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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  

   - :مقدمة
)  تكن الضرورات احلربية تقتضيهامل(انتهت احلرب العاملية الثانية بتجربة 

   ،الستخدام القنبلة النووية يف قصف مدينيت هريوشيما وجناساكي اليابانيتني
اربني مـن الرجـال     وحني رأى العامل رأى العني أكثر من مائة ألف من غري احمل             
   ، أدرك مدى اخلطر الذي يهدد البشرية، واألطفال يقضى عليهم بضربة واحدة،والنساء
وبدأ التسابق يف إنتاج أسلحة الدمار الشامل وكان أعظم ما شغل أذهان املفكرين               

   .يف النصف الثاين من القرن املنصرم التفكري يف هذا اخلطر اجلديد احملدق بالبشرية
سامهت الثنائية القطبية للعامل يف القرن املنصرم عن طريق توازن الرعب بـني             لقد      

  .القطبني العمالقني إىل تفادي احلرب املنذرة بالفناء للجنس البشري
 وعـدم تكـافؤ     ، وتعـارض املـصاحل    ،ولكن انتشار أسلحة الـدمار الـشامل        
كنولوجي توجـد قـوى     واألخذ يف االعتبار إنه جبانب قوة التسارع يف التطور الت         ،القوى

أخرى فاألعداد أحيانا يكون هلا معىن كل هذه احلقائق أظهرت أن اخلطر املروع احملـدق               
 ومن هنا تظهر أمهية البحث عن منهج للعالقات الدولية خيتلف عن املنهج السائد              ،يتعاظم

املنـهج   وهذا هو ما دعا إىل كتابة هذا املقال الذي يقارن بني .والفاعل يف احلياة املعاصرة 
   . وبني املنهج الذي وضعه اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً،املعاصر للعالقات بني الدول



  ٣

  الفصل األول
  العالقات الدولية يف احلضارة املعاصرة
 ذلك أن سلطان هذه ،إن احلضارة املعاصرة مرادف لفظي صحيح للحضارة الغربية

م التكنولوجي واملادي لديها جعل  مضافاً إىل جاذبية مسعة التقد،احلضارة وشيوع قيمها
لقيم الثقافة ا بل ويطرد أو يزاحم جزئياً أو كلياً ،تأثريها يصل إىل أعماق النفس البشرية

   .للحضارات األخرى ليحل حملها
أو (هناك خاصيتان أساسيتان تطبعان منهج العالقات الدولية يف احلضارة الغربية 

   :)ةإذا شئت احلضارة املعاصر
   .هشاشة القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل املفروض أن حتكم العالقات الدولية :أوالهما
  . هشاشة األساس األخالقي الذي يرتكز عليه املنهج:ثانيهما

 لعل أوضح ما يعرب عن هذه الفكرة ما قرره جوزيف فرانكل :فمن الناحية األوىل  
لقواعد اليت حتكم سلوك األفراد كما أن أهم ا ":يف كتابه العالقات الدولية حيث يقول

فكذلك جند  بعض القواعد اليت حتكم سلوك الدول جمسدة يف . .تتجسد يف القانون الوطين
 إن القانون . ومع هذا فالتشابه يف االسم ال يعين متاثالً يف طبيعة القانونني.القانون الدويل

هض يف اتفاق اجتماعي شأن  كما أنه ال ين،الدويل يعمل يف حمتوى اجتماعي خمتلف متاماً
 والدول ،القانون الداخلي ودون سلطة مركزية تضمن تطبيق اجلزاء على خمالفة قواعده

 ذلك ألن القانون الدويل ليس .ختتلف عن األفراد من حيث إا ال تعترب من رعايا القانون
لنظام القانوين  وهذا الوضع ال يتفق وطبيعة ا. وإمنا هو قانون بني الدول،قانوناً فوق الدول

إىل درجة أن بعض رجال القانون ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدويل كليةً مدعني أنه 
 ال ميكن منطقيا أن تتعايش دول ذات . وهي اجلزاءات الفعالة،يفتقر إىل اخلاصية األساسية

ول ذات إما أن تكون الدألنه  .سيادة مع نظام قانوين دويل له طبيعة األنظمة الداخلية
 ويف هذه احلالة ال ميكن أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة ،سيادة فال تتعرف بقوة أعلى

 أن ال تكون الدولة ذات سيادة باملعىن – إن وجدت مثل هذه القواعد – وإما ،هلا
 وهذا التناقض حتله نظرية القبول اليت تذهب إىل أن الطبيعة امللزمة للقواعد مبنية .الصحيح
ونظراً ألن القانون الدويل قائم على هذا احلل الوسط .. .ول الدولة هلذه القواعدعلى قب



  ٤

 فبينما يعتربه البعض جمرد ،القلق فليس من الغريب أن جند اختالفاً كبرياً حول تقييم أمهيته
قانون صوري يرى البعض اآلخر أن رجال القانون بإمكام لو أتاح هلم رجال السياسة 

 -١٧١ص (جمموعة من القواعد القانونية تكفل السالم على األرض اال أن يضعوا 
١٧٢(.   

بالنسبة للقيم اخللقية ) احلضارة الغربية (  فإن احلضارة املعاصرة :ومن الناحية الثانية  
   :بوجه عام تعاين من

.  وكما يعرب د، احنسار اإلميان باهللا الذي ميكن أن يكون أساساً لاللتزام اخللقي-   أ
عوض الغرب خسارته يف اإلميان باهللا بإميان ال حد له بالتقدم الذي ": هوفمان

رغم كوارث املائة عام املاضية بطريقة ... .جعل العامل يبدو أكثر استناره وعقالنية
 ميكن .ما زال سائداً" التقدم"ال تصدق أن اإلميان األبله للغرب باإلله اجلديد 

 أن األحداث الرهيبة للقرن –يل منهم فعلوا  وقل–للمفكرين الغربيني أن يستنتجوا 
 تسليم اإلنسان لألوامر .نفت إمكانية أن تعتمد األخالق على التقدم" العشرين"

 ميكن أن يضبط األعمال األخالقية – وال شيء غري ذلك –األخالقية اإلهلية 
  .)٢٩ -٢٦ص " ( لألفراد واجلماعات 

وليست النسبية حمكومة دائماً بالعقل  ، سيادة فكرة النسبية يف القيم اخللقية-   ب
 حمكومة باهلوى والوهم وإحياءات – يف الغالب إن مل يكن دائماً –واملنطق ولكنها 

 .Cultureالـ 
لقد كان من الطبيعي أن تتأثَّر األخالق يف العالقات الدولية يف الغرب بنظرته إىل 

ك تعاين القوة اإللزامية للقيم  فمن وراء ذل، وال يقتصر األمر على هذا.األخالق بوحه عام
   .األخالقية يف جمال العالقات الدولية من عوامل ضعف أخرى ورمبا أبلغ

إىل الدكتور رينولد نيرب قوله إن البشر بدالً من أن ميدوا قواعدهم " ينسب فرانكل 
األخالقية لتشمل السياسة الدولية يرتعون إىل استخدام السياسة للتنفيس عن نزعام 

  .)١٧١ص"(أخالقية وأم بالتايل بشر أخالقيون يف جمتمع ال أخالقيالال
وحىت عندما نسلم بأن للقيم األخالقية أثراً ما يف العالقات الدولية تواجهنا مشكلة 

إن الذي جيعل األخالق " يقول فرانكل . هي الغموض يف حتديد األخالق الدولية،أخرى
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ناها مل حيدد فقط بوضوح كما أنه مل يوجد الدولية على ما هي عليه من غموض هو أن مع
 ،بعد اتفاق بني املفكرين على العالقة بني قواعد األخالق الفردية وقواعد األخالق الدولية
   .تذهب إحدى املدارس الفكرية متبعة يف ذلك ميكيافيلي إىل إنكار األخالق الدولية كلية

 يتقبل دون مناقشة دعاوى رجال إن أي حتليل واقعي للعالقات الدولية ال يسعه أن
 إن من الواضح أن .السياسة املكررة يف كل البلدان بأم حمكومون بالقيم األخالقية

األخالق كثرياً تستدعى وبأمساء خمتلفة ال لشيء إال إلضفاء قدر من االحترام على املصاحل 
د الطرف الذي يعارض  كما أن اللجوء إىل األخالقية تربير شائع مريح يف ي،األنانية للدولة

    .)١٦٩ص" (احلقوق القانونية لطرف آخر 
لعل النتيجة اليت ينتهي إليها القارئ مما سبق أن احلقيقة الواقعة أن العالقات الدولية 

   . والقوة،يف احلضارة املعاصرة ترتكز أساساً إن مل يكن كلياً على املصلحة الوطنية
   : املصلحة الوطنية– ١

 ،يف السياسة اخلارجية"املفتاح األساسي " ملصلحة الوطنية هي ا" يقول فرانكل 
 تلك القيم النابعة من األمة ،ويرتد هذا املفهوم يف جوهره إيل جمموع القيم الوطنية

وإذا كان من . . غري أن هذا املفهوم ال خيلو من غموض،والدولة يف نفس الوقت
 فإن من املستحيل أن جند إمجاعاً ،الصعب بيان املقصود باملصلحة الوطنية بفكرة جمردة

 إن اجلدل املتكرر حول السياسة اخلارجية يتركز حول .على ما تعنيه يف قضية معينة
حتكم تصرفات الساسة مجيعاً . .التفسريات املختلفة ملتطلبات املصلحة الوطنية

على  غري أنَّ هذا ال يعين أنه ليس بوسعهم البتة االتفاق ،مصاحلهم الوطنية املختلفة
 وإن كان هذا االتفاق ينطلق أيضاً من ، بل على العكس كثرياً ما يتفقون،شيء ما

 فإذا وافق سياسي على تقدمي تنازالت فإنه ال يفعل ذلك إال إذا ،مصاحلهم الوطنية
إن فكرة . .اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض املزايا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 هذه القيم اليت ميكن أن ،وجود قيم يف اجلامعة الوطنيةاملصلحة الوطنية مبنية على 
غري أنّ العالقة بني هذه القيم وبني .. .نعتربها نتاج ثقافتها ومعرباً عن روح جتانسها
ما جيب أن "  إن القيم تنتمي إىل جمال ؛األهداف السياسية احملددة تتطلب شرحاً أكرب

إن النظم .. .سياسية حمددة وليس من الضروري أن تترجم إىل أهداف ،"يكون 
 األمر الذي يثري ، بل إا أحياناً تتضمن قيما متضاربة،القيمية يعوزها اليقني عامة
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الواجب التطبيق يف احلاالت املعروضة وقد تتعقد األمور أكثر ... . أي هذه:مشكلة
 بل إنه طبقاً لنظرية ، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفام،من ذلك

 وأخرياً فإن الثقافات املختلفة ،د ال يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع اليت تسريهمفروي
ولقد كان اإلنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي . .ال تعطي األمهية لنفس القيم

 ولألسف فإن جمرد وجود نظريات ،إىل تصوير قيمة عليا تتخذ معياراً عاماً لتصرفاته
عين الشك يف إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل متناقضة يف هذا املوضوع ي

وعندما تصطدم .. . شديد الغموض– رغم شعبته – ومعيار املصلحة الوطنية .الصحة
وهذا .. .قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن األمهية النسبية ألي منها جيب أن تقدر وترسى

 ،ح من حالة إىل أخرى ألن التركيز على أمهيتها يتراو،التصنيف للقيم ليس سهالً
 ،ال تبلغ القيم ذروة مدلوهلا السياسي إال يف املمارسة.. .وكثرياً ما حتكمه العواطف

أي عندما حياول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة اليت لديه 
غم وبر.. .ومهزة الوصل األساسية بني البيئة ورجل الدولة هي املعلومات. .عن البيئة

 ،أنه بإمكان كبار املسؤولني أن يطلعوا اطالعاً تاماً على املعلومات املتوافرة حلكومام
 وعندما ،إال أنهم ال يستطيعون بأي حال من األحوال هضم كل هذه املعلومات

حتمل املعلومات إليهم فإا تكون يف العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إىل درجة 
   . متاماًتسمح بإساءة تفسريها

ولكي خيتار املرء ما ميكن االعتماد عليه من بني خضم املعلومات واألحداث جيب 
وعملية تفسري احلقائق والوقائع .. .أن يكون لديه معيار لذلك االختيار لتجديد أمهيتها

 ولكنها غالباً ما تتأثر بالعواطف وبرتعة البشر يف أن يطمسوا ما .ليست عقالنيه متاماً
وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن .. .وبالتفكري املفرط يف التمينال يسرهم 

الصورة " الواقع على درجة أننا بدالً من أن نتكلَّم عن املعرفة جيب أن نستخدم 
ومبجرد أن يكوّن السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى .. ."الذهنية 

هاز لتنظيم املزيد من املعلومات ومصفاةً متر فإن هذه الصورة الذهنية تصبح مبثابة ج
 وهلذا فالصورة الذهنية ال املعلومات هي اليت حتكم السلوك ،من خالهلا هذه املعلومات

   .)٥٢ص " (السياسي 
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ال بد أن يستنتج القـارئ من الشرح السابق صعوبة تعيني املصلحة الوطنية 
 كما يستنتج ، مبعايري موضوعية وأنه ليس من الضروري أن تكون حمكومة،احلقيقية

 وسيكون يف مكانه نتيجة لذلك أن .قابليتها للمرونة والتكيف يف يد صانع القرار
  .يقَّيم مدى أهلية املصلحة الوطنية ألن تكون أساساً للعالقات الدولية

   : القوة– ٢
 يف احلروب ،إن مشكلة القوة تدخل مجيع أنواع العالقات الدولية" يقول فرانكل

 ويف التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع ،ملنافسات تدخل القوة مبعناها العسكريوا
 غري أن القوة يف ، يدور عامل السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنها.األطراف

 وهلذا فكثرياً .السياسة الدولية أوضح بكثري وأقلّ قيوداً من القوة يف السياسة الداخلية
ولقد أدى الدور اهلام الذي تلعبه القوة يف . .ية بسياسة القوةما تسمى السياسة الدول

العالقات الدولية إىل نشوء مدرسة فكرية تفسر العالقات الدولية على ضوء مفهوم 
 فإا يف ،ولكن بالرغم من أن القوة تلعب دوراً هاماً يف السياسة الدولية ...القوة

لية ال حتددها القوة اليت متلكها  والسياسة الدو.األساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية
 ومـفهوم ، وإمنا حتددها بدرجة أكرب القيم اليت تعتنقها هذه الدول،الدولة فحسب

ص " (املصلحة الوطنية اليت حتكم سلوك الدول ال يقف عند اعتبارات القوة وحدها 
٩٤ -٩٣( .   

الفتراض بأن  فرمبا يصح ا،على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن املصلحة الوطنية
  .القوة حتكم تعيني املصلحة القومية أكثر مما حتكم املصلحة الوطنية القوة

 فبإمكان القوة أن تكون ،من الصعب أن تقيم القوة تقييماً جمرداً " :يقول فرانكل
 . ومن املستحيل قطعاً إزالة القوة.يف خدمة أهداف سيئة وأهداف خرية على السواء

 ولكن يف كيفية السيطرة عليها ، ليست يف كيفية إزالة القوةواملشكلة اليت تواجهنا
   . )٩٤ص " (وإبقائها ضمن القنوات املشروعة 

 ، وإىل تقدميها فيما عدا ذلك،إىل حجبها يف املسائل اخلطريةمن مييل منهم  ..."
 . وهذا كله يثري مشاكل اإلرشاد.وعلى شكل جيعل اجلمهور مييل يف االجتاه املطلوب

 وإمنا تعين بل ، الدميقراطية ال تعين التزام القادة بالرأي العام التزاماً مطلقاًإن فكرة
   .)٥١ص " ( وتقتضي أحياناً أن يتولوا قيادة هذا الرأي 
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   :خالصة ما سبق
احلضارة ( أنَّ هناك خصيصتني تطبعان منهج العالقات الدولية يف احلضارة الغربية   
   :)املعاصرة 
لزامية للقـواعد القانونية املفروض أن حتكم  هـشاشـة القـوة اإل-   أ

  .العالقات الدولية
  . هشاشة األساس األخالقي الذي يرتكز عليه املنهج-   ب

ولذا فمن الطبيعي أن تكون العالقات الدولية مؤسسةً يف هذا املنهج على املصلحة 
 وأنه ليس من ،ب تعيينها على أنا إذا رأينا أنّ املصلحة الوطنية احلقيقية يصع.الوطنية والقوة

 وأنها قابلةٌ بصفة فائقة للمرونة والتكُّيف يف يد ،الضروري أن حتكم مبعايري موضوعية
 وأنَّ لإلعالم بالرغم من هشاشة صدقة وموضوعيته وخضوعه لألهواء ،صانع القرار

ني املصلحة  وأنّ القوة حتكم تعي،واملصاحل اخلاصة الدور األهم يف تعيني املصلحة الوطنية
   .الوطنية أكثر مما حتكم املصلحة الوطنية سلوك القوة

عندما يستدعي القارئ إىل ذهنه احلقائق السابقة فسيكون قادراً على تقييم مدى 
 وصالحية هذا املنهج إلبعاد شبح الفناء ،سالمة منهج احلضارة الغربية يف العالقات الدولية

    .والدمار الذي يتهدد البشرية
   
    



  ٩

  الفصل الثاني
  العالقات الدولية يف اإلسالم 
 ويشمل ذلك العالقات    ،العدل هو القاعدة األساسية يف تنظيم عالقة املسلم بغريه        

 – وكما تظهر نصوص القرآن والـسنة        – والعدل يف هذا اال      – كما سنرى    –الدولية  
دل واإلشادة باملتـصفني     ويف القرآن ورد األمر بالع     ،هو القيمة األوىل بني القيم اإلسالمية     

 ويعـرب   . والنهي عن الظلم والتشنيع على مرتكبيه يف أكثر من ثالمثائة ومخسني موضعاً            ،به
 كما يعرب عن الظلـم      ،عن العدل أحياناً بالقسط وإقامة امليزان أو مبا يدل على هذا املعىن           

   .بالبغي والعدوان والبخس والطغيان
 ميزان واحد يلتزم به املسلم كواجب أساسي        والعدل يف اإلسالم قيمة مطلقة ذات     

 قال  . ويف الفعل والترك   ، يف القول والعمل   ، ويف حالة الصداقة والعداوة    ،يف املنشط واملكره  
آن َئيا َأيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين ِللّه شُهداء بِالْقسط والَ يجرِمنَّكُم شَن            � :تعاىل

 ى َأالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه خَبِير بِما تَعملُون             قَومٍ علَ 
   .]٨ :املائدة آية[  �

 املعىن ال حيملكم بغض قوم يقاتلونكم يف الدين على أن ال تعـدلوا       :قال املفسرون 
   .يف معاملتهم

آن قَومٍ َأن صـدوكُم     َئوالَ يجرِمنَّكُم شَن   �  :خرىويشهد هلذا التفسري اآلية األ    
عنِ الْمسجِد الْحرامِ َأن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ             

   .]٢ :دة آيةاملائ[  � والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه شَديد الْعقَابِ
ومل يكن أحد أعدى للمسلمني من الذين صدوهم عن املسجد احلرام وقـاتلوهم             

   .) من سورة النساء ١٣٥أنظر أيضاً اآلية  (.وأخرجوهم من ديارهم
وِإذَا  �  : ويشهد هلذا التفسري اآلية األخـرى      :والعدل مطلوب يف القول والعمل    

   .]١٥٢ :األنعام آية[  �ربى وبِعهد اللّه َأوفُواْ قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا قُ
 ولكن املسلم مدعو وراء العدل إىل       ،العدل هو احلد األدىن من معاملة املسلم لغريه       

 فاملسلم مدعو يف القرآن والسنة إىل       ، فإذا كان العدل يتحقق باملعاملة باملثل      :درجات أعلى 
   .والرب واإلحسانالصرب والعفو ومقابلة السيئة باحلسنة 



  ١٠

لَتُبلَون في َأمواِلكُم وَأنفُسكُم ولَتَسمعن من الَّذين ُأوتُواْ الْكتَاب          � :قال تعاىل 
من قَبلكُم ومن الَّذين َأشْركُواْ َأذًى كَثيراً وِإن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ فَِإن ذَِلك مـن عـزمِ        

   .]١٨٦ : آيةآل عمران[  �اُألمورِ 
 وجزاء سيَئة   }٣٩{والَّذين ِإذَا َأصابهم الْبغْي هم ينتَصرون        � :وقال تعاىل 

             ينالظَّاِلم بحلَا ي ِإنَّه لَى اللَّهع هرفََأج لَحَأصفَا وع نا فَمثْلُهَئةٌ ميـنِ   }٤٠{سلَمو 
 ِإنَّمـا الـسبِيُل علَـى الَّـذين         }٤١{مه فَُأولَِئك ما علَيهِم من سبِيٍل       انتَصر بعد ظُلْ  

            َأِليم ذَابم علَه لَِئكقِّ ُأورِ الْحضِ بِغَيي الَْأرف غُونبيو النَّاس ونمظْلن  }٤٢{يلَمو 
   .]٤٣ : آيةالشورى[  �صبر وغَفَر ِإن ذَِلك لَمن عزمِ الُْأمورِ 

ود كَثير من َأهِل الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد ِإيمانكُم كُفَّـاراً             � :وقال تعاىل 
               اللّه يْأتتَّى يواْ حفَحاصفُواْ وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبم دعن بهِم مَأنفُس ندع نا مدسح

   .]١٠٩ : آيةالبقرة[  � ن اللّه علَى كُلِّ شَيء قَديربَِأمرِه ِإ
   .]٩٦ : آيةاملؤمنون[  �ادفَع بِالَّتي هي َأحسن السيَئةَ  � :وقال تعاىل
ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيَئةُ ادفَع بِالَّتي هي َأحسن فَـِإذَا            � :وقال تعاىل 

 ي بالَّذ       يممح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو نَكـا        }٣٤{يموا وربص ينا ِإلَّا الَّذلَقَّاها يمو 
  .]٣٥-٣٤ : آيةفصلت[  �يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ 

  �وِإذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سـلَاما        � :ويف وصف عباد الرمحن قال تعاىل     
   .]٦٣ : آيةالفرقان[

 ، تبىن أحكام العالقات الدوليـة يف اإلسـالم  – العدل   –وعلى القاعدة األساسية    
   : على التفصيل اآليت،سواء يف حالة احلرب ويف حالة السلم

أوال يف حالة احلرب
ً

:   
يالحظ يف البداية من نصوص القرآن داللتها على أن أشنع عمل لإلنسان يف   

    .) والفساد فيها ، وإرادة العلو يف األرض،دماءسفك ال(عالقته بغريه 
            �قَالُواْ َأتَجعُل فيهـا مـن يفْـسد فيهـا ويـسفك الـدماء                � : قال تعاىل 

   .]٣٠ : آيةالبقرة[



  ١١

بِغَيرِ من َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى بني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتََل نَفْسا             � :وقال تعاىل 
              ا النَّاسيا َأحا فَكََأنَّماهيَأح نما ويعمج ا قَتََل النَّاسضِ فَكََأنَّمي اَألرف ادفَس نَفْسٍ َأو

   .]٣٢ : آيةاملائدة[  �جميعا 
وقَضينَا ِإلَى بني ِإسراِئيَل في الْكتَابِ لَتُفْـسدن فـي اَألرضِ            � :وقال تعاىل 

را ما كَبِيرلُوع لُنلَتَعنِ و٤ : آيةاإلسراء[  �تَي[.   
وِإذَا تَولَّى سعى في اَألرضِ ِليفْسد فيهـا ويهلـك الْحـرثَ             � :وقال تعاىل 

 ادالفَس بحالَ ي اللّهَل والنَّس٢٠٥ : آيةالبقرة[  �و[.   
فْس الَّتي حرم اللّه ِإالَّ بِالحقِّ ومن قُتَل مظْلُوما         والَ تَقْتُلُواْ النَّ   � :وقال تعاىل 

                    �فَقَد جعلْنَا ِلوِليـه سـلْطَانًا فَـالَ يـسرِف فِّـي الْقَتْـِل ِإنَّـه كَـان منْـصورا                     
   .]٣٣ : آيةاإلسراء[

ار الْآخرةُ نَجعلُهـا     تلْك الد  � :ويف وصف املستحقني للجزاء األخروي احلسن     
                    ـينتَّقـةُ ِللْمباقالْعا وادلَـا فَـسضِ وـي الْـَأرا فلُـوع ونرِيـدلَـا ي ينِللَّذ�                        

   .]٨٣ : آيةالقصص[
دين والَ تَبخَسواْ النَّاس َأشْياءهم والَ تَعثَواْ في اَألرضِ مفْس         � :وقال تعـاىل 

   .]  ١٨٣:والشعراء آية٣٣ :آيةهود [  �
وِإن فرعون لَعاٍل في اَألرضِ وِإنَّه لَمن        � :ويف التشنيع على فرعون قال تعاىل     

 ينرِفس٨٣: آيةيونس[  �الْم  [.  
عفُ ِإن فرعون علَا في الَْأرضِ وجعَل َأهلَها شـيعا يستَـض           � :وقال تعاىل 

                 يندفْـسالْم ـنم كَـان ِإنَّـه ماءهـسي نيتَحـسيو منَاءهَأب حذَبي منْهطَاِئفَةً م�             
   .]  ٤: آيةالقصص[

  �ويقْطَعون ما َأمر اللَّه بِه َأن يوصَل ويفْسدون في اَألرضِ            � :وقال تعاىل 
  .]  ٢٥:آيةوالرعد ٢٧ :آيةالبقرة [

 كُلَّما َأوقَدواْ نَارا لِّلْحربِ َأطْفََأها اللّه ويسعون في  � :ويف ذم اليهود قال تعاىل    
 يندفْسالْم بحالَ ي اللّها وادضِ فَس٦٤: آيةاملائدة[  �اَألر  [.  



  ١٢

 القرآن يف   وباجلملة فإن ذم القتل بغري حق والعلو يف األرض والفساد فيها ورد يف            
   .أكثر من مائة وعشرين موضعاً

 ،لكل ما سبق كان من الطبيعي أن تكون احلرب يف اإلسالم مكروهة يف اجلملـة              
  عن   �  ويف املعىن جاء احلديث الشريف عن أيب هريرة          ،ينـبغي ما أمـكن تفـاديها   

 ["    فَإِذَا لَقيتموهم فَاثْبتوا   ،فَيِةَ واسألُوا اهللا الْعا   ،الَ تتـمنوا لَـقاَء الْعدوّ    " :�النيب    
 وكان من الطبيعي أن ال يسمح اإلسالم باحلرب إال يف حالـة الـضرورة               .]متفق عليه   
   .)العدل( ويف هذه احلال حتكم احلرب مبادئ ترتكز على القيمة األساسية ،الشرعية

 :آلية الكرمية تتـلخص املبـادئ اليت تـحكم احلرب يف ثالثة مبادئ تضمنتها ا         
�                ينتَـدعالْم بحالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيِل اللّهي سلُواْ فقَاتو �   
  .]  ١٩٠: آيةالبقرة[

   :أن يكون القتال يف سبيل اهللا: املبدأ األول
صلحة الشخـصية أو     فامل ،بأن خيلص القصد منه إىل أن تكون كلمة اهللا هي العليا          

   . بل جتعل احلرب غري شرعية يف حكم اإلسالم،القومية ال تربر احلرب
وأمهية هذا املبدأ تظهر من أن القتال أو اجلهاد نادراً ما يرد يف القرآن دون تقييده                

   . وأحياناً يكون مقروناً باألمر بالتقوى،بأن يكون يف سبيل اهللا
 ورمبا ال يوجـد يف      ، مرادف يف اللغة العربية     اصطالح قرآين ال يوجد له     :والتقوى
 بأن يتـصرف اإلنـسان      ، فهو يعين درجة عالية من احلساسية اخللقية       ،غريها من اللغات  

 وأن اهللا إليه املآب     ، وأن يشعر بأن اهللا يراقبه يف تصرفه ويراه        ،وأوامر اهللا ونواهيه بني عينية    
  .قتال يف سبل اهللا ؟ ولكن من الناحية العملية مىت يكون ال.واملصري

) ما هو يف سبيل اهللا      ( لقد عرضت اآليات اآلتية صوراً ميكن االهتداء ا لتحديد          
   :وما يوجد به شرط إباحة احلرب على النحو التايل

   :رد العدوان  )أ (
 الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرماتُ قصاص فَمنِ اعتَدى         � :قال تعاىل 

يكُم فَاعتَدواْ علَيه بِمثِْل ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّـه واعلَمـواْ َأن اللّـه مـع                علَ
 ينتَّق١٩٤: آيةالبقرة[  �الْم  [.  



  ١٣

 َأالَ تُقَاتلُون قَوما نَّكَثُواْ َأيمانَهم وهمواْ بِِإخْراجِ الرسوِل وهم          � :وقال تعاىل 
 ةرَل مَأو ُؤوكُمد١٣: آيةالتوبة[  �ب  [.  

ــاىل ــال تع ــصرون  � :وق ــم ينتَ ه ــي ــابهم الْبغْ ِإذَا َأص ينــذ                     � والَّ
  .]  ٣٩: آيةالشورى[

  .]  ٤٠: آيةالشورى[  � وجزاء سيَئة سيَئةٌ مثْلُها � :وقال تعاىل
       � منِ انتَصر بعد ظُلْمه فَُأولَِئك مـا علَـيهِم مـن سـبِيلٍ             ولَ � :وقال تعاىل 

  .]  ٤١: آيةالشورى[
 وقَاتلُواْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَآفَّةً واعلَمواْ َأن اللّه          � :وقال تعاىل 

 ينتَّقالْم ع٣٦: آيةالتوبة[  �م  [.  
  .]  ١٩١: آيةالبقرة[  � فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم � :وقال تعاىل

   : الدفاع ضد الظلم ومحاية املظلومني-  )ب (
 ُأذن ِللَّذين يقَاتَلُون بَِأنَّهم ظُلموا وِإن اللَّه علَى نَصرِهم لَقَـدير            � :قال تعاىل 

                � حـقٍّ ِإلَّـا َأن يقُولُـوا ربنَـا اللَّـه              الَّذين ُأخْرِجوا من ديـارِهم بِغَيـرِ       }٣٩{
  .]  ٤٠: آيةاحلج[

 قَالُواْ وما لَنَا َأالَّ نُقَاتَل في سبِيِل اللّه وقَد ُأخْرِجنَا من ديارِنَا             � :وقال تعاىل 
  .]  ٢٤٦: آيةالبقرة[  �وَأبنَآِئنَا 

 اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وَأخْرجوكُم من          ِإنَّما ينْهاكُم  � :وقال تعاىل 
 مهلَّوَأن تَو اجِكُملَى ِإخْروا عرظَاهو ارِكُمي٩: آيةاملمتحنة[  �د  [.  

تْ  وِإن طَاِئفَتَانِ من الْمْؤمنين اقْتَتَلُوا فََأصلحوا بينَهما فَِإن بغَ         � :وقال تعاىل 
                  ـرِ اللَّـهِإلَـى َأم ـيءتَّـى تَفـي حغـي تَبلُوا الَّتى فَقَـاتلَى الُْأخْرا عماهدِإح �                 

  .]  ٩: آية احلجرات[
 وما لَكُم الَ تُقَاتلُون في سبِيِل اللّه والْمستَضعفين من الرجاِل           � :وقال تعاىل 

دانِ الَّذين يقُولُون ربنَا َأخْرِجنَا من هـذه الْقَريـة الظَّـاِلمِ َأهلُهـا             والنِّساء والْوِلْ 
  .]  ٧٥: آيةالنساء[  �واجعل لَّنَا من لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيرا 



  ١٤

لنَّصر ِإالَّ علَى قَومٍ بينَكُم      وِإنِ استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم ا      � :وقال تعاىل 
 يرصب لُونما تَعبِم اللّهيثَاقٌ وم منَهيب٧٢: آيةاألنفال[  �و  [.  

   : الدفاع ضد اإلفساد يف األرض–  )ج (
 ِإنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في اَألرضِ          � :قال تعاىل 

 َأن يقَتَّلُواْ َأو يصلَّبواْ َأو تُقَطَّع َأيديهِم وَأرجلُهم من خـالف َأو ينفَـواْ مـن                 فَسادا
  ـيمظع ذَابع ةري اآلخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَِلك٣٣{اَألر{   ينِإالَّ الَّـذ

  .]  ٣٤: آيةاملائدة[ �يهِم فَاعلَمواْ َأن اللّه غَفُور رحيم تَابواْ من قَبِل َأن تَقْدرواْ علَ
 ولَوالَ دفْع اللّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض ولَـكن          � :وقال تعاىل 

 ينالَملَى الْعٍل عذُو فَض ٢٥١: آيةالبقرة[  �اللّه  [.  
دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامع وبِيـع          ولَولَا   � :وقال تعاىل 

                هرنـصـن يم اللَّـه نرنـصلَييراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو�          
  .]  ٤٠: آيةاحلج[
  :إهله ال إليه سواه القتال حلماية حق اإلنسان يف اختيار أن يكون اهللا هو –  )د (

  . ألنه الغاية من احلياة،وهذا احلق يقع على رأس حقوق اإلنسان يف اإلسالم
ـــاىل ـــال تع ــدونِ  � :ق بعــا ِلي ــِإنس ِإلَّ ــن والْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ مو �                    

  .]  ٥٦: آيةالذاريات[
لَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم َأالَّ نَعبد        قُْل يا َأهَل الْكتَابِ تَعالَواْ إِ      � :وقال تعاىل 

ِإالَّ اللّه والَ نُشْرِك بِه شَيًئا والَ يتَّخذَ بعضنَا بعضاً َأربابا من دونِ اللّه فَِإن تَولَّـواْ                 
 ونملسواْ بَِأنَّا مد٦٤: آيةآل عمران[  �فَقُولُواْ اشْه  [.  

م املسلمون يف القرون األوىل أن مهمتهم الكربى إخراج الناس من عبـادة             وقد فه 
 ، ومن ضيق الدنيا إىل سـعتها      ، ومن حور األديان إىل عدل اإلسالم      ،العباد إىل عبادة اهللا   

 يف ،كما عبر عن ذلك الصحايب اجلليل ربعي بن عامر يف مفاوضات املسلمني مع الفـرس      
   .حرب القادسية

سَألُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتَاٍل فيه قُْل قتَاٌل فيه كَبِير وصـد      ي � :قال تعاىل 
عن سبِيِل اللّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وِإخْراج َأهله منْه َأكْبر عند اللّه والْفتْنَةُ              



  ١٥

     قَاتي الُونزالَ يالْقَتِْل و نم رواْ           َأكْبـتَطَاعِإنِ اس كُميـنـن دع وكُمدري تَّىح لُونَكُم�      
   .]  ٢١٧:آيةالبقرة [

 واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم وَأخْرِجوهم مـن حيـثُ َأخْرجـوكُم           � :قال تعاىل 
       سالْم ندع ملُوهالَ تُقَاتالْقَتِْل و نم تْنَةُ َأشَدالْففَـِإن        و يـهف لُوكُمقَاتتَّى يامِ حرالْح جِد

 مفَاقْتُلُوه ١٩١:آيةالبقرة [  �قَاتَلُوكُم  [.   
يعـين  "  � والْفتْنَةُ َأشَد من الْقَتْـِل       � :قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل      

 فتأويـل   ،ختبـار وقد بينت أن أصل الفتنة االبـتالء واال       ...الشرك باهللا أشـد من القتل    
 وابتالء املؤمن يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركاً باهللا من بعد إسالمه أشد عليه :الكالم

  ."وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه متمسكاً عليه حمقا فيه 
 الفتنة اليت محلوكم عليها وراموا رجوعكم       : أي :وقال اإلمام القرطيب يف تفسريها    

 قال جماهد   :� والْفتْنَةُ َأكْبر من الْقَتِْل      �وقال يف تفسري      "  القتل   ا إىل الكفر أشد من    
 معىن الفتنة هنا فتنة املسلمني عن دينهم حـىت          :وقال اجلمهور .. . الفتنة هنا الكفر   :وغريه
   ." إن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم يف الشهر احلرام : أي،يهلكوا

بالشرك أو الكفر عـين     " الفتنة  " فيما فسر    ،ويالحظ أنه ال خالف بني التفسريين     
  . ومن فسرها بتعذيب املسلم حىت يكفر عين السبب،النتيجة

              � وقَاتلُوهم حتَّـى الَ تَكُـون فتْنَـةٌ ويكُـون الـدين ِللّـه                � :وقال تعاىل 
   .]  ١٩٣:آيةالبقرة [

 يا أبـا    : أنَّ رجالً أتى ابن عمر فقال      أخرج البخاري يف تفسري هذه اآلية عن نافع       
 وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُـون        � : أال تسمع ما ذكر اهللا يف كتابه       ،عبد الرمحن 
   ِللّه ينوكان اإلسالم قليالً فكـان الرجـل        � فعلنا على عهد رسول اهللا       : ؟ قال  �الد

   .حىت كثر اإلسالم فلم تكن فتنة ، إما قتلوه وإما يعذبونه،يفنت عن دينه
 أن يكون القتال ضد من يقاتل:املبدأ الثاني

ّ
:    

 وَأعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيِل تُرهبون بِه            �: قال تعاىل 
         مونَهلَمالَ تَع هِمونن دم آخَرِينو كُمودعو اللّه ودـن       عقُـواْ ما تُنفمو مهلَمعي اللّه



  ١٦

          ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوي بِيِل اللّهي سف ء٦٠{شَي{     نَحلْمِ فَاجواْ ِللسنَحِإن جو 
 يملالْع يعمالس وه ِإنَّه لَى اللّهكَّْل عتَوا و٦٢-٦١:آيةاألنفال [  �لَه  [.   

 وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين ِللّه فَِإنِ انتَهواْ فَالَ            �: وقال تعاىل 
 ينلَى الظَّاِلمِإالَّ ع انود١٩٣:آيةالبقرة [  �ع  [.   
 � فَِإنِ انتَهواْ فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّـاِلمين  � :عن جماهد :قال اإلمام الطربي  

   ."ال تقاتلوا إال من يقاتلكم "  :يقول
 وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّـه الَّـذين يقَـاتلُونَكُم والَ           � :وقال يف تفسري قوله تعاىل    

  ينتَـدعالْم بحالَ ي اللّه واْ ِإنتَدعن سعيد بن عبد العزيـز  .]  ١٩٠:آيةالبقرة [  �تَع 
 � : إين وجدت آية يف كتاب اهللا      :دي بن أرطأة   كتـب عـمر بن عبد العزيز إىل ع       :قال

              ينتَدعالْم بحالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيِل اللّهي سلُواْ فقَاتأي ،�و : 
وأوىل هـذين    ":ورد الطربي على من قال بنسخ اآلية بقولـه        " ال تقاتل من ال يقاتلك      

 ألن دعوى املـدعي نـسخ آيـة    ،واب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز  القولني بالص 
          والتحكُّم  ،يـحتمل أن تكون غري منـسوخة بـغري داللة على صـحة دعـواه حتكُّم 

 ال يعجز عنه أحد".   
ا جعَل اللّه   فَِإنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وَألْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَم        � :وقال تعاىل 
   .]  ٩٠:آيةالنساء [  �لَكُم علَيهِم سبِيالً 

   ." فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حاهلم كذلك :أي" قال ابن كثري 
فَِإن لَّم يعتَزِلُوكُم ويلْقُواْ ِإلَيكُم السلَم ويكُفُّواْ َأيديهم فَخُـذُوهم          � :وقال تعاىل 

ماقْتُلُوهبِينًـا                 وـلْطَانًا مس هِملَـيع لْنَـا لَكُـمعج لَــِئكُمُأوو مـوهفْتُمقثُ ثيح �                
   .]  ٩١:آيةالنساء [

   .باملسلة واملهادنة واملصاحلة" السلم "فسر ابن كثري 
الدينِ ولَم يخْرِجوكُم   لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في          � :وقال تعاىل 

 ينطقْسالْم بحي اللَّه ِإن هِمطُوا ِإلَيتُقْسو موهرَأن تَب ارِكُمين د٨{م{   ـاكُمنْها يِإنَّم
كُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وَأخْرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى ِإخْـراجِ            

 مهلَّو٩:آيةاملمتحنة [  �َأن تَو  [.   



  ١٧

   : عدم جتاوز ضرورات احلرب:املبدأ الثالث
فال خيار للمسلم يف عـدم االلتـزام      " املعاملة باملثل   " وهذا املبدأ قيد على قاعدة      

 وال خيـار    . وإن كان العدو مل يلتزم ـا       ،باملعايري األخالقية اإلسالمية يف معاملة العدو     
 فإذا  ، وإن كان عدوه احملارب جتاوز هذه احلدود       ، يف عدم الوقوف عند حدود اهللا      للمسلم

مثَّل حماربو املسلمني بقتلى املسلمني منهم فال جيوز للمسلمني أن يقتلوا نساء األعـداء أو               
   .صبيام أو غري املقاتلني منهم

سـبِيِل اللّـه     وقَاتلُواْ في    � :وقد أفاض املفسرون عند تفسريهم لآلية السابقة      
          ينتَدعالْم بحالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينيف ذكر ما ورد من النصوص       �الَّذ 

   .وخلفائه تطبيقاً هلذه اآلية �عن الرسول 
  إذا بعث جيـشاً  [كان  �مـن ذلك ما روى مسلم عن بريدة أن رسول اهللا 

 وال أصـحاب    ، وال تقتلـوا الوليـد     ، وال متثلوا  ، وال تغدروا  ،اغزوا وال تغلوا   " :يقول]
   ."الصوامع 

وروى مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعـث جيوشـاً إىل          
إنك ستجد قوماً زعمـوا أنهـم        " :فقال.. .الشام فخرج ميشي مع يزيد بن أيب سفيان       

وإين موصـيك   .. . أم حبسوا أنفسهم لــه     ، فذرهم وما زعموا   ،حبسـوا أنفسهم هللا  
 ، وال ختربن عامراً، وال تقطعن شجراً مثمراً، ال تقتلن امرأةً وال صبياً وال كبرياً هرماً:بعشر

ه وال تغلل،وال تعقرنَّ شاةً وال بعرياً إال ملأكلةخنالً وال تفرقن وال جتنب ، وال حترقن ".  
 كتبت إىل عمر بن عبد العزيز أساله عن قوله          : قال  عن حيىي الغساين   :قال الطربي 

 وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّه الَّذين يقَـاتلُونَكُم والَ تَعتَـدواْ ِإن اللّـه الَ يحـب                 � :تعاىل
 ينتَدعومن مل ينصب لك احلرب منهم، فكتب إيلَّ أنَّ ذلك يف النساء والذرية�الْم .  

ال تقتلوا النساء وال الـصبيان وال الـشيخ     " : تفـسري اآلية  وعن ابن عبـاس يف   
  ".  فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم ، وال من ألقى إليكم السلم وكف يده،الكبري

 وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَـةٌ       �:وروى الطربي عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل       
 .]  ١٩٣: البقرة آية[ �اْ فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلمين ويكُون الدين ِللّه فَِإنِ انتَهو

   ." ال تقاتلوا إال من قاتلكم :يقول " :قال



  ١٨

آن قَومٍ َأن صدوكُم    َئوالَ يجرِمنَّكُم شَن   �  :وقال ابن كثري يف تفسري اآلية الكرمية      
 أي ال حيملكـم     ،معناها ظـاهر   ".]٢ :ائدة آية امل[  �عنِ الْمسجِد الْحرامِ َأن تَعتَدواْ      

 فتقتصوا ،عن أن تعتدوا حكم اهللا فيهم.. .بغض قوم قد كانوا صدوكم عن املسجد احلرام  
وهــذه  .. .بل احكموا مبا أمركم اهللا من العدل يف حق كل أحـد  ،منهم ظلما وعدواناً  

 :قال " �ن قَومٍ علَى َأالَّ تَعدلُواْ      آئِ والَ يجرِمنَّكُم شَنَ    � :اآليـة كمـا سيأيت يف قوله    
 قاتلوا الذين هـم حبالـة مـن         : أي ، هي حمكمةٌ  :ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وجماهد      

   ."وال تعتدوا يف قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ،يقاتلونكم
 اتقوا اهللا يف الذرية والفالحني الذين ال ينصبون لكـم          " :وقال عمر بن اخلطاب   

   .وكان عمر بن عبد العزيز ال يقتل حراثاً" احلرب 
ويدلُّ تاريخ اإلسالم يف كل العصور على أنَّ املسلمني امللتزمني طبقوا هذا املبـدأ              

   .دون استثناء
   : يف حالة السلم:ًثانيا

   .أبرز مظهر للعالقات الدولية يف حالة السلم املعاهدات
وعا منه بالتأكيد على وجوب وفاء املـسلم        وقد عين القرآن يف زهاء ثالثني موض      

يا َأيها الَّذين آمنُـواْ َأوفُـواْ        �  :بالعهد وحترمي اإلخالء به علي سبيل املثال قال تعاىل        
 قُود١ :املائدة آية[  �بِالْع[.   

 يعـين   : قال ابن عباس وجماهد وغري واحـد       �َأوفُواْ بِالْعقُود    � :قال ابن كثري  
   ." وحكى ابن جرير اإلمجاع على ذلك .لعهودبالعقود ا

    ."ما كانوا يتعاقدون عليه من احللف وغريه ) والعقود  " (:قال
   ."ال تغدروا وال تنكثوا  " :] يف تفسريها [وعن ابن عباس 

  .]٣٤ :اإلسراء آية[ �وَأوفُواْ بِالْعهد ِإن الْعهد كَان مسُؤوالً  �:  وقال تعاىل
ِإالَّ الَّذين عاهدتُّم عند الْمسجِد الْحرامِ فَما اسـتَقَامواْ لَكُـم            �  : تعاىل وقال 

 ينتَّقالْم بحي اللّه ِإن مواْ لَهيمتَق٧ : آية التوبة[  �فَاس[.   
م راعون  والَّذين هم ِلَأمانَاتهِم وعهده    �  : يف ذكر صفات الناجني    :وقال تعاىل 

   .]٣٢: واملعارج آية٨ : آية املؤمنون[  �



  ١٩

 [  �بلَى من َأوفَى بِعهده واتَّقَى فَِإن اللّه يحب الْمتَّقين           �  :وقـال تعـاىل 
   .]  ٧٦ : آيةآل عمران

   .]١٧٧ : آية البقرة[  � والْموفُون بِعهدهم ِإذَا عاهدواْ � :وقال تعاىل
  الرعـد  [ �الَّذين يوفُون بِعهد اللّه والَ ينقُـضون الْميثَـاقَ           � :ال تعاىل وق

   .]٢٠:آية
والَّذين ينقُضون عهد اللّه مـن بعـد ميثَاقـه           � : عن الناكثني  وقـال تعاىل 

 ُأولَِئك لَهم اللَّعنَةُ ولَهـم      ويقْطَعون ما َأمر اللّه بِه َأن يوصَل ويفْسدون في اَألرضِ         
   .]٢٥ : آية الرعد[  �سوء الدارِ 

وأكـد الـقرآن أنه حـىت يف حـالة ظهور شواهد نقض العهد من الطـرف             
 فإنه ال جيـوز     ، واضطرار املسلمني الذين أبرموا العهد بسبب ذلك على إاء العهد          ،الثاين

 بل جيب أن يتم     ،لحة هلم على حساب الطرف الثاين     هلم استغالل هذا اإلاء لتحقيق مص     
وِإما تَخَافَن من قَومٍ خيانَـةً   �:  قال تعاىل.إاء العقد يف وضع من التوازن بني الطرفني      

 ينالخَاِئن بحالَ ي اللّه اء ِإنولَى سع هِم٥٨ : آيةاألنفال [ �فَانبِذْ ِإلَي[.   
 كان بني معاوية والروم عهـد       :ود عن سليم بن عامر قال     وروي الترمذي وأبو دا   

فجاء رجل على فرسٍ أو بـرذون       . وكان يسري حنو بالدهم ليقرب حىت إذا انقضى العهد        
 فأرسل  ،فنظروا فإذا هو  عمرو بن عبسة      "  وفاُء ال غدر     ، اهللا أكرب  ،اهللا أكرب  " :وهو يقول 

من كان بينه وبني قومٍ عهد فال        " :ول يق �مسعت رسول اهللا     " :إليه معاوية فسأله فقال   
هحلَّها حىت ينقضي أمدةً وال يقْدع دفرجع معاوية بالناس"  أو ينبِذَ إليهم على سواٍء ،يش.   

 وجيب الدخول فيها بنية الوفـاء       ،والعقود يف اإلسالم على العموم واجبة االحترام      
 ،لدولية يف اإلسالم هلا تميز يف هـذا        ولكن املعاهدات ا   .بشروطها مهما تغريت الظروف   

            لكلَّ غادرٍ لـواٌء     " :قال �فقد روى مسلمٌ يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أن النيب
   ." وال غادر أعظم من أمريِ عامة ، يرفَع له بقدر غدره،يوم القيامة

ثـرهم   يذهب أك  ،والفقهاء وهم يرون أن اجلهاد يكون مع األمري الصاحل والفاسق         
  .إىل أنَّ اجلهاد ال يكون مع األمري الذي ال يلتزم الوفاء بالعهود
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وعلى خالف القانون الدويل يف احلضارة املعاصرة فإن تغيري الظروف ال يربر نكث 
 وحىت إذا عجز املسلمون يف ظروف معينة عن الوفاء بالتزامام جيب عليهم مراعاة              ،العهد

   .التزامات الطرف الثاين
ذا الباب القصة املشهورة أيضاً عندما استوىل القائد املسلم أبو عبيدة بـن             ومن ه 

 : وقال ،اجلراح على محص مث اضطر إىل االنسحاب منها رد اجلزية اليت أخذها من السكَّان             
إننا أخذنا اجلزية مقابل محايتكم وما زلنا اآلن ال نستطيع أن حنميكم فقـد وجـب أن                 

   . هذا النوع يف التاريخ اإلسالمي واألمثلة كثرية من.نردها
 كما ال يربّره أن ، واملصلحة القومية ال تربّر يف اإلسالم نقض العهد    ،فتغري الظروف 

 وقد ورد الـنص الـصريح يف        .يرى املسلمون أنفسهم يف مركز القوة جتاه الطرف الثاين        
 عاهدتُّم والَ تَنقُضواْ اَأليمـان      وَأوفُواْ بِعهد اللّه ِإذَا    � : قال تعاىل  ،القرآن يؤكد ذلك  

             لُونا تَفْعم لَمعي اللّه يالً ِإنكَف كُملَيع اللّه لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعالَ تَكُونُواْ   }٩١{بو 
الً بينَكُم َأن تَكُون ُأمـةٌ      كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة َأنكَاثًا تَتَّخذُون َأيمانَكُم دخَ         

 بِه اللّه لُوكُمبا يِإنَّم ةُأم نى مبَأر ي٩٢-٩١ : آية النحل[  �ه[.  
والَ تَشْتَرواْ بِعهد اللّه ثَمنًا قَليالً ِإنَّما عند اللّه هو خَير            �: مث يقول بعد ذلك   

 ونلَمتَع ِإن كُنتُم ٩٥ : آية النحل[  �لَّكُم[.  
مما لـه داللة أن نتذكَّر أن اآليات القرآنية نزلت بالتشديد على املسلمني بالوفـاء             

 يقدم القرآن صوراً هلـذه      ،بالعهد يف وقت ويف بيئة مل تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود          
 الَّذين  }٥٥{فَهم الَ يْؤمنُون    ِإن شَر الدواب عند اللّه الَّذين كَفَرواْ         � :البيئة يف قوله  

 تَّقُــونالَ ي ــمهو ةــرــي كُــلِّ مف مهــدهع وننقُــضي ثُــم مــنْهــدتَّ ماهع�                      
  .]٥٦-٥٥ : آية األنفال[

الَّ الَّـذين   كَيفَ يكُون ِللْمشْرِكين عهد عند اللّه وعند رسوِله إِ         � :وقال تعاىل 
             ينتَّقالْم بحي اللّه ِإن مواْ لَهيمتَقفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرالْح جِدسالْم ندع دتُّماهع

}٧{     هِماهـونَكُم بِـَأفْوضرـةً يمالَ ذو ِإال يكُمواْ فقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهِإن يفَ وكَي
و     قُونفَاس مهَأكْثَرو مهى قُلُوبـن          }٨{تَْأبواْ عديالً فَـصنًا قَلثَم اللّه اتاْ بِآيواشْتَر 
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       لُونمعا كَانُواْ ياء مس مِإنَّه هبِيل٩{س{         لَـِئكُأوةً ومالَ ذو نٍ ِإالْؤمي مف ونقُبرالَ ي 
 ونتَدعالْم م١٠-٧ : آيةوبة الت[  �ه[.  

  � َأوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم بْل َأكْثَرهم الَ يْؤمنُـون  � :وقال عن اليهود  
  .]١٠٠ :آية البقرة [

وبالرغـم من إيقان املسلمني بأنه ال خيار هلم يف عدم الوفاء بالعهـد حتـت أي                
 إال أم كانوا    ،املقابل ال حيمل مثل هذا االلتزام      وبالرغـم من معرفتهم أن الطرف       ،ظرف

 يقبلون على إبرام العهد تفادياً للحرب كلما كـان          – كما يظهر ذلك تاريخ اإلسالم       –
   .ذلك ممكنا بصرف النظر عن عدم تعادل الشروط

بالرغم مما تضمنته من شروط تبدو للوهلة األوىل جمحفة يف " ومعاهدة احلديبية 
   . مثل بارز يف هذا،"حق املسلمني 

 فبعـد   .ومثل آخر بارز يف العهد العمري بني املسلمني والفلسطينيني سكان إيلياء          
 وهزمية جيش أرطبـون كانـت       ،انتصار املسلمني على الروم يف معركة الريموك الفاصلة       

فلسطني مفتوحة أمام جيش املسلمني ومل يكن شيء حيول بينهم وبني االستيالء على إيلياء              
فلما عرض السكان إبرام معاهدة الصلح مل يتردد املسلمون يف قبوهلا بالرغم مـن               ،عنوة

 يف سفر ملدة شهر     – وهو أن حيضر اخلليفة نفسه       ،اشـتراط الفلسطينيني شرطاً غري عادي    
 ليوقع املعاهدة والذي يقرأ املعاهدة اآلن خايل الذهن من ظروف إبرامها ال يتوقع أبـداً             –

   . جيش منتصر وجيش مهزومأن تكون معاهدة بني
هذا ما أعطى عبـد اهللا   " : فهي جتري هكذا،ومن املناسب ذكر جزء من املعاهدة  

 وأعطاهم أماناً ألنفسهم وأمـواهلم ولكنائـسهم        ،عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان      
 وصلبام وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أن ال تسكن كنائسهم وال دم وال ينتقص منها             

 وال يكرهون على دينـهم وال       ،وال من حيزها وال من صليبهم وال من شيء من أمواهلم          
 فمن خرج منهم فإنه آمن علـى        ،وعليهم أن خيرجوا الروم واللصوص    . .يضار أحد منهم  

ومن أحب من أهل إيليـاء أن       . . ومن أقام منهم فهو آمن     ،نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم    
وخيلي بينهم وصلبهم فإم آمنون على أنفسهم وعلى بـيعهم         يسري بنفسه وماله إىل الروم      
   ."وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم 
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ليتذكر القارئ أنه وقت كتابة العهد املشار إليه كانت احلرب ال تزال قائمة وعلى              
   .أشدها بني املسلمني والروم

   .هل منهج اإلسالم يف العالقات الدولية واقعي ؟
ذا العصر أن منهج اإلسالم يف العالقات الدولية ومـا   قد خييل لشخص يعيش يف ه     

 ولكن يرد هذا    ، منهج مثايل ليس قابالً للتطبيق يف عامل الواقع        ،يقتضيه من مبادئ حاكمة   
أنه بالرغم من أن هذا املنهج كان يطبق من جانب واحد فقد طبقه املسلمون كما يشهد                

أن تطبيق املبدأ الثاين من مبادئ       صحيح   .تارخيهم على مساحة واسعة من الزمان واملكان      
احلرب مل يظهر بالوضوح الكايف بسبب أن حالة احلرب الدائمة يف العامل كانت حينـذاك      

 وصحيح أن املبدأ األول وجد اإلخالل به عدة مرات خباصة يف احلروب بني              .هي القاعدة 
ال حروبـاً   ولكن هذه احلروب مل تعترب قط جهـاداً و   ،اجلماعات أو الدويالت اإلسالمية   

   .مشروعة ال من قبل الفقهاء الذين عاصروها وال من قبل كتاب التاريخ الالحقني
 ورمبا يذكر التـاريخ حالـة       ،ولكن املبدأ الثالث طبق باستمرار من قبل املسلمني       

   .واحدة مت اإلخالل فيها من قبل املسلمني امللتزمني بأحكام اإلسالم
 أما يف حالة    ،م يف التطبيق يف حالة احلرب     فيما سبق كان احلديث عن منهج اإلسال      

السلم فإن املسلمني امللتزمني باإلسالم يف كل زمان ومكان قد اعتربوا القـوة اإللزاميـة               
 إذ  ، وهذا بالطبع خيتلف متاماً عن املنهج الغريب للعالقات الدوليـة          ،للمعاهدات قوة مطلقة  

ة فإذا كانت املصلحة القومية للدولة    حيكم املعاهدة كما حيكم غريها املصلحة القومية والقو       
 فإا ال تتردد يف ،احلديثة انتهاك املعاهدة وكانت قادرة على ذلك حبيث ال تتوقع أي جزاءٍ       

   :تلبية ما تقتضيه املصلحة الوطنية
 كال الدولتني إسرائيل واململكة العربية السعودية وقعتا ، على سبيل املثال واملقارنة-  أ 

 ومع ذلك ال تضج الشركات األمريكية من .ية اخلاصة بامللكية الفنيةاالتفاقية الدول
 .انتهاك حقوقها مبوجب االتفاق يف أي دولة بقدر ما تضج من انتهاكها يف إسرائيل

 ولكنها كدولة حديثة ال تم .إسرائيل بالطبيعة صديقة ألمريكا وشريكة إستراتيجية
دولة أجنبية على حساب مصلحتها القومية يف أجهزا التنفيذية حبماية حقوق امللكية ل

 وبالعكس فإن األجهزة التنفيذية يف اململكة العربية السعودية تطبيقاً .حدود استطاعتها
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التفاقيات الدولية ال حتمي احلقوق األمريكية الفنية بأكثر من محاية الواليات املتحدة 
ثر من محاية األجهزة  بل أك،األمريكية حلقوق اململكة العربية السعودية فحسب
 والسبب أنَّ املسلم يف اململكة .التنفيذية األمريكية نفسها حقوق املواطنني األمريكيني

العربية السعودية ينظر إىل نصوص املعاهدات كما لو كانت نصوصاً مقدسةً ال يتصور 
   .أنه ميكنه التردد يف تنفيذها

هزة التنفيذيـة الـسعودية يف      وبصرف النظر عن حكمة أو عدم حكمة سلوك األج        
للداللة على الروح اليت حتكـم      ) وهو املطلوب   ( إال أنَّ املقصود     ،االلتزام مبا يلزمها قانوناً   
   .املسلم جتاه املعاهدات

 ، يف حرب اخلليج وقعت جمندة أمريكية أسرية يف يـد العـراقيني            ، وللمقارنة أيضاً  –   ب
 بـالطبع  ،الم اليت حتكم األسـرى السؤال عن قواعد اإلسB.B.C فاهتمت إذاعة   
 وعقدة البعث ال    ، ألنَّ العراق حكومة العراق حكومة بعثَّية علمانية       ،السؤال ال حملَّ له   

 فحكومة العراق مبقتضى احلال لـن تبحـث عـن           .حملَّ فيها لتحكيم الدين أي دين     
أحـكام اإلسالم لتطبيقها على أسراها وال أدري مباذا كان اجلواب علـى الـسؤال              

 ولكن اجلواب الصحيح يف حالة الدولة املسلمة اليت وقعت علـى اتفاقيـات              .إلذاعةا
جنيف الدولية اليت حتكم معاملة األسرى أا سوف تلتزم كحد أدىن مبا تنص عليـه               

 مث من وراء ذلك ومن فوقه ستعامل األسري وفق املعايري اخللقية الـيت              ،هذه االتفاقيات 
 وهي بالطبع أوىف من احلد األدىن الذي تلزم به          ،يحةيهدي إليها القرآن والسنة الصح    

  .االتفاقيات الدولية
هو معاملة قوات التحالف الدويل ألسرى احلـرب يف         " طازج  " نقارن هذا املثل مبثل     

 أو حـرقهم    ،أفغانستان بالطبع ال نتوقع من اتفاقيات جنيف أن تسمح بقصف األسـرى           
 أو ،رميهم بالرصاص وهم مكتوفو األيدي من اخللف أو ، أو إغراقهم باملاء امد،بالديزل

  . أو املعامالت الالإنسانية األخرى،وهم يصلون
 بل تعـدي    ،ولكن األسوأ من ذلك أن األمر مل يقتصر على انتهاك أحكام االتفاقيات           

 إذ لكي يفر التحالف الدويل من نسبته إىل انتهاك االتفاقيـات            ،إىل اجلناية على نصوصها   
سبته إىل ارتكاب جرائم احلرب مسى احملاربني الذين أسروا وهـم يف حالـة              الدولية أو ن  
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 مقرّراً سـابقة خطـريةٌ      ،الدفاع ضد اهلجوم يف املعركة احلربية والربية إرهابيني ومعتقلني        
إللغاء االلتزام كلياً بقواعد القانون الدويل واملعاهدات الدولية عن طريق تغـيري االسـم              

   .والتالعب باأللفاظ
 وإمنا كان املقصود    ، وليست هذه املقالة جمال هجاء     ،بالطبع ليس املقصود هجاء أحد    

   .رد احلقائق املقلوبة واملشوهة إىل وضعها الصحيح
 يوضح ذلك   :احلقيقة أن املعاهدات حمور ارتكاز يف منهج العالقات الدولية يف اإلسالم          

أيّ دولة تلتزم تطبيـق اإلسـالم       أنَّ املعاهدات ميكن أن تكون هي نفسها أساساً لعالقة          
 إذ إن القوة اإللزامية للمعاهدة يف جانب الدولـة املـسلمة            ،وتوقعها مع أي دولة أخرى    

 وال قلقة، كما شاهدنا يف املعاهدات يف منهج احلضارة الغربية إذ سوف تظلُّ  ،ليست هشةً 
لظروف وحىت لو ظهر     حىت لو تغيرت ا    ،املعاهدة وشروطها نافذةً يف جانب الدولة املسلمة      

   . وكانت قادرةً على ذلك،فيما بعد أنَّ املصلحة الوطنية للدولة املسلمة يف انتهاكها
لقد طبق املسلمون امللتزمون باإلسالم منهج اإلسالم يف العالقات الدوليـة يف حالـة              

 بالرغم من أن هذا     – ويف كل مكان     ، يف كل وقت   ،احلرب ويف حالة السلم كما وصفنا     
   . وذلك أكرب دليل على إمكانية تطبيقه عملياً–ج كان دائماً يطبق من جانب واحد املنه

 الرتضت االلتزام بتطبيق القـانون      ،ولو حتولت الدولة الغربية إىل دول متحضّرة فعالً       
   .ومعايري األخالق اإلنسانية

     :تذييل
ية على العامل اإلسـالمي     ال يفوت التنبيه إىل أن التأثري الثقايف الطاغي للحضارة الغرب         

 ،جعل دول العامل اإلسالمي يف كثري من األحيان تطبّق املنهج الغريب يف العالقات الدوليـة              
 وغابت يف كثري من األحيان عـن     ، أو ما بني بعضها البعض     ،سواء فيما بينها وبني الغرب    

ركـات   ومل يسلم من ذلك حـىت احل       ،الفكر اإلسالمي املعاصر مبادئ املنهج اإلسالمي     
  .واجلماعات الداعية لتطبيق اإلسالم منهج حياة
 وإمنا املقصود التنبيه ليتذكَّر مـن تنفعـه     ،والـمجال ال يتسع للتفصيل وإيراد األمثلة     

   .الذكرى
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  الفصل الثالث
 وإمنـا  ، وإال لكان هدفاً هينـاً  ،وبعد فلم يكن اهلدف من املقارنة السابقة هدفاً نظريا        

 – هل ميكن أن يقدم املنهج اإلسـالمي        : هو أن يثور السؤال    ،علمياًيلتمس الكاتب هدفاً    
  . العالج اإلجيايب ألزمة اجلنس البشري املعاصرة ؟–يف العالقات الدولية 

 إال – يف العالقات الدوليـة    –بالرغم من سيادة الثقافة الطاغية ملنهج احلضارة الغربية         
   .لتاريخأن من الصعب افتراض أن هذا املنهج هو اية ا

   :إن انتشار أسلحة الدمار الشامل جيعل العامل أمام خيارين
تغيري املنهج السائد يف العالقات     ) ب( أو   ،التهديد بالفناء املادي أو املعنوي أو كليهما       ) أ(

 من اختيار منهج مثـل املنـهج        – فيما يبدو    – ولتغيري هذا املنهج ال مناص       .الدولية
ولية على أساس العدل املرتكز على أساس االلتزام        اإلسالمي حيث تقوم العالقات الد    

  .اخللقي أو الديين
إن هذه الفكرة البسيطة هي ما انتهى إليه فيما يبدو أغلب املفكرين الغربيني املهتمني              

 وللتدليل على ما أقول أقدّم فيما يلي عينة من اآلراء ملشاهري مـن              ،حقيقه مبصري اإلنسان  
 وكما يالحظ القارئ حرصت على أن تـضم         ،بني العامليتني املفكرين الذين عاصروا احلر   

 وفيلـسوفا   ، وفيلسوفاً كاثوليكيا أوروبيـاً    ، ومؤرخاً ، عاملا طبيعياً  :هذه العينة على التوايل   
 راجيا أن تكون هذه العينة معربة بصدق عن اجتاه          . وفيلسوفاً ال دينيا   ،بروتستانتيا أمريكياً 

   .للتفكري العاقل احلكيم يف الغرب
   :يف سنواته األخرية كتب الربت اينشتاين

 بالتحرير  – بعد احلرب    –لقد وعد العامل    . . ولكنا خسرنا السالم   ،لقد رحبنا احلرب  " 
 لقد وعـد العـامل باحلريـة        . زاد يف الواقع   – بعد انتهائها    – ولكن اخلوف    ،من اخلوف 

نابل شعوباً ال لشيء تصب النار وتقصف بالق" احلرية "  ولكننا ال نزال نرى قوى ،والعدل
 وتدعم بقوة السالحِ األحزاب واألفراد الذين       .إال أا تطالب باحلرية والعدل واالستقالل     

    ."حيققون املصاحل األنانية لتلك القوى 
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 مل يعهد مثلها اإلنسان من      ،لقد أوجدت التكنولوجيا وسائل للتدمري جديدة وفعالة      " 
 أمم تدعي أن هلا احلق يف احلرية املطلقـة للعمـل             وهذه الوسائل حني تقع يف أيدي      ،قبل

   ."تصبح ديداً حمدقاً بفناء اجلنس البشري 
إن وسائل االتصال واإلعالم حينما تتحد من األسلحة احلديثة فإنه ميكن حينئذ أن              " 

 ونكون حينئذ أمام مصدر آخر      ،يوضع اجلسد والروح كالمها حتت سيطرة القوة األقوى       
د اتمع اإلنساين للخطر يهد".   

 وقد اار اسـتقراره ايـاراً       ،إن اتمع اإلنساين جيتاز اآلن أزمة حقيقية       " :وكتب
 بـل لعلـهم أن   ، ومن نتائج مثل هذا الوضع أن ال يكترث األفراد مبصري اجلماعة     ،شديداً

 مع رجل ذكي متزن عـن وعيـد         –كنت أحتدث منذ وقت قصري      . .يهدّدوا هذا املصري  
 يف برود   – فقال   ، اجلنس البشري خلطر الفناء    –املية أخرى قد تعرض فيما أرى       حرب ع 

إين على يقني أنـه   " !  ولكن ملاذا تنـزعج من فناء اجلنس البشري ؟      " :-وهدوء شديد   
قبل قرن واحد فقط ما كان ميكن أن ترد مثل هذه العبارة على لسان إنـسان إن هـذه                   

شخص فقد األمل يف احلصول يف نفسه على التوازن بعد         العبارة ال ميكن أن تصدر إىل عن        
 إن هذا السؤال يعرب عن عزلة أليمة ووحشة ويأس يعـاين            ،أن حاول عبثاً أن حيصل عليه     

إن ... وهل هناك خمـرج ؟     ، فما السبب يف ذلك    . مجهور من الناس   – هذه األيام    –منها  
 إن موقف الفرد من اجلماعـة       ...حمور األزمة يف عصرنا يتعلق بالصلة بني الفرد واجلماعة        

 وهـي بـالطبع     –حيمل علـى تضـخيم دوافعه الفردية يف حني أن دوافعه االجتماعية           
 وكل فرد مهما كان مركزه يف اتمع يـشكو هـذا            ، تتـدهور شيئاً فشيئاً   –أضعف  
 أم يعيـشون    – وهم سجناء أنانيتهم من حيث ال يعلمون         – إن الناس حيسون     ،التدهور

زلة حمرومني من االستمتاع باحلياة االجتماعية استمتاعاً عفوياً وبسيطاً ال تعقيد           يف قلق وع  
 معىن إال إذا أعطـى      – برغم قصرها    – والواقع أن اإلنسان ال يستطيع أن جيد حلياته          ،فيه

   ."من نفسه للمجتمع 
 ويف كل مـرة     ،إن التاريخ قد أعاد نفسه عشرين مرة تقريباً        " :ويكتب أرنولد توينيب  

 هذه اتمعـات قـد    ،توجـد جمتمعات بشرية من النوع الذي ينتمي إليه جمتمعنا الغريب         
 وحني ندرس تاريخ هذه احلضارات البائدة جند ما يشبه          ، أو هي يف دور االحتضار     ،بادت
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إين ألعجب كيف يعمى عن حقيقة أن        " ،"النموذج املتكرر يف طريقة ايارها وتدهورها       
إذا حنن حبثنا عن العلـة يف        " .أقوى حصانة من احلضارات البائدة    احلضارة الغربية ليست    

 " ." احلرب أو نظام الطبقات أو كالمها        :تدهور احلضارات جند أنه دائماً وبدون استثناء      
 ،إن نظام احلرب ونظام الطبقات ليسا إال انعكاساً للجانب السليب من الطبيعـة البـشرية              

الطبيعة مل تضعف بسبب التقدم املشؤوم احلـديث يف         واآلثار االجتماعية الناجتة عن هذه      
 بل تعاظمت وزاد خطرها فأصبح نظام الطبقات قادراً على تفكيك           ،معرفتنا التكنولوجية 

ة على إفنـاء اجلـنس البـشري         كما أصبحت احلرب قادر    ،روابط اتمع بشكل قاطع   
لنهاية قد بلغـت    إن املشكالت اليت أحاطت باحلضارات األخرى وقهرها يف ا         " ."بأكمله

  ."اليوم ذروا يف عاملنا 
إن علينا أن نواجه حتدياً مل يسبق ملن سبقونا أن يواجهوه فإما أن نقضي على نظامي                " 

 وإما أن نشهر انتصارمها على اإلنسان نصراً يكون هذه املـرة ائيـاً              ،احلرب والطبقات 
    ."وحامساً 

 احلاضر عن الشر وفاض به حـىت        لقد أفصح عامل اإلنسان    " :ويكتب جاك ماريتان  
وكم من مواقف من    .. . كم من جرمية شهدناها ال يعوضها أي عقاب عادل         ،حطم ثقتنا 

 وكياننا أصبح مهدداً    ،لقد اجته العلم والتقدم حنو دمارنا     .. .االمتهان املذل للطبيعة البشرية   
ت فأصبح اللفـظ    باخلطر من جراء التحلل لقوى احلكمة واألخالق واللغة ذاا قد احنرف          

إن القوة بغري هدف إنساين أصبحت وثناً يقـود احلـضارة            " ،كأمنا ال ينقل إىل خداعاً    
إن روح الوثنية اليت تشربتها حضارتنا سـاقت        ". " املعاصرة إىل حافة الفوضى وااليار      

لى  والقدرة على الكراهية يف حني أن املثل السياسي األع         ،اإلنسان إىل أن جيعل هدفه القوة     
يف وعي األمـم فلـن      .. . إن كنا نود أن منهد للسالم      ."جيب أن يكون أن يكون العدل       

يكـون ذلك إال إذا اقتنعنا بأن السياسة الصحيحة هي أوالً وقبل كلَّ شـيء الـسياسة                
على كل شعب أن جياهد لكي يفهم نفسية الـشعوب األخـرى وتطورهـا              .. .العادلة

 وكل شعب ال    . ويعترف بكرامتها ودورها التارخيي    ،ويةوتقاليدها وحاجاا املادية واملعن   
إن وضــع  ... بل إىل الصاحل العام لكل الـشعوب ،جيوز لـه أن ينظر إىل مصلحة فقط     

 إن العـامل احلر ال ميكـن     ،املصلحة القومية فوق كل شيء وسيلة مؤكدة لفقد كل شيء         
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لصواب هو التعبري عما هو      وا ،تصوره إال باالعتراف بأن الصدق هو التعبري عما هو واقع         
إن " "  وليس هو التعبري عما هو نافع يف وقت معني ملصلحة جمموعة بشرية معينـة         ،عادل

املساواة احلقة بني الناس جتعل التعصب العنصري والطبقي والطائفي والتميـز العنـصري             
   ." كما جتعله ديداً قوياً للسالم ،جرائم ترتكب يف حق اإلنسان

العقل يقتضينا أن نؤمن باإلنسان ما  " ،" الواقعة أننا فقدنا اإلميان باإلنسان احلـقيقة" 
 جند  – بالرغم من سيادة قانون تنازع البقاء        – ويف الطبيعة    ،دام اإلنسان جزءاً من الطبيعة    
 ، واإلنسان كجزء من الطبيعة لدية جوهر خير يف حدّ ذاته          ،أن السالم يتخللها يف أعماقها    

 حنو صـور   – بالرغم من احنرافها الدائم أيضاً       –الكون عبارة عن حركة دائمة      إن تطور   
إن التقدم البطيء للجـنس    .. .أمسى من احلياة حركة تنتهي دائماً بالفوز النهائي لإلنسان        

 يـدل علـى وجـود       ،البشري هـذا التـقدم الذي مير خالل سلسلة من املعانة واألمل         
دراء للجنس البشري صبيانيا ال يـستند إىل تفكـري   طاقـات عـند اإلنسان جتعل أي از   

    ."سليم 
إن الوضع يف احلياة اجلماعية لإلنسان يف الوقت احلاضر يـدل            " :وكتب رينولد نبري  

على أننا حطمنا حياتنا العامة عن طريق القوى اجلديدة واإلمكانيات اليت وضعتها يف أيدينا       
ة اليت تظهر يف بؤس العامل كله وقلقه هي حكـم            وهذه احلياة احملطم   .املدنية والتكنولوجيا 

 هي حقيقة املوت الذي ترتب على حياة الغرور اليت تعيشها األمم            ،تارخيي موضوعي علينا  
    ." وهي بغري إميان ليست إال فناء ،والشعوب
 مثل ناصع للوسيلة اليت يباغت ا اإلله كربياء         – هو يف واقعه     –إن تارخينا املعاصر    " 

 وللطريقة اليت يوقع ا احلكم اإلهلي العقوبة علـى األفـراد            ،وغروره واستعالءه اإلنسان  
    ."والشعوب الذين يرفعون أنفسهم فوق مستواهم 

إن فرصة انتصارنا على عدونا تكون أقرب إذا حنن قلَّلنا من ثقتنا مبا عنـدنا مـن                 " 
راً على جناحها يف جمال      إن غرور األمم القوية وإمياا بفضلها أشد خط        ،وفضيلة.. .طهارة

   ."السياسة من كيد األعداء 
إن احلياة اجلديدة اليت حنتاج إليها جمتمعني يف عصرنا إمنا تتحقق بقيام جمتمع يتـسع               " 

 أمراً حمتمـاً وعدالـةً   – يف هذا العصر التكنولوجي –ألن جيعل تعاون كل أمة مع غريها       
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 يف إجياد التماسك االجتماعي يف اتمع العـاملي         إن العامل احلاسم   " ،"متزنة اتزاناً دقيقاً    
   ."هو القوة الروحية 

مـا دام    " ."إن خطر احلرب يبقي دائماً حملَّقاً فوق رؤوسنا          " :وكتب برتراند رسل  
 فإن من املؤكد أن احلروب العظمى سوف تقع بني احلني           ،نظامنا السياسي قائماً كما هو    

امت هناك دولٌ خمتلفة لكل منها سيادا ولكـل          وال مفر من حدوث ذلك ما د       ،واحلني
 ولكل منهما حكمها املطلق خيتص مبصلحتها وحقوقها يف أي نـزاع            ،منها قواا املسلَّحة  

احلرب احلديثة بغض النظر عن شدة فتكها أسوأ يف كثري من الوجـوه مـن                " ."ينشب  
 اليت وقعـت يف القـرنني       يف احلروب املسلية املطمئنة    " ."احلروب اليت وقعت يف املاضي      

 أما يف هذه األيام ،الثامن عشر والتاسع عشر كان احملاربون هم الذين يتعرضون فيها لآلالم
 وإنّ رجالً بلغ من العمر مثل ما بلغت ليذكر ذلـك            ،فإنّ وقْع احلرب يتزايد على املدنيني     

 غـري  ،يف احلسبانالوقت الذي فيه كانت احلرب اليت تصيب النساء واألطفال أمراً ال يقع    
     ."أن هذا العصر السعيد قد انتهى وفات 

 ملاذا ال يلوح يف األفق جمـال        : وهو يتساءل يف حرية    ،إن العامل يواجه كارثة حمدقة    " 
 إن السبب الرئيسي يف ذلك أننا مل يـأ          !للنجاة من مصري مؤسف ال يرغب فيه إنسان ؟        
لنا نسمح ألنفسنا بطرق للتفكري رمبا كانت       عقولنا للتعامل مع وسائلنا التكنولوجية وما ز      

 فإن أرادنا أن حنيا حيـاة سـعيدة         .تتالءم مع عصر أكثر بساطة يف وسائله التكنولوجية       
 ،فال مناص لنا من نبذ بعض اآلراء واالستعاضة عنـها بغريهـا           .. .بوسائلنا التكنولوجية 

 وبالتعـاون عـن     ،فنستعيض باملساواة من حب السيطرة وبالذكاء عن األعمال الوحشية        
   ." ونستعيض بالعدالة عن حب الغلبة وشهوة االنتقام ،التغلب

 فحىت لو قبلنا رأي املفكر األمريكي الشهري جون موريس كالرك يف احلضارة             ،وبعد
 وفروعـه   ،املعاصرة بأا حضارة خنرت جذورها حىت مل تعد تستطيع محل ثقل جـذعها            

ري هدف إنساين أصبحت وثنـاً يعبـد ويقـود           إن القوة بغ   ،املنتشرة على مساحة واسعة   
 بقيام  – يف عامل أسلحة الدمار الشامل       – وأنه ال معىن أن نأمل       ،احلضارة إىل حافة االيار   

 حىت لو قبلنا هذا الرأي فال أقل من أن نقبل النتيجة            ،عامل آمن تسوده احلرية والدميقراطية    
تنمية قدرتنا على التفكري الـسليم والعلـم         ال بد من     :اليت انتهى إليها هذا املفكر من أنه      
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 إذ أن ذلك هو فرصتنا الوحيدة للكفاح بالرغم من سيف دامو كليز املسلط علـى                ،البناء
   .رقابنا

  .يف هذا السبيل ماذا ميكن أو ما جيب أن يعمل
أوال
ً
   : بالنسبة للمسلمني:

 والروح  ،الرضا القلق وعدم    :الغرب أهدى للشرق مساوئه   " الحظ  برتراند رسل أن      
 ولكن الدولة القوية يف الغرب حتاول دائماً صرف الشرق          . واإلميان الغايل باآللة   ،العسكرية

 والتعرف على الظروف الـيت تـؤدي إىل         ، روح البحث احلر   :عن أفضل ما لدى الغرب    
   ." والتحرر من اخلرافة ،الرفاهية التامة

رب اآلن مرادفاً للفظ مسلم يف      كمثل على صحة مالحظة رسل فإن اإلرهاب الذي يعت        
 أال نتذكر أنَّ أول مبىن عـام مت         . كان ضمن هدايا الغرب للعامل اإلسالمي      –لغة الغرب   

وأن أول طـائرة    " وهو فندق ديفيد يف القدس      " تفجريه على سكانه يف الشرق األوسط       
ي أناس  كالمها نفذا بأيد  ) وهي طائرة اخلطوط الليبية     (مدنية أسقطت يف الشرق األوسط      

   .ينتمون لعامل الغرب املتحضّر
لكن رمبا كان أسوأ هدايا الغرب للعامل اإلسالمي يف جمال السياسة تقديس امليكيافيلية             

 وقد سـاعد    . والتسليم مببادئ الغرب يف العالقات الدولية      ،وقبول املقياس املزدوج للعدل   
 بالنقص الناشئ عـن      غلبة الشعور  ،على ضعف جهاز املناعة اإلسالمي ضد هذه الشرور       
 ومبا استطاع الغرب أن حيققه داخل       ،االنبهار مبا لدى الغرب من قوى الفكر والتكنولوجيا       

 واملساواة أمام القانون باملقارنة مبا ترزح حتته ، والعدالة االجتماعية،جمتمعاته من الدميقراطية  
 ، واسـتبداد   وظلـم  ، من ختلـف   – أحياناً مبساعدة الغرب     –جمتمعات العامل اإلسالمي    

   . والقانوين، والعدل االجتماعي،وحرمان من احلرية
غري أن العامل اإلسالمي مل يكن يف يوم من األيام منذ أن بدأ تعرضه للغزو الغـريب يف                  

 وإدراك اجلانب السليب للحضارة الغربية كمـا        ،ميدان الثقافة الشريرة مهيئاً لصحوة النائم     
 إذا كان   –اإلنسان مفطور بطبعة على كراهية الظلم       هو مهيؤ يف الوقت احلاضر ذلك أن        

   .! فكيف إذا كان هو الضحية ؟، حىت لو كان واقعاً على غريه–صادراً من غريه 
 مـرت   – وهي سنوات أصبحت فرص الوعي فيها أكـرب          –ويف السنوات األخرية    

جيـة  اتمعات اإلسالمية بسلسلة من أشنع املظامل ظهرت يف صورة من الوحـشية واهلم            
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ومبباركتـه مـثالً يف     " املتحضر  "  وقد صدرت من العامل      ،والتنكر لكل املعاين اإلنسانية   
 بل إن ما كان اإلعالم الغـريب يـصفه علـى            ، والشيشان ، والبوسنة واهلرسك  ،فلسطني
 وكشمري أصبح علـى     ، بأنه حركته ضد الظلم واالستبعاد يف تركستان الشرقية        ،حقيقته

   .هاباً يربر التحالف الدويل للقضاء عليهلسان الساسة الغربيني إر
مغزى ما سبق أن البيئة الفكرية يف العامل اإلسالمي مهيئة اآلن للتعرف على اجلانـب               
السليب للحـضارة الغربية وإدراك خطر وخطل املبادئ السياسية الغربيـة يف العالقـات             

 وأنه طوق النجاة للعامل إذا ،الم وأصبح املسلم اآلن أكثر استعداداً للثقة مبنهج اإلس.الدولية
   .أراد أن يتغلَّب على قوى الشر

 فعلى أهل الفكر والرأي أن يبذلوا أقصى جهد لتوعية اجلماهري يف العامل اإلسالمي              ،إذاً
   :بأمرين
 إذا أراد أن يبقى     – وأنه ال خيار للمسلم      ،املنهج اإلسالمي يف عالقة اإلنسان بغرية      – ١

 وأن واجبه الديين يف     ،االلتزام ذا املنهج واملبادئ اليت تبىن عليه       إال   –مسلماً حقيقياً   
 .ذلك ال يقل عن واجبه يف أداء العبادات من الصالة والصوم واحلج

 والتوعية بنتائج هـذه اجلوانـب       ، كشف حقيقة اجلوانب السلبية للحضارة الغربية      – ٢
 ،لة يف احلوادث الواقعيـة     واإلحلاح على تعرية صورها احلقيقية ممثَّ      ،الفكرية والعملية 

 وإمنا إثـارة    ،ويف تصرحيات الساسة واملفكَّرين ال بقصد إثارة الكراهية ضد الغرب         
  .الكراهية ضد املبادئ الشريرة يف الثقافة الغربية

 ويضمنوا مناهج الدراسة عناصر     ،وأبلغ أثراً من كل هذا أن يهتم املربون ذه النواحي         
 بل يف غريمها من مواد      ، ليس يف مادة التاريخ واجلغرافيا فحسب      ،ضكافية للوفاء ذا الفر   

    . وال سيما دروس الدين،الدراسة
 وتذكريه بأن من مقتـضى  ،وال بد بعد ذلك وقبله من إنعاش روح األمل لدى املسلم         
 وأا سوف متأل عدالً كمـا       ،دينه اإلميان الذي ال يتزعزع بأن السالم ممكن على األرض         

 الذي تريد قوى الـشر أو اإلشـراك أن يطفـؤوه            – وأن نـور اهللا     ،اًملـئت جـور 
وعد اللَّه لَا يخْلفُ اللَّه وعده ولَكن َأكْثَـر النَّـاسِ لَـا              � : ال بد أن يتم    –بأفواههم  

ونلَمع٦ : آية الروم[  � ي[.  
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   : بالنسبة لغري املسلمني:ًثانيا
إن الغرب فقد اإلميـان     "  كما يرى جاك ماريتان      إذا كـانت الـحقيقة الواقعة   

 أن يعاد إليه ،فال بد لتهيئة العامل الغريب لقبول تغري منهجيه السياسي الالأخالقي" باإلنسان 
   .اإلميان باإلنسان كمطلب أويل للتغري

   . وطريقة،ويتشابه الفيلسوفان الكاثوليكي والالديين يف احلكم بإمكانية التغيري
يؤكد ماريتان الكاثوليكي على ضرورة إنعاش اإلميان واألمل لدى اإلنسان          فبينما  

 وكذلك فإنه ،أنه يف أسعد فترات التاريخ كان الشر يعمل يف خفية لتحقيق أهدافه" ويرى 
يف أحلك العصور ظلمة يظل اخلري على أهبة دائمة يعمل باستمرار لتحقيق انتصارات غري              

 فال بد مـن     ،ال يتحقق يف يوم واحد    .. .لتطور التارخيي ا"  ويرى   ،"متوقعة وغري ظاهرة    
عامل الزمن ليتمكن العقل من السيطرة على الوسائل املادية املروعة اليت وضعتها يف أيدينا              

 والبد من عامل الزمن إلنضاج الثورة اخللقيـة والروحيـة           ،الثورة الصناعية التكنولوجية  
   ."وبعثها من أعماق اخلربة البشرية 

أننا جيب أن نتعلم أن ننظر إىل اجلنس البـشري كأسـرة            " رى رسل الالديين    يـ
 وال يتم يف يوم واحد على أنـه إن أدرك           ،إن التغيري العقلي املنشود شاق جداً     " و"واحدة  

 وإذا أمكن جبهودهم أن ينشأ الصغار كمـواطنني         ،املربون إحلاح هذا اهلدف وعملوا لـه     
 فإنه ميكـن  ،املتقاتلني الذين يعيشون على السلب واالستعبادعامليني ال كأفراد يف عامل من      

حينئذ أن نأمل يف إنقاذ اجلنس البشري من اهلالك العاملي الشامل الذي يهدّدنا به الـسعي                
   ."يف سبيل حتقيق أفكار بائدة 

إنه ملنطقي جداً االعتقاد بأنه يف عصر ثورة املعلومات واالتصاالت تكون املسؤولية      
  . املفكرين وعلى املربني:لعمل من أجل اخلالص من براثن اخلطر بالفناء علىاألوىل ل

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


