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 مفهوم الدولة اإلسالمية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟مفهوَم الدَّولِة اإلسالميَِّةالنُّصرييُّوَن هل يؤيُِّد العلويُّوَن 

 

ن سبببواووا لتقق ِم مفهوِم الدَّولِة امسببب م َِّة مالنَّاصببب ة  هناك فرٌق بني مفهوِم الدَّولِة واألمَِّة، ف

سببببلمني، وهار جتارُ  ُمخ ِل جتربتني: األوىل هي حكُم الوهباب بَِّة، والابَّاُ ة  هي حكُم امخواِا ال    

ا ماتمُد م فاشبببلةن ألَّها ماٌمةن  لحل ابروِ  والدَِّم، فهي ع ماتمُد التَّاال مو امسببب م َّةد اةمَّديَّةد بقدِر

 ماال مو ابن م م َّةد وحممَّد بن   ِد الوهَّا ، ومط ُِّم مفاه مو دولِة بين أم َّةد الطَّاغ ِة  لحل ابمِّ.

ورِ  ببببببَّفقد كرَّسببوا مفهومو الدَّولِة امسبب م َِّة من خ ِل جتربِة نيراا ما بادو الا ُمقصببِّرو   ال أمَّا 

ت ْ  ل ها بادما دخلد القاٌِد اخلم ين مو جتربةن فاشببببلةن ألَّها ت ملتعم ماال مو، لكنَّها ال وامسبببب م بَّةِ 

يف مقابِل  اٌِدهامُفاماُت السبِّ اسبِة والك كاا لالصب ح ِّني دوٌر ك ٌف ف ها، فِمِصيو الكاُف من ماال ِم    

 .مع أ داِء سوريَّة ومن ذلكد التَّقارُ  اميراُيُّمتريِر مصاحلو س اس َّة، 

 الدَّولِة ارو م ادِ  جناِح مفهوِمبببببمسيقُع  لحل  امِم الق ادِ  الدِّين َِّة ابال َِّة أا مصقِّحو ال  الكدل

 ُه مستق ٍل بدوِا وجوِد نماٍم ماصوٍم، فإاَّ مفهومو بِة، وألاَّ هاا شب اسبب با ًدا  ن اجتهاداِت أهِل السِّ

 مط  ق ُه نعَّ  لحل النَّموذِج الاي طرحوُه الف لسببوُ  الام ُم الدَّولة امسبب م َِّة مفهوٌم غف ُاجٍح وع نكُن

أف طوا يف مجهوريَِّتِه أو النَّموذِج الاي طرحوُه الف لسوُ  الفارابي يف مدينِتِه الفاضلِة، وهاا مستق ُل 

 التَّقق ِم  لحل األرِض.

اِء الاصمِة  ن ع نكُن أا منجحو باُتفع ُتطلَُّع لدولٍة نسب م ٍَّة ألَّها  ُُصبوفيِّنيو  حنُن كالويِّنيو 

اباكِم هلا،  دا  ن أاَّ الدَّولةد هلا مفهوٌم موسُّايٌّ م شفيٌّ لنشِر الدَّ وِ   لحل  كِس األمَِّة الك حتمُل 

مفاه مو اعُتماِء والوعِء، وهلاا رفضو اجملاهُد الشبببَّ ُص صببباحل الالي اقة نمامةد دولٍة للالويِّني، كما ت 

القاٌد اخلالد حافظ األسبببد اقة لتقويِل سبببوريَّة نىل دولٍة  لويٍَّة كما أاوُل أ داتها التَّروي ،   يلجِ

 لدكد ُمسببب ِْلمو  ِْن اول نواوواج ْ فنقُن ُؤمُن مبفهوِم أمَِّة ابمِّ الك ُذكرت ْ يف القرآِا الكريِم بقوِلِه مااىل: اروبَّنوا

الرَِّح ُمة، فاألمَّة  جاءت مبانحل  التَّوَّاُ  أدُتو ِنَّكد  ولد  ْنوا ووُمب ْ مونواِسكدنوا ووأدِرُوا لَّكد مُّس ِْلموًة أ مًَّة ُذرِّيَِّتنوا ووِمن
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ِرِكنيوة، وجاءوت مبانحل ال ُمشببب ْ ِمنو يوك  وولدم ْ حوِن ًفا ِلّلِه مداًُِتا أ مًَّة كدااو ِنب ْرواِه مو اممام يف موله مااىل: اِناَّ

كِس مفهوِم يوا ِْدل واوة، ولو كاُوا ملًَّة  لحل   ووِبِه ِبال قومِّ يوه ُْدواو أ مَّةن خولدق نوا ِممَّن ْاجلمبا ِة يف موِلِه: اوو 

الكارِ  الاي موساحل له الدَّولة ، فنقُن ع ُطمُح ل ناِء دولٍة نس م ٍَّة مبقداِر ما ُهدُ  لنكواو أمًَّة صابًة 

ِ ُمُرواو ال خو  ِْر ِنلدحل يود ُْ واو أ مَّةن مِّنك م ْ كما وصببفدنا مااىل بقوله: اوول توك ن  ال ُمنكدِر  وِن وويون ْهوو ْاو وِ ِبال موا ُْر وويو

 :فقال ِهِتأمَّ  ن مجا ِة ُهسبِلد  اصة لرجٍل ال ُمف ِلُقواوة، ولو ملَّ  دُدُا لقوِل رسبوِل الِ  ُهُم ووأ و ْلدبببببِ كد

وصيِّ  مشاواو الصَّفا امة موعُا الوصيِّق ولواو لقوِل موهم ال ة، وهؤعء والُّبمد ونا ْ ابمِّ ي أهُلِتأمَّ مجا ة ا

لِّ أ مٍَّة الَِّاي يوتَِّق ِه ل ْ ِفي ك بواملسبببب ح ا)ة: اِبال قومِّ أدُوا أدِجُد أداَّ الد عد يوق  وُل ال ُوُجورو، النَّيبِّ سبببب ِّدُا 

 دوُرة.وويوص ْنوُع ال ِ رَّ موق ُ وٌل ِ ن ْ

 

 وال أ لم ُكتفي لادم امطالة

 ال احث الديين الالوي الدكتور أمحد أديب أمحد


