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 تقديم

والصالة  ،احلمد هلل رب العاملني ولي الصاحلني ورافع املتقني

والسالم على نيب األولني واألخرين وقائد الغر احملجلني حممد بن 

 سليم.الصالة وأمت الّت عبداهلل عليه أفضل

 أما بعد،،،

فال يزال رحم األمة معطاًء برجاٍل أفذاذ وعلماء كبار يقدمون 

اخلري للناس ويرشدون األمة إىل اهلداية وحيذرونهم من الغواية. ومن 

أولئك األعالم الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني  الذي اجتمعت 

 أن توجد يف غريه.  فيه صفات تفرقت يف غريه، وبرزت فيه خصال قّل

من تلك اخلصال جهاده الدؤوب وعنايتة املستمرة بالعمل اخلريي 

فهو حبق أحد أبرز رواد  واملشاريع التوعوية بدعمها ورعايتها وتوجيهها.

العمل اخلريي يف العامل اإلسالمي واملنافحني عنه والذابني عنه و وعن 

رة، واإلنبهار الصراعات الفكرية املعاص جمالويف  العاملني فيه.

العالقات الدولية بني منهج اإلسالم ) تأتي دراسة: الغربية  ةفابالثق

واليت أعدها الشيخ صاحل بن عبدالرمحن  ( ومنهج احلضارة املعاصرة

 ، لتلقي الضوء على جانب مهم يف هذا املوضوع.احلصني 

فقد بينت هذه الدراسة هشاشة األساس األخالقي للعالقات 

ضارة املعاصر   احلضارة الغربية   كما بينت القواعد الدولية يف احل

األساسية يف تنظيم العالقات الدولية يف اإلسالم مع مقارنة بني 

احلضارتني مع بني حقيقة كل حضارة منهما. كما عقدت فصاًل 

 بينت فيه منهجًا إصالحيًا مقرتحًا من قبل بعض املفكرين الغربيني.
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التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية ومشروع توعية الزوار باملكتب 

اجلاليات باملدينة املنورة إذ يعيد طباعة هذا السفر املبارك لألمة 

يوفق الدعاة اهلل أن إن العاملني يف هذا املشروع يسألون ف، اإلسالمية

إىل اهلل وعلماء األمة اإلسالمية للقيام بواجبهم حنو نصرة هذا الدين 

لشيخ صاحل احلصّين وأن لأن يغفر  يسألون اهلل، كما والدعوة إليه

يرفع درجته يف عليني، وأن يعلي ذكره يف األولني واآلخرين وأن 

مع النبني والصدقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا  حيشره

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 مشروع توعية الزوار

 اد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورةباملكتب التعاوني للدعوة واإلرش

 هـ 4141رمضان 
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  4  نبذة موجزة عن الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني

 

 نشأته: 

بــن  نبـن عبـد الـرمح    زبـن عبـد العزيــ   نهـو صـاحل بـن عبــد الـرمح    

-بـن حممـد بـن أمحـد بـن حممـد        بن حممد بن عبـد اهلل  نعبد الرمح

بـن   –احلـب    –مـن بـا احلـار      بن ماجد الناصري –امللقب باحلصني 

يف إليـاس بـن مضــر بـن      عمرو بـن يـيم، يصـل نسـبه بنسـب الرسـول       

   نزار بن معد بن عدنان.

وآل احلصــني أســرة يقــال هلــم  آل ماجــد ، لقــب جــدهم  حممــد     

ــوم، وكــانوا يقيمــون يف بلــدة         ــى الي ــه حت ــى ذريت  احلصــني  فســـرى عل

وشــم، حيــ  عــني عمهــم   القــرائن بــالقرب مــن شــقراء عاصــمة بلــدان ال   

احلصـني قاضـيًا يف شـقراء مـن      بـن عبـد اهلل   زالشيخ العالمة عبـد العزيـ  

ــد      ــد بـــن عبـ ــام الـــدعوة يف زمانـــه الشـــيخ حممـ ــلل وإمـ قبـــل شـــيله املصـ

، فانتقلــت ابــن حممــد آل ســعود ز، ومــن قبــل اإلمــام عبــد العزيــ بالوهــا

  . 7 هلم  األسرة بانتقاله من القرائن إىل شقراء، واختذوها مقرًا وموطنًا

                                      
ينظر جهود الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني يف الدعوة إىل اهلل، د.سلطان بن عمر   (1)

 11العدد  لعلمية لكلية أصول الدين والدعوة، جامعة األزهر،اجمللة ا -حبث حمكم –احلصني 
 .(1122 – 1122)ص  1002/ 1002سنة 

( ، وانظر كذلك  122، )ص ، عبد اهلل بن مساعد الفايزالبواصر يف التعريف بأسر النواصر (1)
 .464-2/454علماء جند خالل مثانية قرون،  عبد اهلل البسام 
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ولد الشيخ صاحل احلصني يف مدينة شقراء باململكة العربية 

. ونشأ نشأة صالح وديانة فوالده هو  4 م4517هـ/4154السعودية عام 

احلصني من أعيان مدينة شقراء  زبن عبد العزي نالشيخ عبد الرمح

ومن القائمني بأمور الدعوة إىل اهلل فيها، حي  كان رئيسًا هليئة األمر 

املعروف والنهي عن املنكر يف منطقة الوشم وكان مهتمًا بعمل اخلري ب

: و اإلحسان إىل الناس حتى مسي بأبي الفقراء يقول عنه الشيخ البسام

مبا يعينهم "كان يبح  عن احملتاجني واألرامل واأليتام وميدهم 

، وكان يتوىل جتهيز األموات الذين مل ويساعدهم على معيشتهم

ون به، وكان يسمى أبو الفقراء، فال ينقطع عن خيلفوا ما جيهز

مواساتهم، وكان صاحب طاعة وعبادة، وبعٍد عما ال يعنيه من 

 . 7 األمور، وكان لطيفًا بشوشًا، كرميًا النفس، مسحًا سهاًل "

فكــان الشــيخ بأبيــه يف كــثرٍي مــن تلــك الصــفات   االبــنوقــد تــأثر 

عبادتــه صــاحب عبــادة  صــاحل يف تعاملــه رفيقــًا لينــًا بشوشــًا، وكــان يف 

ــادة وقصــب        ــة وأمــا العمــل اخلــريي فهــو جمــال ختصصــه حــاز الري وديان

 السبق فيه.  

 :طلبه للعلم 

 يف طلبه للعلم مر الشيخ بثال  مراحل كونت شلصيته العلمية:

 املرحلة األوىل:  

                                      
 .(111ص )م  1222هـ، يناير / فرباير  1412( رمضان  142عدد )  –جملة الفيصل  (1)

 (.2/455)علماء جند خالل مثانية قرون، عبد اهلل البسام  (1)
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هي مرحلـة طلبـه للعلـم يف موطنـه اململكـة العربيـة السـعودية عـ          

والــيت انتهــت يف أم القــرى ومهــب  الــوحي،     املراحــل الدراســية امللتلفــة 

 م4554هـ/4174حي  خترج يف كلية الشـريعة مبكة املكرمة عام 

 املرحلة الثانية:

هــي رحلتــه يف طلــب العلــم خــارج نطــار اجلزيــرة العربيــة حيــ  قصــد  

ــة الشــيخ حنــو       مصـــر وكانــت  ــم يف تلــك الفــرتة، وتوجهــت رغب ــة العل قبل

ل الشــيخ علــى درجــة املاجســتري يف   التلصــيف يف جمــال القــانون، وقــد حصــ  

العربيــة التــابع جلامعـــة    القــانون والشـــريعة مـــن معهــد البحــو  و الدراســـات    

ــة القــاهرة    4199يف مجهوريــة مصـــر العربيــة ســنة    الــدول العربيــة يف مدين

التصـرف عـن الغـري بـدون و اليـة و       »م وكان عنوان أطروحته: 4599هـ/

  4 «ال وكالة يف الفقه اإلسالمي 

 رحلة الثالثة:امل

و يف هذه املرحلة خرج الشيخ يف طلب العلم واالسـتزادة منـه خـارج    

حدود الوطن العربي فقد قصد منـارة العلـم آنـذاك جامعـة السـوربون يف      

مدينة باريس بدولـة فرنسـا، ليكمـل دراسـاته القانونيـة يف املقارنـة بـني        

ملعمـول بـه   الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي وهـو القـانون الوضـعي ا   

، إال أنـه   7 يف أغلب الدول اإلسـالمية، وقـد درس الشـيخ اللغـة الفرنسـية     

مل يكمــل مشــواره األكــادميي نظــرا الســتدعاء الدولــة لــه ل فــادة مــن   

 خدماته.

                                      
مية، الرياض، الرسائل اجلامعية، وثيقة رقم مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسال (1)

(552226 ). 
 م 1006هـ، مايو  1412( ربيع اآلخر  252عدد )  –جملة الفيصل  (1)
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 :أهم آثاره العلمية 

للشيخ صاحل عدد من املؤلفـات و املقـاالت و األحبـا  الرصـينة يف     

ة ، والـدعوة إىل اهلل واملعـامالت   عدد من اجملاالت مشلـت الفقـه والعقيـد   

مــا   4 املاليــة، وقضــايا املــرأة، والعالقــة بــني اإلســالم والغــرب مــن أهمهــا 

 يلي:

 أوال:  املؤلفات:

مهــذب العقيــدة الطحاويــة للقاضــي علـــي بــن حممــد بــن أبــي العـــز          .4

 . 7 الدمشقي

مهــذب اقتضــاء الصــراق املســتقيم حالفــة أصــحاب اجلحــيم لشــيخ   .7

 . 1 ةاإلسالم ابن تيمي

 . 4 التسامل والعدوانية بني اإلسالم والغرب .1

 .  5 القانون اإلداري .4

 . 9 العالقات الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة .5

                                      
لإلطالع على    /http://rowaq.orgينظر موقع الشيخ صاحل احلصني اإللكرتوين    (1)

 .مجيع اإلنتاج العلمي للشيخ 
هـ. مراجعة: د. علي بن ناصر فقيهي و د.  1412 –املدينة املنورة  –اجلامعة اإلسالمية  (1)

أمحد بن عطية الغامدي. وقد طبع الكتاب أربعة طبعات ووزع منه عشرات األلوف من 
 النسخ كما ترجم وطبع باللغة الرتكية.

سنة النشر: بدون.  –مكان النشر: بدون   –طبعة خاصة جبمعية حتفيظ القرآن بالوشم  (2)
 مراجعة الشيخ: عبد اهلل الغنيمان.

 .ـه 1412،الرياض،جامعة امللك سعود ،طان للدراسات اإلسالمية املعاصرةكرسي األمري سل (4)
 الرياض. –معهد اإلدارة العامة    –مقرر دراسي لربنامج اإلدارة املتوسطة  (5)
 هـ .1412 –الرياض  –مؤسسة الوقف اإلسالمي  (6)

http://rowaq.org/
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 احلرية الدينية يف اململكة العربية السعودية. .9

 فوبيا اإلسالم. .7

 ثانيًا:  األحبا :

 . 4 ميةتعليق حول إمكانيات القضاء اإلداري يف الدولة اإلسال .4

 . 7 الوقف اخلريي بني األمس واليوم .7

 الطريق الروحي إىل مكة. .1

 تعدد الزوجات وحقور اإلنسان. .4

 قضية أن تكون املرأة أجرية. .5

  1 هل للتأليف الشرعي حق مالي؟ .9

 . 4 -رؤية مستقبلية  –اململكة العربية السعودية والدعوة إىل اهلل  .7

 عالقة املسلم بغري املسلم يف تصور اإلسالم. .9

 . 5 مقدمة لرتمجة كتاب: الطريق إىل مكة حملمد أسد .5

 ثالثا: يف املعامالت املالية:

                                      
 .هـ 1222( شوال  1عدد )  –الرياض  –جملة اإلدارة العامة  (1)
سنة النشر:  –الطائف   –امللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  (1)

 بدون.

األحباث: " الطريق الروحي إىل مكة، قضية أن تكون املرأة أجرية، تعدد الزوجات وحقوق   (2)
مكتبة  –(  2كتاب اإلسالم اليوم )   -قضايا بال حدود اإلنسان، نشرت يف كتاب: 

 . هـ1415 –الرياض  –العبيكان 
 14هـ/1412شوال  11 – 2الرياض  –حبوث مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام   (4)

 م احملور السابع عشر: إجنازات اململكة يف خدمة اإلسالم واملسلمني. 1222يناير  12 –
 .هـ 1415 –الرياض  –لك عبد العزيز العامة مكتبة امل (5)
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 . 4 "موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف"رد على حب :  .44
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املصـرف  مشاكل البنوك اإلسالمية: عقد السلم ودوره يف .41
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 . 7 مقدمة لكتاب الورر النقد للدكتور عبداهلل املنيع .47

ــالنقود ال      .49 ــل بــ ــالمية أن تتعامــ ــوك اإلســ ــاح البنــ ــل يف جنــ أن تتعامــ

 .   9 النقود

 حياته العلمية 

 ميكن تقسيم حياة الشيخ العملية إىل ثال  مراحل:

 املرحلة األوىل:  

                                      
 (. 12العدد )  –الرياض  –جملة البحوث اإلسالمية  (1)
 هـ.1415 –الرياض  –مكتبة العبيكان  –(  2كتاب اإلسالم اليوم )   -قضايا بال حدود  (1)
 م. 1224 -هـ  1415(  2( اجلزء )  2العدد )  –جدة  –جملة جممع الفقه اإلسالمي  (2)
 (. 25العدد )  –الرياض  –جملة البحوث اإلسالمية  (4)
 (. 21العدد )  –الرياض  –جملة البحوث اإلسالمية  (5)
 .هـ 1412 –جدة  –ندوة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية  (6)
 .م 1224هـ /  1404 –الرياض  –مطابع الفرزدق  (2)
 . هـ 1412( ذو احلجة  146جملة الفيصل ، عدد )  (2)
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بدأ حياته العملية يف التدريس، ثم أصبل مستشارًا قانونيًا يف 

م أصبل رئيسًا هليئة 4579هـ/4159وزارة املالية السعودية ويف عام 

 . 4 التأديب

ـــ/4154ثـــم عـــني عـــام   م وزيـــرًا للدولـــة عضـــوا يف جملـــس  4574هـ

، ثــم أسـندت إليــه رئاســة شــعبة اخلــ اء   7  الـوزراء زمــن امللــك فيصــل  

 . 1 م4574هـ/4154مبجلس الوزراء إضافة إىل عمله السابق وذلك عام 

كان عضوا يف جملس اخلدمة املدنية وعضوا يف عدد من 

نة املنورة، جمالس اجلامعات السعودية منها اجلامعة اإلسالمية باملدي

وعضوا يف اجمللس األعلى للدعوة و اإلرشاد وكذلك جملس األوقاف 

األعلى وعضو يف اهليئة االستشارية العليا جملمع امللك فهد لطباعة 

 املصحف الشريف باملدينة املنورة.

 املرحلة الثانية:

 وهي مرحلة ما بعد العمل احلكومي، ففي عهد امللك خالد 

الوزارة، وعضويته يف جملس الوزراء، وتفرغ  طلب الشيخ اإلعفاء من

بعد ذلك للجوار يف احلرمني الشـريفني وممارسة هوايته املفضلة و عمله 

 احملبب أال وهو العمل اخلريي والدعوة إىل اإلسالم.

وهذه املرحلة اهلامة من حياة الشيخ  كانت مرحلة  مثمرة وحافلة 

ن كـثرية يف األر،، فقـد   بالعمل ل سالم يف شتى امليادين، ويف أمـاك 

                                      
 هـ  1221صفر  6(  1265عدد )  -صحيفة أم القرى  (1)
 ويولي 16هـ،  1221مجادى األوىل  12( اجلمعة  1220عدد )  -صحيفة أم القرى  (1)

 .م1221
 (. 2124وثيقة رقم )  –قسم الوثائق  –مكتبة معهد اإلدارة العامة بالرياض  (2)
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بـــدأ الشـــيخ جيـــوب العـــامل يتفقـــد الـــدعوة اإلســـالمية ويـــزور املراكـــز    

 اإلسالمية ويقدم املشورة والنصل والدعم.  

 املرحلة الثالثة:

مت  وبعــد عقــدين مــن الزمــان تقريبــًا ويف آخــر عهــد امللــك فهــد  

 تعيينه رئيسـا عامـًا لشـؤون املسـجد احلـرام واملسـجد النبـوي وذلـك عـام         

 . 4 م7997هـ/4477

ــدما بــدأت مســرية احلــوار الفكــري يف اململكــة مت اختيــاره        وعن

للحـوار الـوطا وذلـك عـام      زرئيسًا للجنة العليا ملركـز امللـك عبـد العزيـ    

 . 7  م7994هـ/4474

هـ عني يف هيئة كبار العلماء يف اململكة 4419ويف مطلع عام 

    . 1 العربية السعودية

ا عامـًا لشـؤون املسـجد احلـرام واملسـجد      وقد اسـتمر الشـيخ رئيسـ   

النبوي إىل أن يكن من املر، منه وطلب اإلعفاء من منصبه وذلـك يف  

 هـ . 4411/  9/  47

  :وفاته 

عليه  يهـ وصل4414/  9/ 74السبت املوافق يف يوم  وقد تويف 

يف مسجد  هـ4414/ 9/ 75بعد صالة عصر اليوم األحد املوافق 

                                      
: نسي  (1) ج وحده ،عبد الرمحن الشبيلي، صحيفة الشرق األوسط، العدد الشيخ احلصنين

 .م 1006أبريل  2هـ  املوافق  1412ربيع األول  4االثنني   ( 2222)
 .م 1006هـ، مايو  1412( ربيع اآلخر  252عدد )  –جملة الفيصل  (1)
هـ ،  جريدة عكاظ، العدد  1420/  1/ 15( يف   4141صحيفة أم القرى، عدد )   (2)

  . م15/1/1002هـ املوافق 1420صفر   10(  األحد 1200)
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ا، باململكة العربية السعودية، وقد صلى عليه الراجحي مبدينة الري

صالة امليت فضيلة الشيخ صاحل اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 

 ورئيس جملس القضاء األعلى سابقا.

الصـالة عليـه مجـع غفـري مـن النـاس إمـتأل بهـم مســجد         أدى كمـا  

ــه يف مقــدمتهم    ــدالعزيز آل ســعود    الراجحــي وأروقت ــن عب األمــري مقــرن ب

ثاني لـرئيس جملـس الـوزراء املستشـار واملبعـو  اخلـا  خلـادم        النائب ال

ــدعاة وطلبــة العلــم واألمــراء       احلــرمني الشــريفني   وعــدد مــن العلمــاء وال

 والوزراء واألعيان وقد كانت جنازة الشيخ مهيبة .
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شهد القرن املنصرم خالل مخس وعشرين سنة حربني عامليتني، 

يكن القتلى من احملاربني فق ، بل  أبيد فيهما عشرات املاليني، مل

 من األطفال والنساء والرجال غري احملاربني. 

وييزت احلرب الثانية من احلربني بأفظع عمليات التدمري اليت مل 

تكن ضرورة احلرب تقتضيها، بل كانت استجابة حلقد اإلنسان 

ورغبته يف االنتقام، فحتى بعد أن تقرر مصري احلرب جرى قصف 

لقد  يييز ملدن مثل: درسدن األملانية، وهريوشيما اليابانية.شامل دون 

كان استلدام القنبلة النووية فـي تدمري هريوشيما وجنــاسـاكي 

 إيذانًا حبلول عصر جديد من الرعب يواجه البشرية .

وحني رأى العامل رأي العني أكثر من مئة ألف من غري احملاربني 

ما  اخلطر الذي يهدد اإلنسان .يقضى عليهم بضربة واحدة أدرك مدى 

إن انتهت احلرب العاملية الثانية حتى كاد الناس جيمعون على أن 

البشرية أشرفت على عصر جديد من عصور احلضارة، عصر أزمة 

مفزعة شاملة قربت بني شعوب العــامل لكن بشعور اخلوف الذي 

 يستولي على القلوب .

ما ترتب عليها إمنا لقد رأى كثري من مفكري الغرب أن احلرب و

هي ظاهرة من ظواهر انعدام الروح احلضاري، وانعدام هذه الروح 

 راجع إىل عدم التوازن بني التقدم املادي والتقدم الروحي .  
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مل يعد » يف هذا املعنى كتب الفيلسوف الالديا برتراند رسل:

للمذاهب العقدية وال القواعد التقليدية لألخالر والسلوك سلطانهما 

ا من قبل، كثريًا ما يستولي الشك على قلوب النـاس ـــلذي كان هلما

فيمـا هو خري وما هـو شر، وعندما حياولون أن يصلوا إىل رأي فـي ذلك 

يواجهون عقبة يستطيعون اقتحـــامها ، إذ ليس هناك أمامهم هدف بّيـن 

، هنا فق  جمموعتان من  4 أو مبدأ واضل يهتدون به، يسعــون إليه

قائد أمام الرجل الغربي عندما يكون منهوك القوى الروحية: نظام الع

 . 7 « رــروما، ونظام موسكو. وكالهما ال خيلقان جمــااًل للرجل احل

وصف تشرشل القرن املاضي بالقرن الفظيع، وال يلوح فـي األفق 

 ما يبشر بأن القرن احلالي سوف يكون أقل فظاعة.

بأخطر أزمة عرفها التاريخ، أزمة استهل هذا القرن والبشرية ير 

خلقها مزيج مشــؤوم من قــوة الدمــار وإرادة اإلنســان الطليقة من أي 

 قيـد أخالقـي أو قانوني .

إن دولة واحدة تستعد بثمانية آالف رأس نووي جاهزة ل طالر تبلغ 

قوتها التدمريية جمتمعة مئة وستني ألف ضعف قوة التدمري لقنبلة 

 جناساكي.

عظم اخلطر أن نقرأ تقريرًا ألحد وزراء احلرب يف تلك الدولة وي

ـر ـــر أخالقية وغيــــــا النووية غيـــــإن سياستنــ» يلليف سياسة بالده: 

                                      

(1 )B. Russell, New Hope For a Changing world, p.  . 
(1 )Ibid. p.  . 
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قانونية وغيــر ضرورية من النــاحية العسكرية، وخطــرة على البشرية 

 .« ورة مرعبةــبص

ة املدمرة بيد رجل ويقر هذا الوزير أن قــرار إطالر القوة النووي

 . 4 واحد، ميكن أن يتلذه خالل مخس عشرة دقيقة

شهد القرن املنصرم حربني عامليتني خالل مخسة وعشرين عامًا، 

 رًا. ـــر شهــواستهل القرن احلالي حبربني عامليتني خالل مخسة عش

مل يكن الزمن هو الفارر الوحيد بني حربي القرن املنصرم 

 .اليــرن احلـوحربي الق

كانت حربـــا القرن املنصرم بني قوى متكافئة ميثل كل من 

طرفيها تهديدًا للطرف اآلخر، يف احلرب العاملية األوىل قوى التحالف 

 The Central الدولي من جانب، والقوى األوروبية املركزية 

European Powers   من جانب آخر، وفـي احلرب العــاملية الثانية قوى

  من جـــانب، وقوى United Nations Powersالتحالف الدولي  

   من جانب آخر. Axis Powersالـمحــور  

ي حرب القرن احلالي فلم يكن هناك تكافؤ بني قوى ـأما ف

التحالف الدولي وأفغانستان، أو قوى التحالف الدولي والعرار، وما 

ي التحالف الدولي يف احلالني أن ـكان ألي من الدول املشاركة ف

                                      
 ,Robert Mcnamaraم. 1005يونيو  –روبرت ماكنمارا، واقرتبت الساعة، جملة فورن يوليسي مايو  (1)

“Apocalypse Soon” Magazine may – June     . 

    id=-.com/story/cms.php?storyhttp://www.foreignpolicy. 

http://www.foreignpolicy/
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ا. هل ميكن أن تهدد ـــأن أفغانستان أو العرار ميثالن تهديدًا لـهتفكر 

 ا ؟ـــسرتاليأوأفغانستــان النرويج أو العرار أو 

لكن صفة مشرتكة برزت بني احلروب األربعة، قيام التحالف 

الدولي بعمليات عسكرية ال تقتضيها الضرورة احلربية، وإمنا 

لداعي الكراهية والعدوانية اقتضاها التنفيس عن احلقد واالستجابة 

السلوك الالإنساني يف احلرب عالمة دالة على  والرغبة يف االنتقام.

مدى ختلق اإلنسان الغربي املعاصر بالروح احلضاري ومدى قدرته على 

 اخلال  من وحشية العصور اليت يسميها عصور الظالم.

كال، ال يتصور أن إنسان عصور الظالم كانت ستلطر يف باله 

اجلمرة  هذه الفكرة الشريرة: تصنيع وختزين جراثيم وباء   مثل

ا كأحد أسلحة الدمار الشامل، وأن يبذل ــهـ  يهيدًا الستعمال اخلبيثة

اء وأموال دافعي ــــــار العلمـــوأفك دــهلذه الغاية الوقت واجله

ا اليت تصل بهذا املنتج الشرير إىل ــر التكنولوجيــب، ويسلِّـــالضرائ

دل ترليون جرثومة يف اجلرام الواحد من اجلراثيم اليت سوف تنشر مع

 اء.ــالوب

ي القرن املنصرم أسهمت الثنائية القطبية للعامل عن طريق توازن ـف

وييز هذا القرن بانتشار  الرعب بني العمالقني يف تفادي احلرب.

وتطور أسلحة الدمار الشامل وسيادة النظام الرأمسالي، هذا النظام 

ذي هو بطبيعته يتغذى باحلرب وخيلق الطبقية، وكال األمرين ال ال

يسمل بأن يكون على األر، السالم، وتعا هذه احلقائق أن اخلطر 
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ائد ـاصر الســم، وجيسِّد هذا اخلطر املنهج املعــاظـدر يتعــاملروع احمل

 م للعالقات الدولية.ــاحلاك

الدولية خيتلف عالقات للومن هنا تظهر أهمية البح  عن منهج 

عن املنهج السائد الفاعل يف احلياة املعاصرة، وهذا هو ما دعا إىل 

كتابة هذا املقال الذي سوف يهتم باملقارنة بني املنهج املعاصر يف 

 العالقات الدولية واملنهج الذي جاء به اإلسالم قبل أربعة عشر قرنـــًا.

ره، وعلى رـاب شلصية حمــم هذا املقال على أساس غيــلقد صم

ار، ــأن يكون عبارة عن ألبوم من الصور الواقعية لألحدا  واألفك

ومل يتدخل احملرر إال عند الضرورة وبغر، ربــ  الصــور بعضهــا 

 ببعض.

ارة املعاصرة على كتاب ــوقد اعتمد يف إيضاح منهج احلض

  ترمجة  العالقات الدولية   ـبروفسور جوزيف فرانكل املعنون بـ

غازي بن عبدالرمحن القصييب الطبعة الثانية، وكل  الدكتور

ر ــالنصو  املوضوعة بني حاصرتني املتبوعة بأرقام الصفحات غي

ي ـاملنسوبة ملؤلف آخر هي نصو  مقتبسة من الكتاب املذكور، وف

إيضاح منهج اإلسالم اعتمد على نصو  القرآن الكريــم واألحــادي  

 .اء احلدي ــالصحيحة وفق حكـم علم

اء وعقب احلرب األفغانية ــــــال فـي أثنـــمقـوقد كتب أصل هذا ال

ا جــزءًا ــم  فكان من الطبيعي أن تكون بعض أحداثه7994رة  ـاألخي

ويشتمل املقال  ال .ــمن األمثلة التوضيحية للنصو  اليت تضمنها املق

 :على
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 وفصل ثان عن.فصل أول عن املنهج املعاصر يف العالقات الدولية

منهج اإلسالم، وفصل ثال  عن منهج إصالحي مقرتح من قبل بعض 

كبار املفكرين الغربيني ويف النهاية خاية املقال فيما ميكن أو جيب 

 .عمله

 باهلل التوفيــقو

 

    املــؤلــف                              
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 :األول الفصل

 ات الدولية يف احلضارة املعاصرةـالعالق

احلضارة املعاصرة مرادف لفظي صحيل للحضارة الغربية. ذلك  إن

أن سلطان هذه احلضارة وشيوع فلسفتها للحياة، مضافًا إىل جاذبية 

مسعة التقدم التكنولوجي واملادي لديها جعل تأثريها يصل إىل أعمار 

النفس البشرية، بل ويطرد أو يزاحم جزئيا أو كليا القيم الثقافية 

 ا. ــليحل حمله للحضارات األخرى

هناك خاصيتان أساسيتان تطبعان منهج العالقات الدولية يف 

  :  أو إذا شئت احلضارة املعاصرة احلضارة الغربية  

هشاشة القوة اإللزامية لقواعد القانون الدولي املفرو،  أوالهمــا:

 أن حتكم العالقات الدولية. 

 يه املنهج. هشاشة األساس األخالقي الذي يرتكز عل ثانيهمــا:

كما أن أهم القواعد » : يالحظ مبدئياًّ أنه فمن الناحية األوىل

اليت حتكم سلوك األفراد تتجسَّد يف القانون الوطا فكذلك جند 

 ،بعض القواعد اليت حتكم سلوك الدول جمسدة يف القانون الدولي

 . ومع هذا فالتشابه يف االسم ال يعا ياثاًل يف طبيعة القانونني

لقانون الدولي يعمل يف حمتوى اجتماعي حتلف يامًا، كما إن ا

أنه ال ينهض يف اتفار اجتماعي شأن القانون الداخلي ودون سلطة 

الفة قواعده، والدول ختتلف ـمركزية تضمن تطبيق اجلزاء على ح

ذلك ألن ، من رعايا القانون رــتعتب ا الــراد من حي  إنهــعن األف



 بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة  الدولية العالقات

 

18 

. ا هو قانون بني الدولـوإمنل، فور الدو نونًاالقانون الدولي ليس قا

إىل درجة أن بعض رجال  ،ام القانونيــوهذا الوضع ال يتفق وطبيعة النظ

القانون ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدولي كليًة مدعني أنه 

يفتقر إىل اخلاصية األساسية، وهي اجلزاءات الفعالة، ال ميكن 

سيادة مع نظام قانوني دولي له طبيعة  منطقيا أن تتعايش دول ذات

 األنظمة القانونية الداخلية. 

ي ـوة أعلى، وفــرف بقــادة فال تعتـــون الدول ذات سيــإما أن تك

 .  هاـالة ال ميكن أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة لـــهذه احل

أن ال تكون الدولة ذات  ـــإن وجدت مثل هذه القواعد  ـــوإما 

 .  باملعنى الصحيلسيادة 

وهذا التناقض حتله نظرية القبول اليت تذهب إىل أن الطبيعة 

 …امللزمة للقواعد القانونية مبنية على قبول الدولة هلذه القواعد 

ونظرًا ألن القانون الدولي قائم على هذا احلل الوس  القلق فليس من 

ما يعت ه ًا كبريًا حول تقييم أهميته، فبينـــالغريب أن جتد اختالف

انون صوري يرى بعضهم اآلخر أن رجال القانون ـبعضهم جمرد ق

مجال أن يضعوا جمموعة من ـبإمكانهم لو أتاح هلم رجال السياسة ال

  477-474   «  انونية تكفل السالم على األر،ــالقواعد الق

اصرة  احلضارة الغربية  ــ: فإن احلضارة املعومن الناحية الثانية

 م اخللقية بوجه عام تعاني من: بالنسبة للقي

حنسار اإلميان باهلل الذي ميكن أن يكون أساسًا لاللتزام ا -1

عو، الغرب خسارته يف اإلميان » اخللقي، وكما يع  د. هوفمان: 
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باهلل بإميان ال حدَّ له بالتقدم الذي جعل العامل يبدو أكثر استنارة 

طريقة ال تصدَّر رغم كوار  املائة عام املاضية يبدو ب …وعقالنية 

 …أن اإلميان األبله للغرب باإلله اجلديد "التقدم" ما زال سائدًا 

[، هل مل يستطع الناس أن يتحققوا أن احلكم املستنري  ولكن ]

للعقالنية واإلنسانية مل مينع حربني عامليتني وحشيتني استلدم فيها 

هل  …القصف اإلسرتاتيجي على املدنيني يف مدن مثل درسدن  …

سرتاتيجية مبنية على الردع املتبادل مع التهديد باإلبادة النووية إ

 ـــميكن للمفكِّرين الغربيني أن يستنتجوا  …تعت  عقالنية؟! 

أن األحدا  الرهيبة للقرن "العشرين" نفت  ـــوقليل منهم فعلوا 

إمكانية أن تعتمد األخالر على التقدم. تسليم اإلنسان لألوامر 

ميكن أن يضب  األعمال  ـــوال شيء غري ذلك ـــ ية األخالقية اإلهل

 .  4  « األخالقية لألفراد واجلماعات

سيادة فكرة النسبية يف القيم اخللقية، وليست النسبية حمكومة  -2

 ـــيف الغالب إن مل يكن دائمًا  ـــدائمًا بالعقل واملنطق، ولكنها 

 .culture حمكومة باهلوى والوهم وإحياءات الـ

ن من الطبيعي أن تتأثَّر األخالر يف العالقات الدولية يف لقد كا

الغرب بنظرته إىل األخالر بوجه عام. وال يقتصر األمر على هذا، فمن 

وراء ذلك تعاني القوة اإللزامية للقيم األخالقية يف جمال العالقات 

 الدولية من عوامل ضعف وإضعاف أخرى ورمبا أبلغ. 

                                      

 .79 الرتمجة العربية   :  7999مراد هوفمان، اإلسالم عام   4 
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إن البشر بداًل من أن ميدوا قواعدهم  يقول الدكتور رينولد ني :» 

األخالقية لتشمل السياسة الدولية ينزعون إىل استلدام السياسة 

ي ـر أخالقيون فـــللتنفيس عن نزعاتهم الالأخالقية وأنهم بالتالي بش

  474    « ال أخالقي جمتمع

ي العالقات ـرًا ما فــوحتى عندما نسلم بأن للقيم األخالقية أث

اجهنا مشكلة أخرى، هي الغمو، يف حتديد األخالر الدولية تو

إن الذي جيعل األخالر الدولية على ما هي عليه من غمو،  »الدولية. 

هو أن معناها مل حيدَّد ق ُّ بوضوح، كما أنه مل يوجد بعُد اتفاٌر بني 

املفكِّرين على العالقة بني قواعد األخالر الفردية وقواعد األخالر 

ى املدارس الفكرية متبعة يف ذلك ماكيافلي إىل الدولية، تذهب إحد

ون غري أن أغلب املفكرين يقّر …إنكار األخالر الدولية كلية 

بوجود األخالر الدولية، ولكنهم مييزون بينها وبني األخالر الفردية. 

إن أي حتليل واقعي للعالقات الدولية ال يسعه أن يتقبل دون مناقشة 

يف كل البلدان بأنهم حمكومون دعاوى رجال السياسة املكررة 

ُتستدعى ما بالقيم األخالقية. إن من الواضل أن األخالر كثريًا 

وبأمساء حتلفة ال لشيء إال إلضفاء قدر من االحرتام على املصاحل 

األنانية للدولة، كما أن اللجوء إىل األخالقية ت ير شائع مريل يف يد 

 .  495    « آخرالطرف الذي يعار، احلقور القانونية لطرف 

ال بدَّ أن يكون اإلنسان هو املقياس، غري أن هذا ال يغري حقيقة » 

أن الدول ليست أفرادًا وأن األفراد الذين يعملون بامسها يفكرون قبل 

 .  474    « كل شيء يف مصاحلهم الوطنية
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لعل النتيجة اليت ينتهي إليها القارئ مما سبق أن احلقيقة الواقعية 

اصرة ترتكز أساسًا إن مل ــارة املعــي احلضـت الدولية فأن العالقا

يكن كلياًّ على املصلحة الوطنية، والقوة، وليس على القانون 

 .  واألخالر

 املصلحة الوطنيةأواًل / 

يف السياسة اخلارجية،    املفتاح األساسي  املصلحة الوطنية هي » 

نية، تلك القيم ويرتد هذا املفهوم يف جوهره إىل جمموع القيم الوط

النابعة من األمة والدولة يف نفس الوقت، غري أن هذا املفهوم ال خيلو 

وإذا كان من الصعب بيان املقصود باملصلحة الوطنية  …من غمو، 

بفكرة جمردة، فإن من املستحيل أن جند إمجاعًا على ما تعنيه يف 

ول قضية معينة. إن اجلدل املتكرر حول السياسة اخلارجية يرتكز ح

ليس من الضروري  …التفسريات امللتلفة ملتطلبات املصلحة الوطنية 

أن نعرف املصلحة القومية تعريفًا ضيقًا يستبعد االعتبارات اخللقية 

والدينية وما على شاكلتها، وإمنا تقتضي فاعلية هذه املصلحة 

حتكم تصرفات  …الوطنية استيعاب هذه االعتبارات كجزء منها 

احلهم الوطنية امللتلفة، غري أنَّ هذا ال يعا أنه الساسة مجيعًا مص

ليس بوسعهم البتة االتفار على شيء ما، بل على العكس كثريًا ما 

يتفقون، وإن كان هذا االتفار ينطلق أيضًا من مصاحلهم الوطنية، 

فإذا وافق سياسي على تقديم تنازالت فإنه ال يفعل ذلك إال إذا اقتنع أن 

إن  …ض املزايا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عمله سيعطي دولته بع

فكرة املصلحة الوطنية مبنية على وجود قيم يف اجلماعة الوطنية، 
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هذه القيم اليت ميكن أن نعت ها من نتاج ثقافتها ومع ًا عن روح 

غري أنَّ العالقة بني هذه القيم وبني األهداف السياسية  …جتانسها

ما جيب أن   القيم تنتمي إىل جمال احملددة تتطلب شرحًا أك ، إن 

، وليس من الضروري أن ترتجم إىل أهداف سياسية حمددة   يكون

إن النظم القيمية يعوزها اليقني عامة، بل إنها أحيانًا تتضمن قيمًا  …

متضاربة، األمر الذي يثري مشكلة: أي من هذه القيم الواجب التطبيق 

مور أكثر من ذلك، وقد وقد تتعقَّد األ …يف احلاالت املفروضة؟ 

يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفاتهم، بل إنه طبقًا لنظرية 

فرويد ال يعرفون بالضب  حقيقة الدوافع اليت ُتسريهم، وأخريًا فإن 

ولقد كان اإلنسان  …الثقافات امللتلفة ال تعطي األهمية لنفس القيم 

يا تتلذ معيارًا يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي إىل تصوير قيمة عل

عاماًّ لتصرفاته، ولألسف فإن جمرَّد وجود نظريات متناقضة يف هذا 

املوضوع يعا الشكَّ يف إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل 

شديد الغمو،  ـــبالرغم من شعبيته  ـــالصحَّة. ومعيار املصلحة الوطنية 

النسبية وعندما تصطدم قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن األهمية  …

وهذا التصنيف للقيم ليس سهاًل،  …ألي منهما جيب أن تقدر وترسى 

ألن الرتكيز على أهميتها يرتاوح من حالة إىل أخرى، وكثريًا ما 

ال تبلغ القيمة ذروة مدلوهلا السياسي إال يف  …حتكمه العواطف 

املمارسة، أي عندما حياول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية 

وهمزة الوصل األساسية  …دية الغامضة اليت لديه عن البيئة التجري

وبالرغم من أنه بإمكان  …بني البيئة ورجل الدولة هي املعلومات 
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كبار املسؤولني أن يطلعوا اطالعًا تاما على املعلومات املتوافرة 

حلكوماتهم، إال أنَّهم ال يستطيعون بأي حال من األحوال هضم كل 

ما حتمل املعلومات إليهم فإنها تكون يف العادة هذه املعلومات، وعند

قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إىل درجة تسمل بإساءة تفسريها 

يامًا. ولكي خيتار املرء ما ميكن االعتماد عليه من بني خضم 

املعلومات واألحدا  جيب أن يكون لديه معياٌر لذلك االختيار لتحديد 

لوقائع ليست معقولة يامًا. وعملية تفسري احلقائق وا …أهميتها 

ولكنها غالبًا ما تتأثر بالعواطف وبنزعة البشر يف أن يطمسوا ما ال 

وهكذا يتضل أن ما نعرفه  …يسرهم وبالتفكري املفرق يف التما 

عن بيئتنا بعيد عن الواقع إىل درجة أننا بداًل من أن نتكلَّم عن املعرفة 

ومبجرد أن يكوِّن  …جيب أن نستلدم كلمة "الصورة الذهنية" 

السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى فإن هذه الصورة 

الذهنية تصبل مبثابة جهاز لتنظيم املزيد من املعلومات ومصفاًة ير من 

خالهلا هذه املعلومات، وهلذا فالصورة الذهنية ال املعلومات هي اليت 

 . 57   «  حتكم السلوك السياسي

القارئ من الشرح السابق صعوبة تعيني املصلحة  ال بدَّ أن يستنتج

الوطنية احلقيقية، وأنه ليس من الضروري أن تكون حمكومة 

مبعايري موضوعية، كما يستنتج قابليتها للمرونة والتكيف يف يد 

ي إمكانه نتيجة لذلك أن يقيِّم مدى أهلية ـصانع القرار. وسيكون ف

 اًّ للعالقات الدولية. ــًا قويــاملصلحة الوطنية ألن تكون أساس

 



 بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة  الدولية العالقات

 

11 

 :  وةـــالق ثانيـًا /

إن مشكلة القوة تدخل مجيع أنواع العالقات الدولية، يف » 

احلروب واملنافسات تدخل القوة مبعناها العسكري، ويف التعاون 

يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد األطراف. يدور عامل السياسة كله 

القوة يف السياسة الدولية حول ممارسة القوة والبح  عنها، غري أن 

 أوضل بكثري وأقلُّ قيودًا من القوة يف السياسة الداخلية. 

ولقد أدى  …فكثريًا ما تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة وهلذا 

الدور املهم الذي تلعبه القوة يف العالقات الدولية إىل نشوء مدرسة فكرية 

] ولكن [ بالرغم من أن  …تفسر العالقات الدولية على ضوء مفهوم القوة 

القوة تلعب دورًا هاماًّ يف السياسة الدولية، فإنها يف األساس وسيلة لتحقيق 

قيم وطنية، والسياسة الدولية ال حتددها القوة اليت يلكها الدولة 

  فحسب، وإمنا حتددها بدرجة أك  القيم اليت تعتنقها هذه الدول،

ك الدول ال يقف عند اعتبارات ومفهوم املصلحة الوطنية اليت حتكم سلو

 . 54-51    «وحدهاالقوة 

على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن املصلحة الوطنية، فرمبا 

يصل االفرتا، بأن القوة حتكم تعيني املصلحة القومية أكثر مما 

 حتكم املصلحة الوطنية القوة. 

أن من الصعب أن تقيم القوة تقييمًا جمرَّدًا، فبإمكان القوة » 

تكون يف خدمة أهداف سيئة وأهداف خرية على السواء. ومن 

املستحيل قطعًا إزالة القوة. واملشكلة اليت تواجهنا ليست يف كيفية 
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إزالة القوة، ولكن يف كيفية السيطرة عليها وإبقائها ضمن القنوات 

 . 54    « املشروعة

ة أن قوة الدول» وعند احلدي  عن عناصر القوة ينبغي أن نالحظ 

ميكن أن جتزأ إىل عدد من عوامل متميزة، ومييز أكثر الكتاب بني 

مخس جمموعات يف هذا الصدد: الدميوجرافية واجلغرافية 

واالقتصادية والتنظيمية والسيكولوجية االجتماعية واالسرتاتيجية 

 . 494    « الدولية

يبح  جوزيف فرانكل موضوع الدعاية واإلعالم ضمن حديثه عن 

 يات التعامل بني الدول. أدوات وتقن

م تأثري الدعاية واإلعالن يف هذا الوقت، وأنه أصبل ـاظــرًا لتعــونظ

قوًة خطريًة مؤثِّرًة فإن من املناسب احلدي  عنه ضمن احلدي  عن 

 القوة.

تعا الدعاية عمومًا أيَّ حماولة للتأثري على عقول وعواطف » 

والدعاية نشاق  … وتصرفات مجاعة معينة حتقيقًا هلدف عام معني

أناني ال حتكمه إال اعتبارات املصلحة الوطنية للقائم بالدعاية. وهلذا 

فهو نشاق ال تقبله الدول األخرى، وال حتتوي الدعاية على أية حماولة 

للوصول إىل حل وس  بني املصاحل الوطنية املتنافية، بل ينحصر 

هلذا فإن الدعاية هدفها يف حتقيق امتيازات وطنية للقائم بالدعاية. و

كما تعمل اليوم ال ختدم بالنظر إىل النظام الدولي سوى أغرا، 

ولقد باءت كل احملاوالت الدولية اليت بذلت للتلفيف من  …سلبية 
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    «حتى اآلن بالفشلـــ إن مل يكن السيطرة عليها  ـــغلواء الدعاية 

471  . 

ية إيصال واملشكلة األوىل يف كل النشاطات الدعائية هي كيف» 

الدعاية إىل األشلا  املوجهة إليهم، وهذه إىل حد بعيد مشكلة 

،  رة كافيةــــود موارد وخبـــــــا على وجــتكنولوجية، ويتوقَّف حله

اية من الوصول إىل مجهورها مشاكل ــــــــوهناك عندما تتمكن الدع

نفسية صعبة شبيهة بتلك اليت تواجه اإلعالن التجاري، كيف ميكن 

حلصول على اهتمام الناس؟ وكيف ميكن الوصول إىل رد الفعل ا

املطلوب؟ وهذه األسئلة هي اليت حتدِّد طريقة العر،، ومن الوسائل 

السهلة يف الدعاية تقديم األخبار واملعلومات بأك  قدٍر من الدقة 

واملوضوعية وترك القارئ أو املستمع يكوِّن االستنتاجات اليت يريدها 

بطبيعة احلال حتقيق املوضوعية الكاملة، وحتى يف ومن الصعب  …

أكثر اإلذاعات حرًصا على احلقائق والتجرُّد ال بدَّ أن تكون هناك 

عملية اختيار بني حتلف األخبار على أساس تفضيل األنباء اليت تفيد 

 . 479-475    « الدولة صاحبة اإلذاعة

» املوضوعية. على أن الغالب أن يستلدم بدل املوضوعية التظاهر ب

أما التقنية املعاكسة فهي تقنية "الكذبة الك ى"، وقد استعمل هتلر 

هذه التقنية متبعًا الفكرة اليت عرضها يف كتابه "كفاحي"، وهي أن 

الكذبة إذا كانت كذبة ك ى وردِّدت ترديدًا كافيًا فسوف 

يصدِّقها اجلماهري تصديقًا جزئياًّ على األقل. إذ أن أكثر الناس 

فتقرون إىل سعة األفق الالزمة إلدراك أن ترديد تصرحياٍت ما ال يعا ي
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صحَّتها، وفر، رقابة على مصادر اإلعالم األخرى أمر ضروري لنجاح 

 .  479    « هذه التقنية

ليس اكتشافها وال تطبيقها    الكذبة الك ى  على أنَّ تقنية 

ٌر شائع سواء ــة أمامتيازًا لشليف معني، فالواقع أن ممارسة هذه التقني

واجلمهور يف العادة ال يهتمُّ » يف الدول الدكتاتورية أو الدميقراطية. 

باالستماع إىل التحليالت الطويلة حول صواب أو خطأ قضية ما، 

ولكنه يستجيب بسرعة للشعارات البسيطة حتى ولو مل يكن هلا 

 ارتباق وثيق بالقضية، ما دامت هذه الشعارات تشمل عبارات ذات

 .   479    « حمتوى عاطفي كالسالم والعدوان

ويزداد تأثري الدعاية زيادة كبرية عن طريق التكرار والثبات » 

ع  مدٍة طويلٍة من الزمن، كما يزداد بإزالة املصادر األخرى 

 . 477    « للمعلومات أو التشويش عليها

إن أهمية الدعاية واإلعالم تظهر يف االستئثار بتشكيل الرأي 

وكما يقول دافيد » لعام الذي يفرت، أن جيسد املصلحة الوطنية، ا

هيوم: على الرأي العام تبنى احلكومة، وهذه القاعدة تنطبق على 

أكثر احلكومات استبدادًا وعسكرية، كما تنطبق على أكثرها 

   59   « حرية وشعبية

بينما  »ه ومبا أن الرأي العام يتأسس على املعلومات يالحظ أن

الراديكاليون بتوفري معلومات أكثر للجمهور يذهب اآلخرون  يطالب

األقل راديكالية وخباصة الدبلوماسيون منهم إىل حجبها يف املسائل 

اخلطرية، وإىل تقدميها فيما عدا ذلك، وعلى شكل جيعل اجلمهور 
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مييل يف االجتاه املطلوب، وهذا كله يثري مشاكل اإلرشاد، إن فكرة 

التزام القادة بالرأي العام التزامًا مطلقًا، وإمنا  الدميقراطية ال تعا

  54    « تعا بل وتقتضي أحيانًا أن يتولوا قيادة هذا الرأي

إن الدعاية تستند إىل عامَلْين: عامل إجيابي، وعامل سليب. العامل 

اإلجيابي يتمثَّل يف التقنية الفعالة يف خطابها للمتلقي، والعامل السليب 

  لالمتصا  لدى املتلقي  سفنجيةاإل ابلية الذهنية  يتمثَّل يف الق

 واستعداده لتصديق املعلومات. 

 44ول يضاح ميكن ذكر مثلني حديثني من تداعيات حاد  

 ر يف الواليات املتحدة األمريكية.ــسبتمب

فبالنسبة للعامل اإلجيابي: يف اليوم األول للحاد  شحنت ذهنية 

وراء تدبري وتنفيذ العملية  ـــوال غريهم ـــ  املتلقي باإلحياءات بأن مسلمني

املرعبة. ويف اليوم التالي غطيت شاشات التلفاز يف الواليات املتحدة 

األمريكية بصور األخوين خباري الطيارين السعوديني مع التأكيد 

بأنهما قادا طائرتني من طائرات اهلجوم على مركز التجارة العاملي، 

ذلك األخبار عن توصل األجهزة األمنية ومبنى البنتاجون، ثم تبع 

للتعرف على هويات تسعة عشر شلصًا املشاركني يف تنفيذ العملية، 

  ــومألت صورهم وأمساؤهم الصحف، وشاشات التلفاز، وحوائ

ات ممن يعرف أي شيء عن ــارات احمللية والعاملية مع طلب املعلومــاملط

ات أحد ــزة األمنية ملعرفة جنسيــم، وأكَّد اإلعالم توصل األجهــأيٍّ منه

 ًا من هؤالء بأنهم سعوديون.ــر شلصــعش
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الية أن أحد األخوين خباري ــوقد انكشف خالل األيام القليلة الت

توفى قبل سنة، وأن اآلخر ال يزال حيًا يرزر، كما انكشف أن مثانية 

من األحد عشر سعوديًا الذين عرفت األجهزة األمنية هوياتهم بأنهم 

من االنتحاريني ال يزالون أحياء يتمتعون حبياتهم خارج الواليات ض

املتحدة األمريكية، أما االنتحاري التاسع الذي وجد جواز سفره 

سليمًا فال تزال كيفية وصول هذا اجلواز إىل اإلدارة األمريكية لغزًا 

 مل حيل. 

ور ــوحتى بعد انكشاف هذه احلقائق مبدة طويلة ظلت ص

 ارات الدولية.ــاني العامة واملطــهم تزين حوائ  املبؤأمسااء وـــاألحي

على أنَّ األمر الذي حيمل أكثر من داللة أن اإلعالم األمريكي 

ادة باالهتمام باقتنا  اخل  املثري، ــعلى خالف الع ـــوغري األمريكي 

مل يهتمَّ بهذه املعلومات  ـــوليس أكثر إثارة من ظهور املنتحرين أحياء 

 ر.ـرة، بل مت جتاهلها إىل حدٍّ كبيـــقيقية املثياحل

اًل من ــإن قليـي اإلعالم فـرة فــمثيـومات الــمعلـب هذه اليـــنتيجة تغي

 اس عرفوها.ـــالن

ولكن هل كان نشر املعلومات الزائفة وحفاوة اإلعالم بها نتيجة 

خلطأ غري مقصود وقع صدفة؟ وهل تتكرر الصدفة عشر مرات؟ وإن 

مقصودًا فهل كان اهلدف منه إحدا  صدمة نفسية للمملكة كان 

واالستعداد للتفكري عنه العربية السعودية ختلق عندها الشعور الذنب 

بأجهزته األمنية،  ثقته ادة الشعب األمريكيــهدف استعـأم أن ال

اع ـــدف إقنــهـ؟ أم إن ال قدرتها على التعامل مع مثل هذا احلد ب
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ات اليت ستتلذها حكومته فيما عرف باحلرب الشعب حبكمة القرار

صحة اعتبار اب؟ مهما كانت اإلجابة فهي توضل عن مدى ـــضد اإلره

 ."اإلعالم" عنصرًا مهمًا من عناصر القوة 

وبالنسبة للعامل السليب: فكمثال أذكر جتربة شلصية لي 

 سبتم .  44عندما كنت أتابع األخبار عن احلاد  اإلجرامي يوم 

ترت منذ اليوم األول جمموعة من األخبار تصف الدرجة فقد توا

العالية من التقنية اليت مت بها ختطي  وتنفيذ العملية، إذ كما قال 

السيناتور بات روبرتز: بذل جهد كبري يف التلطي  ومل تغفل 

التفصيالت الدقيقة واستعملت تكتيكات عالية التقنية 

sophisticated tactics  وصف ملحق جملة يف التنفيذ. وكما

: إن كل الطائرات املهامجة نفذت      September IIايم ـــالت

اورة املدهشة جدا للرحلة رقم ــار مبا يف ذلك املنـــبعنايٍة تعديالت املس

، حي  اختذ الطيار االنتحاري مسارًا منلفضًا ثم حرف الطائرة 77

األخبار  درجة قبل صدم اجلدار الغربي ملبنى البنتاجون. وكشفت 779

ي اجلو أن الـ ـاء حتليقه فــأن نائب الرئيس األمريكي أخ  الرئيس أثن

lam enforcement and security agencies  مقتنعون بأن

ا بعد مساعدو ـطائرة الرئيس مستهدفة. وتأيد ذلك عندما ذكر فيم

أخر وصول الرئيس إىل البيت األبيض أنه كانت ــالرئيس كتفسري لت

عتمدة على استهداف طائرة الرئيس من قبل مدبري اخلطة هناك أدلة م

اإلرهابية، وكان األمر من اجلدية حبي  إن الرئيس ونائبه أصرا على 

اه طائرة الرئيس إىل قاعدة عسكرية آمنة بأسرع وقت ــوجوب اجت
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رة أمروا ـائـــارير على ظهر الطـــممكن، وإىل درجة أن حمرري التق

ا مفتوحًة حذرًا من أن ــالنقالة، بل بعدم إبقائه بعدم استعمال تلفوناتهم

 رة. ــائــارات على موقع الطـيستدل باإلش

ثم كشف أن ما أكد هذه األدلة اتصال حتذيري بنائب الرئيس 

ال بالبيت األبيض. ثم ـرر سرية االتصـمن جمهول استطاع أن خيت

نيني تواترت جمموعٌة أخرى من األخبار والصور وآراء اخل اء األم

رجاًل يقيم على  ــاوالسياسيني اليت تؤكِّد أن وراء تدبري اخلطة ويويله

 . بعد سبعة آالف ميل

وحتى بعد ما نشر تصريل مدير املباح  األمريكية بأن اخلاطفني 

هم أي أثر يدل على صلتهم بغريهم، وأنه مل يوجد يف ءمل يرتكوا ورا

ة اخلاطفني بغريهم، ان قصاصة ورر تدل على صلــأمريكا أو أفغانست

فقد ظل هذا التفسري املقدم للحاد  حقيقة مسلمة يف خطاب اإلعالم 

 وتصرحيات الساسة.

ري ـــمعلومات كما تلقاها غيـولقد تلقيت هاتني اجملموعتني من ال

دون أن أالحظ ضعف االنسجام بينهما، حتى مسعت تعليقًا ألحد 

ملدَّة  ـــدود القدرات، ختضع احمللِّلني يالحظ فيه أن القول بأن رجاًل حم

نشاطاُتُه واتصاالُتُه ملراقبة ومتابعة وتعاون أقوى األجهزة  ـــطويلة 

الذكية: األمريكية واإلسرائيلية واهلندية والروسية، ورمبا أجهزة 

ر خطة ــأخرى يستطيع دون معونة من قوة داخلية عالية النفوذ تدبي

العالية وخيرتر كل دفاعات  إرهابية على درجة من اإلحكام والتقنية

ستطيع أن يهدِّد جبدية طائرة يالواليات املتحدة األمريكية، حبي  
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  و، يعا أن هذا ــي اجلـالرئيس األمريكي أثناء حتليقها ف

ال بد أنه ميلك قدرات ميتافيزيكية، حتى يبلغ هذا    رمانــالسوب

ي تنفيذهم ـاملستوى من اخلطورة. كما ميلك هذه القدرات اخلاطفون ف

ارون ــاملناورات املذهلة للطائرات املهامجة دون أن يكون من بينهم طي

 حمرتفون على مستوى عال من املران والتدريب.

إن األمثلة التطبيقية السابقة توضل النصو  املقتبسة عن املصلحة 

 وة. ــالقومية والق

ولية، أما فيما يتعلق بصلة القانون الدولي واألخالر بالعالقات الد

كما شرحتها النصو  املقتبسة، فإنَّ املتتبِّع لظروف احلرب األخرية 

ومسريتها وما ترتَّب عليها يف ضوء املعلومات اليت أفلتت من احلصار 

اإلعالمي، ويف ضوء ما صدر من تصرحياٍت عن قادة احلرب ورجال 

عبِّرًة الدولة يف جانب التحالف الدولي، املتتبُِّع سيجُد صورًا واقعيًَّة م

 أوضَل تعبرٍي عن معاني النصو  املقتبسة.

يف حرب فيتنام وقعت انتهاكات للمعايري اخللقية اإلنسانية 

ولقواعد القانون الدولي، أثارت الرأي العام العاملي، ولكنها كانت 

 صادرة عن جنود أو ضباق ثانويني.

ت فإن انتهاك القوا   أفغانستان ـــالتحالف الدولي   أما يف حرب 

د ـر اإلنسانية وقواعـــاييــي التحالف الدولي للمعـال ية واجلوية ف

انون الدولي واالتفاقات الدولية مل يصدر فق  عن القادة ــالق

العسكريني، بل ساندته تصرحيات رجال الدولة والسياسة. وكان 

ان يف قلعة ـموقف اإلعالم األمريكي عن املذحبة الفظيعة ألسرى طالب
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حبي  وصفه الكاتب والسياسي الكندي ستيفن كيال جاجنى 

 .« ، ال أتكلم اه اإلعالم األمريكي ال أمسع، ال أرىـــاجت» جوانز بأن 

نوفم   19ي إصدارها ـف The Globe and Mailوالحظت 

ي املعلومات الكومبيوترية عن صحف الواليات ـأن البح  ف م    7994

ًا ألي معاجلة للقضية ـــتقريباب الكامل ــاملتحدة األمريكية يظهر الغي

  wishyا، وحتى املنظمات الدولية اإلنسانية كان موقفها ـــاملشار إليه

كما وصف الكاتب داني تششرت منظمة حقور اإلنسان washy ـــ 

Human Rights Watch  يف نيويورك. لقد هال هذا الوضع كاتبا

مقااًل   7994نوفم   75ي االندبندنت  ـمثل روبرت فسك فكتب ف

، وأشار يف هذا املقال إىل قول «حنن اآلن جمرمو احلرب» وان: ــبعن

»  :  مبناسبة حماكمة نورمبرج رومان  ـــالرئيس األمريكي األسبق ت

ي حمكمة عادلة ال ـابه بدون أن تثبت إدانته فــإن إعدام شخص أو عق

 « ا بالفخرــينسجم بسهولة مع الضمري األمريكي، ولن يذكره أطفالن

 وذلك مبناسبة احلدي  عن تقديم األسرى حملاكم عسكرية وسرية.

بيد أنه بعد مخسني سنة صار ما وصفه ترومان أمرًا منسجمًا 

بسهولة مع الضمري األمريكي، وقد ال يذكره األطفال األمريكان 

 بالفلر، ولكنهم لن يشعروا جتاهه باخلجل.

وات رمبا صل االفرتا، أن السلوكيات اليت صدرت عن ق

التحالف الدولي ال تعت  حواد  عرضية، وإمنا تدل على ظاهرة تع  

ات الدولية ــي التطور األخالقي واإلنساني ملنهج العالقـعن منحنى ف
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رب، مما يستحق أن يؤخذ ـي الغـوصلة هذا املنهج بالقانون واألخالر ف

 ج.ـم املنهــي االعتبار عند تقييـف

ا إليه تداعي املعاني، ـاستطراٌد دعرمبا يعتقد القارئ أن ما سبق 

دف منه أن يكون كالرسوم ـهـي احلقيقة هو مقصود، والـولكن ف

التوضيحية للنصو  املقتبسة اليت استلدمت هنا لتوضل عن طبيعة 

ي العالقات الدولية، وصلة هذا املنهج ـارة الغربية فــمنهج احلض

اًّ إىل ـــذهني بالقانون واألخالر، ويرجى أن يكون القارئ بضمِّها

 ا أقدَر على فهمها وبصورٍة أعمق.ــار إليهـالنصو  املقتبسة املش

 

 : قـا سبـالصة مـخ

ي ـات الدولية فــان منهج العالقــإن هناك خصيصتني تطبع

  . ارة الغربية  احلضارة املعاصرةــاحلض

هشاشة القوة اإللزامية للقواعد القانونية املفرو، أن حتكم  -1

 دولية.العالقات ال

 هشاشة األساس األخالقي الذي يرتكز عليه املنهج. -2

ولذا كان من الطبيعي أن تكون العالقات الدولية مؤسسة يف 

 هذا املنهج على املصلحة الوطنية والقوة.

ا أن املصلحة الوطنية احلقيقية يصعب تعيينها، ــرأين إذاا على أّن

نها قابلة وأنه ليس من الضروري أن حتكم مبعايري موضوعية، وأ

بصفة فائقة للمرونة والتكيف يف يد صانع القرار، وأن ل عالم مع 
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هشاشية صدقه وضعف موضوعيته وخضوعه لألهواء واملصاحل 

تعيني املصلحة الوطنية، وأن القوة كما  ـيم فــاخلاصة الدور األه

الحظنا حتكم تعيني املصلحة الوطنية أكثر مما حتكم املصلحة 

 وة.ـالوطنية سلوك الق

عندما يستدعي القارئ إىل ذهنه احلقائق السابقة فسيكون قادرًا 

على تقييم مدى سالمة منهج احلضارة الغربية يف العالقات الدولية، 

 رية.ـاء والدمار الذي يتهدد البشــاد شبل الفنــوصالحية هذا املنهج إلبع

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 العالقـات الدولية 

 سالميف اإل

 الفصل الثاني
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 : لفصل الثانيا

 مالـات الدولية يف اإلســالعالق

 ( دلــــعـال) 

هو القاعدة األساسية يف تنظيم عالقة املسلم بغريه، ويشمل ذلك 

وكما تظهر  ـــوالعدل يف هذا اجملال  ـــكما سنرى  ـــالعالقات الدولية 

هو القيمة األوىل بني القيم اإلسالمية، ويف  ـــنصو  القرآن والسنة 

به، والنهي عن الظلم القرآن ورد األمر بالعدل واإلشادة باملتَّصفني 

ومخسني موضعًا. ويع   ةثالمثائوالتشنيع على مرتكبيه يف أكثر من 

عن العدل أحيانًا بالقس  وإقامة امليزان أو مبا يدل على هذا املعنى، 

 ان.ــكما يع  عن الظلم بالبغي والعدوان والبلس والطغي

سلم والعدل يف اإلسالم قيمة مطلقة ذات ميزان واحد يلتزم به امل

ي حالة الصداقة ـمكره، وفـمنش  والـي الـكواجب أساسي ف

. ، ويف احلرب والسلموالعداوة، يف القول والعمل، ويف الفعل والرتك

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ژ قال تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  

  9 املائدة:  ژۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

ال حيملكم بغض قوم يقاتلونكم يف الدين املعنى:  » قال املفسرون

 .« مــي معاملتهـوا فـعلى أن ال تعدل
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژويشهد هلذا التفسري اآلية األخرى: 

ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

  7 املائدة:  ژۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  

املسجد  ومل يكن أحد أعدى للمسلمني من الذين صدوهم عن

 من سورة النساء . 415 انظر أيضًا اآلية اتلوهم وأخرجوهم من ديارهم. ـاحلرام وق

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  والعدل مطلوب يف القول والعمل:

  457 األنعام:  ژڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ

ره، ولكن املسلم ـالعدل هو احلد األدنى يف معاملة املسلم لغي

ا كان العدل يتحقق باملعاملة مدعو وراء العدل إىل درجات أعلى: فإذ

باملثل، فاملسلم مدعو يف القرآن والسنة إىل الص  والعفو ومقابلة 

 ر باإلحسان.ــالسيئة باحلسنة والب

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ    ژقال تعاىل: 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  

  499 آل عمران:  ژائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ    

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ژليهود يف املدينة: وقال تعاىل عن ا

  41 املائدة:  ژۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ     

ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ وقال تعاىل: 

ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی    ۇئ  ۇئ     

  41-15 الشورى:  ژی  جئ     

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ژ وقال تعاىل: 

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

  ژڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

 . 495 البقرة: 

  .59 املؤمنون:   ژک  ک  ک  گ  گگژ وقال تعاىل: 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         ژ ال تعاىل: وق

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  

 .  15-14 فصلت:  ژڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ    

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژويف وصف عباد الرمحن قال تعاىل: 

 .   91 الفرقان:   ژٴۇ  

ابق تبنى أحكام وعلى القاعدة األساسية العدل بالتصور الس

العالقات الدولية يف اإلسالم، سواء يف حالة احلرب أم يف حالة السلم، 

 :على التفصيل اآلتي
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 :  يف حالة احلرب / 4

يالحظ يف البداية من نصو  القرآن داللتها على أن أشنع عمل 

سفك الدماء، وإرادة العلو يف األر،،  ل نسان يف عالقته بغريه  

 .  اــوالفساد فيه

فاألول اعتداء على حياة اإلنسان، والثاني اعتداء على حريته، 

والثال  اعتداء على ما به حياته، وكثريًا ما يذكر القرآن هذه 

ا، ذلك أنها كذلك يف الواقع فكل منها يف ــالشرور مرتبطة ببعضه

 ها.ـالغالب سبب لآلخر ونتيجة له يف حلقة شريرة ال نهاية ل

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ژقال تعاىل: 

 .  19 البقرة: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ وقال تعاىل: 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

 .  17 املائدة:   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ژ وقال تعاىل: 

 .  4 اإلسراء:  ژڈ  ژ  ژ  ڑ    

ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ ژ وقال تعاىل: 

 .  795 البقرة:  ژژژ  ڑ   ڑ  ک  ک    
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گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ژ وقال تعاىل: 

 ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ    

 .  11 اإلسراء: 

ې  ى  ى   ژ ويف وصف املستحقني للجزاء األخروي احلسن: 

 .  91يف:  القص ژائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ     

ککک  گ  گ  گ   ڑ  ک ژ اىلــــوقال تع

 .  491والشعراء:  95 هود:   ژگ

ک  ک  ک   ک  گ  ژويف التشنيع على فرعون قال تعاىل: 

ہ  ھ    ۀہ  ہ       ہۀ   ژقال تعاىل:    91 يونس:  ژگ  گ  گ

  .14لدخان:  ا    ژ  ھ

ے   ےۓ ۓ ڭڭڭ ڭ  ۇ      ژ وقال تعاىل: 

 القصيف:  ژٴۇۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

4.  

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ژوقال تعاىل: 

 .  77 البقرة:  ژۇۇ

ىب   يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث   ژويف ذم اليهود قال تعاىل: 

  .94 املائدة:  ژمث  ىثيث  حج  مج  جح  مح     
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ا ورد ـوباجلملة فإن ذم القتل بغري حق والعلو يف األر، والفساد فيه

 ن يف أكثر من مئة وعشرين موضعًا.يف القرآ

وإذا مسل اإلسالم بالقتل فإن ذلك يكون حمصورًا يف احلاالت 

اليت يكون القتل فيها الوسيلة الوحيدة ملكافحة ولدفع هذه الشرور، 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ وذلك كما يف حالة القصا ، قال تعاىل: 

 .  475 القصيف:   ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژتعاىل: وكما يف حالة اجلهاد قال 

  .754 البقرة:  ژڭ  ۇ  ۇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ وقال تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

  .15 احلج:  ژڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چ

چ   چ  چ  ژ وكما يف حالة قطاع الطرر قال تعاىل: 

  .11 املائدة:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ

لكل ما سبق كان من الطبيعي أن تكون احلرب يف اإلسالم 

مكروهة يف اجلملة، ينبغي ما أمكن تفاديها، ويف املعنى جاء 

ال تتمنوا لقاء » : عن النيب  احلدي  الشريف عن أبي هريرة 

  . متفق عليه  « موهم فاثبتواالعدو، واسألوا اهلل العافية، فإذا لقيت
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وكان من الطبيعي أن ال يسمل اإلسالم باحلرب إال يف حالة  

، ويف هذه احلال حتكم احلرب مبادئ ترتكز على القيمة  4 اجلهاد

 األساسية  العدل .

تتخلص املبادئ اليت حتكم احلرب يف ثالثة مبادئ تضمنها اآلية 

ىئ  ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئژ  الكرمية:

  .459 البقرة:  ژىئ  ی 

 : ال يف سبيل اهللــأن يكون القت/  املبدأ األول

بأن خيليف القصد منه إىل أن تكون كلمة اهلل هي العليا، 

فاملصلحة الشلصية أو القومية ال ت ران احلرب، بل جتعل احلرب غري 

 . شرعية وال يصل أن تسمى جهادًا يف حكم اإلسالم

ظهر من أن القتال أو اجلهاد نادرًا ما يرد يف وأهمية هذا املبدأ ت

القرآن دون تقييده بأن يكون يف سبيل اهلل، وأحيانًا يكون مقرونًا 

 باألمر بالتقوى.

اصطالح قرآني ال يوجد له مرادف يف اللغة العربية،  وى ــ التق و

ورمبا ال يوجد يف غريها من اللغات، فهو يعا درجة عالية من 

ة، بأن يتصرَّف اإلنسان وأوامر اهلل ونواهيه بني احلساسية اخللقي

                                      

مصطلح اجلهاد يف اإلسالم يراد به ثالثة عشر معنـًى كما ذكر ذلك ابن قيم اجلوزية يف كتاب  (1)
أول هذه املعاين جهاد النفس، كما جاء يف احلديث الشريف: )اجملاهد من جاهد  ،زاد املعاد

نفسه يف ذات اهلل( )وأفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر(، كما جاء يف حديث 
 آخر، واملراد هنا من معاين اجلهاد: القتال يف سبيل اهلل..
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عينيه وأن يشعر بأن اهلل يراقبه يف تصرفه ويراه، وأن اهلل إليه املآب 

 واملصري. 

 ؟ ولكن من الناحية العملية متى يكون القتال يف سبيل اهلل

ما  لقد عرضت اآليات اآلتية صورًا ميكن االهتداء بها لتحديد  

 وما يوجد به شرق إباحة احلرب على النحو التالي:  ، هو يف سبيل اهلل

 دوان:ــرد العأ / 

ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک    ڎ      ژ قال تعاىل: 

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    

  .454 البقرة:   ژ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ وقال تعاىل: 

  .41 التوبة:   ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى

 .  15 الشورى:   ژۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ژ ال تعاىل: وق

 .  49 الشورى:  ژھ  ھ  ے  ےۓژ وقال تعاىل: 

  ژۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ وقال تعاىل: 

 .  44 الشورى: 

ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ژوقال تعاىل: 

 .  19 التوبة:  ژېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     

 .   454 البقرة:  ژٹٹ  ٹ  ژوقال تعاىل: 
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 : م ومحاية املظلومنيــد الظلــاع ضــالدف / ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ قال تعاىل: 

 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ

 . 49-15 احلج: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ژوقال تعاىل: 

 .  749 البقرة:   ژچ  چ  چڇ 

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ژ : وقال تعاىل 

 .  5 املمتحنة:   ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ژ وقال تعاىل: 

 .  5 احلجرات:  ژڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ژ وقال تعاىل: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    

 .  75 النساء:   ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ژوقال تعاىل: 

 .    77 األنفال:  ژڻ  ڻ  ۀ

 : الدفاع ضد اإلفساد يف األرضـ / ج
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  قال تعاىل:

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   

  .14-11 املائدة:   ژھ  ھ  ھ  ھ    

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژوقال تعاىل: 

  .754 البقرة:   ژۇ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژوقال تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  

  .49 احلج:  ژچ

ة حق اإلنسان يف اختيار أن يكون اهلل هو إهله، ال إله القتال حلماي / د

 : سواه

وهذا احلق يقع على رأس حقور اإلنسان يف اإلسالم، ألنه الغاية 

 الذريات:  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ   قال تعاىل: من احلياة.

59.  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ وقال سبحانه وتعاىل: 

چ  چ  چ    ڇ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

  .94 آل عمران:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ    

وفد فهم املسلمون يف القرون األوىل أن مهمتهم الك ى إخراج 

الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن جور األديان إىل عدل 

اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، كما عبَّر عن ذلك الصحابي 

ربعي بن عامر يف مفاوضات املسلمني مع الفرس، يف حرب  اجلليل

 القادسية.

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ قال تعاىل: 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  

 . 747 البقرة:  ژگ  گ  ڳڳ

      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ ژ  وقال تعاىل:

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  

 . 454 البقرة:  ژٹڤ

» : ژپ  ڀ  ڀ  ڀ ژقال اإلمام الط ي يف تفسري قوله تعاىل: 

وقد بينت أن أصل الفتنة االبتالء  …يعا الشرك باهلل أشدُّ من القتل 

واالختبار، فتأويل الكالم: وابتالء املؤمن يف دينه حتى يرجع عنه 
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 مشركًا باهلل من بعد إسالمه أشدُّ عليه وأضرُّ من أن يقتل فيصري

 .« مقيمًا على دينه متمسكا عليه حمقا فيه

أي: الفتنة اليت محلوكم » وقال اإلمام القرطيب يف تفسريها: 

وقال يف  .«  ا إىل الكفر أشدُّ من القتلــعليها وراموا رجوعكم به

ه: الفتنة هنا ل جماهد وغريقا »: ژڈ  ژ  ژ  ڑڑژتفسري: 

وقال اجلمهور: معنى الفتنة هنا فتنة املسلمني عن دينهم حتى . الكفر

 «. يهلكوا، أي: إن ذلك أشدُّ اجرتامًا من قتلكم يف الشهر احلرام

   بالشرك  الفتنة   ويالحظ أنه ال خالف بني التفسريين، فمن فسَّر 

يكفر عنى أو الكفر عنى النتيجة، ومن فسَّرها بتعذيب املسلم حتى 

 السبب.

  .451 البقرة:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇژ وقال تعاىل: 

أخرج البلاري يف تفسري هذه اآلية عن نافع أنَّ رجاًل أتى ابن عمر 

ژ فقال: يا أبا عبد الرمحن، أال تسمع ما ذكر اهلل يف كتابه: 

فعلنا على عهد رسول قال:   ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چڇ 

صلى اهلل عليه وسلم، وكان اإلسالم قلياًل فكان الرجل ُيفنت عن  اهلل

 . دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، حتى كثر اإلسالم فلم تكن فتنة

 اتل:ــدَّ من يقـال ضـون القتـأن يك / املبدأ الثاني

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ   قال تعاىل:

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ەئەئ  وئ 

 األنفال:   ژىئ    ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  

99-94.  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ   وقال تعاىل:

 . 451 البقرة:  ژڍ  ڍ        ڌ     ڌ

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     ڌ  ژقال اإلمام الط ي: عن جماهد 

 «  ال تقاتلوا إال من يقاتلكم»  ول: يق  ژ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ژ وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

: عن سعيد بن  459 البقرة:   ژۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی     

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة: إني » عبد العزيز قال: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ژ  وجدت آية يف كتاب اهلل:

 ، أي: ال تقاتل من ال يقاتلكژېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی

وأوىل هذين القولني  »ري على من قال بنسخ اآلية بقوله: ـــــ. وردَّ الطب«

بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز، ألنَّ دعوى املدَّعي نسخ 

آية حيتمل أن تكون غري منسوخة بغري داللة على صحة دعواه حتكٌُّم، 

 .« م ال يعجز عنه أحٌدوالتحكُّ

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ وقال تعاىل: 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
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ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

 .  59 النساء:  ژې     

أي: فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حاهلم » قال ابن كثري: 

 .« كذلك

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ   ژوقال تعاىل: 

ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی  

ی  ی  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

 . 54 النساء:  ژمب     

 باملساملة واملهادنة واملصاحلة.  السلم   فسَّر ابن كثري 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ژ وقال تعاىل: 

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ    ڌ  ڎ

 املمتحنة:  ژگ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ

9-5 .  

 

 : ربــرورات احلــدم جتاوز ضـع / املبدأ الثالث

وهذا املبدأ قيد على قاعدة "املعاملة باملثل"، فال خيار للمسلم يف 

ة يف معاملة العدو، وإن كان عدم االلتزام باملعايري األخالقية اإلسالمي

العدو مل يلتزم بها. وال خيار للمسلم يف عدم الوقوف عند حدود اهلل، 

وإن كان عدوه احملارب جتاوز هذه احلدود، فإذا مثَّل حماربو املسلمني 
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بقتلى املسلمني فال جيوز للمسلمني معاملتهم باملثل، وإذا قتل األعداء 

ملقاتلني منهم فال جيوز للمسلمني أن نساء املسلمني وصبيانهم أو غري ا

 يقتلوا نساء األعداء أو صبيانهم أو غري املقاتلني منهم.

وئ  ۇئ  ژ وقد أفا، املفسرون عند تفسريهم لآلية السابقة: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  

وخلفائه تطبيقًا  يف ذكر ما ورد من النصو  عن الرسول   ژی   

 هلذه اآلية.

كان ]إذا بع   ذلك ما روى مسلم عن بريدة أنَّ رسول اهلل  من

اْغُزوا َواَل تغلوا، وال َتْغِدُروا، وال متثلوا، وال تقتلوا الوليد، » جيشًا[ يقول: 

 . 4  « وال أصحاب الصوامع

وروى مالك يف املوطأ عن حييى بن سعيد أن أبا بكر الصديق 

 »فقال:  …بن أبي سفيان  بع  جيوشًا إىل الشام فلرج ميشي مع يزيد

إنَّك ستجد قومًا زعموا أنَّهم حبسوا أنفسهم هلل، فذرهم وما زعموا 

وإني موصيك بعشر: ال تقتلنَّ امرأًة وال  …أنهم حبسوا أنفسهم له 

صبياًّ وال كبريا هرمًا، وال تقطعنَّ شجرًا مثمرًا، وال ختربنَّ عامرًا، وال 

لٍة، وال حترقنَّ خناًل وال تفرقنَّه وال تغلل، تعقرنَّ شاًة وال بعريًا إال ملأك

 . 7  « وال جتنب

                                      

 .4719صحيل مسلم، رقم:   4 

 شوكاني:   أثر حييى بن سعيد مرسل   .، قال ال4757املوطأ، رقم:   7 
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عن حييى الغساني قال: كتبت إىل عمر بن عبد » قال الط ي: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ژ  العزيز أسأله عن قوله تعاىل:

قال: فكتب إليَّ أنَّ ذلك  ژېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 .«  مــحلرب منهيف النساء والذرية، ومن مل ينصب لك ا

يقول: ال تقتلوا النساء وال » وعن ابن عباس يف تفسري اآلية: 

الصبيان وال الشيخ الكبري، وال من ألقى إليكم السلم وكفَّ يده، فإن 

 .« فعلتم ذلك فقد اعتديتم

ڃ  ڃ  ڃ  ژ وروى الط ي عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل: 

يقول: »قال:   ژڌ     ڌ          ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ 

 .«  ال تقاتلوا إال من قاتلكم

ۅ  ۉ  ۉ   ژوقال ابن كثري يف تفسري اآلية الكرمية 

معناها » :  7 املائدة:  ژې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ

ظاهر، أي: ال حيملكم بغض قوم قد كانوا صدُّوكم عن املسجد 

أن تعتدوا حكم اهلل فيهم، فتقتصوا منهم ظلما  على …احلرام 

 …وعدوانًا، بل احكموا مبا أمركم اهلل من العدل يف حق كل أحد 

ۓ  ڭ  ڭ   ژ ي قوله:ـوهذه اآلية كما سيأتي ف 

أي: ال حيملكم بغض قوم على ترك العدل، فإنَّ  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ

 .« العدل واجٌب على كلِّ أحٍد لكلِّ أحٍد يف كلِّ حال
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ۓ   ژقال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية الكرمية و

دلَّت اآلية أيضًا على أنَّ » :  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ

وأنَّ املثلة بهم غري جائزٍة،  …كفر الكافر ال مينع من العدل عليه 

وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمُّونا بذلك فليس لنا أن نقتَلهم مبثله، 

 .«إليهمقصدًا إليصال اهلمِّ واحلزن 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ژ وقال يف تفسري قوله تعاىل: 

قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وجماهد: هي »   ژۈئ  ېئېئ 

حمكمٌة، أي: قاتلوا الذين هم حبالة من يقاتلونكم، وال تعتدوا يف 

 .« قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم

والفالَّحني الذين ال  اتقوا اهلل يف الذرية» وقال عمر بن اخلطاب: 

 . وكان عمر بن عبد العزيز ال يقتل حرَّاثًا.  «  ينصبون لكم احلرب

ويدل تاريخ اإلسالم يف كل العصور على أن املسلمني امللتزمني 

 طبقوا هذا املبدأ دون استثناء.
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 :  مـــيف حالة السل / 2

وقد عا  أبرز مظهر للعالقات الدولية يف حالة السلم املعاهدات.

القرآن يف زهاء ثالثني موضعًا منه بالتأكيد على وجوب وفاء املسلم 

 بالعهد وحتريم اإلخالل به.

 ژژ ژ ڑ  ڑ  کژ على سبيل املثال قال تعاىل 

  .4 املائدة: 

قال ابن عباس وجماهد وغري   ژڑ  ک ژ» قال ابن كثري: 

 .« لكواحد: يعا بالعقود العهود. وحكى ابن جرير اإلمجاع على ذ

 .«   ما كانوا يتعاقدون عليه من احللف وغريه والعقود   »قال: 

 .« ال تغدروا وال تنكثوا» وعن ابن عباس ] يف تفسريها [: 

  14 اإلسراء:  ژۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژوقال تعاىل: 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ   ژوقال تعاىل: 

  7 التوبة:  ژٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ڇ  ڇ   ڇ  ژ :  ـــيف ذكر صفات املفلحني  ـــعاىل وقال ت

 . 17، واملعارج: 9 املؤمنون:  ژڇ  ڍ

 آل عمران:  ژۉ ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ ژ   وقال تعاىل

79 . 

  .477 البقرة:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژوقال تعاىل: 
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  .79 الرعد:   ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     ژوقال تعاىل: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ :  –كثني عن النا –وقال تعاىل 

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      

 . 75 الرعد:  ژٴۇ  ۋ  ۋ        

وأكد القرآن أنه حتى يف حالة ظهور شواهد نقض العهد من 

الطرف الثاني، واضطرار املسلمني الذين أبرموا العهد اضطرارهم 

ز هلم استغالل هذا اإلنهاء بسبب ذلك إىل إنهاء العهد، فإنه ال جيو

لتحقيق مصلحة هلم على حساب الطرف الثاني، بل جيب أن يتم إنهاء 

 العقد يف وضع من التوازن بني الطرفني. 

ڱ  ں ں  ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ ژقال تعاىل:

  59 األنفال:  ژھ ھ

وروى الرتمذي وأبو داود عن سليم بن عامر قال: كان بني معاوية 

كان يسري حنو بالدهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد والروم عهد، و

اهلل أك ، اهلل » غزاهم. فجاء رجل على فرٍس أو برذوٍن وهو يقول: 

، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه « أك ، وفاٌء ال غدر

َمن كان بينه وبني » يقول:  مسعت رسول اهلل » معاوية فسأله فقال: 
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ُعْقَدًة وال حُيلَّها حتى ينقضي أمُدُه، أو ينِبَذ إليهم قوٍم عهٌد فال يُشدَّ 

 . 4 . فرجع معاوية بالناس« على سواٍء

والعقود يف اإلسالم على العموم واجبة االحرتام، وجيب الدخول 

فيها بنية الوفاء بشروطها مهما تغيَّرت الظروف. ولكنَّ املعاهدات 

روى مسلٌم يف صحيحه عن الدولية يف اإلسالم هلا ييٌُّز يف هذا، فقد 

لكلِّ غادٍر لواٌء » أبي سعيد اخلدري أن النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 «يوم القيامة، ُيْرَفُع له بقدر غدره، وال غادَر أعظُم غدرًا ِمن أمرِي عامَّة 

 7 . 

والفقهاء وهم يرون أن اجلهاد يكون مع األمري الصاحل والفاسق، 

اجلهاَد ال يكون مع األمري الذي ال يلتزم الوفاء يذهب أكثُرهم إىل أنَّ 

 بالعهود.

وعلى خالف القانون الدولي يف احلضارة املعاصرة فإن تغري 

الظروف ال ي ِّر نك  العهد، وحتى إذا عجز املسلمون يف ظروف 

معينة عن الوفاء بالتزاماتهم جيب عليهم مراعاة التزامات الطرف 

 الثاني.

ائد ــًا عندما استوىل القــمشهورة أيضـصة الاب القـــومن هذا الب

عبيدة بن اجلراح على محيف ثم اضطر إىل االنسحاب منها  املسلم أبو

                                      

 ، وصححه األلبــاين.1252أبو داود، رقم:  (1)
 .1222صحيح مسلم، رقم:  (1)



 الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة العالقات
19 

فردَّ اجلزية اليت أخذها من السكَّان، وقال: إننا أخذنا اجلزية مقابل 

 اآلن ال نستطيع أن حنميكم فقد وجب أن نردَّها. دمنامحايتكم، وما 

 النوع يف التاريخ اإلسالمي.واألمثلة كثرية من هذا 

فتغيُّر الظروف، واملصلحة القومية ال ت ِّر يف اإلسالم نقض العهد، 

كما ال ُي ِّره أن يرى املسلمون أنفسهم يف مركز القوة جتاه الطرف 

ژ الثاني. وقد ورد النيف الصريل يف القرآن يؤكِّد ذلك، قال تعاىل: 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  

ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

  57-54 النحل:  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈٴۇ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ   ژ ثم يقول بعد ذلك: 

  55 النحل:  ژڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

نية نزلت بالتشديد على مما له داللة أن نتذكَّر أن اآليات القرآ

املسلمني بالوفاء بالعهد يف وقت ويف بيئة مل تكن القاعدة فيهما الوفاء 

چ  چ  چ  ژ بالعهود، يقدم لنا القرآن صورًا هلذه البيئة يف قوله: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

  59-55 األنفال:   ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک    
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ : وقال تعاىل

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  

  49-7 التوبة:   ژڳ  

  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ د: وقال عن اليهو

  499 البقرة: 

وبالرغم من إيقان املسلمني بأنه ال خيار هلم يف عدم الوفاء بالعهد 

حتت أي ظرف، وبالرغم من معرفتهم أن الطرف املقابل ال حيمل مثل 

 ـــكما يظهر ذلك تاريخ اإلسالم  ـــ هذا االلتزام، إال أنهم كانوا

للحرب كلما كان ذلك ممكنًا  يقبلون على إبرام العهد تفاديًا

 بصرف النظر عن عدم تعادل الشروق.

بالرغم مما تضمنته من شروق تبدو للوهلة  ومعاهدة احلديبية

 ي هذا.ـ، مثل بارز فاألوىل جمحفة يف حق املسلمني

ومثل آخر بارز يف العهد العمري بني املسلمني والفلسطينيني 

ى الروم يف معركة الريموك اء. فبعد انتصار املسلمني علـــسكان إيلي

الفاصلة، وهزمية جيش أرطبون كانت فلسطني مفتوحة أمام جيش 
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اء عنوة، ــاملسلمني ومل يكن شيء حيول بينهم وبني االستيالء على إيلي

فلما عر، السكان إبرام معاهدة الصلل مل يرتدَّد املسلمون يف 

وهو أن  قبوهلا، بالرغم من اشرتاق الفلسطينيني شرطًا غري عادي،

ليوقع املعاهدة، والذي  –يف سفر ملدة شهر  –حيضر اخلليفة نفسه 

يقرأ املعاهدة اآلن خالي الذهن من ظروف إبرامها ال يتوقع أبدًا أن 

 تكون معاهدة بني جيش منتصر وجيش مهزوم.

هذا ما »ومن املناسب ذكر جزء من املعاهدة، فهي جتري هكذا: 

 أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أمانًا أعطى عبد اهلل عمر أمري املؤمنني

ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها 

أن ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينتقيف منها وال من حيزها وال 

من صليبهم وال من شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم وال 

وم واللصو ، فمن خرج وعليهم أن خيرجوا الر …يضار أحد منهم 

منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم 

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسري بنفسه وماله إىل الروم  …فهو آمن 

وخيلي بينهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 

 .« حتى يبلغوا مأمنهم

هد املشار إليه كانت احلرب ليتذكر القارئ أنه وقت كتابة الع

 ال تزال قائمة وعلى أشدها بني املسلمني والروم.

 ؟ هل منهج اإلسالم يف العالقات الدولية واقعي

قد خييَّل لشليف يعيش يف هذا العصر أن منهج اإلسالم يف 

العالقات الدولية وما يقتضيه من مبادئ حاكمة، منهج مثالي ليس 
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، ولكن يرد هذا أنه بالرغم من أن هذا قاباًل للتطبيق يف عامل الواقع

املنهج كان يطبق من جانب واحد فقد طبقه املسلمون كما يشهد 

 تارخيهم على مساحة واسعة من الزمان واملكان.

صحيل أن تطبيق املبدأ الثاني من مبادئ احلرب مل يظهر بالوضوح 

ي بسبب أن حالة احلرب الدائمة يف العامل كانت حينذاك هي ـالكاف

قاعدة. وصحيل أن املبدأ األول وجد اإلخالل به عدة مرات خباصة يف ال

احلروب بني اجلماعات أو الدويالت اإلسالمية، ولكن هذه احلروب 

 مل تعت  ق  جهادًا. 

 ات التالية:ــيوضح ما سبق املقارن

  : يف حالة احلرب / أواًل

 (4 ) 

تباع تعرضت منطقة معينة هي إيلياء  القدس  للغزو من قبل أ

م تعرضت هلجوم جيش الفرس، ووصف 949ديانات حتلفة، ففي عام 

املؤرخون نتيجة انتصار الغزاة: إحرار املدينة ونهبها وجريان دم 

سكانها النصارى يف مذابل مروعة وإحرار كنائسها، وأخذ النفائس 

وشارك  TRUE CROSSواملقدسات غنائم حرب، ومنها الصليب 

لنهب والذبل بسبب عدم رضاهم عن سيطرة اليهود اجليش الغازي يف ا

 النصارى حتت ظل احلكم البيزنطي. 
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وبعد أقل من عشر سنوات يكن اجليش البيزنطي من استعادة 

القدس فنال الفرس واليهود من انتقام البيزنطيني النصارى قدرًا ال يقل 

 يف الفظاعة عما فعله الفرس واليهود. 

ن القدس فلم يهرر دم ومل وبعد حوالي عشر سنوات دخل املسلمو

 ينهب بيت، ومل ميس بالسوء معبد. 

لقد كان املسلمون بعد وقعة الريموك وبعد هزميتهم للقائد 

البيزنطي أرطبون قادرين على دخول القدس عنوة، ولكنهم فضلوا أن 

يدخلوها سلمًا، فص وا على حصارها مدة تكبدوا فيها خسائر حتى 

سابقًا فقد أبرمت معاهدة الصلل قبل سكانها الصلل، وكما ذكر 

بشروق ال ميكن ألحد مل يعلم عن ظروف إبرامها أن يتصور أنها 

كانت معاهدة صلل بني جيش منتصر وجيش مهزوم. لقد تضمنت 

املعاهدة واملسلمون ال يزالون يف حالة حرب مع البيزنطيني، ختيري 

بقوا اجليش البيزنطي املهزوم ومن يرغب من السكان األصليني أن ي

يف القدس ويكون هلم ما للسكان األصليني  الفلسطينيني  وعليهم ما 

عليهم أو أن يلحقوا باجليش البيزنطي، ويف هذه احلالة يتعهد املسلمون 

 بضمان حياتهم، وأمواهلم، وأسلحتهم حتى يبلغوا مأمنهم.

دخل جيش املسلمني القدس فحافظوا على حياة السكان وأمواهلم 

ية يف قوانينهم اخلاصة وقضائهم واحلرية الكاملة وتركوا هلم احلر

لدينهم، بل إن النصارى حينما دعوا اخلليفة للصالة يف كنيسة القيامة 

تكرميًا له امتنع معلاًل امتناعه خبشيته أن يسجل ذلك سابقة فيعتاد 

 املسلمون الصالة يف الكنيسة حتى يغلبوا النصارى عليها مبرور الزمن.
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جم الصليبيون املدينة ودخلوها منتصرين، وبعد عدة قرون ها

وسجل املؤرخون األوروبيون أنفسهم الفظاعات والسلوك الوحشي 

للمنتصرين، فقد قتل الرجال والنساء واألطفال ص ًا ودون مقاومة 

ودون يييز، وكتب جود فري قائد احلملة إىل البابا يبشره بأن خيول 

  املسلمني .  جيشه ظلت ختو، إىل الركب يف دماء الكفار

وبعد عدة عقود من الزمن هزم صالح الدين األيوبي جيوش 

الصليبني يف موقعة حطني، وفتحت أمام املسلمني القدس فدخلوها 

روب السماحة ونبل الفروسية والسلوك ضمنتصرين، فأظهروا من 

اإلنساني ما أج  حتى املتعصبني من املؤرخني األوروبيني يف ذلك الوقت 

 ف به. على االعرتا

 وظل املسلمون حيكمون املدينة واملنطقة مبا حيقق احلرية الدينية

املدنية للسكان من غري املسلمني وللحجاج املسيحيني من األقطار و

اإلسالمية وغري اإلسالمية إىل ما بعد وقوع فلسطني حتت االنتداب 

ال يطاني، ويف ظل االنتداب تسارعت هجرة الغزاة اليهود ويكنوا 

 م. 4549امة الدولة اليهودية عام من إق

م، 4599يف عام  75999وبعد أن كان عدد اليهود ال يزيد عن 

أصبل عدد اليهود بعد إنشاء دولتهم ال يقل عن عدد الذين أخرجوا من 

 ديارهم وأج وا على اللجوء من السكان الفلسطينيني. 

رهابية وقد مت ذلك نتيجة اجملازر املروعة اليت نفذتها العصابات اإل

   اليت تكون منها فيما بعد جيش الدولة الصهيونية مثل هاجانا  

 وأرجوان وشرتين وغريها.
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لقد نفذت هذه اجملازر بهدف إدخال الرعب يف قلوب السكان 

األصليني ومحلهم على إخالء البالد ليحل حملهم عدد أك  من 

املهاجرين الصهاينة، وكان القتل يتم بشمولية ودون يييز ضد 

األطفال والنساء والرجال غري احملاربني، واستعمل اليهود حتلف 

 األسلحة مبا فيها اخلناجر والسكاكني.

وكان من أشد هذه اجملازر فظاعة مذحبة دير ياسني بقرب 

على يد عصابة إرجون اإلرهابية اليت كان  4549إبريل  49القدس يف 

احلكومة رئيس  جني  يم مناحيم ب4544يتوىل قيادتها منذ عام 

  لقد وصف تقرير  اليهودية فيما بعد واجملاز جبائزة نوبل للسالم

منظمة الصليب األمحر العاملية فظاعة هذه اجملزرة وكيف كانت 

اجملندة اليهودية تنفض يدها يف اهلواء لتتساق  منها الدماء اليت علقت 

بها بعد ذبل من ذحبته من النساء واألطفال وكتب فيما بعد مناحيم 

هذه العملية نتائج كبرية، فقد أصيب ـكان لرر هذه اجملزرة  ــجن يببي

العرب أي السكان األصليني بعد انتشار أخبار دير ياسني باهللع فأخذوا 

فلسطيين،  400.111يفرون مذعورين فلم يبق على أرض فلسطني إال 

بعد أن كان عددهم يزيد عن مثامنائة ألف، لوال دير ياسني ما كان 

 . 4    لة إسرائيل أن تظهر للوجودميكن لدو

                                      
يف التاريخ لدولة إسرائيل توصف تلك األعمال بأهنــا عمليات مقاومة ضد االحتالل، وأهنا  (1)

ي بوش أمام أعضاء إجنازات بطولية يف سبيل احلرية واالستقالل ويف خطاب الرئيس األمريك
لقد »م، مبناسبة مرور ستني سنة على إنشاء دولة إسرائيل قال 1002مايو  15الكنيست يف 

بنيتم جمتمعًا مؤسسًا على حب احلرية، وحتقيق العدالة، واالحرتام لكرامة اإلنسان، لقد قاتلتم 
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غا عن التنبيه أن يذكر بأنه ليس املقصود من هذه املقارنة أن 

يقتنع القارئ بأن األديان اجملوسية والنصرانية واليهودية مسؤولة عن 

العدوانية والعنف الذي جتلى يف سلوك أتباعها، إن العدوانية جزء من 

تنع القارئ بأن األديان املذكورة الطبيعة البشرية وإمنا املقصود أن يق

 أخفقت يف ترويض الطبيعة البشرية يف حني جنل اإلسالم يف ذلك.

 

 (2 ) 

عت  املستشرقة األملانية الراحلة زجيريد هونكه من أوسِع ت

املستشرقني اطِّالعًا على تاريخ اإلسالم، وقد وصفت بعباراٍت مؤثِّرٍة 

» يالءهم على القدس، فقالت: انتصاَر الصليبيني على املسلمني، واست

طغت  "بيت املقدس"إىل هدفهم املنشود  "الصليبيني" عقب وصول

محاستهم فجرفت أمامها كلَّ السدود، وانطلقوا سياًل بشعًا بربريا 

يأتي على األخضر واليابس، وقد أجَّج ذلك صياُمهم ثالثني يومًا 

عٍل لدى محاسًة متعصبة ونذرا للرب تقربا. ولقي هذا كله ردَّ ف

من فرسان "الفرجنة" من فرنسيني ونورمان  …سفاكي الدماء 

ومجوعهم اليت احندرت يف طرقات بيت املقدس حتصد األرواح 

رجااًل ونساًء وشيوخًا وولدانا.  …حصدًا، ال تقع على إنسان إال قتلته 

وتذكر مصادُرنا الغربيُة ذاتها أن ذلك احلصاد الوحشي بلغ عشرة 

                                      

 you have fought valiantly for« )بشجاعة وبسالة يف سبيل احلرية

freedom ) . 
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املؤرخ األوروبي ميشائيل دارسرير كيف كان  آالف ذبيل. ويصف

البطريرك نفسه يعدو يف زقار بيت املقدس وسيفه يقطر دمًا حاصدًا 

به كلَّ من وجد يف طريقه، ومل يتوقَّف حتى بلغ كنيسة القيامة وق  

املسيل، فأخذ يف غسل يديه ختلصًا من الدماء الالصقة بها، مردِّدًا 

رح األبرار حني يرون عقاب األشرار، يف  كلمات املزمور التالي: 

ويغسلون أقدامهم بدمهم، فيقول الناس: حقا، إنَّ للصديق مكافأة، 

 .   44-49: 59املزمور     وإن يف األر، إهلا يقضي

أ ـــأما امليدان الذي يتحلَّق قبة الصلرة واملسجد األقصى الذي جل

اًء به، فقد حتوَّل ــًا واحتمـــإليه معظم األهالي املسلمني اهلاربني هلع

إىل محام دماء خا، فيه مهامجو  …حتت زحف الفرجنة املدمر 

النصارى حتى الكعبني، مواصلني اإلجها، على املسلمني. لقد 

م  مبثابة املقدمة املوسيقية 4955  …كانت احلملة الصليبية األوىل 

ر احلزينة لواحدٍة من ك يات مآسي العب  يف تاريخ اإلنسانية. لقد حف

ولئن  …ذلك اليوم حفرًا يتأبى على احملو أبدًا يف ذاكرة التاريخ 

كانت احلملة الصليبية األوىل قد انتهت لوقت مؤقت معلوم بالغلبة 

، فإنَّها كانت يف الوقت  الساحقة ملقاتلي النصارى دفاعًا عن املسيل

 نفسه هزميًة أخالقيًة مهولة سجَّلها تاريخ اإلنسانية حبروٍف من اخلزي

ولقد أيقظت تلك احلملة ال برية ما أيقظت يف نفوس املسلمني يف ... 
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ولن تزال تلك احلملة الصليبية األوىل بقعة ... شتى بقاع العامل اإلسالمي

 .  4 «امـــــعاٍر وخزٍي الصقًة بالغرب مشريًة إليه بإصبع االته

 ويف سبيل املقارنة بني سلوك الصليبيني واملسلمني بهذه املناسبة

نذكر هنا امللك اإلجنليزي ريتشارد قلب » كتبت زجيريد هونكه: 

األسد، الذي نشأ يف الغرب تنشئة امللوك الشرفاء. فقد مرغ تلك 

السمعة الطيبة يف العار، ودأب على تلويثها بشكٍل حٍز دائمًا أبدًا، 

فبينما أقسم بشرفه لثالثة آالف أسري عربي أنَّ حياتهم آمنة فإذا هو 

قلب املزاج، فيأمر بذحبهم مجيعًا، وحيذو قائد اجليش فجأة من

الفرنسي حذوه سريعًا. وهكذا لطخ بفعلته النكراء وسفكه تلك 

الدماء مسعَته إىل األبد، وضيَّع مثرة انتصاره يف أذيال اخلزِي والعار. 

وعلى العكس من هذا عرفنا صالح الدين الذي أخزى قوَّاد جيوش 

من أسراهم النصارى الذين كانوا حتت النصارى، فلم ينتقم ق ُّ 

رمحته، رداًّ على خيانتهم وغدرهم وفظاعتهم الوحشية، اليت ليس هلا 

حدٌّ. ولقد أخزاهم صالح الدين مرًة أخرى حني يكَّن من اسرتداد 

بيت املقدس، اليت كان الصليبيون قد انتزعوها من قبُل بعد أن 

حبٌة وحشية وقسوًة، فإنَّه سفكوا دماء أهلها يف مذحبٍة ال تدانيها مذ

مل يسفك دَم سكَّانها من النصارى انتقامًا لسفك دم املسلمني، بل إنه 

مشلهم مبروءته وأسبغ عليهم من جوده ورمحته، ضاربًا املثل يف التللُِّق 

بروح الفروسية العالية. على العكس من املسلمني مل تعرف الفروسية 
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 "الكفار"ها أن تسمل ألولئك النصرانية أي التزاٍم خلقي يفر، علي

كما شعرت تلك الفروسية النصرانية  …مبمارسِة حقوقهم الطبيعية 

بأنَّه ليس لزامًا عليها أن تلتزم بكلمة الشرف اليت تعطيها لغري 

واحلقُّ أنَّ الفرور احلامسة مع أتباع امللَّة األخرى راسلٌة  …النصراني 

طبيعته ويف اختالف تفهُّم كلٍّ يف تفهُّم كلٍّ من اإلسالم والنصرانية ل

 . 4  « منهما للبشر

 

 (4 ) 

عقدت زجيريد هونكة مقارنة بني سلوك الصليبيني وسلوك 

املسلمني مبناسبة استيالء الصليبيني على دمياق، ثم هزميتهم على يد 

 السلطان الكامل، فكتبت:

ليس اخليال وحده إذن هو احلافل بالشهادات القيمة يف معاملة » 

م معاملة ختلو من التجا الظامل، وتقيمه موضوعيا، وتقدم له اخلص

ما يستحق من احرتام وتقدير، وتتيل للصداقة أن تنمو وترتعرع بني 

ومن الشواهد الدالة على هذا املوقف األخالقي أن أحد  …اخلصوم 

األملان الذين شاركوا يف احلروب الصليبية بعد عودته إىل وطنه على 

د بداًّ من حترير رسالة إىل سلطان مصر امللك نهر الراين مل جي

الكامل يع  فيها عن مشاعره تعبريًا مؤثِّرًا، وقد ترسَّلت يف حيلته 

املذابل الفظيعة اليت أبيد فيها أهل دمياق مبصر مجيعهم بناًء على 
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ا ومبعوثيه الكرادلة ورجال الكنيسة، وذلك بعد ــأوامر الباب

 ال.ــد حصار طاالستيالء على حصن دمياق بع

 "اوليفروس"مل يكن ذلك األملاني سوى عامل الفلسفة الالهوتية 

من كولونيا على نهر الراين بأملانيا الذي بهره ما اكتشفه من املروءة 

والفروسية العربية اليت أثبتها يف شلصية السلطان الكامل، على 

الرغم من مجيع األهوال والفظائع اليت اعتادها السلطان من قبل 

 النصارى.

ولقد سجَّل ذلك الشاهد ما ملسه بعينه كما لو كان ذلك حدثًا 

سعيدًا ال ميكن للعقل أن يتصوره. فقام بكتابة الرسالة التالية إىل 

إذ أنه مل يقتيف من الصليبيني العني  …م 4774السلطان الكامل عام 

بالعني والسن بالسن، وإمنا أطعمهم يف مسغبتهم مرساًل إىل جيشهم 

غذائية أخرى،  ًاضور جوعا كل يوم ثالثني ألف رغيف ومواداملت

 وكتب يقول:

منذ تقادم العهود مل يسمع املرء مبثل هذا الرتفق واجلود، خاصة » 

إزاء أسرى العدو اللدود، وملا شاء اهلل أن نكون أسراك مل نعرفك 

مستبداًّ طاغية، وال سيدًا داهية، وإمنا عرفناك أبًا رحيمًا مشلنا 

سان والطيبات، وعونًا منقذًا يف كل النوائب وامللمات. ومن ذا باإلح

الذي ميكن أن يشكَّ حلظًة يف أن مثل هذا اجلود والتسامل والرمحة 

إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم  …من عند اهلل 

وإخوانهم وأخواتهم وأذقناهم مر العذاب، ملا غدونا أسراهم وكدنا 

وا يؤثروننا على أنفسهم على ما بهم من خصاصة، منوت جوعًا راح
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وأسدوا إلينا كلَّ ما استطاعوا من إحسان، بينما كنا حتت رمحتهم 

 .« ال حول لنا وال سلطان

هنا كان ينبغي أن يقرع ناقوس، وأن تتجاوب لرنينه نواقيس 

أخرى، وإذا كان عربي قد قدم مثل هذا ال هان على السمو اإلنساني 

تناهية، فإن ذلك ليس بدعًا وال حدثًا مفردًا، فثمَّة شواهد واملروءة امل

 . 4  « أخرى يف هذا الصدد

 (1 ) 

وتعقد زجيريد هونكه مقارنة أخرى بني فتل املسلمني لألندلس 

ا، ثم استيالء النصارى الكاثوليك عليها واضطهادهم ـهـوحكمهم ل

 للمسلمني واليهود واملذاهب األخرى يف املسيحية، فتقول:

وال مراء أنَّ تاريخ الغرب نفسه يثبت بال اهني العكسية الدامغة » 

اليت تدحض وتفند التشويهات اليت ألصقت باإلسالم زورا، واليت حتفل 

ًا وعدوانا بأنه يشكل ــبها كتب التاريخ، حي  تسم اإلسالم ظلم

ي ـخطرًا يهدد البشرية واحلضارة اإلنسانية. وحسُبك مثل واحد فريد ف

إبان تلك العصور، لتفنيد تلك التلرصات. ولك أن تقول: الوجه نوعه 

املشرر لتلك امليدالية احلالكة السواد، والذي أشرر على البشرية 

حقبة مباركة مل تكن بالقصرية، وإمنا قرابة مثانية قرون، نعنى 

 ا.ــإسباني
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إن إسبانيا حتت حكم العرب مثال يبني أنه بينما كانت أوروبا 

دون جبال ال انس تقضي قضاًء م مًا على كلِّ ديٍن  الكاثوليكية

بصفته الدين  ـــآخر جيرؤ على الظهور إىل جانب دينها الكاثوليكي 

، وذلك باتباعها سياسة التفرقة الصارمة إزاَء غري ـــاألوحد لللال  

النصارى، نرى أن النصرانية مل ُتْسَتأصل ومل َتِضْع حتت حكم العرب 

ألول مرة  …يتَّعت يف ظالل احلكم العربي  … كذلك اليهودية …

بعد الشتات مبطلق احلرية إىل أن استعادت النصرانية احلكم يف 

فور هذا كله، يبني مثال إسبانيا هذا أن  …ا وطردت اليهود ــإسباني

تلك البالد اليت كانت قبل احلكم العربي تتسم بالفقر واخلراب 

أخرى يرفرف الثراء والرخاء  واالستعباد، قد استحالت إىل إسبانيا

على كلِّ سكَّانها وييزت بارتفاع مستوى كل طبقات الشعب 

 …وازدهار احلضارة والتمدُّن فيها وتقدُّمها يف كافة العلوم والفنون 

واستمرَّ ذلك مخسمائة عام، كما هو ثابت يف تارخينا بال جدال، إىل 

لك وحطمته أن زحفت إسبانيا النصرانية من اخلارج فقوضت كل ذ

تلك السماحة  …إن مساحة النفس العربية وتساحمها  …حتطيمًا 

اليت يراها اإلسالم شيئًا مفهومًا بداهًة جعله يرتضي ويتقبل وجود 

إن تلك احلضارة الزاهرة اليت غمرت بأشعتها  …النصرانية مطلقًا 

أوروبا ملدة قرون جتعلنا نعجب أشدَّ العجب، إذ هي مل تكن امتدادًا 

أو أخذًا لنم  حضاري  …ارات غابرة ـــــــــايا حضـــريًا لبقحضا

على أن الرتبة اليت فوقها  …موجود، كما نعرف يف األقطار األخرى 

منت أغصان احلضارة وبراعمها فجأة حتت حكم العرب أقفرت 
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وظلت عقيمًا، استشرى فيها اجلدب ومل تتعهدها بالرعاية منذ ذلك 

ذكر. إن العرب هم الذين أبدعوا إبداعًا احلني قوى حضارية خالقة ت

يكاد يكون من العدم، هذه الروعة احلضارية الشاحة يف إسبانيا 

تلك اجلنة الفريدة اجلمال ألساتذة فنِّ املعمار، واملغنِّني واملغنِّيات، 

والشعراء والشاعرات، والعلماء، بل جنة املرأة اليت نسج الغرب حوهلا 

 . 4  « …صورًا خيالية 

إن الشيء الذي يتأبى على فهم الكنيسة هو دخول شعوب  »

األقطار املفتوحة يف اإلسالم أفواجًا مبحض إرادتها، دون مساعي 

لقد كانت السماحة  !إرساليات التبشري، ودون اإلكراه يف الدين. أجل

العربية والروح العربي وأسلوب احلياة العربي مما استحوذ على نصارى 

بأنهم أرغموا على  …زعم املبطلون زورًا عظيمًا إسبانيا، وليس كما ي

أما اإلجهاز على السماحة والتسامل نهائيا  …اإلسالم خشية السيف 

يف إسبانيا فقد متَّ على أيدي الدويالت النصرانية اليت اعتصمت يف 

مشال إسبانيا، واليت أقصت العرب شيئًا فشيئًا إىل أن يكَّنت من 

ميالدية  4457ارها باستعادتها عام صدِّهم وطردهم، متوجة انتص

الدرََّتني العربيتني غرناطة واحلمراء. إذ مل يكن انتصار النصرانية 

يعا سوى طرد اليهود واملسلمني واضطهادهم وإكراههم على التنصري 

واستئناف نشاق حماكم التفتيش اليت قامت بتعقب كل من يتلذ 

فاالت رمسية حتفُّها سوى الكاثوليكية دينا، واحلرر العلا يف احت

 الطقوس والشعائر الكنسية لكلِّ من اعتنق اإلسالم أو اليهودية.
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وما إن دالت دولة العرب يف إسبانيا حتى اندثرت معهم أزهى 

وأخصب حضارة ملكتها أوروبا يف العصور الوسطى، وغرقت يف حبر 

من الرعب وأتت فيه أمواج التعصب الديا على كل شيء وابتلعته 

 . 4  « 4914ًا. ومل تلغ حماكم التفتيش إال يف ابتالع
 

 (0 ) 

مثال حدي  للمقارنة: سلوك احملاربني الصرب يف البوسنة 

واهلرسك الذين ارتكبوا أفظع اجلرائم اليت مل يستطع حتى اإلعالم 

الغربي املتحيِّز أن يتجاهَلها. وقد متَّ ذلك باملعونة اللوجستية اإلجيابية 

وروبا، وحبجب اإلمداد اللوجسيت عن املسلمني للصرب من بعض دول أ

من قبل دول غربية أخرى، بل لقد متَّ ارتكاب اجلرائم مبعونة أو 

 تواطؤ عناصر غربية يف قوة حفظ السالم.

هرسك، وإن ـوبالعكس فإن اجملاهدين املسلمني يف البوسنة وال

كانوا حماربني أقوياء إال أن التزامهم اخللقي حال دون أن جيد 

عالم الغربي من سلوكهم ما خيالف قواعد الشرف العسكري. اإل

ولقد حقَّقوا يف النهاية انتصاراٍت رمبا كانت عامال يف مبادرة الغرب 

وب إخراج ــا وجــد نصوصهـبوضع اتفاقية دايتون اليت تضمن أح

 هرسك، وكذلك وقع.ـاجملاهدين املسلمني من البوسنة وال
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ما أظهرته املعلومات اليت أفلتت من  فهو األحد أما املثال 

ار اإلعالمي من سلوكيات القوات ال ية واجلوية يف التحالف ــاحلص

ارية. لقد أظهرت املعلومات املشار إليها ــالدولي يف حرب أفغانستان اجل

صورًا من السلوك لو نسبت لغري قوات التحالف الدولي املتحضِّر 

 رائم حرب.لوصفت بأنَّها همجيٌَّة ووحشية وج

ولو وجد إعالٌم غري متحيِّز لرمبا صلحت صورة طالبان لتكون هي 

الصورة املقابلة، وعلى كل فإنه حتى اإلعالم املتحيِّز مل يتَّهم جيوش 

طالبان يف أوقات انتصارها باغتصاب النساء أو إحرار أسراهم 

بالديزل، أو إغراقهم، أو قصفهم إسرتاتيجيا بقاذفات القنابل أو 

دهم بطائرات اهليلكوبرت أو العجن اإلسرتاتيجي لقرى بكاملها تصيُّ

حي  ختتل  أجسام البشر بأجسام حيواناتهم وأنقا، بيوتهم وأثاثهم 

 ويسل من على األر، مسحًا.

انون الدولي أو ــاٍت لقواعد القــعلى أنَّ طالبان لو ارتكبت حالف

القواعد مل ختطر  املعاهدات الدولية لكان من السهل افرتا، أنَّ هذه

 ا ببال ورمبا مل تسمع بها.ــهـل

ادة العسكريني واملدنيني على السواء يف جيش ـولكن الق

التحالف الدولي ال جيهلون هذه القواعد، ورمبا كان هذا ما أدى 

 جبرمياه يورك أن يضع هذا السؤال:

The biggest [whopper] is that the vast majority of 

those who understand what the Geneva Conventions 
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are, and what they say, just don't care anymore. So 

who are the barbarians now? Are they those who 

don't know better, or who do, and choose not to care
 

(1)
? 

َمن ال ابرة اآلن، الذين ال يعلمون عن اتفاقيات جنيف أو الذين 

 ون ثم ال يأبهون بانتهاكها؟ يعلم

 يف حالة السلم:  /ثانيًا

فيما سبق كان احلدي  عن منهج اإلسالم يف التطبيق يف حالة 

احلرب، أما يف حالة السلم فإن املسلمني امللتزمني باإلسالم يف كل 

زمان ومكان قد اعت وا القوة اإللزامية للمعاهدات قوة مطلقة، وهذا 

املنهج الغربي للعالقات الدولية، إذ حيكم  بالطبع خيتلف يامًا مع

املعاهدة كما حيكم غريها املصلحة القومية والقوة. فإذا كانت 

املصلحة القومية للدولة احلديثة انتهاك املعاهدة وكانت قادرة على 

ذلك حبي  ال تتوقع أيَّ جزاٍء، فإنها ال ترتدَّد يف تلبية ما ترى فيه 

 مصلحتها: 

 

 

  (4 ) 

                                      

 (1 ) Jeremiah Bourque, "Preemptive Admission of War 

Crimes" The Daily Whooper Nov.   ,      

http://www.democraticunderground.com/whopper/      

  -preemptive.html.   
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املقارنة، كال الدولتني إسرائيل واململكة العربية  على سبيل

ا االتفاقية الدولية اخلاصة بامللكية الفنية. ومع ذلك ال ــالسعودية وقعت

تضج الشركات األمريكية من انتهاك حقوقها مبوجب االتفار يف أي 

ا يف إسرائيل. إسرائيل بالطبيعة ــدولٍة بقدر ما تضجُّ من انتهاكه

شريكة إسرتاتيجية. ولكنها كدولٍة حديثٍة ال تهتمُّ صديقة ألمريكا و

أجهزتها التنفيذية حبماية حقور امللكية لدولٍة أجنبيٍة على حساب 

مصلحتها القومية يف حدود استطاعتها. وبالعكس فإن األجهزة 

التنفيذية يف اململكة العربية السعودية يف تطبيقها لالتفاقيات الدولية 

ية الفنية بأكثر من محاية الواليات املتحدة ال حتمي احلقور األمريك

األمريكية حلقور اململكة العربية السعودية فحسب، بل أكثر من 

محاية األجهزة التنفيذية األمريكية نفسها حقور املواطنني 

األمريكيني. والسبب أن املسلم يف اململكة العربية السعودية ينظر إىل 

قدسة، ال يتصور أنه نصو  املعاهدات كما لو كانت نصوصًا م

 ا.ــي تنفيذهـميكن الرتدد ف

وبصرف النظر عن حكمة أو عدم حكمة سلوك األجهزة 

ًا، إال أنَّ املقصود ــا قانونــالتنفيذية السعودية يف االلتزام مبا ال يلزمه

  وهو املطلوب  الداللة على الروح اليت حتكم املسلم جتاه املعاهدات.

 

 

 

 (2 ) 
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عت جمندة أمريكية أسرية يف يد العراقيني، يف حرب اخلليج وق

اإلسالم اليت حتكم  . بالسؤال عن قواعدB.B.Cفاهتمَّت إذاعة 

األسرى، بالطبع السؤال ال حملَّ له، ألنَّ حكومة العرار حكومة 

بعثيَّة علمانية، وعقيدة البع  ال حملَّ فيها لتحكيم الدين أي دين. 

عن أحكام اإلسالم  فحكومة العرار مبقتضى احلال لن تبح 

لتطبقها على أسراها، ومهما كان اجلواب على سؤال اإلذاعة. فإن 

اجلواب الصحيل يف حالة الدولة اليت وقعت على اتفاقيات جنيف 

الدولية اليت حتكم معاملة األسرى، أن الدولة اليت تطبق أحكام 

اإلسالم سوف تلتزم كحد أدنى مبا تنيف عليه هذه االتفاقيات، ثم من 

ور ذلك ستعامل األسري وفق املعايري اخللقية اليت يهدي إليها القرآن ف

والسنة الصحيحة، وهي بالطبع أوفى من احلد األدنى الذي تلزم به 

 االتفاقيات الدولية.

يقارن هذا املثل مبثل حدي  العهد، هو معاملة قوات التحالف 

اقيات الدولي ألسرى احلرب يف أفغانستان. بالطبع ال نتوقع من اتف

جنيف أن تسمل بقصف األسرى باملروحيات، أو حرقهم بالديزل، أو 

إغراقهم باملياه اجملمدة، أو رميهم بالرصا  وهم مكتوفو األيدي من 

 اخللف، أو وهم يصلون، أو املعامالت الالإنسانية األخرى.

ام ــر مل يقتصر على انتهاك أحكــولكن األسوأ من ذلك أن األم

دى إىل اجلناية على نصوصها، إذ لكي يفر االتفاقيات، بل تع

التحالف الدولي من نسبته إىل انتهاك االتفاقيات الدولية أو نسبته إىل 

ارتكاب جرائم احلرب مسى احملاربني الذين أسروا وهم يف حالة 
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الدفاع ضد اهلجوم يف املعركة احلربية وال ية إرهابيني ومعتقلني، 

ل العامل احلر يتهم بها اجليش النازي ها أشباه ظـمقرِّرًا سابقة كان ل

ًا بقواعد القانون الدولي واملعاهدات الدولية عن ـــإللغاء االلتزام كلي

 طريق تغيري االسم والتالعب باأللفاظ.

احلقيقة أن املعاهدات حمور ارتكاز يف منهج العالقات الدولية 

 ي اإلسالم.ـف

أساسًا  توضيل ذلك أن املعاهدات ميكن أن تكون هي نفسها

لعالقة أي دولة تطبق اإلسالم وتوقعها مع أي دولة أخرى، إذ أن القوة 

اإللزامية للمعاهدة يف جانب الدولة املسلمة ليست هشة وال قلقة، كما 

 شاهدنا يف املعاهدات يف منهج احلضارة الغربية.

إذ سوف تظل املعاهدة وشروطها نافذة يف جانب الدولة اإلسالمية 

لظروف وحتى لو ظهر فيما بعد أن املصلحة الوطنية حتى لو تغريت ا

 للدولة املسلمة يف انتهاكها، وكانت قادرة على ذلك.

لقد طبق املسلمون امللتزمون باإلسالم منهج اإلسالم يف العالقات 

ا يف كل وقت ويف كل مكان بالرغم من أن هذا ــالدولية كما وصفن

أك  دليل على املنهج كان دائمًا يطبق من جانب واحد وذلك 

 إمكانية تطبيقه عمليًا.

لو حتوَّلت الدول الغربية إىل دول متحضِّرٍة فعاًل، الرتضت االلتزام 

 بتطبيق القانون ومعايري األخالر اإلنسانية.
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 :لـــــتذيي

ي الطاغي للحضارة الغربية ـال يفوت التنبيه إىل أن التأثري الثقاف

اإلسالمي يف كثري من األحيان على العامل اإلسالمي جعل دول العامل 

تطبِّق املنهج الغربي يف العالقات الدولية، سواء فيما بينها وبني الغرب، 

أو ما بني بعضها البعض، وغابت يف كثري من األحيان عن الفكر 

اإلسالمي املعاصر مبادئ املنهج اإلسالمي، ومل يسلم من ذلك حتى 

 اة.ــالم منهج حيات الداعية لتطبيق اإلســات واجلماعــاحلرك

واجملال ال يتَّسع للتفصيل وإيراد األمثلة، وإمنا املقصود التنبيه 

 ليتذكَّر من تنفعه الذكرى.

 :ةـــالصــخـال

عرف القارئ أن منهج اإلسالم يف العالقات الدولية مؤسس على 

عالقته مع غريه، يف لتزم به الطرف املسلم يالعدل املطلق  كحد أدنى 

القوة امللزمة لالتفار،  يدئه بآلية فاعلة هاهج تنفيذ مبويضمن هذا املن

ومعلوم أن االتفاقيات الثنائية أو الدولية بني الدول هي البناء اهليكلي 

 للقانون الدولي.

كما يضمن ذلك بالقوة امللزمة للقيم األخالقية اليت هي جزء من 

 لقانون. ها قوة نفاذ بالنسبة للمسلم امللتزم أبلغ من قوة اـالدين، ول

ومن السهل على القارئ أن يقارن بني هذا املنهج ومنهج العالقات 

الدولية املعاصرة املؤسس على املصلحة القومية والقوة، الذي ال يفسل 

 فيه جمال لألخالر والقانون إال لغر، الدعوى والت ير.
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وقد ُأوِضل فيما سبق عن غمو، اصطالح املصلحة القومية 

صطلل، وأنه ال يعا دائمًا حمتواه وهو مصلحة وصعوبة حتديد هذا امل

 ا قدرة الضغ  والتأثري.ــا املصلحة الذاتية لقوى لديهــالوطن، وإمن

ويف النهاية لن جيد القارئ يف احلقيقة فرقًا بني املصلحة القومية 

ي السلم واحلرب، ـوالقوة املبدأ الذي تعتنقه احلضارة املعاصرة ف

اه غريه قاطع الطريق يف ــاملبدأ الذي يعتنقه جت واملصلحة الذاتية والقوة

 غابة.الصحراء، أو عصابة اإلجرام يف املدينة، أو التجمع احليواني يف ال

وقد تضمن املقال صورًا لألثر العملي من النهجني على السالم 

 وأمن اإلنسان.

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

منهج إصالحي مقرتح من قبل 

 رين الغربييـــنبعض كبــــار املفّك

 الفصل الثالث
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 :الفصل الثالث

ملفكرين ار اــــمنهج إصالحي مقرتح من قبل بعض كب

 نـــالغربيي

 

وبعد، فلم يكن اهلدف من املقارنة السابقة هدفًا نظرياًّ، وإال 

لكان هدفًا هينًا، وإمنا يلتمس الكاتب هدفًا عملياًّ، هو أن يثري 

 السؤال:

العالج  ـــيف العالقات الدولية  ـــهل ميكن أن يقدم املنهج اإلسالمي 

 ؟ اإلجيابي ألْزمة اجلنس البشري املعاصرة

يف  ـــبالرغم من سيادة الثقافة الطاغية ملنهج احلضارة الغربية 

إال أن من الصعب افرتا، أن هذا املنهج هو نهاية  ـــالعالقات الدولية 

 التاريخ.

 إن انتشار أسلحة الدمار الشامل جيعل العامل أمام خيارين:

   . اـالتهديد بالفناء املادي أو املعنوي أو كليهم  أ  

 .  ات الدوليةــتغيري املنهج السائد يف العالق ب  أو 

من اختيار منهج مثل  ـــفيما يبدو  ـــر هذا املنهج ال مناَ  ــولتغيي

املنهج اإلسالمي حي  تقوم العالقات الدولية على أساس العدل 

 املرتكز على أساس االلتزام اخللقي أو الديا.

 كثري منيبدو  إن هذه الفكرة البسيطة هي ما انتهى إليه فيما

املفكرين الغربيني، وللتدليل على ما أقول أقدِّم فيما يلي عينة من 
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اآلراء ملشاهري من املفكرين الذين عاصروا احلربني العامليتني، وكما 

يالحظ القارئ حرصت على أن تضم هذه العينة على التوالي: عاملا 

طبيعيا، ومؤرخا، وفيلسوفا كاثوليكيا أوربيا، وفيلسوفا 

وتستانتيا أمريكيا، وفيلسوفًا ال دينيا. راجيا أن تكون هذه العينة بر

 مع ة بصدر عن اجتاه عام للتفكري العاقل احلكيم يف الغرب.

 يف سنواته األخرية كتب أل ت اينشتاين:

 ـــلقد وعد العامل  …لقد رحبنا احلرب، ولكنا خسرنا السالم » 

زاد  ـــا ـــبعد انتهائه ـــوف بالتحرر من اخلوف، ولكن اخل ـــبعد احلرب 

يف الواقع. لقد وعد العامل باحلرية والعدل، ولكننا ال نزال نرى قوى 

تصب النار وتقصف بالقنابل شعوبًا ال لشيء إال أنها تطالب  "احلرية"

باحلرية والعدل واالستقالل. وتدعم بقوة السالح األحزاب واألفراد 

 .  4  « ك القوىالذين حيققون املصاحل األنانية لتل

لقد أوجدت التكنولوجيا وسائل للتدمري جديدة وفعالة، مل » 

يعهد مثلها اإلنسان من قبل، وهذه الوسائل حني تقع يف أيدي أمم 

تدعي أن هلا احلق يف احلرية املطلقة للعمل تصبل تهديدًا حمدقًا بفناء 

 . 7 «ريـاجلنس البش

مع األسلحة احلديثة إن وسائل االتصال واإلعالم حينما تتحد » 

فإنه ميكن حينئذ أن يوضع اجلسد والروح كالهما حتت سيطرة 

                                      

  4  A.einstein, Out of My Late Years, p.    -   . 

  7  Ibid, p.    . 
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القوة األقوى، ونكون حينئذ أمام مصدر آخر لللطر يهدِّد اجملتمع 

 . 4  «اإلنساني

إن اجملتمع اإلنساني جيتاز اآلن أزمة حقيقية، وقد انهار » وكتب: 

لوضع أن ال يكرت  استقراره انهيارًا شديدًا، ومن نتائج مثل هذا ا

كنت  …األفراد مبصري اجلماعة، بل لعلهم أن يهدِّدوا هذا املصري 

مع رجل ذكي متزن عن وعيد حرب عاملية  –أحتدَّ  منذ وقت قصري 

يف  ـــاجلنس البشري خلطر الفناء، فقال  –أخرى قد تعر، فيما أرى 

ي؟!" : "ولكن ملاذا تنزعج من فناء اجلنس البشرـــبرود وهدوء شديد 

إني على يقني أنه قبل قرن واحد فق  ما كان ميكن أن ترد مثل هذه 

العبارة على لسان إنسان، إن هذه العبارة ال ميكن أن تصدر إال عن 

شليف فقد األمل يف احلصول يف نفسه على التوازن بعد أن حاول عبثًا 

أن حيصل عليه، إن هذا السؤال يع  عن عزلة أليمة ووحشة ويأس 

مجهور من الناس. فما السبب يف ذلك، وهل  ـــهذه األيام  ـــها يعاني من

إن حمور األزمة يف عصرنا يتعلق بالصلة بني الفرد  …  7 هناك حرج؟

إن موقف الفرد من اجلماعة حيمل على تضليم دوافعه  …واجلماعة 

تتدهور  ـــوهي بالطبع أضعف  ـــالفردية يف حني أن دوافعه االجتماعية 

يئًا، وكل فرد مهما كان مركزه يف اجملتمع يشكو هذا شيئًا فش

وهم سجناء أنانيتهم من حي  ال يعلمون  ـــالتدهور، إن الناس حيسون 

أنهم يعيشون يف قلق وعزلة حمرومني من االستمتاع باحلياة  ـــ

                                      

  4 Ibid, p.     . 

  7 Ibid, pp.    -    . 
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االجتماعية استمتاعًا عفوياًّ وبسيطًا ال تعقيد فيه، والواقع أن اإلنسان 

معنى إال إذا أعطى من  ـــبرغم قصرها  ـــد حلياته ال يستطيع أن جي

 . 4  « نفسه للمجتمع

ويرى ال ت اينشتاين أن امللرج هو يف اإلميان بالقيم اإلنسانية، أو 

إن الشليف املستنري من الناحية » بالعودة إىل نوع من الدين، ويقول: 

من  –على قدر ما يستطيع  –الدينية يبدو لي كأنه رجل حرَّر نفسه 

قيود أنانيته ورغباته الفردية، وشغل نفسه باألفكار واملشاعر واآلمال 

 .  7  « اليت يتعلَّق بها لقيمتها اليت تسمو على ذاته

الرجل املتدين هو كذلك، ألنه على يقني من أهمية تلك » 

األهداف اليت تسمو على الذات.. وهي أهداف ال تتطلب أساسًا من 

والدين  …موجودة كأمر ضروري واقعي احملاكمة العقلية، ألنها 

بهذا املعنى حماولة قدمية من اإلنسان لكي يعي هذه القيم واألهداف.. 

وينشر آثارها على الدوام، فإذا تصورنا الدين والعلم بهذا التصور 

أصبل اخلالف بينهما مستحياًل، ألن العلم إمنا حيقق فيما هو كائن 

من الضروريات اليت ال تدخل يف  بقى القيمتال فيما ينبغي أن يكون، و

نطاقه. أما الدين فال يتعر، إال إىل تقويم الفكر البشري واألعمال 

البشرية، وبالرغم من انفصال جمال الدين عن جمال العلم فإنه تقوم 

عالقات متبادلة قوية ويرتكز أحدهما على اآلخر يف بعض بينهما 

إال أنه يأخذ عن  النواحي، فالدين قد تكون وظيفته حتقيق اهلدف،

                                      

  4  Ibid, p.     . 

  7 Ibid, pp.   -   . 
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العلم بأوسع معانيه الوسائل املوصلة هلذا اهلدف، والعلم ال خيرتعه إال 

أولئك املتشبعون حقا حبب احلق واحلكمة، ومصدر هذا الشعور ينبع 

اًّ بغري اإلميان العميق ـــمًا حقـوال أستطيع أن أتصوَّر عال …من الدين 

لى عامل الوجود بأن من املمكن أن تكون القواعد اليت تطبق ع

م بغري دين ـــمعقولة، وميكن التعبري عن هذا الرأي بهذه الصورة: العل

 . 4  «م أعمىـــر علــأعرج، والدين بغي

إن التاريخ قد أعاد نفسه عشرين مرة » ويكتب أرنولد توينيب: 

تقريبًا، ويف كل مرة توجد جمتمعات بشرية من النوع الذي ينتمي إليه 

هذه اجملتمعات قد بادت، أو هي يف دور االحتضار، جمتمعنا الغربي، 

وحني ندرس تاريخ هذه احلضارات البائدة جند ما يشبه النموذج 

 . 7  «املتكرر يف طريقة انهيارها وتدهورها

إني ألعجب كيف يعمى عن حقيقة أن احلضارة الغربية ليست »  

 .  1  « أقوى حصانة من احلضارات البائدة

العلة يف تدهور احلضارات جند أنه دائمًا  إذا حنن حبثنا عن» 

 .  4  «وبدون استثناء: احلرب أو نظام الطبقات أو كالهما

إن نظام احلرب ونظام الطبقات ليسا إال انعكاسًا للجانب » 

السليب من الطبيعة البشرية، واآلثار االجتماعية الناجتة عن هذه 

                                      

  4 Ibid, p.    . 

 7  A. Toynbee, Civization on Trail, p.    . 

  1  Ibid, p.   . 

  4 Ibid, p.      . 
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معرفتنا الطبيعة مل تضعف بسبب التقدم املشؤوم احلدي  يف 

التكنولوجية، بل تعاظمت وزاد خطرها فأصبل نظام الطبقات قادرًا 

على تفكيك رواب  اجملتمع بشكل قاطع، كما أصبحت احلرب 

 . « قادرة على إفناء اجلنس البشري بأكمله

إن املشكالت اليت أحاطت باحلضارات األخرى وقهرتها يف » 

  . 4  «النهاية قد بلغت اليوم ذروتها يف عاملنا

إن علينا أن نواجه حتديًا مل يسبق ملن سبقونا أن يواجهوه فإما أن » 

نقضي على نظامي احلرب والطبقات، وإما أن نشهر انتصارهما على 

 .  7  «اإلنسان نصرًا يكون هذه املرة نهائيا وحامسا

لقد أفصل عامل اإلنسان احلاضر عن » ويكتب جاك ماريتان: 

كم من جرمية شهدناها ال يعوضها الشر وفا، به حتى حطم ثقتنا، 

وكم من مواقف من االمتهان املذل للطبيعة  …أي عقاب عادل

لقد اجته العلم والتقدم حنو دمارنا، وكياننا أصبل مهدَّدًا  …البشرية

واللغة ذاتها قد  ،باخلطر من جراء التحلل لقوى احلكمة واألخالر

 –حقاًّ  –ا نعيش احنرفت فأصبل اللفظ كأمنا ال ينقل إال خداعا، إنن

 .  1  «يف عامل كافكا

                                      

  4 Ibid, pp.   -   . 

  7 Ibid, p.     . 

  1 J. maritoin, the Range of Reason. Pp.    -     . 



 الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرة العالقات
010 

إن روح الوثنية اليت تشرَّبتها حضارتنا ساقت اإلنسان إىل أن »  

جيعل هدفه القوة، والقدرة على الكراهية يف حني أن املثل السياسي 

 .  4  «األعلى جيب أن يكون العدل

يف وعي األمم فلن يكون ذلك  …إن كنا نود أن منهد للسالم » 

اقتنعنا بأن السياسة الصحيحة هي أواًل وقبل كلِّ شيٍء  إال إذا

على كل شعب أن جياهد لكي يفهم نفسية  …السياسة العادلة

الشعوب األخرى وتطورها وتقاليدها وحاجاتها املادية واملعنوية، 

ويعرتف بكرامتها ودورها التارخيي. وكل شعب ال جيوز له أن ينظر 

إن وضع  …لعام لكل الشعوبإىل مصلحته فق ، بل إىل الصاحل ا

املصلحة القومية فور كل شيء وسيلة مؤكدة لفقد كل شيء، إن 

العامل احلر ال ميكن تصوره إال باالعرتاف بأن الصدر هو التعبري عمَّا 

هو واقع، والصواب هو التعبري عمَّا هو عادل، وليس هو التعبري عمَّا هو 

 .  7  «نافع يف وقت معني ملصلحة جمموعة بشرية معينة

إن املساواة احلقة بني الناس جتعل التعصب العنصري والطبقي » 

والطائفي والتميز العنصري جرائم ترتكب يف حق اإلنسان، كما 

 .  1  «جتعله تهديدًا قوياًّ للسالم

العقل يقتضينا » ، 4  «احلقيقة الواقعة أننا فقدنا اإلميان باإلنسان» 

 –جزءًا من الطبيعة، ويف الطبيعة أن نؤمن باإلنسان ما دام اإلنسان 

                                      

  4 Ibid, p.      . 

  7 Ibid, p.     . 

  1 Ibid, p.      . 
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جند أن السالم يتللَّلها يف  –بالرغم من سيادة قانون تنازع البقاء 

أعماقها، واإلنسان كجزء من الطبيعة لديه جوهر َخْير يف حدِّ ذاته، 

بالرغم من احنرافها الدائم  –إن تطوُّر الكون عبارة عن حركة دائمة 

حركة تنتهي دائمًا بالفوز النهائي  حنو صوٍر أمسى من احلياة، –أيضًا 

إن التقدم البطيء للجنس البشري هذا التقدم الذي مير  …ل نسانية 

خالل سلسلة من املعاناة واألمل، يدل على وجود طاقات عند اإلنسان 

 «جتعل أي ازدراء للجنس البشري صبيانيا ال يستند إىل تفكري سليم

 7  . 

احلياة اجلماعية ل نسان يف  إن الوضع يف» وكتب رينولد ني : 

الوقت احلاضر يدل على أننا حطمنا حياتنا العامة عن طريق القوى 

. اجلديدة واإلمكانيات اليت وضعتها يف أيدينا املدنية والتكنولوجيا

وهذه احلياة احملطمة اليت تظهر يف بؤس العامل كله وقلقه هي حكم 

تب على حياة الغرور تارخيي موضوعي علينا، هي حقيقة املوت الذي تر

 . 1  «اليت تعيشها األمم والشعوب، وهي بغري إميان ليست إال فناء

مثل ناصع للوسيلة اليت  ـــهو يف واقعه  ـــإن تارخينا املعاصر » 

يباغت بها اإلله ك ياء اإلنسان وغروره واستعالءه، وللطريقة اليت 

                                      

  4 Ibid, p.      . 

  7 Ibid, p.     . 

  1 R. Neibuhr Christian Realism and Political Problems, p.        
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وب الذين يرفعون راد والشعــيوقع بها احلكم اإلهلي العقوبة على األف

 . 4 « مـــور مستواهـــم فــــأنفسه

إن فرصة انتصارنا على عدونا تكون أقرب إذا حنن قلَّلنا من » 

وفضيلة، إن غرور األمم القوية وإميانها  …ثقتنا مبا عندنا من طهارة 

 «بفضلها أشد خطرًا على جناحها يف جمال السياسة من كيد األعداء

 7 . 

دة اليت حنتاج إليها جمتمعني يف عصرنا إمنا إن احلياة اجلدي» 

يف هذا  ـــيتحقق بقيام جمتمع يتسع ألن جيعل تعاون كل أمة مع غريها 

إن »  ، 1  «أمرًا حمتَّمًا وعدالًة متزنة اتزانًا دقيقًا ـــالعصر التكنولوجي 

العامل احلاسم يف إجياد التماسك االجتماعي يف اجملتمع العاملي هو 

 .  4  «حيةالقوة الرو

إن خطر احلرب يبقى دائمًا حملَّقًا فور » وكتب برتراند رسل: 

ما دام نظامنا السياسي قائما كما هو، إنَّ من املؤكد أن » .«رؤوسنا

احلروب العظمى سوف تقع بني احلني واحلني، وال مفر من حدو  ذلك 

ما دامت هناك دوٌل حتلفة لكل منها سيادتها، ولكل منها قواتها 

سلَّحة، ولكل منها حكمها املطلق فيما خيتيف مبصلحتها وحقوقها امل

                                      

  4 Ibid, p.     . 

  7 Ibid, p.     . 

  1 Ibid, p.     . 

  4 Ibid, p.     . 
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احلرب احلديثة بغض النظر عن شدة فتكها » . 4 «يف أيِّ نزاع ينشب

 . «أسوأ يف كثري من الوجوه من احلروب اليت وقعت يف املاضي

يف احلروب املسلية املطمئنة اليت وقعت يف القرنني الثامن عشر » 

اربون هم الذين يتعرضون فيها لآلالم، أما يف والتاسع عشر كان احمل

هذه األيام فإن وقع احلرب يتزايد على املدنيني. وإن رجاًل بلغ من العمر 

مثل ما بلغت ليذكر ذلك الوقت الذي فيه كانت احلرب اليت تصيب 

النساء واألطفال أمرًا ال يقع يف احلسبان، غري أن هذا العصر السعيد 

 . 7  «قد انتهى وفات

إن العامل يواجه كارثة حمدقة، وهو يتساءل يف حرية: ملاذا ال  »

يلوح يف األفق جمال للنجاة من مصري مؤسف ال يرغب فيه إنسان؟! إن 

السبب الرئيسي يف ذلك أننا مل نهيئ عقولنا للتعامل مع وسائلنا 

التكنولوجية وما زلنا نسمل ألنفسنا بطرر للتفكري رمبا كانت 

بساطة يف وسائله التكنولوجية. فإن أردنا أن  تتالءم مع عصر أكثر

فال منا  لنا من نبذ  …حنيا حياة سعيدة بوسائلنا التكنولوجية 

بعض اآلراء واالستعاضة عنها بغريها، فنستعيض باملساواة عن حب 

السيطرة، وبالذكاء عن األعمال الوحشية، وبالتعاون عن التغالب، 

 .  1  « االنتقام ونستعيض بالعدالة عن حب الغلبة وشهوة

                                      

  4  B. Russell, New Hape For a Changing World, p.   . 

  7 Ibid, p.     . 

 1 Ibid, p.      . 
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وبعد، فحتى لو قبلنا رأي املفكر األمريكي الشهري جون موريس 

كالرك يف احلضارة املعاصرة بأنها حضارة خنرت جذورها حتى مل 

تعد تستطيع محل ثقل جذعها، وفروعه املنتشرة على مساحة 

القوة بغري هدف إنساني أصبحت وثنًا يعبد ويقود وأن ،  4 واسعة

عامل أسلحة يف  ـــ، وأنه ال معنى أن نأمل  7 افة االنهياراحلضارة إىل ح

بقيام عامل آمن تسوده احلرية والدميقراطية، حتى لو  ـــالدمار الشامل 

قبلنا هذا الرأي فال أقل من أن نقبل النتيجة اليت انتهى إليها هذا 

ال بدَّ من تنمية قدرتنا على التفكري السليم والعمل املفكر من أنه: 

اء، إذ أن ذلك هو فرصتنا الوحيدة للكفاح بالرغم من سيف البنَّ

 . 1 داموكليز املسل  على رقابنا

 

 

 

 

                                      

 4 J. M. Clark, The Economics of Responsbbiliity, p.      . 

 7 Ibid, p.     . 

 1 Ibid, p.    . 
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 ةـامتــــــاخل

 ماذا ميكن أو ما جيب أن يعمل

  بالنسبة للمسلمني: أواًل:

الحظ برتراند رسل أن الغرب أهدى للشرر مساوئه: القلق، وعدم 

ن الغالي باآللة، ولكن الدول الرضى، والروح العسكرية، واإلميا

القوية يف الغرب حتاول دائمًا صرف الشرر عن أفضل ما لدى الغرب، 

روح البح  احلر، والتعرف على الظروف اليت تؤدي إىل الرفاهية 

 . 4 التامة،والتحرر من اخلرافة

كمثل على صحة مالحظة رسل فإن اإلرهاب الذي يعت  اآلن 

كان ضمن هدايا الغرب للعامل  ـــغرب مرادفًا للفظ مسلم يف لغة ال

أال نتذكر أن أول مبنى عام مت تفجريه على سكانه يف ـــ  اإلسالمي 

الشرر األوس   وهو فندر ديفيد يف القدس  وأن أول طائرة مدنية 

أسقطت يف الشرر األوس   وهي طائرة اخلطوق الليبية  كالهما 

 ر. امل الغرب املتحضــنفذا بأيدي أناس ينتمون لع

حديثة يف اللغة العربية،  Terrorismبل إن كلمة إرهاب مبعنى 

ا بعد وجود حركات اإلرهاب الصهيونية يف ــهـوقد شاع استعمال

فلسطني يف النصف األول من القرن املنصرم، هاجانا، شترين، إرجون 

                                      

 4  B. Russell, New Hape For a Changing World, p.  . 
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... إخل. فشاعت الكلمة يف اللغة العربية وصفًا للنشاطات اإلرهابية 

 .لتلك العصابات

لكن رمبا كان أسوأ هدايا الغرب للعامل اإلسالمي يف جمال 

السياسة تقديس املاكيافيلية وقبول املقياس املزدوج للعدل، والتسليم 

مببادئ الغرب يف العالقات الدولية، وقد ساعد على تقبل العامل 

ها ضعف جهاز املناعة اإلسالمي ضد هذه الشرور، وغلبة ـاإلسالمي ل

لناشئ عن االنبهار مبا لدى الغرب من قوة الفكر الشعور بالنقيف ا

والتكنولوجيا، ومبا استطاع الغرب أن حيققه داخل جمتمعاته من 

الدميقراطية، والعدالة االجتماعية، واملساواة أمام القانون باملقارنة مبا 

من ـــ أحيانًا مبساعدة الغرب  ـــترزح حتته جمتمعات العامل اإلسالمي 

داد، وحرمان من احلرية، والعدل االجتماعي ختلف وظلم واستب

 والقانوني.

غري أن العامل اإلسالمي مل يكن يف يوم من األيام منذ أن بدأ 

تعرضه للغزو الغربي يف ميدان الثقافة الشريرة مهيئًا لصحوة النائم، 

وإدراك اجلانب السليب للحضارة الغربية كما هو مهيؤ يف الوقت 

إذا  ـــفطور بطبعه على كراهية الظلم احلاضر، ذلك أن اإلنسان م

حتى لو كان واقعًا على غريه، فكيف إذا  ـــكان صادرًا من غريه 

 ؟ كان هو الضحية

وهي سنوات أصبحت فر  الوعي فيها  ـــويف السنوات األخرية 

مرت اجملتمعات اإلسالمية بسلسلة من أشنع املظامل ظهرت يف ـــ أك  

التنكر لكل املعاني اإلنسانية، وقد صور من الوحشية واهلمجية و
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صدرت من العامل املتحضر ومبباركته مثاًل يف فلسطني، والبوسنة 

واهلرسك، وأفغانستان، والعرار، بل إن ما كان اإلعالم الغربي يصفه 

على حقيقته بأنه حركة ضد الظلم واالستعباد يف تركستان 

إرهابًا ي ر ان الساسة الغربيني ــالشرقية، وكشمري أصبل على لس

 التحالف الدولي للقضاء عليه.

مغزى ما سبق أن البيئة الفكرية يف العامل اإلسالمي مهيأة اآلن 

للتعرف على اجلانب السليب للحضارة الغربية وإدراك خطر وخطل 

املبادئ السياسية الغربية يف العالقات الدولية، وأصبح املسلم اآلن 

وأنه طوق النجاة للعامل إذا أراد  أكثر استعدادًا للثقة مبنهج اإلسالم

 .أن يتغلب على قوى الشر

وإذًا، فعلى أهل الفكر والرأي أن يبذلوا أقصى جهد لتوعية 

 اجلماهري يف العامل اإلسالمي بأمرين: 

 ـــملنهج اإلسالمي يف عالقة اإلنسان بغريه، وأنه ال خيار للمسلم ا -1

تزام بهذا املنهج إال االل ـــإذا أراد أن يبقى مسلمًا حقيقيًا 

يقل عن  ال واملبادئ اليت تبنى عليه، وأن واجبه الديا يف ذلك

 واجبه يف أداء العبادات من الصالة والصوم واحلج. 

كشف حقيقة اجلوانب السلبية للحضارة الغربية، والتوعية  -2

بنتائج هذه اجلوانب الفكرية والعملية، واإلحلاح على تعرية 

احلواد  الواقعية، ويف تصرحيات صورها احلقيقية ممثلة يف 

الساسة واملفكرين ال بقصد إثارة الكراهية ضد الغرب، 

 وإمنا إثارة الكراهية ضد املبادئ الشريرة يف الثقافة الغربية.
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001 

وأبلغ أثرًا من كل هذا أن يهتم املربون بهذه النواحي، ويضمنوا  -3

مناهج الدراسة عناصر كافية للوفاء بهذا الغر،، ليس يف 

التاريخ واجلغرافيا فحسب، بل يف غريها من مواد  مادة

 الدراسة، وال سيما دروس الدين.

وال بد بعد ذلك وقبله من إنعاش روح األمل لدى املسلم،  -4

وتذكريه بأن مقتضى دينه اإلميان الذي ال يتزعزع بأن السالم 

ممكن على األر،، وأنها سوف يأل عداًل كما ملئت جورًا، 

ي تريد قوى الشر أو اإلشراك أن يطفئوه الذ –وأن نور اهلل 

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ ال بد أن يتم  –بأفواههم 

  .9 سورة الروم ژڀ   ڀ   ڀ     

  بالنسبة لغري املسلمني: ثانيًا:

أن الغرب » إذا كانت احلقيقة الواقعة كما يرى جاك ماريتان: 

بي لقبول تغري منهجه فالبد لتهيئة العامل الغر «فقد اإلميان باإلنسان

السياسي الالأخالقي، أن يعاد إليه اإلميان باإلنسان كمطلب أولي 

 للتغيري. 

ويتشابه الفيلسوف الكاثوليكي والالديا يف احلكم بإمكانية 

 التغيري وطريقه.

فبينما يؤكد ماريتان الكاثوليكي على ضرورة إنعاش اإلميان 

فرتات التاريخ كان الشر  أنه يف أسعد» واألمل لدى اإلنسان ويرى: 

يعمل يف خفية لتحقيق أهدافه، وكذلك فإنه يف أحلك العصور ظلمة 
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001 

يظل اخلري على أهبة دائمة يعمل باستمرار لتحقيق انتصارات غري 

التطور التارخيي ... ال يتحقق يف يوم » ويرى   4  «متوقعة وغري ظاهرة

ة على واحد، فالبد من عامل الزمن ليتمكن العقل من السيطر

الوسائل املادية املروعة اليت وضعتها يف أيدينا الثورة الصناعية 

التكنولوجية، والبد من عامل الزمن إلنضاج الثورة اخللقية والروحية 

 . 7  «وبعثها يف أعمار اخل ة والبشرية

إن التغيري العقلي املنشود شار جدًا، وال يتم » يرى رسل الالديا: 

ن أدرك املربون إحلاح هذا اهلدف وعملوا له، يف يوم واحد، على أنه إ

وإذا أمكن جبهودهم أن ينشأ الصغار كمواطنني عامليني ال كأفراد 

يف عامل من املقاتلني الذين يعيشون على السلب واالستعباد، فإنه 

ميكن حينئذ أن نأمل يف إنقاذ اجلنس البشري من اهلالك العاملي 

 . 1  «ةل حتقيق أفكار بائدالشامل الذي يهددنا به السعي يف سبي

إنه ملنطقي جدًا االعتقاد بأنه يف عصر ثورة املعلومات واالتصاالت 

تكون املسؤولية األوىل للعمل من أجل اخلال  من براثن اخلطر 

 احملدر بالفناء تقع على املفكرين وعلى املربني. 

  ومن أجل هذا اهلدف جرؤ قلم متواضع على كتابة هذه الورقة.

 

 

                                      

 (1)J. maritoin, the Range of Reason. Pp.     . 
 (1)Ibid, p.     . 
 (2)B. Russell, New Hape For a Changing World, p.     . 
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 تعريف املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة

 

املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة 

املنورة: هو مؤسسة دعوية تهتم بالدعوة إىل اهلل وتوعية اجلاليات يف 

 املدينة املنورة، تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

هـ مبوجب التصريل الصادر 4479اإلرشاد مت إنشاؤه يف عام والدعوة و

/  49لدعوة واإلرشاد رقم   من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وا

194  . 

برئاسة فضيلة الشيخ ويشرف على أعمال املكتب جملس إداري 

القاسم إمام وخطيب املسجد النبوي بن حممد د. عبداحملسن 

أنشطته من خالل  تدارمن أهل العلم والفضل و يضم عددًاو ،الشريف

 .أقسام متلصصة ضمن جهاز إداري متكامل

 

 أقسام املكتب الدعوية

ويهتم بإقامة ال امج الدعوية للمجتمع والقرى  :قسم التوعية العامة

لعلم، اجملاورة ويعمل على تأهيل الدعاة وإقامة ال امج العلمية لطلبة ا

، ، الدورات العلمية، الدروس العلميةوذلك من خالل: احملاضرات

 .، املعار، الدعوية وغريهايةالكلمات الوعظ



 

 

 
 

توعية الشباب يف حلقات  حتفيظ بويهتم  :توعية الشبابقسم 

وسائل متعددة، القرآن ومراحل التعليم ويف أماكن جتمعاتهم ع  

، : بناء األجيال، أحببناك فأهديناكوذلك من خالل برامج متعدد مثل

 .جوال السعادة

ويعمل على دعوة غري املسلمني ورعاية املسلم  :قسم توعية اجلاليات

، سلمة يف الشركات والسجون وغريهااجلديد وتوعية اجلاليات امل

ال امج التوعوية والتعليمة وامللتقيات الدعوية والرتمجة  وذلك من خالل:

  .واجلوالت الدعوية وتوزيع املطبوعات

من  رسول اهلل  ويقوم على توعية زوار مسجد  ر:قسم توعية الزوا

، كما يقوم بتسيري رحالت جمانية ن بلغات حتلفةاحلجاج واملعتمري

هلم ألبرز معامل املدينة املنورة الشرعية وبيان أحدا  السرية املرتبطة 

  .بها، كما يقوم بإكرام الوجهاء واألعيان من الزوار 

ملعتمرين مبناسك احلج ويهدف القسم إىل تبصري احلجاج وا

والعمرة وتعميق صلتهم باهلل، كما يهدف إىل إجالل العلماء والدعاة 

وإكرام الوجهاء أثناء تأديتهم ملناسك احلج والعمرة والعناية بهم 

 وتوطيد العالقة معهم وحتفيزهم على الدعوة إىل اإلسالم يف بلدانهم. 

ة، ويف لتعليم العامهتم بتوعية الفتيات يف مراحل اوي: القسم النسوي

، كما يقوم بإقامة امللتقيات النسائية، النوادي واملشاغل وغريها

وإعداد الداعيات، ويقدم عددًا من ال امج من أبرزها: رحلة النور  لغري 

معر، على خطاك  اسقات،املسلمات ، الداعية الصغرية، نواعم ب

 حتى نلقاك.



 

 

 

 

 

 


