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بني الأمة والدولة :اغرتاب ُمتبادل
ب�سام الكلباين

لطاملا كان مُ�صطلح الأمة العربية �أو الإ�سالمية م�صطلحاً يبعث الكثري من الت�سا�ؤالت� :أيُّ �أ ّم ٍة ُ
نحن؟ �أيُّ �أ ّمة �أكرث ات�ساعاً و�شمول ّية؟ لقد اعتدنا �أن نفهم من
الأمة �أ َّنها طائفة من ال َّنا�س ينتمون لبع�ضهم البع�ض ب�أهداف ور�ؤى مُ�شرتكة وم�صري واحد� ،أو نفهم منها من خالل اال�ستعمال القر�آين ال�سائد ب�أ َّن م�صطلح
الأمة هو جمموعة من الب�شر ينتمون لدين مُعني م�صداقاً لقوله تعاىل ( َو ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة َّر ُ�س ٌ
ول َف ِ�إ َذا َجا َء َر ُ�سو ُل ُه ْم ُق ِ�ض َي َب ْي َنهُم ِبا ْلق ِْ�س ِط َو ُه ْم َل ي ُْظلَ ُمو َن)
يذكر الباحث التون�سي حممد احلداد يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان «الأمة والدولة يف الفكر الإ�سالمي مُقاربة مفهومية» ب�أ َّن الكلمة امل�ستعملة يف القر�آن
للداللة احل�صرية على االنتماء الديني هي «م ّلة» وامل�صطلح الذي ا�ستخدمه القر�آن للداللة على االنتماء االجتماعي هي مفردة �شعب كما جاء يف �سورة
احلجرات ( َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا)� ،أي �أ َّنه مع الإدراك التام للن�ص القر�آين بحقيقة النظام االجتماعي والقبلي للجزيرة العربية؛ � ّإل �أ َّن ذلك مل
مينع من القول ب�أن وجود ال�شعب �أو القبيلة لي�س �إال �إحالال للتعارف والتعاي�ش بني الأفراد ث َّم الأمم ثم احل�ضارات ،لذا فالأمة كم�صطلح ال تعني بال�ضرورة
املجموعات الدينية و�إمنا لها مفاهيم و�سياقات �أخرى ،فالطربي يف كتابه ال�شهري «تاريخ الأمم وامللوك» يظهر ا�ستخداماً غري م�ألوف للم�صطلح ،وهو الأمر
مع �أبو الفرج يف كتابه «املنتظم يف تاريخ الأمم».
وخري دليل على هذا القول �أي�ضاً �أن ال�شهر�ستاين
واب��ن حزم الأندل�سي مل ي�ستخدما م�صطلح الأم��ة يف
كتابيهما ال�شهريين :امللل والنحل ،والف�صل يف امللل
والأهواء والنحل؛ بل كان م�صطلح امللّة لديهما داللة
على االنتماءات الدينية.
مل ت��رد كلمة دول��ة (بفتح ال���دال) يف ال��ق��ر�آن ،بينما
(كي
وردت كلمة ُدول��ة (ب�ضم ال��دال) يف �سورة احل�شر ْ
ي ْ أَ
الغْ ِن َيا ِء مِ نك ُْم ) والتي ف�سرت على
َل َيكُو َن ُدو َل�� ًة َب ْ َ
�أال يقت�صر ت����داول امل���ال ع��ل��ى الأغ��ن��ي��اء فيحتكرونه،
فالو�ضع ال�سيا�سي قد و�صفه القر�آن مب�صطلح امل ُلك
كما جاء يف �سورة الن�ساء ( َفق َْد �آ َت ْينَا �آل �إِ ْب َراهِ يم ا ْل ِكتَاب
َو ْ ِ
َاه ْم ُم ْلكًا َعظِ ي ًما) والآية يف �سورة البقرة
ال ْك َمة َو�آ َت ْين ُ
( َوا َّت َب ُعوا َما َت ْتلُو َّ
ني َعلَى ُمل ِْك ُ�سلَ ْي َما َن) ،وعدد
ال�ش َياطِ ُ
من الآي��ات الأخ��رى التي ت�شري �إىل �أن م�صطلح امللك
يطلق على النقي�ضني ،ال�صالح وال��ط��ال��ح ،الفرعون
و�سليمان� ،إذن؛ فمن �أين �أتت مفردة (اخلالفة) عو�ضاً
عن امللك؟.
ا�ستخدمت كلمة خليفة �أو خالفة لأ َّول مرة بغر�ض
متييز م��ن خ��ل��ف ال��ن��ب��ي ُم��م��د ،و�إ����ش���ارة �إىل اخللفاء
الأرب��ع��ة ال��ذي��ن نزّههم ال�ضمني الإ���س�لام��ي ع��ن امللك
وجعلهم �أرف���ع م��ق��ام��اً ،بيد �أ َّن���ه يف احلقيقة ال توجد
�إ����ش���ارة يف ال���ق���ر�آن �إىل �أن اخل�لاف��ة �أرف���� ُع م��ق��ام��اً من
امل��ل��ك ،و�إمن����ا ال��ع��ك�����س ،ف��ق��د ن�سب �إىل �سليمان امل��ل��ك،
ون�سب �إىل داود اخلالفة م�صداقاً للآية ( َيا َدا ُوو ُد �إِ َنّا
ّا�س ب ْ
ي ال َن ِ
 الَ ْر ِ
َج َع ْلنَاكَ خَ لِي َفة ًِ ف ْ أ
ِال َِّق )
احك ُْم َب ْ َ
�ض َف ْ
ً
وامل�سلمون يدركون متاما �أنَّ عهد �سليمان �أرفع و�أف�ضل
من عهد داود و�أكرث عظمة.

ا���س��ت��ق��ر يف ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث م��ف��ه��وم حم���دد للدولة
والأمة والعالقة بينهما ،فالدولة هي البنية الأ�سا�سية
ل�ل�أم��ة ،وال���دول���ة ت�����ض��م جم��م��وع��ة �أو جم��م��وع��ات من
الب�شر م�ستقرة يف م�ساحة جغرافية مع ّينة ،ومتلك
ال��دول��ة �شخ�صيتها املعنوية والقانونية وتنظم حياة
�أفرادها باعتبارها ال�سلطة وال�سيادة والقوة ،فالفارق
بني الدولة والأمة هو �أن الأوىل جهاز �أو م�ؤ�س�سة لها
�شخ�صية معنوية� ،أم��ا الثانية فهي جمموعات تربط
بينهما روابط معينة كاللغة �أو الدين �أو وحدة امل�صري
�أو االن��ت��م��اءات الإث��ن��ي��ة .وت��رت��ب على �أث���ر ذل��ك طم�س
وج����ود الأم����ة �أو ت��و���س��ي��ع م��ف��ه��وم��ه��ا ل��ي��ت��ج��اوز ال��دول��ة
القطرية �إىل ظ��ه��ور ك��ي��ان ج��دي��د ك��الأم��ة العربية �أو
الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة ،وه��و م��ا نتج عنه توتر يف العالقة
ب�ين ال���دول���ة وق��وان��ي��ن��ه��ا وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا م��ن ج��ه��ة ،وم��ا
يفرت�ض �أن��ه م�صالح «الأم��ة» من جهة �أخ��رى ،بيد �أن
ال��ق��ان��ون ال���دويل ت�صدى لتلك الأزم���ة واع��ت��د ب�سيادة
ال��دول��ة وع��ل��و قانونها ف��وق ك��ل االع��ت��ب��ارات وال مينح
حق التدخل يف �ش�ؤون دولة ما � ّإل �إذا اعت ُِبتْ حكومة
الدولة حكومة غري �شرعية وال متثل الأمة املعنية وال
جت�سد �إرادت���ه���ا .بيد �أن الأزم���ة يف ال��واق��ع ال��ع��رب��ي مل
تنته عند هذا احلد ،فمع ا�ستقالل الدول العربية بعد
اال�ستعمار ،ون�شوء دويالت عديدة م�ستقلةّ � ،إل �أنها ما
زالت ت�صر على كونها �أمة واح��دة و�إن كانت ُمثلة يف
منظمة الأمم املتحدة بعدة دول متباينة يف امل�صالح
واملواقف يف �أحيان كثرية.
القر�آن ين�ص بت�أكيد االنق�سام بني الب�شر ال��ذي مل
يعد منه منا�ص ،ويقر ب�أنَّ الإ�صالح االجتماعي العام

مبقاومة هذا الو�ضع ولكنه يح�صل بجمع
لن يحدث ُ
كافة ال�شعوب والقبائل يف �أمة تعرتف بهذا االختالف،
ب��ي��د �أن ال���ت���ي���ارات الأ���ص��ول��ي��ة م�����ص�� ّرة ع��ل��ى �أن جتعل
وحدة الدولة نتيجة حتمية لوحدة الأم��ة ولهذا فقد
انق�سمت ه��ذه ال��ت��ي��ارات �إىل �صنفني� :صنف تقليدي
يرى ب�ضرورة ا�ستعادة نظام اخلالفة باعتباره ال�شكل
التاريخي املتج�سد لتلك ال��وح��دة ،و�صنف يقر بتعدد
اجلماعات الإ�سالمية بتعدد ال��دول التي تعمل فيها
على �أن تكون اجلماعة واح���دة وم��وح��دة يف ك��ل دول��ة،
وتقر كل واح��دة منها ب���أنَّ التعدد �ش�أن مرحلة م�ؤقتة
و�أن الهدف النهائي توحيد العامل الإ�سالمي �سيا�سيا
عندما تنت�شر الدعوة فيه وتنت�صر.
ل��ق��د م��� ّرت ���س��ن��وات ع��دي��دة ع��ل��ى حم���اوالت ال��ت��ي��ارات
الأ���ص��ول��ي��ة يف توحيد ال ّأم����ة حت��ت ال��دي��ن الإ���س�لام��ي،
وم���رت ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة �أي�����ض��اً ع��ل��ى حم���اوالت �أن��ط��وان
�سعادة ومي�شيل عفلق على توحيد ال�صف حتت اللواء
العربي ،و�إن كان ال بد من القول ب�أنَّ القومية العربية
�أي�ضاً وقعت يف م�أزق هي الأخرى يف الت�سلّق على ظهر
الأمة الإ�سالمية للعبور ،فلو لو يكن االنتماء الديني
ب��ه��ذه الأه��م��ي��ة؛ مل��ا خ��رج ���ص��دام ورف��اق��ه بخرب اعتناق
مي�شيل عفلق الإ����س�ل�ام ق��ب��ل م��وت��ه ،ت��ل��ك ال�شخ�صية
غيت ر�أيها
الأكادميية ذات التفكري املمنهج يقال �إنّها ّ
يف �أم���ر ج��وه��ري ك��ال��دي��ن يف ث���وانٍ فقط  -كما ي َّدعي
�صدام ورفاقه  -حينها �سنت�أكد �أنَّ �صدام ورفاقه كانوا
على � ٍ
إدراك ت��ام ب����أنَّ �إب��ع��اد �شبهة امل�سيحية ع��ن حزب
البعث وم�ؤ�س�سيه وع��ن القومية العربية �سيكون له
قبول �أكرث بكثري مما كان.
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