
 الدولة فً الفكر اإلسالمً
 حقيقة شرعية أم وهم؟.. الدولة اإلسالمية

  24/08/2004  **رضوان زٌادة. د
 

" اإلحٌائٌة"مع صعود مد حركات اإلسالم السٌاسً الموصوفة بـ
لدى منتقدٌها، برز مصطلح أخذ رواجا " األصولٌة"لدى مناصرٌها و

لقد بدا هذا المفهوم ". الدولة اإلسالمٌة"منقطع النظٌر، إنه مفهوم 
لإلسالمٌٌن وكأنه ٌحقق لهم طموحا أو أمال افتقدوه منذ عقود وال سٌما 

بقً هذا لقد . م على ٌد أتاتورك1924 الخالفة اإلسالمٌة عام لغاءمع إ
ٌُحدد بالسلب أكثر من تحدٌده  المفهوم أشبه بالنموذج المثال الذي 

على -فالنظام االقتصادي فً الدولة اإلسالمٌة ؛ بإحداثٌاته الخاصة
ال ٌعتمد النموذج االشتراكً فً توسٌع القطاع العام - سبٌل المثال

وسٌطرة الدولة على وسائل اإلنتاج، وال هو كالنموذج الرأسمالً فً 
إطالق حرٌة اقتصاد السوق وانفتاح األسواق على بعضها، إنه ال هذا 

- إلى اآلن-وال ذاك، إنه نموذج خاص بالدولة اإلسالمٌة، لكننا ما نزال 
 .نفتقد أسسه وفلسفته التً ٌقوم علٌها

ومع دخول حركات اإلسالم السٌاسً فً خصام أو فً دوامة 

العنف مع معظم األنظمة السٌاسٌة فً العالم العربً، أو فً دخولها فً إطار التعددٌة الحزبٌة القائمة فً 
بعض األقطار مثل األردن والمغرب وغٌرهما، بدا أن هذه الحركات مدعوة إلعادة النظر فً الكثٌر من 

الذي حاول الكثٌر من " الدولة اإلسالمٌة"مفاهٌمها التً بنت علٌها خطابها، وأسُّ هذه المفاهٌم هو مفهوم 
 .المفكرٌن والمثقفٌن العرب النظر إلٌه وفق تارٌخٌته الزمنٌة وأصوله المرجعٌة

أن " النظام السٌاسً فً اإلسالم"لذلك ٌحاول برهان غلٌون فً حواره مع محمد سلٌم العوا حول 
 ٌشٌر إلى فالنظام السٌاسً؛ "الدولة اإلسالمٌة"ٌمٌز بٌن ما ٌسمى بالنظام السٌاسً فً اإلسالم ومفهوم 

مجموعة القواعد والمبادئ واألهداف التً تحدد نمط ممارسة السلطة العامة فً المجتمع، سلطة الحكم، أي 
أما مصطلح الدولة . أسلوب استثمار الموارد المادٌة والمعنوٌة التً ٌنطوي علٌها حقل سٌاسً معٌن

فإنه مصطلح مبتدٌع حٌث ٌعبر عن تأثر الفكر اإلسالمً المعاصر الشدٌد بالفكر القومً الحدٌث  اإلسالمٌة
ٌُعطً للدولة هذه األهمٌة االستثنائٌة والخاصة التً تجعل منها المعبود السائد ، ذلك أن هذا الفكر هو الذي 

ٌُطابق فٌها بٌن هوٌة هذا المجتمع وقٌمه ونظامه وغاٌاته، وهكذا فلم تكن للدولة فً  الحقٌقً للمجتمع؛ ألنه 
اإلسالم األول قٌمة إٌجابٌة، ولم ٌكن لها فً اإلسالم التارٌخً نفسه القٌمة التً نمٌل إلى إعطائها لها الٌوم، 
 .والتً جاءت بالضبط من السعً إلى التقلٌل من أهمٌة الدٌن، بل تهمٌشه وخلق بدٌل عنه

فالصراع الٌوم بٌن الحركات اإلسالمٌة وأعدائها لٌس على تعٌٌن حقٌقة اإلسالم أو على ولذلك 
 الذي ٌتمحور حول مسألتٌن معرفة جوهر رسالته، وإنما ٌرتبط نزاعهم النظري بالصراع على السلطة

 .تداول السلطة وعالقة الدولة ومؤسساتها بالمجتمع: رئٌسٌتٌن هما

فالحركات اإلسالمٌة تجد فً الدٌن مصدرا مقابال لشرعٌة فرض التداول على السلطة، وإزاحة 
النخب الحاكمة عن مواقعها، وبنفس الوقت فإن مرجعٌة الدٌن ودوره فً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 بٌن أنصار الحركات اإلسالمٌة واألحزاب السٌاسٌة المنافسة اوالسٌاسٌة ٌشكل أٌضا مصدر خالف حقٌقً
 .لها

ال لكن وبالرغم من األصول الشرعٌة والفقهٌة التً تبنً الحركات اإلسالمٌة علٌها خطابها، فإن ذلك 
 إذ من شأن هذه ؛ٌمنع من نشوء حركة إسالمٌة دٌمقراطٌة بالمعنى العمٌق للكلمة كما ٌرى غلٌون

 

 * السياسي في اإلسالم غالف كتاب النظام

 

 "اإلسالمٌة الدولة"الحركات اإلسالمٌة مدعوة إلعادة النظر فً مفهوم 
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الحركة أن تعكس هموم قطاع كبٌر من الرأي العام العربً الحرٌص على القٌم الدٌنٌة، والمتمسك بها، 
وتعمل مع الحركات االجتماعٌة والسٌاسٌة األخرى على أسس دٌمقراطٌة فً التوصل إلى الحلول 
 .المطلوبة، إلقامة نظام مجتمعً ٌضمن المساواة والعدالة، والحرٌات الفردٌة لجمٌع المواطنٌن

وإذا كان الكثٌر من الباحثٌن ٌعتقدون بأن الدٌمقراطٌة ٌنبغً أن تكتفً بمصدر الشرعٌة الشعبٌة 
وتنأى بنفسها عن أي عالقة مع الدٌن، فإن غلٌون ٌرى العكس؛ فمحاوالت دمقرطة الفكر السٌاسً 

مشروعٌة : اإلسالمً ٌمكن أن تمنح المساعً القائمة لتعزٌز فرص التحول الدٌمقراطً فً البالد العربٌة
 .إضافٌة ُتساهم فً تدعٌمها

: والثانً هو عدم مشروعٌتها داخل اإلسالم كدٌن، األول : ٌرفض مفهوم الدولة اإلسالمٌة العتبارٌننفغلٌون إذ
أنها شكل من أشكال الدولة الدٌنٌة التً تجاوزها الجمٌع باتجاه الدولة الدٌمقراطٌة التً تكفل قٌام الحق والقانون، وترسخ 

 .مبدأ المواطنٌة كأساس للتعامل بٌن الجمٌع

وما ٌمنع العرب من إنجاز دولتهم الدٌمقراطٌة، لٌس طبٌعة التراث الفكري الدٌنً أو العقلً فً 
الحضارة اإلسالمٌة، وإنما ٌتعلق األمر بقوانٌن عمل الدٌنامٌكٌات الجٌوتارٌخٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة، وال 

 .سٌما إجهاض الثورة الصناعٌة ومحركها التراكم الرأسمالً فً العالم العربً

 قرآنً صرٌح ال نموذج الدولة اإلسالمٌة لٌس فٌه نصأما محمد سلٌم العوا فإنه ٌقرُّ بداٌة بأن 
 ولذلك فإن لعلماء المسلمٌن أن ؛ٌحتمل فً تأوٌله االختالف، وال نص سنة صحٌح الورود قطعً الداللة

ٌجتهدوا فً شأن هذه الدولة فً كل عصر بما ٌحقق مصلحتهم فً عصرهم، وال ٌغلق الباب أمام من ٌأتً 
 .بعدهم لٌجتهد كما اجتهدوا

 التً أثبتتها نصوص صرٌحة قطعٌة الورود والداللة، وأكثرها ظنً والدولة لدى العوا مرادفة لكلمة الشرٌعة،
فٌهما أو فً أحدهما، وعلٌه فٌكون الفقه المبنً على النوعٌن معا هو االجتهاد البشري فً فهم النصوص القرآنٌة 

 .والنبوٌة

، ثم بناء نصه علٌه، عبر اجتهاده فً قبول التعددٌة "الدولة اإلسالمٌة"لكن قبول العوا هنا لمصطلح 
الدولة "مصطلح نا على أن لالحزبٌة وتشرٌعه لوضع غٌر المسلمٌن فً الدولة اإلسالمٌة وغٌر ذلك ٌد

قبول البرلمان، عندها - وفقا لذلك- ، إذ ٌمكنلٌس قائما بذاته معٌنا ومحدد المعالم والقسمات" اإلسالمٌة
تكون الدولة اإلسالمٌة أشبه بالنظام التداولً، وهكذا ٌحتفظ العوا بالتسمٌة لكنه ٌنفتح باتجاه قبول كل 
االجتهادات، بٌد أنه من األفضل له بداٌة أن مصطلح الدولة اإلسالمٌة لٌس تعبدٌا، وإنما النظام الذي ٌدعو 
إلٌه اإلسالم وفق نصوصه المقاصدٌة ٌهدف إلى تحقٌق المثل أو الغاٌات العلٌا وعلى رأسها العمل، ولذلك 
على المسلمٌن أن ٌتوسلوا بأي نظام ٌحقق هذه المثل، وعندها لن تكون هذه الدولة إسالمٌة بالمعنى الذي 
ٌطلق على الدولة الدٌنٌة أو الثٌوقراطٌة، وإنما دولة مدنٌة تحترم اإلسالم فً قوانٌنها وتشرٌعاتها وتحقق 

 .مثله وأهدافه العلٌا فً مبادئها وأطرها العامة

ال تثرٌب الٌوم على "وٌبدو النقد ذاته منطبقا على مفهوم العوا عن التعددٌة الحزبٌة؛ إذ ٌعتبر أنه 
وأنها ٌجوز لها، بل ٌجب علٌها، أن تشترط على هذه . دولة إسالمٌة إن هً سمحت بتعدد األحزاب

األحزاب االلتزام بقٌم اإلسالم وأحكامه، ثم تدعها بعد ذلك وما تدعو إلٌه من برامج سٌاسٌة واقتصادٌة 
 ".واجتماعٌة وغٌرها

ٌبدو عندها مفهوم التعددٌة ملغٌا تماما، وال ٌصح إال على شبٌهنا، كما ٌقول لسان حال العوا، وهذه 
الحال أشبه بالنظم الشمولٌة التً تدعً التعددٌة الحزبٌة لكنها تربط هذه التعددٌة باألحزاب التً تماثلها 

ٌبدو  لذلك ؛فكرا وسٌاسة وعقٌدة، وعندها تكون التعددٌة أشبه بشهادة الزور منها إلى التعددٌة الحقٌقٌة
 واالعتراف ،مفهوم التعددٌة بمثابة المحك الرئٌسً الذي ٌكشف مدى قبول الدولة اإلسالمٌة باآلخر

 .باالختالف المتساوي مع جمٌع الفرقاء

 :تابع فً الملف

 الدولة القومٌة عواقب: سٌف الدٌن عبد الفتاح   

 
 .االختالف، وال نص سنة صحٌح الورود قطعً الداللة نموذج الدولة اإلسالمٌة لٌس فٌه نص قرآنً صرٌح ال ٌحتمل فً تأوٌله
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