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 الكالم والفقه  ومدونةبناء الدولة الحديثة 
 الرفاعي عبد الجبارد. 

 الدولُة كائٌن اجتماعي 
 الدولةَ اإلنساُن  أنتج كذلك  ،أنتج اإلنساُن العائلَة تلبيًة لضرورات فرضْتها طبيعُة حياته على األرضكما 

تلبيًة لضرورات فرضْتها طبيعُة حياته على األرض. بعد أن بلَغ نضُج اإلنسان الذهين وثقافُته مرحلًة متقّدمة، 
وتراكَم رأُس ، إنتاجه أمناطُ وسائُل و تنوعت و وتعّقدْت، وتطّورْت وتشابكْت وتشّعبْت عالقاتُه االجتماعية 

 ،الدولَة، بوصفها مؤسسًة تكفل احتكاَر العنفوقتئذ وازدادْت ثرواتُه املادية والرمزية، اخرتَع اإلنساُن ماله، 
على وفق تفسري ماكس فيرب، وتعمل على محايِة األفراد واجملتمع من الظلم والتعّسف يف استعمال احلق، 

يَة اجملتمِع وأمنه، وتسهُم يف إدارِة الثروات، وتعيد تنظيَم شبكات العالقات االجتماعية ومحايَتها مبا يرّسُخ بن
 ، وترسُم خططًا للتنمية الشاملة، وتبتكُر برامَج للتطوير.ثروةوتنميِة اإلنتاج، وتضمن التوزيَع العادَل لل

الدولُة ظاهرٌة اجتماعيٌة مرّكبٌة، إهنا أهمُّ وأعمُق وأعقُد مؤّسسٍة ابتكرها اإلنسان، فقد احتاجِت البشريُة، 
خالل مسريِِتا الطويلة يف تارخيها، إىل آالِف التجارب الفاشلة حىت استطاعْت أن تبتكَر ظاهرَة الدولة،  من

مثَل أّي ظاهرٍة اجتماعية مشتقًة من  ،ومل تولد هذه الظاهرُة ناجزًة كاملًة هنائية، بل كانت وما زالت
  .ضاريالبشري ورتبِته يف سّلم التطّور احل احتياجات البشر، تتوالد وتتكّيف وترتّسخ؛ تبًعا لنمِط االجتماع

اجملتمعات، لبثِت الدولة يُعاد إنتاُجها وتتطّور من خالل منوِّ معارِف البشر واتساِعها، وتنوّع جتارِب 
، فمنذ ظهوِر الدويالت يف احلضارات األوىل، عرب التغلب على الثغرات واكتشاف األخطاء، رباتاخلوتراكِم 

مثل دوِل املدن يف سومر وغريها، تنامِت الدولُة وترّسخْت ببطء عموديًا وأفقًيا. ومع كلِّ مرحلٍة تضيف 
جديدًة لبناء الدولة، وحتذف أخرى مل تعد قادرًة على الوفاء ومفاهيم  قوانني وقيمخرباُت البشر ومعارُفهم 

ومستجداتِه. ومل يصل اإلنساُن اىل بناِء الدولِة احلديثة إاّل بعد مضّي آالِف السنني، من  مبتطلبات الواقعِ 
تفشُل يف الصموِد أمام تطّور العلوِم واملعارف وتنوّع خرباِت احلياِة وثرائها،  ةدوللل شكالالعبوِر املتواصِل أل

وتقّدمها على الدوام، فال يعود إطاُر الدول القدمي يّتسع الستيعاِب كّل ذلك التمّدد والنمو، لذلك يبدع 
لغها تطّوُرهم احلضاري ومنِط البشُر يف كّل حمطة منوذَجهم املتناغَم مع إيقاع اجتماِعهم البشري، والرتبِة اليت ب
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، إمنا هي حلقٌة يف مساٍر متواصل "هنايَة التاريخ"متّدهنم، وال حيسبون كلَّ حمطة يصلون اليها خامتَة املطاف أو 
لن يتوقف، ذلك أن مدياِت وآفاَق العقل البشري واخلرباِت اليت تراكمها جتارُب اإلنسان لن تتوقف عند 

ا وتعوَد لالنطالق من جديد إىل حمطٍة جديدة. يف عمود الزمان يتغرُي كلُّ شيء، حمطٍة إاّل لتلتقَط أنفاَسه
شيء هنائًيا ما دام ال زمان هنائًيا، ال شيء أخريًا ما دام ال زمان أخريًا، ففي السياسِة ليس هناك موقٌف ال

ألرض فال هناية للتاريخ ما دام هناك جمتمع بشري يعيش على ا أخري، ويف الدولِة ليس هناك منُط دولٍة أخري.
 إاّل بنهاية االنسان، وتعّطل احلياة البشرية على األرض بشكل كامل.

ويُعاد تكوينها تبًعا لرتاكم جتربتها وتنّوعها عرب الزمان،  ،الدولُة ظاهرٌة حّيٌة، تنمو وتتطوُر مفاهيُمها  
وعندما نقرأ يف هذا السياق مفهوَم اجلماعات الدينية للدولِة احلديثِة جنده مفهوًما ثابًتا مبّسطًا، يتلفع غالًبا 

الصعبة، وتلوذ  بإنشاء وشعاراٍت، تتكلُم لغَة املشاعر املكبوتة، وتوقُد العواطَف املختبئة، وِترب من األسئلة
بإجابات مسطحة على األسئلة العميقة، وتفشل يف تفكيك املشكالت املعّقدة، وتُفّكر يف حلول خارج 
فضاء التحديات الصعبة الراهنة، وال ترى احلاضر إاّل بعني املاضي، فهي حُتيل على الدوام إىل مناذج يف 

مس البعيد. وتفكريُها يف الدولة ال يتخّطى التاريخ، ومفاهيم وأحكام ولدت يف عصور دولة اخلالفة باأل
حدوَد الفقه، ففي كّل أدبيات اجلماعات الدينية اليت طالعُتها وجدُت التفكرَي يف الدولة مرجعيُته مدّونة الفقه 
الواسعة، ومل أعثر يف هذه األدبيات على أية إشارة للفلسفة السياسية للفارايب وغريه مثاًل، أو الفلسفة 

البن خلدون، مع معرفيت سلًفا بأن املدونَة يف هذين احلقلني شحيحة، إذ مل تتطور الفلسفُة االجتماعية 
السياسية واالجتماعيُة وترتاكم يف اجملال اإلسالمي، إثر عدِم اهتمام املتقّدمني واملتأّخرين يف حبثها، فقد ظّل 

تفسري ظاهرة الدولة  يف لى فهمهالدولة، ومل يعتمد اخلليفة ع الفيلسوُف يف دول اإلسالم منفًيا خارج
 واإلجابِة عن أسئلتها ،وبياِن طبيعتها وحدودها ،نشأِتا وتطّورها، وحبِث مشكالت السلطةالكشف عن و 

. واستبدله اخللفاُء والسالطنُي بوّعاِظ السالطني لتسويغ سلوكهم ومواقفهم، وبعِض الفقهاء الذين احلرجة
 ها.واياالسلطة ونيفتون مبا يوافق أهواَء ونزواِت 

الذي أعنيه بالدين الذي يتعّذر معه بناُء "دولة حديثة" هو الدين مبعناه الكالمي والفقهي، الذي ينص 
على التمييز بني املسلم وغري املسلم، والرجل واملرأة، والسيد والعبد. مثل هذا املفهوم للدين يتعّذر يف منطقه 

للمواطنة الذي يفرضه بناُء "دولة حديثة"، ومفهوم املواطنة يعين الفقهي والكالمي اشتقاُق املفهوم احلديث 
أن تتساوى حقوق الكّل بوصفهم منتمني لوطن واحد، من دون فرق بني البشر على أساس معتقدهم 

 جنسهم أو لوهنم أو طبقتهم.أو 
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ولة حديثة، وأظن بأن أكثَر اإلسالميني الذين يف السلطة اليوم ومن يطالبون هبا، وحيلمون يف بناء د
الذي تقوم عليه الدولُة  "مواطن"الذي تقوم عليه الدولُة الدينية غرُي مفهوم  "مسلم"يتنّبهوا إىل أن مفهوَم مل

احلديثة. مفهوُم املسلم يتحّدث لغًة وينتمي اىل جمال تداويل غرِي اللغة اليت يتحّدث هبا مفهوُم املواطن واجملاُل 
أن الدولَة الدينيَة تقوم على اإلسالم مبعناه الكالمي والفقهي، الذي التداويل الذي يتموضع فيه. ذلك 

 حكاميصّنف الرعايا على وفق ديانتهم وجنسهم، ويلزم الرعيَة بالطاعة، كما يشّدد على ذلك أكثُر كّتاب األ
يف  أو تفّوض غريَه من الرعية ،، ومينح الراعي حقوقًا وصالحيات من دون حدود تقّيد سلطاتِهةالسلطاني

عليا عليه. وال تدخل اهلويُة الروحية واألخالقية يف حتديد هوية الدولة الدينية، وال  فرض رقابةتأو  ،حماسبته
 طالًء شكلًيا.بوصفه ذه الدول إاّل العملية هلتجارب الحيضر اإلسالُم مبعناه الروحي واألخالقي يف 

أما الدولُة احلديثة فهي تقوم على القوانني واحلقوق واحلريات احلديثة، اليت تنّص على املساواة التامة بني 
بني املواطنني مجيًعا. املواطنني، بغّض النظر عن ديِن أّي شخص ومعتقِده وجنِسه، وتكفل قوانيُنها املساواة 

 احلقوق والواجباته الدولة ميتلك النصاَب ذاتَه يف الكلُّ متساوون يف االنتماء للوطن، وكلُّ من ينتمي هلذ
واطَنةويتساوى مع غريه يف  وتكافؤ الفرص،

ُ
 . ولونه بغض النظر عن معتقده وجنسه امل

مشكلُة من يريد أن يبين دولًة حديثة يف بالدنا أنه يفّكُر داخَل أسوار الرتاث واملعتقدات الدينية 
ديثُة ال تبتين على الرتاث واملعتقدات الدينية واهلويات العرقية، وامنا تبتين على واهلويات العرقية، بينما الدولُة احل

 املواطنة اليت حُيّدُد نصاهَبا الدستوُر، أي "املواطنة الدستورية" مبصطلح هابرماس.
باملعىن الكالمي  ،إن اإلنساَن الذي هو موضوع دولة املسلمني أمس هو اإلنسان بوصفه مسلًما   

 أما اإلنسان الذي هو موضوع الدولة احلديثة فهو اإلنسان بوصفه مواطًنا يف الفكر السياسيوالفقهي، 
ويتحّكم توصيُف هويته بتوصيف هويتها،  ،. االنساُن بوصفه مسلًما هو الذي كان حيّدُد هويَة الدولةاحلديث

نتماَء لإلسالم، وكّل ما ال فكّل تشريع وقرار وموقف يُتخذ يف إطار توصيف مسلم ينبغي أن يكوَن معيارُه اال
ينتمي لإلسالم يُفرتض أال يكون مكّونًا ملاهية هذه الدولة. واإلنساُن بوصفه مواطًنا هو الذي حيّدد هويَة 

ويتحّكُم توصيُف هويته بتوصيف هويتها، فكّل تشريع وقرار وموقف يُتخذ يف إطار توصيف  ،الدولة اليوم
تماَء للوطن، وكّل ما ال ينتمي للوطن بوصفه وطًنا يُفرتض أال يكون مكّونًا مواطن ينبغي أن يكوَن معيارُه االن

 ملاهية الدولة احلديثة. 
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ان العقل  احلديثة:الدولة منط الوعي يف مرحلة ، و احلديثةالفرق بني منط الوعي يف مرحلة ما قبل الدولة   
كل شيء ، أي ان االنسان صار يقرأ  مل يعد خائًفا من أسرار الطبيعة ، والعقل العلمياليوم هو عقل علمي

سرار الطبيعة مودعة يف قوانينها، وهكذا أدرك ان أنه دون حاجة اىل السماء، أليف الطبيعة بالعقل وحده من 
 تنظم تفكريه وقدرته على صياغة القوانني والقيم اليت ادرك ان اسرار تدبري حياة االنسان يف االرض مودعة يف

أحدث و  ِتا،النظم إلدار  بناء الدولة، وأجنحالوسائل يف  فضلوجتاربه واكتشافاته أل هخربات حياته، وما متنحه
 . املتنوعة ملؤسسات اجملتمعيةبناء االتنظيمات ل

يف السماء، لذلك يشعر  حلوهلا مودعة ألغاز سرار الطبيعةأن أفيعتقد القدمي أما العقل غري العلمي    
 اكل اليتشامل كثري مناليحيل تفسريها للسماء، كما يشعر بالعجز عن حل فبالعجز عن تفسري أية ظاهرة 

عية على االرض فيحيل حلها للسماء. قبل عصر العلم كانت أكثر قوانني تواجهه يف حياته الفردية واجملتم
، بينما صار اليوم هو املستعبد للطبيعة للطبيعةا اضعً ا خالطبيعة تبدو لإلنسان ألغازًا، لذلك كان عبدً 

سّخر لو 
ُ

 قوانينها.امل

، مبعىن ان ومنبًعا ملشروعية السلطة وية الدولةهلا ا أساسيً كان الدين، اىل ما قبل الدولة احلديثة، مكونً     
السلطة والدولة  .رضيف الدولة احلديثة فمصدرها األ مصدرها السماء، أماكان السلطة والدولة واملشروعية  

ووضع كل نظمها قوانينها  ،هذه الدولة مستمدة من اإلنسان، ألنه هو من أنتجاحلديثة  الدولة واملشروعية يف
 . وتصويبها وهو من يتوىل تنفيذها وتقوميها ،وبراجمها

الدين أقدم من الدولة، ظهر الديُن مع ظهور اإلنسان العاقل على األرض، لكن مل تظهر الدولة مع 
ظهور ذلك اإلنسان. الدولة ظاهرة بشرية قدمية، وأول دولة هي دولة املدينة، حيثما تكون دولة تكون مدينة، 

 وليس بالضرورة حيثما تكون مدينة تكون دولة.
الديُن الذي يرثه اإلنساُن من أبويه وعائلته وحميطه، يصرُي عنصرًا فاعاًل يف الرتبية والتنشئة العائلية  

واجملتمعية، ويكون أحَد العناصر املكونة للذات، ويدخل كأحد أهم مكونات اهلوية اجملتمعية لإلنسان. وال 
 فهم اإلنسان، وغياب تأثريه يف مواقفه، ألنه ميكن افرتاُض تالشي أثر الدين بوصفه عنصرًا مكّونًا للذات يف
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غالًبا ما يرتك أثرًا، وإن كان الواعًيا، يف بناء رؤية اإلنسان للعامل، وطريقة فهمه للنصوص، ويتدخل يف 
اختياراته واختاذه خمتلف املواقف يف حياته. وذلك ما نراه عندما نفّكك فهم الناس وحنّلل مواقفهم، إذ نلمح 

يف  أثري من الرتسبات العميقة للدين يف التفكري والقرارات واملواقف اليت يتبناها أكثر السياسينيضربًا من الت
 .بالدنا

 الدولة الحديثةفي تناغم القانون والقيم 
الكلُّ يعرف أن منوذَج الدولة احلديثة ُبين على الفكِر السياسي ونظرياِت الدولِة اليت صاغها املفكرون يف 
عصَري النهضِة واألنوار. ودولُة الغرب احلديثة هي الدولُة اليت ما زلنا نتمناها، ويلوُذ هبا اهلاربون من جوِر 

"، 1873 – 1801األزهري رفاعة رافع الطهطاوي "حكوماتِنا وعسِفها، منذ أن حّدثنا عنها رجُل الدين 
الذي انبهر بنظاِم احلكِم والرتبيِة والتعليِم والثقافِة والفنوِن واآلداِب يف فرنسا، واهتّم بالتأليِف والرتمجِة لنقِل ما 

ه تعّلمه وعاشه بباريس بعد عودته لوطِنه مصر، وميكن االطالُع على شيء من جتربته وانطباعاته يف كتابِ 
 األثري: "ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز". 

ما زلنا حىت اليوم حناوُل اقتباَس أشكاِل دساتري دولِة الغرب احلديثة وتعّدديِّتها السياسية وتداوهِلا السلمي 
للسلطة ومشاركتها الشعبية وانتخاباِِتا، وعملها على الفصِل بني السلطات، وتفكيِك متركزها بيد شخص 

ا على حتريِر اجملتمع من تغّوِل السلطِة وطغياهِنا، ومحايتها ألمواِل الشعب وثرواتِه من لصوصيِة واحد، وقدرِتِ 
 رجاِل السلطة. 

مل تتأّسس دولُة الغرب احلديثة إاّل على القانوِن الذي صنعه اإلنسان، والقيم اليت تتناغم مع روح هذا 
ِة والتعليِم والثقافِة واإلعالِم على بناِء شخصيِة املواطِن الذي القانون، وترّكزت اسرتاتيجياُِتا وبراجُمها يف الرتبي

حيرتُم القانون، ويكون مسؤواًل حياَل اجملتمع والدولة، ويكفل له القانوُن حرياتِه وحقوَقه بوصفه إنسانًا. 
 ولذلك جنحْت بإدارِة التعّدد وتدبرِي التنوع، وحسِم أكثر النزاعات بشكل سلمي.

الدولة احلديثة ال ينجزه إاّل القانون والقيم املتناغمة معه، يصبّح الرهاُن يف بناء دولِتنا على وملا كان بناُء 
أساِس حياٍة روحية خاوية أو ضمرٍي أخالقّي هّش، هو رهاٌن على أمٍر مل يتحّقق بعد، ولن يولد غًدا يف فضاِء 

سليمة، بعد أن فشَل يف تربية الروح وإيقاِظ تديّن شكلي، مل ينجز هذا التديُّن وعوَده يف بناِء حياٍة دينية 
 جذوة الضمري األخالقي. 
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الدولُة احلديثُة تُبىن على القانوِن احلديِث والقيم املتناغمة معه، والصرامِة العادلِة يف تطبيقه، أما التديُن 
اُن من بناِء هذه والتقوى فيمكن أن يساعدا يف تطبيِق القانون، بل لو انتفى التديُن والتقوى لتمكَن اإلنس

الدولِة، ما دام هناك قانوٌن حديٌث وقيٌم متناغمٌة معه، وعدالٌة يف تطبيقه على الكلِّ باملساواِة، كما جند منوذَج 
هذه الدولة اليوم ماثاًل يف العديد من البلدان، فقد تأّسست الدولُة احلديثُة على أساِس القانون ببلداٍن خمتلفة 

 ليا والواليات املتحدة.يف أوروبا وكندا واسرتا
رهانُنا على بناء اإلنسان الروحي واألخالقي الداخلي، الذي تتعهده مجاعاٌت دينيٌة ومعاهُد تعليم ديين 
ومدارُس ومدوناٌت كالميٌة وفقهية، ال يبين دولًة حديثة. مل ترتقب اجملتمعاُت األخرى جهوَد الكنائس واألديرة 

نية ومدّونات الدين والالهوت لتبين هلا دوهَلا. الدولُة اليت أّسسها الكهنوُت واملعابد واملدارس واجلماعات الدي
الكنسي يف العصور الوسطى استعبدت اإلنسان، وحتّكمت بكل شيء يف حياته، فلم ترتقب اجملتمعاُت من 

 الدولة، بل الكنيسة بناَء دولة حديثة، ومل تنشغل ببناء اإلنسان الداخلي أواًل، ليبين بعد ذلك هذا اإلنسانُ 
انشغلت بتأسيس دولٍة على أساس فكٍر سياسي جديد، ولوائح للحريات واحلقوق وضعها فالسفٌة ومفكرون 

 ومشّرعون. 
أدركت هذه اجملتمعاُت ديناميكيَة التغيري االجتماعي العميقة، وكيف أهنا جدليٌة تفاعليٌة بني اخلارج 

أن يعمَل على بناء اإلنسان من الداخل، وبناُء اإلنسان يف  والداخل، فبناُء دولٍة متينة يف اخلارج من شأنه
 الداخل من شأنه أن يعّزز قدراِت مؤّسساِت وأجهزِة الدولة وفاعليِتها. 

إن بناَء الدولة احلديثة على أساس القانون مل يكن على الضدِّ من نظاِم القيِم والثقافة العامة يف اجملتمع، 
اغمًة مع القانون املطبق فيها والثقافة العامة للمجتمع، بنحو صارت القيُم يف بل كانت القيُم على الدوام متن

حياة اجملتمع تتحّدث لغَة القانون، والقانوُن يتحدث لغَة القيم، وكالمها يتحدثان لغة ثقافة اجملتمع، وكأن 
 الكلَّ أحلاُن سيمفونية واحدة. 

يف الدولة احلديثة يعوُد إىل أهنا كلها تنبثق من رؤيٍة التناغُم بني نظام القيم والقانون والثقافة العامة 
واحدة للعامل، وتنتمي إىل فضاء العقل احلديث ومكتسباته، لذلك ال نرى تناشزًا بني سلوك املواطن وبني 
القانون والقيم املتناغمة معه والثقافة العامة. املواطُن يف هذه الدولة قّلما يكذُب أو يلجأ للتمويِه واخلداِع 
والنفاق يف سلوِكه ومواقِفه املختلفة، وقّلما يلجأ للمراوغة والتسويف واإلمهال والكسل يف أداء وظيفته، سواٌء 
أكان يعمُل يف وظيفة حكومية أم غري حكومية، للتناغم بني نظام القيم والقانون والثقافة العامة، وألن نظاَم 
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مُن له حرياتِه وحقوَقه مهما كان لونُه أو جنُسه أو احلقوق واحلريات مُيَنح لإلنسان بوصفه إنسانًا، ويض
معتقُده، فال جيد املواطُن عندئٍذ حاجًة للكذب، أو السلوك غري املسؤول الذي يعمل على تصدّع بنية اجملتمع 
والدولة. أما ما ُيالَحظ على سلوك بعض املهاجرين اجلدد هلذه الدول، ممن يتورطون يف ممارسات ال أخالقية 

ا مثل الكذب والتمويه واخلداع والسرقة، فيعود إىل التناشز الذي حيدث بني نظام القيم وثقافة املهاجر أحيانً 
 اليت تبتين على رؤيته للعامَل، واختالفها عن نظام القيم والقانون السائد يف البالد اليت هاجر حديثًا اليها. 

ُل أرضية صلبة لبناء أية مؤّسسة يف احلياة. فلو مل إن التناغَم بني نظام القيم والقانون والثقافة العامة يشكّ 
يتناغم نظاُم القيم مع القانوِن والثقافة العامة أو حدث بينها فصاٌم، سيؤّدي ذلك إىل حدوث اختالالٍت 

 عميقة، وِتّشم بنية هذه املؤّسسة وتبّددها.
ال االجتماعي يرتاكم برصيد الثقة، وحتضُر الثقُة كقيمة عليا يف الدوِل املتقّدمِة. واملعروف أن رأَس امل

لذلك جند تطّوَر الدول يقاُس مبدى بناء الثقة وجتّذرها بوصفها قيمًة جمتمعيًة حموريًة يف حياة مواطنيها. ففي 
الدول املتقّدمة ترتفُع بدرجات قياسية معدالُت: الصدِق، واألمانة، واإلخالص، والنزاهة، وتقدير قيمة 

لعمل، والتعامل مع املواطن بوصفه مواطًنا وكفى، من دون النظر ملعتقده أو إثنيته أو الوقت، واملثابرة على ا
عشريته أو طبقته، وذلك ما يدعو أكثَر الناس الذين يتعاملون مع املؤّسسات احلكومية وغريِها للشعور بالرضا 

تمع، ويرتاجع تبًعا وعدم املظلومية. ويتناسب معدُل النمو يف كّل دولة مع قوة حضور هذه القيم يف اجمل
هلشاشة حضورها. وتوف ُِّر الثقُة وهذه القيُم مبجموعها حاضنًة حيوية النسجام اجملتمع مع القانون، وتظهُر 

 فاعليُتها بوضوح يف تطبيِقه وتنفيِذه بأقل كلفة، وختّفُض بدرجة كبرية حالَة التناشز بني اجملتمع والدولة.
احلديثة اليت نطمح إىل أن نبنيها ونظاِم القيم املشتق من ثقافتنا وتقاليدنا هناك فصاٌم بني ُنظِم الدولة 

العشائرية والتدّين الشكلي يف جمتمعنا. لذلك يتكّرر باستمرار إخفاُق حماوالتنا لبناء هذه الدولة، منذ خالص 
هي إىل انتكاسات مريعة، نرتّد بالدنا من االستعمار املباشر حىت اليوم، ففي كّل مرة نبدأ ببناء دولتنا احلديثة ننت

معها إىل حيث بدأنا، ونعوُد ملوقعنا الذي كنا فيه، وكأننا ندور يف مدارات مغلقة. لقد عجزنا عن توطني الدولة 
احلديثة يف بالدنا، إثر عجزنا عن إعادة بناء نظام القيم يف ثقافتنا مبا يتواءم وُنظم هذه الدولة، فاهنارت جتربُة 

د كّل حماولة جديدة، وُعدنا حيث كنا إىل نظاِم قيِم بداوتنا وقبائلنا وتديّننا الشكلي الذي هو بناء الدولة بع
 على الضّد من الدولة احلديثة.
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وبغية إعادة بناء نظام القيم يف ثقافتنا مبا يتواءم ونُظم الدولة احلديثة من الضروري استئناُف قراءِة النّص 
املعارِف اجلديدة، ومتطلباِت جمتمعات عامَل اإلسالِم اليوم. هذه القراءة الديين يف سياق مناهَج التأويِل و 

يفرضها إنتاُج تناغٍم بني نظام القيم والقانون والثقافة الذي حنن حباجة ماّسة إليه إلجناِز دولتنا احلديثة، 
 وإعادة بناء جمتمعنا يف ضوء األفق التارخيي لعصرنا. 

اجلديدُة مقاصَد النّص، وتكتشَف دالالتِه العميقة، كي يضيَء معناُه من الضروري أن تتبّصَر القراءُة 
حياتَنا، فننتقل مع هذا املعىن من أفٍق ماٍض اىل أفٍق راهن. معىن حتضر فيه الدالالُت الروحّية واألخالقّية 

 وأحالٌم ورغباٌت واجلمالّية احملوريّة لبناء حياتِنا وجمتمعاتِنا، وحيّررنا من الدالالِت اليت أسقطتها حاجاتٌ 
مكبوتٌة جلماعاٍت منفّيٍة يف تاريِخ اإلسالم، تلك الدالالُت الغريبة عن روح النصِّ ومراميه، واليت أخفقْت حىت 
اليوم يف تشييد نظاِم قيٍم يعمل على تربيِة الروح وبعِث الضمرِي األخالقي لدى معظم من يأمتنه الشعُب على 

 بناِء األوطان وعمارِة البلدان. 
 

 المسلمين وتمثالتها عبر التاريخ دولة
الدينيُة عن إسالميِة الدولة مل تفّسر ما الذي تريده بتوصيف "اإلسالمية" هنا،  تُ حني حتّدثت اجلماعا

إذ إن كلمَة "اإلسالم" حتيُل تارًة إىل النّص األّول املقّدس "القرآن الكرمي"، وثانيًة حتيُل كلمُة "اإلسالم" إىل 

ما نعرّب عنه ب "الرتاث النّص الثاين الذي هو "تفسريات وتأويالت وشروح وقراءات النّص األول"، أو 

اإلسالمي" مثل: التفسري وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، وعلم الكالم، والفلسفة، والتصوف... وغريها، 

وثالثًة حتيُل كلمُة "اإلسالم" إىل متّثالِت اإلسالِم العملية وجتسيِده يف الواقع يف مسريته الطويلة، بوصفه جتربًة 

ملتنّوعة لكّل عصر، وتشّكلت تبًعا لثقافاِت الشعوِب املختلفة، وأمناِط عيش بشريًة تفاعلْت مع املعطيات ا

 اجملتمعاِت املتنّوعة عرب التاريخ، وجتلياِت حضارات اجملتمعات اليت آمنت باإلسالم. 
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الصنفان الثاين والثالث من اإلسالم تشّكال حبسب طبائِع وأحواِل وثقافاِت اجملتمعات اليت دخلت 

عين أن اإلسالَم وأيَّ دين آخر ال يتحّقق إاّل يف التاريخ، فليست هناك ديانٌة عابرٌة للزماِن اإلسالم، ما ي

واملكاِن وطبائِع البشر ودرجِة متّدِن اإلنسان، وليست هناك ديانٌة تتحّقق يف احلياة خارَج التاريِخ البشري 

ن. حركُة التاريخ بطبيعتها ال تكّف عن وصريوتِه ومشروطياتِه، وليس هناك ديٌن بال تدّين أو تدّيٌن بال دي

الصريورِة والتحّول والتبّدل، وحتّقُق اإلسالم يف التاريخ يعين الصريورَة والتحّوَل والتبّدَل يف أمناِط متّثالِت 

 اإلسالِم وجتلياتِه يف حياِة اجملتمعات. 

الرتاث، وإسالِم جتارب املسلمني عرب ال مييز كثرٌي من أتباِع اجلماعاِت الدينيِة بني إسالِم الوحي، وإسالِم 

التاريخ، على الرغم من أن إسالَم الرتاث وإسالَم جتارب املسلمني مل يتحّقق هبما إسالُم الوحي على الدوام، 

ا إلسالِم الوحي يف املفهوماِت واملمارسات  بل أحيانًا يكوُن إسالُم الرتاِث وإسالُم جتارب املسلمني ضدًّ

رتاث وإسالُم جتارب املسلمني ينطقان باسِم كلِّ مالبسات التاريخ ومقوالتِه وإكراهاته واملواقف. إسالُم ال

وصراعاتِه. إسالُم الوحي هو إسالُم النيب حممد )ص( والقرآن الكرمي، هو إسالٌم ميتلُك طاقاٍت روحية 

خيي لعصره. إسالُم الرتاِث وأخالقية ُملهمة للمسلم يف كّل زمان لو تبّصرها املسلُم بدراية يف ضوء األفق التار 

وإسالُم جتارب املسلمني مها إسالمان حتّققا يف التاريخ، ما يعين أن دولَة املسلمني يف املاضي كانت ناطقًة 

باسِم تاريخ اإلسالم السياسي، الذي متّثَل شكُل الدولة فيه بالدولِة السلطانية ودولِة اخلالفة، وهي ختتلف  

 كلًيا عن الدولِة احلديثة.

أما مثاُل الدولِة الدينية الذي حتيل إليه أدبياُت اجلماعات الدينية فنجده يستأنف دولَة املسلمني يف 

التاريخ. علًما أن دولَة املسلمني، منذ عصر اخللفاء الراشدين حىت إلغاِء أتاتورك اخلالفة العثمانية عام 
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، أي إهنا كانت دولًة دنيوية أنتجها البشُر، ، مل تتشّكل وتتأطر وتّتسع وتتقّلص يف أفق النصِّ املقّدس1924

ومل تكن مشتّقًة من النّص. مل تكن دولًة إهليًة ربّانيًة، ومل يكن حضوُر الدين وتشريعاتُه ومنظومُته القيمية لدى 

اخللفاء األمويني والعباسيني، والسالطني العثمانيني، سوى طالٍء خارجي باهٍت وقشوٍر واهيٍة، لصياغِة رسوِم 

ر اخلالفة، وتلويِن بروتوكوالت قصوِر اخللفاء واألمراِء والسالطني. كلُّ من يتأمُل احلضوَر الشكلي للدين يف دا

سلطة اخللفاء والسالطني جيُد تضاًدا بني دين السلطة ودين الناس. وكلُّ من يقرأ جتربَة السلطة يف تاريخ 

اَل السياسي على الضّد من اجملال الديين مبضمونه اإلسالم ال يرى تطابًقا بني الدين والدولة، بل جيُد اجمل

 الروحي واألخالقي. 

إًذا، مل يكن مضموُن دولِة املسلمني إسالمًيا، مبعىن إسالم الوحي، يف ظلِّ اخللفاء األمويني والعباسيني، 

. ومل تكن والسالطني العثمانيني، واألمراء يف دويالت املسلمني كما تّدعي بعُض أدبيات اجلماعات الدينية

مدوناُت "األحكام السلطانية" سوى مفاهيم وآراء وفتاوى أكثرها صدًى ملخيلة فقهاَء ورجاِل ديٍن وكّتاِب 

سالطني، مل يبتعدوا عن فضاِء قصوِر اخللفاِء واألمراِء وبالِط السالطني. وهي يف األعمِّ الغالب ال تعدو أن 

ق من تدبرياٍت وقراراٍت وبروتوكوالٍت ورسوٍم يف تكوَن تسويغاٍت تضفي املشروعيَة على ما هو كائنٌ   ومتحقِّ

داِر اخلالفة، وفرماناِت قصوِر السلطنة. لذلك ال يصحُّ نعُتها باإلسالمية إاّل بوصفها ُولدْت يف سياقاِت 

 إسالمية.

نبياء، فال وإن كان منوذُج اجلماعاِت الدينية الذي حتُلم به، وتتحّدت عنه، وتبّشر به، هو جتربُة دولِة األ

دليل تارخيًيا على قياِم دولٍة على يد نيب قبل اإلسالم، ال دليَل يف الكتاب الكرمي على ذلك، وما قد يفهم 

من قصة النيب سليمان يف القرآن من وجود دولة، فهو ليس دولًة باملعىن الذي عرفه تاريُخ الدولة بوصفها 
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عن دعاء سليمان أن يهب له الرب "ُمْلًكا الَّ يَنَبِغي أِلََحٍد ظاهرًة جمتمعية أنتجها البشر، ألن القرآَن حتّدث 

ن بَ ْعِدي" "2مِّ َن اجلِْنِّ ، ومن الواضح أن القرآَن هنا ال يتحّدث 3، وهو ُمْلك يدير شيًئا من شؤونه "ِعْفرِيٌت مِّ

لْ 
ُ

ك" هنا إشارًة إىل عن دولة باملعىن السياسي للدولة املتزامن مع حلظة ُمْلك سليمان. ولعل يف مدلول "امل

معىن رمزي يؤشر إىل هالة وسطوٍة روحية عظمى لسليمان، حتّققْت من خالل النبوة، وما ورثه من مكانة 

معنوية كبرية من أبيه داود، وهو ما وضعه يف مقاٍم استثنائي فرض على الكّل احرتاَمه وتبجيَله، بنحٍو صار فيه 

 ف له ما ميتلكه من هالٍة روحيٍة وسطوة معنويٍة كربى. حىت من ال يعرفه ينصاع لسطوته، بعد أن ينكش

كما أن مصطلَح "احلكم" الوارد يف اآليات األخرى يف القرآن، وهي: "َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه 

ظَّاِلُموَن"، "َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن"، "َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم ال

، يدل على احلكم يف القضاء، وال يدل على احلكومة والسلطة السياسية باملعىن 4فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن"

اآليات  املتداول اليوم باللغة العربية، كما تكشف عنه داللُة اآليات الوارد يف سياقها. مضافًا إىل أن هذه

واالجنيل، ومل ترد أيُة إشارة يف سياقها  التوراةختاطب أهل الكتاب خاصة، لذلك تدعوهم للتمسك حبكم 

بعَض كّتاب أدبيات اجلماعات الدينية أسقط املعىن املتأخر للحكم على  . لكن5للمسلمني أو كتاهِبم القرآن

                                                           
2
ن بَْعِدي إِناَك أَنَت اْلَوهاابُ »    .35سورة ص، «. قَاَل َربِّ اْغفِْر لِي َوهَْب لِي ُمْلًكا َّلا يَنبَِغي ِِلََحٍد مِّ
3

ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلاهُْم َعلَى "  ا َخرا تَبَيانَِت اْلِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن فَلَما َمْوتِِه إَِّل َداباةُ اِلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ فَلَما

َن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَن تَقُوَم ِمن ما ". 14. سبأ، "اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ  قَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه قَاَل ِعْفِريٌت مِّ

نِس َوالطاْيِر فَهُْم يُوَزُعونَ ". 39. النمل، "لَقَِويٌّ أَِمينٌ   17. النمل، "َوُحِشَر لُِسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْْلِ

 
ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ "  ُ َفأُولََٰ ِئَك ُهمُ  َوَمن. "44". المائدة، َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ ُ َفأُوَلَٰ الُِمونَ  لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ َوَمْن لَْم َيْحُكْم ."45". المائدة، الظَّ

ُ َفأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ ". المائدة، 47.   4 ِبَما أَْنَزَل َّللاَّ
5
ورد في التوراة واَّلنجيل، واِلمر أن يفصل أهُل التوراة نزاعاتهم بما ورد  القد جاء الحكم في سياق حكاية اآليات عما  

إِناا أَْنَزلْنَا التاْوَراةَ فِيهَا هًُدى َونُوٌر يَْحُكُم بِهَا النابِيُّوَن الاِذيَن "وهكذا يفصل أهل اَّلنجيل بما ورد فيه:  ،فيها من أحكام

باا ِ َوَكانُوا َعلَْيِه ُشهََداَء فَََل تَْخَشُوا النااَس َواْخشَ أَْسلَُموا لِلاِذيَن هَاُدوا َوالرا ْوِن نِيُّوَن َواِْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمْن ِكتَاِب َّللاا
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"َحَكَم، حْيُكُم، حاِكم، حيكمون، حاكمني، مصطلح "حكم" الوارد يف تلك اآليات باشتقاقاته املختلفة: 

مائة ومثانية مرات، ومل أفهم من سياق استعماالته يف خمتلف املوارد انه  108ُحْكم"، والذي تكرر وروده 

يستعمل مبعىن احلكومة والسلطة السياسية. وقد تتبعُت استعماالِت كلمة "احُلْكم" يف عصر البعثة، فوجدُِتا 

َواحْلَاِكم ُهَنا ُهَو الَِّذي يتوىلَّ "وفصل النزاعات، "َقَضى يَقضي َقضاًء وَقضّيًة أي َحَكَم"،  مستعملًة يف القضاء

لك" هي ما يستعمل باملعىن السياسي.  . وكانت6فْصل َقضاياهم بَأحكامه"
ُ

 كلمُة "امل

عُة حول نشأة الدولة أما القول بأن فكرَة الدولة ظاهرٌة نبويٌة فال تؤّكدها الوثائق، وال الدراساُت املتنو 

وتطورها عرب التاريخ، إذ إهنا تكشف عن أن نشوَء الدولة سببه تعقيُد احلياة االجتماعية، وصراعاُت السلطة 

والثروة بني البشر، وحاجاُِتم إىل تنظيم عملية االنتاج وإدارة التوزيع. وبعبارة أخرى: إن البشَر مل يتعرفوا على 

هو احلال مثاًل مع مفهوم التوحيد، فقد ظهر األنبياُء داخل جمتمعات بال  الدولة من خالل األنبياء، كما

دولة، أو يف جمتمعات حتكمها دولة. وسياُق اآليات القرآنية واضٌح بشأن هذه القضية؛ إذ أعلن بعُض 

 .7األنبياء دعواِِتم داخل جتمعات مدينية عرفت الدولَة وعاشت يف ظّل أنظمة سياسية قبل دعواِتم

اخلالفة والسلطنة يف التاريخ، فإهنا ليست معرّبًة عن املضموِن الروحّي واألخالقّي للقرآن الكرمي، بل  دولةُ 

إن جتربَة اخلالفِة األموية والعباسية والعثمانية تضّج باالنتهاكات املثرية للقيِم األخالقيِة واملضامنِي الروحية يف 
                                                                                                                                                                                

ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِروَن، َوَكتَ  ْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنا الناْفَس بِالناْفِس َوََّل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَلِيًَل َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاا

نا بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تَصَ  داَق بِِه فَهَُو َكفااَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواِْلَْنَف بِاِْلَْنِف َواِْلُُذَن بِاِْلُُذِن َوالسِّ

 ُ قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن ا يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاا لتاْوَراِة َوآتَْينَاهُ فَأُولَئَِك هُُم الظاالُِموَن، َوقَفاْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التاْوَراِة َوهًُدى َوَمْوِعظَةً  ْنِجيَل فِيِه هًُدى َونُوٌر َوُمَصدِّ ُ اْْلِ ْنِجيِل بَِما أَْنَزَل َّللاا  لِْلُمتاقِيَن، َوْليَْحُكْم أَْهُل اْْلِ

ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ   .47 – 44. المائدة، "فِيِه َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاا
َواْلَحاِكم ُهَنا ُهَو وفي لسان العرب البن منظور: " .185: ص 5"، جَقَضى َيقضي َقضاًء وَقضّيًة أي حكموجاء في كتاب العين للفراهيدي: " 

 الَِّذي يتولَّى فْصل َقضاياهم بأَحكامه"، ج7: ص  2796
7
 .172الرفاعي. إنقاذ النزعة اَّلنسانية في الدين. ص  عبد الجبار 
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لمضَطهدين يف تارخِينا، الذين كانوا ضحيَة قمٍع وتنكيٍل وانتهاٍك القرآن، كما حيّدثنا عن ذلك التاريُخ املنسّي ل

والذّميني، واستخداِم األساليب املخجلة يف بيع البشر  مريع للكرامة أمثال: الثّواِر األحرار، والسبايا، والرقيق،

فاء باجلواري، إذ يذكر وشرائهم يف أسواِق النخاسة، واملعاملِة غري االنسانية للرقيِق واإلماِء، وشرِه أكثر اخلل

. فكيف يعرّب 8جاريةٍ  4000بعُض املؤرخني أن خليفًة واحًدا هو املتوّكل من خلفاء بين العباس كان ميتلك 

 ذلك عن رسالٍة تنشد محايَة الكرامة البشرية، وبناَء حياة روحية وأخالقية ومجالية سامية. 

 إلتباس مفهوم مدنية الدولة 
يثة لدى اجلماعاِت الدينية يستوحي البىن القدمية ملرحلة ما قبل الدولة يف تارخينا، التفكرُي يف الدولة احلد

وحييل إىل مرياث دولة اخلالفة وغريها يف عامَل اإلسالم، لذلك افتقرت أدبياُت هذه اجلماعاِت إىل مفاهيم 
ُمعَلنة هلذه اجلماعات لغًة ومصطلحاِت ولغة الدولة احلديثة. ال أتذكُر يف ما أطلعُت عليه من كتاباٍت سرّية و 

تتكّلُم مفاهيَم ومصطلحاِت دولة حديثة. وكنُت أظّن بأهنم أعادوا النظَر بلغتهم بعد أن تسّلموا السلطَة يف 
دول عّدة، لكين راقبُت كتاباِت وأحاديَث بعض قادة العراق اليوم، اليت تُنشر وتُبّث على اهلواء مباشرة، فقلما 

ر كلمات: الوطن، الوطنية، املسؤولية الوطنية، الدولة، بالد ما بني النهرين، حضارة أقرأ أو أمسع فيها تكرّ 
الرافدين، العراق، حضارة عراقية، وغريها. وما كنُت أقرأه وأمسعه لغًة تغرقها مصطلحاُت كالمية وفقهية: 

عن منكر، واجب شرعي، تكليف شرعي، مسؤولية شرعية، وظيفة شرعية، حرام، وجوب، أمر مبعروف وهني 
 بيعة، وغريها من كلمات حتيل إىل مصطلحات املتكّلمني والفقهاء ومؤلّفات األحكام السلطانية. 

وقد أثار استغرايب حديُث أحد هؤالء مع جمموعة من األساتذة اجلامعيني ببغداد هبذه اللغة، فتكّلمُت 
يف لغته، ألنه اليوم ليس واعظًا مع مستشار مقّرب منه، وقلت له: من الضروري أن يعيَد صاحُبك النظَر 

يلقي عظَته مبسجد، بل هو قائٌد ميّثُل كلَّ العراقيني مبختلف معتقداِتم وانتماءاِتم وإثنياِتم. إن ثقافَة الوعظ 
غري فكر الدولة احلديثة. فكُر الدولة يبتين على نظريات الدولة وآراء املفكرين يف أسسها وأنواعها ونظمها، 

                                                           
8
لشماعي الرفاعي، . مروج الذهب للمسعودي، تحقيق: قاسم ا"ويقال إنه كان للمتوكل أربعة آَّلف سرية وطئهن كلهنا " 

  116: ص 4مج 
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سياق معطيات الواقع، ونسيِج شبكات املصاحل املعّقد واملتحّرك، ومهاراِت التسويات  وكيفية بنائها يف
الرباغماتية، بينما ثقافة الوعظ تبتين على ُمُثٍل وقيٍم وأخالقياٍت عامة، وأحكاٍم فقهية تقوم على نظرية 

 التكليف.
 حديثة، بل غالًبا ما ينتهي إن العمَل مبوجب منطِق التكليف الكالمي يف اجملال السياسي ال يبين دولةً 

إىل نتائج خُتّرب احلياَة السياسية، وِتدم الدولَة احلديثة، ذلك أن للفعِل املكلف به العبد، على وفق منطق 
التكليف، نتائَج تنتهي أحيانًا إىل الضّد من مصلحة الوطن واملواطن، وال تسهم يف بناء الدولة. املكلُف 

ئ ذمَته من التكليف، بقطع النظر عن نتائِج الفعل وآثارِه. لذلك جند أكثَر بالتكليف الشرعي مسؤول أن يرب 
االسالميني يف السلطة يكّرر هذه املقولة: يهمين إداُء التكليف الشرعي، وابراُء الذمة أماَم اهلل من الفعل 

يقول: مسؤولييت املكلف به، ألنه يعتقد أنه مسؤوٌل أمام اهلل، ومن ينوب عنه من اخللفاء. وقلما نسمع من 
حياَل الوطن واملواطن تفرض علّي العمَل من أجل مصلحة الوطن واملواطن، والسعَي الستثمار كّل 
االمكانات والفرص املتاحة من أجل بناِء الدولة واسعاِد املواطن. أما يف الدولة احلديثة فكلُّ من هو يف 

ُض بوظيفته يف تأمني متطلبات املواطن والوطن السلطة يعتقُد أنه مسؤوٌل أمام املواطن والوطن، لذلك ينه
 .املسؤوِل عنها

اهلروُب من تسميِة االشياِء بأمسائها إحدى املشكالت العميقة يف التفكري الديين عند اإلسالميني يف 
فهناك تسمياٌت متنّوعة للدولة اليت ينشدوهنا اليوم، على الرغم من إميان كلِّ هؤالء بأن ، العصر احلديث

يهدف إىل بناِء دولٍة يف سياق مدّونِته الفقهية وأحكاِمها. وخيتلف دعاُة هذه الدولة، فمنهم من يتبىّن  الدينَ 
النموذَج الذي ظهر يف تاريخ اإلسالم على شكل: خالفة إسالمية، دولة إمامة، سلطنة إسالمية، دولة 

للدين، فخصَّ بذلك اخلالفَة الراشدَة إسالمية، إمارة إسالمية. ورمبا نفى بعُضهم مشروعيَة متثيل هذه الدول 
يف العصر األموي أيًضا، أو رأى بعٌض آخر أن دولَة اإلسالم مثّلتها  عبد العزيزُملِحًقا مّدَة خالفة عمر ابن 

دول خالفة وسلطنة أخرى. كما تشري إىل ذلك أدبياُت اجلماعات الدينية، على اختالٍف بينها يف ضيق 
كلِّ هذه األمثلة أو بعضها، لذلك يدخل بعُضهم كلَّ هذه الدول فيما وسعة صدق هذه العناوين على  

 يقتصر آخرون على بعضها.
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لكن بعد حتّدي الدولة احلديثة وكلِّ ما تعُد به، من متثيٍل شعيب وانتخاباٍت وتداوٍل سلمي للسلطة، 
ميون لالنتقال منذ وفصٍل بني السلطات، وغرِي ذلك من مكاسب مهّمة يف احلقول املختلفة، اضطر اإلسال

ربع قرن تقريًبا اىل اقرتاح أمساء بديلة، مثل: دولة اإلنسان، الدولة احلضارية، الدولة املدنية... وغري ذلك. 
وأكثر هذه التسميات شيوًعا يف خطابات وكتابات اجلماعات الدينية أخريًا هو "الدولة املدنية"، ولعل معظَم 

مغزاها، ومل يتعرّفوا على سياقات والدة مفهوم "املدنية" وتشّكله  من يتداولون هذه التسمية مل يدركوا 
 كمصطلح، ومىت ُوِصفت الدولة به. 

الدولة مل توصف يف أدبيات الفكر السياسي احلديث باملدنية، وال ينتمي هذا املصطلح إىل 
لفيلسوف االجنليزي )مصطلحات الفلسفة السياسية القدمية أو احلديثة، فباستثناء ما نقرأه يف عنوان كتاب ا

جون لوك: "مقالتان يف احلكم املدين"، فإن كلَّ ما نقرأه يف اللغات الغربية، الفرنسية واإلجنليزية خاصة، هو 
األلفاظ اآلتية: "احلالة املدنية"، ويقصد منها حالة املواطن املدنية، من حيث تاريخ امليالد، ونسبه "االسم 

استعمااًل لصفة املدين يف أربع حاالت، هي: اجملتمع املدين أو املنظمات واللقب"، والوضع العائلي. كما جند 
واجلمعيات اليت يشّكلها املواطنون يف استقالل عن مؤّسسات الدولة. والقانون املدين اخلاص باحلاالت املدنية 

نون يف اجملال العام. لألفراد. واألخالق املدنية اليت تقوم على جمموعٍة من القيم اليت جيب أن يتحّلى هبا املواط
وأخريًا التصنيف القائم على التمييز بني املدين والعسكري... إن الفكَر السياسي األورويب قد استعمل هذا 
املفهوم يف سياق الصراع بني التسامح والتعّصب، وبني احلرية واالضطهاد الذي عرفته االمرباطورية الرومانية يف 

 .9عقيدة رمسية(مرحلة اعتمادها للعقيدة املسيحية 
إن تسميات مثل: "دولة اإلنسان، الدولة احلضارية، الدولة املدنية..." يف خطابات وكتابات اجلماعات 
الدينية اليوم ملتبسٌة غامضٌة، تشّوش فهَم املتلّقي، وتصّعب عليه أن يتعّرف على داللِة كلِّ تسميٍة وتوصيِفها 

ذجني، فإن كان مقصوُد بعض اإلسالميني من مضامني هذه بوضوح، وما الذي حييل إليه الفرُق بني النمو 
التسمياِت: أن الدولَة ظاهرٌة إهليٌة وحيانيٌة نبويٌة، تبتين على أحكام املدونة الفقهية، ويقرتح أمثلًة تارخيية لشرح 

يدية، واإلمامة هذا النموذج متثّلت باخلالفة الراشدة واألموية والعباسية، والسلطنة العثمانية، ودولة اإلمامة الز 
 االباضية العمانية، فمن الواضح أن هذه التسميات ال تنطبق على الدول اليت ظهرت قبل الدولة احلديثة. 
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وإن كان مقصوُد بعٍض آخر من اإلسالميني من تسميات: "دولة اإلنسان، الدولة احلضارية، الدولة 
املدنية..." هي الدولة احلديثة بكلِّ رؤيتها الفلسفية لإلنساِن والعامَل، ومرتكزاِِتا النظرية، وهياكِلها التنظيمية 

الدولة احلديثة بصراحة، خاصة وان بعَض الكّتاب واإلدارية، فلماذا االختباء خلف أمساء مبهمة، ال تعرّب عن 
واملتحّدثني من اجلماعات الدينية حيشد كلَّ شيء يظّنه سبًبا لبناء دولٍة حديثٍة حتت مظلة املسّمى الذي 
يستعمله، وغالًبا ما يطّعمه بشيٍء من التوابل الدينية، كانتقاء بعض النصوص والفتاوى امللتقطة من املدّونة 

 شيٍء مما حتكية متّثالُت السلطة يف السياقات اإلسالمية. الفقهية، و 
على الرغم من أن الذي يُفَهم من مضامني توصيفات النموذج الثاين أن الدولَة ظاهرٌة بشرية أنتجها 
اإلنساُن وال عالقَة هلا بالوحي واألنبياء، وكلُّ ما هو بشري يف السياسة واحلكم ال عالقَة له بالوحي. وهو ما ال 

ريده الكثريُون ممن يتداولون هذه التسميات من كّتاب األدبيات الدينية السياسية، كما تؤّشر إليه كلماُِتم. ي
وهذه مفارقٌة يقع فيها بعُض دعاة الدولة الدينية، ممن خيتبئون خلف تسميات حتظى بقبول أكثر املواطنني، بغية 

وىل لألمساء اليت أفشلتها جتارُب التطبيق اليوم، مضاًفا إىل تسويقها، ويف حماولٍة منهم للفرار من تركة النماذج األ
 الرباءة من تشّوهات أمثلتها يف التاريخ. 

بصدد الكشف عن االستعمال امللتبس والفوضوي واملبتذل أحيانًا هو هنا  يحديثوأود اإلشارة إىل أن 
حبث أو  ،التعريف مبعناه اللغوينشد الذي شاع لدى اجلماعات الدينية أخريًا، ومل أ ،ملصطلح "مدنية الدولة"

نشأة وتطور داللته يف الرتاث االسالمي، لذلك مل اليت اكتنفت سياقات الو  ،تاريخ ظهور مصطلح "مدنية"
مستعمل يف مؤلفات مصطلح "مدنية" على الرغم من أن و ألنه خارج مقام البحث.  ،أتعرض حلضوره يف الرتاث

ستعمل املاملعىن  إذ كان يستعمل يف الرتاث مبعىن غري لكنه مشرتك لفظي،، الفارايب وغريه من فالسفة االسالم
  . نياليوم يف أدبيات اإلسالمي هفي

الدين حقٌل من حقول املعرفة العامة، وهي حمكومٌة مبنطق اخلطأ والصواب وتطّور الوعي البشري علوُم 
يف أفق العصر وأسئلته ومتطلباته تبتين على اليت تضعنا علوُم الدين احملكومِة هبا املعارُف والعلوُم كّلها. 

ُمسّلمات معرفية، مضموهنا: ال هنائية املعرفة الدينية وال أبديتها، وعدم بلوغ هذه املعرفة مدياِِتا القصوى يف 
أّي زمان، وليس هناك أصوٌل وقواعد أبدية ميكن استعماهلا لكّل زمان يف فهِم الدين وقراءِة نصوصه، فكلُّ 

 صوَل فهمه للدين وقواعَد تفسريه لنصوصه يف سياق تطّور علوم اإلنسان ومعارفه.عصر ينتج أ
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مل يدرك أكثر اإلسالميني أن حركَة التاريخ وتطوَر الوعي البشري تكفالن نسياَن مفاهيم ونسَخ أحكام 
م القرآن لبثت راسخًة لقرون. على الرغم من أهنا على وفق منطق قواعد استنباط األحكام وأصول الفقه وعلو 

أحكاٌم أبديٌة وليست منسوخة، تتسع لكل احلاالت واألزمان. كما حدث مع الرّق مثاًل، إذ كانت ظاهرُة 
الرّق متفشيًة يف جمتمعات عامَل اإلسالم، وما زالت أحكاُمها ماثلًة يف اآليات واألحاديث، ومنبثًة يف خمتلف 

. أي تعطلت دالالت أدلتها 10سخ أحكاَمها عملًياأبواب كتب الفقه، لكن التاريَخ ألغى هذه الظاهرَة ون
عملًيا، ومل تعد تطبق عليها قواعد استنباط األحكام وأصول الفقه وعلوم القرآن، اليت تثبت اهنا أبدية وليست 

 خمتصة بزمان أو حالة.  
وقد الحظت أن أكثر اجلماعات الدينية يف السلطة تؤكد على مظلوميتها واضطهادها والتعسف يف 

املتها من كل األنظمة السياسية، وتتخذ من ذلك ذريعة لكل أشكال التمييز بني املواطنني، والسطو على مع
وكأهنا تطلب من الوطن تعويًضا ملا تعرضت له، وإن كان ال املال العام، واالنتهاكات الواسعة حلق املواطنة. 

دولة. وكأنه مثلما حيتاُج بعُض األشخاِص مشروًعا، وإن كان يؤدي إىل انتهاكات شنيعة للقوانني وختريًبا لل
بسبب ما تعّرَض له من ِتميٍش واضطهاٍد يف حياته،   لتمثيِل دوِر الضحيِة تعويًضا ملا فاته من االعرتاف،

كذلك حتتاُج بعُض اجلماعاِت لتمثيل دور الضحية لتعويض ما فاِتا من اعرتاف، بسبب ما تعرضْت له من 
، ومثُل هذه اجلماعات غالًبا ما تتعاطى مع الوطن بوصفه غنيمًة، جتهز عليها ِتميٍش واضطهاٍد يف تارخيها

 وتفرتسها، عندما متتلُك السلطَة السياسيَة. 

 الديمقراطيُة ليسْت محايدة  
فرضت "قوُة الواقِع" على من كانوا ينادون بتطبيِق املدونِة الفقهية عند تأسيس دولتهم الدينية التنازَل 
بالتدريج عن أهم شعاراِتم األساسية. وأعين ب  "قوِة الواقع" شيوع ثقافة احلقوق واحلريات يف جمتمعات عامَل 

واالعالم املتنوعة. لذلك مل تعْد الدعوُة لتطبيِق  االتصال اإلسالم اليوم، اثر غزارة ما يتدفُق من الفضائياِت ووسائلِ 
الشريعة وإقامِة احلدود حاضرًة يف أحاديث وكتابات اجلماعات الدينية، فقد تعاطْت هذه اجلماعاُت معها مبنطٍق 
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لتطبيق احلدود ذرائعي بعد شيوع ثقافة احلريات واحلقوق، إذ فرضْت "قوُة الواقع" عليها أن ُتؤّجل أو ُترتك الدعوَة 
وغريها، بل مل نقرْأ أو نسمْع من معظم  واجللدوالتعزيرات املعروفة يف املدونة الفقهية، كقطع اليد والرجم 

اإلسالميني يف السلطة منذ سنوات حديثًا يرّدد شعاَر تطبيق الشريعة يف مؤّسسات الدولة واجملتمع. مع ان هذا 
اِتم إلقامة الدولة الدينية، واهلدَف احملوري لتأسيِس هذه اجلماعات الشعاَر كان وما زال أهمَّ مربّر يف أدبي

 واخنراِطها يف العمل السياسي وصراِعها املزمن على السلطة والثروة
لكن مبوازاة هذا املوقف الالفت ال نعثر على ما يؤشر لتحّول فكري تعكسه مراجعاٌت نقديٌة ملؤلفات  

األولية خلارطة طريق بناء دولة حديثة خارج أحكام الفقه ومقوالت علم  كّتاهبم، أو رؤيٍة نظرية حتّدد األسسَ 
الكالم القدمي، أو وثيقٍة فكرية تعلن انتقاهَلم إىل حمطة أخرى تتصاحل مع أصوات احلريات واحلقوق اليت 

 أرغمتهم على الصمت، وفرضْت عليهم نسياَن حدِّ الرجِم واجللد وقطِع يد السارق وغرِي ذلك من احلدود
 والتعزيرات. 

ميزُة الدولة احلديثة أهنا دولُة متخصصني وخرباء يف جماالت العلوم واملعارف البشرية املختلفة. يتعّذر بناُء 
أية دولة حديثة من دون هؤالء املتخّصصني واخلرباء، وإن عدَم االكرتاث بالعلوم واملعارف البشرية، وجتاهَل 

لة، هو مبثابة من يريد تأسيَس مستشفى بال أطباء. املوقُف االرتيايب من أمهية اخلرباء املتخّصصني يف بناء الدو 
املعارف والعلوم احلديثة، تشّبع به الكثرُي من أدبيات اجلماعات الدينية، وعلى الرغم من اختالف أشكال 

قوِق وأساليب تعبريها عنه، فإهنا تشرتك يف حالة سوء الظن من أية معرفٍة يف جمال العلوم السياسية واحل
 واحلرياِت مل ينتجها مسلمون، على الرغم من كونيتها واشرتاك كل البشر فيها. 

واحدٌة من الثغرات اليت مُيىن هبا التفكرُي الديين يف اإلسالم اليوم كثرُة املتحّدثني والكّتاب باسم الدين، 
ضر واملدارس واجلامعات رغم أن معظمهم من غري اخلرباء، فكثريون منهم مل يتعّلموا يف احلوزاِت واحلوا

ومعاهد التعليم املتخّصصة بالدراسات الدينية، ومل يكتسبوا تكويًنا تراثًيا يستوعبون فيه معارَف الدين. مضافًا 
إىل أن هؤالء املتحّدثني والكّتاب "غري اخلرباء بالدين"، هم أيًضا مل يتكّونوا تكويًنا حديثًا يف الفلسفة وعلوم 

ع ذلك جندهم يُفتون مبا ال يعلمون يف خمتلف الوقائع، ويتحّدثون مبا ال يعرفون، اإلنسان واجملتمع، وم
 ويكتبون ما ال يفقهون.

أذكر هنا مثااًل لذلك يف كتابات وأحاديث من يشّدد على ضرورة دمج الدميقراطية بالدين، فقد تكّرر  
ُة هبا لوضع كّل مظروف تتطّلبه احلياُة كالٌم مبّسط يصُف الدميقراطيَة بأهنا جمّرد ظرف وآلية، ميكن االستعان
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اليوم بداخلها، وإلباُسها ألّي ديانٍة أو ُمعتَقد أو أيديولوجيا. وكأهنا مبثابة األوعية الفارغة اليت ميكننا أن 
نستعملها لشرب املاء، فيما يستعملها غريُنا لشرب اخلمر. وهذا ضرٌب من الفهم ينطوي على الكثري من 

لدميقراطيَة ترتكز على رؤيٍة للعامَل ولإلنسان مشتقٍة من فلسفة تقّدم تفسريًا يقوم على التبسيط، ذلك أن ا
مركزيِة اإلنسان يف الوجود مقابل مركزيِة اهلل، وتقّدم فهًما يف إطار رؤيتها هذه للشخص البشري وحلقوِقه 

. فمثاًل ال يتطابق 11يف تراث اإلسالم وحرياته، وهي رؤيٌة ختتلف كليًّا عن رؤيِة العامَل يف علِم الكالم أو الفقه
مفهوُم احلقوق لدينا بالضرورة مع كل ما تتضمنه احلقوُق باملفهوم احلديث، ألن مدلوَله يف نصوصنا وتراثنا 
الديين أخالقي، مثل: حقوق الوالدين واألرحام واجلريان واملؤمنني واملسلمني، وغريها. وهي غري احلقوق 
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هذا التضاّد بني الرؤية للعامَل يف الدميقراطية الرأمسالية ورؤية العامَل يف مدونيت علِم تنبه السيد الشهيد حممد باقر الصدر إىل  
الكالم والفقه يف تراث اإلسالم. وتعّد مرافعة الصدر من أغىن وأعمق هذه املرافعات، فقد حتّدث بوضوح عن ذلك التضاّد 

"اإلنسان املعاصر واملشكلة االجتماعية"،  ية املعنون:يف: اجلزء األول من اقتصادنا، واجلزء األول من املدرسة اإلسالم
واألساس الرابع من نّصه األثري املعروف ب  "األسس، أو أسس الدولة اإلسالمية"، الذي كتبه هناية العقد اخلامس من القرن 

لدولة القائمة على قاعدة العشرين، فشرح يف هذا األساس أنواَع الدول، وصّنفها على ثالثة أنواع: النوع األول يتمّثل يف: "ا
فكرية مضاّدة لإلسالم، كالدولة الشيوعية، والدولة الدميقراطية الرأمسالية، فالقاعدة الفكرية الرئيسة للدولة الشيوعية تناقض 

حمّددة،  اإلسالم متاًما، وكذلك القاعدة الفكرية الرئيسة للدولة الدميقراطية الرأمسالية، فإهنا وإن مل متس احلياة والكون بصورة
إاّل أهنا تناقض نظرَة اإلسالم إىل اجملتمع وتنظيم احلياة، فهي أيًضا قائمٌة على قاعدة فكرية مضاّدة لإلسالم. وهذه الدولة  

كافرة، ألهنا ال تقوم على القاعدة الفكرية لإلسالم. وهي بسبب تبنّيها لقاعدة فكرية مناقضة لإلسالم تعد كل إمكاناِتا 
عدة وحماربة كل ما يناقضها مبا يف ذلك اإلسالم بعقيدته وأفكاره وتشريعه. وحكم اإلسالم يف حق هذه للتبشري بتلك القا

الدولة أنه جيب على املسلمني أن يقضوا عليها وأن ينقذوا اإلسالم من خطرها إذا متكنوا من ذلك مبختلف الطرق 
بصفته عقيدة موضع للهجوم وموضع للخطر، فتكون واألساليب التبشريية واجلهادية، ألن اإلسالم يف هذه الدولة حىت 

احلالة معها حالة جهاد حلماية بيضة اإلسالم، غري أن وجوب جهاد هذا العدو ال يعين بطبيعة احلال القيام بأعمال تعّرض 
ا قاعدة العاملني للخطر من دون نتيجة إجيابية". مث حتّدث عن النوع الثاين للدول، وهو: "الدولة اليت ال متتلك لنفسه

فكرية معيّنة، كما هو شأن احلكومات القائمة على أساس إرادة حاكم وهواه، أو املسّخرة إلرادة أمة أخرى 
ومصاحلها...". والنوع الثالث: "الدولة اإلسالمية: وهي الدولة اليت تقوم على أساس اإلسالم وتستمد منه تشريعاِتا، مبعىن 

تعتمد املفاهيم اإلسالمية منظارها الذي تنظر فيه إىل الكون واحلياة واجملتمع...". أهنا تعتمد اإلسالم مصدرها التشريعي، و 
ُنشر نص: "األسس، أو أسس الدولة اإلسالمية" للمرة األوىل نشرة حمدودة التداول للتثقيف الداخلي يف حزب الدعوة 
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سية احلديثة اليت يشرحها الفكر السياسي احلديث وينّص عليها امليثاُق العاملي حلقوق الطبيعية واملدنية والسيا
اإلنسان، ومُتنح لإلنسان بوصفه إنسانًا، بال أّي قيد أو شرط خيّصص إنسانيَته ويطبعها مبعىن اعتقادي أو 

س أو عرق أو ديين أو عرقي، أي مُتنح له من حيث هو إنسان، وليس بوصفه منتمًيا إىل معتقد أو جن
 مجاعة. 

ليس يف عاملنا ما هو آلياٌت وأوعيٌة حمايدة، حىت التكنولوجيا ليست حمايدة، ذلك أن التكنولوجيا حتّدد 
منَط حضورنا يف العامل، وختلق لنا الكيفيَة اليت يتحّقق فيها وجوُدنا على وفق تفسري الفيلسوف مارتن 

ة صّماء ميتة، التكنولوجيا متتلك لغَتها اليت حتكي رؤيَتها هايدغر. التكنولوجيا ليست آالٍت وأشياَء مادي
البديلة للعامَل، ومنظومَة القيم اليت يفرضها الطوُر الوجودي الذي تعُد به، لذلك تفضي استعارُة التكنولوجيا 

ُة حضوٍر إىل تصدِّع البىن التقليدية، وِتشيِمها الحًقا. تكنولوجيا املعلومات مثاًل، حتّقَقت من خالهلا كيفي
خمتلفة لنا اليوم يف العامَل. اإلنسان مثلما يبتكر التكنولوجيا ويصنعها، هي أيًضا تعيد ابتكاَر حضوره يف 

 العامَل، وتصنع له منَط حياته اجلديد؛ املشتقَّ منها، واحملاكي هلا.
، وال تتواىن عن وهذا النمُط اجلديُد للحياة أضحى فيه اإلنساُن يف صريورة أبدية، ال تكّف عن التحّول

العبور، وال تتوقف يف حمطة إاّل لتلتقط أنفاَسها فتواصل الرحيل. مل يعد اإلنساُن كما عرفته أكثُر الفلسفات 
القدمية؛ كائًنا عاقاًل يلبث حيث هو، ال يكون جزًءا من شيء أو يكون جزًءا لشيء، بل صار اإلنساُن يف 

ٌة ملا حوله، أي إنه يف "حالة املابني"، كأن اإلنساَن مسافٌر أبدي، املفهوم احلديث كأنه جزٌء من كّل، هو حمّصل
ال ينفّك عن الرتحال، ال ميكث مبحلٍّ إاّل ليغادَره اىل حملٍّ غريه، تبًعا لنمِط الوجود السّيار املتحّرك لكّل ما هو 

 حوله، فكّل ما حوله يسري به، ويسري معه. 
خمتلَف الثقافات يف اآلِن نفِسه، من دون أن يغادَر موطَنه. إنه إنساُن اليوم كائٌن سندبادي، يتلّقي 

يعيش جغرافيا جديدة، تضاريُسها هالميٌة، حدوُدها واهيٌة، أمكنُتها متداخلٌة، ثقافُتها ملّونٌة، هويُتها تركيبيٌة. 
 شكُل حياته هو األشدُّ غرابة منذ فجر التاريخ.
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