عر�ض الكتب

�صحوة الديمقراطية الإ�سالمية :الدين ،والحداثة والدولة
The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity and the State
الم�ؤلف :جو�سلين �سيزاري
Jocelyne Cesari

عر�ض :حممد فاحت �أوزكان Reviewed by Mehmet Fatih Özkan -

لفت�ت التجرب�ة احلكومي�ة لألح�زاب
ذات التوجه�ات اإلسلامية يف تون�س
ومرص االنتباه إىل مس�ار اإلسالم السيايس
يف فترة الربيع الع�ريبّ .
إن اهل�دف الرئيس
هلذا الكتاب هو دراس�ة اجلانب املهمل من
تس�ييس اإلسلام يف ضوء الربي�ع العريب.
وتوضح املؤلفة جوسلني سيزاري يف متهيد
الكتاب أنه هيدف إىل حتليل اآلليات السياسية
التي أهلبت حتويل اإلسالم إىل دين حديث.

يتك�ون الكت�اب من ثالث�ة أجزاء رئيس�ة ،وخامتة،
لك�ن له
وم�ن املثير لالهتمام ،أن�ه ليس�ت ل�ه مقدمةّ ،
ملحق ِ
ني يش�كالن تقري ًبا ربع الكتاب .أ ّما اجلزء األول
(جعل اإلسلام دينًا حدي ًثا) ،فينقس�م إىل ستة فصول،
عرف�ت الكاتبة بع�ض املعايري لفهم
يف الفص�ل األولِّ ،
مكانة الدين املهيمنة عىل عملية التحديث والتس�ييس.
وه�ذه ه�ي؛ تأمي�م املؤسس�ات ذات الدي�ن الواح�د،
ورجال الدين ،وأماكن العبادة ،وتدريس هذا الدين يف
مناهج املدارس العامة ،والتمييز القانوين ضد األقليات
والنساء ،والقيود القانونية املفروضة عىل حرية التعبري.
تتن�اول املؤلفة هذه القضايا بالتفصيل يف بلدان دراس�ة
احلالة :مصر ،والعراق ،وباكس�تان ،وتونس ،وتركيا.
وم�ن املمك�ن توجي�ه بع�ض االنتق�ادات الفرتاضات
س�يزاري ،على س�بيل املثال ،وصفه�ا النظ�ام يف تركيا
ومصر باالس�تبدادي ،على الرغ�م م�ن أن ل�دى كل
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منهما خلفيات متباينة ،وإحلاقها عملية بناء
الدول�ة وتطوير األنظمة اإلسلامية داخل
نظ�ام ويس�تفاليا (نظ�ام الدول�ة القومية يف
مجيعا،
أوروب�ا) بفصل آخر للدول اخلمس ً
وكذل�ك حتليلها مقاومتها ضد الغرب ،مع
أن هن�اك عالق�ة س�ببية غير صحيحة بني
بع�ض األح�داث .عىل س�بيل املث�ال ُربِط
إنش�اء تركيا احلديثة بالش�باب األت�راك ،ومل
يرد أي إش�ارة إىل حرب االس�تقالل الرتكية ،التي ُتعدّ
أحد أهم األحداث يف تاريخ تركيا.
يتن�اول الكت�اب بع�د ذل�ك دور اإلسلام يف
النصوص الدس�تورية للدول املعنية .ويتناول الدساتري
املعلق�ة هل�ذه البل�دان ،وعملي�ات صياغ�ة الدس�تور،
ومس�ودات النص�وص والدس�اتري احلالي�ة يف إط�ار
ّ
إدراجه�ا ملبادئ الرشيعة اإلسلامية .وعلى الرغم من
أن ه�ذا الفصل يرتبط بالبعد الدس�توري للقضية ،فإن
املؤلف�ة تتعام�ل غال ًبا م�ع تطبيقات الدول�ة ،وبخاصة
اً
وب�دل من الرتكي�ز عىل حقوق
يف احلال�ة الباكس�تانية،
األقلي�ات الديني�ة يف الدس�تور ،تناق�ش املؤلف�ة النهج
التميي�زي للدول�ة وغريه�ا من اجله�ات الفاعل�ة جتاه
إحدى األقليات ،كاألمحدية يف باكس�تان .ويشمل أحد
أب�رز الفصول مس�ألة تأميم املؤسس�ات ورجال الدين
اإلسلامي .يف ه�ذا اجل�زء ،يمك�ن معرف�ة كل مرحلة
م�ن مراحل ه�ذه العملية ل�كل بلد ،ولكن عىل س�بيل

املث�ال يوج�د نق�ص يف املعلوم�ات ح�ول السياس�ات
العراقي�ة ،حيث ُيس� ّلط الضوء عىل اجلامعات الش�يعية
فقط .لذلك ،يخُ ِفق النص يف تقديم معلومات وافية عن
إسرتاتيجيات احلكومة البعثية العراقية جتاه املؤسسات
اإلسلامية الس�نية ورج�ال الدي�ن ،أو الطائفة الس�نية
بشكل عام.
(اإلسلام يف النظام القانوين) ه�و الفصل املركزي
للج�زء األول؛ ألن�ه ي�درس العالق�ات بين الرشيع�ة
والقانون املدين ،وقضايا تغيري الدين والتبشري،والكفر،
واهلرطق�ة يف بل�دان دراس�ة احلال�ة .و ُيع�دّ تدري�س
اإلسلام يف املدارس العامة ً
أيضا مس�ألة مثرية للجدل
يف العامل اإلسالمي؛ ألن األجيال اجلديدة تتعلم "فكرة
أن اهلوي�ة الوطني�ة واهلوي�ة اإلسلامية وجه�ان لعملة
واح�دة" من كتبها الدراس�يةُ .
بحث س�يزاري املكثف
جدي�ر باإلعج�اب ،ولك�ن يش�وبه نق�ص يف املراج�ع
املع�ارصة ،وبخاص�ة يف احلال�ة الرتكي�ة .على س�بيل
املث�الُ ،ن ِّفذت إصالحات تعليمية ش�املة يف تركيا بعد
انتخابات عام  ،2011ولكن تاريخ املقاالت واملراجع
التي استفادت منها الكاتبة هو عىل التوايل عا َما 2003
و.2007

اجلزء الثاين من الكتاب يركز عىل التيار اإلسلامي
بوصفه القوة السياسية البارزة قبل وبعد الربيع العريب.
ويت�م حتلي�ل جتس�يد املعارض�ة السياس�ية م�ن خلال
املؤسس�ات اإلسالمية ،مثل املس�جد يف الفصل األول
من هذا اجلزء .كذلك ت َّ
ُوضح الفرتات التارخيية شديدة
فيتم رشح املش�هد الس�يايس املع ّقد يف
التعقي�د بذك�اء؛ ّ
باكس�تان بالتفصيل .وتصف املؤلف�ة الربيع العريب بأنه
حتول للمسار السيايس للحركات املعارضة،
بمثابة نقطة ّ
ولكن هذه العملية أس�فرت عن تغيري أنظمة احلكم يف
تون�س ومرص فق�ط .وال توج�د عالقات مب�ارشة بني
الربي�ع الع�ريب واملعارض�ة السياس�ية يف بلدان دراس�ة

احل�االت األخرى .والق�وة األيديولوجي�ة للمعارضة
اإلسلامية ،أحد أقوى نق�اط الكتاب ،ال تأيت فقط من
احلرك�ات القومي�ة اإلسلامية واحلرك�ات اإلحيائية،
ولك�ن ً
أيض�ا م�ن تعديل خطاهب�ا الس�يايس إىل اإلطار
الوطني حيث يك�ون الرتكيز عىل العدال�ة االجتامعية،
املهم�ة .ويتم
ومكافح�ة الفس�اد م�ن اإلستراتيجيات ّ
حتلي�ل جتربة كل بل�د أيض�ا بالتفصيل .وم�ع ذلك ،يف
ُقي�م احلركات
احلال�ة املرصي�ة ،هن�اك مش�كلة يف أن�ه ت َّ
السلفية ومجاعة اإلخوان املسلمني ،وال توجد تفاصيل
عن خلفية تلك اجلامعات األيديولوجية واس�تخدامها
للمؤسسات اإلسلامية من خالل هنج املعارضة .لذا،
ُتعدّ أيديولوجيتهم ر ّد فعل يف مواجهة حدث أو سياسة
حكومة.
ويف اجل�زء األخير من ه�ذا الكت�اب وال�ذي كان
أقصر من األج�زاء األخرى ،وهو حيت�وي عىل فصلني
فق�ط -تس�تخدم املؤلف�ة اإلط�ار املفاهيم�ي لتحدي�د
طبيعة الديمقراطية يف البلدان اخلمس�ة لدراسة احلالة.
على س�بيل املثال ،ت ِ
ُطل�ق عىل تركيا والع�راق مصطلح
(السلطوية التنافس�ية) ،وعىل عكس التس ّلط التنافيس،
تُص ّن�ف باكس�تان على س�بيل املث�ال ضم�ن "األنظمة
اإلمرباطوري�ة" الت�ي يطيح فيه�ا احلكام العس�كريون
بحك�م املؤسس�ات املنتخب�ة الرشعي�ة والسياس�ية من
خالل تطبيق قوانني الطوارئ .وتُص ّنف تونس عىل أهنا
بني الس�لطوية التنافس�ية والديمقراطية غير العلامنية.
على الرغم م�ن أهنا حتث على إجراء انتخاب�ات حرة،
وبريوقراطية مس�تقلة ،وحرية الصحاف�ة ،وحتافظ عىل
بعض املبادئ اإلسالميةّ -
تفضل املؤلفة هذا التصنيف
وف ًق�ا ملعايريها ،ولكن عندما نلقي نظرة عىل تقرير بيت
احلرية (فريدوم ه�اوس) يف عام  ،2013والذي صدر
قبل ع�ام من تاريخ نرش هذا الكت�اب ،فمن املمكن أن
ن�رى بعض التناقضات يف ه�ذا التصنيف .ويف الفصل
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ُعرض الس�نغال وإندونيس�يا
األخير من هذا اجل�زء ،ت َ
كأمثل�ة ممكنة لدراس�ة حالة ه�ذه ال�دول ،حيث تبنت
هنج�ا متواز ًن�ا جت�اه الدول�ة والدين،
هات�ان الدولت�ان ً
وه�ي العلامنية ،التي تع�دّ أحد املس�ارات األكثر أمهية
للديمقراطية بالنسبة ملعايري تقييم املؤلفة.

غي�اب ُبعد السياس�ة اخلارجي�ة ،والذي ربما يؤثر
ب�دوره يف مصير بل�دان دراس�ة احلال�ة -آخ�ر نقط�ة
م�ن االنتق�ادات جت�اه املؤلف�ة .هن�اك إش�ارات ضئيلة
ً
أيض�ا إىل خي�ارات هذه ال�دول يف السياس�ة اخلارجية
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وإستراتيجيات الق�وى األخ�رى نحوه�م .وبصرف
النظر عن الس�لبيات املذكورة أعلاه ،فإن هذا الكتاب
يف غاية األمهية لفهم املسارات السياسية يف كل بلدّ .
إن
التأكي�د الرئي�س هلذا الكتاب الذي ه�و تأميم العنارص
اإلسالمية ،وحتويل اإلسالم إىل دين حديث يف البلدان
ذات األغلبية املس�لمة -قوي ومبتكر .ويمكن أن نجد
تفاصي�ل وجانب املامرس�ة هلذه احلج�ة يف كل جزء من
يت�م حتلي�ل دراس�ات احلالة من
أج�زاء الكت�اب ،بينام ّ
منظور مقارن.

