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المتوحشين
دول
ّ
وائل عبد الفتاح
م��ن ّ
رب ��ى ال��وح��وش ف��ي ك�ت��رم��اي��ا؟ إن�ه��ا ال�ج��ري�م��ة ال�ك��اش�ف��ة ل��دول��ة م��ا بعد
االستقالل .ال��دول��ة فشلت في أن تكون دول��ة باملعنى الحديث .بقيت في
إطار «االستبداد الشرقي» بقشور سقطت بفعل عوامل التعرية (الفساد،
الهزيمة العسكرية ،الشيخوخة وان�ع��دام ال�ك�ف��اءة) .ال��دول��ة ل��م تقنع أهالي
ضحايا مذبحة كترمايا بأنها قادرة على تحقيق العدالة ،ودفعت املذعورين
من هول القتل الجماعي للعودة إلى ما قبل عصور العدالة الحديثة.
امل�ص��ري��ون ل��م ي��روا ف��ي املتهم بالقتل س��وى «م�ص��ري�ت��ه» .ه��وي��ة الجماعة
بغض النظر ع��ن جريمة ذب��ح العائلة (الفقيرة ماليًا) بالسكني .أي إنها
جريمة تعتمد على عنف بدائي وقوة جسدية يحركها االنتقام.
ال�ش��اب امل�ص��ري ق��وي البنية وش��ارب��ه ع�لام��ة ذك ��ورة تخفي رق��ة العينني
ّ
امللونتني .ورواية الشرطة اعتمدت على اعترافات للشاب قال فيها إنه أقدم
ُّعلى الجريمة بعد رفض العائلة تزويجه فتاة قاصرًا (عمرها  13عامًا)
باغتصابها .الزواج كان سيعفيه من عقوبة جريمة االغتصاب.
اتهم
ّ
ال��دول��ة م�م��ث�ل��ة ف��ي ال�ش��رط��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق� ّ�دم��ت رواي� ��ات م��رب�ك��ة ،وغامضة،
وخصوصًا م��ن لحظة م�غ��ادرة فريق التحقيق القضائي ّ
مقر التحقيق
واتخاذ قرار من الضابط املسؤول عن املخفر بالعودة إلى القرية لتمثيل
الجريمة.
هل كان الضابط متعاطفًا مع مشاعر االنتقام التي سيطرت على القرية
ووصلت إلى مطالبة نائبها في البرملان (ينتمي إلى تيار املستقبل) بأن
ّ
ينفذ ّالحكم في ساحة القرية؟
هل سلمت الدولة املتهم إلى القرية ّالغاضبة؟ هل هو تعاطف عمومي ال
يريد انتظار مسار العدالة؟ وهل تخلى الضابط عن وظيفته العدلية وعاد
إلى التعاطف مع جماعته الصغيرة؟ أم هي محاولة للتغطية على جريمة
أخرى أو قاتل آخر أو شركاء آخرين؟
كل االحتماالت واردة ،بالقدر نفسه تقريبًا .لكن الحقيقة الساطعة هنا أن
الجماعة ،ال الدولة ،هي التي فرضت قانونها ،ألنها ببساطة مصدر أمان
الشخص الذي لم يجد الدولة إال في حنجرة إيديولوجية تحولت فيها دولة
ما بعد االستقالل إلى معسكرات قطعان الحب الواحد على جبهة العدو.
الشخص العادي رأى دولته أسيرة نخب فاسدة ،ال تحمي إال مجموعتها
الصغيرة ،فعاد هو إلى جماعته ليشعر باألمان.
العدالة الحديثة ال ّ
تطبق وفق عقلية االنتقام ،وال بتلك البدائية التي تعتمد
على هذه الطريقة البشعة في القتل والتمثيل الوحشي .القانون الحديث
َّ
غير مفهوم العقاب من االنتقام إلى اإلصالح.
وك��ان��ت م �س� ّ�ارح ال�ت�ع��ذي��ب ف��ي ش ��وارع أوروب ��ا ت�ق��دم ن� ُ�وع�ي��ات ق��اس�ي��ة من
العقوبات ُي �ع��ذب فيها امل�ج��رم��ون ب��وس��ائ��ل وحشية تخلع فيها األظافر
بماكينات قاسية ،وتدق فيها املسامير وتنزف الدماء من كل منطقة في
الجسد أمام عشرات املتفرجني.
لكن هذه الوحشية لم تحقق العدالة ،ألنه قد يكون املجرم بريئًا .كذلك فإن
الجريمة.
الهدف ليس االنتقام من شخص املجرم .الهدف هو عدم تكرار
ّ
وق��د اكتشف فالسفة القانون أن ت�ك��رار حفالت التعذيب العلنية يغذي
الجريمة ويشحن العنف والهمجية وال يوقفها.
من هنا انتقلت فكرة العقاب من االنتقام إلى اإلص�لاح ،في ث��ورة ّ
غيرت
مفاهيم العدالة .وهذا هو املرعب في كترمايا.
ليس املهم هنا أن ضحية حفلة التعذيب مصري .املشكلة في عقلية الغوغاء
الذين قادوا ما ّ
تصوروا أنه عدالة الشارع.
ه��ذه العقلية قبلية طائفية غوغائية متوحشة ال ت��رى إال بعني واحدة.
فرقة متوحشني اختطفت ال�ش��اب م��ن ّ س�ي��ارة الشرطة وقتلته بالضرب
والطعنات ،ثم سحلته في الشوارع وعلقت جثته على سيارة تلف القرية
وسط تهليالت «الله أكبر» و«الله انتقم من املجرم» و«في كترمايا ال يضيع
الحق».
إنه العنف املكتوم من أيام مذبحة الجيش اإلسرائيلي في  ،1982حني ذبح
آالف الضحايا على م��رأى ومسمع م��ن الجميع .عنف ل��م يحاسب عليه
أحدّ .
لكن الذاكرة الجماعية ال تنسى ،وتضغط على الوعي وتنشر الشعور
باملهانة والقهر.
كذلك فإن هؤالء املتوحشني هم تربية ثقافة ال تؤمن بقوة الدولة وال تثق
بتحقيق العدالة.
وهذه عدوى لم تصل إلى مصر ،لكنها ليست بعيدة ،وهناك نائب منذ عدة
أشهر اقترح تنفيذ عقوبة اإلعدام باملتهم باالغتصاب ،في امليادين العامة
وعلى الهواء مباشرة.
جريمة كترمايا ليست ض��د م�ص��ر .ولكنها ن��اق��وس خطر للمصريني.
ّ
فعندما ال يثق أح��د ب��أن م��ؤس�س��ات ال��دول��ة تنفذ ال �ع��دل ،ف��إن��ه ًسيحاول
تحقيق ال�ع��دل بنفسه .إن�ه��ا لحظة نهاية حلم االس�ت�ق�لال ك��ام�لا .الدولة
أسيرة وحوش شرسة وتخلق جيوشًا طيبة تدافع عن وجودها.
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العلمانية كخيار سـ
السعودية ضربًا من الجنون
قد يبدو الحديث عن العلمانية ّفي
ّ
بسبب الفتاوى الهائلة التي تكفر العلمانيني وبسبب األرض
التي تضم حدودها الحرمني الشريفني ونشوء الدولة على
تحالف بني مؤسسة دينية ومؤسسة سياسية .ولكن النخب
السعودية قد تجد نفسها مضطرة للتعاطي مع هذا الجنون
الستكمال بناء الدولة الحديثة وتعزيز الوالء للنظام السياسي
وتصحيح عالقات املؤسسة الدينية بالسلطة واملجتمع
ال � �ح� ��دي� ��ث ع � ��ن ال� �ع� �ل� �م ��ان� �ي ��ة في
ال �س �ع ��ودي ��ة ك �خ �ي��ار ال ب ��د منه،
ّ
محرضات:
ي �ق��ف وراءه ث�ل�اث ��ة
تصريح وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األمير
س� �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ف� ��ي  14آذار/
مارس  2010لـ«نيويورك تايمز»:
«السعودية اآلن تتحرر من أغالل
امل� ��اض� ��ي وت� �س� �ي ��ر إل� � ��ى مجتمع
ل�ي�ب��رال��ي» ،الخبر ال��ذي تناقلته وس��ائ��ل اإلعالم
أخ �ي �رًا ع��ن ح �ص��ول م��واط��ن س �ع��ودي ع �ل��ى حق
اللجوء السياسي ف��ي نيوزلندا بسبب اعتناقه
امل�س�ي�ح�ي��ة ،وال� �ح ��رب ال ��دوري ��ة ب�ي�ن الليبراليني
وال � �ت � �ي� ��ار اإلس �ل ��ام� � ��وي ف � ��ي س� ��اح� ��ة الصحافة
السعودية واإلعالم.
العلمانية ،كأي مفهوم في فضاء العلوم النظرية
يحتمل ت�ع��ري�ف��ات واس �ع��ة ،م�ن�ه��ا« :ال �ف �ص��ل بني
الدين والدولة»« ،نظام أخالقي واجتماعي يقوم
على اعتبارات الحياة املعاصرة وتبني املدنية
واملواطنة ،ورفض تدخل املؤسسة السياسية في
أمور االعتقاد ...ورفض تدخل املؤسسة الدينية
في أمور السياسة».
وه��ذه التعريفات املتعددة ،أدت بالضرورة إلى
ن �م��اذج ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة م�ت�ب��اي�ن��ة ك �م��ا ي ��ورده ��ا رقيق
ع �ب��د ال �س�ل�ام ف��ي ب�ح�ث��ه «ال �س �ي��اس��ة وال ��دي ��ن في
ال�ع�ص��ر ال �ح��دي��ث» :ن �م��وذج ال �ت �ص��ادم م��ع الدين
كما في املثال الشيوعي ،ون�م��وذج حياد الدولة
إزاء الشأن الديني كما في ال��دول اإلسكندنافية،
وأخ�ي�رًا ن�م��وذج التناغم م��ع الكنيسة (املؤسسة
ال��دي �ن �ي��ة) ك�م��ا ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإيطاليا
وبريطانيا .ونالحظ من خالل أغلب النماذج أن
تطبيق «الفصل» ب�ين ال��دي��ن وال��دول��ة أو تحييد
ال��دي��ن ف��ي الحياة السياسية ب�ص��ورة مطلقة لم
يتحقق ملصلحة موضعة املؤسسة الدينية كأحد
معطيات الحياة العامة دون هيمنة أو تسلط.
وي� �ج ��در ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى خ �ط��أ م�ن�ه�ج��ي بالحكم

العلمانية ليست دينًا وال
تتناقض مع اإلسالم ،ولكنها
تتصادم مع تيارات اإلسالم
السياسي وبعض رجال الدين
على العلمانية عبر أحد تجلياتها ،كما يقع في
ذل��ك ب�ع��ض ال�ب��اح�ث�ين اإلس�ل�ام��وي�ي�ن ،واألصوب
قراءتها في سياقها التاريخي ومجموع أمثلتها
واملحصلة النهائية لتطبيقاتها.
وب� � � ��دون ال � �خ� ��وض ف� ��ي ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ،نستطيع
استعراض ج��ذور العلمانية منذ انطالقة حركة
اإلص �ل��اح ال �ب��روت �س �ت��ان �ت��ي ف ��ي ال �ق ��رن السادس
ع�ش��ر ال �ت��ي ش ��ددت ف��ي ب��واك �ي��ره��ا ع�ل��ى الكتاب
املقدس مرجعًا وحيدًا لتفسير العقيدة املسيحية
وح��ري��ة ه��ذا التفسير ...وتقديم الطاعة للسلطة
ال��زم �ن �ي��ة ع�ل��ى ح �س��اب ال�س�ل�ط��ة ال��روح �ي��ة أو ما
يعرف بـ«السلطان املطلق للملوك» ...ك��ردة فعل
على طغيان الكنيسة الكاثوليكية ــــ وليس الدين
املسيحي ــــ وأخطائها (صكوك الغفران ،محاكم
التفتيش ،نفوذ البابا املطلق ،تحالف الكنيسة
م ��ع اإلق � �ط� ��اع) .وق ��د أت � ��اح ذل ��ك م � � ��ؤازرة شعبية
ون �خ �ب��وي��ة ل �ل �ح��رك��ة ال� �ت ��ي ت ��زام �ن ��ت ،ب �ش �ك��ل أو
بآخر ،مع قيام املمالك واإلم��ارات الصغيرة على
أنقاض اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،ونزعة
ب �ع��ض األم � ��راء وامل� �ل ��وك ل�لاس �ت �ق�لال ع��ن النفوذ
البابوي ،ما حقق أرضية سياسية تتعاطف مع
الحركة ،وبداية الكشوفات الجغرافية ،ثم النزعة
االستعمارية والتحول إل��ى الحداثة الصناعية،

ال �ت��ي خ�ل�ق��ت م �ب��ررًا آخ ��ر ،اق �ت �ص��ادي��ًا ،الستقالل
ال�س�ل�ط��ة ال��زم�ن�ي��ة ع��ن ال�ك�ن�ي�س��ة ت�ح��ت تحريض
مصادرة ممتلكاتها وعدم إعفائها من الضريبة!
ووف �ق ��ًا ل �ه��ذه امل �ع �ط �ي��ات ،ن�ش�ب��ت خ�ل�ال القرنني
دينية في
ال�س��ادس عشر والسابع عشر م�ع��ارك ّ
أوروبا بني البروتستانت والكاثوليك ،وطدت في
النهاية سلطان البروتستانت في شمال القارة
األوروب � �ي� ��ة ،ورب �م ��ا أغ �ل �ب �ه��ا ،ل�ي�ن�ح�ص��ر املذهب
الكاثوليكي في جنوبها.
وخالل احتدام هذه املعارك ،بقيت السلطة الزمنية
غالبًا على ظلم ال�ن��اس ودع��م اإلق�ط��اع الزراعي.
ل��ذل��ك ،ات �ج �ه��ت ال �ن �خ��ب األوروب � �ي� ��ة ف��ي نتاجها
الفكري إلى تقييد سلطان امللك بالله وبالشعب.
وب� �ع ��د ذل � ��ك ،م ��ع ت� �ط ��ور ال � �ظ� ��روف االجتماعية
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ،ن�ض�ج��ت ف �ك��رة «أن
سلطة امللك تستمد من الشعب وح��ده» فتتبلور
نظرية العقد االجتماعي« :رضى املحكوم أساس
سلطة الحاكم».
ّ
وخ�ل�ال ه��ذا ال�س�ي��اق امل�ع��ق��د ،وم��ع تبلور مفهوم
ال ��دول ��ة ال �ق��وم �ي��ة وان �ت �ق ��ال أوروب � � ��ا م ��ن مرحلة
ّ
ونمو
االقتصاد الزراعي إلى الحداثة الصناعية
امل��دي �ن��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ن �ش��وء ال�ط�ب�ق��ة البرجوازية،
اشتعلت ال�ث��ورة الفرنسية في  1789كانتفاضة
ع �ل��ى اإلق� �ط ��اع ال� ��زراع� ��ي وال �ن �ف ��وذ الكاثوليكي
والسلطة املطلقة للملك بشعارها املشهور (حرية،
إخاء ،مساواة) .وإن كانت الحركة البروتستانتية
ً
عامال غير مباشر في قيام الثورة الفرنسية ،إال
أن هذه الثورة تأثرت مباشرة بثورتني سبقتاها
زمنًا :الثورة البريطانية  ،1688ووثيقة الحقوق
التي أصدرها البرملان البريطاني  ،1689والثورة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ب �ح �ف �ل��ة ال � �ش ��اي 1773
وشعارها املعروف «ال ضرائب بدون تمثيل» ثم
في  1776ال��ذي ج��اء فيه« :إننا
إع�لان االستقالل ُ
خالقهم
وأن
سواسية،
لقوا
خ
نؤمن ب��أن الناس
ّ
ق��د وهبهم حقوقًا ال تقبل امل�س��اوم��ة ،منها حق
الحياة والسعي لتحقيق السعادة» .وهنا نلمس
إح �ي� ً
�اء ج��دي�دًا للديموقراطية ،ال�ت��ي ن�ش��أت منذ
الحضارة اليونانية ،عبر البرملان
دولة املدينة في ّ
البريطاني الذي حقق السلطة العليا بعد الثورة
البريطانية والكونغرس بعد الثورة األميركية،
وم �ج��ال��س ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة .وم ��ن خ�ل�ال هذه
ال�ث��ورات نشير إل��ى ت�ك� ّ�ون ال�ب��ذور األول��ى ملفهوم
ح�ق��وق اإلن �س��ان (ال ��ذي ت� ّ�وج ف��ي م��ا بعد بإعالن
األمم املتحدة .)1948
هذه التطورات أدت إلى آثار اجتماعية واقتصادية
أب��رزه��ا :ح��ري��ة االع�ت�ق��اد وح��ري��ة ال �ف��رد والسوق
امل�ف�ت��وح تحت ع�ن��وان ع��ري��ض ه��و «الليبرالية»،
أي حق أي إنسان في أن يحيا حرًا وفق قناعاته
تحت مظلة مسؤولية االختيار ،وحرية اختيارات
على أن الليبرالية في األصل
اآلخرين ،مع التأكيد ّ
م �ف �ه��وم اق �ت �ص ��ادي م ��ث ��ل ال �ن �ق �ي��ض ،الح� �ق ��ًا ،في
مواجهة االشتراكية والشيوعية.
ال � �خ �ل��اص � ��ة م� � ��ن ه� � � ��ذا ال � � �س� � ��رد ال � �ت� ��اري � �خ� ��ي أن
العلمانية ليست مفهومًا مغلقًا ،ب��ل متسلسل
ي��رت�ب��ط بمفاهيم «ال��دي�م��وق��راط�ي��ة»« ،الحداثة»،
«ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة»« ،امل��واط �ن��ة» ،و«ح �ق��وق اإلنسان».
وت�ك�م��ن أه�م�ي��ة ه��ذه اإلش ��ارة ف��ي وض��ع الصراع
م� ��ع ج� �م ��اع ��ات اإلس � �ل ��ام ال �س �ي ��اس ��ي ف� ��ي إطاره
ال��دق�ي��ق ،أي كتحد ث�ق��اف��ي واج�ت�م��اع��ي ال مجرد
االختالف على تفسير النصوص الدينية .وفي
إط � ��ار آخ � ��ر ،ت��وص �ي��ف االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن الشعوب
وب�ع��ض األنظمة ف��ي سياقه السليم ،أي املنطق
ال �ح �ق��وق��ي وال �س �ي��اس��ي ف��ي امل �ج �م��ل ،ال املباهاة
ب�م�ح��ارب��ة ج�م��اع��ات اإلس �ل�ام ال�س�ي��اس��ي أو عدم
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية كما الحال في
سوريا وتونس على سبيل املثال .وبالتالي ،فإن
الحديث عن اجتزاء مفهوم بعينه ،دون غيره ،من
التسلسل سيفضي إلى نموذج يعيد إنتاج
هذا
ً
التخلف بدال من معالجته.

