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 متهيد:
 من مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم إىل بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية

( والذي 1996 -1986بعد عشرة أعوام من العمل البحثي اجلماعي يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )
دت مناقشة نتائج هذا املشروع واختباره يف دوائر ومستوايت أخرى شهأعوام  عشرةانقضت  ؛(1)اعشر جزء   اثناصدر عنه 

، وخربة تدريس نظرية العالقات الدولية من منظورات مقارنة يف مرحلة الدراسات 1997يف  ُعقد عدة: كان من أبرزها مؤمتر
-بهما خربات أخرى توالت بني هاتني اخلربتني وإىل جان ولقد. (2)(6200 -1997) الفرتة سبعة يفالعليا ألعوام دراسية 

انطلقت وانبنت على نتائج مشروع العالقات الدولية من انحية، كما سامهت خمرجاهتا يف دعم العملية  -احبثية أساس  
يف  -البحثية منها والتدريسية-املاضية  عشرةالتدريسية من انحية أخرى. ولقد متثلت حصيلة خربات هذه السنوات ال

سة العالقات الدولية يف إطار مقارن مع منظورات العلم األخرى وكجزء مندمج يف هذا النهوض ببناء منظور إسالمي لدرا
وخاصة موضع قضااي األمة  العلم من انحية، والختبار تطبيقات هذا املنظور لدراسة وحتليل قضااي العالقات الدولية

 .(3)وتفاعالهتا وحتدايهتا من انحية أخرىمنها اإلسالمية املعاصرة 
نت سنوات عشرة قد انقضت يف دراسة العالقات الدولية يف اإلسالم: من منظور األصول اى إذا كبعبارة أخر و 

وخربة التاريخ والنماذج الفكرية، فلقد كانت هذه السنوات العشرة مبثابة األساس والبنية التحتية الالزمة والضرورية للمرحلة 
كما سبق -ورة عنه وهي النهوض ابلبناء املبتغى ذاته أال وهو واليت ال تقل أمهية وضر  ،الثانية الكربى بعد هذا املشروع

ة أتيت دراسبناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية كأحد منظورات علم العالقات الدولية. ومن مث فإن هذه ال -القول

                                                           
 جزء، وهي: 12، 1996لعاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، د. اندية حممود مصطفى )إشراف وحترير(: مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، املعهد ا (1)

 د. اندية حممود مصطفى: املقدمة، الدوافع، األهداف، املنطلقات )يف( املرجع السابق، اجلزء األول )املقدمة العامة للمشروع(. -
د. اندية حممود مصطفى )إشراف وحترير(:  د. سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم، إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، )يف( -

 مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع سابق، اجلزء الثاين.
 .3جمموعة ابحثني: املداخل املنهاجية للبحث يف العالقات الدولية يف اإلسالم )يف( املرجع السابق، جزء  -
 .4 اإلسالم )يف( املرجع السابق، اجلزء د. مصطفى منجود: الدولة اإلسالمية وحدة العالقات اخلارجية يف -

 .5د. أمحد عبد الونيس: األصول العامة للعالقات الدولية يف اإلسالم )يف( املرجع السابق اجلزء  -

 .              6د. عبد العزيز صقر: العالقات الدولية يف اإلسالم وقت احلرب )يف( املرجع السابق اجلزء    - 
 ى، مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العامل اإلسالمي يف النظام الدويل )يف( املرجع، اجلزء السابع.د. اندية حممود مصطف -

من استئناف الدولة األموية القوي واملؤثر حلركة فتوحات الراشدين إىل  )م750 -661هـ، 132 -41(د. عال أبو زيد، الدولة األموية.. دولة الفتوحات  -
 .8املرجع السابق اجلزء  )يف(يعية يف املشرق واملغرب بلوغ املد الفتحي حدوده الطب

 .9)يف( املرجع السابق، اجلزء (م1258 -750هـ، 656 -132د. عال أبو زيد، الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إىل السقوط ) -
م( )يف( املرجع 1517 -1258هـ، 923 -642ألوروبية الثانية )د. اندية حممود مصطفى، العصر اململوكي من تصفية الوجود الصلييب إىل بداية اهلجمة ا -

 السابق، اجلزء العاشر.
 د. اندية مصطفى، العصر العثماين من القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية )يف( املرجع السابق، اجلزء احلادي عشر. -
 املرجع السابق، اجلزء الثاين عشر. (سقوط اخلالفة )يفد. ودودة بدران، وضع الدول اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاب  -
 ر بديل".( عنوان املقرر هو: "نظرية العالقات الدولية: مدخل املنظورات وجداالهتا: من املنظور السائد إىل أزمة العلم واحلاجة للمراجعة ومنظو 2)
: التوجهات العامة يف تدريس العالقات الدولية وحبوثها: قراءة يف خربة ( يف: د. اندية حممود مصطفى2006 -1996( انظر تسجيل متكامل خلربة عقد )3)

دراسة مقدمة إىل مؤمتر "توجيه حبوث اجلامعات يف العامل اإلسالمي خلدمة قضااي األمة اإلسالمية"، جامعة مجاعية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
  منشور(.)غري 13/11/2006-12القاهرة:  -األزهر
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ىف ة اليت أحرص على تقدميها اخلربة املنهاجية للبحث والتدريس اليت أخرجت أو هتدف إىل إخراج هذا البناء، وهي اخلرب  نتاج
، نظر ا العتبارها إحدى اخلربات الىت تعاملت مع إشكاليات التحيز ىف جمال علم العالقات (4)نطاق املؤمتر الثاىن للتحيز

 الدولية انطالق ا وابتداء وأساس ا من استيعاب منظورات هذا لعلم الغربية مث من استيعاب املراجعات الدورية حلالة العلم الىت
ا ذاتي ا داخلي ا، وصوال  إىل أبعاد املقارنة بني هذه املنظورات وبني منظور إسالمى. وتتبىن املقارنة على إدراك  متثل نقد 

 . االختالف بني النسق املعرىف )الغرىب( وبني النسق املعرىف )االسالمى(
 إن التمهيد اإلمجايل السابق يستلزم التذكرة ابلنقاط التالية:

بني اخلربة البحثية واخلربة التدريسية خالل عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات  عدم االنفصال -1
الدولية ومن خالل الرتاكم على خربة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم. حقيقة قد خيتلف املتلقي يف احلالتني من حيث 

سواء يف دوره كباحث أو يف  ،اربتني لدى القائم عليهما مع  ا ومستمر ا بني اخلولكن يظل التفاعل قائم   ،مستوى القدرة العلمية
 دوره كمدرس ومعلم.

العملية التدريسية ونتائجها وحمصلة التغذية املرتدة من جانب طلبة الدراسات العليا هذا وجيدر القول إن خربة 
جدرانه وأسعى اآلن إىل  هي خربة غنية وثرية شيدت خالهلا قاعدة بناء املنظور وبعض من -خالل السنوات املاضية 

ساحة التدريس ميثل ساحة اختبار وتفعيل مهمة بقدر ما كان  علىاستكماله. وبقدر ما كان عرض نتائج العمل البحثي 
إىل الطلبة وشباب  -يف جمال تطوير منظورات إسالمية للعلوم االجتماعية-أمر ا واجب ا والزم ا. فإن مل تنتقل خربة البحث 

ا وهدر ا للموارد ت الدرس وملتقيات إعداد املشروعات البحثية، فسيظل هذا البحث يف هذا اجملال ترف  الباحثني يف قاعا
ن تفعيل النموذج وتشغيله وليس جمرد صياغته هو األساس. ملاذا؟ ألننا نعمل يف ساحات أكادميية على اعتبار أوالطاقات. 

ا وتطوير ا و  هاخللوحبثية هتيمن عليها املنظورات الغربية، وحنن يف حاجة لت استبداال . بعبارة أخرى علينا أن نعمل من رمبا نقد 
، كما لو أن احلديث عن اإلسالم والظواهر وليس من اخلارج ابنفصال أو تواز  مع منظوراته األخرى ويف تفاعل  العلم داخل

 السياسية حديث منقطع الصلة عن العلوم االجتماعية احلديثة.
ولكنها خربة تفاعل حية على ساحة  ،ليست خربة تصميم على الورق دراسةقدمها هذه الوهلذا فإن اخلربة اليت ت

 .من أهم ساحات اختبار الفكر وتفعيله، وهي ساحة البحث والتدريس
يف )ماذا ندرس( واملضمونية )كيف ندرس العالقات الدولية( التداخل الشديد بني األبعاد املنهاجية  -2

الرتكيز على األبعاد املنهاجية واستحضار املضمون كأمثلة دون التوقف التفصيلي عند  -ةهدف الدراسحبكم -املنظور يفرض 
 .ةمقارن اتشرح معىن ومدلول القضااي واملشاكل واملوضوعات املعنية من منظور 

ة ذات مستويني: مستوى املشرتك العام مع العلوم دراسن األبعاد املنهاجية موضع االهتمام يف هذه الكما أ
ن هذه األبعاد كما أ  ؛وهو علم العالقات الدولية من انحية أخرى ،ومستوى العلم حمل االهتمام ،عية من انحيةاالجتما

وفق تعريفها العام  –وتتضمن هذه املنهاجية  .الغربية املقارنةاملناظرة ة هي: أبعاد املنهاجية اإلسالمية واألبعاد عنياملنهاجية امل

                                                           
( شاركُت يف املؤمتر 1996 -1992مع بداية املرحلة األخرية يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، مرحلة الصياغات النهائية والتحرير والطباعة )( 4)

. إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهادحمرر( )يف( د.عبد الوهاب املسريي ) الدولة العثمانية يف دراسات التاريخ اإلسالمي والنظام الدويل األول للتحيز ببحث "
املعهد العاملي للفكر ، القاهرة. 1992فرباير 21-19 القاهرة يفيف واشنطن ابلتعاون مع نقابة املهندسني.  املعهد العاملي للفكر اإلسالميأعمال الندوة اليت نظمها 

 (.1994) اإلسالمي



4 

 

ة(، النسق املعرىف، املنهاج )ابملعىن الضيق(، أجندة القضااي، العالقة بني الداخلى واخلارجى، الرؤية للعامل )الكوني –والواسع 
 العالقة بني املادى وغري املادى.

ة وأان أقف داخل دائرة علم العالقات الدولية احلديث ابعتباري أحد متخصصيه دراسأقدم هذه ال -3
ن هذه احملاولة ال تنفصل وال تبعد إ ،. بعبارة أخرىلعالقات الدوليةىف جمال نظرية ا املهتمني بتطوير منظور حضاري مقارن

التحدي األساسي الذي واجه هذه احملاولة هو تطوير منظور يصبح فإن  ذاول ،عن إجنازات علم العالقات الدولية احلديث
سبقت أتسيس علم العالقات  يف اإلسالم قد )اخلارجية( مندجم ا يف هذا العلم، فإذا كانت دراسة العالقات الدولية اجزء  

العلوم اإلسالمية )اليت تناولت ظاهرة العالقات  يةجان احلاجة ماسة اآلن لتخطي الفجوة بني منهفإالدولية احلديث )الغريب( 
اليت تناولت نفس اجملال. فهذا هو التحدي األساسي الذي واجه هذه اخلربة  احلديثة العلوم االجتماعية يةجاالدولية( ومنه

ومواجهة هذا التحدى افرتضت تراكم عدة خطوات لتوليد معرفة جديدة أو إحداث نقله نوعيه ابالستعانة بكل  أقدمها. اليت
 من نتائج مشروع العالقات الدولية ىف االسالم من انحية ونتائج مراجعة حالة العلم احلديث من انحية أخرى.

"نظرية إسالمية للعالقات الدولية" كان  صياغة حنو ادر اإلشارة إىل أنه قد جرت حماوالت سابقة سعي  جتهذا و 
ولكنها افتقدت الروابط املقارنة مع النظرايت أو املنظورات األخرى يف ، (5)على رأسها حماولة د.عبد احلميد أبو سليمان

القات الدولية يف ذلك ألهنا انغمست يف اإلشكاليات املنهاجية لتطوير املنهاجية اإلسالمية لدراسة الع ؛نطاق العلم املعين
ا عن نقائص "املنهاجية اإلسالمية التقليدية". بعبارة أخرى حتركت هذه احملاولة لدراسة العالقات الدولية وهي  اإلسالم بعيد 

، من بتطبيقات إسالمية املعرفة. ولقد كانت هذه احملاولة اليت جاءت من داخل دائرة املهتمني يف خارج دائرة العلم املعين
ذلك ألن  وإن كان مبنحى مغاير وحنو هدف مغاير. ،ها مشروع العالقات الدولية يف اإلسالمعم تعاملوىل اليت الركائز األ

 املشروع انطلق ابتداء من مراجعة حالة العلم لبيان موضع املشروع منه )كما سنرى الحق ا(.
حتاول  -ولية ومن خارجهاحماوالت نظرية جادة من داخل ختصص العالقات الد-كذلك أفرزت الدائرة الغربية 

دراسة الرؤية اإلسالمية للعالقات الدولية. ولقد اهتمت بزوااي ومداخل متنوعة مل يكن من بينها ابلطبع أيض ا بناء منظور 
 .(6)مقارن للعلم
وأخ -4

على معرفة  صعوبة مزدوجة: فهو يفرتض أن املتلقي -البحثية والتدريسية-بد أن يواجه عرض هذه اخلربة املنهاجية  ير ا فال
ألن اخلربة املعروضة هي خربة مقارنة بني بناء قائم متعدد الطوابق هو علم العالقات الدولية مبنظوراته  ؛ابلعلم موضع االهتمام

خربة العملية ة هتدف إىل شرح اسر دالكربى القائمة وبني عملية بناء طابق جديد يف هذا البناء. ومع ذلك فإن هذه ال
ومن مث االستعداد  ؛على فهم خطوات هذا البناء وأساسياته وثوابته من انحية ومتغرياته من انحية أخرى املنهاجية اليت تساعد

. فإن هذا *للمشاركة يف نقد وتقومي املرحلة الراهنة من عملية هذا البناء، وللمشاركة يف مراحل اتلية منه الستكماله وتدعيمه

                                                           
اإلسالمية يف العالقات الدولية: اجتاهات جديدة للفكر واملنهجية اإلسالمية، نقله إىل العربية وعلَّق عليه وراجعه د.  د. عبد احلميد أبو سليمان، النظرية (5)

 .1993انصر أمحد املرشد الربيك، الطبعة األوىل، 
 مرجع سابق. ،إلسالمي يف النظام الدويلا لبعض أهم هذه األدبيات يف: د.اندية حممود مصطفى: مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العامل اانظر عرض   (6)
جداالهتا، من املنظور غاية هذه اخلربة املنهاجية هو إعداد مرجع أكادميي يف جمال نظرية العالقات الدولية حتت عنوان: نظرية العالقات الدولية: املنظورات و  (*)

 السائد إىل أزمة العلم واحلاجة للمراجعة.
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اله بصورة هنائية طاملا يتغري العامل والعالقات الدولية، وطاملا ستظل احلاجة لرؤية البناء نظام ا مفتوح ا غري مغلق ولن يتم استكم
 وعن وضع األمة اإلسالمية فيها، تنبثق  ،إسالمية عن هذا التغري

 عن دعائم منظور إسالمي لدراسة هذا اجملال.

قدمْت ىف حينها  (7)(1200وهلذا جيدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة هى نسخة منقحة ومزيدة لنسخة سابقة )
(. وذلك ىف وقت تبلورت فيه أتثريات انتهاء احلرب الباردة على تدريس نظرية 2000-1997دالالت اخلربة ىف بدايتها )

، كما تبلورت أيض ا ىف (8)العالقات الدولية وعلى دراسة خصائص هذه العالقات ىف مرحلة ما بعد احلرب الباردة من انحية
روز حتدايت العوملة الثقافية واحلضارية الىت تواجة األمة اإلسالمية . بعبارة أخرى كانت النسخة األوىل تلك املرحلة مالمح ب

من الدراسة استجابة للحظة خاصة من تطور العامل ووضع األمة فيه،ومن تطور العلم ومراجعاته ووضع األبعاد الثقافية 
سة األوىل التأسيس لدوافع ومربرات احلاجة إىل منظور حضارى مقارن واحلضارية واألبعاد القيمية فيه، وبذا قدمت هذه الدرا

 واملالمح األولية خلصائصه املقارنة.
( والىت تضيف خربهتا 2006-2001بدأت مرحلة اتلية من البحث والتدريس ) 2001ومنذ أحداث سبتمرب 

حداث على كل من مسار العلم ومسار العامل. الدراسة احلالية املزيدة واملنقحة. وجدت هذه املرحلة ىف ظل تداعيات هذه األ
فلقد قفزت فورة االهتمام بدراسة أثر الدين والثقافة واحلضارة على العالقات الدولية كما قفزت األمة اإلسالمية إىل صميم 

أكدت اهتمامات السياسات الدولية وبذا عمقت هذه املرحلة من ارهاصات التحوالت ىف منظورات العالقات الدولية، كما 
، ومن مث تبلور مضمون وحمتوى األبعاد املقارنة ملنظور إسالمى لدراسة العالقات (9)التالقح بني املعرىف والنظرى وبني الواقع

 الدولية وبدأت من انحية أخرى خربات تشغيلة ىف فهم ودراسة واقع هذه العالقات ومشاكلها.
األبعاد املنهاجية املقارنة  يقدم :األول جزئني أساسني:ة تنقسم إىل اسر دوبناء على التمهيد السابق فإن هذه ال

وأبعاد دراسته ابملقارنة  ،يتناول األبعاد املنهاجية حول خصائص هذا املنظور الثاين:و. حول إمكانيات بناء منظور إسالمي
جية اإلسالمية يف املنهاتضييق ين خصائص وآليات أمبنظورات غربية أخرى. وسيتضح لنا من تراكم عرض أبعاد كل من اجلز 

ابتداء من النموذج املعرىف ورؤية العامل، مرور ا مبصادر املعرفة ووصوال  إىل أجندة القضااي ومناهج دراسة العالقات الدولية، 
 التحليل .

 اجلزء األول:
 األبعاد املنهاجية حول إمكانيات بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية:

                                                           
، د.سيف اندية حممود مصطفى.د )يف( : إشكاليات خرية البحث والتدريس؛العالقات الدوليةلدراسة منظور إسالمي  ة بناءعملي اندية حممود مصطفى:.د (7)

، لفكر اإلسالمياملعهد العاملي ل ا. مركز احلضارة للدراسات السياسيةالدين عبد الفتاح )حمرران(: أعمال ندوة املنهجية اإلسالمية والعلوم االجتماعية: العلوم السياسية منوذج  
 .2002، القاهرة 2/8/2000 – 29/7القاهرة، 

 ( انظر على سبيل املثال:8)

التحدايت السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي )يف( رابطة جامعات الدول اإلسالمية، القاهرة، أعمال مشروع  اندية حممود مصطفى:.د  -
 .1999صفحة، نوفمرب 250التحدايت اليت تواجه العامل اإلسالمي 

السياسية،  د. اندية حممود مصطفى: العوملة وحقل العالقات الدولية )يف( د. سيف الدين عبد الفتاح، د. حسن انفعة )إشراف وحترير( العوملة والعلوم -
 .2000، قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 1999 -1998( العام اجلامعي 1سلسلة حماضرات املوسم الثقايف )

ت، رسالة انظر دراسة متكاملة حول هذه التطورات يف: أماين حممود غامن: البعد الثقايف يف دراسة العالقات الدولية، دراسة يف خطاب صراع احلضارا( 9)
 منشورة(.، )إشراف( أ.د. اندية حممود مصطفى )غري 2005ماجستري يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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 ملربرات، وبني التحفظات واالنتقاداتالدوافع وااألهداف و بني 
 

، وعلى حنو دوافع ومنطلقات وأهداف املشروع (10)تسجل املقدمة العامة ملشروع العالقات الدولية يف اإلسالم
 يبني كيف أن أعمال املشروع هى البنية التحتية املسبقة على حتقيق اهلدف النهائى أى منظور إسالمى.

ة يفرتض التمهيد ابلتوقف املبدئي عند احملطتني دراسية يف هذه اجلزئية من الوهلذا فإن عرض األبعاد املنهاج
 التاليتني:

املنظور يف علم العالقات الدولية الغريب ووضعه يف عملية التنظري هلذا اجملال الدراسي، واملنظورات  فهوم: مأوال  
لعالقات الدولية. وإذا كان من العسري أن نشرح يف الكربى اليت تعاقبت على هذا العلم وأثر االختالفات بينها على دراسة ا

 ة تفاصيل العبارة السابقة فإنه نكتفي ابملالحظات التالية:دراسملوضع من الاهذا 
دها هو حقد شهد مداخل متنوعة هلذا التنظري، فإن أ اعام   75إذا كان اتريخ التنظري للعالقات الدولية عرب 

. واملنظور هو رؤية سائدة يف مرحلة ما عن طبيعة الظاهرة الدولية كما (11)ورات الكربىمدخل "املنظور" واجلداالت بني املنظ
يدركها وكما يصفها معظم املنظرين يف كل مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية. وهو يشري إىل وجود نوع من االتفاق 

وحول كيفية دراستها والبحث فيها. وإذا كان  حول مسات الظاهرة الدولية وأبعادها األساسية وحول األسئلة اليت تثريها
وإن التنظري هو السبيل لتنظيم فهم  ،يعترب أن املنظور مبثابة النظارة اليت تشكل الرؤية للوجود من حولنا (12)البعض )روزيناو(

دم حتديد منظور يف وإدراك احلقائق املعقدة واملتداخلة على الساحة الدولية، فإن البعض اآلخر )د.مىن أبو الفضل( ترى أن ع
ألن املنظور هو الذي حيدد ما الذي تقع يف نطاق احلقل أو خارجه  ؛حقل دراسي يشبه بداية رحلة بدون دليل أو خريطة

. ولقد مت (13)والقضااي األكثر إحلاح ا وحاجة للتحليل، كما أنه هو الذي حيدد وحده التحليل والعالقة بني القيم والواقع
أحدمها موضوعي وحموره  :ساس لتصنيف اجلهود التنظريية يف علم العالقات الدولية استناد ا إىل معياريناستخدام "املنظور" كأ

واآلخر منهاجي وحموره أساليب البحث والدراسة. ولقد تعاقب  ،االفرتاضات األساسية حول الطريقة اليت يتهيكل هبا العامل
ى اليت ساد كل منها مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية قبل على علم العالقات الدولية جمموعة من املنظورات الكرب 

ولذا شهد العلم بروز عدة جداالت كربى  ؛أن يفقد مكانته السائدة أمام منظور جديد يقدم انتقادته للمنظور السابق السائد
األساسية لكل منظور )الشق  بني املنظورات الكربى املتعاقبة )انظر الشكل التوضيحي املرفق( حول االفرتاضات واملقوالت

 ،وحمرك تفاعالهتا ،املضموين( واليت تتصل بعدة حماور )متثل اإلطار املقارن بني املنظورات( وهي: أصل العالقات الدولية
ومن  ؛منط العالقة بني الداخلي اخلارجي. وختتلف الرؤية حول هذه احملاورو منط التفاعالت، و قضااي التفاعالت، و ، ونالفاعل
 بلور االختالف حول شكل العالقات الدولية وطبيعتها بني املنظورات املتنوعة. مث يت

                                                           
 اندية حممود مصطفى: الدوافع، األهداف، واملنطلقات )يف( املقدمة العامة للمشروع، مرجع سابق، اجلزء األول.( 10)
 انظر دراسة مقارنة حول مداخل دراسة نظرية العالقات الدولية )يف(: ( 11)

- S.Smith: The Self Images of a discipline: a genealogy of International Relation s Theory (in) 
K.Booth, S.Smith: International Relations Theory today, 1995, pp 16- 17. 

(12)  James Roseneau: The need of theory (in) J.Roseneau, Mary Dufee: Thinking theory 

thoroughly (1979). 

(13)  Mona Abu Al Fadl: Paradigms in political science revisited, The American Journal of Islamic 

Social Sciences, No 1, 1989, pp. 1- 15. 
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اإلمربيقية وبني  -السلوكية– د املنهجي فهو يتبلور بصفة عامة حول إشكالية العالقة بني الوضعيةعأما الب
حتل البعد املنهاجي مكانة حمورية القيمية أي يتبلور حول ما يسمى ابختصار "التقليدية يف مواجهة العلمية" ولقد ا -املعيارية

السلوكية" وبعد أن بدأت مراجعة هذه  -اإلمربيقية -يف اجلدال بني املنظورات وخاصة بعد أن ارتفعت نغمة "العلمية
 .(14)املنهجية يف حماولة لرد االعتبار من جديد للقيم والفلسفة والتاريخ

وجية خمتلفة تساهم يف تشكل الرؤية عن طبيعة هذه ولنطوتستند هذه املنظورات إىل أسس معرفية، فلسفية، وأ
 .(15)وعن منهاجية دراستها العالقات

ات وطوال التسعينيات ابلعلم إىل حالة مراجعة يوالذي وصل يف هناية الثمانين-ولقد شارك يف تطور املنظورات 
واملاركسي وانبثق عن كل منهما بعض  ،الرأمسايل :ومها ،ن من روافد النسق املعريف الغريبان كبري ارافد -كما سنرى-جذرية 

 املنظورات املتضادة واملتنافسة.
وبقدر ما يدافع البعض من منظرى العالقات الدولية عن أمهية مدخل املنظورات وجداالهتا لفهم تطور مسار علم 

ىف تفاصيل هذين العالقات الدولية، بقدر ما يتعرض هذا املدخل النتقادات وحتفظات من البعض اآلخر، وبدون الدخول 
يكفى القول أن مدخل املنظورات املقارنة ساحة هامة للتعرف على خريطة الرؤى واجلداالت مما يفسح السبيل  (16)األمرين

لتكوين مواقف بني املنظورات وتبىن إحداها، من أهم وظائف برامج الدراسات العليا هو توفري هذه الفرصة أمام امللتحقني 
أمام تقدمي منظور بديل  -على مستوى كلى -من انحية أخرى اجملال  –نظورات املقارنة وجماالهتا هبا. كما يفسح مدخل امل

أو مقارن من خارج نسق معرىف حمدد أم من داخله، وهو األمر الذى يتسق وهدف خربتى أى تقدمي منظور إسالمى مقارن 
 ننتقل إىل احملطة الثانية.مع منظورات العلم األخرى، وإنه انبثق عن منوذج معرىف مغاير . وهنا 

العالقة بني طبيعة النسق املعريف وبني طبيعة املنظورات نسق املصطلحات املتصلة مبدخل املنظورات، أى  اثني ا:
ومن مث ضرورة حتديد االختالفات بني النسق  ؛املنبثقة عنه وبني طبيعة النظرايت أو األطر النظرية وقدر أتثرها ابملنظورات

لدراسة العالقات  "منظور غريب"مي والنسق املعريف الغريب وداللة هذه االختالفات ابلنسبة لألبعاد املقارنة بني املعريف اإلسال
 هلذا اجملال. "منظور إسالمي"الدولية و

                                                           
 حول تطور املنظورات واجلداالت بينها حىت هناية احلرب الباردة انظر: (14)

 .1992 ،د.اندية حممود مصطفى: العالقات السياسية الدولية مذكرات مطبوعة كلية االقتصاد -
 .1985 ،جملة السياسة الدولية أكتوبر ،حنو منظور جديد لدراسة العالقات الدوليةد.اندية حممود مصطفى:  -
 .)أسباب عدم الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدولية( 55 -25 ص د.إمساعيل صربي مقلد: نظرايت السياسة الدولية ص -

- K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No2, 1984. 
- P.Viotti, M. Kauppi: International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 1993. 
- J. Lewis Gaddis: International relations Theory and the end of the cold war, International 

Security, Vo 17, No. 3, Winter 1992/1993. 
- S. Smith, op. cit. 

 :نية، انظرحول التيارات الفكرية والفلسفية الكربى الثالثة اليت متثل جذور املنظورات املتعاقبة على علم العالقات الدولية وهي الواقعية، العقال (15)
- Robert Adams: A new age of international relations, International affairs. 

 انظر يف هذا الصدد: (16)

- Steve Smith: Op.cit.  
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فإن  ؛ حبكم جمال التخصصدر اإلشارة إىل أنه إذا كان التمهيد األول عن تعريف املنظور يعد ضروراي  جتو  ،هذا
 حول أثر النسق املعريف يعد أكثر ضرورة حبكم اعتبارات أخرى تتصل بطبيعة الوسط األكادميي الذي يتلقى التمهيد الثاين

فيه الطالب علومه السياسية، كما تتصل بتكوين الطالب ذاته الذي تنفصل فيه املعرفة اإلسالمية عن املعرفة املدنية يف غالبية 
غربة جتاه جمرد ذكر ابل إحساس أو ما استغرااب  إ -وليس مجيعهم-الطلبة  ولذا فال غرابة أن الحظنا لدى معظم؛ احلاالت

انهيك ابلطبع عن ضعف اإلدراك العام ألمهية الدراسة النظرية بصفة -منظور حضاري إسالمي لدارسة العالقات الدولية 
من دراسة فلسفة العلم  من انحية وعن ضعف الوعى أو انعدامه من انحية أخرى بقضية االنساق املعرفية وموضعها عامة

 .ومصادر املعرفة
أثر  عنيف هذا املوضع اإلحالة إىل بعض املصادر اليت عاجلت بوضوح اإلشكاليات العامة املنهاجية وجيدر 

بصفة عامة والعلوم اإلنسانية ية جتماعاختالف األنساق املعرفية على املنظورات املقارنة الغربية واإلسالمية يف جمال العلوم اال
ا ببضع األبعاد النظرية املتصلة بدراسة هذه ، كما تتضمن هذه املصادر تعريف  بصفة خاصة نها العالقات الدوليةوم

 .(17)االختالفات
حول أمهية الدراسة املقارنة للمنظورات الغربية  (18)مىن أبو الفضل إىل رؤية أ.د.أوال  أن أحيل  هبذا الصددويكفي 

مث  وذلك على ضوء االختالف بني األنساق املعرفية ،ليت تقود إىل طرح منظور إسالميوللجداالت بينها كسبيل للمراجعة ا
النسق د.مىن أبو الفضل . تعرف أحيل اثني ا إىل أهم أبعاد االختالف بني خصائص النسقني املعرفيني ومصادر كل منهما

واليت تؤثر على أي جمال حبثي بدون  ،رهاإبنه القيم القاعدية واملعتقدات عن املعرفة والوجود ومصاد Epistemeاملعريف 
إبنه هيكل اخلطاب السائد من حيث النسق  Paradigmالوعي حبدوث هذا التأثري على حنو ما. كما تعرف املنظور 

فيضع نطاق هذا احلقل وحدوده، وحيدد مفاهيمه ورؤاه العاملية ومعتقداته  ،القيمي واإلدراكي الذي ينظم التفكري يف حقل ما
 ونظرايته.وقيمه 

 :لآليتوحول الرابطة بني اختالف النسق املعريف وأمهية دراسة جدال املنظورات تشري 
 ،إن مراجعة حقل علم السياسة من خالل دراسة املنظورات وجداالهتا يعد من أكرب سبل الدراسة حتداي  وصعوبة

لتمهيد الطريق حنو طرح إسهامنا الذايت يف تطوير وأكثرها مناسبة  ،ولكنه من أكثرها اتساق ا إلدراك معىن التنوع واالختالف
فإذا كان قد آن األوان ليشارك العلماء املسلمون يف اجلدال حول حالة احلقل  ،منظور حيمل بصمات مرياثنا الفكري وخرباتنا

ة للنظر إىل لتحديد إمكانيات وأسس تطوره أو حتوله على ضوء منظورات بديلة، فإنه من الضروري للساعني حنو طريقة بديل
                                                           

 ( د. عبد الوهاب املسريي، فقه التحيز )يف( د. عبد الوهاب املسريي )حمرر(: مرجع سابق.17)

 .48 -23، ص ص 1993د. حامد عبد املاجد: الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية، دار التوزيع للنشر اإلسالمية، القاهرة،  -
 .1988، 6المي، سلسلة حبوث سياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، رقم د. سيف الدين عبد الفتاح: بناء علم سياسة إس -

القاهرة، د. نصر عارف )تقدمي(؛ يف: د. نصر عارف )حمرر(، قضااي املنهاجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  -
 .15 -7، ص ص 1996

- Dr. Mona Abul Fadl: Islamization as a force of global culture renewal: the relevance of Tawhidi 
episteme to modernity, the American Journal of Islamic Social Sciences, Vo 2, 1988. 

- Dr. Mona Abul Fadl: Paradigms in Political Science revisited, op.cit, No 1, 1989, pp. 1- 15. 

، ترمجة د. 1996، سبتمرب 6، العدد إسالمية املعرفةلفضل، النظرية االجتماعية املعاصرة: حنو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل، د. مىن أبو ا -
 .109 -69نصر عارف، ص ص 

(18) Mona Abul Fadl: Paradigms.., op.cit. 
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 ، ملا يفعله اآلخروهلذا من الضروري أن ينظروا نقدايً  ؛أن يزيدوا فهمهم بطبيعة ومضمون السائد منه ؛العامل غري تلك السائدة
فإن النظر يف جدال املنظورات يعكس ويبني عناصر التجانس يف  ؛ولذا ؛وذلك على ضوء ما ميكن أن يقدموه من بديل

 رجة االتفاق العام حول نطاقه وموضوعاته وقيمه وقواعده.حقل ما ويشارك يف حتديد د
وفيما يتصل خبصائص كل من النسقني املعرفيني ومصادر كل منهما اكتفى أيض ا ابإلحالة إىل د.مىن أبو الفضل 

 . (19)ود.املسريى
ىن مادى نفعى وىف رؤيته عن فقه التحيز حيدد د.املسريى خصائص النسق املعرىف الغرىب كاآلتى أبنه منوذج عقال

يتلخص ىف مقوله الواحدية املادية الىت بدأت أبن اإلنسان مركز الكون مث حتولت إىل املطابقة بني اإلنسان والطبيعة، ال يوجد 
كما يقول   –فارق بينهما واجلميع يسري ىف خط تطورى يسعى حنو االتزان ولكن بتقدم مستمر ال تراجع فيه. هو منوذج بدأ 

ت هللا إبسم اإلنسان مث موت اإلنسان إبسم وحدة الطبيعة، فهو ال يعرف املقدس أو املطلق أو الغائى املسريى إبعالن مو 
وال يوجد سوى اللذة واملنفعة وتعظيم املادى والتحيز له على حساب اإلنسان، كما يتحيز للعام على حساب اخلاص، 

 قالىن على حساب الذاتى.وللمحسوس واملقاس كمي ا على حساب الكيفى، ويتحيز للموضوعى والع
(  1992وإذا كان من املالحظ أن وصف "الغرىب" الذى استخدمه د.املسريى ىف حني صدور كتاب فقه التحيز )

ا نقداي  كان قد بدأ –العلماىن  –كان ينطبق على الرافد املهيمن حينئذ واملسمى "الوضعى  املادى" إال أنه كان حيجب رافد 
نينات وأخذ يرتك آاثره على حالة النظرية االجتماعية والعلوم السياسية والعالقات الدولية، بصورة ىف التبلور منذ هناية الثما

تدرجيية متصاعدة )كما سنرى الحق ا(. ولذا أضحى هذا الوصف "الغرىب" ىف فقه التحيز لدى املسريى يبدو كأنه يتجاهل 
ىت إن أفرزت توجه ا قيمي ا غري ماداي  إال أهنا تظل حبيسة الوضعية  نتائج حالة املراجعة الذاتية ىف املنظورات الغربية حينئذ ال

كما أهنا ال تسود . ولذا تعرض مفهوم التحيز ىف حني بروزه لدى املسريى النتقادات نظر ا إلسقاطه حالة املراجعة الشكالية 
تراكم لديه بعد ذلك حتت مسمى حينئذ مقارنة مبا  -لدى املسريى –الذاتية واملوضوعية، فضال  عن عدم تبلور البديل 

 "اإلنساىن" من مرجعية إسالمية .
ومن هنا يبدو أن طرح د.مىن أبو الفضل حول األنساق املتقابلة املعرفية واملتزامنة تقريب ا مع طرح فقه التحيز ىف 

وبدون استخدام صفة منتصف التسعينيات قد بدا، حينئذ، أكثر توازان  وتكامال  إلعتبارين. فهو قدم مقارنة بني نسقني 
 الغرىب أو االسالمى. ويتخلص طرح د.مىن وخاصة من حيث داللته ابلنسبة للظاهرة السياسية ىف اآلتى:

إن منظور األنساق املعرفية املتقابلة يعىن إبعادة طرح اخلصائص التفصيلية للنظرية االجتماعية املعاصرة متهيد ا 
األنساق املعرفية املتقابلة املقصودة لدى د.مىن مها النظام املعريف التوحيدي للبحث ىف الرؤاي البديلة للخطاب السائد. و 

العلماىن". ومتواليات املنظومتني  -والنظام املعرىف التجريدى والذى اصطلحنا على نعته ابلعلماىن أو "األنسوى/ الطبائعى
ذان النموذجان مها: النموذج الثقاىف الوسطى املعرفيتني تشكل بدورها أرضية منوذجني ثقافيني متجاورين عرب التاريخ. وه

(Median Culture- Type)  ،والذى ميثل مجاع املتقابالت حول ميزان حاكم يضبط العالقة بني النسب واملقادير
 (Oscillating Culture- Type)وبني الكل واجلزء، واملطلق واملقيد، والثابت واملتحول، والنموذج الثقاىف املتأرجح 

                                                           
 .77 -61د. عبد الوهاب املسريي: مرجع سابق، ص ص  (19)

 الفضل: مرجع سابق.د. مىن أبو  -
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ائد ىف النظرية االجتماعية( والذى يتذبذب حول طرىف نقيض عامل الروح وعامل املادة ومتواليات كل منهما، ىف غيبة )وهو الس
 –املعيار املوضوعى وميزان االعتدال. وتعرض د.مىن للنماذج املتقابلة من خالل اسرتاتيجية منطقية تسعى كما تقول د.مىن 

 –فصام واجملاهبة بني الغرب اإلجنيلى الكالسيكى بوصفه الذات العلية )اإلغريقية إىل جتاوز التنميط املعهود الذى يؤكد ال
وهنا ينبغى اإلشارة إىل تنوية هام قدمته د. مىن ويفسر  –املسيحية( والشرق اإلسالمى بوصفه اآلخر  -الرومانية واليهودية

الثقافية املعيارية وبني اجلماعات أو النماذج  عدم إستخدامها مصطلح "الغرىب" وهو التنوية بطبيعة العالقة بني األنساق
احلضارية التارخيية، فإن أية تالزم موضوعى بني الغرب التارخيى وثقافة املتأرجح، هى من ابب التزامنات العارضة وليست من 

مى واملنتمية قبيل احلتميات أو اخلصائص األصلية. وعلى نفس املنوال، فإن اجملتمعات الواقعة ضمن احلوض احلضارى االسال
اترخيي ا إىل النموذج الثقاىف الوسطى، إمنا تشكلت بفعل مبادئ أساسية ميكن للمجتمعات األخرى أن تصل إليها وتقيم 
حياهتا على أساسها. وهكذا فإن التوافق بني النموذج الثقاىف الوسطى واجملتمع االسالمى التارخيى حيتفظ بفاعلية ما دامت 

 ئمة ومتماسكة، والعكس صحيح. أى أن خصائص التزامن قد ترجح على خصائص التكوين.تلك الصلة التكوينية قا
إن فهم طبيعة هذه العالقة بني النموذج القياسى والنموذج التارخيى من األمهية مبكان، حيث إهنا، وفق د.مىن تتيح 

عميق اخلالفات وجتذيرها، ومصادرة التاريخ استيعاب وجتاوز الثنائيات التارخيية، واالستقطاابت التنميطية، والىت من شأهنا ت
 وإهدار مقومات احلرية واملسؤولية.

تفاصيل االختالف بني مزيد من تفاصيل املنظورات الغربية املقارنة وجداالهتا وبدون مزيد من وأخري ا، وبدون 
ا اآلن إىل تسجيل السؤال التايل: ما هي نن  افإن احملطتني التمهيديتني السابقتني تقود (اإلسالمي)و (الغريب)النسقني املعرفيني 

 مقارن على صعيد علم العالقات الدولية؟  تطوير منظور إسالمي، ومن مث إمكانيات إذن دوافع ومربرات
 دوافع ومربرات بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية :أوال  

ء واملهتمني به أي هو حديث من دوافع" هو حديث عن مهوم القائمني على عملية البناالإن احلديث عن "
ا ومن الداخل وحنو الداخل واخلارج أيض ا، أما احلديث عن مربرات فهو حديث من الداخل أحياان  املفرتض أن يكون ذاتيً 

 وهو يتجه للخارج أساس ا. ،ومن اخلارج يف أحيان أخرى
مة مشروع العالقات الدولية فلقد تصدرت مقد :البحث والتدريسىف واحلديثان ضروراين منذ بداية خربيت 

 عناوين: الدوافع واملنطلقات كما تصدرت حماضرات التدريس عناوين مناظرة ملاذا؟
ألن الغاية هي أتسيس قواعد منظور إسالمي ابعتباره أحد منظورات علم العالقات الدولية الذي  ؛من انحية

الفائدة من بناء منظور إسالمي منفصل أو منعزل أو فلن تتحقق  ،ننتمي إىل ختصصه يف إطار مقارن مع منظوراته األخرى
دون أن نؤسس ألطر مقارنة حتقق التفاعل مع غريه. حقيقة أن إسهامات الدراسات والعلوم اإلسالمية يف جمال العالقات 

انبىن على  الدولية يف اإلسالم إسهامات زاخرة ووافرة وتعود إىل ما قبل أتسيس علم العالقات الدولية )وهي الدراسات اليت
 "،منظورات حضارية مقارنة"جزء كبري منها خمرجات مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم( ولكن اإلشكالية املثارة هنا حول 

فمن ؛ إذن إذا كانت هذه هي الغاية واهلدف ،إمنا تتصل مبجال علم العالقات الدولية احلديث الذي أسسته منظورات غربية
يف جزء ركني منها من حالة العلم. وكذلك كان البد وأن جتد املربرات منطقها يف -ع واملربرات مث البد وأن تنطلق الدواف

وذلك يف مواجهة االنتقادات املختلفة اليت تراكمت  ،والتخصص -جانب كبري فيه من أدلة وحجج أكادميية من داخل العلم



11 

 

 واليت تراكمت أيض ا من انحية أخرى خالل تدريسه ،منذ إعداد املشروع وخالل تنفيذه وخالل مناقشة خمرجاته من انحية
كيف أهنا ال تنبع من أدلة   -الحق ا–وخالل تفعيله يف تطبيقات حبثية متعددة. وهذه االنتقادات سنرى  )كما سنرى الحق ا(

 .حمددة بقدر ما تنبع من اختالف اإلطار املرجعي والتقاليد الفكرية والنظرية
ناهبني واملتميزين ىف قاعات الدرس وكذلك بعض األساتذة املهتمني كم تساءلوا عن هذا وجيدر القول أن الطلبة ال

مغزى وأسباب تركيزى على تدشني املربرات من داخل العلم ابتداء، كما لو أن هذا املنظور "االسالمى" ال ميتلك ىف حد 
املقرر خالل العامني األخريين )أى بعد ذاته أسس شرعيته ومشروعيته، كذا فإن جمموعة أخرى من هؤالء الذين تفاعلوا مع 

أربعة أعوام من تدريسه( قد تسائلوا، ملاذا يبدو أن الدفاع عن شرعية ومشروعية املنظور قد غلب على تطوير احملتوى وتشغيله 
اإلجابة على مستوى النظرايت، وما املؤشرات الىت ستثبت مصداقية وتنافسية هذا املنظور مع املنظورات األخرى من العلم؟ و 

على التساؤل األول هى أن دوافع البناء ال تنفصل عن مربراته، فهى متكاملة، واإلجابة على السؤال الثاىن هى أن عملية 
بناء منظور ليست قضية أو مهمة فردية وتستغرق مما يقرب رمبا من اجليل، ولذا يظل متزامن ا النقد من اخلارج مع استمرار 

ولو  –ية صعوبة ابلنسبة ملنظور ينبثق من نسق معرىف مغاير للنسق الذى يفرز املنظورات املهيمنة عملية البناء، وتزداد العمل
 املتنافسة واملتضادة فيما بينها.

 وميكن تقسيم الدوافع واملربرات إىل أربع جمموعات كربى تتصل ابجملاالت التالية:      
 ،رجعي اإلسالمي الذي يشكل املنظور والتنظريومن مث طبيعة اإلطار امل ،طبيعة النسق املعريف اإلسالمي -1

 بل ويفرض ضرورة تطوير منظور إسالمي.
العلوم اإلسالمية يف املوضوع إسهام طبيعة ، وضع اخلربة اإلسالمية يف علم العالقات الدولية احلديث -2

 ابملقارنة بطبيعة إسهام العلوم السياسية.
 .واقع األمة اإلسالمية ووضعها يف النظم الدولية -3
 ا من مدخل املنظورات واجلدال بينها.مراجعة حالة العلم انطالق   -4

العالقات الدولية ىف  األوىل تقع يف دائرة الدوافع اليت تراكمت منذ بداية مشروع ثالثةاجملموعات ال توإذا كان
ل عملية بناء املنظور تعمقت وتبلورت بدرجة واضحة خال لقدة تقع أساس ا يف نطاق املربرات و لرابعفإن اجملموعة ا ؛االسالم

ذات طبيعة معرفية أو نظرية أو  -كما سنرى-. ومجيع هذه الدوافع واملربرات الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع العالقات
 عملية كما أهنا متهد لدراسة أهداف بناء املنظور.

 الدوافع: من الدوافع املعرفية والنظرية إىل العملية -أ
سبق اإلشارة و  .عريف اإلسالمي والنسق املعريف الغريب وطبيعة اإلسالم كدعوة للعاملنياالختالف بني النسق امل -1

. ويكفي يف هذا املوضع التذكرة به من حيث انعكاسه على اإلطار املرجعي ء من الدراسةاجلز  اإىل هذا الدافع يف مقدمة هذ
ة كيف متارس دراسمن ال الثاىن ءص يف اجلز وسيتضح عند دراسة األهداف واخلصائ ،الذي يشكل طبيعة املنظور وخصائصه

 املقارن من مدخل املنظورات. هذه االختالفات املعرفية أاثرها على عملية التنظري
ومهما توافرت السبل  ،ومهما تنوعت التساؤالت واالنتقادات والتحفظات على عملية بناء منظور إسالمي ،ولذا

من االنطالق منه والتأسيس عليه هو أن طبيعة اإلسالم من انحية والنسق  فإن الدافع الذي البد ؛واألسانيد للجدال معها
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املعريف املتولد عنه من انحية أخرى تفرضان البحث يف العالقات الدولية من منظور إسالمي استناد ا إىل طبيعة الدعوة وطبيعة 
ة فقط، وإذا كان هلذا النسق انعكاساته على ولإلنسانية مجعاء وليس األمة اإلسالمي الرسالة اليت حيملها اإلسالم للعاملني

يصبح أتثريه أكثر وضوح ا فيما يتصل بظاهرة العالقات بني  –وىف اقرتانه برؤية العامل  –جماالت العلوم األخرى أيض ا، إال أنه 
 األمم والشعوب والدول.

طبيعة الدراسات اإلسالمية بني وضع اخلربة اإلسالمية يف نطاق علم العالقات الدولية احلديث من انحية و  -2
املعاصرة حتت عنوان "العالقات الدولية يف اإلسالم" من انحية أخرى: كان تقييم هذا الوضع وهذه الطبيعة على رأس دوافع 

 .(20)بداية وتنفيذ مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم
اذج تبني مدى غياب أو جتاهل أو إىل من –على سبيل املثال وليس احلصر  –فمن الناحية األوىل، يكفى اإلشارة 

األبعاد املختلفة للخربة اإلسالمية وتقاليدها ىف نطاق دراسات املنظور الغرىب للعالقات الدولية سواء على مستوى  –إمهال 
 اتريخ العالقات الدولية أو فلسفة العالقات الدولية أو نظرية العالقات الدولية.

ىف نطاق اتريخ العالقات الدولية إمنا ينصب على اتريخ العالقات  فنجد أن الذى غلب على البحث والتدريس
 األوربية منذ القرن السادس عشر امليالدى.

على صعيد  –كذلك فإن االعرتاف أبمهية البحث ىف اجلذور التارخيية الفكرية ملا يسمى العالقات الدولية قد قاد 
لدولية، أى البحث عن األفكار السياسية الكربى ىف العصور إىل االهتمام مبا يسمى فلسفة العالقات ا -الفكر الغرىب

الفكرية القدمية والوسطى للحضارة الغربية أساس ا، وذلك انطالق ا من االعتقاد أبن أكثر احملاوالت املعاصرة واحلديثة الىت 
ا أهنا اتثرت ابلقيم بذلت من أجل صياغات نظرية للعالقات الدولية إمنا جتد جذور ا وامتدادات فكرية ىف املاضى كم

 والظروف التارخيية واحلقائق الواقعية الىت عايشها فالسفة ومفكرو العصور املختلفة للحضارة الغربية.
او الختبار فروض نظرية ىف  –كغاية ىف حد ذاته   –كذلك فإن االهتمام بدراسة التطور التارخيى للنظم الدولية 

ظرية العامة للنظم اقتصرت على نطاق اخلربة األوربية وبدرجة أساسية منذ بداية نطاق نظرية النظام الدوىل املستقاه من الن
 م.18القرن 

وترجع تلك احلالة إىل أن أوراب قد مارست سيطرهتا على العامل على مدى الثالثة قرون املاضية، وهلذا فليس من 
 .الغريب أن يركز على خربهتا وتقاليدها املنظرون الذين ينتمون إىل حضارهتا

يبقى بعد ذلك ضرورة وإحلاح التنبية إىل عدة أمور: من انحية، ضرورة إحداث نوع من التوازن بني مكوانت املواد 
مثال  دراسة اتريخ العالقات الدولية إىل الفرتة الىت شهدت  –الىت حيصلها الطالب ىف اجلامعات العربية اإلسالمية. فتمتد 

 فاعالت الدولية.دور ا متميز ا للدولة اإلسالمية ىف الت
ومن انحية أخرى: ضرورة إحداث نوع من التوازن ىف اهتمامات املتخصصني ىف هذا اجملال الدراسى على حنو 
يتفق وانتماءان االسالمى دون أن نفقد أثر التطور ىف جمال العلم املعاصر. فيمتد مثال  البحث ىف اجلذور الفكرية لعمليات 

 مية، كما يتحدد إطار مرجعى للتفاعالت والقيم الدولية ينبثق عن رؤية إسالمية.التنظري إىل خربة التقاليد االسال
 وعن طبيعة الدراسات االسالمية املعاصرة حتت عنوان العالقات الدولة ىف االسالم:

                                                           
 د. اندية حممود مصطفى: الدوافع، األهداف، واملنطلقات )يف( ...، مرجع سابق. (20)
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 يتضح من املراجعة العامة لبعض هذه الدراسات الىت قدمها غري املتخصصني ىف العلوم السياسية ما يلى:
 براز فضل الشريعة االسالمية ىف املبادرة ابلعناية أبمر تنظيم العالقات بني خمتلف اجلماعات.: إمن انحية

: احلرص على إبراز "دفاعية" االسالم: حيث أن مجهور املسلمني اآلن هو الذى أيخذ ابالجتاه ومن انحية اثنية
نبثق هذا االجتاه عن رؤية خاصة للتقسيم الشائع القائل: أبن أساس العالقة بني املسلمني وغريهم ىف االسالم هو السلم. وي

 للعامل إىل دارين أو ثالثة )دار سلم، دار حرب، دار عهد(.
ومن املالحظ بصفة عامة، أن الكتاابت املعاصرة حتت عنوان:"العالقات الدولية ىف اإلسالم"، مل تركز على اسباب 

هو العاملية وتوحيد البشرية ىف ظل الشريعة اإلسالمية، أو على  ظهور واستمرار هذا التقسيم مع أن األصل ىف دعوة اإلسالم
عرض اجلدل بني األسانيد الشرعية للمدرستني األساسيتني: الىت تقول إحدامها: أبن العالقات الدولية ىف االسالم أساسها 

ين عن كل منهما ىف اتري خ الفقه اإلسالمى وذلك ىف القتال، أو األخرى الىت تقول: إن أساسها السلم، أو تصنيف املعربِ 
صورة علمية منظمة جامعة تستطيع أن جتيب عن السؤال التاىل: من الذى قال أبن أصل العالقات الدولية للدولة اإلسالمية 

 هو احلرب أو السلم، ومىت برز هذا املنظور ومىت ساد.. وملاذا؟
نظري جديد وبني احلاجة لنهضة ذات أساس واقع األمة اإلسالمية ووضعها يف النظام الدويل: بني احلاجة لت -3

صل إىل دوافع ذات طبيعة عملية. فلقد اقرتن التطور يف نثقايف وفكري جديد: فبعد الدوافع ذات الطبيعة املعرفية والنظرية 
ل ثالثة املنظورات الكربى اليت تعاقبت على علم العالقات الدولية احلديث ابلتطورات الكربى يف اتريخ العالقات الدولية خال

ولذا فإن من أهم مزااي مدخل املنظورات هو الربط بني التغري ىف واقع العالقات الدولية وبني التغري ىف  أرابع القرن املاضية.
ال  -بصفة خاصة-والعامل اإلسالمي  -بصفة عامة-وضع اجلنوب كيفية دراستها )نطاق العلم وموضوعاته ومناهجة( وظل 

دفعت البعض النتقاد هذا  يف هذه املنظورات وما انبثق عنها من أطر نظرية أو نظرايت حيتل وضع ا متميز ا وواضح ا
، بعد تشخيصه ووصفه وصف ا علمي ا، وبعد تفسريه ابعتبارات انبعة من هيمنة هدف خدمة مصاحل القوى الكربى (21)الوضع

غرى إال من أجل هذا اهلدف. إال أن للعملة أساس ا على الدراسات الدولية، ومن مث عدم االهتمام بدراسة أوضاع القوى الص
مالئمة عدم قادت إىل احلديث عن مدى  ،اتيات والثمانينيالسبعينابتداء من تيارات مراجعة هذه احلالة فإن  وجه ا آخر.

هذه  رتنتقد اقفل، (22)لدراسة أوضاع العامل الثالث )الغربية( نظرايت التنمية ونظرايت السياسة اخلارجية وغريها من النظرايت
ووضعه يف النظام الدويل من انحية وكذلك ابلتغريات اليت أبرزت إسهام املدرسة الثالث بتغريات يف أوضاع العامل  املراجعة

فإن بروز تيارات هذه  ؛املاركسية يف علم العالقات الدولية خالل العقود الثالثة األحرية من القرن العشرين من انحية أخرى

                                                           
(21) Caroline Thomas, Peter Wilkin: Still waiting after all these years: The third world on the 

periphery of International relations, Political Studies association BJPIR: Vo 6, 2004, pp. 241- 258.  
 ( انظر على سبيل املثال:22)

مركز البحوث د. هبجت قرين ود. علي الدين هالل )حمرران( السياسات اخلارجية للدول العربية )اإلطار النظري(، د. جابر سعيد عوض )مرتجم(، القاهرة:  -
 .2002، 2والدراسات السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، ط

اعية، د. نصر عارف: نظرايت السياسة املقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة إبستمولوجية، جامعة العلوم اإلسالمية واالجتم -
 .1998فريجينيا، 

مصطفى )حمرر(: علم السياسة: مراجعات نظرية د. ابكينام الشرقاوي: اجتاهات حديثة يف دراسة النظم املقارنة ابلرتكيز على اجلنوب )يف( د. اندية حممود  -
 .2004ومنهاجية، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد، 
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الضرورات العملية على حنو ينتقد املركزية الغربية الفكرية والنظرية بني رتباط بني املراجعة النظرية و املراجعة كان يعكس اال
ا ذاتي ا من الداخل.والسياسية  ، على حد سواء، ولو نقد 

 ،ووضعها يف النظام الدويل خالل العقود الثالثة األخرية بصفة أخص وابلنظر إىل أحوال األمة اإلسالمية ،وابملثل
ستطيع أن نتلمس الكثري من مواطن الدوافع حنو بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية بصفة عامة وللتنظري حول ن

ا بواقع هذه األمة وإمكانيات ولكن ارتباط   ،ا ليس من غاايت معرفية ونظرية فقطوذلك انطالق   ؛أوضاع األمة بصفة خاصة
 .ومشاكل اإلنسانية معاجلة مشاكلها

عددت االجتهادات الفكرية والنظرية حول هذه الرابطة بني احلاجة لتنظري إسالمي جديد وواقع األمة ولقد ت
 وهى تتلخص ىف اآلتى:، (23)وأكتفي يف هذا املوضع ابإلحالة إىل رؤية أ.د.مىن أبو الفضل .واحتياجاهتا

سبل استعادة حيوية األمة هو  فإن أحد ؛وبسبب الصحوة اإلسالمية بصفة خاصة ،أنه بسبب التغري العاملي ذاته
 ؛استعادة حيوية مرياثها الفكري والثقايف وألن أحد أهم مكوانت الصحوة هو إحياء الوعي ابهلوية الثقافية اإلسالمية لألمة

ى ألن الفوضى الثقافية الدؤوبة اليت يتسم هبا عاملنا تعمل كقوة قهرية عل ؛ولذا أضحت اإلسالمية متثل استجابة حيوية ألمتنا
احلضارات املعاصرة. هذا وتكمن مصداقية وحيوية هذه االستجابة املطلوبة يف رسالة اإلسالم ذاهتا عرب التاريخ ودوره يف 

ا لتجديد الثقافة واحلضارة عرب التاريخ يف أرجاء خمتلفة من ا حمرك  اجملتمعات واحلضارة قوة أو ضعف ا. فلقد كان اإلسالم دائم  
إلسالم، الرببر، الرتك، املغول، الفرس، اهلنود، ممالك شرق وغرب إفريقيا، مدن املتوسط املسيحية( العامل )العرب قبل وبعد ا

ومن مث ميثل عبور الفجوة الراهنة بني الثقافات ضرورة من أجل جتديد ثقايف لألمة كسبيل لتجديد هويتها وحل مشاكلها. 
الذي حتتاجه كل الثقافات يف العامل، فإن احلاجة هلذا التجديد وهذا التجديد الثقايف هو جزء من التجديد الثقايف العاملي 

مهمة  ومثال ذ هو مىن أن املنظور اإلسالمي ترى د. ومن مث تشرتك فيه الثقافات السائدة والتابعة على حد سواء.
vocational ideal  حرفة أكادميية فنيةجمرد وليس. 

من خارج دائرة -بني ركائز موافقة بعض املتخصصني : كانت الضرورات العملية أيض ا من ومن انحية أخرى
على أمهية تقدمي منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية. ولكن اختلفت هذه الضرورات عن نظائرها  -املنظور اإلسالمي

اسة ابحتياجات در  (24)فلقد اقرتنت على سبيل املثال لدى البعضوغريها من داخل هذه الدائرة؛ مىن أبو الفضل  لدى د.
حيث تربز األبعاد  ؛وفهم آاثر الظاهرة اإلسالمية )الذي أمساها: األصولية الدينية( على النظام الدويل بعد هناية احلرب الباردة

 عدم االستقرار.و التجزئة، و الثقافية للسياسات الدولية يف ظل العوملة، 

                                                           
(23) Mona Abul Fadl: Islamization…, op.cit. 

 د. حامد عبد املاجد: مرجع سابق. -
 سيف الدين عبد الفتاح: مرجع سابق. -

(24) Bassam Tibi: The challenge of fundamentalism, political Islam and the new world order, 

University of California Press, 1998. 
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يت حتتل االهتمام العاملي الراهن وال ،سكان العامل من املسلمني مخسن مشاكل وقضااي أ (25)ى البعضأكما ر 
ويبني يف نفس الوقت إىل أي حد يلعب اإلسالم دور ا فيها على  ا،تتطلب دراستها من منظور يعكس خصوصيتها وطبيعته

 واحللول املمكنة. ،الدوافعو األسباب،  :مستوايت خمتلفة مثل
مل االسالم واملسلمني إىل قلب تفاعالهتا، وابلطبع وبقدر ما كانت أوضاع ما بعد هناية احلرب الباردة تستدعى عا

حيث تعددت مداخل االهتمام بدراسة وضع العامل االسالمى  2001فلقد ازداد األمر صعود ا بعد احلاى عشر من سبتمرب 
ل من داخ –ىف النظام الدوىل وىف السياسات اخلارجية للقوى الكربى انطالق ا من املنظورات السائدة، مما تولد معه الدعوة 

للحاجة إىل منظور بديل ورؤية بديلة لتلك السائدة مبنطق سياسات القوى الصراعية  –الغرب ومن داخل العامل االسالمى 
 .(26)املادية

املربرات: أبعاد مراجعة حالة علم العالقات الدولية ومدلوالهتا ابلنسبة إلمكانيات تطوير منظور إسالمي لدراسة 
 .العالقات الدولية

كما سبق التوضيح. -دراسة نظرية العالقة الدولية مدخل املنظور واجلداالت بني املنظورات  من أهم مداخل
املرحلة الراهنة من مراحل تطور دراسة العالقات   وصوال  إىل ات والتسعينيات يالثمانين منذ هناية وابلنظر إىل حالة العلم

بعد )وهي املرحلة الرابعة يف تطور هذه الدراسة  سبتمربأى بعد هناية احلرب الباردة وأحداث احلادى عشر من  ،الدولية
، ومن خالل القراءة املقارنة يف أدبيات مراجعة هذه احلالة وخاصة األدبيات (ما بعد السلوكيةو السلوكية، و املرحلة التقليدية، 

منظري العالقات الدولية على ميكن تسجيل املقولة التالية: اتفاق  (27)النظرية حول هذه املنظورات الكربى واجلداالت بينها
 أن العلم مير أبزمة وحيتاج إىل مراجعة.

 ومن أهم مؤشرات هذه األزمة ما يلي: 
ومن مث تعدد  ؛عدم وجود منظور سائد ومهيمن على جمال الدراسة كما حدث يف املراحل السابقة :من انحية

ا كل منظور ومع تعدد مسميات كل رافد وفق    فدروا عكس فوضى نظرية، وخاصة مع تعددياملنظورات املتنافسة على حنو 
                                                           

، مركز احلضارة للدراسات السياسية ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات السياسية،  ندوة مناقشة العدد األول من حولية أميت يف العامل يف د.هبجت قرين( 25)
 )غري منشورة(. 1999كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، مايو 

 انظر على سبيل املثال: (26)

: أوىل حروب القرن الواحد والعشرين ووضع األمة اإلسالمية: صعود التحدايت احلضارية الثقافية وشروط استمرار حوار احلضارات د. اندية حممود مصطفى -
 .2002، دمشق، يناير اإليرانية -)يف( أعمال مؤمتر، "كيف نواصل حوار احلضارات"؟، مركز العالقات العربية

- Akbar Ahmed: Ibn Khaldun’s understanding of civilizations and the dilemmas of Islam and the 
West today, Middle East Journal, Vo 56, No 1, 2002. 

- Shireen T. Hunter, The Future of Islam and the West: Clash of Civilizations or Peaceful 
Coexistence?, Westport: Praeger, 1998. 

 انظر على سبيل املثال (27)
)أسباب عدم الوصول إىل نظرية عامة  55 -25ص ص  ،1987، منشورات ذات السالسل، الكويت، د.إمساعيل صربي مقلد: نظرايت السياسة الدولية -

 .للعالقات الدولية(
- K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No. 2, 1984. 
- P.Viotti, M. Kauppi: International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, 1993. 
- J. Lewis Gaddis: International relations Theory and the end of the cold war, International 

Security, Vo. 17, No. 3, Winter 1992/1993 
- S. Smith, op. cit. 
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ا. يف ظل هذا التعدد يربز االعرتاف به بل بفائدته، فعلى سبيل املثال يربر ا أو مضمونيً للبعد حمل االهتمام: منهجيً 
ملقارنة ذلك االعرتاف أبنه يرجع لصعوبة القول أبفضلية أحد املنظورات على اآلخر أو مصداقيته املطلقة اب (28)"روزيناو"

ن الباحثني ذوي املنظورات املختلفة سيقدمون رؤى ونتائج خمتلفة حول نفس احلدث والظاهرة نظر ا الختالف إحيث  ؛بغريه
فإنه البد من التسامح جتاه التعدد والتنوع الذي يثري البحث والدراسة نظر ا  -وكما يقول روزيناو-منطلقاهتم. بعبارة أخرى 

هم ا وهو أن اختالف الرؤية للعامل ومن موهلذا يسجل روزيناو أمر ا  ؛احلقائق يف السياسات العاملية لتعدد سبل اإلدراك وتقومي
 مث اختالف االفرتاضات الكامنة حول ظاهرة يقود ابلضرورة إىل اختالف املنهاجيات.

خل كل من إىل جانب فشل النظرايت الكربى دا ،: عدم وجود نظرية عامة للعالقات ابلدوليةومن انحية أخرى
 .التنبؤ بنهاية احلرب الباردة -السلوكية–االقرتاابت التطورية، اهليكلية 

د احلداثة، ما بعد الوضعية، بع: حالة السيولة اليت تعكسها املابعدايت: ما بعد احلرب الباردة، ما ومن انحية اثلثة
للعالقات الدولية مرحلة اختلفت فيها الرؤى  سواء على صعيد املنهج أو املضمون. فمع انتهاء احلرب الباردة شهد التنظري

هل كشف انتهاء  :حول خصائص العالقات الدولية يف هذه املرحلة وأهم القوى املؤثرة عليها. وتبلور السؤال التايل بوضوح
أم أن تراكم خصائص جديدة قد قاد إىل انتهاء احلرب ومن مث هناك حاجة ملنظور جديد  ،احلرب عن خصائص جديدة

 ؟(29)ة العالقات الدوليةلدراس
: اهتزاز اخلطوط الفاصلة بني علم العالقات الدولية وعلوم اجتماعية وإنسانية أخرى، نظر ا ومن انحية رابعة

التساع نطاقه وحدوده وتعقد أجندة موضوعاته بعد أن جتدد االهتمام ابألبعاد الدينية والثقافية واحلضارية ىف دراسة 
 ديدة من الفواعل والعمليات.العالقات الولية وأبمناط ج

 :أوهلما ومتكامالن  وكان من أهم مالمح مراجعات ما بعد احلرب الباردة وما بعد الوضعية ملمحان أساسيان
 واقعىبعد أن حازت االهتمام واألولوية يف ظل سيادة املنظور ال ،(30)يف دراسة العالقات الدولية دين والثقافةبروز أمهية ال

                                                           
(28)  J. Rosenau: The need of theory, op.cit. 

 ( د. اندية حممود مصطفى: التحدايت اخلارجية...، مرجع سابق )الفصل الثاين(.29)
 2005يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد، مروة فكري: أتثري التغريات العاملية على الدولة القومية خالل التسعينيات )دراسة نظرية(، رسالة ماجستري  -

 )الفصل األول(، إشراف أ.د. اندية حممود مصطفى، )غري منشورة(.
(30)  On the role of culture, see for example: 
- Ali Mazruie: Culture Forces and World Politics, London, 1999. 
- Youssef Lapid (ed), The return of culture and identity in international relations theory, Lynne 

Rienner publishers, 1996. 
- Fred Halliday, Culture and International relations: A new reductionalism?, (in) Michi Ebata, 

Beverly Neufeld (eds), Confronting the political in international relations, Millennium press Ltd, 2000. 
- Marysia Zalewski, Cynthia Enloe, Questions about identity on international relations (in) K. 

Booth, S. Smith (eds), International relations theory today, Pennsylvania State University press, 1995, pp. 
279- 305. 

- Simon Murden, Culture and world politics (in) S. Smith and K. Booth (eds), Globalization and 
world politics, 1997. 

- Valerie M. Hudson (ed), Culture and Foreign Policy, Lynne Rienner Publishers, London, 1997. 
- Martin W. Sampson, Culture influences on foreign policy (in) Charles F. Hermann, Charles W. 

Kegley, James N. Roseneau (eds), New Directions in the study of foreign policy, 1987. 
- Naeem Inayatullah and David L. Blaney, International Relations and the problem of difference 

(N.y, Routledge, 2004). 
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يف مرحلة اتلية قضااي االقتصاد السياسي الدويل. واثين هذه املالمح هو  انفستهامث  ،األمنية -العسكريةالقضااي واألبعاد 
وهي املراجعة اليت قادت إىل رد -من القيم"  السلوكي اإلمربيقي الذي رفع شعار "علم خال   -مراجعة املنهج الوضعي

كما -ل إىل نظرية عامة أو عدم وجود منظور سائد هو على أساس أن أحد أهم أسباب عدم الوصو  -(31)االعتبار للقيم
إىل جانب غريها من  –هذا وكانت القيم  الفلسفة.و  التاريخو هو إمهال القيم  - على سبيل املثاليتيقول هاليداي وهولس

 يدية.حمور ا أساسي ا من حماور اجلدال الثاىن الكبري ىف اتريخ العلم، أى اجلدال بني السلوكية والتقل –األبعاد 

                                                                                                                                                                             
- R. James Ferguson, The contested role of culture in International relations, www.international-

relations.com 
On the role of religion, see for example: 
- Barry Rubin, Religion and International Affairs, The Washington Quarterly, Spring 1990. 
- Jeff Haynes, Religion in the third world politics, Lynne Rienner Publishers, 1994 (Ch. 5, 

Links between religion and foreign policy in the third world) pp. 122- 145. 
- Georges Weigel, Religion and peace; an argument complexified (in) Brad Roberts (ed.) 

Order and Disorder after the cold war (1996). 
- Jeff Haynes: Religion, (in) Brian White, Richard Little, Michael Smith (eds), Issues in 

world politics. Palgrave, England, 2001, Second edition, pp. 153- 170. 
- Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in international relations: The return 

from exile, Palgrave/ Macmilan England, 2003. 
- Peter L. Berger (ed): The desecularization of the world: Resurgent religion and world 

politics, 1999. 
- John D. Carlson, Erik C. Owen: The sacred and the sovereign: Religion and International 

politics, George Rown university press, 2003. 
- Jonathan Fox, Shmuel Sandler, Bringing religion into international relations, NY Palgrave 

Macmillan, 2004. 

مود غامن: البعد الثقايف يف دراسة العالقات الدولية، دراسة يف خطاب وحول رؤية كلية عن وضع البعد الثقايف يف دراسة العالقات الدولية انظر: أماين حم -
 صراع احلضارات، مرجع سابق.

 انظر على سبيل املثال: )31 (
- Charles R. Beitz, Recent international  Thought- International Journal, Spring, 1988. 
- Keen Booth, Security in anarchy: Utopian realism in theory and practice, International affairs 67, 

1991, pp. 527- 545. 
- P. Viotti, M. V. Kauppi, op.cit (Ch 5, Normative Considerations and international relations 

theory), pp. 533- 545. 
- Martha Finnemore, Norms, culture and world politics: insights from sociology's institutionalism, 

International Organization 50, 2, Spring 1996, pp. 325- 345. 
- Robert Jackson: Is there a classical international theory (in) K. Booth, S. Smith, and ……………….. 

(eds) op. cit. 
- Miles Kahler: Rationality in international relations. International Organizations, 52, 4, Autumn 

1998. 
- Seymon Brown: International Relations in a changing global system: Toward a theory of the 

world polity, Westview press (1992). 
Seif El Din Abdel Fattah: The values as the frame of reference for studying international relations 

in Islam, (in) Nadia M. Mostafa (ed): The project of international relations in Islam (12 volumes). The 
International Institute for Islamic Thought, Cairo, 1996, Volume 2 (in arabic). 

الغربية كمدخل للتأصيل اإلسالمي املقارن للقيم يف د. سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم: إطار مرجعي  انظر أيض ا مراجعة نقدية للقيم يف املنظورات -
 لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع سابق.

http://www.international-relations.com/
http://www.international-relations.com/
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كما أضحى الفصل بني البعد القيمي والبعد املادي يف دراسة العالقات الدولية، خالل سيادة املنظور السلوكى 
وىف ظل الوضعية العلمانية موضع نقد هام يف مرحلة ما بعد السلوكية، مث تبلور هذا النقد يف مرحلة ما بعد الوضعية مما يعرب 

 .(32)هذا الفصلعن رفض أزمة األزدواجية النامجة عن 
وخاصة منذ هناية احلرب الباردة. وبقدر –ولقد اقرتن هبذا التجدد يف االهتمام ابلقيم بروز لألبعاد الثقافية والدينية 

ما شاهدت ساحة العلم جداال  حول القيم تبلورت أيض ا جداالت حول أمرين:من انحية هل حدث حتول ىف منظورات 
وز دور الدين والثقافة على مستوى التنظري والواقع وهل املتغريات الثقافية والدينية هى دراسة العالقات الدولية نظر ا لرب 

متغريات مستقلة أو اتبعة؟ ومن انحية أخرى هل االختالفات بني الثقافات واألداين البد وأن تقود إىل صراعات وما أتثريها 
 داين والثقافات وبني املصاحل وتوازانت القوى؟على استقرار وأمن وسالم العامل؟ وما هى أمناط العالقات بني األ

خالصة القول إن استمرار اجلداالت وعمقها وامتدادها )منذ منتصف الثمانينيات( حول هذين األمرين ليبني  
. فإن (33)كيف أن دراسة العالقات الدولية مازالت تشهد حالة مراجعة قادت إىل احلديث عن "إعادة تعريف السياسي

ا عن املستوى املدخل القيمي  واملداخل الثقافية واحلضارية )إىل جانب الدينية( سامهت يف إعادة تعريف مستوى التحليل بعيد 
التقليدي )الدولة والنظام الدويل( كما سامهت ىف إعادة حتديد نطاق موضوعات العلم ليتسع ملوضوعات جديدة. فإذا كانت 

واقعية والتعددية قد أدت أيض ا إىل درجة من إعادة تعريف السياسي مرحلة ما بعد السلوكية اليت شهدت تنافس منظوري ال
نتيجة اجتاه االهتمام حنو فواعل جديدة من غري الدول وحنو قضااي جديدة ذات أبعاد اقتصادية، فإن املرحلة الراهنة من تطور 

ز مرحلة علمانية ومادية العلم املفرطة.كما منظورات العلم تعاجل ما سبق من إمهال للمتغريات الدينية والثقافية يف حماولة لتجاو 
أهنا تعاجل إمهال مستوايت للتحليل وفواعل حلساب تفوق مستوى الدولة القومية، ولذا جتدد االهتمام مبستوايت أكثر كلية 

فكار والقيم ومشوال  مثل اجلماعة العاملية. وانعكس ذلك كله على منهاجية واقرتاابت الدراسة حيث تبلور االهتمام بتأثري األ
إىل جانب العوامل املادية. وكان من أبرز االجتاهات احلديثة تعبري ا عن ذلك "البنائية اجلديدة" بكل ما حتمله من آفاق الربط 
بني دراسة العالقات الدولية والنظرية االجتماعية، وبكل ما حيمله ذلك من انعكاسات على نطاق العلم وموضوعاته 

 .(34)ومنهاجيته
اجلداالت حول ما أضحى عليه وزن الديىن والثقاىف واحلضارى ومن مث وزن األفكار والقيم والتاريخ ىف  وإذا كانت

على هذه األسئلة وغريها انطالق ا مما يتصل  (35)تبني اختالف االجتاهات النظرية ىف اإلجاابت –دراسة العالقات الدولية 
اخرتاق ا معرفي ا لعلمانية ومادية العلم املفرطة. فلقد ظهرت مؤخر ا مباشرة ابألسباب "الواقعية"، إال أن رؤية البعض مثلت 

                                                           
 ( حول موضع القيم يف اجلداالت الكربى بني املنظورات حول املنهاجية انظر على سبيل املثال:32)

- Hedely Bull, New directions in the Theory of International Relations. International Studies, Vo. 
14, No. 2, 1975. 

منهاجية، ( د. اندية حممود مصطفى: إعادة تعريف السياسي يف العالقات الدولية )يف( د. اندية حممود مصطفى )حمرر( علم السياسة: مراجعات نظرية و 33)
 مرجع سابق.

 املثال: انظر على سبيل( 34)
- Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 2004. 
(35)  Fred Halliday: Op.cit. 
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دعوة لإلهتمام مبا ميثله الدين من حتدي لنظرية العالقات الدولية، تتجاوز وتتعدى بروز االهتمام التقليدي )أو املتجدد( (36)
.  ابثر الدين على قضااي العالقات الدولية ومسار تفاعالهتا، صراع ا أو تعاوان 

اجلديد يف هذا النمط من جتدد االهتمام مبوضع الدين من دراسة العالقات الدولية، انتقاده الشديد حلالة نفي و 
الدين" يف ظل النموذج الواقعي التقليدي من انحية وحلالة استدعائه احلالية منذ أطروحات صدام احلضارات وغريها من 

الدين وبني مناخ حرب ابردة جديدة وخطر السياسات األصولية األطروحات الىت تربط مجيعها غالب ا بني عودة ظهور 
الدينية، وهتديد اإلرهاب العاملى وحالة الفوضى الىت يعيشها العامل. وىف املقابل يدعو هذا التوجه لبيان كيف أن "االهتمام 

ظلت نظرية العالقات الدولية صامتة  ابلتقاليد الدينية الكربى العاملية ميكن أن يقود إىل إجنازات نظرية وسياسية خالقة..والىت
بغباء حوهلا... فإن املطلوب ليس تعديالت طفيفة ىف األطر النظرية القائمة الىت تتعامل مع دور األفكار، الثقافة 
اهلوية...ولكن املطوب هو طرق نظرية جديدة لتفسر وتربز مغزى العالقة بني الدين والسياسات ... ومن مث فإن عودة الدين 

فى منظور وستفاليا )الواقعى( حيمل معه فرص حترير العالقات الدولية من قيودها الذاتية النظرية... إن املطلوب جتاوز من من
اجلداالت عن الثقافة والتعددية الثقافية ىف الفكر الديىن املعاصر ومن مث استكشاف كيف يقدم الفكر الديىن املعاصر طرق ا 

 ستفاليا الىت شهدت دراسة السياسات الدولية من منظور علماىن".جديدة للتفكري تنتهى معها مرحلة و 
تلك الدعوة إىل  -من داخل العلم وبواسطة منظريه األجنلو ساكسون-ومن أهم خمرجات هذه املراجعة  -3

 .احلاجة إىل منظورات حضارية مقارنة املنظورات ومن مث تعددية
مشروع العالقات و لعالقات الدولية يف األدبيات الغربية ودودة بدران يف حبثها حتت عنوان دراسة ا وكانت د.

هو  )ما بعد السلوكية( من دراسة العالقات الدوليةالثمانينات قد حددت أن أهم خصائص مرحلة  (37)الدولية يف اإلسالم
وذلك نتيجة  القبول إبمكانية تعدد التوجهات النظرية يف دراسة العالقات الدولية واهتمامها ابلقيم إىل جانب السلوك،

 .الدعوة إىل إعادة بناء العلم من جديدمن مث و  ،اليت تستند إليها -اإلمربيقية - املراجعة النقدية لألسس املعرفية الوضعية
 ولقد جاء اجلدل بشأن الوضعية اإلمربيقية يف إطار مراجعة فلسفية تتم يف كل العلوم االجتماعية.

وجدت سندا هلا أيضا من  إسالمى للعالقات الدولية قد مية لتقدمي منظورفإن تربير احلاجة األكادميية والعلكذلك 
)سواء ىف مرحلة إعداد مشروع داخل الدائرة الغربية ويف نطاق علم العالقات الدولية برافديه األجنلو ساكسوين، والفرنسي، 

ة املتسائلة عن منظورات أخرى؛ فلقد تراكمت بعض التنويعات على نفس النغمالعالقات الدولية ىف اإلسالم أو بعده(. 
يف كتابه سوسيولوجيا العالقات الدولية، وهو بصدد إشكاليات حتديد  (38)أن مارسيل مارل -على سبيل املثال-فنجد 

ا الستحالة اإلحاطة ابلتاريخ اإلنساين يف حملة بصر، فإنه من يشري إىل أنه نظر   -اتريخ ظهور مصطلح العالقات الدولية 
فإنه على خرباء  ؛حلظة بداية تشكل العامل احلديث، وأنه ابلرغم من إمكانية االهتام ابحملورية أو املركزية اإلثنية األفضل اختيار

 احلضارات األخرى أن ينربوا لعقد املقارانت.

                                                           
(36) Paylos Hatzopoulos, Fabio Petito (eds), Religion in international relations: The return from 

exile, Palgrave/ Macmilan England, 2003. 

 مرجع سابق. ( د. ودودة بدران: دراسة العالقات الدولية يف األدبيات الغربية ومشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )يف( مقدمة مشروع العالقات...،37)
 .24 -23، ص ص 1986مارسيل مارل: سوسيولوجيا العالقات الدولية، ترمجة د. حسن انفعة: دار املستقبل العريب، ( 38)
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أن إسهامات التنظري يف جمال علم العالقات الدولية   Bull, Holsti, Kegly(39)كذلك سجل كل من 
ا، ويعد أحد أسباب القصور يف التنظري القرتاابت األجنلو أمريكية واألوربية، وهو األمر الذي ميثل حتيز  مازالت قاصرة على ا

 أحد أسباب عدم الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدولية. -Holstiكما يرى -ألنه ميثل 
بعض التعبريات خالل ، جتددت عقب هناية احلرب الباردة ويف ظل مراجعات ما بعد الوضعية وما بعد احلداثة

ا؛ حيث ال  وإثني  حضاراي   اتقييم حالة حقل العالقات الدولية عن أن منظورات احلقل املتعاقبة عليه تعكس عنصرية غربية وحتيز  
. هذا واستمرت هذه الدعوات حتمل أبعاد ا جديدة حىت ما قبل (40)تتضمن هذه املنظورات مشاركة رؤية الدول النامية

هليمنة الدراسات االجنلوساكسونية والنظرة الفوقية من أعلى إىل أسفل  (41)تمرب حيث جتدد نقد البعضاحلادى عشر من سب
العالقات الدولية ليس علم ا عاملي ا. مث اكتسبت هذه  مالىت مازالت تسود العلم األكادميى على النحو الذى يظل معه عل

 الدعوات بعد احلادى عشر من سبتمرب أبعاد ا أكثر وضوح ا.
مثال  بني نظرية العالقات الدولية واألخالق والقيم على ضوء التعقد الذى أصاب العلم،  (42)حيث ربط البعض

ا لانمناقش ا مفهوم "اخللو من القيم"  دالالت التارخيية والثقافية للمفاهيم الغربية )العنف أساس ا( املستندة للتمييز التقليدى لقد 
ني االقتصادى والسياسي، وبني النطاق العام واخلاص. ومن مث دعا إىل مفاهيم تؤكد  داخل وخارج الدولة القومية، وببني

على التفاوض واملنظور والتفاهم بدال  من املفاهيم الىت تعكس توجه ا علواي  عن احلقيقة، والىت تبني كيف أن السائد هو الذى 
 يقدم نفسه ابعتباره احملايد والعاملى.

ر هنا بعد اإلحالة إىل كل النماذج السابقة، انه إذا كانت هذه النماذج تقبل بتعدد وىف املقابل، واجلدير ابلذك
املنظورات احلضارية وإذا كانت جهود علمية غربية جادة من داخل علم العالقات الدولية وخارجه قد سامهت من مداخل 

إال أهنا مل تقدم ابلطبع منظور ا  (43)دوليةمتنوعة ىف دراسة "رؤية إسالمية للعالقات الدولية أو مواقف االسالم من قضااي 
 إسالمي ا مقاران  ىف جمال نظرية العالقات الدولية، بل مل تدعوا إليه.

                                                           
(39)  Hedley Bull, New directions in the Theory of International Relations, International Studies, 

Vo. 14, No. 2, 1975, pp. 282- 283. 
-K.J. Holsti: Along the road to International Theory, International Journal, No. 2, 1984, p. 360. 
-C. Kegly, E. Wittkopf World Politics, trend and transformations, 1981, Introduction. 

 انظر على سبيل املثال بعض هذه االنتقادات يف: ( 40)
- S.Smith: The Self Images of a discipline: op.cit. 
(41) O. Waever, “Figures of international thought: Introducing persons instead of paradigms (in) 

I.B. Neumann and O. Waever (eds.): The future of International Relations, Masters in the making, 

Routledge, 1997. 

- O. Waever, “The sociology of not so international discipline: American and European 

developments in International Relations. International Organizations, Vo 52, No 4, 1998, pp. 687- 727. 

(42) Steve Smith: Singing our world into existence: International Relations theory and September 

11, International studies quarterly 48, 2004, pp. 499- 515. 
 ( انظر على سبيل املثال مؤلفات:43)

James Piscatori, John Esposito, Fred Halliday, Shireen Hunter 

لدويل املعاصر؛ وغريهم ممن تفصح عنهم عملية البحث يف شبكة املعلومات الدولية حتت عنوان اإلسالم والعالقات أو السياسات الدولية، اإلسالم والنظام ا
 خاصة، بعد احلادي عشر من سبتمرب.حيث تنامى التأليف والنشر يف هذا املوضوع منذ هناية احلرب الباردة، وبصفة 
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، أستاذ العالقات الدولية يف كندا عن أمهية تقدمي رؤية (44)ميكن أن نسجل ما طرحه أ.د.هبجت قرين وأخري ا
ت التالية: حالة العلم الراهنة اليت تتسم بتعدد املنظورات املتنافسة، التنامي ا إىل االعتباراإسالمية عن العالقات الدولية استناد  

يف وزن ودور األبعاد الثقافية والقيمية للعالقات الدولية، أن املسلمني ميثلون مخس سكان العامل، وأن قضااي العالقة بني 
ول إىل "عاملية " علم العالقات الدولية يفرتض مشاركة ا أن الوصاإلسالم واملسلمني وبني الغرب حتتل االهتمام العاملي، وأخري  

ا من جهود بناء املنظور بعد نشر مشروع  –ويلخص هذا الطرح  منظورات أخرى غري الغربية فقط. وىف وقت مبكر جد 
، الىت استندت إليها منظومة ونسق الدوافع واملربرات املتنوعة، النظرية واملعرفية والعاملية –العالقات الدولية ىف اإلسالم مباشرة 

جهود األعوام التالية. هذا وكان د.طه العلواىن، ود.على الدين هالل عند افتتاح مؤمتر مناقشة أعمال مشروع العالقات 
، وتتلخص رؤية (45)رؤامها حول هذه املنظومة وهذا النسق من الدوافع واملربراتأيض ا ( قد قدما 1997الدولية ىف االسالم )

 د.طه كاآليت:
، أن ما هو معروف اليوم ابلنظام العاملى اجلديد هو النظام العاملى الثالث ىف هذا القرن، يقوم على فكرة ال  أو 

حمورية وأساسية تكاد تنفى اخلصوصيات وتؤسس نسق ا ثقافي ا وفكراي  وأخالقي ا وسلوكي ا عاملي ا هو ىف أساسه ذلك النسق 
املختلفة، هنا تنبع ضرورة إبراز االسهامات املختلفة للخصوصيات الثقافية ىف الذى تطور عرب التجربة األوروبية ىف مراحلة 

العلوم االجتماعية واإلنسانية بصفة خاصة، وذلك لكى تسهم ىف صياغة العاملية املعاصرة صياغة مناسبة خاصة، وأن القيادة 
وال يكون البديل أن ننغلق ىف  -ون قصدبقصد أو بد –األمريكية هلذه العاملية قد بدأت تدخل فيها إىل مأزق املركزية 

 خصوصياتنا أو نتقوقع فيها، بل قد يكون ذلك مستحيال  حىت لو قبلناه من حيث املبدأ.
وخري أسلوب للتفاعل معها )العاملية( والتعامل معها هو اإلسراع ىف إبراز وتطوير املنظورات الثقافية املختلفة 

يكرس املركزية ابسم العاملية. وىف النهاية، فمن املؤكد أن تكون هناك صياغة جديدة  للتفاعل مع هذا املنظور املهيمن قبل أن
هلذه العاملية. ومن املؤكد أن للمسلمني قدرة على اإلسهام ىف إعادة هذه الصياغة وإال فقد تستحيل إىل عوملة للثقافة 

فرض اخلصوصية الغربية بكل ما حتمله من معان، وللحضارة األوربية ال على أساس التنوع والتعدد واحرتامه، بل على أساس 
ومن هنا أتتى أمهية طرح مثل هذا املشروع البحثى الذى يقدم رؤية ومنظور ا مهم ا مغاير ا ىف العالقات الدولية ميكن أن حياور 

 رات والثقافات.النسق القائم ويتفاعل معه وميثل أسلواب  من األساليب الىت ينبغى اتباعها ىف احلوار بني احلضا قدوين
هناك عمليات شاملة من املراجعة والتقومي والنقد الذى قد يصل إىل حد النقض ملرحلة احلداثة وما أنتج من  اثني ا:

علوم ومعارف ونظرايت وأفكار، ومن أهم احملاور الىت يتم الرتكيز عليها وبصورة كثيفة هى العالقة بني العلم والقيم وبني الدين 
 ية واالجتماعية.واملعارف اإلنسان

وأن الدعوة القدمية الىت تقول بضرورة فصل العلم والقيم، وأن العلم البد أن يكون خالي ا من القيم، هذه املقولة 
البد من مراجعتها وإعادة النظر ىف حتديد طبيعة القيم وشكل العالقة بينها وبني العلم، وهل ميكن أن يوجد على خال من 

 شئ حضارة؟القيم حيدث عمراان  أو ين

                                                           
 ( مرجع سابق.44)
ة مشروع ( )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(: الفكر اإلسالمي للعالقات الدولية يف األصول والتاريخ. ندوة مناقش45)

 .2000كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة،   (، مركز البحوث والدراسات السياسية،1997العالقات الدولية يف اإلسالم )ديسمرب 
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واملنظور االسالمى الذى يقيم عالقة صحيحة بني العلم والقيم وذلك من خالل حتديد القيم وجعلها قيم ا مطلقة 
ليا أو احلاكمة الىت ميكن أن عال ختضع ملصاحل شخصية أو قومية أو حزبية أو فردية، وىف هذا االطار ميكن القول أبن القيم ال

 العدل(. –التزكية  –العمران  –ميكن أن تتلخص ىف هذه القيم األربع )التوحيد يقدمها اإلسالم ىف هذا اجملال 
بعد حرب اخلليج ظهرت الكثري من الكتاابت حول القيم واألخالقيات الىت ينبغى أن حتكم العالقات  اثلث ا:

 ثرية.الدولية، وذلك بسبب غياب التوازن الطبيعى الذى حكم العالقات الدولية خالل فرتات اترخيية ك
هنا جاء النقاش الدائر حول القيم والعالقات الدولية، ومن هنا أيض ا ميثل هذا املشروع إسهام ا هام ا ىف هذا  نوم

االجتاه ودعم ا لتيار جديد من الفكر يتبناه ابحثون كثريون ومفكرون من خمتلف األداين وينتمون إىل ثقافات خمتلفة، بدأ هذا 
ء العامل، حىت أن جامعة طوكيو ىف الياابن أنشأت مركز ا لألحباث انصرف بصورة أساسية إىل التيار يتنامى ىف خمتلف أحنا

دراسة العالقات الدولية ىف اإلسالم ودراسة ما ميكن أن يوظف من الرتاث االسالمى ىف تصحيح املسار املعاصر للعالقات 
 الدولية.

الجتماعية، خمتلف األداين وخمتلف العلوم االجتماعية، تنامى الدراسات الىت تربط بني األداين والعلوم ا رابع ا:
دفع  –سواء منها اليهودية أو املسيحية أو االسالمية  –ذلك أن تنامى الظاهرة الدينية ىف العامل وتصاعد ما عرف ابألصولية 

كما   -لعالقات الدوليةخصوص ا ا -العديد من الباحثني ومراكز األحباث واجلامعات إىل االهتمام بدراسات العامل اإلسالمى
أن تصاعد مفهوم اجلهاد ىف اخلطاب احلركى، أعاد تذكري الغرب وجامعاته ومراكز حبوثه برتاث اترخيى من الصراع االسالمى، 
فأصبح مفهوم اجلهاد من املفاهيم الغامضة امللتبسة ابلنسبة للعقل الغرىب مفهوم ا يستدعى خمزوان  اترخيي ا من صور منطية عن 

م والعامل االسالمى، كما عضد ذلك تنامى احلركات اإلسالمية املتطرفة الىت تستثمر وتستغل نفس املفاهيم التارخيية اإلسال
عن دار االسالم ودار احلرب ومقاتله الكفار والتأسيس عن أصل احلرب أو أصل السالم أو سوى ذلك من نقاش دار ىف 

مية معروفة، كل ذلك أدى إىل تنامى ظاهرة االهتمام ابلعالقات الدولية ىف اترخينا أو تراثنا الفقهى ىف فرتات اترخيية إسال
 االسالم.

إن جمرد إعادة إنتاج التاريخ االسالمى أو حماولة ذلك أو االنزالق ىف فكر املفاخرة واملباهاة والقول أبن اترخينا كان 
، والبد من دراسة الواقع وتفكيكه وحماولة فهم كافة انصع ا وعظيم ا أو أنه كان اتريخ مالئكة، مل يعد يغىن ومل يعد كافي ا

تضاريسه وما أسهم ىف تكوينه، وابلرغم من أمهية االعتزاز ابلذات والتمسك ابهلوية ابعتبارها مصدر الوجود واالستمرار، 
والبد من جتاوز لكن عند التناول األكادميى البد من حماولة اجلنوح حنو املوضوعية حىت لو كانت مؤملة ىف بعض األحيان، 

تلك النزعات العاطفية وإخضاع أى قضية حمال  للبحث والتفكيك ولتحليل والفحص والتدقيق وإال فإن العلم برمته لن يكون 
 أفضل كثري ا من القصة واحلكاية وأى نوع من أنواع األدب الشرقى، ولن يسهم بصورة فعالة ىف تطور اجملتمعات وبنائها.

لوم الىت تستطيع أن تستفيد من الرتاث وتستطيع أن تستفيد من املعاصرة ىف الوقت نفسه إال إذا كان من تلك الع
دون الوقوع ىف أفكار التلفيق أو املقارنة، بل حماولة إعادة صياغة أصيلة من خالل التفاعل مع املناظري الثقافية األخرى 

 السائدة ىف هذا العامل.
اقرتنت ببعض التحفظات . وهذا يقودان إىل اجلزئية الثانية من هذا  وىف املقابل فإن رؤية د.على الدين هالل قد

 اجلزء من الدراسة.
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 اثني ا: بني التساؤالت وبني االنتقادات والتحفظات
من انحية، كما اختلف من  خمتلفة مستوايت علمية وحبثية ذات توالت هذه التساؤالت واالنتقادات من أطراف

يف أعمال مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم أو حول قضية "التوجه ا إلسالمي  انحية أخرى مدى اطالعها وقراءهتا
ومن مث  ؛بل قد جاء بعض هذه االنتقادات فور االستماع إىل كلمة منظور إسالمي "املنظور اإلسالمي للعلوم"، أو "للعلوم

ناقد أو الناقض، وبني القبول بشروط فهي ترتاوح ما بني تساؤالت االستيضاح واالستفهام واالستغراب، وبني الرفض ال
 وهى تنقسم بني جمموعتني: وحتفظات.

عقب تدريسهم منظورات العلم املقارنة متثل إرهاصات تساؤالت طلبة الدراسات العليا اليت ظهرت  األوىل:
وضعه يف سياق  مع بداية طرح القضية أمامهم على النحو التايل: ما هو منظور إسالمي وما هوومراجعة حالة العلم وذلك 

 نظرية للعالقات الدولية؟ وهل ميكن تطويره وكيف؟
وقدمها متخصصون رافض أو متحفظ،  إما ة تنطلق من إطار مرجعي خمتلفنظممتثل انتقادات منهاجية م الثانية:

ت وقبل املربرا –بعد الدوافع  –. ويرجع تناول هاتني اجملموعتني ىف هذا املوضع من الدراسة (46)ىف مناسبات متعددة
لعدة اعتبارات منهاجية تقع ىف صميم إشكالية التحيز أببعادها املختلفة، وسيتم  –خصائص منظور إسالمى وأبعاده املقارنة 

 اإلشارة إليها عقب تقدمي هاتني اجملموعتني.
وتسجيلها وبشكل منظم رصدها  متو  ،تراكمت خالل ثالث سنوات من العملية التدريسية اجملموعة األوىل:

افها شدف علمى حمدد وهو اكتشاف مناطق التحيز ىف استجاابت الطلبة والبحث عن أسباهبا، ودعوة الطلبة الكتوهل
أدب منظورات العلم ومراجعاته. ولذا وبعد  منعلى ضوء ما مت دراسته مسبق ا ذلك أبنفسهم ومناقشتها والتعليق عليها و 

رات وغريها، ومع اكتشاف التكرارات املنظمة عرب هذه السنوات مت ثالث سنوات من تراكم األسئلة والتعليقات خالل احملاض
عدة تدريبات . من انحية وعرب أربع سنوات اتلية كان يُطلب من الدارسني  .(47)توثيقها وصياغتها مبفردات الطلبة ذاهتا

ته دراست على ضوء ما مت توضيحها مع التعليق على هذه املقوال طالبتصنيفها يف فئات وفق معايري حمددة على القرائتها و 
ومن انحية أخرى: التفكري يف األسباب اليت تفسر صدور مثل هذه املقوالت  ملنظور إسالمى. التمهيد والدوافع واملربرات من

 يه لبعضها ورفضه األخرى.نحتديد الطالب ملوقفه بني هذه املقوالت وأسباب تبومن انحية اثلثة:  .عن طلبة الدراسات العليا
 ذه املقوالت ىف اآلتى:وتتلخص ه

 أن املنظور هو مدخل علمي ال يفرتض فيه االحنياز املسبق لوجهة نظر إسالمية أو غري إسالمية. -1

                                                           
(، وندوة نظمها مركز حبوث ودراسات الدول 1997( ومن هذه املناسبات على سبيل املثال: مؤمتر مناقشة أعمال مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم )(46

تني ملناقشة العددين األول والثاين من حولية أميت يف العامل ابلتعاون بني مركز البحوث (، وندو 1998النامية ابلتعاون مع معهد دراسات اإلسالم واملسلمون يف هولندا )
(، ويف 2000، 1999(، ويف عدة حماضرات أمام السمينار العلمي لقسم العلوم السياسية )2000، 1999والدراسات السياسية ومركز احلضارة للدراسات السياسية )

(، ويف حماضرة لطلبة برانمج دراسات الشرق األوسط 2000صرية التاسعة ابلتعاون بني مركز البحوث والدراسات السياسية والسيداج )جزء من أعمال الندوة الفرنسية امل
 (... . وغريهم.2004ابجلامعة األمريكية يف القاهرة )

ت احلاسب اآليل يف العلوم االجتماعية، وكان يساعدين املدرس املساعد بقسم تطبيقا( ساعد يف رصد وتوثيق وصياغة هذه العبارات أ. شريف عبد الرمحن 47)
 يف إدارة أنشطة دارسي مقرر نظرية العالقات الدولية يف مرحلة الدراسات العليا.
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أن اإلنتاج الغريب يف حقل العالقات الدولية يفي يف معظمه ابلغرض الذي صيغ ألجله، فضال  عن أنه  -2
سك الداخلي، األمر الذي جيعل من املمكن التعويل عليه ميارس عملية نقد ذايت مستمرة هبدف حتقيق أكرب قدر من التما

 بقدر أكرب من الثقة دومنا حاجة إىل استلهام منظور جديد.
إذا   -3

وإمنا على العكس ميارسون عملية مرنة من استعارة ومبادلة املفاهيم  ،كان الغربيون ال يعرفون التخندق حول أطر نظرية ضيقة
نقوم حنن خبالف ذلك حينما نفرض على أنفسنا استخدام منظور واحد منعزل عما  م  بني مدارسهم الفكرية املختلفة، فل  

 ؟!سواه
أال تعد  ؛على عكس النموذج اإلسالمي-إذا كان معظم إنتاج الفكر الغريب يبدأ من الواقع وينتهي إليه  -4

كون اهلدف من ورائه هذه خصيصة حتسب للفكر الغريب على أساس ما توفره من مرونة، فضال  عن أن املنظور إمنا ي
ابألساس فهم الواقع، وعليه ال ينبغي أن يكون ارتباطه به بداية وانتهاء أحد أوجه انتقاده، خاصة وأن الواقع يف البيئة الغربية 

 ؟ؤسس عليه علم متكامل وهو األمر الذي يفتقده الواقع اإلسالمي املعاصرهو من القوة حبيث أمكن أن يُ 
يف شئ فهل  فهم الواقعي من املنتظر أال يقدم أكثر من جمموعة أماين ال ختدم إذا كان املنظور اإلسالم -5

 ؟يعد هذا هو الوقت املناسب للتمسك بعبارات أيديولوجية ال تزيد عن كوهنا جمرد شعارات غري ذات قدرة حتليلية
كاملة بقضية اإلحساس ابلذات وحماولة بلورة هوية حضارية مت اإذا كان املنظور اإلسالمي مرتبط   -6

 ؟ال ترتجم مسألة اهلوية عرب صياغة منظور عريب لدراسة العالقات الدولية م  األبعاد، فل  
ومن مث فإن قوة  ،ومن مث تغري التنظري مع تغري الواقع ؛التنظري الغريب كان وليد الواقع يف حماولة لتفسريه -7

لذي أييت احلديث عنه اآلن يف وقت األزمة احلضارية لألمة، . أما املنظور اإلسالمي اامفسر   االتنظري الغريب تنبع من كونه تنظري  
هل  -واليت من الصعب حتقيقها-فهل يعد التنظري املنبثق عنه وسيلة للخروج منها؟ وهل الصورة املثالية اليت يقدمها املنظور 

أمام املنظور اإلسالمي  تقدم سبل الوصول إليها أم تقتصر على تقرير ما جيب أن يكون عليه الواقع؟ ومن مث فإن التحدي
 هو قدرته على تفسري الواقع وعلى التفعيل لتغيريه.

املنظور  -8
فما هي مالبسات وأسباب احلديث عنه اآلن وبشكل  ،اإلسالمي ابملعىن الذي يطرح به هو شئ موجود منذ أربعة عشر قران  

 ؟يوحي أبنه شئ مستحدث
عن منظور إسالمي للعلم؟ ملاذا مل يسبق ذلك  -بعد أربع سنوات من الدراسة-ملاذا احلديث فجأة اآلن  -9

 متهيد يف مراحل أخرى من العملية التعليمية؟
ا من العلم الغريب ودائرته؟ وملاذا تتم دراسة منظور إسالمي يف إطار مقارن مع منظورات العلم وانطالق   -10

 وهل يهتم الغرب بدراسة منظور إسالمي للعالقات الدولية كتقليد أكادميي؟
يد الذي سيقدمه هذا املنظور ابملقارنة مبا قدمته كتب العلوم اإلسالمية املعنية هبذا اجملال من ما اجلد -11

 ؟األنشطة أو هبذه الظاهرة الدولية
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كيف يتحقق الربط بني السياسة الواقعية اليت ال تلتزم ابلقيم واألخالق وبني منظور يقوم على أصول  -12
 ؟ قيمي ا أساسي ادينية حتوي مضموان  

هتمام هل اال -13
إلضفاء شرعية على املنظور اجلديد من داخل دائرة العلم الغريب أم أن  ؛ابلدوافع واملربرات والرتكيز عليها مقصود وإرادي

 ؟تحقق من مصادر أخرىتشرعية هذا املنظور 
وهل الفقه فقط هو املنطلق حنو منظور  ؟ما معىن منظور بصفة عامة، وإطار مرجعي ونسق معريف -14

 ي املنهاجية اإل سالمية؟إسالمي؟ وما ه
ا وعاملي ا؟ وهل وهن ما هي شروط بروز منظور إسالمي وتطوره؟ وكيف يتم قبوله واالعرتاف به إقليمي   -15

يف دائرة العلم؟ وهل جهود به ودون التطوير ودون القبول ىف تطوير هذا املنظور األمة املادي وضعفها حيول دون البداية 
 ؟األمة وتعبري عن احلاجة لتأكيد الذات ولو على املستوى الفكريتطوير املنظور هي رد فعل لوهن 

فهل هناك منظور  ؛احلديث عن منظور إسالمي يفسح الطريق للحديث عن منظورات دينية أخرى -16
 ر املنظورات الدينية؟وهل منظور حضاري إسالمي هو آخ   ؟يهودي أو مسيحي

صعوبة ذلك نظر ا   ميثل ذلكات الدولية، أالكيف ميكن الرجوع إىل األصول اإلسالمية لدراسة العالق -17
 ؟لعدم التخصص يف العلوم الشرعية، ونظر ا ألن كتب الفقه والتفاسري والسنة يكتنفها الغموض

ألنه يقدم مثالية بعيدة عن هذا  ؛عند احلديث عن منظور إسالمي يربز شعور ابالنفصال عن الواقع -18
 ؟ظر ا لعدم وجود الروابط بني جماالت احلياة الراهنة وبني ما حيدده الدينالواقع ومن مث يفقد مصداقية تطبيقه العملي ن

كيف نتحدث عن منظور حضاري ألمة إسالمية يف عالقاهتا الدولية وليس هناك أمة كما يتضح من  -19
 ؟دوليةاحلروب بني املسلمني منذ الفتنة الكربى؟ كذلك هل هناك دول إسالمية حىت نتحدث عن منظور إسالمي لعالقاهتا ال

أليس االهتمام بتقدمي منظور حضاري إسالمي يعين قطع العالقة مع اآلخر من انحية والتعارض مع  -20
 املواطنة وحتويل املسيحيني إىل كفار؟

انعزال أم استعالء أم نقد  مما العالقة بني منظور إسالمي للعالقات الدولية ومنظورات أخرى: انقطاع أ -21
جذور  يذ-بني منظور  ةممكن مثل هذه العالقة األخريةفكري وتواصل معريف؟ وهل ومقارنة متبادلة حىت حيدث تالقح 

 وبني منظورات علمانية؟ -دينية
هل هناك مناهج إسالمية حمددة وأدوات لدراسة الظاهرة الدولية ختتلف عن املناهج الغربية أم أن األمر  -22

وليس حتليله ودراسة ظواهره؟ وهل نظل ننقد مناهج  يقتصر يف املنظور اإلسالمي على إطار مرجعي وقواعد لرؤية العامل
 ا؟إسالمي   االبحث الغربية وال حندد منهج  

يقتصر سفهل  ؛إن علم العالقات الدولية الغريب حيلل ويفسر كل أنواع العالقات بني كل أنواع الفواعل -23
 فيما بني املسلمني فقط؟ مسالمي على العالقات بني املسلمني وغريهم أاإلنظور امل

جاهزة من يعرفها يكون قد  ةيتم تعلمه أو ممارسته، هل له وصف -أو منظور ما-هل املنظور اإلسالمي  -24
 ؟أم هو عملية تعليمية منظمة األسس والقواعد ثقافية صبغة ذو هل هو ؟منظور إسالمي اأضحى ذ
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قدمت مداخالت تؤيد  وفضال  عن هذه التساؤالت الناقدة أو املتعجبة يف معظمها فإن مناذج معدودة من الطلبة
فكرة منظور إسالمي وتربره على أساس من محاسة ال تستند إىل مربرات منظمة وعلمية، أو على أساس من وعي أبسانيد 

نطلق من تبين إطار مرجعي إسالمي، أو على أساس من جمرد التمييز بني اإلسالم كدين وعقيدة يي ذومربرات هذا التأييد ال
نه وفق ا للمعىن الثاين لإلسالم ميكن احلديث عن إحيث  ؛ي وثقايف أو من حيث هو رؤية للعاملاإلسالم كسياق حضار بني و 

 منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية.
لذى تكشف عنه من حتيزات وكيف ميكن مناقشتها ما ما داللة هذه املقوالت ابلنسبة إلشكالية التحيز؟  ،إذن

ىف هذه الدراسة،  –سنوات 4رب ع-  ال ميكن استيفاء كل مداخل تعليق الطلبة وقضاايهانطالق ا من حتيزات متقابلة؟ ابلطبع 
-كمثال طرح منوذجني متميزين من هذه املداخل واللذان رمسا خريطة القضااي املثارة ىف التعليقات وتصنيفاهتا   يولكن يكف

 وعلى حنو يوضح مناط التحيزات املتقابلة. -(48)معرفي ا ومنهاجي ا ونظراي  
: أجاب على سؤالني: من أين تنبع األسئلة وإىل أين ترمى، مميز ا بني ست جمموعات من التوترات النموذج األول

لدى الطلبة وهى توترات انبعة من ثنائية الواقع والتنظري، وثنائية الذات واآلخر، وثنائية الواقع املادى والقيم، ثنائية الديىن/ 
 ىف اخلربة األكادميية وأخري ا ثنائية املوضوعية والتحيز.العلمى، ثنائية التقليدى واجلديد 

: صنف األسئلة وفق ثالثة حماور: االحتياج للمنظور )امليالد(، الشكل: املضمون واملنهج النموذج الثاىن
عل يطرح أبعاد )الوجود(، الفاعلية والتفاعل )املنظور ىف الواقع املعاصر( والفاعلية تطرح القدرة على التفسري والتغيري والتفا

 العالقة مع املنظورات األخرى.
 .من املقوالت الناقدة، الناقضة، املتحفظةاجملموعة الثانية: 

على لسان أساتذة متخصصني خالل ملتقيات انقشت مشروع العالقات الدولية يف كما سبق اإلشارة قد وردت  ل
وجيه  على سبيل املثال وليس احلصر تعليقات د.نا هذكر نوخاصة حولية أميت يف العامل. و  ،اإلسالم وما تاله من جهود

حني انطلق األول من رفض فكرة  ىفف كنموذجني عن توجهني أساسيني: انقض ومتحفظ.  علي الدين هالل الكوثراين، د.
ا فهو ولذ ؛فإن الثاين رأى أن السعي وراء تطوير هذا املنظور ميثل ضرورة وحتداي   ،منظور إسالمي استناد ا إىل عدة مقوالت

 حماط ببعض التحفظات.
على النحو التايل: من انحية رفض إحالل املركزية  (49)وجيه الكوثراين وتتلخص مربرات وأسانيد رفض د.

ومن مث فهو  ؛وجيه كأنه صورة مقابلة وموازية للمنظور الغريب د.ـ املركزية األوربية، فاملنظور اإلسالمي يبدو ل حمل اإلسالمية
من موقع املسلم أو اإلسالمي الذي هذه املرة ا إليها منظور   ؛تقليدية بني الغرب واإلسالمالثنائية الصورة يراه إعادة أتكيد ل

 .سبق ورفض هذه الثنائية يف أدبيات املركزية الغربية
ومن مث أكد على أن النقد  ؛ن نقد املركزية األوربية قد جاء من خارجهارفض االعتقاد أب :ومن انحية أخرى

واملاركسي قد  بستمولوجي ألسس املعرفة قد جاء من الغربيني أنفسهم، كما أن مادية الغرب يف نسقيه الليربايلاإل -املنهجي
                                                           

 ومها آية نصار، ولبىن السبيلجي. 2007 -2006( من دارسي املقرر يف الفصل الدراسي األول 48)
عالقات الدولية خالل تعقيبه على اجلزء السابع من املشروع، واليت نشرها بعد ذلك يف د. وجيه الكوثراين: ( واليت قدمها يف مؤمتر مناقشة أعمال مشروع ال49)

، الفصل الثامن حتت عنوان: يف البحث عن خربة التاريخ اإلسالمي لدراسة العالقات الدولية، نقد 2000الذاكرة والتاريخ يف القرن العشرين الطويل، دار الطليعة، بريوت، 
 نهج اإلسالمي أو املنظور اإلسالمي.للم
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السائدة الىت مل تعرف هذا القدر من  وذلك على عكس احلالة اإلسالمية الذهنية والفكرية ؛تعرضت للنقد الذايت من الداخل
 .النقد الذاتى

وذلك  ،يه ما يسمه مصادرة املوقف الديين )العقيدي( للمسعى العلمي وللرأيوج ومن انحية اثلثة: يرفض د.
ل أبواب املسعى العلمي القائم على قف  صفة املقدس الصحيح الشامل على "منظور إسالمي" حبيث تُ هذا املوقف حني يسبغ 

على هدف اسرتاتيجي بعيد وهو  أكد إال أنه ،العالقات الدولية ىف اإلسالم ولذا فهو وإن أشاد أبمهية مشروع ؛الشك والنقد
عدم مث رأى من موقع اإلسالمية الدينية العقيدية،  اإلجناز عاملية اإلجناز واإلنتاج العلمي العريب واإلسالمي وليسحتقيق 

 حىت يتسىن تفكيك االلتباس بني الديين والسياسي، وبني الوضعي واملقدس.ذلك حتميل املنظور دالالت عقدية و 
 -مثل التحليل النظمي-وجيه التمييز بني استخدام املناهج وأدوات التحليل الغربية  ابعة: ينقد د.ومن انحية ر 

. ويربر نقده هذا أبن هذا التمييز يتم من خالل موقف ذهين متاثلي من منظور إسالمىوبني مضمون التفسري والتحليل 
ا وتطور املعارف واملناهج من خارج التجربة التارخيية حيث يستعني الباحث اإلسالمي برتسانة النقد الغريب ذاهت ؛وإسقاطي

 .اإلسالمية وحقلها لينسبها إىل منظور إسالمي بل ليجعل هذا املنظور هو اجلذر واألساس
ويتضح من هذه املقوالت كيف أهنا تنطلق من حتيزات معرفية حول مفهوم العلم مفادها أن الديىن إمنا هو ضد 

هج واألدوات، ورفض أن يكون "اإلسالم" بصفة عامة قادر ا على توليد علم ومعرفة، ذلك ألنه العلمى، وحول عاملية املنا
 يقتصر على رؤية اإلسالم كمجرد دين وعقيدة..

ومما ال شك فيه أن قدر من مضمون مراجعات علم العالقات الدولية تقدم ردود ا تتصل ابلعالقة بني العلم والقيم، 
 دوات وبني التفسري.وابلعالقة بني املناهج واأل

 
 :(50)ىف النقاط التاليةفتتلخص الىت مجعت بني املساندة وبني التحفظ د.علي الدين هالل  أطروحاتأما 

، هى اختالف جمال الدراسات اإلسالمية من علم اجتماعى إىل آخر ىف جامعاتنا املصرية ىف بعض النقطة األوىل
وإسهام ا متميز ا ىف فرع القانون مثال  وفرع التاريخ وفرع الفلسفة، ىف هذه  اجملاالت املعرفية، ذلك أن هناك وجود ا واضح ا

تعاملت مع الشأن اإلسالمى ومع  -على األقل من ربع قرن أو يزيد –اجملاالت توجد مدارس علمية وأجيال من الباحثني 
 هذه اجملاالت كجزء من التاريخ اإلنساىن إسهامات املفكرين املسلمني ىف هذه اجملاالت، وأبرزوا مسامهة املفكرين املسلمني ىف

والتاريخ البشرى ىف فروع خمتلفة، أما ىف علم االجتماع، فلم حيدث هذا التواصل املعرىف وإمنا مت الرتكيز خصوص ا على مسامهة 
 ابن خلدون ودوره ىف طرح بعض النظرايت.

ل هذا الذى جنده، سواء ىف اجملموعة األوىل وىف فروع أخرى أقل حظ ا مثل علم السياسة وعلم االقتصاد ال جند مث
من العلوم أو حىت ىف جمال علم االجتماع، وإمنا نرى جهود ا فردية ختتلف ىف مستواها أو مدى تواصلها. النتيجة هو أن 
هناك مهمة، وهناك مسئولية، وهناك نقص ا ينبغى أن نتعامل معه كجماعة أكادميية مهتمة ببحث الظواهر االقتصادية 

 لسياسية ىف مصر وىف وطننا العرىب.وا

                                                           
 ( )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران(.. مرجع سابق.50)
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، أن العلوم االجتماعية، علم السياسة وعلم االقتصاد حتديد ا، هى علوم أتثرت ابملناخ السياسي النقطة الثانية
االجتماعى الثقاىف احلضارى املعنوى ىف بالدها، بعبارة أخرى أن العلوم االجتماعية هى علوم حمددة ثقافي ا وحضاراي  

وعندما نتأمل ىف كيفية وىف مناخ ظهور بعض األفكار الكربى، سوف نكتشف وسوف يتبني لنا أهنا مرتبطة واجتماعي ا 
بسياقات اترخيية وثقافية وحضارية معينة، بعبارة أخرى ال ينبغى أن يكون لدينا أى شعور ابحلرج أو أبننا ال نفعل شيئ ا غريب ا 

ئح وعقول املفكرين املسلمني لنكتشف ونتبني ماذا أسهم به هؤالء ىف عندما نبحث ىف األصول اإلسالمية وىف نتائج قرا
 جماالت السياسة واالقتصاد.

أنه كى يكتسب هذا النوع من العمل العلمى مسة األكادميية واملوضوعية ينبغة أن يتحلى بعدد من النقطة الثالثة،
ى أن يكون مه ا مستمر ا بغض النظر عن أحداث السمات: أوىل هذه السمات، أال يرتبط بتطورات سياسية معينة، بل ينبغ

سياسية طارئة، قد تكون جمندة أو تكون غري جمندة هلذا النوع من النشاط. والسمة الثانية، أن يتسم ابلتواصل، ألن ما ال 
ذا الشأن تعرفهعن هذا اإلسهام هو أكرب بكثري مما نعرفه، هناك إذن مهمة كبرية ىف تغطية وتوثيق املخطوطات املختلفة هب

وحبثها وحتليلها والدراسة التفصيلية بشأهنا، شأنه ىف ذلك كشأن أى عمل أكادميى، إذ بدأ الباحث وىف نيته التربير أو 
صفة الباحث وحتول إىل شئ آخر، وإذا بدأ الباحث  –مبحض إرادته بداءة  –الدفاع، فإنه سوف يكون قد خلع عن نفسه 

ضل وأمسى فكرة، وتصبح القضية هى إثبات مسو الفكر الذى طرحته عقول مفكرينا بتصور )معني( أننا كمسلمني منلك أف
نبدأ بداية ال اعتقد أهنا سوف تدخلنا ىف صميم العقل األكادميى أو البحثى أو حىت  –أيض ا –على سائر البشرية فنحن 

م أن كل ما طرحه مفكر مسلم هو التأصيل  العلمى املوضوعى لتارخينا ولفكران. وأما السمة األخرية، فهى تصور أو زع
ابلضرورة متميز وخمتلف عما طرحه املفكرون اآلخرون من أبناء اهلند أو الصني أو أوراب أو امريكا، حنن بشر واملسلمون بشر 

يز، والقوانني البشرية الىت سنَّها هللا سبحانه وتعاىل تنطبق على العقل املسلم بقدر ما تنطبق على العقول األخرى، هناك متا
هناك خصوصية هنا أو هناك مبثل ما لآلخرين من خصوصيات، وإمنا خصوصيات تصب مجيع ا ىف رافد البشرية وىف التطور 

أن عظمه ما ميكن أن يسفر عن هذا االهتمام، ليس ىف  -كباحث مصرى مسلم  –البشرى والتارخيى عموم ا، وىف يقيىن 
طرحه املفكرون املسلمون من نظرايت ومن أفكار ومن نتائج تصب ىف  إثبات خروج املسلمني عن سياق التاريخ، بل فإن ما

اجملرى احلضارى، ىف اتريخ البشرية، حبيث ميكن القول أبن هلم إسهام ا مثل ما للصينيني من إسهام وما للهنود من إسهام وما 
ىف أن نعزله عن مصادر التاريخ، ال تكون  -إذن -ألورواب الغربية أو الوالايت املتحدة من إسهام، عظمة الفكر االسالمى

ا ثراي  وخصب ا ومضيف ا لتيار البشرية، وأن ما طرحه العقل املسلم من أفكار تصلح للمجتمعات  وإمنا ىف أن يكون رافد 
 االسالمية بقدر ما تصلح جملتمعات أخرى، ألن فيها جانب ا عاملي ا وجانب ا إنساني ا خياطب اإلنسان ىف كل زمان ومكان.

 
 
 

 زء الثاين:اجل
 هوخصائص)قيمى إنساىن( األبعاد املنهاجية لدراسة أهداف منظور إسالمي 

 )وضعية علمانية( )مادية وغري مادية( نظورات غربيةمبابملقارنة 
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أحدمها يتصل ابلرؤية عن أصل العالقات الدولية  :حتددت أهداف مشروع العالقات الدولية يف هدفني أساسيني

 .(51)يتصل ابألبعاد التنظريية اجلزئية حول أبعاد دراسة الظاهرة الدولية و مستوايهتاواثنيهما  ،يف اإلسالم
فكان التحدي األساسي أمام عملية بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات  ؛واستكماال  هلذه األهداف وتفعيال  هلا

ارنة مبنظورات العلم الغربية على ضوء يتمثل يف حتديد وضع هذا املنظور ابملق)خالل عملية البحث والتدريس ( الدولية 
 )الواقعية، التعددية، اهليكلية(، السائدة واملتنافسة خصوصية ومتيز طبيعته ابملقارنة خبصائص وطبيعة هذه املنظورات األخرى

ة،  من انحية وعلى ضوء موضعه من نتائج املراجعات القائمة للحالة السائدة للمنظورات، وهى احلالة الىت تكشف عن أزم
 كما سبق التوضيح.

وإذا كانت حمصلة هذه املراجعات قد أظهرت جمموعة من اخلصائص الىت تتسم هبا حالة املنظورات املتعاقبة 
عام من اتريخ العلم( فإن االقرتاب من طبيعة مصادر املنظور االسالمى وخصائصه ستبني  75وجداالهتا )عرب ما يقرب من 

ىف احلقل تتحقق من خالله مشاركة اخلربة االسالمية بكل مستوايهتا: املعرفية، والتأصيلية،  لنا كيف أنه ميثل تراكم ا مقاران  
 والفكرية والتارخيية من انحية، كما يُقدم هذا املنظور أيض ا حماولة لعالج أزمة مدخل املنظورات من انحية أخرى .

 يت:كاآل  -السابق التفصيل هلا –الىت أظهرهتا املراجعات  وتتلخص اخلصائص
  التغري املستمر ىف املنظورات مع التغري املستمر واملعقد ىف الواقع الدوىل بدعوى االستجابة ملتطلبات

دراسة هذا التغري والتأثري على مساره، وهو األمر الذى أدى إىل فوضى املنظورات املتنافسة واملتقابلة وعلى حنو دفع للتساؤل 
ات جلوانب خمتلفة من عامل واحد أم هى رؤى عن عوامل خمتلفة، وهل حيقق هذا عن عواقب االفتقاد للثابت، وهل هى منظور 

؟ أى ملاذا هذا املسار ىف التحول من أولوية السياسي  العسكرى  –التغري أهداف حركية للقوى املهيمنة سياسي ا وفكراي  ونظراي 
 إىل الثقاىف احلضارى مرور ا ابالقتصادى؟

 جية بني العلمى والقيمى ومن مث بروز الدعوات التوفيقية أو الوسطية مشاكل االستقطاب الثنائى للمنها
القيمية  –حول إمكانيات الدراسة العلمية دون استبعاد القيم والثقافة )أو الذاتية بصفة عامة( ومن مث احلديث عن الواقعية 

 الواقعية. –أو القيمية الواقعية أو املثالية 

 اول الظاهرة الدولية املعقدة واملركبة سواء ابلرتكيز على األبعاد العسكريةانتقاد اجلزئية واالختزالية عند تن– 
أو االقتصادية أو الثقافية أو ابلرتكيز على األبعاد املادية دون غريها، وهو األمر الذى حيول دون الفهم العميق والدقيق 

رورة إسقاط احلدود بني علم العالقات الدولية للتحوالت اجلارية واملستقبلية، ومن مث احلاجة إىل رؤية كلية تستدعى ابلض
 والعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى، وتفعيل التعاون البيئى.

  وأخري ا ملاذا هذا التأرجح بني أولوية الصراع بني القوى واملصاحل واحلروب وبني أولوايت آليات االعتماد
 العمليات والعالقات بينها؟ املتبادل أو جتانس املصاحل؟ وماذا عن منظومة أو نسق هذه

                                                           
 ( د. اندية حممود مصطفى: الدوافع، األهداف، واملنطلقات )يف( مرجع سابق.51)
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: ماإن السبيل إىل رؤية كلية للظاهرة الدولية جتمع بني األجزاء، وبني املادى وغري املادى، وبني خالصة القول
الداخلى واخلارجى، وبني العقالنية والقيمية، أى ما أن السبيل إىل رؤية كلية عن احملتوى واملنهاجية؟ وما هو موضع منظور 

 ه املراجعة؟من هذ إسالمى
 ؟تهاطبيعو املنظورات مصادر االختالف بني  عكسوكيف ت ؟ةاملقارناملنظور االسالمى إذن ما هي خصائص     

 وما هو منط الرتاكم املتحقق؟ وكيف تعرب عنها يف نفس الوقت؟
ا منهاجي   وابسرتجاع معىن املنظور ووظيفته، ومعىن النسق املعريف ودالالته، وابسرتجاع أبعاد دراسة املنظور

 )الىت سنأتى على تفصيلها الحق ا(. :املقولة املركبة التاليةاإلجابة يف إمجال  ىف حقل العالقات الدوليةميكن  ،اومضموني  
لدراسة العالقات الدولية هو منظور قيمي ذو طبيعة خاصة. وترجع خصوصية هذه الطبيعة  إن منظور إسالميو 

وهو التميز الذي يرجع بدوره الختالف طبيعة النسق املعريف.  ،املنظورات الغربية إىل متيز مصادره وأصوله عن نظائرها يف
وتنعكس هذه الطبيعة القيمية اخلاصة بدرجة كبرية على منهجية املنظور وأدواته وعلى افرتاضات املنظور ومقوالته حول  ،هذا

واعل ووحدات التحليل ومستوايته، منط قضااي األبعاد األساسية لدراسة العالقات الدولية: أصل العالقات وحمركها، الف
العالقات الدولية وتفاعالهتا حمل االهتمام، منط التفاعالت، العالقة بني الداخلي واخلارجي وبني املادي وغري املادي يف 

 .والتطورات تفسري األحداث
ا عند دراسة منظور إسالمى ؛ أوهلما ميكن استدعاء فحواه أيض  يف حمورينتفصيلي ا وسنعرض ملكوانت هذه املقولة 

ألنه ميثل األساس املعرىف املشرتك. أما احملور الثاىن فهو يقع مباشرة ىف صميم  –عدا العالقات الدولية  –لظواهر أخرى 
دراسة العالقات الدولية. وجيدر اإلشارة إىل أن هذا االقرتاب املزدوج سيقدم لنا ردود ا على االنتقادات وأوجه النقض السابق 

 رها.ذك
 
 طبيعة خاصة: كيف وملاذا؟ ووال : املنظور اإلسالمي لدراسة العالقات الدولية منظور قيمي ذأ

وما تعرض له األخري والسابق توضيحهما ابملقارنة ابلغريب  ،انطالق ا من طبيعة النسق املعريف اإلسالمي وخصائصه
ا من الرؤية للعامل مدى إطالقه من عدمه، وانطالق  ، حول مصداقية عامليته و هأو من خارج همن انتقادات سواء من داخل

النسق املعريف الغريب، هي فقط اليت تتمتع  املنبثقة عن نظوراتاملقبل أن أن نوللوجود اخلاصة بكل من النسقني، ال ميكن 
ظر ا الختالف ن منظورات أخرى ذات طبيعة خمتلفة وجود ولكن البد وأن نقول إبمكانية ،ابلعلمية واملوضوعية أو العاملية

 األنساق املعرفية.
لدراسة  اإسالميً  ا، البد وأن نسجل أن منظور  السائدة مادية ونفعية وعقالنية املنظورات الغربيةم فأما ؛ومن مث

 طبيعة خاصة. والعالقات الدولية هو منظور قيمي ذ
لوصفية العلمانية، املادية منها ا وهلذا الوصف مربراته ومؤشراته اليت توضح أيض ا الفروق مع املنظورات الغربية

 :وكيفية التعامل معها ،. وهنا نستطيع أن نرصد جمموعة من اإلشكاليات املنهاجيةوالقيمية على حد سواء
 :إشكالية العالقة بني الثابت واملطلق وبني املتغري -1
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ه من إشكالية العالقة حر تطوما االجتهاد املتغري،  والثابتة أل و األصمصادر املنظور سواء أي إشكالية العالقة بني 
 .(52)املتغرية بني الوحي والعقل يف ظل معطيات الواقع ومتطلباته

 :منهاجية ثالثة مسارات توهذه اإلشكالية املتعددة األوجه حول مصادر املنظور فرض
أحكام منظور إسالمي للعالقات الدولية البد وأن تنطلق من أساس شرعي سواء  بناء إن مصادر املسار األول:

 قاطعة أو منظومة القواعد واملبادئ واألسس العامة اليت أوردهتا األصول بشأن العالقة بني املسلمني وغريهم وفيما بينهم.
كانت نقطة البداية يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم هي دراسة: "األساس الشرعي واملبادئ احلاكمة   ،ولذا

وهي تنطلق يف دراسة هذا األساس الشرعي من أن املسلمني بغض النظر عن شكل  ؛(53)"للعالقات اخلارجية يف اإلسالم
 -ناء على عموم ومشول الشريعةبُ -ن و التنظيم السياسي الذي جيمعهم )أمة يف دولة واحدة، عدة دول، مجاعة( مأمور 

هذه  قوماألصول. وت وذلك بناء على أسس معينة متثل األساس الشرعي املستمد من ،ابالتصال بغريهم لتوصيل الدعوة
إىل تقدمي  وصوال   حول أتسيس أصل العالقة بني املسلمني وغريهم الفقهية الثالثة الكربى مناقشة االجتاهات علىالدراسة 

وما يرتتب عليها  ،املبادئ واألسس احلاكمة هلذه العالقات وحدة اإلنسانية ومنكأصل هلذه العالقة.   "الدعوة"اجتهاد يتبىن 
ومبدأ الوفاء ابلعهود وما يرتتب عليه من مبادئ واجب النصرة وعدم املعاملة ابملثل عند  ،ساواة والعدلمن مبادئ امل

 اإلخالل ابلعهود، وأخري ا مبدأ الوالء والرباء.
ولذا كانت احملطة  ؛منظومة القيم احلضارية اليت يتضمنها اإلسالماملنظور على مصادر  أتسيسهو  املسار الثاين:

 .(54)ثانية يف املشروع هي مدخل القيم كإطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالماملنهجية ال
ويف الفكر اإلسالمي على حد سواء، وبعد بيان مربرات احلاجة لرد  ،فبعد نقد مفهوم القيم يف الفكر الغريب

ظومة البحث يف العلوم االجتماعية االعتبار للقيم يف مواجهة ما يسمى العقالنية الرشيدة والعلمية املوضوعية ضمن من
وبعد عرض أبعاد احلاجة إلعادة أتصيل مفهوم القيم وإمكانياته، يتضح لنا كيف أن هذه احملطة املنهاجية الثانية  ،واإلنسانية

 ،للرؤية اإلسالميةيف املشروع تنبين على املقومات التالية: من انحية: النظر إىل القيم ابعتبارها الروح السارية يف البنية املعرفية 
هي  ،هي إطار مرجعي، هي نسق قياس، هي أتسيس لرؤية كلية للعامل ،فهي مفهوم حضاري، هي مدخل منهاجي ؛وهلذا

تصبح مفهوم مظلة مفهوم منظومة، مفهوم جامع، مفهوم  -هلذا االعتبار-فإن القيم  ؛منوذج إرشادي ومعياري. ومن مث
وعملية  ،وعملية حتريك ،ولكنها عملية أتصيل ،مثاليات أو تنظيمات جتريديةواصل، مفهوم شامل أي أهنا ليست جمرد 

بني القيمة واملمارسة بني النظر واحلركة، بني الفكر وفق هذه الرؤية فإن هناك عالقة محيمة  ؛وعملية تشغيل. ولذا ،تفعيل
 والعمل والعلم.

قيدة الرافعة، الشرعة الدافعة، القيم التأسيسية ومن انحية أخرى: تقدمي منظومة قيمية تتكون من سبع مفردات: الع
 والقيم الوسطية، والقيم املولدة، األمة اجلامعة، احلضارة الفاعلة الشاهدة، السنن الشرطية، املقاصد احلافظة. ،احلاكمة

                                                           
ا يف صميم اهتمامات متخصصي العلوم السياسية أصحاب الرؤى ( تسهم يف دراسة هذه اإلشكالية حقول معرفية متنوعة، وتقع هذه اإلشكالية أيض  52)

ل املثال: أمحد أوغلو، الفلسفة النقدية. وحول العالقة بني العقل والوحي ووضعها يف البحث املقارن بني النسق املعريف والغريب وانعكاسها على املنظورات انظر على سبي
 .2005لشروق الدولية، القاهرة، السياسية، ترمجة د. إبراهيم البيومي غامن، دار ا

- Louay El Safy: The Foundations of knowledge, IIIT, USA, 1996. 

 م، مرجع سابق.( د. أمحد عبد الونيس: األساس الشرعي واملبادئ احلاكمة للعالقات اخلارجية يف اإلسالم )يف( مقدمة مشروع العالقات الدولية يف اإلسال53)
 الفتاح، مدخل القيم، إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم، مرجع سابق.( د. سيف الدين عبد 54)
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 ة وهي:وفق ا هلا يف الدراسات النظرية الدولية املعاصر  اتالتصنيف تومجيع هذه املفردات تناظر ثالث جمموعات جر 
 الدراسة ومستواها. عناصر الرؤية للعامل، القوى احملركة وجماالهتا، وحدات

وحتليل مجيع هذه املفردات يطرح أمامنا عناصر املفارقة بني الرؤية التأسيسية والتأصيلية اليت جتد حجيتها يف 
 .املتغرية إلمكاانتوبني الرؤى االجتهادية اليت جتد حجيتها يف الواقع وا الثابتة املصادر التأسيسية

ومن انحية اثلثة: تقدمي مناذج التشغيل )االنتقال من األصل إىل الواقع( ومناذج التفعيل )قياس الواقع على األصل( 
ة، مفهوم احلرب، قو ة يف جماالت عدة: مثل أتصيل العالقة يف الدعوة، إعادة بناء مفهوم اليهلذه املنظومة القيمية السباع

 أسس تصنيف الدور.
 القيمى وإىل جانب األبعاد املنهاجية اخلاصة ابألساس الشرعي واألبعاد املنهاجية اخلاصة ابألساس ملسار الثالث:ا

البد وأن ينبين منظور إسالمي للعالقات الدولية على خربات منهاجية يف التعامل مع مصادر دراسة األصول إىل  ،احلضاري
ومها اجلزء  ؛ني آخرينيمشروع العالقات الدولية يف اإلسالم يتضمن جزئني منهاجفإن  ؛ولذا .جانب املصادر الرتاثية املختلفة

. ويتضمن األول تسجيل دقيق وحي خلربة فريق البحث يف التعامل مع كتب الفقه والسرية والتفاسري (56)والسابع (55)الثالث
فقهية الكربى حول قضااي وموضوعات ولتحديد االجتاهات ال ،دراسة العالقات الدولية يف األصول اإلسالميةفيما يتص ب

حمددة مثل احلرب، والسالم، الدولة. وتنبع أمهية هذا اجلزء املنهاجي من أنه يقدم خربة متخصص العلوم السياسية بفروعها 
ليت املختلفة )القانون الدويل، النظرية والفكر، والنظم( يف التعامل مع هذه املصادر، على حنو يساهم يف حماولة سد الفجوة ا

 ؛أي الفجوة بني دراسة العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية واإلسالمية. أما اجلزء السابع ؛يعاين منها مثل هؤالء املتخصصني
 فهو يتضمن اخلربة املنهاجية للتعامل مع مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي الالزمة ملتابعة تطور وضع األمة يف النظام الدويل

 جية للدراسات النظمية الدولية )الغربية( الىت تعاملت مع التواريخ الغربية.مقارنة ابخلربة املنها
ن إشكالية الثابت واملتغري بني مصادر املنظور حتمل أبعاد ا منهاجية إميكن القول  ،وعلى ضوء ما سبق ،وأخري ا

يعة املنظور ذاته. فاإلطار الشرعي مهمة لدراسة العالقات الدولية من منظور إسالمي، وحتمل دالالت أكثر أمهية ابلنسبة لطب
  ،ة أدوات منهاجية خاصة الزمة للرجوع إىل شروح األحاديث وكتب التفاسريتأي إطار االحتكام إىل املرجعية تتطلب دراس

وهي تقدمي اجتهاد معاصر على ضوء الرتاث الفقهي ابجتاهاته املختلفة حول القضية  ؛كما يتطلب خطوة الحقة وأساسية
أال وهي قضية أصل العالقة أي احملرك األساسي للعالقات والقواعد واملبادئ  ؛ البد وأن ينبين عليها املنظورالكربى اليت

 ،بعد أتسيس النموذج ،فإن األساس القيمي احلضاري يتطلب ؛وابملثل .ا(واألسس العامة اليت حتكمها )كما سنرى الحق  
 فاهيم وحتديد أجندة االهتمامات.وإعادة بناء امل ،تشغيله وتفعيله يف دراسة القضااي

سواء الواقعية أو التعددية أو اهليكلية وجذورها الفلسفية  ،وابلنظر إىل مصادر املنظورات الغربية الكربى ،ويف املقابل
فد إىل إرجاع روا افإن هناك اجتاه   ؛جند أهنا مصادر بشرية متغرية انبعة من خربة الفكر السياسي الغريب. ومع ذلك ،والفكرية

                                                           
املداخل املنهاجية للبحث يف العالقات الدولية يف اإلسالم، ( د. أمحد عبد الونيس، د. عبد العزيز صقر، د. سيف الدين عبد الفتاح، د. مصطفى منجود: 55)
 مرجع السابق.

 مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العامل اإلسالمي يف النظام الدويل )يف( مرجع سابق. ( د. اندية حممود مصطفى:56)
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،واخلصائص الكربى لكل مدرسة متثل القاسم املشرتك فكرية وفلسفية ثالثة كربى مدارسهذه املنظورات وتنويعاهتا إىل 
  .(57)األساسى بني روافد املنظور الواحد الذى ينبثق عنها، وهى الروافد الىت تبلورت عرب اتريخ هذا املنظور

 :الواقعإشكالية العالقة بني منظور إسالمي قيمي وبني  -2
إال أن الرؤية اليت يقدمها حول العامل احمليط  -ا حبكم مصادره وطبيعتهوإن كان قيمي  -املنظور احلضاري اإلسالمي 

ولكن  ،ن منظومة القيم وجمموعة القواعد واملبادئ، ليست رؤية تقرر ما جيب أن يكون فقطمو  ،ا من األساس الشرعيإنطالق  
ن للقيم دور ا ووظيفة يف الرؤية اإلسالمية، كما أن هذه القيم ذات طبيعة خمتلفة عن ذلك أل ؛هي ذات صلة كبرية ابلواقع

ألن القيم يف منظور إسالمي هي إطار مرجعي، هي مدخل منهاجي، هي نسق لقياس الواقع لتفسريه  ؛نظائرها الغربية
 ريه.يوتقوميه وتغ

يهتم سة العالقات الدولية عنها يف منظور غريب كيف ختتلف القيم يف منظور إسالمي لدرا  :وهنا يربز لنا سؤاالن
 ؟ وما انعكاسات هذا االختالف على املوقف من الواقع؟ابلقيم

ودودة بدران أبعاد هذا االختالف حول مصدر القيم ومستواها ونطاقها ودرجة  حددت د. ،ابلنسبة للسؤال األول
 :(58)على النحو التاىلإلزامها وعالقاهتا 

لفكرية بني الباحثني املؤيدين ألمهية دور القيم يف العالقات الدولية، فليس هناك نظر ا لالختالفات ا -1
تعريف مشرتك ملا هو أخالقي كإطار عام للتحرك الدويل. إن مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ميكن أن يوضح حد ا 

ة حمددة ابلكتاب والسنة، كذلك فإن أدىن من االتفاق حول ماهية القيم، فالقيم اليت ميكن أن حتكم العالقات الدولي
 األخالق يف اإلسالم ترتبط مبفهوم السنن، وحتديدها مرتبط يف اإلسالم ابملصلحة واملنفعة للعباد يف النهاية.

يثري الباحثون املهتمون مبوضوع القيم قضية العالقة بني األخالق الفردية واألخالق اجلماعية الدولية،  -2
، أما البعض اآلخر فريى عدم إمكانية القياس. ويالحظ هنا أن إاثرة مشكلة القياس اجلماعي فريى البعض إمكانية القياس

على الفردي ترتبط بغياب التنظيم اجلماعي يف الثقافة املسيحية املستمدة من الدين املسيحي. أما اإلسالم فقد نظم االثنني  
سالم ميكن أن يوضح أنه ال توجد حاجة للقياس واخللط، كال  على مستواه وابلتايل فإن دراسة العالقات الدولية يف اإل

 فهناك االثنان وكل منهما له قواعده.

إنه مع اعرتاف بعض الباحثني أبمهية القيم يف السياسة اخلارجية إال أهنم يؤكدون أنه ال توجد مبادئ  -3
العالقات الدولية يف اإلسالم ميكن أن جمردة وعاملية )إال يف بعض احلاالت االستثنائية( حتكم السياسة اخلارجية. إن حبث 

يوح وضع ا خمالف ا متام ا، فنظرة اإلسالم للعاملية تناقض هذه النظرة الغربية فاحلرام شرع ا يتجاوز الزمان واملكان ويستمد حدوده 
إلسالمية يف من الوحي مع مراعاة تغري الظروف. أي أن مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ميكن أن يوضح أن األخالق ا

 التعامل الدويل هي األساس واخلروج عنها هو االستثناء.

يرى بعض املؤيدين لالهتمام ابلبعد القيمي يف حتليل العالقات الدولية أن االنتقال املنهجي يكون مما  -4
قرار هي هو قائم إىل ما جيب أن يكون وليس العكس. ويف هذا الصدد توضح بعض األدبيات الغربية أن أخالقية صانع ال

                                                           
(57) Robert Adams: Op.cit. 

 د. ودودة بدران: مرجع سابق. )58)
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أخالقية مسئولة وليست أخالقية اقتناع، أي أن ما يقتنع أو يؤمن به السياسي جيب أن خيرج إىل حيز الواقع بعد مروره 
حبساابت التكلفة، فما هو جيد يف احلساابت السياسية يرتبط مبا هو ممكن. إن دراسة العالقات الدولية يف اإلسالم ميكن 

 التوجه، فنقطة البداية هي املنهج اإلسالمي الذي ميكن أن نقيس عليه الواقع. أن توضح منط ا خمتلف ا ملثل هذا

اتضح لنا من اإلطار القيمي احلضاري أن منظومة القيم يف منظور إسالمي و وكما سبق  ،أما ابلنسبة للسؤال الثاين
وذلك لتفسريه  ؛س الواقع بناء عليهلدراسة العالقات الدلوية هي مبثابة اإلطار املرجعي، املدخل منهاجي وكذلك النسق لقيا

 وتقوميه وتغيريه.
عن غاايت التنظري من منظور حضاري إسالمي: فإن هذه الغاايت ال تنفصل عن  (59)وهلذا، وكما يقول البعض

 ال ،ولكن مع عدم الفصل بينه وبني فقه احلكم الشرعي. بعبارة أخرى ،فقه الواقع، فهذا الفقه منطلق أساسي يف هذا املنظور
ا عند والبعد القيمي الثابت الذي يتم االحتكام إليه دائم   ،يعرف املنظور احلضاري اإلسالمي فصال  بني املمارسة املتغرية

 ؛التفسري وعند التقومي وعند التدبر وعند التغيري: فإذا كان فقه احلكم الشرعي، ومنظومة القيم والقواعد واملبادئ هي امليزان
فإن املنظورات الغربية ال  ؛لذي يدور حوله أعمال العقل والتجريب واالجتهاد والتجديد ويف املقابلفإن الواقع هو املوزون ا

فإن املنظور اإلسالمي يعد وسط ا بني أقصى املثالية القيمية اليت تقدم الفكرة والقيمة لذاهتا  ؛حتوز هذا امليزان القيمي. وهلذا
)هذا ولقد سبق وأشران      يب واليت تريد احلفاظ على الواقع القائم يف إطار التوازنوبني أقصى املادية التارخيية امللتزمة ابلتجر 

 .غري املنفصلة عن الواقع( -إىل خصائص النسق املعرىف االسالمى الذى ينبثق عنه مثل هذا املنظور ذو الطبيعة القيمية 
ألنه يقرر  ؛ة هو جمرد منظور مثايل يوتويبن منظور إسالمي لدارسة العالقات الدوليإفال ميكن القول  ؛وهلذا أيض ا

 ؛ا فقطعام   40إال  -كما يتصور البعض-ما جيب أن يكون عليه حال هذه العالقات، يف حني: أن هذه املثالية، مل تنطبق 
فهو حبكم طبيعة مصادره حيدد أيض ا ضوابط احلركة وشروطها اليت حتكم  ،ذلك ألن هذا املنظور بقدر ما حيدد الغاايت

 ،ولكنه متصل ابلسلوك وأببعاد االستخالف يف الواقع ،هو ليس مثايل أخالقي ابملعىن الضيق ،ورها النتائج. بعبارة أخرىبد
فإن فقه هذا الواقع ال يقل أمهية عن فقه األ ساس الشرعي واألساس احلضاري القيمي. ولكن وبدال  من االنطالق  ؛ومن مث

ن منظومة القيم اإلسالمية )كمدخل منهاجي وإطار مرجعي كما أوضحنا( متثل من الواقع فقط وحنوه بدون نسق قياس فإ
اإلطار اجلامع الكلي احمليط ابلسلوك ضبط ا لكل من املادية املفرطة والعقالنية والتجريبية اجلامدة واليت تفتقد معها الرؤى 

د أداة، وتصبح حقوق اإلنسان ضرورة والتحليالت كل منطق أو هدف غري مادي. ولذا يصبح مثال اجلهاد قيمة وليس جمر 
 وليس قضية.

ن هذا التحديد والتوصيف لطبيعة املنظور اإلسالمي كمنظور قيمي ذي طبيعة خاصة )مبعىن أنه ال أ هذا ويتضح؛
النابعة من رؤية حتبس الدين يف السابق ذكرها  ينفصل عن الواقع وعن املادي( إمنا ميثل رد ا على بعض أوجه الرفض والنقد

ربة اخلماكن العبادة، وترفض أن يكون هناك عالقة بني العقل والوحي وذلك على ضوء فهم حمدود للعقل وللدين حتت أتثري أ
كعقيدة ودين ونظام حياة ومنظومة قيم وسنن وأحكام، ومن مث فإن هذه وال تفهم حقيقة اإلسالم   ،سيحيةاملوربية األتارخيية ال

الىت تتطابق مع املفهوم الضيق للعلمية وال تنفتح على املراجعة الراهنة هلذا ية اإلمربيقية تنغلق يف معىن ضيق للمنهاجالرؤية 
)اليت تتطابق مع املفهوم املعىن للعلمية. وهى املراجعة الداعية لعدم الفصل بني املنهج العلمى والقيم على حنو جيدد منه 

                                                           
 .47 -46( د. حامد عبد املاجد: مرجع سابق، ص ص 59)
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ال تعرتف ـ يف نفس الوقت ـ  هذه النظريةارية، القيمية الغربية(، و الضيق للعلمية وال تنفتح أي الذي جيدد آفاق النظرية املعي
ليست حسا ماداي كما اتضح ىف املراجعات   أن معرفة الواقع التجرييببعد التناقض بني الوحى وبني العقل والعلم ىف حني 

خلطاب القرآين ال يقوم على الوحي يف ا كذلك فإنفقط ولكن تنطلق من رؤية للواقع وللحقائق ليست هي احلقيقة يف ذاهتا،  
  .(60)الغيب فقط ولكن على الواقع احملسوس املشهود

: ماذا كانت املثالية التقليدية )اليت الوضعية )املادية وغري املادية( أما على الصعيد املقابل أي املنظورات الغربية
خالل مرحلة ما بعد السلوكية ممثلة يف روافد سادت مرحلة ما بني احلربني العامليتني( وكذلك املثالية احلديثة )اليت ظهرت 

أو رافد االعتماد املتبادل االقتصادي املتفائل أو   new international orderاالهتمام ابلنظام الدويل اجلديد 
ت إىل ، إال أن بعض االجتاهات التنظريية قد حن(61)اجملتمع العاملي( قد جتادلت مع الواقعية التقليدية ومع الواقعية اجلديدة

انتقاد اإلفراط يف الواقعية وكذلك اإلفراط يف املثالية )من حيث مصداقية وشكل العالقة انفصاال أو تطابقا بني القيم واملعيار 
. بعبارة أخرى هناك اجتاه ملراجعة التقاليد (62)الوسط أبنه املثايل ـ الواقعي وبني الواقع ولذا وصف هذا االجتاه املنظور 

 وكذلك ىف ظل إشكالية العالقة بني "املثايل واملادي. شكالية العالقة بني "املثل" وبني الواقعاملنهجية يف ظل إ
. فوفق طرح البعض من   وهنا يقدم اقرتاب النظرية االجتماعية يف دراسة العالقات الدولية توضيح ا هام ا مقاران 

ج البنائي يف دراسة العالقات الدولية هو نتاج هذا املنه فإن متخصصي العالقات الدولية الذين اجتهدوا من هذا االقرتاب
االقرتاب، وهو ملتصق ابلواقعية وإن كان مبثابة مثالية هيكلية. وهو يرى السياسات الدولية كبناء اجتماعى تؤثر فيه األفكار 

وهلا انعكاساهتا على كيفية ولقد تسارع تبلور هذه الرؤية بعد هناية احلرب الباردة، وهى ختتلف عن الرؤيتني املادية والفردية 
دراسة نظرايت السياسات الدولية )من حيث الفواعل والدوافع( وهى تقوم على شرح أربع ثنائيات احداها هى ثنائية:املادى 

 .(63)املثاىل –
بني ـ وكما سبق اإلشارة فهناك أيض ا اجتاه ملراجعة التقاليد املنهجية يف ظل إشكالية العالقة بني اإلمربيقي و كذلك   

 (64)القيمي فهناك اجتاهات تراجع اإلمربيقية املفرطة مؤكدة على عدم إمكانية الفصل بني العلمي وبني القيمي يف املنهجية
مصادر منظومة القيم موضع االهتمام. فضال   -ليس يف قلب إن مل يكن يف خارج -لدى هذا االجتاه-ومع ذلك يظل الدين 

، انهيك عن Ethics  le moralيف معظم األحيان مع األخالق أو املعنوي عن حمدودية نطاق القيم اليت ترتادف 
اعتبارها جمرد متغري من املتغريات أو مدخل منهجي وليس إطار مرجعي أو نسق قياسي ذي قوة إلزامية حبكم مصدره كما 

  .هو الشأن مع منظومة القيم يف منظور إسالمي

                                                           
 ( د. لؤي الصايف: مرجع سابق.60)
 مرجع سابق. ( د. اندية حممود مصطفى: حنو منظور جديد...،61)

(62) Keen Booth: Security in anarchy: utopian realism in theory and practice, International Affairs, 

Vo 67, No 3, July 1991, pp. 527- 546.  
(63)  Alexander Wendt: Op.cit, pp. 23- 25. 

 ( انظر على سبيل املثال:64)
لوكا. ومن أحدث املشاركات مع اجلماعة البحثية املصرية للعلوم السياسية كانت حماضرته يف الندوة املصرية الفرنسية  من املدرسة الفرنسية إسهام األستاذ جون

 التاسعة، مرجع سابق.
- Fred Halliday: The future of international relations fears and hopes (in) K. Booth and others, 

International relations theory positivism and beyond, 1995, pp 318- 322. 
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ابعتباره  يعة اخلاصة ملنظور إسالمي لدراسة العالقات الدوليةفإن هذه الطب ؛وبناء على ما سبقخالصة القول 
البد وأن تنعكس على مستوايت حتليلية خمتلفة: نظمية كلية أو جزئية خاصة مبفاهيم أو أحداث واقعى،  -منظور قيمى

نظام الدويل أن تشخيص وتفسري واقع وضع األمة اإلسالمية يف المثال  معينة أو رؤى حول مواقف حمددة،..وهكذا فنجد 
ا من القيم املختلفة اليت حتكم العالقات بني املسلمني إمنا يكون قياس   ا على املدخل السباعي للقيم السابق شرحه قراب أو بعد 

وغريهم بقدر ما حتكم العالقات فيما بينهم أيض ا وبقدر ما حتكم سياسة الدولة الواحدة يف نطاق األمة )كما سنرى 
 ا(.الحق  

ر فإن هذه الطبيعة اخلاصة ملنظور إسالمي كمنظور قيمي تنعكس على املفاهيم األساسية للمنظور وعلى صعيد آخ
من جانب وعلى املفاهيم املقارنة مع املنظورات الغربية. من جانب أخر فإذا كانت مفاهيم التوحيد، الدعوة، اجلهاد، 

راع على سبيل املثال من املفاهيم املقارنة اليت حتملها العمران، االستخالف مفاهيما أساسية خاصة فإن املصلحة والقوة والص
رؤية إسالمية مبضامني ختتلف عما حتمله هلا رؤية غربية واقعية كانت أو ماركسية مثال  )كما سنرى الحقا بقدر أكرب من 

 التفصيل.
 األمة أو أن وظائف الدولة اإلسالمية اخلارجية، ومصاحل -اكما سنرى الحق  -وعلى صعيد اثلث جند أيض ا 

عوامل القوة والضعف، حتمل مجيعها أبعاد ا غري مادية )قيمية( إىل جانب  الدول، وأدوات حتقيق هذه املصاحل ومحايتها،
 األبعاد املادية التقليدية موضع االهتمام األساسي والغالب يف املنظورات الغربية.

سة العالقات الدولية من منظور إسالمي ولكن قد يتضح مما سبق أننا ال نتحدث عن وضع القيم يف دراوأخري ا، 
نتحدث عن طبيعة منظور إسالمي هلذه الدراسة ابعتباره منظور ا قيمي ا انطالقا من أساسه الشرعي ومن مدخله القيمي كإطار 

 مرجعي ومدخل منهاجي ومن هنا موطن متيزه عن منظورات أخرى. 
ابعتباره مصدر للقيم واألخالق اليت ميكن أن  -وحضارة كعقيدة-بعبارة أخرى حنن ال نتكلم فقط عن اإلسالم 

ينبين عليها النظام الدويل ويشرتك فيها املسلمون مع العامل. ولكن حنن نتحدث عن مستوى آخر وهو منظور للعامل حول 
دد شروط قيمي حيكم الواقع ويفسره ويقومه بل وحي -قضاايه وتفاعالته ومتغريات تشكيله انطالقا من إطار مرجعي شرعي

ا حبكم مصادره الثابتة اليت انبثقت عنها تيارات اجتهادية ومتنوعة عرب  ولكن إلزامي  تغيريه. هذا اإلطار املرجعي ليس اختياراي  
 الزمان واملكان.

 وبني منظورات غربية: اني ا: أبعاد دراسة العالقات الدولية بني منظور إسالميـث
ول معىن املنظور وأمهية جدال املنظورات وما الختالف األنساق املعرفية من ابالنتقال التدرجيي من التمهيد العام ح

أاثر على طبيعة املنظورات اليت تنبثق عنها، إىل دوافع ومربرات بناء منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية إىل اخلصائص 
لدراسة العالقات الدولية من منظور مقارن، العامة هلذا املنظور ابعتباره منظور قيمي وبعض دالالت هذه الطبيعة ابلنسبة 

نصل أخري ا إىل الساحة اليت تصب فيها نتائج هذا الرتاكم وهي ساحة املقارنة بني منظور إسالمي ومنظورات غربية كربى 
 .منهاجيتهملنظور ومن حمتوى ااهليكلية وذلك حول أبعاد أساسية من  -التعددية -ثالثة: الواقعية

سيس أصل العالقات الدولية والقوة احملركة هلا، الفواعل ومستوايت التحليل، منط القضااي وهذه األبعاد هي: أت
ذات األولوية يف االهتمام، مفاهيم مقارنة، أسس تقسيم العامل وتصنيف الدول، رؤى حول قضااي حمددة، العالقة بني 
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ولعلنا نتذكر هنا كيف أن قائمة )النظم الدولية الداخلي واخلارجي. ومن األبعاد املنهجية نذكر توظيف التاريخ يف دراسة 
 .)والسابق توضيحهما( ىف اإلسالم ترتجم اهلدفني الكربيني ملشروع العالقات الدوليةوغريها هذه املوضوعات 

من منظور مقارن. وإذا كانت املقارنة بني املنظورات اجملاالت املذكورة عاليا خريطة أجندة و ومتثل املوضوعات 
فإن هذه ؛ (65)املنظورات الكربى الثالثةاجلداالت بني العالقات الدولية قد أفاضت يف تناوهلا على مستوى  أدبيات علم

 املوضوعات قد مت تناوهلا يف أدبيات عربية وغربية من خارج التخصص وذلك ابعتبارها موضوعات يف الدراسات اإلسالمية.
جلة بعض املوضوعات املعنية وخاصة الدولة كوحدة حتليل، ولقد ساهم مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم يف معا

احلرب، إشكاليات توظيف التاريخ و تقسيم الدور و  الدعوة، اجلهاد، تشغيل مدخل القيم يف دراسة موضوعات مثل القوة
 اإلسالمي يف دراسة النظم الدولية، قواعد العالقات يف ظل احلرب ويف ظل السلم.

هذه املوضوعات يف آخر من يف عرض بعض  (66)العليا وبعض البحوث التكميليةمث سامهت حماضرات الدراسات 
وما إطار متهيدي مقارن بني افرتاضات ومقوالت منظور إسالمي وبني منظورات غربية ثالثة راسخة التقاليد ومتعددة الروافد. 

املكتبة الثرية والغنية من املؤلفات العربية وذلك ابلرجوع إىل ؛ استكمال وتدعيم هذا اإلطار املقارن جاراي  من أجلالعمل  زال
والغربية يف جمال الدراسات اإلسالمية واليت أفاضت ولو من خارج دائرة العلم يف تناول بعض املوضوعات حمل االهتمام يف 

 .(67)نطاق العلم
ه املوضوعات العرض التفصيلي املقارن هلذ الدراسةوليس من املنتظر أو املقدور عليه يف هذا املوضع من هذه 

ولكن سنقدم ملخص ا موجز ا عن هذا اإلطار التمهيدي املقارن بني هذه األبعاد على أن نتوقف بقدر من التفصيل مجيعها، 
ات وحمركها ومفهوم القوة، الفواعل : أصل العالقمع الرتكيز على املنظور االسالمى هلا. وهذه األبعاد هى منها بعضعند 

األمة(، القضااي الثقافية وموضعها من نظائرها السياسية واالقتصادية، وعن األبعاد املنهاجية  –ومستوى التحليل )الدولة 
  تتوقف عند توظيف التاريخ.

 عن مالمح اإلطار املقارن التمهيدي حول أبعاد دراسة العالقات الدولية؟أوال  إذن ماذا 
 .ه منظور قيمي ذو طبيعة خاصة(وكيف يربز لنا خصائص وطبيعة منظور إسالمي هلذه الدراسة؟ )أي أن

 
  األفقية بني املنظوراتأبعاد خريطة املقارنة  -1

ا للمصلحة القومية ومن : فيما يتعلق أبصل العالقات الدولية وحمركها فهناك الصراع من أجل القوة حتقيق  من انحية
عتباره أساس ا للقوة وحتقيق ا لتجانس خالل سياسيات توازانت القوى، كما يف الواقعية، وهناك الصراع من أجل الرخاء اب

الصراع الطبقي يف  وكذلكاملصاحل من خالل سياسات االعتماد املتبادل الدويل والعوملة كما يف التعددية أو الليربالية اجلديدة، 
ر فيها هذا النظام الرأمسايل العاملي حيث أن هذا الصراع هو الذي حيرك السياسات ويشكلها حنو مرحلة هنائية مثالية ينها

                                                           
وحتتوي مجيعها رؤى  مقارنة بني مقوالت وافرتاضات املنظورات الكربى الغربية  26انظر على سبيل املثال ما سبق ذكره من مصادر يف هامش رقم ( 65)

 الثالثة: الواقعية، التعددية، اهليكلية.
 تشغيل وتفعيل املنظور. ( انظر آخر هامشني يف الدراسة عن تطبيقات66)
اإلسالمية يف  ( انظر على سبيل املثال إصدارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. كذلك انظر أعمال ورش العمل األربعة وامللف العلمي لدورة املنهاجية67)

 سالمية يف العلوم االجتماعية: العلوم السياسية منوذج ا، مرجع سابق.العلوم االجتماعية.. )يف( د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرران( املنهاجية اإل
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وأخري ا فإن "الدعوة" هي أصل العالقات بني املسلمني وغريها انطالقا من  كما ىف الراديكالية ذات املرجعية املاركسية  النظام،
ومن هنا يربز مفهوم القوة املقارن بني هذه املنظورات ىف عالقته بكل من مفاهيم  طبيعة اإلسالم ابعتباره رسالة للعاملني.

 الدعوة. الصراع ومفهوم
: وفيما يتصل أبمناط التفاعالت والعالقات وأدواهتا، ففي مقابل األمناط الصراعية أساس ا يف الرؤية ةنيومن انحية اث

الواقعية واليت تربز أمهية وزن القوة العسكرية وال تستبعد احتماالت اندالع احلروب بل تقول بتعدد وظائفها، جند أن التعددية 
أمهية القوة العسكرية يف إدارة الصراعات يف مقابل االهتمام آبليات إدارة التنافس الدويل السلمي اجلماعية والليربالية تقلل من 

واملتعددة األطراف. أما الصراع الطبقي العاملي كمحرك للعالقات الدولية يف املاركسية وكمحدد لنمط التفاعالت الدولية 
 اهليكلي الذي يركز عليه الضوء. فتتعدد آليات وأدوات إدارة العنف اهليكلي وغري

وإذا كان السؤال الشائع عن الرؤية اإلسالمية )يف ظل االختالف حول آية السيف( هو هل أصل العالقة بني 
املسلمني وغريهم هو احلرب أم السالم، إال أنه جيب اإلجابة على السؤال بطريقة أخرى )وذلك ابلنظر إىل االجتهاد القائل 

هناك أمناط تفاعلية صراعية قتالية اجلهاد ليس قتاال  فقط ولكن ما سبق التوضيح هو الدعوة( وهي أن أبن أصل العالقة ك
وأمناط تفاعلية سلمية وهناك ضوابط وشروط لكل منها، ألن كل من احلرب، والسالم حالتان من حاالت العالقات ال تنف 

رنة مبحركات العالقات ىف املنظورات األخرى من انحية، كما ومن هنا تبدو العالقة بني الدعوة واجلهاد مقا أحدمها األخرى
يربز لنا مفهوم القوة املقارنة من منظور إسالمى ىف عالقته مبفهومى الدعوة واجلهاد من انحية اثنية. حيث أن التأصيل ملفهوم 

خصائص املنظور االسالمى "القيمية الدعوة يقود إىل التأصيل ملفهوم القوة فيقود بدوره إىل أتصيل مفهوم اجلهاد انطالق ا من 
 كما سنرى ابلتفصيل الحق ا.  –الواقعية"  –

: وفيما يتصل مبستوى التحليل أو وحدة التحليل أو الفاعلني، فإن الواقعية تؤكد على الدولة ةاثلثومن انحية 
وتطرح املاركسية الطبقة كفاعل  القومية، يف حني تفسح التعددية والليربالية اجملال لالهتمام بفواعل أخرى من غري الدول،

كما يهتم البنائيون اجلدد مبستوايت    مستوى اهلياكل الكلية مثل مفهوم أو مستوى "النظام العامل"املاركسيون وتقدم اهليكليون 
ظيمية . ويف املنظور اإلسالمي أتيت "األمة اإلسالمية" دون إنكار للتنويعات التنكلية من التحليل مثل "اجلماعة العاملية".

 األخرى يف داخلها دوال  كانت أو مجاعات.
، وفيما يتصل بقضااي العالقات اليت حتتل األولوية واالهتمام، انطالقا من مفهوم كل منظور عن ةرابعومن انحية 

الليربالية طبيعة القوة ومصادرها فتأيت القضااي العسكرية السياسية األمنية لدى الواقعية، كما حتوز األولوية لدى التعددية ـ 
املاركسية فإن املتغريات والقوى االقتصادية هي مبثابة املتغري املستقل املفسر لكل لدى القضااي ذات األبعاد االقتصادية أما 

األبعاد الثقافية احلضارية االهتمام لدى الرؤية اإلسالمية  وز. وحتىف ظل احلتمية املادية واجلدلية التارخيية التفاعالت الدولية
على حنو ال ينفصل عن نظائرها السياسية واالقتصادية بل ويغلفها على اعتبار ما للمتغريات غري املادية من أولوية يف ولكن 

، وتطبيق ا للرؤية الكونية االسالمية ذات الطبيعة الكلية غري ولكن دون انفصال عن نظائرها املادية ،املنظور اإلسالمي القيمي
األمر الذى ينعكس ابتداء من مفهوم الدعوة مث املفهوم عن القوة الشاملة مث املفهوم عن أمناط  االجتزائية أو االختزالية، وهو

كلية، تتحدى الثنائيات املتضادة ومن مث تبحث ىف التكامالت   -التفاعالت، ومجيعها أيض ا مفاهيم ذات طبيعة مشولية
  االسالمى.انطالق ا من مفهوم )قيمة( التوحيد، وهى األساس ىف النظام املعرىف
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: وعن العالقة بني الداخلي واخلارجي فإن املدرسة الواقعية تتجه للتقليل من أمهية أتثري اخلارجي على وأخري ا
الداخلي وذلك على العكس من التعددية واهليكلية سواء يف رافد االعتماد املتبادل الدويل أو التبعية أوالعوملة اليت تربز أتثري 

طريقة أكثر وضوح ا. أما يف الطرح التنظريي الذي نطوره فإن العالقة بني الداخلي واخلارجي هي اخلارجي على الداخلي ب
  .عالقة أتثري وأتثر مستمرة وليست غلبة أحدمها على اآلخر موجهة إىل "اخلارج" والذي يقوم هبا هو "الداخل"

 أبعاد املقارنة الرأسية -2
الضوء إال على منطوق االفرتاضات واملقوالت الكربى لكل منظور،  وحيث أن اخلريطة اإلمجالية السابقة ال تلقي

إال أنه ،(68)مع االعرتاف أبن روافد كل منهم حتمل كثري من التنويعات واالختالفات حول تفاصيل هذه املقوالت األساسية
املضمونية واملنهاجية  –بعاده جيدر االنتباه إىل أن هذه املقارنة األفقية تشري إىل مسة أساسية من مسات كل منظور وهى أن أ

ينعكس على طبيعة مفهوم  –ىف كل من املنظورات الرابعة  -متثل منظومة أو نسق. فإن أصل العالقات الدولية وحمركها –
القوة، وأمناط التفاعالت وقضاايها وكذلك وحدات ومستوايت التحليل، وأخري ا تستجيب املنهاجية لطبيعة هذا النسق. هذا 

وحيث أنه ال ميكن أن نقف  السمة وضوح ا من خالل املقارنة الرأسية بني كل بعد من أبعاد املنظورات املقارنة. وتزداد هذه
التفصيل حول منظومة مفاهيم حول هذه األبعاد اخلمسة، سنكتفي ببعض للمقارنة الرأسية ابلتفصيل  ىف هذه الدراسة

وحدات التحليل ومستوايته من انحية اثنية، وأخري ا حول  –اعل وحول منظومة الفو  ،القوة من انحية –اجلهاد  –الدعوة 
 األبعاد املنهاجية املقارنة لتوظيف التاريخ ومنهاجية تفسريه.

وإذا كانت املنظومتان األوىل والثانية تتصالن أساس ا مبحتوى املنظور فيما يتصل بنطاق الدراسة وموضوعاهتا، فإن 
إىل القيم وذلك عند  –من قبل وفيما خيص ابملنهاجية أيض ا  –علم ا أبنه قد مت التطرق  املنظومة الثالثة تتصل ابملنهاجية،

 تناول خصائص املنظور االسالمى. حيث أن القيم هى االطار املرجعى واملدخل املنهاجى ملنظور إسالمى للعالقات الدولية.
ىف املنظورات األخرى الغربية إال أهنا سرتكز  وإذا كانت الدراسة ىف هذا املوضع ستستدعى ابختصار األبعاد املناظرة

مقارنة  –بدرجة أكرب على هذه املنظومات الثالثة من منظور إسالمى، وذلك على حنو يبني التكامل والرتاكم فيما بينها 
 ،قات الدوليةاملعىن اخلاص للطبيعة القيمية ملنظور إسالمي لدراسة العالبنظائرها الغربية من انحية كما يربز من انحية أخرى 

وذلك استناد ا إىل طبيعة النسق املعريف اإلسالمي والنسق العقيدي اإلسالمي. وحبيث يتضح كيف أن منظور قيمي إسالمي 
ولكن ينطلق من  ذا الواقعه ال يهدف إىل تكريس، كما أنه مثايل ال يصف الواقع -ليس جمرد طرح نظريلدراسة العالقات 

انطالق ا من رؤية كلية شاملة لألبعاد ربة اترخيية ممتدة، وحنو تقييم الواقع وتفسريه سعي ا لتغيريه نظام معريف متكامل، ويف ظل خ
املادية وغري املادية، الواقعية واملثالية الداخلية واخلارجية، السياسية منها أو االقتصادية أو العسكرية أو الثقافية على حد 

  سواء.
 

 اجلهاد: –القوة  –منظومة الدعوة 

                                                           
 ( حول التطورات يف كل من املنظور الواقعي واملنظور التعددي واملنظور اهليكلي انظر على سبيل املثال:(68

P. Viotti, M. Kauppi. op.cit. 
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بق القول أن خصائص كل منظور  تنعكس ىف منظومة أو نسق العالقة بني أبعاده. ومن مث ال ميكن فهم مفهوم س
 القوة ىف االسالم أو اجلهاد منفصال  عن مفهوم الدعوة. وفيما يلى قدر من التفصيل:

إن األساس الشرعي للعالقات الدولية يف اإلسالم ـ وفق أحد االجتاهات الفقهية ـ هو الدعوة كما أن املدخل -أ
القيمي لدراسة هذه العالقات يوضح أيض ا كيف أن الدعوة هي أساس العالقات. ويقدم إسهام كل من د.أمحد عبد 

افيا على التوايل لكل من األساس الشرعي لتأسيس الدعوة  الونيس، ود.سيف الدين عبد التفاح )كما سبق وأشران( شرح ا و 
كأصل للعالقات من انحية، واملدخل القيمي من انحية أخرى. وإذا كانت مناقشة أدلة وأسانيد االجتاهات الفقهية الكربى 

. فإن تشغيل مدخل القيم (69                                      )قد قادت إىل اجتهاد يتبىن االجتاه القائل ابلدعوة كأساس للعالقات
السباعي )رؤية عقدية، حقائق شرعية، قيم أتسيسية وفرعية، أمة فاعلة، حضارة عامرة، سنن قاضية، مقاصد حافظة( قد بني 

 :(70)األمور التاليةأيض ا 
رؤية العقدية إن الفأن الدعوة هي عملية ممتدة جهادية تتعلق ابلفرد واألمة، ابلداخل واخلارج، ابلسلم واحلرب، 

القائمة على قيمة التوحيد واليت حتمل رؤى فرعية ومتكاملة حول اإلنسان والكون واحلياة، يف سياق مفاهيم مثل األمانة 
والتكليف والعمارة واالستخالف، ال تكون بتأسيس العالقة ضمن حالة استثنائية وهي احلرب، أو حالة السلم املؤدية إىل 

لية والقعود عن معاين األمانة والرسالة واخلريية. إن السلم الكامل واحلرب الدائمة والشاملة ليست فعل االسرتخاء وعدم الفاع
 سوى أشكال وأساليب حدية على متصل تتفاوت عليه األشكال.

ليست احلرب فقط أو ملشروع العالقات الدولية ىف اإلسالم فا للمدخل السباعي للقيم كإطار مرجعي فق  و وهلذا ف
أصل العالقة أو حمركها، فال الفطرة تقبل أن يظل املسلمون يف حالة حرب اتمة أو فوضى دائما أو أن يظلوا  ىهالسلم فقط 

يف حالة سالم اتمة حيتملون ما حيوق هبم من ظلم أو عدوان. وهلذا فإن التاريخ يبني لنا كيف أن احلرب فقط مل تكن أداة 
. وبناء عليه تصبح الدعوة هي أساس العالقة ألن غاية هذه العالقة (71)ميةالعالقات الوحيدة مع اآلخر يف ظل القوة اإلسال

ليست إقصاء اآلخر أو استبعاده أو القضاء عليه، ولكن الدعوة من أجل رسالة العاملني من جانب أمة الدعوة يف مواجهة 
باره حالة قتالية أو قتلية أساس ا، ومن مث ابعت –وبناء عليه أيض ا ميكن إزالة الضبابية الىت أحاطت مبفهوم اجلهاد أمة اإلجابة.

.  عالج حتيزات اخلطاابت الىت تتحدث عن اإلسالم إما سالم ا أو حراب 
إن الظرف التارخيي وحالة عناصر القوة حيددان مىت تكون احلرب ومىت يكون السالم استثمار ا فاعال  بعبارة أخرى ف

على أن حتقق لكل ظرف أهدافه يف ظل شروطه، وهي احلركة اليت جتعل من حىت تصبح احلركة احلضارية ملتزمة وواعية وقادرة 
حتدد أيض ا مفهوم فهى ومن مث  ومن اجلهاد قيمة وآلية ىف نفس الوقت الدعوة عملية تسندها عناصر القوة واإلعداد هلا،

 القوة: من حيث طبيعة مصادر القوة، منط توزيعها، غاايهتا وآاثرها. كيف؟
ن حيث طبيعة مصادرها وهياكل توزيعها وأمناط تفاعالهتا وقضاايها تقع يف صميم دراسة مفهوم القوة م-ب

املنظورات الغربية الكربى سواء يف تعاقبها على سيادة جمال الدارسة أو يف جداالهتا مع بعضها البعض. ذلك ألن القوة 
فة عامة. وإذا كانت درجة هذه املركزية واحملورية مفهوم حموري ومركزي يف علم العالقات الدولية ويف علم السياسة الغريب بص

                                                           
 ( د. أمحد عبد الونيس: مرجع سابق.(69
 .360 -349: مرجع سابق ص ص ( د. سيف الدين عبد الفتاح(70
 ( انظر د. ودودة بدران: وضع الدول اإلسالمية يف النظام الدويل يف أعقاب سقوط اخلالفة، مرجع سابق.(71
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قد اهتزت مع عملية املراجعة من الداخل إال أنه يظل مفهوم ا مفتاح ا يف املنظورات الغربية. فلقد وقع يف صميم املنظور 
العتماد املتبادل ، مث وقع يف صميم منظور التعددية وا(72)الواقعي خالل مرحلة سيادته وهيمنته على دراسة العالقات الدولية
أو  ، وهو يقع اآلن يف صميم مرحلة العوملة أو الكونية(73)والعرب قومية ويف جداهلا مع الواقعية خالل مرحلة ما بعد السلوكية

القوة  مفهومالقوة العسكرية إىل أولوية  فهوم. ويف هذا السياق تربز املقارنة بني التحرك من أولوية م(74)عصر املعلومات
قوة املعرفة واملعلوماتية، وما اقرتن هبذا التحرك من رؤى حول أمناط العالقات وأدواهتا، وحول  فهومإىل أولوية ماالقتصادية 

)منذ بداية القطبية الثنائية وحىت اهنيارها وما  التطور يف موازين القوى العاملية بني القوى القائدة يف النظام الدويل الراهن
  .(75)بعده(

تبني مدى عدم الثبات النظرى استجابة للتغريات املستمرة ىف  –هوم القوة، واجلداالت حوله وهذه التغريات ىف مف
بني الثنائيات املتصلة بعناصر القوة ومصادرها وجتلياهتا: عسكرية  -مرة أخرى –الواقع الدوىل، كما تبني مدى االستقطاابت 

ى الغربية املهيمنة عاملي ا وكيفية التوظيف خلدمة دوائر مصاحلها أم اقتصادية أم قيمية ثقافية..، وأخري ا تبني االرتباط ابلقو 
السياسية واالقتصادية والثقافية على التواىل تدعيم ا وإحكام ا لنطاق هيمنتها على كافة املستوايت. ومن مث فإن إعادة بناء 

 مفهوم القوة ميثل جماال  أساسى إلسهام منظورات حضارية أخرى.
قيم لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالم حماولة إلعادة بناء مفهوم القوة يف التقاليد هذا ولقد قدم مدخل ال

املالمح إمجاال   تعكس أهنافهي وإن تنوعت ـ كما أشران ـ حول بعض التفاصيل إال  (76)الفكرية الغربية بروافدها املختلفة
دت عمليات مراجعة داخلية حتاول رد االعتبار للقيم  )وإن شهاملادى(   –السائد )الوضعى الكربى للنسق  املعريف الغريب 

  .كما سبق التوضيح(
وهلذا تنطلق حماولة إعادة البناء هذه ـ اليت اجتهد حوهلا أ.د.سيف الدين عبد الفتاح من انتقاد مجلة االستنادات 

إعالء العناصر املادية يف القوة، للقوة. وهذه االستنادات هي:  ةم الغربييهاالفلسفية الكربى اليت تتحرك ضمنها عناصر املف
الفهم الدارويين لطبيعة التطور حبيث صار األصلح هو األقوى يف جتلياته وحركته املادية، عبادة القوة ضمن فلسفة احلادية 
حركت كل عناصرها "موت اإلله(، فصل القيم السياسية عن القيم األخالقية )يف معظم األحيان، وإن اعرتفت بعض الروافد 

                                                           
 .131 -63( حول منظومة مفهوم القوة يف املنظور الواقعي انظر: د. إمساعيل صربي مقلد: مرجع سابق )نظرايت القوة(، ص ص (72
 ى: حنو منظور جديد...، مرجع سابق.د. اندية حممود مصطف -
 حول منظومة مفهوم القوة يف منظور التعددية واالعتماد املتبادل انظر:( 73)

- Joseph S. Nye: The changing nature of american power, Lightning Source Inc, Jun 1991. 

 رجع سابق.د. اندية حممود مصطفى: حنو منظور جديد لدراسة العالقات الدولية: م -
 ( حول التغريات يف املفهوم خالل عصر العوملة واملعلومات انظر:(74

- Walter B. Wriston: Bits, Bytes and diplomacy, Foreign Affains, Vo 76, No 9, October 1997. 

- David J. Roth Kopf: Cyberpolitik, The changing nature of power in the information/ age, Journal 

of International affairs, Spring 1998, Vo 51, No 2. 

 د. حازم حسين: اللقاء بني داثر احلاسب والعلم االجتماعي عند ملتقى عصر قيصر بعصر املعلومات،     . -
شتوان، نبيل عثمان، بنغازي الدار اجلماعريية  انظر على سبيل املثال: ألفن توفلر: حتول السلطة بني العنف والثروة واملعرفة. تعريب ومراجعة د.فتحي بن( (75

 .1992للنشر والتوزيع 

- Fred Halliday: The end of the cold war and international relations (in) K. Booth, S. Smith (eds) 

international relations theory today (1995) pp 24-27. 
 .446 -416( د. سيف عبد الفتاح: مرجع سابق، (76
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خالق يف السياسة فهي حتيطها بشروط مراعاة املصاحل القومية أو االعتبارات األيديولوجية (، القوة غاية يف حد ذاهتا ابأل
لدرجة جعلت من القوة القيمة العليا وقيمة التأسيس، تكريس سياسات األمر الواقع اليت حتقق مصاحل القوى املهيمنة مغلفة 

يعين ضمن ما  -بكل خلله ومظامله-لشرعية حبيث أضحى احلفاظ على األمر الواقع جبملة من الشعارات الالزمة إلضفاء ا
يعين االستقرار واألمن والسلم ولذا يتم تسويغ احلركة وتفسريها ضمن حركة شرعية ممارسة القوة طاملا اتفقت مع عناصر الرؤية 

أضعف يتحدى مفهوم األقوى عن االستقرار  الكلية لألقوى ماداي، وإسقاط الشرعية عن ممارسة القوة إذا مورست من طرف
 واألمن والسلم.

بعبارة أخرى فإن هذه االسنادات الفلسفية تعين حتمية القوة ابسم الواقعية والرشادة وتعين إقرارا عالقات التبعية 
هر مبادئ حبيث ال يتصور االنفكاك منها، وتعين فرض أجندة حبثية ال تربز خصوصيات مفهوم املصلحة وهتمل حقيقة وجو 

 وسياسات مثل الدعوة من أجل السالم والتعايش وثقافة التسامح.
 ومقارنة هبذه االستنادات الفلسفية وعواقبها فإن بناء مفهوم إسالمي للقوة جيب أن يقوم على ما يلي:

القوة حقيقة استخالفية حترك الفعل احلضاري العمراين فهي ليست قوة طغيان ولكن عمران، وهي ال  -
 )منوذج االنتفاضة الفلسطينية، واملقاومة حزب هللا ىف لبنان(.وهن واهلوان بل هي فعل مأمور به تعين ال

ولذا فإن هذا املفهوم للقوة قد يفرض إعادة تعريف مفهوم السياسة ذاته حبيث يصبح القيام على األمر  -
توازن واستقرار يف  -كما يف املفهوم الغريبوليس  -مبا يصلحه وتكون القوة هنا عناصر إصالح وعمرانه والسياسة بناء لعمران 

جمال معرىف وفكرى إسالمى يتخطى حدود الفقة التقليدى  ويتجاوزها ىف رؤيته و  والعمران نسق حضارى ظل تكريس الواقع
 للعامل الىت يستند إليها، ولذا فهو يقدم بديال  حضاراي  للتقسيم الفقهى التقليدى للمعمورة إىل دار سلم ودار حرب.

ومن مث فإن مفهوم القوة يتحرك ضمن منظومة منفتحة على عدد من املفاهيم مثل احلق، العدل، البناء   -
 )وليس املصلحة، الصراع، توازن القوى، توازن املصاحل( 

القوة وفق هذا التصور هي وسيلة هي مقدمة الواجب. والواجب هنا هو احلق والعدل. ولذا فإن القوة  -
 حركة استخالف ليست مستقلة عن حركة الفعل القيمي أو فاعليته.ال تعين اإلكراه بل هي 

فعلى أمهية هذه العناصر القصوى إال أن هناك أيض ا عناصر معنوية  -القوة ليست عناصر مادية فقط -
 تضفي على معاين القوة معاين اإلرادة واإلعداد والقدرة.

 اجلهاد -ج
لىت ترى احدامها أن اجلهاد هو قتال وهجوم أو األخرى الىت بدون التوقف ابلتفصيل عند املدرستني الفقهيتني ا

ترى أن اجلهاد هو سلمي ا ودفاعي ا وبدون التوقف أيض ا عند أسباب اختالفهما، سواء الراجعة إىل قواعد أصول الفقة )قاعدة 
عصر القوة والفتوح،  النسخ( أو إىل طبيعة السياق التارخيى الذى برزت فيه كل منهما )حيث برزت وسادت األوىل ىف ظل

ىف حني برزت الثانية بدرجة أكرب ىف ظل عصر الرتاجع والدفاع(، فيكفى القول أن هاتني املدرستني ىف تفسري اجلهاد 
 . (77)يعكسان االختالف حول أصل العالقات بني املسلمني وغريهم: حراب  أم سالم ا

                                                           
 انظر تفاصيل هذه االختالفات يف: د. أمحد عبد الونيس، مرجع سابق.( 77)
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عكس الفهم واالستخدام الشائع للجهاد لدى القوة وعلى  –وانطالق ا من موضع اجلهاد من منظومة الدعوة 
 :(78)الغربيني أى ابعتباره حرب عدوانية ميكن القول أن هناك اجتاه اثلث ىف التفسري، تتلخص مقوالته ىف اآليت

  اجلهاد هو بذل املسلم أقصى اجلهد خلدمة اإلسالم وال ميكن جعله مرادف ا للحرب فقط، سواء دفاعية
 املرادفه بينه وبني املفهوم الغرىب للحرب املقدسة. أو هجومية. كذلك من اخلطأ

  أتسيس العالقات على احلرب أو السالم يعكس سوء فهم، فهى تقوم على الدعوة الىت حتتاج للجهاد
 لنشرها.

  كمبدأ أو قيمة إسالمية أساسية، ال يستعبد وقوع الصراع املسلح وال يفرض السالم كبديل  –اجلهاد
 وحيد ىف كل املواقف.

لذا من الضرورى الوعى إىل دالالته املختلفة وفق ا الختالف احلاالت. لذا فإن البحث ىف مىت وملاذا وكيف يتم و 
، آخذين ىف االعتبار قواعد القتال ىف اإلسالم من انحية  استخدام القوة املسلحة أو األساليب السلمية، يعد أمر ا حيواي 

بعبارة أخرى ال جيب إسقاط كل من احلرب أو السالم كل حلساب اآلخر  والتحدايت احمليطة ابملسلمني من انحية أخرى.
عند تعريف اجلهاد، ففى هذه احلالة يكون تعريف ا اختزالي ا. أما التعريف الكلى الشامل فهو يرى أن للجهاد أشكاال  وأساليب ا 

بني معاىن القرآن اخلاصة ابلعالقة  متنوعة، لكل منها منطقة ومربراته ىف ظل ظروف حمددة، ويعكس هذا التعريف التكامل
مع اآلخر ىف ظل القيم والسنن واألخالق ىف القرآن. ولذا فإنه وفق هذا املفهوم فإن اجلهاد عملية أدواهتا احلرب والسالم من 

 أجل الدعوة.
  إمنا يقوم على إدراك واقعى قيمى: فهو يفسح اجملال أمام مواقف  –ومفهوم اجلهاد على هذا النحو

تواجهها شعوب األمة )قوة أو ضعف ا( وجتعل من اجلهاد حركة لتصحيح العالقات غري العادلة أو  ت وسياقات خمتلفةوحاال
.  غري املتكافئة سواء سلمي ا أو عسكراي 

  وبناء عليه، ميكن القول أن املنطق الغائب عن خطاابت احلرب أو خطاابت السالم ىف اإلسالم هو
ة املفرغة لالستقطاب الثنائى احلاد بني هاتني اجملموعتني من اخلطاابت املتضادة، ومن مث املنطق الذى يدحض ويكسر احللق

 يفسح اجملال امام املنطق الباحث ىف العالقة بني اإلسالم والقوة.
 

 وحدة التحليل ومستوايته: –منظومة الفواعل 
املصطلحات من اختالفات(؛ فإن  وفيما يتصل مبستوى التحليل أو وحدة التحليل أو الفاعلني )مع ما بني هذه

، (80)، يف حني تفسح التعددية والليربالية اجملال لالهتمام بفواعل أخرى من غري الدول(79)الواقعية تؤكد على الدولة القومية

                                                                                                                                                                             
- Nadia M. Mostafa: The missing logic in the discourse of peace and Violence in Islam (in) Abdul 

Aziz Said & Mohamed Abu Nimer, Meena Sharify- Funk (eds), Contemporary Islam: Dynamic not static, 

Routledge, 2006, pp. 173- 189.   

يف ظل خربات  ( حول إشكاليات أتصيل املفهوم يف ظل حتدايت واقع العامل اإلسالمي وخربته التارخيية انظر املرجع السابق. وحول اختبار أبعاد املفهوم78)
 النظام الدويل يف أعقاب سقوط اخلالفة، مرجع سابق. متنوعة يف التاريخ اإلسالمي، انظر: د. ودودة بدران: وضع الدول اإلسالمية يف

 ( انظر على سبيل املثال:79)

 ( انظر اجلدل يف مرحلة ما بعد السلوكية حول الفواعل )يف( د. اندية حممود مصطفى: مرجع سابق.80)
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لة أضحى نقد الدولة القومية واجلدال بني املنظورات الكربى ىف احلقل حول طبيعتها ودورها ووظائفها، حمور ا أساسي ا ىف مرح
ويف املنظور اإلسالمي  (81)العوملة وما بعد هناية احلرب الباردة، وعلى حنو يستدعى أيض ا اجلداالت حول مفهوم القوة وآلياهتا
 .أو أفراد أتيت "األمة اإلسالمية" دون إنكار للتنويعات التنظيمية األخرى يف داخلها دوال  كانت أو مجاعات

 يتصل ابلدولة، والثاىن ابألمة:وهنا جيدر اإلشارة إىل أمرين أحدمها 
ابلدراسة التأصيلية املقارنة بني "الدولة –: أنه اهتم دارسو العالقات الدولية من منظور إسالمي األمر األول

. ومن أهم أبعاد املقارنة: طبيعة نشأة (82)القومية )من املنظور الواقعي(–كفاعل دويل )خارجي( وبني الدولة   -اإلسالمية
تها، وعوامل قوهتا وصعودها وعوامل ضعفها وصعودها، وابلطبع تربز بقوة األبعاد القيمية لدى املنظور الدولة، ووظيف

اإلسالمي حيث جند مثال  الوظيفة العقيدية أو الوظيفة اجلهادية أو الوظيفة العمرانية يف مقابل الدولة احلامية للمصاحل 
ت العلم الغربية. انهيك عن اختالف املصطلح لغواي  وىف الطرح القرآىن عن القومية، دولة الرفاه، الدولة التنافسية لدى منظورا

نظرية الغرىب. هذا وعلى جانب آخر أحاط بتعريف "الدولة اإلسالمية " ىف الواقع الدوىل املعاصر اشكاليات أخرى تطرح 
منوذج الدولة القومية إىل الواقع املعاصر ، فضال  عن االنتقادات ملآالت نقل (83)"املعايري التأصيلية ىف مواجهة الواقع القائم

. ولكن ظل للمنظور االسالمى ىف العالقات الدولية، مناط متيزه عن غريه من املنظورات أال وهو اهتمامه (84)للعامل االسالمى
 مبستوى كلى للتحليل هو مستوى األمة.

القومية فإن مرحلة العوملة كما سبق -ةوإذا كانت مرحلة ما بعد السلوكية قد فتحت اجملال للحديث عن أزمة الدول
القول قد كرست اجلدال حول مآل الدولة القومية لدرجة دفعت لالهتمام ليس فقط بفواعل أخرى من غري الدول ولكن 
مبستوايت أخرى للتحليل تتجاوز هذا املستوى التقليدي للدولة وكذلك مستوى النظام الدوىل. ومن هنا جاءت الفرصة أمام 

 للمشاركة يف الرتاكم يف هذا اجملال. وهذا يقودان إىل النقطة التالية. -إلسالمياملنظور ا
إن مفهوم األمة اإلسالمية حمل اهتمام من مدخل عقيدي، ومعريف، وفكري وسياسي وسبق هذا األمر الثاين؛ 

السالم. وإذا كانت دراسات االهتمام جهود بناء منظور إسالمى لدراسة العالقات الدولية، ومشروع العالقات الدولية ىف ا
، فلقد كان لرائدين من رواد علم (85)شرعية واجتماعية سياسية قد سامهت ىف طرح هذا املفهوم وأتصيله ودراسة واقع األمة

 السياسة د.حامد ربيع ود.مىن أبو الفضل فضل التنبية ألمهية هذا املفهوم وكيفيه تطويره وتوظيفه ىف نطاق علم السياسة.

                                                           
 والرابع. انظر أبعاد هذا اجلدال يف دراسة مقارنة شاملة، مروة فكري: مرجع سابق: الفصل الثاين والثالث( 81)
 ( انظر:82)
 د. مصطفى منجود: الدولة اإلسالمية وحدة العالقات اخلارجية يف اإلسالم، مرجع سابق. -
 د. حامد عبد املاجد: مرجع سابق. -
 .1992( انظر هذه اإلشكاليات يف: د.حممد السيد سليم: العالقات الدولية اإلسالمية، الرايض، 83)

الدين عبد الفتاح: األمة اإلسالمية وعواقب الدولة القومية، العدد الثاين من حولية أميت يف العامل، مركز احلضارة ( انظر على سبيل املثال: د. سيف 84)
 .45 -41، ص ص 2000للدراسات السياسية، القاهرة، 

 انظر عرض ا مقاران  نقداي  بني بعض هذه الدراسات يف دراسة أتصيلية للمفهوم:( 85)
، األمة يف قرن، العدد اخلاص من حولية أميت يف العامل، مركز احلضارة للدراسات السياسية، نقد تراكمي مقارن األمة يف قرن: حول مفهومد. السيد عمر:  -

 .130 -61، ص ص 2002
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، ميكن القول إن البعد اإلسالمي يف دراسة العالقات الدولية قد بدا واضح ا (86)إبجناز د. حامد ربيعفيما يتصل 
بني األبعاد األخرى لدراسات د.حامد يف هذا اجملال. ولذا جند أنه عرب السبعينات وحىت أوائل الثمانينات بلور فكر د.حامد 

وتساءل عن إمكانية التنظري من مرجعية إسالمية. وميكن القول أن هذه ربيع أجندة من قضااي األمة اإلسالمية حمل االهتمام 
األجندة وهذه املنهاجية اليت أسس هلا د.حامد ربيع ميكن أن تندرج حتت عنوان واحد أال وهو "املداخل احلضارية القيمية 

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

إن األمة هي أم الكياانت اجلماعية اليت عرفتها املنطقة احلضارية، ومهمة الباحث حتويل األمة موضوع ا من ظاهرة 
إىل مفهوم، واالرتقاء ابألمة من مستوى الوجدانية إىل مستوى تفاعالت واعية إرادية، مع إكساب سلوكنا الواعي اإلرادي 

قيمية اليت تضفي عليه ذلك املعىن اإلجيايب واملضمون األخالقي الذي ال يستوي بدون أي منها تلك األبعاد املعنوية وال
التطور احلضاري لإلنسان. وهلذا، فإن أتصيل د. مىن أبو الفضل ينطلق من بيان أمهية طرح موضوع األمة، كسبيل من سبل 

نظم والعالقات الدولية اإلسالمية. ولذا فإن هذا حل مشكلة اهلوية واالنتماء، وكمدخل ومسلك يف حبث قضااي احلكم وال
التأصيل ينطلق من رفض اعتبار أن األمة قد ابتت ترااث  يـُب حُث عنه يف خمازن التاريخ ليحال إىل املتحف، ذلك ألن األمة يف 

اإلسالم، وأين موقع  عنقها أمانة، وعليها وظيفة حضارية ق ب ل اإلنسانية كافة. ولذا فعلينا أن ندرس ونعرف موضع األمة يف
هذا الكيان اجلماعي من الكياانت اجلماعية األخرى، وما هي اخلصائص التكوينية واحليوية هلذا الكيان؟.. وما الذي حيفظ 
جوهره واستمراريته. ويف سبيل اإلجابة عن هذه األسئلة، يقوم التأصيل املنهاجي الذي تقدمه د. مىن أبو الفضل على بيان 

 ما يلي:

                                                           
 من عناوين األدبيات اليت قدمها د. حامد يف هذا اجملال:( 86)

 (.1981اإلسالم والقوى الدولية ) -
(: حنن والعامل، قيمنا املعنوية يف التاريخ اإلنساين، القيم اإلسالمية والرتاث األورويب، احلضارة 1980 -1978رؤية( ) 13سوف أظل عربي ا ) -

سالمية، حنن المية، الدولة العاملية والعروبة اإلاإلسالمية واحلضارة األوروبية بني الكراهية واإلعجاب، أين قيم العروبة واإلسالم من عاملنا املعاصر، الوظيفة احلضارية للعروبة اإلس
 واحلضارة البيضاء إىل أين الطريق.

ا جليوش تسعى إىل القتال ) -  (.1985اإلسالم يف لعبة األمم: الصحوة اإلسالمية حركة شعوب تبحث عن ذاهتا وليس حتريك 

 (.1988حوار مع د. حامد ربيع حول املشروع احلضاري اإلسالمي: الفكر القومي يف العامل العريب عفا عليه الزمن ) -

 عملية توظيف الورقة اإلسالمية يف حتطيم القدرات الذاتية للوطن العريب اإلطار الفكري للتعامل. -

 اإلسالم وعملية ختريب الوطن العريب. -

 (.1985إشكالية الرتاث وتدريس العلوم السياسية يف اجلامعات العربية ) -

 اسرتاتيجية التعامل الدويل يف تقاليد املمارسة اإلسالمية. -

وأجندة  مؤلفات حامد ربيع عن األمة "اإلسالم والقوى الدولية يف القرن الواحد والعشرين" والذي يقدم أتصيل لدوافع ومربرات دراسة قضااي األمةومن أهم 
 هذه القضااي ومنهاجية أتصيلها )من خالل الربط بني األصول والتاريخ والواقع( وأتثريها على العامل.

قراءة يف أعمال د.حامد ربيع عن العالقات الدولية والسياسية اخلارجية )يف( د. عمرو محزاوي  : د. اندية حممود مصطفى:انظر قراءة يف هذه األعمال يف -
 .2004)حمرر(، أعمال ندوة قراءة يف تراث حامد ربيع، قسم العلوم السياسية، القاهرة 

 .2005 اإلسالم، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة األوىل، ( د. مىن أبو الفضل: األمة القطب: حنو أتصيل منهاجي ملفهوم األمة يف87)
(، 1999يف العامل )وانظر قراءة ألهم أبعاد أتصيل هذا املفهوم يف: د. اندية حممود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح: مقدمة العدد الثاين من حولية أميت 

 .2000مركز احلضارة للدراسات السياسية، 
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مة هي ذلك الكيان اجلماعي املميز الذي أحرزته العقيدة والدعوة، والذي تلتقي عناصره حول أن األ -1
خصائص مشرتكة ضاربة اجلذور، ابسطة الفروع، على مدى األبعاد الذاتية واملوضوعية، املعنوية واملادية، جلماعة  هي عصب 

 فصله عن مسار العقيدة/ الدعوة. العامل اإلسالمي. بعبارة أخرى، فإن مصري اجلماعة/ األمة ال ميكن
د  اترخييًا نظام إسالمي اجتماعي وسياسي متكامل شكل "دار اإلسالم"، وقطنته شعوب  -2 وبعد أن ُوج 

متباينة انصهرت يف مجاعة كونت األمة اإلسالمية يف ظل خالفة ظلت رمز ا للوحدة السياسية لألمة، وبعد أن زالت دولة 
ر اجلماعة يف قوميات متفرقة ال يربطها إال رابط ديين، وبعد أن بدا أنه مل يبق من اإلسالم  إال اخلالفة، وبعد أن حتللت أواص

العقيدة، يصبح السؤال هو: ما مدى حظ هذا املفهوم "األمة" من واقعنا املعاصر؟ هل سقط يف العقل الباطن للشعوب 
ا؟ اإلسالمية بعد أن مزقتها احلدود السياسية والنظم الوطنية؟ هل تص بح ظاهرة اترخيية أو ذكرى طيبة أو تصور ا مثالي ا أو جتريد 

أم جيب أن هتتم ابلتدبر والتفكر لتنتقل من واقع اإلطار احلركي املعاصر إىل استخالص املعاين وجتريد املفاهيم وأتصيلها يف 
ارية سياسية على هذا القدر من نطاق العقل اجملرد واملنطق العلمي، حبث ا عن تعليل وتفسري لظاهرة )األمة( كجماعة حض

 االستمرارية والتواصل، على الرغم مما أصاهبا من ضعف ووهن بضياع األسباب املادية والنظامية.

األمة أو اجلماعة تصري األصل، فهي مستودع الرسالة احملمدية، وابلتايل فإن وجود اإلمام والدولة وجود  -3
ون أضعف وحط من فاعلية –ابلعلة وليس ابملعلول. واختفاء اإلمام منسوب أو مشتق. ومن مث فإن بقاء األمة مرتبط 

ال ينفي وجودها. فاألمة يف اإلسالم هي اليت تفرز النظم حبكم مضمون اإلسالم كعقيدة وشريعة. فاإلسالم عندما  -األمة
مدة، بل هي القادرة على إجياد جاء أبمة مل يقرهنا حبتمية تنظيمية معينة، ومن مث صارت "قيمة عليا" اثبتة ال حتبسها أطر جا

األشكال والصياغات النظمية اليت تتالءم ومعطيات العصر. ومن مث فإن احنسار املؤسسات التارخيية لألمة ال يعين زوال 
 األمة.

وفق املعىن -األمة اإلسالمية املستخلفة يف األرض، أي أهنا "األمة" بني األمم. وال جند لألمة اإلسالمية  -4
نظري ا يف املفهوم الذي عرفته أورواب يف العصور املسيحية أو يف املفهوم املعاصر للقوميات كما جاء به عصر  -عالي ااملشار إليه 

التنوير يف أورواب. ذلك ألن األمة اإلسالمية تفرتق عن غريها من األمم من حيث جتاوزها العصر الزمين. فهي ذات شخصية 
اترخيي حمدد. ومرد ذلك هو مصدر التمايز ذاته الذي جيعل ألمة اإلسالم موقعها  حضارية مميزة، ولكنها غري موقوتة مبسار

املميز بني سائر األمم. فهي يف بقائها واستمرارها حقيقة اجتماعية رهن ابلعقدية اليت انبثقت منها، ال فقط ابملسار التارخيي 
لية املميزة لألمة هي اليت تصبغ اجلماعات البشرية على أو العوامل التارخيية اليت تتفاعل معها. وهلذا كله فإن السمة األصو 

اختالف أنواعها، بصيغتها. وهلذا مل تقتصر العاصمة احلضارية لألمة على موقع جغرايف دون آخر، بل تعددت املراكز 
إلسالم عاملي ال احلضارية مع امتداد اجلماعة "األمة" ذاته، وابتت عواصم الدولة اإلسالمية تتعدد وتتواىل. وهذا يعين أن ا

يكرس املركزية وال يقبل ثبات العاصمة، كما يعين أنه يف حالة إحياء متجدد ما أن يتهاوى املنحىن يف موقع حىت يتصاعد يف 
مواقع أخرى. وأاًي كانت األشكال واملسميات والقوالب التنظيمية اليت تتخذها هذه الصحوات فإن مرجعها دائم ا هو أن 

 ائم حنو التجدد واملقاومة.روح األمة يف سعي د

ولكن ماذا عن األمة كمستوى للتحليل؟ وما داللة أبعاد التأصيل املنهاجي السابقة ملفهوم األمة؟  -5
التأصيل املنهاجي السابق يبني لنا أن الرابطة الدينية/ العقدية هي األصل يف منشأ األمة واستمرارها وبقائها. إذن األمة متثل، 
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ديث، منطقة ثقافية حضارية ميكن دراسة تفاعالت وعالقات مكوانهتا انطالق ا من البحث يف أتثري بلغة علم السياسة احل
الرابطة املشرتكة بينها، يف ظل أتثري التنوع أو التباين يف اجلوانب األخرى املادية، يف ظل أتثري وقائع األحداث وتطوراهتا، ويف 

 ظل تعددية الدول القومية )اإلسالمية(.
قد تعامل مع األمة اإلسالمية، ابعتبارها  -على مستوى التاريخ-ن مشروع العالقات الدولية ىف اإلسالم * وإذا كا

نظام ا دولي ا، ومن مث فإن املدخل املنهاجى لدراسة تطور وضعها ىف النظام الدوىل قد انطلق من االقرتاب النظمى وكيفية 
خالل خربة البحوث اجلماعية  –فلقد تلى ذلك  –(88)سنرى الحق اكما   –توظيف التاريخ ىف دراسات تطور النظم الدولية 

تبلور جهود نظرية تتناول األمة كمستوى للتحليل، على حنو مثل تراكم ا يف إطار جهود بناء منظور حضاري للعالقات 
 Muslimة )اهتمت بدورها مبستوى األمة اإلسالمي (90)، وتزامنت هذه اجلهود وتوازت مع جهود نظرية أخرى(89)الدولية

political community ولقد انطلقت هذه اجلهود من إطار نظري يبني كيف أضحت مدارس غربية متنوعة .)
تتجه لتخطى املستوى "التقليدي للتحليل أي مستوى الدولة القومية وجتاوزه حنو مستوايت أكثر كلية ومشوال . ولقد انطلقت 

 الواقعي التقليدي، الذي يسقط أيض ا القيم والثقافة والدين. هذه اجلهود مجيعها من نقد النموذج الوستفاىل،
 Internationalمع ما بينها من اختالفات ابتداء  من مدرسة "اجملتمع الدويل" –ولقد توالت هذه اجلهود 

Society(91),  إىل مدرسة اجملتمع العامليWorld Society(92)  إىل مدرسة اجلماعة العامليةWorld 

community (93) ،واهتماماهتا بتأثري األفكار والقيم والثقافة، على اعتبار أن (94)وجهود املدرسة البنائية اجلديدة ،
 العالقات الدولية هي هيكل اجتماعي.

الثقايف يف دراسة العالقات الدولية البد وأن يؤثر على مستوى التحليل.  -بعبارة أخرى، فإن االقرتاب القيمي
ولة القومية ىف ظل الوضعية املادية إىل مستوى ما بعد الدولة القومية قد اقرتن مبراجعة حيث أن االنتقال من مستوى الد

الوضعية املادية وجتدد االهتمام ابلقيم واألبعاد الثقافية ىف دراسة العالقات الدولية. ومن هنا يستطيع مفهوم األمة أن يقدم 
لى صعيد مستوى التحليل، وذلك يف ظل املراجعة النامجة اسهام ا من منظور حضاري إسالمي يشارك يف الرتاكم العلمي ع

 عن جتدد االهتمام ابلقيمي والثقايف والديين يف النظرية االجتماعية بصفة عامة ونظرية العالقات الدولية بصفة خاصة.

                                                           
 مود مصطفى: مدخل منهاجي......   ، مرجع سابق.( انظر: د. اندية حم88)

الذي أداره  د. أماين صاحل: توظيف املفاهيم احلضارية يف التحليل السياسي: األمة كمستوى للتحليل يف العالقات الدولية )يف( أعمال املشروع البحثي( 89)
 ضارية )حتت الطبع(.( حتت عنوان "التأصيل النظري للدراسات احل2005 -2003برانمج حوار احلضارات )

(90) Peter Mandeville: Transnational Muslim politics. Routledge, 2001.  
(91) Robert Jackson: The political theory of International Society, in Ken Booth and Steve Smith 

(eds), International Relations Theory Today, Pennsylvania State University Press, 1995. 

- Martin Shaw: Global society and global responsibility: The theoretical, historical and political 

limits of "International Society", in Rick Fawn and Jeremy Herkins (eds), International Society after cold 
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ومن واقع إسهام د.أماىن صاحل اجلديد ىف جمال دراسات األمة ميكن تلخيص أبعاد ومزااي وأشكاليات األمة 
 )بداية االقتباس(:)بصفة عامة( كمستوى للتحليل على النحو التايل 

هي أحد اإلسهامات اإلسالمية األصيلة يف رصد ظاهرة االجتماع اإلنساين والتطور التارخيي/  -كمفهوم  –األمة "
اجلمعي.  احلضاري للجماعات اإلنسانية. فمفهوم األمة هو تصور قدمه اإلسالم لوصف مستوى أو منوذج معني للوجود

 للجماعة/ األمةورغم أن مصدر هذا املفهوم إسالميٌّ إال أنه مل يـُْعن  فقط بوصف األمة اإلسالمية بل بتقدمي تصور عاًم جمرد 
 يف التاريخ اإلنساين إسالمِي أو غري إسالمِي...

 لقد كان اخلطاب القرآين يف العموم هو املصدر الذي أسس املفهوم وحدد أبعاده...
 كمفهوم عام  يتناول األمة  -األول ثالثة أنساق متباينة:منيز داخل الطرح القرآين ملفهوم األمة بني  ميكن أن 

للتطور التارخيي اإلنساين وُسننه على مستوى تشكيالته اجلماعية الكربى، بل  نظريةيقدم  -يصف ويرصد الظاهرة، والثاين
قرآين هو "األمة". أما النسق الثالث فهو نسق خاِص يتناول احلالة إن التشكيل االجتماعي احلضاري األساسي من املنظور ال

ا   ...واخلصائص القياسية أو املعيارية لألمة اإلسالميةاإلسالمية حتديد 
وبرغم الصلة العضوية بني املفهوم والنظرية )اليت يشكل املفهوم أداة بنائها الرئيسية( إال أن مثة اختالف ا مهًما بني 

لألمة يتسم ابلعمومية والتجريد واحلياد الذي جيعله قابال  للتعامل مع خمتلف مناذج تلك الظاهرة،  فهوم القرآينفاملالبنائني؛ 
لنشأة وحركة وصريورة األمم فهي ذات طابع ديين معياري يلعب فيه متغري الدين واإلميان )بل صحيح النظرية القرآنية أما 

النسق ية( دور ا جوهراًي يف ترتيب وبناء منظومته. بينما يزيد البعد املعياري بشدة يف الدين واإلميان ابخلالق والرساالت السماو 
 القياسي لألمة اإلسالمية.

 :من األبعاد األربعة التالية -من واقع اخلطاب القرآين-يتشكل مفهوم األمة أتسيسًيا و 
املنهج  يس املؤسَّسة أو الدولة أو الفرد،ول اجلماعة؛ فمركز الثقل يف األمة هو اجلماعة هي املادة احلية لألمة

 )العقيدة ومنط السلوك(: هو مبثابة الرابطة اليت جتمع أجزاء هذه اجلماعة وأفرادها يف وحدة...
فقد يكون دين ا مساواي  أو عبادة وثنية، أو تقاليد وأفكار موروثة عن السلف، وقد يكون شريعة أو مذهب ا إصالحيًا 

ويعين هذا البعد وجود التزام من اجلماعة إزاء معتقدها وطريقتها املثلى يف احلياة... ويقع التزام األمة  ر:الوظيفة/الدو بعينه. 
حتقيق التكامل أو الظهور والتبلور الوجودي الفعلي لألمة يف  -أوهلاإزاء معتقدها ومنهجها بني أحد مستوايت ثالثة: 

التحرك اإلجيايب لنشر -وأخري ا  -اثلث االعقيدة أو الطريقة املثلى للحياة.  هي الدفاع أو الذود عن -واملهمة الثانيةالواقع. 
 الدعوة أو املنهج؛ وهو أحد السمات األساسية للرساالت السماوية واحلركات اإلصالحية...

ا فإن "األمة" أببعادها السابقة ليست ظاهرة مفتوحة اترخيي ا بل حيدها إطار زمين يفصل بينها وبني مالزمن... 
يليها من أمم، وإن شاركوها يف خصيصة أو أكثر مثل االلتزام العقيدي أو منهج احلياة. واإلطار الزمين ال حتدده سنوات 

 بعينها بل يتحدد بناء على العنصر الوظيفي السابق وهو مدى جناح أو فشل كل مجاعة أو جيل يف إجناز مهمته أو رسالته.
تعريف "األمة" ابعتبارها "مجاعة من البشر يربطها االنتماء والوالء ة ميكن انطالق ا من جممل العناصر السابق    

عرب فضاء  غري حمدَّد -ملنهج معني قد يشمل تصّور ا عقداي  أو طريقة حياة وسلوك أو كليهما مع ا، وتسعى هذه اجلماعة 
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لعقيدة وذلك املنهج أو إظهاره أو إىل إجناز وظائف الدفاع عن تلك ا -من التحركات والسلوكيات الداخلية واخلارجية
 نشره يف إطار زمين معني"...

-. وال تشري األمة إىل كيان اجتماعي/ جغرايف/ سياسي كالدولةعقدي وحضاريإن األمة هبذا املفهوم هي كيان 
هو  -يف حتديد هذا املستوى من مستوايت التحليل-القومية، بل إىل كيان اجتماعي/ ثقايف/ حضاري؛ ومن مث فاملدخل 

بوصفها إحدى الديناميات  العقيدةمدخل  إبستومولوجي وليس أنطولوجي؛ حيث املتغريِ  األساسي واحملوري هنا هو 
 املعرتف هبا يف العالقات الدولية، وذلك يف مقابل متغري أو دينامية "القومية" لدى الدولة...

نسق القيم واألفكار واملعتقدات مبعىن  حيث العقيدة هنا العقيدة؛ويتمثل العنصر الثقايف لدى "األمة" يف 
. وتؤدي العقيدة املتعلقة بتفسري ورؤية الكون والعامل واجملتمع وعالقة اإلنسان بكل  من تلك األبعاد ودوره فيه وأهدافه

وظيفة مهمة يف تشكيل "األمة"؛ هي خلق قاعدة مشرتكة من األفكار والتفسريات والتعريفات ومنظومة القيم واألهداف 
 ونسق الوالءات؛ لرتبط تلك القاعدة املشرتكة بني جمموعة من البشر غري القريبني جغرافيًا أو لغواًي أو عرقيًا.

وميكن حتديد أمناط ووفق ا ملعيار العقيدة أو املنظومة العقيدية اليت تقوم عليها األمة ميكن القول بتعدد أمناط األمة، 
األمة القائمة على أسس، واألمة اليت تقوم على أساس وهناك  يين خالص.األمة القائمة على أساس د: ثالثة هلا
 .حضاري

رغم أمهية العقيدة وحموريتها يف تشكيل األمة )اجلماعة العقيدية الناشطة( إال أن العقيدة ابملفهوم املتسع السابقة 
وعة من املصادر اخلطابية والتارخيية والبشرية اإلشارة إليه )مبعىن تصور اجلماعة للوجود وملهمتها( تكون هي واألمة حمصلة جملم

 تشكل يف النهاية ظاهرة "األمة".
وحتمل األمم يف مساراهتا نوع ا من الصريورة التارخيية عرب مراحل أو حاالت لكل منها أهدافها وغاايهتا. أوىل تلك 

بناء هيكلها السياسي؛ حبيث ميكن القول ، ذلك البناء الذي يبدأ ببلورة جوهرها العقيدي وينتهي ببناء الذاتاملراحل هي 
"، ولكنها ليست شرط ا األمةالقومية( هي أعلى أو أنضج مظاهر التعبري اخلارجي عن وجود "-" )وليس الدولةالدولةإن "

وهي حالة وليست مرحلة؛ ألهنا تتخلل كافة مراحل تكون األمة بدء ا من بلورة أساسها  حالة الدفاع؛ -لوجودها.. اثني ا
قيدي إىل محاية متاسكها اجلماعي البشري وحىت بلورة قواعدها املؤِسسية، بل ميكن القول إن الدفاع وحتديد أو متييز الع

وتتمثل يف  مرحلة التمدد واهليمنة -اخلصوم واألعداء ميثل أحد تكتيكات تكوين اللُّحمة الداخلية للجماعة ومتاسكها. اثلث ا
 مم املنافسة كأعلى مراحل ظهور األمة.نوع من ممارسة عالقات القوة مع األ

...وال يتسم اتريخ األمم ابلثبات أو الركود بل ابحلركة الدائبة والتغري املرتبط ابلتحوالت الطارئة على األفكار 
الء؛ والعقائد اجلماعية. ويؤدي التغري الذي قد يطرأ على العقائد إىل تغري يف تعريف حدود اجلماعة ونطاق االنتماء واجتاه الو 

 ومن مث التغري يف بنية األمة وحدودها. 
والسؤال الذي قد يطرح اآلن هو: ما العالقة املتوقعة بني األمة كمستوى للتحليل وبني املستوايت األخرى ... 

 للتحليل فضال  عن وحدات التحليل املعروفة يف العالقات الدولية؟
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الدولية مظاهر أو أدوات للتعبري عن األمة. فالفرد  تشكل أغلب وحدات التحليل املعروفة يف دراسات العالقات
صانع القرار واملنظمات الدولية واإلقليمية والشبكات االقتصادية والسياسية العابرة للحدود وحركات األموال واألفكار 

 واأليديولوجيات كلها تصبح ظواهر وآليات تعبري عن "األمة".
ن لظاهرة األمة وهو إطار تنافسي يف الغالب؛ ومن مث فهو يضع يف اإلطار احلاض  النظام العاملي/ الدويلميثل 

 الغالب احلدود أو سقف ا وضوابط  حلركة األمة الواحدة طبق ا ملوازين القوة القائمة وأسس التعاون والصراع املتعارف عليها.
عة القوى املسيطرة عليه ومساهتا يف هذا اإلطار قد يكون النظام الدويل إطار ا مناسب ا حلركة "األمة" ومنوها بفعل طبي

 العقدية واحلضارية أو العكس. 
يف الرتاث التقليدي للعالقات الدولية هي الوحدة األساسية يف نظام دويل متثل القومية  القومية -الدولةتعد 

سة، بينما جييء تبلور  ون املختلفة فيه طور ا أرقى مبؤسساته وأمناط التعا النظام اإلقليميوإحدى دينامياته وأيديولوجياته املؤسِ 
يعكس نوع ا من االستقرار والتوافق واالنسجام بني وحداته الدولية وتطوير ا لقدر من املصاحل املشرتكة ألعضائه. يف ظل 

فالدولة )اجلامعة لَشْمل األمة( تعد أرقى مظاهر مفهوم "األمة" فإن هذا التتابع )الدولة مث النظام اإلقليمي( يكون عكسًيا؛ 
تبلور ونضوج األمة اليت تصل حالة منوها إىل امتالك إرادة سياسية واحدة تعرب عنها وتوجه أفعاهلا وتتحدث ابمسها يف 

، بينما حيتل التفاعل النظمي واإلقليمي القائم على مفهوم "األمة" طور ا أدىن لنمو األمة وإن كان يعكس حالة النظام الدويل
 من وضعية التشتت الُقطري..." للوعي ابلذات والتعبري عنها أفضل

 وعن مزااي ومشكالت توظيف األمة كمستوى لتحليل يف العالقات الدولية 
ففي هذا اإلطار ميكن تفسري نشأة  العديد من الدول؛ سواء على النمط اإلمرباطوري مثل الدولة اإلسالمية يف 

املقدَّسة يف العصور األوروبية الوسيطة، أو على النمط الُقطري القرن األول اهلجري )السابع امليالدي(، واإلمرباطورية الرومانية 
الضيق يف العصر احلديث. وعلى صعيد خريطة التعاون والصراع يف العالقات الدولية كانت "األمم" مبعث ا للعديد من  

والصليبيني، واحلروب احلروب والتحالفات مثل احلروب اليت حركتها الفتوح اإلسالمية، واملواجهات بني العامل اإلسالمي 
الدينية يف أورواب يف القرن السابع عشر، واملواجهات العديدة إابن احلرب الباردة بني الشيوعية والغرب الرأمسايل، وأخري ا 

وما اكتنفها  2001تصاعد أجواء الصراع الدويل بني العامل اإلسالمي والغرب املسيحي منذ وقائع احلادي عشر من سبتمرب 
 قافية وفكرية... من جداالت ث

من الطرح السابق ميكن أن نزعم أن علم العالقات الدولية بتجاهله مفهوم )األمة( كمستوى من مستوايت 
التحليل يفتقر إىل مصدر مهم لتفسري جانب من العالقات والتفاعالت الدولية، ميكن أن يستفيد كثري ا بتوظيفه كما خيسر 

أن علم العالقات الدولية التقليدي يعىن بشكل كبري  -عديد من األسباب: أوهلابتغييبه عن التحليل. ويرجع ذلك إىل ال
ابجلانب املؤسَّسي أو النظامي حيث أغلب الكياانت أو الوحدات حمل التحليل هي وحدات مؤسسية أو نظامية. وعكس  

د "املؤسسية" أهم إجنازاته.. وميكن مبقولة هذا االجتاُه يف جممله أتثر ا ابلواقع األورويب والغريب ومستوى تطوره احلايل الذي تع
أخرى القول إن هذا االقرتاب التحليلي يعكس احنياز ا أيض ا ملرحلة معينة من مراحل منو الكياانت الدولية؛ هي مرحلة اكتمال 

 -ياق الدويلأي حركة ونضال الكياانت حنو التبلور يف الس-ونضج تلك الكياانت بينما تبقى مرحلة ما قبل النضج والتبلور 
 مرحلة  غائبة رغم أهنا دون شك ترتك أثر ا كبري ا على التفاعالت الدولية وحترك جانب ا ال أبس به منها.
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يف هذا اإلطار فإن طرح مستوى األمة )اجلماعة العقيدية الناشطة( يغطي جانب ا مهًما يف جمال العالقات الدولية 
 السابقة على ظهورها. ت الدوليةمراحل التكون الطويلة للكياانت واألزمامثل 

"األمة" كمستوى للتحليل تلقي الضوء على فاعل مهم مت جتاهله يف األدبيات التقليدية للعالقات الدولية     
. وقد جتلت يف السنوات األخرية العقائد، وعلى دينامية مهمة من ديناميات العالقات الدولية هي اجلماعةاملعاصرة؛ وهو 
 دينية واجلماعات يف صياغة العالقات الدولية بشكل  أثبت علم العالقات الدولية فقر ا يف معاجلته. أمهية العقائد ال

العديد من  -أكثر مما جتزئ-تربط  مناطق بينيةتتيح أيض ا للباحث الرتكيز على  -كمستوى للتحليل-إن "األمة" 
التقليدية للتحليل اليت تركز على بُعد بعينه ال تغادره إىل ما عناصر التحليل يف العالقات الدولية، خالف ا لغريها من املستوايت 

سواه؛ مما خيلق مشكلة يعرتف هبا العديد من أساتذة العالقات الدولية؛ وهي مشكلة الربط بني املستوايت املختلفة للتحليل 
 )هناية االقتباس(.واجلمع بينها يف حتليل واحد" 

يتجاوز الرؤى اليت تركز  األمةالدكتورة أماين صاحل؛ فإن مفهوم  خالصة القول وعلى ضوء ذلك القدر من طرح
القومية. -وهي الرؤى اليت برزت يف ظل مراجعة ونقد منظومة الدولة -دون إسقاط دور الدول–على الفواعل من غري الدول 

يمنة على العالقات الدولية يف بعالقته مبستوايت التحليل الثالثة )اليت تعاقبت املنظورات الغربية امله األمةيتجاوز مفهوم 
الرتكيز عليها( كال  من تلك املنظورات على حدة وعلى النحو الذي يؤكد مصداقيته يف تشخيص وتفسري التفاعالت الدولية 

القومية أو اليت شهدت بروز فواعل -يف أي مرحلة من مراحل تطور العالقات الدولية؛ سواء تلك اليت شهدت بروز الدولة
ا ظاهرة معقدة األبعاد  أخرى من غري الدول، وهو األمر الذي يتسق معرفيًا وأنطولوجيًا مع حقيقة الظاهرة الدولية كوهن 

نفس تلك امليزة )املتعلقة بتجاوز االحنياز لبعد  األمةواملضامني؛ حبيث ال يلغي بـُْعٌد منها اآلخر.. كذلك حيمل مفهوم 
وضع الدراسة والتحليل، فهو ال يقتصر على الرتكيز على أي من األبعاد واحد( فيما يتعلق مبضمون وحمتوى التفاعالت م

السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية دون غريها على غرار عديد من املنظورات الغربية اليت تعاقبت على علم العالقات 
اط التفاعالت املختلفة اليت يشارك فيها األفراد الدولية؛ ذلك أن مفهوم األمة بعالقته ابملستوايت الثالثة إمنا يفرد مكاان  ألمن

واجلماعات وليس فقط صانعي القرارات ومنفذيها من الدبلوماسيني أو العسكريني أو رجال األعمال.. وخالصة ما سبق أن 
واقع  ميكنه أن حيتفظ مبصداقية أكثر استمرار ا يف فهم ودراسة العالقات الدولية مهما تعاقبت على األمةمستوى حتليل 

العالقات الدولية املتغريات اليت تعطي أولوية االهتمام بفاعل دون آخر أو مبجال ومضمون دون غريه؛ ألنه يستوعب بدرجة 
أكرب ما ميكن أن نسميه بطبائع الظاهرة الدولية )واإلنسانية عموم ا( من تعقيد وتداخل املتغريات واألبعاد خالف ا للمنزع الذي 

من احنياز بني فرتة وأخرى إىل تغليب عنصر أو متغريِ  وحيد  يعكس غالب ا مصلحة القوى املهيمنة على  حيكم املعرفة الغربية
 الواقع أو الفكر أو العلم. 

 وحدات التحليل ومستوايته. –القوة، ومنظومة فواعل  –اجلهاد  –على ضوء منظومة الدعوة خالصة القول؛ 
مقارنة ابملنظورات األخرى يف دراسة وضع األمة اإلسالمية –مي إن من أهم جماالت تشغيل وتفعيل منظور إسال

)العامل اإلسالمي( يف النظام الدول الراهن، جماالن العوملة والعالقة بني الثقافات واحلضارات ومها جماالن مرتبطان، فاألول 
يستدعيان  -يف الدراسة–اجملاالن يقدم اإلطار النظمي لوضع األمة، والثاين يبحث يف منط العالقة بينها وبني أمم أخرى. و 
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دينية يف -مستوى األمة يف التحليل وينطلقان من نقد مفهوم القوة الواقعي ويتعرضان لقضااي وأدوات ذات أبعاد ثقافية
 العسكرية واالقتصادية بدون انفصال.-تداخلها مع نظائرها السياسية

 -التاريخ ومنهاجية دراسة العالقات الدولية:
ولقد  .يف مسار تطور الدراسة العلمية املنظمة للعالقة الدولية التاريخالروافد املعربة عن وضع تعددت وتنوعت 

الوضع بقوة يف نطاق اجلدل بني املنظورات الكربى: أوال  بني التقليدية السلوكية، كما برزت اثني ا من ثنااي اجلدل  اجتسد هذ
 .(95)ربوز يف أدبيات نظرية العالقات الدولية يف مرحلة ما عبد احلرب الباردةال ، جتدداالسلوكية، وأخري   بعدالثاين يف مرحلة ما 

ومن أهم األمثلة اليت طرحت عن إمكانية التعاون بني املنظورين التقليدي والسلوكي تلك املتصلة بقيمة املعرفة 
 :(96)التارخيية، وتتلخص أهم أبعادها كاآليت

السبب والنتيجة يف السياسة العاملية وجماال  ميكن أن تستقصي فيه صحة  يعد التاريخ معمال  لدراسة العالقة بني -أ
 أي أنه يقدم املادية األولية الالزمة لصياغة واختبار بعض الفروض، كما يعطي عمق ا لدراسة احلاضر. ؛بعض الفروض النظرية

 ،ساليب منهاجية أكثر حداثةإذا كان التاريخ يقدم املادة التارخيية الالزمة للتفسري وللتحليل ابستخدام أ -ب
وإن كان معطاة هامة يف دراسة تطور العالقات -يعين أن التاريخ  افإن هذ ؛وغايتها املعلنة بقوة هي التعميمات النظرية

بني استخدام املؤرخ )أو دارس التاريخ الدبلوماسي( وبني توظيف دارس العالقات الدولية للمادة  ان هناك فرق  فإ -الدولية
 ة وللخربة التارخيية.التارخيي

من كان   فمن انحية:؛ ة احلرب الباردة وبعد هناية القطبية الثنائيةيبعد هنا ماخالل مرحلة  التاريخ وأتلقت جاذبية
هو قضية العالقة بني دراسة التاريخ  يف الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدولية بني أهم األسباب اليت يرجع إليها الفشل

ومن مث التساؤل حول ما إذا كان حمور اهتمام نظرية العالقات الدولية جيب أن يدور حول  ،العالقات الدوليةوالتنظري لعلم 
أم أنه جيب أن ميتد ليشمل احلاضر واملاضي مع ا. ويطرح هذا التساؤل بدوره العديد من التساؤالت  ،الواقع الدويل املعاصر

كيفية   لأعباء االمتداد الزمين املرهقة لطاقة التحليل النظري، وحو  لاريخ، وحو احلدود الزمنية املناسبة هلذا الت لالفرعية حو 
 .(97)ضرورة القراءة االنتقائية ألحداث التاريخ أو ضرورة القراءة الشاملة لضاع العالقات الدولية املتغرية، وحو أو املقارنة بني 

                                                           
 ( حول أنواع هذا اجلدل بني منظورات العلم ووضعها يف إطار مراحل تطور دراسة العالقات الدولية انظر على سبيل املثال:95)

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

Martins Press, New York, 1981, pp. 5- 13. 

- Ray Maghroori: Major Debates in International Relations (in) R. Maghroori and B. 

Rambery, Globalism Versus Realism: International Relations Third Debate, West view Press, USA, 1982, 

pp. 5- 22. 

- Fred Halliday: The Pertinence of International Relations, Political Studies, 1990. 

- Ole Wager: Rise on fall of the inter- Paradigm Debate (in) K. Booth, S. Smith, M. 

Zalewski (eds) International theory positivism and beyond Cambridge University Press, 1995. 

- S. Smith: The Self images of a discipline: A geneology of International Relations (in) K. 

Booth, S. Smith (eds) International Relations today (1995). 

 ( انظر على سبيل املثال:96)
Robert Morgan: The study of International Politics (in) R. Morgan: The Study of International 

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

مقلد:  ( انظر تفاصيل هذه التساؤالت وموضعها من األسباب األخرى اليت تفسر عدم الوصول إىل نظرية عامة للعالقات الدولية يف د. إمساعيل صربي97)
 .38 -36، ص ص 1987، منشورات ذات السالسل، الكويت، نظرايت السياسة الدولية

 وحول حتليل آخر هلذه األسباب يذكر من بينها نقص العمق التارخيي انظر:
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، (98)ه يف جمال الدراسات السياسية بصفة عامةظلت تتجدد دعاوى االهتمام بدارسة التاريخ وتوظيف ،ومن انحية أخرى
اثر انتهاء آويف سياق االهتمام بدراسة  ،ومن انحية اثلثة .(99)وعلى صعيد بعض جماالت الدراسات الدولية بصفة خاصة

 احلرب الباردة والقطبية الثنائية على دراسة العالقات الدولية، وإىل جانب االهتمام بتحليل خصائص هذه العالقات وما
تعكسه ابلنسبة لدرجة االستمرارية أو التغري يف عصر ما بعد احلرب الباردة، وابلرغم من التطورات العميقة يف أساليب 

 .(100)وطرائق دراسة العالقات الدولية، مل يفقد عتاة "التقليدية" دأهبم يف التذكرة بضرورة االهتمام ابلتاريخ، والقيم، والفلسفة
نهاية احلرب الباردة والقطبية الثنائية على النحو الذي جرت عليه من أهم الفرص اليت  التنبؤ بيفولقد كان الفشل 

ولبيان أنه ال ميكن تطوير نظرية عامة يف العالقات الدولية  ،سنحت أمام البعض لتجديد االنتقادات ملخاطر إمهال التاريخ
 ؛ فنجدن املعرفة التارخيية ومن اإلملام خبربة التاريخيكون هلا القدرة على التنبؤ ابملستقبل دون أن تستند إىل أساس قوي م

 ،ا لنظرايت كل من االقرتاب السلوكي، واهليكلييقدم تقومي   (101)واحدة من أهم املقاالت النقدية املسحية خالل التسعينيات
شل إىل املنهاجية "العلمية" ع يف هناية الدراسة هو الفرج  على حنو يربز فشلها يف التنبؤ بنهاية احلرب الباردة. ويُ  ،والتطوري

 ا.ؤ  ن فهمها تفسري ا وتنبسلقيم حلاالصارمة اليت هتمل حقيقة الظاهرة ا الجتماعية اليت حتتاج للتاريخ و 
هذا ولقد أكد العديد من رواد املدرسة العلمية للعالقات الدولية أنه حىت تقود عملية التنظري إىل القدرة على 

وكان أوضح مثال على ذلك دراسات النظام الدويل منذ بدايتها  .تمام بتاريخ العالقات الدوليةفإنه من الضروري االه ؛التنبؤ
رواد تطبيق نظرية النظم يف جمال العالقات الدولية على مستوى النظام  ات حىت اآلن. فنجد مورتون كابالن أولييف الستين

، بل إنه يف سياق دفاعه عن إمكانية حتليل (102)الدوليةن التاريخ هو املعمل الكبري الذي حتدث يف نطاقه احلركة إيقول 
فهو يؤكد من انحية  ؛ا من األساليب التقليدية عند دراسة نفس املوضوع التارخييالنظم يف حتقيق أهداف حبثية أكثر عمق  

داف حمددة يدة وهلدأخرى عدم صحة اهتام املناهج العلمية بعدم االهتمام ابلتاريخ ألهنم يهتمون به ولكن أبساليب ج
 ختتلف ن نظارها لدى التقليديني.

وللتاريخ ابلطبع وضع ا متميز ا يف دراسة العالقات الدولية من منظور إسالمي، انهيك ابلطبع عن وضع العالقات 
 اخلارجية )أو الدولية( لألمة اإلسالمية يف دراسات التاريخ اإلسالمي.

العالقات الدولية" يف تراث التاريخ اإلسالمي ويف أدبيات علم ولقد كانت الدراسة النقدية حلالة منهاجية دراسة "
التاريخ اإلسالمي املعاصر، منطلق ا أساسي ا من منطلقات مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم. وعلى ضوء نتائج هذه 

مة اإلسالمية )العامل الدراسة النقدية؛ فلقد اقرتب املشروع من التاريخ اإلسالمي اقرتااب  نظمي ا لدراسة تطور وضع األ
اإلسالمي( يف النظام الدويل، وإذا كانت األدبيات الغربية لنظرية العالقات الدولية )على مستوى النظام الدويل( قد وظفت 

                                                                                                                                                                             
K. J. Holsti: op.cit, pp. 358- 363. 

(98) Dennis Kavanagh: Why political science needs history, Political Studies, Vo. 39, 1991, pp. 

479- 795. 
(99) J. Lewis Gaddis: Expanding the data base, Historians political scientists and the enrichement 

of security studies, International Security, Vo. 12, No. 1, 1987. 
(100) Fred Halliday, The international relations and its discontents, International Affairs. 
101)) John lewis Gaddis: International relations theory and the end of the cold war, International 

Security, V. 17, No. 3, 1992, pp. 5- 57. 
(102) Mortan Kaplan: Opcit, pp. 13- 16. 
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حاول سد  -على مستوى التاريخ–فإن املدخل املنهاجي ملشروع العالقات الدولية  -مسقطة التاريخ اإلسالمي–التاريخ 
 .(103)ء املنهاجية اليت اتبعها لدراسة تطور وضع األمة اإلسالمية يف النظام الدويل من اقرتاب نظميهذه الفجوة على ضو 
أبعاد املقارنة بني توظيف املنظورات الغربية من انحية وتوظيف التاريخ  -خالل خربة البحث والتدريس–مث تبلورت 

 الختالف فلسفة التفسري. يف الدراسة من منظور إسالمي؛ حيث اختلفت منهاجية التوظيف نظر ا
 :(104)وعن مناذج توظيف التاريخ يف دراسات النظام الدويل ميكن اإلشارة إىل اجملموعات الثالث التالية -1
االستاتيكية( منيز على صعيدها بني اجتاهني هلذا التوظيف، أوهلما الذي ينطلق من  –اجملموعة األوىل )الكلية -أ

ريخ لتوضيح االفرتاضات. اثني ا ينطلق من واقع اترخيي ملموس، وجتدر اإلشارة إىل أن منظور جمرد افرتاضي، ويرجع إىل التا
 الغرض من هذا العرض ليس ابلطبع الدراسة التفصيلية بقدر ما هو استخالص السمات العامة هلذا التوظيف ومعايريه.

منطقها ومربرها يتلخص   االجتاه األول، وكان د( دراسة رائدة على صعي1957وكانت دراسة مورتون كابالن )
فإن هناك  ؛إذن ،كاآليت: طاملا خيتلف عدد ومنط سلوك الدول، وطاملا تتنوع قدراهتا العسكرية واالقتصادية على مدار التاريخ

ما من الرابطة بني هذه العناصر على حنو ميكن معه التمييز بني نظم هيكلية وسلوكية يف فرتات خمتلفة من التاريخ،  انوع  
القيام مبثل هذا البحث صياغة افرتاضات نظمية حول طبيعة الروابط بني املتغريات حىت ميكن بعد ذلك دراسة ويتطلب 

 التاريخ املاضي من أجل توضيح هذه االفرتاضات.
يمكن أن نطرح على صعيده عدة حماوالت تراوحت ما بني حماولة للتمييز بني عدد من أمناط أما االجتاه الثاين؛ ف

ة التارخيية وفق معايري متنوعة، وما بني حماولة جمرد متابعة التطور التارخيي للعالقات الدولية بصورة منظمة ال تغرق النظم الدولي
 ، أو يف افرتاضات ومتغريات التحليل النظمي.ييف تفاصيل التاريخ الدبلوماس

ين من الدراسات النظمية الدولية اليت اجملموعة الثانية: متثلها الدراسات الكلية التحويلة؛ وهي مبثابة اجليل الثا -ب
 وظفت التاريخ، واليت ظهرت خالل الثمانينيات.

النظم الدولية يف الستينيات والسبعينيات هي أهنا  دراساتفلقد كانت أهم االنتقادات املنهجية اليت تعرضت هلا 
 لياتوليس عم ،كيز على قيم االستقرار والتوازنيبحث عن كيفية احلفاظ على النظم القائمة نظر ا للرت  ي ااستاتيك تعكس اقرتااب  

التغري والتطور والتحول، ومن مث فكان "التحول" يف النظام الدويل منطقة حبثية مهملة سواء على الصعيد التنظريي 
اولة ولقد وجهت النظر إىل هذا القصور التنظريي إحدى الدراسات الرائدة يف بداية الثمانينيات اليت قدمت حم .أوالتطبيقي

وحتديد املتغريات اليت جيب االهتمام هبا الستكشاف التحول من منط إىل  يل،أولية اجتهادية لتحديد مفهوم عملية التحو 
 .ا حتديد أمهية دراسة التحولآخر من أمناط النظم الدولية، وأخري  

                                                           
يف توظيف التاريخ على مستوى دراسة تطور  . ومن أحدث املصادر74 -47( د. اندية حممود مصطفى: مدخل منهاجي..، مرجع سابق، ص ص (103

 النظم الدولية انظر على سبيل املثال:
- J. L. Gaddis: op.cit, pp. 38- 55. 

 .188 -153، ص ص 1996جورج كاشتمان: ملاذا تنشب احلروب؟ ترمجة د. أمحد محدي حممود، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -
 ، إشراف أ.د. اندية حممود مصطفى.2003كلية االقتصاد، جامعة القاهرة،   –اسة التغري الدويل، ماجستري شريف عبد الرمحن: نظرية النظم ودر  -

 املرجع السابق. ((104
ماعية: الفرنسية التاسعة: العلوم السياسية والعلوم االجت -د. اندية حممود مصطفى: التاريخ يف دراسة النظام الدويل "رؤية مقارنة"، حبث مقدم للندوة املصرية -

 )غري منشورة(. 2000اآلفاق والتوقعات، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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ات زمنية ممتدة، وليس واندفع هذا االجتاه خطوة أكثر لألمام، وذلك ابالهتمام بدراسة التحول العاملي عرب فرت 
فقط التحول من منط إىل آخر من أمناط النظم الدولية، وهو االهتمام الذي جتسد يف جمموعة من الدراسات الرائدة اليت 

 تعاقبت خالل الثمانينيات والتسعينيات.
مانينيات وهلذا فإن الدراسات النظمية اليت توظف التاريخ السياسي واالقتصادي، حققت دفعة هائلة خالل الث

نظر ا لتزايد االهتمام األكادميي هبذا املستوى من التحليالت بسبب منو آاثر االعتماد املتبادل بني أرجاء العامل، ومع تزايد ما 
مسي أبزمة الدولة القومية. ولقد أبرز هذان األمران أمهية بعد أساسي يف الدراسات الدولية املعاصرة، أال وهو ديناميكيات 

ربى يف توزيع القوى العاملية بني الدول، ولقد عمقت من هذه األمهية طبيعة املرحلة الراهنة للنظام الدويل املعاصر التغريات الك
الذي مير بفرتة حتول هامة دفعت للتساؤل عن مصري الدول القائدة للنظام وخاصة الوالايت املتحدة، ومن مث تبلورت 

مث السقوط ابلنسبة للدول الكربى أو  Hegemonyبعاد اهليمنة الدراسات اليت حتاول تقدمي صياغات هامة حول أ
اإلمرباطورايت، وكان الرجوع إىل التاريخ يعمق من فهم مدلول بعض املتغريات احلاضرة، كما يوسع من آفاق االحتماالت 

راسة املعربة املمكنة، ومن أحدث هذه الدراسات دراسة بول كيندي، وجورج مودليسكي، وريشارد روزيكرينس، وكذلك الد
 عن 

 :(105)التالية إىل خالصة أساسية ومفادها األمورنصل  ضوء ما سبق تقدميهيف 
مرباطورية وإذا كان وضع اإل ،يب وخاصة منذ وستفالياو االقتصار على توظيف خربة واتريخ النظام األور  -أوهلما

بية احلديثة وتطوراهتا و واليت تزامنت مع اهلجمة األور العثمانية يف النظام الدويل وخاصة خالل الثالثة قرون األخرية من عمرها )
بية( قد مت تناوله يف األدبيات سواء اجلزئية أو الشاملة فكان ذلك ابعتبارها، ليست دولة خالفة و منذ عصر النهضة األور 

 ،د التقليديولكن واحدة من عدة قوى كربى مثلت أطراف نظام توازن القوى املتعد ،إسالمية ذات دوافع وأهداف متيزها
 وهو النظام الذي ساد حىت ما قبل احلرب العاملية الثانية.

ده )كما سنرى عاملقابل جند أن املؤرخني الغربيني الذي اهتموا أببعاد التاريخ اإلسالمي الدويل قبل ويستفاليا وب ويف
قد  ،ا(صوره املختلفة )كما سنرى الحق  ن للتاريخ اإلسالمي بعو ن املعاصر و ن األوائل والدارسو كذلك املؤرخني املسلم  ،ا(الحق  

ولكن على النحو الذي ال يعاجل تطور وضع الدولة اإلسالمية يف هيكل النظام الدويل أو على  ،تناولوا أبعاد هذا التاريخ
 خريطة توزيع القوى العاملية ابملقارنة ابلقوى غري اإلسالمية على الساحة الدولية.

ناهج التطورية. فإذا كانت النماذج السابقة قد قدمت لنا مناهج متنوعة، ابتداء يتصل بطيعة امل واثين هذه األمور
من الدائرية إىل اخلطية الصاعدة أو اهلابطة، ومجيعها تنبع من رؤى حضارية غربية عن ماهية التاريخ وطبيعته وكيفية تفسريه، 

 طوره وكيفية تفسريه.فالبد وأن نتساءل: ما هي الرؤية اإلسالمية عن طبيعة التاريخ واجتاه ت
يرتبط أبهداف احلركة  -يف نطاق علم العالقات الدولية–هو أن توظيف اخلربة التارخيية الغربية اثلث هذه األمور و

يف الواقع واحتماالت املستقبل، وخاصة ما يتصل ابحلرب والسالم وابلتغريات يف موازين القوى العاملية ووضع القوى الغربية 
لت ظاهرة اندالع احلروب اهتمام ا كبري ا. ومن مث؛ فإن الغاية هي البحث يف القواعد اليت تتصل ابستمرار القائدة فيها واحت

اهليمنة الغربية وابلقيام األمريكية العاملية، حيث أن جل الدراسات اليت وظفت التاريخ على مستوايت خمتلفة هي إنتاج 
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امة كان على هامش هذه الدراسات اليت تركز على القوى القائدة أجنلوساكسوين ابألساس. ومن مث فإن "اجلنوب" بصفة ع
 للنظام.

ومن مث البد أن نتساءل: أال ميكن ملنظور إسالمي للعالقات ا لدولية أن يوظف التاريخ على حنو يعاجل تلك 
عد الصعود، وكيفية إحياء املركزية األوروبية الغربية ويتصدى إلشكاليات أكثر حيوية ملصاحلنا وهي إشكاليات حتليل التدهور ب

 عملية الصعود؟
ضوء جمموعة من املتغريات املادية واهليكلية السياسية،  يفتوظيف اخلربة التارخيية الغربية يتم : أن ورابع هذه األمور

 ؛أو اإلطار املرجعي واملدرسة الفكرية روختتلف أولوية كل منها ابختالف املنظو  .العسكرية، االقتصادية، واالجتماعية
بعض قد ركز على متغريات االستقرار وعدم االستقرار، فإن البضع اآلخر قد ركز لفإذا كان ا ؛الواقعية، الليربالية، املاركسية..(

ا، أو متغريات ا وهبوط  عود  صعلى متغريات القوى العسكرية والقوة االقتصادية وأثرمها على حتديد القوى املهيمنة وتعاقبها 
 ادي وأثرها على توايل دورات اهليمنة.النمو والرتاجع االقتص

-ا بني متغريات مناذج اجملموعة الكلية مل حتز نصيب   (االقيمية أساس  )ويف املقابل فإن املتغريات غري املادية 
على العكس فلقد حازت  .االستاتيكية، أو اجملموعة الكلية التطورية من مناذج توظيف التاريخ يف دراسة تطور النظام الدويل

" اليت كان International Societyا من االهتمام امللحوظ من جانب دراسات "اجملتمع الدويل" "األبعاد نصيب   هذه
ا يف بلورة بعد من روادها، وذلك على النحو الذي ميثل إسهام   Martin wight, Hedley bullاملنظران اإلجنليزاين 

واملقصود هبذا البعد ليس القواعد  .م املعاصر وليس تطوره التارخييقيمي يف الدراسات الدولية الكلية اليت تركز على النظا
norms  املنظمة لتفاعالت النظام ولكن القيمValues واليت يتم على  ،اليت متثل اإلطار املرجعي احلاكم هلذه التفاعالت

 النظام وبني اجملتمع على أساس أن ودراسات اجملتمع الدويل هذه متيز بني . من هذه القيما أو قراب  ضوئها تقييم نتائجها بعد  
للقوى يف ظل هيكل النظام الذي  االنظام مصطلح يثري صورة كرة البلياردو الوضعية عن العالقات الدولية ابعتبارها صدام  

ستقل ي اوظيفي   اأو نظام   يشكلونه. ولذا يرى منظرو اجملتمع الدويل أن هذا اجملتمع هو ترتيب إرادي وليس هيكال  ال إراداي  
الذين خيتلفون عن منظري "النظام الدويل"  وناجملتمع الدويل هم املعياري يعن هؤالء املكونني له. ومن مث فإن منظر 

)مثل  اجمرد   اوألهنم يعتربون اجملتمع الدويل ليس مفهوم   ،ني( ألهنم يهتمون ابألبعاد القانونية واألخالقية واملعايريي)الوضع
الذي يتخطى اهليكلية الوضعية السلوكية، ومن مث ينتمي إىل -ويراكم على هذا االجتاه  .قيةالنظام( وإمنا حقيقة إمربي

هذا ولقد  .تطويرها جون برتون يف السبعينيات دشندراسات "اجلماعة العاملية، اجملتمع العاملي، اجملتمع الكوين اليت  -املعيارية
ركزت على دراسة التغري يف النظام الكوين املعاصر انطالق ا من اليت تيار من الدراسات  -خالل التسعينيات-ا وتبلور منى أيض  

 منظور قيمي وسعي ا حنو تطوير نظرية ذات توجه قيمي لفهم هذا النظام. انهيك عن جهود املدرسة البنائية اجلديدة.
ضوابط ويف ضوء ما سبق، البد وأن نتساءل كيف ميكن أن ميثل توظيف التاريخ اإلسالمي، وفكر فالسفته و 

 .دراسته وتفسريه، إضافة على هذا الصعيد حيث أن املنظور اإلسالمي منظور قيمي بطبيعته؟
هذا، وختتلف أسس يقوم توظيف التاريخ يف منظور إسالمي على أسس التفسري اإلسالمي للتاريخ.  -2

ادي احلضاري(، واليت تعكس تقاليد ومعايري وضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ عن نظائرها يف تفسريات أخرى )املثايل، امل
احلضارة الغربية يف أطوارها املختلفة املاركسية والليربالية، مع األخذ يف االعتبار تعدد روافد هذين التيارين. ومتثل الدراسة 
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بك ا، ولقد املقارنة بني هذه التفسريات والدراسة التفصيلية للتفسري اإلسالمي يف حد ذاته جماال  خصب ا ولكن عميق ا ومتشا
أدلت العديد من األدبيات بدلوها يف هذا اجملال، وعاجلته مبقرتابت خمتلفة، وتلمسته من زوااي متكاملة. وال يسعنا يف هذا 

؛ )106)املوضع الدخول يف تفاصيل هذه املقارنة من انحية، أو يف تفاصيل أبعاد التفسري اإلسالمي وتياراته من انحية أخرى
 جوهرها ولبها يف هذا النطاق احملدود. ولكن ميكن لنا أن نورد إبجياز املالحظات التالية: حيث إن من الصعوبة عرض

ال يرجع ابلطبع االختالف بني التفسري اإلسالمي والتفسريات األخرى إىل اختالف الواثئق التارخيية مثال ،  -أ
هللا، واإلنسان، واجملتمع والطبيعة، أي حول  ولكن يرجع أيض ا إىل اختالف االفرتاضات والرؤى حول العالقة الثالثية بني

مدى أتثر األوضاع البشرية ابألوضاع املادية احمليطة هبا، والقدرة اإلهلية، ومن مث؛ فإن مظهر ا أساسي ا من مظاهر االختالف 
ف وتعدد مظاهره هو هو األوزان النسبية للعوامل العقدية، والعوامل االجتماعية واالقتصادية. والسبب الرئيسي هلذا االختال

اختالف مصدر رؤى وأسس هذه التفسريات؛ فهي مصادر فكرية بشرية أساس ا يف التفسريات الوضعية، ولكنها ذات مصدر 
 إهلي يف التفسري اإلسالمي.

والذي  -التيار األولال يعرب عن التفسري اإلسالمي تيار واحد ولكن ميكن استكشاف تيارين أساسيني:  -ب
تيار التقليدي املبسط، والذي تقتصر عملية تفسريه على جمرد ذكر "اإلرادة اإلهلية" ومل يهتم ابلسببية يف حتليل ميكن تسميته ال

 الظواهر وتفسريها.
وإن كان ال يقبل بساطة أو إطالق التيار األول الذي يركز على اإلرادة اإلهلية فقط، ولكن يف  -التيار الثاين

ألخرى؛ فهو أيض ا يرفض مربرات صفة العلمية املرتبطة ابلتيار الذي انتقد التيار التقليدي؛ صورة منعزلة وجمردة عن العوامل ا
أي يرفض إعطاء األولوية لتأثري العوامل االقتصادية واالجتماعية مبعزل عن العوامل الغيبية واإلهلية، ومن مث؛ فإن هذا التيار 

سالمي للتاريخ يبعده عن سلبيات وتبسيطات اجلربية الكالسيكية الثاين يعكس مفهوم ا واسع ا رحب ا وعلمي ا للتفسري اإل
 التقليدية، وينقيها من مادية وأحادية وحتمية تيارات أخرى.

وهذا التيار يقدم تصور ا ألبعاد معادلة العالقة بني اإلنسان وإرادة هللا وحركة التاريخ على حنو يقدم حال  إلشكالية  
–وعات العوامل العقدية من انحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية من انحية أخرى كيفية اجلمع يف التفسري بني جمم

 وهي األبعاد اليت يصعب عرضها ابلتفصيل يف هذا املوضع.
ويف ضوء كل ما سبق؛ فإنه ميكن القول إن دراسة التطورات يف حالة كل نظام من التفاعالت الدولية أو للتحول 

ابألسئلة الثالثة التالية: ما هو دور املعتقدات والقواعد اإلسالمية؟ ما هو أتثري األوضاع من نظام آلخر تتم مسرتشدة 
 السياسية واالقتصادية وغريها؟ ما هو أتثري االعتبارات الثقافية غري اإلسالمية أو العوامل املادية القائمة يف أطر غري إسالمية؟

درجة كبرية على مواجهة اإلشكاليات حول منط التحوالت ومما ال شك فيه أن اإلجابة عن هذه األسئلة تساعد ب
الكربى يف التاريخ اإلسالمي بعيد ا عن األصل اإلسالمي، والذي يسمى العالقة بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم، وهو 

ة شق  املعادلة بني املنظور املتأثر مبنظور آخر عن ما أمساه البعض ابلعالقة أو املعادلة الصعبة بني السياسة والدين، وخاص
 احلق واإلميان وبني القوة والسياسات.
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فيمكن القول إن ما يعتربه الغرب فارق ا بني النظرية والتطبيق يف اإلسالم حول العالقات البينية اإلسالمية )وحدة 
وبني املسلمني، ومن مث األمة وحول العالقات مع اآلخر )اجلهاد( والذي يستندون إليه ليصلوا إىل إلغاء التمييز بني اإلسالم 

يف ضوء ضوابط التفسري اإلسالمي للتاريخ –يعتربون أن اإلسالم هو فكر وممارسات املسلمني، هذا الفارق ليس يف الواقع 
إال انعكاس ا حقيقي ا لإلسالم: فإن ما وصلت إليه ممارسات املسلمني عرب تراكمات عديدة ليس إال أتكيد ا  -وخاصة السنن

اإلهلية كركن من أركان التفسري اإلسالمي؛ فإن العوامل اليت نظر إليها املاديون من وجهة نظر أحادية هي يف النطباق السنن 
احلقيقة سنن هللا تعاىل يف الكون واحلياة والناس، وهي سنن مل يصنعها التطوريون والتجريبيون وإمنا كشفوا عن بعضها وأساءوا 

إلسالمي ابالستناد إىل السنن حيقق صحة هذا الفهم عن أتثري العوامل املختلفة تفسريها وفهمها بدرجة كبرية، والتفسري ا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية. بعبارة أخرى: إذا كانت اجتاهات غربية تتكلم عن تغيري اإلسالم يف ضوء اخلربة التارخيية، 

إىل أن مقتضيات الضرورة  -د على هذا املنطقعند الر –عام ا فقط؛ فإنه جيب أن نفطن  40وعن أنه مل ينطبق إال خالل 
العملية وضغوط الواقع الفعلي ال تلغي أسس اإلسالم أو الغاية الكربى اليت يطرحها كهدف جيب أن يسعى إليه املسلمون 

وة، وقواعد الوصول إليها، وإذا كانت ممارسات املسلمني عرب التاريخ قد ابتعدت عن حتقيق هذه الغاية )اجلهاد لنشر الدع
الوحدة اإلسالمية يف ظل مفهوم األمة(؛ فإن هذا االبتعاد عن األصل ليس إثبات فشل أو عدم صحة غاية هذا األصل 
وقواعد حتققها، ومن مث فقدان مصداقية اإلسالم كنظام حياة لكل زمان ومكان، ولكن إثبات أن عدم اتباع املسلمني األول 

 السنن، أاًي كان الزمان وأاًي كان املكان. اإلسالم انعكس على ممارستهم فانطبقت عليه
بعبارة أخرى؛ فإن فهمنا لضوابط ومعايري التفسري اإلسالمي للتاريخ جتعل حيثيات حكمنا على الفارق بني النظرية 

ت والتطبيق يف اإلسالم )أو بني املثالية وواقع املمارسات، أو بني الفقه التقليدي والواقع املعاصر، إخل.. مهما تعدد
املسميات( ختتلف جوهراًي عن حيثيات حكم اجتاهات حبثية يف الغرب؛ فاملثالية اإلسالمية اليت يف خياهلم ليست اليت يعنيها 

 اإلسالم.
وهكذا لعل فهمنا هلذه الضوابط واملعايري يكون هو املنطلق السليم الستخدامنا بعض أدوات وأطر حتليل العلوم 

ون الوقوع يف مزالق توجهات الذين كان هلم السبق يف توظيفها يف دراسة التاريخ اإلسالمي. االجتماعية احلديثة )النظام( د
فإذا كانت التطورات يف اجتاهات دراسة التاريخ اإلسالمي يف اجلماعات العلمية الغربية قد أبرزت الرتكيز على اخلصوصية 

ت االنتقال من األسلوب االستشراقي التقليدي القائم على والتعددية والتجزئة اإلسالمية وعلى الصراع وعدم الرضا، كما أبرز 
الذي اهتم بتجسري الفجوة بني النظرية والتطبيق يف  -يف ضوء العوامل املختلفة-السرد والتحقيق إىل أسلوب التحليل 

جل استخراج اإلسالم؛ فإن معايري وضوابط التفسري اإلسالمي ستكون املرشد لنا لتصحيح خماطر القراءة التارخيية من أ
األمناط املنظمة، وحىت ال تكون عملية التنميط والتعميم واالستنتاج هذه تفريغ ا من احملتوى اإلسالمي؛ فإن استكشاف 
األمناط واستخالص داللتها مقتطعة من السياق الزماين واملكاين يثري هذه املخاطر، ولكن التنميط مع التدعيم ابلتوقف عند 

 مان وأماكن حمددة لتفسريها يف ظل الضوابط واملعايري اإلسالمية خيلص من هذه املخاطر.قضااي حمددة ويف نطاق أز 
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ولعل القراءة يف مضمون وتفاصيل ونتائج األجزاء اخلمسة التطبيقية من املشروع عن خربات العصور اإلسالمية 
ة اجلامعة عن حمور التاريخ يف مشروع ، يساعد على فهم مغزى السطور السابقة. وهو املغزى الذي جتسده اخلامت(107)املتعاقبة

 .(108)العالقات الدولية يف اإلسالم
تتلخص أبعاد املقارنة بني منظور إسالمي للتاريخ ومنظورات أخرى وظفت مجيعها التاريخ يف دراسة  -3

 :(109)"التغري الدويل" فيما يلي
 ة التارخيية وتقييم نتائجها:طبيعة اإلطار املرجعي، النسق القياسي الذي مت يف ضوئه دراسة مسار اخلرب  -أ

هل هناك غاية يتم السعي إليها؟ وهل هناك قواعد حتقق هذه الغاية أو االبتعاد عنها عرب التاريخ؟ بعبارة أخرى:  
كيف ينعكس اإلطار املرجعي )أو مصدر الرؤية( على حتديد اهلدف البحثي يف التاريخ وتصميم إشكاليات البحث حول 

اط التفاعالت؟ وهنا جند أمامنا ثالث حاالت: احلالة األوىل هي حالة املنظور الغريب برافده الرأمسايل الفواعل والقضااي وأمن
الذي يعرب عن منوذج نظام الدول أو نظام فواعل من الدول وغري الدول، وينطلق من جذور الفكر الواقعي واملاركنتيلي أو 

ن الذي يضمن هيمنة القوى القائدة من خالل الصراع أو قيم االعتماد الفكر الليربايل. ومن مث يربز قيم االستقرار والتواز 
 املتبادل الذي تضمن هيمنة قوة قائدة من خالل منوذج تنافسي متداخل.

: حالة الرافد املاركسي يف املنظور الغريب، الذي يعرب عن منوذج "النظام العامل" والذي يستمد جذوره احلالة الثانية
من مث فإن نطاق أتمله هو الرأمسالية كنظام وآليات وتفاعالت صعودها وهبوطها يف ظل تطور صراع من الفكر املاركسي، و 

 مصاحل الطبقات وأمناط اهليمنة اإلمريايلية.
األمة اإلسالمية: األمة مستوى لدراسة –: فهي حالة املنظور اإلسالمي الذي انطلق من النظام أما احلالة الثالثة

المية ومنطلق ا للتفاعالت مع اآلخر، انطالق ا من األصول اإلسالمية حول أصل أتسيس العالقة مع التفاعالت البينية اإلس
اآلخر )هل احلرب أم اإلسالم أم الدعوة؟( وحول القواعد واملبادئ واألسس احلاكمة للعالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية 

 وللعالقات البينية اإلسالمية.
ر املرجعي ومصدر املنظور على الرؤية عن العوامل احملركة للتحول الكلي وعن وزن كيفية انعكاس طبيعة اإلطا  -ب

 املتغريات املادية وغري املادية املؤثرة يف هذا التحول.
فمن احلالة األوىل اليت تدور حول الصراع من أجل القوة واملصلحة القومية )سواء القوة العسكرية أو االقتصادية، 

أداته احلرب أو الصراع الذي تديره األداة االقتصادية(، إىل احلالة الثانية اليت تدور حول الصراع وسواء كان الصراع الذي 
الطبقي، إىل احلالة الثالثة اليت تدور حول الدعوة كمحرك تتم إداراهتا أبدوات احلرب أو السالم حتقيق ا لغاايت التدافع 

 احلضاري. 
الضعف، السقوط أو الصعود يف احلالتني األوىل والثانية تظل أسرية  ومن هنا يظهر كيف أن تفسري عوامل القوة أو

املتغريات املادية، أي عوامل القوة املادية أساس ا، يف حني يبريز على صعيد هذا التفسري يف احلالة الثالثة وزن العوامل غري 
 املادية إىل جانب املادية.

                                                           
 اين وما بعد اخلالفة.( السابق ذكرها وهي عن العصر األموي والعباسي واململوكي والعثم(107
 ( د. ودودة بدران: مرجع سابق.(108
 .54 -51د. اندية حممود مصطفى: التاريخ يف دراسة...، مرجع سابق، ص ص  ((109
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ر على الرؤية عن اجتاه التطور يف التاريخ. فإذا كانت كيفية انعكاس طبيعة اإلطار املرجعي ومصدر املنظو   -ج
املدرسة املاركسية تقدم منوذج ا عن التطور اخلطي وعن احلتمية التارخيية، وإذا كانت املدرسة الواقعية واملاركنتيلية قد قدمنا 

من خارج الرؤية اإلسالمية( ما ) (110)كما يرى البعض–مناذج عن الدورانية واهليكلية التارخيية، فإن الرؤية اإلسالمية تقدم 
أمساه ابلنموذج التحسين مبعىن أنه مىت تزايد إقبال األفراد والشعوب على الطاعة إلرادة هللا، حتسنت األمور، ويتمسك 
املسلمون أبهنم فعلوا ذلك يف املاضي، وسيواصلون فعله يف املستقبل، وذلك ألن اإلسالم هو الذي سيفوز ابلظفر يف 

 النهاية.
املقابل؛ فإن تفسريات أخرى تظهر من الداخل الدائرة اإلسالمية وتقدم طرحني مغايرين ومها الطرح األشعري،  ويف

. ويف الفهم األشعري كل حلظة من حلظات التاريخ أسوأ من سابقتها البتعادها عن حلظة الفضل اليت (111)والطرح املعتزيل
مع تصور اخلطي اهلابط. ولقد بىن األشاعرة هذا الفهم القائم على  هي حلظة النبوة واخلالفة الراشدة. وهذا الفهم يتفق

 مفهومي االنفصال والفصل على جمموعة من األحاديث من مثل "خري القرون قرين..".
ومن انحية أخرى طور املعتزلة مفهوم التفضيل فأنشأوا بدله مفهوم املوازنة، فإذا كان أفضل حلظة عن أخرى 

لقرب أو البعد من اللحظة املثال، فإن مفهوم املوازنة يقوم على أن حركة التاريخ تبني أنه ميكن اب -لدى األشاعرة–تتحدد 
 تصور وجود حلظات قريبة من حلظة الفضل توقف حركة االهنيار بدرجة معينة.

وهلذا؛ فإن د. سيف الدين عبد الفتاح يتحدث عن التطور الشرطي وفق السنن، أي عن السنن الشرطية )يف 
ول: قرآان  وسنة(، واليت تساعد يف وصف وحتليل وتفسري وتقومي أسباب تقلبات األمم احلضارية بني حال العز والتمكني األص

وحال الذل واهلوان. فإن السنن تقع يف قلب التأصيل لرؤية حضارية ابعتبارها منهج ا للنظر إىل الفعل احلضاري ومسريته. 
يعد أحد أبعاد منظومة مدخل القيم كإطار لفهم  (112)يف الدين عبد الفتاحلدى د. س–ومن مث فإن مدخل دراسة السنن 

وهي اليت تنبثق عن –وتفسري وتقومي العالقات الدولية من منظور إسالمي. واملعىن التأصيلي الذي يقدمه د. سيف للسنن 
رية التكليف وقواعد اإلحكام وارتباط كل الرؤية العقدية الكلية لإلنسان والكون واحلياة، ابعتبارها مرتبطة ابجملال اإلرادي ونظ

ليوضح لنا كيف أن مفهوم السنن الشرطية يعرب عن –هذا املعىن التأصيلي الذي يفصل فيه د. سيف –ذلك ابإلنسان 
طبيعة اجتاه التطور يف التاريخ )يف الرؤية اإلسالمية( وهو االجتاه الذي خيتلف عن احلتمية اخلطية الصاعدة أو اهلابط، ألنه 

 يقرتب من عملية االختيار، وهي القيمة اليت ترتبط خبلق اإلنسان وتكرميه.
وضمن عناصر هذا التصور عن "السنن الشرطية" يقع فهم ما يوليه حبث العالقات الدولية من اهتمام للتطور 

نات يف أحوال القوة التارخيي كمجال حبثي حيث مكن استخدام النهج السنين يف تفسري النماذج التارخيية املمتدة والتباي
 والضعف من منظور قيمي كما سبقت اإلشارة.

                                                           
ص ، اجلزء األول، ص 1996البان. ج. ويدجري: التاريخ وكيف يفسرونه، ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ((110

163- 164. 
إشراف د.  عبد اللطيف املتدين: إمارة التغلب يف الفكر السياسي اإلسالمي، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ((111

 .84، ص 1998سيف الدين عبد الفتاح، جامعة القاهرة، 
دخل القيم لدراسة العالقات والدولية يف اإلسالم: انظر: د. سيف الدين عبد الفتاح: حول تعريف السنن وتصنيفها ومصادرها ووضعها من منظومة م )112)

 مدخل القيم: إطار مرجعي...، مرجع سابق.
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ويدور احملور األخري يف املقارنة حول العالقة بني أصل أو نسق قياسي وبني فقه التاريخ وبني فقه الواقع وبني  -د
 فقه املستقبل.

لتاريخ سعي ا للتنبؤ وإذا كانت النماذج الغربية لتوظيف التاريخ؛ تنطلق من خصائص الواقع ومشكالته حنو ا
ابملستقبل، إال أهنا تفتقد نسق ا قياسي ا، أو أصال  يتم، يف ضوء غايته وقواعده، التشخيص للقائم والتفسري للتاريخ والتقومي 
واإلرشاد إلحداث التغيري. ويف املقابل فإن املنظور اإلسالمي كمنظور قيمي ذي طبيعة خاصة، أي منظور ال يصيغ فقط 

ن يقوم، ولكن يضع منظومة قيم للتشخيص والتفسري وكذلك للتغيري، يقدم هذا النسق القياسي، األسباب مثاال  جيب أ
املفسرة ملدى ابتعاد أو اقرتاب واقع العالقات اإلسالمية عن األصل )وحدة األمة، طبيعة العالقة مع اآلخر( وإمكانيات 

 التغيري ووسيلته.
 

  والتفعيلمن بناء البديل إىل التشغيل  اخلامتة:
دراسة منظور إسالمي للعالقات الدولية لمن املالحظات قد توقفت عند أبعاد  ةت السابقاوإذا كانت اجملموع

، إال أن أمر منظور إسالمي لدراسة العالقات الدولية ال يقتصر فقط على بنائه دراسةال هال ميكن طرحه يف هذ ابلقدر الذى
إىل جماالت تشغيله وتفعيله يف دراسة قضااي وتفاعالت الواقع الراهن لألمة اإلسالمية ولكن البد وأن ميتد ابملقارنه مع غريه 

تطبيقات ملنظور  تمثل -ة إىل خربهتااسر دفضال  عن عملية التدريس اليت أشارت ال-ولذا فإن عملية البحث والتأليف 
اء الفريق البحثي اجلماعي الذي نفذ مشروع إسالمي للعالقات الدولية. وابلنظر إىل كاتبة هذه السطور ابعتبارها أحد أعض

( أحد أعضاء اجلماعة البحثية املصرية ىف العلوم السياسية صاحبه االهتمام 1996-1986)العالقات الدولية يف اإلسالم 
، سواء على مستوى نقد ومراجعة املنظورات األخرى أو سواء ىف جمال التفعيل، (113)مبنظور حضارى لدراسة هذه العلوم

 عام 15النظر إىل تراكم حبوثى عرب فيمكن  ى شاركت حبوث بعضهم ىف استكمال أعمال بناء منظور للعالقات الدوليةوالذ
 أن أسجل ما يلي:

مت تشغيل نتائج حتليل اخلربة النظمية التارخيية اإلسالمية يف جمموعة من األحباث حول قضااي وتفاعالت  من انحية
وقد كان لألمناط والتعميمات من العمق التارخيي  .لوضع األمة اإلسالمية يف النظام الدويل راهنة وحول طبيعة املرحلة الراهنة

مغزاه يف عملية التشخيص والتفسري هلذه القضااي والتحوالت، ومن مث كان للسياق التارخيي لدراسة هذه املوضوعات أتثريه 
فاهيم املقارنة عن القوة والفواعل والقضااي واجتاهات فإن امل ومن انحية أخرى. (114)يف صياغة املقوالت وصياغة احملددات

                                                           
 :إىل جانب الباحثني األساسيني يف فريق مشروع العالقات الدولية–د. حامد ربيع ود. مىن أبو الفضل، ومنهم أيض ا  -كما سبق القول–( وعلى رأسهم 113)

 براهيم البيومي غامن، د. نصر عارف، د. عبد اخلبري عطا، د. أماين صاحل، أ. هبة رؤوف عزت، د. السيد عمر. د. إ
 ( انظر على سبيل املثال:114)
ضارية. مركز الدراسات احلهـ. 1412( 1992د.اندية حممود مصطفى: املنطقة العربية والنظام الدويل اجلديد. القسم األول )يف(: تقرير األمة يف عام ) -

 .1993القاهرة.

(، جناح العدوان املسلح يف فرض األمر الواقع 93يولية-92د.اندية حممود مصطفى: البوسنة واهلرسك، من إعالن االستقالل وحىت فرض التقسيم )مارس -
 .1994اهرة.ضارية. القمركز الدراسات احلهـ. 1413( 1993أمام أنظار النظام العاملي اجلديد.)يف(: تقرير األمة يف عام )

إطار مقرتح  د.اندية حممود مصطفى: آسيا الوسطى والقوقاز بني القوى اإلسالمية الكربى وروسيا، أمناط وحمددات التطور التارخيي للتفاعالت الدولية، -
 .1994القاهرة للتحليل السياسي للتاريخ اإلسالمي )يف( معهد البحوث والدراسات العربية: الوطن العريب وكومنولث الدول املستقلة.
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ملضامني التحليل حول قضااي  فاعالت واليت أخرجتها عملية بناء منظور مثلت بدورها مدخال  منهاجي ا حاكم ا ومشكال  تال
 .(115)عدة

                                                                                                                                                                             
األقليات اإلسالمية يف العامل، إطار مقارن للدراسة )يف( د.حسن العلكيم )حمرر( قضااي إسالمية معاصرة، مركز البحوث والدراسات  اندية حممود مصطفى:.د -

 .1997اآلسيوية، جامعة القاهرة، 

 .1999(، مركز احلضارة والدراسات السياسية، 1998أميت يف العامل )كوسوفا بني التاريخ واألزمة الراهنة )يف( حولية   اندية حممود مصطفى:.د -

 .1999، مايو 5قراءة ما حيدث يف كوسوفا، القدس، العدد اندية حممود مصطفى:.د -

 .1999عدد يوليو  ،أزمة كوسوفا وحلف األطلنطي: التوازانت األوربية والعاملية. املستقبل العريب اندية حممود مصطفى:.د -
 ر على سبيل املثال:( انظ115)
 .1999، أبريل 4هتويد القدس ودالالت العوملة، حول البعد احلضاري، الثقايف العقدي يف صراع القوى وموازينه، القدس، العدد اندية حممود مصطفى:.د -

، لنهضة العامل اإلسالمي )البعد الثقايف(تعزيز التعاون مع املؤسسات الثقافية خارج العامل اإلسالمي )يف( حنو مشروع حضاري  اندية حممود مصطفى:.د -
 (.2000، القاهرة )1999اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، املؤمتر السنوي احلادي عشر للعام 

 .2000، دار الشروق، القاهرة،(1998قراءة يف البناء الفكري لطارق البشري )يف( أعمال ندوة االحتفاء بطارق البشري يوليو ) اندية حممود مصطفى:.د -

، مركز احلضارة للدراسات السياسية، 1999اإلسالمي وضرابت الناتو حول كوسوفا )يف( حولية "أميت يف العامل" -اخلطاب العريب اندية حممود مصطفى:.د -
 .2000القاهرة، فرباير 

مركز صر، مجعية دراسات املرأة واحلضارة، : بنت الشاطئ: شاهدة عصر.)يف( ندوة بنت الشاطئ: خطاب املرأة أم خطاب العد. اندية حممود مصطفى -
 ) حتت الطبع(. 2000، مارس القاهرةة، احلضارة للدراسات السياسي

السياسية،  د. اندية حممود مصطفى: العوملة وحقل العالقات الدولية )يف( د. سيف الدين عبد الفتاح، د. حسن انفعة )إشراف وحترير( العوملة والعلوم -
 .2000، قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 1999 -1998( العام اجلامعي 1م الثقايف )سلسلة حماضرات املوس

 .2001من انتفاضة األقصى إىل قمة األقصى، القدس، يناير اندية حممود مصطفى:.د -

، (2001رر( كيف سندخل عام حوار احلضارات )حمب )يشحوار احلضارات على ضوء العالقات الدولية الراهنة )يف( د.حممد أذر  اندية حممود مصطفى:.د -
 .2002اإليرانية، دمشق،  -مركز العالقات العربية

"السياسة مدرسة  ,ملاذا اإلسالم والسياسة اخلارجية املصرية وليس الدائرة اإلسالمية للسياسة املصرية؟ )يف( د.مصطفى علوي )حمرر( اندية حممود مصطفى:.د -
 .2002مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، يناير اخلارجية املصرية"، 

د. اندية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح : التحدايت السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروز األبعاد احلضارية الثقافية )يف(د. اندية حممود مصطفى -
 (، الكتاب السادس.2002لعامل: مركز احلضارة للدراسات السياسية، دار الشروق الدولية )األمة يف قرن، العدد اخلاص من حولية أميت يف ا )حمرران(,

مركز دراسات وحبوث  د. اندية حممود مصطفى: التعقيب على العدد األول من تقرير التنمية اإلنسانية يف الوطن العريب، )يف( ندوة مناقشة التقرير اليت نظمها -
 .2002العريب، نوفمرب التنمية يف القاهرة: املستقبل 

عصر جديد.  د. اندية حممود مصطفى: األمة اإلسالمية يف عصر العوملة وقضية املرأة بني التحدايت واالستجاابت )يف( جمموعة ابحثني: املرأة وحتوالت -
 ، دمشق.2002وقائع ندوة دار الفكر يف أسبوعها الثقايف الثالث، 

( العدد اخلامس، 2002 -2001رتاب من مفهوم حوار احلضارات يف أدبيات عربية )يف( حولية أميت يف العامل )د. اندية حممود مصطفى: إشكاليات االق -
 .2003اجلزء األول، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 

 .2003االقتصاد، جامعة القاهرة، د. اندية حممود مصطفى، د. عال أبو زيد )حمرران(، من خربات حوار احلضارات برانمج حوار احلضارات، كلية  -

ر احلضارات، كلية د. اندية حممود مصطفى )حمرر(: السياسة األمريكية جتاه اإلسالم واملسلمني: بني األبعاد االسرتاتيجية واألبعاد الثقافية، برانمج حوا -
 .2003االقتصاد، جامعة القاهرة 

 .2004ى عربية وغربية يف حوار احلضارات، برانمج حوار احلضارات، دار السالم للنشر، القاهرة د. اندية حممود مصطفى، د. عال أبو زيد )حمرران(: رؤ  -

- Dr. Nadia M. Moustafa: Religion and Global civil society: comments on a chapter from Global 
civil society Report (2002) (in) The first International seminar on Global civil society organized by: (C.P.R.S) 
and L.S.E Cairo, September 2003 (forthcoming of the proceeding (in Arabic). 

- Dr. Nadia M. Moustafa: The Middle East after 9/11: Determinants and issues: The impact on 
Egyptian Turkish respective roles and relations, Dr. Nadia Mostafa, Dr. Pakinam El- Sharkawy (eds): 
Proceeding of the conference “The Middle East after 9/11: Turkish and Egyptian perspectives” organized 
by center for political research and studies center for strategic study Turkish foreign Minister, 22-
23/3/2004, Center for political research studies, Cairo, 2004. 
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سياسة: د. اندية حممود مصطفى: إعادة تعريف السياسي: رؤية من داخل حقل العالقات الدولية )يف( د. اندية حممود مصطفى )إشراف وحترير(: علم ال -

 .2004، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد، 2003 /2001( 5-4مراجعات نظرية ومنهاجية. سلسلة حماضرات املوسم الثقايف )

 .2004د. اندية حممود مصطفى )حمرر( مسارات وخربات حوار احلضارات: رؤى متنوعة يف عامل متغري. برانمج حوار احلضارات، كلية االقتصاد،  -
رؤية إسالمية( )يف( جمموعة ابحثني: مستقبل اإلسالم. دار الفكر العريب، د. اندية حممود مصطفى: حتدايت العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية ) -

 .2004دمشق، 

األورومتوسطية. حنو  د. اندية حممود مصطفى: البعد الثقايف للشراكة األوروبية املتوسطية )يف( د. اندية حممود مصطفى )حمرر(: أورواب وإدارة حوار الثقافات -
 ، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة )حتت الطبع(.2005ر الذي نظمه برانمج حوار احلضارات يف أبريل تفعيل رؤية عربية، أعمال املؤمت

التعليم العايل يف د. اندية مصطفى: يف خربة تطوير التعليم العايل: املسارات واإلشكاليات                      )يف( د. سيف الدين عبد الفتاح )حمرر(:  -
 ، مركز البحوث والدراسات السياسية.2005فرباير  17-14ستشراف املستقبل، أعمال املؤمتر السنوي الثامن عشر الذي عقد يف مصر: خريطة الواقع وا

يف أورواب:  د. اندية حممود مصطفى: مالمح خطاابت رمسية وبرملانية فرنسية: السياق واملالمح )يف( د. اندية حممود مصطفى )حمرر(، اهلوية اإلسالمية -
 .2005، برانمج حوار احلضارات، القاهرة، 2004فرباير  19-18يات االندماج قراءة يف املشهد الفرنسي، أعمال الندوة اليت عقدت يف إشكال

 د. اندية حممود مصطفى )حمرر(: معاداة السامية بني االيديولوجيا والقانون والسياسة. -

 ن(، حالة جتديد اخلطاب الديين يف مصر.د. اندية حممود مصطفى، د. إبراهيم البيومي غامن )حمررا -

 د. اندية حممود مصطفى: قضااي واجتاهات النقاش )يف( د. اندية حممود مصطفى )حمرر(: الرتبية املدنية. )حتت الطبع(. -

 د. اندية حممود مصطفى: العالقات الدولية لألمة اإلسالمية يف منظومة فكر اإلمام وحركته.           )حتت الطبع(. -

 2006(، القاهرة 20/12/2005د. اندية حممود مصطفى )وآخرون(: األقباط والصعود السياسي لإلخوان، أعمال ندوة مركز سواسية حلقوق اإلنسان ) -
 ص (. -)ص 

 .2006م آون الين، أبريل د. اندية حممود مصطفى: يف الرسوم الدامناركية: أزمة يف حوار الثقافات واألداين قراءة يف إشكاليات السياسي/الثقايف، إسال -

أفكار من واقع خربة زايرة كوسوفا مبناسبة االشرتاك يف حول القومية والعلمانية واإلسالم: من اتريخ البلقان إىل كوسوفا يف مرحلة االستعداد لالستقالل:  -
 .2006، أكتوبر 17/9/2006-16الدراسات اإلسالمية يف بريشتينا  مؤمتر: ستة قرون من إسالم األلبان الذي نظمه االحتاد اإلسالمي يف كوسوفا ابلتعاون مع كلية

 -7(، ص ص 121، العدد )الثقايف يف خطاابت عربية وإسالمية، جملة املسلم املعاصر -صراع احلضارات: إشكالية العالقة بني السياسي /جداالت حوار -
51. 

 .2006يطة واإلشكاليات، سبتمرب اخلصوصية الثقافية يف خطاابت اإلصالح وسياساته يف مصر: اخلر  -

لذي ينظمه جملس اإلفتاء فقه األقليات املسلمة بني فقه االندماج )املواطنة( وفقه العزلة: قراءة سياسية يف واقع املسلمني يف أورواب، حبث مقدم إىل املؤمتر ا -
 .2006األورويب يف موضوع "الفقه السياسي يف أورواب"، يوليو 

أفكار حول إسهام الرتاث اخللدوين يف الفكر الدويل والنظرية الدولية: دراسة استكشافية يف اإلشكاليات املنهاجية، دراسة مقدمة طفى، د. اندية حممود مص -
 .2006يف مؤمتر "عاملية ابن خلدون"، مكتبة اإلسكندرية، نوفمرب 


