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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

بيد ، المعاصرة التحميؿ الدولة المدنيةي الدراسات التي تناولت بالفحص و كثيرة ى 
، اف ىناؾ القميؿ منيا تناوؿ االسس والمرتكزات االسالمية لبناء دولة مدنية معاصرة

التي انتشرت في ، الختالفات الفقيية المعاصرةتتجاوز فييا التفريعات واالجتيادات وا
بعبارة أو  ،اعطت انطباعا خاطئا عف المفيوـ االسالمي لمدولة المدنيةو  ،االونة االخير

عمى اساس اف الفمسفة ، اخرى استحالة اقامة الدولة المدنية في ظؿ الفمسفة االسالمية
لكؿ منيا مشاريبيا ، تمفةوتيارات فكرية مخ االسالمية منقسمة عمى ذاتيا بنحؿ وفرؽ

 وتفسيراتيا واجتياداتيا التي تحوؿ دوف اقامة ىذه الدولة المدنية.
مندوح مف االعتراؼ بوجود ىذه االختالفات وتعدد االتجاىات الفكرية  وال

بيد اف ذلؾ اليعفي ، التضاد وحتى االقتتاؿإلى  االسالمية والتي تصؿ بعض االحياف
عمى امؿ اف تنجح ، االسالمية القامة الدولة االمدنية مف البحث في االطر الفمسفية

 الخراج االمة مف مازقيا.، طائفة مف المسمميف في تطبيقيا وانجاحيا
ال شؾ اف البحث في مثؿ ىذه الموضوع يكتنفة الكثير مف الصعوبات الفكرية 

ف أيف والميتميف عمى اقؿ تقدير بالشجماع المفكر إوالتي ربما ال تحضى ب، والعممية
أو  فضال عف اف ىذه االفكار قد تصتدـ بالتفسيرا ت الفقيية ليذا الطرؼ، السياسي
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بيد انيا تبقى محاولة في الترؼ االفكري لمبحث عف امؿ في التوافؽ بيف الفمسفة ، ذاؾ
 االسالمية وبناء الدولة المدنية المعاصرة.

، العباسية، األموية، الراشدية، مف المعموـ أف الدولة اإلسالمية بكياناتيا الخمسة
فضاًل عف عشرات الدويالت التي تأسست في بعض األقاليـ ، العثمانية، األندلسية
كانت كميا تحكـ وفؽ مفيوـ الدولة الغالبة باعتبار أف اإلطار العاـ الكمي ، اإلسالمية

أو  إلطاروأّف التحدي العقدي يأتي مف خارج ذلؾ ا، لمدولة )اإلمبراطورية( ىو اإلسالـ
بسبب وجود الغَمبة تقاعس الكثير مف الباحثيف عف التفكير و ، ياج الخارجي لمدولةالس

 في العناويف السياسية التي لـ يجدوا حاجة كبيرة ليا في ظؿ وجود السمطاف المسمـ.
مقارنة بعناويف ، لقد كاف لمجياد وتفريعاتو الجزء الكبير مف المساحة الفقيية 

مفيومة عبر أو  ددية السياسية التي لـ تكف شائعةالتعأو  أخرى مثؿ انتخاب السمطة
 تمؾ العصور.

أيضًا أف غياب التقنيات وصعوبة وصوؿ المعمومة لمنخب والجماىير  ال ننَس  
حد كبير في عدـ معرفة الناس برجاالت الدولة مترامية األطراؼ مثؿ الدولة إلى  ساىـ

 العثمانية . أو  العباسية
ًا مف غض الطرؼ عف نموذج التوريث الذي اعتمدتو ولعؿ العمماء لـ يجدوا بدّ  

 جميع اإلمبراطوريات األربعة باستثناء الخالفة الراشدة التي كانت تمثؿ االنموذج
وكاف ال يمكف تكراره بعد ذلؾ الزماف التساع الدولة ، القياسي األمثؿ الذي يحتذى بو

لمدولة االسالمية ليست وتشابؾ األحواؿ.واف كاف ىناؾ مف يرى اف االطراؼ المترامية 
ومنذ انتياء ، المبرر الرئيس لمممؾ العضوض النيا مسالة فمسفة وايماف بيذه الفمسفة

؛ واالستئثار بالسمطة، الوراثيةإلى  الخالفة الرشدة تغيرت الفمسفة االسالمية مف الشورية
عقد )البيعة الصغرى( وىي ف اقرار الخميفة كاف عمى اساس شورى اىؿ الحؿ والأل

 لة صعبة.أليست مس
وعمى الرغـ مف الحكـ ، اف الفمسفة االسالمية اف ذلؾ اليعنيإلى  وتجدر االشارة

مفاىيـ إسالمية ، لقد انتشرت في أوقات كثيرة، الوراثي قد غاب عنيا معايير الديمقراطية
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 ،مثؿ مبدأ الشورى الذي أقّره القرآف الكريـ، قريبة مف الديمقراطية إف لـ تكف أفضؿ منيا
وتشكمت المجالس االستشارية ممثمة بأىؿ الحؿ ، والتداوؿ السممي، والعدالة االجتماعية

غير ذلؾ مف القوى الناعمة ممثمة إلى  ،بعضيا كاف ممزمًا وبعضيا معمماً ، والعقد
، بمنابر الجمعة والدعاة الذيف كانوا يستقطبوف األلوؼ أمثاؿ اإلماـ ابف الجوزي وغيره

ف أبدعوا في الفكر السياسي مثؿ الماوردي وابف تيمية وابف القيـ وعمماء التغيير الذي
 والغزالي . 

البد مف االنطالؽ مف فرضية  لمدولة االسالمية الفمسفة االسالميةإلى  ولموصوؿ
الدولة المدنية المعاصرة مف إلى  "اف الفمسفة االسالمية قادرة عمى الوصوؿ مفادىا

سالمية برؤية معاصرة تنسجـ مع وواقع وطبيعة خالؿ اعادة قراءة وتفسير النصوص اال
 التحوالت المحمية واالقميمية والدولية المعاصرة"

ىذه االنتيجة تقتضي اتباع اكثر مف منيج عممي وفي مقدمة إلى  الوصوؿ إف
فضال عف المدخؿ ، ذلؾ االمدخؿ الفمسفي العادة قراءة وتفسير النصوص االسالمية

 ميمة في ذلؾ.التحميمي لتقديـ الرؤيا الس
ىدؼ الدراسة البد مف البحث في النقاط إلى  ف الوصوؿإعمى اساس ما تقدـ ف

 االتية:
 المحور االوؿ: في مفيـو الدولة الدينية والدولة المدنية
  المحور الثاني : التصورات االسالمية لمدولة المدنية

 المحور الثالث: واقع التجربة االسالمية الحديثة لمدولة المدنية
 في مفيـو الدولة الدينية والدولة المدنية: :لمحور االوؿا

كثيرة ىي المناقشات واالجتيادات الفكرية حوؿ مفيـو ومعطيات الدولة الدينية 
، وما ىي ابرز نقاط االختالؼ في المفيوميف، وطبيعة العالقة بينيما، والدولة المدنية

 في كال المفيوميف عمى انفراد.وبغية فؾ االرتباط وبياف اوجو الخالؼ البد مف البحث 
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 :1مفيـو الدولة الدينية اوال:
ىي تمؾ الدولة التي يحكـ القائموف عمييا بالتفويض االليي  فالدولة الدينية :

حيث تكوف الطاعة طاعة مطمقة وعمياء ورفضيا اي )الطاعة (ىو خروج عمى أمر 
رر في كؿ شأف مف شؤوف االلو ليذا كاف الحاكـ فييا بمنزلة المشرع فيو مف يممؾ ويق

 2. الحياة
فترات زمنية تضرب في إلى  اف فكرة الدولة الدينية تعودإلى  شارةوتجدر اإل 

ظر عف كونو )سماوي اـ غير وبغض الن، اذ انيا ترتبط بالديف وااللو، اطناب التاريخ
الفارسية ، السيما البابمية والمصرية، وىو ما عرفتو الحضارات القديمة، سماوي(

اذ كاف اصؿ السمطة السياسية ومصدر شرعيتيا اليي ديني والحاكـ ، صينية وغيرىاوال
وحكومة الكوف االليية ىي ، بحكـ االلوىية يغدو حامال لشرعية سياسية ذات اصؿ اليي

، 3التي تختار اليا مف بيف اعضائيا تكمفة بحكـ االرض وتخولو السمطة الالزمة لذلؾ
 ا عمى اساس ديني وىو مالة وتطورىير نشؤ الدو وحتى ذىبت بعض النظريات في تفس

                                                           

 الديني، ذلؾ الحكـ مف بدال » الحكـ الثيوقراطي« تعبير نستخدـ أف األفضؿ وىناؾ مف يرى مف - 1
 النػاس برقػاب يأخػذ الػذي المطمؽ لتعسػفي الحكـ ىذا مثؿ إليو ننسب عندما كثيرا الديف نظمـ ألننا
 انماو  .بو يتمسؾأو  إليو يذىب السماوية الكبرى الديانات مف ديف ثمة فميس .!اإلرادة اإلليية باسـ

 النصػوص بعػض تأويػؿإلػى  ذاؾ تمجػأأو  الػديف ىػذا أتبػاع مػف مجموعػة عصػر فػي كػؿ ظيػرت
 ليػا السػمطة، فتكػوفإلػى  مػف الوصػوؿ كنيػا. ذاتيػة وتفسػيرات شخصػية الدينيػة، وتقػدـ اجتيػادات

ينظػر فػي ذلػؾ امػاـ عبػد الفتػاح،  السػبؿ طأحػ األغمػب األعػـ فػي تسػتخدـ وىػي، األمػور مقاليػد
ومف 21، ص1991الطاغية دراسة فمسفية لصور مف االستبداد السياسي، عالـ المعرفة، الكويت، 

إلػى  جانب اخر فاف النظريات الدينية استخدمت لتبريػر اسػتبداد وطغيػاف االحكػاـ، لػذا فانػو اليسػتند
، 1984نظـ السياسػػػية، الػػػدار الجامعػػػة، الػػػديف بػػػؿ ىػػػو ضػػػد الػػػديف.انظر عبػػػد الغنػػػي بسػػػيوني، الػػػ

 46ص
نيساف/أبريؿ  26، الخميس، حسف حمداف، الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة االسالمية، الناقد - 2

2112 ،19:18 
، 2114الفكر السياسي القديـ، جامعة قار ييونس، بنغازي، إلى  عامر حسف وعمي عباس، مدخؿ- 3

 .54ص
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 . 1اهلل إلى  التي ترد نشاءت الدولة ومصدر السمطة فييا، عرفت بالنظرية الثيوقراطية
اف كؿ الظواىر االجتماعية والسياسية إلى  ويذىب اصحاب ىذه النظرية

ف االجتماع فالدولة نظاـ قد سي فرضو اهلل لتحقيؽ الغاية م، اهللإلى  والقانونية تعود
تقديس السمطة العامة مف حيث ىي مف حقوؽ اهلل وحده إلى  وينتيي اصحابيا، البشرية

 2الحكاـ .إلى  الذي تاتي منو
 ومف ابرز ىذه النظريات ىي:

 نظرية الطبيعة االليية لمحاكـ .1
 نظرية الحؽ االليي المباشر  .2
 نظرية الحؽ االلي غير المباشر .3

فيي ، السمطة ف اهلل ىومصدرأرات التاريخ بتقاد في فترة مف فتوقد ساد االع
وقد اعطت المسيحية مفيوما لمشرعية الثيقراطية ، شرعية الف طاعة اهلل مسمـ بيا

فساد االعتقاد باف اهلل ىو الذي يختار الحكاـ وعميو فاف ، يتماشى مع مبادئيا وتعاليميا
 والمؤمف اليمكف، مطةاهلل ىو الذي يختارىـ لممارسة ىذه الس ألف ؛سمطة الحاكـ شرعية

 3يعصي سمطة الحكاـ الذيف اختارىـ اهلل ليذا المنصب.أو  اف يجادؿ
فقيؿ اف السمطة ، سيس السمطة عمى اساس الييأاف تإلى  واتجو التفكير اوال

وقد مارست ، اذف ىو منفذ لممشيئة االليية، مصدرىا اهلل يختار مف يشاء ارادة المحكوـ
 . 1وقامت عمييا السمطة في معظـ الحضارات، التاريخىذه الفكرة دورا كبيرا في 

                                                           

تعنػػػػي ( Kratia (وتعنػػػػي اهلل و((theosمكونػػػػة مػػػػف كممتػػػػيف اغػػػػريقيتيف وىمػػػػا  اف كممػػػػة ثيقراطيػػػػة- 1
السػػمطة، وىػػي بػػذلؾ تعنػػي اف اهلل مصػػدر السػػمطات ومػػف امثمػػة حكػػـ رجػػاؿ الديف)سػػافوناروال( فػػي 
ايطاليا وجوف كالفف في سويسرا، وقد صاغ ىذا المطمح الوؿ مػرة المػؤرخ الييػودي يوسػفوس يعنػي 

اف القوانيف االليية ىػي إلى  ومة عمى نحو ما جاء في التوراة التي تذىببو التصور الييودي لمحك
 مصدر االلتزامات السياسية والدينية معا.

احسػػاف حميػػد المفرجػػي واخػػروف، القػػانوف الدسػػتوري والنظػػاـ الدسػػتوري فػػي العػػراؽ، شػػركة العاتػػؾ، - 2
 .14، ص2111، 4عماف، ط

 .56، ص2112ردنية لمنشر، عماف، منذر الشاوي، فمسفة الدولة، دار ورد اال - 3
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 2:ىي متتابعة صور ثالث، في ممارستيا واتخذت تطورت قد الفكرة ىذه وقد
مػف  مختػارا يكػف لػـ فيػو، إلييػة طبيعػة مف الحاكـ يعد )الحاكـ ذو طبيعة االىية( : .1

 فػيو ، مصػر فػي القديمػة عمومػا الحضػارات قامػت وقػد .نفسػو كاف االلػو بؿ، اإللو
 المػوؾ واألبػاطرة وكػاف، النظريػة ىػذه أسػاس عمػى الصػيف وفػي، الينػد وفي، فارس
 كػانوا الرومػاف الػذيف عنػد كػذلؾ الفكػرة وجػدت وقػد .، آليػة باعتبػارىـ إلػييـ ينظػر

 إليا. ويعدونو اإلمبراطور يقدسوف
 يعػد ولػـ، لمسػيحية ا ظيػور مػع النظريػة تطػورت: )الحػاكـ يسػتمد سػمطتو مػف اهلل( .2

 إنسػاف فالحػاكـ .اهلل مػف سػمطتو يسػتمد ولكنػو، إلييػة مػف طبيعػةأو  إليػا الحػاكـ
 الحػؽ نظريػة« النظريػة تسػمى لرحمػة ا ىػذه وفػي .السػمطة اهلل ويودعػو يصػطفيو

أخػرى  إرادة تػدخؿ دوف مباشػرة اهلل مػف سػمطتو يسػتمد الحػاكـ ألف » اإلليي لمباشر
 لمباشر. ا اإلليي الحؽ بمقتضى يحكـ فيو ثـ ومف .اختياره في

 بػيف الصػراع وأثنػاء، الوسطى العصور ظيرت ىذه الفكرة منذ: )اهلل يختار الحاكـ( .3
، مباشػرة بطريقػة الحػاكـ يختػار ال وتركػز الفكػرة عمػى اف اهلل، واإلمبراطػور الكنيسػة

ف وأف السػمطة يكػوف  يمارسػيا الػذي الشػخص اختيػار فػاف، اهلل مصػدرىا كػاف وا 
 . لمشعب

 مف ذاتيا في فالسمطة، يمارسيا الذي والحاكـ السمطة بيف الفصؿ ومف ىنا ظير
ف .اختيار الحاكـ في مباشرة يتدخؿ ال اهلل ولكف، اهلل عند  يرشد أف لممكف ا مف كاف وا 

 الحػاكـ يختػار فػاهلل ثػـ ومػفمعيف  حاكـ اختيارإلى  بيـ يؤدي الذي الطريؽإلى  األفراد
 مػف الشػعب بتوجيػو طريػؽ عػف ةالسػمط تػولى قػد الحػاكـ ويكػوف، مباشػرة غيػر بطريقػة
 غيػر اإلليػي الحػؽ لمباشػر) نظريػة ا غيػر اإلليػي الحػؽ ىأو بمقتضػاإللييػة  اإلرادة

 المباشر(.

                                                                                                                                                      

 .48-46عبد الغني بسيوني، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .23-22نقال عف اماـ فتاح، مصدر سبؽ ذكره، ص- 2
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المسيحي تبنى في مراحمو المبكرة نظرية  واكد جورج سبايف اف الفكر السياسي
اف و ، الحؽ االليي لمتدليؿ عمى اف الحكاـ ىـ مبعوثو االرادة االليية ومنفذو احكاميا

الرومانية وغير  لإلمبراطوريةاعتناؽ القيصر لممسيحية وجعميا العقيدة الدينية الرسمية 
والشكؿ االخير لمنظاـ ، ايجابيا في حد ذاتو ئاً المسيحييف ليذه االخيرة لتصبح شينظرة 

 .1مممكة المسيحإلى  الدنيوي والمدخؿ
وفرضت ىذه ، لعالـتمؾ المممكة التي وصفيا السيد المسيح بانيا ليست في ىذا ا

ف تعاليـ أالقوؿ بإلى  االمر الذي دفع البعض، المقولة منطقيا عمى الفكر المسيحي
 .  الوضعيةالسياسية  المبادئغابت عنيا ، بالشؤوف الدنيوية المسيحية المتعمقة

 إيجازىاوقد مرت المسيحية في نظرتيا لعالقة الديف بالدولة بمراحؿ عدة يمكف 
 بمراحؿ ثالثة وىي:

 تجريد المعنى الديني عف المعنى المدني السياسي: المرحمة االولى:
حينما ، تعد ىذه المرحمة جوىر الفصؿ بيف السمطة الزمنية عف السمطة الدينية

السيد المسيح قوما مف الفرسييف والييرودسييف يسالونو بقصد االيقاع بو "يا إلى  ذىب
وجوه إلى  ال تنظر ألنؾ بأحد تبالي صادؽ وتعمـ طريؽ اهلل بالحؽ وال نعمـ انؾ معمـ
يسوع خبثيـ فقاؿ  فعمـ، يجوز اف نعطي الجزية لقيصر اـ الأفقؿ لنا ماذا تظف ، الناس

فقاؿ ليـ لمف ىذه ، فقدموا لو دينار ا، اروني معاممة الجزية، لماذا تجربونني يا مراؤوف
 ،ر لقيصر وما هلل هلللقيص اذف ما اعطو أ، فقاؿ ليـ، لو لقيصر االصورة والكتابة قالو 

 بإمكانية ىذا النص االنجيمي يؤسس الستنتاج، 2وتركوه ومضوا" اسمعوا تعجبو  فمما
السيما في حاالت الضرورة والمعطيات التي تحكـ ، انفصاؿ المجاليف الديني والمدني

 العصر .
 المرحمة الثانية: دمج المعنى الديني والمدني

 لؾ لـ يمنع اباء الكنيسة االوائؿيد اف ذالنص المسيحي ب وعمى الرغـ مف وضوح
                                                           

 .265جورج سبايف، المصدر السابؽ، ص  - 1
 .41-41ص ، 22انجيؿ متي، االصحاح - 2



 المعاصرة المدنية للدولة االسالمية الرؤية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

122 

وىو ، بالجانب المدني الديني الجانبمف اعادة تفسير النص بما ينسج مع محاولة ربط 
"لتخضع كؿ نفس لمسالطيف  رومية ألىؿما جاء في نص القديس بولص في رسالتو 

تى مف يقاـو ح، والسالطيف الكائنة ىي مرتبة مف اهلل، مف اهلل الإسمطاف  ف الإف، العميا
واضاؼ لذلؾ يجب اف يخضع لو ليس بسبب الغضب  ... لسمطاف يقاوـ ترتيب اهللا

اذ ىـ خداـ اهلل ، ىذا تعطوف الجزية ألجؿ فإنكـ، بؿ ايضا مف اجؿ الضمير، فقط
 . 1الجميع حقوقيـ" افاعطو ، عمى ذلؾ بعينو مواظبوف

 لمصػدر االليػياإلػى  مف خالؿ ذلؾ يتضح اف السمطة السياسػية اضػحت مسػتندة
واضػػػحت ىػػػذه االفكػػػار االسػػػس الجوىريػػػة لتنظػػػيـ العالقػػػة بػػػيف ، ومسػػػتمدة شػػػرعيتيا منػػػو

أ وفػػػػي الوقػػػػت ذاتػػػػو بػػػػد، السػػػػمطة السياسػػػػية والكنيسػػػػة ومبػػػػرر السػػػػتبداد وطغيػػػػاف الممػػػػوؾ
عػػدة عػػف  تسػػاؤالتواثيػػرت ، الصػػراع ببػػيف الكنيسػػة والدولػػة وكيفيػػة تحديػػد العالقػػة بينيمػػا

 لة اـ الكنيسة وغيرىا مف االسئمة؟االولوية لمف لمدو 
تمؾ االسئمة حددت مراحػؿ العالقػة بينيمػا التػي مػرت بمرحمػة تعػايش ومراحػؿ شػد 

إذ ، وانعكس ذلؾ عمى عموـ االوضاع التي عاشتيا اوربا في العصور الوسطى، وجذب
واكػدت"اف القيصػر ، اف نفرض سيطرتيا وتجريد المموؾ مف كؿ حقػوقيـ الكنيسةحاولت 
الف اهلل ، وال حؽ لو في اف يطمب مف االنساف الطاعة والوالءالمطمقيف ئاً كؿ شي ؾال يمم

وكػػػػؿ سػػػػمطة مسػػػػتمدة منػػػػو وتراجعػػػػت ، ىػػػػو صػػػػاحب السمطةاالسػػػػبؽ واالشػػػػمؿ واالعظػػػػـ
 االمرتبة الثانية".إلى  السمطة المدنية

وظيرت البابوية ككياف سياسي وتعقد التحالفات وسيطرت الكنيسة عمى مقاليد 
وسيطرت عمى الدولة تولي مف تشاء وتعزؿ مف ، وقادت الحروب الصميبيةاالمور 
 2ومحاكـ تفتيش لمف يخالؼ البابا.، تشاء

تسمط  وقد وجد مفيوـ )الدولة الدينية (في القروف الوسطى في اوروبا نتيجة
زعماء الكنيسة عمى رقاب الناس باسـ االلو حتى انيـ بمغو حد ادعى البابا انو )نائب 

                                                           

 . رميةإلى  رسالة- 1
 .7ص، المصدر السابؽ، ابو فير - 2
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وادعى العصمة، وتسمط عمى الكنيسة  (ى االرض( ولقب نفسو )الرب االلو بابااهلل عم
إلى  والدولة، واصبح البابا وسيط النصارى االرضى، وبدونو اليستطيع احد اف يتقدـ

ففى يميف الوالء لمبابا ترد ىذه العبارة( انى سأضطيد  ,.اهلل، وتتوجب طاعتو المطمقة
خمفائو)وىذا اليميف أو  شقيف، والعصاة عبر سيدنا الباباواقاوـ بكؿ قوتى اليراطقة، والمن

 يحمفو كؿ كارديناؿ ورئيس اساقفة فى الكنيسة الكاثوليكية.
بيد اف ذلؾ لـ يمنع السمطة الزمنية مف محاوالت الحد مف سمطة الكنيسة 
ومحاولة تضيييؽ الخناؽ حوليا وتحديد نطاقيا داخؿ الكنيسة حتى تمكنو مف ذلؾ 

لتبدا المرحمة الثالثة مف عالقة الديف ، فصؿ المطمؽ بيف الكنيسة والدولةبمحاولة ال
خالصة مفادىا ضرورة الفصؿ المطمؽ بيف إلى  بالدولة وينتيي الفكر السياسي الغربي

السمطة الدينية والسمطة الزمنية وال شؾ اف جزء كبير مف ىذا الفصؿ كاف سببو 
قيـ إلى  االمر الذي قاد، مفرط في السيايةتصرفات الكنيسة ورجاؿ الكنيسة وتدخميـ ال

جديد لمدولة المدنية بمقياس ابتعادىا عف السمطة الدينية اي اف تكوف نقيض ليا 
 باسـواصدرت قانونا عرؼ  1789.واستمر الحاؿ حتى قياـ الثورة الفرنسية عاـ 

يميف والزميـ اف يقسموا  السياسيلرجاؿ الديف يحـر عمييـ النشاط  المدنيالدستور 
 الفرنسيالوالء ليذا الدستور واف يكوف تولى المناصب الدينية باالنتخاب ثـ جاء المفكر 

فأدخؿ تعديال عمى ىذه النظرية جديدا فقاؿ اف تنازؿ االفراد ليس  جاف جاؾ روسو
تنازال نيائيا وانما ىو تنازؿ مشروط بأف يكوف الحكـ لصالحيـ. وليذا ليـ حؽ الرجوع 

ذا لـ يحقؽ الحاكـ مصمحة الشعب ومعنى ىذا اف الحاكـ خاضع عف ىذا التنازؿ ا
 1.لرقابتيـ فاذا انحرؼ بالحكـ عف صالح المحكوميف فمف حقيـ اف يخمعوه

نتيجة مفادىا اف السمطة الدينية ىي مف إلى  مف خالؿ ما تقدـ يمكف اف نخمص
، ي قد طورىاتطور الفكر السياسي االنساني مف مختمؼ المجتمعات بيد اف الفكر الغرب

ودفع ثمنا لذلؾ مف ، وشيد خالؿ تطورىا صراعا بيف السمطة الدينية والسمطة الزمنية
الفكرة العممانية التي تقوـ عمى فكرة الفصؿ بيف الديف إلى  االستبداد والقمع حتى وصؿ
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الفكرة العممانية بالفكرة  ربطواومف ىنا ، الذي وقعوا فيو لممأزؽبوصفيا مخرجا  والدولة
 وىو ما لـ تعرفو الفمسفة االسالمية باي مرحمة مف المراحؿ السالفة.، دنيةالم

 مفيـو الدولة المدنية. مف ىنا تقتضي الضرورة البحث في
 1الدولة المدنية -2

وتعد مف ، اف مصطمح الدولة المدنية وال وجود لو في ادبيات التراث االسالمي
لتناسب مع مفردات  تطويعومف يحاوؿ وىناؾ ، المصطمحات الوافدة مف الثقافة الغربية

لذا تقتضي الضرورة ، المعروفة بيد اف ذلؾ يكتنفو صعوبات جمة وثوابت االسالمية
 التعريؼ بتفاصيؿ معنى الدولة المدنية

 نمط عمى وتدؿ، "المدينة"إلى  نسبة المغوية الناحية مف فيو، المدنية" ومفيـو
 عناصر بيف مف المحركة الفعالة ىرةالظا العناصر عف معبرة، المدينة الحياة في
، 2كما سماىا بف خمدوف في مقدمتو)العمراف(أو  لمحضارة وىي مرادفة، المدينة حضارة

كممات عدة تتضح  مقابؿ في الثقافية األوساط مف كثير في المفظة ىذه وتستعمؿ
 3:: وىييأتيدالالتيا بما 

 الدولة المدنية تعرؼ وىنا ،"والعمراف الحضارة"وتعني,، البداوة المدنية : مقابؿ
مقابؿ  في والثقافية العمرانية الحضارة مظاىر فييا تنتشر التي المتحضرة الدولة بأنيا
 - .حضاريا المتخمفة الدوؿ

 بالدولة تعني وىنا، "عسكري ولباس، مدني لباس"اي، ،العسكرية مقابؿ  :المدنية
 وليس، الحكـ لتولي دستورية سياسية بنظـ مدني حاكـ فييا الحكـ يتولى والتي المدنية
 .السالح بقوة الحكـ عمى واالستيالء العسكرية طريؽ االنقالبات عف

 ليس ولكف، "الدينية العموـ" مقابؿ "المدنية العموـ"اي، الدينية مقابؿ : المدنية
                                                           

ىنػػاؾ مػػف يػػرى اف المدنيػػة فػػي المغػػة العربيػػة تػػاتي بمعػػاف عػػدة منيػػا )الحضػػارة والعمػػراف( )مقابػػؿ - 1
 العسكرية( )عكس الدينية(

 . 1999بف خمدوف المقدمة، مركز التراث العربي، بيروت،  :مزيد مف التفاصيؿ انظر - 2
 .23ص  2111كاـ، دار عالـ النوادر، مصر، الدولة المدنية مفاىيـ واحابو فير السمفي،  - 3
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بػاختالؼ  مفاىيمػو تعػددت بػؿ، واحد مفيوـ الدينية الدولة مقابؿ المدنية الدولة لمصطمح
 .مقابميا في المصطمح استخدـ التي الدينية الدولة نوع باختالؼو ، مستعمميو

 وتعػرؼ، "المدنية السياسة" ب المدينة أمور إدارة عف اليونانية الفمسفة في ويعبر
 وبقاء، األبداف مصالح عمى ليتعاونوا، المدينة في متشاركة جماعة بمصالح عمـ" :بأنيا
 ."اإلنساف نوع

 الكنيسػة بػيف الصػراع بيئػة فػي ولػدت النشػأة غربيػة تأكيػد بكػؿ المدنيػة الدولػة إف
 عػف واألجيػزة والتشػريعات القػوانيف بػيف الكامػؿ الفصػؿ" : أساسػاً  بيػا والمقصػود، والعمـ

 العممانيػة الدولة تعني باختصار فيي إذا", الغرب في الديف تمثؿ التي الكنيسة تدخالت
 وقد, مطمقاً  عف السياسة الديف تنحية عميو نطمؽ ماأو  ،يحكميا بديف ليا صمة ال التي
عػف  فيػو البعػد أدى الػذي المحػرؼ الكنسػي الػديفإلػى  بػالنظر مفيومػاً  المعنػى ىػذا يكػوف
 ويحمػوف، يشػرعوف آليػة والرىبػاف األحبػار مػف الػديف رجػاؿ يكػوف أفإلػى  الحػؽ الػديف

 .اهلل دوف مف ويحرموف
أي التي ال ، ينيةوأساًسا تطمؽ عمى الدولة الغير د، فيي تعني عكس العسكرية

، القابؿ لمنقد والمراجعة دائًما، وأساس الدولة ىو القانوف الوضعي، يحكميا رجاؿ الديف
، قانونيوف وسياسيوف ورجاؿ حقوؽ إنساف، يضعو أشخاص مدنيوف، فدستور ىذه الدولة

 فالقانوني، وقد يكوف ليـ مرجعية دينية حسب الدولة التي ينتمي إلييا ىؤالء األشخاص
والبد مف انعكاس ديف ، غيرىاأو  مسيحيةأو  لسياسي ربما يكوف بخمفية مسممةاأو 

الشعب عمى األشخاص الذيف َيصيغوف دستور الدولة. الميـ أنو ال يوجد في الدولة 
 1.، المدنية قانوف مقدس غير قابؿ لمنقد

 جامعة الميرالند بكويمدج يصفيااما اريؾ اـ اوسمنيز استاذ العموـ السياسية في 
مف المواطنيف المختمفيف عنيـ  "الدولة المعتدلة التي يثؽ فييا المواطنوف في غيرىـ نياأب

لقادة السياسيوف مف اجؿ حيث يوجد اقؿ قدر مف االنقساـ السياسي وحيث يتعاوف ا
العنفية  والصداماتوحيث تناىض البيئة السياسية المواجيات  رضية مشتركةالوصوؿ أل
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مف ممارسات الغدر ـ الحكـ اكثر نجاعة وفاعمية حيث يخمو وفي تمؾ الدولة تجد نظا
 1مف اجؿ تحقيؽ الصالح العاـ" والتعاوفاالمانة  ئويسود فيو مباد

مف الثقافة الغربية  وىناؾ مف يرى اف الدولة المدنية مفيوما مترجما ومعرب
ولة ويقصد بو الدولة التي تستقؿ بشؤونيا عف ىيمنة وتدخؿ الكنيسة؛ فالد، الحديثة

المدنية ىي التي تضع قوانينيا حسب المصالح واالنتخابات واألجيزة والتي فػي نفػس 
والكنيسة في الغرب كانت ىي راعية الديف «. الػوقػت ال تخضع لتدخالت الكنيسة

والممثمة لو؛ فاستقالؿ الدولة المدنية عف تدخؿ الكنيسة ووضعيا لمقوانيف حسب 
وىو ما يعني أف الدولة المدنية ىي ، ليا عف الديفمعناه عند القوـ استقال، المصالح

 2.الدولة العممانية
بشكؿ عاـ يعرؼ الدولة المدنية مقابؿ الدولة  الغربياف الفكر إلى  وتجدر االشارة

وفقا لتجربة العالقة بيف السمطة الدنية والسمطة الزمنية التي سبؽ التطرؽ ليا ، الدينية
ة جديدة تقـو عمى الحرية والمساواة والعدالة والتعددية وتولدت اطر مفاىيمية غربي، انفا

مصدر السمطات  والشعب، والمجتمع المدني وصياغة الدستور والتداوؿ السممي لمسمطة
، نية لتشكؿ جوىر الدولة المدنيةوىو ما عرؼ فيما بعد بالعمما، ـوغيرىا مف المفاىي

لدولة المدنية المنعقد في لندف القوؿ في كممتو في مؤتمر اإلى  االمر الذي دفع البعض
الدينية أو  ال يمكف بناء الدولة المدنية في ظؿ الدولة المذىبية ) 2005تموز 24-31

أية عقيدة كانت ال تؤمف بحؽ جميع المواطنيف ، المجردة مف العممانية؛ ألف العقيدة
أىمية حرية  ومف ىنا تبرز .عمى قدـ المساواة طالما أف القانوف الديني يميز بيف العقائد

وأخيرًا نؤكد أف الدولة المدنيػة العمػمانية  :أف يقوؿإلى  العقيدة في المجتمع المدني...

                                                           

1 - Eric M. Uslaner, “The Civil State: Trust, Polarization, and the Quality of 

State Government”, in Jeffery E. Cohen (ed), Public Opinion in State 

Politics, Stanford University Press, 2006, Pp. 4-5 

نيسػاف/أبريؿ  26، الخمػيس، حسف حمداف، الدولة المدنية والدولة الدينية والدولػة االسػالمية، الناقػد- 2
2112 19:18 
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نمػا ىػي مضموف يساىـ في تقدـ المجتمع بكؿ  الميبرالية الدستورية ليست شكاًل مجردًا وا 
 . 1مكوناتو وقومياتو وأديانو

ولة ويسوقوف المبررات بالمقابؿ اف ىناؾ مف يقر باستحالة فصؿ الديف عف الد
 2االتية:
 )ايديولوجية( مذىب فكري معيفأو  نظاـ حكـ بال عقيدةأو  لة وجود دولةاستحا .1

 وحتى العممانية ىي عقيدة في رؤيتيا الفمسفية لموجود، يستند الييا
، الشخصػػية لمفػػردأو  انفصػػاـ العقمػػيإلػػى  الفصػػؿ التػػاـ بػػيف الػػديف والدولػػة يػػؤدي .2

الدينيػة ىػي االسػس التػي  ئالمبػاد السياسػة بػرؤى دينيػةإلػى  يتوجيوف فاألفراد
وبغػض ، ترتكز الييا القادة السياسػيوف ويعممػوف بيػا فػي المؤسسػات السياسػية

الكتاب  فاتفاؽ بياف ىناؾ عدـ  ظفالمالحالنظر عف فصؿ الديف عف الدولة 
نيا"دولػػة المواطنػػة والقػػانوف أفينػػاؾ مػػف يعرفيػػا ب، حػػوؿ تعريػػؼ الدولػػة المدنيػػة

لتي تعطي الحقوؽ والواجبات عمى اساس المواطنػة دوف تمييػز بسػبب المػوف ا
تعدديػة وتكفؿ حقوؽ االنساف وحرياتػو العامػة واحتػراـ ال، والعرؽ والديف والموف

، تسػػػتمد السػػػمطة شػػػرعيتيا مػػػف اختيػػػار الجمػػػاىيرو والتػػػداوؿ السػػػممي لمسػػػمطة 
 3وتخضع لممحاسبة مف الجماىير ونوابو"

 :يأتيدولة المدنية تقوـ عمى مبادى عدة اىميا ما يتضح مف ذلؾ اف ال
 المواطنة .1
  الوضعيالقانوف  سيادة .2
 الديف أو  العرؽأو  بسبب الموف والجنس المواطنيف بيف التمييز عدـ .3
 االنساف حقوؽ واحتراـ الحرية  .4

                                                           

 المصدر نفسو- 1
 128مراد ىوفماف، المصدر السابؽ، ص - 2
 :عممانية متاح عمى الموقعوالعبد العزيز وىشاـ مصطفى، الدولة المدنية بيف االسالـ  - 3

http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx 



 المعاصرة المدنية للدولة االسالمية الرؤية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

113 

 .لمسمطة السممي التداوؿ .5
اتػػػػو يتضػػػح ممػػػػا تقػػػدـ اف الفكػػػػر الغربػػػي قػػػػدـ تصػػػورا لمدولػػػػة المدنيػػػة يعكػػػػس حاج

ال تتنػػاقض مػػع الفيػػـ االسػػالمي لمدولػػة بيػػد اف الػػذي وصػػؿ اليػػو مػػف مبػػادى ، وتطوراتػػو
 المدنية.

 رو  الاان:  الصورو  االسالم: للدولة املدنية احمل
 اف ىنػػػاؾ تػػػداخؿ فػػػي فيػػػـ وادراؾإلػػػى  ومػػػف الجػػػدير بالػػػذكر بيػػػذا الصػػػدد االشػػػارة

 عػػاـ ولعػػؿورىػػا الفمسػػفي الوكػػؿ جيػػة تحػػاوؿ اف تفسػػرىا وفػػؽ منظ، معنػػى الدولػػة المدنيػػة
 تي:أابرز ىذه التصورات ما ي

وميمتيا االساس ، وىي نقيض لمدولة الدينية ىناؾ مف يفيميا بانيا الدولة العممانية .1
 العمؿ عمى فصؿ الديف عف الدولة.

منيـ مف يرى فييا نقيض لمدولة العسػكرية التػي تقػـو عمػى القمػع واالسػتبداد والتفػرد  .2
 اقامة المساواة والحرية لمجميع والتداوؿ السممي لمسمطة فأساسيالذا ، بالحكـ

وىناؾ مف ينظػر الييػا بانيػا عمميػة موائمػة بػيف المفيػـو الغربػي لمدولػة المدنيػة وفػؽ  .3
 إسالميةالتصورات االسالمية فيدعو لدولة مدنية ذات مرجعيات 

تقػػـو  ةفػػاألخير ، وىنػػاؾ مػػف يػػرى اف الدولػػة المدنيػػة ال تختمػػؼ عػػف الدولػػة االسػػالمية .4
 عمى البيعة والشوى والحاكـ معيف ومحاسب مف االمة وفؽ مرجعيتيا االسالمية.

والتػػي سػػيتـ ، والػػذي يعنينػػا مػػف ىػػذه التصػػورات ىػػو الفػػـ االسػػالمي لمدولػػة المدنيػػة
 مناقشتو في السياؽ االتي:

فكريػػة فمسػػفية متعػػددة المشػػارب  تػػأمالتالشػؾ اف مفيػػـو الدولػػة المدنيػػة ىػػي ثمػػرة 
السػػيما بعػػد التغيػػرات ، اخػػذت اليػػوـ حيػػزا ميمػػا وواسػػعا فػػي العػػالـ االسػػالمي، توالتوجيػػا

ومحاولػػة البحػػث عػػف مخػػارج منطقيػػة مقبولػػة تشػػكؿ حمػػوال ، السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي
ومحاولة تطميف وتيدئة مخاوؼ االطراؼ العممانية ، مف جانب الحكـ إلشكاالتاجرائية 

 مف حكـ االسالمييف مف جانب آخر.



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/الة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمج

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

114 

، نظريتيف في نظاـ الحكـ اليوـ حالة اصطراع لعالقة بيف االسالـ والغرب تشيدفا
ومػػػف جانػػػب اخػػػر فػػػاف ، وىمػػػا مختمفتػػػاف فػػػي فيميمػػػا لمدسػػػتور وبنيتػػػو وتصػػػميمو وغايتػػػو

، التي تقصي الديف وسػمطتو عػف نظػاـ الحكػـ، احدىما استحكمت عميو عممانية السياسة
مبػػػػدأ قػػػػائـ عمػػػػى ، قيقػػػػي شػػػػرعي دسػػػػتورينظػػػػاـ ديمقراطػػػػي ح إلقامػػػػةويفيػػػػـ ىػػػػذا شػػػػرطا 

يمحػػي الفصػػؿ بػػيف  نموذجػػا، والثػػاني يقػػدـ االسػػالـ نظػػاـ الػػدمج المتسػػاوؽ، الديمقراطيػػة
 .1الديف والدولة في نظاـ حكـ قائـ عمى الديمقراطية
 قيصر لقيصر وما هللما ل ا)اعطو  المسيحويستشيد االوؿ بالمقولة المنسوبة لمسيد 

وقد وصؼ الشيخ محمد عبده ذلؾ ، قولة )االسالـ ديف ودولة(والثاني يستشيد بم، هلل(
وال تكتمؿ الحكمة مف تشريع االحكاـ  حقوقابقولو"االسالـ ديف وشرع وضع حدودا ورسـ 

نو أبؿ كاف ش، لقيصر لقيصرلـ يدع ما  فاإلسالـ، الحدود إلقامةاال اذا وجدت قوة 
 .2خذ عمى يده في عممو أمحاسبة قيصر عمى ما لو وي

يحاوؿ المفكروف االسالميوف اثبات مدنية الدولة االسالمية مف خالؿ مجموعة و 
القراف والسنة النبوية الشريفة إلى  مف المرتكزات منيا مرتكزات فمسفية نصية تستند

تجربة الرسوؿ محمد صمى اهلل عمية وسمـ والخمفاء الراشدوف إلى  واخرى عممية تركف
 مف بعده عمييـ السالـ.

 3ظرة االسالـ لمدولة منيا:ناصر عدة لويطرحوا عن
مكتبػا سياسػيا أو  االقيادة الفردية: اي اف الحاكـ الرئيس ليس لجنػة ولػيس حزبػامبدأ  .1

 انما ىو فرد واحد.
الشػػػػورى يقػػػػـو الحػػػػاكـ بممارسػػػػة السػػػػمطات التشػػػػريعية والتنفيذيػػػػة عمػػػػى اسػػػػاس مبػػػػدأ  .2

 .الشورى

                                                           

 127مراد ىوفماف، المصدر السابؽ، ص - 1
 117محمد عبده، االعماؿ الكاممة ص  - 2
 141مراد ىوفماف، مصدر سابؽ، ص -3
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شػريع مسػتمد مػف القػراف مػع مراعػات والحاكـ مسمما والت، االسالـ ديننا رسميا لمدولة .3
 .الذمييف 

فالرسوؿ ىو قائد الديف ومؤسس الدولة في ، اذف االسالـ جمع بيف الدولة والديف
ولكف البيعة ، مكة بيعة دينية لمرسوؿإلى  والبيعة االولى لمجموعة يثرب، الوقت نفسو

 الرسوؿ ومف معو. االثانية كانت سياسية اف يحمو 
ة وىو تعبير ميـ جدا يدلؿ بوضوح عمى اف االسالـ ليس وسميت يثرب بالمدين

ويقود الجيش ، فضال عف اف الرسوؿ اماما سياسيا، دينا فقط وانما يحمؿ معنى حضاريا
اجراء ثـ سف  كأوؿوحاوؿ اف ينشا المسجد ، ويعقد المعاىدات ويقوـ بكؿ االجراءات

صار بمختمؼ قبائميـ تضمنت مواثيؽ بيف المياجريف واالن دستور )صحيفة المدينة(
 .1والقبائؿ الييودية مف سكاف المدينة الذيف اعتبرتيـ امة 

ويقوؿ راشد االغنوشي في وصؼ الصحيفة" ففي الصحيفة التمايز واضح بيف 
 المدينةفالمسمموف امة عقيدة والييود امة عقيدة وىما مع بقية سكاف ، الديني والسياسي

ىي امة مفتوحة لمف لـ يمتحؽ بارضيا كما يشكالف جمعا يمثؿ امة مف دوف الناس و 
 2وىذا مفيـو االمة السياسي.، مف بعدىـا القادمة والذيف جاؤو  لألجياؿىي مفتوحة 

ويقدـ مفكرو الفمسفة االسالمية مبررات ارتباط الديف بالسياسة بقوليـ" اف 
 لممظمـوالسياسة حيف ترتبط بالديف تعني العدؿ في الرعية والقسمة بالسوية واالنتصار 

واخذ الضعيؼ حقو مف القوي واتاحة فرص متكافئة لمناس ورعاية الفئات المسحوقة مف 
اف السياسي حيف  بالمقابؿ، بصفة عامة لإلنسافالمجتمع ورعاية الحقوؽ االساسية 

"يحميو مف مساوى االخالؽ ورذائؿ النفاؽ فاذا حدث لـ يكذب واذا  نوإيرتبط بالديف ف
اصـ لـ يفجر انو مقيد خلـ يخف واذا عاىد لـ يغدر واذا  مفاؤت واذاوعد لـ يخمؼ 

 . 3بالمثؿ العميا ومكاـر االخالؽ"
                                                           

 . 151-151الجزء الثاني صص انظر ابف ىشاـ، السيرة النبوية، - 1
 .18-17ص، ر السابؽراشد الغنوش، المصد - 2
 .81 -79ص، يوسؼ القرضاوي، الديف والسياسة - 3
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عالقة الديف بالسياسة نظرة خاصة تختمؼ جذريا عف ما إلى  اذف االسالـ ينظر
السيما بعد الحركة البروتستانتية. وكذا الحاؿ ، حدث في عالقة الديف بالسياسة في اوربا

فميس في ، فمـ يعرؼ السمطة الدينية التي عرفتيا اوربا، ي االسالـبالنسبة لمدولة ف
الخير والتنفير عف إلى  االسالـ سمطة دينية سوى سمطة الموعظة الحسنة والدعوة

واالمة ىي صاحبة الحؽ في ، وىي سمطة خوليا لكؿ المسمميف ادناىـ واعالىـ، الشر
واليجوز ، مف الوجوه جميعيااذف ىو حاكـ مدني ، التي تخمعو فيي، السيطرة عميو

، فميس لمخميفة سمطة عمى العقائد، الخمط بيف الخميفة في االسالـ والسمطاف الكينوتي
 1فيي سمطة مدنية قدرىا الشرع االسالمي.

لـ ، وحتى بعد سقوط الدولة العثمانية ودخوؿ معاىدة سايكس بيكو حّيز التنفيذ
عض الحركات اإلسالمية المناىضة وظيرت ب، يتبؽَّ لألمة اإلسالمية سوى الفكر

داعيًة مجددًا ىو المرحوـ الشيخ حسف ، 1928لمتغريب . وكاف أوؿ مف ظير في عاـ 
تبعو الشيخ أبو األعمى المودودي في باكستاف وأبو الحسف الندوي في اليند ومالؾ ، البنا

التي ، 2( وحتى )الحاكمية ، تصورا لدولة دينية الـ يقدمو ، بف نبي في الجزائر وغيرىـ
مثؿ ، ال توجب الدولة الدينية فإنيادعا ليا الشيخاف ابو االعمى المودوي وسيد قطب 

 يدعو فاإلسالـ، فيي دولة مدنية مرجعيتيا الشريعة االسالمية، دولة الكنيسة االوربية

                                                           

 .117محمد عبده، مصدر سابؽ ص  - 1
يقوؿ سيد قطب"بدا االسالـ بتحريػر الوجػداف البشػري مػف عبػادة احػد غيػر الميػومف الخضػوع الحػد - 2

، واف يكػػػوف غيػػػر اهلل، فمػػػا الحػػػد عميػػػو غيػػػر اهلل مػػػف مػػػف سػػػمطاف، واهلل ...اف الحاكميػػػة العميػػػا هلل
مصػػػدر السػػػمطاف ىػػػو اهلل ال الشػػػعب وال الحػػػزب وال اي مػػػف البشػػػر "ينظػػػر سػػػيد قطػػػب، معػػػالـ فػػػي 

وكػػػذلؾ العدالػػػة االجتماعيػػػة، دار احيػػػاء  115، ص1983الطريقػػػدار الكتػػػاب االسػػػالمي، القػػػاىرة، 
 ، كػػػذلؾ مػػػا اشػػػر اليػػػو ابػػػو االعمػػػى المػػػودودي بقولػػػو"مف المبػػػادى35، ص1958الكتػػػب، القػػػاىرة، 

السياسية االسالمية اف تنزع جميع حقوؽ االمر والتشريع مػف ايػدي البشػر منفػرديف ومجتمعػيف، وال 
ليسػػف دسػػتور ليػػـ، فػػاف ذلػػؾ امػػر أو  يػػؤذف الحػػد مػػنيـ اف ينفػػذ امػػره فػػي بشػػر مثمػػو     فيطيعػػوه،

كتبػة مختص بو اهلل وحػده، وال يشػاركو فيػو احػد غيره"انظػر المػودودي، نظريػة االسػالـ السياسػية، م
 26-25المنار، الكويت، بال، ص
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، الجامع لشروطيا، دولة مدنية تقـو عمى اساس اختيار القوي االميف المؤىؿ لمقيادةإلى 
وعمى ، كما تقـو عمى البيعة العامة مف االمة، بكؿ حرية اىؿ الحؿ والعقديختاره 
وتقوـ عمى مسؤولية ، االماـ عمى راي االمةأو  ونزوؿ االمير، بعد ذلؾ الشورىوجوب 

بالمعروؼ  ويأمرهلو ويشير عميو  وحؽ كؿ فرد في الرعية اف ينصح، الحاكـ اماـ االمة
مة وقد يصبح فرض اف ذلؾ فرض كفاية عمى األالسالـ بؿ يرى ا، عف المنكر وينياه

والحاكـ في ، تقاعس عف ادائوأو  عيف عمى المسمـ اذ قدر عميو وعجز غيره عنو
 عائمتوأو  ىناؾ شريعة تحكمو واحكاـ تقيده لـ يضعيا حزبو، االسالـ مقيد وليس مطمؽ

سبو وتقومو فضال عف اف االمة التي اختارتو ىي التي تحا، بؿ وضعيا اهلل، حاشيتوأو 
ومف حؽ اي فرد عدـ طاعتو اذ امر بمعصية ، اذ اعوج وتعزلو اذ اصر عمى اعوجاجو

 1هلل اذ ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ. 
وال شؾ اف ذلؾ جوىر مبادى الدولة المدنية حتى بمفيوميا الغربي السالؼ 

بناء عمى ذلؾ ، وىذا الفيـ نابع مف جوىر الرسالة االسالمية واىدافيا العامة، الذكر
أو  يبدو جميا اف االسالـ ال يشترط باي حاؿ مف االحواؿ اف يكوف نظاـ الحكـ دينيا

عندما ركز السمطات بيد ، اي عمى النمط الذي تعيشو ايراف الخميني، ثيوقراطيا كينوتيا
فضال عف اف مصطمح االسالـ ديف ودولة ينطمؽ مف "اف الحكـ لو دور وظيفي ، الفقيو

فكالىما ممقى عمى عاتقو القياـ وااللتزاـ بواجبات ، ا مثؿ منصب االماـمحدد تمام
 وميمات محددة وىي مستمدة مف روح االسالـ.

وعمى اساس ما تقدـ شيد الفكر االسالمي تطورا في طروحاتو لمدولة المدنية 
 2تصور اسالمي ليذه الدولة يقوـ عمى المرتكزات االتية:إلى  وخمص

 :سبحانه وتعالى اهلل اختصاص دة مناألول: السيا المبدأ

                                                           

 159-158ص ، يوسؼ القرضاوي، مصدر سابؽ - 1
اسػػػػػػػػماعيؿ عمػػػػػػػػي السػػػػػػػػييمي واحمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد الواحػػػػػػػػد الزنػػػػػػػػداني، مقاربػػػػػػػػات فػػػػػػػػي الدولػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػة - 2

 - www. Olamaaواالسالمية:السػػػياقات الفكريػػػة واالسػػػتراتيجية، متػػػاح عمػػػى الموقػػػع 
yemen.net 
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 وأنيا، كؿ شيء مرجع األمة يعتبر الذي، الميبرالي السياسي لمفكر خالًفا 
أي  عمييا يفرض أف حاؿ بأي تقبؿ ال سمطتيا وأف، المدنية الدولة في السيادة صاحبة
 اهلل تفرد يعتبر اإلسالمي السياسي الفكر فإف، أخرى إرادة أي مف التزاماتأو  قيود
، العميا السيادة صاحب فيو"، اإلسالمية لمدولة المبادئ المميزة أىـ واألمر بالحكـ تعالى
رادتو، الممؾ ومالؾ  عنيا والتعبير ومصدرىا في المجتمع السيادة ليا التي شريعتنا ىي وا 
 إجماع االمة. ثـ، الميـ المعصـو رسولو وسنة، القرآف في المنزؿ اهلل كالـ ىو

 حكامها اختيار في الحق وصاحبة السمطة مصدر ألمةا الثاني:مبدأ ال
 كونيا، السياسية السمطة مصدر اإلسالمي السياسي الفكر في األمة تعد
 تباشر أف عمييا التعذر مف أنو وحيث، الشريعة اإلسالمية أحكاـ بتنفيذ أساًسا المخاطبة
، األحكاـ تمؾ يقـو بتنفيذ مف عنيا تنيب أف عمييا تحتـ" فقد، السمطة تمؾ بمجموعيا

 ىي ما وينفذ، عنيا نيابية سمطة مف تممكو ما ليزاوؿ، أفرادىا أحد تختار بأف وذلؾ
 أف شرًعا عميو الالـز مف ليس الحؽأو  السمطة مالؾ أف ومعروؼ، بو شرًعا مكمفة

 أكد فقد وعميو، يممكو ما مباشرة في غيره ينيبأو  يوكؿ أف لو بؿ، بنفسو حقو يستعمؿ
 ىـ الحكاـ وأف، السمطة مصدر ىي األمة أف عمى اإلسالمي السياسي الفكر فقياء
 العباد. وكالء

 :الحاكمة السمطة وممارسات سياسات تقييد :الثالثمبدأ الثالث: المبدأ ال
 وممارسات سياسات تقييد عمى المنشودة اإلسالمية الدولة في الرشيد الحكـ يقـو
 بتدرج االلتزاـ وجوب تمؾ الضوابط أىـ ومف، مختمؼ المجاالت في الحاكمة السمطة
 االجتياد ومراعاة حرية، واإلجماع، والسنة، القرآف) األصمية اإلسالمي التشريع مصادر

 بطالف تقرير وكذا، التقنيف عممية عند معيف فقيي مذىب فرض وحظر، لممجتيديف
 قضاءال لرقابة التشريعات خضوعإلى  إضافة، اإلسالمية لمشريعة التشريعات المخالفة

 القوانيف. حالًيا بدستورية ما يعرؼ وىو اإلسالمي
 :الحاكمة السمطة ومحاسبة مراقبة في األمة حق :الرابعمبدأ ال
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 مراقبػة مشػروعية عػدـ عمػى يشػدد الػذي ( الثيػوقراطي )المسػيحي لممػذىب خالفًػا
 ىػذه خضػوع عمػى يشػدد اإلسػالمي السياسػي فػإف الفكػر، الحاكمػة السػمطة ومحاسػبة
 األمػة وأمػاـ، اآلخػرة في الحيػاة تعالى اهلل أماـ أعماليا عف والمحاسبة ممساءلةل السمطة

والخسػراف ، عػدلت إف والثػواب األجػر سػيجزييا وتعػالى سػبحانو وأنػو، الػدنيا الحيػاة فػي
 وتسمطت. استبدت إف والعقاب
 حكامها عزل في الحق صاحبة األمة :الخامسمبدأ ال

 فػي تتػوخى بػأف ممزمة الحاكمة السمطة أف عمى، اإلسالمي السياسي الفكر يؤكد
 استمرار وأف، العامة المصالح وتحقيؽ، اإلسالمية االلتزاـ بالشريعة وممارستيا سياساتيا
 اإلمامػة عقػد أف ذلػؾ، بيػا بالوظػائؼ المناطػة وفائيػا بمػدى يػرتبط السػمطة ىػذه شػرعية
 والفقيػاء األئمػة جميػور غالبيػة ذىػب فقػد اإلمامػة. وعميػو مقصػود بػو يػزوؿ بمػا ينحػؿ

 قبيؿ مف تعد سياسات وممارسات تنتيج التي الحاكمة السمطة عزؿ تقريرإلى  المسمميف
 االستبدادي. الحكـ

 :وحرياته اإلنسان حقوق كفالة :السادسمبدأ ال
 بيػده وتعػالى سػبحانو اهلل خمقػو مخموؽ أنو عمى لإلنساف اإلسالمي التصور يقوـ

 وجعػؿ خمػؽ ممػف كثير عمى وتفضيمو تكريمو وشرع، ًماتكري مالئكتو لو وأسجد، تشريًفا
 السػتنكافو األبػدإلػى  إبمػيس ولعنػو فطػرد، والتطبيػؽ االتبػاع واجب ديًنا وتفضيمو تكريمو
 (،قيمػة تسػاوي الواحػد اإلنسػاف قيمػة سػبحانو الخػالؽ وجعػؿ، اإلليي باألمر االلتزاـ عف

ماتة وبػذلؾ أف إحياء كميا البشرية  اإلنسػاف لحقػوؽ اإلسػالمي سياسػيال الفكػر تكييػؼ وا 
 الديمقراطيػة الػنظـ عمػى متفوقًػا جعمػو لإللغػاء قابمػة إلييػة غيػر مػنح أنيػا عمػى وحرياتػو
 وأىوائيػا األغمبيػة سػمطة تحػت رحمػة وحرياتو اإلنساف حقوؽ فييا تكوف التي المعاصرة

 ومصالحيا.
 يمخص المفكر االسالمي محمد عمارة التصورات االسالمية لمدولة المدنية بقولو"

الدولػػػة االسػػػالمية دولػػػة مدنيػػػة تقػػػـو عمػػػى المؤسسػػػات والشػػػورى ىػػػي اليػػػة اتخػػػاذ 
واالمػػة فييػػا مصػػدر السػػمطات شػػريطة اف ال تحػػؿ حرامػػا ، القػػرارات فػػي جميػػع مؤسسػػاتيا
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تصػػنعيا االمػػة  ليػػات فييػػاالمؤسسػػات واآلف الػػنظـ و أل؛ ىػػي دولػػة مدنيػػة وال تحػػـر حػػالال
تطورىػػػػػا وتغيرىػػػػػا بواسػػػػػطة ممثمييػػػػػا حتػػػػػى تحقػػػػػؽ الحػػػػػد االقصػػػػػى مػػػػػف الشػػػػػورى والعػػػػػدؿ 

واالمة مصدر السمطات الف ال كيانة في ، ىي متغيرة ومتطورة يالمعتبرة والتوالمصالح 
ـ يواالمػػة ىػػي التػػي تختػػارىـ وتحاسػػب، االسػػالـ والحكػػاـ نػػواب عػػف االمػػة ولػػيس عػػف اهلل

اال المصػػمحة الشػػرعية المعتبػػرة  اال يحػػدىوسػػمطة االمػة ء وتػراقبيـ وتعػػزليـ عنػػد االقتضػػا
 1وال ضرار" رال ضر ومبادى الشريعة القائمة عمى قاعدة 

 احملرو  الاالث  واقع الصجربة االسالمية احلدياة للدولة املدنية
وغّذى  تغييرفي القرف العشريف رّكز الفكر السياسي اإلسالمي عمى اإلصالح وال 

بنػاء إلػى  ولػـ يمتفػت كثيػراً ، األحزاب المعارضة بما تحتاج مف السالح الفكػري والمنيجػي
  الدولة ألّف حمـ عودة الدولة اإلسالمية كاف بعيد المناؿ لدى الحركات اإلسالمية.

كاف جّؿ اىتماـ مفكػري اإلخػواف وخصوصػًا فػي مرحمػة القمػع بعػد استشػياد البنػا  
عمػػػى نشػػػر الػػػوعي اإلسػػػالمي ومواجيػػػة العممانيػػػة واإللحػػػاد وتحديػػػد  التركيػػػز 1949فػػػي 

المواقؼ مف قضايا األمػة األساسػية وأبرزىػا القضػية الفمسػطينية والتوسػع فػي فقػو الػدعوة 
وقػػد كػػاف لمجانػػب الروحػػي حضػػور كبيػػر فػػي ، والجيػػاد السياسػػي ثػػـ الميػػداني فيمػػا بعػػد

 أدبيات اإلخواف . 
نػػا تعػػّد ناضػػجة جػػدًا مقارنػػة بمػػف سػػبقو ومػػف جػػاء الػػرغـ مػػف أف رسػػائؿ البعمػػى و  
األصػػػوؿ العشػػػروف التػػػي تعػػػّد ، إال إنيػػػا لػػػـ تفّصػػػؿ كثيػػػرًا فػػػي فقػػػو الدولػػػة . فمػػػثالً ، بعػػػده

تتحػػدث بإيجػػاز شػػديد عػػف شػػموؿ اإلسػػالـ فػػي األصػػؿ ، المنيػػاج الثابػػت ألبنػػاء الحركػػة
، لكػف، عممػاء األمػة األوؿ. وىي اصوؿ كتبيا البنا في أواخر الثالثينات ببراعة أعجػزت

 ألنيػػا لػػـ تتطػػرؽ، فقػػرات إضػػافيةإلػػى  بعػػد عقػػود مػػف الػػزمف اكتشػػؼ تالميػػذه أنيػػا بحاجػػة
فمػػيس فييػػا حػػديث عػػف التػػداوؿ السػػممي ، المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي غػػزت العػػالـ اليػػوـإلػػى 

لمسػػمطة وال الموقػػؼ مػػف الديمقراطيػػة وال حقػػوؽ اإلنسػػاف وال حقػػوؽ المػػرأة وال غيرىػػا مػػف 

                                                           

 47السياسي االسالمي، ص  محمد عمارة، في النظاـ- 1
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ولئف عذر البّنا ألنو كتبيػا فػي وقتػو فػإف  إجابات واضحة.إلى  ىيـ التي ىي بحاجةالمفا
تالميذ مدرستو اليوـ ال ُيعذروف ألنيـ ما زالوا يدّرسونيا لمئات األلوؼ مف األعضاء في 
العالـ وما زالت تتشكؿ لدييـ صػورة عقديػة تعبديػة وسػطية تصػمح لفقػو الػدعوة وتتقاصػر 

 ولة.عف اإلجابة عف فقو الد
ذا اسػػػتثنينا الينػػػد وباكسػػػػتاف وجنػػػوب شػػػػرؽ آسػػػيا  وفيمػػػا عػػػػدا حركػػػة اإلخػػػػواف ، وا 

المسػمميف فػػي المنطقػة العربيػػة ومػػا انبثػؽ عنيػػا مػػف أحػزاب لػػـ يكػػف سػوى حػػزب التحريػػر 
وفػػي الغالػػب كػػاف فكػػره ينحػػى منحػػى التطػػرؼ وفيػػو فتػػاوى ، يخػػوض فػػي الشػػأف السياسػػي
ر الحػػزب"اف الػػدار التػػي تطبػػؽ فييػػا انظمػػة اذ جػػاء فػػي فكػػ، فقييػػة بعيػػدة عػػف الوسػػطية

ولػػػو كػػػاف اغمػػػب اىميػػػا مػػػف غيػػػر ، ويحكػػػـ فييػػػا بمػػػا انػػػزؿ اهلل تعػػػد دار سػػػالـ، االسػػػالـ
ولػػو كػػاف اكثػػر ، امػػا الػػدار التػػي يحكػػـ فييػػا بغيػػر مػػا انػػزؿ اهلل فيػػي دار كفػػر، المسػػمميف

فاصػيؿ تصػمح ويرّكز عمى التبشػير بعػودة الخالفػة مػف دوف ذكػر ت 1اىميا مف المسمميف"
 إلقامػةالدولػة االسػالمية التػي تسػعى  بإقامػةوحػدد اولوياتػو ، خطػة عمميػةإلى  أف تتحوؿ

وعػػػدىا فػػػػرض عمػػػى كافػػػػة المسػػػمميف مثػػػػؿ القيػػػاـ بػػػػاي فػػػرض مػػػػف ، الشػػػريعة االسػػػػالمية
أو  وربمػػػا كػػػاف أحػػػد اسػػػباب تالشػػػي ذلػػػؾ الحػػػزب وعػػػدـ قدرتػػػو عمػػػى النمػػػو 2الفػػػرائض "

نما بقي حبرًا عمى ورؽ.، األحزاب العربيةالمشاركة السياسية مع بقية   3وا 

                                                           

 58منشورات حزب التحرير، مفاىيـ حزب التحرير، مطبعة التفويض، القدس، بال ص- 1
وىي بذلؾ اضحت مف اصوؿ الديف وليس مف فروعيا، وىو بذلؾ اقتػرب مػف الفقػو الجعفػري فػي  - 2

خصػية االسػالمية مسالة اقامة االمامة، مزيد انظر تقي الديف النبيػاني، الخالفػة:ابحاثفي كتػاب الش
وفػػي وجػػوب االمامػػو فػػي الفقػػو الجعفػػري انظػػر احمػػد محمػػود حسػػيف، نظريػػة االمامػػة لػػدى  3بػػال، 

 21-7الشيعة االثنا عشرية، دار المعارؼ، القاىرة، بال، ص
ىػػذا الموقػػؼ المتطػػرؼ كػػاف سػػببا فػػي قمػػع الحػػزب فػػي كػػؿ الػػدوؿ العربيػػة، واجبػػر النبيػػاني عمػػى  - 3

 بيروت وتوفي ىناؾ وخمفو عبد القديـ زلـو في قيادة الحزبإلى  يا ثـسور إلى  مغادرة االردف
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 نيف مػف الزمػاف سػّمـلسمفي فمنذ قػر اما التيارات االسالمية االخرى السيما التيار ا 
لكػف فػي الحقيقػة ، وعمى الػرغـ مػف أنػو لػـ ُيفصػح1، قيادتو آلؿ سعود في الجزيرة العربية

العممػاء  دولة .مف خالؿ افُيعّد أوؿ تيار إسالمي سّني يمارس عمميًا فصؿ الديف عف ال
ايػػادييـ مطمقػػة فػػي إدارة األوقػػاؼ ، والوعػػاظ وىيئػػة األمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر

واألسػػػػرة ، والشػػػؤوف الدينيػػػػة واإلشػػػػراؼ عمػػػػى الممارسػػػػة الشػػػرعية فػػػػي الحػػػػرميف الشػػػػريفيف
 كػأتوات، تحالفػت مبكػرًا مػع الواليػات المتحػدة والغػرب، الممكية مطمقة أيدييا في السياسػة

 حد بعيد عمى المخابرات المصرية واإلعالـ المبناني الذي يديره الموارنة .إلى 
أمػػػػا التيػػػػارات السػػػػمفية األخػػػػرى فػػػػي العػػػػراؽ ومصػػػػر والشػػػػاـ فإنيػػػػا حديثػػػػة العيػػػػد  
 الميـ ما عدا الكويت التي مارست لعبة الديمقراطية في وقت مبكر.، بالسياسة
غالػػػب حركػػػػة مػػػواالة أكثػػػر منيػػػػا فػػػي ال فإنيػػػا، امػػػا بخصػػػوص الحركػػػة الصػػػػوفية 
وحتى لو مارست دور المعارضة فإنيا تيتـ بالجياد الذي يتالءـ مػع المػنيج ، 2معارضة

ومػع ، كمػا يحػدث فػي العػراؽ فيمػا يسػمى بجػيش الطريقػة النقشػبندية، الصوفي الروحػاني
 ذلؾ فإف اإلخواف والسمفييف أعمؽ اثرًا في الجياد مف الصوفية.

كمػػا فػػي األزىػػر ، ممػػاء األكػػاديميوف فػػي الغالػػب تبػػع لمدولػػةواالمػػر طػػاؿ حتػػى الع
وسػػػػائر الػػػػبالد العربيػػػػة. مػػػػف الصػػػػعوبة أف يتجػػػػرا أحػػػػدىـ عمػػػػى الكتابػػػػة فػػػػي فقػػػػو الدولػػػػة 

ثقافػػػة إلػػػى  اإلسػػػالمية المعاصػػػرة وحتػػػى لػػػو تجػػػرأ فإنػػػو ال يجػػػد وسػػػيمة لتحويػػػؿ مػػػا كتػػػب
إذ إف ، ممػػػو الػػػوظيفيألنػػػو ال يمتمػػػؾ وسػػػيمة نشػػػر خػػػارج إطػػػار ع، رأي عػػػاـأو  مجتمعيػػػة

حركػػة إسػػالمية تجعميػػـ فػػي خانػػة المعارضػػة أو  حػػزبإلػػى  أغمػػبيـ يتخػػوؼ مػػف االنتمػػاء
 ليـو في مصر مف انقساـ حوؿ شرعيةوربما يخسر منصبو مف جراء ذلؾ كما حصؿ ا

                                                           

بدأ آؿ سعود يبنػوف ممكيػـ فػي شػبو الجزيػرة العربيػة منػذ منتصػؼ القػرف الثػامف عشػر، حيػث أسػس األميػر  - 1
مػع الشػيخ محمػد  1743محمد بف سعود الدولة السعودية ألوؿ مرة في الدرعية بوسط نجد بعد تحالفػو سػنة 

الوىاب )صاحب دعوة التوحيد السمفية (التي ظيػرت وسػط نجػد عمػى أثػر انتشػار الخرافػات والبػدع،  بف عبد
 وكثرة عدد األدعياء .

ويسػتندوف فػي ذلػؾ عمػى تفسػير االيػة القرآنيػة التػي تقػوؿ" اطيعػوا اهلل واطيعػوا ورسػولو والػو االمػر  - 2
 منكـ"
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 االنقالب عمى الرئيس مرسي.
مف خالؿ ، في ثمانينات القرف الماضي بدأ اإلسالميوف بالتعاطي مع الدولة

 1979سبقتيا التجربة اإليرانية في ، سيما في األردف والكويت، تمثيؿ محدود في الوزارة
فمـ ، وكانت تجربة مختمفة عف نظيراتيا في أنيا عبرت الكثير مف الخطوط الحمر

وال اعتبارات االختصاص والكفاءة وال احتراـ الطوائؼ األخرى ، حرمة الدـإلى  تمتفت
والية الفقيو الذي جّمد الكثير مف مبدأ فضاًل عف ، فضربتيا جميعًا عرض الحائط
 . 1االجتيادات المعنية بمفيـو الدولة

ولـ تكف تجربة نموذجية إال  1989ثـ جاءت تجربة البشير في السوداف في  
المعارضة التي يقودىا أو  إنيا اوسع وأعمؽ تجربة حكـ )إسالمي( سواء في الحكومة

إلسالمية . جاءت بعد السوداف تجارب مختمفة ومتنوعة الترابي األب الروحي لمسياسة ا
ذا  في العراؽ ومصر وشماؿ إفريقيا فضاًل عف تطور التجربتيف األردنية والكويتية. وا 

فإننا يمكف أف نأخذ التجربة العراقية أنموذجًا خاصًا امتزج ، تجاوزنا الخالفات المذىبية
)الديمقراطي(. الواقع العراقي المنقسـ فيو االحتالؿ مع تأسيس ما يسمى بالعراؽ الجديد 

إلى  عادوا 1991مجتمعيًا فرض عمى العراقييف تعّدد مصادر الفتوى . الشيعة منذ عاـ 
 .  2مراجعيـ ليستفتوىـ في الموقؼ مف الديمقراطية

                                                           

لجميوريػة اإلسػالمية كػاف قػد أعطػى رجػؿ الػديف مػف دسػتور ا 5إف مبدأ والية الفقيو كمػا أكدتػو ـ  - 1
الحجة والدافع والمكنة عمى القياـ بممارسة واجبو الدنيوي وعدـ التورع عف القياـ بممارسة السياسػة 

وحػػػث السػػػيد الخمينػػػي إتباعػػػو عمػػػى االنتقػػػاؿ مػػػف مرحمػػػة انتظػػػار الميػػػدي  واالنغمػػػاس فػػػي شػػػؤونيا
أنو وكيؿ اإلماـ الغائب فعال وجعؿ مف الفقياء حكاـ مف )اإلماـ الغائب (إلى المبادرة في مبايعتو ب

قامػة  قرار نظمو، وا  المموؾ بؿ انو قاؿ "الفقياء العدوؿ وىـ وحدىـ المؤىموف لتنفيذ إحكاـ اإلسالـ وا 
حػػػدود اهلل، وحراسػػػة ثغػػػور المسػػػمميف، فقػػػد فػػػوض إلػػػييـ األنبيػػػاء مػػػا فػػػوض إلػػػييـ وأأتمنػػػو عمػػػى مػػػا 

لضػرائب لينفقونيػا فػي مصػالح المسػمميف وىػـ يصػمحوف كػؿ فاسػد مػف ائتمنوىـ عميو، فيػـ يجبػوف ا
 أمور المسمميف .مزيد ينظر، الخميني، الدولة االسالمية

وافتػى ليػـ السػيد السسػتاني بالػدخوؿ فػي العمميػة السياسػية، بػؿ انػو رسػـ معػالـ كثيػرة منيػا السػيما  - 2
 قيما يخص الدستور واالنتخابات
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والكرد كانوا أكثر حرية إذ انفصموا بالكامؿ في نفس العاـ ومارسوا االنتخابات  
كؿ الجديدة لمدولة في النصؼ األوؿ مف تسعينات القرف الماضي . وبدأوا يشكموف الييا

وال شؾ أف اإلسالمييف منيـ اكتفوا بمراجعيـ المحترمة أمثاؿ الشيخ مصطفى البنجويني 
 والشيخ عمي القرة داغي وغيرىـ. 

 2113معادلة الدولة إال بعد إلى  أما العرب السنة والتركماف فإنيـ لـ يفطنوا 
مما ميد لو ، الحزب اإلسالمي الذي استفاد مف وجود قيادتو في الخارج ربما باستثناء

 أف يكوف لديو وعي مبكر نسبيًا .
في السنوات الخمسة األولى مف االحتالؿ رّكز العمماء عمى الفتاوى المتعمقة  

وربما لـ تتفعؿ فتاوى ، بالتصدي لممحتؿ ومشروعية العممية السياسية في ظؿ االحتالؿ
وما تزاؿ الفتاوى تحبو ألسباب يطوؿ ، بعد أف تشكمت مجالس المحافظات الدولة إال

شرحيا. ولـ نجد موضوعًا حظي باىتماـ العمماء أكثر مف اإلقميـ الذي حدث جدؿ 
لكف في األقؿ دخؿ في دائرة االىتماـ لدى الفقياء وعقدوا مؤتمرًا ، كبير حوؿ مشروعيتو

 خاصًا حولو.
الدمج المتساوؽ لمديف والدولة يروؽ إلى  ة الداعيةاف االستراتيجي مف جانب آخر

 البالد اسالميا وتسعى تثويرليا االخذ بالثورية السياسية في معالجة االمر فيي تحاوؿ 
التغيير الثوري االسالمي بادئة مف القمة )السمطة(بوصفيا اسرع طريقة مؤدية إلى 

وتمكف ، رات الربيع العربيادني بقياـ ثو أو  لمتغيير وقد اقتربت مف ذلؾ قاب قوسيف
بيد اف ذلؾ واجو صعوبات ، االسالميوف مف الفوز في االنتخابات في تونس ومصر

، تسرع الحركات االسالمية في ممارسة الحكـإلى  جمو ويمكف اف يعزى امر ذلؾ
مما اثار حفيظة االطراؼ المضادة ليا فضال عف عدـ ، واستعجموا الثمرة قبؿ اوانيا

 السائدة في ىذه الدوؿ . لألوضاعـ بديؿ سريع وتصحيح تمكنيا مف تقدي
لـ تمنح الفرصة والوقت الكافييف مف تطبيؽ  الجماعاتواالنكى مف ذلؾ اف ىذه 

فجماعة االخواف المسمميف في ، فكرة الدمج المتساوؽ لمديف والدولةأو  الدولة االسالمية
ة المدنية سرعاف ما مصر وىي اىـ جماعة واعرقيا في التصورات االسالمية لمدول
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والتجربة التونسية ، وزج قادتيا في السجوف باإلرىابانقمب عمييا العسكر واتيميا 
 الدولة المدنية االسالمية . لحقيقية نموذجامازالت لـ تقدـ 

يبدو اف الحركات االسالمية السيما حركة االخواف المسمميف في مصر قد 
ية والال قانونية والال اخالقية في انقالبيا اعطت لخصوميا مبررات تصرفاتيا الال دستور 

واىتمت  واألولوياتعدـ اىتماميا بفقو االنجازات أو  مف خالؿ اىماليا، العسكري
 بتجربة اولـ يقتدو ، تييئة االجواء المناسبةأو  الحكـ دوف تخطيط مسبؽإلى  بالوصوؿ

رجية وعدـ االستعجاؿ الذي اعتمد فقو االنجازات والتد، حزب العدالة والتنمية في تركيا
ففي عيد ىذا الحزب تمكنت تركيا مف تصفير ديونيا ، لى الحكـإ الوصوؿفي 

وارتفع ، واعترؼ بدمقراطيتيا االعداء قبؿ االصدقاء، ومشاكميا مع العالـ الخارجي
ولـ تكف مسيرة بيف ليمة وضحاىا ، محاربة الفساد والمفسديف، مستوى الدخؿ القومي
وحتى اضطرت في تجربتيا ، اليـوإلى  عقد التاسع لقرف العشريفوانما استمرت مف ال

وىو انشاؽ  رجب الطيب أردوغاف عف أستاذه نجـ الديف اربكافلدولة المدنية اف ينشؽ 
فقد أعمف أف ثمة اتجاىات عممانية ال تتعارض مع ، فكري قبؿ أف يكوف سياسياً 

، مي جديد تجاه الدولةبؿ عف مفيـو إسال، ولـ يتحدث عف خطاب اضطراري، اإلسالـ
، وقاؿ في أكثر مف لقاء إف عمى اإلسالمييف في العالـ أف يصدقوا أننا تغيرنا بالفعؿ

واتفاؽ بيف ، فتحدثوا عف تكتيؾ خفي، لكف الصدمة كانت قوية ومربكة لإلسالمييف
لكف القريبيف مف أربكاف أكدوا أنو حتى في مجالسو ، األستاذ وتمميذه لمعب األدوار

حد إلى  ،ة كاف يشّف حممة شعواء عمى أردوغاف وعبد اهلل غؿ ومف معيـالخاص
سرائيؿ  1.اتياميـ بالخيانة والعمالة ألمريكا وا 

تغير  إلى أف ولـ يقتصر االمر عمى ذلؾ بؿ سعت الحركة االسالمية التركية  
لة منيا الطريؽ القويـ والنيضة ثـ العدا وصور شتى بأسماءاحزابيا وحركاتيا السياسية 

وصبرت كثيرا عمى المؤسسة العسكرية وتدخالتيا غير المبررة وقوة ونفوذ ، والتنمية
وىو ما لـ يدركو االخواف المسمميف في مصر ودخؿ حزب العدالة ، المؤسسة القضائية

                                                           

 2113نوفمبر  13في تونس، جريدة المقاؿ في  مصطفى حسف، االسالميوف - 1
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والتنمية بمعارؾ غير مبررة مع المؤسسة العسكرية ومع السمطة القضائية وحتى اف 
عدـ فتح كؿ الجبيات في اف واحد السيما  تقتضيمة كانت ىناؾ ضرورة لذلؾ فاف الح

 مع حداثة تجربة الحكـ وعدـ استقرار النظاـ السياسي الجديد بعد.
 1:يأتيوتعرضت تجربة مصر النتقادات عدة لعؿ منيا ما 

مػػػوض تشػػػوب السػػػموؾ السياسػػػي إنػػػو ال تػػػزاؿ ىنػػػاؾ حالػػػة مػػػف عػػػدـ الوضػػػوح والغ -1
ة أف حزب "الحرية والعدالػة" سػوؼ يكػوف الرغـ مف إعالف الجماععمى و  ،لمجماعة

 .فإنو ال يعدو أف يكوف ذراعا سياسية ليا، مستقال عف الجماعة
يبػػدو غيػػر ، وىػػو المعبػػر سياسػػيا عػػف الجماعػػة، باإلضػػافة إلػػي أف برنػػامج الحػػزب -2

 ىواكتفػػي بػػالنص عمػػ، ألقبػػاط لمرئاسػػةوال يحػػدد موقفػػة مػػف ترشػػيح المػػرأة وا، واضػػح
أوضح برنامج الحزب أنو يستمد ، وبالنسبة لالقتصاد ،ساواةمبدأ تكافؤ الفرص والم

كما اعمف الحزب فػي ، رؤيتو االقتصادية مف مرجعية النظاـ االقتصادي اإلسالمي
 برنامجو عف تشجيعو لمسياحة.

إذا كاف اختيار مسمي حزب "الحرية والعدالة" يمثؿ إشارة معبرة عف رغبة الجماعة  -3
فإنو ال تزاؿ ىناؾ شكوؾ واضحة داخؿ قطاعات ، في السير خمؼ التجربة التركية

عريضة مف المجتمع تتعمؽ بقدرة جماعة اإلخواف عمي تقديـ تصورىـ لدولة مدنيػة 
ىػػو  كمػػا، اسػػتنادا إلػػي مرجعيػػة إسػػالمية رصػػينة، تقػػـو عمػػي المواطنػػة والديمقراطيػػة

 تركيا.إلى  الحاؿ بالنسبة
اخمي في تصريحات قيادات إف ىناؾ حالة مف التضارب وعدـ التنسيؽ الد 4-
مثؿ التصريح ، ناىيؾ عف أف بعض التصريحات تبدو خارج نطاؽ المنطؽ، الجماعة

كانتا نتيجة استبداد النظاـ السياسي وتعسفو تجاه جماعة  1967و 1956بأف ىزيمتي 
 لنظاـ السياسي السابؽ كانت نتيجةالتصريح بأف الثورة عمي اأو  ،اإلخواف المسمميف

 جماعة االخواف المسمميف.حؽ لتجاوزه في 
                                                           

شػػػادية فتحػػػػي، الدولػػػػة الدينيػػػػة، مجمػػػػة السياسػػػة الدوليػػػػة، مركػػػػز االىػػػػراـ لمدراسػػػػات االسػػػػتراتيجية،  - 1
 2113القاىرة، 
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وعمػػى الػػرغـ مػػف بعػػض االنتقػػادات المنطقيػػة بيػػد اف الػػبعض االخػػر غيػػر مقبػػوؿ  
بديانة رئيس الجميورية مف االقباط فالكثير مػف الػدوؿ االوربيػة تػنص  السيما فيما يتعمؽ

الػػذي  دسػػاتيرىا عمػػى ديانػػة الػػرئيس دوف اف تشػػعر االقميػػات بػػالغبف مثػػؿ دسػػتور بمجيكيػػا
 .1"الممؾ مف اتباع الكنيسة االنجيمية الموثرية" في مادتو السادسة ينص

 يؤكػػػد 4المػػػادة  18وكػػػذا الحػػػاؿ بالنسػػػبة لمدسػػػتور العرفػػػي البريطػػػاني فػػػي القسػػػـ 
وفػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو نجػػػد الدسػػػتور 2"الممػػػؾ البػػػد اف يكػػػوف عمػػػى المػػػذىب البروتسػػػتانتي".

 3السويدي والدستور النرويجي.
الحركػػات االسػػالمية عمييػػا تػػدرؾ جيػػدا اف امكانيػػة عػػودة  افإلػػى  وتجػػدر االشػػارة

الخالفة الراشدة امر في ظؿ المعطيات الحالية غير قابػؿ لمتطبيػؽ وعمييػا اف إلى  الحكـ
بػػو شػػرعا تػػارة  المػػأموراف العػػدوؿ عػػف كمػػاؿ خالفػػة النبويػػة ": بػػالراي الػػذي يقػػوؿ تأخػػذ

، بفعػػؿ السػػيئات عممػػا وعمػػال يكػوف لتقصػػير فػػي تػػرؾ الحسػػنات عممػػا وعمػػال وتػػارة يكػػوف
أو  قػػد يكػػوف لعجػػز :فػػاألوؿ، وقػػد يكػػوف مػػع قػػدرة، وكػػؿ مػػف االمػػريف قػػد يكػػوف عػػف غمبػػة

وقػد يكػوف مػع ، والثػاني قػد يكػوف مػع حاجػة وضػرورة، قصور وقد يكوف مع قدرة وامكاف
 بعػػػض السػػػيئاتإلػػػى  واحػػػد مػػػف العػػػاجز عػػػف كمػػػاؿ الحسػػػنات والمضػػػطر، غنػػػى وسػػػعة

واالحاديث النبوية الشريفة ومنيا عمى  اآلياتإلى  اصحاب ىذا الرايويستند ، 4معذور."
 وايضػػػا ال، (16قولػػػو تعػػػالى "فػػػاتقوا اهلل مػػػا اسػػػتطعتـ")التغابف: سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر

"اذ امػػرتكـ  ( وقػػوؿ الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ286يكمػػؼ اهلل نفسػػا اال وسػػعيا)البقرة 
 (7288اري:منو ما استطعتـ".)صحيح بخ افاتو  بأمر

أف الدولة اإلسالمية ليست حكمًا فقييًا يشابو حكـ الصالة إلى  ىذا المعنى يشير
بمعنى أنو ال يوجد شكؿ ، وال قوؿ صحيح وقوؿ فاسد، فميس ثمة راجح ومرجوح، مثال

                                                           

  مف دستور بمجيكيا 6دة اانظر الم - 1
 4القسـ الثاني مف الدستور العرفي البريطاني المادة  2
 مف الدستور السويدي 4تور النروج والمادة مف دس 4انظر المادة  - 3
  11ص  2111ابوفير السمفي، الدولة المدنية مفاىيـ واحكاـ، دار عالـ النوادر، مصر،  - 4
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نما ثمة ، واحد لمدولة اإلسالمية يجب عمينا أف نبحث وأف نفتش عنو في األدلة وا 
مف الممكف أو  ،ية يمكف استخالصيا مف مجموع ذلؾمقاصد شرعية ومنظومة قيم

يقبؿ أشكااًل عديدة ، ىذا النموذج واسع ومتماسؾ، القوؿ إف ثمة نموذجًا إسالميًا لمدولة
حيف قاؿ: ، وىذا ما عبر عنو الغنوشي بوضوح، مف الخبرة البشرية في شكؿ الدولة

اجتيادات.. وفييا  ليس ىناؾ نظاـ سياسي مثالي.. كؿ ىذه األنظمة بشرية وكميا“
ينبع مف تصور ، ىو يؤسس مفيومًا مختمفًا لمدولة اإلسالمية ”1إيجابيات وسمبيات

ىذا ، واالختالؼ ىنا جذري وليس شكميا. ميمة الدولة ىي سياسة الدنيا والديف، مختمؼ
بؿ ىو يتمركز حوؿ ، لكف ليس عمى طريقة الفكر اإلسالمي السائد والمحافظ، صحيح

الحرية في رأي الغنوشي ىي جزء مف ، وبالتالي سيكوف الناتج مختمفاً  ،مفيوـ الحرية
دوف حاجة إلثبات ، اإلنساف حر ألنو إنساف، اإلنسانية وجزء مف طبيعة الديف نفسو

وال يتحقؽ ، والديف ال تكوف لو قيمة إف لـ يكف باختيار كامؿ مف اإلنساف، عمى ذلؾ
إذف عمينا أف نوجد الحريات وأف ، يةىذا االختيار إال بوجود مجاؿ كامؿ مف الحر 

ال ، فحتى تكوف ميمة الدولة ىي سياسة أمور الدنيا والديف، نؤسسيا حتى يتحقؽ الديف
وليست حارسة لمتفسير الديني الذي يؤمف بو القائموف ، بد أف تكوف حارسة لمحريات

لحجاب % مف نساء المجتمع يرتديف ا11مف ىنا يعتقد الغنوشي أف وجود ، عمى الدولة
% منو يرتديف الحجاب دوف  91أقرب لجوىر اإلسالـ مف وجود ، عف اختيار حقيقي

إنما تؤسس ، وتقمع الحريات الدينية، ألف الدولة التي ال تتيح االختيار الناس، اختيار
ولذلؾ يعّد الغنوشي الدوؿ التي تستخدـ أدواتيا ، وليس مجتمعا متدينا، لمجتمع منافؽ

 2بأنيا فاشمة تربوي. إللزاـ الناس بالديف
 سالمية اليـو لـ تتمكف عمى صعيدومف خالؿ ذلؾ يمكف القوؿ اف الحركات اال

الواقع العممي مف تقديـ الدولة المدنية االسالمية التي تتوفر فييا الشروط السالفة اما 
لحجـ أو  لعجز رموزىا وصعوبة تطبيؽ مبادى الدولة المدنية االسالمية المعاصرة

                                                           

 مقابمة مع قناة الجزيرة، نقال عف مصطفى حسف، مصدر سابؽ - 1
 . المصدر نفسو- 2
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لتي تواجييا عمى صعيد الداخؿ بوجود تيارات سياسية عدة غير مطمئنة التحديات ا
لتحديات خارجية ال تريد اقامة الدولة أو  ،معادية لياأو  لحقيقة الدولة المدنية االسالمية

 تي:وىنا يثار التساؤؿ اآل، االسالمية المدنية
 ىؿ حدث تطور في أواخر القرف العشريف؟

 أىميا :، وجود متغيرات في الساحة اإلسالميةطبيعي أنو حدث تطور مف جراء 
 مراجعة واسعة.إلى  مما يحتاج، تعّثر تجربة السوداف وانفصاؿ الجنوب .1
نجػػػاح التجربػػػػة التركيػػػػة فػػػػي ظػػػؿ حكػػػػـ حػػػػزب العدالػػػػة والتنميػػػة مػػػػف دوف إعػػػػالف الدولػػػػة  .2

 اإلسالمية.
 وظيور فكرة األقاليـ بقوة.، احتالؿ العراؽ .3
بتغػػاضأ أمريكػػي ، وظيػػور إيػػراف قػػّوة ال يسػػتياف بيػػا، وسػػطالفػػرز الطػػائفي فػػي الشػػرؽ األ .4

 وربما دعـ ليا ألىداؼ ومصالح استراتيجية.
إلػػى  تجربػػة الربيػػع العربػػي وانتقػػاؿ اإلسػػالمييف فػػي تػػونس والػػيمف ومصػػر مػػف المعارضػػة .5

 وما حصؿ بعد ذلؾ مف تراجع.، السمطة
وحتػى التجربػة ، دة النظػرالمحنة السورية التي أرغمت التجارب اإلسالمية كافػة عمػى إعػا .6

مػػا بػػيف تصػػدير ، إحػػراج شػػديد أمػػاـ شػػعبيا وأمػػاـ خصػػومياإلػػى  التركيػػة التػػي تعرضػػت
)فكػػرة الديمقراطيػػة القَيمّيػػة( إف صػػّح التعبيػػر ومػػا بػػيف االنكفػػاء عمػػى الػػذات والتػػأخر فػػي 

 دعـ القضية العادلة لمشعب السوري.
سع اإليراني مػف جيػة أخػرى والنكػوؿ المخاوؼ الخميجية مف الربيع العربي مف جية والتو  .7

 األمريكي مف جية ثالثة.
ىذه االنعطافات وغيرىا ستفسح المجاؿ لإلسالمييف في أف ُيجروا مراجعات كبيرة 
وتاريخية قد نتمكف مف خالليا في أف نؤصؿ لمدولة اإلسالمية المدنية المعاصرة التي 

تفاصيؿ أخرى ال تتمكف مف إلى  ترّكز عمى قيـ الحرية والعدؿ والكرامة أكثر مما تدخؿ
 تحقيقيا .
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 الخاتمة
 الدولة المدنية  إلقامةماذا ينبغي عمى الحركات االسالمية 

الدولػػة اإلسػػالمية ليسػػت حبػػرًا عمػػى ورؽ بػػؿ نصػػوص ومفػػاىيـ وقواعػػد أصػػولية  .1
ممارسة عممية حيف تتكيؼ مع الدولة الغالبة اليوـ التي ىي الواليات إلى  تتحوؿ

وكميػػا ، ب مػػف جيػػة ومنافسػػيا الروسػػي الصػػيني مػػف جيػػة أخػػرىالمتحػػدة والغػػر 
 مخترقة مف الموبي الصييوني.

لكػف لػيس مػف ، القواعد التي نعمؿ وفقيا اليوـ سػتتغير مػع تغّيػر الزمػاف والمكػاف .2
الصػػواب أف ننػػادي بعػػودة الخالفػػة اإلسػػالمية ونوجػػد مبػػررات لمغػػرب والخصػػـو 

ومع الوقت نخسػر مواقػع ، ونا باألمميةالسياسييف مف العممانييف وغيرىـ أف يتيم
 ومصادر قوى لمجرد تمويحنا بيا.

الضػػػرورات الخمسػػػة التػػػي ىػػػي اسػػػاس الفقػػػو المقاصػػػدي يجػػػب أف نػػػدور حوليػػػا  .3
فحفظ الديف والنفس والعقؿ والنسؿ والمػاؿ ىػي المفػاىيـ ، ونستنبط األحكاـ وفقيا

 التي تدور حوليا أحكاـ اإلسالـ.
لكف يجب تعريؼ الديف وتعريػؼ الدولػة ، عف الدولةصحيح أننا ال نفصؿ الديف  .4

والشػػريعة اإلسػػالمية فييػػا مرونػػة عاليػػة وقػػادرة عمػػػى ، ومعرفػػة حػػدود كػػؿ منيمػػا
 شر الشريف .أو  اختيار خير الخيريف

 :إجراءات عممية مقترحة

ف ال نػػػرفض اآلخػػػر بالكامػػػؿ بػػػؿ نػػػرفض مػػػا ينػػػافي شػػػرعنا الحنيػػػؼ. فالخصػػػـو إ .1
أو  مػػػػة اإلسػػػػالمية والػػػػذيف يحممػػػػوف لػػػػواء العممانيػػػػةالسياسػػػػيوف ضػػػػمف دائػػػػرة األ

الميبراليػػػػػة ينبغػػػػػي اف نسػػػػػتأنؼ الحػػػػػوار معيػػػػػـ بمرونػػػػػة عاليػػػػػة نبحػػػػػث فييػػػػػا عػػػػػف 
المشػػتركات ونفػػّرؽ مػػا بػػيف المفسػػديف مػػنيـ واآلخػػريف الػػذيف يريػػدوف التغييػػر نحػػو 

وفي األقؿ إقامة الحجة ، األفضؿ . إننا سننجح في إقناع بعضيـ وتحييد آخريف
شػػػكيؿ رأي عػػػاـ يتشػػػجع لػػػدعـ المشػػػروع اإلسػػػالمي اإلصػػػالحي الػػػذي يسػػػعى وت

 لمتنمية.
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والعمػـو المعاصػرة ، رعاية طبقة العمماء والمفكريف الذيف يجمعوف بيف عمـو اآللة .5
ودعميػػـ لمتحػػرؾ فػػي المجػػاؿ اإلقميمػػي والػػدولي لتوسػػيع ، فػػي السياسػػة واالجتمػػاع

 ع المدارؾ ويقّرب وجيات النظر.العالقات النافعة في الداخؿ والخارج مما يوسّ 
 دراسة كؿ تجربة إسالمية عمى حدة لمعرفة مواطف الضعؼ والقوة. .6
مػػف ، دراسػة إمكانيػػة نػزع فتيػػؿ الطائفيػة والعرقيػػة التػػي يمعػب عمػػى أوتارىػا الغػػرب .7

خػػالؿ تقريػػب وجيػػات النظػػر فػػي إيجػػاد مشػػتركات أكبػػر بػػيف النمػػاذج اإلسػػالمية 
لغػػاء ممػػا يحقػػؽ مصػػالح الػػدوؿ اإلسػػال مية ويقمػػؿ مخػػاوؼ اإلقصػػاء والتيمػػيش وا 

 اآلخر. 
وخاصػػة مػػا فرضػػو عمينػػا الغػػرب مػػف ، ال بػػد مػػف مراجعػػة إرث الماضػػي بشػػجاعة .8

ينبغػػػػػي أف نبحػػػػػث عػػػػػف مصػػػػػالح شػػػػػعوبنا مػػػػػف األمػػػػػف والرفػػػػػاه والكرامػػػػػة ، تقسػػػػػيـ
 إعادة ترسيـ حدود األوطاف.إلى  وحتى لو أدى ذلؾ، اإلنسانية

داث العالمية الكبرى والتعامؿ المػرف مػع قػوى الخػارج التعاطي االيجابي مع االح .9
 . وسمباصراع القوى الكبرى واثره عمييا ايجابا  ألثرادراكا 

 .تطميف االقميات الدينية في مستقبميـ في الدولة المدنية  .11
الف البػػدائؿ ، الدولػػة المدنيػػة االسػػالمية إلقامػػةااليمػػاف بالمسػػتقبؿ والغػػد المشػػرؽ  .11

 الفشؿ كما فشمت في السابؽ . المتاحة البد ليا مف
والمعوقػػات التػػي حالػػت دوف  باألخطػػاءاقػػرار واالعتػػراؼ مػػف الحركػػة االسػػالمية  .12

واخطاء رموزىا السيما في اطار فقػو  بأخطائياتطبيؽ الدولة المدنية معترفة اوال 
 وفقو المقاصد. االنجازات وفقو االولويات
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 :ـمخــــصــالمـ
 بيػد ،والتحميػؿ بػالفحص المعاصػرة المدنيػة الدولػة تناولػت التي الدراسات ىي كثيرة

 معاصػػرة، مدنيػػة دولػػة لبنػػاء االسػػالمية والمرتكػػزات سػػساأل تنػػاوؿ منيػػا قميػػؿال ىنػػاؾ اف
 . ةالمعاصر  الفقيية واالختالفات واالجتيادات التفريعات فييا تتجاوز

ت انتشػػػر  ومػػػع ذلػػػؾ فقػػػد الديمقراطيػػػة، معػػػاييراالسػػػالمية  الفمسػػػفة عػػػفت غابػػػ قػػػد
 الػػذي الشػورى مبػػدأ مثػؿ ،منيػا أفضػػؿ تكػف لػػـ إف الديمقراطيػة مػف قريبػػة إسػالمية مفػاىيـ
 االستشػارية المجػالس وتشػكمت السػممي، والتداوؿ االجتماعية، والعدالة الكريـ، القرآف أقّره

 القػػوى مػػف ذلػؾ غيػػر إلػى معممػػًا، وبعضػيا ممزمػػاً  كػػاف بعضػيا والعقػػد، الحػؿ بأىػػؿ ممثمػة
 ابػػف إلمػػاـا أمثػػاؿ األلػػوؼ يسػػتقطبوف كػػانوا الػػذيف والػػدعاة الجمعػػة بمنػػابر ممثمػػة الناعمػػة
 وابػػػف المػػػاوردي مثػػػؿ السياسػػي الفكػػػر فػػػي أبػػػدعوا الػػذيف التغييػػػر وعممػػػاء وغيػػػره، الجػػوزي
 . والغزالي القيـ وابف تيمية
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ABSTRACT : 

Many studies are dealt with by the modern civil state 

examination and analysis . 

Islamic philosophy has been absent from the standards of 

democracy. However, there have been Islamic concepts close to 

democracy, if not better, such as the principle of shura approved 

by the Koran, social justice and peaceful deliberation. The 

consultative councils were formed by the people of the solution 

and the contract, , To other soft-power represented by the Friday 

sermons and the preachers who were attracted by the thousands 

like Imam Ibn al-Jawzi and others, and the scientists of change 

who invented political thought such as Al-Mawardi, Ibn 

Taymiyyah, Ibn al-Qayyim and al-Ghazali. 


