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الأمة وحتم ّية التحول
عاطفة امل�سكرية

يطرح الكاتب واملفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيد يف جملة الت�سامح مفهوم الأمة على امل�ستويني الديني وال�سيا�سي يف مقالته عن «الأمة واالنتماء امل�شروع».
ويرتبط هذا املفهوم باجلانب ال�سيا�سي يف خمتلف املراحل بالتاريخ الإ�سالمي وحتديدا بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث ت�شكل ليحتوي
املجموعة التي ورثت الدين عن حممد يف �سبيل تنظيم كل ما يتعلق باجلوانب الدينية املرتبطة بهم .فكان املق�صد �أن تكون هذه الأمة هي الداعية �إىل
التوحيد والإميان باهلل �سبحانه وتعاىل حيث ي�شكل ذلك امل�ستوى الأول لإدراك معنى الأمة الداعية وامل�ستخلفة.
لكن كلما تقدمنا نحو م��راح��ل مت�أخرة يف التاريخ
الإ�سالمي جند انطالقة �أك�بر نحو الفكر الإ�سالمي
ٍ
وارتباط �أكرب بينه وبني مفهوم الأمة .ي�ؤكد
ال�سيا�سي
ال��ك��ات��ب ري��ت�����ش��ارد �سكوفيلد ه��ذه ال��ف��ك��رة يف درا���س��ات��ه
ح��ول ال��ن��زاع��ات الإقليمية التاريخية حيث �أ���ش��ار �إىل
مفهوم الـ “ ”Ummaحتت حكم الـ “”Khalifa
يف قانون الد�ستور الإ�سالمي كما جاء يف كتابه� ،إال �أن
ك��ل ذل��ك ارت��ب��ط بالأيديولوجية واالع��ت��ق��اد فقط ومل
ي��ك��ن ل��ه ع�لاق��ة ال بال�سيا�سة وال م�����س��اح��ات الأرا���ض��ي
ال��ت��ي ت��ع��د حت��ت ال�����س��ي��ط��رة ع��ن��دم��ا اب���ت���د�أ؛ ع��ل��ى عك�س
املعنى املتداول حديثا يف القانون ال��دويل الذي يربط
ال�سلطة بالأر�ض و�ساكنيها ب�شكل مبا�شر .فبعد وفاة
الر�سول مت تر�شيح ال�صحابي �أبي بكر ليتوىل اخلالفة
وق��ي��ادة الأم���ة ،وم��ن بعده ج��اء عمر ث��م عثمان فعلي.
توالت ع�صور اخلالفة من بعد اخلالفة الرا�شدة �إىل
اخلالفة الأموية والعبا�سية والعثمانية وما تبعها من
ظروف اختلفت من ع�صر لآخر .وتركزت خالفة الأمة
غ��ال��ب��ا ع��ل��ى اجل��م��اع��ات لتحقيق ال��ت��م��ا���س��ك وال��وح��دة
االجتماعية بينهم ومن ثم ن�شر ر�سالة الدعوة .لكن
ب��ع��ده��ا ت��غ�يرت ال��ظ��روف وت��ب��ل��ورت ف��ك��رة احل��اج��ة �إىل
ج��م��اع��ة �سيا�سية تن�شر ال��دع��وة الإ���س�لام��ي��ة وتنقلها
و�سلطان �سيا�سي يوطدها وينطق با�سمها ويذهب بها
�إىل الآف��اق .وهنا موقع اجلدل حيث ي�شار �إىل م�س�ألة
هذا التحول كجانب �سلبي بحجة توافر �إمكانية بقاء
ف��ك��رة ن�شر ال��دع��وة مرتبطة ب��االع��ت��ق��اد دون امل�سا�س
باجلانب ال�سيا�سي .من منطلق �أن الأمة لي�ست بحاجة
�إىل دولة ملمار�سة وظائفها والإ�سالم لي�س بحاجة �إىل
ت�سي�س لين�شر ر�سالته .وذل��ك باال�ستناد على الوقائع
التاريخية بعد انت�شار الإ�سالم لدرجة �أ�صبحت فيها
الأم��ة الإ�سالمية غ�ير مرتبطة ب��دول��ة معينة وبقعة
جغرافية حم���ددة؛ وم��ع زي���ادة انت�شار الإ���س�لام �أي�ضا
بالتعاي�ش والت�سامح �أكرث من انت�شاره بال�سيف ور�سم
احلدود ال�سيا�سية.

على كلٍ مل تكن مرحلة التحول هذه مرحلة عادية
يف تاريخ ن�شر ر�سالة الدعوة الإ�سالمية؛ ف�إىل جانب
كونها نقلت اجلماعة الإ�سالمية من االجتماع الديني
فقط �إىل توجهات �سيا�سية �أعادت -مبعنى ما  -ت�أ�سي�س
ر�سالة النبوة نف�سِ ها عرب دم��ج كال اجلانبني الديني
وال�سيا�سي معا مما �أعاد ت�شكيل الإ�سالم �أو �أ�ضاف فيه
جانبا �سيا�سيا غري قابل لالنفكاك .من زاوية �أخرى،
رمبا تعد مرحلة االنتقال تلك حتمية نتيجة للتو�سع
حيث ال ي�شرتط �أن يتعار�ض اجل��ان��ب ال�سيا�سي مع
�سمو الإ�سالم وروحانيته؛ بل من املمكن �أن يتم ت�سخري
مثل ه��ذا اجل��ان��ب يف خ��دم��ة الأه���داف امل���راد حتقيقها
كتطبيق �أحكام الإ�سالم وتنفيذها بطرق �شرعية مبا
ي��ت��واف��ق م��ع ال���ظ���روف والأن��ظ��م��ة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة.
على ال��رغ��م م��ن �أن ال��ت��ح��دي يف ذل��ك يكمن يف كيفية
املحافظة على ال��ت��وازن بني الطاقة الروحية املتمثلة
يف االعتقاد والتوحيد الذي يحمله الإ�سالم و�أن يكون
له �أثر ملمو�س ينعك�س يف كافة الزوايا املتعلقة بحياة
امل�سلمني العامة واخلا�صة ودون �أن يتم حتويل الدين
�إىل �أداة توظيف بيد الدولة �أو ال�سلطة لت�شريع ما يعد
غ�ير م�����ش��رو ٍع مل�صالح الفئة التي تتبو�أ ال�سلطة ،و�أن
ت�صبح كذلك عامال م�ساعدا على التما�سك املجتمعي
ال����روح����ي وال��ن��ف�����س��ي ل�ل��أم���ة امل�����س��ل��م��ة ع��ل��ى اخ��ت�لاف
مواقعهم وانت�شارهم يف خمتلف بقاع الأر�ض.
ال ب��د م��ن ال��ع��ودة للطرح املتعلق بعدم حاجة الأم��ة
ل��ل��دول��ة �أو ال�����س��ل��ط��ة ك��ي مت��ار���س وظ��ائ��ف��ه��ا ،ح��ي��ث �إن
ال��وق��ائ��ع تثبت عك�س ذل��ك وخ�صو�صا عندما تعر�ض
امل�سلمون يف ب��داي��ة �أي���ام ن�شر ال��دع��وة الإ�سالمية �إىل
ال��ك��ث�ير م���ن ال�����ض��غ��ط والأذى م���ن ق��ب��ل ك��ف��ار ق��ري�����ش
لكونهم ميثلون �شريحة ب�سيطة م��ن املجتمع ،وك��ان
ع��دده��م ق��ل��ي�لا ج���دا وال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه��م ب��ق��ري�����ش ال
من الناحية العددية وال االقت�صادية وال الع�سكرية.
كانت قري�ش ت�سيطر على القوة االقت�صادية يف ذلك

ال����وق����ت ،ول���ه���ا ائ���ت�ل�اف���ات جت���اري���ة ق���وي���ة م���ع ال��ك��ث�ير
م��ن القبائل العربية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �سيطرتها على
م�ساحات �شا�سعة مرتامية الأط���راف ،ت�سكنها قبائل
عريقة كبرية متتلك ح�ضورا كبريا .فكيف يتوقع من
امل�سلمني ممار�سة وظائفهم ب�أريحية �أمام هذا احل�ضور
الطاغي لقري�ش التي كانت تبحث عن �أ�سباب ب�سيطة
خللق ال�صراع بينها وبني امل�سلمني .هنا تكمن �أهمية
ال�سلطة وام��ت�لاك ال��ق��وة ال�سيا�سية يف �سبيل تي�سري
ن�شر الدعوة ب�أقل قدر من الأذى مع ا�ستخدام ال�سلطة
واجلانب ال�سيا�سي املتعلق بها ك�أداة لتحقيق الغايات ال
�أن ت�صبح هي بنف�سها غاية .فهذا اخللل و�إن حدث ال
يعود �إىل الدين نف�سه �إمنا يف طريقة فهمه وتف�سريه.
فمن خالل املبادئ التي ن�ص عليها القر�آن  -ال�شورى-
يت�ضح لنا ذلك� .إذ تعد ال�شورى من املبادئ الإ�سالمية
التي مت الأخ��ذ بها يف الق�ضايا التي تعلقت بامل�سلمني
ح��ي��ث ت��ع��ن��ي الأخ����ذ مب��خ��ت��ل��ف الآراء ووج���ه���ات النظر
امل��ط��روح��ة يف ق�ضية م��ن الق�ضايا حتى يتم التو�صل
�إىل ما يعد �صوابا �أو �إىل ما هو �أ�صوب ليعمل به حتى
تتحقق �أح�����س��ن ال��ن��ت��ائ��ج .وي��ن��ط��ب��ق ذل���ك ع��ل��ى ج��وان��ب
�سيا�سية ك��ث�يرة يف ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي .نتيجة لذلك
البد من �إي�ضاح فكرة التو�سع ومقت�ضياتها التي �شملت
الأم��ة الإ�سالمية .حيث �إن اجلانب ال�سيا�سي مل يكن
�إال ليخدم الغاية ال�سامية يف ن�شر الدعوة الإ�سالمية
وفق ما هو مطلوب �أم��ا النتائج والنماذج ال�سيئة من
الطغيان والت�سلط التي �آل��ت �إليها ال�سلطة بعد ذلك
ما هي �إال نتاج فهم خاطئ �أو ال�ضعف الذي ت�شكل �أمام
مغريات ام��ت�لاك ال�سلطة التي تعني ام��ت�لاك �أجهزة
القهر وال�سيطرة من جانب ،وب�سط امل�ساواة والعدل
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر رمب���ا؛ ح��ي��ث حتقيق الأم���ن وال�����س�لام
ال��ذي ينادي به الدين وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني
الأمم على اختالفها.
attifa.nasser@gmail.com

