
 

 مها معهد عصام فارس:نظ   طاولة مستديرة حول السياسات العامة العربية

 أفكار بحثية –إشكاليات "الدولة المدنية" في ظل "الربيع العربي" 

 

الدولٌة فً الجامعة  الشإونمعهد عصام فارس للسٌاسات العامة و عاد
حول السٌاسات العامة  طاولة مستدٌرة"إلى  ،األمٌركٌة فً بٌروت

الدولة مفهوم حول  تأٌلول الجاري، تمحور 4، الثالثاء فً ٌة"العرب
، أمالً فً ؼربلة أفكار وتوجهات تصلح عناوٌن المدنٌة فً العالم العربً

نواة مإتمر عربً موسع وربما أٌضاً تكون  ،وأوراق عمل لمشارٌع بحثٌة
ٌتمخض عن أدوات فكرٌة وسجالٌة جدٌدة تفٌد الحراك العربً الراهن 

بل تدفع به قدماً إلى حٌث تصبو الشعوب العربٌة، كلٌّ بحسب  ،وتؽنٌه
 . خصوصٌاته ومتطلباته االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة

 مهتماً أستاذاً جامعٌاً وو ثّقفاً م 15الى  للمشاركة قد وجهت الدعوةكانت و

البعض اآلخر لبنان و فً ركٌةبعضهم من الجامعة األمٌ، بالقضاٌا العامة

وفً حٌن لم ٌتمّكن المدعوون جمٌعاً من الحضور، فقد العربٌة. من البلدان 

عماد الحوت )نائب فً البرلمان التؤمت الطاولة بثمانٌة مشاركٌن هم: 

أستاذ فً العلوم اللبنانً وعضو فً "الجماعة اإلسالمٌة"(، سعود المولى )

السٌاسٌة واالجتماعٌة والدراسات اإلسالمٌة المسٌحٌة، وعضو مإسس فً 

فرٌق العربً للحوار المسٌحً المسلم(، رضوان السٌد )كاتب وأستاذ ال

الدراسات اإلسالمٌة فً الجامعة اللبنانٌة ورئٌس تحرٌر مجلة االجتهاد 

الفصلٌة(، عدنان أبو عودة )وزٌر إعالم سابق فً األردن(، تشارلز حرب 

)أستاذ فً علم النفس فً الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت(، رامً خوري 

ومدٌر معهد عصام فارس فً الجامعة األمٌركٌة فً  اتب صحافً)ك

لإلحصاءات االجتماعٌة فً  مستشار إقلٌمً بٌروت(، أدٌب نعمة )

وسٌاسً وأكادٌمً  وزٌر سابق ) إلى جانب طارق مترياإلسكوا(، 

الذي أدار استعراض األفكار  (معهد عصام فارس  خبٌر فً، ولبنانً

مصطلح الدولة المدنٌة و"تارٌخه" فً ون ناقش المجتمعوالرإى، فٌما ت



، فً الخطاب السٌاسًه تداولالمتجدد، ال سٌما بعدما ازداد  ومعناه القدٌم

 .ومفاعٌلها العربً""الربٌع فً ظل تمّدد ثورات  الشعبً والدٌنً، كما

وحرص المجتمعون على ربط مالحظاتهم بآلٌات إدارة الشؤن العام فً 

ة سٌما تلك التً شهدت ثورات أفرزت طبق عدد من الدول العربٌة، ال

لها نخبتها  ، ؼالباً من التٌارات السٌاسٌة اإلسالمٌة،حاكمة جدٌدة

لكنهم استؽلوه لتنظٌم أنفسهم ولو  الذٌن عانوا قمعاً طال أمده روهاومنظّ 

كم فٌما األضواء مسلّطة تجربة الح  هم ٌستعدون اآلن لو "تحت األرض"،

طالبون بها منذ زمن وٌستمهلون منتقدٌهم رٌثما على هذه "الفرصة" التً ٌ

تستوفً عناصرها. من جهة ثانٌة، ال شك فً أن لهذه الطبقة الجدٌدة 

ن من الوجهة التً قد ومساجلٌها إضافة إلى المتوجسٌ هاومنافسٌ هامناهضٌ

 .ضد االستبداد والفساد تؤخذ إلٌها أوطاناً تحّرك فٌها الشارع

عربٌة ، الشوارع ع فً السابق وال ٌزال ٌرفع الشعار رف"الدولة المدنٌة" 
وٌظهر أٌضاً فً الخطاب السٌاسً، الموالً والمعارض لسلطات ما بعد 

صراحة، بل  فٌما التٌار اإلسالمً السٌاسً الصاعد ال ٌعترضالثورات. 
ّدمه وفّسره "استٌعاب" المصطلح هذا فً أدبٌاته، وإن قٌسعى إلى قد 

الساحة السٌاسٌة  مستجدة على ها معطٌاتبطرٌقته الخاصة. وهذه كل
تتؽٌر هندستها ووجوهها بسرعة مدهشة منذ انطالقة "ثورة العربٌة التً 

 . 2010الٌاسمٌن" التونسٌة فً كانون األول 

من هنا، اضطلع معهد عصام فارس بمهمة اإلضاءة على جوانب 
 "دنٌةالدولة المـ"االلتباس المحٌط بوضوع كافة، وانطلق النقاش من الم

وفهم اللحظة التً  ان، ال سٌما لجهة توضٌح المصطلحلتبدٌده قدر اإلمك
إمكان نظر إلى ل فً القد ٌتمثّ . لكن األهم "الدولة العلمانٌة"على  فٌها طؽى

إلى عصر الثورات، وبناء مإسسات سٌاسٌة وعلى رأسها الدولة فً 
ت وشرعٌتها، وتبعاالمإسسات هذه  اإلشكالٌات المرتبطة بخصائص

، وطرق معالجة قضاٌا األقلٌات وهم عملٌاً المواطنون "الدولة المدنٌة"
إلى صٌاؼة  ،صل، فً نهاٌة الجلسة الثانٌةالتوالهدؾ وكان  المتنوعون.

متابعة  ،عناوٌن ٌمكن لمعهد عصام فارس وؼٌره من المإسسات البحثٌة
لة الدو"العمل علٌها فً شكل جّدي، خصوصاً أن مراجعة سرٌعة ألدبٌات 

ٌّنت إنها قلٌلة بسبب االلتباس ذاته. "المدنٌة  ب

 

 



 محاولة تبيان الجذور التاريخية للمفهوم 

خالل ، ظهور مصطلح الدولة المدنٌةٌربط من برز بٌن المإتمرٌن 

العالمة بنقاشات خاضها النصؾ األول من ثمانٌنات القرن الماضً، 

 ،المصطلح والمفهومبالذي اهتّم شمس الدٌن  الشٌعً محمد مهدياللبنانً 

صدد مجابهة "والٌة الفقٌه"، بل لمساجلة "اإلخوان  خلٌس ألنه فٌ

ألن "اإلخوان"  سممصر آنذاك. لكن اإلشكالٌة لم ت ح المسلمٌن" فً

ٌعة اإلسالمٌة، هً رشلتً ٌسعون إلٌها، والتً تطّبق الن الدولة اٌعتبرون إ

 ٌرأسهم شخص أٌضاً دولة مدنٌة بحّجة أن أربابها لٌسوا كهنة وال

وأن الشرٌعة أكثرها اجتهاد، ما ال ٌمنع  ،مثل بابا الفاتٌكان"معصوم" 

على االجتهاد نظرٌة سٌاسٌة مدنٌة للسلطة تعتمد، فً مسائلها اإلجرائٌة، 

لّخص شمس الدٌن مفهوم الدولة المدنٌة فً  والمصلحة. فً حٌن لطالما

متعادلٌن: مقّدس األمة سٌن عبارة "والٌة األمة على نفسها"، وقال بمقد  

 ، وأن الثانً كّؾ عن الفعالٌة لٌحّل محلّه األول. ومقّدس اإلمامة

المصرٌة فً النقاش الذي رعاه  "اإلخوان" فً االنتخابات ةشاركبرزت م

 وٌة اإلسالم التًمعهد عصام فارس، ال سٌما توجههم إلى الناس به

ٌة من الدستور المصري على المحك، على رؼم إن المادة الثان اعتبروا إنها

)التً تنّص على أن تكون الشرٌعة مصدر التشرٌع( لم تكن معروضة 

شعار "اإلسالم هو الحل" فً  وتوقؾ المإتمرون عند استخدام لالستفتاء.

تكفٌر رئٌس حكومة مصر ما بعد انتخابات مجلس الشعب والشوري، بل 

لكن  ولة.للد لّما وافق على قرض ٌناٌر، كمال الجنزوري، 25ثورة 

ملٌار دوالر من  4,4طالبوا بمبلػ  ،، بعد بلوؼهم السلطة"اإلخوان"

فضل من المال السعودي والقطري". وهم نه "أق النقد على اعتبار إصندو

القول بؤنهم ٌنتمون إلى النظام الدولً أرادوا  بذلك، بحسب الفكرة أعاله،

. مصطلح وأن الشرٌعة هً فقط لالستخدام مع العامة فً االنتخابات

"مصر دولة وطنٌة دستورٌة دٌموقراطٌة حدٌثة" شهد نقاشات جّمة 

وعارضه "اإلخوان"، لكن، بعد فوز محمد مرسً برئاسة الجمهورٌة، 

صاروا ٌستخدمونه ببساطة، وظلوا مصّرٌن على أنه ال ٌناقض المرجعٌة 

 اإلسالمٌة للدولة.



ن سالمٌٌن اإل، ضمن "الطاولة المستدٌرة"، إعتبر أصحاب الطرحا

 ٌستخدمون االلتباس المحٌط بمصطلح الدولة المدنٌة للتعامل مع

وهم أٌضاً مستعدون الستخدام الدٌن  ، ربما ألنهم جربوا نجاحه.مواطنٌنال

مثلهم وأكثر. وهذا ما اعتبره لى السلطة، والسلفٌون فً الصراع ع

ة ٌإدي إلى شرذم"للدٌن ألنه  ن فً الطاولة المستدٌرة، مسٌئاً ومشارك

عصبوٌة واجتماعٌة، وهذا الحاصل اآلن بٌن اإلخوان والجهادٌٌن 

كلٌّ ٌقول للجمهور إن إسالمه أفضل من إسالم .. ف.والتحرٌرٌٌن والسلفٌٌن

 . "المنافسٌن

ن" فً ن "اإلخوان المسلمٌح هذا قوبل، خالل النقاش، بفكرة إلكن الطر

ة التنوع وتحقٌق مصطلح الدولة المدنٌة من زاوٌة حماٌ أتواسورٌا مثالً 

 ةمفٌدواعت برت المساواة بٌن المواطنٌن على طرٌقة مصطفى السباعً. 

ربما طووا صفحة  صحٌح أنهم مقاربة العلمانٌٌن للمصطلح. ةعرفمأٌضاً 

السجاالت منذ زمن، لكن هل ٌرون فٌه المعنى ذاته كما الدولة العلمانٌة؟ أم 

 ٌة؟أن األخٌرة فً رأٌهم نموذجها التجربة الفرنس

 المنتديات السياسيةالدين بديالً عن 

 حقبة ما بعد االستعمار في الشرق االوسط 

من األمس القرٌب، عندما  تنطلق، على "الطاولة" فكرة أخرى اهنا برزت

بعد الحرب لتنشؤ، تقاسمت برٌطانٌا وفرنسا أراضً شرق المتوسط، 

لسابقٌن: العالمٌة الثانٌة، دول شرق المتوسط على شاكلة مستعمرٌها ا

ٌّات وجمهورٌات، مجالس أعٌان )على نسق اللوردات( ومجالس عموم ل  م   ك

 ك أحزاب سٌاسٌة، وإن كانت فلسطٌن)على نسق البرلمانات(. كانت هنا

هكذا، أخذت  .اً استعداداً لتسلٌمها للصهٌونٌةالوحٌدة التً لم تنل حكماً ذاتٌ

أواخر  ، منلسٌاسٌةا أوروبا وتعددٌتها أنظمةالدول العربٌة المستقلة 

األربعٌنات حتى أوائل الخمسٌنات، ثم عّطلت االنقالبات العسكرٌة 

األحزاب ومعها التعددٌة، وخلقت الحزب الواحد الذي صار امتداداً للسلطة 

 البرلمانتبّددت لكن  ألحزابا ، بحسب الرأي هذا، إنالتنفٌذٌة. األخطر

أحزاب للقٌام بهذا الدور . فمن ٌحمل ممثلً الشعب إلى البرلمان؟ ال بقً

الذي انتقل إلى المسجد أو القبٌلة/العشٌرة. حلّت القبٌلة محّل الحزب، 

خدم والحزب الدٌنً محّل تعددٌة األحزاب. خرج الدٌن من المساجد واست  



 االنقالبات العسكرٌةوالرأي هذا ٌرى إن كؤداة سٌاسٌة وقوة تصوٌتٌة. 

الؽربً من مفاهٌم جدٌدة وسٌادة  ً النظامل ما أبهرنا فالعربٌة أنهت ك

ة خ  مان مفر  صار البرلفوالركون إلى العقل بدالً من الخرافة.  للقانون

 .الحكومةاندمجت العشٌرة ب فً األردن مثالً،و مٌكن الدٌن والعشائر.لت

وجوب إعادة تفسٌر الدٌن وفقاً للعلوم كالم عن على "الطاولة" وهنا دار 

ٌا، بدالً من التفاسٌر النفس واألنتروبولوج اإلنسانٌة الحدٌثة، مثل علم

، فً مصر مثالً، أن البعض ، بحسب الرأي هذا،المشكلةالقروسطٌة. و

إشكالٌة ثقافٌة على اعتبار أنها ؼربٌة، وأن نكون كالدولة المدنٌة  ىٌر

إمام المسجد ٌشّجع على فً حٌن أن مع تضاّدنا مع الؽرب.  ضدها ٌنسجم

ك هلل"، ٌقال بالعاّمٌة المصرٌة، فال ٌعود ... "منّ تحوٌل األزمات على هللا

توقع حسنة وٌترك هلل ٌقاوم الظالم، بل كضحٌة ٌٌتصرؾ كمظلوم ف الفرد

فإن بٌن  فً اإلسالم ترؼٌب وترهٌب،إذا كان و. أن ٌؤخذ له حّقه

هو فً ذلك إمام المسجد ٌلجؤ إلى الترهٌب، وإن  رأىالمجتمعٌن من 

 .عن وعً أو ال وعً(لطوٌة الحاكم )شرٌك فً س

 مقاربات مختلفة لمفهوم الدولة المدنية 

منٌة بؤال رأٌاً مؽاٌراً مبنٌاً على أ   ،، خالل الحواراستنهضت الرإى أعاله

للتؤوٌل  استؽالالً  "، فٌبدو كل ما ٌفعله المنافسالمإامرة"فً ٌوؼل الكالم 

ٌّة. صادراً عن أو  لّط الضوءسوء ن ان على إٌراد مإسس "اإلخو وس 

، النظام البرلمانً فً "رسالة نظام الحكم" ،حسن البّناالمسلمٌن" فً مصر 

كم كما فً اإلسالم، اعد العامة للح  ق القوٌتطبإلى أقرب األنظمة  باعتباره

 إضافة إلى التذكٌر بدراسة، من قبل الثمانٌنات، للشٌخ محمد الؽزالً

 ( الت1994ً) وثٌقة "اإلخوان المسلمٌن""مدنٌة ال دٌنٌة"، وبعنوان 

 هذا عند خالصة الرأيصاحب  وتوقؾشرحت مفهوم الدولة اإلسالمٌة. 

تقوم على تعاقد بٌن الشعب والحاكم، أي  الدولة اإلسالمٌة مدنٌة ألنهان بؤ

"وثٌقة كما ذّكر بـ هذه تعاقدٌة دستورٌة.أن ، وأن الثانً أجٌر عند األول

مستدال ائؾ وبٌنها الٌهود، بائل والطوكرت فٌها أسماء القذ  التً المدٌنة" 

عاقلها". ل عق  لٌّ ت  على نوع من الالمركزٌة المتمثلة فً تعبٌر "وك  بذلك 

ٌ عتبر مجلس الشورى ردٌؾ  مجموعة ٌستشٌرها  ألنه البرلمان،لذلك، قد 

تداول السلطة فً الدولة اإلسالمٌة، ون ّوه بالحاكم وهً من الناس أنفسهم. 

بقاء الخلٌفة مدى الحٌاة إلى أن مع اإلشارة ، بٌن الخلٌفة والملك العضود



على صاحب الرأي وشدد . "مسؤلة من واقع العرب ولٌست شرطاً إسالمٌاً "

لزمة للحاكم، دولة القانون التً م   مإسسات"دولة هً أن الدولة اإلسالمٌة 

عمر بن الخطاب وعلً مستشهداً بنزول ، "تعلو على دولة الشخص الواحد

ن وأالكثٌر،  بّددوا العسكر"واعتبر إن  م القاضً،عند حكبن أبً طالب 

 ."من حق الحالة اإلسالمٌة أن تؤخذ فرصتها

ٌطالب بتالفً النقاش الفقهً، ألن رأي هنا، برز على الطاولة المستدٌرة 

السٌاسة وعلم االجتماع، من دون نفً للخلفٌات  مفهوم الدولة المدنٌة حقله

فً تجربة التٌارات لسعً إلى التؤمل وارتبطت هذه المطالبة باالثقافٌة. 

وؾ صعود المشروع السٌاسً السٌاسٌة المسٌحٌة فً لبنان وفً ظر

ٌة اإلسالمٌة فً هذا المجال. فكرة الخاص ٌدحض هذاربما  المسٌحً، إذ

، بمعنى أن ٌكون سٌاسٌاً، وظٌفً أو براؼماتً مدخلاقتراح إضافة إلى 

قد المرجعٌات المقدسة  مثل هذه"على اعتبار أن بال قول إمام أو رسول، 

ما دّمر فكرة الدولة المدنٌة الحدٌثة هذا إن  لصوتاعتبر ا. "تعّطل الحوار

ألن نموذج  ،االشتراكً، واإلسالمً –الشٌوعً وثالثة تٌارات: القومً، 

التً  الدولة الؽنائمٌةوتناسب كل هذه التٌارات ال ٌ النظام الذي تقترحه

ا وال تقبل الدٌموقراطٌة والتعدد، فً حٌن أن هإعادة إنتاج نفس صبو إلىت

تحقق فً أوروبا بالصدفة، بل بسٌاسة اجتماعٌة وثقافٌة الدٌموقراطٌة لم ت

أنتجنا النظم واألدوات التً  ذاته، صوت، بحسب النابٌد أنواقتصادٌة. 

تحافظ على الحاكم ولٌس على النظام. وفً ظل الحدٌث عن "الربٌع 

ال  مساجلة هذا المفهوم،حتى دولة مدنٌة مشتهاة أو العربً"، والكالم عن 

تتآكل  الشعبٌةلكن  ،فً البداٌةتحوز شعبٌة إن الثورات بد من االنتباه إلى 

 ؤدوات تمؤسسها وتحافظ علٌها. إن لم تحظ  بمع الوقت 

نةه فةً ذلةك الوقةت، لةم أل"وثٌقة المدٌنةة"، من جهة ثانٌة، انت قد االستشهاد بـ

سةنة.  250 – 200ة المواطنٌة التةً ال ٌتجةاوز عمرهةا تكن قد نشؤت فكر

كلمةةا تقةةدمت البشةةرٌة اسةةتقلّت العلةةوم، أوالً والعلةةوم كانةةت كلهةةا مندمجةةة، 

 .ةعلم السٌاس الركون إلىاألساسٌة، ثم العلوم االجتماعٌة. ولذلك ٌجب 

 الثورات و " الدولة المدنية " 

أو  ()باالستناد إلى الدٌنالثٌوقراطٌة شهدنا الدولة الشمولٌة، أو الدولة 

، وربما اآلن ما قد ( اٌدٌولوجٌا البعث أو الشٌوعٌةالدولة االٌدولوجٌا ) 



ٌدفع به الرئٌس المصري محمد مرسً وؼٌره(. لكن ثورات الربٌع 

إلى تعبٌر الدولة المدنٌة  ،المشاركٌن ، بحسب بعض العربً استندت

إلى  تنزلالناس لم  على إعتبار أنّ  (لدٌموقراطٌة )الٌمن ومصر وؼٌرهاا

مٌة أو حتى من أجل الوحدة العربٌة أو اإلسالالمناداة بالشوارع من أجل 

ب  الشعوب العربٌةنادت ، إذ خاصة تحرٌر فلسطٌن، و هذا له داللة

هذا أن  شاركٌنرأى قسم من الم". ولدولة المدنٌة الدٌموقراطٌة الحدٌثة"ا

صورة الفً شكل ما ب اً إٌحائٌاً ومتؤثرعمومٌاً و ربما ٌكون التعبٌر

كما ووروبٌة، كما كان االستٌحاء من أوروبا فً عصر النهضة. لكن، األ

ترة )الجاكٌت( العصرٌة والسٌارة ذات أقتنً   التكنولوجٌا المتقّدمة، فماالسُّ

من الؽرب أٌضاً؟ أنقبل الدوالر مفٌدة االفكار الخذ نً من أٌمنع الذي

هكذا، اعتبر بعض ق الفرد والدٌموقراطٌة؟ والسٌارة ونلؽً حقو

وإذا . أن ٌكتملٌجب حول "الدولة المدنٌة"  النقاش العلمًالمجتمعٌن إن 

والدفع إلى تؽٌٌر  ،عملٌة الصٌاؼة شًء كان االستنساخ ؼٌر وارد، فإن

 المضمون بالتالعب علٌه وبالمناورة وااللتفاؾ شًء آخر.

علمانٌٌن والمدنٌٌن ٌجب قاش بٌن الهذا النٌرى أصحاب الرأي األخٌر إن و

النظام  تالمشكلة مع حسنً مبارك وزٌن العابدٌن بن علً كانتجاوزه. ف

ج الوظٌفتٌن م  ود   ،جهاز الدولة حٌادٌته وموضوعٌته الؽنائمً الذي أفقد  

السٌاسٌة واإلدارٌة. فً الدولة الحدٌثة ٌجب أال ٌتمكن الحاكم من دمج 

، بحسب قسم من المشاركٌن اآلنو .سه كسلطةالوظٌفتٌن إلعادة إنتاج نف

نحن أمام سلطات جدٌدة: حزب النهضة فً تونس،  فً الطاولة المستدٌرة،

محمد مرسً من جماعة اإلخوان المسلمٌن فً مصر، سلطة جدٌدة فً 

من  ، لٌس لبداٌة نظٌفة، بلالخوؾ من تطهٌر جهاز الدولةو... ، الخلٌبٌا

، إنتاج نفسهالقدٌم النظام ٌعٌد فـ"جماعتها"، تً السلطة الجدٌدة بؤأجل أن ت

وإن فً شكل مختلؾ، ما ٌحّتم البحث عن مرجعٌة وصفٌة أال وهً 

  القانون الوضعً والدستور كقٌمة علٌا. 

ثم ذهب الحوار فً الملتقى الذي نظمه معهد عصام فارس إلى ضرورة 

ٌعد فً  لمٌات، خصوصاً أنه لخروج من الخطاب السٌاسً للدخول فً اآللا

خوض حالة ال فائدة فً اإلمكان التقّدم فً معزل عن "اإلخوان المسلمٌن"، 

عداء مسبق، على ؼرار ما قتل الشٌوعٌون والبعثٌون خصومهم. محمد 

عبده تحدث عن اإلسالم باعتباره دولة مدنٌة. وجمال الدٌن األفؽانً اشتؽل 



صدمة، وتقهقرت  ّكلعلى تفكٌك االستبداد. لكن سقوط الدولة العثمانٌة ش

قبل وذلك وحدة سٌاسٌة إسالمٌة، على رأس  مسؤلة إحٌاء الخالفة لتبد األمو

كإجابة ، وجاء حسن البنا لٌتحدث عن الدعوة والداعًظهور "اإلخوان". 

 ملك،كانت موجودة وعلى رأسها  دولةال ، ألنعلى مسؤلة الهوٌة اإلسالمٌة

دولة  كانت ة الموجودةألن الدول "مدنٌة"مصطلح  البّنا لم ٌستخدمو

مسلمٌن. أما العالمة محمد مهدي شمس الدٌن فاطلع على الكتابات والعلوم 

االجتماعٌة الؽربٌة. كتب عن كومونولث إسالمً. ولما استعرت الفوضى 

( اشتؽل على التؤصٌل الفقهً. وكانت ط رحت 1990- 1940فً لبنان )

كانت تصلح نموذجاً للحكم مسؤلة الدولة العلمانٌة وما إذا  1995فً العام 

 فً لبنان. 

فً ضاحٌة أقٌمت ندوة قوله خالل شمس الدٌن ونقل أحد المتحدثٌن عن 

هاز حٌادي ٌناقض ج "دولة ال دٌن لها"،الدولة المدنٌة  إنبٌروت الجنوبٌة، 

الدولة كقٌمة مطلقة وسامٌة هً التً أنتجت الفاشٌة المفهوم الهٌؽلً. ف

سّمها ما "قال:  ،علمانٌة وحٌن سئل إن كانت. والنازٌة، كؤنها مكان هللا

الدولة المدنٌة هً والٌة  لكن بات للعلمانٌة خلفٌة فلسفٌة معٌنة،شئت، 

 . "فلٌكن ...األمة على نفسها، فإذا لم تشؤ األمة دولة إسالمٌة

كالم عن الدولة اإلسالمٌة مةن صعود الخمٌنً إلى السلطة نقل ال والحال إن

عنةةد "اإلخةةوان"  مةةن السةةلبً إلةةى اإلٌجةةابً.أي التنفٌةةذ،  التسةةاإل إلةةى موقةةع

راشةد الؽملوشةً، صعد النقاش فً التسعٌنات. التقةى العالمةة شةمس الةدٌن ب

لبلدٌةةة وتسةةتعد للنٌابٌةةة، فقةةال لةةه وكانةت "النهضةةة" نجحةةت فةةً االنتخابةةات ا

فةً المئةة، إذ ال مصةلحة  50فً المئةة فخةذوا  90إذا كانت قوتكم  العالمة:

، دعةا إلةى "حةزب هللا"حٌنمةا تؤسةس ومواجهةة جةزء مةن المجتمةع.  لكم فةً

لى دٌن لكنها لٌسةت أحزابةاً دٌنٌةة، االقتداء باألحزاب المسٌحٌة التً تنتمً إ

ةةةد  علٌهةةةا بحةةةزب دٌنةةةً إسةةةالمً. فٌمةةةا   ٌ دعةةةت وثٌقةةةة "الجماعةةةة" لكنةةةه زا

( إلةةى تشةةكٌل حةةزب سٌاسةةً مثةةل "العدالةةة والتنمٌةةة" و"النهضةةة". 2003)

على هذه األحداث المفصلٌة فً الماضةً القرٌةب، اعتبةر المجتمعةون وبناء 

مجتمعاتنةةا الوطنٌةةة، مةةن دون  ةعلةةى هةةذه النقةةاط لخدمةة مةةن المفٌةةد اإلضةةاءة

 تشققات مع األقلٌات أو مع النخبة العلمانٌة.  ثادحإ



رح السإال: إذا  أزمة لم  هعلى اعتبارالسجال بٌن النظرٌات،  ناتجاوزوط 

إذا طالبت الثورات و لجتها، ال علمانٌٌن وال إسالمٌٌن،عاٌتمّكن أحد من م

فكٌؾ االستجابة إلى هذا المطلب؟  ،العربٌة بقانون وحداثة ودٌموقراطٌة

 كٌؾ نصوغ الدولة؟

بتؽً بالضبط ومن اإلجابات على هذا السإال ما شّكك فً أن الثورات ت

تونس، األخٌرة فً مصر و دولة مدنٌة، خصوصاً بعد نتائج االنتخابات

بفرصة الحكم كً نرى كٌؾ  دأن "اإلخوان" لم ٌحظوا بعإضافة إلى 

 ربما من المبكر قلٌالً الحكم. وسٌتصرفون، 

وب الشعألن ال خطر علٌها،  "الدولة العربٌة" وتمّثلت إجابة أخرى فً أن

على الدٌن ألنه لكن الخوؾ ولو بعد بضع سنوات.  ا،حفظ مصالحهت

منافسة السٌاسٌة. استخدام عنٌؾ أو شعبوي. شدة وكثافة فً السٌستخدم ب

خصص وحدة لمراقبة استخدام الدٌن فً وال بد لمعهد عصام فارس أن ٌ

 شكل نقدي.بالشؤن العام 

أن الدولة المدنٌة الدٌموقراطٌة كانت أحد من جهة ثانٌة، ورداً على 

هذا صحٌح، لكن جزءاً  فً شوارع الثورات، قال مشاركون إنالشعارات 

الحماٌة، فكٌؾ نحمً فع توظٌؾ حقوق اإلنسان والدٌموقراطٌة هو من دوا

رجح بٌن نظامٌن سلطوٌٌن: أال نقع فً فخ التؤالدولة المدنٌة؟... برجاء 

النخبة اإلجابة على سإال  ب إلىطلالعسكري/السٌاسً، مع الوالدٌنً 

على االنضباط المحق  ت الناس على سلطة القانون؟أساسً: كٌؾ نثبّ 

الذٌن قادوا الشباب الطلٌعٌون،  مع حكم القانون والمشاركة؟ ندماجواال

بالحرٌة ، ومطالبٌن حاملٌن قٌماً عالمٌة أو كونٌة ،الثورات فً بداٌاتها

 بل أثار إعجاب العالم، ما زالوا موجودٌن،تحّرك والدٌموقراطٌة بؤبهى 

. قد نجّرب قً صافرات" ٌنّبهون الناس عندما ٌقع انحراؾطل  "م  صاروا 

تمكٌنهم من االلتصاق  لكن هذا ال ٌعنً ،نتخاباتلفائزٌن الجدد فً االا

بالحكم كؤسالفهم. نجّربهم وربما ال ننتخبهم ثانٌة. علٌنا التفكٌر فً شكل 

ونحدث ضجة حول كل  ،عملً: أن ننشئ مإسسات رقابة ونكتب وننشر

 .شرط أن تحمل االحتجاج جهة ذات مصداقٌة انحراؾ،

 يتها في ظل القيم المجتمعية هوية الدولة وإشكال



فً فموضوع الشرعٌة. لطاولة المستدٌرة" إلى أهمٌة اوذهب النقاش حول "

ّن دار نقاش حول حق مجلس الشعب فً س   " أخٌراً،حركة النهضة"مإتمر 

قد ٌرى البعض إنها ال تنسجم مع  قوانٌن )ال سٌما فً ما ٌتعلق بالمرأة(

ة فً الحفاظ على هذا االنسجام، وأن رؼبمن عّبر عن أحكام الشرٌعة. ثمة 

هذا األخٌر ٌجب أن ٌطؽى فً حال تعّذر التوفٌق، مثالً فً المساواة فً 

ّن إن المجلس مخّول س  دفع بفكرة الؽنوشً  لكن رشادموضوع المٌراث. 

التقالٌد بؤن مجلس الشعب لن ٌمرر ما ٌعارض ""ثقته"  مع تؤكٌدالقوانٌن، 

 . "والهوٌة اإلسالمٌة

داموهنا  منمع هوٌات مجتمعنا،  ، تبّدت فً النقاش دعوة إلى تالفً الصِّ

ظواهر مثل هدم األضرحة ف تعامل مع واقع شرعً ال فوضوي.خالل ال

قمعها كما فعلت نوحوادث المساجد، موجودة فً كل العالم: فإما أن 

، وإما أن أستدرجها إلى التجربة األرضتحت  لتقوىاألنظمة العسكرٌة 

لعل الحل األمثل فً استخدام القوة من ورق وقتاً وله أثمان. وهذا سٌستؽ

 جهة، والحوار من جهة ثانٌة، واإلشراك من جهة ثالثة.

مجال الحرٌات للتعبٌر، فسٌتحدث اللٌبرالً  تحف  إذا  وفً الوقت ذاته،

عندما نتحدث عن تدرٌجٌاً. و واإلسالمً، وسٌنخرط الجمٌع فً اللعبة

نقترح أٌضاً األدوات الالزمة لذلك، بل ونقترح  تداول السلطة، علٌنا أن

 . والمراقبة" جدٌددٌكتاتوربدورنا إلى " تحولنكً ال  ،أكثر من طرٌقة

ي معاٌٌر؟ فلنؤخذ إقاالت لكن وفقاً ألالتً جرى الحدٌث عنها هنا جمٌلة، 

األجهزة األمنٌة والعسكرٌة فً مصر: هل هذه "أخونة" للدولة أم استئصال 

 لعمٌقة"؟ لـ"الدولة ا

رق بٌن الهوٌة والقٌم. فوأجاب أحد المشاركٌن فً النقاش باإلشارة إلى 

بٌن إسالمٌة  تفاوتتإسالمٌة إلى حد ما، والهوٌة  مجتمعنا قٌمصحٌح أن 

هذا نزاع عشناه فً األربعٌنات والخمسٌنات والستٌنات من  وعربٌة، بكن

وجً، أٌدٌولى إلى فراغ القرن الماضً. فشل التجربة العروبٌة أدّ 

قمعٌة وؼٌاب الحٌاة الحزبٌة الصحٌة، ما سمح للفكر خصوصاً مع سلطة 

لعل نقاش المدنٌة أو العلمانٌة ٌجب أن ٌشمل و اإلسالمً بؤن ٌتطور.

السإال التالً: هل هً فعالً أفكار ؼرٌبة على مجتمعاتنا؟ هل ٌشبه 

من  ردحاً من الزمن؟ حضورها حلول األفكار الشٌوعٌة وؼٌرها



، وفً الوقت نفسه ال ٌكون علمانٌاً فكر ؼٌر متشدد دٌنٌاً ضروري إنتاج ال

المتوحش ضد الدٌن كما هو الحال فً فرنسا وألمانٌا.  وروبًبالمعنى األ

ن الكالم ععلٌنا أن نجد ما ٌجمعنا وما ٌلّبً متطلبات واقعنا الحالً. أما 

نماذج متباٌنة:  ، بلاً واحد اً جسم فٌجب أن ٌقترن بحقٌقة أنه لٌساإلسالم، 

، السعودي/ الطالبانً/ الوهابً اإلسالم )السٌاسً( المصري، التركً،

ٌجب أن ٌكون محدداً، عن الحركات اإلسالمٌة اإلٌرانً، وؼٌرها. الحدٌث 

 .متصلة ببعضها البعض لٌسوا حاالت"اإلخوان" والسلفٌون و

ً "الدولة هنا طفا على "الطاولة" سإال انبثق من سابقه الرئٌسً، أي ما ه

الٌمن، المدنٌة". السإال الجدٌد هو: ما هً الدولة فً التجارب العربٌة؟ 

فً  عراق، لبنان،... كل بلد عربً عانىالكوٌت، السودان، الصومال، ال

الثورات حراكاً  أساسٌة. وأطلقتوقت من األوقات أزمة شرعٌة وجودٌة 

عن  لعلنا تحدثناة. الزمام على أساس المواطن الذات وامتالكشعبٌاً لتحقٌق 

و الحراك أالشركات مثالً، مبدأ، لكننا لم نتحدث عن قطاع  13أو  12

وحتى نوادي معجبً النجوم الرٌاضٌٌن )على  ،الرٌفً أو النسوي، والفلول

طرٌقة شباب "األلتراس" المصرٌٌن( الذٌن بات لهم حراكهم السٌاسً 

عن أفكارهم، لكن هذه متنوعون جداً الناس الذٌن ٌنبرون للتعبٌر  أٌضاً.

األفكار لٌست دائماً معّرفة بوضوح. فً تونس تبرز مسؤلة المرأة 

والقانون، فً مصر حرٌة الصحافة، وؼٌرها من القضاٌا ؼٌر الجدٌدة 

سنة  240ٌة شعبٌة... هذا هو الجدٌد الٌوم. مّرت لكنها اآلن تطرح بشرع

ٌ   تؤسٌس على ش فً الحمالت ناقأمٌركا، وما زال دور الدٌن والدولة 

 االنتخابٌة الرئاسٌة. 

 للبحث في المستقبلأسئلة 

ثمة دٌنامٌة فً العالم العربً اآلن، فما دورنا نحن؟ وتطّور السإال: 

 مهمة قاموسٌة. األهمقد ٌتحول تعرٌؾ مصطلح الدولة المدنٌة مهم، لكنه 

ل كٌؾ ٌرتبط بالناس؟ دورنا الدراسة والتوثٌق. محاولة لتحدٌد المسائ هو:

، معرفًا. محاولة لفهم وما ٌعنٌه الناس عندما ٌستخدمونه ،والمصطلحات

روحة األفكار التً ٌتداولها الناس حٌن ٌتسّنى لهم ندرك من خالله م

التعبٌر بحرٌة. ما ترٌده الؽالبٌة ٌظهر فً االنتخابات، لكن هدفنا أن نحدد 

ربطها فً  شها مع الناشطٌن السٌاسٌٌن، وننجحمعنى هذه اإلرادة، ونناق



للمرة األولى  بشرعٌة الناس وبما ٌفكرون فٌه وهم سائرون فً الشارع.

استطالعات تؤثٌر فً الحٌاة العامة.  لرأي العامل من زمن طوٌل، بات

ٌل حلت لكن ذلك. فهم الرأي، إلى جانب النقاش العمٌق، تساعد فً

أي فتح نافذة على الرضروري أٌضاً لونتائجها وحمالتها،  االنتخابات

 العام. 

الجامعة واتفق المجتمعون على المصداقٌة الخاصة التً تتمتع بها 

أشخاص من مختلؾ الدول واقت رحت دعوة . فً بٌروت األمٌركٌة

بحسب معرفته ببلده  كلٌّ و بعد شهرٌن أو ثالثة، للمشاركة فً هذا النقاش،

ٌ رفد السعً إلى وبالمنطقة. علّ  فهم ما ب تعرٌؾ الدولة المدنٌة/العلمانٌة 

 وٌطالبون بها )أو ٌرفضونها(.  هذه الدولة ٌعنٌه الناس عندما ٌتحدثون عن

كرة اضطالع معهد وتوصل المشاركون فً "الطاولة المستدٌرة" إلى أن ف

كن تطوٌرها، واألرجح عصام فارس بمشروع المرقب مثٌرة لالهتمام وٌم

 ضطلع بمهام أساسٌة هً: أنها ست

 الذي ٌقال عن الدولة المدنٌة وكٌؾ؟ ما مراقبة النقاش الدائر: (1

 كان ال ٌزالن وإالدولة المدنٌة، رؼبًة بتؤسٌس أن هناك نا افترضإذا  (2

وسٌلة للبحث ع الرأي قد ٌكون استطال، فهذا االمر ؼامضاً 

ال تحٌط بمجمل الهدؾ المطلوب, هذه الوسٌلة إال أن  .واالستكشاؾ

ة المدنٌة فً الدول نجٌب على سإال أساسً: ما هًلذا ٌنبؽً 

نتمكن من قٌاس ذلك كّماً  الت الناس، ال سٌما الثوار؟ علنامخٌ

 ونوعاً، معٌارٌاً ووصفٌاً.

رصد دور الدٌن فً الحٌاة العامة، لكن فً شكل عملً: كٌؾ  (3

ة؟ وكٌؾ ٌستلهمه الحّكام الجدد )استدالالً ٌحضر فً الحٌاة العام

 هدم األضرحة على سبٌل المثال(. بحوادث 

ثً ٌنطلق من الخصائص السبعة للدولة التً ذكرت فً عمل بح (4

ٌ شتؽل على كل واحدة على ف(، 1994ورقة "اإلخوان المسلمٌن" )

 –ال النظرٌات  –الممارسة لتفصٌل ن وكلّؾ باحثوقد ٌ. حدة

 السٌاسٌة للقوى الكبرى.

عقد مإتمر عربً لمع مادة كافٌة ٌكون معهد عصام فارس جهكذا، 

براء وباحثون ومراقبون وسٌاسٌون من مصر ، ٌشارك فٌه خموّسع



ذا وه ،معطٌات لالنطالقة ةراكممع موسورٌة والعراق وؼٌرها... 

سنة أو سنتٌن من اآلن، على أن ٌقترن ذلك كله ٌمتد على عمل 

فً  الحصٌلة بقىوأال تلى الناس، بالتفكٌر فً كٌفٌة إٌصال النتائج إ

إضافة إلى  .ٌةومحصورة فً نخبة سٌاسٌة أو ثقاف مؽلقةؼرؾ 

والطالب والمإسسات والباحثٌن إشراك المجتمع المدنً واالهلً 

وسائل التواصل االجتماعً إلعالم بشّقٌه التقلٌدي واكما والناشطٌن، 

 الحدٌثة. 

 

 


