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"هل الدولة اإلسالمٌة وهم؟" بهذا السإال المستفز افتتح أحد السابلٌن
الحوار الحً مع الشٌخ راشد الؽنوشً مإسس حركة النهضة التونسٌة ،عبر
"إسالم أون الٌن.نت" ،وأوضح الؽنوشً أن اإلسالم برنامج إلهً شامل
لحٌاة اإلنسان ،وذاك معنى من معانً التوحٌد اإلسالمً ،ومن ثم فالدولة
اإلسالمٌة :نظام سٌاسً اجتماعً تتحدد هوٌته من خالل االلتزام بمرجعٌة
النص -من كتاب وسنة -بوصفه المصدر األعلى للتشرٌع ،وااللتزام
بالشورى مصدرً ا للشرعٌة ،أي اعتبار األمة مصدر شرعٌة الحكم والحاكم.
الغنـوشي
وللشورى ضوابط أخالقٌة ثابتة تجعلها تتحرك فً دابرة أخالقٌة إنسانٌة،
ولٌس فً دابرة مصلحٌة لمجموعة أو لقومٌة ،كما هً حال الدٌمقراطٌات العلمانٌة .وبخصوص الخالفة
على منهاج النبوة وفق الوسع واالجتهاد فهً هدؾ لكل المسلمٌن الواعٌن بدٌنهم ،وهو لٌس هد ًفا خٌال ًٌّا.
أما مطلب الدولة اإلسالمٌة فً الؽرب الٌوم فهو -لدى الؽنوشً -مطلب ؼٌر واقعً وبالتالً ؼٌر إسالمً.


هل الدولة اإلسالمٌة وهم؟



الدٌمقراطٌة والشورى



حقوق اإلنسان فً الدولة اإلسالمٌة



الخالفة على منهاج النبوة

الدولة اإلسالمٌة فً الغرب !

هل الدولة اإلسالمٌة وهم؟
*قرأت على شبكة إسالم أون الٌن ما ٌعنً أن الدولة اإلسالمٌة وهم كبٌر ال ٌمكن للمسلمٌن أن
ٌعٌشوه ،وأنه نتٌجة تصورات ال تلقى مقومات من الواقع ..فما رأٌكم بهذا؟
هذا الرأي خاطا وٌؤتً ضالله إما من جهل باإلسالم ،فهو لٌس مجرد عقابد وشعابر معزولة عنالحٌاة ،وإنما هو برنامج إلهً شامل لحٌاة اإلنسان ،فردا وجماعة ،وذاك معنى من معانً التوحٌد
اإلسالمً { َوه َُو الَّذِي فًِ ال َّس َما ِا إِ َل ٌهه َوفًِ األَرْ ِ إِ َل ٌهه} ولو أن نبً اإلسالم اكتفى باإلعالن أن رسالته ال
تتعدى تؽٌٌرا ألفكار ،وتعلٌما لشعابر ،ثم ترك الناس ٌنظمون حٌاتهم :مآكلهم ومشاربهم ومالبسهم وسابر
عالبقهم وما ٌشتهون ،ما لقً ما لقً من عنت ومقاومة ،وما بحث عن أر ٌقٌم علٌها مشروعه ضمن
نظام دولة ،كما فعل فً المدٌنة ،فكان علٌه السالم النبً المرسل وقابد الدولة .وقد ٌصدر هذا الرأي الضال
عن كٌد دفٌن لإلسالم تهمٌ ًشا لإلسالم وصر ًفا له عن أداا رسالته فً إصالح الحضارة البشرٌة :قٌمًا
وأنظمة حٌاتٌة ،بعضها منصوص علٌه صراحة فً الكتاب والسنة ،وبعضها ترك للعقل المسلم التقً أن
ٌستنبطه من عمومٌات النصوص ومقاصدها وفق ضوابط االجتهاد المعروفة.
ولقد حسبنا أن هذه الضاللة (المتمثلة فً ادعاا خلو رسالة اإلسالم من معانً السٌاسة واالقتصاد
والنظم البشرٌة ،وأنه مجرد نِحلة) قد فرغ من دحضها وتسفٌهها ومواراتها التراب أبم ُة اإلسالم ،وحتى
المنصفون من المستشرقٌن ،وذلك منذ قرن ،ولكن ٌبدو أن ألولبك خلفاا حرٌصٌن على أن تظل الجراثٌم
تتناسل إلى ٌوم الدٌن ،وال حول وال قوة إال باهلل.

ً
خٌالٌا؟ ولماذا ٌجب علٌنا إعالن رغبتنا فً بناء
*هل ٌمكن اعتبار إقامة الدولة اإلسالمٌة هد ًفا
دولة إسالمٌة فً الظرف الحالً؟
فكرة الدولة اإلسالمٌة لٌست فكرة خٌالٌة وال اختراعا لهذا الفٌلسوؾ أو ذاك ،وإنما هً التعبٌراالجتماعً عن عقٌدة التوحٌد ،وهذه العقٌدة وهذا التعبٌر االجتماعً عنها لٌسا باألمر المستحدث حتى

ٌتجادل الناس عنه نفًٌا وإثبا ًتا؛ فهذه أمة أسستها عقٌدة ونظمت العقٌدة نشاطها االجتماعً والحضاري،
فضال عن الفردي ،وال تزال تفعل ذلك منذ أربعة عشر قر ًنا أبدعت فٌها األمة أعظم إنجازاتها الحضارٌة،
وقادت العالم لعشر قرون .
فهل لجٌل من األمة أو لجٌلٌن انقطع التسلسل التارٌخً بٌنهم وبٌن هذا السٌاق الممتد ،ول َفحتهم رٌاح
فكرٌة وؼزوات عسكرٌة ،هل لهم أن ٌُعرضوا صفحً ا عن كل هذا التارٌخ وهذا التراث العظٌم ،وعن
حقابق ٌنطق بها النص المإسس لهذه الحضارة :كتابا وسنة ،أنه عقٌدة ونظام للحٌاة ،بسبب جهل أو
خضوع لموازٌن قوة قاهرة معادٌة؟! إنه ظلم لدٌننا ولحضارتنا وألمتنا ،ظلم للعلم وللحقٌقة أن نقؾ
مبهورٌن أمام النموذج العلمانً الؽربً وكؤنه الحقٌقة المطلقة واإلمكان الحضاري الوحٌد مع أنه لم ٌكن
إال امتدا ًدا لحضارتنا ،ولم ٌدّع العارفون به وأهله المثالٌة له ،بل هم ال ٌزالون ٌعملون فٌه تقوٌمًا وتهذٌبًا
وتطوٌرً ا فً محاولة لتجاوز إشكاالته ،بل أزماته  -إن لم تكن كوارثه  -التً تجاوزت ساحاته التً انطلق
منها إلى العالم كله حٌث تسود الحروب وتتصحر الحقول وٌعم الفقر والمر معظم البشرٌة لصالح قلة
متبطرة ال ترعوي عن إتٌان أي جرٌمة من أجل استبقاا هذه العالقات الدولٌة الظالمة والمنذرة بشتى
الكوارث.
وبدل أن نبحث فً كنوز دٌننا وتراثنا عما نسهم به فً تطوٌر الحضارة المعاصرة نقؾ منبهرٌن أو
جالدٌن لذاتنا .وقد تبلػ الذلة والخنوع ببعضنا إلى حد الضٌق بهذا الدٌن أو ببعضه لمجرد أن فٌه ما ٌخالؾ
النموذج السابد فنندفع إلى ما ٌشبه البحث عن دٌن جدٌد نخترعه اختراعًا ،ونقول :هذا هو اإلسالم الذي
ترضون عنه! فنفعل ما فعل األحبار والرهبان من تبدٌل وتؽٌٌر لآلٌات عن مواضعها فٌكون اإلنسان بدل
أن ٌعبد هللا وٌخضع له صانعًا إللهه أسوة بما كان ٌفعل الجاهلٌون!!.
*ماذا نعنً بالدولة اإلسالمٌة فً الفكر السٌاسً؟ وهل للدولة اإلسالمٌة بداٌة ونهاٌة؟ ثم هذا
الذي نرى علٌه الٌوم البالد اإلسالمٌة أٌن موقعه ضمن سٌاق الدولة اإلسالمٌة..؟
الدولة اإلسالمٌة -باختصار -نظام سٌاسً اجتماعً تتحدد هوٌته من خالل االلتزام بمرجعٌة النص(من كتاب وسنة) بوصفه المصدر األعلى للتشرٌع ،وااللتزام بالشورى مصدرً ا للشرعٌة ،أي اعتبار األمة
مصدر شرعٌة الحكم والحاكم .إذن فال مجال فً دولة إسالمٌة لتشرٌع ٌناق النص ،وال مجال فً الدولة
اإلسالمٌة لسٌاسة تصادم الرأي العام :فً إجماعه أو فً أؼلبه ،وهو ما ٌقتضً وضع آلٌات وترتٌبات
تجعل من إرادة األمة الملتزمة بالشرٌعة سلطة حقٌقٌة تمارس حقها -بل واجبها -فً نصب الحاكم
ومراقبته وتسدٌده وعزله.
أما حال الدول اإلسالمٌة القابمة فبحسب قربها أو بعدها من هذا التصور ،إن فً مستوى التشرٌع أو
فً مستوى سلطة األمة المعبر عنها فً العصر الحدٌث خٌر تعبٌر بالدٌمقراطٌة ،فكلما اقتربت الدولة من
الشرٌعة ومن الدٌمقراطٌة ٌكون حظها من اإلسالم ،والعكس بالعكس.
*ما رأي فضٌلة الشٌخ راشد الغنوشً فً اتفاق كبار المشاٌخ والعلماء فً العراق ،سنة وشٌعة،
على رفض تبنً فكرة إقامة دولة إسالمٌة فً العراق؟
لم ٌبلؽنا مثل هذا االتفاق .وعلى افترا حصوله فلٌس هو  -بحال  -تنازالً عن جزا من اإلسالمجوهريٍّ مما ال ٌحق لفرد وال جماعة أن تؤتٌه؛ بقدر ما هو قرااة فً الواقع وتنزٌل النظرٌة علٌه .فلٌس
المسلم مدعوا إلى أن ٌطبق كل اإلسالم فً كل حال ،وإنما مطلوب منه أن ٌتقً هللا ما استطاع؛ إذ التكلٌؾ
بشرط الوسع؛ فإذا قدر إخواننا أن جملة ظروفهم ال تسمح الٌوم بتطبٌق جزا من اإلسالم فذلك من حقهم.
وٌبقى جهدهم موصوال الستكمال تطبٌق ما عجزوا عنه الٌوم من أمر هللا.
*هل تأوٌل إسالمًٌ تركٌا للعلمانٌة وإثباتهم عدم التعارض بٌن اإلسالم كدٌن والعلمانٌة كمبدأ
سٌاسً ..هل هذان العامالن ٌعنٌان تخلً أفضل تجارب الحكم اإلسالمً عن مبدأ الدولة اإلسالمٌة؟
لم ٌبلؽنا عن إخواننا األتراك تنظٌر ٌتصادم مع مبادئ اإلسالم ،وإنما هم ٌعملون وسعهم على إنفاذ ما
استطاعوا وفق ظروفهم وذلك تكلٌفهم .فالنبً صلى هللا علٌه وسلم قال :ما أمرتكم به فؤتوا منه ما استطعتم،
وما نهٌتكم عنه فانتهوا عنه .ولٌس فً هذا المنحى تخ ٍّل وال تفرٌط ،وإنما هو تقدٌر للممكنات.
الدٌمقراطٌة والشورى

*سؤالً ٌدور حول موقف اإلسالم من الدٌمقراطٌة ،وكٌفٌة تقدٌم الحركات اإلسالمٌة اإلسالم
للغرب بعد أحداث  11سبتمبر ،وعن رؤٌتك لمستقبل اإلسالم من ناحٌة ،ومستقبل الحركات اإلسالمٌة من
ناحٌة أخرى؟
اإلسالم دٌن .والدٌمقراطٌة جملة من الترتٌبات تضمن أن القرار الذي ٌخص الجماعة ال ٌستبد بهالفرد ،وهذه الترتٌبات  -فً عمومها  -اجتهاد بشري هو أرقى ما وصل إلٌه اإلنسان من ترتٌب فً هذا
الشؤن .وألن اإلسالم جاا بالشورى نظاما لحٌاة المسلمٌن { َوأَ ْم ُر ُه ْم ُ
ورى َب ٌْ َن ُه ْم} أي أن كل ما ٌخص
ش َ
الجماعة ٌنبؽً أن ال ٌنفرد به شخص أو مجموعة دونها ،أو دون تفوٌ منها ،وهو ما ٌفتح مجال اللقاا
فسٌحً ا بٌن الشورى والدٌمقراطٌة .إال أن للشورى ضوابط أخالقٌة ثابتة نصت علٌها الشرٌعة  -مثل أنه ال
اجتهاد مع النص  -تجعل الشورى تتحرك فً دابرة أخالقٌة إنسانٌة ،ولٌس فً دابرة مصلحٌة لمجموعة أو
لقومٌة ،كما هً حال الدٌمقراطٌات العلمانٌة التً تجعل مصلحة قومٌة محددة المقٌاس األعلى والمتحكم
الوحٌد فً القرار ،فٌكون احتالل العراق مثال أو فلسطٌن ما دام قد ا ُّتخذ بشكل دٌمقراطً من مإسسات
منتخبة مشروعًا أي دٌمقراط ًٌّا .بٌنما تظل الشورى ملتزمة بضوابط أخالقٌة إنسانٌة.
أما عن مستقبل اإلسالم فهو أعظم من أن ٌتحكم فٌه هذا الحدث أو ذاك ،مهما عظم شؤنه؛ ألنه كلمة
هللا األخٌرة ،رؼم أن البادي للعٌان حتى الٌوم أن الحدث المذكور قدم خدمة كبٌرة لكل المتربصٌن باإلسالم
فضرب على قوس واحدة مإسسات خٌرٌة وحركات إسالمٌة ودوال وأفكارا وقٌمًا ومإسسات تعلٌمٌة،
ولكن ٌقٌننا أن هذا الدٌن متٌن ،وأن كٌد هللا أعظم ،وأن العاقبة للمتقٌن.
حقوق اإلنسان فً الدولة اإلسالمٌة
*هل فً الدولة اإلسالمٌة حقوق إنسان كالتً نراها فً أوربا مثال؟
األصل أن اإلسالم جاا متممًا لمكارم األخالق ،فما من خٌر وجده اإلسالم إال واستبقاه ونماه ،وهوما جعل فكرة التواصل الحضاري والدٌنً واألخالقً واإلنسانً أصالً من أصول اإلسالم .فعل ذلك مع
النبوات فؤوجب اإلٌمان بها دون تمٌٌز ،وفعل ذلك مع اإلرث الحضاري السابق فاستوعبه ،وحتى تراث
الجاهلٌة لم ٌلقه جملة ،بل التقط ما فٌه من خٌر مثل األنفة والشجاعة والمرواة والكرم.
ورجال اإلصالح فً عصورنا الحدٌثة إزاا حضارة الؽرب انتهوا إلى فعل ذلك ،فؤقروا مبدأ
"االقتباس"  -حسب تعبٌر خٌر الدٌن  -عن حضارة الؽرب .ولقد سبق للفٌلسوؾ األندلسً ابن رشد أن
أصّل هذا المبدأ فً رسالته المعروفة "فصل المقال فٌما بٌن الحكمة والشرٌعة من االتصال".
وما من شك فً أن فكرة حقوق لإلنسان مجر ًدا عن لونه ودٌنه وجنسه وثروته ومكانته ،تلك التً
أثمرها التنوٌر الؽربً :فكرة مهمة ج ًّدا ،وطموح إنسانً عظٌم ،رؼم أن البون ال ٌزال شاسعًا بٌن هذا
المثال :أن تكون للناس جمٌعا حقوق متساوٌة ،والواقع القابم على الحٌؾ والظلم والتمٌٌز .ولكن ذلك ال
ٌنتقص  -بحال  -من قٌمة الفكرة ذاتها فهً فكرة تقدمٌة بحق .وال ٌسع اإلسالم إزااها إال التعبٌر عن
َ
ِّك
ب
ر
اإل ْن َسانُ إِ َّن َك َكا ِد ٌهح إِ َلى َ َ
سعادته بها فقد كان خطابه إنسان ًٌّا ٌتجه إلى البشرٌة كلها بصفتها تلكٌَ { :ا أ ٌُّ َها ِ
َك ْدحً ا}َ { ،و َل َق ْد َكرَّ ْم َنا َبنًِ آدَ َم}ٌَ { ،ا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍرر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ارفُوا إِنَّ
شعُوبًا َو َق َبا ِب َل لِ َت َع َ
هللا َعلٌِ ٌهم َخ ِبٌ ٌهر} .هذا بشكل عام .أما عندما نؤتً للتفاصٌل فإن هذه الفكرة اإلنسانٌة
أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ ِ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َ
السامٌة عندما تتنزل فً واقع حضاري معٌن فإنها تصطبػ إلى حد أو آخر بصبؽته ،وتتخذ لها فٌه بع
الخصوصٌات التً تنسً األصل أي اإلنسانٌة الجامعة.
إن اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  -مثال  -كسب بشري مهم كما قلنا ،وتطور إنسانً محمود فً
جملته ،وٌتساوق  -فً جملته  -مع الخط العام لقٌم اإلسالم ومقاصده ،بل وحتى تجربته التطبٌقٌة
الحضارٌة ،ولكن ذلك ال ٌمنع أن تؤتً التفاصٌل مختلفة بٌن بٌبة حضارٌة وأخرى .فمثال فً البٌبة الؽربٌة
هنالك اتجاه عام الٌوم إلى رفع كل الضوابط عن الممارسة الجنسٌة عدا ضابط الحرٌة الشخصٌة بما ٌجعل
االؼتصاب فقط هو المحظور فً هذه الممارسة ،وما عدا ذلك من العالقات فمباح باعتباره فرعًا من
تصورهم لحقوق اإلنسان الفرد .بٌنما ال ٌعتبر اإلسالم هذا الضابط فقط ،أي ضابط الحرٌة الشخصٌة ،بل

له تصور آخر للمجتمع ٌجعل الممارسة الجنسٌة فرعًا لحقوق اإلنسان باعتباره عضوا فً جماعة بشرٌة،
هذه الممارسة هً أداة أساسٌة فً بنٌانها والمحافظة علٌها ،فمنع من هنا العبث بها.
الخالفة على منهاج النبوة

*ما تقول فً الخالفة على منهاج النبوة؟ هل ٌمكن أن تطبق فً واقعنا المعاصر اآلن ،أم أنه حل
صا أن هناك حركات إسالمٌة تعمل على تحقٌق هذا الهدف؟
بعٌد المنال ،خصو ً
إقامة الخالفة على منهاج النبوة وفق الوسع واالجتهاد هدؾ لكل المسلمٌن الواعٌن بدٌنهم ،وهوً
مدفوعة بثورة تقنٌة االتصال هً أقدر الٌوم على التواصل من األمس،
لٌس هد ًفا خٌال ًٌّا؛ فالبشرٌة الٌوم
فضال عن أن ضرورات السٌاسة واالقتصاد والدفاع قد دفعت كثٌرً ا من األمم إلى جمع صفها ،ومن ثم فإن
المسلمٌن -وإن تعددت أقطارهم ودولهم ولؽاتهم -هناك ما ٌجمعهم فً الدٌن والمصلحة وضرورات الحٌاة،
ولِ َم تتوحد عشرات األمم الؽربٌة بعد تناحر طوٌل وال ٌتوحد المسلمون؟!.
الفضابٌات الٌوم أسهمت أٌما إسهام فً إحٌاا وتنشٌط وحدة شعورٌة بٌن المسلمٌن ؼٌر مسبوقة ،ومنظمة
المإتمر اإلسالمً  -على ما فً هذا الرباط من وهن وشكلٌة  -هو تلوٌح بؤن المسلمٌن ال ٌزالون أمة
واحدةٌ ،ملإها شعور بالوحدة ٌدفعها إلى االرتقاا بهذه الوحدة من مستوى الشعور إلى مستوى المصالح
اإلستراتٌجٌة المشتركة ،وذلك بقطع النظر عن األشكال واألسماا؛ فالمهم المقصد والمسمٌات.
الدولة اإلسالمٌة فً الغرب!
*هل من المنطقً أن تقوم الحركة اإلسالمٌة بالغرب بالتكلم عن أو العمل إلقامة الدولة اإلسالمٌة،
أم أن هذا األمر لٌس من واجبات الوقت والتحدث عنه ٌعتبر من الحدٌث الذي ال ٌنبنً علٌه عمل؟
قدمنا أن المسلم مطلوب منه أن ٌتقً هللا ما استطاع ،وأن ٌعمل على إنفاذ شرابع اإلسالم حسب ماٌتٌح له واقعه الخاص والعام من إمكانٌات وفرص .تشهد على ذلك سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فلم
ٌكن همه فً مكة إقامة الدولة أو تطبٌق الشرٌعة ،وإنما التعرٌؾ بعقابد اإلسالم وجمع من استجاب له فً
جماعة تحٌا باإلسالم وفق المتاح ،وكذا أصحابه علٌه السالم الذٌن هاجروا إلى الحبشة لم ٌكن مقصدهم
هناك إقامة الدولة اإلسالمٌة ،وإنما النجاة بؤنفسهم والدعوة إلى هللا بحسب الوسع ،لكن حٌن توفرت ظروؾ
مناسبة لتطبٌق أوسع لإلسالم فً شكل دولة فعلوا ذلك فً المدٌنة وظل هذا النهج الواقعً هو المتبع طٌلة
تارٌخ اإلسالم ،حتى أن العالم اإلسالمً المعاصر قد دخل معظمه فً مسمى دار اإلسالم بتدرج استؽرق
بعضه مبات السنٌن .لقد عاش المسلمون األ ُ َول هناك أقلٌة ضمن أنظمة ؼٌر إسالمٌة تتوفر على أقدار من
السماحة مثل إندونٌسٌا ومالٌزٌا ومعظم دول أفرٌقٌا التً تمثل جزاا من العالم اإلسالمً الٌوم ،وهذه
العملٌة لم تتوقؾ.
فطرح أي مطلب قبل أن تنضج الظروؾ المناسبة لتحقٌقه لٌس فٌه شًا من الحكمة؛ بقدر ما هو
معٌق لتحقٌق المطلب فً المستقبل .مطلب الدولة اإلسالمٌة فً الؽرب الٌوم هو مطلب ؼٌر واقعً
وبالتالً ؼٌر إسالمً .
تابع فً الملف:

