الدولـة املدنيـة  ..املفهوم والركائـز (رؤية عربية)
د .محمد خالد األزعر
ضمن ما يحس��ب لالنتفاضات التي انداحت يف بعض األقطار العربية منذ بداية العقد الثاين للقرن الحادي
والعرشين ،أنها مارس��ت دور املتغري الكاش��ف أو الباعث لنوعية من الحوارات والس��جاالت السياسية التي
ظلت مخبوءة طويالً خلف ُح ُجب عهود االستبداد والتسلط وتغييب السياسة عن االهتاممات ،والسيام بني
يدي عامة الناس وملح األرض من الشعوب .
فقب��ل عام��ي االنتفاضات الف��وارة األخريين ،مل يكن متاحاً ورمب��ا مل يكن ممكناً ،العثور بس��هولة مثالً عىل
مناظرات علنية أقرب إىل الطابع الش��عبي حول مفهوم الدول��ة املدنية ،الذى نحن بصدد مطالعته يف هذا
املقام عىل الصعيد العريب  ..لقد كان الجدل املتعلق بهذا املفهوم نخبوياً ورمبا أكادميياً أو ثقافياً مقصورا ً إىل
ٍ
حد كبري عىل أقلية تخوض فيه عىل سبيل الرياضة الذهنية النظرية  ..ويف إطار هذا الحيز املحدود ،مل يطمع
س��وى القليلني ج��دا ً من الخائضني يف أن يتحول هذا الجدل ذات حني م��ن الدهر ،كالذي نحن فيه راهناً،
إىل مج��ال األحاديث العامة ،حيث الطبقات االجتامعية التي همش��ت طويالً بذرائع مختلفة ،ومنها أنه ال
دراية لها بشؤون الحكم والسياسة وشجونهام  .نعتقد أن التوسع يف جدل تحري مدنية الدولة من عدمها يف
الفضاء الفكري والثقايف السيايس العريب مظهر إيجايب ،غري أنه أوضح كم الصعوبات املحيطة بضبط املصطلح
ذاته ( الدولة املدنية ) ،ناهيك عن استجالء كثري من املفاهيم املوصولة به  ..إذ بلغ األمر حد تشكيك بعض
املتناظرين يف صحة إطالق وصف «الدولة» ،مدنية كانت أم غري ذلك ،عىل بعض الكيانات السياسية العربية
 .ومن املعروف أنه بني أس��وأ ما يواجه املتطلعني إىل تقعيد قضية ما عىل أس��س علمية موضوعية هو عدم
التواف��ق أو التالقي أو االتفاق عىل ضب��ط املصطلحات واملفاهيم املوصولة بهذه القضية ،وش��يوع التباين
* باحث فلسطيني
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والتنازع واالنطالق من خلفيات تعبريية ومفاهيمية متغايرة بهذا الخصوص .
املتابع لألدبيات العربية املنخرطة يف جدل الدولة املدنية يلحظ شيئاً من هذا التنازع  .لكن هذه املالحظة ال
تنفي ،وال يجب ان تنفي ،أهمية خلع رداء الخوف والرتدد الذي ران عىل عقل األمة طويالً إزاء قضية بهذه
الحساسية  .فأن يتجادل القوم بشك ٍل حضاري حول مصري الحكم والسياسة يف عاملهم ،فيختلفون ويتفقون،
خ�ير لهم من إيداعها ط��ي الكتامن أو الهجران  .وأغلب الظن أن ما يثور يف س��ياق هذا الجدل من خالف
وتنابذ ونقد متبادل ،هو أمر عارض وموقوت  ..وأنه قد ال مير وقت طويل قبل االهتداء إىل قواسم مشرتكة
حول مفهوم الدولة املدنية والعمل عىل توفري مرتكزاتها ومقوماتها يف الرحاب العربية مبا يناس��بها  ..متاماً
كام خاضت أم ٌم من قبل يف مثل هذه التجربة فقهياً وتطبيقياً حتى بلغت طور النضج والتطور الس��يايس
واالستقرار عىل كثري من هذه املرتكزات .
فــي املفهـوم  :ال يوجد يف علم السياس��ة ما يس��مى بالدولة املدنية  ..فاملصطلح ال وجود له بشك ٍل محد ٍد
ودقيق يف املعاجم السياسية  .ومع ذلك فإن من املتعارف عليه بني الفقهاء ،الغربيني منهم بخاصة ،أن هذه
الدول��ة هي التي تحافظ عىل أعضاء املجتمع وتحميهم بغض النظر عن أصولهم القومية والدينية وألوانهم
وتوجهاتهم الفكرية واأليديولوجية  ..وهي التي يكون فيها أفراد الش��عب متساوين يف الحقوق والواجبات
 ،وال يكون فيها لرجال الدين أو العس��كر دورا ً متميزا ً يف تقرير ش��ؤون الحكم أو الهيمنة عىل املؤسس��ات
األخرى .إنها الدولة التي يخضع فيها الجميع ،أفرادا ً ومؤسسات  ،لسيادة القانون ويكونون سواسي ًة يف إبداء
الرأي واملش��اركة السياس��ية ،وال يقدس فيها برش أو حاكم أو جامعة لس��بب أو آخر ،وتفصل بني س��لطاتها
الترشيعية والقضائية والتنفيذية  ،ويديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمس��اءلة واملحاسبة بشك ٍل دوري.
ويعن��ي فقه الدولة املدنية باس��تبعاد رجال الدين عن س��دة الحكم وصناعة الق��رار ،بيد أن ذلك ال يعني
استبعاد املتدينني  ،وإمنا املقصود أال تجتمع السلطتان السياسية والدينية يف قبضة رج ٍل واحد ،يك ال يتحول
إىل شخص فوق القانون واملناقشة .
ويف�ترض يف مدني��ة الدولة ،أنه��ا متنع تحويل الحقل الس��يايس إىل رصاع حول العقائ��د الدينية أو الرشائع
الس�ماوية ،وبخاصة إذا ما كانت هناك مخاوف من بروز طبيعة عنفيه لهذا الرصاع  ..بل تبقي هذا الحقل
مجاالً للتدافع الس��لمي بني األفكار والرؤى والربامج واألش��خاص واملؤسس��ات ،بهدف انتقاء األفضل للدولة
واملجتمع .تاريخيا ،ظهرت فكرة الدولة املدنية يف س��ياق محاوالت « فالسفة التنوير « الغربيني تهيئة البيئة
فكرياً لنش��أة دولة تقوم عىل املساواة وترعى حقوق األفراد والجامعات تحت سياج من القيم األخالقية يف
الحكم والسيادة .ومن أجل بلورة هذه الفكرة لجأ هؤالء الفالسفة ( مثل توماس هوبز و جون لوك وجان
ج��اك روس��و ) إىل تصوير حالة الطبيعة الت��ي تقوم عىل الفوىض وطغيان األقوى ،مام يحول دون س��يطرة
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الروح املدنية ( اإلنسانية الراقية ) التي تتسم بالتسامح والتساند والتعاون يف سبيل العيش املشرتك .وانتهت
اجتهاداتهم إىل ان تأسيس هذا العيش عىل أجهزة سياسية حاكمة يسودها القانون ،بعيدا ً عن تأثري النزعات
الفردية أو املذهبية أو االس��تقواء بأية وس��يلة ،هو الذي ميّكن من قيام دول��ة تصون الحريات واملمتلكات
الخاصة ،وتنظم العالقات وشؤون التعاقد بني أبنائها برصف النظر عن مكاناتهم وانتامءاتهم األخرى .و رأوا
أن هذه الدولة متثل إرادة املجتمع الذي تقوم عليه .وعليه ،يصح تعريف الدولة املدنية عىل أنها اتحاد من
لنظام من القوانني  ،مع وجود قضاء يطبق هذه القوانني  ،ويريس
أفراد متساوين ،يعيشون يف مجتمع يخضع ٍ
مبادئ العدل والحقوق والواجبات ،وال يس��مح بانتهاك هذه املبادئ من قبل أي فرد أو جهة أو مؤسس��ة ..
وليس مثة يف هذه الدولة من س��لط ٍة أعىل من س��لطتها التي يلجأ إليها كل من يستش��عر انتهاك حقوقه أو
يهددها باالنتهاك .وهذه الس��لطة هي وحدها التي تطبق القانون وتحفظ الحقوق وتضطلع بها بالنس��ب ِة
لكل األطراف ،وتحول بني قيام أي طرف ،مهام كانت مكانته ،وبني أن يطبق أشكال العقاب بيديه ،ومن ثم
فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الجميع مبا فيهم هي ذاتها ( أي سلطة الدولة ) .ويدفع أنصار هذا
املفهوم بأن الدولة املدنية بخصائصها املذكورة  ،هي الدولة التي تحتكر فيها الس��لطة  ،القامئة عىل القانون
اس��تخدام العنف أو القرس لتحقيق النظ��ام العام وتطبيق القانون ،ومنح األفراد واملؤسس��ات والجامعات
الحرية يف حدود املسؤولية االجتامعية  .وال يشري العنف هنا إىل التوسل بأدوات القوة السافرة ضد الشعب
أو األف��راد  ،ولكن��ه تعبري مجازي ع��ن أن الدولة هي وحدها دون غريها الكفيل��ة بتطبيق العقاب يف حال
وق��وع التعديات والجرائم ..وهذا يجنب املجتمع ويالت العنف الفردي والجامعي الذي يذهب بريحه إىل
الف��وىض ..وم��ن هنا يفضل البعض إطالق مفهوم الدولة العادلة كقرين للدولة املدنية ..ذلك عىل إعتبار أن
الدول التي تفش��ل يف إقرار العدل واملرجعيات الحقوقية القانونية ،تؤول باألفراد أو الجامعات أو الطوائف
إىل مامرسة الثواب والعقاب بأنفسهم ،وبحسب مامتليه موازين القوى بينهم ،مبا يفيض إىل الوهن األخالقي
ويدف��ع بفئات كثرية إىل عصيان القانون والخروج عىل النظام العام ،وبالتداعي انهيار الدولة وقوامها ( عىل
غرار املثل الصومايل يف الوقت الحايل ) .ومن أكرث املفاهيم التي حرص فقهاء الدولة املدنية وما يزالون عىل
متييزه��ا عن هذه الدولة هو مفهوم الدولة الدينية ..ويق��وم هذا التمييز عند قطاع من هؤالء عىل وجوب
رف��ض هذا املفهوم األخري ومنابذته بداع��ي تعارضه مع مفهومهم للدولة املدنية من األصل .ففي تقديرهم
أن تويل رجال الدين للحكم يفتح أبواباً أمام الرسائل الدينية املطلقة التي يحملها هؤالء الحكام ،األمر الذي
ميثل س��لطة علوية كبرية للغاية عىل أعضاء املجتمع  ..سلطة تصعب رقابتها أو معارضتها إىل حد اإلستحالة
يف حال سلوكهم سلوك الفساد بحسبهم ممثلني لله يف األرض.
وميثل هذا الرفض مجاالً لتبادل الرتاش��ق الفكري واأليديولوجي يف الفضاء السيايس العريب بني أنصار الدولة
املدنية وقوى التيار اإلس�لامي بخاصة ،التي ترفض وجود مفهوم الدولة الدينية يف املرجعية اإلس�لامية من
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األساس ،كام سرنى الحقاً .الدولـة املدنيـة ..الركائـز الثقـافيـة واإلجتامعيـة :يقال ،عن حق ،بأن الثقافة ذات
املنحى العرصي املتطور ،الداعية اىل التس��امح واملس��اواة واالهتامم بالرأي اآلخر ،التي تقطع الس��بل عىل
التعاطي مع البنى اإلجتامعية القامئة عىل القبلية والجهوية والفئوية والدينية والطائفية  ...هذه الثقافة تعد
املرتكز األهم لتهيئة البيئة الحاضنة للدولة املدنية  ،والحاضة عليها أيضاً .ال يس��تقيم نش��وء الدولة املدنية
وترسخها والثقافة اإلجتامعية املتأصلة عىل املحاصصة أو مايعرف بنظام الكوتا أياً كان مصدرها  .وهناك من
يرى يف ثقافة املحاصصة ( عىل أس��اس الدين أو املذه��ب أو القومية أو الطبقات اإلقتصادية أو اإلنتامءات
العش��ائرية  )...عقبة ك��ؤود قد تحول باملطلق دون تبلور دولة مدنية حديث��ة قوامها التعددية الحقيقية ،
التي تختفي فيها هذه األبعاد لصالح كيانات سياس��ية ومدنية تذرع املجتمع طوالً وعرضاً ..املعنى هنا  ،أن
التباين��ات ذات املرجعي��ات املختلفة حقيقة الميكن ألي مجتمع أن يخلو منه��ا  .بيد أن مثة فارق كبري بني
بنية إجتامعية تحرص عىل تأبيد هذه التباينات  ،بإقامتها داخل معازل تفرق بني أبناء الش��عب وقد يجري
حراستها واإلبقاء عليها مبوجب األعراف والقوانني  ،وبني بنية أخرى تضطلع بإجراء مخالطة ومزيج بني أبناء
هذه املرجعيات  ،داخل كيانات سياسية ومدنية ال مكان فيها للتاميز أو التمييز  .وكلام إقرتب املجتمع من
ه��ذه البيئة األخرية بات أقرب إىل مفهوم الدولة املدنية والعكس بالعكس  .املعنى أيضاً  ،أن املجتمع الذي
تتوزع فيه املناصب السيادية ( أو حتى اإلدارية غري السيادية ) بحسب املذاهب والعشائر والطوائف  ..إلخ
 ،ليس من الدولة املدنية يف يشء  .إذ املجال مفتوح يف هكذا منوذج أمام غياب تكافؤ الفرص وضعف األداء
الوظيفي وإنعدام املس��اواة يف فرص الرتقي والتنمية وإس��ترشاء أمناط من الفس��اد  ،كاملحسوبية واإلستزالم
واالس��تقواء باإلس��تناد إىل ٍ
أس��س غري موضوعية  .كام أن مجتمعاً يفتقد إىل البنى العاب��رة لكل القطاعات
واملرجعيات  ،يبقى معرضاَ للتصدعات السياس��ية ومكش��وفاً أمام الخروقات الخارجية وإحتامالت الصدام
العني��ف ومظاهر عدم الرض��ا والغضب الظاهر واملخب��وء  ..ويف التحليل النهايئ تبق��ى قوى هذا املجتمع
أس�يرة للوالءات املوروثة أكرث بكثري من والئها للدولة  ..كام أن ش��خصية الفرد فيها تذوب وتذوي إىل أبعد
الح��دود لصالح الجامعة األولية  ،طائف ًة كانت أم عش�ير ًة أم قومية  ..أم��ا الدولة املدنية فتحتاج إىل عكس
هذا اإلتجاه يف الوالءات  ..ويتجذر الوالء للدولة حني يجري بناء الفرد والجامعات عىل إحرتام سيادة القانون
الضامن ملعامل املساواة يف الحقوق والواجبات  .وتتجذر هذه القيمة ،قيمة الوالء املتسيد عىل كافة الوالءات
واالنتامءات ،حني تتعزز بالقواعد العرفية  ،غري املكتوبة  ،التي تحدد للجميع صور التبادل والعيش املشرتك
القائم عىل النظام ال الفوىض  ،وعىل الس�لام ال العنف  ،وعىل احرتام اآلخر والقيم اإلنس��انية العامة وليس
األهواء الفردية والنزعات املتطرفة يف األنانية وعشق الذات واالنعزالية.
العـلامنيـة :عند جانب معترب من فقه الدولة  ،متثل العلامنية ركيزة أساس��ية ال غنى عنها للدولة املدنية .
والعلامنية ( بفتح العني ) تعني يف هذا السياق الفصل بني مايحكم عامل الدنيا (أو عامل الشهادة) وما يحكم
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ع��امل اآلخ��رة ( أو عامل الغيب )  ..وهو فصل ال يذهب يف تقديره��م إىل حد اإلقصاء الكيل بني العاملني  ،أو
إستبعاد أحدهام لصالح اآلخر  ،وإمنا املراد هو أن كال منهام تحكمه قواعده وقوانينه الخاصة  ،الذي يؤدي
الخلط بينهام إىل إفس��ادهام معاً  .وذلك عىل إعتبار أن عامل الدنيا يتميز بالتغري الدائم والتسارع وال يوجد
في��ه م��كان للمطلق وكل ما فيه نس��بي وما يصلح لزمن قد ال يصلح لزمنٍ آخر  ،وهو عامل تش��كل أحداثه
املتالحقة إرادة اإلنسان وأفعاله ويحاسب فيها عىل نتائجها حساباً آنياً اليقبل التأجيل  ،أما عامل اآلخرة فهو
عامل املطلق ،فكل ما فيه مقرر س��لفاً وال يتغري وال إرادة فيه لإلنس��ان وفعله  .ويتطلب ترسيخ هذه الثقافة
العلامنية توفر البيئة املواتية التي تعي هذه الحقائق ،وتعيد لإلنس��ان دوره غري منقوص يف إدارة ش��ؤون
دنياه ومن مبادئها  :متكني اإلنس��ان أي إطالق قدراته العقلية وإس��تخدام املنهج العلمي والتعامل بواقعية
ىف قضاياه  .ومسؤولية اإلنسان الكاملة عن نتائج ترصفاته أمام نفسه ،وأمام مجتمعه ،واإلنطالق من اإلميان
بالتط��ور ،وأن الغ��د أفضل من اليوم ،باالعتامد عىل العمل املنظم واملخط��ط  .وبالنظر إىل أن هذه املبادئ
تكاد ال توجد سوى يف الدولة املدنية  ،فإن البعض يعتقد بأنه ال فرق بني مفهومي الدولة العلامنية والدولة
املدنية  ..فكل منهام يقوم عىل فلس��فة للحكم يتس��اوى وفقاً لها أبناء املجتمع أمام القانون مهام تعددت
أديانه��م ومرجعياته��م الثقافية  ..وكل منهام يس��عى لخالص نفوس «املواطنني» يف الحي��اة الدنيا بالقانون
والنظ��ام  ،وال تتح��دث عن ,بل وال ميكنها أيض��اً  ،ضامن نجاة هؤالء املواطنني يف اآلخ��رة  .وال تعني هذه
القناعة أن الدولة العلامنية ( املدنية ) تعادي الدين  ..بل إنها فقط متنع إس��تخدام الدين لتربير سياس��اتها
وهي تكفل لكل أعضائها حرية العبادة ( وقد س��مح هذا املبدأ بتمس��ك أفراد الجاليات املس��لمة يف عامل
الغرب بحقوقهم يف أداء ش��عائرهم الدينية )  .ولهذا فهي عاد ًة ماتكون موضوعاً لعداء من يريد التس��لط
عىل الخلق ويس��لبهم حرياتهم بإسم الدين .ويجادل العلامنيون ،وهم أنصار الدولة املدنية  ،بأن العلامنية
وإن كانت من منتجات الفقه الس��يايس الغريب  ،إال أنها مل تعد نظاماً غربياً  ..بل أصبحت هي مبدأ الحكم
الحدي��ث عىل صعيد عاملي  .فالدولة علامنية يف اليابان والهند والصني وتركيا وأمريكا الالتينية  ..وذلك عىل
الرغم من وجود تنوع يف التطبيق .
املـواطـن��ة  :إذا كان��ت العلامنية هي الركيزة الفلس��فية العامة للدولة املدنية  ،ف��إن املواطنه هي الركيزة
العملية لهذه الدولة .فالدولة املدنية هي دولة كل مواطنيها بال أي متييز بينهم  .واملواطنة ببس��اطة تعني
وع��ي اإلنس��ان بأنه عضو أصيل وفاعل يف دولته وليس مجرد مقيم يخض��ع لنظام معني يضع له قيودا ً عىل
طريق��ه تحول دون مش��اركته يف صنع القرارات بس��بب مرجعية معين��ة كالدين أو الل��ون أو القومية أو
القناعات الفكرية واأليديولوجية  .وبدورها تقوم املواطنة عىل أركان ثالثة أساسية  ..هي اإلنتامء واملشاركة
واملس��اواة  .اإلنتامء  ،يف الدولة املدنية يكون للوطن بصفة أساسية  ،عىل نحو يتجاوز الوالءات واإلنتامءات
األخ��رى لألرسة أو القبيل��ة أو امللة أو الطائفة أو الجامعة السياس��ية األيديولوجية  ..فيام تعني املش��اركة
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قدرة املواطن أياً كان موقعه عىل املش��اركة يف اتخاذ القرارات التي تخص أحواله كفرد وأحوال وطنه  .أما
املس��اواة  ،فمناطها متتع كافة املواطنني بالحق��وق والواجبات بال أي متييز عىل خلفية الوضع اإلجتامعي أو
املركز اإلقتصادي أو العقيدة الدينية أو العرق والجنس أوغريها من اإلعتبارات  .املواطنة بهذا القصد تعني
بتعريف الفرد الذي يعيش عىل أرض الدولة بأنه مواطن أوالً قبل أي ش��ئ وفوق كل ش��ئ  .فهو ال يع َّرف
مبهنته أو بدينه أو بطائفته أو بإقليمه أو مباله أو بسلطته  ،وإمنا يعرف تعريفاً قانونياً سياسياً بأنه مواطن ،
أي أنه عضو يف مجتمع الدولة له حقوق وعليه واجبات يتساوى فيها مع جميع املواطنني  .وتوفر املواطنة
مبعناه��ا هذا تحقيق مجموعة من األهداف  ..فهي :متنع الفنت والرصاعات املتأتية عن الخالفات الفئوية ..
وذلك بضبط هذه الرصاعات عىل قاعدة الحوار والتس��امح وإحرتام التنوع الخالق يف أطر دستورية قانونية
 ،عوض��اً عن الرصاعات العضوية عرب اإلس��تقواء باملرجعيات املختلف��ة  .وتقرتب الدولة من مفهومها املدين
الحدايث كلام مارس��ت الحياد اإليجايب تجاه قناعات مواطنيها ومرجعياتهم  ،ومل تلجأ إىل اإلقصاء والتهميش
والتمييز بينهم لس��ببٍ أو آخر  ..ويحدث هذا اإلقرتاب أيضاً حني ال متنح الدولة ال ُحظوة ملواطنٍ أو لجامع ٍة
ما بنا ًء عىل س��بب أو آخر ،ومتارس دور املؤسس�� ِة األم لكل املواطنني وتعرب عن إراداتهم بال متييز -: .تحفظ
للمواط��ن حقوق��ه وتقرر ما عليه من واجبات بش��ك ٍل قانوين  ،مبا يرتقي مبس��توى الثقة بني املواطنني من
جه��ة وبينه��م وبني الدولة من جه ٍة أخرى -: .تعرتف بالتن��وع والتعدد مختلف األصول واملصادر ،وذلك يف
الوقت الذي تضع فيه القواعد املنظمة الكفيلة بتحويل هذا التنوع إىل رافد إثراء للمجتمع ال وسيلة إلثارة
الف�تن والصدوع .بصيغ ٍة جامعة ،فإن الدولة املدنية تقوم عىل اإلعرتاف بالتنوع بني مواطنيها وال تحاول
تجاه��ل األصول واملرجعيات التي يعتنقه��ا هؤالء املواطنون  ..لكنها تضع الضوابط القانونية والدس��تورية
واملؤسس��ية العاب��رة لكل هذه األصول ،والكفيلة بجعل مبدأ املواطن��ة والوالء لها ( أي للدولة ككيان جامع
) يس��بق ما عداه من مبادئ ويرقى إىل مرتبة القداس��ة بالنس��بة للجميع .الركيزة القانونية الدس��تورية :
تعد س��يادة القانون والنظام القانوين والحياة الدس��تورية كلمة الرس يف الدولة املدنية  .فبدون هذه الكلمة
ال ن��كاد نعرث عىل وج��ود حقيقي ملثل هذه الدولة .ويؤم��ن فقة الدولة املدنية بالنظ��م والقواعد العرفية
الثقافية الناظمة لحياة األفراد والجامعات ،السيام إن سادت فيها قيم التسامح والتفاعل والحوارات البناءة
وت��داول الرأي حول القرارات وكيفية تحقيق املصلحة العامة  ..لكن هذا الفقه يعول أكرث عىل تحديد هذه
النظم والتفاعالت بأطر قانونية دس��تورية صارمة ..الدولة املدنية دولة دستورية ،هوامش واسعة للتأويالت
واإلجتهادات الش��خصية والفئوية  ..وتس��عى إىل تطوير هذه األطر وفقاً للمس��تجدات الواقعية وس�يرورة
القضايا التي يواجهها املجتمع عىل نحو متغري .ومن لوازم هذه الدولة الدستورية أن يتم النص عىل حقوق
اإلنس��ان املدنية السياسية واإلجتامعية والثقافية واإلقتصادية ،وفقاً ملا تضمنته املواثيق الدولية ذات الصلة
 .ومن لوازمها أيضاً وأساس��اً أن يجري الفصل بني الس��لطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية بطرق
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تضمن إس��تقالل كل منها عن األخرى ،وأن يقرتن ذلك بجملة م��ن الترشيعات والقوانني التي تؤكد حيادية
ه��ذه األجه��زة إزاء األديان والطوائف الت��ي يتكون منها املجتمع ،مع وجوب ض�مان حق معتنقي األديان
كافة يف مامرس��ة شعائرهم وحقوقهم وأحوالهم الش��خصية بدون مساس باآلخرين أو تجاوز عىل حقوقهم
ومعتقداته��م .ومن املقتضيات الدس��تورية للدولة املدنية اإلقرار بالدميقراطية كمبدأ أس��ايس للتعامل بني
أجه��زة الدولة ومؤسس��اتها وبني املواطنني ومكوناتهم السياس��ية واالجتامعية  ،والح��ق يف حرية التنظيم
الس��يايس والنقايب وتش��كيل منظامت املجتمع املدين والتداول السلمي للسلطة عرب اإلنتخابات التي تسمح
باملس��اواة بني املواطنني يف املشاركة ترش��يحاً وتصويتاً  ،وإستقالل دور العلم ( كالجامعات ) وعدم تبعيتها
ألي��ة توجهات متييزي��ة  .وضامن والء أجهزة الجيش واألمن للدولة والوط��ن وبقائها منزهة عن أية والءات
متييزية ،هذا عالوة عىل تقنني الضوابط الدس��تورية التي تحول دون إس��تبداد األغلبية السياسية وال تُضيع
حقوق األقلية مبعانيها السياسية وغري السياسية تحت زعم رضورة الخضوع لألكرثية بكافة معانيها.
يف نقد مفهوم الدولة املدنية..عىل الرغم من ش��يوعه ومقبوليته وتطبيقه بش��كل واس��ع النطاق ،يرقى إىل
إعتباره عاملياً  ،مل يس��لم مفهوم الدولة املدنية من اإلنتقادات وال س��يام يف الرحاب العربية اإلس�لامية عىل
الصعيدي��ن النظري والتطبيقي  .وتفصح األدبيات ذات الصلة بهذا املفهوم عن أن املداخالت النقدية األكرث
إنتش��ارا ً وترددا ً وردت يف س��ياق بي��ان الفارق بني الدولت�ين املدنية والدينية من منظور القوى اإلس�لامية،
واإلهتامم برفض إس��قاط مفهوم الدولة املدنية الوارد من الغرب عىل البيئة الحضارية املغايرة للمجتمعات
العربية اإلسالمية  .ومن أبرز محاور هذه املداخالت ما ييل :
 .1أن الدولة املدنية بركائزها تبدو مفهومة يف سياق التاريخ اإلجتامعي السيايس الغريب ،وقد نقلت إىل اللغة
العربية التي تنطق بلس��ان حضاري مغاير لهذا الس��ياق  .والدولة عموماً كيان مؤس�سي ال دين له  .فالدين
يلحق بالبرش والس��كان يف الدولة وليس بالدولة ذاتها  .وعموماً فإن الدولة الدينية باملعنى الثيوقراطي  ،التي
تقوم عىل الحكم املطلق بإس��م اإلله مل تحدث يف الس��ياق العريب اإلسالمي  ،وإمنا هي منتج غريب بالنظر إىل
س��يطرة رجال الكنيس��ة عىل مقاليد الحياة يف عامل الغرب ( األورويب ) وزعمهم بأنهم يحكمون نياب ًة عن الله
ٍ
وبتفويض منه  .وعليه  ،ال يقر اإلس�لاميون بإس��قاط الصدام بني مفهومي الدولة املدنية والدولة الدينية عىل
تجارب الدولة يف اإلسالم  ..ألن الدولة الدينية مل توجد أصالً يف هذه التجارب ،كام أن اإلسالم ال يقبل بنظرهم
باإلنفصام بني شؤون الدين وشؤون الدنيا والحكم  ،ألنه دين ودنيا  .واألصل يف غاية السلطتني الدينية واملدنية
هو تحقيق العدل واملساواة  .ويذهب هؤالء إىل حد اإلعتقاد بأن الفصل بني الديني واملدين  ،أو فصل الدين
عن السياس��ة  ،هو الذي يفرس ما تعانيه املجتمعات اإلنس��انية من مشكالت إجتامعية وإقتصادية وأخالقية
 .وأن الدول العربية واإلس�لامية التي حاولت تطبيق منوذج الدولة املدنية ،مبعناه الغريب ،ظلت أش��به باملسخ،
ألنها إصطدمت دامئاً مع القيم واملبادئ اإلسالمية املتجذرة يف تضاعيف مجتمعاتها .
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 .2يتصل بالتحفظ الس��ابق أن النظام املدين البحت للدول��ة ،وعىل الرغم من إنجازاته ،يبقى نتاجاً برشياً،
ليس مبقدوره وضع نظام أمثل للبرشية بس��بب حاجات اإلنس��ان الروحية التي ال يتعرض لها ،بل ويتصادم
معها أحياناً .فليس صحيحاً مثالً ،أن مبقدور اإلنسان التجرد املطلق من إنحيازاته الدينية واألرسية والطائفية
والقومي��ة وال أن يتنصل من طبقت��ه اإلقتصادية .ويدلل أصحاب هذا التحفظ ع�لى عدم صدقية « النظرة
الطوباوية « ملفهوم الدولة املدنية بأن الحرية الفكرية والسياسية ال تتوفر يف أكرث املجتمعات إدعا ًء باألخذ
به��ذا املفه��وم  ..إذ حوكِم الكاتب روجيه جارودي يف فرنس��ا ،ملجرد إنتقاده ملا يس��مى باملحرقة اليهودية.
واألمثل��ة كثرية عىل إحت�مال إنزالق هذه الدولة إىل مه��اوي القمع الفكري أو الس��يايس داخلياً ،فضالً عن
تاريخها اإلس��تعامري خارجياً  ..فالدول الغربية العاطفة عىل مفهوم الدولة القانونية ،الدس��تورية ،العادلة،
دولة املس��اواة كانت األكرث عدوانية تجاه ش��عوب أخرى .وتبدو هذه السرية الذاتية الخارجية ،كافية يف حد
ذاتها لوس��م هذه الدولة بالتمييز بني البرش ،كونها تتوخى جدالً املساواة واإلنصاف بني مواطنيها وال تراعي
ذلك ،بل وتدعي الفوقية والرقي ،إزاء عوامل اآلخرين.
 . 3ال يتوق��ف فق��ه الدولة املدنية كثريا ً عند محتواها اإلقتص��ادي أو ركيزتها اإلقتصادية .ولو أنه فعل ذلك،
لرمب��ا الح��ظ ما يرتتب عىل تأثري التفاوت بني األغنياء والفقراء ،ب�ين من ميلكون ومن ال ميلكون ،عىل فرص
الرتقي اإلجتامعي والنفوذ الس��يايس ومفهوم املس��اواة ذاته .فثمة يف التطبيق العميل للحياة السياس��ية يف
الدول املدنية ما يثري التأمل يف احتامل وقوع هكذا تفاوت .ويضيق هنا املقام عموماً عن إيراد األمثلة حول
هذه املالحظة .غري أن ما ميكن املجادلة والدفع به عموماً هو صعوبة وقوع املساواة يف الحريات والحقوق
املدنية والسياسية واإلجتامعية يف الواقع الفعيل ،حينام تتفاوت املواقع واملكانات اإلقتصادية .
 . 4يقوم إختيار السلطة يف الدولة املدنية عىل اإلقرتاع الحر املبارش من جمهور الناخبني املتساوين  ..وينتج
عن ذلك حكم األكرثية السياس��ية .لكن التخوف من طغيان هذه األكرثية يظل مرشوعاً ،حتى وإن مل تكن
باملعن��ي الفئ��وي أو املذهبي ،أو القومي أو اإليديولوجي  ،..فهي التي تس��تحوذ ع�لى الترشيع والتنفيذ.
واليحول دون هذه الحقيقة وجود القوانني والدس��اتري والقضاء املستقل ،ألن األكرثية متلك إنجاز ترشيعات
وقوان�ين متث��ل مصالحها بالذات .ومن أج��ل الوقاية من هذه النقيصة ،التي تعد أح��د عيوب الدميقراطية،
تح��دث فق��ه الدولة املدنية عن رضورة وجود قوى املجتمع املدين ،غ�ير الحكومية ،التي ميكنها الوقوف يف
وجه طغيان األكرثية ومامرس��ة دور حائط الصد املانع إلس��تبداد الدولة التي تس��ودها األكرثية .منظامت
املجتم��ع املدين ،بهذا املعنى ،كالنقابات والجمعيات والرواب��ط واألندية  ،..حصون يقيمها األفراد للحد من
الس��لطات املركزية واملحلية ومن كل س��لطة تعوق منو الفردية وتفتُّح الشخصية وتكبح الطاقات اإلبداعية
يف مختلف املجاالت .غري أن هذا التصور ،يبقى بدوره نظرياً وقد اليكون يف كثريٍ من الحاالت منقذا ً حقيقياً
م�ما يوص��ف بطغيان األكرثية .فالدولة ،دولة األكرثية املدنية ،مبا لديها من موارد وقدرات تس��تطيع التأثري

168

د .محمد خالد األزعر

يف مؤسس��ات املجتم��ع املدين وتوجيه الكثري منها وفقاً ألهوائها ورغباته��ا ..كالقيام بالوقوف خلف تكوين
بعض هذه املؤسس��ات ،أو رشاء ذمم قياديني فيها ،أو العمل عىل تصدعها من الداخل أو تش��ويه صورتها..
ويف التجارب العربية ،ثبت أن املؤسسات املدنية ليست طليقة اليد وال هي أحياناً منتج أصيل للمجتمعات،
ورمب��ا كان بعضه��ا مجرد أداة لقوى خارجية ممولة ،بوس��عها تحديد أجندة إهتامماتها بحس��ب مصالح ال
متت للواقع املحيل بصلة .واضح والحال كذلك أن الدولة املدنية كنظام إجتامعي س��يايس ،مفهوماً وتجربة
تاريخية وتطبيقات عملية ،ليس��ت مربأة من التحفظات والنواقص .وهي يف ذلك تتالقى وحقيقة أن الدولة
املثالية ،والنظام السيايس األمثل مل يوجدا بعد .فكل التجارب الدولتية عرضة للتفنيد والنقد وأوجه التحفظ
واالعرتاض .لكن الدولة املدنية ،عىل ما يعرتيها و يعتوِرها من عيوب ،تبقى يف دائرة الدول األكرث إقرتاباً من
وتعبريا ً عن األشواق الدميقراطية .كام أنها األكرث ترشيحاً إلمكانية اإلصالح والرتميم وإعادة النظر .إنها الدولة
الواقعية التي متارس فيها إرادة اإلنس��ان (الش��عوب) تعبريها عن الذات مبعز ٍل عن النوازع الفئوية من أي
نوع ومصدر .وهذا ما جعلها أحد أهم مطالب بعض قوى اإلنتفاضات الشعبية العربية عىل طريق اإلنعتاق
من أزمنة االستبداد والفساد وحكم العسكر.
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