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المجتمع المدني في اإلسالم وإشكاليات
الممارسة السياسية

ولـيد العربي

�أذنت هجرة النبي �صلوات اهلل عليه �إىل يرثب عام 622م باالنتقال من مرحلة �إىل مرحلة ،ففي عام 623م على الأرجح كتب كتاب املدينة �أو عهد املدينة بني الذين اتبعوه من املُهاجرين،
وقبائل املدينة «الذين ُ�س ُّموا بعد ذلك بالأن�صار» والذين حتالفوا معه ،و�إن مل ي�ؤمنوا بدعوته من �أهل املدينة عربا ويهودا ،وهذا ما ناق�شه الباحث ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور مبجلة
التفاهم وحتدث عن تفا�صيل العالقات الداخلية ،ومقت�ضيات «الأمة الواحدة» املوقف الواحد جتاه اخلارج املعادي �أو املُ�صادق واملُحالف.

�إنّ ال��ع�لاق��ة ب�ين الأم���ة اجل��دي��دة ،وامل�سلمني خ��ارج��ه��ا هي
عالقة دينية ولي�ست عالقة �سيا�سية ،فاالجتماع ال�سيا�سي
ب��دار الهجرة ه��و الأ���س��ا���س ،ال��ذي ج��رى التعبري عنه فيما
بعد با�سم «دار الإ�سالم» فلي�س على مُ�سلمي يرثب �أو �أمتها
واج��ب يف ال��دف��اع عن �أول��ئ��ك الذين بقوا خ��ارج ي�ثرب رغم
�إ�سالمهم� ،إ ّال �إذا كانوا من امل�ست�ضعفني الذين يتعر�ضون
ل�لا���ض��ط��ه��اد وال��ظ��ل��م ب�����س��ب��ب دي��ن��ه��م� ،أو �إذا ك����ان ال��ذي��ن
ي��ت��ع��ر���ض��ون ل�لا���ض��ط��ه��اد بينهم وب�ي�ن امل�سلمني حت��ال ٌ��ف �أو
ٌ
ا�ستحثاث لعدم
ميثاق بح�سب ال��ق��ر�آن .وق��د ك��ان يف ذل��ك
االن�ضمام �إىل دار الهجرة ،ودار الإ�سالم ،فتكتمل الوالية �أو
الوالء بينهم وبني �إخوانهم يف الدين والأمة.
وم���ع �أ َّن الأم����ر وا���ض��ح ف��ق��د ا���س��ت��م��ر اال���ش��ت��ب��اه ع��ل��ى م��دى
الأزم���ن���ة الكال�سيكية ب�����ش���أن ال��ط��اب��ع ال�����س��ائ��د �أو الأ���ص��ي��ل
للكيان اجلديد .ويرجع اال�شتباه �إىل �أ َّن �أول رئي�س للدولة
هو النبي ُممد الكرمي .و�أق�صد ب�أ َّن هذا اال�شتباه ما كان
ينبغي �أن يح�صل ب�ش�أن طبيعة الكيان ،وه��ل هو ديني (�أو
كهنوتي) �أو م��دين ،ي���أت��ي م��ن �أن الأم���ة م��ا ك��ان��ت ذات دين
واح���د يف �أف���راده���ا �أو جماعاتها .ث��م �إ َّن الأم���ة م��ا اخ��ت��ارت
نبيها يف ح�ين ك��ان��ت ه��ي ال��ت��ي اخ��ت��ارت رئي�سها �أو تعاقدت
معه .وهكذا فهناك فرق �شا�سع بني الأم��ر الديني والأم��ر
ال�����س��ي��ا���س��ي .ف��ال��ن��ب��ي م�صطفى م��ن اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل،
والرئي�س اختيار املتعاقدين �أو املقيمني �أو املواطنني .وقد
�أو�ضح القر�آن الكرمي �أن الطاعة يف ال�ش�أن الديني ال حدود
لها� ،أو �أ َّن ال��ق��ر�آن والر�سول هما اللذان يحددانها؛ بينما
�أو�ضح الر�سول الكرمي ح��دود الطاعة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
بقوله « :إ�من���ا الطاعة يف امل��ع��روف» .وامل��ع��روف �أو املتعارف
عليه ي��ح��دده النا�س �أو اجل��م��اع��ة� ،أو ي��ك��ون عُ��رف��اً ال يجوز
خرقه �أو اخلروج عليه من احلاكم واملحكومني.
بيد �أن اال�شتباه ا�ستمر على الرغم من ذلك كله ،ف�صحيح
�أن امل�سلمني اختاروا رئي�سهم مبح�ض �إرادتهم ،ويف تفاو�ض
�سيا�سي م�شهود يف ال�سقيفة بعد وفاة النبي الكرمي ،لكنهم
�سموا �أم�يره��م �أو رئي�سهم «خليفة» ،وخليفة ر���س��ول اهلل.
واللقب �أو الو�صف قر�آين ،والقر�آن �أطلقه على النبي داود.
وبذلك ع��اد اال�شتباه م��رة �أخ��رى ،ف��داود ك��ان نب ًيا وزعيماً
�سيا�س ًيا لبني �إ�سرائيل .ويف �أثرٍ انت�شر يف القرن الأول فيما
يبدو ،حاول �أتباع «مدينة ال�سلطة» �إي�ضاح الأمر ،بالقول �إن
بني �إ�سرائيل كان ي�سو�سهم الأنبياء؛ �أي �أن ملوكهم كانوا
�أنبياء وملوكا ،بخالف ما �صار عليه الأمر يف الإ�سالم؛ ف�إن

الر�سول الكرمي هو خامت الأنبياء.
ويف الآثار املن�سوبة لل�صحابة (ولي�س للنبي كالأثر الأول)
ح���اول ه����ؤالء �إي�����ض��اح �أ���س��ب��اب ذه��اب��ه��م الخ��ت��ي��ار ه��ذا اللقب
لأمريهم؛ ب�أنه حماولة لتجنب �أمناط ال�سلطة التي كانت
�سائدة لدى فار�س والروم� ،أي امللك الك�سروي �أو القي�صري.
�إنها �سلط ُة رحم ٍة ورع��اي�� ٍة و�إدار ٍة عادلة ،والأم�ير �أول بني
مت�ساويني.
لقد غريت ظروف القرنني الأولني عالقة الأمة ب�سلطاتها؛
فتيار ال�شورى والتعاقد ظل يف املعار�ضة على طول اخلط
تقري ًبا .وبعد �أن كان مي�سك لفرتة يف القرن الأول مبفا�صل
مفاهيم «ال�شرعية» :ال�شورى وال��ع��دال��ة؛ ت�ضاءل ت�أثريه
حتى قارب الزوال يف القرن الثالث الهجري .وجرى التعزي
�أو متثلت امل��خ��ارج ب��ظ��ه��ور ال��ف��ق��ه��اء ال��ذي��ن ف�صلوا ال�����ش���أن
الديني عن ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وتولوا هم ال�ش�أن الق�ضائي
والإر���ش��ادي والتعليمي والإفتائي؛ يف حني �صارت ال�سلطة
ال�سيا�سية «حار�سة الدين و�سائ�سة الدنيا».
ول��ن��ا �أن نفهم ذل��ك كما ن�����ش��اء؛ لأن ال�ت�ردد وال��ت��ن��ازع على
التقا�سم ظ��ل ���س��ائ��دا على �أط���راف امل��ج��ال�ين .وك���ان املخرج
الآخ��ر ظهور م�ؤ�س�سات غري �سلطوية� ،أب��دع��ت فيها الأم��ة
وت�����ص��رف��ت بح�سب امل�����ص��ال��ح لفئاتها املختلفة يف امل��واط��ن
املختلفة.
ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت ال�صيغة ال��ت��ي ح���ددت م��ه��ام الإم��ام��ة ب�أنها
«حار�سة الدين و�سائ�سة الدنيا» ف���إن ذل��ك ك��ان ناجما عن
�أمرين اثنني �آخرين :حتديد معنى «دار الإ�سالم» ،وما �آلت
�إليه ال�سلطة �أو مرتكزات ال�شرعية و�آلياتها يف حتديد دار
الإ�سالم ،برزت م�س�ألة «الوحدات الثالث» �إذا �صح التعبري:
وحدة الدار ،وحدة الأمة ووحدة ال�سلطة.
ف�ل�ا ت��ك��ون ال�����دار ح��ق��اً دار �إ����س�ل�ام �إال �إذا ك��ان��ت ال�سلطة
واح��دة وم�سيطرة وحدها على الأر���ض ،والدين الإ�سالمي
مرجعيتها ال��ع��ل��ي��ا ،وم��ن يف ال���دار وم��ن م�سلمني وذم��ي�ين
وم�ست�أمنني «�آم��ن�ين ب��الأم��ان الأول» .وق��د حتقق ذل��ك كله
يف ال��ق��رن�ين ،فحتى الأم����راء الأم���وي���ون ال��ذي��ن ه��رب��وا �إىل
الأندل�س و�أقاموا �إمارة هناك ،ما جر�أوا حتى القرن الرابع
على �إعطاء �أنف�سهم لقب �أمري امل�ؤمنني ،ف�ض ً
ال عن خليفة
اهلل.
م��ع �ضعف اخل�لاف��ة ،وق��ي��ام ال�سلطة مبهامها ع�بر ق��رون
ط��وي��ل��ة ،ب���د�أ ك���أمن��ا ت��غ�ير ن��ظ��ام احل��ك��م ،وا���س��ت��ق��ر ع��ل��ى نحو
جديد وخمتلف ،فكان م�صري الإم�براط��وري��ة الإ�سالمية،

مثل م�صري �سائر الإم�براط��وري��ات ال��ق��دمي��ة والو�سيطة.
مي�ضي ال��زم��ن الأول ،فت�سقط الإم�براط��وري��ة حت��ت وط���أة
فاحت جديد؛ بيد �أن امل�صري الأكرث ورودا هو �ضعف ال�سلطة
املركزية ،وانق�سام الإمرباطوريات �إىل دويالت.
وب��ق��در م��ا يرتبط ال��وع��ي ل��دى اجلمهور بالزمن الذهبي
الأول ،ي���ك���ون ه���ن���اك ح���ر����ص م�����س��ت�����ش��ر���س ت��ت��ب��ن��اه وت��ف��ي��د
م��ن��ه ال��ن��خ��ب الع�سكرية والإداري�����ة ل�لاح��ت��ف��اظ بال�سلطة،
واال�ستعانة بالع�صبيات الطرفية �أو البازغة حلفظها بعد
�أن ت��ك��ون الع�صبية �أو الع�صبيات امل��رك��زي��ة ق��د ا�ستنفدت
قواها ،وهكذا.
ويف حدود القرن الرابع الهجري ،بدا ك�أمنا البد من ح�صول
حتول� ،إذا كان يراد للدولة الإمرباطورية �أن ت�ستمر� ،إمنا
لكي ال تفقد ال�سلطة معناها يف نظر اجلمهور وتتحول �إىل
«دول��ة ق��وة» جم��ردة كما ذكر امل��اوردي يف «ن�صيحة امللوك».
فقد ارت���أى املنظرون بعد امل��اوردي �أن جتتمع يف ال�سلطات
اجلديدة �أرب��ع �صفات لكي تظل ال�شرعية متحققة :تبادل
االع�تراف بني ال�سلطان واخلليفة (لتحقيق اال�ستمرارية
الدينية والعربية) ،والكفاية (ال��ق��درة على القيام باملهام
ال�سيا�سية والإدارة ال��داخ��ل��ي��ة) ،وال�����ش��وك��ة (ال���ق���درة على
م��واج��ه��ة ال��ع��دو اخل���ارج���ي) ،وال��ع��دال��ة ،وال��ت��ي يجتمع يف
اعتبارها �أم���ران :متكني ه��ذه ال��دول��ة ال�سلطانية� ،أو تلك
من اال�ستمرار باخلطوة بر�ضا الرعية (امللك ال�سيا�سي)
كما حتدث عنه ابن خلدون ،و�إظهار االرتباط مرة �أخرى
بنموذج اخلالفة الرا�شدة.
ه��ل ي��ك��ون ه��ذا «ال��وع��ي اجل��دي��د» ه��و ال���ذي �أن��ت��ج احل��رك��ات
اجل���ه���ادي���ة؟ احل����رك����ات اجل���ه���ادي���ة ف��ي��م��ا �أرى ن��اج��م��ا ع��ن
خما�ضات احلداثة ،وعن ال�سيا�سات الدولية ،وقد بدت لأول
وهلة حركات انتحارية ،مثل فرق الي�سار املتطرف يف �أوروبا
واليابان من القرن املا�ضي .هي تريد �إ�سقاط النظام العاملي
الذي ترى �أنه طغى على الإ�سالم ،و�أنها حركات ان�شقاقية
يف قلب الدين ،لذلك �سرعان ما ارتدت لت�ضرب يف قلب ديار
امل�سلمني ،غري مفرقة بني نظام ونظام ،وجمتمع وجمتمع؛
�يرا لإقامة
لكن ه���ؤالء االنق�ساميني املتطرفني ،عمدوا �أخ ً
خالفة على بقعة من الأر�ض ،ف�أ�شبهوا بذلك حركات �إحياء
اخل�لاف��ة� ،أو تطبيق ال�شريعة� ،أو والي���ة الفقيه ،ولذلك
تخلوا عن م�شروع م�شابه مل�شروع �أهل تطبيق ال�شريعة �أو
ا�ستح�ضار الإمامة.
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