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  إلسالم، واملنهج احلضاري املعاصرتلخص حماضرة العالقات الدولية بني منهج ا

  .صاحل بن عبد الرمحن احلصني/ ملعايل الشيخ
  اطات منتدى الفكر اإلسالمي جبدةل ا نشواليت استه

  م٢٠٠٥ يناير ٣هـ املوافق ١٤٢٥دة  ذو القع٢٢يف 
 الدولية يتسم بعدم التكافؤ يف القوى، وبتعارض املصاحل، وسيادة حث يف كون املنهج املعاصر للعالقاتبتتمثل أمهية ال

  .الثقافة الطاغية ملنهج احلضارة الغربية يف العالقات الدولية، مما جيعل اخلطر املروع يتعاظم على البشرية مجعاء
  .وقد قسم الباحث ما دونه إىل مقدمة وثالثة فصول

ة املعاصرة، والثاين تناول فيه العالقات الدولية يف اإلسالم، والثالث ذكر فيه األول تناول فيه العالقات الدولية يف احلضار
  .تمني مبصري اإلنسانيةقوال لبعض املفكرين الغربيني املهأ

 الفصل األول ذكر الباحث أن هناك خاصيتني أساسيتني تطبعان منهج العالقات الدولية يف احلضارة الغربية أو ففي
  .املعاصرة

ة القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل املفروض أن حتكم العالقات الدولية، ووجود اختالف كبري حول هشاش: أوالمها
  .تقييم أمهيته
  .هشاشة األساس األخالقي الذي يرتكز عليه هذا املنهج: ثانيتهما

  :مث تعرض الباحث لبيان أسس العالقات الدولية يف احلضارة املعاصرة، وردها إىل أمرين ومها
وهي مبنية على وجود قيم يف اجلماعة الوطنية ميكن اعتبارها من نتاج ثقافتها : ملصلحة الوطنيةا -١

كانت صعبة التغيري إال أا قابلة للمرونة والتكيف يف يد ومعربة عن روح جتانسها، وهي وإن 
ات  تكون أساساً للعالقألنيم مدى أهلية املصلحة الوطنية صانع القرآن، الذي ميكنه أن يقّ

  .الدولية
وهي يف األساس وسيلة لتحقيق القيم الوطنية اليت تعتنقها هذه الدول واملشكلة اليت تواجه : القوة -٢

العامل ليست يف كيفية إزالة القوة، ولكن يف كيفية السيطرة عليها، وإبقائها ضمن القنوات 
  .املشروعة

حلضارة الغربية يف العالقات الدولية، وعدم صالحيته مث انتهى الباحث يف هذا الفصل إىل نتيجة وهي عدم سالمة منهج ا
  .ناء والدمار الذي يتهدد البشرية شبح الفإلبعاد

بني أن العدل هو القاعدة األساسية واملطلقة يف تنظيم حث العالقات الدولية يف اإلسالم فتناول البا. ويف الفصل الثاين

 يا� :قال تعاىل. يف كل أحوالهأساسي  سالمية، يلتزم به املسلم كواجب بني القيم اإلاألوىلمة يعالقة املسلم بغريه وهو الق
لّهل نيامواْ قَوواْ كُوننآم ينا الَّذهاء أَيدهلُواْ شدعلَى أَالَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجالَ يو طس٨املائدة آية [ .�اآلية... بِالْق[.  
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  .ين على أن ال تعدلوا يف معاملتهمض قوم يقاتلونكم يف الدملكم بغحيقال املفسرون املعىن ال 
  .ب أو يف حال السلمروبني الباحث أنه على قاعدة العدل تبىن أحكام العالقات الدولية يف اإلسالم سواء يف حال احل

سفك "غريه ففي حال احلرب ذكر الباحث أن نصوص القرآن الكرمي دلت على أن أشنع عمل لإلنسان يف عالقته ب
أمكن تفاديها، وذكر أنه ميكن ، وأن احلرب مكروهة يف اجلملة ينبغي ما "فساد فيهاالدماء، وإرادة العلو يف األرض، واإل

  .يص املبادئ اليت حتكم احلرب يف الشريعة اإلسالمية يف ثالثة مبادئخلت
صاحل الشخصية أو القومية، ومن صور سبيل اهللا أن يكون القتال يف سبيل اهللا، وإلعالء كلمة اهللا، ال للم: املبدأ األول

رد العدوان، الدفاع ضد الظلم، ومحاية املظلومني، الدفاع ضد اإلفساد يف األرض، القتال حلماية حقد اإلنسان يف اختيار أن 
  .يكون اهللا إهله ال إله سواه

  .أن يكون القتال ضد من يقاتل: املبدأ الثاين
فال خيار للمسلم يف عدم االلتزام " املعاملة باملثل"رات احلرب، وهذا املبدأ قيد على قاعدة عدم جتاوز ضرو: املبدأ الثالث

 للمسلم يف عدم الوقوف عند حدود اهللا، رباملعايري األخالقية اإلسالمية يف معاملة العدو، ولو مل يلتزم ا العدو، وال خيا
  .وأن جتاوز العدو احملارب هذه احلدود

ين القرآن الكرمي يف بني الباحث أن أبرز مظهر للعالقات الدولية يف حال السلم املعاهدات وقال وقد ع: حال السلمويف 
زهاء ثالثني موضعا بالتأكيد على وجوب وفاء املسلم بالعهد وحترمي اإلخالل به، وى عن الغدر واخليانة، ونقض العهد يف 

هد نقض العهد من الطرف الثاين واضطرار املسلمني الذين أبرموا العهد أي ظرف من الظروف، حىت يف حالة ظهور شوا
  .إىل إائه أكد أنه ال جيوز هلم استغالل هذا اإلاء لتحقيق مصلحة هلم على حساب الطرف الثاين

باحث  يقبلون على إبرام العهود تفادياً للحرب كما كان ذلك ممكناً وقد أورد الا الباحث أن املسلمني كانوويذكر
بعض الشواهد العلمية على وفاء املسلمني بالعهود، مث ذكر الباحث يف اية هذا الفصل أن منهج اإلسالم يف العالقات 
الدولية منهج واقعي، وقد طبقه املسلمون كما يشهد تارخيهم على مساحة واسعة من الزمان واملكان، بالرغم من تطبيقه من 

زامية للمعاهدات قوة مطلقة، على خالف املنهج الغريب الذي حتكمه املصلحة القومية جانب واحد، كما اعتربوا القوة اإلل
  .والقوة العسكرية

 اجلنس البشري املعاصر،  ألزمةطرح الباحث سؤاالً وهو هل ميكن أن يقدم اإلسالم عالجاً إجيابياً: ويف الفصل الثالث
ناء امل أمام خيارين إما التهديد بالفسلحة الدمار الشامل جيعل العلإلجابة على هذا السؤال بتمهيد بني فيه أن انتشار أوبدأ 

املادي أو املعنوي أو كليهما، وإما تغيري املنهج السائد يف العالقات الدولية، وهذا التغيري جيب أن يكون باختيار منهج 
 أن هذه الفكرة هي ما فديين وذكر املؤلاإلسالم يف العالقات الدولية املبين على العدل، واملرتكز على االلتزام اخللقي أو ال

ستشهاد على ما قاله جمموعة من آراء مشاهري املفكرين والعلماء انتهى إليها فيما يبدو أغلب املفكرين الغربيني، وقدم لال
  .الذين عاصروا احلربتني العامليتني

  وتساءل الباحث ماذا جيب أن يعمل؟ فأجاب
رية، القلق، وعدم الرضا، والروح العسك. ند رسل أن الغرب أهدى للشرق مساوئهالحظ برترا. أوالً بالنسبة للمسلمني
 الدول القوية يف الغرب حتاول دائماً صرف الشرق عن أفضل ما لدى الغرب، وضرب الباحث واإلميان الغايل باآللة ولكن

كن رمبا يكون أسوأ هدايا الغرب مثالً لصحة هذه املالحظة باإلرهاب الذي أصبح مرادفاً للفظ املسلم، ويقول الباحث ل
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 املزدوج للعدل، والتسليم مببادئ الغرب يف العالقات س وقبول املقياللعامل اإلسالمي يف جمال السياسة تقديس امليكافيلية،
  .الدولية

، وإدراك ويذكّر الباحث بأن البيئة الفكرية يف العامل اإلسالمي مهيأة اآلن للتعرف على اجلانب السليب للحضارة الغربية
خطر مبادئها السياسية، وأصبح املسلم اآلن أكثر استعداداً للثقة مبنهج اإلسالم، وأنه طوق النجاة للعامل إذا أراد أن يتغلب 

  .على قوى الشر
  :وأوصى الباحث يف ختام حبثه أهل الفكر والرأي بتوعية اجلماهري املسلمة بأمرين

  .تبىن عليه يف عالقة اإلنسان بغريةااللتزام باملنهج اإلسالمي، واملبادئ اليت  -١
ج هذه اجلوانب الفكرية والعملية، كشف حقيقة اجلوانب السلبية للحضارة الغربية، والتوعية بنتائ -٢

 . بأن األرض سوف متأل عدالً كما ملئت جوراًاش روح األمل لدى املسلم، وتذكريهوكذلك إنع
بديل منهجهم  إعادم إىل اإلميان كمطلب أوىل للتغيري وبتيهمني أوصى الباحث بالعمل على ما فوبالنسبة لغري املسل
  .السياسي غري األخالقي

  

  . واحلمد هللا رب العاملني،وذا انتهى البحث
  
  
  
  

  ملخصة                   
  أمحد عبد العليم.    د                  


