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تداخــل

األســباب

اإلصــاح.

والســياقات فــي فهــم المســألة
السياســية عنــد مفكــري الحركــة
اإلصالحيــة ،فــإن مــا يميــز الفكــر
اإلصالحــي عنــد علمــاء متنوريــن أمثــال:
محمــد عبــده ،ومحمــد رشــيد رضــا،
وعبــد الرحمــن الكواكبــي ،ورفاعــة رافــع
الطهطــاوي ،وخيــر الذيــن التونســي
وغيرهــم ،أن كتاباتهــم شــكلت عالمــة
فاصلــة مــن تاريــخ الفكــر اإلســامي،
بحيــث اتســمت مختلــف تصوراتهــم
بالدعــوة إلــى إعــادة البنــاء والتحديــث
فــي أهــم القيــم السياســية كقيمــة
العــدل والحريــة والمســاواة ،وفكــرة
القانــون وأهميتــه فــي المجتمــع،
وإعمــال العقــل فــي تفســير هــذه
القيــم تفســي ًر ا متنــو ًر ا يســتجيب
لمســتلزمات الحيــاة المعاصــرة.

Abstract:
Despite the overlapping causes and
contexts in understanding the political issue
of the reformist movement’s thinkers, what
distinguishes reformist thought among
enlightened scholars such as: Muhammad
Abdo, Muhammad Rashid Rida, Abd alRahman al-Kawakibi, Refa’a Rafi’ al-Tahtawi,
Khair al-deen al-Tunisi and others, is that
their writings formed a separating mark from
The history of Islamic thought, so that their
various perceptions were characterized by
a call for reconstruction and modernization
in the most important political values such
as the value of justice, freedom and equality,
the idea of law and its importance in society,
and the application of reason in interpreting

ومــن ناحيــة ثانيــة مثــل الخطــاب

these values in an enlightened interpretation

فــي

that responds t o the requirements of

التعاطــي مــع الخبــرة اإلنســانية ،بحيــث

contemporary l i fe.

اإلصالحــي

مفارقــة

منهجيــة

لــم يبــدي هــذا الخطــاب امتعاضــه
مــن المفاهيــم والقواعــد التــي تتصــل
بالحضــارة الغربيــة ،بــل علــى العكــس
عبــر عــن انبهــاره وانفتاحــه علــى مظاهــر
الدولــة الحديثــة والقيــم األوروبيــة.

On the other hand, the reformist discourse
m ethodological paradox

represented a

in dealing wi t h human experience, as this
discourse did not express its discontent with
the concepts a n d rules related to Western
civilization, but on the contrary expressed its
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fascination and openness to the manifestations

والسياســي أن ســقوط الخالفــة العثمانيــة كان

of the modern state and European values.

نتيجــة حتميــة وواقعيــة ،ســببها أوضــاع التخلــف

Keywords :Reformist thought- political
reform

modern state- civil-

values-

philosophy.

المقدمة:
لــم تــأت فكــرة الدولــة في الفكر السياســي
اإلســامي الحديــث عــن طريــق الصدفــة بــل
كانــت لهــا أســباب موضوعيــة أعــادت التفكيــر
فيهــا ،وهــي تعــود فــي المقــام األول إلــى مــا
أنتجتــه التطــورات التــي طــرأت علــى المشــهد
العربــي واإلســامي ،ومرتبطــة بســياق
األوضــاع التــي عرفتــه الخالفــة العثمانيــة على
وجــه الخصــوص ،وقــد أشــار إلــى ذلــك محمــد
رشــيد رضــا صراحــة فيمــا كتبــه« :أن مســألة
ً
مســكوتا عنهــا ،فجعلهــا
الخالفــة كانــت
االنقــاب التركــي الجديــد أم المســائل التــي
يُبحــث فيهــا»(((.

واالســتبداد ،وتهــاوي الحالــة االجتماعيــة فــي
المنطقــة العربيــة واإلســامية .كمــا أدرك
الفكــر اإلصالحــي أن ثقــل الحضــارة الغربيــة ومــا
وصلــت إليــه مــن تقــدم سياســي واجتماعــي
وعلمــي ســيكون لــه األثــر البالــغ علــى الثقافــة
والبيئــة اإلســامية ،وأن هــذا التفــوق الــذي
تعرفــه أوروبــا علــى جميــع الصعــد ،ســيخضع
معظــم المناطــق العربيــة تحــث وطــأة
االســتعمار والهيمنــة ،يقــول خيــر الديــن
التونســي«:إن التمــدن األوروبــاوي تدفــق ســيله
فــي األرض فــا يعارضــه شــيء إال اســتأصله
قــوة تيــاره المتتابــع .فيخشــى علــى الممالــك
المجــاورة ألوروبــا مــن ذلــك التيــار إال حــذوا حــذوه
وجــروا مجــراه فــي التنظيمــات الدنيويــة فيمكــن
نجاتهــم مــن الغــرق.(((»...
لذلــك ،كان هاجــس الفكــر اإلســامي ورواد
الحركــة اإلصالحيــة التفكيــر فــي قضايــا األزمــة التــي
ألمــت باألمــة العربيــة واإلســامية ،واالجتهــاد
فــي المجــال السياســي والدفــاع عــن اإلســام.
فالطهطــاوي وخيــر الديــن التونســي مثـ ًلا اشــتغال
علــى محــاكاة التجربــة السياســة الحديثــة فــي
أوروبــا ،وذلــك فــي ســياق تدهــور األوضــاع فــي
المنطقــة العربيــة واإلســامية .واألفغانــي وجــه
دعوتــه إلــى مقاومــة االســتعمار الخارجــي ،أمــا

وقــد أدرك الفكــر اإلســامي فــي عصــر

الكواكبــي فتصــدى لمظاهــر الفســاد واالســتبداد

النهضــة العربيــة ودعــوات اإلصــاح الدينــي

الداخلــي ،فــي حيــن عمــل محمــد عبــده علــى تفكيــك

((( محمــد رشــيد رضــا« ،الخالفــة» ،الزهــراء لإلعــام العربــي،
القاهــرة[ ،د.ط] ،1988 ،ص.92

((( خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالــك» ،الــدار التونســية ،1972 ،ص.50
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أطروحــة «الحــق اإللهــي» والســلطة الدينيــة فــي

النهضــة .فقــد غــدت مســألة الدولــة منــذ الغــزو

نظــام الحكــم اإلســامي.

البونابرتــي لمصــر هــي نقطــة انعقــاد كافــة

وقــد تأكــد الهاجــس السياســي الــذي بــوأ
المســألة السياســية المقــام األول فــي وعــي
الفكــر اإلصالحــي مــن خــال جــل األبحــاث
والدراســات السياســية التــي انصبــت علــى
دراســة الحالــة السياســية واالجتماعيــة داخــل
الحقبــة التــي وجــد فيهــا رواد الفكــر واإلصــاح فــي
عصــر النهضــة العربيــة .وفــي هــذا يكتــب الدكتــور
عبد اإللــه بلقزيــز« :بهــذا المعنــى ،كان طغيــان
المســألة السياســية فــي وعــي اإلصالحييــن
اســتجابة تلقائيــة لتح ـ ٍد هو-فــي جوهــره -سياســي
وهــم إذ عــزوا تقــدم أوروبــا وتفوقهــا الــى قــوة
نظامهــا السياســي (جيــش قــوي ،إدارة فعالــة،

القضايــا واإلشــكاليات ذات الصلــة بمســائل
االجتمــاع السياســي واالجتمــاع الدينــي فــي
عالمنــا العربــي واإلســامي»((( .ويضيــف مبينــا
أســباب هــذا اإلجمــاع حــول مســألة الدولــة« :وال
شــك فــي أنــه قــد كان لهــذه اإلشــكالية أســباب
نــزول جســدتها هزيمــة المســلمين أمــام الزحــف
الغربــي الظافــر وتزايــد اإلحســاس بالحاجــة إلــى
اكتنــاه علــل تلــك الهزيمــة وأســبابها .ولعــل هــذا
مــا يفســر بــل يبــرر ظاهــرة االهتجــاس المزمــن
بالمســألة السياســية فــي وعــي النخــب وغدوهــا
أم المســائل الفكريــة ذات الحضــور الطاغــي فــي
نصوصهــم»(((.

مؤسســات عادلــة ،تنظيــم مالــي متقــدم.)..

ويمكــن أن نحقــب لمحاوالت الفكر اإلســامي

عــزوا تخلــف مجتمعاتهــم –بالمقابــل -الــى تخلــف

فــي العصــر الحديــث فــي التحريــر لقضيــة الدولــة،

النظــام السياســي التقليــدي .وكمــا كان ذلــك فــي

منــذ ســقوط الخالفــة العثمانيــة ،حيــث بــرزت

أســاس تبلــور مقالــة إصالحيــة حديثــة فــي الوعــي

لنــا عقــب هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الكتابــات

اإلســامي ،كان إطــا ًر ا موضوعيًــا لطــرح وتنــاول

السياســية حــول مســألة الخالفــة /الدولــة فــي

مســألة الدولــة بوصفهــا أم مســائل السياســة

اإلســام ،وذلــك كــرد فعــل علــى ســقوط الخالفــة

وأس األســس فــي اإلصــاح»(((.

وتخلــف البــاد العربيــة واإلســامية .وقــد شــكل

وحــول تفــرد المســألة السياســية فــي وعــي
مفكــري النهضــة واإلصــاح يكتــب الباحــث بــراق
زكريــا« :وثمــة مــا يشــبه اإلجمــاع بيــن الدارســين
علــى أن المســألة السياســية كانــت وال تــزال
القضية المركزية المحور واألم في الفكر العربي
اإلســامي الحديــث والمعاصــر منــذ انبــاج صبــح
((( عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر»،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،الطبعــة األولى.كانــون
األول /ديســمبر ،2002ص.25

موضــوع الدولــة محــور الصــراع الفكــري بيــن
النخــب الفكريــة اإلســامية والعربيــة ،وتعــددت
مســتويات النقــاش بينهــم ،بيــن مــن يدافــع
عــن فكــرة الخالفــة ووجــوب نصبهــا ،وبيــن
مــن اشــتغل علــى نقدهــا فــي ســياق مقارنــة
واقــع الخالفــة مــع نمــوذج الدولــة الحديثــة فــي
((( بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
اإلســامي المعاصــر» ،ص.149
((( المرجع نفسه ،ص.149
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أوروبــا ،وبيــن دعــاة العلمانيــة وفصــل الديــن

يكتــب رفاعــة رافــع الطهطــاوي فــي ســياق

عــن السياســة فصــ ًلا تامً ــا .وقــد وصــل عمــق

انبهــاره باألســس التــي قامــت عليهــا الدولــة

النقــاش بيــن األطــراف الفكريــة إلــى مســتويات

الحديثــة فــي أوروبــا« :ومــا يســمونه بالحريــة

أخــرى ،حيــث أثــاروا جانبًــا آخــر مــن الموضوعــات

ويرغبــون فيــه هــو مــا يطلــق عليــه عندنــا العــدل

مــن قبيــل طبيعــة الســلطة فــي اإلســام،

واإلنصــاف ،وذلــك ألن معنــى الحكــم بالحريــة هــو

وقــراءة األصــول السياســية اإلســامية والتاريــخ

إقامــة التســاوي فــي األحــكام والقوانيــن بحيــث

السياســي اإلســامي.

ال يجــور الحاكــم علــى إنســان ،بــل القوانيــن هــي
المحكمــة والمعتبــرة» .
(((

المبحث األول:
الطهطاوي والتونسي وتجربة
الدولة الحديثة في أوروبا

أمــا مشــروع خيــر الديــن التونســي كمــا
هــو بيــن مــن مقدمــة (أقــوم المســالك) ،قــد
تصــدى لثــاث مشــاكل أساســية قــدم لهــا

وأولــى الموضوعــات اإلصالحيــة حــول

حلــو ًلا تناســبها :مشــكلة تقــدم أوروبــا وضــرورة

الدولــة بــدأت مــع الطهطــاوي وخيــر الديــن

األخــذ عنهــا ،مشــكلة نظــام الحكــم المطلــق

التونســي اللذيــن اعتنيــا بالمســألة كبيــر

االســتبدادي وضــرورة أن يســتبدل بــه نظــام مقيــد

عنايــة ،وكان أكثــر مــا حــرراه علــى عالقــة بهــا.

بالشــرع والقانــون والعــدل ،مشــكلة التخلــف

ومــع أن إصالحييــن آخريــن مجايليــن لهمــا –أو

واالنهيــار العمرانــي وضــرورة الخــروج منــه ببنــاء

الحقيــن عليهمــا فــي الزمــان -اعتنــوا بمســألة

نظــام عصــري تكــون فيــه الحريــة شــرطا الزدهــار

الدولــة الوطنيــة أو الدولــة الحديثــة ،وقدمــوا

االقتصــاد والعمــران ،نظــام شــبيه بالنظــام

مســاهمة فكريــة ثريــة فــي الدفــاع عنهــا ،إال

االقتصــادي الرأســمالي األوروبــي(((.

أن فــرادة الطهطــاوي والتونســي تكمــن فــي
جرأتهمــا علــى الدفــاع عــن هــذه الدولــة كفكــرة،
بــل فــي نموذجهــا فــي أوروبــا ،ومــن ذلــك
انصرافهمــا إلــى التعريــف التفصيلــي بهــذا
النمــوذج تعريفــا لــم يــدع الحيــاد الموضوعــي
وال تحــرج فــي إشــهار االنحيــاز لــه ،والتعبيــر
عــن ذلــك االنحيــاز فــي صــورة بيــان دقيــق

وقــد أعــاد كل مــن الطهطــاوي وخيــر الديــن
التونســي ســبب انبهارهمــا بنمــوذج الدولــة
الحديثــة إلــى األســاس الــذي قامــت عليــه الدولــة
فــي أوروبــا ،وهــو عندهــم العــدل والقانــون ،يقــول
التونســي« :إن الحالــة الراهنــة فــي ممالــك أوروبــا
لــم تكــن ثابتــة لهــا مــن قديــم الزمــان...وال يتوهــم

التفاصيــل لمحاســنه(((.

((( رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،فــي األعمــال الكاملــة لرفاعــة رافــع الطهطــاوي،
دراســة وتحقيــق محمــد عمــارة ،بيــروت ،المؤسســة العربيــة
للدراســات والنشــر ،1977-1973 ،ج  ،2ص.100

((( عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر»،
ص.28

((( فهمــي جدعــان« ،أســس التقــدم عنــد مفكــري اإلســام»،
دار الشــروق ،الطبعــة الثالثــة ،1988 ،ص.135
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أن أهلهــا وصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه بمزيــد خصب

ً
متوقفــا أمــام المــواد
كتابــه تخليــص اإلبريــز.((1(..

أو اعتــدال فــي أقاليمهــم...وال أن ذلــك مــن آثــار

الخمــس عشــرة األولــى منهــا بالشــرح والتفســير،

ديانتهــم ،...وإنمــا بلغــوا تلــك الغايــات والتقــدم

مبي ًنــا –فــي ســياقه -كيــف تنتظــم أمــور الدولــة

فــي العلــوم والصناعــات بالتنظيمــات المؤسســة

و«الرعيــة» علــى مــا يقتضيــه العــدل مــن أحــكام.

علــى العــدل السياســي»( .((1أمــا الطهطــاوي
فقــد وصــف الدولــة الحديثــة بمــا تتمتــع بــه مــن
مقومــات وأهمهــا القانــون يقــول« :القانــون الــذي
يمشــي عليــه الفرنســاوية اآلن ويتخذونــه أساســا
لسياســتهم هــو القانــون الــذي ألــف لهــم ملكهــم
ً
متبعــا عندهم
المســمى لويــز الثامــن عشــر وال زال
ومرضيــا لهــم ،وفيــه أمــور ال ينكــر ذوو العقــل أنهــا
مــن بــاب العــدل»(.((1

(((1

فوجــود الدســتور فــي الدولــة عنــد اإلصالحييــن
مــن جملــة مــا يعنيــه «تقييــد ســلطات الحاكــم»
وقــد رأوا فــي هــذا اإلجــراء الدســتوري ســر تقــدم
الدولــة المدنيــة فــي أوروبــا يقــول خيــر الديــن
التونســي« :اعلــم أن األمــم األوروباويــة لمــا
ثبــت عندهــم بالتجــارب أن إطــاق أيــدي الملــوك
ورجــال دولهــم ،بالتصــرف فــي سياســة المملكــة
دون قيــد ...فــي كليــات السياســة ،مــع جعــل

وفــي ســياق انبهــار الطهطــاوي والتونســي

المســؤولية فــي إدارة المملكــة علــى الــوزراء

بقوانيــن الدولــة األوروبيــة عبــر اإلصالحيــون

ً
أيضــا
المباشــرين»( ،((1وقــد أشــار إلــى هــذا

عــن أهميــة الدســتور وعــن قيمتــه السياســية

الطهطــاوي فــي قولــه« :إن ملــك فرانســا ليــس

واالجتماعيــة ،وأنــه المرجــع األعلــى للدولــة

مطلــق التصــرف ،وأن السياســة الفرنســاوية هــي

وقاعدتهــا األســاس فــي األحــكام وتنظيــم

قانــون مقيــد ،بحيــث إن الحاكــم هــو الملك بشــرط

العالقــات والســلط ،وقــد عبــر «اإلصالحيــون

أن يعمــل بمــا هــو مذكــور فــي القوانيــن»(.((1

عنــه بعبــارات متباينــة مــن قبيــل الشــرطة

(((1

أو

اللونستتســيون( ،((1غيــر أنهــم أجمعــوا علــى أن
البلــدان التــي أخــذت بــه اجتنــى أهلهــا منــه الكثيــر
لتأســيس العمــران( .((1ولقــد آثــر الطهطــاوي –
مثــ ًلا -تعريــف قومــه بهــذا الدســتور (الشــرطة)،
فقــام بترجمــة مــواد الدســتور الفرنســي كاملــة فــي
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.166
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص90
( ((1المرجع نفسه ،ص.90
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.210
( ((1المرجع نفسه ،ص .210

وحــول قيمــة الحريــة السياســية فــي الدولــة
الحديثــة ،فقــد جعــل االصالحيــون مدلولهــا
مطابقــا لمعنــى العــدل ،فالطهطــاوي مثــا
يعــرف الحريــة بقولــه« :ومــا يســمونه الحريــة
ويرغبــون فيــه هــو عيــن مــا يطلــق عليــه عندنــا
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص 102ومــا بعدهــا.
( ((1عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
ص.29
المعاصــر»،
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك إلــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.218-217
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص.95

هنلا ةكرح داور دنع ةلودلا لاؤسو يحالصإلا ركفلا
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العــدل واإلنصــاف ،وذلــك الن معنــى الحريــة

مــن ســقوط للواليــات العربيــة فــي يــد االحتــال

هــو إقامــة التســاوي فــي األحــكام والقوانيــن

واحــدة تلــو األخــرى.

بحيــث ال يجــور الحاكــم علــى إنســان ،بــل القوانيــن
هــي المحكمــة والمعتبــرة»( .((1أمــا خيــر الديــن
التونســي فيشــير الــى الحريــة فــي معــرض حديثــه
عــن الحريــات العامــة« .وحســبك أن الطبقــة
العليــا مــن النــاس وأوســاطهم يتداخلــون فــي
ســائر األمــور ولهــم مزيــد اعتنــاء وشــدة مراقبــة
ألفعــال متصرفــي دولتهــم وألرائهــم اعتبــار تــام
فــي انتخــاب موظفــي البــاد.((2(»...

ولعــل مزيــة العــدل التــي دعــا إليهــا كل مــن
الطهطــاوي والتونســي فــي ســياق انبهارهمــا بمــا
تتمتــع بــه الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا هــي القيمــة
العليــا التــي بنــوا عليهــا نظرتهــم فــي التخلــص
مــن صــور االســتبداد وانقضــاض الســلطان علــى
حقــوق الرعيــة ،وقــد وجــدت دعــوة الطهطــاوي
والتونســي إلــى العــدل خطابًــا شــبيهً ا مــن أحــد
األعــام مثــل جمــال الديــن األفغانــي الــذي كتــب

إن تفطــن الطهطــاوي والتونســي بمبــادئ

«ال تحيــا مصــر وال يحيــا الشــرق بدولــه وإماراتــه إال

الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا وعلــى رأســها مبــدأ

إذا أتــاح هللا لــكل مســلم منهــم رجــ ًلا قويًــا عــاد ًلا

العــدل ووجــود القانــون الــذي يقيــد مــن ســلطات

بحكمــه بأهلــه علــى غيــر طريــق التفــرد بالقــوة

الحاكــم وينظــم عالقــة الحاكــم بالمحكــوم

والســلطان ،ألن القــوة المطلقــة االســتبداد ،وال

ويجعلهــم متســاوين أمــام القانــون ،جعلهــم

عــدل إال مــع القــوة المقيــدة»(.((2

يعتبــرون أســاس «العــدل» هــو الجوهــر الــذي ميــز
الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا وكان ســببا فــي تقــدم
نظامهــا السياســي.
ويبــدو أن مســألة الدولــة الوطنيــة التــي دافــع

المبحث الثاني:
األفغاني والكواكبي ومقاومة
االستبداد السياسي

قياســا علــى مــا
عنهــا الطهطــاوي والتونســي
ً

وفــي هــذا الســياق تعالــت دعــوات التحذيــر

تتمتــع بــه الدولــة فــي أوروبــا مــن محاســن ومزايــا،

مــن خطــر االســتبداد والتفــرد بالحكــم ،وإلغــاء كل

يرجــع باألســاس إلــى تفــوق هــذه األخيــرة عــن

أدوار األمــة فــي االضطــاع بمصالحهــا ومنافعهــا

الحالــة السياســية فــي المنطقــة العربيــة ،وأن

العامــة ،ويمثــل جمــال الديــن األفغانــي أحــد

التصــور الــذي ســاد عنــد أغلــب اإلصالحييــن هــو

األعــام الذيــن وجهــوا دعوتهــم إلــى مقاومــة

تهــاوي األوضــاع السياســية واالجتماعيــة إبــان

االســتبداد وســلطان القــوة والقهــر باســم الحــق

ســقوط الخالفــة العثمانيــة ،ومــا اســتتبعه

اإللهــي« ،األمــة التــي ليــس لهــا مــن شــؤونها
حــل وال عقــد ،وال تستشــار فــي مصالحهــا ،وال

( ((1المرجع السابق ،ص.102
( ((2خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك إلــى معرفــة
أحــوال الممالــك» ،ص.209

( ((2جمــال الديــن األفغانــي« ،األعمــال الكاملــة» ،دراســة
وتحقيــق محمــد عمــارة ،المؤسســة العربيــة للدراســات
والنشــر ،بيــروت ،ط ،1981 ،1ج ،2الكتابــات السياســية ،ص.332
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أثــر إلرادتهــا فــي منافعهــا العموميــة ،وإنمــا هــي

نــوع كانــت ال تخــرج عــن وصــف االســتبداد مــا لــم

خاضعــة لحكــم واحــد إرادتــه قانــون ومشــيئته

تكــن تحــت المراقبــة الشــديدة واالحتســاب الــذي

نظــام ،يحكــم مــا يشــاء ،ويفعــل مــا يريــد ،تلــك أمــة

ال تســامح فيــه»( .((2والمســتبد بــرأي الكواكبــي

ال تنبــث علــى حــال ،وال ينضبــط لهــا ســير...وكل مــا

عــدو الحــق وعــدو الحريــة وعــدو العلــم ،ومــرد

يعــرض عليهــا مــن األحــوال خيرهــا وشــرها ،فهــو

ذلــك إلــى أنــه ال يغــدو مســتغر بًا أن يكــون بيــن

تابــع لحــال الحاكــم»(.((2

العلــم واالســتبداد حــرب دائمــة ال هــوادة فيهــا،

أمــا فــي مقاومــة االســتعمار ،فقــد كانــت
التعاليــم الثوريــة لجمــال الديــن األفغانــي تدعــو
إلــى التحــرر مــن المســتعمر أو المســيطر األجنبي،
وتدعــو إلــى التخلــص مــن ظلــم الحكــم المحلــي
ً
معــا ،فهــو يخطــب فــي اإلســكندرية فيقــول:
«أنــت أيهــا الفــاح المســكين تشــق قلــب األرض
لتنبــت مــا تســد بــه الرمــق ،وتقــوم بــأود العيــال،
فلمــاذا ال تشــق قلــب ظالمــك؟ لمــاذا ال تشــق
قلــب الذيــن يأكلــون ثمــرة أتعابــك؟» .وهــو يقــول:
«لــن تنبعــت شــرارة اإلصــاح فــي وســط هــذا
الظــام الحالــك إال إذا تعلــم الشــعب وعــرف
حقوقــه ودافــع عنهــا ،ومتــى عــرف الشــعب هــذه
الحقــوق وجــد نفســه مضطــرا إلــى المطالبــة بهــا
والمحافظــة عليهــا إذا نالهــا»(.((2
وعلــى نفــس الجهــة بــرز الكواكبــي الــذي رأى
فــي االســتبداد السياســي أصــل داء االنحطــاط
الــذي ابتليــت بــه األمــة ،وال دواء لــه مــن وجهــة
نظــره إال بالشــورى الدســتورية فــي إلماعــة بالغــة
األهميــة إلــى فكــرة «الدســتور» األس الــذي يقــوم

فإنــه «مــا انتشــر نــور العلــم قــط إال وتكســر فيهــا
األســر ،وســاء مصيــر المســتبدين مــن رؤســاء
سياســة أو رؤســاء دين...االســتبداد يضغــط
علــى العقــل فيفســده ،ويلعــب بالديــن فيفســده،
ويحــارب العلــم فيفســده»( .((2ولــو كان االســتبداد
رجــ ًلا وأراد أن يحتســب وينتســب لقــال« :أنــا
الشــر ،وأبــي الظلــم ،وأمــي اإلســاءة ،وأخــي الغــدر،
وأختــي المســكنة ،وعمــي الضــر ،وخالــي الــذل،
وابنــي الفقــر ،وبنتــي البطالــة ،وعشــيرتي الجهالــة،
ووطنــي الخــراب ،أمــا دينــي وشــرفي وحياتــي
فالمــال المــال المــال(.((2(»((2

المبحث الثالث:
محمد عبده وفكرة السلطة
المدنية
أمــا عنايــة الشــيخ محمــد عبــده بمســألة
ً
ً
عمقــا فــي
طريقــا آخــر ،أكثــر
الدولــة فهــي تســلك
فهــم إشــكالية نظــام الحكــم اإلســامي ،وذلــك
عبــر االشــتغال علــى أطروحــة الحكــم اإلســامي

عليــه نظــام الدولــة الحديثــة «إن الحكومــة مــن أي

( ((2الكواكبــي« ،طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد» ،دار
المــدى للثقافــة والنشــر ،دمشــق[،د.ط] ،2002،ص24

( ((2جمــال الديــن األفغانــي ومحمــد عبــده« ،العــروة الوثقــى»،
دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،ط ،1980 ،2ص.145

(« ((2المرجع نفسه ،ص.49-48
( ((2نفسه ،ص.61

( ((2محمــد ســليم العــوا« ،فــي النظــام السياســي للدولــة
اإلســامية» ،مرجــع ســابق ،ص.315

( ((2بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
اإلســامي» ،ص.157
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فــي شــموليته ،حيــث تتبــع محمــد عبــده فكــرة

فــي اإلســام علــى آخــر مهمــا انحطــت منزلتــه

الســلطة فــي اإلســام بالنقــد والتصحيــح ،وســلط

فيــه إال حــق النصيحــة واإلرشاد...فالمســلمون

الضــوء علــى طبيعــة الســلطة السياســية فــي

يتناصحــون ،ثــم هــم يقيمــون أمــة تدعــو إلــى الخيــر،

الدولــة اإلســامية ،وموقــف اإلســام مــن الحكــم

وهــم المراقبــون عليهــا ،يردونهــا إلــى الســبيل

الثيوقراطــي ،وفــي هــذا الصــدد يعتبــر محمــد

الســوي إذا انحرفــت عنــه ،وتلــك األمــة ليــس لهــا

عبــده أحــد األعــام الفكريــة الذيــن تصــدوا لفكــرة
الســلطة الدينيــة ،كمــا تصــدوا للفكر الدينــي القائم
علــى إضفــاء القداســة الدينيــة علــى الســلطان
ونظــام الحكــم.

عليهــم إال الدعــوة والتذكيــر واإلنــذار»..

.

(((2

فالســلطة الحقيقيــة فــي نظــر محمــد عبــده
هــي ســلطة األمــة؛ ألن اإلســام يحــدد أن األمــة
هــي مصــدر ســلطة هــذا الحاكــم ،وذلــك أن «األمــة

وقد حدد الشــيخ موقفه من الســلطة الدينية

أو نائــب األمــة هــو الــذي ينصبــه ،واألمــة هــي

بشــكل واضــح وثابــت حينمــا قــال :إنــه« :ليــس فــي

صاحبــة الحــق فــي الســيطرة عليــه ،وهــي تخلعــه

اإلســام ســلطة دينيــة ،ســوى ســلطة الموعظــة

متــى رأت ذلــك مــن مصلحتهــا .فهــو حاكــم مدنــي

الحســنة والدعــوة إلــى الخيــر والتنفيــر مــن الشــر،

مــن جميــع الوجــوه .وال يجــوز لصحيــح النظــر أن

وهــي ســلطة خولهــا هللا ألدنــى المســلمين يقــرع

يخلــط الخليفــة عنــد المســلمين بمــا يســميه

بهــا أنــف أعالهــم ،كمــا خولهــا ألعالهــم يتنــازل بهــا

اإلفرنــج (ثيوقراتيــك) أي ســلطان إلهــي.((3(»...

أدناهــم.((2(».

وإذ ينفــي الشــيخ محمــد عبــده الســلطة

ويضيــف الشــيخ فــي ســياق نفيــه لتلــك

الدينيــة ويــرد علــى مزاعــم الفكــر الدينــي الــذي

الســلطة« :أص ـ ًلا مــن أصــول اإلســام –ومــا أجلــه

يدعــو لهــا ،يقــرر أن الســلطة التــي قدرهــا الشــرع

مــن أصــل -قلــب الســلطة الدينيــة واإلتيــان عليهــا

اإلســامي هــي الســلطة المدنيــة ،يكتــب اإلمــام:

مــن أساســها .هــدم اإلســام بنــاء تلــك الســلطة،

«يقولــون :إن لــم يكــن للخليفــة ذلــك الســلطان

ومحــا أثرهــا ،حتــى لــم يبــق لهــا عنــد الجمهــور

الدينــي ،أفــا يكــون للقاضــي؟ أو للمفتــي؟ أو

مــن أهلــه اســم وال رســم ،ولــم يــدع اإلســام

لشــيخ اإلســام؟  ...وأقــول :إن اإلســام لــم

ألحــد ،بعــد هللا ورســوله ســلطانا علــى عقيــدة

يجعــل لهــؤالء أدنــى ســلطة علــى العقائــد وتحريــر

أحــد وال ســيطرة علــى إيمانــه .علــى أن الرســول

األحــكام ،وكل ســلطة تناولهــا واحــد مــن هــؤالء

ً
مبلغــا ومذكــ ًر ا ،ال مهيم ًنــا وال
عليــه الســام كان

فهــي ســلطة مدنيــة ،قدرهــا الشــرع اإلســامي

مســيط ًر ا ...وليــس للمســلم مهمــا عــا كعبــه

وال يســوغ لواحــد منهــم أن يدعــي حــق الســيطرة

( ((2محمــد عبــده« ،اإلســام بيــن العلــم والمدنيــة» ،فــي
«األعمــال الكاملــة» ،محمــد عبــده ،ج ،3دراســة وتحقيــق محمــد
عمــارة ،دار الشــروق ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1414 :هــــ1993/م،
ص.309-308

( ((2المرجع نفسه ،ص.305-304
( ((3محمــد عبــده« ،األعمــال الكاملــة» ،ج ،3دراســة وتحقيــق
محمــد عمــارة ،ص.308-307
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علــى إيمــان أحــد ،أو عبادتــه لربــه ،أو ينازعــه فــي

بحكــم يجــري عليــه فــي عملــه ،فقــد يغلــب الهــوى،

طريقــة نظــره»(.((3

وتتحكــم الشــهوة ،فيغمــط الحــق ،ويتعــدى

إن تأكيــد محمــد عبــده علــى فكــرة الســلطة
المدنيــة فــي اإلســام ،يحســم النقــاش حــول
طبيعــة الســلطة فــي اإلســام ،ويقطع الشــك

المعتــدي الحــد ،فــا تكمــل الحكمــة مــن تشــريع
األحــكام إال إذا وجــدت قــوة إلقامــة الحــدود وتنفيــذ
حكــم القاضــي وصــون نظــام الجماعــة»(.((3

حــول شــبهة الحكــم الثيوقراطــي التــي ال زال

إن المعالجــة التــي قدمهــا الشــيخ محمــد

يرددهــا دعــاة الفكــر المتحامــل علــى اإلســام.

عبــده بخصــوص إشــكالية الســلطة ونظــام

وتعتبــر فكــرة مدنيــة الســلطة أحــد األوجــه

متقدمــا،
الحكــم فــي اإلســام تعتبــر طرحً ــا
ً

البــارزة للدولــة المدنيــة فــي زمننــا المعاصــر،

وتصــو ًر ا متكامـ ًلا للدولــة المدنيــة فــي اإلســام،

وقــد أشــاد الدكتــور عبد اإللــه بلقزيــز بفكــرة

إلــى جانــب تلــك األســس والمبــادئ التــي دعــا

المدنيــة عنــد محمــد عبــده وعبَّــر عنهــا بقولــه:

إليهــا رواد الحركــة اإلصالحيــة ابتــداء مــن

«نحــن ،إذا ،فــي صميــم فكــرة مدنيــة الســلطة

الطهطــاوي وخيــر الديــن التونســي واألفغانــي

فــي اإلســام .وهــي فكــرة مــا انفــك محمــد

والكواكبــي .وهــي نفــس األســس التــي اســتقر

عبــده يرددهــا ويدافــع عنهــا ،فــي معــرض

عليهــا الفكــر المعاصــر فــي بيانــه لمقومــات

ســعيه إلــى فــك العالقــة غيــر الشــرعية بيــن

الدولــة المدنيــة .ويكتمــل تصورنــا للدولــة عندما

الســلطة الزمنيــة والســلطة الدينيــة فــي

يعمــد اإلمــام محمــد عبــده إلــى مناقشــة جانــب

اإلســام ،لتجريــد الحكــم االســتبدادي مــن أيــة

آخــر مــن جوانــب الدولــة ،ويتعلــق األمــر هنــا

شــرعية يمكــن أن يتحجــج بهــا النفــراد أحــكام

بفكــرة الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة

سياســته القهريــة»(.((3

فــي اإلســام ،فينتهــي إلــى أن الســلطة فــي

وإن دل كالم الشــيخ علــى تمســكه بالســلطة
المدنيــة ونفيــه لســلطان الديــن ،فهــو فــي موضــع
آخــر ال يجعــل مــن تلــك الســلطة المدنيــة ســلطة
مطلقــة ،بــل هــي ملتزمــة بالشــرع اإلســامي،
وإنمــا وضعــت تلــك الســلطة إال إلقامــة الشــرع.
يقــول« :اإلســام ديــن وشــرع ،فقــد وضــع حــدودً ا،
ً
حقوقــا ،وليــس كل معتقــد فــي ظاهــر أمــره
ورســم

اإلســام هــي ســلطة مدنيــة مــن جميــع الوجوه،
وأن الســلطة الحقيقيــة فــي نظــره هــي ســلطة
األمــة؛ ألنهــا صاحبــة الحــق ومصــدر الســلطات،
أمــا الحاكــم فهــو نائــب عنهــا وليــس لــه أي
ســلطان إلهــي عليهــا .وهــذا «يمثــل أعلــى
أشــكال التعبيــر الصريــح عــن فكــرة مدنيــة
الســلطة والنظــام السياســي»(.((3

( ((3المرجع السابق ،ص.309

( ((3محمــد عبــده« ،األعمــال الكاملــة» ،ج ،3دراســة وتحقيــق
محمــد عمــارة ،ص.307

( ((3عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
ص.49
المعاصــر»،

( ((3عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
المعاصــر» ،ص.51
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المبحث الرابع:
رشيد رضا والدفاع عن فكرة
الخالفة
أمــا عنايــة الســيد محمــد رشــيد رضــا تلميــذ
الشــيخ محمــد عبــده بمســألة الدولــة ،فهي تقف
ً
موقفــا آخــر مــن خطــاب رواد الحركــة اإلصالحيــة،
ونقطــة فاصلــة بيــن دعــوة اإلصالحييــن
المتقدميــن والفكــر اإلصالحــي المتأخــر« ،حيــث
يختلــف الدارســون فــي تصنيــف محمــد رشــيد
رضــا ،فمنهــم مــن يــرى فيــه آخــر المفكريــن
اإلصالحييــن العــرب فــي العصــر الحديــث ووريثــا
فكريــا أمينــا ألســتاذه محمــد عبــده ،ومنهــم مــن
يحتــد فــي الحمــل عليــه ،معتبــ ًر ا أنــه وإن تتلمــذ
للعديــد مــن رواد المدرســة اإلصالحيــة فإنــه
انقلــب علــى أفكارهــم واختــط لنفســه ً
خطــا فكر يًا
جديــدً ا قطــع فيــه مــع الفكــر اإلصالحــي التنويــري،
علــى حيــن ينــزع فريــق ثالــث إلــى الجمــع بيــن
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لفكــرة الخالفــة والتعريــف بأدبياتهــا السياســية،
يقــول« :مســألة الخالفــة كانــت مســكوتا عنهــا،
فجعلهــا االنقــاب التركــي الجديــد أم المســائل
التــي يبحــث فيهــا»(.((3
وقــد تنــاول محمــد رشــيد رضــا مســألة
الخالفــة فــي كتابــه «الخالفــة أو اإلمامــة
العظمــى» الــذي أصــدره فــي ســياق مضطــرب،
وظــروف سياســية حرجــة ،حــاول فيــه الدفــاع
عــن فكــرة الخالفــة ،وبيــان األحــكام الشــرعية
المتعلقــة بهــا ،كمــا هــي معروفــة عنــد فقهــاء
السياســة الشــرعية أمثــال أبــي الحســن
المــاوردي وتقــي الديــن بــن تيميــة .ففــي
معــرض حديثــه عــن وجــوب نصــب الخليفــة
يكتــب رشــيد رضــا« :أجمــع ســلف األمــة ،وأهــل
الســنة ،وجمهــور الطوائــف األخــرى علــى أن
نصــب اإلمــام أي توليتــه علــى األمــة واجــب علــى
المســلمين شــرعً ا»(.((3

وجهتــي النظــر الســالفتين بالتمييــز بيــن مرحلتين

وقــد تمســك رشــيد رضــا بفكــرة الخالفــة

فكريتييــن فــي فكــر الرجــل ...ولعــل هــذا الــرأي

حتــى بعــد ســقوط الخالفــة العثمانيــة واالنقــاب

ً
تصنيفــا علم ًيــا
الثالــث هــو األقــرب إلــى أن يكــون

التركــي عليهــا ،حيــث لــم تخــرج عــن اهتماماتــه

منهجيًــا بعيــدً ا عــن المــدح الغالــي مــن جهــة،

السياســية ،وظــل يدعــو لهــا بالرغــم مــن

والحمــل الحــاد مــن جهــة أخــرى»(.((3

التحــوالت التــي طــرأت علــى المشــهد السياســي

وقــد تركــزت عنايــة رشــيد رضــا بالمســألة
السياســية فــي الدفــاع عــن فكــرة الخالفــة،
وعــن وجــوب نصبهــا .وفــي هــذا تمثــل لحظــة
االنقــاب التركــي علــى الخالفــة اإلســامية أحــد
األســباب التــي دعــت رشــيد رضــا إلــى الدعــوة
( ((3بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
واإلســامي» ،ص.160-159

اإلســامي آنــذاك ،بــل إن فكــرة الخالفــة هــي التــي
حملتــه علــى تأليــف كتابــه «الخالفــة أو اإلمامــة
العظمــى» .ولعــل مــن جملــة األســباب التــي
تفســر دعوتــه إلــى فكــرة الخالفــة ،باإلضافــة إلــى
االنقــاب التركــي عليهــا ،تأســيس دولــة جمهورية
( ((3محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.86
( ((3المرجع السابق ،ص.18

126

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

لهــم ،تفصــل بيــن الديــن والسياســة ،وتحــول

يقــول الســيد رشــيد رضــا فــي معــرض

منصــب الخالفــة إلــى مجــرد منصــب روحــي ال غيــر.

مالحظاته على مماهاة المســلمين المعاصرين

يقــول محمــد رشــيد رضــا« :لقــد كانــت الخالفــة

لــه إبــان الحــرب العالميــة األولــى بيــن الشــورى

والســلطنة فتنــة للنــاس فــي المســلمين كمــا

والحكــم الدســتوري

« :ال تقــل أيهــا المســلم

كانــت حكومــة الملــوك فتنــة لهــم فــي ســائر األمم

إن هــذا الحكــم [المقيــد بالشــورى] أصــل مــن

والملــل .وكانــت هــذه المســألة نائمــة فأيقظتهــا

أصــول الديــن ،ونحــن قــد اســتفدناه مــن الكتــاب

األحــداث الطارئــة فــي هــذه األيــام ،إذ أســقط

المبيــن ،ومــن ســيرة الخلفــاء الراشــدين ،ال

التــرك دولــة آل عثمــان ،وأسســوا مــن أنقاضهــا

مــن معاشــرة األوروبييــن والوقــوف علــى حــال

فيهــم دولــة جمهوريــة بشــكل جديــد ،مــن أصولــه

الغربييــن ،فإنــه لــوال اعتبــار بحــال هــؤالء النــاس

أنهــم ال يقبلــون أن يكــون فــي حكومتهــم الجديــدة

لمــا فكــرت أنــت وأمثالــك أن هــذا مــن اإلســام».

ســلطة لفــرد مــن األفــراد ال باســم خليفــة وال

فالمســألة التــي لفتــت انتبــاه الســيد رشــيد رضــا

باســم ســلطان ،وأنهــم قــد فصلــوا بيــن الديــن

فيمــا يبــدو ومــن قبلــه الطهطــاوي وخيــر الديــن

والسياســة فص ـ ًلا تامً ــا ،ســموا أحــد أفــراد أســرة

التونســي ومحمــد عبــده والنائينــي والكواكبــي

الســاطين الســابقين ،خليفــة روحيــا لجميــع

وســائر اآلخريــن ،فــي الحقيقــة ليــس فقــط فــي

المســلمين ،وحصــروا هــذه الخالفــة فــي هــذه

وجــود الشــورى فــي التجربــة التاريخيــة لألمــة

األســرة .((3(»...ويضيــف ً
أيضــا« :لذلــك كثــر خــوض

بــل وفــي القــرآن الكريــم ،بــل الحكــم الدســتوري

الجرائــد فــي مســألة الخالفــة وأحكامهــا ،فكثــر

فــي الغــرب األوروبــي ،ذلــك الحكــم الــذي رأوا

الخلــط والخبــط فيهــا ،ولبــس الحــق بالباطــل،

ً
ً
فيــه مُ
وباعثــا علــى التحــرر
نقــذا مــن االســتبداد،

فرأينــا مــن الواجــب علينــا أن نبيــن أحكام شــريعتنا

والتقــدم ،فــا تقــدم لشــعب مســتعبد أفســد

فيهــا بالتفصيــل الــذي يقتضيــه المقــام ،ليعــرف

الطغيــان أخــاق الشــرف والكرامــة فيــه ،وقضــى

الحــق مــن الباطــل»(.((3

علــى دوافــع االنطــاق وتجــاوز الصعــاب .فحكــم

وفــي ســياق آخــر ،تمســك رشــيد رضــا بأفــكار
الحركــة اإلصالحيــة أمثــال الطهطــاوي وخيــر الديــن
التونســي والكواكبــي وأســتاذه محمــد عبــده،
فهــو ال يتــردد فــي أن حكومــة الخالفــة اإلســامية
هــي حكومــة مدنيــة ،أساســها الشــورى والعــدل
والمســاواة ،واألمــة فيهــا هــي صاحبــة الســلطة.
( ((3محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.13
( ((3المرجع نفسه ،ص.13

(((4

القانون ،أو الدســتور أو الشــرطة أو المشــروطة
هــو الكفيــل بالحــد مــن مســاوئ الحكــم الفــردي
أيــا تكــن النوايــا الطيبــة التــي تحــدو الســلطان
القائــم فيمــا يأتيــه أو يــذره(.((4
( ((4الســيد رشــيد رضــا ،عــن وجيــه كوثرانــي :مختــارات
سياســية مــن مجلــة المنــار ،دار الطليعة ،بيــروت ،1980 ،ص.97
وقــارن برســان شــرف الديــن :الديــن واالحــزاب الدينيــة العربيــة،
بمجلــة الوحــدة ،عــدد  ،96أيلــول (ســبتمبر)  ،1992ص.61
( ((4رضــوان الســيد« ،سياســات اإلســام المعاصــر» ،جــداول
للنشــر والترجمــة والتوزيــع ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،1997 :
ص.201
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وبالرغــم مــن المماهــاة بيــن النظــام الشــوري

إصالحيًــا ،يتمثــل فــي إحيــاء منصــب اإلمامــة،

والنظــام الدســتوري؛ ألنــه يعكــس أوجــه الشــبه

بإعــادة ســلطة أهــل الحــل والعقــد المعبــر عنــه

والتداخــل بيــن النظاميــن ،فــإن محمــد رشــيد رضــا

بالجماعــة ،إلقامــة الحكومــة اإلســامية الصحيحــة

ال ينفــك عــن الدعــوة إلــى الشــورى ،وأن األمــة

القائمــة علــى الشــورى .وقــال« :إن حكومــة

هــي صاحبــة الســلطة ،وأن أمرهــا شــورى بينهــا.

الخالفــة إســامية مدنيــة قائمــة علــى أســاس

يقــول« :وأمــا السياســة االجتماعيــة المدنيــة فقــد
وضــع اإلســام أساســها وقواعدهــا ،وشــرع
لألمــة الــرأي واالجتهــاد فيهــا ،ال تختلــف باختــاف
الزمــان والمــكان وترتقــي بارتقــاء العمــران وفنــون
العرفــان ،ومــن قواعــده ً
أيضــا أن ســلطة األمــة
لهــا ،وأمرهــا شــورى بينهــا ،وأن حكومتهــا ضــرب
مــن الجمهوريــة»(.((4

العــدل والمســاواة»

.

(((4

وال مــراء بحســب رضــا فــي أنــه «ال يقــوم
أمــر حكومــة مدنيــة بــدون تشــريع ،كمــا ال ترتقــي
أمــة فــي معــارج العمــران مــا لــم تكــن لهــا
حكومــة ذات نظــام يكفلــه اشــتراع عــادل يالئــم
حالتهــا هــي ،إذ ليــس يصلــح ألمــة مــن األمــم
شــرع أمــة أخــرى تختلــف عنهــا فــي مقوماتهــا

وفــي إلماعــة فريــدة عــن المدنيــة األصيلــة

ومشــخصاتها وتاريخهــا إال إذا أرادت أن تندغــم

في اإلســام يكتب محمد رشــيد رضا« :ظهرت

فــي أمــة أخــرى وتتحــدا معــا ،فتكونــا أمــة واحــدة،

مدنيــة اإلســام مشــرقة مــن أفــق هدايــة

مثلمــا اتحــدت شــعوب كثيــرة باإلســام فكانــت

القــرآن ،مبنيــة علــى أســاس البــدء بإصــاح

أمــة واحــدة ذات شــريعة واحــدة( .((4يقــول رشــيد

اإلنســان ،ليكــون هــو المصلــح ألمــور الكــون

رضــا« :وأمــا الشــعوب التــي تقتبــس شــرائع

وشــؤون االجتمــاع ،فــكان جــل إصــاح الخلفــاء

شــعوب أخــرى ،بغيــر تصــرف وال اجتهــاد فــي مــا

الراشــدين إقامــة الحــق والعــدل ،والمســاواة

تحولــه إلــى عقائدهــا وآدابهــا ومصالحهــا التــي

بيــن النــاس فــي القســط ،ونشــر الفضائــل

كان الشــعب بهــا مســتقال بنفســه ،فإنهــا ال

وقمــع الرذائــل .وإبطــال مــا أرهــق البشــر مــن

تلبــث أن تــزداد فســادً ا واضطرابًــا ،ويضعــف

اســتبداد الملــوك واألمــراء ،وســيطرة الكهنــة

فيهــا التماســك واالســتقالل الشــعبي ،فيكــون

ورؤســاء الديــن علــى العقــول واألرواح ،فبلغــوا

مانعــا مــن االســتقالل السياســي ومــا يتبعــه.

بذلــك حــدا مــن الكمــال ،لــم يعــرف لــه نظيــر فــي

فشــرع األمــة عنــوان مجدهــا وشــرفها ،وروح

تاريــخ األمــم واألجيــال»(.((4

حياتهــا ونمائهــا»(.((4

وبنــاء علــى تحليلــه لواقــع الدولــة العثمانيــة
ً
المريــض ،قــدم الشــيخ رشــيد رضــا برنامجً ــا

( ((4أحمــد الكاتــب« ،تطــور الفكــر السياســي الســني نحــو
خالفــة ديمقراطيــة» ،مؤسســة االنتشــار العربــي ،بيــروت،
الطبعــة األولــى ،2008.ص.224

( ((4محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.9

( ((4بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
واإلســامي» ،ص.167-166

( ((4المرجع نفسه ،ص.13

( ((4رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.102
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ومــن ناحيــة ثانيــة مثل الخطــاب اإلصالحي

خاتمة

مفارقــة منهجيــة فــي التعاطــي مــع الخبــرة

بالرغــم مــن تداخــل األســباب والســياقات

اإلنســانية ،بحيــث لــم يبــدي هــذا الخطــاب

فــي فهــم المســألة السياســية عنــد رواد

امتعاضــه مــن المفاهيــم والقواعــد التــي

أســباب

تتصــل بالحضــارة الغربيــة ،بــل علــى العكــس

التخلــف والتقهقــر الــذي عرفــه المســلمون فــي

عبــر عــن انبهــاره وانفتاحــه علــى مظاهــر

مختلــف جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة

الدولــة الحديثــة والقيــم األوروبيــة ،فنــرى

والتعليميــة ،كمــا تميــز الســياق العــام بحالــة

مث ـ ًلا خيــر الديــن التونســي فــي كتابــه« :أقــوم

مــن التراجــع والضعــف السياســي الــذي كان

المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك»

ينــذر ال محالــة بســقوط الخالفــة العثمانيــة ،فــإن

يركــز فيــه علــى بحــث األســباب التــي أفضــت

المســألة السياســية تبقــى األســاس والقاعــدة

الــى تأخــر المســلمين بعــد عصــور االزدهــار،

التــي اجتمعــت حولهــا حركــة الفكــر اإلســامي

والســبيل الــى نهضتهــم ،وركــز فــي جانــب آخــر

ً
وحديثــا.
قديمــا
ً

مــن الكتــاب علــى الواقــع األوروبــي بمــا هــو

الحركــة

اإلصالحيــة،

حيــث

توافــر

إن مــا يميــز الفكــر اإلصالحــي عنــد علمــاء
متنوريــن أمثــال :محمــد عبــده ،ومحمــد رشــيد
رضــا ،وعبــد الرحمــن الكواكبــي ،ورفاعــة رافــع

عليــه مــن رقــي وتمــدن وحضــارة ،ونجــد هــذا
حاضــرا أيضــا عنــد محمــد عبــده وجمــال الديــن
األفغانــي وغيرهــم.

الطهطــاوي ،وخيــر الذيــن التونســي وغيرهــم،

إن عنايــة هــؤالء المفكريــن بمســألة

أن كتاباتهــم شــكلت عالمــة فاصلــة مــن تاريــخ

الدولــة فــي خطابهــم االصالحــي لــم يخــرج

الفكــر اإلســامي ،بحيــث اتســمت مختلــف

عــن حالتيــن :حالــة الضغــط األجنبــي

تصوراتهــم حــول فكــرة الدولــة بضــرورة مراعاة

وتأثرهــم بنمــوذج الدولــة الحديثــة بأوروبــا،

أحــوال الزمــان والمــكان واالجتهــاد فيهــا بمــا

وباألســس التــي قامــت عليهــا الدولــة

يتماشــى مــع مســتلزمات العصــر ،لذلــك جاءت

عندهــم ،مــن قبيــل العــدل ،والحريــة ،وفكــرة

دعواتهــم مــن ناحيــة إلعــادة بنــاء وتحديــث

الدســتور الــذي ينظــم العالقــة بيــن الحاكــم

التصــورات حــول أهــم القيــم السياســية كقيمة

والمحكــوم .وحالــة الفســاد واالســتبداد فــي

العــدل والحريــة والمســاواة ،وفكــرة القانــون

المنطقــة العربيــة واإلســامية ،وتدهــور

وأهميتــه فــي المجتمــع ،وإعمــال العقــل فــي

األوضــاع علــى جميــع الصعــد (سياســيًا،

تفســير هــذه القيــم تفســي ًر ا متنــو ًر ا يســتجيب

واجتماعيًــا ،وعلميًــا).

لمســتلزمات الحيــاة المعاصــرة.
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اإلســامية»،

دار

الشــروق ،القاهــرة ،الطبعــة العاشــرة.

—محمــد رشــيد رضــا« ،الخالفــة» ،الزهــراء

.2 0 1 2

لإلعــام العربــي ،القاهــرة[،د.ط].1988 ،

—الكواكبــي« ،طبائــع االســتبداد ومصــارع

—خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى

االســتعباد» ،دار المــدى للثقافــة والنشــر،

معرفــة أحــوال الممالــك» ،الــدار التونســية،
.1972

دمشــق[،د.ط].2002 ،
—بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر

—عبــد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر
اإلســامي المعاصــر» ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى.
كانــون األول /ديســمبر.2002

العربــي اإلســامي» ،مركــز الحضــارة لتنميــة
الفكــر االســامي ،بيــروت ،ط.2013 ،1
—محمــد عبــده« ،اإلســام بيــن العلــم
والمدنيــة» ،فــي «األعمــال الكاملــة» ،محمــد

—رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز

عبــده ،دراســة وتحقيــق محمــد عمــارة،

فــي تلخيــص باريــز» ،فــي األعمــال الكاملــة

دار الشــروق ،بيــروت ،الطبعــة األولــى:

لرفاعــة رافــع الطهطــاوي ،دراســة وتحقبق

1414هـــ1993 /م.

محمــد عمــارة ،بيــروت ،المؤسســة العربيــة
للدراســات والنشــر.1977-1973 ،

مختــارات سياســية مــن مجلــة المنــار ،دار

—فهمــي جدعــان« ،أســس التقــدم عنــد
مفكــري اإلســام» ،دار الشــروق ،الطبعــة
الثالثــة .1988:
—جمــال

الديــن

—الســيد رشــيد رضــا ،عــن وجيــه كوثرانــي:
الطليعــة ،بيــروت.1980 ،
—برســان شــرف الديــن :الديــن واالحــزاب
الدينيــة العربيــة ،بمجلــة الوحــدة ،عــدد ،96

األفغانــي،

«األعمــال

أيلــول (ســبتمبر) .1992

الكاملــة» ،دراســة وتحقيــق محمــد عمــارة،

—رضــوان الســيد« ،سياســات اإلســام

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،

المعاصــر» ،جــداول للنشــر والترجمــة

بيــروت ،ط.1981 ،1

والتوزيــع ،بيــروت ،الطبعــة األولــى.1997 :

—جمــال الديــن األفغانــي ومحمــد عبــده،

—أحمــد الكاتــب« ،تطــور الفكــر السياســي

«العــروة الوثقــى» ،دار الكتــاب العربــي،

الســني

ديمقراطيــة»،

بيــروت ،ط.1980 ،2

مؤسســة االنتشــار العربــي ،بيــروت،

—محمــد ســليم العــوا« ،فــي النظــام

الطبعــة

نحــو

خالفــة

األولــى.2008.

