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 متهيد:
 قات الدوليةة العالدراسمن مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم إىل بناء منظور إسالمي ل

بعد عشرة أعوام من العمل البحثي اجلماعي يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم 
خرى شهدت أأعوام  عشرةانقضت  ؛(1)اعشر جزء   اثنا( والذي صدر عنه 1996 -1986)

يف  ُعقد مناقشة نتائج هذا املشروع واختباره يف دوائر ومستوايت عدة: كان من أبرزها مؤمتر
ت العليا لدراساحلة ا، وخربة تدريس نظرية العالقات الدولية من منظورات مقارنة يف مر 1997

ىل توالت بني هاتني اخلربتني وإ ولقد. (2)(6200 -1997) سبعة ىف الفرتةألعوام دراسية 
لية من ت الدو لعالقااانطلقت وانبنت على نتائج مشروع  -احبثية أساس  -جانبهما خربات أخرى 

ت حصيلة د متثل. ولقانحية، كما سامهت خمرجاهتا يف دعم العملية التدريسية من انحية أخرى
ي نظور إسالمبناء مهوض بيف الن -البحثية منها والتدريسية-املاضية  عشرةخربات هذه السنوات ال

 هذا العلم ندمج يفجزء ملدراسة العالقات الدولية يف إطار مقارن مع منظورات العلم األخرى وك
وخاصة موضع  لدوليةقات امن انحية، والختبار تطبيقات هذا املنظور لدراسة وحتليل قضااي العال

 .(3)ة أخرىوتفاعالهتا وحتدايهتا من انحيمنها اإلسالمية املعاصرة قضااي األمة 
إلسرالم: يرة يف انت سنوات عشررة قرد انقضرت يف دراسرة العالقرات الدولارة أخرى إذا كبعباو 

ة مبثابرررة ت العشرررر مرررن منظرررور األصررروت وخرررربة الترررارير والنمررراذن الفهريرررة،  لقرررد كانرررت هرررذه السرررنوا
 تقررل والررل ال ،روعذا املشررهرراألسرراو والبنيررة التحتيررة الالزمررة والضرررورية للمرحلررة الثانيررة الهررربى بعررد 

ء منظرررور بنرررا -وتكمرررا سرررب  القررر-يرررة وضررررورة عنررره وهررري النهررروض البنررراء املبت رررى ذاتررره أال وهرررو أمه
ن هرررذه ن مث  ررر إسرررالمي لدراسرررة العالقرررات الدوليرررة كعحرررد منظرررورات علرررم العالقرررات الدوليرررة. ومررر

ء، ان هرذا البنراإىل إخرر  اخلربة املنهاجية للبحث والتدريس الل أخرجت أو هترد  نتانة أتيت دراسال
، نظرررر ا العتبارهرررا إحررردى (4)ىف نطرررامل املرررؤمتر الثرررا  للتحيرررزاخلرررربة الرررل أحررررمي علرررى تقرررد ها  وهررري

را وابترداء وأس نطالق راااخلربات الىت تعاملت مع إشهاليات التحيز ىف جمات علم العالقات الدوليرة  اس 
ل م الررىت متثررعلررالررة الحلمررن اسررتيعاظ منظررورات هررذا لعلررم ال ربيررة مث مررن اسررتيعاظ املراجعررات الدوريررة 

ا ذاتي ا داخلي ا، وصوال  إىل أبعاد املقارنة بني هذه املنظورات وب تبر  املقارنرة ر إسالمى. وتني منظو نقد 
 . سالمى(على إدراك االختال  بني النس  املعرىف )ال رىب( وبني النس  املعرىف )اال

 إن التمهيد اإلمجايل الساب  يستلزم التذكرة النقاط التالية:
نفصات بني اخلربة البحثية واخلربة التدريسية خالت عملية بناء منظور إسرالمي لدراسرة عدم اال -1

العالقات الدولية ومن خرالت الررتاكم علرى خرربة مشرروع العالقرات الدوليرة يف اإلسرالم. حقيقرة قرد 
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رر ،خيتلررا املتلقرري يف احلررالتني مررن حيررث مسررتوى القرردرة العلميررة ا ومسررتمر ا ولهررن يظررل التفاعررل قائم 
 سواء يف دوره كباحث أو يف دوره كمدرو ومعلم. ،اني اخلربتني لدى القائم عليهما مع  ب

ة مررن جانرر  ة املرترردالعمليررة التدريسررية ونتائجهررا ولصررلة الت ذيررهررذا وررردر القرروت إن خررربة 
دة بنراء الهلرا قاعرخهري خرربة ينيرة وثريرة شريدت  -طلبة الدراسرات العليرا خرالت السرنوات املاضرية 

ل البحثري ئج العمربعض من جدرانه وأسرعى انن إىل اسرتهماله. وبقردر مرا كران عررض نترااملنظور و 
نتقرل تم ا.   ن مل ا والز ساحة التدريس  ثل ساحة اختبار وتفعيل مهمة بقدر ما كان أمر ا واجب   على

ظ البراحثني برة وشرباإىل الطل -يف جمات تطوير منظورات إسالمية للعلروم االجتماعيرة-خربة البحث 
ا ات تر  ررذا الررهرر قاعررات الرردرو وملتقيررات إعررداد املشررروعات البحثيررة،  سرريظل هررذا البحررث يف يف

 ه هرو األسراو.رد صيايتن تفعيل النموذن وتش يله وليس جمعلى اعتبار أوهدر ا للموارد والطاقات. 
اجرررة حنرررن يف حربيرررة، و ملررراذان ألننرررا نعمرررل يف سررراحات أكاد يرررة وحبثيرررة هتررريمن عليهرررا املنظرررورات ال 

ا وتطروير ا و  هالتخلل مرع ل ويف تفاعر علرمال داخرل اسرتبداال . بعبرارة أخررى علينرا أن نعمرل مرنرمبرا نقرد 
والظررواهر  اإلسررالم ، كمررا لررو أن احلررديث عررنولرريس مررن اخلررارن انفصررات أو تررواز  منظوراترره األخرررى 

 السياسية حديث منقطع الصلة عن العلوم االجتماعية احلديثة.
ربة تفاعل هنها خول ،رملليست خربة تصميم على الو  دراسةالل تقدمها هذه الوهلذا   ن اخلربة 

 .يسالتدر حية على ساحة من أهم ساحات اختبار الفهر وتفعيله، وهي ساحة البحث و 
)مرراذا ة املضررمونيو )كيررا نرردرو العالقررات الدوليررة( التررداخل الشررديد بررني األبعرراد املنهاجيررة  -2

 يرررة واستحضرررارالرتكيرررز علرررى األبعررراد املنهاج -الدراسرررةهرررد  حبهرررم -يف املنظرررور يفررررض نررردرو( 
وضرروعات اكل واملاملضررمون كعمثلررة دون التوقررا التفصرريلي عنررد شررر  معرر  ومرردلوت القضررااي واملشرر

 .ةمقارن اتاملعنية من منظور 
شررتك العررام سررتوى املة ذات مسرتويني: مدراسرن األبعراد املنهاجيررة موضرع االهتمرام يف هررذه الكمرا أ

لدوليررة مررن االقررات وهررو علررم الع ،ومسررتوى العلررم لررل االهتمررام ،الجتماعيررة مررن انحيررةمررع العلرروم ا
ملنراررة اية واألبعراد اإلسرالم ة هي: أبعاد املنهاجيرةعنين هذه األبعاد املنهاجية املكما أ  ؛انحية أخرى
(، الهونيررةامل )لرؤيررة للعررا –و رر  تعريفهررا العررام والواسررع  –وتتضررمن هررذه املنهاجيررة  .ال ربيررة املقارنررة

القررة اخلررارجى، العو لررداخلى النسرر  املعرررىف، املنهرران )املعرر  الضرري (، أجنرردة القضررااي، العالقررة بررني ا
 بني املادى ويري املادى.

ة وأان أقرررا داخرررل دائررررة علرررم العالقرررات الدوليرررة احلرررديث اعتبررراري أحرررد دراسرررأقررردم هرررذه ال -3
 ،. بعبارة أخررىظرية العالقات الدوليةىف جمات ن متخصصيه املهتمني بتطوير منظور حضاري مقارن
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التحردي  ر ن  ذاول ،ن هذه احملاولة ال تنفصل وال تبعد عن إجنازات علم العالقات الدولية احلديثإ
منردجم ا يف هرذا العلرم،  ر ذا كانرت  ااألساسي الذي واجه هذه احملاولة هو تطوير منظور يصرب  جرزء  

الم قرد سربقت أتسريس علرم العالقرات الدوليرة احلرديث يف اإلس )اخلارجية( دراسة العالقات الدولية
العلوم اإلسالمية )الل تناولرت رراهرة  يةجان احلاجة ماسة انن لتخطي الفجوة بني منه  )ال ريب( 

الل تناولت نفس الات.  هذا هو التحردي  احلديثة العلوم االجتماعية يةجاالعالقات الدولية( ومنه
ومواجهة هذا التحدى ا رتضت تراكم عدة خطروات  ة الل أقدمها.األساسي الذي واجه هذه اخلرب 

لتوليد معر ة جديدة أو إحداث نقله نوعيه االستعانة بهل من نتائج مشرروع العالقرات الدوليرة ىف 
 االسالم من انحية ونتائج مراجعة حالة العلم احلديث من انحية أخرى.

المية ريرررة إسررر"نظ صرررياية ا حنررروسرررعي   در اإلشرررارة إىل أنررره قرررد جررررت لررراوالت سرررابقةترررهرررذا و 
ولهنهرا ا تقردت الررواب  ، (5)للعالقات الدولية" كان على رأسها لاولرة د.عبرد احلميرد أبرو سرليمان
 مسررررت يف هنررررا انذلرررر  أل ؛املقارنررررة مررررع النظرررررايت أو املنظررررورات األخرررررى يف نطررررامل العلررررم املعرررري

ا عرن إلسرالم بعيرد  اليرة يف سرة العالقرات الدو اإلشهاليات املنهاجية لتطوير املنهاجيرة اإلسرالمية لدرا
لدوليرة ة العالقات اة لدراسنقائص "املنهاجية اإلسالمية التقليدية". بعبارة أخرى حتركت هذه احملاول

رة املهتمررني اخررل دائررد. ولقررد كانررت هررذه احملاولررة الررل جرراءت مررن وهرري يف خررارن دائرررة العلررم املعرري
لدوليررررة يف القررررات اهررررا مشررررروع الععم تعامررررلائز األوىل الررررل ، مررررن الركرررربتطبيقررررات إسررررالمية املعر ررررة

ن مراجعررة بتررداء مررذلرر  ألن املشررروع انطلرر  ا وإن كرران مبنحررى م رراير وحنررو هررد  م رراير. ،اإلسررالم
 حالة العلم لبيان موضع املشروع منه )كما سنرى الحق ا(.

ليررة ات الدو قررلرراوالت نظريررة جررادة مررن داخررل  صررص العال-كررذل  أ رررزت الرردائرة ال ربيررة 
 ومرررداخل ت بررزواايحترراوت دراسرررة الرؤيررة اإلسررالمية للعالقررات الدوليرررة. ولقررد اهتمرر -ومررن خارجهررا

 .(6)متنوعة مل يهن من بينها الطبع أيض ا بناء منظور مقارن للعلم
صرعوبة مزدوجرة:  -البحثيرة والتدريسرية-برد أن يواجره عررض هرذه اخلرربة املنهاجيرة  وأخري ا  ال -4

ألن اخلررربة املعروضررة هرري خررربة مقارنررة  ؛ملتلقرري علررى معر ررة العلررم موضررع االهتمررام هررو يفرررتض أن ا
بني بنراء قرائم متعردد الطوابر  هرو علرم العالقرات الدوليرة مبنظوراتره الهرربى القائمرة وبرني عمليرة بنراء 

 املنهاجية اللخربة العملية ة هتد  إىل شر  اسر دطاب  جديد يف هذا البناء. ومع ذل    ن هذه ال
ومرن  ؛تساعد على  هم خطوات هذا البناء وأساسياته وثوابته من انحية ومت رياتره مرن انحيرة أخررى

مث االسررتعداد للمشرراركة يف نقررد وتقررو  املرحلررة الراهنررة مررن عمليررة هررذا البنرراء، وللمشرراركة يف مراحررل 
را يرري م لر  ولرن يرتم*اتلية منه الستهماله وتدعيمه اسرتهماله بصرورة  .   ن هذا البناء نظام را مفتوح 
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وعن  ،هنائية طاملا يت ري العامل والعالقات الدولية، وطاملا ستظل احلاجة لرؤية إسالمية عن هذا الت ري
 وضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع األمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة اإلسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالمية  يهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا، تنبثرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 عن دعائم منظور إسالمي لدراسة هذا الات.

ة ابقسررررروهلرررررذا رررررردر اإلشرررررارة إىل أن هرررررذه الدراسرررررة هرررررى نسرررررخة منقحرررررة ومزيررررردة لنسرررررخة 
(. وذلرررر  ىف وقررررت 0002-1997قرررردمتح ىف حينهررررا دالالت اخلررررربة ىف برررردايتها ) (7)(2001)

لرررى دراسرررة وليرررة وعتبلرررورت  يررره أتثرررريات انتهررراء احلررررظ البررراردة علرررى تررردريس نظريرررة العالقرررات الد
، كمرا تبلرورت أيض را ىف تلر  (8)خصائص هذه العالقات ىف مرحلة ما بعد احلرظ الباردة من انحيرة

ة أخرررى  مية . بعبرار ة اإلسررالالمر  بررروز حتردايت العوملررة الثقا يرة واحلضررارية الرىت تواجررة األمراملرحلرة م
يرره،ومن  األمررة  كانررت النسررخة األوىل مررن الدراسررة اسررتجابة للحظررة خاصررة مررن تطررور العررامل ووضررع

 بررذا قرردمت هررذهو ة  يرره، تطررور العلررم ومراجعاترره ووضررع األبعرراد الثقا يررة واحلضررارية واألبعرراد القيميرر
األوليررررة  املالمرررر الدراسررررة األوىل التعسرررريس لرررردوا ع ومررررربرات احلاجررررة إىل منظررررور حضررررارى مقررررارن و 

 خلصائصه املقارنة.
( 2006-2001بدأت مرحلة اتلية من البحث والتدريس ) 2001ومنذ أحداث سبتمرب 

هررذه داعيات تررىف رررل  والررىت تضرريا خربهتررا الدراسررة احلاليررة املزيرردة واملنقحررة. وجرردت هررذه املرحلررة
ثررر الرردين دراسررة أاألحررداث علررى كررل مررن مسررار العلررم ومسررار العررامل.  لقررد قفررزت  ررورة االهتمررام ب
مامررررات ميم اهتصرررروالثقا ررررة واحلضررررارة علررررى العالقررررات الدوليررررة كمررررا قفررررزت األمررررة اإلسررررالمية إىل 

قرررات ت العالالسياسرررات الدوليرررة وبرررذا عمقرررت هرررذه املرحلرررة مرررن ارهاصرررات التحررروالت ىف منظرررورا
، ومررن مث تبلررور مضررمون ولترروى (9)، كمررا أكرردت الررتالق  بررني املعرررىف والنظرررى وبررني الواقررعالدوليررة

 ىفربات تش يلة خة أخرى األبعاد املقارنة ملنظور إسالمى لدراسة العالقات الدولية وبدأت من انحي
  هم ودراسة واقع هذه العالقات ومشاكلها.

 يقررردم :األول م إىل جرررزئني أساسرررني:ة تنقسررراسرررر دوبنررراء علرررى التمهيرررد السررراب   ررر ن هرررذه ال
اجيررة ألبعرراد املنهتنرراوت اي الثاااين:و. األبعرراد املنهاجيررة املقارنررة حرروت إمهانيررات بنرراء منظررور إسررالمي

نا من تراكم سيتض  لو وأبعاد دراسته املقارنة مبنظورات يربية أخرى.  ،حوت خصائص هذا املنظور
قرررات اسررة العالاملنهاجيررة اإلسررالمية يف در تضرريي  ين خصررائص ويليررات أعرررض أبعرراد كررل مررن اجلررز 

القضررااي   إىل أجنرردة ررة ووصرروال  ابتررداء مررن النمرروذن املعرررىف ورؤيررة العررامل، مرررور ا مبصررادر املعر الدوليررة، 
 ومناهج التحليل .

 اجلزء األول:
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 ية:الدول قاتاألبعاد املنهاجية حول إمكانيات بناء منظور إسالمي لدراسة العال
 افع واملربرات، وبني التحفظات واالنتقاداتالدو األهداف و بني 

 
دوا ررع ومنطلقررات وأهرردا   (10)تسررجل املقدمررة العامررة ملشررروع العالقررات الدوليررة يف اإلسررالم

قيرر  اهلررد  ة علررى حت، وعلررى حنررو يبررني كيررا أن أعمررات املشررروع هررى البنيررة التحتيررة املسرربقاملشررروع
 النهائى أى منظور إسالمى.

التوقررا  لتمهيرردة يفرررتض ادراسررملنهاجيررة يف هررذه اجلزئيررة مررن الوهلررذا  رر ن عرررض األبعرراد ا
 املبدئي عند احملطتني التاليتني:

ات نظررري هلررذا الررليررة التاملنظررور يف علررم العالقررات الدوليررة ال ررريب ووضررعه يف عم فهرروم: مأوال  
راسرررة لرررى دعبينهرررا  الدراسررري، واملنظرررورات الهرررربى الرررل تعاقبرررت علرررى هرررذا العلرررم وأثرررر االختال رررات

العبرررارة  تفاصررريل ةدراسرررملوضرررع مرررن الاالعالقرررات الدوليرررة. وإذا كررران مرررن العسرررري أن نشرررر  يف هرررذا 
 السابقة   نه نهتفي املالحظات التالية:

قرررد شرررهد مرررداخل متنوعرررة هلرررذا  اعام ررر 75إذا كررران اتريرررر التنظرررري للعالقرررات الدوليرررة عررررب 
. واملنظرور هرو رؤيرة (11)املنظورات الهرربى دها هو مدخل "املنظور" واجلداالت بنيحالتنظري،   ن أ

سررائدة يف مرحلررة مررا عررن طبيعررة الظرراهرة الدوليررة كمررا يرردركها وكمررا يصررفها معظررم املنظرررين يف كررل 
مرحلررة مررن مراحررل تطررور العالقررات الدوليررة. وهررو يشررري إىل وجررود نرروع مررن االتفررامل حرروت  ررات 

تثريهرا وحروت كيفيرة دراسرتها والبحرث  يهرا. الظاهرة الدولية وأبعادها األساسرية وحروت األسر لة الرل 
 ،يعترب أن املنظور مبثابة النظارة الل تشهل الرؤيرة للوجرود مرن حولنرا (12)وإذا كان البعض )روزيناو(

وإن التنظررري هررو السرربيل لتنظرريم  هررم وإدراك احلقررائ  املعقرردة واملتداخلررة علررى السرراحة الدوليررة،  رر ن 
ى أن عرردم حتديررد منظرور يف حقررل دراسرري يشربه بدايررة رحلررة الربعض انخررر )د.مر  أبررو الفضررل( ترر 

ألن املنظرررور هرررو الرررذي ذررردد مرررا الرررذي تقرررع يف نطرررامل احلقرررل أو خارجررره  ؛بررردون دليرررل أو خريطرررة
والقضااي األكثر إحلاح ا وحاجة للتحليل، كما أنه هو الذي ذدد وحده التحليل والعالقة بني القريم 

ور" كعسررراو لتصررررنيا اجلهرررود التنظرييررررة يف علرررم العالقررررات . ولقررررد ت اسرررتخدام "املنظرررر(13)والواقرررع
أحرردمها موضرروعي ولرروره اال رتاضررات األساسررية حرروت الطريقررة الرررل  :الدوليررة اسررتناد ا إىل معيررارين

وانخرررر منهررراجي ولررروره أسرررالي  البحرررث والدراسرررة. ولقرررد تعاقررر  علرررى علرررم  ،يتهيهرررل ارررا العرررامل
الهرررربى الرررل سررراد كرررل منهرررا مرحلرررة مرررن مراحرررل تطرررور  العالقرررات الدوليرررة جمموعرررة مرررن املنظرررورات

العالقات الدوليرة قبرل أن يفقرد مهانتره السرائدة أمرام منظرور جديرد يقردم انتقادتره للمنظرور السراب  
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ولرذا شرهد العلرم برروز عردة جرداالت كرربى برني املنظرورات الهرربى املتعاقبرة )انظرر الشرهل  ؛السائد
قررروالت األساسرررية لهرررل منظرررور )الشررر  املضرررمو ( والرررل التوضررريحي املر ررر ( حررروت اال رتاضرررات وامل

ولررررك  ،تتصرررل بعررردة لررراور )متثرررل اإلطرررار املقرررارن برررني املنظرررورات( وهررري: أصرررل العالقرررات الدوليرررة
منر  العالقررة برني الررداخلي اخلررارجي. و منر  التفرراعالت، و قضرااي التفرراعالت، و ، ونالفرراعل ،تفاعالهترا

مث يتبلور االختال  حوت شهل العالقات الدوليرة وطبيعتهرا  ومن ؛و تلا الرؤية حوت هذه احملاور
 بني املنظورات املتنوعة. 

 -السرلوكية– لوضرعيةد املنهجي  هو يتبلور بصفة عامة حروت إشرهالية العالقرة برني اعأما الب
يف مواجهررررة  تقليديررررةالقيميررررة أي يتبلررررور حرررروت مررررا يسررررمى اختصررررار "ال -اإلمربيقيررررة وبررررني املعياريررررة

عت بعد أن ارتف ات وخاصةولقد احتل البعد املنهاجي مهانة لورية يف اجلدات بني املنظور العلمية" 
عتبرار اولرة لررد االة يف لالسلوكية" وبعد أن بدأت مراجعة هذه املنهجير -اإلمربيقية -ن مة "العلمية

 .(14)من جديد للقيم والفلسفة والتارير
الرؤيررة  م يف تشررهلولوجيررة خمتلفررة تسرراهنطوأوتسررتند هررذه املنظررورات إىل أسررس معر يررة،  لسررفية، 

 .(15)وعن منهاجية دراستها عن طبيعة هذه العالقات
نيات التسرررعي ات وطرررواتيررروالرررذي وصرررل يف هنايرررة الثمانين-ولقرررد شرررارك يف تطرررور املنظرررورات 

 :اومهر ،ال رريب املعرريف ن من روا د النسر ان كبري ارا د -كما سنرى-العلم إىل حالة مراجعة جذرية 
 نا سة.واملاركسي وانبث  عن كل منهما بعض املنظورات املتضادة واملت ،أ ايلالر 

جرداالهتا و نظورات وبقدر ما يدا ع البعض من منظرى العالقات الدولية عن أمهية مدخل امل
فظرات مرن دات وحتلفهرم تطرور مسرار علرم العالقرات الدوليرة، بقردر مرا يتعررض هرذا املردخل النتقرا

يهفررى القرروت أن مرردخل املنظررورات  (16)لرردخوت ىف تفاصرريل هررذين األمرررينالرربعض انخررر، وبرردون ا
واقرا برني تهروين ملاملقارنة ساحة هامرة للتعرر  علرى خريطرة الررؤى واجلرداالت حرا يفسر  السربيل 
صرررة أمرررام ذه الفر هررراملنظرررورات وتبررر  إحرررداها، مرررن أهرررم وررررائا بررررامج الدراسرررات العليرررا هرررو ترررو ري 

علررى  -ات خرررى الررأمررن انحيررة  –خل املنظررورات املقارنررة وجماالهتررا امللتحقررني اررا. كمررا يفسرر  مررد
ه، وهرو نظور برديل أو مقرارن مرن خرارن نسر  معررىف لردد أم مرن داخلرمأمام تقد   -مستوى كلى

خرررى، علررم األاألمررر الررذى يتسرر  وهررد  خربتررى أى تقررد  منظررور إسررالمى مقررارن مررع منظررورات ال
 وهنا ننتقل إىل احملطة الثانية. وإنه انبث  عن منوذن معرىف م اير .

العالقررة بررني طبيعررة النسرر  املعررريف نسرر  املصررطلحات املتصررلة مبرردخل املنظررورات، أى  اثني ااا:
 ؛وبني طبيعة املنظورات املنبثقة عنه وبرني طبيعرة النظررايت أو األطرر النظريرة وقردر أتثرهرا املنظرورات
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اإلسرالمي والنسر  املعرريف ال رريب وداللرة هرذه  ومن مث ضررورة حتديرد االختال رات برني النسر  املعرريف
منظررررور "لدراسررررة العالقررررات الدوليررررة و "منظررررور يررررريب"االختال ررررات النسرررربة لقبعرررراد املقارنررررة بررررني 

 هلذا الات. "إسالمي
 حبهررم روراي  ر يعررد ضرردر اإلشررارة إىل أنرره إذا كرران التمهيررد األوت عرن تعريررا املنظررو تررو  ،هرذا

 عتبارات أخرىحبهم ا الثا  حوت أثر النس  املعريف يعد أكثر ضرورة   ن التمهيد ؛جمات التخصص
تهرروين با تتصررل تتصررل بطبيعررة الوسرر  األكرراد ي الررذي يتلقررى  يرره الطالرر  علومرره السياسررية، كمرر

 ررال  ولررذا؛ حلرراالتالبيررة االطالرر  ذاترره الررذي تنفصررل  يرره املعر ررة اإلسررالمية عررن املعر ررة املدنيررة يف ي
اه جمرررد  ربررة تررلا إحسرراو أو مررا اسررت راا  إ -ولرريس مجرريعهم-ى معظررم الطلبررة يرابررة أن الحظنررا لررد

لعرام إلدراك ااانهير  الطبرع عرن ضرعا -ذكر منظور حضاري إسالمي لدارسة العالقات الدوليرة 
أخرررى  ن انحيررةمررن انحيررة وعررن ضررعا الرروعى أو انعدامرره مرر ألمهيررة الدراسررة النظريررة بصررفة عامررة

 .موضعها من دراسة  لسفة العلم ومصادر املعر ةبقضية االنسامل املعر ية و 
لعامرة اشرهاليات يف هذا املوضرع اإلحالرة إىل بعرض املصرادر الرل عاجلرت بوضرو  اإلوردر 
ات سرررالمية يف جمررربيررة واإلأثررر اخرررتال  األنسررامل املعر يرررة علرررى املنظررورات املقارنرررة ال ر  عرررناملنهاجيررة 
 ، كما تتضمنةبصفة خاص امة ومنها العالقات الدوليةبصفة عوالعلوم اإلنسانية ية جتماعالعلوم اال

 .(17)اتا ببضع األبعاد النظرية املتصلة بدراسة هذه االختال هذه املصادر تعريف  
حرروت أمهيررة الدراسررة  (18)مرر  أبررو الفضررل إىل رؤيررة أ.د.أوال  أن أحيررل  اررذا الصررددويهفرري 

 ،نظرور إسرالميمىل طرر  إاجعرة الرل تقرود املقارنة للمنظورات ال ربية وللجداالت بينهرا كسربيل للمر 
خرررتال  برررني عررراد االمث أحيرررل ًني رررا إىل أهرررم أب وذلررر  علرررى ضررروء االخرررتال  برررني األنسرررامل املعر يرررة
 Epistemeملعرريف النسر  اد.م  أبرو الفضرل . تعر  خصائص النسقني املعر يني ومصادر كل منهما
دون بي جمات حبثي أر على والل تؤث ،ومصادرها إبنه القيم القاعدية واملعتقدات عن املعر ة والوجود

اخلطراظ السرائد  إبنره هيهرل Paradigmالوعي حبدوث هذا التعثري على حنو ما. كمرا تعرر  املنظرور 
قررل ذا احلهرر يضررع نطررامل  ،مررن حيررث النسرر  القيمرري واإلدراكرري الررذي يررنظم التفهررري يف حقررل مررا

 وقيمه ونظرايته.وحدوده، وذدد مفاهيمه ورؤاه العاملية ومعتقداته 
 :آليتلتشري  وراتوحوت الرابطة بني اختال  النس  املعريف وأمهية دراسة جدات املنظ

إن مراجعة حقرل علرم السياسرة مرن خرالت دراسرة املنظرورات وجرداالهتا يعرد مرن أكررب سربل 
ناسربة وأكثرهرا م ،ولهنه من أكثرها اتسراق ا إلدراك معر  التنروع واالخرتال  ،الدراسة حتداي  وصعوبة

 ،لتمهيد الطري  حنرو طرر  إسرهامنا الرذايت يف تطروير منظرور ذمرل بصرمات مرياثنرا الفهرري وخرباتنرا
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  ذا كان قد ين األوان ليشرارك العلمراء املسرلمون يف اجلردات حروت حالرة احلقرل لتحديرد إمهانيرات 
ة بديلررة وأسررس تطرروره أو حتولرره علررى ضرروء منظررورات بديلررة،   نرره مررن الضررروري للسرراعني حنررو طريقرر

وهلرررذا مرررن  ؛أن يزيررردوا  همهرررم بطبيعرررة ومضرررمون السرررائد منررره ؛للنظرررر إىل العرررامل يرررري تلررر  السرررائدة
 ؛ولرذا ؛وذل  على ضروء مرا  هرن أن يقردموه مرن برديل ، ملا يفعله انخرالضروري أن ينظروا نقدايً 

ديد درجرة   ن النظر يف جدات املنظورات يعهس ويبني عناصر التجانس يف حقل ما ويشارك يف حت
 االتفامل العام حوت نطاقه وموضوعاته وقيمه وقواعده.

إلحالرة يض را اأو يما يتصل خبصائص كل من النسقني املعر يني ومصادر كرل منهمرا اكتفرى 
 . (19)إىل د.م  أبو الفضل ود.املسريى

 نى أبنه منروذ  كانتوىف رؤيته عن  قه التحيز ذدد د.املسريى خصائص النس  املعرىف ال رىب
الهررون مث  ان مركررزعقررال  مررادى نفعررى يررتلخص ىف مقولرره الواحديررة املاديررة الررىت برردأت أبن اإلنسرر
 خرر  تطررورى يسررري ىف حتولررت إىل املطابقررة بررني اإلنسرران والطبيعررة، ال يوجررد  ررارمل بينهمررا واجلميررع

الن ى إبعروت املسرري كمرا يقر  –يسعى حنو االتزان ولهن بتقدم مستمر ال تراجع  يه. هو منروذن بردأ 
و املطلر  أو ملقردو أاموت هللا إبسم اإلنسان مث موت اإلنسان إبسم وحدة الطبيعة،  هو ال يعر  
 ن، كمرا يتحيرزاإلنسرا ال ائى وال يوجد سوى اللذة واملنفعة وتعظيم املادى والتحيز له علرى حسراظ

ى عللموضرو  للعام على حساظ اخلامي، وللمحسوو واملقاو كمي ا علرى حسراظ الهيفرى، ويتحيرز
 والعقال  على حساظ الذاتى.

تاظ ك صدور  وإذا كان من املالحظ أن وصا "ال رىب" الذى استخدمه د.املسريى ىف حني
–العلمررا   – ( كرران ينطبرر  علررى الرا ررد املهرريمن حين ررذ واملسررمى "الوضررعى1992 قرره التحيررز )

ا نقداي  كان قد بدأ ىف التبلور منذ هنا رتك يًره يانينات وأخذ الثم يةاملادى" إال أنه كان ذج  را د 
كمرا ية متصاعدة )ة تدررعلى حالة النظرية االجتماعية والعلوم السياسية والعالقات الدولية، بصور 

عنره يتجاهرل يبدو ك سنرى الحق ا(. ولذا أضحى هذا الوصا "ال رىب" ىف  قه التحيز لدى املسريى
اداي  إال أهنا مقيمي ا يري  توجه ا ن ذ الىت إن أ رزتنتائج حالة املراجعة الذاتية ىف املنظورات ال ربية حي

ى املسرريى روزه لردتظل حبيسرة الوضرعية كمرا أهنرا ال تسرود . ولرذا تعررض مفهروم التحيرز ىف حرني بر
لبرديل عردم تبلرور ا ضرال  عرنالنتقادات نظر ا إلسقاطه حالة املراجعة الشهالية الذاتية واملوضوعية،  

رجعيررة مبررا تررراكم لديرره بعررد ذلرر  حتررت مسررمى "اإلنسررا " مررن م ةحين ررذ مقارنرر -لرردى املسررريى –
 إسالمية .
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ا مرع تزامنرة تقريب رية واملنسامل املتقابلة املعر ألومن هنا يبدو أن طر  د.م  أبو الفضل حوت ا
دم برارين.  هرو قر إلعتطر   قه التحيز ىف منتصا التسعينات قد بردا، حين رذ، أكثرر تروازان  وتهرامال  

 مر  وخاصرة مرنسرقني وبردون اسرتخدام صرفة ال ررىب أو االسرالمى. ويرتخلص طرر  د.مقارنة بني ن
 حيث داللته النسبة للظاهرة السياسية ىف انتى:

لنظريرررررة صررررريلية لإن منظرررررور األنسرررررامل املعر يرررررة املتقابلرررررة يعررررر  إبعرررررادة طرررررر  اخلصرررررائص التف
ا للبحررث ىف الرررؤاي البديلررة للخطرراظ السررا تقابلررة املعر يررة امل ألنسرراملئد. وااالجتماعيررة املعاصرررة متهيررد 
لرى ذى اصرطلحنا عيردى والراملقصودة لدى د.م  مها النظام املعريف التوحيدي والنظرام املعررىف التجر 

دورها  يتني تشرهل برمتواليرات املنظرومتني املعرر و العلمرا ".  -نعته العلما  أو "األنسوى/ الطبرائعى
 ثقرراىف الوسررطىمرروذن الر. وهررذان النموذجرران مهررا: النأرضررية منرروذجني ثقررا يني متجرراورين عرررب الترراري

(Median Culture- Type) الت حرروت ميررزان حرراكم يضررب  العالقررة بررني والررذى  ثررل مجرراع املتقرراب
ملترعرج  اوذن الثقراىف ، والنمرالنس  واملقادير، وبني الهل واجلزء، واملطل  واملقيد، والثابت واملتحوت

(Oscillating Culture- Type) النظريررة االجتماعيررة( والررذى يتذبررذظ حرروت طرررىف  و السررائد ىف)وهرر
ات. ميررزان االعترردوضرروعى و نقرريض عررامل الرررو  وعررامل املررادة ومتواليررات كررل منهمررا، ىف ييبررة املعيررار امل

 إىل تراوز – ت د.مر وتعرض د.م  للنماذن املتقابلة من خالت اسرتاتيجية منطقية تسعى كما تقو 
ليرة فه الرذات العيهى بوصركد الفصام والاارة برني ال ررظ اإلجنيلرى الهالسرالتنمي  املعهود الذى يؤ 

ا ينب ررررى وهنررر –الشرررررمل اإلسرررالمى بوصرررفه انخررررر املسررريحية( و  -الرومانيرررة واليهوديررررة –)اإليريقيرررة 
ة لتنويرة بطبيعر" وهرو ااإلشارة إىل تنوية هام قدمته د. م  ويفسر عدم إسرتخدامها مصرطل  "ال ررىب

أيرة ترالزم  تارخييرة،  ر نارية النسامل الثقا ية املعيارية وبني اجلماعات أو النمراذن احلضرالعالقة بني األ
ت مرن قبيرل ضرة وليسرموضوعى بني ال رظ الترارخيى وثقا رة املترعرج ، هرى مرن اظ التزامنرات العار 

وض ضررررمن احلرررر احلتميررررات أو اخلصررررائص األصررررلية. وعلررررى نفررررس املنرررروات،  رررر ن التمعررررات الواقعررررة
فعرررل مبررراد  تشرررهلت ب االسرررالمى واملنتميرررة اترخيي رررا إىل النمررروذن الثقررراىف الوسرررطى، إمنرررااحلضرررارى 

ن التوا ر  ههرذا  ر أساسية  هن للمجتمعات األخرى أن تصل إليها وتقيم حياهتا علرى أساسرها. و 
لرر  الصررلة تا دامررت مرربررني النمرروذن الثقرراىف الوسررطى والتمررع االسررالمى التررارخيى ذررتفظ بفاعليررة 

ص لرى خصرائية قائمة ومتماسهة، والعهرس صرحي . أى أن خصرائص الترزامن قرد تررج  عالتهوين
 التهوين.
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يررة مبهرران، ن األمهإن  هررم طبيعررة هررذه العالقررة بررني النمرروذن القياسررى والنمرروذن التررارخيى مرر
لررىت لتنميطيررة، واطاات احيررث إهنررا، و رر  د.مرر  تترري  اسررتيعاظ وترراوز الثنائيررات التارخييررة، واالسررتق

 سؤولية.ية واملهنا تعمي  اخلال ات وتذيرها، ومصادرة التارير وإهدار مقومات احلر من شع
زيرررد مرررن ما وبررردون تفاصررريل املنظرررورات ال ربيرررة املقارنرررة وجرررداالهتمزيرررد مرررن وأخرررري ا، وبررردون 

هيرررررديتني ني التم ررررر ن احملطتررررر (اإلسرررررالمي)و (ال رررررريب)تفاصررررريل االخرررررتال  برررررني النسرررررقني املعرررررر يني 
ات مرن مث إمهانيرو ، ربراتا انن إىل تسجيل السؤات التايل: ما هري إذن دوا رع ومرنن  ادالسابقتني تقو 

 مقارن على صعيد علم العالقات الدوليةن  تطوير منظور إسالمي
 دوافع ومربرات بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية :أوال  

ني به أي املهتماء و البندوا ع" هو حديث عن مهوم القائمني على عملية الإن احلديث عن "
ا احلديث عن ا، أمن أيض  ا ومن الداخل وحنو الداخل واخلار هو حديث من املفرتض أن يهون ذاتيً 

 ساس ا.ألخارن لتجه وهو ي ،مربرات  هو حديث من الداخل أحياان  ومن اخلارن يف أحيان أخرى
وع مة مشر ت مقد لقد تصدر  :البحث والتدريسىف واحلديثان ضروراين منذ بداية خربيت 

ن مناررة عناوي تدريسالعالقات الدولية عناوين: الدوا ع واملنطلقات كما تصدرت لاضرات ال
 ملاذان

ألن ال اية هي أتسيس قواعد منظور إسالمي اعتباره أحد منظورات علم  ؛من انحية
تحق   لن ت ،العالقات الدولية الذي ننتمي إىل  صصه يف إطار مقارن مع منظوراته األخرى

الفائدة من بناء منظور إسالمي منفصل أو منعزت أو دون أن نؤسس ألطر مقارنة حتق  التفاعل 
مع يريه. حقيقة أن إسهامات الدراسات والعلوم اإلسالمية يف جمات العالقات الدولية يف اإلسالم 

الل انب   إسهامات زاخرة ووا رة وتعود إىل ما قبل أتسيس علم العالقات الدولية )وهي الدراسات
على جزء كبري منها خمرجات مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم( ولهن اإلشهالية املثارة هنا 

إمنا تتصل مبجات علم العالقات الدولية احلديث الذي أسسته  "،منظورات حضارية مقارنة"حوت 
لدوا ع واملربرات  من مث البد وأن تنطل  ا؛ إذن إذا كانت هذه هي ال اية واهلد  ،منظورات يربية

يف جزء ركني منها من حالة العلم. وكذل  كان البد وأن تد املربرات منطقها يف جان  كبري  يه -
وذل  يف مواجهة االنتقادات املختلفة  ،والتخصص -من أدلة وحجج أكاد ية من داخل العلم

والل تراكمت  ،حيةالل تراكمت منذ إعداد املشروع وخالت تنفيذه وخالت مناقشة خمرجاته من ان
وخالت تفعيله يف تطبيقات حبثية  )كما سنرى الحق ا( أيض ا من انحية أخرى خالت تدريسه
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كيا أهنا ال تنبع من أدلة لددة بقدر ما تنبع من   -الحق ا–متعددة. وهذه االنتقادات سنرى 
 .اختال  اإلطار املرجعي والتقاليد الفهرية والنظرية

ألساتذة بعض ا كذل و بة النااني واملتميزين ىف قاعات الدرو هذا وردر القوت أن الطل
بتداء، كما لعلم ااخل اداملهتمني كم تساءلوا عن م زى وأسباظ تركيزى على تدشني املربرات من 
 ن جمموعة  ، كذا وعيتهلو أن هذا املنظور "االسالمى" ال  تل  ىف حد ذاته أسس شرعيته ومشر 

ه( وام من تدريسبعة أععد أر با مع املقرر خالت العامني األخريين )أى أخرى من هؤالء الذين تفاعلو 
احملتوى  تطوير   علىقد تسائلوا، ملاذا يبدو أن الد اع عن شرعية ومشروعية املنظور قد يل
نظور مع ذا امله سية وتش يله على مستوى النظرايت، وما املؤشرات الىت ستثبت مصداقية وتنا

تنفصل عن  ناء الع البلمن واإلجابة على التساؤت األوت هى أن دوا املنظورات األخرى من الع
ت قضية أو ور ليسء منظمربراته،  هى متهاملة، واإلجابة على السؤات الثا  هى أن عملية بنا
 ن مع استمراراخلار  قد منمهمة  ردية وتست رمل حا يقرظ رمبا من اجليل، ولذا يظل متزامن ا الن

رز لنس  الذى يف اير لعرىف مالعملية صعوبة النسبة ملنظور ينبث  من نس  معملية البناء، وتزداد 
 ولو املتنا سة واملتضادة  يما بينها. –املنظورات املهيمنة 

 :االت التاليةو هن تقسيم الدوا ع واملربرات إىل أربع جمموعات كربى تتصل ال      
شرررهل يي الرررذي ار املرجعررري اإلسرررالمومرررن مث طبيعرررة اإلطررر ،طبيعرررة النسررر  املعرررريف اإلسرررالمي -1

 بل ويفرض ضرورة تطوير منظور إسالمي. ،املنظور والتنظري
سرالمية يف لعلروم اإلاإسرهام طبيعرة ، وضع اخلربة اإلسالمية يف علم العالقات الدوليرة احلرديث -2

 املوضوع املقارنة بطبيعة إسهام العلوم السياسية.
 .وليةواقع األمة اإلسالمية ووضعها يف النظم الد -3
 ا من مدخل املنظورات واجلدات بينها.مراجعة حالة العلم انطالق   -4

 بدايرة مشررروع كمرت منرذاألوىل تقرع يف دائررة الرردوا ع الرل ترا  ثالثرةالموعرات ال توإذا كانر
ررا يف نطررامللرابعرر رر ن الموعررة ا ؛العالقررات الدوليررة ىف االسررالم ت تعمقرر لقرردات و املررربر  ة تقررع أساس 

. الدوليررة لعالقرراتحة خررالت عمليررة بنرراء املنظررور بعررد انتهرراء أعمررات مشررروع اوتبلررورت بدرجررة واضرر
أهنرا متهرد  مليرة كمراعذات طبيعرة معر يرة أو نظريرة أو  -كمرا سرنرى-ومجيع هذه الدوا ع واملرربرات 
 لدراسة أهدا  بناء املنظور.
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 الدوافع: من الدوافع املعرفية والنظرية إىل العملية -أ
سرالم كردعوة عرريف اإلسرالمي والنسر  املعرريف ال رريب وطبيعرة اإل  املاالختال  بني النس -1
هرذا املوضرع  يهفري يفو . ء مرن الدراسرةاجلرز  اسب  اإلشرارة إىل هرذا الردا ع يف مقدمرة هرذو  .للعاملني

 ،هوخصائصررر الترررذكرة بررره مرررن حيرررث انعهاسررره علرررى اإلطرررار املرجعررري الرررذي يشرررهل طبيعرررة املنظرررور
و هرررررذه ة كيررررا متررررار دراسررررمررررن ال الثررررا  ءخلصررررائص يف اجلررررز وسيتضرررر  عنررررد دراسررررة األهرررردا  وا

 ات.املقارن من مدخل املنظور  االختال ات املعر ية أًرها على عملية التنظري
 ،سالميإمنظور  ومهما تنوعت التساؤالت واالنتقادات والتحفظات على عملية بناء ،ولذا

نره والتعسريس منطالمل البد من اال   ن الدا ع الذي ؛ومهما توا رت السبل واألسانيد للجدات معها
فرضران البحرث تة أخررى عليه هو أن طبيعة اإلسالم من انحية والنس  املعريف املتولرد عنره مرن انحير

ا ة الرررل ذملهرررالرسرررال يف العالقرررات الدوليرررة مرررن منظرررور إسرررالمي اسرررتناد ا إىل طبيعرررة الررردعوة وطبيعرررة
ته لنسرر  انعهاسرراهلررذا ا سررالمية  قرر ، وإذا كررانولإلنسررانية مجعرراء ولرريس األمررة اإل اإلسررالم للعرراملني

ا ه أكثرر وضروح  صرب  أتثرري ي –وىف اقرتانره برؤيرة العرامل  –على جماالت العلوم األخررى أيض را، إال أنره 
  يما يتصل بظاهرة العالقات بني األمم والشعوظ والدوت.

يعررررة حيررررة وطببررررني وضررررع اخلررررربة اإلسررررالمية يف نطررررامل علررررم العالقررررات الدوليررررة احلررررديث مررررن ان -2
أخررى: كران  ن انحيرةمرالدراسات اإلسالمية املعاصرة حترت عنروان "العالقرات الدوليرة يف اإلسرالم" 

ليررررة يف ات الدو تقيرررريم هررررذا الوضررررع وهررررذه الطبيعررررة علررررى رأو دوا ررررع بدايررررة وتنفيررررذ مشررررروع العالقرررر
 .(20)اإلسالم

ني  منررراذن تبرررإىل –علرررى سررربيل املثرررات ولررريس احلصرررر  – مرررن الناحيرررة األوىل، يهفرررى اإلشرررارة 
طرامل دراسرات يردها ىف ناألبعاد املختلفة للخرربة اإلسرالمية وتقال –مدى يياظ أو تاهل أو إمهات 

 سررفة العالقرراتة أو  لاملنظررور ال رررىب للعالقررات الدوليررة سررواء علررى مسررتوى اتريررر العالقررات الدوليرر
 الدولية أو نظرية العالقات الدولية.

نصرر  ية إمنررا ترردريس ىف نطررامل اتريررر العالقررات الدوليرر نجررد أن الررذى يلرر  علررى البحررث وال
 على اترير العالقات األوربية منذ القرن السادو عشر امليالدى.

كذل    ن االعرتا  أبمهية البحث ىف اجلرذور التارخييرة الفهريرة ملرا يسرمى العالقرات الدوليرة 
قات الدوليرة، أى البحرث إىل االهتمام مبا يسمى  لسفة العال -على صعيد الفهر ال رىب –قد قاد 

عن األ هار السياسية الهربى ىف العصور الفهرية القد ة والوسطى للحضارة ال ربية أساس ا، وذل  
انطالق ررا مررن االعتقرراد أبن أكثررر احملرراوالت املعاصرررة واحلديثررة الررىت بررذلت مررن أجررل صرريايات نظريررة 
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ضررى كمررا أهنررا اتثرررت القرريم والظرررو  للعالقررات الدوليررة إمنررا تررد جررذور ا وامترردادات  هريررة ىف املا
 التارخيية واحلقائ  الواقعية الىت عايشها  السفة ومفهرو العصور املختلفة للحضارة ال ربية.

او  –د ذاتررره حرررك ايرررة ىف   –كرررذل   ررر ن االهتمرررام بدراسرررة التطرررور الترررارخيى للرررنظم الدوليرررة 
لى علنظم اقتصرت عامة لن النظرية الالختبار  روض نظرية ىف نطامل نظرية النظام الدوىل املستقاه م

 م.18نطامل اخلربة األوربية وبدرجة أساسية منذ بداية القرن 
ة قررررون الثالثررر وترجرررع تلررر  احلالرررة إىل أن أورا قرررد مارسرررت سررريطرهتا علرررى العرررامل علرررى مررردى
تمررررون إىل لررررذين ينااملاضررررية، وهلررررذا  لرررريس مررررن ال ريرررر  أن يركررررز علررررى خربهتررررا وتقاليرررردها املنظرررررون 

 ارهتا.حض
ع مررن حررداث نررو يبقررى بعررد ذلرر  ضرررورة وإحلررا  التنبيررة إىل عرردة أمررور: مررن انحيررة، ضرررورة إ

 مررثال   – تمتررد  سررالمية.الترروازن بررني مهرروانت املررواد الررىت ذصررلها الطررالظ ىف اجلامعررات العربيررة اإل
فراعالت  التالمية ىفلرة اإلسردراسة اتريرر العالقرات الدوليرة إىل الفررتة الرىت شرهدت دور ا متميرز ا للدو 

 الدولية.
لرات  هرذا اىفومن انحية أخرى: ضرورة إحداث نروع مرن التروازن ىف اهتمامرات املتخصصرني 

يمتد م املعاصر.  ات العلالدراسى على حنو يتف  وانتماءان االسالمى دون أن نفقد أثر التطور ىف جم
ر مررا يتحرردد إطررامية، كاالسررالمررثال  البحررث ىف اجلررذور الفهريررة لعمليررات التنظررري إىل خررربة التقاليررد 

 مرجعى للتفاعالت والقيم الدولية ينبث  عن رؤية إسالمية.
 م: االسالوعن طبيعة الدراسات االسالمية املعاصرة حتت عنوان العالقات الدولة ىف

علررروم  ىف اليتضررر  مرررن املراجعرررة العامرررة لررربعض هرررذه الدراسرررات الرررىت قررردمها يرررري املتخصصرررني
 السياسية ما يلى:

تلا عالقات بني خمنظيم الت: إبراز  ضل الشريعة االسالمية ىف املبادرة العناية أبمر يةمن انح
 اجلماعات.

 انن هرو املسرلمني : احلرمي علرى إبرراز "د اعيرة" االسرالم: حيرث أن مجهرورومن انحية اثنية
بثر  م. وينو السلهالسالم الذى أيخذ االتاه القائل: أبن أساو العالقة بني املسلمني ويريهم ىف ا
 ردار حررظ، دا ار سرلم،هذا االتراه عرن رؤيرة خاصرة للتقسريم الشرائع للعرامل إىل داريرن أو ثالثرة )د

 عهد(.
ومرررررن املالحرررررظ بصرررررفة عامرررررة، أن الهتررررراات املعاصررررررة حترررررت عنوان:"العالقرررررات الدوليرررررة ىف 

سرالم هرو اإلسالم"، مل تركرز علرى اسرباظ رهرور واسرتمرار هرذا التقسريم مرع أن األصرل ىف دعروة اإل
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العامليررة وتوحيررد البشرررية ىف رررل الشررريعة اإلسررالمية، أو علررى عرررض اجلرردت بررني األسررانيد الشرررعية 
للمدرستني األساسيتني: الىت تقوت إحدامها: أبن العالقرات الدوليرة ىف االسرالم أساسرها القترات، أو 

ين عررررن كررررل منهمررررا ىف اتريررررر الفقرررره  األخرررررى الررررىت تقرررروت: إن أساسررررها السررررلم، أو تصررررنيا املعرررررب  
اإلسررالمى وذلرر  ىف صررورة علميررة منظمررة جامعررة تسررتطيع أن تيرر  عررن السررؤات الترراىل: مررن الررذى 
قات أبن أصل العالقات الدولية للدولة اإلسالمية هو احلرظ أو السلم، ومىت برز هرذا املنظرور ومرىت 

 ساد.. وملاذان
حلاجة لنهضرة اديد وبني ججة لتنظري واقع األمة اإلسالمية ووضعها يف النظام الدويل: بني احلا -3

 ىل دوا رع ذاتصل إنة ذات أساو ثقايف و هري جديد:  بعد الدوا ع ذات الطبيعة املعر ية والنظري
 قررات الدوليررةلررم العالطبيعررة عمليررة.  لقررد اقرررتن التطررور يف املنظررورات الهررربى الررل تعاقبررت علررى ع

 ن ولذا  رراضررية.لقرررن امليررة خررالت ثالثررة أراع ااحلرديث التطررورات الهررربى يف اتريررر العالقررات الدول
كيفيرة   ني الت رري ىفوليرة وبرمن أهم مزااي مدخل املنظورات هو الرب  بني الت ري ىف واقع العالقات الد

سرالمي عرامل اإلوال -بصرفة عامرة-وضرع اجلنروظ دراستها )نطامل العلم وموضوعاته ومناهجة( وررل 
طر نظرية أو أعنها من  اضح ا يف هذه املنظورات وما انبث ذتل وضع ا متميز ا وو ال  -بصفة خاصة-

، بعد تشخيصره ووصرفه وصرف ا علمي را، وبعرد تفسرريه (21)د عت البعض النتقاد هذا الوضع نظرايت
ررا علررى الدر  دوليررة، اسررات الاعتبررارات انبعررة مررن هيمنررة هررد  خدمررة مصرراأ القرروى الهررربى أساس 

لعملرررة ال أن لإى الصرر رى إال مرررن أجررل هرررذا اهلررد . ومررن مث عررردم االهتمررام بدراسرررة أوضرراع القرررو 
إىل احلديث  قادت ،اتينات والثمانييالسبعينابتداء من تيارات مراجعة هذه احلالة   ن  وجه ا يخر.
 ال ربيرة() لنظررايتامالئمة نظررايت التنميرة ونظررايت السياسرة اخلارجيرة ويريهرا مرن عدم عن مدى 

ووضعه الثالث بت ريات يف أوضاع العامل  هذه املراجعة قد اقرتنت ل، (22)لدراسة أوضاع العامل الثالث
القات ة يف علم العملاركسييف النظام الدويل من انحية وكذل  الت ريات الل أبرزت إسهام املدرسة ا
 ز تيررارات هررذه ن برررو  ر ؛الدوليرة خررالت العقررود الثالثرة األحرررية مررن القرررن العشررين مررن انحيررة أخرررى

كزيرة و ينتقرد املر ة علرى حنرالضررورات العمليربرني هرس االرتبراط برني املراجعرة النظريرة و املراجعة كان يع
ا ذاتي ا منال ربية الفهرية والنظرية والسياسية  .الداخل ، على حد سواء، ولو نقد 

ووضرعها يف النظرام الردويل خرالت  بصفة أخرص والنظر إىل أحوات األمة اإلسالمية ،واملثل
نسررتطيع أن نررتلمس الهثررري مررن مررواطن الرردوا ع حنررو بنرراء منظررور إسررالمي  ،ةالعقررود الثالثررة األخررري 

ا وذلرر  انطالق رر ؛لدراسررة العالقررات الدوليررة بصررفة عامررة وللتنظررري حرروت أوضرراع األمررة بصررفة خاصررة
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 ا بواقرع هرذه األمرة وإمهانيرات معاجلرة مشراكلهاولهرن ارتباط ر ،ليس من ياايت معر ية ونظرية  قر 
 .ومشاكل اإلنسانية

 إسرالمي ة لتنظرريلقد تعددت االجتهادات الفهريرة والنظريرة حروت هرذه الرابطرة برني احلاجرو 
، (23) أبو الفضلأ.د.م  وأكتفي يف هذا املوضع اإلحالة إىل رؤية .جديد وواقع األمة واحتياجاهتا

 وهى تتلخص ىف انتى:
سرربل  ن أحررد  رر ؛وبسررب  الصررحوة اإلسررالمية بصررفة خاصررة ،أنرره بسررب  الت ررري العرراملي ذاترره

 هروانت الصرحوةد أهرم ماستعادة حيوية األمة هو استعادة حيوية مرياثها الفهري والثقرايف وألن أحر
 سررتجابة حيويررةمتثررل ا ولررذا أضررحت اإلسررالمية ؛هررو إحيرراء الرروعي اهلويررة الثقا يررة اإلسررالمية لقمررة

ى احلضررررارات يرررة علررررهر ألن الفوضررررى الثقا يرررة الدؤوبررررة الرررل يتسررررم ارررا عاملنررررا تعمرررل كقرررروة ق ؛ألمتنرررا
ارير اهتا عرب التذإلسالم املعاصرة. هذا وتهمن مصداقية وحيوية هذه االستجابة املطلوبة يف رسالة ا
رررر ررررا لر ودوره يف التمعررررات واحلضررررارة قرررروة أو ضررررعف ا.  لقررررد كرررران اإلسررررالم دائم   جديررررد الثقا ررررةا لتك 

مل روت، ابرر، الررتك، م، الرب بعرد اإلسرالواحلضارة عرب التارير يف أرجاء خمتلفرة مرن العرامل )العررظ قبرل و 
ر الفجرروة ثررل عبررو  الفرررو، اهلنررود، حالرر  شرررمل ويرررظ إ ريقيررا، مرردن املتوسرر  املسرريحية( ومررن مث 
مشرراكلها.  تهرا وحرلالراهنرة برني الثقا رات ضرررورة مرن أجرل تديررد ثقرايف لقمرة كسربيل لتجديررد هوي

،  ررات يف العرراملل الثقااملي الررذي حتتاجرره كرروهررذا التجديررد الثقررايف هررو جررزء مررن التجديررد الثقررايف العرر
  م ترى د. ن مثوم واء.  ن احلاجة هلذا التجديد تشرتك  يه الثقا ات السائدة والتابعة على حد س

 .ية  نيةحر ة أكاد جمرد وليس  vocational idealمهمة  ومثات ذ هو أن املنظور اإلسالمي
تخصصرني بعرض امل ا من بني ركائز موا قرة: كانت الضرورات العملية أيض  ومن انحية أخرى

ات الدوليرة. العالقر علرى أمهيرة تقرد  منظرور إسرالمي لدراسرة -من خارن دائرة املنظور اإلسرالمي-
خرررل هرررذه ويريهرررا مرررن دامررر  أبرررو الفضرررل  ولهرررن اختلفرررت هرررذه الضررررورات عرررن نظائرهرررا لررردى د.

ات دراسررة و هررم يًر الظررراهرة احتياجرر (24) لقررد اقرتنررت علررى سرربيل املثررات لرردى الرربعضالرردائرة؛ 
ث ترربز حي ؛الباردة ة احلرظاإلسالمية )الذي أ اها: األصولية الدينية( على النظام الدويل بعد هناي

 قرار.عدم االستو التجزئة، و األبعاد الثقا ية للسياسات الدولية يف رل العوملة، 
والرررل حتترررل  ،سرررهان العرررامل مرررن املسرررلمني مخرررسن مشررراكل وقضرررااي أ (25)ى الررربعضأكمرررا ر 

 يف نفرس ويبرني ا،االهتمام العاملي الراهن تتطلر  دراسرتها مرن منظرور يعهرس خصوصريتها وطبيعتهر
 ،لررردوا عاو اظ، األسرررب :الوقرررت إىل أي حرررد يلعررر  اإلسرررالم دور ا  يهرررا علرررى مسرررتوايت خمتلفرررة مثرررل

 واحللوت املمهنة.
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الم  االسررررعى عرررراملوالطبررررع وبقرررردر مررررا كانررررت أوضرررراع مررررا بعررررد هنايررررة احلرررررظ البرررراردة تسررررتد
 2001 ن سررربتمربواملسرررلمني إىل قلررر  تفاعالهترررا،  لقرررد ازداد األمرررر صرررعود ا بعرررد احلررراى عشرررر مررر

سياسررات وىف ال حيررث تعررددت مررداخل االهتمررام بدراسررة وضررع العررامل االسررالمى ىف النظررام الرردوىل
 ن داخرل ال ررظمر –دعوة اخلارجية للقوى الهربى انطالق ا مرن املنظرورات السرائدة، حرا تولرد معره الر

ط  سياسات سائدة مبنللحاجة إىل منظور بديل ورؤية بديلة لتل  ال –ومن داخل العامل االسالمى 
 .(26)القوى الصراعية املادية

 كانيات تطويربة إلملنساباملربرات: أبعاد مراجعة حالة علم العالقات الدولية ومدلوالهتا 
 .منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية

كمرا -ورات ني املنظمداخل دراسة نظرية العالقة الدولية مدخل املنظور واجلداالت بمن أهم 
لرررة املرح   إىل وصرروال  ت ات والتسررعينيايررالثمانين منرررذ هنايررة سررب  التوضرري . والنظررر إىل حالررة العلررم

حررداث احلررادى اردة وأأى بعررد هنايررة احلرررظ البرر ،الراهنررة مررن مراحررل تطررور دراسررة العالقررات الدوليررة
مرا و  السرلوكية،و ، لتقليديرةبعد املرحلرة ا)وهي املرحلة الرابعة يف تطور هذه الدراسة  ر من سبتمربعش

ريرة ألدبيرات النظاوخاصرة  ، ومن خالت القراءة املقارنة يف أدبيات مراجعة هذه احلالرة(بعد السلوكية
تفرررامل منظرررري  هرررن تسرررجيل املقولرررة التاليرررة: ا (27)حررروت هرررذه املنظرررورات الهرررربى واجلرررداالت بينهرررا

 العالقات الدولية على أن العلم  ر أبزمة وذتان إىل مراجعة.
 ومن أهم مؤشرات هذه األزمة ما يلي: 

ل املراحرر عرردم وجررود منظررور سررائد ومهرريمن علررى جمررات الدراسررة كمررا حرردث يف :ماان انحيااة
  روا رد دعرداصرة مرع تعهس  وضى نظريرة، وخيومن مث تعدد املنظورات املتنا سة على حنو  ؛السابقة

 ا. يف ررلنيً و مضرمو ا أا للبعرد لرل االهتمرام: منهجيًركل منظور ومع تعدد مسميات كرل را رد و ق ر
ذلر  االعررتا  أبنره  (28)"وروزينا"هذا التعدد يربز االعرتا  به بل بفائدته،  على سبيل املثات يربر 

يث ح ؛ارنة ب ريهاملق قةيرجع لصعوبة القوت أب ضلية أحد املنظورات على انخر أو مصداقيته املطل
الظرراهرة و احلرردث  ن البرراحثني ذوي املنظررورات املختلفررة سرريقدمون رؤى ونتررائج خمتلفررة حرروت نفررسإ

د   تراه التعردن التسرام  نره البرد مر -وكما يقوت روزينراو-نظر ا الختال  منطلقاهتم. بعبارة أخرى 
 ؛مليةلسياسات العاائ  يف تقو  احلقاوالتنوع الذي يثري البحث والدراسة نظر ا لتعدد سبل اإلدراك و 

منرة  رتاضرات الهاتال  االهم ا وهو أن اختال  الرؤية للعامل ومن مث اخموهلذا يسجل روزيناو أمر ا 
 حوت راهرة يقود الضرورة إىل اختال  املنهاجيات.
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رايت شررل النظرر إىل جانر   ،: عردم وجررود نظريررة عامرة للعالقررات الدوليررةومان انحيااة أخاارى
 .رظ الباردةالتنبؤ بنهاية احل -لسلوكيةا–ى داخل كل من االقرتاات التطورية، اهليهلية الهرب 

د بعررردة، مررا رظ البررا: حالررة السرريولة الررل تعهسررها املابعرردايت: مررا بعررد احلرروماان انحيااة اثلثااة
لبراردة شررهد ااحلرررظ  احلداثرة، مررا بعرد الوضررعية، سرواء علررى صرعيد املررنهج أو املضرمون.  مررع انتهراء

 هررذه يفلدوليررة اتنظررري للعالقررات الدوليررة مرحلررة اختلفررت  يهررا الرررؤى حرروت خصررائص العالقررات ال
حلررررظ عرررن انتهررراء اهرررل كشرررا  :املرحلررة وأهرررم القررروى املرررؤثرة عليهرررا. وتبلرررور السرررؤات الترررايل بوضرررو 

ة نرراك حاجررهأم أن تررراكم خصررائص جديرردة قررد قرراد إىل انتهرراء احلرررظ ومررن مث  ،خصررائص جديرردة
 ن(29)لدراسة العالقات الدوليةملنظور جديد 

جتماعيرررة وعلررروم ا : اهترررزاز اخلطررروط الفاصرررلة برررني علرررم العالقرررات الدوليرررةومااان انحياااة رابعاااة
الهتمرررام تررردد ا وإنسرررانية أخررررى، نظرررر ا التسررراع نطاقررره وحررردوده وتعقرررد أجنررردة موضررروعاته بعرررد أن

مررررن الفواعررررل  جديرررردة اطاألبعرررراد الدينيررررة والثقا يررررة واحلضررررارية ىف دراسررررة العالقررررات الوليررررة وأبمنرررر
 والعمليات.

 ساسريانلمحران أوكان من أهم مالمر  مراجعرات مرا بعرد احلررظ البراردة ومرا بعرد الوضرعية م
بعرررد أن حرررازت  ،(30)يرررةيف دراسرررة العالقرررات الدول دين والثقا رررةبرررروز أمهيرررة الررر :أوهلمرررا ومتهرررامالن 

  سرتهاانمث  ،ألمنيرةا -ريةبعراد العسرهالقضرااي واأل واقعىاالهتمام واألولويرة يف ررل سريادة املنظرور الر
 -ملرنهج الوضرعيراجعرة ايف مرحلة اتلية قضااي االقتصاد السياسي الردويل. ًو  هرذه املالمر  هرو م

ىل رد إل قرررادت وهررري املراجعرررة الررر-مرررن القررريم"  السرررلوكي اإلمربيقررري الرررذي ر رررع شرررعار "علرررم خرررات  
الوصروت إىل نظريرة عامرة أو عردم وجرود على أساو أن أحد أهم أسباظ عردم  -(31)االعتبار للقيم

 اريرالترررو قررريم هرررو إمهرررات ال - علرررى سررربيل املثررراتلكمرررا يقررروت هاليرررداي وهولسررر-منظرررور سرررائد هرررو 
اجلرردات  ا مررن لرراورلررور ا أساسرري   –إىل جانرر  يريهررا مررن األبعرراد  –هررذا وكانررت القرريم  الفلسررفة.و 

 التقليدية.الثا  الهبري ىف اترير العلم، أى اجلدات بني السلوكية و 
خررالت  لدوليررة،اكمررا أضررحى الفصررل بررني البعررد القيمرري والبعررد املررادي يف دراسررة العالقررات 

 السرلوكية، مث مرا بعرد سيادة املنظور السلوكى وىف رل الوضرعية العلمانيرة موضرع نقرد هرام يف مرحلرة
ة عررن هررذا امجررجيررة النتبلررور هررذا النقررد يف مرحلررة مررا بعررد الوضررعية حررا يعرررب عررن ر ررض أزمررة األزدوا

 .(32)الفصل
وخاصرة منرذ هنايرة –ولقد اقرتن اذا التجدد يف االهتمام القيم بروز لقبعاد الثقا ية والدينية 

احلرررظ البرراردة. وبقرردر مررا شرراهدت سرراحة العلررم جررداال  حرروت القرريم تبلررورت أيض ررا جررداالت حرروت 
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ا لرررربوز دور الررردين أمررررين:من انحيرررة هرررل حررردث حتررروت ىف منظرررورات دراسرررة العالقرررات الدوليرررة نظرررر  
والثقا ة على مستوى التنظري والواقع وهل املت ريات الثقا ية والدينية هى مت ريات مسرتقلة أو اتبعرةن 
ومن انحية أخرى هل االختال ات بني الثقا رات واألداين البرد وأن تقرود إىل صرراعات ومرا أتثريهرا 

 األداين والثقا ررات وبررني املصرراأ علررى اسررتقرار وأمررن وسررالم العرراملن ومررا هررى أمنرراط العالقررات بررني
 وتوازانت القوىن

( حرروت انينيرراتخالصررة القرروت إن اسررتمرار اجلررداالت وعمقهررا وامترردادها )منررذ منتصررا الثم
دت إىل اجعرررة قررراهرررذين األمررررين ليبرررني كيرررا أن دراسرررة العالقرررات الدوليرررة مازالرررت تشرررهد حالرررة مر 

قيمرري واملررداخل الثقا يررة واحلضررارية )إىل .  رر ن املرردخل ال(33)احلررديث عررن "إعررادة تعريررا السياسرري
ا عررن املسررتوى ا )الدولررة  لتقليررديجانرر  الدينيررة( سررامهت يف إعررادة تعريررا مسررتوى التحليررل بعيررد 
ديردة. جوضروعات والنظام الردويل( كمرا سرامهت ىف إعرادة حتديرد نطرامل موضروعات العلرم ليتسرع مل

د أدت أيض را عدديرة قرري الواقعيرة والت  ذا كانت مرحلة مرا بعرد السرلوكية الرل شرهدت تنرا س منظرو 
الردوت وحنرو  مرن يرري إىل درجة من إعادة تعريا السياسي نتيجة اتاه االهتمام حنو  واعل جديردة
ن اجل ما سب  ملعلم تعاقضااي جديدة ذات أبعاد اقتصادية،   ن املرحلة الراهنة من تطور منظورات 

ا أهنررا م املفرطررة.كمديررة العلررلتجرراوز مرحلررة علمانيررة وماإمهررات للمت ررريات الدينيررة والثقا يررة يف لاولررة 
د االهتمرام لرذا تردو تعاجل إمهات مستوايت للتحليل و واعل حلساظ تفومل مسرتوى الدولرة القوميرة، 
اقررررتاات و نهاجيرررة ممبسررتوايت أكثرررر كليرررة و ررروال  مثررل اجلماعرررة العامليرررة. وانعهرررس ذلرر  كلررره علرررى 

كررران مرررن أبررررز و اديرررة.  األ هرررار والقررريم إىل جانررر  العوامرررل املالدراسرررة حيرررث تبلرررور االهتمرررام بترررعثري
 ب  بررني دراسررة ررامل الررر ياالتاهررات احلديثررة تعبررري ا عررن ذلرر  "البنائيررة اجلديرردة" بهررل مررا حتملرره مررن 

العلررم  لررى نطرراملعالعالقررات الدوليررة والنظريررة االجتماعيررة، وبهررل مررا ذملرره ذلرر  مررن انعهاسررات 
 .(34)وموضوعاته ومنهاجيته

وزن  ومرررن مث كانرررت اجلرررداالت حررروت مرررا أضرررحى عليررره وزن الررردي  والثقررراىف واحلضرررارى  وإذا
ظريررررة ىف اهررررات النتبررررني اخررررتال  االت –األ هررررار والقرررريم والتررررارير ىف دراسررررة العالقررررات الدوليررررة 

على هذه األس لة ويريها انطالق ا حا يتصل مباشرة األسباظ "الواقعية"، إال أن رؤية  (35)اإلجاات
دعروة لإلهتمرام (36)مرؤخر ا  مثلت اخرتاق ا معر ي ا لعلمانية ومادية العلرم املفرطرة.  لقرد رهررتالبعض 

و التقليرردي )أ الهتمررامامبررا  ثلرره الرردين مررن حترردي لنظريررة العالقررات الدوليررة، تتجرراوز وتتعرردى بررروز 
 .عاوان  ا أو تاملتجدد( اثر الدين على قضااي العالقات الدولية ومسار تفاعالهتا، صراع  
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ه ولية، انتقادقات الدواجلديد يف هذا النم  من تدد االهتمام مبوضع الدين من دراسة العال
منرذ  عائه احلاليرةلة استدالشديد حلالة نفي الدين" يف رل النموذن الواقعي التقليدي من انحية وحلا

هرور الردين ر عرودة أطروحات صدام احلضارات ويريها من األطروحات الىت ترب  مجيعها يالب ا بني
عراملى وحالرة رهراظ الوبني مناخ حرظ اردة جديدة وخطر السياسات األصولية الدينيرة، وهتديرد اإل

لدينيرة ام التقاليرد االهتما"الفوضى الىت يعيشها العامل. وىف املقابل يدعو هذا التوجه لبيان كيا أن 
يررة العالقررات لررت نظر والىت رالهررربى العامليررة  هررن أن يقررود إىل إجنررازات نظريررة وسياسررية خالقررة..

لقائمررة الررىت النظريررة االدوليررة صررامتة ب برراء حوهلررا...  رر ن املطلرروظ لرريس تعررديالت طفيفررة ىف األطررر 
 ر وترربز م رزىدة لتفسرتتعامل مع دور األ هار، الثقا ة اهلوية...ولهن املطوظ هو طرمل نظرية جدي

الررواقعى( )سررتفاليا و مررن منفررى منظررور العالقررة بررني الرردين والسياسررات ... ومررن مث  رر ن عررودة الرردين 
ت اوز اجلرداالترملطلروظ اذمل معه  رمي حترير العالقات الدولية من قيودها الذاتيرة النظريرة... إن 
ي  دم الفهر الردكيا يق  عن الثقا ة والتعددية الثقا ية ىف الفهر الدي  املعاصر ومن مث استهشا 

سرات الدوليرة ة السياحلرة وسرتفاليا الرىت شرهدت دراسراملعاصر طرق ا جديردة للتفهرري تنتهرى معهرا مر 
 من منظور علما ".

 -سرونيره األجنلرو ساكمن داخل العلم وبواسرطة منظر -ومن أهم خمرجات هذه املراجعة  -3
 .رنةاحلاجة إىل منظورات حضارية مقا املنظورات ومن مث تل  الدعوة إىل تعددية

ات ال ربيررة  األدبيرراسررة العالقررات الدوليررة يفودودة برردران يف حبثهررا حتررت عنرروان در  وكانررت د.
مررن الثمانينررات قررد حررددت أن أهررم خصررائص مرحلررة  (37)مشررروع العالقررات الدوليررة يف اإلسررالمو 

اسرة لنظريرة يف در وجهرات اهرو القبروت إبمهانيرة تعردد الت )ما بعد السلوكية( دراسة العالقات الدولية
ديرررة لقسرررس عرررة النقسرررلوك، وذلررر  نتيجرررة املراجالعالقرررات الدوليرررة واهتمامهرررا القررريم إىل جانررر  ال

 .لعلرم مررن جديررداعررادة بنرراء إالردعوة إىل مررن مث و  ،الررل تسررتند إليهرا -اإلمربيقيرة - املعر يرة الوضررعية
 .م االجتماعيةل العلو كولقد جاء اجلدت بشعن الوضعية اإلمربيقية يف إطار مراجعة  لسفية تتم يف  

 إسررالمى للعالقررات الدوليررة قررد والعلميررة لتقررد  منظررور رر ن تربيررر احلاجررة األكاد يررة كررذل  
وجرردت سررندا هلررا أيضررا مررن داخررل الرردائرة ال ربيررة ويف نطررامل علررم العالقررات الدوليررة برا ديرره األجنلررو 

)سررواء ىف مرحلرررة إعرررداد مشررروع العالقرررات الدوليررة ىف اإلسرررالم أو بعرررده(. ساكسررو ، والفرنسررري، 
علررى -الن مررة املتسررائلة عررن منظررورات أخرررى؛  نجررد  لقررد تراكمررت بعررض التنويعررات علررى نفررس 

يف كتابه سوسيولوجيا العالقات الدولية، وهو بصدد إشهاليات  (38)أن مارسيل مارت -سبيل املثات
ا السررتحالة اإلحاطررة التررارير يشررري إىل أنرره نظررر   -حتديررد اتريررر رهررور مصررطل  العالقررات الدوليررة 
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ختيار حلظرة بدايرة تشرهل العرامل احلرديث، وأنره الرريم مرن اإلنسا  يف حملة بصر،   نه من األ ضل ا
  نررره علرررى خررررباء احلضرررارات األخررررى أن ينرررربوا لعقرررد  ؛إمهانيرررة االهترررام احملوريرررة أو املركزيرررة اإلثنيرررة

 املقارانت.
أن إسرهامات التنظرري يف جمرات   Bull, Holsti, Kegly(39)كرذل  سرجل كرل مرن 

ي هررو األمررر الررذو وربيررة، علررى االقرررتاات األجنلررو أمريهيررة واألعلررم العالقررات الدوليررة مازالررت قاصرررة 
أحررد أسررباظ  -Holstiكمررا يرررى -ا، ويعررد أحررد أسررباظ القصررور يف التنظررري ألنرره  ثررل  ثررل حتيررز  

 عدم الوصوت إىل نظرية عامة للعالقات الدولية.
ددت ترر، برراردةعقرر  هنايررة احلرررظ ال ويف رررل مراجعررات مررا بعررد الوضررعية ومررا بعررد احلداثررة

عاقبررة عليرره قررل املتبعررض التعبررريات خررالت تقيرريم حالررة حقررل العالقررات الدوليررة عررن أن منظررورات احل
 ة رؤيرة الردوتت مشراركا؛ حيرث ال تتضرمن هرذه املنظرورا وإثني رحضراراي   اتعهس عنصرية يربيرة وحتيرز  

مرررن . هرررذا واسرررتمرت هررذه الررردعوات حتمرررل أبعررراد ا جديرردة حرررىت مرررا قبررل احلرررادى عشرررر (40)الناميررة
هليمنة الدراسات االجنلوساكسونية والنظرة الفوقية من أعلى إىل  (41)سبتمرب حيث تدد نقد البعض

لدوليرة لريس قرات االعال مأسفل الىت مازالت تسود العلم األكراد ى علرى النحرو الرذى يظرل معره علر
 ح ا.ضو و ا أكثر علم ا عاملي ا. مث اكتسبت هذه الدعوات بعد احلادى عشر من سبتمرب أبعاد  

مثال  بني نظرية العالقات الدوليرة واألخرالمل والقريم علرى ضروء التعقرد  (42)حيث رب  البعض
ررا مفهرروم "اخللررو مررن القرريم"  ا لانالررذى أصرراظ العلررم، مناقش  اهيم لثقا يررة للمفررخييررة وادالالت التار لررقررد 
ررررا( املسررررتندة للتمييررررز التقليرررردى  ة، وبررررني يررررلررررة القوم داخررررل وخررررارن الدو بررررنيال ربيررررة )العنررررا أساس 

التفرراوض  ؤكررد علررىتاالقتصرادى والسياسرري، وبررني النطررامل العرام واخلررامي. ومررن مث دعررا إىل مفراهيم 
ررا علررواي  عرررن احلقي ن أىت تبررني كيرررا قررة، والررواملنظررور والتفرراهم برردال  مررن املفررراهيم الررىت تعهررس توجه 

 السائد هو الذى يقدم نفسه اعتباره احملايد والعاملى.
ذا كانررت هررذه إقة، انرره الررذكر هنررا بعررد اإلحالررة إىل كررل النمرراذن السررابوىف املقابررل، واجلرردير 

خرررل علرررم ة مرررن داالنمررراذن تقبرررل بتعررردد املنظرررورات احلضرررارية وإذا كانرررت جهرررود علميرررة يربيرررة جررراد
القرررات مية للعالعالقرررات الدوليرررة وخارجررره قرررد سرررامهت مرررن مرررداخل متنوعرررة ىف دراسرررة "رؤيرررة إسرررال

إال أهنررا مل تقرردم الطبررع منظررور ا إسررالمي ا مقرراران  ىف  (43)ضررااي دوليررةالدوليررة أو مواقررا االسررالم مررن ق
 جمات نظرية العالقات الدولية، بل مل تدعوا إليه.

، أستاذ العالقات الدولية يف كنردا عرن (44) هن أن نسجل ما طرحه أ.د.اجت قر  وأخري ا
تبررارات التاليررة: حالررة العلررم الراهنررة ا إىل االعأمهيرة تقررد  رؤيررة إسررالمية عررن العالقررات الدوليررة اسررتناد  
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الرررل تتسرررم بتعررردد املنظرررورات املتنا سرررة، التنرررامي يف وزن ودور األبعررراد الثقا يرررة والقيميرررة للعالقرررات 
الدوليررة، أن املسررلمني  ثلررون مخررس سررهان العررامل، وأن قضررااي العالقررة بررني اإلسررالم واملسررلمني وبررني 

الوصررروت إىل "عامليرررة " علرررم العالقرررات الدوليرررة يفررررتض  ا أنال ررررظ حتترررل االهتمرررام العررراملي، وأخرررري  
ا مرن جهرود  –ويلخص هذا الطر   مشاركة منظورات أخرى يري ال ربية  ق . وىف وقت مبهرر جرد 

منظومرررة ونسررر  الررردوا ع  –بنررراء املنظرررور بعرررد نشرررر مشرررروع العالقرررات الدوليرررة ىف اإلسرررالم مباشررررة 
امليررة، الررىت اسررتندت إليهررا جهررود األعرروام التاليررة. هررذا وكرران واملررربرات املتنوعررة، النظريررة واملعر يررة والع

د.طه العلوا ، ود.على الدين هالت عند ا تتا  مرؤمتر مناقشرة أعمرات مشرروع العالقرات الدوليرة ىف 
، (45)رؤامها حوت هذه املنظومة وهذا النس  من الدوا ع واملربراتأيض ا ( قد قدما 1997االسالم )

 :وتتلخص رؤية د.طه كانيت
لقرن، اثالث ىف هذا املى ال، أن ما هو معرو  اليوم النظام العاملى اجلديد هو النظام العأوال  

 وأخالقي ررا و هررراي   يقرروم علررى  هرررة لوريررة وأساسررية تهرراد تنفررى اخلصوصرريات وتؤسررس نسررق ا ثقا ي ررا
فة، هنا احلة املختلر ية ىف موسلوكي ا عاملي ا هو ىف أساسه ذل  النس  الذى تطور عرب التجربة األوروب
صفة بواإلنسانية  جتماعيةتنبع ضرورة إبراز االسهامات املختلفة للخصوصيات الثقا ية ىف العلوم اال

 دة األمريهيةن القياخاصة، وذل  لهى تسهم ىف صياية العاملية املعاصرة صياية مناسبة خاصة، وأ
ديل أن بوال يهون ال -أو بدون قصدبقصد  –هلذه العاملية قد بدأت تدخل  يها إىل معزمل املركزية 

 حيث املبدأ. لناه مننن ل  ىف خصوصياتنا أو نتقوقع  يها، بل قد يهون ذل  مستحيال  حىت لو قب
ات طروير املنظرور برراز وتوخري أسلوظ للتفاعل معها )العاملية( والتعامل معهرا هرو اإلسرراع ىف إ

النهايرة،  لعامليرة. وىفاة اسرم برل أن يهررو املركزيرالثقا ية املختلفة للتفاعل مع هذا املنظور املهيمن ق
درة علرررى سرررلمني قررر مرررن املؤكرررد أن تهرررون هنررراك صرررياية جديررردة هلرررذه العامليرررة. ومرررن املؤكرررد أن للم
 وربيررة ال علررىارة األاإلسررهام ىف إعررادة هررذه الصررياية وإال  قررد تسررتحيل إىل عوملررة للثقا ررة وللحضرر

ن معران، مرا حتملره أساو  رض اخلصوصرية ال ربيرة بهرل مرأساو التنوع والتعدد واحرتامه، بل على 
ررراومرررن هنرررا أتترررى أمهيرررة طرررر  مثرررل هرررذا املشرررروع البحثرررى الرررذى يقررردم رؤيرررة ومنظرررور   م ررراير ا ىف  ا مهم 

لرىت ن األسرالي  امرسرلوا  أالنس  القائم ويتفاعل معره و ثرل  قدالعالقات الدولية  هن أن ذاور وين
 احلضارات والثقا ات.ينب ى اتباعها ىف احلوار بني 

د الررنقض ل إىل حررهنرراك عمليررات شرراملة مررن املراجعررة والتقررو  والنقررد الررذى قررد يصرر اثني ااا:
عليهرا  يتم الرتكيز ور الىتملرحلة احلداثة وما أنتج من علوم ومعار  ونظرايت وأ هار، ومن أهم احملا

 جتماعية.ة واالنسانيوبصورة كثيفة هى العالقة بني العلم والقيم وبني الدين واملعار  اإل
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ن هون خالي را مريبد أن الوأن الدعوة القد ة الىت تقوت بضرورة  صل العلم والقيم، وأن العلم 
وبني  لعالقة بينهاام وشهل القيم، هذه املقولة البد من مراجعتها وإعادة النظر ىف حتديد طبيعة القي

 أو ينشئ حضارةنالعلم، وهل  هن أن يوجد على خات من القيم ذدث عمراان  
ديد القيم خالت حت واملنظور االسالمى الذى يقيم عالقة صحيحة بني العلم والقيم وذل  من
الطرار  هرن اىف هرذا و وجعلها قيم ا مطلقة ال  ضع ملصاأ شخصية أو قوميرة أو حزبيرة أو  رديرة، 

خص ىف  هن أن تتل اتال ليا أو احلاكمة الىت  هن أن يقدمها اإلسالم ىف هذاعالقوت أبن القيم ال
 العدت(. –التزكية  –العمران  –هذه القيم األربع )التوحيد 

ىت ينب رى أن قيات البعد حرظ اخلليج رهرت الهثري من الهتاات حوت القيم واألخال اثلث ا:
وليرة خرالت قرات الدحتهم العالقات الدولية، وذل  بسب  يياظ التوازن الطبيعى الذى حهم العال

 ية كثرية. رتات اترخي
وع ثل هرذا املشرر يض ا  هنا جاء النقاش الدائر حوت القيم والعالقات الدولية، ومن هنا أ نوم

ررا لتيررار جديررد مررن الفهررر يتبنرراه احثررو   ن ومفهرررون مررنن كثررريو إسررهام ا هام ررا ىف هررذا االترراه ودعم 
ىت أن اء العرامل، حرأحنر تلراخمتلا األداين وينتمون إىل ثقا ات خمتلفرة، بردأ هرذا التيرار يتنرامى ىف خم

ية عالقات الدولراسة الجامعة طوكيو ىف الياان أنشعت مركز ا لقحباث انصر  بصورة أساسية إىل د
ر للعالقات املعاص ىف اإلسالم ودراسة ما  هن أن يورا من الرتاث االسالمى ىف تصحي  املسار

 الدولية.
لرا ن وخمتخمتلرا األداي لروم االجتماعيرة،تنامى الدراسرات الرىت تررب  برني األداين والع رابع ا:

 سرواء –صرولية ر  األعرالعلوم االجتماعية، ذلر  أن تنرامى الظراهرة الدينيرة ىف العرامل وتصراعد مرا 
ث واجلامعررات كررز األحبرراد ررع العديررد مررن البرراحثني ومرا  –منهررا اليهوديررة أو املسرريحية أو االسررالمية 
د مفهررروم كمرررا أن تصررراع  -ص رررا العالقرررات الدوليرررةصو خ -إىل االهتمرررام بدراسرررات العرررامل اإلسرررالمى

ى مررن الصررراع ث اترخيرراجلهرراد ىف اخلطرراظ احلركررى، أعرراد تررذكري ال رررظ وجامعاترره ومراكررز حبوثرره برررتا
رىب مفهوم رررا عقرررل ال ررراالسرررالمى،  عصرررب  مفهررروم اجلهررراد مرررن املفررراهيم ال امضرررة امللتبسرررة النسررربة لل

لرر  تنررامى ا عضررد ذإلسررالم والعررامل االسررالمى، كمرريسررتدعى خمررزوان  اترخيي ررا مررن صررور منطيررة عررن ا
ر االسرررالم ودا عرررن دار احلركرررات اإلسرررالمية املتطر رررة الرررىت تسرررتثمر وتسرررت ل نفرررس املفررراهيم التارخييرررة

ار ىف دن نقاش ماحلرظ ومقاتله الهفار والتعسيس عن أصل احلرظ أو أصل السالم أو سوى ذل  
هتمام امى راهرة االإىل تن إسالمية معرو ة، كل ذل  أدى اترخينا أو تراثنا الفقهى ىف  رتات اترخيية

 العالقات الدولية ىف االسالم.
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باهراة ملفراخرة وامل  هرر اإن جمرد إعادة إنتان التارير االسالمى أو لاولة ذلر  أو االنرزالمل ىف
ا، والبرد ا ي رمل يعرد كو د ي ر  والقوت أبن اترخينا كان انصع ا وعظيم ا أو أنه كان اترير مالئهة، مل يعر

يررة مهأوالررريم مررن  مررن دراسررة الواقررع وتفهيهرره ولاولررة  هررم كا ررة تضاريسرره ومررا أسررهم ىف تهوينرره،
د ى لتناوت األكان عند ااالعتزاز الذات والتمس  اهلوية اعتبارها مصدر الوجود واالستمرار، له
  وز تلاوالبد من ت يان،البد من لاولة اجلنو  حنو املوضوعية حىت لو كانت مؤملة ىف بعض األح

وإال  ر ن  التدقي و النزعات العاطفية وإخضاع أى قضية لال  للبحث والتفهي  ولتحليل والفحص 
شرررقى، ولررن ألدظ الالعلررم برمترره لررن يهررون أ ضررل كثررري ا مررن القصررة واحلهايررة وأى نرروع مررن أنررواع ا

 يسهم بصورة  عالة ىف تطور التمعات وبنائها.
تفيد مررن ع أن تسرر  العلرروم الررىت تسررتطيع أن تسررتفيد مررن الرررتاث وتسررتطيإال إذا كرران مررن تلرر

صريلة عرادة صرياية أاولرة إاملعاصرة ىف الوقت نفسه دون الوقروع ىف أ هرار التلفير  أو املقارنرة، برل ل
 من خالت التفاعل مع املنارري الثقا ية األخرى السائدة ىف هذا العامل.

دان إىل هررذا يقررو و ت قررد اقرتنررت برربعض التحفظررات . وىف املقابررل  رر ن رؤيررة د.علررى الرردين هررال
 اجلزئية الثانية من هذا اجلزء من الدراسة.

 اثني ا: بني التساؤالت وبني االنتقادات والتحفظات
مرررن  خمتلفرررة مسرررتوايت علميرررة وحبثيرررة ذات توالرررت هرررذه التسررراؤالت واالنتقرررادات مرررن أطررررا 
الدوليرة  لعالقراتاءهترا يف أعمرات مشرروع اانحية، كما اختلرا مرن انحيرة أخررى مردى اطالعهرا وقر 
 برل قرد جراء "ممي للعلرو املنظرور اإلسرال"، أو "يف اإلسالم أو حوت قضية "التوجه ا إلسرالمي للعلروم

برررني  او  مررراومرررن مث  هررري تررررت  ؛بعرررض هرررذه االنتقرررادات  رررور االسرررتماع إىل كلمرررة منظرررور إسرررالمي
لقبوت بشروط ا، وبني  ض الناقد أو الناقضتساؤالت االستيضا  واالستفهام واالست راظ، وبني الر 

 وهى تنقسم بني جمموعتني: وحتفظات.
دريسررررهم عقرررر  تمتثررررل إرهاصررررات تسرررراؤالت طلبررررة الدراسررررات العليررررا الررررل رهرررررت  األوىل:

يل: ى النحو التامامهم علمع بداية طر  القضية أمنظورات العلم املقارنة ومراجعة حالة العلم وذل  
 يره وكيانهن تطو ما هو وضعه يف سيامل نظرية للعالقات الدوليةن وهل  ما هو منظور إسالمي و 

را ررررض أو  إمررررا ة تنطلرررر  مررررن إطررررار مرجعرررري خمتلررررانظمررررمتثررررل انتقررررادات منهاجيررررة م الثانيااااة:
. ويرجررع تنرراوت هرراتني المرروعتني ىف هررذا (46)وقرردمها متخصصررون ىف مناسرربات متعررددةمررتحفظ، 

 –ربرات وقبرل خصرائص منظرور إسرالمى وأبعراده املقارنرة املر –بعرد الردوا ع  –املوضع من الدراسرة 
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لعرردة اعتبررارات منهاجيررة تقرررع ىف صررميم إشررهالية التحيررز أببعادهرررا املختلفررة، وسرريتم اإلشررارة إليهرررا 
 عق  تقد  هاتني الموعتني.

ا رصرررررده تو  ،تراكمرررررت خرررررالت ثرررررالث سرررررنوات مرررررن العمليرررررة التدريسرررررية اجملموعاااااة األوىل:
لبرة ات الطم وهلرد  علمرى لردد وهرو اكتشرا  منراط  التحيرز ىف اسرتجاوتسجيلها وبشهل مرنظ

على ضوء ذل  و عليها  ا ها أبنفسهم ومناقشتها والتعلي شوالبحث عن أسبااا، ودعوة الطلبة الكت
راكم ترررنوات مرررن أدظ منظرررورات العلرررم ومراجعاتررره. ولرررذا وبعرررد ثرررالث سررر مرررنمرررا ت دراسرررته مسررربق ا 

ذه السرنوات هرمرة عررب حملاضرات ويريها، ومع اكتشرا  التهررارات املنظاألس لة والتعليقات خالت ا
وعررب أربررع سرنوات اتليررة كران يُطلرر  مرن الدارسررني  .(47)ت توثيقهرا وصريايتها مبفررردات الطلبرة ذاهتررا

وضيحها مع ت طال ال تصنيفها يف   ات و   معايري لددة علىقرائتها و عدة تدريبات . من انحية 
 .نظرور إسرالمىمل ملربراتالتمهيد والدوا ع وا منته دراسقوالت على ضوء ما ت التعلي  على هذه امل

لدراسرات ان طلبرة ومن انحية أخرى: التفهري يف األسباظ الل تفسر صدور مثرل هرذه املقروالت عر
عضررها ور ضرره يرره لبنتب حتديررد الطالرر  ملوقفرره بررني هررذه املقرروالت وأسررباظومررن انحيررة ًلثررة:  .العليررا

 األخرى.
 لخص هذه املقوالت ىف انتى:وتت

و يرررري المية أأن املنظرررور هرررو مررردخل علمررري ال يفررررتض  يررره االحنيررراز املسرررب  لوجهرررة نظرررر إسررر -1
 إسالمية.

جلرره، ي صرريل ألأن اإلنترران ال ررريب يف حقررل العالقررات الدوليررة يفرري يف معظمرره ال رررض الررذ -2
خلي، األمر س  الداالتما ضال  عن أنه  ارو عملية نقد ذايت مستمرة اد  حتقي  أكرب قدر من 
 نظور جديد.مستلهام الذي رعل من املمهن التعويل عليه بقدر أكرب من الثقة دومنا حاجة إىل ا

ارسررون لعهررس  وإمنررا علررى ا ،إذا كرران ال ربيررون ال يعر ررون التخنرردمل حرروت أطررر نظريررة ضرريقة -3
  ذل  قوم حنن خبالن م  ل   ، عملية مرنة من استعارة ومبادلة املفاهيم بني مدارسهم الفهرية املختلفة
 ن!حينما نفرض على أنفسنا استخدام منظور واحد منعزت عما سواه

ذن س النمررررو علررررى عهرررر-إذا كررران معظررررم إنترررران الفهررررر ال رررريب يبرررردأ مررررن الواقررررع وينتهررري إليرررره  -4
ضرال  عرن رونرة،  أال تعد هذه خصيصة حتس  للفهر ال ريب على أساو ما تو ره من م ؛اإلسالمي
ه بررهررون ارتباطرره  رري أن يمنررا يهررون اهلررد  مررن ورائرره األسرراو  هررم الواقررع، وعليرره ال ينبأن املنظرور إ

أن  وة حبيرث أمهرنمرن القر بداية وانتهاء أحرد أوجره انتقراده، خاصرة وأن الواقرع يف البي رة ال ربيرة هرو
 نؤسس عليه علم متهامل وهو األمر الذي يفتقده الواقع اإلسالمي املعاصريُ 
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يف   هم الواقعم ال  د سالمي من املنتظر أال يقدم أكثر من جمموعة أما إذا كان املنظور اإل -5
رد جمررركوهنرررا   شرررئ  هرررل يعرررد هرررذا هرررو الوقرررت املناسررر  للتمسررر  بعبرررارات أيديولوجيرررة ال تزيرررد عرررن

 نشعارات يري ذات قدرة حتليلية
ية حضرررار  رة هويرررةبقضرررية اإلحسررراو الرررذات ولاولرررة بلرررو  اإذا كررران املنظرررور اإلسرررالمي مرتبط ررر -6

 نيةعالقات الدولراسة الال ترتجم مسعلة اهلوية عرب صياية منظور عريب لد م  متهاملة األبعاد،  ل  
ومن مث  ،ت ري الواقع نظري معومن مث ت ري الت ؛التنظري ال ريب كان وليد الواقع يف لاولة لتفسريه -7

يث عنره ذي أييت احلردمي الرال. أمرا املنظرور اإلسرامفسرر   ا  ن قوة التنظري ال رريب تنبرع مرن كونره تنظرري  
منهررران وهرررل  للخررررون انن يف وقرررت األزمرررة احلضرررارية لقمرررة،  هرررل يعرررد التنظرررري املنبثررر  عنررره وسررريلة

وت إليهرا أم بل الوصرسرهرل تقردم  -والرل مرن الصرع  حتقيقهرا-الصورة املثالية الل يقردمها املنظرور 
إلسرالمي هرو املنظرور لتحردي أمرام اتقتصر على تقرير ما ر  أن يهون عليه الواقعن ومن مث   ن ا

 قدرته على تفسري الواقع وعلى التفعيل لت يريه.
مررا هرري   ،ران  املنظررور اإلسررالمي املعرر  الررذي يطررر  برره هررو شررئ موجررود منررذ أربعررة عشررر قرر -8

 نمالبسات وأسباظ احلديث عنه انن وبشهل يوحي أبنه شئ مستحدث
ملراذا مل  ي للعلرمنعن منظرور إسرالم -دراسةبعد أربع سنوات من ال-ملاذا احلديث  جعة انن  -9

 يسب  ذل  متهيد يف مراحل أخرى من العملية التعليميةن
مررن العلررم  انطالق رروملرراذا تررتم دراسررة منظررور إسررالمي يف إطررار مقررارن مررع منظررورات العلررم وا -10

 كاد ينتقليد أكال ريب ودائرتهن وهل يهتم ال رظ بدراسة منظور إسالمي للعالقات الدولية  
ارذا  مية املعنيرةم اإلسرالاجلديد الذي سيقدمه هذا املنظور املقارنة مبا قدمته كت  العلرو  ما -11

 نالات من األنشطة أو اذه الظاهرة الدولية
  منظرور يقرومالمل وبرنيكيا يتحق  الرب  بني السياسة الواقعيرة الرل ال تلترزم القريم واألخر -12

 ن قيمي ا أساسي اعلى أصوت دينية حتوي مضموان  
ية علرررى اء شررررعإلضرررف ؛هرررل االهتمرررام الررردوا ع واملرررربرات والرتكيرررز عليهرررا مقصرررود وإرادي -13

 نصادر أخرىق  من متحتاملنظور اجلديد من داخل دائرة العلم ال ريب أم أن شرعية هذا املنظور 
ل  حنرو و املنطهوهل الفقه  ق   نما مع  منظور بصفة عامة، وإطار مرجعي ونس  معريف -14

 وما هي املنهاجية اإل سالميةنمنظور إسالمين 
ا وعاملي ران ما هي شروط بروز منظور إسالمي وتطورهن وكيا يتم قبوله واالعرتا  به إقليمي ر -15

ودون التطررروير ودون ىف تطررروير هرررذا املنظرررور وهرررل وهرررن األمرررة املرررادي وضرررعفها ذررروت دون البدايرررة 
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لرروهن األمررة وتعبررري عررن احلاجررة يف دائرررة العلررمن وهررل جهررود تطرروير املنظررور هرري رد  عررل برره القبرروت 
 نلتعكيد الذات ولو على املستوى الفهري

 هررل  ؛احلررديث عررن منظررور إسررالمي يفسرر  الطريرر  للحررديث عررن منظررورات دينيررة أخرررى -16
 لدينيةنار املنظورات وهل منظور حضاري إسالمي هو يخ   نهناك منظور يهودي أو مسيحي

 ذلررر    ثرررلاللعالقرررات الدوليرررة، أكيرررا  هرررن الرجررروع إىل األصررروت اإلسرررالمية لدراسرررة ا -17
 والسرررنة التفاسرررريو صرررعوبة ذلررر  نظرررر ا لعررردم التخصرررص يف العلررروم الشررررعية، ونظرررر ا ألن كتررر  الفقررره 

 نيهتنفها ال موض
الية بعيدة قدم مثألنه ي ؛عند احلديث عن منظور إسالمي يربز شعور االنفصات عن الواقع -18

اة جمراالت احلير اب  برنيملري نظرر ا لعردم وجرود الررو عن هذا الواقع ومن مث يفقرد مصرداقية تطبيقره الع
 نالراهنة وبني ما ذدده الدين

كما   ناك أمةهكيا نتحدث عن منظور حضاري ألمة إسالمية يف عالقاهتا الدولية وليس  -19
نتحردث  مية حرىتيتض  من احلروظ بني املسلمني منذ الفتنة الهربىن كذل  هل هنراك دوت إسرال

 نا الدوليةعن منظور إسالمي لعالقاهت
حيررة خررر مررن انألرريس االهتمررام بتقررد  منظررور حضرراري إسررالمي يعرري قطررع العالقررة مررع ان -20

 والتعارض مع املواطنة وحتويل املسيحيني إىل كفارن
نعررزات أم ا مطرراع أمررا العالقررة بررني منظررور إسررالمي للعالقررات الدوليررة ومنظررورات أخرررى: انق -21

ه العالقرة مثرل هرذ القر   هرري وتواصرل معرريفن وهرلاستعالء أم نقد ومقارنة متبادلرة حرىت ذردث ت
 وبني منظورات علمانيةن -جذور دينية يذ-بني منظور  ةحهن األخرية
 ناهج ال ربيةعن امل هل هناك مناهج إسالمية لددة وأدوات لدراسة الظاهرة الدولية  تلا -22

راسة يس حتليله ودامل وللعأم أن األمر يقتصر يف املنظور اإلسالمي على إطار مرجعي وقواعد لرؤية ا
 انإسالمي   ارواهرهن وهل نظل ننقد مناهج البحث ال ربية وال حندد منهج  

 ؛اع الفواعرلكرل أنرو   إن علم العالقرات الدوليرة ال رريب ذلرل ويفسرر كرل أنرواع العالقرات برني -23
  ق نني ني املسلمب يما  مسالمي على العالقات بني املسلمني ويريهم أاإلنظور امليقتصر س هل 
ة مررن جرراهز  ةصررفيررتم تعلمرره أو حارسررته، هررل لرره و  -أو منظررور مررا-هررل املنظررور اإلسررالمي  -24

يرة منظمرة تعليم أم هو عمليرة ثقا ية صب ة ذو هل هو نمنظور إسالمي ايعر ها يهون قد أضحى ذ
 ناألسس والقواعد
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لطلبررة ن اعرردودة مررو ضررال  عررن هررذه التسرراؤالت الناقرردة أو املتعجبررة يف معظمهررا  رر ن منرراذن م
ربرات د إىل مرقدمت مداخالت تؤيرد  هررة منظرور إسرالمي وترربره علرى أسراو مرن ساسرة ال تسرتن

بري إطرار لر  مرن تنطيي ذمنظمة وعلمية، أو على أساو من وعي أبسانيد ومرربرات هرذا التعييرد الر
 الم كسرياملاإلس بنيمرجعي إسالمي، أو على أساو من جمرد التمييز بني اإلسالم كدين وعقيدة و 

هرن احلرديث إلسرالم  نه و ق ا للمعر  الثرا  لإحيث  ؛حضاري وثقايف أو من حيث هو رؤية للعامل
 عن منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية.

ات مررن حتيررز  لررذى تهشررا عنررهمررا إذن مررا داللررة هررذه املقرروالت النسرربة إلشررهالية التحيررزن 
اخل تعليرر  ء كررل مرردطبررع ال  هررن اسررتيفاوكيررا  هررن مناقشررتها انطالق ررا مررن حتيررزات متقابلررةن ال

ىف هرذه الدراسرة، ولهرن يهفرى كمثرات طرر  منروذجني متميرزين  – سرنوات 4عرب  -الطلبة وقضاايه
جي ررا امعر ي ررا ومنه-فاهتا مررن هررذه املررداخل واللررذان ر ررا خريطررة القضررااي املثررارة ىف التعليقررات وتصررني

 بلة.وعلى حنو يوض  مناط التحيزات املتقا -(48)ونظراي  
ا برني سررت مرى، حيرز  : أجراظ علرى سرؤالني: مررن أيرن تنبرع األسر لة وإىل أيررن تر النماوذ  األول

 ثنائيررة الررذاتو تنظررري، جمموعررات مررن الترروترات لرردى الطلبررة وهررى ترروترات انبعررة مررن ثنائيررة الواقررع وال
خلرررربة اديرررد ىف واجل لتقليررردىاوانخرررر، وثنائيرررة الواقرررع املرررادى والقررريم، ثنائيرررة الررردي / العلمرررى، ثنائيرررة 

 األكاد ية وأخري ا ثنائية املوضوعية والتحيز.

، الشرررهل: املررريالد(: صرررنا األسررر لة و ررر  ثالثرررة لررراور: االحتيررران للمنظرررور )النماااوذ  الثااااى
لقرردرة افاعليررة تطررر  صررر( والاملضررمون واملررنهج )الوجررود(، الفاعليررة والتفاعررل )املنظررور ىف الواقررع املعا

 .لتفاعل يطر  أبعاد العالقة مع املنظورات األخرىعلى التفسري والت يري وا

 .من املقوالت الناقدة، الناقضة، املتحفظةاجملموعة الثانية: 
شت مشروع على لسان أساتذة متخصصني خالت ملتقيات انقكما سب  اإلشارة قد وردت  ل

 علرىهنرا كر ذ نرعرامل. و وخاصرة حوليرة أمرل يف ال ،العالقات الدولية يف اإلسرالم ومرا تراله مرن جهرود
ن عرررنمررروذجني ك  علررري الررردين هرررالت وجيررره الهررروثرا ، د. سررربيل املثرررات ولررريس احلصرررر تعليقرررات د.
سرررالمي حرررني انطلررر  األوت مرررن ر رررض  هررررة منظرررور إ ىفررر  تررروجهني أساسررريني: انقرررض ومرررتحفظ.

 ؛اي  ل ضررورة وحترردظررور  ثر ر ن الثرا  رأى أن السررعي وراء تطروير هرذا املن ،اسرتناد ا إىل عردة مقرروالت
 ولذا  هو لاط ببعض التحفظات.
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علرى النحرو الترايل: مرن انحيرة ر رض  (49)وجيره الهروثرا  وتتلخص مربرات وأسرانيد ر رض د.
ورة وجيرره كعنرره صررر .در دو لرراملركزيررة األوربيررة،  ررراملنظور اإلسررالمي يبرر لررل إحررالت املركزيررة اإلسررالمية

ل رررظ اتقليديررة بررني الائيررة ثناليررد لصررورة ومررن مث  هررو يررراه إعررادة أتك ؛مقابلررة وموازيررة للمنظررور ال ررريب
 ه الثنائيرة يف  ور رض هرذمن موقرع املسرلم أو اإلسرالمي الرذي سربهذه املرة ا إليها منظور   ؛واإلسالم

 .أدبيات املركزية ال ربية
مررن مث و  ؛ارجهرراخن نقررد املركزيررة األوربيررة قررد جرراء مررن ر ررض االعتقرراد أب :ومررن انحيررة أخرررى
هم، كمرا أن ني أنفسربستمولوجي ألسس املعر ة قد جراء مرن ال رربياإل -جيأكد على أن النقد املنه

ذل  على عهس و  ؛داخلواملاركسي قد تعرضت للنقد الذايت من ال مادية ال رظ يف نسقيه الليربايل
 .ذاتىلنقد الاالسائدة الىت مل تعر  هذا القدر من  احلالة اإلسالمية الذهنية والفهرية
عى دي( للمسررروجيررره مرررا يسرررمه مصرررادرة املوقرررا الرررديي )العقيررر .ومرررن انحيرررة ًلثرررة: يرررر ض د

"منظرررور  صرررفة املقررردو الصرررحي  الشرررامل علرررىهرررذا املوقرررا وذلررر  حرررني يسررربل  ،العلمررري وللررررأي
 أشراد أبمهيرة هرو وإن ولرذا  ؛ل أبواظ املسعى العلمي القائم علرى الشر  والنقردقف  إسالمي" حبيث تُ 

عامليرة قير  حتد وهرو علرى هرد  اسررتاتيجي بعير أنره أكرد إال ،العالقات الدولية ىف اإلسالم مشروع
مث ة، ينيررة العقيديررمية الدمررن موقررع اإلسررال اإلجنراز اإلجنراز واإلنترران العلمرري العررريب واإلسررالمي ولرريس

السياسي، الديي و  حىت يتس  تفهي  االلتباو بنيذل  عدم حتميل املنظور دالالت عقدية و رأى 
 وبني الوضعي واملقدو.

مثرل -ل ربيرة لتحليرل ااوجيه التمييز برني اسرتخدام املنراهج وأدوات  ية رابعة: ينقد د.ومن انح
ن هرذا أبده هرذا . ويرربر نقرمرن منظرور إسرالمىوبرني مضرمون التفسرري والتحليرل  -التحليل النظمري

سررانة المي برت حيررث يسررتعني الباحررث اإلسرر ؛التمييررز يررتم مررن خررالت موقررا ذهرري مترراثلي وإسررقاطي
سبها إىل ة وحقلها لينإلسالمياذاهتا وتطور املعار  واملناهج من خارن التجربة التارخيية  النقد ال ريب

 .منظور إسالمي بل ليجعل هذا املنظور هو اجلذر واألساو
ادهرا أن لعلرم مفويتض  من هذه املقوالت كيا أهنا تنطل  من حتيزات معر يرة حروت مفهروم ا

م" بصررفة "اإلسررال ملنرراهج واألدوات، ور ررض أن يهررونالرردي  إمنررا هررو ضررد العلمررى، وحرروت عامليررة ا
 وعقيدة.. جرد دينعامة قادر ا على توليد علم ومعر ة، ذل  ألنه يقتصر على رؤية اإلسالم كم

تصررل دود ا تر وحررا ال شرر   يرره أن قرردر مررن مضررمون مراجعررات علررم العالقررات الدوليررة تقرردم 
 ري.واألدوات وبني التفسالعالقة بني العلم والقيم، والعالقة بني املناهج 
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ىف تلخص  ترررالرررىت مجعرررت برررني املسررراندة وبرررني الرررتحفظ د.علررري الررردين هرررالت  أطروحررراتأمرررا 
 :(50)النقاط التالية

ىف  إىل يخرررر ، هرررى اخرررتال  جمرررات الدراسرررات اإلسرررالمية مرررن علرررم اجتمررراعىالنقطاااة األوىل
 ررع  ا متميرز ا ىفإسرهام  و ضرح ا جامعاتنا املصرية ىف بعض الراالت املعر يرة، ذلر  أن هنراك وجرود ا وا

جيرررات مرررن لميرررة وأعالقرررانون مرررثال  و ررررع الترررارير و ررررع الفلسرررفة، ىف هرررذه الررراالت توجرررد مررردارو 
ت لشرررعن اإلسرررالمى ومرررع إسرررهاماتعاملرررت مرررع ا -علرررى األقرررل مرررن ربرررع قررررن أو يزيرررد –البررراحثني 

مرن  لراالت كجرزءا هرذه ني ىفاملفهرين املسلمني ىف هذه الاالت، وأبرزوا مسامهة املفهرين املسلم
اصرل دث هرذا التو ،  لرم ذرالتارير اإلنسا  والتارير البشرى ىف  رروع خمتلفرة، أمرا ىف علرم االجتمراع
 ايت.ض النظر املعرىف وإمنا ت الرتكيز خصوص ا على مسامهة ابن خلدون ودوره ىف طر  بع
جنررده،  ا الررذىد مثررل هررذوىف  ررروع أخرررى أقررل حظ ررا مثررل علررم السياسررة وعلررم االقتصرراد ال جنرر
تلرا ود ا  رديرة  نررى جهر سواء ىف الموعة األوىل من العلوم أو حىت ىف جمات علم االجتماع، وإمنا

 ص ا ينب ى أنهناك نقىف مستواها أو مدى تواصلها. النتيجة هو أن هناك مهمة، وهناك مس ولية، و 
ىف وطننررا  مصررر و ة والسياسررية ىفنتعامررل معرره كجماعررة أكاد يررة مهتمررة ببحررث الظررواهر االقتصررادي

 العرىب.
ا ، أن العلوم االجتماعية، علم السياسة وعلم االقتصادالنقطة الثانية ثررت ، هى علروم أتحتديد 

لعلررررروم اخررررررى أن أاملنررررراخ السياسررررري االجتمررررراعى الثقررررراىف احلضرررررارى املعنررررروى ىف بالدهرررررا، بعبرررررارة 
 ىف منرراخ رهررورو كيفيررة   ي ررا وعنرردما نتعمررل ىفاالجتماعيررة هررى علرروم لررددة ثقا ي ررا وحضرراراي  واجتماع

قا يررة خييررة وثبعررض األ هررار الهررربى، سررو  نهتشررا وسررو  يتبررني لنررا أهنررا مرتبطررة بسررياقات اتر 
نفعررل شرري  ا  ننررا الأبوحضررارية معينررة، بعبررارة أخرررى ال ينب ررى أن يهررون لرردينا أى شررعور احلرررن أو 

ني لنهتشررا املسررلم قرررائ  وعقرروت املفهرررين يريب ررا عنرردما نبحررث ىف األصرروت اإلسررالمية وىف نتررائج
 ونتبني ماذا أسهم به هؤالء ىف جماالت السياسة واالقتصاد.

أنه كى يهتس  هذا النوع من العمل العلمى  ة األكاد يرة واملوضروعية ينب رة النقطة الثالثة،
ينب ررى أن يتحلرى بعرردد مررن السررمات: أوىل هررذه السررمات، أال يرررتب  بتطررورات سياسررية معينررة، بررل 

أن يهون مه ا مستمر ا ب ض النظر عن أحداث سياسية طارئة، قد تهون جمندة أو تهون يرري جمنردة 
هلرذا النرروع مرن النشرراط. والسررمة الثانيرة، أن يتسررم التواصرل، ألن مررا ال تعررر هعن هرذا اإلسررهام هررو 

ة اررذا الشررعن أكرررب بهثررري حررا نعر رره، هنرراك إذن مهمررة كبرررية ىف ت طيررة وتوثيرر  املخطوطررات املختلفرر
وحبثهررررا وحتليلهررررا والدراسررررة التفصرررريلية بشررررعهنا، شررررعنه ىف ذلرررر  كشررررعن أى عمررررل أكرررراد ى، إذ برررردأ 
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 –مبحض إرادتره برداءة  –الباحث وىف نيته التربير أو الد اع،   نه سو  يهون قد خلع عن نفسه 
  أ ضررل صرفة الباحرث وحتروت إىل شرئ يخررر، وإذا بردأ الباحرث بتصرور )معررني( أننرا كمسرلمني منلر

وأ ى  هرة، وتصب  القضية هى إثبات  و الفهر الذى طرحته عقوت مفهرينا على سرائر البشررية 
نبدأ بدايرة ال اعتقرد أهنرا سرو  تردخلنا ىف صرميم العقرل األكراد ى أو البحثرى أو  –أيض ا – نحن 

و زعرم أن كرل حىت التعصيل  العلمى املوضوعى لتارخينا ولفهران. وأما السمة األخررية،  هرى تصرور أ
ما طرحه مفهر مسلم هو الضرورة متميز وخمتلا عما طرحه املفهرون انخرون مرن أبنراء اهلنرد أو 
الصني أو أورا أو امريها، حنن بشر واملسلمون بشر والقوانني البشرية الىت سنَّها هللا سبحانه وتعراىل 

متايز، هناك خصوصية هنا أو  تنطب  على العقل املسلم بقدر ما تنطب  على العقوت األخرى، هناك
هنررراك مبثرررل مرررا لآلخررررين مرررن خصوصررريات، وإمنرررا خصوصررريات تصررر  مجيع رررا ىف را رررد البشررررية وىف 

أن عظمررره مرررا  هرررن أن  -كباحرررث مصررررى مسرررلم  –التطرررور البشررررى والترررارخيى عموم رررا، وىف يقيررر  
ن مررا طرحرره يسررفر عررن هررذا االهتمررام، لرريس ىف إثبررات خرررون املسررلمني عررن سرريامل التررارير، بررل  رر 

املفهررررون املسرررلمون مرررن نظررررايت ومرررن أ هرررار ومرررن نترررائج تصررر  ىف الررررى احلضرررارى، ىف اتريرررر 
البشرية، حبيث  هن القوت أبن هلم إسهام ا مثل ما للصينيني من إسهام وما للهنرود مرن إسرهام ومرا 

هررون ىف أن ال ت -إذن -ألوروا ال ربيررة أو الرروالايت املتحرردة مررن إسررهام، عظمررة الفهررر االسررالمى
ا ثراي  وخصب ا ومضيف ا لتيار البشررية، وأن مرا طرحره  نعزله عن مصادر التارير، وإمنا ىف أن يهون را د 
العقل املسلم من أ هار تصل  للمجتمعات االسالمية بقردر مرا تصرل  لتمعرات أخررى، ألن  يهرا 

 جانب ا عاملي ا وجانب ا إنساني ا خياط  اإلنسان ىف كل زمان ومهان.
 
 
 

 اجلزء الثاين:
 هئصوخصا)قيمى إنساى(األبعاد املنهاجية لدراسة أهداف منظور إسالمي 

 )وضعية علمانية( )مادية وغري مادية( نظورات غربيةمبابملقارنة 
 

ن عررلرؤيررة اأحرردمها يتصررل  :حتررددت أهرردا  مشررروع العالقررات الدوليررة يف هررد ني أساسرريني
نيه ،أصررل العالقررات الدوليررة يف اإلسررالم سررة وت أبعرراد درازئيررة حررمررا يتصررل األبعرراد التنظرييررة اجلًو

 .(51)الظاهرة الدولية و مستوايهتا
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ء منظرررور ليرررة بنررا هرران التحرردي األساسررري أمررام عم ؛واسررتهماال  هلررذه األهررردا  وتفعرريال  هلرررا
هررذا  ديررد وضررعحتيتمثررل يف )خررالت عمليررة البحررث والترردريس ( إسررالمي لدراسررة العالقررات الدوليررة 

طبيعرة رنة خبصرائص و املقا ملقارنة مبنظورات العلم ال ربية على ضوء خصوصية ومتيز طبيعتهاملنظور ا
ء حيررة وعلررى ضررو مررن ان يررة()الواقعيررة، التعدديررة، اهليهل، السررائدة واملتنا سررة هررذه املنظررورات األخرررى

هشررا عررن تة الررىت موضررعه مررن نتررائج املراجعررات القائمررة للحالررة السررائدة للمنظررورات، وهررى احلالرر
 أزمة، كما سب  التوضي .

الررة م اررا حوإذا كانررت لصررلة هررذه املراجعررات قررد أرهرررت جمموعررة مررن اخلصررائص الررىت تتسرر
  ن االقررتاظ مرن طبيعرة  عام من اترير العلم( 75املنظورات املتعاقبة وجداالهتا )عرب ما يقرظ من 

را مقرار   قرل تتحقر  مرنىف احل ان  مصادر املنظور االسالمى وخصائصه ستبني لنرا كيرا أنره  ثرل تراكم 
ن انحيرة،  مروالتارخيية  الفهريةخالله مشاركة اخلربة االسالمية بهل مستوايهتا: املعر ية، والتعصيلية، و 

 .ة أخرى كما يُقدم هذا املنظور أيض ا لاولة لعالن أزمة مدخل املنظورات من انحي
 انيت:ك  -الساب  التفصيل هلا –الىت أرهرهتا املراجعات  وتتلخص اخلصائص

  بة دعوى االسررتجالرردوىل برراالت ررري املسررتمر ىف املنظررورات مررع الت ررري املسررتمر واملعقررد ىف الواقررع
ملنظررورات اىل  وضررى ملتطلبررات دراسررة هررذا الت ررري والتررعثري علررى مسرراره، وهررو األمررر الررذى أدى إ
ظررورات من ، وهررل هررىاملتنا سررة واملتقابلررة وعلررى حنررو د ررع للتسرراؤت عررن عواقرر  اال تقرراد للثابررت
هدا  حركيرة أالت ري  جلوان  خمتلفة من عامل واحد أم هى رؤى عن عوامل خمتلفة، وهل ذق  هذا

ن أى ملرراذا هررذا املسررار ىف الت  –ي ولويررة السياسررحرروت مررن أللقرروى املهيمنررة سياسرري ا و هررراي  ونظررراي 
 العسهرى إىل الثقاىف احلضارى مرور ا االقتصادىن

 لتو يقيرة أو الردعوات نهاجيرة برني العلمرى والقيمرى ومرن مث برروز امشاكل االستقطاظ الثنرائى للم
 ة بصررفة عامررة(و الذاتيررالوسررطية حرروت إمهانيررات الدراسررة العلميررة دون اسررتبعاد القرريم والثقا ررة )أ

 ية.الواقع –ة القيمية أو القيمية الواقعية أو املثالي –ومن مث احلديث عن الواقعية 

 لررى األبعرراد ء الرتكيررز عكبررة سررواتنرراوت الظرراهرة الدوليررة املعقرردة واملر  انتقرراد اجلزئيررة واالختزاليررة عنررد
ر هرررا، وهرررو األمرررة دون يري أو االقتصرررادية أو الثقا يرررة أو الرتكيرررز علرررى األبعررراد املاديررر –العسرررهرية

ة  اجررة إىل رؤيررمررن مث احلالررذى ذرروت دون الفهررم العميرر  والرردقي  للتحرروالت اجلاريررة واملسررتقبلية، و 
ية عية واإلنساناالجتما لضرورة إسقاط احلدود بني علم العالقات الدولية والعلومكلية تستدعى ا

 األخرى، وتفعيل التعاون البي ى.
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 ليرات ني أولروايت يروظ وبروأخري ا ملراذا هرذا الترعرج  برني أولويرة الصرراع برني القروى واملصراأ واحلر
 نعالقات بينهاليات والهذه العماالعتماد املتبادت أو تانس املصاأن وماذا عن منظومة أو نس  

بررني املررادى و ألجررزاء، االسرربيل إىل رؤيررة كليررة للظرراهرة الدوليررة تمررع بررني  إن: مرراخالصااة القااول
يررة إىل رؤيررة كل السرربيل أن ويررري املررادى، وبررني الررداخلى واخلررارجى، وبررني العقالنيررة والقيميررة، أى مررا

 هذه املراجعةن من إسالمىموضع منظور هو عن احملتوى واملنهاجيةن وما 
مصررررادر  االخررررتال  بررررني عهررررسوكيررررا ت نةاملقارنرررراملنظررررور االسررررالمى إذن مررررا هرررري خصررررائص     

 ملتحق ناوما هو من  الرتاكم  وكيا تعرب عنها يف نفس الوقتن نتهاطبيعو املنظورات 
بعرراد دراسررة أسرررتجاع واسرررتجاع معرر  املنظررور ووريفترره، ومعرر  النسرر  املعررريف ودالالترره، وا

ولاااة املر باااة املقة يف اإلجابرررإمجرررات  ىف حقرررل العالقرررات الدوليرررة هرررن  ،اا ومضرررموني  ظرررور منهاجي ررراملن
 )الىت سنعتى على تفصيلها الحق ا(. :التالية
رجع صة. وتعة خالدراسة العالقات الدولية هو منظور قيمي ذو طبي إن منظور إسالميو 

هو التميز و  ،ربيةت ال يف املنظورا خصوصية هذه الطبيعة إىل متيز مصادره وأصوله عن نظائرها
اخلاصة  لقيميةابيعة وتنعهس هذه الط ،الذي يرجع بدوره الختال  طبيعة النس  املعريف. هذا

سية ألبعاد األساحوت ا والتهبدرجة كبرية على منهجية املنظور وأدواته وعلى ا رتاضات املنظور ومق
ته، من  مستوايو تحليل الفواعل ووحدات اللدراسة العالقات الدولية: أصل العالقات ولركها، 

رجي لداخلي واخلااة بني لعالققضااي العالقات الدولية وتفاعالهتا لل االهتمام، من  التفاعالت، ا
 .والتطورات وبني املادي ويري املادي يف تفسري األحداث

يض ا عند حواه أتدعاء  ؛ أوهلما  هن اسيف لورينتفصيلي ا وسنعرض ملهوانت هذه املقولة 
 ملعرىفااألساو  ألنه  ثل –عدا العالقات الدولية  –دراسة منظور إسالمى لظواهر أخرى 

إىل أن  ردر اإلشارةلية. و الدو  املشرتك. أما احملور الثا   هو يقع مباشرة ىف صميم دراسة العالقات
 ها.ذكر  ب السا هذا االقرتاظ املزدون سيقدم لنا ردود ا على االنتقادات وأوجه النقض

 
خاصاة:  يا   طبيعاة ووال : املنظور اإلسالمي لدراساة العالقاات الدولياة منظاور قيماي ذأ
 وملاذا؟

والسراب  توضريحهما املقارنرة ال رريب  ،انطالق ا من طبيعة النس  املعريف اإلسرالمي وخصائصره
ه ومردى ، حروت مصرداقية عامليترهأو مرن خارجر هوما تعرض له األخري من انتقادات سرواء مرن داخلر

قبرل أن نا من الرؤية للعامل وللوجرود اخلاصرة بهرل مرن النسرقني، ال  هرن إطالقه من عدمه، وانطالق  
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 ،النس  املعريف ال ريب، هي  ق  الل تتمتع العلمية واملوضوعية أو العامليرة املنبثقة عن نظوراتاملأن 
نظرر ا الخرتال  األنسرامل  ةمنظورات أخررى ذات طبيعرة خمتلفر وجود ولهن البد وأن نقوت إبمهانية

 املعر ية.
 اسرجل أن منظرور  د وأن ن، البرالسائدة مادية ونفعية وعقالنية املنظورات ال ربيةم  عما ؛ومن مث

 طبيعة خاصة. ولدراسة العالقات الدولية هو منظور قيمي ذ اإسالميً 
الوصفية  ةل ربيرات اوهلذا الوصا مربراته ومؤشراته الل توض  أيض ا الفرومل مع املنظو 

اإلشهاليات  وعة مند جمم. وهنا نستطيع أن نرصالعلمانية، املادية منها والقيمية على حد سواء
 :وكيفية التعامل معها ،املنهاجية
 :إشكالية العالقة بني الثابت واملطلق وبني املتغري -1

ه حر تط، وما اد املت رياالجته والثابتة أت و األصمصادر املنظور سواء أي إشهالية العالقة بني 
 .(52)ت ريةامل من إشهالية العالقة بني الوحي والعقل يف رل معطيات الواقع ومتطلباته

 :يةمنهاج تثالثة مسارا توهذه اإلشهالية املتعددة األوجه حوت مصادر املنظور  رض
مرن أسراو  أن تنطلر و منظور إسالمي للعالقات الدولية البد  بناء إن مصادر املسار األول:

ألصروت بشرعن اوردهترا أاء أحهام قاطعة أو منظومة القواعد واملباد  واألسس العامة الرل شرعي سو 
 العالقة بني املسلمني ويريهم و يما بينهم.

األسرراو راسررة: "كانررت نقطررة البدايررة يف مشررروع العالقررات الدوليررة يف اإلسررالم هرري د  ،ولررذا
وهي تنطل  يف دراسة هذا األساو  ؛(53)"الشرعي واملباد  احلاكمة للعالقات اخلارجية يف اإلسالم

ولررة دأمررة يف الشرررعي مررن أن املسررلمني ب ررض النظررر عررن شررهل التنظرريم السياسرري الررذي رمعهررم )
م لتوصريل ت ب رريهاالتصرا -ناء علرى عمروم و روت الشرريعةبُ -ن و واحدة، عدة دوت، مجاعة( معمور 

هررذه  قرروموت مررن األصرروت. وذلرر  بنرراء علررى أسررس معينررة متثررل األسرراو الشرررعي املسررتمد ،الرردعوة
ملسرلمني اعالقرة برني حروت أتسريس أصرل ال الفقهيرة الثالثرة الهرربى مناقشرة االتاهرات علىالدراسة 
األسرررس ملبررراد  و ا ومرررنكعصرررل هلرررذه العالقرررة.   "الررردعوة"إىل تقرررد  اجتهررراد يتبررر   وصررروال   ويرررريهم

و اء ومبدأ ال ،دتاة والعاملساو وما يرتت  عليها من مباد   ،احلاكمة هلذه العالقات وحدة اإلنسانية
ت العهررود، اإلخررال العهررود ومررا يرتترر  عليرره مررن مبرراد  واجرر  النصرررة وعرردم املعاملررة املثررل عنررد

 وأخري ا مبدأ الوالء والرباء.
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ا الرررل يتضررررمنه منظومررررة القررريم احلضررراريةاملنظرررور علرررى مصرررادر  أتسرررريسهرررو  املساااار الثااااين:
جعرري لدراسررة  طررار مر كالثانيررة يف املشررروع هرري مرردخل القرريم   ولررذا كانررت احملطررة املنهجيررة ؛اإلسررالم

 .(54)العالقات الدولية يف اإلسالم
عررد بيرران واء، وبويف الفهررر اإلسررالمي علررى حررد سرر ، بعررد نقررد مفهرروم القرريم يف الفهررر ال ررريب

 ضمن ية املوضوعيةوالعلم مربرات احلاجة لرد االعتبار للقيم يف مواجهة ما يسمى العقالنية الرشيدة
صريل مفهروم عرادة أتإلوبعرد عررض أبعراد احلاجرة  ،منظومة البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسرانية

قومرات نبري علرى املشرروع تالقيم وإمهانياتره، يتضر  لنرا كيرا أن هرذه احملطرة املنهاجيرة الثانيرة يف امل
 ؛وهلرذا ،سالميةية للرؤية اإلاملعر  التالية: من انحية: النظر إىل القيم اعتبارها الرو  السارية يف البنية

  س لرؤيةهي إطار مرجعي، هي نس  قياو، هي أتسي ، هي مفهوم حضاري، هي مدخل منهاجي
مفهروم مظلرة  تصرب  -رهلذا االعتبرا-  ن القيم  ؛هي منوذن إرشادي ومعياري. ومن مث ،كلية للعامل

و أاليرررات رد مثمفهررروم منظومرررة، مفهررروم جرررامع، مفهررروم واصرررل، مفهررروم شرررامل أي أهنرررا ليسرررت جمررر
 ؛يل. ولررذايررة تشرر وعمل ،وعمليررة تفعيررل ،وعمليررة حتريرر  ،ولهنهررا عمليررة أتصرريل ،تنظيمرات تريديررة

عمرل ني الفهرر والاحلركة، بربني القيمة واملمارسة بني النظر و و   هذه الرؤية   ن هناك عالقة سيمة 
 والعلم.

لشرررعة ارا عررة، العقيرردة الومررن انحيررة أخرررى: تقررد  منظومررة قيميررة تتهررون مررن سرربع مفررردات: 
ة الفاعلرة امعرة، احلضرار مرة اجلوالقريم الوسرطية، والقريم املولردة، األ ،الدا عة، القيم التعسيسية احلاكمرة

 الشاهدة، السنن الشرطية، املقاصد احلا ظة.
النظريرة  لدراسراتاو ق را هلرا يف  اتالتصنيف تومجيع هذه املفردات تنارر ثالث جمموعات جر 

 اصرة وهي:الدولية املع
 اها.الدراسة ومستو  عناصر الرؤية للعامل، القوى احملركة وجماالهتا، وحدات

لرل اوالتعصريلية  تعسيسريةوحتليل مجيع هذه املفردات يطرر  أمامنرا عناصرر املفارقرة برني الرؤيرة ال
 هرررا يف الواقرررعد حجيتوبرررني الررررؤى االجتهاديرررة الرررل تررر الثابترررة ترررد حجيتهرررا يف املصرررادر التعسيسرررية

 .املت رية واإلمهاانت
ذن التفعيرررل ع( ومنررراومرررن انحيرررة ًلثرررة: تقرررد  منررراذن التشررر يل )االنتقرررات مرررن األصرررل إىل الواقررر

يف  صريل العالقرة: مثرل أتة يف جماالت عدةي)قياو الواقع على األصل( هلذه املنظومة القيمية السباع
 .ة، مفهوم احلرظ، أسس تصنيا الدورقو الدعوة، إعادة بناء مفهوم ال
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د املنهاجيررة ي واألبعرراوإىل جانرر  األبعرراد املنهاجيررة اخلاصررة األسرراو الشرررع املسااار الثالااث:
لرى خرربات علدوليرة االبد وأن ينبي منظور إسرالمي للعالقرات  ،احلضاري القيمى اخلاصة األساو

 ن  رر ؛ولررذا .ملختلفررةمنهاجيررة يف التعامررل مررع مصررادر دراسررة األصرروت إىل جانرر  املصررادر الرتاثيررة ا
 (55)ثالرررثزء الومهرررا اجلررر ؛ني يخررررينيمشرررروع العالقرررات الدوليرررة يف اإلسرررالم يتضرررمن جرررزئني منهررراج

. ويتضررمن األوت تسررجيل دقيرر  وحرري خلررربة  ريرر  البحررث يف التعامررل مررع كترر  الفقرره (56)والسررابع
 تديرد االتاهراولتح ،يةدراسة العالقات الدولية يف األصروت اإلسرالم يما يتص بوالسرية والتفاسري 

يررة هررذا تنبررع أمهو الفقهيررة الهررربى حرروت قضررااي وموضرروعات لررددة مثررل احلرررظ، والسررالم، الدولررة. 
 انون الرردويل،فررة )القرراجلررزء املنهرراجي مررن أنرره يقرردم خررربة متخصررص العلرروم السياسررية بفروعهررا املختل
 ة الرلد الفجرو اولرة سرلالنظرية والفهر، والنظم( يف التعامل مع هذه املصادر، علرى حنرو يسراهم يف 

وم الشررررعية ة والعلرررأي الفجررروة برررني دراسرررة العلررروم االجتماعيررر ؛يعررا  منهرررا مثرررل هرررؤالء املتخصصرررني
اسررة الترررارير صررادر در م هرررو يتضررمن اخلررربة املنهاجيررة للتعامرررل مررع  ؛واإلسررالمية. أمررا اجلررزء السررابع

سررات نهاجيررة للدراربة املمقارنررة اخلرر اإلسررالمي الالزمررة ملتابعررة تطررور وضررع األمررة يف النظررام الرردويل
 النظمية الدولية )ال ربية( الىت تعاملت مع التوارير ال ربية.

املنظررور  ني مصررادرن إشررهالية الثابررت واملت ررري بررإ هررن القرروت  ،وعلررى ضرروء مررا سررب  ،وأخررري ا
الت أكثررر حتمررل دالحتمررل أبعرراد ا منهاجيررة مهمررة لدراسررة العالقررات الدوليررة مررن منظررور إسررالمي، و 

ة تاسرعيرة تتطلر  در ىل املرجلطبيعة املنظور ذاته.  اإلطار الشرعي أي إطار االحتهام إأمهية النسبة 
طرروة تطلرر  خيكمررا   ،أدوات منهاجيررة خاصررة الزمررة للرجرروع إىل شرررو  األحاديررث وكترر  التفاسررري

لفررة حرروت ه املختوهرري تقررد  اجتهرراد معاصررر علررى ضرروء الرررتاث الفقهرري اتاهاترر ؛الحقررة وأساسررية
اسري احملرك األس عالقة أيأال وهي قضية أصل ال ؛الل البد وأن ينبي عليها املنظورالقضية الهربى 

 ررر ن  ؛ملثرررلوا .(اللعالقرررات والقواعرررد واملبررراد  واألسرررس العامرررة الرررل حتهمهرررا )كمرررا سرررنرى الحق ررر
 ،ضرررااياسرررة القتشررر يله وتفعيلررره يف در  ،بعرررد أتسررريس النمررروذن ،األسررراو القيمررري احلضررراري يتطلررر 

 املفاهيم وحتديد أجندة االهتمامات.وإعادة بناء 
و و التعدديرررة أقعيرررة أسرررواء الوا ،والنظرررر إىل مصرررادر املنظرررورات ال ربيرررة الهرررربى ،ويف املقابرررل

ياسري ة الفهر السة من خرب جند أهنا مصادر بشرية مت رية انبع ،اهليهلية وجذورها الفلسفية والفهرية
ر ؛ال ريب. ومع ذل  يرة  هر  مرداروىل يعاهترا إروا رد هرذه املنظرورات وتنو إىل إرجراع  ا ر ن هنراك اتاه 

 روا ررد ساسررى بررني،واخلصررائص الهررربى لهررل مدرسررة متثررل القاسررم املشرررتك األو لسررفية ثالثررة كربى
  .(57)ورا املنظاملنظور الواحد الذى ينبث  عنها، وهى الروا د الىت تبلورت عرب اترير هذ
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 :ني الواقعإشكالية العالقة بني منظور إسالمي قيمي وب -2
ة الرررل ن الرؤيرررأإال  -ا حبهرررم مصرررادره وطبيعترررهوإن كررران قيمي ررر-املنظرررور احلضررراري اإلسرررالمي 
ة القواعرررد وجمموعررر ن منظومرررة القررريممرررو  ،ا مرررن األسررراو الشررررعييقررردمها حررروت العرررامل احملررري  إنطالق ررر

ألن  ذلر  ؛لواقرعولهن هي ذات صلة كبررية ا ،واملباد ، ليست رؤية تقرر ما ر  أن يهون  ق 
 ؛ ربيرةن نظائرهرا التلفرة عرللقيم دور ا ووريفة يف الرؤية اإلسالمية، كمرا أن هرذه القريم ذات طبيعرة خم

ع و الواقررألن القرريم يف منظررور إسررالمي هرري إطررار مرجعرري، هرري مرردخل منهرراجي، هرري نسرر  لقيررا
 ريه.يلتفسريه وتقو ه وت 

دوليرة عنهرا قرات الدراسرة العالكيرا  تلرا القريم يف منظرور إسرالمي ل  :وهنا يربز لنا سؤاالن
 لواقعنن وما انعهاسات هذا االختال  على املوقا من ايهتم القيميف منظور يريب 

م صرردر القرريمودودة برردران أبعرراد هررذا االخررتال  حرروت  حررددت د. ،النسرربة للسررؤات األوت
 :(58)على النحو التاىلومستواها ونطاقها ودرجة إلزامها وعالقاهتا 

ة، القررات الدوليرريف الع ت الفهريررة بررني البرراحثني املؤيرردين ألمهيررة دور القرريمنظررر ا لالختال ررا -1
قرررات وع العال لرريس هنررراك تعريرررا مشررررتك ملرررا هرررو أخالقررري ك طرررار عرررام للتحررررك الررردويل. إن مشرررر 

ا أد  من االتفامل حوت ماهية القي أن  يم الل  هرنم،  القالدولية يف اإلسالم  هن أن يوض  حد 
تب  مبفهرروم سررالم تررر وليررة لررددة الهترراظ والسررنة، كررذل   رر ن األخررالمل يف اإلحتهررم العالقررات الد

 ة.السنن، وحتديدها مرتب  يف اإلسالم املصلحة واملنفعة للعباد يف النهاي
األخررررالمل فرديررررة و يثررررري البرررراحثون املهتمررررون مبوضرررروع القرررريم قضررررية العالقررررة بررررني األخررررالمل ال -2

نيررة القيرراو. دم إمهايرراو، أمررا الرربعض انخررر  ررريى عرراجلماعيررة الدوليررة،  ررريى الرربعض إمهانيررة الق
مرراعي يف نظرريم اجلويالحررظ هنررا أن إًرة مشررهلة القيرراو اجلمرراعي علررى الفررردي ترررتب  ب يرراظ الت
ه  علررى مسررتواثنررني كررال  الثقا ررة املسرريحية املسررتمدة مررن الرردين املسرريحي. أمررا اإلسررالم  قررد نظررم اال

للقيررراو  وجررد حاجررةتاإلسرررالم  هررن أن يوضرر  أنرره ال والتررايل  رر ن دراسررة العالقررات الدوليررة يف 
 واخلل ،  هناك االثنان وكل منهما له قواعده.

إنرره مررع اعرررتا  بعررض البرراحثني أبمهيررة القرريم يف السياسررة اخلارجيررة إال أهنررم يؤكرردون أنرره ال  -3
ث توجد مباد  جمردة وعاملية )إال يف بعرض احلراالت االسرتثنائية( حتهرم السياسرة اخلارجيرة. إن حبر

العالقات الدولية يف اإلسالم  هن أن يو  وضع ا خمالف ا متام ا،  نظرة اإلسالم للعامليرة تنراقض هرذه 
النظرررة ال ربيررة  رراحلرام شرررع ا يتجرراوز الزمرران واملهرران ويسررتمد حرردوده مررن الرروحي مررع مراعرراة ت ررري 



 37 

مل اإلسالمية يف الظرو . أي أن مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم  هن أن يوض  أن األخال
 التعامل الدويل هي األساو واخلرون عنها هو االستثناء.

النتقررررات يررررة أن ايرررررى بعررررض املؤيرررردين لالهتمررررام البعررررد القيمرررري يف حتليررررل العالقررررات الدول -4
بعرض  دد توضر املنهجي يهون حا هرو قرائم إىل مرا رر  أن يهرون ولريس العهرس. ويف هرذا الصر

ا مرتنراع، أي أن قيرة اقالقرار هي أخالقية مسر ولة وليسرت أخال األدبيات ال ربية أن أخالقية صانع
لفرة،  مرا هرو ت التهيقتنع أو يرؤمن بره السياسري رر  أن خيررن إىل حيرز الواقرع بعرد مرروره حبسراا
ن أإلسالم  هن ية يف اجيد يف احلساات السياسية يرتب  مبا هو حهن. إن دراسة العالقات الدول

ررا ملثررل  هررن أن نقرريس ي الررذي  هررذا التوجرره،  نقطررة البدايررة هرري املررنهج اإلسررالمتوضرر  منط ررا خمتلف 
 عليه الواقع.

منظومررة  ضرراري أناتضرر  لنررا مررن اإلطررار القيمرري احلو وكمررا سررب   ،أمررا النسرربة للسررؤات الثررا 
دخل منهرراجي عرري، املررالقرريم يف منظررور إسررالمي لدراسررة العالقررات الدلويررة هرري مبثابررة اإلطررار املرج

 وذل  لتفسريه وتقو ه وت يريه. ؛قياو الواقع بناء عليهوكذل  النس  ل
عررن يرراايت التنظررري مررن منظررور حضرراري إسررالمي:  رر ن هررذه  (59)وهلررذا، وكمررا يقرروت الرربعض

مررع عرردم  ولهررن ،رال رراايت ال تنفصررل عررن  قرره الواقررع،  هررذا الفقرره منطلرر  أساسرري يف هررذا املنظررو 
المي  صررال  ري اإلسرال يعرر  املنظرور احلضررا ،الفصرل بينره وبررني  قره احلهرم الشرررعي. بعبرارة أخرررى

عند التقو  ند التفسري و ا عائم  والبعد القيمي الثابت الذي يتم االحتهام إليه د ،بني املمارسة املت رية
 واملبرراد  هرري القواعرردوعنررد الترردبر وعنررد الت يررري:  رر ذا كرران  قرره احلهررم الشرررعي، ومنظومررة القرريم و 

يف د والتجديرد و االجتهران الرذي يردور حولره أعمرات العقرل والتجرير  و   ن الواقع هرو املروزو  ؛امليزان
عرد وسرط ا يور اإلسالمي املنظ   ن ؛  ن املنظورات ال ربية ال حتوز هذا امليزان القيمي. وهلذا ؛املقابل

لتزمرررة لتارخييرررة املاملاديرررة ابرررني أقصرررى املثاليرررة القيميرررة الرررل تقررردم الفهررررة والقيمرررة لرررذاهتا وبرررني أقصرررى 
 ب  وأشررران إىلسررولقررد  )هررذا     تجريرر  والررل تريررد احلفرراو علررى الواقررع القررائم يف إطررار الترروازنال

يررري  -ميررة عررة القيخصررائص النسرر  املعرررىف االسررالمى الررذى ينبثرر  عنرره مثررل هررذا املنظررور ذو الطبي
 .املنفصلة عن الواقع(
وليررة هررو جمرررد منظررور ن منظررور إسررالمي لدارسررة العالقررات الدإ ررال  هررن القرروت  ؛وهلررذا أيض ررا
ألنه يقرر ما ر  أن يهون عليه حرات هرذه العالقرات، يف حرني: أن هرذه املثاليرة، مل  ؛مثايل يوتويب
 ،ذل  ألن هرذا املنظرور بقردر مرا ذردد ال راايت ؛ا  ق عام   40إال  -كما يتصور البعض-تنطب  

برردورها النتررائج. بعبررارة   هررو حبهررم طبيعررة مصررادره ذرردد أيض ررا ضررواب  احلركررة وشررروطها الررل حتهررم
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ولهنرره متصررل السررلوك وأببعرراد االسررتخال  يف  ،هررو لرريس مثررايل أخالقرري املعرر  الضرري  ،أخرررى
 رر ن  قرره هررذا الواقررع ال يقررل أمهيررة عررن  قرره األ سرراو الشرررعي واألسرراو احلضرراري  ؛ومررن مث ،الواقررع

 رر ن منظومررة القرريم  القيمرري. ولهررن وبرردال  مررن االنطررالمل مررن الواقررع  قرر  وحنرروه برردون نسرر  قيرراو
اإلسرررالمية )كمررردخل منهررراجي وإطرررار مرجعررري كمرررا أوضرررحنا( متثرررل اإلطرررار اجلرررامع الهلررري احملررري  
السرررلوك ضررربط ا لهرررل مرررن املاديرررة املفرطرررة والعقالنيرررة والتجريبيرررة اجلامررردة والرررل تفتقرررد معهرررا الررررؤى 

جمرد أداة، وتصب  والتحليالت كل منط  أو هد  يري مادي. ولذا يصب  مثال اجلهاد قيمة وليس 
 حقومل اإلنسان ضرورة وليس قضية.

بيعرة يمري ذي طقن هرذا التحديرد والتوصريا لطبيعرة املنظرور اإلسرالمي كمنظرور أ هذا ويتضر ؛
 لرر ض والنقرداض أوجره خاصة )مبع  أنره ال ينفصرل عرن الواقرع وعرن املرادي( إمنرا  ثرل رد ا علرى بعر

عالقرة برني  هرون هنراك أمراكن العبرادة، وترر ض أن يالنابعرة مرن رؤيرة حتربس الردين يفالساب  ذكرها 
وربيرررة ألاارخييرررة تالربة اخلرررالعقرررل والررروحي وذلررر  علرررى ضررروء  هرررم لررردود للعقرررل وللررردين حترررت أتثرررري 

ام، ومن مث سنن وأحهو كعقيدة ودين ونظام حياة ومنظومة قيم وال تفهم حقيقة اإلسالم   ،سيحيةامل
وال  لضي  للعلميةااملفهوم  الىت تتطاب  معهاجية اإلمربيقية تن ل  يف مع  ضي  للمن  ن هذه الرؤية 

نهج لفصرررل برررني املرررلعررردم ا تنفرررت  علرررى املراجعرررة الراهنرررة هلرررذا املعررر  للعلميرررة. وهرررى املراجعرررة الداعيرررة
دد ت  أي الذي روال تنف )الل تتطاب  مع املفهوم الضي  للعلميةالعلمى والقيم على حنو ردد منه 

تناقض بني بعد الوقت ر نفس ال ال تعرت  ر يف هذه النظريةعيارية، القيمية ال ربية(، و ي امل النظرية امل
ليسرت حسرا  ملراجعراتاكمرا اتضر  ىف   أن معر ة الواقرع التجررييالوحى وبني العقل والعلم ىف حني 

الروحي   ر ن كرذل ا،  ماداي  ق  ولهن تنطل  من رؤية للواقع وللحقائ  ليست هي احلقيقة يف ذاهت
  .(60)هود اخلطاظ القري  ال يقوم على ال ي   ق  ولهن على الواقع احملسوو املشيف

: مراذا كانرت املثاليرة الوضعية )املادية ويري املاديرة( أما على الصعيد املقابل أي املنظورات ال ربية
رت خرالت التقليدية )الل سادت مرحلة ما بني احلرربني العرامليتني( وكرذل  املثاليرة احلديثرة )الرل رهر

أو   new international orderمرحلة ما بعد السلوكية حثلة يف روا د االهتمام النظام الدويل اجلديرد 
را د االعتماد املتبادت االقتصادي املتفائل أو التمع العاملي( قد تادلت مع الواقعيرة التقليديرة ومرع 

حنرررت إىل انتقررراد اإل رررراط يف الواقعيرررة  ، إال أن بعرررض االتاهرررات التنظرييرررة قرررد(61)الواقعيرررة اجلديررردة
وكذل  اإل راط يف املثالية )من حيث مصداقية وشهل العالقة انفصاال أو تطابقا بني القيم واملعيرار 

. بعبرارة أخررى هنراك (62)الوسر  أبنره املثرايل ر الرواقعي وبني الواقع ولرذا وصرا هرذا االتراه املنظرور 
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وكررذل  ىف ررررل  ل إشررهالية العالقرررة بررني "املثرررل" وبررني الواقرررعاترراه ملراجعررة التقاليرررد املنهجيررة يف رررر
 إشهالية العالقة بني "املثايل واملادي.

.يح ا هاوهنا يقدم اقرتاظ النظريرة االجتماعيرة يف دراسرة العالقرات الدوليرة توضر   و ر   م را مقراران 
ج البنرائي نهاملر ن ر  طر  البعض من متخصصي العالقات الدولية الذين اجتهردوا مرن هرذا االقررتاظ
 ثابررة مثاليررةمبإن كرران و يف دراسررة العالقررات الدوليررة هررو نترران هررذا االقرررتاظ، وهررو ملتصرر  الواقعيررة 
بلررور هررذه تتسررارع  هيهليررة. وهررو يرررى السياسررات الدوليررة كبنرراء اجتمرراعى تررؤثر  يرره األ هررار ولقررد

لرى كيفيرة عانعهاساهتا  ية وهلاالرؤية بعد هناية احلرظ الباردة، وهى  تلا عن الرؤيتني املادية والفرد
بع ثنائيرات شر  أر  دراسة نظرايت السياسات الدولية )من حيث الفواعل والدوا ع( وهى تقوم على

 .(63)املثاىل –احداها هى ثنائية:املادى 
قة شهالية العالإجية يف رل ر وكما سب  اإلشارة  هناك أيض ا اتاه ملراجعة التقاليد املنهكذل    

دم إمهانيرررة عرردة علرررى ي وبرررني القيمرري  هنرراك اتاهرررات تراجررع اإلمربيقيرررة املفرطررة مؤكرربررني اإلمربيقرر
لريس  -لردى هرذا االتراه-ومرع ذلر  يظرل الردين  (64)الفصل بني العلمي وبني القيمي يف املنهجية

ة نطررامل لدودير مصرادر منظومرة القرريم موضرع االهتمرام.  ضررال  عرن -يف قلر  إن مل يهرن يف خررارن
، انهيررر  عرررن Ethics  le moralد  يف معظرررم األحيررران مرررع األخرررالمل أو املعنررروي القررريم الرررل تررررتا

ذي قروة    قياسرياعتبارها جمررد مت رري مرن املت رريات أو مردخل منهجري ولريس إطرار مرجعري أو نسر
  .إلزامية حبهم مصدره كما هو الشعن مع منظومة القيم يف منظور إسالمي

سرررة مي لدرالطبيعرررة اخلاصرررة ملنظرررور إسرررال ررر ن هرررذه ا ؛وبنررراء علرررى مرررا سرررب خالصرررة القررروت 
يليرة خمتلفرة: البرد وأن ترنعهس علرى مسرتوايت حتلاقعرى، و  -اعتباره منظور قيمرى العالقات الدولية

هذا  نجد دة،..وهنظمية كلية أو جزئية خاصة مبفاهيم أو أحداث معينة أو رؤى حوت مواقا لد
ررريهرررون قي النظرررام الررردويل إمنرررا أن تشرررخيص وتفسرررري واقرررع وضرررع األمرررة اإلسرررالمية يفمرررثال   ا علرررى اس 

ا مررن القرريم املختلفررة الررل لعالقررات بررني ا حتهررم املرردخل السررباعي للقرريم السرراب  شرررحه قرررا أو بعررد 
ة لدولرة الواحرداسياسرة  املسلمني ويريهم بقدر ما حتهم العالقات  يما بينهم أيض ا وبقدر مرا حتهرم

 ا(.يف نطامل األمة )كما سنرى الحق  
يخرر  ر ن هرذه الطبيعرة اخلاصرة ملنظرور إسرالمي كمنظرور قيمري ترنعهس علرى  وعلى صرعيد

املفاهيم األساسية للمنظور من جان  وعلى املفاهيم املقارنة مع املنظورات ال ربية. من جان  أخرر 
 ر ذا كانررت مفراهيم التوحيررد، الردعوة، اجلهرراد، العمرران، االسررتخال  مفاهيمرا أساسررية خاصرة  رر ن 

الصرراع علرى سربيل املثرات مرن املفراهيم املقارنرة الرل حتملهرا رؤيرة إسرالمية مبضرامني املصرلحة والقروة و 
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 تلا عما حتمله هلا رؤية يربية واقعية كانت أو ماركسية مثال  )كما سرنرى الحقرا بقردر أكررب مرن 
 التفصيل.

ارجية، المية اخلأن ورائا الدولة اإلس -اكما سنرى الحق  -وعلى صعيد ًلث جند أيض ا 
، حتمرررل والضرررعا عوامرررل القررروة صررراأ األمرررة أو الررردوت، وأدوات حتقيررر  هرررذه املصررراأ وسايتهرررا،وم

ي هتمررام األساسررروضرررع االممجيعهررا أبعررراد ا يررري ماديرررة )قيميررة( إىل جانررر  األبعرراد املاديرررة التقليديررة 
 وال ال  يف املنظورات ال ربية.

ليرة مرن قرات الدو دراسرة العالقرد يتضر  حرا سرب  أننرا ال نتحردث عرن وضرع القريم يف وأخرري ا، 
يمي رررا قنظرررور ا ممنظرررور إسرررالمي ولهرررن نتحررردث عرررن طبيعرررة منظرررور إسرررالمي هلرررذه الدراسرررة اعتبررراره 
وطن ن هنرا مرانطالقا من أساسه الشرعي ومن مدخلره القيمري ك طرار مرجعري ومردخل منهراجي ومر

 متيزه عن منظورات أخرى. 
يم صرردر للقرراعتبرراره م -يرردة وحضررارةكعق-بعبررارة أخرررى حنررن ال نررتهلم  قرر  عررن اإلسررالم 

ن امل. ولهررن حنررمررع العرر واألخررالمل الررل  هررن أن ينبرري عليهررا النظررام الرردويل ويشرررتك  يهررا املسررلمون
طالقا مرن هيله اننتحدث عن مستوى يخر وهو منظور للعامل حوت قضاايه وتفاعالته ومت ريات تش

طررار . هررذا اإلوذرردد شررروط ت يررريهقيمرري ذهررم الواقررع ويفسررره ويقومرره بررل  -إطررار مرجعرري شرررعي
 رات اجتهاديرررةنهرررا تيررراعا حبهرررم مصرررادره الثابترررة الرررل انبثقرررت  ولهرررن إلزامي ررراملرجعررري لررريس اختيررراراي  

 ومتنوعة عرب الزمان واملهان.
 ربية:غنظورات وبني م اني ا: أبعاد دراسة العالقات الدولية بني منظور إسالمياث

ت ومررررا ملنظرررروراام حرررروت معرررر  املنظررررور وأمهيررررة جرررردات االنتقررررات الترررردرري مررررن التمهيررررد العررررا
بنراء  وا رع ومرربرات، إىل دالختال  األنسامل املعر ية من أًر على طبيعة املنظورات الل تنبث  عنها

ي ره منظررور قيمرراعتبررا منظررور إسررالمي لدراسررة العالقررات الدوليررة إىل اخلصررائص العامررة هلررذا املنظررور
أخرري ا إىل  رن، نصرلبة لدراسرة العالقرات الدوليرة مرن منظرور مقراوبعض دالالت هذه الطبيعرة النسر

ة  منظورات يربيسالمي و الساحة الل تص   يها نتائج هذا الرتاكم وهي ساحة املقارنة بني منظور إ
ظرررور ومرررن ملنوى التررراهليهليرررة وذلررر  حررروت أبعررراد أساسرررية مرررن  -التعدديرررة -كرررربى ثالثرررة: الواقعيرررة

 .منهاجيته
: أتسرريس أصررل العالقررات الدوليررة والقرروة احملركررة هلررا، الفواعررل ومسررتوايت وهررذه األبعرراد هرري

التحليررل، منرر  القضررااي ذات األولويررة يف االهتمررام، مفرراهيم مقارنررة، أسررس تقسرريم العررامل وتصررنيا 
الررردوت، رؤى حررروت قضرررااي لرررددة، العالقرررة برررني الرررداخلي واخلرررارجي. ومرررن األبعررراد املنهجيرررة نرررذكر 
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ويريهرا ولعلنا نتذكر هنرا كيرا أن قائمرة هرذه املوضروعات )سة النظم الدولية توريا التارير يف درا
 .)والساب  توضيحهما( ىف اإلسالم ترتجم اهلد ني الهربيني ملشروع العالقات الدولية

من منظور  نظوراتني املباملقارنة الاالت املذكورة عاليا خريطة أجندة و ومتثل املوضوعات 
جلداالت بني استوى على م علم العالقات الدولية قد أ اضت يف تناوهلامقارن. وإذا كانت أدبيات 
  ن هذه املوضوعات قد ت تناوهلا يف أدبيات عربية ويربية من خارن ؛ (65)املنظورات الهربى الثالثة

 التخصص وذل  اعتبارها موضوعات يف الدراسات اإلسالمية.
ية وخاصة ات املعنمعاجلة بعض املوضوعولقد ساهم مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم يف 

تقسيم و  لقوةت مثل االدولة كوحدة حتليل، الدعوة، اجلهاد، تش يل مدخل القيم يف دراسة موضوعا
لعالقرات يف ا، قواعرد احلرظ، إشهاليات توريا الترارير اإلسرالمي يف دراسرة الرنظم الدوليرةو الدور 

 رل احلرظ ويف رل السلم.
يخررر يف عرررض بعررض  (66)ات العليررا وبعررض البحرروث التهميليررةمث سررامهت لاضرررات الدراسرر

 مي وبرررنيهرررذه املوضررروعات يف إطرررار متهيررردي مقرررارن برررني ا رتاضرررات ومقررروالت منظرررور إسرررالمرررن 
اسررتهمات  جررلاي  مررن أجررار العمررل  ومررا زاتمنظررورات يربيررة ثالثررة راسررخة التقاليررد ومتعررددة الروا ررد. 

ال ربيرة يف ات العربيرة و ن املؤلفىل املهتبة الثرية وال نية موذل  الرجوع إ؛ وتدعيم هذا اإلطار املقارن
وضوعات لل بعض امل جمات الدراسات اإلسالمية والل أ اضت ولو من خارن دائرة العلم يف تناوت

 .(67)االهتمام يف نطامل العلم
لي املقرارن التفصري العررض الدراسرةوليس من املنتظر أو املقدور عليه يف هذا املوضرع مرن هرذه 

ن برني هرذه دي املقرار ولهن سنقدم ملخص ا موجز ا عن هذا اإلطار التمهيرمجيعها، هلذه املوضوعات 
سرالمى هلرا. نظرور االمرع الرتكيرز علرى امل منهرا بعرضاألبعاد على أن نتوقا بقدر من التفصيل عند 

 – الدولررة)لتحليررل ات ولركهررا ومفهرروم القرروة، الفواعررل ومسررتوى ا: أصررل العالقرروهررذه األبعرراد هررى
تتوقا  اد املنهاجيةن األبعاألمة(، القضااي الثقا ية وموضعها من نظائرها السياسية واالقتصادية، وع

  عند توريا التارير.
 لدوليةنلعالقات اعن مالم  اإلطار املقارن التمهيدي حوت أبعاد دراسة اأوال  إذن ماذا 

ذو  ر قيمرريأنرره منظررو  وكيررا يررربز لنررا خصررائص وطبيعررة منظررور إسررالمي هلررذه الدراسررةن )أي
 .طبيعة خاصة(

 
  ملنظوراتاألفقية بني اأبعاد خريطة املقارنة  -1
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 لقروة حتقيقرا   ن أجرل ام:  يما يتعل  أبصل العالقات الدولية ولركها  هناك الصراع من انحية
اع مرن أجرل اك الصرر للمصلحة القومية ومن خالت سياسيات توازانت القوى، كما يف الواقعية، وهنر

دويل املتبرادت الر العتمراداء اعتباره أساس ا للقوة وحتقيق ا لتجانس املصاأ من خالت سياسرات الرخا
لعرراملي الرأ ررايل ا  النظرراميفالصررراع الطبقرري  وكررذل والعوملررة كمررا يف التعدديررة أو الليرباليررة اجلديرردة، 

ار  يهرا هرذا ينهرليرة حيث أن هذا الصراع هو الذي ذرك السياسات ويشهلها حنو مرحلة هنائية مثا
ني بررصررل العالقررات ة" هرري أوأخررري ا  رر ن "الرردعو  كمررا ىف الراديهاليررة ذات املرجعيررة املاركسررية  النظررام،

قرروة ربز مفهرروم الهنررا يرر ومررن املسررلمني ويريهررا انطالقررا مررن طبيعررة اإلسررالم اعتبرراره رسررالة للعرراملني.
 ة.فهوم الدعو املقارن بني هذه املنظورات ىف عالقته بهل من مفاهيم الصراع وم

ابررل األمنرراط ،  فرري مق: و يمررا يتصررل أبمنرراط التفرراعالت والعالقررات وأدواهترراةنيااوماان انحيااة اث
رررا يف الرؤيرررة الواقعيرررة والرررل ترررربز أمهيرررة وزن القررروة العسرررهر  ت سرررتبعد احتمررراالتية وال الصرررراعية أساس 
عسرهرية ية القوة المن أمه لاندالع احلروظ بل تقوت بتعدد ورائفها، جند أن التعددية والليربالية تقل

دة اعيرررة واملتعررردمي اجلميف إدارة الصرررراعات يف مقابرررل االهتمرررام رليرررات إدارة التنرررا س الررردويل السرررل
دد لرررنم  ية وكمحررراألطررررا . أمرررا الصرررراع الطبقررري العررراملي كمحررررك للعالقرررات الدوليرررة يف املاركسررر

ركرررز عليررره يي الرررذي ويرررري اهليهلرررالتفررراعالت الدوليرررة  تتعررردد يليرررات وأدوات إدارة العنرررا اهليهلررري 
 الضوء.

( هو هرل ة السياوإذا كان السؤات الشائع عن الرؤية اإلسالمية )يف رل االختال  حوت يي
قرة السؤات بطري ابة علىأصل العالقة بني املسلمني ويريهم هو احلرظ أم السالم، إال أنه ر  اإلج

دعوة( وهري   هرو الرقرة كمرا سرب  التوضريأخرى )وذل  النظر إىل االجتهراد القائرل أبن أصرل العال
 سرلمية وهنراك ط تفاعليرةهنراك أمنراط تفاعليرة صرراعية قتاليرة وأمنرااجلهاد لريس قتراال   قر  ولهرن أن 

نررا تقررات ال ضرواب  وشررروط لهررل منهرا، ألن كررل مررن احلررظ، والسررالم حالترران مرن حرراالت العال
رات ات ىف املنظرو العالقر مقارنة مبحركات ومن هنا تبدو العالقة بني الدعوة واجلهاد أحدمها األخرى

دعوة ه مبفهومى ال عالقتاألخرى من انحية، كما يربز لنا مفهوم القوة املقارنة من منظور إسالمى ىف
د م القرروة  يقررو ل ملفهررو واجلهرراد مررن انحيررة ًنيررة. حيررث أن التعصرريل ملفهرروم الرردعوة يقررود إىل التعصرري

  –لواقعيررة" ا –يميررة مررن خصررائص املنظررور االسررالمى "الق برردوره إىل أتصرريل مفهرروم اجلهرراد انطالق ررا
 كما سنرى التفصيل الحق ا.

: و يما يتصل مبستوى التحليرل أو وحردة التحليرل أو الفراعلني،  ر ن الواقعيرة ةاثلثومن انحية 
تؤكد على الدولة القومية، يف حني تفس  التعددية والليربالية الات لالهتمام بفواعل أخرى من يرري 
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مسررتوى اهلياكررل الهليررة مثررل املاركسرريون دوت، وتطررر  املاركسررية الطبقررة كفاعررل وتقرردم اهليهليررون الرر
كمرررا يهرررتم البنرررائيون اجلررردد مبسرررتوايت كليرررة مرررن التحليرررل مثرررل   مفهررروم أو مسرررتوى "النظرررام العرررامل"

التنظيميرة . ويف املنظور اإلسرالمي أتيت "األمرة اإلسرالمية" دون إنهرار للتنويعرات "اجلماعة العاملية".
 األخرى يف داخلها دوال  كانت أو مجاعات.

انطالقرا مرن  االهتمرام،و ، و يمرا يتصرل بقضرااي العالقرات الرل حتترل األولويرة ةرابعومن انحية 
نيرررة لررردى ية األممفهررروم كرررل منظرررور عرررن طبيعرررة القررروة ومصرررادرها  ترررعيت القضرررااي العسرررهرية السياسررر

لرردى ا القتصررادية أمرربعرراد اة ر الليرباليررة القضررااي ذات األالواقعيررة، كمررا حترروز األولويررة لرردى التعدديرر
 الدوليرة هل التفاعالتملفسر لااملاركسية   ن املت ريات والقوى االقتصادية هي مبثابة املت ري املستقل 

لرؤيرررة االهتمرررام لررردى ضرررارية ااألبعررراد الثقا يرررة احل وز. وحترررىف ررررل احلتميرررة املاديرررة واجلدليرررة التارخييرررة
 لى اعتبرار مراعي لفها لهن على حنو ال ينفصل عن نظائرها السياسية واالقتصادية بل و اإلسالمية و 

ن نظائرهررا عررنفصررات اولهررن دون  ،للمت ررريات يررري املاديررة مررن أولويررة يف املنظررور اإلسررالمي القيمرري
وهررو  ليررة،ة أو االختزاجتزائيرر، وتطبيق ررا للرؤيررة الهونيررة االسررالمية ذات الطبيعررة الهليررة يررري االاملاديررة

وم عررن أمنرراط  املفهررمثاألمررر الررذى يررنعهس ابتررداء مررن مفهرروم الرردعوة مث املفهرروم عررن القرروة الشرراملة 
 تضررادة ومررن مثالثنائيررات امل كليررة، تتحرردى  -التفرراعالت، ومجيعهررا أيض ررا مفرراهيم ذات طبيعررة  وليررة

عرررررىف نظررررام املتبحررررث ىف التهررررامالت انطالق ررررا مررررن مفهرررروم )قيمررررة( التوحيررررد، وهررررى األسرررراو ىف ال
 االسالمى.
ة أتثري قليل من أمهيتجه للت: وعن العالقة بني الداخلي واخلارجي   ن املدرسة الواقعية توأخري ا

 مراد املتبرادتد االعتاخلارجي على الداخلي وذل  على العهرس مرن التعدديرة واهليهليرة سرواء يف را ر
يف الطرر   وضوح ا. أما ة أكثرلي بطريقالدويل أو التبعية أوالعوملة الل تربز أتثري اخلارجي على الداخ

تمرة وليسرت أتثرر مسروالتنظريي الرذي نطروره  ر ن العالقرة برني الرداخلي واخلرارجي هري عالقرة أتثرري 
  .يلبة أحدمها على انخر موجهة إىل "اخلارن" والذي يقوم اا هو "الداخل"

 أبعاد املقارنة الرأسية -2
تلقري الضروء إال علرى منطرومل اال رتاضرات واملقروالت وحيث أن اخلريطة اإلمجاليرة السرابقة ال 

الهررربى لهررل منظررور، مررع االعرررتا  أبن روا ررد كررل مررنهم حتمررل كثررري مررن التنويعررات واالختال ررات 
إال أنرره رردر االنتبراه إىل أن هررذه املقارنرة األ قيرة تشررري ،(68)حروت تفاصريل هررذه املقروالت األساسرية

متثرل منظومرة أو  –املضرمونية واملنهاجيرة  –أن أبعراده إىل  ة أساسرية مرن  رات كرل منظرور وهرى 
يرنعهس علررى طبيعررة  –ىف كررل مرن املنظررورات الرابعررة  -نسر .  رر ن أصرل العالقررات الدوليررة ولركهرا
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مفهوم القروة، وأمنراط التفراعالت وقضراايها وكرذل  وحردات ومسرتوايت التحليرل، وأخرري ا تسرتج  
هذه السمة وضوح ا من خالت املقارنة الرأسية بني كل بعد املنهاجية لطبيعة هذا النس . هذا وتزداد 

للمقارنرررة التفصررريل  ىف هرررذه الدراسرررةوحيرررث أنررره ال  هرررن أن نقرررا  مرررن أبعررراد املنظرررورات املقارنرررة.
 –التفصررريل حررروت منظومرررة مفررراهيم الررردعوة حررروت هرررذه األبعررراد اخلمسرررة، سرررنهتفي بررربعض الرأسرررية 
وحدات التحليل ومسرتوايته مرن انحيرة ًنيرة،  –لفواعل وحوت منظومة ا ،القوة من انحية –اجلهاد 

 وأخري ا حوت األبعاد املنهاجية املقارنة لتوريا التارير ومنهاجية تفسريه.
رررا مبحتررروى املنظرررور تصرررل بنطرررامل  يمرررا ي وإذا كانرررت املنظومتررران األوىل والثانيرررة تتصرررالن أساس 

ررا أبنررهالدراسررة وموضرروعاهتا،  رر ن املنظومررة الثالثررة تتصررل املنهاج بررل مررن ق –لتطرررمل اقررد ت  يررة، علم 
يرث أن حالسرالمى. اإىل القيم وذل  عند تناوت خصرائص املنظرور  –و يما خيص املنهاجية أيض ا 

 لية.القيم هى االطار املرجعى واملدخل املنهاجى ملنظور إسالمى للعالقات الدو 
ظررررورات  املنررة ىفوإذا كانررررت الدراسررررة ىف هررررذا املوضررررع ستسررررتدعى اختصررررار األبعرررراد املنررررا

  إسالمى، وذلر ن منظوراألخرى ال ربية إال أهنا سرتكز بدرجة أكرب على هذه املنظومات الثالثة م
حيرة مرا يرربز مرن انن انحيرة كمقارنة بنظائرها ال ربية مر –على حنو يبني التهامل والرتاكم  يما بينها 

ىل   اسرتناد ا إوذلر ،ليرةلعالقرات الدو املعر  اخلرامي للطبيعرة القيميرة ملنظرور إسرالمي لدراسرة اأخرى 
ور قيمري أن منظر طبيعة النسر  املعرريف اإلسرالمي والنسر  العقيردي اإلسرالمي. وحبيرث يتضر  كيرا

  إىل ال يهرده ، كمرا أنرمثرايل ال يصرا الواقرع -لريس جمررد طرر  نظرريلدراسة العالقرات إسالمي 
وحنرو تقيريم  ة حتردة،ل خرربة اترخييرولهن ينطل  من نظام معريف متهامرل، ويف رر ذا الواقعه تهريس

لواقعية واملثالية  املادية، اادية ويريانطالق ا من رؤية كلية شاملة لقبعاد املالواقع وتفسريه سعي ا لت يريه 
  حد سواء.  ية علىالداخلية واخلارجية، السياسية منها أو االقتصادية أو العسهرية أو الثقا

 
 :اجلهاد –القوة  –منظومة الدعوة 

من و عاده. ني أبسب  القوت أن خصائص كل منظور  تنعهس ىف منظومة أو نس  العالقة ب
ن ميما يلى قدر وة. و الدع مث ال  هن  هم مفهوم القوة ىف االسالم أو اجلهاد منفصال  عن مفهوم

 التفصيل:
إن األساو الشرعي للعالقات الدولية يف اإلسالم ر و   أحد االتاهات الفقهية ر هو -أ

الدعوة كما أن املدخل القيمي لدراسة هذه العالقات يوض  أيض ا كيا أن الدعوة هي أساو 
العالقات. ويقدم إسهام كل من د.أسد عبد الونيس، ود.سيا الدين عبد التفا  )كما سب  
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ا يا على التوايل لهل من األساو الشرعي لتعسيس الدعوة كعصل للعالقات من وأشران( شرح ا و 
انحية، واملدخل القيمي من انحية أخرى. وإذا كانت مناقشة أدلة وأسانيد االتاهات الفقهية 
                                      )الهربى قد قادت إىل اجتهاد يتب  االتاه القائل الدعوة كعساو للعالقات

.   ن تش يل مدخل القيم السباعي )رؤية عقدية، حقائ  شرعية، قيم أتسيسية و رعية، أمة (69
 :(70)األمور التاليةأيض ا  اعلة، حضارة عامرة، سنن قاضية، مقاصد حا ظة( قد بني 

 لسرلم واحلررظ،ارن، اأن الدعوة هي عملية حتدة جهادية تتعل  الفررد واألمرة، الرداخل واخلر
وت اإلنسررران هاملرررة حررررؤيرررة العقديرررة القائمرررة علرررى قيمرررة التوحيرررد والرررل حتمرررل رؤى  رعيرررة ومت ن ال ررر

 تهون بتعسريس ال ، الوالهون واحلياة، يف سيامل مفاهيم مثل األمانة والتهليا والعمارة واالستخ
لية ء وعدم الفاعالسرتخااالعالقة ضمن حالة استثنائية وهي احلرظ، أو حالة السلم املؤدية إىل  عل 
 الشرراملة ليسررتو لدائمررة والقعررود عررن معررا  األمانررة والرسررالة واخلرييررة. إن السررلم الهامررل واحلرررظ ا

 سوى أشهات وأسالي  حدية على متصل تتفاوت عليه األشهات.
إلسررالم اوليررة ىف ملشررروع العالقررات الدا للمرردخل السررباعي للقرريم ك طررار مرجعرري  ق ررو وهلررذا  

ل بررررل أن يظررررأصررررل العالقررررة أو لركهررررا،  ررررال الفطرررررة تق ىهررررليسررررت احلرررررظ  قرررر  أو السررررلم  قرررر   
ون مرا ذرومل ة ذتملراملسلمون يف حالة حرظ اتمرة أو  وضرى دائمرا أو أن يظلروا يف حالرة سرالم اتمر
العالقررات  هررن أداةتاررم مررن رلررم أو عرردوان. وهلررذا  رر ن التررارير يبررني لنررا كيررا أن احلرررظ  قرر  مل 

. وبنراء عليره تصرب  الردعوة هري أسراو العالقرة ألن (71)ميةالوحيدة مع انخرر يف ررل القروة اإلسرال
ن أجرل رسرالة لدعوة مرياية هذه العالقة ليست إقصاء انخر أو استبعاده أو القضاء عليه، ولهن ا

لررىت الررة الضرربابية هررن إزاوبناء عليرره أيض ررا  العرراملني مررن جانرر  أمررة الرردعوة يف مواجهررة أمررة اإلجابررة.
ررا، ومررن مث عرراعت –أحاطررت مبفهرروم اجلهرراد  ت اخلطرراات الن حتيررزابرراره حالررة قتاليررة أو قتليررة أساس 

.  الىت تتحدث عن اإلسالم إما سالم ا أو حرا 
ىت يهرون حلررظ ومرا ن الظر  التارخيي وحالة عناصر القروة ذرددان مرىت تهرون بعبارة أخرى  

ر  ن حتقر  لهرل ررعلرى أة السالم استثمار ا  اعال  حىت تصب  احلركة احلضارية ملتزمة وواعية وقرادر 
 ا،واإلعداد هل ر القوةأهدا ه يف رل شروطه، وهي احلركة الل تعل من الدعوة عملية تسندها عناص

بيعررة ط: مررن حيررث حترردد أيض ررا مفهرروم القرروة هررى ومررن مث  ومررن اجلهرراد قيمررة ويليررة ىف نفررس الوقررت
 مصادر القوة، من  توزيعها، ياايهتا ويًرها. كيان

ن حيث طبيعة مصادرها وهياكرل توزيعهرا وأمنراط تفاعالهترا وقضراايها تقرع مفهوم القوة م-ظ
يف صررررميم دراسررررة املنظررررورات ال ربيررررة الهررررربى سررررواء يف تعاقبهررررا علررررى سرررريادة جمررررات الدارسررررة أو يف 
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جداالهتا مع بعضها البعض. ذلر  ألن القروة مفهروم لروري ومركرزي يف علرم العالقرات الدوليرة ويف 
فة عامررة. وإذا كانررت درجررة هررذه املركزيررة واحملوريررة قررد اهتررزت مررع عمليرررة علررم السياسررة ال ررريب بصرر

املراجعة من الداخل إال أنه يظل مفهوم ا مفتاح ا يف املنظورات ال ربيرة.  لقرد وقرع يف صرميم املنظرور 
، مث وقرع يف صرميم منظرور (72)الواقعي خالت مرحلرة سريادته وهيمنتره علرى دراسرة العالقرات الدوليرة

، (73)العتماد املتبادت والعرب قومية ويف جداهلا مع الواقعية خالت مرحلة ما بعرد السرلوكيةالتعددية وا
. ويف هررذا السرريامل تررربز (74)أو عصررر املعلومررات وهررو يقررع انن يف صررميم مرحلررة العوملررة أو الهونيررة

إىل أولويرة القروة االقتصرادية  مفهرومالقروة العسرهرية إىل أولويرة  فهوماملقارنة بني التحرك من أولوية م
قرروة املعر رررة واملعلوماتيررة، ومررا اقررررتن اررذا التحررررك مررن رؤى حرروت أمنررراط العالقررات وأدواهترررا،  فهررومم

)منرررذ بدايرررة  وحررروت التطرررور يف مررروازين القررروى العامليرررة برررني القررروى القائررردة يف النظرررام الررردويل الرررراهن
  .(75)القطبية الثنائية وحىت اهنيارها وما بعده(

سرتجابة ات النظرى تبني مدى عدم الثبا –هوم القوة، واجلداالت حوله وهذه الت ريات ىف مف
ات بررني الثنائيرر -رىمرررة أخرر –للت ررريات املسررتمرة ىف الواقررع الرردوىل، كمررا تبررني مرردى االسررتقطاات 

بررني ت..، وأخررري ا ثقا يررة املتصررلة بعناصررر القرروة ومصررادرها وتلياهتررا: عسررهرية أم اقتصررادية أم قيميررة
قتصرادية  لسياسرية واالاصاحلها مى ال ربية املهيمنة عاملي ا وكيفية التوريا خلدمة دوائر االرتباط القو 

دة بناء ن مث   ن إعاايت. وموالثقا ية على التواىل تدعيم ا وإحهام ا لنطامل هيمنتها على كا ة املستو 
 مفهوم القوة  ثل جماال  أساسى إلسهام منظورات حضارية أخرى.

بنراء مفهروم  إلعرادة لقريم لدراسرة العالقرات الدوليرة يف اإلسرالم لاولرةهذا ولقد قدم مردخل ا
 هري وإن تنوعرت ر كمرا أشرران ر حروت بعرض  (76)القوة يف التقاليد الفهريرة ال ربيرة بروا ردها املختلفرة

ى(  املراد –وضرعى لسرائد )الااملالم  الهربى للنس   املعرريف ال رريب إمجاال   تعهس أهناالتفاصيل إال 
  .ي (هدت عمليات مراجعة داخلية حتاوت رد االعتبار للقيم كما سب  التوض)وإن ش

وهلررذا تنطلرر  لاولررة إعررادة البنرراء هررذه ر الررل اجتهررد حوهلررا أ.د.سرريا الرردين عبررد الفتررا  مررن 
للقروة. وهرذه  ةم ال ربيريهاانتقاد مجلة االسرتنادات الفلسرفية الهرربى الرل تتحررك ضرمنها عناصرر املفر

إعرررالء العناصرررر املاديرررة يف القررروة، الفهرررم الررردارويي لطبيعرررة التطرررور حبيرررث صرررار  االسرررتنادات هررري:
األصرررل  هرررو األقررروى يف تلياتررره وحركتررره املاديرررة، عبرررادة القررروة ضرررمن  لسرررفة احلاديرررة حركرررت كرررل 
عناصرها "موت اإلله(،  صل القيم السياسية عن القيم األخالقية )يف معظم األحيان، وإن اعرت ت 

ألخررالمل يف السياسررة  هرري حتيطهررا بشررروط مراعرراة املصرراأ القوميررة أو االعتبررارات بعررض الروا ررد ا
األيديولوجيررة (، القرروة يايررة يف حررد ذاهتررا لدرجررة جعلررت مررن القرروة القيمررة العليررا وقيمررة التعسرريس، 
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تهريس سياسات األمر الواقع الل حتق  مصاأ القوى املهيمنة م لفة جبملرة مرن الشرعارات الالزمرة 
يعي ضمن ما يعي  -بهل خلله ومظامله-الشرعية حبيث أضحى احلفاو على األمر الواقع إلضفاء 

االسررتقرار واألمررن والسررلم ولررذا يررتم تسررويل احلركررة وتفسررريها ضررمن حركررة شرررعية حارسررة القرروة طاملررا 
اتفقت مع عناصر الرؤية الهلية لققوى ماداي، وإسقاط الشررعية عرن حارسرة القروة إذا مورسرت مرن 

   أضعا يتحدى مفهوم األقوى عن االستقرار واألمن والسلم.طر 
 لرشرادة وتعريقعيرة وابعبارة أخررى  ر ن هرذه االسرنادات الفلسرفية تعري حتميرة القروة اسرم الوا

ترررررربز  ثيرررررة الإقررررررارا عالقرررررات التبعيرررررة حبيرررررث ال يتصرررررور االنفهررررراك منهرررررا، وتعررررري  ررررررض أجنررررردة حب
م جل السالأوهر مباد  وسياسات مثل الدعوة من خصوصيات مفهوم املصلحة وهتمل حقيقة وج

 والتعايش وثقا ة التسام .
ا ن يقروم علرى مرة رر  أومقارنة اذه االستنادات الفلسفية وعواقبها   ن بنراء مفهروم إسرالمي للقرو 

 يلي:
عمرران،  يران ولهرنالقوة حقيقة استخال ية حترك الفعل احلضراري العمررا   هري ليسرت قروة ط  -

 هللاملقاومة حزظ ينية، وا)منوذن االنتفاضة الفلسطلوهن واهلوان بل هي  عل معمور به وهي ال تعي ا
 ىف لبنان(.

ب  القيرام حبيرث يصر ولذا   ن هذا املفهروم للقروة قرد يفررض إعرادة تعريرا مفهروم السياسرة ذاتره -
كمرا   وليس-ن ء لعمراعلى األمر مبا يصلحه وتهون القوة هنا عناصر إصال  وعمرانه والسياسة بنا

ات معررررىف جمرررو  ارىوالعمرررران نسررر  حضررر تررروازن واسرررتقرار يف ررررل تهرررريس الواقرررع -يف املفهرروم ال رررريب
ا د إليهرا، ولرذىت يسرتنو هرى إسالمى يتخطرى حردود الفقرة التقليردى  ويتجاوزهرا ىف رؤيتره للعرامل الر
 رظ.ودار ح  هو يقدم بديال  حضاراي  للتقسيم الفقهى التقليدى للمعمورة إىل دار سلم

 ، م مثررل احلررومررن مث  رر ن مفهرروم القرروة يتحرررك ضررمن منظومررة منفتحررة علررى عرردد مررن املفرراهي -
 العدت، البناء  )وليس املصلحة، الصراع، توازن القوى، توازن املصاأ( 

. ولرذا   والعردتالقوة و   هذا التصور هري وسريلة هري مقدمرة الواجر . والواجر  هنرا هرو احلر -
مرري أو عررل القيحركررة اسررتخال  ليسررت مسررتقلة عررن حركررة الف  رر ن القرروة ال تعرري اإلكررراه بررل هرري

  اعليته.
ا عناصرر ناك أيض ره على أمهية هذه العناصر القصوى إال أن  -القوة ليست عناصر مادية  ق  -

 معنوية تضفي على معا  القوة معا  اإلرادة واإلعداد والقدرة.
 اجلهاد - 
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قترررات  جلهررراد هرررواالرررىت تررررى احررردامها أن بررردون التوقرررا التفصررريل عنرررد املدرسرررتني الفقهيترررني 
د أسرررباظ يض رررا عنررروهجررروم أو األخررررى الرررىت تررررى أن اجلهررراد هرررو سرررلمي ا ود اعي رررا وبررردون التوقرررا أ
 يامل التررارخيىيعررة السرراختال همررا، سررواء الراجعررة إىل قواعررد أصرروت الفقررة )قاعرردة النسررر( أو إىل طب

ني  ، ىف حررل عصررر القرروة والفتررو الررذى برررزت  يرره كررل منهمررا )حيررث برررزت وسررادت األوىل ىف ررر
درسررتني ىف اتني املبرررزت الثانيررة بدرجررة أكرررب ىف رررل عصررر الرتاجررع والررد اع(،  يهفررى القرروت أن هرر
 . (77)سالم ا را  أمتفسري اجلهاد يعهسان االختال  حوت أصل العالقات بني املسلمني ويريهم: ح

م االسررتخداعهررس الفهررم و  القرروة وعلررى –وانطالق ررا مررن موضررع اجلهرراد مررن منظومررة الرردعوة 
ًلرررث ىف  ك اتررراهالشرررائع للجهررراد لررردى ال رررربيني أى اعتبررراره حررررظ عدوانيرررة  هرررن القررروت أن هنرررا

 :(78)التفسري، تتلخص مقوالته ىف انيت
 حررظ  قر ، د  را للاجلهاد هو بذت املسلم أقصى اجلهد خلدمرة اإلسرالم وال  هرن جعلره مرا

 ظ املقدسة.رىب للحر ع املراد ه بينه وبني املفهوم ال سواء د اعية أو هجومية. كذل  من اخلط
 لررىت لرردعوة اأتسريس العالقررات علررى احلرررظ أو السرالم يعهررس سرروء  هررم،  هرى تقرروم علررى ا

 حتتان للجهاد لنشرها.

  فررررض يسرررل  وال كمبررردأ أو قيمرررة إسرررالمية أساسرررية، ال يسرررتعبد وقررروع الصرررراع امل–اجلهررراد
 السالم كبديل  وحيد ىف كل املواقا.

ث ىف حرلرذا  ر ن الب ولذا من الضررورى الروعى إىل دالالتره املختلفرة و ق را الخرتال  احلراالت.
، يخررذين مررر ا حيررمررىت وملرراذا وكيررا يررتم اسررتخدام القرروة املسررلحة أو األسررالي  السررلمية، يعررد أ  ىفواي 
برارة . بعحيرة أخررى من اناالعتبار قواعد القتات ىف اإلسالم من انحية والتحدايت احمليطة املسلمني

ى هرذه هاد،  فأخرى ال ر  إسقاط كل من احلرظ أو السالم كل حلساظ انخر عند تعريا اجل
ررا اختزالي ررا. أمررا التعريررا الهلررى الشررامل  هررو يرررى أن ل يب ا شررهاال  وأسرراللجهرراد أاحلالررة يهررون تعريف 

ني معا  بل لتهامامتنوعة، لهل منها منطقة ومربراته ىف رل ررو  لددة، ويعهس هذا التعريا 
ا   نرره و رر  هررذ ن. ولررذاالقررين اخلاصررة العالقررة مررع انخررر ىف رررل القرريم والسرنن واألخررالمل ىف القررري

 املفهوم   ن اجلهاد عملية أدواهتا احلرظ والسالم من أجل الدعوة.
  لررات هررو يفسرر  اإمنررا يقرروم علررى إدراك واقعررى قيمررى:   –ومفهرروم اجلهرراد علررى هررذا النحررو

جلهرراد تعررل مررن او تواجههررا شررعوظ األمررة )قرروة أو ضررعف ا(  ت وسررياقات خمتلفررةأمررام مواقررا وحرراال
.حركة لتصحي  العالقات يري العادلة أو يري املتها  ة سواء سلمي ا أو عس  هراي 
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 م ىف ت السررالوبنرراء عليرره،  هررن القرروت أن املنطرر  ال ائرر  عررن خطرراات احلرررظ أو خطرراا
هررراتني  حلرراد بررنياقرررة املفريررة لالسررتقطاظ الثنررائى اإلسررالم هررو املنطرر  الررذى يرردحض ويهسررر احلل

لعالقرررة برررني احرررث ىف االمررروعتني مرررن اخلطررراات املتضرررادة، ومرررن مث يفسررر  الرررات امرررام املنطررر  الب
 اإلسالم والقوة.

 وحدة التحليل ومستوايته: –منظومة الفواعل 
 

صرطلحات ه املهرذ و يما يتصل مبستوى التحليل أو وحردة التحليرل أو الفراعلني )مرع مرا برني
، يف حررني تفسرر  التعدديررة والليرباليررة (79)مررن اختال ررات(؛  رر ن الواقعيررة تؤكررد علررى الدولررة القوميررة

أضررررحى نقرررد الدولررررة القوميرررة واجلرررردات بررررني ، (80)الرررات لالهتمررررام بفواعرررل أخرررررى مرررن يررررري الررردوت
ما بعد و حلة العوملة ا ىف مر املنظورات الهربى ىف احلقل حوت طبيعتها ودورها وورائفها، لور ا أساسي  

ويف املنظرور  (81)يلياهتراو هناية احلرظ الباردة، وعلى حنو يستدعى أيض ا اجلداالت حوت مفهوم القوة 
نررت لهرا دوال  كايف داخ اإلسرالمي أتيت "األمرة اإلسرالمية" دون إنهرار للتنويعرات التنظيميرة األخررى

 .أو أ راد أو مجاعات
 يتصل الدولة، والثا  األمة: وهنا ردر اإلشارة إىل أمرين أحدمها

لتعصرريلية الدراسررة ا–: أنرره اهررتم دارسررو العالقررات الدوليررة مررن منظررور إسررالمي األماار األول
القوميررررة )مررررن املنظررررور –كفاعررررل دويل )خررررارجي( وبررررني الدولررررة   -املقارنررررة بررررني "الدولررررة اإلسررررالمية

فتهرررا، وعوامرررل قوهترررا وصرررعودها . ومرررن أهرررم أبعررراد املقارنرررة: طبيعرررة نشرررعة الدولرررة، ووري(82)الرررواقعي(
حيررث جنررد  إلسررالمياوعوامررل ضررعفها وصررعودها، والطبررع تررربز بقرروة األبعرراد القيميررة لرردى املنظررور 

للمصرراأ  دولررة احلاميررةقابررل المررثال  الوريفررة العقيديررة أو الوريفررة اجلهاديررة أو الوريفررة العمرانيررة يف م
  خرتال  املصرطلاهير  عرن ات العلرم ال ربيرة. انالقومية، دولة الر اه، الدولة التنا سرية لردى منظرور 

ية دولرة اإلسرالمريا "الل واي  وىف الطر  القري  عن نظرية ال رىب. هذا وعلى جان  يخر أحاط بتع
، (83)ئمالواقرع القرا مواجهرة " ىف الواقع الدوىل املعاصر اشهاليات أخرى تطر  "املعايري التعصيلية ىف

. (84)مل االسررالمىصررر للعررامنرروذن الدولررة القوميررة إىل الواقررع املعا  ضررال  عررن االنتقررادات ملرر الت نقررل
ت أال وهررو ملنظررورااولهررن رررل للمنظررور االسررالمى ىف العالقررات الدوليررة، منرراط متيررزه عررن يررريه مررن 

 اهتمامه مبستوى كلى للتحليل هو مستوى األمة.
القوميرة  ر ن -لرةوإذا كانت مرحلة ما بعد السلوكية قد  تحت الرات للحرديث عرن أزمرة الدو 

مرحلة العوملة كما سب  القوت قد كرست اجلدات حوت م ت الدولة القوميرة لدرجرة د عرت لالهتمرام 
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لرريس  قرر  بفواعررل أخرررى مررن يررري الرردوت ولهررن مبسررتوايت أخرررى للتحليررل تتجرراوز هررذا املسررتوى 
 -اإلسرالميالتقليدي للدولة وكذل  مستوى النظام الدوىل. ومن هنرا جراءت الفرصرة أمرام املنظرور 

 للمشاركة يف الرتاكم يف هذا الات. وهذا يقودان إىل النقطة التالية.
، و هرري ، ومعرريفإن مفهروم األمرة اإلسرالمية لرل اهتمرام مرن مردخل عقيردياألمر الثاين؛ 

شرررروع ليرررة، وموسياسررري وسرررب  هرررذا االهتمرررام جهرررود بنررراء منظرررور إسرررالمى لدراسرررة العالقرررات الدو 
ت ىف طرر  قرد سرامه االسالم. وإذا كانت دراسات شرعية واجتماعيرة سياسريةالعالقات الدولية ىف 

،  لقد كان لرائدين من رواد علم السياسة د.حامد ربيع (85)هذا املفهوم وأتصيله ودراسة واقع األمة
 سة.امل علم السياه ىف نطود.م  أبو الفضل  ضل التنبية ألمهية هذا املفهوم وكيفيه تطويره وتوريف

،  هرن القروت إن البعرد اإلسرالمي يف دراسرة العالقرات (86)إبجنراز د. حامرد ربيرع  يما يتصل
 جنررد أنرره عرررب ت. ولررذاالدوليررة قررد برردا واضررح ا بررني األبعرراد األخرررى لدراسررات د.حامررد يف هررذا الررا
سرالمية لرل ألمرة اإلاالسبعينات وحىت أوائل الثمانينات بلور  هرر د.حامرد ربيرع أجنردة مرن قضرااي 

جنردة وهرذه هرذه األ وتساءت عرن إمهانيرة التنظرري مرن مرجعيرة إسرالمية. و هرن القروت أن االهتمام
داخل هررررو "املررررو املنهاجيرررة الررررل أسرررس هلررررا د.حامرررد ربيررررع  هرررن أن تنرررردرن حترررت عنرررروان واحرررد أال 

 احلضارية القيمية لدراسة قضااي األمة اإلسالمية".
 على النحو التايل:، ميكن شرحه (87)ومفهوم األمة، وفق د. مىن أبو الفضل

باحررث حتويررل مهمررة الإن األمررة هرري أم الهيرراانت اجلماعيررة الررل عر تهررا املنطقررة احلضررارية، و 
 سرتوى تفراعالتة إىل ماألمة موضوع ا من راهرة إىل مفهوم، واالرتقاء األمة من مسرتوى الوجدانير
ه لررل تضررفي عليررالقيميررة واعيررة إراديررة، مررع إكسرراظ سررلوكنا الررواعي اإلرادي تلرر  األبعرراد املعنويررة وا

ضرررراري طررررور احلذلرررر  املعرررر  اإلرررررايب واملضررررمون األخالقرررري الررررذي ال يسررررتوي برررردون أي منهررررا الت
مرة، كسربيل ضروع األلإلنسان. وهلذا   ن أتصريل د. مر  أبرو الفضرل ينطلر  مرن بيران أمهيرة طرر  مو 

لعالقرات نظم والرمن سبل حل مشهلة اهلوية واالنتماء، وكمدخل ومسل  يف حبث قضااي احلهم وا
ً  يُرب  قرد اتر الدولية اإلسالمية. ولذا   ن هذا التعصريل ينطلر  مرن ر رض اعتبرار أن األمرة حرُث ت تررا
ة حضراري ةوعليهرا وريفر عنه يف خمازن التارير ليحات إىل املتحا، ذلر  ألن األمرة يف عنقهرا أمانرة،

هيران موقع هرذا ال ، وأيناإلسالم ق ب ل اإلنسانية كا ة. ولذا  علينا أن ندرو ونعر  موضع األمة يف
ما الهيانن.. و  ية هلذااجلماعي من الهياانت اجلماعية األخرى، وما هي اخلصائص التهوينية واحليو 
 ملنهاجي الذيالتعصيل الذي ذفظ جوهره واستمراريته. ويف سبيل اإلجابة عن هذه األس لة، يقوم ا

 تقدمه د. م  أبو الفضل على بيان ما يلي:
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الذي تلتقي دعوة، و مة هي ذل  الهيان اجلماعي املميز الذي أحرزته العقيدة والأن األ -1
بعررراد عناصرررره حررروت خصرررائص مشررررتكة ضررراربة اجلرررذور، اسرررطة الفرررروع، علرررى مررردى األ

ى، . بعبارة أخر إلسالميالذاتية واملوضوعية، املعنوية واملادية، جلماعة  هي عص  العامل ا
  صله عن مسار العقيدة/ الدعوة.   ن مصري اجلماعة/ األمة ال  هن

د  اترخيًيا نظام إسالمي اجتمراعي وسياسري متهامرل شرهل -2 إلسرالم"، "دار ا وبعد أن ُوج 
لرت رخال رة  وقطنته شعوظ متباينة انصهرت يف مجاعة كونرت األمرة اإلسرالمية يف ررل
ر أواصررر ن حتللرررترمرررز ا للوحررردة السياسرررية لقمرررة، وبعرررد أن زالرررت دولرررة اخلال رررة، وبعرررد أ
م  ب  من اإلسالنه مل يأاجلماعة يف قوميات متفرقة ال يربطها إال راط ديي، وبعد أن بدا 

ملعاصررن اقعنرا او إال العقيدة، يصب  السؤات هو: ما مدى حظ هرذا املفهروم "األمرة" مرن 
والرنظم  لسياسريةهل سق  يف العقل الباطن للشعوظ اإلسالمية بعرد أن مزقتهرا احلردود ا

ن ان أم رر  أو تريد  أب  راهرة اترخيية أو ذكرى طيبة أو تصور ا مثالي ا الوطنيةن هل تص
ملعرررا  اسرررتخالمي اهترررتم التررردبر والتفهرررر لتنتقرررل مرررن واقرررع اإلطرررار احلركررري املعاصرررر إىل 
 تعليرل وتفسرري ث را عرنحبوتريد املفاهيم وأتصيلها يف نطامل العقل الرد واملنطر  العلمري، 

واصررل، ية والتارية سياسررية علررى هررذا القرردر مررن االسررتمرار لظرراهرة )األمررة( كجماعررة حضرر
 ية.على الريم حا أصااا من ضعا ووهن بضياع األسباظ املادية والنظام

ن وجرررود ترررايل  ررر األمرررة أو اجلماعرررة تصرررري األصرررل،  هررري مسرررتودع الرسرررالة احملمديرررة، وال -3
ولرريس  العلررة اإلمررام والدولررة وجررود منسرروظ أو مشررت . ومررن مث  رر ن بقرراء األمررة مرررتب 

 دهرررا.ال ينفررري وجو  -ون أضرررعا وحررر  مرررن  اعليرررة األمرررة–املعلررروت. واختفررراء اإلمرررام 
. وشررررريعة  األمررررة يف اإلسررررالم هرررري الررررل تفرررررز الررررنظم حبهررررم مضررررمون اإلسررررالم كعقيرررردة

قيمرة عليررا" صرارت "  اإلسرالم عنردما جراء أبمرة مل يقرهنرا حبتميررة تنظيميرة معينرة، ومرن مث
لنظميرة اصريايات مردة، برل هري القرادرة علرى إرراد األشرهات والًبتة ال حتبسها أطر جا

ال يعرري  ة لقمررةالررل تررتالءم ومعطيررات العصررر. ومررن مث  رر ن احنسررار املؤسسررات التارخييرر
 زوات األمة.

األمررررة اإلسررررالمية املسررررتخلفة يف األرض، أي أهنررررا "األمررررة" بررررني األمررررم. وال جنررررد لقمررررة  -4
نظري ا يف املفهوم الذي عر ته أوروا يف العصور  -عالي او   املع  املشار إليه -اإلسالمية 

املسيحية أو يف املفهوم املعاصر للقوميات كما جاء به عصر التنوير يف أوروا. ذل  ألن 
األمة اإلسالمية تفرتمل عن يريها من األمم من حيث تاوزها العصرر الرزمي.  هري ذات 
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اترخيري لردد. ومررد ذلر  هرو مصردر  شخصية حضارية حيزة، ولهنها يري موقوتة مبسار
التمررايز ذاترره الررذي رعررل ألمررة اإلسررالم موقعهررا املميررز بررني سررائر األمررم.  هرري يف بقائهررا 
واستمرارها حقيقرة اجتماعيرة رهرن العقديرة الرل انبثقرت منهرا، ال  قر  املسرار الترارخيي 

لية املميرزة لقمرة هري أو العوامل التارخيية الل تتفاعل معها. وهلذا كلره  ر ن السرمة األصرو 
الل تصبل اجلماعات البشرية على اختال  أنواعها، بصي تها. وهلذا مل تقتصر العاصرمة 
احلضررارية لقمررة علررى موقررع ج رررايف دون يخررر، بررل تعررددت املراكررز احلضررارية مررع امتررداد 
اجلماعررة "األمررة" ذاترره، واتررت عواصررم الدولررة اإلسررالمية تتعرردد وتتررواىل. وهررذا يعرري أن 

إلسالم عاملي ال يهرو املركزية وال يقبل ثبرات العاصرمة، كمرا يعري أنره يف حالرة إحيراء ا
متجرررردد مررررا أن يتهرررراوى املنحرررر  يف موقررررع حررررىت يتصرررراعد يف مواقررررع أخرررررى. وأاًي كانررررت 
األشرررهات واملسرررميات والقوالررر  التنظيميرررة الرررل تتخرررذها هرررذه الصرررحوات  ررر ن مرجعهرررا 

 ائم حنو التجدد واملقاومة.دائم ا هو أن رو  األمة يف سعي د

لسررابقة نهرراجي اولهررن مرراذا عررن األمررة كمسررتوى للتحليررلن ومررا داللررة أبعرراد التعصرريل امل -5
صرل عقديرة هري األنية/ الملفهوم األمةن التعصيل املنهاجي الساب  يبني لنا أن الرابطة الدي
ديث، منطقرة ياسرة احلريف منشع األمة واستمرارها وبقائها. إذن األمة متثرل، بل رة علرم الس

أتثرري  لبحرث يفاثقا ية حضارية  هرن دراسرة تفراعالت وعالقرات مهوانهترا انطالق را مرن 
 ررل يفرى املادية، ن  األخالرابطة املشرتكة بينها، يف رل أتثري التنوع أو التباين يف اجلوا

 (.سالميةأتثري وقائع األحداث وتطوراهتا، ويف رل تعددية الدوت القومية )اإل
 قررد تعامررل مررع -ترراريرعلررى مسررتوى ال-ن مشررروع العالقررات الدوليررة ىف اإلسررالم * وإذا كررا

 ىفتطررور وضررعها  لدراسررة األمررة اإلسررالمية، اعتبارهررا نظام ررا دولي ررا، ومررن مث  رر ن املرردخل املنهرراجى
ور الرررنظم اسرررات تطرررالنظرررام الررردوىل قرررد انطلررر  مرررن االقررررتاظ النظمرررى وكيفيرررة توريرررا الترررارير ىف در 

خرالت خرربة البحروث اجلماعيرة تبلرور جهرود  – لقرد تلرى ذلر   –(88)سنرى الحق راكما   –الدولية 
را يف إطرار جهرود  ور حضراري نراء منظربنظرية تتناوت األمرة كمسرتوى للتحليرل، علرى حنرو مثرل تراكم 

اهتمررت برردورها  (90)، وتزامنررت هررذه اجلهررود وترروازت مررع جهررود نظريررة أخرررى(89)للعالقررات الدوليررة
ن إطررار . ولقررد انطلقررت هررذه اجلهررود مرر(Muslim political community)ة مبسررتوى األمررة اإلسررالمي

ي ألتحليررل نظررري يبررني كيررا أضررحت مرردارو يربيررة متنوعررة تتجرره لتخطررى املسررتوى "التقليرردي ل
هرا اجلهرود مجيع لقرت هرذهمستوى الدولة القومية وتاوزه حنو مستوايت أكثر كلية و وال . ولقد انط

 الدين.و لثقا ة الواقعي التقليدي، الذي يسق  أيض ا القيم وا من نقد النموذن الوستفاىل،
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لرردويل" االتمررع "مررع مررا بينهررا مررن اختال ررات ابتررداء  مررن مدرسررة –ولقررد توالررت هررذه اجلهررود 
International Society
World Societyإىل مدرسرررة التمرررع العررراملي  ,(91)

إىل مدرسرررة اجلماعرررة  (92)
، واهتماماهتررا بتررعثري األ هررار (94)وجهررود املدرسررة البنائيررة اجلديرردة، World community (93)العامليررة 

 والقيم والثقا ة، على اعتبار أن العالقات الدولية هي هيهل اجتماعي.
ى د وأن يرؤثر علرراسة العالقات الدولية البردالثقايف يف  -بعبارة أخرى،   ن االقرتاظ القيمي

ة إىل مسرتوى املادير ولة القومية ىف رل الوضعيةمستوى التحليل. حيث أن االنتقات من مستوى الد
لثقا يرة ىف م واألبعراد ام القريما بعد الدولة القوميرة قرد اقررتن مبراجعرة الوضرعية املاديرة وتردد االهتمرا

حضرراري  ن منظرروردراسررة العالقررات الدوليررة. ومررن هنررا يسررتطيع مفهرروم األمررة أن يقرردم اسررهام ا مرر
لنامجة عرن اراجعة لى صعيد مستوى التحليل، وذل  يف رل املإسالمي يشارك يف الرتاكم العلمي ع

لدولية اية العالقات مة ونظر تدد االهتمام القيمي والثقايف والديي يف النظرية االجتماعية بصفة عا
 بصفة خاصة.

د ومررزااي يص أبعراومرن واقرع إسرهام د.أمرا  صراأ اجلديرد ىف جمرات دراسرات األمرة  هرن تلخر
 :قتباس()بداية اال)بصفة عامة( كمستوى للتحليل على النحو التايل وأشهاليات األمة 

اع ي أحرررد اإلسرررهامات اإلسرررالمية األصررريلة يف رصرررد رررراهرة االجتمرررهررر - مفهاااوم  –األماااة "
دمه اإلسرالم قو تصور هاإلنسا  والتطور التارخيي/ احلضاري للجماعات اإلنسانية.  مفهوم األمة 

ال أنرره مل ميٌّ إاجلمعرري. وريررم أن مصرردر هررذا املفهرروم إسررال لوصررا مسررتوى أو منرروذن معررني للوجررود
نسرا  الترارير اإل يف ماةللجماعة/ األيُرعحن   ق  بوصا األمة اإلسالمية بل بتقد  تصور عاًم جمرد 

 إسالمي  أو يري إسالمي ...
 .بعاده..ألقد كان اخلطاظ القري  يف العموم هو املصدر الذي أسس املفهوم وحدد 

ة يتناوت األم -وتاأل ة:تباينمثالثة أنساق منيز داخل الطر  القري  ملفهوم األمة بني   هن أن 
  وُسننه علىاإلنسا  للتطور التارخيي نظريةقدم ي -يصا ويرصد الظاهرة، والثا   مفهوم عام  

ملنظور ي من األساسامستوى تشهيالته اجلماعية الهربى، بل إن التشهيل االجتماعي احلضاري 
ا مية حتإلسالاقري  هو "األمة". أما النس  الثالث  هو نس  خامي  يتناوت احلالة ال ص واخلصائديد 

 ...القياسية أو املعيارية لألمة اإلسالمية
وبريم الصلة العضروية برني املفهروم والنظريرة )الرل يشرهل املفهروم أداة بنائهرا الرئيسرية( إال أن 

لقمة يتسم العمومية والتجريد واحلياد الذي رعلره  فهوم القرآينفاملمثة اختال  ا مهًما بني البنائني؛ 
لنشعة وحركة وصريورة األمم  هي النظرية القرآنية قابال  للتعامل مع خمتلا مناذن تل  الظاهرة، أما 
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ذات طرررابع ديررري معيررراري يلعررر   يررره مت رررري الررردين واإل ررران )برررل صرررحي  الررردين واإل ررران اخلرررال  
ية( دور ا جرروهراًي يف ترتيرر  وبنرراء منظومترره. بينمررا يزيررد البعررد املعيرراري بشرردة يف والرسرراالت السررماو 

 النسق القياسي لألمة اإلسالمية.
 :لتاليةاألربعة امن األبعاد  -اظ القري من واقع اخلط-يتشهل مفهوم األمة أتسيسًيا و 

لدولرة ؤسَّسة أو ايس امللو  اجلماعة؛  مركز الثقل يف األمة هو اجلماعة هي املادة احلية لألمة
أ رادهرا ذه اجلماعرة و أجرزاء هر )العقيدة ومن  السلوك(: هو مبثابة الرابطة الل تمعاملنهج  أو الفرد،

 يف وحدة...
، وقررد يهررون ن السررلا قررد يهررون دين ررا  رراواي  أو عبررادة وثنيررة، أو تقاليررد وأ هررار موروثررة عرر

إزاء  م مررن اجلماعررةود التررزاويعرري هررذا البعررد وجرر ر:الوظيفة/الاادو شررريعة أو مررذهب ا إصررالحًيا بعينرره. 
وايت برني أحرد مسرت ومنهجهرا معتقدها وطريقتها املثلى يف احلياة... ويقع التزام األمة إزاء معتقردها

واملهمااااة اقررررع. ي لقمررررة يف الو حتقيرررر  التهامررررل أو الظهررررور والتبلرررور الوجررررودي الفعلرررر -أوهلاااااثالثرررة: 
ايب التحرك اإلر-أخري ا و  -اثلث اطريقة املثلى للحياة. العقيدة أو ال هي الد اع أو الذود عن -الثانية

 إلصالحية...حلركات النشر الدعوة أو املنهج؛ وهو أحد السمات األساسية للرساالت السماوية وا

إطار زمي  ل ذدهابي ا   ن "األمة" أببعادها السابقة ليست راهرة مفتوحة اترخيالزمن... 
لعقيدي أو التزام ل االا يليها من أمم، وإن شاركوها يف خصيصة أو أكثر مثيفصل بينها وبني م

  لوريفي السابلعنصر الى اعمنهج احلياة. واإلطار الزمي ال حتدده سنوات بعينها بل يتحدد بناء 
 وهو مدى جنا  أو  شل كل مجاعة أو جيل يف إجناز مهمته أو رسالته.

ة من البشر "مجاع بارهاتعري  "األمة" ابعتة  هن انطالق ا من جممل العناصر السابق    
 ليهما   اة وسلوك أويقة حيو طر يربطها االنتماء والوالء ملنهج معني قد يشمل تصّور ا عقداي  أ

داخلية  يات ال حمدَّد من التحر ات والسلو عرب فضاء  غري-مع ا، وتسعى هذه اجلماعة 
و نشره يف ظهاره أإلعقيدة وذلك املنهج أو ىل إجناز وظائ  الدفاع عن تلك اإ -واخلارجية

 إطار زمين معني"...
عي/ اجتما  كيان. وال تشري األمة إىلعقدي وحضاريإن األمة اذا املفهوم هي كيان 

يف -دخل مث  امل ىل كيان اجتماعي/ ثقايف/ حضاري؛ ومنإالقومية، بل -ج رايف/ سياسي كالدولة
ث وجي؛ حيو مدخل  إبستومولوجي وليس أنطوله -حتديد هذا املستوى من مستوايت التحليل

ت ا يف العالقارت  ااملع بوصفها إحدى الديناميات العقيدةاملت ري   األساسي واحملوري هنا هو 
 الدولية، وذل  يف مقابل مت ري أو دينامية "القومية" لدى الدولة...
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لقيم انسق   مبع احيث العقيدة هن العقيدة؛ويتمثل العنصر الثقايف لدى "األمة" يف 
كل  من ة اإلنسان بوعالق تمعواألفكار واملعتقدات املتعلقة بتفسري ورؤية الكون والعامل واجمل

؛ هي خل  األمة"يل ". وتؤدي العقيدة وريفة مهمة يف تشهتلك األبعاد ودوره فيه وأهدافه
لوالءات؛ ونس  ا هدا قاعدة مشرتكة من األ هار والتفسريات والتعريفات ومنظومة القيم واأل
 ًيا.واًي أو عرقا أو ل  يً لرتب  تل  القاعدة املشرتكة بني جمموعة من البشر يري القريبني ج را
اط قوت بتعدد أمنهن ال مة وو ق ا ملعيار العقيدة أو املنظومة العقيدية الل تقوم عليها األ

األمة ناك وه ص. خالييناألمة القائمة على أساس د: وميكن حتديد أمناط ثالثة هلااألمة، 
 .القائمة على أسس، واألمة اليت تقوم على أساس حضاري

  أن العقيدةطة( إاللناشاريم أمهية العقيدة ولوريتها يف تشهيل األمة )اجلماعة العقيدية 
 ون هي واألمةتها( تهملهمو املفهوم املتسع السابقة اإلشارة إليه )مبع  تصور اجلماعة للوجود 

 "األمة". ة راهرةنهايوعة من املصادر اخلطابية والتارخيية والبشرية تشهل يف اللصلة لم
هل منها االت لحأو  وحتمل األمم يف مساراهتا نوع ا من الصريورة التارخيية عرب مراحل

رة جوهرها أ ببلو ذي يبد، ذل  البناء البناء الذاتأهدا ها وياايهتا. أوىل تل  املراحل هي 
القومية( -لةس الدو ولي)" الدولةبناء هيهلها السياسي؛ حبيث  هن القوت إن "العقيدي وينتهي ب

وجودها.. رط ا لست ش"، ولهنها لياألمةهي أعلى أو أنضج مظاهر التعبري اخلارجي عن وجود "
ة بدء ا من هون األما تتخلل كا ة مراحل توهي حالة وليست مرحلة؛ ألهن حالة الدفاع؛ -ًني ا

ؤس سية، بل عدها املقوا قيدي إىل ساية متاسهها اجلماعي البشري وحىت بلورةبلورة أساسها الع
اللُّحمة  ت تهوينتيها هن القوت إن الد اع وحتديد أو متييز اخلصوم واألعداء  ثل أحد ته

 ارسة عالقاتحوع من وتتمثل يف ن رحلة التمدد واهليمنةم -الداخلية للجماعة ومتاسهها. ًلث ا
 مم املنا سة كععلى مراحل رهور األمة.القوة مع األ

ت رتب  التحوالري املالت و ...وال يتسم اترير األمم الثبات أو الركود بل احلركة الدائبة 
 د إىل ت ري يفالعقائ على الطارئة على األ هار والعقائد اجلماعية. ويؤدي الت ري الذي قد يطرأ

 ة وحدودها. ية األم بنالء؛ ومن مث الت ري يفتعريا حدود اجلماعة ونطامل االنتماء واتاه الو 

ى للتحلياال ة  مسااتو والسااؤال الااذي قااد يطاار: اان هااو: مااا العالقااة املتوقعااة بااني األماا... 
قاااات  العاليفوباااني املساااتوايت األخااارى للتحليااال فضاااال  عااان وحااادات التحليااال املعروفاااة 

 الدولية؟
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وات أو أد اهرالدولية مظ تشهل أيل  وحدات التحليل املعرو ة يف دراسات العالقات
القتصادية الشبهات ة واللتعبري عن األمة.  الفرد صانع القرار واملنظمات الدولية واإلقليمي
هر ويليات صب  رواتلها كوالسياسية العابرة للحدود وحركات األموات واأل هار واأليديولوجيات  

 تعبري عن "األمة".
 ي يف ال ال ؛تنا س إطار ن لظاهرة األمة وهواإلطار احلاض  النظام العاملي/ الدويل ثل 

 وازين القوةملطبق ا  احدةومن مث  هو يضع يف ال ال  احلدود أو سقف ا وضواب   حلركة األمة الو 
 القائمة وأسس التعاون والصراع املتعار  عليها.

وى عة القفعل طبيبمنوها و مة" يف هذا اإلطار قد يهون النظام الدويل إطار ا مناسب ا حلركة "األ
 املسيطرة عليه و اهتا العقدية واحلضارية أو العهس. 

سية يف نظام ة األساث التقليدي للعالقات الدولية هي الوحديف الرتا القومية -الدولةتعد 
سة، بينما  ليميالنظام اإلق ء تبلورري دويل متثل القومية وإحدى دينامياته وأيديولوجياته املؤس  

جام بني توا   واالنسرار والستقون املختلفة  يه طور ا أرقى يعهس نوع ا من االمبؤسساته وأمناط التعا
تتابع "   ن هذا ال"األمة فهومموحداته الدولية وتطوير ا لقدر من املصاأ املشرتكة ألعضائه. يف رل 

ر عد أرقى مظاهمة( تل األفالدولة )اجلامعة لَشم  )الدولة مث النظام اإلقليمي( يهون عهسًيا؛ 
جه رب عنها وتو حدة تعة واتبلور ونضو  األمة اليت تصل حالة منوها إىل امتالك إرادة سياسي

لى عليمي القائم واإلق نظمي، بينما ذتل التفاعل الأفعاهلا وتتحدث ابمسها يف النظام الدويل
ن م عنها أ ضل التعبريات و مفهوم "األمة" طور ا أد  لنمو األمة وإن كان يعهس حالة للوعي الذ

 وضعية التشتت الُقطري..."
 وعن مزااي ومشكالت توظي  األمة  مستوى لتحليل يف العالقات الدولية 

طوري مثل إلمربام  ا في هذا اإلطار  هن تفسري نشعة  العديد من الدوت؛ سواء على الن
سة يف املقدَّ ومانية رية الر اطو الدولة اإلسالمية يف القرن األوت اهلجري )السابع امليالدي(، واإلمرب 
عيد خريطة ص. وعلى ديثالعصور األوروبية الوسيطة، أو على النم  الُقطري الضي  يف العصر احل
ل التحالفات مثحلروظ و ن  االتعاون والصراع يف العالقات الدولية كانت "األمم" مبعث ا للعديد م

ني، واحلروظ الصليبيو مي احلروظ الل حركتها الفتو  اإلسالمية، واملواجهات بني العامل اإلسال
ية ة بني الشيوعالبارد حلرظالدينية يف أوروا يف القرن السابع عشر، واملواجهات العديدة إان ا
نذ م رظ املسيحي مي والإلسالوال رظ الرأ ايل، وأخري ا تصاعد أجواء الصراع الدويل بني العامل ا

 ية... قا ية و هر وما اكتنفها من جداالت ث 2001وقائع احلادي عشر من سبتمرب 
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ة( كمستوى )األم فهومممن الطر  الساب   هن أن نزعم أن علم العالقات الدولية بتجاهله 
دولية، عالت اللتفامن مستوايت التحليل يفتقر إىل مصدر مهم لتفسري جان  من العالقات وا
عديد من إىل ال ذل   هن أن يستفيد كثري ا بتوريفه كما خيسر بت ييبه عن التحليل. ويرجع

ؤسَّسي أو ان  املقات الدولية التقليدي يع  بشهل كبري اجلأن علم العال -األسباظ: أوهلا
ظامية. نأو  النظامي حيث أيل  الهياانت أو الوحدات لل التحليل هي وحدات مؤسسية

د ايل الذي تعطوره احلوى توعهس  هذا االتاُه يف جممله أتثر ا الواقع األورويب وال ريب ومست
 عهس احنياز ايتحليلي ظ ال"املؤسسية" أهم إجنازاته.. و هن مبقولة أخرى القوت إن هذا االقرتا
لهياانت اضج تل  ت ونأيض ا ملرحلة معينة من مراحل منو الهياانت الدولية؛ هي مرحلة اكتما

يامل  السلتبلور يفت الهياانت حنو اأي حركة ونضا-بينما تبقى مرحلة ما قبل النضج والتبلور 
ا ال ة وحترك جانب  ت الدولية ريم أهنا دون ش  ترتك أثر ا كبري ا على التفاعالمرحلة  يائب -الدويل

 أبو به منها.
هًما يف مانب ا ج طي ييف هذا اإلطار   ن طر  مستوى األمة )اجلماعة العقيدية الناشطة( 

لسابقة على ا دوليةت الامراحل التكون الطويلة للكياانت واألزمجمات العالقات الدولية مثل 
 رهورها.
التقليدية  دبيات األيف"األمة" كمستوى للتحليل تلقي الضوء على  اعل مهم ت تاهله     

ي هقات الدولية العال اميات، وعلى دينامية مهمة من ديناجلماعةللعالقات الدولية املعاصرة؛ وهو 
 اية العالقاتيف صي عاتدينية واجلما. وقد تلت يف السنوات األخرية أمهية العقائد الالعقائد

 الدولية بشهل  أثبت علم العالقات الدولية  قر ا يف معاجلته. 
أكثر -ب  تر  مناطق بينيةتي  أيض ا للباحث الرتكيز على ت -مستوى للتحليلك-إن "األمة" 

يدية التقلستوايت ا من املناصر التحليل يف العالقات الدولية، خال  ا ل ريهالعديد من ع -حا تز 
من    اا العديدلة يعرت مشه للتحليل الل تركز على بُعد بعينه ال ت ادره إىل ما سواه؛ حا خيل 

مع بينها يف يل واجللتحللأساتذة العالقات الدولية؛ وهي مشهلة الرب  بني املستوايت املختلفة 
 )هناية االقتباس(.حتليل واحد" 

 األمةالدكتورة أما  صاأ؛   ن مفهوم  خالصة القوت وعلى ضوء ذل  القدر من طر 
وهي الرؤى الل  -دون إسقاط دور الدوت–يتجاوز الرؤى الل تركز على الفواعل من يري الدوت 

بعالقته مبستوايت  األمةالقومية. يتجاوز مفهوم -برزت يف رل مراجعة ونقد منظومة الدولة
يمنة على العالقات الدولية يف الرتكيز عليها(  التحليل الثالثة )الل تعاقبت املنظورات ال ربية امله
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كال  من تل  املنظورات على حدة وعلى النحو الذي يؤكد مصداقيته يف تشخيص وتفسري 
التفاعالت الدولية يف أي مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية؛ سواء تل  الل شهدت بروز 

الدوت، وهو األمر الذي يتس  معر ًيا  القومية أو الل شهدت بروز  واعل أخرى من يري-الدولة
ا راهرة معقدة األبعاد واملضامني؛ حبيث ال يل ي بُرعحٌد  وأنطولوجًيا مع حقيقة الظاهرة الدولية كوهن 

نفس تل  امليزة )املتعلقة بتجاوز االحنياز لبعد واحد(  األمةمنها انخر.. كذل  ذمل مفهوم 
وضع الدراسة والتحليل،  هو ال يقتصر على الرتكيز على  يما يتعل  مبضمون ولتوى التفاعالت م

أي من األبعاد السياسية والعسهرية واالقتصادية والثقا ية دون يريها على يرار عديد من 
املنظورات ال ربية الل تعاقبت على علم العالقات الدولية؛ ذل  أن مفهوم األمة بعالقته 

اط التفاعالت املختلفة الل يشارك  يها األ راد واجلماعات املستوايت الثالثة إمنا يفرد مهاان  ألمن
وليس  ق  صانعي القرارات ومنفذيها من الدبلوماسيني أو العسهريني أو رجات األعمات.. 

 هنه أن ذتفظ مبصداقية أكثر استمرار ا يف  هم ودراسة  األمةوخالصة ما سب  أن مستوى حتليل 
واقع العالقات الدولية املت ريات الل تعطي أولوية االهتمام  العالقات الدولية مهما تعاقبت على

بفاعل دون يخر أو مبجات ومضمون دون يريه؛ ألنه يستوع  بدرجة أكرب ما  هن أن نسميه 
بطبائع الظاهرة الدولية )واإلنسانية عموم ا( من تعقيد وتداخل املت ريات واألبعاد خال  ا للمنزع 

من احنياز بني  رتة وأخرى إىل ت لي  عنصر أو مت ري   وحيد  يعهس يالب ا  الذي ذهم املعر ة ال ربية
 مصلحة القوى املهيمنة على الواقع أو الفهر أو العلم. 

وحردات  –اعرل القروة، ومنظومرة  و  –اجلهراد  –على ضوء منظومرة الردعوة خالصة القول؛ 
 التحليل ومستوايته.

راسرة دخررى يف مقارنرة املنظرورات األ–مي إن من أهرم جمراالت تشر يل وتفعيرل منظرور إسرال
ني ة والعالقرررة برررالعوملررر وضرررع األمرررة اإلسرررالمية )العرررامل اإلسرررالمي( يف النظرررام الررردوت الرررراهن، جمررراالن
ة، والثرررا  ضرررع األمرررالثقا رررات واحلضرررارات ومهرررا جمررراالن مرتبطررران،  ررراألوت يقررردم اإلطرررار النظمررري لو 

وى األمرة يف تيسرتدعيان مسر -يف الدراسرة–الراالن يبحث يف من  العالقة بينها وبني أمم أخرى. و 
دينيرة -د ثقا يرةات أبعراالتحليل وينطلقان من نقد مفهوم القوة الواقعي ويتعرضان لقضرااي وأدوات ذ

 لعسهرية واالقتصادية بدون انفصات.ا-يف تداخلها مع نظائرها السياسية
 -التاريخ ومنهاجية دراسة العالقات الدولية:

يف مسررار تطررور الدراسررة العلميررة املنظمررة  الترراريرالروا ررد املعررربة عررن وضررع تعررددت وتنوعررت 
الوضررع بقرروة يف نطررامل اجلرردت بررني املنظررورات الهررربى: أوال  بررني  اولقررد تسررد هررذ .للعالقررة الدوليررة
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 ، تردداالسرلوكية، وأخرري   بعدالتقليدية السلوكية، كما برزت ًني ا من ثنااي اجلدت الثا  يف مرحلة ما 
 .(95)ربوز يف أدبيات نظرية العالقات الدولية يف مرحلة ما عبد احلرظ الباردةال

سررلوكي تلرر  يرردي والومررن أهررم األمثلررة الررل طرحررت عررن إمهانيررة التعرراون بررني املنظررورين التقل
 :(96)املتصلة بقيمة املعر ة التارخيية، وتتلخص أهم أبعادها كانيت

هرن  يرة وجمراال  ياسرة العاملالسرب  والنتيجرة يف الس يعد التارير معمال  لدراسة العالقة برني -أ
ر صرياية واختبراالزمة لأي أنه يقدم املادية األولية ال ؛أن تستقصي  يه صحة بعض الفروض النظرية

 بعض الفروض، كما يعطي عمق ا لدراسة احلاضر.
سرررالي  ام أليرررل اسرررتخدإذا كررران الترررارير يقررردم املرررادة التارخييرررة الالزمرررة للتفسرررري وللتح -ظ

وإن  -أن الترارير  يعري ا  ن هرذ ؛ويايتها املعلنة بقوة هي التعميمات النظرية ،منهاجية أكثر حداثة
و ؤرخ )أو دار خدام املبني است ان هناك  رق     -كان معطاة هامة يف دراسة تطور العالقات الدولية

 .ة التارخييةة وللخرب التارير الدبلوماسي( وبني توريا دارو العالقات الدولية للمادة التارخيي
؛ ئيرةلقطبيرة الثناهنايرة ا ة احلرظ الباردة وبعرديبعد هنا ماخالت مرحلة  التارير وأتلقت جاذبية

امرررة ع نظريرررة يف الوصررروت إىل مرررن برررني أهرررم األسرررباظ الرررل يرجرررع إليهرررا الفشرررلكررران    مرررن انحيرررة:
 ومررن مث ،دوليررةقررات الالعالهررو قضررية العالقررة بررني دراسررة التررارير والتنظررري لعلررم  للعالقررات الدوليررة

 لواقرع الردويلر حروت االتساؤت حوت ما إذا كران لرور اهتمرام نظريرة العالقرات الدوليرة رر  أن يردو 
ن وره العديرد مرسراؤت بردأم أنه ر  أن  تد ليشمل احلاضر واملاضي مع را. ويطرر  هرذا الت ،املعاصر

ملرهقررة اتررداد الررزمي ء االمأعبررا تارير، وحررو احلرردود الزمنيررة املناسرربة هلررذا الترر تالتسرراؤالت الفرعيررة حررو 
ة ضرررور  تة، وحررو املت ررري  ضرراع العالقررات الدوليررةأو كيفيررة املقارنررة بررني   تلطاقررة التحليررل النظررري، وحررو 

رلرت تتجردد  ،ومرن انحيرة أخررى .(97)القراءة االنتقائية ألحداث التارير أو ضرورة القراءة الشاملة
، وعلرررى (98)عامرررة ه يف جمرررات الدراسرررات السياسرررية بصرررفةدعررراوى االهتمرررام بدارسرررة الترررارير وتوريفررر

ويف سريامل االهتمرام  ،ومرن انحيرة ًلثرة .(99)صرعيد بعرض جمراالت الدراسرات الدوليرة بصرفة خاصرة
 ة، وإىل جانررر ت الدوليرررًر انتهررراء احلررررظ البررراردة والقطبيرررة الثنائيرررة علرررى دراسرررة العالقرررايبدراسرررة 

لت رررري يف ية أو اتعهسررره النسرربة لدرجرررة االسرررتمرار  االهتمررام بتحليرررل خصرررائص هررذه العالقرررات ومرررا
ة العالقررات ئرر  دراسررعصررر مررا بعررد احلرررظ البرراردة، والررريم مررن التطررورات العميقررة يف أسررالي  وطرا
، والقررررررريم، لتررررررراريرالدوليرررررررة، مل يفقرررررررد عتررررررراة "التقليديرررررررة" دأارررررررم يف الترررررررذكرة بضررررررررورة االهتمرررررررام ا

 .(100)والفلسفة



 60 

الررذي جرررت  لررى النحرروعنهايررة احلرررظ البرراردة والقطبيررة الثنائيررة  التنبررؤ بيفولقررد كرران الفشررل 
ولبيران  ،يرت الترار عليه من أهرم الفررمي الرل سرنحت أمرام الربعض لتجديرد االنتقرادات ملخراطر إمهرا

ون أن املسرتقبل د التنبرؤ أنه ال  هن تطوير نظرية عامة يف العالقات الدولية يهون هلرا القردرة علرى
قراالت دة من أهم املواح جد؛  نن املعر ة التارخيية ومن اإلملام خبربة التاريرتستند إىل أساو قوي م

ا لنظرررررايت كررررل مررررن االقرررررتاظ السررررلوكي، يقرررردم تقو  رررر (101)النقديررررة املسررررحية خررررالت التسررررعينيات
رر ة. ويُ على حنو يربز  شلها يف التنبرؤ بنهايرة احلررظ البرارد ،والتطوري ،واهليهلي الدراسرة  ع يف هنايرةج 
 ة الرررل حتترررانجتماعيرررشرررل إىل املنهاجيرررة "العلميرررة" الصرررارمة الرررل هتمرررل حقيقرررة الظررراهرة ا الهرررو الف
 ا.ؤ  ن  همها تفسري ا وتنبسلقيم حلاللتارير و 

ود عمليرررة حرررىت تقررر هرررذا ولقرررد أكرررد العديرررد مرررن رواد املدرسرررة العلميرررة للعالقرررات الدوليرررة أنررره
وضر  وكران أ .وليرةقرات الدتمرام بترارير العال  نره مرن الضرروري االه ؛التنظري إىل القردرة علرى التنبرؤ

ابالن كر   نجد مورتون ات حىت انن.يمثات على ذل  دراسات النظام الدويل منذ بدايتها يف الستين
التررارير هررو  نإيقرروت  رواد تطبيرر  نظريررة الررنظم يف جمررات العالقررات الدوليررة علررى مسررتوى النظررام أوت

، بل إنه يف سيامل د اعه عن إمهانية حتليل (102)الدوليةاملعمل الهبري الذي حتدث يف نطاقه احلركة 
ملوضررروع ة نفرررس اا مرررن األسرررالي  التقليديرررة عنرررد دراسرررالرررنظم يف حتقيررر  أهررردا  حبثيرررة أكثرررر عمق ررر

هنرم الترارير أل الهتمراما هو يؤكد من انحية أخرى عدم صحة اهتام املناهج العلمية بعدم  ؛التارخيي
 يني.دا  لددة  تلا ن نظارها لدى التقليديدة وهلديهتمون به ولهن أبسالي  ج

بع ، انهي  الطإسالمي وللتارير الطبع وضع ا متميز ا يف دراسة العالقات الدولية من منظور
 سالمي.رير اإلعن وضع العالقات اخلارجية )أو الدولية( لقمة اإلسالمية يف دراسات التا

ث الترررارير يف تررررا العالقرررات الدوليرررة"ولقرررد كانرررت الدراسرررة النقديرررة حلالرررة منهاجيرررة دراسرررة "
ت مشرررروع منطلقرررا اإلسرررالمي ويف أدبيرررات علرررم الترررارير اإلسرررالمي املعاصرررر، منطلق رررا أساسررري ا مرررن
املشررروع مررن  د اقرررتظالعالقررات الدوليررة يف اإلسررالم. وعلررى ضرروء نتررائج هررذه الدراسررة النقديررة؛  لقرر

لنظررام سررالمي( يف اعررامل اإلمررة اإلسررالمية )الالتررارير اإلسررالمي اقرررتاا  نظمي ررا لدراسررة تطررور وضررع األ
 م الرردويل( قرردى النظرراالرردويل، وإذا كانررت األدبيررات ال ربيررة لنظريررة العالقررات الدوليررة )علررى مسررتو 

–دوليررة ملنهرراجي ملشررروع العالقررات الا رر ن املرردخل  -مسررقطة التررارير اإلسررالمي–ورفررت التررارير 
طرور وضرع تء املنهاجيرة الرل اتبعهرا لدراسرة اوت سد هذه الفجوة على ضو ح -على مستوى التارير

 .(103)األمة اإلسالمية يف النظام الدويل من اقرتاظ نظمي
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ال ربيرة مرن  رنة بني توريا املنظوراتأبعاد املقا -خالت خربة البحث والتدريس–مث تبلورت 
 ظررر انلتوريررا اانحيررة وتوريررا التررارير يف الدراسررة مررن منظررور إسررالمي؛ حيررث اختلفررت منهاجيررة 

 الختال   لسفة التفسري.
وعااان منااااذ  توظيااا  التااااريخ يف دراساااات النظاااام الااادويل ميكااان اإلشاااارة إىل اجملموعاااات  -1

 :(104)الثالث التالية
لتوريررا، اهني هلررذا االسررتاتيهية( منيررز علررى صررعيدها بررني اتررا –الموعررة األوىل )الهليررة -أ

ا اضرات. ًني راال رت  رير لتوضري أوهلما الذي ينطل  من منظور جمررد ا رتاضري، ويرجرع إىل الترا
الطبرع  عررض لريسينطل  من واقع اترخيي ملموو، وتدر اإلشارة إىل أن ال رض من هرذا ال
 .معايريهو الدراسة التفصيلية بقدر ما هو استخالمي السمات العامة هلذا التوريا 

 وت، وكررراناالتررراه األ د( دراسرررة رائررردة علرررى صرررعي1957وكانرررت دراسرررة مورترررون كرررابالن )
دراهتا قرررتتنررروع  منطقهرررا ومربرهرررا يرررتلخص كرررانيت: طاملرررا خيتلرررا عررردد ومنررر  سرررلوك الررردوت، وطاملرررا

ر  هررذه العناصرربطررة بررنيمررا مررن الرا ا رر ن هنرراك نوع رر ؛إذن ،العسررهرية واالقتصررادية علررى مرردار التررارير
 مالقيراويتطلر   لترارير،على حنو  هن معه التمييز بني نظم هيهلية وسرلوكية يف  ررتات خمتلفرة مرن ا
بعرد ذلر   ىت  هرنحرمبثل هذا البحث صياية ا رتاضات نظمية حوت طبيعة الررواب  برني املت رريات 

 دراسة التارير املاضي من أجل توضي  هذه اال رتاضات.
اولرررة ا برررني ليمهن أن نطرررر  علرررى صرررعيده عررردة لررراوالت تراوحرررت مرررأمرررا االتررراه الثرررا ؛  ررر

تابعرة اولرة جمررد ملمرا برني و ة التارخييرة و ر  معرايري متنوعرة، للتمييز بني عردد مرن أمنراط الرنظم الدولير
 ، أو يفيلوماسررير الدبالتطررور التررارخيي للعالقررات الدوليررة بصررورة منظمررة ال ت رررمل يف تفاصرريل التررار 

 ا رتاضات ومت ريات التحليل النظمي.
  مررررن الثررررا ثانيررررة: متثلهررررا الدراسررررات الهليررررة التحويلررررة؛ وهرررري مبثابررررة اجليررررلالموعررررة ال -ظ

 يات.الدراسات النظمية الدولية الل ورفت التارير، والل رهرت خالت الثمانين
السرتينيات  وليرة يفالرنظم الد دراسرات لقد كانت أهم االنتقادات املنهجيرة الرل تعرضرت هلرا 

ا القائمررة نظررر   ى الررنظميبحررث عررن كيفيررة احلفرراو علرر ي ااسررتاتيه والسرربعينيات هرري أهنررا تعهررس اقرررتاا  
مث  هرررران  وت، ومررررنالت ررررري والتطررررور والتحرررر ليرررراتولرررريس عم ،كيررررز علررررى قرررريم االسررررتقرار والترررروازنللرت 

ولقرررد  .بيقررريأوالتط "التحررروت" يف النظرررام الررردويل منطقرررة حبثيرررة مهملرررة سرررواء علرررى الصرررعيد التنظرررريي
 ات الرل قردمتثمانينيروجهت النظر إىل هذا القصور التنظريي إحدى الدراسات الرائدة يف بداية ال

ا االهتمررام ارر لررل ررر وحتديررد املت ررريات ا يررل،اولررة أوليررة اجتهاديررة لتحديررد مفهرروم عمليررة التحو ل
 .راسة التحوتمهية دأا حتديد الستهشا  التحوت من من  إىل يخر من أمناط النظم الدولية، وأخري  
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ات ي عررب  ررت ت العراملواند ع هذا االتاه خطوة أكثر لقمام، وذل  االهتمرام بدراسرة التحرو 
تمررام الررذي هررو االهو زمنيررة حترردة، ولرريس  قرر  التحرروت مررن منرر  إىل يخررر مررن أمنرراط الررنظم الدوليررة، 
 .سعينياتتسد يف جمموعة من الدراسات الرائدة الل تعاقبت خالت الثمانينيات والت

ئلرة احققت د عة ه وهلذا   ن الدراسات النظمية الل تورا التارير السياسي واالقتصادي،
 سررب  منررو يًربحلرريالت مانينيررات نظررر ا لتزايررد االهتمررام األكرراد ي اررذا املسررتوى مررن التخررالت الث

ن األمرران لقد أبرز هرذاو قومية. االعتماد املتبادت بني أرجاء العامل، ومع تزايد ما  ي أبزمة الدولة ال
يرع ربى يف توز لهر رريات اأمهية بعرد أساسري يف الدراسرات الدوليرة املعاصررة، أال وهرو ديناميهيرات الت
ملعاصر انظام الدويل اهنة للالقوى العاملية بني الدوت، ولقد عمقت من هذه األمهية طبيعة املرحلة الر 

والايت خاصرررة الرررالررذي  رررر بفررررتة حتررروت هامررة د عرررت للتسررراؤت عرررن مصرررري الرردوت القائررردة للنظرررام و 
منرررررة د اهليبعرررررااملتحررررردة، ومرررررن مث تبلرررررورت الدراسرررررات الرررررل حتررررراوت تقرررررد  صررررريايات هامرررررة حررررروت أ

Hegemony  لترررارير ع إىل امث السرررقوط النسررربة للررردوت الهرررربى أو اإلمرباطرررورايت، وكررران الرجرررو
ة، ومررن املمهنرر يعمرر  مررن  هررم مرردلوت بعررض املت ررريات احلاضرررة، كمررا يوسررع مررن ي ررامل االحتمرراالت

 ، وكررذل أحرردث هررذه الدراسررات دراسررة برروت كينرردي، وجررورن مودليسررهي، وريشررارد روزيهرررينس
 راسة املعربة عن الد

 :(105)التالية إىل خالصة أساسية ومفادها األمورنصل  ضوء ما سب  تقد هيف 
 وإذا كان ،ياوستفال يب وخاصة منذو االقتصار على توريا خربة واترير النظام األور  -أوهلما
ل والرن عمرهرا )مرألخررية امرباطورية العثمانية يف النظام الدويل وخاصة خالت الثالثرة قررون وضع اإل

 تناولرررره يف ( قررررد تبيررررةو بيررررة احلديثررررة وتطوراهتررررا منررررذ عصررررر النهضررررة األور و تزامنررررت مررررع اهلجمررررة األور 
ة ذات دوا رع إسرالمي األدبيات سواء اجلزئية أو الشراملة  هران ذلر  اعتبارهرا، ليسرت دولرة خال رة

د دى املتعرررولهرررن واحررردة مرررن عررردة قررروى كرررربى مثلرررت أطررررا  نظرررام تررروازن القرررو  ،وأهررردا  متيزهرررا
 وهو النظام الذي ساد حىت ما قبل احلرظ العاملية الثانية. ،التقليدي
الررردويل قبرررل  إلسرررالميااملقابرررل جنرررد أن املرررؤرخني ال رررربيني الرررذي اهتمررروا أببعررراد الترررارير  ويف
ن و املعاصرررر  نو لدارسررن األوائررل واو كررذل  املررؤرخني املسررلم  ،ا(ده )كمررا سررنرى الحق ررعررويسررتفاليا وب

لرى عولهرن  ،تراريرهرذا ال قد تناولوا أبعاد ،ا(صوره املختلفة )كما سنرى الحق  للتارير اإلسالمي بع
ريطرة توزيرع و علرى خأالنحو الرذي ال يعراجل تطرور وضرع الدولرة اإلسرالمية يف هيهرل النظرام الردويل 

 القوى العاملية املقارنة القوى يري اإلسالمية على الساحة الدولية.
ناهج التطورية.   ذا كانت النمراذن السرابقة قرد قردمت لنرا يتصل بطيعة امل واثين هذه األمور

مناهج متنوعة، ابتداء من الدائرية إىل اخلطية الصراعدة أو اهلابطرة، ومجيعهرا تنبرع مرن رؤى حضرارية 
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يربية عن ماهيرة الترارير وطبيعتره وكيفيرة تفسرريه،  البرد وأن نتسراءت: مرا هري الرؤيرة اإلسرالمية عرن 
 طوره وكيفية تفسريه.طبيعة التارير واتاه ت

 -قات الدوليةلم العاليف نطامل ع–هو أن توريا اخلربة التارخيية ال ربية اثلث هذه األمور و
الم رظ والسررررريررررررتب  أبهررررردا  احلركرررررة يف الواقرررررع واحتمررررراالت املسرررررتقبل، وخاصرررررة مرررررا يتصرررررل احلررررر

اهرة انررردالع لرررت رررراحتو والت رررريات يف مررروازين القررروى العامليرررة ووضرررع القررروى ال ربيرررة القائررردة  يهرررا 
ة تمرار اهليمنررتصررل اسررتاحلررروظ اهتمام ررا كبررري ا. ومررن مث؛  رر ن ال ايررة هرري البحررث يف القواعررد الررل 
لررى مسررتوايت تررارير عال ربيررة والقيررام األمريهيررة العامليررة، حيررث أن جررل الدراسررات الررل ورفررت ال
هررامش  ان علررىامررة كررخمتلفررة هرري إنترران أجنلوساكسررو  األسرراو. ومررن مث  رر ن "اجلنرروظ" بصررفة ع

 هذه الدراسات الل تركز على القوى القائدة للنظام.
لتررارير ان يورررا أومررن مث البررد أن نتسرراءت: أال  هررن ملنظررور إسررالمي للعالقررات ا لدوليررة 
صررراحلنا وهررري يويرررة ملعلرررى حنرررو يعررراجل تلررر  املركزيرررة األوروبيرررة ال ربيرررة ويتصررردى إلشرررهاليات أكثرررر ح

 عد الصعود، وكيفية إحياء عملية الصعودنإشهاليات حتليل التدهور ب
املت ررريات  موعررة مررنضرروء جم يفتوريررا اخلررربة التارخييررة ال ربيررة يررتم : أن ورابااع هااذه األمااور

ختال  ة كل منها اأولوي و تلا .املادية واهليهلية السياسية، العسهرية، االقتصادية، واالجتماعية
بعض قرد لرن ا ر ذا كرا ؛..(اركسريةالواقعيرة، الليرباليرة، امل ؛أو اإلطار املرجعي واملدرسة الفهرية راملنظو 

ت القررروى مت ررريا ركررز علررى مت ررريات االسرررتقرار وعرردم االسررتقرار،  ررر ن البضررع انخررر قررد ركرررز علررى
ت ريات ما، أو وهبوط   اعود  ص العسهرية والقوة االقتصادية وأثرمها على حتديد القوى املهيمنة وتعاقبها

 ادي وأثرها على توايل دورات اهليمنة.النمو والرتاجع االقتص
ررر)ويف املقابرررل  ررر ن املت رررريات يرررري املاديرررة  ا برررني مت رررريات منررراذن مل حترررز نصررريب   (االقيميرررة أساس 

االسرررتاتيهية، أو الموعررة الهليرررة التطوريررة مرررن منرراذن توريرررا التررارير يف دراسرررة -الموعررة الهليررة 
ا مرررن االهتمرررام امللحررروو مرررن األبعررراد نصررريب   علرررى العهرررس  لقرررد حرررازت هررذه .تطررور النظرررام الررردويل

" الررل كرران املنظررران اإلجنليررزاين International Societyجانرر  دراسررات "التمررع الرردويل" "
Martin wight, Hedley bull   ا يف بلرورة مرن روادهرا، وذلر  علرى النحرو الرذي  ثرل إسرهام

 .م املعاصرررر ولررريس تطررروره الترررارخييبعرررد قيمررري يف الدراسرررات الدوليرررة الهليرررة الرررل تركرررز علرررى النظرررا
الررل  Valuesاملنظمررة لتفرراعالت النظررام ولهررن القرريم  normsواملقصررود اررذا البعررد لرريس القواعررد 

 مرن ا أو قررا  والل يتم على ضروئها تقيريم نتائجهرا بعرد   ،متثل اإلطار املرجعي احلاكم هلذه التفاعالت
 النظرررام وبرررني التمرررع علرررى أسررراو أن النظرررام ودراسرررات التمرررع الررردويل هرررذه متيرررز برررني .هرررذه القررريم

للقرروى يف رررل  امصررطل  يثررري صررورة كرررة البليرراردو الوضررعية عررن العالقررات الدوليررة اعتبارهررا صرردام  
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هيهررل النظررام الررذي يشررهلونه. ولررذا يرررى منظرررو التمررع الرردويل أن هررذا التمررع هررو ترتيرر  إرادي 
التمرع  يستقل عن هؤالء املهرونني لره. ومرن مث  ر ن منظرر ي اوريفي   اأو نظام   وليس هيهال  ال إراداي  
ني( ألهنرم يهتمرون األبعراد يالذين خيتلفون عن منظري "النظام الدويل" )الوضع ونالدويل هم املعياري

)مثرل النظرام( وإمنرا  اجمررد   اوألهنرم يعترربون التمرع الردويل لريس مفهوم ر ،القانونية واألخالقيرة واملعرايري
الذي يتخطى اهليهلية الوضعية السلوكية، ومن مث ينتمي -ويراكم على هذا االتاه  .قيةحقيقة إمربي
تطويرهررا جررون  دشررندراسررات "اجلماعررة العامليررة، التمررع العرراملي، التمررع الهررو  الررل  -إىل املعياريرة

الررل تيررار مررن الدراسررات  -خررالت التسررعينيات-ا وتبلررور هررذا ولقررد منررى أيض رر .برتررون يف السرربعينيات
ركزت على دراسة الت ري يف النظام الهو  املعاصر انطالق ا من منظور قيمي وسعي ا حنو تطوير نظرية 

 ذات توجه قيمي لفهم هذا النظام. انهي  عن جهود املدرسة البنائية اجلديدة.
، و هرر إلسرالميويف ضوء ما سب ، البد وأن نتساءت كيا  هرن أن  ثرل توريرا الترارير ا

منظررور  إلسررالميضررواب  دراسررته وتفسررريه، إضررا ة علررى هررذا الصررعيد حيررث أن املنظررور ا السررفته و 
 .قيمي بطبيعتهن

ريخ. لتاااريخ يف منظااور إسااالمي علااى أسااس التفسااري اإلسااالمي للتاااايقااوم توظياا   -2
ات أخرررى  تفسرري هرذا، و تلررا أسرس ومعررايري وضرواب  التفسررري اإلسرالمي للتررارير عرن نظائرهررا يف

سرررية ختلفرررة املاركرهرررا املادي احلضررراري(، والرررل تعهرررس تقاليرررد احلضرررارة ال ربيرررة يف أطوا)املثرررايل، املررر
ذه هرررملقارنرررة برررني دراسرررة اوالليرباليرررة، مرررع األخرررذ يف االعتبرررار تعررردد روا رررد هرررذين التيرررارين. ومتثرررل ال
ه ا، بميق ا ومتشاعا ولهن التفسريات والدراسة التفصيلية للتفسري اإلسالمي يف حد ذاته جماال  خصب  
ااي تلمسته من زو و تلفة، خمولقد أدلت العديد من األدبيات بدلوها يف هذا الات، وعاجلته مبقرتات 

يف تفاصرريل  حيررة، أومتهاملررة. وال يسررعنا يف هررذا املوضررع الرردخوت يف تفاصرريل هررذه املقارنررة مررن ان
جوهرهررا  ؛ حيررث إن مررن الصررعوبة عرررض)106)أبعرراد التفسررري اإلسررالمي وتياراترره مررن انحيررة أخرررى

 لتالية:اولبها يف هذا النطامل احملدود. ولهن  هن لنا أن نورد إبراز املالحظات 
خرررتال  اطبرررع االخرررتال  برررني التفسرررري اإلسرررالمي والتفسرررريات األخررررى إىل ال يرجرررع ال -أ

ئ  التارخيية مثال ، ولهن يرجع أيض ا إىل اختال  اال رتاضات والرؤ   ثية برنيلعالقة الثالى حوت االًو
يطررة املاديررة احمل ألوضرراعهللا، واإلنسرران، والتمررع والطبيعررة، أي حرروت مرردى أتثررر األوضرراع البشرررية ا
لعوامرل ان النسربية لو األوز اا، والقدرة اإلهلية، ومن مث؛   ن مظهر ا أساسي ا من مظاهر االختال  ه

د مظرراهره هررو   وتعرردالعقديررة، والعوامررل االجتماعيررة واالقتصررادية. والسررب  الرئيسرري هلررذا االخررتال
ررا يف  ت لتفسرررياااخررتال  مصرردر رؤى وأسررس هررذه التفسررريات؛  هرري مصررادر  هريررة بشرررية أساس 

 الوضعية، ولهنها ذات مصدر إهلي يف التفسري اإلسالمي.
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ني: لتفسررري اإلسررالمي تيررار واحررد ولهررن  هررن استهشررا  تيررارين أساسررياال يعرررب عررن  -ظ
رد فسريه على جمتر التقليدي املبس ، والذي تقتصر عملية تياوالذي  هن تسميته ال -التيار األول

 ذكر "اإلرادة اإلهلية" ومل يهتم السببية يف حتليل الظواهر وتفسريها.
هلية لى اإلرادة اإلبساطة أو إطالمل التيار األوت الذي يركز ع وإن كان ال يقبل -التيار الثاين

ة العلميرة رات صرفألخررى؛  هرو أيض را يرر ض مررب  ق ، ولهن يف صورة منعزلرة وجمرردة عرن العوامرل ا
صررادية لعوامررل االقتتررعثري الاملرتبطررة التيررار الررذي انتقررد التيررار التقليرردي؛ أي يررر ض إعطرراء األولويررة 
ا واسع ا  يعهس مفهوم  ر الثا واالجتماعية مبعزت عن العوامل ال يبية واإلهلية، ومن مث؛   ن هذا التيا

السرررريهية يررررة الهسررررالمي للتررررارير يبعررررده عررررن سررررلبيات وتبسرررريطات اجلرب رحب ررررا وعلمي ررررا للتفسررررري اإل
 التقليدية، وينقيها من مادية وأحادية وحتمية تيارات أخرى.

على حنو  حركة التاريرهللا و  وهذا التيار يقدم تصور ا ألبعاد معادلة العالقة بني اإلنسان وإرادة
عية حية واالجتماة من انوعات العوامل العقدييقدم حال  إلشهالية كيفية اجلمع يف التفسري بني جمم

هرررذا  تفصرريل يفوهرري األبعرراد الرررل يصررع  عرضرررها ال–والسياسررية واالقتصررادية مرررن انحيررة أخررررى 
 املوضع.

ظررررام مررررن نويف ضرررروء كررررل مررررا سررررب ؛   نرررره  هررررن القرررروت إن دراسررررة التطررررورات يف حالررررة كررررل 
 ة: مررا هررو دورة التاليرراألسرر لة الثالثررالتفرراعالت الدوليررة أو للتحرروت مررن نظررام نخررر تررتم مسرتشرردة 

ثررري هرران مررا هررو أتية ويري املعتقرردات والقواعررد اإلسررالميةن مررا هررو أتثررري األوضرراع السياسررية واالقتصرراد
 ميةنري إسالياالعتبارات الثقا ية يري اإلسالمية أو العوامل املادية القائمة يف أطر 

إلشهاليات واجهة ادرجة كبرية على موحا ال ش   يه أن اإلجابة عن هذه األس لة تساعد ب
ا عررن األصررل اإلسررالمي يسررمى  ، والررذيحرروت منرر  التحرروالت الهررربى يف التررارير اإلسررالمي بعيررد 

ض ا أ رراه الرربعخررر عررن مرريالعالقررة بررني النظريررة والتطبيرر  يف اإلسررالم، وهررو املنظررور املتررعثر مبنظررور 
ني القوة واإل ان وب ني احل ة ش   املعادلة بالعالقة أو املعادلة الصعبة بني السياسة والدين، وخاص

 والسياسات.
 رريمهن القرروت إن مررا يعتررربه ال رررظ  ارق ررا بررني النظريررة والتطبيرر  يف اإلسررالم حرروت العالقررات 
البينية اإلسالمية )وحدة األمة وحوت العالقات مع انخر )اجلهاد( والذي يستندون إليه ليصلوا إىل 

وبررررني املسررررلمني، ومررررن مث يعتررررربون أن اإلسررررالم هررررو  هررررر وحارسررررات إل رررراء التمييررررز بررررني اإلسررررالم 
 -يف ضوء ضواب  التفسري اإلسالمي للتارير وخاصة السنن–املسلمني، هذا الفارمل ليس يف الواقع 

را حقيقي را لإلسررالم:  ر ن مررا وصرلت إليرره حارسرات املسررلمني عررب تراكمررات عديردة لرريس  إال انعهاس 
ا النطبررامل السررنن  اإلهليررة كررركن مررن أركرران التفسررري اإلسررالمي؛  رر ن العرروامل الررل نظررر إليهررا إال أتكيررد 

املاديون من وجهة نظر أحادية هي يف احلقيقة سنن هللا تعاىل يف الهون واحلياة والنراو، وهري سرنن 
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مل يصررنعها التطوريررون والتجريبيررون وإمنررا كشررفوا عررن بعضررها وأسرراءوا تفسررريها و همهررا بدرجررة كبرررية، 
إلسالمي االستناد إىل السنن ذق  صحة هذا الفهم عن أتثري العوامل املختلفة السياسية والتفسري ا

واالقتصررادية واالجتماعيررة. بعبررارة أخرررى: إذا كانررت اتاهررات يربيررة تررتهلم عررن ت يررري اإلسررالم يف 
د عنرد الرر –عام ا  قر ؛   نره رر  أن نفطرن  40ضوء اخلربة التارخيية، وعن أنه مل ينطب  إال خالت 

إىل أن مقتضيات الضرورة العملية وض وط الواقع الفعلي ال تل ي أسس اإلسالم  -على هذا املنط 
أو ال ايررة الهررربى الررل يطرحهررا كهررد  ررر  أن يسررعى إليرره املسررلمون وقواعررد الوصرروت إليهررا، وإذا  
وة، كانررت حارسررات املسررلمني عرررب التررارير قررد ابتعرردت عررن حتقيرر  هررذه ال ايررة )اجلهرراد لنشررر الرردع

الوحدة اإلسالمية يف ررل مفهروم األمرة(؛  ر ن هرذا االبتعراد عرن األصرل لريس إثبرات  شرل أو عردم 
صحة ياية هذا األصرل وقواعرد حتققهرا، ومرن مث  قردان مصرداقية اإلسرالم كنظرام حيراة لهرل زمران 
 ومهان، ولهن إثبات أن عدم اتباع املسلمني األوت اإلسالم انعهس على حارستهم  انطبقت عليره

 السنن، أاًي كان الزمان وأاًي كان املهان.
يرات حهمنرا عرل حيثبعبارة أخرى؛   ن  همنا لضواب  ومعرايري التفسرري اإلسرالمي للترارير ت
قررره ، أو برررني الفمارسررراتعلرررى الفرررارمل برررني النظريرررة والتطبيررر  يف اإلسرررالم )أو برررني املثاليرررة وواقرررع امل

ت حهرررم ن حيثيررراعرررت املسرررميات(  تلرررا جررروهراًي التقليررردي والواقرررع املعاصرررر، إت.. مهمرررا تعررردد
 اإلسالم. يعنيها اتاهات حبثية يف ال رظ؛  املثالية اإلسالمية الل يف خياهلم ليست الل

ا بعض أدوات ستخدامنوههذا لعل  همنا هلذه الضواب  واملعايري يهون هو املنطل  السليم ال
ذين كررران هلرررم جهرررات الرررون الوقررروع يف مزالررر  تو وأطرررر حتليرررل العلررروم االجتماعيرررة احلديثرررة )النظرررام( د

 راسررة الترراريراهررات دالسررب  يف توريفهررا يف دراسررة التررارير اإلسررالمي.  رر ذا كانررت التطررورات يف ات
ة والتجزئرررة التعدديررراإلسرررالمي يف اجلماعرررات العلميرررة ال ربيرررة قرررد أبررررزت الرتكيرررز علرررى اخلصوصرررية و 

لتقليرردي اتشررراقي ت االنتقررات مررن األسررلوظ االساإلسررالمية وعلررى الصررراع وعرردم الرضررا، كمررا أبرررز 
تجسرري الرذي اهرتم ب -مرل املختلفرةيف ضروء العوا-القائم على السرد والتحقي  إىل أسلوظ التحليرل 

نا لتهون املرشد سسالمي الفجوة بني النظرية والتطبي  يف اإلسالم؛   ن معايري وضواب  التفسري اإل
 مليرة التنمري ع تهرون الجل استخران األمناط املنظمة، وحرىت لتصحي  خماطر القراءة التارخيية من أ

سرررتخالمي منررراط واوالتعمررريم واالسرررتنتان هرررذه تفري  رررا مرررن احملتررروى اإلسرررالمي؛  ررر ن استهشرررا  األ
توقرا التردعيم ال نمي  معداللتها مقتطعة من السيامل الزما  واملها  يثري هذه املخاطر، ولهن الت

 اإلسررالمية املعررايريمرران وأمرراكن لررددة لتفسررريها يف رررل الضررواب  و عنررد قضررااي لررددة ويف نطررامل أز 
 خيلص من هذه املخاطر.
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ع عن خرربات املشرو  ولعل القراءة يف مضمون وتفاصيل ونتائج األجزاء اخلمسة التطبيقية من
، يسررراعد علرررى  هرررم م رررزى السرررطور السرررابقة. وهرررو امل رررزى الرررذي (107)العصرررور اإلسرررالمية املتعاقبرررة

 .(108)إلسالمة اجلامعة عن لور التارير يف مشروع العالقات الدولية يف اتسده اخلامت
مجيعهاا  رات أخارى وظفاتتتلخص أبعاد املقارنة بني منظور إسالمي للتاريخ ومنظاو  -3

 :(109)التاريخ يف دراسة "التغري الدويل" فيما يلي
التارخييررة  ةاخلرررب  طبيعررة اإلطررار املرجعرري، النسرر  القياسرري الررذي ت يف ضرروئه دراسررة مسررار -أ

 وتقييم نتائجها:
عراد عنهرا و االبتأهل هناك ياية يتم السعي إليهان وهل هناك قواعد حتقر  هرذه ال ايرة 
حتديررد  يررة( علررىعرررب الترراريرن بعبررارة أخرررى: كيررا يررنعهس اإلطررار املرجعرري )أو مصرردر الرؤ 

اط اي وأمنرررراهلررررد  البحثرررري يف التررررارير وتصررررميم إشررررهاليات البحررررث حرررروت الفواعررررل والقضررررا
 ررريب برا ررده نظررور الالتفرراعالتن وهنررا جنررد أمامنررا ثررالث حرراالت: احلالررة األوىل هرري حالررة امل
وت، وينطلر  يرري الردالرأ ايل الذي يعرب عن منوذن نظرام الردوت أو نظرام  واعرل مرن الردوت و 
ن ترواز السرتقرار والاز قريم من جذور الفهر الواقعي واملراركنتيلي أو الفهرر الليرربايل. ومرن مث يررب 

لرذي تضرمن تبرادت االذي يضمن هيمنة القوى القائدة من خالت الصرراع أو قريم االعتمراد امل
 هيمنة قوة قائدة من خالت منوذن تنا سي متداخل.

ظرام ن منروذن "النيعررب عر : حالة الرا رد املاركسري يف املنظرور ال رريب، الرذياحلالة الثانية
لرأ اليررة  لرره هررو امررن مث  رر ن نطررامل أتمالعررامل" والررذي يسررتمد جررذوره مررن الفهررر املاركسرري، و 

اط ات وأمنرركنظررام ويليررات وتفرراعالت صررعودها وهبوطهررا يف رررل تطررور صررراع مصرراأ الطبقرر
 اهليمنة اإلمريايلية.

األمرررة –النظرررام  :  هررري حالرررة املنظرررور اإلسرررالمي الرررذي انطلررر  مرررنأماااا احلالاااة الثالثاااة
اعالت مرررع ا للتفرررالمية ومنطلق ررراإلسرررالمية: األمرررة مسرررتوى لدراسرررة التفررراعالت البينيرررة اإلسررر

حلرظ أم اخر )هل انخر، انطالق ا من األصوت اإلسالمية حوت أصل أتسيس العالقة مع ان
جيررة للدولررة ت اخلار اإلسررالم أم الرردعوةن( وحرروت القواعررد واملبرراد  واألسررس احلاكمررة للعالقررا

 اإلسالمية وللعالقات البينية اإلسالمية.
عوامررل ومصرردر املنظررور علررى الرؤيررة عررن ال ر املرجعرريكيفيررة انعهرراو طبيعررة اإلطررا  -ب

 ذا التحوت.هثرة يف احملركة للتحوت الهلي وعن وزن املت ريات املادية ويري املادية املؤ 
 مررن احلالررة األوىل الررل ترردور حرروت الصررراع مررن أجررل القرروة واملصررلحة القوميررة )سررواء 

أداته احلرظ أو الصراع الرذي ترديره القوة العسهرية أو االقتصادية، وسواء كان الصراع الذي 
األداة االقتصرادية(، إىل احلالرة الثانيرة الرل تردور حروت الصرراع الطبقري، إىل احلالرة الثالثرة الرل 
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ترردور حررروت الرردعوة كمحررررك تررتم إداراهترررا أبدوات احلرررظ أو السرررالم حتقيق ررا ل ررراايت التررردا ع 
 احلضاري. 

عود يف الضرررعا، السرررقوط أو الصررر ومرررن هنرررا يظهرررر كيرررا أن تفسرررري عوامرررل القررروة أو
رالقروة املاحلالتني األوىل والثانية تظل أسرية املت ريات املاديرة، أي عوامرل ا ، يف حرني اديرة أساس 
 ية. جان  املادادية إىليبريز على صعيد هذا التفسري يف احلالة الثالثة وزن العوامل يري امل

اه ر علرررى الرؤيرررة عرررن اتررريفيرررة انعهررراو طبيعرررة اإلطرررار املرجعررري ومصررردر املنظرررو ك  -ن
تمية خلطي وعن احللتطور االتطور يف التارير.   ذا كانت املدرسة املاركسية تقدم منوذج ا عن ا
يهليرررة لدورانيرررة واهلذن عرررن االتارخييرررة، وإذا كانرررت املدرسرررة الواقعيرررة واملاركنتيليرررة قرررد قررردمنا منرررا

مرن خرارن الرؤيرة اإلسرالمية( ) (110)كمرا يررى الربعض–التارخيية،   ن الرؤية اإلسالمية تقدم 
دة الطاعررة إلرا عوظ علرىمرا أ راه النمروذن التحسري مبعر  أنره مررىت تزايرد إقبرات األ رراد والشر

ن  علره يف سيواصرلو هللا، حتسنت األمور، ويتمسر  املسرلمون أبهنرم  علروا ذلر  يف املاضري، و 
 املستقبل، وذل  ألن اإلسالم هو الذي سيفوز الظفر يف النهاية.

حني م ايرين تقدم طر املقابل؛   ن تفسريات أخرى تظهر من الداخل الدائرة اإلسالمية و  ويف
. ويف الفهم األشعري كل حلظة من حلظات التارير أسوأ (111)ومها الطر  األشعري، والطر  املعتزيل

  ذا الفهرم يتفراشردة. وهرمن سابقتها البتعادها عن حلظرة الفضرل الرل هري حلظرة النبروة واخلال رة الر 
ت والفصررل االنفصررا مررع تصررور اخلطرري اهلرراب . ولقررد برر  األشرراعرة هررذا الفهررم القررائم علررى مفهررومي

 على جمموعة من األحاديث من مثل "خري القرون قر ..".
  ذا كران أ ضرل روازنرة، ومن انحية أخرى طور املعتزلة مفهوم التفضيل  عنشعوا بدله مفهروم امل

وم املوازنرة رظ أو البعد من اللحظة املثرات،  ر ن مفهرلقا -لدى األشاعرة–حلظة عن أخرى تتحدد 
وقا حركرة تة الفضل يقوم على أن حركة التارير تبني أنه  هن تصور وجود حلظات قريبة من حلظ

 االهنيار بدرجة معينة.
وهلرذا؛  ر ن د. سرريا الردين عبررد الفترا  يتحرردث عرن التطررور الشررطي و رر  السرنن، أي عررن 

وت: قرريان  وسرنة(، والرل تسراعد يف وصرا وحتليرل وتفسرري وتقرو  أسرباظ السنن الشرطية )يف األص
تقلبررات األمررم احلضررارية بررني حررات العررز والتمهررني وحررات الررذت واهلرروان.  رر ن السررنن تقررع يف قلرر  
را للنظرر إىل الفعرل احلضراري ومسرريته. ومرن مث  ر ن مرردخل  التعصريل لرؤيرة حضرارية اعتبارهرا منهج 

يعد أحد أبعاد منظومة مدخل القريم ك طرار  (112)يا الدين عبد الفتا لدى د. س–دراسة السنن 
لفهم وتفسري وتقو  العالقات الدولية من منظور إسالمي. واملع  التعصيلي الذي يقدمه د. سيا 

وهررري الرررل تنبثررر  عرررن الرؤيرررة العقديرررة الهليرررة لإلنسررران والهرررون واحليررراة، اعتبارهرررا مرتبطرررة –للسرررنن 
هررررذا املعرررر  –ريررررة التهليررررا وقواعررررد اإلحهررررام وارتبرررراط كررررل ذلرررر  اإلنسرررران الررررات اإلرادي ونظ



 69 

ليوض  لنا كيا أن مفهروم السرنن الشررطية يعررب عرن طبيعرة –التعصيلي الذي يفصل  يه د. سيا 
اترررراه التطررررور يف التررررارير )يف الرؤيررررة اإلسررررالمية( وهررررو االترررراه الررررذي خيتلررررا عررررن احلتميررررة اخلطيررررة 

يقررررتظ مرررن عمليرررة االختيرررار، وهررري القيمرررة الرررل تررررتب  خبلررر  اإلنسررران الصررراعدة أو اهلررراب ، ألنررره 
 وتهر ه.

لدوليرة اعالقرات وضمن عناصر هذا التصور عن "السنن الشرطية" يقرع  هرم مرا يوليره حبرث ال
لنمرراذن ا تفسررري مرن اهتمررام للتطرور التررارخيي كمجرات حبثرري حيرث مهررن اسرتخدام الررنهج السرني يف

 إلشارة.ا سبقت انات يف أحوات القوة والضعا من منظور قيمي كمالتارخيية املمتدة والتباي
وبرني  قره  ر األخري يف املقارنة حروت العالقرة برني أصرل أو نسر  قياسريويدور احملو  -د

 التارير وبني  قه الواقع وبني  قه املستقبل.
حنرررو  مشرررهالتهو وإذا كانررت النمررراذن ال ربيررة لتوريرررا التررارير؛ تنطلررر  مررن خصرررائص الواقررع 

وقواعرده،  هيف ضروء يايتر ال  يرتم،لتارير سعي ا للتنبؤ املستقبل، إال أهنا تفتقرد نسرق ا قياسري ا، أو أصرا
ور برررل  ررر ن املنظررريف املقاالتشرررخيص للقرررائم والتفسرررري للترررارير والتقرررو  واإلرشررراد إلحرررداث الت يرررري. و 

، ولهرن ن يقرومأ اإلسالمي كمنظور قيمي ذي طبيعة خاصة، أي منظور ال يصيل  ق  مثاال  ر 
باظ سررري، األسررريضرررع منظومرررة قررريم للتشرررخيص والتفسرررري وكرررذل  للت يرررري، يقررردم هرررذا النسررر  القيا

ة قرطبيعرة العال ة األمرة،املفسرة ملدى ابتعاد أو اقررتاظ واقرع العالقرات اإلسرالمية عرن األصرل )وحرد
 مع انخر( وإمهانيات الت يري ووسيلته.

 

  والتفعيلمن بناء البديل إىل التشغيل  اخلامتة:
دراسررررة منظررررور لمررررن املالحظررررات قررررد توقفررررت عنررررد أبعرررراد  ةت السررررابقاوإذا كانررررت الموعرررر
، إال أن أمررررر منظررررور دراسررررةال هال  هررررن طرحرررره يف هررررذ القرررردر الررررذىإسررررالمي للعالقررررات الدوليررررة 

ولهرن البرد وأن  ترد املقارنره مرع يرريه إسالمي لدراسة العالقات الدولية ال يقتصر  ق  على بنائه 
إىل جمرراالت تشرر يله وتفعيلرره يف دراسررة قضررااي وتفرراعالت الواقررع الررراهن لقمررة اإلسررالمية ولررذا  رر ن 

 تمثلررر -ة إىل خربهترررااسرررر د ضرررال  عرررن عمليرررة التررردريس الرررل أشرررارت ال-عمليرررة البحرررث والترررعليا 
اء تطبيقات ملنظور إسالمي للعالقات الدولية. والنظر إىل كاتبة هرذه السرطور اعتبارهرا أحرد أعضر

( أحرد 1996-1986)الفري  البحثي اجلماعي الذي نفذ مشروع العالقات الدوليرة يف اإلسرالم 
أعضاء اجلماعة البحثية املصرية ىف العلوم السياسية صراحبه االهتمرام مبنظرور حضرارى لدراسرة هرذه 

ى ، سواء على مستوى نقد ومراجعة املنظورات األخرى أو سواء ىف جمات التفعيرل، والرذ(113)العلوم
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النظرر إىل ترراكم  ريمهن  شاركت حبوث بعضهم ىف استهمات أعمرات بنراء منظرور للعالقرات الدوليرة
 أن أسجل ما يلي: عام 15حبوثى عرب 

مررن األحبرراث   جمموعررةيفت تشرر يل نتررائج حتليررل اخلررربة النظميررة التارخييررة اإلسررالمية  ماان انحيااة
 .يلالنظرام الردو  مية يفلوضع األمة اإلسرال حوت قضااي وتفاعالت راهنة وحوت طبيعة املرحلة الراهنة

 هلذه القضرااي التفسريو وقد كان لقمناط والتعميمات من العم  التارخيي م زاه يف عملية التشخيص 
ملقررروالت اصرررياية  والتحررروالت، ومرررن مث كررران للسررريامل الترررارخيي لدراسرررة هرررذه املوضررروعات أتثرررريه يف

فررراهيم املقارنرررة عرررن القررروة والفواعرررل والقضرررااي  ررر ن امل ومااان انحياااة أخااارى. (114)وصرررياية احملرررددات
رررا منهاجي ررر فررراعالت والرررل أخرجتهرررا عمليرررة بنررراء منظرررور مثلرررت بررردورها مررردخال  تواتاهرررات ال ا حاكم 
 .(115)ملضامني التحليل حوت قضااي عدة ومشهال  
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 اهلوامش
                                                           

(: مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، املعهرد العراملي للفهرر اإلسرالمي، د. اندية لمود مصطفى )إشرا  وحترير (1)
 جزء، وهي: 12، 1996القاهرة، 

امرة املقدمرة الع) اجلرزء األوت د. اندية لمود مصطفى: املقدمرة، الردوا ع، األهردا ، املنطلقرات )يف( املرجرع السراب ، -
 للمشروع(.

د د. اندية لمو  سالم، )يف(مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلد. سيا الدين عبد الفتا ، مدخل القيم، إطار  -
 .مصطفى )إشرا  وحترير(: مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع ساب ، اجلزء الثا 

 .3، جزء جع الساب موعة احثني: املداخل املنهاجية للبحث يف العالقات الدولية يف اإلسالم )يف( املر جم -
 .4اجلزء  م )يف( املرجع الساب ،جود: الدولة اإلسالمية وحدة العالقات اخلارجية يف اإلسالد. مصطفى من -
 .5 . أسد عبد الونيس: األصوت العامة للعالقات الدولية يف اإلسالم )يف( املرجع الساب ، اجلزءد -
             .  6ب ، اجلزء . عبد العزيز صقر: العالقات الدولية يف اإلسالم وقت احلرظ )يف( املرجع الساد   - 
 املرجرع السراب ، . اندية لمود مصطفى، مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العامل اإلسالمي يف النظام الردويل )يف(د -

 اجلزء السابع.

مررن اسررت نا  الدولررة األمويررة  )م750 -661هررر، 132 -41(.. دولررة الفتوحررات د. عررال أبررو زيررد، الدولررة األمويررة -
سرراب ، املرجررع ال )يف( مل وامل رررظر حلركررة  توحررات الراشرردين إىل بلرروف املررد الفتحرري حرردوده الطبيعيررة يف املشررر القرروي واملررؤث

 .8اجلزء 
 (م1258 -750هر، 656 -132. عال أبو زيد، الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفت  إىل السقوط )د -

 .9)يف( املرجع الساب ، اجلزء 
 -642الثانيررة ) لصررليي إىل بدايررة اهلجمررة األوروبيررةالعصررر اململرروكي مررن تصررفية الوجررود اد. انديررة لمررود مصررطفى،  -

 م( )يف( املرجع الساب ، اجلزء العاشر.1517 -1258هر، 923
ادي لسرراب ، اجلررزء احلررا. انديررة مصررطفى، العصررر العثمررا  مررن القرروة واهليمنررة إىل بدايررة املسررعلة الشرررقية )يف( املرجررع د -

 عشر.
لثرا  لسراب ، اجلرزء اااملرجع  ( ة )يفودة بدران، وضع الدوت اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاظ سقوط اخلالد. ود -

 عشر.
( عنوان املقرر هو: "نظرية العالقات الدولية: مدخل املنظورات وجداالهتا: من املنظور السائد إىل أزمة العلم واحلاجة 2)

 للمراجعة ومنظور بديل".
( يف: د. اندية لمود مصطفى: التوجهات العامة يف تدريس 2006 -1996يل متهامل خلربة عقد )( انظر تسج3)

قدمة إىل مدراسة ة، ر جامعة القاه اسية،العالقات الدولية وحبوثها: قراءة يف خربة مجاعية من كلية االقتصاد والعلوم السي
-12القاهرة:  -ألزهراامعة جألمة اإلسالمية"، مؤمتر "توجيه حبوث اجلامعات يف العامل اإلسالمي خلدمة قضااي ا

 )يري منشور(. 13/11/2006
مع بداية املرحلة األخرية يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مرحلة الصيايات النهائية والتحرير والطباعة ( 4)
لتارير اإلسالمي والنظام الدولة العثمانية يف دراسات ا (، شاركُت يف املؤمتر األوت للتحيز ببحث "1996 -1992)



 72 

                                                                                                                                                                      

أعمات الندوة الل نظمها ) إشهالية التحيز: رؤية معر ية ودعوة لالجتهاد ،)يف( د.عبد الوهاظ املسريي )لرر( ،الدويل
، القاهرة (،1992 رباير 21-19 القاهرة يف ،يف واشنطن التعاون مع نقابة املهندسني املعهد العاملي للفهر اإلسالمي

 .1994 ،للفهر اإلسالمي املعهد العاملي
د. عبد احلميد أبو سليمان، النظرية اإلسالمية يف العالقات الدولية: اتاهات جديدة للفهر واملنهجية اإلسالمية،  (5)

 .1993نقله إىل العربية وعلَّ  عليه وراجعه د. انصر أسد املرشد الربي ، الطبعة األوىل، 
: د.انديررة لمررود مصررطفى: مرردخل منهرراجي لدراسررة تطررور وضررع العررامل ا لرربعض أهررم هررذه األدبيررات يفانظررر عرض رر (6)

 مرجع ساب . ،اإلسالمي يف النظام الدويل
القات وان: نظرية العة حتت عنلدوليياية هذه اخلربة املنهاجية هو إعداد مرجع أكاد ي يف جمات نظرية العالقات ا (*)

 جعة. أزمة العلم واحلاجة للمراالدولية: املنظورات وجداالهتا، من املنظور السائد إىل
 ،: إشهاليات خرية البحث والتدريسالعالقات الدوليةلدراسة منظور إسالمي  عملية بناء اندية لمود مصطفى:.د (7)

ية: لعلوم االجتماعإلسالمية وا، د.سيا الدين عبد الفتا  )لرران(: أعمات ندوة املنهجية ااندية لمود مصطفى.د )يف(
ررررالعلررروم السيا  – 29/7لقرررراهرة، ، اسررررالمياملعهررررد العرررراملي للفهرررر اإل مركرررز احلضررررارة للدراسررررات السياسرررية ،اسررررية منوذج 

 .2002، القاهرة 2/8/2000
 ( انظر على سبيل املثات:8)

ت اإلسرالمية، امعرات الردو ج)يف( رابطرة  ،التحدايت السياسية اخلارجية للعامل اإلسرالمي اندية لمود مصطفى:.د  -
 .1999مشروع التحدايت الل تواجه العامل اإلسالمي، نو مرب  القاهرة، أعمات

. حسررن ان عررة )يف( د. سرريا الرردين عبررد الفتررا ، د ،عوملررة وحقررل العالقررات الدوليررةد. انديررة لمررود مصررطفى: ال -
، 1999 -1998ام اجلرامعي ( العر1العوملة والعلوم السياسية، سلسلة لاضرات املوسم الثقايف ) :)إشرا  وحترير(

 .2000قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 
انظر دراسة متهاملة حوت هذه التطورات يف: أ.د. اندية لمود مصطفى )تقد (، أما  لمود يامن: البعد الثقايف ( 9)

بررررانمج  رة:معرررة القررراهرسرررالة ماجسرررتري منشرررورة، جايف دراسرررة العالقرررات الدوليرررة: دراسرررة يف خطررراظ صرررراع احلضرررارات، 
  .2007الدراسات احلضارية وحوار الثقا ات،

انديرررة لمرررود مصرررطفى: الررردوا ع، األهررردا ، واملنطلقرررات، )يف( املقدمرررة العامرررة للمشرررروع، مرجرررع سررراب ، اجلرررزء ( 10)
 األوت.
 انظر دراسة مقارنة حوت مداخل دراسة نظرية العالقات الدولية )يف(: ( 11)

- S.Smith: The Self Images of a discipline: a genealogy of International Relations Theory (in), 

K.Booth, S.Smith: International Relations Theory today, 1995, pp 16- 17. 
(12)  James Roseneau: The need of theory, (in) J.Roseneau, Mary Dufee: Thinking 

theory thoroughly (1979). 

(13)  Mona Abu Al Fadl: Paradigms in political science revisited, The American 

Journal of Islamic Social Sciences, No 1, 1989, pp. 1- 15. 

 حوت تطور املنظورات واجلداالت بينها حىت هناية احلرظ الباردة انظر: (14)

 .1992 ،ياسيةوالعلوم الس دكلية االقتصا  (،مذكرات مطبوعة)د.اندية لمود مصطفى: العالقات السياسية الدولية  -
 .1985 ،ردولية أكتوبجملة السياسة ال ،د.اندية لمود مصطفى: حنو منظور جديد لدراسة العالقات الدولية -
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ىل نظريررررة عامررررة )أسررررباظ عرررردم الوصرررروت إ 55 -25 مي د.إ اعيررررل صررررربي مقلررررد: نظرررررايت السياسررررة الدوليررررة مي -
 .للعالقات الدولية(

- K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No2, 

1984. 

- P.Viotti, M. Kauppi: International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 

1993. 

- J. Lewis Gaddis: International relations Theory and the end of the cold war, 

International Security, Vo 17, No. 3, Winter 1992/1993. 

- S. Smith, op. cit. 
حروت التيرارات الفهريرة والفلسرفية الهرربى الثالثرة الرل متثرل جرذور املنظرورات املتعاقبرة علرى علرم العالقرات الدوليررة  (15)

 :وهي الواقعية، العقالنية، انظر
- Robert Adams: A new age of international relations, International affairs, Vo. 67, No 3. 1991. 

 انظر يف هذا الصدد: (16)
- Steve Smith: Op.cit.  

 ( د. عبد الوهاظ املسريي،  قه التحيز، )يف( د. عبد الوهاظ املسريي )لرر(: مرجع ساب .17)

، 1993، القراهرة، سرالميةاإل د. حامد عبد املاجد: الوريفة العقيدية للدولرة اإلسرالمية، دار التوزيرع للنشرر -
 .48 -23مي مي 

دراسرات بحروث والد. سيا الدين عبرد الفترا : بنراء علرم سياسرة إسرالمي، سلسرلة حبروث سياسرية، مركرز ال -
 .1988، 6السياسية، رقم 

االجتماعيررة، سررالمية و د. نصررر عررار  )تقررد (؛ يف: د. نصررر عررار  )لرررر(، قضررااي املنهاجيررة يف العلرروم اإل -
 .15 -7، مي مي 1996ملي للفهر اإلسالمي، القاهرة، املعهد العا

- Dr. Mona Abul Fadl: Islamization as a force of global culture renewal: the relevance 

of Tawhidi episteme to modernity, the American Journal of Islamic Social Sciences, 

Vo 2, 1988. 

- Dr. Mona Abul Fadl: Paradigms in Political Science revisited, op.cit, No 1, 1989, 

pp. 1- 15. 

عررري البرررديل، . مررر  أبرررو الفضرررل، النظريرررة االجتماعيرررة املعاصررررة: حنرررو طرررر  توحيررردي يف أصررروت التنظرررري ودواد -
 .091 -69، ترمجة د. نصر عار ، مي مي 1996، سبتمرب 6، العدد إسالمية املعر ة

(18) Mona Abul Fadl: Paradigms.., op.cit. 

 .77 -61د. عبد الوهاظ املسريي: مرجع ساب ، مي مي  (19)
 د. م  أبو الفضل: مرجع ساب . -
 د. اندية لمود مصطفى: الدوا ع، األهدا ، واملنطلقات، مرجع ساب . (20)

(21) Caroline Thomas, Peter Wilkin: Still waiting after all these years: The third 

world on the periphery of International relations, Political Studies association BJPIR: 

Vo 6, 2004, pp. 241- 258.  
 ( انظر على سبيل املثات:22)



 74 

                                                                                                                                                                      

ي(، د. جررابر اإلطررار النظررر )د. اجرت قررر  ود. علرري الرردين هررالت )لرررران(، السياسرات اخلارجيررة للرردوت العربيررة  -
، 2ية، طوم السياسررررهرة: مركرررز البحررروث والدراسرررات السياسررررية بهليرررة االقتصررراد والعلرررسرررعيد عررروض )مررررتجم(، القررررا

2002. 
 مولوجية، جامعةاربة إبست. نصر عار : نظرايت السياسة املقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقد -

 .1998العلوم اإلسالمية واالجتماعية،  ريجينيا، 
. اندية لمود )يف( د ،ظلنظم املقارنة الرتكيز على اجلنو اات حديثة يف دراسة د. اكينام الشرقاوي: اتاه -

 .2004قتصاد، ية االمصطفى )لرر(: علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية، قسم العلوم السياسية، كل
(23) Mona Abul Fadl: Islamization…, op.cit. 

 د. حامد عبد املاجد: مرجع ساب . -
 لفتا : مرجع ساب .سيا الدين عبد ا -

(24) Bassam Tibi: The challenge of fundamentalism, political Islam and the new 

world order, University of California Press, 1998. 

، مركز احلضارة للدراسات السياسية التعاون ندوة مناقشة العدد األوت من حولية أمل يف العامل يف د.اجت قر ( 25)
 نشورة(.م)يري  1999ع مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، مايو م
 انظر على سبيل املثات: (26)

ت احلضرارية صعود التحرداي : أوىل حروظ القرن الواحد والعشرين ووضع األمة اإلسالمية:د. اندية لمود مصطفى -
العالقرررات  "ن، مركرررزأعمرررات مرررؤمتر، "كيرررا نواصرررل حررروار احلضرررارات الثقا يرررة وشرررروط اسرررتمرار حررروار احلضرررارات )يف(

 .2002انية، دمش ، يناير اإلير  -العربية
- Akbar Ahmed: Ibn Khaldun’s understanding of civilizations and the dilemmas of 

Islam and the West today, Middle East Journal, Vo 56, No 1, 2002. 
- Shireen T. Hunter, The Future of Islam and the West: Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence?, 

Westport: Praeger, 1998. 
 انظر على سبيل املثات (27)

 -25مي مي  ،1987، منشورات ذات السالسل، الهويت، د.إ اعيل صربي مقلد: نظرايت السياسة الدولية -
 .ية عامة للعالقات الدولية()أسباظ عدم الوصوت إىل نظر  55

- K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No. 2, 

1984. 

- P.Viotti, M. Kauppi: International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 

1993. 

- J. Lewis Gaddis: International relations Theory and the end of the cold war, 

International Security, Vo. 17, No. 3, Winter 1992/1993 

- S. Smith, op. cit. 
(28)  J. Rosenau: The need of theory, op.cit. 

 ( د. اندية لمود مصطفى: التحدايت اخلارجية...، مرجع ساب  )الفصل الثا (.29)
العلروم  سرالة ماجسرتري يفر ية خرالت التسرعينيات )دراسرة نظريرة(، العاملية على الدولة القوم مروة  هري: أتثري الت ريات -

 نشورة(.م)الفصل األوت(، إشرا  أ.د. اندية لمود مصطفى، )يري  2005السياسية، كلية االقتصاد، 
(30)  On the role of culture, see for example: 

- Ali Mazruie: Culture Forces and World Politics, London, 1999. 
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- Youssef Lapid (ed), The return of culture and identity in international relations 

theory, Lynne Rienner publishers, 1996. 

- Fred Halliday, Culture and International relations: A new reductionalism?, (in) 

Michi Ebata, Beverly Neufeld (eds), Confronting the political in international 

relations, Millennium press Ltd, 2000. 

- Marysia Zalewski, Cynthia Enloe, Questions about identity on international relations 

(in) K. Booth, S. Smith (eds), International relations theory today, Pennsylvania State 

University press, 1995, pp. 279- 305. 

- Simon Murden, Culture and world politics (in) S. Smith and K. Booth (eds), 

Globalization and world politics, 1997. 

- Valerie M. Hudson (ed), Culture and Foreign Policy, Lynne Rienner Publishers, 

London, 1997. 

- Martin W. Sampson, Culture influences on foreign policy (in) Charles F. Hermann, 

Charles W. Kegley, James N. Roseneau (eds), New Directions in the study of foreign 

policy, 1987. 

- Naeem Inayatullah and David L. Blaney, International Relations and the problem of 

difference (N.y, Routledge, 2004). 

- R. James Ferguson, The contested role of culture in International relations, 

www.international-relations.com 

 

On the role of religion, see for example: 

- Barry Rubin, Religion and International Affairs, The 

Washington Quarterly, Spring 1990. 

- Jeff Haynes, Religion in the third world politics, Lynne 

Rienner Publishers, 1994 (Ch. 5, Links between religion and 

foreign policy in the third world) pp. 122- 145. 

- Georges Weigel, Religion and peace; an argument 

complexified (in) Brad Roberts (ed.) Order and Disorder after 

the cold war (1996). 

- Jeff Haynes: Religion, (in) Brian White, Richard Little, 

Michael Smith (eds), Issues in world politics. Palgrave, 

England, 2001, Second edition, pp. 153- 170. 

- Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in 

international relations: The return from exile, Palgrave/ 

Macmilan England, 2003. 

- Peter L. Berger (ed): The desecularization of the world: 

Resurgent religion and world politics, 1999. 

- John D. Carlson, Erik C. Owen: The sacred and the sovereign: 

Religion and International politics, George Rown university 

press, 2003. 

- Jonathan Fox, Shmuel Sandler, Bringing religion into 

international relations, NY Palgrave Macmillan, 2004. 

 
 دراسة لبعد الثقايف يفيامن: ا حوت رؤية كلية عن وضع البعد الثقايف يف دراسة العالقات الدولية انظر: أما  لمودو  -

 العالقات الدولية: دراسة يف خطاظ صراع احلضارات، مرجع ساب .

 انظر على سبيل املثات:  (31)
- Charles R. Beitz, Recent international Thought, International Journal, Spring, 1988. 

http://www.international-relations.com/
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- Keen Booth, Security in anarchy: Utopian realism in theory and practice, 

International affairs, 67, 1991, pp. 527- 545. 

- P. Viotti, M. V. Kauppi, op.cit (Ch 5, Normative Considerations and international 

relations theory), pp. 533- 545. 

- Martha Finnemore, Norms, culture and world politics: insights from sociology's 

institutionalism, International Organization 50, 2, Spring 1996, pp. 325- 345. 

- Robert Jackson: Is there a classical international theory (in) K. Booth, S. Smith 

(eds), op. cit. 

- Miles Kahler: Rationality in international relations. International Organizations, 52, 

4, Autumn 1998. 

- Seymon Brown: International Relations in a changing global system: 

Toward a theory of the world polity, Westview press (1992). 

- Seif El Din Abdel Fattah: The values as the frame of reference for studying 

international relations in Islam, (in) Nadia M. Mostafa (ed): The project of 

international relations in Islam (12 volumes). The International Institute for Islamic 

Thought, Cairo, 1996, Volume 2 (in arabic). 
لردين ام، )يف( د. سريا نظر أيض ا مراجعة نقدية للقيم يف املنظورات ال ربية كمدخل للتعصيل اإلسالمي املقارن للقريا -

 .عبد الفتا : مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع ساب 
 املنظورات حوت املنهاجية انظر على سبيل املثات: ( حوت موضع القيم يف اجلداالت الهربى بني32)

- Hedely Bull, New directions in the Theory of International Relations, International 

Studies, Vo. 14, No. 2, 1975. 
لرر(، ( د. اندية لمود مصطفى: إعادة تعريا السياسي يف العالقات الدولية )يف( د. اندية لمود مصطفى )33)

 علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية، مرجع ساب .
 انظر على سبيل املثات:( 34)

- Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Cambridge University 

Press, 2004. 
(35)  Fred Halliday: Op.cit. 

(36) Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in international relations: The 

return from exile, Palgrave/ Macmilan England, 2003. 

( د. ودودة بدران: دراسة العالقات الدولية يف األدبيات ال ربية ومشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )يف( مقدمة 37)
 الدولية يف اإلسالم، مرجع ساب . مشروع العالقات

، مي مي 1986سوسرريولوجيا العالقررات الدوليررة، ترمجررة د. حسررن ان عررة: دار املسررتقبل العررريب،  مارسرريل مررارت:( 38)
23- 24. 

(39)  Hedley Bull, New directions in the Theory of International Relations, 

International Studies, Vo. 14, No. 2, 1975, pp. 282- 283. 

-K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No. 2, 

1984, p. 360. 

-C. Kegly, E. Wittkopf, World Politics: trend and transformations, 1981, Introduction. 

 انظر على سبيل املثات بعض هذه االنتقادات يف: ( 40)
- S.Smith: The Self Images of a discipline: op.cit. 

(41) O. Waever, “Figures of international thought: Introducing persons instead of 

paradigms (in) I.B. Neumann and O. Waever (eds.): The future of International 

Relations, Masters in the making, Routledge, 1997. 
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- O. Waever, “The sociology of not so international discipline: American and 

European developments in International Relations. International Organizations, Vo. 

52, No. 4, 1998, pp. 687- 727. 

(42) Steve Smith: Singing our world into existence: International Relations theory and 

September 11, International studies quarterly, 48, 2004, pp. 499- 515. 
 ( انظر على سبيل املثات مؤلفات:43)

James Piscatori, John Esposito, Fred Halliday, Shireen Hunter 

و السياسررات عالقررات أويررريهم حررن تفصرر  عررنهم عمليررة البحررث يف شرربهة املعلومررات الدوليررة حتررت عنرروان اإلسررالم وال
دة، وبصرفة ية احلرظ البار منذ هنا نظام الدويل املعاصر؛ حيث تنامى التعليا والنشر يف هذا املوضوعالدولية، اإلسالم وال

 خاصة، بعد احلادي عشر من سبتمرب.
 ( مرجع ساب .44)
( )يف( د. انديررة لمررود مصررطفى، د. سرريا الرردين عبررد الفتررا  )لرررران(: الفهررر اإلسررالمي للعالقررات الدوليررة يف 45)

كررز البحرروث والدراسررات (، مر 1997نرردوة مناقشررة مشررروع العالقررات الدوليررة يف اإلسررالم )ديسررمرب األصرروت والتررارير. 
 .2000السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 

(، 1997( ومن هذه املناسربات علرى سربيل املثرات: مرؤمتر مناقشرة أعمرات مشرروع العالقرات الدوليرة يف اإلسرالم )(46
، (1998هولندا ) سلمون يفحبوث ودراسات الدوت النامية التعاون مع معهد دراسات اإلسالم وامل وندوة نظمها مركز

ية ومركرز لدراسرات السياسرلبحروث وااوندوتني ملناقشة العددين األوت والثا  من حولية أمل يف العامل التعاون برني مركرز 
م العلرروم السياسررية أمررام السررمينار العلمرري لقسرر(، ويف عرردة لاضرررات 2000، 1999احلضررارة للدراسررات السياسررية )

الدراسرررات البحررروث و  (، ويف جرررزء مرررن أعمرررات النررردوة الفرنسرررية املصررررية التاسرررعة التعررراون برررني مركرررز2000، 1999)
هرة ألمريهيررررة يف القررررا(، ويف لاضرررررة لطلبررررة برررررانمج دراسررررات الشرررررمل األوسرررر  اجلامعررررة ا2000السياسررررية والسرررريدان )

 .( ...ويريهم2004)
املردرو املسرراعد بقسرم تطبيقرات احلاسرر  ( سراعد يف رصرد وتوثير  وصررياية هرذه العبرارات أ. شررريا عبرد الررسن 47)

راسرات ة يف مرحلرة الدت الدوليرانيل يف العلوم االجتماعية، وكران يسراعد  يف إدارة أنشرطة دارسري مقررر نظريرة العالقرا
 العليا.
 ومها يية نصار، ولب  السبيلجي. 2007 -2006ت ( من دارسي املقرر يف الفصل الدراسي األو 48)
( والل قدمها يف مؤمتر مناقشة أعمات مشروع العالقات الدولية خالت تعقيبه على اجلزء السابع من املشروع، والل 49)

، 2000ة، بررريوت، ر الطليعررنشرررها بعررد ذلرر  يف د. وجيرره الهرروثرا : الررذاكرة والتررارير يف القرررن العشرررين الطويررل، دا
أو  لمنهج اإلسرالمية، نقد لالفصل الثامن حتت عنوان: يف البحث عن خربة التارير اإلسالمي لدراسة العالقات الدولي

 املنظور اإلسالمي.
 ( )يف( د. اندية لمود مصطفى، د. سيا الدين عبد الفتا  )لرران(، مرجع ساب .50)
 يف( مرجع ساب .( د. اندية لمود مصطفى: الدوا ع، األهدا ، واملنطلقات )51)
( تسررررهم يف دراسررررة هررررذه اإلشررررهالية حقرررروت معر يررررة متنوعررررة، وتقررررع هررررذه اإلشررررهالية أيض ررررا يف صررررميم اهتمامررررات 52)

متخصصي العلوم السياسية أصحاظ الرؤى النقدية. وحروت العالقرة برني العقرل والروحي ووضرعها يف البحرث املقرارن برني 



 78 

                                                                                                                                                                      

انظررر علررى سرربيل املثررات: أسررد أويلررو، الفلسررفة السياسررية، ترمجررة د.  النسرر  املعررريف وال ررريب وانعهاسررها علررى املنظررورات
 .2005إبراهيم البيومي يامن، دار الشرومل الدولية، القاهرة، 

- Louay El Safy: The Foundations of knowledge, IIIT, USA, 1996. 

يف اإلسررالم )يف( مقدمررة مشررروع ( د. أسررد عبررد الررونيس: األسرراو الشرررعي واملبرراد  احلاكمررة للعالقررات اخلارجيررة 53)
 العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع ساب .

 مرجع ساب . ( د. سيا الدين عبد الفتا ، مدخل القيم، إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم،54)

خل املنهاجية املدا( د. أسد عبد الونيس، د. عبد العزيز صقر، د. سيا الدين عبد الفتا ، د. مصطفى منجود: 55)
 للبحث يف العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع الساب .

( د. انديررة لمررود مصررطفى: مرردخل منهرراجي لدراسررة تطررور وضررع العررامل اإلسررالمي يف النظررام الرردويل )يف( مرجررع 56)
 ساب .

)57(  Robert Adams: Op.cit. 

 د. ودودة بدران: مرجع ساب . 58))
 .47 -46 ، مي مي ( د. حامد عبد املاجد: مرجع ساب59)
 ( د. لؤي الصايف: مرجع ساب .60)
 ( د. اندية لمود مصطفى: حنو منظور جديد...، مرجع ساب .61)

(62) Keen Booth: Security in anarchy: utopian realism in theory and practice, 

International Affairs, Vo. 67, No. 3, July 1991, pp. 527- 546.  
(63)  Alexander Wendt: Op.cit, pp. 23- 25. 

 ( انظر على سبيل املثات:64)
سررية  ة للعلروم السياة املصررريمرن املدرسرة الفرنسررية إسرهام األسررتاذ جرون لوكررا، ومرن أحردث املشرراركات مرع اجلماعررة البحثير

 كانت لاضرته يف الندوة املصرية الفرنسية التاسعة، مرجع ساب .
- Fred Halliday: The future of international relations fears and hopes (in) K. Booth 

and others, International relations theory positivism and beyond, 1995, pp 318- 322. 

وحتتروي مجيعهرا رؤى  مقارنرة برني مقروالت  26انظر على سبيل املثات ما سب  ذكرره مرن مصرادر يف هرامش رقرم ( 65)
 ى ال ربية الثالثة: الواقعية، التعددية، اهليهلية.وا رتاضات املنظورات الهرب 

 ( انظر يخر هامشني يف الدراسة عن تطبيقات تش يل وتفعيل املنظور.66)
( انظر على سبيل املثات إصدارات املعهد العاملي للفهر اإلسالمي. كذل  انظر أعمات ورش العمل األربعة وامللا 67)

تررا  الرردين عبررد الف ، د. سرريا)يف( د. انديررة لمررود مصررطفى ،لعلرروم االجتماعيررةالعلمرري لرردورة املنهاجيررة اإلسررالمية يف ا
 ع ساب .املنهاجية اإلسالمية يف العلوم االجتماعية: العلوم السياسية منوذج ا، مرج ،)لرران(

 حوت التطورات يف كل من املنظور الواقعي واملنظور التعددي واملنظور اهليهلي انظر على سبيل املثات:( (68
P. Viotti, M. Kauppi. op.cit. 

 ( د. أسد عبد الونيس: مرجع ساب .(69
 .360 -349( د. سيا الدين عبد الفتا : مرجع ساب  مي مي (70
 ( انظر د. ودودة بدران: وضع الدوت اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاظ سقوط اخلال ة، مرجع ساب .(71
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عي انظر: د. إ اعيل صربي مقلد: مرجع ساب  )نظرايت القوة(، مي ( حوت منظومة مفهوم القوة يف املنظور الواق(72
 .131 -63مي 
 نظور جديد...، مرجع ساب .مد. اندية لمود مصطفى: حنو  -
 حوت منظومة مفهوم القوة يف منظور التعددية واالعتماد املتبادت انظر:( 73)

- Joseph S. Nye: The changing nature of american power, Lightning Source Inc, Jun 

1991. 

 ية لمود مصطفى: حنو منظور جديد لدراسة العالقات الدولية: مرجع ساب .د. اند -
 حوت الت ريات يف املفهوم خالت عصر العوملة واملعلومات انظر:( (74

- Walter B. Wriston: Bits, Bytes and diplomacy, Foreign Affains, Vo 76, No 9, 

October 1997. 

- David J. Roth Kopf: Cyberpolitik, The changing nature of power in the information/ 

age, Journal of International affairs, Spring 1998, Vo 51, No 2. 

 ت،     .. حازم حسي: اللقاء بني دًر احلاس  والعلم االجتماعي عند ملتقى عصر قيصر بعصر املعلوماد -
لررى سرربيل املثررات: ألفررن تررو لر: حترروت السررلطة بررني العنررا والثررروة واملعر ررة. تعريرر  ومراجعررة د. تحرري بررن انظررر ع( (75

 .1992شتوان، نبيل عثمان، بن ازي الدار اجلماعريية للنشر والتوزيع 
- Fred Halliday: The end of the cold war and international relations (in) K. Booth, S. 

Smith (eds) international relations theory today (1995) pp 24-27. 
 .446 -416( د. سيا عبد الفتا : مرجع ساب ، (76
 انظر تفاصيل هذه االختال ات يف: د. أسد عبد الونيس، مرجع ساب .( 77)

- Nadia M. Mostafa: The missing logic in the discourse of peace and Violence in 

Islam (in) Abdul Aziz Said & Mohamed Abu Nimer, Meena Sharify- Funk (eds), 

Contemporary Islam: Dynamic not static, Routledge, 2006, pp. 173- 189.   

( حرروت إشررهاليات أتصرريل املفهرروم يف ررررل حترردايت واقررع العررامل اإلسررالمي وخربتررره التارخييررة انظررر املرجررع السررراب . 78)
مية ضع الدوت اإلسالو بدران:  ملفهوم يف رل خربات متنوعة يف التارير اإلسالمي، انظر: د. ودودةوحوت اختبار أبعاد ا

 يف النظام الدويل يف أعقاظ سقوط اخلال ة، مرجع ساب .
 ( انظر على سبيل املثات:79)

 ( انظر اجلدت يف مرحلة ما بعد السلوكية حوت الفواعل )يف( د. اندية لمود مصطفى: مرجع ساب .80)
 انظر أبعاد هذا اجلدات يف دراسة مقارنة شاملة، مروة  هري: مرجع ساب : الفصل الثا  والثالث والرابع.( 81)
 انظر:( 82)

  .ية يف اإلسالم، مرجع سابالدولة اإلسالمية وحدة العالقات اخلارجد. مصطفى منجود:  -
 د. حامد عبد املاجد: مرجع ساب . -

 .1992مد السيد سليم: العالقات الدولية اإلسالمية، الرايض، ( انظر هذه اإلشهاليات يف: د.ل83)
د. سيا الردين عبرد الفترا : األمرة اإلسرالمية وعواقر  الدولرة القوميرة، العردد الثرا  مرن انظر على سبيل املثات: ( 84)

 .45 -41، مي مي 2000حولية أمل يف العامل، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 
 ض ا مقاران  نقداي  بني بعض هذه الدراسات يف دراسة أتصيلية للمفهوم:انظر عر ( 85)
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ليررة أمررل يف  قرررن، العرردد اخلررامي مررن حو ، األمررة يفنقررد تراكمرري مقررارن حرروت مفهرروم األمررة يف قرررن:د. السرريد عمررر:  -
 .130 -61، مي مي 2002العامل، مركز احلضارة للدراسات السياسية، 

 مها د. حامد يف هذا الات:من عناوين األدبيات الل قد( 86)

 (.1981اإلسالم والقوى الدولية ) -
العامل، قيمنا املعنوية يف التارير اإلنسا ، و (: حنن 1980 -1978رؤية( ) 13سو  أرل عربي ا ) -

، راهيرة واإلعجراظة برني الهالقيم اإلسالمية والرتاث األورويب، احلضارة اإلسالمية واحلضرارة األوروبير
 لدولررة العامليررةاإلسررالمية، اواإلسررالم مررن عاملنررا املعاصررر، الوريفررة احلضررارية للعروبررة أيررن قرريم العروبررة 

 والعروبة اإلسالمية، حنن واحلضارة البيضاء إىل أين الطري .

ررا جلحتاإلسررالم يف لعبررة األمررم: الصررحوة اإلسررالمية حركررة شررعوظ تبحررث عررن ذاهتررا ولرريس  - يرروش ريه 
 (.1985تسعى إىل القتات )

يب عفا عليه عامل العر امد ربيع حوت املشروع احلضاري اإلسالمي: الفهر القومي يف الحوار مع د. ح -
 (.1988الزمن )

 ري للتعامل.طار الفهعملية توريا الورقة اإلسالمية يف حتطيم القدرات الذاتية للوطن العريب اإل -

 اإلسالم وعملية  ري  الوطن العريب. -

 (.1985 اجلامعات العربية )إشهالية الرتاث وتدريس العلوم السياسية يف -

 اسرتاتيجية التعامل الدويل يف تقاليد املمارسة اإلسالمية. -

 الذي يقدم أتصيلو لعشرين" ومن أهم مؤلفات حامد ربيع عن األمة "اإلسالم والقوى الدولية يف القرن الواحد وا
 ألصرروت والترراريراب  بررني خررالت الررر  لرردوا ع ومررربرات دراسررة قضررااي األمررة وأجنرردة هررذه القضررااي ومنهاجيررة أتصرريلها )مررن

 والواقع( وأتثريها على العامل.
قرررات الدوليرررة قرررراءة يف أعمرررات د.حامرررد ربيرررع عرررن العال : د. انديرررة لمرررود مصرررطفى:يفانظرررر قرررراءة يف هرررذه األعمرررات  -

 السياسرررية، لعلررومع، قسرررم اوالسياسررية اخلارجيررة )يف( د. عمررررو سررزاوي )لررررر(، أعمررات نررردوة قررراءة يف تررراث حامرررد ربيرر
 .2004القاهرة 

د. م  أبو الفضل: األمة القط : حنو أتصيل منهاجي ملفهوم األمة يف اإلسالم، مهتبة الشرومل الدولية، الطبعة ( 87)
 .2005األوىل، 

لفترا : مقدمرة ادين عبرد وانظر قراءة ألهم أبعاد أتصريل هرذا املفهروم يف: د. انديرة لمرود مصرطفى، د. سريا الر
 .2000(، مركز احلضارة للدراسات السياسية، 1999من حولية أمل يف العامل )العدد الثا  

 ( انظر: د. اندية لمود مصطفى: مدخل منهاجي......   ، مرجع ساب .88)

د. أما  صاأ: توريرا املفراهيم احلضرارية يف التحليرل السياسري: األمرة كمسرتوى للتحليرل يف العالقرات الدوليرة ( 89)
نرروان "التعصرريل النظررري ( حتررت ع2005 -2003ع البحثرري الررذي أداره برررانمج حرروار احلضررارات ))يف( أعمررات املشرررو 

 للدراسات احلضارية )حتت الطبع(.
(90) Peter Mandeville: Transnational Muslim politics. Routledge, 2001.  
(91) Robert Jackson: The political theory of International Society, in Ken Booth and 

Steve Smith (eds), International Relations Theory Today, Pennsylvania State 

University Press, 1995. 
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- Martin Shaw: Global society and global responsibility: The theoretical, historical 

and political limits of "International Society", in Rick Fawn and Jeremy Herkins 

(eds), International Society after cold war, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996, 

pp. 47- 60.   

(92) John Burton: World Society, in Paul R. Vioti and Mark V. Kauppi (eds), 

International Relations Theory, New York,: Macmillan Publishing Company1993, pp. 

375- 384.  

(93) Chris Brown: International Political Theory and the idea of world community, in 

ibid. 

(94  ( Alexander Wendt: Op.cit. 

- Peter Mandeville: Op.cit. 

القررات الدوليررة انظررر علررى ( حرروت أنررواع هررذا اجلرردت بررني منظررورات العلررم ووضررعها يف إطررار مراحررل تطررور دراسررة الع95)
 سبيل املثات:

- Charles W. Kegley & Eugene Wittkopf: World Politics Trend and Transformation, 

St. Martins Press, New York, 1981, pp. 5- 13. 

- Ray Maghroori: Major Debates in International Relations (in) R. Maghroori and B. 

Rambery, Globalism Versus Realism: International Relations Third Debate, West 

view Press, USA, 1982, pp. 5- 22. 

- Fred Halliday: The Pertinence of International Relations, Political Studies, 1990. 

- Ole Wager: Rise on fall of the inter- Paradigm Debate (in) K. Booth, S. Smith, M. 

Zalewski (eds) International theory positivism and beyond Cambridge University 

Press, 1995. 

- S. Smith: The Self images of a discipline: A geneology of International Relations 

(in) K. Booth, S. Smith (eds) International Relations today (1995). 

 على سبيل املثات: ( انظر96)
Robert Morgan: The study of International Politics (in) R. Morgan: The Study of 

International Affairs, The Royal Institute of International Affairs, London, 1972, pp. 

265- 276. 

تفسر عدم الوصوت إىل نظرية عامة للعالقات ( انظر تفاصيل هذه التساؤالت وموضعها من األسباظ األخرى الل 97)
، مي مي 1987هويرت، الدولية يف د. إ اعيل صربي مقلد: نظرايت السياسرة الدوليرة، منشرورات ذات السالسرل، ال

36- 38. 
 وحوت حتليل يخر هلذه األسباظ يذكر من بينها نقص العم  التارخيي انظر:

K. J. Holsti: op.cit, pp. 358- 363. 

(98) Dennis Kavanagh: Why political science needs history, Political Studies, Vo. 39, 

1991, pp. 479- 795. 
(99) J. Lewis Gaddis: Expanding the data base, Historians political scientists and the 

enrichement of security studies, International Security, Vo. 12, No. 1, 1987. 
(100) Fred Halliday, The international relations and its discontents, International 

Affairs. 
101)) John lewis Gaddis: International relations theory and the end of the cold war, 

International Security, V. 17, No. 3, 1992, pp. 5- 57. 
(102) Mortan Kaplan: Opcit, pp. 13- 16. 
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. ومررن أحرردث املصررادر يف 74 -47( د. انديررة لمررود مصررطفى: مرردخل منهرراجي..، مرجررع سرراب ، مي مي (103
 توريا التارير على مستوى دراسة تطور النظم الدولية انظر على سبيل املثات:

- J. L. Gaddis: op.cit, pp. 38- 55. 

، مي مي 1996اظ، دي لمود، اهلي ة املصرية العامة للهتوظن ترمجة د. أسد سجورن كاشتمان: ملاذا تنش  احلر  -
153- 188. 
 ، إشرا 2003اهرة، كلية االقتصاد، جامعة الق  –ظرية النظم ودراسة الت ري الدويل، ماجستري شريا عبد الرسن: ن -

 أ.د. اندية لمود مصطفى.
 املرجع الساب . ((104
الفرنسرررية  -صرررريةللنررردوة امل الررردويل "رؤيرررة مقارنرررة"، حبرررث مقررردم د. انديرررة لمرررود مصرررطفى: الترررارير يف دراسرررة النظرررام -

قتصرراد ياسرية، كليرة االاسرات السالتاسرعة: العلروم السياسرية والعلروم االجتماعيررة: ان رامل والتوقعرات، مركرز البحرروث والدر 
 )يري منشورة(. 2000والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 املرجع الساب .( 105)
 مصطفى: مدخل منهاجي..، مرجع ساب .( د. اندية لمود (106
 ( الساب  ذكرها وهي عن العصر األموي والعباسي واململوكي والعثما  وما بعد اخلال ة.(107
 ( د. ودودة بدران: مرجع ساب .(108
 .54 -51د. اندية لمود مصطفى: التارير يف دراسة...، مرجع ساب ، مي مي  ((109
ونه، ترمجرة عبرد العزيرز تو ير  جاويرد، اهلي رة املصررية العامرة للهتراظ، البان. ن. ويردجري: الترارير وكيرا يفسرر  ((110
 .164 -163، اجلزء األوت، مي مي 1996القاهرة، 

عبد اللطيا املتدين: إمارة الت لر  يف الفهرر السياسري اإلسرالمي، رسرالة ماجسرتري يف العلروم السياسرية، كليرة  ((111
 .84 ، مي1998عبد الفتا ، جامعة القاهرة، االقتصاد والعلوم السياسية، إشرا  د. سيا الدين 

حرروت تعريررا السررنن وتصررنيفها ومصررادرها ووضررعها مررن منظومررة مرردخل القرريم لدراسررة العالقررات والدوليررة يف  112))
 اإلسالم: انظر: د. سيا الدين عبد الفتا : مدخل القيم: إطار مرجعي...، مرجع ساب .

إىل جانرر  البرراحثني –د. مرر  أبررو الفضررل، ومررنهم أيض ررا د. حامررد ربيررع و  -كمررا سررب  القرروت–( وعلررى رأسررهم 113)
مرا  برري عطرا، د. أ. عبرد اخلداألساسيني يف  ري  مشروع العالقات الدولية، د. إبراهيم البيرومي يرامن، د. نصرر عرار ، 

 صاأ، أ. هبة رؤو  عزت، د. السيد عمر. 
 ( انظر على سبيل املثات:114)

يرررر األمرررة يف عرررام نظرررام الررردويل اجلديرررد. القسرررم األوت )يف(: تقر بيرررة والد.انديرررة لمرررود مصرررطفى: املنطقرررة العر  -
 .1993ضارية. القاهرة.مركز الدراسات احلهر. 1412( 1992)
-92.انديررررة لمررررود مصررررطفى: البوسررررنة واهلرسرررر ، مررررن إعررررالن االسررررتقالت وحررررىت  رررررض التقسرررريم )مررررارود -
ام عقرير األمة يف تجلديد.)يف(: اأنظار النظام العاملي (، جنا  العدوان املسل  يف  رض األمر الواقع أمام 93يولية
 .1994ضارية. القاهرة.مركز الدراسات احلهر. 1413( 1993)
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ولددات التطور  .اندية لمود مصطفى: يسيا الوسطى والقوقاز بني القوى اإلسالمية الهربى وروسيا، أمناطد -
بحروث والدراسرات معهرد ال ياسري للترارير اإلسرالمي )يف(التارخيي للتفاعالت الدوليرة، إطرار مقررت  للتحليرل الس
 .1994العربية: الوطن العريب وكومنولث الدوت املستقلة. القاهرة

لهرريم )لرررر( ( د.حسررن العاألقليررات اإلسررالمية يف العررامل، إطررار مقررارن للدراسررة )يف انديررة لمررود مصررطفى:.د -
 .1997وية، جامعة القاهرة، قضااي إسالمية معاصرة، مركز البحوث والدراسات انسي

(، مركرررز 1998 العرررامل )يفكوسرررو ا برررني الترررارير واألزمرررة الراهنرررة )يف( حوليرررة أمرررل   انديرررة لمرررود مصرررطفى:.د -
 .1999احلضارة والدراسات السياسية، 

 .1999، مايو 5قراءة ما ذدث يف كوسو ا، القدو، العدد اندية لمود مصطفى:.د -
عردد  ،بل العرريبمليرة. املسرتقمرة كوسرو ا وحلرا األطلنطري: التروازانت األوربيرة والعاأز  اندية لمرود مصرطفى:.د -

 .1999يوليو 
 ( انظر على سبيل املثات:115)

 صراع القوى ايف العقدي يفهتويد القدو ودالالت العوملة، حوت البعد احلضاري، الثقاندية لمود مصطفى:.د -
 .1999، أبريل 4وموازينه، القدو، العدد 

و مشرررروع المي )يف( حنرررتعزيرررز التعررراون مرررع املؤسسرررات الثقا يرررة خرررارن العرررامل اإلسررر ديرررة لمرررود مصرررطفى:ان.د -
شرر وي احلادي عناملؤمتر الس ، اللس األعلى للش ون اإلسالمية،حضاري لنهضة العامل اإلسالمي )البعد الثقايف(

 (.2000، القاهرة )1999للعام 

ارمل البشررري االحتفرراء بطرر اء الفهررري لطررارمل البشررري )يف( أعمررات نرردوةقررراءة يف البنرر انديرة لمررود مصررطفى:.د -
 .2000، دار الشرومل، القاهرة،(1998يوليو )
ل يف العامل" ات الناتو حوت كوسو ا )يف( حولية "أماإلسالمي وضر -اخلطاظ العريب اندية لمود مصطفى:.د -

 .2000، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة،  رباير 1999
اظ ملرررأة أم خطرر: بنررت الشرراطئ: شرراهدة عصررر.)يف( نرردوة بنررت الشرراطئ: خطرراظ اد. انديررة لمررود مصررطفى -

حتررت  ) 2000مررارو  ،القرراهرةة، مركررز احلضررارة للدراسررات السياسرريالعصررر، مجعيررة دراسررات املرررأة واحلضررارة، 
 الطبع(.

ة د. حسرن ان عر سريا الردين عبرد الفترا ،د مصطفى: العوملة وحقل العالقات الدولية )يف( د. د. اندية لمو  -
 -1998عررررام اجلررررامعي ( ال1)إشرررررا  وحتريررررر( العوملررررة والعلرررروم السياسررررية، سلسررررلة لاضرررررات املوسررررم الثقررررايف )

 .2000، قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 1999
 .2001نايرمن انتفاضة األقصى إىل قمة األقصى، القدو، ي اندية لمود مصطفى:.د -
رر(  لر  )يد.لمرد أذرشر حوار احلضارات علرى ضروء العالقرات الدوليرة الراهنرة )يف( اندية لمود مصطفى:.د -

 .2002مش ، داإليرانية،  -، مركز العالقات العربية(2001كيا سندخل عام حوار احلضارات )
ن لسياسرة املصرريةاإلسرالمية ل الردائرةملراذا اإلسرالم والسياسرة اخلارجيرة املصررية ولريس  اندية لمود مصطفى:.د -

اسية، جامعة راسات السي"السياسة اخلارجية املصرية"، مركز البحوث والدمدرسة  ,)يف( د.مصطفى علوي )لرر(
 .2002القاهرة، يناير 
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ارية الثقا يرررة ألبعررراد احلضررر: التحررردايت السياسرررية اخلارجيرررة للعرررامل اإلسرررالمي: برررروز اد. انديرررة لمرررود مصرررطفى -
وليرة أمرل يف امي مرن حاألمرة يف قررن، العردد اخلر د. اندية مصرطفى، د. سريا الردين عبرد الفترا  )لررران(,()يف

 سادو.(، الهتاظ ال2002العامل: مركز احلضارة للدراسات السياسية، دار الشرومل الدولية )

ة لعرريب، )يف( نردو وطن ا. اندية لمود مصطفى: التعقي  على العدد األوت من تقرير التنمية اإلنسرانية يف الرد -
 .2002مرب ريب، نو مناقشة التقرير الل نظمها مركز دراسات وحبوث التنمية يف القاهرة: املستقبل الع

سررتجاات )يف( . انديررة لمررود مصررطفى: األمررة اإلسررالمية يف عصررر العوملررة وقضررية املرررأة بررني التحرردايت واالد -
، 2002لرررث، ايف الثاائع نررردوة دار الفهرررر يف أسررربوعها الثقرررجمموعرررة احثرررني: املررررأة وحتررروالت عصرررر جديرررد. وقررر

 دمش .

( حولية أمرل . اندية لمود مصطفى: إشهاليات االقرتاظ من مفهوم حوار احلضارات يف أدبيات عربية )يفد -
 اخلرررررامس، اجلرررررزء األوت، مركرررررز احلضرررررارة للدراسرررررات السياسرررررية، القررررراهرة، ( العررررردد2002 -2001يف العرررررامل )
2003. 

حلضرارات،  رانمج حروار ابرانديرة لمرود مصرطفى، د. عرال أبرو زيرد )لررران(، مرن خرربات حروار احلضرارات  د. -
 .2003كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 

االسررررتاتيجية  . انديرررة لمرررود مصرررطفى )لررررر(: السياسرررة األمريهيرررة تررراه اإلسرررالم واملسرررلمني: برررني األبعرررادد -
 .2003حلضارات، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة واألبعاد الثقا ية، برانمج حوار ا

رانمج حرروار برر. انديررة لمررود مصررطفى، د. عررال أبررو زيررد )لرررران(: رؤى عربيررة ويربيررة يف حرروار احلضررارات، د -
 .2004احلضارات، دار السالم للنشر، القاهرة 

- Dr. Nadia M. Moustafa: Religion and Global civil society: comments on a chapter 

from Global civil society Report (2002) (in) The first International seminar on Global 

civil society organized by: (C.P.R.S) and L.S.E Cairo, September 2003 (forthcoming 

of the proceeding (in Arabic). 

- Dr. Nadia M. Moustafa: The Middle East after 9/11: Determinants and issues: The 

impact on Egyptian Turkish respective roles and relations, Dr. Nadia Mostafa, Dr. 

Pakinam El- Sharkawy (eds): Proceeding of the conference “The Middle East after 

9/11: Turkish and Egyptian perspectives” organized by center for political research 

and studies center for strategic study Turkish foreign Minister, 22-23/3/2004, Center 

for political research studies, Cairo, 2004. 
. انديررة وليررة )يف( دد. انديررة لمررود مصررطفى: إعررادة تعريررا السياسرري: رؤيررة مررن داخررل حقررل العالقررات الد -

م الثقررايف ات املوسررصررطفى )إشرررا  وحتريررر(: علررم السياسررة: مراجعررات نظريررة ومنهاجيررة. سلسررلة لاضررر لمررود م
 .2004، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد، 2003 /2001( 4-5)
 برانمج حوار . اندية لمود مصطفى )لرر( مسارات وخربات حوار احلضارات: رؤى متنوعة يف عامل مت ري.د -

 .2004ية االقتصاد، احلضارات، كل
ة مية( )يف( جمموعرر)رؤيررة إسررال د. انديررة لمررود مصررطفى: حترردايت العوملررة واألبعرراد الثقا يررة احلضررارية والقيميررة -

 .2004احثني: مستقبل اإلسالم. دار الفهر العريب، دمش ، 
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مصررطفى )لرررر(:  مررود. انديررة لمررود مصررطفى: البعررد الثقررايف للشررراكة األوروبيررة املتوسررطية )يف( د. انديررة لد -
 ظمررره بررررانمج حررروارنر الرررذي أوروا وإدارة حرروار الثقا رررات األورومتوسرررطية. حنرررو تفعيرررل رؤيرررة عربيرررة، أعمرررات املرررؤمت

 ، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة )حتت الطبع(.2005احلضارات يف أبريل 

يف( د. سيا )                    ية مصطفى: يف خربة تطوير التعليم العايل: املسارات واإلشهاليات  د. اند -
ي ت املررؤمتر السررنو بل، أعمرراالرردين عبررد الفتررا  )لرررر(: التعلرريم العررايل يف مصررر: خريطررة الواقررع واستشرررا  املسررتق

 ، مركز البحوث والدراسات السياسية.2005 رباير  17-14الثامن عشر الذي عقد يف 

. انديررة لمررود نيررة  رنسررية: السرريامل واملالمرر  )يف( د  خطرراات ر يررة وبرملاد. انديررة لمررود مصررطفى: مالمرر -
 عمرات النردوة الرلألفرنسري، امصطفى )لرر(، اهلوية اإلسالمية يف أوروا: إشهاليات االنردمان قرراءة يف املشرهد 

 .2005، برانمج حوار احلضارات، القاهرة، 2004 رباير  19-18عقدت يف 
 امية بني االيديولوجيا والقانون والسياسة.ة السد. اندية لمود مصطفى )لرر(: معادا -

  مصر.. اندية لمود مصطفى، د. إبراهيم البيومي يامن )لرران(، حالة تديد اخلطاظ الديي يفد -

بيررة املدنيررة. . انديررة لمررود مصررطفى: قضررااي واتاهررات النقرراش )يف( د. انديررة لمررود مصررطفى )لرررر(: الرت د -
 )حتت الطبع(.

ت ه.           )حترظومة  هر اإلمام وحركتود مصطفى: العالقات الدولية لقمة اإلسالمية يف مند. اندية لم -
 الطبع(.

اسرية حلقرومل . اندية لمود مصطفى )ويخرون(: األقباط والصعود السياسي لإلخوان، أعمرات نردوة مركرز سو د -
 (. مي -)مي  2006(، القاهرة 20/12/2005اإلنسان )

 إشرررررهاليات يفوار الثقا رررررات واألداين قرررررراءة حرررررى: يف الرسررررروم الدامناركيرررررة: أزمرررررة يف د. انديرررررة لمرررررود مصرررررطف -
 .2006السياسي/الثقايف، إسالم يون الين، أبريل 

 أ هرار مرنسرتقالت: وت القومية والعلمانية واإلسالم: من اترير البلقان إىل كوسو ا يف مرحلرة االسرتعداد لالح -
مي يف  االحتاد اإلسال لذي نظمهاشرتاك يف مؤمتر: ستة قرون من إسالم األلبان واقع خربة زايرة كوسو ا مبناسبة اال

 .2006كتوبر ، أ17/9/2006-16كوسو ا التعاون مع كلية الدراسات اإلسالمية يف بريشتينا 
ية، جملة طاات عربية وإسالمخالثقايف يف  -صراع احلضارات: إشهالية العالقة بني السياسي /جداالت حوار -
 .51 -7(، مي مي 121، العدد )لم املعاصراملس
 .2006خلصوصية الثقا ية يف خطاات اإلصال  وسياساته يف مصر: اخلريطة واإلشهاليات، سبتمرب ا -
وا، حبث املسلمني يف أور  قه األقليات املسلمة بني  قه االندمان )املواطنة( و قه العزلة: قراءة سياسية يف واقع  -

 .2006يوليو  أوروا"، ينظمه جملس اإل تاء األورويب يف موضوع "الفقه السياسي يفمقدم إىل املؤمتر الذي 
وليرررة: دراسرررة و  يف الفهرررر الررردويل والنظريرررة الدأ هرررار حررروت إسرررهام الررررتاث اخللررردد. انديرررة لمرررود مصرررطفى،  -

 سرهندرية، نرو مربهتبرة اإلماستهشا ية يف اإلشهاليات املنهاجية، دراسة مقدمة يف مرؤمتر "عامليرة ابرن خلردون"، 
2006. 


