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توظیف المفاهیم الحضاریة في التحلیل السیاسي:
األمة كمستوى للتحلیل في العالقات الدولیة

د. أماني صالح
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طلقات أو مداخل التفسیر في العالقات الدولیة (المداخل الكلیة أو الجزئیة)  ُیعنى "مستوى التحلیل" بمن
التي تُفهم وتُفسر في إطارها تلك العالقات. من ناحیة أخرى یتیح االهتمام بمستوى التحلیل المجال أمام 

على الناظمة للعناصر والوحدات في العالقات الدولیة؛ ألن إدراك وجود مستویات أالنسقیةالمعالجة 
وأدنى للرؤیة یمهد للحدیث عن نسق إجمالي من المنظورات یقدم رؤیة متكاملة ال یزال باحثو العالقات 
الدولیة یطمحون في الوصول إلیها. وفي هذا اإلطار یمكن القول بأن  الفضل یعود إلى مفهوم "مستوى 

الدولیة.     التحلیل" في طرح مطلب "التحلیل الشامل أو التكاملي" في دراسة العالقات 
بكیفیة تحدید األنماط المختلفة للمواقع أو یعًرف "مستوى التحلیل" لدى بعض الباحثین باعتباره یتعلق "

) قد تكمن فیها (أو تنبثق منها) مصادر تفسیر الظواهر التي یمكن مالحظتها، locationsالمناطق (
عریفات فالمتفق علیه بین الباحثین المعنیین . وبصرف النظر عن تعدد الت1"وكیفیة التعامل البحثي معها

. كذلك قد یختلف باحثو العالقات الدولیة في تفسیر الظواهرأن الوظیفة األساسیة لمستوى التحلیل هي 
تحدید مستویات التحلیل إال أنه یمكن القول بوجود نزوع عام نحو إدراج مشكلة مستوى التحلیل بین أحد 

( أبرزه االتجاه المعني بالتركیز على النظام الدولي) ومستوى ماكروكلي أواتجاهین: مستوى تحلیل 
(أبرزه االتجاه المعني بالتركیز على الدولة أو على الفرد خاصة صانعي القرارات جزئي أو مایكروتحلیل 

األساسیة). تحت هذین االتجاهین تم التركیز في أدبیات العالقات الدولیة على مستویات عدة أشهرها 
. بید أن العدید ممن بحثوا مشكلة 2األنظمة اإلقلیمیة الفرعیةوبینهما النظام العالمي، لة القومیةالدو 

مستویات التحلیل على المستوى النظري أبرزوا مسألة هامة مؤداها أن المستویات الثالثة الشائعة للتحلیل 
ورة هي كل مستویات التحلیل؛ والتي استقطبت جل اهتمام باحثي العالقات الدولیة حتى اآلن لیست بالضر 

المستخدم لتحدید مستوى التحلیل؛ على سبیل المثال فالتحدید الثالثي المعیارفقد تتوقف المسألة على 
السابق (النظام الدولي ، والدولة وبینهما النظام اإلقلیمي)  یقوم على معیار بعینه هو طبیعة وحدات 

" حینئذ یمكن دینامیات التفاعل بین الوحداتمعیارا مختلفا مثل "التحلیل بینما یختلف األمر إذا ما اعتبرنا 
كمستوى من مستویات التحلیل المعتبرة .كذلك یمكن تبني مستویات processالنظر إلى عملیة التفاعل 

حیث المدخل األنطولوجي ینتج قائمة مختلفة من مستویات االقتراباتأخرى للتحلیل إذا أخذنا في االعتبار 
، األمر الذي یمكن بیانه الحقًا.3عن المدخل اإلبستومولوجي التحلیل 

فكریة لقد شهدت دراسات العالقات الدولیة مراجعات عدیدة في العقود السابقة بعضها راجع لتحوالت 
(من أبرزها منهجیةمثل فكر مدرسة التبعیة واالقترابات النسویة ،وبعضها اآلخر لتحوالت أیدیولوجیة

قترابات القانونیة والمؤسسیة إلى االقترابات السلوكیة والمناهج الكمیة) وبعضها اآلخر التحول من اال
مثل النزوع المطرد نحو رفض اعتبار الدولة محور التحلیل والوحدة األساسیة في العالقات موضوعي
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التحلیل مما الدولیة إلى اعتبار الفرد والمنظمات الدولیة وغیرها من الفواعل الدولیة متغیرات هامة في
أسهم في بناء نظریات جدیدة في العالقات الدولیة مثل نظریة صنع القرار وٕادخال الدراسات النفسیة 

أن : أولهماالالفت لالنتباه في كثیر من تلك المراجعات أمران4والسلوكیة في علم العالقات الدولیة..
علم العالقات الدولیة التقلیدي الجانب الدولة القومیة ذات السیادة قد نالت بوصفها محور التحلیل في

أن تلك المراجعات الفكریة والعلمیة قد استندت إلى تحوالت أو تغیرات الثانياألكبر من النقد والمراجعة. و
في الواقع الدولي المعاصر بدت مالمحها منذ العقد السابع من القرن الماضي حین أشار سینجر في 

التي شهدت تحققا مطردًا بقوله: "إن النظام الدولي حافل بمؤشرات كثیرة لهجة أقرب إلى النبوءة العلمیة 
لتغیرات غیر متوقعة لعل أهمها أن األشكال ( أو الكیانات) المؤسسیة القائمة قد تتخذ خصائص جدیدة 
د وأن كیانات أخرى قد تظهر لتأخذ مكانها . وفي الواقع فإن انعدام كفاءة المؤسسة الالزم ألداء الوظائف ق

یؤدي إلى تحولها أو انهیارها . وهكذا نرى تدهورا مطردا وربما اختفاء نهائیا للدولة القومیة كفاعل مهم في 
5النظام السیاسي الدولي".

لقد كان لبعض مفكري ودارسي العالم الثالث إسهاماتهم في نقد النظریة التقلیدیة للعالقات الدولیة 
دولة القومیة،  والنظام الدولي القائم على عالقات الدول ذات السیادة بمرتكزاتها القائمة على محوریة ال

ومفاهیم القوة، والمصلحة القومیة،  بید أن النقد األساس للنظریة التقلیدیة للعالقات الدولیة جاء من داخل 
اوت متزاید المدرسة الغربیة ذاتها. والمالحظ أن الدافع األساسي لهذا النقد إنما ینبع من حدوث فجوة أو تف

بین تلك النظریة وتطورات الواقع الدولي المعاصر وظواهره المستحدثة مثل نفوذ الشركات الدولیة العمالقة 
عابرة القارات وظاهرة التجمعات اإلقلیمیة التي تتجاوز مفهوم سیادة الدول التقلیدي باتجاه تطویر مركزیة 

یة للوحدة األوروبیة منذ ستینیات القرن الماضي قومیة خاصة في ظل التجربة النام-وسلطة إقلیمیة فوق
لماذا كان ل اؤ . وهنا یبرز التسPan  Nationalismوالتي أنتجت ما یعرف بظاهرة "ما فوق القومیة" 

إسهام الفكر اإلسالمي في نقد نظریة ومفاهیم العالقات الدولیة هو األضعف برغم الفجوات الواسعة 
؟   ائز هذا التراث والفكر والواقع اإلسالمي على السواء وتعدد عناصر عدم المالئمة بین رك
والوطنیة المستوردین من القومیةیمكن تفسیر ما سبق بحلول رابطتي على المستوى النظري والفكري 

الغرب (المهیمن حضاریا) منذ أكثر من قرن كمنافس شرس لمفاهیم األخّوة و الوحدة اإلسالمیة التي 
كبدیل لرابطة القومیةي دون منافس لقرون طویلة؛ وفي هذا السیاق تموضعت حكمت الوعي اإلسالم

ورغم ذلك فقد استمر الصراع الفكري بین تلك المفاهیم في صعود وهبوط عبر منعطفات هامة العقیدة. 
مثل عجز الدول القومیة عن إنجاز التنمیة المستقلة، وظاهرة اإلحیاء اإلسالمي في الربع األخیر من 

فقد أثبتت الدولة القومیة والنظام الدولي القائم علیها قدرًا أكبر على المستوى الواقعيالماضي. أما القرن 
بكثیر من عدم المالءمة في المنطقة وأنتجت عددًا كبیرا من األزمات بدءًا من  الصراعات اإلقلیمیة 

الت الحدود على سبیل الناجمة عن خلق أطر جغرافیة للخالف والشقاق بین البلدان اإلسالمیة (مشك
المثال) حتى في إطار الوعاء الثقافي واإلقلیمي الواحد، مرورًا بزرع دولة إسرائیل في قلب العالم اإلسالمي 
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بزعم خلق وطن قومي للیهود، وحتى تفاعل  دینامیات التشرذم والتفكك الداخلي باسم النزعة القومیة داخل 
جتماعیة والسیاسیة الناشبة عن التعایش بین األنساق التقلیدیة الكیانات القطریة، ناهیك عن التعقیدات اال

للوالء ( القبائل والعشائر) وبین إطار الدولة القومیة أو القطریة ، وانتهاء بوضعیة االستضعاف والتدني 
التي فرضت هیكلیا على مجموعة البلدان اإلسالمیة والعربیة في إطار المنظومة الدولیة االقتصادیة 

یة القائمة .. وأخیرا االنتهاك المطرد والمتعاظم لسیادة الدولة ( آخر مزایا القومیة ) في العالم والسیاس
وفي المحصلة لقد ارتبطت نظریة الدولة القومیة اإلسالمي باسم العولمة االقتصادیة والثقافیة... 

االت الفكریة والواقعیة ومنظومة العالقات الدولیة القائمة على أساسها بقدر هائل من التعقیدات واإلشك
في العالم اإلسالمي أقل ما توصف به هو عدم المالئمة الفكریة والعملیة التي یحملها ذلك النسق في 

الذي نشأ في أحضانه التعبیر عن واقع ومدركات مالیین من البشر الذین یعیشون خارج إطار الغرب
العالم اإلسالمي بل تظهر بصورة أكثر حدة وال تقتصر ظاهرة عدم المالءمة هذه على 6مفهوم القومیة.

في مناطق وثقافات أخرى فقدت ظاهرة الدولة القومیة والحدود السیادیة فیها كل قیمة ومعنى مثل أفریقیا 
جنوب الصحراء... إن قضیة عدم المالءمة الواقعیة والمفاهیمیة هذه تثیر على الفور تساؤًال مهما على 

إلى أي حد یصبح ذلك المفهوم غیر المعبر ( أو غیر مي للظواهر: صعید المالحظة والتحلیل العل
واإلجابة المنصفة هنا مؤداها أنه المالئم) واقعیا وفكریا مؤهل أو صالح لتفسیر ذلك الواقع وتفاعالته ؟

إذا لم تكن الدولة القومیة ونظمها اإلقلیمیة والدولیة صالحة كلیة كأساس لتفسیر الظواهر فإنها على األقل
لتفسیر كل الظواهر في كل المناطق، ومن ثم یحتاج األمر للبحث عن مستویات أخرى بدیلة غیر كافیة

أو مكملة للتحلیل والتفسیر.
على ضوء الحیثیات السابقة وفي إطار محاولة تقدیم إسهام أكادیمي من منظور إسالمي للبحث في 

مستویات التحلیل والتفسیر التي وٕان لم تدعي أنها كأحد مفهوم ونسق األمةالعالقات الدولیة یأتي طرح 
مصدر وحید لتفسیر التفاعالت والعالقات الدولیة إال أنها تكمل المصادر القائمة وتقدم مصادر إضافیة 

مفیدة لتفسیر تلك التفاعالت لیس في إطار العالم اإلسالمي فحسب بل في إطار عالمي یتسم 
بالعمومیة.   

ولة لطرح وتقدیم مفهوم األمة كمستوى للتحلیل في العالقات الدولیة وتتناول في هذا المقال محا
، : تحدید أبعاد المفهوم كمستوى للتحلیل، ثانیاتأصیل المفهوم وتعریفهالصفحات التالیة محاولة لـ: أوال: 

حق بهذا . وملالمفهوم وتوظیفه كأداة مفیدة وصالحة لتفسیر العدید من التفاعالت الدولیةثالثا تطبیق 
.أبعاد النظریة القرآنیة في نشأة وتطور وعالقة األممالمقال محاولة للتعرف على 



5

مفهوم األمة وأبعاده:- أوالً 
هي أحد اإلسهامات اإلسالمیة األصیلة في رصد ظاهرة االجتماع اإلنساني والتطور األمة

دمه اإلسالم لوصف مستوى أو نموذج التاریخي/الحضاري للجماعات اإلنسانیة. فهو مفهوم أو تصور ق
معین للوجود الجمعي . ورغم أن مصدر هذا المفهوم إسالمي إال انه لم یعن فقط بوصف األمة اإلسالمیة 

في التاریخ اإلنساني إسالمیة أو غیر إسالمیة.للجماعة /األمةبل بتقدیم تصور عام مجرد 
بحیث یمكن القول أن النص القرآنيانفتاحا وثراء من یستمد هذا المفهوم بنیته األساسیة وأكثر معانیه

المصادر األخرى لم تضف إلیه سوى أبعاد محدودة نظریًا أو تكمیلیة ، وترجع أهم تلك اإلضافات إلى 
التطبیق النبوي كما سیرد في هذا المقال الحقا ، بینما نجد المعالجات الفكریة الكثیرة في األدبیات 

فهوم من عمومیته وقابلیاته للتطبیق وضیقته بشكل محكم لیقتصر على رصد اإلسالمیة قد جردت الم
7مواصفات وعملیات حالة وحیدة له هي األمة اإلسالمیة.

لقد كان الخطاب القرآني في العموم هو المصدر الذي أسس المفهوم وحدد أبعاده، والمسئول عن بنائه 
في وعي مالیین البشر الذین عملوا بعد ذلك على تجسیده في الذهنیة والثقافة اإلسالمیة أو إعادة إنتاجه

واقعًا بصور مختلفة. ورغم ذلك فعالقة المفهوم بالواقع ال تتسم بالبساطة بحیث یمكن صیاغتها في عالقة 
سببیة مفادها أن "المفهوم هو مصدر تشكیل هذا الواقع" (إسالمیا على األقل) ؛ ذلك أن الخطاب القرآني 

مة كذلك بوصفه تعبیر عن ظاهرة إنسانیة عامة وهو یستقرئ في ذلك العدید من التجارب یقدم مفهوم األ
البشریة عبر العصور والثقافات والتجارب المختلفة إسالمیة وغیر إسالمیة ، دینیة وغیر دینیة.

مة األول یتناول األثالثة أنساق متباینة:یمكن أن نمیز داخل الطرح القرآني لمفهوم األمة بین 
للتطور التاریخي اإلنساني وسننه على مستوى نظریةیصف ویرصد الظاهرة. والثاني یقدم كمفهوم عام

تشكیالته الجماعیة الكبرى، بل إن التشكیل االجتماعي الحضاري األساسي من المنظور القرآني هو 
القیاسیة أو والخصائص األمة.أما النسق الثالث فهو نسق خاص یتناول الحالة اإلسالمیة تحدیدا 

. و برغم الصلة العضویة بین المفهوم والنظریة (التي یشكل المفهوم أداة بنائها المعیاریة لألمة اإلسالمیة
لألمة یتسم بالعمومیة والتجرید والحیاد فالمفهوم القرآنيالرئیسیة) إال أن ثمة اختالف هام بین البنائین ؛ 

لنشأة وحركة وصیرورة النظریة القرآنیة ك الظاهرة ، أما الذي یجعله قابال للتعامل مع مختلف نماذج تل
األمم فهي ذات طابع دیني معیاري یلعب فیه متغیر الدین واإلیمان (بل صحیح الدین واإلیمان بالخالق 

النسق والرساالت السماویة ) دورا جوهریا في ترتیب وبناء منظومته. بینما یزید البعد المعیاري بشدة في 
وتحدید عناصره والذي نرى أن أهم ما المفهوم.. ما یعنینا في هذا السیاق هو اإلسالمیةالقیاسي لألمة

یمیزه هو طابعه العام المجرد الذي یزوده بقدرات تحلیلیة هائلة . غیر أننا سنشیر في عجالة في نهایة 
منظور األمة من إلى نظریة القرآن الكریم في تفسیر التطور التاریخي للجماعة اإلنسانیة من - المقال 

باب االستفادة مما تقدمه من طروحات تتعلق بعالقات األمم المختلفة مما قد یفید في سیاق بناء نظریة 
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إسالمیة للعالقات الدولیة. أما خصائص النسق المثالي لألمة اإلسالمیة والتي استقطبت جانبا كبیرا من 
8الفكر اإلسالمي فال مجال لتناولها في هذا المقام.

بعاد التأسیسیة لـ"مفهوم" األمةاأل
األمة في الطرح القرآني هي أحد مستویات الوجود الجماعي إلى جانب مستویات ونماذج أخرى تختلف 

من حیث الحجم أو أسس االرتباط وقواعده مثل "القوم" " الشیعة" "الحزب" ، "المأل".
وسعها المستوى الجمعي الوجودي الذي ویتناول النص القرآني الكریم مفهوم األمة بمستویات عدة : أ

كما یخبر –ینصرف إلى وصف كل فصیل من فصائل وأنواع الكائنات الحیة المخلوقة التي تحظى 
بأنماط ذاتیة خافیة علینا من الوعي بحقیقة الخلق ووحدة الخالق :" وما من دابة في األرض وال - القرآن

). 38في الكتب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون" ( األنعام طائر یطیر بجناحیه إال أمم أمثالكم وما فرطنا
) 120كما یستخدم القرآن الكریم مفهوم األمة على مستوى مجازي ضیق "إن إبراهیم كان أمة..(النحل 

لیشیر إلى ذروة الفاعلیة الفردیة التي تقوم مقام الجماعة . وكال االستخدامین السابقین هما على سبیل 
قى أكثر االستخدام القرآني  شیوعا  لمفهوم األمة عند المستوى الجمعي اإلنساني لتشیر االستثناء بینما یب

.جماعة من البشر لها أبعاد وخصائص معینةاألمة إلى 
أبعاد وعناصر مفهوم األمة

:یتشكل مفهوم األمة تأسیسیا من واقع الخطاب القرآني من األبعاد األربعة التالیة
ولیس المؤسسة أو الدولة الجماعة؛ فمركز الثقل في األمة هو یة لألمةالجماعة هي المادة الح-1

أو الفرد. ویمنح التصور القرآني الجماعة/األمة شخصیة اعتباریة متكاملة ونوعا من المسئولیة 
.9الجماعیة التي ال تجب في الوقت نفسه محوریة الفرد والمسئولیة الفردیة 

ي الجماعة یجعل قضیة التبلور النظامي ( أو المؤسسي) إن تحدید مركز الثقل الحیوي لألمة ف
عنصرا غیر ضروري في تشكیل األمة؛ بمعنى أن األمة قد تتواجد بغیر هذا الكیان، إال أن ذلك 

ال یعني أن التبلور المؤسسي والنظمي غیر مؤثر؛ فالقرآن یوضح في سرده لتاریخ ومصائر األمم 
(مستوى صانعي القرار أو مراكز النفوذ والقوة) في الجماعة الدور الهام الذي تلعبه النخب العلیا

في توجیه وتحدید مسارات األمم نحو اإلصالح أو الفساد والطغیان.وعلیه یمكن القول إن التبلور 
المؤسسي للجماعة إنما یدفع إلى مزید من التكامل كأمة ألنه یوفر للجماعة اإلرادة السیاسیة التي 

ا وتوجه حركتها بشكل أكثر تبلورا.تجسد وحدتها وتعبر عنه

) :  هو بمثابة الرابطة التي تجمع أجزاء وأفراد هذه الجماعة في وحدة المنهج (العقیدة والسلوك-2
فیعد في النهایة المسئول عن تحدید وتشكیل هذه الجماعة. وینصرف معنى المنهج إلى  تكامل 

ادیة ، والثاني طریقة حیاة أو سلوك أولهما معتقد أو منظومة اعتقوفاعلیة عنصرین هامین : 
. أما المعتقد أو المنظومة االعتقادیة  فقد یكون دینا سماویا أو عبادة وثنیة، تعكس تلك المنظومة
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أو تقالید وأفكار موروثة عن السلف وقد یكون شریعة أو مذهبا إصالحیا بعینه. وكل من تلك 10
ة. ومما قد یشیر بشكل رمزي إلى محوریة بعد األنساق االعتقادیة تحدد السلوك أو طریقة الحیا

المنهج أو طریقة الحیاة في تشكیل األمة أن القرآن الكریم قد استخدم في بعض الحاالت مفهوم 
األمة ذاته بشكل مجازي مرادفا لطریقة ومنهج الحیاة ؛ یقول سبحانه: " بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 

ما أرسلنا من قبلك في قریة من نذیر إال قال مترفوها على أمة وٕانا على آثارهم مهتدون# وكذلك
من سورة الزخرف) حیث 23و22وٕانا على آثارهم مقتدون" (آیتا على أمةإنا وجدنا ءاباءنا 

11یفسر المفسرون " على أمة" هنا بأنه " على طریقة وهي الطریقة التي تؤم".

عة إزاء معتقدها وطریقتها المثلى في ویعني هذا البعد وجود التزام من الجماالوظیفة /الدور:-3
الحیاة. ویتعلق هذا البعد بالسلوك الخارجي للجماعة إزاء البیئة المحیطة بها وما یرد منها من 
مدخالت أو تحدیات أو مثیرات تمس منهج األمة أو طریقتها المثلى من أمم أخرى أو أطراف 

لمثیر الخارجي تهدیدا فعلیا مباشرا بل أخرى تحمل رؤى مغایرة. وال یتعین أن یكون التحدي أو ا
قد یكون محض وجود "اآلخر" وما یترتب علیه من مقارنة أو غوایة أو تحدي. ویقع التزام األمة 

إزاء معتقدها ومنهجها كما یتضح من استعراض تاریخ األمم وسیرتها في النص القرآني كذلك بین 
ر والتبلور الوجودي الفعلي لألمة في الواقع تحقیق التكامل أو الظهو أولهاأحد مستویات ثالث  :

هي الدفاع أو الذود عن العقیدة أو الطریقة المثلى للحیاة . وقد أورد القرآن والمهمة الثانیة.
الكریم بجالء نماذج شتى لهذا النهج خاصة لدى األمم الوثنیة والضالة إزاء ظهور رسل یحملون 

والحیاة (مثال حجة قوم فرعون في مواجهة موسى: عقیدة سماویة تتحدى منهجهم في االعتقاد 
، 12"قالوا إن هذان لساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم بسحرهما ویذهبان بطریقتكم المثلى" 

وأخیرًا التحرك اإلیجابي لنشر الدعوة أو المنهج وهو أحد السمات األساسیة للرساالت ثالثا
أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون السماویة والحركات اإلصالحیة :" ولتكن منكم

. 13عن المنكر وأولئك هم المفلحون"
وجدیر بالذكر أن المنهج الدفاعي في حفظ مثالیات وطریقة حیاة أمة ما ال یعني بالضرورة نزوعا 

حفظا سلمیا أو قدرًا أقل من العنف ، كما أن المنهج االنتشاري أو اإلیجابي في تحقیق مثالیات األمة
أو دعوة ال یقترن بالضرورة بالعنف بل العكس؛ فكافة التحركات الدفاعیة لألمم الوثنیة في التصدي 

لتهدید الرساالت والدعوات السماویة اقترنت بالعدوان والعنف بینما ارتبط منهج نشر الدعوات السماویة 
باإلقناع والعمل السلمي غالبا.

إن األمة بأبعادها السابقة لیست ظاهرة مفتوحة تاریخیًا بل . بعد الزمن أو الحد التاریخي لألمة-4
یحدها إطار زمني یفصل بینها وبین ما یلیها من أمم وٕان شاركوها في خصیصة أو أكثر مثل 
االلتزام العقیدي أو منهج الحیاة. ولقد أوضح النص القرآني هذا البعد أو المكون الزمني لألمة 

" ما تسبق من 14ذا جاء أجلهم ال یستأخرون ساعة وال یستقدمون"بغیر لبس : " ولكل أمة أجل فإ
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. واإلطار الزمني ال تحدده سنوات بعینها بل یتحدد بناء على 15أمة أجلها وما یستئخرون"
العنصر الوظیفي السابق وهو مدى نجاح أو فشل كل جماعة أو جیل في إنجاز مهمته أو 

جمع الرسل المبعوثین بالشرائع السماویة الحیة رسالته، ولعل هذا ما دعا القرآن الكریم إلى
والكبرى من أبناء إبراهیم في أمة واحدة بالنظر إلى طبیعة مهمتهم ودورهم المتكامل في تبلیغ 

رسالة التوحید األم  رغم تعدد شرائعها : یقول في وصفهم "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
لقد أوضحت هذه اآلیة أهمیة البعد الزمني المحدد 16ما كسبتم وال تسألون عما كانوا یعملون".

بإنجاز الوظیفة في تشكیل مفهوم األمة والذي یقید ویخصص ما ورد في النص القرآني من معان 
عامة لألمة. 

في تشكیل مفهوم األمة ال یبدو قصیر األمد أو محدودا ولكنه یبدو متراكما على نحو الزمن إن 
مما التأسیسیة أو الدفاعیة أو الدعویةالذاتي لألمة من خالل مهماتها تقتضیه مهمة تحقیق التكامل

یحتاج إلى تكامل وتعاقب الجهود عبر أجیال. ومن ثم تبدو البیئة الزمنیة لمفهوم األمة متوافقة مع 
األجل الزمني المتوسط لیس بالقصیر ولیس بالبعید الممتد. وال غضاضة في االستدالل على أهمیة 

ني هنا من اإلشارة إلى استخدام القرآن لألمة في موضع آخر استثنائي كمرادف للزمن (كما البعد الزم
استخدم من قبل مرادفا للمنهج) ذلك كما ورد في سورة یوسف " وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة 

عة من حیث قیل في تفسیر معنى لفظة األمة هنا أنها تشیر إلى "جما17أنا انبئكم بتأویله فأرسلون"
.18الزمان مجتمعة"

تعریف األمة باعتبارها "جماعة من البشر یربطها إنطالقا من مجمل العناصر السابقة یمكن 
االنتماء والوالء لمنهج معین قد یشمل تصورا عقدیا أو طریقة حیاة وسلوك أو كالهما معًا وتسعى  

داخلیة والخارجیة الى إنجاز هذه  الجماعة عبر فضاء غیر محدد من التحركات والسلوكیات ال
وظائف الدفاع عن تلك العقیدة وذلك المنهج أو إظهاره أو نشره في إطار زمني معین".

وفق هذا التعریف فإن العناصر الجغرافیة والمؤسسیة ال تعد ضمن األبعاد التكوینیة الضروریة 
یق اكتمال مثالیات األمة في لمفهوم األمة لكن ذلك ال یعني استبعادها كنتیجة أو هدف نهائي لتحق

الواقع.
؛ عقدي من منطلق التفافها حول فكرة أو تصور عقدي وحضاريإن األمة بهذا المفهوم هي كیان 

معین للحیاة قد یكون دینیا سماویا وقد یكون وضعیا (لدى األمم غیر المؤمنة)، وهي حضاریة 
تحقیق تكاملها الوجودي مما سینتج أثره بالضرورة كنتیجة لمكون الفعل والسعي واإلنجاز الضروري ل

في الواقع حروبا وسالما ومدنیة ونظما ..الخ.

"األمة"  كمستوى للتحلیل في العالقات الدولیة:- ثانیا
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ال تشیر األمة إلى كیان اجتماعي /جغرافي/ سیاسي كالدولة القومیة بل إلى كیان 
ذا المستوى من مستویات التحلیل هو مدخل  اجتماعي/ثقافي/حضاري ومن ثم فالمدخل في تحدید ه

بوصفها أحد العقیدةإبستومولوجي ولیس أنطولوجي  حیث المتغیر األساسي والمحوري هنا هو 
.19الدینامیات المعترف بها في العالقات الدولیة وذلك في مقابل متغیر أو دینامیة القومیة لدى الدولة

متمثال في الثقافة المشتركة، األساطیر،الرموز القومیة، . إذا كان العنصر الثقافيالعقیدة واألمة
الوالء..الخ یمثل أحد عناصر بناء القومیة ،فإنه یمثل في األمة العنصر الجوهري الذي یفوق ویتجاوز 
في بعض الحاالت روابط الجنس والعرقیة واالنتماءات القرابیة واألولیة . ویتمثل العنصر الثقافي لدى 

نسق القیم واألفكار والمعتقدات المتعلقة بتفسیر ورؤیة حیث العقیدة هنا بمعنى ةالعقیداألمة في 
. وتؤدي العقیدة الكون والعالم والمجتمع وعالقة اإلنسان بكل من تلك األبعاد ودوره فیه وأهدافه

وظیفة هامة في تشكیل األمة هي خلق قاعدة مشتركة من األفكار والتفسیرات والتعریفات ومنظومة 
قیم واألهداف ونسق الوالءات لتربط تلك القاعدة المشتركة بین مجموعة من البشر غیر القریبین ال

جغرافیا أو لغویا أو عرقیا . تستند قوة العقیدة في خلق االنتماء والوالء ومن ثم بناء الجماعة إلى األثر 
ك أن بناء القاعدة الثقافیة الرادیكالي الذي تحدثه على مستوى الفرد وبناؤه الداخلي ونمط والءاته؛ ذل

المشتركة لجماعة من البشر على أسس عقدیة یبدأ بعملیة تحول ثقافي وجوهري في الشخصیة الفردیة 
فاالنتماء النشط لجماعة عقیدیة أو التحول العقیدي قد یقترن بعملیة إحالل ثقافي كامل في الفرد ال 

ه بل أحیانا ذاكرته التاریخیة ذاتها. على سبیل تشمل فقط منظومته القیمیة ومرجعیاته واتجاه والءات
- مهما كانت- المثال فالتحول العقیدي من أي شخص إلى اإلسالم یستبدل ذاكرته التاریخیة األصلیة 

بتاریخ بدیل یحتل فیه تاریخ نشأة اإلسالم وجهاد المسلمین األول ضد المشركین ، ثم تاریخ الفتوح 
یة وسقوط األندلس وسقوط فلسطین ( أي تاریخ األمة ) محل اإلسالمیة، وأحداث الحروب الصلیب

ذاكرته التاریخیة األصلیة . وهكذا بینما یحتاج تغییر الوطن والجنسیة إلى سنوات وربما أجیال لحدوث 
عملیة إحالل مواز في الوالءات ، فإن االنتماء العقیدي یؤدي إلى تغییر كامل ورضائي (وسریع نسبیًا 

لمنظومة الثقافیة للفرد . لیس ذلك فحسب بل یقترن ذلك أیضا بتعبیر خارجي یتمثل في الوقت نفسه) ل
في أنساق سلوكیة أو بناءات تنظیمیة أو أنماط معینة للممارسة .وتؤدي عملیة إعادة إنتاج ونقل 
اعدة المنظومة الثقافیة واألنساق السلوكیة المعبرة عنها على مستوى األفراد تؤدي تراكمیا إلى إیجاد الق

المشتركة لتلك الجماعة العقیدیة الناشطة (األمة) بل قد تصل تلك العملیة في بعض الحاالت 
بأعضاء تلك الجماعات إلى نموذج أقرب للتنمیط (حالة بعض الجماعات اإلسالمیة الجهادیة على 

سبیل المثال).  
ال تمثل سوى أحد عة الدینیةالجمافي إطار التعریف الواسع ( السابق اإلشارة إلیه) للعقیدة فإن 

مثل النازیة أو أیدیولوجیة علمانیةأنماط األمة ولیس الشكل الوحید لها فقد تنصرف العقیدة هنا إلى 
الصهیونیة(في رافدها العلماني) أو الشیوعیة إذا اقترنت بالتزام والئي وسلوكي أو تنظیمي من قبل 
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ء الثقافي العام لنمط حیاة أو مجموعة من األفكار الوالالجماعة. وقد  تتمثل العقیدة في حالة من 
وقواعد التعامل اإلنساني المحض كما هو الحال في المتفق علیها بشأن أسس التعایش البشري

أوروبا ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.وبرغم ذلك فإن الدین في أغلب الحاالت یلعب دورا هاما في 
لتلك العقیدة أو كمصدر ثقافي غیر مباشر یسهم في إیجاد تشكیل عقیدة األمة سواء كمصدر مباشر 

ثقافة وقیم واتجاهات مشتركة على النحو الذي لعبته العقیدة األرثوذوكسیة إلى جانب األصل السالفي 
في بناء الروابط الثقافیة العمیقة بین الروس وبعض شعوب البلقان قبل وأثناء وبعد انهیار االتحاد 

السوفییتي.
معیار العقیدة أو المنظومة العقیدیة التي تقوم علیها األمة یمكن القول بتعدد أنماط األمة ووفقا ل

وتعد إسرائیل النموذج األمة القائمة على أساس دیني خالص: ویمكن تحدید أنماط ثالثة لها
عیة ویشكل االتحاد السوفیتي وكتلته الشیو األمة القائمة على أسس أیدیولوجیةاألمثل لها، وهناك 
یجمع بین عدة روافد ومكونات فكریة ویمثل األمة التي تقوم على أساس حضارينموذجا لها، وأخیرا 

الكیان األوروبي الموحد قید التكوین نموذجا معاصرا لها كما تمثل الدولة اإلسالمیة التاریخیة نموذجا 
ًا لقوة وازع الدین، بینما یعد تاریخیا أمثال لها. وال شك أن أقوى تلك النماذج هو النموذج الدیني نظر 

النموذج األیدیولوجي األقل قدرة على االستمرار بسبب تعقید البناء األیدیولوجي مما یجعله ذو طابع 
نخبوي یقوى فیه االلتزام والوالء العقیدي لدى النخبة المثقفة أو الحاكمة ذات الوعي األكثر نضجًا 

حضاري فهو اتجاه وسط لكنه یتمیز بسریان القیم بینما ینخفض لدى الجماهیر. أما النموذج ال
المشتركة بین النخبة والجماهیر من خالل الثقافة العامة بما یخلق أساسا أكبر لالرتباط واالستمراریة، 

كما یعد انفتاحه وقبوله للغیر ولألفكار المتجددة وقدرته على التكیف من أهم عناصر حیویته 
واستمراره.   

لقول بأن العقیدة تلعب دورًا محوریا في تشكیل األمة بحیث یمكن تعریف األمة یمكن افي المحصلة 
غائیة بمعنى أنها تسعى لتحقیق أهداف أو رسالة بعینها ، وهي قد جماعة ناشطة عقیدیاباعتبارها

تتخطى حدود الدول والجغرافیات فتنتج مجموعة من التفاعالت داخل الحدود السیاسیة أو خارجها 
تعبر بذلك عن ظاهرة عالمیة.وعبرها ل

: رغم أهمیة العقیدة ومحوریتها في تشكیل األمة (الجماعة العقیدیة الناشطة) مصادر تشكیل األمة
إال أن العقیدة بالمفهوم المتسع السابق اإلشارة إلیه (بمعنى تصور الجماعة للوجود ولمهمتها) تكون 

والتاریخیة والبشریة تشكل في النهایة ظاهرة هي واألمة محصلة لمجموعة من المصادر الخطابیة 
عقیدیة وفكریة مؤِسسة (مقدسة وغیر مقدسة). أحیانا خطابات أو نصوصاألمة . من هذه العوامل :

قد تضیق هذه النصوص وتنحصر في مصدر أو عدد قلیل من المصادر مثل الدور الذي قام به 
عدد مشاربها كما هو الحال لدى الجماعة األوروبیة القرآن والسنة لدى األمة اإلسالمیة، وقد تتسع وتت

قید التكوین والتي أسهمت في تشكیلها خطابات دینیة مثل العهدین القدیم والجدید ومصادر علمانیة 
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مثل أفكار التحول في عصر النهضة والفلسفات المادیة ووثائق حقوق اإلنسان وتراث الفكر اللیبرالي 
ثانیا: التاریخ المشترك أو الذاكرة ومي على مدى التاریخ الحدیث.  الفردي والفكر االجتماعي والق

ولو في حدودها الدنیا . وهذه الذاكرة قد تشمل مراحل تاریخیة واسعة أو محدودة التاریخیة المشتركة
غیر أنها مفصلیة . فلدى األمة اإلسالمیة هناك تاریخ نشوء اإلسالم وبناء وتوسع الدولة اإلسالمیة ثم 

جهة مع الغرب الصلیبي والتتار..الخ. وفي العصر الحدیث تجيء معاناة المسلمین من الموا
االستعمار الغربي ثم التحالف الغربي ضد العالم اإلسالمي بدعوى تبنیه لإلرهاب وما یقترن بذلك من 
خطابات إدانة وسیاسات للهیمنة والضغط لتخلق تاریخا مشتركا جدیدا بین المسلمین یسهم في تكریس

شعورهم باالنتماء والوالء لكیان جماعي واحد. في المقابل تأتي المواجهات اإلسالمیة المسیحیة في 
عهد الروم البیزنطیین ثم في العصور الوسیطة وحتى مستهل العصور الحدیثة في شرق أوروبا وٕاعادة 

و الصراع من إحیاء تلك المواجهات سواء في قضیة ما یسمى بمواجهة اإلرهاب اإلسالمي األصولي أ
أجل دمج المهاجرین المسلمین ثقافیا في أوروبا كأحد مرتكزات تشكیل األمة األوروبیة المتجاوزة 

للقومیة ، مثل تلك المواجهات سواء كانت حقیقیة أو مفتعلة فإنه یتم توظیفها كآلیة من آلیات توحید 
النحو أیضا لعبت مراحل المشاعر واألهداف والوالءات في عملیة االندماج األوروبي. على هذا

التاریخ الیهودي القدیم وتاریخ الشتات ، واالضطهاد األوروبي، وعملیات بناء الدولة دورها في تكریس 
بناء األمة الیهودیة المعاصرة سواء على أسس علمانیة صهیونیة أو دینیة.إلى جانب المصدرین 

صادر أخرى فرعیة أو تكمیلیة هامة مثل السابقین واللذین یصبان في التكوین الثقافي لألمة هناك م
والعرقي وعملیات الهجرة الفردیة والجماعیة كما هو الحال في العالم اإلسالمي. قد التمازج البشري

دورا هاما وٕان لم یكن محوریا في بناء األمة خاصة على مستوى اإلنتلجنسیا التي اللغة أیضاً تلعب 
لدور الذي تلعبه اللغة العربیة في الثقافة اإلسالمیة، والدور تقود عملیة الدمج وبناء الوالءات مثل ا

الذي تلعبه اللغات األوروبیة الكبرى كاإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة وعملیات الترجمة النشطة فیما 
والتي تتقارب أنماطها إلى حد كبیر طریقة الحیاةبینها في بناء الثقافة األوروبیة الواحدة. وأخیرا هناك 

حصلة لكل العوامل السابقة أو لبعضها؛ ففي العالم اإلسالمي ولدى األمة الیهودیة في أصقاع كم
األرض المختلفة ورغم تنوع الثقافات والعرقیات بشدة إال أن العدید من الممارسات توفر حدا أدنى من 

رتبة على منظومة طریقة الحیاة المشتركة مثل الصلوات والضوابط والقیود االجتماعیة واالقتصادیة المت
الحدود (الحالل والحرام)، وطریقة الزواج ومنظومة األحوال الشخصیة ، واألعیاد وشعائر الحج 

والصیام ..الخ.     
.    تحمل األمم في مساراتها نوعا من الصیرورة التاریخیة عبر مراحل أو األمة ومسارها التاریخي

والذي یبدأ ببلورة جوهرها بناء الذاتالمراحل هي حاالت لكل منها أهدافها وغایاتها : أول تلك
العقیدي وینتهي ببناء هیكلها السیاسي بحیث یمكن القول أن الدولة ( لیس الدولة القومیة) هي أعلى 

حالة الدفاعأو أنضج مظاهر التعبیر الخارجي عن وجود األمة ولكنها لیست شرطا لوجودها.. ثانیا:
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تتخلل كافة مراحل تكون األمة بدءا من بلورة أساسها العقیدي إلى وهي حالة ولیست مرحلة ألنها 
حمایة تماسكها الجماعي البشري وحتى بلورة قواعدها المؤسسیة . بل یمكن القول أن الدفاع وتحدید 

مرحلة أو تمییز الخصوم واألعداء یمثل أحد تكتیكات تكوین اللحمة الداخلیة للجماعة وتماسكها. ثالثا 
وتتمثل في نوع من ممارسة عالقات القوة مع األمم المنافسة كأعلى مراحل ظهور یمنةالتمدد واله

األمة.
وال یتسم تاریخ األمم بالثبات أو الركود بل بالحركة الدائبة والتغیر المرتبط بالتحوالت الطارئة على 

في تعریف حدود األفكار والعقائد الجماعیة. ویؤدي التغیر الذي قد یطرأ على العقائد إلى تغیر
الجماعة ونطاق االنتماء واتجاه الوالء ومن ثم التغیر في بنیة األمة وحدودها. قد یتحقق ذلك من 

خالل تطورات داخلیة كظهور عقائد فرعیة: مثل األثر الذي خلفه ظهور المذاهب البروتستانتیة على 
تقسیم أوروبا المسیحیة الغربیة بنیة النظام السیاسي واالجتماعي والكنسي األوروبي والذي أدى إلى 

التي عبرت عن نفسها بجالء كأمة واحدة في الحروب الصلیبیة إلى جماعتین عقیدیتین. ثم لم تلبث 
أوروبا عبر عملیات معقدة ودامیة استغرقت عقودا من التفاعالت السیاسیة والفكریة التعاونیة 

بمختلف المدارس الفكریة المعبرة لمانیة العوالصراعیة أن وصلت إلى نظام عقیدي جدید للتعایش هو 
عنها . قد یكون التحول في بنیة الجماعة العقیدیة ناشئا عن تأثیرات خارجیة وافدة؛ على سبیل المثال 

فقد أدى تعرض األمة اإلسالمیة منذ مطلع العصر الحدیث للغزو والتأثیر الغربي المهیمن ثقافیا 
حداث خلخلة في منظومة األمة اإلسالمیة ؛ فقد أنتج هذا وسیاسیا ومنظومته العلمانیة أدى إلى إ

التأثیر نخبا ومجموعات ذات عقائد متباینة عن التیار األساسي ذو المنحى اإلسالمي (النخبة 
العلمانیة) زاد من خطورة هذه النخب وضعها القیادي وسیطرتها على المؤسسة السیاسیة والثقافیة . 

لة من التعقیدات الثقافیة ؛ فباإلضافة إلى االنقسام بین عقیدتین إضافة لما سبق فقد أحدث ذلك حا
سیاسیتین متباینتي المصدر عرفت الكثیر من المجتمعات العربیة مزجا بین الرافدین مما أنتج مسوخا 

ثقافیة ملفقة عاجزة عن إحداث إنتاج حضاري مثمر . من ناحیة أخرى فإن كال النظامین الثقافیین 
خطابا متباینا سعى إلى تسویقه لدى الجمهور فبینما استمر التیار اإلسالمي في طرح على الساحة 

طرح األمة اإلسالمیة كإطار للوالء واالنتماء قدم التیار العلماني المسیطر الدولة الوطنیة والقومیة 
أطرا بدیلة. كما انعكس التنازع بین التیارین في صراع متجدد حول القضایا المصیریة لألمة مثل:

صیغ التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة (قضایا التحدیث) ، بناء العالقات مع العالم الخارجي 
خاصة الغرب والعالم اإلسالمي، قضیة بناء الدولة وموقع األقلیات القومیة فیها ( مشكالت األكراد 

سطین وما إذا كانت والبربر مثال) ،وأخیرا تعریف بعض األزمات والقضایا المصیریة مثل قضیة فل
إسرائیلیة) أم مشكلة أمة ( - إسرائیلیة ) أم مشكلة قومیة (عربیة-مشكلة شعب (قضیة فلسطینیة

قضیة إسالمیة). وال یزال هذا االنقسام مسئول إلى حد كبیر عن الكثیر من عوامل االضطراب والشلل 
والضعف في المنظومة اإلسالمیة.
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ا العالقة المتوقعة بین األمة كمستوى للتحلیل وبین المستویات والسؤال الذي قد یطرح اآلن هو م
األخرى للتحلیل فضال عن وحدات التحلیل المعروفة في العالقات الدولیة؟

تشكل أغلب وحدات التحلیل المعروفة في دراسات العالقات الدولیة مظاهر أو أدوات للتعبیر 
ولیة واإلقلیمیة والشبكات االقتصادیة والسیاسیة العابرة عن األمة. فالفرد صانع القرار والمنظمات الد

للحدود وحركات األموال واألفكار واألیدیولوجیات كلها تصبح ظواهر وآلیات تعبیر عن األمة. إال أن 
الحاجة تبقى ماسة إلى فحص العالقة بین األمة والمستویات الثالثة األساسیة للتحلیل: النظام الدولي، 

ي ، والدولة. والنظام اإلقلیم
اإلطار الحاضن لظاهرة األمة وهو إطار تنافسي في الغالب یجمع النظام العالمي/ الدوليیمثل 

مختلف الجماعات والوحدات الدولیة بین أرجائه . ومن ثم فهو یضع في الغالب الحدود أو سقفا 
والصراع المتعارف علیها. وضوابط  لحركة األمة الواحدة طبقا لموازین القوة القائمة وأسس التعاون 

في هذا اإلطار قد یكون النظام الدولي إطارًا مناسبا لحركة األمة ونموها بفعل طبیعة القوى المسیطرة 
علیه وسماتها العقدیة والحضاریة . فالقرن العشرین ورغم تتابع النظم الدولیة بخصائصها المختلفة من 

ظام القطب الواحد إال أن السمات الحضاریة الغالبة على نظام توازن القوى إلى القطبیة الثنائیة إلى ن
األمریكیة) كان مالئما لتحقیق أهداف وحركة –هذا النظام والذي تهیمن علیه القوى الغربیة (األوروبیة 

األمة الیهودیة في مسعاها لتحقیق هدفها االستراتیجي ببناء دولة في فلسطین، بینما مثلت تلك النظم 
تالفها والتي تسیطر علیها قوة حضاریة واحدة مثلت قوى ضغط وتشویه هائلة لحركة المتتابعة على اخ

فال شك أن نظاما دولیا أكثر تعددیة وانفتاحا بطبیعة النظام الدولياألمة اإلسالمیة. أما فیما یتعلق 
لیا أقل أو تنافسیة  یكون أنسب لنمو و وتعبیر األمم التي یحتضنها ویتیح للعناصر الداخلیة إطارا دو 

ضغطا ؛ هكذا كان النظام التعددي التنافسي في العقود األولى من القرن العشرین أكثر مالءمة لنمو 
الجماعة الشیوعیة ثم توسعها في أوروبا ، كما مثل اإلطار الثنائي القطبیة مجاال دولیا أكثر مالءمة 

ومقیدة مما وفر أساسا لحركة القوى اإلسالمیة على الصعید الدولي في ظل ظروف محلیة ضاغطة 
لنمو الشبكات والحركات اإلسالمیة وتبلور القیادات التي استمدت عناصر نموها من المهجر أكثر من 

الداخل اإلسالمي بل وأسهم ذلك في التأثیر على الداخل كما حدث في الثورة اإلیرانیة . في المقابل 
ظل تعاظم قوة القطب الواحد إطارا دولیا فإن النظام الدولي القائم على األحادیة القطبیة یشكل في

غیر مالئم للتغییرات والتعبیرات المختلفة عن حركة األمم التي قد تخالف أو تناقض مرجعیة الحضارة 
المهیمنة والدولة المركز فیها.

في التراث التقلیدي للعالقات الدولیة هي الوحدة األساسیة في نظام دولي تمثل الدولة القومیةتعد 
بمؤسساته وأنماط النظام اإلقلیميالقومیة أحد دینامیاته وأیدیولوجیاته المؤٍسسة، بینما یجئ تبلور 

التعاون المختلفة فیه طورا أرقى یعكس نوعا من االستقرار والتوافق واالنسجام بین وحداته الدولیة 
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لتتابع (الدولة ثم النظام وتطویرًا لقدر من المصالح المشتركة ألعضائه. في ظل مفهوم األمة فإن هذا ا
فالدولة (الجامعة لشمل األمة) تعد أرقى مظاهر تبلور ونضوج األمة التي اإلقلیمي) یكون عكسیا؛  

تصل حالة نموها إلى امتالك إرادة سیاسیة واحدة تعبر عنها وتوجه أفعالها وتتحدث باسمها في 
ئم على مفهوم األمة طورا أدنى لنمو األمة ، بینما یحتل التفاعل النظمي واإلقلیمي القاالنظام الدولي

وٕان كان یعكس حالة أفضل للوعي بالذات والتعبیر عنها من وضعیة التشتت القطري. على هذا 
النحو كانت الخبرة اإلسالمیة التي كانت الدولة الواحدة أرقى تعبیراتها عن األمة . كذلك تمثل أطوار 

احد نموذجا أیضا إذ یشكل النظام اإلقلیمي األوروبي النمو األوروبي المعاصر نحو كیان حضاري و 
المتطور في ظل عملیة الوحدة األوروبیة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة مرحلة نحو الدولة الواحدة 

یسیر بالتوازي مع تحجیم النوازع القومیة التجزیئیة وتطویر أیدیولوجیة أو نظام عقیدي فكري أوروبي 
م الحضاریة والقیم اإلنسانیة المشتركة ( الدیمقراطیة ، الحریات، المنطلقات مشترك یعتمد على القواس

المسیحیة للحضارة، مرجعیة اإلنسان والعقل..الخ).  وهنا ینبغي اإلشارة بأن االرتقاء في متوالیة 
قد المأسسة ( النظام اإلقلیمي ، الدولة) هذه وٕان كان شرطا لفاعلیة األمة إال أنه لیس شرط وجود لها ف
توجد األمة وتعبر عن نفسها بأشكال عدیدة غیر مؤسسیة مثل حركات التطوع للدفاع عن أجزاء من 

األمة تواجه اعتداء معینًا كما حدث من قبل المسلمین إبان حرب فلسطین والغزو السوفیتي 
تتة ألفغانستان وفي الشیشان والبوسنة وكوسوفا والعراق.  لكن رغم ذلك تبقى تلك التعبیرات المش

عشوائیة .
وتشیر السوابق التاریخیة إلى وجود أنماط توافقیة لعالقة األمة وكل من الدولة والنظام اإلقلیمي لعل 

أهمها نمط (المركز والمحیط) فقد تشكل األمة إطارًا یقع في مركزه دولة نواة رائدة (أو مركزیة). عرفنا 
ث وجود دولة مركزیة تقود حركة األمة، وفي هذا النمط في الماضي في قلب التاریخ اإلسالمي من حی

التاریخ المعاصر قد تشكل الصلة بین الحوض الحضاري الغربي والوالیات المتحدة كمركز نموذجًا 
معاصرًا لمعادلة المحیط والمركز في األمة. 

نة على خلفیة ما سبق یمكن القول أن مفهوم األمة ال یتعارض مع مؤسسة الدولة ولكن مع أنواع معی
الدولة األمة؛  فالقاعدة الفكریة أو المفهوم الذي تقوم على أساسه الدولة القومیةللدول على رأسها 

یختلف ویتنافس مع المفهوم الذي تقوم علیه الدولة القومیة. ویتجلى هذا التناقض في العدید من 
التي أدت إلى تفكیك الدول الوقائع التاریخیة؛ لقد كان نمو الفكرة والحركات القومیة أحد أهم العوامل 

المعبرة عن فكرة األمة مثلما حدث في الدولة العثمانیة حیث قادت حركة التتریك القومیة والحركات 
المقابلة لها من أسفل إلى تفریغ الدولة من أساسها الفكري واألخالقي ومقومات وجودها وأسس الوالء 

لك لعبت القومیة وما أفرزته من دول نفس الشعبي والجماعي لها مما جعلها عرضة لالنهیار . كذ
الدور الهدام في تحطیم  االمبراطوریة النمساویة المجریة التي ورثت اإلمبراطوریة الرومانیة المقدسة 

في احتضان والتعبیر السیاسي عن الجماعة المسیحیة الكاثولیكیة . 
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مزایا ومشكالت توظیف األمة كمستوى لتحلیل في العالقات الدولیة 
في خضم المسارات والمراحل السابقة مارست "األمة" أنماطا ال حصر لها من التفاعالت الدولیة 

وأشكاال عدیدة من التعاون والصراع وأدوارا هامة في تشكیل وتغییر الخریطة السیاسیة اإلقلیمیة 
فسیر نشأة  العدید والعالمیة سواء في التاریخ القدیم أو الوسیط أو الحدیث. ففي هذا اإلطار یمكن ت

من الدول سواء على النمط اإلمبراطوري مثل الدولة اإلسالمیة في القرن األول الهجري (السابع 
المیالدي)، واإلمبراطوریة الرومانیة المقدسة في العصور األوروبیة الوسیطة،أو على النمط القطري 

بیل المثال ال الحصر نموذجا الضیق في العصر الحدیث؛ وقد مثلت دولتا باكستان وٕاسرائیل على س
لفعل العقیدة في بناء وتشكیل جماعة تسعى لبناء دولة. وعلى صعید خریطة التعاون والصراع في 

العالقات الدولیة كانت األمم مبعثا للعدید من  الحروب والتحالفات مثل الحروب التي حركتها الفتوح 
یین، والحروب الدینیة في أوروبا في القرن اإلسالمیة ، والمواجهات بین العالم اإلسالمي والصلیب

السابع عشر، والمواجهات العدیدة إبان الحرب الباردة بین الشیوعیة والغرب الرأسمالي، وأخیرا تصاعد 
أجواء الصراع الدولي بین العالم اإلسالمي والغرب المسیحي منذ الحادي عشر من سبتمبر وما 

اكتنفها من جداالت ثقافیة وفكریة. 
الطرح السابق یمكن أن نزعم أن علم العالقات الدولیة بتجاهله مفهوم ( األمة ) كمستوى من من

مستویات التحلیل یفتقر إلى مصدر هام لتفسیر جانب من العالقات والتفاعالت الدولیة یمكن أن 
ولها أن یستفید كثیرا بتوظیفه كما یخسر بتغییبه عن التحلیل. ویرجع ذلك إلى العدید من األسباب : أ

علم العالقات الدولیة التقلیدي یعنى بشكل كبیر بالجانب المؤسسي أو النظامي حیث أغلب الكیانات 
أو الوحدات محل التحلیل هي وحدات مؤسسیة أو نظامیة ( الدولة، المنظمات، الشركات متعددة 

لألفراد والجماعات فقد الجنسیات ، النظم اإلقلیمیة أو النظام الدولي) أما دراساته النفسیة والسلوكیة
نمت كمداخل خادمة ومكملة لهذا الجانب التنظیمي مثل دراسة صنع القرار. وعكس هذا االتجاه في 

مجمله تأثرًا بالواقع األوروبي والغربي ومستوى تطوره الحالي الذي تعد المؤسسیة أهم إنجازاته.. 
نحیازا أیضا لمرحلة معینة من مراحل ویمكن بمقولة أخرى القول أن هذا االقتراب التحلیلي یعكس ا

نمو الكیانات الدولیة هي مرحلة اكتمال ونضج تلك الكیانات بینما تبقى مرحلة ما قبل النضج والتبلور 
أى حركة ونضال الكیانات نحو التبلور في السیاق الدولي مرحلة غائبة رغم أنها دون شك تترك أثرا 

ا ال بأس به منها. إن منظومة علم العالقات الدولیة كبیرا على التفاعالت الدولیة وتحرك جانب
المعاصرة على سبیل المثال قد تعنى برصد أدوار الدول الكبرى وأسبابها في تفجیر الحرب العالمیة 
األولى ، كما قد تعنى برصد أدوار الدول والمنظمات في حروب البلقان أو الحرب على أفغانستان 

ة الحركة الدائبة للجماعة الصربیة للتبلور والتشكل والصراعات والعراق ولكنها غیر مؤهلة لدراس
الدینیة كاأللبان واألتراك والقوقاز –الخلفیة (الجماعیة /الثقافیة) في المنطقة بین الجماعات العرقیة 
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األورثوذكس من جانب آخر ودور ذلك  في تفجیر عدد كبیر من - المسلمین من جانب والسالفیین
اإلقلیمیة والدولیة في الماضي والمستقبل.. كذلك یفتقر علم العالقات الدولیة الحروب والصراعات 

التقلیدي إلى مؤهالت دراسة التشكل والنمو التنظیمي والفكري والبشري للجماعات اإلسالمیة الجهادیة 
الساعیة إلحیاء األمة والخالفة اإلسالمیة من خالل المنهج الجهادي والذي قادها إلى إعالن الحرب
على الوالیات المتحدة. من جانب آخر ال یمتلك هذا العلم لمقومات تؤهله لدراسة التطورات العقدیة 

لدى بعض الجماعات المسیحیة اإلنجیلیة (المسیحیة الصهیونیة) الذي جعلها تعرف المسلمین كعدو 
ما أنتج في لها وتنضم في جماعة واحدة (أمة) مع الرافد الدیني من المشروع الصهیوني الیهودي م

النهایة أول حروب القرن العشرین (الحرب المسلحة على أفغانستان وعلى العراق، والحرب الباردة بین 
العالمین اإلسالمي والغربي) تحت شعار الحرب على اإلرهاب. في هذا اإلطار فإن طرح مستوى 

مراحل التكون دولیة مثل األمة ( الجماعة العقیدیة الناشطة ) یغطي جانبا هاما في مجال العالقات ال
السابقة على ظهورها.الطویلة للكیانات واألزمات الدولیة

األمة كمستوى للتحلیل تلقي الضوء على فاعل مهم تم تجاهله في األدبیات التقلیدیة  للعالقات  
. وقد العقائدوعلى دینامیة هامة من دینامیات العالقات الدولیة هي الجماعةالدولیة المعاصرة وهو 

تجلت في السنوات األخیرة أهمیة العقائد الدینیة والجماعات في صیاغة العالقات الدولیة بشكل أثبت 
علم العالقات الدولیة فقرًا في معالجته. فالعقائد والدیانات برز دورها بشكل صریح (مقابل مفهوم 

ي الدولي، وهو دور برز المصلحة القومیة) كدوافع للحركة الدولیة ومصادر لصیاغة الخطاب السیاس
بشكل خاص منذ الحادي عشر من سبتمبر. كما برز في الوقت نفسه الدور المتزاید للجماعات 

والحركات عبر القومیة الملتفة حول أفكار وعقائد معینة في  بناء وتحریك التفاعالت الدولیة مثل 
الجماعات األصولیة والدینیة حركات الخضر والبیئة وحقوق اإلنسان والجماعات المناهضة للعولمة و 

السلمیة أو العنیفة في العالم اإلسالمي.   
تربط أكثر مما تجزئ مناطق بینیةإن األمة كمستوى للتحلیل تتیح أیضًا للباحث التركیز على 

العدید من عناصر التحلیل في العالقات الدولیة خالفا لغیرها من المستویات التقلیدیة للتحلیل التي 
لى بعد بعینه ال تغادره إلى ما سواه مما یخلق مشكلة یعترف بها العدید من أساتذة العالقات تركز ع

فالتركیز 20الدولیة وهي مشكلة الربط بین المستویات المختلفة للتحلیل والجمع بینها في تحلیل واحد. 
حد كال من على الجماعات العقیدیة الناشطة (األمم) كمستوى للتحلیل یمكن أن یجمع في صعید وا

الفرد والدولة والنظم اإلقلیمیة والنظام الدولي باعتبار جمیعها مظاهر أو تعبیرات خارجیة عن األمم أو 
الجماعات العقیدیة النشطة ، كما قد یجمع عناصر أخرى كالعقائد والتنظیمات والتحالفات ، ویربط 

بشكل عضوي بین التطورات الداخلیة والدولیة.
لعملیة كبرى دیمي وانطالقًا من الحالة الراهنة لعلم العالقات الدولیة التي تخضع من المنظور األكا

ترى الدكتورة نادیة مصطفى "أن مفهوم األمة یتجاوز الرؤى التي تركز من المراجعة وٕاعادة التقییم 
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وهي الرؤى التي برزت في ظل مراجعة ونقد - دون إسقاط دور الدول–على الفواعل من غیر الدول 
ومة الدولة القومیة . یتجاوز مفهوم األمة بعالقته بمستویات التحلیل الثالثة (التي تعاقبت منظ

المنظورات الغربیة المهیمنة على العالقات الدولیة في التركیز علیها) یتجاوز كل من تلك المنظورات 
مرحلة من على حدة وعلى النحو الذي یؤكد مصداقیته في تشخیص وتفسیر التفاعالت الدولیة في أي

مراحل تطور العالقات الدولیة سواء تلك التي شهدت بروز الدولة القومیة أو التي شهدت بروز فواعل 
أخرى من غیر الدول، وهو األمر الذي یتسق معرفیا وأنطولوجیا مع حقیقة الظاهرة الدولیة كونها 

مل مفهوم األمة نفس تلك ظاهرة معقدة األبعاد والمضامین بحیث ال یلغي بعد منها اآلخر.. كذلك یح
المیزة (المتعلقة بتجاوز االنحیاز لبعد واحد) فیما یتعلق بمضمون ومحتوى التفاعالت موضع الدراسة 
والتحلیل ، فهو ال یقتصر على التركیز على أي من األبعاد السیاسیة والعسكریة واالقتصادیة والثقافیة 

لتي تعاقبت على علم العالقات الدولیة ؛ ذلك أن دون غیرها على غرار عدید من المنظورات الغربیة ا
مفهوم األمة بعالقته بالمستویات الثالثة إنما یفرد مكانًا ألنماط التفاعالت المختلفة التي یشارك فیها 

األفراد والجماعات ولیس فقط صانعي القرارات ومنفذیها من الدبلوماسیین أو العسكریین أو رجال 
ن مستوى تحلیل األمة یمكنه أن یحتفظ بمصداقیة أكثر استمرارًا في األعمال.. وخالصة ما سبق أ

فهم ودراسة العالقات الدولیة مهما تعاقبت على واقع العالقات الدولیة المتغیرات التي تعطي أولویة 
االهتمام بفاعل دون آخر أو بمجال ومضمون دون غیره ألنه یستوعب بدرجة أكبر ما یمكن أن 

ة الدولیة ( واإلنسانیة عموما) من تعقید وتداخل المتغیرات واألبعاد خالفا للمنزع نسمیه بطبائع الظاهر 
الذي یحكم المعرفة الغربیة من انحیاز بین فترة وأخرى الى تغلیب عنصر أو متغیر وحید یعكس غالبا 

ولیة مصلحة القوى المهیمنة على الواقع أو الفكر أو العلم. إن مستوى األمة في تحلیل العالقات الد
والتي تدفع حالة مراجعة العلم الراهنةللعدید من التحدیات التي تفرزها استجابات یقدم في المحصلة 

یمر بأزمة نتیجة مراجعات النسق –بل وعلم السیاسة بصفة عامة –للقول بأن علم العالقات الدولیة 
مراجعة التي تقع في صمیم وما یتفرع عنها من دالالت بالنسبة للفواعل والقضایا والمنهاجیات وهي ال

إعادة تعریف السیاسيالمرحلة الراهنة من تطور العلم ؛ ففي ظل كل ما هو مستحدث تحت عنوان 
تبرز الحاجة قویة الى منظورات حضاریة أخرى إعادة النظر في حدود العلم ونطاقه وموضوعاتهأو 
21).انتهى االقتباسلنظریة" (لتحقیق عالمیة العلم وا- الى جانب المنظورات الغربیة السائدة–

برغم المشكالت التي یثیرها مفهوم األمة التي ننتهي إلیها من العرض السابق أنه والخالصة
(كغیره من المفاهیم) إال أنه  یحمل كمفهوم تحلیلي في نطاق العالقات الدولیة العدید من المزایا؛

انت ) یصبح مفهوما أكثر مرونة یتجنب كثیرا فهو بتركیزه على حركة الجماعة ودور العقیدة ( أیا ك
كما –من مؤثرات االنحیاز السابقة النابعة من خبرة وأدبیات الدولة القومیة: إذ هو یلقي بدائرة الضوء 

على منطقة بینیة تتجاوز الطابع المؤسسي إلى الكیان اإلنساني االجتماعي المعبر - سبق أن أشرنا
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ي الذي یكون في العادة خطابا مضلال وزائفا إلى تحلیل العقیدة عنه ، كما تتجاوز الخطاب الرسم
المسیطرة والخطابات المؤثرة، كما أن هذا التحلیل یتجاوز االنحیاز إلى المنظور الماكرو أو المایكرو 

كون األمة تجمع في أبعادها بین التعبیر على المستویین.. مفهوم األمة یتجاوز أیضا بعض 
العالقات الدولیة مثل مفهوم المصلحة القومیة والرشادة المطلقة بتركیزه على التصورات المثالیة في

الوجدانیة . بهذه -العقیدة الجماعیة التي تجمع في طیاتها بین الحسابات الرشیدة واألبعاد القیمیة
المزایا جمیعها تقدم األمة كمستوى للتحلیل أداة نافعة لدراسة بعض الظواهر التي تبدو المقوالت 

والتفسیرات التقلیدیة في العالقات الدولیة عاجزة عن تفسیرها بكفاءة .

. ال شك أن األمة كسائر المفاهیم المستخدمة في التحلیل تثیر العدید من مشكالت المفهوم
تحدید ما یدخل في نطاق المفهوم المشكالت مثلما تطرح العدید من المزایا: أول تلك المشكالت هي 

فات وأفعال ؛ فإذا كانت الدولة القومیة والنظم اإلقلیمیة والدولیة لها أبعادها من كیانات وتصر 
المؤسسیة أو النظامیة التي تتیح رصد الظاهرة وتفاعالتها فإن الطابع غیر المحدد مؤسسیا لظاهرة 
ات األمة والذي یجمع معًا العدید من األطراف والفاعلین والتصرفات بدءا من الفرد والحركات والمنظم

إلى الدول والتظاهرات وحركات األموال والتأثیرات الثقافیة والسیاسیة العابرة للحدود تثیر تساؤًال هامًا 
كیف یمكن تحدید وتفسیر مجموعة متباینة من الوقائع والتصرفات التي تصدر عن فاعلین هو : 

؟ مختلفین بأنها تعبر عن األمة
یمكن التعرف من خالله على ما معیار من ثالثة عناصرولإلجابة على هذا التساؤل یمكن اقتراح 

( الثابتة أو شبه الثابتة) وأشهر صورها المرجعیةیدخل في نطاق أمة معینة أو یخرج عنها هي :أوًال 
وأكثرها شیوعًا المرجعیة النصیة  سواء كانت نصوصا مقدسة أو وضعیة تحظى بقبول لیس محال 

بمعنى ذلك الخطاب غیر الدعائي وغیر الموجه للخارج، ي الداخليالخطاب العقیدللنقاش  ، وثانیًا 
وهو خطاب تأویلي یقدم قراءة تاریخیة للنص أو للمرجعیة على ضؤ الواقع وطبیعة المشكالت 

وتشكل المحصلة العملیة للتفاعل بین اإلطار األهداف االستراتیجیة، والتحدیات القائمة ، ثالثًا 
ة التي تقوم بها النخبة والواقع ومشكالته لتنتهي بتحدید أهداف الجماعة في المرجعي والقراءة التأویلی

مرحلة معینة. فإذا توافقت العناصر الثالثة بصفة عامة لدى مجموعة من الفاعلین ( بصرف النظر 
عن بعض االختالفات الجزئیة) أمكن القول باندراجهم في أمة واحدة، وٕاذا اختلفت أو تناقضت فإنها 

أمم مختلفة أومتصارعة.تعبر عن 
التي یثیرها مفهوم األمة كونه مفهوم یستمد أبعاده ورؤاه من إحدى الثقافات المشكالتمن بین 

الفرعیة في العالم وهي الثقافة اإلسالمیة التي عنیت بفحص المفهوم وتأصیله. وقد یثیر هذا قضیة 
اإلسالمیة وعدم مالءمتها للظواهر النابعة االنحیاز وقصور المفهوم على الظواهر النابعة من الثقافة

من بیئات أخرى!. وهذه الحجة مردود علیها فالدولة القومیة كظاهرة ومادة للدراسة والبحث والتركیز 
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هي ظاهرة غربیة ظهرت في حیز الواقع وحیز البحث في الغرب وال تزال. بل یمكن القول أنه لوال 
ا أللقي الضوء على اإلخفاق الذریع لهذا المفهوم على مستوى سیطرة الفكر الغربي في مجال األكادیمی

الواقع والدراسة فإطار الدولة القومیة عاجز عن البقاء األنطولوجي في بعض المناطق كأفریقیا التي 
تكاد الحدود فیها ومؤسسات الدولة تكون إطارًا زائفا تستتر تحته ظواهر تقلیدیة، ثم هي على 

تحدیا وصراعا شرسا في بلدان العالم اإلسالمي حیث ُیرى هذا المفهوم تواجه المستوى المعرفي
باعتباره مناقضا للتصورات اإلسالمیة عن الجماعة والمحققة لمثالیاتها الدینیة  . بل إن التطورات 

الواقعیة وبعض الوجهات الفكریة المعاصرة في الغرب ذاته تنحي هذا المفهوم جانبا سواء في إطار 
هر العولمة أو بناء كیانات حضاریة ( الوحدة األوروبیة تتجاوز الدولة القومیة التي تبدو عملیات وظوا

أكثر وأكثر أنها أصبحت نظاما تاریخیا ینتمي إلى الماضي).
تتعلق بالصعوبة التي یمكن أن یجدها الباحث أحیانا في التمییز إشكالیة أخرىیثیر مفهوم األمة 

وما یدخل في نطاق كیانات أخرى كالجماعة القومیة ، وال یظهر هذا بین ما یدخل في نطاق األمة
االلتباس في كل الحاالت بل في حاالت بعینها ؛ على سبیل المثال فكال من مفهوم األمة ككیان 

یجسد العالقة العضویة بین عنصري الجماعة/العقیدة یلتبس في نموذج الجماعة الیهودیة مع مفهوم 
الیهودیة تجسد عناصر أربعة الجماعة/العقیدة /العرق/األرض، ویبرز هذا القومیة حیث الجماعة 

االختالط كذلك في النموذج النازي األلماني الذي طور من الوطنیة أو القومیة تصورا عقدیا شبه 
متكامل فجمع كالمثل الیهودي بین العناصر األربعة بما فیها الجماعة/العقیدة. بید أن هذه النماذج 

من مفهومها الخاص بالهویة القومیة تصورا عقیدیا تظل في النهایة نماذج نادرة ال یقاس التي طورت 
علیها. لكن عنصر اللبس المشار إلیه یقتضي درجة أكبر من الوعي بعناصر تشكیل الجماعات 

ویطرح فكرة أن األمة مفهوم أوسع قد یحتوي نماذج أخرى.
لمفهوم قد یثیر مفهوم األمة لدى التعامل السطحي على صعید التوظیف والمآل السیاسي لتطبیق ا

المبسط معه إشكالیة خطیرة ؛ إذ یبدو االستخدام األولي المبسط لمفهوم األمة قرینًا الى حد كبیر 
حیث أن رؤیة العالم كجماعات ذات بنى عقدیة خاصة ومتمیزة تثیر على الفور الصراع؛بمفهوم 

مما یقترب بالتصور العام للعالم نحو طرح صامویل ناتمفهوم التفاعل الصراعي بین تلك الكیا
هانتجتون حول صراع الحضارات.. وللرد على  هذا المأخذ في اقتراب األمة تجب اإلشارة الى أهمیة 

التخلي عن التعامل المسیس والسطحي الذي شاع في السنوات األخیرة بفضل تسیس المدرسة 
حو أدلجة العلوم على نحو فج لم یسبق أن شهدته الجماعة األكادیمیة األمریكیة ونزوعها المستمر ن

العلمیة من قبل خاصة مع تنامي النزعة الیمینیة األمریكیة المحافظة واالتجاه اإلمبریالي األمریكي 
على النحو الذي شهدناه في العقدین الماضیین من خالل مؤلفي "نهایة التاریخ" لفوكویاما و"صراع 

تون والجداالت التي ثارت حولهما . الحضارات" لصمویل هانتج
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یقتضي التعامل مع مفهوم األمة الوعي بطبیعته المركبة كمفهوم یصف جماعة إنسانیة تاریخیة وما 
تحدید المنحى الصراعي تحمله من ثقافة متعددة المشارب و متطورة..في هذا اإلطار یمكن القول بأن 

مم یتوقف على مجموعة من العوامل واألبعاد المركبة أو التعاوني المقترن باألمة والعالقة بین األ
منها: 

طبیعة "العقیدة" األممیة أى مدى انفتاحها أو انغالقها ؛ حیث العقائد المغلقة تكون أكثر نزوعا -1
للصراع .

تحلیل البنیة العقدیة للجماعة وموقفها من اآلخر ؛ وهنا یتعین التمییز بین مستویین :األول هو  -2
عقدیة (حال وجودها) كالكتاب المنزل أو النص المقدس مثال : وهو المستوى األكثر المرجعیة ال

خطورة حال تبنیه موقفا عدائیا نهائیا من اآلخر. المستوى الثاني هو الخطابات الوسیطة 
والتأویلیة : وینصرف هذا العنصر الى تلك العملیة الحیویة الحضاریة النشطة إلنتاج الثقافة في 

ال یقل هذا العنصر خطورة عن األول من حیث تأثیره الحال؛ فالخطاب التأویلي الجماعة . و 
مسئول عن طرح الرؤى والتفسیرات المهیمنة في لحظة تاریخیة ما للمرجعیة الى حد أنه قد 

یتطابق في تصورات العامة والجماعة مع المرجعیة ذاتها.. وفي بعض األمم التي تكون فیها 
ة المصادر كالنموذج األوروبي الوحدوي یكون الخطاب التأویلي الوسیط  المرجعیة ضعیفة أو مشتت

هو المكون الوحید لعقیدة الجماعة وفكرها. بید أن أهم ما یمیز الخطاب التأویلي كونه تاریخیا 
متغیرا أو قابال للتغییر وٕاعادة اإلنتاج رغم ما قد یبدو علیه في بعض النماذج التاریخیة ( مثل 

دي ، والطرح السلفي اإلسالمي) من صالبة وقداسة تتطابق مع المرجعیة ذاتها.. النموذج الیهو 
ویعد هذا الخطاب بهیمنته على تفسیر المرجعیة المسئول عن تقدیم رؤیة متسامحة أو متعصبة 
تجاه اآلخر ومن ثم عن تفعیل قوى وآلیات الصراع أو أسباب التعایش بین األمم ( نموذج لذلك 

لصهیوني، والمدرسة الجهادیة السلفیة) . . رغم ذلك فإن القانون الذي یحكم الطرح اإلنجیلي ا
الخطاب التأویلي رغم خطورته التاریخیة اآلنیة هو قانون "التغیر"، بید أن تغیره یظل رهنا بمدى 

الحیویة الثقافیة والحضاریة للجماعة.. ویمكن القول أنه كلما كانت هناك مفارقة وشقة واسعة بین 
یة وخطاب التأویل حرك ذلك الدافعیة نحو إعادة التأویل وبناء خطابات وسیطة جدیدة المرجع

لدى األجیال المختلفة.
طبیعة الجماعة وبخاصة مدى انفتاحها أو انغالقها. واالنفتاح هنا ینصرف الى معان عدیدة منها -3

طها تاریخیا العضوي( إمكانیة الدخول الیها واالنضمام لها) ومنها التاریخي ( مدى اختال
بجماعات عرقیة وٕاثنیة وثقافیة أخرى مثال) ومنها الواقعي السلوكي ( أى مدى االختالط والتعایش 

الواقعي الجغرافي والدیموجرافي). ومن البدیهي القول بأن الجماعات المنفتحة تكون أقل نزوعا 
للصراع من الجماعات المغلقة.
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ا سلفا الى وجود أطوار ونماذج وحاالت مختلفة الطور التاریخي والمؤسسي لألمة : فقد أشرن-4
لألمة. والشاهد تاریخیا أن أیا من تلك الوضعیات التاریخیة تفرض منطقها الوجودي الخاص 

شریكا للعقیدة في تحدید نزعات الصراع أو التعایش مع اآلخر ؛ على سبیل المثال فإن انضواء 
ة العقیدیة منظومة المصالح وحسابات األمة في الشكل المؤسسي للدولة یضیف الى المنظوم

توازن القوى العالمي ونمط التحالفات فیصبح ضمن موجهات الحركة والسلوك نحو التعاون أو 
الصراع، بل إن منطق الدولة قد یعلو أحیانا عن منطق األمة حتى وٕان كان األخیر مصدر 

یة في فترات من التاریخ شرعیتها ( على سبیل المثال الصراعات بین الدول والحواضر اإلسالم
اإلسالمي) وفي تلك الحالة تنفصل األمة مرة أخرى عن الدولة وتمارس تعبیراتها التحتیة غیر 

الرسمیة وغیر المؤسسیة المعتادة.

الوظیفة التحلیلیة لمفهوم األمة :نماذج الستخدام المفهوم في الوصف والتفسیر والتنبؤ
مستوى التحلیل هي التفسیر فإنه یقوم كذلك بوظائف الوصف والتنبؤ. إذا كانت الوظیفة األساسیة ل

من قدرة هذا المفهوم على الربط أو الجمع بین عدد كبیر من الوصفتنبع فرادة استخدام مفهوم األمة في 
التصرفات واألفعال الدولیة سواء على مستوى رأسي یتعلق برصد سلوكیات فاعل دولي معین أو عدد 

، أو على مستوى أفقي یتعلق بسلوكیات وأفعال عدد كبیر من تاریخي ممتداعلین على مدى محدود من الف
لسلوك هؤالء الفاعلین اتجاهات عامةالفاعلین في فترة تاریخیة محدودة. یهدف هذا المنحى الوصفي لبناء 

لتي یمكن الدولیین ال تقف عند تصرفات أو أفعال منفردة بل تضمها الى جملة من التصرفات األخرى ا
تفسیرها على ضؤ منظومة أهداف األمة المحددة سابقا سواء بناء األمة أو الدفاع عنها أو تمددها 

وهیمنتها على غیرها من األمم.
لألمة كمستوى للتحلیل تبرز بصفة خاصة في حالتین القدرة التفسیریةفي هذا اإلطار یمكن القول بأن 

ات الرامیة الى بناء األمة وما ینتج عنها ویرتبط بها من تصرفات أو ظرفین: األول  إیجابي یتعلق بالعملی
دولیة من قبل فاعلین مختلفین: دول ومنظمات وأفراد وحركات ..الخ وكذلك عملیات التضامن أو التعایش 

والدعم المتبادل بین أمم متقاربة ثقافیًا. یرتبط المجال اآلخر للتفسیر بمراحل التماس بین األمم وما ینتج 
نها من احتكاك أو تصارع نتیجة للتناقض بین أسس البناء والثقافة واألهداف.ع

من النماذج التي تبرز القیمة التفسیریة لمفهوم األمة في العالقات الدولیة تحلیل وتفسیر الدور المحوري 
ع العربي لكل من بریطانیا ثم الوالیات المتحدة في إنشاء إسرائیل والدفاع عنها ومواقفهما في الصرا

اإلسرائیلي؛ فالتفسیر التقلیدي الشائع لهذا الدور یستند الى مفهوم المصلحة القومیة بما تنطوي علیه من 
عناصر الرشادة والعقالنیة مستبعدا أیة اعتبارات ثقافیة أو عاطفیة وهو یرد ذلك الموقف الى " الصلة بین 

ل اإلمبریالیة التوسعیة في أوروبا أن توطین الیهود في الرأسمالیة الغربیة والبرجوازیة الیهودیة وٕادراك الدو 
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، مثل هذا التفسیر یبدو قاصرا الى حد كبیر في 22فلسطین یؤدي خدمات جلیلة لمصالحها في الشرق"
ضؤ العدید من الحقائق التاریخیة التي یظهرها البحث والقراءة المتعمقة لتطورات موقفي البلدین ؛ فالدور 

في دعم إسرائیل نشأة واستمرارا لم یقتصر فحسب على السیاسیین الرسمیین الذین البریطاني واألمریكي
تبوأوا مناصب صنع القرار وتمثلوا المصلحة القومیة لبالدهم وأهدافها التوسعیة مثل دزرائیلي وبالمرستون، 

عمق جذورا وبلفور وترومان وانتهاء بریجان وبوش وٕانما ارتكزت على قاعدة واسعة وممتدة أكثر قدما وأ
وتأثیرا في أوساط المجتمع المدني تشمل أفرادا ومؤسسات وجمعیات ومستكشفین وكنسیین ..الخ تبنت 
هدف إنشاء إسرائیل وروجت له ومولت مراحل عدیدة لالستیطان الیهودي في فلسطین وضغطت على 

الدور أهمیة التحلیل ویبرز هذا 23الحكومات أو أنتجت هؤالء الساسة الذین تبنوا تلك السیاسة رسمیًا.
الثقافي الذي یقود في نطاق العالقات الدولیة الى منظور الجماعة العقیدیة أو األمة ؛ فالتحلیل من هذا 
المنظور یلفت االنتباه الى أهمیة إدراج الصهیونیة المسیحیة أو صهیونیة األغیار في المنظومة العامة 

لتي سبق دورها تاریخیا وفاق في كثیر من األحیان في للحركة الصهیوینة العامة والداعمة إلسرائیل وا
أهمیته دور الصهیونیة الیهودیة ، وهو منظور یقتضي االهتمام بتحلیل الخطاب الداخلي للصهیونیة 

المسیحیة والعالقات البینیة لرافدي الصهیونیة . ویؤدي هذا المنظور (منظور األمة كمستوى للتحلیل) الى 
مختلف للصراع العربي الصهیوني.. ولعل ما یثبت قیمة هذا المنظور أنه یقدم توصیف وفهم وتقییم جد 

تفسیرا أكثر قبوال لظاهرة طالما أعیت المحللین العرب والتي تتمثل في االنحیاز الساحق للرأي العام 
هو األمریكي والبریطاني (وكذا في بعض البالد التي تسودها العقیدة اإلنجیلیة ) للموقف اإلسرائیلي، و 

انحیاز یصعب تفسیره بالقول الشائع حول سطوة الیهود على اإلعالم الغربي! بینما یمكن فهمه في ضؤ 
وجود ثقافة وعقیدة عامة مساندة تتقبل وتستوعب الخطاب اإلسرائیلي والمساند إلسرائیل. وقد أفصحت 

ا بصورة صریحة دون قضیة االندماج العضوي بین الصهیونیة المسیحیة والصهیونیة الیهودیة عن نفسه
تأویل في مطلع األلفیة الجدیدة مع تولي المحافظین الجدد السلطة في الوالیات المتحدة والذین جعلوا من 

أحد أهم أهداف السیاسة الكونیة –ولیس مجرد الحفاظ على وجودها –أهداف ورفاهة دولة إسرائیل 
األمریكیة في مطلع القرن الحادي والعشرین.

كبیرة كمستوى للتحلیل تنبع من تنبؤیةا سبق یمكن القول أن مفهوم األمة یمتلك قدرة بناء على م
في العالقات الدولیة وتفسیرها في إطار منظومة األهداف  مما اتجاهات السلوكقدرته على رصد 

ینبئ بمسارات التوافق والصراع . على سبیل المثال فإن المتتبع للحركة الدائبة في الحوض الحضاري 
تلك الحركة الدائبة –منذ مرحلة االستعمار وما أعقبه من استقالل  سیاسي وتبعیة شاملة -اإلسالمي 

نحو البحث عن هویة وتعریف للذات ، ومحاوالت للبناء والترمیم الداخلي على أسس مختلفة، وجهود 
وحدة، النهضة) وأفكار للوحدة ، وخطابات أیدیولوجیة تتعلق بمجمل المشكالت السابقة (الهویة ، ال

یمكنه أن یتنبأ بفترة قادمة من عدم االستقرار في المحیط اإلسالمي المرتبط بحالة التكامل الذاتي 
وعملیة إعادة بناء األمة. وٕاذا أضیف للمشهد السابق قراءة متزامنة لخصائص الطور التاریخي لألمة 
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في األصولیة اإلنجیلیة المتسیدة دولیا ، الصهیونیة ببلوغها مرحلة الهیمنة والتمدد مدعومة بامتداداتها 
وعلى ضوء الموقع الذي اختارته لبناء دولتها في القلب الحضاري اإلسالمي بما یخلق نوعا من 

المعادلة الصفریة مع األمة اإلسالمیة فإن المشهد العام ال یمكن أن ینبئ إال بقدر هائل من عدم 
دى المنظور في المنطقة اإلسالمیة عمومًا والشرق االستقرار الدولي والصراعات العنیفة على الم

األوسط على وجه الخصوص ربما تمتد تلك الصراعات لتشمل القرن الحالي بأسره. 

رابعًا: أبعاد النظریة اإلسالمیة في نشأة وتطور األمم
ي وٕان ال یعني الحدیث عن نظریة أو فكر "إسالمي" إضفاء قداسة من أي نوع على ذلك البناء الفكر 

استُنبط من مصادر مقدسة، ذلك أن مجرد الحدیث عن أیة معالجة بشریة للنصوص أو المرجعیات ینقل 
البحث على الفور إلى مناط االجتهاد والتأویل ومجال تعدد واختالف النظر. في هذا اإلطار یقدم هذا 

كما وتطور وعالقات األمملنشأةالمقال في ختامه محاولة الستنباط أبعاد النظریة أو التصور اإلسالمي 
ورد في القرآن الكریم بشكل أساسي .بید أننا وقبل ذلك سنشیر إلى خبرة هامة في التاریخ واألصول 

-نفسها بعناصرها األربعة السابق اإلشارة إلیها وعلى رأسها ثنائیة الجماعةببناء األمةاإلسالمیة تتعلق 
.الخبرة النبویةالعقیدة ؛ هذه الخبرة هي 

زخما تطبیقیا هائًال لتلك القواعد عبر تجربة حیة ومتكاملة لتأسیس األمة في الخبرة النبویةتحمل 
الواقع اإلسالمي یزید من قیمتها كونها خبرة موثقة لها مصادرها المرویة والمكتوبة.لكن هذه التجربة لها 

ع الحي في تأسیس أمة  بتعقیداته أیضًا إضافاتها النظریة الهامة التي تعود إلى التصدي لمشكالت الواق
المختلفة والتفاعل اإلیجابي الحي مع تلك المشكالت مما یفتح الباب أمام اإلسهام الحضاري للجماعة في 
بناء األمة وخصائصها من خالل منهج االجتهاد في مواجهة مشكالت الواقع . ولعل أهم ما تقدمه الخبرة 

والعقیدي (تعدد األدیان األمة في ظل التنوع والتعدد الثقافيبناءالنبویة من إضافات یتعلق بإشكالیة 
، وهي إشكالیة حیة ومتجددة تواجه كافة األمم دون استثناء تقریبًا. لقد أدى الطرح النبوي لهذه والعقائد)

نقل مفهوم األمة من مفهوم دیني إلى مفهوم حضاريالمشكلة إلى نقلة نوعیة في التاریخ اإلسالمي هي 
مع تعدد األدیان وتداخل األقوام ویخلق قاعدة مشتركة للتماسك الحضاري إلى جانب التماسك یتعامل

العقدي بین األغلبیة. تتضح الخبرة النبویة في بناء األمة الحضاریة بشكل متكامل من خالل تحلیل 
أحد أهم وثائق العهد النبوي والتي تتمثل األبعاد التالیة:24صحیفة المدینة

في أرقى صورها هي كیان جمعي یتشكل بصورة واعیة في صورة عقد اجتماعي إن األمة-1
یتضمن نسقا من الحقوق وااللتزامات المتبادلة بین أطرافه.

األطراف األصلیة لبناء األمة ثالثة هم الجماعة كشخصیة اعتباریة مستقلة ، والفرد أو األفراد -2
ت فرعیة في شكل الجماعات والمؤسسات الثانویة وهم الوحدات األساسیة لهذه الجماعة( توجد وحدا

التي تفرزها الجماعة)، وهناك المرجعیة الدینیة التي یحتكم إلیها هذا العقد االجتماعي بطرفیه.
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هي مركز السلطة التي یتنازل لها األفراد عن بعض حقوق السیادة الكاملة على أنفسهم الجماعة -3
االنتماء لكیان جمعي یضمن لهم القوة. فالحاكم لم یكن طرفا في مقابل حفظ سائر الحقوق المدنیة و 

في هذا العقد االجتماعي /السیاسي.. وموقع الرسول علیه الصالة والسالم في هذا العقد كما یستشف 
من الوثائق الثالثة خاصة دستور المدینة هو كونه ممثل المرجعیة الدینیة ( أو صاحب الشرع) ولیس 

.. لقد تناولت الوثیقة قضیة السلطة في المجتمع إال أنها وضعت 25"حممد النيبهذا كتاب منالحاكم " 
و أن املؤمنني ال يرتكون مفرحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو "26عقدة النظام والسلطة في ید الجماعة :

أو فساداً بني املؤمنني وأن أيديهم عليه عقل" " وأن املؤمنني املتقني على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إمثاً أو عدوانا
مجيعاً ولو كان والد أحدهم" " وأن املؤمنني بعضهم موايل بعض " " وأن سلم املؤمنني واحدة"ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف 

وعلیه ..قتال يف سبيل اهللا إال عن سواء وعدل بينهم" "وأن املؤمنني ييبء بعضهم عن بعض فيما نال دماءهم يف سبيل اهللا"
فإن عملیة التنازل عن السلطة الفردیة والقبلیة التي اتفق علیها بموجب تلك الصحیفة لم تسلم لفرد أو 

نخبة بعینها وٕانما لجماعة المؤمنین بشكل أصیل وقد تجلى ذلك في مجموعة من الحقوق 
ین أفراد واالختصاصات الهامة التي كانت موضعا للتنازل مثل حق القصاص، سلطة ردع االعتداء ب

المجتمع، حق إبرام االتفاقات مع الجماعات الخارجیة ، واختصاص شن الحرب.
إلى جانب الجماعة في بناء األمة: وهو مبدأ مستحدث شدید الخطورة قیمة ومسئولیة الفردتأكید -4

في مجتمع عشائرى اعتاد تذویب األفراد وجودا ومسئولیة في بنیة الجماعة (بمعنى أدق الجماعات 
لفرعیة) وعدم ظهور الكیان الفردي إال في حالة التمرد ومفارقة تلك الجماعة األولیة حیث یفقد آنذاك ا

جل حقوقه علیها.. لقد تجلت تلك القیمة المستحدثة للفرد من خالل نسق  من الحقوق والمسئولیات 
وقة وتنحیة دور الفردیة مثل: التأكید على مسئولیة الفرد الجنائیة عن أفعاله وهي قفزة غیر مسب

العشیرة في هذا السیاق إال من ضمان المسئولیة المادیة ( التعویض أو الفداء)، وهناك إقرار المساواة 
بین أفراد الجماعة في الدماء، والمساواة في الشخصیة القانونیة ( التي تجلت آنذاك في حق اإلجارة " 

لجماعة بضمان تلك الحقوق لألفراد في مقابل التزام ".. وقد التزمت اوأن ذمة اهللا واحدة جيري عليهم أدناهم
األفراد جمیعا بنظام الجماعة الداخلي وتعهداتها والتزاماتها الخارجیة.

برغم هذه القفزة النوعیة على صعید تأكید قیمة الفرد إال أن تجربة نشأة األمة في مطلع اإلسالم أكدت 
مؤسسات التي یفرزها االجتماع البشري مثل األسرة في الوقت نفسه احترام التكوینات االجتماعیة وال

والعشیرة مع تحدید دورها بحیث ال تنازع التكوین الجماعي األصلي ( األمة) دوره وال تقضي على 
دور الفرد. وقد عنیت الوثائق المنشئة لألمة بتوظیف تلك البناءات االجتماعیة الفرعیة بما یخدم ثنائیة 

مثل تأكید المسئولیة المدنیة للعشیرة عن تصرفات أعضائها في الفداء الفرد/األمة بشكل إیجابي (
والعقل بما یؤدي إلى حفظ الحقوق.
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للعقیدة والنهائیة في تقریر الحقوق وفض المنازعات بین أفراد العقد هي المرجعیة العلیاإن -4
ان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار "وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهللا وإىل حممد" "وإنه ما ك

".خياف فساده فإن مرده إىل اهللا وإىل حممد رسول اهللا
قضیة موقع األقلیة في بناء األمة من أخطر المشكالت التي عالجها النموذج اإلسالمي/النبوي-6

إن لم یكن . لقد طرح هذا النموذج حًال تاریخیا فذا لتلك المشكلة الواقعیة حیث یصعب من األمة
مستحیال وجود أمة خالصة تجتمع وتتوافق فیها كافة العناصر. قام الحل النبوي على االعتراف 

بمنظومة تجمع بین قبول الوحدة والتعدد في بناء األمة وتشكیل مفهومها. فهناك األمة القلب التي 
هناك أیضا أهل الكتاب ". ولكن املؤمنون أمة واحدة من دون الناستستوفي كل عناصر البناء الجمعي " 

الذین یعیشون مع المؤمنین ویشاركونهم الوطن وجانبا من اإلیمان وهنا أقرت صحیفة المدینة بمبدأ 
". ترتب على " أمة مع المؤمنينفاستوعبت هؤالء في مفهوم أوسع لألمة حیث هم تعدد مستویات األمة

حاد المؤمنین وجماعاتهم الفرعیة لألقلیة ذلك الوضع إقرار نفس الحقوق الفردیة والجماعیة الفردیة آل
من أبناء الوطن الواحد مع  تأكید التزام األقلیة بسیاسة وسیادة األغلبیة خاصة فیما یتصل بعالقات 

األمة الخارجیة. تجلى ذلك في العدید من القضایا الشائكة مثل قضیة الحرب حیث میزت الخبرة 
" وأن بينهم النصر على من ك بما یلزم الجمیع أقلیة وأغلبیة النبویة بین الحرب دفاعا عن الوطن المشتر 

" وبین قضیة الجهاد الدیني الذي یشكل مكانة محوریة لدى المسلمین وهو مسئولیة جماعة دهم يثرب
المؤمنین . ومن بین تلك المسائل الخضوع لسیادة الجماعة في العالقات الخارجیة بعدم مسالمة أعداء 

". وعدم الدخول في حروب إال من حارب يف الدين" "ال جتار قريش وال من نصرهااألغلبیة أو نصرهم "
" .      " وانه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممدوعداءات بشكل منفرد 

التي ننتهي إلیها أن الخبرة النبویة قدمت إضافات قیمة جدا على الصعید التطبیقي لبناء والخالصة
القرآني عمًال و مواجهة وحل المشكالت التطبیقیة لبناء األمة وعلى األمة من حیث ترجمة المفهوم 

صعید نسج العالقات والبنى الداخلیة على أرض الواقع سواء ما یتصل بمنظومة عالقات الفرد 
والجماعات األولیة بالجماعة الكبرى (األمة)أو بمنظومة العالقات بین األقلیة واألغلبیة .

وتطور األممالنظریة القرآنیة في نشأة
- 1تقع النظریة القرآنیة ضمن النظریات الدینیة وهو ما یطبعها بسمات جوهریة یتعین الوعي بها: 

إن الحقیقة األساسیة التي تنطلق منها هي وجود الخالق األعلى ومن ثم فإن العالقات المحوریة في 
ت فهي فرعیة یتعین النظر لها من النظرة الدینیة هي العالقة بین اهللا واإلنسان ، أما سائر العالقا

مدى انبثاقها عن نسق عالقة األلوهیة والطاعة وتعبیرها عن قیمها.
إن اإلطار الزمكاني الذي تغطیه النظریة الدینیة هو إطار أوسع من نطاق التاریخ اإلنساني فهو -2

عهد الغلیظ الذي إطار فوق تاریخي یمتد إلى ما قبل الخلق ( قضیة وجود الخالق ، والمیثاق أو ال
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علق به البشر، وخلق الفطرة ، ومرحلة الجنة والخروج وتحدید مهمة اإلنسان في األرض. كما یشمل 
ما بعد التاریخ ( البعث والحساب وٕاما الجنة أو النار) وهنا فإن تاریخ البشر ومنه تاریخ العالقات 

قعیًا أو مرحلیًا بل ارتباط موضوعي الدولیة إنما یقع بین هذین الحدین ویرتبط بهما لیس ارتباطا مو 
وشرطي  حیث أن مدى استیعاب العالقات الدنیویة (فردیة وجماعیة) للشروط والتعاهدات والدروس 
التي انطوت علیها محنة الخلق األول والخروج من الجنة هو معول تحدید مكانة األفراد والجماعات 

لمدلول هذا الوضع في إطار التاریخ والعالقات في المرحلة الثالثة واألخیرة . وٕاذا ما نحن نظرنا
اإلنسانیة وحدها (المرحلة الثانیة) فإن مرحلتي الماقبل والمابعد تلعب دورا كبیرا ومؤثرا عند الجماعات 

التي تستوعب وتؤمن بهذا الطرح الوجودي ألن هاتین المرحلتین تسهمان إسهاما كبیرا في تحدید 
- وهذه مسألة مهمة في مجال العالقات الدولیة–لوك اإلنساني كما أنها األهداف ، والقیم ومعاییر الس

تدخل في الحسابات الرشیدة للمكسب والخسارة وتكلفة الفعل اإلنساني وعوائده. 
إن العالقات الدولیة من هذا المنظور هي رصد حركة وتفاعالت الجماعات وعالقاتها البینیة في -3

المنظور اإلسالمي ( والدیني) للوجود. وهي مسألة مهمة على النحو المرحلة اإلنسانیة الثانیة وفق
الذي سنراه في النظریة القرآنیة. 

إن الحدیث عن نظریة قرآنیة لحركة البشر ال یعفي المسلمین من مطلب النظر واستنباط سنن -4
لعقائد وقواعد ودروس ونظریات التاریخ . فما عنیت به هذه النظریة إنما هو بناء نسق من ا

والسلوكیات التي تهدف للهدایة واإلصالح وتوجیه وٕارشاد البشر وصوًال الى أفضل األوضاع في 
المرحلة الثالثة . أما النظریات التحلیلیة و التفسیریة للتجارب الدنیویة فقد تركت للجهد البشري كأحد 

مهماته.

مالمح النظریة القرآنیة.
التي انبثق عنها الوجود البشري ابتداء فقد كان الناس أمة واحدة أن المساواة والوحدة هي القاعدة-1

عند بدء الخلیقة تتوفر لهم وتجمعهم األبعاد األربعة لألمة المشار لها سابقا.
أن االختالف والتنوع هما من أهم سنن وقواعد الوجود البشري . فاالختالف هو أحد الحتمیات -2

مفطور علیها. والتنوع ابن االختالف بمعنى أن ظاهرة التنوع المرتبطة بوجود اإلنسان وطبیعته ال
البشري هي النتیجة الطبیعیة المترتبة على اختالف البشر في الرأي واألفكار واألماكن . وكال من 

االختالف والتنوع هما المسئوالن عن التطور التاریخي الثاني في تاریخ الوجود الجماعي لإلنسان وهو 
نسانیة واحدة إلى أمم شتى: ( وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة االنقسام من أمة إ

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال یزالون 27سبقت من ربك لقضي بینهم فیما كانوا فیه یختلفون"
28مختلفین إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعین".
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نزلت األدیان السماویة من أجل حل الخالفات التي نمت بین البشر في مختلف أمور حیاتهم -3
بكل من - ومنها ما یمس القضایا الوجودیة والحیاتیة وٕاعادة ربطها مرة أخرى بتوجیه إلهي صحیح

نة : "كان المرحلة األولى واألخیرة من الوجود اإلنساني بعیدا عن تأویالت البشر واجتهاداتهم المتبای
الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما 

30" ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بینهم بالقسط وهم ال یظلمون"29اختلفوا فیه".

في عالقة جدلیة لیس الطبیعة البشریة النازعة لالختالف والتناحر والصراع بین األمم قد دخلت -4
فقط مع النزعة البشریة للتجمع أو االجتماع وٕانما مع التوجیه اإللهي ذاته؛ لقد أدى موقف البشر من 
األدیان والرسل ما بین القبول والشك واالختالف إلى  انقسام البشر بین أمم مؤمنة وأخرى كافرة:"تاهللا 

: "ثم 31لهم فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب ألیم".لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لهم الشیطان أعما
أرسلنا رسلنا تترًا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادیث فبعدا لقوم ال 

32یؤمنون".

بل إن نزعة الصراع واالنقسام امتدت إلى أتباع الرساالت واألدیان السماویة ذاتها نتیجة االختالف 
لها أو محاولة لي عنق النصوص لخدمة أهواء ومصالح دنیویة معینة مما قاد إلى في فهمها وتأوی

انحرافهم باألدیان التي نزلت لتوحیدهم و أدى إلى مزید من االنقسام وظهور أمم من داخل أمم: " كان 
الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرین ومنذرین... وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس

فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه إال الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیًا بینهم فهدى اهللا الذین 
33آمنوا لما اختلف فیه من الحق بإذنه".

إن تاریخ االجتماع البشري وحركته قد شهد نقلة نوعیة نتیجة ظهور نمط جدید من تفاعالته مع -5
األدیان الكبرى.فقد قامت تلك األدیان على قاعدتین أساسیین: األولى اإلرادة اإللهیة بدخوله مرحلة 

هي االعتراف باالختالف بین البشر والعمل على ترشیده بل وجعله قوة إیجابیة في حیاة اإلنسان وفي 
عالقته األصلیة بالخالق في سیاق الهدف األعلى للحیاة البشریة (حسن العبادة بما یؤدى إلى النجاح 

ة البشریة الثالثة ( ما بعد الحیاة) ، األمر الثاني هو خلق إطارات وحدة وسیاقات أممیة في المرحل
أكبر تنهي حالة التشرذم في ظل حالة أهل القرى واألقوام السابقة مما حقق وجودا عبر قومي وعبر 

لتطور قاري لألمم ألول مرة في التاریخ ومثل خطوة كبیرة نحو وحدة العالم مرة أخرى. بل إن هذا ا
النوعي یوجد األساس لوحدة إنسانیة أشمل تقوم على أساس وحدة أصل األدیان الثالثة وركائزها رغم 

اختالف شرائعها وطقوسها.
لقد عبرت اآلیات القرآنیة عن هذا التطور النوعي في العدید من اآلیات فوجهت النظر إلى طبیعة 

الدینیة الكبرى: كونه یهدف إلى امتحان وابتالء وهدف االختالف المحمود وحدوده بین األمم الثالثة 
كل أمة فیما خصها به من شرائع ، وٕالى خلق قاعدة للتنافس الحمید بیم األمم في إرضاء الخالق 

(استباق الخیرات) : " ..لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم 
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وعن قاعدة االتفاق 34مرجعكم جمیعا فینبئكم فیما كنتم فیه تختلفون"فیما آتاكم فاستبقوا الخیرات اهللا
والوحدة بین األمم الناشئة على أسس سماویة یقول سبحانه وتعالى " قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى 

كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شیئا وال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا 
وقال "ولكل أمة جعلنا منسكًا لیذكروا اسم اهللا على ما رزقهم 35تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون"فإن

36من بهیمة األنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتین".

تؤكد النصوص القرآنیة على قواعد هامة للتعایش بین أبناء األمم العقیدیة الكبرى أهمها التأكید -6
اسم المشتركة ، وتجنب إثارة الجدل حول الخالفات العقیدیة كمنهج عقیم لن یؤدي إال إلى على القو 

مزید من التناحر ، مع العمل على إقامة العالقة والمعامالت بین هذه األمم وأفرادها على قاعدة العدل 
وأمرت ألعدل كقیمة دینیة وٕانسانیة غیر مختلف علیها یقول: "..وقل آمنت بما أنزل اهللا من كتاب ، 

37بینكم اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بیننا وبینكم اهللا یجمع بیننا وٕالیه المصیر"

لكن رسالة السالم والوحدة هذه بین األمم الثالث الكبرى في العالم والقادرة على جلب السالم للبشر 
لبَناء لالختالف والحد من العناصر ككل تظل مرهونة بقدرة تلك األمم على استیعاب المضمون ا

الهدمیة فیه كما تتوقف على السیطرة على نوازع الصراع والتناحر البشریة الكامنة .

خاتمــة:
ما سبق هو محاولة لطرح مفهوم األمة في سیاق جدید هو سیاق العلم بدال من سیاق الفكر، كان 

نة لجماعة معینة ( األمة اإلسالمیة) الى محاولة للخروج من أسر استخدامه الطویل كحالة معی
بصفة عامة في الوجود اإلنساني وتفاعالتها في نطاق الجماعة توظیفه كأداة لفهم بعض أبعاد ظاهرة 

العالقات الدولیة..وتود الباحثة أن تؤكد على العدید من النقاط الهامة:
الستخدام والتوظیف إما كمفاهیم أن هناك قابلیات واسعة لدى عدید من المفاهیم اإلسالمیة لهذا ا-1

أصلیة جدیدة وبكر في نطاق العلوم االجتماعیة أو كمفاهیم ضابطة تحدث تعدیالت أساسیة في 
في مفاهیم علمیة ومنهجیة وسیاسیة رائجة .

إن شرط هذا التعامل الجدید مع بعض المفاهیم اإلسالمیة هو التمییز بین المفهوم والنظریة؛ -2
حدة بناء النظریة وأداتها وهو القابل للتجرید واالستخدام المنهاجي، ، كذلك باعتبار األول هو و 

التمییز بین األبعاد الوظیفیة واألبعاد الثقافیة للمفهوم.
إن المشكل األساسي في التعامل والتوظیف العلمي للمفاهیم اإلسالمیة هو عدم التمییز بین -3

ریخیة الستنباط المفاهیم من جانب آخر ، بین المصادر الثابتة من جانب والمصادر النسبیة التا
األصول من ناحیة والخطابات التأویلیة التاریخیة التي تتعامل مع المفهوم من منطلق قراءة 
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تاریخیة وتحدیات معینة. فالمصادر الثانیة هي مصادر ثانویة تفرض قیودا كبیرة تفرغ المفهوم 
ینه، بینما تطرح المصادر الخالصة ( وهي األصلي من زخمه وثرائه وتصادره لصالح تاریخ بع

دائما مناط االجتهاد) معینا النهایة له لالستنباط والتفاعل الحي مع الواقع. 
إن المنحى المستخدم في هذه المقالة هو أحد الوسائل الضروریة للثقافة اإلسالمیة وسائر -4

لیها المركزیة الغربیة في مجال الثقافات غیر الغربیة إلنهاء حالة العزلة والتهمیش التي فرضتها ع
المعارف والعلوم. إنها السبیل لتأكید الطابع اإلنساني للتراث الفكري والعلمي وٕانهاء حالة 

االحتكار والتمركز على الذات في المعارف والبحوث اإلنسانیة المعاصرة وذلك بمبادرة ذاتیة من 
كوك حتى اآلن في نزاهة تمثیله للخبرة الثقافات (األخرى) لالندماج في التراث "اإلنساني" المش

والتراث اإلنساني العام. 
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