،إذ تعاود اجلامعات وامللل تشكيل نفسها عىل أنقاض مقولة «املجتمع» والنسق السيايس احلديث« .وما
دامت السلطة تبحث عن رشعيتها يف التقاليد أو يف حقها بالفتح والغزو أو يف املشيئة اإلهلية ،فإن الديمقراطية
تظل غائبة عن األذهان ،فهي ال تصبح ممكنة الوجود إال عندما ُيعترب صاحب السلطة بمثابة املمثل للشعب....
وهذه الفكرة تنبئ بوالدة احلداثة السياسية وباالنقالب الذي جعل السلطة كناية عن نتاج للمشيئة البرشية
عوضا عن أن تكون مفروضة بقرار إهلي»( .((2عند مفرتق توجهات التغري املمكنة نجد دائماً فاعلني اجتامعيني
ً
مقصيون حقيقة وناقمون ،تعوزهم الظروف لكي يكونوا أفرا ًدا ومواطنني كرماء لكنهم قد يبقون
«خا ًما» ألنهّ م
ّ
والتحرر من دون إدراك احلركة الثورية الفعلية ،يرفضون الوضعية من دون القدرة عىل
للتمرد
جمرد طاقة أولية
ّ
ّ
التحرر منها.
ّ

 22توران ،ص .95
 23املصدر نفسه ،ص .107
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ً
حديثا
صدر

عزمي بشارة

الدين والعلمانية في سياق تاريخي
الجزء األول
ُعد في منزلة المقدمة
الدين والعلمانية في سياق تاريخي .وهو ي ّ
هذا المجلد هو الجزء األول من كتاب يعالج ّ
الدين والتديّن بتمييزهما من أقرب الظواهر االجتماعية إليهما .وينتقل
لهذا الكتاب ،وذلك بمعالجة موضوعات ّ
بها بشكل تدريجي إلى استنتاج محدد هو ضرورة فهم أنماط العلمنة في عصرنا من أجل فهم أنماط التديّن،
ّ
ممهدً ا بذلك للجزء الثاني من الكتاب عن العلمانية والعلمنة .ويتناول هذا الكتاب مسألة التديّن من منطلق
ّ
الدين ظاهرة ال تقف وحدها من دون تديّن .ويعالج مركزية اإليمان في الدين ،ويحلل مسألة اإليمان ويبيّن
أن ّ
خصوصيتها ،وذلك بتحليل الظاهرة الدينية وأدبياتها .كما يح ّلل الفرق بين اإليمان بحقائق (أو تصديقها) ،ويك ّنيه
إيما ًنا معرفيًا ،واإليمان الديني المحض (أو العرفاني) .ويتطرق كذلك إلى مسألة مركزية هي تمايز التديّن بصفته
كاف يسمح بوجود تديّن من دون إيمان.
واجتماعي
ظاهرة اجتماعيّة لها دينامية تطور ،وحيّز داللي
ٍ
ّ
موسع في الجزء الثاني ،ويعتبرها
كما يتناول هذا الكتاب مسألة تمييز معاني العلمنة قبل معالجتها بشكل
ّ
نموذجا سوسيولوجيًا في فهم المراحل الحديثة وتفسيرها في عمليّة تمايز وتمفصل بدأت منذ وعي الدين
ً
ً
ً
جارية مذ بدأ تطور المجتمعات البشريّة .وال تقبل
ْرورة تاريخي ًّة
باعتباره دي ًنا ،ويمكن اعتبارها ،مثل أي تمايز ،صي
نهائي لها .وتتجلى العلمنة بمعناها الضيّق ،باعتبارها تطوّ رًا متع ّي ًنا منذ
أيديولوجي
هذه الصيْرورة أي تنميط
ّ
ّ
واجتماعي بعد آخر ،بما في ذلك تحييد الدولة في المجال
فجر الحداثة ،في انحسار الدين من مجال فكري
ّ
الديني ،وتحييد العلم دين ّيًا وغير ذلك.

