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مراجعة كتاب
مفهوم الدولة اإلسالمية:
أزمة األسس وحتمية الحداثة

املؤلف :امحمد جربون.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
سنة النرش.٢٠١٤ :
عدد الصفحات 392 :صفحةً.
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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

156

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

تع ُّد قضية "إسالمية الدولة" من القضايا الحيوية يف الفكر السيايس
اإلسالمي املعارص ،فهي تحظى باهتامم عدد كثري من الباحثني
واملفكرين إىل ح ّد تفصيل أركانها ومقوماتها.

الجزء األخري من الكتاب يقف املؤلف وقف ًة متأني ًة عىل حيثيات نشوء
إشكالية "اإلسالمية" يف عالقاتها باالنكسار التاريخي ،ومحاوالت إقرار
"الدولة – األمة اإلسالمية" ،وبحث إمكانات حسم هذه اإلشكالية.

ومن هذا املنطلق ،يحاول الباحث املغريب امحمد جربون يف كتابه
"مفهوم الدولة اإلسالمية :أزمة األسس وحتمية الحداثة" ،الصادر
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،أن يق ِّدم مساهم ًة
وأصول
ً
يف النقاش العا ّم بشأن هذه القضية ،وأن يستنبط مفاهيم
قادر ًة عىل التكيُّف مع متطلبات التحديث السيايس كالبيعة ،والعدل،
بديل تاريخ ًّيا من "دولة العصبية" التي انتهى
واملعروف؛ لتكون ً
زمانها ،ومن الدولة الحديثة التي نشأت برعاية االستعامر.

حاول املؤلف يف الفصل األول "اإلسالم وأصول الحكم" استقصاء أصول
"اإلسالمية" ومبادئها ،أو رسالة اإلسالم األخالقية يف املجال السيايس.
وانطلق يف هذا االستقصاء من مبدأ عا ٍّم معناه أ ّن الدولة يف املجال
مقتض دين ًّيا ،وأنها هي التي
مقتض
اإلسالمي
تاريخي ،وليست ً
ً
ٌّ
تحتاج إىل الدين ،وليس العكس .وانتهى ،بعد تأ ّمل عميق ورصني
يف االجتامع السيايس اإلسالمي األ ّول يف ضوء حقائق القرآن وتجربة
وسننها املنهجية ،إىل أصول ثالثة هي :البيعة،
الرسول السياسية ُ
والعدل ،واملعروف .فهذه األصول ،يف نظره ،هي التي يتعلق بها حكم
"اإلسالمية" وجو ًدا وعد ًما.

وتتمحور هذه القضية بحسب ما يرى املؤلف حول جملة من األسئلة
أهمها :هل أ ّن الدولة الحالية التي تؤطِّر الفعالية الحضارية لألمة
دولة إسالمية؟ وما هي املقومات الرئيسة لــ "اإلسالمية"؟ وما هي
وصف "اإلسالمية" ومصادره؟ ث ّم ما هي حدود التقاطع بني
رشوط ْ
"الدولة اإلسالمية" و"الدولة – األمة الحديثة"؟ وهل ميكن أن تلتبس
إحداهام باألخرى؟
الدولة اإلسالمية ،بحسب جربون ،ليست دولة الخالفة ،وليست دول ًة
سلطانيةً ،وليست دولة رشيعة ،وإمنا هي "دولة الوقت"؛ أي إنّها
أحد تطبيقات "الدولة – األمة" يف العامل املعارص .وإ ّن األطروحة
التي يحاول هذا الكتاب أن يبنيَها قد قامت عىل فرضية أ ّن سؤال
"اإلسالمية" الذي مأل الدنيا ليس هو املشكلة الحقيقية ،بل هو مظهر
ملشكلة أش ّد تعقي ًدا؛ هي العطب اإلصالحي  -التاريخي الذي حدث
خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.
وبحسب الكتاب الذي يُ َع ُّد دراس ًة يف الفكر السيايس من زاوية
التاريخ والواقع يف  392صفح ًة من القطع الكبري ،فإ ّن أصل الخلل يف
تصور إسالمية الدولة يكمن يف منهج قراءة اإلسالميني للنص الرشعي
(القرآن والسنة) الذي يعطي األولوية للجزئيات عىل حساب الكليات،
بدل من ال ُحكم .وقد سعى هذا الكتاب لتجاوز هذا الخلل
ولألحكام ً
من خالل محاولة تحرير النص الرشعي من التاريخ وآثار الثقافة
املتعلِّقة بالفهم املوروث.
ويقوم الكتاب عىل قراءة تاريخ الدولة اإلسالمية وتحليلها ،ويناقش
أشكال تحقّق "اإلسالمية" ،ونزول الرشعية األخالقية يف الواقع التاريخي
(دولة الراشدين ودولة العصبية) إىل أن يصل إىل العرص الحديث
الذي انكرست فيه الدينامية التاريخية الذاتية للجامعة اإلسالمية
بسبب متغريات داخلية ،وأخرى خارجية وعىل رأسها االستعامر .ويف

ويف الفصل الثاين ،وهو بعنوان "دولة الراشدين وأرخنة األصول"،
يرى املؤلف أ ّن دولة الخلفاء الراشدين ،يف ما يتعلق بتنزيل مبادئ
"اإلسالمية" ،قد نجحت إىل ح ّد ما يف تثبيت سلطة األمة ،ويف إقرار
وخصوصا أ ّن الخلفاء امتازوا باالنحياز يف قراراتهم
قدر مه ّم من العدل،
ً
االقتصادية واالجتامعية إىل الفقراء .أ ّما يف ما يتعلق باملعروف الذي
هو مصلحة دامئة دينية ودنيوية ال يح ّدها زمان وال مكان ،وعلَّة دامئة
وحارضة لإلنسان يف الحياة ،ووصف الزم للنشاط اإليجايب لإلنسان
املسلم عىل الصعيدين الفردي والجامعي ،فريى املؤلف أ ّن دولة
الراشدين قد أخفقت يف توسيعه ،ويُر ُّد هذا اإلخفاق إىل حداثة الدولة
اإلسالمية وطغيان الهموم العسكرية واألمنية.
ويف الفصل الثالث الذي كان عنوانه "دولة العصبية :اإلسالم السيايس
والتاريخي" ،يرى املؤلف أ ّن املخاض التاريخي العسري ما بني الفرتة 36
و 41هجريًّا  -وهو مخاض أ َّدى إىل والدة دولة العصبية  -كان
مبنزلة تأسيس ثانٍ للدولة اإلسالمية بعد التأسيس األول يف سقيفة
بني ساعدة ،وأ ّن الدولة اإلسالمية يف تلك املرحلة اكتسبت نظريتها
السياسية والتاريخية التي استمرت إىل مشارف العرص الحديث،
وأ ّن البيعة قد انتقلت يف هذه املرحلة من كونها حقًّا لألمة يف عهد
عصبي متارسه عصبية الدولة وسائر األمة
حق
الخلفاء الراشدين إىل ٍّ
ٍّ
تب ًعا لها ،من دون أن تفقد البيعة صدقيتها.
وأ ّما بالنسبة إىل العدالة ،فقد عرفت ازدها ًرا كب ًريا؛ إذ متكّنت الدولة
من إنجاز رشيعة مكتوبة شكَّلت مرجعي ًة موضوعي ًة لألحكام،
ِ
يكتف
وحقّقت كذلك تطو ًرا كب ًريا يف مفهوم العدالة االجتامعية .فلم
العقل السيايس اإلسالمي بعدل الرشيعة الذي يتحقّق من خالل
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أحكام الفقهاء يف النوازل واألقضية املختلفة ،بل تجاوزه إىل االهتامم
بأرزاق الفقراء واملساكني واملحتاجني واملنكوبني؛ وذلك بتكليف
اإلمام أخالق ًّيا وسياس ًّيا بس ّد خلَّتهم ِّ
وفك كربهم .ولكن يف ما يتعلق
ظل محدو ًدا
بالحضور التاريخي ألصل املعروف ،فإ ّن هذا الجانب ّ
وخاض ًعا للهواجس العسكرية.

ويف الفصل الرابع واألخري الذي كان عنوانه "الدولة اإلسالمية :أزمة
األسس وحتمية الحداثة" ،يحاول املؤلف تحليل األزمة التي أصابت
دولة العصبية ،وتبيني أحوالها وحيثياتها؛ ومن مث ّة الوقوف عىل
أحوال نشوء إشكالية "اإلسالمية" وسياقاتها عىل صعيد الدولة يف
قسم هذا الفصل إىل أربعة أقسام:
املجال العريب .من أجل ذلك َّ
األول "دولة العصبية :أزمة األسس وحتمية الحداثة" ،والثاين "البيعة:
من العصبية إىل األمة أو البعث الدستوري" ،والثالث "العدل :من
الرشيعة – الدين إىل الرشيعة – القانون" ،والرابع "املعروف يف طور
انتقايل :أزمة الرشعية األخالقية".
ويذكر املؤلف أ ّن الدولة العصبية يف بدايات العرص الحديث كانت
مت ّر بأزمة قادت ْها إىل الضعف؛ بسبب املساس بأُسس البيعة والعدل
واملعروف ،وأ ّن هذه األزمة قد أ َّدت إىل تبلور أُسس الحداثة
السياسية ،ووجود إحساس بالحاجة إىل "الدولة – األمة" .ويذكر
كذلك أ ّن الفكر اإلصالحي قد أفصح عن هذا األمر وم ّهد له ثقافيًّا
وسياس ًّيا ،غري أ ّن بطء تح ُّول دولة العصبية والتدخل االستعامري
حالَ دون والدة "دولة األمة  -الدولة" والد ًة طبيعيةً ،األمر الذي
س ّبب للدولة الوليدة مشكل ًة مع السياق؛ فباتت أشبه ما تكون
مبؤسسة وتنظيامت سابقة لواقعها وغري مفهومة يف نطاقها
االجتامعي والثقايف واالقتصادي ،وس ّبب لها أيضً ا أزم ًة رشعي ًة
أخالقيةً؛ بالنظر إىل انقطاعها عن الحركة اإلصالحية التي أخصبت
التاريخ واملجتمع وهيأتهام لتقبُّل "الدولة – األ ّمة".
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ويُنهي املؤلف كتابه بخامتة عا َّمة عنوانها "مفهوم الدولة اإلسالمية"،
ويع ّرف هذه الدولة بأنها دولة الوقت التي تع ُمر العامل وتشبه جيلها
من حيث الشكل واملؤسسات واألساليب ،وأنها أحد التطبيقات التي
تسود العامل لـ "الدولة – األمة" .لك ّن الفارق بينها وبني النامذج
األخرى هو أخذها يف الحسبان الرسالة األخالقية واإلنسانية لإلسالم،
خاصا؛ إذ تبدو من زاوية هذا الفرق كيانًا
وهو ما يُضفي عليها مع ًنى ًّ
أخالقيًّا ،خاض ًعا لقيم معيارية ُعليا؛ إنساني ٍة ومثالي ٍة ،متنح الدولة
اإلسالمية تف ّوقها الرمزي عىل غريها من تطبيقات "الدولة –األ ّمة"،
وت ُنجيها من بعض اآلفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات
"الدولة – األ ّمة" يف الحقبة املعارصة.
وبحسب املؤلف ،فإ ّن مصري "اإلسالمية" يف الدولة العربية املعارصة
ال يتعلّق ،يف املقام األول ،باإلجامع والتوافق الكالمي .بل برصاع
ٍ
مرتبط بالداللة ،جاري ٍة أطواره منذ مرحلة االستقالل
أساسا،
تحتيً ،
ٍّ
األقل ،متَّج ٍه إىل الحسم مبنطق التاريخ  -ال مبنطق
الوطني عىل ّ
بدل من القطيعة.
الفكر  -ملصلحة التوافق واالستمرارية التاريخيةً ،
ومن مث ّة ،فإ ّن الدعوة إىل التوافق يف هذا السياق التنظريي هي دعوة
استرشافية ،ت ّدعي الكشف عن املسار املستقبيل للتاريخ ،ومن شأن
اقتناع التيارات السياسية بها تسهيل عملية االنتقال التاريخي إىل
"الدولة  -األمة اإلسالمية" ،من دون تعقيدات كثرية.
إ ّن هذا الكتاب املشتمل عىل دعوة إلصالح السياق السيايس
ودمقطرته ،يستف ُّزنا للتفكري؛ فهو يعالج إشكاليات نظري ًة وواقعي ًة
حسم إشكالية الحداثة السياسية ،ومواكبة جهد بناء
مه ّمةً ،ويروم ْ
"الدولة – األمة" املتعرث ،وتأسيس مشرتك ثقايف بني األطراف التي
تتجاذب رشعية الحداثة السياسة يف العامل العريب ،وتحدي ًدا اإلسالمية
منها والعلامنيـة .لـذا نجد فيه من الرصـانة الفكرية والفلسفية ما
مينحه قيم ًة معرفي ًة دقيقةً ،وال سيام أنه ينفتح عىل مقاربة نظرية
لقضية "إسالمية الدولة" إطا ًرا إدراك ًّيا ومعرف ًّيا ،ويتجاوز بعض
املواقف والسياسات املتشنجة التي مل تنجح سابقًا يف حسم النقاش
وتجاوز اإلشكال املتعلِّق بفكرة "إسالمية الدولة" ،عا ًّدا أ ّن املشكلة
الحقيقية ليست هي سؤال "اإلسالمية"؛ ذلك أ ّن هذا السؤال مظهر
ملشكلة أعمق هي مشكلة "العطب اإلصالحي – التاريخي" الذي
حدث يف القرنني التاسع عرش والعرشين ،واستمر بعد مرحلة
االستقالل الوطني.
كل من اإلسالميني والعلامنيني إىل إعادة
يختم املؤلف كتابه بدعوة ّ
تعريف ذواتهم وصوغ رساالتهم مبا يوافق استحقاقات املرحلة
التاريخية الجديدة ،إ ْن هم أرادوا الحضور يف املستقبل.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي تتط َّلب
العام.
المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
أن تطور المجتمع
من
ا
أيض
ينطلق
بل
العربية،
ة
ي
والهو
قافة
والث
يتناقض
ال
ر
التطو
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ّ
ّ
غير ممكن إال ّ بتطور جميع فئاته ،في أوضاعه التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع
ّ
الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بوجه ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخصوصا بإسقاطاتها المباشرة
عناية تحليل ّي ًة ونقديّ ًة،
السياسي
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ً
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورشات عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العرب ّية
المختصين ،والـرّأي
موجهة إلى
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

