
 

  

   قراءة �� كتاب 
    

 مالحظات حول كتاب "النبوة والسياسة" 

 لعبد اإللھ بلقز�ز

 عزالدين العالم
 أستاذ العلوم السياسية

 جامعة ا�حسن الثا�ي، الدار البيضاء
 

2022 ینایر 14     

 
 

 

 

 



 مالحظات حول كتاب "النبوة والسیاسة"
 لعبد اإللھ بلقزیز 

 

 
2022 ینایر  14   

 
2 الصفحة     

 

 تقديم:

 

هل �ان محمد بن عبد هللا نبيا وكفى، أم �ان صاحب مشروع سيا�ىي؟ أال ي�ون جامعا ب�ن الدعوة إ�� هللا و�ناء     

من  سيا�ىي؟    الثنائيات  من   العديد  تقابل  يالحظ  وواقعا،   فكرا  اإلسالمية،  -العر�ية    التجر�ة   �ستق�ىي  كيان 

ا�خالفة  وا�حاشية،  حابةال�  والسلطان،  القرآن):   واحد  آن  ��   واملتساكنة(  املتعارضة وا�حرب،  لك،   ا�جهاد 
ُ
وامل

 والدنيا...   الدين  والسلطان، الشرع

  يحلم .  املعادالت  هذه  من   األول   الطرف  لتحقيق  يتوق   اإلسالم، معتدال �ان أو متطّرفا،  باسم  يتحّدث  من  أغلب    

 ُملك،   إ��   ا�خالفة  انقلبت  كيف  ينبئنا التار�خذلك،    ومع...  ا�جهاد  و�عالن  الشريعة  وتطبيق  القرآن  وأولو�ة  با�خالفة

 بل   تجاورت،  وكيف  ،1االثنان  فتعا�ش  الشرع،  مبادئ  مع  السلطا�ي  ا�حكم  ت�امل  وكيف  الطرفان،  و�ساكن 

الدينية (من قضاء    –ا�خالفية    مع ا�خطط  الدنيو�ة (من وزارة وكتابة وحجابة...)  –السلطانية    الوظائف  وت�املت

أصبغت  ،2وحسبة...)و�فتاء   طا�ع  العر�ية  الرقعة  ع��  �عاقبت  ال�ي  الدول   �ل  وكيف   �ّل   ع��   ا�جهاد  اإلسالمية 

 قتال للمسلم�ن، �عضهم �عضا.   �انت ولو ح�ى حرو��ا،

تتفّرع     الذي  املركزي  التساؤل  والسياسة؟ ذاك هو  النبوة   �� أعمق  ثنائية   �� تجد أصلها  املذ�ورة  الثنائيات  �ّل 

  القضايا املثارة �� الكتاب. عنھ �ّل 

يتمحور الكتاب، إضافة إ�� مدخلھ الذي تحّدث عن "املصادر الكالسيكية للس��ة النبو�ة"، حول ثالثة أقسام.     

األّول،  �� إسالم الصدر  السياسية  السياسية"، و�خّص "املسألة  إ�� ا�جماعة  الدينية  أولها �عنوان "من ا�جماعة 

واالج��اد"،   النص  والسلطة  ب�ن  السياسية  "دولة    –و"ا�جماعة  عنوان  تحت  وثان��ا  السياسية"،  النظر�ة  قبل  ما 

الدعوة والتمك�ن السيا�ىي"، و�تحّدث عن "التوحيد عقيدة واجتماعا"، و"ا�حرب واملفاوضة"، و"الدمج والتمايز". 

تحّدث اإل�شاء"،  وآليات  املدينة  "دولة  ملوضوع  الباحث  فخّصھ  الثالث،  القسم  "التنظيم    أّما  موضوع  عن  فيھ 

 . 3اإلداري"، و"اقتصاد املدينة: الغنيمة وفلسفة التوزيع"، ليختم أخ��ا ب"ال�ار�زما ا�حمدية"  –السيا�ىي 

بأي �شريع سيا�ىي، ومن استغرق     لھ  دينا ال عالقة  ب�ن من رأى فيما وقع  التأو�الت  تباينت فيھ  موضوع شائك 

ھ �� الفعل السيا�ىي، ومن 
ّ
حاول ضبط �شاب�ات وتقاطعات دعوة دينية أرخت بظاللها ع�� واقع اجتما��  الدين �ل

لعالقة    – أو ذاك  التصور  ا�ع�اس هذا  ناهيك عن  الكتاب).  بھ صاحب  القيام  ما حاول  بالضبط  (وهذا  سيا�ىي 

 الدين بالسياسة ع�� الوضع الراهن للعالم العر�ي واإلسالمي. 

 
، المركز الثقافي 107یقول عبد هللا العروي: إّن السلطان یخدم الشریعة ظاھرا ألنّھا تخدمھ باطنا".أنظر عبد هللا العروي : مفھوم الدولة ص    1

 . 1981العربي 
معرفة، الكویت وما یلیھا، منشورات عالم ال  162دراسة في بنیة وثوابت الخطاب السیاسي، ص  –أنظر عزالدین العالم : اآلداب السلطانیة    2

2006. 
سوف نكتفي في ھذه الدراسة بصیاغة بعض المالحظات حول الكتاب دون أّي عرض مفّصل لمحتویاتھ. ویمكن طبعا للقارئ المھتم أن یعود   3

 إلیھ لالطالع على مضامینھ. 
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�� من مالحظات،    عّن  ما  أبدي  أن  أتصفح محتو�ات هذا   وقبل  وأنا  أثارت�ي  تأكيد مز�ت�ن أساسيت�ن  أرى ضرورة 

املوضوع،   هذا  مثل   �� اعتمادها  يمكن  ال�ي  املصادر  إلش�الية  ب�املھ  مدخل  بتخصيص  األو��  تتعلق  الكتاب. 

 وتتعلق الثانية بالروح النقدية ال�ي عا�ج ��ا املؤلف القضايا املتصلة بموضوعھ. 

نجد حرصا شديدا ع�� تبيان املصادر وحدودها. حرص دفع الباحث أوال إ�� التفك�� فيما   ففي تقديمھ للكتاب   

إذا �ان ثمة مصادر أخرى للس��ة النبو�ة أك�� دقة من كتب الس��ة نفسها، وثانيا إ�� طرح االرتباط العضوي ب�ن 

التدو�ن  بل  الس��ة،  نقد  مّما �ستد��، ليس فقط  التار�خية"  و"الكتابة  رّده   "الس��ة"  ناهيك عن  التار��� نفسھ، 

 4الضم�ي ع�� أولئك الذين يقصون مصادر الغرب االستشرا�� العتبارات متعّددة. 

بن      فهذا  حجي��ا.  من  د 
ّ

للتأك والتنقية  االستقصاء  من  الكث��  الكالسيكية  اإلسالمية  املصادر  طبيعة  �ستلزم 

إ�حاق، ع�� سبيل املثال، الذي ُ�عت�� كتابھ مركز�ا ومصدرا أساسيا، يراه مالك بن أ�س "دجال وكذبا"، ومالك بن  

�وا  5�سب"أ�س بدوره لم �سلم من لسان ابن إ�حاق الذي رآه "بدون  
ّ

. وقد �ان ابن خلدون من األوائل الذين شك

ك 
ّ

را باألسباب ال�ي أدت إ�� الغلط وأهمها "ا�جهل بطبائع األحوال �� العمران"، كما شك
ّ

�� الكث�� من موادها مذك

لدرجات   ذكره   �� الباحث  بھ  استعان  الذي  الرصا��  ومعروف  أو  الدوري،  العز�ز  عبد  مثل  ا�حدث�ن  �عض  ف��ا 

 .6قية الرواياتمصدا

سقوطها     عن  ناهيك  اآلخر،  البعض   �� �عضها  �شّك  بمصادر  فقط  االكتفاء  يتّم  أال  السياق  هذا   �� املطلوب 

ا�حديثة  العر�ية  املراجع  كتبتھ  وما  الغر�يون،  كتبھ  ما  استقصاء  و�نما  محمد،  الن�ي  حياة  أسطرة   �� أحيانا 

وهو االكتفاء باملصادر الكالسيكية، وتأجيل البحث فيما تبقى.   واملعاصرة. غ�� أّن ال�اتب �ان وا�حا �� قصده،

و�التا��، وهذا ما الحظتھ، ينضاف تأو�ل الباحث ملا سبق من تأو�الت لكتب الس��ة، ومع ذلك، �ش�� ال�اتب عن  

تب عن الن�ي، �حيحا �ان أم خاطئا، بلور مخيال املسلم�ن وأثر �� سلوكهم، وهذا وحده يكفي
ُ

ألخذه    حق، أّن ما ك

 �ع�ن االعتبار. 

أّما املز�ة الثانية فأ�خصها �� جملة واحدة مفادها أّن خالفة الرسول مسألة سياسية ال عالقة لها بالدين رغم �ّل    

العبارات املتداولة مثل "أم�� املؤمن�ن" و"خليفة الرسول"... والنتيجة أن مجال السياسة �� اإلسالم "�شأ �عيدا عن  

 كما يد�� البعض اليوم. 7مف��ضة" أية قداسة دينية

 

 

 

 
تطرحھا "المصادر الكالسیكیة للسیرة النبویة". منھا ما ناقش المؤلف في مدخل الكتاب، طیلة عشرین صفحة، العدید من القضایا الشائكة التي    4

 ھو منھجي: ھل نبحث في الوقائع كما جرت بالفعل، كمؤرخین، أم أننا نّؤول ركاما ھائال من الوقائع حسب ما یقتضیھ غرضنا منھا؟ ومنھا ما 
السیاسیة. كما عرج   وبالصراعات  العقدیة،  بالسیاسة، وبالمطالب  التاریخ  والتاریخ) وارتباطھ یتعلّق بصلة  (السیرة  التدوین  تأخر  أسباب  على 

مادة  المستشرقون،  الكریم، على غرار ما فعل  اعتبارالقرآن  باإلمكان  إذا كان  فیما  أیضا  الحدیث"، وتساءل  بتأخر علم آخر مؤّسس ھو "علم 
 إخباریة...

 .2011 ، مركز دراسات الوحدة العربیة،17عبد اإللھ بلقزیز، النبوة والسیاسة، ص  5
 28، 27، 26س، ص  –م  6
 58س، ص  –م  7
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 الدعوة النبو�ة والفعل السيا��ي  -1

 

�ان يمكن ل�جماعة اإلسالمية أن تظل جماعة اعتقادية فحسب، وأال تص�� إ�� جماعة سياسية. �� سياق هذا    

�ش��  النبوي  ا�حديث  وال  ا�خالفة،  ع��  ينّص  القرآ�ي  النص  ا�جريء. فال  الرازق موقفھ  عبد  ع��  بلور  ال�جال، 

ما ��، ولنسّم��ا با
ّ
سمها سلطة سياسية، شوكة وعصبية. �� إذن، كما ��  إل��ا، وال �� حّققت اإلجماع حولها، و�ن

 حروب الرّدة، مسألة سياسية.  

 تماما مع ع�� عبد     
ّ

طيلة صفحات الكتاب، يتصّور األستاذ بلقز�ز هذه الثنائية من زاو�ة مغايرة. فال هو يصطف

بنا، العز�ز ع�� اإلسالمي�ن. الرازق، العز�ز ع�� العلماني�ن، وال هو براض ع�� املوقف املقابل الذي مثلھ حسن ال

ما س�ي  ف��ة  أو��  النبوة،  عهد   �� بي��ما، سواء  وتقاطعا  والسياسة،  الدين  ب�ن  تالزما  أن هناك  برى  ذلك،  مقابل 

 با�خالفة الراشدة (استمرار �شر الرسالة، حروب الردة، الفتوحات خارج ا�جز�رة، البحث عن الشرعية...)

ل �� غياب أي نظام ُحكم يقوم ع��  ومالحظ�ي هنا، سواء �علق األ    
ّ
مر بف��ة النبوة أو ا�خلفاء األر�عة األوائل، تتمث

الوازع الدي�ي، ال غ��. مثل هذا ا�حكم يتطلب م�جزة ر�انية �غّ�� من طبيعة اإل�سان. ليس مستغر�ا، وا�حال هذه، 

لدولة التقليدية العر�ية". (رّ�ما هذا أن �ستعمل عبد هللا العروي عبارة "طو�ى ا�خالفة" �� حديثھ الذي خّص بھ 'ا

ما يفّسر حذر الباحث الذي فضل استعمال عبارة "دولة املدينة" �� أك�� من سياق). و�� مقابل ذلك، ال يمكن أبدا 

 أن �شّك �� وجود "الفعل السيا�ىي"، بل و�� "ماكيافلية" الن�ي. 

ا    الدين  وعاملية  القبلية  العصبية  ب�ن  حاصال  التناقض  هذه �ان  روابط  من  الكث��  تكّسر  الدعوة  �انت  �جديد. 

العصبية، �� نفس اآلن الذي �ان فيھ الرسول يحرص ع�� توظيفها لنشر الدعوة (م�انة قريش، وهم "الطلقاء"،  

 ).8ناهيك عن مصاهرتھ أل�ي سفيان وهو ع�� كفره، واعتبار داره بمثابة "امل�جد" �� أمانھ

"خدعة    و��  ا�حرب،  عدا  السيا�ىي وفيما  الفعل  طبعت  أش�ال  أر�عة  األقل  ع��  هناك  أّن  ال�اتب  يالحظ   ،"

مّما   ا�خندق،  حصار معركة  لفّك  "املساومة"  إ��  الرسول  �جأ  والتنازل.  وا�خادعة،  واملساومة،  ا�حالفة،  النبوي: 

ا�خطاب يرى ��    جلب عليھ انتقاد �عض ال�حابة. كما �جأ إ�� "الص�ح" مع قريش �� ا�حديبية، مّما جعل عمر بن 

 9األمر تنازال "دينيا"، وهو غ�� ذلك �� ذهن الرسول. كما �جأ أيضا إ�� "التجسس"، ناهيك عن تنظيمھ الغتياالت

والسؤال هو: كيف لرسول هللا أن �ساوم، أن يتجّسس، أن يخادع، أال يفي �عهوده، وهللا يقول "يا أ��ا الذين آمنوا  

 !أوفوا بالعقود"

لبناء كيان سيا�ىي، وأنھ �ان "ماكيافليا"  تب�ن هذه      ��ا، �ان يطمح  أو  أّن الرسول، وفيما وراء الدعوة،  املواقف 

م ال �ستقيم، ذلك إن ��مة "املاكيافلية" الشه��ة ال ي�ون لها أي مع�ى 
ْ

بامتياز. ومع ذلك، فأّن مؤاخذتھ أخالقيا ُحك

ا الفرد  وأخالق  السياسية  الدولة  أخالق  ب�ن  بخلطنا  وهنا  إال  املستو��ن.  ب�ن  الفصل  يتعّ�ن  هذه  وا�حال  ملدنية، 

 أكتفي للتوضيح بمثال واحد يخص الوفاء بالعهود، أو اإلخالل ��ا. 

 
 نالحظ ھنا كیف أّن الرسول، في سبیل بناء الجماعة السیاسیة، اكتفــى بمــا ســتقولھ الحقــا األدبیــات السیاســیة الســلطانیة مــن ضــرورة االكتفــاء  8

 ب"ظاھر الطاعة" دون التنقیر في ما بذات الصدور...
 س. –وما یلیھا، ع بلقزیز  م  97ص    أنظر الفصل الرابع، الحرب والمفاوضة، 9
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تصبح الرذائل فضائل، و�ص�� العنف مشروعا، واإل�حاد إيمانا، واإلخالل بالعهد وفاء، إن �ان ذلك �� مص�حة    

�� أن السيا�ىي الذ�ي ال يحافظ ع�� وعوده عندما ت�ون هذه ا�حافظة يخلص ماكياف�� �� كتابھ "األم��" إ  .الدعوة

. ومع ذلك، فإّن من يواجھ ماكياف�� ع�� املستوى األخال��، ال يفهم منطق " األم��". ليس 10عائقا أمام ما يطمح إليھ 

الحظ، كما يقول �لود املقصود الوفاء بالعهد أو عدم الوفاء بھ، وح�ى إن وقفنا عند هذه النقطة بالذات، فإننا ن

لو صغناها بطر�قة مغايرة، لقلنا:    .11"أن ا�جرأة توجد �� العبارات، أك�� مّما �� �� الفكرة"   Claude LeFortلوفور  

إن محمدا �ان وفيا لرسالتھ بخيانتھ ال��اما ما �ان لھ أن يتشبث بھ دون اإلضرار بدعوتھ.": ليس هناك �عارض ب�ن  

ح "ا�خيانة"،  و  مطلق "الوفاء  و�ش�ل  "يفي"،  وح�ن  ملهمتھ،  "وفيا"  ي�ون  فل�ي  عهدا،  السياسة  رجل  "يخون"  �ن 

 �عهوده، فإنھ قد "يخون" مهمتھ كرجل سياسة. 

 القرآن والسياسة  -2

 

دأبنا ع�� تكرار القول بأّن اإلسالم دين ودولة، بل هناك من يرفع هذا القول إ�� عالمة تمي�� لهذا الدين مقارنة مع 

امل  أديان  الذي �افة  األع��  باملرجع  نبدأ  أن  ا�حّساس،  املوضوع  هذا  عن  نتحّدث  ونحن  علينا،  ي�ون  رّ�ما  عمور. 

وآليات  الدولة،  تحّدد طبيعة  آية قرآنية واحدة  الكر�م  القرآن   �� يوجد  املسلم�ن ونتساءل: هل  �افة  إليھ  يحتكم 

من أجهزة سياسية و�دار�ة وغ��ها؟ وا�جواب بمنطوق النصوص، و�اع��اف أغلب الباحث�ن،   ھا�حكم، وما يصاحب

والبيوع  "التجارة  عن  تحّدث  الكر�م  القرآن  أّن  إ��  بلقز�ز  اإللھ  عبد  الدكتور  �ش��  السياق،  هذا   �� النفي.  هو 

 . 12.." إال التشريع السيا�ىي والعقود واملوار�ث واألنكحة والطالق والوالية وقسمة أموال الفتوحات وا�حدود.

وتصفحنا     والو��،  النبوة  زمن  تجاوزنا  لو  حّ�ى  ھ 
ّ
أن نضيف  بلقز�ز،  األستاذ  عليھ  سار  الذي  املن��  لهذا  وتأكيدا 

  �� والدولة  الدين  ب�ن  تجمع  ال�ي  املقولة  هذه  من  �ستغرب  أن   
ّ
إال �سعنا  ال  الحقا،  اإلسالم  فقهاء  كتبھ  ما  �عض 

العر�ية   كب� اإل   -التجر�ة  املاوردي،  يم��  والدين"،  الدنيا  "أدب  كتابھ  ففي  "أدب   �سالمية.  ب�ن  السياسة،  فقهاء 

و��  األرض".  عّمر  "ما  �ل  و�الثا�ي  الفرض"،  قضاء  إ��  أدى  "ما  �ل  باألول  ويع�ي  السياسة"،  و"أدب  الشريعة" 

م" و"السياسات"، ويع�ي باألح�ام مقدمتھ ل "سراج امللوك"، يم�� الفقيھ األندل�ىي أبو بكر الطرطو�ىي ب�ن "األح�ا

�ل ما �علق ب "ا�حالل وا�حرام..."، وب"السياسات" �ل ما يتعلق ب "تدب�� ا�حروب وأمن السبل وحفظ األموال  

وصون األعراض... ". و�� مقدمة كتابھ "ا�جوهر النفيس �� سياسة الرئيس" يرى "ابن ا�حداد" أن السياسة نوعان 

هللا ع�� عباده، وتختّص الثانية ب�ل ما يقوم بھ   ھياسة دنيا". تتعلق األو�� بما فرضمتمايزان: "سياسة دين" و"س

 . 13هؤالء العباد �� سبيل عمارة األرض 
 

  1979، تعریب خیري حمادي، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت 184ن. ماكیافلي، األمیر، ص  10

11 C. Le Fort, Le travail de l’œuvre, Machiavel. P 413, Gallimard 1972. 

وما یلیھا.   وحتى لو استقصینا الحدیث النبوي، وھو ثاني أعلى سلطة مرجعیة، شریطة االنتباه لضخامة ما    46س، ص    –عبد اإللھ بلقزیز، م    12

من نُسب لنبي اإلسالم من أقوال أغلبھا مشكوك في عنعناتھ، فلن نجد حدیثا عن نظام سیاسي بعینھ. وھذا دون أن نشیر إلى ما عرف عن الرسول  

 في شؤون دنیا المؤمنین، وھو القائل: أنتم أدرى بشؤون دنیاكم، وباألحرى شؤون سیاساتكم.      تحّرج اتّجاه كّل تدّخل
 .1979دار إحیاء التراث العربي. ، 114الماوردي، أدب الدنیا والدین، ص  13
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�ىيء،      الدين  وسياسة  آخر.  �ىيء  والسياسات  �ىيء،  واألح�ام  آخر.  �ىيء  السياسة  وأدب  �ىيء،  الشريعة  أدب 

ا  يتعلق  ال  هذا،  من  وأك��  آخر.  �ىيء  الدنيا  السيا�ىي وسياسة  ا�جال�ن،  ب�ن  تمّ��  وا�حة  بنصوص  فقط  ألمر 

والدي�ي، بل نجد نوعا من األولو�ة يضف��ا هؤالء املؤلفون "الفقهاء" ع�� ا�جال السيا�ىي باعتباره يخّص الشأن 

العام. فمن خرج عن قواعد "الدين" يلوم نفسھ، وال يتعدى الضرر ا�حاصل عن هذا ا�خروج صاحب الفعل نفسھ  

ا وحصول كتارك  الناس،  وظلم  األرض،  عمارة  تخر�ب  إ��  يؤدي  "السياسة"  قواعد  خرق  أن  ح�ن   �� مثال،  لصالة 

 الضرر للعموم، وهذا ال يجوز.  

ومع ذلك، و�� شبھ استدراك، �ش�� املؤلف إ�� أن هناك من يحتج بآي�ي الشورى. ودون الدخول �� تأو�الت هذه    

تكن  لم  حيث  النبو�ة  الف��ة  األو��  ��م  املفهوم:  أو مراحل طبعت هذا  دالالت  ثالث  إ��  �ش��  أك��ها،  وما  العبارة، 

لثانية عهد عمر بن ا�خطاب واستشارتھ قبيل وفاتھ لستة الشورى عامة، بل محصورة عند كبار ال�حابة. و��ّم ا

رت الشورى  
ّ

�حابة ال غ��. أّما الثالثة، فتخّص تولية معاو�ة وابتعاده عن الشورى بتعيينھ لو�� عهده. هكذا تبخ

إن لم  بي��م"،  "وأمرهم شورى  ما مع�ى  نتساءل:  أن  لنا  ا�حديث ع��ا نظر�ا. ومهما يكن،  م 
ّ

�� مقابل ت�خ  عمليا، 

يكن �ع�ي أّن السلطة اصطالح... ما مع�ى أن ي�ون أمر السياسة "شورى" بيننا، إن لم يكن �ع�ي ا��حاب األوامر 

 الدينية من �ل تحديد "قْب��" ألي نظام سيا�ىي ي�ون علينا أمر التّدبر �� قواعده باتفاق "�عدي" وتوافق الحق. 

 ميالد دولة -3

     

يقول األستاذ عبد اإللھ بلقز�ز: "أن ي�ون "��ود ب�ي عوف أّمة مع املسلم�ن" كما ورد �� نّص ال�حيفة، وأن ي�ون  

�جميع "طوائفهم" وعشائرهم من حقوق االنتماء إ�� األمة ما لب�ي عوف، شأن ينّ��نا إ�� حقيقت�ن ال محيد عن تأّمل 

ب آذنت  ال�حيفة  أّن  أوالهما  داللة:  من  ف��ما  مفهوم ما  إ��  االعتقادية)  ا�جماعة   =) الروحية  األمة  مفهوم  تخطي 

االجتماعية   الرابطة  إ��  فأك��  أك��  ينتبھ  بھ   –لألمة  م 
ّ
�سل أن  �عد  الدي�ي  التباين  حدود  تخ��ق  ال�ي  السياسية 

لعصر ابتداء. وهو أمر يضعها ع�� أعتاب مفهوم األمة الذي سيصار إ�� بناء السياسة عليھ �� عصر الحق ع�� ا

 14النبوي بما يز�د عن ألف عام." 

"اجتماعية  برابطة  أمة  إ��  "روحية"  أمة  من  املسلم�ن  انتقال  يفيد  الذي  القول  هذا   �� املبالغة  من  شيئا  أرى 

سياسية" �� ف��ة مضطر�ة ال تتجاوز السنت�ن؟    –سياسية". كيف نتحدث عن "انتقال" و"بناء روابط اجتماعية  

د ذلك حدث اال��يار السريع "ملسألة الواقع أّن ما حدث، ليس  
ّ

أك�� من تكتيك مرح��، أو دهاء سيا�ىي مؤقت. يؤك

نفسھ  الباحث  إليھ  �ش��  الذي  الروحية"  "األمة  عن  بديال  االجتماعية"  من  15األمة  ا�جال  هذا   �� القبلة  ولتغي��   .

 
 .1990تحقیق د/جعفر البیاتي. ریاض الرایس. لندن ، 51، 50أبو بكر الطرطوشي، سراج الملوك، ص 

 .1983تحقیق ودراسة. د/رضوان السید. دار الطلیعة بیروت ، 62، 61الجوھر النفیس في سیاسة الرئیس، ص ابن الحداد، 
 92س، ص  –ع. بلقزیز، م  14

 86س،  –ع. بلقزیز، م  15
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ال �ىيء �ان يمنع الرسول من �غي��    الشام إ�� الكعبة مجددا، وفّض التحالف مع ال��ود أك�� من داللة... و�بدو أن

 وجهة القبلة مرة أخرى إن اقت�ىى ا�حال، �� السياسة ال أقل وال أك��.

و�� نفس املن�� الرامي إ�� تأكيد وجود كيان سيا�ىي، يرى األستاذ بلقز�ز أّن هناك ثالثة عناصر تفيد تأسيس      

وثان��ا األمة   أولها األرض والسيادة عل��ا،  الكيان:  املدينة هذا  أمة  إ��  اعتقادية  أمة  تأسيسها من  مّر �حظات  ع�� 

. وا�ح هنا اقتباس العناصر الثالثة املتداولة �� 16مرورا بأمة بدين�ن... وثال��ا النظام السيا�ىي الذي يقوده الرسول 

� فقرة الحقة إليھ ال�اتب نفسھ �  ھ�عار�ف القانون العام للدولة، (وتحديدا �� القانون الدستوري)، وهذا ما انتب

 مستدر�ا بقولھ: 

رنا من مغبة السقوط فيھ: التفك�� �� "دولة املدينة"  
ّ

  –عناصرها وأسسها  –"رّب قائل يقول إننا سقطنا فيما حذ

معناها  تجاهل  يمكن  ال  ظواهر  ع��  التنبيھ  قصدنا  ما 
ّ
و�ن قصدناه،  ما  ذلك  وليس  ا�حديثة،  الدولة  بمفردات 

ر." السيا�ىي أو دالل��ا ع�� قيام مج
ّ

 17ال سيا�ىي �� اإلسالم املبك

ال أشّك مطلقا �� ا�حذر الشديد الذي يخا�ج ال�اتب وهو �ستعمل عبارات "الدولة" و"الالمركز�ة" و"العالقات    

ھ يصعب 
ّ
أن والواقع  ا�حديث.  بمفهومها  الدولة  ع��  تحيل  عبارات  ها 

ّ
�ل و��  و"املواطن�ن"،  و"الضر�بة"  ا�خارجية" 

�ىي عن  ا�حديث  يمكن تماما  استقرار  أي  وعن  عل��ا،  االستناد  يمكن  و�دار�ة  سياسية  أجهزة  أّي  الدولة.  اسمھ  ء 

ا�حديث؟ مع الرسول محمد، �انت الدعوة، ومع خليفتھ األول أ�ي بكر، �انت الردة، ومع ا�خليفة الثا�ي عمر، �ان 

ث "مراكز  ع��ا  نتج  ال�ي  الفتنة  ت 
ّ
حل عثمان،  ثال��م  ومع  بالفتوحات،  �� اال�شغال  ومعاو�ة  املدينة،   �� (ع��  الث 

الشام، وط�حة �� البصرة..). فأين االستقرار الذي تحدث عنھ الباحث كعنصر من عناصر الكيان السيا�ىي، علما  

 أّن ا�حديث �لھ يدور حول ف��ة زمنية ال تتجاوز ثالثة عقود تقر�با!

 جهاز الدولة  -4

 

ال حول الن�ي    
ّ

إ�� وجود "طبقة سياسية" وجهاز إداري ب�ّل م�وناتھ، �شك �� هذا السياق، �ش�� صاحب الكتاب 

الوالية   ا�خارجية،  العالقات  ا�حرب،  قيادة  عنھ،  (النيابة  والسيا�ىي،  اإلداري  ا�جسم  لهذا  وامللهم  املدير  بصفتھ 

 . 18ة) ع�� األقاليم، القضاء، ا�جباية، الكتابة، إمامة الصال 

ما ت��ز أّن هناك فارق ب�ن القول بوجود "الفعل  
ّ
أما عن ا�حجج ال�ي �سوقها الباحث إلثبات وجود هذا ا�جهاز، فإن

السيا�ىي"، سواء �� الف��ة النبو�ة، أو ف��ة ما س�ي با�خالفة الراشدة، وهذا ال شّك فيھ، و��ن القول بتأسيس دولة 

 سية واستقرار، وهذا أمر يدعو للتساؤل. مع �ّل ما تقتضيھ من أجهزة إدار�ة وسيا

األحوال،   �ل   �� �س��ة  مدة  و��  الراشدين"،  "ا�خلفاء  وحكم  "ا�حمدية"  الدعوة  ف��ة  تجاوزنا  ما  ��  تم��ت  إذا 

حروب   الرسالة،  (�شر  طبيع��ا  وتحديد  للدولة  املؤسسة  األجهزة   �� بالتفك��  �سمح  تكن  لم  با�شغاالت  عمومها 

 
 143 - 141س،  –ع. بلقزیز، م   16

 143س، ص  –م  17

 145س، ص  –م  18
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التجر�ة اإلسالمية بدأ أول  ��  سالمية، الفتنة الك��ى...)، أمكننا القول إن ظهور الدولة كدولة  الردة، الفتوحات اإل 

"ملك   أول  سفيان،  أ�ي  بن  معاو�ة  مع  بدأ  و"   –ما  لك" 
ُ
"امل ب�ن  هنا  ا�جمع  أن  وا�حقيقة  إسالمي.  عر�ي  خليفة" 

 ا�خالفة" يخ��ل إش�الية هذه الدولة الوليدة، و���ز أهم م�ونا��ا.

الدولة يمك هذه  ل��وز  التار���  املدخل  بمثابة  خلدون،  ابن  �عب��  حد  ع��  ملك"،  إ��  ا�خالفة  "انقالب  اعتبار  ن 

(السلطانية �� جميع األحوال)، ونقصد بذلك أن ا�جتمع العر�ي ا�جديد �� ثقافتھ السياسية وأجهزة دولتھ، أصبح 

" امللوكية  أو  السلطانية،  السياسية  اآلثار  الستقبال  �ش�ل مهيأ  تتبلور  لم  و�ن  األموي،  ا�حكم  بدء  عند   " بالقوة 

الع  �� وخاصة  معلوم،  هو  كما  الحقة  مراحل   �� إال  أصبح   هدوا�ح  وقد  املسلم�ن،  للعرب  البد  �ان  العبا�ىي. 

النظام  و�ان  "الفتوحات"،  ضر�ات  تحت  ا��دت  ال�ي  السياسية  باألنظمة  التأثر  من  "ُمل�ا"  السيا�ىي  نظامهم 

الفار�ى وتنظيماتھ السيا�ىي  أجهزتھ  تلقائيا"  العرب  "ورث  ال�ي  األنظمة  أبرز هذه  املنظومات 19ي من  "أول  �ان  إذ   ،

 " ووجدوا ف��ا "صور��م" وضال��م لتسي�� شؤون الدولة الوليدة.  20ال�ي عرفها العرب املسلمون... 

ة البحثة، يبالعملية الوظيف  غ�� أن انتقال التنظيمات اإلدار�ة والسياسية من جماعة ما إ�� جماعة أخرى، ليس   

إذ تتضمن مستتبعات ثقافية �سهل عملية استنبات هذه التنظيمات، كما تتطلب من جهة أخرى وجود "موظف�ن"  

متالزمان معا  والعامالن  بآليا��ا.  و�ان   .مستأ�س�ن  واملوظف�ن،  اإلدار��ن  الكتاب  فئة  ظهرت  الوقائع  حيث  فمن 

التنظ�� لهذه التحوالت، ازدهرت عمليات ال��جمة واالقتباس عن ال��اث   أغل��م من أصول غ�� عر�ية، ومن حيث

الفار�ىي الذي ظل ّ الثابت الذي �غدي النشاط التنظ��ي ألغلب كتاب الدواو�ن، كما ظل تبعا لذلك املصدر الذي 

 21�ستلهم منھ " نصائح امللوك" املناسبة �خلفاء وسالط�ن اإلسالم." 

إذا أخذ العرب عن الفرس، ف�حاجة " تار�خية" ال مفّر م��ا. ووجود انجذاب ب�ن أم�ي العرب والفرس، هو �� حد    

"ا�جيش"   مواضيع  مثل  الدولة،  بجهاز  العالقة  ذات  املواضيع  ف�ّل  بي��ما.  االلتقاء  إم�انية  ع��  عالمة  ذاتھ 

و"ا�حروب ا�حاكم"  و"مسلكيات  الرعية"  و"أقسام  م��ا، و"املراتب"  ويغرفون  يكتشفو��ا  املسلمون  العرب  �ان   ..."

و�تعلمون من خاللها أصول التدب�� السيا�ىي. قد ينقلو��ا كما ��، وقد يدخلون عل��ا تحو�رات من هنا أو هناك، 

 وقد يطعمو��ا بأقوال مستقاة من ترا��م أو وقائع من تار�خهم ... 

الدولة     بالضبط جهاز  "الوظائف"، و��  أو  "املراتب"  ب�ن ظهور هذه  يقرن  ابن خلدون  أّن  املعروف  وأخ��ا، فمن 

املسماة "إسالمية"، و��ن "العمران ا�حضري". وهكذا ال تحتاج الدولة �� بداية تأسيسها للكث�� من هذه الوظائف 

 
 . 92عبد هللا العروي : مفھوم الدولة. ص  19

 .1984دار إقرأ  96رضوان السید : األمة والجماعة والدولة دراسات في الفكر السیاسي العربي اإلسالمي  20

 .1994. دار المنتخب العربي. 87عبد المجید الصغیر، الفكر األصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في اإلسالم ص  21

ھا د. عبد الرحمان بدوي كتاب "األصول الیونانیة للنظریات السیاسیة في اإلسالم"، دار الكتب المصریة.  وحول ھذا الموضوع، انظر الدراسة التقدیمیة المطولة التي خص ب 

 .1977،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 132إلى  99وكذا تقدیم د إحسان عباس لـ "عھد أردشیر"، وأیضا كتابھ "مالع یونانیة في األدب العربي" ص 1954القاھرة 
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التأسيس �� مرحلة  لها  "البدوي" املالزم  للطا�ع  ا�حاكمة 22نظرا  "للعصبية"  ، و�سبب من السلطة شبھ ا�جماعية 

 ، وهذا موضوع آخر 23املتم��ة بـ " التعاضد واملشاركة"

 ا�حكم بالدبن وا�حكم باسم الدين  -5

 

"إّن وجود الن�ي ع�� رأس الدولة، و�دارة شؤو��ا، وميالد هذه الدولة �� حضن الدعوة، ��    يقول األستاذ بلقز�ز: 

إ�� مثل ذلك التداخل، الذي تحدثنا عنھ، ب�ن الدي�ي والسيا�ىي. أما �عد وفاتھ، و�سبب غياب العوامل ال�ي أفضت 

وع�� عظيم ما لد��م من    –�شريع قرآ�ي سيا�ىي، فلم �عد ممكنا ا�حديث عن وجود تداخل. فا�خلفاء الراشدون  

الن�ي و   -امتياز �حبة  ألنھ  الدين،   �� ال  القيادة)   ��) السياسة   �� لھ  خلفاء  الذين هم  و�ّل  الرسالة.  حده صاحب 

باسم  ا�حكم  األمر�ن:  ب�ن  عظيم  والفارق  بالدين،  يحكموا  ولم  الدين  باسم  حكموا  املسلم�ن  حكم   �� أعقبوهم 

ھ  
ّ
الدين فعل التماس للشرعية الدينية لسياسة قد ال ت�ون دينية. وا�حكم بالدين حكم بنصوص الدين، أو قل إن

 24حكم البابوات �� أور�ا املسيحية الوسطى، وهو ما لم �عرفھ تار�خنا اإلسالمي"حكم دي�ي (= ثيوقراطي) ع�� نمط 

الدين  ب�ن  تداخل  الن�ي، �ان هناك  �� شأ��ا. ففي زمن  بّد من طرح �ساؤالت  الفقرة معطيات عدة ال  تخ��ل هذه 

السياسة.    �� الدين والسياسة، ف�ان ا�حكم خالفة  ب�ن  التداخل  انفض  الراشدين،  ا�خلفاء  والسياسة. و�� زمن 

ا باسم  ا�حكم  �ان  الراشدة،  ا�خالفة  �عد  ملا  املمتد  الزمن  ا�حكم و��  خالف  ع��  وذلك  بالدين.  وليس  لدين، 

 الثيوقراطي الذي عرفتھ أور�ا املسيحية �� عصورها الوسطى. 

والسياسة، وزمن      الدين  ب�ن  التداخل  �ان  الرسول حيث  أعاله: زمن  الفقرة   �� ال�اتب  ع��ا  يتحدث  أزمنة  أر�عة 

الدين،   �� وليس  السياسة   �� ا�خالفة  �انت  حيث  الراشدين  العر�ية    ا�خلفاء  التجر�ة  �عد   –وزمن  ملا  اإلسالمية 

ا�حكم   �ان  حيث  الوسيط  العصر  أور�ا  وزمن  بالدين،  وليس  الدين  باسم  ا�حكم  �ان  حيث  الراشدة،  ا�خالفة 

 "ثيوقراطيا" بالدين ونصوصھ.  

م بالتداخل ب�ن الدين والسياسة الذي أكده الباحث �� حديثھ عن زمن النبوة (و�ن �ان هناك م 
ّ
ن يرى غ��  قد �سل

  �� نفسھ  الكتاب  ذكرها  ألسباب  �ستقيم  ال  فأمر  الراشدين،  ا�خلفاء  زمن   �� عينھ  التداخل  ينفي  وأن  أّما  ذلك). 

العر�ية   التجر�ة   �� ا�حكم  بأّن  القول  وأما  الراشدة، �ان   –فقرات مختلفة.  ا�خالفة  ��اية  املمتدة منذ  اإلسالمية 

بالدين، �ان حكما ي الدين وليس  القائمة، فتلك حكما باسم  ف غ��ه، خدمة للسلطة 
ّ
الدين، كما قد يوظ ف 

ّ
وظ

وقائع تار�خية ال ير�� إل��ا الشك. و�املقابل، ما يطرح التساؤل هو القول باالختالف النو�� ب�ن التجر�ت�ن العر�ية 

 
الدولة في طورھا األول لكثیر من الوظائف، مثل دولة الموحدین "التي أغفلت األمر أوال للبداوة ثم صارت إلى انتحال األسماء   ال تحتاج  22

) ومثل دولة بني عبد الوادي التي "ال أثر عندھم لشيء من ھذه األلقاب وال تمییز الخطط لبداوة دولتھم وقصورھا." (ص 189واأللقاب." (ص
ظ ابن خلدون في مكان آخر حول "وظیفة الحاجب" ویقول : "ولم یكن في دول المغرب وافریقیة ذكرلھذا االسم للبداوة التي  )  كما یالح191

)  وفي موضوع "دیوان الرسائل والكتابة" یشیر إلى أن "ھذه الوظیفة غیر ضروریة في الملك الستغناء كثیر من الدول عنھا 190كانت فیھم." (
 ).194العریقة في البداوة التي لم یأخذھا تھذیب الحضارة وال استحكام الصنائع. "(ص رأسا كما  في الدول 

. ویلخص م عابد الجابري وضعیة ھذا الطور األول بقولھ : " إن العالقات السائدة داخل العصبیة الحاكمة في ھذا الطور  144المقدمة : ص  23
دار   .339السلطة والمشاركة في الثروة الناجمة عن الغنائم..." العصبیة والدولة. ص  األول من أطوار الدولة ھي بكلمة واحدة : المساھمة في  

 النشر المغربیة. (ب.ت)
 201س، ص  –عبد اإللھ بلقزیز، م  24
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ة "حكم بالدين"،  اإلسالمية والغر�ية املسيحية، ع�� أساس أّن األو�� "حكم باسم الدين" كما أسلفنا، بينما الثاني

 أي حكم ثيوقراطي حسب عبارة عبد اإللھ بلقز�ز، وهو ما لم يقع �� الرقعة العر�ية اإلسالمية.  

غالبا ما يرى البعض فارقا نوعيا ب�ن تجر�ة حضار�ة مسيحية تمّ��ت بحكم ثيوقراطي، كما هو وارد �� االستشهاد  

مبدأ تماما  تجهل  تجر�ة حضار�ة إسالمية  مقابل  ذلك   أعاله،  عكس  يذهب  أيضا، من  وهناك  بل  اإلل�ي".  "ا�حق 

ع��   والدنيو�ة  الدينية  الّسلطت�ن  ب�ن  تفصل  غر�ية مسيحية  تجر�ة  ب�ن  النو��  الفارق  أخرى،  مرة  دا، 
ّ

تماما مؤك

أساس أّن ما � � وما لقيصر لقيصر، وتجر�ة عر�ية إسالمية تجمع ب�ن الّسلطت�ن ع�� أساس أّن اإلسالم دين 

. و�� جميع األحوال، ورغم تناقض التوجه�ن، ت�ون الفكرة �� إثبات التمايز ب�ن الدين�ن، وهذا أمر يحتاج ودولة

 ل��هان. 

و��ن     ك"عقيدة"  الدين  ب�ن  العروي،  هللا  عبد  يوّ�ح  كما  الّتمي��،  ينب��  ا�حضارت�ن،  ب�ن  املقارنة  �ستقيم  �ي 

مات ا�خاطئة، وع�� رأسها القول الدين ك"وقائع" تار�خية عينية، وهو الّتمي�� ال
ّ
ذي �سمح لنا بتجاوز �عض املسل

بلقز�ز،  األستاذ  يتصّور  كما  ذلك  �عكس  القول  أو  واحد،  آن   �� ودولة  دين  املسيحية،  خالف  وع��  بأّن اإلسالم، 

 والواقع أعقد من ذلك. 

فض     خلطا  لتضّم��ا  �ستقيم  ال  إسالمية"  "دولة  عبارة  أّن  يبدو  اإلطار،  هذا  ب�ن ��  والتصورات،  الوقائع  ب�ن  يعا 

"التار�خ" كما جرى بالفعل و��ن "املثال" كما تم بناؤه �� الذهن، وهو ما تجّنب الوقوع فيھ صاحب الكتاب، وهو ما 

  �� اإلسالمية  الدولة  مادامت  مرفوضة،  إسالمية  دولة  عبارة  "أّن  ع��  بتأكيده  العروي  هللا  عبد  ر 
ّ

املفك أو�حھ 

. عبارة دولة شرعية أ�ح، لكن تتسبب �� التباس كب�� ألن القارئ العادي ال يفرق ب�ن الدولة ا�حقيقة �� ا�خالفة

الشرعية وا�خالفة. إذا قلنا دولة اإلسالم أو دولة املسلم�ن، فالقول مقبول ما دمنا ال �ع�ي نظاما إسالميا بل فقط 

قام فيھ شعائر اإلسالم، ويعيش فيھ مسلمون مؤمنون، لكن اال
ُ
لتباس ال يرتفع. تبقى عبارة دولة سلطانية، نظاما ت

 . 25و�� ال�ي اخ��ناها، األقرب إ�� الواقع واألقل التباسا"

عندما   ومستشرقون  سلفيون  الكث��،  يرتكبھ  الذي  ا�خلط  يت�ح  العروي،  هللا  عبد  يضيف  السياق،  هذا   ��

أ ذلك  ودولة،  دين  "اإلسالم"  وأن  فقط،  دين  "النصرانية"  أن  مثال  دين يؤكدون  النصرانية  يقولون:  "عندما  ّ��م 

بالنصرانية  لو عنوا  ا�حضارة اإلسالمية.  �عنون  فإ��م  دين ودولة  يقولون: اإلسالم  املعتقد، وعندما  �عنون  فإ��م 

باإلسالم  عنوا  ولو  و�م��اطور�ة،  بابو�ة  و�دارة،  كنيسة  ودولة،  دين  بأ��ا  االع��اف  عل��م  لوجب  محددة  حضارة 

 26ل إنھ دين فوق الدولة وما سواها "املعتقد لوجب القو 

العر�ية     التجر�ت�ن  ب�ن  الفارق  إقرار   �� دائما  ا�خالصة  ت�ون  التوجه�ن،  أمر هذين  يكن من  اإلسالمية   –ومهما 

 املسيحية، �� ح�ن أّن هناك العديد من الوقائع والعالمات ال�ي توّ�ح الكث�� من املش��ك بي��ما. –والغر�ية 

�ع��ض    قد  العر�ية    �عم،  التجر�ة  إّن  و�قول  الثيوقراطي"،  "ا�حكم  مبدأ  ينفي  طيلة   –من  �عرف  لم  اإلسالمية 

أّن وقائع   مسارها مؤّسسة دينية تجمع رجال الدين وتوّحدهم ع�� غرار املؤّسسة الكنسية؟ اع��اض وجيھ يبدو 

 
 س -م 120عبد هللا العروي ص  25

 123 - 122نفسھ ص  26
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ن �ستنتج من غياب املؤّسسة انتفاء  التار�خ وطبيعة الديانت�ن، املسيحية واإلسالمية، �عّززانھ. ولكن، هل يمكن أ

تتمّ�� عن "عامة"  لون، وال يزالون كذلك، فئة "خاصة" 
ّ
العلماء والفقهاء �ش� ألم يكن  أو بطالن سلط��ا؟  دورها، 

ما يجب وما ال يجب شرعا  الناس  لعموم  الناس وكالم هللا ورسولھ، شارح�ن  ب�ن  ي�ونوا "وسطاء"  ألم  املسلم�ن؟ 

م معامالت الرعية املؤمنة وتفّض منازعا��ا؟ ألم ي�جأ إل��م ودينا؟ وألم تكن مهّم 
ّ
��م تكمن �� استنباط "أح�ام" تنظ

"الفئة"  هذه  عن  نن�ع  أن  هذه  وا�حال  لنا،  كيف  "مشورة"؟  طلب  أو  "فتوى"  الستصدار  اإلسالم  وملوك  خلفاء 

 27العاملة م�ان��ا (حّ�ى ال نقول مؤّسس��ا)، وننفي ع��ا دورها؟ 

اضطهاد  و�املقابل،   من  املسيحيون  عا�ى  األور�ي،  الغرب   �� و�قول:  ودولة"،  "دين  اإلسالم   �� يرى  من  �ع��ض  قد 

ت بوادر االنفراج مع إعالن تمّ�ح اإلم��اطور قسطنط�
ّ
. أّما اإلسالم، فقد أ�شأ ناإلم��اطور�ة الرومانية إ�� أن حل

 �� فرق  قائمة.  دولة  احتضن��ا  املسيحية  أّن  ح�ن   �� جديدة  النتيجة   دولة  تكن  ألم  ولكن،  أكيد.  التار���  املسار 

واحدة هنا وهناك؟ ألم تلتق �� ��اية املطاف السلطة بالدين، هنا وهناك؟ ثّم إّن هذا االع��اض يلزمھ توضيح: ما 

السياسية  أجهز��ا  أغلب  تكن  ألم  هيا�لها؟  وما  اإلسالمية،  الّدعوة  أ�شأ��ا  ال�ي  ا�جديدة  الدولة  هذه  طبيعة   ��

د ذلك وقائع التار�خ والعديد من الباحث�ن؟ وما    –دار�ة نقال واقتباسا عن الدولة الفارسية  واإل 
ّ

الساسانية، كما تؤك

املا�ع إذن �� "ر�ط" اإلسالم ��ذه الدولة املستحدثة كما ارتبطت املسيحية باإلم��اطور�ة الرومانية؟ ألسنا هنا أمام 

  28نفس النتائج و�ن اختلفت املقّدمات؟ 

 موضوع شائك، دون شّك، يلزمھ املز�د من النقاش والتوضيح.     

 

 
العالم    27 عزالدین  كتاب  من  الخامس  الفصل  أنظر  التفصیل،  من  األمراء لمزید  ومرایا  اإلسالمیة  الملوك  آداب  بین  مقارنة  دراسة  السیاسیة،  "النصیحة 

 2017المسیحیة، المركز الثقافي للكتاب، 
 س  -لمزید من التفصیل، أنظر المبحث الثاني من الفصل الخامس، عزالدین العالم  م  28


