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ورقة إطار وخطوط عاّمة للمؤتمر العلمي الثاني عن "اإلسالمّيين 
  وقضايا الحكم الديمقراطي"

 ة: "التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة والدولة واألمّ  بعنوان:

 التاريخّية والتصورات الراهنة واآلفاق المستقبلّية" التجربة
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في إطار اهتمامه العلمّي بالتحوالت االجتماعّية والديمقراطّية الكبيرة الجارية في الوطن العربّي، 
مؤتمر "اإلسالمّيون ونظام الحكم الديمقراطي:  عقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

في الدوحة، بحضور  2112أكتوبر  / لتشرين األوّ  8إلى  6في الفترة من ، "جاهاتتجارب واتّ 
مشارًكا في  151ا، وممارًسا سياسي   21باحثًا قّدموا أوراًقا بحثية، و 11مشارك، بينهم  211

جرت بالمواضيع التي  النقاش، كما حضر أعمال المؤتمر عدد كبير من الجمهور العاّم المهتمّ 
ا بين الباحثين والممارسين بشأن القضايا كز في هذا المؤتمر أن يفتح حوارً . وحاول المر مناقشتها

جّدية، الل التي يعيشها الوطن العربّي. ولضمان الجوهرّية واألساسّية المطروحة في مرحلة التحوّ 
بلت بعض ق قبل اعتمادها، بينما ق  ة للتحكيم المعمّ أخضع المركز البحوث األساسية للمؤتمر كافّ 

 نشر، بحكم أّنها ليست بحوثًا وفق أعراف المركز.للمداخالٍت للمناقشة وليس األوراق 

متابعة الجهد العلمي في  خلصت لجنة المؤتمر إلى ضرورةتقييم، لة اجتماعات لعدّ عقدها بعد و 
ة في تقريرها إلى بروز قضايا جوهريّ  انتهىفي اإلطار نفسه. و  ثانٍ  هذا المجال بعقد مؤتمرٍ 

ة، وهي قضايا األمّ  ؛يستحسن أن يتمحور حولها الجهد العلمي للمؤتمر الثاني نقاشات المؤتمر،
فهذه هي القضايا النظرية الرئيسة التي تكمن خلف الكثير  ل.والدولة، والمواطنة في زمٍن متحوّ 

دت تاريخ عقد المؤتمر السياسّية في مرحلة التحّول الكبرى التي نعيشها عربي ا. وحدّ  النقاشاتمن 
 . 2111سبتمبر  / ي في األسبوع األخير من شهر أيلولالثان

ين بالمواضيع التي يناقشها رين المهتمّ ة للمؤتمر جميع الباحثين والمفكّ وتدعو اللجنة العلميّ 
بهذه المواضيع أيًضا المؤتمر الثاني عن اإلسالمّيين وقضايا الحكم الديمقراطّي، والمعنّيين 

المؤتمر الذي تخضع أوراقه وبحوثه للتحكيم العلمّي. هذا ، إلى المشاركة في ةعمليّ بطريقة 
(. وعلى على الرابطة التي يعتمدها المركز )المرفقة األوراق البحثيّ كتابة ويرجى مراعاة معايير 

 الرئيسة في موعدٍ البحث بخطوط  وافٍ  صٍ إرسال ملخّ في المؤتمر ة المساهمة البحثيّ  في الراغبين
أقصاه أواخر شهر  في موعدٍ  يكون تسليم البحوث مكتملةً و ، 2112ل أبري / نيسان 15ال يتجاوز 

 ط التأشيري التالي:المساهمات في إطار المخطّ تكون على أن ، 2111يونيو  / حزيران
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: أوّ   ساسّيةالمنهجيات والرؤى األ محورًلا
 ةالحركيّ الرؤى و  ،ةاإلصالحيّ الرؤى و  لقضايا األّمة والدولة والمواطنة، ةالتقليديّ  الرؤى -1

في طرح  دمحدّ  مرجعيّ  إسالميّ  سياسيّ  نموذج   هناك هل األيديولوجّية(. - )التنظيماتّية
ة" عريقة، أم قضايا جديدة؟ ما هي النماذج وهل هي قضايا "إسالميّ  ؟هذه القضايا

 دة؟النظرّية األساسية المحدّ 
الفكر  ؟وواقعة "الصحيفة"، ةواالستلهام واإلسقاطات الخطابيّ  التاريخ بين ةالراشديّ  التجربة -2

شكالية اإلسالميّ  السياسيّ  سؤال  .(ة القصور المنهجيّ المنهج أو المناهج )إشكاليّ  وا 
 مأ ،الراشديّ  مأ ،ين )النبويّ "النموذج" المحتذى أو المستبطن أو المبتغى لدى اإلسالميّ 

مستوى  لة؟ وماذا يعني ذلك علىأم شيء جديد في المحصّ  ؟(االتوليف بينه مأ ،الحديث
 العالقة مع النموذج المرجعي؟

 

 ةمحور األمّ ثانياا: 
ة في األمّ بين  ،يديولوجيّ واأل والتاريخيّ ي ة وتكوينها بين النصّ مفهوم األمّ مقاربة  -1

 لفي الزمن األوّ  وتجربتها ة تاريخي اة اإلسالميّ تكّون األمّ و  ،()النّص  ةالنصوص التأسيسيّ 
 ن.بين الدين والتديّ  ،مبراطورياتإبعده الذي كان زمن  وما

شكالية الوحدة والتعدّ  اإلسالميّ  ةاألمّ مفهوم في اإلسالمّي التفكير  -2  والعقدي د القوميّ وا 
شكالية التشرذم الداخليّ واألنتروبولوجيّ  )التاريخ االجتماعيّ  الفئة وفكرة " ( من جهة، وا 

ا في إطار التمييز بين يات االندماج إسالمي  يثيره ذلك من تحدّ  عاءاتها، وماوادّ  ة"يالناج
 ؟مثال التسنين والتشييع() Assimilation "الدمج"و Integration "االندماج"

دولّي يقوم على وحدات  ة اإلسالمّي العابر للحدود في نظامٍ هل يستقيم مفهوم األمّ  -1
 يات اإلسالمّية في الدول الغربّية؟الدول؟ وكيف ينظر إلى األقلّ 

ة بين مفهومها اإلسالمّي العاّم ومفهومها القومّي الكالسيكّي والحديث، ومفهومها األمّ   -4
 ب للهّوية.الجديد المركّ 
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ة الدينّية في عصر الدول القومية ذات السيادة؟ ما هي اإلسقاطات السياسية لمفهوم األمّ  -5
 ة على المواطنين غير المسلمين في دولةٍ ة اإلسالميّ سقاطات مفهوم األمّ إما هي و 

 حاكم؟ ن يكون هذا فكر حزبٍ أوهل يمكن  ؟حديثة
  

 حور الدولةثالثاا: م
 .مبراطورية()اإل والخالفة )الحديثة( ة والدولة الحديثة، الدولةاإلسالميّ  ةالدولة التاريخيّ  -1

ة والدولة في الوعي جدلية األمّ  .ون والدولةاإلسالم واإلسالميّ  .ة والدولةالشريعة بين األمّ 
ة؟ ومن الدولة أم األمّ  ،هما أسبقة؟ أيّ )تاريخ الدولة أم تاريخ األمّ  واإلسالميّ  التاريخيّ 

أم  ،وعقد، أم نخبة فقهاء أهل حلّ  :ةمعادل األمّ  وماة؟ ق الشريعة: الدولة أم األمّ يطبّ 
 ميعات هذا المجلس؟ هل هي مطلقة أحدود تشر  وما وتشريعي منتخب؟ مجلس تمثيليّ 

على قياسات سابقة في  التشريعي، واالجتهاد الجزئي المبنيّ محدودة في منطقة الفراغ 
 (.؟الفقه اإلسالميّ 

مقلوب لمفهوم  صوغ؟ هل هي اإلسالميّ  الحركيّ  - في الخطاب النظريّ  ةة الحاكميّ ألمس  -2
مواقف هي  ة "أصيلة"؟ ماالحديثة أم هي نظرية إسالميّ  الشمولّيةالسيادة في الدولة 

سياقات  وما ؟ وكيف تفاعلت معها؟ةالحركيّ  - ةيّ من هذه النظرّية الفكر  ةالتيارات اإلسالميّ 
 ،واإلخوان ،)قطب والسياق العربيّ  ،)المودودي( الباكستانيّ  السياق الهنديّ  ظهورها:

ن وفي أصول الفقه(، آوالتأويل )في القر  الحاكمية بين النّص  ؟ة(وجماعات الجهاد المصريّ 
 وكيف يمكن قراءة الفرق المرجعيّ  ؟الحاكمية ووالية الفقيهبين أوجه االلتقاء واالفتراق وما 

رادة الشعب جدل العقيدة واالستبداد في المنظور  ، ومغزى ذلك فيبين حاكمية اهلل وا 
 ؟الدينيّ 

هل لديها نموذج تطّبقه أم تختبر  هو نموذجها؟ ؟ ومافي النهاية ةمعنى دولة إسالميّ  ما  -1
ة مفهوم "الدولة المدنّية"؟ وتحّديات العلمنة ؟ وما قصّ آخر تطبيقه أم قد تخرج بنموذجٍ 

بمعنييها الصلب والمرن؟ وما موقفها من دولة جميع المواطنين؟ وما معنى الحديث 
"، ومتجّذرة وأصيلة في يات ترفض هذه الصفة، وهي وطنّية "أًبا عن جدّ "الدينّي" عن أقلّ 

 قبل الفتح اإلسالمّي وبعده، وبالتفاعل معه؟ التاريخ الحضارّي الممتدّ 
الدولة المدنّية هروب من مفهوم الدولة الدينّية، أم إعادة إنتاج له بإهاب جديد، أم فهم   -4

 علمانّي منفتح أو مرن للدولة؟
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)العربّي(  القطري والقوميّ  الق طري واإلسالمّي اإلقليمّي والدولّي، اإلسالميّ  اإلسالميّ   -5
 لتحررّي؟ ) قضايا العالقات الدولّية(.الفلسطينّي وا

  

 حور المواطنةرابعاا: م
لوطن األيديولوجّي )ما فوق الوطنّي( ا بين في الخطاب اإلسالميّ  واطنةوالم الوطن -1

 والوطن السياسّي )الدولتي(.
 ية في فكر التنظيمات العثمانّي.المواطنة والذمّ  -2
يات وما موقف التيارات اإلسالمّية من األقلّ  يات )الدينّية(،المواطنة وقضايا ما ي دعى األقلّ  -1

ة التي ال يشملها التصنيف التاريخّي المرّكبة الهويّ المجتمعات )الدينّية المذهبّية( في 
 واإلسماعيلّيين واليزيدّيين والّدروز والبهائّيين، ..إلخ. العلوّيينلنظام الملل؟ مثل 

وقّي عن االنتماء الدينّي والقومّي، ما هي إسقاطات تحييد المواطنة الحديثة كمفهوم حق -4
سقاطات ذلك على مفهوم األمّ  ة غير الدين اإلسالمّي ة اإلسالميّ ى من األمّ ة؟ ماذا يتبقّ وا 

 ة اإلسالمّية أكثر من دين اإلسالم؟في هذه الحالة؟ وهل يفترض أن تكون األمّ 
من الطهطاوي  ا:ر المفهوم إسالمي  تطوّ وكيف  ؟عربي ا المفهوم لسياقات تشكّ هي  ما -5

؟ وهل وشيى طارق البشري والقرضاوي وفتحي عثمان وهويدي والغنّ ومحمد عبده وحتّ 
 ر؟لهذا التطوّ  ذهنيّ  - يمكن تحقيب فترات طويلة المدى على مستوى تاريخيّ 

 - والمحدث أو التقليديّ  التقليديّ  اإلسالميّ  التفكير السياسيّ  فيتأثيرات فكرة المواطنة  -6
عادة رسم العالقة بين العقيدة والشريعة ياتمة" واألقلّ ومنطق "أهل الذّ  المحدث، ، وا 

والية و ، المساواة الكاملة في الحقوقأو ، والسياسة )مسألة رئاسة غير المسلم للدولة مثاًل 
ين وممارسات األحزاب رين اإلسالميّ المواطنة بين كتابات المفكّ  .(..إلخ، المرأة

 ة.اإلسالميّ 
 ؟كان زٍ يميت النظر عن أيّ  ّض المواطنة المطلقة بغالموقف في األخير من  ما -7

الصراع قائًما بشأن  ال يزال"دولة مدنّية"  الدستور والقوانين والمواطنة في -8
 مدنّيتها.


