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المقولة القرآنية أساس
تماسك األمة الواحدة

أيمن البيماني

َ
ارتبط مفهو ُم الأمة الواحدة يف عدد من الآيات القر�آنية ،وتتعدَّ د تعريفات ومعاين الأمة الواحدة قي القر�آن الكرمي بح�سب ال�سياق ،وهو ما ُيطلق
َّا�س
عليه بعلم «الوجوه والنظائر» ،كما يذكر القر�آن بع�ض الأمور املرتبطة بالأمة الواحدة؛ ومنها� :أن النا�س كانوا �أمة واحدة فاختلفوا « َكانَ الن ُ
احدَ ًة» (البقرة .)213 :وكذلك ف�إن م�صري هذه الأمة خمتلف عن م�صائر الأمم ال�سابقة التي �سادت وبادت .وهذا ما �سنناق�شه يف مقال ر�ضوان
�أُ َّم ًة َو ِ
ال�سيد «املقولة القر�آن َّية يف وحدة الأ ّمة وجتاوز الأخطار واملخاطر» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
ف�ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن مت� ُّي��ز ه ��ذه الأم ��ة ب�ع��دة خ���ص��ائ����ص؛ من
�ضمنها� :أن�ه��ا �أم��ة خامتة النبيني ،و�أن�ه��ا خ�ير الأمم وهي
الأم� ��ة ال��و� �س��ط ،و� �ض ��رورة �أن ت�ب�ق��ى واح� ��دة ب�ع�ك����س الأمم
ال���س��اب�ق��ة؛ �إال �أن ال��ره��ان ع�ل��ى ه ��ذه الأم ��ة واج ��ه حت��دي��ات
ج�سيمة على م��ر زم��ان�� ،س��واء تلك التحديات العقدية �أو
ال�سيا�سية �أو ال�صراعات الدينية �أو الإ�سرتاتيجية.
ل�ق��د ا��ض�ط��رب��ت ال�ع��رب وال�ك�ي��ان��ات الإ��س�لام�ي��ة ب�ع��د ال�ق��رن
ال�سابع امليالدي ب�شكل وا�ضح ،وواجه م�شروع الأمة الواحدة
حت��دي��ات ك�برى ه ��ددت ه��ذا امل���ش��روع ب��أك�م�ل��ه .ول��ذل��ك عدة
�أ�سباب؛ منها :انق�سام العرب �إىل بوا ٍد وحوا�ضر ،ودويالت
تابعة ل�ل��روم �أو ال�ف��ر���س ،وم��ا تبع ذل��ك م��ن ا�شتباكات مع
الدول الرتكية يف �آ�سيا الو�سطى ،وال�صراع مع البيزنطيني
يف ال�شام وم�صر و�شمال �إفريقيا و�صوال �إىل �إ�سبانيا لأكرث
من �ألف عام .وكذلك ا�ضطراب الكيانات الإ�سالمية ب�سبب
ال� �غ ��زوات ال���ص�ل�ي�ب�ي��ة وامل �غ��ول �ي��ة وال �ت �ت��اري��ة ،ويف ال�ن�ه��اي��ة:
اال�ستعمار الغربي ،والظهور ال�صهيوين اجلائر يف املنطقة.
ورغ��م جميع الأخ�ط��ار ال�سابقة؛ فال تعدو كونها خماوف
خارجية ،وما يهم يف وحدة الأمة هو ال�ش�أن الداخلي ب�شكل
�أكرب ،واالهتمام باحتياجات الدولة الداخلية و�ش�ؤونها.
لقد �أ�ص َّرت �أيديولوجيا هذه الأمة على الوحدات الثالث:
وحدة الأم��ة ،ووحدة ال��دار ،ووحدة ال�سلطة .لقد ّ
حتطمت
وحدة ال�سلطة بعد قيام الدويالت �شبه امل�ستقلة بعد القرن
الثالث الهجري ،وذهبت وحدة الدار عندما فر�ض الفقهاء
وامل�ت�ك�ل�م��ون ��ش��روط�اً ل ��دار الإ� �س�ل�ام ،ويف ذل��ك اق �ت�رابٌ من
مفهوم ال��دول��ة القومية ال�لاح��ق .ولأنّ وح��دة الأم ��ة غري
مرتبطة ب�سلطة وال ب�أر�ض؛ فكانت هي الوحيدة التي جنت
�شعبتي
م��ن ال���س�ق��وط ،وم��ا ت�ض ّمنته الآي ��ات ال�ك��رمي��ة م��ن
ّ
الدين الو�سط ،والأمة الو�سط.
ومل ت�سلم الأمة الو�سط �صاحبة الدين الو�سط من املخاطر
وف�صلها،
على مر الزمان؛ وذلك كما ذكرها القر�آن الكرمي ّ
ونذكر منها:
 -1خطر الف�ساد:
ت�ع�دَّدت موا�ضع ذك��ر الف�ساد يف ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي باختالف
املعنى يف ك��ل مو�ضع ،ومنها �أن��ه �سبب للخراب والفو�ضى

« َق ��ا ُل ��وا �أَ َ ْ
ت� � َع� � ُل ِف�ي� َه��ا َم ��ن ُي� ْف����سِ � ُد ِف�ي� َه��ا َو َي ��� ْ�س � ِف� ُ�ك ال � ِّد َم ��اءَ»
(البقرة ،)30 :وكظهور حالة الف�ساد الكربى ب�سبب �أفعال
النا�س َ
ا�س»
ب َوا ْل َب ْح ِر ِبَا َك َ�س َبتْ �أَ ْيدِ ي ال َّن ِ
«ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد ِف ا ْل َ ِّ
(الروم ،)41 :ومنها ما هو مرتبط بالطغيان «ا َّلذِ َ
ين َط َغ ْوا
ِف ا ْلب َِل ِد َف�أَ ْك َ ُ
ثوا فِيهَا ا ْل َف َ�سادَ» (الروم ،)12-11 :وغريها
ما هو مرتبط باملف�سدين الذين هم �أكابر املجرمني ،الذين
ميكرون لك�سب �أن�صارهم من العامة « َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا ِف ُك ِّل
م ِرمِ يهَا ِل َي ْم ُك ُروا فِيهَا» (الأنعام ،)123 :و�آيات
َق ْر َي ٍة �أَ َكا ِب َر ُ ْ
�أخرى عديدة لكل منها تف�سري مو�ضع معني للف�ساد.
لقد َب َعث اهلل الأنبياء يف الأمم ال�سابقة لإ�صالح ما �أف�سده
الف�ساد الأخ�لاق��ي واالجتماعي وال�سيا�سي ال��ذي يفر�ضه
املجرمون و�شعبو ّيا ُتهم ،وهو الذي يُثري �سخط العامة مما
ي ��ؤدي �إىل ح��دوث التداعيات وت�أثريها على وح��دة الأم��ة.
وحيث �أن النبي حممد -عليه ال�صالة وال�سالم -هو خامت
الل
ال�ن�ب�ي�ين؛ ف�ق��د ك��ان ل�ق��ان��ون ال��دف��ع ب�ع��ده « َو َل� � � ْو َل َد ْف� � ُع َّ ِ
الَ ْر�� �ُ�ض» (ال�ب�ق��رة)252:
ال� َّن��ا�� َ�س َب ْع َ�ضهُم ِب� َب� ْع���ٍ�ض َّل� َف��� َ�س�دَتِ ْ أ
ال��دور الكبري يف مواجهة الف�ساد ،وكذلك ل��دور الإ�صالح
بني النا�س والأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فالف�ساد �آفة
عظيمة ،ولكن ال��دور الإ��ص�لاح��ي للنا�س و�أ��ص�ح��اب اخلري
واملبادرة وهم من يدفعونه ويقاومونه لإحداث التوازن يف
الأمة الو�سط.
 -2خطر الفتنة:
ك� َ�ح��ال مُ�صطلح الف�ساد وظ �ه��وره يف �آي ��اتٍ ع �دّة يف ال�ق��ر�آن
ال �ك��رمي؛ فقد ظهر م�صطلح الفتنة يف �ستني مو�ضعا يف
القر�آن الكرمي ،والفتنة هنا ت�أتي من اال�ستهواء جلهة فقد
الإميان �أو فقد ال�صالح ،ولكن حاملا ت�صل �إىل اجلماعة فهي
متثل خطرا عظيما لأنها تف�سد فئات كبرية من املجتمع،
ّ
وعظمها اهلل تعاىل يف هذه الآياتَ « :وا ْل ِف ْت َن ُة �أَ َ�شدُّ مِ َن ا ْل َق ْتلِ »
َ
�بر مِ َن ا ْل َق ْتلِ » (البقرة)217:
(البقرة ،)191 :و« َوا ْل ِف ْت َن ُة �أ ْك َ ُ
ونذكر هنا بع�ض الأمثلة على ماهية الفتنة ومقا�صدها:
�أ -م�س�ألة املحكم واملت�شابه؛ حيث �إن �أه��ل الفتنة يريدون
ا�ستخدام م�س�ألة املت�شابه لإحداث ان�شقاقٍ ديني بني النا�س.
وتاريخيا؛ يلعب �أهل الفتنة على وتريّ الت�شدد �أو االعتدال،
ويف كليهما حم��اول��ة لإح� ��داث ان���ش�ق��اق يف ال ��دي ��ن ،وحيث

يت�صدّى لها الرا�سخون يف العلم «هُ � َو ا َّل ��ذِ ي �أَن� � َز َل َعلَ ْي َك
ات هُ نَّ �أُ ُّم ا ْل ِك َتابِ َو�أُ َخ� ُر ُم َت َ�شا ِبه ٌ
م َك َم ٌ
اب مِ ْن ُه �آ َي� ٌ
َات
ا ْل ِك َت َ
�ات ُّ ْ
َف�أَ َّما ا َّلذِ َ
ين ِف ُق ُلو ِب ِه ْم َز ْي� ٌغ َف َي َّت ِب ُعو َن مَا َت َ�شا َب َه مِ ْن ُه ا ْب ِت َغا َء
ا ْل ِف ْت َن ِة َوا ْب ِت َغا َء َت�أْوِي ِل ِه َومَا َي ْعلَ ُم َت ْ�أوِيلَ ُه ِ�إ َّل َّ ُ
الل َوال َّرا�سِ ُخو َن
ِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلو َن آ� َم َّنا ِب ِه ُك ٌّل ِّمنْ عِ ندِ َر ِّب َنا» (�آل عمران.)7:
ب -م�س�ألة الإخ ��راج من ال��دي��ار ،وه��و فتنة ك�برى ي�ستحق
الدفاع والقتال عنه ،ومثاله حماولة قري�ش إ�خ��راج النبي
وم ��ن م�ع��ه م��ن م�ك��ة �إىل امل��دي�ن��ة « َي ��� ْ�س ��أَ ُل��و َن� َ�ك َع � ِ�ن ال��� َّ�ش� ْه� ِر
َْ
الل
ري َو َ�صدٌّ عَن َ�سبِيلِ َّ ِ
ال � َرا ِم ِق َتالٍ فِي ِه ُق� ْ�ل ِق َت ٌال فِي ِه َك ِب ٌ
ب عِ ن َد اللِ»َّ
َ
َ
َو ُك ْف ٌر ِب ِه َو ْال َ ْ�سجِ دِ ْ َ
ال َرا ِم َو�إِخْ � َرا ُج �أهْ ِل ِه مِ ْن ُه �أ ْك َ ُ
(البقرة.)217:
ت -م�س�ألة تفرقة الكلمة ،و�أمر اهلل امل�سلمني بالت�صدّي لهم
ومنع ذلك بالقوة ليكون الدين كله هلل « َو َقا ِت ُلوهُ ْم َح َّتى َل
َت ُكو َن ِف ْت َن ٌة َو َي ُكو َن الد ُ
ِّين ُك ُّل ُه ِ َّلِ» (الأنفال.)39:
وتتعدَّد الآيات الكرمية يف الكتاب احلكيم وتو�ضيحها لأوجه
الفتنة كاتهامها ل�صانعي الفتنة بالنفاق و�أنهم ال ي�ؤمنون
باهلل وال باليوم الآخر ،و�أن �أهل الفتنة م�ستعدون للإنفاق
يف احل��رب من �أج��ل هزمية راي��ة الإ��س�لام ل�شدة كراهيتهم
للإ�سالم وللر�سالة.
وهنا ..نذ ُكر بع�ض و�سائل مكافحة الفتنة كما جاء ذكرها
ال�س ُبل هي عدم ال�سماح للنف�س
يف بع�ض الآيات .ف�أوىل تلك ُّ
�أو للآخرين بالت�شكيك يف قيادة النبي حممد ،و�أن اكت�ساب
القائد للثقة بامل�ؤمنني ،والثقة من امل�ؤمنني ي�ضعان القائد
يف مو�ضع ي�ستع�صي على �أ�صحاب الفنت وامل�ؤامرات .وثاين
ال�س ُبل هو �أخذ العِرب والدرو�س من املا�ضي ومما كان
تلك ُ
عليه امل�ؤمنون ال�سابقون من ع�صمة ومتا�سك نحو قائدهم.
ال�س ُبل املبادرة من الأقوياء الذين ي�ستطيعون
وثالث تلك ُ
حت ّمل امل�س�ؤولية ومواجهة تلك الفنت ودر�ؤه ��ا عن وحدة
الأمة الو�سط.
�إ َّن هذين املر�ضني -الفتنة والف�ساد -لهما مر�ضان عظيمان
قد ي�صيبان الأمة الو�سط ووحدة �صفها ور�سالتها ،ومتى ما
اختلف الوالء داخل الأمة الو�سط؛ �أ�صبح املر�ضان تهديدا
عظيما على ت�ضامن ووح ��دة ه��ذه الأم ��ة ،وه��و م��ا يح ّذرنا
القر�آن الكرمي منه.
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