
27

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 مقاالت

يف الدولة املدنية

الزواوي بغوره

كيف يمكن النظر فلسفًيا يف موضوع )الدولة املدنية( بوصفه موضوعا آنًيا، وجزًءا من الرصاع الثقايف 
والسيايس يف الفكر العريب املعارص؟ ثمة موقفان فلسفيان يرى أحدمها أنه ال جيب عىل الفلسفة أن تتدخل 
يف اآلين واليومي واحلارض، وذلك لعدم اكتامله، وألن معرفة حقيقته حتتاج إىل مسافة مل يرتدد الفيلسوف 
distanci� )بول ريكور باملطالبة هبا مستحدًثا بذلك مصطلًحا غريًبا لكنه يؤدي الغرض وهو التامسف 
ation(. وسنده يف ذلك، رأي الفيلسوف األملاين احلديث هيغل الذي شبه الفلسفة بطائر )منريفا( الذي 
ال يظهر إال عند الغسق، أي عند اكتامل الوعي والروح والفكرة. ويف مقابل هذا التوجه هنالك رأي انترش 
كثريا يف الفلسفة املعارصة، وتزعمته تيارات عديدة، ومنها مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية التي 

ترى رضورة االهتامم باآلين واحلارض واليومي وحماولة تشخيصه والقبض عىل معقوليته. 

ويعد موضوع الدولة املدنية، من هذه املوضوعات التي تواجه كل باحث ومهتم باملجتمعات العربية 
من  وبحثه  دراسته  يف  النقدية  املشاركة  وتستدعي  العوملة.  زمن  يف  ومصريها  وحتوالهتا  واإلسالمية 
فإن  السياسية واالجتامعية. واحلق،  العملية، وغاياته  املفهومية، وقيمته اإلجرائية، وفائدته  جهة طبيعته 
مشكالت موضوع )الدولة املدنية( تبدأ من هوية العبارة نفسها، فهل هذه العبارة تشري إىل مفهوم سيايس 

يامثل من حيث القيمة مفهوم الدولة أو العدل أو احلرية أم هي حمض شعار؟. 

من املعلوم أن مفهوم الدولة مفهوم أصيل ومركزي يف العلوم السياسية والفلسفة السياسية عىل حد 
العريب السيايس احلديث واملعارص.  الفكر  بالدولة إال يف خطاب  سواء، إال أن صفة )املدين(، ال تلحق 
ولكن ال يعني عدم انتامئه إىل حقل الفلسفة السياسية، تقلياًل من قيمته اإلجرائية أو وظائفه اإليديولوجية، 
السيايس واالجتامعي، وذلك  املفهوم وسياقه  الصحيح يف حالة هذا  العكس هو  إن  القول  نستطيع  بل 
بحكم أن اللغة السياسية ال تدعي الرباءة اإليديولوجية، وبعيدة من أن تكون هلا داللة واحدة أو ثابتة، 
إهنا لغة مفتوحة دائام للمناقشة واالعرتاض، وتبدو منفلتة من التحديد العلمي الصارم، ويغلب عليها 
ذاته، ألنه جزء من طبيعة  عيًبا يف  املعريف  الوضع  يشكل هذا  األحيان. وال  بعض  والتشتت يف  التعدد، 
اللغة السياسية، وألن الصفة األوىل للمفهومات السياسية ليس الوضوح، هذه القيمة العزيزة عىل العلم 
ومساعدة  السيايس،  الفعل  تربير  عىل  قدرهتا  هي  واألساسية  األوىل  صفتها  وإنام  الطبيعية،  صيغته  يف 
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مستعمليها عىل بناء برامج عمل، وصياغة إيديولوجية سياسية مقنعة. 

ثم إنه إذا كانت املفهومات السياسية يف عمومها، ومنها بالطبع مفهوم )الدولة املدنية(، واسعة، وغري 
التكوينية  طبيعتها  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  فإن  وظيفًيا،  ومتعددة  نسبًيا،  وغامضة  كافًيا،  حتديًدا  حمددة 
املزدوجة واملتمثلة بالطابع الوصفي واملعياري يف الوقت نفسه، أي إهنا تشري إىل وقائع اجتامعية وسياسية 

وحتمل أحكاًما قيمية وأخالقية يف الوقت نفسه. 

املفهومات  إن  اللغة،  فلسفة  تقدمها  التي  املقاربات  لبعض  وفًقا  وذلك  القول،  نستطيع  فإننا  وعليه، 
السياسية مفهومات مفتوحة، ال تفهم خارج جمموعتها املامثلة أو عائلتها املشاهبة أو تشكيلتها اخلطابية. ولذا، 
فإن كل حماولة لوضع حد، ولو كان نسبًيا، هلذا االختالف، واللبس، والتعدد، ال حيتاج إىل اتاذ قرارات 

منهجية علمية بغرض صياغة دقيقة للمفهوم فحسب، وإنام يتطلب اتاذ مواقف سياسية واعية كذلك.

وإذا كانت القرارات املنهجية هلا منطقها العلمي اخلاص، فإن ما جيب لفت االنتباه إليه هو أن املواقف 
السياسية تتبع جزئًيا أو كلًيا االختيارات اإليديولوجية التي هي عبارة عن تأويل للمفهومات السياسية 
األساسية، بمثل مفهوم احلرية، واملساواة، والعدالة، والتسامح، ويمكنها أن ترتكز عىل تصور ديني أو 
معطى تارخيي، أو رؤية للحياة )اخلرية/الطيبة(، أو عىل رواية تارخيية لألمة، بحيث تقدم هذه املفهومات، 
ُسلَّاًم يف التحليل، وقدرة عىل تأويل مقنع للواقع، وذلك هبدف مساعدة املقتنعني هبا عىل حتقيق أهدافهم. 

فهل يتضمن مفهوم )الدولة املدنية( هذه املعاين، وهل حيقق هذه الوظيفة اإليديولوجية. 

ال ينتمي مفهوم الدولة املدنية إىل مصطلحات الفلسفة السياسية القديمة أو احلديثة، فباستثناء ما نقرؤه 
يف عنوان كتاب الفيلسوف االنجليزي جون لوك: )مقالتان يف احلكم املدين(، فإن مجيع ما نقرؤه يف اللغات 
التي يقصد منها حالة املواطن  الفرنسية واإلنجليزية هو األلفاظ اآلتية: احلالة املدنية  الغربية، وبخاصة 
املدنية من حيث تاريخ امليالد ونسبه )االسم واللقب(، والوضع العائيل. واستعاماًل لصفة املدين يف ثالث 
جماالت سياسية وعلمية هي: املجتمع املدين أو املنظامت واجلمعيات التي يشكلها املواطنون يف استقالل 
عن مؤسسات الدولة، والقانون املدين اخلاص باحلاالت املدنية لألفراد، واألخالق املدنية التي تقوم عىل 
جمموعة من القيم التي جيب أن يتحىل هبا املواطنون يف املجال العام. إضافة إىل التصنيف العام القائم عىل 

التمييز بني املدين والعسكري.

ومع ذلك، فإن ثمة تدقيًقا تارخيًيا يفرض نفسه وهو أن الفكر السيايس األوريب قد استعمل هذا املفهوم 
يف سياق الرصاع بني التسامح والتعصب، وبني احلرية واالضطهاد الذي عرفته االمرباطورية الرومانية 
يف مرحلة اعتامدها للعقيدة املسيحية عقيدة رسمية. ولكن ومهام كانت القيمة التارخيية هلذه اإلشارة، فإهنا 
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تطرح قضية أساسية أال وهي مسألة التسامح وكيفية تسيري التنوع العقائدي يف املجتمع، وخماطر فرض 
املعريف  املضمون  سؤال  عن  اإلجابة  نستطيع  ال  فإننا  لذا،  ذلك.  يف  املدنية  الدولة  ودور  واحدة،  عقيدة 
واإليديولوجي ملفهوم الدولة املدنية بإتباع طريقة البحث يف القواميس واملعاجم، وإنام الذي نراه مناسًبا 

هو السياق الثقايف واالجتامعي وطريقة االستعامل والتوظيف. 

فكر  هو  بام  واملعارص  احلديث  العريب  الفكر  بسياق  يتحدد  املدنية  الدولة  مفهوم  هوية  فإن  وعليه،   
سيايس وإيديولوجي يعرب عن القوى االجتامعية املتصارعة، ومن َثم فإن السؤال الذي يعنينا هو: ما الذي 
تروم إليه هذه القوى االجتامعية والسياسية من وراء استعامهلا هلذا املفهوم، وإن اإلجابة عن هذا السؤال 
يتطلب القيام بخطوتني متكاملتني األوىل تارخيية تستند إىل )أحداث الربيع العريب( بوصفها عتبة لقياس 
التحول التارخيي، تتبعها اخلطوة التحليلية التي حتاول الوقوف عند عنارص مفهوم الدولة املدنية سواء يف 

حده األدنى أو األعىل.

واحلق، فإن الناظر يف أدبيات عديدة تناولت هذا املفهوم، يدرك بيرس أن ثمة حتواًل أساسًيا قد أصاب 
هذا املفهوم بعد أحداث )الربيع العريب(، بحيث يمكننا احلديث عن توجه عام كان يسود هذه األدبيات 
التي تناولت املفهوم قبل أحداث )الربيع العريب( ثم أعقبه توجه جديد ينظر إىل املفهوم ذاته نظرة مغايرة. 
وبالنظر إىل أن املجال ال يسمح باستعراض هذه األدبيات، والتي يمكن للقارئ أن يطلع عليها يف املكتبات 
من  جمموعة  مجعت  التي  احلوارية  الندوة  إىل  باإلشارة  سنكتفي  فإننا  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  أو  العامة 
العلامء واملفكرين عىل رأسهم حممد الغزايل وفرج فودة، ونظمتها هيئة الكتاب يف مرص، بمناسبة معرض 
اإلسالميني،  اعرتاض  بيرس  يدرك  الندوة  هذه  نص  يف  والناظر   .1992 عام  يف  وذلك  القاهرة،  كتاب 
وعىل رأسهم حممد الغزايل، عىل مفهومي )الدولة املدنية( و)الدولة الدينية( عىل حد سواء، وعّد )الدولة 
الليرباليني وعىل رأسهم  اإلسالمية( خمتلفة عن هذين الشكلني، وتشكل بدياًل منهام. ويف املقابل، نجد 
فرج فودة يؤكد رضورة قيام دولة مدنية. ولكن قراءة ما قاله املعلقون أو املعقبون، يظهر مدى الرفض 
أن اإلسالم ال يملك دولة  الدينية واملدنية عىل حد سواء، ولكن بحجتني خمتلفتني، األوىل هي  للدولة 
دينية، والثانية هي أن الدولة املدنية غري مناسبة واألفضل هو الدعوة إىل )الدولة اإلسالمية(. وحتمل هذه 
الدعوة مفارقة مكشوفة تتمثل يف أنه إذا كان اخلليفة غري معصوم، فإنه يطبق رشيعة معصومة، ومن ثم 
فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما اجلدوى من تأكيد مدنية احلاكم إذا كان مدنية الدولة غري مصونة، 
واحلق فإن النتيجة التي نستخلصها من اآلراء املقدمة يف هذه الندوة هي أن الدولة املدنية استعملت يف 
حدودها الدنيا أال وهو املواطنة كام رفعها العلامنيون وبعض اإلسالميني، وذلك من أجل االعرتاض عىل 
)الدولة اإلسالمية( بام هي دولة دينية يف حدودها القصوى معززة بفكرتني أساسيتني مها : )اإلسالم دين 

ودولة(، و)اإلسالم هو احلل(. 
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ثمة  أن  القول  نستطيع  املدنية،  الدولة  اإلسالميون  فيها  يرفض  التي  العينة  هذه  مقابل  يف  ولكن، 
نصوًصا كثرية كتبت بعد أحداث الربيع العريب، وبعضها يكتسب قيمة املؤرش، ومنها الندوة التي نظمها 
)معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية(، باجلامعة األمريكية ببريوت يف 2013، والتي 
السياق  فرضه  التوجه  هذا  فإن  وبالطبع  العليا،  حدودها  يف  املدنية  الدولة  نحو  العام  التوجه  هذا  تؤكد 
التارخيي املتمثل بأحداث الربيع العريب وما أفرزته من قوى اجتامعية جديدة عىل رأسها فئة الشباب التي 
القوى اإلسالمية،  أربك  ما  االستبداد، وهو  بنهاية حكم  والكرامة وطالبت  الديمقراطية  رفعت شعار 
وفرض عليها الحًقا تعديل بعض رؤاها السياسية، ومنها عىل وجه التحديد فكرة )االسالم هو احلل(، 
و)اإلسالم دين ودولة(، إضافة إىل التطورات التي نجمت عن سقوط بعض األنظمة العربية، وظهور 
خطر اإلرهاب الذي ارتبط باإلسالم السيايس. كل هذه العنارص، فرضت حتواًل يف مفهوم الدولة املدنية 

تعكسه األفكار اآلتية:

1. إذا كان موضوع الدولة املدنية مرفوًضا قبل الربيع العريب بوصفه مماثاًل للدولة العلامنية أو الليربالية 
البدعة والكفر ويف أحسن  التي جرى تشوهيها ورفضها عىل نحو منهجي بحيث أصبح استعامهلا يعني 
الربيع  أحداث  بعد  سيتغري  املدنية  الدولة  استعامل  أن  هو  املالحظ  فإن  والتغريب،  االنحالل  األحوال 
العريب، بحيث أصبح يشكل نوًعا من االتفاق الضمني بني معظم التيارات السياسية واالجتامعية، عىل 
الرغم من بقاء بعض التيارات الرافضة للمفهوم من جهة بعض اإلسالميني السلفيني أو بعض العلامنيني 

العقائديني.

2. إذا كان مطلب الدولة املدنية قد شكل ما يمكن تسميته لغة مشرتكة بني خمتلف الفرقاء، أو منطوق 
اخلطاب، فإن املناقشة بل نستطيع القول إن الرصاع األكرب يدور، وما يزال كذلك، حول مضمون هذه 

الدولة، أو إذا شئنا الدقة، فإن اللعبة الكربى تدور حول القواعد املنظمة هلذا املفهوم.

3. عىل الرغم من هذا االختالف، فإن ثمة اتفاًقا عاًما عىل أن مفهوم الدولة املدنية، دولة مناهضة لـ 
)الدولة العسكرية/ الدولة التسلطية(، ولـ )الدولة الدينية/ الكهنوت( الشمولية يف الوقت نفسه. 

العريب  العامل  يف  الكبريين  التيارين  بني  موقت  توازن  حصيلة  إال  املدنية  الدولة  استعامل  يكن  مل   .4
تيار التقليد وتيار التحديث، أو التيار اإلسالمي والتيار الديمقراطي -العلامين، حتكمه عالقات القوى 
التي تشري يف احلالتني إىل خماطر كبرية ليس أقلها انفجار  العاملية  الداخلية، وعالقات القوى  االجتامعية 
املجتمعات العربية واإلسالمية، ودخوهلا يف حروب أهلية، ووقوعها فريسة سهلة للتدخالت األجنبية 

التي تعمل عىل تفكيكها وتفتيتها.
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5. يشري مفهوم الدولة املدنية يف مقابل الدولة الدينية إىل مناقشة تظهر وتتفي بحسب القوى االجتامعية 
والسياسية التي تناوبت عىل مقدمة املرسح يف العامل العريب، بحيث نلحظ استعامله يف بداية القرن العرشين 
ر الشيخ حممد عبده أطروحة الدولة املدنية  يف املناقشة التي دارت بني فرح أنطون وحممد عبده، حيث طوَّ
يف رده عىل مسألة االضطهاد يف اإلسالم التي قال هبا فرح أنطون. ولكن هذا املفهوم سيختفي يف سياق 
اإلخوان  حركة  تيار  وبخاصة  العثامنية،  اخلالفة  إلغاء  قرار  من  اإلسالمية  االجتاهات  بعض  )فاجعة( 
املسلمني، يف حني إن بعض االجتاهات اإلسالمية األخرى مل تر يف قرار اإللغاء بأًسا عىل اإلسالم، ومنها 
ما  ولكن  باديس.  بن  احلميد  عبد  الشيخ  عند  وحتديًدا  املثال،  سبيل  عىل  اجلزائر  يف  اإلصالحية  احلركة 
وضمن  االستعامر،  ضد  الرصاع  سياق  يف  العامة  املناقشة  من  املدنية  الدولة  مفهوم  اختفاء  هو  يالحظ 
احلركات الوطنية التحررية، ومع بداية تأسيس الدولة الوطنية، ولكن بالنظر إىل الصعوبات التي عرفتها 
املدنية  الدولة  مفهوم  جديد  من  سيظهر  وأهدافها،  مرشوعاهتا  حتقيق  يف  وإخفاقها  الوطنية  الدولة  هذه 
تعبرًيا عن أزمة الدولة الوطنية، سواء أكان من جهة مرشوعيتها، ومصداقيتها، أم أصالتها وتأصيلها أو 

هويتها وقدرهتا عىل حتقيق اإلصالح. 

وعليه، نستطيع القول، إنه إذا كان صحيًحا أن الرصاع حول مضمون مفهوم الدولة املدنية ما يزال 
قائاًم بني التيارات السياسية واالجتامعية املعارصة يف العامل العريب، فإن التوجه العام والغالب، يشري إىل أن 

ثمة مياًل إىل االعرتاف بجملة من العنارص املشكلة هلذا املفهوم، أمهها:

ظاهرة  الدولة  من  الشكل  هذا  ويعد  األمة.   - الدولة  أو  القومية  الدولة  إىل  املدنية  الدولة  تشري   .1
سياسية حديثة مل تعرفها املجتمعات القديمة، بام يف ذلك املجتمعات اإلسالمية.

وحقوق  املواطنة  رأسها  عىل  مشرتكة  قياًم  أو  تدبريية،  آلية  بوصفها  الديمقراطية  إىل  االحتكام   .2
اإلنسان. 

وذلك  العلامنية،  وليس  العلمنة  من  قدًرا  حتقق  املدنية  الدولة  فإن  السابقني،  العنرصين  عىل  بناء   .3
بحكم سياقها االجتامعي والثقايف، والقوى السياسية التي تعمل عىل تشكيلها.

4. يعرب مفهوم الدولة املدنية عن احلد األدنى من اإلمجاع السيايس ويف الوقت نفسه يمثل رًدا مناسًبا، 
ولو كان موقًتا، عىل مجلة املخاطر التي تواجهها املجتمعات العربية، وعىل رأسها النزعة الطائفية، والقبلية، 

واجلهوية. 




