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تحرر
ملخص :يجيب مايكل وولــزر في هذا الكتاب عن سؤال أساسي :لماذا أنجبت ثــورات ّ
وطـنــي علمانية وحــداثـيــة فــي الـجــزائــر وإســرائـيــل والـهـنــد ثــورات دينية مـضــا ّدة؟ يعتبر الـكــاتــب أن
تحررية ) )liberationistومختلفة عن الحركات
الحركات التي قادت التحرير في هذه البلدان ّ
الـتـحــريــريــة والـقــومـيــة فــي أنـهــا ت ــزاوج فــي بــرامـجـهــا بـيــن مقتضى الـتـحـ ّـرر مــن االسـتـعـمــار ومطلبي
الــديـمـقــراطـيــة والـعـلـمــانـيــة .وتـكـمــن م ـفــارقــة ال ـت ـحــرر فــي أن الـنـخــب ال ـقــائــدة تــريــد تـحــريــر شعب
مــن الـتـخـلــف وإدخــالــه الـحــداثــة ،فــي حـيــن أنــه لــم يـكــن مـتـحـمـ ًـســا لـمـشــروع الـتـغـيـيــر ذاك ،وهــو ما
يفسر فــي رأيــه الـعــودة الكاسحة إلــى ظــاهــرة اإلحيائية الدينية فــي هــذه الـبـلــدان الـثــاثــة؛ فالنخب
والتحرر أخطأت في تقدير مدى تغلغل الشعور
العلمانية والحداثية التي قادت عمليتي التحرير
َ
ّ
الديني داخــل المجتمع بإقصائها القوى الدينية المحافظة من عملية البناء الوطني والتحديث
* أستاذ تعليم عال في قسم الفلسفة في جامعة تونس .متخصص بالفلسفة السياسية واألخالقية الحديثة والمعاصرة.
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 ويناقش.المجتمعي بدل استيعابها في مشروع بناء الدولة وحملها على قبول التحديث والتغيير
 وينقد جمعه بين،المقال وجاهة تفسير وولــزر صعود اإلحيائية الدينية في هذه البلدان الثالثة
.الصهيونية وحركتي التحرير الوطني الجزائرية والهندية
، فانون، استعمار، ديمقراطية، حداثية، علمانية، يسار،تحرر
ّ ، تحرير، وولزر:كلمات مفتاحية
، بن ب ّلة، الهند، حزب المؤتمر، جبهة التحرير الجزائرية، الصهيونية، إسرائيل، الهند،الجزائر
تقدم
ّ ، تحديث، حداثة، ثورة مضا ّدة، إحيائية دينية، بن غوريون، نهرو،غاندي

Abstract: In his book, Michael Walzer addresses a fundamental question: why
have secular, modernizing, national liberation revolutions in Algeria, Israel,
and India given rise to religious counterrevolutions? In answering, Walzer
explains that the movements which led the revolutions in these countries were
‘liberationist» in character but differed from national liberation movements
which combined liberation from colonial rule with demands for democracy and
secularism. The irony of liberation, he notes, is that the elite leadership in each
case sought to inject their nations with modernism and liberate people from
underdevelopment but at the same time showed little enthusiasm for projects
of radical change. Moreover, they misjudged the extent of religious sentiment
within their societies. He notes how the exclusion of conservative religious
forces from the processes of national construction and social modernization
proved to be a mistake and that these groups needed to be incorporated into the
project of state building and encouraged to accept modernization and change.
Walzer gives a compelling explanation for the rise of religious fundamentalist
revivalism in the three countries. However, the implicit view that Zionism is
comparable with Algerian and Indian national liberation movements leaves the
work open to critique.
Keywords: Walzer, Liberation, Emancipation, Modernism, Democracy,
Colonialism, Fanon, Algeria, India, Israel, Zionism, Algerian National Liberation
Front, India Congress Party, Ben Bella, Mahatma Ghandi, Nehru, Ben Gurion,
Religious Revivalism, Counter-Revolution, Modernity, Modernization, Progress

Dissent نحو منتظم في هيئة تحرير دورية مجلة

(ديسنت) األميركية التي ساهم في بعثها وظ ّلت
م ـنــذ ان ـطــاق ـت ـهــا تـعـ ّـب ـ ــر ع ــن رؤيـ ــة س ـيــاس ـيــة يـســاريــة
ودي ـم ـق ــراط ـي ــة م ـن ـف ـت ـحــة ع ـل ــى ج ـم ـيــع االت ـج ــاه ــات
الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة ومـشـ ِّـجـعــة عـلــى ال ـجــدال في
المسائل المتعلقة بالسياسية األمـيــركـيــة الداخلية
.وبشؤون العالم

ُي ـعـ ّـد مــايـكــل وولـ ــزر أك ـثــر فــاسـفــة جيله
األمـيــركـيـيــن حـيــويــة وغ ــزارة إنـتــاج علمي
 ف ــإن ــه،وفـ ـ ـك ـ ــري؛ فـ ــرغـ ــم بـ ـل ــوغ ــه سـ ـ ـ ّـن الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــن
ً
ّ نشاطا ال
يكل عن العطاء المعرفي
ال يــزال يتقد
 وب ـع ــد ع ـش ــرات ال ـس ـن ـيــن أم ـضــاهــا فــي.وال ـف ـك ــري
 انقطع عن التدريس،جامعتي برنستون وهــارفــرد
 لكنه واصــل نشاطه على،مــع بـلــوغ سـ ّـن التقاعد
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

أصـ ــدر وول ـ ــزر طـ ــوال م ـس ـيــرتــه ال ـع ـل ـم ـيــة م ــا يـنــاهــز
ال ـث ـم ــان ـي ــة وال ـع ـش ــري ــن ك ـت ــا ًب ــا ومـ ـئ ــات ال ـم ـق ــاالت،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ـل ــه م ـح ـ ّـط ــة ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـبــاحــث
أو ال ـكــاتــب أال ي ـتــو ّقــف فـيـهــا حـيـنـمــا ي ـت ـطــرق إلــى
م ـس ــائ ــل م ـث ــل الـ ـحـ ــرب فـ ــي الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة،
ـدخــل العسكري ألغــراض إنسانية
ومـشــروعـيــة الـتـ ّ
كما في كتابه ( Just and Unjust Warsحروب
عــادلــة وغير عــادلــة)( ،)1أو إلــى العالقة بين الدين
والـسـيــاسـيــة كـمــا فــي كـتــابــه The Revolution of
( the Saintsثــورة القديسين)( ،)2أو عندما ينظر
وكلية أم خاصة
في معايير العدل ،هل هي عامة ّ
بـكـ ّـل كــوكـبــة وسـيــاق فـعــل اجـتـمــاعــي عـلــى حــدة؟
هــل هــي مـحـلـ ّـيــة وخــاصــة بـكــل مـجـتـمــع أم كــونـيــة
وكوسموسياسية؟ (كتاب Spheres of Justice
(كواكب العدالة))(.)3
ورغم انهماك وولزر بالمسائل النظرية الخالصة،
بفعل انـشـغــاالتــه الفلسفية ،ظـ ّـل مـنـخـ ً
ـرطــا بــانــدفــاع
فــي الـجــدل السياسي والـحــراك الفكري فــي بلده
وفــي الـعــالــم ،ومـلـ ًّـمــا ب ــأدق تـفـصـيــات الـتـطـ ّـورات
تستجد على الصعد السياسية واالجتماعية
التي
ّ
واالقـتـصــاديــة والـفـكــريــة .ولـئــن كــانــت مــن صفات
الرجل أنه مجادل عنيد وذو روح حجاج ورهافة
تـفـكـيــر وق ــدرة عـلــى تـطــويــر مــواقـفــه وتـعــديـلـهــا في
ض ــوء ال ـت ـحـ ّـوالت ال ـتــي يـعــرفـهــا ال ــواق ــع الـسـيــاســي
وت ـطــور الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،إال أنــه لــم َيـ ِـحــد مع
ذلك عن جملة قناعات والتزامات ظ ّلت راسخة
لــديــه ،منها اعـتـنــاقــه وجـهــة نـظــر َعـلـمــانـيــة وتـعـ ّـدديــة
مكونات «اليسار
أرادها أن تكون أرضية لتجميع ّ
الديمقراطي» ،ووقوفه إلى جانب دولــة إسرائيل
حداثية تعيش بسالم مع
التي يريدها ديمقراطية
ّ
جيرانها الفلسطينيين والعرب في كنف االحترام

ال ـم ـت ـبــادل ،وال ـتــزامــه بـنـظــريــة اجـتـمــاعـيــة ذات ُبـعــد

ع ـم ـل ــي ت ـب ـح ــث عـ ــن حـ ـل ــول ل ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـج ـت ـمــع

الحديث ،وتـكــون منغرسة فــي سياقات وأوضــاع

ت ــاري ـخ ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،وت ـع ـت ـم ــد مـنـهــج
الـمـقــارنــة ،وال تـكــون بــالـتــالــي مـغــرقــة فــي التجريد

إل ــى ح ـ ّـد ت ـفــرغ فـيــه م ــن ك ــل مـحـتــوى واق ـع ــي وال
حد تعجز فيه عن التحليل
ملتصقة بالوقائع إلى ّ

وفهم مغزى الظواهر.

ي ـض ـ ّـم ك ـت ــاب ــه األخـ ـي ــر م ـف ــارق ــة ال ـت ـح ــري ــر :ث ـ ــورات

َعـ ـلـ ـمـ ــانـ ـيـ ــة وث ـ ـ ـ ـ ــورات دي ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـض ـ ــادة جـ ـمـ ـل ــة مــن

الـمـحــاضــرات سـبــق أن ألـقــاهــا وول ــزر فــي جامعة
ي ـي ــل ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،يـتـعـلــق

موضوعها بشاغلين أساسيين يمكن تلخيصهما
تحرر
في هذين السؤالين :لماذا أنجبت ثــورات ّ

وطـنــي علمانية وحــداثـيــة فــي بـلــدان مـثــل الـجــزائــر
ٍ
ثورات مضا ّدة دينية؟ وما الذي
وإسرائيل والهند
والعلماني
حــدث لليسار الديمقراطي الـحــداثــي َ

الذي قاد هذه الثورات؟

التحرر الوطني لهذه البلدان
يميز وولزر حركات
ّ

الـثــاثــة ،الـتــي يـهـتـ ّـم بـهــا فــي كـتــابــه ،مــن الـحــركــات
ال ـقــوم ـيــة ،س ــواء الـمـكـ ِ
ـافـحــة ضــد اسـتـعـمــار يحتل
ب ـل ــدان ـه ــا أو ت ـل ــك ال ـت ــي ش ـك ـلــت الـ ـ ــدول ال ـقــوم ـيــة
الحديثة في الغرب؛ إذ يعتبر الحركات التي يهتم

تحررية (،)Liberationnist
بها في هذا الكتاب ّ
وأن ـهــا تـخـتـلــف عــن غـيــرهــا مــن الـحــركــات الـثــوريــة

والقومية في أنها تزاوج في برامجها بين مقتضى

ال ـت ـح ـ ّـرر م ــن االس ـت ـع ـم ــار وم ـط ـل ـبــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والعلمانية .أما الحركات القومية األخــرى ،فهي
لـيـســت تـحـ ّـرريــة حـتــى وإن كــانــت َعـلـمــانـيــة ،ألنها

لم تجعل من إرســاء نظام ديمقراطي أحد أركان
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برنامجها في البناء القومي والمؤسساتي .لذلك،
فــإن الـتـجــربــة العلمانية الـتــي يهتم بـهــا وول ــزر هنا

ت ـخ ـت ـل ــف ،فـ ــي رأي ـ ـ ــه ،عـ ــن ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ـس ـل ـطــويــة
) )Authoritarianال ـتــي حـ ـ ّـددت شـ ّـكــل الــدولــة
ف ــي ب ـل ــدان م ـثــل تــرك ـيــا ف ــي ع ـهــد أت ــات ــورك ومـصــر
فــي عـهــد عـبــد الـنــاصــر وال ـعــراق وســوريــة فــي ظـ ّـل

حـكـمــي حــزبــي ال ـب ـعــث .وي ــؤكّ ــد وولـ ــزر اخـتــاف
حــركــات الـتـحـ ّـرر الوطني عــن الـحــركــات القومية؛

فرعا
إذ حتى لــو كــانــت حــركــات الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي ً
من التاريخ العام للحركات القومية ،فإن مشروع

ح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر ي ـب ــدو م ـنــاقـ ًـضــا لـلـمـفـهــوم ال ــذي
أخــذتــه الـنــزعــة الـقــومـيــة؛ فـهــذه األخـيــرة تنحاز إلى
قــوم ـيــة بـع ـي ـنـهــا و ُت ـع ـل ــي م ــن شــأن ـهــا ع ـلــى ح ـســاب

القوميات األخــرى ،وتعمل على االرتـقــاء بثقافة
ّأمــة مــا وبمصالحها عـلــى حـســاب مـصــالــح األمــم
ال ـش ـعــوب األخـ ــرى وث ـقــافــات ـهــا .أم ــا ان ـش ـغــال ق ــادة

حـ ــركـ ــات الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ال ــوطـ ـن ــي ،ف ـه ــو م ـخ ـت ـل ــف مــن
أو ًل ،ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـس ــاواة
ج ـه ـت ـيــن :ف ـهـ ّـم ـهــم هـ ــوّ ،
الـسـيــاسـيــة بـيــن أمـتـهــم واألم ــم األخـ ــرى ،وجـ ْـعـلـهــا

ت ـتــدارك الـتــأخــر الـتــاريـخــي وتـلـتـحــق بــركــب الـتـقــدم
والتنمية بمعناها الشامل ،وليس الحصول على
مــوقــع مسيطر فــي الـعــالــم ،وثــانـ ًـيــا ،تـحــريــر أممهم

م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ال ـس ـل ـطــويــة واالس ـت ـب ــدادي ــة الــراس ـخــة
قــرو ًنــا مــن الــزمــن ومــن الـثـقــافــة الـتـقـلـيــديــة الـقــديـمــة
الـتــي وسـمــت شـعــوبـهــم وخـ ّلـفــت لــديـهــم السلبية

فالتحرر الوطني مقترن،
والقبول باألمر الــواقــع.
ّ
يـقــول لـنــا وول ــزر ،عـلــى نـحــو وثـيــق بـسـيــاســة ثــوريــة
تريد االنعتاق ال ألمة بعينها فقط وإنما للشعوب

واألمم األخرى ً
أيضا ،وال تقترن اإلحيائية القومية
ـوس ــع وال ـت ـم ـ ّـدد ال ـقــومــي
ال ـت ـح ـ ّـرري ــة بــرغ ـبــة ف ــي ال ـت ـ ّ
(ص .)5

ـوج ــه إل ـيــه
وحـ ــول االعـ ـتـ ــراض الـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـ َّ
بـسـبــب إدراجـ ــه جـبـهــة الـتـحــريــر ال ـجــزائــريــة ضمن
التحررية التي تــزاوج بين الديمقراطية
الحركات
ّ
والـع ـلـمــان ـيــة ف ــي ح ـيــن أن ال ـج ــزائ ــر ل ــم ت ـعــرف فــي
ظــل حـكـمـهــا بـعــد االس ـت ـقــال عــن فــرن ـســا ،خــا ًفــا
للهند وإلسرائيل ،أحزا ًبا وال انتخابات وال حياة
س ـيــاس ـيــة ت ـع ـ ّـددي ــة ،ي ـج ـيــب وول ـ ــزر ب ــأن ــه م ــا دام ــت
رسميا وفي البداية
جبهة التحرير كانت ملتزمة،
ً
عـلــى األق ــل ،بــالــديـمـقــراطـيــة ،ومــا دام كـثـيــرون من
ـوج ــه،
م ـنــاض ـل ـي ـهــا ق ــد ّ
دعـ ـمـ ــوا هـ ــذا االل ـ ـتـ ــزام والـ ـت ـ ّ
يـجــوز لـنــا أن نــدرجـهــا مــع مـثــا َلــي الـهـنــد وإســرائـيــل
ض ـم ــن حـ ــركـ ــات ال ـت ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي ال ـت ـح ـ ّـرري ــة.
(ص .)9
يعني وولزر بمفارقة التحرير الــواردة في العنوان
رواد مـ ـش ــروع ال ـت ـح ــري ــر م ــن االس ـت ـع ـم ــار مــن
أن ّ
م ـث ـق ـف ـي ــن وم ـن ــاض ـل ـي ــن ونـ ـخـ ــب س ـي ــاس ـي ــة رسـ ـم ــوا
ألنـفـسـهــم غــايــة م ــزدوج ــة ،وه ــي ت ـحــريــر بـلــدانـهــم
م ــن االس ـت ـع ـمــار وت ـحــريــر شـعــوبـهــم م ــن أنـفـسـهــم،
أي من نوع الشخصية التي تكونت لديهم على
م ـ ّـر ال ـس ـن ـيــن وال ـث ـقــافــة ال ـس ــائ ــدة ال ـت ــي ن ـ ّـم ــت فـيـهــم
ع ـق ـل ـيــة االس ـت ـس ــام وال ـق ـب ــول ب ــاالس ـت ـع ـم ــار ال ــذي
تحمله.
أضحوا يرونه
مصيرا محتو ًما ُق ّـدر عليهم ّ
ً
ف ــال ـم ـف ــارق ــة ت ـك ـمــن ف ــي أن ال ـن ـخ ــب ت ــري ــد تـحــريــر
شعب من طريقته القديمة في العيش ومن وضع
ع ـبــوديــة وارت ـه ــان لــاس ـت ـع ـمــار ،ف ــي ح ـيــن أن هــذا
الـشـعــب لــم يـكــن مـتـحـ ّـمـ ًـســا ول ــم يـكــن ي ــرى ضـيـ ًـرا
فــي الـمــواصـلــة فــي الـحـيــاة عـلــى الـطــريـقــة القديمة
ً
متمسكا بها ويقاوم التغيير (ص
نفسها ،بل كان
 .)19فــاالس ـت ـع ـمــار ه ـ ّـي ــأ ،ف ــي ن ـظــر ال ـت ـح ـ ّـرري ـ ّـي ــن،
الـ ـظـ ــروف ال ـت ــي س ــاع ــدت ع ـل ــى ان ـت ـش ــار ال ـج ـهــل
واألم ـ ّـي ــة وال ـخ ــراف ــة وال ـخ ــوف وعـقـلـيــة االسـتـكــانــة
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لـ ـل ـ ّ
ـذل ف ــي أوس ـ ــاط ال ـش ـع ــب ،ون ـ ّـم ــى ش ـك ـ ًـا مــن
ـدريــة والتسليم
ـديــن قــائـ ًـمــا عـلــى ضــرب مــن الـقـ ّ
الـتـ ّ
بــالـمـصـيــر ال ـم ـح ـتــوم .ل ــذل ــك ،أراد ال ـث ــائ ــرون ضـ ّـد
االسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــار ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ،وفـ ـ ــي غ ـي ــره ــا،
تخليص شـعــوبـهــم مــن تـلــك الـثـقــافــة وبـنــاء معالم
ـديــة ج ــدي ــدة؛ فـمــا أف ـســدتــه سـنــوات
شـخـصـيــة قــاعـ ّ
مــن االضـطـهــاد واالمـتـهــان للكرامة يمكن تــداركــه
ب ـت ـق ــوي ــم ه ـ ــذه االنـ ـحـ ــرافـ ــات ل ـه ــا فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة
الوطنية وتخليصها مما شابها مــن اعـتــال .وقد
مـ ّثــل الــديــن فــي صــورتــه الـتـقـلـيــديــة ورج ــال الــديــن
بــاع ـت ـبــارهــم ق ــوى م ـحــاف ـظــة ت ـص ـط ـ ّ
ـف ،ف ــي مـعـظــم
األح ـ ـي ـ ــان ،إل ـ ــى ج ــان ــب االس ـت ـع ـم ــار واألط ـ ـ ــراف
التحرريين ،أمام
المستفيدة منه ،عائقًا ،في نظر
ّ
انعتاق المجتمع.
ه ــذا ال ـم ـن ـحــى ال ـت ـح ـ ّـرري يـ ــراه وول ـ ــزر ب ــاد ًي ــا لــدى
األول
ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر ال ـج ــزائ ــري ــة م ـنــذ مــؤت ـمــرهــا ّ
المنعقد سنة  1956في جهة صومام في منطقة
الـقـبــائــل الـجــزائــريــة .فـقــد وضـعــت جـبـهــة الـتـحــريــر
الــوطـنــي الـجــزائــريــة أرضـيــة رسـمــت معالم خطتها
فــي تـحــريــر الـبــاد وبـنــاء دول ــة مـسـتـقـلــة ،وانـتـقــدت
فيها حالة «الفتور والخوف والريبة» التي تعتري
ال ـس ـك ــان ال ـج ــزائ ــري ـي ــن .وق ـ ــد ق ـط ــع ال ـم ـن ــاض ـل ــون
الجزائريون المجتمعون في صومام على أنفسهم
عـهــدً ا بــأن يــوقـظــوا ضمير األمــة وأن يـعـيــدوا إليها
اإلحـســاس بالكرامة الــذي افتقدته لـطــول العيش
تـحــت حـكــم االسـتـعـمــار .وفــي نـظــر وول ــزر ،كــان
فرانتز فانون ( ،)1961-1925المفكر والطبيب
ال ـن ـف ـســانــي ال ـف ــرن ـس ــي ذو األصـ ـ ــول ال ـمــارت ـي ـن ـي ـك ـيــة
األفــريـقـيــة والـمـنــاضــل فــي صـفــوف جبهة التحرير
التحرر والقيم
معبر عن مشروع
الجزائرية ،خير ّ
ّ
ال ـت ـح ــرري ــة م ــن مـ ـسـ ــاواة وم ــواط ـن ــة وح ــري ــة ف ــردي ــة

وجـمــاعـيــة ،وخـيــر داع إل ــى مـحــو آث ــار االسـتـعـمــار

على الشخصية الجزائرية ،وهــو المشروع الذي

تب ّنته جبهة التحرير عند تأسيسها؛ إذ يقول فانون
ـارح ــا م ـهـ ّـمــة مـحــو
ف ــي ك ـتــابــه م ـع ــذب ــو األرض ،ش ـ ً

يبث في الوجود
االستعمار« :إن محو االستعمار ّ
ـاصــا يـجــيء بــه الــرجــال الـ ُـجــدد ويحمل
إيـقــاعــا خـ ً
إل ــى ال ــوج ــود ل ـغــة خ ــاص ــة وإن ـســان ـيــة ج ــدي ــدة .إن

محو االستعمار لهو خالق رجال جدد حقًّا لكن
قوة فوق
هذا الخلق ال
ّ
يستمد مشروعيته من ّأية ّ
الـطـبـيـعــة :إن الـ ُـمـسـتـعـ َـمـ ــر ‹ال ـش ــيء› يـصـبــح إنـســا ًنــا
بمقدار ما يحقّقه من عمل لتحرير ذاتــه»( .)4فما

التحرر والتحرير القيام به هو
يتعين على حركة
ّ
ّ

ستعمرين أن
الم َ
مـحــاربــة االعـتـقــاد المنتشر لــدى ُ
ِ
المستعمرين اإلنكليز والفرنسيين ،واألوروبيين
عـمــو ًمــا ،يـمـتـلـكــون الـخـصــال والـمــواصـفــات الـتــي

تــؤه ـل ـهــم ل ـم ـم ــارس ــة ال ـه ـي ـم ـنــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ،لـمــا
ي ـت ـم ـيــزون ب ــه م ــن شـ ـ ّـدة وق ـس ــوة ))ruthlessness

ال ي ـق ــدر ال ـم ـس ـت ـض ـع ـفــون وال ـ ُـم ـس ـت ـع ـ َـم ــرون عـلــى
مـجــابـهـتـهــا والـ ـص ــدام م ـع ـهــا .ل ــذل ــك م ـ ّث ـلــت ثـقــافــة

الـ ـتـ ــأقـ ـلـ ــم ) )accommodationمـ ـ ــع ال ـ ــواق ـ ــع
االسـتـعـمــاري عــائـ ًقــا ك ــان ال بــد مــن رفـعــه لتحرير
طــاقــة ال ـش ـعــب م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
مصيره وبـنــاء مستقبله على نحو مستقل؛ فحتى

مجده فرانتز فانون
غاندي ،رافــض العنف الــذي ّ
ودع ــا إلــى اسـتـخــدامــه لـطــرد االسـتـعـمــار ،ورافــض
ِ
المستعمر نفسها ،اعتقد مع ذلك
استخدام قسوة

أن عــادة التأقلم القديمة ال بد من أن يوضع لها
حــد ،وال بد من «دفــع جموع الناس على طريق

الوعي الذاتي وبلوغ السلطة» .فمشروع غاندي
اإلن ـش ــائ ــي ي ـه ــدف ه ــو اآلخ ـ ــر إلـ ــى ت ـك ــوي ــن ن ـســاء
ورجال من طينة جديدة يكونون ً
أهل لالستقالل
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ـدبــر شؤونهم بأنفسهم (ص .)3
وقــادريــن على تـ ّ
وال ـم ـهـ ّـمــة ه ــذه بـ ــدأت ،ك ـمــا يــاحــظ وول ـ ــزر ،فــي
مــرح ـلــة ال ـن ـضــال م ــن أج ــل ال ـت ـحــريــر ،إال أن ـهــا لــم
تـكـتـمــل إب ــان ح ـصــول ه ــذه ال ـب ـلــدان ال ـثــاثــة على
االستقالل.
إن مــا يـنـطـبــق عـلــى ال ـم ـشــروع ال ـت ـحـ ّـرري الـهـنــدي
ينطبق أيـ ًـضــا ،بحسب رأي وول ــزر ،على مشروع
«ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـث ــوري ــة»؛ إذ ل ــم ت ـكــن غــايــة قــادتـهــا
ط ــرد الـمـسـتـعـمــريــن اإلن ـك ـل ـيــز ،ف ــي ذل ــك الــوقــت،
وال ـح ـص ــول ع ـل ــى ح ــق ال ـي ـه ــود ف ــي أن يـحـكـمــوا
أن ـف ـس ـه ــم ب ــأن ـف ـس ـه ــم ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ك ــان ــت أي ـ ًـض ــا
خـلــق نــوع جــديــد مــن الـيـهــود ،واسـتـخــدام الــدولــة
وأج ـه ــزت ـه ــا ل ـل ـت ـخ ـ ّلــص م ــن مـ ــاض ط ــوي ــل خ ـ ّلــف
ـوعــا وق ـهـ ـ ًـرا في
فــي روح الـشـعــب ال ـي ـهــودي خ ـضـ ً
ال ـم ـنــافــي .وي ـم ـكــن ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد االس ـت ـئ ـنــاس
بمالحظات الباحث الفلسطيني حسن خضر في
مقال بعنوان «نفي المنفى أم وهــم الهوية ...؟»
لـفـهــم مــا يـعـنـيــه وول ــزر مــن أن الـحــركــة الصهيونية
كانت حركة علمانية ثورية أرادت القطع مع ثقافة
ال ـم ـن ـفــى؛ إذ ي ـقــول خ ـضــر« :ع ـلــى غـ ــرار حــركــات
وقب ّلية فــي أوروب ــا الشرقية والــوسـطــى،
رومانسية َ
انخرط المبشّ رون بالصهيونية في مشروع ضخم
إلنتاج الماضي .وقد فعلوا ذلك بطريقة ّ
تمكنهم
من القفز فوق  18قرنًا من الزمان ،والعودة إلى
الــزمــن ال ـتــوراتــي الـ ُـمـعـلـمــن ،وتـ ّـمــت ه ــذه العملية
ت ـحــت ش ـعــار ن ـفــي ال ـم ـن ـف ــى»( .)5وي ـض ـيــف حـســن
خ ـض ــر مـ ـف ـ ّـس ـ ًـرا م ـع ـن ــى ن ـف ــي ال ـم ـن ـف ــى ف ــي األدب
وال ـف ـك ــر ال ـص ـه ـيــونــي ال ـن ــاش ــئ ف ــي أوروبـ ـ ــا أواخ ــر
ال ـقــرن ال ـتــاســع عـشــر ال ــذي يـتـحــدث عـنــه وول ــزر:
«استعارت الصهيونية تعبير المنفى (غالوت) من
الالهوت اليهودي .وأصبح نفي المنفى المفهوم

ال ـم ــرك ــزي الـ ــذي تـلـتـقــي ح ــول ــه مـخـتـلــف ت ـيــارات ـهــا
الرافضة لكل ّ
حل محتمل للمشكلة اليهودية في
أوروب ــا ،ســواء بــاالنــدمــاج أو الـحـكــم الــذاتــي»(.)6

ل ـ ــذل ـ ــك ،كـ ـ ــان ال ب ـ ــد م ـ ــن أن تـ ـصـ ـط ــدم ال ـح ــرك ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ك ـح ــرك ــة م ـض ـط ـل ـعــة ب ـم ـه ـمــة ت ـحــريــر

ال ـش ـع ــب ال ـي ـه ــودي وت ـخ ـل ـي ـصــه م ــن ال ـم ـن ـف ــى ،مــع

االتـجــاه الغالب على ثقافة المنفى والــذي مثلته
األرثــوذك ـس ـيــة الـيـهــوديــة ال ـتــي ن ـظــرت إل ــى الـمـنـفــى

بوصفه جز ًءا من تدبير إلهي ورفضت في الوقت
نـفـســه ف ـكــرة ان ــدم ــاج ال ـي ـهــود داخ ــل الـمـجـتـمـعــات

األوروب ـي ــة وف ـكــرة دول ــة يـهــوديــة عـلــى اعـتـبــار أنـهــا
ـدخـ ًـا بـشــر ًيــا فــي مـشـيـئــة الـمـخـ ّلــص« ،لــذا
تـمـ ّثــل تـ ّ
وقـ ـف ــت ،ي ـق ــول خ ـض ــر ،ض ــد ال ـص ـه ـيــون ـيــة بـسـبــب

وتدخلها في الخطة اإللهية»
مضمونها العلماني
ّ
(ص  .)162بهذا المعنى يشير وولــزر في كتابه

إلى أن زعماء الحركة الصهيونية كانوا يخوضون
ح ــر ًب ــا م ــزدوج ــة ض ــد ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ال ـبــري ـطــانــي مــن
جـهــة ،وضــد ثـقــافــة الـمـنـفــى والــديــانــة الـســائــدة في

أوس ـ ــاط ال ـي ـهــود م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .ل ــذل ــك ،عـمــل

قادة الحركة الصهيونية على إقناع جموع اليهود
ب ـت ــأوي ــل ل ـل ـتــاريــخ ول ـل ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة م ـغــايــر لـمــا

هــو ســائــد داخ ــل أوس ــاط الـيـهــود؛ إذ يـقــول حسن

ـارح ــا هـ ــذا األم ـ ــر« :وفـ ــي س ـي ــاق تــأويــل
خ ـضــر ش ـ ً
ال ـمــاضــيُ ،أخ ـضــع ال ـتــاريــخ ال ـي ـهــودي إل ــى عملية

ً
قوميا في المقام
علمنة قسرية لتجعل منه
تاريخا ً
األول .وقــد تـحـ ّـولــت ال ـتــوراة بـمــوجـبــه إلــى وثيقة
ملكية لــأرض والـلـغــة [و] إلــى دلـيــل على تبلور
ال ـه ــوي ــة م ـنــذ زمـ ــن س ـح ـيــق ،وال ـش ــري ـع ــة أصـبـحــت

مـ ـج ـ ّـرد ق ـن ــاع يـ ـم ـ ّـوه ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـق ــوم ـي ــة ل ـل ـش ـعــب»
(ص .)163
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بتك ضورعو تاعجارم
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ك ــان أول مــا قــامــت بــه حــركــات ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي

عند حصولها على استقالل بلدانها ،وانسجا ًما
مع مشروعها التحديثي ،هو إقامة أنظمة سياسية
«عـلـمــانـيــة» ،وش ـ ّـن ح ــرب عـلــى ال ـقــوى الـتـقـلـيــديــة

والـ ـمـ ـحـ ــافـ ـظـ ــة ،ودفـ ـ ـ ــع م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــا ف ـ ــي ط ــري ــق
الـتـحــديــث وف ــق ال ـن ـمــوذج الـمـعـتـمــد ل ــدى الـغــرب
ِ
المستعمر السابق؛ فقد استقت هذه البلدان مثالها
فــي بـنــاء دول ــة مــا بـعــد االسـتـعـمــار وفــي التحديث

المجتمعي مــن ال ــدول االسـتـعـمــاريــة ذات ـهــا ،رغــم
أن الجزائر ،وهي إحــدى الحاالت التي يدرجها
وولــزر ضمن هــذا النموذج الـتـحـ ّـرري ،لــم تعتمد

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،أي ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ال ـم ـع ـت ـمــد فــي
ِ
والمستعمر الـســابــق لـلـبــاد ،بــل اعتمدت
فــرنـســا،

المعتمد
اشتراكية دولة وفق نموذج حزب الدولة
َ
فــي ال ـب ـلــدان االش ـتــراك ـيــة ،وبــأيــديــولــوجـيــا إســامـيــة

ذات مـنـحــى ي ـس ــاري .ويـعـتـبــر وول ــزر أن ق ـيــادات
ال ـح ــرك ــات الـ ـث ــاث ال ـت ــي ي ـت ـط ـ ّـرق إل ـي ـه ــا ف ــي ه ــذا
ـادح ــا حـيـنـمــا اعـتـمــدت
ال ـك ـتــاب ارت ـك ـبــت خ ـطـ ًـأ ف ـ ً

فهما للنموذج الـحــداثــي أدى إلــى إقـصــاء القوى
ً
الدينية التقليدية وتهميش دورهــا في مرحلة بناء

الــدولــة ،وإلــى استئثار القوى «العلمانية» بمراكز
ال ـق ــوة وال ـن ـف ــوذ وم ــواط ــن الـ ـق ــرار ،ف ــي ح ـيــن كــان
يـنـبـغــي لـلـعـلـمــانـيـيــن ،ف ــي ن ـظ ــره ،دف ــع ه ــذه الـقــوى

إلــى االنـخــراط في البناء السياسي والمجتمعي،
وإبـ ــرام ص ـف ـقــات ،وال ـب ـحــث عــن ت ـســويــات مـعـهــا.
وألم ـ ــر ك ـه ــذا ،ي ـع ـت ـبــر وول ـ ــزر أن «اإلقـ ـصـ ــاء ال ـت ــام

العلماني هو أفضل تفسير لقوة اإلحيائية الدينية
وروحها النضالية»؛ فلو أن الحداثيين بحثوا منذ

البدء عن تسوية مع الدين ومع الــرؤى التقليدية

لجلبها إلــى العملية السياسية بــدل إقصائها ،لما

تسببوا ،وفق رأيه ،في الثورة الدينية المضادة التي
ّ

استجدت مع أبناء الجيل الموالي لجيل التحرير
ّ
الرافض للعلمانية والتغريب )،)westernization
حـ ـيـ ــث إن وولـ ـ ـ ـ ــزر ي ـ ـ ــرى أن «الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى ال ــدي ـن ـي ــة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ي ـم ـك ــن أن ُتـ ـنـ ـف ــى أو ُتـ ـحـ ـض ــر أو
ـوعــب )»)engaged
ُتـقـصــى وإنـمــا ينبغي أن ُتـسـتـ َ
(ص .)121
لكن هذا النفي للرؤى الدينية التقليدية لم يكن
ـام وال بــالـقـطـعـ ّـي ،كـمــا يـشـيــر وولـ ــزر؛ فقد
ال بــال ـتـ ّ
كــان ثمة بــون شــاســع بين الـنـيــات العلمانية لقادة
حــركــات ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي وم ــا يـتـ ّـطـلـعــون إلـيــه من
إق ــام ــة ن ـظ ــام س ـي ــاس ــي واج ـت ـم ــاع ــي ال م ـك ــان فـيــه
ل ـلــرؤى الــديـنـيــة ول ـل ـقــوى الـتـقـلـيــديــة الـمــرتـبـطــة بها
من جهة ،والتطبيق على صعيد الــواقــع من جهة
أخ ـ ــرى؛ إذ خ ـضــع هـ ــؤالء الـ ـق ــادة إلكـ ــراهـ ــات لــم
ي ـت ـص ـ ّـوروا وج ــوده ــا ف ــي ال ـب ــدء ،ف ـ ُفــرضــت عـلـيـهــم
تنازالت لمصلحة القوى الدينية التقليدية ،سواء
في مرحلة الكفاح ضد االستعمار أو في مرحلة
بـنــاء الــدولــة ومـحــو آثـ ــاره .وتـبـيــن لـهــم فــي مــرحـلــة
ال ـك ـف ــاح ض ــد ال ـم ـس ـت ـع ـمــر أن ـه ــم ب ـح ــاج ــة لـشـحــذ
همم الشعب ودفعه إلى الثورة وإيقاظ المشاعر
َ
الــديـنـيــة وتـطــويـعـهــا لـغــايــة الـنـضــال ضــد المستعمر
الـمـخـتـلــف ديـنـ ًـيــا عــن دي ــن ال ـبــاد .أم ــا فــي مــرحـلــة
البناء الوطني ،فسرعان ما أيقنوا أنهم بحاجة إلى
رعاية جانب القوى الدينية وعدم إغضابها حتى
يـسـتـطـيـعــوا تـحـقـيــق مـشــاريـعـهــم الـتـحــديـثـيــة .لــذلــك
اس ـت ـجــاب ال ـح ــداث ـي ــون ل ـط ـل ـبــات ال ـق ــوى الــدي ـن ـيــة،
ونــزلــوا عـنــد رغـبــاتـهــا؛ فـفــي الـهـنــد ،طــرد نـهــرو من
حــزبــه األن ـصــا َر الــراديـكــالـيـيــن لـلـحــداثــة العلمانية،
وسمح للمسلمين الهنود بتنظيم شأنهم الداخلي
وفـ ــق ق ــواع ــد ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ،وت ـس ــام ــح مــع
ال ـ ـعـ ــادات ال ـه ـن ــدوس ـي ــة األقـ ـ ــدم واألكـ ـثـ ــر ت ـ ّـخ ـل ـ ًف ــا.
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كـمــا تــراجــع بــن غــوريــون ومــؤسـســو إســرائـيــل عن
ّ
المنظم للزواج والطالق
مشروع إخضاع القانون

باسم الديمقراطية من دون أن يخفي ّنيته إللغائها
وتعويضها بنظام شورى على الطريقة اإلسالمية.
أمـ ــا ف ــي س ـنــة  ،1991اض ـط ــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
التحدي الذي لم يكن يقدر
الجزائري ،أمام هذا
ّ
عـلــى مــواجـهـتــه ،إل ــى إل ـغــاء الـعـمــل بــالــديـمـقــراطـيــة
ُبغية الحفاظ على الـثــورة وحمايتها ،وأدى منعه
اإلســام ـي ـيــن م ــن ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي الــديـمـقــراطــي
والـسـلـمــي إل ــى تــوجـهـهــم نـحــو الـعـنــف الـمـسـ ّلــح.
ول ــم يـسـتـطــع الـنـظــام الـسـيــاســي ال ــذي أقــامـتــه ثــورة
التحرير الجزائرية أن يحافظ على بقائه إال بعد
حــرب دامـيــة ضــد ثــورة إســامـيــة مـضــادة استمرت
مــن سـنــة  1991إلــى سـنــة  .1997ولـئــن اسـتـمـ ّـر
الـنـظــام ال ـثــوري الـقــديــم فــي ال ـح ـيــاة ،فــإنــه أصـبــح،
فــي نظر وول ــزر ،أكـثــر سلطوية ورجـعـيــة ،وتخ ّلى
ع ــن أح ــام ــه ال ـت ـح ــرري ــة األول ـ ـ ــى ،ف ـب ـق ـيــت ال ـث ــورة
وتغ ّلبت ،لكن الثمن الذي ُدفع كان ً
باهظا ،وهو
المثل التي حاربت من أجلها الثورة
التخلي عن ُ
وقــامــت عـلـيـهــا .ولـئــن ُه ــزم اإلســام ـيــون وخـســروا
الـمـعــركــة أم ــام ال ــدول ــة ،ف ــإن الـمـجـتـمــع ال ـجــزائــري
ـزوع ـ ــا
بـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ذي قـ ـب ــل «تـ ــأس ـ ـلـ ـ ًـمـ ــا» ون ـ ـ ً
إلى المحافظة.

وولـ ـ ــزر ،ال ـت ـص ـ ّـور ال ـع ـل ـمــانــي ل ـمــواط ـنـ ّـيــة مـتـســاويــة

أم ـ ــا فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ف ـك ــان ــت ال ـح ـك ــاي ــة م ـغ ــاي ــرة:
ح ــاف ـظ ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ع ـل ــى ب ـق ــائ ـه ــا ،فـ ــي نـظــر
وول ـ ــزر ،ون ـج ـحــت نـسـبـ ًـيــا عـمـلـيـ ُة ت ـحــويــل الـيـهــود
مــن شـعــب الـمـنــافــي وال ـش ـتــات إل ــى شـعــب نــاطــق
ب ــال ـع ـب ــري ــة وم ــرت ـب ــط بـ ـ ــأرض ،ك ـم ــا ن ـج ـحــت ن ـس ـبـ ًـيــا
الفكرة الصهيونية التي تعتبر أن التحرير السياسي
تحول داخلي في العقليات وأسلوب
يؤدي إلى ّ
المثل
التفكير ،وفي ما عدا ذلك ،يمكن القول إن ُ
الصهيونية فــي تــراجــع تــام ومـسـتـمــر؛ فـفــي كــانــون
األول/دي ـس ـم ـبــر  ،1947ص ـ ّـرح بــن غ ــوري ــون بما

لـلـسـلـطــة ال ـم ــدن ـ ّـي ــة وت ــرك ــوه ف ــي ق ـب ـضــة ال ـس ـل ـطــات
الدينية التقليدية .والشيء نفسه حدث في جبهة

الـتـحــريــر الــوطـنــي فــي الـجــزائــر أيـ ًـضــا؛ فـقــد اضطر

علمانيوها إلــى التخلي عــن أحــامـهــم التنويرية،
واإلذعـ ــان لـلــواقــع وال ـق ـبــول بــالـشــريـعــة عـنــد صــوغ

ق ــان ــون األس ـ ـ ــرة ،ف ـخ ــذل ــوا ب ــذل ــك م ـن ــاض ــات فــي
ص ـف ــوف ح ــرك ــة ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي خ ـ ّل ــد ال ـتــاريــخ
أسماءهن أمثال جميلة بوحيرد .وقد ّ
تفطن القادة
التحرر الوطني ألمر أنه لن
العلمانيون لحركات
ّ
ُيكتب لهم النجاح في مهمتي تحرير البالد وبناء

ال ــدول ــة إال إذا حـصـلــوا عـلــى إس ـنــاد مــن الـتـقــالـيــد
اإلســام ـيــة وال ـي ـهــوديــة والـه ـنــدوس ـيــة ال ـتــي يتشبث
ب ـهــا ال ـف ـقــراء وال ـم ـحــرومــون وم ـعــذبــو األرض مــن

أن ـصــارهــم؛ فـعـنــدمــا أم ـســك ال ـثــوريــون الـتـغــريـبـيــون

بالحكم وأحكموا قبضتهم على الدولة الناشئة،
ت ـب ـي ــن ل ـه ــم أن االسـ ـتـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـح ـك ــم يـقـتـضــي
مـنـهــم م ـ ــداراة ال ـق ــوى الــدي ـن ـيــة الـتـقـلـيــديــة وتـجـ ّنــب

االصـطــدام بها المباشر .وكــان عليهم أن يتخلوا

ـرريــة وع ـلــى رأس ـه ــا ،فــي نظر
عــن أوهــام ـهــم ال ـت ـحـ ّ
تـتـعــالــى ع ـلــى االن ـق ـســامــات الـطــائـفـيــة والـمــذهـبـيــة
والقبلية والدينية .فالثورويون الجزائريون وعدوا
َ

بقانون مدني واحد لكل الجزائريين مهما كانت
انتماءاتهم الدينية والمذهبية ،لكنهم قبلوا في سنة
 1982بقانون لألسرة تُستمد بنوده من الشريعة
دونية المرأة وتبعيتها للرجل،
اإلسالمية
ويكرس ّ
ّ
ـرســخ الــام ـســاواة ،ويـقـ ّـر تـعـ ّـدد الــزوجــات (ص
وي ـ ّ

 .)14وفــي أواخ ــر الثمانينيات ،بــرز فــي الـجــزائــر
ح ــزب دي ـنــي إس ــام ــي ي ـت ـحـ ّـدى ال ـث ــورة الـعـلـمــانـيــة
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

يلي« :في دولتنا ،سيكون هناك ً
أيضا من هم من

غير اليهود .سيكونون كلهم مواطنين ،وسواء مع

غيرهم في كل شيء من دون أي استثناء ،فالدولة

سـتـكــون دول ـت ـهــم أي ـ ًـض ــا» (ص  .)99ويـكـفــي أن
نـنـظــر فــي ال ــواق ــع ال ـيــوم لـنـتـبـ ّـيــن ،فــي رأي وول ــزر،

الهوة الفاصلة بين التزام المساواتي
مدى اتساع ّ

ُلبناة الدولة األوائل وما آلت إليه األوضاع اليوم.
ويشير وولزر إلى أن االنتصار في حرب 1967
والنشوة التي خ ّلفها جعال المنتصرين يتناسون

ضم األراضي المحت ّلة
تحذير بن غوريون من أن ّ
ال ـجــديــدة سـيـشـكــل خ ـطـ ًـرا جـسـيـ ًـمــا عـلــى مستقبل

الــدولــة الـيـهــوديــة .لـكــن عـنــدمــا غ ــادر بــن غــوريــون
ال ـح ـك ــمُ ،ن ـس ــي ت ـح ــذي ــره تـ ـم ــا ًم ــا ،وحـ ـ ّل ــت م ـحـ ّـل
الـصـهـيــونـيــة الـعـلـمــانـيــة والـبــراغـمــاتـيــة ،الـتــي حــاول

ـات مـسـتــوطـنـيــن يـهــود ذات نــزعــة
تــأسـيـسـهــا ،حــركـ ُ

دي ـن ـيــة أرث ــوذك ـس ـي ــة وت ـب ـش ـيــريــة ت ــرى ف ــي األراضـ ــي
مجرد غنيمة حرب و ُمقابل لالنتصار،
المحت ّلة ال ّ
وإن ـمــا جــوهــر إســرائ ـيــل ال ـتــورات ـيــة وقـلـبـهــا الـنــابــض

أيـ ًـضــا .ويـحـ ّـمــل وول ــزر مـســؤولـيــة ت ــر ّدي األوض ــاع
وخ ـب ــو ال ـ َن ـ َف ــس ال ـث ــوري ال ـمــؤســس إلس ــرائ ـي ــل فــي
األس ــاس إل ــى األصــولـيـيــن الــديـنـيـيــن ،وعـلــى وجــه

الخصوص المستوطنين األرثوذكس المتطرفين؛
فـ ـ ــوالء هـ ـ ــؤالء األول هـ ــو ل ـع ـق ـي ــدت ـه ــم ال ل ــدول ــة

إسرائيل وديمقراطيتها ،وهو لطوائفهم وعشائرهم
وإثـنـيــاتـهــم ال لـلـشـعــب ال ـي ـهــودي ،وبــالـتــالــي يتميز

ف ـكــرهــم بــال ـت ـطــرف وال ـم ـغ ــاالة وح ـت ــى بــالـعـنـصــريــة

أحيانًا .لذا ،تنعدم المصلحة لديهم في التسامح
تـجــاه المسلمين والعلمانيين ألنـهــم بكل بساطة
ال يريدونهم معهم فــي الــدولــة نفسها ،ويــريــدون
َم ِ
وط ًنا ينسجم مع الصورة الخاصة التي لهم عنه

أي وطــن تحكمه القوانين الدينية كما يفهمونها
(ص .)62-60
ينطبق الـشــيء عينه على الـهـنــد ،فــي نظر وولــزر؛
إذ يتعلق األمــر هناك بالقصة ذاتها بشأن مشروع
ع ـل ـم ــان ــي ح ــداث ــي م ـس ــاوات ــي وإدمـ ــاجـ ــي أف ـش ـل ـتــه
ال ـث ــورة الــدي ـن ـيــة ال ـم ـض ــادة .وه ــو ي ـق ــارن صـهـيــونـيــة
ب ــن غ ــوري ــون ذات ال ـ ُـب ـع ــد ال ـت ـح ـ ّـرري وال ـح ــداث ــي
وال ـم ـث ــل األعـ ـل ــى بــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـل ـمــان ـيــة ومــدن ـيــة
ت ـت ـعــالــى ع ـل ــى االن ـق ـس ــام ــات ال ـطــائ ـف ـيــة وال ــرواب ــط
اإلث ـن ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــاه نـ ـه ــرو ويـ ــدافـ ــع عـ ـن ــه .فـفــي
مــرحـلــة مــا بـعــد االس ـتـقــال ،عـ ّـبــر نـهــرو عــن رؤيـتــه
لـلـهـنــد ال ـتــي يـحـلــم ب ـهــا ،وأكـ ــد ضـ ــرورة أن ُيـمـنــح
المسلمون «األمــن وحـقــوق المواطنين فــي دولــة
ديمقراطية» .غير أن االستقالل حدث في خضم
أحـ ــداث مــؤل ـمــة دام ـي ــة ووح ـش ـيــة ان ـت ـهــت بـتـقـسـيــم
ال ـه ـنــد ،وخ ـ ّل ـفــت آالف ال ـض ـحــايــا ،ول ـقــي غــانــدي
مصيره المحتوم سنة  1948على يدي متعصب
مــن الـهـنــدوس أغــاظــه إب ــداء غــانــدي مـشــاعــر الــو ّد
والصداقة تجاه المسلمين الهنود .واليوم يحكم
حزب جاناتا الهندوسي القومي الهند على نحو
إدماجي ال إقصائي ،إال أن ال أحد يقدر أن ينسى
أن قــادتــه يـنـحــدرون مــن فـئــة مــن الـهـنــدوس الــذيــن
قوميتهم على القوميات األخرى،
يؤمنون ّ
بتفوق ّ
والــذيــن اغتالوا غــانــدي؛ فـهــؤالء الـقــادة ليسوا من
طـيـنــة الــوارثـيــن الــذيــن كــان يـتـمـنــاهــم الـجـيــل الــذي
حـقــق االسـتـقــال سـنــة  .1947فـقــد الـتــزم أعـضــاء
أول ح ـك ــوم ــة ل ـن ـه ــرو ب ــاحـ ـت ــواء الـ ـن ــزع ــة ال ـق ــوم ـي ــة
ال ـه ـنــدوس ـيــة وإب ـط ــال شـحـنـتـهــا ال ـعــدائ ـيــة والـعـنـيـفــة
تجاه القوميات والــديــانــات األخــرى ،ال شحذها
فهم كانوا إصالحيين علمانيين
حميتهاُ .
وتأجيج ّ
ع ــاق ــدي ال ـع ــزم ع ـلــى ال ـت ـصـ ّـدي ل ـل ـنــزعــات الــديـنـيــة
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التقليدية المحافظة .غير أنهم ما لبثوا أن تفطنوا

) ،)castesوالـحـ ّـد مــن نـفــوذ الــديــن داخــل الحياة
العامة حتى يضمن عدم إضــرار القوة االنتخابية
ّ
ل ـج ـمــوع ال ـش ـعــب ،ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
ب ـح ـظــوظــه ف ــي ال ـب ـقــاء ف ــي ال ـح ـكــم وب ــاالم ـت ـي ــازات
الـتــي حصلت عليها الـنـخــب الـمـكـ ّـونــة لــه .ووفـ ًقــا
للتسوية التي ُحكمت بمقتضاها الهند منذ سنة
 ،1947ل ــم ت ـك ــن ال ـه ـن ــد دي ـم ـق ــراط ـي ــة ع ـل ـمــان ـيــة؛
ف ــال ــدي ــان ــة ال ـه ـن ــدوس ـي ــة ح ـص ـلــت ع ـل ــى ام ـت ـي ــازات
ضاعفت من نفوذ نخبها ،كما حصل المسلمون
والـمـسـيـحـيــون عـلــى الـحــريــة الــديـنـيــة الـتــامــة وعلى
اس ـت ـث ـنــاءات م ــن تـطـبـيــق ب ـعــض ال ـقــوان ـيــن الـمــدنـ ّـيــة
عـلـيـهــم مـثـلـمــا ح ــدث س ـنــة  ،1986ح ـيــن أسـقــط
الـبــرلـمــان الـهـنــدي قــرار المحكمة العليا القاضي
بـ ــأن ي ـش ـمــل ال ـق ــان ــون ال ـم ــدن ــي الـ ـخ ــاص بـحـمــايــة
ال ـن ـس ــاء ال ـم ـط ـل ـق ــات ال ـن ـس ــاء ال ـم ـس ـل ـم ــات أي ـ ًـض ــا،
وأصــدر قانونًا جديدً ا يستثني النساء المسلمات
مـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وي ـع ـي ــد ت ــأك ـي ــد س ـل ـطــة
الشريعة اإلسالمية في هذا المجال (ص . )114
لقد كان المقابل الذي دفعته الديمقراطية الناشئة
ف ــي ال ـه ـنــد لـتـخـفـيــض حـ ـ ّـدة ال ـت ــوت ــر وال ـع ـن ــف بـيــن
الـجـمــاعــات وال ـطــوائــف وال ــدي ــان ــات ،ولـلـحـصــول
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــم األه ـ ـل ـ ــي ،بـ ــاهـ ـ ًـظـ ــا ج ـ ـ ــدً ا ف ـ ــي ن ـظــر
وول ــزر ،إذ هـيــأ األرض ـيــة لـتـطـ ّـور اإلحـيــائـيــة الدينية
بأشكالها كافة.

وت ـ ـنـ ــازل عـ ــن ذل ـ ــك الـ ـمـ ـش ــروع أمـ ـ ــام ق ـ ــوة هـجـمــة

غ ـي ــر أن مـ ــواءمـ ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ـي ــن ل ـل ـق ــوى ال ــدي ـن ـي ــة،
وسـعـيـهــم لـعـقــد ت ـســويــات مـعـهــا ،ل ــم يـكــونــا  -فــي
نـظــر وول ــزر – صــادقـيــن ،وال يـنـمــان عــن اعـتــراف
بــدور الــديــن وقيمته داخــل المجتمع ،وإنـمــا كانا
ت ـك ـت ـي ـك ـي ـيــن وي ـح ـم ــان ف ــي ط ـيــات ـه ـمــا ال ـك ـث ـيــر مــن
االستعالء؛ فقد كان العلمانيون الثوريون مؤمنين
بأن التاريخ يسير في خط مستقيم وبخطى ثابتة

لــواقــع أن التشبث بــالـعــادات واألع ــراف التقليدية
ً
متأصل لدى الجماهير الهندية
القديمة لم يكن
العريضة فقط ،بل كان ً
أيضا ديدن عدد مهم من
أفـ ــراد ال ـ ُن ـخــب الـقــومـيــة ل ـحــزب الـمــؤتـمــر الـحــزب
الذي قاد البالد في الكفاح من أجل االستقالل.
وق ــد حــاربــت ه ــذه الـنـخــب ب ـض ــراوة ،وم ــن داخــل

الحزب ،البرنامج التحديثي لوزيرة الصحة ،في

ذلك الوقت ،رجكوماريت أمريت كور ،خريجة
الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـبـنــات ف ــي ش ــارب ــورن وجــامـعــة
أكـسـفــورد فــي إنـكـلـتــرا ،وهــو الـبــرنــامــج ال ــذي كــان
ي ـس ـت ـه ــدف ع ـ ـ ــادات ق ــدي ـم ــة وب ــالـ ـي ــة ،م ـث ــل ف ــرض

ال ـب ــورداه عـلــى ال ـن ـســاء ،وه ــو ل ـبــاس يـغـطــي كــامــل
ال ـج ـس ــد ،وزواج األطـ ـفـ ــال ،وتـ ـع ـ ّـدد ال ــزوج ــات،

وإلـغــاء الحظر الـقــائــم على ال ــزواج بين أفــراد من
ط ـب ـق ــات م ـغ ـل ـقــة م ـت ـم ــاي ــزة ومـ ــن ط ــوائ ــف وأع ـ ــراق

مـخـتـلـفــة ،وإصـ ــاح قــوان ـيــن ال ـم ـيــراث ال ـتــي تـمـ ّـيــز
ضــد الـبـنــات واألرامـ ــل (ص  .)15ول ـئــن ُألـغـيــت
هذه الممارسات كلها بحكم القانون ،فإن الكثير
منها ال ي ــزال ،بـعــد مـضــي ثمانين سـنــة ،مـتــواصـ ًـا
فــي الـهـنــد بـصـيـغــة أو أخ ــرى .ويـشـيــر وول ــزر إلــى

أن ب .ر .أم ـبــدك ـيــر ،أح ــد م ـح ـ ّـرري أول دسـتــور
ل ـل ـه ـنــد ،حـ ــاول ف ــرض رق ــاب ــة قــانــون ـيــة ع ـلــى اآلث ــار

المترتبة عن القوانين الدينية ،غير أن نهرو خذله
ال ـن ـخــب ال ـه ـنــدوس ـيــة ،وه ــو م ــا دف ـعــه إل ــى م ـغــادرة

الـحــزب مـكـســور ال ــوج ــدان .وفــي مـقــابــل التخلي
عــن الـمـشــروع ال ـت ـحـ ّـرري ،أص ــدر حــزب المؤتمر

تشريعات تكتفي بمساواة صورية بين المواطنين،
وتـ ـخـ ـلـ ــى عـ ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـتـ ـحـ ــديـ ــث ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي

وم ــا يـقـتـضـيــه م ــن إزال ـ ــة ن ـظ ــام ال ـط ـب ـقــات الـمـغـلـقــة
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

والتقدم العلمي والتكنولوجي ،وأن
نحو الحداثة
ّ
الحرية ستكون منتصرة في حربها ضد الشعوذة
واألحـ ـك ــام ال ـم ـسـ ّـب ـقــة وال ـخ ــراف ــة وال ـت ـخ ـلــف ،وأن
الدين ال يمكن إال أن يكون رافدً ا لفكر التخلف.

ل ــذل ــك ،اع ـت ـب ــروا أن ال ـت ـن ــازالت ال ـت ــي قــدمــوهــا ال
ت ـضـ ّـر ب ـجــوهــر م ـشــروع ـهــم ال ـت ـحــدي ـثــي وال ـت ـنــويــري
ـدي ــن .فــوفــق رؤي ـت ـهــم هــذه
الـمـنــاهــض لـلــديــن وال ـت ـ ّ

التقدم،
كابحا لقطار
ّ
ّ
للتقدم ،ال يكون الدين إال ً
ّ
فهو ّ
ويسكنها ويجعله يقبل
يلطف آالم الشعب
الــواقــع الـمــريــر الــذي يعيشه بــدل أن يـحـ ّفــزه على

تغييره والثورة ضد االحتالل والقوى التي تمنعه
التحرريين كانوا
من االنعتاق .ويالحظ وولزر أن
ّ
غرباء عن الشعب الــذي جــاؤوا لتحريره ،وكانوا
األب ـنــاء الـمــد ّلـلـيــن إلمـبــراطــوريــات االح ـتــال التي

ع ــزم ــوا ع ـلــى ط ــرده ــا؛ فــأغـلـبـهــم درس الـنـظــريــات
الحديثة بشأن الدولة والمجتمع ،ونهل من عيون

العلوم ،وتعلم مناهج اإلصالح من المستعمرين
الـمـضـطـ ِهــديــن أنـفـسـهــم .وخ ــال مــراحــل الـكـفــاح

ضـ ــد ال ـم ـس ـت ـع ـم ــر ،ب ـح ـث ــت الـ ـنـ ـخ ــب عـ ــن ال ـس ـن ــد
والـ ـم ــؤازرة ل ـت ـمـ ّـردهــا ل ــدى الـمـثـقـفـيــن الـ َعـلـمــانـيـيــن
مــن الـبـلــدان الـ ُـمـسـتـعـ ِـمــرة الـتــي يناصبونها الـعــداء؛
ف ـكــأن ال ـت ـصــديــق الـحـقـيـقــي ال ــذي يـكـسـبـهــم الـثـقــة
فــي وجــاهــة نـضــالـهــم وشــرعـيـتــه يـنـبـغــي أن يــأتـيـهــم

مــن اإلمـبــراطــوريــات التي يعملون جاهدين على
إجــاء وجــودهــا عــن بلدانهم .فالجزائري بــن ب ّلة

ك ــان يـثـ ّـمــن عــالـ ًـيــا ،بـحـســب ق ــول وولـ ــزر ،الــوســام
ال ــذي حـصــل عـلـيــه كـمـحــارب قــديــم فــي الـجـيــش

الفرنسي ،وكــان ُيقبل بشغف على مطالعة كتب
اليسار الفرنسي وأدبـيــاتــه وكـتــابــات لينين وســارتــر

ومــالــرو .وعـنــدمــا أصـبــح رئـيـ ًـســا للجمهورية ،كان
رئـيــس مـسـتـشــاريــه مـثـ ّقـ ًفــا مـعــرو ًفــا بـمـيــولــه الـيـســاريــة

ال ـتــروت ـس ـك ـيــة (ص  .)11-10وي ـع ـســر أن نـعــرف
أول رئـيــس
أ ًيـ ــا م ــن ال ــرج ـل ـي ــن :حــاي ـيــم وايـ ــزمـ ــانّ ،
أول للهند ،كان أشد
إلسرائيل ،ونهرو ،أول وزير ّ
وتخرجا في
هوى وشغ ًفا بإنكلترا التي درسا فيها
ّ
جامعاتها.
هــذا االسـتـعــاء الــذي كــان الـثــوريــون يبدونه تجاه
مبر ًرا ،في نظر وولزر؛ فنتيجة فهم
الدين لم يكن ّ
غير صائب ،كان قادة الحركة الصهيونية يزدرون
ثقافة الشعب الذي كانوا ينوون تحريره ،والديانة
ِّ
المشكلة لكيانه .وفي رأيه ،لم تكن عقيدة المنفى
دو ًمــا شريكة السلطات المحلية في إشاعة روح
التكيف والخضوع والطاعة لدى جموع اليهود،
ّ
ب ــل إن هـ ــذه ال ـع ـق ـيــدة ك ــان ــت أي ـ ًـض ــا م ـح ـ ّف ــزا عـلــى
المقاومة وتأكيد الذات .واألمر نفسه بالنسبة إلى
جانبا باعتباره عائقًا
الثورة الهندية؛ فالدين أزيح ً
فعال في
أمام
التحرر ،ولم يكن ُينظر إليه كعنصر ّ
ّ
والتمرد على المستعمر .وقد
إيقاد لهيب الثورة
ّ
داف ــع ن ـهــرو عــن مــوقــف م ــؤداه أن مــا يـقــف حجر
ع ـثــرة أم ــام مـسـيــرة ال ـخــاص وال ـت ـحـ ّـرر لـيــس فقط
اإلنـكـلـيــز وص ـعــوبــة إخــراج ـهــم م ــن ال ـب ــاد ،وإنـمــا
أي ـ ًـض ــا ت ـحــريــر ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـعــري ـضــة م ــن ال ـسـ ّـكــان
مــن قبضة الــديــانــات الـهـنــديــة و«فـلـسـفــة الخضوع
للنظام االجتماعي القائم ولكل ما هو موجود».
بتسرعهم في محاولة تخليص شعوبهم من
لكن ّ
مظاهر السذاجة المقيتة التي تكرسها في رأيهم
الـثـقــافــة الــديـنـيــة تـكـمــن ،فــي رأي وول ــزر ،أسـبــاب
فـشــل الـتـحـ ّـرريـيــن وخـيـبــة صـنـيـعـهــم؛ فـفــي الـثـقــافــة
التقليدية اإلســامـيــة مــا قبل الـثــوريــة فــي الـجــزائــر،
ثمة قيم وفضائل كــان يمكن تشجيعها وتثمينها
في مرحلتي التحرير والبناء ،مثل تلك التي تدعو
إلى الصبر ومجاهدة النفس ونشر روح التكافل،
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وتشجع على الحفاظ على الروابط االجتماعية،
ّ
وتوقد الحزم النابع من قوة اإليمان ،تما ًما مثلما
كــانــت ه ـنــاك حـكـمــة راك ـم ـت ـهــا ال ـت ـجــربــة الـيـهــوديــة
فــي حـيــاة الـمـنـفــى وال ـش ـتــات ،ولـغــة تـكـتـنــز مـعــانــي
الـحــريــة والـنـخــوة الــوطـنـيــة فــي الــوعــي الـهـنــدوســي
ال ـت ـق ـل ـيــدي .ل ـكــن ه ــذه ال ـع ـنــاصــر اإلي ـجــاب ـيــة كـلـهــا
ل ــم تـنـتـبــه إل ـي ـهــا ال ـن ـخــب ال ـق ــائ ــدة لـعـمـلـيــة ال ـت ـحـ ّـرر
الـ ــوطـ ـنـ ــي فـ ـ ـق ـ ـ ّـررت أن ال ـ ــدي ـ ــن غـ ـي ــر صـ ــالـ ــح وال
يـمـكــن االس ـت ـف ــادة م ـنــه ،ب ــل رأت فـيــه عـبـ ًئــا يـتـعـ ّـيــن
الـ ـتـ ـخـ ـلـ ــص مـ ـ ـن ـ ــه .وحـ ـيـ ـنـ ـمـ ــا أحـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـث ـ ــوري ـ ــون
قبضتهم عـلــى الــدولــة ،اعـتـقــدوا أنـهــم يستطيعون
اسـ ـتـ ـخ ــدام س ـل ـط ـت ـهــا ل ـل ـت ـح ـ ّـك ــم فـ ــي ال ـم ـع ـت ـق ــدات
وحشرها في المجال الخاص غير السياسي ،في
حين انصرفوا هم إلى تربية النشء الجديد لما بعد
االستقالل على التدبير والتفكير من دون مرجعية
دينية.
للتحرر
إن مــا يجمع بـيــن هــذه الـتـجــارب الـثــاث
ّ
الدينية
الوطني هو ،في نظر وولزر ،موجة القعر
ّ
التي حملت األحزاب الوطنية التي قادت حركة
التحرر وبناء الدولة إلى أعماق بعيدة عن مبادئها
ومنطلقاتها ،وسحبت السلطة تــدريـجـ ًـيــا مــن بين
أيديها لتتلقفها قوى دينية تقليدية ومحافظة؛ فقد
أث ـبــت ال ــواق ــع أن الــديــن لـيــس ال ـخ ــادم الـمـخـلــص
وال ــوف ـ ّـي ألص ـح ــاب ال ـج ــاه وال ـن ـف ــوذ ،خ ــا ًف ــا لـمــا
اع ـت ـق ــده ال ـم ــارك ـس ـي ــون وق ـ ـ ــادة حـ ــركـ ــات ال ـت ـح ــرر
الـ ــوطـ ـنـ ــي؛ فـ ـتـ ـح ـ ّـدي ال ـ ـث ـ ــورة الـ ـمـ ـضـ ــادة ال ــدي ـن ـي ــة،
م ــن ي ـه ــودي ــة أرث ــوذك ـس ـي ــة م ـت ـطــرفــة ومـ ــن إســام ـيــة
وسـلـفـيــة مـتـطــرفــة ومــن هـنــدوسـيــة مـتـشـ ّـددة لـسـيــادة
الــدولــة العلمانية ولـمـشــروعـيــة قوانينها وأخــاقـهــا
العلمانية ،هـ ّـدد مصالح المتنفذين والممسكين
بالسلطة في هذه البلدان الثالثة .وفي الحاالت

الـ ـثـ ــاث ،ال ـج ــزائ ــر وال ـه ـن ــد وإسـ ــرائـ ـيـ ــل ،أسـ ــاءت
ال ـحــركــات ال ـثــوريــة ت ـقــديــر ح ـجــم ال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي

مـ ّثـلـتــه األصــول ـيــة الــديـنـيــة .وم ــا يـعـيـبــه وول ــزر على

حــركــات الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي هــو أنـهــا لــم تـجـنــح إلــى
الـتـفــاوض والـحــوار مــع الـقــوى التقليدية والدينية

داخ ــل المجتمع إال حينما تـبـ ّـيــن أن الـقــوانـيــن لم

تـكــن فـ ّـعــالــة وخـلـفــت ر ّد فـعــل ديـنـ ًـيــا قــو ًيــا .فـقــانــون
األس ــرة لـسـنــة  1982فــي الـجــزائــر لــم يـكــن نتيجة

ضرب من المفاوضة مع اإلسالميين ،وإنما كان

استسال ًما من جبهة التحرير لمشيئة اإلسالميين،
ـرارا عـلــى تحقيق نصر
وهــو مــا لــم يــزدهــم إال إص ـ ً
ن ـه ــائ ــي مـ ــا دامـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي م ـت ـن ــاول ـه ــم .وال

يعني ذلــك أن وولــزر يرفض عمل النفي ،فهناك
أشـ ـي ــاء ف ــي ث ـق ــاف ــة ال ـم ـن ـف ــى ال ب ــد م ــن أن ت ـن ـفــى،
مـثــل الـخــوف والسلبية الـتــي تشيعها هــذه الثقافة
الـمـمـيــزة لـلـيـهــوديــة الـتـقـلـيــديــة ،وكــذلــك الـمـحــاكــم

الـيـهــوديــة وهـيـمـنــة رج ــال الــديــن واسـتـعـبــاد الـنـســاء
فــي الـثـقــافــات الــديـنـيــة الـتـقـلـيــديــة ،لـكــن يـنـبـغــي أن

يـسـيــر هــذا الـنـفــي فــي خــط م ــواز مــع عـمــل يهدف

إلـ ــى دمـ ــج هـ ــذه ال ـث ـقــافــة ال ـقــدي ـمــة داخـ ــل ال ـث ـقــافــة
الجديدة؛ فالتخلي عن أسلوب النفي واإلقصاء

ال يـعـنــي ق ـبــول ه ــذه الـثـقــافــة فــي شـكـلـهــا الـقــديــم،
وإنـمــا يعني الـتـفــاعــل الـنـقــدي معها (ص .)127

فـمـســار ال ـت ـحـ ّـرر ه ــو ،بــالـنـسـبــة إل ــى وولـ ــزر ،مـســار

التكرار أو االستعادة أو اإلعــادة (،)reiteration
جميعا جملة واحدة
وليس عملي ًة تحدث للناس
ً
ومــرة واح ــدة فــي أنـحــاء الـعــالــم كـلــه وعـلــى النحو
والـطــريـقــة نـفـسـيـهـمــا .لــذلــك ،يــؤكــد وول ــزر أهـمـيــة

الـتــأصـيــل لـلـقـيــم وال ـم ـثــل ف ــي ال ـث ـقــافــات الــوطـنـيــة،

ويجد لدى المناضلة النسوية الهندية ناريان خير

تجسيدً ا لهذا التمشي؛ فمع أن النسوة الهنديات
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أخـ ـ ــذن فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــن عـ ــن الـ ـغـ ــرب الـ ــدفـ ــاع عــن

يحتل أراضـيـهــا ،أي االستعمار الفرنسي بالنسبة

جعلن هذه القضية قضيتهن من خالل التزامهن

بالنسبة إلى حركتي التحرير الصهيونية والهندية،
وأن ً
كل منها تتطلع إلى إخراج المستعمر إلقامة

حـقــوق ال ـمــرأة وال ـم ـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن ،فــإنـهــن
م ــع أخ ــوات ـه ــن ال ـه ـن ــدي ــات م ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف

واألدي ــان واألع ــراق بالنضال مــن أجـلـهــا .فناريان

تدافع عن نسوية متأصلة في السرديات الوطنية
وفــي التقاليد الــديـنـيــة ،ويــوافـقـهــا وول ــزر رأيـهــا في

أن ال ـت ـحـ ّـرر هــو ت ـحـ ّـرر لـمـجـمــوعــة بـعـيـنـهــا يــربـطـهــا
ت ــاري ــخ م ـش ـتــرك وت ــواج ــه ال ـم ـص ـيــر ع ـي ـنــه ،ولــذلــك

إل ـ ــى ح ــرك ــة ال ـت ـح ــري ــر الـ ـج ــزائ ــري ــة ،واإلن ـك ـل ـي ــزي

دول ــة تـكــون ديـمـقــراطـيــة وعـلـمــانـيــة وحــداثـيــة حتى

ولــو كــان تصورها للديمقراطية ال يطابق نموذج
الديمقراطية التمثيلية الليبرالية ،مثلما هــي حال

ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر ال ـج ــزائ ــري ــة .ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال ،ال
ي ـم ـكــن أي ق ـ ــارئ م ـ ّـط ـل ــع ع ـل ــى األوضـ ـ ــاع داخ ــل
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة وم ــؤم ــن بـعــدالــة

فهما
يستشهد بـمــوقــف عـ ّـبــرت عـنــه تـقــول فـيــه إن ً
ـاجــا
وت ــأوي ـ ًـا مــن ط ــرف ال ـن ـســاء ي ـكــونــان أك ـثــر إدمـ ً

ق ـض ـي ــة ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ق ـضـ ّـيــة

أن ي ـك ــون ــا ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـن ــاس ـب ــات حــاس ـم ـيــن

ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ب ــأن ـه ــا ح ــرك ــة ت ـح ــري ــر وط ـنــي

للتقاليد الدينية في تفكيرهن وحجاجهن يمكن
م ــن أج ــل ال ـت ـص ــدي الن ـت ـش ــار خ ـطــب دي ـن ـيــة ذات

أغ ــراض مـشـبــوهــة .فـعـلــى عـكــس فــرجـيـنـيــا وولــف
ال ـتــي أعـلـنــت ف ــي سـنــة  1938أن ـهــا ك ــام ــرأة لـيــس

ل ـه ــا وطـ ــن خـ ــاص ب ـه ــا ،وأن وط ـن ـه ــا ه ــو ال ـعــالــم
بــأســره ،تــؤكّ ــد نــاريــان أن للنساء وطـ ًنــا ينبغي لهن
أن يـقــاسـمــن فـيــه شــركــاءهــن الــرجــال الـمـصـيــر ذاتــه

(ص .)120

إن هـ ــذا الـ ـع ــرض ال ي ـس ـت ــوف ــي ،رغـ ــم أنـ ــه طــويــل

نـسـبـ ًـيــا ،جميع األفـكــار ال ــواردة فــي كـتــاب وولــزر،

وهي أفكار مهمة ومثيرة للجدل .ونو ّد اآلن إبداء
بـعــض الـمــاحـظــات الـنـقــديــة حـيــالــه ،نـجـمـلـهــا في

النقاط التالية:

ت ـحـ ّـرر وط ـنــي ،إال أن يـسـتـغــرب تــوصـيــف وول ــزر
التحرر من التبعية والحصول على
تريد لشعبها
ّ
ال ـحــق ف ــي ت ـقــريــر الـمـصـيــر وال ـم ـعــام ـلــة ع ـلــى قــدم
المساواة مع غيره من الشعوب ،مثلما هي الحال

بــالـنـسـبــة إل ــى حــركــة ال ـت ـحــريــر ال ـجــزائــريــة وحــركــة

تـحــريــر الـهـنــد بـقـيــادة حــزب الـمــؤتـمــر؛ فــالـمـشــروع
الـصـهـيــونــي ُب ـنــي ع ـلــى أسـ ــاس اق ـت ــاع ش ـعــب مــن

أرض ــه وم ـص ــادرة مـمـتـلـكــاتــه ،واس ـت ـقــدام مــواطـنـيــن
من بلدان أخرى وتوطينهم مح ّله على أساس أنه

الـشـعــب ال ــذي يمتلك األرض .وقــد راف ــق مـســا َر
تأسيس دولــة إسرائيل ٌ
عنف واعـتــداءات وترويع
لـلـمــدنـيـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن لـحـمـلـهــم ع ـلــى م ـغ ــادرة

بيوتهم .وقــد روى لنا الـمــؤرخ اإلسرائيلي إيــان
بــابِــه تـفـصـيــات ذل ــك فــي كـتــابــه الـتـطـهـيــر الـعــرقــي

 -تتعلق المالحظة األولى باختيار وولزر النماذج

فــي فـلـسـطـيــن ( .)7أمــا إدراج ــه الـحــركــة الصهيونية

الــوطـنــي ال ـت ـحـ ّـرريــة؛ فـمــا يـجـمــع  -فــي رأي ــه  -بين

يصمد أمــام الوقائع أيـ ًـضــا؛ ذلــك بأنه سبق لألمم

والهندية ،هو أنها حركات مكافحة ضد استعمار

حـيــث أســاسـهــا ومـفــاهـيـمـهــا ومـمــارســاتـهــا ،عـقـيــدة

ال ـت ــي أدرجـ ـهـ ــا ض ـم ــن مـ ـن ــوال ح ــرك ــات ال ـت ـحــريــر

ه ــذه ال ـحــركــات ال ـث ــاث ،ال ـجــزائــريــة والـصـهـيــونـيــة

ضمن حركات التحرير التحررية ،فيبدو لنا أنه ال

ال ـم ـت ـحــدة أن ص ـ ّن ـفــت ال ـع ـق ـيــدة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،مــن
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عنصرية خــال ال ــدورة الثالثين للجمعية العامة
(أيلول/سبتمبر  -كــانــون األول/ديـسـمـبــر )1975
وبـمــوجــب ال ـقــرار [رق ــم  ]3379فــي  10تشرين
ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر  1975جـ ــاء ف ـي ــه أن الـجـمـعـيــة
«تقرر أن الصهيونية هي شكل من أشكال
العامة ّ
الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري» .وتـشـمـلـهــا بــالـتــالــي االتـفــاقـيــة
الــدولـيــة لـلـقـضــاء عـلــى الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري بجميع
أشكاله لسنة  ،1965المبرمة في إطار الجمعية
الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة ،والـتــي ورد فـيـهــا تعريف
للتمييز الـعـنـصــري بــأنــه «كـ ّـل تمييز أو اسـتـثـنــاء أو
ت ـق ـي ـيــد أو ت ـف ـض ـيــل ي ـق ــوم ع ـلــى أسـ ــاس ال ـع ــرق أو
ال ـلــون أو الـنـســب أو األص ــل الـقــومــي أو اإلثـنــي،
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو الميدان
االقـتـصــادي أو الـمـيــدان االجـتـمــاعــي أو الـمـيــدان
الثقافي أو في أي ميدان آخــر من ميادين الحياة
الـعــامــة»( .)8صحيح أن هــذا الـقــرار األمـمــي نُقض
فــي سنة  ،1991إذ نجحت إسرائيل والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ف ــي إق ـن ــاع أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة
ال ـعــامــة ب ـض ــرورة نـقـضــه تـشـجـيـ ًـعــا لـعـمـلـيــة ال ـســام
بـيــن ال ـع ــرب والـفـلـسـطـيـنـيـيــن وإس ــرائ ـي ــل ،عـلــى أن
ت ـق ـ ّـدم إســرائ ـيــل وع ـ ــو ًدا ب ــإزال ــة أش ـك ــال الـعـنـصــريــة
الـتــي تـمــارس ضــد الفلسطينيين ،غير أن الوقائع
ع ـل ــى األرض لـ ــم ت ـك ــن م ـط ــاب ـق ــة لـ ـل ــوع ــود ت ـلــك
كـمــا تـشـهــد عـلــى ذل ــك الـتـقــاريــر األمـمـيــة فــي هــذا
المجال.
ه ـ ــذه ال ـم ـع ـط ـي ــات ت ـف ـن ــد فـ ــي رأي ـ ـنـ ــا زع ـ ــم وول ـ ــزر
أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة ح ــرك ــة تـ ـح ـ ّـرري ــة ،وأن بــرنــام ـج ـهــا
وم ـشــروع ـهــا ال يـخـتـلـفــان ع ــن بــرنــام ـجــي حــركـتــي
التحرر الوطني الهندية والجزائرية ومشروعهما،
ّ
فــال ـص ـه ـيــون ـيــة ح ــرك ــة ق ــوم ـي ــة شــوف ـي ـن ـيــة وع ـن ـصــريــة

تقترب من النموذج األول للحركات القومية غير
الـتـحـ ّـرريــة الــذي ذكــره وول ــزر فــي الـصـفـحــة  5من
التحررية.
وميزه من نموذج الحركات
كتابهّ ،
ّ
 ل ـكــن وول ـ ــزر ه ــو بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ب ـع ـيــد ع ــن أنالمتحمس عن إسرائيل والمنحاز
يكون المدافع
ّ
إليها على نحو غير مشروط ،فهو معروف ً
أيضا
بمواقفه النقدية تجاه إسرائيل وبمناصرته الحرب
الـ ـع ــادل ــة الـ ـت ــي ي ـخ ــوض ـه ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون إلق ــام ــة
دولتهم المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل؛ ففي
مـقــال أص ــدره فــي مـجـلــة دي ـس ـن ــت( ،)9فــي تــواصــل
م ــع م ــوض ــوع ك ـتــابــه حـ ــروب ع ــادل ــة وغ ـي ــر ع ــادل ــة،
م ـ ّـي ــز ص ــاح ــب ك ـت ــاب م ـف ــارق ــة ال ـت ـح ــري ــر ب ـيــن أرب ــع
حـ ــروب إســرائ ـي ـل ـيــة  -ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة :األول ـ ــى حــرب
فـلـسـطـيـنـيــة لـتــدمـيــر إس ــرائ ـي ــل وإق ــام ــة دولـ ــة أخ ــرى
مـكــانـهــا ،وهــي حــرب غـيــر عــادلــة ،والـثــانـيــة حــرب
فلسطينية مــن أجــل إقــامــة دول ــة إلــى جــانــب دولــة
إس ــرائـ ـي ــل ،وهـ ــي حـ ــرب عـ ــادلـ ــة ،وال ـث ــال ـث ــة ح ــرب
إسرائيلية للدفاع عن دولــة إسرائيل ،وهــي حرب
عادلة ،وحرب إسرائيلية إلقامة إسرائيل الكبرى،
وهــي حــرب غير عــادلــة .ويـشـ ّـدد وولــزر على أننا
حـيـنـمــا نـحـكــم ع ـلــى ح ــرب م ــا ،يـنـبـغــي أن نـطــرح
السؤالَ :من يحارب؟ وأي حرب يخوض؟ وما
هــي الــوســائــل ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا؟ وه ــل الــوســائــل
ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا م ـش ــروع ــة ،سـ ــواء بــال ـن ـس ـبــة إلــى
ت ـل ــك ال ـغ ــاي ــة أو بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أي غ ــاي ــة أخـ ــرى؟
فـمـهــاجـمــة الفلسطينيين الـجـيــش اإلســرائـيـلــي في
األراضـ ــي الـمـحـتـلــة بـعــد سـنــة  1967لـجـمــاعــات
مبررة ومشروعة في نظره،
المستوطنين المسلحة ّ
أو أنها ّ
مبررة ما دام هناك حكومة إسرائيلية
تظل ّ
ومصرة على مواصلة احتالل
رافضة للتفاوض،
ّ
أراضــي الفلسطينيين ومنعهم مــن إقــامــة دولتهم.
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بتك ضورعو تاعجارم
ةداضم ةينيد تاروثو ةيناملع تاروث :ريرحتلا ةقرافم

لكن الهجوم المس ّلح للفلسطينيين على عائالت
الـمـسـتــوطـنـيــن وع ـل ــى م ـ ــدارس الـمـسـتــوطـنـيــن فــي
األراض ـ ـ ـ ــي ال ـم ـح ـت ـل ــة ع ـم ــل ُمـ ـ ـ ــدان ويـ ــرقـ ــى إل ــى
الجرائم التي ال ّ
تقل فظاعة عن جرائم االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي رأي ـ ــه .وف ــي حـ ــوار ُأج ـ ــري مـعــه
سـنــة  ،)10( 2003اعـتـبــر أن ــه لــم َيـ ِـحــد عــن مــوقـفــه
الـمـنــاصــر للقضايا الـعــادلــة لـلـتـحـ ّـرر الــوطـنــي ،وأن
مــوقـفــه تـجــاه الفلسطينيين ال يختلف عــن موقفه
الـمـنــاصــر لـجـبـهــة الـتـحــريــر فــي الـخـمـسـيـنـيــات في
حــرب ـهــا ض ــد االحـ ـت ــال ال ـفــرن ـســي ل ـل ـج ــزائ ــر .وال
كثيرا عن موقف مفكر
يختلف موقف وولزر هذا ً
ي ـســاري ي ـهــودي آخــر هــو زئـيــف سـتــارنـ ِهــل ،أسـتــاذ
التاريخ في الجامعة العبرية بالقدس والمختص
ب ـتــاريــخ ال ـحــركــات ال ـفــاش ـيــة؛ إذ كـتــب م ــؤخ ـ ًـرا في
جريدة لوموند الفرنسية ً
مقال يعتبر فيه االنتفاضة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ــواق ـع ــة هـ ــذه الـ ـم ــرة ف ــي األراض ـ ــي
المحتلة سنة  1967مشروعة( ،)11وذلــك بسبب
اسـتـمــرار االح ـتــال ال ــذي بــات يـهــدف إلــى تأبيد
وض ــع ال ــدون ـ ّـي ــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،وت ـث ـب ـيــت ح ــال ــة ال
رجعة فيها تنتفي فيها الحقوق األساسية للشعب
الفلسطيني .وال يمكن ،في رأي ستارن ِهل ،وضع
حـ ّـد لـلـعـنــف الـفـلـسـطـيـنــي إال بـقـبــول اإلســرائـيـلـيـيــن
معاملة الفلسطينيين على قــدم المساواة وبقبول
ال ـش ـع ـب ـيــن ال ـت ـعــايــش ع ـلــى ال ـج ـه ـت ـيــن الـمـتـقــابـلـتـيــن
لخط التقسيم ،أي الخط األخضر لسنة .1949
 لـئــن كــانــت هــذه الـمــواقــف مــن َعـلـمـيــن فكريينمـهـمـيــن مـثــل وول ــزر وس ـتــارنـ ِهــل مـســانــدة للشعب
الفلسطيني فــي اسـتــرجــاع حـقــوقــه الـتــي أقـ ّـرتـهــا له
الـشــرعـيــة الــدولـيــة وال ـق ــرارات ال ـصــادرة عــن األمــم
ـرحـ ًـبــا بـهــا عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي،
الـمـتـحــدة ،ومـ ّ
وتـخــدم مـســار الـســام الفلسطيني – اإلسرائيلي،

فــإنــه ال يـمـكــن إال نـعـ ّـبــر عــن أسـفـنــا عـنــدمــا تـصــدر
ع ـ ــن مـ ـث ــل ه ـ ـ ــؤالء الـ ـمـ ـفـ ـك ــري ــن م ـ ــواق ـ ــف م ـت ـع ـ ّن ـت ــة
ومجافية للحق ،كتلك الـتــي عـ ّـبــر عنها ستارن ِهل
فــي المقال نفسه المشار إلـيــه ،إذ رفــض فيه حق
الفلسطينيين الـمـهـ ّـجــريــن مــن األراض ــي المحتلة
قبل  1947في العودة إلى أراضيهم التي ُطردوا
مـنـهــا وانـ ُتــزعــت مـنـهــم ،أو كــالـمــواقــف الـتــي اعتبر
ف ـي ـهــا وول ـ ــزر ف ــي ك ـث ـيــر م ــن م ـق ــاالت ــه أن الـمـطــالـبــة
بحق الـعــودة إلــى مناطق مــا وراء الخط األخضر
تخفي نية تقويض النسيج المجتمعي والـتــوازن
السكاني لدولة إسرائيل ،في حين أن األمر يتعلق
ب ـحــق أقـ ــره ال ـق ــرار األم ـم ــي رق ــم  242لـمـصـلـحــة
الفلسطينيين.
 عـلــى الـصـعـيــد الـفـلـسـفــي ،يـعـيــد وول ــزر فــي هــذاال ـك ـتــاب تــأكـيــد أط ــروح ــة داف ــع عـنـهــا فــي كـتــابــات
سابقة حيال مسألة العالقة بين الخاص والكلي
والمحلي والكوني ،والمتمثّلة في فكرة التكرار
أو اإلعادة ،فالكلي والكوني ال يعيدان نفسيهما
على النحو ذاته والطريقة ذاتها في حياة الشعوب
واألمـ ــم وف ــي تــاريــخ ال ـج ـمــاعــات الـسـيــاسـيــة ،وال
يوجد نمط واحد لحضوره ،بل يتشكل ويتمظهر
عـلــى أنـحــاء مختلفة وفــي سـيــاقــات مـتـنــوعــة ،وإن
كــانــت قــابـلــة لـلـمـقــارنــة بينها الشـتــراكـهــا فــي جملة
م ــن ال ـس ـمــات ال ـع ــام ــة .ل ــذل ــك ،ل ـيــس ه ـن ــاك نـمــط
التحرر ،فكل شعب يكتب ً
فصل من
واحــد في
ّ
التحرر على طريقته ،ووفقًا
عملية
فصول تاريخ
ّ
ّ
لخصوصيته ،وإن أعاد تجارب سابقة أو استقى
دروس ــا ِ
وع ـب ـ ًـرا ،فـهــو ال يـعـيــدهــا عـلــى النحو
مـنـهــا
ً
ال ــذي حــدثــت بــه فــي الـســابــق .ولـعـ ّـل لـسـبــب مثل
هذا ّ
ظل وولزر طوال مسيرته الفكرية والفلسفية
مـنـشـغـ ًـا بـمـســألــة تــأص ـيــل األف ـك ــار وتــوطـيـنـهــا فــي
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ال ـث ـقــافــة ال ـعــامــة لـلـمـجـتـمــع وال ـج ـمــاعــات داخ ـلــه،
وفــي الـســرديــات المحلية والـقــومـيــة .لــذلــك يشيد
بتصور القوميين الليبراليين،
وولزر في آخر كتابه
ّ
من اإليطالي جوسيبي مازليني في القرن التاسع
ـويــة الـهـنــديــة الـمـعــاصــرة
عـشــر إلــى الـمـنــاضـلــة الـنـسـ ّ
نـ ــاريـ ــان ،ل ـم ـث ــال ج ــوق ــة ك ــون ـي ــة ت ـع ــزف سـيـمـفــونـيــة
واحدة للحداثة والعلمانية ،لكن كل أمة أو قومية
الخاصة
تعزف في داخلها التوليفة ))Partition
ّ
ب ـه ــا وال ـم ـم ـ ّـي ــزة ل ـه ــا (ص )121؛ ف ـع ـلــى خ ــاف
الشرعية لفكر التنوير
الوجهة الليبرالية ،الــوارثــة
ّ
المجردة والرافضة للخصوصيات
ونزعته الكونية
ّ
ال ـقــوم ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة وال ـج ـمــاع ـت ـيــة ،ي ــداف ــع وول ــزر
عــن فلسفة جماعتية ) )Communitarianتعتبر
ـردي ــة م ـن ـغــرســة ) )embeddedضـمــن
ال ـ ــذات ال ـف ـ ّ
هوية جماعة ما ،تتكون من رؤية للخير وللعالم
ومـ ــن ق ـي ــم وغـ ــايـ ــات م ـتــأص ـلــة ف ــي ث ـق ــاف ــة جـمـعـيــة
ً
وتماسكا ،وتشكل كيانها
تعطي الجماعة وحدة
م ــن خـ ــال ال ـت ـفــاعــل م ــع هـ ــذه ال ـه ــوي ــة الـمـشـتــركــة
أخ ـ ًـذا وع ـطــاء .غـيــر أن وول ــزر يـتـمـيــز مــن فــاسـفــة
جـمــاعـتـيـيــن مـحــافـظـيــن ويـمـيـنـيـيــن ،أم ـثــال ألـســديــر
مكنتير ومــايـكــل ســانــدال ،فــي أنــه يــدافــع بشراسة
ع ــن قـيــم الـتـنــويــر وال ـح ــداث ــة ،م ــن حــريــة وم ـس ــاواة
وعدالة اجتماعية ،ويتب ّنى مواقف يسارية تجعله
يـنـحــاز إلــى الــدفــاع عــن مـصــالــح األف ــراد باعتبارها
تصور يسعى
جز ًءا من حقوق المواطنة في إطار ّ
إلــى إدمــاج الـفــرد داخــل الجماعة وتــوسـيــع نطاق
فـكــر الـجـمــاعــة ،حـتــى يقبل بــالـتـعـ ّـدد واالخـتــاف،
ويـعـتــرف لــأفــراد بحقهم فــي االسـتـقــالـيــة الــذاتـيــة
وفي التفكير على نحو مختلف عن الجماعة.
 أم ــا أط ــروح ــة الـكـتــاب الــرئـيـسـيــة ال ـتــي يـفـ ّـســر بهاالقوي والكاسح لظاهرة اإلحيائية
وولزر الصعود
ّ

ال ــدي ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـث ــاث ــة ال ـه ـن ــد وإس ــرائ ـي ــل

والـجــزائــر ،وظـهــور الـثــورة الدينية الـمـضــادة بخطأ

تـقــديــر الـنـخــب الـ َـعـلـمــانـيــة والـحــداثـيــة الـتــي قــادت
والتحرر لمدى تغلغل الشعور
عمليتي التحرير
ّ

ال ــديـ ـن ــي داخـ ـ ــل ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وب ــإق ـص ــائ ـه ــا ال ــدي ــن
والـ ـقـ ــوى ال ــدي ـن ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـن ــاء

الــوط ـنــي وال ـت ـحــديــث الـمـجـتـمـعــي ب ــدل اسـتـيـعــاب

الــديــن وإدم ــاج الـقــوى الدينية فــي داخــل مشروع

البناء ،فإنها ال تبدو ،رغم عدم مجافاتها الصواب

فــي جــوانــب ع ــدة ،الـتـفـسـيـ َـر ال ـضــافــي والـصـحـيــح
للظاهرة؛ إذ يبدو في رأينا أن هذه الظاهرة نتيجة
ولـيـســت الـسـبــب الــرئـيـســي ،وأن الـسـبــب الــرئـيـســي

ي ـع ــود إل ــى ال ـف ـشــل ال ــذري ــع الـ ــذي أصـ ــاب م ـنــوال
المعتمد بعد استقالل هذه البلدان ،أكان
التنمية
َ

ذل ــك ف ــي إطـ ــار ن ـظــام س ـيــاســي س ـل ـطــوي بــالـنـسـبــة
إلى الجزائر أم في إطار ديمقراطية توافقية ظلت

رهـيـنــة الـتـســويــات والـمـقــايـضــات بـيــن الـجـمــاعــات
الـعــرقـيــة أو الــديـنـيــة ،كـمــا هــي ال ـحــال فــي كـ ٍّـل من
فقوة الثورة الدينية المضادة في
الهند وإسرائيلّ .
هذه البلدان الثالثة في نهاية السبعينيات وبداية
الثمانينيات من القرن الماضي تعود ،في نظرنا،

وفي األســاس (وإن بدرجات متفاوتة بينها) إلى
ف ـشــل الـتـنـمـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى االق ـت ـصــاد الـمـخـ ّـطــط

والموجه من جانب الــدولــة ،والمعتمد على
لــه،
ّ
الــريــع المتأتي مــن النفط والـغــاز ،خــاصــة بالنسبة

إلى الجزائر ،وعلى قطاع عمومي ضخم مسيطر

على الحياة االقتصادية ،منع تطور اقتصاد سوق
حر تنافسي ومنتج للثروة والقيمة المضافة .غير
ّ

أن وول ــزر ال يـبــدو أن ــه يـعـيــر أهـمـيــة كـبـيــرة لمسألة

نموذج التنمية في فترة إزالة االستعمار.
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 النقطة األخـيــرة الـتــي نختتم بها هــذه المراجعةتتعلق بمالحظة عـ ّـبــر عنها مــايـكــل إغناتييف في

مراجعته كتاب وولــزر( ،)12مفادها أن وولزر بالغ
في تعميق االنقسام بين الصهيونيين العلمانيين

واألصــولـيـيــن الـيـهــود األرث ــوذك ــس .ون ــرى أن هــذا
حد بعيد ،لكن لغير األسباب
األمر صحيح إلى ّ
ال ـتــي يــذكــرهــا إغ ـنــات ـي ـيــف؛ فــال ـع ـق ـيــدة الـصـهـيــونـيــة،

ك ـمــا ت ـش ـك ـلــت ،ه ــي ذات نـ ــزوع ق ــوم ــي شــوفـيـنــي
وع ـن ـص ــري ،ول ــذل ــك ت ـل ـت ـقــي م ــع ال ـي ـم ـيــن الــدي ـنــي

الـمـتـطــرف بـشــأن الـحـلــم بــإســرائـيــل الـكـبــرى ،وهــي

تـكــابــد ص ـعــوبــات جـ ّـمــة فــي ال ـت ـحـ ّـول مــن نــزوعـهــا
األي ــدي ــول ــوج ــي ال ـق ــوم ــي ال ـم ـت ـعـ ّـصــب إلـ ــى عـقـيــدة

قومية وليبرالية ،كما تريدها أن تكون الفيلسوفة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة يــالــي تــام ـيــر ،صــاحـبــة ك ـتــاب الـقــومـيــة

ال ـل ـي ـبــرال ـيــة( )13ووزيـ ــرة الـتـعـلـيــم مــن ح ــزب الـعـمــال
في حكومة إيهود أولمرت اليمينية ،أو وولزر أو
سـتــارنـ ِهــل؛ إذ يــرى هــذا األخـيــر فــي الـمـقــال الــذي

ذكــرنــاه أن إنـهــاء االحـتــال اإلســرائـيـلــي لــأراضــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة س ـنــة  1967والـ ـع ــودة مــن
جـ ــديـ ــد إلـ ـ ــى مـ ـسـ ــار ال ـت ــأس ـي ــس بـ ــوضـ ــع دسـ ـتـ ــور،

ك ـم ــا وع ـ ــد ب ــذل ــك إعـ ـ ــان «االس ـ ـت ـ ـقـ ــال» ل ــدول ــة
ديمقراطيا قائمين على حقوق
إسرائيل ،يكونان
ً
اإلن ـس ــان وي ـض ـعــان ف ــي صـمـيــم ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة

واالجتماعية فـكــرة المواطنة ال الجماعة الدينية
أو اإلث ـن ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ،ب ـح ـيــث ي ـص ـبــح ال ـي ـه ــود مــن
خــالـهـمــا مــواطـنــي دول ـت ـهــم ،إل ــى جــانــب مــن هم

مــن غـيــر ال ـي ـهــود ،وه ــذا هــو ال ـشــرط لـلـخــروج من
ال ـم ــأزق ال ـحــالــي وك ـتــابــة فـصــل جــديــد مــن تــاريــخ

حتما ،كما
الشعب اليهودي .لكن ذلك يقتضي ً
يـشـيــر سـتــارنـ ِهــل نـفـســه ،تــرسـيــم ح ــدود الــدولــة في
الــدس ـتــور ،وه ــو غـيــر مــا ش ــاءه اآلب ــاء الـمــؤسـســون

لــدولــة إســرائـيــل ألنـهــم مــا أرادوا أن يـكــون لـهــا ال
ـرس ـمــة ون ـهــائ ـيــة ،ح ـتــى تـظــل
دس ـت ــور وال ح ــدود مـ ّ
اإلمـكــانــات كـلـهــا مـفـتــوحــة عـلــى الـحـلــم بــإســرائـيــل
ال ـك ـبــرى ومــواص ـلــة االح ـت ــال ،ب ــل وض ــم أراض
جديدة.
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