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األمة اإلسالمية وعواقب الدولة القومية
من املهم يف البداية أن نؤكد على معىن اجلماعية يف
مفهوم األمة اإلسالمية ،وهي جامعية غري انفية للتعدد
وغري مانعة من انضواء عقائد أخرى أو ما استقر على
تسميته "بغري املسلمني" يف الدول اإلسالمية ومن املهم
كذلك أن التصور اإلسالمي للمعمورة قام على قاعدة من
أن "دار اإلسالم" دار واحدة حبكم أن املسلمني ذمة
واحدة ،حتكمهم قواعد نظام عام واحدة ،وجتمعهم قبلة
واحدة .ومن مث كانت القاهرة يف ذلك الوقت أن التعدد
يعين خروج عن األصل الذي أقره الفقهاء.
على الرغم من أن الواقع قد اجته إىل التعدد يف الكياانت
اإلس الالالمية مأ الالذ أن كان الالت هأ الالاة خالف الالة عباس الالية يف بغ الالداد
وأخرى أموية يف األندلس ،وبدت بعد لك كيالاانت التغلال
الالالت تعالالددت مسالالتأدة إىل قوكالالا وغالالوكتها وغلبتهالالا وقالالدر يف
االسالالتيالء علالالى السالاللاة والسالاللاان ،وقالالد ارتباالالت كيالالاانت
التغل تلك ابخلالفة العباسية ارتباطا امسيا ورمالًيا وتعالددت
هالالذه اإلمالالارات تتبالالع علالالى جالالأس وعالالرا فضالالال عالالن اتباعهالالا
مالالذاه ديأيالالة غالالى .وأفالالرا التعالالدد كنالالذاة إغالالكاالت مهمالالة
على أرض الواقع يف السياسات والعالقالات ،وبالدا اإلغالكال
األول ه الالل تعتال الالت العالقال الالات ب الالني تلال الالك الكيال الالاانت املتعال الالددة
عالق ال الالات داخلي ال الالة حبك ال الالم ال ال الراب اجلامع العقي ال الالدة  ،أم أ ال الالا
عالقال الالات خارجيال الالة أو غرييال الالة أو ديأيال الالة ال الالا تعال الالت عأال الاله هال الالذه
الكياانت من مصاحل ارتبات هبا ،وارتب من قام على تلك
الكياانت هبذه املصاحل؟
أمالا الاالالاإن إن إقالرار التعالالدد يف تلالالك الكيالالاانت غالالري مالالانع
من البحال يف "املعالايري امكمالة" لتلالك العالقالات بالني تلالك
الكيالالاانت املتعالالددة ،فمالالا هالالي تلالالك املعالالايري ،وكيفيالالة إعما الالا
وتفعيلهالالا؟ ومالالاذا يعالالىن اخلالالروج عأهالالا وعليهالالا؟ وهالالل أن ال ت
تلالالك الكيالالاانت مصالالاحل جديالالدة كونالالت يف حالالد ذاكالالا معالالايري
أخ الالرى بديل الالة لتل الالك املع الالايري اماكم الالة ال الالت تؤك الالدها أص الالول
ال ريعة وجوهرها والعقدية اجلامعة ومقتضياكا.
45

وج ال الالاءت الدول ال الالة العاماني ال الالة لت ال الالكل قوذج ال الالا يف حتقيال ال ال
جامعية األمة حى لو أ حت التعدد داخلهالا،ولكن يكالن
ذل الالك عل الالى ق ال إق الرار التع الالدد املتغل ال وإم الالارات االس الالتيالء
واالرتباط االمسى والرمًيي ابلكيان املركًيي للخالفالة العباسالية
ولكن ذلك كان يعين حماولة نظم هذه الكياانت من خالالل
حروب مجعت تلك الكياانت يف مأظومة للخالفة العباسالية
فاجتهالت ابألسالال لتكالوين "جامعالة إسالالمية" انالقالت بعالالد
ذلال الالك فاحت ال الالة ألج ال الًياء عدي ال الالدة م ال الالن أوراب والال الالت ل ال الالت ه ال الالذا
ا اجس العاماإ يف طيات سياساكا وعالقاكالا مأالذ ن ال ت
كيالالان اخلالفالالة العامانيالالة وحالالى بعالالد تفكيكالاله خاصالالة مالالا تركالاله
من كاثر مهمة على األمن األوريب البلقان والقوقاا ليسالا إال
دالتني مهمتني يف هذا املقام.
وبغالالل الأظالالر عالالن الف الالل الالالذي طالالال هالالذا الأمالالوذج يف
الأهايالالة ،وس الواء ج الالاء تفس الالري هالالذا الف الالل ألس الالباب داخلي الالة
تتعل ال ال ابلكي الالان العام الالاإ ذات الاله ،أو يف عالق الالة املتع الالددة م الالع
كيالالاانت أرى انتظمالالت يف املأظومالالة العامانيالالة ،أو األسالالباب
خارجي الالة تع الالني تك الالوين جبه الالة م الالن ال الالدول األوربي الالة ملواجه الالة
التح ال الالدي العام ال الالاإ كن ال الالذاة ،أو ألس ال الالباب خارجي ال الالة داخلي ال الالة
ت كلت فيما أمسي ابلاالورة العربيالة ،واتفاقالات وعالقالات مالع
الدول األوربية لت قدرا من اخلداع الذي كان مقدمة مالع
اتفاقية سايكس بيكو ومؤمتر سان رميو لتقسيم مأاط نفالوذ
اسالتعمارية .بغالل الأظالالر عالن كالالل ذلالك فالالان امقبالة العامانيالالة
قالالد انتهالالت وبالالرات امقبالالة اإلسالالتعمارية والالالت اسالالتولت علالالى
مرياث الدولة العامانية،وألغيت اخلالفة الت صارت رمًيية يف
تركيالالا ،وبالالدا هالالذا الويالالع اجلديالالد يفالالرا سياسالالات وعالقالالات
جديدة ومتمايًية عما سبقها من حقبة مالت سيارة اخلالفة
العامانية.
وخلف ال الالت تل ال الالك امقب ال الالة االس ال الالتعمارية وي ال الالمن عالق ال الالات
املسال الالتعمر واملس ال الالتيعمر ،والس ال الاليد والت ال الالابع ،وتقس ال الاليم عالق ال الالات
الأف ال ال الالوذ إىل أن تك ال ال الالون املأاق ال ال الالة ال ال ال الالت ي ال ال الالار إليه ال ال الالا ابلع ال ال الالا
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اإلسالمي حى يف امتدادته اآلسيوية واإلفريقية ،تكون تلك
املأاقة مويوعا ال طرفا ،مفعوال به ال فاعال ،وأفالرات قاالا
من العالقات التابعة للدولة املستعمرة.
إال أن ال عوب تكن يف حالة مالن اإلقالرار الذا الويالع
أو تلالالك امالالالة االسالالتعمارية مالالن غالالري مقاومالالة ،وبالالرا العامالالل
اإلسالالالمي ال العقالالدي يالالمن عوامالالل أخالالرى يف حتفالالي عأاصالالر
املقاومال الالة لالسال الالتعمار االسال الالتيااإ ،وماالبال الالات ابالسال الالتقالل
والتحرر.
وأنتج هذه امقبة يمن والدات قسرية وقيصرية كياانت
غالالديدة التأالالوع والتعالالدد،وغل علالالى الفكالالر االسالالتعماري يف
هذا املقام سياساتهن
األوىلن "ارحالالل لتبال " يف إطالالار صالالياغة سياسالالات جديالالدة
تأاسال مرحلالالة التحالالرر واالسالالتقالل السياسالالي ،بعالالد أن كالالان
غالالعارها "اب ال لتأه ال " وهالالو مالالا يعالالين امالالر علالالى عأاصالالر
تؤكال الالد العالقال الالات التابعال الالة واسال الالتمراريتها ،علال الالى تفال الالاوت ب ال الالني
املأاط والكياانت املختلفة يف درجة بعيتها وارتباطها.
الااني الالة :تقس الاليم ه الالذه الكي الالاانت إىل دول تتح الالرة ي الالمن
عالقات تسأد حتقيال هالدفها يف سياسالات البقالاء اجلديالد يف
غكل الرحيل ،وكان ال عار "فرا تسالد" ،والالذي أبالرا هالذه
الكياانت ا يضالمن حالال فرقتهالا إمالا تكويأالا ،أو اصالاأاعا،
أو إاثرة ،كالالل ذلالالك يف سالالياا مالالا أمسالالي ابالسالالتعمار اجلديالالد،
أو م الالا حترك الاله عوام الالل االس الالتعمار واس الالتامار عأاص الالر القابلي الالة
لالستعمار ،والت غالكلت قواعالد مهمالة لصالياغة السياسالات
والعالقالات سالواء مالالا فريالالته مالالن عالقالالات بيأيالالة وبالالني بعضالالها
البضالالع ،أو مالالن عالقالالات بالالني هالالذه الالالدول والالالدول املسالالتعمرة
السابقة ،فضال عن تلك العالقات بالني هالذه الالدول بعضالها
ال ال الالبعل ،وه ال الالي أق ال الالاط الس ال الاللوة والسياس ال الالات والتف ال الالاعالت
والعالقات واألنظمة مسيت فيما بعد "ابلأظام الدويل".
يف هذه املرحلة تكونت أقاط من العالقات والسياسالات
غل عليهان
*استمرارية عالقات الدول املستقلة ابلدول املستعمرة الا
سابقا.
*تفجر العالقات البيأية بني هذه الدول بعضها البضع.
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*حم ال الالاوالت إن ال الالاء كي ال الالاانت وتأظيم ال الالات ه ال الالدفها تأس ال الالي
وتأظيم العالقات فيما بيأها.
وبيأما كانت السياسات والعالقات الدالالة علالى الأماالني
األول والا الالاإ ،ك الالان املس الالتوى الاال ال س الواء يف حج الالم ه الالذه
املؤسسالالات وأهالالدافها وفاعليتهالالا أقالالل غالالريا االالا غل ال االجتالالاه
"التابعي" يف عالقات تلك الدول ابملستعمر السباا هال أو
بعالقات تبعية جديدة ،واالجتالاه التصالارعي أو االقتتالايل بالني
هالالذه الكيالالاانت بعضالالها الالالبعل نًياعالالات األعالراا ال نًياعالالات
امالالدود ال نًياعالالات املالالذاه  ،أمالالا االجتالالاه التعالالاوإ فظالالل يف
أدىن مستواته من التفعيل والفاعلية.
املهم أن هذه املرحلالة متيالًيت ابلالوالدة القسالرية ال الائهة ملالا
أمسالالي ابلدولالالة القوميالالة يف دول العالالا اإلسالالالمي ودول العالالا
الاالال ال  ،وإن نظ الالرة مقارن الالة عل الالى ريال ال العالق الالات األوربي الالة
وكي الالن كان الالت القومي الالة والدول الالة القومي الالة م الالداخل للجامعي الالة
الوحدة اإلياالية ،الوحدة األملانيالة األمالة الفرنسالية ،األمالة
التياانية  ،و ري العالقات لدول العا اإلسالمي ،وكيالن
كانت الدولالة القوميالة نتاجالا لتفكيالك كيالاانت أكالت الدولالة
العامانيالالة و لالالت يف طياكالالا عأاصالالر تفكيالالك -أو هالالذا مالالا
أريد ا -أكار اا لت عأاصر جامعية.
ه الالذه املالحظ الالة تع الالين م الالا أحدغت الاله ه الالذه الأ ال ال ة امل الالوهة
والقس ال الرية للدولال الالة القوميال الالة م ال الالن م ال الرياث امل ال الالاكل املمت ال الالد يف
داخلهالالا ،ويف عالقاكالالا البيأيالالة أو اإلقليميالالة ،واالرتبالالاط القالالافًي
علال الالى مقتضال الاليات اجلغرافيال الالا التجال الالاور املكال الالاإ ومقتضال الاليات
الًيمالان التحالدات التارةيالة املمتالدة عالت الالًيمن ومقتضالاليات
العقديالالة اجلامعالالة اإلسالالالم أو الاقافالالة الداعيالالة إىل الوحالالدة،
يف عالقات خارج الكيان معظمها يتسم ابلتابعية.
كما تعني هذه املالحظة أيضالا أن مالرياث الدولالة القوميالة
ح الالافك ب الالكل ح الالاد ومتال الواتر عل الالى عالق الالات تس الالري ص الالوب
التفكال الالك ال التكامال الالل السال الاليادة ال امال الالدود خاصال الالة حيأمال الالا
يتح الالول التمس الالك هبام الالا و الالا ينت ال عليهم الالا م الالن سياس الالات
وعالقالالات إىل حالالالة مريالالية تضالالعن الكيالالان ،كمالالا تضالالعن
عالقاته بكياانت أقرب ما تكون إليه.
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وإن نظالالرة مقارنالالة بالالني املسالالرية االالو املؤسسالالات اجلامعالالة يف
اخلتة األوربية واخلتة يف عا املسلمني لت الكل دالالة وايالحة
يف هذا املقام .وما حتمله هذه املؤسسات من قالدرات تفعيالل
يف اخلال ال ال الالتة األوربيال ال ال الالة وتصال ال ال الالورات عال ال ال الالن السال ال ال الاليادة وامال ال ال الالدود
والتكام الالل ،وم الالا ت الالري إلي الاله تل الالك املؤسس الالات يف خ الالتة ع الالا
املسلمني من استمسالاة مريالي ابلساليادة وامالدود تصالل إىل
ح الالد الت ال ال غري الأاس ال الن لتفعي الالل وفاعلي الالة ه الالذه املؤسس الالات يف
العالقات والسياسات أو الوجود الرمًيي ملؤسسات التكامل
دون إجراءات تص يف فاعلية عالقات التعاون والتكامل.
وإن املعادل ال ال الالة ال ال ال الالت ك ال ال الالم كا ال ال الالري م ال ال الالن ه ال ال الالذه ال ال ال الالدول ه ال ال الالي
االستمسالالاة الضالالار عالالىن "الدولالالة القوميالالة" ال العمالالل الأالالافع
الالالذي يص ال يف "الدولالالة القوميالالة" ومالالا يعأيالاله ذلالالك مالالن قالالوة
هذه الدول وتعظيمها يف سياا تكاملها.
بل إنه من املهم أن نذكر أن مفهوم الدول القوية يصال
يف الأهايالالة يف تعظالاليم سالاليادة هالالذه الالالدول جالالوهرا ال غالالكليا،
وأن مفه ال الالوم الدول ال الالة القوي ال الالة كم ال الالا تتعاط ال الالاه تل ال الالك ال ال الالدول يف
مواجهالالة بعضالالها الالالبعل ،والتهالالاون بصالالددها حيالالال عالقاكالالا
مع العا اخلالارجي ال خاصالة الغالريب ،ال يصال إال يف يالعن
ووهال الالن هال الالذه الال الالدول ف ال الرادى ،وكمال الالي عالقاكال الالا اجلماعيال الالة،
واادة سياساكا وعالقاكا التابعة.
وأا كان مفهوم الدولة القومية واألامة الت ي ري إليها يف
الأ ة والت غري يف دول العا اإلسالمي ودول العالا الاالال ،
إال أنه كمفهوم وواقالع قالد فالرض نفساله علالى خرياالة التعامالل
الالالدويل سالواء كمفهالالوم جالالامع يف اخلالالتة األوربيالالة ،أو كمفهالالوم
مفكك يف عالا املساللمني .واعتبالاره مرحلالة رب اخلالتة األوربيالة
ي ال الالمن كي ال الالاانت أكا ال الالر اتس ال الالاعا وامت ال الالدادا وتك ال الالامال وعم ال الالل
مؤسسى مكالني وإجرائالي متالني ،ورب املقابالل تعامالل معاله عالا
املسال الاللمني ابنتقائيال الالة غال الالديدة تص ال ال يف املانعيال الالة مال الالن تفعيال الالل
التكامل ،والتابعية قفًيا على عالقات التكامل امقيقية ،عت
عالقات غري متكافئالة تصال يف قالوة اآلخالر أكاالر االا تصال
يف عافيال ال الالة الال ال الالذات وكيا ال ال الالا ،وكال ال ال الالا يال ال الالؤدي إىل إيال ال الالعا
الفاعلية بل وتالغيها يف الوعي والسعي.
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هالالذا املفهالالوم الالالذي يتعل ال الدولالالة القويالالة أحالالدث غ الريات
مهمة على مفهوم األمة اإلسالمية ،وعلى املفهوم التقليالدي
الذي أمسي "بدار اإلسالم" ،إنه أفرا تعددا من نوع متميًي،
ل الاليس ه الالو بتع الالدد االنفص الالال ب الالني دول الالة عباس الالية عاص الالمتها
بغ ال الالداد و دول ال الالة أموي ال الالة يف األن ال الالدلس  ،ول ال الاليس ه ال الالو بتع ال الالدد
التغل واالستيالء الذي أفرا كياانت جًيئية ارتبات بعالقة
امسي الالة ورمًيي الالة ابخلالف الالة العباس الالية،وليس ه الالو ابلتع الالدد ال الالذي
حرك اله اقتسالالام وتأالالااع مأالالاط الأفالالوذ يف امقبالالة االس الالتعمارية
وم الوااين القالالوى ي ذلالالك الوقالالت .ولكأالاله كالالان التعالالدد الالالذي
أغالالار إىل الأ ال ة اخلاصالالة للالالدول القوميالالة عالالا املسالاللمني
والع ال الالا الاالال ال ال  ،وال ال الالذي حكمت ال الاله مال ال الوااين حقب ال الالة م ال الالا بع ال الالد
االسال الالتعمار االس ال الالتيااإ وال ال الالدخول يف مرحلال الالة جدي ال الالدة م ال الالن
عالقات الدول القومية التابعة.
ه ال الالذا التع ال الالدد ال ال الالذي ص ال الالاح الدول ال الالة القومي ال الالة يف ع ال الالا
املس الاللمني والع الالا الاالال ال  ،ص الالاحبه تع الالدد يف ال الالر ى وق الالاذج
التأمية ،كما غلن بسياقات أيديولوجية خاصة العاملية مأها
الرأمساليالالة واالغ الناكية  ،ومكالالن الالا حالالالة سالالائدة حكمالالت
السياسات والعالقات ممسيت ابمرب الباردة.
وأفرا هذا التعدد حالال مالن القضالاا الالذي أصالبع مويالع
مسالالاجالت فكري الالة أيالالافت إىل التج الالًي املوجالالود جتًييئ الالا م الالن
الأاحي الالة الفكري الالة غ الالكل حماي الالن لتل الالك التجًيئ الالة واس الالتمرارها.
فبني التجًيئة والوحدة أو املستلًيمات ا مالن تكامالل وتعالاون
وتض ال الالامن ،وب ال الالني التبعي ال الالة واالس ال الالتقالل ومتالبات ال الاله م ال الالن ق ال الالوة
وفاعلي ال الالة ،وب ال الالني التخل ال الالن والأهض ال الالة ومفاص ال الاللها م ال الالن تأمي ال الالة
وعمران وإقاء.
هذا امال من التعدد واكبه عالا أحالداث ونظالم غالبالا مالا
سادت فيه عالقات وسياسات التجًيئة ال التبعية ال التخلن
أكار اا أغالرت فيهالا سياسالات وعالقالات التكامالل والوحالدة
واالستقالل والأهضة ن
*تفاقم م اكل األقليات يف عا املسلمني.
*االجتاه او االنفصال والتفكيك.
*يعن التوجهات التكامليالة والوحدويالة والتعاونيالة :ر يالة
وسياسات وعالقات ومؤسسات.
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*الص ال ال الراعات البيأيال ال الالة ،وص ال ال الراعات امال ال الالدود ،وص ال ال الراعات
األعراا.
*تدويل امل اكل والقضاا الت ختص عا املسلمني.
*يال ال الالعن التأسال ال الالي يف السياسال ال الالات والعالقال ال الالات خاصال ال الالة
القضاا البيأية وامل نكة واملتبادلة القدل .
*بالالروا م الالاكل األقليالالات اإلسالالالمية والكيالالاانت املسالاللمة
داخل امضارة الغربيةن
البوسأة وا رسك.كوسوفا.ال ي ان.*يال الالعن الصال الالياغات الأظميال الالة واملؤسسال الالة الال الالت تتأاس ال ال
والتحدات الت تواجه عا املسلمني.
ه ال الالذه اخلريا ال الالة أغ ال الالارت إىل أن مفه ال الالوم الدول ال الالة القومي ال الالة:
إدراك ال ال الالا وعم ال ال الالال حت ال ال الالول إىل مع ال ال الالىن علم ال ال الالي يف اإلدراك ال ال الالات
والسياس الالات والعالق الالات واملؤسس الالات والغ الالاات ،وه الالو هب الالذا
الت كيل مال جمموعة من الت غريات حيسن رصدهان
أوالن أن املفهوم ولد قسالمة جديالدة يف املأظومالة الدوليالة،
ومكالالان املسالاللمني فيهالالا ،إذ ولطالالد خرياالالة تعالالدد اختلفالالت عالالن
أقالاط التعالالدد املختلفالالة يف اخلالالتة التارةيالالة .وهالالو مالالن املفالالاهيم
الت أغرت على كاري مالن املفالاهيم التقليديالة الفقهيالة مالن ماالل
"دار اإلسالالالم ودار امالالرب" ،وهالالو أمالالر يعالالين يالالمن مالالا يعالالين
اخ الالتال مأظوم الالة املع الالايري اماكم الالة ،ب الالروا مفه الالوم املص الالاحل
القومية ،صعوبة توصين الواقع من خالل املفاهيم الفقهية،
وم الالن هأ الالا ص الالاد ع الالا املس الاللمني أام الالات غاي الالة يف األ ي الالة
غالالكلت إغالالارة إىل متغ الريات يف الواقالالع البالالد مالالن أخالالذها يف
امسبانن
حرب اخلليج األوىل امرب العراقية  -اإليرانية .حرب اخلليج الاانية غًيو العراا للكويت .وص الالاحبت ه الالذه األام الالات ح الالال م الالن الفوي الالى الفكري الالة
والتوجهات الت تسربلت بغاالاء ديالين ،حالى اسالتحقت اسالم
"الفتأ ال ال ال الالة الفكري ال ال ال الالة والديأي ال ال ال الالة" ،اختلا ال ال ال الالت فيه ال ال ال الالا ال ال ال ال الالر ى،
واس ال الالتخدمت أس ال الاللحة الفت ال الالاوى ،وغ ال الالأت بص ال الالددها أقص ال الالى
حروب الكلمات .ويف كل األحوال اتضع لكاري مالن هالؤالء
48

األمة اإلسالمية وعواقب الدولة القومية

أ م يغفلون عأاصر ومتغريات جديدة أ الا "الدولالة القوميالة"
كمالالا هالالي كائأالالة يف عالالا املسالاللمني والعالالا الاال ال  ،وعأاصالالر
القس ال ال ال ال ال الالمة اجلدي ال ال ال ال ال الالدة ال ال ال ال ال ال الالت تفريها،وس ال ال ال ال ال الالياقات ال ال ال ال ال ال الالدول
العلمانية..اخل.
اثنيالان أن املفهالوم كمالا د إدراكالاله يف عالا املساللمني غال طكل
مسالارا كمي اليا ملفهالوم "الوحالدة" ،بالل أكاالر مالن ذلالك فالالرض
دوافع على عمليات التكامل والتعاون واملؤسسات اجلامعة،
وكانت معظم غرياته سلبية على مفهوم األمة عامة ومفهوم
األمة اإلسالمية على وجه اخلصو .
-1أن املفهوم يف إطار معاإ الدولة القومية كما د
إدراكها برا كمفهوم أح أبن يوصن "الدولة القومية
التابعة" احملافظة على واقع التجًيئة من جأ  ،واملقلطدة
لأماذج تأمية من خارجها .ويف إطار ميال قدرات بعة ال
انبعة،ومن هأا كان من الضرورة البح يف الت غريات
العميقة والواقعية الذي تركها مفهوم الدولة القومية حبي ال
ميكن القفًي على واقعها أبي حال من األحوال يف اإلدراة
ويف االعتبار ،واملفهوم و غرياته السلبية الت تكرست يف
إدراكات الوعي وجماالت املمارسة .كان من املهم فهم
الدولة القومية يمن مسارينن
*مسار اجلماعة الوطأية كمفهوم جالامع لقالوى وفاعليالات
الال الالداخل ،وبأ ال الالاء كي ال الالان املص ال الالاحل عل ال الالى ق ال الالادة م ال الالن اعتب ال الالارات
اجلماعة الوطأية ،وما يص يف عافيتها وقدركا وفاعليتها.
*مسار الدولة القومية كمفهوم يؤكد علالى تعظاليم قالدرات
ه ال ال الالذه ال ال ال الالدول واخت ال ال الالاذ السياس ال ال الالات والعالق ال ال الالات واملس ال ال الالارات
واملؤسسات املؤكدة ملمارسات بيأية أو داخلية أو إقليمية أو
دوليالالة تقالالوم عل الى اسالالتامار اإلمكالالاانت وحتويلهالالا إىل قالالدرات
وفاعليات على كافة املستوات.
-2أن املفه ال الالوم أب ال الالرا م ال الالع عوام ال الالل ومتغ ال ال الريات أخ ال الالرى ال
تأظيمالالات بديلالالة أو مواايالالة ،لعبالالت دورهالالا يف طالالرد تكويأالالات
أصيلة ابعتبارات التوحد القومي أو اجلامعة اإلسالمية ،ومن
هأ ال الالا ب ال الالرات وح ال الالدات حتلي ال الالل ما ال الالل ال ال الالرا أوس ال الالاية ،ما ال الالل
املتوس ال الالاية ،أو ال ال ال الراكة العربي ال الالة األوربي ال الالة ..اخل .وه ال الالو أم ال الالر
يتال مأا يرورة فرا هذه التكويأات والوحدات الصاعدة
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و غرياكا على وحدات أصيلة ليس فق يف التحليل ،ولكن
يف كو ا جماال حيوا للحركة.
-3أن املفه ال الالوم أقال ال الالام مؤسس ال الالات جامعال ال الالة م ال الالن الأاحيال ال الالة
ال كلية ولكأهالا نمقضالت يف العمالل مالن جالراء إدراكالات الذا
املفهوم من مال الساليادة وغريهالا .إن البحال يف فاعليالة ماالل
هالالذه املأظمالالات اجلامعالالة س الواء كانالالت مأظمالالات سياسالالية أو
كلية ،أو نوعية إقا ي ري إىل ما ميكن أن ينكه هالذا املفهالوم
وإدراكات الاله عل الالى تل الالك التكويأ الالات وسياس الالاكا وغايته الالا ،ويف
الأهاية فاعلياكا.
وم الالن هأ الالا ك الالان عل الالى ه الالذه ال الالدول أال تق الالن كا الالريا عأ الالد
الأ ة القسرية وال ائهة للدولة القومية بل عليهالا أن تعالر
علال الالى الت ال ال غريات السال الاللبية الال الالت مكال الالن أن ينكهال الالا الال الالوعي
والسعي .وأال تقن عأد عأاصر سيادة قومية مهملة عأاصر
دولة قوية ذات سيادة حقيقيالة ال متو الة ،تصالدع هبالا حيأمالا
جي أال تصدع هبا ،وتفرط فيها حيأما جي التمسك هبا.
والبح ال يف فاعليالالات الت سالاليس مالالن األمالالور املهمالالة والالالت
جي أال تتصور إدراكات عا املسلمني أن جمرد إن اء هذه
املؤسسالالات هالالو غايالالة املالالىن و ايالالة املاالالا  ،بالالل هالالي يالالمن
عمليالالة موصالالولة تتحالالرة مالالن الت سالاليس إىل الفاعليالالة .ومالالن مث
كانالالت أن الواع امفالالك متتاليالالة ومتواليالالة ور الالا متفاعلالالةن حفالالك
االبتال ال الالداء ،وحفال ال الالًي البأال ال الالاء ،وحفال ال الالك البأال ال الالاء ،وحفال ال الالك الأمال ال الالاء
واالرتق الالاء،حفك األداء ال الالذي حي الالوط ك الالل أنال الواع احف الالك و الالا
يؤكد مأظومة متكاملة من امفك هالي يف الأهايالة تؤكالد علالى
مأظومة الفعل والتفعيل والفاعلية .ومن هأا كان من الضرورة
إقصالالاء كالالل املوانالالع واسالالتامار كالالل اإلمكالالاانت الالالت قالالد تقلالالل
من الفاعلية أو تقضيها سواء كالان ذلالك يف الالوعي واإلدراة
أو السعي واملمارسة.
-4أن هالالذا املفهالالوم والالالذي ختتاالاله اخلالالتة األوربيالالة حيأمالالا
اس الالتأفد أغراي الاله ي الالمن مس الالرية تا الالور البأ الالاء امض الالاري الالل
مكيأالالا لالالدى هالالذه الالالدول مواجهالالة بعضالها الالالبعل ،بيأمالالا
ت الوارى يف عالقاكالالا الغرييالالة خاصالالة عالالت الغالالرب ودولالاله .ور الالا
هذا ميكن أن يكون داال يف عملية التفسري ملا أممسى "ابلقرية
العاملية" من جارء الاورة االتصالية ،وهو أمر أحدث صأاعة
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غالالبكة عالقالالات صالالارت وغيقالالة وفقالا علالالى اعتبالالارات اجلغرافيالالا
والتالالاري والعقيالالدة واملصالالري ،وأخالالرى مخالالذلت أو م الالت رغالالم
أن تلك الاوابت السابقة تؤكد عليها وتؤكد أحداث التالاري
على إمكاانكا يف تعظيم اإلمكانية والفاعلية.
ومالالن مث الالل مفهالالوم القريالالة العامليالالة يعالالين تعظالاليم االتصالالال
ابلغرب أكاالر االا يعالين تعظاليم االتصالال بالني العالا اإلسالالمي
أو العا العالريب مالاال .بالل علالى العكالس مالن ذلالك فقالد أبقالى
علالالى كالالل عوامالالل االنفصالالال والتجالالًي والتبعيالالة ور الالا التخلالالن
الالالذي تكس الوه ق الالرة امضالالارة ال عمقه الالا وجوهرهالالا .و ل الالت
األمور والسياسات والعالقالات تسالري يالمن مسالار مًييالد مالن
ت ال الالوهني العالق ال الالات الداخلي ال الالة والبيأي ال الالة ،ومًيي ال الالد م ال الالن تك ال الريس
العالقالالات الغرييالالة واخلارجيالالة .إ الالا املفارقالالة الالالت تؤكالالدها إدراة
أبدي ال الالة الدول ال الالة القومي ال الالة يف ع ال الالا املس ال الاللمني ،وإدراة الا ال الالابع
املرحلال الالي ال الالذا املفه ال الالوم يف إط ال الالار عالق ال الالات وتكويأ ال الالات ع ال الالت
قومية.
بل إن األمر قد ال يتعل ًييد من العالقات عت القومية
وك ال ال الالا جتال ال الالرى لال ال الالذاكا ال كاثرهال ال الالا و غرياكال ال الالا ،األمال ال الالر ي ال ال الرتب
ابألسالالال بعالقالالات فاعلالالة عالالت قوميالالة حتق ال أصالالول الفاعليالالة
وي الالمان اس الالتمرارها واس الالتامارها يف س الالياا ا الالال امي الالوي ال
خارجالاله أو قفالالًيا علالالى مقتضالالياته ومتالباتالاله ورواباالاله امقيقيالالة
واجلوهرية.
اثلا ال الالان أن مفه ال الالوم الدول ال الالة القومي ال الالة وتوابع ال الاله الس ال الاليادة ال
ام الالدود ..اخل الب الالد أن ي الالؤغر علي الاله مفه الالوم وعمليال الة العومل الالة
والظواهر املصاحبة ا .إذ أبرات العوملة نوعية مالن التال غريات
جديالالدة ،كمالالا أيالالفت علالالى غ الريات سالالبقت بالالروا مفهومهالالا
كاافة وسرعة وعمقا.
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