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 املقدمة
ما العالقة بني دراسة التاريخ ودراسة العالقات الدولية كظاهرة متميزة يف نطاق نظام دراسي مستقل وليس يف 

ر وبلورة منظور إسالمي نطاق علوم أخرى )التاريخ، القانون، الفلسفة،...(؟ وهل تساهم دراسة التاريخ اإلسالمي يف تطوي
للعالقات الدولية، وكيف يتم ذلك، وما اجلديد الذي يستطيع متخصص العلوم السياسية اإلسالمي أن يربزه أو يستخلصه 
وخباصة من هذا التاريخ؟ وما هي املشكالت اليت تواجهه؟ وعلى ضوء نتائج جهود اجلماعة البحثية يف حماولة لإلجابة عن 

القول إن هدف هذا اجلزء من املشروع من وراء التعامل واالهتمام ابلتاريخ اإلسالمي إمنا هو هدف  هذين السؤالني: ميكن
 مركب، فهناك هدف حموري اثبت تكمن يف خلفيته أهداف أخرى مكملة غري مباشرة.

الية من واهلدف احملوري هو: حتديد وضع الدولة اإلسالمية يف خريطة وهيكل توزيع القوى العاملية يف فرتات متت
التطور التارخيي للنظام الدويل على حنو يوضح صعود وهبوط اخلالفات اإلسالمية املتعاقبة والقواعد اليت حكمت هذه العملية 
والعوامل املختلفة اليت كانت وراءها ما يتصل ابلتحدايت والعالقات مع األطراف غري اإلسالمية. ويرتبط هبذا اهلدف احملوري 

وهو استكشاف وحتديد أمناط سلوكية حول ثالثة حماور أساسية: التفاعالت بني الفواعل اإلسالمية هدف مكمل وانبع منه 
املركزية وغريها من الوحدات الفاعلة غري اإلسالمية، التفاعالت بني الفواعل اإلسالمية املختلفة، عوامل صعود وهبوط 

أساسيتني تقعان يف صميم االهتمام بدراسة العالقات وسقوط الدول اإلسالمية الكربى. وتنبثق هذه احملاور عن قضيتني 
الدولية اإلسالمية الراهنة: ومها التطور يف العالقات بني املسلمني وغري املسلمني بعيًدا عن مفهوم اجلهاد، انتشار منوذج 

 الدول القومية يف ظل شحوب فكرة األمة وأمام ضغوط التعددية السياسية.
ة البحثية قد اخرتت توظيف املادة التارخيية يف نطاق إسهامات الدراسات النظمية وتعين هذه األهداف أن اجلماع

للعالقات الدولية أي مستوى دراسة النظم الدولية، وهذا يعين بدوره االهتمام، عند قراءة وحتليل التاريخ اإلسالمي )يف بعده 
املفردة، ابلتحوالت الكربى وليس بوقائع حمددة،  الدويل(، ابلكليات وليس اجلزئيات، ابألمناط التارخيية وليس ابألحداث

ولكن مع الرتكيز يف نفس الوقت على قضااي وموضوعات هامة املدلول ابلنسبة للعوامل السياسية واالجتماعية اليت أبرزت 
تطور التحدي اخلارجي للدولة اإلسالمية يف كل مرحلة من مراحل تطورها التارخيي، ومن مث مارست أتثريها على مسار و 

 النظام الدويل اإلسالمي والنظام العامل برمته.
بعبارة أخرى هتدف الدراسة ألبعد مما يذهب إليه املؤرخ، فنحن نقرتب مما قدمه لنا أبطر نظرية ختتلف عن أطره 
التقليدية حىت نتخطى أسلوب الكتابة يف اتريخ سلوك الفاعلني كل على انفراد ونصل إىل إطار كلي واضح يساعد على 
مناقشة االفرتاضات وحتديد وتفسري أمناط التفاعالت الدولية وتطورها عرب مراحل الصدام القتايل والتعامل السلمي بني 

 املسلمني وغريهم يف سعيهم حنو القوة واهليمنة.
املنظور يف نطاق –وإذا كان هذا اهلدف ميأل فحوة هامة يف أدبيات التطور التارخيي للنظم الدولية واليت مل تتطرق 

إىل اخلربة واملمارسات الدولية يف التاريخ اإلسالمي، فإنه أيًضا يساهم يف ملء فراغ آخر يف  -(1)الغريب لعلم العالقات الدولية
 أدبيات إسالمية وغري إسالمية هتتم ابلعالقات الدولية أو هتتم ابلعالقة بني التاريخ والسياسة بصفة عامة.

                                                           
  ( د.ودودة بدران: دراسة العالقات الدولية يف األدبيات الغربية وحبث العالقات الدولية من املشروع.1)



يد النهائي هلذا اهلدف احملوري واألهداف املكلمة له واملنبثقة عنه )واليت سرتد هذا ولقد مت التوصل إىل التحد
، كذلك مت صياغة وتنفيذ العملية البحثية اليت توصل إىل حتقيق هذا اهلدف عرب خطوات (2)اإلشارة إليها تفصياًل الحًقا(

ايت عدة من العملية البحثية )على حنو منهاجية )إجرائية ومضمونية( متتالية، ولقد انتشرت هذه اخلطوات خالل مستو 
 أتكد معه أن حلقات املنهاجية حتكم بعضها البعض مع استمرار عملية توثيق ومجع املادة العلمية وحتليلها(.

وهذه املستوايت بدأت من مستوى اإلعداد األوىل للمشروع يف جممله، إىل مستوى إعداد التصور النظري عن 
صادر املادة العلمية املختلفة اليت تقع يف نطاق دراسة العالقة بني التاريخ والسياسة، وبني أهداف وكيفية االقرتاب من م

العالقات الدولية والتاريخ، التاريخ اإلسالمي. مث انتقلت إىل مستوى خربة مجيع هذه املادة من مصادرها األولية والثانوية 
ادة والتحليل املقارن النقدي ملضمون بعض أهم األدبيات املعنية، وأخريًا العربية مث األجنبية، مث مستوى القراءة الشاملة هلذه امل

 هناك مستوى الصياغة ملنت هذا اجلزء من املشروع والذي تقدمه األبواب اخلمسة التالية هلذا اجلزء املنهاجي.
املشروع، وهكذا ميكن القول إن هذا الباب متهيدي إمنا يطرح خربة حتديد اإلطار النظري هلذا اجلزء من 

واالفرتاضات األساسية اليت سينطلق منها التحليل، مشكالت مصادر املادة العلمية اليت يواجهها دارس العلوم السياسية عند 
 تعامله مع التاريخ اإلسالمي، وعند حماولة توظيفه لتطوير منظور إسالمي للعالقات الدولية.

ت حتديد اإلطار النظري هلذا اجلزء من املشروع، أي حتديد وينقسم هذا التمهيد إىل فصلني: يتعلق أوهلما مبشكال
اهلدف منه والسبيل لتوظيف التاريخ يف التحليل السياسي الدويل. ويقوم هذا الفصل على العرض املقارن بني عدة جمموعات 

الهتمامها. ويربز  من األدبيات، وهي وإن اختلفت من أبعاد عدة إال أن القاسم املشرتك بينها هو أن التاريخ جمال حيوي
على ضوء التحليل يف هذا الفصل دوافع ومربرات حتديد اهلدف احملوري، كما يتضح ما سيمثله هذا اهلدف من إضافة يف 

 جمال الدراسة العلمية النظمية للعالقات الدولية ولكن من منظور إسالمي.
ت صياغة إطار حتليلها وتوظيفها، أما الفصل الثاين فيتصل مبشكالت مصادر مادة التاريخ اإلسالمي ومشكال

ويقوم هذا الفصل على عرض املشكالت اإلجرائية واملضمونية اليت يواجهها دارس العلوم السياسية عند تعامله مع املصادر 
األولية والثانوية يف التاريخ اإلسالمي، كما يبني هذا الفصل كيفية التعامل مع هذه املشكالت يف نطاق استخدام وتطبيق 

عاد النظرية النظمية لدراسة العالقات الدولية لصياغة إطار التحليل يف األبواب التطبيقية التالية. كمال بني هذا الفصل األب
أيًضا أبعاد األهداف املكملة للهدف احملوري يف هذا الباب واليت ما كانت لتتضح إال يف هذا املوضع أي يف هناية الفصل 

 الثاين.
 لفصلني جيدر اإلشارة إىل ما يلي:وقبل االنتقال إىل هذين ا

إمنا يعرتف بقوة وحيوية  -والذي يعكس خربة مجاعة حبثية من دارسي العلوم السياسية–إن حمتوى هذا اجلزء 
وضرورة اهتمام األساتذة املتخصصني يف التاريخ اإلسالمي واملؤرخني املعاصرين من انحية، وأساتذة ومتخصصي العلوم 

اهتماماهتم حنو التاريخ اإلسالمي من انحية أخرى، بتطوير وبلورة ضوابط وأهداف وأساليب توظيف االجتماعية اليت متتد 

                                                           
لفصل الثاين، وجتدر اإلشارة مسبًقا إىل أن عناصر كل جمموعة من األدبيات تعد مناذًجا ممثلة لتيارات أو توجهات معينة وليست ( انظر املبحث الثاين من ا2)

متثل حصرًا كاماًل ملا يقع يف اإلدعاء أهنا  املعرب الوحيد عنها، فإنه يف عملية التخطيط واإلعداد هلذا اجلزء من املشروع مت توثيق قوائم ممتدة من األدبيات ولكن ال ميكن ابلطبع
يف هذا اجلزء ليس عرًضا مقاراًن  نطاق دائرة موضوع الدراسة، كما أنه مت الرجوع إىل بعض وليس كل ما ورد يف هذه القوائم العتبارات عملية عديدة منها أن الغرض األساسي

  لألدبيات.



هذا التاريخ يف دعم دراسة هذه العلوم من منظور إسالمي سعًيا حنو أسلمه هذه العلوم. ففي ظل ما تفرضه االهتمامات 
اإلسالمي يعد أحد مصادرها الرتاثية اليت ال غىن عنها،  املتجددة واملتطورة ابلدراسات اإلسالمية بصفة عامة، فإن التاريخ

فهو اتريخ الوقائع واألحداث، واتريخ التطبيق التشريعي، واتريخ األفكار واملؤسسات واحلكام، وهو اتريخ العالقات الدولية، 
 واتريخ املناطق والعصور. فهو اتريخ كل املسلمني يف كل العصور واجملاالت.
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 الفصل األول
 مشكالت اإلطار النظري

 حتديد اهلدف من توظيف التاريخ اإلسالمي وأسلوبه يف التحليل السياسي الدويل
 متهيد:

يشرتك كل من املؤرخني ومتخصصي العلوم االجتماعية املختلفة يف الدعوة لالهتمام ابلعالقة بني التاريخ وبني هذه 
فإن دراسة التاريخ ميكن أن تتسع لتضم بصورة متجددة ولتحقيق أهداف حبثية متنوعة  -ومنها العلوم السياسية-العلوم 

ميكن أن تزداد  -منها والسياسية–سي. كما أن دراسة الظواهر االجتماعية املوضوعات والنطاقات املختلفة ومن بينها السيا
عمًقا وثراء من خالل توظيف املادة التارخيية. هذه الدعوة املزدوجة ليست حديثة، لكنها اختذت درجات ومسارات وأهداف 

 تخصصات املختلفة.متنوعة عرب فرتة زمنية ممتدة تربو على القرن أي منذ أن اتضحت احلدود الفاصلة بني ال
ولقد انبثقت طبيعة االهتمام ابلتاريخ اإلسالمي لتحقيق اهلدف احملوري عن نظرة نقدية مقارنة بني جمموعات من 

من العام إىل اخلاص، من الكل  -وفق ترتيب عرضها التايل–األدبيات املتنوعة الغربية والعربية. وستنتقل بنا هذه األدبيات 
قال التدرجيي من جمموعة إىل أخرى إىل توضيح دوافع ومربرات حتديد هدف وأسلوب توظيف إىل اجلزء، وسيؤدي االنت

التاريخ اإلسالمي يف هذا املشروع، وهو التحديد الذي مت على ضوء نظرة نقدية جملموع هذه األدبيات من زاوية متطلبات 
 التحليل السياسي الدويل.

ساسيتني يربز على صعيد كل منهما ثنائية هامة: اهتمام وسنقسم عرض توجهات هذه األدبيات يف جمموعتني أ
 املؤرخ ابلعالقات الدولية، واهتمام احمللل السياسي ابلتاريخ، وهذا هو موضوع املبحثني التاليني.



 املبحث األول
 العالقات الدولية والتاريخ يف املنظور الغريب

والسياسة بصفة عامة، كما اهتمت روافد أخرى منه بدوره يف اهتمت بعض روافد هذا املنظور ابلعالقة بني التاريخ 
جمال دراسة العالقات الدولية بصفة خاصة، كما سامهت بعض املقرتابت النظرية يف جمال هذه الدراسة بتوظيف التاريخ يف 

 دراسة النظم الدولية.
 املطلب األول: العالقة بني التاريخ والسياسة:

 عن الوعي أببعاد بني التاريخ والسياسة، وعرب عن هذا الوعي كل من املؤرخني أفصحت روافد من املنظور الغريب
 ومتخصصي العلوم االجتماعية على حد سواء.

ابلتماس الضيق والتبادل الدائم يف اخلدمات بني التاريخ وخمتلف "املسلكيات  (3)ويعرتف بعض املؤرخني
، إىل أنه ينبغي (4)ملوسوعي "االجتاهات العامة يف األحباث التارخيية"اإلنسانية"، أما البعض اآلخر فيشري، يف مقدمة حبثه ا

إعادة صياغة أسس الفكر التارخيي وفرضياته األساسية، حيث إن التاريخ أضحى منعمرًا كلية يف صميم األزمة اليت متيز 
العلوم االجتماعية إىل  الوضع املعاصر لدراسة اإلنسان ومن مث يرى أنه إذا كانت بعض االجتاهات قد مالت حنو جلب

ميادين عمل املؤرخني فإن إحدى النتائج اهلامة املرتتبة على اجلدل يف اجملال التارخيي هي حتدي التفكري التقليدي وظهور 
، أن هناك فكرتني (5)دوافع واجتاهات جديدة دفعت بدراسة التاريخ حنو وجهات نظر جديدة، ولذا يوضح هذا املؤرخ

الراهنة من الدراسات التارخيية ومها: من انحية املتابعة األدق للعالقة بني التاريخ والعلوم االجتماعية  ضرورتني يف املرحلة
حيث أن هذه العالقة تعد أبرز اجتاه معاصر يف عامل التاريخ، ومن انحية أخرى املعرفة األكمل واألعمق عن التاريخ اخلارج 

 عن أورواب ككل.
صف هذا القرن أبعاد هذه القضية يف أنشطة بعض اهليئات الغربية اليت تعمل يف هذا ولقد ظهرت أيًضا ومنذ منت

، فلقد دعت إىل التعاون بني العلوم وأوضحت حمدودية قيمة اخلالصة السردية التارخيية ابلنسبة للعلوم (6)جمال علم التاريخ
ألن املؤرخ ميكن أن يستفيد من موضوعات االجتماعية، كما نوهت إىل فشل مقولة إن املؤرخ بعيد عن جمال علم السياسة 

هذا العلم ومن دراسة األمناط النظمية اليت يقدمها علماء السياسة، كما أشارت إىل متيز دراسة التاريخ الدبلوماسي عن 
 تاريخ.العالقات الدولية وإن كان هذا اجملال وجماالت أخرى مثل النظرية السياسية والتحليل املؤسسي واإلداري مندجمني مع ال

ويف املقابل فإنه، وانطالقًا من أهداف حبثية وأطر فكرية متنوعة، قد مت اإلشارة إىل نفس القضية، أي العالقة بني 
، ومن جانب رواد علم السياسة عرب جهودهم يف تطوير هذا العلم (7)التاريخ والسياسة، من جانب مفكرين سياسيني قدامى

                                                           
 .94-89، ص ص 1986ابريس، الطبعة الثالثة،  -عويدات، بريوتجوزيف هررس: قيمة التاريخ، ترمجة: نسيم نصر منشورات  (3)

-11، ص ص 1984جفري ابراكلو: االجتاهات العامة يف األحباث التارخيية، ترمجة: الدكتور صاحل أمحد العلي، مؤسسة الرسالة، بريوت: الطبعة األوىل،  (4)
13. 

  .289، ص 285 -283مرجع سابق: ص ص  (5)

(6)  A Report of the Committee on Historiography. The Social Sciences in Historical Study, Social 

Sciences Research Council, New York, 1954, pp 31- 33, pp 68-78. 

  .1981لطباعة والنشر، الطبعة األوىل أنظر على سبيل املثال: لوي التوسري، مونتيسكو، السياسة والتاريخ، ترمجة: اندر ذكرى، دار التنوير ل (7)



املاضي( يف نظر رميون آرون مثاًل سبياًل لفهم احلاضر واستخالص الدروس من السوابق، ، ولقد كان التاريخ )أو (8)احلديث
أو سبياًل ملتابعة التغريات عرب الزمن، ومن مث أبراز متطلبات التغريات اجلديدة وذلك من خالل استكشاف العوامل الثابتة أو 

 جيية من انحية أخرى.املنتظمة التكرار من انحية أو املواقف املنفردة والتغريات التدر 
 املطلب الثاين: التاريخ ودراسة العالقات الدولية:

ويف جمال دراسة العالقات الدولية اليت أخذت تتبلور كنظام دراسي مستقل منذ ما بعد احلرب العاملية األوىل 
هذه العالقة يف مسار تطور ظهرت أيًضا العالقة بني التاريخ وبني هذه الدراسة، وتعددت وتنوعت الروافد املعربة عن وضعية 

بني املدرسة التقليدية واملدرسة  أولا الدراسة العلمية للعالقة الدولية ولقد جتسدت هذه الوضعية بقوة يف نطاق اجلدل: 
 .(9)من ثنااي اجلدل األخري يف مرحلة ما بعد السلوكية اثنيااالسلوكية، كما برزت 

ليت سادت جمال دراسة العالقات الدولية منذ ما قبل احلرب العاملية واملدرسة التقليدية هي اليت تتضمن املناهج ا
الثانية وبعدها مباشرة وقبل أن تفصح الثورة السلوكية ع أتثريها على هذا اجملال الدراسي. وهي تتضمن املنهاج التارخيي، 

د إال أهنا ظلت جتذب يف املراحل الفسلفي، القانوين، املثايل، والواقعي، وهذه النماذج وإن كانت فقد فقدت وضعها السائ
العديد من الدارسني الذين حاولوا تطويرها وأتكيد أمهيتها جنًبا إىل –التالية من تطور الدراسة العلمية للعالقات الدولية 

إىل  جنب مع املناهج األكثر حداثة. وتلك األخرية بدورها مل تسلم من االنتقاد والتقومي السليب لقصور اجنازاهتا عن الوصول
اهلدف الذي ارأتب أهنا األقدر، ابملقارنة ابملناهج التقليدية، على حتقيقه أي صياغة نظرية عامة للعالقات الدولية أو على 
األقل جمموعة نظرايت جزئية متماسكة تفسر الظواهر الدولية وتقود إىل التنبؤ وذلك من خالل تطوير واستخدام مناهج 

سات التاريخ الدبلوماسي أحد أهم أعمدة املدرسة التقليدية، كما تعد دراسات النظام وأساليب حتليل متطورة. وتعد درا
الدويل أحد أهم أعمدة املدرسة السلوكية، ويف حني يقع التاريخ يف قلب وحمور األوىل، فإن التاريخ كان أداة هامة من أدوات 

 الثانية.
ن الدولية ال ميكن أن يتحقق إال ابلتعرف على ( وينطلق التاريخ الدبلوماسي من أن الفهم الكامل للشئو 1)

 األحداث واآلراء التارخيية اليت هلا امتدادات يف احلاضر وانعكاساهتا على املستقبل.
ليست إال دراسة لتاريخ العالقات الدبلوماسية بني الدول.  -على ضوئه–ومن مث فإن دراسة العالقات الدولية 
اث حمددة يف التاريخ أبكرب تفصيل ممكن، مجع وترتيب الوقائع واألحداث وتتلخص خصائصه األساسية يف: وصف أحد

التارخيية، سعًيا وراء متابعة التطور الزمين للظاهرة، االهتمام بعنصري الزمان واملكان، ومن هنا فهو يتسم بتقدير قدر ضئيل 
الرتكيز على احلاالت الفردية وعدم  من التعميمات، وعدم صياغة افرتاضات واضحة عن العالقات بني األسباب والنتائج،

                                                           
 ( أنظر على سبيل املثال:8)

- Raymon Aron: History and Politics (in). – M. Bernhein Conant (ed): Politics and History 

(Selected Essays by Raymon Aron), Collier Macmillan Publishers, New York, 1979, pp 237- 248.  
 واع هذا اجلدل ووضعها يف إطار مراحل تطور دراسة العالقات الدولية أنظر على سبيل املثال:( حول أن9)

- Charles W. Kegley & Eugene Wittkopf: World Politics Trend and Transformation, St. Martins 

press, New york, 1981. pp 5- 13. 

- Ray Maghroori: Major Debates in international  Relation (in) R. Maghroori and B, Rambery 

(eds), Globalism Versus Realism: International Relation Third Debate, Westview Press, USA, 1982, pp5-

22.  



االهتمام ابألمناط العامة والعوامل اليت تساعد على املقارنة نظرًا للرتكيز أساًسا على الوصف التفصيلي الكامل ألبعاد احلقيقة 
ك عملية التارخيية. ومن أهم االنتقادات اليت وجهت هلذا النوع من الدراسات قصورها يف خدمة أهداف عملية التنظري وكذل

 احلركة السياسية.
( ولقد اندرجت هذه االنتقادات يف اإلطار العام األوسع لالنتقادات اليت وجهتها املدرسة السلوكية للمدرسة 2)

 التقليدية بصفة عامة، ويرتبط هذا ابلطبع بطبيعة أهداف املدرسة األوىل، وهي تتلخص كاآليت:
الدولية وذلك ابكتشاف األمناط املتكررة للسلوك الدويل اليت تتعدى إىل تعميمات حول الظاهرة  الوصولأولا: 

املواقف احملددة الزمان واملكان، فإن هدف التحليل ليس ثراء التفاصيل، ولكن بناء نظرية تقدم تفسريًا أقوى للسياسات 
 الدولية.

لفردية كسبيل أساسي للوصول إىل االهتمام ابلتحليالت املقارنة أكثر من االعتماد على دراسات احلاالت ااثنياا: 
 التعميمات.

صياغة مقوالت وافرتاضات حول العالقة بني املتغريات من أجل حتديد الظروف اليت تقع يف إطارها هذه  اثلثاا:
العالقة بني املتغريات فضاًل عن تفسريها واحتماالت تطورها وليس فقط جمرد الوصف التفصيلي ألسباب وكيفية وقوع 

 ألمر الذي حيد من القدرة على التفسري والتنبؤ.احلدث وهو ا
وانطالقًا من هذه األهداف جند أن السلوكية تذهب أبعد من التقليدية يف فهم وتفسري العالقات الدولية فهي ال 

ار تريد جمرد الوصف أو التصورات املثالية ولكن تريد النظرية اليت تفسر الظاهرة ابالستعانة ابملناهج اإلمربيقية الختب
 االفرتاضات حول العالقات االرتباطية بني املتغريات، وابلتايل التوصل إىل تعميمات وإن أمكن التوصل إىل التنبؤ.

( وابلرغم من أن املدرسة التقليدية قدمت أيًضا انتقاداهتا للمدرسة السلوكية واليت تتشكك فيها من قدرهتا على 3)
فيها االهتمام املتزايد ابألساليب املنهاجية والدراسات الكمية يف مقابل صياغة التعميمات وعلى التنبؤ، واليت هتاجم 

االنفصال عن البحث التارخيي وإمهال النظر إىل السياسات الدولية كعملية تطورية هلا حلقاهتا التارخيية، وابلرغم من وصول 
أنه برزت حماوالت لتضييق أو سد هذه الفجوة هذا اجلدل إىل قمته يف هناية الستينيات واستغراقه يف السبعينيات أيًضا، إال 

اعرتاف بوجود نوع من التوافق أو التكامل بني  (10)بني اجلانبني، فلقد ظهر يف األدبيات الغربية منذ منتصف السبعينيات
 .املناهج املختلفة، ومن مث الدعوة إىل ضرورة االهتمام مبحاوالت التنظري املستقبلية ابجلمع بني إسهامات اجلانبني

وتعددت عناصر تربير هذه الدعوة كما تعددت كيفية حتقيقها، ومن أهم األمثلة اليت طرحت يف هذا السياق عن 
إمكانية التعاون بلني املنظورين التقليدي والسلوكي تلك املتصلة بقيمة املعرفة التارخيية لدى كل منهما، وتتلخص أهم أبعادها 

 :(11)كاآليت

                                                           
(10) Mortan Kaplan: The New Great Debate: Traditionalism Vs Science in International Relations, 

World Politics. VOL 1, 1966.  
 انظر على سبيل املثال: (11)

- Robert Morgan: The Study of International Politics, (in) R. Morgan: The Study of International 

Affairs, The Poyal Institute of International Affairs, London, 1972. pp 265- 276. 



يعد التاريخ معماًل لدراسة العالقة بني السبب والنتيجة يف السياسة العاملية وجمااًل ميكن أن تستقصى   -أ
فيه صحة بعض الفروض النظرية، أي أنه يقدم املادة األولية الالزمة لصياغة واختبار بعض الفروض، كما يعطي عمًقا لدراسة 

 احلاضر.
الالزمة للتفسري وللتحليل ابستخدام أساليب منهاجية أكثر حداثة إذا كان التاريخ يقدم املادة التارخيية   -ب

وغايتها املعلنة بقوة هي التعميمات النظرية، فإن هذا يعين أن التاريخ وإن كان معطاة هامة يف دراسة تطور العالقات الدولية 
دارس العالقات الدولية للمادة  إال أن هناك فارقًا بني استخدام املؤرخ )أو دارس التاريخ الدبلوماسي( وبني استخدام

 التارخيية.

 املطلب الثالث: التاريخ ودراسة النظم الدولية:
هذا ولقد أكد العديد من رواد املدرسة العلمية للعالقات الدولية أنه حىت تقود عملية التنظري إىل القدرة على التنبؤ 

ن دراسات رائدة معاصرة مل هتمل التاريخ حيث انطلقت منه فإنه من الضروري االهتمام بتاريخ العالقات الدولية. وابلفعل فإ
سواء يف صياغة أو اختبار افرتاضاهتا، وكان أوضح مثال على ذلك دراسات النظام الدويل منذ بدايتها يف الستينيات حىت 

التاريخ هو املعمل رواد تطبيق نظرية النظم يف جمال العالقات الدولية يقول إن  -أو أول–اآلن. فنجد مورتون كابالن أحد 
يف سياق دفاعه عن إمكانية حتليل النظم يف حتقيق أهداف حبثية  (12)الكبري الذي حتدث يف نطاقه احلركة الدولية، بل إنه

أكثر عمًقا من األساليب التقليدية عند دراسة نفس املوضوع التارخيي، فهو يؤكد من انحية أخرى عدم صحة اهتام املناهج 
 مام ابلتاريخ ألهنم يهتمون به ولكن أبساليب جديدة وألهداف حمددة ختتلف عن نظائرها لدى التقليدين.العلمية بعدم االهت

ولقد استمرت وامتدت وتفرعت هذه الرؤية منذ صدور كتاب مورتون كابالن "النظام والعملية يف السياسة الدولية 
ظمية الدولية حيتل االهتمامات األكادميية على (" وحىت اآلن فمازال السعي لتوظيف التاريخ يف الدراسات الن1957)

 أصعدة خمتلفة وألغراض متعددة.
وإذ مل تكن الغاية هنا هي الدراسة التفصيلية لكيفية استخدام النظرية العامة للنظم يف جمال دراسة العالقات 

تخدام حىت نصل إىل البعد املتصل ، إال أنه جيب االنتقال عرب بعض اإلشارات املتتالية عن أهم أبعاد هذا االس(13)الدولية

                                                           
)12( Mortan Kaplan: op. cit. pp 13- 16. 

 ( حول هذه األبعاد املختلفة انظر:13)
- James E., Dougherty & Robert L., Pfaltzgraff, Jr: Contending Theories of International 

Relations, (1981). Pp 102- 131. 

- Philippe Braillard: Theories des Systemes et Relations International. E., Bruylant, Bruxelles, 

1977. 

- Richard Little: A Systems Approach, (in) T.Taylor (ed) Approaches and Theory in International 

Relation. Pp. 183-204. 

- Stanely Hoffman: Theory as a Ask of Question, (in) Stanely Hoffman (ed) Contemporary Theory 

of International Relation. Op. cit. 
- Stanely Hoffman: International System and International law (in) Klaws Knor and Sidney Verba 

(eds): The International System (Theoretical Eassays). Princeton University Press 1961. 

- David Singer: The Level of Analysis Problem in International Relation, (in) op. cit. pp, 77-92. 

- Charles McClelland: Theory and the International System. Macmillan, New York. 1966. 

- Charles McClellan: Applications of General System in International Relation (in) James 

Roseneau (ed), International Politics and Foreign Policy, New York, Free Press 1961.  



بنماذج توظيف التاريخ يف دراسة التطور التارخيي للنظم الدولية، وهي النماذج اليت قدمها رواد هذا اجملال يف اخلمسينيات 
 يل:والستينيات أو اليت ما زال يطورها العديد من الدارسني الذين يتبنون هذا املقرتب التحليلي وتتلخص هذه اإلشارات كالتا

تعد النظرية العامة للنظم من أكثر أساليب تنظيم البحث والتحليل املعاصر شيوًعا يف نطاق العلوم  -1
االجتماعية، وإذا كان مفهوم النظام قد أضحى منذ بداية الستينيات من املفاهيم الشائعة يف أدب علم السياسة والعالقات 

ة، وتربز هذه اجلذور االجتاه الكلي يف التحليل على أساس أن حتقيق الفهم الدولية إال أن له جذورًا اترخيية يف العلوم الطبيعي
 األفضل للظاهرة يكون ابلنظر إليها كجزء من إطار كلي ونظمي وليس النظر إليها مبفردها.

متت جهود كثرية لتطوير نظرية نظم خاصة ابلعلوم االجتماعية بواسطة رواد مثل اتلكوت ابرسونز يف  -2
ة وكينيث بولدونج يف نطاق علم االقتصاد، ودافيد ايستون يف نطاق النظام السياسي بصفة خاصة، نطاق علم السياس

وجابريل املوند وحتليله املقارن وللنظم السياسية، وكارل دوتيش وحتليله السربنطيقي. وجيمع بني هذه اجلهود تركيزها على 
رة النظام على التفاعل والتكيف مع التغريات اليت حتدث يف عناصر حمددة: أهداف النظام، احلفاظ على النظام وتوازنه، قد

 بيئته.

ولقد استخدمت إطارات التحليل النظمية يف دراسة عدة مستوايت للعالقات الدولية، مستوى الفاعلني  -3
بني خمتلف الدوليني )السياسة اخلارجية أساًسا...( النظام الدويل. واألخري يعين النظر للعالقات الدولية كنظام تفاعالت 

الفاعلني الدوليني، ولقد ركزت تيارات هامة من التحليالت على مستوى النظام الدويل، وانطلقت هذه التيارات اليت قدمت 
تعريفات متنوعة للنظام الدويل من عدة أسانيد للدفاع عن مزااي وأمهية تطبيق نظرية النظم يف دراسة العالقات الدولية وخاصة 

ويل. وساهم يف بلورة هذه التعريفات وهذه األسانيد رواد هذا اجملال مثل مورتون كابالن، تشارلز على مستوى النظام الد
ماكليالند، ريتشارد روزيكرانس، جورج مودلكسى، وغريهم ممن اهتموا بتطويره أو تقوميه، مثل ستانلي هوفمان، جوزيف 

 ية:فرانكل، جون بريتون، وتركز جممل هذه اآلراء حول األسانيد التال

: تقدمي إطار لتنظيم املعلومات والربط بني املتغريات واالستعانة مبواد وخربات العلوم األخرى، مما يدفع إبمكان أولا 
 تطوير منهاج نظري حيقق درجة من الشمولية يف تفسري كل أبعاد الظاهرة الكونية الدولية.

جملزأة لألمناط املختلفة من التفاعالت اجلزئية، ومن مث : يهتم ابلتفاعالت الكلية دون الوقوع يف إطار الدراسة ااثنياا
فهو يساعد على حتليل سلوك الدول يف إطار خاص يوجه االهتمام إىل التفاعل بينها يف إطار كلي، ولذا فإن حتليل طبيعة 

ا حتدث تغريات يف اجملتمع النظام القائم يف فرتة حمددة زمااًن ومكااًن ضروري لفهم العالقات الدولية اجلارية يف نطاقه. وطامل
الدويل أو النظام الدويل على مر التاريخ فإنه جيب أن تكون دراسة النظم والتغريات اليت حتدث فيها موضًعا لدراسة العالقات 

 الدولية.
: يساعد على التواصل إىل النماذج املتكررة لكيفية عمل النظم الدولية، وحتديد مظاهر انتظامها وعوامل اثلثاا

ازن واالختالل اليت حتكم تطور النظم الدولية الرئيسية والفرعية وانتقاهلا من شكل آلخر، ولذا فإن كان النظام الدويل ميثل التو 
عنصرًا أساسًيا يف فهم أسباب وكيفية التفاعل املتبادل بني الدول فهو يساعد أيًضا على تفسري ما ميكن مالحظته من انتظام 

 سلوكي.



 الظاهرة الدولية على أهنا نظام يساعد على حتديد املتغريات األساسية يف هذا اجملال وهي اليت : إن النظر إىلرابعاا
تتصل ابألبعاد اخلاصة بتحديد مكوانته وهي أساًسا ثالثة: سلوك مكوانته، هيكل وعمل النظام الناجم عن تفاعل هذا 

 لنظام.السلوك، العوامل البيئية اليت حتكم كال من سلوك املكوانت وعمل ا

ابلنظر إىل تعريف النظام بصفة عامة وابلنظر إىل التعريفات املختلفة للنظام الدويل ميكن القول أن هناك  -4
بعدين أساسيني يتناوهلما النظام الدويل: العناصر املكونة له، العالقات التفاعلية اليت تدخلها واليت تكون على درجة من 

بنية النظام الدويل. ولقد تنوعت واختلفت طرق عالج رواد هذا اجملال االنتظام حبيث تسمح ابحلديث عن هيكل أو 
 الدراسي هلذين البعدين ولكن ميكن أن نوجز العناصر املشرتكة يف جمموعتني:

التنظيم الداخلي ألمناط التفاعل بني العناصر املكونة للنظام، العالقات واحلدود اجملموعة األوىل تتناول ما يلي: 
ته، حتديد أمناط للنظم الدولية، توزيع النظم الفرعية داخل النظام، أمناط التفاعل فيم بينها وبني النظام، أتثري بني النظام وبيئ

االختالف بني العناصر املكونة للنظام من حيث القدرات على سلوك كل منها وعلى حالة النظام، االهتمام بتأثري األوضاع 
 لى النظام الدويل، االهتمام بتيار املعلومات واالتصاالت بني عناصر النظام.الداخلية على سلوك عناصر النظام ومن مث ع

الوظائف اليت يؤديها النظام، اهلياكل الالزمة الجناز هذه الوظائف،  أما اجملموعة الثانية فتتخلص فيما يلي:
بفعالية مع بواعث االضطراب يف العمليات الالزمة للحفاظ على توازن واستقرار النظام، ومدى قدرته على احتواء والتعامل 

 هذا التوازن أو االستقرار.

وبناء عليه فإن الدراسات النظمية الدولية هتتم بعناصر النظام )مكوانته(، العالقة بني النظام الشامل والنظم 
 ظام، التكيف(.الفرعية، بيئة النظام الدويل، هيكل النظام الدويل، العمليات اليت جتري فيه )التوازن، االستقرار، االنت

ابلتمييز بني األمناط املختلفة  -من خالل توظيف األبعاد املشار إليها عالًيا–اهتمت الدراسات النظمية  -5
للنظم الدولية، فهناك دراسات اهتمت ابلنظم التارخيية والدولية )قبل احلرب العاملية الثانية(، وأخرى اهتمت ابلفرتة املعاصرة،  

سات أخرى إىل النظم الدولية املستقبلية أي احملتمل ظهورها أو املرغوب التوصل إليها، وأخريًا كما امتدت اهتمامات درا
 انطلقت بعض الدراسات لالهتمام بنظم دولية افرتاضية.

إذن كيف جاء توظيف التاريخ يف أهم هذه احملاوالت املتعددة اليت ختتلف ابلطبع يف جوهرها عن التاريخ 
 دد ميكن اإلشارة إىل اجملموعات الثالثة التالية:الدبلوماسي؟ يف هذا الص

الذي ينطلق من منظور  أوهلمابني اجتاهني هلذا التوظيف،  اجملموعة األوىلميكن التمييز على صعيد  -أ
ينطلق من واقع اترخيي ملموس، وجتدر اإلشارة إىل أن الغرض  اثنيهماجمرد افرتاضى ويرجع إىل التاريخ لتوضيح االفرتاضات. 

 ا العرض ليس ابلطبع الدراسة التفصيلية بقدر ما هو استخالص السمات العامة هلذا التوظيف ومعايريه.من هذ
( دراسة رائدة على صعيد االجتاه األول، وكان منطقها ومربرها 1957وكانت دراسة مورتون كابالن )  -ب

رية واالقتصادية على مدار التاريخ إذن فإن يتخلص كاآليت: طاملا خيتلف عدد ومنط سلوك الدول، وطاملا تتنوع قدراهتا العسك
هناك نوًعا ما من الرابطة بني هذه العناصر على حنو ميكن معه التمييز بني نظم هيكلية وسلوكية يف فرتات خمتلفة من التاريخ، 

التاريخ  ويتطلب القيام مبثل هذا البحث افرتاضات نظمية حول طبيعة الروابط بني املتغريات حىت ميكن بعد ذلك دراسة
املاضي من أجل توضيح هذه االفرتاضات. ويرى كابالن أنه نظرًا لعدم وجود معيار حاسم ميكن على أساسه دراسة العدد 



الالهنائي من املتغريات واحلقائق املطروحة للبحث فإن وضع االفرتاضات املبدئية يعد ضرورة مسبقة لتنظيم وتركيز البحث 
ائدة مناذج كابالن اليت صاغها تتمثل فيما تسمح به من املقارنة بني سلوك أي نظام دويل على األكثر أمهية، ومن مث فإن ف

قائم أو قام ابلفعل وبني سلوك واحد من هذه النماذج وذلك استناًدا إىل جمموعة املتغريات اليت بىن عليها حتليله أي تصنيف 
لقواعد التحولية اليت تعد مبثابة مدخالت إىل النظام، التغريات اليت النماذج واملقارنة بينها، )القواعد اليت حتفظ توازن النظام، ا

توضح اخلصائص والسمات اهليكلة للفاعلني، املتغريات ابلقدرة وعناصر القوة، املتغريات اخلاصة مبستوايت االتصال داخل 
: توازن القوة، القطبية الثنائية احملكمة، النظام(، هذا ولقد ميز كابالن بني ستة مناذج افرتاضية من النظم الدولية املقارنة وهي

 .(14)القطبية الثنائية غري احملكمة، النظام العاملي، النظام اهلرياركي، نظام اعرتاض الوحدة
أما االجتاه الثاين فيمكن أن نطرح على صعيده عدة حماوالت تراوحت ما بني حماولة للتميز بني عدد من أمناط  

معايري متنوعة، وما بني حماولة جمرد متابعة التطور التارخيي للعالقات الدولية بصورة منظمة ال تغرق  النظم الدولية التارخيية وفق
يف تفاصيل التاريخ الدبلوماسي، أو يف افرتاضات ومتغريات التحليل النظمي. فمن انحية جند ريتشارد روزيكرانس يدرس 

ا إىل معيار أساسي وهو العوامل اليت تشارك يف االستقرار أو ( استنادً 1960 -1740التاريخ الدبلوماسي ألوراب الغربية )
عدم االستقرار، ولذا فهو يصل إىل تقسيم هذه الفرتة بني تسعة نظم ختتلف من حيث تكنيك وأهداف الدبلوماسية. ومن 

يتصف بعدم  واقع هذا التقسيم خلصت الدراسة إىل منوذجني أساسيني للنظام الدويل: األول يتصف ابالستقرار واآلخر
االستقرار، ولقد عرب عن كل منوذج جمموعة من النظم التسعة التارخيية. وتركون القيمة األساسية هلذه الدراسة يف أهنا مثلت 

 .(15)اخرتاقًا للمادة التارخيية اليت ظللت طوياًل حكرًا على كل املؤرخني
التاريخ مستنًدا يف ذلك إىل عامل ( تطور العالقات الدولية على مدار 1975كذلك تتبع جوزيف فرانكل )

هيكل النظام، ولكنه مل يصل إىل وضع تقسيم زمين يسمح ابلتمييز بني النظم الدولية التارخيية ويف تطورها، حيث افرتض 
. كذلك من اإلسهامات األخرى يف (16)النظمي للعالقات الدولية صعوبة هذه املهمة يف ظل الوضع احلايل لتطور التحليل

القات الدولية يف منظور نظمي ولكن دون الوصول أيًضا إىل التمييز بني أمناط أو مناذج واضحة دراسة ويليام  دراسة الع
(، املرحلة 1815 -1648. فلقد ميز بني ثالث مراحل لتطور النظام الدويل: مرحلة النظام الدويل التقليدي )(17)كوبالن

لقد استندت مناقشة خصائص هذه املرحلة واملقارنة بينها إىل  (،1945(، املرحلة املعاصرة )1945 -1815االنتقالية )

                                                           
(14) Morton Kaplan, System and Process in International, - Politics, John Willy and Sons, New 

York 1962. 

 وحول حتليالت ألعمال كابالن ومقارنتها بنظائرها انظر على سبيل املثال: -
- N. G. Onuf. Comparativ International Politics. The Year book of World Affairs 1989. pp197- 

217.  
(15) Richard N. Rosecrance: Action and Reaction in World Politics, Little Brown and Company, 

Boston 1963. 

 وحول حتليالت ألعماله انظر على سبيل املثال: -
-James E., Doughert & Robert L. , Pfaltzgraff, Jr: Contending Theories of International Relations, 

(1981). Pp 124- 133.  
(16) Joseph Frankel: International Politucs. Conflict and Harmony, Oxford Univ Press 1970.  
(17) William Coplin: Introduction to International Politics. Prentice Hall Inc, Englewoods Calf, 

New Jersey. Third edition. 1980. pp, 21- 53.  



ما أمساه ابلتهديدات الثالثة وهي: التهديد حبرب شاملة تدمر أساس النظام، هتديد دولة واحدة ابلسيطرة على النظام، 
 التهديد النابع من درجة االعتماد املتبادل االقتصادي.

لنظمية اليت توظف التاريخ السياسي واالقتصادي واليت حققت دفعة هائلة أما اجملموعة الثانية فتمثلها الدراسات ا
خالل الثمانينيات نظرًا لتزايد االهتمام األكادميي هبذا املستوى من التحليالت بسبب منو آاثر االعتماد املتبادل بني أرجاء 

ى أبزمة الدولة القومية. ولقد أبرز هذان األمران أمه ية بعد أساسي يف الدراسات الدولية املعاصرة أال العامل ومع تزايد ما مسم
وهو ديناميكيات التغريات الكربى يف توزيع القوي العاملية بني الدول، ولقد عمقت من هذه األمهية طبيعة املرحلة الراهنة 

الايت املتحدة، للنظام الدويل املعاصر الذي مير بفرتة حتول هامة دفعت للتساؤل عن مصري الدول القائد للنظام وخاصة الو 
مث السقوط ابلنسبة للدول  Hegemonyومن مث تبلورت الدراسات اليت حتاول تقدمي صياغات هامة حول أبعاد اهليمنة 

الكربى أو اإلمرباطورايت، وكان الرجوع للتاريخ يعمق من فهم مدلول بعض املتغريات احلاضرة كما يوسع من آفاق 
، وريتشارد (19)، وجورج مودليسكي(18)راسات دراسة بول كيندياالحتماالت املمكنة. ومن أحدث هذه الد

ولقد  (21)، وكذلك الدراسة املعربة عن منظور املدرسة الراديكالية يف االقتصاد السياسي أي دراسة والرشتني(20)روزيكرانس
ا ابلطبع يف موضع أاثرت هذه الدراسات )وخاصة األخريتني( تقوميات عديدة كان هلا سندها أيًضا من التاريخ، ولسنا هن

تقومي مضمون ونتائج هذه الدراسات بقدر ما يهمنا اإلشارة إىل أبعادها األساسية يف توظيف التاريخ، فهي مجيًعا تبحث 
عن منظورات خمتلفة يف العالقة من مصادر القوة االقتصادية والعسكرية وبني درجة هيمنة الدول مث أسباب سقوطها وحتول 

 اهليمنة إىل مركز آخر.
فنجد أن بول كيندي ينطلق يف حتليله من أن النفقات العسكرية الباهظة عرب فرتة زمنية ممتدة تضعف االقتصاد 
األمريكي وتكون وراء تدهور الوضع التنافسي الدويل األمريكي، ولقد انقش التحليل هذا املنطق على ضوء التجارب التارخيية 

القوى العظمى اليت شهدت فرتات تدهور اقتصادي بعد فرتات من اهليمنة خالل اخلمسمائة عام املاضية، واليت مرت هبا 
)اإلمرباطورية األسبانية، الربيطانية مثاًل(. ولقد مزج هذا التحليل بني السرد التارخيي وبني التعميمات الكربى حول العمليات 

املؤرخ وعامل السياسة وعلى أمهية وجود اجلسور اليت تسبب التغري يف النظام الدويل، كما قدم منوذًجا على أمهية التفاعل بني 
 بني الدراسات االسرتاتيجية واالقتصاد السياسي الدويل.

ومن انحية أخرى جند أن والرشتني قد حدد بناء على معيار اجتماع التفوق يف ثالث جماالت اقتصادية وهي 
اليت شهدت هيمنة بعض الدول هولندا  الزراعي، ثالث مراحل زمنية فقط هي–التجارة، النقد، اإلنتاج الصناعي 

( وهي اهليمنة اليت ارتبط كل 1967 -1945(، الوالايت املتحدة )1870 -1815(، بريطانيا )1720 -1650)

                                                           
(18) Paul Kennedy: The Rise and The Fall of the Great powers: Economic Change and Military 

Conflict from 1500 to 2000, New York, Randan House, 1987.  
(19) George Modelski: Long Cycles in World Politics, Seattle, University of Washington Press, 

1987.  
(20) Richard Roswcrance: Long Cycle Theory and International Relation. International 

Organization, 14 (Spring 1987).  
(21) Immanuel M. Wallerstein: The Politics of the World Economy: The States, The Movements 

and World Economy. Essays (New York: Cambridge university press) 1984.  



، 1815بعد  The Concert of Europe، 1640منها حبرب طويلة أعقبها مولد نظام جديد مثل ويستفاليا بعد 
 .1945ونظام بريتون ووذر بعد 

لكسي فلقد تصور حلقات دائرية من التحول يف القيادة العاملية حتدث كل مائة عام بعد حرب عاملية أما مود
 -1495تعكس بداية ضعف الدولة القائد وتفكك قوهتا وكذلك تدهور االقتصاد العاملي. وهذه احللقة هي حلقة )

 -1580(، مث حلقة )1516 -1494( بعد مرحلة حرب شاملة )1540 -1516( اليت سادهتا الربتغال )1580
( 1792 -1688(، مث حلقة )1609 -1580( بعد حرب ممتدة )1640 -1609( واليت سادهتا هولندا )1688

(، وأخريًا 1815 -1792(، مث حلقة )1713 -1688( بعد حرب ممتدة )1740 -1714اليت سادهتا بريطانيا )
 -1914( بعد حرب ممتدة )1973 -1945( واليت سادهتا الوالايت املتحدة )1945 -1914مرحلة من )

1945.) 
على أساس أهنا يف تعميماهتا ترتكز  (22)ولقد واجهت هذه التصورات حول حتول واستقرار اهليمنة انتقادات هامة

على بعض عناصر القوة وبعض املظاهر السلوكية دون األخرى، ومن هنا ضعف هذه التعميمات حول العالقة بني القوة 
ادية أو حول الرابطة بني الضعف والسقوط وبني اندالع حرب شاملة، ومن هنا أيًضا عدم دقة العسكرية واالقتص

 التقسيمات املرحلية لتطور اهليمنة وانتقاهلا من طرف آلخر.
وعدا هذه الدراسات الرائدة يف الستينيات والسبعينيات والثمانينيات واليت امتدت حتليالهتا لتغطي فرتات  -ج

أن هناك جمموعة أخرى من الدراسات اليت ركزت على فرتات جزئية حمددة وانطالقًا أيًضا من صياغة مسبقة زمنية ممتدة جند 
 لالفرتاضات أو من وضع اترخيي حمدد.

جند اعرتافًا أبن املؤرخني والفالسفة ومتخصصي العلوم االجتماعية  (23)ففي دراسة انزيل شكري وروبرت نورث
يستخدمون تعريفات خمتلفة لتفسري نفس الظواهر وال يقدم أي جانب مبفرده إجابة شافية، ولذا تنطلق الدراسة من صياغة 

اث اجلزئية، وتنبعث افرتاضات حول احلرب والصراع بني القوى الكربى، ومن خالل العمليات طويلة املدى وليس األحد
هذه االفرتاضات من مراجعة كربى للتاريخ ومن مسح ألسباب احلروب اليت قدمها من قبل دارسون يف خمتلف الفروع 

 املعرفية.
وحىت  1870وحىت ميكن اختبار هذه الفروض تتابع الدراسة اجتاهات طويلة املدى عرب فرتة زمنية ممتدة من 

ستهدفة يف ذلك فحص التاريخ لرتى إىل أي مدى ميكن تفسري العنف على ضوء العمليات اندالع احلرب العاملية األوىل م
اليت تعرب عنها املتغريات احملددة يف الدراسة )النمو القومي( ومتثل هذه الدراسة واحدة من تيار الدراسات املناظرة اليت تطبق 

 .19-18إطارات نظمية على حتليل اتريخ أورواب يف القرنني 
 -1870دعوة لرؤية مشكالت اتريخ العالقات الدولية يف أورواب يف نفس الفرتة ) (24) دراسة أخرىوتربز يف

( انطالقًا من أبعاد التحليل النظمي على أساس املزااي اليت حيققها حتليل النظم الدولية يف التاريخ، وهذه الدعوة وإن 1914
                                                           

(22) Joseph S.Nye: The Changing Nature of World Power. Political Science Quqrterely, Summer 

1990. pp 177- 1920.  
(23) Nazli Choucri, A. Robert, and C. North: Nation in Conflict: National Growth and International 

Violence, Massachusetts Institute Technology. 1975.  
(24) Peter Kruger, The History and Structure of International System Relations, paper presented to 

the Confernce on the History and Methodology of Onternational Relation Perugla, September 20-23, 1989.  



سواء من روافد العلوم السياسية أو – (25)تمام املنظور الغريبدعوة جديدة إال أهنا تعكس استمرار اه -منهجًيا–مل تكن 
 إبمكانيات التعاون املشرتك لدفع خمتلف أنواع الدراسات الدولية. -التاريخ

خالصة القول إنه ابالنتقال من املستوى العام للعالقة بني التاريخ والعلوم االجتماعية إىل املستوى اخلاص للعالقة 
على ضوء مضمون بعض  -بصفة خاصة–دولية والتاريخ يف املنظور الغريب نصل إىل خالصة أساسية بني دراسة العالقات ال

أهم األدبيات السياسية الغربية املعاصرة يف التاريخ الدبلوماسي ويف التطور التارخيي وللنظم الدولية. ومفاد هذه اخلالصة هي 
صة منذ ويستفاليا. وإذا كان وضع اإلمرباطورية العثمانية يف اقتصار هذه األدبيات على خربة واتريخ النظام األوريب وخا

النظام الدويل وخاصة خالل الثالثة قرون األخرية من عمرها )واليت تزامنت مع اهلجمة األوروبية احلديثة وتطوراهتا منذ عصر 
ا، ليست دولة خالفة إسالمية ذات النهضة األوروبية( قد مت تناوله يف األدبيات سواء اجلزئية أو الشاملة فكان ذلك ابعتباره

دوافع وأهداف متيزها ولكن كواحدة من عدة قوى كربى مثلت أطراف نظام توازن القوى املتعدد التقليدي وهو النظام الذي 
 ساد قبل احلرب العاملية الثانية.

بيات )يف نطاق علم وعدا كل ما سبق جند أن القرون العشرة األوىل من التاريخ مل يتم تناوهلا بواسطة هذه األد
العالقات الدولية(، وحىت الدراسات اليت امتدت بنظرها إىل ما قبل ويستفاليا )بنحو قرنني على األقل( حيث كانت الدولة 
العثمانية متثل املهدد احلقيقي للنظام األوريب، وهو التهديد الذي أخذ يرتاجع تدرجيًيا منذ منتصف القرن السابع عشر، مل 

 اسات يف اعتبارها هذا الطرف اإلسالمي، فلقد كان النظام األوريب مركز العامل يف نظرها.أتخذ هذه الدر 
ويف املقابل جند أن املؤرخني الغربيني هم الذين اهتموا أببعاد التاريخ اإلسالمي قبل ويستفاليا )كما سنرى يف اجلزء 

املؤرخني املسلمني التقليدين والكتاابت املعاصرة حول الثاين من هذا الباب( كذلك )كما سنرى أيًضايف املبحث التايل( فإن 
التاريخ الإلسالمي بعصوره املختلفة قد تناولت بصورة متناثرة أبعاد من هذا التاريخ أيًضا ولكن على النحو الذي ال حيدد 

ابلقوى غري اإلسالمية  تطور وضع الدولة اإلسالمية يف هيكل النظام الدويل أو على خريطة توزيع القوى العاملية زابملقارنة
 على الساحة الدولية.

فإذا كان توظيف خربة التاريخ والعسكري اإلسالمي يعد احللقة املفقودة يف األدبيات العربية املعاصرة حتت عنوان 
ة حيث إن هذه األدبيات قاصرة على إسهام العلماء الشرعيني يف دراسة القواعد الشرعي (26)"العالقات الدولية يف اإلسالم"

 .(27)لتنظيم عالقات القتال والسلم بني املسلمني وغري املسلمني
                                                           

ت حبث علم السياسة ( انظر املقارنة النقدية ألحد املؤرخني حول نتائج تطبيق املناهج الكمية يف حتليل علماء السياسة من انحية ورؤيته للتداخل بني جماال25)
 يجية واألمنية من نلحية أخرى، وانظر أيًضا:واملؤرخ املعاصر، ومن مث إمكانيات وأبعاد التعاون بني الطرفني لدفع وتطوير نتائج الدراسات االسرتات

- John Lewis Caddis: Expanding the Data Base Historians, Political Scientists and the 

Enrichernent of Security Studies, International Security, Summer 1987. (vol. 12, Nol) pp 3- 12. 

- Dennis Kavanagh: Why Political Science Needs History, Political Studies, Vo 39, 1991. pp 479- 

495.  
 ( انظر على سبيل املثال:26)
 .1981د.وهبة الزحيلي: العالقات الدولية يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت،  -
 .1983د.خدجية أبو اتلة: اإلسالم والعالقات الدولية يف السلم واحلرب، دار املعارف، القاهرة،  -
 .1981د.إمساعيل أبو شريعة: نظرية احلرب يف الشريعة اإلسالمية، الكويت،  -
 .1975د.حممد رأفت عثمان: احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة،  -
 اإلمام حممد أبو زهرة: العالقات الدولية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، د. ت. -



بعبارة موجزة فإن منطقة الفراغ اليت حتتاج إىل اجتهاد دارسي العلوم السياسية اإلسالميني هي دراسة التاريخ 
ملتصلة ابألبعاد السياسي اإلسالمي الدويل ليس مبنهاجية التاريخ الدبلوماسي ولكن ابستخدام أدوات التحليل النظمية ا

 النظرية لدراسة النظم الدولية.
ولكن يظل السؤال التايل قائًما: أمل يتم على مستوى آخر من األدبيات خالف أدبيات املنظور الغريب لعلم 

توظيف التاريخ اإلسالمي يف دراسة موضوع والعالقات الدولية يف اإلسالم؟ وكيف جاءت درجة وطبيعة –العالقات الدولية 
 لتوظيف؟هذا ا

وهل تقدم النتائج هبذا الصدد دافًعا آخر لتوظيف التاريخ اإلسالمي على مستوى دراسات النظام الدويل؟ وكيف 
سيستعني منط هذا التوظيف ابألبعاد النظرية للدراسات النظمية كما أفرزها علم العالقات الدولية؟ وهل ستقدم نتائجه صورة 

 خذ األطراف اإلسالمية يف اعتبارها؟.خمتلفة عن نتائج الدراسات اليت مل أت

                                                                                                                                                                             
 د.حممد الصادق عفيفي: اجملتمع اإلسالمي والعالقات الدولية، مكتبة اخلاجنى، القاهرة. -
 .1986د.حممد الصادق عفيفي: اإلسالم والعالقات الدولية، دار اقرأ، بريوت،  -
 .1930جنيب االرمنازي: الشرع الدويل يف اإلسالم، مطبعة ابن زيدون، القاهرة،  -
 .1969، 1، ط 1مطبعة دار التأليف ابملالية، مصر، ج -العالقات الدولية يف اإلسالم–د.أمحد احلصري )وآخرون( الفقه اإلسالمي  -
 .1975حممد رشدي حممد إمساعيل: العالقات الفردية والدولية يف اإلسالم، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة،  -
  .1987ات الدولية يف اإلسالم، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، حممود أمحد عبد هللا: أسس العالق -

  ( انظر املقدمة العامة للمشروع.27)



 املبحث الثاين
 أبعاد توظيف التاريخ اإلسالمي يف دراسة العالقات الدولية

متتد الرؤية النقدية املقارنة يف هذا املبحث إىل عدة جمموعات من األدبيات وهي وأن كان جيمع بينها مجيًعا 
االهتمام بدراسة أبعاد من العالقات الدولية اإلسالمية فهي ختتلف بعمق من حيث درجة وطبيعة وهدف توظيف التاريخ 

امل عدة من أمهها: اختالف طبيعة التخصصات يف نطاق دائرة اإلسالمي يف هذه الدراسة. ويرجع هذا االختالف إىل عو 
اترخيية( مدى انطالق دراسات متخصصي العلوم االجتماعية )وخاصة املسلمني ابلطبع( من –العلوم اإلسالمية )شرعية 
 منظور إسالمي من عدمه.

دبيات خمتلفة )جزئية وكلية( وإذا كانت العالقات الدولية للفواعل اإلسالمية تعد بعًدا هاًما يربز بوضوح يف أ
للمؤرخني املسلمني املعاصرين والدارسني للتاريخ اإلسالمي يف عصوره املختلفة، وإذا كانت هذه األدبيات ستمثل مع 
نظائرها أبقالم غربية جمموعة من املصادر الثانوية اليت تعامل معها )إىل جانب املصادر الرتاثية األولية( الباحثون يف املشروع، 

ذا كانت هذه األدبيات تقدم يف جمموعها أو يف أجزاء منها عرًضا لتاريخ العالقات وهو أقرب إىل التاريخ الدبلوماسي وإ
 : (28)للعالقات الدولية بني الفواعل اإلسالمية

ة فإن هناك تيارًا من الدراسات يف جمال العلوم السياسية واليت وظفت التاريخ يف حتليالهتا سعًيا حنو أهداف حبثي
خمتلفة. فهذه الدراسات ال تتعرض للتطور الزمين للتاريخ الدبلوماسي كغاية يف حد ذاته ولكن توظفه ألهداف وأغراض حبثية 
متنوعة حيث أهنا متزج بني السرد التارخيي وبني هذه الدراسات من يسعى إىل استخالص تعميمات حول قضااي جزئية 

سالمية مثاًل...( أو حول قضااي كلية )مثاًل اجتاه ومسار التعددية السياسية )أمناط السياسة اخلارجية ألحد الفواعل اإل
الدولية أو العالقة بني النظرية اإلسالمية بني التطبيق واملمارسات اإلسالمية الدولية( ومنها ما يسعى إىل التنبيه بضرورة الوعي 

نظري يف جمال النظرية اإلسالمية من انحية أو ملناقشة مبشكلة خربة التاريخ اإلسالمي نظرًا ألمهية هذه اخلربة كمصدر للت
احلاجة إىل تطوير "املنظور الفقهي التقليدي" عن أصل العالقة بني املسلمني وغري املسلمني يف ظل مدلوالت السياق الزمين 

 وامللكاين من انحية أخرى.
)يف بعده الدويل( ميكن القول إن وإمام هذا التنوع يف منطلقات وأهداف ومستوايت توظيف التاريخ اإلسالمي 

هدفنا ليس ابلطبع العرض التفصيلي ملسار ومضمون ونتائج التحليل يف مناذج معربة عن هذه االهتمامات البحثية ولكن 
 يهمنا اإلشارة إىل أهم املالمح املشرتكة بني كل جمموعة من هذه االهتمامات وذلك لعدة اعتبارات من أمهها:

المح املشرتكة ستربز لنا منطقة الفراغ البحثي يف جمال توظيف التاريخ اإلسالمي يف نطاق من انحية أن هذه امل
دراسات العالقات الدولية ومن مث ستزيد من إيضاح دواعي ومربرات اهلدف احملوري هلذا اجلزء من املشروع، ومن انحية 

يف معظمها االهتمام مبوضوعات إسالمية. ومن أخرى فإن هذه النماذج ال تنطلق مجيًعا من منظور إسالمي بقدر ما تعكس 
مث فإن هذه املالمح املشرتكة اليت نسعى البرازها جيب التصدي من منطور إسالمي ملناقشة مقوالهتا، وهذا التصدي ميثل 

                                                           
  ( انظر يف الفصل الثاين من هذا الباب مببحثة األول والثاين مأتثرة هذه املصادر من مشكالت أمام التحليل السياسي.28)



ذه . وسيتم عرض ه(29)اللبنة األوىل يف هيكل األهداف املكملة أو غري املباشرة واليت سيلقى الضوء عليها يف موضع الحق
 النماذج يف اجملموعات الثالث التالية:

 املطلب األول: مناذج من الدراسات الكلية: 
وهي عادة مناذج تربز الفجوة بني ما أمسته "املثالية اإلسالمية" أو "املنظور التقليدي اإلسالمي" أو "النظرية 

ريخ اإلسالمي، وتركز بعض بعض هذه الكالسيكية للعالقات الدولية يف اإلسالم"، وبني ممارسات املسلمني عرب التا
 الدراسات أساًسا على قضيتني:

: التطور حنو التعددية السياسية اإلسالمية الدولية بعيًدا عن مثالية الدولة اإلسالمية يف ظل خالفة إسالمية قضية
 واحدة.

م ومبادئ املصاحل : التطور حنو العالقات السلمية بني املسلمني وغري املسلمني واليت تنطلق من مفاهيوقضية
 .(30)املشرتكة بعيًدا عن مثالية اجلهاد

وبدون الدخول يف تفاصيل هيكل ومضمون النماذج الثالثة املختلفة املختارة لكل من بيسكاتورى، خدوري، 
 ، إال أهنا تشرتك يف(31)اييب فيكفي القول إهنا، وأن اختلفت يف أسلوب العرض والتحليل وكيفية اوظيف املادة التارخيية

متابعة التطور يف أهم تيارات الفكر السياسي اإلسالمي ويف عرض مناذج ألهم املمارسات يف العالقات اإلسالمية الدولية 
غري اإلسالمية الدولية ولكن تتسم هذه املتابعة أبهنا تقتطع كل منعطف من هذا التطور )على  -والعالقات اإلسالمية

اقه التارخيي الزماين واملكاين وهو األمر الذي كان والبد أن يؤثر على نتائج مستوى الفكر أو على مستوى الواقع( من سي
هذه التحليالت. فمما ال شك فيه أن مدلوالت ممارسات العالقة اإلسالمية يف ظل مرحلة القوة واهليمنة اإلسالمية البد وأن 

رتاجع اإلسالمي، وهذا ما أغفله بيسكاتوري ختتلف يف املغزى والسياق والنتائج عن مدلوالت نظائرها يف مرحلة الضعف وال
 يف حني حاول أن يثبته خدوري ولكن لنفس غرض األول )أي احلاجة لتطوير الشرع اإلسالمي الدويل(.

ومن مث جتتمع هذه النتائج على حنو يبني أن النظرية اإلسالمية التقليدية عن العالقات الدولية واليت تشكلت 
إلسالمية قد أعيد تشيكلها على ضوء اخلربات التارخيية ملراحل الرتاجع يف هذا القوة واهليمنة وصوالً خالل فرتة القوة واهليمنة ا

 إىل الوضع احلديث واملعاصر للعامل اإلسالمي يف النظام الدويل.

                                                           
  ( أنظر املبحث الثالث من الفصل الثاين.29)

(30) James P.Piscation: Islam in a World of Nation State, Royal Institute of International Affairs, 

Cambridge University Press, 1988. 

- Majid Khaddurie: The Islamic Theory of International Relation and Its Contemporary Relevance, 

(in) J.Harris (ed) Islam and International Relations, New York. 1965. pp 24-39. 

 .1973د. جميد خدوري: احلرب والسلم يف شرعة اإلسالم، الدار املتحدة للنشر، بريوت،  -
- Daniel Pipes: In the Path of God: Islam and Political Power, Basic book Inc Publishers, New 

York. 1983. pp 48-69.     
املثال جند أن خدوري يف احلرب والسلم يقدم موضوعات فرعية حتت ثالثة حماور أساسية وهي: نظرية السلطة اجلهاد، العالقات السلمية،  ( فعلى سبيل31)

لشرع الدويل حىت يصبح إىل احلاجة لتغيري ا -من وجهة نظره–ويستند حتليلة إىل مصادر شرعية وفكرية وبعض الوقائع التارخيية حىت القرن احلادي عشر اهلجري واليت تدفع 
ية للفواعل اإلسالمية الكربى بصفة اإلسالم مندجًما يف األسرة العاملية، أما بيسكاتوري فيقدم تقسيًما موضوعًيا أيًضا وهو يوظف =التاريخ يف شكل جمرد تقدمي أمناط سلوك

  خاصة )العثمانية والفارسية( للداللة على مصداقية منطلقة.



سالم يف ويرتاوح هذا التيار بني اجتاهني فرعيني. االجتاه األول يعرب عنه جميد خدوري فهو يشري يف كتابة "احلرب وال
(، أن التغريات يف النظرية التقليدية للشرع اإلسالمي واليت جعلت يف األمكان إقامة 358 -359شرعة اإلسالم" )ص ص 

اتصاالت ودية بني اإلسالم واملسيحية واليت أاتحت لإلسالم االندماج يف األسرة العاملية األوسع نطاقًا قد تكون من أهم 
مع أن الشرع اإلسالمي يف املاضي قد تعرض لتأثريات خارجية إال أنه بوجه عام احتفظ إمارات تطوره منذ فرتة تكونه، و 

جبوهر طابعة، وأكرب حتدي يواجه هذا الشرع يف العصر احلديث أييت من الغرب وهو حتدي يفرض بعض التغيري. وحماولة 
دراسة دقيقة وجند أن جميد خدوري  تستحق وفق مقولة خدوري -على الرغم من صالبته املعروفة–تغيري الشرع اإلسالمي 

 -390امليالدي وحىت سقوط اخلالفة العثمانية قد خلص )ص ص  16بعد استعراضه لقوى التغيري العاملية منذ القرن 
( إىل أن االجتاه العلماين حنو العالقات اخلارجية ابت مقبواًل لدى مجيع الدول اإلسالمية تقريًبا سواء منها اليت علمنت  392
ا القانوين الداخلي علمنة كاملة أو اليت ما زالت تتخذ الشريعة أساًسا لقوانينها، وأن اإلسالم قبل مقاييس علمانية يف كياهن

عالقاته اخلارجية كما قبل اندماجه يف األسرة الدولية، وتكيف ليتعايش مع دار الغرب يف ظل إدراك الدول اإلسالمية أنه 
رة الدينية التقليدية إىل الشئون اخلارجية وأنه ليس من مصلحتها أن تفعل ذلك ألن يستحيل يف الوقت احلاضر إحياء النظ

 األوضاع اليت تسمح بربط الدين ابلعالقات بني األمم قد تغريت تغريًا جذراًي.
( أن 30-29هذا وكان خدوري قد أبرز يف موضع آخر من فكرة )النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية ص ص 

مية للعالقات اخلارجية ال توجد يف القرآن والسنة ابلرغم من أن افرتاضاهتا األساسية توجد يف هذين املصدرين، النظرية اإلسال
 ألهنا نتاج فكر املسلمني حني وصلت اإلمرباطورية إىل أقصى تطورها وأنه أمِعيد تشكيلها خالل فرتة الرتاجع يف هذه القوة.

قوة بني أمور ثالثة: من انحية ما أمسته االجتاه العلماين حنو العالقات وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الرؤية ختلط ب
( وبني من انحية أخرى ما أشارت إليه 388اخلارجية واملقاييس العلمانية لإلسالم يف عالقاته اخلارجية )احلرب والسالم ص 

عالقات اإلسالم اخلارجية كما وضعه أن معظم فقهاء املسلمني )بعد سقوط اخلالفة( يقولون إن القانون اإلسالمي اخلاص ب
(، وبني من انحية 389النيب )صلى هللا عليه وسلم( قام على أساس مبدأ العالقات السلمية ال العدوانية بني األمم )ص 

( من أنه نظرًا النتقال املبادرة إىل ايدي دول كبرية من غري املسلمني أصبح من اجلائز بل 391اثلثة ما خلصت إليه )ص 
ضروري وفًقا للشريعة اإلسالمية أن يراعي اإلسالم أن يراعي اإلسالم مصاحلة استناًدا إىل األوضاع املتغرية. ومما ال شك من ال

فيه أن هناك فارقًا شديًدا بني األبعاد الثالثة فإذا كان ال ميكن قبول األول والتحفظ بشدة على الثاين فإن الثالث هو الذي 
سه اإلسالمية حيث أن اإلسالم لكل زمان ومكان واالجتهاد فيه قائم لصاحل املسلمني يف يستدعي التوقف والبحث عن أس

 ظل ضعفهم وقوهتم.
( الذي وصل إىل القول أن هناك العديد من 14،  13، 10مبثله بيسكاتوري )ص ص  والجتاه الثاين

"اإلسالم" بقدر ما هناك من املسلمني وإن السياسات مستقلة وليست اتبعة للدين اإلسالمي، وإنه ليس كافًيا القول إن 
ا يقولونه وما يفعلونه. واجلدير ابلذكر اإلسالم هو دين املسلمني ولكن اإلسالم هو املعتقدات السياسية وسلوك املسلمني وم

أن هذا االجتاه ينطلق من إنكار الفصل بني اإلسالم واملسلمني وهو املنطلق الذي يتبناه تيار هام من الدراسات الغربية وهو 
البشر وهذا  الذي حياول أن يطمس ذاتية وخصوصية اإلسالم كعقيدة دينية منزلة لتنظيم احلياة يف اجملتمع والعالقات بني كافة



من الوقوع يف مصيدة االعتقاد يف وجود مغزى غري متغري لإلسالم حمدد يف عبارات صاغته املكتوبة،   (32)التيار حيذر دائًما
كما حيذر من خطورة التمييز احلاد بني اإلسالم احلقيقي وغريه أو إعطاء وضع متميز للمقوالت الشرعية يف مراجع القانون 

ومن مث فإن هذا التيار يرى أنه مهما كان ما يعتقد الناس أنه اإلسالم فإن ما يسمى اإلسالم  Theologyأو علم الكالم 
 "الشعيب" له مغزى خاص حىت لو إدانة الشرعيون والقانونيون.

إذن هل مقولة إن خربة تطور املمارسات ومدلول تطور النماذج الفكرية اإلسالمية تبني أن مثاليات وقواعد 
اإلسالم ليست احملرك وليست أساس العالقات الدولية اإلسالمية هل هذه املقولة تعد فهما صحيًحا لإلسالم؟ أم أن هناك 

املالحظة العلمية حدوثها ابلفعل؟ وما هي أسانيد هذا التفسري  تفسريًا إسالمًيا هلذه الظاهرة اليت ال ميكن أن تنكر
ومنطلقاته؟ إن احلاجة لإلجابة عن هذه التساؤالت ضرورة هامة، فبالرغم من أم أحد املنطلقات اإلسالمية األساسية هي 

ال ميكن أن يصل إىل جتاوز التمييز بني اإلسالم وبني فهم املسلمني له وسلوكهم يف إطاره إال أن منظورًا إسالمًيا صحيًحا 
وجود اإلسالم ذاته حتت أتثري اخلربة اإلسالمية العملية أي ال ميكن أن يقبل أن اخلربة التارخيية تثبت فشل وعدم صحة 

كما اتضح من أهداف النماذج السابق –املثالية اإلسالمية أو االجتاه إىل "العلمنة" حتت ضغط مقتضيات الواقع اجلديد 
ولكن جيب على هذا املنظور اإلسالمي أن جيد تفسريًا لرتاجع التمسك ابلنظرية التقليدية واملثالية اإلسالمية  -اإلشارة إليها

يف ظل الظروف القائمة اليت عكست تدهور القوة اإلسالمية بل وتفسري هذا التدهور أيًضا تفسريًا إسالمًيا، وأخريًا بيان 
 ل هذا كله تقدمي رؤية اجتهادية إسالمية عن هذا الواقع يف تطوره التارخيي.ضوابط وشروط إحياء املثالية اإلسالمية وقب

أحد الضوابط املنهاجية ألهداف هذا  -كما سريد يف موضع الحق–هذا وتعد حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة 
ابنا الكلي من التاريخ اجلزء من املشروع وهي اليت ستبني الروابط مع أجزائه األخرى، كما تبني أوجه االختالف بني اقرت 

 .(33)اإلسالمي وبني مقرتب هذه النماذج السابقة
ومن النماذج الكلية واليت تنظر أيًضا إىل قضية عدم مالءمة النظرية التقليدية اإلسالمية للعالقات الدولية مع  -2

، وهي ختتلف جوهراًي عن (34)مانالواقع املعاصر ومن مث احلاجة إىل منظور جديد هلذا الواقع دراسة د. عبد احلميد أبو سلي
 النموذجني السابق اإلشارة إليهما يف أمرين أساسيني:

أهنا تطالب ابلرؤية النقدية ملكوانت الفقه التقليدي وعلى أساس النظر إليها يف ةسياقها الزماين  من انحية:
حية أخرى تظل األصول اإلسالمية )القرآن واملكاين وتطويرها على أساس السياق الزماين واملكاين املعاصر أيًضا، ولكن من ان

 والسنة( والعلوم املنبثقة عنهما مبثابة اإلطار املرجعي األساسي احلاكم والضابط هلذه الدعوة.
بعبارة أخرى فإن هذه الدراسة هتتم مبناقشة سبل تطوير بديل فكري إسالمي للمنظور اإلسالمي التقليدي حمتوى 

جمموعة أبن أصل العالقة هو اجلهاد والقتال من أجل نشر الدعوة والذي يستند إىل قاعدة ومنهًجا )الذي يقول أساًسا يف 
الناسخ واملنسوخ( على أساس أن بعض جوانب القصور يف املنهاجية التقليدية )وخاصة افتقاد عامل الزمان واملكان( هي اليت 

                                                           
 املنطلق يف: ( انظر منوذًجا هلذا32)

- Albert Hourani: Islamic History, Middle Eastem History, Modem History (in0 Islamic Studies: A 

Tradition and Its Problem, pp 13- 14.  
  ( انظر املبحث الثالث من الفصل الثاين.33)

(34) Abd El Hamid Abu Sulyeman: The Islamic Theory of International Relation: New Direction 

for Islamic Methodology and Thought, The International Institute of Islamic Thought, Washington, 1987.  



أصل العالقة بني املسلمني وغري املسلمني، أهل ابنتقاد الفكر التقليدي حول عدة أمور ) -من وجهة نظر املؤلف–تسمح 
الذمة، اجلزية، العهد واألمان...( حيث أن اخللفية التارخيية والنفسية للفكر اإلسالمي التقليدي حول العالقات الدولية هي 

احمليطة الراهنة هي اليت تفسر مضمون هذا الفكر واستناده إىل قاعدة النسخ، ومن مث فإن اخللفية التارخيية والظروف النفسية 
اليت أثرت أيًضا يف صياغة وتطور الرؤى احلديثة )أي الرؤى االعتذارية، التربيرية اليت تقول أبن أصل العالقة هو السالم وأن 
القتال من أجل الدفاع عن النفس( والرؤى اليت تنطلق من الدعوة إلعادة النظر يف تطبيق قاعدة الناسخ واملنسوخ وما ترتب 

 سوء فهم لقضية أصل العالقة بني املسلمني وغريهم فيما يتصل هبذه القضية من قضااي أخرى. عليها من
ومن مث فإن هذه احملاولة لتطوير حمتوى ومنهج الفكر التقليدي والفكر املعاصر حول أبعاد العالقات الدولية تدعو 

 ولكن دائًما يف إطار القيم اإلسالمية، ألن املفكرين لألخذ يف االعتبار املربرات السياسية واالسرتاتيجية وملمارسات املسلمني
املسلمني التقليدين واملعاصرين على حد سواء مل يولوا هذه االعتبارات اهتمامهم بقدر ما اهتموا ابلتفسريات الشرعية 

 واعتبارها قواعد شرعية مطلقة تسرى على كل زمان ومكان.
احملاولة ال يعدو تقدمي مناذج اترخيية تساعد على توضيح دواعي واجلدير ابلذكر هنا أن توظيف التاريخ يف هذه 

االهتمام ابلتمييز بني أهداف الشريعة وبني اعتبارات السياسة يف فرتة حمددة وزمان ومكان حمدد، كذلك ال تقدم هذه 
 مية عرب التاريخ.احملاولة إجابة عن السؤال املتعلق أبسباب الفجوة بني النظرية اإلسالمية وبني املمارسات اإلسال

 
ومن مناذج الدراسات الكلية واليت تعاجل أيًضا قضية العالقة بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم ولكن من جانب  -3

غري الذي تعرضت له النماذج الثالثة السابقة تلك األدبيات اليت تدعو ألمهية تقدمي منظور إسالمي للعالقات الدولية 
 .(35)املعاصرة

ة حول وضع اإلسالم كقوة يف النظام الدويل املعاصر وكيف ميكن أن يساهم مبادئه وقواعده وهي تقدم رؤي
ومفاهيمه يف إرساء أسس جديدة هلذا النظام يف مرحلة إعادة تشكيله، وهذه الرؤية وأن اعتمدت أساًسا على عرض تطور 

سالم )األمة، اجلماعة، العدالة، املساواة، احلرية، تطور اتريخ األفكار اإلسالمية حول أبعاد ظاهرة العالقات الدولية يف اإل
السالم( إال أهنا ال تقدم هذا التطور يف األفكار يف سياق تطور اتريخ العالقات الدولية اإلسالمية، أي مل توظف التاريخ 

لكربى، انهيك عن اإلسالمي الستخالص مناذج من املمارسات اإلسالمية الدولية اليت تربز دعائم هذه األفكار اإلسالمية ا
عدم توظيف هذه األفكار ةلتقدمي رؤية إسالمية عميقة عن أهم  القضااي الدولية املعاصرة أو عن كيفية إسهام املبادئ 
 اإلسالمية إسهاًما عملًيا يف التشكيل اجلديد للنظام الدويل، وقبل ذلك يف إعادة تشكيل وضع العامل اإلسالمي على صعيده.

 مناذج من الدراسات اجلزئية:املطلب الثاين: 
وهي الدراسات اليت تتناول طرفًا إسالمًيا واحًدا، أو فرتة حمددة أو منطًا حمدًدا من التفاعالت الدولية يف التاريخ 
اإلسالمي وذلك أما الستخالص أمناط سلوكية حمددة من انحية، أو التمهيد لتحليل واقع معاصر من انحية أخرى أو 

نة وإعادة النظر يف مقوالت أخرى من انحية اثلثة. وفيما يلي عرض ألهم مالمح مناذج هذه اجملموعات الثبات مقوالت معي

                                                           
 ( انظر على سبيل املثال:35)

- Nasser Ahmed Al- Braik: Islam and World Order Foundations, and Values, The American 

University, Washington D.C 1986 (unpublished) Ph. D. Dissertation.  



الثالث، مع اإلشارة مسبًقا أنه إذا كانت مناذج الدراسات الكلية السابق تناوهلا مل جترد العنصر العقيدي بل انطلقت منه 
 التالية:أساًسا فليس هذا هو احلال مع مناذج الدراسات اجلزئية 

تعد دراسة مجاعية رائدة بني الدراسات العربية يف جمال العلوم السياسية من حيث  (36)أحدى هذه الدراسات -1
توظيف التاريخ السياسي ملصر حملاولة اختبار بعض الفرضيات واملقوالت حول السلوك السياسي اخلارجي ملصر، فلقد كان 

اإلسالمية ولكن البحث عن األمناط املتكررة عرب حقبة اترخيية ممتدة )من  هدف هذه الدراسة ليس السياسة اخلارجية ملصر
ابن طولون وحىت السادات( يف سلوك مصر اخلارجي، أي أمناط األهداف واألدوات وجمال احلركة ومصدر التهديد أو اخلطر 

اليت تغطيها الدراسة وخاصة املراحل  ومل يكن اإلسالم متغريًا واضًحا يف حتليل هذه األبعاد عرب ما يقرب من القرون اخلمسة
التارخيية السابقة على اهنيار اخلالقة اإلسالمية، ومن مث تربز نتائج هذه الدراسة التساؤل التايل: هل كانت النتائج ختتلف لو 

 عاد األخرى؟مل يتم جتريد البعد العقيدي؟ ومن مث أليس من الضروري البحث عن وزن وكيفية أتثري هذا البعد ابملقارنة ابألب
يف جمال التحليل السياسي للعالقات بني الدول اإلسالمية: وهي  (37)ويف املقابل جتد دراسة أخرى رائدة -2

جتميع يف حتليلها العناصر التالية: اخلصائص التكويبنية للدولة اإلسالمية والعالقات بينها، موجظ التطور التارخيي للعالقات 
ولة العباسية إىل هناية اخلالفة اإلسالمية ونشأة الدول اإلسالمية املعاصرة، أبعاد العالقات بني الدول اإلسالمية من عصر الد

 املعاصرة بني هذه الدول واألطر التنظيمية هلا والنظرية السياسية اليت حتكمها.
اإلسالمية  وهكذا فإن توظيف هذه الدراسة للتاريخ إمنا كان جملرد التمهيد لدراسة العالقات املعاصرة بني الدول

( على مستوى احلركة ومستوى النظرية وهذه العالقات وإن كان ميكن دراستها منفصلة إال أهنا ال تنفصل من 1918)منذ 
 غري اإلسالمية يف تطورها.–حيث خصوصيتها وتطورها عن العالقات اإلسالمية 

وات التحليل النظمي بصفة إذن ما هي األمناط اليت ميكن أن تكشف عنها متابعة هذا التطور ابستخدام أد
غري اإلسالمية احمليطة هبذا التفاعالت أو العالقات اإلسالمية يف –خاصة؟ أال تؤدي دراسة التفاعالت الدولية اإلسالمية 

 مراحل تطورها املختلفة إىل فهم أعنق هلا وللسياسات اخلارجية لبعض الفواعل اإلسالمية؟
رتة زمنية حمددة من اتريخ "الشرق األوسط" وهي اليت عرفت ابملسألة للرتكيز على ف (38)مث أتيت دراسة أخرى -3

( وتتميز هذه الدراسة عن السابقتني من حيث اهلدف من توظيف املادة التارخيية من املصادر 1923 -1774الشرقية )
 الغربية ومن حيث االهتمام ابملشكالت املنهاجية هلذا التوظيف.

نطلق من رفض التقليد الدبلوماسي واألكادميي الغريب الذي يرى "الشرق فمن حيث اهلدف فإن هدف الدراسة ي
األوسط" كمجال ملواجهة القوى العظمى ومسرح تفاعل بني كل األطراف التارخيية ذات املصاحل واالهتمامات يف هذه 

                                                           
لقاهرة، د.علي الدين هالل )حمرر(: دراسات يف السياسة اخلارجية املصرية من ابن طولون إىل السادات، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة ا (36)

1987. 
 انظر بصفة خاصة: -
 .53-1م، ص ص 1760م إىل علي بك الكبري 868لون حسني توفيق: السلوك اخلارجي ملصر من ابن طو  -
(، ص ص 1848 -1805( وحممد علي ابشا )1773 -1760د.جهاد عودة: السلوك اخلارجي ملصر: دراسة مقارنة بني عهدي علي بك الكبري ) -

69- 133. 
  م.1991 -هـ 1412كتبات، الرايض، ( د.حممد السيد سليم: العالقات بني الدول اإلسالمية، جامعة امللك سعود، عمادة شئون امل37)

(38) Leo Carl Brown: International Political and the Middle East, 1984, pp 279- 310.  



ة وتوجهاهتم حنو القوى املنطقة، ومن مث يطالب ابلنظر إىل اخلصائص املميزة للمنطقة واالهتمام بدور الفواعل اإلقليمي
اخلارجية، وهذا يعين أن العالقات الدولية للمنطقة هي ملتقى طرق أبعاد التاريخ احلديث للشرق األوسط. والتحدي الذي 
يواجه دراستها على هذا النحو هو العمل على مزج األسلوب التقليدي لدراسة املسألة الشرقية أبسلوب جديد لدراسة 

 الشرق األوسط احلديث.
بعبارة أخرى فإن هذا الكتاب يدعو إىل منهج تتعاون فيه النظم الدراسية املختلفة لدراسة السياسات الدولية 
املعاصرة للشرق األوسط وذلك ابملزج بني التاريخ الدبلوماسي التقليدي )كما تبلور يف الغرب( وبني دراسة الشرق األوسط  

دولية بصفة عامة، واملقولة األساسية هلذه الدراسة هي أن "الشرق كموضوع يف حد ذاته ويف إطار دراسة التفاعالت ال
األوسط" من أكثر النظم الفرعية اخرتاقًا من جانب القوى اخلارجية، ولقد عرف التنافس بني عدة قوى إقليمية على اهليمنة، 

ندة كل منهم يف مواجهة إىل االستدعاء األجنيب ملسا -كما وضح خالل القرون الثالثة األخرية–ويؤدي هذا التنافس 
 األخرى.

ومن حيث االهتمام ابملشكالت املنهاجية لتوظيف املادة التارخيية فإن هذه الدراسة تتسم مبا يلي: من انحية توجه 
النظر إىل املشكالت اليت تعوق توافر املصادر التوثيقية الشرق أوسطية اليت ميكن أن تساهم يف تقدمي رؤية الفواعل اإلقليمية 

رتة املسألة الشرقية، يف حني وتتوافر املصادر والتقليدية يف التاريخ الدبلوماسي للمسألة الشرقية واليت تعكس املنظور يف ف
األورويب. كذلك تشري الدراسة إىل مشكلة منهاجية أخرى وهي أن كتاابت التاريخ الدبلوماسي عند مرحلة املسألة الشرقية 

حني أن الكتاابت املعاصرة عن العالقات الدولية للشرق األوسط منذ سقوط اخلالفة  جيمعها حمور واحد هو هذه املسألة يف
العثمانية تفتقد هذه الرابطة من خالل قضية جامعة واحدة، ومن هنا صعوبة املقارنة بني ما قبل وما بعد سقوط اخلالفة 

 العثمانية.
ضخامة عمل املؤرخني وتنوع وتراكم ما يقدمه من رؤى  أما املسألة املنهاجية التالية اليت تنوه إليها الدراسة فهي أن

وتفسريات وأساليب متطورة يف الكتابة التارخيية إمنا قد مت ألهداف حبثية أخرى غري أهداف دارسي العالقات الدولية، ومن 
لوب البحثي يف مث فهو حيتاج التحديد للتوظيف يف استخدامات أخرى. وعلى ضوء خربة هذه احملاولة املتميزة اهلدف واألس

التاريخ ميكن القول إن اهلدف احملوري هلذا اجلزء من املشروع يعد استكمااًل وتعميًما وتوسيًعا للنطاق الزماين واملكاين هلذه 
 الدراسة وتطويرًا ألسلوب حتليل املادة وعرضها نظرًا لالستعانة ابألبعاد النظرية النظمية لدراسة العالقات الدولية.

 ث: منوذج توظيف اخلربة اإلسالمية يف داسة النظرية السياسية:املطلب الثال 
واليت سعت ألهداف حبثية حمددة يف جمال السياسة اخلارجية  -سواء الكلية أو اجلزئية–ويف مواجهة هذه النماذج 

ربيع والذي  أو العالقات الدولية جيب أن نضع اجلهود الشاخمة لرائد الدراسات السياسة اإلسالمية يف مصر أ. د. حامد
استغرق جل عمره البحثي يف إخراجها وتقع هذه اجلهود أساًسا يف نطاق توظيف اخلربة اإلسالمية )اترخيًا وفكرًا( يف جمال 
النظرية السياسية أي يف بناء نظرة متكاملة للتحليل السياسي تشمل ثالثة ميادين: التنظري السياسي اجملرد مث حتليل 

 .(39)العريب مث منهاجية وأتصيل مفهوم تدريس العلوم السياسية يف اجلامعات العربية املشكالت السياسية للواقع
                                                           

 ( انظر موجًزا جامًعا هلذه اإلسهامات اليت مت تناوهلا ابلتفصيل يف دراسات أخرى متعمقة يف:39)
 .1985فرباير  8- 4ية يف اجلامعات العربية، ندوة تدريس العلوم السياسية ابلوطن العريب، الرانكا، د.حامد ربيع: إشكالية الرتاث وتدريس العلوم السياس -
 .1980ومن أهم هذه الدراسات: د. حامد ربيع: اإلسالم والقوى الدولية، القاهرة، دار املوقف العريب  



ولقد انطلق هذا التوظيف من خصائص اخلربة اإلسالمية، وهلذا برز يف سياق حتليل اخلربة اإلسالمية. ولقد  -أ
اإلسالمي، وهذه اخلصائص اعرتف أبن أهم صعوابت حتليل هذه اخلصائص هي صعوابت ترتبط ابلتاريخ العام للمجتمع 

املطروحة، واليت متيز اخلربة اإلسالمية يف إطار النماذج الكربى يف اتريخ اإلنسانية، هي: االستمرارية، التعدد والتنوع يف 
التطبيقات، الكلية والشمول يف اإلطار العام للخربة، اإليقاع املختلف يف مراحل اخلربة، اجلمع بني عنصرين مل جتمع بينهما 

 خربة أخرى يف تفاعل مستمر ومها الدين والعقل. أي
وتنبثق هذه اخلصائص من متابعة وعي شامل مبنعطفات التاريخ اإلسالمي السياسي واحلضاري وأهم ما يتصل هبا 
من مفاهيم وظواهر ذات أبعاد داخلية ودولية على حد سواء، مث املزج واجلمع بني مدلوالهتا يف انسياب فكري واضح، فمن 

يث عن الدوائر املختلفة الستمرارية اخلربة سواء الكلية الشكلية منها )اخلالفة( أو الكلية املوضوعية )األمة( أو اجلزئية احلد
اليت تدور حول العبادة وعنصر سلوك احملكوم، إىل احلديث عن التطبيقات املتعددة واملتنوعة اليت تربز املتابعة التارخيية سًتا 

ومية يف العصر األموي، الدولة العاملية يف العصر العباسي الثاين، النموذج العثماين إبتداء من فتح منها واضحة )الدولة الق
مصر على األقل، النموذج اإلسالمي يف اهلند وخاصة خالل القرن التاسع عشر مع الصراع اإلسالمي العنيف ضد 

ديث عن إيقاع التكوين مث اإلبداع مث بداية االهنيار يف االستعمار الربيطاين، مث النموذج الرببري يف مشال أفريقيا( إىل احل
 النموذج اإلسالمي من مناذج جمتمعات اخلالفة الكربى يف التاريخ.

ومن انحية أخرى انتقل توظيف هذه اخلصائص إىل حتديد النواحي النظرية اليت ميكن أن يعمق ويؤصل فيها  -ب
وظائف الدولة، نظرية الدولة االتصالية، نظرية الدولة العاملية، أتصيل  النموذج اإلسالمي للمارسة السياسية ومنها نظرية

مفهوم األمة كمحور للبناء السياسي للدولة االقليمية، منوذج التنمية القومية ومفهوم النظام الدويل اجلديد، وظيفة العلماء يف 
ية واحلضارية الداخلية واخلارجية، فنجد أن نظرية اجملتمع املتقدم، ومجيعها نواحي تتداخل على صعيدها أيًضا األبعاد السياس

وظائف الدولة اليت تربز وظيفة الدولة حارسة وحامية القيم وهي الوظيفة اليت صاغتها تقاليد اخلربة اإلسالمية وتنبثق من بينها 
تمعات األخرى اخلارجية، وهنا الوظيفة االتصالية اليت ال تقتصر على احلاكم واحملكوم وإمنا تتعدى ذلك إىل عالقة الدولة ابجمل

 يربز مفهوم اجلهاد كأحد عناصر السياسة القومية يف الرتاث القومي.
ومن انحية أخرى جند مفهوم الدولة العاملية الذي عربت عنه يف اخلربة اإلسالمية الدولة العباسية يف فرتة هارون 

فلقد طرح د. حامد ربيع كيف ميكن للخربة اإلسالمية الرشيد، وهو مفهوم ما زال يف حاجة إىل حتليالت عمقية أتصيلية، 
أن تساعد يف حل التناقض بني مفهوم الدولة القومية والدولة األقليم وذلك من خالل مفهوم األمة كمحور للبناء السياسي 

ألمنائية والتوسعية جملتمع األقليم القومي، كذلك كيف أهنا تربز أن املتغري االقتصادي ليس هو املتغري األساسي يف العملية ا
وإمنا حتقيق الرسالة والدعوة هو األساس الذي يشارك اجملتمع أبسره يف السعي لتنقيذه وأخريًا يتساءل هذا الطرح عن مدى 
إمكانية أن يقدم اإلسالم جديًدا يف عملية تشكيل نظام دويل جديد وهل يقتصر على جمرد تقدمي إطار تلتف حوله دول 

 ميكن أن يصل إىل التأثري يف تشكيل مفهوم هذا النظام الدويل اجلديد؟عدم االحنياز أم أنه 
ومما ال شك فيه أن تعميق القدرة على فهم هذا التأصيل إمنا ترتبط بتعميق دراسة تطور وضع العامل اإلسالمي يف 

احلاضر الغائب هو هذا التطور النظام الدويل، فعلى صعيد مجيع احملاور السابق تلخيصها يف طرح د.حامد ربيع يبدو لنا أن 

                                                                                                                                                                             
  .1983والرتبية والعلوم، بغداد، د.حامد ربيع: مستقبل اإلسالم السياسي، املنظمة العربية للثقافة  -



يف وضع هذا العامل كأحد مكوانت النظام الدويل يف املراحل التارخيية املختلفة سواء كمحورها األساسي أو كمحرك أو 
موضوع لتفاعالته. ومع ذلك فإن حماور هذا الطرح تربز عدة حماوالت هامة تساهم يف تكوين أهداف إطار التحليل النظمي 

مي الدويل: كيفية ومدى ظهور اجلهاد كمحرك للسياسات اإلسالمية، طبيعة العالقة بني الوظيفة العقيدية السياسي اإلسال
والتوزيعية يف تفسري الفتوحات والتوسع والرتاجع اإلسالميني، كيف أثر اإلسالم على تشكيل النظام الدويل ومىت وكيف وإىل 

 الدولية؟أي حد أثرت الدول اإلسالمية على تشكيل التفاعالت 
  



 املبحث الثالث
 حول بعض إشكاليات حتديد اإلطار النظري واهلدف

اتضح من التحليل يف املبحث األول كيف أن اهلدف احملوري هلذا اجلزء من املشروع حيقق تراكًما معرفًيا يف جمال 
ن ها اهلدف حيقق تراكًما آخر علم العالقات الدولية من منظوره الغريب، كذلك اتضح من التحليل يف املبحث الثاين كيف أ

يف جمال دراسات العالقات الدولية اليت وظفت التاريخ اإلسالمي، وهكذا وعلى ضوء الربط بني نتائج التحليلني يف هذين 
املبحثني يكون قد اتضحت املربرات األكادميية هلذا اهلدف ومن مث للمقرتب الذي سيتم من خالله توظيف املادة التارخيية 

 ذا اهلدف أيًضا، وهو مقرتب التحليل النظمي للعالقات الدولية وليس التاريخ الدبلوماسي.لتحقيق ه
وبقدر ما يستجيب اختيار هذا اهلدف وهذا املقرتب مع طبيعة أهداف ومنهاجية التحليل السياسي يف التعامل 

سنرى ابلتفصيل يف موضع مع التاريخ )كوسيلة وليس كغاية يف حد ذاته( بقدر ما يستجيب من انحية أخرى )كما 
لبعض الدعاوي من جانب علماء عرب ذوى منظورات خمتلفة للدراسات التارخيية واليت تطالب بتجديد منهاجية  (40)الحق(

على الكليات والروابط وختطى التفاصيل واجلزئيات  -(41)كما يقول د.عماد الدين خليل–هذه الدراسات، وذلك ابلرتكيز 
تارخيية القدمية وخاصة ما يتعلق ابجلوانب السياسية والعسكرية من اترخينا وصواًل إىل الكليات اليت تعج هبا املصادر ال

والدالالت يف سياق احلركة التارخيية األكرب حجًما، ذلك ألن هناك حاجة الستعراض حتليلي ملسرية التاريخ اإلسالمي يف 
 مسار الطويل.

ث يف العلل واألسباب وراء الظواهر التارخيية اليت تعرض لالهتمام ابلبح (42)كذلك يدعو د. حممود إمساعيل
بصياغة لغوية حديثة ملا ورد يف احلوليات التارخيية كما تعرض أيًضا كما لو كانت قد خلقت يف فراغ، كما يدعو إىل رؤية 

 شاملة للمسار العام حلركة التاريخ اإلسالمي.
ال البحث التارخيي فإن التحليل السياسي الدويل وفًقا وإذا كانت مجيع هذه املتطلبات حتقق دفعات قوية يف جم

ملقرتب النظم الدولية يستطيع املسامهة يف تقدمي هذه املالمح والدالالت الكلية عن التطور يف التاريخ السياسي اإلسالمي 
اث التارخيية وبني فهو عن طريق املزج بني األحد (43)الدويل )فيما بني الفواعل اإلسالمية وبينهم وبني غري املسلمني(

االفرتاضات والتعميمات عن عملية التغري يف النظام الدويل يساهم يف تقدمي أمناط وليس أحداث مفردة، التحوالت الكربى 
وليس الوقائع احملددة، العوامل املختلفة اليت أثرت على حتديد وضع الدولة )الدول( اإلسالمية يف خريطة وهيكل توزيع القوى 

 ذلك فإن طبيعة هذا االقرتاب من التاريخ اإلسالمي تثري يف الواقع عدة أشكاليات: العاملية، ومع
استخدام مقرتب حتليلي غريب يف دراسة هتدف إىل املسامهة يف تقدمي  صحةأو  تتصل مبصداقيةاإلشكالية األوىل: 

اإلشكالية كل أبعاد اجلدل حول مدى مالءمة منظور إسالمي ألحد الفروع املعرفية وهو علم العالقات الدولية. وتثري هذه 
                                                           

  ( انظر الفصل الثاين.40)

مة اإلسالمية،  ( د.عماد الدين خليل، ضوابط ومعايري أساسية يف منهج كتابة التاريخ اإلسالمي، حبث مقدم إىل الندوة العلمية حول منهج كتابة اتريخ األ41)
، ص ص 1989أكتوبر  10 -هـ1410ربيع األول  10بن سعود اإلسالمية ورابطة اجلامعات اإلسالمية يف جامعة الزقازيق ابلتعاون مع جامعة األمام حممد –كلية اآلداب 

6- 7. 
  .95 -92، ص ص 117 -116، ص ص 1986كذلك انظر: د.عماد الدين خليل حول إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي، دار الثقافة، الدوحة، قطر   -

  .10-6، ص 1981، 2اإلسالمي: منهج وتطبيق. دار الثقافة، الدار البيضاء، ط( د.حممود إمساعيل: قضااي يف التاريخ 42)

  ( انظر املطلب الثاين من البحث الثاين من الفصل الثاين.43)



وهو اجلدل الذي اكتسب مذاقًا خاًصا ومتجدًدا من واقع  (44)املناهج الغربية لدراسة أوضاع ومشكالت فواعل أخرى
 . (45)انتقادات منظورات إسالمية اجتهدت لتجديد مسات املنهاجية اإلسالمية يف البحث

 يستند إىل ثالث أمور: ومع ذلك فإن منطلق الدراسة هبذا الصدد
من انحية: عدم وجود تعارض بني استخدام منجزات التطورات احلديثة يف علم العالقات الدولية وبني دراسة 
اخلربة اإلسالمية يف جمال هذه العالقات، بل إن تطبيق مقرتابت هذا العلم إمنا تثري وتعمق من فهم األبعاد احلقيقية هلذه 

 اخلربة.
اإلجابة عن التساؤل عن مدى صحة استخدام التحليل النظمي )ابعتباره أحد األفرع التحليلية بعبارة أخرى فإن 

من مقرتب النظم( لدراسة التاريخ السياسي اإلسالمي الدويل على حنو يربز متيز أسلوب دارسي العلوم السياسية عن 
التمييز بني اإلطار أو األداة املنهاجية وبني املؤرخني، إمنا ينبثق عن ضرورة الوعي بقضية أعمق وأوسع أال وهي وضرورة 

مضمون التفسري والتحليل الذي يسفر عن تطبيقها، وخيتلف هذا املضمون ابختالف األطر املرجعية اليت يستند إليها هذا 
غريب للعلوم التفسري وهذا التحليل. بعبارة أدق فإن هناك فارقًا بني استخدام أدوات أو أطر التحليل اليت أفرزها املنظور ال

االجتماعية وبني تبين املنظورات أو التفسريات الغربية لتطورات وأحداث التاريخ اإلسالمي، فتلك األخرية، وكما أوضح 
ال ميكنها أن تقدم تفسريًا صحيًحا شاماًل ومتماسًكا لتارخينا اإلسالمي العتبارات  (46)العديد من العلماء والباحثني املسلمني

نت احلاجة يف هذا اجلزء من املشروع للوعي وااللتزام بعدة ضوابط منهاجية للتفسري اإلسالمي عديدة، ومن هنا كا
 .(47)للتاريخ

فإن طبيعة جوهر حتليل النظم )أو مقرتب النظم بصفة عامة( تعد تعبريًا عن وجتسيًدا لفكر  ومن انحية أخرى:
جتماعية ومن مث احلاجة إىل دراستها انطالقًا من أطر نظمية يعرتف بتكامل وكلية وعدم انفصال األبعاد املختلفة للظواهر اال

 .(48)وهي أطر كلية ختفف من غلواء االنقسام اجلامد بني التخصصات والعلوم املختلفة
إذن أال ميكن القول إن هذا االقرتاب جيد جذورًا يف طبيعة املنظور اإلسالمي للظواهر االجتماعية، وأال ينبثق هذا 

اإلسالم ابعتباره كاًل متتد قواعده ومبادئه واسسه لتغطى خمتلف أبعاد الكوت يف ارتباطاهتا، وأال يعكس  املنظور عن طبيعة
هذا املنظور الرؤية الكلية للقرآن عن وحده الكون، وأال ميثل هذا املنظور كال موحًدا يتكون من روافد سياسية واجتماعية 

                                                           
 ( انظر على سبيل املثال انتقادات عدم مالءمة عدة مناهج غربية لدراسة السياسة الدولية للعامل الثالث يف:44)

- Bahgat  Korany and Aly El- Din Hillal Dessouki (eds), The Foreign Politics of Arab States, 

Boulder, colo, Westview Press, 1984.  
 ( انظر منوذًجا هلذا يف: 45)
إلسالمي، واشنطن، نصر حممد عارف: نظرايت التنمية السياسية املعاصرة، دراسة نقدية مقارنة يف ضوء املنظور احلضاري اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر ا -

  .1992، 6سلسلة الرسائل اجلامعية، رقم 

  .128 -123( د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص  46)
 .2د.حامد ربيع، إشكالية الرتاث، مرجع سابق، ص  -

 .( انظر املطلب الثالث من املبحث الثاين من الفصل الثاين47)
(48) Richard Little: Op. cit.  



خلاص الذي مييزه عن املنظورات األخرى املادية بشقيها الليربايل واقتصادية تصب يف جمرى واحد فتضفى عليه طابعه ا
 ؟(49)واملاركسي

جند أن اقرتاب حتليل النظم الدولية تعرض النتقادات منهجية عديدة من داخل املنظور  ومن انحية اثلثة:
نه متحيز للوضع القائم لعل من أمهها أنه مقرتب استاتيكي يبحث عن كيفية احلفاظ على النظم القائمة، أي أ (50)الغريب

لرتكيزه على قيمة االستقرار والتوازن وليس عمليات التغري والتطور نظرًا لعدم تركيزه على العملية التحويلية. وجتدر اإلشارة إىل 
أن هذا االنتقاد بصفة خاصة ينطبق على التيار األول من األدبيات النظمية خالل الستينيات يف حني أن الرؤية النقدية 

املة ملختلف تيارات هذه األدبيات وخاصة عقد الثماينينات تربز أن التغري من انحية وعملية تدهور واهنيار النظم من الش
 . (51)انحية أخرى قد أضحت يف صميم التحليالت النظمية

منذ غري اإلسالمية –تتمحور حول السؤال التايل هل انتظمت العالقات الدولية اإلسالمية واإلشكالية الثانية: 
بدايتها يف شكل نظام دويل؟ وهل كان هناك نظام دويل واحد جيمعها واقعية ونظراًي؟ ويتضح مغزى هذا السؤال من تعريف 
النظام الدويل على ضوء عدة معطيات متقابلة سواء يف الرؤية الغربية عن اإلسالم أو الرؤية الغربية عن اإلسالم أو الرؤية 

املعطيات املتقابلة اليت تناولتها عديد من االجتاهات يف األدبيات اإلسالمية وغريها على  اإلسالمية عن الغري. وتتلخص هذه
 صعيد الدراسات التارخيية واالجتماعية يف اجلانبني التالني:

إذا كانت الدراسات الغربية املعاصرة عن تطور النظم السياسية الدولية قد أغفلت وأسقطت أو من انحية: 
اإلسالمية، وخاصة يف الوقت الذي كانت متثل فيه هذه النماذج مركز العامل )كما سبق التوضيح( فإن  جتاهلت مناذج اخلربة

اهتماًما مقصورًا  (52)مكا يقول البعض من دارسي العالقات الدولية–هذا اإلغفال أو التجاهل أو األسقاط كان يعكس 
ين واحلضاري املمتد يف اتريخ العامل. ولكنه كان يعكس على الذات انبًعا من ضرورة االختيار على صعيد هذا النطاق الزم

أحد رواد –أيًضا وبدرجة أساسية رفًضا لالعرتاف بوجود الغري، وميثل هذا الرفض امتداًدا أو ترمجة ملا أوضحة جميد خدوري 
هذا املنطلق حول . ودار (53)كمنطلق من منطلقات حتليله للقانون الدويل اإلسالمي  -دراسة العالقات الدولية اإلسالمية

أسباب االختالف بني أنظمة القانون الدويل القدمي إذا ما قوبلت ابلقانون الدويل املعاصر، فهو يقول "إهنا مل تكن من 
الشمول حبيث تتناول العامل أبسره إذ أن كل نظام من األنظمة القدمية كان يعين أواًل بتنظيم العالقات بني كياانت مستقلة 

نطقة من العامل وضمن إطار أو أكثر من إطار حضاري مشرتك بينها، وقد الحظ أن الشعوب يف كل ودول خمتلفة يف م
تنظم العالقات بينها جمموعة من  -أي إىل إقامة عائلة دولية مصغرة–حضارة كانت تنزع إىل إقامة كياانت سياسية مستقلة 

 احلكم فيها سلطة واحدة وينظم أمورها نظام قانوين واحد. القوانني واألعراف املألوفة لديها ال إىل إقامة أمة موحدة تتوىل

                                                           
سيف الدين عبد الفتاح، التحديد السياسي واخلربة اإلسالمية: نظرة يف -كلية الشاملة للظاهرة االجتماعية يف املنظور اإلسالمي، انظر: ( حول الرؤية ال49)

  م.1989الواقع العريب املعاصر، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

 جهة إىل مقرتب حتليل النظم الدولية انظر:( حول أهم االنتقادات املو 50)
- James E., Dougherty & Robert L., Pfaltzgraff, Jr: op. cit. 

 .1985د.احلسان بوقنطار: العالقات الدولية، دار توبقال للتشر، الدار البيضاء،  - 
  ( انظر منوذًجا هلذه التحليالت يف املبحث السابق.51)

  .24 -23، ص ص 1986العالقات الدولية، ترمجة د.حسن انفعة، دار املستقبل العريب، القاهرة ( مارسيل مارل: سوسولوحيا 52)

  .12 -9، ص ص 1975، 1( جميد خدوري: القانون الدويل اإلسالمي، كتاب السري للشيباين )حتقيق وتقدمي وتعليق(، الدار املتحدة للنشر، بريوت، ط53)



ولقد قام عدد من هذه العائالت الدولية املتعايشة وغري املتعايشة يف عدد من املناطق" الشرق األدىن، بالد 
األقل، األغريق، الرومان، الصني ويف العامل اإلسالمي ويف الغرب املسيحي ونشأت يف كل منها حضارة واحدة متميزة على 

وقد نشأ يف كل حضارة عدد من املبادئ والقوانني لتنظيم العالقة بني كل دولة وأخرى يف زمن السلم واحلرب، ويف الواقع فإن 
هذه األنظمة القدمية مل تكن دولية حبسب مفهومنا اليوم ألن كل نظام كان نظاًما منفصاًل خاًصا، فشل يف إدراك مفهومي 

القانونيني، ومها مبدآن أساسيان لكل نظام يراد به أن يكون عامليا، ومل يكن هناك من سبيل لدمج  املساواة واملعاملة ابملثل
هذه األنظمة املختلفة يف نظام واحد مرتابط، وعلى الرغم من أن كل نظام من هذه األنظمة كان يقتبس من اآلخر ودون أن 

( اليت نشأ فيها وازدهر، بعبارة موجزة فإنه وفًقا هلذه الرؤية يعرتف ابلفضل، من األنظمة يزول بزوال احلضارة )أو احلضارات
ميكن القول إن عدم امتداد التحليل النظمي إىل اخلربة اإلسالمية مبعثة عدم االعرتاف أبهنا كانت جزًءا من النظام الدويل، 

ربية على العامل، وهو القانون الذي وكان ذلك يعد انعكاًسا لطبيعة القانون األورويب احلديث يف عصر بداية سيادة الدول الغ
أوجد خالل فرتة تطوره مبادئ لضبط العالقات بني الدول املسيحية وحدها، وبقدر ما ظهرت هذه الطبيعة يف رؤى مفكرّي 

ما بقدر  (54)وقانويّن أورواب يف القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالدي عن العالقة بني الدول املسيحية والدولة العثمانية
وجدت مدلوالهتا وامتداداهتا لدى حمللّي النظم املعاصرين من دارسي العالقات الدولية الذين اسقطوا خربة الدول اإلسالمية 

 )كما سبقت اإلشارة(. 
كما يقول أساتذة –كذلك زهرت نفس املدلوالت واالمتدادات أيًضا يف كتاابت املؤرخني الغربيني اليت قدمت 

اتريخ العامل كله، مبا فيه التاريخ اإلسالمني من زاوية نظر غربية إقليمية جتعل من أورواب مركز العامل  -(55)التاريخ اإلسالمي
تدور حول قطبه كل املساحات األخرى من األرض وما عليها من دول  وشعوب وحضارات حيث تغدو أشبه ابلظالل 

ية من املنظرعلى الدراسات التارخيية فقط، ولكن امتدت أيًضا ، ومل تقتصر هذه الزاو (56)الباهتة هليكل التاريخ األورويب العاملي
للعلوم االجتماعية واإلنسانية احلديثة، فإن نشأة هذه العلوم تزامنت مع الفرتة اليت بدأ يتكون فيها للغرب وعي أبنه مركز 

ظر موضع اهتمام عديد من العامل من حيث التنظيم والفكر والعمل وتصور احلياة واإلنسان، ولقد كانت هذه الزاوية للن
 .(57)املؤرخني املسلمني املعاصرين
: برزت االهتمامات من جانب املؤرخني املسلمني والغربيني على حد سواء إبجياد صورة جديدة ومن انحية أخرى

هذه  لفهم املاضي ومن أمهها صورة التاريخ العاملي يف مقابل التواريخ املتعددة ألجزاء العامل وحضاراته، ولقد أخذت
 الهتمامات تغيريات خمتلفة.

                                                           
 .372 -369خدوري، احلرب والسالم، ص ص  ( انظر أبعاد هذه الرؤية يف: د. جميد54)

  .125 -124د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص  (55)

اليت قدمته من منظور  من هذه النماذج الغربية ملا يسمى ابلتواريخ العاملية واليت افردت مكاان ضهال للتاريخ اإلسالمي ال يقارن مبا قدم عن اتريخ أوراب أو( 56)
 أوريب، انظر:

- Pirenne .I: Les Grandscourants de l' Histoire, Universelle Edition de la Baconniere Neughatel, 

1948 Vol, V2, V3. 

- H.G.Wells: A Short History of the World, Cassell and Company, London, First edition, 1922. 

  .41 -40، 19 -16، ص ص 1990، 1الرابط، ط( حممد وقيدي، كتابة التاريخ الوطين، دار األمان، 57)



إىل تقدمي عروض  (59)تلك الدعوة (58)فمن أهم أركان منهاجية إسالمية مقرتحة إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمي
اترخيية متوازية زمنًيا بني ما كان جيري يف مرحلة ما من مراحل التاريخ اإلسالمي وما كان العامل احمليط يشهده من أحداث يف 

 فسها وذلك من أجل تكوين نظرة مشولية متكن من فهم طبيعة العالقات بني عامل اإلسالم والعامل اخلارجي.املرحلة ن
أن إمكانية   (60)ويف نفس الوقت اعرتفت دوائر غربية تبحث يف تقومي االجتاهات العامة يف األحباث التارخيية الغربية

كتابة التاريخ العاملي وطرق هذه الكتابة تعد من املشكالت احملددة اليت تلقى كثريًا من االنتباه املعاصر يف حماولة لتجاوز 
االقتصار على التواريخ القومية واإلقليمية وذلك للوصول إىل تنظيم للمعرفة التارخيية يقدم نظرة كونية يف التاريخ تصلح من 

ريخ القدمية واإلقليمية. كما تعرتف هذه الدوائر أبنه ابلرغم من صعوبة وتعقد مشكالت عملية كتابة اتريخ أخطاء التوا
عاملي، وابلرغم من االنتقادات العديدة لفرضياهتا وهياكلها إال أهنا تطرح بقوة األسئلة والشكوك حول النظرة إىل اتريخ تطور 

 باره املتحكم يف جمرى اتريخ العامل وابعتباره مركز التاريخ الكوين.امليالدي( ابعت 16أوراب احلديث )منذ القرن 
وابلنظر إىل هذه املعطيات املتقابلة واملتبادلة بني رؤى غربية وأخرى إسالمية واليت تثري قضية الروابط والتفاعالت 

ة وبني النظم القانونية الدولية والعالقات بني التواريخ السياسية أو احلضارية للطرفني اإلسالمي وغري اإلسالمي من انحي
يف مواجهة أبعاد هذه –اإلسالمية وغري اإلسالمية من انحية أخرى، فإنه ميكن القول إن هذا اجلزء من املشروع إمنا ينطلق 

من أن العالقات الدولية بني املسلمني وغري املسلمني عرب التاريخ قد أخذت شكل نظام من التفاعالت  -اإلشكالية الثانية
لذي ميكن أو جيب السعي حملاولة دراسته ابالستعانة مبنطلقات وأبعاد التحليل النظمي الدويل، ولكن من خالل منظور وا

إسالمي له ضوابطه ومعايريه اإلسالمية يف النظر لتاريخ هذه العالقات ويف النظر لتقسيم املعمورة كما أنه منظور الطرف 
ظورات األوروبية هلذه العالقات وخاصة خالل القرون الثالثة األخرية، كما أنه اإلسالمي هلذه العالقات بعد أن سادت املن

املنظور الذي يعي ويدرك كل حماذير وعواقب وخطورة األخذ املطلق بفكرة وحدة التاريخ العاملي أو وحدة اجلماعة الدولية،  
 كما يقول هبا املنظور الغريب.

  

                                                           
  ( انظر املبحث األول من الفصل الثاين.58)

  .132 -131( د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص 59)

  .276 -256( جفري ابراكلو، مرجع سلبق، ص ص 60)
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 الفصل الثاين
 مشكالت مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي

 الت التعامل التعامل معها وصياغة اإلطار النظري النظمي للتحليلمشك
 

 متهيد:
يواجه احملل السياسي الذي يهتم ابلتاريخ )اتريخ النظم، اتريخ العالقات، اتريخ األفكار، اتريخ احلضارات( 

الذي مل يعتد أو –مشكالت منهجية متنوعة وخاصة عند التعامل مع املصادر األصلية )األولية( وإذا كان احمللل السياسي 
ميمات من نطاق هذا التعامل، فإن دراسة خربة املمارسات ال يهدف عادة الستخالص تع -يتدرب على هذا التعامل

اإلسالمية يف جمال العالقات الدولية يقتضيوعًيا وحتديًدا لطبيعة املشكالت اليت تواجه الباحث السياسي عن اللجوء إىل 
مقرتب كل من املؤرخ مصادر املادة العلمية التارخيية من انحية، كما تقتضي من انحية أخرى حتديد كيفية تنفيذ اجلمع بني 

لتحليل النظم الدولية املنطلق الذي يستند إليه املشروع لتحقيق هذا اجلمع وصوالً األبعاد النظرية واحمللل السياسي. وتعد 
 للهدف احملدد هلذا اجلزء منه.

ي، يف ومن مث، فإن هذا الفصل ينقسم إىل مبحثني: املبحث األول يعاجل مشكالت مصادر دراسة التاريخ اإلسالم
حني يعاجل البحث الثاين أبعاد صياغة اإلطار النظري النظمي لتحليل املادة التارخيية على ضوء طبيعة هذه املشكالت 

 ومنظور احمللل السياسي لكيفية التعامل معها.



 املبحث األول
 مشكالت مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي

 خصائصها وأبعاد تقوميها
تعامل مع هذه املصادر مشكالت عدة ترتجم قصور منهاجية هذه املصادر عن يواجه الباحث السياسي عند ال

حتقيق أهدافه البحثية بصورة مباشرة، ومع ذلك فإن مضمون هذه املصادر إمنا ميثل ذخائر علمية نفيسة تنتظر من يتعامل 
ابلضرورة عن أهداف املؤرخ إال أنه معها لتقدمي مناذج حتليلية حتقق أهدافًا حبثية متطورة، وهذه األهداف وأن كانت ختتلف 

 ال ميكن إجنازها بدون إجنازات األخري أي اجنازات العملية البحثية التارخيية برمتها.
ولقد حددت اجلماعة البحثية وملست طبيعة وأنواع هذه املشكالت خالل تعاملها املباشر مع املصادر املختلفة 

مع األدبيات اخلاصة مبنهاجية الكتابة يف هذه املصادر وخاصة األصلية  لدراسة التاريخ اإلسالمي، مث على ضوء تعاملها
 منها:

وقبل االستطراد يف مناقشة طبيعة هذه املشكالت ومدلوالهتا ابلنسبة للتحليل السياسي الدويل جيدر اإلشارة  -1
ة املصادر التارخيية اليت ميكن الرجوع إىل املالحظات العامة التالية اليت مت حتديدها خالل املرحلة األوىل االستكشافية لطبيع

 إليها.
انقسمت املصادر اليت مت الرجوع إليها )وهي مصادر منشورة أساًسا( إىل مصادر أصلية )أولة( أي نتاج  -أ

املؤرخني املسلمني يف العصور اإلسالمية املتتالية، واملصادر الثانوية: أي نتاج املعاصرين من املسلمني وغريهم من دارسّي 
 متخصصي التاريخ اإلسالمي، ولقد برز لدارس العلوم السياسية ما يلي:و 

من انحية تنأثر وتشتت التفاصيل اخلاصة بعالقة الدولة )الدول( اإلسالمية مع جزاء العامل احمليط بني احلوليات يف  
عي، وكان هذا الوضع كتب التواريخ العامة وعدموجود إطار عام واحد جيمعها على أساس اترخيي ممتد نسبًيا أو موضو 

يستلزم جهًدا كبريًا الستخالص هذا الشتات املتنأثر املتصل ابلتعامل اخلارجي للدولة اإلسالمية من هذه الكتب أو من 
املصادر األصلية األخرى األكثر اتصااًل ابملوضوع مثل كتب املغازي والفتوحات والسري، مما جعل االعتماد عليها بصورة كلية 

 وخاصة مع توافر املصادر الثانوية اليت قدمت حمتوى هذه املصادر األولية بصورة متتالية.ابلغ الصعوبة 
ومن انحية أخرى كثرة وتعدد وتنوع املصادر الثانوية العربية واألجنبية مما استلزم تصنيًفا وانتقاًء من بني تلك 

رخيية حمددة )األموية، العباسية...( أو قضااي أو املصادر اليت تتناول التاريخ اإلسالمي يف جممله أو اليت تتصل بفرتات ات
موضوعات حمورية )مثاًل اهلجمة الصلبية الترتية...( أو بتاريخ دويالت متتالية يف مناطق جغرافية خمتلفة للعامل اإلسالمي واليت 

اليت تتصل مباشرة  شهدت صدمات جوهرية مع الطرف غري اإلسالمي )مثاًل مصر، األندلس، شرق أورواب )البلقان(...( أو
البيزنطية، العرب والروم، العثمانيون  –بعالقات الدولة اإلسالمية ابألطراف األخرى )مثاًل األموية، البيزنطية، الفاطمية 

 وأوراب...(.
وعدا املشكالت املنهجية واملضمونية اليت متثل مسات عامة ومشرتكة بني أنواع هذه املصادر واليت سريد  -ب
ابلتفاصيل فيما يلي، فإن هناك مشكالت خاصة وحمددة تتصل بطبيعة مصادر بعض الفرتات التارخيية،  اإلشارة إليها

 وخاصة املرحلة العثمانية واملرحلة ما بعد اخلالفة العثمانية.



جند أنه يف مقابل أمهات كتب "التاريخ العام اإلسالمي" اليت ذخرت هبا القرون السبعة األوىل فمن انحية: 
وخاصة القرنني الرابع –جند فراًغا ابلنسبة للكتب القرون السبعة األوىل اهلجرية  -وخاصة القرنني الرابع والسادس–اهلجرية 

جند فراًغا ابلنسبة للكتب املناظرة خالل مرحلة العصر العثماين، ولقد أتكدت لنا هذه املالحظة من خالل  -والسادس
واقع ما مت رصده بعد ذلك من إشارات متعددة عن طبيعة الدراسات  العملية التوثيقية للمشروع كما أتكدت أيًضا من

)كما سنرى بعد ذلك(، وبقدر ما ترجع هذه الظاهرة إىل طبيعة الدراسات  (61)التارخيية يف هذه املرحلة وأهم مصادرها
لكلية للعامل اإلسالمي )كما التارخيية يف هذه املرحلة وما ترتب عليها من قلة املصادر الرتكية األولية اليت تتسم ابلنظرة ا

سنرى( بقدر ما ترجع أيًضا إىل أوضاع حديثة ومعاصرة أدت إىل ضعف الرتمجة إىل العربية من املصادر الرتكية األولية 
)الواثئق واملخطوطات( وكذلك الفارسية، يف حني أن الدراسات االستشراقية احلديثة واملعاصرة حققت إجنازات هامة نسبًيا 

الستعانة هبذه املصادر. وكان من أهم هذه األوضاع غياب العنصر الرتكي يف الساحة العلمية العربية وغياب على صعيد ا
اتريخ العثماين قبل  أبعادالعنصر العريب يف الساحة العلمية الرتكية مما أدى إىل حالة من الالمباالة والتعتيم على كثري من 

وة إىل حماولة سد هذه الفجوة على صعيد األوساط األكادميية العربية بقدر . بقدر ما برزت الدع(62)عصر التنظيمات وبعده
ما برزت أيًضا على صعيد األوساط األكادميية الغربية، فلقد أرجعت هذه األوساط بدورها إمهال دراسات التاريخ العثماين 

، ولقد سامهت دراسات عربية جادة (63)ابملقارنة بدراسات العصر اإلسالمي القدمي والوسيط ألسباب سياسية وأخرى قومية
يف إبراز أثر وطأة االعتبارات السياسية والقومية على عدم دراسة التاريخ العثماين دراسة عميقة بل وإسقاطه من حساابت 

 .(64)التاريخ العريب أو تقدميه يف صورة مشوهه ومتحيزة
در األساسي للمادة العلمية للتحليل التارخيي فإذا كانت املصادر األصلية والثانوية مبثابة املصومن انحية أخرى: 

للمراحل املختلفة حىت ما قبل احلرب العاملية األوىل وسقوط الدولة العثمانية فإن االعتماد على نظائر هذه املصادر يف املرحلة 
قات الدولية اليت الالحقة هلذه احلرب كان سيعد اعتماًدا قاصرًا، حيث كان من األجدر االعتماد أساًسا على أدبيات العال

فرًعا معرفًيا مستقاًل بذاته، وكانت املواضيع اليت  -مل يكن علم العالقات الدولية–درست هذه املرحلة، فقبل هذه احلرب 
تندرج حتت دراسة الظاهرة الدولية تدرس كجزء من دراسات التاريخ أو القانون أو االقتصاد أو الفلسفة، ومن هنا كان سعي 

                                                           
 ( انظر على سبيل املثال: 61)
، 1ترك العثمانيون وحضارهتم( ترمجة نبيه أمني فارس، منري البعلبكي، دار العلم للماليني، طكارل بروكلمان: اتريخ الشعوب اإلسالمية اجلزء الثالث )األ  -

 هـ.1560، وأشار املصدر السابق إىل أن أول اتريخ رمسي تركي هو اتريخ سعد الدين 1949
 ني منذ القرن السادس عشر وحىت التاسع عشر امليالدي يف:انظر عرًضا تفصيلًيا وجامًعا يف نفس الوقت لتطور طبيعة وأنواع الكتابة لدى املؤرخني العثمان -
 .515-475، ص ص 1964نور الدين حاطزم )وآخرون(، املدخل إىل التاريخ، املطبعة العصرية، دمشق  -
 انظر أيًضا حتديًدا لصعوابت وحمدودية املصادر الرتكية عن حقبة التاريخ العثماين يف: -

- Edward S. Creasy: History of the Ottoman Turks, Beirut. Khayat 1968. The Introduction of 

Zeine. Pp V-IX. 

 ( انظر على سبيل املثال:62)
 2، 1اسات العثمانية، العدد د.عبد اجلليل التميمي، واقع ومستقبل الدراسات التارخيية عن الوالايت العربية أثناء العهد العثماين، اجمللة التارخيية العربية للدر  -

 .70 -67، مركز البحوث والدراسات العثمانية واملوريسيكية والتوثيق واملعلومات، تونس، ص 1990يناير 
(63) Kemal Karpat (ed.,): The Ottoman State and Its Place in World History. Leiden E.G. Brill, 

1964. pp 3-19.  
 .1989مؤسسة األحباث العربية، بريوت: ( د.سيار اجلميل، العثمانيون وتكوين العرب احلديث،  64)



ب التاريخ لتحقيق األغراض البحثية اخلاصة ابملرحلة السابقة على احلرب العاملية األوىل. وإذا كانت األدبيات الباحثني إىل كت
املختلفة يف جمال دراسة العالقات الدولية تغطي الفرتة احلديثة واملعاصرة من اتريخ العالقات الدولية للعامل اإلسالمي )ابعتباره 

ن القوى أو العامل الثالث يف ظل الثنائية القطبية...(، إال أنه جيب النظر إىل مادة هذه عامل املستعمرات يف ظل نظام تواز 
األدبيات من خالل منظور إسالمي متميز )حيقق التوازن والتجانس مع النظرة إىل املراحل التارخيية السابقة من خالل نفس 

د والفرص اليت يفرضها النظام الدويل املسيطر على حترك املنظور أيًضا( حيث أن هذه األدبيات تقدم مباشرة إما رؤية للقيو 
الدول اإلسالمية وإما رؤية عن وصغية هذه الدول واإلقليات اإلسالمية يف ظل مثل هذا النظام. كما يتضح أن هناك 

ز على أهداف اهتماًما حمدوًدا بدراسة النظام الفرعي اإلسالمي كوحدة متكاملة هلا خصائصها الذاتية حيث أن االهتمام مرك
 وسلوك الدول اإلسالمية ولكن يف نطاق وضع دول العامل الثالث ككل كدول اتبعة يف النظام الدويل.

هذا ولقد اسرتشدت املرحلة الثانية من التعامل مع املصادر األصلية واملصادر الثانوية بضوابط نبعت من نتائج  -2
تارخيية اإلسالمية وبني إشكاليات التحليل السياسي الدويل للمادة التفاعل بني دراسة خصائص منهاجية وأنواع الكتابة ال

التارخيية. ولقد حتقق هذا التفاعل ابللجوء إىل أدبيات علم التاريخ اإلسالمي ومنهاجيته، ومن مث فإن هذا املبحث ينقسم إىل 
 مطلبني أوهلما يعرض ألبعاد هذا التفاعل والثاين ويعرض هلذه الضوابط.

 : تطور علم التاريخ اإلسالمي ومنهاجية كتابته:املطلب األول
 املدلولت ابلنسبة إلشكاليات التحليل السياسي الدويل له:

لقد اقرتنت املرحلة األوىل من العملية البحثية يف املصادر األصلية والثانوية )وهي املرحلة االستكشافية( ابلتعامل 
سالمي من انحية وتطور منهاجية الكتابة فيه وفلسفته من انحية أخرى، مع أدبيات عربية معاصرة يف جمال علم التاريخ واإل

ويف جمال الدعوة إىل إعادة هذه الكتابة )منهًجا وتطبيًقا( من انحية اثلثة. ولقد كان هدف هذا التعامل هو اإلجابة بطريقة 
االستكشافية يف املصادر األصلية علمية منظمة عن العديد من التساؤالت واالنطباعات اليت برزت أمامنا خالل املرحلة 

حول خصائص هذه املنهاجية، وحول أبعاد االنتقادات املوجهة إليها، ولقد ترتب على نتائج هذا التعامل حتديد ضوابط 
االستعانة بكل من املصادر اإلصلية والثانوية )كما سنرى يف املطلب الثاين( فما هو إذن حمور هذا التعامل وكيف متت 

 صياغته؟
يلقى علم التاريخ اإلسالمي الضوء على اخلطوات اليت مرت هبا الكتابة التارخيية أبنواعها املختلفة عرب مراحل  -1

لذا فإن احللقات الثالث من األدبيات املشار إليها عالًيا تكمل  (65)تطورها دون التعرض املنهج الذي أتبع يف هذه الكتابة
 تطوير الكتابة التارخيية منهاًجا ورؤى. بعضها البعض خلدمة أهداف دراسة التاريخ أو

ولقد كانت هذه األدبيات املعاصرة تناج تيار أساسي لتجديد االهتمام ابلدراسات التارخيية اإلسالمية التطبيقية 
منها واملنهجية، ولقد أخذ هذا التيار يكتسب ذاتية بعد أن قام واعتمد يف البداية على نتائج جهود املستشرقني اليت قطعت 
شوطًا طوياًل يف نشر كتب التاريخ اإلسالمي ودراسة موضوعاته ومنهاجيته دراسة منظمة وحيث التفت عدد كبري منهم إىل 

دراسات  -قبل اجلهود االستشراقية–، هذا وكان الرتاث الفكري اإلسالمي قد عرف (66)دراسة علم التاريخ عند املسلمني
                                                           

  .154، ص 1989( د.أمحد رمضان أمحد، تطور علم التاريخ اإلسالمي حىت هناية العصور الوسطى، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة: 65)

 ( حول أهم هذه اجلهود االستشراقية انظر موجًزا هلا يف:66)
 ي.-، ص د1983، 2وزنتال: علم التاريخ عند املسلمني، )ترمجة( د.صاحل أمحد العلي، مرسسة الرسالة، بريوت: طصاحل أمحد العلي، مقدمة )يف(: فرانز ر  -



اريخ، ولقد جاءت هذه الدراسات يف نطاق جهود تصنيف العلوم منذ القرن تفاوتت طبيعتها من قرن آلخر يف جمال علم الت
الثالث اهلجري واليت أوضحت، من خالل النظرة الشاملة جلوانب املعرفة وضع التاريخ ومكانته بني العلوم كما حددت 

نني الرابع واخلامس يشغل أذهان املفكرين يف القر  -كعلم ونشاط ثقايف خاص–أهدافه ومناهجه، وكان التاريخ قد أخذ 
والسادس اهلجري، ولكن ابعتباره من الفروع الثانونية اليت تمبّحث لذاهتا أو كعملية فكرية مستقلة. ولكن شهد القرانن التاسع 
والعاشر اهلجراين بداية األحباث اإلسالمية اخلاصة بعلم التاريخ نفسه على يد إعالم زاهرة: الكافيجي، السخاوي، 

حىت ظهرت بعد ذلك دفعات متنوعة من  (67)هر يف الرتاث بعدها أعمال بنفس قدر اجلدية أو أكثر نشاطًاالسيوطي، ومل تظ
 هذه الدراسات يف العصر احلديث واملعاصر على يد املستشرقني مث املسلمني.

علم التاريخ وتنقسم حماور تركيز األدبيات العربية املعاصرة يف هذا اجملال بني تلك اليت تقدم دراسة معمقة لتطور 
اإلسالمي، وما بني تلك اليت ترصد وتصنف واقًعا وأبعاد تطور منهاجية الكتابة )يف املصادر األصلية وكذلك الثانوية( 
وتقومها وذلك يف إطار ما يسمى الدعوة إىل إعادة كتابة بل وقراءة التاريخ اإلسالمي من مصادره الرتاثية املتعاقبة. هذا ولقد 

 هذه األدبيات على ضرورة وحيوية هذه النظرة النقدية حىت ميكن االنطالق والتجديد يف الدراسات اتفق كل من ساهم يف
التارخيية اإلسالمية. واجلدير ابملالحظة أن األدبيات املعاصرة يف علم التاريخ اإلسالمي ومنهاجيته )واليت مت الرجوع إليها( قد 

اهلجرية األوىل بصفة أساسية ومل يلق التطور يف القرون التالية إال النذر  عاجلت التطور يف هذا اجملال خالل القرون التسعة
اليسري من االهتمام والذي انصب فقط على اإلشارة إىل تيار التفسري منذ ابن خلدون إىل مدارس التواريخ القطرية مثل 

 إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي وإعادة املدرسة املصرية خالل العصر العثماين. ومن انحية أخرى فإن حلقة أدبيات الدعوة إىل
 قراءة مصادره األصلية قد انصبت على تقومي املصادر الثانوية ولو يف عموميات كربى وليس على املصادر األصلية فقط.

هذا وخيتلف مبعث اهتمام املؤرخني هبذا التيار املتعدد الروافد من األدبيات النظرية عن مبعث اهتمام احمللل  -2
 ي.السياس

يهتم هبذه األدبيات ألهنا منطلق أساس للدراسة النقدية وبدوهنا ال ميكن  -(68)كما يقوال البعض–* فإن املؤرخ 
أن حيقق فهم نشأة الكتابة التارخيية ودوافعها واجتاهات وآراء املؤرخني وأسالبيهم البحثية ونظرهتم إىل أمهية التاريخ ودوره يف 

واألدوار اليت مر هبا أتليف الكتب التارخيية يف اإلسالم واليت مر هبا تطور التفكري التارخيي اإلسالمي،  احلياة الثقافية والعامة 
 كما أنه ال ميكن أن حيقق بدوهنا املقارنة مع نتائج البحوث النظرية احلديثة يف علم التاريخ.

                                                                                                                                                                             
، 1983، 3وت: طشاكر مصطفى، التاريخ العريب واملؤرخون: دراسة يف تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله يف اإلسالم )اجلزء األول(، دار العلم للماليني، بري  - 

 .40-29ص ص 
 .9-6، ص ص 1967دار الكتاب العريب، القاهرة:  -السيد عبد العزيز سامل، التاريخ واملؤرخون العرب -
 .211 -204، ص ص 1961مؤسسة املطبوعات احلديثة، القاهرة: –حممد عبد الغين حسين، علم التاريخ عند العرب  -

 .81-11( شاكر مصطفى، مرجع سابق، ص ص 67)
  .16-9ص  فرانز روزنتال، مرجع سابق، -

  .12-9، ص ص 1960( عبد العزيز الدوري، علم التاريخ عند العرب، 68)
 انظر أيًضا أهداف الكتب اليت تبحث يف علم التاريخ عند املسلمني يف: -
 .16-9فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص  -



ن يكون حمكوًما ابلبحث عما يتصل فإن مبعث معيار التجائه إىل هذه األدبيات البد وأ–* أما احمللل السياسي 
والذي –ابلعالقة بني دراسة التاريخ اإلسالمي ودراسة العلوم االجتماعية املختلفة، ولقد حكم التجاؤان إىل هذه األدبيات 

البحث عن إجاابت  -تزامن أحيااًن وتلى يف أحيان أخرى املرحلة األوىل االستكشافية للتعامل مع املصادر األصلية
ت املنهاجية اليت يواجهها ابحث العلوم االجتماعية بصفة عامة والسياسية بصفة خاصة، أي حكمنا البحث عن لإلشكاال

مدى إسهام هذه األدبيات املعاصرة يف اإلرشاد من عدمه عن كيفية توظيف التحليل التارخيي لتحقيق أهداف حبثية تتخطى 
تعرف على املادة التارخيية من مصادرها األولية ليس غاية يف حد أهداف البحث التارخيي التقليدي يف حد ذاته، حيث أن ال

كما –ذاته ابلنسبة لدراستنا فإن هدفنا ليس التاريخ أو إعادة كتابة التاريخ من مصادره األصلية ولكن توظيف هذه املادة 
 لتحقيق األهداف البحثية السابق حتديدها. -جاءت يف مصادرها املنشورة األصلية والثانوية

لقد فرض هذا اهلدف البحث يف األدبيات النظرية يف التاريخ اإلسالمي من زاوية حمددة حىت ميكن اكتشاف و 
أبعاد هذه املنهاجية ومن مث عالج ما تفرضه من مشكالت أمام التحليل السياسي، بعبارة أخرى كان البحث من منظار 

ابة عن عدة أسئلة حمددة )تنطبق على املصادر األصلية احمللل السياسي ومن مث كان هدف القراءة فيها هو حماولة اإلج
 أساًسا وكذلك الثانوية(:

 ما فائدة وأمهية دراسة التاريخ اإلسالمي؟ -
ما هي خصائص منهاجية كتابة هذا التاريخ وكيف تطورت؟ وما درجة تطور االهتمام ابلعوامل املفسرة  -

 لألحداث والتحوالت؟
ية وموضوعاهتا وما هو وزن ودرجة متيز أو خصوصية ما يتعلق ابلتاريخ السياسي ما هي أنواع الكتابة التارخي -

 الدويل؟
يف نطاق التعريف ابلتاريخ اإلسالمي وتطور وضعه بني تصنيف  أولا: أمهية وفائدة دراسة التاريخ اإلسالمي:

ن الرتبية العالية اإلسالمية وتعرض أن التاريخ وأن مل يشكل قسًما م (69)العلوم اإلسالمية ومكانته بينهم أوضح روزنتال
هلجمات شديدة من رجال الدين إال أن تطوره كعلم مستقل نشأ من اهتمام العلوم الدينية اإلسالمية ابلتاريخ، ومن مث فإن 
 معظم علماء الدين وإن اعتربوا التاريخ مساعًدا لدراساهتم إال أنه كان يف نظرهم ليس ندا ملوضوعات هذه الدراسات، ولذا
فإن الدراسات املتخصصة يف علم التاريخ واليت ظهرت يف القرنني التاسع والعاشر اهلجريني قامت على الدفاع عن أمهية 

 الدراسات التارخيية خلدمة الدراسات الدينية والفقهية.
ألوائل هذا ولقد محلت لنا روافد عديدة من تراث الفكر التارخيي اإلسالمي توجهات متضادة للمؤرخني املسلمني ا

 حول أمهية دراسة التاريخ، فال يرى بعضها يف هذه الدراسة أي نفع بل قد ترى أهنا تصل إىل احلرام ملا يقع فيها من غيبة.
ومن مث تدعو إىل عدم االشتغال بعلم السري وطبقات الرجال والتاريخ، ويف املقابل فإن تيارًا آخر يرى ضرورة 

هذه املزااي فيما يلي: أنه كان حيقق حاجات فكرية  (71)ولقد حلض البعض (70)ااياالشتغال به ملا هلذا االشتغال من مز 

                                                           
  .78 -58( فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص 69)

 نظر املؤرخني املسلمني األوائل يف:( انظر هذه التوجهات املتضادة يف 70)
 .26-5ص ص حممد عبد الغين حسين، مرجع سابق،  -
 .446 -445، 64 -60ص ص  ( شاكر مصطفى، مرجع سابق، 71)



)روحية وثقافية( كما حيقق حاجات عملية حياتية بعضها ديين تشريعي وبعضها سياسي اقتصادي يتصل إبدارة الدولة، 
كان من بني احلاجات اليت    وبعضها ذو طابع سياسي اجتماعي يتصل زبعناصر الدولة القومية وتياراهتا األساسية، كذلك

كانت معرفة التاريخ عنصرًا حيواًي يف التعامل معها حتديد العالقات االجتماعية والسياسية واملالية مع غري املسلمني وتسجيل 
واثبات األحداث الكربى ومنها الفتوحات واملعارك، ولقد تولدت هذه احلاجة الفكرية والعلمية بصورة تدرجيية تراكمية على 

و انعكس على صورة التدوين التارخيي األوىل يف القرون األربعة اهلجرية األوىل مث على تطور مسارها وأنواعها ومنهاجيتها حن
 مع املؤرخني املتأخرين أي منذ القرن اخلامس وحىت التاسع اهلجري.

، أقام دعوته (72)ميهذا ولقد أقام تيار األدبيات العربية املعاصرة حول تطور علم ومنهاجية التاريخ اإلسال
لالهتمام ابلدراسات التارخيية اإلسالمية على ما للوعي بفقه التاريخ من مزااي وفوائد متنوعة )دروس املاضي من أجل فهم 
احلاضر السئناف األمة اإلسالمية لدورها القيادي، معرفة السنن الرابنية، أتكيد مجلة من احلقائق اهلامة مثل الدور القيادي 

المية يف اتريخ البشر...( ويف املقابل فلم تربز من بني هذه األدبيات أي دعوة لالهتمام أو حماولة توظيف مصادر لألمة اإلس
 التاريخ اإلسالمي لتعميق وتطوير البحث يف فروع معرفية أخرى انطالقصا من منظور إسالمي متكامل.

دمت منوذًجا يعرتف أبمهية هذه املصادر يف وعلى العكس فإن أدبيات غربية معاصرة يف جمال التاريخ اإلسالمي ق
تصورات عن  (73)الدراسات والعلوم االجتماعية املعاصرة وخاصة العلوم السياسية، حيث قدمت بعض هذه األدبيات

مقرتابت واسرتاتيجيات حبثية للتعامل مع هذه املصادر اعرتفت أهنا ال تفيد فقط املبتدئ يف دراسة هذا اجملال ولكن 
ا الحتياجات الباحثني يف فروع أخرى، وحيث عرضت لكيفية مواجهة املشكالت املنهجية اليت تعرتض تستجيب أيضً 

الباحثني اجلدد يف مصادر التاريخ اإلسالمي التقليدية والذين يدرسون قضااي سياسية حمددة مثل السلطة، التماسك 
 السياسي يف اجملتمعات اإلسالمية.

تجابة ألبرز االجتاهات املعاصرة يف الغرب يف عامل دراسة التاريخ وهي احلرص ولقد كانت مناذج هذه األدبيات اس
على املتابعة الدقيقة للعالقة بني التاري والعلوم االجتماعية، وهذا احلرص أكدته األدبيات املهتمة بتطور اجتاهات األحباث 

 .(74)التارخيية يف الغرب
يلقى بنا هذا املوضوع يف صميم مشكالت فنية ئص والتطور: اثنياا: منهاجية كتابة التاريخ اإلسالمي: اخلصا

متشعبة عاجلتها أدبيات خمتلفة من زوااي شىت، وال يعنينا منها يف هذا املوضع أكثر من اإلشارة وإبجياز إىل بعض األبعاد اليت 
 مت استخالصها من التيار العام ملضمون هذه األدبيات:

                                                                                                                                                                             
 .34 -17السيد عبد العزيز سامل، مرجع سابق، ص ص  -
  .100 -59، ص ص 1982القاهرة، ( قاسم عبده قاسم، الرؤية احلضارية للتاريخ عند العرب واملسلمني، دار املعارف، 72)
 .27 -14، 8 -6، ص ص 1986د.عبد احلليم عويس، فقه التاريخ وأزمة املسلمني احلضارية، دار الصحوة للنشر،  -
 -1406، 1حممد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج املؤرخني، دار طبية للنشر والتوزيع، الرايض، ط  -

 .70 -57، ص ص 1986
 ( انظر على سبيل املثال:73)

- Stephen Humphreys: Islamic History (A Framework for Inquiry. Bibliotheca Islamica, 

Minnepolis, USA. 1988.p 9-13.  
  .289، 285، 283( جفري ابراكلوا، مرجع سابق، ص ص 74)



جند أنه قد حدث االنتقال من مرحلة أسلوب التدوين  (75)املنهاجيةابلنظر إىل جانب التطور يف هذه  -1
 التارخيي املوسوعي واجلزئي إىل مرحلة تفسري التاريخ وفلسفته.

واملرحلة األوىل متتد تقريًبا طوال القرون من الرابع إىل الثامن اهلجري واليت تسمى عصر املؤرخني التقليدين  -
دامي أو التاريخ اإلسالمي يف العصور الوسطى، وهذه املرحلة قد أعقبت املرحلة لإلسالم أو عصر مؤرخي اإلسالم الق

التمهيدية أي مرحلة األخباريني أو الرواة واليت شغلت القرون اهلجرية الثالثة األوىل حيث أن هناية القرن الثالث اهلجري هي 
 .اليت شهدت مولد كبار املؤرخني مع تبلور اجتاه تدوين التاريخ اإلسالمي

هذا ونبدأ املرحلة الكربى الثانية مع ابن خلدون بصفة خاصة وهي اليت شهدت بواكري ونضج عملية تفسري 
التاريخ يف التقاليد الفكرية اإلسالمية، ولقد اتسمت الكتابة يف املرحلة األوىل ابملنهج السردي التقليدي لألحداث وفق 

ف بدرجة كافية عند الدالالت والتفسريات التارخيية. فإن مقصد السنني أي التاريخ ابحلوليات أو األحداث دون التوق
مؤرخي اإلسالم األوائل مل يكن إال استيعاب األخبار واحملافظة على كيفية اتصاهلا من خالل طريقة التواتر، أي حتقيق 

، نظرًا لعدم التمسك الرواايت عن طريق األسناد إىل الرواة. ومع ذلك فلقد تعرض هذا األسلوب النقلي إىل مثالب عديدة
دائًما ابإلسناد الصحيح والضابط املتصل أو ابلتحقق من الرواايت، ونظرًا لتأثريات املناخ السياسي احمليط ابملؤرخ مما أدى إىل 
تدخل اعتبارات اهلوى والتعصب على حساب التجرد والعدل واملوضوعية، ولقد أدى هذا كله كما حدث ابتداًء من ابن 

له ابن العريب، إىل وضع معايري يعتمدها املؤرخ يف معاجلة الوقائع التارخيية ليتبني ما حيتمل الصدق وميكن خلدون، ومن قب
 قبوله والتسليم به وصوالً إىل احلقيقة التارخيية الصحيحة وتنقية جلوانب هامة من التاريخ اإلسالمي.

سابقني على ابن خلدون وخاصة جهود وابلرغم من أن بوادر التفسري والرؤى قد ظهرت يف جهود مؤرخني 
املسعودي ومسكويه والبيهقي وابن العريب وابن حزم األندلسي، إال أن أسلوب تدوين التاريخ ظل وحىت القرن التاسع اهلجري 
يقع بصفة خاصة يف النطاق الوصفي التقريري، ومل يصل إىل اعتبار التحليل من أساليبه املقررة ومل يصبح ممارسة فكرية 

قلة، ولذا ظل وسيلة ألهدافًا كما ظل يف نطاق خدمة العلوم األخرى أكثر مما كان عاماًل يف تطوير الفكر اإلسالمي مست
نفسه. فإن استغراق مؤرخي اإلسالم يف احرتام النص واإلسناد قد أبعدهم عن املناقشة الكاملة واملباشرة للمحتوى الذي 

 ل دون تطور املنهجية التارخيية حنو العلمية الكاملة.حتمله الرواية التارخيية وهو األمر الذي حا
ومع ذلك فال ميكن إنكار أن هذا الوصف والتقرير للواقع كان تسجياًل حيًّا وخطريًا وضرورايًّ لتجربة حضارية 

 جديرة بتسجيل أبعادها، ومن مث ذخرية نفيسة من األحداث وحافظ عليها.
وب التسجيلي السردي فإن هذا األسلوب مبفرده ليس أساًسا كافيًا وإىل جانب هذا الدفاع عن قيمة هذا األسل

الهتام جهود مؤرخي اإلسالم القدامي أو من يسموا "ابلتقليديني" ابفتقاد الرؤية الفلسفية أو التفسريية للتاريخ، فكما يقول 
إن القضااي الفلسفية املتصلة بفكرة  (76)روزنتال أحد املستشرقني ذوى الدور الرائد يف دراسة منهاجية كتابة التاريخ اإلسالمي

                                                           
 .75 -63، ص ص 1983ي ومناهج البحث فيه، دار الرائد العريب، بريوت، ( د.سيدة كاشف، مصادر التاريخ اإلسالم75)
  .101 -99د.حممود إمساعيل، مرجع سابق، ص ص   -
 .203 -84حممد عبد الغين حسين، مرجع سابق، ص ص  -
  .275 -247، ص ص 1976ب، القاهرة، د.عفت حممد الشرقاوي، أدب التاريخ عند العرب )اجلزء األول( فكرة التاريخ ونشأهتا وتطورها، مكتبة الشبا -

، املنظمة اإلسالمية 1987يوليو  5د.عبد احلليم عويس، حنو منهجية جديدة يف فقه التاريخ، تفسري التاريخ يف تراثنا اإلسالمي: اإلسالم اليوم، عدد  (76)
 .31للرتبية والعلوم والثقافة، ص 



التاريخ ليست إال من تطورات الفلسفة احلديثة واليت ختتلف كلية عن مفهوم التاريخ يف اإلسالم، كذلك كان املؤرخون 
سيلة املسلمون جيهلون ذلك النوع اخلاص من املنفعة املادية اليت يلصقها تفكريان احلديث ابلتاريخ، فهم مل ينظروا للتاريخ كو 

لنشر األفكار، أو بعبارة أخرى مليقصدوا متعمدين يف كتابة توارخيهم أن يعيدوا تفسري التاريخ ابلطريقة اليت تنسجم مع 
أو عباسية( –األفكار اليت يريدون نشرها أو الدفاع عنها. وابلرغم من أن بعض املؤرخني قد أتثر ابألهواء السياسية )أموية 

مل يتعمدوا تلوين اترخيهم ألن هذا يناقض متاًما فكرهتم عن التاريخ أال وهي رواية  -ق روزنتالوف–فإن املؤرخني بصفة عامة 
 األحداث اليت قد تكون صحيحة أو مكذوبة.

ملنهاجية الكتابة التارخيية التقليدية وخاصة غياب  -القدمية واحلديثة–وابلنظر إىل األبعاد االنتقادية العديدة  -2
التفاصيل واجلزئيات واملبالغة يف أو عدم صحة دقة أو تضارب بعض الرواايت أو األحداث، ابلنظر إىل  التفسري، واألغراق يف

ملراعاة بعدين هامني  -اليت تبلورت على صعيد أدبيات نظرية معاصرة–هذا كله ميكن أن نتلمس أبعاد الدعوة املتجددة 
 دمها إشكاليات النقد التارخيي والتفسري.إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمي: ومها بعدان يتداخل على صعي

: هناك الدعوة لبذل حماوالت جادة لتنفيذ املنهج النقدي الذي بدأ رسوخه مع ابن خلدون على قضااي من انحية
 .(77)وفرتات كثرية يف اترخينا اإلسالمي كما قدمتها املصادر األصيلة

تنوعة" جاءت يف مصادر أصيلة ملراحل خمتلفة جهودها لتصحيح "أخطاء م (78)وبقدر ما افردت حماوالت عديدة
ى ابألدلة "العقلية" فإن حماوالت أخرى افردت جهدها لتصحيح  (79)من التاريخ اإلسالمي، وذلك ابالستناد إىل ما مسم

أخطاء وقعت فيها دراسات حديثة عربية واستشراقية ألهنا تعرض التاريخ اإلسالمي مبعزل عن "منهج إسالمي للدراسات 
خيية"، هذا ومل ختل دراسة يف املنهاجية من مناذج متنوعة تبني احلاحة هلذا التصحيح أو هذا التقومي لبعض الوقائع التار 

 .(80)واألحداث أو التطورات اهلامة

                                                                                                                                                                             
 .30سابق، ص ص  د.عمار الدين خليل، حول إعادة كتابة التاريخ، مرجع -
 .457 -456، 400 -399، 379 -378د.شاكر مصطفى، مرجع سابق، ص ص  -

 .92 -86فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص  (77)
 .120 -118د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص  -
 .147  -137د.سيده الكاشف، مرجع سابق، ص ص  -

 انظر على سبيل املثال: (78)
 .1983ابطيل جيب أن متحي من التاريخ، املكتب اإلسالمي، بريوت، د.إبراهيم علي شعوط، إ -
 انظر على سبيل املثال: (79)
النشر، د.مجال عبد اهلادي حممد مسعود، د.وفاء حممد رفعت مجعه، أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ اإلسالمي، ملاذا؟ وكيف؟ دار الوفاء للطباعة و  -

 .180-25، ص ص 1986املنصورة، 

 على سبيل املثال الدعوة إىل تقومي ومناقشة وإعادة النظر يف: انظر (80)
 أسباب عدم تناول العالقة املميزة بني هارون الرشيد وشارملان يف املصادر األولية لدراسة التاريخ اإلسالمي. -
 .151-150انظر د.سيدة الكاشف، مرجع سابق، ص ص  -
 فتح اإلسالمي.هتمتا الغنيمة والسيف يف تفسري أدوات ودوافع ال -
 .98-56، ص ص 1969انظر د.عبده الرمحن علي حجي، نظرات يف التاريخ اإلسالمي، دار اإلرشاد، بريوت  -
 اهتام الفتح اإلسالمي ملصر حبرق مكتبة اإلسكندرية. -
 .48 -39انظر حممد عبد الغين حسن، مرجع سابق، ص ص  -



واجلدير ابإلشارة هنا أن التيار الغالب على هذا التصحيح أو إعادة النظر أو التقومي إمنا ينصب أساًسا على 
املختلفة )وخاصة يف العصر النبوي واخلالفة الراشدة واألموية( وليس بدرجة أكرب على أوضاع العالقات  األوضاع الداخلية

الدولية، كما أنه يتصل يف معظم األحيان بوقائع جزئية حمددة الزمان واملكان وليس بسمات عصر أو خصائص مرحلة أو 
ل واالستناد أساًسا إىل الدوافع القوية املنبعثة من مثاليات قضية كربى، كذلك يغلب على هذه النماذج مسة احلماس واالنفعا

يرى أن الواقعة والنص ال ميكن أن يصمدا أمام ثقل واقناع التجربة التارخيية،  (82)، وابلرغم من أن البعض(81)ومبادئ اإلسالم
مهامجيه ومتهميه ال تقتضي  يضع شروط املؤرخ املسلم، إذن هل انصاف دراسة التاريخ اإلسالمي أمام (83)فإن البعض اآلخر

أسانيد ومصادر أخرى جيب أن يتسلح هبا الباحث املسلم ليقدم حتلياًل علمًيا حديثًا؟ وهنا تكمن كل معضالت وضوابط 
 .  (84)التفسري اإلسالمي للتاريخ )كما سنرى(

ئيات اليت تعج هبا هناك الدعوة للرتكيز على الكليات والروابط وختطى أسار التفاصيل واجلز ومن انحية أخرى: 
املصادر التارخيية القدمية وصواًل إىل الكليات يف سياق احلركة التارخيية األكرب أي وصواًل لتحليل مسرية حركة التاريخ 
اإلسالمي يف مساره الطويل والقاء نظره عامة على خطوطه العريضة األساسية، والوصول إىل هذه الرؤية الشاملة الكلية 

التاريخ اإلسالمي إمنا يتحقق عن طريق البحث يف األسباب والعلل وراء الظواهر التارخيية ووراء نقاط  العامة ملسار حركة
ومن هنا كانت سلسلة من الدراسات املعاصرة اليت حاولت من زوااي شىت اإلسهام يف  (85)التحول الكربى يف هذا التاريخ

، هذا ولقد اهتم أيًضا ابألبعاد التنظريية وراء هذه الرؤى (86)سالميبلورة وتقدمي مناذج هلذه الرؤى الشاملة حلركة التاريخ اإل
تيار آخر هام من األدبيات املعاصرة اليت انطلقت من تقومي اجلهود السابقة ملؤرخي اإلسالم يف جمال تفسري أو فلسفة التاريخ 

 .(87)رى يف موضع الحق(اإلسالمي واملقارنة بني هذه اجلهود وحماوالت التفسري األخرى العلمانية )كما سن
إذن هل سامهت املصادر الثانوية لدراسة التاريخ اإلسالمي يف تقدمي مثل هذه الرؤى الكلية الشاملة عن قضااي 
ومشكالت وتفاعالت عصور أو مراحل من هذا التاريخ؟ وهل كان لألبعاد الدولية وضعها املميز؟ وكيف ميكن للمحلل 

نهج النقدي ومدارس التفسري؟ أليست أهدافه تتخطى أهداف نقد الوقائع واألحداث السياسي أن يتعامل مع مقتضيات امل
 احملددة حيث يركز على عموميات وتيارات التفسري؟

                                                           
  كل من:انظر على سبيل املثال اخلط العام يف التحليل يف (81)
 إبراهيم علي شعوط، عبد الرمحن حجي، مراجع سابقة. -=

 .135 -133د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص  (82)

  ( حممد بن صامل العلياين، مرجع سابق.83)

  ( انظر املطلب الثالث من املبحث الثاين.84)

  .95 -92( د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ص 85)
 .10-6جع سابق، ص ص د.حممود إمساعيل، مر  -
 .12 -10د.عبد الرمحن حجي، مرجع سابق، ص ص  -
 .20-16د.عفت الشرقاوي، مرجع سابق، ص ص  -

 انظر على سبيل املثال: ( 86)
 منري الغضبان، املسرية اإلسالمية للتاريخ. -
 .1980الكتاب اللبناين، القاهرة، دار الكتاب املصري، أنور اجلندي، اإلسالم وحركة التاريخ، رؤية جديدة يف فلسفة اتريخ اإلسالم، بريوت، دار  -

 مسيع عاطف الزين، حركة اإلسالم يف املفهوم اإلسالمي. -

 انظر املطلب الثالث من البحث الثاين من هذا الفصل: الضوابط املنهاجية للتفسري اإلسالمي للتاريخ. (87)



مل ينفصل التأليف يف تطور علم التاريخ اإلسالمي أو اثلثاا: أنواع الكتابة التارخيية: املوضوعات والتطور: 
التطورات يف أنواع هذه الكتابة وموضوعاهتا، ولقد حكم قراءتنا يف األدبيات النظرية منهاجية الكتابة التارخيية عن متابعة 

حول هذا املوضوع هدف البحث عن وزن مصادر مصادر دراسة التاريخ السياسي العسكري االقتصادي الدويل بني مصادر 
ة يف االعتبار اتريخ غري املسلمني وعالقته مع أنواع التواريخ العامة واجلزئية من انحية، وعن مدى أخذ مصادر التواريخ العاملي

 اتريخ املسلمني من انحية أخرى.
ويف هذا الصدد ومن واقع جهود رائدة متعددة يف جمال دراسة أنواع الكتابة التارخيية والتطور فيها أمكن  -1

 ر اجلغرايف ألنواع هذه الكتابة:استخالص األبعاد الثالثة عن التطور األفقي )الزمين( والتطور الرأسي )املضموين( والتطو 
كانت بداية التأليف العلمي يف التاريخ عند املسلمني )بعد مرحلة الرواية واخلرب( وثيقة الصلة ابحلديث والسنة   -أ

والشريعة وكان اهلدف هو دراسة سرية النيب )صلى هللا عليه وسلم( وأعمال الصحابة واجلماعة اإلسالمية الناشئة وأخبار 
واجلهاد، ومن مث كانت أقدم الكتب التارخيية اليت جتمع بني احلديث والتاريخ هي كتب املغازي والسري، أي أن كتابة الغزوات 

السرية كانت أول حقل من الدراسات التارخيية اإلسالمية واليت توسعت بعد ذلك يف ظل أحداث واحتياجات واهتمامتت 
ل الصحابة والتابعني وجتارب األمة، ومن مث كان كاتبو السرية النبوية الدولة اإلسالمية املتوسعة لتشمل فعاليات وأقوا

وأصحاب كتب الطبقات ومؤرخو الفتوحات اإلسالمية واملغازي أكرب املمهدين لكتاابت املؤرخني يف العصر والعباسي حني 
 وأحوال األمم والبالد. بدأ املؤرخون منذ منتصف القرن الثالث اهلجري يكتبون يف التاريخ العام للدولة اإلسالمية

، فإنه بعد أن تبلور اجتاه احملدثني واألخبارين انعكست التطورات الثقافية النامجة عن التطورات بعبارة أخرى
السياسية واالجتماعية واليت تراكمت عرب القرون الثالثة األوىل من اهلجرة يف شكل تركيز الشعور بوحدة األمة وأمهية خرباهتا 

 .(88)انعكس هذا الوضع على اجتاه الكتابة التارخيية حنو كتب التواريخ العامةاملتصلة، ولقد 
وبعد بداية كتابة التواريخ العامة دخل علم التاريخ اإلسالمي يف دور جديد هو دور اتريخ العلوم وتصنيفها، مث 

املوسوعات التارخيية آخر أعقبة دور الفهرسة مث جاءت مرحلة كتب الرتاجم والطبقات، وكانت كتب فلسفة التاريخ مث 
 .(89)حلقات هذا التطور يف أنواع الكتابة والذي وصل ذروته يف القرن العاشر اهلجري

وإىل جانب هذه املتابعة الزمنية األفقية لتطور أنواع الكتابة جند حماوالت أخرى للمتابعة تلقي ابلضوء على  -ب
قد حتدث عن اتريخ النخب واتريخ حلوليات عصور  (90)ن البعضتطور أنواع الكتابة من حيث املضمون واحملتوى، فإذا كا

أساسية للتاريخ مث حتدث عن اتريخ الدولة والطبقات واألنساب والرتاجم واجلغرافيا والتنجيم والفلسفة والعلوم السياسية 
ك جرى احلديث ، كذل(91)واالجتماعية ابعتبارها فروًعا غري اترخيية من املعروفة ولكن سامهت يف حمتوايت الكتابة التارخيية

 .(92)عن تواريخ العامل والتواريخ احمللية والتاريخ املعاصر واملذكرات
                                                           

 ( انظر التفاصيل يف:88)
 .62 -31د.سيدة كاشف، مرجع سابق، ص ص  -
  .60 -13د.عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، ص ص  -

  .223-159( د.أمحد رمضان أمحد، مرجع سابق، ص ص 89)

  .138-95( فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص 90)

  .181 -138( املرجع السابق، ص ص 91)

  .240 -183( املرجع السابق، ص ص 92)



وإىل جانب هذا التصنيف النوعي جند جهًدا رائًدا آخر يقدم تصنيًفا جغرافًيا، فبعد تناول نشأة وتكون علم  -ج
امة للتاريخ اإلسالمي يف املشرق العباسي )رجاله، التاريخ يف اإلسالم يف القرون الثالثة اهلجرية األوىل، وبعد تناول املالمح الع

جنده يصنف مصادر وأنواع الكتابة يف  (93)تطور املادة التارخيية، تطور املنهج يف التدوين، وتنظيم املادة ويف اخلط الفكري(
غرافًيا )املدرسة منذ القرن الرابع اهلجري وحىت أواسط القرن السابع اهلجري على أساس املدارس املوزعة ج–هذا التاريخ 

 .(94)العباسية، املدرسة املصرية، مدرسة الشام، مدرسة اليمن، املدرسة الفارسية، املدرسة املسيحية(
وعلى ضوء استعراض هذه احملاوالت املتنوعة األسس )الزمنية، النوعية، اجلغرافية( لعرض التطور يف أنواع  -2

هدافنا البحثية أن يظهر لنا أن كتب التواريخ العامة واليت تسمى أحيااًن الكتابة التارخيية فلقد كان من املنطقى وفًقا أل
 هي اليت ستحوذ اهتمامنا ابألساس. (95)العاملية

وابلنظر إىل التعليقات املختلفة املنطلقات على مضمون وتوجهات أهم هذه الكتب واليت أوردهتا أدبيات معاصرة 
–لنا استخالص ثالث جمموعات من املالحظات حول أمور ثالثة تتصل  أمكن (96)يف جمال دراسة علم التاريخ اإلسالمي

مبوضوع العالقات الدولية يف هذه الكتب، وهذه األمور هي: أمهية ومدلول التواريخ العامة  -بصورة مباشرة أو غري مباشرة
ما يتصل مبوضوعات العالقات مع غري  واجتاه الرتاجع عن كتابتها حلساب تزايد اجتاه الكتابة يف التواريخ اجلزئية، تناثر وجزئية

 املسلمني يف أرجاء هذه الكتابة، عدم االهتمام ابستكشاف أوضاع الطرف اآلخر غري اإلسالمي يف هذه العالقات.
إذا كان القرن الثالث اهلجري هو قرن التواريخ الشاملة وإذا كان منتصف القرن السابع اهلجري قد شهد أيًضا  -أ

التواريخ فإن األعمال الكربى فيها مل يتعد ظهورها هذا القرن. حيث تزايدت بعد ذلك التواريخ جتدد ظهور بعض هذه 
اجلزئية واحمللية واملعاصرة واملذكرات. ومتثل هذه الظاهرة إشكالية هامة ليس أمام عملية التوثيق العلمي للمصادر فقط ولكن 

ة اإلسالمية يف النظام العاملي، ذلك ألن أنواع الكتابة أيًضا فيما تعكسه من  مدلوالت هامة حول مسار ووضع الدول
 التارخيية إمنا تتطور حتت أتثري التطورات السياسية واالجتماعية والثقافية.

كانت متثل نوًعا من األحساس التارخيي   (97)ولقد كلن للتواريخ العامة قيمتها ومدلوالهتا، فإهنا كما بقول البعض
لدى البعض –الضرورية يف سبيل الوصول إىل فكرة إنسانية حقة عن العامل، كما أهنا تعرب الذي هو أحد املراحل األوىل 

عن شعور وإميان قدامي كبار املؤرخني بوحدة األمة، وعن أمهية خرباهتا وجتارهبا املتصلة وقيمتها املصريية ودورها  -(98)اآلخر
                                                           

  ( شاكر مصطفى، مرجع سابق.93)

  التاريخ العريب واملؤرخون )اجلزء الثاين(.( شاكر مصطفى، 94)

هـ(، اتريخ األمم 292هـ(، التاريخ لليعقويب )ت 282( وقائمة هذه الكتب اليت مت النظر فيها بعد ذلك يف اجلزء التطبيقي األخبار الطول للدينوري )ت 95)
هـ(، 597هـ(، للتنظم يف اتريخ امللوك واألمم البن اجلوزي =)ت 421ة )ت هـ( جتارب األمم ملسكوب345هـ(، مروج الذهب للمسعودي )ت 310وامللوك للطربي )ت 

هـ(، مآثر اخلالفة للقلقشندي 784هـ(، العرب يف أخبار من غري املذهيب )ت 911هـ(، البداية والنهاية البن كتري، اتريخ اخللفاء للسيوطي )ت 630الكامل البن األثري )ت 
  هـ(، بدائع الزهور البن إايس، عجائب األاثر يف الرتاجم واألخبار للجربيت.845للمقزبزي )ت  هـ( السلوك ملعرفة دول امللوك821)ت 

  .176 -165د.أمحد رمضان أمحد، مرجع سابق، ص ص  (96)
 .240 -183فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص  -
 .59-10عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، ص ص  -
  .62 -31د.سيده كاشف، مرجع سابق، ص ص  -

  .206( فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص 97)

 .57( عبد العزيز الدروي، مرجع سابق، ص 98)
  .451 -450شاكر مصطفى، مرجع سابق )اجلزء األول(، ص ص  -



ة واجلماعة وليس رأي الفرق أو الطوائف أو املذاهب ومن يف صيانة هذه الوحدة. فإن هذه التواريخ قد محلت رأي أهل السن
مث فلقد كتبت، من خالل وجهات نظر اجلماعة، اتريخ مجيع الفرق واألحداث واألسر وامللوك مًعا، ولذا ترى الدراسات 

الل منظار أن أحد أهم خصائص املنهاجية التقليدية يف التاريخ اإلسالمي هو النظر هلذا التاريخ من خ (99)االستشراقية
الرضاء واإلمجاع والوحدة وليس الصراع والتعدد وهو املنظار الذي تغري بعد ذلك حيث اجتهت الدراسات احلديثة يف هذا 

إىل االهتمام بزوااي  19وحتت ضغط متطلبات األوضاع املتطورة للعامل اإلسالمي منذ القرن  -الغربية واالستشراقية–اجملال 
 خاصة استخدمت يف دراستها أساليب العلوم االجتماعية احلديثة. أخرى: صراعية وتعددية بصفة

إن هذه التواريخ الكلية كانت مبثابة رد فعل للكوارث الكربى اليت حاقت ابألمة  (100)كذلك يرى البعض اآلخر
ر اخلالفة اإلسالمية، فلقد ظهرت عقب هذه الكوارث أو يف العصور اليت تتهيأ حلركة هنضة جديدة. فهناك رابطة بني تدهو 

هـ وبني ظهور التواريخ العاملية لليعقويب 334هـ، مث ظهور البويهيني يف بغداد 247العباسية منذ مقتل املتوكل ابهلل 
والسعودي ومسكويه اليت جاءت خترب عن جتارب وحال امللوك والدول واألنبياء من كل أفق كأمنا تريد أن تفتح الطريق 

ما نزل ابخلالفة. كذلك كان دخول الفرجنة إىل الشام وإىل البالد العربية اإلسالمية الفكري لتطور سياسي جديد بعد كل 
وهي ترمم جبهتها الداخلية حىت استقامت يف وجه الفرجنة إىل الشام وإىل البالد العربية اإلسالمية وهي ترمم جبهتها الداخلية 

بن اجلوزي وأن يكن اهتمامه ببغداد دائًما يعكس واقع حىت استقامت يف وجه الفرجنة هو الذي يفسر ظهور كتاب املنتظم ال
انصراف بغداد عن االهتمام بتلك احملنة الكربى، مث حني إزدوجت الكارثة على العامل اإلسالمي بظهور املغول الساحق من 

منها إال  الشرق مع ضغط الفرجنة من الغرب ظهرت كنوعمن الدفع الذايت سبعة تواريخ عاملية على مدى نصف قرن مل يبق
االثنني األولني )ابن األثري وسيط ابن اجلوزي وابن لطيف وابن أيب آدم وايقوت والقفطي وابن أيب اصبيعة( ويوضح شاكر 
مصطفى أن مثة فرقًا بني عاملية مؤرخي القرن الرابع ومؤرخي القرن السابع فاألوائل كانت عامليتهم اعرتافًا ابألمم األخرى اليت 

اولة لالحتجاج على التخريب الداخلي الذي حاولت فيه بعض عناصر هذه األمم هتديد النظام دخلت اإلسالم وحم
اإلسالمي القائم من الداخل، أي كانت عامليتهم مبثابة دفاع داخلي يراد به صيانة استمرارية األمة، أما مؤرخي القرن السابع 

إىل اتريخ سابق رائع من واقع سيء، أهنا استمساك ابلعمود فعاليتهم خمتلفة فهي حماولة إلعادة ثقة األمة بذاهتا واهلرب 
الفقري للجماعة اإلسالمية املهددة كي ال تنهار أمام اخلطر اخلارجي وتذكريهلا بكافة األجماد السابقة اليت انتصرت فيها على  

كل األخطار حىت لو اجتمعت من كافة األمم األخرى، أهنا أتكيدات لألمة اإلسالمية أبهنا هي الوارثة للنظام العاملي وأبن  
 فرجنة ومغول فاهلل خري حافظ.

هذا ومن انحية أخرى: فإن أنواع الكتابة التارخيية يف القرنني األخريين من العصر العباسي أتثرت بقوة حيث 
العاملية  انعكست بوادر التمزق السياسي ونزعة االستقالل السياسي بني أرجاء الدولة اإلسالمية يف شكل تراجع التواريخ

، ولقد تزايدت ظهور التواريخ اجلزئية واحمللية على حساب التواريخ العامة يف العصر (101)وظهور التواريخ احمللية واخلاصة
 اململوكي والعثماين بصفة خاصة.

                                                           
(99) Andrew Hess: Concensus or Conflict, the Dilemma of Muslim Historians, American Historical 

Review. Vo 81, No4, October 1976. pp 788- 799.  
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ولقد برزت خالل هذه املرحلة املدرسة املصرية يف التاريخ، وهي ابلرغم من عدم مشوهلا للتاريخ اإلسالمي العام 
فإذا ما   (102)وتركيزها على جزئيات وعلى مصر فهي مل تكن منفصلة عن واقع العامل اإلسالمي، وكما يقول د.حممد أنيس

كتبه املصريون املعاصرين هلذا العصر عن أنفسهم يعد ذا أمهية كربى يف بناء التاريخ العثماين ألهنا تصور األوضاع من الزواية 
 املصرية.

ه الظاهرة بسمات احلياة الفكرية يف أرجاء العامل اإلسالمي يف هذه املرحلة أي منذ وبقدرال ما ميكن تفسري هذ
امليالدي( بقدر ما ميكن تفسريها أيًضا ابلتوجه من ال مركزية العامل اإلسالمي إىل انقسامه إىل  16القرن العاشر اهلجري )

 (103)إىل بداية تبلور وتطور ثقافات إقليمية منفصلةثالث قوى إقليمية أساًسا مما أدى إىل انفصام نظام الوحدة الدولية و 
ومن مث أصبح االعتماد على تواريخ جزئية يف هذه املرحلة )وخاصة الرتكية أو الفارسية( املرتمجة ابلطبع ضرورة هامة حيث 

 إىل املغزى اخلاص هلذه الكتاابت. (104)تعددت التلميحات يف أكثر من مصدر
اي العالقات الدولية على صعيد هذه التواريخ العامة، جند أن تعليقات وعن وزن وطبيعة موضوعات وقضا -ب

إىل بعض التوجهات  (105)األدبيات النظرية املعاصرة على حمتوى هذه التواريخ انصب على حماور متنوعة، فيشري البعض
س على اهتمامهم أبحداث العامة لكبار قدامى املؤرخني وبعض أهم القضااي واللمسائل اليت تظهر يف دراساهتم واليت تنعك

معينة )االجتاه السياسي أكثر من االجتاه الثقايف احلضاري لدى الطربي، إبراز اجلوزي ألمهية القوى التارخيية، النزعة الفارسية 
لدى مسكويه، التوازن بني األحداث املعروضة من كافة أحناء العامل اإلسالمي لدى ابن األثري، كذلك ظهور حملات من 

 التارخيية عند تناوله أمر الصلبيني مثاًل(.البصرية 
ابإلشارة إىل ظهور نظرات اترخيية يف كتابة التواريخ العاملية األوىل واليت  (106)اهتم البعضومن انحية أخرى: 

 (107)ختللتها فكرة أساسية هي تسيري املشيئة اإلهلية وأن مل ختف متاًما فكرة القدر أو حرية اإلرادة. كذلك اهتم البعض اآلخر
ابنتقاد قلة عناية كتب التاريخ التقليدية بدراسة اجملتمع والنظم وسري األداة احلكومية واملرافق وسائر النواحي االجتماعية 
واالقتصادية واملالية والزراعية والصناعية واليت تبني أحوال الشعوب اإلسالمية ألن هذه الكتب قد اقتصرت على تواريخ 

العلوم السياسية يف الدراسات  (108)السياسية وليس احلضارية للدول. كذلك فيما يتعلق بوضعالشخصيات واألسر واألحوال 
التارخيية أشارت بعض األدبيات إىل أنه ابلرغم من أن احلوادث اليت قامت عند تويل اخللفاء مذكورة يف الكتب التارخيية إال 

كانت مرتبطة ابلنظرايت الفقهية، وأنه مل جتر دراسات نظرية   أن األمور اجلوهرية يف النظرية اإلسالمية عن الدولة ومؤسساهتا
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دقيقة يف نظام علم التاريخ حىت جاء ابن خلدون وكان أول من حاول استخدام العلوم االجتماعية وتسخريها لدراسة التاريخ 
 وهو ما نسعى إليه(.–)وهذا خيتلف عن تسخري التاريخ لدراسة والعلوم االجتماعية 

ذات املدلوالت السياسية مل تتصد األدبيات النظرية املعاصرة  األبعادارات اجلزئية املتناثرة هم بعض وعدا هذه اإلش
بنفس الدرجة لوزن وطبيعة قضااي العالقات الدولية يف كتب التواريخ العامة، فبقدر ما مل تتميز زأمساء وتواريخ دولية أو 

ية )ابستثناء ما يتصل ابملغازي والسري وفتوحات البلدان يف القرون الثالثة دبلوماسية خاصة بني تيار التواريخ الكربى أو اجلزئ
األوىل بصفة خاصة( وبقدر ما كان يتصل ابلعالقات الدولية متناثرًا أو جزئًيا يف هذه التواريخ بقدر ما كان غائًبا عن دائرة 

العالقات الدولية يف هذه التواريخ، وكانت تعليقات واهتمامات األدبيات املنهجية املعاصرة اإلشارة إىل طبيعة ووزن 
الفتوحات اإلسالمية واملعارك العسكرية هي موضع اإلشارة الوحيد هبذا الصدد حيث أن املؤرخني املسلمني القدامى قد 

 أفردوا تفصيالت عديدة يف وصف هذه املعارك احلربية وما اقرتن هبا من معاهدات ومهادانت.
غري اإلسالمية أكرب وأوسع وأكثر تعقيًدا من جمرد –وحيث أن نطاق وموضوعات العالقات الدولية اإلسالمية 

االقتصادية( يف كتب  -املعارك العسكرية، كان البد أن يثور السؤال التايل: ماذا عن أبعاد العالقات السلمية )السياسية
ة القتالية؟ وهل أبرزت هذه الكتب طبيعة وأسباب التغري يف أدوات إدارة التاريخ؟ وما مدى ارتباطها أببعاد العالقات الدولي

العالقات بني املسلمني وغري املسلمني من قتالية إىل سلمية عرب مراحل متعاقبة على صعيد األرجاء املختلفة للعامل 
وضوع العالقات السلمية أنه قد أتخر يف الظهور يف الكتاابت التارخيية م (109)اإلسالمي؟ ويف هذا الصدد بني البعض

والتجارية ويرجع ذلك ألسباب متعددة حيث ظللت أخبار هذه العالقات وحىت احلروب الصلبية متنأثرة يف كتب الرتاجم 
وعلى عكس نظائرها –، فإن كتب التاريخ اإلسالمي قد أمهلت (110)والرحالت، بل وكما ذكرت بعض األدبيات األخرى

مناذج هامة من العالقات السلمية مثل عالقات شارملان وهارون الرشيد، وعالقات امللك الكامل  -الغربية يف نفس القرتة
 وفريدريك الثاين ملك النورمان بعد استيالئهم على صقلية. 

عالقات جند أن هذه التواريخ مل وعن درجة اهتمام التواريخ اتلعاملية بتاريخ الطرف اآلخر غري اإلسالمي يف ال -ج
متتد إىل أحوال األمم أو الدول أو النظم األخرى املعاصرة أو األحداث العاملية املعاصرة، ولكن اقتصرت فقط على فرتة ما 

ىت هذا قبل اإلسالم )بدء اخلليفة، اتريخ األنبياء وتوايل الرساالت واتريخ األمم السابقة على اإلسالم واملذكورة يف القرآن( وح
، بعبارة أخرى مل يعن املؤرخون املسلمون بدراسة اتريخ (111)القدر كان قليل نسبًيا وغري مندمج مع التاريخ اإلسالمي

الشعوب أو الدول املتامخة )البيزنطية مثاًل( واليت قامت بينهم وبني املسلمني حروب كثرية أسهبوا يف وصفها، واستمر هذا 
لبية واالحتكاك الشديد اليت صاحبها بني املسلمني والفرنج، حيث مل حياول املؤرخون احلال حىت بعد قيام احلروب الص
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املسلمون التعرف على الشئون الداخلية لإلمارات الالتينية يف الشام أو داخل دوهلم األصلية يف أورواب، وكذلك كان احلال 
 .(112)عند الفريق اآلخر )املؤرخون األوربيون لنفس املرحلة(

ذا النقص مربراته من وقع اإلطار الفكري واملادي القائم واحمليط ابلدولة اإلسالمية منذ مولدها وحىت ولقد كان هل
فقد التاريخ العام قوته وقدرته على إعطاء صورة شاملة عاملية تلك  من انحيةالقرن العاشر اهلجري وهي تتلخص فيما يلي: 

 .(113)لعامل غري اإلسالمي خالل فرتة إزدهار كتابة التاريخ اإلسالمياليت احتفظ هبا عدة قرون نظرًا لقلة املعلومات عن ا
إذا كان القرآن الكرمي قد جاء بنظرة عاملية إىل التاريخ تتمثل يف تواىل النبوات وإذا كان ومن انحية أخرى: 

ن اإلسالمي كل الدين املسلمون قد خلفوا األمم السابقة اليت ظهرت فيها نبوات فلقد سعوا انطالقًا من اعتقادهم أن الدي
وأن احلضارة اإلسالمية كانت يف نظرهم كل احلضارة، شعروا أن أعماهلم وشئوهنم تستحق عناية خاصة ألهنم أصحاب رسالة 
جليلة وأهنم ميرون مبرحلة هامة وأن هلم دورًا اترخييًّا خطريًا، وانعكس هذا الشعور بقوة على الدراسات التارخيية اليت ركزت 

، بعبارة أخرى تركزت اجلهود اإلسالمية على تبني مالمح املعجزة اإلسالمية الكربى، (114)خ اإلسالمي أساًساعلى التاري
رسالة وجناًحا وفتًحا ودولة ونظاًما دولًيا، ومن مث مل يعد للمسلمني ال الوقت للنظر يف جتارب اآلخرين وال الرغبة يف االعرتاف 

، وحىت حني اجتهت احلضارة اإلسالمية للتمازج مع الثقافات األخرى يف القرن بوجودها مع عظمة الواقع اإلسالمي العريب
 . (115)الثالث اهلجري، حبيث سجلت التواريخ العاملية تواريخ األمم السابقة على اإلسالم فلم يكن هذا التسجيل إال حمدوًدا

إن رؤية املسلمني ألنفسهم عرب –أيًضا  (116)وكما اعرتفت دراسات اسرتاقية هامة–: مفاد القول ومن انحية اثلثة
مرحلة قوهتم العاملية ورؤيتهم للطرف اآلخر مل تؤثر على العالقات بني الطرفني فقط ولكن أوضحت أن املثل أمام املسلمني مل 
يكن يف الغرب حني كان يتجه مطمح زالغرب حنو الشرق، ولكن وبعد ألف عام من الصراع السياسي الذي غري وجه العامل 

ي ومع بداية التدهور يف الشرق اإلسالمي منذ القرن السادس عشر امليالدي ومع التغري يف مراكز القوة العاملية حني السياس
وفًقا هلذا الرؤية –أدركت أورواب مع هنضتها أنه مل يعد هناك الكثري لتتعلمه من عدوها القدمي، ويف هذا اإلطار اجلديد 

تبادلة ومن مث تطورت االهتمامات املتبادلة حيث استيقظ الشرق على واقع جديد تبدلت هذه الرؤى امل -االستشراقية أيًضا
فرض عليه التوجه حنو الغرب ولكن مبنظار خمتلف، وكذلك مل يعد الغرب يقبل فكرة أن احلضارة تنساب من الشرق إىل 

 الغرب.
أخذت قنوات متعددة وإذا كانت اهتمامات الغرب ابلعامل اإلسالمي قد تطورت عقب احلروب الصلبيبة و 

انعكست على تزايد االهتمام ابلدراسات التارخيية اإلسالمية وغريها من الدراسات اإلسالمية فإن هذه االهتمامات مل تكن 
بدافع البحث العلمي وفقط ولكن حتت أتثري ودوافع خمتلفة أخرى دينية وجتاربة وسياسية استعمارية، ولقد توايل حتريك هذه 

ف للسياسات األوروبية بتوايل التطور واالنتقال من حركات الكشوف اجلغرافية األوروبية وحىت فرض الدوافع واألهدا
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، ولذا ظهر يف أورواب على توايل القرون ومنذ عصرها الوسيط وخاصة يف مواجهة مناطق وأطراف (117)االستعمار التلقيدي
ومتطورة للغرب عن اإلسالم واملسلمني أتثرت ابلتطورات يف االحتكاك األساسية مع اإلسالم )العثمانيون مثاًل( رؤى متنوعة 

 . (118)الطرف األوريب ذاته
عرب عدة –ولذا يظل السؤال التايل قائًما: إذا كانت الرؤى الغربية عن اإلسالم واملسلمني قد أحرزت يف تطورها 

ل القرنني األخريين، فهل تناولت تراكًما حمسوًسا، وإذا كانت رؤية املسلمني للغرب قد أخذت يف التبلور خال -قرون
 الكتاابت التارخيية اإلسالمية الثانوية رؤية ودراسة ألحوال الطرف األخر شعواًب وحكومات وقيًما، وما قدر هذا التناول؟

وابلنظر إىل السمات الثالث السابقة )تراجع التواريخ الكلية حلساب تزايد التواريخ اجلزئية، تناثر وجزئية ما  -3
لعالقات مع غري املسلمني، عدم االهتمام ابستكشاف أوضاع الطرف اآلخر غري اإلسالمي يف هذه العالقات(، يتصل اب

وعلى ضوء الدعوات إلعادة قراءة وفهم وكتابة التاريخ اإلسالمي ميكن أن نرصد متطلبات ثالثة مناظرة لعالج القصور يف 
 هذه السمات.

طورة اهنيار النسق التارخيي اإلسالمي اخلاص نظرًا لالحلاق ابحلضارة خب (119)الدعوة إىل أمهية الوعيفمن انحية: 
الغربية، ونظرًا للرؤى اجلزئية والقطرية يف نظرة املسلمني إىل اترخيهم يف عصوره املختلفة، ومن مث ضرورة التغلب على الرؤي 

اسات التارخيية املعاصرة والتحليالت السياسية والتواريخ القطرية اجلزئية الضيقة اليت ظال وحدة بينها واليت تسود جمال الدر 
)ذات األبعاد التارخيية(، فانعدام النظرة الكلية يف هذه الدراسات ومراعاة مصاحل األنساق اجلزئية إمنا يشوه أبعاد احلقائق 

ديد معيار واليت ميكن اكتشافها يف ظل عمليات االقتطاعات املستمرة من التاريخ، ويتطلب التغلب على هذا الوضع حت
إسالمي للنظر إىل اتريخ األمة وتواريخ أجزائها يف إطار العامل حبيث يظل معيار وحدة األمة واحلضارة اإلسالمية هو اإلطار 

 . (120)الذي يظل التواريخ اجلزئية وحيكم توجهات تفسرياهتا
واجلغرافيا وغريها من الكتب  إىل االستعانة ابملادة املتناثرة يف كتب أدب الرحالت (121)الدعوة ومن انحية اثنية:

اليت ال تدخل يف نطاق التواريخ الرمسية وذلك لعالج الفراغ الذي يبدو حميًطت بسرد األحداث السياسية والعسكرية 
 لألشخاص واألمم، وابملثل ابلنسبة للعالقات السلمية مع وغري املسلمني.

ة زمنًيا بني ما كان جيري يف مرحلة ما من مراحل إىل تقدمي عروض اترخيية متوازن (122)الدعوةومن انحية اثلثة: 
التاريخ اإلسالمي وما كان العامل احمليط يشهده يف املرحلة نفسها من أحداث وذلك من أجل تكوين نظرة مشولية متكن من 

                                                           
 .80 -79، 10-8سابق، ص ص د.مجال الدين الشيال: مرجع  (117)

الغربية  ( حول التفاصيل عن تطور مسار وقنوات دراسة اإلسالم واملسلمني منذ القرن السادس عشر امليالدي وحىت القرن العشرين من منظور الكتاابت118)
 هذه العلوم انظر: وخاصة اسهام متخصصي العلوم االجتماعية احلديثة أو املؤرخني الذين يستخدمون مفاهيم وأدوات التحليل يف

- Bernard Lewis: Islam in History. Ideas, Men and Events in the Middle East. Alcove Press, pp 11- 

39, 57- 670. 

 كذلك انظر مراجعة شاملة لتطور هذه الرؤى من منظور أخر يف:  -
- Albert Hourani: Islam and the Philosophers of History. Middle Eastem Studies, vol. 3, No. 3, 

April 1967. pp. 206, 269.  
وان "منهج ( ورد يف تعقيب أ.طارق البشري يف حلقة نقاش عن دراسة التاريخ اإلسالمي اليت عقدها املعهد العايل للفكر اإلسالمي يف القاهرة حتت عن119)

  .1990النظر املعاصر يف التاريخ اإلسالمي" وذلك يف يونيه، 

  أيًضا يف املبحث التايل التحفظات على املعايري السائدة لتقسيم مراحل التاريخ اإلسالمي.( انظر 120)

  .122( د. حممود إمساعيل، مرجع سابق، ص 121)



ة التارخيية فهم طبيعة العالقات بني اإلسالم والعامل اخلارجي من خالل حتقيق قدر من السيطرة على ما كان حيدث يف املرحل
 الزمنية الواحدة على صعيد الطرفني وبينهما.

وهذه الدعوة على صعيد أدبيات إسالمية تستحضر إىل الذهن الدعاوي يف األدبيات الغربية لفكرة "التاريخ 
لدى كبديل لتواريخ إقاليم العامل وحضاراته املنفصلة، ومع ذلك فإن هذه الفكرة أي وحدة التاريخ العاملي   (123)العاملي"

واضحة مبعثها ضرورة إدراك حماذير وعواقب وخطورة األخذ املطلق  (124)املنظور الغريب املعاصر، أاثرت حتفظات إسالمية
هبذه الفكرة، ال أهنا تريد أن تفرض فكرة وحدة العصر ووحدة اجلماعة الدولية حىت تزول مشاعر اخلصوصية والذاتية يف 

سيادة النموذج الغريب احلضاري، وابلرغم من قبول هذه التحفظات إال أهنا ال حتل التاريخ واحلضارة اإلسالمية حتت طوفان 
مشكلة ضرورة إجياد صيغة لتناول وضع الطرف األخر غري اإلسالمي كسيبل لفهم أبعاد متعددة يف التاريخ اإلسالمي 

عاصرة؟ وكيف ميكن للمحلل وخاصة األبعاد الدولية، فهل حتققت هذه املتطلبات على صعيد الدراسات التارخيية امل
 السياسي أن يواجهها ويتعامل معها؟

 املطلب الثاين: ضوابط استعانة التحليل السياسي الدويل ابملصادر األصلية والثانوية:
ميكن حتديد ضوابط ومتطلبات التحليل السياسي الدويل للمصادر األصلية والثانوية يف جمال التاريخ اإلسالمي 

الرتكمي ملا سبق عرضة من أبعاد االنتقادات اليت وجهت إىل خصائص منهاجية كتابة هذا التاريخ وإىل على ضوء االسرتجاع 
 مضمون وحمتوى أنواع هذه الكتابة وخاصة التواريخ العاملية، كذلك على ضوء تقومي املصادر الثانوية لدراسة هذا التاريخ.

كزت ابألساس على املصادر األصلية بكل تفاصيلها ( وإذا كانت أدبيات تطور علم التاريخ ومنهاجيته قد ر 1)
وإذا كانت أدبيات الدعوة إىل إعادة الكتابة التارخيية قد امتد نطاق انتقاداهتا إىل املصادر الثانوية أيًضا ولكن يف عموميات 

ادر الثانوية عند التفاصيل، فيصبح السؤال املنطقي اآلن هو هل املص -كما حدث مع املصادر األصلية–شديدة ال تقف 
 يف جمال دراسة التاريخ اإلسالمي حققت عرب تطوراهتا االستجابة هلذه األبعاد النقدية؟

مما ال شك فيه أن اإلجابة عن هذا السؤال تتسم بصعوبة شديدة فبالرغم من أن مدلوالت تقومي هذه املصادر 
ت تقومي املصادر األصلية إال أن مشكالت التقومي الثانوية يف حد ذاهتا ال تقل أمهية ابلنسبة للمحلل السياسي عن مدلوال

األول أكثر صعوبة وتعقيًدا مما يثريه التقومي األخري من مشكالت، فإذا كان االمتداد الزمين وتعدد احملاور اجلغرافية )التواريخ 
( كفيلة يف حد ذاهتا أباثرة  العامة، تواريخ املناطق أول الدول أو األسر( وتعدد املوضوعات )السياسية والعسكرية واحلضارية

كثري من هذه املشكالت إال أن هذه املشكالت تزداد تشابًكا أمام ذلك احلجم الضخم للمصادر الثانوية نظرًا هلذا السيل 
املتدفق من كتاابت املؤرخني احملدثني واملعاصرين املسلمني وغري املسلمني خالل القرن العشرين والذي يصعب معه ولو حىت 

 بتغطية جانب أساسي منه. اإلدعاء
هذا ولقد كانت االعتبارات اإلجرائية )درجة توافر الفهارس( واملنهاجية )درجة وضوح الرتاكم العلمي، درجة 
وضوح وتطور استخدام املؤرخني ألساليب العلوم االجتماعية احلديثة يف عرض وحتليل مادة املصادر األصلية( أقل إاثرة 

 ت االستشراقية منها على صعيد الكتاابت العربية.للمشكالت على صعيد الكتااب
                                                                                                                                                                             

  .132 -131( د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص 122)

  ( انظر املبحث الثاين من الفصل األول.123)

  .1990يخ اإلسالمي واليت نظمها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف القاهرة يف يونيه ( كما ورد يف مناقشات حلقة النقاش عن التار 124)



 (125)فإن اجلهود االسرتاقية يف جمال التاريخ اإلسالمي قد كشفت عن نفسها يف فهارس متقدمة ومتعددة األغراض
)على أساس العصور املختلفة، الكتب أو الدورايت، عرض الكتب( ال تقارن بنظائرها العربية وجدت، فاألخرية تعرب عن 

 .(126)فردية وليس مؤسسية، كما أهنا غري منتظمة وغري شاملة النطاقجهود 
فلقد أهتم إعالم دراسات التاريخ اإلسالمي من املستشرقني ابلتقومي النقدي الرتاكمي للجهود  ومن انحية أخرى:

اتريخ األفكار، تطور الرؤى املتوالية اليت تفرزها اجلماعات البحثية االستشراقية املختلفة يف جماالت متعددة )اتريخ احلضارة، 
على إبراز اخلصائص العامة اليت أضحت تتسم  (128)ويساعد مثل هذا التقومي (127)الغربية عن املسلمني عرب العصور املختلفة

هبا احلالة الراهنة للدراسات التارخيية ابعتبارها حلقة من عدة حلقات تطور شهدهتا القرون الثالثة املاضية، ويساعد مثل هذا 
ومي علىاملقارنة بني خصائص الرؤية التقليدية ملؤرخي اإلسالم )اليت ركزت على الطابع الكلي العاملي وليس التعددي التق

للتاريخ اإلسالمي وعلى الرضاء واإلمجاع وليس الصراع على صعيد( وبني خصائص دراسات القرن العشرين )وخاصة منذ 
جتماعية اليت أبرزت موضوعات وجماالت جديدة مثل التغري منتصفه( واليت استخدمت أساليب ومفاهيم العلوم اال

 االقتصادي والصراع االجتماعي واخلصوصية الداخلية والتعددية بني الدول اإلسالمية.
اإلسالمية يف املنهجية التارخيية اإلسالمية قد اهتمت وببحث طبيعة الرتاكم العلمي –وإذا كانت الدراسات العربية 

ي العصور اإلسالمية املختلفة إال أهنا وابلرغم من حثها املؤرخني املسلمني املعاصرين على القيام على صعيد أعمال مؤرخ
بعمليات حبثية جديدة )كما سبق اإلشارة( فإن الدراسات اإلسالمية احلديثة واملعاصرة يف اجملاالت التطبيقية مل تلق االهتمام 

 .(129)صعيدهاالكايف والعميق بتحديد طبيعة الرتاكم العلمي على 
اهتمت اجلهود االستشراقية بدفع عملية مجع وتصنيف والتعقيب على الواثئق اإلسالمية املتناثرة ومن انحية اثلثة: 

إال أهنا عامة وغري مبوبة وال متتد للقرون األخرية وال  (130)وإذا كانت اجلهود العربية اإلسالمية يف هذا اجملال غري معدومة

                                                           
 ( من أهم هذه املصادر ابلنسبة للدورايت األجنبية انظر:125)

- Islamicus Index. 
 املختلفة انظر مالحق:هذا فضالً عن قوائم املصادر التفصيلية اليت توردها املؤلفات األساسية عن التاريخ اإلسالمي يف عصوره  -

- M.G.Hodgson: The Venture of Islam, V1, V2, V3.  
 ( ومن أهم معاجم املصادر العربية انظر:126)
  : التدوين القدمي.2، ج1983فؤاد سزكني: اتريخ الرتاث العريب، ترمجة حممود فهمي حجازي، الرايض، جامعة اإلمام، إدارة الثقافة،  -

 املثا الدراسات التالية اليت تقدم مناذج من عمليات النقد الرتاكمي املتنوعة املوضوعات.( انظر على سبيل 127)
- Albert Hourani: op. cit. 

- Daniel Norman: Islam and the West: the Making of an Image, Edinburg, 1960. 

- B.Lewis: op, cit.pp 11- 64. 

- J.Saunders: the Problem of Decadence in Islam, International Joumal of Middle East Studie, op. 

cit.  
(128) A.Hess: op. cit.  

يخ الدولة من االستثناءات اهلامة يف هذا الصدد دراسة جادة صنفت وقارنت بني وقومت اجتاهات عدد من األدبيات الثانوية العربية واألجنبية عن اتر  (129)
 العثمانية، انظر:
 .114 -37يل، مرجع سابق، ص ص د.سيار اجلم -
 أعمال د.ماهر حممد زمحادة يف نشر وتوزيع واثئق العصور اإلسالمية املتتالية. ( 130)



ت الدولية، على عكس بعض اجلهود الغربية اليت ركزت بصفة خاصة على القرون الثالثة أو األربعة ختدم مباشرة جمال العالقا
 .(131)مبا عمٍرف ابملسألة الشرقية األخرية وهي القرون اليت شهدت اهتمام الغرب

إذا كان بعض املؤرخني الغربيني املعاصرين ذوى االهتمامات ابألبعاد السياسية والدولية منها  ومن انحية رابعة:
بصفة خاصة قد درسوا التاريخ األوريب يف القرنني الثامن والتاسع عشر يف إطار نظرية توازن القوى املتعددة ابستخدام أطر 

سألة الشرقية قد ابستفاضة ولكن من وجهات نظر أوربية حبثية ، وإذا كانت امل(132)نظرية أبعد من األطر التقليدية للتاريخ
حيث تناولت العامل اإلسالمي   (133)متطرفة حيث كانت هذه املسألة موضوًعا تقليداًي يف التاريخ الدبلوماسي األوريب

إلسالمية الشائعة عن ا–كموضوع للتوازانت األوربية يف مرحلة التوسع والقوة احلديثة للطرف األوريب، فإن الدراسات العربية 
هذه املراحل )أي حتت مسمى التاريخ اإلسالمي يف العصر احلديث( مل تقدم رؤى عن هذه املراحل أو التالية هلا )بعد احلرب 
العاملية األوىل والثانية واليت تسمى التاريخ املعاصر( ابالستعانة أبطر حتليلية متطورة أو على النحو الذي يربز موقف ورؤى 

–وسلوك األطراف املسلمة يف مراحل املسألة الشرقية أو يف عامل ما بعد احلرب العاملية األوىل. وهذه املراحل تعرضت ودوافع 
للتشوبه مما يفرض ضرورة إعادة قراءهتا وكتابتها ومع ذلك  -كما تعرضت املراحل السابقة عليها من التاريخ اإلسالمي

دبيات الغربية اليت تعرب عن وجهة النظر األوربية غالًبا ما كانت متحيزة وابلرغم وكتابتها ومع ذلك وابلرغم من أن األ
ومعاديةوتعجز عن تقدمي املسألة الشرقية من خالل منظار العثمانيني وغريهم من املسلمني إال أن الصعوبة القائمة والواضحة 

كز على واثئق تركية من العصر العثماين( واليت هي انعدان الدراسات الواثئقية العربية واإلسالمية بصفة خاصة )وخاصة اليت تر 
تستطيع أن تقدم رؤية الطرف اإلسالمي حىت ال يظل هذا اجملال حيس جمرد النقل عن األدبيات الغربية اليت حققت اجنازات 

منظور التفتيت  يف التعامل مع الواثئق واملصادر األصلية غري املنشورة. بعبارة أخرى فإن إعادة النظر وإزالة التشويه )وخاصة
 .  (134)وتغيب الرؤى الكلية( حيتاج إىل تيار جديد من الدراسات اليت ترتكز على مقوالت وأهداف حمددة

فلقد كانت املادة العلمية الغنية اليت تزخر هبا األدبيات الثانوية اليت مت الرجوع –( وابلرغم من هذه الصعوابت 2)
وفق ضوابط معينة  -واملصادر األصلية–ا للمادة العلمية ولقد مت االستعانة هبا مصدرًا أساسيً  (135)إليها يف اجلزء التطبيقي

                                                           
 ( من أمهها على سبيل املثال:131)

- I.C.Hurewitz: The Middle East and North Africa in World Politica A Documentary Record. V1, 

V2, Yale University Press, Second Edition 1975. 

- Antoine Hokayen: Les Provinces Arbas de L'empire Ottoman aux Archives du Ministerdes 

Affaires Etrangeres de France (1793- 1918), Leş Edition Universitaires du Liban, Beyrouth 1988. 

- M.S. Anderson: The Great Powers and the Near East (1774- 1923), Documents of Miuslim 

History. New York, st. Martins Press. 1970.  
(132) Edward V.Gulick: Europe's Classical Balance of Power, New York, W.Nortan 1955.  

 ( انظر مقارنة بني توجهات أهم هذه األدبيات يف:133)
- Leo Carl Brown: op. cit, pp 279- 282, 282- 310.  

ال يقلل من أمهية ( إذا كانت املالحظات السابقة تنطبق معظمها على املراحل احلديثة واملعاصرة من التاريخ اإلسالمي )القرون األربعة األخرية( فإن هذا 134)
ات تسد فجوة ما حيث املقارانت والتقوميات اليت تظهر يف بعض التقومي املقارن أيًضا للمصادر الثانوية اليت هتتم ابملراحل السابقة من هذا التاريخ، ومع ذلك فإن هذه املالحظ

متتد إىل ما بعد العصور العباسية واندًرا ما  األدبيات املنهجية التارخيية لشرح قواعد وأصول الكتابة التارخيية أو النقد أو التفسري التارخيي ال تقدم هذه األدبيات إال مناذج ال
  متتد إىل العثمانية أو الراهنة.

  ( مت توثيق هذه املصادر من املكتبات املصرية وصنفت وفق حماور جغرافية أو موضوعات حمددة أو فواعل إسالمية أساسية.135)



تتفق وإمكانيات احمللل السياسي من انحية وهدف املشروع من انحية أخرى. وتتلخص أهداف هذه الضوابط يف جمموعتني 
 أساسيتني:

قة بينهما خلدمة أهداف التحليل، فمن تتصل بتكييف ترتيب استخدامنا جملموعيت املصادر والعالاجملموعة األوىل: 
انحية ابلنسبة للمصادر األصلية فكان التعامل ابألساس مع كتب التاريخ اإلسالمي العامة "أي ما يسمى التواريخ العاملية 

ة وليس التواريخ اجلزئية أو الفرعية أي الكتب الكربى اليت تقدم إطارًا واسًعا وشاماًل من األحداث السياسية والعسكري
 الداخلية واخلارجية.

ومع ذلك فإن هذا الرجوع إىل هذه الفئة من املصادر األصلية كان له حدوده وضوابطه فهو مل يكن لرصد 
تطورات وأحداث وتقدميها يف لغة جديدة أو لتصحيح بعض الوقائع على ضوء املقارنة بني عدة مصادر أولية أو على ضوء 

قائع واألحداث التارخيية، فذلك كله سيكون إما تكرارًا جلهود سابقة ضخمة قامت غريها من قواعد احلكم على أو نقد الو 
هبا أجيال من املؤرخني املعاصرين، وهو البد أن يكون تكرارًا منقوًصا فهو عمل خارج نطاق طاقاتنا وقدراتنا البحثية، ولذا 

ا للمادة اليت سيتم حتليلها وفق اإلطار النظمي. واقتصر فإن األدبيات الثانوية املتنوعة العربية والغربية ستكون مصدرًا أساسيً 
الرجوع إىل املصادر اإلصلية اإلصلية على غرض حمدد هام وهو استقصاء رؤى وحتليالت مؤرخي اإلسالم يف العصور 

هذه  املختلفة حول نقاط حتول أساسية يف هذا التاريخ بصفة عامة واتريخ العالقات الدولية بصفة خاصة. ونقاط التحول
–هي اليت ختتلف وتتباين حوهلا مواقف املنظورات املعاصرة املتعددة )القومية، املادية، الليربالية، املذهبية...( ومل تكن نتائج 

ممكنة التحقيق دائًما حول عديد من القضااي موضع االهتمام )على  -وخاصة على ضوء طبيعة مصادر القرون السبعة األوىل
ني االسرتاتيجيتني للدولتني األموية والعباسية...( أما ما وجد أنه ابإلمكان حتقيقه وخاصة من سبيل املثال أسس الرؤيت

 مصادر القرون السبعة األخرية.
أتضح أن موضعه األكثر مالءمة هو "النماذج الفكرية يف نطاق فكر فالسفة التاريخ وذلك يف اجلزء  \فلقد

 تاريخ وفلسفته وبني الفكر.خل بني تفسري الاألخري من املشروع نظرًا للتد
فإن العملية البحثية البد وأن تستند على مصادر اترخيية مكملة وخاصة عن أحوال وأفعهال ومن انحية أخرى: 

 وردود الطرف اآلخر غري املسلم.
تتصل ابألهداف من وراء استخدام هذه املصادر فإن هذه األهداف وانطالقًا من أبعاد  واجملموعة الثانية:

االنتقادات السابق توضيحها واملوجهة خلصائص الكتابة يف التاريخ اإلسالمي، ووفًقا ألهداف املشروع، تتلخص يف اهلدف 
يد يتخطى اجلزئيات والتفاصيل املتصلة مبنطقة احملوري للمشروع أي تقدمي ما يتصل ابلعالقات الدولية يف قالب وحتليلي جد

أو مرحلة أو حدث حمدد، ويرقى إىل تقدمي مستوى رؤية كلية ملسار وأهداف األبعاد الدولية يف التاريخ، ال يقوم على التاريخ 
ف عن أطر لكن يهدف إىل التفسري. وميكن حتقيق هذه األهداف من خالل االقرتاب من املادة التارخيية أبطر نظرية ختتل

املؤرخ العام أو الدبلوماسي، أي من خالل إطار نظمي لدراسة العالقات الدولية، فهو ميكن أن يرتجم أمهية توظيف التاريخ 
 اإلسالمي يف نطاق العلوم االجتماعية املعاصرة وذلك أبستخدام األبعاد النظرية للدراسات النظيمة الدولية، ولكن كيف؟.



 املبحث الثاين
 النظري املقرتح للتحليل النظمياإلطار 

 مشكالت الصياغة، إشكاليات التحليل وضوابط التفسري
 

تتم صياغة هذا اإلطار ابالستناد إىل األبعاد األساسية يف الدراسات النظمية الدولية، وعلى ضوء التعامل مع 
 ية بصفة خاصة.بعض املشكالت اليت يفرضها أسلوب عرض وتقسيم املادة التارخيية يف املصادر الثانو 

ويلخص هذا اإلطار أساسيات حتليل املادة التارخيية حتلياًل نظمًيا دولًيا لتحقيق اهلدف احملوري واملباشر 
ولو غري –، وهو يف نفس الوقت يطرح إشكاليات نظرية وتطبيقية تلقى الضوء على بعض األهداف اهلامة (136)للدراسة
األهداف مراعاة بعض الضوابط املنهاجية اخلاصة اخلاصة بقواعد وأسس هلذه الدراسة. ويفرتض حتقيق هذه  -املباشرة

 التفسري اإلسالمي للتاريخ، ومن مث فإن هذا البحث ينقسم إىل أربعة مطالب.
 املطلب األول: متطلبات تطبيق األبعاد األساسية للدراسات النظمية الدولية:

 أولا: األبعاد األساسية:
من عدة أبعاد أساسية يف الدراسات النظمية الدولية واليت تستند إىل القواعد النظرية  ينطلق اإلطار النظري املقرتح

وهذه األبعاد هي: هيكل النظام الدويل، النظام الشامل والنظم الفرعية، العملية التطورية أو  (137)العامة لتحليل النظم الدولية
 .  (138)التحولية، البيئة الدولية

صر حمددة أي فواعل دولية أعضاء يف هذا النظام وهي القادرة على لعب دور على فإذا كان لكل نظام دويل عنا
الساحة الدولية، فإن تفاعالت هذه الفواعل قد متتد إىل نطاق العامل ككل وهنا نتكلم عن نطام دويل شامل أو تقتصر هذه 

فرعًيا، هذه وتؤدي التفاعالت على  التفاعالت على منطقة حمددة بني عدد حمدد من هؤالء الفاعلني وهنا نواجه نظاًما
مستوى كل من النظم الفرعية وفيما بينها إىل تطوير أو تغيري هذه النظم ومن مث إىل التطوير يف النظام الشامل الذي يتكون 

 من جمموع هذه النظم الفرعية.
ة النظام الدويل الشامل فهي هذا ويف نفس الوقت بعد النظام الدويل الشامل مبثابة بيئة هذه النظم الفرعية، أما بيئ

تتكون من كل األحداث والظروف البشرية وغري البشرية واليت تؤثر على سلوك أعضاء النظام وعلى عمله وحالته برمتها. 
بعبارة أخرى هي الظروف املختلفة )االقتصادية، العسكرية، الدميقرجرافية( اليت حتكم أمناط التفاعالت بني النظم الفرعية 

 منها حيث أن تفاعالت كل نظام ال تدور يف فراغ.وداخل كل 
ومن مث فإن االجتاه الكلي هلذه التفاعالت يتغري وفًقا للتأثريات اليت حتملها القوى النابعة من بيئته، وهنا يظهر 

تكون  مفهوم التحول يف النظام أو التحول من نظام إىل نظام، فبالرغم من أن كل نظام يتسم بسمات معينة يف فرتة حمددة

                                                           
  ( انظر مقدمة هذا الباب.136)

  ( سبق اإلشارة إىل وضع هذه األبعاد يف الدراسات التنظمية الدولية، انظر املبحث األول من الباب األول.137)

 ( انظر تفاصيل هذه األبعاد الثالثة يف: 138)
 -26، ص ص 1983 -1982د.اندية حممود مصطفى، نظرية النظم ودراسة العالقات الدولية، مذكرات كلية االقتصاد والعلوم السياسية، العام اجلامعي  -
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نتاج تفاعالت عديدة ومقدمة لتفاعالأتخرى، إال أنه البد وأن يشهد تطورًا أو حتواًل نتيجة ظهور أتثريات قوية تقود إىل 
ظهور أسس جديدة للتفاعالت وتنبع هذه التأثريات من جمموعة من العوامل البيئة، وتؤثر هذه العوامل على النظم القومية 

م الفرعي الذي تنتمي إليه ومن مث تنعكس مع غريها من تفاعالت النظم الفرعية على حالة النظام اليت حتوهلا بدورها إىل النظا
 الشامل.

ومن أهم األبعاد اليت ينعكس عليها التحول هو هيكل النظام. وهو بنية النظام أي شكل لرتتيب عناصر النظام 
قات بني أطراف سائدة وأخرى اتبعة. بعبارة أخرى من يعكس تكويًنا ما للقوة والنفوذ والذي تبينه أشكال معينة من العال

أهم املتغريات اليت تؤخذ يف االعتبار لتحديدالنظام الدويل هي متغريات عالقات القوى، وتساعد هذه املتغريات على حتديد 
القادرة على قيادة عدد الدول القائدة يف النظام وحتديد ترتيب توزيع القوة بني ابقي أعضائه من الدول املؤثرة ولكن غري 

النظام، ومن الدول اليت يكون أتثريها على النظام يف حده األدىن. وهلذا فإن لتحديد هيكل كل نظام أمهية خاصة. فهو 
بقدر ما ميثل معيارًا هاًما للتمييز بني النظم )يف مراحل اترخيية متتالية( فهو يعد ضرورة لفهم الكيفية اليت يعمل هبا النظام 

التأثري املتبادل بني الوحدات املكونة هلا، فهناك اجتاه لالعرتاف أبن هيكل النظام )ثنائي، تعددي، أحادي ولفهم منط 
القطبية أو متعدد القوى الكربى( يؤثر على سلوك أعضائه وعلى الدور الذي تلعبه على صعيده وعلى حاله ومنط العالقات 

 بينهم )صراع أم تعاون(.
 املادة التارخيية:اثنياا: بعض مشكالت حتليل 

 معايري التقسيم املرحلي الزمين، اجلغرايف:
على ضوء مدلوالت هذه األبعاد فإن االقرتاب النظمي من مادة التاريخ السياسي اإلسالمي تعين ضرورة حتديد 

نظام يف أدق ألبعاد املوضوع حمل البحث أي عناصر وأطراف العالقات اليت تنتظم تفاعالهتا يف شكل نظام وهيكل هذا ال
فرتة ما، وطبيعة اختالف النظم يف املراحل املتتالية ومسات كل منها وشكل وأسباب التطور من نظام إىل آخر. وهذا 
التحديد يثري يف حد ذاته بعض املشكالت اليت تنبع من األبعاد النظمية من انحية ومن طبيعة األطر التقليدية لعرض املادة 

 التارخيية من انحية أخرى.
ابت النظرية املختلفة ليست دائًما جاهزة ومعدة مسبقة لتطبق بنفس الطريقة على دراسة كل املوضوعات، فاملرت 

ولكن حيتاج البحث العلمي عملية تكييف لالستفادة من إسهامات املقرتب يف حتديد أهم األبعاد النظرية للموضوع حمل 
ب اجلماعة البحثية، وهذا اإلسهام وأن كان ينطلق من البحث. ومن مث كان البد وأن يكون هناك إسهام ومدخل من جان

أساسيات املقرتب النظمي إال أنه يستلهم يف نفس الوقت طبيعة املادة العلمية املتوافرة أي طبيعة تناول العالقات الدولية يف 
 األدبيات التارخيية، وخاصة الثانوية.

نبني طبيعتها يف هذه األدبيات وما تثريه هذه الطبيعة ويف هذا الصدد تثور أمامنا ثالثة جماالت أساسية تفرض أن 
من مشكالت عند التفاعل معها من منظور املقرتب النظمي، مث كيف ميكن لباحث العالقات الدولية أن يتعامل مع هذه 

اورها اجلغرافية، املشكالت ليقدم صياغة إلطاره التحليلي، وهذه اجملاالت الثالثة هي معايري التقسيمات للمراحل التارخيية وحم
مضمون وطبيعة العالقات وقضااي التفاعالت الدولية، العوامل واحملددات البيئية وخاصة الدولية املتعلقة ابلطرف اآلخر غري 

ونظرًا ألن اجملال  -على صعيد املبحث السابق–اإلسالمي، وحيث أنه سبق اإلشارة إىل مشكالت اجملالني الثاين والثالث 



. فما هي (139)ا إشارة إىل هذين اجملالني فسنكتفي يف هذا املوضع ابإلشارة إىل مشكالت اجملال الثالثالثالث حيوي ضمنيً 
 هذه املعايري وما هي املشكالت املرتبطة هبا؟

 ( ابلنظر إىل معايري التقسيمات السائدة للتاريخ اإلسالمي جند أننا أمام جمموعتني من األسس املتداخلة:1)
تتصل بوضع التاريخ اإلسالمي بني التقسيم الذي يتبعه املؤرخون الغربيون وتتبناه األقسام األكادميية  األوىل:

للتاريخ يف جامعاهتم ويف معظم اجلامعات العربية ويف البالد اإلسالمية األخرى وهو التقسيم إىل ثالثة عصور: القدمي 
رب األوريب، ومن مث توضع املراحل املختلفة للتاريخ اإلسالمي يف والوسيط واحلديث نسبة إىل تطور مراحل تدهور وهنضة الغ

هذه العصور، فالعصر النبوي واألموي والعباسي هذه العصور تقع يف القدمي ويف معظم الوسيط، أما العصر اململوكي فيقع 
 فيما يسمى هناية الوسيط أما العصر العثماين فيقع يف العصر احلديث.

 (140)ومعايري تقسيم التاريخ اإلسالمي ذاته، وسنقف ابلتفصيل عند تلك األخرية فهي تتصل أبسس الثانية:
حيث أن اختياران ملعايري تقسيم التاريخ اإلسالمي يف دراستنا وأن كان ال ميكن أن ينفصل عن احتياجاتنا البحثية املنبعثة من 

ان جيب أن يتم أيًضا على ضوء التقومي املقارن أهداف الدراسة ومنطلقاهتا النظرية أي اإلطار النظمي الدويل، إال أنه ك
للمعايري واألسس الشائعة أو السائدة هلذا التقسيم واليت استندت إليها جمموعة أساسية من األدبيات املعاصرة اإلسالمية 

 واالستشراقية.
نلحظ  (141)ميوابلرجوع إىل جمموعة من هذه األدبيات واليت تتسم بصفة خاصة ابلنظرة الكلية للتاريخ اإلسال

تنوع وتعدد أسس تقسيم مراحل هذا التاريخ، التقسيم األول الشائع هو التقسيم وفق عصر دول اخلالفة اإلسالمية ووفق 
للعصور املتتالية: النبوي  -وبصورة موسوعية–عهود األسر احلاكمة وهو السائد يف األدبيات اإلسالمية ومنها تلك اليت متتد 

، ومنها اليت تقتصر على بعضها فقط من حيث مجيع حماورها (142)، العباسي، اململوكي، العثماينواخلالفة الراشدة، األموي
، وهذه األدبيات يف جمموعها تقوم على أسلوب السرد التارخيي الذي يستند (143)اجلغرافية اليت ميتد عربها التاريخ اإلسالمي

الكربى الزمنية أو اجلغرافية، كذلك ال يربز على صعيدها إىل تقسيمات فرعية مميزة زمنًيا أو موضوعًيا داخل التقسيمات 
روابط بني احملاور اجلغرافية املختلفة، كما ال تعطي وزاًن متميزًا للعالقات الدولية حيث أهنا ليست ابألساس تواريخ دبلوماسية 

                                                           
  لصعوابت تقومي املصادر الثانوية يف جمموعها.( يسهل النظر يف هذه املشكالت على عكس مشكالت اجملالني اآلخرين وذلك نظرًا 139)

فهي ستؤخذ يف االعتبار ملا هلا من  -كما سنرى الحًقا–( ال يعين هذا االهتمام أن معايري التقسيم األول مرتوكة متاًما فبالرغم من قبول التحفظات بشأهنا 140)
  .أمهية يف فهم مراحل التطور يف أوضاع الطرف اآلخر يف العالقات الدولية

صة ما يتصل منها ( ال ندعى هنا حصر كل األدبيات العربية واألجنبية ولكن مت اختيار مناذج من األدبيات اليت تتسم ابلكلية يف حني أن اجلزئية منها وخا141)
  مباشرة ابلعالقات الدولية سيتم االعتماد عليها يف اجلزء التطبيقي.

 ( انظر على سبيل املثال:142)
 عة التاريخ اإلسالمي.د.أمحد شليب، موسو  -
، 2( عن العصور: األموي، العباسي، اململوكي، العثماين، بريوت: املكتب اإلسالمي، ط5، 4، 3، 2حممود شاكر، التاريخ اإلسالمي )األجزاء  -

 م.1987 -هـ1407
  .1979، 9قاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طد.حسن إبراهيم حسن، اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي )األجزاء الأربعة(، ال -

 م.1988 -هـ1408، 6حممد فريد، اتريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق إحسان حقي، بريوت: دار النفائس، ط (143)
 .1976د.إبراهيم العدوي، التاريخ اإلسالمي: آفاق السياسة وأبعاده احلضارية، القاهرة: مكتبة األجنلو،  -



أما األدبيات الغربية  اجتماعية ختتلف فيما بينها من حيث درجة التفصيل أو الكلية-ولكن تواريخ سياسية اقتصادية
 ، يف حني اتبع البعض اآلخر معايري أخرى.(144)املوسوعية فإن بعضها اتبع معيار مقر اخلالفة اإلسالمية

، فهو ال يركز على (145)فمن انحية جند معيار التقسيم وفق اتريخ كل حمور جغرايف على مر العصور املتتالية عليه
ر مملوكي أو عثماين ولكن يركز على التطورات التارخيية املتتالية على مسات كل عصر ومن مث فهو ال يتحدث عن عصو 

صعيد كل حمور جغرايف يسلط األضواء على تفاعالت وسياسات الطرف الفاعل األساسي يف كل مرحلة والتطورات اليت 
حلة ومن مث فهو ليس بتاريخ حتيق به. كما أنه يهتم أببراز التفاعالت بني هذه األطراف على صعيد احملاور املختلفة يف كل مر 

 بقدر ما هو اتريخ سياسي دبلوماسي تشغل العالقات الدولية جزًءا هاًما من موضوعاته.
اهتمت ابلتمييز بني املرحلتني العربية  (146)ومن انحية أخرى هناك املعيار القومي حيث أن بعض األدبيات

 والرتكية، أو العربية واملغولية والعثمانية.
ثة جند أن الشائع لتقسيم التاريخ لدى الغرب وهو التقسيم إىل عصر قدمي ووسيط وحديث وقد تبنته ومن انحية اثل

 .(147)بعض األدبيات اليت تركز على ما يسمى "اإلسالم الكالسيكي واإلسالم الوسيط واإلسالم احلديث"
حظات اليت تكشف عن بعض ( وعلى ضوء الصورة الكلية هلذه املعايري املختلفة تربز لنا جمموعتان من املال2)

 املشكالت املنهجية العامة.
 اجملموعة األوىل:

وهو التيار الذي حيرص على التحذير من أو  (148)مبعثها تيار هام وعام من بني متخصصي التاريخ اإلسالمي
، ومبعث هذه التحذيرات هو الدفاع عن (149)التحفظ على تقسيم التاريخ اإلسالمي إىل مراحل تبدو أهنا منفصلة أو متميزة

                                                           
 يل املثال:( انظر على سب144)

- I.Glubb: The Lost Centuries (From the Muslim Empires to the Renaissance of Europe 1145- 

1453.Hodder and Stoughtan. 

- M. Watt: His Majesty The Islam.  
(145) Bemard Lewis (and others): The Cambridge History of Islam.  

 وب اإلسالمية، مرجع سابق.( كارل بروكلمان، اتريخ الشع146)
- Bertold SpulerK TheMuslim World Ages of Caliphes. 

 هـ.1402 -م1982، 1ط دار أحسان للطباعة والنشر، برتولد شي ولد، العامل اإلسالمي يف العصر املغول، ترمجة خالد اسعد عيسى، دمشق:  -
- H.J. Kissling (and others): The Last Great Muslim Empires, E.J.Brill, 1969. 

 م.1948( ج. سيديو، اتريخ العرب العام، ترمجة عادل زعيرت، دار أحياء الكتب العربية، 147)
- Von. Grunbaum: Classical Islam (600- 1258). 1970, and Medieval Islam (1953). 

- M.G. Hodgsan: The Venture of Islam, Part 1: The Classical Age of Islam. Part2: The Expansion 

of Islam in Middle Periods. Part3: The Gun powders Empires and Modem Times. London 1974.  
 جته البعض إىل( ظهر أيًضا لدى أعالم غربيني يف دراسة الاتريخ الغريب حتفظ على وعدم رضاء عن التواريخ القومية أو التقسيمات الزمنية والعرفية، وا148)

ايري القومية أو التقسيمات الزمنية التاريخ املقارن ودراسة املاضي وفًقا للصيغ واألصناف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسيكلوجية، وليس على أساس املع
 املصطنعة:

 انظر يف هذا الصدد: -
 .288 -287جعفري ابركلوا، مرجع سابق، ص ص  -

لالجتاه االستشراقي التقليدي الذي اهتم ابلسرد التارخيي املنظم وفق العهود واألحداث، حيث اجتهت بعض االنتقادات ألسلوب أو كذلك برز حتفظ ورد فعل 
 األطر الفكرية هلذا األسلوب ووصلت إىل الدعوة إىل معايري أخرى لدراسة التاريخ وتقسيمه، انظر هذه االنتقادات يف:

- Ira Lapidus: Islam and the Historical Experience of Muslim People, Islamic Studies: A tradition 

and its problems.  



، ولقد عرب عن هذه الفكرة ولكن من زوااي خمتلفة إعالم املسلمني (150)فكرة التواصل ووحدة التاريخ اإلسالمي واستمراره
يدعو إىل التفرقة بني التقسيم السياسي وفًقا ملراحل وعصور وبني األمتداد  (151)واملستشرقني على حد سواء، فنجد البعض

سالمي الواحد ألن تواريخ التقسيم ليست تواريخ فاصلة حيث أن سقوط بعض الدول أو األسر )األموية مثاًل( ال يعين اإل
شيًئا حمدًدا من وجهة النظر احلضارية، ولكي يعد التقسيم إىل عهود ودول ضرورة علمية جملرد تسهيل الدراسة ويرى البعض 

يارًا كافًيا لفهم حقيقة التغريات يف التاريخ اإلسالمي ألن كثريًا من األحداث أن معيار األسرات احلاكمة ليس مع (152)اآلخر
السياسية ال ميكن فهمها بدون فهم العوامل االقتصادية واالجتماعية احمليطة هبا. وحيث أن التاريخ االقتصادي واالجتماعي 

 ئ أسرة حاكمة جديدة ال ميكن أن يقلب فجأة ال يتطابق مع تقسيمات التاريخ اإلسالمي املنسوبة لألسرات احلاكمة ألن جم
وبسرعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية رأًسا على عقب وهلذا فإن الدراسة الصحيحة للتاريخ والفهم السليم للتطورات 
السياسية يقتضي دراسة اجملتمع الإسالمي من كل نواحيه االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية. كما يقتضي 

عرتاف بصعوبة تقسيم اللتاريخ إىل فرتات تبتدئ وتنتهي يف سنني معينة ألن أتثريات األحداث الكربى ونقاط التحول اال
 اجلديدة ال تظهر آاثرها احلضارية إال تدرجيًيا وهذا ما يعرف ابسم وحدة أو االستمرار يف التاريخ.

إلسالمية أن احلضارة اإلسالمية جيب أن تمّدرس ، والذي يركز ابألساس على دراسة احلضارة ا(153)ويرى فريق اثلث
"ككل اترخيي" ابعتبارها عاماًل أستاسًيا يف تشكيل مصري كل البشرية، ومن مث فهو يرى أنه إذا كان من السهل دراسة 

نوع حضارة القرون األوىل من اتريخ اإلسالم كوحدة كلية فإن األمر أضحى أكثر صعوبة يف املراحل املتأخرة منه سبب الت
تلك اليت  -بني الغربيني بصفة خاصة–والتعدد امللموس، ولذا ظهرت زوااي خمتلفة للنظر إىل التاريخ اإلسالمي ومن أبرزها 

تقسم التاريخ اإلسالمي إىل مرحلة عربية وأخرى تركية أو عربية وفارسية وعثمانية وهذه الزوااي اجلزئية يف حالة الرتكيز على أي 
لة االحنياز إىل املرحلة العربية )أي املراكز األصلية لإلسالم والذي انتشر منها( ابعتبارها دون غريها منها مبفرده أو يف حا

مرحلة اإلزدهار احلضاري اإلسالمي هذه النظرات اجلزئية احملدودة تربز مشكالت هامة يف الدراسات اإلسالمية ألهنا ال 
وضوح. ولقد كان اختفاء الرؤية الكلية وراء إغفال املعىن احلقيقي لتوسع تقدم رؤية كلية شاملة تبني الوضع التاريخ لإلسالم ب

اإلسالم، كظاهرة اترخيية عاملية فهذا التوسع ليس مقصورًا على مرحلة الفتوحات العربية الكربى ولكن هناك توسًعا آخر 
 1800ل القرون الثالثة قبل لإلسالم وهو التوسع احلضاري والذي استمر بعد انتهاء عصر الفتوحات الكربى وساد خال

                                                                                                                                                                             
اريخ إىل عصور ( وهناك أيًضا تيار قوي بني أدبيات التاريخ اإلسالمي العربية يتحفظ على وحيذر من عواقب ومدلوالت اآلخذ مبعايري التقسيم الغريب للت149)

ون تقسيم اترخينا اإلسالمي حيث أن ذلك يعين احلاق اترخينا بتاريخ احلضارات األخرى دون متييز حيفظ الذاتية اخلاصة للتاريخ اإلسالمي ودقدمية ووسطى وحديثة وذلك عند 
هذه التحفظات من مواقف فكرية أوسع بع أن ينزلق يف مزالق مقوالت وحدة العصر ووحدة التاريخ وفكرة التاريخ اإلنساين أو التاريخ العاملي اليت تبلورت يف املنظور الغريب، تن

ابلنسبة للحدود بني التاريخ جتاه هذه املقوالت وهي املواقف اليت تنطلق أيًضا من عدة تساؤالت هل هناك وحدة يف احلضارة العاملية أم تعدد احلضارات وما مغزى ذلك 
ريخ واستقالل كل منهم بتقسيم ولكن يف إطار وجود مظلة عامة للتاريخ ومن خالل منظور اإلسالمي وغريه من التواريخ؟ وهل ميكن أن نقبل مببدأ تعدد احلضارات والتوا

  إسالمي أي من خالل رؤية إسالمية للتاريخ؟.

ية ذات مية الكل( وهي مكملة ألبعاد االنتقادات عن أوجه قصور التواريخ اجلزئية القطرية وعن قصور الصياغات التفصيلية اجلزئية وعن غياب الرؤى اإلسال150)
  التعميمات.

  .10-9( د.ماهر محادة، واثئق العصر العباسي األول، ص ص 151)

 .16 -9( د.سيدة كاشف، مرجع سابق، ص ص 152)
  .8د.عماد الدين خليل، ضوابط ومعايري..، مرجع سابق، ص  -

(153) M.G.Hodgson: Part 2: The Expansion of Islam in Middle Periods op,cit. p 10-11.  

- M.G.Hodgson: The Unity of Later Islamic History. Op. cit. p 879- 887.  



وأمتد إىل معظم مناطق العامل القدمي منتصرًا بذلك على كل األداين األخرى، وهلذا كله فهو يرى أن هذا الطابع اخلاص 
 للتوسع يف اتريخ البشرية هو الذي يتطلب أن تنظر إىل التاريخ اإلسالمي يف جمموعة وليس كمراحل منفصلة.

لتواريخ احلضارية الشاملة يتميز ابهتمامه بتقدمي رؤية كلية للتاريخ اإلسالمي كوحدة  ومن مث فإن هذا النموذج ل
كربى واحدة ترقي ابلتحليل إىل مستوى التعميمات وهي التعميمات اليت  تناقش وتنتقد املنظورات التقليدية للتاريخ 

وانب الصراع والفتنة يف هذا التاريخ، مسة اإلسالمي )مسة الرضاء اإلمجاع الذي يركز عليه اإلسالميون الذين يتجنبون ج
 .(154)اخلصوصية والذاتية العربية أو الرتكية واليت يركز عليها الغرب الذي يتغافل عالقات استمرار الوحدة احلضارية(

 اجملموعة الثانية:
زوااي العالقات الدولية وهي الزاوية اليت ختتلف مبعثها رؤية احمللل السياسي الذي ينظر إىل التاريخ اإلسالمي من 

من حيث املدى والنطاق من زاوية مؤرخي التاريخ العام والكلي، حيث أن العالقات الدولية ليست لدى اآلخرين إال خيطًا 
ساليب من خيوط عديدة يف نسيج مركب من املادة العلمية اليت يقدمها هؤالء املؤرخون املعاصرون كحصيلة لتعاملهم ابأل

 البحثية لعلم التاريخ مع ذخائر املصادر األولية للعصور اإلسالمية املختلفة.
ويرتتب على هذا االختالف يف زاوية النظر بني املؤرخ العام وبني احمللل السياسي الدويل أن العملية البحثية من 

 جانب األخري تفتقد فيما يقدمه األول بعض األبعاد اهلامة وهي:
التقسيمات السائدة ملراحل وعصور التاريخ اإلسالمي ليست هلا يف حد ذاهتا عالقة بوضع دول  أنمن انحية: 

اخلالفة يف النظام الدويل أو بدرجة هيمنتها العاملية من عدمه ابملقارنة ابألطراف غري اإلسالمية، بعبارة أخرى فهي تقسيمات 
 ية.ال تتفق وحتليل يهدف إىل البحث يف توازن قوى سياسية عامل

إن التقسيمات الكربى والفرعية )وفق عصور أو حماور جغرافية أو أسر وإمارات متعددة حتت   ومن انحية أخرى:
اإلسالمية( واألثر املتبادل بينها  -كل عصر( ال تتم حتت مظلة واحدة تربز الروابط بني هذه احملاور )العالقات اإلسالمية

األمناط والتوجهات العامة عن خصائص نظم التفاعالت الدولية بني حماور  وبني العامل اخلارجي، ويؤدي هذا إىل افتقاد
العامل اإلسالمي يف فرتة حمددة أو خالل تطورها من مرحلة إىل أخرى، وعن وضع هذه النظم يف إطار نظام العالقة األمشل 

 بني العامل اإلسالمي والعامل اخلارجي.
سكرية وليس احلضارية االجتماعية االقتصادية على هذه األدبيات األبعاد السياسية العومن انحية أخرية: تغلب 

 التارخيية من املصادر الثانوية.
 املطلب الثاين: أبعاد اإلطار النظري املقرتح للنحليل النظمي:

وعلى ضوء كل ما سبق نصل إىل صياغة أبعاد إلطار التحليل الذي سيتبع لدراسة تطور وضع الدولة اإلسالمية 
الدويل، وإذا كان هذا الفصل قد بدأ )املبحث األول( على حنو يقدم رؤية نقدية ملصادر دراسة التاريخ من منظور يف النظام 

احمللل السياسي فإنه يصل اآلن يف هذا الوضع لتقدمي هذا اإلطار التحليلي الذي يعكس االعرتاف أبمهية التعاون بني 
 لظواهر حمددة. اجملاالت املعرفية املختلفة لتعميق الفهم العلمي

                                                           
 ( انظر حتليالً هلذا العمل املوسوعي يف نطاق حتليل مقارن ألحداث االجتاهات يف دراسة التاريخ اإلسالمي بني املؤرخني الغربيني:154)

- A.Hess: op.ct, pp 793-796.  



ويقوم هذا اإلطار النظري على أبعاد التحليل النظمي سعًيا لتحقيق متطلبات معينة وتتلخص هذه املتطلبات  
 كاآليت:

 أولا: تطور التفاعالت الدولية معياراا للتقسيم املرحلي:
عيار ال يعكس جمرد تغري ( االلتزام مبعيار اخلالفة اإلسالمية كأساس للتقسيمات الكربى للدراسة، فإن هذا امل1)

أسر حاكمة ولكنه يرتجم هيكل مراكز القوة اإلسالمية أي هيكل توزيع القوة اإلسالمية بني األطراف اإلسالمية الفاعلة 
حيث أن املفرتض أنه تتجمع لدى مركز اخلالفة عناصر القوة املتفرقة عن غريها من عناصر مراكز التأثري األخرى يف العامل 

ن مث فإن الدراسة تنقسم إىل مخس مراحل كربى )العصر األموي، العباسي، اململوكي، العثماين، ما بعد سقوط اإلسالمي، وم
 .(155)اخلالفة(

وابلرغم من أن األلتزام هبذا املعيار قد يبدو تكرارًا للمعيار التقليدي يف تقسيم الدراسات التارخيية إال أن مضمون 
قسيم ومبا يتسق ودراسة العالقات الدولية. ويتحقق ذلك ابحلرص الشديد على التحليل يؤدي إىل تطوير مغزى هذا الت

للسمة العامة لكل مرحلة كربى واليت تعكس وضع دولة اخلالفة اإلسالمية يف النظام  -ابتداء من العنوان–التحديد الواضح 
احلرص على حتديد السمات اخلاصة  الدويل ابملقارنة ابألطراف غري اإلسالمية كما تعكس منط تفاعالهتا الدولية، كذلك

 ابملراحل الفرعية.
( التقسيم إىل مراحل فرعية وفًقا للتطورات داخل كل نظام أو التحول من نظام آلخر، وذلك ألن كل نظام 2)

ينها، دويل فرعي أو شامل يتسم خالل فرتة زمنية ما بنوع من االنتظام فيما يتعلق ابلقوى املسيطرة وطبيعة التفاعالت فيما وب
كما أن تطور هذا النظام مير ببعض النقاط التحولية اليت حتدث عندها حتوالت رئيسية يف ما هية هذه القوى ويف عالقاهتم 
ببعضهم البعض. ولقد شهد التاريخ اإلسالمي العديد من النقاط التحولية الدولية على حنو ساعد على التمييز بني عدة 

 ى للعصور اإلسالمية.فرتات فرعية يف نطاق املراحل الكرب 
بعبارة أخرى لن تكون التقسيمات الفرعية وفًقا حملاور جغرافية أو نظم فرعية فقط ولكن وفًقا ألمناط التفاعالت 

غري اإلسالمية اليت تظهر على صعيد مراحل متتالية، إذن املعيار األساسي لتحديد هذه املراحل الفرعية هو –اإلسالمية 
 ابلنسبة للتفاعالت الدولية اإلسالمية وغري اإلسالمية أي النقاط ذات املدلوالت التارخيية العاملية. نقاط التحول ذات املغزى

وهنا تربز مشكلة هامة هي صعوبة التحديد احلاسم لبداية وهناية كل من املراحل الفرعية الزمنية املتتالية حيث ال 
ع احملاور اجلغرافية، فإن احلدث أو الواقعة اليت تثري فكرة تنطبق دائًما على بداايت وهناايت التفاعالت على صعيد مجي

التحول من مرحلة فرعية إىل أخرى يكون هلا متهيدات يف مرحلة سابقة وعواقب ونتائج يف مرحلة اتلية وختتلف هذه 
مجيع . واجلدير ابلذكر أن هذه املشكلة قد ظهرت على صعيد (156)التمهيدات والعواقب من حمور جغرايف إىل آخر

، ويعرتف هبذه (157)الدراسات النظمية الدولية اليت حبثت يف أمناط تطور العالقات الدولية األوروبية من منظور نظمي
 .(159)وكذلك املستشرقون (158)املشكلة أيًضا أعالم املؤرخني اإلسالميني

                                                           
  وعصر اخلالفة الراشدة يف نطاق دراسة املنظور األصويل للعالقات الدولية يف اإلسالم.( تقع دراسة مرحلة العصر النبوي 155)

  ( على سبيل املثال: حركة الكشوف اجلغرافية، الدولة الصفوية، الدولة الروسية.156)
  ( انظر عرض األدبيات يف الفصل األول.157)

 ( انظر على سبيل املثال:158)



تفاعالت النظمية ( ومن أهم أسس وأسانيد تنفيذ التقسيمات السابقة ومن مث استخالص التطور يف أمناط ال3)
اإلسالمية، القيام ابلتحديد الدقيق ألطراف التفاعالت اإلسالمية، وغري اإلسالمية واحملدثة للتطورات وللتحوالت اهلامة، 
حيث إن هذه التفاعالت تتسم خالل وكل مرحلة زمنية كربى خبصائص متميزة من حيث طبيعة األطراف اإلسالمية الفاعلة 

ية الفرعية املختلفة ومن حيث طبيعة الطرف غري اإلسالمي الذي تواجهه هذه األطراف، ومن على ساحة النظم اإلسالم
 حيث طبيعة التفاعالت بينهم قتالية كانت أو سلمية.

بعبارة أخرى، سيكون منطلقنا األساس على ضوء مفهوم النظام الدويل هو حتديد الفاعل أو الفاعلني األساسيني 
و يؤثرون على أو يقودون عملية التفاعالت مع غري املسلمني وهذا بذوره يعين حتديد مركز القوة من املسلمني الذين يهتمون أ

السائدة يف العامل اإلسالمي وما يليها يف سلم األطراف غري اإلسالمية الكربى سواء كانت تفاعالت مباشرة أو غري مباشرة 
طراف إسالمية اتبعة أو مستقلة عن املركز اإلسالمي أو ابلتداخل مع أ (160)أي حول مناطق أخرى من العامل اإلسالمي

 ذلك أننا هنتم بتاريخ كل املسلمني وليس الذين قاموا أبدوار قائدة فقط سواء من العرب أو الرتك أو الفرس.
إنه مع مشكالت االمتداد الزمين واجلغرايف للدراسة من انحية ومع متطلبات التحليل النظمي اليت حتاول عالج 

كالت ومع اهتمام هذه الدراسة ابألمناط والتوجهات العامة من انحية أخرى ال ميكن أن نضع على قدم املساواة  هذه املش
غري اإلسالمية، ومن مث ال ميكن أن نتعرض بنفس الدرجة  -اإلسالمية، واإلسالمية-كل مستوايت العالقات اإلسالمية

 اعلني غري املسلمني واليت تزخر هبا كتب التاريخ.للبحث يف أمناط عالقات كل الفاعلني املسلمني مع كل الف
وبقدر ما يتسق هذا املعيار ومتطلبات مفهوم هيكل النظام بقدر ما حيل معضلة التداخل بني الداخلي واخلارجي 

املستقلة يف دراسة العالقات الدولية اإلسالمية والنابعة من تكييف طبيعة العالقة بني مركز اخلالفة وبني الدويالت اإلسالمية 
كذلك حيل مشكلة أخرى انمجة عن طبيعة الدول يف هذه املرحلة فضاًل عن تعدد وانتشار   (161)أو شبه املستقلة يف نطاقها

الكياانت اإلسالمية يف أرجاء العامل اإلسالمي فلقد كان من الصعب ابلنسبة حمللل سياسي حتديدهم بوضوح واستمرار عرب 
 (162)ألسر احلاكمة اليت توالت على كل نظام فرعي إسالمي يف مرحلة ما أو مراحل متتاليةمرحلة زمنية ممتدة نظرًا لتعدد ا

حيث مل مين الوضع احلايل للدولة القومية معروفًا وقائًما بعد، كما أن حدود سيطرة هذه الدول أو األسر احلاكمة كانت 

                                                                                                                                                                             
  د.سيدة كاشف، مرجع سابق. -

(159) M.G.Hodgsan: op. cit.  
غري اإلسالمية جند أن العصر -اإلسالمية، واإلسالمية -( فعلى سبيل املثال وانطالًقا من االهتمام بعالقات التأثري املتبادل بني العالقات اإلسالمية160)

طة، األدارسة، الدولة العثمانية، دولة أوزون حسن )الشاه البيضاء(، الدولة اململوكي وإن كان قد شهد تعدًدا يف القفواعل اإلسالمية املستقلة عن نطاق اهليمنة اململوكية )غران
 إسالمية وعلى تفاعالته غري املباشرة الصفوية يف بداية نشأهتا( إال أهنا وابلرغم من هذا التعدد فإن الفاعل الدويل الذي سزكز ابألساس على تفاعالته املباشرة مع أطراف غري

ا أخرى =هي مصر اململوكية ولكن دون إمهال لتفاعالت الفواعل اإلسالمية األخرى أيًضا، وابملثل فإنه إذا كان العصر العثماين قد شهد أيضً  معهم حول مناطق إسالمية
للفاعل اإلسالمي املركزي أي الدولة  انوجود مركزين مستقلني للقوة اإلسالمية )اإلمرباطورية املغولية، الدولة الصفوية( فإن االهتمام بتفاعالهتا الدولية لن ينفصل عن منظار 

ملباشرة مع أورواب وغري املباشرة معها العثمانية وتفاعالهتا مع األطراف غري اإلسالمية، حيث كانت الدولة العثمانية هي املؤثر األساسي على التفاعالت الدولية اإلسالمية ا
  .حول أرجاء العامل اإلسالمي املختلفة

  ها يف مقدمة املشروع، ومقدمة اجلزء األول.( والسابق اإلشارة إلي161)

اهلند، اإلمارات ( على سبيل املثال: إمارات آسيا الوسطى اإلسالمية يف العصر املغويل، اإلمارات اهلندية اإلسالمية يف عصر اإلمرباطورية املغولية يف 162)
  ة.األندليسية، اإلمارات أو األسر احلاكمة يف مصر والشام خالل العصور العباسي



من صعوابت دراسة تطور العالقات الدولية  وكل هذا كان يزيد (163)تتحرك مع حترك قواهتا أو تعرضها للهجمات املضادة
 من املنظور النظمي.

( أمهية إبراز الروابط من خالل مرحلة ما من التفاعالت الدولية على صعيد كل من النظم الفرعية اإلسالمية 4)
عل املركزي على املختلفة )واليت تدور فيما بني أطرافها اإلسالمية أو بينهم وبني أطراف خارجية غري إسالمية( وبني الفا

فإن هذه الروابط توضح مسات توزيع القوة العاملية اخلاصة بكل مرحلة فرعية، ومن مث تساعد  (164)صعيد بعض هذه النظم
 املسيحية.-على تقدمي رؤية كلية عن تطور أمناط التفاعالت الدولية وحالة توازن القوى اإلسالمية

 اثنياا: مضمون التفاعالت الدولية وقضاايها:
ولكن توظيف مدلوهلا من أجل حتديد نقاط التحول من مرحلة فرعية  (165)عدم اإلغراق يف التفاصيل التارخيية -1

إىل أخرى ومن أجل عرض األبعاد اهلامة واألساسية للتطورات على صعيد كل مرحلة على حنو يساعد على حتقيق املتطلبات 
بعاد اهلامة األخرى ولكن من حيث مضمون وقضااي التفاعالت املشار إليها يف البنود عالية، كما يراعي إبراز بعض األ

 الدولية.
ومن أهم أبعاد هذه القضااي ما يتصل مبراحل تطور استخدام األداة القتالية يف إدارة العالقات بني املسلمني  -2

ومن األبعاد  (166)وغري املسلمني ومن مث حتديد حماور اهلجوم أو اهلجوم املضاد على أرض العامل اإلسالمي أو خارجه
ظاألخرى اهلامة: التغريات يف إدارة العالقات من األداة القتالية إىل األداة السلمية عرب دورات زمنية متتالية ويف حماور جغرافية 
خمتلفة، وهذا الفهم والتحديد لطبيعة هذه التغري وأسبابه هلو أمر ضروري لتقدير طبيعة التطور يف مضمون وقضااي التفاعالت 

ظمية بني العامل اإلسالمي والعامل اخلارجي يف املراحل املختلفة لتطور التاريخ اإلسالمي، فإذا مل تكن احلرب هي األداة الن
الوحيدة إلدارة هذه التفاعالت وإذا كان توظيف هذه اإلدارة قد مر بعدة مراحل )اهلجوم، الدفاع، الرتاجع(، فإن األداة 

وظيفها. فلقد كانت هناك أمناط من العالقات السلمية يف ظل استمرار اجلهاد وكان بدورها قد تطورت أبعادها ومراحل ت

                                                           
 ( انظر يف صدد هذا الوضع للكياانت اإلسالمية:163)
لس الوطين برانرد لويس، السياسة واحلرب يف اإلسالم )يف( شاخت )حمرر(، تراث اإلسالم، اجلزء األول، ترمجة حممد زهري، تعليق د.شاكر مصطفى، اجمل -

  .1978للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
ت بني اإلمارات األندلسية، وبينهم وبني املمالك األفرجنية ودرجة أتثر هذه التفاعالت ابلدور العباسي مث الدور اململوكي أو ( على سبيل املثال: التفاعال164)

 العثماين وذلك خالل مرحلة السقوط اإلسالمي يف األندلس.
ويف أسيا ومدلوالت هذه الروابط ابلنسبة لطبيعة املرحلة العاملية يف وعلى سبيل املثال أيًضا الروابط بني الدور العثماين يف حوض املتوسط ويف قلب الوطن العريب 

  سع عشر.الدور العثماين خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر، مث خالل مرحلة التدهور والرتاجع يف هذا الدور خالل القرنني الثامن عشر والتا

ة بني العثمانيني على ساحة أورواب منذ بدايتها كإمارة وتوسعها كسلطنة إقليمية مث قوة ( على سبيل املثال صعوبة سرد تفاصيل تطور املعارك العسكري165)
ألوربني، وابملثل احلاجة إىل استخالص أمناط عاملية، ولكن يكفي حتديد املعارك اليت أحدثت حتواًل حقيقًيا يف ميزان القوى إجيااًب يف البداية لصاحل العثمانيني مث يلًبا لصاحل ا

مع إمارة موسكو ومع ت من غمار تفاصيل التطورات على صعيد عديد من احملاور، ومنها على سبيل املثال التفاعالت بني اإلمارات اإلسالمية يف وسط وغرب آسيا للتفاعال
رون الثالثة واألمثلة األخرى عديدة ومن واقع العصر العثمانيني، وبني اإلمارات األندلسية اإلسالمية وبني املمالك األفرجنية خالل مرحلة السقوط اليت امتدت ما يقرب من الق

  العباسي واألموي أيًضا.

األندلس  ( على سبيل املثال يف الوقت الذي أخذ فيه العثمانيون يف السيطرة على األانضول والبلقان )خالل القرنني الثامن والتاسع اهلجري( كانت166)
والعاشر اهلجري(، وكانت آسيا الوسطى اإلسالمية أيًضا تتعرض هلجمات إمارة موسكو، ومن انحية أخرى يف حني أخذ اإلسالمية تتعرض لضرابت األفرنج احلامسة )التاسع 

  يزداد التوغل العثماين يف أورواب كان يزداد االلتفاف املسيحي حول جنوب العامل اإلسالمي من خالل حركة الكشوف اجلغرافية.



هناك عالقات أخرى يف ظل مجود هذا اجلهاد مث توقفه. وهنا يصبح من الضروري إبراز الفارق بني هذه األمناط يف إطار 
 .(167)سياق كل منها الزماين واملكاين

صار على التحليالت التارخيية السياسية والعسكرية فقط ولكن ويتطلب البحث يف هذه األبعاد عدم االقت -3
 اقتصادية داخلية ودولية أيًضا، –ضرورة االستعانة بتحليالت اجتماعية 

فإن فهم قدر كبري من التطور يف أطراف وطبيعة التفاعالت الدولية ال ينفصل عن فهم األوضاع االقتصادية  
، بعبارة أخرى هناك ضرورة الستكشاف أبعاد اخللفية اليت (168)ة العاملية احمليطة هبااإلسالمية الداخلية واألوضاع االقتصادي

 تتحرك يف ظلها ومن داخلها األطراف اإلسالمية الفاعلة وهذا يقودان إىل ما يسمى ابلعوامل البيئية.
 اثلثاا: عوامل البيئة الدولية: أحوال الطرف اآلخر:

تطوير منظور إسالمي للعالقات الدولية يف التاريخ اإلسالمي فهذا يعين إذا كان هدف هذا اجلزء من املشروع هو 
االهتمام أساًسا مبنظور الفواعل اإلسالمية الدولية، ويصبح الطرف اآلخر يف العالقة هو موضوع التفاعل، والعامل املؤثر، 

منظار هذه الفواعل اإلسالمية  ومن مث ال يكون التحليل من خالل منظاره وحلظته التارخيية كما يراها ولكن من خالل
 لدوافعه وتطوراته.

بعبارة أخرى فإن منظور هذا اجلزء من املشروع يريد أن يمعاجل مثالب منظور الطرف اآلخر والذي ظهر يف جماالت 
ل األوربية متعددة: مثاًل يف الدراسات الغربية عن التاريخ الدبلوماسي للمسألة الشرقية واليت يغلفها حتيز وتعصب رؤية الفواع

كذلك دراسات اتريخ الشرق األوسط أيًضا وهو اتريخ منطقة قد مت حتديها مبعايري ال تنتمي إليها ولكن   (169)هلذه املسائل
تتصل بعالقاهتا مع القوى األوروبية يف تدهورها ومنوها، كما أن املوضوع األساسي هلذه الدراسات هو توسع أورواب 

وروبية النامجة عن تفكك اإلمرباطورايت اإلسالمية. يف مثل هذه الدراسات تبدو شعوب والعالقات اخلاصة بني الدول األ
هذه املناطق كموضوعات سلبية تقوم برد الفعل فقط أو تقع يف إطار عالقة اعتماد أو حتاول احليلولة دون استمرار التوسع 

ا وضع استقالل سياسي ولكن يف نطاق استمرار األورويب وذلك ابحلصول على وضع متميز يف النظام اإلمربيليب حىت حتقق هل
قيود عالقة االعتماد االقتصادي. ويطمس توجه هذا النوع من الدراسات الطبيعة اخلاصة للمنطقة وشعوهبا بسبب النظر 

                                                           
كذلك   ( على سبيل املثال: بدأت بوادر العالقات السلمية مع العصر العباسي مث أخذت العالقات السلمية دفعة قوية مع هناية احلروب الصليبية، 167)

ال "بغري املؤمنني الكفار" أي اكتسبت أبعاًدا جديدة وخاصة يف ظل املمارسات العثمانية واململوكية، وأيًضا يف ظل التغريات يف موقف أورواب املسيحية ذاهتا من االتص
ادس عشر والسابع عشر: املسلمني حيث كان رفض هذا االتصال هو األساس يف العصور الوسطى وهي الرؤية اليت تغريت مع تطور النظرة إىل اإلسالم خالل القرنني الس

 انظر على سبيل املثال:
- Daniel Norman, op. cit. pp 20-32. 

التوسع األموي واالسرتاتيجية العباسية على مقدرات أورواب االقتصادية، كذلك أدت احملاصرة العثمانية ألورواب من الشرق واجلنوب  ( على سبيل املثال آثر168)
األوروبية املضادة   من اهلجمة إىل اندفاع أورواب للبحث عن طرق بديلة للتجارة ال يسيطر عليها املماليك أو العثمانيون، ومن مث جاءت الكشوف اجلغرافية مبرحلة جديدة

 غري اإلسالمية. -اإلسالمية، وعلى التوازانت اإلسالمية -كانت ذات آاثر بعيدة على التوازانت اإلسالمية
العثمانية عقب  املارة ابألراضيوعلى سبيل املثال أيًضا: كان لالمتيازات العثمانية املقدمة للدول األجنبية دوافعها ومربراهتا االقتصادية اهلامة )بعد ضرب التجارة 

  الكشوف( إىل جانب السياسة منها.

(169) Leo Carl Brown, op. cit. pp 278- 282.  



 وهذا ما حتاول تفاديه ولكن دون إمهال أحوال الطرف اآلخر متاًما فمما ال شك فيه (170)إليها من منظار األطراف األخرى
 .(171)غري اإلسالمية–أن هذه األحوال وتطوراهتا كانت عامالً مؤثرًا هاًما يف مسار ونتائج التفاعالت اإلسالمية 

 املطلب الثالث: إشكاليات نظرية وتطبيقية، واألهداف غري املباشرة للدراسة:
ائها، وحيقق هذا ينبثق عن اإلطار النظمي للتحليل إشكاليات نظرية وتطبيقية حمددة تسعى الدراسة الستقص

االستقصاء األهداف غري املباشرة للدراسة أي األهداف املكملة واملعمقة للهدف احملوري هلا، وتثري هذه اإلشكاليات خاصة 
التطبيقية منها قضية الرابطة بني التحليل التارخيي النظمي يف هذه الدراسة وبني التحليل األصويل يف اجلزء األول من املشروع، 

 ه اإلشكاليات؟ وما هي أبعاد هذه الرابطة؟ وما هي متطلبات حتقيقها؟فما هي هذ
 أولا: اإلشكاليات النظرية والتطبيقية:

يثري اإلطار النظري النظمي املقرتح جلمع وحتليل املادة التارخيية بعض اإلشكاليات النظرية مثل معايري وقواعد  -1
ما، العالقة بني عناصر قوة الدولة العسكرية االقتصادية والعقيدية وبني القدرة الدولة املهيمنة أو القائدة أو السائدة يف مرحلة 

على استمرار التوسع وحتمل التزامات عاملية، العالقة بني حالة وطبيعة توازن القوى وبني إمكانيات العالقات السلمية أو 
قوة أخرى وذلك على ضوء التطور يف توزيع ويف  القتالية، العالقة بني أقول وانتهاء وهيمنة أحدى القوى وبني بداية هيمنة

طبيعة عناصر القوة العاملية، وهو التطور الذي يقرتن ابلتطور يف التوازانت العاملية بني الدول القائدة يف النظام، وبقدر ما 
والسابق توضيحها( استند اإلطار النظمي للتحليل يف هذا اجلزء من املشروع على األبعاد النظرية العامة للتحليل النظمي )

كيف ميكن لنتائج دراسة اخلربة اإلسالمية الدولية أن تعمق من   (172)بقدر ما سيسعى هذا اجلزء من املشروع إىل حماولة بيان
بعض األدبيات النظمية الرائدة يف علم العالقات الدولية واليت تناولت  (173)أو تضيف إىل أو تعدل من بعض افرتاضات

، وهذا هو اهلدف املكمل األول وهو هدف (174)أساًسا اخلربة األوربية منذ القرن السادس عشر امليالدي بصفة خاصة
 كاليات التطبيقية.نظري خيدم الرتاكم املعريف، أما اهلدف املكمل الثاين فهو هدف تطبيقي يرتبط مبجموعة من اإلش

من أهم اإلشكاليات التطبيقية اليت تنبثق عن اإلطار النظري اجملموعات التالية اليت تعكس على التوايل  -2
 إشكاليات اهليكل، مث مضمون التفاعالت، مث البيئة:

)يف ظل  (175)منط العالقة بني الوحدات الفاعلة يف العامل اإلسالمي، أي منط العالقة بني دولة اخلالفة -1أ( 
مركزية سلطتها أو صعفها(، وبني املمالك أو األمصار أو الدويالت اإلسالمية التابعة هلا أو شبه املستقلة عنها )أي درجة 

 ومنط الالمركزية( أو بني دولة اخلالفة والدول املستقلة عنها متاًما )أي درجة ومنط التعددية(.

                                                           
(170) Albert Hourani, op. cit, pp 13- 14.  

اجلاحات ( بقدر ماأتثرت نتائج حركة الفواعل اإلسالمية بطبيعة أوضاعهم بقدر ما آتثرت بطبيعة أوضاع الطرف اآلخر، فعلى سبيل املثال اقرتنت 171)
اية القرن اخلامس عشر مبثابة العثمانية األوىل يف أورواب ابنقسامات سياسية ومذهبية على صعيد الطرف األورويب، كذلك كان التحول العميق يف أحوال هذا الطرف منذ هن

  غري اإلسالمية احلديثة.-عامل انقاليب خطري يف مسار العالقات اإلسالمية

  ج الرتاكمية للتحليل يف األبواب اخلمسة التالية.( انظر احلداثة عن النتائ172)

ا هاًما يف ( على سبيل املثال: هل نتائج دراسة عوامل سقوط وصعود الدول اإلسالمية سيضيف إىل اجلدل الغريب حول هذا املوضوع اهلام الذي يشغل حيزً 173)
  أدبيات العالقات الدولية املعاصرة؟

  ( انظر الفصل األول.174)

  دول اخلالفة املتزامنة )العباسية يف بغداد، الفاطمية يف مصر، األموية يف األندلس(.( أو بني 175)



ة يف العامل اإلسالمي مع األطراف اخلارجية غري اإلسالمية، مدى توحد أو تنوع منط تعامل الوحدات الفاعل -2
ومنط العالقة بني درجة الالمركزية أو التعددية السياسية اإلسالمية الدولية وبيد درجة اخلطر اخلارجي والقدرة على مواجهتة 

 سياقها؟(.)مثالً هل برزت حتالفات بني أطراف إسالمية وأخرى غري إسالمية وكيف كان ذلك؟ وضد من وما 
ماهي أشكال العالقات بني الدول اإلسالمية والدول غري اإلسالمية وكيف تطورت ومىت كانت صراعية  -1ب( 

ومىت اختلفت درجة وشدة هذه الصراعية؟ وما درجة وما شكل العالقات التعاونية  -حتركها دوًما عقيدة اجلهاد–قتالية 
املختلفة؟ وملاذا اختلفت قنوات نشر اإلسالم من حمور جغرايف إىل آخر  السلمية يف ظل املمارسات اإلسالمية عرب العصور

 )االنتشار الذايت يف اهلوامش، األداة القتالية والصدام يف القلب يف مواجهة الكياانت املسيحية املتتالية(.
املتتالية كيف توالت وتعاقبت دورات اهلجمات اإلسالمية واهلجمات املضادة من الطرف اآلخر عرب العصور   -2

)من الفتوحات الكربى األموية إىل اهلجمة الصليبية األوىل مث إىل املوجة الثانية من الفتوح اإلسالمية العثمانية إىل اكتمال 
اهلجمة الصليبية الثانية على األندلس مث بداية االستعمار الكشفي والتقليدي وأخريًا اجلديد(، درجة تنوع أمناط الصدام يف 

افية املختلفة يف نفس الفرتة أو عرب قنوات متتالية، بني الوحدات اإلسالمية وأخرى غري إسالمية )مثاًل حنو القوة احملاور اجلغر 
العثمانية وفتوحاهتا يف أوراب يف نفس املرحلة اليت أخذت تتساقط فيها املمالك اإلسالمية يف األندلس وحىت مت السقوط 

 النهائي(؟
لية السياسية واالقتصادية واالجتماعية على التعامل اخلارجي للوحدات أثر خصائص األوضاع الداخ -1ج( 

 الفاعلة يف العامل اإلسالمي )مثاًل: أثر تفاقم الصراعات الداخلية على فعالية ودرجة املبادرة يف إدارة الصراع اخلارجي(.
إلسالمي )ابتداء من الكيان التطور يف طبيعة قدرات الطرف اآلخر غري املسلم عرب مراحل الصدام مع العامل ا -2

زالبيزنطي املتهالك، واإلمارات االقطاعية املتصارعة اليت يقودها زأمراء الفرنج، إىل عهد الدول القومية األوروبية وهنضتها 
 احلديثة مث عصر اإلمرباطورايت مث القوى الكربى املهيمنة عاملًيا(.

وانعكاس هذا التطور وعلى قنوات وأشكال وموضوعات  التطور يف خصائص البيئة الدولية واجملتمع الدويل -3
 العالقات بني العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي.

وبقدر ما متثل اإلشكاليات السابقة موجز العناصر اخللفية الكامنة يف اإلطار النظري للتحليل فإهنا تشري أيًضا إىل 
تكشاف وحتديد أمناط سلوكية )درجة االستمرارية أو االهتمام هبدف آخر مكمل وللهدف احملوري بل وانبع منه وهو اس

التغري فيها وأسباب ظهورها وتطورها وكذلك عواقبها( حول ثالثة حماور أساسية: أسباب صعود وسقوط الدول اإلسالمية 
واعل الكربى، التفاعالت بني الفواعل اإلسالمية املركزية وغريها من الوحدات الفاعلة اإلسالمية، التفاعالت بني الف

اإلسالمية وغري اإلسالمية، وتتصل هذه احملاور الثالثة بقضيتني أساسيتني تثريان االهتمام يف دراسة ودوافع العالقات الدولية 
التعاونية السلمية مع الغرب ومفهوم اجلهاد، التعددية السياسية  -اإلسالمية الراهنة ومها ضوابط العالقات الصراعية القتالية

األمة، والقضية العامة الكامنة وراء هاتني القضيتني هي التطور الذي حدث يف درجة اندماج العامل  اإلسالمية ومفهوم
اإلسالمي يف النظام الدويل ومدى اعرتاف وحدات هذا العامل وقبوهلا ألسس ومبادئ هذا النظام بعد أن كان األساس يف 

الدارين اإلسالمي وغري اإلسالمي، وكذلك التطور الذي  مراحل متقدمة من التاريخ اإلسالمي هو الفصل بني العاملني أو
 حدث حنو انتشار منوذج الدول القومية وشحوب واقع األمة اإلسالمية أمام ضغوط ومتطلبات التعددية السياسية.



هذا ولقد أفرزت أدبيات غربية، واليت وظفت التاريخ يف دراسة نظرية العالقات الدولية، مقوالت كثرية حول هذه 
ضااي وهي مقوالت تسعى لتحقيق أهداف عملية للسياسات الغربية أي تغيري مدركات وذاكرة الشعوب اإلسالمية عن الق

املاضي ليصبحوا أكثر تقباًل للواقع )أي واقع استمرار جتزئة العامل اإلسالمي املعاصر وواقع استمرار اخلضوع للغرب على 
ًيا يف رحم التاريخ اإلسالمي أو أن له أسانيده ومربراته الشرعية والفقهية يف أساس أن كالً منهما جزء من تيار عام تولد تدرجي

 الفكر والتاريخ اإلسالميني(.
، ومما ال (176)ولقد سبق توضيح منوذج من هذه املقوالت وبيان مربرات ودواعي ومناقشتها من منظور إسالمي 

السابق توضيحها إمنا يثري بدوره كل أبعاد ما يسمى "العالقة شك فيه أن البحث يف األمناط السلوكية حول احملاور األساسية 
بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم". يثري بدوره هذا وال ميكن أن تتضح هذه العالقة إال على ضوء ضبط توظيفنا للعالقة بني 

 التحليل التارخيي والتحليل األصويل يف اجلزء األول يف املشروع.
 مع التحليل األصويل: اثنياا: إشكاليات الرابطة

تثري العالقة بني التحليل التارخيي والتحليل األصويل )كما قدمه اجلزء األول من املشروع( مستويني متداخلني من 
اإلشكاليات، املستوى األول هو جعل التاريخ مصدرًا للتنظري الفقهي، واملستوى الثاين هو البحث يف أبعاد العالقة بني 

 النظرية والتطبيق.
ليس جمرد تطور الوقائع واألحداث ولكنه  -أي التنظري الفقهي–لتاريخ املقصود يف إشكالية املستوى األول وا

الذين اهتموا بدراسة العالقة بني الفقه والسياسة فيما يتصل –اتريخ تطبيق الشريعة، فهو الذي يعد، كما أشار البعض 
التاريخ للعظة والعربة حيث يصبح هذا التاريخ املشروع مصدر ، التاريخ املشرع الذي خيتلف عن (177)مبوضوع اخلالفة

املشروع السياسي يف وضع القوانني ويف تشريع األحكام، يف حني أن التاريخ للعظة والعربة يكون مصدرًا للتقومي العملي 
 ملراحل حامسة منه.

: كيف؟. وقد يبدو من اهلدف ومل يكن هدف املشروع يثري هذا املستوى األول ولكنه اقرتب من املستوى الثاين
احملوري هلذا اجلزء من املشروع )أي تطور وضع الدولة اإلسالمية يف النظا الدويل( وكذلك من األهداف غري املباشرة النظرية 
والتطبيقية أنه ليس هناك وضع خاص ومتميز إلبراز وزن اجلهاد كدافع وحمرك للسياسات الدولية اإلسالمية يف أوقات احلرب 

 م.السل
هذا وابلرغم من أن القضااي النظرية أو الفقهية حول أصل العالقة بني املسلمني وغري املسلمني )أي حول 
موضوعات الدولة والسلم واحلرب( ال ميكن فصلها عن واقعها التطبيقي التارخيي، فإنه ميكن دراسة ولو أهم أحداث 

تقوميها وفق قواعد أصولية. ولكن على الرغم من االعرتاف وممارسات التاريخ الدويل اإلسالمي من منظور أصويل أي منظور 
أبمهية وحيوية مثل هذا التقومي إال أنه ميثل مقرتاًب آخر من املوضوع )وإن كان مكماًل ومعمًقا له( وكان يستلزم مقومات 

ري وحتليل املادة العلمية أخرى من العملية البحثية كان يصعب تزامنها مع مقومات العملية اليت جرت، وذلك نظرًا لصعوبة توف
التفصيلية )فتاوي، تفاصيل السياقات الداخلية واخلارجية لألحداث، حتليل الشخصيات( الالزمة لتنفيذ هذا التقومي على 

                                                           
  ( انظر الفصل األول.176)

 ( انظر التفاصيل اليت تنطبق على الفكر الشعري للماوردي يف:177)
  .88 -80، ص ص 1982، 1د.سعيد بن سعيد، الفقه والسياسة، دار احلداثة، بريوت، ط -



ونظرًا لالعرتاف أبمهية وضرورة الربط بني التحليل األصويل –مدار هذا االمتداد الزمين الطويل للتاريخ اإلسالمي وهلذا 
فلقد كانت صيغة الربط املمكنة واليت تتناسب مع خط العملية البحثية اجلارية تتمثل يف مستوى عام وشامل  -والتارخيي

يتلخص يف تقدمي إجابة عن هذا السؤال الشائع ملاذا هذه الفجوة بني قواعد وأسس اإلسالم وبني ممارسات املسلمني عرب 
وهي العالقة اليت  (178)ة العالقة بني النظرية والتطبيق يف اإلسالماترخيهم؟ وهو السؤال الذي يثري كل أبعاد ما يسمى قضي

 خيتلف حول تكييفها وتقومي نتائجها املنظورات اإلسالمية واملنظورات األخرى.
هذا وميكن إجناز هذه الصيغة من الربط على خطوتني: من انحية رصد وتصنيف االجتاهات املختلفة )كما 

التاريخ اإلسالمي( حول تفسري نقاط التحول الكربى يف العالقات الدولية اإلسالمية،  تقدمها املصادر الثانوية لدراسة
ومقارنتها كلها أو بعضها ابلرؤى اليت قد تكون ظهرت يف كتاابت املؤرخني املسلمني حىت ميكن أن نتبني وزن البعد العقيدي 

–ن بني أمناط التفاعالت املختلفة )السلمية ومن انحية أخرى حتديد بعض أهم النماذج م (179)بني أبعاد أخرى للتفسري
القتالية يف ظل ضعف أو قوة املسلمني( وتوفري املادة التارخيية الالزمة لتوضيح سياقها الزماين واملكاين حىت ميكن تقوميها 

 أصولًيا.
اهتماًما من  وإذا كانت اخلطوة األوىل ستتم كلما أمكن على صعيد األبواب التطبيقية فإن اخلطوة الثانية تتطلب

الباحثني ملتابعة قضااي الربط بني املستوى التنظريي واملستوى التارخيي الواقعي )كما سريد توضيحه يف اخلامتة(. ومع ذلك فإن 
تنفيذها يفرتض توضيح ضوابط منهاجية هامة على ابحث العلوم السياسية الذي يتعامل مع التاريخ اإلسالمي أن يعيها 

 التفسري اإلسالمي للتاريخ.ويستوعبها وهي ضوابط 
 املطلب الرابع: ضوابط تفسري التاريخ اإلسالمي:

وعلى ضوء أهداف وطبيعة عملية التحليل النظمي  (180)ابلنظر إىل مفهوم تفسري التاريخ أو فلسفته وما يتصل به
ا يتطلبه هذا التحليل النظمي لتطور العالقات الدولية للمسلمني جند أن التفسري اإلسالمي للتاريخ يعد جمااًل أعم وأمشل مم

                                                           
 دبيات الغربية مسميات نفس الظاهرة فعدا كلمة النظرية هناك:( تعددت يف األ178)
 .Ideal Islam، اإلسالم املثايل Islamic Legal Theoryالنظرية الشرعية اإلسالمية  -
 .Classical Principles، املبادئ الكالسيكية Orthodoxy Thoughtاإلسالم التقليدي  -
 Religious Doctrineاملذهب الديين  -

ملقلدون من خمتلف مجيًعا تعبريات تصف فكر أركان وإعالم الفقه اإلسالمي خالل القرون األوىل من قوة اإلمرباطورية اإلسالمية والذي نقل عنه التابعون واوهذه 
التارخيية يف ظل الضعف واالنقسام طبقات الفقهاء عرب العصور املتتالية، كما أنه الفكر الذي اثرت الدعوات إلعادة النظر يف أسسه على ضوء متطلبات التطورات 

 اإلسالمي.
 انظر إحدى هذه الدعوات يف:

  جميد خدوري، احلرب والسالم، مرجع سابق، الفصل الثالث والعشرون. -

 ( على سبيل املثال ملاذا اتسمت عالقات املماليك بدرجة كبرية من املعامالت االقتصادية والتجارية مع املماليك املسيحية؟179)
 ظل رجع كما يقول بعض املستشرقني إىل انتهاء روح اجلهاد؟ أم ميكن القول إن مقتضيات خدمة عناصر القوة اإلسالمية االقتصادية والعسكرية يفهل هذا ي

غري اإلسالمية هي –القات اإلسالمية عطبيعة التطورات بعد انتهاء احلروب الصليبية التقليدية واليت جعلت االحتياجات االقتصادية حمدًدا هاًما من حمددات املناخ السياسي لل
ى الضوابط اإلسالمية؟ كذلك: اليت أبرزت هذا اجلانب من املعامالت والذي كان من موقع القوة اإلسالمية؟ وابملثل هل كانت االمتيازات العثمانية لألوربني خروًجا عل

  ًوا أم ضًما؟ والقضااي األخرى اليت تقتضي التوقف كثرية.ماتكييف التوسع العثماين حنو الدول العربية اإلسالمية هل يعد فتًحا أو غز 

فسري يف التاريخ ( حول مصطلح تفسري التاريخ وعالقته بفلسفته لتاريخ والفارق بني املؤرخ واملفسر حول اجلدل بني املؤيدين واملعارضني لفكرة عملية الت180)
 اإلسالمي:

 .24-11هـ، ص ص 1407ار الصحوة، د.عبد احلليم عويس، تفسري التاريخ علم إنساين، د -



من ضوابط منهجية إسالمية لتفسري التطورات اهلامة ونقاط التحول األساسية يف التاريخ اإلسالمي، فإن التفسري اإلسالمي 
للتاريخ يعد املنظار العام الذي تنظر على ضوء أسسه وأركانه لتفسري مسار وقضااي التاريخ اإلسالمي يف خصوصياهتا ويف 

 ا مع خصوصية قضااي األطراف األخرى ويف العامل.تفاعله
هذا ولقد برزت أمهية وضرورة التعرف على ضوابط منهاجية هذا التفسري من واقع تراكم ونتائج ومدلوالت التحليل 
 على مدار أجزاء هذا الفصل: فحيث إن هدفنا ليس التأريخ أو مناقشة بعض الوقائع أو حتسني وتصحيح الرواايت التارخيية،

قد قامت أساًسا ظعلى عنصر األشخاص واألحداث  -حىت ابن خلدون–وحيث إن منهاجية أعالم مؤرخي املسلمني 
وليس أسس تفسري التغري واالستمرار أو التقومي واحلكم على األحداث، وحيث أن املصادر الثانوية احلديثة واملعاصرة العربية 

يف منظوراهتا لتفسري التاريخ اإلسالمي، وحيث تعددت الدعوات واألجنبية على حد سواء تعكس تباينات واختالفات 
إلعادة قراءة وكتابة هذا التاريخ على حنو يهتم ابلبحث يف األسباب أو العلل وراء الظواهر واألحداث وفق أسس منظور 

 إسالمي.
ي حماولة الفصل بني على ضوء هذا كله كان البد وأن حتكم قراءتنا للمادة التارخيية بعض الضوابط اإلجرائية وه

رصد الوقائع وبني استخالص مدلول تطورهتا )وخاصة وقائع التاريخ الكربى اليت تشكل املعامل البارزة يف مسرية التاريخ الدويل 
 وتشكل هيكله العام(.

 كذلك كان البد وأن حيكم حتليلنا للمادة التارخيية ضوابط أخرى مزدوجة األبعاد أحدمها تطبيقي واآلخر نظري.
والبعد التطبيقي هو مالحظة خصائص بعض حماوالت تفسريالتاريخ اإلسالمي، أما البعد النظري فهو حتديد واستيعاب 
خصائص املنهاجية اإلسالمية يف تفسري التاريخ أي املعايري األساسية اليت تساعد على فهم حتديد واستيعاب خصائص 

األساسية اليت تساعد على فهم وتقومي وتفسري بعض الوقائع أو األحداث  املنهاجية اإلسالمية يف تفسري التاريخ أي املعايري
أو بعض االجتاهات الكربى للتطور وفًقا لتصور إسالمي عن التاريخ. بعبارة أخرى إذا كان البعد النظري يوضح املقصود 

ة، ماركسية...( فإن البعد أبسس وقواعد تفسري إسالمي على ضوء الفروق مع أسس وقواعد تفسريات أخرى )قومية، ليربالي
 التطبيقي يوضح توظيف هذه األسس والقواعد على حنو يربز االختالف عن حماوالت أخرى للتفسري.

وكانت األدبيات املعاصرة يف جمال تطور علم التاريخ اإلسالمي ومنهاجيته مل ختل من تناول تطور أبعاد التفسري يف  
ابتداًء من عصر التدوين املوسوعي إىل عصر التنظري املنهجي للتفسري، )مع  كتاابت مؤرخي اإلسالم القدامى، أي التطور

الكافيجي والسخاوي والذهيب ومن قبلهم ابن خلدون، الذي يعترب مفرتق طرق بني مرحلتني من دراسة التاريخ اإلسالمي 
نقف هنا أمام خصائص منهاجية ومع ذلك فإننا لن  (181)حيث استطاع أن يضع رؤية تنظريية لتفسري التاريخ بعوامل خمتلفة

                                                                                                                                                                             
 .56-26د.عفت الشرقاوي، مرجع سابق، اجلزء األول، ص ص  -
 .43-33، ص 2د.عبد اللطيف شرارة، الفكرة التارخيي يف اإلسالم، دار األندلس، بريوت: ط -
 وحول فلسفة التاريخ يف املنظور الغريب انظر: -
 .1954زعيرت، دار املعارف، جوستاف لوبون، فلسفة التاريخ، ترمجة عادل  -
  .300 -277جعفري ابراكلوا، مرجع سابق، ص ص  -

 ( انظر هذا التطور يف:181)
 .150 -110د.عبد احلليم عويس، مرجع سابق، ص ص  -
 .162 -159فرانز روزنتال، مرجع سابق، ص ص  -=



، ولكن سنكتفي ابستعراض مالمح بعض أهم األدبيات املعاصرة يف هذا اجملال مما يساعد على (182)هذه املصادر األصلية
استخالص أهم الضوابط املنهاجية لتفسري التاريخ اإلسالمي من منظور إسالمي، وهذه الضوابط ذات قيمة عملية كربى يف 

ا كانت أمهية االستعانة أبدوات حتليل العلوم االجتماعية احلديثة )النظام الدويل( لتقدمي حتليل جديد التحليل، فإنه مهم
 للتاريخ اإلسالمي الدويل فيجب أن يكون مضمونه واجتاهات هذا التحليل منضبطة بضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ.

 أولا: خصائص بعض األدبيات املعاصرة:
 معاصرة عربية واستشراقية يف هذا اجملال أمكننا أن نستخلص اجملموعات التالية:ابلبحث يف أدبيات 

يغلب عليها الطابع النظري وابلنظر إىل  (183)األدبيات اليت جاءت حتت عنوان التفسري اإلسالمي للتاريخ -1
ة الكلية، التعليل، الفكر، الشروط األساسية لتفسري التاريخ واليت وال يقوم بدوهنا وهي: الشمولية، العاملية يف النظر 

ميكن القول إن هذه األدبيات وإن قدمت رؤية كلية ملسار التاريخ من منظور إسالمي فهي مل تقدم رؤية كلية  (184)احلركية
رة لتطور التاريخ اإلسالمي يف واقعه. ومن مث فهي مصدر جلأان إليه لتحديد الضوابط واملعايري اهلامة اليت جيب مراعاهتا  ممفسِّ

 د القيام بعملية تفسري األبعاد التطبيقية.عن
يغلب على جمموعة أخرى من األدبيات البعد التطبيقي، فهي اليت توقفت أمام خمتلف منعطفات التاريخ  -2

اإلسالمي يف حماولة لتفسريها، ولقد تفاوتت ما بني تلك اليت تتصف بقدر من الكلية وأخرى اليت تتسم ابجلزئية، ولذا ميكن 
بني ثالثة مستوايت تتدرج على صعيدها الدراسات التطبيقية وهي: مستوى املسارات الكربى الزمانية واملكانية لتطور أن منيز 

التاريخ اإلسالمي، مستوى قضااي هامة وحمورية امتدت طوال هذا التاريخ، أو مستوى وقائع وأحداث حمددة الزمان 
 .(185)واملكان

مت رؤية كلية شاملة اهتمت أساًسا بتحديد تطور أدوات إدارة قد (186)فنجد أن بعض األدبيات العامة -أ
العالقات بني املسلمني وغريهم وتطور مراحل اهلجوم واهلجوم املضاد بني الطرفني، وكذلك بتحديد تقسيمات كربى للتاريخ 
                                                                                                                                                                             

 شاكر مصطفى، مرجع سابق. -
  .134 -131د.عبد العزيز الدوري، ص ص  -

يف موضعها من الدراسة التطبيقية كلما أمكن، حيث أنه مل يقدم لنا دراسة تطبيقية ملبادئ وقواعد  -وخاصة ابن خلدون–الستعانة هبذه املصادر ( ستتم ا182)
وخاصة اليت تقدم رؤية كلية عن  ةتقومي أحداث التاريخ أو العوامل تفسريه، ولكن سيتم االستعانة به بدرجة أساسية يف اجلزء من املشروع اخلاص ابملصادر والنماذج الفكري

  صعود وسقوط األمم.

 ( انظر على سبيل املثال:183)
  د.عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، دار العلم للماليني، بريوت. -
 ، د.ت.3حممد قطب، حول التفسري اإلسالمي للتاريخ، اجملموعة اإلسالمية، جدة، ط -
 .1986، 1مي لدراسة التاريخ ووتفسريه، دار الثقافة، الدار البيضاء، طحممد رشاد خليل، املنهج اإلسال -
  .147 -145( د.عبد احلليم عويس، مرجع سابق، ص 184)
مسبق وواضح ( جيدر التنويه إىل أن النظر يف هذه املستوايت الثالثة كان من خالل منظار العالقات الدولية، هذا ومل تنطلق هذه األدبيات من حتديد 185)

ال إراداًي بني مستويني أو أكثر  توى الذي ركزت عليه أو من متييز بني املتطلبات البحثية لكل من هذه املستوايت الثالثة، وغالًبا ما كان املصدر يتضمن مجًعا أو مزًجاللمس
  عاقب دورات اهلجوم واهلجوم املضاد بني املسلمني وغريهم.وكذلك فإن البعد الدويل فيها يكاد يكون مقصوًرا على موضوعات حمددة: دوافع الفتوحات اإلسالمية األوىل، ت

 ( انظر على سبيل املثال:186)
 .1977أنور اجلندي، اتريخ اإلسالم يف مواجهة التحدايت، دار االعتصام، القاهرة،  -
 أنور اجلندي، اإلسالم وحركة التاريخ، رؤية جديدة يف فلسفة اتريخ اإلسالم. -
  احلرب، مرجع سابق.برانرد لويس، السياسة و  -



محلت راية الدفاع اإلسالمي وخاصة وخاصة من حيث صعود وهبوط الدول أي من حيث توايل أدوار القيادة بني األمم اليت 
عن اإلسالم أو توايل احلضارات وتطبيق السنن اإلهلية يف رفع ودحر هذه األمم أو احلضارات. مع ذلك تظل هذه االجتاهات 
قاصرة عن تفسري التطور من مرحلة إىل أخرى كما ال تفرد مكانة واضحة للعوامل املفسرة هلذه التطورات يف األدوات 

 واملراحل.
، عوامل (187)األدبيات قدمت تفسريات جزئية ملوضوعات حمددة مثل عوامل النصر أو اهلزميةجند أن بعض  -ب
، أو قدمت تفنيدات لتفسريات استشراقية لبعض املوضوعات (189)، مواقف حامسة يف التاريخ اإلسالمي(188)سقوط الدول

 .(190)مثل السري والفتوحات يف العصر البنوي وعهد اخلالفة الراشدة
ه األدبيات إبعادة عرض بعض القضااي اليت تثري جداًل هاًما، ومن أمهها دور وأتثري الدولة قامت بعض هذ -ج

العثمانية يف أرجاء العامل اإلسالمي والعامل العريب بصفة خاصة، ويف حني اتسمت بعض هذه األدبيات ابالندفاعة احلماسية 
 .(191)والعاطفية يف الدفاع عن الدول العثمانية

رة فإن البعض اآلخر  حتري األسس العلمية والدقة القائمة على التحليل املقارن النقدي وتصنيف العوامل املفسِّ
 .(192)جلوانب القوة والضعف يف هذا الدور العثماين وأتثريه

وأخريًا قدمت جمموعة أخرى تفسريات لبعض القضااي ولكن من خالل ما يسمى "املنهج العلمي" الذي يفرد  -د
للعوامل املادية وأبعاد الصراعات واالنقسامات الطبقية، ومن أهم هذه القضااي: الثورات يف املغرب يف القرون مكااًن متميزًا 
، أو التفسري االقتصادي لدوافع الكشوف اجلغرافية وحماوالت الربتغال وأسبانيا يف االستيالء على مشال (193)اهلجرية األوىل

ِِ ابحلركات (194)أفريقيا يِّ الشعبية واالنتفاضات الفالحية وايديولوجيات دول اخلالفة ومواقف دول اخلالفة ، أو دراسة ما مسم
، ولقد واجهت هذه األدبيات اليت تركز على أسس االقتصاد السياسي يف (195)ومواقف األحزاب من حكم هذه اخلالفات

يِّ ابحلركات واالن تفاضات الشعبية كما واجهت من التفسري واجهت حماوالت مضادة للرد عليها وخاصة على تفسريها ملا مسم
 انحية أخرى انتقادات ملدى مراعاهتا لضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ، إذن ما هي هذه املعايري والضوابط اإلسالمية؟ 

 اثنياا: معايري وضوابط إسالمية لتفسري التاريخ:
ات أخرى )املثايل، املادي ( ختتلف أسس ومعايري وضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ عن نظائرها يف تفسري 1

احلضاري( واليت تعكس تقاليد احلضارة الغربية يف أطورها املختلفة املاركسية والليربالية، ومتثل الدراسة املقارنة بني هذه 
التفسريات والدراسة التفصيلية للتفسري اإلسالمي يف حد ذاته جمااًل خصًبا ولكن عميًقا ومتشابًكا، ولقد أدلت العديد من 

                                                           
  .2م، ط1987 -هـ1407( شوقي أبو خليل، عوامل النصر واهلزمية عرب اترخينا اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 187)

  دولة إسالمية. 30( د.عبد احلليم عويس، اتريخ سقوط 188)

  ( د.حممد عبد هللا عنان، مواقف حامسة يف اتريخ اإلسالم.189)

  .120 -106جمات املغرضة على العامل اإلسالمي، ص ص ( حممد ايسني مظهر صديقي، اهل190)

  ( حممد اثبت الشاذيل، املسألة الشرقية.191)
  .115 -46( د.سيار اجلميل، مرجع سابق، ص ص 192)

  .149 -92( د.حممود إمساعيل، مرجع ساق، ص ص 193)

  .52 -27، ص ص 1983، 3البيضاء، املغرب، ط( د.عبد هللا العدوي، ثقافتنا يف ضوء التاريخ، املركز الثقايف العريب، الدار 194)

  .1985، 1( برهان الدين دلو، مسامهة يف إعادة كتابة التاريخ العريب اإلسالمي، دار الفارايب، بريوت: ط195)



، وال يسعنا يف هذا املقام الدخول (196)ألدبيات بدلوها يف هذا اجملال وعاجلته مبقرتحات خمتلفة وتلمسته من زوااي متكاملةا
يف تفاصيل هذه املقارنة من انحية أو يف تفاصيل أبعاد التفسري اإلسالمي من انحية أخرى حيث إن من الصعوبة عرض 

 ميكن لنا أن نورد إبجياز اجملموعتني التاليتني من املالحظات: جوهرها ولبها يف هذا النطاق احملدود ولكن
ال يرجع ابلطبع االختالف بني التفسريات األخرى والتفسري اإلسالمي إىل اختالف الواثئق التارخيية مثالً  -أ

، أي حول مدى أتثر ولكن يرجع إىل اختالف االفرتاضات والرؤى حول العالقة الثالثية بني هللا، اإلنسان، اجملتمع والطبيعة
األوضاع البشرية أبألوضاع املادية احمليطة وابلقدرة اإلهلية، أي حول مصري احلركة البشرية يف الزمان واملكان ودور هللا 
واإلنسان والقوى املختلفة يف حتديدها، ومن مث فإن مظهرًا أساسًيا من مظاهر االختالف هو األوزان النسبية للعوامل 

مل االجتماعية واالقتصادية، ففي حني أن التفسري املاركسي يلغي األوىل متاًما حبيث يقع يف تناقض أساس العقيدية، والعوا
مع اإلسالم فإن التفسري احلضاري الليربايل، كما يقول د.عماد الدين خليل، وإن مزج تصوراته الفكرية بكثري من القيم 

لعلمانية( بني القيم العقلية والروحية. بعبارة أخرى اختلفت التفسريات والرؤى الروحية، إال أنه يتسم بنوع من األنفصالية )ا
: ما هي العالقة بني اللخ سبحانه وبني الطبيعة مبا فيها القوى املادية واإلنسان، (197)من حيث اإلجابة عن السؤال التايل

عامل واحد من بني هذه العوامل وذلك يف صنع التاريخ وإقامة احلضارات؟ وهل من احملتم أن تتك ئ أحداث التاريخ على 
الثالثة ويملَغى العامالن اآلخران، أو على األقل يغدوان ظالاًل ابهتة لفاعلة العامل الرئيسي؟ وملاذا هذه اجلدران اليت اقيمت 
بني هللا والطبيعة واإلنسان؟ والسبب الرئيسي هلذا االختالف وتعدد مظاهره هو اختالف مصدر رؤى وأسس هذه 

فهي مصادر فكرية بشرية أساًسا يف التفسريات الوضعية، ولكنها ذات مصدر إهلي يف التفسري اإلسالمي، حيث  التفسريات
العوامل املؤثرة، طريقة  -إن القرآن يقدم أصول منهج استخالص القوانني اليت حتكم التطور واليت تفسر الوقائع )دوافعها

 التأثري( واليت تقوم أي حتكم على االجناز البشري.
 ال يعرب عن التفسري اإلسالمي تيار واحد، ولكن ميكن استكشاف تيارين أساسيني: -ب

: والذي ميكن تسميته التيار التقليدي املبسط والذي تقتصر عملية تفسريه على جمرد ذكر "اإلرادة التيار األول
دمة أو التقليدية كما ظهر على صعيد أدبيات اإلهلية" وهو التيار الذي متثله األفكار املوجودة يف كتب التاريخ اإلسالمي املتق

 .(199)أو أحد هذه العصور فقط (198)اثنوية معاصرة يف جمال دراسة التاريخ اإلسالمي بعصوره املتعاقبة
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هذا ولقد أشار العديد من األدبيات هلذا التيار هلذا التيار التقليدي يف الكتاابت التارخيية املتقدمة، فريى 
املتحمسني يف بداية العصر النبوي واخلالفة الراشدة فسروا التاريخ )وخاصة النجاح الباهر أن املسلمني  (200)البعض

املفتوحات الكربى( ابإلرادة اإلهلية وابحلماسة الدينية وأنه يف حني بدأ عصر املتشككني من املسلمني ظهر اجتاه البحث عن 
و اجلربية يف تفسري احلوادث وهو االجتاه الذي شجعه إىل االجتاه حن (201)عوامل أخرى للتفسري، كذلك يشري البعض اآلخر

األمويون وانعكس يف رواايت عديد من املؤرخني هلذا العنصر، حيث التطورات والتيارات السياسية يف اجملتمعات اإلسالمية 
بشر يف الشئون العامة، أثرت على اجتاهات الكتابة التارخيية. ولذا كان التصادم بني مبدأ القدر أو حرية اإلرادة ومسئولية ال

وبني مبدأ اجلرب أو قبول األوضاع العامة السائدة ابعتبارهامقدرة، من أهم مسات العصر األموي حيث يعين األمويون مبدأ 
أن مجهرة مؤرخي  (202)اجلرب حني بشرت األحزاب املعارضة هلم مببدأ احلرية ومبسئولية البشر. كذلك أشار البعض اآلخر إىل

مى نظروا إىل التاريخ من خالل قدرة هللا مباشرة فلقد عولوا على قدرة هللا يف تدبري الكون وتسيري حركته اإلسالم القدا
فاألحداث والوقائع وقيام الدول وسقوطها ونظام الكون ومسار احلياة بشكل عام مرده هللا سبحانه وتعاىل ومل يهتموا ابلسبية 

 يف حتليل الظواهر وتفسريها.
جمموعة من الدراسات من اهلجوم على ورفض هذا التيار التقليدي وتقدمي بديل للتفسري مرتكز  هذا ولقد انطلقت

أن استخدام تفسري كل حادثة ابإلرادة الرابنية عمل فج  (203)ابألساس على العوامل االقتصادية واالجتماعية، فريى البعض
ث يف ظروفها اخلاصة. وهو يشري إىل استخدام ما يسميه وممل إذا كان كل حادث يقع مبشيئة هللا فما الفائدة من سرد احلواد

ابألمناط االقتصادية واالجتماعية، وخيلص من مناقشتها ومن تطبيقها على أوضاع اتريخ املغرب األقصى )يف فرتة املوحدين 
يتنكر ملفهوم التاريخ إن من يتخلى عن االقتصاد والدولة والطبقة كمفاهيم أدائية إمنا  (204)واملرابطني واملرينني( إىل القول

 ويدخل عامل اإلهليات وهو اختيار تعسفي ميحي قسًما كبريًا من وقائع ماضينا جبون أدىن موجب.
أن اجتاه املدارس التقليدية املتعنتة ضد كل ما هو جديد ابعتباره "بدعا وكفرًا" يزيد من  (205)ويرى البعض اآلخر

وجيعل جل هذه الدراسات احلديثة واملعاصرة جمرد صياغة لغوية حديثة ملا صعوبة مهمة اجملددين يف حقل التاريخ اإلسالمي 
ورد يف احلوليات التارخيية القدمية، ولذا فهو يطالب ابلدراسة وفق أصول علمية منهجية تقوم على البحث يف األسباب 

ربة يف القرن الثاين اهلجري عكس الرؤية والعلل الكامنة وراء الظواهر ومعرفة قوانني نشأهتا ومن مث فهو يف تفسريه لثورات املغا
 املادية يف التفسري.

وإن كان ال يقبل بساطة أو اطالق التيار األول الذي يركز على اإلرادة اإلهلية فقط ولكن يف صوره  التيار الثاين:
منعزلة وجمردة عن العوامل األخرى، فهو أيًضا يرفض مربرات صفة العلمية املرتبطة ابلتيار الذي انتقد التيار التقليدي أي 

جتماعية مبعزل عن العوامل الغيبية واإلهلية، ومن مث فهو يعكس مفهوًما يرفض إعطاء األولوية لتأثري العوامل االقتصادية واال
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واسًعا رحًبا وعلمًيا للتفسري اإلسالمي للتاريخ يبعده عن سلبيات وتبسيطات اجلربية الكالسيكية التقليدية وينقيها من مادية 
 وأحادية وحتمية تيارات أخرى.

ة بني اإلنسان وإرادة هللا وحركة التاريخ على حنو يقدم حال الشكالية  وهذا التيار يقدم تصورًا ألبعاد معادلة العالق
وهي األبعاد –كيفية اجلمع يف التفسري بني جمموعات العوامل العقيدية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية من انحية أخرى 

التأكيد  -1على النحو التايل:وميكن أن نربز أهم مسات هذا التيار  -(206)اليت يصعب عرضها ابلتفصيل يف هذا املوضع
على النزعة الشمولية لإلسالم وانفتاحه الكامل على كافة القوى الفاعلة يف التاريخ، املنظورة وغري املنظورة، العقلية 

ومن مث فإن التفسري اإلسالمي يرفض رفًضا احلتميات سواء التارخيية أو  (207)والوجدانية، الروحية واملادية، الطبيعية والغيبية
املادية أو االقتصادية ويلتزم هذا التفسري ابملنهج الرابين يف احلكم على أعمال البشر يف األرض ألنه يعين ابلوجود اإلنساين يف 

 .(208)األرض غري اجملرد عن القدرة واملشيئة اإلهلية اليت حتكم ذلك الوجود
ي أن العامل خملوق خلقه هللا تعاىل من أصول النظرة اإلسالمية لتفسري التاريخ تلخصها عدة مبادئ قرآنية وه -2

العدم وهو يسري وفق نظام أو سنن وضعها هللا تعاىل وهذا النظام الدقيق ال يستقبل وحده ابلعمل يف األشياء وإمنا يعمل 
طبائع بتدبري مباشرومستمر من هللا، وثبات هذا النظام وأطراده حىت يشاء هللا غري هللا غري ذلك ال أييت من حتمية تفرضها 

األشياء ولكن أييت من مشيئة هللا. ويف إطار هذه املبادئ العامة يربز لنا الفارق بني العوامل اليت تعتمد عليها التفسريات 
العلمانية وبني العوامل اليت حترك التاريخ وفًقا لتوجه قرآين ونبوي. حيث يبني لنا امعان النظر يف األصول صورة كاملة جملموعة 

بكة واملتداخلة اليت حترك التاريخ وتؤثر فيه، وهي الصورة اليت تعاجل تطرف التفسريات العلمانية يف انكارها لدور العوامل املتشا
هللا وتطرف تفسريات إسالمية أنكرت أثر العوامل املادية كرد فعل للمنهج املادي. ومن مث فإن هذه الصورة تقوم على اجلمع 

وسة اليت ختضع للمالحظة والتجربة( والعوامل الغيبية )اليت ال ختضع ملالحظة البشر املتوازن بني العوامل املشهودة )احملس
والعلم هبا من قضااي اإلميان(، ومن مث فوفًقا للتفسري اإلسالمي أتيت اإلرادة اإلهلية على رأس العوامل احملركة للتاريخ واملعملة 

ابهلل ال يعين القول ابجلرب أو انكار سنن هللا الثابتة )يف الكون أو  للعوامل نفسها يف الناس واألشياء، ولكن هذا الربط املباشر
احلياة أو اجملتمعات( فإن سنن هللا كثرية ومطردة واطرادها ال يعين احلتمية أو اجلربية ألن هللا هللا وحده هو الذي يضمن أو ال 

 يضمن استمرار هذا اإلطراد يف هذه السنن.
القرآن إىل دور العامل اإلنساين وأثر العوامل االجتماعية وغري االجتماعية ولقد قدر  أما العوامل املشهودة فلقد نبه

العلماء اختالف الظروف واألحوال ومل ينكروا حدود قدرات الناس وأثر العوامل ألهنم مل يتصورا اإلسالم ديًنا مثالًيا يبين 
 .(209)لإلنسان جنة على األرض ولكن وظيفته هي تذكري الناس برهبم

ومن مث فإن هناك جمموعة من القواعد اليت جيب مراعاهتا يف عملية التصور واالعتقاد وجيب توافرها عند تفسري  -3
التاريخ اإلسالمي ومنها األخالص والتجرد، العلم الصحيح ابإلسالم وعلومه الضرورية، معرفة حالة العرب واألمم األخرى 

                                                           
األبواب التطبيقية حيث أن أدبيات التفسري اإلسالمي  ( ستمثل نتائج هذا االستيعاب اخللفية احلاضرة عند تناول أحداث أو قضااي أو تطورات اترخيية يف206)

ستوايت ولكن هذه األدبيات مييز بغضها بني تفسري الواقعة وتفسري التطورات الكربى )سقوط وصعود الدول( يف حني أن بعضها اآلخر يستعني بنماذج توضيحية متعددة امل
  كلية ومساراته الكربى وخاصة يف أبعاده الدولية.  يف جمملها ال تقدم رؤية تفسريية لتطور التاريخ اإلسالمي يف
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ميان بوحدة األمة اإلسالمية، الفهم الصحيج للقضاء والقدر، اإلميان ابلغيب، قبل اإلسالم ووزن آاثرها ابمليزان الشرعي، اإل
من أهم هذه القواعد،  (211)، وتعد القاعدة األخرية(210)التفرقة بني أخطاء البشر وأحكام اإلسالم، واإلميان ابلسنن الرابنية

طور األبعاد الدولية يف التاريخ اإلسالمي وابلنسبة وحيدد القرآن الكرمي والسنة اجتاهاهتا ذات املدلوالت املباشرة ابلنسبة لت
للمفاهيم األساسية املتصلة ابلعالقات الدولية مثل الصراع، صعود وسقوط الدول، وإذا كانت هذه النماذج السابقة تقوم 

المية خاصة على أن اإلسالم هو ركن أساسي يف توجيه حركة التاريخ وأن جتاهل دوره يف اتريخ البشرية عامة واألمة اإلس
يضع هذا التاريخ حتت رمحة جمموعة من العوامل والظروف اليت ال هتتم ابإلنسان، فإهنا أيًضا تربز كيف أن املنظور اإلسالمي 
للتفسري إمنا يؤكد أن التاريخ جيب النظر إليه من خالل منظار توفيقي جيمع بني االعتبارات املادية وغري املادية حيث إن 

الجتاهات األحباث التارخيية يف  (212)أحدمها فقط دون اآلخر. واجلدير ابلذكر أن بعض الدراسات النقديةالتاريخ ليس نتاج 
الغرب وخاصة يف جمال التاريخ اإلسالمي قد حرصت على إبراز أوجه القصور يف التحليالت اليت تركز على كل من 

أبمهية تطوير مقرتب جديد لدراسة التاريخ اإلسالمي جيمع االعتبارات املادية وغري املادية مبعزل عن اآلخرى، ومن مث طالبت 
بني اجملموعتني من االعتبارات واعرتفت أبن هذه هي الطريقة املسلمني يف النظر إىل اترخيهم. ومع ذلك يظل هناك فارق بني 

حني أن طريقة التفكري هذا الطلب وبني هذه الطريقة حيث إن األوىل تضع الدين كواحد مما أمسته االعتبارات املثالية يف 
 اإلسالمي ترى أن الدين والشريعة اإلسالمية وضوابطها وقواعدها ركن أساسي وواقعي يف توجيه حركة التاريخ وتفسريها.

على ضوء أهداف تعاملنا مع مادة التاريخ اإلسالمي ويف ظل اإلطار النظري املقرتح –وعلى ضوء كل ما سبق 
إشكاليات، فإنه ميكن القول إن دراستنا للتطورات يف حالة كل نظام من التفاعالت الدولية لتحليل هذه املادة وما تثريه من 

أو للتحول من نظام آلخر ستتم مسرتشدة ابألسئلة الثالثة التالية: ما هو دور املعتقدات والقواعد اإلسالمية؟ ما هو أتثري 
الثقافية غري اإلسالمية أو العوامل املادية القائمة يف أطر غري  األوضاع السياسية واالقتصادية وغريها؟ ما هو أتثري االعتبارات

 إسالمية؟ كما جيب أن تتم هذه الدراسة على ضوء االعرتاف أبمرين:
أمهية وضرورة مراعاة روح كل عصر تتم دراسته ألنه ميكن أن نطبق معايري وضوابط التفسري انطالقًا من من انحية: 

يقوله املؤرخ لعصر ما أييت على ضوء كل وقائع هذا العصر الذي يعيشه ومن مث فإن  أوضاع العصر الراهن، حيث أن ما
إعادة الكتابة أو النظر يف هذا العصر جيب أن تتم عرب ذاتية هذه الوقائع ومع اإلملام ابلتيارات األساسية اليت حتكمت يف 

ة واالقتصادية واالجتماعية اليت سادت هذا العصر تشكيل وتوجيه التاريخ يف هذا العصر ويف ظل األوضاع املتباينة السياسي
 ونظرة الناس الذين عايشوه إىل احلياة.

أمهية وضرورة الفهم احلقيقي للدين وللسنن اإلهلية يف الكون واإلنسان واجملتمع، فإن هذه  ومن انحية أخرى:
صراعات والفنت واالحنرافات وتتعطل فيه سنن السنن هي اليت تبني لنا أن اإلسالم ليس ديًنا مثالًيا لبناء جمتمع خال من ال

 احلياة املادية واالجتماعية والكونية.
                                                           

  .235 -189( حممد بن صامل العلياين، مرجع سابق، ص ص 210)
 .162 -122مرجع سابق، ص ص  حممد رشاد خليل، -
 ( وحول السنن بصفة خاصة انظر:211)
 .190 -158، 124 -65حممد قطب، مرجع سابق، ص ص  -=
  كذلك انظر إسهام اجلزء اخلاص ابملنظور األصويل للعالقات الدولية.  -

(212) Ira Lapidus, op. cit, pp 89-92, 100- 101.  



ومما ال شك فيه أن هذا االسرتشاد وهذا االعرتاف سيساعد بدرجة كبرية على مواجهة االشكاليات السابق 
نظور املتأثر مبنظور آخر عن ما امساه توضيحها من منظور الغربيني ملا أمسوه العالقة بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم، وهو امل

 ابلعالقة أو املعادلة الصعبة بني السياسة والدين وخاصة شق املعادلة بني احلق واإلميان وبني القوة والسياسات. (213)البعض
فيمكن القول إن ما يعتربه الغرب فارقًا بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم والذي يستندون إليه ليصلوا إىل إلغاء 

على –التمييز بني اإلسالم واملسلمني ومن مث يعتربوا أن اإلسالم هو فكر وممارسات املسلمني، هذا الفارق ليس يف الواقع 
إال انعكاًسا حقيقًيا لإلسالم، فإن ما وصلت إليه ممارسات  -ضوء ضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ وخاصة السنن

ا ال نطباق السنن اإلهلية كركن من أركان التفسري اإلسالمي، فإن العوامل املسلمني عرب تراكمات عديدة ليست إال أتكيدً 
اليت نظر إليها املاديون من وجهة نظر أحادية هي يف احلقيقة سنن هللا تعاىل يف الكون واحلياة والناس، وهي سنن مل يصنعها 

كبرية، والتفسري اإلسالمي ابالستناد إىل   التطوريون والتجريبيون وإمنا كشفوا عن بعضها وأساءوا تفسريها وفهمها بدرجة
السنن حيقق صحة هذا الفهم عن أتثري العوامل املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بعبارة أخرى إذا كانت اجتاهات 

جيب أن  عام عام فقط، إال أنه 40غربية تتكلم عن تغيري اإلسالم على ضوء اخلربة التارخيية وعن أنه مل يطبق إال خالل 
إىل أن مقتضيات الضرورة العملية وضغوط الواقع الفعلي ال تلغي أسس اإلسالم أو  -عند الرد على هذا املنطق–نفطن 

املثالية الكربى اليت يطرحها كهدف جيب أن يسعى إليه املسلمون، وإذا كانت ممارسات املسلمني عرب التاريخ قد ابتعدت 
لدعوة، الوحدة اإلسالمية يف ظل مفهوم األمة(، فإن هذا االبتعاد عن املثالية ليس دليالً عن حتقيق هذه الغاية )اجلهاد لنشر ا

على فشل أو عدم صحة هذه الغاية ومن مث فقدان مصداقية اإلسالم كنظام حياة لكل زمان ومكان فإن عدم اتباع 
 املسلمني خلطى اإلسالم احلقيقة انعكس على ممارستهم فانطبقت عليهم السنن.

ارة أخرى فإن فهمنا لضوابط ومعايري التفسري اإلسالمي للتاريخ جتعل حيثيات حكمنا على الفارق بني النظرية بعب
والتطبيق يف اإلسالم )أو بني املثالية وواقع املمارسات، أو بني الفقه التقليدي والواقع املعاصر، أو بني ... مهما تعددت 

اجتاهات حبثية يف الغرب، فاملثالية اإلسالمية يف خياهلم ليست اليت يعنيها ختتلف جوهراًي عن حيثيات حكم  (214)املسميات(
 اإلسالم.

وهكذا لعل فهمنا هلذه الضوابط واملعايري يكون هو املنطلق السليم الستخدامنا بعض أدوات حتليل العلوم 
ظيفها يف دراسة التاريخ اإلسالمي. االجتماعية احلديثة )النظام( دون الوقوع يف مزالق توجهات الذين كان هلم السبق يف تو 

فإذا كانت التطورات تفي اجتاهات دراسة التاريخ اإلسالمي يف اجلماعات العلمية الغربية قد أبرزت الرتكيز على اخلصوصية 
 والتعددية اإلسالمية وعلى الصراع وعدم الرضاء، كما أبرزت االنتقال من األسلوب االستشراقي التقليدي القائم على السرد
والتحقيق إىل أسلوب التحليل على ضوء العوامل املختلفة والذي أهتم بتجسيد الفجوة بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم، فإن 
معايري وضوابط التفسري اإلسالمي ستكون املرشد لنا لتصحيح خماطر القراءة التارخيية من أجل استخراج األمناط املنظمة 

تفريًغا من احملتوى اإلسالمي، فإن استكشاف األمناط واستخالص دالاللتها مقتطًعا من وحىت ال تكون عملية التنميط هذه 

                                                           
(213) J.Piscatori, op.cit, pp 2-13.  

، العالقة بني الفكر من القضااي املنهجية اهلامة اليت تثور على مستوى العالقة بني أجزاء املشروع تعريف املقصود ابلنظرية اإلسالمية، املثالية اإلسالمية( 214)
  التقليدي الكالسيكي وبني الفكر اجلديد )االعتذاري الترببري(.



السياق الزماين واملكاين يثري هذه املخاطر ولكن التنميط مع التدعيم ابلتوقف عند قضااي حمددة ويف نطاق أزمان وأماكن 
 طر.حمددة لتفسريها يف ظل الضوابط واملعايري اإلسالمية خيلص من هذه املخا
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