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أصبحت إصدارات مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االسـرتاتيجية, عالمـة 
مســجلة للجــودة والدقــة العلميــة يف كــل أنحــاء العــامل العــريب, ومراجــع ال غنــى عنهــا 
لألكاديميني والباحثني واملختصني يف شتى فروع العلم, والراغبني يف االستزادة من املعرفـة 

, كــان مركــز 2014ين إلنشــائه, يف مــارس/آذار شـــرر العيف أرفــع صــورها. ويف الــذك

ألـف أكثـر مـن اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية قد أضاف إىل املكتبة العربية 
إصدار, غطت طيفاً واسعاً من التخصصات واملوضوعات الواقعة ضـمن نطـاق اهتاممـه, 

 املعلوماتية والعلوم العسكرية.من السياسة واالقتصاد واإلعالم إىل جماالت االسرتاتيجية و

ويضمن مركز اإلمارات للدراسـات والبحـوث االسـرتاتيجية, مـن خـالل عمليـة 
 ْكمة يقوم هبا فريق عمل متميز القدرات واملهارات, خـروج إصـداراته شـكالً وحمتـو حمُ

 , ئز منحه ريادة متثلت حصـيلتها يف عـدد كبـري مـن اجلـوا ماوفق أرقى املعايري املطبقة عاملياً
 املتخصصة التي فازت هبا إصداراته.

وتضاف هذه اإلصدارات إىل سـجل طويـل مـن األنشـطة العلميـة والبحثيـة التـي 
يضطلع هبا مركز اإلمارات للدراسات والبحـوث االسـرتاتيجية, ودوره املـؤثر يف صـناعة 

 القرار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

التـي تتنـاول  "ات اإلمـاراتضــرلسـلة حماس"من هذا املنطلق يقوم املركز بإصدار 
ات, والندوات, وورش العمل املتخصصة التـي يعقـدها املركـز ضـمن سلسـلة ضـراملحا

الفعاليات العلمية التي ينظمها عىل مدار العام, ويدعو إليها كبـار البـاحثني واألكـاديميني 
ضـوعية املتضـمنة واخلرباء; هبدف االستفادة من خـرباهتم, واالطـالع عـىل حتلـيالهتم املو

ة إىل تعمـيم الفائـدة, وإغنـاء احلـوار لدراسة قضايا الساعة ومعاجلتها, وهتدف هذه السلس
 البنّاء والبحث اجلاد, واالرتقاء بالقارئ املهتم أينام كان.
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ينيـة إننا نعتقد أن تلك الشـريعة إنام أنزهلا اهللا تعاىل رعاية ملصلحة البشـر الد"
وحدها, وأنه جلّ شأنه مل يرد بشــيء مـن تلـك األحكـام أن حيمـي البشــر 
أغراضهم ومصاحلهم الدنيوية. لذلك قلنا: إن األغراض الدنيوية قـد جعـل 

 ."اهللا الناس أحراراً يف تدبريها

 رازقــالشـيخ عيل عبد ال

 1اإلسالم وأصول احلكم
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 مقدمة

لحات اسـتخداماً خـالل كان مصطلح الدولة املدنية مـن أكثـر املصـط
يف أرجاء املنطقة. فاملتظـاهرون  "الربيع العريب"انتفاضات وثورات ما سمي 

ضد األنظمة احلاكمـة, ومؤيـدوها, واملفكـرون واألكـاديميون مـن خمتلـف 
اخللفيات السـياسـية واالجتامعية, وعلامء الـدين, والنشـطاء اإلسـالميون, 

غة مطالبهم املتعلقة بتأســيس وغريهم, استخدموا ذلك املصطلح عند صـيا
نظام سـياسـي جديد, ووضع عقد اجتامعي جديد يف جمتمعـاهتم. ومثـل أي 
مفهوم يُستخدم هبذه الطريقة واسعة االنتشار, أصبح مفهوم الدولة املدنية ذا 

يتم استثامره يف تطوير أفكارٍ متعددة مرتبطة  Floating Signifierداللة عائمة 
واملحكوم, والعدل, واألمن, واحلكـم اجليد/الرشــيد,  بالعالقة بني احلاكم

 2والعالقة بني الدين والدولة...إلخ.

أصبحت سائدة يف النقاش العـام, يف  "الدولة املدنية"واحلقيقة أن فكرة 
, حيث تمّ تبنيهـا مـن قبـل بعـض  العامل العريب, منذ عقدين من الزمن تقريباً

, وأحزاب وتيارات فكرية علامنيـة احلركات واملفكرين اإلسالميني من ناحية

يسارية وليربالية من ناحية أخر. وبعبارة أخر, فقد تم تبنـي الفكـرة مـن 
; مـا يضــيف إىل مـن يتصـد لبحـث  3جانب الفريقني املتخاصمني تقليدياً

 املوضوع إشكالية مفهومية. 

يف الدولـة الوطنيـة رجعنا إىل التاريخ, وبالتحديد منذ تأســيس وإذا ما 
يف منتصـف  املباشــر واهليمنـةاألجنبـي انتهاء االحتالل  عامل العريب, عقبال

فيهـا أو ن نوع نظـام احلكـم ا, ومهام كالعربية نجد أن الدول القرن املاضـي,
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عي املدنية.األيديولوجيا التي رفعتها, كانت  بيد أن التجربة طويلـة األمـد  تدّ
ت أحـداث التغيـري أثبتت إخفاق الدول العربية يف هـذا اخلصـوص. وجـاء

العريب لتكشف هذا اإلخفاق, حيث كانت املطالب األساسـية للمتظـاهرين 
تتمحور حول تأسـيس دولة مدنية حديثة يف أقطـارهم املختلفـة, ومـا يعنيـه 

ـنظم  4ذلك من ضـرورة صـياغة عقد اجتامعي جديد, بمفهوم جون لـوك, يُ
 العالقة بني احلاكم واملحكوم. 

فيام يتعلق بتحقيق ذلك املطلب األساسـي  "ع العريبالربي"ن وعود بيد أ
للجامهري ذهبت أدراج الرياح. ومن ثم أضاع العرب يف دول التغيـري فرصـة 

ل "الربيع". بل إن "دولة مدنية حديثة"أخر لبناء  ألسـباب أو  −نفسه حتـوّ
إىل شتاء قارس أو صـيف قائظ أو خريف يائس. −ألخر 

 إشكالية الدراسة:

ثار الت ساؤل حول الفرص الضائعة لبناء دولـة مدنيـة حديثـة يف العـامل يُ
العريب. واألهم من ذلك هو: ملاذا الدولة املدنيـة عصــية عـىل التأســيس يف 

 "دولة مدنيـة"العامل العريب? بعبارة أخر, ما التحديات التي حتول دون بناء 

 حديثة يف الوطن العريب?

ك السـياسـي واملجتمعي احلادث تنبع أمهية هذه اإلشكالية من أن احلرا
يف أرجاء العـامل العـريب جيعلهـا مـن أكثـر اإلشـكاليات حضـوراً يف الوقـت 

قـرر سـليم إبـراهيم, سـواء عـىل مسـتو النخبـة الفكريـة  5الراهن, مثلام يُ
والسـياسـية, أو عىل مستو الـرأي العـام. ثـم إن معاجلـة هـذه اإلشـكالية 

التي ســيطرت عـىل الفكـر العـريب منـذ تتطلب إعادة مراجعة أهم القضايا 
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عصـر النهضة وحتى اآلن, مثل العالقة بني الدين والدولة, واملنـاظرة حـول 
 التقليدية واحلداثة, والديمقراطية والعلامنية... إلخ. 

وحتاول هذه الورقة معاجلة هذه اإلشكالية املركبة, أو عىل األقل تقـديم 
م تقسـيم الورقـة إىل ثالثـة أقسـام إطار يسمح بمعاجلتها. ومن أجل ذلك, ت

, "الدولـة املدنيـة"رئيسـية: حيث يعمد القسـم األول إىل توضــيح مفهـوم 

الدولـة "والتمييز بينها وبني املفاهيم التي ختتلط أو تلتبس هبا, وعـىل رأسـها 
. أمـا القسـم الثـاين, "الدولة املدنية ذات املرجعيـة اإلسـالمية", و"العلامنية

الضـائعة لتأســيس دول مدنيـة يف العـامل العـريب منـذ  فيكشف عن الفرص
لـل القسـم  , حيُ االستقالل يف النصف الثاين مـن القـرن العشــرين. وأخـرياً
الثالث التحديات الراهنة التي حتول دون بناء دول مدنيـة حديثـة يف الـوطن 

 العريب. 

 "ملدنيةالدولة ا"يف مفهوم  :أوالً 

ــرين واملفكــرين يف إطــ "الدولــة املدنيــة"ظهــر مفهــوم  ار بحــث املنظّ
 أداءملسـاواة, وإىل اوالفالسفة عن كينونة للدولة تقوم عـىل حاجـة اإلنسـان 

   "الدولـة املدنيـة"حقوقه يف جمتمع تسوده قيم أخالقيـة يف احلكـم. ومفهـوم 

, فهو منتـوج متعـدد املشـارب املعرفيـة سـياســية  :ال يعدّ منتوجاً سـياسـياً
إىل القـواميس الغربيـة, مثـل  "Civil State"وم وقد دخـل مفهـ واجتامعية.

.   6أوكسفورد وكامربدج والقاموس احلر حديثاً

, فكرة الدولـة املدنيـة تقـوم عـىل الديمقراطيـةويتفق الباحثون عىل أن 

ــاتو ــة, واملســاواة يف احلقــوق والواجب ــادئ األخالقي , احــرتام القــيم واملب



 حتديات الدولة املدنية يف العامل العريب واإلسالمي 

- 8 - 

إمهـال النزعـات العدوانيـة و, التعاون والتساند من أجـل احليـاة املشـرتكةو
والدولة املدنيـة, مـثلام يـر  7.الفردية واجلامعية كاملذهبية والقبلية العشائرية

تقوم عىل تعددية القو السـياسـية بتغري قو أحزاهبا وثقافـة "حسن حنفي 
التفاهم واستمرار منطق احلوار السـياسـي بينها وتداول السلطة, فال يكـون 

دون مراعاة قواعـد اللعبـة من , وال لسلطة واحدة, ئامً احلكم حلزب واحد دا
ويف هذا اخلصـوص, يمكـن حتديـد  8."السـياسـية, وخدمة املصلحة العامة

, أوالً عدد من القواسـم املشـرتكة بـني البـاحثني يف تعريـف الدولـة املدنيـة: 

االنطالق من مفهوم املواطنة, هذا يعنـي أن مجيـع أفـراد الشـعب يف الدولـة 
ون مواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات من الناحية القانونية,  املدنية يُعدّ

وذلك بصـرف النظر عن انتامءاهتم الدينية أو العرقية أو القومية أو اجلنســية 
  (ذكر أو أنثـى) أو االجتامعيـة أو اجلغرافيـة أو الثقافيـة; أي إن عـىل الدولـة 

, الديمقراطيـة ثانياً املذكورة.  أال متارس أي متييز بينهم عىل أساس االنتامءات
هي نظام احلكم يف الدولة املدنية, والديمقراطية نظام حكم يقوم عىل ســيادة 
الدستور والقانون, وذلك بصـرف النظر عن شـكل الدولـة, سـواء أكانـت 
ملكية أم مجهورية, رئاسـية أم برملانية, أم غريها من أشكال احلكم, وفيه يعـدّ 

اطنني, مصدر السلطات مجيعها, إذ يعرب عـن رأيـه مـن الشعب; أي مجيع املو
خالل انتخـاب ممثليـه, بطريقـة حـرة ونزهيـة وشـفافة. ويعـدّ الفصـل بـني 
السلطات الثالث أحد أركان احلكم. ويعني نظام احلكم الديمقراطي ضـامن 

, ناصــية احلكـم ثالثاً احلريات العامة للمواطنني يف إطار الدستور والقانون. 
يون يمثّلون الشعب, وهذا يعني أن الدولة ال حيكمها رجال ديـن يملكها مدن

 9أو عسكر; أي إهنا عىل األقل ليست دولـة دينيـة (ثيوقراطيـة) أو عسـكرية.

والتسامح هنا لـيس مـن شــرحية جتـاه , التسامح مع شـرائح املجتمع, رابعاً 


