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نحو تأصيل من منظور فقه العالقات الدولية في اإلسالم: 
  حضاري 

 د.نادية محمود مصطفى  

 :مقدمة: دوافع ومبررات منظور حضاري إسالمي  لدراسة العالقات الدولية
في مجال العالقات الدولية في  ن إسهامات الدراسات والعلوم اإلسالميةإ

ا قبل تأسيس علم العالقات الدولية )وهي اإلسالم إسهامات زاخرة ووافرة وتعود إلى م
الدراسات التي انبنى على جزء كبير منها مخرجات مشروع العالقات الدولية في 

إنما تتصل  "،منظورات حضارية مقارنة"ولكن اإلشكالية المثارة هنا حول  ،(1)اإلسالم
الذي  وهو العلم ،بمجال علم العالقات الدولية الحديث الذي أسسته منظورات غربية

إذن إذا  .يمر بأزمة مراجعة استدعت التساؤل حول آفاٍق منظورات حضارية مقارنة
في جزء -البد وأن تنطلق الدوافع والمبررات فمن ثم ؛ كانت هذه هي الغاية والهدف

وكذلك كان البد وأن تجد لبناء منظور حضاري،  العلمهذا من حالة  -ركين منها
من أدلة وحجج أكاديمية من داخل العلم  نها،مفي جانب كبير  ،المبررات منطقها

وذلك في مواجهة االنتقادات المختلفة التي تراكمت منذ إعداد مشروع  ،والتخصص
والتي  ،العالقات الدولية في اإلسالم وخالل تنفيذه وخالل مناقشة مخرجاته من ناحية

 ثية متعددةوخالل تفعيله في تطبيقات بح تراكمت أيًضا من ناحية أخرى خالل تدريسه
)كما سنرى الحًقا(؛ ذلك ألن مشروع العالقات الدولية في اإلسالم لم يكن إال بمثابة 

 البنية التحتية لبناء منظور حضاري مقارن لدراسة العالقات الدولية.
 ،طبيعة النسق المعرفي :العالقة بين ومن جوانب أهمية هذا الموضوع:

وقدر تأثرها والمفاهيمية، النظرية واألطر  أو منه، المنظورات المنبثقة عنهو 
ومن ثم ضرورة تحديد االختالفات بين النسق المعرفي اإلسالمي والنسق  ؛بالمنظورات

 "غربي منظور"المعرفي الغربي وداللة هذه االختالفات بالنسبة لألبعاد المقارنة بين 
حليل تأسيًسا على ت ..لهذا المجال. "منظور إسالمي"لدراسة العالقات الدولية و

 المصطلح.
في كافة  اوال يقتصر األمر على العالقات الدولية بل نجد هذا التوجه بارزً 

أثر اختالف و التي عالجت بوضوح اإلشكاليات العامة المنهاجية  فروع العلوم اإلنسانية
                                                 

  نوفمبر  17 -16نحو مشروع نهضوي إسالمي للنشر ضمن أعمال مؤتمرقدمت هذه الدراسة

، 134-133، ومجلة المسلم المعاصر، العدد 2008، المنتدى العالمي للوسطية :عمان، 2008

 . )عدد خاص عن العالقات الدولية في اإلسالم(.2009ديسمبر  - 1430رمضان 
 لسياسية، جامعة القاهرة.أستاذ العالقات الدولية بكلية االقتصاد والعلوم ا 
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األنساق المعرفية على المنظورات المقارنة الغربية واإلسالمية، كما تتضمن هذه 
في كافة فروع  األبعاد النظرية المتصلة بدراسة هذه االختالفات ضعا ببالمصادر تعريفً 

 .(2)العلم
دوافع" هو حديث عن هموم القائمين على عملية البناء الإن الحديث عن "

، ا ومن الداخل نحو الخارجيً والمهتمين به أي هو حديث من المفترض أن يكون ذات
من الداخل أحياًنا ومن الخارج  مبررات فهو حديثالالداخل وأيًضا، أما الحديث عن و 

 ساس.باألوهو يتجه للخارج  ،في أحيان أخرى 
فلقد تصدرت  :البحث والتدريسفي خبرتي  منذ بداية والحديثان ضروريان

كما تصدرت محاضرات  ،والمنطلقات ،عناوين: الدوافع مقدمة مشروع العالقات الدولية
 لماذا؟ . ولكنالتدريس عناوين مناظرة

ألن الغاية هي تأسيس قواعد منظور إسالمي باعتباره أحد  انظرً و  ؛من ناحية
منظورات علم العالقات الدولية الذي ننتمي إلى تخصصه في إطار مقارن مع 

فلن تتحقق الفائدة من بناء منظور إسالمي منفصل أو منعزل أو  ،منظوراته األخرى 
 دون أن نؤسس ألطر مقارنة تحقق التفاعل مع غيره.

القول إن الطلبة النابهين والمتميزين في قاعات الدرس وكذلك هذا، ويجدر 
بعض األساتذة المهتمين تساءلوا كثيًرا عن مغزى وأسباب تركيزى على تدشين 

 المبررات من داخل العلم ابتداًء؟
لماذا يبدو أن الدفاع عن شرعية ومشروعية المنظور قد غلب على تطوير 

، وما المؤشرات التي ستثبت مصداقية المحتوى وتشغيله على مستوى النظريات
وتنافسية هذا المنظور مع المنظورات األخرى من العلم؟ واإلجابة على التساؤل األول 
هي أن دوافع البناء ال تنفصل عن مبرراته؛ فهي متكاملة، واإلجابة على السؤال الثاني 

قرب من هي أن عملية بناء منظور ليست قضية أو مهمة فردية وتستغرق ربما ما ي
ا، ولذا يظل متزامًنا النقد من الخارج مع استمرار عملية البناء، وتزداد يً الجيل زمن

العملية صعوبة بالنسبة لمنظور ينبثق من نسق معرفي مغاير للنسق الذي يفرز 
 ولو المتنافسة والمتضادة فيما بينها. –المنظورات المهيمنة 

وعاات كبارت تتصال بالمجااالت ويمكن تقسيم الدوافع والمبررات إلى أربع مجم
 التالية:

ومةةن ثةةم طبيعةةة اإلطةةار المرجعةةي  ،طبيعةةة النسةةق المعرفةةي اإلسةةالمي -1
 بل ويفرض ضرورة تطوير منظور إسالمي. ،اإلسالمي الذي يشكل المنظور والتنظير
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طبيعةةةة ، وضةةةع الخبةةةرة اإلسةةةالمية فةةةي علةةةم العالقةةةات الدوليةةةة الحةةةديث -2
 بالمقارنة بطبيعة إسهام العلوم السياسية. العلوم اإلسالمية في الموضوعإسهام 

 .واقع األمة اإلسالمية ووضعها في النظم الدولية -3
 ا من مدخل المنظورات والجدال بينها.مراجعة حالة العلم انطالقً  -4

ذا كان األولى تقع في دائرة الدوافع التي تراكمت منذ  ثالثةالمجموعات ال توا 
في  ساسباألة تقع لرابعفإن المجموعة ا م؛سالالعالقات الدولية فى اإل بداية مشروع

تعمقت وتبلورت بدرجة واضحة خالل عملية بناء المنظور بعد  لقدنطاق المبررات و 
. وجميع هذه الدوافع والمبررات ذات طبيعة الدولية انتهاء أعمال مشروع العالقات

 .معرفية أو نظرية أو عملية
 ة إلى أربعة أجزاء:هذا، وفي ضوء هذه المقدمة، تنقسم هذه الدراس

[ نحو تأصيل مان منظاور الفقاه الحضااري: مان التأصايل الفقهاي 1] -
إلااى التأصاايل الحضاااري للعالقااة مااع اقااار: والعالقااات الدوليااة ماان 

 منظور حضاري إسالمي(
[ المصاادر التأسيسااة والبنا:يااة: تأصاايل لرؤيااة إسااالمية للعالقااات 2] -

 الدولية

التأصاايل الفقهااي والتأسااي (  [ فقااه التاااريح الحلقااة الوسااطى بااين3] -
 ابرة المسار التارياي (:والتأصيل الفكري والبنا:ي

الااتماااة: اصاااا:  رؤياااة إساااالمية معاصااارة عااان العالقاااات ] 4[ -
 الدولية: من التأصيل إلى الرؤية إلى التفعيل والتشغيل
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[ مااان التأصااايل الفقهاااي إلاااى التأصااايل الحضااااري: العالقاااات الدولياااة مااان منظاااور 1]
 إسالمي: حضاري 

سةةةةاهم فةةةةي بنةةةةاء وتأسةةةةيس الرؤيةةةةة عةةةةن كيفيةةةةة الجمةةةةع بةةةةين التأصةةةةيل الشةةةةرعي 
والتأصةةيل الحضةةاري جماعةةة بحثيةةة توالةةت جهودهةةا فةةي مجةةال دراسةةة العالقةةات الدوليةةة 

جهةةةود  وعبةةةر، مةةةن منظةةةور إسةةةالمي ابتةةةداًء مةةةن مشةةةروع العالقةةةات الدوليةةةة فةةةي اإلسةةةالم
وعبةةر التأصةةيل لمجةةال الدراسةةات  ،سةةالميةدراسةةة العالقةةات الدوليةةة المعاصةةرة لألمةةة اإل

 الحضارية والتحليل الثقافي للظاهرة السياسية. 
ولقةةد تحققةةت إسةةهامات "معرفيةةة ومنهاجيةةة ونظريةةة" لهةةذه الجماعةةة البحثيةةة فةةي 
مجةال القةيم وفةةي مجةال المفةاهيم )القةةوة( وفةي مجةال العمليةةات )العولمةة والعالميةة( وفةةي 

وكذلك فةي مجةال منهاجيةة توظيةت التةاري   ،ومستوياتهمجال القضايا ووحدات التحليل 
ا لتحيةةةز علةةةم العالقةةةات الدوليةةةة مقةةةارن( لدراسةةةة العالقةةةات الدوليةةةة عالًجةةة )مةةةن منظةةةور

 .(3والغربي بإسقاط خبرة التاري  اإلسالمي
إن مشروع العالقات الدولية في اإلسالم، ثم عملية بناء المنظور الذي قامت 

أن الحلقات المتتالية تؤكد أن مشروع العالقات الدولية في  على نتائجه، قد أبرزا كيت
اإلسالم لم يكن مجرد بنية تحتية لبناء منظور إسالمي، ولكن يساهم أيًضا في تأسيس 

حقل الدراسات الحضارية حقل جديد في مجال دراسة العالقات الدولية، يمكن وصفه 
جانب فروع علم السياسة ذاته، ، وهو حقل تساهم فيه فروع معرفيه متعددة إلى الدولية

 ولكن من منظور حضاري إسالمي.
وبذا، نكون قد حققنا تراكًما مقارنًة بمداخل أخرى لدراسة العالقات الدولية في 
اإلسالم )مداخل فقهية وشرعية وقانونية سواء بأقالم عربية أو استشراقية(. ولعل 

منذ البداية على أن أهداف  أهداف مشروع العالقات الدولية في اإلسالم كانت واعية
منظري السياسة ومنهاجيتهم البد وأن تختلت عن أهداف مداخل معرفية أخرى اهتمت 
أيًضا بالعالقات الدولية كموضوع من موضوعات الشريعة أو الفقة أو القانون أو 

 .(4)التاري  أو الفلسفة
ذو طبيعة هو منظور قيمي والمقصود بمنظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية 

خاصة. وترجع خصوصية هذه الطبيعة إلى تميز مصادره وأصوله عن نظائرها في 
وهو التميز الذي يرجع بدوره الختالف طبيعة النسق المعرفي.  ،المنظورات الغربية

وتنعكس هذه الطبيعة القيمية الخاصة بدرجة كبيرة على منهجية المنظور وأدواته  ،هذا
الته حول األبعاد األساسية لدراسة العالقات الدولية: وعلى افتراضات المنظور ومقو 

أصل العالقات ومحركها، الفواعل ووحدات التحليل ومستوياته، نمط قضايا العالقات 
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الدولية وتفاعالتها محل االهتمام، نمط التفاعالت، العالقة بين الداخلي والخارجي 
 وبين المادي وغير المادي في تفسير األحداث والتطورات.

ن خصائص و ، ذاه المنظور اإلسالمي الذي تم االجتهاد حولة طيلة عقد هذا ا 
منظوًرا  -مقارنة بخصائص ومنظورات العلم األخرى -من الزمان لتبين، كيت أنه يمثل 

من واقع خبرة حضارية -هذا التراكم  با يحقق تراكما في الحقل. ويستجييً حضار 
مراجعتنا النقدية لحال المنظورات  للنقائص التي كشفت عنها نتائج عملية -إسالمية

ن  -الغربية للعلم مشتركين في ذلك مع تيار مهم جديد هو التيار الغربي النقدي، وا 
ولقد  .اختلفنا عنه في جانب آخر على نحو يبرر وصت المنتج بأنه منظور حضاري 

 :(5)تلخصت نتائج مراجعتنا لحالة العلم فيما يلي
 التغيةر المسةتمر والمعقةد فةي الواقةع  التغير المستمر في المنظةورات مةع

الةةةدولي بةةةدعوى االسةةةتجابة لمتطلبةةةات دراسةةةة هةةةذا التغيةةةر والتةةةأثير علةةةى مسةةةاره، وهةةةو 
األمر الذي أدى إلى فوضى المنظورات المتنافسة والمتقابلة وعلى نحةو دفةع للتسةاؤل 
عةةن عواقةةب االفتقةةاد للثابةةت، وهةةل هةةي منظةةورات لجوانةةب مختلفةةة مةةن عةةالم واحةةد أم 

رؤى عةةن عةةوالم مختلفةةة، وهةةل يحقةةق هةةذا التغيةةر أهةةداف حركيةةة للقةةوى المهيمنةةة  هةةي
 –ا ؟ أي لمةةاذا هةةذا المسةةار فةةي التحةةول مةةن أولويةةة السياسةةي ًيةةا ونظر ًيةةا وفكر يً سياسةة

 العسكري إلى الثقافي الحضاري مروًرا باالقتصادي؟
  مشةةةاكل االسةةةتقطاب الثنةةةائي للمنهاجيةةةة بةةةين العلمةةةي والقيمةةةي ومةةةن ثةةةم

الةةةدعوات التوفيقيةةةة أو الوسةةةطية حةةةول إمكانيةةةات الدراسةةةة العلميةةةة دون اسةةةتبعاد  بةةةروز
القيميةةة أو  –القةةيم والثقافةةة )أو الذاتيةةة بصةةفة عامةةة( ومةةن ثةةم الحةةديث عةةن الواقعيةةة 

 الواقعية. –القيمية الواقعية أو المثالية 

 بةة انتقةاد الجزئيةة واالختزاليةة عنةد تنةاول الظةاهرة الدوليةة المعقةدة والمرك
أو االقتصةةادية أو الثقافيةةة أو بةةالتركيز علةةى  –سةةواء بةةالتركيز علةةى األبعةةاد العسةةكرية

األبعةةةةاد الماديةةةةة دون غيرهةةةةا، وهةةةةو األمةةةةر الةةةةذي يحةةةةول دون الفهةةةةم العميةةةةق والةةةةدقيق 
للتحةةوالت الجاريةةة والمسةةتقبلية، ومةةن ثةةم الحاجةةة إلةةى رؤيةةة كليةةة تسةةتدعى بالضةةرورة 

الدوليةةةة والعلةةةوم االجتماعيةةةة واإلنسةةةانية األخةةةرى،  إسةةةقاط الحةةةدود بةةةين علةةةم العالقةةةات
 وتفعيل التعاون البيئي.

هذا التأرجح بين أولوية صراع القوى والمصالح والحروب وبين أولويات  ا:وأخيرً 
ومةةةةاذا عةةةةن منظومةةةةة أو نسةةةةق هةةةةذه  .آليةةةةات االعتمةةةةاد المتبةةةةادل أو تجةةةةانس المصةةةةالح

 والعالقات بينها؟ العمليات
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ذا كنةةا نصةةةت منظةةةور إسةةالمي للعالقةةةات الدوليةةةة بأنةةه منظةةةور قيمةةةي، ولكةةةي  وا 
نزيده وضوًحا مقارنة بغيره من منظورات قيمية أخرى على صةعيد العلةم، فةيمكن القةول، 
أيًضا، إنه منظةور حضةاري إسةالمي، وذلةك تمييةًزا لةه عةن المنظةور الفقهةي اإلسةالمي. 

ظرية العالقات الدوليةة التي تصدت لن -فغالًبا ما يبرز في األذهان وفي معظم األعمال
كمةةا لةةو أن العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم هةةي مجةةرد  -فةةي اإلسةةالم )كمةةا سةةنرى الحًقةةا(

فقه األحكام أو فقه المبادئ واألسس. في حين أن الشريعة اإلسةالمية أكثةر اتسةاًعا مةن 
هةةةذين المجةةةالين فقةةةط، وانطالًقةةةا أيًضةةةا مةةةن القةةةرآن والسةةةنمة، فهةةةي تتضةةةمن أيًضةةةا القةةةيم 

 لسنن.وا
أي نحو منظور حضاري، منذ وضع اللبنات األولى  -ولقد تبلور هذا المنحى

لمشروع العالقات الدولية في اإلسالم. وذلك مع المداخل المنهجية للتعامل مع مصادر  
تأسيس وبناء منظور إسالمي اجتهادي معاصر. وهذه المصادر هي األصول ) القرآن 

. وكذلك المداخل المنهجية (6)نبوي والخالفة الراشدةوالسنمة(، والفقه وتاري  العهد ال
، وهي (7)باعتبارها مصادر مكملة للمصادر التأسيسية -ممارسة وفكًرا –لدراسة التاري  

ن انطلقت من الوحي أيًضا، إال أنها بالطبع ليست على نفس مستوى المصادر  وا 
أي الفكر الفقهي العام، وخبرة التأسيسية )القرآن والسنمة( أو المصادر البنائية األساسية 

الخالفة الراشدة باعتبارهما نماذج قياسية. أما المصادر البنائية المكملة وهي خبرة 
فهي مصادر متغيرة، ومن ثم هي مصادر الختبار السنن  -ممارسة وفكًرا-التاري  

)التغير وممارسة أو الختبار كيفية إدراك المسلمين لهذه السنن والقيم  الً والقيم سواء فع
 .(8)وشروطه(

بعبارٍة أخرى، فإن الجمع بين المصادر التأسيسية والمصادر البنائية 
واالختبارية، إنما يقدم توجها أكثر اتساًعا من التوجهات التقليدية التي تنطلق من أحد 

أو عن العالقات الدولية في اإلسالم هذه المصادر باألساس لتقدم أما رؤية فقهية 
 إل .تاريخية أو ... 

ومن ناحية أخرى، فإن بناء المشروع في كلياته ابتداء بالجزء الثاني عن القيم  
إلى المداخل المنهجية لمصادر  الً وانتقا (9)كمدخل لدراسة العالقات الدولية في اإلسالم

التأسيس السابقة اإلشارة إليها، إنما يدعم من توضيح هذا المنحى للمشروع، أي السعي 
 نحو منظور حضاري.

 
فلقد كان الجزء الثاني من المشروع )القيم( هو بمثابة قراءة جامعة لجهود 
المشروع ونتائج أجزائه. لذا، فهو يقدم خالصة شاملة لرؤيته االجتهادية المعاصرة ذات 
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الطابع الحضاري الكلي، حيث يؤسس هذا الجزء لرؤية المشروع باعتبار الدعوة 
وما يترتب على ذلك من رؤية للدولة، ولألمة  كأساس للعالقة بين المسلمين والعالم،

 وللجهاد وللحرب والسلم وغيرهم من القضايا والمفاهيم واألبعاد.
كما أن تدشين المداخل المنهاجية لدراسة المصادر التأسيسية )الجزء الثالث( 
بما قدمه د. سيت عبد الفتاح عن الرؤية القرآنية، يستدعي التوقت لشرح المقصود 

، (10)المنحى الحضاري للمنظور الذي سعينا لتقديمه. فوفق طرح د. سيت بجذور هذا
فإن الرؤية القرآنية عن العالقات الدولية ليست في آيات األحكام فقط ولكن أيًضا في 
الرؤية الكلية لإلنسان والكون والحياة والزمان. وهذه الرؤية القرآنية هي التي تمكننا من 

ي الجزئي المحدود، )الذي يتمحور حول قضايا إدارة الخروج من دائرة المدخل الفقه
الحرب أو السالم فقط( إلى المدخل الرحب الحضاري الذي يستدعي كل أنماط التفاعل 
الحضاري التي تتمحور حول مراكز أخرى وليس فقط القتال والحرب وتحقيق السالم. 

قات بين األمم تؤصل وتؤسس لرؤية للعال -منذ البداية -وبذا تصبح الرؤية القرآنية
 تلك التي تسمى اآلن " رؤية للنظام العالمي".

يرى د. سيت عبد الفتاح أنه لسنا نحن الذين أسسنا للقراءة المتحيزة ضد  فمثالً 
فقه تقسيم دار السلم ودار الحرب )كما يقدمها المستشرقون( وهم الذين ينقدوه 

التي أسست هذه المعايير  ه ويتهمون به المسلمين. بل إن رؤاهم الحديثة هينوينقضو 
 االستئصالية الصراعية المادية، الضيقة المصالح، وأسقطوها علينا. 

بعبارة أخرى، وانطالًقا من هذه المحطة األولى التي قدمها د. سيت عبد 
الفتاح، وعلى ضوء القراءة المتراكمة للمشروع ونتائجه وما تاله من أعمال، يمكن أن 

قراءة كل ما سبق من اجتهادات، وعلى ضوء فقه واقع  نؤكد اآلن أن المشروع أعاد
ثم قدمنا رؤية جديدة، وفق منهاجية محددة المعالم وبواسطة متخصصي علوم  -امتنا

 سياسية وليس فقه شرعي أو فقه قانوني دولي فقط.
إذن قدمنا رؤية تأصيلية بنائية وليست اعتذارية أو تبريرية دفاعية، أسسنا لها 

ق من رؤى نقدية سواء لمنتجات العلوم الغربية أو العلوم الشرعية بعمل جماعي انطل
ذات الصلة. أن هذه العملية التنظيرية الممتدة المتعددة المستويات، بقدر ما تمثل بنية 
تحتية لبناء منظور إسالمي مقارنة مع منظورات العلم األخرى، إال أنها تمثل في حد 

ا في مجاالت القانون الدولي، النظرية السياسية، يً ا بنائيً تأصيل الً متكام الً ذاتها عم
نظرية العالقات الدولية ومن ثم فإن المشروع بقدر ما كان نتاج تفاعل حي بين عدة 
تخصصات ومجاالت معرفية، فهو كان أيًضا بمثابة إضافة وتراكم على صعيد كل 

 من المجاالت التالية:
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و نظرية الدولة اإلسالمية من العالقات الدولية في نظرية الدولة اإلسالمية أ
، قواعد السلم (12)، المصادر اإلسالمية في التنظير السياسي(11)مدخل العالقات الدولية

، التاري  والتغير النظمي (14)، القيم في النظرية السياسية الدولية(13)والحرب في اإلسالم
 .(16)، والتحليل النظمي للتاري  اإلسالمي(15)الدولي

فكر السياسي للعالقات الدولية استكمال شرح صفة ولهذا كله، يحقق ال
"الحضاري" في المنظور اإلسالمي وتؤسس لها، وعلى نحو يتراكم مع المنطلقات 

، ومع الجهود المبذولة طوال عقد تالي وحتى اآلن )كما سبق 1996المنشورة منذ 
 التنويه(: لماذا؟ وكيت؟

ألبعاد السياسية الكلية في ا (17)-بصفة عامة-إن المقصود بالحضاري 
واالقتصادية وغيرها، والشمول في الرؤية بين التاري ، والراهن، والمستقبل؛ والتعدد في 
المستويات ما بين الجزئي والكلي، والجمع بين وليس التضاد بين الثنائيات )الوحي 

 والعقل، القيمة والواقع، الثابت والمتغير... إل (.
للرؤية الكونية اإلسالمية. فهذه الرؤية وهذا المفهوم عن الحضاري هو تجسيد 

هي مدخل مجمع للمجاالت المعرفية وهي  (18)الكونية اإلسالمية كرؤية من رؤى العالم
رؤية تعارفية حضارية. ولقد عكستها رؤى ومنظومة أفكار العديد من مفكري ورموز 

ية اإلسالم في عصوره المختلفة. "وكان ابن خلدون" من أبرز من قدموا هذه الرؤ 
 . (19)الحضارية العمرانية

 
إن تأصااايل العالقاااات الدولياااة  العالقاااة باااين التأصااايل الفقهاااي والتأصااايل الحضااااري:

ألماة اإلساالمية والعاالم ليسات قضاايا الحارال والساالم فقاا  ول نهاا باين اوالاارجياة( 
قضاايا أاارت تتصال بالمجاال الحضااري  -بحكام الرؤياة القرآنياة-أ ثر اتساًعا لتضم 

، حيةةةث تتةةةداخل وتتشةةةابك وتتقةةةاطع أبعةةةاده وموضةةةوعاته )مثةةةل بصااافة عاماااة اإلنسااااني
–التعةةارف، العمةةران، التةةدافع...(. وبالمثةةل، فةةإن االقتةةراب مةةن هةةذه القضةةايا الحضةةارية 

ال يكةةون مةةن خةةالل مسةةتوى األحكةةام الفقهيةةة فقةةط، والتةةي تتصةةل فةةي  -بأوسةةع معانيهةةا
قتراب منها أيًضا من مستويات أكثر معظمها بوقائع وبزمان ومكان محدد، ولكن يتم اال

كليةةةة وهةةةي المقاصةةةةد والسةةةنن والقةةةيم والمفةةةةاهيم انطالًقةةةا مةةةن التأسةةةةيس العقةةةدي )الرؤيةةةةة 
 الكلية(.

ولهذا، فإن رؤية فكرية عن تغير أحوال الناس وكيفية إدارتها تستدعي فقه 
ط، الواقع على ضوء الرؤية الكلية اإلسالمية ليس من أجل أحكام فقهية جديدة فق

تتصل بجزيئات محددة مطلوب الحكم أو الفتوى فيها، ولكن من أجل تقديم رؤية 
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ومن ثم، فإن  كلية فكرية عن "األحوال" من مداخلها: الداخلية، والبينية والخارجية.
المسار الفكري الحضاري الممتد والمترابط الحلقات" ال يقل أهمية ما يمكن وصفه بة"

؛ ألن الفكر ليس مجرد تد المترابط الحلقات أيًضاعن المسار الفقهي الشرعي المم
-وأن كالهما ال ينفصل عن اآلخر. ولهذا سنجد  -كما سبق التنويه-فقه األحكام 

أن المدخل الفقهي هو واحد بين عدد من مداخل دراسة الفكر  -كما سنرى الحًقا
 اإلسالمي. 

ة من حيث بعبارة أخيرة: فإن حالة أزمة الفكر اإلسالمي المعاصر، وخاص
استقطابها بين ثنائية ما يسمى اتجاهات تقليدية )ترفض أن تأخذ تأثيرات الغرب 
في حسبانها( من ناحية، وبين اتجاهات حديثة )تتكيت مع أو ترض  لضغوط 
الواقع ومن ثم تفرز مجرد خطابات اعتذارية أو تبريرية أو دفاعية(، من ناحية 

تطلب استجابة بنائية تتجاوز االتجاهين أخرى، هذه الحالة االستقطابية الحادة ت
السابقين بحيث ال تحكم الواقع أو تقتحمه ولكن تعتبره لفهمه ثم لتغييره انطالًقا من 
قواعد وأسس ومبادئ الرؤية اإلسالمية الكلية وأحكامها العامة، وليس من منطلق 
ر قواعد قوانين الغرب المستحكم حتى ولو باسم الحاجة الجتهاد جديد ومعاص

ال  -المشار إليها–يستجيب لتحديات ضغوط الواقع. إن هذه االستجابة البنائية 
تقوم في فراغ أو من خصائص اللحظة الراهنة، ولكنها البد وأن تعي وتتدبر تطور 
المسار الحضاري للفكر اإلسالمي بأوسع معانيه المجِسد لرؤية العالم اإلسالمية 

سالمية والمعبر عن مدارس الفقه والعاكس لخصائص الثقافة والحضارة اإل
اإلسالمي والتفسير اإلسالمي للتاري ، وهذا الفكر الحضاري ليس الفكر الفقهي 
فقط كما أن االهتمام بهذا الفكر الحضاري هو ترجمة لتوسيع نطاق الشريعة إلى 

والتراث الضخم الذي يرتبط بها –ما هو أكثر من األحكام الفقهية. تلك األحكام 
همية بمكان بحيث ال يجب الخوض فيها دون تبصر ورؤية تقود إلى هي من األ

شطط اإلسقاط لكونها تاريخية أو تقود إلى فوضى التأويالت أو تقود على العكس 
 إلى الجمود خوًفا من التجاوز.

إن استكشاف هذا المسار الحضاري للفكر اإلسالمي إنما هو نتاج اإلطار 
المرجعي لدراسة العالقات الدولية في اإلسالم، النظري والمدخل المنهاجي واإلطار 

ل له د. سيت الدين عبد الفتاح في جزئين من أجزاء مشروع العالقات  والذي أصَّ
الدولية في اإلسالم. )والجزء األول من هذين الجزئين هو: المداخل المنهاجية 

ة، والجزء للتعامل مع المصادر اإلسالمية التأسيسية لرؤية إسالمية للعالقات الدولي
الثاني هو: البناء المعرفي المنهاجي النظري الفكري الذي قدم من خالله مدخل 
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ا يً علم سالم(، وكال الجزئين يمثل تأصيالً القيم لدراسة العالقات الدولية في اإل
ا من مدخل الرؤية للعالم والمقاصد والسنن والمفاهيم وليس الفقه يً ا إسالميً أكاديم
 فقط.

االهتمام بالمسار الفكري الحضاري اإلسالمي يحقق  فإنوبناء عليه، 
ثالثة أهداف تربط بين النظرية والفكر والواقع، وتربط بين األصول والفكر والواقع، 
وتربط بين الفقه والفكر والواقع، وأخيًرا: تربط بين الحركة والفكر والواقع )تاريًخا 

ير النموذج اإلرشادي وهذه األهداف هي من ناحية: بيان كيفية تأث وراهًنا(.
اإلسالمي )الرؤية للعالم، والنموذج المعرفي( على الخصائص الكلية للفكر 
اإلسالمي. فمهما تنوعت روافده ومداخله عبر التاري  يظل هناك رابط وسمات 
مشتركة. ومن ناحية ثانية: تجسير الفجوة لدى البعض بين التنظير للعالقات 

ت الدولية وبين التنظير من منظور إسالمي على الدولية من منظورات علم العالقا
ا. ومن ناحية ثالثة: التدبر في أوضاع يً ا وتاريخيً اعتبار األخير ليس إال تراًثا فقه

بدون تسكينها في مسار تطور تاري   -من رؤية إسالمية-الواقع الراهن ال تكتمل 
 هذه األوضاع وتاري  الفكر المرتبط بها.

هذه المتابعة لتطور مسار الفكر الحضاري وفي نهاية المطاف، فإن 
اإلسالمي يساعد على صياغة خطاب إنساني إسالمي معاصر يمثل تجسيًرا 
للفجوة بين خطاب الصراع واالنقسام الذي يعبر عنه "خطاب الفسطاطيين" الذي 
هو ترجمة معاصرة بدون روح لخطاب تقسيم الدارين، ولكن بدون روحه، وبين 

ذعان الذي يعبر عنه خطاب ثقافة السالم والتسامح والذي خطاب االستسالم واإل
يرتدي زي االعتذار والدفاع. بعبارة أخرى، فإن فهم تطور مسار الفكر الحضاري 
الدولي بقدر ما يساهم على فهم أسباب االستقطاب الثنائي وحدته بقدر ما يساعد 

نتاج خطاب أيًضا على فهم السبيل للتغلب عليه وكسر اجتراره السلبي. ومن  ثم، وا 
إنساني إسالمي معاصر. وهذا الخطاب الجديد يقدمه التيار الرئيسي السائد في 
الجماعات الوطنية وعلى صعيد أرجاء األمة ويجب تفعيله وتشغيله باعتباره أسلوًبا 

ا نحو التغيير الداخلي ونحو مواجهة العدوان واالعتداء الخارجي وباعتباره يً بنائ
عله في مواجهة تحديات الواقع الراهن، سواء المتصلة بكل من أيًضا استجابًة فا

الظروف الهيكلية أو البيئية الثقافية على حد سواء. فال يمكن الفصل بين هذين 
النمطين من التحدي عند تصميم االستجابة البنائية. فعلى سبيل المثال: ما يسمى 

دات الخارجية للحركات األبعاد الخارجية "للتطرف اإلسالمي" أو ما يسمى االمتدا
 -وليس تبريره–اإلسالمية الجهادية أو ما يسمى "اإلرهاب العالمي" ال يمكن تفسيره 



 11 

بأسباب ثقافية )مردها القراءة الخاصة لموقت اإلسالم من غير المسلمين( فقط أو 
بأسباب هيكلية فقط )مردها أوضاع االستبداد والظلم الداخلي والخارجي ضد 

قيًما ونظًما وتاريًخا وقضايا(، فإن الجانبين متصالن ويغذي كل المسلمين ديًنا و 
عبر مسار الفكر الحضاري -منهما األخر. إن النماذج الفكرية والتاريخية المتنوعة 

البد وأن تقدم لنا الدالالت على هذه الرابطة وتأثيرها على نمط الخطابات  -للدول
 زمنية المختلفة.خالل المراحل ال -الفقهية والفكرية والسياسية-

 
 
 [ المصادر التأسيسة والبنا:ية: تأصيل لرؤية إسالمية للعالقات الدولية:2]

 تنقسم هذه المصادر بين المستويات التالية:

وشرح االتجاهات الفقهية حول أصل  جانب األصول؛ يتناول المستوى األول
رس الفقهية وأسبابه العالقة بين المسلمين وغيرهم، مبيًنا إشكالية االختالف بين المدا

وسمات وخصائص هذه المدارس التي توصت من جانب الدراسات االستشراقية 
 "النظرية التقليدية للعالقات الدولية في اإلسالم".

وهذا المستوى يهتم أيًضا بتحديد القضايا الرئيسية التي تطرحها دراسة رؤية 
مة اإلسالمية، الجهاد، إسالمية للعالقات الدولية في كل زمان ومكان مثل وحدة األ

العالقة مع غير المسلم. كما يهتم بدراسة المبادئ واألسس والقواعد العامة التي تشرح 
"األبعاد اإلنسانية القيمية "في هذه الرؤية، فإن المصادر التأسيسية لهذه الرؤية تمتد 

–لفقهية إلى األحكام ا –التي ال تتغير–من المبادئ واألسس والقواعد العامة الحاكمة 
إلى منظومات القيم التأسيسية والفرعية المتصلة  الً وصو  –المتغيرة وفق الزمان والمكان

 بالعالقات الدولية.

: فينتقل بالدراسة إلى خبرات الممارسة عبر يتناول التاري : المستوى الثاني
العصور اإلسالمية المتتالية. والهدف منه هو فهم كيت تطورت هذه الخبرات وكيت 

وضع المسلمين في العالم من مرحلة الفتوح والبناء الحضاري والوحدة إلى  تطور
مراحل التراجع والدفاع ثم التخلت الحضاري واالستعمار... وهنا تبدو إشكاليات 
ر الفجوة بين األصول وبين بعض الممارسات من  منهاجية في غاية األهمية: كيت ُنفسِ 

إلى الهبوط( من ناحية ثانية؟  –لصعود ناحية؟ وكيت نفهم مسار الخط العام )من ا
وكيت نفهم االختالفات بين مدارس التفسير اإلسالمي للتاري  وبين مدارس أخرى 
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)القومية، اليسارية، الليبرالية...( من ناحية ثالثة؟ وأخيًرا: كيت نوظت "خبرة التاري " 
صالحه؟  في فهم الواقع وتحديد متطلبات تغييره وا 

: يهمنا فيه طرح إشكالية منهاجية تتصل جانب الفكرعن : المستوى الثالث
بطبيعة العالقة فيما بين القضايا الرئيسة الثالثة: الوحدة، االستقالل، اإلصالح، في 
منظومة فكر أعالم ورموز هذه األمة، وفي العصور اإلسالمية المتوالية. حيث يتم 

لزماني والمكاني، وعلى اختبار العالقة بين طبيعة هذه المنظومة وبين أثر السياق ا
نحو يبين لنا إشكالية الثابت/المتغير في الفكر اإلسالمي للعالقات الخارجية. كما البد 
وأن يبين لنا إشكالية مهمة أخرى وهى عدم الفصل بين الداخلي والخارجي في 
األعمال الفكرية والتأصيلية حيث إن قيم التعامل الداخلي ذات امتدادات خارجية وهى 

نسانية من ناحية، كما أن التأصيل للعالقات الدولية من ناحية أخرى ظل أسير قيم إ
تقسيم المعمورة إلى دورين أو ثالثة إلى جانب ما ارتبط بهم من منظومة قيم: الدعوة، 
الجهاد، النصرة... ولكن مع بداية االحتكاك المباشر بالغرب بدأ ظهور التمييز بين 

دوان واالحتالل من الخارج. ومن ناحية ثالثة: تظل الداخلي والخارجي كاستجابة للع
 الرؤية اإلسالمية للكون والعالم هى المنطلق وهى اإلطار للجانبين السابقين.

حقيقًة، إنه ال يمكن الفصل بين التأصيل )الرؤية النسقية( وبين التاري  
بات )خبرات الممارسة( وبين الفكر )منظومات القيم وأولويات االهتمام واالستجا

كمصادر لتأسيس وبناء رؤية -للتغيرات الدولية( إال أن التمييز بين الجوانب الثالثة 
هو من قبيل المتطلبات المنهاجية لتسهيل التحليل  -إسالمية معاصرة للعالقات الدولية

من ناحية، ولتحديد التمايز بين هذه المجاالت الثالثة وأنماط تأثيراتها المتبادلة من 
للعالقات الدولية ليس إال  -معاصرة-ن الحديث عن رؤية إسالمية ناحية أخرى. أل

نتاج عملية بنائية متعددة المستويات وهى تحتاج توافر أدوات منهاجية للتعامل مع هذه 
ا نحو يً سع -ا ومقارنًة وتمحيًصايً ا عنها، ولكن تدبًرا ووعيً ليس نقاًل حرف -المصادر

م فقط ولكن البد وأن ينبني أيًضا على فقه اجتهاد معاصر، ال يقوم على فقه األحكا
 الواقع التاريخي والمحيط ومتطلباته.

-ولهذا، فإن التعامل مع المصادر التأسيسية للرؤية يفترض مهارات منهاجية 
من جانب غير المتخصص في العلوم الشرعية أو غير المتخصص في العلوم 

والتاري  والفكر. ولقد سجَّلت  للتعامل مع مصادر التفسير والحديث والفقه -السياسية
دراسات رائدة األبعاد المنهاجية حول خبرات فرق بحثية في هذا المجال، لتكون مرشًدا 

 )وهي خبرة مشروع العالقات الدولية في اإلسالم(.  (20)لغيرهم
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باين  المصادر التأسيسية واألصول( إشكالية العالقة بين الثابت والمتغير -1

قهياااة حاااول الحااارال والساااالم وباااين المبااااد  واألسااا  العاماااة اتجاهاااات المااادار  الف
  (21)للعالقة بين المسلمين واقار

 ،نستطيع أن نرصد مجموعة من اإلشكاليات المنهاجية في ضوء ما سبق،و 
 ومن أهمها: وكيفية التعامل معها

 :إشكالية العالقة بين الثابت والمطلق وبين المتغير-

االجتهاد  والثابتة أل واألصلمنظور، سواء مصادر االعالقة بين أي إشكالية 
ه من إشكالية العالقة بين الوحي والعقل في ظل معطيات الواقع حر تط، وما المتغير

 .المتغيرة ومتطلباته

 :اآلتيفرض توهذه اإلشكالية المتعددة األوجه حول مصادر المنظور 

أن تنطلق منظور إسالمي للعالقات الدولية البد و  بناء ن مصادرمن ناحية، أ
من أساس شرعي سواء أحكام قاطعة أو منظومة القواعد والمبادئ واألسس العامة التي 

 أوردتها األصول بشأن العالقة بين المسلمين وغيرهم وفيما بينهم.

نقطة البداية هي دراسة: "األساس الشرعي والمبادئ الحاكمة  فإن ،ولذا
ن أن المسلمين بغض النظر عن وهي تنطلق م ؛(22)"للعالقات الخارجية في اإلسالم

شكل التنظيم السياسي الذي يجمعهم )أمة في دولة واحدة، عدة دول، جماعة( 
وذلك  ،باالتصال بغيرهم لتوصيل الدعوة -ناء على عموم وشمول الشريعةبُ -ن و مأمور 

 وهنا نتبينبناء على أسس معينة تمثل األساس الشرعي المستمد من األصول. 
. حول تأسيس أصل العالقة بين المسلمين وغيرهم الثالثة الكبرى الفقهية  االتجاهات

ودون الدخول في ، وهي أن األصل في العالقة بين المسلمين وغيرهم: السلم أو الحرب
مناقشة أدلة وأسانيد هذه االتجاهات الفقهية الكبرى، فيمكن اإلشارة إلى اجتهاد آخر 

 .(23)المسلمين وغيرهم يتبنى القول بأن الدعوة هي أساس للعالقات بين

أن الدعوة هي عملية ممتدة جهاديةة تتعلةق بةالفرد واألمةة، بالةداخل على اعتبار 
إن الرؤيةةة العقديةةة القائمةةة علةةى قيمةةة التوحيةةد والتةةي تحمةةل فةةوالخةةارج، بالسةةلم والحةةرب، 

رؤى فرعيةةةة ومتكاملةةةة حةةةول اإلنسةةةان والكةةةون والحيةةةاة، فةةةي سةةةياق مفةةةاهيم مثةةةل األمانةةةة 
العمةةارة واالسةةتخالف، ال تكةةون بتأسةةيس العالقةةة ضةةمن حالةةة اسةةتثنائية وهةةي والتكليةةت و 
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الحرب، أو حالةة السةلم المؤديةة إلةى فعةل االسةترخاء وعةدم الفاعليةة والقعةود عةن معةاني 
األمانة والرسالة والخيرية. إن السلم الكامل والحرب الدائمة والشاملة ليست سوى أشكال 

 ليه األشكال.وأساليب حدية على متصل تتفاوت ع
لمشةةروع العالقةةات الدوليةةة للمةةدخل السةةباعي للقةةيم كإطةةار مرجعةةي  فًقةةاو ولهةةذا، ف

أصل العالقة أو محركها، فال الفطةرة  ىليست الحرب فقط أو السلم فقط هفى اإلسالم ف
ا أو أن يظلةةوا فةةي حالةةة تقبةةل أن يظةةل المسةةلمون فةةي حالةةة حةةرب تامةةة أو فوضةةى دائًمةة

حوق بهم من ظلم أو عدوان. ولهذا فإن التاري  يبةين لنةا كيةت سالم تامة يحتملون ما ي
أن الحرب فقط لم تكن أداة العالقات الوحيدة مع اآلخر في ظل القةوة اإلسةالمية. وبنةاء 
عليه تصبح الدعوة هةي أسةاس العالقةة ألن غايةة هةذه العالقةة ليسةت إقصةاء اآلخةر أو 

الة العالمين من جانةب أمةة الةدعوة الدعوة من أجل رس ولكن، استبعاده أو القضاء عليه
وبناء عليةةه أيًضةةا يمكةةن إزالةةة الضةةبابية التةةى أحاطةةت بمفهةةوم فةةي مواجهةةة أمةةة اإلجابةةة.

باعتباره حالةة قتاليةة أو قتليةة أساًسةا، ومةن ثةم عةالج تحيةزات الخطابةات التةى  –الجهاد 
 تتحدث عن اإلسالم إما سالًما أو حرًبا.

خي وحالةةة عناصةةر القةةوة يحةةددان متةةى تكةةون إن الظةةرف التةةاريبعبةةارة أخةةرى، فةة
حتى تصبح الحركة الحضارية ملتزمة وواعية  الً الحرب ومتى يكون السالم استثماًرا فاع

وقادرة على أن تحقق لكل ظرف أهدافه في ظل شروطه، وهي الحركةة التةي تجعةل مةن 
ى نفةةس ومةةن الجهةةاد قيمةةة وآليةةة فةة الةةدعوة عمليةةة تسةةندها عناصةةر القةةوة واإلعةةداد لهةةا،

تحةةدد أيًضةةا مفهةةوم القةةوة: مةةن حيةةث طبيعةةة مصةةادر القةةوة، نمةةط فهةةى  ،ومةةن ثةةم الوقةةت.
ذلةةةك علةةةةى عكةةةةس رجةةةوع نظريةةةةة القةةةوة )فةةةةي النسةةةةق  توزيعهةةةا، غاياتهةةةةا وآثارهةةةا. كيةةةةت؟

 المعرفي الغربي المادي الحداثي( لبيان أنه تاري  الصراع ورفض اآلخر.
تعادد فاي المادار  واالتجاهاات وفي المقابل، فإلى جاناال أهمياة إدراه هاذا ال

الفكرية واالاتالفات الفقهياة بينهاا، فإناه يجاال الاوعي بحجياة هاذا التعادد واالااتال  
 وأسبابه. 

ا: ًيةا ومنهاجًيةا ومعرفيً ومن ثم، فإن قضية تفسير هذا التعدد قضية مهمةة أصةول
وكانةةةةت موضةةةةةًعا لجةةةةةداالت بةةةةين رؤى إسةةةةةالمية وأخةةةةةرى استشةةةةراقية وجةةةةةدير بالةةةةةذكر أن 

لدراسةةةات االستشةةةراقية قةةةد تناولتهةةةا باعتبارهةةةا قضةةةية العالقةةةة بةةةين مةةةا أسةةةموه "النظريةةةة ا
التقليدية للعالقات الدولية في اإلسالم )الحرب( وبين النظرية الحديثة المناظرة )السالم( 

 أو باعتبارها ما أسموه أيًضا قضية الفجوة بين النظرية والتطبيق.
راقية لهةةةذه الفجةةوة أي للتغيةةر فةةي التنظيةةةر إال أن تفسةةير هةةذه الدراسةةات االستشةة

الفقهي يحتاج التوقةت بةالتعليق عنةد مةنهج بعةض أدبيةات االستشةراق وهةي أربةع أدبيةات 



 15 

رئيسةةةةية فةةةةي هةةةةذا المجةةةةال قةةةةدمها: "برنةةةةارد لةةةةويس" و"مجيةةةةد خةةةةدوري" و"تومةةةةاس أرنولةةةةد" 
(24)و"ميشيل بوازار"

.  

نهاجيةةةة ذات الصةةةلة ن نةةةورد مجموعةةةة مةةةن التعليقةةةات حةةةول األبعةةةاد المأيمكةةةن و 
فكةةةةر " :عنةةةةوان -جمالهةةةةاإفةةةةي –ن نضةةةةع لهةةةةذه التعليقةةةةات أويمكةةةةن  بالعالقةةةةات الدوليةةةةة.

 إنصةةةافبةةةين مكيةةةدة الموضةةةوعية وبةةةين  اإلسةةةالماالستشةةةراق عةةةن العالقةةةات الدوليةةةة فةةةي 
الفتةاح(. وتةدور  عبةدالةدين )وفق وصت د.سةيت  "الموضوعية أو الموضوعية المنصفة

حةول محةاور  -ا من القراءة المقارنة بين هةذه المصةادر األربعةةانطالقً  –هذه التعليقات 
لةةيس الفقةةه  ،ها مةةن العالقةةات البينيةةةضةةعمتةةداد للةةداخل ومو اثالثةةة: العالقةةات الخارجيةةة ك

فكريةة ال يمكةن  ابعادً أالتنظير الفقهي كل الفكر وليس الفكر كله فقًها حيث إن للفقه أو 
ن شةرح تطةور التنظيةر الفقهةي وتطةور فةإا يةرً خأو  ؛عند شرح تطور هةذا التنظيةر إسقاطها

 التاريخية. األحداثإلى مفاصل التطور في  إسنادهم بدون يالفكر ال يستق
بين تطور الفقه السياسي حول السلطة  في هذه األدبيات كذلك نجد الربط

( وبين تطور الفقه السياسي حول اإلمارات، السلطنات، اإلمامةالسياسية )الخالفة، 
فإن تطور ميزان القوة بين المسلمين  ،اخيرً أو . الدعوة أوالجهاد  أوسالم الحرب وال
ها مما يلقي ئفي بناأو طروحات حاضر في خلفيات األ -اا وهبوطً صعودً –والعالم 

 الضوء على األبعاد الفكرية للتطورات الفقهية.
فإذا  "؛من حيث "درجة الموضوعيةاألربعة ال تستوي هذه األدبيات  ،ومع ذلك

قد انطلقا في األدبيات المتصلة  -"برنارد لويس"و "مجيد خدوري "مثل -ن البعض كا
" انطلق من مدخل أرنولدفإن توماس " ،بموضوعنا من مدخل الحرب والسالم والجهاد

نسانية" بكل ما تعنيه تلك المداخل من منطلق "اإل ار"ميشيل بواز "كما انطلق  ،الدعوة
والغاية والرؤية. بحيث يمكن وضع األول تحت المختلفة من اختالف في المنهاجية 

في حين يتم وضع الثالث والرابع تحت عنوان الموضوعية  ،عنوان مكيدة الموضوعية
ذا كان هذا النمط من  ،المنصفة في حين يأتي الثاني في موقع انتقالي بينهما. وا 

الطبع ب نوهي مجرد نماذج عن تيارين كبيرين يحتويا ،تصنيت هذه األدبيات األربع
 تذخر بها ساحة التأليت الغربي في هذا الموضوع.  أخرى نماذج 

بالتفصةةةيل عنةةةد أطروحةةةات كةةةٍل مةةةن األدبيةةةات األربعةةةة، فيكفةةةي  ودون التوقااا 
 التوقت عند المالحظات التالية حول منهج "برنارد لويس":

يتكرر نفس نمط تفسير "لويس" لما أسماه بالفجوة بين "المثل" والواقع مع 
"نظام الخالفة" ودرجة تعدده  آخرينباعتباره المجال الثالث المرتبط بمجالين  "الجهاد"
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الجهاد )في الفقه حتى القرن الثالث( هو الحرب حتى  إنفهو يقول  .ال مركزيته" وأ
توقفت الفتوح وأضحت تواجه  أننه ما أتدخل البشرية كلها في اإلسالم. ولهذا يرى 

ا لهذه الفجوة من المبدأ الشرعي ء أن يجدوا تبريرً صعوبات وانتكاسات كان البد للفقها
ا لعدم تحقق انتشار اإلسالم في العالم كله، ويقول "لويس" أن الفقهاء والواقع نظرً 

لتواء حولها واالستجابة للموقت وذلك بتقديم تفسيرات حاولوا إخفاء هذه الفجوة واال
و يرى ومن ثم فه ،اتهجديدة بارعة تضع قيود على واجب الجهاد وتخفت من التزام

لصعود القوة اإلسالمية  اتفسيرات تأويلية اعتذارية تبريرية. ولقد قدم "لويس" تفسيرً  أنها
بفعل عوامل داخلية وعوامل الهجوم األوروبي المتصاعد على ، ايً ثم تراجعها تدريج
أو  ا دور الفرسا االنتقال من قيادة العرب إلى الترك ومبررً مبينً  ،الهوامش ثم القلب

ال أن إ ،الترك في الخالفة العباسية. وبالرغم من االعتراف بتعدد أدوار األقوام المسلمة
براز نمط " هو الذي يميز ما بين االستدعاء إللويس"من جانب  نمط استدعائها

براز نمط التجزئة إل ، وما بين االستدعاءة من سنن الكون سن  كالتعددية والتكامل 
رى من حاالت الفجوة بين "المثل" والواقع التي اجتهد تقديمه كحالة أخو والصراع 

، أو االجتهاد التأويلها وتبريرها، وليس تفسيرها شرعً  -في نظر "لويس" وغيره -الفقهاء
 حول كيفية إدارتها شرًعا.

ان المحكم من الفكر الذي يجمع بين يالبن اوبالرغم من هذ :بعبارة أخيرة
السياسي اإلسالمي، وعلى نحو يقدم رؤية عن  الخارجي في الفكرو البيني ي و الداخل

 ييخف أاليجب  ه الال أنإ ،الرابطة بين مسار تطور الفقه والفكر والتاري  اإلسالمي
ماهية الرؤى المقدمة في إطار من العلمية المنظمة والتي تسقط عامدة متعمدة قواعد 

ن مثل هذه الرؤى فإ .جتهاد والتجديد كاستجابة للتغير في عالم المسلمينوأصول اال
ا في أدبيات عربية من مثل توجه عزيز العظمة( المتحيزة المغرضة )والتي تظهر أيًض 

وفي بناء  ،والرد من ناحية نيدولكن األهم هو أنها تحتاج لمنهج في التف ،تحتاج لرصد
ون دارسينا الجدد يعبالذي يحيط بالفعل  بتزيل الضبامن ناحية أخرى رؤى اجتهادية 

األصل في  هل حول -وحتى اآلن -عدد االتجاهات الفقهية ومدارسهامن جراء ت
ا يً ، وكل ما يرتبط بذلك من تعريفات للجهاد ونمطه عسكر (السالم أم الحرب)اإلسالم، 

 ا.يً ا أو هجوميً ا، دفاعيً أم سلم
وهذا المنهج صنفان: صنت جزئي يقدم تفنيداته وعناصر بناء رؤية تجديد من 

ا من خصائص الرؤية الكونية لإلسالم اته. وصنت كلي انطالقً ثنايا دقائق التراث ذ
المنهجان يحتاجان لقراءة في مصادر أخرى  نوالخصائص العامة لإلسالم. وهذا

للتراث اإلسالمي إلى جانب مصادر التراث الفقهي السياسي المتعارف عليها. وهي 
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" كما تساعد هو أوسع من "الخالفة مصادر تسمح بتوسيع نطاق "السياسي" إلى ما
ا من مجرد النظرة إلى الحرب أو على تقديم رؤية تعارفية حضارية لإلسالم أكثر اتساعً 

 .فقط الجهاد
فإن للفكر االستشراقي أوجه أخرى يساعد بعضها ، شرناأوكما سبق و  ،هذا

 "توماس أرنولد"ا، وهنا ننتقل إلى ويكمل من جهود المنهجين المشار إليهما عاليً 
 . ي"مجيد خدور ة"ا بولكن مرورً  ،ر"اميشيل بواز "و

التطور في التنظير الفقهي بالتطور في مراحل التاري   "خدوري"قرن يو 
ويشرح كيفية التحول من نظرية دار الحرب ودار السلم، باعتبارها النظرية  ،اإلسالمي

على ضوء التطور المرحلي من دولة المدينة إلى وذلك التقليديةة إلى النظرية الحديثة، 
العالمية الشاملة إلى عصر الالمركزية إلى عصر التجزؤ إلى  ةإلمبراطورية إلى الدولا

سماه النظرية أالتغير مما  ي ور خد ولقد أرجعوحدات سياسية ثم نشوء الدول القومية. 
عن بداية  الً ، إلى عدم االنتصار الكامل لإلسالم، فضالتقليدية إلى النظرية الحديثة

السياسية عقب مرحلة الدولة اإلسالمية العالمية. ولكن لم ير  الالمركزية ثم التعددية
أن  –ابتداًءا  –ا ، حيث إنه لم ير يً أو مخرًجا فقه الً خدوري في ذلك التغير الفقهي تأوي

إن النظرية في القرآن أو السنة؛ فهو يقول: " الً النظرية التقليدية هي نظرية موجودة أص
ي نظرية ال تقوم على نصوص صريحة من القرآن التقليدية للقانون الدولي اإلسالم

ألساسية التي يتضمنها االكريم وال على األحاديث النبوية الشريفة. ولكن جوهر القوانين 
القرآن الكريم والحديث الشريت.  :القانون الدولي اإلسالمي مستمد من هذين المصدرين

هاء المسلمين، وتفكيرهم بنا أن نقول إن هذا القانون جاء نتيجة الجتهادات فق ي  وحر 
الفلسفي، في زمن بلغت فيه الدولة مجموعات بشرية من أعراق مختلفة، ومن حضارات 

، وراحوا على هذا األساس، الً ا شاما عامً ة، في نظر فقهاء المسلمين، مجتمعً نيامتب
ا األوضاع الراهنة التي كانت قائمة حين ذاك، وتوفر يً يضعون نظرية للدولة تبرر منطق

ا ا لتطلعات الناس ومطامحهم. وكان التوسع اإلسالمي إذ ذاك ال يزال آخذً لقً منط
بازدياد بفضل التجارة، وبفضل انتشار الحضارة اإلسالمية بصورة خاصة، مما حمل 

تستطيع  -األداة التي تضمن قيام دين شامل يوه -ن الدولةأالفقهاء على االعتقاد ب
 ."ال نهايةأن تستمر في التوسع واالنتشار إلى ما 

ا فقط، ولكنه قدم يً ا وصفيً ، أي سردايً ا تقليدريخً أأرنولد" لم يقدم تتوماس "أما 
ن لم يرق  تأريًخا مقترًنا  هذا التحليل إلى مرتبة فلسفة التاري ، إال أنه  بفكر تحليلي. وا 

الفكري ورؤيته.  هلم يترك الوقائع تتحدث عن نفسها ولكن أرفقها بتحليالت تعكس موقف
في  "أرنولد"أوردها  الجملة األولىالرؤية في مجملها تتلخص في ثالث جمل:  وهذه
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ا ا مؤلفة بأنه سجل لجهود نشر الدعوة وليس تاريخً مقدمة الطبعة األولى واصفً 
ين ينهج أحد مؤرخي انتصارات العثمانم -أيًضاوفق قوله -ذلك  ا فييً محتز لالضطهاد 

ال حًبا البد للمؤرخ من أن يسجل التاري ، ه: "وسقوط القسطنطينية الذي نقل عنه قول
الحقد والضغينة، أو الكراهية  دفوًعا بباعثأن يعترف الناس له بالجميل، وال م في

رضاء وأن استدعى في مواضع  "أرنولد"فإن  ،. ولذا"المشاعر، بل ألجل التاري  وحده وا 
ها باعتبارها فقد شرح أسباب ،لالضطهاد –تي لها ءوفق قرا -همتفرقه من فصول كتاب

 من االستثناءات أو طبائع األمور البشرية وليس من صميم صفات الدعوة لإلسالم. 
 "لورد أوريل"عن  الً ة الثالثة، نقعللطب "نيكلسون ": أوردتها مقدمة والجملة الثانية

ويوضح الباال  ""قد حاول أن يكون غير متحيز البتة...بأنه  "أرنولد"ا جهد واصفً  1930 ةسن
أي األسباال التي من أجلها صادفت دعوة محمد "من ال تاال.. دقة ماهي هذه األسباال األاير 
ألن هؤالء الذين يتايلون أنها انتشرت بحد السي  وحده إنما  ،ال مثيل له في العالمترحيًبا 

 "قامها ضد الجور والتعصال...أ"أرنولد" حجة ن ال تاال هو أا... و ا عظيمً ينادعون اناداعً 
وهي جملة ممتدة تشرح  ،ذاته في تمهيد الكتاب "أرنولد": قدمها ثةوالجملة الثال

وهي جملة ممتدة يجب  .االجملة الموجزة التي أوردها في مقدمته والمشار إليها عاليً 
لما في ذلك من  -حتى نضع رؤيه "أرنولد" في سياقها الحقيقي -الوعي بمكوناتها

 ينطا بكل ما يتصل بالعالقة به الضباب محيفيأهمية إجالء النظر في وقت يستمر 
اإلسالم والسلم والحرب والقوة، فال نسرف في الحديث عن "السالم أو الحرب في 

 وتتلخص مكونات هذه الجملة في اآلتي: .اإلسالم"
ة من أجل حمل سبين أن اإلسالم دين له رسالة، وللمسلمين حماتُ  اه: أنالً أو 

تاري  هذه الحماسة في تبليغ الدعوة " إلى تقديم أرنولديهدف " ،الرسالة. ومن ثم
وبيان كيت أمدت الجنود بقوة ال تقهر خالل فتوحاتهم، وكيت  ،لوان نشاطهاأودوافعها و 

 ."غزواته الروحية" دون انقطاع دون استمرار أن ضعت قوة اإلسالم السياسية لم تحل  
لمغول قد تراك السالجقة وان األأكيت  -"أرنولدوفق " –دلة على ذلك بلغ األأومن 

 اعتنقوا ديانة المغلوبين )أي المسلمين(.
حركةةةة الجيةةوش فةةةي عمليةةة نشةةةر اإلسةةةالم،  همةةن كتابةةة "رنولةةةد"ألةةةم يسةةقط ا: ًيةةثان

إلخضةةاع  حملةةهولكةةن ميةةز بةةين حمةةل السةةيت إلكةةراه النةةاس علةةى تغييةةر عقيةةدتهم، وبةةين 
 الكفار.

اإلسالمية  " الدعوة السلمية على أوقات ضعت القوةأرنولدا: ال يقصر "ثالثً  
 .فقط



 19 

تحقق المثل األعلى )الدعوة  أن بيان كيتهو  "أرنولد"أن هدف ا: رابعً 
كما ركز على العوامل الموضوعية القائمة  ،وجود حاالت اضطهاد ينتِ  السلمية( لم

لدى الشعوب المفتوحة أكثر من تركيزه على طبيعة اإلسالم ذاته وجاذبيته لدى هذه 
وهو يقول في  ل الدعوة بالطرق السلمية أو غيرها.الشعوب على نحو يسهل من قبو 

ا المقارنة مع تاري  انتشار المسيحية. وينبغي أن يعلم القارئ منذ البداية، يً ذلك مستدع
نما وضعناه لدراسة "ضطهاد اإلسالمياال"أننا لم نضع هذا الكتاب لدراسة تاري   ، وا 

 الدعوة اإلسالمية في أنحاء العالم.
ميشايل "مع نماذج االستشراق التقليدي والحادي  هاي كتااال والمحطة األايرة 

الضةةوء علةةى  ألقةةتقةةد  "تومةةاس أرنولةةد"فةةإذا كانةةت قةةراءة  .(25)اإلسةةالم إنسةةانية: "رابااواز 
لدراسةةة الفكةةر والتةةاري  اإلسةةالمي، تتجةةاوز الموضةةوعات  إضةةافيةمةةداخل وموضةةوعات 

إلةةةةى  تمتةةةةدا فقةةةةداديةةةةة، التقليديةةةةة عةةةةن الخالفةةةةة والتعدديةةةةة السياسةةةةية بةةةةل والوظيفةةةةة الجه
هةةةذه القةةةراءة  أنفراد والجماعةةةات، كمةةةا موضةةةوعات أخةةةرى ومصةةةادر أخةةةرى تتصةةةل بةةةاأل

من مداخل النظر لموضع  (وري خد"لويس" و  يإلى جانب مدخل) نبهت إلى مدخل ثالث
ا موضةةةعهما مةةةن الحةةةرب والسةةةالم، لةةةيس مةةةن وظيفةةةة الدولةةةة اإلسةةةالمية فقةةةط ولكةةةن أيًضةةة

 لفرد والجماعة والحاكم.الدعوة اإلسالمية كوظيفة ل
التي قدمتها رؤيةة )عقيدًة ومبادىء وقيًما(،  المنظومة المتكاملة لإلسالم وكانت

كانةت فةي نظةره السةبب األساسةي النتشةار اإلسةالم هةذه المنظومةة،  "ميشيل بةوازار" عةن
" الةةذي اكتفةةى أرنولةةدلةةم يقدمةةه " بةةوازار" مةةا"فقةةد قةةدم  ،بسةةرعة خةةالل القةةرون األولةةى. وبةةذا

سةةةاليب الةةةدعوة دون التوقةةةت عنةةةد طبيعةةةة أإلشةةةارة إلةةةى الحماسةةةة للرسةةةالة وأثرهةةةا علةةةى با
 ولها من عدمه.قبالرسالة ومدى تأثير هذه الطبيعة على 

ومةن ثةم  ،ا علةى سةبل نشةر اإلسةالمكذلك كانت هذه المنظومة ذات تأثير أيًضة
ن إل بةوازار": سر والفرض بين هذه السبل. وفي هذا يقةول "ميشةيقعدم استخدام القوة وال

مفهةةوم اإلسةةالم عةةن اإلنسةةان والجماعةةة والعةةالم يةةنعكس علةةى الهةةدف مةةن الحةةرب وعلةةى 
عةةةداء، بحيةةةث ال تتعةةةارض الحةةةرب مةةةع طريقةةةة سةةةير المعةةةارك، وطةةةرق التعامةةةل مةةةع األ

 خالقيات اإلسالم وبالطبع مع شريعته.أالمبادئ اإلسالمية )العدل( ومع 
قواعةةد وأحكةةام  اقةةد تنةةاولو  ،ازار" فقةةطولةةيس "ميشةةيل بةةو ،قةةد يكةةون آخةةرون  حقيقةةةً 

فقةةه القتةةال والسةةلم فةةي اإلسةةالم وأهةةداف وأسةةباب الحةةروب، ولكةةن رؤيةةة "ميشةةيل بةةوازار" 
المتصةةةل  -تبةةةين أن الفقةةةه اإلسةةةالمي للعالقةةةات الخارجيةةةة، وخاصةةةة الفقةةةه العةةةام الكلةةةي

ا لكنه أيًض و  ؛ا فقطليس أحكامً  -اا أم سلمً ن حربً يبأصل رؤية اإلسالم للعالقة مع اآلخر 
تجاهةات المتقابلةة حةول هةذا فكر ورؤية للعالم، يساعد فهمها على فةك االشةتباك بةين اال
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 الً فضة ،ا وفةق الظةروفمً ا أو سةلا فقةط. ولكةن حرًبةا فقةط أو سةلمً األصل. فهو ليس حرًبة
 .ب دون غيرهاو الحر  أنماط عن نمط من

ن إ يقةةولف لةةة.متكام ويقةةدم "ميشةةيل بةةوازار" فةةي الفصةةل الخةةاص بالجهةةاد رؤيةةةً  
 ،الحةةرب فةةي اإلسةةالم هةةي وسةةيلة وهةةدف، وهةةي ال تضةةع الشةةعوب بعضةةها أمةةام بعةةض

فةي  -فةإن القتةال فةي اإلسةالم ،ولةذا .ولكن تضع المقاتلين فةي مواجهةة بعضةهم الةبعض
للقيم الحضارية  عزيزبشكل من األشكال ممارسة حضارية وت هو -نظر "ميشيل بوازار"

ونالحةةةةا هنةةةةا أن مقارنةةةةة "ميشةةةيل بةةةةوازار" بةةةةين الخبةةةةرة األصةةةيلة ومنةةةةع العةةةةدوان عليهةةةا. 
قةرار إتقوده إلى  -وخاصة في الحضارة المسيحية الغربية -اإلسالمية والخبرات األخرى 

سةةةاليب االنتشةةةار أن بةةةي" فةةةي مقارنتةةةه أرنولةةةدكمةةةا بةةةين "-البةةةون الشاسةةةع، ولةةةيس التشةةةابه
خراج مؤسسةي القةانون إا ولهذا فهو يستدعي مستنكرً  -ضطهاد في الخبرتينالسلمي واال

الةدولي األوروبةي المسةلمين مةن دائرتةه العتبةارهم كفةرة ال يسةتفيدون مةن قةانون الحةةرب، 
ا عةةن تعصةةب ال تعبيةةرً إوفةةي المقابةةل يعتبةةرون أن "الجهةةاد المقةةدس" عنةةد المسةةلمين لةةيس 

ة سةبانيالمسلمين الديني. كذلك فةي حةين يشةير "ميشةيل بةوازار" إلةى خبةرة "االسةتعادة" اإل
نةةدلس التةةي قامةةت علةةى طةةرد المسةةلمين أو قهةةرهم علةةى التنصةةر، فهةةو يسةةتدعي فةةي لأل

علةةةى  ،لزاميةةةة بمقتضةةةى الشةةةريعةإن" حمايةةةة يالمقابةةةل خبةةةرة اإلسةةةالم فةةةي حمايةةةة "الكتةةةابي
ديني  لزامإأساس أن حقوق اإلنسان غير المسلم محفوظة ومصانة بالشريعة ومالها من 

. كمةةا يعتبةةر "ميشةةيل بةةوازار" مجةةال معاملةةة نسةةاناإللةةزام الميثةةاق العةةالمي لحقةةوق إيفةةوق 
ا النطبةاق منظومةة القةيم اإلسةالمية وشةريعته علةى ز المجةاالت توضةيحً ر بةأاألسرى مةن 
 .مجال الحرب
ن رؤيةة "ميشةيل بةوازار" ومدخلةه لمنظومةة اإلسةالم بةيويوضح لنا ذلك التكامل  

ميشةيل بةوازار" لإلسةالم ن مةدخل "أ ،الكلية وبين رؤيته عن الحرب والسةالم فةي اإلسةالم
. وهةةةذا الجماعةةةة إلةةةى العةةةالم  إلةةةىحضةةةاري يبةةةدأ مةةةن الفةةةرد  نسةةةاني  إمةةةدخل  -اابتةةةداءً -

" إلى رؤى مغايرة لتلك التةي يقةدمها مةن يبةدأون مةن القضةية ميشيل بوازار"المدخل يقود 
بعبارة  .ساسي فقه الحرب والسالم ومن مدخل فقهي سياسي جزئي باألأ-الجزئية ذاتها

قةةةراءة فكريةةةة قيميةةةة للفقةةةه العةةةام وألحكةةةام الفقةةةه الجزئيةةةة الخاصةةةة  "رابةةةواز "يقةةةدم  أخةةةرى،
مةا قةراءة فقهيةة محضةة إبالعالقات الخارجية وقت السلم والحرب، في حين يقدم آخرون 

المعرفيةةة والقيميةةة  بأبعادهةةا لإلسةةالمرؤيةةة الكونيةةة  انطالًقةةا مةةن أو قةةراءة قيميةةة محضةةة
"ميشةةيل بةةوازار" الةةذي يبةةين الرابطةةة بةةين رؤيةةة اإلسةةالم  ن مةةنهجإفةة ،ومةةن ثةةم .والشةةرعية

طةار مرجعةي إي المنهج الةذي يبةين العالقةة بةين القةيم كأ ،ه من الحربفللعالم وبين موق
فةةي  -هةةو مةةنهج قيمةةي واقعةةي بمعنةةى أنةةه يبةةين وسةةطية اإلسةةالم ،وبةةين األحكةةام الفقهيةةة
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فهةي  .ة اإلسةالم للعةالمسةاس فةي رؤيةأباعتبارهةا  -أمور الحرب والسةالم علةى حةد سةواء
مةن ناحيةة  ولكنها التمنع أو تحرم القةوة والحةرب عنةد الضةرورة ،نسانية من ناحيةإرؤية 
ممارسةةة حضةةارية. وممةةا الشةةك فيةةه أن هةةذا المةةةنهج ال  -ولةةذا تنظمهةةا لتصةةبح أخةةرى،

متةى يكةون و الجهةاد أي ينعكس فقط على الرؤية من القضية الكبرى )محرك العالقات( 
خةرى: التقسةيم للعةالم، أيكون الحرب، ولكن تنعكس بةالطبع علةى مسةتويات  السلم ومتى

 وأدوات الجهاد.
، الةذي (26)سةليمان بةوأ عبةد الحميةد ولعلنا هنةا نستحضةر تحليةل ألطروحةات د.

طةار إن األصةل هةو الحةرب فةي أسةفرت عةن أا للمنهاجيةة التقليديةة الفقهيةة التةي قدم نقدً 
سةةليمان لمنهاجيةةة جديةةدة  بةةوأ د. دعةةام، ومةةن ثةةم تقسةةيم الةةدور إلةةى دار حةةرب ودار سةةل

ة التةةي تعكةةس "الرؤيةةة للعةةالم فةةي اإلسةةالم". ناهيةةك سةةالميتنطلةةق مةةن المبةةادئ والقةةيم اإل
مشةةروع العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم الةةذي انطلةةق مةةن  يةةةاجهنمبةةالطبع عةةن اسةةتدعاء 

...( اوشةريعة، وسةننً ا الدعوة كأساس للعالقةات الدوليةة فةي اإلسةالم، ومةن القةيم )مقاصةدً 
 إسةةةالميا لتقةةةديم مةةةدخل حضةةةاري يً كإطةةةار مرجعةةةي لقةةةراءة التةةةاري  والفكةةةر والواقةةةع، سةةةع

، وهةةةو مةةةدخل تقتضةةةيه متطلبةةةات إصةةةالح األوضةةةاع العالميةةةة لدراسةةةة العالقةةةات الدوليةةةة
 .(27)واإلسالمية
 

ومن ثم، وفي ضاوء كال ماا سابق مان شارط لاريطاة تعادد واااتال  مادار  
، وكال ماا سابق أيًضاا مان العالقات الدولية في اإلسالم ول تأصيل الفقه اإلسالمي ح

تعليق على منهج االستشاراق الحادي  بهاذا الصادد أيًضاا، فيجادر القاول إن التأصايل 
للعالقة يقودنا أيًضا إلى مستوت أ ثر ثباًتا وهو المتصال بالمبااد  واألسا  الحا ماة 

 للعالقة مع اقار ومنظومة القيم.  
م بةةةاحثي العلةةةوم السياسةةةية )أمثةةةال: د. أحمةةةد عبةةةد الةةةونيس، د. ولقةةةد نةةةوه معظةةة

( (28) إبةةةةراهيم البيةةةةومي، د. عبةةةةد الحميةةةةد أبةةةةو سةةةةليمان، د. سةةةةيت الةةةةدين عبةةةةد الفتةةةةاح...
 -باعتبارها المتغير–المهتمين بهذه القضية إلى ضرورة التمييز بين االتجاهات الفقهية 

 .(29)ناهيك بالطبع عن السنن اإللهيةوبين المبادئ واألسس والقيم باعتبارها الثابت. 
 
المصااادر البنا:يااة المكملااة للتنظياار: النماااذج الفكريااة التراثيااة والحديثااة  - 2

 ومنظومات المفاهيم: مرآة التغير في المسار الحضاري للعالقة مع اقار: 
" على أكثر من العالقات الدولية في اإلسالم يتمثل الفكر اإلسالمي عن "

 مستوى: 
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 الفكر اإلسالمي. ل  بأهمية التنظير من مصادرما يتص (1)
 أو ما يتصل بموضع البعد الدولي من مشروعات النهضة. (2)

، الدولةةةةةةة ،و األمةةةةةةة: الجهةةةةةةاد، أو مةةةةةةا يتصةةةةةةل بالمفةةةةةةاهيم مثةةةةةةل (3)
 السالم.، الحرب

وجميعها تطرح إشكاليتين أساسيتين تقعان في دائرة اهتمامنا ونحن نتناول  
ية التأصيل والتنظير لتقديم رؤية إسالمية عن الفكر كمصدر بنائي مكمل في عمل

كي  نفسر أسباال قوة أو : هي األولىالعالقات الدولية، وهاتان اإلشكاليتان هما: 
ضع  المسلمين أو صعود وسقوط الدولة اإلسالمية؟ وهي إشكالية تستدعي 

كما أنها  كيفية بروز البعد الدولي في الفكر اإلسالمي ونما إدرا ه ومعالجته،
المتصلة وهي أقل كلية، أال وهي  واإلشكالية الثانية،الطبع إشكالية كلية نظمية. ب

بمنظومة العالقة بين القضايا والمجاالت ال برت الثالثة التالية: النموذج 
. فهل أفصحت دراسات العالقات مع اقار –الداالي، العالقات بين المسلمين 

؟ ومبع  نب هذه المنظومة الثالثيةالفكر اإلسالمي عن اتجاهات للعالقة بين جوا
اهتمامي بهذه العالقة أنها السبيل لالنتقال من المجال التقليدي لدراسة الفكر 
السياسي اإلسالمي والنموذج الداالي للسلطة وللعالقة بين الحا م والمحكوم( 
إلى المجال األ ثر اتساًعا الذي يفسح الطريق لالهتمام بالبعد الدولي، سواء 

، فال للداال أو في تفاعل معه، كذله الذي يوسع من نطاق الدولي كامتداد
يصبح مجرد العالقات مع اآلخر ولكن أيًضا العالقات فيما بين "الكيانات أو 
الدول اإلسالمية"، بعد أن كانت هذه العالقات في ظل مركزية الخالفة ووحدتها، 

 هي من العالقات الداخلية )الدولية(.

 
التاارا  اإلسااالمي ألغااراظ التنظياار السياسااي التعاماال مااع مصااادر  .أ

  :مواجهة غلبة اآلخر وألغراظ الحركة
هةةةذان جانبةةةان يمةةةثالن وجهةةةين لعملةةةة واحةةةدة لةةةدى نمةةةاذج ثالثةةةة مةةةن رواد هةةةذا 

 . (30)المجال وهم: د. حامد ربيع، ود. منى أبو الفضل، ود. سيت الدين عبد الفتاح
 نوعيةةةً  نقلةةةً  أحةةدثوا قةةد( فروعةةهو  الجةةذر تلميةةذ،الو  األسةةتاذين) الثالثيةةة فهةةذه

مةن  السياسةة علةم دراسةة فةي بةل فحسةب، اإلسةالمي السياسي الفكر دراسة في ليس
 للعلةةوم والعربيةةة المصةةرية البحثيةةة الجماعةةة صةةعيد علةةى منظةةور حضةةاري إسةةالمي

 كرافةةد خاصةةة بصةةفة– اإلسةةالمي السياسةةي التةةراث مةةن اقتةةرابهم كةةان فلقةةد .السياسةةية
 الجةةدال مةةن المرحلةةة تلةةك فةةي اًيةةتثوير  ااقتراًبةة -اإلسةةالمي فكةةرال روافةةد مةةن أساسةةي
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 حولةوا ألنهةم ذلةك. المعاصةرة – األصةالة خطابةات في التراث موضع حول المتجدد
 ارتباطةات ذات منظمةة علمية منهاجية حالة إلى انفعالية حالة من بالتراث االهتمام
 الثالثةةة النمةةاذج هةةذه لأعمةةا مراجعةةة نإفةة ،ثةةم ومةةن. ومسةةتقبلها األمةةة بواقةةع مباشةةرة
 الدوليةةة العالقةةات مةةدخل مةةن لهةةم قةةراءة أقةةدم ألن سةةعي   فةةيو  لةةي اًيةةكاف امنطلًقةة كةةان

 األسةةةةاتذة هةةةةؤالء اهتمامةةةةات فةةةةي المةةةةدخل هةةةةذا بةةةةروز قةةةةدر عةةةةن القةةةةراءة هةةةةذه تبحةةةةث
 التةذكرة إلعةادة داعةي وال .السياسةية والنظرية السياسي الفكر تخصص من والزمالء

 التفاعل الً مجا على بدايته منذ قام قد اإلسالم في الدولية قاتالعال مشروع بأن هنا
 متعةدد اًيةبحث الً مجةا -الةذكر سةبق كمةا- جعلةه مما وغيرهما التخصصين هذين بين

 مةةةةن المجموعةةةةة هةةةةذه مةةةةع تفةةةةاعلي فةةةةإن ،ثةةةةم ومةةةةن ،Multidisciplinary"" المةةةةداخل
 دارسةةي بةةين جةةوةالف تجسةةير وهةةو أال ،الدراسةةة هةةذه هةةدف علةةى يةةراكم إنمةةا النمةةاذج
 رؤيةةة بنةةاء جهةةود صةةعيد علةةى السياسةةية والنظريةةة الفكةةر ودارسةةي الدوليةةة العالقةةات
 .(شرحه سبق كما الفكرية أو التنظيرية أبعادها في سواء) الدولية للعالقات إسالمية
 الترا  من هااقترابو   تفي هنا باإلحالة إلى رؤية د. منى أبو الفضلأو 
 إشكاليات يواجهوأنه  السياسي لتنظيرا مصادر من باعتباره اإلسالمي السياسي
 ةووظيف قراءته إعادة وبكيفية التراث هذا دراسة بحالة اهتم اقترابها فإن ،ولذا .محددة
 كبرت  إشكاليات ثالثة الفضل أبو منى. د طرط ويقدم. الجديدة القراءة هذه وأهداف
 بين العالقة إشكالية اقع،الو  وبين النص بين العالقة إشكالية: كاقتي إجمالها يمكن
شكالية ،والمادي القيمي  تفاصيل وتوضح .الحركة وبين والتنظير الفكر بين العالقة وا 

 وتقترب والنظري، للفكري  كمدخل المعرفي على تركز أنها الفضل أبو منى أطروحات
 النموذج وبين( الرأسي التوحيدي،) اإلسالمي النموذج بين امقارنً  ااقترابً  المعرفي من

 نمط على المعرفي هذا خصائص ثرأ لبيان تنطلق ثم( المتأرجح العلماني،) الغربي
 تأصيل عن ابحثً  ،للتنظير كمصادر السياسي التراث مصادر من االقتراب وأهداف
 الفضل أبو منى تصل ثم ومن .والواقع القيم بين والعالقة والمتغير الثابت بين للعالقة

 الزمان محدد ايً جزئ امنظورً  باعتباره- لألحكام فقهيال المنظور بين التمييز شرح إلى
 دعوة تتبلور هنا ومن ،الً وشمو  ااتساعً  األكثر الحضاري  المنظور وبين -والمكان

 من سواء .اإلسالمي المعرفي النسق داال من الترا  قراءة إلعادة الفضل أبو منى.د
 لفهم بالنسبة سيةسيا عواقب ذات استشراقية لقراءات المنهاجية العيوب كشت أجل

 قراءة تتحقق أن أجل من سواء أو الراهنة األوضاع خصائص لفهم وبالنسبة التاري 
  .به خاصٍ  منظورٍ  من اإلسالمي السياسي الفكر تراث
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 ةبحتةة تنظيريةةة أهةةداًفا وفةةق رؤيةةة د. منةةى أبةةو الفضةةل يحقةةق ال المنظةةور وهةةذا
 نأل ذلةةك ،والعمرانةةي لفكةةري وا االجتمةةاعي ونسةةيجها األمةةة واقةةع علةةى يةةنعكس بةةل ،فقةةط
 مضةاعفات لةه ويكةون  األمةة فكةر يصةيب خلةل شكل في ينعكس التراث قراءة في الخلل
فوفةق  ثةم ومةن .األمةة فاعليةات يشل نحو وعلى والعمراني االجتماعي الفكر نسيج على

 أسةةمته مةا أي بةه االفتخةةار أو تبجيلةه أو تةراثال اجتةةرار وقةت فةإن :الفضةةل أبةو منةى .د
 اسةةتنباط خةةالل مةةن إال يتةةأتى ال" ...للتاارا  الساالبي االجتاارار حلقااة كساار" الفضةةل بةةوأ منةةى

 جامعةةة قةةراءة إعةةادة فةةي وتوظيفهةةا الحضةةارية المرجعيةةة لألصةةول المسةةتوعبة المنهاجيةةة
 ألمةةةةة والخةةةةروج التةةةةدافع اسةةةةتراتيجيات تقةةةةويم فةةةةي اًيةةةةمحور  امنفةةةةذً  منهةةةةا يجعةةةةل ... ناقةةةةدة
 ".تعثرت

 
 :النهضة واإلصالط: مصادر الفكر ومشروعات  .ب

وبةةةةةالنظر إلةةةةةى األدبيةةةةةات العربيةةةةةة واألجنبيةةةةةة الصةةةةةادرة خةةةةةالل الخمسةةةةةين عاًمةةةةةا 
الماضية حول تيارات الفكر اإلسالمي "اإلصالحي التجديةدي اإلحيةائي"، خةالل القةرون 
الثالثةةةةةة األخيةةةةةرة علةةةةةى األقةةةةةل دون االمتةةةةةداد إلةةةةةى تيةةةةةارات الفكةةةةةر التراثيةةةةةة فةةةةةي القةةةةةرون 

 ما يلي: يمكن مالحظة، (31)األسبق
أن معظم هذه األدبيات ال يعرض لتيارات أو روافد أو اتجاهات ولكن 
يتوقت عند رموز فكرية مصنًفا لها أو واصًفا أو مقوًما لمداخلها أو مشروعها 

حداثي  –اجتماعي، أو تقليدي  –سياسي، أو ديني  –اجتماعي  –: تربوي الً )مث
قد تتداخل أو تتعدد التصنيفات إل (. وأحياًنا  ضال،... –توفيقي، أو رشيد  –

لبعض الرموز، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: هل محمد عبده مصلح ديني أم 
 مإسالمي ليبرالي أ ممصلح تربوي أم اجتماعي، أو هل هو إسالمي تقليدي أ

على هذا -ا أيًضا؟ إن معايير تصنيت الرموز يً إصالحي؟ ولماذا ال يكون سياس
بعد واحد أو مدخل واحد من المداخل إلى هذه الشوام ، والتي تنطلق من  -النحو

هي معايير شائعة في الدراسات عن فكر القرون الثالثة األخيرة. ولم تكن هي و 
المتبعة عند تصنيت رموز أو شوام  القرون األسبق؛ حيث كان هؤالء يصنفون 

في وقت إل . و  بمذاهبهم ومدارسهم: كفقهاء، أو متكلمين أو فالسفة أو مؤرخين...
كانوا جميًعا من مرجعية اإلسالم، ولم يوصت أحدهم باإلسالمي، دون غيره، مهما 

...(. إذن ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل هي  الفلسفة، كانت اختالفاتهم )الفقه،
صدمة االحتكاك بالغرب والتأثر به التي فرضت هذه الشبكة المتعددة المعايير 

غموض والتخبط وأحياًنا العجز عن تمييز للتصنيفات، وعلى نٍحو أصاب النظر بال
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الفروق، وخاصة بعد أن أفرط الدارسون في ابتداع أنماط التصنيت لنفس الرمز أو 
الشام ؟ ناهيك عن إفراطهم في اجترار نفس قائمة الرموز والشوام ، اجتراًرا، 
وصل في نهاية األمر ليصبح اآلن نوًعا من التكرار بدون تراكم، نمًطا من 

ار السلبي الذي فقد الصلة بالواقع؟ فلماذا استدعاء هذه الرموز والشوام ، االجتر 
ووفق تصنيفات متباينة لكل منهم، هل هذا هو توظيت الفكر المطلوب لخدمة 
متطلبات الواقع؟ أم أضحى توظيًفا يد عي السعي لتحقيق التواصل واالستمرارية 

جميد والتكرار بال تأثير الحضارية في حين أنه أضحى في الواقع نوًعا من الت
 جذري حتى اآلن؟

ناهيك عن تكريس التصنيفات المذهبية والقومية، في ظل تصنيت الفكر 
 …إلى: العربي، التركي، الفارسي، األفريقي، الماالوي 

حقيقة لألطر المكانية والزمانية تأثيراتها، ولكن ما كان هذا هو التصنيت  
وامل أكثر مما تستحقه من وزن. وعلى عكس المتبع سابًقا وما كان يعطي لهذه الع

 الوضع الراهن حيث قفز هذا العامل في بعض األدبيات.
ليست هذه بالطبع دعوة للتوق  عن الرجوع لتراثنا أو إلنكاره، ول نها 

ا نحو أهدا  جديدة يً دعوة إلعادة القراءة من جديد على ضوء قواعد جديدة وسع
لماذا لم يتم تطبيق، أو لماذا : السؤال التالي ابتداًء اإلجابة علىالبد وأن تقدم 

لم ينجح تطبيق برامج الرموز والشوامح في إصالط حال األمة عبر القرون 
الثالثة األايرة؟ هل للاارج دور في هذا؟ ومن ثم، هل حاز البعد الدولي في 
منظومة النماذج الفكرية للشوامح ما يستحق أن يناله عند إعادة قراءتها؟ وهل 

محا  -ولي  مستوت األوطان أو األقوام فقا –مستوت األمة ككل  حاز
 االهتمام؟

م مشةروعات الرمةوز  ومن ثم، وبالنظر في مجموعة من هذه األدبيةات التةي ُتق ةوِ 
 يتضح لنا ما يلي:والشوام ، 
ن كةةان أكثةةر اتسةةاًعا مةةن مجةةرد  :الً أو  يتضةةح لنةةا أن مجةةال الفكةةر اإلسةةالمي، وا 

جديد فإنةه لةم يسةقط البعةدين اآلخةرين: البينةي والخةارجي، ولكةن الفكر عن اإلصالح والت
اسةةتدعى الخةةارجي بقةةدر تةةأثيره علةةى الةةداخلي، فةةي حةةين ركةةز علةةى الةةداخلي وقةةدر تةةأثره 
بالخةةارجي. كةةذلك فةةإن قضةةايا وأجنةةدة االهتمامةةات تراوحةةت مةةا بةةين الةةديني واالجتمةةاعي 

 أو الكاتب.والسياسي، وفق منظومات مختلفة باختالف منظور الباحث 
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يمةةةةزج بةةةةين الةةةةداخل  "وهكةةةةذا، تجةةةةدر مالحظةةةةة أن "المفهةةةةوم الواسةةةةع لإلصةةةةالح
والخةةةارج فةةةي ظةةةل معطيةةةات القةةةرن )الثةةةامن عشةةةر والتاسةةةع عشةةةر( يصةةةبح مرادًفةةةا للفكةةةر 

شةةرعية )مثةةل االجتهةةاد  –اإلسةةالمي بمفهةةوم شةةامل يتضةةمن إلةةى جانةةب قضةةايا أصةةولية 
ومعنةى ونطةاق الشةريعة( قضةايا سياسةية ونطاق وتفسةير القةرآن وأسةانيد صةحة الحةديث 

)أسس السلطة وحيازتها وانتقالها وشرعيتها، والعالقة بين الدين والمجتمع والدولةة والقةيم 
الدينيةةة واالجتماعيةةة( وقضةةايا الرؤيةةة لعخةةر وقواعةةد وقةةيم العالقةةات الحضةةارية )عزلةةة، 

 تفاعل، تفوق، تساوي(.
 –ا هةو المحفةز للفكةر ألن هةذا الفكةر أن الموقت من الغرب بعةًدا أو قرًبةا: يً ثان

كةةان نتةةاج صةةدمة االحتكةةاك المباشةةر بةةالغرب. فةةالغرب كةةان حاضةةًرا  –بتوافةةق الجميةةع 
بطريقةةة أو بةةأخرى فةةي تشةةخيص األزمةةة، وفةةي معةةايير تصةةنيت اتجاهةةات الفكةةر، وفةةي 
أنمةةاط اإلصةةةالح المطلوبةةة... ولكةةةن فيمةةا يبةةةدو كةةان هنةةةاك خلةةط بةةةين: الغةةرب، والعةةةالم 

تعمار، والحداثةةةةةةة، واالحةةةةةةتالل العسةةةةةةكري، والغةةةةةةزو الثقةةةةةةافي والحضةةةةةةارة الغربيةةةةةةة؛ واالسةةةةةة
فاالسةةةةةتعمار لةةةةةيس كةةةةةل الغةةةةةرب، والحداثةةةةةة هةةةةةي الجنةةةةةاح المعرفةةةةةي والفلسةةةةةفي للظةةةةةاهرة 
االستعمارية، واالحتالل العسكري تخدمه أدوات متنوعة ويحقق أهداًفا متنوعة أكثةر مةن 

ط ولكةن أجةزاء أخةرى مةن العةالم. ناهيةك مجرد احتالل األرض. والخارج لةيس الغةرب فقة
ا أمةةةام جهةةةود يً عةةةن أن تشةةةخيص اتجةةةاه تةةةأثير الغةةةرب أو االسةةةتعمار هةةةل باعتبةةةاره تحةةةد

ه بكثيةةةةةر مةةةةن العوامةةةةةل  :يصةةةةةيبها بالتشةةةةوش، أم محفةةةةةًزا للنهةةةةوض ذاتةةةةةهو اإلصةةةةالح  أمةةةةد 
المحركةة؟ وهةل الغةرب )أو االسةتعمار( همةا نتةاج فقةدان الوحةدة اإلسةالمية أم هةو سةةبب 

أم اإلصةالح أم الوحةدة؟ بعبةارة أخةرى، إلةى جانةب  الً التجزئة؟ وهل تتحقةق الحريةة أو  في
الخةارجي  –البيني  –فإن أنماط العالقة بين المجاالت الثالثة: الداخلي  ،طبيعة الخارج

 أنماط تنوعت حولها االجتهادات بدون انتظام. 
قضايا مواجهة  –لدى التوجه اإلسالمي–: ألم يغلب على قضايا اإلصالح ثالًثا

الةةنمط المعرفةةي والثقةةافي والفكةةري الحةةداثي باألسةةاس؟ وأيةةن قضةةايا التغييةةر السياسةةي فةةي 
ذا كانت التوجهةات الليبراليةة والقوميةة الحديثةة قةد ركةزت علةى  مواجهة نظم االستبداد؟ وا 
تلك األخيرة، هل يعني ذلك أن هذا ال يتحقق إال بانفصاٍل عن مرجعية اإلسةالم؟ كيةت 

رز قضةية االسةتبداد السياسةي بةين أجنةدات األدبيةات التةي قةدمت القةراءة فةي الفكةر ال تب
هةي عصةب ومحةور اهتمةام الفقةه  –أن قضةية السةلطة  –اإلسالمي الحةديث؟ فةي حةين 

حةةول مةةدى  الً السياسةةي اإلسةةالمي فةةي عصةةوره األولةةى، ولةةو علةةى النحةةو الةةذي أثةةار جةةد
ما   رات التغلب.سلطوية هذا الفقه وشرعنته للملك العضود وا 
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كةةةذلك إذا كةةةان للتوجهةةةات اإلسةةةالمية بحكةةةم مرجعيتهةةةا أن تركةةةز علةةةى العواقةةةب 
المعرفية والثقافية والدينية للحداثة إال أن ذلك ليس كغاية في حد ذاته ولكن لما لهةا مةن 
تأثيرات على المجاالت السياسةية والمجتمعيةة واالقتصةادية. وفةي المقابةل هةل االنطةالق 

إلسالم تستوجب التركيز باألساس على األبعاد المادية لإلصالح في من مرجعية غير ا
 العالقة مع الغرب دون إعطاء األبعاد القيمية اعتبارها؟

ا نحةةو اإلصةةالح أو التجديةةد، قةةد احتةةل يً : أال يمكةةن القةةول إن الةةداخل، سةةعرابًعااا
حةول هةذه  اإلسالمية، ألةم يتولةد فكةر -االهتمام على حساب العالقات البينية اإلسالمية

العالقةةات لةةدى رمةةوز النهضةةة واإلصةةالح بالقةةدر الةةذي يفةةرض نفسةةه علةةى التصةةنيفات؟ 
فهل جمال األفغاني بمفرده هو الذي اهتم بقضية الوحدة اإلسالمية؟ ولماذا لم يعط هذه 

ا مةةةن البحةةث عةةن موضةةعها فةةةي منظومةةات أفكةةار ومشةةاريع النهضةةةة ًيةةالقضةةية قةةدًرا كاف
بيل المثال وبالرغم من أن محمد عبةده درج االهتمةام بةه مةن واإلحياء والحداثة؟ فعلى س

مةةدخل اإلصةةالح الةةديني والتربةةوي إال أنةةه يمكةةن قراءتةةه مةةن منظةةور آخةةر يبةةرز منظومةةة 
العالقةةات الدوليةةة لألمةةة فةةي فكةةره سةةواء كانةةت العالقةةات بةةين كيانةةات األمةةة التةةي تمةةت 

 تجزئتها أو العالقات مع الغرب.
دراسةةة  –باعتبةةاره –لقةةول إن مفهةةوم الفكةةر السياسةةي إذن ومةةرة أخةةرى، أيمكةةن ا

للعالقة بةين الحةاكم والمحكةوم أو دراسةة ظةاهرة السةلطة وتجلياتهةا الداخليةة بصةفة عامةة 
هو الذي صبغ األدبيات عن الفكةر اإلسةالمي فةي القةرون الثالثةة األخيةرة، وبةالرغم مةن 

ه، وهل هذا يعني اسةتمراًرا أن هذه القرون هي التي شهدت بروز البعد الخارجي وتأثيرات
أنةه لةيس إال  رلنفس التقاليد اإلسالمية في الفكةر والممارسةة والنةاظرة للخةارج علةى اعتبةا

امتةةداد للةةداخل، مهمةةا زاد وزن تةةأثيره أو اشةةتدت وطأتةةه؟ وألةةم يحةةن األوان إلعةةادة النظةةر 
ريةةةة فةةةي مةةن زاويةةةة واتجةةةاه آخةةر؟ ومةةةن ثةةةم، أال يسةةتوجب ذلةةةك إعةةةادة قةةراءة نماذجنةةةا الفك

مراحةةل متتاليةةة ومنةةاطق متنوعةةة وعلةةى نحةةو يهةةدف إلةةى إبةةراز البعةةد الةةدولي فةةي رؤاهةةا 
وخاصةةةةة مةةةةن حيةةةةث نمةةةةط هةةةةذا الةةةةدولي )أو الخةةةةارجي( ونمةةةةط عمليةةةةة التفاعةةةةل والتةةةةأثير 
المتبادل بين الداخل والخارج والبينةي وعلةى نحةو يركةز لةيس فقةط علةى مجةاالت التةأثير 

ر ذاتهةةةةا ونمطهةةةةا واتجاههةةةةا ودرجةةةةة اختراقهةةةةا وكيةةةةت وأسةةةةبابه ولكةةةةن علةةةةى عمليةةةةة التةةةةأثي
ا، ولةيس يً تطورت. فإن نمط الهجوم علةى الهةوامش لةيس هةو نمةط احةتالل القلةب عسةكر 

نمط االستعمار الجديد بعد االستقالل، وهو ليس العولمة وعودة االسةتعمار التقليةدي أو 
مجةال فكةر إسةالمي مشروع الشرق األوسط الكبير... إن هذه القةراءة المطلوبةة لتأسةيس 

لهةةا ولةةن يكةةون ضةةد  الً دولةةي لةةن تكةةون افتئاتًةةا علةةى رؤى هةةذه النمةةاذج الفكريةةة أو تةةأوي
خصةةةائص منظةةةور إسةةةالمي للعالقةةةات الدوليةةةة ولكةةةن سةةةيكون اسةةةتجابة لةةةدواعي وأهةةةداف 
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االهتمةةام الةةراهن بهةةذا البعةةد والتةةي ال يمكةةن أن تتحقةةق أهةةدافها الراهنةةة بةةدون البحةةث فةةي 
 ابقة والكشت عن نمط تواصلها الحضاري. امتداداتها الس

 
 :العالقات الدولية في اإلسالمبناء المفاهيم التي تستدعي  -ج
 

التأصةةيل للعالقةةة مةةع اآلخةةر، ومةةن ثةةم بنةةاء رؤيةةة إسةةالمية للعالقةةات الدوليةةة تمتةةد 
 العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم إلةةى منظومةةات مفةةاهيم تتعةةدى التأصةةيل العةةام لألصةةل فةةي 

 نحصر في كونه حرًبا أم سالًما، ولكن متى الحرب ومتى السالم؟بحيث ال ي
 القوةو  الجهاد): من المفاهيم التاليةاألربع تصور المنظومات   ويمكن

اإلرهاب و الصراع و األمن و) (،الدولةو األقليات و األمة و  التعدديةو  الوحدةو) (،الدعوةو 
الخصوصية و اإلنسانية و ار الحو و التعارف و التنوع و العمران و التداول و)، (التدافعو 
نسان(. وعملية بناء هذه حقوق اإلو  الحرية والعدالة والمساواةو العولمة و العالمية و 

تمتد ما بين مصادر فكرية متنوعة وبين خبرات تاريخية المفاهيم عملية معقدة ومركبة 
 .(32)واقع راهنوبين دالالت 

لى جانب المنظومات الثالثة األولى التي تدور  حول: محرك  –التواليعلى –وا 
العالقات الدولية، أدوات وعمليات، مستويات تحليل وفواعل، إال أن للعملةة وجًهةا آخةًرا؛ 

ا )و الةةةذي هةةةو بطبيعتةةةه منظةةةور حضةةةاري( ال يكتفةةةي بتقةةةديم يً حيةةةث إن منظةةةوًرا إسةةةالم
الواقعيةةة حةةول المنظومةةات الةةثالث هةةذه، وهةةي منظومةةات تنطلةةق مةةن  –األبعةةاد القيميةةة
ي تقليةةدي أي العالقةةات الخارجيةةة للدولةةة اإلسةةالمية، وهةةو المنظةةور الةةذي منظةةور سياسةة

ركز عليه الفقه السياسي اإلسالمي فيما يتصل بالسلم والحرب وتقسيم الدور، وهكةذا... 
إال أنهةةا ليسةةت الوحيةةدة التةةي تبةةرز خصوصةةية منظةةور إسةةالمي فةةي العالقةةات الدوليةةة، 

 ا.يً ا حضار يً باعتباره منظوًرا قيم
يجب أن تقترن بهةذه المنظومةات الثالثةة، منظومةة رابعةة، قةد تصةبح هةي لهذا، 

األولةةةى فةةةي الترتيةةةب إذا أردنةةةا إعةةةادة ترتيةةةب هةةةذه المنظومةةةات، وفةةةق منظةةةور حضةةةاري 
للعالقةةات الدوليةةة. وهةةذه المنظومةةة هةةي التةةي تنطلةةق مةةن خصةةائص الرؤيةةة اإلسةةالمية 

حكةةةم العالقةةةات بةةةين المسةةةلمين للعةةةالم وتتةةةرجم المبةةةادئ واألسةةةس والقواعةةةد والقةةةيم التةةةي ت
وغيرهم. وجميعها بمثابة اإلطار المرجعي والمدخل المنهاجي لدراسة العالقةات الدوليةة، 
والةةةذي يسةةةاعد االنطةةةالق منةةةه علةةةى كسةةةر احتكةةةار المنظةةةور الفقهةةةي السياسةةةي التقليةةةدي 
)الجهةةةاد، الحةةةرب والسةةةالم( لدراسةةةة العالقةةةات الدوليةةةة فةةةي اإلسةةةالم، فةةةي حةةةين أن تلةةةك 

يرة، ودون االنتقاص من حيوية وضرورة هذا الفقه وما يمثله من ركيزة أساسةية فةي األخ
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علةى تقةديم صةورة كليةة عةن العالقةات الدوليةة فةي  –الدراسة، إال أنه ليس بقادر بمفةرده 
اإلسةالم، ومةن ثةةم فةإن توسةةيع نطةاق دراسةةة الفكةر اإلسةةالمي عةن العالقةةات الدوليةة إلةةى 

و الةةذي يسةاعد علةةى بنةةاء هةةذه المنظومةةة الرابعةةة مةةن مصةادر أخةةرى إلةةى جانةةب الفقةةه هةة
منظومات المفاهيم، وهي منظومة ليست بديلة عن المنظومات األخةرى، ولكنهةا تسةاعد 
على استكمال الرؤية ودعمها على نحو يمكن من تقديم رؤية بنائية ال تقوم على مقولة 

تبةةةين متةةةى تكةةةون الحةةةرب أسةةةاس العالقةةةة فقةةةط أو مقولةةةة السةةةالم أسةةةاس العالقةةةة، ولكةةةن 
الحرب ومتى يكون السالم وقواعد إدارة كةل منهمةا وانطالًقةا مةن رؤيةة تعارفيةة حضةارية 

 واقعي. –وانطالًقا من منظور قيمي
ذا أردنا التوقت عند مكونةات هةذه المنظومةة الرابعةة بقةدر أكبةر مةن التفصةيل  وا 

ارفيةةة إنسةةانية يمكةةن اإلشةةارة إلةةى أن العةةالم مةةن منظةةور حضةةاري إسةةالمي يقةةدم رؤيةةة تع
 :(33)تطرح المفاهيم التالية

 –العدالةةة  –المسةةاواة  –اإلخةةاء  -التعةةايش –)التعةةارف  اإلنسااانية اإلسااالمية:
 إنسانية الرسالة اإلسالمية...(. -الخالفة اإلنسانية –التسامح 

التةةدافع  –التعةةارف / التعةايش الحضةةاري  السانن اإللهيااة فااي التعاماال الاادولي:
العمةارة الحضةارية  –الطغيان / االستكبار الةدولي العةالمي  –األمم  ابتالء –الحضاري 

اإلبةةةدال  –التةةةوازن الحضةةةاري  –قيةةام وسةةةقوط الحضةةةارات مةةن رؤيةةةة إسةةةالمية سةةننية  –
 –الحةوار الحضةاري  -الفقةه الحضةاري وأصةوله –الحضاري والتداول بةين الةدول األمةم 

 عالمية الرسالة.
أمةةةةةةةةة  –الحضةةةةةةةةاري )خيريةةةةةةةةة األمةةةةةةةةة الشةةةةةةةةهود  –وسةةةةةةةةطية األمةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةالمية 

 –عناصةةر فاعليةةة األمةةة اإلسةةالمية  –مقاصةةد الشةةريعة والتعامةةل الةةدولي  -الشةةهادة...(
 الصراع الحضاري...-سنن: االختالف، والتنوع، والتعددية، والتعاون الحضاري 

هذه المنظومات األربعة من المفاهيم ووما يمكن أن يتفرع داال وأخيًرا، فإن 
ي منظومات مت املة مترا مة تسهم في تقديم رؤية بنا:ية حضارية كل منظومة( ه

سكن ما يتصل بكل جانب من جوانب العالقات الدولية إسالمية ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ، أي رؤية ُت
في موضعه من البناء دون افتئات جانب على آخر: السياسي على الثقافي أو الفقهي 

خالل بناء هذه  من –على غيره وكذلك القيمي على المادي... وهكذا يتحقق 
تراكًما على صعيدين:  -المنظومات من المفاهيم ، وكذلك إعادة قراءة النماذج الفكرية

صعيد علم العالقات الدولية من منظور حضاري، وعلى صعيد دراسة التراث 
اإلسالمي للعالقات الدولية الذي غالًبا ما اقتصر على أمور الجهاد ومن الزاوية 
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تجديد في التعامل مع هذا الترا  من أجل ال ش  عن رؤية أي تحقيق الفقهية فقط. 
 حضارية إسالمية عن العالقات الدولية سواء في جذورها أو في صورتها الراهنة.

ن ما يتصل بالعالقات الدولية من مفاهيم هو فرع من فاروع إ االصة القول:
رؤيااة أاارت تنبنااي جميعهااا وتنطلااق ماان مفاااهيم مظلاة تتشااكل منهااا وتاادور حولهااا ال

مما يؤكد مرة أارت كي   .(34)للعالم في اإلسالم وتجلياتها المعرفية والفكرية والنظرية
 هما امتدادات لبعضهما البعظ.  إسالميأن الداال والاارج من منظور 

نمةةةةط تطةةةةور العالقةةةةة بةةةةين كةةةذلك، فةةةةإن بنةةةةاء هةةةةذه المفةةةةاهيم يسةةةةتدعي وال ُيغفةةةةل 
ناهيةك بةالطبع عةن عالقتهمةا بالمجةال  .خةرالعالقة مةع اآلو ، اإلسالمية المجالين الوحدة

العالقةةة الثالثيةةة هةةي منطلةةق لبيةةان مسةةار تطةةور الفكةةر وهةةذه األول "النمةةوذج الةةداخلي". 
ثةم الضةعت  ،ثةم التةدهور والةدفاع والتعدديةة ،اإلسالمي عبر مراحل القوة والفتح والوحةدة

ة األبعةةاد عبةةر هةةذا تسةةاعد دراسةةة نمةةط هةةذه العالقةةة الثالثيةةكمةةا والتجزئةةة.  واالسةةتعمار
شةةةكالية إا علةةةى بحةةةث ًيةةةالمسةةةار الممتةةةد زمن شةةةكالية العالقةةةة بةةةين الةةةداخلي والخةةةارجي، وا 

شكالية الوطن/األمة وهكذا...صالحالعالقة بين األمني الخارجي/اإل  ي الداخلي، وا 
وحيث ال يمكن التوقت عند تفاصيل ومصادر هذه الخريطة الغنية لهذه 

  )وهو الجهاد(. من المفاهيمواحد ذج و تفي باستدعاء نمكأالمجموعة من األدبيات، ف
ورات الغربيةةةةة حةةةول مفةةةةاهيم القةةةةوة، بقةةةدر مةةةةا تختلةةةةت نظةةةةوبقةةةدر مةةةةا تختلةةةت الم

، وهةةةو الجهةةاد حةةول مفهةةوم ،المةةدارس واالتجاهةةات اإلسةةالمية، ولةةيس االستشةةراقية فقةةط
بعض للقةول علةى نحةو دفةع الة (35)د خطابةات مختلفةة حةول أبعةاده الراهنةةاألمر الذي ول ة

الةبعض اآلخةر دفةع كمةا  ،اسبوسةيتو(جون بأن حالة الغموض أضحت تحيط بالمفهوم )
ا من رسةم خريطةة كيت لنا أن نفهم الجهاد إال من خالل بناء المفهوم وانطالقً  :للتساؤل

االختالفات بينها، وتحديد كيةت  أسبابوبيان  ؟ة واالستشراقيةسالمياإل هاتجاهات تعريف
هوم مفاهيم أخرى، مثل تقسيم الدور ومثل قضية الدعوة ذاتها، وكيت يستدعي ذلك المف

فةةةي أحةةةوال  مةةع التةةةدهور -ايً يمكةةن أن نةةةرد االعتبةةةار لهةةةذا المفهةةوم الةةةذي اكتسةةةب تةةةدريج
سةةةةةمعة سةةةةةيئة )د. ناديةةةةةة  -واالسةةةةةتعمار الجديةةةةةد والعولمةةةةةة حةةةةةتالل والتجزئةةةةةةالوااألمةةةةةة 

 مصطفى(.
فإذا كان  :ا وتتنوعفهوم تختلت أيًض راب من المتقالومما الشك فيه أن مناهج ا

فةةإن الةةبعض اآلخةةر يمتةةد مةةن  ،الةةبعض يقتصةةر علةةى تقةةديم اتجاهةةات التأصةةيل الفقهةةي
رؤية العالم اإلسالمية ليحدد منطلقةات النظةر للجهةاد باعتبةاره عمليةة كليةة وقيمةة ممتةدة 

د ر(، وفريةق ثالةث يقةدم مجةر اوليست مجرد حرب دفاعية أو حرب هجومية )ميشيل بةواز 
مسةلمين فةي مراحةل متتاليةة دون أي تصةنيت لهةم ولكةن علةى نحةو  نرصد لرؤى مفكةري
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مةةةا يسةةةمى تجليةةةات التحةةةول مةةةن النظريةةةة  -بطريقةةةة مباشةةةرة أو غيةةةر مباشةةةرة -يسةةةتدعي
التقليديةةةة إلةةةى النظريةةةة الحديثةةةة، ومةةةن أهةةةم هةةةذه التجليةةةات االنتقةةةال مةةةن النظةةةر للجهةةةاد 

ا )ظةةافر ا أيًضةةا وسةةلمً لنظةةر إليةةه باعتبةةاره حرًبةةإلةةى ا هجوميةةة أو دفاعيةةة اباعتبةةاره حرًبةة
مةةدخل مةةن مةةداخل منظومةةة كقيمةةة مفتاحيةةة و كوجهةةود أخةةرى تضةةع الجهةةاد  ،القاسةةمي(
ا لدراسةةةةة العالقةةةةات الدوليةةةةة فةةةةي ًيةةةةا مرجعا أو إطةةةةارً ًيةةةةمنهاج الً للقةةةةيم تمثةةةةل مةةةةدخ سةةةةباعية
فةةي مفهةةوم تةةدرس التطةةور  رصةةينة)د. سةةيت عبةةد الفتةةاح(، وأخيةةرا هنةةاك جهةةود  اإلسةةالم

صيل الفقهي والتطور أا تجمع بين دراسة تطور التالجهاد من خالل منهاجية أكثر تركيبً 
ومةةن  .قةائع التاريخيةة والتطةةور فةي الةرؤى الفكريةة والممارسةةات )ردودولةت بيتةرز(و فةي ال

ثم فهي تقترب من مجال العالقة بين العالم اإلسالمي والغرب من مدخل عقيةدة الجهةاد 
" يعتبر مفهوم أو بيترز"إن ف ،بعبارة أخرى  .تقوم على بناء المفهوم ذاته أكثر من كونها

ا مةن توجةه عقيدة الجهاد هي مفتاح العالقة بين المسلمين والغرب، وهو توجه أقل تحيةزً 
ا لهةةا: الحةةرب فةةي اإلسةةالم، ثةةم تسةةتدعي فةةي داخلهةةا مفهةةوم ًنةةاالكتابةةات التةةي تتخةةذ عنو 

 حرب، كما لو أن الجهاد هو الحرب فقط.ريات الظالجهاد وهي في معرض شرح ن
نه يستدعي "الفكر اإلسالمي" حول أل األخير؛ عند هذا النموذجهنا توقت أو 

عن أنه يضيت جانب الحركة  الً وأحكام الجهاد، فض هالجهاد وليس مجرد فق
مجيد "و "برنارد لويس"مثله مثل  -حديث وهو استشراقي -والممارسة. وهذا النموذج

 .شكالية الفارق بين المثل والواقعإبيهتم  "وري خد
شةةةةكالية إلمةةةةام نفةةةةس اأجةةةةدنا مةةةةرة أخةةةةرى وبةةةةالنظر إلةةةةى حجةةةةج طةةةةرح "بيتةةةةرز"، ن
 خةةدوري"؛مجيةةد "و "برنةةارد لةةويس"فكةةر  المنهاجيةةة الخطيةةرة التةةي طرحناهةةا خةةالل عةةرض

يصل بهذه النتيجة إلى نفةس النتةائج أو األهةداف البحثيةة التةي سةعت  هفإن "بيترز" بدور 
التحليةةل الحديثةةة فةةي العلةةوم  أسةةاليبعةةدد مةةن كتابةةات المستشةةرقين الةةذين طبقةةوا  ورائهةةا

تحليةةل تةةأثير البنةةى السياسةةية واالجتماعيةةة واالقتصةةادية علةةى  أسةةاليباالجتماعيةةة، أي 
سةميه تفسةير الفجةوة بةين المثةل والنظريةة أاألفكار وعلى النظريات. وهةذا الهةدف هةو مةا 

نةت أن الضةغوط بيَّ التةي التفسيرات  . وهيية وبين الواقعوبين الخبرة التاريخ اإلسالمفي 
على نحو  أثرتهم، قد ؤ والظروف المحيطة بالمسلمين في ظل ضعفهم واحتاللهم وتجز 

اضةطرهم لالعتةراف بةاألمر الواقةةع ومةن ثةم محاولةة تقةةديم تفسةير جديةد للجهةاد أو دوافةةع 
الجهةاد فةي األصةل هةةو يةد مةن حةةدود وأهةداف الجهةاد، علةى اعتبةةار أن قللحةرب ت جديةدة

ن إفة ،ا. وبةالطبعا أو سةلمً القتال من أجل نشر اإلسالم وليس الدفاع عةن المسةلمين حرًبة
 هوجةه آخةر يتصةل بفقةه االجتهةاد والتجديةد وأصةوله ل -اإلشارةكما سبق  -لهذا التفسير

الةنص. فكيةت نسةتطيع أن نتصةدى لهةذا الوجةه  هوقواعده في إطار فقه الواقع القائم وفقة
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ر ونبةةرزه لنةةتمكن مةةن فهةةم قواعةةد وأسةس تقةةديم خطةةاب بنةةائي تجديةةدي ال يسةةقط فةةي اآلخة
 هفات الثالثةةة السةةابقة، فهةةي صةةدى للفكةةر االستشةةراقي المتحيةةز فةةي رؤيتةةنيأي مةةن التصةة

فات نيخرى لتصأعن الجهاد في اإلسالم ابتداء. كما ال يسقط من ناحية أخرى تحيزات 
أو ما ظلت أسيرة اتجاهات فقهية سةابقة، إتدبر، فمن ال هة لم تعط لفقه الواقع حقإسالمي
ا ًيةةا قيموهةةذا الخطةةاب البنةةائي التجديةةدي سةةيقدم مفهومةةا واقعًيةة .سةةيرة الةةدفاع فقةةطأوقعةةت 

اإلسةةالم الكونيةةة )القيميةةة( ولكةةن دون انفصةةال عةةن مقتضةةيات  ةللجهةةاد ينطلةةق مةةن رؤيةة
راسةات العالقةات الدوليةة، مجةال د في ايمكن أن يمثل هذا المفهوم تراكمً  ،القوة. ومن ثم

 في موضع وسط بين دراسات الحرب والسالم والواقعية وبين دراسةات الليبراليةة التعدديةة
 السلم وحل النزعات. عن

بما يتناسةب مثل: الجهاد، القوة، األمة، الدولة،  ن بناء مفاهيمإ :االصة القول
إنمةةا البةةد  ،سةالميومتطلبةات التنةةاول فةي حقةةل العالقةات الدوليةةة مةةن منظةور حضةةاري إ

بصةةفة  وأن يختلةةت عةةن تناولهةةا كمفةةاهيم تةةرتبط بقضةةايا ومجةةاالت الدراسةةات اإلسةةالمية
، حيةث إن الغايةة مةن تنةاولهم عامة أو دراسات الفكر السياسي اإلسالمي بصفة خاصة

شةرح األبعةاد  هذه الغايات وعلى رأس .كأبعاد نظرية في دراسة العالقات الدولية متعددة
 الغالبةةة علةةىمفةةاهيم المنظةةور الحضةةاري اإلسةةالمي مقارنةةة باألبعةةاد الماديةةة القيميةةة فةةي 

ا هةةو دراسةةة الفةةارق بةةين المفةةاهيم المنةةاظرة مةةن منظةةورات غربيةةة. كمةةا أن الهةةدف أيًضةة
عتبةةار لهةةا هتمةةام بهةةا والةةدعوة إلةةى رد االماهيةةة وطبيعةةة األبعةةاد القيميةةة التةةي اتجهةةت لال

عةةن  -بةةالطبع-ناهيةةك  ظريةةة العالقةةات الدوليةةة.فةةي نغربيةةة مةةن جديةةد اتجاهةةات حديثةةة 
التةةراكم الةةذي تحققةةه بالنسةةبة للتأصةةيل الحضةةاري، إلةةى جانةةب التأصةةيل الشةةرعي، لهةةذه 

 المفاهيم. 
 

[ فقه التاريح الحلقة الوسطى باين التأصايل الفقهاي والتأساي ( والتأصايل الفكاري 3]
 ( 36) ابرة المسار التارياي: (:والبنا:ي

مةةع ور العالقةةات طةةاسةةة خبةةرة التةةاري  اإلسةةالمى حةةول نمةةط تمةةاذا تقةةول لنةةا در 
اإلسةةةةالمية فةةةةي المسةةةةتويات السةةةةابق  -اإلسةةةةالميةاآلخةةةةر فةةةةي اتصةةةةالها مةةةةع العالقةةةةات 

 تحديدها؟
إن دراسة هذه الخبرة في ظل إسهامات الدراسة النظمية للعالقات الدولية، أي 

تطةةوره التةةاريخي، قةةدم  دراسةةة وضةةع الدولةةة )الةةدول( اإلسةةالمية فةةي النظةةام الةةدولي عبةةر
كما يتضح مةن مشةروع العالقةات الدوليةة فةي اإلسةالم وخاصةة فةي جزئيةة السةابع -لنا 

نتةةائج مهمةةة حةةول تعاقةةب الخالفةةات اإلسةةالمية، وحةةول العوامةةل التةةي  -والثةةاني عشةةر
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أثةةرت فيهةةا، والتفةةاعالت التةةي أحاطةةت بهةةا، وذلةةك علةةى النحةةو الةةذي يبةةين لنةةا الرابطةةة 
الثةةة محةاور أساسةية: عوامةةل قةوة وضةعت الةةدول اإلسةالمية، العالقةةات التفاعليةة بةين ث

بين الدول اإلسالمية، العالقةات بةين الةدول اإلسةالمية وغيرهةا مةن الةدول. وتنبثةق هةذه 
المحةةةاور الثالثةةةة عةةةن قضةةةيتين أساسةةةيتين تقعةةةان فةةةي صةةةميم االهتمةةةام بفقةةةه العالقةةةات 

قةة مةع اآلخةر غيةر المسةلم فةي ظةل اإلسالمية الدولية الراهنة. األولةى هةي قضةية العال
قواعةةد العالقةةات الصةةراعية القتاليةةة أو التعاونيةةة السةةلمية التةةي يطرحهةةا المفهةةوم الواسةةع 
للجهاد. والقضية الثانية هي قضية انتشار نموذج الدولة القومية أمام ضغوط التعددية 

ي تنبثةةق عنةةه إلةةى حالةةة التجزئةةة. واإلطةةار العةةام الكلةةي الةةذ الً السياسةةية الدوليةةة، وصةةو 
بةةدورهما القضةةيتان يتمثةةل فةةي التطةةور التةةاريخي لوضةةع األمةةة فةةي النظةةام الةةدولي علةةى 
نحةةو أفةةرز التبعيةةة بعةةد االسةةتقالل، والهيمنةةة مةةن ناحيةةة، كمةةا شةةهد، مةةن ناحيةةة أخةةرى، 
شةةةحوب فكةةةرة األمةةةة وتةةةدهور االلتةةةزام بمقتضةةةياتها بالنسةةةبة إلةةةى العالقةةةات اإلسةةةالمية ة 

 فرز التجزئة والقطرية بعد الوحدة والتعددية.اإلسالمية على نحو أ
إن خبرة التاري  اإلسالمي عن نمةط تطةور العالقةات اإلسةالمية  ،بعبارة أخرى 

ة اإلسالمية بعيًدا عن الوحدة ال ينفصل عن خبرة نمط تطور العالقة مع اآلخر )نحةو 
غريةةةب(. التبعيةةة(، أو عةةن خبةةرة نمةةط التطةةور الةةداخلي فةةي الةةدول اإلسةةالمية )نحةةو الت

ولهذا فإن آفة الواقع الراهن لألمة هي أن التجزئة تقترن باختراق خارجي ضخم لشبكة 
 العالقات اإلسالمية ة اإلسالمية، كما تقترن بتغريب األمة.

إن مراجعةةة نتةةائج الدراسةةة النظميةةة للتةةاري  اإلسةةالمي فةةي عصةةوره المتعاقبةةة، 
تبةين لنةا أن ازدهةار وتةدهور الدولةة والتي قدمها مشروع العالقةات الدوليةة فةي اإلسةالم 

الكبةةةةرى تحةةةةدد بعةةةةدد مةةةةن العوامةةةةل الرئيسةةةةية، وهةةةةي العقيةةةةدة، ومةةةةدى اسةةةةتقرار الجبهةةةةة 
الداخليةةة، والقةةدرات العسةةكرية، ووضةةع المركةةز فةةي هيكةةل االقتصةةاد العةةالمي، وطبيعةةة 
العالقةةة داخةةل النسةةق الفرعةةي اإلسةةالمي، وقةةوة وضةةعت الخصةةم، وتةةدخل الخصةةم فةةي 

اخلية للطرف اإلسالمي، والحروب كنقاط للتحةول فةي تةاري  الةدول. ويمكةن الشئون الد
تقسةةةيم هةةةذه العوامةةةل إلةةةى أربةةةع مجموعةةةات مةةةن حيةةةث مسةةةاهمتها فةةةي ازدهةةةار وتةةةدهور 
الةةةدول: فهنةةةاك مجموعةةةة عوامةةةل تةةةرتبط بالقةةةدرات الذاتيةةةة للطةةةرف اإلسةةةالمي، وهنةةةاك 

ي، وهنةةاك مجموعةةة ثالثةةة مجموعةةة ثانيةةة تةةرتبط بطبيعةةة التفاعةةل داخةةل النسةةق اإلسةةالم
ترتبط بقدرات وسةلوك الطةرف غيةر اإلسةالمي، وهنةاك مجموعةة رابعةة تةرتبط بالتفاعةل 
ذا كانةةت المجموعةةة  بةةين سةةلوك الطةةرف اإلسةةالمي وقةةدرات الطةةرف غيةةر اإلسةةالمي. وا 
األولى من العوامل قد ساهمت خالل بعض الفترات في ازدهار قوة الطرف اإلسةالمي 

تدهوره، فإن مراجعة التاري  اإلسالمي توضح أن استفادة القةوى وفي أحيان أخرى في 
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اإلسالمية من المجموعتين الثانيةة والثالثةة مةن العوامةل كانةت محةدودة، حيةث سةاهمت 
هاتان المجموعتان من العوامل أساًسا في تدهور القةوى اإلسةالمية. أو، بعبةارة أخةرى، 

علةةةى النحةةةو الةةةذي يةةةدعم مةةةن لةةةم تةةةنجح الةةةدول اإلسةةةالمية فةةةي توظيةةةت هةةةذه العوامةةةل 
ذا كانةةةت األطةةةراف اإلسةةةالمية قةةةد نجحةةةت فةةةي تعظةةةيم قةةةدراتها مةةةن خةةةالل  ازدهارهةةةا. وا 
االعتمةةاد علةةى المجموعةةة الرابعةةة مةةن العوامةةل فةةي بعةةض الفتةةرات، فةةإن هةةذه العوامةةل 

 ساهمت في تدهور األطراف اإلسالمية في مراحل أخرى.
تي ساهمت فةي ازدهةار وتةدهور وتجدر اإلشارة إلى أن الفصل بين العوامل ال

الةةدول اإلسةةالمية فةةي النظةةام الةةدولي إنمةةا هدفةةه األساسةةي هةةدف تحليلةةي. فةةإن التفاعةةل 
بين هذه العوامل في الواقةع هةو الةذي حةدد المحصةلة النهائيةة لوضةع الةدول اإلسةالمية 
فةةي النظةةام الةةدولي. فالةةدول اإلسةةالمية تمتعةةت بمركةةز متميةةز فةةي هةةذا النظةةام فةةي ظةةل 

بالعقيةةةةدة اإلسةةةةالمية، واسةةةةتقرار الجبهةةةةة الداخليةةةةة، وتنميةةةةة قةةةةدراتها العسةةةةكرية،  تمسةةةةكها
ا فةةةي هيكةةةل النظةةةام االقتصةةةادي العةةةالمي، ومناصةةةرة األطةةةراف ا متميةةةزً واحتاللهةةةا مركةةةزً 

اإلسالمية لبعضها البعض، وعدم تدخل القوى الخارجية في شئونها، إال أنها تعرضت 
مةل. هةذا وسنشةير فقةط إلةى خبةرة واحةد فقةط مةن للتدهور في ظل انتفاء مثةل هةذه العوا

هةةذه العوامةةةل وهةةةو العامةةل المتصةةةل بالتفةةةاعالت بةةين الةةةدول اإلسةةةالمية، إذ إن متابعةةةة 
 :اإلسالمي تشير إلى عدة نتائج أساسية حول قضايا -تطور أنماط التفاعل اإلسالمي

 .التعددية، النصرة، التحالفات والحروب -الوحدة
مية ترتب عليه نتةائج إيجابيةة فةي دعةم موقةت إن توحد الفواعل اإلسال -1

هةةذه الفواعةةل فةةي مواجهةةة الفواعةةل غيةةر اإلسةةالمية، وبالتةةالي سةةاهم فةةي تةةدعيم قةةوة 
والمقصةةود بالفواعةةل هنةةا إمةةا دول مسةةتقلة اسةةمًيا عةةن  .الفاعةةل اإلسةةالمي المركةةزي 

 عةن المركةز ذاتةه أو الً المركز اإلسالمي الرئيسي، أو دول شبه مستقلة عنه، فضة
 الدول اإلسالمية المستقلة عنه فعلًيا.

إن األطةةةةراف اإلسةةةةالمية فشةةةةلت، فةةةةي بعةةةةض الفتةةةةرات التاريخيةةةةة، فةةةةي  -2
مناصةةةةرة فواعةةةةل إسةةةةالمية أخةةةةرى، علةةةةى النحةةةةو الةةةةذي قيةةةةد مةةةةن فعاليةةةةة دور القةةةةوى 

 اإلسالمية في النظام الدولي وفي مواجهة أطراف غير إسالمية.
 :مظهةةةةرين رئيسةةةةيين إن الصةةةةراعات بةةةةين الفواعةةةةل اإلسةةةةالمية اتخةةةةذت -3

الةةةةدخول فةةةةي تحالفةةةةات مةةةةع فاعةةةةل غيةةةةر إسةةةةالمي ضةةةةد فاعةةةةل إسةةةةالمي، والصةةةةدام 
ولقةةد كانةةةت المحصةةلة النهائيةةةة لجميةةع هةةةذه  .العسةةكري المباشةةر بةةةين هةةذه الفواعةةةل

األنمةةةاط مةةةن التحالفةةةات إلسةةةقاط قةةةوى إسةةةالمية صةةةاعدة ة علةةةى حسةةةاب المركةةةةز 
إن  .صةةراعها ضةةد اآلخةةرفةةي غيةةر صةةالح األمةةة فةةي مجموعهةةا فةةي   ة اإلسةةالمي
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المحصلة النهائية للصراع بين القوى اإلسالمية أضةعفت مةن الةدور اإلسةالمي فةي 
 توجيه التفاعالت الدولية في مراحل محددة وبصورة تراكمية حتى اآلن.

بعبارة أخرى، فإن المحصلة النهائيةة للحةروب اإلسةالمية ة اإلسةالمية سةاهمت 
لقةةةوى التةةةي احتلةةةت دوًرا بةةةارًزا كأحةةةد المراكةةةز فةةةي فةةةي تةةةدهور الدولةةةة العثمانيةةةة، آخةةةر ا

النظةةام الةةدولي، ومةةن ثةةم انهيارهةةا وتفككهةةا ومعهةةا آخةةر الرمةةوز ة ولةةو الشةةكلية ة للوحةةدة 
السياسةةية اإلسةةالمية، حتةةى وصةةل األمةةر إلةةى سةةيادة نمةةط التجزئةةة واالنقسةةام والتعدديةةة 

لطةرف اآلخةر. ولكةن المفرطة، في وقةت تغلبةت فيةه، فةي المقابةل، هيمنةة وتفةوق دور ا
علةةى المةةدى الطويةةل، ومةةن خةةالل المراجعةةة الكليةةة الشةةاملة للتةةواري  اإٍلسةةالمية، يمكةةن 
القةةةةول إن تةةةةوالي األجنةةةةاس المسةةةةلمة )العةةةةرب، التةةةةرك، الفةةةةرس( علةةةةى قيةةةةادة المسةةةةلمين 
ومواجهة الخصم كان فةي مجموعةة لصةالح خدمةة اإلسةالم ولصةالح األمةة واسةتعفائها 

ة مةةن مراحةةل الخبةةو. وبةةالرغم مةةن ضةةخامة مصةةادر التحةةدي، ونهوضةةها بعةةد كةةل مرحلةة
فإنه يمكن القول إن ضعت الدور القيادي لطرف مسلم يعوضه نمو دور طرف آخر، 

 ولو في محور جغرافي مختلت وفي مواجهة خصم آخر.
وحتى بعد انتهاء الدور المؤثر للمراكز اإلسالمية في التفاعالت الدوليةة، فلقةد 

اإلسةالمي قائًمةةا ومتميةًزا لةةم ينتةه مةةن ناحيةة، كمةةا تكةرر ظهةةور  ظةل التواجةد الحضةةاري 
سةةمياتها( الفكريةةة والعمليةةة مةةن ناحيةةة تا كانةةت ًيةةعمليةةات اإلحيةةاء والتجديةةد والصةةحوة )أ

ذا كانت قد نجحت في بعةض المر  فهةل سةتنجح اآلن فةي تغييةر مةوازين  ،حةلاأخرى. وا 
 القوى الداخلية ثم اإلقليمية ثم العالمية؟

ذا كا  -نةةةةت تحلةةةةيالت غربيةةةةة استشةةةةراقية لةةةةنمط تطةةةةور العالقةةةةات اإلسةةةةالميةوا 
التطبيةةةق فةةةي اإلسةةةالم و اإلسةةةالمية قةةةد أفةةةرزت حةةةول مةةةا أسةةةموه بالعالقةةةة بةةةين النظريةةةة 

مقةةوالت كثيةةرة تةةؤثر فةةي مةةدركات وذاكةةرة الشةةعوب اإلسةةالمية عةةن الماضةةي ليصةةبحوا 
زًءا من تيار عام تولد تةدريجيا باعتباره ج-للواقع، أي واقع التجزئة والتبعية  الً أكثر تقب

من رحم التاري  اإلسالمي بأسانيده ومبرراته، وعلى نحو يصل إلى إلغاء التمييةز بةين 
اإلسةةالم والمسةةلمين، حيةةث يعتبةةرون أن اإلسةةالم هةةو فكةةر وممارسةةات المسةةلمين، فةةإن 

ءة وهةي القةرا-لهةذا الةنمط التةاريخي  -قراءتنا في مشروع العالقات الدولية فةي اإلسةالم
يمكةةن أن تقةةدم طرًحةةا مخالًفةةا،  -التةةي تةةتم فةةي ضةةوء قواعةةد التفسةةير اإلسةةالمي للتةةاري 

غايته إحياء الذاكرة، وتجديد المدركات عن عوامل القوة وعوامل الضعت، عن عوامل 
الوحدة وعوامل التجزئة، عن عوامل االستقالل وعوامل التبعيةة. ومفةاد هةذا الطةرح هةو 

اإلسةةالمي وبةةةين خبةةرة التةةاري  لةةةيس إال انعكاًسةةا حقيقًيةةةا  إبةةراز أن الفةةارق بةةةين األصةةل
لإلسالم؛ فإن ما وصلت إليه ممارسات المسلمين عبر تراكمات عديدة لةيس إال تأكيةًدا 
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النطبةةاق السةةنن اإللهيةةة كةةركن مةةن أركةةان التفسةةير اإلسةةالمي، فةةإن العوامةةل التةةي نظةةر 
هللا تعةةةالى فةةةي الكةةةون  إليهةةةا المةةةاديون مةةةن وجهةةةة نظةةةر أحاديةةةة هةةةي فةةةي الحقيقةةةة سةةةنن

نمةةةا كشةةةفوا عةةةن  والحيةةةاة والنةةةاس، وهةةةي سةةةنن لةةةم يصةةةنعها التطوريةةةون والتجريبيةةةون، وا 
بعضةةةها، وأسةةةاءوا تفسةةةيرها وفهمهةةةا بدرجةةةة كبيةةةرة. والتفسةةةير اإلسةةةالمي باالسةةةتناد إلةةةى 
السةةةنن يحقةةةق صةةةحة هةةةذا الفهةةةم عةةةن تةةةأثير العوامةةةل المختلفةةةة: السياسةةةية واالقتصةةةادية 

بةةارة أخةةرى، إذا كانةةت اتجاهةةات غربيةةة تةةتكلم عةةن تغييةةر اإلسةةالم فةةي واالجتماعيةةة. بع
ا فقةط، فإنةه يجةب أن ضوء الخبرة التاريخية، وعن أنه لم يطبةق إال خةالل أربعةين عاًمة

نفطةةن ة عنةةد الةةرد علةةى هةةذا المنطةةق ة إلةةى أن مقتضةةيات الضةةرورة العمليةةة وضةةغوط 
برى التي يطرحهةا كهةدف يجةب أن الواقع الفعلي ال تلغي أسس اإلسالم أو المثالية الك

ذا كانةةت ممارسةةات المسةةلمين عبةةر التةةاري  قةةد ابتعةةدت عةةن  يسةةعى إليةةه المسةةلمون. وا 
تحقيق هذه الغاية )الجهاد لنشر الدعوة، الوحدة اإلسالمية في ظل مفهوم األمة(، فةإن 
هذا االبتعاد عةن المثاليةة لةيس إثبةات فشةل أو عةدم صةحة هةذه الغايةة، ومةن ثةم فقةدان 

داقية اإلسالم كنظام حياة لكل زمان ومكان، ولكن إثبات أن عدم اتباع المسةلمين مص
 لخطى اإلسالم الحقيقية انعكس على ممارستهم فانطبقت عليهم السنن.

فةةإن فهمنةةا لضةةوابط ومعةةايير التفسةةير اإلسةةالمي للتةةاري  يجعةةل  ،بعبةةارة أخةةرى 
الم )أو بةين المثاليةة وواقةع حيثيات حكمنا على الفارق بين النظريةة والتطبيةق فةي اإلسة

سةةةةميات( تمهمةةةةا تعةةةةددت ال… الممارسةةةةات، أو بةةةةين الفقةةةةه التقليةةةةدي والواقةةةةع المعاصةةةةر
تختلت جوهريا عن حيثيات حكم اتجاهات بحثية في الغرب، فالمثالية اإلسالمية التي 

 في خيالهم ليست التي يعنيها اإلسالم.
 

 القات الدولية:الااتمة: اصا:  رؤية إسالمية معاصرة عن الع ]4[
 من التأصيل إلى الرؤية إلى التفعيل والتشغيل:

خالصةةة القةةةول فةةي ضةةةوء كةةل مةةةا سةةبق: إن التعامةةةل مةةع المصةةةادر التأسيسةةةية 
والمصةةةادر البنائيةةةة لرؤيةةةة إسةةةالمية عةةةن العالقةةةات مةةةع اآلخةةةر يتطلةةةب قواعةةةًدا منهاجيةةةة 

والرؤيةة فةي ة فاإن هاذه الرؤياة ليسات جامادمنضبطة إلدارة مجموعة من اإلشةكاليات. 
 زمان ومكان محددين ليست هي المصادر التأسيسية لها.

مةةع اآلخةةر  ات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم والعالقةةةوبنةةاء عليةةه، فةةإن التأصةةيل للعالقةة
يجةةةب أن يمثةةةةل اسةةةتجابًة )وفةةةةق قواعةةةد االجتهةةةةاد والتجديةةةد( لمةةةةا يحةةةيط بالمسةةةةلمين مةةةةن 

الشةريعة. كمةا ال يجةب أن تحديات وتهديدات خارجية. وعلى النحو الذي يحقق مقاصد 
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ن كةةان يمثةةل فةةي حةةد ذاتةةه تفعةةي للمنظةةور  الً تظةةل هةةذه الرؤيةةة حبيسةةة الفكةةر؛ فةةالفكر وا 
 ومصادره، إال أن األمر يقتضي ما هو أكثر من ذلك: أي التشغيل.

إن الحااادي  عااان مصاااادر تأساااي  ومصاااادر بنااااء منظاااور إساااالمي، وعااان 
در ماا هاي وسايلة للنظار مان اصا:  هذا المنظور، ليسات غاياًة فاي حاد ذاتهاا بقا

االله فاي األوضااع والقضاايا العالمياة لتقاديم رؤياة وأو رؤت( إساالمية عان أساباال 
ولمثةل هةذا أو ذاك آثةاره علةى عةالم  هذه األوضاع وعن كيفية إدارتهاا وكيفياة تغيرهاا.

المسلمين؛ ذلك ألن السياسات العامة فةي العةالم اإلسةالمي التةي تتصةل بقضةايا داخليةة 
ذات أبعةةةةاد دوليةةةةة شةةةةديدة الوضةةةةوح، بقةةةةدر مةةةةا تتصةةةةل أيًضةةةةا بقضةةةةايا عالميةةةةة أضةةةةحت 

معاصرة شديدة االتصال بدورها بأوضاع العةالم اإلسةالمي الداخليةة. ومةن ثةم، فةإن هةذا 
التشغيل إنما ينقل اهتماماتنا من المجال المعرفي والنظري والفكري إلى المجةال العملةي 

ح السياسةات العامةة هةي حلقةة الوصةل بةين: على أكثر من مستوى. بعبارة أخرى، تصب
التأصةةيل الفقهةةي والتأصةةيل الحضةةاري والمشةةروعات الفكريةةة، وبةةين تنزيلهةةا علةةى الواقةةع 
بصةةةورة عمليةةةة وتطبيقيةةةة. ومةةةن ثةةةم، فةةةإن رسةةةم خريطةةةة القضةةةايا العالميةةةة وذات الصةةةلة 

سام وتنقبالدول اإلسالمية بصةفة خاصةة يصةبح خطةوة اسةتراتيجية تاليةة بعةد التأصةيل. 
 هذه القضايا بين المحاور التالية:

قضةةايا اإلصةةالح والتغييةةر وبنةةاء األمةةن اإلنسةةاني، وقضةةايا التنميةةة وبنةةاء القةةوة 
واألمن االقتصادي، وقضايا بناء القوة واألمن العسةكري، وقضةايا الةدائرة اإلسةالمية فةي 

قةات البينيةة السياسة الخارجية )سواء للةدول اإلسةالمية أو الةدول الكبةرى(، وقضةايا العال
اإلسالمية وعبر الحضاري، الصةراعات اإلقليميةة وعبةر اإلقليميةة فةي العةالم اإلسةالمي، 
وقضةةةايا المسةةةلمون فةةةي الغةةةرب، وقضةةةايا الحةةةوار والتعةةةارف الحضةةةاري البينةةةي، وقضةةةايا 
إصالح النظام العالمي )ليكون بدوره أكثر ديموقراطية وعدالةة(. ومةن المالحةا أن هةذه 

ين المجةةاالت الثالثةةة الكبةةرى )الةةداخلي، البينةةي، الخةةارجي(، كمةةا أنهةةا القضةةايا تنقسةةم بةة
 تجمع بين: عالم األحداث، وعالم األفكار، وعالم المؤسسات، وعالم الرموز.

وممةةةةا الشةةةةك فيةةةةه، أن كةةةةل  بنةةةةٍد مةةةةن بنةةةةود هةةةةذه الخريطةةةةة يتضةةةةمن شةةةةبكة مةةةةن 
ديةةد الخطةةاب المسةةائل. فعلةةى سةةبيل المثةةال مةةن مسةةائل اإلصةةالح والتغييةةر مةةا يلةةي: تج

الةةديني والتعلةةيم الةةديني، حقةةوق المةةرأة، حقةةوق اإلنسةةان، التربيةةة المدنيةةة، تفعيةةل المجتمةةع 
المدني، المواطنة... وجميعها موضوعات مةن أجةل الديموقراطيةة والحوكمةة. وجميعهةا، 
ن  ن بدت داخلية، فهي في صميم التفاعالت الدولية والعالمية المعاصرة، كما وأنها وا  وا 

 ية اجتماعية فهي في صميم السياسات.بدت ثقاف
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بعبةةةارة أخةةةرى؛ إذا كانةةةت مناقشةةةة العولمةةةة مةةةن رؤيةةةة إسةةةالمية لشةةةرح إشةةةكاليات 
العالقةةةة بةةةين الةةةداخل والخةةةارج، والعالقةةةة بةةةين الثقةةةافي والسياسةةةي، والعالقةةةة بةةةين األفةةةراد 
والجماعةةةات والةةةدول والنظةةةام العةةةالمي فةةةي محاولةةةة لبيةةةان مالمةةةح رؤيةةةة أو خطةةةاب عةةةن 

 ، فإن القضايا األربع الكبرى التي تثور هي:(37)ع إنساني عالميمجتم
   قضايا وخطابات الحرب والسالم في مواجهةة مختلةت أنمةاط اسةتخدام

القةوة العسةكرية فةي العةالم اإلسةالمي )الداخليةةة، واإلقليميةة، وعبةر اإلقليميةة(، وذلةك مةةن 
ا يً ي حةةاد، وذلةةك سةةعخةةالل رؤيةةة نقديةةة لمةةا تتسةةم بةةه هةةذه الخطابةةات مةةن اسةةتقطاب ثنةةائ

للنظر في ضرورة تقديم خطاب القوة العادلة والحةق الةذي يحميةه القةوة حتةى ال نقةع فةي 
 .(38)دوامة الدفاعات واالعتذارات وحتى ال تستوي أعمال القوة المشروعة مع غيرها

   قضةةةايا العالقةةةة بةةةين الحضةةةارات فةةةي مواجهةةةة الخطابةةةات االسةةةتقطابية
ا صراًعا أو حواًرا في حين أن الواقع يفرض علةى المسةلمين التي ترى العالقة الراهنة إم

تقةةديم خطةةاب إنسةةاني تعةةارفي يحةةدد متةةى وكيةةت تتحةةول العالقةةة إلةةى صةةراع أو تعةةاون 
وكيةةةةةت أن الحةةةةةةوار لةةةةةةيس إال أداة مةةةةةن أدوات التعةةةةةةارف المبنةةةةةةي علةةةةةى التعةةةةةةدد والتنةةةةةةوع 

 .(39)كسنن

   األمةة بةين قضية الحركات السياسية اإلسالمية وعمليةة اإلصةالح فةي
الداخل والخارج، فةإن تنةوع روافةد هةذه الحركةات وأدواتهةا وأهةدافها يطةرح المواجهةة بينهةا 
وبين النظم وبين الحركات العلمانية ذات التوجهات المختلفة، سواء كانت في الحكم أو 
المعارضةةةة، ويمثةةةل الخةةةارج عامةةةل ضةةةغٍط كبيةةةٍر علةةةى هةةةذه المواجهةةةة وعلةةةى نحةةةو أفةةةرز 

تمثةل تهديةًدا لالسةتقرار   –وخاصةة ذات االمتةدادات الخارجيةة-ركةات مقولة إن هذه الح
ا حةةول مصةةادر التهديةةد يً ا وسياسةةًيةةفكر  الً واألمةةن والسةةالم العةةالمي. وهةةذا األمةةر أثةةار جةةدا

األخرى للسالم العالمي والتي تبرز من جانب القوى المهيمنة على العالم. وبذا أضحت 
دفتةةةةي الصةةةةراع الةةةةداخلي ضةةةةد االسةةةةتبداد قضةةةةية اإلصةةةةالح فةةةةي الةةةةدول اإلسةةةةالمية بةةةةين 

 .(40)والصراع ضد الهيمنة الخارجية المتحالفة مع االستبداد الداخلي

  وأخيًرا: قضية إصالح النظام العالمي وكيفية مشاركة المسلمين فيه، سةواء
مةةةن الةةةدول اإلسةةةالمية أو مةةةن المسةةةلمين فةةةي الغةةةرب، وهةةةي مشةةةاركة تفتةةةرض أن يةةةدير 

اليتين أساسةةيتين متصةةلتين بةةاإلدراك المتبةةادل بيةةنهم وبةةين المسةةلمون فةةي كةةل مكةةان إشةةك
غيةةر المسةةلمين أال وهمةةا: أن المسةةلمين جةةزء  مةةن العةةالم وفةةي قلبةةه ال يمكةةنهم االنعةةزال 
ن كةةان هةةذا  عنةةه، بةةل وعلةةيهم دور كبيةةر تجةةاه اإلنسةةانية ولةةيس تجةةاه المسةةلمين فقةةط، وا 

 .(41)الدور يقتضي في البداية إصالح أحوال المسلمين

 



 39 

–خالصةةة القةةول: تمثةةل هةةذه القضةةايا بأبعادهةةا الداخليةةة والخارجيةةة المتشةةابكة و 
وعليةةه، فةةإن  -جةةوهر اهتمةةام مفكةةري األمةةة فةةي مرحلةةة مةةا بعةةد الحةةرب البةةاردة والعولمةةة

االقتةةراب منهةةا يكةةون باسةةتدعاء الفكةةر اإلسةةالمي المعاصةةر، ويمثةةل مرحلةةة مةةن المراحةةل 
فةي الفكةر اإلسةالمي، وهةي المرحلةة الراهنةة فةي الفرعية لدراسةة تطةور العالقةات الدوليةة 

 ظل العولمة. وتتسم خريطة هذا الفكر بالتعقيد والتداخل ألكثر من اعتبار من أهمها:
لةةةم يعةةةد الةةةداخلي داخلةةةي ولةةةم يعةةةد الخةةةارجي خةةةارجي وتهةةةاوت الحةةةدود بينهمةةةا 

تقاليةةد واختةةرق الخةةارجي، بكثافةةة وعمةةق وامتةةداد غيةةر مسةةبوقين، الةةداخلي والبينةةي تارًكةةا 
الفكةةر اإلسةةالمي فةةي ورطةةة شةةديدة، كيةةت تكةةون البدايةةة مةةن الةةداخل تشخيًصةةا وتفسةةيًرا 
وعالًجةةةا، وقةةةد أضةةةحى الةةةداخل مسةةةتباًحا علةةةى هةةةذا النحةةةو وأضةةةحى الخةةةارج بهةةةذا الثقةةةل 

 وبهذه الوطأة؟
مةةةةن رحةةةةم –بعبةةةةارة أخةةةةرى: هةةةةذه القضةةةةايا هةةةةي بمثابةةةةة المسةةةةائل التةةةةي تولةةةةدت 

ولكةةةن وصةةةلت إلةةةى حالةةةة كبيةةةرة مةةةن التعقةةةد  –تةةةداخالتهاالمجةةةاالت الكبةةةرى الثالثةةةة فةةةي 
ا ومحفةًزا يً والتركيب في ظل العولمة والهيمنة األمريكية والصهيونية وأصبحت تمثل تحد

للفكر اإلسالمي المعاصر وعلى نحو ُيبين كةم تطةور مضةمون هةذا الفكةر. ومةن ناحيةة 
دوليةةة شةةديدة التةةأثير، أخةةرى، أضةةحى للسياسةةات العامةةة تجةةاه القضةةايا الداخليةةة أبعةةاًدا 

بالطبع عن أن السياسات العامة تجاه الخارج هي بدورها شةديدة التةأثر بالةداخل.  الً فض
ذا كةةةةان الةةةةداخل هةةةةو مجتمعةةةةات ونظةةةةم مسةةةةلمة، وال أقةةةةول كلهةةةةا ذات رؤيةةةةة إسةةةةالمية،  وا 
فيصةةبح للحةةوار والجةةدال بةةين هةةذه الرؤيةةة وغيرهةةا مةةن الةةرؤى فةةي صةةميم عمليةةة صةةنع 

فاإن فهام أبعااد واتخاذ قراراتها ورسم خطط وبرامج تنفيةذها. ومةن ثةم،  السياسات العامة
هاااذه الرؤياااة اإلساااالمية وموضاااعها ووزنهاااا مقارناااة بغيرهاااا مااان الااارؤت فاااي إعاااداد 
السياسااات العامااة وتنفيااذها يكااون بمثابااة الاطااوة األولااى فااي تفعياال وتشااغيل رؤيااة 

صال بصاياغة اساتراتيجية علاى أن تليهاا اطاوات أاارت تت إسالمية للعالقات الدولية،
 عمل للقوت اإلسالمية متنوعة الروافد فاي نطااق مشاروع حضااري إساالمي معاصار.

ا فقا بقدر ما ال يمكن أن يقتصر على مجرد يً وبقدر أن هذا المشروع لن يكون داال
األف ااار والمباااد  والقواعااد ال باارت، فهااذه ماان أساا  الماانهج والمرجعيااة وال تتغياار 

وهةةو األمةةر الةةذي يفةةرض أن  واقااع المسااا:ل ذاتهااا وتفاصاايلها.باانف  قاادر تغياار فقااه 
يكةةون للمشةةروع الحضةةاري اإلسةةالمي مسةةتويان أحةةدهما جةةاهز ومتةةوافر مةةن واقةةع تةةراكم 
األفكةةةةار الرشةةةةيدة واألصةةةةيلة ألجيةةةةال مةةةةن رموزنةةةةا وشةةةةوامخنا عبةةةةر القةةةةرنين األخيةةةةرين، 

ا المفتقةةةد فةةةي خبةةةرة والمسةةةتوى الثةةةاني المتصةةةل ببةةةرامج التنفيةةةذ هةةةو المتغيةةةر، وهةةةو أيًضةةة
 القرون السابقة أو على األقل المفتقدة دراسته في هذه الخبرات بفرض وجوده.
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وفي نهاية مطاف الحديث عن العالقة بين التأصيل وبين خدمة الواقع، ال 
يسعني إال أن استحضر رؤية د. منى أبو الفضل عن أهداف وغايات منظور حضاري 

إذ أنها ليست أهداًفا  -من المنظور الفقهي لألحكام الً هو بطبيعته أكثر اتساًعا وشمو -
 االجتماعي ونسيجها األمة واقع على ينعكسمنظور  تنظيرية بحتة؛ فة د. منى ترى أنه

 من التراث قراءة إلعادة الفضل أبو منى .د دعوة تتبلورومنه  ،والعمراني والفكري 
 لقراءات المنهاجية بالعيو  كشت أجل من سواء :(42)اإلسالمي المعرفي النسق داخل

 األوضاع خصائص لفهم وبالنسبة التاري  لفهم بالنسبة سياسية عواقب ذات استشراقية
 منظورٍ  من اإلسالمي السياسي الفكر تراث قراءة تتحقق أن أجل من سواء أو ،الراهنة
 األمة فكر يصيب خلل شكل في ينعكس التراث قراءة في الخلل نأل ذلك .به خاصٍ 
 فاعليات يشل نحو وعلى والعمراني االجتماعي الفكر نسيج على عفاتمضا له ويكون 
 مستوى  إلى اأيًض  امتدت قد من التراث الفضل أبو منى .مقتربات دوعليه، فإن  .األمة
  .هويتهابو  برمته الحضاري  األمة بتوجه يتصلية عمومو  الً شمو  أكثر

 جانب إلى وةقد وجَّهت النظر وأسست الدع الفضل أبو منى .د تكون  ،وبهذا
 لهوية اإلحيائي يالتجديد الجانب وهو ،الدولية للعالقات اإلسالمي الفكر من مهم
حياء تجديد جوانب من ايً أساس اجانبً  باعتباره األمة  األخرى  الشاملة قواها عناصر وا 

 . (المادية وغير المادية)
أبو ولعل من أهم المناطق التي ظهرت فيها التوجهات الحضارية القتراب منى 
الفضل من "تراث الفكر السياسي اإلسالمي"، تلك المتصلة بمفهوم األمة القطب، 
واتخاذ األمة اإلسالمية مستوى للتحليل في العالقات الدولية اإلسالمية، أو األمة 

 .بصفة عامة مستوى لتحليل العالقات الدولية من رؤى مقارنة
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د.عبةةد العزيةةز صةةقر: العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم وقةةت الحةةرب: دراسةةة للقواعةةد المنظمةةة لسةةير القتةةال، )فةةي(: مشةةروع  -
 السادس.، الجزء مرجع سابقالعالقات الدولية في اإلسالم، 
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د.سيت الدين عبد الفتاح، مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية فةي اإلسةالم، )فةي(: مشةروع العالقةات  )14) 
 ، الجزء الثاني.مرجع سابقالدولية في اإلسالم، 

( د.ناديةةةةةة محمةةةةةود مصةةةةةطفى، مةةةةةدخل منهةةةةةاجي لدراسةةةةةة تطةةةةةور وضةةةةةع ودور العةةةةةالم اإلسةةةةةالمي فةةةةةي النظةةةةةام الةةةةةدولي، 15)
 ، الجزء السابع.، مرجع سابق:مشروع العالقات الدولية في اإلسالم)في(

 .المرجع السابق( 16)
العاادوان، ( انظةةر فةةي المفهةةوم: د.سةةيت الةةدين عبةةد الفتةةاح: كلمةةة ختاميةةة: إشةةكاليات ومقاربةةات فةةي مفهةةوم الحضةةاري، 17)

شةةراف: د.المقاومااة الحضااارية فااي حاارال لبنااان: الاادالالت والماا الت ناديةةة مصةةطفى ود.سةةيت الةةدين عبةةد ، تنسةةيق علمةةي وا 
الفتةةةاح، مراجعةةةة وتحريةةةر: أمةةةاني غةةةانم ومةةةدحت مةةةاهر، جامعةةةة القةةةاهرة: كليةةةة االقتصةةةاد والعلةةةوم السياسةةةية وبرنةةةامج حةةةوار 

  .2007الحضارات، 

ومةةةن بينهةةةا الرؤيةةةة  –( انظرحةةةول بيةةةان الةةةرؤى المختلفةةةة للعةةةالم: مجموعةةةة مقةةةاالت د.فتحةةةي الملكةةةاوي عةةةن رؤى العةةةالم 18)
 .45، 44، 43-42، األعداد:مجلة إسالمية المعرفةفي  -سالمية الكونيةاإل

( انظر شرًحا لماهية رؤية ابن خلةدون للعمةران باعتبارهةا رؤيةة حضةارية تعكةس الرؤيةة الكونيةة اإلسةالمية فةي: د.فتحةي 19)
لبعةد الفكةري اإلسةالمي دراسةة قةدمت إلةى مةؤتمر ابةن خلةدون وا رؤية العالم عند عبد الرحمن ابان الادون،حسن ملكةاوي، 

 .2006الذي نظمته جامعة الزيتونة في تونس في فبراير 

 .، مرجع سابق، الجزء الثال …( د.أحمد عبد الونيس، ود.سيت الدين عبد الفتاح، 20)

 : رانظ  )21(

حمةةةود د.أحمةةةد عبةةةد الةةةونيس: "األسةةةاس الشةةةرعي والمبةةةادئ الحاكمةةةة للعالقةةةات الخارجيةةةة فةةةي اإلسةةةالم" )فةةةي( د.ناديةةةة م -
 .المرجع السابق"مقدمة مشروع العالقات الدولية في اإلسالم"،  ،مصطفى )إشراف وتحرير(

)فةةي(: د.ناديةةة محمةةود  "ماادال القاايم: إطااار مرجعااي لدراسااة العالقااات الدوليااة فااي اإلسااالم،د.سةيت الةةدين عبةةد الفتةاح:  -
، الجةزء 1996لعةالمي للفكةر اإلسةالمي مصطفى )إشراف وتحريةر(، مشةروع العالقةات الدوليةة فةي اإلسةالم، المعهةد ا

 الثاني.
راجةةع فةةي هةةذا الصةةدد: د.أحمةةد عبةةد الةةونيس: األسةةاس الشةةرعي والمبةةادئ الحاكمةةة للعالقةةات الخارجيةةة فةةي اإلسةةالم،  (22)

 .مرجع سابق)في(: مقدمة مشروع العالقات الدولية في اإلسالم، 

اسةةة العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالم، )فةةي(: المرجةةع السةةابق، ( د.سةةيت الةةدين عبةةد الفتةةاح: مةةدخل القةةيم إطةةار مرجعةةي لدر 23)
 .349الجزء الثاني. ص 

 ( كل من: 24)
، بيةةروت: الةةدار المتحةةدة القااانون الاادولي اإلسااالمي: كتاااال السااير للشاايبانيد.مجيةةد خةةدوري )تحقيةةق وتقةةديم وتعليةةق(:  -

 .1975للنشر، 
، تاارا  اإلسااالميةةت شةةاخت، وكليفةةورد بةةوزورث، )محةةرران(: برنةةارد لةةويس: السياسةةة والحةةرب فةةي اإلسةةالم، )فةةي(: جوز  -

ترجمةةة د.محمةةد زهيةةر السةةمهوري، د.حسةةن مةةؤنس، د.إحسةةان صةةدقي العمةةد، تعليةةق وتحقيةةق د.شةةاكر مصةةطفى، مراجعةةة 
 .1998، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،233سلسلة عالم المعرفة رقم د.فؤاد زكريا، 

، ترجمةة وتعليةق حسةن إبةراهيم حسةن، عبةد الدعوة إلى اإلسالم، بح  في تاريح نشار العقيادة اإلساالميةنولد: توماس أر  -
 .1970المجيد عابدين، إسماعيل النجاوي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 

 . 1983، ترجمة د.عفيت دمشقية، منشورات دار اآلداب، بيروت، إنسانية اإلسالمميشيل بوازار:  -
، مرجع سابق: الجزء الخاص عن الجهاد الةذي تُةرجم لإلنجليزيةة وتجةده منشةوًرا إنسانية اإلسالمميشيل بوازار:  انظر:( 25)

 بمفرده تحت عنوان:
Jihad: a commitment to Universal Peace Preface, by Ahmed Zaki Hammad, translated 

by: The American Trust Publications.  
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ن كانةت قةراءة 49، العةدد مجلة إسالمية المعرفاةراءة متميزة للكتاب قدمها عماد الدين خليل في: كذلك انظر ق - ، وهةي وا 
أي بعد ما يقرب من العقود الثالثة بعد نشةر الكتةاب فةي أواخةر السةبعينيات، وبعةد مةا يزيةد عةن العقةدين مةن –متأخرة زمنًيا 

والشةمول وتوجةه فةي مرحلةة مهمةة النظةر إلةى مثةل هةذه األعمةال التةي لةم نشر ترجمته العربية، إال أن القراءة تتسم بالعلميةة 
تلةةق  مةةن االهتمةةام مةةا لقيتةةه أعمةةال غربيةةة أو عربيةةة إسةةالمية ذات طةةابع صةةدامي مةةن اهتمةةام، وتشةةارك قراءتةةي مةةع قةةراءة 

ن اختلفت بالطبع دواعي القراءتين وأهدافهما.  د.عماد خليل في الكثير من االستنتاجات، وا 
، ترجمةه النظرياة اإلساالمية للعالقاات الدولياة: اتجاهاات جديادة للفكار والمنهجياة اإلساالميةالحميد أبو سليمان:  عبد (26)

 للفكةةر اإلسةةالمي: هرنةةدون، العةةالمي )بةةإذن خةةاص مةةن الناشةةر: المعهةةد الريةةاضوراجعةةه وعلةةق عليةةه: د.ناصةةر البريةةك، 

 .1993 الواليات المتحدة األمريكية(، فيرجينيا،
 سااهام الغزياار لعلماااء األمااة فااي هااذا المجااال: تأصاايل العالقااة بااين المساالمين وغياارهم: حرًبااا أو وحااول اإل

 سلًما، انظر على سبيل المثال ولي  الحصر بالطبع:

 .1981بيروت: مؤسسة الرسالة،  العالقات الدولية في اإلسالم"،د.وهبة الزحيلى: "  -

 .1980"، القاهرة: دار الفكر العربى، م"العالقات الدولية في اإلسالاإلمام محمد أبو زهرة،  -

"، بيةةروت: مؤسسةةة "العالقااات الاارجيااة للدولااة اإلسااالمية ودراسااة مقارنااة(سةةعيد عبةةد هللا حةةارب المهيةةري:  -
 .1995الرسالة، 

بيةةةروت: لمؤسسةةةة الجامعيةةةة للدراسةةةات والنشةةةر  "العالقاااات الدولياااة فاااي اإلساااالم"،د.عةةةدنان حسةةةين السةةةيد:   -
 .2006والتوزيع، 

 .1982، دار العلم للماليين، بيروت: الجهاد والحقوق الدولية العامة في اإلسالمر القاسمي: ظاف -

 .1983، القاهرة: دار المعارف، اإلسالم والعالقات الدولية في السلم والحرالخديجة أبو أتلة:   -
، القةاهرة: مكتبةة قواعاد العالقاات الدولياة فاي القاانون الادولي وفاي الشاريعة اإلساالميةد.جعفةر عبةد السةالم:   -

 .1981، 1السالم العالمية، ط

 .1930، القاهرة: مطبعة بن زيدون، الشرع الدولي في اإلسالمنجيب األرمنازي:  -

 ، د.ن.، د.ت.مدونة العالقات الدولية في اإلسالممصطفى كمال وصفي:   -

 .1981، الكويت: د.ن.، نظرية الحرال في الشريعة اإلسالميةإسماعيل أبو شريعة:   -

 .1975، القاهرة: دار الكتاب الجامعي الحقوق والواجبات والعالقات في اإلسالمحمد رأفت عثمان: م  -

 ، القاهرة: مكتبة الخانخي، د.ت.المجتمع اإلسالمي والعالقات الدوليةمحمد الصادق عفيفي:  -

 .1986، بيروت: دار اقرأ،  اإلسالم والعالقات الدوليةمحمد الصادق عفيفي:  -
 سبيل المثال:انظر على  (27)
د.طةةةه جةةةابر العلةةةواني: كلمةةةات االفتتةةةاح: كلمةةةة أ.د.طةةةه جةةةابر العلةةةواني: رئةةةيس جامعةةةة العلةةةوم اإلسةةةالمية واالجتماعيةةةة  

بفرجينيةةا، فةةي، ناديةةة مصةةطفى وسةةيت الةةدين عبةةد الفتةةاح )محةةرران(: العالقةةات الدوليةةة بةةين األصةةول اإلسةةالمية وبةةين خبةةرة 
ة مشةةةروع العالقةةةات الدوليةةةة فةةةي اإلسةةةالم، جامعةةةة القةةةاهرة: مركةةةز البحةةةوث والدراسةةةات التةةةاري  اإلسةةةالمي:أعمال نةةةدوة مناقشةةة

 . 24-20السياسية، المجلد األول، ص ص 
 كل من: (28)

مشةروع العالقةةات  د.أحمةد عبةد الةونيس: األصةول العامةة للعالقةات الدوليةةة فةي اإلسةالم وقةت السةلم، )فةي(:  -
 .م مرجع سابق، الجزء الاا الدولية في اإلسالم،

مرجاع  د.إبراهيم البيومى غةانم، المبةادئ العامةة للنظريةة اإلسةالمية فةي العالقةات الدوليةة، المسةلم المعاصةر، -
 .سابق

د.سيت الدين عبد الفتاح: "مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية فةي اإلسةالم )فةي(: د.ناديةة   -
 مرجع سابق.ة في اإلسالم، محمود مصطفى )إشراف وتحرير(، مشروع العالقات الدولي
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اتجاهاااات جديااادة للفكااار والمنهجياااة : النظرياااة اإلساااالمية للعالقاااات الدولياااةلحميةةةد أبةةةو سةةةليمان: عبةةةد اد. -
 العةالمي )بةإذن خةاص مةن الناشةر: المعهةد الريةاض، ترجمه وراجعه وعلق عليةه: ناصةر البريةك، اإلسالمية

 .1992 ة األمريكية(،الواليات المتحد فيرجينيا، للفكر اإلسالمي: هرندون،
مان الفهام  :السنن الربانية مفهومكتاب " مقدمة ،السنن اإللهية عند اإلمام محمد عبده" علممحمد عمارة: مقال في "د.  (29)

 .2005، د.ن.، تقديم: على جمعة الغريب،رمضان خميس  للدكتور"  دراسة في ضوء القرآن ال ريم -إلى التساير
 صلًة بهذا الموضوع انظر:من أكثر أعمال كل منهم  (30)

ماادال فااي  حامااد ربيااع:أعمةةال أ.د.حامةةد ربيةةع فةةي مجةةال التةةراث السياسةةي اإلسةةالمي والفكةةر السياسةةي فةةي:  -
، تحريةةةر وتعليةةةق د.سةةةيت الةةةدين عبةةةد الفتةةةاح، جةةةزءان، مكتبةةةة الشةةةروق دراساااة التااارا  السياساااي اإلساااالمي

  .2007الدولية، 
تاارا  يةع فةةي: د.حسةن نافعةة، د.عمةةرو حمةزاوي )محةرران(، أيًضةا قةراءات متخصصةة فةةي أعمةال د.حامةد رب -

، جامعةةة 2003أعمةةال نةةدوة قسةةم العلةةوم السياسةةية، يونيةةه  ربيااع بااين كفاحيااة العااالم ومقتضاايات الماانهج،
 .2004القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

، فرجينيةةا: ساالميمقدماة كتااال نصاار عاار : فاي مصاادر دراسااة التارا  السياساي اإلد.منةى أبةو الفضةل:  -
 .36-9،ص ص 1993المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،

، دار الشةروق الدوليةة، األمة القطال: نحاو تأصايل منهااجي لمفهاوم األماة فاي اإلساالمد.منى أبو الفضل:  -
 .2007، 3القاهرة، ط

مقةدم  ، بحةث مسةحيالتجاهات الحديثاة فاي دراساة الفكار السياساي اإلساالميد.سيت الدين عبد الفتاح: ا  -
  .1999للجنة الترقية إلى درجة أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

دراسااة استشاارافية فااي مشااروعات نهضااة األمااة: نحااو بناااء مشااروع اسااتراتيجي لنهااوظ راجةةع فةةي ذلةةك دراسةةتنا:  (31)
مركز الحضةارة للدراسةات السياسةية ومنتةدى النهضةة  ، في: مشروع النهوض الحضاري ونماذجه التطبيقية،حضاري وسطي

 والتواصل الحضاري. )تحت اإلعداد للنشر(. والتي تشمل ثبًتا بالمراجع واألدبيات التي تم رصدها في هذا الصدد.

مرجااع  انظةةر بعةةض هةةذه المفةةاهيم فةةي: ناديةةة محمةةود مصةةطفى: إشةةكاليات البحةةث والتةةدريس فةةي العالقةةات الدوليةةة...، (32)
 .سابق

من إعداد: مدحت ماهر الليثي، الباحةث بمركةز الحضةارة للدراسةات السياسةية، والتةي تضةم  ورقة عمل وغير منشورة(( 33)
 مجموعات أخرى من المفاهيم تناظر المجموعات الثالثة المطروحة من المفاهيم.

منظومااة اح وآخةةرون: انظةةر: د.ناديةةة محمةةود مصةةطفى، د.سةةيت الةةدين عبةةد الفتةة وحةةول نمةةاذج مةةن هةةذه المفةةاهيم انظةةر:
موسااوعة الحضااارة ، )فةةي(: د.أحمةةد فةةؤاد باشةةا وآخةةرون )محةةررون(: مفاااهيم نظاام الحكاام والعالقااات الدوليااة فااي اإلسااالم

، القةةةاهرة: المجلةةةس األعلةةةى للشةةةئون اإلسةةةالمية، وزارة (4سلسااالة الموساااوعات اإلساااالمية المتاصصاااة و، فةةةي: اإلساااالمية
 .496-397، ص 2005األوقاف، ج.م.ع، 

ومةن بينهةةا  – مجموعةة مقةاالت د.فتحةةي ملكةاوي عةن رؤى العةةالمانظرحةول الرؤيةة للعةةالم وتجلياتهةا المعرفيةة والفكريةةة:  (34)
 .مرجع سابقفي: مجلة إسالمية المعرفة،  -الرؤية اإلسالمية الكونية

 ، انظر على سبيل المثال:حول مفهوم الجهاد( 35)
، القةاهرة: دار شةهدي للنشةر بالتعةاون لجهاد فاي التااريح الحادي عقيدة ارودولت بيترز، اإلسالم واالستعمار:  -

مةةةع المعهةةةد الهولنةةةدي لعثةةةار المصةةةرية والبحةةةوث العربيةةةة، ، نشةةةرت الترجمةةةة )بةةةدون ذكةةةر اسةةةم المتةةةرجم( بةةةإذن 
 .Mouten Publishers، 1985خاص من دار نشر 

 . 1983دار اآلداب،  ، ترجمة عفيت دمشقية، بيروت: منشوراتإنسانية اإلسالمميشيل بوازار:  -
 الجزء الخاص عن الجهاد ترجم لإلنجليزية وتجده منشوًرا بمفرده تحت عنوان: 

Jihad: a commitment to Universal Peace Preface, by Ahmed Zaki Hammad, translated 

by: The American Trust Publications.  
- Nadia Mostafa: "The Missing Logic in Discourses of Violence and Peace in 

Islam". (in) A. Aziz Said, M. Abu-Nimer, M. Sharify- Funk (eds.) "Contemporary 

Islam: Dynamic Not Static, Routledge, 2006. 
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- John Esposito: "Terror in the Name of Islam", Oxford Book University, 2002 

(Chap.2). 

)فةةي(: د.ناديةةة  ،: "مةةدخل القةةيم: إطةةار مرجعةةي لدراسةةة العالقةةات الدوليةةة فةةي اإلسةةالمسةةيت الةةدين عبةةد الفتةةاح  -
 .مرجع سابق)إشراف وتحرير(، مشروع العالقات الدولية في اإلسالم،  محمود مصطفى

 .مرجع سابقظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية العامة في اإلسالم،  -
 انظرفي هذا الصدد:( 36)

: )فةي(، (1991-1924الدول اإلسالمية في النظاام الادولي فاي أعقااال ساقوط الاالفاةو وضعودودة بدران:   -
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