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 تمهيد

تطرح هذه الدراسة موضوًعا إشكالًيا مهًما، يتعلق باالتفاق على شكل الدولة املمكنة املالئمة للسوريين 

صر  -بتواضع-جميعهم، وتقترب الدراسة 
َ
النظر على موضوعيه من هذا الحقل الشائك من خالل ق

وهما ثنائية  -بتقديرات الباحث الشخصية-الفكريين األكثر وضوًحا، واألكثر تأثيًرا في املمارسة بالعموم 

فيه الجميع: هل سيكون في  اإلسالم والحداثة. ويأتي هذا الطرح حول الدولة السورية في وقٍت يتساءل

 في حتمية بقاء سورية موحدة، وأنه سورية دولة أم دويالت؟ وقد يبدو لبعض املهتّمين وك
ٌ
أنه طرح مفرط

أولوية اإلشكالية فيما هي اآلن ثانوية. وقد  -في رأي هؤالء-يبني على هذا اإلفراط "غير املنطقي والواقعي" 

 متكرًرا:
ً

؟ وإلى أي  واجهت طيلة فترة عملي على هذه الدراسة سؤاال
ً

ما مدى عالقة الفكر بالسياسة فعال

صل نسبة الوهم في تفكيرنا، إذا افترضنا صحة القضية القائلة إن الفكر النظري يساهم في حٍد يمكن أن ت

التأثير في نوعية السياسة وأشكال ُمخرجاتها العملية؟ وإلى أي حد نكون موهومين إذا عددنا أن هذا املسار 

القوى الدولية الفاعلة الفكري ُمجٍد، في الوقت الذي يواجه ازدياد احتمالية عبثيته؛ وخصوًصا إذا قررت 

أن تفرض سيناريوهات تقسيمية تجعل من تفكيرنا هذا وهًما وطوبى خارج الواقع؟ ومنذ أن وضعت عنوان 

ما  الدراسة مازلت أتعرض للسؤال نفسه بصيغ مختلفة من املقربين واألصدقاء الذين عرفوا بالعنوان:

السورية(، أو مازال وجوده الواقعي ممكًنا الذي يجعلك متأكًدا من أنك تتكلم عن ش يء ممكن )الدولة 

ال ش يء في األصل  بالشكل الذي نتمناه ونفترضه نظرًيا؟ وفي الحقيقة ال ش يء يجعلنا متأكدين، أو في األصح:

أننا إذا قمنا بهذا النوع من البحث  -وبكثير من الجزم-نعتقد  -وعلى أقل تقدير-يمكن أن نعّده يقيًنا. ولكن 

كمة، فإننا بالتأكيد ال نقوم بش يء إال أننا نقاوم أي مشروع للتقسيم، سواء كان هذا املشروع والكتابة واملرا

ا. ليست لدينا النية هنا في خوض النقاش السياس ي حول حظوظ التقسيم أو استحالته،  داخلًيا أم خارجيًّ

 مقاوًما له؛ ولكن ما نجزم بصحته هو أن التقسيم إن كان له حظوظ فسيكون هذا النوع من العمل ف
ً

عال

 في االتجاه الصحيح. إننا في الوقت الذي 
ٌ
 متواضعة

ٌ
وإن لم يكن له حظوظ، فنعتقد أن هذا العمَل مساهمة

ال يمكن ألحٍد أن ينكر دور دول العالم واإلقليم في تحديد مستقبل سورية، ولكن بالتأكيد هذا ال يعني أن 

وا فلن يستطيعوا تغيير أي نية دولية متفق عليها. وهذا السوريين قد أصبحوا من دون دور، أو أنهم إن قرر 

"إرادة الشعوب ال تهزم". ما سيعمل هذا  النوع من اِلَعبر هو ما لم يتوقف التاريخ عن نقله لنا باستمرار:

كيف  البحث عليه يأتي مساهمة متواضعة في إطار السؤال الكبير األشمل الذي يحتاج إلى مجهوٍد عظيم:

 مشتركة؟ أي كيف نبني الدولة الوطنية السورية.نصنع من أنفسن
ٌ
 ا شعًبا له إرادة
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:
ا

 مقدمة أوًل

، إلى مسألة الحرية. وال 2011اتجه التفكير في العموم، بعد موجات الحراك الشعبي العربي الذي بدأ عام 

استناًدا إلى تأتي هذه الدراسة خارج هذا السياق وال تنحرف عن مسار هذا النقاش املستمر، ولكنها تأتي 

خلفية تتوق إلى التركيز في املسألة السورية، فتتناول العام والشمولي في هذا اإلطار، وتضعه في خدمة هذا 

 وبديهًيا أن النقاش حول الحرية والسعي إليها هو بالضرورة نقاش حول السلطة 
ً

التركيز. إذا سلمنا جدال

م أيًضا بأن ذلك ن
ّ
قاٌش بالضرورة حول الدولة )مفهوم، ونظرية، وإطار وحدودها، فإننا ال بد من أن نسل

ملمارسة السلطة(. من املنظور العملي لن تتحقق تجربة الحرية من دون أن تتحقق تجربة الدولة، ومن 

الناحية النظرية فإن التساؤل حول شكل الدولة األمثل في ضوء الواقع القائم، هو في العمق هندسة لإلطار 

لى الشكل الحر املنشود. وال يمكن لهدف من هذا النوع املعقد العابر لالختصاصات العملياتي الذي يفض ي إ

، وطابع موضوعي ثانًيا، ومنهًجا ينظر في قابلية الخلق والنحت واإلبداع 
ً

إال أن يكون ذا طابع تراكمي أوال

الدولة من  . واألهم من دون فرض شكل1استناًدا إلى معطيات الواقع، من دون التعالي عليه أو نكرانه

على أقل  1963تلك املحاولة الفاشلة تاريخًيا والتي اعتاد االجتماع السياس ي السوري عليها منذ عام  فوق:

تقدير، والتي تهتم بدراسة مؤدلجة لألفكار والتاريخ البشري واستيراد نظرياته املنجزة تاريخًيا ثم فرضها على 

 من االستفادة منها ضمن
ً

عملية التشكيل والنحت واإلبداع الجديدة التي تتواءم مع  الدولة واملجتمع، بدال

سنن التاريخ ومنطق التشكل عبره ومن داخله، من دون فرض السياقات املتعالية على سننه. ومن جملة ما 

أدى إليه هذا "االجتماع السياس ي الفوقي" هو تعزيز الثقافة التسلطية، والتماهي بين الدولة وسلطتها، 

ى التمييز املعرفي بينهما، األمر الذي أراد أصحاب السلطة استمراره لإلمعان في مشروع وعدم القدرة عل

التسلطية، ولم يهتِد معارضو السلطة إلى أهمية توضيحية أو تجاوز قاعدته املنهجية عند بناء أشكال 

لتفكير في مختلفة للسلطة وطريقة الوصول إليها أو تداولها. تتناول هذه الدراسة مسارين أساسين في ا

املقاربة اإلسالمية واملقاربة الحداثية، وتضعهما موضع حواٍر ومقارنة مجردة،  مضمون الدولة وشكلها:

ز على املشتركات ونقاط االلتقاء، التي من املمكن أن تكون قاعدة وأساس للحوار بين 
ّ
لتكوين مقاربة ترك

أن نالحظ أننا نتعامل مع مقاربتين غير تيارين أساسين في املشهد السوري بعد الثورة. بالطبع، يمكن 

ناجزتين في العقل الجمعي لحامليهما السوريين. األمر الذي يجعل املسألة صعبة التحقيق، أو لنقل تفتقد 

للدقة املطلوبة لاللتقاء مع الهدف. ولكن يبدو أننا ال بد من أن نبدأ هذا الحوار على شكله هذا، وبما فيه 

                                                           
بالحوار التجريدي ذهاًبا وإياًبا  لذلك سيجد القارئ أننا رفضنا االفتراض املسبق لصحة أي نموذج )حداثي أو إسالمي(، واستعضنا عن ذلك 1

ا من النماذج الواضحة. على الرغم 
ً
بين الطرفين، في محاولة الشتقاق نموذج ذهني جديد عوًضا عن البحث في نقاط الخالف والتوافق انطالق

 واألقرب إلى الواقع.من أن هذا النهج قد يكون موضع انتقاد بعض املحللين، إال أننا نزعم هنا أنه النهج املفض ي إلى االشتقاق 
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االنتقال من النقاش حول املاض ي إلى النقاش حول املستقبل، فالتياران  من عمومية وتجريد من أجل

كالهما )وهذا حكم عام أيًضا( لم يتصالحا مع املاض ي ولم يتحررا من سلطانه، بل قاما بمحاولة تلفيق 

. ف
ً

ي واحتيال على الفرد ليكون كما تريد النظرية من دون أخذ الواقع ومفاعيل الزمن في الحسبان إال قليال

العموم، كثيًرا ما يخدمنا التجريد في فهم التجسيد في حاالت كهذه، ولذلك سنعتمد كثيًرا على التجريد في 

 سياق هذه الدراسة. 

  رؤية املشهد من زاوية واسعة تفيدنا في التالي:

توجد دولة قائمة تتحكم فيها تسلطية بنيوية مزمنة، وتواجه هذه التسلطية أزمة شرعية غير  -

 جعل من حتمية زوالها القريب أمًرا أقرب إلى التوقع املنطقي.مسبوقة ت

فكر إسالمي )األصح أفكار إسالمية( تريد فرض البديل اإلسالمي/الدولة اإلسالمية، دولة الشريعة،  -

 دولة الخالفة..إلخ.

فكر حداثي )أو حداثوي( يريد فرض دولة الحداثة بوصفها "حالة األبتيمال" التي تضمن رفاه  -

اإلنسان على غرار ما وصلت إليه معظم الدول األوروبية. ولكن غالًبا ما يقارب هذا التيار  وسعادة

 الحالة وفق "املأمول" دون أن يضع املمكن في صلب التفكير.

، وفي ظل جود الدولة القائمة 2يبدو أن الصدام بين الفكرتين اإلسالمية والحداثية حول شكل الدولة

أي إما أن يفض ي هذا  :اًلشتقاق أو الشقاق القمعي، سيفض ي إلى أحد املآلين:وعناد خاطفيها التسلطي 

النقاش إلى اشتقاق مفهوم جديد مالئم للواقع ويحمل بذور تطوره من داخله، أو أن يساهم في )وال 

نقول يؤدي إلى( القضاء على فكرة الدولة لصالح فكرة دويالت متصارعة، وفي هذا مأساة كبيرة. )انظر 

"(. يجب هنا التنويه إلى نقطتين منهجيتين على غاية من األهمية؛ النقطة األولى: أن هذا 1" الشكل

ضمن طرح تجريدي، حيث نسلم أن املقصود بدولة الحداثة في هذا  -كما نوهنا سابًقا-الكالم يأتي 

واملقصود املستوى من التجريد ليست تلك التي نراها على مستوى تجسيدي كالدول األوروبية الحديثة؛ 

بالدولة اإلسالمية في هذا املستوى ليس هو دولة نموذج بعينه قديم أو حديث. ولكن في هذا التجريد 

تركيز على الهدف العميق لبناء قاعدة يمكن أن تنطلق منها عملية حوار يفض ي إلى تشكيل ونحت 

ا وابتكار نموذج جديد. وسنأتي على ذلك بالتفصيل عند شرح املنهجية واملدخل بو  صفهما جزًءا أساسيًّ

تماهًيا مع التجريد املنهجي للتركيز على الهدف )الذي حددناه بدراسة  من هذه الدراسة. النقطة الثانية:

                                                           
 هذا الصدام أصبح ممكًنا اليوم على أرضية اتفاقهما على ضرورة وإمكانية تغيير الدولة القائمة بعد الثورة السورية ضد النظام.  2
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تأثير باقي العوامل  -عن قصد-داللة الدولة بين اإلسالم والحداثة في االجتماع السياس ي السوري(، نهمل 

ليس من مبدأ التقليل من  -بالطبع-لة وشكلها، وذلك االجتماعية والسياسية املؤثرة في مفهوم الدو 

أهمية باقي األفكار والعوامل واملتغيرات، ولكن لكي ُيتاح لنا الذهاب في التجريد إلى النقطة التي تمكننا 

من التركيز على الهدف من دون شوائب، واستخالص نتائج قابلة ألن نعود بها إلى مستويات أقل من 

الدولة الوطنية  النقطتين السابقتين نضبط املفاهيم الثالثة األساسية: التجريد. وعليه، ووفق

 الحديثة، الدولة اإلسالمية، الدولة القائمة.

 نقاش إسالمي/حداثوي حول شكل الدولة يمر عبر واقع الدولة التسلطية القمعية (:1الشكل )

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 نقاش اشتقاق شقاق

 طبيعته ثوري/فاعل منفعل/تسلطي

 نتاجه خلق وإبداع ورفاهية مأساة

 ماهيته مستقبلي ماضوي 

 حركته تطور تاريخي تأخر تاريخي

 من منظور الحرية يخالف التسلطية يوافقها ويعيد إنتاجها

 آليته حوار مستمر  مستمرةحروب 

 منهجيته وعي مقارب وقابل للتطور  وعي سكوني أيديولوجي

 دولة حديثة إسالميةدولة 
واقع قائم )دولة 

تسلطية تنازع من 

 أجل البقاء(

 نقاش إسالمي/حداثوي حول شكل الدولة
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 الدولة الحديثة -1

عندما اتبع عبدهللا العروي هذه املنهجية التجريدية في محاولته لتركيب نموذًجا ذهنًيا للدولة النابليونية 

، استخلص نموذج 3التي حاربتها مدة عشرين سنة ضمن حلف أوروبي بوصفها نقيض الدولة األرستقرطية

 الدولة الحديثة في مقابل الدولة التقليدية كالتالي:

 (: نموذج الدولة الحديثة مقابل الدولة التقليدية2الجدول )

 الدولة التقليدية الدولة الحديثة

 تعدد توحيد

 تجريبية تجريد

 عادات نظام

 مجانية فعالية

 

"هناك منطق يقود تطّور عناصر الدولة، إذا تأثر به عنصر ال بد أن يتبعه الباقي، هو منطق التنظيم، 

. وعليه نعتمد هنا مقاربة 4، حسب تعبير ماكس فيبر"العقالنيةوالتوحيد، والتعميم، والتجريد، أو منطق 

القيمة املؤسسة للغرب الحديث هي العقالنية، أي عملية تطبيق العقل  للدولة الحديثة: عبدهللا العروي

املجرد الرياض ي على مظاهر الحياة بهدف توفير الجهد ورفع اإلنتاج املادي والذهني. البيروقراطية هي إحدى 

  5.ياةوالدولة الحديثة بصفة عامة هي مجموع أدوات العقلنة في كل دروب الحنتائج العملية 

والعقالنية التي نفترض هنا تتضمن ثنائية )الحرية والحداثة( في إطارها الفلسفي العام. وتكون هذه 

 بعد مجال، تحدد األهداف الجزئية وتشكل 
ً

العقالنية شاملة وقارة، تتقدم وتنتشر باستمرار، تغزو مجاال

وتتميز أدوات الدولة  6سيلتها في آن واحد.....[ والدولة نتيجة العقلنة وو ]وتفكير املنطق الباطني لكل سلوك 

الحديثة بالبيروقرطية، أي استعمال العقل الحسابي لتركيب العمل الجماعي بهدف اقتصاد الوقت 

                                                           
 .98-79(،ص2011، )بيروت والدار البيضاء، املركز الثقافي العربي، 9عبدهللا العروي، مفهوم الدولة، ط  3
 .98سه، صاملصدر نف انظر:  4
 .99املصدر نفسه، ص 5
 .103املصدر نفسه، ص 6
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"جهاز الدولة الحديثة بيروقراطية  والجهد، وعليه نعتمد أيًضا استنتاج العروي التالي حول جهاز الدولة:

. هذا التعريف كما يوضح العروي أيًضا هو 7العقل املوضوعي" مفصولة عن املجتمع ومبنية على منطق

الذي يتميز عن تلك النظرات الطوباوية التي تستخف بدور الدولة في حياة اإلنسان، هو رفض املاورائية 

ا للدولة(، واالجتماعوية )أي تغليب قانون 
ً
)أي وضع هدف الدولة خارجها(، والفردانية )أي وضع الفرد هدف

املاورائية واالجتماعوية بالتحديد هي ما يميز الدولة اإلسالمية بالتجريد  8ملدني على قانون الدولة(.املجتمع ا

 ويشكل مأزق الشقاق.

 

 الدولة اإلسالمية -2

يمكن، وفق املنهج السابق نفسه، أن ننظر إلى الدولة اإلسالمية على أنها تقوم على ثالثة عناصر 

أي مكارم  واالجتماعوية، والخالفة )منظوًرا إليها على أنها التي تحقق مقاصدها:املاورائية،  تجريدية:

: األخالق(. بموجب مالحظة مقاِرنة سريعة ومبدئية نجد:
ً

أن املنهجية التي أوصلتنا إلى عناصر الدولة  أوال

ن خطي املقارنة الثالثة السابقة تستند إلى أدوات حديثة في مقاربة فكر قديم، ونبرر ذلك في أن هذا خط م

ذهاًبا وإياًبا، حيث يمكن أن تكتمل الصورة إذا استخدمنا أدوات منهجية إسالمية قديمة ملقاربة الدولة 

العناصر الثالثة طوباوية، ولم  الحديثة والحكم عليها، وهذا ما سنقوم به ضمن سياق هذه الدراسة. ثانًيا:

حاضرة تقبع في خلفية املمارسات املؤسسة أو املمارسة لفكرة  تكن واقًعا عيانًيا في يوم من األيام، لكنها كانت

 بعد جيل، تنشر فكرة خاصة 
ً

 في التربية والكتاب املدرس ي، "وتلك التربية املتوارثة جيال
ً

الدولة. فكانت تأصيال

عن عالقة الحاكم باملحكوم، أي عن السياسة والدولة، وهي تتوغل وتنتشر باستمرار رغم، بل عبر، 

. كثيًرا ما تتخارج معطيات التاريخ الواقعي عند النظر إلى مسألة الدولة 9ت السياسية املتوالية"التقلبا

اإلسالمية مع معطيات املادة النظرية وقواعدها أو الطوبى اإلسالمية. وفي العموم ما يجعل مدخل العروي 

الطوبى تض يء الواقع. ومن مقارنة املنهجي إلى هذه املسألة صحيًحا بتقديرنا وهو أن "الواقع يفسر الطوبى، و 

. وعند الحديث عن الدولة من 10االثنين نستخلص التجربة التي تتجسد في سلوك فردي ينمُّ عن تربية ما"

                                                           
 .115املصدر نفسه، ص 7
 .116املصدر نفسه، ص  8
 .120املصدر نفسه ص   9

ثالثية أخرى قوامها الدهرية العربية والروح اإلسالمي والتنظيم اآلسيوي وكانت مناسبة لهدفه إذ حلل  في الحقيقة لقد وضع العروي 10

في إطار أنواع الحكم )تعاقب زمني(، والنماذج )ترتيب أخالقي(، واملفاهيم )بين ابن خلدون وماكس فيبر  واستخلص باالستناد إلى ابن خلدون:

 .   132كثير( راجع العروي، مفهوم الدولة، صوكانت مقارنة موفقة ويبنى عليها ال
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منظور إسالمي ال يمكن أن نتجاوز حقيقة أننا نقف أمام حالة ُمجمدة قسًرا باملعنى التطوري التاريخي، أي 

ا موضوعية منها االستعمار و 
ً
الواقع السياس ي االجتماعي فرضت إرادتها في أن تمنع الفكرة أن ظروف

اإلسالمية من بلورة مفهوم ينمو ويتطور عبر التاريخ، فهي حالة إعاقة وتشوه تعاني من نقص املردود 

التاريخي الطبيعي. وعليه يمكن رؤية سند موضوعي للرأي القائل إن "إشكالية إسالمية الدولة تتخذ طابًعا 

تبدو مشروًعا ممكًنا، فهي من ناحية ليست إشكالية مزمنة، ضاربة القدم، كما هي الحال مع خاًصا، كما 

القراءة الكالسيكية، بل هي مشكلة حديثة ناشئة عن األعطاب التي أحدثها االستعمار في حركة اإلصالح، 

ًيا، أو استعادة وأعاقت املشروع النهضوي املستقل. كما أنها )أي إسالمية الدولة( ليست مشروًعا إحيائ

 .11لنموذج ماضوي، بل هي مشروع تخليقي للدولة، يستحضر موقف الرسالة والنبي مع الدولة املدنية"

 

 الدولة القائمة -3

يعيش الحوار حول شكل الدولة السورية، إن حدث وبدأ، في ظل تواجد دولة قائمة، ولكن يمكن أن نتوقع 

 قريًبا-وفق شكلها القائم-لها
ً

م ما يميز الحالة أن السلطة القائمة قد اختطفت الدولة حيث . وأه12أفوال

أصبح من الصعب، والحال هذه، التمييز بين السلطة والدولة. ونستطيع باعتقادنا، وفق املنهج التجريدي 

نفسه، أن نضع ثالثة عناصر تميز الدولة السورية القائمة وهي )التسلطية، العصبوية، البيروقراطوية(. 

تخدام القمع والبنية العنيفة بأنواعها )العنف والقمع املباشر إلى أبعد الحدود، العنف باس التسلطية

. وتأتي هذه التسلطية 13بتسويق الوهم، وعنف الكمين: االستدراج واالبتزاز واالستثمار في أخطاء اآلخرين(

 الفكر مستوى  على ليس ،العصبوية للجماعات الالإرادي السلوك حقل من تنهلباالستناد إلى منظومة 

ي بالتفوق والتميز، وبالتالي  رض ِ
َ
واالنتماء والسلوك فحسب، بل على مستوى الوهم الذي يولد اإلحساس امل

، وضرورة قيادة وتحويل قوتها إلى أداة قمع وتدمير، السيطرة على الدولةالتوهم باحتكار القيم جميعها و

                                                           

 
بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أيلول/سبتمبر )الحداثة، محمد جبرون، مفهوم الدولة اإلسالمية، أزمة األسس وحتمية  11

 .353(، ص2014
اٍه مع الدولة سيترك آثاره بالضرورة على الدولة صحيح أن النظام التسلطي هو الذي يعاني من أجل البقاء، ولكن سقوطه كنظام متم  12

 كنظرية وقانون ووظيفة. 
تموز/يوليو  14مركز حرمون للدراسات املعاصرة، (مضر الدبس، دور البنية االجتماعية في السلوك العصبوي للنظام السوري،  انظر:  13

 .20(، ص2016

 structure.pdf-social-the-of-role-content/uploads/2016/07/The-http://harmoon.org/wpعلى الرابط االلكتروني: 

 

http://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/The-role-of-the-social-structure.pdf
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قراطوية فنقصد بها أن تنحل الدولة كلية في . أما البيرو14املجتمع الذي ينظر إليه بش يء من االحتقار

. 15الجهاز، فيكون جهاز الدولة قوًيا، يتم تطوير قدرته باستمرار، ورغم ذلك تكون الدولة ضعيفة متخلفة

ينطبق عليها حقيقة أنها الدولة التي بدأت مسيرتها كدولة/طليعة، قبل أن تتحول إلى دولة/طائفة، ثم إلى 

ا استعمارًيا داخلًيا يتناقض كلًيا مع تحرر املجتمعات واألفراد ويعمل املستحيل دولة/مافيا متبنية مشروعً 

إنها "الدولة الضارية" في عالقتها الشرسة بمجتمعها، بتعبير نزيه األيوبي، إنها "دولة ضعيفة على  .16ملقاومته

ا جرارة وسجونً 
ً
ا قاسية وعيوًنا نحو يدعو لألس ى"، على الرغم من امتالكها بيروقراطيات ضخمة وجيوش

. ونالحظ أن الدولة السورية قد احتلت املرتبة الثامنة واألربعين في مؤشر 17مبثوثة حتى في مخادع الناس"

على  89.9حيث سجلت  2010الدول الهشة الصادر عن منظمة صندوق السالم البحثية التعليمية عام 

ى املرتبة السادسة في الدول األكثر للدولة األكثر هشاشة(، وانخفض ترتيبها إل 120) 120مقياس من 

(، وجمهورية 113.8(، وجنوب السودان )114بعد الصومال ) 110.8حيث سجلت  2016هشاشة في عام 

 .18(111.5(، واليمن )111.5)والسودان (، 112.1أفريقيا الوسطى )

 2010ويوضح الجدول التالي استخالص ملؤشرات الدولة السورية وفق منظمة صندوق السالم في عامي 

 .   2016)قبيل الثورة( و

                                                           
 .2املصدر نفسه، ص  14
 .196انظر العروي، مفهوم الدولة، ص  15
 .10(، ص2015،)بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أيلول/سبتمبر 4برهان غليون، املحنة العربية، الدولة ضد األمة، ط  16
مجموعة من املؤلفين، جدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن العربي، )بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة   17

 .60(، باقر سلمان النجار، الدولة العربية: بين إخفاقات البناء وتعطل االندماج، ص2014يار/مايو السياسات، أ
18 Fund of peace, Failed states index 2010, and Fragile state index 2016. 

Website: http://fsi.fundforpeace.org/ 

 

http://fsi.fundforpeace.org/
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(: مستخلص من مؤشر الدول الفاشلة الصادر عن منظمة صندوق السالم في 3الجدول )

 .2016، 2010عامي 
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2010 5.9 8.9 8.3 6.6 7.8 6.3 8.6 5.5 8.8 7.6 7.8 5.8 87.9 

2016 8.4 10 10 8.6 7.4 7.8 10 8.9 9.8 10 9.9 10 110.8 

 

 خالصة تمهيدية )إشكالية البحث( -4

كيف يمكن طرح حوار عميق وعملي متأخر بين اإلسالم والحداثة، استناًدا إلى منطلقات إيجابية تبني على 

املشتركات، من أجل تكوين قاعدة قوامها التشكيل التعاوني املشترك، وتشكل أساًسا للحوار حول الدولة 

 عن الدولة الفاشلة التي من امل
ً

مكن أن تنهار، وفي هذا الوقت وضمن السورية املوحدة املقبلة، لتكون بديال

هذا الواقع؟ ما الذي يجب أن يتغير في منهجية تفكير الطرفين كليهما وفي الذهنية القابعة خلف الفكر 

ا لـ "إسالم حداثي"؟  واملمارسة، لكي يصل الحوار إلى مخرجات إيجابية؟ كيف يمكن أن نتصور نموذًجا ذهنيًّ

يعة الفكر العام الناظم للدولة الحديثة والدولة اإلسالمية، وخصوصية نحاول في الجدول التالي تلخيص طب

 الحوار بين مرجعيتيهما الفكرية من حيث أنه يتم في ظل تواجد الشكل العام للدولة القائمة وفي زمنها نفسه.

 (: خالصة تمهيدية4الجدول )

املمارسة/قانون  النظرية/فلسفة 

 وتعاقد

 الهدف/وظيفة

 بيروقراطية حيادية إيجابية عقالنية الدولة الحديثة

 مكارم األخالق اجتماعوية ماورائية الدولة اإلسالمية

 بيروقراطوية عصبوية تسلطية الدولة القائمة )مناخ الحوار(
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ا:  اإلطار املنهجي ومداخل الدراسة ثانيا

 19مفاهيم الدراسة -1

لسؤال البحث وموضوعه، سنقوم فيما بعد أن قمنا بضبط مفاهيم الدراسة األساسية في إطار التقديم 

 يلي بضبط أهم مفاهيم الدراسة التي سنستخدمها كأدوات معرفة وتحليل.

إلى موظفي الخدمة املدنّية(  )إضافةجهاز سياس ي يضم الحكومة واملؤسسات،  :(stateالدولة ) -

وال تتسم يسيطر عليها حّيز مكاني معين، ويدعم سلطته القانون والقدرة على استخدام القوة. 

املجتمعات كافة بوجود دولة. بل يمثل نشوء الدولة َمْعلًما مميًزا في تحول املجتمعات البشرية، نظًرا 

ز القوة السياسية الذي ينطوي عليه تشكل الدولة قد أدخل ديناميات جديدة على عملية 
ّ
ألن ترك

  التغيير االجتماعي.

بها مجموعة أو شخص من السيطرة على القوة الشرعية التي تتمكن  :(Authorityالسلطة ) -

مجموعات أو أشخاص آخرين. ويتمتع عنصر املشروعية بأهمية حيوية في مفهوم السلطة، إذ إنه 

الوسيلة الرئيسية التي تتميز بها السلطة عن املفهوم العام للسلطان. ويمكن ممارسة 

السلطة على قبول  السلطان/القوة من خالل استخدام القسر أو العنف. ومقابل ذلك تعتمد

 املرؤوسين بحق رؤسائهم في إعطائهم األوامر والتعليمات.

األنظمة السياسية التي تتخذ فيها احتياجات الدولة  :(Authoritarian Stateالدولة التسلطية ) -

ومصالحها طابع األولوية على مصالح املواطنين العاديين، وتتعرض فيها املشاركة الشعبية في 

 السياسية للتقييد املتزمت أو اإلنكار الكلي.الشؤون 

: مجال العمل السياس ي على مستوى الدولة، هو الذي في شكله املثالي يجمع خالفات املجال العام -

 املجتمع املدني في إطار الدولة التي تقف على مسافة متساوية من الجميع.

اد املوجودون في وضع مادي للتفاعل حالة يظهر فيها األفر  :(Civil Inattentionاملحايثة املدنية ) -

االجتماعي بأنهم واعون ومدركون لوجود اآلخرين معهم، ولكن من دون أن يبدو منهم ما يدل على 

 التهديد وال على الود املبالغ فيه. 

                                                           
 ملراجع التي عدنا إليها لضبط املفاهيم:أهم ا  19

Antony Giddens, Sociolog,4th edition (Ploity press in association with Balckwell, 2001).    
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أداة معرفية تقوم على تسهيل صور األشياء القائمة في مجال الوجود،  :(Abstractionالتجريد ) -

يق استقالل املخيلة عن واقع األشياء، وفي الوقت نفسه تنظيم رؤية مناسبة وذلك عن طريق تحق

لها كأداة تسخرها املخيلة لتؤمن لنفسها قدرة التعامل بموجب صورة مبسطة للتركيب املعقد لواقع 

. من دون املقدرة على 20البقاء، فتؤمن لنفسها بسبب هذه الصورة املبسطة معرفة مناسبة للتعامل

شياء بصورة واضحة وتبسيط املسائل وإخضاعها لصورة واضحة في املخيلة، تعجز ضبط واقع األ 

 املخيلة عن التعامل مع التنوع والظواهر الشديدة التركيب والتعقيد.

: الصفات التي ينتجها ويستخدمها املنهج التجريدي، مثل شكل املربع أو املستطيل الصفات املجردة -

موذجية وتجريد(. ومثال ذلك أيًضا قوانين نيوتن املجردة التي أو الدائرة )بما فيه من مثالية ون

 تمكننا من التعامل مع الجاذبية من دون معرفة ماهيتها.  

: "النمط الخالص" أو "النقي" الذي يجري صوغه بتأكيد (Mental Modelالنموذج الذهني ) -

 النموذج بعناصرهلهذا وإبراز بعض السمات أو العناصر في موضوع اجتماعي معّين. وقد ال يكون 

 وجود ذهني في الواقع.
ً
 كاملة

منظومة من املعتقدات واألفكار املشتركة التي تبرر مصالح الجماعات  (:Ideologyأليديولوجية )ا -

املهيمنة في املجتمع. وتوجد األيديولوجيات في جميع املجتمعات التي تقوم فيها وتترسخ أنساق 

ا وثيًقا بمفهوم  منهجية للتفاوت وعدم املساواة بين
ً
الجماعات. ويرتبط مفهوم األيديولوجية ارتباط

 القوة إذ تسعى النظم األيديولوجية إلى إضفاء الشرعية، على تباين القوة بين الجماعات وتفاوتها.

 هرمًيا في ترتيب السلطات وفقها. شاع  (:Bureaucracyالبيروقراطية ) -
ً

منظمة تراتبية تتخذ شكال

بعد أن استخدمه ماكس فيبر باعتباره النوع األكثر كفاءة بين أنماط املنظمات استخدام املفهوم 

تزايدت فيها النزعة  -بحسب فيبر-البشرية كبيرة الحجم. وكلما ازداد حجم املنظمات واملؤسسات 

  البيروقراطية. 

ك العائلة، مجال النشاط الذي يقع بين الدولة والسوق، بما في ذل :(civil Societyاملجتمع املدني ) -

واملدارس وجمعيات املجتمع املحلي واملؤسسات غير االقتصادية. ويعّد من املكونات الجوهرية 

 للثقافات الديمقراطية الحية.

 

                                                           
 انظر  20

Anthony Storr, Solitude: A Return to the self (New York, Free press, 2005), P89. 
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 مداخل البحث -2

تتضمن عملية تصنيف الوسط السياس ي الفكري السوري حالًيا صعوبات كثيرة، وأي محاولة عمومية في 

عن إعطاء نتائج دقيقة تخدم هدف االشتقاق بقدر ما تفض ي إلى الشقاق. هذا اإلطار، غالًبا ما تعجز 

وللتركيز على هدف الدراسة، ولكي نكون أمينين للمنهج الذي اتخذناه؛ فسنقوم بإهمال جميع التيارات 

الفكرية التي ال يمكن أن ندرجها تحت العنوانين العريضين )إسالم، حداثة(، وكما نّوهنا، ليس ذلك لعدم 

تها بل لسبب منهجي يركز على خدمة النموذج الذهني املراد بناءه والتركيز على هدف الدراسة. يبقى أن أهمي

نحدد ما الذي يندرج تحت العنوانين العريضين )إسالم وحداثة(. يمكن عند السير في هذا الطريق أن نالحظ 

واسعة تدرج نفسها/أو يتم إدراجها عدم وجود إسالم واحد، بل "إسالمات" والفكر يتفاوت كثيًرا بين تيارات 

. وتنقسم السلفية 21تحت عنوان اإلسالم. نذكر منها في سورية األشكال األبرز: اإلخوان املسلمون، والسلفية

هو الخط املحافظ العلمي الدعوي، اختار الدعوة والتعليم ورفض  األول بدورها إلى عدة اتجاهات: 

أكثر تشدًدا ضد األحزاب اإلسالمية نفسها، وتقوم مقاربته  واًلتجاه الثانياملشاركة في السياسية، 

هو السلفية  واًلتجاه الثالثالسياسية على "مبدأ طاعة أولياء األمور"، ورفض املعارضة السياسية لهم. 

الجهادية وتقوم مقاربته السياسية على تكفير الحكومات العربية املعاصرة )ما قبل الحراك الشعبي( ويتبنى 

لراديكالي املسلح، ويتماهى مع خط القاعدة السياس ي والحركي، وكان من رموزه في سورية "أبو بصير التغيير ا

هو الذي يقف في وسط التيارات السابقة فيجمع بين العمل الحركي السياس ي  واًلتجاه الرابعالطرطوس ي". 

عارضة السلمية من دون املنظم وبين العقيدة، ويؤمن باإلصالح السياس ي، وسلمية التغيير، ومشروعية امل

ا . وال يمكن إهمال حقيقة تداخل القبلي مع الديني في املنظومات السابقة جميعها 22أن يتبنى موقًفا راديكاليًّ

في سورية، وإن كانت تتفاوت في مدى التداخل. لن ندخل ضمن هذا التقديم في تفاصيل أكثر ال يسمح بها 

تي تنضوي تحت الحداثة فسنقوم بتصنيفها كالتالي: حداثية )ألنها أما التيارات ال اإلطار املوضوع للدراسة،

فهمت الحداثة فانتقلت إليها بالشكل العقالني(، وحداثوية )ألنها ال تريد أن تكون إسالمية أو تقليدية 

فحسب(. الثانية أكثر انتشاًرا من األولى؛ ويمكن أن نتلمس منهجها "الدعوي" لتمثل حالة "األبتيمال" 

 رة، أي الدولة الوطنية الحديثة.املنظو 

                                                           
 )في العموم والتجريد( جزًءا ال يتجزأ من مشروع سياس ي إيراني ال يتنازل عن وسيلة الحرب. سنهمل أيًضا التيارات الشيعية بوصفها 21
: محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي، سؤال الدين والدمقراطية في السياسة العربية، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، انظر 22

 .55-54(، ص2013آذار/ مارس 
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سنترك هذه املقاربة هنا، منًعا لإلطالة خارج السياق، ونعود لرسم مداخل لدراستنا. حيث سنقوم بإنجاز 

  هذه العمل عن طريق الولوج إلى موضوع الدراسة من أربعة مداخل:

 :تجربة فردية /، يتضمن هدف الدولة/فلسفة، قانون الدولةمنظور فكري نظري من  املدخل األول

أولية، تطور الدولة/تاريخ، وظيفة الدولة/االجتماعيات. في هدف الدولة ننظر باملطلقات بصرف 

النظر عن الظروف الزمنية واملكانية )تنظير وفلسفة(؛ وفي القانون نبحث في رؤية الفرد النفسية؛ 

لدولة بالنظر إلى وفي التطور ننظر بعيون املؤرخين؛ وفي التساؤل حول الوظيفة نحلل آلية ا

 . 23محيطها االجتماعي

 :ويتضمن نقاش الدولة من حيث أنواع الشرعية التي من منظور شرعية الدولة املدخل الثاني ،

تمتلكها أو نسبة توزع شرعيتها، وقد وضع ابن خلدون لذلك ثالثية تقوم على )الطبيعة، والتنظيم، 

عية هي ثالثية )التراث والتقاليد، الكاريزما، والشرع(. وحدد ماكس فيبر ثالثة أنواع مثالية للشر 

، ولقد طّور ديفيد إيستون هذه األنواع، وأعاد تركيبها، فحدد ثالثية أخرى 24العقالنية القانونية(

. وسنقوم ضمن هذا البحث 25تقوم على )الزعامة الشخصية، األيديولوجية، الشرعية البنيوية(

، بنيوي( مكون  أو قانونية عقالنية أيديولوجية، زما،)كاري باعتماد الثالثية الشاملة التالية:

)شرعية  وسنتناول املكون البنيوي وفق ثالثية دويتش أو عناصر الشرعية الدستورية وهي:

 .26األصول، شرعية التمثيل، شرعية اإلنجاز(

  ،حيث ننظر إلى الدولة من خالل الوظيفة التي تقوم بها، من منظور وظيفياملدخل الثالث ،

وعالقتها مع املجتمع، وهنا النفرق بين الدولة وبين جهازها، ومنهجًيا نعوض املعنى املاورائي 

بالوصف الوضعي؛ فننتقل من الفلسفة والقانون إلى علم االجتماع. ويمكن تناول املؤشرات 

 الجيش، اإلدارة، التعليم، االقتصاد. الرئيسة التالية ملقاربة الرؤى الوظيفية بتفصيل أكثر:

  ،وفيه نعود للفلسفة مرة أخرى، ولكن فلسفة التنوير والحداثة من منظور حديثاملدخل الرابع ،

الحرية، الحداثة، الحيادية، الديمقراطية. وعند  حصًرا. ونعتمد مؤشر مقاربة رؤى الدولة كالتالي:

دقة في الحالة  التعاطي مع الديمقراطية رأينا أن التركيز على "التحول إلى الديمقراطية" سيكون أكثر

                                                           
 .9-8العروي، ص 23
 .264(، ص2011ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفها حرفة، ترجمة جورج كتورة، )بيروت، املنظمة العربية للترجمة، تموز/يوليو  24
غسان سالمة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد، بحث في الشرعية الدستورية، طبعة ثانية منقحة، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،   25

 .33ص(، 2011أيلول/سبتمبر 
 .47املصدر نفسه، ص  26
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السورية وأكثر فائدة عملية. لكي تنشأ أو تولد الديمقراطية يجب أن تحدث تغيرات في نواح 

 .27شبكات الثقة، وعدم املساواة الطبقية، مراكز السلطة ذات الحكم الذاتي ثالث:

 ويمكن تلخيص مداخل الدراسة ضمن الجدول التالي:

 

 28(: مداخل البحث5)الجدول 

 املدخل األول 

 )فكري نظري(

تطور  قانون الدولة هدف الدولة

 الدولة

وظيفة 

 الدولة

 

 املدخل الثاني

 )شرعية الدولة(

مكون  مكون شخص ي

 أيديولوجي

  مكون بنيوي 

شرعية  

 األصول 

شرعية 

 الثمثيل

شرعية 

 اإلنجاز

 

 املدخل الثالث

 )من منظور وظيفي(

  االقتصاد التعليم اإلدارة الجيش

 املدخل الرابع

 منظور حديث()من 

املجتمع  املواطنة الحرية

 املدني

 التحول إلى الديمقراطية الحداثة

شبكات  الحيادية 

 الثقة

عدم 

املساواة 

 الطبقية

مراكز 

السلطة 

ذات 

الحكم 

 الذاتي

                                                           
 .132(، ص2010تشارلز تيللي، الديمقراطية، )بيروت، املنظمة العربية للترجمة، تموز/ يوليو، انظر:  27
، سنركز وفق ما تسمح به املحددات الذاتية واملوضوعية لهذه الدراسة على بعض املسائل التي اعتقدنا أنها أكثر أهمية ضمن السياق املرسوم 28

 عدم الخوض التفصيلي في العناوين األقل أهمية. وسنتعمد
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 أهداف الدراسة -3

 نحدد أهداف هذه الدراسة كالتالي:

بين اإلسالم والحداثة.  يتلخص في محاولة توضيح داللة مفهوم الدولة السورية هدف نظري: -

واشتقاق نموذج ذهني إلسالم حداثي حيث يساهم في بناء الدولة السورية ضمن الشكل األنسب 

الذي يحمل بذور تطوره من داخله. يبتعد الطرح عن الحدود املطلقة ويحاول تلمس طريق اشتقاقي 

وذج جديد وخاص، يقوم على نفي أي نموذج مسبق، بوصفه األمثل ويساهم بذلك في اشتقاق نم

 أصبح في اعتقادنا ضرورة ملحة أكثر من أي وقٍت مض ى.

تشكل استخالصات ونتائج هذه الدراسة جزًءا من القاعدة املشتركة التي يمكن أن  هدف عملي: -

 ينطلق الحوار السياس ي حول شكل الدولة السورية باالستناد إليها.

 

 أهمية الدراسة -4

ول مسألة اإلسالم والحداثة إلى تطبيق أحد النماذج على اآلخر بقصد إيجاد تتوجه أغلب املقاربات التي تتنا

التقاطعات وتحديد الخالفات، وهذا أمٌر مهم ومفيد. ولكن قد تجاوز حجم هذه املقاربات في اعتقادنا 

نه النقطة التي يصبح ما بعدها تكراًرا ملا قبلها. األمر الذي يحثنا على بناء نموذج ذهني مختلف نعتقد أ

سيفض ي إلى نتائج جديدة، من خالل الذهاب واإلياب التجريدي، تمهيًدا لوضع نموذج ذهني يصبح هو 

تندرج ضمن تهيئة املزاج نفسه موضع الحوار والقبول أو الرفض. أي أننا نلخص أهمية الدراسة في أنها 

 العام للدخول في حوار بنية اًلشتقاق املساعد في بناء املجال العام على قاعد
ا

ة املحايثة املدنية، بدًل

من الدخول في بنية التفنيد واإلقصاء واًلنتصار على الخصم أو اًلنصهار معه في بوتقة واحدة، تؤدي 

 إلى إلغاء املجال الخاص أو اضمحالله.

 

 منهجية الدراسة -5

  ليحل ، انتفاء مبدأ الحتمية ومبدأ اًلطرادنبني نمط التفكير الدافع لهذا العمل على قاعدة

. وتأتي 29محلهما مبدأ االحتمال وانبثاق غير متوقع وتأثر موضوع املعرفة والعمل بالذات العاملة

                                                           
 .167انظر: املصدر نفسه، جاد الكريم جباعي، االندماج االجتماعي في بلد واحد، ص 29
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على شكل استفزاٍز بسيط لـ "غير املتوقع" أو "البعيد" الذي  -أو ُيراد لها أن تكون -هذه الدراسة 

يد للدولة يغذي األمل في إمكانية نحت طريقة حوارية سلمية مهذبة، من أجل نحت مفهوم جد

يصمم يتناسب مع الواقع والتاريخ وطبائع البشر الحالية، ويحقق طموحهم نسبًيا. ويمكن أن 

حيث يحمل في طياته قابلية التطور  -ال تدعي هذه الدراسة أكثر من املساهمة فيه-كهذا  مشروع

ي أثبتت والتشكل املستمرين. وعليه يفرض هذا النهج طريقته الشكاكة، فيضع أشكال الدولة الت

موضع الشك واالرتياب. ال يفترض يقيًنا صحة  -أو في زمان غير هذا الزمان-نجاعة في أماكن أخرى 

التجارب الصحيحة إال في بيئتها وسياقها التاريخي، من دون أن يتنازل عن حق االستفادة منها. يمكن 

كليهما يتبنيان فكرتيهما أن نالحظ أن الحامل الذاتي للفكرتين موضع الدراسة )اإلسالم والحداثة( 

بوصفهما قيمتين معياريتين مطلقتين، ويبدو أن حثهما على التنازل عن هذا الحكم القيمي سيكون 

 من أهم سبل إبداع مفاهيم جديدة تتناسب مع الواقع. "نقد الحداثة ش يء ورفضها 
ً

مستقبال

خدمان إال التبجح املطلق ش يء آخر؛ فالرفض املطلق كالقبول املطلق تماًما، كالهما ال ي

 .30والتذمر"

 31لطريقة الفيبريةا  

تقوم هذه املنهجية على بناء "نموذج ذهني" استناًدا إلى التجريد، وتحتم هذه الطريقة أن نغالي في 

قد تكون جنينية فنجعلها كاملة تامة، قد تكون  وصف املظاهر املميزة في الظاهرة املدروسة:

نأخذ الظاهرة وفق هذا النهج، ننقيها من كل شائبة، ونتخيل . 32ممزوجة بغيرها فنعتبرها صافية

تطورها إلى حد االكتمال. في هذه العملية شطط، لكن في الشطط نفع منهجي إذا يمكننا من التركيز 

. والهدف هنا االشتقاق البّناء )كما وضحنا آنًفا( الذي يحمل من داخله سبل ودوافع 33على الهدف

 .تطوره املستقبلي باستمرار

 

                                                           
 .149املصدر نفسه، ص  30
 (.1920_1864نسبة إلى عالم االجتماع ماكس فيبر ) 31
 .96العروي، ص  32
 .98املصدر نفسه، ص 33
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ا:
ا
 املدخل األول، من منظور فكري نظري  ثالث

 هدف الدولة -1

 بأهدافها أن:
ً
"امللك الطبيعي هو حمل الكافة على  يرى ابن خلدون في أنواع امللك الثالثة التي وضعها مقرونة

جلب املصالح ، وامللك السياس ي هو حمل الكافة على مقتض ى النظر العقلي في الغرض والشهوةمقتض ى 

النظر الشرعي في مصالحهم األخروية ، والخالفة هي حمل الكافة على مقتض ى ودفع املضار الدنيوية

، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة، فهي في والدنيوية الراجعة إليها

ف تبًعا لنوع . فيحدد ثالثة أهدا34الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"

الهدف الشخص ي، الهدف النفعي الدنيوي، الهدف األخروي )يتضمن األهداف الدنيوية امللك: 

. يتفق التياران موضع بحثنا على رفض الهدف األول )الشخص ي( ونموذجه املجسد في الدولة الراجعة إليه(

ي حول هدف الدولة ع َرض ِ
َ
ز حوارنا الف

ّ
لى الهدفين الثاني والثالث، وبذلك القائمة في سورية اليوم. لذلك نرك

 لدى طرفي الحوار. يبدو الخالف في الوهلة األولى بّيٌن 
ً

نكون قد عددنا ابن خلدون مقياًسا معيارًيا مقبوال

وواضح، حيث يمكن أن نصنف التيار الحداثي في أنصار الهدف األول، ونصنف التيار اإلسالمي في أنصار 

اج إلى مجهود لتوضيحه أكثر من العرض. ولنطرح، وبشكٍل عام، مأزقين الهدف الثاني، هذا شقاق وال يحت

إسالميين، نعتقد أنهما أول ما يعترض التفكير في املدخل االشتقاقي. األول هو مأزٌق ذو طابٍع تاريخي، يكمن، 

باملعنى بالتعميم، في أن الفقه اإلسالمي اتجه في مقارباته كافة استناًدا إلى قاعدة التوحيد، وهذا سليم 

. نظًرا ألن اإلسالم 35نتج وحدانية في الفكر باًلستناد إلى وحدانية العقيدةالعقائدي؛ ولكن املأزق في أنه أ

دين توحيد يدعو إلى وحدانية الربوبية ويهدف إلى إخضاع البشرية قاطبة إلى عبادة معبود واحد ال شريك 

سلمين بأن التوحيد والوحدة هما صبغة املجتمع له، فيبدو أن ذلك عمل على تجذر فكرة في الالوعي عند امل

. والثاني مأزق يتعلق بالتمازج الحاصل بين الفكر والوجدان لدى كثير من املسلمين بين الحكم 36املسلم

. هذا االمتزاج هو ما يمهد المتزاج املجتمع املدني بالسياسة، والسلطة 37بإسالمية الدولة، وعقيدتهم الدينية

الصعب تحديد الحدود بين السياس ي واالجتماعي، وبين الخاص والعام، على صعيد  بالدولة، فيصبح من

األهداف الكبرى. واستناًدا إلى ذلك تحدد أهداف الدولة "بتثبيت الحاكمية هلل" أو "إعادتها هلل" كما نرى في 

                                                           
(، 2011عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(، مقدمة ابن خلدون، )بيروت، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع،   34

 .178ص
 .27(، ص29/1/2015مجموعة باحثين، مفهوم الدولة، "الدولة اإلسالمية، "دولة الخالفة"، )ملف بحثي(، )مؤسسة مؤمنون بال حدود،  35

 http://mominoun.com/pdf1/2015-01/54ca356a1a3151453015874.pdf تروني:على املوقع االلك
 .27املصدر نفسه، ص 36
 .7املصدر نفسه، ص 37
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، أو تجاوز موضوع الحاكمية إلى تطبيق شرع هللا كما يتجه ابن تيمي
ً

ة. ناهيك عن كتابات سيد قطب مثال

ا 
ً
طوبى الخالفة التي مازالت حاضرة هنا وهناك كـ "أفق تطمح إليه األمة"، وتقدم الخالفة بوصفها هدف

وغاية. كان ابن تيمية مهموًما بالدرجة األولى بتطبيق الشريعة، وليس بنمط الحكومة أو شكل الدولة التي 

. كان يبدو وكأنه 38تطبيق الشريعة والباقي تفاصيل ستطبقها. فاألمر عنده سيان أًيا تكن هذه الحكومة. املهم

ا  بعض السلفياتيحتمي باهلل ملعارضة الحكومة القائمة. في املقابل تتجه 
ً
إلى الخالفة حصًرا بوصفها هدف

 من 
ً

يأتي كل ش يء بعده تحصيل حاصل. لن ندخل في هذا الجدل اإلسالمي=اإلسالمي حول نوع امللك وبدال

وقبل البدء في تطبيق شرع هللا، إعادة الحاكمية هلل، الخالفة.  لتجريدي العام:ذلك نركز على الهدف ا

اشتقاق هدف مقبول مشترك نعتقد أنه من املفيد وضع املقاربتين الحديثيتين املفتاحيتين التاليتين موضع 

ة، والثقافية هي املقاربة التي تنظر إلى أن املجاالت االجتماعية، والسياسية، واالقتصادي األولى اعتبار:

بوصفها مجاالت مستقلة ويجب إدراك استقاللها، والتفريق بين حدودها، واإلقرار باختالفها، كي يصبح 

. والعالقة بين املجتمع والدولة هي عالقة جدلية بصفتهما مجالين من 39التكامل بينها ممكًنا في املجال العام

ا يجعل طبيعتين مختلفتين، وحّدين متعارضين، ومسستقلين بعضهم
ً
ا عن بعض، ومختلفين اختالف

نتيجة تاريخية ومنطقية وحديثة مفادها أن "ليس في وسع أحد الثانية . 41ممكًنا 40تعارضهما الديالكتيكي

أن يلغي الوجود املدني للجماعات الدينية ملجرد أنه يرغب في ذلك، أو ألنه يظن أن تحرير األفراد من ربقتها 

ذا يمكن أن يكون الشخص متديًنا، بل متعصًبا لعقيدته ومواطًنا، في شرط الزم لتحريرهم السياس ي؛ إ

الوقت نفسه، مثلما يمكن أن يكون طبيًبا ومواطًنا في الوقت نفسه، فالطب ليس وظيفة سياسية، وعقيدة 

 42الطبيب مستقله عن عمله ومهنته اإلنسانية.."

والسعادة: غايات اإلنسان األسمى.  من الواضح أن هدف الدولة الحديثة يكمن في املعرفة والرفاهية

اإلنسان وليد الطبيعة والذي يتجه إلى الطبيعة لتمده بالوسائل الضرورية لسد حاجاته البدنية والفكرية 

 .43املتنامية باستمرار، ومن أهم هذه الوسائل هو التعاون الذي يجعل قيام الدولة ممكًنا

                                                           
، تحرير الوعي اإلسالمي، نحو الخروج من السياجات الدوغمائّية املطلقة، ترجمة وتقديم هاشم صالح، )بيروت، دار أركون محمد  انظر:  38

 .101(، ص2011الطليعة، 
موعة من املؤلفين، جدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن العربي، )بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة مج 39

 .143(، جباعي، ص2014السياسات، أيار/مايو 
 هو ديالكتيك هيغل الذي يتألف من املوضوع ونقيضه ومن ثم املركب الناتج بعد االتحاد بينهما.  40
 نفسه. املصدر 41
 .142املصدر نفسه، ص  42
 .17العروي، ص  43
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 بناًء على ما سبق نلخص طرحنا السابق كما يلي:

 (: ملخص مقاربة أهداف الدولة في اإلسالم وفي الحداثة2لشكل )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل

 تتفق أهداف الدولة في املنظورين في رفض الهدف الشخص ي في املقياس املعياري. -

)نفعي دنيوي( مع أهداف الدولة في اإلسالم إذا تم ال يتعارض الهدف الثاني في املقياس املعياري   -

 تطبيق الهدف الثالث في املقياس املعياري.

يتعارض الهدف الثالث من أهداف املقياس املعياري )األخروي( مع أهداف الدولة في الحداثة على  -

 مستوى الدولة وال يتعارض على مستوى املجتمع املدني.

 نتيجة: 

 سيشترط علينا إنجاز مهمتين أساسيتين:يبدو مما سبق أن االشتقاق 

 أهداف الدولة في اإلسالم

 تحقيق شرع هللا -
 الحاكمية هلل -
 الخالفة -

 أهداف الدولة في الحداثة

 رفاه اإلنسان -

 الطرفين مقياس معياري مقبول لدى

  هدف شخصي -

 هدف نفعي دنيوي  -

 خروي أهدف  -

 
 مأزقان تاريخيان

 وحدة المجتمع اإلسالمي -
 امتزاج العقيدة والدولة -

 مفتاحيتان أكثر حداثةمالحظتان 

 المجتمع غير الدولة -
 للجميع الحق في الوجود -
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 تضمين املالحظتان املفتاحيتان ضمن نموذج ذهني متكامل إلسالم حداثي ديمقراطي. -أ

أن يقوم التيار الحامل ملضمون الحداثة كمنظومة فلسفية بتسخير مضمونها من أجل إطالق  -ب

 ثقافة تفض ي إلى تجاوز املأزقين التاريخيين.

 

 النتيجة في استكمال املنظور الفكري النظرية ضمن عناصره الثالثة املتبقية.وستساعدنا هذه 

 :تدعيم النتيجة 

، ومن خلفة تجربة اإلخوان املسلمين في الفترة 44في التاريخ السوري يمكن دراسة تجربة مصطفى السباعي 

لبرملان. تتميز أهمية العام الذي أقر فيه الدستور السوري بعد حوارات طويلة في ا 1950حتى  1948ما بين 

هذه التجربة في نسق أفكارنا بأنها تجربة إسالمية قبلت املشاركة السياسية على أسس برملانية حداثية 

نسبًيا. نجد أن هذه التجربة قد تجاوزت املأزقين السابقين إلى حٍد كاٍف للمشاركة السياسة الفعالة 

 م
ً

ن التيار العلماني األميل للحداثة. وإلى الحد الذي عبر واإليجابية والوطنية، وقد القت ترحيًبا متبادال

عنده السباعي، وهو الرجل اإلسالمي بامتياز، عن رغبته في قيام نظام شعبي ديمقراطي يقوم على إرادة 

 .45الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب

 

 قانون الدولة -2

تنطبق النتائج النهائية للتحليل الذي قمنا به من اجل مقاربة هدف الدولة على القانون، بوصفه التجربة 

الفردية األولية إزاء الدولة. حيث يقبل الفرد بالتعاون والتعامل مع قانون وضعي )يستمد بعض مواده من 

حيث يتمكن  فردية، منرهما قناعات الشريعة اإلسالمية(، إذا اتخذ من املالحظتين املفتاحيتين السابق ذك

املأزقين  -فردًيا-من التمييز بين العام والخاص على مستوى التشبع الفكري الفردي. وأيًضا إذا تجاوز 

 عن العقيدة الشخصية وال يتعارض معها بل 
ً

السابق ذكرهما. يغدو حينها القانون الناظم للحياة مفصوال

"يتكلم الرجل التقي والرجل امللحد عن الدين دائًما،  ل مونتسكيو:يشكل ضامًنا وحامًيا الستمرارها. يقو 

                                                           
(، من مواليد حمص، مؤسس حركة اإلخوان املسلمين في سورية، انتخب نائًبا عن مدينة دمشق 1964_1915مصطفى بن حسن السباعي، ) 44

 .أعضاء 9ثم انتخب نائًبا لرئيس املجلس فعضًوا في لجنة الدستور املشكلة من  1949في الجمعية التأسيسية عام 
  للمزيد حول هذه التجربة ونقاشات البرملان السوري حول الدستور في العموم ومصادر التشريع ومسألة دين الدولة بالخصوص راجع: 45

 وما بعدها. 225(، ص2000دمشق، دار القلم، )املجدد، عدنان محمد زرزور، مصطفى السباعي، الداعية 
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. وفي الحقيقة يمكن أن يكون الخوف هدًما ألي 46فيحّدث أحدهما عّما يحب ويحّدث اآلخر عما يخاف"

تعاقد هنا، إال إذا تم تجاوزه بقانون يتم االتفاق على احترامه من التقي وامللحد على حٍد سواء، وفق ما 

ه. ذلك ما يساهم في بناء ذهنية تقود إلى املحايثة االجتماعية على أنقاض التعايش القسري سبق ذكر 

 واالنصهار الذي يؤدي إلى التشوه واإلقصاء التسلطي.

 

 تطور الدولة -3

بعد التحليل واالستنتاج الذي قادنا إليه توجهنا في مقاربة هدف الدولة، يمكن أن نستشف أن املسألة 

تطورها مرهونة كذلك بمدى التقدم في شرطي االشتقاق. حيث أن هذا التقدم ينفي عن  املتعلقة برؤية

 الدولة صفة املطلق الثابت ويجعل منها انعكاس للمجتمع املدني الذي تقود الحرية الفكرية مسار تطوره.

 

 وظيفة الدولة  -4

ًء عليها أن وظيفة الدولة، في العموم، مرة أخرى نستند إلى النتائج السابقة في مقاربة مفهوم الدولة، ونجد بنا

 عن ذاته، ومن خارج 
ً
ترتبط باملجتمع وخدمة أفراده. فتكون الدولة هي األداة التي يكّون املجتمع عبرها صورة

عن دورها الوظيفي العمومي  -الذي ستفرد له باًبا خاًصا-. وال يتفصل دور الدولة الوظيفي التفصيلي 47ذاته

يل العادل للمجتمع ويطرح برامج تتناسب مع إرادتها العامة، ويعبر عن مجمل الذي يستند إلى التمث

 مكوناتها.

 

ا:  املدخل الثاني، من منظور شرعية الدولة رابعا

باعتماد الثالثية الشاملة التالية ألنواع  -وفق اإلطار املنهجي املحدد سابًقا-سنقوم في هذا املدخل  

)كاريزما، أيديولوجية، عقالنية قانونية أو مكون بنيوي(. ويبدو أن العنصرين األول والثاني من  الشرعية:

ذا ما كان عبر التاريخ السوري هذه الثالثية ال يناسبان منطق االشتقاق بقدر ما يعززان الشقاق؛ وه

                                                           
 .247(، ص2014ل زعيتر وأنطوان نخلة قازان،)بيروت، املنظمة العربية للترجمة، آب/أغسطس مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عاد انظر: 46
مارسيل غوشيه، الدين في الدمقراطية، ترجمة شفيق محسن، )بيروت، املنظمة العربية للترجمة،  وبالضرورة من أجل خدمة ذاته. انظر:  47

 .141(،ص2007تشرين الثاني/نوفمبر، 
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املعاصر، ولكن نعتقد أن تعديل رؤيتنا لهذين املكونين كفيلة بتعديل هذا الواقع. ونظًرا ألهمية املكون 

البنيوي سنتناوله بش يء من التركيز، بوصفه وسيلة لتمكين التعاون والتعاقد املستدام القابل للتطور، 

)شرعية األصول، شرعية التمثيل،  عناصر الشرعية الدستورية: ونقاربه وفق ثالثية دويتش أو ما ُيسمى

 شرعية اإلنجاز(.

 

 شرعية الكاريزما -1

كان ماكس فيبر قد الحظ أن الكاريزما )أي الهالة املمزوجة حًبا واحتراًما وإعجاًبا واملحيطة بالرجل العظيم، 

ملجتمعات غير القائمة على أسس تامة أو الذي يعتقد أنه أقدم على أمور عظيمة( مكّون مهم للشرعية في ا

من العقالنية، فاملكّون الشخص ي في الحاكم يدخل بالضرورة في بناء شرعية الحكم، أًيا تكن كاريزما هذا 

الحاكم. وهي ليست الكاريزما العجائبية املؤدية إلى نوع من التقديس فحسب، بل تتضمن ايًضا املسلك 

نعتقد أن هذا املكون من مكونات الشرعية، وإن كان أقل أهمية من . 48اليومي للملوك واألمراء والرؤساء

املكونين اآلخرين املحددين سابًقا، إال أنه يحمل أهميته الخاصة التي ال يمكن تجاوزها أو إهمالها وخصوًصا 

في الوضع السوري. لقد حطمت الثورة السورية مفهوم الكاريزما الوهمية الناتجة عن "هالة تسويقية تقوم 

. وقّل ما يثق السوريون اليوم بفرٍد 49على األسطرة" أسسها حافظ األسد باستخدام النواة الصلبة للنظام

معين. ولكن نعتقد أن هذا املوضوع سيكون مساهًما في املستقبل في تعزيز الشرعية أو إضعافها. نقترب هذا 

ية النبي محمد الدنيوية مقياًسا املرة من الفكرة استناًدا إلى منطق أقرب إلى اإلسالم، ونتخذ من شخص

  -بطبيعة الحال-معيارًيا ضمن مقاربتنا للشرعية الكاريزمية، ويبدو أن هذه الشخصية العظيمة هي 
ً

مثاال

كاريزماتًيا قياسًيا لدى التيارات اإلسالمية موضع هذه الدراسة كافة. والكالم هنا حول الرسول بصفته 

. ويقول جان جاك روسو )أحد فالسفة 50عظيم﴾لعلى خلق  ﴿وإنك ية:الدنيوية التي تتضمنها اآلية القرآن

"وأّما محمٌد فكانت له تصورات قويمة جًدا، أحسن شد عرى نسقه  التنوير وصاحب العقد االجتماعي(:

السياس ي؛ وطاملا أن شكل الحكم كان واحًدا )يقصد حكم الخالفة بعد محمد( هو هو تماًما، فكان لهذا 

                                                           
 .53-34سالمة ص انظر: 48
 14راجع: مضر الدبس، دور البنية االجتماعية في تشكيل السلوك العصبوي للنظام السوري، )مركز حرمون للدراسات املعاصرة،   49

 . 26-23(، ص2016تموز/يوليو 

 http://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/The-role-of-the-social-structure.pdfعلى املوقع االلكتروني: 
 (.4القرآن الكريم، سورة القلم، اآلية )  50
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. بعد تلمس نوع من االتفاق على أهمية هذه الشخصية الكاريزماتية سنحاول 51صالًحا" السبب عينه حكًما

بناء نموذج ذهني للكاريزما التوافقية من خالل تسليط الضوء على أهم خصال شخصية النبي محمد 

ن بوصفها أنموذًجا، وفي سبيل ذلك نسرد بعض الروايات التي انتقيناها من التراث اإلسالمي لالستدالل م

 خاللها على مالمح أساسية في شخصية النبي:

قبل أن تتعزز املكانة السياسية واالجتماعية -قال قوم قريش، ألبي طالب عم الرسول  :الرواية األولى

إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عّنا، وإنا ال نصبر على هذا من  -للدعوة التي كان النبي بصددها

طالب إلى الرسول  شتم آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في هذا حتى يهلك أحد الفريقين. وبعث أبو

وهللا " . فقال رسول هللا:52يا ابن أخي إن قومك جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبِق علي وعلى نفسك... فقال له:

يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا األمر، حتى يظهره هللا أو أهلك 

هذه العبارة، والتركيز على بعدها الذي يحيل على علم . بتجاهل البعد الروحي خلف 53دونه، ما تركته"

كان النبي مرة  :الرواية الثانيةالنفس نستنتج أن هذه الشخصية تعكس إرادة وتصميًما منقطَعي النظير. 

عليَّ ذبحها. وقال  في سفر مع جماعة فلما حان موعد الطعام، عزموا على إعداد شاة يأكلونها. فقال أحدهم:

يا رسول هللا، نحن  "وعليَّ جمع الحطب". فقالوا: عليَّ طبخها؛ فقال النبي: سلخها. وقال الثالث:عليَّ  اآلخر:

"علمت أنكم تكفونني، ولكنني أكره أن أتميز عليكم، وأن هللا سبحانه وتعالى يكره من  نكفيك العمل؛ فقال:

الفيبري للدراسة، سنحلل الرواية كما . من هذا السياق، والتزاًما باملنهج 54عبده أن يراه مميًزا بين أصحابه"

، )تقدير(األول وعي واعتراف بموقف اآلخر النبيل ومقدراته  في قوله "علمت أنكم تكفونني" بعدان: يلي:

أي  وقبول وترحيب بهذا املوقف على املستوى النظري؛ والثاني وعي بالذات أو األصح وعي بفعل الذات:

من املجموعة بسبب فعٍل عظيم قام به. ولكن أتبع ذلك بكرهه لهذا  بتفهم محاولة اآلخر تمييزه دون غيره

ا ألسبابه" ولكني أكره أن أتميز عليكم(. فعزز بذلك ما نسميه:)العملي التميز على املستوى  ا واعيا
ا
ف
ّ
. "تعف

ا و  فيه تواضع املعلم الذي أراده أيًضا درًسا في التواضع بحكم معرفته بأنه مؤثر فكان أيًضا ا "تواضعا اعيا

لقد  :55لنذهب بالفكرة إلى مستوى أعلى من التجريد مع تنقيتها من كافة أبعادها غير السياسية ألسبابه".

                                                           
)بيروت، املنظمة العربية للترجمة،  ترجمة عبد العزيز لبيب، جان جاك روسو، العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياس ي، 51

 . 241(،ص2011تموز/يوليو،
 . 310(، ص1992الرياض، مكتب املعارف، )، 5اني، طالثسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، املجلد محمد ناصر الدين األلباني،  انظر:  52
 سيرة ابن هشام(، املصدر نفسه. 285_1/284أخرجه ابن اسحاق في "املغازي") 53
 .30(، ص2003، )القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر، 3مصطفى السباعي، عظماؤنا في التاريخ، ط  54
هذه  الفيبرية منقررناها للبحث، ونعتقد في هذا الشطط املنهجي فائدة )راجع املنهجية نحن هنا نضخم الجنين السياس ي وفق املنهجية التي   55

 الدراسة( 
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إرادة -رفض النبي )رغم تقديره للموقف األخالقي( أن يجعل من عمله العام فائدة شخصية له، أي أنه أراد 

ي هذا تطابق تام مع أطروحة ماكس فيبر أن يعيش من أجل ممارسة الشأن العام ال أن يعيش منه. ف -واعية

ا وحدد لذلك طريقتين: "إما أن يعيش املرء 
ً
السياسة، أو أن  ألجلعندما تكلم عن السياسة بوصفها احتراف

"إن من يعتبر السياسة وظيفة  . ويتوضح هذا التطابق أكثر في استنتاج فيبر التالي:56السياسة" منيعيش 

يجعل منها مصدر دخل دائم له، أما من يحيا من اجل السياسة فهو من  يعتاش منها هو الذي يسعى إلى أن

. الخدمة التي كانت ستسدى للنبي كانت بشكل أو بآخر مردوًدا مادًيا )مصدر 57التنطبق عليه هذه الحالة "

. فهو حسب "واعيين ألسبابهما"دخل(، ورفضه إياها هو ما يجعل حكمنا بأن تعففه وتواضعه هنا كانا 

؛ فكان من النوع األول من محترفي 58فيبر قد "جعل نفسه في خدمة قضية تعطي حياته معنى" تعبيرات

السياسة. النوع الثاني يمكن أن يكون مجرد "منتفع" وتكون البراطيل والرشوة ليستا إال فرًعا شكلًيا وال 

ننهك القارئ بذكر روايات كثيرة قاربناها  . سنوقف عرضنا عند هاتين الروايتين لكي ال59شرعًيا للدخل.. 

قد أوضح  -البسيط في الرواية األولى واألكثر عمًقا في الرواية الثانية-ضمن السياق نفسه، ونعّد أن تحليلنا

 منهجيتنا في االستنتاج، ما يسمح لنا بعرض النتيجة التالية مباشرة كما يلي:

  

ة في شكلها األنموذجي املقبول لدى األغلبية العظمى من أهم الصفات الكاريزماتية الالزمة للشرعي

األخالق، اإلرادة والتصميم، التعفف الواعي ألسبابه، التواضع الواعي  من أبناء مجتمعنا هي:

ألسبابه، التقدير، املعرفة، الحرص، الوسطية، التدبير، الترشيد، اللباقة، املرونة، البراعة، الفكر 

 اإلستراتيجي

 

 لنتيجة مالحظتين نعتقد أنهما مهمتان من أجل إسالم حداثي:نضع في هذه ا 

                                                           
 .275فيبر، ص  56
 املصدر نفسه. 57
ماع قد يبدو الكالم طوباوًيا جًدا في توصيف كاريزما رجل دولة توافقي. ولكن على هذا املستوى من التجريد ملثال أنموذجي يعّد قيادًيا بإج  58

ية اأغلبية املعنيين بإشكالية هذا البحث، نصبح نتكلم عن املطلقات فنتحدث عن حاالت موصوفة نقترب منها وال نبلغها، هذا يشبه فكرة الالنه

 في املنطق الرياض ي. 
 .278الصدر نفسه، ص  59
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اب املتسلط" )ومع  -أ
ّ
هذه الصفات تتعارض مع صفات "األب القائد الواحد"، ومع "شيخ الكت

ا(. ا(، ومع اإلمام املستعلي على املجتمع )ومع فكرة اًلستعالء عموما  فكرة التسلط عموما

تنطبق على مواصفات الحاكم الديمقراطي وًل  عقالنيةهذه الصفات جميعها هي صفات  -ب

 تتعارض معها.

 

 

 شرعية باأليديولوجية -2

األيديولوجية موضع اهتمامنا هنا هي التي تستخدم بشكل شائع في مجال السياسة في مجتمعاتنا، والتي  

. 60وتحجبه عن خصمنانعني بها أنها تلك التي عندما نستخدمها فإننا نعني بالضرورة أنها تكشف الواقع لنا 

هي وفق ماحددها العروي: األدلوجة القناع، تفكيرها وهمي، مضمونها املجتمع، وظيفتها اإلنجاز، مرجعها 

قر بأن بناء الشرعية 
ُ
املصلحة. إذا عدنا ملقاربة املسألة من منطلقنا األول )الشقاق أو االشتقاق(؛ فإننا ن

 -حتًما-في العموم، سيؤدي -اإلقصائي بطبيعته-فكير األيديولوجي باالستناد إلى أيديولوجية معينة، أو إلى الت

ذكر للعقالنية الالزمة لالشتقاق لتتقدم. فال يمكن للعقل االشتقاقي الذي 
ُ
إلى الشقاق. ولن تكون فرٌص ت

يتوق للتقدم أن يعيش في وسط تسود فيه تركيبة ذهنية تقوم على احتكار الحقيقة، والقناعة بأنها 

ة واحدة، وال تتحمل التغيير أو التطوير. بهذا املعنى يتساوى في السياق املعرفي مبدأ "الرسالة اكتشفت دفع

الخالدة" البعثي، مع مبدأ "السلف الصالح" اإلسالمي، مع مبدأ "أممية البروليتاريا" الشيوعي، ومع مقولة 

األول  أجل مشروع االشتقاق: فرانسيس فوكوياما". لذلك سنضع الشرطين التاليين من“لـ "نهاية التاريخ" 

أن يكف التيار الحداثي عن مقاربة الحداثة وفق املنهج األيديولوجية والتحول إلى مقاربتها من خالل منظور 

وفق تعبيرات ياسين الحافظ. والثاني أن يكف أصحاب املشروع -تاريخاني يستخدم منهج "الوعي املقارب" 

أيديولوجية إسالمية وهذا ما يتضمنه بالضرورة إدراج اإلسالمي عن تقديمه في الحقل السياس ي ك

املالحظتين املفتاحيتين، وتجاوز املأزقين التاريخيين، السابق ذكرهم. أي أن التوقف عن تقديم اإلسالم 

 تحقيق اإلسالم لإلنجازات التالية: -ويؤدي إلى-كأيديولوجية في الحقل السياس ي، يتطلب بالضرورة 

  

                                                           
 .12(، ص2012، )بيروت والدار البيضاء، املركز الثقافي العربي، 8، عبد هللا العروي، مفهوم األيديولوجيا، طانظر  60



 
 28 

 للحدود الفاصلة بين اًلجتماعي والسياس ي/املجتمع املدني والدولة.معرفة دقيقة  -أ

 اًلعتراف بنسبية الحقائق في الحقل السياس ي، وبحق وجودها والتعبير عن نفسها.  -ب

استبدال فكرة وحدة املجتمع اإلسالمي بفكرة التعددية التي ًل تتنافى معه. )تجربة املدينة خير  -ج

 دليٍل وبرهان(.

 معالجة امتزاج العقيدة والدولة املغلوط في األذهان. -د

 

 املكون البنيوي  -3

يسمي ماكس فيبر هذا املكون "العقالنية القانونية"، وهو تحديد واضح ومفّصل للحقوق والواجبات يجعل 

املتفق مبادرات الحكم قابلة للتوقع، ألنها مشروطة في أصولها، وفي نتائجها، بشبكة من القوانين املعروفة و 

وهي بنيوية ألنها مناطة التطبيق باملؤسسات. على الرغم من أننا فضلنا العنونة استناًدا إلى بناء  61عليها.

املؤسسات، إال أننا سنقارب املوضوع استناًدا إلى فكرة العقالنية القانونية وذلك العتقادنا أن املؤسسات 

ة في العموم. ونناقش طرحنا في هذا الباب وفق املحاور وسيرورة بنائها وتمتين ُعراها ما هي إال ممارسة عقلي

 التالية:

 

 شرعية األصول  -4

هي الشرعية الدستورية بمعناها األضيق، وهي في معناها األكثر حرفية وضيًقا، التي تعني، في حال طبقت  

ا يحمل الرقم  من دون تعديل، ووفق ضوابطها ذاتها، "أن الضابط املمتطي
ً
دبابة والحامل تحت إبطه بالغ

، تماًما كالسلطة املنبثقة عن حالة ثورية عارمة أطاحت السلطة الدستورية السابقة، كالهما، بهذا املعنى 1

. وفي الحقيقة يجب التنويه بنقطة على غاية من األهمية هنا، 62الضيق، غير شرعيين، ألنهما غير قانونيين"

تج بموجب تعاقد اجتماعي بين أفراد أحرار، غير مستعبدين، وال مكرهين. بالتالي ليس وهي أن الدستور ُين

كل ما سمي بـ"الدستور" دستوًرا إال إذا امتلك شرطه الالزم غير الكافي وهو الحرية. وبما أننا ما زلنا ننظر إلى 

                                                           
 .42سالمة، ص  61
 .48املصدر نفسه، ص  62
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والتي وصفنا شكلها العام - سورية بعين التركيز، وفي ضوء الدولة القائمة اليوم وتدني مستوى الحرية فيها

ا بالواقع هو الذي يهتم بتوصيف الذهنية التي يمكن أن تنتج تعاقد،  -آنًفا
ً
نعتقد أن السؤال األكثر التصاق

نطرح موضوع شرعية األصول وفق  -وبين اإلسالم والحداثة-أكثر مما يهتم بالتعاقد نفسه. وفي هذا السياق 

والقانون في ثنائية مقاِربة لكليهما ونتلمس باختصار سريع التداخل  محورين فرعيين: في األول نضع الفتوى 

 في مفهوميهما. وفي املحور الثاني نحاول تلمس سبل حواٍر منتج للحالة األصولية التعاقدية.

 :إدغام السلطة والفتوى 

هي استشارة حقوقية يصدرها مرجع ديني بخصوص حالة مشبوهة أو قضية “سنعتمد الفتوى من حيث  

ديدة؛ وتدل على قرار أو أمر ناتج عن لعبة السلطة التي ينطوي الشخص ي أو الخاص على العام، أو حيث ج

ا؛ تقودنا املالحظة وفق هذا التعريف إلى تلّمس البعد السلطوي )املرتبط 63”يطغى الواحد على املتعدد
ً
. إذ

"مفتي  يشها مع مصطلحات مثل:بالشأن العام( للفتوى الدينية. وال يخفى على أحد حالة األلفة التي نع

السلطة"، "مفٍت معارض للسلطة"، "مفٍت مستقل عن السلطة وعن املعارضة". هكذا حيث "جرى إدغام 

الفتوى والسلطة مًعا، األمر الذي أفض ى إلى إحالل أسطورة الفتوى مكان عقل القوانين. بهدف توطيد أو 

. كرست هذه البدوقراطية مبدأ األسطورة القبلي على 64تبرير السلطة القبلية التي يمارسها العاهل العربي"

حساب مبدأ العقل والشرائع الديمقراطية. والحقيقة أن اإلسالم والحداثة على حد سواء كانا ضحية 

القبلية في هذا املعنى. ألن القبيلة كانت مسؤولة عن نوٍع من الفصام عند كليهما، فمن جهة يقر اإلسالمي 

يته وصالحه للبشر جميًعا، وأن رسالة محمد للبشر أجمعين؛ ومن جهة يتمسك بكونية اإلسالم وشمول

بـ"الوعي املحلي" كخيار منهجي أصيل في قراءته املعاصرة: أي أنه وإن أقر بعاملية النظرية التي يتبناها فإنه ال 

الزمان، ويعجز يقر بضرورة االرتقاء بمستوى تفكيره إلى املستوى العاملي املناسب لهذه النظرية في هذا 

ومن جهة أخرى فإن هذا الفصام إذا أصاب الذهنية التي تميل إلى الحداثة  65باستمرار عن تبني "وعي كوني".

كان أكثر حدة وضرًرا، فيصبح الحداثوي بدوّي الذهنية، مدنّي املظهر، أو قديم الجوهر وحديث املظهر. 

من يتبنى حرية املرأة على  -وهذا شائع-ن أن نرى يقارب كل املسائل الحديثة بأدوات ومنهجيات قديمة فيمك

مستوى النظرية، ولكنه يضطهد زوجته وبناته. مع هذا الفصام يصبح من السهل أن يدوم السديم، فيترك 

آثاره على القانون، وعلى الفتوى على حٍد سواء. ويصبح من السهل عند وجود هذه الظاهرة االستمرار في 

                                                           
 .7(، ص2014يروت، دار الطليعة، حزيران/يونيو، خليل أحمد خليل، جدليات السلطة والفتوى عشية ثورات الربيع العربي، )ب 63
 املصدر نفسه. 64
للمزيد حول مفهوم الوعي املحلي والوعي الكوني، راجع: ياسين الحافظ، األعمال الكاملة، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، كانون   65

 .861(، ص2005الثاني/يناير
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الذين ذكرناهما سابًقا؛ يتم تعزيز وحدة املجتمع وتقليل أو نفي دور الفرد،  تعزيز املأزقين التاريخيين

ويتضخم دمج العقيدة بالدولة )الفتوى بالقانون والعام بالخاص(. كلتا الطريقتين في التعامل مع اإلسالم 

النية في ذهنية ومع الحداثة أوصلتانا إما إلى سلطة الفقيه أو إلى فقه السلطة، أوصلتانا أيًضا إلى صهر العق

 من 
ً

. هذه الحالة أصعب من الشقاق الذي يفترق عقلنة الفقهالفقه وإنتاج "القديم بشكٍل جديد" بدال

ا بالشكل إلى 
ً
فيه كيانان محددان متماسكان، إنها حالة فصام ينشطر بسببه الكيان الذي يبدو متماسك

تي يمكن أن نجد فيها بدقة ما أسماه خليل كيانين يتعارضان في املضمون. هذه هي حالة الدولة القائمة ال

سلطة الدولة )برملان، مجلس  "الفوض ى االشتراعية"؛ حيث تتجابه سلطتان على األقل: أحمد خليل:

. في 66شعب..الخ(، والسلطة الدينية )مرجعيات دينية، رؤساء مذاهب وطوائف، هيئات وطرائق صوفية(

. "في هذا العالم 67د، أو تآزر بحسب الحالة واملصالحالحقيقة يمكن أن نرى بين هاتين السلطتين تضا

املسلم، تبدو فكرة اإلفتاء الديني قد صارت إحدى املهن السياسية األولى، حيث الفتوى تجابه القانون، 

. ُيذكر هنا وفي هذا السياق 68وحيث املفتي املسيس يعارض املفتي املستقل عن السلطة أو املعارض لها"

سالمي شهد حركة تدعى "إخوان الصفا" تهدف إلى "تطهير" العقل املسلم من التمذهب نفسه أن التاريخ اإل 

م املسلمين
ّ
منطق العقل ولغة -بالتعريب-املسيس، وإلى االنفتاح على الفلسفة اليونانية التي أخذت تعل

 . 69الفلسفة. ولكنها أصيبت بسالح فتوى في الفترة العباسية تحظر منطق الفكر العلمي أو املتعالم

 بعد هذا التحليل نضيف إلى شروط االشتقاق ما يلي:

واستبدال تخلي منظومة الحداثة العربية عن الوعي املحلي كأداة ملقاربة الفكر والسياسة،  -

 الكوني به. الوعي

عالج الفصام اإلسالمي الناتج عن مقاربة الدين من منظور محلي، رغم تثبيت طبيعته  -

 الكونية.

 العقيدة بالدولة، بعالج أحد آثاره الكارثية في دمج القانون بالفتوى. تعزيز عالج مأزق دمج -

 

                                                           
 .13خليل ص 66
، 2003الخطاب الديني )كفتارو والبوطي( في تعاطيه مع مسألة الجهاد في العراق إبان الغزو األميركي عام  حول تضاد وتآزر النظام السوري مع 67

 .27-26: الدبس، صانظر
 .14خليل، ص  68
 .73املصدر نفسه، ص 69
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  اشتقاق ذهنية التعاقد 

كما نوهنا سابًقا، نرى أن األجدى التعامل مع الذهنية، أو لنقل مع تحديد ما يجب أن يتغير في ذهنية تفكيرنا 

ا. ونعود لنؤكد أن التعاقد هو فعل وكيفيته، لكي نصل إلى النقطة التي يكون عندها التعاقد أمًرا ممكنً 

كالٌم في  -في العمق-السابق عليه_ غير الكافي. الكالم في ذهنية التعاقد هو-األحرار، وأن الحرية شرطه الالزم

املحموالت الفكرية والنفسية واالجتماعية، التي تجعل من الجلوس على طاولة مستديرة، ال أحد فيها يشبه 

اس ي موحد؛ أمًرا ممكًنا. هي الذهنية القادرة على املساهمة في االتحاد، من أحًدا، بغرض تشكيل جسم سي

تعزيز  -مرة أخرى -دون أن تنصهر فيتغير شكلها وتتشوه. هي الذهنية القابلة للقبول، والقابلة للتقبل. هي

جال االتفاق م مجال الخالف والتنوع استناًدا إلى الخصوصية؛ وبين الدولة: لفهم الفرق بين املجتمع املدني:

والوحدة استناًدا إلى العام. تقودنا هذه املقاربة مرة أخرى إلى تجربة اإلخوان املسلمين بقيادة مصطفى 

البذرة الجنينية التي شهدها التاريخ السياس ي  السباعي بالتعاون مع باقي التيارات السياسية في سورية تلك

تجعل السوريين يستظلون تحت شجرة التعاقد أن -لو قدر لها النمو-السوري، والتي كان من املمكن

 -وإن باقتضاب-ويأكلون ثمارها الديمقراطية رفاًها وسعادة. وال بد لنا إذ نستحضر هذه التجربة أن نضعها

نا نتلمس فيها بعض السبل. في هذه الديمقراطية الجنينية خاضت تيارات 
ّ
في بوتقة املنهجية الفيبرية عل

رملان، في الجمعية التأسيسية التي أّسست لوضع ما بات يعرف الحًقا دستور ومشارب متنوعة تحت قبة الب

 فكرية وسياسية واجتماعية وثقافية. وكان مصطفي السباعي، 1950
ً

؛ نقاشات طويلة اتخذت أشكاال

املرشد العام لإلخوان املسلمين في سورية آنذاك عضًوا في الجمعية، وشارك بفعالية ومرونة حازمة واألهم 

ية تحمل بذور عقالنية وديمقراطية رصينة. وكوننا قررنا أن نركز على الذهنية التي تؤدي إلى التعاقد بذهن

ا أكثر مما نركز على التعاقد نفسه؛ فإننا سنحاول تلمس ذهنية التفكير عند السباعي بوصفه  أنموذجا

ه التي لم تكن تتطابق ؛ واألهم قبلت مخرجاتلذهنية إسالمية آمنت بالتعاقد وذهبت إلى آليات تشكيله

، وذلك من خالل تلمس الدوافع الفكرية املجردة التي تقبع خلف بعض 70دائًما مع محموالتها اإليمانية

مواقفه املعلنة واملوثقة. ومن خالل هذا التلمس لشخصية نعّدها أنموذجية في قبولها لفكرة التعاقد 

م الحديث من حيث قابلية الدخول في عقد واملض ي فيه سنبني النموذج الذهني املشترك. )أي لإلسال 

 اجتماعي مع اآلخر املختلف(

 

                                                           
 دافع السباعي عن هذا الدستور على الرغم من أنه يحمل بعًضا من املالمح العلمانية الواضحة..   70
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 املوقف األول: من الشيوعية

"أما الشيوعية كفكرة  الشيوعية التي تعّد "غريًما تقليدًيا لإلسالم". يقول السباعي: لنبدأ من موقفه من

إلسالم ما يحول دون طغيان من أن تطغى على فكرتنا وعقيدتنا، وإن لنا من مناعة ا فلسنا نخافوعقيدة 

إذ األفكار املخالفة له في االتجاهات واألهداف. وأما الشيوعية كمذهب اقتصادي فنحن ال نخاف منها، 

أن  . فليسفروا عن وجوههم، وليعلنوا لنا بصراحة:ليس عند جماهيرنا ما تأخذه الشيوعية وتقض ي عليه

على إقطاعياتهم وعروشهم وزعاماتهم وثرواتهم  الخوف من الشيوعية ليس علينا نحن أبناء الشعب، بل

"كما أن استعمال العنف والقوة في مقاومة الشيوعية لن يزيدها إال  التي باعدت بينهم وبيننا". ويضيف:

شدة، وما على الذين يخافون منها إن كانوا يغارون على مصلحة شعوبهم إال أن يعملوا على رفع مستواها 

"أما  يم قيود العبودية عن أفكارها وآرائها وأجسادها وبطونها". ويضيف:والقضاء على شكواها، وتحط

الشيوعية كاستعمار فنحن لنا من دمائنا ومن آيات الكرامة ما يجعلنا نقف في وجه كل اعتداء وغزو، وأمام 

فونا بالغزو الروس ي: لقوى ملاذا لم يعملوا على جالء ا أية قوة مهما عظمت. ولكن نسأل هؤالء الذين يخّوِ

  71االستعمارية عن أوطاننا وبالدنا إذا كانوا حًقا يكرهون الغزو األجنبي".

 تحليل للموقف األول:

  عدم الخوف من األفكار األخرى املخالفة في الرأي، أمٌر له مدلوالت كثيرة أهمها:

:
ً

ف أداة األفكار الثقة بالنفس وبالفكرة وبالعمل. وهذه الثقة هي ما تجعل من الحوار منهًجا؛ فالعن أوال

الضعيفة في فرض وجودها. وهذا العنف بقدر ما يقتل من أفراد الخصم بقدر ما يمد في عمر أفكار الخصم 

ويزيد أهميتها؛ وثانًيا أن الفكرة )بغض النظر عن ماهيتها( متماسكة في عقل حاملها الواعي بذاته 

الوجود مع األفكار األخرى بل على وبمقاصده. فاألفكار الواضحة في عقل محمولها ال تخش ى العيش و 

وترفض العكس تبني االستعدادات الالزمة لالنفتاح على اآلخر والحوار معه. فتتحرر من األيديولوجية، 

، وخطاب 72)الرفض املطلق أو القبول املطلق(. مديح االشتراكية واٍع لذاته الوقوف عند الحدود املطلقة

. رفض )بتعفف( قبض ثمن رفضه بحنكة السياس ي، ولكن رفضه للفكرة الشيوعية أيًضا واٍع لذاته

ا ألسبابه"للشيوعية، بالتصفيق للقطب اآلخر. أوليس هذا  ا واعيا
ا
. أوليس املوقف باملجمل موقًفا "تعفف

ا  .عقالنيا

                                                           
 .237_236زرزور، ص :انظر(. 16/10/1955، )23جريدة الشهاب، العدد  71
 ألف السباعي كتاًبا بعنوان "اشتراكية اإلسالم".  72
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 من أيديولوجية القومية العربية املوقف الثاني:

سورية( أحّبت النظام الجمهوري واعتنقته "إن هذه البالد )يقصد  يقول السباعي حول الوحدة العربية:

]...[إننا 
ً

واعتقدت بصالبته. وإننا نعلن بكل إيمان وصراحة ووضوح بأننا ال نريد عن النظام الجمهوري بديال

نريد لوطننا نظاًما شعبًيا ديمقراطًيا، يقوم على إرادة الشعب وتتمثل فيه إرادة الشعب]...[ليس هناك من 

 .73ولكننا نريدها وحدة شعوب ال وحدة ملوك، وال وحدة عروش، وال وحدة تيجان" يكره الوحدة العربية،

 تحليل املوقف الثاني

هذا موقف فيه فهم عميق الرتباط مفهوم الشعب بمفهوم الدولة الوطنية، وفيه قبوٌل بالجامع الثقافي بين 

 )وحدة بين  العرب وإقراٌر بعدم إمكانية نضج الوحدة سياسًيا قبل اكتمال ونضج الدولة
ً

الوطنية أوال

فكري  إستراتيجيالشعوب ال بين امللوك والتيجان(. بغض النظر عن أن هذا املوقف متقدم ويدل على عمق 

فإنه كذلك يؤكد على أسبقية الحرية على الوحدة، وهذا موقف يتجاوز العاطفة واأليديولوجية إلى 

 .العقالنية

 

 

                                                           
 .238زرزور، ص  73
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 ير دين الدولة في الدستور املوقف الثالث: املوقف من الفشل في تمر 

لم يتمكن السباعي، رغم دفاعه الشديد عن الفكرة في نقاشات الجمعية التأسيسية، من تمرير عبارة "دين 

أن يقدم السباعي  الدولة اإلسالم". ورغم ذلك لم يستمع لرأي فئة عريضة من علماء اإلخوان الذين اقترحوا

جلس أو من الجمعية التأسيسية إذا ُرفضت املادة. وذلك كتمهيد وباقي اإلخوان املسلمين استقاالتهم من امل

  74لتحرك شعبي واسع يجبر املجلس على تبني هذه املادة.

 تحليل املوقف الثالث

في العمق هو تفضيل للعقل الديمقراطي السياس ي، على العقل الفقهي الديني االجتماعي في ممارسة الشأن 

 القانون على الفتوى.العام على مستوى الدولة. هو تقديم 

 بيانه لشرح موقفه من مسألة "دين الدولة" املوقف الرابع:

أصدر السباعي بياًنا شرح فيه ملاذا يجب أن يكون دين الدولة اإلسالم، وقد كان الشرح في املجمل يركز على 

.في العموم لسنا في صدد منا
ً

قشة مضمون املقاصد األخالقية ويؤكد أن ذلك ال يعني تطبيق الحدود مثال

الوسط العلماني، الوسط  ، ولكن املوقف الذي أردناه هو الجهات التي خاطبها البيان وهي:75البيان هنا

 القانوني، الوسط القومي، الطوائف األخرى، األديان األخرى. 

 تحليل املوقف الرابع

ملجتمع جاهلًيا كما ، ولم يرى السباعي ا76هو نفي باملجمل لفكرة االستعالء القطبي )نسبة إلى سيد قطب(

لهذا املوقف هي تجاوز فكرة "وحدة -واألهم-رآه قطب بل انتمى إليه وعمل معه بتواضع. والداللة األخرى 

قناعة املجتمع اإلسالمي" )على الرغم من أنه يسعى للوحدة في املجال السياس ي ويمارسها/املجال العام(. هو 

 .بتعددية املجتمع وتنوعه

 ذهنية التي تؤدي إلى التعاقدنموذج ذهني لل خالصة:

                                                           
 .250املصدر نفسه، ص  74
 .251: زرزور، صانظرلالطالع على البيان   75
وتصوراتنا جتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته. وأال نعدل من قيمنا إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا امل يقول سيد قطب:  76

 
ً

  .  19( ص1979، )القاهرة دار الشروق، 6أو كثيًرا لنلتقي معه في منتصف الطريق". انظر: سيد قطب، معالم في الطريق، ط قليال
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 :77خلصنا من السابق إلى مجموعة من الصفات، يمكن أن نلخصها في الجدول التالي

 نموذج ذهني للذهنية التي تؤدي إلى التعاقد (:6الجدول )

 مستوى ثاٍن من التجريد مستوى أول من التجريد

 إرادة وإصرار ثقة بالنفس والعمل والفكرة -

 وسطية الحدود املطلقةرفض الوقوف عند  -

 وعي مقارب تحرر من األيديولوجية -

 تعفف واٍع ألسبابه رفض قبض ثمن موقف الخالف -

 توازن نفس ي الحرية سابقة على اًلتحاد -

 من اًلستعالء -
ا

 تواضع واٍع ألسبابه تواضع بدًل

 

لنالحظ أن املستوى الثاني من التجريد تلتقي صفات الذهنية املنتجة للتعاقد مع استنتاجاتنا في صفات 

الحاكم الكاريزماتي )عندما اتخذنا من الرسول أنموذًجا(، كما أن الصفات األكثر تجريًدا في الجدول الثاني 

 جميعها صفات عقالنية. 

نستنتج، ضمن مستوى التجريد الذي اخترناه ملقاربتنا، أنه لو جاز لنا أن نتخيل أن النبي محمد 

موجوٌد في زماننا هذا، لكان اختار العقد اًلجتماعي ومخرجاته الديمقراطية جميعها كأسلوب حكم، 

ا حداثي.   وفضلها على الخالفة وامللك واإلمامة. لو كان في زماننا لكان إسالميا

 

" وإذا أردنا املزيد من التدعيم لهذه النتيجة يكفي أن ندرس الذهنية القابعة خلف فكرة "صحيفة املدينة

 التجريدي نفسه، وهو الذي يمكننا من إسقاطها على الحاضر وسنصل إلى النتيجة نفسها. باألسلوب

                                                           
 بعد "تنقيتها من الشوائب"، و"وضعها تحت املجر"، التزاًما باملنهج املحدد للدراسة. 77
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 شرعية التمثيل وشرعية اإلنجاز -5

تباطها املباشر بموضوع بحثنا، ألنها تحيل على األحوال سنمر سريًعا على هذه األنواع وذلك لعدم ار  

 السياسية اآلنية في لحظة التطبيق.

تمثيل املواطنين في املنظومة الشرعية، وفي منظومة الدولة عموًما هو باب واسع  مبدأ التمثيل من حيث هو

يستند إليها الحاكم  وال مجال لطرقه هنا، ولكن شرعية التمثيل غير ذلك؛ فهي في أحد وجوهها تلك التي

الذي لم يصل للسلطة وفق شرعية األصول. ومن أجل حمل املحكومين على تناس ي "ال شرعية األصول" 

يسعى إلقناعهم بأنه يمثلهم جميًعا من دون انتخابات؛ ولكن باالعتماد على األيديولوجية أو القبلية أو 

أي االنتخابات. من حيث االتفاق على أهميتها  اآللية:. ما يهمنا هنا هي 78الحياة البرملانية الشكلية..الخ

ملمارسة السلطة وتداولها، ومن حيث العمل على نزاهتها. ال يمكن التكهن كثيًرا بهذه اآلليات الشكلية ألنها 

ا جوهرًيا 
ً
تتنوع وفق الحالة السياسية والظرفية. ولكن يبدو أنها على هذا املستوى البسيط لن تشكل خالف

. في العموم، إن الدولة في أحد تصوراتها هي أداة في خدمة املجتمع املدني، وهي 79الميين والحداثيينبين اإلس

تمتلك تلك الشرعية التي تمنحها إياها إرادة املواطنين. والتمثيل هو "إعالء تغييري للمجتمع داخل الدولة. 

. فالدولة، وهي كيان شرعي، ال يمكن 80وبتعبير آخر، تملي السياسة قانونها على من يريد سماع كلمته فيها"

إال أن ينظر إليها من خالل التوكيل الذي تتلقاه من املواطنين. وفي هذا السياق يالحظ مارسيل غوشيه أن 

"ممثلو الشعب يقومون بتمثيل الحقل السياس ي أمام املواطنين أكثر من تمثيلهم للمواطنين داخل الحقل 

الهيغلية الواضحة بين املجتمع واملفاهيم التي تحيل إليه، والدولة . هذه الثنائية الجدلية 81السياس ي"

واملفاهيم التي تحيل إليها، هي التي تجعل املمثلين يقومون بتمثيل السياس ي في االجتماعي بعد أن تّم توكيلهم 

تلف عن التمثيل يخفإننا يجب أن ننّوه إلى أن  -مادام الكالم عن الذهنية-للقيام بالفعل املعاكس. ولكن 

، وبالتالي، فإن الذهنيتين التي تقود إلى كٍل منهما مختلفتان عن بعضهما. التمثيل فعل 82املحاصصة

وينتج عنه. لذلك  مع الُفصاماشتقاقي إبداعي يلتقي مع العقالنية وينتج عنها، واملحاصصة فعل شقاقي يلتقي 

                                                           
 وما بعدها. 55للمزيد حول شرعيتي التمثيل واإلنجاز راجع: سالمة، ص  78
إال إذا انتشرت فتاوى مثل فتوى الشيح مهدي الخالص في عهد فيصل في العراق حيث أفتى أن "هذا االنتخاب يميت األمة اإلسالمية، فمن   79

 . 58رّد السالم عليه، وال يدخل حمام املسلمين". انظر سالمة، صانتخب بعدما علم بحرمة االنتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته، وال يجوز 
 .138غوشيه، ص  80
 املصدر نفسه.  81
يالحط أحد الكتاب أن املحاصصة "تحول الدولة إلى شركة معنية بإدارة املجتمع يكون فيها ألفرادها حصًصا )أسهم( تختلف نسبتها بين  82

 ا األولى".جماعة وأخرى؛ فتنزل باملجتمعات إلى مكوناته
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ا؛نستطيع أن نتوقع محاصصة في الحاالت التي تعاني من الفصام والت
ً
يمكن أن ندرج  ي نوهنا إليها سابًقا. إذ

 اًلنتقال من ذهنية املحاصصة إلى ذهنية التمثيل في إطار النموذج الذهني إلسالم حداثي.

؛ 83أما فيما يتعلق بشرعية اإلنجاز؛ فهي تلك التي يصنعها الحاكم بعيًدا عن شرعيتي التمثيل واألصول 

رة أدق ما قامت آلته الدعائية بالتسويق له على أنه إنجاز، فيبني شرعيته على ما قام بإنجازه، أو بعبا

"بطل التشرينين"، "باني سورية  والعبارات التي كان يسمعها السوريون في إعالم الدولة القائمة مثل:

الحديثة"...الخ. ال تأتي إال في هذا السياق. ولن ندخل في هذا املكون بالتفصيل في إطار هذه الدراسة وذلك 

 ميته من حيث ارتباطه بإشكاليتها.لقلة أه

 

ا: املدخل الثالث، من منظور وظيفة الدولة  خامسا

إن النظام السياس ي، ويجب تمييزه عن مفهوم السلطة، يقوم بممارسة وظائف الدولة ورسم سياساتها في 

عراقة وقت معين يكون فيه على رأس السلطة. وبالتأكيد، تراكم الدول الحديثة الناجحة خبرات وظيفية و 

مؤسساتية نتيجة تعاقب أنظمة سياسية مختلفة على إدارتها. إن عالقة السلطة بالدولة هي كعالقة الروح 

بالجسد؛ فالدولة هي الهيكل أو الجسم التنظيمي الذي تتالقى فيه شتى النشاطات االجتماعية، والسلطة 

مكن للدولة إال أن تكون صاحبة . فال ي84هي الروح التي تحفز هذه النشاطات وتحدد مساراتها وغاياتها

سلطة. والنظام السياس ي هو الذي يمارس هذه السلطة في إطار الدولة في فترة معينة قبل أن يتنازل عنها 

ا؛ تصبح الوظيفة على مستوى ضيق هي انعكاس لبرنامج النظام 
ً
لنظام آخر بموجب الشرعية املحددة. إذ

األنظمة التي تتداول السلطة؛ لذلك نرى أن ما يخدم موضوع السياس ي الحاكم، وللتراكم الناتج عن نعاقب 

بحثنا هنا هو املقارنة بين برامج إسالمية وأخرى حداثية، يطرحانها كمشاريع يسعيان لتطبيقها إذا ما وصال 

في سورية مواد منجزة بهذا املعنى إال شذرات غير ناضجة؛  -إلى اآلن-إلى السلطة. وفي الحقيقة ال نمتلك 

نترك هذه املقارنة للمستقبل، ولكن، نعتقد بأهمية القيام بهذا املشروع على املستوى االختصاص ي لذلك س

والتكنوقراطي. في العموم، يمكن أن نالحظ السديم القائم عند اإلسالميين وعند امليالين إلى الحداثة عند 

 أن املمارسات الحاضرة في الكالم عن الفرق بين النظام والسلطة؛ فعلى الرغم من بساطة هذه الفكرة إال

الفكر والسياسية ال تدل على التشبع بها. ويعود ذلك في اعتقادنا إلى سببين يتركان آثارهما بنسب متفاوتة 

                                                           
 وما بعدها. 64للمزيد حول هذا املكون انظر سالمة، ص 83
 .145(، ص2011خضر خضر، مفاهيم أساسية في علم السياسة، )لبنان، املؤسسة الحديثة للكتاب،  84
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 امتزاج العقيدة والدولة، وهذا أحد املآزق التاريخية )التي وصفناها سابًقا(؛ وثانًيا ما  على التيارين هما:
ً

أوال

في نظام البعث" في فترة حكم حافظ األسد ومن بعده بشار األسد. من  85ستية"الظاهرة "البروكرو نسميه 

جملة ما قام به هذا النظام أنه لعب دور بروكروست ويبدو أن التيارين كليهما قد مرا على سريره. لذلك 

املشهد أهمية أكبر، وتقديمه في  -البروكروستيةحيث تتضاءل آثار الظاهرة -نعتقد أن إيالء تيار الشباب 

 الفكري والسياس ي، أمٌر مهٌم للغاية.

إضافة إلى الجانب الخدمي، فإن الجيش والتعليم واإلدارة واالقتصاد من أهم وظائف الدولة الحديثة التي  

يجب أن تدرس بعناية وتخضع لتخطيط إستراتيجي. وال بأس أن تختلف القاعدة الفكرية للخطط 

تغير البرامج تكنوقراطًيا بتغير األنظمة ولكن وفق النموذج الذي املطروحة باختالف الواضع، وبالتالي ت

 تلمسنا مالمحة قدر ما استطعنا في ما تقدم.

 

ا:  املدخل الرابع، أفكار سريعة من منظور حديث    سادسا

سنتناول في هذا املدخل الدولة في حقلها الداللي وفق رؤية الحداثة، وننظر في التفاعل الناتج من وضعها في 

  سط إسالمي، بالشكل املختصر الذي يسمح فيه إطار هذا البحث.و 

يتموضع مفهوم الدولة من منظور حداثي ضمن حقل داللي متكامل يتضمن مجموعة من املفاهيم التي 

تتداخل في معناها. سنتناول في هذا املدخل ما نعتقد أنها أهم املفاهيم التي تهم اإلشكالية املطروحة. وهي 

ثة، الديمقراطية، الحيادية اإليجابية. ونطرح فيها بعض النقاط املختصرة التي اعتقدنا أنها الحرية، الحدا

 ملا سبق.
ً
 األكثر مالمسة

 

 الحرية -1

مستوى الحريات الشخصية بوصفه الليبرالي في دولة حداثية قائمة،  سنفترض أن لفكرة الحرية مستويين:

ومستوى سابق عليه يتعلق بمستوى حرية العقل )الحد األدنى من العقالنية الالزمة للحرية( الالزمة 

ه في كتابه "عن للتأسيس للمستوى األول. املعنى األول هو الذي حدده جون ستيورات ميل كموضوع ل

                                                           
ن كان طول الضحية وهو قاطع طريق في امليثولوجيا اليونانية، كان يجبر الضحية على النوم على سريره الحديدي فإ بروكروستوسنسبة إلى  85

ها، لتتناسب مع السرير.
ّ
 أطول السرير قص منها، وإن كانت أقصر مط
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طبيعة وحدود القوة التي يفرضها املجتمع بشكل  أي الحرية"؛ من حيث هي الحرية املدنية، أو االجتماعية:

. تندرج تحت هذا املعنى الحريات الليبرالية املعروفة جميعها مثل حرية العبادة وحرية 86شرعي على األفراد

 للوجود، أقر به ستيورات ميل نفسه، وهو نضج املقدرة على الحوار بين 
ٌ
التعبير...إلخ. ولهذا املعنى شرط

راد مجبرين على أفراد أحرار ومتساوين، وهذا الشرط يتطور مع مرور الزمن؛ وحتى ذلك الحين سيظل األف

. ويبدو أن الرفض املطلق 87تقديم الطاعة الضمنية لقادة من نوعية "أكبر" و"شارملان" على حد تعبير ميل"

الستمرار تقديم فروض الطاعة لقادة من نوعية أكبر وشارملان )نظام األسد( هو الذي اتفقت عليه التيارات 

ية، بل ويكاد يكون االتفاق اليتيم الذي يحمل هذا اإلسالمية والتيارات التي تميل إلى الحداثة في سور 

ما الذي يجب أن يتغير في ذهنية التفكير لكي نصل إلى املرحلة التي نكون  الوضوح. لذلك نطرح السؤال:

إن الحديث في  . وتقودنا طبيعة هذا السؤال االستنتاجي إلى الطرح التالي:88عندها قادرين على الحوار؟

ينطلق بسالمة من دون أن نستبقه بحديٍث عن استعداداتنا ومؤهالتنا الفردية  ال-رغم أولويته-الحرية

. وهذه الفرضية هي التي تجعلنا نعتقد بعدم 89واالجتماعية لقبول وممارسة الحرية: أي القابلية للحرية

إلى "أدلوجة الحرية" أو "الدعوة  صحة املنهجية التي تضع الليبرالية )أو كما يسميها عبدهللا العروي:

تنا أوضح في نظرية الحرية )في 
ّ
الحرية"( مركًزا للمقاربة عند الكالم عن الحرية. بل نعتقد أننا نجد ضال

الفلسفة(. بواسطة النظرية نستطيع قياس محموالتنا النفسية )الفردية واالجتماعية والسياسية( الالزمة 

ثر على صحة هذا الطريق الذي اخترناه للوصول إلى تحقيق الحد األدنى من "قابلية الحرية". ولنبرهن أك

ا 
ً
نعود إلى االستنتاج الذي وصل إليه العروي بأن "نظرية الحرية تنشأ دائًما بعد أن تعرف الليبرالية إخفاق

. ولكن يجب قبل خوض هذا الطريق أن نؤكد أن هذا الخيار خياًرا 90ولو نسبًيا في ظرف تاريخي معين"

حث املحدد الذي أردناه؛ وهو وليس خياًرا فكرًيا يضعنا في مصيدة منهجًيا، صّممناه ليخدم غرض الب

                                                           
86 John Staurat mill, on liberty, (Kitchener, Batoche Books Limited, 2001), p6. 

 .14املصدر نفسه، ص 87
 ميل. كونها نفس املرحلة التي ال نكون عندها مجبرين على طاعة الشموليين، حسب ستيورات  88
بأن قابلية الحرية فطرية استناًدا إلى مبدأ أن الناس ولدوا جميعهم أحرار ومتساوين، وبالتالي، فإن الجميع قابل للحرية.  يحاجج بعضهمقد   89

ش بحرية نعتقد أن هذه املحاجة صحيحة تماًما على املستوى النظري، ولكن فيها أيًضا الكثير من الالواقعية. فالوالدة الحرة ال تعني أبًدا العي

 في ظاهرة االستماتة في الدفاع عن ألن في ذ
ً

لك افتراض غير واقعي مفاده أن الفطرة غير قابلة للتشوه، وهذا بتقديرنا غير صحيح. انظر مثال

مثلة "العبودية" في أوساط الشبيحة من غير املستفيدين من املنظومة التسلطية، و"ال ناقة لهم والجمل"، وهم كثيرون. ويمكن في الواقع تتبع أ

نجد على ذلك؛ والواقع أصدق أنباًء من النظرية؛ ويفيد الواقع أنه كما نجد قابلية للعبودية تتفاوت بين األفراد واملجتمعات؛ فإننا أيًضا  كثيرة

منهج  قابلية للحرية تتفاوت بين األفراد واملجتمعات. ونعتقد أن التناقض بين منهج يستند إلى "عدم جواز الخروج على الحاكم أو حرمته"، وبين

 يستند إلى "أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، ال يأتي إال في هذا السياق.
 .77(، ص2008، )بيروت، املركز الثقافي العربي، 4عبدهللا العروي، مفهوم الحرية، ط :انظر  90
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عادوا الليبرالية وكانت  التنظير الذي يوصلنا إلى ما وصل إليه الكثيرون من الذين تبنوا التأصيل للحرية:

 مسألة الحرية دائًما مسألة مؤجلة في انتظار أحوال تضمن حرية أكثر.

؛ ونجد أن هاتين املقولتين تنطبقان على اإلسالميين 91ين طرحهما العرويلنطرح املقولتين املتقابلتين اللت

 )في املقولة األولى( والتيار الذي يميل إلى الحداثة في سورية )في املقولة الثانية(:

الحرية في مفهومها إلهية، أن يكون اإلنسان حًرا يعني أن يكون على  يقول املنظر اإلسالمي: املقولة األولى:

 ، أي أن يريد الحرية التي أرادها هللا له في حكمته، تلك الحكمة التي يبنيها لنا الشرع.صورة هللا

الحرية هي املطلق واملطلق هو العقل املجسد في التاريخ وفي الدولة؛ أن يكون  يقول هيغل: ملقولة الثانية:ا

 مع هدف الدولة. اإلنسان حًرا هو أن يقبل ضرورة الحرية، أي أن يستوعب منطق التاريخ ويتماهى

نالحظ أن املقولة األولى تشبه املقولة الثانية، من حيث أن كليهما تربطان الحرية باملطلق. هذا الشقاق قد 

والثاني لكي يكون حًرا يجب أن يسعى  "دولة هللا"يبدو من دون حل؛ فاألول لكي يكون حًرا يجب أن يسعى إلى 

 . هذه الصورة هي األسوأ ضمن ممكنات كثيرة. 92"إيمان مقلوب"والثاني  إيمان. األول "تأليه الدولة"إلى 

والشكل الذي تكون عليه الدولة التي تضم كالهما هو شكل دولة مستحيلة، لذلك ال بد من أن يأخذ الزمن 

ا؛ يبدو عند هذا الحد من التحليل 
ً
دوره في التغيير، وال يتم ذلك إال بإطالق الدولة على أساٍس من التعاقد. إذ

الذهنيات تتبنى ُمطلقات صعبة التغيير، ولكن، بالعودة إلى منطلقات ميل نفسها، وفي سياق محاولة أن 

 تسلسلًيا:
ً

أليس االتفاق على التمرد على طاعة  اإلجابة عن السؤال السابق، نطرح تساؤال

أليس هذا ما  "أكبر"/"شارملان"/األسد هو الفرصة التاريخية املناسبة إلطالق الحوار في األصول املطلقة؟

ا؛ ولكي نسهل هذا الحوار 
ً
بدأ يحدث )وإن كان على املستوى االجتماعي أكثر منه على املستوى السياس ي(؟ إذ

فال بد من النظر إلى الحرية في شكلها املرحلي والبسيط فحسب، أي هي في أن نتحرر من االستبداد والتسلط 

حلة السابقة للتعاقد. ولذلك نعّد أن أي تنظير فحسب، ويكون هذا هو شرط الحرية الوحيد في هذه املر 

أكثر في هذا املوضوع، بغض النظر عن صحته أو خطئه؛ هو بالتأكيد غير مطلوب وغير مفيد. بل يعرقل 

ويجهض محاوالت بناء الحرية األكثر نضًجا؛ إذا ينزع عنها صفتها التراكمية والتاريخية، ويريد تحقيقها دفعة 

 
ً
 ا؛ نستنتج:واحدة، وهذه طوبى. إذ

                                                           
 .111املصدر نفسه، ص  91
 .687الحافظ، ص  انظرالتعبير لياسين الحافظ،   92
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ا للتعاقد، يجب التوقف عن التأصيل النظري للحرية،  مع مراعاة النموذج الذهني املحدد سابقا

 وإيقاف هذا النقاش النظري العقيم واملعرقل في هذه الفترة الزمنية من التاريخ.

 

هكذا نجد أننا استعملنا نظرية الحرية كمنهج )كذهنية خلفية( لنفيها كفكر )ذهنية حاضرة في الواقع(. 

على مستوى أكثر من التجريد نقول أن ذلك ًل يعني نفي الفكر لنفسه ولكن يعني تجهيزه للحياة مع 

طاعة اًلستبداد. أي إن األفكار األخرى باًلستفادة من سياق تاريخي، وباًلستفادة من واقع الثورة على 

التعاقد الحر )وحدة املجال العام( يعني أن يبقى الجميع كما هو، ولكن يرض ى الجميع بالجميع كما هو 

 ويتشارك معه

 خالصة ونموذج ذهني (:7الجدول )

 دولة السوريون  تأليه الدولة دولة هللا

 أنسنة إيمان مقلوب إيمان

 وعي مقارب وعي أيديولوجي وعي محلي

 نسبي مطلق مطلق

 مصلحة وطنية حروب مقدسة جهاد

 واقع يمهد لتطور النظريتين نظرية رد فعل على املاورائية نظرية ماورائية

 )عقالنية( تراث وأيديولوجية وحدة جدلية هيغلية أيديولوجية تراث

 اشتقاق شقاق شقاق

 محايثة مدنية انصهار إقصاء
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 الحداثة -2

 
ً

تمثل قصة الشاه الذي استبدلت به "الثورة اإلسالمية" ـ"الولي الفقية"، أنموذًجا "مدرسًيا" واضًحا وقابال

للتعميم ملا يحدث عند حدوث التفاعل )تراث/حداثة( في وسط لم ينجز تطوره الطبيعي عبر التاريخ. يدخل 

 املفّوت تاريخًيا"
َ
، ولكن، في بداية مالمسة الوسط كأفكاٍر طبيعية تبحث عن وجود 93كالهما "الوسط

يتحوالن إلى أيديولوجيات إقصائية يؤدي تفاعلها إلى حاالت مسخ أول وثاٍن، وثالث ورابع، وإلى ما شاء هللا. 

ويبقى الحال هكذا حتى ُيغّير القهُر الوسط فيتعقلن فيه الخالف. وكما يرى محمد أركون في سياق وصفه 

"التطور ال يكون دفعة واحدة عن طريق  ستخدام عائدات النفط؛ فـتجربة الشاه االقتصادية وكيفية ا

حرق املراحل واحتقار مشاعر الشعب وتقاليده الراسخة بشكل غبي وفظ. ولهذا السبب سقط الطاغية 

ا مروًعا ومدوًيا. وكان سقوطه على يد القوة الكاسحة والضاربة 
ً
)الشاه( املصاب بجنون العظمة سقوط

. وفي املقابل، فقد استغلت ميليشيا سرايا الدفاع التابعة لرفعت األسد بعض 94بار"للمخيال الديني الج

العنف الذي أبدته الحركات اإلسالمية لتقوم باحتقار الدين ونزع الحجاب عن رؤوس النساء في الشوارع 

قاتلة وال الثورة . في النهاية، ال الشاه وال األسد بالطبع يمثالن الحداثة، ولكن أيًضا ال الطليعة امل95العامة

اإليرانية يمثالن اإلسالم. ولكن الصراع يبدو بين الحداثة واإلسالم وهذه أكبر عملية تزييف شهدها العقل 

بشكٍل أو بآخر. لذلك يتحسس  2011الجمعي في منطقتنا. ويبدو أنه يتكرر في سورية بعد آذار/ مارس 

 ت طغموية إجرامية.بعضهم من كلمة حداثة أو علمانية ألنها ترتبط بممارسا

، حيث "لذة الحداثة وعسر هضمها"والنقطة السريعة الثانية التي تطرح نفسها هي ما يمكن أن نسميه 

ا فصامًيا. 
ً
يشكل تبني ماديات الحداثة من دون التعامل مع املنظومة الفلسفية والفكرية التي كونتها مأزق

 وأهمها الدولة.  يقف عائًقا دائًما عند مقاربة األفكار املهمة جميعها

 

 الديمقراطية -3

يكثر الكالم في مفهوم الديمقراطية وضبط ممارساتها، وهذا أمر مهم. ولكن نعتقد أن األهم في الحالة 

السورية هو أن يتوازى الكالم حول تأصيل مفهوم الديمقراطية مع الكالم في "علم التحول إلى 

                                                           
 ظ. التعبير لياسين الحاف 93
 .129، صأركون  94
 مصدري هنا أكثر من شهود عيان في شوارع مختلفة من دمشق. 95
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بجديد عندما استنتجت سابًقا أن الديمقراطية ال تتنافى الديمقراطية". وفي العموم لم تأِت هذه الدراسة 

 في أن الحكم بتناقض الديمقراطية واإلسالم 
ً

مع اإلسالم، يرى املفكر والداعية اإلسالمي محمد املبارك مثال

هو "تشويه لإلسالم، وإعطاء صورة قبيحة ألناس لم يعرفوا إال لونين من أنظمة الحكم: الديمقراطي، 

. 96ولكن لم يقبل مبارك نفسه أن اإلسالم ديمقراطي وإن كان ينفي تنافيه مع الديمقراطيةواالستبدادي" 

على العموم نعتقد أن ما سبق قد أعطى فكرة واضحة عن هذه املسألة. ولكن يبقى أن نتكلم في الشرارة 

إلسالم التحول هل يقبل ا التي تشعل املشروع الديمقراطي، أي في التحول إلى الديمقراطية؛ فنطرح السؤال:

 
ً

( ويمكن أن 97نحو الديمقراطية؟ في الحقيقة يوجد نماذج إسالمية تحولت إلى الديمقراطية )ماليزيا مثاال

تدرس بعناية مع التركيز على التقاطعات. ولكن لدينا في سورية اآلن حالة محددة وربما من أهم املشكالت 

إن الديمقراطية تتطلب  اطي هي املفارقة التالية:النظرية التي ستواجه التفكير في إنشاء أي نظام ديمقر 

تعزيز مكان سلطة قوية تقوم بترجمة طلبات املواطنين إلى واقع يمكن ملسه في حياتهم، وفي الوقت نفسه 

علينا ؛ فلذلك 98فإن السوريين ال يثقون اليوم بتفويض سلطة إلى الحد الذي تصبح معه قادرة على التغيير

لتضخيم في الديمقراطية، كما استنتجنا أنه علينا أن نضبط النقاش في نظرية ضبط عملية املبالغة وا

 -في العموم، لكي تنشأ الديمقراطية في نظام حكم ما =بحسب تشارلز تيللي الحرية وإيقافه عند حد معين.

م شبكات الثقة، وعدم املساواة الطبقية، ومراكز السلطة ذات الحك يجب أن تحدث تغيرات في نواح ثالث:

. مثل شبكات الثقة الطائفية واالقتصادية واإلثنية واملجموعات التي يمكن تبقى من مخلفات 99الذاتي

النظام الحالي؛ وعدم املساواة بين السوريين بعد الثورة وتفضيل بعضهم على بعض لسبب أو آلخر؛ 

ن مراكز لحكم ذاتي؛ واملجموعات املسلحة التي تحتفظ بسالحها بعد تكون جيش وطني مما يتيح لها أن تكو 

 جميعها أمثلة تهدد التحول نحو الديمقراطية. 

                                                           
، )دبي، مركز املسبار للدراسات والبحوث، 3مجموعة باحثين، اإلخوان املسلمون في سوريا، ممانعة الطائفة وعنف الحركة، ط  96

 .181ل، محمد املبارك أنموذًجا، ص(، عمار قحف، اإلخوان املسلمون، التيار املعتد2012نوفمبر/تشرين الثاني 
. يصنف هذا املؤشر 65تصنف ماليزيا كديمقراطية معيبة في مؤشر الديمقراطية الذي تعده وحدة االستخبارات االقتصادية، وتحتل الرقم   97

بنان، والعراق(، ، ومصر كذلك(، وأنظمة هجينة )تندرج تحته ل2014الدول إلى أنظمة تسلطية )تندرج سورية تحت هذا التصنيف عام 

 وديمقراطيات معيبة، وعلى رأس القائمة ديمقراطيات كاملة تتصدرها النرويج وتأتي الواليات املتحدة في املرتبة التاسعة عشرة.

 iu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115http://www.e انظر املوقع االلكتروني:

 

   

 
 مع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي في مصر.ما حدث ذلك إلى حٍد   98
 .132تيللي، ص 99

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115
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 100الحيادية اإليجابية -4

األرضية  "األول متعاٍل يقف خلف الزمن واملشروطيات يرى الحنبليون أن الدين ينقسم إلى قسمين:

التاريخية، والثاني مشروط بالظروف واملتغيرات التاريخية. ويتفقون أيًضا على القول إن القرآن ال يتحدث 

بشكٍل تفصيلي عن كل ش يء يخص الحياة الدنيوية في املجتمع، إنما يترك ذلك ألولي األمور. وبالتالي، يبقى 

ي موضوع التشريع وتنظيم املجتمع وحل هناك مجال ألن تتدخل السلطة في السياسة في املوضوع، أ

  ّ -، ولكن =وبحسب أركون 101مشاكلة. هذا يعني أن "الدين ال يشمل كل ش يء"

املشكلة في أن الفقهاء احتلوا املجال الذي تركه القرآن حًرا لكي يتدبر الحاكم أمره، وبذلك فقد نافسوا 

تكّون علم جديد: علم الفقه، وهو يطلق السلطة السياسية على عكس ما أوحى به القرآن. في هذا السياق 

 إلى صحة االستنتاج بعلمانية الدولة 102الفتاوى في مجاالت الحياة جميعها
ً

. يجعلنا هذا التحليل أكثر ميال

اإلسالمية عبر التاريخ، فالدولة الدينية في اإلسالم لم تكن موجودة أبًدا. كانت دولة ال دينية سواء أيام 

ا؛ فشؤون 103ومع ذلك كان يتولد الوهم بأن هللا هو الذي يحكم من خالل الخليفةاألمويين أو العباسيين 
ً
. إذ

الدنيا التي يكون اإلنسان بها هو األعلم، هي التي تكون موضع مرونة. هل الدولة شأن دنيوي؟ في الحقيقة 

ين سيان(. فالوطنية لكي تكون كذلك وجب أن ينزع عنها ما ال تحتمل من نسبها إلى هللا أو تأليهها )وكال األمر 

شأن دنيوي وهي التي نحن فيها أدرى. قد يبدو هذا التحليل ساذًجا قياًسا للواقع املعقد واملتشعب، ولكن 

هذه املقاربة بكل ما تحمل من التبسيط وافتقار الدقة التفصيلية، ربما تكون األنجع في الولوج إلى املوضوع. 

لنا في تشخيص األسباب املعقدة والبعيدة اعتقاًدا أننا نتلّمس حيث أننا في مرحلة من املراحل نكون قد دخ

الحلول، فيما تكون الحلول أكثر وضوًحا مما نعتقد، وأكثر قرًبا مما قد نذهب إليه. وال يزيد هذا التعقيد 

 إال الطين بلة فيبعدنا عن الحقيقة البسيطة أكثر مما يقربنا منها.

 

                                                           
 تجنبنا استخدام مصطلح العلمانية لعدم تحميل العنوان طابع تاريخي فلسفي ال يحتمله هنا. 100
 .74أركون ص 101
 المصدر نفسه. 102
 .89أركون ص 103
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ا: خاتمة  سابعا

ات السابقة وما توضح من السياق العام الذي تناول الدولة بين اإلسالم والعلمنة، إضافة إلى االستنتاج 

وحاول تلّمس وبناء نموذج ذهني إلسالم حديث، فإننا نلخص بعض االستنتاجات األساسية في النقاط 

 التالية:

أمام إن اللقاء اإلسالمي الحداثي ممكن، وخصوًصا في هذه املرحلة من تاريخ سورية، وربما نكون  -

فرصة تاريخية نادرة إلنجاز اشتقاق أنموذجي جديد يشكل إضافة جديدة لعلم االجتماع السياس ي 

 العاملي )حاولت هذه الدراسة الخربشة على سطحه بلطف(. 

نحن أمام فرصة ذهبية للتفكير املؤدي إلى تجاوز حالة العداء املطلق أو التماهي املطلق مع التراث.  -

من أحد أهم فضائل الثورة  -ى مستوى النظرية أو النظرية والواقعإن أنجز عل-وسيكون هذا

 السورية التي أتاحت لنا التفكير بطريقة فريدة تناسب حالتها.

قابلة ألن تكون -على املستوى النظري الذي يمهد للسياس ي على أقل تقدير-إن الفكرة اإلسالمية -

 وٌع واجب اإلنجاز باملعنى السياس ي.فكرة تعاقدية ديمقراطية، وتيار اإلسالم الديمقراطي مشر 

إن الوعي بتمايز االجتماعي والسياس ي/املجتمع املدني والدولة، هو من أهم ميسرات مشروع  -

إسالمي. وتساعد إعادة النظر في الحداثة بوصفها -دمقرطة اإلسالم، واشتقاق مفهوم حداثي

تجاه. حيث أن الحداثة إذا قامت أدلوجة متعالية على الواقع الحالي، في السير اليسير في هذا اال

بتسخير مضمونها في عملية الحوار وبناء الثقة، فإنها تساعد على تجاوز السديم الناتج عن مآزق 

 الفكر اإلسالمي عبر التاريخ.

 إن الحاكم الكاريزمي في املخيال اإلسالمي الديني هو كاريزما الحاكم الديمقراطي العقالني نفسها.   -

تقديم النسبي على املطلق، واملرونة على التصلب، واألخذ بمفاعيل الزمن، وتبني االشتقاق يقتض ي  -

 للوعي األيديولوجي في املسائل كافة.
ً

 الوعي املقارب بديال

يتحتم علينا استغالل هذه الفترة املواتية أكثر من اي وقٍت مض ى من أجل استبدال وعي كوني بالوعي  -

 املحلي.

الفترة املواتية أكثر من اي وقٍت مض ى من أجل استبدال منظومة يتحتم علينا استغالل هذه  -

 القانون بمنظومة الفتوى، في املجال العام على أقل تقدير.

يتحتم علينا استغالل هذه الفترة املواتية أكثر من اي وقٍت مض ى من أجل استبدال ذهنية التمثيل  -

 بذهنية املحاصصة.
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لنظري في الحرية والديمقراطية واالنتقال بها إلى حقل يجب التوقف عن فعل املزيد من التأصيل ا -

 املمارسة والبسط في الحقول السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. 

يجب االعتماد على جيل الشباب الذي لم تطله الظاهرة البروكروستية في "سورية األسد"، وتقديمه  -

 الثقة والتمكين. لألمام في مجاالت الحياة كافة وإعطائه املزيد من

 محددات الدراسة 

بسبب تضافر عوامل ذاتية، وأسباب تتعلق بتوقيت وزمن إنجاز هذا البحث، فقد تعذر التوسع  -

وفق اإلطار املنهجي -ضمن املداخل املتنوعة التي اخترناها للموضوع. نعتقد أن إعطاء هذه املداخل 

أن يفض ي إلى نتائج أكثر عمًقا ودقة تنعكس حقها الوافي من الوقت واملجهود والبحث، يمكن  -نفسه

بشكٍل عملي على تسهيل الجهود الرامية لتحديد شكٍل للدولة السورية املستقبلية، وبالتأكيد يلعب 

 الحوار السياس ي املقترن بالفكر دوًرا كبيًرا في رسم وتحديد الهدف املوضوع.

تيارات  األكراد، أيديولوجية: مسألة فرضت منهجية هذه الدراسة إهمال عوامل مهمة )إثنية: -

املشروع اإليراني  مصالح دول كبرى على األرض السورية، إقليمية: سياسية اخرى، دولية:

 وانعكاسات السياسة السورية...الخ( لذلك ال يمكن تحميل هذا البحث أكثر مما حدده عنوانه.

إلسالم، وتشعب التيارات نظًرا لتشعب دالالت املفهوم الواحد بتشعب التيارات املحسوبة على ا -

إسالمية إذا ما -املحسوبة على الحداثة كذلك. فإننا ربما نضطر عملًيا للدخول في سجاالت إسالمية

 أردنا الحصول على صورة أدق. وذلك باملعنى السياس ي.

يأتي هذا البحث على أرضية تتجاهل أي احتمال لتقسيم سورية إلى دويالت صغيرة، وفق توازنات  -

ولكننا هنا ننطلق مما نعتقد أنه الحقيقة التي تقول إن -وهذا سيناريو وارد-دوليةإقليمية و 

يستطيعون أن يفرضوا إرادتهم  -على أقل تقدير-السوريين بإصرارهم على االتفاق على شكل دولتهم 

ا نبني على افتراض  على العالم. ليس لدينا اآلن على األقل سنٌد قويٌّ لهذا الرأي لذا نعّده عنصًرا ذاتيًّ

 صحته ووجوب مقاومة خطئه، منطقية هذا العمل.

أخيًرا، ال بّد من القول إن املفاهيم الحديثة تتميز بأنها مفاهيم حّية، أي أنها تتشكل وتنمو وتتطور عبر 

التاريخ، سيرورتها أشبه بإنشاء بناٍء وفق تصور مسبق وُمخطط معين تبلور في الذهن كأفضل شكٍل يوائم 

واملمكن، أي بين ما نتوق إليه وبين ما نستطيع تحقيقه ذاتًيا وموضوعًيا. وال بد أيًضا من بين املأمول 

االعتراف بموضوعٍة ال تحتاج إلى برهان مفادها أن بعض املفاهيم الحقيقية ال يمكن للعقل إداراكها، 

      وبالتالي فإن الحقيقة أعم من العقالنية ولكن هي بالضرورة تحتويها ضمن وحدة نسبية.
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مجموعة باحثين، مفهوم الدولة، "الدولة اإلسالمية، "دولة الخالفة"، )ملف بحثي(، )مؤسسة  -

 .2015كانون الثاني/ يناير  29مؤمنون بال حدود، 

مضر الدبس، دور البنية االجتماعية في السلوك العصبوي للنظام السوري، مركز حرمون  -

 .2016تموز/ يوليو  14للدراسات املعاصرة، 
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