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خالد يايموت

*

الحداثة السياسية والتحديث السياسي
مقاربة نظرية ودعوة للتجاوز

تهدف هذه المقالة إلى اإلسهام في النقاش العلمي الدائر حول مفاهيم الحداثة والتحديث
السياســي؛ وبخاصة تنــاول النظريات واألطروحــات التي تطرّقت لهذه اإلشــكالية ،من حيث
المنطلقات واألســس المعرفية .ومن هنا ســيجري التركيز على أبرز ما ُ
طرح من داخل مدارس
ّ
تعقــد طبيعــة الموضــوع ،والتداخــل القائــم بيــن حقــل
العلــوم السياســية ،مــع اســتحضار
إن مبــرّر هــذا االختيــار ال ينحصر فــي طبيعة
الفلســفة والنظريــة السياســية فــي هــذا المجــالّ .
ّ
والتطــورات التــي تخضــع لهــا األطروحــات الغربيــة اللبراليــة التــي تمثــل مختلف
الموضــوع
ّ
تنــوع التجــارب المنجــزة تاريخ ً ّيا ،وما
مــدارس العلــوم السياســية المعاصــرة ،بــل
ّ
يتعداها إلى ّ
َّ
مثلتــه القيــم المجتمعيــة من مدخــل لطرح اإلشــكاليات المفاهيميــة ،وبناء أشــكال حديثة
للسلطة السياسية تراعي الخبرة التاريخية لتلك المجتمعات.
*

أكادميي مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلية الحقوق بسال  -املغرب.
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ارتبطت الحداثة السياسية بالتط ّورات األساسية لالجتامع السيايس
الغريب .وذهب التاريخ الفرنيس إىل ع ّدها وليدة الثورة الفرنسية
1789؛ فقد "تحققت الحداثة السياسية عرب عملية فصل املجتمع عن
الدولة ،وانتقلنا من نظام قديم غابت فيه الدولة املعارضة واملجتمع
املدين والحقوق الفردية"((( ،إىل نظام تغ ّيت فيه الحركية والدينامية
االجتامعية؛ وأث ّر ذلك كلّه يف املجال السيايس عرب فرتة زمنية ممتدة،
فأُخضع هذا املجال ملأسسة وترتيب ،ومفاهيم جديدة؛ فمع الثورة
"تأسست يف فرنسا دولة برجوازية حديثة مركزية ودميقراطية،
ّ
(((
وهيكل سياس ًّيا وبريوقراط ًّيا" .
ً
اعتمدت نظا ًما دستوريًّا وطن ًّيا،
صحيح كذلك أ ّن مالمح الحداثة السياسية بدأت يف إنجلرتا ،مع اإلقرار
ببعض الحقوق الفردية ،وبروز مفكّرين من أمثال سبينوزا ،ولوك،
ومونتسكيو .وكذلك كان الشأن بالنسبة إىل الواليات املتحدة األمريكية
التي انطلقت فيها الحداثة السياسية مع نهاية القرن الثامن عرش،
بطريقة تختلف عن النموذج الفرنيس الختالف حالة الدولتني؛ يف
النموذج األمرييك تحقّق الجانب السيايس من الحداثة عرب استعدا ٍد
طويل زمن ًّيا ولك ّنه أنجز قطيعة؛ فمنذ القرن الثامن عرش ،عرف
املع ّمرون اإلنكليز يف أمريكا الحرية املعرفية والدينية التي كانت
السبب يف استقرارهم يف الواليات املتحدة األمريكية.
ميس االختالف طبيعة الحداثة السياسية املنتجة عرب مسار تاريخي
مل ّ
خاص متباين ،بل ظهر يف تعريفات علامء السياسة والفكر السيايس يف
ّ
تعريفهم أثر الحداثة يف املجال السيايس؛ فمعظم التعريفات ركّزت
عىل االختالفات القامئة بني النظام السيايس التقليدي واملعارص(((.
ورأت أ ّن الحداثة السياسية ،هي العملية التي جرى مبوجبها االنتقال
من نظام تقليدي إىل آخر معارص.
يف مناقشته ماهية الحداثة السياسية ،يذهب صموئيل هنتنغتون
إىل تصنيف الوجوه األه ّم للعرصنة((( السياسية تحت عناوين ثالثة
أساسية" :أ ّولً  ،تفرتض العرصنة السياسية عقلنة السلطة ،واستبدال
عدد كبري من السلطات السياسية التقليدية والدينية والعائلية
1 Maurice barbier, la modernité politique (Paris : presses universitaires de
France, 1er édition, 2000), p.109 .
2 Encyclopaedia universalis, corpus 15, Paris (2002) , p. 317.
 3يقول موريس باربييه يف ذلك" :لتحديد الحداثة السياسية يجب بداية تدقيق معنى
الدولة التقليدية والدولة الحديثة وإبراز الفرق بينهام" ،انظر:
Barbier, p. 20.
 4كلمة العرصنة هنا تعني الحداثة ،والعرصنة السياسية هي نفسها الحداثة السياسية،
ويستخدم عبد الله العروي كث ًريا مصطلح عرصي والعرصنة مبعنى حديث وحداثة ...وهو ما
نجده كذلك عند الكثري من املفكرين اإلسالميني من أمثال طارق البرشي.

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

والعرقية بسلطة سياسية قومية علامنية واحــدة .وثان ًيا ،تفرتض
العرصنة السياسية التمييز بني الوظائف السياسية الجديدة ،وتطوير
بنى متخصصة لتنفيذ هذه الوظائف .وثالثًا ،تفرتض العرصنة
السياسية املشاركة املتزايدة يف السياسة من قبل فئات اجتامعية من
ككل"(((.
املجتمع ّ
يف نقده الفرضيات الثالث املذكورة ،رأى هنتنغتون أ ّن العرصنة
ال تعني عمليًّا عقلنة السلطة و"تفصيل البنية وتوسيع املشاركة
السياسية"؛ فمن الناحية النظرية ،الحداثة السياسية تعني االنتقال
من نظام حكم تقليدي إىل آخر عرصي .أ ّما الوجه العميل للعرصنة
السياسية ،فيصف "التغريات السياسية التي تحدث بالفعل يف الدول
املعرصنة"((( ،وتعرف مؤثّرات سياسية للعرصنة يف الجانب االجتامعي
تغي
واالقتصادي والثقايف .فالعرصنة من الناحية العلمية تفرتض ّ
انتقال
النظام السيايس التقليدي وانحالله" ،لك ّنها ال تفرتض بالرضورة ً
واض ًحا نحو نظام سيايس عرصي"(((.

هناك جانب آخر من التط ّور العميل للحداثة السياسية ،يظهر أ ّن
الفرضيات التي تح ّدث عنها هنتنغتون نسبية يف تفسريها الواقع؛ ذلك
ما يظهر يف موجة بني النزعة القومية للقرن العرشين يف أوروبا ،والتي
تح ّولت إىل التوليتارية متناقضة مع العرصنة السياسية((( .يف آسيا،
وعىل الرغم من هذا املسار الطويل ألوروبا وشامل أمريكا يف الحداثة
السياسية ،توجد تجارب أوروبية مختلفة تعاين من مصاعب تحقيق
كل أوجه العرصنة السياسية؛ بسبب االختالفات اإلثنية والثقافية ،كام
ّ
(((
هو الشأن بالنسبة إىل أيرلندا الشاملية وإسبانيا .
 5صموئيل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ترجمة سمية فلو عبود ،ط1
(بريوت :دار الساقي ،)1993 ،ص .48-47
 6املرجع نفسه ،ص .48
 7املرجع نفسه ،ص .49
8 Barbier, pp. 162-171.
9 Ibid., pp. 189-195.
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هناك دول أخرى خارج القارتني األمريكية واألوروبية حقّقت تق ّد ًما
يف إنجاز الحداثة ،لك ّنها إنجازات متباينة وغري كافية للحديث عنها
بوصفها دولً تعيش الحداثة السياسية( .((1ومن الغريب أن نجد
ضمنها اليابان ،التي يزعم باربييه أنّها دولة تخلط بني النظام القديم،
وإخضاعه للظروف املعارصة" ،دون فصلٍ بني الدول واملجتمع"(.((1
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إجامل ميكن القول إ ّن الحداثة السياسية هي استقالل للمجال
ً
السيايس ،بوصفه "مجال رصاع حول الخريات والسلط والرموز ،وهذا
التص ّور للسياسة يضمن نوعا من نزع القدسية يف املجال السيايس،
وميكن أن نضيف أيضً ا سامت أخرى كتوسيع املشاركة السياسية"(((1؛
فجوهر الحداثة السياسية هو االنتقال من املرشوعية التقليدية إىل
املؤسسية بالتعبري واملفهوم الفيربي.

التحديــث السياســي بوصفــه
سيرورة انتقالية
أ ّما يف العامل اإلسالمي ،فإ ّن غياب الحداثة السياسية يرجع إىل عاملني
بحسب باربييه؛ األ ّول "هو دور العامل الديني يف تحديد الوطنية،
وارتباط ذلك بالدولة .والثاين ،صعود اإلسالميني ،ما يعطي الدين دو ًرا
كب ًريا يف الشؤون االجتامعية والسياسية"( .((1لكن هذا ال يعني أ ّن
إمكانية دخول العامل اإلسالمي "نادي" الحداثة السياسية أم ٌر مستحيل،
بل ستواجهه صعوبات كبرية ناتجة من عالقة الدين بالدولة .وكام هو
متداخل مع الدولة ،فإ ّن
ً
الشأن يف فرنسا حيث كان الدين الكاثولييك
العامل اإلسالمي يعرف اليوم املسار نفسه الذي عرفته فرنسا يف عالقة
الدولة بالدين؛ وإن كان يف بدايته ،يبقى أن تتحقّق إنجازات يف ما
يخص فصل الدولة عن املجتمع ،وفصل اإلسالم عن الدولة( ((1ليحدث
ّ
تق ّدم أوسع نحو الحداثة السياسية .وبذلك يكون العامل اإلسالمي
منسجم مع موجة (التنمية السياسية)( ((1التي يخضع لها منذ ٍ
أمد
ً
بعيد ،ألسباب داخلية وخارجية.
دول ال تعيش
كل من إرسائيل ،والهند وتركيا ،ويعدّها ً
 10يتحدث موريس باربييه عن ٍّ
الحداثة السياسية ،انظر:
Barbier, pp. 194 – 201 .
11 Ibid., p. 212.
12 Ibid., p. 213.
13 Ibid., p. 230.
" 14يشري مفهوم التنمية السياسية إىل عملية "التغري العضوي" يف طبيعة النظام ،وتتوافق
فكرة التغري ومن ّو النسق السيايس النامية بأنه النسق الذي يتباين بنائيًّا ،وتتعدّد فيه البناءات
بتخصص ألدوار الوظيفة التي تنجز أدوا ًرا متخصصة رضورية لحفظ وحدة
والنظم ،ويتميز ّ
صنع القرار السيايس" ،انظر :حسني عبد الحميد أحمد رشوان ،التغري االجتامعي والتنمية
السياسية يف املجتمعات النامية :دراسة يف علم االجتامع السيايس ،ط( 1اإلسكندرية :املكتب
الجامعي الحديث ،)1993 ،ص 12؛
Jackson Robert J & stein michel B, Issues in comparation plolitics (London:
MacMillan, 1971), p. 20 ; Davies Morton R & Lewis Vaughan A, Models of
political systems (London: Vikas publications, 1971), p. 63.

يشري مفهوم التنمية السياسية إىل مفهومٍ آخر ويتقاطع معه ،هو
التحديث السيايس .ويقصد به تلك الحركية املستمرة التي يجري
بواسطتها االنتقال من األشكال القدمية للتنظيم السيايس إىل الشكل
الحديث .فهو بذلك عملية مطّردة غري نهائية ،ت ُكسب النظام القائم
فعالية جديدة تؤ ّهله للتك ّيف واملالءمة مع الراهن ،من خالل
اكتساب الخصائص الجديدة التي تستجيب للتح ّديات الحادثة يف
واقع االجتامع السيايس.
للتحديث السيايس سمتان بارزتان يُعرف بهام؛ األوىل تتعلّق "بتوسيع
والتخصص وتكامل البناءات
السلطة وتركيزها ،وتوافر التاميز
ّ
السياسية"؛ وإضاف ًة إىل املؤسسات السياسية الجديدة ،يتض ّمن
التحديث السيايس سم ًة ثانية" ،تعترب املشاركة السياسية مظه ًرا ممي ًزا
للتحديث"(.((1
كل ما سبق ذكره ،ميكن القول إنّه "من الصعب
وعىل الرغم من ّ
التمييز بني التحديث السيايس والتنمية السياسية والنم ّو السيايس،
وت ُستخدم غالبًا كمرادفات"(((1؛ ذلك أ ّن منظّري نظرية التحديث،
رسخوا "اعتقا ًدا
وداريس ظاهرة التخلّف والقائلني بالتنمية السياسيةّ ،
مفاده أ ّن التكنولوجيا والنظام العاملي الكريم ال يهدف سوى إىل
 15محمد سبيال" ،التحديث والحداثة تحدّيات ورهانات" ،يف :عبد الواحد أوالد الفقيهي
وسعيد منتسب ،مرشوع التحديث يف املجتمع املغريب ،ط( 1الدار البيضاء :منشورات الشعلة،
 ،)1998ص.15
16 CH. dodd, «Ideology and political development» in Robert benewick
& others, knowledge and belief in politics, the problem of idéologie (London:
George allen & unwin L .T.D, 1973), p. 246.
 17انظر :رشوان ،املرجع نفسه ،ص 16؛
Coleman james S., «Modernization: political aspects», in David L. sills, (ed),
International encyclopedia of social sciences, vol 9 (London : the MacMillan
publisher, 1972), p. 397 .
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إفادة بلدان العامل الثالث ،لذا يجب نقل املؤسسات السياسية الالزمة
للدميقراطية اللربالية إىل هذه البلدان"(.((1
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التغيري الضامنة للتح ّول من نظام سيايس تسلّطي قمعي واحتكاري
للسلطة ،إىل آخر مفتوح وتداويل للسلطة عن طريق آليّة الدميقراطية.

مثَّل هذا الطرح الذي يطلق عليه ريتشارد هيجوت "أيديولوجيا
النزعة التنموية" ،أساس نظرية التحديث عا ّمة ،وكذاك ما يه ّم
الجانب السيايس .تع ّرضت نظرية التحديث النتقادات بسبب عدم
صدقيتها ،واختالف معياريتها ووضعيتها مع واقع العامل النامي .كام
تو ّهمت هذه النظرية يف الستينيات" ،أ ّن الجهود التي بذلتها العلوم
االجتامعية أفضت إىل االنتقال من املجال "امليتافيزيقي" إىل مجال
"التح ّرر من القيمة"(.((1

من جه ٍة أخرى ،ك ّرس تنظري مفكّري التحديث السيايس أطروحة
الخ ّط األحادي للتاريخ والتق ّدم املجتمعي ،العتقادهم برضورة مرور
"املجتمعات النامية" باملراحل نفسها التي م ّرت بها املجتمعات
املتقدمة .ويؤكّدون أ ّن األمر مسألة وقت ال غري ،يجري فيه تغيري
والتخصص والحياد
القيم إىل قيم أخرى "قامئة عىل اإلنجاز والعمومية
ّ
الوحداين واملصالح الجامعية .لهذا فإ ّن أبتري  Apterيرى أ ّن عملية
التح ّول يف املجتمعات النامية مل تكتمل بعد نحو التحديث ،وال س ّيام
تلك املرتبطة بالبنى االجتامعية والثقافية ،وهذه بدورها ترتبط
بالنسق السيايس"(.((2
تب ًعا لذلك ،اكتست قضية التحديث السيايس أهمية قصوى ،انطالقًا
من حاجة الجامعات السياسية يف العامل النامي إىل املزيد من تنظيم
فرصا أكرث للمشاركة
السلطة و"ترشيدها" ،وضامن توازنها؛ مبا يتيح ً
يف الحياة العا ّمة ،وصنع القرار السيايس يف الدولة .واتّخذ مفهوم
التحديث السيايس كذلك طاب ًعا عمل ًّيا ووظيف ًّيا اخترص يف عملية

 18هيجوت ،املرجع نفسه ،ص .24
 19املرجع نفسه ،ص .37
 20نعيمة نصيب" ،نظرية التحديث السيايس والتحول الدميقراطي للمجتمعات النامية"،
مجلة أمل املغربية ،عدد  ،)2006( ،32/31ص .222

للحديث عن التحديث السيايس ،واالعرتاف باالنتقال إىل مجتمع
مشاركة ،ال ب ّد من وجود مؤسسات سياسية حقيقية ومتوازنة داخل
الدولة ،ونسق سيايس مفتوح للتنظيامت السياسية املجتمعية التي
كل هذا يختلف عن فسح املجال أمام املشاركة
أساساّ .
متثّلها األحزاب ً
السياسية ،وبناء نظام سيايس مركزي ومؤسسات تنفيذية مسيطرة
حتم إىل تفويض
عىل القرار العا ّم؛ فهذا الشكل من التحديث يؤ ّدي ً
التحديث السيايس ومؤسساته السياسية(.((2
نستنتج من ذلك أ ّن نظرية التحديث السيايس تؤكّد عىل ثالثة عنارص
أساسية .العنرص األ ّول هو النسق القيمي؛ بحيث تدعو إىل تفعيل
القيم وجعلها ف ّعالة وقادرة عىل توزيع الق ّوة يف املجتمع لتحقيق
دميقراطية حقيقية ،وليست شكلية مؤسساتية .وهذا بدوره يتحقّق
عن طريق اإلقرار بالتعددية داخل نسقٍ قيمي ف ّعال.
ويتعلّق العنرص الثاين بالنخبة؛ إذ تؤكّد نظرية التحديث السيايس
أهمية دور النخبة يف صناعة سلطة سياسة تشاركية ،تدعم املشاركة
موسعة .أ ّما
السياسية لعموم فئات املجتمع داخل الدولة ،بصورة ّ
العنرص الثالث ،فهو طرح التحديث السيايس العامل االقتصادي ،وع ّده
ككل من نظام تقليدي إىل آخر حديث(.((2
مركزيًّا يف تط ّور الدولة ّ
إ ّن التحديث السيايس يعني قدرة النظام السيايس عىل التك ّيف مع
التغريات الحاصلة يف النظام نفسه؛ فتصبح التح ّوالت االجتامعية
ومتغيات سياسية .إال أ ّن هذا التط ّور السيايس العام
احتياجات
ّ
 21محيي شحاتة ،املشاركة السياسية :طبيعتها ومحدداتها (اإلسكندرية :دار املعرفة
الجامعية ،)1996 ،ص .61
 22تتمركز مدرسة التبعية أو املاركسية الجديدة حول االقتصاد السيايس .وقدّمت نقدًا
راديكاليًّا ملدرسة التحديث ،انظر :هيجوت ،ص .174-79
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الحداثة السياسية والتحديث السياسي
مقاربة نظرية ودعوة للتجاوز

يحتاج إىل ٍ
ظرف الستيعابه وإرساء سياسات عا ّمة ،وبنى جديدة
تحمي عملية التط ّور من التفكّك ،واالنقالب عىل نفسه ،عن طريق
إنتاج شكل جديد للنظام السيايس ،ال ميلك قدرة االستجابة لتح ّدي
ولعل هذا التح ّدي ،هو ما دفع علامء السياسة يف مرحلة
التحديث(ّ .((2
ما بعد السلوكية إىل التأكيد عىل "التنمية السياسية( ،((2بوصفها
تجسد قدرة النظام السيايس عىل التعامل  /أو التكيّف مع خمس
ّ
مشكالت أساسية هي :الرشعية ،والهويّة ،واملشاركة ،والقدرة عىل
التغلغل والتوزيع"( .((2وبذلك يكون التحديث السيايس هو االنتقال
من نظام سيايس ديكتاتوري إىل نظام سيايس دستوري دميقراطي
مجتمعي ،ال يخلو من صعوبات.

بالنسبة إىل آالن تورين ،فمن األه ّم االعرتاف بوجود التوليفات القامئة
اليوم بني الحداثة و"اإلرث الثقايف أو النظام السيايس يف العامل أجمع"،
وتن ّوعها .وهذا يسمح لنا بالحديث عن أنواع من التحديث؛ "فكام
أنّه ال توجد طريقة فضىل (الطريقة الوحيدة الفضىل للعمل ،كام كان
يظ ّن ف .تايلور) ،كذلك ال توجد طريقة واحدة للتحديث"(.((2
حسن صعب ،تحديث العقل العريب ،ط( 2بريوت :دار العلم للماليني ،)1982 ،ص

23
.137
 24نذكر هنا مر ًة أخرى ،أ ّن مفهوم التنمية السياسية والحداثة السياسية والتحديث
تداخل وتطابقًا يصل إىل
ً
السيايس ،عرف ومازال يعرف من داخل مدارس عامل السياسة
الرتادف ،وهو ما أرشنا إليه سابقًا .كام أ ّن املتخصصني يف الدراسات الثقافية مركّزون عىل
أهمية الثقافة يف التنمية السياسية ،انظر يف هذا املوضوع:
Lê Thành Khôi, Culture, Créativité et développement (Paris: L’Harmattan,1992),
p. 85.
 25آالن تورين ،براديغام جديدة لفهم عامل اليوم ،ترجمة جورج سليامن ،مراجعة سمرية
ريشا ،ط( 1بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2011 ،ص .268
 26تورين ،ص 275؛
يشري تورين عارضً ا بإيجاز تاريخ التحديث األورويب :بالعودة إىل التاريخ نقول إ ّن تاريخ
التحديث الغريب يكمن يف استقطاب املجتمع ،بتكديسه املوارد والرثوات عىل أنواعها ،يف
أيدي نخبة معيّنة وتحديده سلبيًّا الفئات املقابلة واملتشكّلة دونيًّا .لقد كان هذا النموذج من
حافل
قسم كب ًريا من العامل ،لك ّنه كان أيضً ا ،بحكم طبيعته هذه بالذاتً ،
الفاعلية بحيث غزا ً
بالتوترات والرصاعات التي تعارض بني القطبني" ،املرجع نفسه ،ص .352

األقل أمام ثالثة مناذج يف العامل الغريب الحديث؛ "لقد اعتمد
إنّنا عىل ّ
التحديث يف البالد الواطئة وبريطانيا العظمى عىل الرتشيد االقتصادي
والتطوير القانوين ،وهو نهج مختلف ج ًّدا عن النهج الفرنيس يف
التحديث اإلرادي  volontaristeالذي تديره الدولة ،وأش ّد اختالفًا عن
املبني عىل املطالبة بالعودة إىل تاريخ األ ّمة الثقايف"(.((2
النموذج األملاين ّ
إ ّن مزاعم النموذج الواحد للحداثة أو التحديث ،ال تعدو أن تكون
مقوالت غري مسنودة بالتاريخ والواقع االجتامعي؛ ذلك أ ّن التعددية
الثقافية عنرص مركزي ومه ّم يف التكوين والتفاعل مع التحديث.
وعندما نتح ّدث عن طرقٍ متع ّددة للتحديث ،فذلك يعني "االعرتاف
بكرثة السبل التي متكّن شع ًبا ما من الدخول يف الحداثة ،ولكن دامئًا
من خالل املزج بني مبادئ شاملة وخربات تاريخية شديدة التن ّوع"(،((2
سواء كانت غرب ّية أو عربية إسالمية.
يعتقد إيزنستات أ ّن التحديث هو عملية االنتقال من ٍ
منط أو أمناط
نحو األمناط االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تط ّورت خالل
كل من غرب أمريكا وشاملها.
القرن السابع عرش والتاسع عرش ،يف ٍّ
وامت ّد انتشارها إىل أوروبا ،لينتقل إىل أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا،
خالل القرنني التاسع عرش والعرشين( .((2وعىل الرغم من هذه
األصول التاريخية ،فإ ّن التن ّوع الحضاري استطاع أن يبقى جز ًءا راسخًا
من عملية إنتاج النموذج التحديثي نفسه.

التحديث السياسي:
من التع ّدد إلى التجاوز
يثري الحديث عن التحديث عا ّم ًة والسيايس عىل وجه الخصوص،
تساؤلً أكرث دقّة ذا صلة بعالقته بالعلمنة ،وما تتطلّبه من ترشيد
ظل مرجعية اللربالية السياسية .يضاف إىل ذلك إرصار
وتغريب يف ّ
التنظريات األيديولوجية للتحديث عربيًّا وغربيًّا عىل حتمية العالقة
بني تلك املفاهيم ،مستبعد ًة بذلك النموذج الياباين والهندي ،وعودة
كل هذا يف سياقٍ "عاملي"
املوجة الدينية منذ الثامنينيات عامليًّا .يأيت ّ
يعاكس نبوءات نظرية التحديث امل َعلمن ،والتي زعمت أ ّن اكتساح
 27املرجع نفسه ،ص .275
 28هيجوت ،ص .49
 29املرجع نفسه ،ص 44؛
من جهتها ترى الكتابات التاريخية الفرنسية أ ّن التحديث انطلق من بلدان أوروبا الغربية،
انظر:
Raymond Boudoun & François Bourricaud, Dictionnaire critique de la
sociologie, 4em édition (France: PUF, 1994), pp. 387.
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التحديث املجال العا ّم يق ّوض أركان الدين ،ويع ّزز تهميشه يف الحياة
الفردية والعا ّمة(.((3

وعىل الرغم من أ ّن تصاعد موجة التديّن وعودة الدين للحياة العا ّمة
أصبحت واق ًعا "عامل ًّيا" ،فإ ّن هناك من يربط بني التحديث وال َعلمنة
الخاصة بفرنسا
بصورة غامضة؛ مستن ًدا يف ذلك إىل الخربة التاريخية
ّ
املخاصمة للدين .ث ّم رسعان ما تجنح هذه الرؤية ألسلوب التعميم،
األقل،
من خالل تأكيدها "أ ّن مسرية العلمنة يف البلدان الغربية عىل ّ
أقدم بكثري من مسرية التصنيع"( ،((3وأ ّن قيم العلمنة هي التي أنتجت
دينامية بناء املؤسسات السياسية.
يف املدرسة الغربية نفسها ،نجد أطروحة مخالفة أيديولوجية العلمنة
ودورها يف التحديث السيايس؛ من ذلك ما يطرحه املؤ ّرخ األمرييك
املعارص جون و .وفول ( John. O Vollأستاذ التاريخ اإلسالمي يف
جامعة جورج تاون) ،من أ ّن سياق الحداثات املتعددة يف عامل اليوم،
يؤكّد "أ ّن الدين مل تتضاءل مكانته بل كان باملقابل ويف بعض الحاالت
ذا أهمية متزايدة (وهو واقع الوطن العريب بعد االنتفاضات الشعبية
الخاص بحتمية
األخرية) .ويرفض بعض الباحثني نظام االفرتاضات
ّ
ّ
ويستدل فول بأحد أبرز منظّري نظرية
التح ّول إىل العلامنية"(.((3
التح ّول نحو العلامنية عن طريق التحديث ،ومؤيّديها؛ فقد تراجع
بيرت بريغر عن نظريات علم السياسة السائدة خالل الستينيات؛ إذ
"كل األدبيات التي صاغها املؤ ّرخون وعلامء االجتامع املص ّنفة
أكّد أ ّن ّ
(((3
تحت اسم (نظرية التح ّول العلامين) تع ّد يف األساس خطأ" .

 30خلدون جوأللب" ،اإلسالمية وما بعد الحداثة" ،مجلة أبعاد ،العدد الرابع ،بريوت
( ،)1995ص .270
 31املرجع نفسه ،ص .270
 32جــون و .فول" ،اإلســام والدميقراطية هل ميثّل التحديث عائقا" ،يف التحديث
والدميقراطية واإلسالم ،شريين ت .هنرت وهوما مالك (محرر) ،ط( ،1القاهرة :نهضة مرص،
 ،)2009ص .89
 33املرجع نفسه ،ص 89؛

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

من الواضح أ ّن الخربة التاريخية وتنظريات علم السياسة ،تؤيّد القول
بأنّه ال يوجد منط واحد للتحديث ،كام مل يهت ّم مفكّرو السياسة
ٍ
تعريف واحد ومو ّحد للتحديث السيايس؛ بل نجد زوايا
كث ًريا بإيجاد
الدراسة تختلف لعدم وجود تعريف شامل متّفق عليه .وهذا ما يؤث ّر
يف مح ّددات التعريف ،ويجعل االستخدام املجايل للكلمة أكرث داللة.
ولصعوبة تحديد ماه ّية املفهوم ،كرث استخدام مفاهيم؛ كالتحديث
االقتصادي ،والتحديث التكنولوجي ،والتحديث اإلداري ،والتحديث
السيايس( .((3كام زخر التنظري السيايس بالحديث عن التحديث
بصيغته الرأساملية واالشرتاكية يف اعـر ٍ
اف منه بالتن ّوع والتباين
القيمي .وتب ًعا لذلك يصبح من الصواب العلمي الحديث عن أطروحة
تحديثية عربية إسالمية ،تتجاوز حمولة العلمنة الغربية ،وتنشئ
مدخل جدي ًدا يتجاوز الطرح اللربايل يف معالجة إشكالية التحديث
ً
السيايس وارتباطه بالخربة الغربية.
ونقرتح لذلك ع ّد املرجعية اإلسالمية ،وخربتها التاريخية مرجعية أعىل
من الطرح اللربايل واالش ـرايك؛ ملا قامت به القيم الدينية من دو ٍر
يف بناء املجتمع العريب اإلسالمي ،ونقله من الطور القبيل إىل الطور
ظل جامعة جامعة .لقد أصبح من
املجتمعي الجامع واملتعارف يف ّ
الواضح أ ّن النظرية التحديثية عا ّمة ومنها التحديث السيايس ،قد
خضعت لتط ّورات فلسفية وتاريخية مه ّمة؛ ما يفرض علينا إعادة
النظر ومراجعة مبادئها األساسية ،ومسلامتها املرجعية التي اكتسبتها
من الفكر السيايس الغريب الذي خلق خلفيتها الحضارية والفلسفية.
إ ّن التحديث كام أنتجته املدركات األساسية الغربية ،هو واحد من
"األيديولوجيات" التي تح ّدرت إلينا من الفكر التنويري ،ومدارس علم
خاصة بخربة مجتمعية وتاريخية
السياسة التي تنطلق من قواعد قيمة ّ
مغايرة ملجتمعاتنا .كام أنّها مل تعد تستجيب بدقّة لتط ّورات املجال
العريب اإلسالمي من الناحية الفكرية والواقع املجتمعي السيايس.
ويدعونا هذا كلّه لالجتهاد املعريف ،وتجاوز األطروحة الغربية يف هذا
املوضوع.

 34محمد الجرب ،رؤية معارصة يف قضايا التحديث والعلامنية ،ط( 1دمشق :دار عالء
الدين ،)2003 ،ص .15

