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ود ال أكثر
المجتمع المدني واألمة اإلسالمية عالقة ٍّ
فاطمة نا�صر

فـي مقالة بعنوان (املجتمع املدين والتعددية والت�سامح يف �سياق احل�ضارة الإ�سالمية) يحاول الأ�ستاذ حممد عثمان يف جملة الت�سامح اخل�شت
مقاربة مفهوم املجتمع املدين ،ومفهوم الأ ّمة الإ�سالمي .حيث يبد�أ مقاله باحلديث عن املجتمع املدين كتجربة �إن�سانية حاوية ملبادئ التكافل
االجتماعي والتعاون ،الذي حتقق يف احل�ضارة الإ�سالمية �شكلياً من خالل (�صحيفة املدينة) وم�ضمونا من خالل مفهوم (الأمة) .وقبل �أن
نتعر�ض لرباهني الكاتب يف �إثبات مدنية املجتمع الإ�سالمي منذ ن�ش�أته ،علينا �أو ًال املحاولة يف تعريف املجتمع املدين.
ي�ت�ف��ق م�ع�ظ��م ال�ب��اح�ث�ين �أنّ حم��اول��ة تعريف
املجتمع امل ��دين �أم ��ر م�ع�ق��د ،ف�ه��و دائ ��م ال�ت�ط��ور،
فمفاهيم املجتمع امل ��دين احل��ال�ي��ة تختلف عن
تلك ال�سابقة .ولكن معظم هذه التعاريف جتمع
ع�ل��ى �أن امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ه��و احل�ي��ز االج�ت�م��اع��ي
امل���س�ت�ق��ل ع��ن �سلطة ال��دول��ة وم���ص��ال��ح ال���س��وق،
ميار�س فيه املجتمع �أن�شطة ملنفعة ال�صالح العام،
لأغرا�ض غري ربحية .وهي يف املجتمع املعا�صر
تت�شكل ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة م�ن�ظ�م��ات م��دن�ي��ة وحقوقية
وغ�ي�ره ��ا .ومب �ح��اول��ة رب ��ط ه ��ذا امل �ف �ه��وم ،وذل��ك
ال ��ذي ج��اء يف م�ق��ال الأ��س�ت��اذ اخل���ش��ت ،ن��رى �أن��ه
ق��د وف��ق يف بع�ض امل �ق��ارب��ات ،و�أخ �ف��ق يف �أخ ��رى،
وجت��اه��ل بق�صد �أو ب ��دون ق�صد بع�ضها الآخ ��ر.
ولن�أتي الآن �إىل حتليل املقال:
ح�سب ر�أي الكاتب ف��إنّ �إح��دى معاين مفهوم
(ال ّأم��ة) الإ�سالمي ي�شابه �إىل حد كبري مفهوم
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ،ح�ي��ث �إنّ �أح ��د م�ع��ان�ي��ه يق�صد
ب��ه :ذل��ك ال�ك�ي��ان امل�ق��اب��ل ل�ن�ظ��ام احل �ك��م ،وال��ذي
ي �ق��وم ع�ل��ى الإرادة احل ��رة وال �ت �ط��وع واالل �ت ��زام
وي�سعى �إىل حتقيق التكافل والدفاع عن امل�صالح
العامة .يتفق ه��ذا الكالم حتى الآن مع مفهوم
املجتمع امل ��دين ،ح�ت��ى ي�صل ال�ك��ات��ب �إىل نقطة
مم��ار��س��ة ال��رق��اب��ة املجتمعية م��ن خ�ل�ال الأم ��ر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر .وه�ن��ا يقع النفور
ب�ين م��ا ي�ح��اول ال�ك��ات��ب جمعه ع�ن��وة .فاملجتمع
امل ��دين ي��داف��ع ع��ن احل��ري��ات ال�ف��ردي��ة ويحميها
من غلبة الأغلبية ،فهو يحمي الأقليات ويدافع
عن حقوقها كما لو كانوا مواطنني من الدرجة
الأوىل ،وهو كذلك يدافع عن احلريات الفردية
و�إن اختلفت وجهات نظرنا وعقائدنا معها ،دون
مم��ار��س��ة رق��اب��ة �أو �أم ��ر مب �ع��روف �أو م�ن�ك��ر! وال
يذكر الكاتب كيف ميار�س الأمر باملعروف ،فهل
كان يق�صد به نظام احل�سبة مثال ،وهي وظيفة
ي���ش��رف عليها ع��ام��ل ي�ج��ول يف ال���س��وق لرياقبه
ويحمي النا�س من غ�ش التجار ،وهذه الوظيفة
ذات نطاق وا�سع ف�ضفا�ض ،حيث تبد�أ مبراقبة
التجار ،وال تنتهي عند غ�ض الب�صر وغريه من

املحرمات .ويف مقاربة مهمة بني الأمر باملعروف
ال��ذي ذك��ره ال�ك��ات��ب ون�ظ��ام احل�سبة ،ي�ق��ول ابن
تيمية - :وقد علمنا �أن احل�سبة والية دينية� ،أي
�أنها وظيفة ر�سمية من وظائف الدولة امل�سلمة
تخت�ص ب�أداء واجب الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وبهذا يت�ضح لنا �أن احل�سبة هي و�سيلة
ر��س�م�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام ب �ه��ذا ال ��واج ��ب» وه �ن��ا يتعار�ض
مفهوم الكاتب ومفهوم �شيخ الإ�سالم ،فالكاتب
يقول �إن الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر هو
قائم على التطوع ومبد�أ التكافل� ،إال �أنه مل يكن
كذلك يف �أي ع�صر من ع�صور الدولة الإ�سالمية،
حيث يعترب وظيفة ر�سمية تابعة للدولة ،وهنا
ال مي�ك��ن �أن ت �ت��واءم وم�ف��اه�ي��م املجتمع امل ��دين.
ف�م���ض�م��ون الأم � ��ة الإ� �س�ل�ام ��ي ق ��د ي�ت���ش��اب��ه مع
مفهوم املجتمع امل ��دين يف ر�سالته رمب ��ا ،ولكنه
يعار�ضه يف تطبيقه وم�ضامينه الأخ��رى .ولعل
�أبرز اختالف فيه ،هو عدم �إ�ستناد املجتمع املدين
على ايديولوجية معينه يف �إدارت ��ه ،فال ت�سريه
م�ب��ادئ م�سيحية �أو �إ��س�لام�ي��ة �أو ب��وذي��ة ،ب��ل �إن
غايته �إزال ��ة ال�ف��وارق التي ق��د يخلقها �أي دين
�أو عرق� .أما الأم��ة الإ�سالمية ،فهي قائمة �أو ًال
و�أخريا على رعاية م�صالح امل�سلمني والدفاع عن
ق�ضاياهم .ف��إذا ت�ساءلنا ما الذي يجمع الأمة؟
ال ي�ج�ي��ب الأ� �س �ت ��اذ اخل���ش��ت ع ��ن ه ��ذا ال �� �س ��ؤال،
ولكننا �سنو�ضحه لنتمكن من حتليل ماجاء به.

�إن الأم��ة لدينا ال تكون أ�م��ة دون حتقيق وحدة
العقيدة .فتارة ن�سميها الأم��ة الإ�سالمية وتارة
ن�سميها الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ويف ك�ل�ت��ا احل��ال�ت�ين ال
ت�ستغني عن ( الدين الإ�سالمي ) كمكون �أ�سا�سي
لها .ورغ��م ذل��ك ،تعاي�ش امل�سلمون م��ع غريهم،
وك�ف�ل��وا ح�ق��وق وح��ري��ات م��ن يخالفهم .وي�ق��ول
الكاتب �إن العقد االجتماعي الأول يف التاريخ،
وال��ذي نظم ه��ذه العالقه املجتمعية ،ق��د �صدر
فور هجرة النبي حممد �إىل املدينة املنورة وقد
�سمي ب�ـ ( �صحيفة امل��دي�ن��ة ) .وي�ق��ول �إن�ه��ا �أول
عقد اجتماعي مكتوب يكفل التعددية وي�ضمن
امل��واط�ن��ة ( ال�ت��ام��ة) للجميع دون مت�ي�ي��ز .ولأن
الكاتب اكتفى بهذه العبارة ليثبت �أ�سبقيتنا يف
كتابة العقد االجتماعي ،دون ذكر ملا جاء يف تلك
ال�صحيفة م��ن ب�ن��ود،ف�ق��د ��ش��رع��ت للبحث عنها
بنف�سي .وقد حوت ال�صحيفة على  52بندا نظمت
عالقة امل�سلمني بغريهم من امل�سلمني وغريهم
من امللل والطوائف وخا�صة اليهود .وكفلت حق
اجلميع يف ممار�سة �شعائره والت�صرف ب�أمواله،
وح �م��ت اجل�م�ي��ع حت��ت ك�ن��ف دول ��ة واح� ��دة .وه��ي
��ص�ح�ي�ف��ة ت �ق�ترب م ��ن امل �ث��ال �ي��ة وحت� ��وي م �ب��ادئ
�سامية من امل�ساواة والعدل .كما يجدر الإ�شارة
�إىل �أ ّنها �صحيفة وقتية ،مت العمل بها يف فرتة
معينة ،ومل تكن �أ�سا�سا حلكم الأم��ة الإ�سالمية
يف �أي زمن من الأزمان.

وي�ستعر�ض الكاتب ،بعد ذكر مناقب �صحيفة
املدينة ،مواقف متفرقة من الع�صور الإ�سالمية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ت� ��دل ع �ل��ى ت �ك ��رمي الأق� �ل� �ي ��ات وك �ف��ل
ح�ق��وق�ه��م وم �ن �ه��ا :ت��ول�ي��ة �أه ��ل ال��ذم��ة منا�صب
ح�سا�سة ومهمة يف عهود الدولة الإ�سالمية ،كحق
�إق��ام��ة املعابد ومم��ار��س��ة ال�شعائر ،واال�ستقالل
امل��ايل والق�ضائي ل�ل�أق�ل�ي��ات ،وغ�يره��ا م��ن �أم��ور
ت� ��دل ع �ل��ى ح �� �س��ن امل �ع ��ام �ل ��ة .وي �ت �ج �ن��ب ال �ك��ات��ب
م�صطلح ( �أه��ل ال��ذم��ة ) وي�سميهم بالأقليات،
رغ ��م �أن الأوىل �أك �ث�ر دق ��ة ل�ل�ح��دي��ث ع�ن�ه��م يف
الأدبيات الإ�سالمية.
لأه ��ل ال ��ذم ��ة يف الإ�� �س�ل�ام ح �ق��وق وواج �ب ��ات،
ورغم تكرمي الإ�سالم لهم كما ذكرنا �سابقا� ،إال
�إنهم ال يت�ساوون مع مكانة امل�سلم  .ومن الأمور
التي تتناق�ض مع مبادئ املجتمع امل��دين� ،أم��ور
كثرية بع�ضها اندثر وبع�ضها اليزال قائماً ،ومن
امل�ؤ�سف عدم تطرق املقال لها ،ملا تثرية من �أ�سئلة
تناق�ض ما يحاول الكاتب �إثباته ،ومنها :مبد�أ
اجلزية ،الذي على الرغم من تال�شيه اليوم ،ال
يعني �أن��ه لي�س ج��زءا من �إ�سالمنا وفقهنا ،فلم
يجمع العلماء على �إبطاله حتى اليوم .وكذلك
عدم �أحقية غري امل�سلم يف والي��ة بلد م�سلم،كما
يف حالة قتله رغم ع�صمة دمه ،ف�إن ق�صا�صه ال
يت�ساوى بامل�سلم!.
و�أخرياً�،أحيي الكاتب على ا�ستح�ضاره مناذج
م�شرقة م��ن ت��اري�خ�ن��ا الإ��س�لام��ي،ح�ي��ث �أر�سينا
من��وذج�اً �إن�سانيا ب��اه��راً يف وق�ت��ه� ،إال �أن املعايري
الإن�سانية ال�ي��وم وخا�صة فيما يتعلق باملجتمع
امل� ��دين ،ال ت�ق�ب��ل ب� ��أي ��ش�ك��ل وج ��ود م��واط��ن من
ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة،و وج ��ود ق��وان�ين خ��ا��ص��ة ب��أه��ل
ال��ذم��ة يف ت��راث�ن��ا ،و�إن ك��ان��ت تعني يف وق ��ت من
الأوق � � ��ات ت �ك ��رمي �اً ،ل�ك�ن�ه��ا ال �ي ��وم ت�ت�ن��اق����ض مع
املدنية .وال ب��أ���س م��ن االع�ت�راف ب��ل والفخر �إن
�شئتم ،ب��أن لنا مفهوما خا�صاً للمجتمع املدين،
دون �أن ن�ستميت يف �إثبات �إن مفهوم الأمة لدينا،
هو جت�سيد ملفهوم املجتمع املدين املعا�صر.
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