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يهخص انبحث

اجملتمع اإلسالمي  -بوصفو احد اجملتمعات ادلعاصرة  -لو ثقافتو كخصوصيتو ادلميزة لو كاليت
حياكؿ أف جيسدىا على ارض الواقع دبجوعة من األفكار كادلمارسات ،كيف إطار ىذا البحث
سنحاكؿ إثبات ىذه احلقيقة ادلتمثلة بوجود رؤية فكرية للمجتمع كالدكلة يف الفكر االسالمي
،كاليت تقوـ على رلموعة من ادلرتكزات ادلنطلقة من الرسالة اإلسالمية ،كاليت ىي بدكرىا رسالة
هللا تعاىل للعامل اصبع ،زلاكلُت تتبع ىذه اخلصوصية (اإلسالمية) كاليت يطلق عليها اليوـ (اذلوية)
من خالؿ دراسة تعريفية دبفهوـ اذلوية كمفهوـ الدكلة االسالمية  ،كأنواع الدكؿ استنادا إىل

ىويتها ،كمدخل لفهم ادلراد هبوية الدكلة اإلسالمية كأركاهنا اليت تقوـ عليها ،كىذا الكالـ كلو
سيفصل يف مبحثُت أساسيُت مها-:
ادلبحث األكؿ :اإلطار ادلفاىيمي ذلوية الدكلة
ادلبحث الثاين  :مرتكزات ىوية الدكلة اإلسالمية
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ادلقذيـــــت
تتواجد على ىذه األرض رلموعة من احلضارات كالثقافات ادلختلفة بعضها عن البعض
األخر ،ككل كاحدة من ىذه الثقافات سبيز رلتمعا بعينو عن األخر ككذلك سبيز دكلة عن
األخرل ،ككل رلتمع أصبح لو خصوصيتو ادلتعلقة بذاتو كاليت يسعى إىل احملافظة عليها كحياكؿ
نشرىا كتوسيع مساحتها مع احملافظة على مركزية انطالقها كأصالتها ادلتمثلة دبنبع انبثاقها كالبيئة

احلاضنة ذلا.

كاجملتمع اإلسالمي  -بوصفو احد ىذه اجملتمعات  -أيضا يتميز بثقافتو كخصوصيتو
ادلميزة لو كاليت حياكؿ أف جيسدىا على ارض الواقع دبجوعة من األفكار كادلمارسات ،كضلن يف
إطار ىذا البحث سنحاكؿ إثبات ىذه احلقيقة ادلتمثلة بوجود حقيقة للمجتمع كالدكلة
اإلسالمية ،كاليت تقوـ على رلموعة من ادلرتكزات ادلنطلقة من الرسالة اإلسالمية ،كاليت ىي
بدكرىا رسالة هللا تعاىل للعامل اصبع ،زلاكلُت تتبع ىذه اخلصوصية (اإلسالمية) كاليت يطلق عليها
اليوـ (اذلوية) من خالؿ دراسة تعريفية دبفهوـ اذلوية كمفهوـ الدكلة ،كأنواع الدكؿ استنادا إىل
ىويتها ،كمدخل لفهم ادلراد هبوية الدكلة اإلسالمية كأركاهنا اليت تقوـ عليها ،كىذا الكالـ كلو
سيفصل يف مبحثُت أساسيُت مها-:
ادلبحث األكؿ :اإلطار ادلفاىيمي ذلوية الدكلة.

ادلبحث الثاين  :مرتكزات ىوية الدكلة اإلسالمية.
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فرضيت انبحث:

تتمثل فرضية البحث يف أف للدكلة اإلسالمية ىويتها اخلاصة هبا كادلرتكزة على رلموعة من

اخلصائص اليت ال ديكن ألم دكلة أف تسمي نفسها إسالمية ما مل تتوافر فيها تلك اخلصائص

كادلنطلقة من الشريعة اإلسالمية ذاهتا .
أهًيت انبحث:

تكمن أمهية البحث يف إبراز ىوية الدكلة يف الفكر اإلسالمي كمرتكزاهتا اليت سبيزىا عن

غَتىا من الدكؿ لغرض تفعيل ىذه اذلوية كإظهارىا على سلم الفكر السياسي ادلعاصر.

انباحث
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ادلبحث األول

اإلطار ادلفاهيًي ذلىيت انذونت
شلا الشك فيو أف الدكلة أعلى ىيئة سياسية سبثل اجلماعة ،كأهنا ليست الغاية عند العقالء
من الساسة ،كإمنا ىي ادلساحة األكسع لتطبيق األفكار كادلناىج ،كالطريق األسرع إىل اآلماؿ
كالطموحات ،كمن ىنا فإف لكل دكلة ىوية خاصة تعرب عن األطر الفكرية اليت تتبناىا ك تطرحها
كادلناىج اليت تسعى إىل تطبيقها.

فلكل دكلة – ربمل ىدؼ كرسالة ذلا  -ىويتها اخلاصة ادلعربة عنها كادلميزة ذلا كلو يف
بعض التفاصيل عن غَتىا من الدكؿ إذ ما تشاهبا يف اإلطار العاـ َ
كدبا أننا نتكلم عن الدكلة كىويتها ،فينبغي أف نقوـ بتعريف ىذه ادلصطلحات ككذلك
معرفة مناذج للدكؿ باالستناد إىل ىوياهتا ،مقسمُت ىذا ادلبحث إىل ادلطالب اآلتية-:
ادلطلب األكؿ :مفهوـ الدكلة
ادلطلب الثاين  :مفهوـ اذلوية
ادلطلب الثالث  :أنواع الدكؿ على أساس ىوياهتا
ادلطهب األول  :يفهىو انذونت:

جاء لفظ الدكلة يف اللغة بعدة معاف ىي-:

األكؿ  :التحوؿ كاالنتقاؿ(ُ) .كيف ىذا ادلعٌت جاءت يف القرآف الكرمي كما يف قولو تعاىل {:ىك ٍي
ُت األى ٍغنًيىاء ًمن يك ٍم}(ِ) .كالثاين  :دبعٌت "ادللك"(ّ) .كالثالث  :دبعٌت "الغلبة"(ْ).
ال يى يكو ىف يدكلىةن بىػ ٍ ى
أما يف إطار تعريف الدكلة اصػطالحا ،فهنػاؾ عػدد كبػَت جػدا مػن التعػاريف ادلوضػوعة للدكلػة
كاليت زبتلف حسب األساس الذم ينطلق منو من يعرفها ،كنكتفي ىنػا بعػرض رلموعػة مػن التعػاريف
للمفك ػ ػرين العػ ػػرب كاإلسػ ػػالميُت ،فمػ ػػثال عرفهػ ػػا الػ ػػدكتور إب ػ ػراىيم شػ ػػيحا  -ادلصػ ػػرم اجلنسػ ػػية -
بأهنا((:رلموعة من األفػراد ديارسػوف نشػاطهم علػى إقلػيم جغػرايف زلػدد كخيضػعوف لتنظػيم معػُت))(ٓ)،
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كعرفها الدكتور زلسن خليل – ادلصرم اجلنسية أيضا -بأهنا (( :صباعة من األفراد تقطن على سبيل
الدكاـ كاالستقرار إقليما جغرافيا معينا كزبضع يف تنظيم شؤكهنا لسلطة سياسية تستقل عن أشخاص

من ديارسها))(ٔ).

أمػػا بالنسػػبة إىل الفقهػػاء كادلفكػػرين اإلسػػالميُت فقػػد ذكػػر بعػػض مػػنهم تعػػاريف للدكلػػة منهػػا:
تعريف الشيخ حسن البنا بأهنا (( :شكل انتظاـ األمة يف سػلطة ،ذلػا دسػتورىا كشػكل نظػاـ للحكػم

خاص هبا ،كالدستور ىو القانوف األساس للدكلة ،كأمة اإلسالـ دستورىا القرآف))(ٕ).

كتعريف السيد زلمد باقر الصدر يف األسس اإلسالمية كالذم يرل أهنا (( :ادلظهر األعلى
للوحدة السياسية اليت توجد بُت صباعة من الناس ،كالبد أف تكوف كحدهتا انعكاسا لوحدة عامة

قائمة بُت اجلماعة))(ٖ) .كعرفها الشيخ زلمد مهدم مشس الدين بأهنا((:شعب  -أك امة – ينظم

أمرىم حكم ،كخيضعهم ىذا احلكم صبيعان إىل أحكاـ قانونية كاحدة ال سبايز فيها ))(ٗ) .ككذلك
عرفها السيد زلمد الشَتازم يف كتابو" ،الفقو السياسة" بأهنا  (( :أرقى التشكيالت إلدارة أمور

صباعة كبَتة يف سلتلف شؤكهنا))(َُ) .اما الشيخ زلمد علي التسخَتم فذكر أف الدكلة ىي
((:اجملموع الكلي ادلكوف من شعب ،كنظاـ يسَت عليو الشعب ،كحكومة تدير ىذه

ادلسَتة))(ُُ) .كعرفها أيضا السيد ىاشم ادلوسوم بأهنا((:كياف سياسي ذات شخصية اعتبارية،
يتعامل معها القانوف ،كجهة صاحلة ،لتحمل الواجبات ،كاكتساب احلقوؽ))

(ُِ).

من خالؿ أغلب التعاريف السابقة يتبُت انو ال ديكن أف تكوف دكلة بال امة ،كال ديكن أف

تكوف دكلة بال إقليم ،كال ديكن أف تكوف دكلة بال حكومة ،إال أف صبيع ىذه ادلفردات ىي
أركاف للدكلة كليست ىي الدكلة ذاهتا ،كالدكلة ىي اإلطار الذم حيوم تلك األركاف كجيمعها.
كباالستناد إىل ما تقدـ عرفنا معٌت الدكؿ يف اللغة كاالصطالح ،كدبختلف التعاريف اليت

كضعت ذلا ،كاليت اختلفت حسب كجهة نظر ادلفكر الذم ينطلق منها ،فمثال السيد الصدر مل
ينظر إىل مكونات ىذه الدكلة كإمنا إىل نوع الوحدة اليت تكوف اجلماعة كبدكرىا تكوف الدكلة
فوصف ىذه الوحدة بأهنا ادلظهر األعلى كبالتايل ال توجد كحدة – حاليا – أعلى كأكثر ترابطا
كانسجاما من ىذه الوحدة اجملتمعية ،أما الشيخ البنا فنظر إىل مكونات الدكلة كادلتمثلة بشكل
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تنظيم السلطة ادلكونة من األمة ،ككذلك الدستور الذم ىو القانوف األعلى للدكلة كاألساس
الفكرم الذم يبٌت عليها ثقافة األمة كسلوكها حسب ما فيو من خطوط عامة كتفصيلية كنظاـ
احلكم اخلاص هبا.
ادلطهب انثاني :يفهىو اذلىيت:

اذلوية ىي اخلصوصية اليت ينبغي أف تتميز هبا الدكلة كوهنا الوعاء االمشل ،كما تتميز هبا

احلركات كالتيارات كالعناكين الفرعية األخرل ،فلكل كاحد من ىذه العناكين رؤية كاضحة كشليزة
لو عن غَته من الدكؿ كاحلركات كالتيارات كاليت سبنحو ىوية ينفرد هبا عن غَته ،كبغض النظر
عن كوف ىذه الرؤية كطنية أك دينية أك غَت ذلك.
كلتحديد معٌت اذلوية جاءت عدة تعاريف حددت مغزاىا ،كمنها تعريفها بأهنا(( :رلموعة

العقائد كادلبادئ كاخلصائص كالًتميزات اليت ذبعل أمة ما تشعر دبغايرهتا لألمم األخرل))(ُّ).
فهذا التعريف ركز على ما تتميز بو أمة ما عن غَتىا ،من ناحية العقائد كادلبادئ كاخلصائص،
كىي العناصر األساسية اليت ينبغي أف تتميز هبا الدكلة عن مثيالهتا.
ككذلك عرفت بأهنا((:عبارة عن تراكم ادلعارؼ كالثقافات ،كالتجارب كالصراعات

كاألفكار كادلؤلفات كالكتاباتََ،كىذا كلو يشكل ادلرجعية األساسية للشعوب))(ُْ) .كما دييز
ىذا التعريف عن سابقو بكونو يتضمن التجارب اليت سبر هبا أمة من األمم أك شعب من الشعوب
كاليت تكوف من خصوصياتو باإلضافة إىل الصراعات اليت خيوضها يف إطار سَته  ،مضافا إىل
نتاجات ىذا الشعب من ادلؤلفات كالكتابات اليت تشكل مع الًتاكم ادلعارؼ كالثقافات
ادلرجعية األساسية ذلذا الشعب أك األمة.
فاذلوية ىي احلقيقة ادلميزة ادلعربة عن اخلصائص الذاتية لكل رلموعة بشرية ،كتظهر
بصورة جلية يف األمنوذج احلضارم ،كمن خالؿ الثقافة العامة كأمناط العالقات السائدة بينها،
كىي شعور باخلصوصية يتجسد يف تعابَت كسلوكيات ثقافية كاجتماعية ،كىي نتاج يتشكل من
طبيعة العالقات االجتماعية كطبيعة التاريخ ادلًتسب يف الذاكرة االجتماعية
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كاذلوي ػ ػػة دبثاب ػ ػػة ادلف ػ ػػاتيح ال ػ ػػيت ديك ػ ػػن للف ػ ػػرد ع ػ ػػن طريقه ػ ػػا أف يع ػ ػػرؼ نفس ػ ػػو يف عالقت ػ ػػو
باجلماعػػػة االجتماعيػ ػػة الػ ػػيت ينتمػ ػػي إليهػػػا ،كال ػ ػيت عػ ػػن طريقهػ ػػا يتع ػػرؼ عليػ ػػو اآلخ ػػركف بوصػ ػػفو
منتميا إىل تلك اجلماعة.
كىي تتجمع عناصرىا على مرار تاريخ اجلماعة (التاريخ) كمن خالؿ تراثها اإلبداعي
(الثقافة) كطابع حياهتا (الواقع)  ،كىي تتجلى خارجيا بتصرفات كسلوكيات كعادات تنحصر

قيمتها يف أهنا عناصر معلنة ذباه اجلماعة األخرل ،كىي أيضا سبيز أصحاب ىوية ما مشًتكة عن
سائر اذلويات األخرل.
كىذه اذلوية ربدد الشعور العميق الوجودم األساسي لإلنساف ،كالشعور العميق اخلاص
بانتمائو ،كدينح االنتماء للفرد غايتو كأمل حياتو ،كاإلحساس بأف جهوده اإلبداعية لن تذىب
ىباء دبوتو ،بل تغذم حياة اجلماعة اليت ينتمي إليها بعد كفاتو ،كمن يكوف لديو االرتباط هبويتو
على ىذا النحو ،فلن يتصرؼ كفقا لقانوف ادلصادفة؛ ألف الفرد الذم يتصرؼ كفقا ذلذا القانوف

– ادلصادفة  -مفتقدا للهوية ،كمفتقدا لالنتماء كزلكوما عليو بأف يعيش حاضره فحسب ،كال
يعنيو حاضر أك مستقبل اجلماعة اليت ينتسب إليها.
فهذا ما سبثلو اذلوية للفرد كاجلماعة ،كدبا أف كالمنا عن الدكلة اليت ىي ظاىرة اجتماعية،
فإهنا ال ديكن أف تًتسخ كتستمر إال على أساس اذلوية ،كمن ىنا فاذلوية ىي جوىر التفاعالت
اليت ينتجها ذكباف مكونات الدكلة يف بوتقة كلية صاىره لكافة تكويناهتا الداخلية ،فالدكلة ىي
ناظم كإطار كلي ناتج من سبازج أربعة عناصر ىي ،األمة ادلكونة للجماعة األساسية ،كالقيم
كالقوانُت ادلكونة للنظاـ ،كاإلقليم ادلكوف للوطن ،كادلؤسسة اإلدارية ادلكونة للسلطة ..،كركح
كجوىر ىذا الرابط كالناظم الكلي ادلسمى بالدكلة ىي اذلوية اليت سبثل حاصل التمازج كالتناغم
كاالرباد لعناصر الدكلة األربعة ،ككلما سبازجت كتناغمت كاربدت ىذه العناصر بعضها ببعض يف
الوعي كالثقافة كالتشريع كالتطبيق ،كلما قويت الدكلة كذبذرت ،من ىنا فبقاء الدكلة مرتبط

بفاعلية اذلوية ،كقدرهتا على البقاء كالتجدد كالتطور(ُٔ).
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كاستنادا إىل ما سبق من الكالـ فاف اذلوية من األمهية للدكلة يصل إىل حد بقائها
كاستمرارىا ،ككلما فعلت اذلوية ذبذرت الدكلة ككانت ظاىرة بشكل أكثر سبازجا كتناغما.
ادلطهب انثانث  :أنىاع انذول عهى أساس هىياتها:

ازبذت الدكؿ أشكاال سلتلفة يف ادلمارسة التارخيية ،ككذا احلاؿ يف الوقت ادلعاصر ،كفقا

للفكر الفلسفي لعلماء السياسية كالقانوف كاإلدارة ،كفيما يلي نعرض أشكاؿ الدكؿ كفق اذلوية
اليت تقوـ عليها ،كاذلوية ادلقصود هبا ىنا ىو األساس أك القاعدة الفكرية كالفلسفية اليت تقيم
عليها الدكلة كياهنا السياسي ،كرؤيتها يف نظاـ احلكم الذم يسود دكلتها.
كىذه األشكاؿ للدكؿ ىي-:
اكال :الدكلة القومية.
ثانيا :الدكلة الدديقراطية الرأمسالية الليربالية.
ثالثا  :الدكلة االشًتاكية.
رابعا  :الدكلة يف النظرية الشيوعية .
خامسا  :الدكلة اإلسالمية.

كسيحاؿ البحث يف الدكلة اإلسالمية إىل ادلبحث الثاين ،الذم خيتص يف البحث هبوية

الدكلة اإلسالمية ،كما ىي األركاف اليت تقوـ عليها حىت يصدؽ عليها لفظ دكلة إسالمية ،أك
إضافة صفة اإلسالمية إىل الدكلة.
كينبغي قبل الدخوؿ يف تفاصيل كل نوع من ىذه األنواع التأكيد على أف ىذه األنواع
تتداخل يف بعض القواعد الفكرية كمنها مثال قاعدة العلمانية ،فجميع األنواع  -عدا الدكلة
اإلسالمية ادلبدئية – تقوـ على قاعدة العلمانية ،لكن الفرؽ يف بعض الدكؿ تكوف العلمانية
على أشدىا كما يف االشًتاكية كالشيوعية حىت تصل إىل حد اإلحلاد ،كبعضها كما يف القومية
كالدديقراطية الليربالية الرأمسالية تكوف العلمانية أقل شدة ،فهي تعًتؼ بالدكر الركحي للدين،
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ت ضمن بعض فقراتو يف الدستور ،لكن ال تسمح بتدخل الدين يف السياسة ،كإمنا تقوـ
كقد ي
على قاعدة الفصل التاـ بينهما.
أكال  :الدكلة القومية-:
تعرؼ القومية – حسب ما يعرفها جورج حنا – بأهنا((:عقد اجتماعي يف شعب لو لغة
كجغرافية مشًتكة كتاريخ مشًتؾ كمصَت مشًتؾ كمصلحة اقتصادية مادية مشًتكة كثقافة نفسية

مشًتكة ،كىذا العقد جيب أف يكوف فيو كل ىذه ادلقومات رلتمعة))(ُٕ) .كما عرفت أيضا بأهنا

(( :رلتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضو ببعض بوحدة األرض كاألصل كالعادات كاللغة من
جراء االشًتاؾ يف احلياة كيف الشعور االجتماعي))(ُٖ).

كمن ىذه التعاريف إضافة إىل تعاريف أخرل مل تذكر ىنا ،نستنتج رلموعة من األسس
اليت يبغي توا فرىا حىت ديكن كصف دكلة ما بأهنا قومية أك ذات ىوية قومية ،كىذه األسس ىي
((لغة مشًتكة كجغرافية مشًتكة كتاريخ مشًتؾ كثقافة مشًتكة كأيضا أصل مشًتؾ)) ،باإلضافة
إىل شركط أخرل ىي ثانوية بالنسبة للشركط السابقة؛ ألهنا ناذبة منها كتابعة ذلا كادلصلحة
ادلشًتكة كالعادات كغَتىا.

فالدكلة القومية ىي تلك الدكلة القائمة على تلك األسس ،كي تي ىك ًوف الوحدة القومية اليت

يقوـ عليها كياهنا القانوين ،كتكوف ملزمة هبذه الوحدة سياسيا كفلسفيا كتطبيقا يف ادلمارسة
السياسية.

كالقومية فكرة ذات منشأ غريب ،إذ أهنا قد نشأت يف الغرب ،كعلى األخص يف فرنسا ،يف

إباف ثورهتا األكىل ،عندما أعلن الشعب الفرنسي على لساف شلثليو بأنو يؤلف أمة ،أم أمة قومية،
كاليت احتلت مكاف ادللك يف إدارة الدكلة كمصدر سلطتها ،كمن مث بدأت ىذه الفكرة تنتشر يف
باقي أرجاء أكربا سيما يف أكربا الوسطى كالشرقية ،فأدت إىل قياـ ثورات كانتفاضات ،كغَتت
من معامل أكربا كخريطتها من خالؿ الوحدة اإليطالية على يد "كافور" كالوحدة األدلانية بقيادة

"بسمارؾ" مث انتشرت يف بقيت أرجاء العامل(ُٗ).
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كقد بٍت ىذا النمط من التفكَت – التفكَت القومي – على أعلى مستول من الوفاء
للمقومات القومية – اللغة كاألرض كاألصل كالثقافة – كاليت تتسبب يف أف حيصل لدل الفرد
ادلنتمي لذلك القوـ شعور قوم بانشداد عميق كارتباط كثيق بوطنو كآداب قومو كتقاليدىم
كعاداهتم القومية ،كبسيادة كاقتدار دكلتهم ،كيتضمن الشعور القومي االعتقاد بالسمو القومي،
كالسعي لتحصيل كربقيق ىذا السمو كالوصوؿ إىل السيادة على صبيع الشعوب(َِ).

كالقومية تؤدم كظائف ثالث أساسية ((فهي تفسر األصل ادلشًتؾ جلماعة معينة ،كىي

تزكد بإحساس من اذلوية للجماعة كتضفي الشرعية على السلطات احلاكمة ،كىي أيضا يف
العادة تقًتح رلموعة من ادلثاليات اليت يتطلع إليها  ،...فالقومية تؤدم كظيفة توحيد اجلماعة
داخليا من خالؿ تشجيع إحساس من التجانس))(ُِ).

كينبغي اإلشارة أخَتا إىل أنو ديكن أف يدخل عنصر الدين فيكوف أحد عناصر تكوين
القومية ،كديكن أيضا أف ال يدخل فيها فتكوف قومية علمانية ،ككما ىو احلاؿ يف تركيا اليت
قامت قوميتها الكمالية على أساس فصل الدين عن الدكلة.
ثانيا :الدكلة الدديقراطية الرأمسالية الليربالية-:
الدديقراطية ككما ىو معركؼ كلمة ذات أصل إغريقي ،كىي مشتقة من كلمتُت مها "دديو"
دبعٌت الشعب ك "قراطس" دبعٌت احلكم ،كعند دمج الكلمتُت تكونت كلمة الدديقراطية ،كيراد
هبا "حكم الشعب" ،كعرفت هبذا ادلعٌت كىو ((حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب)) ،

كالدديقراطية تطورت كثَتا عما عرؼ عنها يف العصر اليوناين كأصبحت ذات معٌت أكثر ربديدا
من التعريف العاـ السابق ذلا.
كالدديقراطية تعرؼ بأهنا(( :حكم يرتكز إىل اختيار أفراد الشعب حلكامهم ،كقدرهتم على
مراقبتهم كمسألتهم ،كسبتعهم بكافة حقوقهم كحرياهتم ،كما تتضمن مبدأ التعددية السياسية

كتداكؿ السلطة))(ِِ).
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كتستند الدديقراطية على رلموعة من األسس أمهها :احلرية كادلساكاة ،كأنصارىا يفسركف
ىذه األمور بالقوؿ  :إف احلكومة الدديقراطية ىي احلكومة الشعبية كتقوـ على أساس إرادة كل
أفراد الشعب األحرار ،كتعٍت هناية كل أشكاؿ النفوذ االجتماعي كاالقتصادم ،اليت ىي من
نتائج االعًتاؼ باالمتيازات الطبقية ،كتعٍت أيضا مساكاة اجلميع ذباه قوانُت الدكلة ،كالتوزيع
العادؿ للسلطات كالثركات العامة ،كمشاركة إرادة الناس يف الًتكيبة الربدلانية اليت تنتج عنها

مشاركة إرادة الشعب يف كضع القوانُت كالنظم االقتصادية كادلناىج السياسية كالعسكرية يف

هناية األمر(ِّ).

كعلى منط ادلساكاة قامت الدديقراطية الغربية:اليت ترل أف األمة مكونة من أفراد متساكيُت
ال يربط بعضهم ببعض سول انتمائهم لدكلة كاحدة ،كادلساكاة اليت تقرىا الدديقراطية كتعدىا
أحد أسسها ىي ادلساكاة القانونية ،كىي الناذبة عن اشًتاؾ األفراد يف شؤكف احلكم بصفتهم
أفرادا ،كعليو فال بد أف يكوف اشًتاؾ ىؤالء األفراد على سبيل ادلساكاة كدكف سبييز بينهم

بسبب األصل أك اجلنس أك اللغة أك الدين أك االنتماء إىل صباعة معينة أك إىل طبقة معينة(ِْ).

يتضح شلا سبق أف ادلساكاة تستند إىل الفردية ،كالفردية ىي أحدل األسس اليت تقوـ عليها
الدديقراطية ،فاألخَتة ترمي إىل سبتع أفراد الشعب حبقوقهم السياسية بصفتهم أفرادا كدكف النظر
إىل أم اعتبار أخر يتعلق بعضويتهم يف أم صباعة من اجلماعات أك انتمائهم إىل طبقة من
الطبقات فهي تنظر إىل الفرد ذاتو بوصفو إنسانا بصرؼ النظر عن ادلصاحل اليت ديثلها أك النقابة

اليت يتمتع بعضويتها أك الطبقة اليت ينتمي إليها(ِٓ).

كالدديقراطية قامت على اإلدياف بالفرد إديانا ال حد لو ،كبأف مصاحلو اخلاصة بنفسها
تكفل– كبصورة طبيعية – مصلحة اجملتمع يف سلتلف ادليادين ، ...كأف فكرة الدكلة الدديقراطية
إمنا تستهدؼ ضباية األفراد كمصاحلهم اخلاصة ،فال جيوز ذلا أف تتعدل حدكد ىذا اذلدؼ يف

نشاطها كرلاالت عملها(ِٔ).
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فاخلط العريض ذلذا النظاـ – الدديقراطي – ىو أف مصاحل اجملتمع دبصاحل األفراد ،فالفرد
ىو القاعدة اليت جيب أف يرتكز عليها النظاـ االجتماعي ،كالدكلة الصاحلة – كفقا لرؤية ىذا
النظاـ – ىي اجله ػ ػاز الذم يسخر خلدمػ ػ ػة الفػ ػ ػرد كحس ػ ػابو ،كسبتلك اإلرادة القوية حلفظ

مصاحلو كضبايتها(ِٕ).

كيف ظل ادلبدأ الفردم جيب ضماف رلموعة من احلقوؽ لألفراد كيف ظل الدكلة الدديقراطية

كىذه احلقوؽ ىي :احلرية الشخصية ،احلرية السياسية  ،احلرية االقتصادية ،كاحلرية الفكرية.

كللدديقراطية رلموعة من الصور ىي الدديقراطية ادلباشرة ،كالدديقراطية النيابية،
كالدديقراطية شبو ادلباشرة ،كينبغي اإلشارة أخَتا إىل أف أىم ركن تستند عليو الدديقراطية يف
ىويتها ىو مبدأ العلمانية ،كال ترضى ألم دكر للدين يف الدكلة ،فدكر الدين ىو دكر ركحاين
كليس سياسي.
ثالثا  :الدكلة االشًتاكية-:
إذا كاف الفرد ىو اذلدؼ كالغاية يف الدديقراطية الرأمسالية ،فاف اجلماعة ىي غاية ادلذىب
االشًتاكي ،كالدكلة تضطلع بأعباء شاملة ككبَتة كفق ىذا ادلذىب؛ الف االشًتاكيُت يركف أف
الدكلة كجدت أساسا خلدمة اجملتمع بأكملو ،كأف رفاىية الفرد ال تتحقق بالشكل ادلطلوب إال
بتحقيق رفاىية اجلماعة ،فاألساس رفاىية اجملتمع كليس رفاىية الفرد.
كقد قامت الدكلة االشًتاكية يف العصر احلديث بقياـ الثورة البلشفية يف االرباد السوفييت

عاـ ُُٕٗـ ،كمن أىم األسس اليت قامت عليها ىي سبلك الدكلة دلعظم كسائل اإلنتاج،
كتوزيعها بُت سلتلف االستخدامات دبا يضمن ربقيق التوازف بُت اإلنتاج كاالستهالؾ ،كفقا خلطة
مركزية شاملة كزلددة ،كمعٌت ىذا أف الدكلة االشًتاكية تتدخل عضويا يف احلياة االقتصادية
كاالجتماعية ،إذ أهنا تلعب دكرا أساسيا يف إعادة توزيع الدخوؿ كالثركات ،دبا ال يسمح

بالتناقض ال بادلستول االقتصادم كال االجتماعي بُت الطبقات ادلختلفة(ِٖ).
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كتتلخص أىم معامل اذلوية االشًتاكية باألركاف األساسية اآلتية(ِٗ) -:
أ -زلو الطبقية كتصفية حساهبا هنائيا خبلق اجملتمع الالطبقي.
ب -استالـ الربكليتاريا لألداة السياسية ،بإنشاء حكومة دكتاتورية قادرة على ربقيق الرسالة
التارخيية للمجتمع االشًتاكي.
ت -تأميم مصادر الثركة ككسائل اإلنتاج الرأمسالية يف البالد بوصفها ملكا للمجموع .
ث -قياـ التوزيع على قاعدة ( :كل حسب طاقتو ككل حسب عملو).

كعندما تصل القافلة البشرية إىل قمة اذلرـ التارخيي – اجملتمع الشيوعي – حيدث التطور
كالتغيَت يف أكثر تلك ادلعامل كاالركافَكأخَتا من معامل اذلوية االشًتاكية ىي أهنا تقوـ على قاعدة
العلمانية كعلى أكجها ،كىي العلمانية اإلحلادية ،إذ إهنا ترل أف الدين خرافة كانو يعيق التقدـ،
يقوؿ استالُت هبذا اخلصوص(( :ضلن ملحدكف كضلن نؤمن بأف فكرة هللا خرافة كضلن نؤمن بأف
األدياف بالدين يعرقل تقدمنا ، ...كضلن ال نريد أف صلعل الدين يسيطر علينا؛ النا ال نريد أف

نكوف سكارل))(َّ).

كاستنادا إىل الكالـ السابق ال رلاؿ جلميع األدياف عند االشًتاكية ،كليس ىناؾ رلاال
للتبشَت هبا أك إلعالف مبادئها.
رابعا  :الدكلة يف النظرية الشيوعية-:
ىذه ادلدرسة الفكرية زبتلف عن كل ادلدارس الفكرية األخرل كذلك؛ ألف الشيوعية ال

تؤمن بالدكلة كترل أهنا مرحلة انتقالية كىي من صنع أصحاب رؤكس األمواؿ ،كثانيا ألف
الشيوعية بقت يف حدكد التنظَت كمل تر رلاؿ التطبيق يف الواقع العملي ،فالشيوعية ذلا كجود
فكرم خالص ،كليس ذلا أم كجود فعلي ،كىي فكرة مل ذبرب حلد اآلف.
كالشيوعية ىي صورة متطرفة لالشًتاكية ،إذ يذىب أنصارىا إىل أف كسائل اإلنتاج ىي
ملك للجميع ،كيذىبوف إىل كجوب إلغاء ادللكية الفردية من جهة ،كاألسرة من جهة ثانية ،كقياـ
الدكلة يف مرحلة انتقالية باإلنتاج كسبتلك كسائلو ،ككذلك بتوزيع اإلنتاج على أفراد اجلماعة كل
حسب حاجتو ،كحسب نصيبو من العمل ،كيف ظل الشيوعية يتوىل اجملتمع كافة األنشطة
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االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حبيث ال يًتؾ أم شيء بيد األفراد ،فالفرد ما ىو إال جزء من

ماكينة تعمل(ُّ).

كالشيوعية – اليت تنسب إىل ماركس – تقوـ على ادلادية اجلدلية اليت يعود أصلها إىل
الفيلسوؼ األدلاين "ىيكل"* ،كىي تتبٌت الفلسفة ادلادية كاليت ترل أف ادلادة سابقة على الفكر،
كىي ترل أف للمادة كجود موضوعي مستقل عن الذات ادلدركة ،كاف ىذا العامل مادم ،كانو ال

يقبل إضافة غريبة ،أم إضافة غَت مادية ،كادلراد من ذلك نفي الوجود اإلذلي ،فال كجود
للغيبيات كإمنا ىناؾ أشياء نعرفها كأشياء ال نعرفها كلكنا سنعرفها بناء على التقدـ العلمي(ِّ).

فالشيوعية ترفض أم نشاط متصور للدين حىت على صعيد الطقوس الدينية البحتة،
فليس للدين أم دكر معًتؼ بو على صعيد احلياة العامة ،انطالقا من موقف فلسفي يرفض
األخر ،كيؤمن بالوجود ادلادم ال الغييب ،كانطالقا شلا تقدـ تقوـ الفلسفة الشيوعية على(ّّ) -:
ُ -ادلادة أصل الوجود.
ِ -العامل بطبيعتو مادم ،بناء على أف أصل الوجود ىو ادلادة.
ّ -العامل ادلادم شلكن معرفتو ،كال مكاف فيو للغيب على أم صورة ،كالتقدـ العلمي كفيل
بكشف ما ال نعرفو من أسرار حىت اآلف.
كخالصة ما تقدـ يف ىذا ادلبحث أف لكل دكلة قائمة أك مفًتضة ىوية تقوـ عليها،
كيستند عليها إطارىا الفلسفي ،كأركاهنا ادلادية ،حبيث تقوـ بتربير كجودىا كأداء كظائفها

كمهامها باالستناد إىل ىذه اذلوية ،كال تقبل أف حيكمها إال من يؤمن هبذه اذلوية ،كيسعى جاىدا

إىل تطبيقها بأرض الواقع ،كاف تكوف سلرجات ىذه الدكلة ىي نتيجة لتبٍت ىذه اذلوية ،ادلعتقد هبا
من قبل كل أك أغلبية أفراد الشعب أك األمة.
كدبا أنو قد تبُت أف ىوية الدكؿ األربعة السابقة قائمة على قاعدة العلمانية كباختالؼ نوع
ىذه العلمانية كشدهتا ،فأننا سنقوـ بالبحث يف ادلبحث الثاين ىوية الدكلة اإلسالمية ،كما جيب
أف تقوـ عليو من أركاف ،حىت ديكن انطباؽ صفة اإلسالمية عليها ،كما ىو موقفها من الدين.
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ادلبحث انثاني

يرتكزاث هىيت انذونت اإلسالييت

منذ عصر ظهور السلطة قدديا كحىت ظهور مصطلح الدكلة يف العصر احلديث كقع الناس
بُت إفراط كتفريط يف أمرىا ،فبعضهم صَت الدكلة ىدفا بذاتو يطلبو بأم شبن كاف حىت قاؿ

أحدىم (( :إف ادللك عقيم لو نازعتٍت فيو ألخذت الذم فيو عيناؾ))(ّْ) .كبعضهم صَت الدين
ىدفو األكؿ كالدكلة نقيضو ،فاعتزؿ احلياة كقاطع الساسة كحرـ السياسة ،متصورا أف الدين

كالدكلة كادلاء كالنار ال سبسكهما يد كاحدة كال جيتمعاف ربت سقف كاحد.

كعلى أساس إفراط األكؿ قامت ثالث مبادئ تعد من أخطر مساكئ الدكلة-:
األكؿ :االستئثار بالدكلة.
الثاين :الغاية تربر الوسيلة.
الثالث :فصل الدين عن الدكلة.
ككػ ػ ػ ػػاف جػ ػ ػ ػػراء ى ػ ػ ػ ػػذه ادلبػ ػ ػ ػػادئ أف سػ ػ ػ ػػاد الظل ػ ػ ػ ػػم كاالحتكػ ػ ػ ػػار ،كاضللػ ػ ػ ػػت األخ ػ ػ ػ ػػالؽ
كالق ػ ػ ػ ػػيم ،كتش ػ ػ ػ ػػاطرت الع ػ ػ ػ ػػامل قوت ػ ػ ػ ػػاف فتاكت ػ ػ ػ ػػاف مه ػ ػ ػ ػػا االس ػ ػ ػ ػػتبداد كاالس ػ ػ ػ ػػتعمار ،زعزع ػ ػ ػ ػػت
األمن كتراجعت باإلنسانية قركنا إىل الوراء.
كعلى أساس تفريط الثاين قامت ثالث نتائج ال تقل خطورة عن األكىل ىي:
األ كؿ :انعزاؿ الدين عن احلياة مع أف هللا تعاىل أراد للدين أف حيكم كدلبادئو أف هتدم يف كل
ك يى يم الٍ ىكافً يرك ىف }(ّٓ).
ىنز ىؿ م
اَّللي فىأ ٍيكلىئً ى
زماف كمكاف قاؿ تعاىل { :ىكىمن مملٍ ىٍحي يكم ًدبىا أ ى
الثاين :انعزاؿ أكفاء ادلتدينُت كزبليهم عن إدارة شؤكف احلياة.
الثالث :اضلسار العلوـ كادلعارؼ الدينية عند بعض أىلها بآخرة الناس كتربيتهم الركحية ،دكف أف
تقًتب من سياستهم كاقتصادىم كقضائهم ،فصار العامل بالدين كاعظا كمربيا ال قائدا كمدبرا،
كاضلصرت مهمة العامل الفقيو بالطهارة كالنجاسة كالصالة كالصياـ كغَتىا من شلا يقوـ هبا
اإلنساف يف عبادتو ،كىي من أمسى الوظائف كأنبلها لكنها ليست كل احلياة.
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كاضلصرت مهمة السياسي باحلكم كالدكلة ،دكف أف يقًتب من الدين أك يلتزـ بأخالقو
كقيمو ،فكاف جزاء ىذه النتائج أف سادت الفوضى كالرذيلة كتصدل غَت الصاحلُت لتويل أمور

احلكم كالسلطة ،فحكموا الناس بالتبعية كشرقوا كغربوا ،كمل يأككا إىل ركن كثيق(ّٔ).

كباالستناد إىل ىذه ادلقدمة ديكن القوؿ أنو أصبح سائدا انعزاؿ الدين عن الدكلة،
كادلتدين عن السياسة ،كأصبح ىذا ىو األصل ،كالتناغم بُت الدين كالدكلة كادلتدين كالسياسة

ىو االستثناء كالشذكذ الذم جيب أف حيد منو كالتخلص من خطره.

كذلذا ضلاكؿ يف ىذا ادلبحث الربط السليم كالقوؿ الفصل بشأف ما تعنيو الدكلة بالفكر
اإلسالمي األصيل ،كما ىي التشريعات اليت جيب أف ربكمها  ،كمن ىو الذم جيب أف يقف
على رأس ىذه الدكلة ،كما ىي األىداؼ اليت تقصدىا كتسعى إىل ربقيقها ،ليكوف دبجموع ىذه
احملاكر أىم ادلرتكزات اليت تقوـ عليها الدكلة اإلسالمية ،كاليت ديكن القوؿ أهنا ىي ادلقصودة من
كجهة النظر الشرعية.
كمقصدنا بالدكلة اإلسالمية ىي ادلعرفة – عند السيد زلمد باقر الصدر – بأهنا :

((الدكلة اليت تقوـ على أساس اإلسالـ كتستمد منو تشريعاهتا))(ّٕ) .كهبذا التعريف ديكن
التفريق بُت الدكلة اإلسالمية كغَتىا من الدكؿ سواء القائمة منها يف البلداف اإلسالمية ،أـ
األخرل القائمة يف البلداف غَت اإلسالمية.
فللدكلة شخصية مبدئية كصفة عقيدية تكتسبها من القاعدة الفكرية اليت تقوـ عليها،

كتستمد منها تشريعاهتا ،كىذه القاعدة الفكرية ىي اليت ربدد ىوية الدكلة كاذباىاهتا يف احلياة

كسبنحها التسمية كالنوعية السياسية(ّٖ).

كعلى ىذه فالدكلة اليت تقوـ على أساس اإلسالـ ،كتتخذه قاعدة فكرية ،كمصدرا
للتشريع كالتقنُت ،كمنهجا للسياسة كاحلكم ،ىي دكلة إسالمية ،كالدكلة اليت تتبٌت االشًتاكية أك
الرأمسالية كتتخذ منها قاعدة فكرية ،تسمى دكلة اشًتاكية أك دكلة رأمسالية.
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كعموما كضع أم دكلة يعاجل من عدة زكايا ىي-:
األكىل  :الفلسفة اليت تقوـ عليها كسبثل مربر كجودىا ،كادلصدر الذم يضفي الشرعية على
اختصاصها بوظائفها ،كبتلك الفلسفة تتميز الدكلة بوصف خاص ،فيقاؿ عن كاحدة بأهنا
إسالمية أك ليربالية أك اشًتاكية أك شيوعية.
الثانية :كجود القادة كادلفكرين الذين يؤمنوف هبذه الفلسفة كحيملوف مهها كيسعوف إىل تطبيقها.

الثالثػ ػ ػػة :أفػ ػ ػػراد األمػ ػ ػػة الػ ػ ػػذين يكػ ػ ػػوف ذلػ ػ ػػم دكر التفعي ػ ػ ػل احلقيقػ ػ ػػي ذلػ ػ ػػذه الفلسػ ػ ػػفة كلػ ػ ػػدكر
القيػ ػ ػ ػػادة ،كبػ ػ ػ ػػدكهنم تكػ ػ ػ ػػوف رلػ ػ ػ ػػرد تنظػ ػ ػ ػػَت ال أنصػ ػ ػ ػػار ذلػ ػ ػ ػػا كال مريػ ػ ػ ػػدين ،كلػ ػ ػ ػػيس ذلػ ػ ػ ػػا أم

ميداف لتطبيق ،فضال عن ميداف نشرىا خارجيا.
فهذه النقاط صبيعها ذلا دخل مباشر يف ربقيق ىوية الدكلة ،كال ديكن إغفاؿ أم كاحدة
منها ،الف بعضها مكمال للبعض األخر ،كبالتايل تكوف ىناؾ دكلة ذلا ىوية نظريا كتسعى إىل
االنطالؽ منها يف ادليداف العملي.
كعلى ىذا فاف الدكلة ال تتحقق إسالميتها  -كما يقوؿ السيد ىاشم ادلوسوم  -جملرد

أف يكوف الشعب شعبا مسلما ،أك أفراد السلطة أفراد مسلمُت(ّٗ).

كما ديكن القوؿ أيضا أف الدكلة اإلسالمية ال تتحقق إسالميتها جملرد أف تكوف قاعدهتا
الفكرية كتشريعاهتا إسالمية ،كإمنا أف تكوف ىذه القاعدة كالتشريعات ىي احلاكمة فعليا ،كأف
يكوف ىناؾ شخصا حامل ذلم الرسالة كمؤمن هبا كاقفا على رأس الدكلة اإلسالمية ،كهبذا

ستكوف أىداؼ ىذه الدكلة ىي اجملسدة للقاعدة الفكرية اإلسالمية كفقا لوسائل التحقيق
ادلشركعة ،مضافا ذلذا كلو أف أفراد الشعب أك األمة ىم من ادلؤمنُت هبذه القاعد.
فهذه النقاط صبيعا تشكل مرتكزات ىوية الدكلة اإلسالمية كاليت سنقوـ بدراستها تباعا
ككما يلي-:
ادلطلب األكؿ  :القاعدة الفكرية (العقيدة اإلسالمية).
ادلطلب الثاين :األمة اإلسالمية.
ادلطلب الثالث  :احلاكم احلامل للمواصفات اإلسالمية.
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ادلطهب األول :انقاعذة انفكريت (انعقيذة اإلسالييت):

إف كاحدة من شليزات الدكلة اإلسالمية ىي القاعدة الفكرية اليت تقوـ عليها ،فالفكر

اإلسالمي يشًتط توافر الركن ادلعنوم أك الركحي للدكلة إىل جانب الركن الفكرم كي تتصف

باإلسالمية ،كىذا الركن – الفكرم -يشمل رلموعة من القواعد كاألحكاـ ادلتعلقة بالعقيدة
كالتشريع اإلسالمي ،كاليت يتحدد دبقتضاىا اإلطار العاـ للتوجو اإلسالمي ،كينبغي أف تتصف

الدكلة هبذا الركن ليصح اتصافها بصفة اإلسالمية(َْ).

كجاء ىذا الشرط – كما يذكر السيد زلمد باقر الصدر – الف الدكلة ىي ادلظهر
األعلى للوحدة السياسية اليت توجد بُت صباعة من الناس كالبد من أف تكوف كحدهتا انعكاسا
لوحدة عامة قائمة بُت اجلماعة ،كىذه الوحدة العامة بُت الناس اليت تنعكس يف الوحدة
السياسية تارة تكوف كحدة عاطفية كأخرل تكوف كحدة فكرية ،فالوحدة العاطفية ىي العاطفة
الواحدة اليت حيسها كيشًتؾ فيها صباعة من الناس بسبب من األسباب ،كاشًتاكهم يف إقليم
متميز حبدكد جغرافية ،أك اشًتاكهم يف قومية متميزة بلغة أك دـ أك تاريخ معُت ،كأما الوحدة
الفكرية فهي عبارة عن إدياف صباعة من الناس بفكرة كاحدة ذباه احلياة يقيموف على أساسها
كحدهتم السياسية ،كىذه الوحدة ىي الوحدة الطبيعية كاجلديرة بأف ينشأ على أساسها كياف
سياسي موحد متمثل يف دكلة بعكس الوحدة العاطفية ، ...ألف احلكم كالنظاـ إمنا يوجده

الفكر ،كلذا كاف الفكر ىو القاعدة الطبيعية للحكم ،ككانت الوحدة الفكرية ىي الوحدة
الصاحلة لتعليل الوحدة السياسية ادلتمثلة يف الدكلة تعليال علميا(ُْ).

كالدكلة اإلسالمية ىي دكلة فكرية ،كمن طبيعة الدكلة الفكرية أهنا ربمل رسالة فكرية كال
تعًتؼ لنفسها إال حبدكد ذلك الفكر ،كبذلك تصبح قابلة لتحقيق رسالتها يف أكسع مدل
إنساين شلكن ،ككذلك الدكلة اإلسالمية فإهنا دكلة ذات رسالة فكرية ىي اإلسالـ ،كاإلسالـ
دعوة إنسانية عامة ذات رسالة فكرية ىي اإلسالـ ،كاإلسالـ دعوة إنسانية بعث هبا النيب زلمد
(صلى هللا عليو كالو) إىل اإلنسانية كافة يف سلتلف العصور كالبقاع ،بقطع النظر عن اخلصائص

القومية كاإلقليمية كغَتىا(ِْ).
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فالدين الذم ىو القاعدة الفكرية دكر أساسي يف تكوين الدكلة اإلسالمية على أساس
أف أىم دافع حيرؾ اإلنساف ىو الفكر كالعقيدة كىذا الكالـ أكده الشيخ فاضل الصفار ،إذ
قاؿ(( :الدين ىو العنصر احلقيقي يف تكوين األمة ،كمن بعده تأيت باقي العناصر ، ...باعتبار أف
أىم عنصر حيرؾ اإلنساف كيدفعو ىو الفكر كالعقيدة ،فإذا كانت العقيدة كاحدة كاف السبب

األقول يف منشأ األمة كيف توحيدىا كسباسكها))(ّْ).

كالدين كالشريعة من الشركط الضركرية لتكوين الدكلة اإلسالمية ،كىو من الشركط

السابقة لتكوين الدكلة يف اإلسالـ كنشأهتا ،كليست من شرطا الحقا للدكلة كىذا بسبب (( أف
اإلسالـ ينشئ الدكلة من خالؿ الشريعة كبالرجوع إليها ،ألف بنية الدكلة ،كشكلها يف اإلسالـ
تتحدد من خالؿ الشريعة ،أسسا كمبادئ كقيما كأحكاما ،باعتبار أف الشريعة ىي الرابط بُت

السماء – صاحب السيادة ادلطلقة – كبُت األرض أحكاما كرعية))(ْْ).

فمن خالؿ ما تقدـ يظهر أف الوحدة الفكرية كالعقيدية ىي عنصر أساسي من عناصر
تكوف ىوية الدكلة اإلسالمية ،كىي االنتماء احلقيقي كزلور حياة اجملتمع  ،إذ أف من خالؿ ىذه
الوحدة يتفاعل أفراد اجملتمع مع الدكلة ،كعند العكس أم حينما يضعف التمسك هبذه الوحدة
كااللتزاـ هبا تفقد الدكلة ىويتها كتصبح مشتتة األسس كالثوابت.
ادلطهب انثاني :األيت اإلسالييت-:

جاء مفهوـ األمة يف ادلعجم السياسي احلديث ليعرب عن شعب معُت يرتبط برابطة عرقية

معينة كيشًتؾ أفراده يف ماضي كتراث مشًتؾ كآماؿ كاحدة ،كيتحدثوف لغة كاحدة ،كقد
يدينوف بدين كاحد كجيمعهم مصَت كاحد ،كقد تكوف الدكلة مكونة من أكثر من أمة كفق ىذا

ادلفهوـ كقد تنتشر األمة على أكثر من دكلة(ْٓ).

يف حُت أف القرآف الكرمي حرؾ مفهوـ األمة إىل مراكز كأماكن يضيق عندىا ىذا ادلفهوـ
كيتسع ،فتجد األمة يف قولو تعاىل {:إً مف إًبػر ًاىيم ىكا ىف أيمةن قىانًتا ًًٌ
ك ًم ىن
َّلل ىحنًي نفا ىكىملٍ يى ي
ن
ٍى ى
ً
ُت}(ْٔ) ،تنحصر بشخص نيب رافض كثائر على الكياف البشرم الضاؿ ،بينما نالحظ يف
ال يٍم ٍش ًرك ى
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قولو تعاىلً { :م ٍنػ يهم أيمةه ُّم ٍقتى ً
ص ىدةه }(ْٕ) .أخذ مفهوـ األمة معٌت أكسع من معٌت شخص ككياف
ٌ ٍ
منفرد ،ليشمل اجلماعة اليت أسلمت كتابعت النيب (صلى هللا عليو كألو كسلم) ،كقد اتسع
ً ً
وسى أيمةه يىػ ٍه يدك ىف بًا ٍحلىًٌق ىكبً ًو
مفهوـ األمة لنحو أكرب من السابق كما يف قولو تعاىل {:ىكمن قىػ ٍوـ يم ى
ىسبىاطنا أيشلىنا}(ْٖ).
يىػ ٍع ًدليو ىف ىَ قىطم ٍعنى ي
يت ىع ٍش ىرةى أ ٍ
اى يم اثٍػنى ى ٍ
كيعرؼ فقهاء كمفكرم اإلسالـ األمة بأهنا((:صباعة جيمعها مقصد كاحد))(ْٗ).
بعضا ببعض دلصَت كاحد فلهم عالئق متبادلة سواء
ككذلك أهنا(( :اجلماعة اليت ربطت نفسها ن
كاف ذلم لغة كاحدة أك عدة لغات أك دين كاحد أك عدة أدياف))(َٓ).

كاألمػ ػػة – حبسػ ػػب الفهػ ػػم اإلسػ ػػالمي – ىػ ػػي :اجلماعػ ػػة اإلنسػ ػػانية الػ ػػيت تشػ ػػكلت مػ ػػن طريػ ػػق
التجمػ ػػع الػ ػػواعي كاألسػ ػػاس الواضػ ػػح ،كاذلػ ػػدؼ ادلشػ ػػًتؾ ،كالغايػ ػػة ادلقصػ ػػودة ،ك ملػ ػػة أخػ ػػرل
فػ ػػإف األمػ ػػة تعػ ػػد حالػ ػػة تكامليػ ػػة يف مسػ ػػَتة اإلنسػ ػػانية؛ ألهنػ ػػا سبثػ ػػل مرحلػ ػػة تكامليػ ػػة يف الػ ػػوعي
السياسػ ػػي كاالجتم ػ ػػاعي ،كق ػ ػػد كج ػ ػػدت بص ػ ػػورة مقارن ػ ػػة كمتزامن ػ ػػة م ػ ػػع نش ػ ػػوء ظ ػ ػػاىريت النب ػ ػػوة

كالدكلة ،كاحلكومة ادلالزمة لألمة(ُٓ).

كالػ ػػرأم اإلسػ ػػالمي كمػ ػػا يػ ػػذكر الشػ ػػيخ شػ ػػرب الفقيػ ػػو ىػ ػػو أف األمػ ػػة رلتمػ ػػع إنسػ ػػاين يقػ ػػوـ
علػ ػػى األسػ ػػاس العقائػ ػػدم ،إذ نقػ ػػل اإلسػ ػػالـ البشػ ػػرية – يف تكػ ػػوين اإلطػ ػػار السياسػ ػػي – مػ ػػن
الدكل ػ ػػة القبلي ػ ػػة كاجملتمػػ ػػع القبل ػ ػػي كالدكلػ ػ ػػة القومي ػ ػػة كاجملتم ػ ػػع القػ ػ ػػومي إىل الدكل ػ ػػة اإلنسػ ػ ػػانية

العقائدية كاجملتمع اإلنساين العقائدم(ِٓ) .

كهبذا الرأم خيتلف اإلسالـ يف فهمو لألمة عما تفهمو ادلذاىب الفكرية كالسياسية كاليت

ذبمع غالبيتها على رأم كاحد ىو أف األمة تنشأ بسبب عوامل مادية؛ كاشًتاؾ أفرادىا يف
األرض أك رغبتهم يف العيش ادلشًتؾ أك بدكافع اقتصادية كما ذىبت إليو ادلاركسيةَََفاالمة

اإلسالمية عادلية جامعها العقيدة اإلسالمية(ّٓ).
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فاألساس الذم يعتمد يف ربديد مفهوـ األمة يف الفكر اإلسالمي خيتلف سباما عما ىو
ادلعتمد يف القانوف الدستورم ،إذ إف الوحدة الفكرية "الرابطة ادلعتقدية" ىي األساس يف ربديد
مفهوـ األمة يف ادلصطلح اإلسالمي ،فال يعًتؼ اإلسالـ يف تكوف األمة برابطة اجلنسية* كال
العضوية ،كال التوطُت يف بلد معُت كما ىو احلاؿ يف الدكؿ القائمة؛ ألف ىذه االعتبارات زبالف

مبدأ "عادلية اإلسالـ" كمشوليتو(ْٓ).

كضمن ىذا اإلطار دييز الشيخ زلمد مهدم مشس الدين ،بُت الشعب الذم ىو ركن من

أركاف الدكلة الوضعية ،كبُت األمة ادلسلمة ،فالشعب ىو ركن من أركاف الدكلة ،الف ماىية
الدكلة تتضمن حق األمر كالنهي كالطاعة بادلعٌت السياسي ،كىذا يقتضي أف يكوف ىناؾ شعب
يسكن على إقليم زلدد بو ،كتكوف سلطة الدكلة على ىذا الشعب كعلى اإلقليم احملدد لو ،كال
سلطة ذلذه الدكلة على ارض كشعب آخر ،أما األمة ادلسلمة فليس ذلا كطن جغرايف خاص
كزلدد حبدكد ثابتة؛ ألهنا مل تتكوف على أساس عرقي أك لغوم أك أم أساس آخر ،كإمنا تكونت
على أساس االعتقاد باإلسالـ ،كااللتزاـ بو عقيدة كشريعة ،دكف أم كصف آخر(ٓٓ).

فالشػػعور بالػػذات ىػػو الػػذم اكجػػد اجملموعػػة األكىل لألمػػة اإلسػػالمية ،أم الشػػعور باالنتمػػاء
الواحد ،إذ إف االعتقاد باخلالق الواحد القادر الفرد الصمد ىو ادلعيار الذم جعل ادلسلم يشعر بأنػو
شليز عن غَته ،كجعل صبيع ادلسلمُت يف صف كاحد منفصػل عػن الصػف اجلػاىلي ،إذ يقػوؿ سػبحانو
كتعاىل{:ال ىًذبػ يد قىػومػا يػ ٍؤًمنيػو ىف بً مً
ػاءى ٍم أ ٍىك
ػاَّلل ىكالٍيىػ ٍػوًـ اآلخػر ييػ ىػوآدُّك ىف ىم ٍػن ىحػا مد م
اَّللى ىكىر يسػولىوي ىكلى ٍػو ىكػانيوا آبى ي
ٍن ي
ً
كح ًم ٍنػوي كيػ ٍد ًخلي يهم جنم و
ًً
ً
ػات
َتتىػ يه ٍم أ ٍيكلىئً ى
أىبٍػنى ي
ٍ ى
ب ًيف قيػليوهب يم ا ًإلديىا ىف ىكأىيمػ ىد يىم بً يػر و ٌ ى ي
ك ىكتى ى
اءى ٍم أ ٍىك إ ٍخ ىوانىػ يه ٍم أ ٍىك ىعش ى
اَّلل أىال إً مف ًحػزب مً
ػك ًحػزب مً
ً
ىذبٍ ًرم ًمن ىربٍتً ىها األىنٍػ ىهار ىخالً ًدين فً ىيها ر ً
اَّلل
ض ىي م
اَّللي ىعػ ٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ٍ ى
ضػوا ىع ٍنػوي أ ٍيكلىئ ى ٍ ي
ى
ي
ى
يى يم ال يٍم ٍفلً يحو ىف }(ٔٓ) .فاآلية الشريفة ألغت أكاصر القرابة كاجلنس كالقومية كاللغة كضلوىا مػن أكاصػر
لصاحل اإلدياف كاالعتقاد ،حىت إذا تعارضت القيمتاف قػدـ القػرآف قيمػة الػدين عليهػا كجعلهػا أساسػا
ضػ يػه ٍم أ ٍىكلًيىػػاء
ػات بىػ ٍع ي
للتضػػامن كالػػتالحم كالتوحيػػد حيػػث يقػػوؿ سػػبحانو كتعػػاىل {:ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف ىكال يٍم ٍؤًمنىػ ي
ً
ً
ً
بىػ ٍعػ ػ و
ص ػ ػالىةى ىكييػ ٍؤتيػ ػػو ىف ال مزىكػ ػػاةى ىكيي ًطيعيػ ػػو ىف م
يمػ ػػو ىف ال م
اَّللى
ػض يىػ ػأ يٍم يرك ىف بػ ػػال ىٍم ٍع يركؼ ىكيىػ ٍنػ ىهػ ػ ٍػو ىف ىع ػ ػ ًن ال يٍمن ىك ػ ػ ًر ىكييق ي
ىكىر يسولىوي}(ٕٓ).
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فاألم ػػة رلتم ػػع إس ػػالمي حيك ػػم نفس ػػو ق ػػاؿ تع ػػاىل  { :ك ىعػ ػ ىد م م ً
ين آ ىىمنيػػوا ًمػ ػ ٍن يك ٍم ىك ىع ًمليػػوا
اَّللي ال ػػذ ى
ى
ً
ض ىكما استى ٍخلى ى م ً
ال م ً
احل ً
ضى
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً ًه ٍم ىكلىيي ىم ًٌكنى من ىذلي ٍم ًدينىػ يه يم الم ًذم ٍارتى ى
مه ٍم ًيف ٍاألى ٍر ً ى ٍ
ات لىيى ٍستى ٍخل ىفنػ ي
ص ى
ف الذ ى
ً
ػك يىػ يػم
ػك فىأيكلىئً ى
مه ٍم ًمػ ٍػن بىػ ٍع ًػد ىخ ٍػوفً ًه ٍم أ ٍىمننػػا يىػ ٍعبيػ يدكنىًٍت ىال يي ٍشػ ًريكو ىف ًيب ىشػ ٍػيئنا ىكىم ٍػن ىك ىف ىػر بىػ ٍعػ ىد ذىلً ى
ىذلي ٍػم ىكلىييبىػ ٌدلىنػ ي
الٍ ىف ً
اس يقو ىف }(ٖٓ).

فاالسػػتخالؼ يف األرض ىنػػا ىػػو اسػػتخالؼ خػػاص ،دبعػػٌت اسػػتخالؼ االصػػطفاء ،كىػػو لػػيس

رلرد العيش كيفما اتفق ،كليس ىدؼ الوجود ،كإمنا ىو الوجود الفاعػل ادلتميػز الػذم حيمػل مضػمونا
كمعػػٌت ينطبػػق مػػع الػػركح اإلنسػػانية كالقػػيم اإلنسػػانية للشػػريعة ،كسبكػػُت الػػدين ال معػػٌت لػػو إال بتمكػػُت
ادلعتقدين بذلك الػدين احلػاملُت لرسػالتو مػن حيػث أهنػم حيكمػوف ىػذه الرسػالة يف حيػاهتم ،كحيملوهنػا
إىل اآلخرين ،كتكوف ىذه الرسالة ىويتهم ،كمن ىنا فاف اذلوية اإلنسانية للدكلة اإلسالمية ىي ىوية

اإلنساف كالقيم اإلنسانية(ٗٓ).

فػػالتمكُت مػػن السػػلطة كأداء كظائفهػػا بشػػكل صػػحيح ال ديكػػن أف يتحقػػق إال بوجػػود رلتمػػع
سياسػػي حيمػػل رسػػالة اإلنسػػاف الػػيت ىػػي رسػػالة اإلسػػالـ ،كيقػػوـ علػػى فكػػرتُت مركػػزيتُت تػػدكر كترتكػػز
عليها حياتو ،كىي كونو رلتمعا متميزا كمنفتحا يف كقت كاحد ،فإف اجملتمع اإلسالمي يتميز عن غػَته
من اجملتمعات بكونو ذبسيدا لعقيدة كشريعة كرسالة حضارية ،فليس اجملتمع اإلسالمي رلرد تعبَت عػن
ضركرة اإلنساف إىل االجتماع حلفظ حياتو كاستمرار كجوده كاحلصوؿ على خػدمات كمكاسػب أكثػر
شلا يستطيع أف حيققو هده الفردم ،بل ىو رلتمع رسايل ذك مهمة حضارية إنسانية ،كىػذا ىػو مػربر

كجوده يف التاريخ ،كإال لكاف من ادلمكن بقاؤه على ما كاف عليو من دكف تغيَت يف معناه كمبناه(َٔ).

كاخلالصة أف األمة اإلسالمية ادلبنية على األساس العقائدم ىي الركن الوثيق الػذم تبػٌت عليػو
ىوية الدكلة اإلسػالمية كال ديكػن كصػف الدكلػة هبػذا الوصػف دكف أف يكػوف إفرادىػا مػؤمنُت دببػادئ
كأسس اإلسالـ كبسيادتو كحكمو على العامل.
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ادلطهب انثانث  :احلاكى احلايم نهًىاصفاث اإلسالييت:

يعػػد مػػن يقػػف علػػى رأس الدكلػػة – ضػػمن السػػياؽ الطبيعػػي –شخصػػا حػػامال لعقيػػدة كأفكػػار

كمشػػركع تلػػك الدكلػػة ،كسػػاعيا للحفػػاظ عليهػػا كسػػد ثغراهتػػا ،كال ديكػػن بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ أف

زبتلػػف ىػػذه القاعػػدة إال إذا كػػاف يعمػػل كفقػػا لالسػػتثناء الػػوارد علػػى ىػػذه القاعػػدة كادلتمثػػل بالعمػػل
كالسعي ذلدـ ىذه الدكلة جملموعة من األسباب كىي ليست زلل حبثنا.
كدبػػا أف احلػػاكم جيػػب أف يكػػوف حػػامال لعقيػػدة الدكلػػة ،فيشػػًتط أف يتػػوافر علػػى رلموعػػة مػػن
الشركط كادلواصفات اليت ربتمها عليو ىذه العقيدة كعلى من يتوىل قيادة الدكلػة لكػي تضػمن السػَت
هبا إىل بر األماف.
كمن ىنا فالدكلة اإلسالمية تشًتط رلوعة مواصفات يف رئيسها ،ألهنا ترل أمهية كضركرة كجػود
حاكم حيمل الركح اإلسػالمية لينفػذ القػانوف اإلذلػي يف األرض كتطبيػق مفرداتػو علػى النػاس؛ لتسػتقيم
حيػػاهتم ،كتػػنظم أمػػورىم ،كربػػل مشػػاكلهم ،كيبلغػػوا الكمػػاؿ يف ادلعػػاين كادلثػػل ،كالتكامػػل يف االجتمػػاع

كالسياسة ،كصبيع جوانب احلياة األخرل(ُٔ).

كمػ ػػن ادلواصػ ػػفات الػ ػػيت يشػ ػػًتطها الفكػ ػػر اإلسػ ػػالمي يف احلػ ػػاكم – كفػ ػػق مػ ػػا ذكػ ػػر الش ػ ػػيخ

احللي(ِْٖٕٔٔ -ق) – ىي(ِٔ) -:

ُ -أف يكوف مكلفا ،فإف غَته موىل عليو يف خاصة نفسو فكيف يلي أمر االمة.
ِ -أف يكوف مسلما لَتاعي مصلحة ادلسلمُت كاإلسػالـ كليحصػل الوثػوؽ بقولػو ،كيصػح الركػوف
اليو...
ّ -أف يكوف عدال؛ فإف الفاسق ظامل كال جيوز الركوف اليو...
ْ -أف يكوف حرا ،فإف العبد مشغوؿ خبدمة مواله كال يفرغ للنظر يف مصاحل ادلسلمُت.
ٓ -أف يكوف ذكرا ليهاب ،كليتمكن من سلالطة الرجاؿ.
ٔ -أف يكوف عادلا ،ليعرؼ األحكاـ كيعلم الناس ،فال يفوت األمر عليو باالستفتاء كادلراجعة.
ٕ -أف يكػػوف شػػجاعا ،ليغػػزك بنفسػػو ،كيعػػاجل اجليػػوش ،كيقػػول علػػى فػػتح الػػبالد ،كحيمػػي بيضػػة

اإلسالـ.
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ٖ -أف يكوف ذا رأم ككفاية.
ٗ -أف يكوف صحيح السمع كالبصر كالنطق ،ليتمكن من فصل االمور.
كبالعموـ فقد توسػع كثػَت مػن العلمػاء كالبػاحثُت ادلسػلمُت يف شػىت حقػوؿ ادلعرفػة اإلسػالمية يف
مواصػػفات القيػػادة كدرسػػوا ادلوضػػوع مفصػػال مػػن كجهػػات نظػػر متنوعػػةَكديكػػن تلخػػيص ادلواصػػفات
اليت ذكركىا يف عناكين أربعة على النحو األيت(ّٔ) -:

ُ -ادلواصفات البدنية  :كالبلوغ  ،كالعقل  ،كسالمة االعضاء.
ِ -ادلواصفات الركحية كاألخالقية  :كالعدالة  ،كالشجاعة  ،كاإلرادة القوية  ،كاحلزـ  ،كالكرـ،
كسعة الصدر.
ّ -ادلواصػػفات الفكريػػة :كاألعلميػػة  ،كالػػوعي السياسػػي  ،كالػػذكاء احلػػاد  ،كحسػػن التشػػخيص
كسرعتو.
ْ -ادلواصفات االجتماعية  :كطهارة ادلولد  ،كطيب العنصر  ،كحسن السمعة.

كقد اشًتطت ىذه ادلواصفات باالستناد إىل رلموعة من األدلة منها شرعية كمنها عقلية فمن
اصػطىىفاهي ىعلى ٍػي يك ٍم
األدلة الشرعية اليت يستفاد منها يف دعم ىذه ادلواصػفات ىػي :قولػو تعػاىل{:إً مف م
اَّللى ٍ
(ْٔ)
مً
ً
ً
سػ ػ يك يم
ين ظىلى يم ػػواٍ فىػتى ىم م
ىكىز ى
ادهي بى ٍسػ ػطىةن ًيف الٍع ٍل ػ ًػم ىكا ٍجل ٍس ػ ًػم}  .كك ػػذا قول ػػو تع ػػاىل {:ىكالى تىػ ٍرىكني ػػواٍ إً ىىل ال ػػذ ى
ػار}(ٓٔ) .كقولػػو تعػػاىل {:ىكال تي ًطػ ٍػع ىمػ ٍػن أى ٍغ ىفلٍنىػػا قىػلٍبىػػوي ىعػػن ًذ ٍك ًرنىػػا}(ٔٔ) .كغَتىػػا مػػن اآليػػات القرآنيػػة
النمػ ي
الكرديػػة باإلضػػافة إىل عػػدد مػػن األحاديػػث الشػػريفة منهػػا قػػوؿ الرسػػوؿ زلمػػد (صػػلى هللا عليػػو كالػػو
كسلم) ((ال تصلح اإلمامة إال لرجل فيو ثالث خصاؿ :كرع حيجزه عن معاصي هللا  ،كحلم ديلك بػو
غضػػبو  ،كحسػػن الواليػػة علػػى مػػن يلػػي حػػىت يكػػوف كالوالػػد الػػرحيم))(ٕٔ)  .كعػػن اإلمػػاـ علػػي (عليػػو

الس ػػالـ)((:فإف الرعي ػ ػ ػ ػة الص ػ ػ ػ ػاحلة تنجػ ػ ػ ػ ػو باإلمػ ػ ػ ػ ػاـ العػ ػ ػ ػ ػادؿ ،أال كاف الرعيػ ػ ػ ػ ػة الفػ ػ ػ ػ ػاجرة هتل ػػك

باإلم ػ ػاـ الفاجر))(ٖٔ).

أما الدليل العقلي الوارد هبذا الشػأف فهػو :إف العقػالء لػو أرادكا تفػويض أمػر مػن األمػور إىل
غَتىم راعػوا فيػو حبسػب الفطػرة كجػود أمػور ،منهػا قدرتػو ككفاءتػو كحسػن تػدبَته كأدارتػو علػى األمػر
ادلفوض إليو ،فإذا كاف ىػذا حػاؿ األعمػاؿ اجلزئيػة ،فعػدـ جػواز تفػويض إدارة شػؤكف األمػة الػيت ىػي
271

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

مػػن أدؽ األعمػػاؿ اجلزئيػػة كأمههػػا إىل مػػن ال يقػػدر كال يقػػول عليهػػا بطريقػػة أكىل ،فالقػػدرة كحس ػػن
التػػدبَت أمػػور الزمػػة ،الف رلػػرد االطػػالع علػػى القػػانوف كالتمتػػع بػػالتقول كالعدالػػة الشخصػػية ال يكفػػي
إلصلاز األعماؿ بشكل صحيح ،بل البد أيضػا مػن التجربػة كاخلػربةَكىػذا يتطلػب خػربة إداريػة عاليػة
ككعيا سياسيا كاسعا ،كيتطلب أيضا شجاعة كثباتا(ٗٔ).

كاخلالصة أف الدكلة كما ىي حباجة إىل كجود عقيدة خاصة هبا كقوانُت تسَت عليها فكذا ىي

احلاجة إىل كجود من يطبق كينفذ ىذه القوانُت  ،كال ديكن أف حيصل ىذا إال من خالؿ كجػود حػاكم
كحكومػػة مؤمنػػة كمعتقػػدة هبػػذه القػػوانُت كقػػادرة علػػى تطبيقهػػا ،كمػػن ىنػػا تػػأيت ضػػركرة كجػػود احلػػاكم
اإلسالمي على رأس الدكلة لتكتمل بذلك مرتكزات ىوية الدكلة اإلسالمية.
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اخلامتـــــــت

من خالؿ دراستنا ىذه كادلتمثلة يف مبحثُت توصلنا إىل اآليت:
ُ -إف أىم ما دييز الدكلة اإلسالمية ىو قيامها على القاعدة الشرعية اإلسالمية كادلتمثلة
بدمج الدين كالدكلة معا ،بل كأف الدكلة اإلسالمية ال ديكن أف تقوـ إال على أساس ما أقرتو
الشريعة اإلسالمية بشأهنا ،على العكس من صبيع الدكؿ األخرل – القومية كالدديقراطية
كاالشًتاكية كالشيوعية  -كاليت تقوـ ىويتها على أساس قاعدة العلمانية كادلتمثلة تارة بفصل
الدين عن الدكلة كتارة أخرل بعدـ االعًتاؼ بالدين كال بوجوده فضال عن دكره يف السياسة.

ِ -إف الدكلة اإلسالمية ترتكز على رلموعة من اخلصائص كادلرتكزات اليت جيب أف تتوافر
عليها حىت يطلق عليها صفة اإلسالمية ،كىذه ادلرتكزات مًتابطة كمنسجمة مع بعضها
كيكمل احدىا األخر ،كبالتايل ال ديكن االستغناء عن أم كاحد منها كإذا ما حصل ذاؾ
فسيفقدىا ىذه الصفة.
ّ -عند الكالـ عن أف للدكلة اإلسالمية ىويتها اخلاصة ال يعٍت ربديد اإلسالـ حبدكد معينة
كتقيده دبحددات ستؤدم إىل اعاقة انتشاره كالدعوة إليو ،على العكس فاإلسالـ رسالة عادلية
كجاءت إىل العامل بأسره كإىل األرض كلها ،كضلن ىنا نفرؽ بُت اإلسالـ كدعوة كميداهنا األرض
صبيعا ،كبُت اإلسالـ كدكلة فرضها الواقع ادليداين ،اليت ىدفها األمسى ىو أف تأخذ على
عاتقها نشر ىذه الدعوة كتبصَت العامل دببادئ اإلسالـ كرضبتو كعدالتو كاليت ىي امتداد لرضبة

كعدالة باعث ىذه الرسالة صاحب الشرع ادلقدس تعاىل أمسو.

ْ -إف الكالـ عن الدكلة اإلسالمية ال يعٌت بأم حاؿ من األحواؿ شلارسات ادلسلمُت –
التارخيية كادلعاصرة  -السلبية كاليت عكست صورهتا على اإلسالـ ،فالكالـ ىنا ىو عن ما
أراده هللا تعاىل لإلسالـ كالذم جاء على لساف نبيو الكرمي (صلى هللا عليو كالو كسلم) كمن
خالؿ الشريعة ادلقدسة.
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اذلىايش

(ُ) انظر ابن منظور ،أيب الفضل صباؿ الدين زلمد بن مكرـ األفريقي ادلصرم :لساف
العرب ،جُُ ،نشر أدب احلوزة ،قم إيرافَُْٓ،ق،صِِٓ.
(ِ) القرآف الكرمي :سورة احلشر ،اآلية (ٕ).
(ّ) انظر الطربسي :رلمع البياف يف تفسَت القرآف ،جٗ ،طُ ،مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ،بَتكت لبنافُٗٗٓ،ـ ،صِْٗ.

(ْ) انظر ابن منظور ،أيب الفضل صباؿ الدين زلمد بن مكرـ األفريقي ادلصرم:جُُ،
مصدر سبق ذكره،صِِٓ.
(ٓ) نقال عن الطهراكم ،ىاين علي :النظم السياسية كالقانوف الدستورم ،دار الثقافة ،عماف
األردف ََِٕ،ـ ،صِٕ.
(ٔ) ادلصدر نفسو،صِٕ.
(ٕ) البنا ،حسن(:إىل أم شيء ندعو الناس) يف رلموعة رسائل اإلماـ الشهيد حسن البنا،
ادلؤسسة اإلسالمية للطباعة كالصحافة كالنشر ،بَتكت لبنافُْٖٗ،ـ،صْٖ.
(ٖ) نقال عن الفضلي ،عبد اذلادم :األسس اإلسالمية عرض كبياف دلا كضعو الشهيد الصدر
من أصوؿ للدستور اإلسالمي ،رللة ادلنهاج ،العدد (ُٕ)،دار الغدير بَتكت
لبنافَََِ،ـ،صُّٖ.

(ٗ) مشس الدين ،زلمد مهدم :يف االجتماع السياسي اإلسالمي،طِ ،ادلؤسسة الدكلية
للدراسات كالنشر ،بَتكت لبنافُٗٗٗ،ـ،صّٖ.
(َُ) الشَتازم ،زلمد احلسيٍت :الفقو السياسة ،جُ ،مطبعة سيد الشهداء ،قم إيراف،
َُُْق ،صُّٓ.ُْٓ-
(ُُ) التسخَتم ،زلمد علي :الدكلة اإلسالمية دراسات يف كظائفها السياسية
كاالقتصادية،طُ،منظمة اإلعالـ اإلسالمي ،كتاب التوحيد ،العدد األكؿ ،السنة األكىل ،قم
إيرافُْٗٗ ،ـ ،صُٓ.
272

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

(ُِ) ادلوسوم ،ىاشم :الثقافة السياسية اإلسالمية ،طُ ،مؤسسة اذلدل للنشر ،طهراف
إيرافَََِ ،ـ ،صَٓ.
(ُّ) نقال عن ،العتييب ،أمل سليم سامل :اذلوية اإلسالمية كالتحديات اليت تواجهها ،موقع
األلوكة الثقافيةwww.ikhwan.net .َُِِ/ْ/ُٖ،
(ُْ) ادلصدر نفسو.

(ُٓ) اذلوية كالدكلة كالدديقراطية ،موقع القرضاكم للعلوـ اإلسالميةََِٖ/ٕ/ُِ،ـ.
.www.ikhwan.net
(ُٔ) العاديل ،حسُت دركيش :العراؽ كثالثية اذلوية – الدكلة  -ادلصاحلة ،رللة ادلواطنة
كالتعايش ،مركز الوطن للدراسات ،العدد األكؿ ،شباط ََِٕ،د-ـ،صٗٔ.َٕ-
(ُٕ) الدليمي ،حافظ علواف :ادلدخل إىل علم السياسة ،دار الكتب كالوثائق ،بغداد العراؽ،
ُٗٗٗـ ،صِّْ.
(ُٖ) ادلصدر نفسو ،صِّْ.ِْْ-
(ُٗ) مصطفوم ،زلمد :نظريات احلكم كالدكلة ،طِ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،
بَتكت لبنافََِِ ،ـ ،صٖٗ.
(َِ) اخللخايل ،زلمد مهدم ادلوسوم :احلاكمية يف اإلسالـ ،ترصبة جعفر ىادم ،رلمع الفكر
اإلسالمي ،قم إيرافُِْٓ ،ق ،صُُٖ.َِّ-

(ُِ) مصطفوم ،زلمد :مصدر سبق ذكره،صٗٗ.

(ِِ) الطهراكم ،ىاين علي :مصدر سبق ذكره ،صُٗٔ.
(ِّ) اخللخايل ،زلمد مهدم ادلوسوم :مصدر سبق ذكره،صٗٗ.ََُ-
(ِْ) الطهراكم ،ىاين علي :مصدر سبق ذكره،صَُٕ.
(ِٓ) ادلصدر نفسو،صَُٕ.
(ِٔ) الصدر ،زلمد باقر:فلسفتنا،طّ،دار الكتاب اإلسالميََِْ،ـ،د-ـ،صُّ.
(ِٕ) ادلصدر نفسو،صُٔ.ُٕ-
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(ِٖ) النجار ،عبد اذلادم علي :اإلسالـ كاالقتصاد ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،
الكويتُٖٗٗ ،ـ،صُْٓ.
(ِٗ) الصدر ،زلمد باقر :اقتصادنا ،طِ ،مكتب اإلعالـ اإلسالمي مؤسسة بوستاف ،قم
إيرافُِِْ ،ق ،صُِٕ.
(َّ) نقال عن ،القرشي ،باقر شريف :النظاـ السياسي يف اإلسالـ،طِ ،دار التعارؼ
للمطبوعات ،بَتكت لبنافُّٖٗ،ق،صُٖٗ.

(ُّ) مصطفوم ،زلمد :مصدر سبق ذكره،صٖٗ.َٗ-
* اذ أشار ىيكل إىل أف العامل حقيقة متغَتة ،كاف ىذا التغيَت ال يتم إال عن طريق صراع
األضداد ادلتعارضة ،كذىب إىل القوؿ أف الفكر نتاج ادلادة كاف احلياة عبارة عن صراع بُت
األضداد ،كاف ىذا الصراع يؤدم إىل التطورَانظر،الدليمي،حافظ علواف :مصدر سبق
ذكره،صِّْ.
(ِّ) الدليمي ،حافظ علواف :مصدر سبق ذكره،صِّْ.
(ّّ) ادلصدر نفسو،صِّٓ.
(ّْ) نقال عن ،الصفار ،فاضل :فقو الدكلة ،جُ ،طُ ،دار األنصار ،قم
إيرافََِٓ،ـ،صٕ.
(ّٓ) القرآف الكرمي :سورة ادلائدة ،اآلية(ْْ).

(ّٔ) الصفار ،فاضل :مصدر سبق ذكره،صٕ.ٖ-
(ّٕ) نقال عن الفضلي ،عبد اذلادم :مصدر سبق ذكره،صُّٔ.
(ّٖ) ادلوسوم ،ىاشم :مصدر سبق ذكره،صٗٓ.
(ّٗ) ادلصدر السابق،صٗٓ.
(َْ) مصطفوم ،زلمد :مصدر سبق ذكره،صْٔ.
(ُْ) نقال عن ،الفضلي ،عبد اذلادم :مصدر سبق ذكره،صُّٖ.ُّٗ-
(ِْ) ادلصدر نفسو،صُّٗ.
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(ّْ) الصفار،فاضل:مصدر سبق ذكره،جُ،صِٕ.
(ْْ) مصطفوم،زلمد:مصدر سبق ذكره،صِٖ.
(ْٓ) انظر،البدرم،عادؿ عبد الرضبن:معامل الفكر السياسي كنظرية الدكلة يف اإلسالـ،اجملمع
العادلي للتقريب بُت ادلذاىب،طهراف إيرافََُِ،ـ،صِِٓ.
(ْٔ) القرآف الكرمي:سورة النحل،اآلية(َُِ).
(ْٕ) القرآف الكرمي:سورة ادلائدة،االية (ٔٔ).

(ْٖ) القرآف الكرمي:سورة األعراؼ ،اآلية (ُٗٓ.)َُٔ-
(ْٗ) الطباطبائي،زلمد حسُت:ادليزاف يف تفسَت القرآف،جُٕ،منشورات صباعة ادلدرسُت يف
احلوزة العلمية،قم إيراف،دَت،صِِّ.
(َٓ) الشَتازم ،زلمد احلسيٍت :مصدر سبق ذكره ،صُِٕ.
(ُٓ) اخلرساف ،صاحل ادلوسوم :السياسة يف ادلنظور اإلسالمي ،طُ،منشورات دليل ما ،قم
إيرافَُّْ ،ق ،صَُٔ.
(ِٓ) الفقيو ،شرب :مفاىيم الفكر السياسي يف اإلسالـ،طُ،دار كمكتبة اذلالؿ ،بَتكت لبناف،
ََِٗـ ،صِِٗ.
(ّٓ) ادلصدر نفسو،صِِٗ.
* كىي رابطة سياسية تقوـ على ضباية الدكلة ألفراد شعبها احلاملُت جلنسيتها ،كخضوع ىؤالء
األفراد لسيادة الدكلة كقوانينهاَانظر ،الدليمي،حافظ علواف:مصدر سبق ذكره،صٕٕ.

(ْٓ) مصطفوم،زلمد:مصدر سبق ذكره،صٓٔ.
(ٓٓ) مشس الدين،زلمد مهدم:مصدر سبق ذكره،صْٖ.ٖٕ-
(ٔٓ) القرآف الكرمي:سورة اجملادلة،اآلية (ِِ).
(ٕٓ) القرآف الكرمي:سورة التوبة،اآلية (ُٕ).
(ٖٓ) القرآف الكرمي:سورة النور،اآلية(ٓٓ).
(ٗٓ) الصفار،فاضل:مصدر سبق ذكره،جُ،صٕٓ.
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(َٔ) ادلصدر نفسو،صٕٓ.
(ُٔ) اخلرساف،صاحل ادلوسوم:مصدر سبق ذكره،صُُٓ.
(ِٔ) العالمة احللي،صباؿ الدين احلسن بن يوسف:تذكرة الفقهاء،جٗ،مؤسسة اؿ البيت
عليهم السالـ إلحياء الًتاث،قم إيرافُُْٗ،ق،صّّٗ.ّْٗ-
(ّٔ) الوزيرم،زلمود:نظاـ احلكم يف اإلسالـ كفق منظور مدرسة أىل البيت،دار الوالء،بَتكت
لبنافََِٖ،ـ،صُٕٗ.

(ْٔ) القرآف الكرمي  :سورة البقرة ،اآلية (ِْٕ).
(ٓٔ) القرآف الكرمي  :سورة ىود  ،اآلية (ُُّ).
(ٔٔ) القرآف الكرمي  :سورة الكهف  ،اآلية (ِٖ).
(ٕٔ) الكليٍت،زلمد يعقوب بن إسحاؽ:األصوؿ من الكايف،تصحيح علي أكرب
الغفارم،جُ،طٓ،دار الكتب اإلسالمية،طهراف إيرافُّٖٖ،ق،صَْٕ.
(ٖٔ) اجمللسي،زلمد باقر:حبار األنوار،جِّ،دار إحياء الًتاث العريب،بَتكت لبناف،د-
ت،صّٕٖ.
(ٗٔ) منتظرم،حسُت علي:دراسات يف كالية الفقيو كفقو الدكلة اإلسالمية،جُ،ادلركز
اإلعالمي اإلسالمي،قم إيرافَُْٖ،ق،صِّٕ.
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ادلصـــــــادر
 القراف الكرميُ -ابن منظور،أيب الفضل صباؿ الدين زلمد بن مكرـ األفريقي ادلصرم:لساف
العرب،جُُ،نشر أدب احلوزة ،قم إيرافَُْٓ،ق.
ِ -البدرم،عادؿ عبد الرضبن:معامل الفكر السياسي كنظرية الدكلة يف اإلسالـ،اجملمع العادلي
للتقريب بُت ادلذاىب،طهراف إيرافََُِ،ـ.
ّ -البنا،حسن(:إىل أم شي ندعو الناس) يف رلموعة رسائل اإلماـ الشهيد حسن
ألبنا،ادلؤسسة اإلسالمية للطباعة كالصحافة كالنشر،بَتكت لبنافُْٖٗ،ـ.
ْ -التسخَتم،زلمد

علي:الدكلة

اإلسالمية

دراسات

يف

كظائفها

السياسية

كاالقتصادية،طُ،منظمة اإلعالـ اإلسالمي ،كتاب التوحيد،العدد األكؿ،السنة األكىل،قم
إيرافُْٗٗ،ـ.
ٓ -حسُت دركيش العاديل:العراؽ كثالثية اذلوية-الدكلة-ادلصاحلة،رللة ادلواطنة
كالتعايش،مركز الوطن للدراسات،العدد األكؿ ،شباط ََِٕ،د-ـ.
ٔ -اخلرساف،صاحل ادلوسوم:السياسة يف ادلنظور اإلسالمي،طُ،منشورات دليل ما،قم
إيرافَُّْ،ق.
ٕ -اخللخايل،زلمد مهدم ادلوسوم:احلاكمية يف اإلسالـ،ترصبة جعفر ىادم،رلمع الفكر
اإلسالمي،قم إيرافُِْٓ،قَ
ٖ -الدليمي،حافظ علواف:ادلدخل إىل علم السياسة،دار الكتب كالوثائق،بغداد
العراؽُٗٗٗ،ـ.
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ٗ -مشس الدين،زلمد مهدم:يف االجتماع السياسي اإلسالمي،طِ ،ادلؤسسة الدكلية
للدراسات كالنشر،بَتكت لبنافُٗٗٗ،ـ.
َُ -الشَتازم،زلمد احلسيٍت:الفقو السياسة،جُ،مطبعة سيد الشهداء،قم إيرافَُُْ،ق.
ُُ -الصدر،زلمد باقر:اقتصادنا،طِ،مكتب اإلعالـ اإلسالمي مؤسسة بوستاف،قم
إيرافُِِْ،ق.
ُِ -الصدر،زلمد باقر:فلسفتنا،طّ،دار الكتاب اإلسالميََِْ،ـ،د-ـ.
ُّ -الصفار،فاضل:فقو الدكلة،جُ،طُ،دار األنصار،قم إيرافََِٓ،ـ.
ُْ -الطباطبائي،زلمد حسُت:ادليزاف يف تفسَت القرآف،جُٕ،منشورات صباعة ادلدرسُت يف
احلوزة العلمية،قم إيراف،د -ت.
ُٓ -الطربسي:رلمع البياف يف تفسَت القرآف،جٗ،طُ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات،بَتكت
لبناف ُٗٗٓ،ـ .
ُٔ -الطهراكم،ىاين علي :النظم السياسية كالقانوف الدستورم ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،
عماف األردفََِٔ ،ـ.
ُٕ -العالمة احللي،صباؿ الدين احلسن بن يوسف:تذكرة الفقهاء،جٗ،مؤسسة اؿ البيت
عليهم السالـ إلحياء الًتاث،قم إيرافُُْٗ،ق.
ُٖ -الفضلي،عبد اذلادم:األسس اإلسالمية عرض كبياف دلا كضعو الشهيد الصدر من
أصوؿ للدستور اإلسالمي،رللة ادلنهاج ،العدد (ُٕ)،دار الغدير بَتكت لبنافَََِ،ـ.
ُٗ -الفقيو،شرب:مفاىيم الفكر السياسي يف اإلسالـ،طُ،دار كمكتبة اذلالؿ،بَتكت
لبنافََِٗ،ـ.
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َِ -القرشي ،باقر شريف:النظاـ السياسي يف اإلسالـ،طِ ،دار التعارؼ للمطبوعات،
بَتكت لبناف ُّٖٗ،ق.
ُِ -الكليٍت،زلمد يعقوب بن إسحاؽ:األصوؿ من الكايف،تصحيح علي أكرب
الغفارم،جُ،طٓ،دار الكتب اإلسالمية،طهراف إيرافُّٖٖ،ق.
ِِ -اجمللسي،زلمد باقر:حبار األنوار،جِّ،دار إحياء الًتاث العريب،بَتكت لبناف،د-ت.
ِّ -مصطفوم،زلمد:نظريات

احلكم

كالدكلة،طِ،مركز

احلضارة

لتنمية

الفكر

اإلسالمي،بَتكت لبناف ََِِ،ـ.
ِْ -منتظرم،حسُت علي:دراسات يف كالية الفقيو كفقو الدكلة اإلسالمية،جُ،ادلركز
اإلعالمي اإلسالمي ،قم إيرافَُْٖ،ق.
ِٓ -ادلوسوم،ىاشم:الثقافة السياسية اإلسالمية،طُ،مؤسسة اذلدل للنشر،طهراف
إيرافَََِ،ـ.
ِٔ -النجار ،عبد اذلادم علي:اإلسالـ كاالقتصاد،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف
كاآلداب،الكويتُٖٗٗ ،ـ.
ِٕ -الوزيرم،زلمود:نظاـ احلكم يف اإلسالـ كفق منظور مدرسة أىل البيت،دار الوالء،بَتكت
لبناف ََِٖ،ـ.
االنًتنت
ُ -نقػػال عػػن ،العتيػػيب ،أمػػل سػػليم سػػامل:اذلوية اإلسػػالمية كالتحػػديات الػػيت تواجههػػا،موقع األلوكػػة
الثقافيةَُِِ/ْ/ُٖ،
www.alukah.net
ِ -اذلوية كالدكلة كالدديقراطية،موقع القرضاكم للعلوـ اإلسالميةََِٖ/ٕ/ُِ،ـ
www.ikhwan.net
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The Identity of the State in Contemporary Islamic Thought.
Assistant Instructor. Muhammed Kadhom Hashim.

Abstract

Reside on this earth a group of different civilizations and cultures
from each other, and each of these cultures featured a community
given for the other, as well as distinguish state from the other, and
every community now has its specificity for itself and which seeks to
preserve and trying dissemination and expansion area while
maintaining centralized marque and authenticity of the source of
emergence and the environment incubator .
The Muslim community - as one of those communities - also
characterized by its culture and its specificity distinctive and which
tries to embodied on the ground Bmjoah of ideas and practices, and
we are in the framework of this research will try to prove this fact that
there really of the community and the Islamic State, which is based on
a set of pillars emanating from Islamic message, which in turn is a
message of God to the world, trying to follow these privacy (Islamic),
called today (identity) through the study of tariff concept of identity
and the concept of the state, and the types of countries on the basis of
identity, as an input to understand to be the identity of the Islamic
state and its elements that it.
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