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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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يق ّدم الربوفيسور وائل حالق طر ًحا متمي ًزا وجريئًا يف كتابه "الدولة
املستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي" الذي تُرجم
إىل اللغة العربية ،وصدر مؤخ ًرا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ضمن سلسلة "ترجامن" .ويثري هذا الكتاب الذهن للتفكري
يف قضايا أو أفكا ٍر قد ترتدد عىل أنّها بديهيات أو مسلّامت أو مح ّرمات
مم يلقي حج ًرا يف املياه اآلسنة ،ويستحثّ الروح النقدية ،ويش ّجع
ّ
البحث يف مواضيع تتصل بالدولة الحديثة وما يس ّمى اإلسالم السيايس،
وكذلك التعاطي مع الحداثة والحضارة املعارصة.
يع ّد مؤلّف الكتاب وائل بهجت حالق من أبرز املتخصصني يف
الدراسات اإلسالمية والفقهية يف جامعات الغرب اليوم .وهو باحث
كندي من أصل فلسطينيُ ،ولد يف النارصة عام  1955لعائلة مسيحية،
وتخ ّرج يف جامعة حيفا .ثم انتقل إىل واشنطن للحصول عىل درجة
الدكتوراه .ويأيت هذا الكتاب بحسب املرتجم خطوة أوىل يف سلسلة
مك ّونة من ثالثة كتب أو أربعة يبني يف سائرها عىل ما بدأه املؤلف يف
أ ّولها .ويف الوقت نفسه ميثّل خالصة منطقية لكتابات حالق ومؤلفاته
خالل العقدين األخريين .وهو ما تربهن عليه إحــاالت الكاتب
املتعددة إىل دراساته السابقة ،والتي يدور أغلبها حول تاريخ الرشيعة
اإلسالمية وفلسفتها وما يرتبط بها من علوم بصورة عا ّمة عالوة عىل
الفلسفة والنظرية السياسية.
وعليه ،يتناول هذا الكتاب بحسب الدكتور عمرو عثامن أستاذ التاريخ
يف قسم العلوم اإلنسانية يف جامعة قطر الذي قام برتجمته اإلسالم
مبفهومه الحضاري الواسع وليس مبفهومه الديني الض ّيق .ويسلّط
الضوء عىل بعض اآلفات التي ابتُيل بها الفكر العريب يف تعامله مع
الرتاث والحداثة عىل ح ٍّد سواء ،والتي جعلت بعض املراقبني أرسى
رؤية منطية تقليدية لهذه القضايا؛ إذ ال ميكن لدولة ما أن تكون
إسالمية بحق يف ظل هيمنة الدولة القومية الحديثة والعوملة التي
جدل إمكانية قيام تلك الدولة ،فلن
افتض ً
أنتجتها تلك الدولة .وإذا ُ
تكون قابلة للبقاء يف ظل الظروف السائدة يف عامل اليوم؛ فالتناقض
الذايت األصيل يف مفهوم الدولة اإلسالمية الحديثة يقوم يف األساس،
من وجهة نظر املؤلف ،عىل املأزق األخالقي للحداثة ،تلك الحداثة
التي أفرغت العامل من قيمه الروحية ،وتعاملت مع الكون باستعالئية
مد ّمرة ،وسعت إىل تدجني الفرد وتشكيل ذاتيته ،بحيث يستسلم
متا ًما ملنطق القوة والرثاء .يحدث كل ذلك من خالل رفع شعارات
العقالنية والتنوير والتضحية يف سبيل الدولة ،وغريها من األساطري
التي قامت عليها الدولة الحديثة كام يرشح مرتجم الكتاب.
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يف املقابل ،يقوم اإلسالم كلّه ورشيعته التي شكّلت لحمته عىل مدار
اثني عرش قرنًا ،عىل نظام قيمي مختلف بالكلية ،نظام أخالقي
بالدرجة األوىل ،استطاع أن مينع استغالل الفرد والتحكم فيه،
بالطريقة التي تقوم بها الدولة الحديثة .كام أنّه ق ّدم نظا ًما مغاي ًرا ملا
يطلَق عليه اآلن "فصل السلطات" ،نظا ًما حقّق منوذ ًجا كان ،بعبارة
املؤلف" ،أكرث دق ًة يف تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه ،وأكرث تف ّوقًا
قياسا مبا نجده يف الدولة الحديثة النموذجية".
ً
ور َد الكتاب الذي يقع يف  352صفحة من القطع الكبري يف سبعة
فصول؛ يتناول الفصل األ ّول "مقدمات" وصف "الحكم اإلسالمي
النموذجي" ،ويرسم حدود مفهوم "النموذج" كام سيجري استخدامه
بوصفه مفهو ًما مركزيًّا يف أطروحة الكتاب الكلّية .ويصف الفصل
الثاين "الدولة الحديثة النموذجية" ،ويح ّدد "خصائص الشكل"
التي متثّل الصفات الجوهرية للدولة الحديثة .ويقوم بتفكيك تلك
الخصائص ،معرتفًا يف الوقت عينه بالتغريات املتزامنة والتن ّوعات
املتالحقة يف تكوين تلك الدولة.
أ ّما الفصل الثالث "الفصل بني السلطات :حكم القانون أم حكم
يخص
الدولة" ،فيناقش مفاهيم اإلرادة السيادية وحكم القانون يف ما ّ
مبدأ الفصل بني السلطات؛ هادفًا من وراء هذه املناقشة إىل استعراض
لكل من الدولة الحديثة والحكم اإلسالمي،
األطر والبنى الدستورية ٍّ
وتسليط الضوء عىل االختالفات الدستورية بني نظا َمي الحكم هذين.
واعتام ًدا عىل هذه االختالفات .يستكشف الفصل الرابع "القانوين
والسيايس واألخالقي" ،معنى القانون وعالقته باألخالق .ويؤكّد هذا
أساسا االختالفات النوعية بني املفهوم األخالقي
العرض الفلسفي ً
للدولة الحديثة والحكم اإلسالمي .وسيتح ّول هذا العرض يف الجزء
الثاين من الفصل الرابع إىل ٍ
عرض ذي طابع سيايس .وستتع ّزز هذه
التباينات القانونية  -األخالقية بفعل التباينات السياسية كاشف ًة عن
مجا ٍل آخر من عدم التوافق بني الدولة الحديثة والرشيعة.
ويرى الفصل الخامس "الذات السياسية والتقنيات األخالقية لدى
الذات" أ ّن الدولة القومية الحديثة والحكم اإلسالمي مييالن إىل
إنتاج مجالني مختلفني من تكوين الذاتية ،وأ ّن الذوات التي ينتجها
هذان املجاالن النموذجيان تتباين تباي ًنا كب ًريا ،األمر الذي يولّد نوعني
مختلفني من التصورات األخالقية والسياسية واملعرفية والنفسية
واالجتامعية للعامل .وتلك االختالفات العميقة بني أفراد الدولة
القومية الحديثة ونظرائهم يف الحكم اإلسالمي إنّ ا متثّل التجليات
املجهرية املصغّرة لالختالفات الكونية املادية والبنيوية والدستورية،
وكذلك الفلسفية والفكرية.
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ويحاجج الفصل السادس "عوملة ترضب حصارها واقتصاد أخالقي"
يف أ ّن األشكال الحديثة للعوملة ووضع الدولة يف هذه األشكال
أي صورة من الحكم اإلسالمي إ ّما أم ًرا
املتعاظمة الق ّوة ،يكفيان لجعل ّ
مستحيل التحقّق ،وإ ّما غري قابل لالستمرار عىل املدى البعيد هذا إذا
أصل .وبعبارة أخرى ،يصل املؤلف إىل نتيجة مفادها :إذا
أمكن قيامه ً
كل العوامل يف الحسبان ،فإ ّن الحكم اإلسالمي ال يستطيع
جرى أخذ ّ
االستمرار نظ ًرا للظروف السائدة يف العامل الحديث.
ويختتم املؤلف كتابه بالفصل السابع "النطاق املركزي لألخالقي"،
متف ّح ًصا مآزق أخالقية حديثة مع اإلشــارة إىل أسسها املعرفية
تؤسس ألصل األزمات األخالقية التي واجهتها
والبنيوية بصفتها ّ
كل صورها الرشقية والغربية .ويرى املؤلف أ ّن استحالة
الحداثة يف ّ
فكرة الحكم اإلسالمي ناتجة بصورة مبارشة من غياب بيئة أخالقية
مواتية تستطيع أن تلبّي أدىن معايري ذلك الحكم وتوقعاته ،ويرى أ ّن
تجل آخر لعدة مشاكل أخرى ليس أقلّها شأنًا
هذه االستحالة هي ٍّ
االنهيار املطّرد للوحدات االجتامعية العضوية ونشأة أمناط اقتصادية
استبدادية ،إضاف ًة إىل ما هو أكرث أهمية من ذلك ،وهو الدمار الشامل
للموائل الطبيعية والبيئة  .
يخلص املؤلف إىل القول إ ّن الدولة اإلسالمية مستحيلة وتنطوي عىل
تناقض ،ال سيّام إذا ما حكمنا عليها مبعايري الدولة الحديثة .ذلك أ ّن
املقارنة بني تاريخ اإلسالم ما قبل الحديث والتاريخ الغريب الحديث،

173
قانونًا وسياسة وأخالقًا ومؤسسات تكشف أ ّن الحداثة تعاين مأزقًا
أخالقيًا يجعل من املستحيل قيام مرشوع يستند إىل األسس األخالقية
وحدها .وتبدو غاية املؤلف يف هذا الكتاب واضحة وهي إتاحة
سبيل للمسلمني إىل الحياة الحسنة املستندة إىل موارد تاريخ اإلسالم
األخالقية .وهو يثبت يف هذا السياق ،أ ّن أزمات اإلسالم السياسية
وغريها ليست بالفريدة أو الخاصة ،بل هي جزء ال يتج ّزأ من العامل
الحديث ويف الغرب كام يف الرشق .أ ّما من وجهة نظر املرتجم فتزداد
أهمية هذا الكتاب لصدوره يف ٍ
وقت تبدو فيه بعض الشعوب
العربية واإلسالمية ساعي ًة لتحديد أسس مرجعيتها ومالمح هويّتها،
رصح املؤلف
ّ
تحسبًا الغتنام الفرصة التاريخية السانحة .الكتاب كام ي ّ
ال يهدف إىل إصابة القارئ املسلم والعريب باإلحباط واليأس من
عدم قدرته عىل الفكاك من ورطة الحداثة التي وجد نفسه فيها بال
اختيار منه ،ومن استحالة قيام دولة إسالمية تحافظ عىل خصوصيته
ظل مناخ دويل لن يسمح لتلك الدولة بأن
األخالقية والتاريخية يف ّ
تزدهر .فهو يعرض املشكلة بأبعادها التاريخية املعقّدة ويطرح
للحل.
رسي ًعا مسارات ّ
يختتم الكتاب القول إ ّن العيش م ًعا يف سالم عىل األرض هو عمل
شاق ،وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى .بيد أ ّن إخضاع الحداثة ٍ
ّ
لنقد
أخالقي يعيد هيكلتها ويبقي الحاجة األساس ،ال لقيام حكم إسالمي
فحسب بل لبقائنا املادي والروحي أيضً ا.

