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 تاريخ حضارتنا: أزمة تصور أم أزمة تجربة؟

 (7152أكتوبر  51مقاالت المعهد )

 محمد إلهامي

شنقيطي فيما يعانيه من الجنرال  ضامن مع د. مختار ال  االنقالبي فيقبل البدء في المقال ال بد من إعالن الت

موريتانيا، والذي يرفض تجديد جوازات السفف ر له ونبنا،ه، مما يجعمهف في حرب بال ، و و من جراء الن د 

الحضاري في تمك الحضارة المعاصرة التي تجعل اإلنسان أوراقا تممك السمطة إصدار ا وتجديد ا، فإن فقد ا 

صرة  ي عمى ا ضارة المعا ضارة كان في ح ف الميت حقيقة! فالح سمطان والطغيان ال ح ضارة ال لحقيقة ح

 اإلنسان.

*** 

ها "، والتي نظمتالدستور اإلسالمي في زمن الثوراتحضرت لمصديق د. محمد المختار الشنقيطي محاضرته عن "

، فاست دت منها جممة أشياء نافعة، وكانت لي 7152تمبر سب 72أكاديمية العالقات الدولية في تركيا، بتاريخ 

عميها مالحظات أساسية أحببت أن أسجمها كتابة بعدما ذكرتها مشافهة إذ لف ُيتح لنا الوقت حوارا كافيا حول 

 المسألة، كما كان ضيق الوقت مانعا من حسن طرح التعقيب. 

لم  رين وانكاديميين وكانت لديهف تعقيبات ثرية ومن المهف  نا أن نذكر أن المحاضرة ألقيت في جمع من ا

ضرة  شة القنوات، وربما أخرجت أكاديمية العالقات الدولية التي نظمت المحا شا َصوَّر عمى  سف لف ُت ل نها لأل

نسففختها التي احتوت تصففويرا لمتعقيبات والتعقيب النها،ي لممحاضففر. ل ن أشففير  نا إلى ثالثة تعقيبات 

في أغمبها، ومن الطريف أنها كانت من ثالثة من انكاديميين اإليرانيين، و نا ينبغي أن أساسية ات قُت معها 

نذكر أن التجربة السياسية اإليرانية التي بم  عمر ا اآلن نحو انربعين عاما قد أنضجت بيئة ال  ر السياسي 

 سي.  اإلسالمي في إيران فَخرََّجْت عددا من الم  رين وانف ار في باب ال قه السيا

يقر الشنقيطي أن ح مه عمى تاريخنا السياسي ح ف سمبي، ويؤس ه أن تجربتنا الحضارية فقيرة في اإلجراءات 

ستور طوال ال ترة الممتدة ضارتنا د سية رغف ثرا،ها في باب القيف، ومن مظا ر فقر ا أنه لف ي ن لح سيا  ال

صدور الوثيقة في تونس ) ا كانت فترة الظالم طويمة بين لحظتين (، و  ذ5685من "وثيقة المدينة" وحتى 

 مضيئتين شهدتا دسترة القيف السياسية في إجراءات.

https://www.youtube.com/watch?v=OoyDMo23o-I
https://www.youtube.com/watch?v=OoyDMo23o-I
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 ثمة مالحظات جو رية عمى  ذا المنطمق الذي ُبِنَيت عميه المحاضرة، والذي يمثل أساس ف رتها:

المعروف، . المش مة الر،يسية  ي اعتبار أن وجود نص م توب عمى صيغة مواد وبنود، و و ش ل الدساتير 5

صيغة ال ينبغي  ضارية بالتقدم أو التخمف، فمجرد وجود أي نص عمى أي  ي ون معيارا حاكما عمى التجربة الح

أن يعبر عن شيء في ن سه، إال لو أن معيارنا  و مجرد معيار ش مي ظا ري. فالمدن اليونانية واإلمبراطورية 

سها دساتير م توبة عمى صيغة المواد والبنود، فمف الرومانية والدول المستبدة في عالمنا المعاصر تتخذ لن 

سوي  االستعمار لمرومان، ولف ُتْغِن  سترة االستعباد والعنصرية في مدن اليونان وال ت يمنع  ذا الوجود من د

 كثرة المواثيق التي يح ل بها عالمنا المعاصر من كثرة المذابح!

صود مجرد وجود نص م توب عمى  يئ7 صود وجود نصٍّ حاكف يتمتع . فإن قيل ليس المق ة بنود، وإنما المق

بالرسوخ والتقدير وله  يمنة عمى النظام، فهنا لن نجد نصا ال في القديف وال الحديث أرسخ وجودا وال ثبوتا وال 

ستنبطت منه ما ال  سير وا شروحات والت ا  يمنة عمى النظام من القرآن ال ريف، و و نٌص ُكتبت حوله آالف ال

صى من المو ستنباط ال توى لظروفها الزمانية يح صى من العقول في ا شتغمت عميه ما ال ُيح اد القانونية وا

صحيحة، إال  سنة ال شنقيطي لم ت نظره نص القرآن ال ريف ونصوص ال والم انية.. فمو أن  ذا كان مقصود ال

تدل عمى أن نموذجه المنشففود  و الو قة تونس  نة ولحظة وثي مدي قة ال ياره لحظة وثي ثقية ذات أن اخت

 النصوص المصاغة عمى  يئة بنود ومواد.

صحيحة، بل بعض 3 صوص ال ستناد إلى الن . تعممنا قديما أن الحديث إن كان عن الحالل والحرام فال بد من اال

سالمية  ضارتنا اإل صول ح ضا،ل انعمال، فنحن حين نت مف عن أ ضعيف وال في ف العمماء ال يجيز رواية ال

ي صعود ا و بوطها سمبا وإيجابا ن ون بحاجة أقوى إلى االعتماد عمى الصحيح وحده، ومنطمقاتها وما ُيؤثر ف

فالمسففألة  نا ليسففت مسففألة ح ف فرعي في عبادة أو معاممة، وإنما  ي حديث في أصففول الدين ومنهجه 

مد عمى سففوى  نه ال يعت به عمى مالحظتي أ كد في تعقي قد أ لذي يقره الشففنقيطي و مه. و و انمر ا ظا ون

 يح. الصح

 

صحيحة عمى منهج  ست  صح بعض منها بمجموع الطرق، فهي لي سها إنما  الغريب  نا أن وثيقة المدينة ن 

، وعميه قالوا أن 1المحدثين، ومن قالوا بصففحتها فغاية ما قالوه أنه تصففحيح بمجموع الطرق لبعض بنود ا

صها المن ردة الواردة  صو صح من ن شرعية" إال ما  صمح لالحتجاب بها في انح ام ال "الوثيقة بمجموعها ال ت

                                  
 ينظر في تفصيل األمر كتب السيرة الصحيحة مثل: السيرة النبوية الصحيحة ألكرم ضياء العمري، وصحيح السيرة النبوية إلبراهيم العلي. 1
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بانسففانيد الصففحيحة في كتب الحديث. إنما أورد كتاب السففيرة الوثيقة جريا عمى المعروف من أن التاريخ ال 

صرامة التي ُيعامل بها الحديث. وفي مو ستدالل بوثيقة المدينة عمى أن ُيعامل بال ضوعنا  ذا حيث ُيراد اال

الدستور من أصول وقواعد اإلسالم وأن عدم وجود وثيقة عمى  يئته من عالمات انت اس الحضارة اإلسالمية، 

 فعند،ذ يجب أن ننبه إلى أن الوثيقة ال تنهض لالستدالل بها.

لالستدالل به، فإن  ذا أيضا ال يجعمها حجة عمى . أن الوثيقة ن سها، إن صحت حديثيًا وصارت نصا يصمح 4

ما أراده لها الشففنقيطي، فغاية ما ُيقال أن الوثيقة كانت حاكمة عمى العالقات داخل المدينة في السففنوات 

لدولة اإلسففالمية بسففا،ر انطياف،  انولى لها، حتى نزلت آيات القرآن ال ريف التي تحدد المعامالت وعالقة ا

أقيف من العقود والمعا دات.. أي أنها في أحسففن أحوالها كانت وثيقة مرحمة انتقالية ال وتسففتدرع عمى ما 

واجبا ثابتا ي رض كتابته في النظام السففياسففي لمدولة اإلسففالمية. ولهذا لف يجد ال قهاء عبر ذلك التاريخ 

خال ات، ولو أن الطويل ما يدعو ف نن يعتبروا عدم وجود وثيقة عمى  يئة بنود من جممة المعاصففي والم

انمر كذلك لما تعذر عمى حاكف ظالف أو عادل وضع وثيقة يخرب بها من جممة المخال ة والمعصية ولو لف ي ن 

 -و ما ذروة الخالفة الراشدة–لها أثر حقيقي كما ت عل البالد المستبدة صاحبة الدساتير. ومنذ أبي ب ر وعمر 

ستور بتمك ضع د ستور أن ي ون من  لف يجد الخم اء أنهف ممزمون بو صيغة. لهذا فغاية ما ي ون أمر الد ال

 المباح ال من الواجبات وال الضرورات. 

فالحديث عن حضفارتنا التي تعاني من "فقر اإلجراءات" يمتد ليشفمل بالتهمة عصفر الخالفة الراشفدة عمى 

 ء بسنتهف؟! الجممة، ف يف يجوز  ذا والخم اء الراشدون  ف القدوة الذين نص النبي عمى االقتدا

. ُتسففاق مسففألة كتابة الدسففتور عمى أنها مسففألة توافقية، يجري فيها التنازالت والت ا مات، وتصففل إلى 1

المشففترع المت ق عميه بين الجميع. لف ي ن  ذا قا،ما في وثيقة المدينة، إنما كانت الوثيقة صففريحة في 

سع ا سمف، ولف ي صمى اهلل عميه و سمطة والح ف إلى محمد  لنبي في  ذا انمر إلى توافق، إنما دخل جعل ال

سيا جديدا، فمف  سيا سمول فأقام النبي نظاما  المدينة و ي ت اد تجتمع عمى ممك  و عبد اهلل بن أبي بن 

ي  ر في إبقاء إجراءات تنصيب ابن سمول، وال حتى ف ر في مشاركته الح ف، وإنما جاء النظام السياسي النبوي 

ونصففت الوثيقة عمى  ذا انمر صففراحة، فقد ورد فيها "وإنه ما كان بين أ ل  ذه الجديد لينهي كل ما فات، 

الصحي ة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى اهلل عز وجل وإلى محمد رسول اهلل صمى اهلل عميه 
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ناقض م هوم ما ي مة أخرى، و و  مة وغير ف كت عل )المؤمنين( كت ها آلخر ا تج قة من أول  وسففمف". والوثي

 المواطنة الحديث الذي ُبنيت عميه الدساتير في الدولة القومية؟ 

سالم مع 8 ضعاف ال برى أن البحث في حمها يتجه إلى اتجا ين كبيرين: إما أن نوفق اإل ست صر اال ش مة ع . م

نا عمى  فإن لدسففتور ولزوم وجوده  الواقع، أو أن نوفق الواقع مع اإلسففالم. حين ننطمق من تثبيت أ مية ا

صار واقعا الحقيق سالم عمى التوافق مع ما  ساتير، و و نوع من حمل اإل سممة الد سالم ال أ سترة اإل ة نحاول د

ستجيب لما يمميه  سالم أن ي سالم ونمتمس من اإل صرا،  نا نجعل الواقع حاكما عمى اإل سيا معا سيا وتقميدا 

ي أنظمة ال عالقة لها بالدين الواقع من ضغوط! فإن كانت سيرة الدساتير في التاريخ السياسي إنما نشأت ف

)بداية من الوثنيين اليونان، وحتى النظام العمماني المعاصر( فنحن نحاول استنبات زرع لف ينبت ال في تربتنا 

شيء، فاإلله إما  ضع نص مقدس في بيئة ال ينطق فيها اإلله ب ستور  و محاولة و شبيهة. إن الد وال في تربة 

ال يسمع وال يبصر وال يغني شيئا، واإلله محذوف تماما في الحضارة العممانية وثن في حضارة اليونان والرومان 

 وال ُيسمح بوجود مرجعية متجاوز لمبشر أصال.

صيغة الدولة  ِضع ل ساتير الحالية  ي نص مقدس ُو ساتير بتجربتها بطبيعة الحال، فالد صطبغت الد وقد ا

يرة ومختم ة في زمانها وطبيعتها، وال يزال نموذب القومية، و و النموذب الذي انتهت إليه تجربة غربية مر

سالمي، بينما يرى آخرون  ضات حقيقية مع النظام اإل سن انحوال يطرح تناق و و ما –الدولة القومية في أح

أن النظامين متناقضين لدرجة يستحيل معها التقاؤ ف، فإما أن يتنازل اإلسالم عن جممة وجمهرة  -أعتقده

مجمع عميه، وإما أن يتغير نظام الدولة القومية فيتخمى عن جممة من ثوابته. وحقيقة من أح امه، وفيها ال

ضعنا في نظامه، وال  ضاري، فال يزال الغرب يريد أن يحمانا وي صراع الحالي في العالف  و وجود التناقض الح ال

 زالت انمة تقاوم وال تقبل به. 

 

 خاتمة الحديث

ضارة مع فقر اإلجراءات  ستمر ح ضارة كيف ت سي؟.. إن مجرد بقاء الح سيا في أ ف أبوابها و و باب النظام ال

اإلسفالمية ألف سفنة وتح ف عمى انقل ثمث العالف المعروف لهو دليل عمى قدرتها وتم نها من إدارة شفؤون 

سالمية عانت  ضارتنا اإل سا،ر المجاالت.. فَأْن ُيقال "ح سهامات وافرة في  سانية بقيف وإ  منالحياة وإمداد اإلن

سه مقياس يحتاب  وقت مب ر فقرا في اإلجراءات" لهو دليل عمى أن مقياس ال قر والغنى في اإلجراءات  و ن 
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إلى تعديل وتصحيح الستيعاب حالة حضارة ظمت ألف سنة في الصدارة! إنها عمى الحقيقة أزمة تصور ال أزمة 

 الحضارة اإلسالمية.

  ل معنى  ذا أني ضد كتابة دستور عمى الجممة؟

بالطبع ال، ول ني ال أجعل وجود دسففتور من عدمه عالمة عمى أي شففيء وال معيارا ني شففيء، وال أرى وجوده 

 .(2) ضرورة ممزمة ني نظام سياسي

 
 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية(2)


