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ال�سلطتني   فموؤ�س�سة اخلالفة قد احتوت كال 
ولي�س  ال�سيا�سية  ب�سفتها  اح��ت��وت��ه��ا  وق���د 
الدينية بعد انقياد العلماء اإىل الأمراء واحتكار 
املجال ال�سيا�سي من جانب دولة اخللفاء فلم 
يتبق للفقهاء �سوى الق�ساء والإفتاء والتعليم 
الذي غالبا ما يوظف يف خدمة الدولة ومتر 
ال�سلطة  عرب  املنا�سب  تلك  اىل  الرت�سيحات 
قبل  من  مبا�سر  برت�سيح  واأحيانا  ال�سيا�سية 
اخلليفة اأو نائبه ال�سلطان وبهذا تلحق اأرادة 
ال�سيا�سية،  ال�سلطة  باإرادة  ال�سرعية  ال�سلطة 
التجربتني  ب���ني  امل��ف��رت���س  ال��ت��م��ي��ي��ز  واأم�����ا 
امل�سيحية  الديانة  فاأن  وامل�سيحية  الإ�سالمية 
واجتماعيا  �سيا�سيا  واملجتمع  الدولة  ق��ادت 
الرومانية  الدولة  تابعية  عربت  وقد  ودينيا 
وت��ن�����س��ي��ب ���س��ارمل��ان اأم����رباط����ورًا م���ن قبل 
الكني�سة عن انقياد للدولة واملجتمع للكني�سة، 
يف  ين�سبون  واخل��ل��ف��اء  الأم����راء  ك��ان  بينما 
الدولة الإ�سالمية بو�سيلة التوريث ال�سيا�سي 
الع�سبة  بطريق  اأو  والغلبة  القوة  ومنطق 
اخللدونية ويف مرحلة لحقة ت�سفى �سرعية 
احلل  واأه���ل  الفقهاء  قبل  م��ن  والأم���رة  امللك 
تنظيم  يف  املتبعة  البيعة  وبو�سيلة  والعقد 
امل��ل��ك الإ���س��الم��ي وه��و م��ا ي��ق��ود اىل تف�سري 
�سيا�سي  باأنه  الإ�سالمي  عاملنا  يف  ال�ستبداد 

بامتياز ولي�س ديني باقت�سار.
اأن  مبعنى  للدين  �سيا�سي  دمج  عن  ويك�سف 
م�سارها  الدين يف  دمج  اىل  ت�سعى  ال�سيا�سة 
ولي�س دمج ديني لل�سيا�سي مبعنى اأن الدين 
اأن   ، م�ساره  يف  ال�سيا�سة  دم��ج  اىل  ي�سعى 
بينما  �سيا�سي  �سعي  عن  يعرب  الأول  الدمج 
حاولت  ديني  �سعي  عن  الثاين  الدمج  يعرب 
الإ�سالمي  املجتمع  يف  ال�سلطة  خ��ارج  فئات 
الجتماعية  مطاليبها  بت�سمني  متار�سه  اأن 
تتقوم  بل  بالدين  �سلة  لها  تعدم  ل  م�سامني 
الرعية  يف  والعدل  بال�سوية  الق�سمة  مب�ساألة 
احلركات  هذه  زعماء  بيعة  عليه  ن�ست  الذي 
مثل  ال�سلطة  مار�ست  وقد  وعلماء  فقهاء  من 
بكتاب  بالعمل  للبيعة  الديني  الت�سمني  هذا 
امل�سمون  جتيري  ان  ال  ر�سوله  و�سنة  الله 
الديني ل�سالح ال�سيا�سة كان وا�سحا ونتيجة 
و�سعي  الدين  �سعي  بني  التمييز  هذا  ارتباك 

اأنها  ال�سيا�سة فهمت التجربة الإ�سالمية على 
دمج �سيا�سي ميار�سه الدين وي�سعى اليه يف 
الر�سول  بخالفة  اقرتنت  التي  دولته  تكوين 
فيها ووراثة حكم جتربته الأوىل يف املدينة 
اأيدلوجي  فهم  يقاربه  اأ�ست�سراقي  فهم  وهو 
فكرية  ت�سورات  من  ع��زز  �سيا�سي  اأ�سالمي 
حول الف�سل بني الإ�سالم والعلمانية ا�ستنادا 
�سيا�سة  ودينية  اخل��الف��ة  مفهوم  دينية  اىل 
املدونات  يف  عنها  املعرب  الإ�سالمية  ال��دول��ة 
ت�سورات  وهي  ال�سرعية  بال�سيا�سة  الفقهية 
ت�سدد يف اختالف الإ�سالم مع امل�سيحية التي 
انف�سلت فيها ال�سلطتان وفق هذه الت�سورات 
ودينية  �سيا�سية  اأو  وروح��ي��ة  زم��ن��ي��ة  اىل 
املجتمعات  يف  العلمانية  ق��ب��ول  واإم��ك��ان��ي��ة 
امل�سيحية ورف�سها يف املجتمعات الإ�سالمية.
واملركز  الديني  امل��رك��ز  بثنائية  الإق����رار  اأن 
الإ�سالمية  واحل�سارة  الثقافة  يف  ال�سيا�سي 
يف  واحل���ادة  ال�سارخة  العلمنة  ي�سرتط  ل 
يوؤ�سر  واإمن��ا  وال�سيا�سة  الدين  بني  الف�سل 
وال�سيا�سة  الدين  بني  املعامل  وا�سح  ف�سال 
مقاربات  له  فالإ�سالم  الإ�سالمية  التجربة  يف 
ن��ت��ج��ت جزئيا  ال�����س��ي��ا���س��ة وع��ن��ه  ك���ربى يف 
هوية الدولة الإ�سالمية ال�سيا�سة يف تاريخه 
والطاعة  وال���ولي���ة  الإم���ام���ة  م��ث��ل  فمفاهيم 
اخلالفة  غري  وه��ي  الأر����س  يف  الله  وخالفة 
الطرح  يف  منها  ا�ستفادت  واأن  التاريخية 
والق�سا�س  احلدود  ومفهوم  املوؤدلج  الديني 
الهي  ق��ان��ون  اأن��ه��ا  على  ال�سريعة  وف��ه��م  ب��ل 
يولد هذا القرتاب من فكرة الدولة لكن دون 
يف  الأم��ة  دي��ن  فالإ�سالم  بها  التماهي  �سرط 
املفيد  حماولة  وتظهر  وال�سلطة  الدولة  قبال 
ونظرية  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق  يف  الفقهية 
التفوي�س وهي تعني تخويل الفقيه اجلامع 
لل�سرائط وتفوي�سه اأقامة احلدود دون الدماء 
على  اإليها  ينظر  ل  دول��ة  ظل  يف  اأ�ستطاع  اأن 
الدولة   يف  ال�سيعة  �سروط  وفق  �سرعية  اأنها 
يف  ي�ستثني  ه���ذا  امل��ف��ي��د  وم��وق��ف  ال��دي��ن��ي��ة 
ت�سوره الفقهي املماهات بني الإ�سالم والدولة 
فالدين والفقه وفق هذا الت�سور جماله الأمة 
فهم  ه��ذا عن  وينتج  ال��دول��ة  ���س��رورة  ولي�س 
الدولة  عن  بها  ينف�سل  دينية  دللة  يف  لالأمة 
على م�ستوى العقيدة والن�س يف الوقت الذي 
تتج�سد فيه الأمة وبدللة علمانية يف الدولة . 
لكن يبقى احلقل التاريخي اأو الفهم التاريخي 

يف ات�سال الأمة بالدولة يف الإ�سالم مثلها مثل 
التبني العلماين للدولة مفهوما ون�ساأة وهنا 
ن�سهد توافق كال الدللتني الدينية والعلمانية 
التاريخي  البعد  الدولة ذات  يف تبني مفهوم 
اجلوهري. وتنتج مقاربة اأخرى لالإ�سالم يف 
ظاهر  وب�سكل  اأحيانا  اأخ��ذت  التي  ال�سيا�سة 
وال�سيا�سية  الدينية  املعار�سة  منحى  وموؤثر 
اأ�سالمية  تاريخيا  امل��دع��وة  ال��دول��ة  ظ��ل  يف 
دولة  وجتربة  التاريخ  اإىل  كوثراين  ويلجاأ 
ال�سلطة  وحدة  مقولة  تفنيد  اإىل  فيه  الإ�سالم 
اأو اأندماج الدين كليا بال�سيا�سة دون تفح�س 
املتعددة  تاأويالته  ومناق�سة  الديني  الن�س 
واحلدثية  الن�سية  امل��رج��ع��ي��ة  اأن  م��ع��ت��ربا 
ب��ه��ا خم���ت���ارات نبوية  الأن��ت��ق��ائ��ي��ة وي��ع��ن��ي 
لتربير  و�سفه  ح�سب  واأم��ام��ي��ة  و�سحابية 
�سواء  العلمانية  الأ�سالم من  اأو موقف  روؤية 
رف�سها  اأم  العلمانيني  بع�س  عند  لها  الدعوة 
التاريخي  املنطق  مرجعية  على  ي�سدد  ب��ل 
�ساملة  نظرة  �سوء  يف  واأحتمالته  وم�ساره 
للتاريخ الأن�ساين تقوم على التاريخ املقارن 
واأ�سباب  احل�������س���ارات  ت���اري���خ  ت���ن���اول  يف 
هذا  �سوء  وعلى  وموؤثراته  تكونه  وعوامل 
التاريخني  بني  مهمة  مقارنة  له  ن�سهد  املنهج 
اىل  فيخل�س  وامل�سيحي  الأ�سالمي  الدينيني 
التاريخني  كال  حم�سلة  فيها  تت�سابه  نتيجة 
الدينية   � الت�سريعية  الهيئتني  ثنائية  يف 
مكانة  اأن  م�ستنتجا  العلمانية   � وال�سيا�سية 
للدولة  بالن�سبة  ال��ت��اري��خ��ني  ك��ال  يف  ال��دي��ن 
الذرائعي  والتو�سل  الأ���س��ت��ق��واء  جم��رد  ه��و 
تلك  نظرة  يف  اأم��ت��دت  وق��د  ال�سيا�سة  يف  ل��ه 
حتى  الأ�سالم  تاريخ  يف  الذرائعية  ال�سيا�سة 
اأو حديثة ويف  مدنية  املدعوة  ال�سلطات  اىل 
املدنيون  احلكام  يت�ساوى  الأ�ستقواء  منهج 
مع  تعاملهم  يف  والدينيون  والع�سكريون 
ال�سلطان والفقيه   � ال�سيا�سة  الدين يف جمال 

وجيه كوثراين ،�س12� 
الزامات  من  التخل�س  يف  لهم  معربا  وكانت 
الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  يف  العلمانية 
واأنظمته  احل���ك���م  ا����س���ت���م���راري���ة  وت���ربي���ر 

الدكتاتورية.
امل�سار  اأهمية  على  ك��وث��راين  يوؤكد  واأخ���ريا 
التاريخي يف اإر�ساء العلمانية والدميقراطية 
بقراءة  ي��ب��داأ  لكنه  امل��ع��ا���س��رة  جتربتنا  يف 
املعريف  اإنهمامه  ع��ن  تعرب  للتاريخ  ج��دي��دة 
ثقافة  ���س��رورة  اىل  ينتهي  حتى  ب��ال��ت��اري��خ 

ن  م  جديد،�  تاريخ  اىل  لالنتقال  توطاأ  مدنية 
�س13�

تتجاوز  اأن  ال��ق��راءة  تلك  ت�ستطيع  ه��ل  لكن 
القدرة على فهم التاريخ وتاأويله دون املرور 
يف  اأهميته  ك��وث��راين  ي��وؤخ��ر  ال���ذي  بالن�س 
الفكرية  و�سروراتنا  لثقافتنا  الفهم  تكوين 
ل�سيما  بالتاريخ  با�ستغنائه  والجتماعية 
التاأويل  من  �سور  عن  عبارة  تاريخنا  واأن 
والتنوع  ب��ال��ت��ع��دد  وامل�����س��ب��ع  للن�س  امل��ق��ن 
الكثري  خلف  يقف  وهو  الفكري  والختالف 
من احلدث الإ�سالمي وتناق�ساته و�سراعاته 
الإ�سالم  ت��اري��خ  يف  امل�����س��وؤول  ه��و  فالن�س 
الثقايف والجتماعي عن اإ�ساعة ثقافة وفكر ل 
تلبث اأن تدخل يف �سراعات فكرية وتاأويلية 
عرب  لكن  ال��ت��اأوي��الت  واخ��ت��الف  تعدد  نتيجة 
امل�سالح  ون����زاع  والخ���ت���الف���ات  الح��ت��ك��اك 
النزاع وت�ساد  التاأويل باجتاه هذا  وتطويع 
ال�سهر�ستاين  وي��ح��دد  الدينيوية  ال��غ��اي��ات 
ع��وام��ل ال�����س��راع الإ���س��الم��ي يف ت��اأوي��الت 
انق�سامات  من  اأ�ساعته  ويف  الفكرية  الإمامة 
فكرية حتولت بفعل �سغط امل�سالح اىل عقائد 
يف الدين ويرى اأنها ما �سل �سيف يف الإ�سالم 

اإل ب�سببها، ال�سهر�ستاين � 
اأنها مالحظة تك�سف عن عمق امل�سار الثقايف 
وال��ف��ك��ري يف ت��وج��ي��ه ت��اري��خ��ن��ا وان��خ��راط 
يف  واحتكامها  م�ساره  يف  امل�سالح  �سراع 
مفهوم  اأن  اأيدلوجياته  اىل  والرف�س  القبول 
جمددا  تنخرط  وال�سهادة  والت�سحية  الفداء 
املذهب  لهذا  الأيدلوجية  الوجهة  م�سالك  يف 
حركت  اأن  بعد  امل�سلمني  مذاهب  من  ذاك  اأو 
اأيدلوجيات  الكالم  علم  يف  الفكرية  املواجهة 
ه���ذه امل���ذاه���ب ب���اجت���اه ال�����س��راع م���ن اأج���ل 
بعد  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ع��ل��ى  ال���س��ت��ح��واذ 
الأميان  على  الفكر  مواجهة  ا�ستحوذت  اأن 
واح��ت��ك��اره وت��ك��ف��ري الأخ����ر ورف�����س��ه وهي 
عند  ال��دي��ن  م��ذاه��ب  على  تقت�سر  مل  و�سائل 
فاأورثت  العلمانيني  اىل  امتدت  بل  امل�سلمني 
العداوة والإلغاء يف �سفوف الي�سار العربي 

والقومي.
التاريخ  ق���راءة  ب��اإع��ادة  تكتمل  حلقة  ويف   
وحتى  الن�س  ق��راءة  اأع���ادة  اىل  اأحوجنا  ما 
ال��ع��ل��م��اين م��ن��ه ع��ل��ى ���س��وء ه��دف��ن��ا املعا�سر 
احلداثة  و���س��رورات  املعا�سرة  ومتطلبات 
هكذا يكون الثقايف هو املهيمن يف ا�ستق�ساء 

ما�سينا وتاريخنا وحا�سرنا.

م�سرية العلمنة يف البالد 
الإ�سالمية

وفدت العلمانية اىل البالد العربية والإ�سالمية 
يف ظ���ل اأج�����واء م���ن اأزم�����ة خ��ان��ق��ة م���رت بها 
العالقات بني الغرب الأوربي والعامل الإ�سالمي 
الأوربية  ال��دول  جانب  من  احلثيث  وال�سعي 
العثمانية  ال��دول��ة  ممتلكات  على  لال�ستحواذ 
وكانت جزءا من هذه املحاولت ال�سغط على 
املتعلقة  قوانينها  تعديل  باجتاه  الدولة  هذه 
المتيازات  ونظام  الأخ��رى  الديانات  باأتباع 
العثمانية  الدولة  ا�ستجابة  وج��اءت  الأجنبية 
ال�سيا�سية  ال���ق���وة  ت���راج���ع  م���ن  م��رح��ل��ة  يف 
يف  الدولة  هذه  بها  امتازت  التي  والع�سكرية 
اأول  �سكلت  قوانني  ف�سرعت   ، �سابقة  مراحل 
وف�سحت  ال�سريعة  تطبيق  عن  اأ�سالمي  تخل 
اأخذت تتحول اىل  اأخرى  اأمام �سغوط  املجال 
بقوة  لها  مهدت  و�سرورية  اأ�سالحية  حاجات 
يف  م�سر  حكومة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت 
العام 1805م باإ�سدار الوايل حممد علي با�سا 
)ديوان  با�سم  ديوان  باإن�ساء  اأمرا  م�سر  حاكم 
امل�سريني  ب��ني  الف�سل  يف  احل��ق  ل��ه  ال���وايل( 
والأجانب ويكون فيه اأربعة علماء من املذاهب 
املواريث  م�سائل  يف  ينظر  الأربعة  الإ�سالمية 
والأو�سياء واجلنايات الكربى وتقت�سر مهمة 
ق�ساة هذه املذاهب يف النظر يف هذه امل�سائل 
ال�سريعة  �سلطة  بانح�سار  ه���دد  م��ا  ح�����س��را 
الإ�سالمية باعتبارها حجر الزاوية يف النظام 
�سم�س  مهدي  حممد  ال�سيخ  العلمانية،  العام� 
اأن�سا جمل�س  الدين،�س9� . ويف �سنة 1826م 
جتار الإ�سكندرية و�سم 12 ع�سوا ثالثة منهم 
م��ن الأورب��ي��ني ث��م اأن�����س��اأ على غ���راره جمل�س 
وجود  وك��ان  1827م  �سنة  م�سر  يف  جت��اري 
مار�سه  تدخل  اأول  املجال�س  هذه  يف  الأجانب 
وا�ستمرت  امل�����س��ري  ال��ق�����س��اء  يف  الأج���ان���ب 
خمتلطة  حماكم  اأن�ساأت  حتى  التعديالت  تلك 
ثم  1875م  �سنة  قوانينها  جمموعة  و�سدرت 
و�سع قانون مدين وجتاري وقانون للمرافعات 
و�سكلت   1883 �سنة  القوانني  ه��ذه  و�سدرت 
 1884 �سنة  عملها  ومار�ست  الأهلية  املحاكم 
�سنة1889م  كلها  �س90�  م.ن،  م�سر�  و�سملت 
اأعقبها �سدور لئحة لالأحوال ال�سخ�سية �سنة 
ال�سخ�سية  الأح���وال  ف�سلت  وب��ذل��ك  1897م 
الجتماعية  احل��ي��اة  ���س��وؤون  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن 
التي  التعديالت  ويف  م�سر  يف  والقت�سادية 
ترد  مل  ال��ق��وان��ني  تلك  على  ذل��ك  بعد  اأج��ري��ت 

بل  الإ�سالمية  ال�سريعة  م�سدرية  اىل  الإ�سارة 
العرف  حتى كم�سدر احتياطي واإمنا و�سعت 
�سرت  الذي  الو�سعي  القانون  ت�سريعات  بعد 
تناولها  التي  امل�سائل  جميع  على  ن�سو�سه 
وبعد العرف ي�سار اىل حكم ومقت�سى القانون 
امل�سرع  اأ�سطر  ثم  العدالة  وقواعد  الطبيعي 
ق��ان��ون��ي��ا ق�سى  ت��ع��دي��ال  اأج����راء  امل�����س��ري اىل 
م�سدرا  الإ�سالمية  ال�سريعة  اعتبار  مبوجبه 
ت�سريعيا احتياطيا ثالثا بعد ن�سو�س القانون 
الو�سعي والعرف � م.ن ،�س93� وهو ما عملت 
جاء  حيث  العراقية  الو�سعية  الت�سريعات  به 
والعرف  اأول  الو�سعي  الت�سريع  وبالرتتيب 
ثانيا ثم الفقه الإ�سالمي ثالثا وبعد ذلك قواعد 
كليا  العراقي  امل�سرع  تاأثر  وق��د  رابعا  العدل 
القانون  ح��ال  وه��و  امل�سري  امل��دين  بالقانون 
اقتدت  التي  العربية  البالد  وغالبية  ال�سوري 

مب�سر يف ت�سريعاتها القانونية.
الإ�سالمية  ال�سريعة  لإلغاء  اإعالن  اأخطر  وكان 
�سنة1922م  الإ�سالمية  اخلالفة  اإلغاء  باإعالن 
رفعه  ال����ذي  الأ���س��ن��ام  لتحطم  ���س��ع��ار  ورف����ع 
 1922 �سنة  وطبقوه  الكماليون  الراديكاليون 
غطاء  خلع  على  الأت����راك  امل��واط��ن��ني  ب��اإرغ��ام 
وا�ستبداله  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سمة  ذو  ال���راأ����س  
بالقبعة الأوروبية وحلت جماعات الدراوي�س 
باجلماهري  ال�سعبية  �سلتها  ق��ط��ع  اج���ل  م��ن 
وعمد  ديني  منحى  ذات  �سلة  وهي  الب�سيطة 
القبور  وه��دم  التكايا  اإغ���الق  اىل  الكماليون 
الغريغوري  ال��ت��ق��ومي  وث��ب��ت��وا  الإ���س��الم��ي��ة 
وا�ستبدلت  م   1926 �سنة  به  العمل  بدا  ال��ذي 
اجلديد  اليوم  حتديد  يف  الإ�سالمية  الطريقة 
الدولية  بال�ساعة  الع�ساء  ب�سالة  يبداأ  وال��ذي 
اأف�سل  الكماليني  الراديكاليني  نظر  يف  فكانت 
والبدء  اخل��ارج��ي  ب��ال��ع��امل  لالت�سال  ق��ن��وات 
الت�سبه  يف  واإمعانا  الرتكية  الدولة  بتحديث 
الأحد  ي��وم  اأع��ت��رب  احل��دي��ث  الأورب���ي  بالعامل 
1935م  العام  منذ  الر�سمية  العطلة  ي��وم  هو 
وكان ال�سيء الثاين الذي نظروا اليه على اأنه 
ال�سريعة  اأو  الإ�سالمي  القانون  هو  اأخر  �سنم 
1926م  العام  حتى  بها  العمل  اأ�ستمر  والتي 
اجلمهورية  زمن  ويف  اخلالفة  اإلغاء  بعد  اأي 
قانون  ال�سوي�سري  امل���دين  ال��ق��ان��ون  ف��اأدخ��ل 
ي�ستند  للتجارة  وقانونا  اليطايل  العقوبات 
تركيا�  اىل  والي��ط��ايل  الأمل���اين  الت�سريع  اىل 
�س182  احمد،  ف��ريوز  احلديثة،  تركيا  �سنع 
من  وجماعته  اأت��ات��ورك  كمال  ي��د  على   �183  �

� العلمانيني الذين كانوا ينظرون  احلداثويني 
كتابة  يف  الالتيني  ب��احل��رف  ال�ستعانة  اىل 
اأهم  العربي  احل��رف  عن  بديال  الرتكية  اللغة 
الديني  امل��وروث  الإ�سالح يف حتطيم  و�سائل 
احلقبة  خلفته  الذي  والجتماعي  وال�سيا�سي 
عن  تك�سف  عمليا  وهي  الإ�سالمية   � العثمانية 
علمنة  حم���اولت  يف  ودوره  التعليم  اأهمية 
الواقع الإ�سالمي �سيا�سيا- اجتماعيًا وثقافيًا.

احلرف  ه��ذا  رمزية  اىل  تعود  م�ساألة  وهناك 
القراآن  الدينية باعتباره احلرف الذي خط به 
والذي مل تطقه علمانية اأتاتوك املتطرفة والتي 
جاءت نتيجة �سغط احلداثة املتطرفة واملبكرة 
يف اخرتاق عاملنا الإ�سالمي وربيبتها الفكرية 
نتيجة  اختزلت  التي  العلمانية  وال�سيا�سية 
التطرف مبعنى واحد يقرتب بها من م�سطلح 
الدنيوية  مفهوم  عن  يتميز  ال��ذي  )الالئكية( 
باإحالته اىل مفاهيم معادية للدين ومتار�س فهم 
اختزايل للدين وقد تبددت بجواره كل املعاين 
دينيا  اأحيانا  واملقبولة  بل  واملحتملة  املمكنة 
وحتمله  العلمانية  اليه  تذهب  فيما  واإ�سالميًا 
م�ستوى  على  وخ�سو�سا  ممكنة  م��ع��ان  م��ن 

الدولة.
ال�سغط  احل����داث����ة  ���س��غ��ط  اىل  وي�������س���اف 
تفكك  ع��ن  ال��ن��ا���س��ئ  وال�سيا�سي  الج��ت��م��اع��ي 
امللحة  واحلاجة  العثمانية  الإ�سالمية  الدولة 
اىل موؤ�س�سات حديثة ت�ستجيب اىل متغريات 
يف  تركيا  �سهدتها  ال��ت��ي  الأزم���ة  بعد  الع�سر 

مطلع العقد الثاين من القرن الع�سرين.
تلك  ف���اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اىل  بالن�سبة  وام���ا 
اأخذت تتحول اىل هم ثقايف وجدل  ال�سغوط 
الديني  النظر  مفرتق  على  الأمة  و�سعا  فكري 
الع�سرين  القرن  مفتح  منذ  العلماين  واجل��دل 
الع�سر  هذا  يف  املن�سودة  الدولة  هوية  حول 
وكان ال�سوؤال املركزي يف هوية الدولة ما هو 

الأ�سا�س الذي تقوم عليه؟
وكيف يتم التعامل مع مفهوم اجلن�سية واملعني 
احلديثة  ال��دول��ة  ه��ذه  اأط���ار  يف  القومية  ب��ه 
التاأ�سي�س  عنا�سر  يف  ي��دخ��ل  م��ف��ه��وم  وه���و 
ال��ن��ظ��ري وال��ق��ان��وين وح��ت��ى ال��ت��اري��خ��ي يف 
التي تبنت نظامها و�سيا�ستها  الدولة احلديثة 
الإق���ط���اع وب��داي��ة  ع�����س��ر  ب��ع��د زوال  اأورب������ا 
الدولة  اليها  تنت�سب  التي  الربجوازية  ع�سر 
اأرق��ت  مع�سلة  ك��ان��ت  لقد  احل��دي��ث��ة  الأورب��ي��ة 
وطرح  حولها  الإ���س��الم��ي  الجتماعي  اجل��دل 
ر�سا  ر�سيد  م��ن  ك��ل  �سراحة  ح��ول��ه  ال�����س��وؤال 
و�سكيب اأر�سالن قبل منت�سف القرن الع�سرين 
� الإ�سالم والدميقراطية، مركز درا�سات فل�سفة 
الدين،�س96� ولزالت تغذي املناف�سة الكالمية 
العلمانيني  ب��ني  الأي��دل��وج��ي��ة  وامل��م��اح��ك��ات 
والدينيني بعد تاأرجح منوذج الدولة بني تاريخ 
غابر خا�س مل يعد له ح�سورا ال ثقافيا يعي�س 
انف�سامه مع الواقع وبني تاريخ حديث عام مل 
يف  الدخول  اأو  تطوره  مراحل  واقعنا  يطوي 
الت�سور  اأمن��وذج وفق  عملية حتولته بل هو 
�سوره  ومن  والتطبيق  للنقل  جاهز  العلماين 
العثمانية  الدولة  اأعقبت  التي  الوطنية  الدولة 
والتي �سارت حمنة بالن�سبة لالأمة وخ�سو�سا 
بعد ما ي�سمى بع�سر ال�ستقالل منذ خم�سينات 
اأعتا�ست  دكتاتوريات  الع�سرين وظهور  القرن 
وب�سكل طفيلي على العلمنة من جانب والدين 
الطرفني  ك��ال  ف��اأ���س��اءت اىل  اأخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
بينهما  التهامات  وتبادل  الأزم��ة  من  وعمقت 
لكن قدر ان تورث هذه الأزمة نوعا من التفهم 
اأ�سحاب  ب��ني  ت��ف��اه��م  ف��اأع��ق��ب��ه  ب��ني اجل��ان��ب��ني 
البالد  يف  وال��دي��ن��ي  ال��ي�����س��اري  امل�����س��روع��ني 
النقد  العلمانيون من وطاأة  فقد خفف  العربية 
حياة  عن  اإق�سائه  فكرة  عن  وتراجعوا  للدين 
عن  اإق�سائه  ببداهة  �سلموا  اأن  بعد  املجتمع 
الدولة وفق منحى اأيدلوجي ي�ساري- علماين 
قيام  حتمية  ع��ن  الإ�سالميون  ت��راج��ع  وك��ذل��ك 
ال���دول���ة ال��دي��ن��ي��ة ف��ع��م��دوا اىل امل�����س��ارك��ة يف 
ومبا  الدميقراطية  �سعار  ورف��ع  النتخابات 
الإ�سالم  لأيدلوجيا  املبدئية  القيمة  يناق�س 

ال�سيا�سي.  

على  احلكم  اأ�سلوب  او  طريقة  ع��ن  النظر  ب�سرف 
بعد  ما  منذ  العراق  يف  اجلارية  ال�سيا�سية  العملية 
املرء  يالحظه  ما  ابرز  فان  اليوم  وحتى   2003 عام 
ظاهرة  بروز  هو  ال�سيا�سي  للم�سهد  العام  واملتابع 
يف  وه��دوءًا  حدة  تختلف  التي  ال�سيا�سية  النربات 
جممل اخلطاب ال�سيا�سي ال�سائد. فهناك نربة هادئة 
لهذا  مرتفعة  ن��ربة  تقابلها  ذاك  او  ال�سيا�سي  لهذا 
ال�سيا�سي  الأداء  ف��ان  �سك  وب��ال  ذاك.  او  ال�سيا�سي 
للدولة والأحزاب وال�سارع ب�سكل عام كان ول يزال 
مرتبطا بطبيعة هذا اخلطاب الذي وان ا�ستفاد كثريا 
والدميقراطية  احل��ري��ة  ج��و  ب��ان��ه  يو�سف  مم��ا  م��ن 
جانبية  معارك  اما  له  اختلق  اآخ��ر  �سياق  يف  انه  ال 
واأحيانا وهمية ويف كثري من الأحيان غري �سرورية 
من  �سيق  خانق  يف  تخندق  انه  او  تفاديها  وميكن 
الفئوية او احلزبية او العرقية او الطائفية، وخالل 
)الزعماء(  من  الكثري  ظهر  املا�سية  ال�ست  ال�سنوات 
اآخرين  زع��م��اء  اىل  ين�سطرون  م��ا  ���س��رع��ان  ال��ذي��ن 
ذاته  اجلو  من  م�ستفيدين  واأحزابهم  كتلهم  تنتجهم 
ب�سرف  خطاب  من  يرافقها  وما  الزعامة  اإنتاج  يف 
النظر عن كونه تهريجي او تهييجي او هادئ م�سامل 
وعلى  ال�سارع  يف  يوجد  النهاية  ففي  ب��ني.  بني  او 
ار�س  الواقع من يتعامل مع هذا اخلطاب او يعمد  
اىل ا�ستغالله عندما يحني موعد ت�سفية احل�سابات 
حينا او الت�سقيط ال�سيا�سي حينا اآخر والتي كثريا 

ما تن�سط يف موا�سم النتخابات.
ومع ان كل هذا الكالم قد يبدو مقبول يف اإطار حرية 
الراأي او املعتقد او الدفاع عن اجتاه معني او تربير 
�سلوك حمدد ال ان ال�سوؤال اجلوهري الذي يتطلب 
اجابة قاطعة هو.. اين نحن من عملية بناء الدولة؟ 
هل تبنى الدول بالت�سريحات واملوؤمترات ال�سحفية 
ال��وع��ود ام  وامل��ب��ادرات وال��دع��وات و املقرتحات و 

انها تبنى وفقا للربامج واخلطط 
وال�سيا�سات التي ترتبط بها؟ بال 
ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  ان  �سك 
الدول  ك��ل  جت���ارب  لن  وا�سحة 
والعمار  البناء  يف  �سبقتنا  التي 
م�سابهة  ب��ظ��روف  م���رت  وال��ت��ي 
وغريها  ح����روب  م���ن  ل��ظ��روف��ن��ا 
نتطلع  التي  ذاتها  اأوروب��ا  ومنها 
جميعا يف ان نكون يوما مثلها او 
ذلك  يف  انطلقت  امنا  منها  قريبا 
وفقا  لربامج  وخطط ومبادرات 
وط��ن��ي��ة وم�����س��اري��ع وح��ق��ق��ت  ما 
حققته بحيث متكنت يف غ�سون 
�سنوات او رمبا ب�سعة عقود من 
الزمن من ان تتخطى كل الهويات 
وطائفية  اث��ن��ي��ة  م���ن  اجل��زئ��ي��ة 
ومناطقية  وع���رق���ي���ة  ودي���ن���ي���ة 
وح���زب���ي���ة ل��ت��غ��ل��ب ب��ال�����س��رورة 
يفهم  ل  ولكي  الوطنية،  الهوية 
ان  ميكن  ذل��ك  ان  الكالم  ه��ذا  من 
وما  اخل�سو�سيات  على  ي��وؤث��ر 
اجلهة  هذه  مييز  مما  بها  يرتبط 
وطني  هو  ما  تغليب  فان  تلك  او 
اخرى  مفاهيم  ب��اي��ة  ل��ه  ���س��اأن  ل 

طرحه  اود  مما  كثريا  اقرتب  ولكي  للخ�سو�سيات، 
فانني  ال�سيا�سي  الأداء  مب�ستوى  تتعلق  فكرة  من 
)نائب  املهدي  عبد  عادل  الدكتور  اجد يف طروحات 
�سالح  احمد  برهم  والدكتور  اجلمهورية(  رئي�س 
يعزز  م��ا  كرد�ستان(  اقليم  حكومة  وزراء  )رئي�س 
ان  ميكن  التي  املواطنة  لدولة  التاأ�سي�س  فكرة  من 
يف  ل  اح��د  حق  ت�سادر  ان  دون  اجلميع  ت�ستوعب 
خ�سو�سية قومية او دينية او مذهبية او غريها مما 

يرتبط بها.
ف��ال��دك��ت��ور ع���ادل ع��ب��د امل��ه��دي م��ث��ال ه��و اح���د اب��رز 
كان  انه  ال  العراق  يف  البارزة  الإ�سالمية  القيادات 
يف  او  ال�سيا�سي  خطابه  يف  �سواء  يوؤثر  ي��زال  ول 
نهجه ال�سخ�سي ما هو وطني على ما عداه دون ان 
فك  اىل  اللذين يحتاجان  النهجني  ت�سادما بني  يجد 
المر اىل  بينهما بحيث يحتاج  اف��رتاق   او  ارتباط 

مراجعة من اأي نوع وعلى اي م�ستوى، والمر نف�سه 
ينطيق على الدكتور برهم �سالح الذي برز كاأحد ابرز 
القيادات الكردية بخلفية علمانية من حيث التكوين 
ال�سيا�سي والكادميي من حيث التخ�س�س العلمي، 
ال انه متكن يف اطار ممار�سته �سواء لعمله احلزبي 
الكرد�ستاين(  الوطني  لالحتاد  العام  لالمني  )نائبا 
نائبا  ثم  ومن  وزي��را  الدولة  يف  العامة  الوظيفة  او 
اإقليم  ل���وزراء  ورئي�سا  الحت���ادي  ال���وزراء  لرئي�س 
يف  يفيد  ان  ميكن  م��ا  ب��ني  يجمع  ان  م��ن  كرد�ستان 
اإطار  يف  ينفع  ل  ان  ميكن  ما  بني  ويف�سل  التقريب 
ول  جنح  وكالهما  حالة،  او  موقف  كل  خ�سو�سية 
يزال يف ان يكون �سوتا لالعتدال ال�سيا�سي يف زمن 
كرث فيه ال�سخب ال�سيا�سي اىل حد ال�سراخ اأحيانًا، 
اليديولوجية  اخللفيات  تعدد  ان  يقول  من  هناك 
للدكتور عبد املهدي من قومية اىل اأممية اىل اإ�سالمية 

اليها  ي�ساف  معا،   ومفاهيمه  �سخ�سيته  �سقلت  قد 
عامل يف غاية الأهمية وهو البناء الأكادميي الدقيق 
ال�سوربون  من  القت�ساد  يف  الدكتوراه  )�سهادة  له 
يف باري�س( قد جعلت منه منوذجا لل�سيا�سي املفكر 
ورجل الدولة املدبر وهي ميزة ل اأجدها �سخ�سيا يف 
رمبا  اجلديدة  العراقية  ال�سيا�سية  الزعامات  معظم 
با�ستثناء الدكتور برهم �سالح. وكال من عبد املهدي 
على  القادر  الدولة  لرجل  منوذجني  ميثالن  و�سالح 
الت�سرف بهام�س وا�سع من حرية اجلمع بني كل ما 
قد يحوزه من خلفيات دينية او حتى مذهبية )دكتور 
قومية  خلفيات  او  �سيعي(  ح��زب  يف  ق��ي��ادي  ع��ادل 
يجمعهما  ما  لكن  قومي(  ح��زب  يف  قيادي  )�سالح 
بني  يجمع  ال��ذي  ال�سيا�سي  الدولة  رجل  هو  كليهما 
قوة التفكري وح�سن التدبري. وهنا لبد من التدقيق 
يف  بو�سعها  وذل��ك  ال�سيا�سية  الأط��روح��ة  ه��ذه  يف 

على  ���س��واء  التطبيقي  �سياقها 
او  العام  ال�سيا�سي  العمل  �سعيد 
الوظيفية  التطبيقات  على �سعيد 
الدولة  عمل  �سياق  يف  لكليهما 
فعندما  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
حادة  �سيا�سية  اأزم����ات  حت�سل 
بني  اأي  منها..  البينية  تلك  حتى 
الئتالف  او  والأك������راد  ال��ع��رب 
بني  اأح��ي��ان��ًا  حتى  او  والتحالف 
كال  ف��ان  ذاك  او  ال�سيا�سي  ه��ذا 
منهما يح�سران بو�سفهما احلكم 
او  الإط��راف  لكل  املقبول  العادل 
يف  ال�سيا�سي  الع��ت��دال  ���س��وت 
زمن ال�سخب كما قلنا. فهناك مثال 
اخلطاب  مغادرة  ي�ستطيع  ل  من 
الطائفي او العرقي حتى من بني 
�سيا�سيني ورجال دولة من اخلط 
ل  ان��ه��م  ف��ي��ه��م  ي��ف��رت���س  الأول  
ميثلون حزبا او طائفة او قومية 
بل ميثلون كل العراقيني فان عبد 
بحرفية  يتمكنان  و�سالح  املهدي 
هذا  تخطي  م��ن  عالية  �سيا�سية 
اخلطاب دون ان تتاأثر مفاهيمهما 
عن  امل�����س��روع  ب��ال��دف��اع  اخلا�سة 
احلزب يف حال ميثالن حزبا او القومية عندما يجدا 
نف�سيهما ميثالن قومية او حتى طائفة عندما يكون 
امل�سروعة.  احل��ق��وق  م��ن  ج��زء  الطائفة  ع��ن  ال��دف��اع 
هو  عندنا  ال�سيا�سي  اخلط  طول  على  نعانيه  ما  ان 
يف  ايدولوجي  هو  وما  �سيا�سي  هو  ما  بني  اخللط 
هو  ما  كثرية  اأحايني  يف  له  ي�ساف  الأح��ي��ان  غالب 
يفاقم  ان  �سانه  م��ن  ال��ذي  الم��ر  انتقامي  او  ث��اري 
ول  احل��ل��ول.  توفري  يف  ي�سهم  مما  اك��رث  امل�سكالت 
عانيناه  مما  الكثري  ان  قلنا  ما  اذا  احلقيقة  جنانب 
وحزبية  وفئوية  طائفية  وا�سطفافات  م�ساكل  من 
لكل  املت�سنج  ال�سيا�سي  �سببه اخلطاب  امنا  وعرقية 
وهو  منها  اح���دا  ن�ستثني  ان  ميكن  ول  الأط����راف 
وتنفيذ  الدولة  عمل  يف  الإرب���اك  من  املزيد  اأدى  ما 
امل�ساريع وخطط العمار، كما ان هذا اخلطاب الذي 
بنيت عليه املحا�س�سة ال�سيا�سية �� وهنا ل ن�ستطيع 

يف  برهم  والدكتور  عادل  الدكتور  من  كال  ا�ستثناء 
  �� كبري  اإخفاق  من  عليها  ترتب  ما  م�سوؤولية  حتمل 
ان  ميكن  ما  تاأجيج  يف  مبا�سرا  �سببا  يزال  ول  كان 
النائمة  الفنت  او  امل�سكوت عنه  باب  يدخل حينا يف 
من  وذلك  لها  جذرية  حلول  عن  تبحث  مازالت  التي 
خالل العمل على تغليب مفهوم املواطنة على ما عداه 
فوق  القفز  ال�سعب  من  ان  ن��درك  اننا  مفاهيم،  من 
الكثري من احلقائق والرتاكمات الفكرية وال�سيا�سية 
احلديثة  العراقية  الدولة  بناء  زمن  من  عقود  طوال 
التي وان متكن برمير من حلها بجرة قلم ال  ان اهم 
ال�سيا�سية  النخبة  او  الطبقة  ان  النظر  يلفت  ماظل 
العراقية مل حتفل كثريا لهذا المر ال يف اإطار انتقاد 
قرارات برمير لأ�سباب وعوامل قد يدخل بع�سها يف 
باب  اي  يدخل يف  اك��رث مما  اإج��رائ��ي  هو  ما  �سياق 
اآخر، ويبدو يل ان التكوين العرج للدولة العراقية 
املا�سي  القرن  من  الع�سرينات  اأوائ��ل  تكونت  التي 
و�سقطت عام 2003 واق�سد بذلك )الدولة القومية( 
على  الآن  نعانيه  فيما  الأ�سباب  اب��رز  اح��د  هو  ك��ان 
للتاأ�سي�س  اإع��ادة  اية  ولكن  التاأ�سي�س.  اإع��ادة  �سعيد 
تعمد اىل اإعادة اإنتاج ذات الأخطاء �سوف لن يوؤدي 
اىل ت�سحيح املعادلة بقدر ما يكون �سببا يف م�ساعفة 

الف�سل وا�ستمرار ارتكاب الأخطاء.
وهنا ت�سح متامًا مقولة مارك�س ب�سان اإمكانية اإعادة 
يعاد  ل  مارك�س  نظر  وجهة  من  هو  ال��ذي  التاريخ 
ماأ�ساة ومرة على �سكل  .. مرة على �سكل  ال مرتني 
ملهاة. من هنا فان الكثريين حتى من بني الأو�ساط 
والجتماعية  والثقافية  والأك��ادمي��ي��ة  ال�سيا�سية 
يعولون كثريا على طروحات بع�س ال�سا�سة العقالء 
تبتعد  لبناء جتربة مواطنة جديدة  الذين يتطلعون 
او  تلك  او  ال��ذري��ع��ة  ه��ذه  اإق�����س��ائ��ي حت��ت  ه��و  عما 
تهمي�س هذا الطرف او ذاك حتت اي بند من البنود 
با�ستثناء ما ميكن ان يكون جماله الق�ساء ملن ارتكب 
عادل  ولعل  م�ستوى،  اأي  وعلى  نوع  اي  من  جرائم 
عبد املهدي وبرهم �سالح هما من بني ابرز ال�سا�سة 
تامني  يف  اأدواره��م  على  يعول  بات  ممن  العراقيني 
يزال  م��ا  ك��ان  وان  ال��ذي  للم�ستقبل  ام��ن  �سري  خ��ط 
قائمة  تظل  الم��ل  بارقة  ان  ال  باملخاطر،  حمفوفا 
فيها  يكون  ع�سرية  دولة  يبني  ان  يريد  من  بوجود 

املواطن �سيد نف�سه يف اإطار الد�ستور والقانون.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

حمزة م�سطفى

حكمت البخاتي

عادل عبد �ملهدي وبرهم �صالح.. �صوت �العتد�ل يف زمن �ل�صخب

و�خ���ت���اف���ات �ت����ف����اق����ات  و�ل���دي���ن���ي���ة  �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة  دالالت 

حممد علي با�شا

ان ال�سيا�سة يف الدولة الإ�سالمية انعقدت يف موؤ�س�سة 
عنها  حتــدث  التي  الثنائية  فيها  وانتفت  اخلالفة 
كوثراين وغريه من الباحثني يف معر�ض التمييز بني 
املتمثلة بالق�ساة والفقهاء وعلماء  ال�سرعية  ال�سلطة 
الدين وال�سلطة ال�سيا�سية التي عرت عنها وامتازت 
والهيئة  ال�سرعية  الهيئة  اأو  اخلالفة  موؤ�س�سة  بها 

ال�سلطانية،

 برهم �شالحعادل عبد املهدي


