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ען הטו אבן

פוליטית כתופעה האיסלאם

ן ו מאנ יר פי

האדם, חיי של הקטבים שני מבט אל להישיר מעז אינו אשר זה
מוג לב. אלא אינו הדת והשלטון,

—וולטיר

באובייקטיביות? עליה לדבר ניתן כיצד כפוליטיקה? הדת על לדבר ניתן עצמנו כיצד את מגדירים המפותחות, המערביות הדמוקרטיות אזרחי  אנו,
של התיאורטי והאידיאל הכנות, של המעשי האידיאל אידיאלים: שני פי על
את מבקשים לדת: אנו גישת המערב זה התגבשה בסיס האובייקטיביות. על
פנימיות תחושות של קיומן את ומוודאים הפנימיות, בתחושות הסובייקטיבי
ביכולתנו דתיים. בטקסים השתתפות כגון האובייקטיביים, בביטוייהן אלו
המאמינים מספר פי על מסוימת במדינה הדת של חשיבותה את למשל, למדוד,

התפילה. בתי את הפוקדים
להידרדרותה רבים סימנים משום שיש המזהים בספירה, די שאין נראה אולם
לתהליך אנו עדים כי סבורים אחרים לִקצה, ולעומתם ואולי אפילו הדת של
ובראשם  - מונחיה שכל בסוגיה, להכריע  מתיימר  אינני הדת. אל שיבה  של
אינסופיים. אך מרתקים פולמוסים של במוקדם עומדים - עצמו "דת" המונח
פתירה. ובלתי אותה לעמומה הופכת הבעיה הצגת זאת: דרך רק להעיר ברצוני
בכוחנו שאין חושש אני אולם אובייקטיבי, באורח הדת את להכיר שואפים אנו

הסובייקטיביות. מן לחרוג
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רודפים אנו סובייקטיבית, אובייקטיבית לתחושה הוכחה אנו מבקשים אם
הגדרתו שמעצם לדבר,  האובייקטיבי הביטוי  להיות עשוי מה  הרוח. אחרי
כך, על הצביעו  אף דעות הוגי אובייקטיבי? באופן אותו לתפוס אי־אפשר 
מודים שאיננו עצמנו שאנו משהו כלפי בהכרח אמונה) מכּוונת (כל שהאמונה
בהיבטים אלא הדת של את האובייקטיביות לחפש אפוא יכולים איננו מבינים.

פוליטית. כעובדה עבורנו רק אובייקטיבית שלה. והדת האובייקטיביים
אילו הסוגיה שלפנינו. אל לי דרך יכול לפלס אני העובדה הזאת לאור רק
הדת, ִקצה של קרב כי הגורסים - אלה המחנות שני בין עליי להכריע היה
משכנעת עמדה מציג מהם ולומר מי - הדת שיבה אל של מגמה המזהים ואלה
לאירופה. הנוגע בכל הראשונה, לפחות קושי בקבוצה ללא בוחר הייתי יותר,
או בלונדון פול סנט בכנסיית המתפללים של הדלה לנוכחות עד שהיה מי
לצאת עלינו אבל הנוצרית". "אירופה על לדבר יהסס מרסיי, של בקתדרלה
"פני הדברים מונטסקיה: שכינה העולם, אל מה אל ולפנות ממקומות הפולחן

היום". שהם כפי

פוליטיים קטבים על פי היום מתארגן מכך שהעולם להתעלם אף אי־אפשר אולי עימות,  ישנו כי סבורים רבים דתיים. מחנות  המשקפים 
שישראל, כך על עוררין אין האיסלאם.  ובין הנוצרי"  "המערב בין מלחמה,
לא והאם מלחמות. במספר או ממש של במלחמה נתונה היהודי, העם מדינת
הקתולים? ובין האנגלוסקסים הפרוטסטנטים בין ומתרחב הולך סדק קיים
להתייחס לא־דתי: האלה באופן העימותים מן כל אחד להגדיר כמובן, אפשר,
להדגיש בלבד; תכסיס או  תחבולה  כאל בוש של  המוצהרת  הדתית לעמדה
לקיצונים כי  להזכיר חילונית; פוליטית תנועה הציונות הייתה ביסודה  כי
ללב להיווכח נוגע הלאה. וכך הדתית, זו לצד פוליטית מטרה המוסלמים יש
מן הכנּות גמורים, אתיאיסטים ברובם והחוקרים, המומחים כמה מוטרדים עד
כמותם! קפדני אינקוויזיטור היה לא מעולם מחקריהם. מושאי של הדתית
המרכזית. אי־אפשר הסוגיה זו אין לאו, אם ובין הדברים נכונים בין אם אולם
וההבחנה כן. לעשות אפשר היה לא ומעולם אמונה, של כנותה בעניין להכריע
בחלקם. חופפים תמיד הם בהכרח מטבעה; מעורפלת הדתי ובין הפוליטי בין
מאשר פוליטיות טרדות פחות שלדוד המלך היו הדעת על להעלות אפשר האם
- מדעי ואף - נבון זה שיהיה סבור לפיכך אני שרון? לאריאל או בן־גוריון לדוד
ללמד עשויה בוודאי היא  לעינינו. הנגלית העולמית בדרמה  היטב להתבונן
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מה את לסתור כדי כיום לנו שהם מצטיירים כפי בדברים אין האם משהו. אותנו
הן בגרסתה הליברלית בגרסתה הן - האנושית הִקדמה דוקטרינת שהבטיחה לנו

עינינו. שנאמין למראה העת הסוציאליסטית? הגיעה
מן אחת לא נגזרת עימותים של הדתי באופיים ההכרה מן ההימנעות
זוהי תקנה. חסרות דת למלחמות יהפכו שהם החשש מן להחריפם, החשש
הגנרל את להדיח בהחלט היה ראוי  כן על בהחלט.  מאיימת אפשרות אמנם
רעה". דת שהוא עם האיסלאם, במלחמה בפומבי: "אנחנו שהכריז האמריקני
מפחיתה אינה - היצרים ילבה את שלא באופן באחריות - לפעול החובה אולם
ש"אנחנו ההכרזה  נכונה אכן אם המתרחש. את להבין לנסות החובה  מן
לנצח מנת על  רק לא בכך; שנכיר ביותר חשוב האיסלאם", עם  במלחמה
שאנחנו סבור  אינני בסיומה.  שיבוא  לשלום  להתכונן  כדי  גם אלא במלחמה, 
כדי היטב, לקראתה את עצמי להכין משתדל אבל אני האיסלאם, עם במלחמה

כך יקרה. אם שאוכל לזהותה

על מלדבר שנימנע גם מוטב האיסלאם, עם במלחמה שרויים איננו זו אם מלחמה אוסרות אינן שציביליזציות  משום ציביליזציות",   "מלחמת
של הבעיה אולם הפוליטיים. לממסדים שמורה הזאת העגומה הזכות זו. על
תזה להציע בכוונתי אין פוליטי. מבנה לעצמו מצא לא שהוא היא האיסלאם

בולטות. עובדות להזכיר רק אלא - לכך מוסמך איני - האיסלאם על כלשהי
למוסלמים המציעים טובות, כוונות בעלי רבים, מערב ואנשי אירופים ישנם
רפורמות הפועל אל להוציא דיוק, ליתר או, האיסלאם, את במהירות לשנות
באופן העולם  בענייני להשתתף להם שיאפשרו ופוליטיות, חברתיות דתיות, 
משום לנו, שני כטבע היא הזאת העצה הבינלאומית. בקהילייה ולהשתלב מלא
של ייחודי מאפיין זהו מפליגות. בתמורות במיוחד ועשיר ארוך ניסיון שלאירופה
הנצרות לאחר ל"הלאמת" בעיקר מתכוון אני אלו ובדברים "עידן הלאומיות",
לשינויים הפתיחות הסובייקטיבי שלה. הפן נס את על העלתה שהרפורמציה
זו שאיפה בזה. זה  תלויים החיים של הרליגיוזית המהות את  לשמר והרצון
המתרחשים השינויים את זהותנו, למרות בכושרנו לשמר אמונתנו על נשענת

הנוצרית"? ל"אירופה בלעדית היא זו תכונה האם סביבנו.
מגולמות המונותיאיסטיות ההתגלויות האיסלאמית, הדֹוגמה פי על
הלאה שמסרה מוחמד, הנביא בידי ניתנה  אשר אחת, אותנטית בבשורה
את מכונן והגיוניים, טובים כמובן שהם האל, חוקי של יישומם במלואה.
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רוחנית שליטה, סמכות אין זו בקהילה אוטופית. שווים קהילת ה"אומה" -
משפטנים של בעיקר וחכמי דת שהם המנחים את התפילה אימאמים אלא רק
הנוצרי, את העולם המאפיינת בהבחנה, מכיר אינו האיסלאמי. האיסלאם החוק
אפוא ניתן הממסדי לרוחני. בין נראית, שאינה הנראית לכנסייה הכנסייה בין
הבחנה שהעדר מובן האובייקטיבי. הנראה, בתחום כולו שרוי שהאיסלאם לומר
רב. כוח בעל עיקרון הוא נראה, מה שאינו ובין הנראה בין לרוחני, הגשמי בין
שטח שבו כל לטריטוריה: האיסלאם של ביחסו לא־מבוטלת עוצמה ישנה גם
מחוץ אזור השלום. אל־איסלאם", מ"דאר חלק נעשה ה"ׁש�ריעה" חוקי מיושמים
ואף לגיטימי הג’יהאד שבו המלחמה, אזור אל־ַח�ּב", "דאר  שוכן זה למרחב

הכרחי.
לאפיין מבקשים אנו כוונתי. אם להמחיש את אלו כדי קצרים באזכורים די
מסוים דמיון או שיש אימפריה, שהוא לומר נוכל כמבנה פוליטי, האיסלאם את
נותנת אינה שתהיה, ככל חשובה ופשוטה מסקנה זו, אבל אימפריות. לבין בינו
בכלל למצוא ניתן האיסלאם. האם של הפוליטי של האופי מלאה בידינו הגדרה
איננו אימפריה, מבניים של סממנים לזהות ביכולתנו שיש  אף כזאת? הגדרה
לאיסלאם. הדבר הקרוב אופייני שהנו מסוים פוליטי משטר יכולים לומר שישנו
הפוליטי הסדר דהיינו ֶמדינה", של "האוטופיה הוא הסוני באיסלאם לכך ביותר
בה שימש מוחמד הנביא 632-622, כאשר ֶמדינה בשנים בעיר שהושלט המושלם
עוד ניתן שלא דגם פי שזהו על אף אחת. ובעונה וכמצביא בעת כמחוקק כמנהיג,
אזרחית דמות החליף, בידי השלטון ניתן בפועל הדמיון. את מצית הוא לממשו,
של הדתי לשמר את הבסיס החליף מחובתו של שבטו של הנביא. עם הנמנית
גורמים עם התייעצויות לקיים הׁש�ריעה, והוא נדרש את דהיינו החברתי, הסדר
המונח - פוליטית נוסחה היא  החליפות דעים. לאחדות  להגיע כדי אחרים
הפוליטיים שהחיים כך,  כדי עד רופפת   - זה בהקשר מתאים  אינו "משטר"
הדגם שיופיע עד ובין הנחוץ. הלגיטימי בין בצורה ברורה נחלקים המוסלמיים
פוליטיים חיים על המוסלמים מתפשרים בכלל, אפשרי הוא אם וספק המושלם,
לקושי המרכזיות אחת הסיבות שזו אפשר מתורת הנביא. רב מרחק המרוחקים
אינם מעורערים הבלתי חוקיו אחד, מצד הדמוקרטיה: את ליישם האיסלאם של
שהם הדמוקרטיה, או של חוקה לחם שהן רבות, אישיות מאפשרים חירויות
המנהיגים לעצמם העצומה שנוטלים החירות ומצד שני, מאוד; אותן מגבילים
כאן הדמוקרטיה. מן המתחייב החוק שלטון  עם מתיישבת אינה הדת ואנשי

מתקשה לגשר עליה. פעורה תהום שהאיסלאם
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האימפריאלית הפוליטית הצורה של האחרונה ההיסטורית 1924 התגלמותה שנת עד העותומאנית. האימפריה  הייתה  לאיסלאם  האופיינית
מוסטפה ביטל 1924 במרס 3 ביום אך יורשים, לנביא יש כי המוסלמים סברו

קיסר. נטולת קיסרות הוא האיסלאם ומאז החליפות, את אתאתורכ כמאל
לומר אפשר העתיקה. העת את המאפיין פוליטי מבנה היא האימפריה
לאימפריה. חלופה למצוא פירושו  פוליטית מבחינה  מודרני שלהיעשות
צורות לכונן במאמצים כרוכה  הייתה האירופים של  הפוליטית התפתחותם
- העבר של האימפריות משתי  להתרחק בעת ובה עצמי,  שלטון של שונות
המבנה את לעצמה (שאימצה הקתולית  והכנסייה  הרומית הקיסרות
הפוליטי המבנה הנוצריות". "האומות נוצרו התהליך של בסופו האימפריאלי).
או מהות שהיה בעבר - הדתי והמבנה לאומה; מאימפריה לחלוטין - השתנה

לשם תואר. או לתכונה הפך עצם - שם
הזאת, העצומה התמורה של למשמעותה בנוגע עוד להעמיק בכוונתי אין
או כאלה שינויים ידע לא שהאיסלאם אומר, אם די מעלותיה. את להעריך או
הופיעו אשר הלאומיות התנועות של הפוליטית  העקרות מכאן להם. דומים
"האומה רעיון של המשיכה  כוח גם ומכאן האיסלאם, בארצות  מה באיחור
הללו. האיסלאם במורשת של הארצות שחסר בדיוק את מה הערבית", המציין
פרוש הוא קיסר. נטול אדיר אימפריאלי גוף דיוק, ליתר או, אדירה, אימפריה הוא
לאומניים - לעתים שונים גלי התגייסות פוקדים גדול שאותו שטח פני על
המבנה לכינון  קדחתניות קריאות אלא  שאינם  - פונדמנטליסטיים ולעתים 
כבירה עוצמה האימפריה. לאיסלאם או האומה בר־מימוש, כלומר שאינו החסר
בה בעת, פרושים, אך הם שעליו הנרחב ולשטח בו הודות למספר המאמינים
מחולשה גם סובל הדת, הוא של האובייקטיבי היציבות הנוקשה והאופי בגלל
- לה ויאפשר הנביא את תורת שימשיך פוליטי אפקטיבי, מבנה העדר גדולה:

המודרני. בעולם להשתלב גם יחד - ושימור שינוי באמצעות

ספרו בפריז. החברה למדעי הספר הגבוה בבית לפילוסופיה פוליטית מרצה הוא מאנון פייר
האחרון מאמרו .(2006 (גאלימר, באירופה הדמוקרטיה על הרהורים האומות: מהות הוא האחרון
התפרסמה זה מאמר של קודמת גרסה התשס"ד). קיץ ,17 (תכלת העמים" "סתיו היה בתכלת

קומנְטֶר. הצרפתי העת בכתב


