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موقف احلركات الإ�سالمية من الدولة املدنية
كاملة العربية

رمبا يبدو مفهوم الدولة املدنية عندما ن�ستمع �إليه لأ َّول مرة وك�أ ّنه يعني «الدولة احلديثة» �أو الدولة التي حتكمها جمموعة من القوانني احلديثة ،بدون �أن يخطر
على بالنا � ّأن الدولة املدنية م َّرت ب�أطوار تاريخية وظروف اجتماعية و�سيا�سية وثقافية حتى تبدو كما هي عليه اليوم ،و�أن هناك فال�سفة �ساهموا يف ن�شر خطاب
التنوير كفولتري وجان جاك رو�سو وديفيد هيوم و�إميانويل كانت ،مما مهَّد لقيام الثورة الفرن�سية التي �صاحبتها �شعارات احلرية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة
وف�صل الدين عن الدولة �إىل �أن �ش َّكلت كل هذه العوامل ما ُيعرف بالدولة املدنية اليوم.
م ّهد �سعيد بن �سعيد العلوي ملقاله يف جملة الت�سامح
«ال��دول��ة املدنية وخ��ط��اب احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة» بثالث
مقدمات يراها �ضرورية ،املقدمة الأوىل حتدث فيها عن
مفهوم الدولة املدنية من حيث �إنّها الدولة مثلما متثل
يف الفكر ال�سيا�سي احلديث وال��دول��ة على النحو الذي
ي�شرع لها الفقه ال��د���س��ت��وري املُ��ع��ا���ص��ر .وع��ن دور م���ؤرخ
الفكر يف �إلقاء ال�ضوء على الظروف ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية التي ُت�ساعد يف قيام هذه الدولة.
املُقدمة الثانية حتدث فيها عن احلركات الإ�سالمية
امل���ع���ا����ص���رة ،ال���ت���ي ت����ع����ددت ُم�����س��م��ي��ات��ه��ا م����ا ب��ي�ن ح��رك��ة
االح���ت���ج���اج ال�����س��ي��ا���س��ي ب��وا���س��ط��ة ال���دي���ن الإ����س�ل�ام���ي �أو
الإ����س�ل�ام االح��ت��ج��اج��ي� ،أو ك��م��ا ي��ط��ل��ق عليها يف ال��غ��رب
ب��الإ���س�لام اجل��ه��ادي ،وه��ذه احل��رك��ات ت��رى �أنّ احلكم يف
زم��ن اخل�لاف��ة ال��را���ش��دة ه��و من��وذج احلكم امل��ث��ايل ال��ذي
يجب �أن ُيطبق ال��ي��وم .ون��� َّوه العلوي باختالف مواقف
احلركات الإ�سالمية من �أنظمة احلكم ال�سائدة ما بني
راف�����ض للنظام وم��ا ب�ين م��ن يحمل ال�����س�لاح وي�ستخدم
ال ُعنف ملحاولة تغيري النظام .ولي�س �أدل على ذلك مما
حدث يف اجلزائر يف الت�سعينيات �أو ما يعرف بـ« الع�شرية
ال�سوداء».
امل��ق��دم��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ��ي�رة حت���دَّث فيها ال��ع��ل��وي عن
النقالت التاريخية املُهمة للحركات ال�سيا�سية الإ�سالمية
وهي فرتة الثالثينيات وال�ستينيات ،الثالثينيات متثلت
يف ح��رك��ة �إ���س�لام��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ه���ي الإخ������وان املُ�����س��ل��م�ين
وال�ستينيات متثلت يف �إعدام �سيد قطب الذي دون �أفكاره
يف العديد من كتبه.
ي��ج��ب �أن �أو����ض���ح ه��ن��ا يف ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة دور ال��ظ��روف
ال�سيا�سية يف ه��ذه امل��راح��ل -الثالثينيات وال�ستينيات-
يف ن�����ش��وء احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ف��ف��ي ف�ترة
ال��ث�لاث��ي��ن��ي��ات ���س��اه��م اال���س��ت��ع��م��ار يف م�����ص��ر وال��رغ��ب��ة يف
التعبري عن الهوية الإ�سالمية ُمقابل الهوية الغربية
بطريقة غري مبا�شرة يف ن�شوء هذه احلركات.
�أم����ا يف ف�ت�رة ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات ،ف��ق��د خ��ل��ف ف�����ش��ل امل�����ش��روع
القومي العروبي وف�شل ال�شيوعية يف البلدان العربية
ال��رغ��ب��ة يف ال��ب��ح��ث ع��ن م�����ش��روع ب��دي��ل ي��ح��ل حم��ل ه��ذه
امل�����ش��اري��ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .ه��ن��ا ����س���ي����ؤرخ ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه
لنموذجني من اخلطاب الإ���س�لام��ي� ،أحدهما للإخوان

امل�سلمني «جمموعة ر�سائل الإم��ام ح�سن البنا» ،والآخر
ل�سيد قطب يف كتابه «معامل يف الطريق».
ُ
الدولة املدنية يف خطاب الإخوان امل�سلمني :
يو�ضح العلوي هنا كيف ي��رى الإخ���وان امل�سلمون �شكل
ال����دول����ة ،ح��ي��ث ي����رى م���ؤ���س�����س اجل��م��اع��ة ح�����س��ن ال��ب��ن��ا �أنّ
احلركة هي دعوة �سلفية ،وطريقة �سنية ،وحقيقة �صوفية،
كما ت�شمل اجل��ان��ب الريا�ضي « لأ ّن��ه��م يعنون بج�سومهم
ويعلمون �أنّ امل�ؤمن القوي خري من امل�ؤمن ال�ضعيف» وهي
�أي���ً��ض��ا راب��ط��ة علمية وثقافية واقت�صادية « لأنّ الإ���س�لام
يعنى بتدبري املال وك�سبه من وجهه» وفكرة اجتماعية .مما
يبني �أن ح�سن البنا يرى �أن جماعته �شملت كل اجلوانب
املهمة يف احلياة .كما �أنّ الإخ��وان امل�سلمني كما يرى البنا
هيئة �سيا�سية تعمل على �إ�صالح احلكم ،وذلك ما ت�شرتك
فيه جميع حركات الإ�سالم ال�سيا�سي وهو رغبتها يف �إقامة
حكم �إ�سالمي يرون �أ ّنه النموذج ال�صحيح لطريقة احلكم.
وق��د تكون ه��ذه الفكرة  -هيئة �سيا�سية  -هي الأب���رز من
غريها من الأف��ك��ار .يقول البنا « الإ�سالم ال��ذي ي�ؤمن به
الإخوان امل�سلمون بجعل احلكومة ركناً من �أركانه ويعتمد
على التنفيذ كما يعتمد على الإر�شاد ( )....واحلكم معدود
يف كتبنا الفقهية من العقائد والأ�صول ،ال من الفقيهات
والفروع» مما يوحي ب�شكل وا�ضح الهدف الذي ترومه هذه
اجل��م��اع��ة وه��و احل��ك��م .وق��د و���ض��ح ال��ع��ل��وي ل��ل��ق��ارئ الفرق
بني العقائد والفقهيات ،حيث �إنّ العقائد تعني القطعيات
وامل�����س��ل��م��ات ال��ت��ي ال ت��ق��ب��ل ج���د ًال وال حت��ت��م��ل ت���� ً
أوي�ل�ا� ،أم��ا
الفقهيات فهي من الظنيات.
ويقول البنا �أي�ضاً «وبيان ذلك �أنّ الإخ��وان يعتقدون �أنّ
اخلالفة رم��ز ال��وح��دة الإ�سالمية ،ومظهر االرت��ب��اط بني
�أمم الإ���س�لام و�أ ّن��ه��ا �شريعة �إ�سالمية يجب على املُ�سلمني
التفكري يف �أمرها واالهتمام ب�ش�أنها ،واخلالف مناط كثري
من الأحكام يف دين اهلل ،ولذلك ق��دَّم ال�صحابة  -ر�ضوان
اهلل عليهم  -النظر يف �ش�أنها على النظر يف جتهيز النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ودفنه ( )...والأح��ادي��ث التي وردت
يف وج��وب ن�صب الإم���ام ( )....ال ت��دع جم��ا ًال لل�شك يف �أنّ
من واجب املُ�سلمني �أن يهتموا بالتفكري يف �أمر خالفتهم
منذ حورت عن مناهجها ثم �ألغيت بعد ذلك» مما يدل على
مركزية مو�ضوع اخلالفة يف فكر احلركة.
وكما بني الكاتب �أنّ احلركة ال تعترب �أن هناك تعار�ضا

ب�ي�ن �أف���ك���اره���م واحل���ك���م امل����دين ،ف��ال��د���س��ت��ور ه���و الإ����س�ل�ام،
واالعرتا�ض ال يكون على الد�ستور باعتباره قانونا �أ�سمى
ي��ك��ون االح��ت��ك��ام �إل���ي���ه ،و�إمن����ا االع�ت�را����ض ع��ل��ى ال��ق��وان�ين
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا ،ح��ي��ث ي��ق��ول ال��ب��ن��ا «يعتقد
الإخوان امل�سلمون �أنّ نظام احلكم الد�ستوري هو �أقرب نظم
احلكم القائمة يف العامل كله �إىل الإ�سالم .وهم ال يعدلون
به ( ).....فنحن ن�سلم باملبادئ ال�سيا�سية للحكم الد�ستوري
باعتبارها متفقة ،بل م�ستمدة من نظام الإ�سالم».
الإ�سالم واجلاهلية �أو الإ�سالم والدولة املدنية:
الأمر فيما يتعلق بالدولة واملجتمع بالن�سبة ل�سيد قطب
يكاد يكون «�إثنينية مطلقة» ف�إما �أبي�ض �أو �أ�سود فال وجود
ملنطقة رمادية ،فالدولة واملجتمعات �إما �أن تكون �إ�سالمية
�أو جاهلية ،كيف تكون جاهلية؟ ح�س ًنا ،ي�ست�شهد الكاتب
بعدد من �أق��وال �سيد قطب ،منها «نحن اليوم يف جاهلية
كاجلاهلية التي عا�صرها الإ�سالم �أو �أظلم .كل ما حولنا
جاهلية ..ت�صورات النا�س وعقائدهم ،عاداتهم وتقاليدهم،
م��وارد ثقافتهم ،فنونهم و�آداب��ه��م� ،شرائعهم وقوانينهم».
وي�صف �سيد قطب خ�صائ�ص املجتمع اجلاهلي» كل جمتمع
ال يخل�ص عبوديته هلل وح���ده ..متمثلة ه��ذه العبودية يف
ال��ت�����ص��ور االع��ت��ق��ادي ،وال�����ش��رائ��ع ال��ت��ع��ب��دي��ة ،ويف ال�شرائع
القانونية «�إىل قوله يف مو�ضع �آخر هو كل جمتمع» ال تكون
فيه احلاكمية العليا هلل � -سبحانه .»-
و�إن كان الإخ��وان امل�سلمون يعرتفون بالد�ستور ،ف�سيد
قطب ال يعرتف بذلك ،حيث يقول» فال تبلغ لنا الهزمية
�أن نلتم�س للإ�سالم م�شابهات يف بع�ض الأنظمة القائمة،
ويف بع�ض امل��ذاه��ب ال��ق��ائ��م��ة ،ويف بع�ض الأف��ك��ار القائمة
ف��ن��ح��ن ن��رف�����ض ه����ذه الأن���ظ���م���ة يف ال�����ش��رق وال���غ���رب على
ال�سواء».
أنّ
ختاما ،يرى الكاتب � حركة ال�شيخ البنا �أكرث اعتداال
من حركة �سيد قطب التي يغلب فيها التع�صب �أكرث .كما
ا�ستطاع ال��ك��ات��ب يف ه��ذا امل��ق��ال �أن يحلل خ��ط��اب حركتني
�إ�سالميتني ور�ؤي���ة ك��ل منهما للدولة امل��دن��ي��ة ،لكنه �أف��رد
م�ساحة �أو�سع للحديث عن الإخ��وان املُ�سلمني على خالف
ح��دي��ث��ه ع��ن �سيد ق��ط��ب ،م��ع ه��ذا ت��ظ��ل امل��ق��ال��ة غنية ج��دًا
ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����وايف ع���ن ال���دول���ة امل��دن��ي��ة ور�ؤي������ة احل��رك��ات
الإ�سالمية لها ،كما ي َّت�سم املقال بت�سل�سل الأفكار وتنظيمها
مما يجعله �سهال للقارئ.
alabrikamla@gmail.com

