هل نحتاج ملستبد ..حتى لو كان عادال؟
محمود الورداين*
يف أعقاب ثورات الربيع العريب ،أطلّت من جديد فكرة املستبد العادل ،وهي فكرة مل يتوقف عاملنا
العريب عىل االنشغال بها بني الحني واآلخر ،باعتبارها حال للمشاكل التي تواجه شعوبنا ..سوف
أحاول يف السطور التالية أن أتتبعها وأفحصها وأناقش ماورد حولها هنا وهناك.
لنبدأ بأشهر من أُطلق عليه هذا التعبري عربيا ،وهو جامل عبد النارص طبعا .ففي رواية توفيق
الحكيم الشهرية "عودة الروح" ،توقف الكثريون عند جملة "الكل يف واحد" الواردة فيها .وهناك
ما يشبه اإلجامع عىل أن املقصود بالكل :الشعب ،أما كلمة الواحد فقد اختلف دارسو أدبه حولها.
هل املقصود بها الوطن أم الزعيم؟ ..وعندما ذكر جامل عبد النارص أكرث من مرة أنه قرأها وتأثر
بها ،بات املعنى األخري هو األكرث ترجيحا.
وملا كانت رواية عودة الروح صدرت طبعتها األوىل عام  ،1933فال شك أن عبد النارص قرأها يف
مطلع شبابه ،وأغلب الظن أنها حفرت بصامت عميقة يف وجدانه .والرواية -كام هو معروف -تتخذ
من ثورة  1919يف مرص مرسحا لها ،وتنادي مبستبد عادل يعيد الروح لهذا الوطن ،ويلتف حوله
الجميع ،بوصفه عادال ومستبدا معا ،وهي معادلة بالغة الصعوبة ،إال أنها كانت املعادلة الوحيدة
 آنذاك  -التي ميكن الركون إليها ،حسبام رأى الحكيم.عىل أي حال ،وبحثا عن تأصيل نظري للفكرة يجب العودة إىل الوراء .وحسبام أشار أحمد صادق
سعد يف كتابه "تاريخ مرص االقتصادي االجتامعي" الصادر عام  1979عن دار ابن خلدون ،فإن
الحضارات الرشقية عموما ،مت ّيزت منذ فجر التاريخ ،مبا أطلق عليه "الطغيان الرشقي" ،ويحدد
* كاتب من مرص
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معناه بأن "الدولة يف أشكالها البدائية تجسدت يف ذات امللك أو السيد األعىل ،وبدت أعاملها وكأنها
نابعة من إرادته الشخصية فقط".
وينقل صادق سعد عن كتاب لكارل فيتفوجل عنوانه "الطغيان الرشقي" أن النظم املائية التي
أسست حضارات يف بلدان عديدة مثل مرص واملكسيك وبريو والعراق والهند والصني ،مل يكن
ممكنا لها أن تستقر وتنمو هذا النمو الهائل ،إال من خالل حكام أقوياء يستطيعون فرض أوامرهم
للسيطرة عىل األنهار ،بوصفها رشيان الحياة يف كل حضارة من الحضارات السابق اإلشارة إليها.
ويف هذا السياق ،من املؤكد أن الحاكم أو امللك كان يأمر وكالءه بتعبئة عاملة ضخمة ،لتنظيم الري
مع إيجاد تقسيم جيد للعمل ،وهو مامل يكن ممكنا إال بوجود سلطة مركزية طاغية ،وهو األمر
الذي مل يحدث يف البلدان املعتمدة عىل ماء املطر .وهكذا مارس الحاكم سلطة غري محدودة عىل
الكادحني ،وهكذا أيضا تطورت تلك السلطة ورفعته إىل مصاف اآللهة.
عىل ذلك النحو ميكن تفسري بناء املعابد الهائلة التي مل تزل آثارها قامئة حتى اآلن ،فمثل تلك
املعابد كانت تحتاج إىل سيطرة عىل أعداد ضخمة من األيدي العاملة ،مع قدرة عالية عىل
التنظيم واستخدام السجالت املحاسبية ونظم املراقبة واللوائح والقوانني .وبينام بادر التجار بإقامة
االتصاالت الربيدية املنتظمة يف أوروبا ذات املجتمعات الالمركزية ،تولّت الدولة يف الحضارات
املائية تنظيم الربيد .هذا باإلضافة إىل أن الدولة الثابتة األركان يف الحضارات املائية تحتاج إىل
موظفني ثابتني ،لذلك حكم امللك من خالل مجموعة من اإلداريني الذين يسيطرون عىل أغلب
النشاط السيايس و االقتصادي والديني ،وهو ما حال دون بلورة قوى أخرى يف املجتمع ذات نفوذ
كاف يف مواجهة سلطة امللك.
وقد ذكر فيتفوجل بالنص ،حسبام أورد صادق سعد يف كتابه السابق اإلشارة إليه أن الطغيان
الرشقي "اليسمح بوجود سيايس غري حكومي ،ويف التحليل األخري ،الحكومة املائية (أي تلك املنتمية
للحضارات املائية) هي حكومة تعتمد عىل التخويف "ويضيف" وهكذا تصبح الدولة أقوى من
املجتمع وترفض رقابته ،كام أنها ال تسمح بنمو دين غري دينها".
والحال أن املستبد مل ينشأ من الفراغ ،ومنذ اللحظة األوىل يف املجتمعات املائية ،كان وجود املستبد
– وهو ليس عادال عىل األرجح -مرتبطا مبجموعة من املوظفني الكبار أعضاء األرستقراطية ممن
يتمتعون بامتيازات مينحها لهم امللك.
يف هذا السياق ،بادر عدد من علامء االجتامع واملفكرين االقتصاديني – وخصوصا املاركسيني -بطرح
منط جديد لإلنتاج أطلقوا عليه "منط اإلنتاج األسيوي" ،استغرق مرحلة كاملة من نشوء وتك ّون
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الحضارات املائية التي حكمها االستبداد الرشقي ،مام شكّل دعائم مجتمع مختلف عن املجتمع
املعتمد عىل ماء املطر ،مجتمع مرهون استقراره مبستبد ،وليس رضوريا والمهام أن يكون عادال
أو ظاملا!
ويف ظل ذلك النمط اكتشفت األدوات الزراعية مثل املحراث الخشبي وتربية الحيوانات األليفة
وفنون العامرة والتشييد ،إىل جانب اخرتاع الكتابة وظهور ال ُعملة واألديان ..أي ان التحول إىل
الزراعة املسقرة املعتمدة عىل شبكة منتظمة مركزية تحقق أقىص استفادة من ماء النهر ،أطلق يف
حقيقة األمر قوى إنتاجية جديدة.
ويف ظل ذلك النمط أيضا ،تقدم بالد ما بني النهرين أحد مناذج منط اإلنتاج اآلسيوي ،حيث تشري
األساطري البابلية إىل أن امللك سارجون مؤسس األرسة األكادية ،اعتمد عىل الشعب يف مقاومته
للغزو األجنبي ،ويف الوقت نفسه قام بالقضاء عىل معارضة األرستقراطية القدمية املحلية (حوايل
 2300ق.م) ،وأصبح ميثّل يف شخصه وحدة البالد .لذلك حصل عىل سلطات هائلة ،سواء لسيطرته
عىل النهر أو لكونه الكاهن األعىل .وتوالت أرس حاكمة عديدة بعد ذلك ،لكن امللك كان رضورة
وأساسا ألي نظام ،ودامئا ما مينح نفسه سلطات واسعة ،ودامئا مستبدا سواء كان عادال أو ظاملا!
من جانب آخر ،يؤكد باري ج كيمب يف كتابه "ترشيح حضارة" الذي ترجمه أحمد محمود وصدر
عن املركز القومي للرتجمة يف مرص أن التواصل املنتظم لل َملَكية يف مرص هو الصورة الرئيسية التي
تخيلها املرصيون للاميض مهام كانت تلك الصورة .لذلك احتفظوا بقوائم للملوك الراحلني التي
يعود أغلبها إىل الدولة الحديثة ،أي بعد تراكم ألف وخمسامئة سنة من استقرار امللكية ,ويضيف
كيمب أن مامرسة تقديس األسالف امللكيني ،وتكرار أسامئهم يف قوائم مختلفة تعود لعصور
متباينة من التاريخ املرصي القديم ،إمنا يؤكد الدور املركزي للمستبد األعىل ,ومن الالفت للنظر أن
ملوك القوائم اشرتكوا يف لقب واحد ،فجميعهم ملوك الوجهني القبيل والبحري ،وهام التقسيامن
النموذجيان للوادي والدلتا ،كتعبري قوي عن الوحدة املتجسدة يف شخص امللك اإلله.
ويف العصور التالية ،بعد ظهور اإلسالم مثال،لعبت الخالفة اإلسالمية دورا أساسيا يف صياغة مفهوم
جديد ومختلف للمستبد الذي سبق أن رأيناه يف الحضارات املائية .وكان الرصاع السيايس ،وليس
الديني ،بني الخليفتني عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ،أفىض إىل مزيد من االستبداد يف أعقاب
الفوىض واالضطراب السائدين بعد قتل عثامن وانتقال الخالفة إىل عيل .واشتد الرصاع ووصل إىل
حمل السالح ،واندلعت معارك طاحنة عىل النحو املذكور يف مصادر التاريخ اإلسالمي بني شيعة
عيل وشيعة عثامن ،حسبام أورد األصفهاين مثال يف مقاتل الطالبيني ،والطربي يف تاريخه املعروف.
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وبعد اتساع األرايض التي فتحها املسلمون ودخول أمم األرض يف الدين الجديد ،اتجهت الخالفة
األموية إىل مزيد من االستبداد ،وحكم بنو أمية بالسيف وحده .أما انتقال الخالفة إىل العباسيني،
وفق ما ذكره صادق سعد يف كتابه املشار إليه ،فلم يكن مجرد تغيري لألرسة املالكة الحاكمة ،بل
كان مثرة لثورة حقيقية قادها املوايل والتجار والحرفيون ضد االرستقراطية العربية ومامتثله من
استبداد.
ليس املقصود يف الدراسة التي بني يدي القارئ الرسد التاريخي ،أو إعادة قراءة التاريخ إال من
زاوية محددة ،هي تتبع االستبداد ومحاولة تقيص مساره ،لذلك أنتقل برسعة للفرتة التالية التي
شهدت متزق الخالفة اإلسالمية ونشوء دويالت وأرس حاكمة يف أرجاء العامل اإلسالمي ،ساد فيها
الحكم املطلق واالستبداد – دون عدل غالبا .فعىل سبيل املثال حكم املامليك مرص والشام والجزيرة
العربية حكام مطلقا مستبدا .صحيح أنهم كانوامحاطني باألعداء املتحينني ألي فرصة لالنقضاض
والتهام أجزاء من أرايض املسلمني ،وهو ما حدث بالفعل حيث أقام الصليبيون مستعمرات راسخة
يف أجزاء من فلسطني والشام عموما ،لكن االستبداد بات هو النظام املعمول به يف الحرب والسلم
عىل السواء ،ويحفل التاريخ املد ّون بالكثري من حوادث وأشكال االستبداد الفظ ألمراء وسالطني
املامليك ،يف ظل وجود قوة سياسية وعسكرية وحيدة تحكم بالسلطة املطلقة للسلطان ،ويف ظل
عدم وجود قوة أخرى توازن تلك السلطة.
وهنا البد من اإلشارة إىل أن الخليفة منذ بداية نظام الخلفاء ظل هو الحاكم بأمره ،فلم تكن هناك
أشكال من املجالس والهيئات التي تستطيع مناقشة أورفض سياسات وأوامر الخلفاء ،وهو مامل يكن
مقصورا يف حقيقة األمر عىل الخالفة اإلسالمية ،ألن االستبداد والحكم املطلق كان سمة أساسية
لكل النظم اإلقطاعية يف أرجاء العامل طوال حقب عديدة ،ليس يف الرشق فقط ،بل يف الغرب أيضا.
بعد هذا العرض شديد اإليجاز لتاريخ االستبداد ،البد من اإلشارة إىل واحد من أشهر املستبدين،
وهو محمد عيل باشا ،الذي حظى بهالة من السحر والتألق ،رفعته إىل مرتبة األسطورة .كان محمد
عيل ،كام هو معروف ،مجرد ضابط من ضباط الفرقة األلبانية التي وصلت إىل مرص لفرض األمن
والسيطرة من جانب السلطان العثامين ،عشية رحيل قوات الحملة الفرنسية عائدة إىل بالدها بعد
احتالل دام بني  1798و 1801م  .ثم قام السلطان العثامين بتعيني محمد عيل قائدا للقوات التي
أرسلها إلعادة السيطرة ،غري أن محمد عيل استطاع أن يتسلل إىل مشايخ األزهر ،نخبة البالد يف
ذلك الحني ،ووث ّق عالقاته مبختلف القوى والتيارات الناشطة يف وطن تم احتالله ألكرث من ثالث
سنوات ،قام املرصيون خاللها بعدد من الثورات العنيفة ضد االحتالل ،مام خلق حراكا سياسيا
واجتامعيا طوال فرتة االحتالل ،خصوصا أن بونابرت ،قائد الحملة ،كان يحمل معه مرشوعا سياسيا
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مث ّّل أول احتكاك مبارش وعنيف بني الغرب ،الذي كان بونابرت ممثله وممثل الثورة الفرنسية يف
الوقت نفسه ،وهي التي حملت شعارات الحرية والدميقراطية واملساواة .ويف هذا السياق قام
بونابرت بإنشاء مؤسسات متثيلية مثل الديوان يف مرص ،لكنها كانت مؤسسات كاريكاتورية مل تنجح
يف الصمود طويال.
أما محمد عيل فقد انعقد إجامع املشايخ عىل اختياره واليا ،ومن ثم بقية الطوائف املؤمترة بأمر
املشايخ ،بل إن املرصيني ثاروا عىل السلطان العثامين ،ورفضوا تعيني الوايل الذي قرر السلطان
تعيينه ،وفرضوا محمد عيل فرضا عىل السلطان ،وهو أمر كان يف ذلك الحني متجاوزا لكل ماهو
مستقر من رشائع وتقاليد وأعراف ،فالشعب مل يكن من شأنه اختيار حكامه ،فضال عن أن رفض
قرار السلطان كان له اعتباره الديني ،ألنه خليفة املسلمني وليس مجرد سلطان.
عىل أي حال مل يعرف التاريخ العريب الحديث منذ حملة بونابرت وحتى جامل عبد النارص حاكام
مثل محمد عيل ،فقد شهدت البالد يف عهده نهضة عمرانية وزراعية وصناعية وعسكرية وعلمية
مل تتحقق من قبل ،كام بنى جيشا عرصيا مل تتوقف انتصاراته وفتوحاته إال عندما دق أبواب
القسطنطينية مقر السلطان العثامين ،وواجهته قوات التحالف الدويل األوريب ،وأجربته إجبارا عىل
العودة والبقاء داخل حدود مرص.
وإذا كان أغلب املستبدين طغاة ،وترتاوح درجات طغيانهم وسيطرتهم وقمعهم لشعوبهم باالعتامد
عىل قوة أمنية قوية مسيطرة ،إال أن محمد عيل أضاف إىل طغيانه إحساساً قوياً برضورة بناء دولة
عرصية حقيقية ،ولذلك شهدت البالد يف عهده مامل يتحقق يف مرص أبدا حتى استيالئه عىل السلطة،
فقد أرسل البعثات العلمية ألوروبا ،وش ّيد سلسلة من الجسور والقناطر لضبط مياه النيل ،وأدخل
محاصيل جديدة استورد بذورها خصيصا ،وبادر بإقامة عدد من املصانع التي كان أغلبها لس ّد
احتياجات الجيش ،واستعان بخرباء – فرنسيني يف معظمهم بسبب العالقات التقليدية مع فرنسا يف
أعقاب حملة بونابرت -وأنشأ مدارس نظامية وعسكرية .مل يكن محمد عيل ميلك السلطة وحدها،
بل ميلك أيضا األرض وما عليها ،وترصف عىل هذا األساس ،أي بوصفه يدير مؤسسته الخاصة التي
رص يف املعاهدة التي وق ّعها مع التحالف الدويل ،يف أعقاب املعارك ايل خاضها ضد
ميلكها ،ولذلك أ ّ
السلطان العثامين ،عىل أن تكون مرص والية له وألبنائه من بعده!
من جانب آخر يكاد يكون متفقا عليه بني املفكرين والفالسفة أن التطور السيايس واالحتامعي
لدول أوروبا انتهى يف بدايات الثورة الصناعية إىل فصل الدين عن الدولة ،ونزع اختصاصات
الكنيسة لصالح مؤسسات الدولة ،مام أتاح الفرصة لتطور تلك املؤسسات لتصبح مؤسسات مدنية
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وليست دينية ,لذلك تطورت األخرية ونمَ ت مستقلة عن املؤسسة الدينية ،التي أمست اختصاصاتها
محصورة يف الشأن الديني وحده.
ويرى هؤالء املفكرون أن هذا التطور مل يحدث يف الحضارات املائية ،وظل الشأن الديني مهيمنا
ومسيطرا ،وعندما جاء اإلسالم كانت شؤون الحكم مرتبطة بالعقيدة ،مام منع تطور املؤسسات
التمثيلية بعيدا عن سلطة الحاكم.
وملا كانت وظيفة املؤسسات التمثيلية مراقبة الحاكم والح ّد من سلطاته والفصل بني السلطات
املختلفة ،وبالتايل تقليل سلطات املستبد لصالح تحقيق العدل ،فإن استبداد الحاكم وقبضته املطلقة
عىل السلطات املختلفة ازدادت إىل هذا الحد أو ذاك ،ويف أغلب األحيان اعتمد املستبد عىل دعم
املؤسسات الدينية له.
ومثلام بدأت هذه املحاولة التي بني يدي القارئ باإلشارة للدور الذي لعبه توفيق الحكيم بروايته
عودة الروح الصادرة عام  1933يف التأصيل لفكرة املستبد العادل ،أؤكد أنه واصل تأصيله يف أعامله
التالية مثل "براكسا أو مشكلة الحكم" 1939و"شجرة الحكم".1945
ويستند غايل شكري يف كتابه "املثقفون والسلطة يف مرص" الصادر عن دار أخبار اليوم عام ،1991
إىل مقال نرشه الحكيم عام  1938عنوانه" :ملاذا أنتقد النظام الربملاين؟" يف تحليل مواقف الحكيم
تجاه املستبد العادل ,كتب الحكيم "إن كل البالء الذي نحن فيه ناشئ من نظامنا السيايس بوضعه
الحايل" ويضيف " :الرأي عندي يف عالج كل هذا األمر ،موكل بتغيري عام يحدث يف محيط املجتمع
املرصي من جميع نواحيه ،أن الفساد جاء من عاصفة جامحة ملبادئ ش ّوهت وأيسء فهمها ،والعالج
تهب فتقيم ماوقع ".
يكمن يف عاصفة أخرى جامحة من املبادئ ً
ورسعان ماجاءت العاصفة يف يوليو  .1952وهنا يقرر غايل شكري أنه عندما صدر قرار بفصل
توفيق الحكيم من عمله كمدير لدار الكتب ،يف حركة التطهري يف بداية الثورة ،سارع ضباط يوليو
بطرد الوزير الذي أصدر القرار .وفيام بعد أعلن عبد النارص أنه تأثر برواية "عودة الروح" ،ومنح
صاحبها أرفع وسام يف الدولة ،وحاول مسؤول املراسم تنبيه عبد النارص إىل أنه من املستحيل
رص عبد النارص معتربا أن
بروتوكوليا منح الحكيم هذا الوسام ألنه ال يمُ نح إال لرؤساء الدول ،أ ّ
الحكيم اليقل مكانة عن رؤساء الدول.
عىل أي حال ،وبعد كل هذه السطور السابقة ،التي حاولت فيها تقديم تاريخ موجز للمستبد:
"هل نحتاج ملستبد حتى لوكان عادال؟".
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