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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 ملخص تنفيذي

ادلراد الشرعي نظراً وعماًل، فقد  إن دراسة موضوع طبيعة الدولة من منظور إسالمي ربتاج إذل حبث مستمر سعياً لتمثل

أدت العديد من ادلؤثرات إذل غموض النظرة وتشوش الرؤية وبروز تناقضات عديدة يف فكر ادلسلمُت حول ىذا ادلوضوع، 

 وبقي العقل ادلسلم ادلعاصر على العموم عاجزاً عن اخلروج من اختالالهتا

و واسع يف اجملتمعات العربية بعد انطالق الثورات العربية اليت ولقد تزايد احلديث عن مفهوم )الدولة ادلدنية( على ضل

اكتست حلة إسالمية ظاىرة بوضوح؛ شلا غلعل التعريف التأصيلي العلمي هبذا ادلصطلح حاجة ملحة دلا سببو من سبزيق 

 للصفوف وتباين يف ادلواقف بُت الثوار؛ ناشطُت وسياسيُت وعسكريُت.

صلد أن ىذه الثورة بدأت سلمية، وكانت تطالب باإلصالح، ودل ترفع أياً من الشعارات وإذا رجعنا إذل تاريخ الثورة 

اإلسالمية اليت نسمعها اليوم، لكنها ما لبثت أن تسلَّحت وتعسكرت، وبدأت تأخذ طابعاً إسالمياً واضحاً يف شعاراهتا 

نسمع يف اآلونة األخَتة زلاولة لضبط بعض الداعية إذل ربكيم الشريعة اإلسالمية وإقامة اخلالفة الراشدة، مث بدأنا 

ادلصطلحات السياسية الدولية وفق ادلنظور اإلسالمي، وىل ىذه ادلصطلحات موافقة لإلسالم أم منافرة لو، ومن أىم ىذه 

 ادلصطلحات )الدولة ادلدنية(.

 وسيتناول ىذا البحث تأصياًل ذلذا ادلصطلح وحبثاً يف مدى توافقو مع اإلسالم.

إن من أىم التعريفات اجلامعة للدولة ادلدنية أهنا: دولة ادلواطنة وسيادة القانون، اليت تُعطى  عريف الدولة المدنية:أواًل: ت

فيها احلقوق والواجبات على أساس ادلواطنة، فال يكون فيها التمييز بُت ادلواطنُت بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق، 
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اإلنسان وحرياتو األساسية واحًتام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد  وىي كذلك اليت تضمن كفالة حقوق

 السلطة شرعيتها من اختيار اجلماىَت، وزبضع للمحاسبة من ِقَبل الشعب أو نوابو.

مييز بُت وتتحدد مقومات الدولة ادلدنية من ىذا التعريف يف ادلقومات اخلمسة اآلتية: ادلواطنة، سيادة القانون، عدم الت

 ادلواطنُت، احلرية واحًتام حقوق اإلنسان، والتداول السلمي للسلطة.

ىي الدولة اليت يكون احلاكم فيها ذا طبيعة إذلية )إلو أو ابن إلو( أو أنو سلتار بطريقة مباشرة  ثانياً: تعريف الدولة الدينية:

تب على ذلك أن يكون احلاكم يف منزلة عالية ال أو غَت مباشرة من اهلل تعاذل حسب ما عرف بنظرية احلق اإلذلي، ويًت 

يرقى إليها أحد من أفراد الشعب، وأنو ال يعًتض على أقوالو أو أفعالو، وليس ألحد قبلو حقوق أو التزامات بل عليهم 

ة أن اخلضوع التام إلرادة احلاكم حيث ال حق ذلم يف مقاومتو أو االعًتاض عليو. وبنظرة أمشل للموضوع ال بد من معرف

طبيعة الدولة الدينية تعتمد على نوع الدين اليت ىي منسوبة إليو، وعلى ىذا تعتمد اإلجابة عن كوهنا ؽلكن أن تكون 

 .إسالمية أو غَت إسالمية

 ثالثاً: مرتكزات الدولة المدنية عند الغربيين وموقف اإلسالم منها

اليت ال بد منها حىت ؽلكن وصفها بادلدنية، وسنستعرض أىم تقوم الدولة ادلدنية عند الغربيُت على رلموعة من ادلرتكزات 

 ىذه ادلرتكزات وموقف اإلسالم من كل منها:

فاألمة أو الشعب ىو الذي أوصل احلاكم إذل سدة احلكم، فهم مصدر السلطة، فهل  األمة مصدر السلطات: -1

 ىذا ىو احلال يف اإلسالم.

يعة أىل احلل والعقد، واالستخالف، وأن غلعل اخلليفة األمر بُت مجاعة إن اإلمام أو احلاكم يَنصَّب وفق إحدى الطرق: ب

 شلن يستحقوهنا.
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 وبُت ىذه الطرق الثالثة صلد قامساً مشًتكاً بينها مجيعاً، يتمثل يف أمرين:

 األول: توافر شروط استحقاق اخلالفة يف الشخص ادلختار لذلك.

 .الثاين: موافقة أىل االختيار )احلل والعقد( عليو

وبذلك يظهر بوضوح أن األمة ىي مصدر سلطة احلاكم، استمدىا من بيعتهم ورضاىم بو، ولذلك فإن احلاكم وكيل عن 

 األمة ومسؤول أمامها.

إذ تقوم الدولة ادلدنية على إمكانية زلاسبة رئيس الدولة إذا قصَّر، وعزلو إذا استعصى محاسبة الحاكم وعزلو:  -2

سالم الكثَت من النماذج اليت كان تدل لجال  على حق الشعب يف زلاسبة احلاكم، بل على اإلصالح، وال ريب أن يف اإل

 إن تأسيس ديوان ادلظادل كان سببو الرئيس مقاضاة احلاكم أو اإلمام.

: وىي االنتما  إذل أمة أو وطن، دبعٌت العضوية الكاملة وادلتساوية يف التمتع دبا يًتتب عليها من حقوق المواطنة -3

وىو ما يعٍت أن كافة أبنا  الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدىن سبييز قائم على أي وواجبات، 

 . أو اجلنس أو اللون أو ادلستوى االقتصادي أو االنتما  السياسي وادلوقف الفكري معايَت ربكمية مثل الدين 

األدبيات اإلسالمية، ولكنها كمفهوم حاضرة يف وادلواطنة من حيث ادلصطلح )من حيث لفظ مواطنة( ال وجود ذلا يف 

تراثنا اإلسالمي، وال أدل على ذلك من وثيقة ادلدينة اليت كتبها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بينو وبُت أطياف الناس 

خل يف الذين كانوا يتقامسون العيش يف ادلدينة ذاهتا، وقد جا  فيها: ))زلمد وادلسلمون من قريش ويثرب ويهود ومن د

حلفهم أمة واحدة....وإن يهود عوف أمة مع ادلؤمنُت لليهود دينهم وللمسلمُت دينهم مواليهم وأنفسهم... وإن على 

اليهود نفقتهم وإن على ادلسلمُت نفقتهم... وإن بينهم النصَر على من حارب أىل ىذه الصحيفة.... وإن بينهم النصح 

 والنصيحة والرب دون اإلمث...((.
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توضح منظمة األمم ادلتحدة ىذا ادلفهوم بأنو "مبدأ للحكم يكون فيو مجيع األشخاص  انون:سيادة الق -4

وادلؤسسات والكيانات والقطاعان العام واخلاص، دبا يف ذلك الدولة ذاهتا، مسؤولُت أمام قوانُت صادرة علنا، وتطبق على 

 " .عد وادلعايَت الدولية حلقوق اإلنساناجلميع بالتساوي وػلتكم يف إطارىا إذل قضا  مستقل، وتتفق مع القوا

وىذا ادلبدأ من أىم ادلبادئ ادلؤسسة دلدنية الدولة، وىو راسخ يف التشريع اإلسالمي، وآيات الكتاب وسنة الرسول صلى 

اِميَن لِلَِّو ُشَهَداَء يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّ اهلل عليو وسلم طافحة يف إرسائو والتأكيد عليو، ومن ذلك قولو تعاذل: }

ْقَوى َوات َُّقوا اللَّ  { َو ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلونَ بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب ِللت َّ

 [.8]ادلائدة: 

اك أحزاب متعددة ذلا برامج سلتلفة وردبا متناقضة مع بعضها من أساسيات الدولة ادلدنية أن يكون ىن التعددية: -5

البعض، وال تقام مدنية الدولة إال بوجود حزب أو أحزاب حاكمة وأخرى تقف يف صف ادلعارضة، فهل ذلذه التعددية وجٌو 

 يف اإلسالم؟

ب يف الدولة اإلسالمية ىي دبثابة يرى الدكتور القرضاوي أن ال بأس بذلك، بل ىو شلا ؽلنع ظلم احلاكم واستبداده، فاألحزا

ادلذاىب الفقهية ادلتعددة اليت تبغي مجيعها الوصول إذل ىدف واحد بوسائل متعددة، فاألحزاب ىي مذاىب يف السياسة  

كما أن ادلذاىب ىي أحزاب يف الفقو. مث إن تعدد األحزاب ىو لون من ألوان األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ادلنظم، 

ا لو تغلبت على احلكم فإن باستطاعتها أن تتغلب بالقهر واحليلة على فرد أو رلموعة قليلة، ولكنها يصعب ألن فئة م

عليها أن تقهر مجاعات كبَتة منظمة ذلا امتداداهتا يف احلياة وتغلغلها يف الشعب، وذلا منابرىا وصحفها وأدواهتا يف التعبَت 

 والتأثَت.

تعتمد الدولة ادلدنية أدوات الدؽلقراطية ادلتمثلة بإجرا  االنتخابات  طة:الديمقراطية والتداول السلمي للسل -6

 واالحتكام إذل رأي األكثرية أو األغلبية وتداول السلطة.

mailto:shamuna.org2014@gmail.com


 شامنا للدراسات واألحباث لح الدولة املدنيةمصطحترير 

 
 53من  6الصفحة 

 
 
 

     shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

00905535442758phone: 

Telegram: shamuna1  

 

وللدؽلقراطية يف الفكر الغريب بـُْعداً فلسفياً ترجع إليو، وىي تعود إذل فصل الدين عن الدولة كمفرز من مفرزات اذلروب من 

ثيوقراطية الكنسية اليت كانت ربكم العادل الغريب يف عصوٍر سابقة، ولكن ىذا ادلصطلح قد خرج من عبا ة الدولة الدينية ال

الفلسفة ليصَت عند كثَت من األنظمة والشعوب أداة من أدوات زلاربة االستبداد والديكتاتورية، وىو يشبو من ىذه الوجهة 

{ ]آل عمران: َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ سلمُت التصافهم بو، قال تعاذل: }مبدأ الشورى الذي أمر بو القرآُن الكرًن وامتدح ادل

نَ ُهمْ [، وقال تعاذل: }159  [.38{ ]الشورى: َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ

 باحملافظة عليها اإلسالمية الشريعة يف مأمور ادلدنية، الدولة أنصار يذكرىا اليت العامة احلريات حقوق اإلنسان: -7

لعموم، كحرية التفكَت وادلشاركة السياسية والتعبَت وحرية ادلعتقد واإلقامة والتنقل، والعمل، وغَتىا من ا على ورعايتها

 احلريات.

نالحظ من العرض السابق أن ركائز الدولة ادلدنية يف الغرب متوفرة يف الدولة اإلسالمية وزيادة، ولكن غلب أن نلحظ ما 

 يأيت:

بوصفها أرقى أشكال احلكم اليت وصل إليها البشر، وما رمسوه ذلا من مواصفات   يتكلم الغربيون عن الدولة ادلدنية -1

 كان جهداً بشرياً يسعى لتحسُت حياة اإلنسان يف بلده، فهم يتحدثون عن دولة تتصف باحًتام اإلنسان بالدرجة األوذل.

ضطهاد واالستعباد للبشر قبل قيامة الدولة ادلدنية عند الغرب كانت ىناك شلالك وامرباطوريات تقوم على اال -2

واحلجر، ولذلك فإن والدة الدولة ادلدنية عندىم كانت ردًا طبيعيًا على إيغال الكنيسة يف إذالل اإلنسان واستعباده وَسْلبو 

أدىن حقوقو، ولذلك ذبدىم يفصلون الكنيسة عن الدولة فصاًل تاماً، وزلاولة بعض العرب وادلسلمُت تقليدىم يف ىذا 

 رق، ألن الظروف وادلالبسات متغايرة.قياس مع الفا

مواصفات الدولة اليت يتحدث عنها الغربيون نابعة من حاجاهتم للعيش الكرًن، وىي وليدة البيئة اليت ىم فيها،  -3

وىي نتيجة لصراعات مريرة مروا هبا قبل أن يصلوا إذل ىذا الشكل من الدولة، شلا يعٍت أن ىذه ادلواصفات ىي وليدة 
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ة وليست نصوصًا مقدَّسة غَت قابلة للنقد واالنتقاص، بل إن عوامل إنشا  ىذه الدولة وومسها هبذه اجتهادات بشري

ت الظروف واحلاجات، وعليو فإن  الصفات ىي ذاهتا قد تكون عامل ىدم لبعض ىذه الصفات أو كلها إذا ما تغَتَّ

ًا من ادلنظور اإلسالمي للدولة، وإظلا ىو ليس انتقاص -إن وجد االختالف–اختالف دولة اإلسالم عن الدولة ادلدنية 

 اختالف نابع من طبيعة قيام الدولة.

ىذه ادلقومات اليت ذكرناىا للدولة ليست موجودة حبذافَتىا يف كل دول أوروبا وأمريكا، بل ىناك فوارق جوىرية  -4

ول ىو اخلطوط العريضة دون بُت دولة وأخرى، وما اختالف أنظمة احلكم بينهم إال دليل على أن ادلشًتك بُت ىذه الد

التفاصيل، وعليو فإن زلاولة استنساخ ىذه الدولة منهم إلينا ستبوأ بالفشل، ألن الفوارق بُت األقوام واألمم والبلدان أمر 

متفق عليو، فما يصلح ناظماً ألمورىم قد يكون مْفِسداً لنا، ولذلك فإن السعي ورا  تكييف كل تفاصيل حياتنا دبا يتال م 

 ياة الغربيُت سعٌي لن يُْكتب لو النجاح، ألنو سعي حملو الفوارق يف القوانُت واألنظمة رغم وجودىا يف احلياة واجملتمع.مع ح

أن تقوم الدولة على ذات ادلبادئ واألسس  -حىت تكون الدولة يف ديار ادلسلمُت دولة مدنية -ال يشًتط  -5

األدوات والوسائل، ولذلك فإننا نأخذ من الدؽلقراطية ما يناسب الفلسفية واأليديولوجية، بل يكفي أن تشًتك معها يف 

أمتنا ورلتمعنا ونرفض ما ؼلالف ذلك، ونبٍت تعدديتنا ادلناسبة لنا وال نقتفي أثرىم حذو الضب بالضب، ألن الدول تبٌت 

 على احلاجات وادلتطلبات ال على التقليد واالتباع.

 الدولة الدينية القائمة على اعتباراٍت ثالثٍة:الدولة ادلدنية عند أصحاهبا ىي ردٌّ على  -6

كون احلاكمُت يعربون يف قراراهتم عن إرادة إذلية مقدسة، أو اعتبارىم معصومُت، ال ؼلضعون للمحاسبة وادلراجعة  . أ

 والعزل إن اقتضى احلال.

 كون شرعيتهم تستند إذل حق ديٍت مقدس، ال إذل االختيار الطوعي احلر للمواطنُت.   . ب

 نحازة دينياً، وال تضمن حقوق سلتلف أتباع الديانات من شعبها وال تساوي بينهم يف احلقوق.كوهنا م   . ت
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 أما الدولة ادلدنية فإهنا على النقيض من ذلك، فــ:

 شرعية احلكام بشرية، تستند إذل االختيار الطوعي احلر للمواطنُت. . أ

 وىم ليسوا فوق النقد واحملاسبة، وإن اقتضى احلال ادلعاقبة. . ب

 قوق والواجبات فيها تقوم على ادلواطنة، والدولة تضمن ألتباع سلتلف الديانات حقوَقهم.واحل . ت

وال شك أن الدولة يف اإلسالم سلالفة سبام ادلخالفة دلفهوم الدولة الدينية وفق االعتبارات الثالثة، وىي بذلك دولة مدنية 

 بامتياز وفق االعتبارات الثالثة ادلضادة.
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 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 المقدمة

 جات، وبعد:صالة والسالم على زلمد رفيع الدر احلمد هلل الذي تتم بنعمتو الصاحلات، وال  

إن دراسة موضوع طبيعة الدولة من منظور إسالمي ربتاج إذل حبث مستمر سعيًا لتمثل ادلراد الشرعي نظرًا وعماًل، فقد 

ؤية وبروز تناقضات عديدة يف فكر ادلسلمُت حول ىذا ادلوضوع، أدت العديد من ادلؤثرات إذل غموض النظرة وتشوش الر 

عن اخلروج من اختالالهتا، وعلى الرغم من كثرة الدراسات وغناىا يف ىذا  وبقي العقل ادلسلم ادلعاصر على العموم عاجزاً 

من أجل التأسيس الواعي لرؤية اجملال إال أن العديد من جوانبها ادلنهجية وادلعرفية ال تزال يف حاجة إذل ادلزيد من اجلهود 

متوازنة، وبالتارل التأسيس دلمارسة سياسية تنطلق من قاعدة شرعية إسالمية صلبة، تتوافق مع مبادئها ومقاصدىا، 

 .(1)وتستجيب يف الوقت نفسو لتحديات التحديث والنهضة يف العادل ادلعاصر

ادلدنية نظر الفكر اإلسالمي فيما يتعلق دبفهوم الدولة ونتطلع يف ىذه الدراسة إذل أن نسهم يف إعادة صياغة وجهة   

أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تقتضي كون النموذج األوفق إلدارة مصاحل الناس يكمن يف توطُت ماىية  نؤكدو وشؤوهنا، 

ديث الدولة ادلدنية، وسنحاول يف كل ذلك البحث عن نقطة التوازن بُت مقتضيات الشرع ومعطيات الفكر السياسي احل

 ومتطلبات الواقع.

ىذا؛ ولقد تزايد احلديث عن مفهوم )الدولة ادلدنية( على ضلو واسع يف اجملتمعات العربية بعد انطالق الثورات العربية      

لمصطلح حاجة ملحة دلا سببو من سبزيق العلمي ل اليت اكتست حلة إسالمية ظاىرة بوضوح؛ شلا غلعل التعريف التأصيلي

ريهم من أشقائهم العرب وادلسلمُت، وىنا ال بد كافة ومناصوالسياسيُت والناشطُت  يف ادلواقف بُت الثوار للصفوف وتباين 
                                                           

 .2 – 1احلوار ادلتمدن، ص يف مفهوم الدولة ادلدنية بُت اإلسالم السياسي والعلمانية: إحسان طالب، مؤسسة  - (1)
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قد انطلقت ثورة سلمية نادت دبشروع إصالح وطٍت ينفي الفساد  السورية على سبيل ادلثال الثورةمن توثيق حقيقة أن 

رضت مواكب ادلتظاىرين األحرار للقتل اجلائر يف شوارع ادلدن ويقطع دابر الظلم ادلستشري يف اجملتمع السوري، وعندما تع

والقرى السورية ادلختلفة، بدأت ادلقاومة العسكرية الغَت منظمة لقطعان القتلة من جنود النظام السوري، وذلك بعد أن 

لبُت بأدىن حقوق ادلواطنة تيقن الثوار من أن النظام لن يًتدد يف قتل مئات اآلالف من ادلتظاىرين السوريُت السلميُت ادلطا

ادلكتسبة، وبعد ما أبصر السوريون التواطؤ الدورل مع منهج النظام يف قمع الثائرين السلميُت، مث يف إثر ادلقاومة ادلسلحة 

جلنود النظام تشكلت تيارات إسالمية متطرفة دخيلة على ثقافة السوريُت وخصوصية ىويتهم اإلسالمية الوسطية استباحت 

 ا أضر دبشروع الثورة السورية كافة.الدما  شل

وسوف يسعى البحث ضلو تأصيل وتكييف إطار نظري لدراسة مدى إمكانية نشو  دولة مدنية يف ظل الدين         

عامة اإلسالمي دون التعارض معو، والذي يبدو أنو ال يزال مطلبًا بعيدًا عن أذىان مُجلة من التوجهات اإلسالمية 

 .وجو اخلصوصوادلتشددة منها على 

وترعرعت فكرة )ادلقاطعة( كمشروع سياسي ثقايف، يلتزم بو اإلنسان ادلسلم من باب )أضعف اإلؽلان(، وترتب على     

تلك ادلقاطعة حدة نفسية السيما مع الضخ الشعارايت ادلتواصل الذي تفجر على إثر )الغضب اإلسالمي( وساد ادلنطقة 

 .لفًتات طويلة

وقف والثقافة فيما بعد على اشتداد غربة اإلسالم وأىلو عن العصر، وابتعادىم عن التطورات اليت ذلك ادل مث انعكس     

وصلت إليها اجملتمعات احلديثة، ونبذه للمدنية ادلعاصرة اليت زبلَّقت وظلت كنظرية علمية وكتطبيقات يف الدولة الغربية 

والدولة  وقراطية وحقوق اإلنسان وادلواطنة ادلتكافئة وسيادة القانوناحلديثة، وارتباكو أمام أىم مفرداهتا وادلتمثلة يف الدؽل

 .ادلدنية وخالفو من ادلفاىيم
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قدؽلة ويف ظلِّ الظروف اليت ؽلرُّ هبا عادلنا العريب، خصوًصا بعد أحداث ما ُعرف بالربيع العريب ظهرت مصطلحات       

شرػلة واسعة من خصوًصا من و لة ادلدنية(، والدعوة إذل تبنيها، وكثُر احلديث عنها، ومنها: مصطلح )الدو  نسبياً من جديد

قد وقع ؛ وعدد مهم من الكتاب ادلتخصصُت يف السياسة الشرعية ومنظري الفكر اإلسالمي والدؽلقراطيُتالعلمانيُِّت 

بسمة لح من نظرًا دلا اتَّسم بو ىذا ادلصطخالف عميق بُت الكتاب ادلتخصصُت يف الشريعة والفكر اإلسالمي وذلك 

، وكونو مصطلًحا زلتماًل، وأنَّو قد ُيساق من خاللو ادلشروع العلماين ادلخاِلف للمشروع اإلشكالية يف التوصيف

 .(2)اإلسالمي

لقد جا  اإلسالم ليوازن بُت حاجات اإلنسان الفطرية يف إطاره الشرعي ودل يهملها بل وآجر اإلنسان عليها كما دل      

 والشريعة اخلاسبةوجعلو مقدسا على عكس الديانات األخرى اليت أعللت اجلانب ادلادي أو الروحي  يهمل اجلانب الروحي

 .(3)ىم عناصر الدولةبوصفها من أحداث توازن بُت حاجات اإلنسان إقامت على 

لناس الشريعة اإلسالمية دلفهوم الدولة بوصفها مؤسسة ترعى مصاحل ابحث سوف نسلط الضو  على منهج ويف أثنا  ال

وتدبر شؤوهنم، وسوف نقرب وجهات النظر ضلو مصطلح الدولة ادلدنية يف ادلنظور اإلسالمي، وكل ذلك رجا  ذبنيب 

ادلسلمُت متاىات االختالف العميق يف الفكر والذي ينعكس لزامًا على التعاون والتعاضد يف رلال إيصال رسالة األمة. 

 :ث اآلتيةادلنشودة عرب ادلباحوسوف ػلقق البحث أىدافو 

 ادلبحث األول: مصطلحات ومفاىيم

 ادلبحث الثاين: مفهوم الدولة الدينية

 ادلبحث الثالث: مفهوم الدولة ادلدنية

                                                           

 .12آفاق الدولة ادلدنية بعد االنتفاضات العربية: معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ص  - (2)

 .9، ص 2001، 3من فقو الدولة يف اإلسالم: يوسف القرضاوي، القاىرة: دار الشروق، ط  - (3)

mailto:shamuna.org2014@gmail.com


 شامنا للدراسات واألحباث لح الدولة املدنيةمصطحترير 

 
 53من  12الصفحة 

 
 
 

     shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

00905535442758phone: 

Telegram: shamuna1  

 

 ادلبحث الرابع: الدولة ادلدنية يف كتابات العلما  ادلسلمُت.

 ادلبحث اخلامس: مرتكزات الدولة ادلدنية عند الغربيُت وموقف اإلسالم منها

 لًتبية ادلدنية بوصفها أحد وسائل ربقيق الدولة ادلدنيةادلبحث السادس: ا
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 المبحث األول: مصطلحات ومفاىيم

الدولة: يعرف جوزيف شًتاير الدولة احلديثة على أهنا )تلك القوة االجتماعية ادلنظمة اليت سبلك سلطة قوية، تعلو -أ

وذلا وحدىا دون )األحزاب السياسية( أو )اجلماعات الدينية(  قانونا فوق أية مجاعة داخل اجملتمع، وعلى أي فرد من أفراده،

ارسون من األفراد ؽل رلموعة هبذا ادلفهوم ىيأو )التجمعات االقتصادية( حق القسر وطلب الطاعة على ادلواطنُت(؛ فالدولة 

، وتشرف الدولة الدولة معُت متفق عليو فيما بينهم يتوذل شؤون لنظام سياسي زلدد وؼلضعون جغرايف نشاطهم على إقليم

هتدف إذل تقدمها وازدىارىا وربسُت مستوى حياة األفراد فيها، وينقسم العادل  واجتماعية واقتصادية على أنشطة سياسية

 .(4)السياسي وان اختلفت أشكاذلا وأنظمتها ,الدول رلموعة كبَتة من إذل

ادلدنية: ىي لغة احلضارة واتساع العمران كما جا  يف )ادلعجم الوسيط(؛ وؽلكن تعريفها اصطالحًا بأهنا اجلانب -ب

ادلادي ألي حضارة من احلضارات، فإن سبيزت بطابع ثقايف معُت أضيفت إليو وصارت مدنية خاصة، وإن دل تتميز بطابع 

 .(5)ثقايف خاص فهي مدنية عامة

 ية:الدولة ادلدن-ت

ىي دولة ربافظ وربمي كل أعضا  اجملتمع بغض النظر عن انتما اهتم القومية أو الدينة أو الفكرية، وىناك عدة مبادئ 

ينبغي توافرىا يف الدولة ادلدنية واليت إن نقص أحدىا فال تتحقق شروط تلك الدولة؛ وإن من أعلها أن تقوم تلك الدولة على 

، ومن أىم مبادئ (6)ساواة يف احلقوق والواجبات، حبيث أهنا تضمن حقوق مجيع ادلواطنُتالسالم والتسامح وقبول اآلخر وادل

الدولة ادلدنية أال ؼلضع أي فرد فيها النتهاك حقوقو من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا ىي سلطة 

                                                           
، 1982لبنان، -، دار التنوع للطباعة والنشر، بَتوت1حلديثة، ترمجة: زلمد عيتايب، طاألصول الوسيطة للدولة ا جوزيف شًتاير: - (4)

 .17الدولة الدينية والدولة ادلدنية: إبراىيم خليل عليان، جامعة القدس ادلفتوحة، ص .7ص
 .5ه، ص 1435الدولة ادلدنية وموقف اإلسالم منها: أمحد زلمد سعيد السعدي،  - (5)
(6)

، م2014، أمحد بو عشرين األنصاري، ادلدنية يف الفكر الغريب واإلسالمي: ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياساتمفهوم الدولة  - 
 .20ص
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تهاك. فالدولة ىي اليت تطبق القانون وسبنع األطراف الدولة واليت يلجأ إليها األفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو هتدد باالن

 .(7)من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم

اجملتمع ادلدين: وقد عرفتو وثيقة صادرة عن األمم ادلتحدة على أنو نشاط ادلواطنُت يف رلال تشكيل اجلمعيات -ث

دعما دلصاحلهم وآرائهم وأيديولوجياهتم. وىو )خارج نطاق عائالهتم وأصدقائهم وأماكن عملهم( الذي ينخرطون فيو طوعا 

ال يشمل النشاط ادلشًتك الذي يقوم بو األشخاص لتحقيق الربح )القطاع اخلاص( أو للحكم )الدولة أو القطاع اخلاص(. 

-دينيةادلنظمات ال-ادلنظمات احلرفية -وتشمل مكونات اجملتمع ادلدين ادلهتمة باألمم ادلتحدة ما يلي: )ادلنظمات الشعبية 

الرأي -احلركات االجتماعية وشبكات احلمالت-ادلنظمات غَت احلكومية اليت تقدم منافع لعامة الناس -األوساط األكادؽلية

 . (8)العام العادلي(

ىي الدولة اليت يكون احلاكم فيها ذا طبيعة إذلية )إلو أو ابن إلو( أو أنو سلتار بطريقة مباشرة أو غَت  الدولة الدينية:-ث

رة من اهلل تعاذل حسب ما عرف بنظرية احلق اإلذلي، ويًتتب على ذلك أن يكون احلاكم يف منزلة عالية ال يرقى إليها مباش

أحد من أفراد الشعب، وأنو ال يعًتض على أقوالو أو أفعالو، وليس ألحد قبلو حقوق أو التزامات بل عليهم اخلضوع التام 

ن طبيعة الدولة أمشل للموضوع ال بد من معرفة أأو االعًتاض عليو. وبنظرة إلرادة احلاكم حيث ال حق ذلم يف مقاومتو 

الدينية تعتمد على نوع الدين اليت ىي منسوبة إليو، وعلى ىذا تعتمد اإلجابة عن كوهنا ؽلكن أن تكون إسالمية أو غَت 

 .(9)إسالمية؛ وأنواع الدين الذي ؽلكن أن تـُْنَسب إليو الدولة ىي أربعة على األقل

الَعلمانية: ىي فصل الدين عن الدولة واحلكم، وتعٍت اصطالحاً فصل ادلؤسسات الدينية عن السلطة السياسية، وقد -ج

تعٍت أيضًا عدم قيام احلكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبٍت معتقد أو دين أو تقليد معُت ألسباب ذاتية غَت 

                                                           
 م.2011فرباير  26تاريخ النشر  ،جريدة الشروق اجلديد ،ماذا تعٌت الدولة ادلدنية؟ أمحد زايد - (7)

 .43اجملتمع ادلدين دراسة نقدية: عزمي بشارة، ص  - (8)

 .191ص دار اذلدي النبوي مصر،الذباه العلماين، ماجد الزميع، ااالذباه العقلي اإلسالمي ادلعاصر و  الدولة ادلدنية بُت - (9)
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ين معُّت وعدم تبٍت دين معُّت كدين رمسي للدولة. ودبعٌت عام فإن ىذا موضوعية، كما تكفل احلق يف عدم اعتناق د

ادلصطلح يشَت إذل الرأي القائل بأن األنشطة البشرية والقرارات وخصوًصا السياسية منها غلب أن تكون غَت خاضعة لتأثَت 

 ادلؤسسات الدينية.

 المبحث الثاني: مفهوم الدولة الدينية

  تعريف الدين:-أ

ن مصطلح يطلق على رلموعة من األفكار والعقائد اليت توضح حبسب معتنقيها الغاية من احلياة والكون، كما إن الدي

يعّرف عادة بأنو االعتقاد ادلرتبط دبا ورا  الطبيعة اإلذليات، كما يرتبط باألخالق وادلمارسات وادلؤسسات ادلرتبطة بذلك 

نو اجملموع العام لإلجابات اليت تفسر عالقة البشر بالكون، ويف مسَتة تطور االعتقاد، وبادلفهوم الواسع: عّرفو البعض على أ

 األديان، أخذت عددا كبَتة من األشكال يف الثقافات ادلختلفة وبُت األفراد ادلختلفُت.

. ويدلل مصطلح الدين على كل ما يكون عادة مستمرة، والعادة ادلستمرة كما تكون لفرد فإهنا تكون أيضًا جلماعة    

(. ودين ادللك ىنا: ىو 76قال تعاذل عن نيب اهلل يوسف عليو السالم: }َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن الْـَمِلِك{ )يوسف/ 

 . (10)نظامو والقوانُت اليت تسَت عليها دولتو، واليت دل يكن ليوسف أن يأخذ أخاه دبقتضاىا

 ادلفهوم العلماين للدين:-ب  

ري العلمانيُت أن الدين يف ادلفهوم العلماين العام ىو أمر زلصور يف الشؤون اخلاصة وال سيما يرى ُجلُّ منظ     

العبادات، وعليو فال ؽلكن أن تكون الدولة دينية هبذا ادلعٌت لكن بعض الَعلمانيُت يف البالد العربية يفًتضون أن ىذا ادلفهوم 

 الَعلماين للدين ىو ادلفهوم الوحيد لو.

 ثيوقراطي للدولة الدينية:ادلعٌت ال-ت
                                                           

 .14م، ص2013الدولة الدينية والدولة ادلدنية: إبراىيم خليل عليان، جامعة القدس ادلفتوحة، فلسطُت،  - (10)
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وحي  عربكل ما يقولون ويفعلون   يتلقونتكون الدولة دينية هبذا ادلعٌت الغريب إذا كان حاكمها أو حكامها يزعمون أهنم 

من اهلل تعاذل إليهم مباشرة. ولذلك ال ؽلكن مناقشتهم أو زلاسبتهم. والذي يدَّعي مثل ىذه الدعوى ال ُيشتَـَرط فيو أن 

أنو كان يدَّعي مثل ىذه الدعاوى. وبالرغم -مثالً -دين بادلعٌت ادلعروف يف الغرب؛ فقد ثبت عن الرئيس بوش  يكون َرُجلَ 

من أنو كان يتصرف على أساس ىذه الدعاوى يف حدود السلطات اليت يتيحها لو الدستور األمريكي؛ إال أن بعض 

الثيوقراطية األمريكية؛ ىذا ىو ادلعٌت األساس للحكم  ادلفكرين الغربيُت وصفوا حكمو بالثيوقراطي وأطلقوا عليو اسم

الثيوقراطي؛ لكن بعض الناس يف بالدنا صاروا يعرِّفونو بأنو حكم رجال الدين وغلعلون رجل الدين ىو الذي زبرَّج يف 

 مؤسسات تعليمية دينية، وىذا ليس بصحيح؛ ألن الشخص ؽلكن أن يدرس مثل ىذه الدراسة مث يكون مع ىذا رجالً 

 .(11)نفسو َعلمانياً، وألن آخَر ؽلكن أن يتخرج يف جامعات غَت دينية لكنو يكون مع ذلك مؤمناً بالثيوقراطية كما كان بوش

وإذا كان بعض الناس قد عرفوا الدولة الدينية بنوع الدراسة اليت يتلقاىا احلاكم، فقد صار الساسة الغربيون اآلن يوسعون 

 نفسو.  الدين حىت لو دل تكن ثيوقراطيةمعناىا لتشمل كل دولة تنتسب إذل

 ادلفهوم اإلسالمي للدولة: - ث

اإلسالم دين يأمر باحلكم دبا أنزل اهلل تعاذل يف كل شؤون احلياة؛ دبا يف ذلك األمور ادلتعلقة بالدولة من نظام حكم   

اطية ألن احلاكم فيها ال ػلكم ليست دولة ثيوقر  وعليو؛ فالدولة يف ادلنظور الفكري اإلسالميوقضا  وسياسات وغَت ذلك، 

؛ وإظلا ػلكم بنصوص مكتوبة يستوي ىو كما كان احلال كذلك يف عهد النبوة  بأوامر أو أخبار يتلقَّاىا من اهلل تعاذل مباشرة

وغَته يف إمكان معرفتها؛ ولذلك ؽلكن أن ػلاَسب وؽلكن للناس أن ؼلتلفوا معو. وىو يف ىذا يشبو احلاكم يف الدولة اليت 

                                                           
(11)

 .14ص ادلرجع السابق: - 
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مى بادلدنية؛ ألن ىذا األخَت إظلا ػلكم يف إطار قوانُت يستوي ىو وغَته يف معرفتها، ويف إطار صالحيات ُحدَِّدت تس

 .(12)لو

 ونستطيع أن نتبُت أن ىناك نوعُت من الدول الدينية تارؼليا علا:     

إذل الناس مجيعا، وكان فيها تواصل  دول أو مرجعيات قام هبا األنبيا  عليهم السالم لضرورات إيصال رسالتهم الربانية-1

بُت ىؤال  األنبيا  الكرام ورهبم خطوة خبطوة وعليو دل يكن ىناك إمكانية حملاسبة األنبيا  على قرارهتم ألهنا من اهلل تعاذل، ودل 

 النبوات. تكن ىذه الدولة بأي شكل دولة ديكتاتورية أو تسلطية أو سبتهن كرامة انسان، وانتهى ىذا الشكل بانتها  عهد

 وإن من أمثلة ىذه الدول: دولة النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم، وملك داود وسليمان عليهما السالم.

دول أو مرجعيات قامت على أساس ثيوقراطي ترعى مصلحة فئة منتفعة على حساب الناس وربكمهم دبا يتوافق مع -2

اويا أم غَت ذلك مثل الكونفوشيوسية( ردا  ذلا لصد مصاحلها وليس مع مصاحلهم، وقد ازبذت الدين )سوا  أكان مس

 ذلم.اعًتاضات الناس على ظلمها 

من األمثلة على دول ازبذت الدين ردا  لتربير تسلطها: ذبارب اإلمارات األوروبية ادلدعومة من الكنيسة يف عصر ما قبل 

 .(13)النهضة

 

 مفهوم الدولة المدنيةالمبحث الثالث: 

 ية:تعريف الدولة ادلدن-أ

                                                           
 .45ص  : الدولة ادلدنية يف الفكر السياسي اإلسالمي،خليلمد صربي زل - (12)
، حبث مقدم لكية الشريعة لجامعة اخلليل، أستاذ الفقو ادلقارن بكلية الشريعة السوسيماىر أمحد  معادل الدولة ادلدنية يف اإلسالم: - (13)

 .77، صم2013والقانون اجلامعة اإلسالمية غزة، 

mailto:shamuna.org2014@gmail.com


 شامنا للدراسات واألحباث لح الدولة املدنيةمصطحترير 

 
 53من  18الصفحة 

 
 
 

     shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

00905535442758phone: 

Telegram: shamuna1  

 

إن من أىم التعريفات اجلامعة للدولة ادلدنية أهنا: )دولة ادلواطنة وسيادة القانون، اليت تُعطى فيها احلقوق والواجبات      

على أساس ادلواطنة، فال يكون فيها التمييز بُت ادلواطنُت بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق، وىي كذلك اليت تضمن  

رياتو األساسية واحًتام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد السلطة شرعيتها من كفالة حقوق اإلنسان وح

 .(14)اختيار اجلماىَت، وزبضع للمحاسبة من ِقَبل الشعب أو نوابو(

 وتتحدد مقومات الدولة ادلدنية من ىذا التعريف يف ادلقومات اخلمسة اآلتية: ادلواطنة، سيادة القانون، عدم التمييز بُت

 ادلواطنُت، احلرية واحًتام حقوق اإلنسان، والتداول السلمي للسلطة.

وعرفها الغربيون على أهنا :)الدولة اليت تستقل بشؤوهنا عن ىيمنة وتدخل الكنيسة(، وىي تكون بذلك الدولة اليت تضع 

 .(15)اجليش قوانينها حسب ادلصاحل واالنتخابات واألجهزة التنفيذية فيها ال زبضع لتدخل الكنيسة وال

ويتحدد مصدر التشريع يف الدولة ادلدنية باألمة والشعب، وللسلطة فيها ثالث فروع ىي: السلطة التشريعية )الربدلان(، 

 .السلطة التنفيذية )احلكومة(، والسلطة القضائية )احملاكم بتدرجها(

حلر من قبل ادلواطنُت، لذلك ىم ليسوا فوق ويف الدولة ادلدنية تعد شرعية احلكَّام بشرية، تستند إذل االختيار الطوعي ا

النقد واحملاسبة، وإن اقتضى احلال ادلعاقبة، واحلقوق والواجبات فيها تقوم على ادلواطنة، والدولة تضمن ألتباع سلتلف 

 الديانات حقوقهم.

 تطور مصطلح الدولة المدنية:  -ب
                                                           

 ،الم والعلمانية: ىشام مصطفى عبد العزيزالدولة ادلدنية بُت اإلس (14)
http://www.almoustshar.com/NewsInner.aspx?id=2877   

ادلدنية مفاىيم وأحكام: أبو فهر  الدولة، شركة الناقد اإلعالمية. وانظر: محدان حسناإلسالمية:  والدولة والدينية ادلدنية الدولة - (15)
 .15م، ص2011السلفي، دار عادل النوادر، 
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(، وذلك أن ىذا ادلصطلح الكنسيةلح )الدولة لقد عد بعض الكتاب أن مصطلح )الدولة ادلدنية( يقابل مصط    

أورويب جا  يف مقابل ثورة الشعوب الغربية على مظادل )الدولة الكنسية(، حيث جا  نتيجة تطورات غربية يف القرون 

الوسطى يف رلال االجتماع واالقتصاد والسياسة وغَتىا، وحىت نستطيع أن ندرك زلتواه بصورة دقيقة علينا أن نرصد 

جملتمع األورويب يف العصور الوسطى، مث نرصد صورتو بعد الثورات الصناعية واالجتماعية والسياسية، أو اليت  صورة ا

كونت العصر احلديث يف أوروبا بعد الثورة الفرنسية، وإن ىذا التوسع يف السرد ليس من آليات إصلاز ىذا البحث يف 

كربى تورطت هبا الكنيسة الغربية زبتصر يف تعظيم الغيبيات ىذا ادلوطن، لكن باختصار ؽلكن القول أن ىناك مغالطات  

على حساب مجلة من ادلسلمات الدنيوية اليت ال يستقيم عيش للبشر من دوهنا، شلا أدى إذل اندالع موجة غضب 

 زاخرة من قبل الشعوب الغربية على ترىات الكنيسة وظلماهتا.

)الدولة ادلدنية( مقابل )الدولة الكنسية( جعل مصطلح )الدولة  وإن تلكم الظروف التارؼلية اليت وّلدت مصطلح     

، مقابل التمركز السابق حول اهلل يف )الدولة الكنسية(، وأصبح وإرادتو وتطلعاتوادلدنية( يعٍت التمركز حول اإلنسان وجسده 

 والروح يف )الدولة الكنسية(.يعٍت االىتمام بالدنيا وشؤوهنا وتطويرىا يف )الدولة ادلدنية( مقابل االىتمام باآلخرة 

ومن الواضح أن القصور يف توصيف مصطلح )الدولة ادلدنية( جا  من أنو قصر اىتمام الدولة على جسد اإلنسان      

وشهواتو وملذاتو ومنافعو دون االىتمام باجلانب الروحي عند اإلنسان، وباجلانب العبادي الذي يصلو بربو، ومن أنو قصر 

شؤون الدنيا من اقتصاد وزراعة وإعمار من جهة ثانية مع التنكر وعدم االىتمام دلا يتعلق باهلل واآلخرة وما اىتمام الدولة ب

 ينتج عنها.

ىذا؛ ولقد أصبحت الدولة ادلدنية يف نظريات عديدة بادلفهوم الشائع قائمة على العلمانية، فهي ال تعًتف حبق احلكم    

ة مجعية عمومية يتحدد أعضاؤىا بادلواطنُت مجيعاً، وىي تعٌت بالشأن العام ويكون ألي من اآلذلة وذبعل الدولة على ىيئ

 احلكم فيها للناس ػلكمون دبا يتوافقون عليو من قوانُت. 
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وىنا ال بد من ذكر نقطة أخَتة وىي أن ما تعرض لو االنسان االورويب يف عهد ربكم الدين )الكنيسة( و اليت جعلتو ينفر   

لدين بصلة يف كل نواحي احلياة ومنها احلكم واحلاكمية دل تكن موجودة ال من قريب وال من بعيد يف من كل ما ؽلت ل

ذبربة اإلنسان ادلسلم مع دينو اإلسالمي، و عليو فان نسخ ذبربة األوروبيُت يف العلمانية الستخدامها يف رلتمعنا ادلسلم 

 .(16)و أكثر من ذلكتفتقر اذل ادلوضوعية على أقل تقدير أن دل نتهمها دبا ى

 سمات الدولة المدنية:   -ج

 تتحدد مسات الدولة ادلدنية بأهنا:     

 سبثل إرادة اجملتمع وتنبع من توافق أعضائو. – 1

ىي دولة قانون، تسهر فيو السلطة على تطبيقو وعلى حفظ حقوق كل األطراف، وسبنعهم من أن يطبقوا أشكال  – 2

إذا ما انتهك أحد حقوقو، كل ذلك بإشراف ىيئة قضائية. ومن مث فإهنا ذبعل من القانون  العقاب بأنفسهم، أو يثأر لنفسو

 أداة فوق األفراد مجيعا.

تنطلق من نظام مدين من العالقات يقوم على السالم والتسامح وقبول اآلخر وادلساواة يف احلقوق والواجبات،  – 3

 ا عن العنف والفوضى واضطراب العالقات.والثقة يف عمليات التعاقد والتبادل ادلختلفة، بعيد

فتعريف الفرد الذي يعيش على أرض ىذه الدولة ال يكون دبهنتو أو بدينو أو بلونو أو بعرقو أو  ،تقوم على ادلواطنة – 4

ى بسلطتو، وإظلا يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنو مواطن، أي أنو عضو يف اجملتمع لو حقوق وعليو واجبات. وىو يتساو 

 فيها مع مجيع ادلواطنُت.

                                                           
 .2005سبتمرب  2تاريخ النشر  -احلوار ادلتمدن -خالد يونس خالد: الدولة ادلدنية الدؽلقراطية الدستورية،  - (16)
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الدؽلقراطية والتداول السلمي على السلطة، وىو ما ؽلنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من قبل فرد أو رلموعة أو  – 5

طائفة. كما أن الدؽلقراطية ىي وسيلة الدولة ادلدنية لتحقيق الصاحل العام للمجتمع يف إطار توافق رلتمعي، وىي أفضل 

 .(17)ين الرشيد ولضمان االنتقال السلمي للسلطة وفق إرادة اجملتمعوسيلة للحكم العقال

 الدولة المدنية في كتابات العلماء المسلمين.المبحث الرابع: 

تصدوا ذلذا ادلصطلح  مخسةتناول بعض العلما  ادلعاصرين مصطلح الدولة ادلدنية بالبحث والدراسة، ومن أىم ىؤال  

 بالتحديد، وىم:

يقول الشيخ: ))إن اإلسالم دل يعرف تلك السلطة الدينية اليت عرفتها أوروبا....  حيث :(18)الشيخ محمد عبده -1

فليس يف اإلسالم سلطة دينية سوى سلطة ادلوعظة احلسنة والدعوة إذل اخلَت والتنفَت من الشر، وىي سلطة خوذلا 

بة احلق يف السيطرة عليو، وىي اهلل لكل ادلسلمُت، أدناىم وأعالىم، واألمة ىي اليت تورل احلاكم، وىي صاح

من مجيع الوجوه، وال غلوز لصحيح النظر أن ؼللط اخلليفة  حاكم مدنيزبلعو مىت رأت ذلك من مصلحتها، فهو 

عند ادلسلمُت دبا يسميو اإلفرنج )ثيوكراتيك( أي سلطان إذلي، فليس للخليفة بل وال للقاضي أو ادلفيت أو شيخ 

                                                           
سعد الدين  :ولة ادلدنية يف ظالل مقاصد الشريعةالدالدولة ادلدنية: ادلفهوم ادلبادئ التطبيق: سامي عباس، موقع كتابات. وانظر:   - (17)

 .3العثماين، ص 
مفيت الديار ادلصرية، ومن كبار رجال اإلصالح وىو  1849=1266ولد سنة : محمد عبده بن حسن خير اهلل، من آل التركماني - (18)

 ربرير الفكر من قيد التقليد، مث التمييز بُت ما والتجديد يف اإلسالم. قال أحد من كتبوا عنو: )تتلخص رسالة حياتو يف أمرين: الدعوة إذل
)األعالم للزركلي:   .1905= 1323. نويف سنة للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على احلكومة(

6/252.) 
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فهي سلطة مدنية قدرىا د وربرير األحكام، وكل سلطة تناوذلا واحد من ىؤال  اإلسالم أدىن سلطة على العقائ

 .(19)الشرع اإلسالمي((

يف رللة ادلنار وىو يقارن بُت الدولة الكنسية والدولة  رمحو اهلل تعاذليقول الشيخ و : (20)الشيخ محمد رشيد رضا -2

 السلطة الدينية النصرانية ما شاؤوا، وذلم أن يسعوا يف اإلسالم: ))للعلما  والعقال  والُكّتاب واخلطبا  أن يقولوا يف

يف فصلها وإبعادىا عن السلطة ادلدنية ما استطاعوا، فإهنا سلطة كانت وال تزال ضارّة حيث ُوِجَدْت وتوجد، 

وكان معظم ضررىا أيام كانت مقرونة بالسلطة ادلدنية، ذلم أن يسموىا سلطة فإن ذلا يف كل شللكة رئيًسا عامًّا 

رل سائر الرؤسا  يف ادلملكة، وىؤال  الذين ىم أركان سلطتو منبثون يف كل مدينة ويف كل قرية وال يوجد حكام يو 

مدنيون يف مجيع القرى وادلزارع كما يوجد ىؤال  احلكام الروحانيون، وذلم أن يعادوا ىذه احلكومة ويقاوموىا، وذلم 

عذروا األمة الفرنسية إذا حاولت اصطالم ىذه السلطة أن يضعفوا من شوكتها ويضعفوا من صولتها، وذلم أن ي

 بالكلية، فادلسلم يعذرىم يف كل ىذا؛ ألنو من اإلصالح الذي جا  بو اإلسالم ....

ومن الظلم البُت أن نرمي اإلسالم نفسو بتقرير السلطة الدينية ادلعروفة عند النصارى، واإلسالم ىو الذي أبطل  

ا على روح فريق وحاكًما على حريتو يف غَت ما ػلرمو الشرع على كل رئيس كل سلطة يكون هبا فريق مسيطرً 

ومرؤوس أو يطالب بو كل رئيس مرؤوس، إن الذين اتبعوا سنن من قبلهم وقلدوىم يف مثل ىذا األمر دل يتقنوا 

يلصقون بو كل التقليد، وكان روح اإلسالم مانًعا أن يبلغوا منو كل ما أرادوا، ولكن اإلسالم دل يسلم من أعدا  

                                                           
 .1/107األعمال الكاملة حملمد عبده:  (19)
د هَبا  الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي األصل، احلسيٍت بن زلمد مشس الدين بن زلم محمد رشيد بن علي رضا - (20)

صاحب رللة )ادلنار( وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي. من الكتّاب، العلما  باحلديث واألدب وىو  1865= 1282ولد عام النسب: 
طرابلس. وتنسك، ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف والتاريخ والتفسَت. ولد ونشأ يف القلمون )من أعمال طرابلس الشام( وتعلم فيها ويف 

ىـ فالزم الشيخ زلمد عبده وتتلمذ لو. وكان قد اتصل بو قبل ذلك يف بَتوت. مث أصدر  1315بعض الصحف، مث رحل إذل مصر سنة 
 (.6/126)األعالم:  .1935=1354تويف سنة  رللة )ادلنار( لبث آرائو يف اإلصالح الديٍت واالجتماعي.
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عيوهبم ويقولون عليو الكذب وىم يعلمون، نعم إهنم يعلمون أهنم ؼللقون عليو إفًكا؛ ألهنم اطلعوا على ما كتبنا 

وكتب بعض األئمة يف بيان نفي ىذه السلطة، مث يفتؤون يعيبون اإلسالم هبا وذلم غرض يرمون إليو ورا  تشكيك 

نا إليو يف مقال مضى ووعدنا ببيان احلق فيو كما بيناه يف غَت ذلك من ادلسلمُت يف دينهم وتنفَتىم منو، وقد أشر 

 .(21)شكوكهم وشبهاهتم((

: ))الدولة اإلسالمية اليت يقيمها اإلسالم ويدعو إليها اإلسالميون (22)يوسف القرضاوي الدكتورالشيخ يقول  -3

ربية يف عصورىم الوسطى... فاخلطأ كل ليست ىي الدولة الدينية الثيوقراطية اليت استقيتم صورهتا من الكنيسة الغ

اخلطأ الظن بأن الدولة اإلسالمية اليت يدعو إليها اإلسالميون دولة دينية، إظلا الدولة اإلسالمية إذا نظرنا إذل 

وىي تقوم على أساس االختيار والبيعة  دولة مدنية مرجعها اإلسالم،ادلضمون ال الشكل وإذل ادلسمى ال االسم 

ية احلاكم أمام األمة، وحق كل فرد يف الرعية أن ينصح ذلذا احلاكم بأمره بادلعروف وينهاه عن والشورى ومسؤول

ادلنكر... واحلاكم يف اإلسالم ليس دبعصوم وال مقدس غلتهد دلصلحة األمة فيصيب وؼلطئ... وىو يستمد 

الناس ثقتهم منو  سلطتو وبقا ه يف احلكم من األرض ال من السما ، ومن الناس ال من اهلل، فإذا سحب

وسخطت أغلبيتهم عليو لظلمو واضلرافو وجب عزلو بالطرق الشرعية.... واحلاكم يف اإلسالم ليس وكيل اهلل، بل 

ىو وكيل األمة أو أجَتىا وكلتو إدارة شؤوهنا أو استأجرتو لذلك....والدولة اإلسالمية ال يقوم عليها رجال الدين 

                                                           
 .1903فرباير  14 - 1320ذو القعدة  16بتاريخ  841ص  22اجلز   5اجمللد  -ة ادلنار رلل (21)

https://ar.wikisource.org/wiki 
، أحد  1926(عاممصر يف دبحافظة الغربية احمللة الكربى مركز ط ترابصف ولد يف قريةيوسف عبد اهلل القرضاوي:  - (22)

من ادلؤلفات من  170. للقرضاوي ما يزيد عن ورئيس االرباد العادلي لعلما  ادلسلمُت يف العصر احلديث، السنة العلما  أبرز
 كما قام بتسجيل العديد من حلقات الربامج الدينية منها التسجيلية واحلية. )موسوعة ويكيبيديا الفتاوى والرسائل والعديد من [28] الكتب

https://ar.wikipedia.org/wiki  
 

mailto:shamuna.org2014@gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A#cite_note-.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.83.D8.AA.D8.A8-28
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki


 شامنا للدراسات واألحباث لح الدولة املدنيةمصطحترير 

 
 53من  24الصفحة 

 
 
 

     shamuna.org2014@gmail.com:mail-E 

 :facebookمركز شامنا للدراسات واألبحاث 

00905535442758phone: 

Telegram: shamuna1  

 

عدة، فهذا ادلعٌت غَت معروف يف اإلسالم، إظلا يوجد علما  دين من باب  بادلعٌت الكهنويت ادلعروف يف أديان

 .(23)الدراسة والتخصص، وىذا باب مفتوح لكل من اراده وقدر عليو((

ككل الدول ادلدنية، ال ؽليزىا عن غَتىا إال أن مرجعيتها   الدولة اإلسالمية دولة مدنيةويقول أيضاً: ))احلق أن 

 الشريعة اإلسالمية.

أهنا تقوم على أساس اختيار القوي األمُت ادلؤىل للقيادة اجلامع لشروطها، ؼلتاره بكل حرية  ى مدنية الدولةومعن

أىل احلل والعقد، كما تقوم البيعة العامة من األمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك، ونزول األمَت أو اإلمام على 

احلاكم امام األمة، وحق كل فرد يف الريعة أن ينصح رأي األمة أو رللس شوراىا، كما تقوم كذلك على مسؤولية 

 لو ويشَت عليو ويأمره بادلعروف وينهاه عن ادلنكر....

إن اإلمام أو احلاكم يف اإلسالم رلرد فرد عادي من الناس ليس لو عصمة أو قداسة، وكما قال اخلليفة األول: 

"إظلا أنا واحد منكم غَت أن اهلل جعلٍت أثقلكم  "إين وليت عليكم ولست خبَتكم" وكما قال عمر بن عبد  العزيز:

 محاًل".

ىذا احلاكم يف اإلسالم مقيٌد غَت مطلق، ىناك شريعة ربكمو، وقيم توجهو، وأحكام تقيده، وىي أحكام دل 

يضعها ىو وال حزبو أو حاشيتو، بل وضعها لو ولغَته من ادلكلفُت رب الناس ملك الناس إلو الناس.... وىناك 

 .(24)ليت اختارت ىذا احلاكم، وىي اليت رباسبو وتقومو إذا اعوج وتعزلو إذا أصر على عوجو((أمة ىي ا

تقوم على ادلؤسسات، والشورى ىي آلية ازباذ  الدولة اإلسالمية دولة مدنية: ))(25)الدكتور محمد عمارةيقول  -4

امًا أو ربرم حالاًل جا ت بو القرارات يف مجيع مؤسساهتا، واألمة فيها ىي مصدر السلطات، شريطة أال ربل حر 

 النصوص الدينية قطعية الثبوت والداللة.

                                                           
 .77-74التطرف العلماين يف مواجهة اإلسالم:  (23)
 .136-134والسياسة:  الدين (24)
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ىي دولة مدنية ألن النظم وادلؤسسات واآلليات فيها تصنعها األمة وتطورىا وتغَتىا بواسطة شلثليها، حىت ربقق 

مة يف ىذه الدولة احلد األقصى من الشورى والعدل وادلصاحل ادلعتربة اليت ىي متغَتة ومتطورة دائمًا وأبداً، فاأل

ادلدنية ىي مصدر السلطات، ألنو ال كهانة يف اإلسالم، فاحلكام نواب عن األمة وليس عن اهلل، واألمة ىي اليت 

زبتارىم وتراقبهم ورباسبهم وتعزذلم عند االقتضا ، وسلطة األمة اليت سبارسها بواسطة شلثليها الذين زبتارىم بإرادهتا 

 ة الشرعية ادلعتربة ومبادئ الشريعة....احلرة ال ػلدىا إال ادلصلح

والدولة اإلسالمية دولة مؤسسات، فادلؤسسة مبدأ عريق يف الدولة اإلسالمية.... وألن الدولة اإلسالمية دولة 

مؤسسات كانت القيادة فيها والسلطة مجاعية ترفض الفردية والديكتاتورية واالستبداد، فالطاعة للسلطة اجلماعية 

 .(26)جعية الدينية عند التنازع((والرد إذل ادلر 

يقول الدكتور سعد الدين العثماين وىو أحد منظري حركة التوحيد  :(27)الدكتور سعد الدين العثمانيالشيخ  -5

واإلصالح ادلغربية: ))أن ادلعايَت اليت ذبعل الدولة مدنية مخسة ىي: سبثيلها إرادة اجملتمع، وكوهنا دولة قانون، 

من العالقات يقوم على السالم والتسامح وقبول اآلخر وادلساواة يف احلقوق والواجبات،  وانطالقها من نظام مدين

                                                                                                                                                                                                   
رلمع البحوث  مفكر إسالمي، مؤلف وزلقق وعضو 1931 ديسمرب /  8ىـ  1350رجب  27محمد عمارة مصطفى عمارة - (25)

 .القاىرة باألزىر اإلسالمية
ونال عضوية عدد من ادلؤسسات  ،د من الندوات وادلؤسبرات العلميةأسهم يف العديد من الدوريات الفكرية ادلتخصصة، وشارك يف العدي

البحثية منها اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، وادلعهد العارل للفكر اإلسالمي. اتسمت كتابات الدكتور عمارة وأحباثو اليت أثرى الفكرية و 
وزلاولة تقدًن مشروع  ،ة، واإلسهام يف ادلشكالت الفكرية( مؤلفا بوجهات نظر ذبديدية وإحيائي200هبا ادلكتبة العربية واليت وصلت إذل )

 ( https://ar.wikipedia.org/wiki)موسوعة ويكيبيديا وي لألمة العربية واإلسالمية يف ادلرحلة اليت تعيش فيهاحضاري هنض
  
 .47-45يف النظام السياسي اإلسالمي:  (26)
وباحث وفقيو، شغل منصب  ونفسي عام وطبيب سياسي( ، ادلغربجهة سوس ،إنزكان ، 1956: ولد سنة سعد الدين العثماني - (27)

-2012بُت  حبكومة بنكَتان« وزير الشؤون اخلارجية والتعاون». تقلد منصب 2008-2004بُت  حلزب العدالة والتنمية األمُت العام
 ( https://ar.wikipedia.org/wiki)موسوعة ويكيبيديا . يعترب من القيادات اإلسالمية ادلعتدلة يف ادلغرب2013
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وقيامها على ادلواطنة بغض النظر عن دين الفرد أو عرقو أو سلطتو، مع مساواة مجيع ادلواطنُت فيها، وأخَتاً 

 الدؽلقراطية والتداول السلمي على السلطة.

المي عرب القرون، فإن ىذه ادلعايَت متوفرة يف نظرة اإلسالم للدولة، إذا وبالنظر للتوجهات العامة للفقو اإلس

 استبعدنا تأثَتات األبعاد التارؼلية والثقافية يف تكييفات علما  اإلسالم للتوجيهات ادلذكورة.

ن تراقبو فالسلطة يف ادلنظور اإلسالمي ال تقوم إال على الطواعية واالختيار، واحلاكم وكيل عن األمة، ومن حقها أ

ورباسبو، مباشرة أو من خالل شلثلُت ذلا. ولذلك اتفق الفقها  على تكييف الوالية أو ادلسؤولية السياسية للدولة 

 ."على أهنا "عقد" أو "تعاقد". واشًتك فيو ادلاوردي أن يكون "عقد مراضاة واختيار، ال يدخلو إكراه وال إجبار

، ألهنا شلارسات اجتهادية عليو أن يتحمل مسؤوليتها... وقد ورد يف أقوالو وأفعالو وقرروا مسؤولية احلاكم عن

احلديث الصحيح ربذير السؤولُت من نسبة اجتهاداهتم إذل اهلل، بل عليهم أن ينسبوىا إذل أنفسهم. فكان الرسول 

م على صلى اهلل عليو وسلم يوصي أمَت اجليش عندما يعينو قائال: "وإذا حاصرت أىل احلصن فأرادوك أن تنزذل

حكم اهلل، فال تنزذلم على حكم اهلل ولكن أنزذلم على حكمك، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهلل فيهم أم 

 .))(28) ال

ىذه عينة من أىم الكتاب اإلسالميُت الذين تناولوا ىذا ادلصطلح بالبحث والدراسة، وقد خلصوا إذل أن دولة اإلسالم 

 ى ما كتبوه ادلالحظات اآلتية:ىي دولة مدنية بامتياز، وؽلكن أن نالحظ عل

                                                           

، منشورة على موقع حركة التوحيد مسات الدولة ادلدنية متوفرة يف نظرة اإلسالم للسلطةبعنوان: مقالة وىي  16الدولة ادلدنية يف ظل مقاصد الشريعة احللقة  (28)
 /http://www.alislah.maواإلصالح. 
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تعامل ىؤال  العلما  مع مفهوم الدولة ادلدنية وفق منهج يقوم على تفكيك ادلصطلح واستخراج بعض ادلفردات  -1

ادلفاىيمية وقبوذلا بناً  على وجود ما رأوا أن لو شلاثالً  يف اإلسالم، مث االنتقال إذل القول بأنو ال تعارض بُت 

 ادلدنية.اإلسالم وبُت الدولة 

انطلق ىؤال  العلما  من أن الدولة ادلدنية ىي ادلصطلح ادلناقض وادلضاد للدولة الدينية اليت ترى أن احلاكم ػلكم  -2

باسم اهلل تعاذل وأن سلطتو مستمدة من اهلل، فكان لزامًا عليهم عند نفيهم ذلذه الدولة الدينية عن اإلسالم أن 

 يثبتوا مدنية الدولة يف اإلسالم.

ضافة قيد وىو ضرورة استمداد القوانُت والتشريعات من الدين، وىو ما يرفضو رؤوس ىذه النظرية كـجان لوك مت إ -3

واسبينوزا وىوبز الذين يصرون على عدم قبول إلزام السلطة العليا احلاكمة باستمداد القانون من الدين أو من أي 

 مرجعية أخرى. 

يٌد غَت مطلق، ىناك شريعة ربكمو، وقيم توجهو، وأحكام تقيده، فالقرضاوي يصرح بأن ))احلاكم يف اإلسالم مق

وىي أحكام دل يضعها ىو وال حزبو أو حاشيتو، بل وضعها لو ولغَته من ادلكلفُت رب الناس ملك الناس إلو 

الناس((، وكذلك زلمد عمارة حيث يقول: ))واألمة فيها ىي مصدر السلطات، شريطة أال ربل حرامًا أو ربرم 

 جا ت بو النصوص الدينية قطعية الثبوت والداللة((. حالالً 

فهذا القيد الذي وضعو القرضاوي وعمارة قد يدعو بعض العلمانيُت والليرباليُت إذل اهتام العلما  ادلسلمُت 

بادلغالطة ادلنطقية، إذ ىم أطلقوا ىذه األلفاظ على غَت معانيها زلل البحث باستغالل وجود شبٍو ما أو تقارٍب ما 

 و تشارٍك من بعض الوجوه بُت معانيها األصلية وادلعاين اليت أطلقت عليها.أ

وغلاب عن ىذا االعًتاض بأن ىذا االدعا  يصُدق على مفهوم الدولة قبل أن يطرأ تطور ينفي ىذا االعًتاض، 

  فكرٍ إذل الكنسي، الدين باسم ادلطلقة للسلطة أسس فكرٍ  من الغربيُت عند ذلك أن مفهوم الدولة قد تطور

 إذل ذلوبز، العقد االجتماعي نظرية حبسب للحاكم مطلقة بسلطة الدولة فكرة عرب التسلط من بالتدريج يتخلص
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 العامة اإلرادة مسو فكرة إذل لوك، نظرية جون وفق اجتماعي بعقد مقيدة وتنفيذية تشريعية بسلطات الدولة فكرة

 إغلاد من حكومة تنفيذىا على تعمل قوانُت من تقرر دباوزلكومًا  هبا حاكماً  فيها الشعب يكون اليت للمجتمع

 .(29)ذاهتا العامة اإلرادة ىذه

فهذا التطور األخَت دلفهوم الدولة غلعل من اإلرادة الشعبية أساسًا للحكم، فإذا توافقت إرادة شعٍب ما على 

 االلتزام بقانون ما فال ضَت يف ذلك، مهما كان مصدر ىذا القانون؛ إذلياً أو بشرياً.

من الدين سلالٌف لإلسالم،  واحلق أن مفهوم الدولة ادلدنية الرافض ألي اعتبار الستمداد األحكام والتشريعات

وتقييد ىذا ادلفهوم بادلرجعية اإلسالمية غلعل ىذا ادلفهوم مقبواًل إسالمياً، فإذا ما مت التوافق على قبول ىذا 

 الضابط ادلقيِّد للمفهوم فإنو يعد مقبواًل من كل األطراف.

ة اليت تناسب دينهم دون أن يكون يف مث إن من حق اإلسالميُت أن يستعملوا ىذا ادلصطلح وفق ادلنظومة التفسَتي

 .(30)ذلك ما يعيب عليهم، فهم قد قبلوا احلق فيو وردوا الباطل

ولكي صللِّي ىذا ادلعٌت بشكل واضح ال بد من أن نوضِّح مرتكزات الدولة ادلدنية عند أصحاهبا األوائل وموقف 

 دولة ادلدنية.اإلسالم من ىذه ادلرتكزات؟ ونتائج ىذين األمرين غللي لنا حقيقة ال

  

                                                           
 .19 مفهوم الدولة ادلدنية يف الفكر الغريب واإلسالمي، أمحد بوعشرين األنصاري: (29)
 .61انظر: الدولة ادلدنية مفاىيم وأحكام:  (30)
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 عند الغربيين وموقف اإلسالم منهامرتكزات الدولة المدنية المبحث الخامس: 

على رلموعة من ادلرتكزات اليت ال بد  يف الثقافة العادلية ادلعاصرة ويف أدبيات العلوم السياسيةتقوم الدولة ادلدنية 

 وقف اإلسالم من كل منها:منها حىت ؽلكن وصفها بادلدنية، وسنستعرض أىم ىذه ادلرتكزات وم

فاألمة أو الشعب ىو الذي أوصل احلاكم إذل سدة احلكم، فهم مصدر السلطة،  أواًل: األمة مصدر السلطات:

 فهل ىذا ىو احلال يف اإلسالم؟

ال بد لنا أن نبُت طرق وصول احلاكم إذل احلكم يف اإلسالم حىت نستطيع معرفة من ىي اجلهة مصدر السلطات 

 يف اإلسالم.

 وفق إحدى الطرق اآلتية: نصِّبَ فمما ىو مسلٌَّم بو أن اإلمام أو احلاكم 

أ ـ االختيار بواسطة أىل االختيار )احلل والعقد(: وىو أن ؼلتار أىل االختيار رجاًل شلن تتوفر فيو الشروط 

ادلناسب ومن مثَّ  ادلطلوبة، وذلك بعد البحث وتقليب اآلرا ، مثَّ االتفاق بعد التشاور فيما بينهم على الشخص

ا العربة  مبايعتو، وال يضر ما ػلدث من نقاش واختالف يف ىذه احلالة يف أول األمر فذلك شي  ال بدَّ منو، وإظلَّ

بالنهاية حىت يتفق أىل االختيار، وقد حدث ىذا يف تولية اخلليفة األول أيب بكر رضي اهلل عنو، واخلليفة الرابع 

 (.(31)و)علّي بن أيب طالب رضي اهلل عن

ب ـ االستخالف: وىو أن ػلدد اخلليفة العدل إذا حضرتو مقدمات الوفاة شخصًا بعده للخالفة شلن تتوافر فيو 

شروطها، وشلن يسرع الناس إذل قبولو وبيعتو، وذلك بعد أن يستشَت أىل احلل والعقد فيما رأى من ذلك، كما 

كر الصديق، ودل يولِّو دبجرد ذلك، بل شاور يف ذلك  حدث ذلك يف تولية عمر رضي اهلل عنو، حيث اختاره أبو ب

                                                           
، ويف بيعة 12/149: فتح الباريو  ،6830رقم  باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحصنت، ،انظر: صحيح البخاري، كتاب احلدود ((31))

 .5/152: ، وتاريخ الطربي3/31: علي: الطبقات، البن سعد
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كبار الصحابة، واستمع لرأيهم، وقد أقرَّ كل من استشارىم أبو بكر بفضل عمر رضي اهلل عنهما وصالحو 

 (.(32)لذلك)

د اخلليفة العدل إذا حضرتو مقدمات الوفاة  ج ـ أن غلعل اخلليفة األمر بُت مجاعة شلن يستحقوهنا: وىو أن ػلدِّ

ددًا من األشخاص الذين تتوفر فيهم صفات اخلليفة وشلن ذلم مكانة ومنزلة عند الناس؛ حبيث يسرعون إذل ع

ادلوافقة على أيٍّ منهم ومبايعتو، على أن ؼلتاروا من بينهم واحدًا للخالفة، كما فعل عمر رضي اهلل عنو حُت 

وعلي، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد  حضرتو مقدمات الوفاة، حيث جعل األمر يف ستة أشخاص ىم: )عثمان،

 (. (33)بن أيب وقاص، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبَت بن العوام( )

ويشًتط رضا األمة بادلوذَل، فوالية العهد دبثابة ترشيح واقًتاح من اخلليفة السابق، وال يستقر إال دبوافقة أىل احلل 

يقول: "إن إمامة ادلعهود إليو تنعقد بعد موتو باختيار  والعقد من األمة، وقد ذىب إذل ىذا من السابقُت أبو يعلى

 (.(34)أىل الوقت")

قال الغزارل يف بيعة أيب بكر رضي اهلل عنو: "ولو دل يبايعو غَت عمر، وبقي كافة اخللق سلالفُت أو انقسموا انقساماً 

 (.(35)متكافئاً ال يتميز فيو غالب عن مغلوب، دلا انعقدت اإلمامة")

 الطرق السابقة صلد قامساً مشًتكاً بينها مجيعاً، يتمثل يف أمرين: ففيما تقدم من

 األول: توافر شروط استحقاق اخلالفة يف الشخص ادلختار لذلك.

 الثاين: موافقة أىل االختيار )احلل والعقد( عليو.

                                                           
 .4/51، تاريخ الطربي: 3/122سعد: يُنظر يف تفاصيل ذلك: الطبقات، ابن   ((32))
 .3/61انظر يف بيعة عثمان: صحيح البخاري، كتاب األحكام، والطبقات، ابن سعد:  ((33))
 .26األحكام السلطانية أليب يعلى:  ((34))
 .64الرد على الباطنية:  ((35))
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ولذلك من خالل ما تقّدم يظهر بوضوح أن األمة ىي مصدر سلطة احلاكم، استمدىا من بيعتهم ورضاىم بو، 

 فإن احلاكم وكيل عن األمة ومسؤول أمامها.

 ثانياً: محاسبة الحاكم وعزلو:

تقوم الدولة ادلدنية على إمكانية زلاسبة رئيس الدولة إذا قصَّر، وعزلو إذا استعصى على اإلصالح، فهل ؽلكن يف 

 نظام احلكم اإلسالمي أن ػلاسب الشعب احلاكَم أو يقاضوه أو يعزلوه؟

اإلسالم الكثَت من النماذج اليت كان تدل لجال  على حق الشعب يف زلاسبة احلاكم، بل إن ال ريب أن يف 

 تأسيس ديوان ادلظادل كان سببو الرئيس مقاضاة احلاكم أو اإلمام.

 ونكتفي يف ىذا ادلقام دبثال واحد من حياة عمر بن اخلطاب:

جذع يف داره، وىو ػلدث نفسو، فدنوت روى ابن أيب شيبة عن حذيفة قال: دخلت على عمر وىو قاعٌد على 

منو فقلت: ما الذي أعلك يا أمَت ادلؤمنُت؟ فقال: ىكذا بيده وأشار هبا، قال: قلت: الذي يهمك واهلل لو رأينا 

، فقلت: اهلل الذي «اهلل الذي ال إلو إال ىو لو رأيتم مٍت أمراً تنكرونو لقومتموه»منك أمراً ننكره لقومناك، قال: 

احلمد هلل الذي جعل »ىو لو رأينا منك أمرًا ننكره لقومناك، قال: ففرح بذلك فرحًا شديداً، وقال:  ال إلو إال

 .(36)«فيكم أصحاب زلمد من الذي إذا رأى مٍت أمراً ينكره قومٍت

ا من : وىي االنتما  إذل أمة أو وطن، دبعٌت العضوية الكاملة وادلتساوية يف التمتع دبا يًتتب عليهثالثاً: المواطنة

حقوق وواجبات، وىو ما يعٍت أن كافة أبنا  الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدىن سبييز 

أو اجلنس أو اللون أو ادلستوى االقتصادي أو االنتما  السياسي وادلوقف  قائم على أي معايَت ربكمية مثل الدين 

 . (37)الفكري

                                                           
 .7/99 مصنف ابن أيب شيبة: (36)
 .22لسيد: ياسُت اادلواطنة يف زمن العودلة،  (37)
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 حقوقاً  ادلواطن وامتالك ، والوال  االنتما  على ادلعاصر مفهومها يف ادلواطنة وتشتمل

 ورُبَمِّلُ  . مثالً  الصحية كالرعاية النظام هبا يتكفل وثقافية واقتصادية وسياسية اجتماعية

 بأبعادىا الضرائب وادلشاركة ودفع والنظام، والقانون الدستور احًتام مثل واجملتمع الدولة ذباه واجباتٍ  ادلواطن

 .(38)واالجتماعية السياسية

وادلواطنة من حيث ادلصطلح )من حيث لفظ مواطنة( ال وجود ذلا يف األدبيات اإلسالمية، ولكنها كمفهوم 

حاضرة يف تراثنا اإلسالمي، وال أدل على ذلك من وثيقة ادلدينة اليت كتبها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بينو 

ة ذاهتا، وقد جا  فيها: ))زلمد وادلسلمون من قريش وبُت أطياف الناس الذين كانوا يتقامسون العيش يف ادلدين

ويثرب ويهود ومن دخل يف حلفهم أمة واحدة....وإن يهود عوف أمة مع ادلؤمنُت لليهود دينهم وللمسلمُت 

دينهم مواليهم وأنفسهم... وإن على اليهود نفقتهم وإن على ادلسلمُت نفقتهم... وإن بينهم النصَر على من 

 .(39)حيفة.... وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث...((حارب أىل ىذه الص

ونالحظ يف ىذه الوثيقة أنو ال وجود ألي امتيازات لفريق على حساب الفريق اآلخر، مع أن شرائع ذلك الزمان  

بب يف كلها والقوانُت الدستورية كانت تعطي امتيازًا لبعض ادلواطنُت، بينما ال يوجد ىنا أي امتياز ألحد، والس

ُبٍِت  ذلك أن التصور اإلسالمي للمواطنة هبذه األبعاد اجلغرافية والقانونية والدستورية واالجتماعية والقضائية وغَتىا

فالنفس البشرية واحدة يف َمصدرىا، واحدة يف منشئها، وكلنا أبنا  آدم عليو  على قضية وحدة النفس البشرية،

 .(40){ولقد كرمنا بني آدميعا بقولو: }السالم، وتكرًن اهلل عز وجل شامل لنا مج

                                                           
 .7ادلواطنة وإشكالياهتا، سامر عبد اللطيف، رللة الفرات، العدد (38)
 .وما بعدىا 15: رلموعة الوثائق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة، زلمد محيد اهلل (39)
 ن خطاب.لرشيد، وحقوق ادلواطنات ووجباهتا يف ضو  الكتاب والسنة، حساانظر: ادلواطنة يف اإلسالم، د. عماد الدين  (40)
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وبنا  على ذلك فإن لكل مواطن يف الدولة اإلسالمية حقوقًا وعليو واجبات مكافئة ومساوية ألمثالو من بقية 

مواطٍت الدولة، وتبقى اإلشكالية يف حقو يف الًتشح إذل رئاسة الدولة وما شابو ذلك، حيث ال ذبيز لو الشريعة 

ىذا ادلقام، وىي يف ذلك ليست بدعًا يف القوانُت أو التشريعات، فكثَت من دساتَت العادل اإلسالمية أن يتبوأ 

 ادلعاصر تشًتط يف رئيس الدولة أن يكون على دين الغالبية من أبنا  بلده.

 رابعاً: سيادة القانون:

سسات والكيانات توضح منظمة األمم ادلتحدة ىذا ادلفهوم بأنو "مبدأ للحكم يكون فيو مجيع األشخاص وادلؤ 

والقطاعان العام واخلاص، دبا يف ذلك الدولة ذاهتا، مسؤولُت أمام قوانُت صادرة علنا، وتطبق على اجلميع 

بالتساوي وػلتكم يف إطارىا إذل قضا  مستقل، وتتفق مع القواعد وادلعايَت الدولية حلقوق اإلنسان. ويقتضي ىذا 

دببادئ سيادة القانون، وادلساواة أمام القانون، وادلسؤولية أمام القانون،  ادلبدأ كذلك ازباذ تدابَت لكفالة االلتزام

والعدل يف تطبيق القانون، والفصل بُت السلطات، وادلشاركة يف صنع القرار، واليقُت القانوين، وذبنب التعسف، 

 "(41).والشفافية اإلجرائية والقانونية

لة، وىو راسخ يف التشريع اإلسالمي، وآيات الكتاب وسنة الرسول وىذا ادلبدأ من أىم ادلبادئ ادلؤسسة دلدنية الدو 

اِميَن صلى اهلل عليو وسلم طافحة يف إرسائو والتأكيد عليو، ومن ذلك قولو تعاذل: } يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّ

ْقَوى َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى أَ  الَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب ِللت َّ

إنما أىلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا [. ويقول صلى اهلل عليو وسلم: ))8{ ]ادلائدة: َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلونَ 

يم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليو الحد، وا

                                                           
(41) http://www.un.org/ar/ruleoflaw 
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. فأي سيادة للقانون أعظم من أن تعاقب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وىو (42)((سرقت لقطعت يدىا

 رئيس الدولة، بذات العقوبة اليت يعاقب هبا أيٌّ من مواطٍت الدولة.

 خامساً: التعددية:

ة ذلا برامج سلتلفة وردبا متناقضة مع بعضها البعض، وال من أساسيات الدولة ادلدنية أن يكون ىناك أحزاب متعدد

تقام مدنية الدولة إال بوجود حزب أو أحزاب حاكمة وأخرى تقف يف صف ادلعارضة، فهل ذلذه التعددية وجٌو يف 

 اإلسالم؟

سالمية يرى الدكتور القرضاوي أن ال بأس بذلك، بل ىو شلا ؽلنع ظلم احلاكم واستبداده، فاألحزاب يف الدولة اإل

ىي دبثابة ادلذاىب الفقهية ادلتعددة اليت تبغي مجيعها الوصول إذل ىدف واحد بوسائل متعددة، فاألحزاب ىي 

 .(43)مذاىب يف السياسة كما أن ادلذاىب ىي أحزاب يف الفقو

أن فقد تلتقي رلموعة من الناس على أن الشورى ملزمة، وأن رئيس الدولة ينتخب انتخابًا عامًا من الشعب، و 

مدة رئاستو مقيدة بسنوات زلددة، وأن أىل الشورى ىم من يرضاىم الناس عن طريق االنتخاب، وأن للمرأة حق 

 االنتخاب والًتشح للمجلس... إخل.

وقد تلتقي رلموعة أخرى ترى نقيض ما تراه ىذه الفئة، فًتى أن الشورى معلمة، وأن الرئيس ؼلتاره أىل احلل 

 اتو...إخل.والعقد، وأن رئاستو مدة حي

 وردبا وجدت رلموعة أخرى ترى رأياً سلالفاً لكل من اجملموعتُت األوليُت.

فإذا انتصرت فئة من الفئات وأصبحت مقاليد السلطة بيدىا فهل تلغي الفئات األخرى من الوجود وهتيل على 

 فنا ؟أفكارىا الًتاب جملرد أهنا صاحبة السلطان؟ وىل االستيال  على السلطة يقضي عليها بال

                                                           
 .1688، و مسلم، يف احلدود، باب قطع السارق الشريف وغَته رقم 3475البخاري، يف األنبيا ، باب حديث الغار، رقم  (42)
 .153من فقو الدولة يف اإلسالم:  (43)
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إن النظر الصحيح يقول: ال، فمن حق كل فكرة أن تعرب عن نفسها ما دام معها اعتبار وجيو يسندىا وال أنصار 

 .(44)يؤيدوهنا

مث إن تعدد األحزاب ىو لون من ألوان األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ادلنظم، ألن فئة ما لو تغلبت على 

حليلة على فرد أو رلموعة قليلة، ولكنها يصعب عليها أن تقهر احلكم فإن باستطاعتها أن تتغلب بالقهر وا

مجاعات كبَتة منظمة ذلا امتداداهتا يف احلياة وتغلغلها يف الشعب، وذلا منابرىا وصحفها وأدواهتا يف التعبَت 

رنا فال يكفي والتأثَت. فإذا أردنا أن يكون لفريضة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر معناىا وقوهتا وتأثَتىا يف عص

أن تظل فريضة فردية زلدودة األثر والقدرة، بل ال بد من تطويرىا حبيث تقوم هبا قوة تقدر على أن تأمر وتنهى 

 .  (45)وتنذر وربذر وأن تؤلب القوى السياسية على السلطة إذا طغت أو أمرت دبعصية فتسقطها بغَت العنف والدم

 أمران:كل ما يشًتط لتكتسب األحزاب شرعية وجودىا 

 أن تعًتف باإلسالم وال تعاديو أو تتنكر لو. . أ

 .(46)أال تعمل حلساب جهة معادية لإلسالم وألمتو . ب

 سادساً: الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة:

تعتمد الدولة ادلدنية أدوات الدؽلقراطية ادلتمثلة بإجرا  االنتخابات واالحتكام إذل رأي األكثرية أو األغلبية وتداول 

 .السلطة

وال شك أن للدؽلقراطية يف الفكر الغريب بـُْعداً فلسفياً ترجع إليو، وىي تعود إذل فصل الدين عن الدولة كمفرز من 

مفرزات اذلروب من الدولة الدينية الثيوقراطية الكنسية اليت كانت ربكم العادل الغريب يف عصوٍر سابقة، وىذه 

                                                           
 .152من فقو الدولة يف اإلسالم:  (44)
 .149من فقو الدولة يف اإلسالم:  (45)
 .148من فقو الدولة يف اإلسالم:  (46)
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الدين عن كل مرافق الدولة، وإعطا  األمة أو شلثليها احلق يف  الدؽلقراطية مقرونة ببعدىا الفلسفي تقضي بإبعاد

َسنِّ التشريعات اليت يريدون، وىي بذلك سلالفة كل ادلخالفة لإلسالم الذي يضبط األمة أو شلثليها بعدم تشريع ما 

 ؼلالف ما أنزل اهلل تعاذل.

عند كثَت من األنظمة والشعوب أداة  ولكن ىذا ادلصطلح )أعٍت الدؽلقراطية( قد خرج من عبا ة الفلسفة ليصَت

من أدوات زلاربة االستبداد والديكتاتورية، وىو يشبو من ىذه الوجهة مبدأ الشورى الذي أمر بو القرآُن الكرًن 

َوَأْمُرُىْم [، وقال تعاذل: }159{ ]آل عمران: َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ وامتدح ادلسلمُت التصافهم بو، قال تعاذل: }

نَ ُهمْ  ُشوَرى  [38{ ]الشورى: بَ ي ْ

 :(47)سابعاً: حقوق اإلنسان

 باحملافظة اإلسالمية الشريعة يف مأمور ادلدنية، الدولة أنصار يذكرىا اليت العامة احلريات

 : ذلك أمثلة فمن العموم، على ورعايتها عليها

ْر ِعَباِد. الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الْ تعاذل: } قال : التفكَت حرية  -1 َقْوَل فَ َيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُو ُأولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم فَ َبشّْ

 [.18-17{ ]الزمر: اللَُّو َوُأولَِئَك ُىْم ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ }: تعاذل قال : التعبَت وحرية السياسية، ادلشاركة حرية -2

ُهْم َواْستَ ْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ الْ  ْل َعَلى اللَِّو ِإنَّ َقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعن ْ

ِلينَ   [.159{ ]آل عمران: اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكّْ

يِن َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن اَل ِإْكَراَه ِفي الدّْ تعاذل: } ادلعتقد: قال حرية -  3

 [.256{ ]البقرة: بِاللَِّو فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى اَل اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ 

                                                           
 انظر: الدولة ادلدنية، د. أمحد السعدي. (47)
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ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو َكِبيٌر َوَصدّّ َعْن َيْسأَلُوَنَك عَ } تعاذل: قال والتنقل: اإلقامة حرية -  4 ِن الشَّ

ِإنَّ سبحانو: } [، وقال217]البقرة:  َسِبيِل اللَِّو وَُكْفٌر بِِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَ ُر ِعْنَد اللَِّو{

ُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَماَلِئكَ 

  [.97{ ]النسا : اللَِّو َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِو َوِإلَْيِو } : تعاذل قال : العمل حرية -  5

 [.15{ ]ادللك: النُُّشورُ 

 تقيد ال العادل يف دولة توجد ال إذ ، التشريعات كل يف نظَته لو الشرع يف ذلا تقييد من جا  وما

 الصادر وادلواطن اإلنسان حلقوق الفرنسي اإلعالن من الرابعة دةادلا إن حىت ما بقيدٍ  احلريات

 ضرراً  يلحق ال ما بكل القيام على ادلر  قدرة على احلرية تقتصر أن على نصت 1789 عام

 . باآلخرين

 الذي السفينة حديث يف احلرية ربديد وجوب واضح دبثال وسلم عليو اهلل صلى النيب بُت وقد

 وسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنهما اهلل رضى بشَت بن النعمان عن وغَته البخاري رواه

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا قال: )) أنو

وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا 

صيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوىم وما أرادوا ىلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، في ن

 .(48)((ونجوا جميعاً 

 

                                                           
 .2493البخاري، يف الشراكة، باب ىل يقرع يف القسمة واالستهام فيو، رقم  (48)
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الدولة المدنيةأحد وسائل تحقيق التربية المدنية بوصفها المبحث السادس:   

 مفهوم الًتبية ادلدنية: -1

ف بالقواعد األساسية ومقومات ادلؤسسات يف النظام السياسي الدؽلقراطي، كما الًتبية ادلدنية ىي رلموع الربامج اليت تعرِّ 

تعمل على نشر ادلعرفة باحلقوق وادلمارسات الدؽلقراطية كفهم احلقوق الدستورية وادلساواة بُت اجلنسُت، والعمل اجلماعي. 

قنيات ادلعتمدة يف تنظيم اجملتمع ادلدين، من ويف ادلقابل يتمكن ادلواطنون يف ضو  توسيع معرفتهم حبقوقهم الدستورية والت

ادلشاركة مشاركة فعلية يف عمل اجملتمع احمللي ومؤسسات احلكم ويف رسم السياسات، وتسمى الدولة الناظمة لفلسفة الًتبية 

 ادلدنية بالدولة ادلدنية.

رف نتيجتها الفرد نفسو واآلخرين، ويَعي إن الًتبية ادلدنية ىي عملية مستنَتة منفتحة، وىادفة سلمية لتنشئة اإلنسان، يع 

ما لو وعليو من حقوق وواجبات، ويشارك يف االجتماعات ادلدنية للناس بدور فاعل بنا ، يوفق بُت مصلحتو الشخصية 

 .(49)والصاحل العام، بقليل من األنانية أو التعارض

 نشأة الًتبية ادلدنية يف ظل مفهوم الدولة ادلدنية:-2

ة ادلدنية اليت ىي ليست جديدة، بل قدؽلة قدم نشأة احلضارة اإلنسانية على األرض، فقد مارست أمم إن ماىية الًتبي

التاريخ القدًن بدرجات متفاوتة مبادئها وسلوكياهتا ميدانيًا منذ قبل ادليالد كما كان احلال مع ادلصريُت والبابليُت واليونان 

 رب ادلسلمُت يف القرن السابع ادليالدي.والرومان وااليطاليُت والصينيُت واذلنود مث الع

                                                           
 22، دار الًتبية احلديثة، ص محدانزلمد زياد  :الًتبية ادلدنية وتعليم ادلواطنة والدؽلقراطية وحقوق االنسان - (49)
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لقد وظفت سياسات الدول ادلدنية الًتبية ادلدنية من أجل أن تزرع يف الناشئة قيما إنسانية نبيلة تسهم بفاعلية يف توطُت 

 قام ما يأيت:مقومات احلياة اآلمنة ادلستقرة الكرؽلة لإلنسان، ومن أىم ما هنضت بو مبادئ الًتبية ادلدنية وطرقها يف ىذا ادل

ترسيخ مفهوم وشلارسة ادلواطنة الصاحلة حبقوقها وواجباهتا ادلتوازنة خاصة وعامة مث زللية وعادلية، بدل االكتفا  بوثيقة  -1

)التابعية( أو)اجلنسية( أو )ىوية السفر للناس(، أي أن الًتبية ادلدنية توجهت لًتبية مواطنُت يتصرفون بفلسفة وأخالقيات 

شًتك، حبيث يكونون قادرين على احملافظة على خصوصياهتم الثقافية اليت يعملون لجٍد على تطويرىا وربسينها، االستقالل ادل

بينما ػلًتمون خصوصيات األمم األخرى ويشاركوهنم صلاحاهتم دلزيد من التقدم واخلَت لإلنسانية مجعا ، إهنا تربية عملية تُريب 

 حة على اصلازات وخربات ادلاضي وأخرى على حاجات وتطلعات ادلستقبل.الناشئة يف احلاضر اآلن ولكن بعُت مفتو 

تعميم سلوكيات الشخصية االجتماعية ادلدنية ادلكونة من سبع تصرفات تتدرج استقرائيًا من احلياد يف التعامل مع -2

ماعة يف مصائر اآلخرين الناس بالتعايش؛ إذل التكيف والتقدير والتعاون وادلشاركة؛ مث إذل اقًتان مصَت الفرد أو اجل

 باالندماج.

 ربكيم قيم وشلارسات الدؽلوقراطية ادلتوازنة.-3

 ترويج ثقافة وقيم وشلارسات احلقوق ادلدنية لإلنسان.-4

لقد أكدت مجيع ادلدارس التنظَتية دلاىية الدولة ادلدنية وأكدت مؤسساهتا التنفيذية على ضلو عملي أن الًتبية ادلدنية حق 

 سان، فاحلياة اآلمنة ادلستقرة حق مكتسب بالوالدة للبشر كافة.طبيعي لكل إن
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 المبحث السابع: ِصَيغ مقترحة يمكن إيرادىا في الدساتير

حبسب احلالة اليت تكون عليها األمة قوة وضعفاً ؽلكن أن تصيغ دستورىا فيما ؼلص القضايا اإلشكالية، فإن  

كانت دون ذلك فإهنا قد تضطر إذل ادلواربة والتلميح بداًل من التصريح، كانت يف حالة القوة وضعت ما تعتقده حقاً، وإن  

 وردبا اضطرت يف حاالت أشد ضعفاً إذل أن تقول دبا ال تعتقد.

ومن ىنا نرى أنو ؽلكن أن نقًتح صيغاً ذات صلة دبوضوع الدولة ادلدنية توضع يف دستور سوريا ادلستقبل على 

 النحو اآليت:

 ية للنص على الدولة المدنية:أواًل: الحالة المثال

دبا أن مصطلح الدولة ادلدنية ليس من ادلصطلحات اإلسالمية، وليس ىو من ادلصطلحات ادلتفق عليها يف العلوم 

السياسية، فإن احلالة ادلثلى أن ال ينص الدستور مطلقاً على موضوع مدنية الدولة، وإظلا يتحدث دبرتكزاهتا ادلتوافقة مع 

ية، كالقول بأهنا "دولة تشاركية شورية تؤمن حبق الشعب يف اختيار من ػلكمو، وتعطيو احلق يف مسا لتو الشريعة اإلسالم

 وزلاسبتو، وربًتم حقوق اإلنسان" أو ما ىو قريب من ىذه العبارات.

 ثانياً: حالة االختيار:

أهنا ذات مرجعية إسالمية،  وؽلكن يف ىذه احلالة أن ينص الدستور على مدنية الدولة يف سوريا، ولكنو يقيدىا ب

كالقول "دولة مدنية دبرجعية إسالمية"، ويف ىذه احلالة طلرج من مجيع اإلشكاالت اليت قد ترد على مصطلح الدولة 

 ادلدنية.

 ثالثاً: حالة عدم االختيار الكامل:

ذات مرجعية  وىنا ؽلكن أن ينص الدستور على أن الدولة يف سوريا ىي دولة مدنية من غَت أن يقيدىا بأهنا

 إسالمية، فيقول "دولة مدنية".
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ومع قناعتنا بأن مصطلح الدولة ادلدنية ال يتناقض مع الدولة اإلسالمية فإن األوذل ىو مراعاة ىذه احلاالت 

 الثالث يف صياغة الدستور.
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 اخلامتة

مية وزيادة، ولكن غلب أن نالحظ من العرض السابق أن ركائز الدولة ادلدنية يف الغرب متوفرة يف الدولة اإلسال

 نلحظ ما يأيت:

يتكلم الغربيون عن الدولة ادلدنية بوصفها أرقى أشكال احلكم اليت وصل إليها البشر، وما رمسوه ذلا من  -1

مواصفات كان جهدًا بشريًا يسعى لتحسُت حياة اإلنسان يف بلده، فهم يتحدثون عن دولة تتصف 

 باحًتام اإلنسان بالدرجة األوذل.

امة الدولة ادلدنية عند الغرب كانت ىناك شلالك وامرباطوريات تقوم على االضطهاد واالستعباد قبل قي -2

للبشر واحلجر، ولذلك فإن والدة الدولة ادلدنية عندىم كانت ردًا طبيعيًا على إيغال الكنيسة يف إذالل 

لة فصاًل تاماً، وزلاولة حقوقو، ولذلك ذبدىم يفصلون الكنيسة عن الدو  ُجلَّ اإلنسان واستعباده وَسْلبو 

 بعض العرب وادلسلمُت تقليدىم يف ىذا قياس مع الفارق، ألن الظروف وادلالبسات متغايرة.

مواصفات الدولة اليت يتحدث عنها الغربيون نابعة من حاجاهتم للعيش الكرًن، وىي وليدة البيئة اليت ىم  -3

 ىذا الشكل من الدولة، شلا يعٍت أن ىذه فيها، وىي نتيجة لصراعات مريرة مروا هبا قبل أن يصلوا إذل

ادلواصفات ىي وليدة اجتهادات بشرية وليست نصوصًا مقدَّسة غَت قابلة للنقد واالنتقاص، بل إن 

عوامل إنشا  ىذه الدولة وومسها هبذه الصفات ىي ذاهتا قد تكون عامل ىدم لبعض ىذه الصفات أو 

ت الظروف واحلاجات، وعليو إن وجد –فإن اختالف دولة اإلسالم عن الدولة ادلدنية  كلها إذا ما تغَتَّ

 ليس انتقاصاً من ادلنظور اإلسالمي للدولة، وإظلا ىو اختالف نابع من طبيعة قيام الدولة. -االختالف
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ىذه ادلقومات اليت ذكرناىا للدولة ليست موجودة حبذافَتىا يف كل دول أوروبا وأمريكا، بل ىناك فوارق  -4

وأخرى، وما اختالف أنظمة احلكم بينهم إال دليل على أن ادلشًتك بُت ىذه الدول ىو جوىرية بُت دولة 

اخلطوط العريضة دون التفاصيل، وعليو فإن زلاولة استنساخ ىذه الدولة منهم إلينا ستبوأ بالفشل، ألن 

ِسدًا لنا، الفوارق بُت األقوام واألمم والبلدان أمر متفق عليو، فما يصلح ناظمًا ألمورىم قد يكون مفْ 

ولذلك فإن السعي ورا  تكييف كل تفاصيل حياتنا دبا يتال م مع حياة الغربيُت سعٌي لن يُْكتب لو 

 النجاح، ألنو سعي حملو الفوارق يف القوانُت واألنظمة رغم وجودىا يف احلياة واجملتمع.

ى ذات ادلبادئ واألسس أن تقوم الدولة عل -حىت تكون الدولة يف ديار ادلسلمُت دولة مدنية-ال يشًتط  -5

الفلسفية واأليديولوجية، بل يكفي أن تشًتك معها يف األدوات والوسائل، ولذلك فإننا نأخذ من 

الدؽلقراطية ما يناسب أمتنا ورلتمعنا ونرفض ما ؼلالف ذلك، ونبٍت تعدديتنا ادلناسبة لنا وال نقتفي أثرىم 

 طلبات ال على التقليد واالتباع.حذو الضب بالضب، ألن الدول تبٌت على احلاجات وادلت

 الدولة ادلدنية عند أصحاهبا ىي ردٌّ على الدولة الدينية القائمة على اعتباراٍت ثالثٍة: -6

كون احلاكمُت يعربون يف قراراهتم عن إرادة إذلية مقدسة، أو اعتبارىم  معصومُت، ال ؼلضعون  . ث

 للمحاسبة وادلراجعة والعزل إن اقتضى احلال.

 تستند إذل حق ديٍت مقدس، ال إذل االختيار الطوعي احلر للمواطنُت.كون شرعيتهم    . ج

كوهنا منحازة دينياً، وال تضمن حقوق سلتلف أتباع الديانات من شعبها وال تساوي بينهم يف    . ح

 احلقوق.

 أما الدولة ادلدنية فإهنا على النقيض من ذلك، فــ:

 للمواطنُت.شرعية احلكام بشرية، تستند إذل االختيار الطوعي احلر  . ث
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 وىم ليسوا فوق النقد واحملاسبة، وإن اقتضى احلال ادلعاقبة. . ج

 واحلقوق والواجبات فيها تقوم على ادلواطنة، والدولة تضمن ألتباع سلتلف الديانات حقوَقهم. . ح

وال شك أن الدولة يف اإلسالم سلالفة سبام ادلخالفة دلفهوم الدولة الدينية وفق االعتبارات الثالثة، وىي 

 ك دولة مدنية بامتياز وفق االعتبارات الثالثة ادلضادة.بذل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .ركز وأبرز نشاطاته والتعاون معكميتشرف المركز بالتواصل معكم وتعريفكم عن الم

 شامنا لمدراسات واألبحاث. مركز

 
 من نحن:  

قضاٌا المجتمع والثورة فً سورٌا من مختلف الجوانب: السٌاسٌة ٌُعنى بمركز علمً بحثً   

 واالقتصادٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة والفكرٌة وفق رؤٌة شرعٌة تأصٌلٌة . 

 شعارنا:  
ة   َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ } ا أُمَّ  { النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسط 

 

 مشروعنا: 
أن نسهم فً نهضة المجتمع من خالل رصد المشكالت التً تعانً منها الثورة والمجتمع  

السوري، ونقدم الحلول وفق رؤٌة إسالمٌة وسطٌة بعٌدة عن الغلو والتنطع معتمدٌن على المصادر 

 الشرعٌة واالجتهاد المنضبط ومراعاة الواقع منهاجاً لنا.

 :تنارؤي  
 البحث ٌعتبر، بحٌث اإلسالمٌة الشرٌعة بأحكام منضبط  مجتمع إلى السوري بالمجتمع الرتقاءا

 لعمله.أساساً  والفكر العلمً

 :تنارسال  
 بالمجتمع النهوض لتحقٌق العلمٌة األبحاث على واالعتماد ،الشرعً العلمً البحث فكر ترسٌخ

 .المسلم

 :ناأهداف 
 ذات الصلة بالثورة والمجتمع فً كافة المجاالت. إعداد البحوث والدراسات -1

 التأصٌل الشرعً للقضاٌا المستجدة فً الساحة السورٌة . -2
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 توصٌف المشكالت التً ٌعانً منها المجتمع السوري والعمل على إٌجاد حلول لها . -3

 رفد المجالس والهٌئات والتجمعات الثورٌة والشرعٌة باألبحاث والدراسات . -4

 كل الدولة السورٌة الحدٌثة ومؤسساتها وقوانٌنها .عن شتقدٌم رؤٌة  -5

المساهمة الفاعلة فً صٌاغة الدستور والقوانٌن الراشدة التً تحفظ العدالة والكرامة  -6

 وحقوق الجمٌع .   

   

 أبحاث منجزة: 
 الشورى وتطبيقاتها المعاصرة . -1
 أحكام المجوء في الفقه اإلسالمي .-2
 رية .الهدنة وتطبيقاتها في الثورة السو -3
 القانون العربي الموحد دراسة نقدية . -4

 .دعاوى الخالفة المعاصرة  -5
 التكفٌر وضوابطه . -6
 حكم تولٌة المرأة الفضاء . -7
 مشروع المصطلحات السٌاسٌة. -8
 مفهوم الدٌمقراطٌة. -9

 مفهوم الدولة المدنٌة. -10
تلخٌص بعض الكتب السٌاسٌة منها األحالف السٌاسٌة والعسكرٌة للدكتور محمد  -11

 فقه الثورة للرٌسونً. -هشام برغش
 وهناك العدٌد من المشارٌع التً سنعمل على إنجازها فً المستقبل القرٌب إن شاء هللا

 نشاطات المركز: 
 

 استانبول فً بحث المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات منها مؤتمر الدولة المنعقد ف ً
مؤتمر الندوة القضائٌة المنعقد فً عنتاب فً بحث القانون  -الشورى وتطبٌقاتها المعاصرة
 العربً الموحد )دراسة نقدٌة(.

 . المشاركة فً أعمال إعالمٌة على قناة حلب الٌوم ورادٌو حارة ورادٌو سمارت 

 :أعضاء المركز  

 دكتور مهندس مدنً. -شامنا للدراسات واألبحاث د. جالل الدٌن خانجً :رئٌس مركز
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دكتوراه كلٌة الشرٌعة جامعة دمشق  -باحث مؤسس فً المركز -د. محمد نور حمدان: أمٌن السر
 امتنع عن المناقشة بسبب الثورة اختصاص الفقه اإلسالمً وأصوله .

حلب اختصاص عقائد د. إبراهٌم الدٌبو: باحث مؤسس فً المركز دكتور فً كلٌة الشرٌعة جامعة 
 رئٌس قسم أصول الدٌن فً جامعة حلب .

اختصاص فً  د. عبد العزٌز الخلف: باحث مؤسس فً المركز دكتور فً كلٌة الشرٌعة دمشق
 الحدٌث .

جامعة دمشق اختصاص: مناهج  -كز دكتوراه فً التربٌةفً المر غٌر مفرغ د. عماد كنعان: باحث
 . وطرق تدرٌس مادة التربٌة اإلسالمٌة

 لمتواصل معنا: 
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 وجزاكم هللا خٌراً .التعاون معكم ومن دواعً سرورنا 
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