دولة مدنية
ميشيل كيلو*
يزعم هذا النص أن هناك منطا واحدا للدولة املدنية ،لكن بعض انصار هذا املفهوم حولوه إىل شعار
لالستهالك السيايس ،بينام كان عليهم التعامل معه بوصفه هدفا تاريخيا للنضال املجتمعي املطالب
بالحري��ة ،بدل قراءته بطريقة تتعارض معه نصا وروحا ،كام س��يؤكد هذا النص يف س��ياق رشوحه.
وسأقارب موضوعي من زوايا ثالث :عالقة مفهوم الدولة املدنية باإلنسان كمواطن يف دولة؛ وباملؤمن
كنوع خاص من االنسان السيايس؛ والدميوقراطية كنظام فكر وحياة.
لك��ن ،بداي��ة ،وقبل الدخول يف املوضوع بزواياه الثالث ،ال بد من تأكيد مس��ألة رئيس��ة ،هي أن
الدولة ال تس��تحق اس��مها وال تكون دولة بحق ،إال حيث يغلب تعريفه��ا انطالقا من املجتمع عىل
تعيّنها بواس��طة الس��لطة ،ويتحدد جانبها الس��لطوي بطابعها املجتمعي .هذا ما علمتنا إياه تجربة
االس��تبداد العربية الحديثة عامة والس��ورية منها خاصة ،حيث تم خالل تحويل الدولة إىل سلطة أو
الس��لطة إىل دولة انزلت من عليائها السياسية وتم اجتثاث جذورها يف املجتمع ،الذي ما ان فشلت
يف إخضاع��ه لعملية إعادة بناء تجعل منه مجتمع س��لطة ،حتى ب��ادرت إىل بناء مجتمع خاص بها:
مجتمع منفصل يضم أجهزة قمعية متنوعة االشكال واملسميات ،هو مجتمع سلطوي رصف ،استوىل
ع�لى وظائ��ف الدولة وحولها اىل مهام تقع جميعها يف مجاله الخ��اص ،القائم عىل رشعية اكراهية /
امني��ة  ،وظيفته��ا إخراج ما بقي من دولة من فس��ح ومجاالت عامة متموضع��ة يف املجتمع املدين،
مجتمع التعاقد والبرش العاديني وما بينهم من مصالح خاصة .وبهذا مل يعد هناك دولة – مجتمع ،بل
نشأت عىل انقاضها دولة – سلطة .وهذه انقلبت مبرور الزمن إىل كيان غريب عن الهيئة املجتمعية
* باحث وناشط سيايس سوري
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العامة  ،وإن تعاظم تداخل هذا الكيان وتش��ابكه معها بالرغم من طابعه الرباين .هذا الكيان يرعاه
حاكم  /س��لطان تلغ��ي وظيفته ما يقع يف مجاالت اختصاصها من مه��ام الدولة املجتمعية ،وتحوله
إىل فس��حة تتقرر شؤونها من قبل حاش��ية تعني الحاكم عىل االمساك بسلطة وضعت نصب عينيها
تقويض املجتمع كفاعل سيايس وتحطيم وحدته وتفتيته وجعله مجتمع ملل محدث يدار من فوق،
بي��د مركز ال تحمله طبقات وفئات املجتمع الحديث��ة .مثل هذا املجتمع تقوم ركائزه عىل تكوينات
ما قبل مجتمعية ،نافية للمجتمع ،نظّمها الحاكم وح ّدثها أمنيا ووظيفيا ،ليستخدمها كأسافني يقوض
بواسطتها متاسك الشعب ويتحول بها الشعب إىل جامعات وجمعات متناحرة.
بتقويض الدولة وإلغاء طابعها املجتمعي ،وبإخضاع القانون ملصالح قلة من اصحاب االمتيازات (عرف فرويد
االس��تبداد بجملة واحدة تقول :هو وضع القانون يف خدمة مصالح خاصة) ،صار باإلمكان تعريض املواطنني
ألنواع كيفية من الظلم ال متارس��ها عادة الدولة ،خصوصاً يف البلدان التي تحرص عىل اس��تقاللية دولتها عن
رصاعاتها الداخلية ،وترى يف الدولة كيانا جامعا ال يجوز أن ينحاز إىل أي مكون من املكونات املنضوية فيه،
يخضع هو نفس��ه للدس��تور وحكم القانون ،يف حني تنحاز الدولة  /السلطة إىل املمسكني بأعنة الحكم دون
غريه��م ،وتنكر وجود أي طرف غريه��م وحقوقه ،وال تقيم أ ّي عالقة مع اي مواط��ن خارج إطار االضطهاد
واإلقصاء عن الشأن العام وما يتصل بهام من شؤون خاصة .املواطن ،هنا هو اقرب اىل عبد بال حقوق ،وليس
مواطنا يتمتع بأي قدر من الحرية يف أي أمر يخصه ،حتى إن كان شخصيا أو فرديا.
ل��ن اتح��دث بالتفصيل عن إعادة إنتاج الدولة  /الس��لطة  ،يكفي أن أقول إن س��لطتها هي أداة س��يطرة
واستيالء عىل ما ينتجه ويراكمه مجتمع البرش املدين واالهيل من ثروات وعوائد مادية ،وإنها تستويل بالقوة
والتخوي��ف عىل ما هي بحاجة إليه من املجتمع ،يك تحافظ ع�لى توازن مكوناتها عرب مدها بكل ما تحتاج
اليه من موارد ،وتبقى غامضة البنية والتكوين بالنس��بة إيل املجتمع ومتفوقة عليه وخارج متناوله ،بالرغم
من انغراس��ها العميق يف جميع جوانب وأوجه وجوده ،وم��ا يتيحه لها من قدرة متكنها من فعل ما تريده،
دون ان يكون باستطاعته تجميع ما يكفي من قدرات وقوة وبلورتها للرد عليها أو للخروج من عبوديته لها.
مس��ألة أخرى :من املعروف أن الدولة املدنية نش��أت يف س��ياق تخلق اإلنسان كمواطن يف الدولة الحديثة،
وأن اس��اس هذا االنتقال كان فلسفيا وفكريا ،كام يف تكون رؤية ومفاهيم جعلت من االنسان مركز الوجود
واملجتم��ع ،والكائ��ن الذي يج��ب أن يتعني كل ما ومن ع��داه بداللته ،انطالقا من تعري��ف محدد يرى يف
االنس��ان ذاتا حرة وجدي��رة بالحرية مؤهلة لتفس�ير الواقع عىل صعيد الفكر وتغيريه ،من خالل مامرس��ة
منهجية ومنظمة تعيد إنتاج هذا االنسان باعتباره واقعا إنسانيا ،واقعا لإلنسان ،كان يتعني من قبل بدالالت
خارج��ة عنه ،اعترب لفرتة طويلة تابعا لها ألنها هي مركز الوج��ود واملوجود .من هذا االنتقال فصاعدا ،صار
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كل يشء يتعني بعالقته مع اإلنس��ان ،وغدا االنس��ان هو مقياس جميع األش��ياء واملوجودات ،كام قال بعض
فالسفة اإلغريق ،وبرز ككائن أخذ يتعني كل يشء به ويعد تايل األهمية باملقارنة معه .فهو املوجود بامتياز،
ووجوده وحده وجود حق .هذا التحول من قطب متعال وقديس إىل قطب نقيض دنيوي وملموس ،احدث
ث��ورة فكرية وثقافية اعقبها تطور س��يايس ثوري .وغالبا ما كان هذا التط��ور متدرجا وبطيئا .وهو ما يفرس
تراجع دور الكنيس��ة كمؤسسة سياسية ،والالهوت كعلم جامع ،وتخلق السلطات الدنيوية الرتاكمي وصوال
إىل الدولة الحديثة ،وانش��قاق العلوم اإلنس��انية عن الالهوت  ،مع ما أدى إليه ذلك من تهميش��ه وإبعاده
من عامل املعرفة .وقد غدت املعرفة قابلة للقياس وذات موضوعات ومناهج محددة ،بعد أن كان هو الذي
يهيمن عليها ويقرر حدودها ومضامينها ونوع أدواتها ونتائجها .
بهذا االنقالب الش��امل يف الفكر والواقع ،ويف النظر والعمل ،وما ترتب عليه من مامرس��ات ،نشأ تحول كوين
أدى إىل تأس��يس السياس��ة مبعناها الحديث ،واكتش��اف أسس��ها اإلغريقية ونفض غبار الزمن عنها ،وقلب
السياس��ة إىل فاعلية برشية ،إنس��انية ،موضوعها شؤون االنسان الخاصة والشأن العام وما بينها من عالقات
ونقاط تالقٍ وتفاعل عىل أصعدة الدولة واملجتمع واملواطن :إنسان الدولة ،الذي رشع يصنع واقعه بإرادته
الحرة .وبهذا االنقالب ،تحولت الس��لطة من جهة يتدبر ش��ؤونها حاكم فرد أو قلة نخبوية إىل جهة تتدبر
ش��ؤون املواطنني العامة ،يف إطار فس��ح محددة يعينها القانون بوصفه السيد الوحيد يف الدولة :إله الدولة
الحدي��ث ،الذي ال يعل��و عليه يشء والذي يخضع له كل من وما عداه من برش ومؤسس��ات .بذلك ،مل تعد
الرشعي��ة تنبع من عالقة حاكم فرد بقوة فوقية ،ومل يعد مصدرها حقاً أو تكليفاً إلهياً ،وإمنا صارت الرشعية
تأيت من تحت ،من إرادة املحكومني ،التي اعتربت بطريقة ما مش�تركة وعامة ،رغم انضواء فئات مجتمعية
متباينة املصالح والرؤى فيها ،وجس��دت سيادة الش��عب وترجمتها إىل مدونات قانونية وطرق حكم ملزمة
تتقي��د به��ا ،وأبنية إدارية ومتثيلية تقوم عىل االجامع  :املفهوم الجديد الذي مل يكن معروفا من قبل ،والذي
احتل اآلن مكانا مهام يف أي فاعلية عامة .
يف املايض ،كان هناك دولة يجس��دها شخص .وعندما صار الشعب حامل التمثيل والرشعية ومانحها ،وجب
أن ت��زول رشعية الحاكم كفرد وتنتقل إىل الجامعة السياس��ية ،التي غ��دت وطنية أو أموية ،وان تبدأ حقبة
مختلفة يقرر املواطنون فيها ش��كل الحكم الذي يريدونه ،واألش��خاص الذين يفوضونهم بتمثيلهم ،واملهام
التي يكلفونهم بها ،عىل أن يقع انتخابهم  ،اي منحهم الرشعية والثقة ،يف فرتات زمنية محددة مس��بقا  ،ال
تس��مح لهم باالستقالل عن ناخبيهم وتكوين سلطة خاصة بهم من جهة  ،والترصف ضد او خارج ارادة من
كلفوه��م بتمثيلهم من جهة أخرى  .تلك كانت بدايات انضجتها قرون من الرصاعات والتقدم والتأخر ،قبل
أن تكتمل وتصري ما نعرفه اليوم تحت اسم النظام الدميوقراطي .
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 -1الدولة املدنية وعالقتها باملواطن كانسان
لي��س هناك اليوم أي دولة مدنية يف اي مكان من وطننا العريب ،ألن دولنا مل تقم عىل ركيزة الدولة املدنية
الوحيدة :املواطن كإنس��ان حر  .بتأمل وضعنا ،كان من الرضوري التمييز يف مقدمة هذا النص بني دولة /
مجتمع ودولة  /سلطة ،والتأكيد عىل ما بينهام من تناف بنيوي وتعارض جذري يف كل ما يتصل بطابعهام
وعملهام ،والتأكيد عىل أن س�مات الدول��ة واملدنية ال تنطبق عىل «دولة «النمط الثاين ،دولة  /الس��لطة،
لكونه��ا اق��رب بكثري إىل الس��لطة منها إىل الدولة ،وتفتقر إىل اإلنس��ان الحر كحام��ل وموضوع يف آن معا
للسياس��ة املدنية ،الذي اعتربه الفيلس��وف اليوناين أرس��طو« :ذاتا حرة وجديرة بالحرية ،بغض النظر عن
تعييناته��ا املوضوعية « .هذا االنس��ان ،الذي غدا بدءا من اإلصالح الديني اللوث��ري ،ثم عرص النهضة وما
ت�لاه من انوار ،منطلق وم��آل كل يشء ،صار يتعرف بحريته ويتعني بها وليس بأي تعيينات مادية  ،طبقية
كانت أم اثنية أم عرقية أم وطنية أم اجتامعية أم أي صفة اخرى ،وأخذ االنس��ان يتساوى يف حريته ،بغض
النظر ،عن تفاوت موقعه االجتامعي ،هو محدد شأنه الخاص باعتباره شأنا عاما ،والشأن العام بوصفه شأنه
الخاص ،هو النقطة التي تتقاطع فيها املصالح الخاصة واملصالح العامة واملصالح الوس��يطة الواقعة بينهام،
فال بد من اعتباره أيضا حامل املجال السيايس وصوال اىل الدولة ،التي ال مقياس لرشعيتها غري تنمية حريته
ومتكينه من صيانتها وتوسيعها .بالنظر إىل أن هذا اإلنسان الحر صار حجر الزاوية يف تشكل جديد يتامهى
معه هو املجتمع املدين ،مجتمع املواطنني – البرش -األحرار  ،الذين يتولون مرشوع حريتهم بانفس��هم ،وال
يعهدون به إىل أي جهة برانية ،سواء كانت حزبا طليعيا ام بروليتاريا صناعية أم دولة اشرتاكية أم رأساملية
 ،فإنه صار هو ارضية الدولة وتعبريها السيايس ،الذي يجعلها بفاعليته العامة مدنية ،يك ال يتعارض أي فعل
من أفعالها مع حريته كمواطن.
يفرس هذا ملاذا ينكر هذا النص وجود الدولة املدنية حيث ال يكون اإلنس��ان حرا  ،وال يكون بالتايل
حامل الش��أن العام وغاية مؤسس��اته  ،وال يش��كل م��ع بقية املواطنني مجتمع��ا مدنيا هو حاضنته
وحاضنة الدولة العامة .بهذا اإلنسان الحر ،الذي هو عضو مجتمع مدين ومواطن دولة ،تصري الدولة
مدنية وتبلغ أرفع درجة ممكنة من االنس��جام والتناغم مع مجتمعه��ا ومواطنها ،وتتوطد وظيفتها
بوصفها جهة تنمي الحرية وتصونها  ،بينام يخضع كل ما ومن فيها للقانون باعتباره الس��يد الوحيد
وضامن وحدة وس�لامة مكونات املجال الس��يايس الثالث السابق ذكرها  ،الذي ال يحق ألحد مخالفة
أحكامه ومعايريه  ،ألن مخالفتها تقوض األمن والسالم االجتامعي .
باس��تنادها عىل اإلنسان كذات حرة وجديرة بالحرية ،هي مصدر حامل السياسة بصفتها فنا ينصب حرصيا
عىل تدبري الش��أن العام مبا هو شأن ش��خيص وخاص باملواطن ،تريس الدولة املدنية الفضاء الداخيل ،مبا هو
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فسحة يتحرك املواطن فيه بحرية دون أن يرتطم بغريه أو تنشأ بينه وبني رشكائه ضمن هذا الفضاء تناقضات
يتطلب حلها اس��تخدام العنف .ال وجود لهذا الفضاء الداخيل يف الدولة  /الس��لطة ،ليس فقط ألن مواطنها
ليس إنسانا حرا وليس مواطنا ويفتقر إىل حقوقه ،وإمنا كذلك ألن هذا النمط من الدولة يعيد إنتاج ذاته من
فوق ،من الحاكم ،وليس من تحت ،من املجتمع الذي جعلته عدوا لها دأبت عىل قمعه وترويضه ومنعه من
امتالك أي هوامش حرة مهام كانت زهيدة وضيقة .بانتفاء هذا الفضاء ،تنتفي القدرة عىل مامرسة السياسة
بوصفها فاعلية غري س��لطوية ،مجتمعية ومبارشة ،وينتفي وجود اإلنس��ان ذاته إال مبا هو فرد يف رعية وتابع
قارص ومحدود الرش��د ،ال مفر من اخضاعه بصورة دامئة للرقابة و»الرعاية» ،يك ال ميارس أي حراك او توجد
أطر قانونية أو توافقية  /سلمية تعرب عن وجود إرادة عامة ما ،ما دام من غري الجائز ،بكل بساطة ،ان يكون
هناك وجود إلرادة كهذه  ،تعتربها السلطة خطرا دامئا عليها قمع أي بادرة تنم عنه بوصفها مرشوع عصيان
أو مترد يجب القضاء عليه يف مهده وباقىص الشدة والعنف .
باملقابل ،تخرج الدولة املدنية العنف من املجال العام ،وتس��تويل عىل حق مواطنها يف اس��تخدامه ،يك تحل
خالفاته ورصاعاته مع اآلخرين من العنف وتبقى الحياة قابلة لإلدارة بالوس��ائل الس��لمية ،التي تنتمي اىل
السياس��ة الرشعية  .بينام تخرج دولة  /الس��لطة العنف من أيدي األفراد وتحتكره يك تستخدمه ضدهم يف
كل مناسبة ،وتجعله عنفا شامال ،وقائيا ورادعا ،وقاتال ال حدود الستعامله وال قيود عليه عند الرضورة  ،عىل
غرار ما نراه اليوم يف سوريا ،حيث مل تخض دولة  /السلطة ولو من بعيد أي حرب مع اي عدو باإلرصار الذي
تخوض به منذ عام ونصف العام حربا مفتوحة ضد شعبها ،ليس ألنه تآمر عليها  ،كام تدعي ،بل ألنه رفض
ظلمها وطالبها ،سلميا ،يف البداية ،بإصالح أحواله وتحسني رشوط وجوده ،فام كان منها إال ان اعتربت مطالبه
خروج��ا من الخوف وإخالال بالتوازن ب�ين مجتمع االمتيازات الخاص بها ،ومجتم��ع املحرومني واملظلومني،
مجتمع الشعب ،يستحيل صده وإزالته إال بعنف يدفع إىل حدوده القصوى ويكون له عدد غري محدود من
الضحايا ،ويفيض إىل قدر من الدمار يقوض أبنية املجتمع وما يتصل بها من أبنية الدولة.
ال فضاء للحرية ،بل فضاء واحد ومندمج للعنف :هذه هي النتيجة الحتمية ألي وضع سلطوي /دولوي
ال ينهض عىل اإلنس��ان كذات حرة تتعني من خالله ولصالحه آليات إعادة إنتاج السياس��ة وسبل عملها
وأهدافها .هذا الجذر ،الذي يفيض توفره إىل قيام الدولة املدنية ،وغيابه إىل قيام الدولة  /السلطة ،دولة
النظام االستبدادي القهري والعنيف ،هو الذي تعدنا ثورة املجتمع العريب الراهنة بتوفريه من مقومات
هي التي اسس��ت العامل الحديث ،تجس��دها دولة مواطنة يحملها مجتمع مدين مادته اإلنسان الحر مبا
هو مواطن يتمتع بحقوق وواجبات واحدة تتخطى أي متييز بينه وبني غريه ينطلق من تعيينات ناجمة
عن العرق واللون والوضع الطبقي واالنتامء الوطني أو القومي أو الديني  ..الخ.
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 -2عالقة الدولة املدنية باملؤمن
قل��ت قب��ل قلي��ل إن الدولة املدنية ب��دأت تتخلق مع تخلق اإلنس��ان كذات تتعني بالحري��ة وليس بأي
مواضع��ات موضوعية  .باعتامد الحرية كمحدد يعترب كل ما ع��داه ثانويا ينضوي يف تعييناته التالية  ،يصري
أي اتكاء س��يايس أو أيديولوجي ،عىل مواضعات اإلنس��ان الثانوية  ،اعتداء عىل حرية اإلنس��ان وإنسانيته ،
ومدنية السياس��ة والدولة  ،التي يجب أن توضع عندئذ تحت حيثية األيديولوجيا وتعترب دولة أيديولوجية .
اما النموذج األكرث رواجا من هذه الدولة  ،فهو ما يسمونه الدولة الدينية  ،التي تعرف اإلنسان بإميانه  ،وال
تقر مبس��اواة البرش يف حريتهم وإمنا تقوم عىل اختالفهم كمؤمنني ،أي عىل اختالف أديانهم ومذاهبهم  .يف
هذا النموذج ،هناك فصل متييزي بني اإلنس��ان وب�ين املؤمن ،يعرف االول بحريته والثاين بدينه او مذهبه
او ايديولوجيته ،مع ما يرتتب عىل ذلك من تباينات يف واقعهام والسياسة املستندة اليهام ،تنبع مام ييل :
 إذا كان اإلنسان يعرف بدينه  ،فهذا يعني حتمية املساواة بني اتباع دين واحد والتفريق بينهم وبنيغريهم من اتباع األديان االخرى  :فاتباع ديني يتساوون معي وأتباع غريه ليسوا مساوين يل .واملؤمن
يف هذه الحالة ليس اإلنس��ان  ،الن اإلنسان غري املؤمن  ،الذي يبقى يف جميع االحوال إنسانا يتعرف
بحريته  ،يكون يف أعني املؤمن أدىن منه منزلة عند الله ويف الواقع  ،ومختلفا عنه يف الطبيعة والهوية
وما يرتتب عليهام من نتائج مهمة تلغي السياس��ة بإلغاء أساسها املوحد  :تساوي البرش يف حريتهم.
بالرغ��م من اختالف أديانهم ومنابتهم الطبقية وأعراقهم وثقافاتهم واثنياتهم ووطنياتهم وقومياتهم
 ..الخ  ،ومساواتهم امام العدالة التي يجب أن ينالوها ويعيشوا يف ظلها .
 ببناء الدولة كدولة مؤمنني ،يختفي اإلنسان من السياسة ويحل محله املؤمن ،مع أنه تعيني ثانويمن تعيينات اإلنسان ،الذي ال يكون يف هذه الحال إنسانا حرا مؤمنا ،بل يصري إنسانا مؤمنا وحسب،
يتعرف باإلميان كس��مة تقرر وجوده ،وتعترب حريته مس��ألة ثانوية باملقارنة معها .هذا الواقع يقسم
املواطن�ين إىل أصن��اف متفاوتة يف هويته��ا  ،تنتفي او تتالىش بوجودها إمكاني��ة وضع قانون واحد
يس��اوى بينه��م ويبطل ما قد يق��وض إمكانية إقامة العدالة بينهم .ال داع��ي للقول :إن االفتقار إىل
املساواة والعدالة يبطل قدرتنا عىل إقامة دولة مدنية .
 ببناء الدولة عىل اإلميان ،وتعريف مواطنها به ،تكتس��ب السياس��ة سمة اس��تبدادية حتمية وتصري عالقاتهاعمودي��ة تن��زل من فوق اىل تحت  ،من الله إىل الحاك��م فالرعية ،ويزول منها التش��ابك ،وتاليا يزول التفاعل
والتكام��ل ،وتغ��دو فاعلية غري تواصلية ال يج��وز للرعية التدخل فيها أو مقاربتها ،ألنها ش��أن مقدس وكيمياء
رسية يس��تحيل ان يفهمها الفرد العادي ،فضال عن أنه ال يحق له فهمها ،وتصري الرشيعة هي القانون الناظم
لحي��اة وعالقات الهيئة املجتمعية العامة ،التي تفقد صفاتها السياس��ية أو العامة ،وتقف الدولة عىل رأس��ها،
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ويزعم فرد بعينه هو الحاكم أنه يفهم وحده لغتها ويستطيع فك ألغازها ،التي يجب ان تكون ملزمة للجميع
باس��تثنائه ،وينقلب املجتمع إىل جامعة مؤمنني يرتبطون بأوارص ما فوق دنيوية ،خرجت فكرة املصلحة منها
إذا مل تتص��ل باإلميان وما ينجم منه من منتجات « دهرية « ،وينتفي املجتمع املدين كمجتمع مواطنني أحرار،
والدولة كتعبري س��يايس عنه ،وتحل الطاعة محل الحرية ،وت��زول أي صورة من صور الرشاكة ،وتتكرس مدونة
أخالقية فئوية ومتييزية تغدو معيار الس��لوك ،الذي يغطي السياسة بقيم ال تتفق معها ،ويضفي طابعا مبارشا
وآني��ا عىل العالقات اإلنس��انية يزيل منها أي تش��ابك يتخطى العابر والعريض فيها ،وتقل��ب املجال العام إىل
مجال حديث يحظر عىل املواطن الفرد املش��اركة املنظمة ،غري املتقطعة ،فيه ،هو مجال تعس��في يحتله حاكم
فرد يحركه وفق هواه  ،كام كان يقول جدنا الكواكبي يف تعريف االس��تبداد ( الذي هو حكم الهوى ) ،وتصري
السلطة « ذلك القميص الذي قمصنيه الله  ،الذي ال ميكن أن أنزعه» كام قال سيدنا عثامن يف وصف خالفته.
ويكون الدس��تور «تلك القصاصة الورقية التي تريد حرش نفسها بيننا وبني الله الذي منحنا السلطة والحكم»،
ونص��ل أخريا إىل منط الحكم الذي وصفه موالنا اس�ماعيل يف املغرب بالق��ول « :من واالنا عذبناه ،ومن عادانا
قتلناه ،والسعيد من ال يرانا وال نراه « ،فال حرية وال مجتمعية وال دولة وال مواطنة وال قانون ،بل دولة /سلطة
مرجعيتها ليس��ت من هذا العامل  ،فليس��ت دولة او مدنية  ،لذلك تفرض عىل مؤسسات من هو باق من دولة
ما ال يتفق وهويتها أو ما ال تقبله :أن تكون دينية ،قدس��ية املزاعم واملرجعية ،يديرها «رب» قديس الصفات
هو نقيض اإلنس��ان الحر والدميوقراطي ،علام بان الدولة متي��ل بطبيعتها إىل أن تكون مدنية ،ليس فقط ألنها
تجمع مؤسسات وأجهزة وظيفية ،بل كذلك ألن تديني الفرد ال يفيض بالرضورة اىل تديني املجتمع  ،وألن تديني
املجتمع ال يجعل من الس��هل تديني الدولة ،التي نعرف أنه يقلبها إىل دولة  /س��لطة من أسوأ طراز ،ال يعرف
قاموسها غري ظلم مواطنيها بذرائع ما ورائية وإدارتهم بالعنف .

 -3عالقة الدولة املدنية بالدميوقراطية
تك��ون الدول��ة املدنية دميوقراطية بال�ضرورة ،وال تكون مدنية أو دميوقراطية إن كانت س��لطوية .
ومع أن هناك من يريد إقناعنا بأن الدولة املدنية هي الدولة غري العس��كرية والتي ال تخضع لحكم
العسكر  ،او أنها الدولة التي تتمخض عن ثورة شعبية مطالبة بالحرية  ،فال ضري عليها إن كانت دولة
دينية ش��ارك الداعون إليها يف طلب التغيري ويف النضال من أجله ،فهي دولة رشيعة تحملها نصوص
مقدس��ة ال يحق لبرش االعرتاض عليها أو رفضها  ،وال بأس إن كانت كذلك دولة حاكم فرد مس��تنري
أو عادل  ،كأنه ميكن أن يوجد حاكم يس��تطيع الجمع بني التعس��ف واالس��تبداد وحكم الهوى وبني
االس��تنارة والعدل  ،فإن من املؤكد أن الدولة ال تكون مدنية إذا مل تكن دميوقراطية  :دولة مواطنني
أحرار يش��اركون يف تقرير شؤونها وشؤونهم بفاعلية ومبحض اختيارهم  .يف املقابل  ،ال تكون الدولة
دميوقراطية ان مل تكن مدنية  :دولة مواطنة وقانون ومتثيل ش��عبي وإدارة سياس��ية تعتمد وس��ائل
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واساليب سلمية وتنبذ العنف  ،وتكفل املساواة والعدالة االجتامعية .
بغري ذلك  ،تكون املطالبة بالدولة املدنية مجرد لغو س��يايس ي��راد به تقويض ما يف ثورة مجتمعاتنا
العربية الراهنة من مكونات تفيض إىل الدولة املدنية ،ومن مقومات رضورية إلقامتها.
وق��د رأين��ا كيف ب��دأ هذا الخط يبع��د بعض قوى الحراك اإلس�لامي املرصي��ة عن األس��س الالزمة لقيام
الدميوقراطي��ة كخي��ار مجتمعي جامع ،وكيف دعت اىل اعتامد الرشيعة أساس��ا للدول��ة وللتجربة الثورية
بأرسها ،وس��عت إىل إحالل الش��ورى محل الدميوقراطية ،وتجاهلت قضية املواطنة واملواطن كإنس��ان حر،
وتعامت عن حقيقة أن أس��اس الدميوقراطية ليس التش��اور بني نخبة مغلقة تم اختيارها أو تعيينها بصورة
مسبقة  ،بل هو املواطنة التي متارس الرشاكة يف حكم يحمله مواطن هو عضو يف مجتمع مدين مفتوح وليس
فردا يف نخبة مغلقة مس��بقة التعيني أو االصطفاء  ،وتقر بأن التحول الذي شهده موقع اإلنسان من الوجود
يرب��ط مصريه بالعلامنية  ،املفهوم الذي يعني سياس��يا ومعرفيا انفص��ال املجالني الديني والدنيوي احدهام
عن اآلخر ،واستقالل كل منهام بشؤونه بالرغم من ما بينهام من تقاطع وتشابك  ،وقبول حقيقة أن اإلنسان
ه��و كائن قادر عىل وع��ي وإعادة إنتاج وجوده عىل صعي��ده الخاص والصعيد املجتمع��ي والكوين العام،
واس��تخالص نتائج من هذا التحول يف فكره وواقعه  ،علام بأنه ليس هناك من تعارض بني العلامنية والدين
 ،بدالل��ة االزدهار الذي عاش��ته األديان يف البلدان التي تعلمنت  ،وحقيقة أن الله اس��تخلف اإلنس��ان ومل
يس��تخلف املؤمن يف األرض  ،بعد أن اتم عليهم نعمته وريض لهم اإلس�لام دينا .فاإلنسان يف هذا اإلستخالف
اصل واملؤمن فرع  ،وهو األساس واآلخر تابع  ،واإلميان صفة من صفاته وتعيني من تعييناته امللموسة وليس
سمته الجوهرية .النص القرآين يف هذا الخصوص يفهم األمور بطريقة تتفق وفهم فيلسوف اليونان أرسطو،
الذي ربط كل يشء مبفهوم للحرية يجعل اإلنسان مركز الكون ومؤهال لإلستخالف يف األرض.
ال بد من أن أذكر هنا أن الله مل يستخلف فقط اإلنسان يف األرض ،وإمنا كلفه بإعامرها كمهمة هي األسمى،
علام بانها ال تتطلب أن يكون اإلنس��ان مؤمنا بالرضورة ،بينام جعل اإلفس��اد فيها أعظم الجرائم واملنكرات،
فكأمن��ا كان يدرجه يف س��ياق مدين ويجع��ل منه صانع وجوده وواقعه ،عىل غرار ما فهمه الحقا فيلس��وف
اس��مه كارل ماركس  ،ضم الفرد اىل اقرانه بوصفه إنس��انا حر اإلرادة دنيوي التوجه واألغراض والوس��ائل ،
وليس مجرد مؤمن ميتثل ألوامر الدين ونواهيه التي تحدد الحاضنة العامة لسلوكه الدنيوي كفرد يف مجتمع
تحكمه وتضبط إيقاعه الفكري ووعيه وحركته قوانني وآليات ومصالح ليست محض دينية أو مقدسة .
هل أمر الله باستخالف االنسان يف االرض يك نلتزم بإمره أو يك نتجاهله ؟ .أليس هذا االستخالف تدبري
عليم حكيم يقوم عىل التمييز بني الدين والدنيا  ،ويقول لنا إن األرض ليست السامء والجنة ال ميكن
أن تقام يف هذا العامل  ،وأن املقدس ليس برشيا ،والبرشي ال يحق له أن يصري مقدس��ا  ،وأن اإلنس��ان
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ال يجب أن يكون مؤمنا بالرضورة يك يكون انس��انا  ،وأن الفعل الس��يايس ليس دينيا  ،وأنه ال يجوز
للمؤمن مخالفة أمر إلهي إن أراد أن يبقى مؤمنا ،ولإلنسان إن رغب أن يكون حرا .

خامتة
اعترب هذا النص الدولة املدنية والدولة الدميوقراطية شيئا واحدا :الحاضنة التي توفق بني حرية االنسان
 /املواطن الخاصة وبني الحريات العامة ،وتتيح له أوسع قدر من املشاركة السياسية ،واعظم حامية من
الس��لطة ،التي تكبح ش��طط الحكام وتخضعهم ملدونات قانونية واضحة ،ولرقابة رأي عام واع ومستنري
وصحافة حرة وقضاء مس��تقل ونزيه وبرملان منتخب من الش��عب .هذه الدولة الدميوقراطية ستكون
منعطفا مفصليا يف تاريخنا  ،وستمثل الجرس الذي سنعرب عليه إىل العامل الحديث  ،وسنقطع بفضله مع
تراث مل يعرف مفاهيم السياسة من الفرد الحر  ،إىل املواطن كحامل للشأن العام والدولة  ،إىل املجتمع
ككيان مستقل نسبيا ومختلف نوعيا عن مكوناته  ،إىل الدولة كتعبري سيايس عن املجتمع املدين تجسده
مؤسس��ات تدير الشأن العام لصالح املواطنني ،إىل املساواة والعدالة .ألن دولتنا التاريخية  ،التي مل تكن
مؤمنة بأي حال  ،قامت عىل مفهوم رأى املؤمن يف اإلنس��ان وتجاهل االس��تخالف واإلنسان الحر :عامد
الدميوقراطية  ،والقوة التي اخرجت مجتمعاتها ودولها من االستبداد إىل رحاب الحرية مبعانيها املتنوعة
 :سياس��ية ودينية واقتصادي��ة واجتامعية وفكرية وثقافية  ..الخ .والت��ي صالحتها مع ذاتها  ،ووضعت
أقدامها عىل طريق جديدة س��تواجه صعوبات كثرية أثناء تعلم الس�ير نحوها  ،لكنها بقدر ما أحكمت
سيطرتها عىل ادواتها ،بقدر ما غدت مشكالتها أقل وحريتها اكرب.
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