
 

 

 
 
 
 
 

 (87)أوراق نماء 
 
 
 

ق وائل   :ومنتقدوهحَّلا
 «الدولة المستحيلة»مراجعة لكتاب 
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 (١ ) 

 

الدولة » :لكتاب( Recontextualisation)كيف يُمكُننا إعادة بناء سياٍق 
بعد كل  هذا االستقبال « اإلسَّلم، والسياسة، ومأزق الحداثة األخَّلقي   :المستحيلة
 -اإلسَّلمي  للكتاب، هذا االستقبال الذي توزاع معظمه بين شريحتين  -العربي  

يبدوان، نظريًّا، مختلفين، لكناهما في الحقيقة  -إسَّلمياة إصَّلحياة، وعلمانياة 
، أي إليمان بأفق الدولة الحديثة إلنهاء هذا الجدل ا :مؤمنان بطرٍح واحٍد خفيٍّ
 العربي  حول مسألة الدولة ؟ 

فلعلا أول إشكاٍل ُيجابه الباحث حينما يريد أن يكتب عن كتاٍب ككتاب البروفسور 
ق هذا، هو أفق تلق ي الكتاب، ال الكتاب نفسه إنا أفق التلق ي ُيشك ل  .وائل حَّلا

، ومن َثما يحصُر الباحَث في تأويَّلت حدوًدا في تلق ي المرء للن ، كلاما «مناِفسة»ص 
لكن أفق التلق ي يلعُب أيًضا دورًا حيويًّا في حياة  .أفلَت من تأويٍل وقع في آخر

، وحيوياة،  النص  نفِسه؛ ألناه يفتح على النص  حدوًدا ومساحاٍت تعطي راهنياة للنص 
ومن هذا اإلشكال  .سياٍق ُمثقل بأسئلتهوتمنحه فرصة أن يُعيد بناء نفسه في 

، وأيًضا بوصفه ُمساَءلة وإعطاء  :المزدوج، أي إشكال التلق ي بوصفه حدًّا للنص 
لكن  .هي أشبه بتحدٍّ عسير« الدولة المستحيلة» :حيوياة له، تكون العودة لكتاب

  .ما من قارٍئ بَّل سياٍق، وما من نصٍّ حرٍّ من آفاق تلق يه

، يبدو للوهلة األولى أناه قد إنا اإلش كال المتعل ق بفهم النص  وتلق يه، خاصاة في سياقنا العربي  واإلسَّلمي 
يحاول أن يوج ه تأويله  -دائًما  -؛ إذ النصُّ مكتوب باحتراٍز شديد، وهو (وائل حَّلق)سيطر على مؤل فه 

ق؛  عن مواضع محدادة ( الشُّبه التأويلّية)طرادات؛ لنفي تكثر االست: وبالتالينحو معاٍن ُمحدادة يريدها حَّلا
 . للكتاب

ومننن البننائن جنندًّا لكننل  قننارٍئ حصننيف، كيننف أنا الكتنناب ذو بِنيننٍة متماسننكة، يشنندُّ بعُضننها بعًضننا، وأنا أجننزاء 
ل هننذا إن دلا علننى شننيٍء؛ فينامننا ينندلُّنا علننى قلننق سننوء الفهننم الننذي حنناو . الكتنناب تحيننُل إلننى بعضننها الننبع 
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وإنا هذا االحتراز هو احتراٌز منهجيٌّ باألساس، نابٌع من كون . الكتاب، باستطراٍد أحيانًا، أن ينفيه على طوله
، خاصانننة (السياسنننياة، واألخَّلقيانننة: )الننننص  يجننند ق، بعمنننٍق وباعتمننناٍد علنننى منهجيانننات ُمعماقنننة منننن الفلسنننفتي ن

ومننا أكثننر العننناوين التنني . ٍد حننول مسننألة الدولننة واإلسننَّلمباإلضننافة إلننى القننانون وفلسننفته، ضننّد تأويننٍل سننائ
وإذا كانننت المعرفننُة االستشننراقياُة قنند سنناهمت فنني (. اإلسننَّلم، والدولننة)تصنندُر، بربيًّننا وعربيًّننا، حننول مسننألة 

ي تنأت: ومنن هننا. التعمية على هذه اإلشنكالياة؛ فنينا الفكنر اإلسنَّلميا الحنديث والمعاصنر ال يقنلُّ تشنويًها لهنا
 . ، بشكٍل أساسيٍّ «الدولة المستحيلة»: أهمياة كتاب

ق منن أطروحنة شنديدة األهميانة، وال بُندا منن إبرازهنا بعمنٍق علنى مندار هنذه الورقنة،  حينث إنا َمنن )ينطلُق حنَّلا
نننا قبنننل الحقبنننة : ، وهننني(تنننناولوا الكتننناب قننند أهملوهنننا بشنننكٍل ُمؤسنننفٍ  أنا مقاربنننة الشنننريعة ال بُننندا أن تبننندأ مما

، أيا ق يعتبنننُر أنا الشنننريعة فننني السنننياق : السنننتعمارياة للعالَننننم اإلسنننَّلمي  منننا قبنننل القنننرن التاسنننع عشنننر؛ فحنننَّلا
قد ُجر دت من كل  فاعلياٍة، وأي  إمكناٍن ( الدول القومياة)االستعماري ، وما بعد االستعماري  بالعالنم اإلسَّلمي  

ويًّننا، كمنننوّفرة تشننريعاٍت ألحكننام األسنننرة، فضننًَّل عنننن أناهننا قننند يُمكننن أن تتيحننه للمسنننلمين، وبنندا دورهنننا ثان
ُشنو هت منن ِقبنل الدولنة الحديثنة، إن لننم تسننتخدمها األخينرة كمبنر ر أينديولوجيٍّ حينًنا، أو بَمأ َسَسنتها وجعلهننا 

 . تابعة للدولة أحيانًا أخرى( مؤساسًة رسمياةً )

ق قد تفادى التشو  ومن هذا المنطلق؛ هنذا التشنويه النذي يبندأ يه اإلسَّلمويا والحداثويا المعاصر، فينا حَّلا
ه وُأعيند إنتاجنه)اإلسنَّلم والدولنة الحديثنة منن أفنق الشنريعة الحنديث  بمعالجة سنؤالِ  منن ، ولني  (النذي ُشنو 

، (paradigm)، (بنراديمم)، وأّي (مفاهيميًّا، واجتماعيًّا، وأخَّلقيًّا)ما كانِت تعنيه الشريعة سابًقا؛  تفّحص
ق طول الكتاب)   .قد وفارت( المصطلح الذي يعمل من خَّلله حَّلا

إنا مسألة الدولة وعَّلقتها باإلسَّلم هي المسألة األساس التي تسيطر على اإلنتناج  :لعلا من الجائز أن نقول
نن(النهضننة العربياننة: )فمنننذ مننا ُيسننماى. العربنني  الحننديث، بشننق ه اإلسننَّلمي  والعلمنناني   رون المسننلمون، ، والمفك 

 . بشتاى توجُّهاتهم الفكرياة، يبحثون عن حلٍّ إلشكال السياسة الحديث

إنا اإلسنَّلم لننم يندُع : التوفينق بنين الدولنة الحديثنة واإلسنَّلم، أو القنول :اتخَذ هذا البحنث عنّدة صنور، منهنا
، أو عبنر محاولنة أخنذ مننت  ال النذي ُتمث نل )حداثنة السياسنياة، إلى دولٍة، وهي أمر منن أمنور التندبير اإلنسناني 

وعلنى النرُّبم منن شنتاى هنذه المقاربنات . قيمنيٍّ  -، وتفعيلنه فني سنياٍق إسنَّلميٍّ (الدولة أحد تجل يااتنه األسناس
العربياة؛ فنينا البحنث العربنيا لننم يتعمانق فني بحنث ُسنبل تشنكاَّلت هنذه الدولنة الحديثنة منن جهنٍة، وأيًضنا لننم 
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ننق باستكشنناق ، ومننا يحملننه مننن تجربننٍة لنظننام الحكننم فيننه علننى المسننتوى  يتعما إمكانننات التننراس اإلسننَّلمي 
، بنل كنان البحنُث ُمتاجًهنا  نحنو نتيجنٍة مسنبقٍة بينر منطوقنة فني البحنث  -أو لنَنُقنل ُموجاًهنا  -النظري  والعملي 

 . نفسه

فيه جلُّ الكتابات اإلسَّلمياة والحداثياة مأزقًا تقُع  -برأينا  -فينا الكتاب منذ بدايته قد تجاوز  ومن ثَما؛
: من شيٍء اسمه -بالًبا  -الحديثة حول مسألة الشريعة والدولة؛ إذ تنطلُق هذه الكتابات والرؤى 

، لي  له من أي  تحديد، وال بُدا من موافقته مع دولة حديثة مدنّية، دون أي  فحٍص لِنَما يعنيه (الشريعة)
ق في الكتاب، وفي حواٍر معه حول   -نتاجهما التاريخياة؛ إذ إنانا المصطلحان، وال شروط إ كما يشتكي حَّلا

ق فيما يتعلاق : وبالتالي (.1)( الدولة بوصفها شيًئا بديهيًّا: )اعتبرنا -الكتاب  فينا المعالجة البنيوياة لحَّلا
ق. مبك ًرا وصحيًحا بالشريعة، وما تعنيه، ضمن أفقها الحيوي الثني عشر قرنًا كانت إفَّلتًا  :فكما يقول حَّلا

الدولة الحديثُة في العالَنم اإلسَّلمي  ليست مصدرًا لإللهام، كما إنا ما يطلُق عليه اسم شريعتها هو في »
فينانا سنحسُن صنًعا إذا بضننا الطرَق عن التجربة اإلسَّلمياة الحديثة، وشريعتها،  :لذلك. حالٍة رثاة

وأخرجناها من االعتبار، وركازنا بداًل من ذلك على ما عنت ُه الشريعة للمسلمين على مدار اثني عشر قرنًا قبل 
  (.2)« الحقبة االستعمارياة عندما كانت ظاهرة نموذجّية

 -على خَّلق ما يبدو  -؛ فالكتاب (الربيع العربي  )هر فيه الكتاب بعد ما يسّمى بن وربم الوقت الذي ظ
بير معنيٍّ حصًرا باألوضاع اإلسَّلمياة الراهنة في عَّلقتها بالدولة الحديثة، إناما باألحرى معنيٌّ بكش ف 

االقتصادّي  -والسياسي   األصول المشك لة لكلٍّ من الدولة الحديثة، كدولة مركزياة تستولي على األخَّلقي  
من جهٍة، وباستكشاق األصول المكو نة للشريعة اإلسَّلمياة كنطاٍق أخَّلقيٍّ شكال بنية التراس اإلسَّلمي  في 

لكنا هذا ال يعني بتاتًا . )التعاطي مع مسائل كنظام الحكم والتشريع والفتوى، إلى بيرها من هذه المسائل
من الكتاب ( يتخلاص)ر موجاه لنا كمسلمين، كما حاول بعضه قُنرااء الكتاب أن إنا الكتاب بي: أن ي أقول

 (. إنا الكتاب ُكتب لجمهوٍر بربيٍّ، وهي حجاة ال يُمكن مناقشتها؛ الفتقادها أيا أساٍس من الصحاة: بقوله

                                                           

 :بخصوص هذا الحوار ، انظر ترجمتنا له على موقع مركز نماء لألبحاس والدراسات ( 1)
center.com/DialogueDatials.aspx?Id=42-http://nama 

ق ، ( 2) عمنرو عثمنان ، المركنز العربنيُّ لألبحناس ودراسنة : ، ترجمنة « اإلسنَّلم ، والسياسنة ، ومنأزق الحداثنة األخَّلقنيُّ : الدولنة المسنتحيلة »وائل حَّلا
 (.٢٣/ ص )سات ، السيا

http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=42
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ق، أستاذ الدراسات اإلسَّلميا  ة سابًقا بجامعة مكميل، ال ويجدُر بنا االنتباه عند قراءة هذا الكتاب أنا حَّلا
، بقدر ما هو يبحُث، تاريخيًّا وفكريًّا، في األس  التي شكالت الدولة الحديثة  يتعلاق نقاشه بموضوٍع سياسيٍّ

وهو مصطلح  -( الحكم اإلسَّلمي  )وبنيتها الميتافيزيقياة الحديثة، وما هو مختلٌف، بنيويًّا، مع نموذج 
 . قكما يراه حَّلا   -سأعوُد إليه 

فَّل عَّلقة مباشرة بأطروحة الكتاب باهتماٍم سياسيٍّ معي ٍن، إناما هو باألساس اهتمام وتوجُّه معرفيٌّ  :وبالتالي
وهذا . بربًا وشرقًا( الدراسات اإلسَّلمياة: )تجاه موضوٍع إشكاليٍّ يهم الباحثين والعلماء في مجال ما يُدعى

ق لموضوعة ال دولة نابع من اشتماله على مدى ثَّلثة عقود ونيف بالشريعة، والفقه االهتمام الذي أوالُه حَّلا
، وكان ال بُدا له من اختبار عَّلقة الدولة الحديثة بما هي كذلك، والدولة العربياة الحديثة ما بعد  اإلسَّلمي 

 . الكولونيالياة أيًضا، بالشريعة وإعادة التشكيل التي أحدثتها الدولة للشريعة

على أناه كتاب في اليأس، أو للقول بأنا الدولة اإلسَّلمياة ( الدولة المستحيلة)انتقادات شتاى لن فقد توزاعت 
 : في حين أنا هذه االنتقادات لنم تفحص أمًرا مهمًّا برأينا يمكن النمذجُة عليه بهذا السؤال. بير ممكنة

ق، كما  -هل هي الدولة اإلسَّلمياُة ! ؟( المستحيلة)ما هي الدولة  وهو مصطلح يرفضه حَّلا
أم الدولة اإلسَّلمياة كما ! في التاريخ اإلسَّلمي  بحيث ال يُمكن استعادتها ؟ -سأبيان الحًقا 

 ! أم ماذا بالضبط ؟! يطرحها اإلسَّلميُّون اليوم ؟

هنني الدولننة التنني تننداعي أناهننا إسننَّلمياة باسننتنادها إلننى أخننَّلٍق ميتافيزيقياننة  - برأينننا -( المسننتحيلة)إنا الدولننة 
 -في الوقت نفسه، حداثياة له سيادة ميتافيزيقياة كذلك وأخَّلقها، وذواتها التني تننتجهم  -وهي  -ومتعالية 

الدولة القومياة ال تتعنار  »نا الذين يظنُّون أ)ومن َثما؛ فالكتاب موّجه، نقديًّا، لإلسَّلميين . -أي المواطنين 
النذين يضنمرون قناعنة كثينًرا )، وأيًضنا للحنداثيين (، كما هو قولهم بصورة ساذجٍة وبير حصنيفة«مع اإلسَّلم

ما ال تُقال، وهي أنا الشريعة لنم تنت  شيًئا في التاريخ، ومن َثما؛ فَّل شيء ُممياز لها، وأنا التجربنة اإلسنَّلمياة 
 (. ي  تجربة عقيمة، أو ال قيمة لهاللحكم اإلسَّلم
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مننة الكتنناب؛ لينطلننق منهننا كفرضننياة كلياننة مننَدل ًَّل عليهننا  ق كتابننه علننى فرضننياة أساسننياة فنني مقد  عننن  -يُقننيم حننَّلا
في كتابنه ذي الفصنول السنبعة التني تستكشنُف  -طريق حقلِي الفلسفة األخَّلقياة والسياسياة بشكٍل أساسيٍّ 

منة هني أنا والصنورة الك. نطاقات الدولة الحديثة ونطاقنات الشنريعة  :ل ينة لهنذه الفرضنياة، كمنا كتنب فني المقد 
مسننتحيل التحقُّننق وينطننوي علننى تننناقٍ  ( الدولننة اإلسننَّلمياة)مفهننوم : أطروحننة هننذا الكتنناب بالمننة البسنناطة»

، وذلك بحسب أي  تعريٍف سائٍد لِنَما ُتمث له الدولنة الحديثنة الدولنة )لكننا اإلشنكاليا فني مفهنوم  (.3)« داخليٍّ
بمعنننى أنا التننناق  . لنني  كونهننا إسننَّلمياة، وإنامننا ألناهننا دولننة حديثننة بالننذاات، كمننا أوضننحنا عاليننه( إلسننَّلمّيةا

هو تناق ؛ لكونه يتصوار الدولنة كيانًنا  -( الدولة اإلسَّلمّية)أعني مفهوم  -الذي ينطوي عليه هذا المفهوم 
ق، هنو أنا للدولنة الحديثنة . همفَرًبا يمكن أن يُمأل بنأي  توجُّنه فكنريٍّ منن خارجن بنل األمنر، وكمنا يجنادل حنَّلا

الحكنم )صفاٍت أساسياة، ومن دونها ال تكون دولة، وهذه الصفات هي صنفات مختلفنة جذريانة عنن نمنوذج 
ق عماا قليل-( اإلسَّلمي   الذي عرفته التجربة اإلسنَّلمياة  -وسوق نعود لهذا المصطلح، كما يستخدمه حَّلا
قبنل الكولونياليانة المربيانة، وهيمنتهنا علنى الشنعوب، والحكنم : حتى مطلع القرن التاسع عشر، أي السياسياة،

نمنوذج الدولنة الحديثنة  -اإلسَّلمي  حينها، مماا جعلها تقوم بجل ب نمنوذج حكنم مختلنٍف علنى هنذه النبَّلد 
ننا أدا (الشننريعة)، وأيًضننا بتمييرهننا ومكافحتهننا الدائمننة لِنننَما تعنيننه  - ى؛ لتبننديل دورهننا القيمنني  االجتمنناعي  ، مما

 . نطاقًا أساسيًّا لعمله، ويستنُد، ميتافيزيقيًّا، على األخَّلق بمرتكزها اإللهي  ( 4)( األُماة)الذي يتاخذ من مفهوم 

ق، أسننتاذ اإلنسننانياات والدراسننات اإلسننَّلمياة حاليًننا بجامعننة كولومبيننا بنيويننور ، أنا للد ولننة ُيجننادل وائننل حننَّلا
يرتكنز علنى  -( 5)وهو مفهوم أخذه منن كنارل شنميت  -( central domain)، (نطاقًا مركزيًّا)الحديثة 

للشنريعة، حينث إنا عصنر التننوير وفلسنفة األخنَّلق الذاتيانة ( النطناق المركنزي  )ميتافيزيقا حديثة مختلفنة عنن 
ميتافيزيقنا القديمنة التني تسنتنُد علنى مفناهيم منع ال( breaking)الحديثة بما وفارته من نزعٍة فردياة وقطيعٍة 

                                                           

ق ، ( 3)  (.١١/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
 . ال بُدا من التنبيه بأناني أعني به المعنى اإلسَّلميا ما قبل الحديث ، ولي  المعنى القوميا : مفهوم شائك ههنا؛ ولذا ( مفهوم األُماة)و( 4)

 [.ثائر ديب ، المركز العربيُّ لألبحاس ودراسة السياسات: ، ترجمة « المتخّيلة الجماعات»بندكت أندرسن ، : لمفهوم األُماة الحديث ، انظر ]
ق ( 5) كمننا عننند شننميت ، ونقننده الممياننز   -البننراديمم  –، ففيننه يشننرُح مفهننوم النمننوذج ( ُمقنند مات: )انظننر الفصننل األوال مننن الكتنناب الننذي سننمااه حننَّلا

ق ، ( ثانويّ )ت الثانوياة األخرى ، وتفسير معنى ، وعَّلقته بالنطاقا( النطاق المركزي  )لمفهوم   (.٧٥ - ٣١/ ص )بالنسبة إلى حَّلا
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، وهنذا (ought)« بين ما هو كنائن»، و( is)« ما ينبمي أن يكون»: الخير والفضيلة، أساَ  لفصٍل ما بين
ق  - فصل بين القيمة وبُعدها المتعنالي، ممانا سيفصنل األخنَّلق عنن الندين، ويُنشنَ، منن ثَنما،  -حسب حَّلا

فالقنننانونيُّ سنننيمدو  :وهكنننذا. ، ويسنننيطر عليهنننا ننننزوع الهيمننننة علنننى الطبيعنننة واإلنسنننانذاتًنننا نرجسنننياة متشنننظاية
؛ ألناه، بصورٍة أساسياة، يعمُل على ما هو كائن ال على ما ينبمني أن يكنون، وهنذا علنى  مفصواًل عن األخَّلقي 

، حينث فني التنراس اإلسنَّلمي  قبنل الحنديث وخطاباتنه، بمنا فني ذلنك »: عك  ما كان في التراس اإلسنَّلمي 
نظر إلنى القنانوني  واألخَّلقني  باعتبارهمنا مقنولتين منقسنمتين، فقند  لنم يُ ( وهو النصُّ المؤس   بالطبع)القرآن 
ولننم يكنن التميينز قائًمنا . ، والحقيقنُة، والقنيُم الشنيء الواحند ذاتنه(منا ينبمني أن يكنون)، و(ما هو كائن)كان 

روبا قبل عصنر كما إنا هذا التمييز لنم يُوجد في أو . بأي  طريقٍة من الطرق التي اتخذناها في العالنم الحديث
  (.6)« التنوير

، ومقاربته ( 7)هو مدخل أخَّلقيٌّ بامتياٍز « الدولة المستحيلة»إذن؛ إنا المدخل الذي يعتمُد عليه صاحب 
النطاق »إنا : لنموذج الدولة الحديثة الذي يُراد أسلمته بوصفه نموذًجا ممكن األسلمة، هي مقاربة تقول

للشرط الحديث هو نطاق يعاني من « النطاق المركزيّ »باألساس، وإنا للشريعة نتاج أخَّلقيٌّ « المركزيّ 
 . أزمات بنيوياة ألناه مفتقد لألساس األخَّلقي  الذي يوف ر الحياة الخي رة للذات اإلنسانياة

لنم تستفزا َمن كرهوا الكتاب، واعتبروه تعجيًزا  -على وضوحها طوال الكتاب  -ولعلا هذه األطروحة 
قناعات كارهي الكتاب حول  مننابٌع السلبيُّ للكتاب والمسلمين؛ إالا أن ي أعتقُد أنا هذا التأويَل  للعرب

ق ق ال يمي ز بين حداثة . مشروع الحداثة تختلف، بنيويًّا، مع قناعات حَّلا ،  (سّيئة)، وأخرى (جّيدة)إنا حَّلا
الحداثيين الذين يتماضون عن كل  تاريخ، إضافًة كما يفعل بالب اإلسَّلميين الليبراليين، مثل نظرائهم 

إليمانهم بنظرياة التقدُّم، واعتناقهم الجلي  للداروينياة االجتماعياة، إناما ُيسائل المشروع الحديث ككلٍّ 
 وهذه نقطة ال بُدا . هذا المشروع( انحراق)أخَّلقيًّا، وأنا فشل هذا المشروع هو فشل متعل ٌق بالبنية ال بن 

 . من التشديد عليها، وسوق أرجع إليها بشيٍء من التفصيل في نهاية هذه الورقة

                                                           

ق ،  (6)  (.١٦٣/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
ق أنا كتابه ما هو إالا  (7) « الدولة المستحيلة»: انظر (. مقالة في الفكر األخَّلقي  ، أكثر من كونه تعليًقا على النواحي السياسياة أو القانونياة)يعتبر حَّلا
ق يعتبنُر أنا األخَّلقنيا يجنب أن يكنون بيد أنا هذا ال يعني أنا الكتاب ال عَّلقنة لنه بالسياسني  والقنانوني  ، بقندر منا أ. ، مرجع سابق( ٣٢/ ص )،  نا حنَّلا

 .حيثما يكون ما هو سياسيٌّ وقانونيٌّ 
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الجماعة اإلنسانياُة التي تداعي داخل أرٍ  ُمحدادة »إنا تعريف ماك  فيبر للدولة بوصفها  :يُمكن القول
 في العلوم االجتماعياة، ، هو التعريف األكثر تداواًل  (8)« حقاها باحتكار العنف الطبيعي  المشروع( وبنجاحٍ )

ككياٍن ُيحّدد نظريًّا في أفق العلوم االجتماعياة دون تعرُّ  : حيث يُعر ق فيبر الدولة بما هي كذلك، أي
  -ويلتصق بمفهوم العنف المشروع الذي يحقُّ للدولة استخدامه مفهوم األر  . لمسألة تعّين دولٍة بعينها
ز الجمرافيُّ التي تُمارس عليه الدولة عنفها المشروع هذا؛ فاألر  هي الحي  : ، أي -كما يشير فيبر أيًضا 

وبهذا، فَّل عنف بمير سيادة، . تختفي فكرة السيادة نفسها( أرٍ  محّددة)مجال تحقُّق السيادة، وبَّل 
ريق إقرار والسيادة تستلزُم العنَف وُتوِجبه، سواء بالقدرة على إلجام َمن يُهد د جمرافياا الداولة، أو عن ط

 . ، كما وصافها كارل شيمت(حالة االستثناء)

( الدولنة)وجود إرادة قواة لدى كياٍن ما اسنمه : ويُعتبر القانون هو المعب ر األسمى عن السيادة، فالقانون يعني
المتخنياَّلت »بتعبينر تشنارلز تنايلر فني كتابنه ( شعًبا سّيًدا: )، أو لنُقل(شعب)له حي ز جمرافيٌّ، ولكن له أيًضا 

 . (9)« االجتماعياة الحديثة

-، دون تعلُّقنه بالشنرعياة السياسنّية؛ إذ قند تكنون دولنة ال شنرعياة (state)يتعلاق تعريف فيبنر بكينان الدولنة 
تقوم على هنذا التعرينف المحنداد سنابًقا، وتسنتخدم العننف وتمنارس سنيادتها،  -كحال أبلب الدُّول العربياة 

دولننة، لهننا سننيادٌة،  -سوسننيولوجيًّا وواقعيًّننا  -صننحيح أناهننا . أمننر مشننروعياتها شننيء آخننرلكنننا هننذا شننيء و 
، أي . الشنننرعياة: وتمنننارس عنًفنننا وتتميانننز بالبيروقراطيانننة؛ لكناهنننا، منننن جاننننٍب معيننناريٍّ، تفتقنننُد قوامهنننا السياسنننيا

، وتقنننوم فالنننداول الشنننرعياة وبينننر الشنننرعياة تتشنننارُ  فننني األسننناس الكينننا: وبالتنننالي علنننى  -هنننذه وتلنننك  -ني 
 . العملي  لها كدولة -ميتافيزيقا السيادة ذاتها، فهذا أمر منفصل عن الشرط السياسي  

ق الفصننل الثنناني برماتننه للدولننة الحديثننة  / ص )وبمننا أنا الن قننال حننول الدولننة؛ فننَّل عجننب أن ُيخص ننص حننَّلا
ق بنننأنا وفننني هنننذا الفصنننل، (. ٥٧، ٧٥ نننرون والُمنظ نننرون  ُيجنننادل وائنننل حنننَّلا المنظنننورات التننني أبننندعها الُمفك 

ننرين المرمننوقين الننذين يكتبننون عنهننا»المربيُّننون عننن الدولننة الحديثننة، والتنني  ، هنني  (10)« تعننادل عنندد الُمفك 
ق على ثنائياة طريفة هي ثنائياة الشكل والمضمون، بحينث يقنول. تنوُّعات في المنظور : ومن َثما، يشتمل حَّلا

                                                           

 (.٣٦٢/ ص )جورج كتورة ، المنظمة العربياة للترجمة ، : ، ترجمة « العلم والسياسة بوصفهما حرفة»ماك  فيبر ، ( 8)
حارس النبهان ، المركز العربي لألبحاس ودراسة السياسات ، تحديًدا الفصل الثامن ال: ، ترجمة « المتخياَّلت االجتماعياة الحديثة»تشارلز تايلر ، ( 9)

 (.الشعب السي د: )المعنون 
ق ،  (10)  (.٧١/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
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أعتبُر المضمون ُمتمين ًرا، أو مجموعة من المتمي رات، والشاكل ُمكو نًا من بنى أو خصائص أساسياة امتلكتهنا »
 . (11)« الدولة في الواقع لمائة عاٍم على األقل ، وال يُمكن من دونها تصوُّرها كدولٍة قطُّ، كونها أساسياة

ق خم  صفاٍت شنكلياة للدولنة :وبالتالي وهنذه . الحديثنة، يجند أناهنا تعنيهنا حصنًرا بمنا هني دولنة يطرح حَّلا
(: ثالثًنا. )امتَّل  السنيادة وميتافيزيقنا السنيادة(: ثانًيا. )الطبيعة التاريخياة للدولة(: أواًل : )الخمُ  صفاٍت هي

هيمنتهننا (: خامًسننا. )امتَّلكهننا لجهنناٍز بيروقراطننيٍّ عقَّلنننيٍّ (: رابًعننا. )القيننام بعمليننة التشننريع والقننانون والعنننف
 . (12)الثقافياة، أو تسييسها للثقافي  

ق الخم  بأناها تجمع خَّلصة ما أنتجنه الُمفك نرون والفَّلسنفة السياسنيُّون بربيًّنا، بحينث  وتتمياز صفات حَّلا
، (القنانون)، وكلسنن (الهيمننة منثًَّل )يُمكننا القول إنا الصفات الخم  هذه ُمستخَلصنة منن برامشني وفوكنو 

 (. العنف)يبر وماك  ف

ههننا بمعننى َعرِضنياة، إنامنا ( شكلياة)ليست  -ومن َثما، فالداولة الحديثة، بما هي دولة، لها خصائص شكلياة 
، وهذه مَّلحظة شديدة األهميانة  أشنبه بخصنائٍص متعالينة، وهني  -بمعنى منفصلة عن مضمونها األيديولوجي 

 -إلننخ ... سننواء أكننان ليبرالياننا، أو ماركسننيًّا، أو إسننَّلميًّا -يُّ بمثابننة الشننرط لهننا، ومننا المحتننوى األيننديولوج
وإن فقنندت  الدولننة الحديثننة هننذه الخصننائص الشننكلياة، تفقننُد ذاتهننا، . سننوى شننيٍء الحننٍق لتشننكُّلها كدولننة

وتتحنننوال إلنننى فوضنننى، دون سننني د، ودون آمنننٍر متعننناٍل، ودون بيروقراطيانننة تحكنننم نسنننق العَّلقنننات اإلجرائيانننة 
 . خلهابدا

صنحيح أنا هننذه الخصنائص التنني تحكمهنا ليسننت متعالينة بمعنننى أناهنا متجنناوزة، ومنن ثَننما؛ فهني خصننائص ال 
،  (13)« تاريخ الدولنة هنو الدولنة؛ إذ إنانه ال يوجند فني الدولنة منا يُمكنن أن يهنرب منن الزمنيانة»ال؛ فن . تاريخّية

ق  . كما يقول وائل حَّلا

ق أنا هذه الصفات صنفات مختلفنة / الشكلياة وبناًء على هذه الصفات  الجوهرياة للدولة الحديثة، يرى حَّلا
ومنن ثَننما؛ يقننول . جوهريًّنا عننن نمنوذج الحكننم الننذي عايشنه المسننلمون لمننداة اثنني عشننر قرنًنا قبننل االسننتعمار

ق ، ويفض نننل، صننناحب كتننن( state( )الدولنننة)إنا مفهنننوم : حنننَّلا ( الشنننريعة)اب لننننم يعرفنننه التنننراس اإلسنننَّلميُّ
، استعمال مصطلح   (. الحكم اإلسَّلميّ )واألعمال المبّرزة عن الفقه اإلسَّلمي 

                                                           

ق ،  (11)  (.٦٦/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
ق ،  (12)  (.٥٦ – ٦٢/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
ق ، ( 13)  (.٦٦/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
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ق هذا بقوله في الفصل الثالث فالدولنة شنيٌء حنديٌث، وعنندما . لنم يكن ثماة دولة إسَّلمياة قنط»: ويبر ر حَّلا
فالحنديث . ن منن مسنار التناريخ اإلنسناني  ؛ فأنا ال أشيُر إلنى فتنرة زمنيانة ُمعياننة فني موضنٍع ُمعنيا (حديث)أقول 

[The Modern ]خاص نية [ الحنديث: أي]إنانه . هو بنيٌة ُمعياننة منن العَّلقنات التني تتميانز كظناهرٍة فريندة
لنني   -ككينناٍن ُوجننَد فنني التنناريخ   -( الدولننة اإلسننَّلمياة)فننينا اللجننوء إلننى اسننتعماالٍت مثننل : ولننذلك. معيانننة

ينطننوي علننى مفارقننة تاريخياننة فحسننب، بننل ينطننوي كننذلك علننى سننوء فهننم لَّلختَّلفننات  انخراطًننا فنني تفكيننرٍ 
 . (14)«  (الحكم اإلسَّلميا )، خصوًصا ما سمايته (أسَّلفها)البنيوياة والنوعياة بين الدولة الحديثة و

ق للتفريننق بنين مفهننوم  ذات  -رحننه كمنا يقت  -( الحكنم اإلسننَّلمي  )الحنديث ومفهننوم ( الدولنة)إنا إشنارة حنَّلا
ننٍة فنني هننذا الموضننع بالنسننبة إلينننا تُعنناني مننن  -إسننَّلمياة وحداثياننة  -فكثيننٌر مننن الكتابننات العربياننة . داللننٍة ُمهما

فوضننى مفاهيمياننة عارمننة، تخلننع المفنناهيم مننن زمانياتهننا لتجعلهننا كأناهننا روٌح يُمكننن أن تحلاننل بهننا أياننة ظنناهرٍة  
ومن . في تاريخ المسلمين، إلى آخر هذا الكَّلم المنتشر( ة اإلسَّلمّيةالدول)فكم من الُكتااب حول . كانت

ق ينندلُّ علننى وعننٍي بنيننويٍّ ومفنناهيميٍّ بطبيعننة االشننتمال والحقننول التنني يحرثُهننا خطابيًّننا،  ثَننما؛ فننينا تفريننق حننَّلا
في إطار هذا  - ليست لديه مقدرة تفسيرياة عالية: أو لنُقل -بحيث ال ُيسقط على حقٍل مفهوم لنم يتشكال 

 . هذا من جانبٍ . الحقل

ق في الفصنل األول تسنتدعي منانا توقنًُّفنا فني عَّلقتهنا  :ومن جانٍب آخر إنا نظرياة التقدُّم التي تكلام عنها حَّلا
لدى ( الحكم اإلسَّلمي  )الحديث مطبن َقا إيااه على تجربة ( الدولة)بمفهوم الدولة؛ إذ إنا َمن يستعمُل مفهوم 

( األكمننل)لمين هننو واقننع ضننمن ميتافيزيقننا نظرياننة التقنندُّم هننذه، حيننث يفتننرُ  أنا التجربننة الحديثننة هنني المسنن
، والتني (التاريخيانة)واألكثر تقدُّمياة، ومن َثما يحناكم تنواريخ منا قبنل الحداثنة إلنى مفناهيم الحداثنة ( األصحّ )و

أبلنب نُنقاناد الكتناب يؤمننون بكونيانة الحداثنة،  إنا : يمكنننا أن ننذهب بعينًدا لنقنول. )نشأت في سياٍق محّدد
وتتضناعُف األزمنة حنين (. وأناها ال تاريخياة بالمعنى الذي طرحنا، ولهذا سباب لهم هذا الكتاب إحراًجنا كبينًرا

 (. الَّلا برب)تطباق هذه المفاهيم على تاريٍخ ُوسَم من قبل معرفٍة بربياة واسعة النطاق بأناه 

الحكننم )؟ وإذا كننان نمننوذج ( أسننَّلفها)لكننن؛ مننا هنني االختَّلفننات البنيوياننة والنوعياننة بننين الدولننة الحديثننة و
ق   -مختلًفا، جذريًّا ( اإلسَّلميّ  ، فما هي طبيعة هذه االختَّلفات ؟ (الدولة الحديثة)عن  -كما يجادل حَّلا

 ! ة ؟ميتافيزيقيا  -هل هي طبيعة تاريخياة ؟ أم هي طبيعة أخَّلقياة 

                                                           

ق ، ( 14)  (.١٦٧/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
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ق بالفعل جزًءا كبيًرا، أو لنُقل ! الجزء األكبر، من الكتاب للرد  على هذا السؤال في كتابه: لقد خصاص حَّلا
ق أنا الشريعة  هي التي كانت تشك ل نطاقات االجتماع البشنري   -بمعناها األعّم والواسع  -حيث يرى حَّلا

، إنامننا كانننت د، ود وحنندهبننين المسننلمين، وأنا السننيادة لنننم تكننن للدولننة،  ذلننك أنا . أو للُمشنننر ع القننانوني 
فنني واقننع هننذا التننراس ( الحكننم)التننراس اإلسننَّلميا لنننم يكننن يعننرق الدولننة بمعناهننا السننيادي  الحننديث، إنامننا 

لنني  سننوى منننّظم شننكلي لحاجيننات المسننلمين، وكننان األمننر موكننواًل إلننى المجتمننع الننذي تحكمننه الشننريعة 
واالعتننراق بثانوياننة وتنظيمياننة الحكننم فنني التننراس اإلسننَّلمي  ال يعننني التقليننل مننن سننلطوياة )األخَّلقنني   بقانونهننا

ومن َثما، فكي تُفعال الشريعٍة في سياٍق ما، ال بُندا وأن يكنون هنذا السنياُق (. هذا الحكم، بل وانحرافه أحيانًا
ق   فقدت الشريعة معناها: أخَّلقيًّا بشكٍل أساس؛ وإالا   ! كما يقول حَّلا

صحيح أنا هنا  انحرافًا سياسيًّا حصَل في التراس اإلسَّلمي  على مستوى نموذج الحكم، لكناه ُعدا انحرافًا 
، ولننم : من ناحيٍة، ومن ناحيٍة أخرى( ما ينبمي أن يكون)ولي   فينا هذا كان على مسنتوى الحكنم السياسني 

وأيًضنا . الدولنة تشنك ل لنه معننى كبينًرا بالنسنبة إلنى وضنعنا الحنالي يكن على مستوى المجتمع الذي لنم تكن
كننان االجتمنناع البشننريُّ فنني التننراس اإلسننَّلمي  ال يعتمنند علننى هيمنننة الدولننة علننى   -وكمننا يوص ننف حننَّلق  -

، بل كان المجتمنُع ُمسنتِقَّلًّ بعلمائنه وعلومنه ومدارسنه ومصنارفه  -كما هو حال الدولة الحديثة   -المجتمع 
 . بل إنا الشريعة كانت حماية للمقهورين إذا ما وقَع جوٌر من الدولة على أحٍد من رعاياها. ن الدولةع

يتعامنل بمثاليانٍة زائفنٍة « الدولنة المسنتحيلة»أنا كتناب  :لقد انتشرت انتقاداٌت واسعٌة من فئاٍت واسعة مفادهنا
، وكأناه يتماضى عن االستبداد السي لكننا . اسي  الذي كان قائًما في هنذا التناريخ الطوينلمع التاريخ اإلسَّلمي 

ق فني تبيينهنا علنى مندار  أبلب َمن أطلنَق هنذا الحكنم لننم ينتبنه إلنى منهجيانة الكتناب التني قند اسنتفا  حنَّلا
ق؛ فينا منهجه منه  يقوم على مفهوم . الكتاب صراحًة أو ضمًنا ، حينث  (15)( البنراديمم)فبالنسبة إلى حَّلا

لفضناٍء منا، ومنن ثَنما؛ فهنو يتعناطى منع ( النطاق المركنزيا )وذًجا من خطاباٍت ونصوٍص مؤساسٍة تمث ل يجر د نم
بوصفه النموذج الحاكم المجراد واألعلى، لكناه من جانٍب آخر ال ينفي أيا فساٍد أو استبداٍد أو ( البراديمم)

 : لكناه، من ناحيٍة أخرى، يعتبُر ألمرين مهّمين. ةهيمنة سياسياة كانت من قبل الحكاام المسلمين على األُما 

                                                           

: ، وأعتقُد أنا الفصل األوال من الكتناب تحنت عننوان « الدولة المستحيلة»هو مفهوم حاسم لفهم كتاب ( : paradigm( )البراديمم)مفهوم  (15)
كثير من انتقادات المعل قين من الكتاب ، هذه االنتقادات التي أخذت عنوانًا عريًضا ، وحاولت أن تعم مه ال بُدا من قراءته بعناية تاماة لتفادي  ( مقد مات)

ق في الفصل األول بشكل جليٍّ  نعتقُد أنا النقد للكتاب ينبمي أن ينطلق ، أوااًل : ولهذا . على بقياة الكتاب دون وعي للمنهجياة التي أوضح معالمها حَّلا
 .فينا النقد التعميميا لن ُيجدي نفًعا: إذا أردنا نقًدا فعاااًل؛ وإالا ( البراديمم)شيء ، من نقٍد لنظرياة  وقبل ُكل  
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 . أنا هذا االنحراق واالستبداد السياسيا لنم يكن يُنظر إليه على أناه النموذج الحاكم(: أواًل )

أنا الشننريعة كانننت ُتمث ننل أفًقننا حيًّننا للمجتمننع، لدرجننة أنا هننذا المجتمننع لنننم يكننن يعننني لننه اسننتبداد (: ثانيًننا)و
 . بالشكل المعاصر الستبداد الدولة الحديثةالدولة 

ق ُيخالف هذا )صحيح أنا الحكم اإلسَّلميا قد مارس من القمع واالستبداد ما هو معلوم  وال أعتقُد أنا حَّلا
ق هنننو طبيعنننة (األمنننر المختلفنننة، بنيويًّنننا، عنننن طبيعنننة الدولنننة ( الحكنننم اإلسنننَّلميّ )، لكنننن منننا كنننان يشنننمُل حنننَّلا

 . تلُط المفاهيم، وال الوقائع التاريخياة بعضها ببع الحديثة؛ حتى ال تخ

فينا أبلب الناقد الُموجاه للممارسات السلطانياة الجائرة في التاريخ اإلسَّلمي  تمفُل، بصورٍة مخجلنة،  :وأيًضا
 -ديثننة فني ظننل  الدولنة الح -الطنابع التسنلُّطي للدولننة الحديثنة، بحيننث ينتمُّ تصننوير األمنر كننأنا وضنعنا اليننوم 

وهذا له عَّلقنٌة بنالطبع بعقيندة التقندُّم التني . أكثر حرياًة وتحرُّرًا من المجتمعات ما قبل الحديثة، والقروسطياة
ق فننني الكتننناب بصنننورٍة جليانننة نننا هنننو ( حنننديث)فكنننلُّ منننا هنننو . تحنننداس عنهنننا حنننَّلا ًما وحريانننة مما هنننو أكثنننر تقننندُّ

منا قبنل )يُعيند تشنكيل ( حنديث)كيف ما هنو : نمفل عن أنا وهنا ال . )، أو ما قبل حديث عموًما(قروسطيّ )
نية( الحديث ومنن ثَنما،  (. بطريقٍة معيارياة بوصفها األقلا شأنًا وأكثنر بدائيانة، وهنو جنوهر عقيندة التقندُّم المتفش 

ق تجاه التاريخ اإلسَّلمي  وأفق الشريعة إفَّلتًنا منن مصنطلحات  ومفناهيم كان االعتبار المنهجيُّ من ِقبل حَّلا
 . التقدُّم التي تهيمن على كتابات الباحثين، بحيث يكتشُف آفاقًا أخرى قد نبذناها طويًَّل بَّل رجعة

، وكنلُّ  :وبصورٍة مختصرة ق فني الفصنلين الثالنث والراابنع بنأنا الشنريعة ُأساسنت لنمنوذٍج أخَّلقنيٍّ يحناج  حنَّلا
وينطننوي النمننوذج األخَّلقننيُّ للشننريعة علننى . وذجالممارسنناِت واألفعنناِل والتصننوُّرات انطلقننت مننن هننذا النمنن

مرتكنننٍز ميتنننافيزيقيٍّ بنننيفراد اد بالسنننيادة الكاملنننة، وأنا معننننى وجودننننا فننني العالننننم هنننو أخَّلقنننيٌّ ولننني  نفعيًّنننا 
 حينث إنا الشنريعةومن َثما، لنم يكن ألحٍد مهما كان أن يتحكام في الشنريعة بهنذا المعننى الكل ني، . باألساس

ارها ممث لًة إلرادِة اد السيادياة، تنظ م الشنريعة مجنال النظنام اإلنسناني  بأكملنه، إمانا بصنورٍة مباشنرٍة، أو باعتب»
وفنني حننين تننتحكام الدولننة الحديثننة بمؤساسنناتها الدينياننة وتنظ مهننا، . مننن خننَّلل تفننويٍ  محننداد جي ننًدا ومحنندود

. لشريعة تتحكام بالمنظومة الكاملنة منن المؤساسنات العلمانيانة وتُنظ مهنامخضعًة إيااها إلرادتها القانونياة؛ فينا ا
وإذا كانت هذه المؤساسات علمانياة أو تتعامل مع ما علمنانّي؛ فهني تقنوم بنذلك فني إطنار اإلرادة األخَّلقيانة 

أو اجتماعياننة أو )ة فننينا أي شننكٍل سياسننيٍّ أو مؤساسننة سياسننيا : ولننذلك. الرقابياننة الشنناملة التنني هنني الشننريعة
فنينا  :ومنن جهنٍة أخنرى. ، بما فيها السلطاُت التنفيذياة والقضائياة، هي في النهاية خاضعٌة للشنريعة(اقتصادياة
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ال  :ولذلك، وال توجد مراجعة قضائياة في اإلسَّلم؛ . ]... [ بامتياز( السلطة التشريعّية)الشريعة نفسها هي 
 . (16)« لتشريع بصورٍة مباشرةيستطيع القضاء المشاركة في ا

ق أناه مع دعواٍت مثل  ، فهذا القانون الذي (تقنين الشريعة)وال ينبمي للقارئ أن يفهم من هذا الكَّلم لحَّلا
ق أن  يُراد أن تقنان الشريعة داخله هو قانون حديث يتنافى واألصل األخَّلقيا في الشريعة الذي يريد حَّلا

فماية ما يريُد . ويوض ح كيف أناه هو من صاغ اإلنتاج والذات والمجال اإلسَّلميا يبرزه ويؤك ده عليه، بل 
ق أن يوض حه هو سؤاله الذي طرحه : أي(. !كيف حكَم المسلمون أنفسهم لمداة اثني عشر قرنًا ؟: )حَّلا

  (.17)اإلسَّلمي  ، ودسترتها هي نتاج الوضع الحديث، وليست مطلًبا في التاريخ(تقنين الشريعة)إنا دعوات 

ق على نقطة طريفٍة، وهي نقطٌة طالما ناقشها فَّلسفٌة وُمفك رون  أّما الفصل الخام ؛ فيرك ز فيه حَّلا
ق على . سياسيُّون من قبل، أال وهي إنتاج الدولة الحديثة لرعاياها مرتكًزا على ميشيل فوكو، يشتمل حَّلا

، وهي جملة األمور التي توج ه الذات (technologies of the self)، (تقنيات الذات)مفهوم 
ق أن ال أرضياة للتَّلقي بين نموذج إنتاج الرعايا للدولة الحديثة، . أخَّلقيًّا في هذا العالنم حيث يرى حَّلا

ونموذج الحكم اإلسَّلمي  لذلك؛ فالحكم اإلسَّلمّي لنم يعرق كمّية الرقابة التي تقوم بها الدولة الحديثة،  
ت لنم يكونوا أبناء الدولة، أو تنتجهم الدولة، إناما الدولة هي من جاءت لهم، على خَّلق كما إنا الذوا

ومن ثما؛ فالدولة . (18)الدولة الحديث التي يكون الفرُد نتاجها، ومسخاًرا لها، بل ويموُت في سبيلها 
في سبيل  -السيادي  الكلي  وفًقا لمبدئها  -الحديثة، على عك  ما ُيشاع هي دولة فدائياة، تجن د األفراد 

كما إناه تنت  ذاتًا متشظ ية بير أخَّلقياة محكومة بميتافيزيقا دنيوياة ال موج ه خارجيا لها، بل  . الزود عنها
 . كلُّها موج هات داخلياة

                                                           

ق ، ( 16)   (.١١١/ ص )، « الدولة المستحيلة»حَّلا
وهنذا منع . الفصنل الثالنث منن الكتناب ، خاصانة« صعود الدولة اإلسنَّلمياة وصنعودها»: حول هذه النقطة ، يُمكن اإلشارة إلى عمل نوح فيلدمان ( 17)

ق ، وهنو برأيننا إن تقناطع جزئيًّنا؛ إالا أنانه يختلنف منهجيًّنا بصنورة ال يمكنن إخفاؤهنا ، ولعنلا المقارننة  الفارق الجلي  بين ُكلٍّ من منه  فيلدمان ومنه  حنَّلا
 .بين العملين ، وإبراز هذا التمايز المنهجي  أمٌر نعود له مستقبًَّل 

ق تحت عنوان (18)  : ، وهذارابُطها  (تشظ ي العلمانيّ ): مناقشة هذه النقطة الممتازة ، يمكن الرجوع إلى محاضرة لوائل حَّلا
https://www.youtube.com/watch?v=WFAqQiIVsF8 

 : وهذه ترجمة عربية لها 
https://www.youtube.com/watch?v=cr-UnZ1JyZE  

 .فاضل جكتر ، المركز الثقافي العربي: ، ترجمة « عن التفجيرات االنتحارياة»طل األسد ، : كما يُمكن الرجوع إلى

https://www.youtube.com/watch?v=WFAqQiIVsF8
https://www.youtube.com/watch?v=cr-UnZ1JyZE
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. المركزيانةإنا الفصلين األخيرين من الكتاب يمكن اعتبارهما بمثابِة برهنة وتدليل أكبر على أطروحة الكتاب 
عالنم محكوم بحصار عولميٍّ  -الذي يُنشد فيه بعضهم أن يكو ن دولة إسَّلمياة أخَّلقياة  -فالعالَنم الحديث 

ق، نمننط سياسننيٌّ  -دائًمننا  -مهننيمن، والعولمننة تُقنناَرب  علننى أناهننا نمننٌط اقتصنناديٌّ، إالا أناهننا، كمننا يقننول حننَّلا
وال يمكننن أن ينشننأ نمننوذج . إلنشنناء عالنننم علننى شنناكلتها باألسنناسللهيمنننة جدينند، كمننا إنا العولمننة تسننعى 

، فنَّل بُندا منن تبيئنٍة شنرٍط  اقتصاديٌّ إسَّلميٌّ متنوّهم منن داخنل هنذه األسن  التني تهنيمن علنى النظنام العنالمي 
 ، كمحاولنة للخنروج منن هنذه الهيمننة، منا هني إالا (مصنارق إسنَّلمياة)ومن َثما، منا يُندعى . جديد إلنتاج ذلك

 . ليبرالّي الحديث -رأسمالياة لها لبوس االسم فقط، وال مضمون سوى المضمون النيو 

مننا العمننُل ا ن ؟ إذا كننان مننا مننن تننَّلٍق بننين األرضننياة األخَّلقياننة لإلسننَّلم وأخننَّلق الدولننة الحديثننة، إذا صننحا 
يرتكنننز علنننى بعننند  بحينننث( sovereignty)التعبينننر، وإذا كنننان هننننا  تحنننوُّل جنننذريٌّ فننني مفهنننوم السنننيادة 

، وهننو مفهننوم ضننب طيٌّ باألسنناس للدولننة الحديثننة علننى القننانون والننذوات واالجتمنناع  ميتننافيزيقّي بيننر أخَّلقننيٍّ
 والسياسة، ما هو الحل للمسلمين اليوم ؟

ننري اإلسننَّلم الننذين يرينندون نظاًمننا يحمننل رؤيننتهم  فنني الفصننل األخيننر، ق علمنناء المسننلمين وُمفك  يناشنند حننَّلا
يتضامنوا مع العلماء والفَّلسفة المربيين الذين يهتمُّنون بموضنوعة األخنَّلق؛ لتصنويب نقنٍد جنذريٍّ  للعالَنم أن

وال بُنندا مننن هيمنننة للنطنناق المركننزي  لألخَّلقنني  . للدولننة الحديثننة، لنني  فقننط، بننل وللشننرط الحننديث بأكملننه
اإلسنننَّلمياة  -هنننذه األصنننوات كنننلُّ )فنننن . علنننى النطننناق المركنننزي  للسياسننني  بمعنننناه الحنننديث والنننذي نعاصنننره

 . تتفاعل مع الظرق األخَّلقي  نفِسه مهما اختلفت مفرداتها ومصطلحاتها -والمسيحياة، الشرقياة والمربياة 

هل يمكن لتلك القوى من جميع الجهات أن تتسامى على تمحورها اإلثني  : يبقى السؤال األهمُّ هو :هكذا
 -، وهنل يُمكنن لهنم جميًعنا ]... [ ُمسناَءلة المشنروع الحنديث ودولتنه ؟ حول نفسها، وتوح ند جهندها فني 

تفكينننك أسنننطورة صنننراع الحضنننارات المؤذينننة ؟ وهنننل يُمكنننن لهنننم مضننناعفة قنننواتهم  -بنننربيين وبينننر بنننربيين 
األخَّلقيانننة لتحقينننِق نصنننٍر يُؤسننن  األخَّلقنننيا كنطننناٍق مركنننزيٍّ لثقافنننات العالَننننم، بصنننرق النظنننر عنننن التنوعنننات 

فكمننا أناننه ال يُمكننن أن يكننون هنننا  حكننٌم إسننَّلميٌّ مننن دون هننذا النصننر، ال يُمكننن أن يكننون  ؟(رياةالحضننا)
ق  (19)هنا  أيُّ نصٍر أصنًَّل منن دون أن تسنتفيَق الحداثنة أخَّلقيًّنا، وهنذا منا لننم يحندس  ، هكنذا يندعو حنَّلا

 . في نهاية الكتاب

                                                           

 (.٣١٦/ ص )،« الدولة المستحيلة»حَّلق ، ( 19)
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هو إعادة الناظر والتفكير في مفهوم الداولة من حيث هو « المستحيلةالدولة »إنا الدارس األهما لكتاب 
وهذا التشوُّل المفاهيميُّ لدى اإلسَّلميين، بل . مفهوم أساسيٌّ ومرتكز في الفلسفة السياسياة الحديثة

الظرفياة التي المتوهام، هو ما يُنت  كلا هذه السياسات البراجماتياة ( العملي  )ألجل ( النظري  )ابتعادهم عن 
فما من دراسة لِنَما تعنيه الشريعة . تُنَت  عفويًّا دون أي  أبعاد نظرياة تُبنى عليها، وينت  هذا التشويه الحاصل

 . ولِنَما تعنيه الدولة، ومن َثما يمدو المفهومان محلا رببة ال أكثر

، أو أناه كتاب قد يُقبل على : وبالتالي ق باعتباره كتابًا بير عمليٍّ فينا االتهام الموجاه إلى كتاب حَّلا
هو ات هام ينمُّ عن قلٍق لقرااٍء من هذا النوع، قلق ينمُّ عن = المستوى النظري ، لكن ال يُمكن قبوله عمليًّا 
كما إناه ينمُّ، . ا أو أخَّلقيًّا، يمكن أن يفتحه لنا الكتابالخوق والتخلُّص من أي  أفق تحرُّريٍّ، سياسيًّ 

الذين  -على األقل   -بصورٍة أساسياة، عن يقيٍن راسٍخ بالدولة الحديثة التي يعتقُد كثيٌر من الباحثين، أو 
قف أكثر يتعاملون معها بوصفها حقيقًة تاريخياة كان الوصول إليها أمًرا حتميًّا، وهو موقٌف نابٌع من مو 

إبستمولوجياًة يتعلاق بالنظرة للتاريخ اإلنساني  وإمكاناته، ونابع أيًضا من إيماٍن بالمشروع الحديث الذي لنم 
 . يعد يُمث ل أيا إبراٍء نظريٍّ أو عمليٍّ 

في وجه العرب والمسلمين هي مواجهة « الدولة المستحيلة»فينا المواجهة التي يضعها كتاب  :ولذلك
. وتدلُّ على قدرة الكتاب على زعزعة ما هو مستقرٌّ بشأن تاريخ العرب والمسلمين ومستقبلهمحاسمة، 

فقد كان أبلب النقد الموجاه إلى العرب والمسلمين بير معتبٍر لشرط الفاعلياة؛ إذ هو نقد يحاول أن 
أمالوا في إمكانات يستدخلهم في منظومات إبستمولوجياة جديدة، دون أي  نداء للعرب والمسلمين أن يت

وال ( ُمتخل فين)تاريخهم وشريعتهم، ومن َثما ال بُدا أن يُمث لوا مشروًعا، وأن ال ينجرُّوا وراء دعاوى كونهم 
يبعث على أمٍل، ولي  على  -برأينا  -فالكتاب . وهذا ما لنم يدركه قُنرااء الكتاب. يُمكن أن يُقد موا شيًئا

إنا التاريخ اإلسَّلميا قد حوى نموذًجا أخَّلقيًّا هياأته : -بشكٍل حاسٍم  -ول يأٍس كما يُتصوار، فهو يق
ولهذا ليست دعوى . الشريعة، وهو نموذج هائل، ويمكن أن يتفواق على بيره من النماذج األخرى

إمكانات ما  الكتاب بذات باٍل لنا، اللهما إالا إذا كان التفكير خارج براديمم الحداثة واكتشاق ( تعجيزياة)
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لنم يفهم منتقدو الكتاب التحد ي الذي يضعنا فيه هذا : وبالتالي. كان موجوًدا ُيسماى تعجيًزا، أو فشًَّل 
 . الكتاب، وهو تحدٍّ حاسم وجريء

ق يُمث نل وصنياة سياسنياة لتياناٍر منا، فهنذا موقنٌف َمنن تبناناه يقنعُ  فني  إالا أناني ال أعني بهذا الكَّلم أنا كتناب حنَّلا
هو كتاب قادٌم من أفق ما « الدولة المستحيلة»إنا . صلب الموقف ا خر الذي يرى أنا الكتاب بير عمليٍّ 

 -فني الوقنت نفسنه  -بعد حديث، أفق ال ُيسل م بكونياة الحداثة، وال بمعاييرها السياسياة واألخَّلقيانة، وهنو 
( تقليند)اينة لنظرة الحداثيين إلى منا عنادت تعنينه كلمنة لي  دفاًعا عن تقليٍد ما، وإن كانت نظرته للتقليد مب

وإنا األرضنياة األخَّلقيانة التني ينطلنُق منهنا الكتناب ال تنتهني بنأي  شنكٍل منن األشنكال إلنى . في سياٍق حداثيٍّ 
تهني فيمنا كما هو حنال انتقنادات أخَّلقويانة تقندام للدولنة الحديثنة، وتن)صوفياٍة سياسياة باعتزال الشأن العام ، 

تنتهنني إليننه إلننى الننتخلُّص مننن كننل  مننا هننو سياسننيٍّ باعتبنناره شننرًّا محًضننا، وهنني رؤى تُعننز ز مننن قنندرة الدولننة بننَّل 
، بنننل وتمنندو مصنننلحة لهنننا، وإن لنننم يُنننِرد أصننحابها ذلنننك ، بنننل هنني أخَّلقيانننة فاعلننة ال تريننند أن تختنننزل (شننكٍّ

تصالح، كما قد فعل اإلسَّلميُّون ويفعنل خصنومهم كعناوين عريضة في أفق خصاٍم أو "( اإلسَّلم)و( الدولة)
 . إلى اليوم، سياسيًّا ومعرفيًّا

وإذا كان الخطاُب اإلسَّلميُّ قد مرا بتحوالٍت في حديثه حول الدولة؛ فيناه يعاني فشًَّل حقيقيًّا في تصنوُّر منا 
نًنننا طبيعنننة تصنننوُّر الخطابنننات اإلسنننَّلمياة. تعنينننه دولنننة حديثنننة ق ُمبين  تفتنننرُ  »: للدولنننة بكنننَّلم مهنننمّ  يقنننول حنننَّلا

الخطابننات اإلسننَّلمياة الحديثننة أنا الدولننة الحديثننة أداُة حكننٍم محاينندٌة، يمكننن اسننتخدامها فنني تنفيننذ وظننائف 
كما تفتر  أنا بمقدور القادة أن ُيحو لوا آلنة حكنم الداولنة، حنين ال . ُمعيانة، ِطبًقا لخيارات قادتها وقراراتهم

هكننذا تنظننُر ]... [. ُممث ننل إلرادة الشننعب، ُمحنند دين بننذلك مننا سننتكون عليننه الداولننة  ُتسننتخَدم للقمننع، إلننى
كتقنينة محايندة، : الخطابات اإلسَّلمياة إلى الدولنة الحديثنة، كمنا نظنر أرسنطو واألرسنطيُّون إلنى المنطنق، أي

وهنذا يشنهد لنه فعنًَّل . (20)« أو كأداة ُتوج ه التفكير السليم في منا يخنصُّ أيا موضنوع أو مشنكلٍة فني العالننم
الممارسننة السياسننياة لننندى اإلسننَّلميين، حينننث ينظننرون إلننى الدولنننة كوعنناء لألينننديولوجيا، وأنا الدولننة يُمكنننن 

 . استخدامها في أياة أهداق

ويترتانب علنى هنذه الناظنرة عنند اإلسنَّلميين، وهنني إرٌس إصنَّلحيٌّ ُيسنتعاد طنوال الوقنت، تفنريقهم النداائم بننين 
الكامنة داخل المفاهيم الحديثة؛ فتمدو الداولة آلياة شكًَّل، ويمندو االقتصناد ( المايات)والفلسفات  الوسائل

هذه الثنائينة . من مفهوم جوهريٍّ يشدُّ بنية النظام العالمي  إلى إنتاج عملياات مصرفياة بأسماء جديدة ال أكثر
                                                           

ق ، ( 20)  (.582 - 582/ ص )، « المستحيلةالدولة »حَّلا
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طابنننات المشنننواهة لننندى اإلسنننَّلميين، الخطابنننات اإلصنننَّلحياة بنننين الوسنننيلة والفلسنننفة هننني منننا تُننننت  هنننذه الخ
، (الّشرط الحديث)اإلصَّلحياة التي تنطوي على توفيقياات معطوبة، وال تستطيع أن تبلور لنفسها خطابًا عن 

 . إناما ُتدم  ضمن تصوُّرات إصَّلحياة انشطارياة لي  إالا 

فلسفياة موساعة، قد أباَن عن جنوهر منا تعنينه ومن هنا يكُمن إسهام الكتاب الرئي  أناه، عبر خو  نقاشات 
جديند بينتناج منواطنين علنى شناكلتها، ( subjectivisation( )تذّوت)دولة حديثٌة، وما تتطلابه من نمِط 

 . الذي هو ناِظٌم كيانيٌّ للدولة الحديثة( السيادة)وأيًضا تضّمنها لمفهوم 

الخينننناُل السياسننننيُّ »فنننني كتابهنننا  تورة هبننننة رؤوق عنننزتالباحثنننة المصننننرياة الننندكومنننن منطلننننٍق ُمعاِضننند، تننننرى 
بعنند تحليلهننا المهننم  لكتابننات اإلسننَّلميين فنني أواخننر التسننعينياات ومطلننع األلفياننة فنني المجلننة « لإلسننَّلميين
نا يضنمر ( مجلّنة المننار)وهو اسم يتقاطع منع  -( المنار الجديد: )المسّماة القديمنة لمحمند رشنيد رضنا، مما

نظريانة الدولنة وضنرورة مراجعنة ( فني)ال يجند القنارئ كَّلًمنا »: ، أنانه -يًّا بوعٍي، أو بمينر وعنٍي امتداًدا إصَّلح
ق  -عمليًّنا  -يثبنت كتابهنا . (21)« مركزياتها لدى الحركة اإلسَّلمياة في تطويرهنا رؤاهنا وخطابهنا أطروحنة حنَّلا

( الشنريعة)ل ال يقنلُّ عنن اختنزالهم لننما تعنينه وهو اختنزا -النظرياة عن أنا اختزال اإلسَّلميين لمفهوم الدولة 
هننو اختننزال سننيعيُق أيا إفننَّلت مننن الهيمنننة؛ ألنا هننذا االختننزال يسنناعد الهيمنننة، وال يكافحهننا فنني حقيقننة  -

 . األمر

ننا تعنيننه  ، لكننن آن األوان للنقننال حننول مننا يعنيننه ُكننلٌّ مننن مفهننوم (دولننة إسننَّلمّية)لقنند تننّم النقننال طننويًَّل عما
ق محطانة ال يمكنن تفاديهنا إذا منا أردننا أن نفنتح هنذا النقنال (. إسنَّلميّ )ومفهوم  ،(دولة) ويُعتبنر كتناب حنَّلا

 .على مصراعيه، بكل  تأكيد
 

                                                           

 (.22/ ص )، الشبكة العربياة لألبحاس والنشر ، « الخيال السياسيُّ لإلسَّلميين»هبة رؤوق عزت ، ( 21)


