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تقديم

د. أنس الطريقي 

لي�س بني املفاهيم السياس�ّية املعارصة مثل مفهوم الدول�ة موضوعاً للجدل وأهميّ�ة وصعوبة يف التعريف. 

ثّمة إجماع كونّي بني أعالم الفكر العالم بموضوعه عىل هذه الحقيقة، فال يختلف يف هذا الش�أن علماء السياس�ة 

أمثال مارس�يل بريلو، عن علماء االجتماع الس�يايّس أمثال موريس دوفارجاي، عن علم�اء القانون أمثال هانس 

كلس�ن، عن علماء األنرتوبولوجيا أمثال جورج باالنديي، وغريهم كثريون يف ش�ّتى التخّصصات املعارصة املتعلّقة 

بدراسة الظاهرة السياسيّة. جميعهم يقّرون بهذه الصعوبة، ويؤّكدونها مقابل بعض األصوات املتمّسكة برضورة 

االستغناء عن املفهوم، من أمثال جريار بارجرون.

وإّن ثقافتنا العربيّة املعارصة، بني الثقافات اإلنسانيّة الرّاهنة، دليل عىل هذه الحقيقة.

فف�ي مرشوعنا العربي اإلس�المّي الحضاري كانت الدولة منذ فرتتنا الحديث�ة هي املرشوع. هذا ما رّصح به 

جميع الدارس�ني املعارصين ملس�ألتها يف تاريخنا املعارص، من ألربت حوراني ومجيد خدوري، إىل هشام رّشابي، 

وكمال عبد اللّطيف، ووّضاح رشارة، ومحّمد الحّداد، وغريهم.

ويف هذا املرشوع أيضاً، تثار النقاشات الطويلة التي أثريت حوله يف الفكر الغربّي، وإن بمضامني مختلفة.

وفيه أيضاً تبقى مش�كلة التعريف يف رأس مش�اكله الرّاهنة، ففضالً عن تعّدد صوره التاريخيّة املرّكبة عىل 

مفهوم دولة األّمة، كما يسّميها التقليد الفرنيّس، أو دولة الحّق كما يسّميها التقليد األملاني، يواجهنا مفهوم الدولة 

يف الفرتة الراهنة من تاريخنا برتكيبات جديدة، تقرنه باإلس�الميّة، أو الوس�طيّة، أو الثيوديمقراطيّة، أو الرشيعة، 

أو تواجهه بالخالفة.

و لذلك ال يظّل هذا املفهوم كما وصفه كمال عبد اللّطيف منذ التس�عينات من املفاهيم امللتبس�ة األساس�ّية يف 

الفكر العربّي املعارص، إّنما هو يكاد يتحّول كما قّرر عبد اللّه العروي يف ش�أن الخالفة إىل طوبى أو فكرة غائمة 

محرّكة للواقع، دون أن يكون لها وجود حقيقي فيه.

وإزاء أهميّ�ة األف�كار واملثل العليا يف دف�ع حركة التاريخ، واإلرباك الحاصل لنا نحن � العرب املس�لمني � يف 

التعامل مع هذا املفهوم املثال، والخوف من تشّظي منظومتنا الفكرّية وقيمنا السياسيّة بسببه يف كّل اّتجاه، نحتاج 

اليوم يف سياق ما بعد الثورة العربيّة الرّاهنة، أكثر من أّي وقت مىض، إىل املزيد من تدقيق معرفتنا بالدولة. 



4

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"

ومن هذا املنظور يؤّسس هذا البحث التعريفّي للدولة قيمته العلميّة، هدفاً إجرائيّاً وموضوعاً ومنهجاً. فهدفه 

اإلجرائّي تعريفّي، وموضوعه الدولة بني التاريخ والنظرّية، حسب املحورين التاليني:

- مفهوم الدولة يف الفكر الغربّي: من دولة املدينة إىل الدولة متعّددة الثقافات.

- مفهوم الدولة يف الفكر العربي واإلسالمّي: من الخالفة إىل "الدولة اإلسالميّة".

س�يجد القارئ لفقرات هذا امللّف محاوالت لرفع االلتباس عن فكرة الدولة يف املجال العربّي اإلس�المّي، تتغيّا 

كشف تاريخيّتها، ضّد كّل دعاوى قدسنتها عرب ربط رشعيّتها السياسيّة برشعيّة دينيّة متخيّلة تألّبت عىل تكريسها 

يف الذاكرة الجماعيّة طبقات املنظومة الثقافيّة اإلسالميّة املتشّكلة حول الكتاب والُسنّة.

تحت عناوين "الدولة املقّدسة"، و"مفهوم الدولة اإلسالميّة )قراءة جديدة لعالقة اإلسالم بالدولة(" و"الدولة 

يف اإلسالم"، سعى كّل من عّمار حّمودة من تونس، ومحّمد جربون من املغرب، وعاصم حفني من مرص، إىل إماطة 

اللّثام عن مفهوم الدولة يف اإلسالم، من خلف الحجب التأوليّة التي ألحقت بها تبعاً لعمليّة األدلجة التاريخيّة للدين 

التي زّجت به يف الرصاع عىل تحديد املسار الحديث املعارص والرّاهن للمجتمعات العربيّة واإلسالميّة. فلّما كانت الدولة 

هي املرشوع املركزّي يف هذا املسار، فقد وقعت عمليّة تطويعها من قبل اإليديولوجيا الدينيّة ملستلزمات معركتها 

مع القوى التحديثيّة. وذلك بشّدها عن الواقع املدّنس، وإدراجها يف استمرارّية زمانيّة متعالية ومقّدسة. وكان أبرز 

إفرازات تلك العمليّة ما اصطلح عىل تسميته بالدولة اإلسالميّة أو الدينيّة أو دولة الخالفة يف القرن الحادي والعرشين.

س�يعثر القارئ لهذا امللّف يف مقال عّمار حّمودة عىل تفكيك لطبقات املهاد التاريخّي القديم لهذه العمليّة يف 

التاري�خ اإلس�المّي القديم، مرشوحة هذه الطبقات يف اللّغة بوصفها املعرّب ع�ن نمط تمثّل العالم وإعادة إنتاجه، 

ب�ل وتقيي�ده يف صياغاتها املعجميّة، والرتكيبيّة، واألس�لوبيّة، ويف الفقه وأصوله بوصفهم�ا أداتي تحديد قيمتي 

الصواب والخطأ، أي الحّق يف النهاية، ومس�الك تحويله إىل واقع عميلّ مس�ّيج للفع�ل االجتماعّي، ويف علم الكالم 

والفلس�فة اإلسالميّة اللّذين تكّفال برشح رؤية الكون اإلس�الميّة بصفتها البوتقة التي تقّدم الجواب امليتافيزيقي 

األنطولوجّي الرضورّي لهذا البناء اإليديولوجّي العاّم.

وسيجد يف بحث محّمد جربون حرصاً مشابهاً عىل تعرية الوجه اإليديولوجي لقدسنة الدولة يف مفهوم الدولة 

اإلسالميّة املعارص، وتوّجهاً مشابهاً إىل التاريخ لتجلية الطبيعة التاريخيّة النسبيّة لتلك الدولة اإلسالميّة التي يراد 

ابتعاثها راهناً.

بهذا الحرص نفسه الذي قاده إىل العودة إىل املحّطات التأسيسيّة الرئيسة يف التاريخ اإلسالمّي، بداية بالتجربة 

النبوّي�ة، ال يس�عى محّم�د جربون إىل طّي صفحة مفه�وم الدولة اإلس�الميّة، إّنما هدفه أن يعي�د إليه تاريخيّته 
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تقديم

املفق�ودة، بغية إعادة الدفع به يف املجال الرّاهن للتجربة السياس�ّية اإلس�الميّة، عىل اعتب�ار صالحيّته الكربى يف 

نظره للتصدّي لحّل أكرب إش�كاليّات السلطة يف التاريخ البرشي، وهي تلطيف الطاعة، وتخليق السياسة، بعد أن 

حوّلتها علمنتها املستمرّة إىل آلة خالية من كّل ضمري.

ومقابل هذا التفكري يف إعادة ش�حن مفهوم الدولة اإلس�الميّة، بمدلوالت جديدة تواكب زمن الوعي التاريخّي 

الذي ال رّدة عنه، ينطلق عاصم حفني من هذا الوعي نفس�ه للتصدّي لهذا املفهوم، برفع كّل ظالل القدس�ّية التي 

صارت تغّطيه، فالخيار التأصييل التاريخّي الذي يتبنّاه جربون، يواجهه عاصم حفني بخيار تأصييلّ ثاٍن، يتأّسس 

عىل القطع مع هذا املفهوم، واالندراج يف اللّحظة املفاهيميّة الحديثة واملعارصة، فكما أّن أّول رشوط االنتماء إليها 

هي رشوط لغوّية مفاهيميّة، فإّن رشوطها السياس�ّية تقتيض التحّدث باللّغة السياس�ّية للعرص الحايلّ. ومن ثّم 

فإّن مناط التأصيل الحقيقي حسب عاصم حفني هو اإلسالم املعرّى من كّل اإليديولوجيّة السياسيّة املشتغلة عليه 

وبه. عىل هذا النحو انتقد عاصم حفني يف مفهوم الدولة اإلسالميّة االرتقاء الواقع من خالله بالسياسة يف اإلسالم 

إىل مصاّف العقيدة، وواجهه من منظوره التأصييلّ املختلف باملوقف الحقيقي املدنّي لإلس�الم من السلطة، وعاد 

إىل نواه األصليّة يف نظرّية الخالفة والس�لطة والترشيع والش�ورى يف اإلس�الم ليعيد وصلها بمدنيّتها اإلس�الميّة 

األصليّة، بل وليؤّس�س عىل زمانيّتها دعواه إىل رضورة فتح النظرّية السياس�ّية اإلس�الميّة عىل معطيات التجربة 

السياسيّة الكونيّة الرّاهنة.

التجان�ي بولع�وايل ينخرط بدوره يف ه�ذا الحوار حول االلتب�اس املفاهيمي يف مفهوم الدول�ة، فيذّكر بأوىل 

الدعوات إليه يف الفكر العربي املعارص، وهي التي صدرت عن محّمد عابد الجابري يف كتابه الدين والدولة وتطبيق 

الرشيعة. فبتقديمه لهذا الكتاب يعيد لفت االنتباه إىل تأكيد الجابري رضورة أن يتجاوز الخطاب العربي املعارص 

هناته املزمنة يف التعامل مع املفاهيم الجديدة املتحرّكة يف فضائه التداويلّ وعىل رأسها الدولة والرشيعة والعلمانيّة. 

إّن أب�رز هذه الهنات وقد أحصاها الجابري يف ثالث رئيس�ّية، هي طبيعته الس�جاليّة، والتباس املفاهيم، وغياب 

املرجعيّة األصل للمفاهيم املكّررة أو املستحدثة، تمثّل املدخل األّول الذي لم تتجاوز عتباته إىل حّد اآلن يف تأسيس 

النظر السيايّس العربّي، والذي يتعنّي تجاوزه إىل مرحلة تالية هي تأسيس آليّات منهجيّة جديدة ومفاهيم مؤّصلة 

فلسفيّاً يف دراسة قضايا الدين والسياسة عندنا.

من هذا املنظور نفسه الناقد للمفاهيم املتداولة يف النظر السيايّس العربّي يؤّكد الباحث املرصي محّمد مسعد 

العربّي تهاوي املفاهيم املستخدمة يف تفسري مظاهر وجود الّدين وفاعليّته يف املجال العاّم للدولة العربيّة الحديثة. 

وم�ن هذه الزاوية عينها يتصدّى كالجابري ملفهومي العلمانيّة والالّئيكيّة، ويبنّي صالحيّتهما املحدودة لتوصيف 

الواقع السيايس الدينّي الرّاهن. ومقابل ذلك يدفع باملفهوم الذي اقرتحه أحمد زايد يف تعريبه لكتاب آصف بيات: 

)Life as Politics: How the Ordinary People change the Middle East(، تح�ت مس�ّمى العلمانيّ�ة 

الدينيّ�ة. وإن كان هذا املفهوم يس�تجيب ملقتضي�ات الوضع املميّز للدين يف املجتمع�ات الحديثة، كما بيّنه علماء 



6

االجتماع الدينّي، ووّضحته الباحثة الكندّية ميش�لني ميلو يف كتابها حول الالئيكيّة )2011(، فإّن محّمد مس�عد 

العربّي يهتّم بنقده، وبيان حدوده التطبيقيّة.

ومن جهتهما يس�تعرض الباحثان املغربيّان يوس�ف هريم�ة ومحّمد مزوز مالمح ه�ذا االلتباس التعريفي 

املتعلّ�ق بالدولة، وأهّم تعريفاتها يف املجال الس�يايّس العربّي املعارص من خالل االس�تعانة بآراء أبرز املختّصني 

بدراس�تها عربيّ�اً، األّول يف حواره مع املفّكر املغربّي س�عيد بن س�عيد العلوّي الذي يأخذن�ا إىل أصل من أصول 

نظرّيتها الحديثة يف فلس�فة التاريخ الهيغليّة، متدّرجاً نحو بيان اختالف القيم املؤّسس�ة للمجالني السياس�ّيني 

العربي اإلس�المّي والغرب�ّي، وللتلفيقيّة العاّمة التي تطبع الفكر العربّي يف محاوالت�ه التقريب بني الدولتني عند 

الع�رب والغرب. أّم�ا الثاني فعرب التعرّض لتحليليّة عب�د اإلله بلقزيز للخيط الناظم لنش�أة الدولة يف التاريخني 

القديم واملعارص للعالم العربّي اإلسالمّي، يف ثالثة من أبرز كتبه املتعلّقة باملوضوع.

ويف باب الرتجمة، وبحثاً عن تعميق الفهم بمسألة الدولة اهتّم الباحث التونيّس أنس الطريقي بالتذكري بأهّم 

النظرّي�ات املف�ّ�ة لها يف الفرتة املعارصة، ال س�يما يف مباحث األنرتوبولوجيا السياس�ّية، كما مورس�ت من قبل 

بيار كالس�رت، وكلود لوفور، وبيار لوجندر، الذين عادوا ملس�اءلة نصوص إيتيان دو البوييس حول أصل الطاعة 

والسلطة، من خالل دراسة نشأتها عند القبائل البدائيّة. 

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"
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مفهوم	الدولة	اإلسالمّية
)قراءة	جديدة	لعالقة	اإلسالم	بالدولة(

د. محمد جبرون 
أستاذ باحث - المغرب

مـقـدمـة:

إّن مفهوم الدولة اإلسالمية من املفاهيم امللتبسة يف الفكر السيايس العربي، يتداخل يف تحديد داللتها اإليديولوجي 

بالسيايس باملعريف..، اليشء الذي يجعل منها مفهوماً غري منضبط، وحّمال أوجه، ويف بعض األحيان فاقداً للوظيفة 

عىل مستوى التواصل أي الفهم واإلفهام، وهو ما يقتيض وقفة نقدية متأنية، تتوخى رفع هذا االلتباس يف ضوء ما 

استجّد من معارف وأوضاع. 

تتفرق داللة الدولة اإلسالمية بني عدة معاٍن، ُتجلِّيها استعماالت املفهوم املختلفة، من أبرزها: الدولة التاريخية 

التي كانت سائدة يف العالم العربي واإلسالمي خالل العرص الوسيط وإىل فرتة قريبة من عهدنا؛ ويف استعمال ثان، 

م »رشع الله«؛ ويف استعمال ثالث الدولة التي تسود املجال الجغرايف الذي يدين أغلب أهله  الدولة التي ُتَحكِّ

باإلسالم، بغض النظر عن طبيعة الحكم، ومرجعياته الدستورية والقانونية. 

وإذا كان ه�ذا التع�دد يف االس�تعمال ال يطرح مبدئياً أية مش�كلة، وله نظائر متعددة، ويس�عه العلم، فإنه يف 

الحالة التي ندرس�ها يطرح عدة صعوبات، مصدرها األس�اس التمازج الحاصل يف الفكر والوجدان لدى كثري 

من املسلمني بني الحكم بإسالمية الدولة، وعقيدتهم الدينية، فالدولة اإلسالمية يف نظر كثري منهم هي الدولة 

التي تتجاوب مع مفهومهم الخاص لإلسالم، الذي يتجاوز بكثري األخالق والعقائد إىل رضوب وأنواع من املعامالت، 

تضيق وتتسع بحسب الطائفة واملذهب والجماعة والشخص. 

ومن ثم، فالنقاش حول الدولة اإلس�المية يف جزء كبري منه نقاش غري علمي، أي ال يتناول ظاهرة موضوعية، 

تق�ع تح�ت طائلة العقل وحده، بل هو نقاش يتصل باإليمان والوجدان، ويراجع ظواهر تاريخية لها انعكاس عىل 

»اإليمان السيايس« لألفراد، وهو أمر بالغ الصعوبة. 

إّن مرشوعن�ا يف ه�ذه الورق�ة، ويف عدد من األعمال التي صدرت لنا يف هذا املوض�وع، هو مراجعة الصلة التي 

أقامها الفكر الس�يايس اإلسالمي بني اإلسالم والدولة، والتي يتأس�س عليها ما نسميه ب�»اإليمان السيايس«، وذلك 

من منظور تاريخي. فإذا كان القدامى ذهب بعضهم إىل تعليل الدولة )الخالفة( بالرشع، وذهب آخرون إىل تعليلها 
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بالعق�ل، فإننا يف ه�ذه األطروحة نزيد علة أخرى وهي العل�ة التاريخية وراء وجود الدول�ة، وفائدة هذه الدعوى 

اعتبار التبدل والتطور يف مفهوم الدولة تبعاً لتطور التاريخ، الذي ينعكس بالرضورة عىل عالقتها باإلسالم.

ومن ثم، فمفهوم الدولة اإلسالمية الذي ندفع به يف هذه الدراسة هو مثال لقراءة مزدوجة ل�»اإلسالم السيايس«1، 

ولتاري�خ الدولة باملجال العربي، تقرب من ناحية من الحداثة السياس�ية، وال تش�رتط من ناحية ثانية التخيل عن 

الخصوصي�ة. ويتأس�س هذا املفهوم عىل مراجع�ة نقدية لعدد من القضاي�ا الجوهرية، منها عىل س�بيل املثال ال 

الحرص: انبثاق الدولة يف االجتماع اإلسالمي؛ حدود العالقة بني مفهومي الخالفة الراشدة والدولة اإلسالمية؛ مفهوم 

الدولة اإلسالمية؛ التحول املعارص للدولة اإلسالمية. 

l-	انبثاق	الدولة	في	االجتماع	السياسي	اإلسالمي:

إّن املجال الجغرايف الذي ظهرت فيه التجربة السياس�ية األوىل للمس�لمني، كان يخلو من أطر وتنظيمات تشبه 

الدولة، وكانت جّل ش�ؤونه السياسية التي تتعلق باملصري املشرتك للجماعة ُيبَُث فيها من خالل القبيلة، وما يتصل 

بها من مؤسس�ات، ويف هذا الس�ياق كان النس�ب ورابطة الدم عنوان املواطنة وأساسها، فمن ال نسب له وال رابطة 
تربطه بالقبيلة ال مواطنة له، وبالتايل ال حقوق له.2

لقد كان عرب بطن الجزيرة العربية،3 الذين ينتسب إليهم أهل مكة واملدينة، يديرون شؤونهم من خالل رئاسة 

القبيلة التي يحتكرها رئيس أو بعل يطلق عليه س�يد القبيلة أو لقب آخر.4 وكانت تنتقل الرئاسة إىل أبناء الرئيس 

بالوراثة.5 وتعترب »دار الندوة« أهم املؤسس�ات السياسية القبلية التي اشتهرت يف هذا العهد، التي اختصت بتدبري 

قضايا املصري املشرتك،6 من قبيل الحرب والسلم والتحالف وغريها من الشؤون العامة، ولم تهتم كثرياً بالتفاصيل 

الجزئية، وخاصة تلك املتعلقة بالقضاء.7 

1ـ نقصد باإلسالم السياسي في هذا السياق المحتوى السياسي لإلسالم كما تقدمه عدد من القراءات الفكرية والسياسية، ويتجلى أساساً في عدد من األحكام والتشريعات من قبيل 
الحدود، وأحكام الردة، وأحكام الحروب، واالقتصاد والمجتمع... المنصوص عليها في القرآن، والمبثوثة في سيرة الرسول )ص(... 

2ـ كانت الرابطة األساسية في مجتمعات بطن الجزيرة هي رابطة الدم، فكل الوحدات السكانية في المدينة أو مكة أو القرى المجاورة لهما ترجع في أصلها إلى جد واحد، 
فيرجع أهل مكة إلى قريش، ويرجع األوس والخزرج إلى ِقيلة، ويرجع أهل الطائف إلى ثقيف.. )جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج. 5، بمساعدة جامعة بغداد، ط. 

2/ 1993، ص 180(.

3ـ بطن الجزيرة تطلق على األقاليم العربية التي تقع بعيدة في داخل الجزيرة، والتي كانت تتميز بشح المياه، والبعد عن الممالك والدول الكبرى في العراق وبالد الشام أطراف 
الجزيرة، وتعتبر مكة والمدينة من حواضرها الرئيسة.

4ـ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، م. س، ص ص 188- 189

5ـ نفسه، ص 197

6ـ نفسه، ص 234

7ـ نفسه، ص 241

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"
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وبالرغم من تعرّف عرب مكة واملدينة عىل التجارب السياس�ية امللوكية التي كانت تجاورهم، وخاصة تجربتي 

الفرس والبيزنطيني، فإنهم لم يتأثروا بهما عىل الصعيد السيايس تأثراً كبرياً، بحيث حافظوا عىل نظمهم التقليدية 

يف اإلدارة والعيش، خالفاً لعرب أطراف الجزيرة الذين اس�تلبوا من طرف النموذجني الفاريس والبيزنطي، وأهمها 

مملكة املناذرة ببالد الرافدين، ومملكة الغساسنة بالشام.

لق�د أدى ظهور اإلس�الم يف هذه البيئة الغارق�ة يف التقاليد القبلية، والضعيفة التثاقف، إىل زحزحة اس�تقرار 

الجماع�ة القبلي�ة وتغيري طبيعة العالقات داخلها، بل أكثر من ذلك أّدى إىل تكون جماعة سياس�ية موازية للقبيلة 

ذات مصري جديد، وخاصة بعد هجرة الرس�ول )ص( من مكة إىل املدينة. ولم تكن هذه الجماعة إس�المية رصفة 

تقت�رص عىل م�ن يدينون بدين محمد )ص(، كما يعتق�د الكثريون، بل كانت جماعة تعددي�ة، عىل صعيدي الدين 

والنسب القبيل.

إّن فكرة الدولة يف هذا السياق التأسييس ال تعدو أن تكون إطاراً سياسياً جديداً إلدارة شأن الجماعة، 

فوق القبيلة، يتعدّى لضوابطها واشرتاطاتها القائمة باألساس عىل تعاقد طوعي بني مكوناتها، يحفظ 

االس�تقرار األمن�ي للجماعة، ويوفر ظروف التعايش بني أفرادها، ويؤمنه�ا إزاء أعدائها واملرتبصني بها 

بالداخل والخارج.

فاالجتماع الس�يايس الذي س�اهم يف تكوينه العامل اإلس�المي، الذي أخرج العضوية االجتماعية من س�لطان 

القبيلة، وربطها بتعاقد سيايس جديد، والذي اكتسب بموجبه عرب املدينة جملة من الحقوق، ورّتب عليهم باملقابل 

مجموعة من الواجبات..، كان الرحم الذي تخلقت يف صلبه فكرة الدولة يف املجال اإلس�المي، وتخلق معها عدد من 

املفاهيم األخرى القريبة منها، ويف مقدمتها: مفهوم املصري املش�رتك؛ ومفهوم املواطنة؛ ومفهوم الس�لطة؛ ومفهوم 

املرجع القانوني )الترشيع أو الحكم(، الذي انفرد به الرسول )ص(.

إّن الحدث األسايس يف هذا السياق الذي ال يستقيم الحديث عن الشأن السيايس يف اإلسالم دون التعرض إليه هو 

حدث الصحيفة، التي ش�كلت ميثاقاً بني فرقاء املدينة، وعكس�ت رشوط االنتظام السيايس الجديد، التي لم يعهدها 

مجتمع يثرب، أو عىل األقل كانت محجوبة عنه من طرف القبيلة. وتعترب هذه الوثيقة يف مغزاها العميق »دستوراً« 

لهذا الكيان الس�يايس الجديد، أسس�ت مليالد الس�لطة العمومية، وعكست � أيضاً � انش�غاالت الجماعة، وإدراكها 

املسؤول ملصريها املشرتك، بعد التهديدات التي بات يشكلها قريش وحلفاؤهم.8 

لقد كان الهاجس األكرب الذي ش�غل الرسول )ص(، وهو يكتب هذا التعاقد، هو إنشاء جماعة سياسية جديدة 

فوق القبيلة، ومتجاوزة لكثري من أعرافها السياس�ية، تقوم العالقات داخلها عىل الس�لم واألمن. وقد أطلق النبي � 

/sa-ar/arabic/com.mominoun.www//:http(  .2 ص  حدود«،  بال  »مؤمنون  منشورات  الرسول،  دولة  في  السياسية  السلطة  شرعية  جبرون،  محمد  8ـ 
)fileName?10211/articlespdf
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عليه السالم � عىل هذا االجتماع الجديد لفظ األّمة، حيث كتب يف مستهل هذه الوثيقة: »بسم الله الرحمن الرحيم، 

ه�ذا كت�اب من محم�د النبي )ص(، بني املؤمنني واملس�لمني من قري�ش ويثرب، ومن تبعه�م، فلحق بهم، 

وجاهد معهم، إنهم أّمة واحدة من دون الناس«.9 

لقد كان هدف الرسول )ص( والذين معه من وراء هذا العهد بناء كيان سيايس مختلف، تقوم العالقات داخله 

عىل السلم واألمن العام، وينأى عن أشكال العنف و»الحرابة«، التي هيمنت عىل حياة العرب يف الجاهلية، فقد جعل 

من رشوط هذا التعاقد أخذ الديات وإعطاءها، وفداء األرسى باملعروف والقسط بني املؤمنني مدخالً لتحقيق معاني 

السلم و»السلوك املدني«، كما وضع إطاراً مرجعياً لتسوية الكثري من التوترات االجتماعية التي كانت تقسم مجتمع 

يثرب التعددي، وتهدد بشكل دائم استقراره.10 

ولم يكتِف الرسول )ص( بهذه املبادئ يف مسعاه لبناء االجتماع السيايس الجديد باملدينة، بل نّص عىل مجموعة 

م�ن »القوان�ني« األخرى التي تصّب يف االتجاه نفس�ه، مثل: أال يحالف مؤمن موىل مؤمن دونه؛ وإنَّ ِس�لْم املؤمنني 

واحدة، ال يس�الم مؤمن دون مؤمن يف قتال يف س�بيل الله؛ وأال يجري مرشك ماالً لقريش وال نفساً؛ وأّن يثرب حرام 

جوفه�ا ألهل ه�ذه الصحيفة؛ وأال تجار حرمة إال ب�إذن أهلها... إلخ.11 وقد كانت هذه القضايا س�بباً يف كثري من 

النزاعات والتوترات االجتماعية باملدينة. 

وم�ن ثم، فقد تأّس�س هذا املرشوع الس�يايس عىل قاعدة أساس�ية وهي نبذ الظلم والع�دوان بني مكونات 

الجماعة، ورفض العنف وس�يلة لحل الخالفات، وتحريمه بني أهل الصحيفة جميعاً، بغض النظر عن دينهم 

ونس�بهم، فال يجوز للداخلني يف حكم الصحيفة التظالم، أو حماية الظالم، أو عدم املس�اعدة عىل القصاص، يقول 

النبي )ص( يف هذه الصحيفة: »إّن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة12 ظلم، أو إثم، أو عدوان، 

أو فس�اد ب�ني املؤمنني، وإّن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحده�م«؛13 »وإّنه من تبعنا من يهود فإّن له النرص 

واألسوة، غري مظلومني وال متنارصين عليهم«؛14 »لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم 

وأثم، فإنه ال يوتغ )يهلك( إال نفسه، وأهل بيته«؛15 »وإّن النرص للمظلوم«.16 

9ـ ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ج. 2، ط. 3/ 1990، ص 143

10ـ ابن هشام، السيرة، ج، 2، م. س، ص 143

11ـ نفسه، ص ص 144- 145

12ـ دسيعة: طلب دفعاً على سبيل الظلم.

13ـ نفسه، ص 144

14ـ نفسه، ص 144

15ـ نفسه، ص 145

16ـ نفسه، ص 145
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وبالرغم من هيمنة القضايا الداخلية عىل بنود الصحيفة، وإلحاحها يف طلب األمن واالستقرار الداخيل، استناداً 

إىل مب�دأ نبذ الظل�م، فإنها لم تغفل قضايا األمن الخارج�ي، والتهديدات التي كان يش�كلها املخالفون املرتبصون 

باملدينة، ويف مقدمتهم قريش، ولعلها كانت أحد األس�باب وراء مس�ارعة الرسول � صىل الله عليه وسلم � إىل بناء 

الجبه�ة الداخلية وتوحيدها. ورغم قلة البنود الت�ي اعتنت بهذا الجانب، فإّن ما ورد يف الصحيفة من هذه الناحية 

واض�ح وكاٍف للدالل�ة عىل أهمي�ة هذا العنرص، فق�د نّصت الصحيفة عىل أّن بني أهلها - يهوداً ومس�لمني أوس�اً 

وخزرجاً - النرص عىل من حاربهم، وعىل كل من دهم يثرب.17 

لقد أفقد هذا االنتظام السيايس الجديد - الذي جّسدته قانونياً ونظرياً وثيقة الصحيفة - القبيلة سلطانها، وسلبها 

عدداً من االختصاصات العرفية، املرتبطة برابطة الدم والنس�ب، وخاصة ما تعلق بالتعاضد والتنارص، فاملؤمنون 

ومن معهم من أصحاب الديانات األخرى يدهم واحدة عىل الظالم، مهما كان نسبه، »ولو كان ولد أحدهم« كما جاء يف 

الصحيفة، وعدم جواز إجارة مال أو نفس لقريش؛ وعدم جواز عقد السلم ألحد إال عىل سواء )أي بشكل عام( وعدل.18 

إّن هذه الفكرة السياسية الجديدة، التي تجسدت يف دولة املدينة، اشتد عودها، وتطورت يف رصاعها مع نقيضها 

وه�و القبيل�ة، فاملصالحة التاريخية الت�ي تّمت بني األوس والخ�زرج، وانتهاء ما كان بينهما م�ن إحن وضغينة؛ 

ومرشوع املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار؛ وقتال قريش لقريش يف معركتي بدر وأحد..، كلها عالمات عىل خفوت 

وضعف صوت القبيلة، وتراجع تأثريها يف األحداث والنفوس.

وتزداد قيمة هذا املنجز السيايس الذي رعى إخراجه الرسول )ص( إذا أخذنا باالعتبار أّن التأسيس املادّي لهذه 

الدولة ترافق مع تمكينها من مرجعية قانونية وترشيعية اس�تقّل بها الرسول )ص(، والتي كان يرجع إليها يف كل 

يشء، األمر الذي لم يعتده العرب، الذين كانوا موزعني بني عدة مرجعيات وآراء متعارضة أحياناً، ومتضاربة أحياناً 

أخرى، منها ما يرجع للدين )اليهود والكهنة(، ومنها ما يرجع لحكمة العرب.

وإجماالً؛ إّن الدولة اإلسالمية التي بناها الرسول )ص( كانت تجاوزاً راديكالياً لالنتظام القبيل، وتجىل 

هذا التجاوز بش�كل رئيس يف بناء العضوية أو املواطنة عىل التزام تعاقدي يستند إىل جملة من املصالح، 

ال عىل رابطة الدم، التي أمست ضعيفة وال يلتفت إليها. غري أّن عدداً من الحوادث والتطورات السياسية 

املرتبطة بالرصاع بني الجماعة اإلس�المية وقريش، أفقرت ه�ذه املواطنة، وأضعفت محتواها التعددي 

دينياً وسياسياً، وخاّصة بعد تورط اليهود يف مؤامرات تستهدف أمن دولة الرسول )ص(، وهو ما أّدى يف 

النهاية إىل ظهور الدولة اإلس�المية بمظهر الدولة الدينية التي ال تعرتف باملواطنة الكاملة س�وى ألهلها 

من امللة املسلمة.

17ـ نفسه، ص 145

18ـ ابن هشام، السيرة، م. س، ص ص 145-144
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والجدي�ر بالذك�ر يف هذا الس�ياق، أّن كثرياً من داريس الدولة اإلس�المية يف هذه الفرتة املبكرة، يس�ارعون إىل 

مقارنتها بمثيالتها ببالد الفرس وبيزنطة، حيث يبحثون من خالل هذه املقارنة عن دالئل التمام والكمال السيايس 

يف التجربة السياس�ية اإلس�المية املبكرة، وهذا يف نظرنا اقرتاب خاطئ، وغري علمي، فإذا كانت الدول الوس�يطية 

التي عارصتها دولة الرسول تتوفر عىل مؤسسات سياسية وإدارية، وجيوش، وأنظمة مالية وقانونية...، فإّن األمر 

ل�م يك�ن كذلك يف دولة النبي )ص(، التي افتقرت إىل كّل هذه العنارص تقريب�اً، واقترصت يف بدايتها عىل الجوانب 

املعنوي�ة والفكري�ة أكثر من نظائرها املادية، التي ستتش�كل تدريجياً، ومع مرور الوقت، يف انس�جام مع التاريخ 

املحيل واإلنساني.

ll-	هل	الخالفة	الراشدة	نظرية	في	الدولة	اإلسالمية؟

من النقاش�ات العويصة و»املزمنة« يف الفكر السيايس العربي قديماً وحديثاً نقاش الخالفة الراشدة، فال يكاد 

يخلو كتاب يف السياسة ظهر يف املجال اإلسالمي يف العصور املختلفة من ذكر للخالفة، واحتفاء بها وبآثارها. ويكاد 

يجمع املسلمون، وبصفة خاصة أهل السنَّة، عىل صالح نظام الخالفة واستقامة حكامها، الذين بلغوا درجات عالية 

من النزاهة والتجرّد.

إّن مفهوم الخالفة اإلسالمية، وبسبب التطورات الراديكالية التي شهدها االجتماع السيايس العربي واإلسالمي 

عىل مدى أربعة عرش قرناً، تحّول إىل مفهوم معياري حاكم عىل غريه من املفاهيم والنظم السياسية التي ظهرت 

ام مرتبطة مطلقاً باملسافة النظرية والسلوكية التي  يف التاريخ اإلس�المي، وأمس�ت تبعاً لذلك رشعية الُحكم والُحكَّ

تفصلهم عن هذا املفهوم/املثل وهو الخالفة. وقد أّدت هذه النظرة املعيارية ملس�ألة الدولة اإلس�المية والعتبارات 

كثرية إىل تجريد التجربة السياسية اإلسالمية من الرشعية، والحكم عليها بالسقوط األخالقي.

هذه النظرة املعيارية للش�أن الس�يايس اإلسالمي املس�تندة إىل مفهوم الخالفة كانت سبباً يف كثري من املشاكل 

واملآزق يف املايض، وحالت دون تطور الفكر الس�يايس اإلس�المي، وما زالت هذه النظرة نافذة إىل اليوم يف الثقافة 

السياسية العربية واإلسالمية، حيث تشكل مرجعية كثري من املواقف السياسية والفكرية بالعالم العربي. 

غري أّن التطورات التاريخية الكبرية التي شهدها االجتماع السيايس اإلسالمي منذ القرن التاسع عرش إىل اليوم، 

والتقدم الكبري الذي ش�هده كلُّ من الفكر الس�يايس اإلنساني، وعلم التاريخ، تس�اِئل وبقوة هذه الرؤية املعيارية 

ومفهومها املرجعي: هل فعالً الخالفة اإلس�المية نظام سيايس تتوفر فيه صفات الكمال السيايس، ويكثف عنارص 

الهوّية السياسية اإلسالمية أم هو مجرد لبنة يف سياق بناء الدولة اإلسالمية التاريخية؟ هل يتيح لنا التقدم الحاصل 

يف العلوم اإلنس�انية والتاريخية بش�كل خاص فرصة إلعادة بناء املفهوم التاريخي للخالفة اإلس�المية، ينزع عنها 

لبوس التقديس، الذي ألبسته إياها اإلسطوغرافيا الكالسيكية، وفقه الحديث؟
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قبل الغوص يف تفاصيل هذه االس�تفهامات، ومقتضياتها املعرفية، نلفت انتباه القارئ الكريم إىل أمر حيوي، 

وه�و أّن معظ�م املصادر التي تؤس�س ل�»طوبى الخالف�ة« هي مصادر حديثية، تس�تند إىل جملة م�ن الروايات 

املنس�وبة للنبي )ص(، ُتعيل من شأن هذه التجربة التاريخية، وتضفي عليها لبوس القداسة، حيث تجعلها تجربة 

فوق العادة.19 ويكش�ف هذا التصور الطوباوي للخالفة عن غياب شبه كيلّ للمعرفة التاريخية النقدية، التي تأخر 

ظهورها يف العالم اإلسالمي، ويكشف أيضاً عن حجم وطبيعة الخسائر التي تكبّدها الفكر اإلسالمي جراء تأخر أو 

غياب الفكر التاريخي النقدي، وهو ما نريد لفت االنتباه إليه من خالل هذه الورقة.

إّن الخالفة الراشدة من منظور تاريخي هي وصف قيمي متأخر لدولة ما بعد الرسول )ص( وإىل ظهور 

الدولة األموية، يشهد لها )أي هذا الوصف( بالرشد والتفوق األخالقي، وإذا كنا يف هذه املناسبة ال نجد سبباً 

وجيهاً للجدل والخوض يف حكم القيمة هذا، فإّن هناك أكثر من س�بب يدعونا إىل تأمل تطور فكرة الدولة يف ذاتها 

التي نش�أت باملدينة، وهل هي األخرى بلغت يف تحققها التاريخي مرتبة الكمال، وتمكنت بشكل مطلق من أسباب 

الرشد؟

لقد ورث الخلفاء الراش�دون وعموم الجماعة السياس�ية دولة الرس�ول )ص( التي تأسست كما أملحنا إىل ذلك 

كمقت�ىض تاريخي وليس دينياً، وورثوا تحدي�داً فكرة الدولة كجهاز مفارق للقبيلة، ومتعٍد لها، ومرجعية قانونية 

وترشيعي�ة موح�دة للجماع�ة.. إلخ، غري أّن هذا امل�رياث لم يكن كافياً للجواب عن كل أس�ئلة الجماعة السياس�ية 

وحاجاتها الزمنية، ولم يكن أيضاً حس�ماً نهائياً مع نقيض الدولة، وهو القبيلة ومرادفاتها، ولهذا وجدنا الخلفاء 

الراشدين، ومعهم كافة مكونات االجتماع السيايس يف عرصهم، يتجهون إىل تأمني انتقال االجتماع السيايس العربي 

من طور القبيلة إىل الدولة، ويس�عون يف الوقت نفسه إىل تطوير هذا االجتماع وتحديثه بما يخدم مصالح الجماعة 

وطموحها يف السيادة واالزدهار. 

وال يخفى أّن تغيري زاوية النظر إىل دولة الراشدين، بهذه الدرجة، يخلصنا - ابتداء – من وهم الكمال والنضج 

الفكري واملؤس�يس الذي يس�م قناعات الكثريين حولها، ويجعلنا ننظر إليها نظرة تاريخية نس�بية، ترى الكمال 

أمامها وليس وراءها. 

ففي هذا املنظور الجديد، تعترب الخالفة الراش�دة طوراً من أطوار التحقق التاريخي للدولة اإلس�المية، 

ة؛  تمكنت خالله من هزم الرجعية القبلية، التي عادت بقوة بعد وفاة الرسول )ص( من خالل ما عرف بحروب الردَّ

وتمكنت أيضاً من تأس�يس جهاز بريوقراطي )الدواوين(؛ باإلضافة إىل تمهيدها لظهور السلطة القهرية )الرشطة 

19ـ قال النبي )ص(: »تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا 
إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا 

شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت«. )رواه اإلمام أحمد في أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشر )17939(.
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والجيش( بعد أن ثبت عجز السلطة الروحية واألخالقية عن حّل املشاكل الكربى...،20 وقد اشتغلنا عىل هذا التحول 

يف أكثر من عمل، كان آخرها كتاب »مفهوم الدولة اإلس�المية: أزمة األس�س وحتمية الحداثة«،21 اليشء الذي جعلنا 

نرى يف هذا التحول طوراً انتقالياً من دولة الرسول إىل دولة املسلمني، وسنقترص يف هذه اإلطاللة ال�يعة عىل مثال 

واحد لهذا التحول، وهو رصاع القبيلة والدولة من خالل حادث الردَّة.

بعد وفاة الرس�ول � صىل الله عليه وس�لم � وتس�مية أبي بكر الصديق بالخالفة، اهتزّت دار اإلس�الم اهتزازاً 

ش�ديداً، واختلت األحوال، ورشع عدد من العرب يف أنحاء متفرق�ة من الجزيرة يعلنون عصيانهم للخليفة الجديد، 

ويمتنع�ون عّم�ا كانوا يقّدمونه للرس�ول )ص(. وقد ألِف املؤرخون وأصحاب الس�ري عىل تقدي�م هذا االضطراب 

الس�يايس العظيم الذي أصاب األّمة عىل أنه رّدة دينية، وخروج من اإلس�الم بعد وفاة النبي )ص(، غري أّن الس�ؤال 

الذي يطرح نفسه يف هذا السياق � وانطالقاً من نصوص املتقّدمني- هل الرّدة التي واجهها الخليفة أبو بكر كانت 

فعالً خروجاً عن اإلس�الم، أم كانت خروجاً عن س�لطان الدولة الهش، حيث استغّل املرتدون الفراغ املعنوي الكبري 

الذي أحدثته وفاة الرسول )ص( ليستعيدوا سلطة القبيلة؟ 

إّن أهم مظهر من مظاهر الرّدة، الذي اش�تهر ذكره بني املؤرخني وغريهم، ويتس�اوى الناس يف إدراكه، امتناع 

فئة واس�عة من العرب عن أداء الزكاة للخليفة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي � صىل الله عليه وس�لم �، دون أن 

يرتكوا بقية الفرائض التي فرضها عليهم اإلسالم، أو يطعنوا يف نبوّة محمد )ص(، والذين راجعوا اعتقادهم الديني 

مقارن�ة بمن بقي عىل اإلس�الم قلَّة، ومن ثّم فالردَّة من ه�ذه الناحية مفهوم ملتبس، وغري دقيق، فهي لم تكن رّدة 

ش�املة وكليّة عن اإلس�الم، كما ينطبع يف الذه�ن بالوقوف عند لفظها، بل كانت بوجه ع�ام، وإذا رمنا الدقة، ردة 
جزئية، تروم � بالدرجة األوىل- التخلص من األعباء املالية لإلسالم.22

إّن هذا الرجوع الجزئي عن اإلس�الم، وخاصة عن الركن املايل من�ه، عىل أهميته الدينية واإليمانية، كان مغزاه 

الس�يايس كبرياً، فالعرب برفضها أداء الزكاة بعد تويل أبي بكر الخالفة، دش�نت عودة رسيعة إىل القبلية، وتخلت 

عملياً عن إطار الدولة الذي أّسسه النبي � صىل الله عليه وسلم �، فقد كانت الصدقات الركن الوحيد من بني أركان 

اإلس�الم الخمسة الذي يتجىل عنده مفهوم الدولة ككيان سيايس، ويقتيض تدبريها سلطة، وجهازاً فوق القبيلة، يف 

حني ال تتطلب بقية األركان ذلك، وهنا تكمن خطورة حركة الرّدة. 

20ـ لم تكن الدولة اإلسالمية في عهد الراشدين تتوفر على جهاز شرطة يقوم بتأمين الخليفة ويقوم بمهام أمنية داخلية، كما أّن الجيش هو اآلخر كان جيش فتح وحسب، ولم 
يكن جيشاً حامياً للنظام، وتحت تصرف الخليفة، وقد أبانت الثورة على الخليفة عثمان )ض( عن هذا الفقر، الذي كان ثمنه رأس الخليفة عثمان وقبله عمر...

21ـ محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية الحداثة، منشورات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط. 1/  2014

22ـ إّن الفرق كان واضحاً لدى الصحابة ومن في حكمهم بين الردة الشاملة التي تجسدت في رجوع بعض القبائل عن اإلسالم جملة، وبين الردة الجزئية التي اقتصرت على 
رفض الزكاة، ونرجح أّن أغلب المرتدين كانوا من الصنف الثاني، ولعل طلب عمر ألبي بكر بالترفق في معاملة المرتدين كان يعني هذا الصنف بالدرجة األولى. )أكرم ضياء 

العمري، عصر الخالفة الراشدة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط. 6/ 2009، ص 401(.
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وم�ن ث�م، فقد كان العّم�ال املبعوثون من طرف الخليف�ة إىل القبائل واألمصار، والذين يجس�دون الدولة هم 

أساس�اً عّمال الصدقات،23 كما أّن الزكاة كانت املورد األس�ايس للدولة، الذي يسمح لها بالقيام بوظائفها الرئيسية 

فوق- القبلية، وخاصة تجهيز الغازي وسّد الثغور، وذلك بترصفها يف سهم »ويف سبيل الله«، الذي نّصت عليه آية 

الزكاة، اليشء الذي جعل من قضية تحصيل الزكاة يف بداية خالفة أبي بكر قضية حيوية واس�رتاتيجية بالنس�بة 

للدولة اإلسالمية، وأساس استمرارها ودوامها. 

إّن الصل�ة ب�ني رفض الزكاة والتقهقر نحو القبيلة ليس�ت مجرد فرضية نظرية، القص�د من طرحها اختبار 

صدقيته�ا، وإغن�اء النقاش، ولكنها صل�ة موضوعية وتاريخية يش�هد لها أكثر من دليل،24 فاملص�ادر التاريخية 

العربي�ة الت�ي وصلتنا تحفل باألدلة والوقائع التي تربهن عىل هذا التقهقر،25 فمبارشة بعد ظفر أبي بكر بالخالفة 

جاءته وفود العرب، باستثناء قريش وثقيف،26 مرتدين يقّرون بالصالة ويمنعون الزكاة،27 بحيث »لم يكن العنرص 

الديني يف صفائه هو الذي يضايقهم تماماً، بل كان يضايقهم الُبعد الدَّويل بش�كل أش�د، بعد دفع غرامة«.28 ومّما 

ال ش�ك فيه أّن موافقة الخليفة عىل مثل هذا الطلب، كان س�يؤدي حتماً وبش�كل مبارش إىل قطع الصلة السياس�ية 

بني دولة الخالفة والقبائل. وقد ترافقت هذه الصحوة القبلية، والحنني لسلطان القبيلة مع انبعاث بعض التقاليد 

الجاهلية من قبيل األحالف التي كانت قبل اإلس�الم، مثل حلف غطفان وبني أسد...،29 وثارات القبائل من بعضها 

البعض30... إلخ.

وم�ن ناحي�ة أخرى، تؤكد اللغة التي كتبت بها أخبار الردة، والتي حفظت لنا املصادر التاريخية عينات معربة 

منها، الطابع القبيل لهذا الحادث، فالردة يف أغلب الحاالت كانت ردة جماعية للقبيلة، ونادراً ما كان يحدث انشقاق 

23ـ الطبري، تاريخ األمم والملوك، ج. 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1997، ص 352

24ـ انتبه الدكتور محمد عابد الجابري ـ رحمه هللا ـ لدور العامل القبلي في أحداث عصر الخالفة الراشدة، واعتمده في قراءة العديد من التحوالت، من ذلك على سبيل المثال 
حدث السقيفة وانتقال الخالفة إلى أبي بكر، وانتقال الخالفة إلى عمر ومن جاؤوا بعده، وحرب الردة...، جاعاًل منه أقوى العوامل في هذا العصر. ونعتقد أّن هذه القراءة عّظمت 
من شأن العامل القبلي، وأعطته أكثر من حجمه، فإذا كنا ـ نحن- في هذه الدراسة نوافقه الرأي على حضور النزعة القبلية في هذا العصر، فإننا نجعل هذا الحضور محدوداً، 
ومرتبطاً ببعض األحداث وخاصة حدث الردة، كما أّن الغلبة في هذا العصر )عصر الراشدين( كانت للعامل الروحي أو الديني على سائر العوامل. )محمد عابد الجابري، 

العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. 5/ 2004، ص ص 129- 164(. 

25ـ كانت »العصبية القبلية ما زالت عميقة في تلك البالد النائية ووسط نجد حيث ترى القبائل أنها أضخم عدداً من قريش، وبالتالي فهي أولى بالزعامة، وعلى األقل لم تكن 
ترضى بالخضوع لحكم قريش. وقد ظهر زعماء طموحين تطلعوا إلى القيادة مقلدين الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في أسلوب العمل والدعوة«. )أكرم ضياء العمري، عصر 

الخالفة الراشدة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط. 2009، ص 392

26ـ الطبري، تاريخ األمم والملوك، ج. 2، م. س، ص 254.

27ـ نفسه، ص ص 255-253، 262

28ـ هشام جعيط، الفتنة، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت، ط6/ 2008، ص 43

29ـ الطبري، تاريخ األمم والملوك، ج، 2، م. س، ص 262

30ـ نفسه، ص 278
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بني خاصتها وعامتها يف هذا الجانب، كما أّن رؤساء القبائل كان لهم دور كبري يف إدارة وقائعها وأحداثها،31 فعىل 

سبيل املثال املفاوضة عىل الزكاة بني الخليفة واملرتدين كانت تتّم مع رؤساء القبائل.32 

ومن ثّم فالرّدة التي شهدها عهد أبو بكر كانت يف املقام األول ردَّة عن املضمون السيايس لإلسالم، وليست رّدة 

عن اإلس�الم بصفته ديناً، فاملرتدون كانوا يطمحون إىل تفكيك الكيان السيايس الناشئ حديثاً، والذي تتوحد تحته 

القبائل، ويمارس سلطة سياسية فوق القبيلة،33 وقد فوّتت رصامة أبي بكر يف معالجة هذا االضطراب الفرصة عىل 
القبلية للعودة من جديد )الجاهلية(، وأنقذت جنني الدولة اإلسالمية.34

وصفوة القول: إّن مفهوم الخالفة الراش�دة مفهوم ملتبس، فهو من جهة يحيل إىل التفوق األخالقي والقيمي 

للحكام الراش�دين، باعتبار تخرجهم يف مدرس�ة النبي )ص(، ويس�تند هذا الحكم إىل جملة من الش�واهد واآلثار 

الرشعي�ة املبثوث�ة يف مظاّن مختلفة، ويش�ري من جهة ثاني�ة إىل »جهاز دولتي« يتكون م�ن مجموعة من الهياكل، 

واملؤسس�ات، والق�رارات، واالختيارات...، محكوم علي�ه تاريخياً بالنقص واملحدودية. ونتيج�ة لتأخر الوعي بهذا 

االلتباس واالزدواجية الباطنية التي تس�كن جوهر املفهوم، نش�أت مجموعة من االنحرافات يف الفهم والتصورات 

الخاطئة، التي قادت � هي األخرى � إىل سلسلة من االنحرافات العملية.

إّن الوعي الجديد بهذا االلتباس، يجعلنا نتفادى النقاش والجدل عىل مستوى الكفاءة األخالقية للخلفاء، والذي 

ي�رى في�ه البعض مدخالً لوضعنة )م�ن وضعي(، و”أرخنة” )م�ن تاريخي( دولة الراش�دين، ويوجهنا باملقابل 

إىل مناقش�ة املؤسس�ة السياسية يف نش�أتها، وتطورها، ومواجهتها لهشاش�تها البنيوية، التي ورثتها عن ظروف 

ظهورها.

وبناء عىل هذا الوعي، فالخالفة الراش�دة ليست نظرية يف الدولة، وال يمكنها أن تكون كذلك، بل هي يف 

أحس�ن األحوال رؤية معيارية أخالقية مستقاة من تجربة الخلفاء الراشدين )كبار الصحابة(، تفرتض 

تف�وق هؤالء الخلفاء يف تمثل قيم اإلس�الم يف حياتهم الخاصة والعامة، باعتب�ار صحبتهم للنبي، وفهمهم 

الجيد لُكنِْه الرسالة. 

31ـ يستند البعض إلى هذه المعطيات للقول بالصراع القبلي في هذه المرحلة من مراحل الدولة اإلسالمية، وتفسير الردة على أنها انتفاض على سلطان قريش، الذي كانت 
تمثله خالفة أبي بكر الصديق، وهو في نظرنا موقف غير دقيق بالنظر إلى التكوين القبلي التعددي للطبقة الحاكمة في دولة أبي بكر.

32ـ للوقوف على أمثلة من هذا القاموس ترجى مطالعة األجزاء الخاصة بخالفة أبي بكر عند الطبري وابن األثير وغيرهما. )نفسه، ص ص 253- 306(.

33ـ من بين المفكرين الذين رأوا في الردة تمرداً سياسياً قادته القبيلة على »دولة قريش« األستاذ عبد اإلله بلقزيز في كتابه »الفتنة واالنقسام«. )عبد اإلله بلقزيز، الفتنة 
واالنقسام، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. 1/ 2012، ص ص 129- 133

34ـ إّن هذه األفكار هي قليل من كثير تضمنه كتابنا حول دولة الراشدين )محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية، أزمة األسس وحتمية الحداثة، م. س، ص ص 122- 
.)136
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lll-	مفهوم	الدولة	اإلسالمية:

إّن العالم العربي واإلس�المي ليس نش�ازاً بني بلدان املعمورة، فهو اآلخر عرف الدولة كياناً تاريخياً، وتولدت 

لدي�ه بوصفها حاجة موضوعية لتدبري مصريه. وقد أملحنا فيما س�بق إىل بعض الحيثي�ات التاريخية التي رافقت 

ظه�ور الدولة اإلس�المية باملدينة بعد الهجرة، وبعض التط�ورات التي عرفتها يف عالقته�ا بالتاريخ. غري أّن لفظ 

الدولة مضافاً إىل اإلس�المية مما يش�تبه يف فهمه، ويخلط الناس يف تصوره، وما زال موضع رصاع ونزاع حاد بني 

عدة آراء واتجاهات لها امتداد يف املايض والحارض.

وإذا كان التولد التاريخي يف جوهره ال يمنح هذه الدولة أية خصوصية مقارنة بغريها سوى ما تعلق بالسبق 

والتق�دم والتأخر التاريخي، بحي�ث يرتبط بعوامل عامة تكاد تكون واحدة يف جميع التجارب، فإّن األوصاف التي 

ألحقت بها، وعىل رأس�ها وصف اإلس�المية، يدل ع�ىل خصوصيتها يف تدبري املص�ري، ومرجعياتها املحددة لغايات 

الوجود السيايس. 

ويمكن تصنيف اآلراء املتداولة حول هذا املوضوع إىل اتجاهني رئيسني: اتجاه يرشط اإلسالمية ويقرنها بشكل 

الخالفة، كما وصفها املتقدمون، ويعمل أصحاب هذا االتجاه عىل التطابق مع األفكار واملؤسس�ات التي س�ادت يف 

الزمن األول يف عرص الراشدين؛ واتجاه آخر يقرن اإلسالمية بتطبيق جملة من األحكام الرشعية، ويعمل عىل تحقيق 

ما ُيسمى بدولة الرشيعة بوسائل مختلفة.

وكما هو واضح، وانطالقاً مما تقدم، يعاني هذا التصور حول الدولة اإلسالمية من االلتباسات السابقة، وخاصة 

الخل�ط بني الخالفة كتفوق أخالقي لألش�خاص، وبني الخالفة كدولة تاريخي�ة، ويتجاهل األوصاف املنضبطة، 

الق�ادرة ع�ىل امتالك الزمان، بدل أن تكون ملكاً له. وتحصيل هذه األوصاف ال يمكن أن يتم من خالل تجربة 

تاريخية يف الحكم مثل تجربة الخلفاء الراش�دين مهما بلغت من رش�د ونضج، ألنها � ببس�اطة � تجربة تاريخية 

مح�دودة بحدود الزمان والظرف، أو من خالل أحكام متصلة باملناخ الثقايف واملتاح التاريخي، بل يجب تحصيلها 

من استقراء ملوارد اإلسالم، وعىل رأسها القرآن، وتجربة الرسول )ص( السياسية.

إّن س�ؤال اإلس�المية الذي يشغل قطاعاً عريضاً من الجمهور العربي واإلسالمي اليوم يستدعي قراءة متجددة 

لإلسالم تخلصه من إِسار التاريخ والثقافة التاريخية، وتدفع به إىل آفاق إنسانية أرحب، وال يخفى أّن هذه القراءة 

- وخالفاً لعدد من القراءات املنغلقة - هي وعي تاريخي باالنفصال، يتيح للذات الواعية اإلرشاف عىل الثابت 

أو بلغة أخرى الجوهري، ومن ثم فاملبادئ أو األوصاف التي سنقدمها يف هذه املناسبة باعتبارها مناط اإلسالمية 

تعكس وعياً تاريخياً باالنفصال والتحول، الذي يش�كل مدخالً رضورياً للتجديد يف هذا املس�توى. وربط أوصاف 

اإلس�المية بدرج�ة وعمق الوعي باالنفص�ال يجعل من هذه القراءة املقرتحة نس�بية، وقابلة لإلغن�اء أو التعميق، 

بحسب حساسية وشدة الوعي باالنفصال الذي تمتلكه الذات القارئة.
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إّن األطروحة التي نقدمها يف هذا الس�ياق هي قراءة مستندة أساساً إىل الوعي باالنفصال التاريخي، 

والف�ارق الكب�ري بني ما نحن عليه اليوم، وما كانوا عليه باألم�س، وقد اهتدينا من خاللها إىل ثالثة أوصاف 

تعترب مناط اإلسالمية، وهي عىل التوايل: البيعة )التعاقد(؛ والعدل؛ واملعروف.

1 - البيعة )التعاقد(: 

إّن البيع�ة بس�ياقاتها التاريخي�ة املختلفة التي تتضح من خالل أطوار الس�رية النبوية وأس�باب النزول هي 

شكل أويل للعالقة السياسية بني النبي � صىل الله عليه وسلم � وجماعة املؤمنني، التي أخذت هي األخرى 

يف التح�ول إىل جماعة سياس�ية بعد أن ارتفع عددها، فقبل هذه العالقة وهذا الط�ور لم يكن املؤمنون بحاجة إىل 

مبايعة الرسول، فاالعرتاف به رسوالً من عند الله كاٍف للتأثر بدعوته، فهو امللقي وهم املتلقون، وال تلزمهم العقيدة 

الجدي�دة بربنامج س�يايس يعالج عالقاتهم الداخلية أو الخارجية، والقرآن املك�ّي الذي يخلو من هذه املعاني أكرب 

شاهد عىل هذا.35 

ويعترب معنى التعاقد أساس هذه العالقة السياسية الجديدة املحدثة، التي دّل عليها لفظ البيعة، وكان الرسول 

� صىل الله عليه وسلم � أكثر الناس وعياً بهذا املعنى؛ فعىل سبيل املثال عندما تصاعدت نذر الحرب بني املسلمني 

وقريش قبيل بدر، وأصبحت املواجهة وشيكة، التفت الرسول )ص( إىل األنصار طالباً رأيهم فيها، مستحرضاً نص 

البيع�ة الت�ي جمعته بهم يف العقبة، فهم حني بايعوه أول مرة، قالوا له: »إنا براء من ذمامك حتى تصل إىل ديارنا، 

فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونس�اءنا«، فخيش النبي )ص( من أن تجعل األنصار 

م�ن هذا الكالم ذريعة لع�دم نرصته والخروج معه ملالقاة قريش يف بدر، وذلك لكون البيعة تش�رتط عىل األنصار 
نرصته )ص( عىل من دهمه يف املدينة، فعمد إىل مشاورتهم.36

وم�ن األمثل�ة التاريخية األخرى الدالة عىل املضمون التعاقدي للبيعة يف عهد النبي )ص(، ما قام به وفد ثقيف 

حني عزم عىل اإلسالم يف السنة التاسعة للهجرة، فقد جاؤوا النبي )ص( وفاوضوه مفاوضة شاقة وصعبة، قبل أن 

يبايعوا، فقد سألوا النبي )ص( أن يدع لهم الطاغية )الالت( ليعبدوه ثالث سنوات، فسنة، فشهر، فأبى � صىل الله 

عليه وسلم �، وسألوه أيضاً أال يهدموا طاغيتهم بأيديهم، فأجابهم إىل ذلك عليه السالم، وسألوه كذلك أن يعفيهم 

م�ن الصالة فرفض، وقال: »وأم�ا الصالة، فإنه ال خري يف دين ال صالة فيه«، واس�تمرت هذه املفاوضة بني ثقيف 

ومحمد � صىل الله عليه وس�لم � مدة من الوقت، قبل أن يبايعوا ويعلنوا اإلس�الم، ويكتبوا كتاباً ضمنوه بنود هذا 

االتفاق.37 

35ـ محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية، م. س، ص ص 96-93

36ـ ابن هشام، السيرة، ج. 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 3/ 1990، ص. 258.

37ـ نفسه، ج. 4، م. س، ص ص 182- 183
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وهك�ذا؛ فالبيعة باعتبارها تعاقداً قائماً عىل األخذ والعطاء أس�اُس الرشعية السياس�ية يف االجتماع الس�يايس 

اإلس�المي، فال يجوز للحاكم أن يترصف يف ش�ؤون الجماعة دون تفويض منهم، وقد رضب الرس�ول )ص( وهو 

النبي املوحى إليه، أمثلة دالة وراقية عن هذا االرتباط التعاقدي، الذي تجىل يف أكثر من مناسبة وواقعة.

2 - الع�دل:

إّن الق�راءة املتأني�ة للقرآن الكري�م، واملعاينة املوضوعية لتجربة النبي )ص( يف الحك�م باملدينة، تؤكد الطابع 

املبدئي لعنرص العدل يف االجتماع السيايس اإلسالمي، بحيث يقف خلف وأمام جميع الترشيعات الثقافية والقانونية 

الت�ي ص�درت يف دولة املدينة، ولع�ل أقوى دليل عىل هذا م�ا ورد يف وثيقة »الصحيفة« يف أكث�ر من بند من دعوة 

إلقرار القسط والعدل بني املؤمنني مع بعضهم بعضاً، وبينهم وبني اليهود من جهة ثانية.38 وهو بهذا املوقع وهذه 

الطبيع�ة ليس ترشيعاً معيناً، أو موقفاً محدداً، بل هو مجموعة مواقف، ونظم، وترشيعات، وترصفات...، تس�عى 

إلصاب�ة الوس�ط وال تميل عنه إىل جهة معينة، وتتولد عنه لدى املعنيني به أحاس�يس ال�رىض، الناتجة بدورها عن 

اإلحساس بالتكافؤ.

والجدير بالذكر يف هذا السياق أّن الوسط الذي يرتتب عنه العدل هو وسط معنوي يتحدد بحالة التكافؤ 

يف األحاس�يس النفس�ية بني الطرفني املتعارضني أو املتخاصمني أو املختلفني، وال يتحدد بحالة التكافؤ 

امل�ادي أو الري�ايض الذي يعني نقطة تقع عىل املس�افة نفس�ها من طرفيها. ولعل أب�رز مثال لهذا املعنى 

ه�و حكم »للذكر مثل ح�ظ األنثيني« يف اإلرث يف العهد النبوي، فهو ُحكم ع�ادل باالعتبار املعنوي، الذي يرجع إىل 

اعتبارات أخرى مادية وجيهة مرتبطة بكليّة النظام االجتماعي زمن البعثة.

ومن أهم أوصاف العدل اإلسالمي، التي تميز بها عن غريه من املرجعيات، خروجه عن سلطان القوة ونفوذها، 

حيث كان يف هذه العصور املتقدمة رشيعة األقوياء وحكمهم، وباملقابل اصطباغه بصبغة أخالقية، لم تكن معهودة 

لدى عرب الجاهلية ومن عارصهم من األقوام، وارتباطه بقيم أخالقية مجردة عن موازين القوى. 

وصف�وة القول: لقد ارتبط العدل اإلس�المي - ألول م�رة - بنظام معياري محايد، ال يرتب�ط بميزان القوة أو 

مصالح األقوياء نس�باً أو ماالً أو عس�كراً… إلخ، بل ارتبط أساس�اً برشيعة منسوبة للباري تعاىل، املتصف بالعدل 

املطلق.39 ولم تكن هذه الترشيعات كما يتصور الكثريون محدثة ومبتكرة ال خرب لعرب املدينة بها، بل عىل العكس 

من ذلك، كانت جّل الترشيعات واألحكام التي نّص عليها القرآن، ورعى تطبيقها الرسول )ص(، مّما تعارف عليه 

ع�رب الجاهلية، ونذكر عىل س�بيل املثال أحكام القص�اص، والرجم، والجلد، والدية، وال�ق�ة..، غري أّن توليفها، 

38ـ نفسه، ج. 4، ص ص 143- 144

39ـ محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية، م. س، ص ص 108- 109
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وتنزيلها كان منحازاً لفكرة العدالة واملساواة فيها، ما أمكن ذلك،40 ويتجىل هذا األمر بوضوح يف األحكام االجتماعية 

التي انحازت لعنارص الهشاشة كاملرأة واليتيم.

3 - املعروف:

إّن املع�روف من رهانات اإلس�الم الواضحة، التي دّل عليها الق�رآن بوضوح يف أكثر من آية، ودلت عليها أيضاً 

تجربة الرس�ول )ص(، حيث يعترب م�ن املفاهيم القرآنية األكثر تعبرياً عن الوجهة السياس�ية والدنيوية لالجتماع 

الس�يايس اإلس�المي وروحه، فثراء التجربة السياسية اإلسالمية وإنتاجيتها س�واء عىل مستوى األفراد أو الجماعة 

مرتب�ط بحجم املعروف الذي تش�يعه وتنتجه، ذلك أّن الوترية املتس�ارعة للحياة، وكثافة الق�رارات التي تتطلبها، 

وتفاوت حظوظ العلم بني الناس...، تجعل من املعروف مرجعاً أساس�ياً من مراجع الس�لوك يف املجتمع اإلس�المي 

ويف متناول مدارك العامة، ومما يحرضنا يف هذا املقام قوله تعاىل: ﴿الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة 
وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر ولله عاقبة األمور﴾.41

وبالرغم من األهمية املركزية للمعروف يف النص املرجعي لإلسالم، فإّن حضوره التاريخي كان بسيطاً وضيّقاً. 

ومن أهم اآلفات التصورية التي ألحقت به تلك املتعلقة بتضخم التنظري االحتجاجي، الذي جعل من األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر ممارسة احتجاجية محصورة يف اإلطار الديني؛ باإلضافة إىل تخصيصه بخطة إدارية جعلت منه 

واجباً حرصياً لفئة املحتسبني.

وق�د أدى ه�ذا الفهم الضيق لألمر باملع�روف والنهي عن املنك�ر، الذي حرصه يف املج�ال الديني، إىل تحجيم 

ممارس�ته، حي�ث اعترب واجب�اً كفائياً إذا قام به البعض س�قط عن ال�كل. ويتعلق هذا النوع م�ن الفروض عادًة 

بمصال�ح دينية أو دنيوية؛ كاألذان، والصالة عىل الجن�ازة، والجهاد، وإنقاذ الغريق، وطلب العلم...، وهي فروض 

كما يتضح تتسم بالظرفية، وطابعها املؤقت يف أغلب الحاالت من جهة، وباستحالة قيام عموم املكلفني بها بصورة 

متزامنة، أو يكفي فيها التزام البعض بها من جهة ثانية.

وعموماً فاملعروف من املقومات األساس�ية لألّمة املس�لمة، ورشط وجود بالنس�بة إليها، وانتس�اب الفرد لألّمة 

متعلق بمس�اهمته يف تنمية املعروف وإشاعته، وهو من الواجبات الرضورية التي تتحقق بها املواطنة اإليجابية يف 

األّمة بالنسبة للمسلم وغريه، كما أّن الدينامية التاريخية للجماعة اإلسالمية وتطورها مرتبط بائتمارها باملعروف، 

ومن ثم، كان املعروف وما زال من الناحية السياس�ية من القواعد واملبادئ األساس�ية للكيان الس�يايس 
اإلسالمي.42

40ـ نفسه، ص ص 105- 107

41ـ سورة الحج، آية 41

42ـ محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية، م. س، ص 115
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إّن ه�ذه العملي�ة التواصلية/التأصيلية التي قادتن�ا إىل هذه املبادئ الثالثة تجعل من وصف اإلس�المية أمراً 

ممكناً من الناحية التاريخية، وال يتحقق بالرضورة من خالل التعارض مع الحداثة ومقتضيات املعارصة، بل عىل 

العكس من ذلك، يش�كل رافداً من روافدها. فمبادئ البيعة والعدل واملعروف يمكنها أن تس�اهم يف تخليق الحياة 

العامة، وتعزيز العقالنية السياس�ية بمرجع أخالقي ال تخفى فضائله يف هذا الباب، وتجنّبنا الطروحات الس�لفية 

النصية والحرفية من جهة، كما تجنّبنا من جهة ثانية االغرتاب والتنكر للخصوصية بمعناها اإليجابي. 

	vI-	الدولة	اإلسالمية	في	تحول

إّن تعريف الدولة اإلسالمية عىل هذا النحو ليس املراد منه تجاوز أسئلة اإلسالم السيايس املعارصة وحسب، بل 

يس�مح كذلك بقراءة مايض الدولة باملجال اإلس�المي، واإلجابة عن كثري من األسئلة التي ظلت معلقة، أو لها أجوبة 

هشة.

فالدولة اإلس�المية، بحس�ب هذا التعري�ف، ذات وجهني متكاملني: وج�ه تاريخي يتعلق بتولده�ا وانبثاقها، 

وتطورها، وأشكال تثاقفها مع نظرياتها؛ ووجه أخالقي يتعلق بأشكال تجاوبها مع الخصوصية الدينية والثقافية 

ألغلب مواطنيها، وبصفة خاصة تجاوبها مع اإلس�الم، الذي اختزلنا رسالته األخالقية يف مجال السياسة يف املبادئ 

الثالث�ة س�الفة الذكر. فالصورة التاريخية للدولة اإلس�المية منذ خمس�ة عرش قرناً تقريباً ه�ي نتيجة موضوعية 

للتف�اوض ب�ني منط�ق التاريخ، وبني املثل األخالقي�ة التي برش بها اإلس�الم، وال يمكن بحال م�ن األحوال االدعاء 

بغلبة طرف آلخر، فدولة الراش�دين، والدولة األموية، والدولة العباس�ية...، تعكس بصدق وشفافية نتائج الحوار 

والتفاوض بني التاريخ واملبدأ.

انطالق�اً م�ن هذا الفهم، فالبيعة باعتبارها تعاقداً بني طرفني حاكم ومحكوم، بالرغم من أنها مطلوب أخالقي 

يف اإلس�الم، فإنها لم تتحقق إال بالصورة التي ارتضاها التاريخ، فعىل س�بيل املثال كانت بيعة الخلفاء الراش�دين 

بيعة أهل املدينة وكبار الصحابة، واختلط فيها التعيني أو العهد باالستشارة، ولم تكن - كما يتصور البعض خطأ- 

ممارسة مطلقة لسيادة األّمة، ويرجع هذا التقييد يف ممارسة هذا التعاقد إىل الظروف التاريخية واملمكن الواقعي، 

أّما بعد الراشدين فقد اقترصت االستشارة والتعاقد يف الجوهر عىل العصبية شوكة الدولة ودعامتها األساس.

ولم يكن هذا التوافق بني التاريخ واملبدأ مقصوراً عىل مبدأ البيعة )التعاقد(، بل كان وصفاً الزماً لكل التمثالت 

التاريخية للمبادئ، فالعدالة يف إطار الدولة اإلسالمية لم توجد كاملة وتامة يف عهد الراشدين أو قريباً من عهدهم، بل 

وجدت بسيطة وكانت ممارستها عفوية، وخاضعة لألطر واألعراف املؤسساتية التقليدية، التي تعرب عن استمرارية 

ال�رتاث الجاه�يل إىل جانب الرشع اإلس�المي، فما نطالع�ه يف بعض اآلثار أّن عمر حينم�ا كان قاضياً ألبي بكر مّر 

عليه الحول، ولم يأته أحد يف نازلة أو واقعة، ال يمكن أن يفهم منه أّن عهد الراش�دين كان مدينة فاضلة تخلو من 
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النزاعات والخالفات، بل الداللة الكربى لهذا الخرب أّن مجتمع الراش�دين اس�تمّر يف معالجة مسائله القضائية وفق 

األعراف القبلية، وبالرجوع إىل حكمائه، مع مراعاة القوانني والترشيعات الجديدة التي جاء بها اإلسالم.

لقد ش�هدت وظيفة العدالة تطوراً مهماً بعد عهد الراشدين، ويف اتساق تام مع التطورات الثقافية والسياسية 

الت�ي عرفتها الدولة اإلس�المية، ويمكن اختزال أهم ه�ذه التطورات يف النمو املؤسس�اتي للجهاز القضائي، الذي 

اتسع بسبب تعيني عدد كبري من القضاة يف العرص األموي وبعده، والبناء التدريجي للمنظومة القانونية أو ظهور 

الرشيع�ة، وقد تزامن ه�ذا التطور مع ظه�ور الفقه وازدهاره..، ومن ث�م، يمكن القول إّن التطورات السياس�ية 

والثقافية التي عرفتها الدولة اإلسالمية مّكنت املفهوم اإلسالمي للعدالة من االزدهار والتقدم، خالفاً ملبدأ البيعة.

أّما مبدأ املعروف يف تحققه التاريخي، فقد بقي ضعيفاً وأحادي الداللة، ال يتجاوز املعروفات الدينية بمعناها 

الضيق، وترجع أسباب هذا الضعف يف مفهوم املعروف إىل الهوّية التاريخية للدولة اإلسالمية املستمدة من بيئتها، 

فظهورها يف مجتمع رعوي، ضعيف االستقرار، متفرق الديار لم يسمح لها باالنفتاح عىل املعروفات املادية والعناية 

بها، خالفاً للدول التي ظهرت يف مجتمعات رعوية مستقرة. 

وتتأك�د الصلة بني طبيعة الدولة اإلس�المية وتدهور املعروف فيها يف ع�دد من التطورات الالحقة، وخاصة يف 

مرص التي كانت أرض استقرار، ومهد حضارات قديمة، حيث وجدنا والتها يهتمون باملعروفات املادية، ويجتهدون 

يف فتح الرتع وإصالحها، ووضع الجس�ور..إلخ، ومن ثم، فاألوضاع السوسيواقتصادية للدولة كانت عامالً حاسماً 

يف مصري املعروف يف الدولة اإلسالمية وضعفه. 

إّن نم�وذج الدولة اإلس�المية الذي تبلور تدريجياً منذ الخالفة الراش�دة، واش�تد عوده بعدها، س�يدخل أزمة 

تاريخي�ة وأخالقية عميقة منذ القرن التاس�ع عرش امليالدي، وذلك بس�بب التطورات التاريخي�ة الراديكالية التي 

ش�هدها االجتماع البرشي، والعالقات، وموازين القوى... ويمكن مقاربة هذه األزمة بحسب طبيعتها من زاويتني: 

زاوي�ة تاريخي�ة تقارب أزمة الدولة من منظور العطب التاريخي ال�ذي أصابها؛ ومن زاوية أخالقية يقارب الخلل 

من زاوية تحققها من وصفها األساس »اإلسالمية«.

1- األزمة التاريخية: 

كان�ت الدولة اإلس�المية يف صورتها التاريخية دولة عصبية، يتوقف اس�تقرارها ونفوذه�ا عىل قوة العصبية 

وتماس�كها، وقد س�بق البن خلدون أن رشح دينامية هذه العصبية وآثارها السياس�ية، والذي كان يف حقيقة األمر 

وصف�اً لواق�ع وتاري�خ ماثل أمامه. غ�ري أّن التحوالت الكبرية الت�ي حملها تيار العرص الحدي�ث، وخاصة التفوق 

العس�كري الغرب�ي، وضعف موارد الدولة املالية نتيجة توقف الفتوح، والضع�ف الطبيعي للعصبيات...، أضعف 

األس�اس السوسيوسيايس واالقتصادي للدولة اإلسالمية، وأظهرها بمظهر العاجز عن القيام بالتزاماتها األخالقية، 

وتحقيق وظائفها األمنية وعىل رأسها حماية البيضة.
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إّن األزم�ة البنيوي�ة التي دخلتها الدولة اإلس�المية يف بداية العرص الحديث، بس�بب تحوالت تاريخية محضة، 

فتحت أبواب العالم العربي واإلس�المي أمام نماذج دولتية جدي�دة، ويف مقدمة هذه النماذج نموذج الدولة- األّمة، 

الذي من شأنه نقل العالم اإلسالمي من االجتماع التقليدي )البدوي(، إىل االجتماع العرصي )الحرضي(..، ومن ثم 

فالكثري من املش�اكل التي يعانيها املس�لمون اليوم، ترجع إىل الرتدد والتأرجح الذي يميز عالقتهم بنموذج الدولة-

األمة.

- األزم�ة األخالقية: إّن التحوالت التي ش�هدها االجتم�اع البرشي، والتي مّس بعض منه�ا االجتماع العربي 

واإلسالمي أدى إىل تفاقم أزمة الدولة األخالقية، حيث أمست البيعة بشكلها املمارس يف دولة العصبية ال توفر أساساً 

رشعياً للدولة، وأمست الحاجة ماّسة إىل االنفتاح عىل عموم األّمة، بعد العطل الذي أصاب العصبية التقليدية.

أم�ا فيم�ا يتعلق بمفهوم العدالة، فلم تعد العدالة الكالس�يكية قادرة عىل توفري العدل، بل أمس�ت يف كثري من 

الحاالت س�بباً يف فواته، وهو ما أعطى مصداقية كبرية لدعوات اإلصالح القضائي والفقهي، التي أخذت يف الظهور 

منذ القرن التاسع عرش امليالدي، وقد اتخذت يف هذا الصدد عدة قرارات.

أّم�ا فيما يتعلق باملعروف والس�عي لجلبه، وهو ما اصطلح عليه البع�ض باملنافع العمومية )الطهطاوي(، أو 

املصالح، فقد كان الغائب األكرب يف الدولة السلطانية، ولم تكن مؤسساتها وبنيتها مهيأة لإلتيان بيشء مقبول منه، 

وهو ما اقتىض تغيرياً جوهرياً يف بنيتها وفلسفتها، يعزز املعروفات املادية يف حياة املسلمني.

وباإلضافة إىل هذه العوامل البنيوية التي كانت وراء أزمة الدولة باملجال اإلس�المي، س�اهم االس�تعمار بشكل 

مبارش وغري مبارش يف تعميق هذه األزمة واتس�اعها، وأضاف إليها تعقيدات لم تكن واردة لوال تدخله، وتجىل هذا 

األمر بوضوح بعد االس�تقالالت الوطنية، بحيث لم يستطع املسلمون استعادة الدولة السلطانية التي كانت سائدة 

قبل االستعمار، ولم ينجحوا يف اآلن نفسه يف تأسيس الدولة � األّمة.

ومن ثم، فجانب كبري من جهود العرب واملس�لمني الفكرية والسياس�ية يف الفرتة املعارصة استهدفت يف العمق 

تج�اوز أزم�ة الدول�ة التاريخية واألخالقية، وبناء الدولة - األّمة، ويف هذا الس�ياق يالحظ بع�ض التقدم يف تجاوز 

األزمة التاريخية، وتجديداً عىل مس�توى االجتماع الس�يايس اإلسالمي، وخالف ذلك، ما زال الفشل والتعثر قدر كّل 

املحاوالت التي تتوخى حسم األزمة األخالقية. 
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خاتمة:

إّن إش�كالية تعريف الدولة اإلسالمية ليست إش�كالية نظرية وأكاديمية، يقترص تداولها عىل أروقة الجامعات 

ومراكز البحث والنخب العلمية، بل هي - باإلضافة إىل ذلك - إش�كالية سياس�ية وعملية، شديدة الصلة بالتنافس 

الحاد بني الطوائف والتيارات السياسية يف العالم العربي واإلسالمي، اليشء الذي يعوق ويعّقد محاوالت تجاوزها. 

ولك�ن وبالرغ�م من هذا الوضع التاريخي الصعب إلش�كالية الدول�ة، الذي يدفع بها إىل حال�ة الزمانة، فإّن حلها 

ممكن، ولعل املدخل الرئيس والس�هل لذلك، نوعان من التجديد: من جهة تجديد مفهوم اإلس�المية، وتحريره من 

الفهوم »الس�لفية«؛ ومن جهة ثانية تجديد مفهوم الدولة � األّمة، وتحريره من الروح العدائية للدين، التي تس�كن 

النموذج الفرنيس باألساس، والذي تأثر به كثري من العرب.

ونعتقد أّن القراءة الكليّة لإلس�الم، التي تجمع تجربة الرس�ول )ص( يف السياسة إىل النص القرآني، ويف ضوء 

التحوالت التاريخية الكربى التي عرفها االجتماع الس�يايس اإلس�المي واإلنس�اني، وتطورات الفكر السيايس.. من 

شأنها توفري إطار ثقايف وأخالقي يسّهل عملية العبور نحو الحداثة السياسية. وتعترب هذه املنهجية التي قّدمناها 

يف هذه الورقة مثاالً للمقاربة املمكنة إلسالمية الدولة، التي قد تجنّبنا املطبَّات السلفية والعلمانية املتطرفة.
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الدولة	في	اإلسالم

د.عاصم حفني )مصر(

تقديم:

تمثل عالقة الدين بالسياسة، ومن ثّم ب� »الدولة«، إشكالية يف الفكر اإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حتى عرصنا 

الح�ارض، وإجم�االً يمك�ن القول بوجود فريق�ني: أحدهما يرى وجود »الدولة« يف اإلس�الم، ومن ث�م يربط الدين 

بالسياس�ة ربطاً وثيق�اً، وال يرى إمكانية للفصل بينهما، بينما يرّص اآلخر عىل أّن اإلس�الم لم يعرف »الدولة« ولم 

يح�ّدد ش�كالً معيّناً للحكم، وعليه فهو يفصل بني السياس�ية والدين، ولكٍل حججه وش�واهده يف تاريخ اإلس�الم 

ونصوصه. 

ونظ�راً ألّن اإلس�الم دين توحي�د يدعو إىل وحدانية الربوبي�ة واالنزواء تحت عبودية اإلل�ه الواحد، ويهدف إىل 

إخض�اع البرشي�ة قاطبة إىل عبادة معبود واحد ال رشيك ل�ه، فيبدو أّن ذلك عمل عىل تج�ّذر فكرة يف الالوعي عند 

املس�لمني بأّن التوحيد والوحدة هما صبغة املجتمع املس�لم، فال يجوز إال أن يوجد إمام واحد يف ظّل خالفة اإلمام 

الواح�د، وم�ن ثم حزب واحد للمس�لمني، أو وحدانية يف الفكر تنتج عن وحدانية العقيدة، ولعل هذا كان س�بباً يف 

إدراج الخالف�ة واإلمامة يف العقائد، كما يش�ريإىل ذلك ع�يل عبد الرازق؛ حيث أصبح�ت »الخالفة تلصق باملباحث 

الدينية، وصارت جزءاً من عقائد التوحيد، يدرس�ه املس�لم مع صفات الله تعاىل وصفات رسله الكرام، ويلقنه كما 

يلقن ش�هادة أن ال إله إال الله وأّن محمداً رس�ول الله«1، ويف مثل هذا الجو الفكري ليس بمس�تغرب أن ُينظر إىل 

الخروج من الدين اإلسالمي إىل أي دين آخر بنظرة دينية بحتة تجعل ما اشتهر من عقوبة املرتد بالقتل حداً دينياً 

ثابتاً عند السواد األعظم من الفقهاء، ال يرتبط بالسياسة ومفهوم الخروج عىل الجماعة واملجتمع أو الدولة باملعنى 

الحدي�ث، ول�و أّن هؤالء نظروا إىل التوحيد عىل أّنه صفة لله وح�ده، وما عداه من مخلوقات وكائنات وعقائد وملل 

ومذاه�ب وأفكار ورؤى وتوجهات صفتها الالزمة هي التعدد واالختالف، لس�اروا بالفقه وأحكامه يف مس�ار آخر 

والنتهوا إىل نتائج أخرى.

1ـ علي عبد الرازق، اإلسالم وأصول الحكم، بحث في الخالفة والحكومة في اإلسالم، تقديم عمار علي حسن )اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 2012(، ص 136
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الحكم	في	تاريخ	اإلسالم

فيما يتعلق بممارسة الحكم في أٍي من صوره، فهذا ثابت بشواهد عدة في حق الرسول )ص( وما تبعه من 
خلفاء، وتمثل هذه الممارسات شكاًل من أشكال اإلدارة والتنظيم، وال يتوقف إدراك ذلك على معرفتهم بمفهوم 
الدولة من عدمه، بمعنى أّن عدم اســتخدامهم لمصطلح دولة بالمعنى الحديث ال ينفي محاوالتهم تنظيم الشــأن 
السياســي، فضاًل عن أّن مصطلح الدولة بالمعنى الحديث مرتبط بالحداثة ونتاج صيرورة طويلة، ويســتحيل 
عقاًل على التجربة اإلســالمية معرفته قبل وجوده، ولكّن اإلشــكالية ال تكمن في اإلقرار بأّن الرسول والخلفاء 
قد مارســوا نوعاً من الحكم أم ال، ولكنها تكمن في االســتدالل بتلك الممارسة على نوع معين من الحكم، وهو 

الخالفة وربطها بالدين واعتبارها أحد أركانه الواجبة التطبيق.

وعند النظر لتاريخ اإلسالم منذ بداية الوحي، نجد أّن الرسول )ص( قد مارس يف الوقت نفسه وظيفتي النبي 

املرس�ل املبلغ لوحي س�ماوي، والقائد السيايس املدّبر لشؤون جماعته، ومع وفاة النبي خلفه خلفاء لم تحّدد بدقة 

ه�ل خالفته�م زمانية فقط؛ بمعنى أنهم خلفوه أي جاؤوا بعده فقط، أم هي روحيّة أيضاً، بحيث أنهم حلوا محله 

يف القيادة الروحية الدينية للجماعة فضالً عن تدبري ش�أنها الس�يايس.2 من هنا نشأ االعتقاد بأّن من يحكم جماعة 

املسلمني فهو يتوىل شأنهم السيايس والديني يف آن واحد، وأّن اإلسالم والسياسة صنوان ال يفرتقان.

ويف املقابل، ال يجد الناظر يف التاريخ السيايس لإلسالم نظرية سياسية إسالمية وال أمراً واضحاً بتطبيق نظام 

حكم معني، وكّل ما هنالك هو وجود مقوالت وآراء حول قضايا سياسية ونصائح للحاكم ورشوط يف صفاته تعود 

جميعها إىل س�ياقات مختلفة ووقائع متباينة، وتش�ّكل ما يعرف بالفكر اإلس�المي الس�يايس. فهل عرف اإلسالم 

الدولة؟ أو حّدد شكالً معيّناً للحكم؟ وما هو نوع السلطة وموقعها يف اإلسالم؟ وهل اإلسالم يربط السياسة بالدين 

أم يمايز بينهما ويفصل؟ هذه هي األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها هنا مقترصين عىل اإلسالم الُسنّي.

مفهوم	الدولة

لم يعرف الفقه اإلس�المي الس�يايس مصطلح الدولة بمعنى أرض وشعب ونظام حكم، فمصطلح الدولة كان 

يستخدم داللة عىل األرسة الحاكمة مثل الدولة األموية والدولة العباسية ودولة هارون الرشيد، والكلمة مشتقة من 

فع�ل الدوران والتعاقب أي الت�داول، بمعنى أّن األرس الحاكمة تتداول الحكم فيما بينه�ا، ويؤيد ذلك املعنى قوله 

تع�اىل: »وَِتلْ�َك األَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبنْيَ النَّاِس« )آل عمران، آية 140(، وكذلك قوله بش�أن ع�دم تداول املال بني األغنياء 

فقط: »َكْي ال َيُكوَن ُدولًَة َبنْيَ األَْغنِيَاء ِمنُكْم« )الحرش، آية 7(، ويرى عزيز العظمة أّن كلمة دولة تعني نوعاً خاصاً 

من الرتابط الوراثي، أي ملكية السلطة والقوة داخل أرسة واحدة، ولم ترد كلمة »دولة« إال يف مجال التأريخ لألرس 

2ـ للمزيد حول إشكالية داللة مصطلح خليفة، انظرعلي عبد الرازق، اإلسالم وأصول الحكم )القاهرة: 1925(، ص 1 وما بعدها.
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الدولة	في	اإلسالم

الحاكمة،3 وهنا ُيعرّف عبد الله العروي كلمة دولة بأنها »الجماعة املستقلة بالسلطة املستأثرة بالخريات، وتعني يف 

الوقت نفسه االمتداد الزمني لتلك االستفادة«4، كما لم يرتبط مصطلح »الدولة« باإلسالم كدين، فلم يعرف التاريخ 

اإلسالمي مصطلح »دولة اإلسالم«، وإن كانت صفة »إسالمي« وردت يف حق الدول بمعنى األرسة الحاكمة تفريقاً 

لها عن غري اإلس�المية،5 كما يش�ري إىل ذلك وصف كثري من امللوك والسالطني أنفسهم بألقاب ربطوها بالدولة مثل 

مع�ز الدول�ة، عضد الدولة، نارص الدولة، رك�ن الدولة، فخر الدولة، نظام الدولة، ويل الدولة، عماد الدولة، س�يف 

الدولة، معني الدولة، أمني الدولة ... إلخ. إال أّن لفظ الدولة هنا يرتبط بالقوة وبالقهر وبالشوكة أكثر من ارتباطه 
باألّمة أو الجماعة أو وحدة النظام واإلدارة.6

وم�ع دخول مصطل�ح دولة باملعنى الحديث يف اللس�ان العربي لم يجد له خلفية فقهية، ألّن الفقه اإلس�المي 

يقوم عىل فكرة وحدة »الدولة« التي تحكم العالم اإلس�المي كله أي الخالفة، ومن ثم تجاهل الفقه وضع أي قواعد 

تنظيمية لعالقات الدول اإلس�المية مع بعضها البعض،7 أي أّن مفكري االس�الم قديم�اً وحديثاً لم يتناولوا الدولة 

كإش�كالية نظرية، ولم يبحثوا عن ماهيتها السياس�ية يف االجتماع الوطني، وانش�غلوا فقط بالحديث عن عالقتها 

بالدين وباألّمة، وبكونها قضية هوّية.

وثمة ش�واهد عدة عىل أّن فكرة الدولة الوطنية ليس�ت من األهداف التي س�عى إليها الفقه والفكر اإلس�المي 

الس�يايس، حيث لم يربطا األرض بش�عب بعينه ذي روابط حضارية وثقافية ودينية ولغوية معينة، ولكن ربطاها 

بالدين والدعوة إليه، ومن ثم جاء التقس�يم العام لألرض إىل »دار إسالم« و«دار حرب«، ولم يتحدثا عن شعب ذي 

خصائص معينة انطالقاً من قواعد االجتماع البرشي، ولكن عن »أّمة« رابطها الوحيد هو العقيدة اإلس�المية دون 

وطن جغرايف محدد. 

إال أّن مفكري اإلس�الم الس�يايس يحاولون التأكيد أّن تاريخ اإلس�الم عرف مفهوم الدولة وذلك عرب استخدامه 

كلمة »دولة« رديفاً وأحياناً بديالً لكلمة »خالفة«8، وال يوجد تعريف دقيق لطبيعة »الدولة اإلسالمية ذات املرجعية 

اإلسالمية« التي يتحدث عنها اإلسالميون، فيوسف القرضاوي ُيعرّف تلك الدولة فقط عن طريق أهدافها املرجوّة: 

3ـ انظرعزيز العظمة، أسلمة اإلسالم ـ عوالم متخيلة من العقيدة السياسية )فرانكفورت: 1996(، ص 63. )مرجع ألماني(

4ـ انظر عبد هللا العروي، مفهوم الدولة )بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 1983(، ص 89

5ـ انظر راينهارد شولتسه )Reinhard Schulze(، »اإلسالم والسلطة ـ التوظيف السياسي للدين«، في: ميشيل لودرز )Michael Lüders(، هل ينهض اإلسالم؟ حول 
مستقبل العالم العربي )ميونخ، 1993( ص 110 في الهامش رقم 19. )مرجع ألماني(

6ـ انظر عبد المجيد الصغير، المعرفة والسلطة في التجربة اإلسالمية - قراءة في نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010(، ص 
117

7ـ انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، فقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، تحقيق توفيق محمد الشاوي/ ناديه عبد الرزاق السنهوري )القاهرة: مؤسسة الرسالة، 
2008(، ص 247

8ـ انظر محمد عمارة، نهضتنا الحديثة بين العلمانية واإلسالم )القاهرة: دار الرشاد، 1997(، ص 43 وما بعدها.
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»إّن دول�ة اإلس�الم »دولة عقدية فكرية<« دول�ة تقوم عىل عقيدة ومنهج ]...[ وظيفته�ا تعليم األّمة وتربيتها عىل 

تعاليم ومبادئ اإلسالم، وتهيئة الجو اإليجابي واملناخ املالئم، لتحّول عقائد اإلسالم وأفكاره وتعاليمه إىل واقع عميل 

ملم�وس«9، ومن جانبه ينفي محم�د عمارة صفة دينية عن الدولة بينما يرّص عىل وصفها بأنها إس�المية - وكأّن 

اإلسالم ليس بدين � من حيث املرجعية التي تعتمد عىل الرشيعة، وبأنها مدنية النظام، وتقوم عىل ثالثة أركان: الله 

واألّم�ة والخالف�ة،10 وهذا يؤكد ضبابية الصورة حول الدولة، وعدم التفرقة بينها وبني الخالفة من جانب، ويوحي 

بوجوب إقامة الخالفة رغم أّن عمارة يرى الجانب السيايس كله متغرياً من جانب آخر.

اسم	بدون	مسمى

تتعّدد أس�ماء الدولة التي ترد يف الخطاب الس�يايس اإلس�المي: الدولة الدينية، الدولة الوطنية، دولة الخالفة، 

الدولة اإلس�المية، الدولة املدنية ذات املرجعية اإلس�المية، وُيعّد تعدد األسماء دليالً عىل عدم وضوح املُسّمى، وعىل 

لجوء خطاب اإلس�المي الس�يايس إىل خلق توصيفات وأس�ماء لليشء قبل وجوده، مع أّن املنطق يفرتض تش�كل 

الظاه�رة ثم وضع توصيٍف لها يعكس مكوناتها، كما تس�تخدم غالبية الكتابات مصطل�ح »دولة مدنية«، مع أّنه 

ال وجود له يف العلوم السياس�ية التي ال تعرف غري مصطلح »املجتمع املدني« الذي يعني األنش�طة التي يمارس�ها 

املجتمع دون ارتباط بالدولة أو السياس�ية، وال تتعرض الكتابات العربية لنش�أة املصطلح كامالً أو لفظتيه دولة 

ومدني�ة لإليح�اء بأّن التعبري موجود ومس�تقر يف األذهان،11 ويف هذا الس�ياق يفّرق خليل عب�د الكريم بني الدولة 

الدينية والدولة السياسية، ويعترب أّن فرتة النبوّة هي تأسيس لدولة دينية، رئيسها - وهو النبي - مختار إلهياً، وقد 

انتهت بوفاته، وليس للمس�لمني بعد ذلك إال بناء الدولة السياس�ية حسب مقتضيات ظروفهم، فلم يضع لها النبي 

أّي�ة مواصف�ات وال رشوط،12 كما يالحظ أّن غالبية املس�لمني ترفض مصطلح »دولة علمانية«، ألّنه غربي النش�أة 

والثقافة، ويقبلون مصطلح »دولة مدنية«، مع أّن كلمة مدنية أيضاً ليست عربية، ال نشأة وال ثقافة، ألنها نتجت يف 

العموم من كتابات رفاعة الطهطاي واضع مصطلح »الحقوق املدنية«، ومحمد عبده يف تأكيده عىل مدنيّة السلطة 

يف اإلس�الم وأّن الخليفة حاكم مدني، ورفيق العظم يف »البيان يف التمّدن وأس�باب العمران«، وإن كان محور هذه 

الكتابات هو تأكيد اهتمام اإلسالم بالشأن الدنيوي من علوم ومعارف وليس بناء نظرية سياسية إسالمية،13 أي أّن 

الفكر اإلسالمي قد فشل يف إنتاج نظرية يف الدولة، يف حني أنه نجح يف إنتاج إيديولوجيا سياسية، وباتت الدولة أداة 

لتحقيق مرشوع فكري وإيديولوجي، ولم تكن إقامة الدولة نفسها هدفاً، بل صار استخدام اإلسالم وسيلة لتحقيق 

9ـ يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في اإلسالم )القاهرة: دار الشروق، 2007(، ص 19 والتي تليها.

10ـ انظر محمد عمارة، اإلسالمية والعلمانية الغربية )القاهرة: دار الشروق، 2003(، ص 39

11ـ انظر مثاًل محمد الشحات الجندي، الدولة المدنية بين اإلسالم والغرب )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2011(.

12ـ انظر خليل عبد الكريم، اإلسالم بين الدولة الدينية والدولة المدنية )القاهرة: سينا للنشر، 1995(، ص ص 19-1

13ـ انظر محمد عبده، األعمال الكاملة، تحقيق وتقديم محمد عمارة )القاهرة: دار الشروق، 2006(، ج. 3، ص ص 311-306
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الدولة	في	اإلسالم

املرشوع الش�خيص، حتى أّن خطاب اإلسالم الس�يايس يضيف أفعاله وأهدافه لإلسالم، وكأّن اإلسالم بات شخصاً 

طبيعياً ذا إرادة ولسان يعرب عنها، وهو ما يتضح يف تعريف عصام تليمة للدولة املنشودة: »إّن الدولة التي يريدها 

اإلسالم هي دولة مدنية شورية عادلة ذات مرجعية إسالمية«،14 ويتأكد عدم معرفة التاريخ اإلسالمي ملفهوم الدولة 

عندما نرى دعاة قيام الخالفة حالياً ال يس�تخدمونه، بل يس�تبدلونه بوالية عىل اعتبار أّن كل دولة حالية هي والية 

تابع�ة ملرك�ز الخالفة الذي لم يتحّدد بعد، أو هو ذلك الذي يعلن منه الخليفة قيام الخلفة، مثل العراق يف حالة أبي 

بك�ر البغدادي، ويالحظ أّن فكرة غالبية املس�لمني عن »الدولة« أو السياس�ة ال تقوم ع�ىل معرفة ما كانت عليه يف 

املمارس�ة الفعلي�ة، بل عىل تصور وتمني ما يجب أن تكون عليه، أي لي�س عىل إدراك واقعها التاريخي، ولكن عىل 

تخيالت الدولة النموذجية بما يعرف بالطوباوية اإلسالمية التي تنتج تأثراً باملؤلفات الرشعية وحكي األب يف البيت 
واإلمام يف املسجد والشيخ يف الزاوية.15

مفهوم	الخالفة

الخالفة هي اإلمامة باملفهوم الس�يايس بغض النظر عن االختالف العقائدي بني الُس�ّنة والشيعة، والقائم بهما 

ُيس�ّمى الخليفة أو اإلمام، وذلك تش�بيهاً له »بإمام الصالة يف اّتباعه واالقتداء به«، وألّن الخلفاء األوائل، ومن قبلهم 

النب�ي، كان�وا يؤّمون الناس يف الصالة أيضاً، األم�ر الذي جعل الكثريين يربطون بني إمام�ة الصالة وبني الحكم، 

وُس�ّميت الخالفة س�لطاناً عندما انترش التعدد فيها وعقدت البيعة لكّل متغلب، ويرى ابن خلدون أّن الخليفة هو 

خليفة رس�ول الله فقط وليس خليفة الله، ويس�تدل برفض أبي بكر لهذا الوصف من جانب، وألّن االستخالف من 

جانب آخر يكون يف حّق الغائب، أّما الله فال خليفة له ألنه حارض ال يغيب،16 إال أّن ابن خلدون يخالف رأيه هذا يف 

موضع آخر إذ يرى أّن الله تعاىل »جعل الخليفة نائباً عنه يف القيام بأمور عباده ليحملهم عىل مصالحهم ويرّدهم 

عن مضارهم«،17 ويتأكد ذلك يف تقس�يمه للحكم إىل أنواع: الخالفة وامللك الطبيعي وامللك الس�يايس، وُيعرّف امللك 

الطبيعي بأنه »حمل الكافة عىل مقتىض الغرض والشهوة« أّما امللك السيايس فهو »حمل الكافة عىل مقتىض النظر 

العق�يل يف جل�ب املصالح الدنيوية ودفع املض�ار«، بينما »الخالفة هي حمل الكاّفة ع�ىل مقتيض النظر الرشعي يف 

مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة، 
فهي يف الحقيقة خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به.«18

14ـ عصام تليمة، الخوف من حكم اإلسالميين، عن الدولة المدنية والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعة، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت 2013، ص 18

15ـ قارن العروي، مرجع سابق، ص 90

16ـ انظر ابن خلدون، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي )القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2006(، ج. 2، ص 564

17ـ انظر ابن خلدون، مرجع سابق، ص 571

18ـ ابن خلدون، المقدمة، مكتبة األسرة، القاهرة ؟ ص 563
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ولي�س معلوماً عىل وجه التحديد من الذي وضع مصطلح خليفة ألبي بكر الصديق، إال أّن اختيار املصطلح لم 

يكن من قبيل الصدفة ألّن داللته يف الذهنية اإلسالمية آنذاك مرتبطة بخالفة اإلنسان )آدم( لله عىل األرض حيث قال 

تعاىل: »إني جاعل يف األرض خليفة« )البقرة، آية 30(، ومن ثم اكتسب املفهوم ظالالً دينية يف وقت مبكر، ولم ينظر 

للخليفة عىل أنه خليفة لرسول الله فقط بل خليفة لله أيضا19ً - رغم رفض أبي بكر لهذا الوصف، إال أّن عثمان بن 

عفان استخدمه يف حق نفسه20 - وأّدى ذلك إىل ربط املفهوم بالعصمة عند الشيعة وكمال الصفات عند الُسنّة.

ومّما يتعارض مع تأسيس املسلمني لدولة وطنية باملعنى الحديث ربطهم للخالفة بالوعد اإللهي باالستخالف، 

حي�ث يعتقدون أنهم موعودون بحكم الك�ون قاطبة، انطالقاً من قوله تعاىل: »وََعَد اللَُّه الَِّذي�َن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا 

نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذِي اْرَتىَض لَُهْم َولَُيبَدِّلَنَُّهم  الَِحاِت لَيَْس�َتْخلَِفنَُّهم يِف األَْرِض َكَما اْس�َتْخلََف الَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َولَُيَمكِّ الصَّ

ن َبْعِد َخوِْفِهْم أَْمنًا« )النور، آية 55(، ويالحظ هنا أّن كلمة »األرض« ال تفّ� غالباً بمكة بحيث يفهم من الوعد أّن  مِّ

املهاجرين الذين طردوا من موطنهم األصيل بمكة سيعودون إليها من باب إعادة الحقوق ألصحابها، ولكنها تفّ� 

بالعالم والكون أجمع21 ومن ثم ينتظر املس�لمون تحقيق هذا الوعد مما يعوق التفكري يف نظرية سياس�ية واقعية 

إلدارة شأنهم السيايس الحايل، عمالً بمقتضيات الواقع الراهن الذي يفرض مفهوم الدولة الوطنية.

ولكن عند التمعن يف معالجة الفكر الس�يايس اإلسالمي للخالفة وحكم نصب اإلمام من حيث الوجوب الرشعي 

والعقيل، نجد أّنه يقصد حكم وجود من يدير ش�ؤون الجماعة سياس�ياً، واس�تخدم مصطلح الخالفة واإلمامة ثم 

السلطان ألنها هي الشائعة آنذاك، وهذا ال يختلف عليه عاقالن، ألّن األمور ال تستقيم مع الفوىض، ولكن اإلشكالية 

تكمن يف ربط هذا الحكم بشكل معني مثل الخالفة، ثم قرصها عىل أتباع دين واحد وهو اإلسالم، وذلك ما ال يوجد 

عليه دليل قطعي الثبوت والداللة يف كتاب أو ُس�ّنة، وهو ما يؤكده الس�نهوري بعد معالجته للنصوص الواردة يف 
الخالفة، حيث يرى أّن تلك النصوص »تلزم املسلمني بإيجاد حكومة ما، دون تحديد نوع هذه الحكومة«.22

ظّل مصطلح خليفة رمزاً لغوّياً ملا ينبغي أن يكون عليه نظام الحكم يف اإلسالم، ويف املقابل كان املتسّمي بهذا 

اللفظ ملكاً يمارس سياسة امللوك، ومن ورائه جمهور املسلمني مجرد تابعني خاضعني ملالك السلطة الفعلية، ومن 

ثم كانت التجربة يف عمومها تجربة س�لطانية ال تجربة خالفة إسالمية، لذلك صنفت الكتب التاريخية التي اهتمت 

بالتجربة السياسية يف اإلسالم أنواع الحكم إىل خالفة وملك وسلطان، وظّل الخالف يف مضمون هذه املفاهيم نظرياً 

فقط، ودار حول أخالقيات الحاكم النموذجي، ويرى عبد املجيد الصغري أّن االنقسامات السياسية وظهور إمارات 

19ـ أجاز أبو بكر بن العربي )ت: 1148م( استخدام وصف »خليفة هللا« في حق األنبياء ألنهم يخلفونه على األرض، ولهم السلطة فيها. انظر: محمد الخضر حسين، نقد كتاب 
اإلسالم وأصول الحكم )القاهرة: المطبعة السلفية، 1926(، ص 227

20ـ انظر الطبري، تاريخ األمم والملوك، )بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،1992(، ج. 4، ص 496

21ـ انظر تفسير اآلية في جامع البيان للطبري، وفي ظالل القرآن لسيد قطب.

22ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص ص 82- 339
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التغل�ب قد دفعت املنظرين السياس�يني والفقهاء إىل القول برضورة االس�تمرار التاريخ�ي للخالفة، حرصا منهم 

عىل بقاء الكيان الس�يايس لألّمة اإلس�المية، وبوصف الخالفة صيغة مهيمنة عىل تلك اإلمارات املتغلبة، وهنا جاءت 

محاولة التفرقة بني الخليفة املقيم يف مركز الدولة وبني امللوك والسالطني يف األطراف، غري أّن التاريخ الواقعي ينفي 
هذه التفرقة بني تلك املفاهيم.23

والخالفة كنظام حكم ليس�ت اخرتاعاً إس�المياً، فهي تس�اوي فكرة اإلمرباطورية24 التي كانت سائدة يف بداية 

اإلسالم ممثلة يف اإلمرباطورية الرومانية، ومن ثّم عرف املسلمون الفكرة مبكراً، وأخذوها وطبّقوها ومنحوها اسماً 

عربياً إسالمياً هو الخالفة، وكان هذا النموذج مناسباً ومتوافقاً مع طبيعة الحكم يف تلك العصور. 

السلطة	الدينية	والسلطة	السياسية

أتصور أّن بيان الفارق بني السلطة الدينية والسلطة السياسية يف التجربة اإلسالمية من شأنه أن يحّل اإلشكاليات 

حول طبيعة الدولة يف اإلس�الم، وما إذا كانت نصوص اإلس�الم تخّول للمس�لمني حق بناء الدولة ونظام الحكم بما 

يتفق مع ظروف عرصهم. وبالعودة إىل بدايات اإلس�الم نجد أّن الرس�ول )ص( كان يمارس وظيفتني يف آن واحد، 

رغ�م م�ا بينهما من فصل وتمييز من حيث املصدر والعصمة، فقد كان رس�والً نبيّاً مبلغاً لوحي س�ماوي مرتبطاً 

بعصم�ة إلهي�ة تحول دون الخطأ أو النس�يان يف جانب التبليغ، وهنا يصفه الق�رآن بقوله: »وما ينطق عن الهوى 

إْن هو إال وحي ُيوحى« )النجم، آية 3-4( كما كان قائداً سياس�ياً يصدر أوامر وتعليمات تتعلق بالش�أن الدنيوي 

من حروب وتجارة وبعض املعامالت، وهناك ش�واهد كث�رية تؤكد أنه )ص( لم يكن يترصف هنا بوحي وال يتمتع 

بعصمة25 وإال ما نزل عىل رأي بعض الصحابة واستدرك ما نوى فعله، وما كان القرآن ليعاتبه يف بعض ترصفاته، 

ورغ�م هذا التمييز بني الجانبني والوظيفتني إال أّن الفقه اإلس�المي نظ�ر إليهما ككتلة واحدة نظراً لصدورهما من 

مصدر واحد، ومن ثم جاء تعريف املاوردي للخليفة رابطاً بني الديني والسيايس، حيث يرى الخالفة »خالفة النبوّة 

يف حراس�ة الدين وسياس�ة الدنيا«26 مّما جعل الخليفة يس�تحوذ عىل الس�لطتني العلمية والسياسية وعىل مفاهيم 

رشعية إجرائية، ولكن ما لبث هذا االس�تحواذ أن صار سياس�ياً بحتاً، حيث ترك الخلفاء بداية من معاوية بن أبي 

سفيان لعلماء الدين املجال الديني للحديث بحرية نسبية، وفصلهم له عن الجانب السيايس وإدارة شؤون الحكم، 

بحيث صار كالمهم وفقههم ال يتجاوز جانب العبادات التي أصبحت هي الدين، وإذا تعرضوا للحكم تعرضوا فقط 

ناصحني متحدثني عن أخالق الحاكم وصفاته الطوباوية، أو مرشعنني لترصفاته إذا بدت للعاّمة مخالفة للدين.

23ـ انظر الصغير، مرجع سابق، ص 82 والتي تليها.

24ـ استخدم السنهوري مصطلح اإلمبراطورية كمرادف للخالفة، انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 279

25ـ فّرق القرافي بين وظائف الرسول المتعددة كنبي معصوم أو إمام ومفتي وقاٍض غير معصوم، انظر أحمد بن إدريس القرافي، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام 
وتصرفات القاضي واإلمام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة )بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 1995(، ص ص 119-99

26ـ الماوردي، األحكام السلطانية )القاهرة: مصطفى بابي الحلبي، 1973(، ص 5
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يضاف إىل ذلك أّن الُس�ّنة النبوية كمصدر للترشيع قد قس�مت إىل س�نة ترشيعية ثابتة تشمل الثوابت الدينية 

وُس�نّة غري ترشيعية متغرية تش�مل ترصفات الرس�ول يف األمور الدنيوية والسياس�ية والقض�اء، وهنا يفهم قول 

الرس�ول )ص( ألصحابه إّنهم أعلم بأمور دنياهم27، ومن ثّم فالسنّة الترشيعية هي الدين واجب االتباع، أما السنّة 

غري الترشيعية فهي مجال اجتهاد اإلنس�ان يش�كلها حس�ب ما تقتضيه املصلحة،28 وهو ما يذهب إليه السنهوري 

أيضاً يف تقسيمه لسلطة الرسول إىل روحية ودنيوية ألنها ممتدة من الله، أّما سلطة الخليفة فهي دنيوية فقط ألنها 
ممتدة من األّمة، ولذلك يقال له أيضاً »خليفة املسلمني«.29

وهذا التقس�يم بني الديني والسيايس يف حياة الرسول يوجب التمييز بني مفهومي الدين والدولة، ومن الجدير 

بالذكر أّن مقولة »اإلس�الم دين ودولة« ليس لها مرجعية يف الرتاث اإلس�المي الس�يايس، ولكنها ظهرت يف القرن 
التاسع عرش كرد فعل عىل ما ُعرف بمحاوالت علمنة مرص بتأثري غربي.30

الشريعة	والسلطة	البشرية

إّن تحديد معنى الرشيعة ومكوناتها وعالقتها بالسياس�ة، وهل هي إلهية أم برشية، من ش�أنه أن يجيب عىل 

كافة التساؤالت األخرى عن طبيعة الدولة ونظام الحكم، فلو كانت الرشيعة تعني نظام الحكم وهي إلهية بحته فال 

بّد أن يكون الحكم إسالمياً، وال بد لدين اإلسالم من دولة، وإال فال، ورغم أنه ال يوجد ذكر ملصطلح رشيعة بوصفه 

نظام حكم ال يف القرآن وال يف الُسنّة الصحيحة، إال أّن املسلمني اقتتلوا باسمها سنني عدداً وما يزالون، وكان السبب 

الحقيقي هو السلطة، وهو ما يعرّب عنه الشهرستاني بقوله: »وأعظم خالف بني األّمة خالف اإلمامة إذ ما ُسّل سيف 

يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما ُسّل عىل اإلمامة يف كل زمان«،31 فلم يكن الرصاع يف بدايته دينياً بل سياسياً بحتاً 

حول الخالفة، أي الس�لطة والحكم ثم وظف الدين كمحاولة لتدعيم املواقف املتعارضة، وهو أحد أس�باب ظهور 

الفرق الكالمية32 التي اكتست بثوب عقائدي يخفي وراءه جدالً سياساً ورصاعاً ملتهباً.

يف�ّرق الفقهاء عادة بني مجالني للرشيعة: العبادات الثابتة، واملعام�الت املتغرية، ويضاف إىل مجال العبادات 

الثابتة القيم الدينية واألخالقية الخالدة ومنها العقائد وأركان اإلسالم الخمسة، بينما يدرج تحت املعامالت املتغرية 

27ـ انظر حديثاً بالمعنى نفسه عند مسلم برقم 12086

28ـ انظر عمارة، نهضتنا، مرجع سابق، ص 68 وما بعدها.

29ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 128

 ،)W. Ende/ U. Steinbach( جدل المسلمين حول العلمانية والديمقراطية وحقوق اإلنسان« في: شتاينبخ/ إنده« ،)Alexander Flores( 30ـ انظر ألكسندر فلورس
اإلسالم في الحاضر )ميونخ: 2005(، ص 621 وما بعدها.

31ـ أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل، صّححه وعلق عليه أحمد فتحي محمد )بيروت: دار السرور، 1948(، جـ 1، ص 16

32ـ قارن محمد عمارة، تيارات الفكر اإلسالمي )القاهرة: مكتبة الشروق، 2008(، ص 352 وما بعدها.
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األمور الدنيوية السياس�ية والعلمية.33 وبعكس العبادات التي ال يعلم حكمة كيفيتها إال الله تعاىل، ترجع الحكمة 

يف األمور الدنيوية السياس�ية إىل تجارب العقل البرشي وتفاعله مع احتياجاته وما يحقق املصلحة34 حس�ب ظريف 

الزم�ان وامل�كان املتغريين، وكّل ذلك يجعل نقل الس�لطة الترشيعية يف األمور الدنيوية لإلنس�ان رضورة منطقية 

وحتمية، ويف هذا الصدد يطالب الس�نهوري بإحداث مفاهيم جديدة تتماهى مع العبادات واملعامالت مثل القانون 
اإلسالمي وقرص الرشيعة عىل العبادات.35

هذا ولم تكن سياسة الواقع ورضورة إخضاع تدابري الدنيا غائبة عن كثري من الفقهاء إذا ما نظروا نظرة عملية 

واقعي�ة لسياس�ة الكون، مثلما كان من العز بن عبد الس�الم الذي يرى »توافق الرشيعة م�ع الطبيعة، وأّن معظم 

مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وأّن مصالح الدنيا واآلخرة معاً تعرف بالرشع، أّما مصالح الدنيا وأسبابها 

ومفاسدها فتعرف بالرضورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات، ومن أراد أن يعرف املصالح واملفاسد راجحها 

من مرجوحها فليعرض ذلك عىل عقله بتقدير أّن الرشع لم يرد به، ثم يبنى عليه األحكام فال يكاد حكم منها يخرج 

عن ذلك إال ما تعبد الله به عباده، ولم يقفهم عىل مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن األفعال وقبحها«.36 وهذا 

النهج يساعد يف تقنني ما يعرف بمقاصد الرشيعة من حيث أنها تهدف لتحقيق مصلحة اإلنسان، ومن ثم فلإلنسان 

تحديد ماهيّة مصلحته الدنيوية الراجعة إليه وتكييف النص معها، بعكس ما جاء به النّص من األمور التعبدية، فهي 

راجعة إىل الله، وليس لإلنسان أن يبحث عن علة لكيفيتها وعليه االمتثال لها هكذا كرمز للعبودية والطاعة للخالق.

معن�ى الرشيع�ة إذن هو الدين، أي التوحيد واالنقي�اد إلله واحد، والرشيعة هنا تعني األح�كام التعبدية التي 

يقوم بها الدين، أّما الجانب املعامالتي الدنيوي الس�يايس فهو محل اجتهاد اإلنس�ان يصوغه بالكيفية التي تحقق 

له املصلحة الدنيوية حس�ب قانوني الزمان واملكان، بمعنى أّن الجزء الخاص بالعقيدة والعبادات من الرشيعة ذو 

طابع ديني، تنظمه نصوص الكتاب والس�نّة، وهي كاملة ال تقبل اإلضافة، أّما الجزء الخاص باملعامالت وبتنظيم 

الشؤون السياسية واالجتماعية فهو متطور حسب ظروف الزمان واملكان، وهو الجزء القانوني،37 أي أّن الدين هو 

العقيدة والعبادات، واملعامالت هي القانون املتغري بحس�ب األحوال، وارتبطت أحكام العبادات بالرشع يف حني أّن 

الرشع، كما يرى الغزايل، انطلق يف غري العبادات من مراعاة الظرف واملصلحة وهما متغرّيان أي أّنه قام عىل الظّن 

ال القطع حيث يقول: »أغلب عادات الرشع، يف غري العبادات، اتباع املناس�بات واملصالح، دون التحكمات الجامدة؛ 
فتنزيل حكمه عليه أغلب عىل الظن.«38

33ـ انظر يوسف القرضاوي، اإلسالم والعلمانية وجهاً لوجه، رد علمي على فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين )القاهرة: دار الصحوة، 1994(، ص ص 151-148

34ـ انظر في ذلك نجم الدين الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، تحقيق أحمد عبد الرحيم الشايب )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1992(، ص 23 وما بعدها.

35ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 59 وما بعدها.

36ـ عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.( جـ 1، ص ص 4ـ8

37ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 278

38ـ الغزالي، المستصفى )بيروت: دار العوم الحديثة، د.ت.( ج. 2، ص 304
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الفقه	والشرع،	وصيرورة	الفقه	شرعًا

تمث�ل العالق�ة املتداخلة بني الرشيع�ة والفقه عقبة كؤود يف تحدي�د ماهية كٍل منهما، وتب�دو التفرقة بينهما 

يس�رية عىل املستوى النظري، حيث تعرف الرشيعة بأنها األحكام اإللهية املنزلة يف كتابه العزيز، ونظراً ألنها إلهية 

املصدر فهي ثابتة ال تقبل التغيري، يف حني أّن الفقه هو االجتهاد البرشي يف النص الثابت، أي أّن الفقه برشي ومن 

ثّم متغري،39 ولكن عىل املس�توى التطبيقي ويف املمارس�ة التاريخية نجد تداخالً كبرياً بني الرشيعة والفقه نظراً ألّن 

الرشيعة ليست مقننة يف مواد وال مدونة يف كتاب واحد، وما ورد يف القرآن من حدود ال يمثل إال 2 % من الرشيعة 

بمفهومها الشامل، ثم يضاف إليها أنصبة املواريث، ما عدا ذلك فجّل الرشيعة مستنبط من النص القرآني والُسنّة 

النبوي�ة ع�رب إعمال العقل البرشي فيهم�ا، وحتى الحدود كان للعق�ل البرشي الفقهي دور فيه�ا، من حيث بيان 

رشوط تطبيقه�ا وكيفيته ومجاالت تقييده، وه�ذا يعني أّن الرأي البرشي يتحّول إىل جزء من الرشيعة، مّما يجعل 

وصف الرشيعة يف عمومها بأنها إلهية وثابتة غري مطابق للواقع، وبناء عىل ذلك يكون للعقل البرشي سلطة كبرية 

يف الترشيع، ألنه هو املس�ؤول عن تكييف النص اإللهي املتناهي مع الواقع غري املتناهي، وهذا يحّل إش�كالية جواز 

وصف اإلنسان باملرّشع، ألنه قام بالترشيع بالفعل عرب الفتاوى التي يعمل بها كجزء من الرشيعة.

ويف حني يرى عمارة أّن »إنس�ان هذه الحضارة اإلس�المية ال يس�تطيع � وهو مؤمن بدينه � أن ُيعطي سلطة 

الترشيع ووصف )الش�ارع( لغري الله«40 يؤكد الش�اطبي عىل جواز إطالق لفظ الش�ارع عىل املفتي وهو برش: »إّن 

املفتي ش�ارع من وجه ألّن ما يبلغه من الرشيعة إّما منقول عن صاحبها وإّما مس�تنبط من املنقول، فاألول يكون 
فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه يف إنشاء األحكام، وإنشاء األحكام إّنما هو للشارع«.41

الشورى	والسلطة	البشرية

وردت الش�ورى يف القرآن مقرتنة بمصطل�ح »األمر«، وهو التوصيف القرآني للحك�م بدليل األمر بطاعة أويل 

األمر وقوله تعاىل: »وأمرهم شورى بينهم«، كما جاء يف الحديث: »لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة«، وبما أّن القرآن 

لم ينّص عىل شكل معني لألمر أي للحكم، وجعل األمر شورى، فتنسحب الشورى أيضاً عىل التشاور يف شكل الحكم 

نفس�ه، وعىل النظام الذي تتخذه جماعة من الناس إلدارة دولتها، وكان املاوردي يرى أّن األمر القرآني بالش�ورى 

»تخي�ري مج�رد ال إلزام فيه«، وهو تأويل من املاوردي جاء يف ضوء الخالفة العباس�ية ومش�اكلها ضمن مس�اعيه 

لحمايتها وتوسيع سلطاتها،42 يف حني أّن جمال الدين األفغاني يف العرص الحديث، ويف ظّل سياقات مختلفة، يقول 

39ـ انظر عمارة، الشريعة، مرجع سابق، ص 11

40ـ محمد عمارة، الشريعة، مرجع سابق، ص 5 والتي تليها.

41ـ أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد هللا دراز )القاهرة: د.ت.(، ج. 4، ص 245

42ـ انظر الصغير، مرجع سابق، ص 173
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بإلزامية الش�ورى للحاكم الذي يخضع لقانون األّمة ودس�تورها، ويبقى التاج عىل رأسه ما بقي هو محافظاً أميناً 
عىل دستور األّمة، فإن خان دستور األّمة فإّما أن يبقى رأسه بال تاج أو تاجه بال رأس.43

هذا وتؤكد ش�واهد التاريخ أّن التجربة السياس�ية اإلسالمية قد انحرفت عن مبدأ الشورى يف الحكومة من عهد 

معاوية بن أبي سفيان الذي لم يعبأ برأي أهل الحل والعقد، وأسند الخالفة لنفسه، وإىل ابنه يزيد من بعده بالقوة، 

تلك القوة التي صارت فيما بعد هي الطريق الوحيدة للخالفة، س�واء عىل يد العباس�يني أو الفاطميني أو املماليك 

أو األتراك، فضاع أصل الشورى واستحال األمر غلبة وقهراً،44 ومن بعدها أصبح الحديث عن الشورى في إطار 

نظري فقط حول حكمها الشرعي وقيمتها الدينية دون التطرق لها كنظرية سياسية تحتاج آلليات تطبيق قواعد 
محددة واضحة، وفي أفضل األحوال كانت تقارن باالنتخابات كإجراء ديمقراطي.

ومن الجدير بالذكر أّن التجربة السياسية يف اإلسالم، رغم طولها واتساعها الجغرايف، لم تعرف »مبادئ العدل 

واإلنصاف وحس�ن التدبري والسياسية«45، ويؤكد ذلك أّن الفرتات التي اشتهرت بالعدل وُتعرف بالخالفة الراشدة، 

عىل تباين فيما بينها، قليلة لدرجة معرفة الصغار والكبار بها واس�تدعاؤها دون غريها عىل الدوام، كما يالحظ أّن 

قضية العدل كانت مرتبطة بش�خص الحاكم نفس�ه وصفاته، أي كانت باطنية مرتبط�ة بمفهوم التقوى رغم أّنه 

مفهوم غري ظاهر ومحله القلب ويصعب إثباته بالصفات الش�كلية، وهذا يتعارض حسب رأي عبد الكريم رسوش 

م�ع مفهوم الع�دل الخارجي طبقاً للنظريات السياس�ية الحديثة التي تفرض عىل الحاكم قي�وداً ورقابة خارجية 
تحول بينه وبني االنحراف عن العدل حتى إن أراد ذلك.46

اإلنسان/األّمة/الشعب	والسلطة

جع�ل الله تعاىل اإلنس�ان خليفة له يف األرض، وحّمله أمانة أش�فقت من حملها الس�ماوات واألرض والجبال، 

وهي مس�ؤولية إدارة هذا الكون بما منحه من عقل هو أس�اس التكليف، ومع تكاثر اإلنس�ان وتشكليه لجماعات 

ومجتمعات انتقلت س�لطته عىل األرض من الفرد إىل الجماعة التي ُس�ّميت يف اإلس�الم »أّم�ة« رابطها الدين، ومن 

الطبيع�ي أن يصاحب تطور مفهوم االجتماع البرشي إىل تكوين دولة تض�م مختلف االنتماءات الدينية والعرقية، 

تطور مفهوم األّمة ليصبح ش�عباً، فقد كان مصطلح األّمة يف اإلطار الس�يايس مرتبطاً بوجود الخالف كنظام حكم 

وتب�ع ذلك ظهور مصطلحات سياس�ية تتناس�ب مع هذا النظ�ام، مثل مصطلح »أهل الح�ل والعقد« الذي ارتبط 

ب�«اإلجماع« ثم »الطاعة« من قبل »الرعية«، واكتس�بت تلك املفاهيم نوعاً من القدس�ّية الستخدامها أيضاً يف املجال 

43ـ محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين األفغاني الحسيني، تقديم منى أحمد أبو زيد )اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 2012(، ص 112

44ـ انظر وجدي، مرجع سابق، ص 213 والتي تليها.

45ـ انظر الصغير، مرجع سابق، ص 142

46ـ انظر عبد الكريم سروش، الدين العلماني، تعريب: أحمد القبانجي )بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 2009(، ص 171
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الديني، ولكن مع تمايز الجانب الديني عن الس�يايس، وصريورة الدولة الحديثة حتمية راهنة، لم تعد تلك املفاهيم 

تتناس�ب معها سياس�ياً وأضحى نزع القدس�ية عنها رضورياً، أي أننا بحاجة إىل نوع من علمنة اللغة واملفاهيم، 

حتى يتسنّى تطويرها إىل مفاهيم تناسب الظرف السيايس الراهن لتتحول الرعية إىل شعب، والخليفة إىل حاكم أو 

رئيس، وأهل الحل والعقد إىل نواب الش�عب، أي أعضاء املجال�س النيابية واإلجماع عىل رأي األغلبية، والنزول عىل 

رأي األغلبية دون هضم حقوق األقلية.

ومّم�ا يؤكد جواز عدم ربط مصطلح »أّمة« بالدين وأنه كان يس�تخدم بمعن�ى اجتماع مجموعة من الناس يف 

مكان تربطهم روابط جغرافية واقتصادية وثقافية هو أّن مصطلح »أّمة« ورد يف صحيفة املدينة ش�امالً املس�لمني 

م�ن املهاجري�ن واألنصار واليهود ومن لحق بهم، أي أّن الدين ووحدة العقي�دة لم يكونا الرابط هنا، فضالً عن أّن 

ه�ذه الصحيفة ارتبط�ت بمكان محدد وهو يثرب )املدين�ة فيما بعد(، أي أنه اجتمع لها مك�ّون األرض )الوطن( 

والش�عب عىل اختالف انتماءاته الدينية، وعىل هذا يجوز سياس�ياً إحالل مفهوم »الدولة الوطنية« بدالً من »األّمة« 

ألّن األوىل تحقق أهداف الثانية.

ونظ�راً ألّن »إرادة األّم�ة هي التي تعرّب عن إرادة الله«47 وألّن »الس�يادة اإللهي�ة والحق يف الترشيع أصبح بعد 

انقطاع الوحي وديعة يف يد مجموع األّمة«، قياساً عىل الحديث الرشيف: »إّن الله أجار أّمتي أن تجتمع عىل ضاللة«، 

وأّن »ما رآه املس�لمون حس�ناً فهو حس�ن«48 وأّن الش�عب هو بديل األّمة يف الدولة الحديثة، ألّن لفظ املسلمني هنا 

ينسحب عىل جموع املواطنني قياساً عىل تطور أساليب الخطاب من ديني يخاطب جماعة إىل خطاب عام للمجتمع 

بكل مواطنيه، نظراً لكل ذلك يصبح نقل الس�لطة والترشيع إىل الش�عب متّس�قاً مع س�نن الله يف كونه، حيث إّن 

اإلسالم الذي يرجع إليه هو إسالم الثوابت ال املختلفات، وهو إسالم الفضائل الكربى مثل الحرية والعدل والشورى، 

أو م�ا لخصه الفقهاء يف الكليّات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس واملال والعرض والعقل،49 وهذه كلها قيم قد 

تستش�ف من الدين، ولكنه ال يفصل الكالم فيها وال يبني كيفيتها وطرق تطبيقها فضالً عن أّن العقل وصل إليها 

بدون أمر ديني مبارش.

مّما س�بق يتضح أنه يمكن لإلجماع، وهو رأي جموع املختصني املتطور حس�ب كل زمان ومكان وليس رأي 

مجموع�ة علم�اء يف عرص ما ملزم لكل العصور، يمكن لهذا اإلجم�اع أن يكون املصدر املبارش للترشيع رغم تبعيته 

ظاهرياً للمصدرين األولني القرآن والسنّة50، وكل ذلك ينقل الترشيع إىل األّمة املعرّبة عن اإلرادة اإللهية أي إىل البرش، 

بمعنى أّن التطور الطبيعي لإلجماع هو الرأي الناتج عن تش�اور املختصني باألمر داخل هيئة معينة مثل املجالس 

47ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 67

48ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 68

49ـ انظر تليمة، مرجع سابق، ص 83

50ـ انظر رأياً مشابهاً لذلك في السنهوري، مرجع سابق، ص 73
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النيابية التي تنوب عن األّمة، أي أّن جعل الترشيع يف يد الس�لطة الترشيعية هو مطابقة ملفهوم اإلجماع مع الواقع 

املتطور ويتفق مع الرؤية اإلسالمية للترشيع.

وكان أبو بكر الباقالني يرى أّن اإلجماع ال يقترص فقط عىل رأي الفقهاء، بل يشارك فيه عامة املسلمني، واحتّج 

الغ�زايل عىل ذلك بعدم القدرة عىل أخذ رأي كافة املس�لمني، ويجاب عليه أّن املجلس النيابي ينوب عن األّمة، ورأيه 
هو رأيها بشكل غري مبارش.51

دور	الفقهاء	وعلماء	الدين	في	السلطة

يرى برنارد لويس بحق أّن اآلية القرآنية: »َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرَُّس�وَل وَأُويِل األَْمِر ِمنُكْم« 

)النس�اء، آية 59( قد ش�كلت عرب التفسري واملمارسة نقطة انطالق جّل الفكر الس�يايس اإلسالمي.52 ويرجع دمج 

علماء الدين ألنفسهم يف تفسري عبارة »أويل األمر« الواجب طاعتهم إىل انفراد الدين قديماً مصدراً للمعرفة، مما أّدى 

بالتبعية إىل تفرّد علماء الدين باملعرفة أيضاً، ألّن املرجعية اإلسالمية يف العقيدة والرشيعة ال تعود إىل مؤسسات بل 

إىل نصوص وباألخّص القرآن والس�ّنة، ومن هنا برز دور علماء الدين يف تفس�ريهم للنص، وصاروا نظراً لكونهم 

مصدراً للمعرفة أصحاب نفوذ روحي ومجتمعي داخل الدولة، مّما حتم عىل صاحب السلطة الحقيقي )ويل األمر( 

التعامل معهم من منطلق الحاجة إىل إضفاء الرشعية الدينية لحكمه، فكانت عالقته بهم تقوم عىل الرتغيب والرتهيب 

والتقريب والتعذيب، أما وقد تعددت مصادر املعرفة خاصة بعد ظهور العلوم الطبيعية ونظرياتها وكذلك العلوم 

اإلنس�انية واالجتماعية وبخاصة السياس�ية منها فلم يعد مقبوالً أن يمارس علماء الدين الدور نفس�ه الذي كانوا 

يمارسونه من قبل، وبات متعارضاً مع مفهوم دولة القانون التي يحكمها دستور جامع بل ومقوضاً لها أن يفتي 

رج�ل الدين يف كل صغرية وكبرية تتعلق بالش�أن الس�يايس منطلقاً من خلفية ديني�ة عقائدية ال تعرف غري الحق 

املطل�ق، مّم�ا يحدث بلبلة فكرية وتعددية متنافرة يف املرجعيات تفيض حتماً إىل الرصاع بدالً من الس�لم املجتمعي 

الذي يمثل هدف أي نظام للحكم.

ويف حني يرفض اإلسالميون مصطلح الدولة الدينية بحجة أّن رجال الدين )اإلكلريوس( متحكمون فيها وليس 

للدول�ة أن تقط�ع أمراً دونهم53، فهم يف الوقت نفس�ه يدرجون علماء الدين ضم�ن أويل األمر الواجب طاعتهم، وال 

يس�تثنون أمراً واحداً يف ش�ؤون الدولة ال ينبغي أن يعرض عىل علماء الدين لبيان حكمه من حيث الحل والحرمة، 

ومن ثم لن تقطع »الدولة املدنية ذات املرجعية اإلسالمية« التي ينادون بها أمراً دون موافقة رجال الدين، أي أنهم 

51ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 77

52ـ انظر برنارد لويس، لغة اإلسالم السياسية )هامبورج: 2002(، ص 155

53ـ انظر تليمة، مرجع سابق، ص 19 وما بعدها.
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يرفضون دولة اإلكلريوس اسماً ملا توحي به من ظالل سيئة، بينما هم فعلياً ينشدون مضمون هذه الدولة الدينية، 

ومن ثم تبقى القضية قضية أسماء وتوصيفات شأنها شأن كثري من القضايا.54 

كث�ريا ما يستش�هد علم�اء الدين بقوله تعاىل »إن الحك�م إال لله« عىل أّن مصدر القان�ون الذي يجب أن يحكم 

األرض ه�و الل�ه تعاىل عرب قرآنه الكريم نافني بذلك أن يكون الحكم للناس، إال أّن التحليل العميل لهذا االستش�هاد 

يؤكد أنهم يهدفون بذلك إىل أن يكون الحكم بيدهم هم أنفسهم فقط، ألّن القرآن لم يحّدد نظاماً معيناً للحكم، كما 

أّن إش�اراته لبعض الجزئيّات يف الحكم قليلة جداً وال تفي بقيام دولة، فضالً عىل أّن آيات أحكامه تحتاج غالباً إىل 

تفس�ري وتأويل انطالقاً من مقولة عيل بن أبي طالب الخالدة: »إّن القرآن بني دفتي املصحف ال ينطق وإنما يتكلم 

به الرجال«، وهذا التفس�ري يحتكره هؤالء العلماء مّما يضفي عىل رأيهم عصمة ما ألنهم يّدعون أّن ذلك حكم الله، 

مع أّنه يف الحقيقة حكمهم هم وفهمهم هم، ثم ماذا يكون العمل عند اختالف األفهام حول النص الواحد؟ 

وفيم�ا يتعل�ق بمقولة إّن اإلس�الم يتعلق ب�كل جوانب الحياة فه�و يف رأيي تعلق ضم�ريي وجداني ال إداري 

تنظيم�ي، بحي�ث يكون هناك وازع داخل كّل إنس�ان مؤمن بأنه سيحاس�ب عىل كل فعل يأتي�ه، ليس فقط أمام 

املؤسسات الرقابية يف الدنيا بل أمام الحكم العدل يوم القيامة.

طاعة	ولي	األمر	ونظام	الحكم

أوجب الفقهاء الطاعة لويل األمر يف كل األحوال، وال يرتفع هذا الوجوب يف نظرهم إال إذا أمر الحاكم بما يخالف 

رشع الله، وبالنظر إىل الواقع العميل نجد أنهم قرصوا رشع الله عىل العبادات مثل الصالة والصيام والحج بحيث لو 

أمر الحاكم بعدم إقامة الصالة فال طاعة له أما إذا كانت سياسته ظاملة كلها فال تسقط طاعته طاملا أنه يصيل ويصوم، 

ولم يكن الحاكم بهذا الغباء الذي يجعله يأمر بمنع الصالة بل عىل العكس من ذلك استغل هذا الرشط ملصلحته حيث 

اتخذ جّل الخلفاء والحكام من تعظيم شعائر الدين ذريعة لتوطيد سلطانهم ومظهراً لكسب تأييد الجمهور، وهكذا 

نجد الفقهاء دون أن يدروا قد ساهموا يف إضفاء طابع علماني مبكر عىل نظام الحكم يف التجربة السياسية اإلسالمية 

بفصله�م بني العبادات من جانب وبني التنظيمات السياس�ية واإلدارية من جانب آخر. وهذا يوحي بقرص مفهوم 

الدين والرشع عىل العبادات التي يجب مراعاتها وال يمكن تغيريها أو التفريط فيها، وال تكون الطاعة فيها إال للرشع، 

وبني القانون واملجال السيايس املرتوك للقائمني عىل األمر يتغري بحسب الزمان واملكان وال تجب الطاعة فيه إال له. 

يؤك�د ذلك عبد املجيد الصغري بقوله: إّن »أويل األمر هم املالكون الفعليون للس�لطة السياس�ية«، وليس علماء 

الدين من بينهم، ألّن رأيهم ال يعتد به إال إذا ارتضاه الحاكم ومش�ورتهم تس�تدعى فقط عند حاجة الحاكم إليها، 

ألنه�م ال يق�وون عىل املتابعة واملراقب�ة واألمر باملعروف والنهي ع�ن املنكر فهم ال يملكون الش�وكة التي تمكنهم 

54ـ حول تهافت المناظرة بين دور رجال الدين في المسيحية وعلماء الدين في اإلسالم، انظر الجندي، مرجع سابق، ص ص 83-80
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من ذلك،55 كما فّرق التهانوي بني سياس�ة األنبياء وسياس�ة الحكام والس�الطني وسياس�ة علماء الدين حيث قّرر 

أّن سياس�ة األنبي�اء ذات نفوذ مطلق ش�امل لكل مجاالت الحي�اة العامة والخاصة، بينما وصف سياس�ة الحكام 

والسالطني بأنها سياسة مدنية تشمل الحياة العامة ال الخاصة وتتعلق بترصفاتهم الظاهرة سياسياً واجتماعياً يف 

الحياة العملية، أّما سياسة علماء الدين فهي سياسة نفسية فقط تختص بالوعظ واإلرشاد األخالقيني سواء للناس 
أو للسالطني، ولكنها ال تمّس الحياة العملية السياسية الفتقادهم للشوكة والسلطة القاهرة.56

الفصل/التمييز	بين	الدين	والسياسة

خلط السياس�ة بالدين أو بالعقيدة يجعل املس�لم يتصور أّن كل ما يمكن أن يصدر عنه سياسيّاً بخلفية دينية 

هو األفضل واألوجب لالتباع، نظراً لقناعته بأفضلية عقيدته وصدقها ومن ثم يعّز عليه قبول فكرة يؤكدها الواقع 

مفادها أّن سياس�ة حكم وضعها غرب غري مس�لم هي أفضل من سياس�ته حتى اآلن، ولو أنه نظر إىل السياس�ة 

ونظم إدارة الدولة بمعزل عن العقيدة عىل أنها منتج برشي غري مقّدس وليد التجربة والخربة واملمارس�ة ومتطور 

يف عملية مس�تمرة عرب تجنب أخطاء التجارب الس�ابقة ليّ� عىل نفسه قبولها وألعمل عقله فيها، بحيث يطّور هو 

نفسه سياسة حكم تتناسب مع ظروفه ووضعه االجتماعي والثقايف، تتطور حسب تطور تلك الظروف واألوضاع، 

ولكفى نفسه عناء البحث عن دليل ديني عىل أمور سياسية ال ترتبط بالعقيدة أصالً.

إّن كل ما سبق من شواهد عىل املغايرة والتمايز بني الديني والسيايس يف اإلسالم تؤكد عىل طابع أصيل يف هذا 

الدين، بغض النظر عّما إذا كان هذا الفصل هو عني ما تقول به العلمانية57 أو يتقاطع معها يف جوانب دون أخرى، 

فالقضية ليست يف إسقاط تسمية بعينها عىل الدين اإلسالمي، خاّصة إذا كانت تلك التسمية ذات دالالت سيئة حيث 

تقرتن العلمانية � بدون وجه حق - يف املخيلة العربية بالالدين واإللحاد والتحرر من كافة القيم األخالقية، ناهيك 

ع�ن أّن بعضه�م يعتربها دين�اً وأنصارها كفاراً، يف حني أنه�ا مجرّد منهج ونظام إدارة من أه�ّم مميزاته الحفاظ 

ع�ىل األديان وبي�ان التدين الحقيقي عن قناعة وليس عن ضغط مجتمعي، ولكن�ه قد يكون من املجدي اللجوء إىل 

توصيف وتس�مية جديدة لظاهرة الفصل بني الديني والس�يايس تتقبلها األذن العربية اإلسالمية، بل ربما استبدال 

كلمة التمييز بالفصل املرتبطة بالعلمانية.

55ـ يؤكد محمد فريد وجدي على مواصلة هذا الفصل بين رجال الدين المنقطعين عن األعمال الدنيوية والمقصورين على خدمة المساجد وتعليم الدين، ويقصد به هنا العبادات 
وليس لهم ما لغيرهم من السلطة، وبين رجال الدنيا أصحاب السلطة الحقيقيين الذين اتخذوا من رجال الدين ألعوبة في أيديهم. انظر محمد فريد وجدي، المدنية واإلسالم 

)اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 2012(، ص 212 والتي تليها.

56ـ عبد المجيد الصغير، مرجع سابق ص 134 و270 والتي تليها، نقاًل عن التهانوي، كشاف إصالحات العلوم )مطبعة إقدام بدار الخالفة العلية، 1313 هـ( )نشره أحمد 
جودت(

57ـ الحديث عن التمايز بين الديني والسياسي في اإلسالم يرتبط غالباً بالعلمانية والدعوى إليها، حتى ولو لم تذكر العلمانية صراحة، فقد ناقش الشيخ األزهري علي عبد 
الرازق )ت:1966( هذا التمايز في كتابه الشهير »اإلسالم وأصول الحكم« دون ذكر لفظ العلمانية رغم وجوده في اللسان العربي من بدايات القرن التاسع عشر، ورغم ذلك 

اعتبر كتاب الشيخ دعوة صريحة للعلمانية. انظر محمد عمارة، معركة اإلسالم وأصول الحكم )القاهرة: دار الشروق، 1989(، ص 8
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نتصور أنه بات واضحاً أّن التمييز بني الدين والسياسة رضورة يفرضها الواقع وتؤيدها طبيعة الدين اإلسالمي 

س�واء عىل مستوى التنظري الفقهي أو عىل مستوى املمارس�ة الفعلية يف التاريخ، ولكن تبقى مشكلة تحديد ماهيّة 

هذا التمييز، فهل هو فصل علماني أم تمييز مغاير؟ وعىل كٍل ليس�ت املش�كلة يف التس�مية ولكن يف املضمون كما 

يقول األصوليون، فيمكن للمسلمني االستعاضة بمصطلح الدولة املدنية، عن العلمانية وبالتمييز عن الفصل، ولكن 

يتحتم عليهم تحديد الطبيعة القانونية لهذه املفاهيم وبيان حدود الديني والسيايس حتى ال يتداخال فيرّض أحدهما 

اآلخ�ر، ومن املفيد أن يتّم هذا التمييز يف ظل مراعاة الخصوصية الثقافية للبلدان العربية والطبيعة الخاصة للدين 

يف املجتمع ذي األغلبية اإلس�المية، ألنه ال يمكن لنظام حكم أن ينجح إال إذا تماهى مع طبيعة من س�يطبق عليهم، 

كما أّن القانون نفسه يحتاج لبيئة ثقافية وجغرافية متماهية معه وإال بدا غريبا منبوذاً.

الدالالت	السيئة	للعلمانية

ال تعود الدالالت السيئة للعلمانية إىل ظروف استقبالها وتفسريها الجزئي يف العالم العربي فقط، بل يرتبط ذلك 

بإحدى مراحل تطور العلمانية التي نش�أت كرد فعل عىل س�لطة الكنيسة، حيث يرى الفيلسوف الحقوقي األملاني 

املعارص هاينر بيليفيلت )Heiner Bielefeldt( أّن بعض الفالس�فة املتأثرين بالعلمانية مثل الفرنيس أوغوس�ت 

كونت )August Comte( جعلوا منها ديناً موازياً وسّموه »دين البرشية«، يتشابه مفكروه يف تحّكمهم باإلكلريوس 

الكنيس فيما يمكن وصفه ب�«اإلكلريوس العلماني«،58 غري أّن هذه »الفلسفة التقدميّة« كما يصفها بيليفيلت ليس 

له�ا عالقة بدولة القانون العلماني�ة، ألّن علمنة دولة القانون ال تهدف بتاتاً لتهمي�ش الدين أو الجماعات الدينية، 

ب�ل ع�ىل العكس من ذلك تضمن لهم التعبري ع�ن معتقداتهم بحرية، ألّن حرية العقيدة كحق من حقوق اإلنس�ان 

تتعارض مع الدولة ذات اإليديولوجية الالئكية، فالقانون العلماني املنبثق عن فلس�فة حقوق اإلنس�ان ال ينبغي له 

أن يكون معادياً للدين إطالقاً، كما أنه يف حالة تنحية الدين تماماً من املجال العام يتحول القانون العلماني إىل أداة 

قم�ع للحري�ة، ولذلك يرى بيليفيلت أّن عبارة فصل الدين عن الدولة ليس�ت دقيقة، بل ومضللة، ألّنها توحي بعدم 

أحقي�ة الجماع�ات الدينية بتكوين كيانات قانونية، وهو من صلب حرية العقيدة التي تكفلها دولة القانون، فضالً 

عن أّن الدولة يجب أن تكفل للجماعات الدينية بوصفها عنرصاً يف املجتمع املدني املش�اركة الفّعالة يف الشأن العام 

االجتماعي والتعبري عن رأيها يف القضايا السياسية، وهذا يعني أّن الدين ليس شأناً خاصاً بحتاً ولكنه يحتل مكانة 

يف الش�أن الع�ام أيضاً،59 فالواقع األوروبي يؤكد أنه ال يوج�د فصل مطلق بني الدين والدولة، فهذا ليس من صالح 

الديمقراطية التي تهدف إىل تشارك كافة أبناء الوطن الواحد يف حكمه ولكن برشوطها املتفق عليها سلفاً.

58ـ انظر هاينر بيليفيلت، فلسسفة حقوق اإلنسان، مبادئ عالمية ألخالق الحرية )دارمشتات: 2005(، ص 186، )مرجع ألماني(.

59ـ انظر هاينر بيليفيلت، المسلمون في دولة قانون علمانية، فرص االندماج عبر حرية العقيدة )مرجع ألماني(، بيليفيلد 2003، ص 70 وما بعدها.
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ومن ثّم تطور مفهوم العلمانية مع املمارسة والتجربة ليصبح الحيادية تجاه كّل األديان، بحيث يمنح كل دين 

أو كل ال دين فرصة التعبري عن نفسه، واألقوى حجة ومنطقاً سينترش، بمعنى أّن الدين الحقيقي والتدين الصادق 

ال يظهران إال يف دولة علمانية، ألنك ستؤدي شعائر دينك دون طمع يف عائد مادي من حاكم، أو عائد اجتماعي من 

املجتمع، وكم من مسلم يذهب إىل املسجد فقط ألّن ذلك صار عادة، وال يريد ازدراء من الغري، أّما إذا خفنا عىل ضياع 

اإلس�الم ألّن الدولة ال تدين به، أو ألّن الحاكم غري مس�لم � وهما أمران مس�تبعدان عملياً يف ظّل نظام ديمقراطي 

أغلبيته إسالمية- فهذا دليل إّما عىل ضعف اإلسالم نفسه، أو عىل ضعف إيمان املسلمني به، كما أّن مقارنة اإلسالم 

بالعلماني�ة غري دقيقة من األس�اس، ألّن اإلس�الم دين بينما العلماني�ة نموذج إدارة للدولة، بمعن�ى أنك قد تكون 

مسلماً أو مسيحياً أو غري ذلك وتطبق النموذج العلماني أو غريه، ولم يقل أحد بوجود نموذج علماني واحد واجب 

املحاكاة يف العالم اإلس�المي، ولكن يمكن للمس�لمني إن أردوا نهضة أن يطبقوا نموذجاً علمانياً يتفق مع ثقافتهم.

وم�ن الجدي�ر بالذكر أّن كثرياً من فقهاء القانون املس�لمني تحدثوا بلس�ان العلمانية ضمنياً يف س�ياق تقرير 

الفصل بني الس�لطة الروحية )الدينية( والسلطة الدنيوية يف اإلسالم، حيث يفصل السنهوري بني اإلمامة بوصفها 

رئاس�ة دينية تش�رتط يف القائم بها العلم الديني وبني الخالفة وهي رئاس�ة سياسية تش�رتط يف صاحبها الكفاءة 

السياس�ية والعس�كرية،60 وبذلك يكون للش�أن الديني من يقوم به كمؤسس�ة دينية تعمل عىل الحفاظ عىل الدين 

وتطبيق شعائره وإحيائها يف النفوس وتأهيل من يقوم بذلك من أئمة ووعاظ ومدرسني وباحثني، ويف املقابل يتوىل 

الشأن الدنيوي وما يتعلق به من حكم وإدارة وتنظيم شؤون صاحب الكفاءة السياسية والقيادية، وبما أننا ننشد 

دولة قانون ديمقراطية عادلة فينبغي لها أن تتيح حّق تدبري الش�أن الديني ألتباع كل دين عىل حدة، بينما ال يؤثر 

حق تدبري الشأن الديني عىل طرق تنظيم الشأن الدنيوي..61 

يرى السنهوري أّن »الدور الحقيقي للخليفة هو عمل الالزم لكي ال يحرم املسلمون من إمام منتظم ومستمر يف 

مساجدهم، وعليه أيضاً أن يحافظ عىل املساجد«62 أي أّن وظيفة الحاكم هي تهيئة املناخ ملمارسة الشعائر الدينية 

بحرية دون التدخل يف الش�عائر نفس�ها بالفرض أو املنع، وإن كان السنهوري يتحدث عن الدولة اإلسالمية إال أّن 

هذا املبدأ ينطبق يف ظّل الدولة الديمقراطية الحديثة عىل شعائر كافة الديانات.

أي أّن املتأمل يف كتابات مفكري اإلس�الم الس�يايس يكتش�ف أنهم يدعون يف جوهرها إىل العلمانية دون قصد، 

ولكنهم يرفضون مصطلح العلمانية ملا علق بها من ظالل س�يئة، ويف املقابل هم يتمس�كون بالناحية الش�كلية يف 

قرص السلطة الترشيعية عىل الله تعاىل، بحيث تبقى عبارات مثل السيادة لله وتطبيق رشع الله حارضة عىل الدوام 

رغم غيابها واقعياً وعملياً.

60ـ انظر السنهوري، مرجع سابق، ص 165

61ـ المصدر نفسه، ص 164 وما بعدها.

62ـ المصدر نفسه، ص 171
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وما ينشده القرضاوي وعمارة من »الدولة اإلسالمية« كما سبق بيانه تضمن تحقيقه دولة القانون الديمقراطية 

س�واء وصفت بالعلمانية أم ال، ألّن أهم ركن يف الدولة العلمانية هو الحيادية تجاه كافة األديان، ومنح املجتمع أو 

الجماعات الدينية الفرصة وتهيئة املناخ لها لرتبي نش�أها عىل قواعد دينها وتحويلها إىل واقع ملموس، ال ينحرص 

فق�ط يف الحياة الخاصة ولك�ن يظهر يف املجال العام برشوطه، طاملا أنها ال تطغى به�ذا الحق عىل أتباع الديانات 

األخرى املتمتعني بالحق نفسه.

إذا كان ثمة فصل عىل النسق العلماني يف اإلسالم؛ فهو ليس فصالً بني الدين والدولة بوصفها نظام إدارة، ألّن 

الدولة مس�ؤولة عن رعاية كافة األديان، ومنحها فرصاً متس�اوية لتماَرس بحرية، وهذا هو جوهر حرية العقيدة 

التي تقرها نصوص اإلسالم، كما أنه ليس فصالً بني الدين والسياسة بمعنى فصل الشأن الخاص عن الشأن العام، 

ألّن الدي�ن وجماعات�ه لهم حق الظهور يف املجال الع�ام وفق رشوط دولة القان�ون الديمقراطية، ولكنه فصل بني 

املؤسس�ات الدينية ومؤسس�ات الدولة بحيث يكون قرار كّل منهما مستقالً وغري متأثر باآلخر أو موظف له، فليس 

ملؤسس�ة دينية كاألزهر أو الكنيس�ة القبطية مثالً أن تفرض عىل الدولة ش�كالً معيناً للحكم، أو تتدخل يف كيفية 

إدارة الدولة، أو عمل املجالس النيابية، وال للدولة أن تتدخل يف الش�أن الديني للمؤسستني أو تستغلهما ملصلحتها، 

وه�ذا يلتق�ي مع ما ينادي به األزهر تحت ش�عار االس�تقالل أو عدم خلط الدين بالسياس�ة، أي أّن األزهر ينادي 

بعلمنته دون قصد، وهذا ال يعني حرمان رجال الدين أو علمائه من ممارسة السياسة، ولكن يشرتط أن يمارسوها 

بقواعدها املتفق عليها ال بقواعدهم الخاصة.

خاتمة

لقد كان الهاجس الذي ش�غل فقهاء السياس�ة، وما زال يشغل اإلس�الميني عموماً، هو حماية اإلسالم وبقاؤه 

عن طريق إقامة دولة تدين باإلس�الم، وجاء التعامل طوباوياً مثالياً ينطلق مّما يجب أن يكون عليه الحال، ال مّما 

ه�و عليه أو ما يمكن أن يكون عليه، فرس�موا ص�ورة للدولة ليس لها مكان إال يف مخيل�ة أصحابها، وتعاملوا مع 

النصوص منزوعة من سياقها التاريخي، ومع وقائع التاريخ بانتقائية تخدم ما يف مخيلتهم، وكأّن أحداث التاريخ 

تهبط من السماء، وليس هناك تطور اجتماعي وثقايف وتالٍق أو تعارض بني املصالح يؤدي إىل مآالت بعينها، فكان 

النظ�ر لألم�ور ال يخرج عن ثنائيات مثل الخري املطلق والرش املطلق، الحالل الب�نيّ والحرام البنّي، اإليمان والكفر، 

دول�ة إس�المية أو كافرة، وقد فاتهم أّن الواقع متداخل بحلوه وم�رّه، وأّن البرش بطبعهم أّياً كان انتماؤهم الديني 

واملذهبي تملكهم غرائز مثل حب الس�لطة والتملك، وأّن الحّق نس�بي وأّن الحقيقة املطلقة ال يملكها وال يس�تطيع 

أن يدعيه�ا ب�رش، أو كما قال ابن القيم: »إّن الواقع املعيش ليس في�ه إال راجح النفع أو راجح الرضر، مّما يفرض 

وجوب املوازنة الدائمة بني املصالح واملفاسد وتقديم املصالح الراجحة عىل املفاسد املرجوحة«،63 وهذه املوازنة هي 

63ـ الصغير، مرجع سابق، ص 239
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أقرب ما تكون إىل السياسة التي تستوجب النظر إىل األمور حسب مآالتها، والتساؤل عّما إذا كان تمّسك اإلسالميني 

بربط اإلسالم بالسياسة ومحاولة إقامة دولة إسالمية قد أّدى إىل خدمة اإلسالم نفسه بصفته ديناً وإىل تمكينه وإىل 

رفعة شأن املؤمنني.

 ومل�ا كان الدين بوصفه مقّدس�اً ال يقبل بطبعه التجزئة أو التنازل عن بعض�ه، حيث ذّم القرآن هذا النهج ﴿

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض﴾ )البقرة، آية 85(، كان من الصعب دمجه يف التفاوض السيايس الذي 

يس�تلزم املراوغة حيناً والتنازل عن يشء وربما أش�ياء أحياناً أخرى، وهو ما يلتقي مع جوهر العملية السياس�ية 

الت�ي تق�وم عىل فّن املمكن، وتحتم التن�ازل عن بعض املصالح واألهداف الخاصة بغية تحقيق املصالح املش�رتكة 

واأله�داف الجامع�ة وصوالً إىل أعىل قدر من االس�تقرار والس�لم املجتمعي، وعليه يتحتّم ع�ىل الدولة كنظام إدارة 

الوقوف بحيادية عىل مس�افة واحدة من كافة األديان ومنحها جميعاً فرصاً متس�اوية للتعبري عن نفس�ها وإظهار 

شعائرها، ألّن ذلك ُيعّد أهم مظاهر الحرية التي تمثل إحدى ركائز الدولة الوطنية الحديثة.

وبع�د ما ش�اهدناه فيما ُيع�رف بالربيع العربي م�ن توترات وانقس�امات، وحروب أهلية بس�بب التمذهب، 

واالنتصار للرأي الديني الواحد، واس�تغالل الدين من قبل األحزاب اإلس�المية وس�يلة المتالك السلطة، وما يرتبط 

بذل�ك من أهداف سياس�ية يوظف الدين فيها باعثاً عىل التقاتل والتناحر، بع�د ذلك كله لم يعد مقنعاً ذلك االدعاء 

بأّن الغرب احتاج للعلمنة نظراً ملمارسات الكنيسة، وما ترتب عليها من حروب دينية طاحنة، أّما العالم اإلسالمي 

فليس يف حاجة لهذه العلمنة ألّنه لم يمّر بالتجربة نفسها.
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مفهوم	الدولة	في	الفكر	العربي	ـ	اإلسالمي

محمد مزوز
جامعة محمد الخامس، الرباط

تقديم

الغرض من هذا البحث تلخيص القول يف مسألة الدولة كما عرفها التاريخ اإلسالمي والعربي القديم واملعارص، 

وذل�ك م�ن خالل بع�ض األعمال التي أنجزها األس�تاذ املقتدر عبد اإلله بلقزيز يف هذا الش�أن. وم�دار هذا البحث 

ينحرص فيما تضمنته ثالثة كتب من تصانيفه املتعددة، وهي: كتاب “الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص”، الصادر 

عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 2002، ثم كتاب “تكوين املجال السيايس اإلسالمي: النبوّة والسياسة”، 

الصادر عن املركز نفس�ه، بريوت 2005، وأخرياً كتاب “الدولة واملجتمع: جدليات التوحيد واالنقس�ام يف االجتماع 

العربي املعارص”، الصادر عن الشبكة العربية لألبحاث والنرش، بريوت 2008.

يتوخى هذا النظر تتبع الخيط الناظم لنشأة الدولة يف التاريخ اإلسالمي بدءاً من عهد النبوة، مروراً بعرص الخالفة 

الراش�دة، ثم انقالب الخالفة إىل “ملك عضوض” إّبان العرص األموي، وكذلك اس�تبداد العنرص الفاريس بش�ؤون 

الدول�ة يف العرص العبايس ليخلفه العنرص الرتكي. ومع مجيء الحقبة االس�تعمارية وتفتيت أوصال اإلمرباطورية 

العثماني�ة، وما تالها من إلغاء الخالف�ة من طرف الدولة الرتكية الحديثة، وانبثاق فرتة اإلصالح والنهضة العربية؛ 

ب�دأ التفكري يف مس�ألة الدولة الوطني�ة مع الجيل األول والثاني م�ن رواد اإلصالح، أعقبه تفك�ري مضاد تماماً هو 

محاولة بناء إشكالية دولة الخالفة )مع رشيد رضا، وعلماء األزهر يف رّدهم عىل عيلّ عبد الرازق(، وما تال ذلك من 

محاولة لبناء إشكالية مخالفة تتمثل يف الدولة اإلسالمية )مع حسن البنا والتيار اإلخواني(، وأخرياً إشكالية الدولة 

الثيوقراطية )مع املودودي وقطب والخميني(. وتّم الوقوف أخرياً عىل مس�ألة الدولة الُقطرية، ومختلف املقاربات 

التي حاولت أن تربّر مرشوعيتها أو تطعن فيها.

أوال:	بذور	الدولة	وإرهاصاتها	في	الدعوة	المحمدّية

ل�م يتمايز الس�يايس والديني يف الرس�الة النبوية، بل حص�ل بينهما نوع من االنصهار ال�ذي لم يألفه العرب 

يف ماضيهم الجاهيل. فالقبائل العربية كانت تخضع لرؤس�اء القوم ولكبارهم، بما يعنيه ذلك من تش�تت وتفتيت 

للجس�م االجتماعي يف ش�به الجزيرة العربية آنذاك. ورغم أّن عرب شبه الجزيرة عرفوا بعض املمالك، وخربوا نوعاً 



50

من التنظيم السيايس؛ إال أّن “ما سيعيشونه مع البعثة أمر مختلف تماماً، ألّنه يتصل بقيام أول مظهر من مظاهر 

الدولة التي ما عرفوا لها “نظرياً” إال عند الساسانيني والبيزنطيني” )تكوين املجال السيايس اإلسالمي، ص: 59(. 

فش�خصية الرسول لم تكن شخصية دينية وحس�ب، وإنما هي شخصية قيادية أيضاً. فباإلضافة إىل قيامه بدعوة 

حاملة لرس�الة س�ماوية، كانت هناك مهمة موازية لها تتمثل يف فّض املنازعات، وتجهيز الجيوش، وعقد األلوية، 

وتوزيع الغنائم التي تدّرها الغزوات، والدخول يف املفاوضات مع خصوم الدعوة، وعقد الصلح باإلرشاف عىل كتابة 

املواثيق والعهود.. وهلّم جرّاً. 

بيد أّن هذا االنصهار لبعدين متباينني يف ش�خصية الرس�ول، ال يلزم أن يسوقنا إىل استنتاج مت�ع مفاده أّن 

البعد السيايس هو من وحي البعد الديني يف التجربة النبوّية. فبداية الدعوة يف شطرها املكّي كانت مساملة تماماً، بل 

كانت تتميز بما هو أكثر من السلم: أال وهو الصفح. والصفح معناه الصرب عىل األذى، ورفض االنتقام من الخصم، 

وتجاوز النعرات والحزازات، يف أفق ما هو مش�رتك، والنظر نحو املس�تقبل بدل التوجه نحو املايض. أّما يف الشطر 

املدنّي، أي بعد الهجرة، فقد فرضت املواجهة عىل املؤمنني بالدعوة الجديدة. فاملهاجرون ال يمكن أن يعيش�وا عالة 

عىل األنصار إىل ما ال نهاية، والوضع ال يقبل االس�تمرار عىل الحال نفس�ها. فاملوارد يف املدينة )يثرب( شحيحة، إذ 

لم تكن مركزاً روحياً مثل مكة الستدرار أموال الحّج مثالً، مع ما يرافق ذلك من حركة بيع ورشاء، واستقبال أفواج 

جديدة من املهاجرين معناه توفري املزيد من الطعام لألفواه الوافدة، وبما أّن اإلمكانات محدودة فال بّد من التفكري 

يف الحل. وأي حل ممكن يف مجتمع قبيل مغلق غري الحرب؟ 

لقد فرضت الحرب نفس�ها، إذن، من أجل الحصول عىل الغنائم. وتوزيع الغنائم يحتاج إىل نظام مخصوص، 

درءاً لفوىض النهب وس�يادة قانون الغاب. فرغم أّن االقتصاد الذي ينبني عىل الغنيمة هو اقتصاد ريعي يف األصل، 

إال أنه يف حاجة إىل عقلنة من خالل التوجيه والتخطيط لئال يتحول إىل ثروة يف يد األقلية. جاءت س�ورة “األنفال” 

لتوضيح آليات هذا التوزيع املعقلن قائلة: “واعلموا أّن ما غنمتم من يشء، فإّن لله ُخُمس�ه وللرس�ول ولذي القربى 

واليتامى واملس�اكني وابن الس�بيل” )آية 41(. ومن البنّي أّن الباقي � أي أربعة أخماس � مخصصة للمجاهدين، 

وهم الذين شكلوا النواة األوىل للجيش اإلسالمي.

ش�هد الجانب الس�يايس من التجربة النبوية نجاحات وإخفاقات، تبعاً ملوازين القوى بني األطراف املتصارعة 

)انتصار يف هذه الغزوة، وهزيمة يف تلك(. وبما أّن الحرب هي ممارس�ة للسياس�ة بش�كل ملموس، فإّن السياس�ة 

ه�ي متابعة للحرب بوس�ائل أخرى. والسياس�ة � كما كان�ت عليه يف كل العصور � هي ف�ن املمكن، وفن الكذب، 

وفن املراوغة واملماطلة واملخادعة.. مثلها يف ذلك مثل الحرب. فهما األختان الش�قيقتان يف الرضاعة، اللتان تؤمان 

غاي�ة واح�دة هي الحرص عىل تحقيق املصالح واملكاس�ب. فهل كان�ت القيادة النبوية لجماعة املس�لمني تنّد عن 

هذه القاعدة؟ أليس الرس�ول هو صاحب القولة الش�هرية: “الحرب خدعة”؟ وهاهنا س�ؤال يطرح نفسه بنفسه: 

هل الخدعة قيمة دينية يجوز أن يأمر اإلله بفعلها؟ أم يلزم أن ننس�ب فعل الخدعة إىل الجانب الس�يايس من حياة 
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الرس�ول؟ يف الحالة األوىل س�تكون الخدعة فعالً سلبياً، بينما يف الحالة الثانية س�تكون فعالً إيجابياً. إنها تعرّب يف 

الحالة الثانية عن ذكاء سيايس، وعن عبقرية القيادة، وعن حسن تقدير موازين املعركة وحساب جيد ملعادالتها. 

و لكن قد يقول قائل: إّن إعالن الحرب يعود يف أصله إىل اإلذن بالقتال، كما هو منصوص عليه يف سورة الحج 

مثالً: “أُذن للذين يقاتلون بأنهم ُظلموا، وإّن الله عىل نرصهم لقدير” )آية 39(. يجيب األستاذ بلقزيز عن مثل هذا 

االعرتاض بالقول: “الحرب وجه رئيس من الوجوه السياس�ية للدعوة، وعالمة عىل اس�توائها أداة دنيوية موصولة 

بربنامج عمل س�يايس مرس�وم. وإذا كان من املمكن إسقاط ماهيتها السياسية، يف قراءة ما، برّدها إىل فعل الجهاد 

� مفهوماً يف سياقه الديني الرصف � وإىل اإلذن القرآني بالقتال؛ فإّن الذي أُذن به عىل العموم ما أُذن به عىل وجه 

التفصيل يف كل موقعة، مما ترك مساحة للفعل املحمدّي وللسياسة يف تقرير وجوه إنفاذ أمر القتال يف رشوط متعينة 

نس�بية: مكانية وزمانية؛ وهو إنفاذ َيَس�ُعه أن يصيب ويخطىء ألّنه مس�لك برشي. فحني خ� املسلمون معركة 

“أحد” وعاد نبيهم جريحاً منها، وحينما فروا من غزوة “تبوك” وأّنبتهم س�ورة التوبة؛ لم يكن قد نزل أمر قرآني 

للمسلمني بأن َيِخّفوا لقتال قريش يف األوىل، وقتال الروم يف الثانية. وبالتايل فالقرآن لم يكن مسؤوالً عن أخذهم إىل 

الهزيمة يف الحالني، بل إّن هزيمتهم تلك إنما ُيسأل عنها املسلمون وسياساتهم وخططهم الحربية، وهي � جميعها 

� كانت اجتهاداً منهم لم ُيصْب كما أصاب يف “بدر” أو غريها من الغزوات. وهذا ما يعيد الحرب إىل حضن السياسة، 

أي م�ن حيث هي فعل من أفعال السياس�ة يف تجربة الدعوة”. )تكوين املجال الس�يايس اإلس�المي، ص: 97(.

من مظاهر الفعل السيايس عقد التحالفات، والبحث عن املنارصين، مع ما يستتبعه ذلك من إخفاق تارة ونجاح 

تارة أخرى. بدت مظاهر هذا الفعل تحت غطاء عقائدي رصف أثناء املرحلة املكيّة، اتخذت شكل عرض الدعوة عىل 

الحجيج أو عىل القبائل: كانت النتيجة هي الصّد والرفض. أّما بعد الهجرة فقد اتخذت التحالفات مظهراً مصلحياً 

)أي سياس�ياً( واضح�اً، بعد أن مّهدت لها البيعة الكربى التي ُدعيت ببيعة الحرب. ويف يثرب س�يتم س�ّن نظام 

املؤاخ�اة بني املهاجرين واألنص�ار، وكان هذا النظام أّول تطبيق عميل يتّم فيه تجاوز النظام القبيل والعش�ائري 

ورفعه إىل مس�توى نظام األخوّة يف الدين. أّما التحالف مع غري املس�لمني فقد كان مع يهود يثرب، الذي اتخذ شكل 

معاهدة ُعرفت بحلف “الصحيفة”. حيث تّم فيه االلتزام بني الطرفني بالدفاع املشرتك، أي خوض الحرب ضد عدو 

مش�رتك والذي لم يكن � يف هذه الحالة � س�وى قريش. إّن دمج املعاهدة لليهود واملسلمني يف أّمة واحدة )مجتمع 

واحد(، كان بمثابة انتقال من بناء اجتماعي يقوم عىل الرابطة الدينية إىل بنائه عىل رابطة سياسية. وقد رأى األستاذ 

بلقزيز يف هذا االنتقال نوعاً من “العصبية السياسية” التي تؤرش عىل “ميالد السياسة داخل اإلسالم”، وذلك بفعل 

التع�ايل عن “العصبية القبلية” و”العصبية الدينية” يف الوقت عينه. ولكن بنقض اليهود لبنود هذه املعاهدة، بات 

الرسول يف حّل من التزاماتها. فكان الرد العنيف عىل قبائل اليهود التي انتقلت نتيجة ذلك إىل صفوف األعداء. وقد 

تمثل ذلك الرد يف استئصال تلك القبائل )يهود بني قينقاع، وبني النضري، وبني قريظة، وخيرب( وتصفيتها نهائياً، 

مع ما رافق ذلك � عىل املستوى العقدي � من تحويل للقبلة ورصفها من الشام إىل الكعبة. 
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لق�د ترّتب عن هذا االنتقال )عىل املس�توى االجتماعي( وهذا التحّول )عىل املس�توى العقدي(، نتائج مصريية 

بالنس�بة ملآل التنظيم الس�يايس الذي أقرّته الدعوة الجديدة. فمنطق هذه الدعوة بدأ من محالفة املس�لمني لليهود 

بع�د الهجرة إىل يثرب، بفعل املش�رتك العقدي )عقيدة التوحيد(، وبحكم الضعف الس�يايس الذي كان يعاني منه 

املس�لمون )قبل غزوة بدر(. أّما بعد االنتصار يف غزوة بدر، فقد استش�عر املس�لمون األوائل نوعاً من الزهو والقوة 

مّم�ا دفعهم إىل التفكري يف االس�تغناء عن محالفة اليهود. وهكذا تّمت مطالبة اليهود إّما بالدخول يف ملة اإلس�الم، 

وإّما بالرحيل عن أرضه. و”هنا فقط � يقول األستاذ بلقزيز � تطابق معنى األّمة مع معنى امللة، فاندرج األول 

يف الثاني بعد إذ كانا منفصلني.. وس�تظل املطابقة بني األّمة وامللة ش�كالً رئيساً لالجتماع السيايس اإلسالمي طيلة 

العه�د النبوي والخليفي )ما خال حاالت محدودة لنصارى الجزيرة(، إىل حني انتقال مركز “الخالفة” من الحجاز 

)املدينة( إىل الش�ام والعراق يف امتداد تعاظم الفتوح ودخول أمم وأديان مختلفة تحت س�لطان اإلس�الم، وبالتايل 

قيام دولة إمرباطورية )أموّية وعباسيّة( رعاياها من املسلمني قلة عددية إن قيسوا بغري املسلمني”. )تكوين املجال 

السيايس اإلسالمي، ص: 97(.

بعد االنتصار يف معركة بدر واالنتصار عىل قبائل اليهود، بدأت ش�وكة اإلس�الم تتقوى وتش�تد. وهذا ما أدخل 

الرعب يف قلوب قريش واستسالمهم حينما قّرر الرسول فتح مكة، وبخاصة بعد أن استسلم الخصم العنيد للدعوة 

الجديدة: أبو س�فيان بن حرب. وما كان بوس�ع القبائل العربية األخرى سوى االستسالم واإلرساع بالدخول تحت 

راية الدعوة الجديدة، إذ “عرفت العرب � كما روى ذلك ابن إسحاق � أنه ال طاقة لهم بحرب رسول الله )ص( وال 

عداوته، فدخلوا يف دين الله”. وعىل إثر ذلك “رضبت إليه وفود العرب من كل وجه”، وهذا ما ُعرف ب�”عام الوفود”. 

ثانيًا:	دولة	الخالفة	الراشدة

ترك الرس�ول بعد وفاته نظاماً يف توزيع الثروة يحمل مؤرشات النظام املايل الذي تس�هر عليه الدولة، ويمكن 

اعتباره بمثابة بذور جنينية ملا ندعوه اليوم “الخزينة العامة”، أو ما دعاه املس�لمون األوائل ب�”بيت املال” الذي 

اس�تحدث عىل عهد ثاني الخلفاء الراش�دين: عمر بن الخطاب. فباإلضافة إىل نظام توزيع اإلرث هناك نظام توزيع 

الغنيم�ة. ونح�ن نعلم أّن هذا النظام األخري يقوم عىل أس�اس الُخم�س من جهة وأربعة أخماس م�ن جهة ثانية: 

الُخمس لله والرسول، وذوي القربى، واليتامى وابن السبيل؛ أّما أربعة األخماس املتبقية فهي للمجاهدين. فما هي 

املقاصد التي تتوخاها فلسفة التوزيع هاته؟

يقّدم األس�تاذ بلقزيز قراءة لهذه الفلس�فة عىل الش�كل التايل: إّن “مجرد االستقالل بقس�م من أموال الغنائم 

� وهي موارد الدولة الوحيدة يف ذلك العهد � ورصدها لفئات معدمة، ييش بقيام ش�كل ما من أش�كال املمارس�ة 

الدولتية، أي تلك التي تنهض بدور “الرعاية االجتماعية” للقوى التي ال تس�تطيع أن تتحصل حقوقها ألس�باب 

مختلف�ة )اليتم، الحرمان، الحاجة( يف مجتمع ال موارد فيه س�وى تلك التي توفره�ا الحرب )الغنيمة(. هكذا تقيم 
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قس�مة الغنيمة � إىل أربعة أخماس وخمس � تمييزاً بني نوعني من املال: مال خاص يس�تحقه الجند ثمناً لقتالهم 

عدوهم، ومال عام تس�تحقه “الدولة” )النبي( لرعاية مصالح من ليس�وا َيقَوون عىل تحصيل ذلك املال الخاص 

بالق�وة. وعىل ذلك، يتح�ول “املال العام” )الخمس( إىل أداة الس�تدماج فئات أخرى م�ن املجتمع يف إطار مجتمع 

املؤمنني الذين يشكل إيمانهم بالرسالة “مواطنتهم” يف “دولة اإلسالم”، فُترصف لهم حقوقهم كسائر من ينتمون 

إليه�ا. إن�ه � بعبارة أخرى � أداة إلعادة إنت�اج الجماعة واملجتمع والدولة، ويف ذلك تكمن فلس�فة التوزيع”. 

)تكوين املجال السيايس اإلسالمي، ص: 171(. 

بيد أّن الدولة ال تقوم عىل مجرد نظام اقتصادي وحسب، بل تقوم أساساً عىل نوع معنّي من التنظيم السيايس. 

فإذا كان النظامان يتقاطعان يف ش�خصية الرس�ول زمن النبوّة، فإّن عقديهما س�ينفرطان بعد الوفاة. فقد شّقت 

مس�ألة خالفة الرس�ول صفوف املسلمني ألّول مّرة، منذ اجتماعهم األول يف الس�قيفة الذي شهد التباين الحاد بني 

األنصار واملهاجرين. ورغم حسم أمر الخالفة ببيعة أبي بكر، إال أّن ذلك لم ُيفِض إىل درء الرّدة، وامتناع القبائل عن 

أداء الزكاة. كما أّن تولية عمر بن الخطاب � مع ما ُيشهد له من عدل وكفاءة وجرأة � لم ُيفِض بدوره إىل استتباب 

األمن، وتركيز دعائم الدولة الفتية. بل لقد حصل األس�وأ: قتل عمر رمز الس�لطة والدولة عىل يد مسلم، وقتل بعده 

عثمان عىل يد املستضعفني من األّمة، وبعدهما قتل عيلّ من طرف الخوارج. وهكذا أسدل الستار عىل مشهد دموي، 

سقطت فيه ثالث جثث لثالثة خلفاء راشدين من أصل أربعة. وإّن دل هذا عىل يشء فإنما يدّل عىل ما يسميه األستاذ 

بلقزيز ب�”الفراغ الترشيعي”، ويعني بذلك الترشيع للمس�ألة السياسية، أي نوع النظام السيايس الذي ينبغي أن 

تق�وم عليه الدولة اإلس�المية. فكّل ما يرّصح به القرآن بخصوص هذه املس�ألة، ورد يف آيتي الش�ورى: “وأمرهم 

شورى بينهم” )الشورى، آية38(، وشاورهم يف األمر” )آل عمران، آية159(. وإذا كان املقصود ب�”األمر” هنا هو 

الحكم، فمعنى ذلك أّن قضيته موكولة للمسلمني كي يتدّبروا شؤونهم بأنفسهم. إذن، يف الحقيقة، نحن أمام تلميح 

ولس�نا أمام ترصي�ح، وهذا ما فتح الباب أمام التأويل. وقد أفرز هذا التأوي�ل موقفني متعارضني: موقف توفيقي 

وآخ�ر توقيف�ي. املوقف األول يعترب أّن الجماعة اإلس�المية ممثلة يف “أهل الحل والعقد” ه�ي التي ُيوكل إليها أمر 

التوافق عىل اختيار الخليفة )أهل الُسنّة(، بينما يذهب املوقف الثاني إىل تقرير أّن هذه املسألة ليست اختيارية، بل 

هي مسألة نّص عليها القرآن بتعيني “آل البيت” لالنفراد باإلمامة )الشيعة(. 

لقد كان هذا الخالف بمثابة الرشارة التي انقدحت يف جسم األمة، وأسفرت عن مواجهات عنيفة )الفتنة الكربى( 

أتت عىل األخرض واليابس. ففي أثناء هذه املواجهات “عاش املس�لمون أوجَع أش�كال االصطدام بس�ؤال السياسة 

والس�لطة وأمرَّها. لم تكن املش�كلة هنا مشكلة خالف سيايس فحس�ب حول من يملك رشعية الخالفة، كانت حرباً 

أهلية اقتتل فيها املس�لمون ألّول مرة بهذه الرضاوة والرشاسة منذ تكوّنوا جماعة اعتقادية، وتجابه فيها الصحابة 

مجابهة إفناٍء متبادٍل ألّول مرّة يف حياتهم منذ أن أقامت صحبة النبي فيهم لحمة األخوّة واملوّدة، وصهرتهم جسماً 

متماس�كاً أوكل له النبي مهّمة الذهاب بالرس�الة يف اآلفاق، وآل إليه � بعد وفاة النبي � أمر قيادة املس�لمني. ولم 
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تتوقف الحرب األهلية بني املسلمني عند حدود قيام مركزين للحكم: يف الكوفة حيث الخالفة لإلمام عيل، ويف الشام 

حيث السلطة ملعاوية بن أبي سفيان؛ بل استمرّت مستعرة حتى بعد غياب الرجلني، وكانت ذروة تعبرياتها مجزرة 

كربالء”. )تكوين املجال السيايس اإلسالمي، ص: 45 � 46(.

ولكن رغم حس�م الرصاع لصالح معاوية � أي لألمويني � فإّن أمر الخالفة اس�تمّر حوله الخالف، ولم ُيحسم 

إىل اليوم، يف نظر الكثري من الجماعات األصولية. ناهيك عن اإلسالم الشيعي الذي ظّل معارضاً للبييعة والشورى، 

وانترص يف املقابل الستمرار اإلمامة يف ساللة عيلّ، أي يف سلسلة األئّمة التي تنتهي عند اإلمام الثاني عرش، الذي غاب 

غيبته الكربى يف انتظار رجعته القادمة التي ستمأل الدنيا عدالً كما ملئت جوراً. 

فرض حزب معاوية س�لطته بقوة الس�يف، فانقلبت الخالفة إىل “ملك عضوض”. رغم عودة الهاش�ميني إىل 

الس�لطة يف العهد العبايس، إال أّن تلك الس�لطة كانت شكلية بفعل العنرص الخراساني الذي كان يتحّكم يف دواليب 

األم�ور. ألّن املعارضة انطلقت من خراس�ان، لذلك كان الفرس هم الح�كاَم الفعليني. وملا آل أمر الحكم إىل األتراك 

فيما بعد، وتمكنهم من إقامة الخالفة العثمانية، كان ذلك إيذاناً بخروج الخالفة من قريش ومن آل البيت يف الوقت 

نفسه. وبعد بسط نفوذهم عىل معظم األقطار اإلسالمية، انتهت تجربة الخالفة العثمانية بحلول االستعمار الغربي 

الذي عمل عىل تفكيك أوصال اإلمرباطورية املرتامية األطراف. 

ثالثًا:	من	دولة	الخالفة	إلى	طوبى	الخالفة	

أمام هذا الوضع الذي آلت إليه أمور املسلمني، استفاق مفكرون متنورون ُعرفوا ب�”زعماء اإلصالح”. وقد الحظ 

هؤالء أّن املجتمعات اإلس�المية تعاني من تأخر مزدوج: تأخر بالقياس إىل املجتمعات الغربية، وتأخر بالقياس إىل 

املرجعية الذهبية التي تمثلها تجربة الخالفة الراش�دة. لقد نش�أت “اإلصالحية اإلسالمية” � حسب تعبري األستاذ 

بلقزيز � يف سياق ملتبس، هو سياق االستعمار الغربي لبالد املسلمني. وكانت حملة نابوليون بونابارت عىل مرص 

)نهاية القرن الثامن عرش( بمثابة املهماز الذي س�يحرّك النخبة اإلصالحية من أجل التفكري يف املس�ألة السياسية، 

والتنظري ملس�ألة الدولة الوطنية، خاصة بعد انغالق أبواب “السياس�ة الرشعية” التقليدية منذ عصور االنحطاط. 

بيد أّن س�ياق تبلور فكرة الدولة الوطنية الحديثة مع النصف الثاني من القرن التاس�ع عرش، حصل يف ظّل توافر 

رشوط أجملها األستاذ بلقزيز يف ثالثة رئيسة:

1 � النم�وذج األوروب�ي: عندما دعا اإلصالحيون املس�لمون إىل بناء دولة ونظام س�يايس ع�ىل النمط الغربي، 

فه�م لم يتعرف�وا “عىل هذه الدولة مبارشة من خ�الل الفكر الليربايل األوروبي ومنظومته النظرية السياس�ية، بل 

تعرّفوا عليها يف سياق سيايس هو: الضغط األجنبي واالحتالل واإلدارة االستعمارية، أي من خالل معاينة نموذجها 

السيايس يف البلدان اإلسالمية التي وقعت تحت قبضة االستعمار”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 25(.
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2 � تجرب�ة اإلصالح�ات: ويأتي عىل رأس ه�ذه التجارب تلك “التي قام بها محم�د عىل يف مرص عقب الحملة 

الفرنس�ية عليها، ويف امتداد تمرّده عىل “الباب العايل”، وتطلعه إىل بناء وتوطيد مركز مرص القوي واملس�تقل عن 

الدولة العثمانية”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 26(.

3 � تجرب�ة التنظيم�ات: واملقصود بها تلك اإلج�راءات “التي أقدمت عليها الدولة العثمانية يف القرن التاس�ع 

عرش، سعياً وراء إدخال إصالحات سياسية وإدارية وعسكرية عىل النظام والجيش؛ وهي تجربة كانت لها ردائف 

يف تونس واملغرب يف الحقبة نفسها”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 27(.

كان هذا هو الس�ياق الذي أفىض إىل إنجاب رواد اإلصالح األوائل، وعىل رأس�هم رفاعة رافع الطهطاوي وخري 

الدي�ن التونيس. ولعل جرأة هذين الرائدين تكمن يف الدفاع عن فكرة الدولة الوطنية الحديثة، “بل عن نموذجها يف 

أوروب�ا. وم�ن ذلك انرصافهما إىل التعريف التفصييل بهذا النموذج تعريفاً لم ي�ّدع الحياد املوضوعي وال تحّرج يف 

إشهار االنحياز له، والتعبري عن ذلك االنحياز يف صورة بيان دقيق التفاصيل ملحاسنه”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي 

املعارص، ص: 28(. 

لقد رأى رواد النهضة األوائل يف املؤسس�ات الغربية رّس التقدم األوروبي، وتبنّي لهم أّن مفتاح هذا ال� يكمن 

يف قيم�ة “العدل”. يالحظ الطهطاوي أّن قيمة العدل هذه ليس�ت خاصيّة غربية وال حك�راً عىل أّمة بعينها، وإنما 

هي مكتسبة ُتنال بالسعي نحوها وبالكفاح لنيلها. يقول: “إّن الحالة الراهنة يف ممالك أوروبا لم تكن ثابتة لها من 

قديم الزمان، ال ُيتوهم أّن أهلها وصلوا إىل ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدال يف أقاليمهم.. وال أّن ذلك من آثار 

ديانتهم، وإنما بلغوا تلك الغايات والتقدم يف العلوم والصناعات بالتنظيمات املؤسس�ة عىل العدل الس�يايس”. 

)نقالً عن بلقزيز: املصدر نفس�ه والصفحة نفس�ها(. فس�بب تحقق العدل إذن ال يرجع إىل أس�باب جغرافية وال 

دينية، وإّنما يعود إىل انتهاج تنظيم س�يايس مخصوص. وهذا التنظيم الس�يايس يجد ترجمته الفعلية يف مجموعة 

طة charte La” أو  من البنود القانونية التي يتألف منها الدس�تور، وهو ما ترجم�ه اإلصالحيون الرواد ب� “الرشَّ

 .”constitution La الكونستتسيون“

إذا كان ُمنّظرو اإلصالحية اإلسالمية قد وجدوا ملفهوم العدل جذوراً يف الرتاث اإلسالمي، فقد شّق عليهم العثور 

عىل الجذر نفس�ه بالنس�بة ملفهوم الحرّية )رديف العقل وِصنوُه(. إّن الحرّية )يف التفكري واملُعتقد، أو ما ُيس�ّمى 

بحري�ة الضمري( ت�رتادف غالباً مع البدعة يف الرتاث اإلس�المي، مع ما يرتتب عن هذا ال�رتادف من زندقة وغريها. 

لذل�ك يق�ول املؤرخ املغربي أحم�د النارصي: “اعلم أّن ه�ذه الحرّية التي أحدثها الفرنج يف هذه الس�نني هي من 

وضع الزنادقة قطعاً، ألنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق اإلنسانية رأساً”. )أورده بلقزيز: 

هامش23 من الصفحة 29(. ولهذا السبب رصف اإلصالحيون األوائل معنى الحرية إىل الجانب السيايس، وربطوها 

بالعدل. 
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أمام رضبات االستعمار املزلزلة يف مرص والهند والجزائر، وأمام تهاوي سلطان الخالفة العثمانية، ثارت ثائرة 

جمال الدين األفغاني، فراح يجوب األقطار اإلس�المية داعياً وناصحاً ومقرتحاً ملش�اريع سياس�ية تفيض يف نهاية 

املطاف إىل تجاوز االس�تبداد القائم، من أجل إفس�اح املجال أمام تأس�يس ما سماه ب�”الجامعة اإلسالمية”. فنقد 

االس�تبداد هو املهّمة اآلنية التي تس�تدعي الكش�ف عن التداخل الحاصل بني الس�لطتني الدينية والدنيوية، وبيان 

ما إذا كان األمراء والخلفاء يحكمون باس�م “الحق اإللهي” أم يحكمون باس�م الش�عب أو األّمة. لذلك يقّرر محمد 

عبده من جهته أّن اإلس�الم بريء من عملية الجمع بني الديني والدنيوي، ويلّح عىل أّن النظام الس�يايس يف اإلسالم 

مدني. يقول: “ليس يف اإلس�الم س�لطة دينية، سوى سلطة املوعظة الحس�نة والدعوة إىل الخري والتنفري من الرش. 

وهي سلطة خوّلها الله ألدنى املسلمني يقرع بها أنف أعالهم، كما خوّلها ألعالهم يتناول بها من أدناهم”. )أورده 

بلقزيز:هامش24 من الصفحة 49(. ويقارن بني اإلس�الم واملس�يحية مستنتجاً أّن اإلسالم ليس فيه “تلك السلطة 

التي كانت للبابا عند األمم املس�يحية، عندما كان يعزل امللوك، ويحرم األمراء، ويقرر الرضائب عىل املمالك، ويضع 

له�ا القوان�ني اإللهية”. )أورده بلقزي�ز، ص: 48(. بيد أّن محمد عبده لم يكن يخف�ى عليه أّن الفصل بني الديني 

والدنيوي يقود مبارشة إىل الالئكية أو العلمانية، ولهذا اعترب أّن الرشيعة هي مصدر الترشيع يف اإلسالم، كما تحّدث 

عن النظام التمثييل باس�تعمال املصطلحات الرتاثية من قبيل “الش�ورى” أو “أهل الحل والعقد” أو “أولو األمر”. 

أّما رشعية الس�لطان فتتمثل يف مدى حرصه عىل تطبيقه هذه املبادىء، وإال فمن واجب األّمة عزله وتولية من هو 

أكثر منه كفاءة. 

ولكن الدعوة يشء وواقع الحال يشء آخر. إذ ليس من الس�هل تغيري نظام س�يايس قاهر، يرضب بجذوره يف 

تراث فقهي يرّشع لدخول االستبداد من أبواب “السياسة الرشعية” و”اآلداب السلطانية”. 

ولهذا الس�بب وجد الكواكبي نفسه مضطراً لترشيح “طبائع االستبداد”، من أجل استئصاله من قلب السلطة 

السياس�ية. يقول: “ملّا كان تعريف علم السياس�ة بأنه هو “إدارة الشؤون املش�رتكة بمقتىض الحكمة”، يكون 

بالطبع أّول مباحث السياس�ة وأهمها بحث )االس�تبداد(، أي الترصف يف الش�ؤون املشرتكة بمقتىض الهوى”. 

)أورده بلقزي�ز، ص: 54(. يس�تخلص األس�تاذ بلقزيز من ه�ذا التعريف خالصتني: “أوالهما أّن علم السياس�ة 

يبحث يف الش�ؤون املش�رتكة )ما نطلق عليه يف لغتنا اليوم اس�م “الش�أن العام”(، من حيث يقع تدبريها عقلياً أو 

عقالنياً “بمقتىض الحكمة”، وأّن االس�تبداد ش�كل من أش�كال تدبري تلك “الشؤون املشرتكة”، ولكن عىل نحو غري 

عقالني “بمقتىض الهوى”. وثانيهما أّن السياسة العقلية إدارة للشؤون املشرتكة، أّما االستبداد فهو ترصف فيها: 

والترصف يوحي � يف داللته � بأّنه يتعلق بملكية خاصة وشأن خاص”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 

54(. إال أّن االس�تبداد ليس مجرد تس�لط عىل الحكم، وإنما هو ثقافة عاّمة ت��ي يف أوصال املجتمع ككل. وهذا 

النوع من االستبداد ال يمكن اجتثاثه سوى بالتثقيف والرتبية والتعليم، وذلك حتى يتأّتى لألّمة أن تراقب مسؤوليها 

وتحاس�ب حكامها. يقول الكواكبي يف هذا الش�أن: “إّن الوس�يلة الوحيدة الفّعالة لقطع دابر االستبداد هي ترّقي 
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األّمة يف اإلدراك واإلحساس، وهذا ال يتأّتى إال بالتعليم والتحميس”. )أورده بلقزيز، ص: 57(. يدّل هذا الوعي لدى 

الكواكبي عىل إدراك عميق للفكر الليربايل الغربي، وعىل دراية بطبيعة االس�تبداد التي ال يمكن اس�تئصالها بمجرد 

القيام بثورة )كما هو الشأن لدى األفغاني(، أو القيام بإصالحات وإدخال التنظيمات عىل الطراز الغربي )كما هو 

الشأن لدى خري الدين التونيس(؛ بل إّن األمر يحتاج � يف نظره � إىل فعل تربوي طويل األمد، وإىل تكوين رأي عام 

ينترش يف دواليب الدولة ويف النسيج االجتماعي.

س�يعرف هذا الزخم اإلصالحي انتكاس�ة أو تراجعاً يف مساره، وبخاصة مع رش�يد رضا )أحد تالمذة الشيخ 

محم�د عبده( يف عرشينيات القرن العرشين. يعود بنا رش�يد رضا إىل زم�ن الفقهاء وعلماء أصول الدين ومنظري 

اآلداب الس�لطانية بخص�وص ما يقرتحه من حلول ملس�ألة الس�لطة والدولة، يقول يف كتاب�ه “الخالفة أو اإلمامة 

العظمى”: “أجمع س�لف األّمة، وأهل الُس�نّة، وجمهور الطوائف األخرى عىل أّن نصب اإلمام، أي توليته عىل األّمة، 

واجب عىل املس�لمني رشعاً”. )أورده بلقزيز، ص: 83(. إذن، حدث انقالب عىل اإلصالحية اإلس�المية وفكرتها عن 

الدولة الوطنية، فما األسباب التي كانت وراء ذلك؟

يجمل رش�يد رضا تلك األس�باب يف فق�رة مرّكزة، يقول فيها: “لق�د كانت الخالفة والس�لطنة فتنة للناس يف 

املس�لمني، كم�ا كانت حكومة امللوك فتنة لهم يف س�ائر األمم وامللل. وكانت هذه املس�ألة نائم�ة فأيقظتها األحداث 

الطارئة يف هذه األيام، إذ أس�قط الرتك دولة آل عثمان، وأسس�وا عىل أنقاضها دولة جمهورية بش�كل جديد. من 

أصولها أنهم ال يقبلون أن يكون يف حكومتهم الجديدة س�لطة لفرد من األفراد ال باس�م خليفة وال باس�م سلطان، 

وأنهم قد فصلوا بني الدين والسياس�ة فصالً تاماً. ولكنهم س�ّموا أحد أفراد أرسة السالطني السابقني خليفة روحياً 

لجميع املس�لمني، وحرصوا ه�ذه الخالفة يف هذه األرسة.. فرأين�ا من الواجب علينا أن نبني أح�كام رشيعتنا فيها 

بالتفصيل الذي يقتضيه املقام لُيعرف الحق من الباطل”. )أورده بلقزيز، ص: 87(.

يتب�ني من هذا القول أّن األس�باب التي كانت وراء تبني فكرة الخالفة، تع�ود إىل هول الفاجعة التي أحس بها 

رش�يد رضا جرّاء حص�ول ثالثة أحداث طارئة: أولها إلغاء األتراك لس�لطة الخالفة، وثانيه�ا إقامة دولة علمانية 

تفصل بني الدين والسياسة، وثالثها تحويل منصب الخالفة إىل مجرد منصب روحي وصوري ال غري. 

يستنتج األستاذ بلقزيز ثالث سمات أساسية طبعت تفكري رشيد رضا: “أول تلك السمات أّنه خطاب تكراري 

أو اس�رتجاعي، فه�و لم يضف جدي�داً إىل منظومة مفاهيم السياس�ة الرشعية التقليدية، بل اس�تعاد معطياتها 

اس�تعادة تكاد تكون حرفية، وثاني تلك السمات أّنه خطاب قطع مع القراءة اإلصالحية اإلسالمية للمفاهيم 

السياسية الرشعية: )البيعة، أهل الحل والعقد، الشورى..(، أّما ثالث تلك السمات فهو أنه آل إىل خطاب تأسييس 

مل�ا س�يلحقه، ويبنى علي�ه. إذ إّن العودة بالدولة واملجال الس�يايس إىل نظرية الخالفة مّهد الرتبة الس�تنبات فكرة 

سياسية جديدة يف الوعي السيايس املعارص هي فكرة: الدولة اإلسالمية التي ستشهد صياغتها النظرية يف نصوص 
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حسن البنا ومفكري حركة “اإلخوان املسلمني”: يف مرص ابتداء، ثم يف سائر البالد العربية تباعاً”. )الدولة يف الفكر 

اإلسالمي املعارص، ص: 100�101(.

جاء الرّد عىل دعوة رشيد رضا وغريه من الفقهاء � القدامى منهم واملحدثون � بعد ذلك من طرف شيخ أزهري 

هو عيل عبد الرازق، من خالل كتابه الش�هري: “اإلس�الم وأصول الحكم”. والكتاب يذهب مذهباً قصيّاً يف تقويض 

“طوبى الخالفة” عند املس�لمني عامة، يصل إىل حد إنكارها جملة وتفصيالً. فالش�يخ يرى أّن إجماع املسلمني عىل 

الق�ول بوج�وب نصب اإلمام ال يس�تند إىل أي دليل رشعي، ال من الكتاب وال من الُس�ّنة، يق�ول بلهجة الواثق من 

أم�ره: “ل�م نجد فيما مّر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أّن إقامة اإلمامة فرٌض، من حاول أن يقيم الدليل عىل 

فرضيت�ه بآي�ة من القرآن من كت�اب الله الكريم. ولعمري لو كان يف الكتاب دليل واح�د ملا ترّدد العلماء يف التنويه 

واإلش�ادة به”. بل أكثر من هذا “ليس القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخالفة ولم يتصّد لها، بل الُس�ّنة كالقرآن 

أيضاً تركتها ولم تتعرض لها. يدلك عىل هذا أّن العلماء لم يس�تطيعوا أن يس�تدلوا يف هذا الباب بيشء من الحديث، 

ولو وجدوا لهم يف الحديث دليالً لقّدموه يف االستدالل عىل اإلجماع”. )أورده بلقزيز، ص: 110(.

يجوز للمرء أن يستخلص من االستشهادات السابقة أّن الخالفة باطلة رشعاً يف نظر شيخنا، ألّن املسّوغ الوحيد 

الذي يسوقه الفقهاء والعلماء لتربير وجوب الخالفة هو اإلجماع: إجماع األّمة عىل وجوب نصب اإلمام. وَسوق اإلجماع 

بوصفه دليالً يستند إىل الغاية املتوخاة، أعني درء الفتنة وإقامة الشعائر الدينية. بيد أّن الشيخ عبد الرازق يرى العكس 

تماماً، إذ يدلنا الواقع املحسوس الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديماً وحديثا، أّن شعائر الله تعاىل ومظاهر 

دينه الكريم ال تتوقف عىل ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خالفة، وال عىل أولئك الذين يلقبهم الناس 

خلفاء. والواقع أيضاً أّن صالح املسلمني يف دنياهم ال يتوّقف عىل يشء من ذلك”. وهذا يعني أّن “الدين اإلسالمي بريء 

من تلك الخالفة التي يتعارفها املسلمون، وبريء من كل ما هيّؤوا حولها من رغبة ورهبة، ومن عٍز وقوة”. ونتيجة 

ذلك أْن “كانت الخالفة ولم تزل نكبة عىل اإلسالم وعىل املسلمني، وينبوع رش وفساد”. )أورده بلقزيز، ص: 111(.

ال يقوم أمر الخالفة إال بالسيف. وليس هذا الحكم محصوراً عىل بعض مراحل التاريخ اإلسالمي وحسب، وإّنما 

يش�مل عهد الخلفاء الراش�دين أيضاً، بل يش�مل العهد النبوي كذلك. فحروب الرّدة لم تكن دينية، يف نظر الشيخ 

عب�د الرازق، وال كانت تولي�ة عثمان وعيلّ، وال كان التنظيم اإلداري يف املدينة وجم�ع األموال وتوزيع الغنائم.. كّل 

هذا عبارة عن خطط سياسية رصفة. وهذا يعني أّن الحكومة يف اإلسالم هي، يف جوهرها، حكومة مدنية. فالخلفاء 

الراش�دون أقاموا دولة عربية للدفاع عن اإلسالم، غري أّن اإلسالم لم يأت للعرب وحدهم بل جاء للناس كافة. هناك 

إذن فرق بني الديني والسيايس، والدولة يجب أن تحتكم إىل قواعد السياسة ال إىل قواعد الدين.

س�تعرف طوبى الخالفة مداً وجزراً، من منافٍح عنها إىل منتقٍد لها. س�يتصدّى ش�يوخ األزهر لالنتقادات التي 

تعرضت لها فكرة الخالفة، وباملقابل س�تجد هذه االنتقادات صدى لها، ومن س�يعمل عىل تطويرها )الش�يخ ابن 
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باديس مثالً(. وذلك قبل أن ينكشف املشهد مؤخراً عن محاوالت تليني هذه الطوبى، من خالل إفراغ فكرة الخالفة 

يف “الدولة اإلسالمية” مع حسن البنا وتيار اإلخوان املسلمني عموماً. 

رابعًا:	من	طوبى	الخالفة	إلى	الدولة	اإلسالمية

رغم أّن حس�ن البنا � حس�ب ما يرى األس�تاذ بلقزيز � تتلمذ بش�كل غري مبارش عىل رش�يد رضا، إال أّنه “لم 

يحفل � ال من قريب وال من بعيد � باملسألة التي شغلت أستاذه: “الخالفة”. فال يكاد القارىء يف نصوص مؤسس 

حركة “اإلخوان املسلمني” ومرشدها يجد إال إشارات قليلة إىل موضوع الخالفة، يحكمها تقدير رصيح بأنها مسألة 

مؤجلة، وإن كانت � يف حقيقة أمرها � مسألة رشعية ال سبيل إىل إسقاط التكليف الديني بأمرها”. )الدولة يف الفكر 

اإلس�المي املعارص، ص: 126(. والس�بب يف هذا التأجيل يرجع إىل كون حسن البنا كان منشغالً بمرشوع سيايس 

واقعي، أال وهو كيفية إقامة “حكومة إس�المية”، بدل االنش�غال بفكرة طوباوية تتمثل يف مس�ألة الخالفة. بيد أّن 

االنشغال بهذا املرشوع السيايس الواقعي ال يعني بتاتاً إقصاء موضوع الخالفة من املرشوع اإلخواني ككل. إّن األمر 

يتعلق برتتيب األولويات فقط. يقول حسن البنا: “إّن اإلخوان يعتقدون أّن الخالفة رمز الوحدة اإلسالمية، ومظهر 

االرتباط بني أمم اإلس�الم، وأنها ش�عرية إسالمية يجب عىل املس�لمني التفكري يف أمرها واالهتمام بشأنها، واإلخوان 

املسلمون لهذا يجعلون فكرة الخالفة والعمل إلعادتها يف رأس مناهجهم، وهم مع هذا يعتقدون أّن ذلك يحتاج إىل 

كثري من التمهيدات التي ال بّد منها، وأّن الخطوة املبارشة إلعادة الخالفة ال بّد أن تسبقها خطوات: ال بّد من تعاون 

عام ثقايف واجتماعي واقتصادي بني الش�عوب اإلس�المية كلها، ييل ذلك تكوين األحالف واملعاهدات وعقد املجامع 

واملؤتمرات بني هذه البالد، ثم ييل ذلك تكوين عصبة األمم اإلسالمية، حتى إذا تّم ذلك للمسلمني نتج عنه االجتماع 

عىل “اإلمام” الذي هو واسطة العقد، وظّل الله يف األرض”. )أورده بلقزيز، ص: 126(.

إذن، يف انتظار نضج كّل هذه الظروف، ولقطع كّل تلك املراحل، ال بّد من الخطوة األوىل يف مس�افة ألف امليل؛ 

وليست هذه الخطوة شيئاً آخر سوى إقامة الدولة اإلسالمية الُقطرية. فإقامة هذه الدولة واجب رشعي، وذلك من 

أجل درء الفوىض والفتنة. فاإلس�الم ليس مجرّد عقيدة، بل هو نظام س�يايس واجتماعي. يقول حس�ن البنا: “من 

ظّن أّن الدين � وبعبارة أدق اإلس�الم � ال يعرض للسياس�ة، أو أّن السياس�ة ليس�ت من مباحثه، فقد ظلم نفسه، 

وظلم علمه بهذا اإلس�الم”. )أورده بلقزيز، ص:128(. ومعنى هذا أّن مس�ألة الس�لطة السياس�ية يف اإلسالم هي 

مس�ألة عقدية، وهي من األصول وليس�ت من الفروع. وبهذا نجد أنفسنا مبارشة أمام نظرية “أصولية” يف الدولة، 

ويف السياسة.

لق�د كان اله�دف من ربط السياس�ة بالرشيعة من طرف القائل�ني به )البنا وتالمذته(، هو ال�رّد عىل القائلني 

بالفصل بينهما. ورغم أّن هذا الرد يعود يف جذوره إىل جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، إال أّنه كان رداً يستهدف 

أقليّة من جهة، ومن جهة أخرى كان هؤالء الرواد يقولون بنوع من الفصل بني الديني والسيايس يف تصورهم للدولة 
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الوطنية. بيد “أّن هذا الس�جال س�وف يش�هد حّدة أكرب منذ ثالثينيات القرن العرشين، ويذهب إىل حدود تمزيق 

الوع�ي العربي � اإلس�المي، وإنجاب حرب أهلية فكرية يف أوس�اط النخبة لم تخرج منها حت�ى اليوم. )الدولة يف 

الفكر اإلس�المي املعارص، ص: 148(. وهي الحرب التي استعرت بني أنصار العلمانية من جهة، وأنصار الرشيعة 

من جهة أخرى. 

ي�رى الش�يخ يوس�ف القرضاوي أّن الرشيعة اإلس�المية تع�ّم حياة املس�لم “الفردية واألرسي�ة واالجتماعية 

والسياس�ية، من أدب االس�تنجاء إىل إمامة الحكم، وعالقات الس�لم والحرب”. )أورده بلقزيز، ص: 149(. هذا ما 

كان عليه األمر قبل مجيء االس�تعمار، أّما بعده فقد جاءت القوانني الوضعية إللغاء الرشيعة. لذا يلزم العودة إىل 

الوضع األصيل والطبيعي للمجتمعات اإلسالمية، أي الوصل مرّة أخرى بني أمور الرشيعة وأمور السياسة.

أّما الشيخ عبد السالم ياسني فريى أّن الفصل بني الدين والسياسة لم يحدث فقط مع الحقبة االستعمارية، بل 

حدث مبارشة بعد تجربة الخالفة الراشدة. يقول بنربة متح�ة: “منذ أن أصبح الحكم بني املسلمني ملكاً وهريراً 

وعّضاً، انتحت الدعوة ورجالها، فلم تعد الدولة هي راعية الدعوة كما كان األمر من قبل. لم يعد الس�يف يف خدمة 

املصحف، افرتق الس�لطان والقرآن”. )أورده بلقزيز، ص: 149(. وافرتاق الس�لطان عن القرآن معناه الفصل بني 

السياسة والدين. وال يمكن للمسلم أن يكون مسلماً حقاً إال إذا أعاد اللحمة لطريف املعادلة. يقول الشيخ ياسني: “ال 

نكون مسلمني إن زعمنا أننا نعبده يف الصالة والزكاة، وُنحّكم غري رشيعته يف الشأن العام”. )نفسه، ص: 158(. 

بي�د أّن الع�ودة إىل الخالفة بوصفها نظاماً سياس�ياً، س�يصطدم بنظام الحكم الس�يايس املعارص القائم عىل 

التمثيل النيابي والديموقراطي. فكيف تصور اإلسالميون املعارصون مثل هذه العالقة بني النظامني؟

ي�رى الش�يخ محمد الغزايل أّن املس�لمني أخفقوا يف تطبيق نظام الش�ورى، بينما نجح غريه�م يف ذلك. يقول: 

“يؤسفنا أّن الشورى أينعت ثمارها يف أقطار واسعة وراء دار اإلسالم”. )نفسه، ص: 178(. لو أّن املسلمني أفلحوا 

يف تطبيق هذا النظام � والذي ليس شيئاً آخر غري النظام الديموقراطي املطبق يف أقطار واسعة وراء دار اإلسالم � 

لكان قد تّم ردم الهوّة بني النظامني. وقد رأى الشيخ راشد الغنويش يف الديموقراطية “أفضل آليّة أو جهاز للحكم 

يمّكن املواطنني باستعماله من ممارسة الحريات األساسية ومنها الحريات السياسية”. )املصدر نفسه، والصفحة 

نفسها(. غري أّن الغنويش � شأنه يف ذلك شأن غريه من الشيوخ والفقهاء والدعاة اإلسالميني املعارصين � يعرتض 

عىل جوهر النظام الديموقراطي وفلس�فته السياس�ية، ألّن الغرب يفصل بني الروح والجسد، ويقّدس اإلنسان بدل 

الله، وال يعرتف سوى باملادة والحركة واللذة والسيطرة والرصاع. )ص: 180(.

ههن�ا املعضلة إذن: كيف يمكن األخذ بالنظام الديموقراطي بوصف�ه مجرد آلية انتخابية، ورفض جوهر هذا 

النظ�ام وفلس�فته؟ وإذا كان التمثي�ل النيابي الديموقراطي يقوم عىل قاعدة املواطن�ة، فعىل أية قاعدة يقوم نظام 

الشورى؟
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لح�ّل ه�ذه املعضلة، يورد األس�تاذ بلقزيز اجته�اداً قّدمه كلٌّ م�ن الزعيم عالل الفايس من املغرب ويوس�ف 

القرض�اوي من مرص، يقول: “يحاول عالل الفايس أن ُينَّقب عن هذا املرادف ملفهوم املواطنة الحديث يف القاموس 

اإلس�المي، فيج�ده يف مفهوم التكليف. فاإلس�الم يعت�رب كّل فرد مكلفاً، أي مدع�واً إىل القي�ام بواجباته نحو الله 

ونحو املجتمع ونحو نفس�ه ونحو اإلنسانية جمعاء. والحقوق التي يتحصلها إنما هي تتحصل من خالل النهوض 

بالواجبات تلك. وعليه، فإّن “التكليف يف العرف اإلس�المي يقوم مقام املواطنة يف العرف الديموقراطي الحديث”. 

وعىل هذا املنوال نفس�ه نس�ج القرضاوي يف محاولته بناء الصلة بني الناخب، يف القاموس الس�يايس الديموقراطي 

الحديث، وبني الشاهد يف القاموس اإلسالمي”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 183(. 

بيد أّن مفهوم “التكليف” صفة للمسلم فقط، فماذا عن غري املسلم )ممن يعتنق ديانة أخرى أو ممن ال يتدين 

بدين أصالً(؟ ما مصري مثل هذا “املواطن” يف الدولة اإلسالمية؟

م�ن املعروف أّن مفهوم املواطن�ة � يف النظام النيابي الديموقراطي � غري مع�زول عن مفهوم الحرية )حرية 

التفكري واالعتقاد والتعبري عن الرأي(، أي أّن الحرية الفردية � وليس�ت الجماعية � مقّدس�ة يف هذا النظام. فكيف 

يمكن التآخي بني مفهوم املواطنة بهذا املعنى، ومفهوم التكليف؟

يوضح األستاذ بلقزيز الفرق بني النظامني قائالً: “الفارق نوعي � إذن � بني النظامني، وكل محاولة للتقريب 

بينهما � كما فعل اإلصالحيون يف القرن التاس�ع عرش، أو كما فعل بعٌض من تالمذة حس�ن البنا وعالل الفايس � 

رضٌب من املس�تحيل الذي يش�به تربيع الدوائر. إذ العالقة بني الش�ورى والديموقراطية عالقة تضاد وتجاٍف، بل 

هي العالقة عينها بني اإلس�الم والغرب، بني املجتمع املس�لم واملجتمع املدني، بني الرشيعة والعلمانية.. إلخ. إنها � 

بالجملة � عالقة فجوة غري قابلة للَج�”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 183(. 

خامسًا:	من	الدولة	اإلسالمية	إلى	الدولة	الدينية

كان�ت الفرتة الفاصلة بني ثالثينيات القرن العرشين والنصف الثاني من خمس�ينيات القرن ذاته، كافية لكي 

يق�ع تح�ّول مصريي يف الفك�رة التي آلت إليها الدولة اإلس�المية كما نّظر لها مؤس�س حركة اإلخوان املس�لمني. 

لق�د تحوّل�ت هذه الفكرة عىل يدّي كل من س�يد قطب ومحمد قط�ب إىل دولة دينية. يقول األس�تاذ بلقزيز: وهي 

“الدولة الثيوقراطية التي عرفتها أوروبا العصور الوسطى”. وقد عثرت هذه الفكرة عىل عنوانها األبرز يف صيغة: 

“اإلس�الم دين ودولة”. ويجد هذا الش�عار ترجمته الفعلية يف تفكري سيد قطب من خالل مناداته برضورة القطع 

مع ما يدعوه “مجتمع الجاهلية”، وليس هذا املجتمع شيئاً آخر سوى مجتمع القرن العرشين. وإذا كان “املجتمع 

الجاه�يل” يق�ف عىل طرف نقيض من “املجتمع املس�لم”، فلي�س معنى هذا أّن املجتمع الغرب�ي جاهيل يف مقابل 

املجتمع اإلسالمي الذي هو مسلم، بل إّن مجتمعات القرن العرشين بأرسها تعيش عيشة جاهلية. 
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من الواضح أّن تكفري املجتمعات البرشية بأرسها، ورفض جميع األنظمة القائمة فيها، يتناىف مع فكر حس�ن 

البن�ا الذي يقوم ع�ىل القبول � ولو مرحلياً � بالعي�ش يف ظل املجتمع القائم، والدع�وة إىل تطويره وبنائه تربوياً 

وعقائدياً يف أفق إنضاج فكرة الدولة اإلسالمية. وهذا دليل عىل أّن فكر الدولة الدينية الجديدة يجد مصادره خارج 

املنظومة اإلصالحية واإلس�المية، إّن جذوره تعود إىل فكر س�يايس وإسالمي آخر نشأ يف الهند وباكستان: فكر أبي 

الحس�ن الندوي وأبي األعىل امل�ودودي. فاملفاهيم القوية التي اس�تخدمها قطب توجد عن�د هذين املفكرين، وعىل 

رأسها مفهوم “الجاهلية” ومفهوم “الحاكمية”. يقول أبو الحسن الندوي مثالً: “ألسباب تاريخية عقلية، تحولت 

أوروب�ا النرصانية جاهلية مادية. تج�رّدت من كّل ما خلفته النبوّة من تعاليم روحي�ة، وفضائل خلقية، ومبادىء 

إنسانية. وأصبحت ال تؤمن يف الحياة الشخصية إال باللذة واملنفعة، ويف الحياة السياسية إال بالقوة والغلبة.. وبذلك 

أصبح العالم كله � بأممه وش�عوبه ومدنياته � قطاراً رسيعاً تس�ري به قاطرة الجاهلية واملادية إىل غايتها، وأصبح 

املسلمون � كغريهم من األمم � رّكاباً ال يملكون من أمرهم شيئاً”. )نقالً عن بلقزيز، ص: 200�201(.

و لكن ما هو الحل؟

الحّل يف نظر الندوي يكمن يف “تحّول القيادة من أوروبا التي تقودها املادية والجاهلية، إىل العالم اإلسالمي الذي 

يقوده محمد )ص( برسالته الخالدة ودينه الحكيم”. يالحظ األستاذ بلقزيز أّن “مثل هذا الرأي هو ما حدا سيد قطب 

إىل قول عبارته الشهرية: “إّن البرشية كلها يف حاجة إلينا”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 201�202(. 

أّما بخصوص املفهوم الثاني، مفهوم “الحاكمية، فإّن جذوره تعود إىل املفكر الباكستاني أبي األعىل املودودي. 

يقّدم املودودي تعريفاً ملفهوم الدولة اإلس�المية، يقول فيه: “إّن األس�اس الذي يقوم عليه بناؤها هو تصّور مفهوم 

حاكمي�ة الل�ه الواحد األحد. وإّن نظريتها األساس�ية أّن األرض كلها لله، وهو ربها واملترصف يف ش�ؤونها. فاألمر 

والحكم والترشيع كلها مختّصة بالله وحده، وليس لفرد أو طبقة أو أرسة أو ش�عب، وال للنوع البرشي كافة يشء 

يف سلطة األمر والترشيع. فال مجال يف حظرية اإلسالم ودائرة نفوذه إال لدولة يقوم فيها املرء بوظيفة خليفة الله”. 

)أورده بلقزيز، ص: 204(. 

إذن فالدولة اإلس�المية كما يتصورها املودودي تقودها طبقة مكوّنة من رجال الدين، وهذه الطبقة ال تس�تمّد 

رشعيتها من أية س�لطة مدنية، وليست لها أية انتماءات اجتماعية )طبقية أو حزبية.. أو غريها(. إنها طبقة دينية 

ممثلة لله وليس للشعب، وهي ال تحكم باسم أحد، وإنما تحكم باسم الله. وقد كان املودودي صادقاً مع نفسه حني 

كتب يقول: “ال يصّح إطالق كلمة الديموقراطية عىل نظام الدولة اإلس�المية، بل أصدق منها تعبرياً كلمة الحكومة 

اإللهية أو الثيوقراطية”. وقد رأى األس�تاذ بلقزيز يف هذا النوع من الس�لطة السياس�ية التي يبرشنا بها املودودي 

نفس “السلطة التي كان يتمتع بها رجال اإلكلريوس يف أوروبا املسيحية الوسطى قبل “اإلصالح الديني والثورة”. 

)الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 205(.
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هك�ذا يقوم مفهوم الحاكمية عىل مس�لمة مفادها أّن النظام االجتماعي يف اإلس�الم ينبث�ق من العقيدة، وهذه 

العقيدة ليس�ت مجرد إيمان خالص، بل لها وجه آخر ترشيعي. واملقصود بهذا الوجه اآلخر عند س�يد قطب “كّل 

م�ا رشعه الله لتنظيم الحياة البرشي�ة.. وهذا يتمثل يف أصول االعتقاد، وأص�ول الحكم، وأصول األخالق، وأصول 

الس�لوك، وأص�ول املعرفة أيض�اً”. )أورده بلقزيز، ص: 208(. نحن إذن أمام تصّور ي�رّشع لبناء مجتمع مغلق، 

يحّصن نفس�ه تجاه أي احتم�ال لتأثريات خارجية، بل هو تصّور يدعو إىل فرض ه�ذا النموذج عىل العالم بأرسه 

)أليست األرض لله وليست لحكم الطواغيت؟(.

لقد كان كتاب سيد قطب “معالم يف الطريق” الذي ضّمنه تصوراته عن مفهوم الحاكمية، بمثابة “بيان” لسائر 

الحركات املتشددة التي ستتغذى أفكارها من هذا املعني الذي يتجّدد مع كل صعود يف نربة اإلسالم االحتجاجي.

سادسًا:	من	دولة	اإلمامة	إلى	والية	الفقيه

رغم أّن الفقه الش�يعي يش�تغل عموماً ضمن مجال اإلمامة بوصفها أصالً من أصول العقيدة، إال أنه يف أواخر 

القرن التاس�ع عرش ومطالع القرن العرشين ظهر من بني فقهاء الشيعة من قّدم تصوراً معارصاً للنظام السيايس 

وللمسألة الدستورية. ولعّل كتاب: “تنبيه األّمة وتنزيه امللة” ملحمد حسني النائيني، خري دليل عىل ذلك. 

املع�روف م�ن تاريخ التش�يع أّن اإلمامة تّم اغتصابها م�ن عيلّ بن أبي طالب، ومن أبنائ�ه وحفدته من بعده، 

وبخاصة بعد حادثة كربالء الش�هرية التي قتل فيها الحس�ني بن عيل من طرف يزيد بن معاوية. ومنذ هذا التاريخ 

)منتص�ف الق�رن الهج�ري األول( إىل غيبة اإلم�ام الثاني عرش محمد بن الحس�ن املهدي )الرب�ع األول من القرن 

الهجري الرابع(، ظّل فقهاء الشيعة ومتكلّموهم منشغلني بقضية واحدة هي أحقية أهل البيت باإلمامة. ولكن بعد 

طول انتظار عودة اإلمام الغائب، بدأ التفكري يف مسألة الحكم والشأن السيايس عاّمة، ألّن الناس يف حاجة إىل سلطة 

ينتظم بها أمر دينهم، وأمر دنياهم يف الوقت نفسه. 

أمام هذه الوضعية املحرجة أقّر الفقه الشيعي برضورة قيام نواب اإلمام بواجب اإلمامة، وهؤالء هم الفقهاء الذين 

يستوفون رشوط املرجعية الدينية. ويف مراحل تالية حصل تطور يف الفقه الشيعي من االنغالق إىل االنفتاح عىل السلطة 

القائمة )الجائرة والغاصبة(، بناء عىل قاعدة أو مبدأ “اإلذن”: إذن الفقيه /املجتهد للحاكم بتويل الرئاسة رشيطة أن 

يكون متيقناً من تدّين هذا األخري ومن عدله. أّما النائيني فقد قّدم اجتهاداً ثورياً بالقياس إىل اإلرث الفقهي الشيعي، 

مفاده أّن الدولة رضورية لالجتماع البرشي واإلسالمي بغض النظر عن طبيعة تلك الدولة. لذا يكون الرشط الوحيد 

الذي يلزم أن يتوفر يف الدولة، هو رشط قيامها عىل العدل. ويف هذه الحالة يصبح الشعب رشيكاً يف السلطة، وذلك من 

خالل حّق األفراد يف “مساءلة السياسيني ومحاسبتهم، واالعرتاض عىل أعمالهم، مع تمتعهم باألمان، وحرية الرأي 

والتعبريعنه”. )أورده بلقزيز، ص: 70(. ولكن بما أّن اإلمام املعصوم غائب، فما الذي يضمن رشط قيام الدولة العادلة؟
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يجيب النائيني: إّن هذا الرشط يتمثل يف الدس�تور، فهو “أعىل القوانني، وأحكامه الزمة اإلجراء عىل كل فرد”. 

ومن ثّم فالدستور هو الكفيل بالحد من االستبداد والطغيان، يف حني أّن الخضوع للمستبدين والطغاة هو نوع من 

العبودية والرشك بالله. ويرّد النائيني عىل املعرتضني القائلني إّن الدس�تور بدعة � ما دام ترشيعاً موازياً للرشيعة 

اإلس�المية � بالقول إّن الدس�تور “ال ينطبق عليه ُمس�ّمى البدعة”، ألنه “غري مندرج بذاته تحت عنوان الترشيع”. 

)نفسه، ص: 73(.

يس�تنتج األستاذ بلقزيز من قراءته لرسالة النائيني املذكورة، أنها “تمثل ثورة فكرية حقيقية يف سياق تاريخ 

الفقه الس�يايس الش�يعي: ثورة أعادت النظر يف جملة الثوابت التي رس�ا عليها ذلك الفق�ه، وأدخلت إىل منظومته 

مفاهيم سياسية جديدة: الدستور )أو املرشوطة(، مجلس الشورى، نواب الشعب، املسؤولية أمام الشعب، املواطنة، 

الس�لطة الرشعية الحديثة، القانون.. إلخ. ومع أّن إعادة النظر تلك نحت منحى تش�غيل فاعلية االجتهاد يف تأويل 

النصوص الرشعية، ويف التخريج واالستنباط، ومع أنها لم تطعن يف ثوابت اإلمامة ونيابة اإلمامة ووظائف الفقهاء يف 

“عرص الغيبة”.. إال أنها لم تتنازل عن قضيتها األساس: الدفاع عن املرشوطة )الدستور( بحسبانها “األساس املتني 

لسعادة األّمة”، وال هي ساومت معرفياً عىل مفاهيمهاالجديدة”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 77�78(.

كما حدث نكوص يف فكرة اإلصالحية اإلسالمية ونهضت عىل أنقاضها فكرة الدولة الدينية )الثيوقراطية( عىل 

مس�توى الفكر اإلسالمي الس�ّني، كذلك سيحدث اليشء نفسه بالنسبة للفكر اإلس�المي الشيعي. إذ سيقع انقالب 

عىل الفكرة الدستورية التي نادى بها النائيني مع مطالع القرن العرشين، لصالح فكرة والية الفقيه التي نادى بها 

رجال الدين الش�يعة يف مختلف الحوزات العلمية، وعىل رأسهم آية الله روح الله الخميني. لقد تزامن هذا االنقالب 

الفك�ري مع االنقالب الس�يايس الذي أعاد الش�اه إىل الحكم وأط�اح بحكومة مصّدق، أي أنه انق�الب عىل الحقبة 

النيابية � الدستورية والعودة إىل نظام الحكم املطلق. 

يقارن األس�تاذ بلقزيز بني مس�ار الخطاب اإلسالمي الصحوي بني الُسنّة والشيعة، مستنتجاً ما ييل: “إذا كان 

يف وس�عنا القول إّن املس�افة بني: تنبيه األّمة وتنزيه امللة للنائيني، وبني: الحكومة اإلسالمية لإلمام الخميني، 

هي املسافة عينها بني: طبائع االستبداد للكواكبي ومعالم يف الطريق لسيد قطب؛ ساغ لنا � يف امتداد ذلك � أن 

نس�تنتج أّن الخطاب اإلس�المي الصحوي عرف وحدة داخلية بني تياراته ومذاهبه )شيعية وسنيّة(.. األمر الذي 

يعني � يف مس�توى آخر � أّن الحامل عىل أش�كال الوحدة تلك ليس دائماً عقدياً أو مذهبياً، بل كان � يف جانب من 

جوانبه � حامالً تاريخياً وسياسياً”. )الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص، ص: 216(. 

إذن كان الداف�ع الس�يايس من جهة، وضغط التاري�خ من جهة ثانية، وراء تليني طوب�ى الخالفة ورصفها إىل 

الدولة اإلسالمية )لدى الُسنّة(، وكذلك تليني “ميثولوجيا اإلمامة” ورصفها إىل والية الفقيه )لدى الشيعة(. وهذا ما 

جعل الفكر إلسالمي املعارص )السنّي والشيعي( يتخذ املسار نفسه، وإن اختلفت املبادىء والغايات. 
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بيد أّن تنزيل “الحكومة اإلس�المية” الخاضعة لوالية الفقيه، اصطدم بمبدأ ثابت يف الفقه الس�يايس الش�يعي 

أال وهو مبدأ “التعيني”. فالحكومة اإلس�المية عند الش�يعة ال يقوم أمرها بالش�ورى واالختيار، كما هو الحال عند 

الُسنّة، بل هي مناط تكليف إلهي ما دامت ركناً من أركان العقيدة. يقّدم اإلمام الخميني ما يشبه أن يكون حالً لهذا 

اإلحراج بالقول: “ولنئ كان الله تعاىل لم يعنّي شخصاً معيّناً للحكومة يف زمن الغيبة، لكّن تلك الصفات التي كانت 

رشطاً يف الحاكم، من صدر اإلسالم إىل زمن اإلمام صاحب الزمان )ع(، هي كذلك لزمن الغيبة أيضاً. وهذه الصفات 

الت�ي هي عبارة عن العلم بالقان�ون والعدالة موجودة يف عدد ال يحىص من فقهاء عرصنا، لو اجتمعوا مع بعضهم 

بعض�اً الس�تطاعوا إقامة حكومة العدل الش�امل يف العال�م”. )أورده بلقزيز، ص: 228(. يص�ف اإلمام الخميني 

ه�ذه الحكوم�ة بكونها “حكومة إلهية” أي “موافقة لحكم الله”، إنه�ا “حكومة القانون اإللهي عىل الناس”. هذه 

الحكومة، إذن، ليس فيها مؤسس�ة ترشيعية � م�ادام الله هو املرّشع � بل فيها “مجلس تخطيط”، يضع الخطط 

لسائر الوزارات عىل قاعدة أحكام اإلسالم )ص: 231(. 

بهذا املعنى نكون قد وصلنا مع الحكومة اإلسالمية إىل إنشاء دولة “ثيوقراطية”، دولة يحكمها الفقهاء الُعدول 

مستندين يف ذلك الحكم إىل مفهوم “الحق اإللهي”. وعند نقطة الوصول هذه، نفاجأ بأننا إزاء دولة “ثيوقراطية” 

أخرى هي دولة “الحاكميّة”.

سابعًا:	الدولة	الُقطرّية	في	المجتمعات	العربّية

أمام فش�ل “طوبى الخالفة” من جهة، وفش�ل “ميثولوجيا اإلمامة” من جهة أخرى، فرضت الدولة الُقطرية 

نفس�ها أمراً واقعاً. فم�ا خصائص هذه الدولة؟ وهل اس�تجابت لرضورات التحديث الت�ي يفرضها التعايش مع 

املحيط اإلقليمي والدويل؟

هناك أربع معضالت تواجه تكوين الدولة يف املجتمعات العربية املعارصة يف نظر األستاذ بلقزيز:

أوالها: تتمثل يف “ُع� قيام مجال س�يايس حديث، يقع بقيامه االستقالل الرضوري لحيّز الدولة عن املجال 

االجتماع�ي.. ]و[ حني ال تكون الدولة س�وى ذل�ك االمتداد التلقائي لالجتماعي أو للمجتمعي يف الحيّز الس�يايس، 

تس�قط صفتها كدولة جامعة � أو كدولة للعموم � وتتحول إىل مجرد س�لطة سياس�ية تمثل فريقاً من دون آخر: 

طبقة أو طبقات )يف املجتمع الحديث(، أو قبيلة أو عشرية أو طائفة أو مذهب )يف املجتمع التقليدي املتأخر(. وهذا 

بالضب�ط م�ا يعانيه تكوين الدولة يف البلدان العربية اليوم، حيث تماهيها م�ع املجتمع األهيل من حقائق وجودها، 

وحيث إعادة إنتاجها النظام العصبوّي من آكِد وظائفها السياسية”. )الدولة واملجتمع، ص: 52(.
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ثانيتها: تتمثل يف كون الدول يف املجتمع العربي املعارص تتميز ب�”فقدانها الرشعية الديمقراطية والشعبية، 

ولجوئها إىل القوة والعنف واالس�تبداد لتثبيت س�لطانها يف املجتمع كبديل عن الرشعية التي تفتقر إليها.. ]فهي[ 

مج�رد أداة يف ي�د فريق اجتماعي محدود، ونخبة سياس�ية ضيق�ة تعرّب عنه. إّن ضيق نط�اق تمثيلها االجتماعي 

والسيايس، واستيالء قسم صغري من املجتمع والنخب عليها، يضعها أمام حال من االعرتاض االجتماعي والسيايس 

عليها، ويتحول إىل سبب دائم ألزمتها”. )الدولة واملجتمع، ص: 52(.

ثالثته�ا: تتمث�ل يف النزوع�ات املبطنة لدى فئات مح�دودة ونافذة، والتي تعرّب ع�ن “إرادة الحد من وظائف 

الدولة وأدوارها السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية: إّما بدعوى “اإلصالح االقتصادي” وما يقتضيه � يف منظور 

لي�ربايل وحيش � م�ن تعطيل لوظائف الدولة االجتماعية ومن نيل من س�لطانها االقتص�ادي عىل قطاعات اإلنتاج 

األساس�ية، أو باس�م مطالب “املجتمع املدني” بالحد من س�لطان الدولة وتحجيم نفوذه�ا يف املجتمع”. )املصدر 

نفسه، والصفحة نفسها(.

رابعتها: تتمثل يف “نتائج العوملة عىل كيان الدولة يف البلدان العربية.. ]حيث[ فقدت � أو هي بدأت يف فقدان 

� س�يادتها عىل ثرواتها واقتصادها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وقوت مواطنيها، وس�يادتها عىل حدودها التي 

كان�ت محميّ�ة )بسياس�ات حمائية(، وبات عليه�ا أن تفتح مجالها ألحكام العوملة )ش�اءت أم أب�ت(. ثم لم يلبث 

فقدانها للس�يادة االقتصادية أن أس�س لفقدان القرار الوطني، والنهيار النظام الثقايف والرتبوي القومي، ولتمّزق 

حاد يف منظومات القيم واملعايري واألذواق”. )الدولة واملجتمع، ص: 53(. 

م�ا هي األس�باب الكامنة وراء ب�روز مثل هذه املعضالت التي تدّل عىل هشاش�ة الدول�ة وضعفها يف مختلف 

األقطار العربية؟ 

يعود أول تلك األس�باب يف نظر األس�تاذ بلقزيز إىل “حداثة ميالد الدولة يف البلدان العربية.. حيث يعود ذلك 

امليالد إىل بضعة عقود ال تتجاوز جيلني أو ثالثة أجيال، وهي فرتة قصرية يف أعمار الدول واألمم. ومش�كلة الدولة 

العربية مضاعفة هنا، فبمقدار حداثة س�نها تنوء بثقل املواريث: مواريث الدولة الس�لطانية التقليدية املنحدرة من 

التاريخ الوسيط.. ]و[ لم تستطع تجربة التحديث الكولونيايل، يف حقبة االحتالل األجنبي، أن تقوّض أساسات الدولة 

الس�لطانية التقليدية.. ولم تفعل دولة االستقالل سوى أنها استأنفت تجربة دولة االحتالل: التحديث االقتصادي، 

وتكريس التقليد السيايس واالجتماعي أو عدم الصدام معه”. )الدولة واملجتمع، ص: 70�71(.

أّم�ا ثاني تلك األس�باب فإّنه يعود إىل “ضع�ف التمثيلية االجتماعية لدى الدولة. فالق�وى االجتماعية التي 

تمثلها أو تس�تدمجها يف كيانها الس�يايس مح�دودة، وعصبوية يف الغال�ب. إذ ال تكاد تخرج ع�ن كونها جماعات 

اجتماعية موصولة بخيوط القرابة مع النخب الحاكمة، وهذا كّل رأسمالها االجتماعي الذي تتلقى عائدات سياسية 

عنه لقاء دورها يف رفد النخبة الحاكمة أو حماية “التوازن” السيايس القائم”. )الدولة واملجتمع، ص: 71(.
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بينما يعود “ثالث تلك األسباب ]إىل[ هشاشة املجتمع نفسه، فكما يكون املجتمع تكون الدولة، وعىل صورته 

تقوم. إذ ال دولة حديثة نش�أت أو تنش�أ يف مجتمع تقليدي عصبوي، تماماً مثلما ال يمكن لدولة تقليدية، من النمط 

السلطاني أو الثيوقراطي، أن تنشأ يف مجتمع )مدني( حديث”. )الدولة واملجتمع، ص: 72(. 

وقد أثارت وضعية هذه الدولة الوطنية مجموعة من االنتقادات، جاءتها من ثالثة تيارات مختلفة بل متعارضة. 

هناك أوالً موقف التيار القومي العربي الذي رأى يف هذه الدولة صنيعة استعمارية بامتياز، وليس لها من وظيفة 

س�وى تمزيق وحدة األّمة وتجزيء الوطن الكبري. وهناك ثانياً موقف التيار اإلس�المي الذي ال يرى يف هذه الدولة 

س�وى تمثيل لس�لطة غري رشعية قامت عىل أنقاض الخالف�ة، وال تحكم بما أنزل الله. وأخ�رياً هناك موقف التيار 

املاركيس � واليس�اري عموماً � الذي يعترب هذه الدولة ممثلة ملصالح طبقية معينة، ومن ثم فهي دولة تابعة، وال 

تمثل يف يشء مصالح الشعب. )ص: 106(. 

املوق�ف اللي�ربايل وحده ينّد عن القاعدة ويقب�ل بالدولة الوطنية، إذ يعرتف لها بالرشعية السياس�ية بناء عىل 

الس�لطة التي يقرّها الش�عب من خالل ممثليه املنتَخبني. ولهذا الس�بب جّر هذا املوقف عىل نفسه عداوة التيارات 

الثالثة السابقة: عداوة القوميني الذين ينظرون إىل هؤالء الليرباليني بوصفهم يمثلون قوى معادية للوحدة العربية، 

ث�م عداوة اإلس�الميني الذين ينظ�رون إليهم بوصفه�م علمانيني مناهض�ني للمرجعية اإلس�المية، وأخرياً موقف 

املاركسيني الذين يعتربونهم ممثلني لقوى بورجوازية معادية لحقوق الشعوب. )ص: 107(. 

ما هي نتيجة هذا التنازع حول رشعية هذه الدولة وعدم رشعيتها؟

لقد ظهرت تلك النتيجة � حسب ما استنتجه األستاذ بلقزيز � يف كون الدولة الوطنية “زادت انكفاء يف حدودها 

الكياني�ة الضيق�ُة، وانهارت الفكرة العربية عندها وتعطلت مؤسس�تها الوظيفية )الجامع�ة العربية(، وانفجر يف 

وجهها املّد األصويل فحارص قدرتها عىل املناورة واالس�تيعاب ليجربها عىل مواجهته يف دورات عنف دموي متبادل 

ل�م تنقطع، ثم زادت معدالت ارتهانه�ا لألجنبي ليزيد معه معدل إفقارها للمجتم�ع والناس وعدوانها عىل القوت 

اليومي للمواطنني. وبكلمة، زادت أسباب محنة الرشعية لديها، ولكن دون أن ينجح مناهضوها يف كسب أية معركة 

ضّدها: ال الوحدة، وال الرشيعة، وال االشرتاكية”. )الدولة واملجتمع، ص: 108(. 
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مفهوم	الدولة	اإلسالمّية	المقّدسة

عّمار بنحّمودة )تونس(

لم يكن بناء مفهوم الدولة اإلس�الميّة املقّدس�ة نتيجة نرص عس�كرّي وفعل تاريخّي حّققه املسلمون وغلبوا به 

القبائل واملمالك فحسب، وإّنما نتيجة تراكمات معرفيّة تأّسست تدريجيّاً من خالل بناٍء مفهومّي للمقّدس تأّسس 

يف ش�كل ش�بكة تحتاج منّا إىل حفر يف طبقاتها، ونحن ال نّدعي اإلحاطة بجميعها، فذاك جهد أكرب من أن يستوعبه 

الفرد، وتنوء بحمله الجماعات، وإنما نرّكز يف مفهوم الدولة عىل زعيمها، ففي سياسته اختزال للدولة، إذ هو كثرياً 

ما يختزل يف تلك الحقبة التاريخيّة حقيقتها.

1-	التأسيس	اللغوّي	لمفهوم	الّدولة	اإلسالمّية	المقّدسة:

نطرح يف هذا الفصل س�ؤاالً مركزّياً لعلّه يحّطم ما س�اد من فصل منهجّي بني النبوّة والسياس�ة. فهل تمنح 

النبوّة يف مفهومها الدينّي صالحيّات سياسيّة وقوّة سلطوّية؟

يرتبط املعنى اللغوّي للنبوّة باالرتفاع، فقد ذكر ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة أّن “النبّي � صىل الله عليه 

وآله وسلم � اسُمه من النَّبْوة، وهو االرتفاع، كأنَّه مفّضل عىل سائر الناس برَْفع منزلته.

ويقولون النَّبّي: الطريق. 

قال:ألْصبََح رتماً ُدقاَق الَحىَص مكاَن النَّبِيِّ من الكاِثِب.”1

يُِّد يطلق  ونتبنّي من خالل هذا التعريف أّن النبوّة يف أصل تعريفها حّمالة لوجه س�يايّس وهو الس�يادة، “والسَّ

ع�ىل الرّب واملالك والرشيف والفاض�ل والكريم والحليم وُمْحتَِمل أَذى قومه وال�زوج والرئيس واملقدَّم، وأَصله من 

س�اَد َيُس�وُد فهو َسيْوِد... وروى مطرّف عن أبيه قال: جاء رجل إىل النبّي � صىّل الله عليه وسلّم � فقال: أنت سيّد 

قريش؟ فقال النبّي صىّل اللّه عليه وس�لّم: الس�يّد اللّه”2، ولنئ كان الس�يّد يف معناه املطلق هو اللّه وفق التصّور 

الديني املقّدس فإّن سيّد األرض هو نبيّه، فالدولة اإلسالميّة الناشئة وفق التصّور الفيربي بسلطة كارزماتيّة تقوم 

1ـ ابن فارس، مقاييس اللغة، ط1، بيروت، دار الفكر، 1979، ج. 5، ص 385

2ـ ابن منظور، لسان العرب، ط1، بيروت، دار صادر، )د ت(، ج. 3، ص ص 228- 229
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عىل ذات النبّي، ولعّل تضخيم الشورى قد حال دون فهم حدودها، فهي ال تقوم بإرادة الجماعة التي تحيط بالنبّي، 

وإنّما هي نتيجة طلب النبّي ذاته االستشارة يف حاالت محّددة ليس له فيها رأي الحسم، وله أن يعمل بالرأي أو أن 

يخالفه، فهي فعل نبوّي يمنحه سلطة القرار ويجعل رأي املشورة ثانوياً، وخري دليل عىل ذلك أّن ما يأتيه النبّي من 

أحكام أو قرارات تس�تمّد مرجعياتها من املقّدس كثرياً ما يكون باتاً ونهائيّاً. فالقرار النهائي والحاس�م يظّل دوماً 

بيده ألّنه يمثّل الس�لطة العليا للمسلمني الخاضعني لقراراته املقّدسة. ونفهم من خالل معنى استشار وهو “طلب 

منه املش�ورة.”3 ارتباط املش�اورة بالطلب، وانتفاؤها يف حال غيابه، وحتّى يف حاالت القبول بمبدأ االستشارة، فإّن 

للمستش�ري أن يحس�م بني اآلراء إن تعّددت وتضاربت باتخاذه موقفاً نهائيّاً. ولعّل ما ساد من اعتقاد بأّن الشورى 

إب�داع إس�المّي هو الذي جعله�ا تأخذ حيّزاً أكرب من حجمه�ا الطبيعّي، إضافة إىل بحث كث�ري من املعارصين عن 

مفهوم رمزّي منافس للديمقراطيّة، والحال أّن الشورى مفهوم ساد يف فرتة ما قبل اإلسالم، وليس أدّل عىل ذلك من 

حديث ابن هشام عن تشاور قريش يف أمر النبّي بعد أن خرج مهاجراً مع أصحابه، وتأكيده عادة قريش املشورة يف 

دار قيّص بن كالب.4 فالغلبة السياسيّة للمسلمني مّكنتهم من “َسلَِب مفهومّي” احتووا به مفهوم الشورى وجعلوه 

مفهوماً إسالميّاً محضاً.

ويف معنى الس�يادة ما يتقاطع مع معنى النبوّة من خالل معنى الحلم وارتفاع املنزلة، وقد ذكر ابن فارس أّن 

“الس�يِّد: الحليم. وأنكر ناٌس أن يكوَن هذا من الِحلم، وقالوا: إّنما سمِّي سيِّداً ألنَّ النّاس يلتِجئون إىل َسواده. وهذا 

أقيس من األوَّل وأصّح. ويقال فالٌن أسوَد من فالٍن، أي أَْعىَل ِسيادًة منه.”5 

ثّم�ة إذن نق�اط تقاطع قوّية بني امل�رشوع الدينّي للنبّي واملرشوع الس�يايّس للزعيم، بل هم�ا وجهان للعملة 

نفس�ها، فطاعة النبّي هي يف الواقع طاعة لقائد س�يايّس يأمر بالحرب، ويقود جيوش�اً غازية نحو تحقيق أهداف 

سياس�يّة، فقد صارت الدولة الدينيّة ترتجم إىل طاعة تجّس�دت يف استعراض القوّة الذي تّم أمام عيني أبي سفيان 

وحمله عىل االستس�الم والخضوع لس�لطة النبّي. وعرفت يف كتب اللغة تجلّيات حجبت الوجه السلطوّي/ الدنيوّي 

باعتماد س�جّل مقّدس؛ فالقائد الس�يايّس: نبّي، والحروب: فتح وغزو يقوده أنصار الحّق املس�لمون ضّد أعدائهم 

الكّفار، والرضائب املفروضة: يفء وخراج أفاءه الله عىل املؤمنني بالقرآن، وأحكام النبّي رشيعة سياسيّة ذات وجه 

مث�ايلّ، خارق�ة يف إنجازها وأحكامها، وهي مرجع كّل تصّور س�يايّس، وس�قف كّل طموح دين�ّي. وقد بدأت كتب 

اللغة برس�م مالمح املقّدس النبوّي، قرآناً يهدي إىل الرصاط املستقيم، بما يف ذلك رشوط الطاعة والوالء التي تكون 

نتيجة حتميّة لالنتماء اإلس�المّي، وتفرض عىل املس�لم العاقل االنضباط إىل القوانني التي تنّظم االنتماء إىل الدولة 

3ـ المرجع نفسه، ج. 4، ص 437

ِ ـ صلّى الّل عليه وسلّم ـ َقْد َصاَرْت لَُه ِشيَعٌة َوأَْصَحاٌب ِمْن َغْيِرِهْم ِبَغْيِر َبلَِدِهْم، َوَرأَْوا ُخُروَج أَْصَحاِبِه ِمْن اْلُمَهاِجِريَن  ا َرأَْت ُقَرْيٌش أَنهَّ َرُسوَل اللهَّ 4ـ يقول ابن هشام: »َولَمهَّ
ِ ـ صلّى الّل عليه وسلّم ـ إلَْيِهْم، َوَعَرُفوا أَنهَُّه َقْد أََجَمَع لَِحْرِبِهْم. َفاْجَتَمُعوا لَُه ِفي َداِر النهَّْدَوِة -  إلَْيِهْم، َعَرُفوا أَنهَُّهْم َقْد َنَزلُوا َداًرا، َوأََصابُوا ِمْنُهْم َمَنَعًة، َفَحِذُروا ُخُروَج َرُسوِل اللهَّ

ِ ـ صلّى الّل عليه وسلّم ـ َحْيَن َخاُفوُه.« َوِهَي َداُر ُقَصّيِ ْبِن ِكَلٍب الهَِّتي َكاَنْت ُقَرْيٌش َل َتْقِضي أَْمًرا إلهَّ ِفيَها - َيَتَشاَوُروَن ِفيَها َما َيْصَنُعوَن ِفي أَْمِر َرُسوِل اللهَّ
السيرة النبويّة، ط1، القاهرة، دار الكتب المصريّة، )د ت(، ج. 2، ص 480

5ـ ابن فارس، المصدر المذكور، ج. 3، ص 114
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مفهوم	الدولة	اإلسالمّية	المقّدسة

اإلس�الميّة: واجب الجهاد ملن كان قادراً يف البداية، وواجب الصدقة عىل املس�لم، وواجب دفع الجزية لغري املس�لم. 

فالدين منظومة س�لطوّية متكاملة يف العهد النبوّي تنس�ج فيها أس�س الدولة اإلس�الميّة، السياسيّة واالقتصادّية 

واالجتماعيّة والثقافيّة، بإرادة نبوّية، هي إرادة القائد، وطاعة جماعيّة تقوم عىل االنقياد، ومش�اريع سياسيّة ذات 

وجهة حربيّة، وأحالف تسعى إىل ضمان استقرار الدولة، وبنية اجتماعيّة تسعى إىل إعادة توزيع الثروات، بحسب 

مقاييس املشاركة يف بناء رصح الدولة وتحقيق انتصاراتها الحربيّة.

لقد استطاعت املعاجم اللغوّية أن تقّدم صورة متخيّلة للحكم السيايّس، استطاعت أن تجد به مسّميات مقّدسة 

لكّل فعل دنيوي، وكعادة املقّدس تزيده ثقة املؤمنني به قوّة فيصري مع األّيام حقيقة مطلقة ومتعالية عىل التاريخ، 

مّم�ا يولّ�د فكراً طوباوّياً وتصّوراً دغمائياً، ال يقبل النس�بيّة والنقد، وقد اكتملت حلقات املقّدس مع كتابة الس�رية 

النبوّية والتاريخ اإلسالمّي.

2-	الدولة	المقّدسة	في	كتب	السيرة	النبوّية	والتاريخ	اإلسالمّي:

تأسس�ت كتب التاريخ اإلسالمّي عىل مركزّية الس�رية النبوّية، إذ تؤول كّل الحكايات فيه إىل مسارات تاريخيّة 

لبل�وغ الدعوة النبوّية وإضفاء طابع القداس�ة عليها، فقد تأّس�س كثري من تلك الحكاي�ات عىل مرجعيّة القصص 

القرآنّي، الذي يضفي رشعيّة دينيّة مقّدس�ة عىل س�لطة النبّي، والفرق الجوهري بني كتب الس�رية وكتب التاريخ 

الع�ام، قد يتعلّ�ق باإلطار التاريخي للكتابة، أي الع�رص الذي بلغه الكاتب، وبالحقبة الت�ي اختار الوقوف عندها 

نهاية ملسار تأريخه، ولكّن كتابة التاريخ اإلسالمّي تظّل خاضعة ملنطق هرمي، يبدأ تصعيداً للتاريخ اإلنسانّي نحو 

ذروتها: البعثة املحّمدية، ويبدأ بعد ذلك رس�م صورة النظام الس�يايس املقّدس يف أعىل الهرم املقّدس، وتلك بؤرة 

املقّدس الس�يايّس يف املتخيّل اإلسالمي، لتبدأ رحلة االنحدار نحو تاريخ ترتاجع فيه مؤرشات املقّدس وتنكشف فيه 

الخيوط السياسيّة. 

يبدأ ابن إس�حاق مثالً سريته النبوّية ب�د النسب الزكّي، وهو يحرص يف انتقائه األخبار أن يجد املتلّقي صلة 

متينة باملقّدس�ات اإلس�الميّة، حتّى تتحّول بعض األحداث التاريخيّة إىل استنساخ لقصص قرآنيّة، وتبدأ بعد ذلك 

طقوس الوالدة املقّدس�ة ونزول الوحي، وصوالً إىل رسد مفّصل لس�رية النبّي املقّدس. إّن السرية لم تقم باستيعاب 

األحداث السياسيّة للفرتة النبوّية فحسب وإنما ساهمت يف بناء متخيّل إسالمّي جعل من تلك الفرتة مقّدسة، وحّول 

الفعل السيايّس للنبّي إىل فعل ترشيعي مقّدس.

ولم تكن كتب التاريخ التي خرجت من املجال النبوّي تأريخاً بقادرة عن سّن تصّور سيايّس، فأقىص ما فعلته 

أنه�ا جعلت الس�رية النبوّية نواة ملا أّرخته، وأنها توّس�عت يف إضفاء ُبعد املركزّية بإطالة امل�دى املفيض إىل النبوّة 

قّمة للهرم املقّدس والوصول إىل فرتات تاريخيّة لم تكن محّط اهتمام كتب الس�رية، وتعلّقت بسرية الخلفاء وسائر 
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الحّكام املس�لمني، ولكّن هذه البنية الهرميّة، التي كانت تنزع القداسة تدريجيّاً من خالل تصّورها املركزي للفرتة 

النبوّية، قد اس�تطاعت أن تكش�ف الوجه الس�يايس للدولة اإلس�الميّة، مقابل تراجع الوجه املقّدس، وقد ساهمت 

الوقائع التاريخيّة ذاتها يف نزع تلك القداس�ة إذ أّن مصطلح الفتنة الذي قصد به درء حرج القتال اإلس�المّي بني 

الصحابة، إضافة إىل نشأة الفرق اإلسالميّة قد ساهم بشكل واسع يف إيجاد زوايا أخرى للحقيقة قد ترى يف بعض 

املقّدس�ات السياس�يّة التي يرّوج لها أصحابها مدّنس�اً. فبداية الرصاع ضّد عثمان حملت وجه�اً للتجاوزات التي 

يمكن أن يرتكبها الحاكم، وبيّنت أّن التمادي يف تجاهل مطالب املعارضني يمكن أن يؤدي بالحاكم رغم القداس�ة 

التي يتحّصن بها إىل القتل واالغتيال. وقد ساهمت الحروب اإلسالميّة بني عيلّ ومعاوية يف تعدد األصوات التاريخيّة 

التي كانت برصاعها تقلّص من مس�احات االعتقاد الس�ائد يف املمارسة املقّدس�ة للسياسة، وتبنّي أّن غياب املعايري 

الواضح�ة النتقال الس�لطة يولّد النزاعات بني املرّش�حني للحكم. ولذلك فإّن االنتق�ال التاريخي الذي عرّب عنه ابن 

خلدون باالنتقال من دولة الخالفة إىل دولة امللك، هو يف الحقيقة ما مّكن الدولة من ظروف االس�تقرار نس�بيّاً ألّنه 

أوجد معياراً واضحاً النتقال الس�لطة، ظّل معتمداً حتّى بعد س�قوط الدولة األموّية، فقد انتهج العباّس�يون نهج 

أسالفهم يف التوريث وعياً بأّن تلك اآلليّة تمثّل يف ذلك العرص أفضل اآلليّات لالنتقال السلمّي للسلطة.

لقد رس�مت كتب التاريخ بنية هرميّة رّسخت يف املتخيّل السيايّس للمسلمني سياسة تتكلّم لغة الدين، ولم تتح 

الكت�ب التاريخيّ�ة فرصة الفرز بني الديني والس�يايّس، فُهما كوجهي العملة اللذين يصع�ب الفصل بينهما، وهما 

وصف�ان لفع�ل واحد، تختزله ألفاظ أبي س�فيان وهو يصف جي�ش الغازين، وألفاظ العب�اس وهو يصّور نرص 

املسلمني وغلبتهم.

3-	الدولة	المقّدسة	في	كتب	الفقه:

ُيعترب الشافعي أحد مؤّسيس الفقه اإلسالمّي، ويمكن أن نرصد من خالل رسالته التي تبدو بعيدة كّل البعد عن 

التنظري للدولة اإلس�الميّة جذور الفعل الس�يايس ومقوّمات بناء الدولة الدينيّة يف سياق الخلط املتعّمد الذي فرضه 

املق�ّدس، فق�د تحّدث مثالً عن فرض الله يف كتابه اتباع كتاب اللّه وس�ّنة نبيّه، وقد اس�تطاع بدوره أن يبني هرماً 

مقّدساً، ولكن عىل غري طريقة املؤّرخني، وإنما ببناء مدرج مقّدس يبدأ بكتاب اللّه، مروراً بسنّة رسوله، وصوالً إىل 

حجيّة خرب التواتر وخرب اآلحاد، وس�لطة اإلجماع واالجتهاد واالستحسان. وقد ساهمت هذه الرؤية يف تأبيد الصلة 

بني الفعل اإلنس�انّي ومرجعيّاته املقّدس�ة، ويكمن دور الش�افعي يف القدرة عىل تنظيم منازل املقّدس، مّما يضمن 

ارتقاء منهجيّاً يسرياً للسلطة، فالرسالة تؤّسس منظومة سلطوّية تخدم الدولة ألنها تجعل من صوت اإلجماع، وهو 

مفهوم يؤّبد التبعيّة لألحكام القائمة، وس�يلة لتحقيق التماثل، وفرض قوانني الطاعة تحت مس�ّميات دينيّة، ولكّن 

آثارها عىل أرض الواقع سياس�ّية. فاألخبار التي يتحّدث عنها الش�افعي تحمل مرشوعاً تربيرياً للس�لطة القائمة، 

وتضفي رشعيّة عىل الدولة اإلس�الميّة بهياكلها القائمة، وهي تقيص من س�احة اعتبارها كّل تصّورات أخرى من 
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الس�هل اتهامها بمخالفة الكتاب أو السنّة أو إجماع األّمة. وتجعل من األنظمة الترشيعيّة التي تضّخمت بفعل خرب 

اآلحاد ملزمة، والحال أّنها نسبيّة، وما طعن النظام فيها إال دليل عىل بعدها اإلنساني الذي يتسم بنسبيته، وقابليّته 

للخطأ، وما الرسالة إال هرم آخر من أهرام املقّدس التي أبدت سلطة الترشيع القائم وأضفت عليه صبغة القداسة، 

نافية كّل األصوات التي حاولت إظهار ما وراء املقّدس�ات من أهداف دنيوّية وخلفيات سياس�ّية أساس�ها الطاعة، 

وإيجاد أي� السبل النقياد العاّمة.

و”يعترب اإلجماع أحد أكثر األصول الترشيعية التباس�اً بمجال الس�لطة عموماً، والس�لطة السياسيّة عىل وجه 

خ�اص، ويتجىّل هذا أّول م�ا يتجىّل منذ التوّقف عند مفهوم اإلجماع، فلنئ اخت�ار فريق من األصوليني حّد اإلجماع 

بأّنه اتفاق علماء امللّة، فقد اختار فريق إرشاك رجال السياس�ة معهم. ولعّل وجه الخطورة يف هذا الرأي أّنه يرّشع 

وجوب طاعة الس�لطتني الدينيّة والسياس�يّة بناء عىل التماهي بينها وبني اإلجماع، وهكذا فمادام اإلجماع معصوماً 
فممثلو السلطتني معصومون أيضاً.”6

ويتجىّل الحضور الس�لطوّي يف تقنني الطقوس التي تحرص كتب الفقه عىل تفصيلها، فيبدو من وراء أقنعتها 

وجه س�يايّس يحجبه املقّدس بمس�ّمياته. فالطقوس هي تجنيد روحي لتحقيق ال�والء واتباع الحاكم وطاعته، وال 

غراب�ة أن يفتي جّل الفقهاء بعدم جواز الخ�روج عىل الحاكم. ومن ذلك أّن الصالة وراء اإلمام هي وجه من وجوه 

الوقوف وراء القائد الحربي يف صفوف القتال، وما صالة الجمعة إالّ اجتماع أسبوعّي لضمان والء الجماعة للصوت 

الرس�مّي الذي يمثّل دوماً صوت الس�لطة الحاكمة، وما الصوت الواحد لإلمام الذي ال يعلو عليه صوت وال يجوز 

مقاطعته يف خطبته إال تهيئة نفسيّة لقبول الصوت السلطوي الواحد يف الحكم دون اعرتاض أو نقد، وما الفروض 

املاليّة إالّ واجبات رضيبيّة تحّقق التوازن االجتماعّي وتضمن للدولة سبل استقرارها، وما الحّج يف وجه من وجوهه 

إالّ توفري ملوارد اقتصادّية للدولة، وضمان مركزّية سياسيّة، تحّد من نزعات االختالف التي قد يخلقها اتساع رقعة 

اإلسالم وامتدادها عىل مجال فيه شعوب متباينة الحضارات واألعراق.

إّن رّس قوّة املقّدس يف قدرته عىل إخفاء الوجه السيايّس، واعتماده خطاباً مزدوج الدالالت، ألفاظه دينيّة ولكّن 

باطنه سيايّس. 

ليس الحديث عن الدولة يف الفقه حكراً عىل قس�م اإلمامة، وإنما السياس�ية متواري�ة وراء كّل طقوس الطاعة 

وآداب التعام�ل االجتماعّي وقوانني التقايض بني الناس وحقوقهم وواجباتهم، كّل تلك األحكام عىل اختالفها تصري 

بانتمائها إىل كتب الفقه مقّدسة، تضمن االنتماء العقائدّي إىل اإلسالم، ولكنّها تضمن باملقابل الوالء السيايّس للحاكم 

املس�لم. إّن منطلقها دوماً مركز مقّدس للحكم يطاع فيه الرس�ول طاعة مطلقة، وهي وإن كانت غري جائزة لغريه 

فإّن ألقاباً كالخليفة الذي ُبّدلت داللته األصليّة يف اللغة التي تعرّب عن التتايل والتعاقب، ليصري نيابة رشعيّة للنبّي، 

6ـ حّمادي ذويب، جدل األصول والواقع، ط. 1، بيروت، دار المدار اإلسالمي، 2009، ص ص 626-625
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وبذلك فهو يس�تمّد منه قداس�ة الحكم خليفة كان أم إماماً. وقد أشار السمعاني )ت 489ه�( مثالً وهو يجيب عن 

س�ؤال: ه�ل يجوز أن يقال للرس�ول أو للعالم: احكم فإنك ال تحكم إال بالص�واب؟ بقوله: “فقد منع من ذلك كثري 

من الناس، وأجازه آخرون عىل العموم، وذهب إليه يونس بن عمران، وقال بعضهم: يجوز للنبّي � صىّل اللّه عليه 

وس�لّم � عىل الخصوص، وال يجوز لغريه... فأّما يف حّق غريه فلم يوجد وهذا ألّن الرس�ول � صىّل اللّه عليه وسلّم � 
كان معصوماً من الخطأ، فيجوز أن يقال له: احكم فإنك ال تحكم إال بالصواب وهذا ال يأمن يف حّق غريه.”7

لقد اعترب الس�معاني أّن حقيقة العصمة يف الحكم ال تتاح إالّ للنبّي، ويصّح القول عىل الترشيعات السياس�ّية 

التي تظّل ظنّية غري قطعيّة، ولكّن هذه الحقيقة هي التي دفعت الحّكام أنفسهم إىل تربير رشعيّة حكمهم وقطعيّة 

أحكامهم باتباع الكتاب والسنّة، وهنا يتيح مثل هذا التربير للحاكم أن يجعل من أحكامه صفة القطعيّة، وأن يحكم 

عىل معارضيه باملارقني عن الكتاب والسنّة.

لقد حاول الفقهاء من خالل مفهوم اإلجماع تحويل كثري من األحكام السياسيّة التي خضعت لالجتهاد الشخيّص 

وتأّثرت بالظرفيّة التاريخيّة إىل أحكام قطعيّة ذات مقصد ترشيعّي، ولم تقترص هذه الوظيفة املرجعيّة عىل ما قام 

به الرسول من أعمال، فذاك يعترب من السنّة التي ال حياد عنها وإنما من اجتهادات بعض الخلفاء، وإن كان رأيهم 

وسلوكهم محّل خالف، فالخالف يسقط بالتقادم، بل بالقداسة التي يسبغها الفقيه عىل سلوك الصحابّي.

يقول الش�ريازي )ت 476 ه��(: “فأّما إذا اختلفت الصحابة عىل قولني، ثم اجتمعت عىل أحدهما نظرَت، فإن 

كان ذلك قبل أن يربد الخالف ويستقّر، كخالف الصحابة ألبي بكر يف قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك زال 

الخالف، وصارت املس�ألة إجماعاً بال خالف. وإن كان ذلك بعد ما برد الخالف واستقّر، فإجماعهم أوىل أن يزول. 
وإن قلنا: إّن بإجماع التابعني ال يزول الخالف، بنيت عىل انقراض العرص.”8

لقد كان الفقه آليّة س�لطوّية ناجعة يمكن أن نعرّب عنها بميكروفيزياء الس�لطة، عىل حّد تعبري ميش�ال فوكو، 

وتعني أّن السلطة مجهرية ال تظهر يف شكل بؤرة وإنما تخرتق املركز ببناء عالقات اسرتاتيجية، وذلك ألّن »عالقات 

السلطة عالقات بطبعها االنتشار واملحلّية ويف الوقت نفسه عدم االستقرار، إنها ال تصدر عن نقطة مركزّية أو عن 

بؤرة مس�تقطبة، تكون بؤرة س�يادة، بل تنتقل بني عّدة نقط، تذهب من نقطة إىل أخرى... إنها عالقات ش�بكيّة 

تتواج�د وتتزام�ن بني قوى ال ح�رص لها وأمكنة ال ح�ّد لعددها.«9 وقد لعب�ت كتب الفقه دوراً رئيس�اً يف تحقيق 

ميكروفيزياء الس�لطة، التي حملت لون الهوّية اإلس�الميّة التي تتغذّى كس�ائر الهّوي�ات املنغلقة عىل “وهم هوّية 

متف�رّدة ال اختي�ار فيها، وفّن بناء الكراهيّة يأخذ ش�كل إثارة القوى الس�حرّية لهوّية مزعومة الس�يادة والهيمنة 

7ـ السمعاني، قواطع األدلّة في األصول، ط1، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1998، ج. 2، ص ص 338- 339

8ـ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط1، دمشق/ بيروت، دار الكلم الطيب/ دار ابن كثير، 1995، ص ص 190-190

9ـ جيل دولوز، المعرفة والسلطة، مدخل إلى قراءة فوكو، )ترجمة سالم يفوت(، ط1، بيروت/ الدار البيضاء، المركز الثقافي العربّي، 1987، ص 81
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تحج�ب كّل االنتم�اءات األخرى.”10 تلك الهوّية املنغلقة هي التي رّشعت القتال ض�ّد الكفار وأخذ مالهم، وحملهم 

ع�ىل االقتناع بمنظومة دينيّة لها أحكام مح�ّددة، ومنظومة قضائيّة ملزمة، فالفقه يبن�ي أحكاماً تحّدد الواجبات 

بوجهها التعبدي وبمنظومة املعامالت اإلسالميّة التي تمّكن املنتمني إىل الدولة اإلسالميّة من العيش الكريم وتجنّب 

العقوبات التي تنجّر عن خرق تلك املنظومة. ببس�اطة كان الفقه دس�تور املس�لمني وغري املسلمني الذين يعيشون 

تحت س�لطة الدولة اإلس�الميّة، فقانون أهل الذّمة هو تحديد لواجبات وحقوق غري املسلمني، أّما االنتماء اإلسالمي 

فباتٌّ ونهائّي، وال يحّق للمس�لم االرت�داد عنه وإالّ كان جزاؤه القتل، فالهوّية اإلس�الميّة تفتح أبواب االنتماء لغري 

املسلمني، ولكنّها تقفل أبواب االنتماءات األخرى يف وجه من أسلم. 

4-	الدولة	المقّدسة	في	علم	الكالم:

ال ي�كاد كاتب من كتب الفرق يخرج عن هندس�ته القائمة عىل إعالء ش�أن الفرقة الناجية عىل حس�اب الفرق 

الضالة، وإن بدت تلك املس�ألة عقائدّية باألس�اس فإنها يف الحقيقة تش�هد انعكاسات سياس�يّة، ذلك أّنها تعكس 

بنية س�لطوّية قائمة تمنح الفرقة الناجية رشعيّة الحكم، وتس�حب بس�اط الرشعيّة من تحت أقدام فرق الضالل 

واملبتدعة، طبعاً إذا تحّدثنا عن األورثوذكس�ية الس�نيّة يف كتاب “مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني” لألشعري 

)ت330 ه��(11، أو«الفرق ب�ني الفرق« للبغدادي )ت 429ه�(12، أو امللل والنحل للشهرس�تاني ) ت548ه�(13، 

أو«الفصل يف امللل واألهواء والنحل« البن حزم األندليس )ت 456ه�(14، أو«التبصري يف علوم الدين« لإلس�فرائيني 

)ت 471 ه�(15، وقد خضعت هذه العينات إىل بناء هرمّي ثابت س�عى به أصحابه إىل تأكيد أّن الس�لطة ال يمكن 

أن ترتّك�ز يف نقط�ة واح�دة، وأّن نفوذها قائم يف كتب الفرق التي اختارت وظيفة رس�م معالم العقيدة الرس�ميّة، 

وه�ي التي أقرّت تصّوراً ثابتاً لإلله نفت به س�ائر التصورات، وراح�ت تبحث عن بناء هرم مقّدس من خالل نفي 

كّل التص�ّورات املارقة عن الس�لطة يف تمثّلها للذات اإللهيّة، والقرآن، ورشوط االنتم�اء إىل الفرقة الناجية، والعالم 

الرس�مي املعرتف برشعيّته، ومارست وفق هندسة الثنائيات الضّدية استبعاداً لكّل التصّورات األخرى، مّما يجعل 

من هذا العلم متكامالً مع س�ائر الجهود العلميّة التي س�عت إىل بناء مفهوم الس�لطة يف معناها الواس�ع، وفرض 

عقيدة رسميّة تحتكر الرشعيّة واملرجعيّة املقّدسة بيد الفرقة الناجية حّكاماً وعلماء.

10ـ أمارتا صن، الهويّة والعنف، )ترجمة سحر توفيق(، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 352، السنة 2008، ص 11

11ـ انظر: األشعري، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، )تحقيق محيي الدين عبد الحميد(، ط2، بيروت، المكتبة العصريّة )دت(.

12ـ انظر: البغدادي، الفرق بين الفرق )تحقيق محيي الدين عبد الحميد(، ط1، بيروت، المكتبة العصريّة، 1995

13ـ انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، )تحقيق أمير علي مهنا، علي حسن فاعود(، ط3، بيروت، دار المعرفة، 1993

14ـ ابن حزم األندلسي، الفصل في الملل واألهواء والنحل )تحقيق محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة(، ط2، بيروت، دار الجيل، 1996

15ـ أبو المظفّر اإلسفرائيني ،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين( ،تحقيق يوسف الحوت ،)ط ،1بيروت ،عالم الكتب، 1983
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5-	مفهوم	الدولة	المقّدسة	عند	فالسفة	اإلسالم:

لق�د كت�ب الفارابي )ت 339ه�( آراء أهل املدينة الفاضلة، ليتصّور من خاللها طوبى الحكم اإلس�المّي، وهو 

لم يخرج عن دائرة امتزاج األثر اليوناني واإلس�المّي، وثّمة يف األصل عالقة متينة بني التصّور األفلوطيني )نس�بة 

إىل أفلوطني( الذي نهل منه الفارابي، والنظرّية اإلس�الميّة التي تجّس�د متخيّل الدولة اإلسالميّة يف ذروته الرمزّية، 

فالحاكم يف هذه املدينة صار متصالً بسلسلة العنارص التي تنبثق عن أصل الوجود يف ذاته، وذلك عن طريق اتصال 

الرئيس بالعقل الفّعال »فيس�تحيل الرئيس بذلك إىل كائن روحي يمتزج بالعقول ويتصل باملأل األعىل ويلتقي عن 

طري�ق هذا املأل بطريق مب�ارش نفحات الوحي واإلرشاق«،16 فقد انغلق التصّور املنش�ود للحاكم مع نواة التصّور 

املوجود يف املتخيّل اإلسالمي واملتجّسد يف ذات النبّي، ليتأكد أّن النبوّة هي ذروة السيادة وقّمة هرم الدولة.

ويعترب ابن س�ينا )ت 427ه�( يف كتاب السياس�ة اعتماداً عىل تصّور هرمّي للس�لطة أّن »أحّق الناس وأوالهم 

بتأّمل ما يجري عليه تدبري العالم من الحكمة، وحس�ن إتقان السياس�ة، وإح�كام التدبري: امللوك، الذين جعل الله 

تع�اىل بأيديهم أزّمة العباد، وملّكهم تدبري البالد، واس�رتعاهم أمر الربّية، وفوّض إليهم سياس�ة الرعيّة. ثّم األمثل 

فاألمث�ل م�ن الوالة الذين أعطوا قيادة األمم واس�تكفوا تدبري األمص�ار والكور، ثم الذين يلونه�م من أرباب النعم 

وسوّاس البطانة والخدم، ثّم الذين يلونهم من أرباب املنازل ورواض األهل والولدان. فإّن لكّل واحد من هؤالء راعياً 
ملا يحوزه كنفه، ويضّمه رحله ويرصفه أمره ونهيه، ومن تحت يده رعيته.«17

ظّل هاجس القيادة املثاليّة هو جوهر املدينة الفاضلة، فقد حّدد ابن رش�د رشوط الرياس�ة، وانتهى إىل نتيجة 

طبيعيّ�ة بعد اس�تعراضها وهي: »إّنه م�ن الصعوبة بمكان أن تجد مثل هذه الرجال. ل�ذا فقد صّح القول إّنه من 
الصعب أن تقام مثل هذه املدينة«.18

لقد تصّور فالس�فة اإلس�الم الدولة تصّوراً طوباوّياً، رسم أفقاً سياس�ّياً غري ممكن التحّقق، ولذلك كان يرتّد 

ضمنياً إىل أنموذج نبوّي س�ابق، إذ لم يكن تلخيص كتاب السياس�ة ألفالطون س�وى استجابة ال شعورّية إىل بنية 

ذهنيّة راس�خة تجعل من تصّور الدولة صناعة للمقّدس، ولع�ّل أبرز تجلياته يف صناعة أنموذج خارق غري ممكن 

التحّقق عىل أرض الواقع. وليس حكم الفالس�فة س�وى استعالء سلطوّي تربّره الرشعيّة العقليّة التي تتسامى بها 

النفس العاقلة عن النزعات الغضبيّة والش�هوّية، ذلك أّن مقولة ختم النبوّة قد س�ّدت السبل أمام تأسيس ألنموذج 

س�لطوي جديد قد يكون قائماً عىل مقّدس س�لطوّي متخيّل، فما عاد من س�بل لرس�م أفق جديد س�وى التصّور 

الطوباوي لحكم الفيلسوف، وهو يف أعىل الهرم العقيلّ.

16ـ علي عبد الواحد وافي، الفارابي، المدينة الفاضلة، ط1، مصر، نهضة مصر، )دت(، ص 32

17ـ أبو علي بن سينا، كتاب السياسة، ط1، سوريا، بدايات للطباعة والنشر، 2007، ص 59

18ـ ابن رشد، تلخيص السياسة، ط1، بيروت، دار الطليعة، 1998، ص 142
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5-	خاتمة	البحث:

يتقاطع مفهوم املقّدس مع مفهوم الدولة بشكل عام، فالنسق الذي يضم املجموعة املؤمنة هو جوهر االجتماع 

وال�والء للدولة، واملقّدس يتقاطع مع الدولة يف كونه يوّفر أس�باب الث�واب والعقاب، فمثلما يقوم املقّدس عىل الوعد 

والوعيد، تتأّسس الدولة عىل فكرة املنافع ومنظومة الرّدع التي تتخذها ضّد املارقني عنها، ولعّل تطابق بنية الدولة 

مع املقّدس هو الذي س�ّهل عىل الساس�ة توظيف الخطاب الديني من أجل إضفاء الرشعيّة عىل حكمهم، وإنش�اء 

مفهوم الدولة اإلسالميّة، وهو مفهوم متخيّل ال يختلف عن املقّدس تخّفياً وغموضاً، إذ ال يمكن أن تتحّدد مقوماته 

الواضح�ة والدقيقة يف ظّل ارتباط الدولة بالواقع وتحّول بنيتها وأس�اليب عمله�ا، ولكّن هذا املفهوم املتخيّل يظّل 

قابالً للتوظيف واالستعمال من أجل احتكار الرشعيّة وترشيع االستبداد، وتربير الفساد، ومنع محاسبة الحّكام، بل 

إضفاء القداسة عىل أحكامهم، فمفهوم الدولة اإلسالميّة كما احتكره الساسة وأهل الحّل والعقد من الفرقة الناجية 

والحاكمة، هو مفهوم إقصائّي ال يكاد يرى حّق الفرق األخرى وال حّق العاّمة يف تصّور الدولة وإدارتها.

لقد أنش�ئ مفهوم الدولة اإلس�الميّة زم�ن الغلبة، ويقني املس�لمني بأنهم أصحاب الح�ّق، وزمن قدرتهم عىل 

تلوين كّل اإلنجازات اإلنس�انيّة بألوان دينيّة ووضع أس�ماء إس�الميّة، ولذا فإّن حّل ذلك املأزق يف فهم الدولة يفتح 

آفاق بحثنا عن مرشوع تفكيك مفهوم الدولة اإلس�الميّة وفهم دور اإلنس�انيّة يف صياغته حتّى ال يستبّد باملسلمني 

وهم امتالك الحقيقة واحتكار الفهم، فيزيدهم ذلك يقيناً بعدم حاجتهم إىل اآلخر، وتلك عقدة من ش�أنها أن تؤّبد 

التخلّ�ف وت�رّشع االنغالق، فمفهوم الدولة اإلس�الميّة، وإن اختلفت مقاصد اس�تعماله، فهو يه�ّدد بمزالق الوهم 

واالنغالق والنرجسيّة. وقد تتبّدد تلك األوهام متى أدركنا اإلسهام اإلنسانّي يف تأسيس الدولة، متخذين من تراكمات 

الفكر البرشي واملمارس�ة السياس�ّية سبيالً إلنشاء مفهوم دولة اإلنس�انيّة بديالً من الدولة اإلسالميّة، وهو بحسب 

رأينا املتواضع مفهوم ينهل من كّل التجارب اإلنس�انيّة يف تأس�يس مفهوم الدولة، ويرى يف تجنيس مفهوم الدولة 

وإسناد هوّية دينيّة لها غايات إيديولوجية، ال يمكن أن يكشف عن حقيقتها بل يزيدها غموضاً والتباساً. 

لقد انتظمت مفاهيم املقّدس يف ش�بكة من املعارف تأسس�ت باللغة املقّدس�ة واصفة حقيقة الدولة: ممارسة 

سياس�يّة واقعيّة، اتخذت من اإلسالم تسمية بحكم نرص أصحابه الس�يايّس، ولكنّها يف حقيقتها دولة كسائر دول 

عرصها: اس�تفادت من التجارب التي سبقتها، ونقصد بها منظومة القبيلة، ونسخت من الدول املجاورة لها نظام 

الحكم امللكّي ليصري نظاماً إس�الميّاً س�ّمى الس�ّنة املنترصون زعيمه خليفة، ثّم اعرتفوا مع ابن خلدون بأّنه ملكّي 

-عىل األقل منذ أن حكم معاوية- وتداعت أركان الدولة اإلسالميّة وضعفت حني افتقدت الغلبة وتداعت عليها األمم 

األخرى وقّس�مت وفق إرادة األقوياء الجدد، ولكّن الذي بقي من س�حر تلك الدولة متخيّل س�يايّس بحلم املس�لمني 

باستعادة غلبتهم، ال باستعادة دولتهم، وبني املسألتني بون شاسع، ألّن مسلم اليوم وإن استعاد غلبته فلن يستطيع 

اس�تعادة األشكال القديمة للدولة، ألنها ببساطة أشكال تنسجم مع عرصها وال تصلح لغريه، فُسنّة الحكم التبّدل، 

وقدر الدولة أن تجّدد طرائق سياس�يتها بتجّدد الحاجات اإلنس�انيّة، فلنئ احتاج الخطاب اإللهي إىل تجديد كتبه 

ورسله، فاإلنسان حتماً يف حاجة إىل تجديد هياكل الدول التي تحكمه، وتغيري سياساته بما يستجيب لحاجاته.
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قائمة املصادر واملراجع:

- اب�ن ح�زم األندليس، الفصل يف امللل واألهواء والنح�ل )تحقيق محمد إبراهيم نرص، عبد الرحم�ن عمرية(، ط2، بريوت، دار 

الجيل، 1996

- ابن رشد، تلخيص السياسة، ط1، بريوت، دار الطليعة، 1998

- ابن فارس، مقاييس اللغة، ط1، بريوت، دار الفكر، 1979

- ابن منظور، لسان العرب، ط1، بريوت، دار صادر، )د ت(.

- ابن هشام، السرية النبوّية، ط1، القاهرة، دار الكتب املرصّية، )د ت(. 

- أبو املظّفر اإلس�فرائيني، التبصري يف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكني، )تحقيق يوسف الحوت(، ط1، بريوت، 

عالم الكتب، 1983

- أبو عيل بن سينا، كتاب السياسة، ط1، سوريا، بدايات للطباعة والنرش، 2007

- األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، )تحقيق محيي الدين عبد الحميد(، ط2، بريوت، املكتبة العرصّية، )دت(.

- أمارتا صن، الهوّية والعنف، )ترجمة سحر توفيق(، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، العدد 352، السنة 2008

- البغدادي، الفرق بني الفرق )تحقيق محيي الدين عبد الحميد(، ط1، بريوت، املكتبة العرصّية، 1995

- جي�ل دولوز، املعرفة والس�لطة، مدخل إىل قراءة فوكو، )ترجمة س�الم يفوت(، ط1، بريوت/ ال�دار البيضاء، املركز الثقايف 

العربّي، 1987

- حّمادي ذويب، جدل األصول والواقع، ط1، بريوت، دار املدار اإلسالمي، 2009

- السمعاني، قواطع األدلّة يف األصول، ط1، بريوت، دار الكتب العلميّة، 1998

- الشهرستاني، امللل والنحل، )تحقيق أمري عيل مهنا، عيل حسن فاعود(، ط3، بريوت، دار املعرفة، 1993

- الشريازي، اللمع يف أصول الفقه، ط1، دمشق/ بريوت، دار الكلم الطيب/ دار ابن كثري، 1995

- عيل عبد الواحد وايف، الفارابي، املدينة الفاضلة، ط1، مرص، نهضة مرص، )دت(.
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الدولة	العلمادينّية:
مقاربة	نقدّية

محمد مسعد العربي
باحث علوم سياسية 

بمكتبة اإلسكندرية ـ مصر

تشري العديد من أدبيات علم االجتماع الديني واالجتماع السيايس ودراسات الحركات الدينية إىل قصور مفاهيم 

مث�ل العلمانية والدولة املدنية والحكم الديني عن تفس�ري العديد من ظواه�ر وجود الدين وفاعليته يف املجال العام 

للدول�ة الحديثة، وينبع ه�ذا القصور من أّن هذه املفاهيم قد تّم إنتاجها عىل نح�و ضدي يناقض كّل واحد منهما 

في�ه اآلخ�ر، لوقوعها يف القلب من الج�داالت بني الثنائيات الفكري�ة خاصة يف حالة الفكر العرب�ي املعارص. ومن 

ناحي�ة أخرى، يعرّب واق�ع املجتمعات املعارصة عن تجاوز مرّكب لهذه املفاهيم النظرية عىل نحو يس�تدعي إعادة 

تأط�ري املفاهيم الكائنة وصياغ�ة مفاهيم مرّكبة لتواكب تعق�د الواقع االجتماعي والس�يايس وتغريه ال�يع. من 

بني هذه املحاوالت ما قام به عالم اجتماع الرشق األوس�ط آصف بيات عندما اس�تخدم مفهوم الدولة العلمادينيّة 

State Seculareligious )العلماني�ة الدينية(1 عند دراس�ته واقع تطور الدي�ن والتدين يف املجال العام يف مرص 

يف العق�ود األربع�ة األخرية. وعىل الرغم من أّن بيات لم يق�م بتنظري للمفهوم منفصل عن تحليل آليات تدين املجال 

الع�ام يف م�رص عىل خلفية رصاع الدولة مع حركات اإلس�الم الس�يايس والتحوالت الخطابية الت�ي أصابت الدولة 

واملجتمع واإلس�الم الس�يايس، إال أّن املفهوم يش�ري إىل العديد من عنارص الجدل الفكري السائد حتى اآلن، خاصة 

علمانية الدولة وتدينها بعد انفجار جداالت ما بعد ثورة يناير 2011، وما أعقبها من تحوالت سياس�ية أطاحت يف 

النهاية بحكم اإلس�الم الس�يايس، وأنتجت نظاماً معرّباً عن الدولة والتباس عالقتها بالدين كسلوك يف املجال العام 

وكمؤسسات عاملة فيه. 

ويسعى هذا املقال إىل تجلية هذا املفهوم وتبيان أبعاده وما ينطوي عليه من إشكاالت، وكذلك عالقته بمفاهيم 

أخرى تعالج قضيته مثل مفهوم الدين العام Religion Public، لدى خوسيه كازانوفا، وأخرياً أوجه قصوره عن 

تفسري الواقع الحايل. من خالل العنارص اآلتية: 

الدكتور أحمد زايد مصطلح  1ـ في ترجمته لكتاب East Middle the change People Ordinary the How :Politics as Life آلصف بيات، ترجم 
 Political of faces Changing The  :Islamism-Post لكتاب  آثرت في ترجمتي  أنني  الدينية، إل  العلمانية  الدولة  أنه  State Seculareligious على 
Islam من تحرير بيات والتي ستصدر قريباً إن شاء هللا أن أترجمها إلى »الدولة العلمادينية« كونها أقرب إلى الشتقاق والمزج اللغوي الذي قام به بيات بين مصطلحي 

Secular وReligious، آمًل أن يشاع استخدام المفهوم على أثر هذا التقديم النقدي الموجز له. 

انظر، آصف بيات، الحياة سياسة: كيف يغير بسطاء الناس الشرق األوسط )القاهرة: المجلس القومي للترجمة 2014(.

Asef Bayat ed. Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam )New York, Oxford University Press, 2013(



80

“العلمادينة” كما قّدمها بيات

إعادة تعريف العلمانية 

العلمادينية والدين العام 

نقد املفهوم 

يف دراسته لتطور الحالة اإلسالميّة يف كل من مرص وإيران منذ سبعينيات القرن العرشين حتى العقد األول من 

األلفي�ة الحالية، والتي انتهت باضطراب�ات الثورة الخرضاء يف إيران 2009-2010، وثورة يناير 2011 يف مرص، 

تحّدث آصف بيات عن عمليات أسلمة قام بها نظام الثورة يف إيران 1979، ونظام الحكم السلطوي يف مرص. قلبت 

عمليات األس�لمة يف الحالة األوىل إيران رأس�اً عىل عقب حيث أّسس�ت لنظام ثيوقراطي ديني قائم عىل والية الفقيه 

وحك�م امل�اليل، وتقييد الحريات العامة وتحجيم حق�وق املرأة والهيمنة اإليديولوجية ع�ىل املجال العام، من خالل 

إطالق القوى الش�عبية الثورية يف الشارع والجامعة واملدرسة، فضالً عن أسلمة القوانني العامة عىل أنقاض نظام 

الش�اه العلماني. كانت األس�لمة يف إيران أعنف وأرسع، ومختلفة يف منطقها وأهدافها عّما جرى يف مرص يف الفرتة 

ذاتها. 

وق�ع يف م�رص عىل مدى عقود ما يطلق عليه بيات “ثورة إس�المية س�البة”، نتج عنها “تدي�ني الدولة ودولنة 

الدي�ن”، يف إطار ظاهرة الدولة العلمادينيّة، وهي ظاهرة تش�كلت كتح�ول يف بنية وخطاب الدولة املرصية نتيجة 

لعاملني أساسينْي:

يتمث�ل األول يف أزم�ة الرشعية التي أثارته�ا املعارضة اإلس�الموية، والثاني تدين قطاعات واس�عة يف أجهزة 

ومؤسس�ات الدولة س�واء يف الطبقة السياس�ية أو يف الجه�از البريوقراطي. وتفاعل العامالن ع�ىل خلفية مجتمع 

اجتاحت قطاعات عريضة منه مشاعر مختلطة من التدين والقومية مشكلة اتجاهاً أهالنيّاً Nativism يضع الذات 

يف مواجهة اآلخر، خاصة مع ازدياد موجات االغرتاب الثقايف واالنقسام االجتماعي عىل خطوط عديدة. 

ب�دأت الدول�ة وفقاً لبيات يف التعبري ع�ن تدينها مع إقراره�ا الرشيعة باعتبارها املص�در الرئيس للترشيع يف 

دس�تورها )دس�تور 1971- وتعديالت 1980(. وعىل الرغم من إقرارها باإلسالم ديناً رسميّاً لها وإظهار قيادتها 

للتدين والتشجيع عليه، إال أّنها جوبهت بجماعات إسالمية متشددة تطعن يف رشعيتها، بل ترفض أساسها القومي 

الحداثي بدعوى جاهليته ومخالفته للنظام اإلس�المي، ومع تف�يشّ خطر هذه الجماعات التي قامت باغتيال رأس 

الدولة )1981(، ومحاولتها إقامة نظام إس�المي ش�بيه بزميله اإليراني من خالل ثورة عسكرية، لجأت الدولة إىل 

جانب عزمها عىل سحق هذه الجماعات أمنيّاً، إىل املناورة مع الحركات اإلسالمية املعتدلة، فتسامحت معها سياسيّاً، 

وفس�حت لها مجال الحركة اجتماعيّاً. “يف ذروتها، لم تس�توِل الحركة اإلس�الموية عىل مساحة كبرية من املجتمع 

املدني فقط، لكنها أثرت عىل الدولة بشكل كبري بما عساه يجعلها تتالءم مع الخطاب اإلسالمي، بل وتستويل عليه 

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"



81

بش�كل أكرب. فلم تجعل اإلس�الموية الدولة فقط تتعايش مع حساسيات املجتمع الطاغية فقط، لكنها ساعدت، من 
خالل اخرتاق أجهزة الدولة، عىل خلق نوع من الدولة العلمادينيّة”.2

إّن حال�ة تدي�ني املجال العام ق�د اتضحت يف الهيمنة اإلس�الموية عىل عدد من النقابات واملؤسس�ات الخريية 

واالجتماعية، واألهم التغلغل داخل املؤسسات التعليمية؛ حيث هيمن ذوو امليول اإلسالموية واملحافظة الدينية عىل 

املدارس، كما تزايدت املدارس اإلس�المية، وقد توزات هذه الحالة مع منح الدولة مس�احة أكرب ملؤسس�اتها الدينية 

الرس�مية وعىل رأس�ها األزهر ودار اإلفتاء، وفيما راحت هذه املؤسس�ات تناهض التطرف الديني من ناحية، فقد 

استغلت الفرصة لتمارس بناء سلطة رقابة معنوية عىل املجتمع، يف مقابل ما تضفيه من رشعية عىل النظام الحاكم، 

وهو النزوع الس�لطوي الذي مارس�ته بقية أجهزة الدولة باميتاز، حيث “لم تغادر الدولة فرصة إال واستغلتها يف 

إظهار كونها حامية القيم الدينية واألخالق. ولم يكن احتضان النخب السياسية لإلسالم يهدف ببساطة إىل تأمني 

الرشعية السياسية، لقد عكس هذا االحتضان صدق إيمانها بالرقابة الدينية عىل املجتمع”.3 

تجل�ت الرقاب�ة املعنوية/ الدينية التي مارس�تها الدولة وحلفاؤها الدينيّون يف العديد م�ن قضايا الرقابة عىل 

اإلبداع الفني والفكري، وس�ماحها بالحسبة التي مارسها الش�يوخ واملحامون ذوو النزعة األصولية املحافظة عىل 

العدي�د م�ن الكتّاب والفنانني بدع�وى الحفاظ عىل “الش�خصية األخالقية للمجتمع”، وهي الذريعة نفس�ها التي 

س�يقت ملطاردة املمارس�ات الدينية أو األخالقية الخارجة عن “اإلسالم الرسمي”، يلخص بيات هذه الظاهرة التي 

م�ا زالت مس�يطرة عىل س�لوك الدولة وخطابها قائالً: “لقد أجربت النخب السياس�ية ع�ىل تبني خطاب ديني من 

أجل اس�تعادة الس�يادة املعنوية عىل املجتمع وتأمني الرشعية السياسية، لكنها كيّفت يف هذه العملية عىل أن تفكر 

وأن تعم�ل ع�ىل نحو متدين. وبالتايل، امتلكت الدولة نزعة “علمادينيّ�ة” فصامية: إنها تتبنى قوانني لها جذور يف 

كلٍّ من القيم الدينية والعلمانية، وتقيم س�لطتها بناء عىل كال الخطابنْي، وترهن نفس�ها بااللتزام بكل من املعايري 

والتوقعات الدينية والعلمانية العاملية”.4 

ع�ىل هذا يمك�ن القول إّن مفهوم الدولة العلمادينيّة عند بيات يش�ري إىل ظاهرة تتش�ابك فيها وظائف الدولة 

الثيوقراطية وخطابها ببنية الدولة العلمانية. ويحتوي هذا املفهوم عىل عدة إش�كاالت لعل أهمها أّنه يعيد تعريف 

مفهوم علمانية الدولة.

عىل نحو دال وقاطع، عرّب القائمون عىل الدولة يف مرص، عن كون النظام لن يس�مح بقيام دولة علمانية، وأّكد 

ش�يخ األزه�ر الس�ابق يف أكثر من مرّة أّن األزهر يف م�رص ال يقبل الفصل بني الدين والدول�ة. مثل هذه التأكيدات 

2- Asef Bayat, Unsettled Islamism in Egypt in Bayat, Post-Islamism, p. 212

3- Ibid, p. 214

4- Ibid, p. 216
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إىل جانب وجود نصوص دس�تورية وقانونية ومؤسس�ات دينية تديرها الدولة وتتحكم فيها، تنفي أن تكون مرص 

دولة علمانية. ففيَم كانت علمانية الدولة التي جرى تديينها فأنتجت هذه املركب الهجني العلماديني الذي يتحدث 

عنه بيات؟ يف الواقع يستبطن مفهوم بيات أّن علمانية الدولة يف مرص أبعد ما تكون يف جوهرها أو شكلها هذا عن 

الفصل بني الدين والدولة، أو الحكم واملؤسس�ات الدينية. ولم تش�هد مرص عىل امتداد تكوين دولتها الحديثة هذا 

الفصل عىل مستويات عديدة. 

يس�تبطن مفهوم بيات علمانية تقوم عىل دولة منفصمة الصلة عما س�بقها من كيانات سياس�ية تحكم باسم 

ُمثل متجاوزة مطلقة كالرشيعة واإلسالم، أو باسم كيانات وروابط تقليدية، وهي دولة مركزية قامت عىل تحديث 

املجتمع التقليدي، ودمج مكوناته املنعزلة )الطوائف( يف بنيتها، من خالل القضاء عىل الجماعات التقليدية الوسيطة 

التي تقف بني األفراد “املواطنني” والس�لطة املركزية ومؤسس�اتها الحديثة التي حلت محّل املؤسس�ات والروابط 

التقليدية. لقد خلقت هذه الدولة شعبها عىل نحو سلطوي، وأضفت عليه هوّية قومية متخيلة موحدة. يرتادف هذا 

التعري�ف م�ع الدولة القومي�ة الحداثية التي بدأ بناؤها يف مرص منذ دولة محمد عيل يف بداية القرن التاس�ع عرش، 

وقامت بعمليات تحديث وعلمنة للمؤسسات حتى سبيعينات القرن العرشين. 

لم تقم هذه الدولة عىل تضاد أو رفض للدين، عىل النحو الذي قامت به نماذج التحديث وبناء الدول يف فرنسا 

)الثورة الفرنسية( أو يف تركيا، )الكمالية العلمانية( بل إنها، وألسباب متعلقة بوقوع هذا التحديث يف إطار إصالحات 

يف العالم العثماني بعد احتكاكه بالغرب، واألهم ألسباب متعلقة برؤية التحديث داخل النخبة السياسية العثمانية 

ومن بعدها املرصية، قامت بتوظيف الدين كخطاب وكمؤسسات يف إطار عملية التحديث وأدمجت مؤسساته التقليدية 

داخل مؤسساتها بالتدريج، وبالتايل لم تنفصم عنه بل ألحقته بها، وجعلت من النخبة الحاملة إياه موظفي دولة، لكنها 

أزاحته من موقع املرجعية النهائية للسلطة، وجعلت من نفسها مرجعية القوانني والسلوك العام للمؤسسات واألفراد. 

ي�رى الباحث رشيف يونس يف دراس�ته عن أزمة التحديث الس�لطوي والدولة واإلس�الم يف م�رص “أّن الدولة 

القومي�ة الحديثة دولة علمانية بعمق؛ أي أنها كذلك برصف النظر عن الش�عارات والجدل، ألنها علمانية يف بنيتها 

نفسها. وهي بالضبط علمانية بقدر ما تكون قومية، ليس ألّن القومية يف حد ذاتها لها موقف سلبي أو إيجابي من 

الدي�ن، لك�ن ألّن الجماعة القومية تكون قومية بقدر ما تتخيل وحدتها تجري�داً نابعاً منها، ال خارجيّاً عنها؛ فهي 

ال تنتس�ب مثالً إىل طوطم أو إىل أحد األس�الف أو إله. يتمثل املواطنون الوطنية من خالل رموز متداولة مثل الَعلم 

والنش�يد والخريط�ة واملتحف والصحف الوطنية التي تقرأ يف أنحاء البالد ث�م اإلذاعة والتلفزيون وغريها. وتجري 

عملية التوحيد القومي من خالل عنارص موحدة عىل رأسها التجنيد والتعليم العام والتعامل اليومي مع جهاز دولة 
تحكمه القوانني واإلجراءات نفسها، سواء يف الشارع أو يف املصالح الحكومية أو يف مختلف أشكال النشاط”.5

5ـ شريف يونس، البحث عن خالص )القاهرة، الهيئة العامة للكتاب 2014(، ص ص 189- 190
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ع�ىل أّن علمانية الدول�ة القومية ال تعني حيادها تجاه مكوناته�ا الدينية والقومية، فالدول�ة تمثل بناًء فوقيّاً 

يع�وم عىل تكوين اجتماعي له تراثه وس�ماته الخاصة األبعد جذوراً من الس�لطة الحداثي�ة املركزية، ويف مراحلها 

التكويني�ة األوىل عادة ما تس�تعري الدولة النظم التقليدية الس�ابقة عليها وتقوم بمأسس�تها، ث�م بإعادة إنتاجها، 

وتتض�ح ه�ذه العملي�ة يف تاريخ الترشيعات أكث�ر من أي عنرص آخر م�ن عنارص الدولة. ع�ىل امتدادها حافظت 

الدولة املرصية الحديثة عىل اإلس�الم باعتباره مكوّناً أساس�ّياً من مكونات “الش�عب” الذي ش�كلته، كما أدمجت 

االجتهادات الترشيعية اإلسالمية يف بنيانها الترشيعي إىل جانب الترشيعات والنظم القانونية املستوردة من الغرب. 

هذا باإلضافة إىل أّن دس�اتري الدولة يف أكثر مراحلها علمانية لم تتجاهل اإلس�الم وجعلته ديناً رسميًاً لها. لذا، فإّن 

ظاهرة الدولة العلمادينيّة ليست وليدة القرون األخرية بقدر ما هي ممتدة الجذور. 

ويمك�ن الق�ول إّن الظاهرة التي يتحدث عنها بيات تتعلق باملجال الع�ام للمجتمع أكثر مما هي متعلقة ببنية 

الدول�ة، وبنمط تعامل الدولة يف هذا املجال من حيث س�ماحها أو عدم س�ماحها بتديين�ه، أكثر من تحوالت واقعة 

يف بنيته�ا. وبالت�ايل يمكننا النظر إىل ظاهرة الدولة العلمادينيّة من منظور آخر طرحه خوس�يه كازانوفا يف كتابه: 

“األديان العاّمة يف العالم الحديث”.6 

يناق�ض كازانوف�ا املنظور الليربايل التقلي�دي يف تمييزه بني الخاص والعام، ووضع�ه الدين يف دائرة الخاص 

الش�خيص واملنزيل، حيث يصبح ما خارجه مجاالً عاًماً. هذا التمييز ناتج عن تصور ضيق لكل العالقات السياسية 

بما فيها الدينية؛ حيث يتّم التمييز فقط من جهة خطوط الفصل القانونية- الدستورية؛ بيد أّن مشكلة العالقة بني 

الديني والس�يايس ال يمكن أن تختزل ببس�اطة يف مسألة الفصل الدس�توري بني الكنيسة والدولة.7 حيث تتصاعد 

حال�ة م�ن “تعميم الدي�ن” أي إدخاله يف إطار املج�ال العام. ويعي�د كازانوفا صياغة مفهوم روس�و عن “الدين 

املدني”8 ليقدم نظرية “الدين العام”. 

انقض�ت املراح�ل التاريخية الت�ي وقع فيها الدين يف مواجه�ة التنوير الحداثي الذي أقص�اه من الهيمنة عىل 

املجتمعات الغربية، واستوعبت الكنيسة كّل النقد التنويرّي له، وأصبحت مقرّة باألسس العلمانية للمجتمع والدولة، 

بل تخلت عن “هويتها الذاتية، أي كجماعة دينية إلزامية، ومنظمة مليّاً، ومتساوية االمتداد مع الجماعة والدولة”، 

ومن ناحية أخرى س�اهمت الكنيس�ة الكاثوليكية “يف الحد من النزعات االس�تبدادية التي تتجىل يف الدولة الحديثة 

س�واء يف ش�كلها البولندي الشيوعي أو يف شكلها املنادي ب�”األمن القومي”، كما يف أمريكا الالتينية”. كّل هذا أّدى 

إىل عودة الدين إىل املجال العام من خالل عملية التعميم التي يقصد بها كازانوفا “العملية التي يتخىل بواس�طتها 

6ـ خوسيه كازانوفا، األديان العامة في العالم الحديث، ت: قسم اللغات الحية والترجمة في جامعة البلمند )بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005(.

7ـ المرجع السابق، ص 89

8ـ بعد أن استهجن جان جاك روسو النظم الدينية السائدة في عصره وكذلك األفكار الدينية المتمردة على الكاثوليكية مثل دين المواطن ودين اإلنسان، دعا إلى »إعالن إيمان 
ديني صرف يقّر الحاكم مواده ال بالتحديد كعقائد دينية، بل كمشاعر مجتمعية يستحيل بدونها أن يكون المرء مواطناً صالحاً أو من الرعايا المخلصين«. انظر المرجع السابق 

ص ص 93-92
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الدين عن موقعه املحدد يف النطاق الخاص، ويدخل يف النطاق العام غري املتمايز للمجتمع املدني من أجل املشاركة 
العملية يف املسرية املتواصلة للمعارضة والرشعية الخطابية وإعادة رسم الحدود”.9

ويق�ّدم كازانوفا يف دراس�ته لحالة التعميم هذه نموذجاً لعملية تعميم الدي�ن لخمس حاالت يف العالم الغربي 

ش�ماله وجنوبه هي: الكاثوليكية اإلس�بانية، والكاثوليكية البولندية، والكاثوليكية الربازيلية، واملسيحية اإلنجيليّة، 

والكاثوليكية يف الواليات املتحدة. وهي حاالت ترتاوح فيها عملية “تعميم الدين” بني مس�اندة املؤسس�ات الدينية 

للتحول الديمقراطي بدعم حركات التحول أو االنفصال عن الس�لطة االس�تبدادية، واملشاركة يف الحركة التحررية 

مثلما هو ش�أن “الهوت التحرير الالتيني”، أو املش�اركة يف املجتمع املدني وإعادة تشكيل اليمني الديني السيايس، 

كتحال�ف اليم�ني اإلنجييل مع املحافظة الجديدة يف الوالي�ات املتحدة. ويمكننا تلّمس ع�دة اختالفات جوهرية بني 

ه�ذا املفهوم ومفهوم الدولة العلمادينيّة لدى بيات، هذه االختالف�ات تمثل فروقاً جوهرية بني حالتي وجود الدين 

يف املج�ال الع�ام يف الدول التي تناولها كازانوف�ا، والحالة املرصية التي بنى عليها بي�ات مفهومه، ولعل أهّم هذه 

االختالفات هي التالية: 

1 - عرّبت الدولة العلمانية الدينية عن قصور يف رشعية الدولة تّم عالجه عرب اللجوء إىل املؤسسات والجماعات الدينية 

وتبنّي خطابها، وبالتايل لم يكن حضور الدين يف املجال العام أو يف خطاب الدولة ومؤسساتها إال تأكيداً لسلطوية الدولة 

التي راحت توسع من سلطتها املعنوية واألخالقية عىل املواطنني. أّما الدين العام فهو مفهوم أكثر إيجابية من منظور 

الحداثة الليربالية، حيث قام بدور إدماجي لجماعات سياسية واجتماعية وحركات دينية يف منظومة الدولة الديمقراطية. 

2 - فيما عرّب املفهومان عن عملية تأثر الدولة بتدين املجتمع state the of Socialization وبتأثري الحركات 

الدينية املنظمة عىل سياساتها وخطابها، إال أّن الدين العام يعرّب عن توازن بني الدين والدولة، وهو توازن محكوم 

بالوضع الدستوري العلماني الفاصل بني الدولة والكنيسة. أّما مفهوم “الدولة العلمادينيّة”، فهو تعبري عن دولنة 

الدين؛ فالدين ومؤسساته جزء من أجهزة الدولة. وبهذا يصبح الفارق بني املفهومني هو فارق دستوري ديمقراطي 

قوامه الفارق بني ُبنيتْي الدولة الحداثية السلطوية والدولة الحداثية الديمقراطية.

3 - اس�تبطن الدين العام إعادة تأويل للدين عىل أس�س ديمقراطية اس�تيعابية تحرري�ة، وربما تكون حالة 

األصولية الربوتس�تانية الغربية ش�اذة ع�ن هذه الحالة، حيث تّمت إعادة تقديم اإليم�ان القويم بكّل ما يحوي من 

مضادة لألفكارة التقدمية. أّما الدولة العلمادينيّة، فقد حافظت عىل فهم أصويل للدين، وهو هنا اإلس�الم بما رسخ 

التأويل األصويل له بل ودفعت نحو مأسس�ته هذه الس�لطة، ومنحها س�لطة الرقابة عىل املجتمع لتقويمه حس�ب 
رؤيتها، وهو وجه هام للمسألة الدينية يف مرص تناوله بيات بمهارة.10

 9ـ المرجع السابق

10- Asef Bayat, Unsettled Islamism in Egypt, pp. 219-220 
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لذا يبدو أّن مفهوم الدولة العلمادينيّة تجسيد أقرب لحالة التفاعل السلطوي بني الدولة واملجتمع. وعىل الرغم 

من تفسريية املفهوم بالنسبة للحالة املرصية أو حتى غريها من حاالت عربية11، إال أّن املفهوم يغفل بنيوية التفاعل 

بني الدولة واإلس�الم يف مرص منذ نش�أة الدولة الحديثة يف مرص وعىل مختلف مراحل تطورها املختلفة، فقد اقترص 

توصيف بيات عىل الفرتة التاريخية الس�ابقة عىل ثورة يناير 2011، عندما أش�ار إىل أّن هذه الدولة تأسس�ت بناء 

عىل أزمة الرشعية يف مواجهة الحركات اإلس�المية السياس�ية، خاصة العنيفة منها وبناء عىل تدين الجزء األكرب من 

القائم�ني عىل الدولة يف النخبة السياس�ية والجهاز البريوقراطي، وربما األمني أيًض�ا، إال أّنه أغفل أّن عالقة الدين 

امللتبسة بالدولة أقرب إىل املرّكب الجيني يف جسد الدولة حتى يف أكثر مراحل الدولة علمنًة. يقول رشيف يونس يف 

دراسته سابقة الذكر: “لم تكن الدولة املرصية الحديثة أصالً دولة علمانية أو دولة مواطنة بشكل كامل، فلم ينشأ 

أبداً زواج مدني، وال قوانني موحدة لألرسة غري تابعة للديانات، ولم يتح فيها لألفراد حرية االعتقاد واقعيّاً يف معظم 

تاريخها. وقد نّص أول دستور متكامل ملرص )1923( عىل أّن اإلسالم دين الدولة.

التيار اإلسلمي:  البعث. انظر توماس بيريه، مكونات  العلماء األصوليين تحت حكم  الدولة السورية وتحالفها مع  الفرنسي توماس بيريه حالة تدين  الباحث  11- تناول 
المصلحون السياسيون، والعلماء والديمقراطية، سلسلة مراصد، العدد 14 )مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية، 2012(. 
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حوار	مع	الدكتور	سعيد	بنسعيد	العلوي
مسارات	تشّكل	الدولة	بين	الغرب	واإلسالم

حاوره: يوسف هريمة

يوس��ف هريمة: عندما نتح��دث عن الدولة بصفته��ا مفهومًا 
نستحضر األبعاد الفلسفية التي نشأ فيها هذا المصطلح. فمنذ 
أن نادى أفالطون بأّن العدالة ليست هي حكم األقوى)كما نقل 
عنه هارولد.ج.الس��كي في كتابه "الدولة:نظري��ًا وعمليًا( أخذ 
الناس يص��درون حكمهم على الدولة بناًء على حكمة األهداف 
الس��امية التي تعمل الدولة على حمايتها. هل من الممكن أن 
تحّدثن��ا، ول��و باختصار، عن مس��ارات الدولة الغربي��ة؟ ثم كيف 

انتقل هذا المفهوم إلى الساحة اإلسالمية؟

� سعيد بنس�عيد العلوي: من الكلمات املأثورة عن هيجل قوله: "الدولة 

تعني تمثّل العقل يف التاريخ". التاريخ عند هيجل صريورة متصلة، بمعنى 

أّنه�ا مس�رية طويلة معّقدة يجلّيه�ا رصاع األضداد: رصاع امل�ادة والفكر، 

رصاع الس�ادة واملس�ودين، رصاع العقل والالعقل. غ�ري أّن ما يعنينا - يف 

مق�ام حديثن�ا هذا - هو تجليات العقل يف التاري�خ أو حضوره يف التاريخ 

بكيفيات مختلفة متبدلة دوماً. وإحدى الكيفيات الواضحة والعظمى التي 

يتج�ىل بها العقل يف الوجود اإلنس�اني هي "الدول�ة ". بيد أّن تجيل العقل 

يف الدول�ة يتخذ بدوره أصناف�اً مختلفة من الوعي ومن الحضور، وذلك ما 

يبس�ط فيه هيجل وجهة نظره كاملة يف كتابه األش�هر "دروس يف فلسفة 

التاريخ"، إذ يتحّدث عن نشأة الحضارات )والدول الكربى( حسب الرتتيب 

الذي يراه الفيلس�وف األملاني األحّق باألخذ بع�ني االعتبار )الصني، الهند، 

ف�ارس، اإلغري�ق، الرومان..(. يمك�ن يف العبارة الهيجلي�ة أْن نتحّدث عن 

تدّرج أو تطور يف حضور العقل )ويف تحققه يف الوجود االجتماعي للبرش( 

منذ الصف�ة األوىل لذلك الحضور عند الصينيني إىل أن بلغ درجة عالية من 

القوة واالنس�جام عن�د اليونان، بفض�ل "العبقرية اليوناني�ة"، كما يقرر 

الفيلسوف األملاني الكبري بوجود تلك املعجزة.

م�ا حدث يف التاريخ )أخذاً بالرؤية الهيجيلية، وهي التي تهيمن عىل الفكر 

الفلس�في السيايس الغربي املعارص( هو س�ريورة االنتقال من املجتمعات 

القبلي�ة إىل املجتمع�ات "الدولتية". ولع�يّل أجد من املفي�د، يف هذا املقام، 

سعيد بنسعيد العلوي
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أن أن�وّه بما فّصل الق�ول فيه مفكر أمريكي هيجيل املنزع هو فرنس�يس 

فوكويوما يف كتابه الصادر قبل س�نوات قليلة، واملنقول إىل اللغة الفرنسية 

يف الس�نة املاضية تحت عن�وان "بداي�ة التاري�خ". وأّود التنبيه عىل وجه 

اإليجاز الش�ديد إىل املقارنات التي يعقدها بني املجتمعات القبلية واألخرى 

التي تنعت ب�"الدولتية"، وه�ي مقارنات يحرض فيها، جنباً إىل جنب، كل 

م�ن هيجل وماكس فيرب، مّما ال يتّس�ع املجال بطبيع�ة األمر للخوض فيه. 

غ�ري أّننا نق�ول )مع فوكوياما( بصدد املقارنة ب�ني النوعني املذكورين من 

املجتمع�ات إّن املجتمع�ات الدولتي�ة تتمايز عن القبلية بمركزية الس�لطة 

)ممثل�ة يف مل�ك أو رئي�س جمهوري�ة أو وزي�ر أول( وه�ذه أوالً. وهذه 

الّسلطة املركزية تس�تمّد قوّتها من احتكار وسائل القهر الرشعية )العنف 

امل�رشوع(، هذه ثانياً. وثالثاً نجد أّن س�لطة الدولة تقوم عىل وجود حدود 

تميِّزها وتفِصلها عن غريها، فليست رشعيتها وقوتها تستمدان من القرابة، 

كما هو الحال يف املجتمع�ات القبلية. ورابعاً فإّن املجتمعات الدولتية أكثر 

هرميّة وأش�ّد تراتبيّة من املجتمعات القبلية، وهذه الس�مات األربع ليست 

حرصية وإنما تمثل أكثر سمات املجتمع الدولتي قوة وأهمية معاً.

قد يلزم القول، س�عياً الس�تكمال عنارص جواب مخترص عن الش�ق األول 

من س�ؤالك، إّن الدولة يف الغرب األوروبي قد عرفت مس�اراً تميزه مراحل 

أربع أساس�ية: املرحلة األوىل أو اللحظ�ة األوىل من لحظات تجيل أو تحقق 

العقل يف التاريخ )يف مستوى الوجود السيايس( هي اللحظة اليونانية: تلك 

الت�ي تنعت يف املعتاد بحوث النقلة النوعية من "امليثوس" إىل "اللوغوس". 

إنه�ا لحظة ظهور الفكر الفلس�في املنظم أو املعقل�ن، لحظة االنتقال من 

األسطورة إىل العقل. تلك اللحظة قد شهدت، من جهة أخرى، ميالد "املدينة 

- الدول�ة" وميالد الديمقراطي�ة عىل النحو الذي ظهرت ب�ه يف أثينا. هذه 

اللحظة هي لحظة التأس�يس الحاسمة التي سيظل الفكر السيايس الغربي 

يعود إليها باس�تمرار مستلهماً ومقتبساً: س�يظل أفالطون وأرسطو )كلٌّ 

لسبب( املنبعني اللذين يس�تقي منهما كل فالسفة الفكر السيايس، ومثلما 

كان�ت الفلس�فة اليونانية فاعلة يف الفكر الفلس�في الغرب�ي، مع اختالف 

املذاهب الفلس�فية الغربية، فكذلك ستظل "الجمهورية"، و"السياسيات" 

و"نظام األثينيني" حارضاً وفاعالً يف الفكر السيايس الغربي.

املرحل�ة الثاني�ة )أو اللحظ�ة الثانية من لحظ�ات تج�يل أو تحقق العقل 

يف التاري�خ الب�رشي، منظ�وراً إليه من جه�ة الفكر الغرب�ي( هي املرحلة 

الروماني�ة. واإليح�اء األكرب للدول�ة الرومانية هو "القان�ون" وتجلياته يف 

األح�كام التنظيمي�ة، وال مغاالة يف الق�ول إّن الدولة )يف املفه�وم الغربي( 

تجد عمقها الترشيعي يف الدولة الرومانية يف ش�قيها: األول الوثني والثاني 

املسيحي.

املرحل�ة الثالثة )أو اللحظة الثالثة، تلك التي كان العقل فيها مش�دوداً إىل 

الدين املس�يحي كم�ا أّوله آباء الكنيس�ة( هي املرحل�ة الثيوقراطية، وهي 

الصورة التي نجد إجادة يف وصفها )ويف انتقادها نقداً جوهرياً كذلك( عند 

الفيلس�وف الهولندي باروخ سبينوزا خاصة يف كتابه "رسالة يف السياسة 

والاله�وت". إنه�ا مرحلة امتزاج الدي�ن بالدولة امتزاجاً تاماً، وتلك س�مة 

الثيوقراطية أو الدولة الدينية. دولة العرص الوس�يط املسيحي، الدولة التي 

ظلت تبُس�ط سلطانها عىل الوجود الس�يايس يف الغرب األوروبي إىل القرن 

الس�ابع عرش حتى أخذت تتهاوى تباعاً يف بريطانيا مع الحرب األهلية، ثم 

بظهور املجتمع التجاري القوي يف هولندا وظهور دولة التعاقد االجتماعي 

يف صيغته�ا األوىل، لتع�رف الدول�ة الثيوقراطية نهاية وجوده�ا مع قيام 

الثورة الفرنسية.

املرحل�ة الرابعة )أو لحظة انبث�اق الحداثة يف تجلياته�ا املختلفة معرفياً، 

واجتماعياً، وسياس�ياً( هي مرحلة الدولة الحديثة: دولة القانون والفصل 

بني السلطات الثالث، دولة التعاقد االجتماعي، دولة الحكم املدني. مسّميات 

ثالثة قد تختلف التس�مية فيها باختالف الزاوية التي ننظر منها، بيد أنها 

تفيد املعنى نفسه. إنها الدولة عىل النحو الذي تتحدد به يف الفكر الفلسفي 

السيايس الحديث ويف الفقه الدستوري املعارص.

أّم�ا ع�ن الش�ق الثاني من س�ؤالك )كيف انتق�ل هذا املفهوم إىل الس�احة 

اإلسالمية؟( فنحن ننبه إىل أّن مفهوم الدولة، نظاماً من العالقات ومجموعة 

من املؤّسسات تخضع لسلطة عليا مركزية، ربما يكون قد ظهر للمرة األوىل 

عند الفاراب�ي وخاصة يف كتابيه "آراء أهل املدينة الفاضلة" و"السياس�ة 

املدنية" )املعروف بمبادئ املوجودات(. واملالحظ أّن أبا نرص يعدد أصناف 

الحكوم�ات التي يذكرها أفالط�ون يف "الجمهورية"، وه�و يضفي عليها 

صف�ات أخالقية )مدين�ة النذالة، مدينة الكرامة..( لتك�ون أفضل املدن أو 

املدين�ة الفاضلة ه�ي تلك التي تقوم عىل أس�اس دعوة ديني�ة مبتعداً عن 

النظ�رة التي يأخ�ذ بها أفالطون وكذلك تلميذه م�ن بعده. ال حضور عند 

الفاراب�ي ملعاني املواط�ن واالقرتاع كما تتحددان عن�د اإلغريق، وإنما هي 

قراءة إس�المية انتقائية. أنواع املدن )الضالة، الفاسدة...( التي يعرض لها 

الفارابي ستظهر بكيفية مغايرة يف نصوص نصائح امللوك )كما هو الشأن 

عند املاوردي مثالً يف نصيحة امللوك، وتس�هيل النظر وغريهما(، س�تظهر 

وق�د اكتس�ت طابعاً وعظياً لم يجد فقهاء اإلس�الم حرج�اً يف مزجه بكتب 

النصائح الفارس�ية )عهد أردش�ري مثالً( ما دامت الغاية قد كانت وعظية 

تس�عى الستخالص الدرس والعربة من س�ري امللوك وأخبار الدول القديمة 

ول�م تكن به�دف التقنني والترشي�ع. أقصد بذلك أّن الحاج�ة إىل الترشيع 

- خارج�اً عن املحيط اإلس�المي- ل�م تكن موج�ودة، وأّن املوجهات كانت 

مغايرة، وذلك ما س�عيت إىل توضيحه يف دراس�اتي عن الفكر السيايس يف 

اإلسالم ويف الفكر السيايس السنّي خاصة مما ال يتسع املجال للخوض فيه. 

الحق أّن الدولة يف الفهم الغربي للكلمة ) اليوناني ثم الروماني فاملس�يحي 

الثيوقراط�ي ظ�ل غائباً يف الفكر الس�يايس يف اإلس�الم(. ويف األحوال التي 

نج�د فيها ذكراً للدولة، يف الفكر العربي اإلس�المي يف الفرتات التي نش�ري 

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"
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إليها، فإّن ذلك يكاد يكون من قبيل االشرتاك يف اللفظ. أّما الداللة فأخرى، 

مخالفة ملا نعرفه يف الفكر الفلس�في الغربي بدءاً من اليونان. وأما الش�أن 

يف العرص اإلس�المي الحديث فآخر: ذلك أّن هنالك التقاء بالدولة يف املعنى 

الحديث.

إذا انتقلنا إلى الس��احة اإلس��المية وجدنا عبارات مختلفة كلها 
تنتمي إل��ى الحقل السياس��ي الدين��ي مثل: الدولة اإلس��المية، 
الخالف��ة اإلس��المية، اإلس��الم السياس��ي ... هل فك��رة الدولة 
اإلسالمية ونظامها تنتمي إلى اليوتوبيا )الطوبى( اإلسالمية � 
إذا صح التعبير- خاصة وأنكم في إحدى المقاالت التي نش��رتها 
جريدة الش��رق األوس��ط اللندنية تقول��ون إّن الدولة واإلس��الم 
السياس��ي معادلة ال يس��تقيم طرفاها في الذه��ن كما يقول 

مناطقة اإلسالم؟

� عندم�ا نتح�دث ع�ن الدولة الي�وم فنح�ن، بكيفية ضمني�ة، نحيل عىل 

الدول�ة يف معناها الحديث، تلك التي يحددها علم السياس�ة ويقننها الفقه 

الدستوري املعارص. إنها الدولة كما أملحنا إىل بعض سماتها يف ثنايا اإلجابة 

عن الس�ؤال املتق�دم. والدولة بهذا املعنى أبعد ما تك�ون عن الصورة التي 

يرس�مها للدولة خطاب اإلسالم الس�يايس يف مختلف تلويناته. فأوالً تجدر 

اإلش�ارة إىل أّن "الدولة اإلس�المية" أو "دولة اإلسالم" أو "دولة الخالفة" 

)وكل هذه مس�ميات متعددة ملعنى واحد( دولة لم تتحقق يوماً يف التاريخ 

العيني لإلس�الم فه�ي، كما يتحدث عنه�ا، دولة اليوتوبيا صدق�اً ال كذباً. 

اليوتوبيا )الطوبى( تعني الوجود يف ال مكان، والصورة التي يراد رس�مها 

لتلك الدولة كانت كذلك، ومتى تأملنا مضامني خطاب اإلسالم السيايس عن 

الدولة اإلس�المية فنحن نجد أنفس�نا أمام صورة ق�د رّكبت عنارصها من 

أعرص مختلفة، ومن أجواء متغايرة، فيها بعض من دولة الخلفاء الراشدين 

)كم�ا تمث�ل يف املخيال العربي ال كما كان�ت يف الواقع الفعيل(، وبعض من 

دول�ة األمويني يف أوج عزها، وبعض ثالث من الدولة العباس�ية يف عنفوان 

قوتها، وثانياً نجد أّن الدولة الحديثة تفيد التمايز بني الدين وبني السياسة. 

فالس�يايس يف الفكر الفلس�في والس�يايس الحديثني، مغاي�ر للديني مثلما 

ه�و مغاير لألخالق�ي. ومن مقتضيات الحداثة، يف الدول�ة الحديثة، القول 

باملواطنة والش�عب، واعتبار السيادة ترجع إىل هذا األخري. ومن مقتضيات 

الحداثة القول بالتعدد واالختالف والرصاع من أجل الربامج السياسية بعيداً 

ع�ن الدين وعن األخالق، دون أن يعني ه�ذا القول رفضاً للدين وال رصاعاً 

مع�ه، وإنما هو حرص ع�ىل إبعاد الدين عن الرصاع الس�يايس الرضوري 

للوج�ود االجتماعي للبرش. كما أّن قويل ه�ذا ال يعني يف يشء تجريد العمل 

الس�يايس من الرشوط األخالقية، بل إّن السياسة يف املعنى السليم للكلمة ال 

تستقيم مع غياب األخالق أو فسادها.

منطق "الدولة اإلس�المية" أو "دولة الخالفة" )وما يف هذا املعنى( ومنطق 

الدولة الحديثة )دولة القانون، املؤسسات، االستقالل عن الدين يف مستوى 

املمارسة السياسية، السيادة للشعب، املواطنة وما تستوجب من روابط وما 

يستتبع ذلك من الحريات العامة ومن إقرار لحقوق اإلنسان...( منطقان ال 

يجتمعان. بل إّن حضور أحد املنطقني يقيص اآلخر ويلغيه.

يتمس��ك أنصار الدولة اإلس��المية بمفهوم الخالف��ة باعتبارها 
نياب��ة عن النبّوة )وع��ن اهلل في الوقت نفس��ه( وهذا مبثوث 
ف��ي كّل الكتاب��ات التي تطرق��ت للموضوع م��ن قريب أو من 
بعي��د. هل لديكم تص��ور حول ماهّية االنح��راف الذي حصل في 
فهم طبيعة ه��ذا الموضوع؟ وكيف تقّوم��ون المنظور الذي 
يعّد مدخل عدالة الصحابة كلّية، وكذلك المدخل النقدي التراثي، 
خاص��ة الجزء المتعلق بالرواية السياس��ية، والتفس��ير التجزيئي 

وهي أهم مداخل تقويم هذه االختالالت المعرفية؟

� إذا رجعنا إىل أّمهات الفقه الس�يايس الس�ّني )كما هو الش�أن يف أكثرها 

ش�هرة وتداوالً وهو كتاب "األحكام السلطانية" للماوردي( فنحن نجد أّن 

نع�ت النيابة عن النبوّة يتصل بالخالفة أو اإلمامة العظمى. يقول املاوردي 

يف مس�تهل حديثه عن اإلمامة: "اإلمامة موضوعة لخالفة النبوّة يف حراسة 

الدين وسياس�ة الدني�ا.."، فال ذكر لأللوهي�ة وإنما تنزيه له�ا يف الكتاب 

برّمت�ه، هذه أوالً. أّما ثانياً فإنه ال صلة البتّة بني خطاب السياس�ة يف كتب 

الفقه الس�يايس يف اإلسالم وبني خطاب اإلس�الم السيايس جملة وتفصيالً، 

فكل يشء يفرق بني الخطابني. خطاب املاوردي يف "األحكام الس�لطانية" 

خط�اب يتوّخى الترشيع لألحكام التي تتصل بإدارة الش�ؤون العامة كما 

نقول يف لغتنا اليوم الوزارة )بقسميها: وزارة التفويض، أو ما يقابل اليوم 

رئاس�ة الحكومة أو مؤسس�ة ال�وزارة األوىل، ووزارة التنفيذ - وهذا مفرد 

ين�وب عن الجمع كما يق�ول النحاة العرب- إذ الواق�ع أنها وزارات عدة(، 

املظال�م، القضاء، الرشط�ة، الجيش... كما يتوّخى الترشيع إلدارة ش�ؤون 

املدينة اإلس�المية )الحس�بة وما يتصل بها(. أّما خطاب اإلس�الم السيايس 

فال يعرض البتة للمقتضيات الترشيعية، بل إنه ال يس�تدعيها، وذلك لسبب 

بس�يط ومفه�وم معاً هو أنه ليس يف حاجة إليها، ب�ل إّن الترشيع ال يعنيه 

جمل�ة وتفصيالً، وإنم�ا هي جملة مبادئ عامة يت�ّم التلويح بها يف صورة 

شعارات. البناء ال يعني دولة اإلسالم السيايس، ذلك أنه منشغل كليّة بالهدم 

والتقويض، هدم وتقويض الدولة الحديثة. ال يستعري اإلسالم السيايس من 

الفقه السيايس يف اإلسالم سوى مفهوم واحد بعد أن يفرّغه من معناه األصيل 

ويبتعد به عن الهدف الذي وضع من أجله أوالً، وبعد أن ينقله من محيطه 

األص�يل ال�ذي كان الترشيع من أجله إىل محيط آخر بعي�د ومغاير مغايرة 

تامة. املفهوم الذي نش�ري إليه هو مفهوم الحسبة. وإذا كانت الحسبة مبدأ 

إس�المياً بنص رصيح من القرآن الكريم، وكان الشارع قد أوكل أمرها إىل 

جهة مخصوصة بها، فإّن الترشيع ألحكام الحس�بة كان محصوراً يف إدارة 

شؤون املدينة يف األمور التي تتصل برعاية املساجد واألوقاف والحرص عىل 

ج�ودة الخدمات وس�المة الحرف من اآلفات، والفص�ل يف بعض النزاعات 

الت�ي ترتتب عن الجوار أو عن الدكاكني يف األس�واق ويف املرافق العمومية، 
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فضالً عن رعاية اآلداب العامة وحفظ حقوق الذميني وما إىل ذلك. الحسبة 

)ولنرج�ع ثانية إىل املاوردي يف كتابه الس�الف ذك�ره( "أمر باملعروف إذا 

ظهر تركه، ونهي عن املنكر متى ظهر فعله". والحسبة مؤّسسة )نيابة عن 

اإلمامة العظمى يف مستوى معلوم، هو مستوى تدبري بعض الشؤون داخل 

املدين�ة( له�ا رشوط وأحكام، وجهة معلومة تقوم بها. يف خطاب اإلس�الم 

السيايس يصبح األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني يلزم كل أحد 

من ملة اإلس�الم، وحيث إّن الدولة يف الوجود الس�يايس املعارص دولة تحيد 

ع�ن املعروف كليّ�ة وتقع يف املنكر جملة وتفصي�اًل أو إنها يف كلمة جامعة 

"دول�ة الجاهلية" فإّن محاربتها والدعوة إىل اإلطاحة بها بكل س�بيل )بما 

يف ذلك سبيل العنف والعمل املسلح وما يستتبعه من أفعال بطبيعة الحال( 

يغدو املقدمة الرضورية والعمل الواجب تمهيداً لقيام "دولة الخالفة". هنا 

نجد أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يغدو نوعاً من اإليديولوجية التي 

تحمل مضامني جديدة مغاي�رة مغايرًة تامة للمعنى األول أو األصيل الذي 

كان لها. وإذن تحت غط�اء "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" يغدو كّل 

يشء ممكناً. 

"الدول�ة اإلس�المية" أو "دولة الخالفة" )كما يحددها اإلس�الم الس�يايس 

جملة( دولة تجد تفسريها يف التاريخ العربي اإلسالمي املعارص ال يف املايض، 

يف جوف الرصاع عىل الس�لطة بكل اآللي�ات واملوجهات لذلك الرصاع. لذلك 

كان�ت دولة لها قراءته�ا االختزالية الخاصة بها لتاريخ اإلس�الم، ونظرها 

الخ�اص بها للنتاج النظري يف اإلس�الم، نظر الغال�ب عليه االنرصاف عن 

ذلك النتاج وتجاهله.

س��بق أن أش��رتم في إحدى كتاباتكم إلى أّن الدولة في اإلسالم 
هي دول��ة مدنية. أنتم في هذا تتقاطع��ون مع مجموعة من 
المفكرين مثل جورج طرابيش��ي ومحمد سعيد العشماوي. هل 
نفهم من كالمكم هذا أّن شعار "اإلسالم هو الحل" الذي رفعته 
تيارات اإلس��الم السياس��ي ش��عار براغماتي يهدف لالستقطاب 
والتعبئ��ة فقط؟ كما نود معرفة م��دى تطابق وجهة نظركم 
م��ع الداعين لعلمنة الدولة وفصلها عن توظيف الجانب الديني 

في المجال السياسي.

� أود التنبيه إىل أّن "الدولة املدنية" تعبري عربي معارص، أو تعبري شاع يف 

الكتاب�ة العربية املعارصة للتعبري ع�ن الدولة يف املعنى الحديث )أقول مرّة 

أخرى تلك الدولة التي أرشنا يف ثنايا حديثنا الس�ابق إىل بعض س�ماتها(. 

هذه الدولة، نشأًة وتاريخاً وتطوراً، ترتبط بالتاريخ الغربي وباملسار الذي 

س�لكه كّل من الفكر والسياس�ة يف الغرب األوروبي أساساً. ويف هذا املعنى 

يكون من قبيل القول املرسل أن نقول إّن الدولة يف اإلسالم دولة مدنية )يف 

معنى الدولة الحديثة(. ما قلته، وما أزال أكرره، هو أّن اإلسالم ال يتعارض 

يف جوه�ره مع الدولة يف التصور الحديث لها. مع الدولة الحديثة من حيث 

هي صورة للفصل الرضوري بني الدين وبني السياسة يف مستوى املمارسة 

الفعلي�ة ومقتضي�ات العمل الس�يايس وليس يف مس�توى التص�ور الكيل. 

أقصد بهذا القول التمييز بني املبادئ الكليّة )أو العالم الرتانس�ندطايل كما 

يتحدث عنه الفيلس�وف األملاني إيمانويل كنط( وبني عالم الوجود املحايث 

)أو املحس�وس(. هذا املعنى وجدته حارضاً وواضحاً يف فكر محمد عبده، 

وهو ما يرّصح به يف كتابه "اإلسالم والنرصانية" عندما يتحدث عن السمة 

املدنية للخليفة يف اإلس�الم. إنه ذاته هو ما ذهب إليه تلميذ الشيخ املرصي، 

ع�يل عبد الرازق، يف "اإلس�الم وأصول الحكم" وجّر عليه من املش�اكل ما 

نعل�م. بل أق�ول لك إّن هذا املعنى هو ما ذهب إلي�ه عالل الفايس يف كتابه: 

"مقاص�د الرشيعة اإلس�المية ومكارمها"، إذ يقي�م تفرقة واضحة بني ما 

ينعته ب�"السيادة يف معناها األصيل" )وهي ما نقصده بدورنا بالكليّات أو 

بالعالم الرتانسندنطايل أو املفارق(، وبني "السيادة يف معناها العميل".

فأّم�ا األوىل عن�ده فهي تكون لله يف الوجود اإلس�المي، وأّم�ا الثانية فهي 

يف الوجود العيني للمس�لمني يف عاملنا اليوم، فهي تكون للش�عب. وبعبارة 

أخرى، يف اس�تنتاج منطقي، نقول إّن يف اإلم�كان الحديث عن دولة مدنية 

ذات مرجعي�ة إس�المية. يف ح�دود هذا التميي�ز يغدو الفصل ب�ني الدين 

والسياسة فصالً منطقياً مقبوالً معاً: إّنه فصل يخدم مصلحة كٍل من الدين 

والسياسة. ال يغدو للدولة نعت آخر غري أن نقول عنها إّنها الدولة الحديثة 

يف قول، أو إنها دولة الحق يف قول آخر. ويف هذا املعنى فإّن السياسة تكون 

فع�اًل برشي�اً محضاً، ال دخل للدين فيه وال م�كان ألن يحرش الدين لخدمة 

أغراض برشية دنيوية محضة.

أم�ا "علمنة الدول�ة" وكذلك "العلماني�ة" فإن�ي أرى أّن النعت قد غدا يف 

الكتاب�ة العربية املعارصة نعتاً "يسء الس�معة"، بس�بب م�ا أحاط بلفظ 

العلمانية من معاٍن هي أشد ما تكون بعداً عنها. لقد اكتسب اللفظ حمولة 

س�لبية، بل ربما حمولة قدحية تحمل من اإلس�اءة وتثري من اإلحن أكثر ما 

تس�عى إىل توضيح املعاني وإنارة الطريق. لذا أجدني أميل إىل االستعاضة 

عن "العلمانية" بلفظ الالييكية، م�ع الوعي بأننا مطالبون جميعاً بالعمل 

عىل رفع الحرج ودفع الغموض وس�وء الفه�م اللذين يحيطان بالعلمانية، 

وق�د تّم إدراكها يف داللتها الحق التي ال تكون يف موقع مخاصمة الدين وال 

مهاجمته والدعوة إىل إبطاله.

يتمس��ك الرافضون لعلمنة الدولة في البلدان اإلس��المية بأنها 
نتاج غرب��ي، وكذلك بالمقارنة بين الدول��ة الغربية التي كانت 
تحكمها الكنيسة وهرميتها المعروفة، وبين الدولة اإلسالمية 
التي ال وجود لرجال الدين فيها. من وجهة نظركم: هل يمكن 
أن ننق��ل التجربة الغربية في رفضها الحتكار الكنيس��ة المجال 
السياس��ي والديني؟ ونوّد معرفة م��دى تطابق وجهة نظركم 
مع الداعين لعلمنة مسار الدولة والحيلولة بينها وبين توظيف 

الجانب الديني في المجال السياسي.

مفهوم	الدولة،	"الدولة	اإلسالمّية"،	"دولة	الخالفة"
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� م�ن املتع�ذر، ب�ل ربما كان م�ن املس�تحيل أن ننقل ما عاش�ته أّمة من 

األم�م يف طور معلوم م�ن أطوار تطورها إىل أّمة أخ�رى، بيد أنه يف إمكان 

الش�عوب واألمم أن تستفيد من تجارب بعضها بعضاً، خاّصة ما نتج عنها 

من تجارب فيها مكس�ب تاريخي كبري، أو كان سبباً يف حدوث نقلة نوعية 

يف حي�اة الش�عب الذي عاش تل�ك التجربة. أنت تش�ري إىل الدولة يف بلدان 

الغ�رب األوروبي وإىل املكانة التي كانت للكنيس�ة يف تل�ك البلدان يف فرتة 

تاريخية معلومة هي فرتة العصور الوس�طى، وتش�ري تحديداً إىل الهيمنة 

الت�ي كانت لرجال الكنيس�ة يف تلك الفرتة. ما هو جدي�ر باالنتباه أوالً، هو 

أّن كالً م�ن النظامني الس�يايس والديني يف أوروبا الغربي�ة كان مخالفاً ملا 

كان علي�ه الش�أن يف كٍل م�ن دول الرشق األقىص )الص�ني والهند خاصة، 

مثلم�ا كان مغايراً مل�ا كان عليه يف دول العالم اإلس�المي، فضالً عن كونه 

كان مخالف�اً مل�ا كان عليه الش�مال األوروبي من جان�ب ويف بلدان أوروبا 

الوس�طى من جانب آخر)هنغاريا وروس�يا خاصة(. ذل�ك ما تفيد به عىل 

نح�و جيد املقارن�ات الدقيقة التي قام بها فوكويام�ا يف كتابه الذي أرشت 

إليه أعاله )بداية التاريخ(. ال نفيد من تحليالت فوكوياما أّن البنيات كانت 

إىل ح�د كبري غري متش�ابهة كليّة يف املجموعات األوروبية املش�ار إليها، بل 

إنها يف الصلة بني الكنيس�ة وبني الدولة من جهة، ويف الرتكيبة االجتماعية- 

السياس�ية من جه�ة أخرى، كانت تعرف تبايناً انعك�س عىل تكون الدولة 

الحديثة يف كل من البلدان األوربية )هي يف فرنس�ا مثالً، غريها يف هنغاريا 

وروس�يا، وهي يف البلدان التي س�يغدو كل منها دولة مس�تقلة من الدول 

االس�كندينافية حالي�اً غري ذل�ك تماماً(. أّما الش�أن يف البلدان اإلس�المية 

)والعربي�ة خاصة( فال أحس�ب أننا يف حاجة إىل الق�ول إّن ما يصدق عليه 

حق�اً نعت الدولة الثيوقراطية كان ش�يئاً غري معروف وغري قابل للتصور. 

نعم يصدق يف التاريخ العربي اإلس�المي )وخاصة يف املرحلة التي نتواضع 

ع�ىل نعتها بعه�ود االنحطاط( الحدي�ث عن دولة االس�تبداد، بيد أّن نعت 

"الدول�ة الدينية" )عىل غرار الدول�ة الثيوقراطية يف دول أوروبا( يظل غري 

ذي معن�ى، بل إّني أعّده من قبيل املزاي�دات اللفظية التي تتجاوز النطاق 

املعريف. يكفي يف التدليل أن نقول إّنه لم يظهر يف التاريخ اإلسالمي سلطان 

أو حاك�م اّدعى أنه ينوب عن الس�لطة اإللهي�ة أو إّن العرش الذي يجلس 

علي�ه هو عرش اإلله ذاته )وهذان ركنان من أركان العقيدة الثيوقراطية(، 

وإنم�ا كان منته�ى االدعاء أن يقول الحاكم إّن س�لطته تس�تمد رشعيتها 

م�ن رشعية الخالفة، من حيث إنها نيابة عن الرس�ول، وأّنه يحكم بموجب 

اإلجماع، ونصوص الرشع. لس�ت بهذا أس�عى لتزيني وجه دولة االستبداد 

يف تاريخ اإلس�الم، فقد ارتكب�ت من الفضائح واملوبقات م�ن قبل الحكام 

أحيان�اً ما ال يكون يف املكن�ة تربيره وباألحرى قبوله. أس�وق هذه األقوال 

من باب التدقيق املعريف، ومن باب التنبيه إىل االختالف الذي س�لكه مس�ار 

التاريخ بني ه�ذه الجهة وتلك من جهات املعمورة، غري أّني ال أنفي إمكان 

اس�تخالص القوانني العامة القابلة للمالحظة والرضورية للفهم وإكساب 

التاري�خ الب�رشي املعنى. كما أنني ال أريد أن ُيفهم م�ن قويل هذا االرتكان 

إىل ن�وع من "الخصوصية القصوى" التي تكس�ب طاب�ع الفرادة املطلقة 

عىل كّل ش�عب وعىل كل تجربة تاريخية، وتحول دون اس�تخالص مبادئ 

عامة أو كليّات تمكن من الفهم وتنفع عند التحليل العلمي. أحسب أّن أحد 

الرشوط الرضورية للمعرفة العلمية الصائبة تقوم يف املزاوجة )حني النظر 

العلمي( بني املبادئ والكليّات التي يخضع لها التاريخ البرشي يف سريورته 

وبني املعطيات الجهوية أو املحلية ) ثقافياً، وجغرافياً، وإثنياً(. 

عرفت أوروبا الغربية يف تاريخها الحديث تجربة اإلصالح الديني. واإلصالح 

الديني يعترب، من وجهة النظر التي نأخذ بها، من أسباب النهضة األوروبية 

الت�ي كان�ت بدورها التمهي�د التاريخ�ي الطبيعي لولوج أزمن�ة الحداثة. 

أتس�اءل )قياس�اً عىل ما يرد يف س�ؤالك(: هل من ال�رضوري مرور العالم 

العرب�ي بتجربة اإلصالح الديني عىل غرار ما تّم يف أوروبا الغربية خاصة؟ 

الجواب باإليجاب مت�ى أخذنا العمق الروحي لتجربة اإلصالح الديني، غري 

أّنه يكون بالس�لب متى انتبهنا أّن البنية العقدية، بل والبنية الدينية يف كٍل 

من املسيحية واإلسالم ليست واحدة، مثلما أّن النظامني الدينيني )اإلسالمي 

واملس�يحي( متغايران. نعم، صدق حقاً ما يقال إّنه ال كنيس�ة يف اإلس�الم، 

)بمعنى أنه ال وجود لس�لطة دينية عليا جامعة، إذ إّن نفي س�لطة مماثلة 

ه�و فعالً من جوهر اإلس�الم، بل إّنه جوهر اإلس�الم وعالمته املميزة(. من 

غري املمكن مثالً أن نعقد نوعاً من املقارنة بني املذهبني الس�ني والش�يعي 

من جهة أوىل، وبني الكاثوليكية والربوتس�تانتية من جهة أخرى. األنسب، 

بالنس�بة لإلس�الم أن يكون الحدي�ث باألحرى عن التجدي�د الديني رشطاً 

رضوري�اً ومقدمة لتحقيق نقل�ة تاريخية يف العالم اإلس�المي، ويف العالم 

العربي اإلسالمي خاصة. التجديد الديني )أو التجديد يف الدين( أمر ممكن، 

ب�ل مطلوب من جهة النظر الرشعي، والتجديد الديني رتبة تعلو عىل رتبة 

االجته�اد كما نعل�م، ولذلك فإّن له رشوطاً ثقيلة م�ن جهة أوىل، وال يكون 

ممكناً يف كل زمان )حتى لو ش�اء أهله ذلك( وهذا من جهة أخرى. إنه أمر 

يتواف�ق مع البنية الدينية يف اإلس�الم أوالً، وثانياً ن�رى أّن التاريخ العربي 

اإلسالمي قد كشف لنا أّن الدعوة إىل التجديد يف الدين كانت ترتبط بمراحل 

لها س�مات معلومة، قد يكفي أن نذكر مستشهدين عىل ما نقول إّن حركة 

التجدي�د التي حملها الفكر العربي اإلس�المي يف عرص النهضة - ممثلة يف 

رموزه�ا الك�ربى يف العالم اإلس�المي - كانت حركة تجدي�د ديني )أحمد 

خ�ان، جمال الدين األفغاني، محمد عبده، الثعالب�ي، ابن باديس، الطاهر 

بن عاشور، عالل الفايس...(.

إّن علين�ا م�ن حيث املبدأ، ومن جهة منطق التطور التاريخي، أن نس�تفيد 

من تجربة اإلصالح الديني يف الغرب اإلس�المي، غري أنه ليس لنا أن نحاول 

اس�تعادتها يف تجاهل تام لإلس�الم ديناً وتاريخاً. وأخرياً فهنالك ما ينعته 

عبد الله العروي باالختزال التاريخي بالنس�بة للوجود العربي املعارص، إذ 

يوضح أّنه يف اإلمكان اس�تخالص مراحل التجربة الليربالية األوروبية دون 

أن نكون يف حاجة إىل املرور بكل املراحل التاريخية التي مرّت بها.

حوار	مع	الدكتور	سعيد	بنسعيد	العلوي
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أّما بالنس�بة للش�ق األخري من س�ؤالك )ملاذا نقلنا كّل مفاهي�م الدولة من 

ديمقراطي�ة ومؤسس�ات، ورفضنا العلمانية؟(، فإني أس�ألك بدوري: هل 

يصح القول فعالً إننا قد نقلنا كّل مفاهيم الدولة من ديمقراطية؟ إذا نظرنا 

إىل الدولة يف العالم العربي من حيث بنيتها الظاهرة )من حيث وجود هياكل 

إداري�ة، رشطة، جمارك...( فإنن�ا نجد أّن معايري الدول�ة الحديثة تنطبق 

عليه�ا، الحق أّن من العس�ري تصور نمط آخر للدولة غ�ري الدولة الحديثة 

)ظاهري�اً كما قلت(، فهي كذلك حت�ى يف البالد التي تجعل من نقد الغرب 

والفك�ر الغربي غذاء روحياً لها. لكن متى س�اءلنا الدولة يف العالم العربي 

من حيث منطق الدولة الحديثة روحاً ومعنى فنحن، يف األغلب األعم، ال نجد 

ش�يئاً من أس�باب الحداثة الحق. إذن فإني أجد من التس�اهل يف القول أن 

نقرر إّننا قد "نقلنا"مفاهيم الدولة الحديثة كما تقول.

الحداثة معركة طويلة وعس�رية، والقول ذاته يصدق يف حق الديمقراطية، 

الح�ق ركن م�ن أركان الدولة الحديثة عىل الحقيق�ة )كما يقول البالغيون 

الع�رب(. وصف�وة القول يف اإلجابة عن الش�طر األخري من س�ؤالك هو أّن 

التمث�ل الحق للديمقراطية، واألخذ باألس�باب العميق�ة للحداثة باعتبارها 

نقل�ة نوعية يف الحياة الفكرية والسياس�ية الغربي�ة، وباعتبار ولوج عالم 

الحداث�ة أم�اًل نصبو إليه يف عاملن�ا العربي، إّن ذلك التمث�ل ال بد أن يكون 

حامالً يف جوفه للعلمانية اإليجابية: تلك التي قد يكون من شأنها أن تحفظ 

عىل أهل اإلسالم دينهم صافياً خالصاً من شوائب الكراهية والغلو والرضب 

بقيم الدين وتعاليمه السمحة ُعرض الحائط. 

المنطقة العربية واإلسالمية تعيش على صفيح ساخن، فالكّل 
مه��ّدد وجودي��ًا على المس��توى الدين��ي والطائف��ي والعرقي 
واالقتص��ادي... م��ا دالالت المش��اريع الحالي��ة الت��ي تأخذ صفة 
الدين��ي؟ وكي��ف نطمئن الناس م��ن مخاوف تش��كيل "الدولة 
اإلس��المية" التي تس��تعمل العنف في حدوده القص��وى ترهيبًا 
وتخويفًا؟ أال ترون أّن في اختزال النظام السياسي في جانب ما 

ُسّمي ب�"الحدود الشرعية" قصورًا في الرؤية والمنهج؟

� أج�د أّن يف حديث�ي أعاله عن االنحراف الذي حدث يف التاريخ اإلس�المي 

يف معن�ى "األمر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر" من جه�ة داللته األصلية 

وارتباط�ه بتنظيم املدينة اإلس�المية ونظ�م العيش فيه�ا أوالً، ومن حيث 

الجهة التي يوكل إليها القيام بعمل الحس�بة )التي هي الداللة الحق لألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر وكذلك ترجمته يف الواقع الفعيل، واقع املمارسة 

االجتماعية يف املدينة اإلس�المية( أج�د أّن يف حديثي ذاك عنارص يف اإلجابة 

عن سؤالك. "الدولة اإلسالمية" تصور ال يمتُّ إىل الفكر السيايس يف اإلسالم 

بصلة )إذ كان فك�راً ترشيعياً فقهياً، هّمُه الرتاتيب العملية لرشوط العيش 

سياس�ياً واجتماعي�اً(، يف حني أّن فك�ر "الدولة اإلس�المية" فكر تكفريي 

إقصائ�ي ال يعني�ه الترشيع العميل ألحكام الوجود الس�يايس، وال ينش�غل 

بأمر الوجود العيني ألهل اإلس�الم يف العال�م. كما أّن هذا الفكر األخري، من 

حي�ث بنيته وما يس�تهدفه، يجعله خ�ارج مجرى التاري�خ البرشي جملة 

وتفصيالً. ليس من الحّق يف يشء أن ننس�به إىل املايض، إىل زمان معلوم يف 

تاريخ اإلسالم، إال أن يكون األمر متعلقاً بأزمنة ضيقة محدودة من عصور 

االنحطاط. وإذا كان كذلك فلس�ت أرى له نسبة إال أن يكون ذلك إىل الفكر 

اإلرهابي، وإذا كان كذلك فليس من املغاالة يف يشء أن نقول عنه إّنه يحمل 

بذرة فنائه يف ذاته.

رّكزتم عل��ى أهمية العقد االجتماعي في بن��اء الدولة الحديثة. 
في رأيكم: هل هذه المصطلحات السياس��ية الش��رعية تنتمي 

إلى هذا الحقل )الشورى، البيعة، أهل الحل والعقد...(؟

� بل إنها بنية وتاريخاً ونش�أة وتطوراً تنتمي إىل الحقل الداليل الس�يايس 

اإلس�المي، وال صلة له�ا بنظرية العق�د االجتماعي كما ظه�رت يف الفكر 

الس�يايس الغربي يف القرنني الس�ابع ع�رش والثامن ع�رش. يقتيض العقد 

االجتماع�ي وجود عنارص عّدة أهمها: الحري�ة، والعقل، والفرد، واملواطن، 

والس�يادة للش�عب. وتحت كلٍّ من األلفاظ املذكورة مع�اٍن تتصل بالفكر 

الس�يايس الغرب�ي الحديث، وتتصل بال�رصاع الس�يايس االجتماعي الذي 

خاضته الطبقة البورجوازية ضّد كٍل من الكنيسة ورجالها من جهة، وضّد 

الطبقة األرستقراطية من جهة أخرى. ينتمي املفكرون الذين نظروا لفكرة 

التعاقد االجتماعي إىل دول غربية اختلفت فيها نظم العيش ودواعي التعاقد 

وكيفيات�ه. هكذا نجد أّن باروخ س�بينوزا ينتمي إىل هولندا، وبالد األرايض 

املنخفض�ة يف القرن الس�ابع ع�رش كانت عىل حال من الرخ�اء لم يكن لها 

مثيل يف غريها من بالد أوروبا، كانت يف هولندا زمان س�بينوزا فئة واس�عة 

من كبار التجار، والتجارة استوجبت وجود الصحافة الحرّة وهذه اقتضت 

س�يادة حرية الرأي والتعبري، ولذلك نجد أّن كل املفكرين الذين ضاق بهم 

الح�ال يف بلدانهم قد وج�دوا يف األرايض املنخفضة مالذاً ومناخاً من حرية 

التعبري مّكنهم من إذاعة أفكارهم الليربالية. كان ذلك هو الشأن بالنسبة إىل 

جون لوك، وهو كما نعلم من فالسفة التعاقد االجتماعي، كتب ما كتب من 

رس�ائل يف التس�امح ويف الحكم املدني ونرشه يف هولندا، يف وقت كانت فيه 

بريطانيا ترزح تحت حرب أهلية طويلة اختفى فيها مناخ الحرية. والشأن 

كان قبل ذلك ومثله بالنسبة لديكارت الذي نجا بجلده من سلطان التفتيش 

وس�طوة رجال اإلكلريوس يف فرنس�ا. ويف عبارة جامعة نقول: إّن التعاقد 

االجتماعي عىل النحو الذي يتحدث به روس�و وهوبز وسبينوزا وجون لوك 

يجد داللته الكاملة يف التاريخ الس�يايس العيني ألوروبا الغربية يف القرنني 

الس�ابع عرش والثامن عرش. فبالقدر الذي نستحرض فيه ذلك التاريخ يبدو 

لن�ا خطاب التعاقد عند من ذكرنا من الفالس�فة أقّل تجري�داً. بيد أّن هذا 

القول ال ينتق�ص يف يشء من طبيعة ومغزى التعاقد االجتماعي، من حيث 

هو تعبري عن اإلرادة الحرّة ملواطنني أحرار يحتكمون إىل العقل ويرون فيه 

س�بيالً إىل الحقيقة، مثلما هم يلتق�ون عند رفض الدولة الثيوقراطية وعند 

اإليمان باإلنسان قدرة وحرية.
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راج يف الفكر العربي املعارص )يف الخمسينات والستينات من القرن املايض 

خاصة( خطاب تمجيدي للرتاث العربي اإلس�المي، قوامه القول باألسبقية 

املعرفي�ة للع�رب يف مجاالت الفك�ر املختلف�ة. هكذا انت�رشت آراء تقيض 

بأس�بقية الغزايل لكنط تارة، وبأبوية ابن خلدون ل�كل العلوم االجتماعية 

التي س�تأخذ يف الظهور ابتداء من القرن التاس�ع عرش، وما كان من حيث 

منطق تطور املعارف أن تظهر قبل أن تمّهد لها علوم ومعارف عديدة. غري 

أّنه منطق التفاخر ودغدغة الذات الذي يجد تفسريه يف علم النفس. يف ظّل 

س�يادة هذه النزعة التمجيدية ظهرت قراءة يف فكرة أهل الحّل والعقد ويف 

البيع�ة تبعاً لرشوط معلومة...جراثيم نظري�ة العقد االجتماعي كما أملحنا 

إليها. والحق أّنه ال يشء من ذلك بطبيعة األمر.

ربم�ا كان األق�رب إىل الصواب أن نقول إّن قراءة مس�تنرية للرتاث العربي 

اإلس�المي الس�يايس تحملن�ا ع�ىل الق�ول إّن املصطلحات الرشعي�ة )كما 

أسميتها( هي، وإن كانت تنتمي إىل الحقل الداليل للفكر السيايس الليربايل، 

فإنها ال تتناىف مع هذا األخري من حيث داللته البعيدة. 

شكرا األستاذ الكريم على هذا الحوار المفيد.

حوار	مع	الدكتور	سعيد	بنسعيد	العلوي



مفهوم	الدولة،
"الدولة	اإلسالمّية"،
"دولة	الخالفة"



95

توطئة

الكتاب الذي نحن بصدد قراءته وتقديمه هو بمثابة عصارة ملا س�بقته من مش�اريع فلس�فية وفكرية جريئة 

ومتمي�زة أث�رى بها املفكر املغربي محمد عابد الجابري املش�هد الفكري واألكاديمي العربي اإلس�المي، ال س�يما 

أطروحته لنيل ش�هادة الدكتوراه حول موضوع العصبية والدولة، التي صدرت قبل أكثر من ربع قرن من ظهور 

كت�اب الدين والدولة وتطبي�ق الرشيعة1؛ موضوع هذه القراءة. ثم مرشوعه الفك�ري الرائد نقد العقل العربي 

بأجزائه األربعة التي رّشح فيها العقل العربي بكيفية جديدة؛ منهجاً وتحليالً واسترشافاً، لم يعهدها الفكر العربي 

يف تل�ك اآلون�ة، وقد ترّتب عن ذلك جدل فكري منقطع النظري م�ا انفكت تداعياته تمتد عرب الجغرافيا والزمن، ولم 

يبَق ذلك الجدل حبيس أروقة الجامعات واملراكز الثقافية فحسب، وإنما انتقل إىل وسائل اإلعالم ومحافل السياسة 

ومؤسسات املجتمع املدني. هذا باإلضافة إىل جملة من املؤلفات التي ظهرت بني العقدين الثامن والتاسع من القرن 

املايض، مثل نحن والرتاث، والرتاث والحداثة، وإشكاليات الفكر العربي املعارص، وغريها.

وه�ذا إن دل ع�ىل يشء، فإّن�ه يدل عىل أّن أهمية كتاب الدي�ن والدولة وتطبيق الرشيعة تكم�ن يف أّن الجابري 

ألفه بعد أن كان قد أس�س مجموعة من املفاهيم الفلس�فية، وأرىس جملة من اآلليات املنهجية، ما س�وف يساعده 

عىل الغوص العميق يف اإلش�كاالت السياس�ية والتاريخية والدينية التي تعرض إليها يف املرحلة الالحقة من مساره 

الفكري، وهذا ما ينطبق بش�كل كبري عىل مختلف قضايا الكتاب الذي نش�تغل عليه، كالدولة والعلمانية والصحوة 

والطائفية والرشيعة، وغري ذلك كثري، فهو ال يكتفي يف معالجتها بالجانب النظري الصوري فحسب، وإنما يتجاوزه 

إىل الواقع العربي املعيش عرب التشخيص العقالني والتنقيب يف البنى العميقة واألسباب الخفية، كما أنه ال يقترص 

عىل تحديد املفاهيم وتوصيفها فحسب، وإنما يتخطى ذلك إىل كشف االلتباسات املتنوعة التي تتخلل العقل العربي 

يف فهم قضايا واقعه عرب “نقد الكائن” من املفاهيم و”طرح املمكن” من البدائل املناس�بة للواقع العربي املعارص، 

1ـ الجابري، محمد عابد، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، )سلسلة الثقافة القومية 29، قضايا الفكر العربي 4(، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان، ط1/فبراير 
1996

ثنائّية	الدين	والدولة	بين	التباس	المفاهيم	وغياب	المرجعّية:
تقديم	كتاب	الدين	والدولة	وتطبيق	الشريعة	لمحمد	عابد	الجابري
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ولع�ل ه�ذا هو مكمن جدارة ه�ذا العمل الفكري وريادته، ال�ذي جاء ليؤصل مفهوم الدول�ة بكيفية موضوعية ال 

انفعالية، ويصحح ما يتعلق بها من مفاهيم فلسفية وسياسية بطريقة عقالنية ال عشوائية.

إّن الظرف االستثنائي الذي يشهده الواقع العربي اليوم يقتيض إعادة قراءة وفهم العديد من اإلنجازات الفكرية 

واألكاديمية التي س�اهم بها مفكرون ومثقفون عرب ومس�لمون، منذ تحرر املنطقة العربية من قبضة اإلمربيالية 

الغربي�ة إىل قيام ما يع�رف بالربيع العربي، ومنها مؤلف الجابري “الدي�ن والدولة وتطبيق الرشيعة”، خصوصاً 

أّنه يتضمن توقعات اس�تباقية ملا آل إليه الواقع العربي من جهة، ويقرتح، من جهة أخرى، بدائل عقالنية لتأصيل 

مفهوم الدولة عن طريق العودة إىل املرحلة النبوية وعهد الخالفاء الراش�دين، ومن ثم تجاوز آفة الطائفية الدينية 

واملذهبية واإليديولوجية التي تنخر جسد األّمة اإلسالمية املعنّى.

وبعبارة أكثر وضوحاً، إّن الجابري يرّكز بش�كل مكثّف يف كتابه عىل ثالث مس�ائل جوهرية تمّت بصلة وثيقة 

إىل ثنائي�ة الدي�ن والدولة وقضية تطبيق الرشيعة، وقد س�عى جاهداً منذ مبتدأ الكتاب حت�ى منتهاه إىل اإلحاطة 

بأهّم جوانبها وأحياناً بأدّقها، ومن ثم إماطة اللثام عن مكامن الخلل يف تأويلها وفهمها وعكسها يف الواقع العربي 

واإلسالمي املشهود. وتتحدد هذه املسائل الثالث يف: هيمنة الخطاب السجايل، والتباس املفاهيم، ثم غياب املرجعية 

األصل. 

1-	هيمنة	الخطاب	السجالي

يثب�ت الجاب�ري يف مقدمة كتابه املوس�ومة ب�”املرجعية املنفتح�ة” أّن تناول ثنائية الدين والدولة يف املش�هد 

السيايس واإلعالمي العربي يتخذ طابع السجال السطحي دون النفاذ إىل عمق هذه القضية الخطرية، التي يتداخل 

فيه�ا اإليديولوجي والديني، حت�ى أّن أغلب الذين تعرضوا لها يظل نظرهم مرشباً بم�ا هو إيديولوجي، وملتصقاً 

بطبيعة اإليديولوجيا التي يتبنون أفكارها. يقول يف هذا الصدد: “وقد الحظنا أّن معظم ما اطلعنا عليه من املؤلفات 

واملقاالت التي تتناول هذا املوضوع، من هذه الزاوية أو تلك، وبهذا الدافع أو ذاك، يكتيس طابعاً س�جالياً رصيحاً 

أو غري رصيح. والخطاب السجايل خطاب توّجهه الرغبة يف إبطال رأي الخصوم أكثر من أي يشء آخر. إنه خطاب 

ال�ردود وال�ردود عىل الردود، وبالتايل فهو ال يبني معرفة وال يربهن عىل حقيقة”.2 ثم يحدد بعدئذ خصائص هذه 

املعالجات أو التفسريات املؤدلجة يف العنارص الثالثة اآلتية: 

- االنطالق من فرضيات ليس هناك ما يسندها يف النصوص الدينية وال يف التجربة التاريخية العربية اإلسالمية.

- تأويل بعض النصوص تأويالً يحّمل الكلمات والسياقات أكثر مّما تحتمل.

- إهمال التمييز بني ما هو معريف وما هو إيديولوجي، بني ما هو حقائق تاريخية وما هو مجرد هوى ورغبات دينية. 

2ـ المرجع السابق، ص 7
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وبن�اء عىل هذا، يظهر أّن هذه الس�جاالت تنطوي ع�ىل خطأ منهجي خطري، ذلك ألّن موض�وع الدين والدولة 

وتطبي�ق الرشيعة من املوضوعات التي تتأثر بالسياس�ة وتخضع لحاجاتها ومنطقها. “وإذا كان الباحث املعارص 

نفس�ه ذا ميول سياس�ية يريد تكريس�ها، فإّن الحقيقة س�تتيه وتضيع من دون ش�ك بني معارج سياسة املايض 
ومتاهات سياسة الحارض”.3

وال يقرتن طابع السجال بمرحلة معينة من تاريخ األّمة اإلسالمية املعارص، سواء التي سبقت ظهور هذا الكتاب 

أو التي ألف أثناءها، وإنما يتخلل أغلب أطوار تاريخها الحديث التي ش�هدت وتش�هد نقاشاً محموماً عىل مختلف 

األصعدة، وبني شتى التيارات واألحزاب واملذاهب، وقلما يفيض ذلك إىل نتائج ملموسة وعملية ترتجم عىل أرض الواقع 

االجتماعي أو الرتبوي أو الحقوقي أو اإلعالمي. فما أكثر الندوات واملؤتمرات واللقاءات التي تعقد عرب خارطة العالم 

العربي واإلس�المي، فيحمى فيها وطيس النقاش والس�جال، وتختتم يف آخر املطاف بتوصيات ومقرتحات تحفظ 

عىل الرفوف إىل أجل غري مسمى! كأّن الهدف من ذلك كله هو أن يستعرض املشاركون عضالتهم اإليديولوجية أمام 

وسائل اإلعالم واالتصال ليس غري! ومن الطبيعي جداً أن يؤثر ذلك عىل جنس الخطاب السيايس والفكري املهيمن 

أو املنتَج يف املشهد العربي، ما دام أّن املحصالت تتحد يف الغالب األعم بطبيعة املقدمات املعتمدة.

وقد ترتب عن هذه الوضعية املزرية أن تسيّس اإلعالم وارتدى الفكر مسوح اإليديولوجيا التي أصبحت بمثابة 

“موضة” تتلون حس�ب طبيعة اإليديولوجيا الرس�مية أو الش�عبوية الطاغية )ماركس�ية، ليربالية، إسالمية(، ولم 

يتوق�ف األمر عن�د هذا الحد من التعاطي اإليديولوجي أو التبني الفكري، وإنما أس�فر ذلك الوضع، كما يس�تكنه 

الجابري، عن ضياع الحقيقة “بني معارج سياسة املايض ومتاهات سياسة الحارض”. 

2-	التباس	المفاهيم

يكشف الجابري منذ مقدمة الكتاب عن جملة من املفاهيم امللتبسة يف الواقع والفكر اإلسالميني املعارصين، التي 

تنبن�ي عىل التناقض الداليل والتعارض املنطقي، إّما مع املصدر الغربي الذي اس�تمدت منه كما هو حال مصطلح 

العلماني�ة، وإّما مع مرجعيتها الرتاثية اإلس�المية التي أخذت منها كمصطلحات الس�لف والبدعة والدولة وغريها. 

والالفت للنظر أّن إش�كالية االلتباس هذه تعرتي مفاهيم أساس�ية ال يمكن االس�تغناء عنها يف وجودنا ومعرفتنا 

وتواصلنا مع اآلخر، ومن شأن هذا الخلل أن يمتد أيضاً إىل مختلف مستويات الواقع والتفكري، ولعل هذا ما تعاني منه 

األّمة العربية واإلسالمية منذ عقود طويلة، إذ فشلت يف صياغة مرجعية مفهومية وفلسفية ودينية مشرتكة تحتكم 

إليها املذاهب والتيارات والفرق كلما طفت االختالفات أو الخالفات عىل سطح الواقع. وقد تعرّض الجابري بالتحليل 

العميق ملجموعة من املصطلحات التي تلتبس مفاهيمها يف السجاالت والقراءات الفكرية والسياسية واإلعالمية العربية، 

3ـ المرجع السابق، ص 8
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ليخلص بعد ذلك إّما إىل طرح املفهوم السليم لبعضها اعتماداً عىل أصلها اللغوي أو الرتاثي الصحيح، وإّما إىل اقرتاح 

بدائل مفهومية أخرى تناس�ب الواقع العربي اإلس�المي ذا الخصوصيات املختلفة عن الواقع األوروبي أو الغربي.

ثنائية الدين والدولة

يرى الجابري أّن مس�ألة “العالقة بني الدين والدولة” لم تطرح يف زمن النبي وال يف زمن الخلفاء الراش�دين، 

ففي زمن النبي � صىل الله عليه وس�لم � كان الجهد متجهاً إىل نرش الدين والدفاع عنه، وكان “األمر” كله يف هذا 

الش�أن لصاحب الرس�الة: للوحي الذي كان ينزل عليه والجتهاده الش�خيص واجتهاد صحابته”.4 ثم إّن مصطلح 

الدولة بمفهومنا املعارص ظهر ألول مرّة مع انتصار الثورة العباس�ية حني قال العباس�يون هذه دولتنا، إشارة إىل 

انتقال األمر إليهم من يد األمويني. ومن هنا جاءت عىل لس�ان املؤرخني عبارات: الدولة األموية، الدولة العباس�ية، 

دول�ة معاوية، دولة هارون الرش�يد، وهي عبارات تفيد انتقال األمر م�ن أرسة إىل أخرى، ومن ملك إىل آخر، وهي 

مصطلح�ات تج�د معناها األصيل يف قوله تع�اىل: “وتلك األيام نداوله�ا بني الناس”. كم�ا أّن الصحابة لم ينظروا 

إىل اإلس�الم ع�ىل أنه دولة بهذا املعنى، معن�ى اليشء الذي تتناقله األيدي والذي يختفي بع�د وجود. كال، لقد كانوا 

ينظرون إىل اإلس�الم عىل أنه الدين الخاتم الذي س�وف يبقى إىل يوم القيامة. ولذلك ربطوه باألّمة ونسبوا األّمة إىل 

اإلسالم ورسول اإلسالم: أّمة اإلسالم، أّمة محمد.5 

لذل�ك فإّن ثنائي�ة الدين والدولة يف الواقع العرب�ي املعارص طرحت بمضمونها األص�يل، األوروبي، الذي يفيد 

املطالب�ة بفص�ل الدين عن الدولة، وهو طرح يختل�ف جذرياً عن املرجعية الرتاثية والتاريخية اإلس�المية، التي ال 

تحتم�ل ثنائي�ة دين/دولة، ومرد ذلك حس�ب الجابري إىل أمري�ن: أولهما أنه لم يكن هناك يف التاريخ اإلس�المي 

بمجمله دين متميز أو يقبل التمييز والفصل عن الدولة، فالتاريخ اإلس�المي لم يشهد قط أّن دولة قبلت أن يفصل 

الدي�ن عنه�ا، إذ ال أحد من الحكام اس�تغنى عن إعالن التمس�ك بالدين ألنه ال أحد منهم كان يس�تطيع أن يلتمس 

الرشعي�ة لحكمه خ�ارج رشعية اإلعالن عن خدمة الدين والرفع من ش�أنه. وثانيهما أنه ل�م يكن هناك يف التاريخ 

اإلسالمي مؤسسة خاصة بالدين متميزة من الدولة، فلم يكن الفقهاء يشكلون مؤسسة، بل كانوا أفراداً يجتهدون 
يف الدين ويفتون فيما يعرض عليهم من النوازل أو تفرزه تطورات املجتمع من مشاكل.6

الديمقراطية والعقالنية بدل العلمانية

يذهب الجابري إىل أّن العلمانية شعار ملتبس، فهو ترجمة غري موفقة للالئكية بالفرنسية، ذلك ألّن كلمة الئيك 

ال ترتبط بأي عالقة اش�تقاقية مع لفظة العلم. إّن أصل الكلمة يوناني: اليكوس ومعناها ما ينتمي إىل الش�عب، إىل 

4ـ المرجع السابق، ص ص 20-19

5ـ المرجع السابق، ص 21

6ـ المرجع السابق، ص 61- 62
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العامة، وذلك يف مقابل كلريوس أي الكهنوت: رجال الدين الذين يش�كلون فئة خاصة، وإذن فالالئكي هو كل من 

ليس كهنوتياً، من ال ينتمي إىل رجال الكنيس�ة. وتعضيداً لهذا األصل الداليل ملصطلح الالئكية/العلمانية يس�تلهم 

الجابري رؤية جان الكروا التي مؤداها أّن “فكرة الالئيكيّة ليس�ت املقابل املعارض لفكرة الدين، ولكنها تستدعي 

ع�ىل األقل التمييز بني ما ه�و دنيوي وما هو مقّدس. إنها تفرتض أّن جانباً م�ن الحياة البرشية ال يخضع لقبضة 
التعاليم الدينية، أو عىل األقل يقع خارج سلطة رجال الدين”.7

وتجم�ع أغلب اآلراء التي تناول�ت قضية العلمانية عىل أّن التمييز بني ما هو دني�وي وما هو أخروي بالكيفية 

املعتمدة يف املجتمعات الغربية الحديثة واملعارصة غريب عن اإلسالم؛ ديناً وثقافة وتاريخاً، ال سيما أّن العالقة بني 

ثنائية الدين والدنيا يف اإلس�الم متداخلة، بل ومتماس�كة ال يمكن الفصل بينها. وهذا ما يعرّب عنه الجابري بقوله: 

“هذه الفكرة غريبة تماماً عن الدين اإلسالمي وأهله: فالدين اإلسالمي قوامه عالقة مبارشة بني الفرد البرشي وبني 

الله، فهو ال يعرتف بأي وسيط، وليس فيه سلطة روحية من اختصاص فريق وسلطة زمنية من اختصاص فريق 

آخر. وباختصار، فإّن طرح ش�عار الاليكية، أي ما ترجم ب�”العلمانية”، يف مجتمع يدين أهله باإلس�الم هو طرح 

غري مربر، غري مرشوع، وال معنى له”.8 

لكن الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه بقوة يف هذا الصدد هو كيف تسللت اإليديولوجيا العلمانية إىل العالم العربي، 

رغ�م غرابته�ا عن ذلك الواقع؟ وهذا ما يكش�ف عن�ه الجابري من خالل اعتب�اره أّن نش�أة العلمانية يف املنطقة 

العربي�ة جاءت بمثاب�ة رد فعل عىل الحكم العثماني ال�ذي كان يضطهد األقليات املس�يحية العربية، وذلك عندما 

طرح مفكرون عرب مس�يحيون ش�عار العلماني�ة بديالً للحكم العثماني، وذلك عرب “قي�ام دولة عربية يف املرشق 

غري خاضعة للس�لطة العثمانية”. ما يعني أّن هذه الدعوة إىل العلمانية “كانت مرتبطة ارتباطاً عضوياً بمش�كله 

حق�وق األقليات الدينية، وبكيفية خاصة حقه�ا يف أن ال تكون محكومة بدين األغلبية، وبالتايل ف�”العلمانية” عىل 

هذا االعتبار كانت تعني بناء الدولة عىل أساس ديمقراطي عقالني وليس عىل أساس الهيمنة الدينية”.9 لذلك “من 

الواجب، حسب الجابري، استبعاد شعار “العلمانية” من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري “الديمقراطية” 

و”العقالني�ة”، فهما اللذان يعرّبان تعبرياً مطابقاً عن حاجات املجتمع العربي: الديمقراطية تعني حفظ الحقوق: 

حقوق األفراد وحقوق الجماعات، والعقالنية تعني الصدور يف املمارس�ة عن العقل ومعايريه املنطقية واألخالقية، 
وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات املزاج”.10

7ـ المرجع السابق، ص ص 108- 109

8ـ المرجع السابق، ص 110

9ـ المرجع السابق، ص ص 111- 112

10ـ المرجع السابق، ص 113
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التجديد بدل الصحوة

يرى الجابري أّن كلمة الصحوة غريبة عن القاموس اإلسالمي، فهي توحي “بأّن اإلسالم كان قبل ذلك “نائماً” 

أو غائباً، يف حني أّن اإلس�الم، عقيدة ورشيعة، أو مثالً أعىل للحياة لم “ينم” يوماً ولم يغب ال عن وجدان املس�لمني 

وال عن س�لوك كثري منهم”.11 لذلك يقرتح كلمة التجديد بدل الصحوة ذات البعد الظريف والس�طحي، يف حني يشري 

التجدي�د “إىل عم�ل بعيد األغوار ينزل بكل ثقله عىل املس�تقبل، ولذلك فهو يقع يف أعماق التاريخ، يف صلبه، يواكب 

صريورته ويوجهها ويطمع يف التحكم فيها”.12 فضالً عن ذلك، فالتجديد بالنس�بة إىل الرؤية اإلس�المية جزء من 

الحياة نفسها، “وبما أّن اإلسالم ال يفصل بني الدين والدنيا، بل بالعكس من ذلك، يربط صالح أمور الدين بصالح 

أمور الدنيا، فإّن تجديد أمور الدين يعني يف الوقت ذاته تجديد أمور الدنيا. وبما أّن أمور الدنيا تتغري من زمان إىل 
آخر، فإّن مفهوم التجديد ومتطلباته ال بد من أن يتغري بحسب الظروف واألعصار”.13

السلفية.. تجربة تاريخية

يط�رح الجاب�ري فهماً خاصاً به ملصطلح الس�لفية، بكونها كانت دائماً جزءاً من التجربة التاريخية لإلس�الم 

الس�نّي. فهي تحاول دوماً ترسيخ وجودها وحفظ اس�تمراريتها، ال سيما عندما يفرز تطورها الداخيل ما يهددها 

باالندثار. “فهي إذن نوع من املقاومة الذاتية ألمراض داخلية ذاتية املنش�أ. وقد كانت كافية وناجعة عندما كانت 

الحضارة العربية اإلسالمية هي حضارة العالم لعرصها، أعني غري مزاحمة وال مهددة بحضارة أخرى معارصة لها 

عىل صعيد الزمن...”.14 أما اليوم وقد أصبحنا جزءاً ال يتجزأ من حضارة إنسانية مشرتكة وشاملة، فإّن “النموذج 

� السلف” الذي يقّدم نفسه بصفته عاملاً يكفي ذاته بذاته، لم يعد يجدي يف عالم مشرتك ومتداخل ومتطور، حيث 

نحن يف حاجة إىل أنموذج يشمل جماع التجربة التاريخية ألمتنا مع االستفادة من التجربة التاريخية لألمم األخرى 

الت�ي تناضل مثلنا من أج�ل الحفاظ عىل وجودها، أو األمم التي أصبحت اليوم تف�رض حضارتها حضارة للعالم 
أجمع.15

ً التطرّف.. يميناً ويسارا

يقدم الجابري أيضاً فهماً خاصاً للتطرّف، ف�”التطرّف يف اليس�ار هو موّجه أصالً ضد اليس�ار نفسه، كما أّن 

التطرّف يف اليمني موّجه ضد اليمني، وغالباً ما يكون الخصم اللدود للمتطرّف يف إحدى الجهتني هو أقرب “الناس” 

11ـ المرجع السابق، ص ص 127- 128

12ـ المرجع السابق، ص 129

13ـ المرجع السابق، ص 130

14ـ المرجع السابق، ص 140

15ـ المرجع السابق، ص 141
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إلي�ه، عىل يمينه أو عىل يس�اره”. وهذا ما ينطبق أيضاً عىل الجماعات اإلس�المية املتطرفة التي “تتجه باالعرتاض 

والخصومة إىل التيار اإلسالمي “الوسط” أو “املعتدل”، مثلها يف ذلك مثل “الخوارج” يف صدر اإلسالم”.16 ويؤدي 

انعزال الجماعات املتطرفة يميناً أو يس�اراً إىل بقائها عىل الهامش وتكرارها للتجربة ذاتها مع نفس�ها، فتنقسم إىل 

جماع�ات تخاصم بعضها بعض�اً، وتكّفر كّل جماعة منها األخرى، كما حدث يف صف�وف الخوارج، وهكذا تنتهي 

الحركات املتطرفة إىل التفتت والذوبان. وقلما نسمع بأّن حركة متطرفة غريت الوضع أو صنعت التاريخ، فالتاريخ 
تصنعه القوى املتصارعة يف الوسط غالباً.17

التطرّف.. عقيدة ورشيعة

يط�رح الجابري س�ؤاالً من األهمي�ة القصوى بمكان، وهو: “مل�اذا هذا التحول؟ ملاذا مارس املس�لمون قديماً 

السياس�ة عىل مستوى العقيدة ولم يختلفوا سياسياً يف أمور الرشيعة، وملاذا يجري االختالف بينهم اليوم، سياسياً 

عىل مستوى الرشيعة، وليس عىل مستوى العقيدة؟”18 يف� الجابري هذا األمر بأنه قديماً كان هناك اختالف عىل 

مس�توى العقيدة ألنه كان هناك تعدد يف األنظمة الفكرية الدينية. أما عىل املستوى االجتماعي فقد كان هناك نظام 

اجتماعي واحد، عىل مستوى واحد من التطور، وهذا ما سوف يشهد تغرياً جذرياً، ال سيما يف العرص الحديث خالل 

اصطدام املجتمع اإلس�المي بنظم الحضارة األوروبية الحديثة، االقتصادية منها والسياس�ية واالجتماعية، فيرتتب 

عن�ه اخت�الف عميق يف تنزيل أحكام الرشيعة اإلس�المية عىل القضايا املس�تجدة.19 وإذا كان�ت التيارات املتطرفة 

القديم�ة قد تالش�ت مع مرور الزمن تحت تأثري املذهب األش�عري ال�ذي أعاد بناء علوم العقي�دة والكالم، ف�”إّن 

التيارات اإلس�المية املتطرفة ستنس�حب من الس�احة عندما يقوم وسط االتجاه الس�لفي املعارص رجال يقومون 

بمهم�ة إعادة بناء الرشيع�ة )الفقه( بتوظيف املناه�ج واملفاهيم املعارصة، اآلن، مناه�ج ومفاهيم علوم االقتصاد 
واالجتماع والسياسة التي أفرزها تطور املعرفة وتطور املجتمع معاً، توظيفاً عملياً حقاً”.20

3-	ضرورة	بناء	مرجعية	موحدة

يك�ّرر الجابري عرب مختلف فصول ومباحث الكتاب دعوته إىل بناء إطار مرجعي يوحد رؤية األّمة اإلس�المية 

املع�ارصة حول ش�تى قضايا الدين والدولة والفقه. ترى ما طبيعة املرجعي�ة التي يحلم بها الجابري ويدعو إليها 

بجدي�ة صادق�ة؟ يقول بهذا الخصوص: “املرجعية األصل الس�ابقة عىل جميع املرجعي�ات، يف التجربة التاريخية 

16ـ المرجع السابق، ص 147

17ـ المرجع السابق، ص 149

18ـ المرجع السابق، ص ص 153- 154

19ـ المرجع السابق، ص ص 154- 155

20ـ المرجع السابق، ص ص 156- 157
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العربية اإلس�المية، هي عمل الصحابة عىل عهد الخلفاء الراش�دين، ذلك ألنه ملا كانت نصوص الكتاب والس�ّنة ال 

ترشع لشؤون الحكم والسياسة، وال تتعرض للعالقة بني الدين والدولة بنفس الدقة والوضوح اللذين تناولت بهما 

قضايا أخرى كقضايا املرياث والزواج مثالً، فإّن املرجعية األساسية، إن لم نقل الوحيدة، يف مجال العالقة بني الدين 

والدولة ومسألة تطبيق الرشيعة هي عمل الصحابة. إنهم هم الذين مارسوا السياسة وشيدوا رصح الدولة وطبقوا 
الرشيعة عىل أساس فهم أصيل لروح اإلسالم”.21

وهو ال يحكم من خالل هذا االختيار عىل باقي املرجعيات التي ش�يدها أئمة مجتهدون بالخلل أو باالنحراف، 

ب�ل يحرتمه�ا أيما احرتام، غري أنه ي�رى أن تلك املرجعيات توخوا فيها أن تجيب عىل م�ا طرح يف تلك العصور من 

مس�تجدات من جهة، وأن تنظم االجتهاد وتضع له قواعد من جهة أخرى. ومادام أّن عرصنا يختلف اختالفاً كبرياً 

فإّن الحاجة تدعو إىل الرجوع إىل األصل كما كان منفتحاً وغري مقنّن قبل ظهور الخالف وقيام املذاهب والفرق، أي 
كما كان زمن الخلفاء الراشدين.22

غري أّن الس�ؤال الذي ظل يش�غل بال الجابري وهو يصوغ رؤيته هذه هو: هل يجب األخذ بالقواعد واألصول 

التي وضعها املجتهدون القدامى لتنظيم االجتهاد يف عصورهم عىل أنها رضورية دوماً ومفيدة دوماً؟ 

حس�ب اعتقاد الجاب�ري “إّن القواعد واألصول املنظمة للمعرفة هي، كالقواع�د املنهجية بصورة عامة، مجرد 

وس�ائل. وإذا لم تتطور الوس�ائل بتطور العلم واملعرفة، وإذا لم ترَق إىل مستوى تطور املوضوع الذي هي وسيلة 

إلي�ه، فإنها تصبح قي�وداً تجمد املعرفة عند حد معني فتك�رس التقليد وتقتل روح االجته�اد”.23 وهذا ما ينطبق 

كذلك عىل عرصنا اليوم، حيث تختلف املشاغل والحاجات عن العصور التي أملت عىل الفقهاء واألصوليني القدامى 

قواعدهم ومناهجهم، ما يعني أّن معالجة مش�اغل عرصنا ومشاكله تتطلب تجاوز القيود املنهجية التي قيدت بها 
املعرفة الدينية يف املايض.24

ولعل مبدأ املصلحة يشكل كنه هذه املرجعية التي يدعو إليها الجابري، فتاريخ النبوّة والخلفاء يحفل بنماذج 

تعض�د األخ�ذ بهذا املبدأ األصويل، “فكثرية هي الن�وازل والحوادث التي كانت تعرض ع�ىل النبي � صىل الله عليه 

وسلم � من دون أن يكون قد جاءه الوحي الذي يجيب عنها، فيستشري الصحابة، فيفتون بناء عىل خربتهم باألمور 

وع�ىل معرفتهم بوجه املصلحة، ويستحس�ن النبي ما أفتوا به ويصبح ذلك ترشيع�اً. وقد يأتي الوحي فيما بعد أو 

21ـ المرجع السابق، ص 9

22ـ المرجع السابق، ص 10

23ـ المرجع السابق، ص ص 11-10

24ـ المرجع السابق، ص 12
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يف الح�ني، لتقرير م�ا أفتى به الصحابة”.25 كما أّن عمر بن الخطاب عرف باجتهاداته الصائبة، س�واء أثناء حياة 

الرس�ول � صىل الله عليه وس�لم � أم أثناء مرحلة خالفته، وهذا إن دل عىل يشء، فإنه يدل عىل “أّن هذا املبدأ، مبدأ 

املصلحة، هو املس�تند الذي كان الصحابة يرتكزون عليه يف تطبيقهم للرشيعة، س�واء تعلق األمر بما فيه نص أو 

بما ليس فيه”.26 

والخالص�ة من هذا، أّن تطبيق الرشيعة اإلس�المية يف عرصنا الحايل بكيفية تناس�ب تحوالت العرص وتقلباته 

وإش�كاالته يقتيض، حسب اعتقاد الجابري، “إعادة بناء مرجعية للتطبيق. واملرجعية الوحيدة التي يجب أن تعلو 

ع�ىل جميع املرجعي�ات األخرى هي عمل الصحابة. إنها املرجعية الوحيدة التي يمكن أن تجمع املس�لمني عىل رأي 

واحد، ألنها سابقة عىل قيام املذاهب وظهور الخالف، وهي أيضاً الصالحة لكل زمان ومكان ألنها مبنية عىل اعتبار 
املصالح الكليّة”.27

25ـ المرجع السابق، ص 39

26ـ المرجع السابق، ص 41

27ـ المرجع السابق، ص 53
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تعريب من الفرنسّية

املصدر: 

F .Chatelet,  Olivier Duhamel,  Evelyne Pisier,  Histoire  des  idées  politiques, P.U.F, 2éme 
édition, 1989, Chap. 10: L’état en question, 4- La question de l’état, pp 313 - 317 

لطة وقع تذويبها يف رصد الش�بكات املغّذية للنسيج االجتماعي )فوكو Foucault(، وعّدت  بما أّن مس�ألة السُّ

ممارس�تها معطى عاّماً للوجود االجتماع�ّي، فإّن الرّد املمكن الوحيد عىل هذه النظ�رة الحتميّة صار األنطولوجيا 

 .)Baudrillard(، أو املميتني للجسد )بودريارLyotad(، أو الشهوانينّي )ليوتارDeleuzeالعدميّة للرّاغبني )دلوز

وسعياً لتفادي هذه املخارج املظلمة، أو باألحرى تواضعاً، الستعادة السؤال األصيلّ، أال يفرتض اإلفالت من تعويم 

السيايس يف السلطة، وطرح مسألة الدولة؟ 

بهذه الصورة اس�تعادت التس�اؤالت املعارصة بدهيّات أكثر قدماً، وبحثت عن ملهماته�ا حتّى عند البدائينّي. 

فأعاد كالس�رت)Clastres( ولوفور)Lefort( قراءة ال بوييس )Boètie La(، وفّكك لوجندر)Legendre( القانون 

الكنيّس، وأعاد غوشيه )Gauchet( قراءة الدينّي والسيايّس واخرتع كلود لوفور الديمقراطيّة من جديد.

أ-	لَم	الطاعة؟

لَم يطيعون؟ ولَم نطيع؟ ولَم تطيعون؟ ولَم الطاعة؟

ه�ذه األس�ئلة طرحها إيتيان دو ال بوي�يس عام 1548م، يف مقالته حول العبودّي�ة املختارة، حني قال: “كيف 

يمكن أن يحدث أّن عدداً كبرياً من النّاس، واملدن، واألمم، تتحّمل أحياناً كّل ما يصدر عن مستبّد واحد ليس له من 

القوّة إالّ ما ُيمنح له، وليس له من السلطة إليذائهم إالّ بالقدر الذي يريدون تحّمله، والذي ليس بمقدوره أن يلحق 

بهم أّي رّش لو لم يكونوا يحبّون أن يتأّذوا منه أكثر من أن يعارضوه؟

األمر املثري للّدهش�ة )وهو مع ذلك ش�ائع بقوّة، فينبغي الهمس به بدل استغرابه( أن نرى املاليني واملاليني من 

الرجال، عىل نحو يرثى له، مستعبدين وخاضعني مطأطئني الرؤوس السرتقاق محزن، ال نتيجة قوّة قاهرة، وإّنما 

مسألة	الدولة:
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ألّنهم مبهورون، أو باألحرى واقعون تحت سحر اسم الواحد الذي لم يكن لهم أن يخافوه ألّنه الواحد، أو أن يحبّوه 

ألّنه بالنسبة إليهم جميعاً قاٍس وال إنسانّي”.

يعلّق بيار كالس�رت، معترباً هذا الس�ؤال بني األس�ئلة األخرى هّداماً: فالتعّجب م�ن العبودّية املختارة يفرتض 

الحرّي�ة املمكنة، كما يطرح فكرة قطيع�ة جذرّية بني مجتمعات حرّة ومجتمعات عبودّي�ة. فيقول: “فليس هناك 

انزالق تدريجّي من الحرّية إىل العبودّية، إّنما هي املصيبة العنيفة التي تجعل املا-قبل الحرّية ينهار إىل املا-بعد يف 

الخضوع، وبهذه الصورة، إىل مجتمع مش�ّوه حيث يكره القائد الخاضع ويحّب الخاضع القائد، وتنطفئ الحرّية 

حتّى تصبح مجرّد ذكرى”.

ويتس�اءل كلود لوفور: “لكن كيف نف�ّ� العبودّية املختارة؟ كيف نفّكر يف هذا املفه�وم غري املوجود واقعيّاً، 

واملنحوت عرب مزاوجة بني الكلمات تنفرها اللّغة لتسمية هذا الفعل السيايّس املعارض للطبيعة، إّن ال بوييس يحيّد 

مختلف التفسريات الطبيعيّة. فهل هي شجاعة األفراد؟ هذه أيضاً ال تحّل لغز رغبة العبودّية، وفضالً عن هذا فإّن 

الرجال أنفسهم الذين يتذلّلون للمستبّد يظهرون أكرب البطوالت يف الحرب، ولهذا يستحيل أّن ننعتهم بالجبناء.

فه�ل ه�ي إرادة التملّك؟ فالتفري�ط يف الحرّية من أجل التملّك بكّل دعة يكون أم�راً معقوالً. ولكّن الحالة التي 

يتحّدث عنها ليست هذه، فال بوييس يقول: “أّيها النّاس الفقراء البؤساء، أّيتها الشعوب الخرقاء العنيدة فيما يلحق 

بك الرّش، والعمياء عّما يلحق بك الخري، كيف ترتكون أجمل وأوضح ما يف دخلكم يؤخذ منكم تحت أعينكم، وتنهب 

حقولك�م، وتخ�رّب منازلكم وتعرّى من أثاثها القديم الذي ورثتموه عن أجدادكم؟ إّنكم تعيش�ون بطريقة يصبح 

فيها ال يشء ملكاً لكم.”

حينئذ -يفّ� لوفور- إّن ضمري “األنتم” عند البوييس “إّن هذا “األنتم” يتوّجه إىل الش�عب، وإىل كّل إنسان..و 

لكنّنا نخطئ إن اعتقدنا أّنه يقصد مجموع الش�عب أو األفراد منظوراً إليهم نماذج من طبيعة إنس�انيّة واحدة. إّنه 

يقصد ما “بني-األنتم” أي الجمع الذي ينحّل لينتج الواحد، هو التخيّل املتبادل الذي ينبثق منه اآلخر”.

ض�ّد الواح�د، كان ذلك هو العن�وان األصيلّ ل�”مقالة يف العبودّي�ة املختارة” ألّن الخط�أ كان هو هذا: الواحد 

)الجمعّي( هو تمفصل كّل فرد مع اآلخر يف كليّة تمنح للحياة الجماعيّة مضموناً ما، إّنه تعبري عن الحاجة إىل هوّية 

يعثر عليها يف اآلخر. “والهيمنة يف نهاية املطاف تتّصل برغبة كّل واحد يف أن يتماهى مع املستبّد بأن يجعل نفسه 

سيّداً لفرد آخر”. 

“الواحد-النحن” هو إذن من ينتج لنا املستبّد. والعبودّية املختارة ترتكز عىل سلسلتي تعريف ذاتّي: األوىل هي تلك التي 

تتعرّف بواسطتها املجموعة عىل نفسها يف الواحد، وتقبل من ثّم قيادته لها، أّما الثانية فهي التي بواسطتها تتعّدد القيادة أو 

تتوالد، وتتكّون مجموعات تمارس السلطة لفائدته وباسمه. وعىل هذا النّحو فإّن االستبداد يخرتق املجتمع طوالً وعرضاً.
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يطرح البوييس، وكالس�رت، ولوفور، إذن مش�كلة الهيمنة السياس�ّية انطالقاً من السيادة الدولتيّة، وهي النوع 

األق�وى م�ن الهيمنة، ولكنّه�ا الهيمنة غري الرضورّية، كم�ا يؤّكدون ذلك. فالتنظيم الس�يايّس ال يؤّدي رضورة إىل 

االنفصال بني القاهر املقهور، وبإمكان الناس استعادة حرّيتهم.

يقول البوييس: “لتوّطدوا العزم عىل أالّ تخدموا أحدا، وستكونون وقتها أحراراً، وأنا ال أريد منكم أن تصادموه 

أو تزعزع�وه، وإّنم�ا أن تكّفوا عن مس�اندته، وس�رتونه عندها يقع بفعل وزنه ويتهّش�م، كتمث�ال ضخم رسقت 

قاعدته.”

ولتوضيح أكرب للغز الخضوع ال يكتفي بيار كالسرت بإعادة قراءة البوييس، إّنما جهد أيضاً لتجديد األنرتوبولوجيا 

السياسيّة واستخراج بعض الدروس من دراسة الشعوب البدائيّة التي تقّدم أحياناً أنموذجاً فريداً ملجتمعات دون دولة.

وبالنسبة إىل هذه املجتمعات استخلصت وجهة النظر اإلنتاجيّة والتطّورّية أّنها مجتمعات غري مكتملة، وبصورة 

ضمنيّة فهي إذن مجتمعات ناقصة. ومع ذلك فإّن مالحظتها تكشف عن تكنولوجيا مكيّفة مع مشاكلها:

“بالنّس�بة إىل اإلنسان يف املجتمعات البدائيّة يكون النش�اط اإلنتاجّي محسوباً بدّقة ومحدوداً بالحاجات التي 

ينبغ�ي توفريه�ا، وبما أّنها حاجات ممت�ّدة حتّى أّنها تتمثّل يف حاجات طاقيّة يف الجوه�ر، فإّن اإلنتاج موّجه نحو 

إعادة تكوين مخزون الطاقة املستهلك.. إّن الحياة بوصفها طبيعة، هي التي تؤّسس كميّة الزمن املخّصص إلعادة 

إنتاجها وتحّدده”. 

وم�ن هنا فإّن مجتمعاً ال يكون حرّاً إالّ عندما يكون النّاس س�ادة ألنش�طتهم، وال يكون مس�اواتيّاً إالّ حني ال 

يستقّل االقتصاد بمجال مخصوص، وال يكون عاطالً إالّ حني ال يعمل اإلنسان غري بعض الساعات، ليعيش فحسب، 

ال لك�ي يكفل من ال عمل لهم. ويف الحالة املعاكس�ة تظهر الدولة، “عندما يك�فّ اإلنتاج عن أن يكون بدائيّاً، فذلك 

يعني أّن املجتمع صار مقّسماً إىل مسيطرين ومسيطر عليهم، أو سادة ورعايا، وأّنه كّف عن ترقية نفسه مّما يهّدد 

مصريه باملوت: السلطة، واحرتام السلطة”.

حينئذ تتجىّل الثورة الدولتيّة بوصفها القطيعة الحاس�مة، والقس�مة الكربى بني املتوّحشني واملتحرّضين. هي 

“القطيع�ة الت�ي ال تّمحي، املغرّية ل�كّل يشء بعدها ألّن الزمن صار تاريخاً”. وهي أه�ّم بصورة أخرى من الثورة 

النيوليتيّ�ة التي حملت معها تدجني الحيوانات، والفالحة، والنّس�يج، وصناعة الخزف، واالنتقال من حالة الرتّحل 

إىل حال�ة اإلقام�ة. ولكنّها لم تحمل معها رضورة الدولة. هنا أيضاً ال يمكن مطلقاً للتحديد املاركيّس للبنية الفوقيّة 

أن يكون له صالحيّة تفسريّية، فهناك مجتمعات ترّحل ذات دولة، ومجتمعات فالحيّة دون دولة. والخّط الحقيقي 

للتقسيم “هو الثورة السياسيّة، هي ذلك الظهور امللغز الذي ال يرّد، والقاتل للمجتمعات البدائيّة الذي نعرّفه تحت 

اسم الدولة”. 
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 إّن انقالباً بنيوّياً سحيقاً واحداً له هذه القدرة عىل تحويل املجتمع البدائّي والقضاء عليه يف اآلن نفسه، هو ذاك 

الذي يفرز من داخل املجتمع أو من خارجه ما يمثّل غيابه بالذات تعريفاً لذلك املجتمع، أي النفوذ الرتاتبّي وعالقة 

السلطة، وتحّول األفراد إىل رعايا، أي الدولة يف النهاية.

و لكن من أين تولد السلطة السياسيّة إذن، ومن أين تولد الدولة؟

يجب أن نعرف أّوالً أّن عدم ظهورها كان أمراً ممكناً، وأّن الزعماء البدائينّي لم تكن لهم سلطة من نوع دولتّي، 

ف�”فضاء الزعامة ليس محّل س�لطة ما، والصورة غري املحّددة للزّعيم ال تجّس�د مقّدماً صورة مستبّد مستقبيلّ.” 

وزعي�م املجتمع�ات الهندّية األمريكيّة ال يملك أّي نفوذ باملعنى املعارص، وه�و ال يصنع قوانني. وهو إذا كان مقلّداً 

لوظيفة، فإّنه متقلّد لواجبات خدميّة: فعليه أن يضمن عالقات سلميّة داخل املجموعة، وأن يكون كريماً، وأن يعرّب 

عن العقد الذي يمثّل ضماناً تجاه كّل املخاطر بالخطاب املناس�ب. إّنه موّقر يف افتقاده للقوّة، “وثروته هي الحلم 

املتيّقظ للمجموعة، إّنه نوعاً ما سجني تلك املجموعة”.

ولكن مع هذا فقد حدث أن صعد إىل زعامة الفضاءات القبليّة البدائيّة زعماء أرادوا أن يصبحوا ملوكاً ونجحوا 

يف ذل�ك. ولكن بالتوازي مع هذا الربوز للس�لطة السياس�يّة “كان�ت ظاهرة غريبة تدخل االضط�راب عىل القبائل 

التوبيّة الغورانيّة )Guarani-Tupi( منذ بداية العرشّيات األخرية من القرن الخامس عرش، إّنها التبش�ري املستعر 

م�ن قبل بعض املبرّشين الذين كانوا يتنّقلون من مجموعة إىل أخرى داعني الهنود للتخيّل عن كّل يشء لالنطالق يف 

البحث عن األرض الخالية من الرّش، أرض الجنّة األرضيّة”.

ه�ذه الحرك�ة كانت تعرّب ع�ن الفكرة امللّحة التي تق�ول: “إّن مكان والدة الرّش، ومصدر األلم والتعاس�ة، هو 

الواحد”، وكانت تدعو إىل إلغاء الشقاء عرب الرّفض الجذري للواحد بوصفه “الجوهر الكونّي للدولة”. 

و بهذه الصورة فإّن التقابل الجذرّي بني نوعني من املجتمعات، بدولة أو دون دولة، يوافق مقابلة ميتافيزيقيّة 

حاس�مة مرتبطة بتمثيل الواحد للخري والرّش: “إّن فكر األنبياء املتوّحش�ني، واليونانينّي القدامى، هو نفسه، ولكّن 

الهندّي الغورانّي يقول إّن الواحد هو الرّش، بينما يقول هرياقليدس إّنه الخري”.

ما هي الرشوط التي نرى فيها الواحد خرياً؟ ذلك ما أصبح عليه السؤال الحاسم لألنرتوبولوجيا السياسيّة لفهم 

جدّي ملسألة الدولة.

ب	ـ	فخاخ	التيولوجيا	

يقب�ل الرّج�ال الطاعة، أو باألحرى يختارونها، عندما يتعرّفون عىل أنفس�هم يف الواح�د. وعىل هذا النحو تولد 

الدولة التي تبقى وتدوم. ولكن كيف تتمّكن هذه الهيمنة الدولتيّة من أن تحافظ عىل بقائها؟ 
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عن هذا السؤال، حاول بيار لوجندر أن يجيب انطالقاً من تحليل القانون الكنيّس، فالقوّة الكنسيّة تمثّل بشكل 

ما، مفتاح فهم الدولة الحديثة.

منذ العصور الوس�طى إىل أّيامن�ا هذه كانت قبضة التيولوجيا تضمن هيمنة املؤّسس�ة الدولتيّة املركزّية. لقد 

كانت باستمرار هي الفاعلة، باألمس ملّا كانت دينيّة، تماماً كاليوم ملّا صارت علمانيّة بل الئيكيّة جذرّياً: “لقد أهدتنا 

الكنيسة وقانونها الكنيّس الغرب السابق عن الرأسماليّة”، فقد علّما الدولة كيف تتالعب بالرغبة الجنسيّة وتفرض 

عليها نظام املنع، ولكن يف الوقت نفسه تمنح نفسها موضوعاً للحّب.

“إّن التشكيل الحديث للسلطة حسب صور الثيوقراطيّة الكنسيّة” وقع بداية من القرن الثاني عرش مع تأسيس 

الخط�اب الكنيّس. وقد ق�ام القانون الكنيّس بعمليّة تنظيم “منظومة رمزّية تش�ّف عن املوضوع الجنيّس، وتحّقق 

الرغب�ة بطريقة خياليّة، بحس�ب توليفة ج�ّد مرّكبة مميّزة للثقافة الغربيّة.” وكان البابا بصفته األوحد، والس�يّد، 

يحتّل فيها مكاناً مركزّياً.

 إّن�ه الغائ�ب: “فهو يظهر فيه�ا بدل آخر، وهو مقّدم بصف�ة رشعيّة كي يمثّل الغائب، فق�د تلّقى املهّمة غري 

اإلنس�انيّة بالقيادة يف عالم الس�ماء كما يف عالم األرض. إّنه املاسك بمفاتيح الغيب، وحكمه هو املعلن عن القانون، 

واملبقي عىل الكنيسة طاهرة مقّدسة”.

وهو روما: “فقد حصل تحويل لإلمرباطورّية، ويبدو الحرب السيّد يف سلسلة العالمات، بوصفه ثانياً لإلمرباطور 

الّرومانّي، إىل درجة أّنه يتلّقى القوانني نفسها املناظرة للّتي لإلمرباطور”.

وه�و األب املخيّص: “فاملذهب البابوي يتضّمن اإلحالة عىل الهيئة العاّمة لإلكلريوس..وما يدّنس الكاهن يعرّف 

فيها باملحاور الثالثة: املرأة، والدم، واملال..ويلزم فرض الطهارة الكهنوتي الكاهن بأن ينسحب من املجال الالئيكّي 

املطبوع بمحوري املرأة والعقوبة. ومنذئذ فإّن الكاهن السيّد - بصفته ممثاّلً للقوّة العليا والحرمان الجنيّس- يحّل 

تعارضاً ما: إّنه األب، ولكن بما أّنه مخيّص فإّنه يرّس�م املوضوع الجنيّس تحت عنوان التهديد، ثّم الرغبة املتحّققة 

خياليّاً، بواسطة الخيّص الوهمّي املكبّد لألب”.

وه�و أيضاً املفّ�: فهو حامل القانون الكنيّس: “فليس هو س�ّيداً لهذا القان�ون إالّ ألّنه من عليه تمريره..فهو 

املتكلّم باس�م املؤّسس�ة”. وعىل هذا النحو “تكوّنت تجربة نموذج مثايلّ، انترشت بصفة ملحوظة، ثّم وقع تحديثها 

يف أوروبا. وبالتس�اوي مع ذلك، غزت البريوقراطيّات القوميّة الك�ربى الغربيّة الجمهور بهذه القّصة الوهميّة عن 

مملك�ة قائ�د طاهر مقّدس يميل حس�ب منطقه�ا قوالب اعتقاد مع�نّي. ودون هذا العنوان للنف�وذ، املحمّي بحزم 

بواسطة الوسائل املبتكرة يف القيادة الدينيّة، لم يكن للدول أن تولد”.
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و مهم�ا كان لرج�ل القانون أن يعلّق ع�ىل القانون، ويواري الرّغبة، ويعيب موضوع الحّب هذا، ويس�تعرض 

كلم�ة القضاء “فإّن الرّقابة س�تصبح واقعة، ق�ادرة عىل التحّكم يف كّل الرعايا، إىل درج�ة جعلهم يحبّون القانون 

بوصفه املوضوع الحقيقّي للرّغبة”.

إّن ه�ذا التنظيم للجه�از الذي ظهر منذ ثمانية قرون ما يزال دوماً فّعاالً، بحس�ب القواعد نفس�ها، والنتائج 

نفس�ها. وم�ا تغرّي فيه هو قطعه مع الكنيس�ة: فقد عوّض�ت الدولة البابا، وعوّض األب يف األرسة املرش�د، وعوّض 

قان�ون الدخ�ل االقتصادّي القانون اإللهّي، وعوّضت العلوم اإلنس�انيّة العلوم األخالقيّ�ة، والقوميّة الدين، والدولة 

املركزّية التوحيد، والقانون كلمة البابا. كان األمر باس�تمرار عمليّة إدخال “حّب التبعيّة يف قلب الش�عب، بواسطة 

حّب القانون”. وكانت اإلدارة يف قلب هذا التنظيم االس�تبدادّي، “فبما أّنها مقّر الخوف الذي عليه أن يكبح الغرية، 

ويجازي بيشء ّما” كانت األّم املرضعة الكريمة والقامعة، تماماً كالكنيس�ة يف املايض: “إّن وظيفتها األوىل أن تنتج 

مواض�ع، وأن تدخ�ل فيها النّ�اس، وأن تحميهم، موّظفة لذل�ك الخضوع املخّصص إليه�ا”. وعىل املضطهدين أن 

يلتمسوا باستمرار قدراً أكرب من العدالة من قبل الدولة الخرّية.
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