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لمصي

حربلنسنة وعاق_رين خمس خلال المنممرم القرن شهد 
الحاربينمن القتلى يكن لم االلأيين، عشرات فيهما أبيد عاليتبن 

الحاربين.غير والرجال والنساء الأهلفال من بل فقحل؛ 

التوميرعمليات بأففلع من الثانية الحرب وتميزت 

لحقياستجابة كانت بل تقتضيها■ الحرب ضرورة تكن لم التي 
الحربمحيير تقرر أن بعد فعنى الانتقام، فى ورغبته الإنسان 

الألمانيةيردن مثل؛ لدن تمييز ودون شامل قصنا جرى 
اليابانية.وهيروشيما 

اهيروشيْدتدمير فى النوؤية القنبلة استغال.ام كان لقد 
البشؤية.يواجه الرعب من جديد عصر بحلول إيذانا ونجاساكى 

غيرمن ألف مئة من أكثر العين رأى العالم رأى وحين 
الذيالخحلر مدى أدرك واحدة بضربة عليهم يقضى المحاربين 

الإسمان.يهدد 

يجمعونالناس كاد حتى الثانية العالمية الحرب انتهت إن ما 

الحضارة،عصور من جديد عصير على أشرفت اليثرية أن على 
بشعورلكن العالم شعوب بين فحيت شاملة مفرعة أزمة عصر 
القلوب.على يستولى الزى الخوف 



ائعاصرةومنهج الإسلام منهج بتن المولية العلاقات كعم 

عليهاترتب وما الحرب أن الغرب مفكري من كثير رأى لقد 
هدهوانعدام الحضاري، الروح انعدام ظواهر من ظاهرة هي إنما 

الروحي.والتقدم المائي التقدم بثن التوازن عدم إلى راجع الؤوح 

؛،لمرسل؛اللادينيبرتراند الفيلسوف المعنىكتب، فىهدا 
والسلوكللأخلاق التقليدة القواعد ولا العقدية للمدامب يعد 

علىالثهك يستولى ما كثيرا قبل، من لهما كان الد،ى سلطانهما 

أنيحاولون وعندما مهر، هو وما خير هو فيما الناسن قلوب 
اقتحامها،يسطيعون لا عقبة يواجهون ذلك، فى رأى إلى يميلوا 

واضحمبدأ أو إليه، عون يسمبين هدف، أمامهم هناك ليس إذ 
الرجلأمام العقائد من مجموعتان فقد،و أ)هناك به(اراا، يهتدون 
ونفنامروما نذلام الروحية: القوى منهوك يكون ا عندمالغربي 
الحرأارت؛.للرجل مجالأ يخلقان لا وكلاهما موسكو 

فييلوح ولا الففليع(، ربالقرن الماضي القرن تثعرشل وصيف 
فذلاعة.أقل يكون سوف، الحالي القرن بأن يبتهر ما الأفق 

عرفهاأزمة بأخطر تمر رية والبمهالقرن، هدا استهل 

الأنسمانؤإرادة المار قوة من متمووم منيج خلقها أزمة التاريخ. 
أوقانوني.أخلاقي قيد أى من الطايقة 

.B. Russell. New Hope For a Changing World, p.8 (ل)
(2) Ibid. P.8.

ك



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بثن الدولية العلاقات 

جاهزةنووي رأس آلافا بثمانية تستعد واحدة دولة إن 
ضعفألف وستين مئة مجتمعة التدميرية قوتها تبلغ للاطلأى 

-نجاساكى لقنبلة التدمير قوة 

تلكفي العرب، وزراء لأحد نقرأ أن الخطر ويعظم 
أخلاقيةغير النوؤية سياستنا ))إن بلاده: سياسة يلخص الدولة 

علىوححلرة العسكرية، الناحية من ضؤوؤية وغير قانونية وغير 

القوةإطلاق قرار أن الونير هذا ؤيقر ا١٢ مرعبة بصورة اليشرية 
حمسحلال يتخذه أن يمكن واحد. رحل بيد المدمرة النوؤية 

دقيقة.عشرة 

وعسمينحمسة حلال عالينين ميثن المنميرم القرن شهد 

عشرحمسة حلال عالميتين بعربين الحالي القرن واستهل عاما، 

•شهرأ 

المنصرم،القرن حربي بين الوحيد الفارق هو الزمن يكن لم 
الخالي.القرن وحربي 

طرفيهامن كل يمثل متكافئة قوى بين النميرم القرن حربا كانت، 
6 الدولي التحالف، قوى الأخر: للطرف، تهديدا  allied powers منه

 I آم.• • ٥ يونيو ~ مايو يوليسي فورن مجلة الساعة، وافتروأت، ماكنمارا، روبرت ا
Robert Mcnamara, "Apocalypse Soon", Foreign Policy Magazine,

2005 May/June
2829=http://www. Foreignpolicy. com/story/cms. php? Story-id
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اضاصرةانحصاره ومنهج الإسلام منهج بين اوق.وثي4 انملاقات كعم 

من the central european powersالمرمية الأوربية والقوى جانب، 

العاليةالحرب وفى الأولى، الية العالحرب في آخر، جانب 
جانب،من  United Nations powersالا،ولى اكءالأ،_( قوى الثانية: 

آخر.جانب، من  axis powersالمحوروقوى 

قوىتكافؤ هياك، يكن فلم الحالي القرن حربي في أما 
الدوليالتحالف، قوى أوبين وأفنانستان، الدولي، التحالف، 

فيالدولي التحالف، في الشاركة الدول من لأي كان وما والعراق1 
هللهاؤ تهديدا بمثل العراق أو أفغانستان أن تفكر أن 

أستراليا؟العراق أو النرويج أفغانستان تهدئ أن يمكن 

التعالف،قيام الأربعة، الحروب بين  iljj_مشتركة صفة لكن 
وإنماالحربية، الضرورة تقتضيها لا عسكرية بعمليات، الدولي 

الكراهيةلداعى والامهتعابة الحقد عن التنفسس اقتمعساها 

الانتقام.في والرغبة والعدوانية 

تخلقمد،ى على دالة علامة الحرب في اللأنساني السلوكا 
علىقدرته ومدى الحضاري بالروح المعاصر الغربي الأنساني 
الظلام.عصور يسميها التي العميور وحمية هن الخلاص 

فيستخحلر كانت، الظلام عصور إنسان أن يتصور لا كلأ، 
وباءجراثيم وتمنين تصئيع ريرة: الأثدالفكرة هذه مثل باله 

الدمارأمهلحة كأحد لامهتعمالها تمهيدأ الخبيثةآ رالجمرة 

ك



طؤأ"العاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بحن الوولية العلاقات 

العلماءوأفكار والجهد الوقت الغاية لهده يبذل وأن الشامل. 
بهذاتصل التي التكنولوجيا ؤيسغو الضرائب، دافعي وأموال 

منالواحد الجرام في جرثومة ترليون معدل إلى الشؤير المنتج 
الوباء.تنشر سوف التي الجراثيم 

ْلريقعن للعالم القطبية الثنائية أسهمت المنمهرم القرن فى 

•الحرب تفادى في العملاقم بين الرعب توازن 

وسيادةالثهامل مار الي. أسلحة وتطور بانتشار القرن هذا وتميز 

بالحربيتغذى هوبطبيعته الأى النظام هذا الرأسمالي؛ النظام 
الأرضعلى يكون بأن يسمح لا ؤين الأموكلأ الحلبقية، ؤيخلق 

اظم،يتعالمدق المروع الخطر أن ائق الحقهذه وتعني المملأم، 
الدولية.للعلاقات الحاكم السائد المعاصر المنهج الخطر هذا ويجيهعد 

الدوليةالعلاقات في منهج عن البحث، أهمية تظهر هنا ومن 
هووهذا المعاصرة. الحياة في الفاعل ائد المعالمنهج عن يحتلم، 

المنهجبين بالمقارنة يهتم سوف، الذي المقال هذا كتابة إلى دعا ما 
قبلالإسلام به جاء الزى والمنهج الا.ولية العلاقات في المعاصر 

قرنا.عشر أربعة 

محيره،شخمعية غياب اس أسمعلى المقال هذا صمم لقي. 
للأحو.ادث،الواقعية الميور من رألمومإ عن عبارة يكون أن وعلى 

ربط،رض وبغالينمجورة عني، إلا المحرر يتدخل ولم والأفكار، 
ببعض.بعميها الممور 

ظ



العاصرةاو>ضاوة ومنهج الإسلام منهج ^ اكولية العلاقات كعم 

كتابعلى المعاصرة الحضارة منهج إيضاح في اعتمد وقد 
ترجمةإ الدولية رالعلاقات المعنون فرانكل جونيف بؤوفسور 

وكلالثانية، الملبية القحيبي الرجمن عبد غازي الدكتور 
غيرالحيفحات بأرقام المتبوعة ■حاد،درتان بين الموضوعة النميوص 

وفىالمذكور• الكتاب من مقتبسة نصعوص هى أخر لمؤلف المنسوبة 

الكريمالق—زأن نصوص على اعتمد الإسلام منهج اح إيضس
اوحدي،ثا.علماء حكم وفق الميحيحة والآحاديث 

الأفغانيةالحرب وعقب أثناء فى المقال هدا أصل كتب وقد 

جرأأ-حداثها بعض تكون أن الطبيعي من فكان (•" ٢٠٠١)الأخيرة 
المقال.تضمنها التي للنصوص التوضيحية الأمثلة من 

اصرفيالمعالمنهج عن أول فصل على المقال ويشتمل 
عنثالث وفصل الإسلام، منهج عن ثان وفصّل الدولية، العلاقات( 

وفىالغرييين، الفكرين كبار بعض قيل من مقترح لاحى أص منهج 
عمله.يجب أو يمكن فيما المقال خاتمة النهاية 

//توفبق.وي1/لمح 

المؤلف

ك



اصوالأوو
ائ|واصرةاو>ضالآ في اتدولمة العلاقات 

للحضارةصّعيح لففلي مرادف المعاصرة ارة الحممإن 
للحياة،قاسمتها وشيؤع الحضارة هده سلطان أن ذلك العربية؛ 

جعللديها والمادي التكنولوجي التقدم سمعة جاذبية إلى مضافا 

يزاحمأو ؤييلرد بل النفس أعماق إلى يصل تأثيرها 
٠محلها ليحل الأحرى للحضارات الثقافية القيم كليا أو جزئيا 

الدوليةالعلاقات منهج تطبعان أمياسينان حاصيتان هناك 

المعاصرةاتالحضارة ششت إذا رأو العريبة الحضارة فى 

الدوليالقانون لقواعد الالزامية القوة هشاشة أولاهما: 

الدولية.العلاقات تحكم أن المفروض 

المنهج.عليه يرتكز الذي الأخلاقي الأساس هشاشة 

أهمأن ))كما أنه البدء في يلاحظ الأولى: الناحية فمن 
■>الوطني القانون في تتجسد الأفراد سلوك تحكم التي القواعد 
فيمجسدة الدول سلوك تحكم التي القواعد بعتض نجد فكدلك 

فيتماثلا يعني لا الاسم في فالتشابه هدا وْع الدولي، القانون 
اجتماعيمحتوى في يعمل الدولي القانون إن القانونين. طبيعة 



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بي، اللونيان العلاقات 

القانونشأن اجتماعي اتفاق في ينهض لا أنه كما تماما، مختلف 
مخالفةعلى الجزاء تطبيق تضمن مركنية سلطة ودون الداخلي 

منتعد لا إنها حيث من الأفراد عن تختلف والدول فواعده، 
الدول.فوق قانونا ليس الدولي القانون لأن ذلك، القانون: رعايا 
النغلاموطبيعة يتفق لا الوضع وهد,ا الدول. بثن قانون هو ؤإلما 

الحلييعةينكرون القانون رجال بعض أن درجة إلى انوني الق
الخاصيةإلى يفتقر أنه كلية؛ الدولي للقانون القانونية 

تتعايشأن منطقيا يمكن لا الفاعلة، الجزاءان، وهي اسية، الأمم
القانونيةالأنظمة طبيعة له دولي قانوني نظام مع ،،ميادة ذات، دول 

أعلى،بقوة تعترف، فلا سيادة ذات، الد.ول تكون أن إما الد،اخلية. 

ملزمةقانونية قواس هناك، تكون أن يمكن لا الحالة  aJJtوض 
ذات،الدولة تكون لا أن القواعد— هذه مثل وج،وت، —إن ؤإما لها. 

التيالقبول نظرية تحله التناقض وهذا الحيعيح؛ بالعتي سيادة 
قبولعلى مبنية القانونية للقواس اللزمة الطبيعة أن إلى تذهب، 

هزاعلى قائم الد،ولي القانون لأن ونغلرأ ... القواس  ٥٧الدولة 
حولكييرأ اختلافا تجد أن الغري،ي، سم، فليس القلق الوسط، الحل 

يرىصورى قانون مجرد بعضهم يعتبره فبينما أهميته، تقييم 

رجاللهم أتاح لو بإمكانهم القانون رجال أن الأخر بعضهم 
تكفلالقانونية القواعد من مجموعة يضعوا أن المجال السياسة 

المدلأمعلىالأرض«)ص

ك



العاصرةاوحضارة ومنهج الإسلام منهج بين اكولية اسلاقات 

رالحضارةالمعاصرة الحضارة فإن الثانية: سة الناحيومن 
من:تعاني عام بوجه الحلقية للقيم يالنسة العرJيةا 

للالتزامأساسا يكون أن بمكن الذي بالله الأيمان انعسار رأ( 
فيخسارته الغرب ا>.عوض هوفمان: ٠ د يعبر وكما الخلمي. 
يبدوالعالم جعل الذي بالتقدم له حد لا بإيمان بالله الأيمان 

يبدوالاص_ية عام الئة كوارث رغم ٠ ٠ ٠ وعقلانية استمارة أكثر 
الجديدبالإله للغرب الأبله الإيمان أن تصدق لا بطروة__ة 
أنالناس يستلع لم هل رولكزإ، سائدأ... زال ما التقدم 

يمنعلم والإنسانية للعملأنية الستنير الحكم أن يتحققوا 
القممف ٠٠٠—ا فيه استخدم وح_أميتين حربثن 

هل٠ درسدن.، مثل مدن في اأإدنيين على الإستراتيجي 
بالإبادةالتهديد مع التبادل الردع على مبنية إستراتيجية 

يستنتجواأن لأرييين لإ٠مكرين يمكن عقلانية؟؛... تعتبر النوؤية 
نفتالعشرين للقرن الرهيبة الأحداث أن — فعلوا متهم قليل و~ 

للأوامرالإنسان تسليم التقدم. على الأخلاق تعتمد أن إمكانية 
يضبملأن يمكن ~ ذلك غير شيء ولا — الإلهية الأخلاقية 

والحماعات«را؛.للأفراد الأحلاقية الأعمال 
النسطبمهوليمست الحلميه، الماهإ فى المعطبه ذكره سياده رزا 

يكنلم إن الغالب في — ولكنها والمنطق، بالعقل دائما محكومة 
.cultureال ؤإيحاءات والوهم بالهوى محكومة — دائما 

• ٢٦ص إ العربية رالترجمة  ٢٠٠٠عام الإسلام هوفمان، مراد إ ا ل 

ثنا



ائعاصرةومنهج الإسلام منهج بين اليؤلية انملامات كعٍ 

الدوليةالعلاقات فى الأخلاق تتأقر أن الطبيعي من كأن لقد 
علىالأمر يقتحير ولا عام' بوجه الأخلاق إلى بنفلونه الغرب فى 
مجالفى الأخلاقية للقيم الألرامية القوة نماني ذلك وراء فمن ، هذا

أبلغ.وربما أخرى وإضعافا ضعفا عوامل من الدولية العلاقات 

يمدواأن من بدلأ البشر ))إن نيبر: رياJولد الدكتور يقول 
إلىينزعون الدولية المياسة لتشمل الأخلاقية قواعدهم 
وأنهماللأأخلأقية، نزعاتهم عن للتنفيس السياسة استخدام 

إ.١٧١رص أخلاقي" لا مجتمع في أخلاقيون بشر بالتالي 

العلاقاتفي ما أئرأ الأخلاقية للقيم بأن سلم عندما وحتى 
الأخلاقتحديد في الغموض هي أخرى، م،ث،كلة تواجهنا الدولية 

منعليه هي ما على الدولية الأخلاق يجعل الذي ))إن الدولية. 
بعديوجد لم أنه، كما بوضوح، قط يحديؤ لم معناها هوأن غموض 
يةالفري؟ الأخلاق قواعد بين العلاقة على الفكرين بين اتفاق 

متبعةالفكرية االدارس رحدى تذهب الدولية، الأخلاق وقواعد 
أيإن غير كلية... الدولية الأخلاق إنكار إلى ميكيافيالي ذللف في 

مناقشةدّون يتقبل أن يممعه لا الدولية للعلاقات واقعي تحليل 
محكومونبانهم البلدان كل في الكيوة السياسة رجال دعاوى 
تستدعىكثيرأ الأخلاق أن الواضح من إن الأخلاقية. بالقيم 

علىالاحترام من فدر لإضفاء إلا لميء لا مختلفة سماء وبأ 

ك



^^٠٠ائعاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بين اثيولية اJعلأهات 

شاثعتبؤير الأخلاقية إلى اللجوء أن كما للدولة، الأنانية اكالح 
آخوا|لطرف القانونية الحقوق يمارض الذي الطرف يد في مريح 

)با-ل(.

يعيرلا هذا أن عير القياس. هو ان الأنم،يكون أن بد »لأ 

باسمهايعملون الذين الأفراد وأن أفرادا، لي،،دءتا الدول أن حقيقة 

؛.رص١٧١الوطية<ا مميالحهم في قيء كل قبل يفكرون 

الحقيقةأن سبق مما القارئ إليها ينتهي التي النتيجة لعل 

ترتكزالعاصرة الحضارة في الدولية العلاقات ان هي الواقعية 

علىوليس والقوة. الوطنية، الصيحة على كليا يكن لم إن أساسا 

والأخلاق.القانون 

الوطنية.الصلحة ١— 

ةالسيا,فى الأساسي الفتاح >)الحدلعةالوطيةهي 
القيممجمؤع إلى جوهره في الضهوم هذا ويرتل، الخارجية، 

نفسه،الوقت في والدولة الأمة من النابعة القيم تلك الوطية، 
الملعبمنا كان ؤإذا غموض••• من يخلو لا المهوم هذا أن غير 
الستحيلمن فان مجردة، بفكرة الوطية بالحيلعة القم،ود بيان 

التكررالجدل إن معينة. قضية في تعنيه ما على إجماعا نجد أن 
ليطلباتهالخ،لفه الفه|،|رات حول لعلكر الحارجعه ال،ه،اسه حول 

المهللةنمرق أن رورى ال۵دمن ليس  ٠٠الوطنية. الميلحة 

ظ



العاصرة 3jL_Jlومنهج الإسلام منهج بين اليوثية _ UIMjJIكعم 

وماوالدبنية الحلقية الاعتبارات يستيعد ضيقا  l_^jالقومية 

الوطنيةالمحيلحة هده فاعلية تقتضى ؤإنما شاكلتها، على 

الم—اميةتميرفات تحكم منها كجزء الاعتبارات هده استيعاب 

ليصأنه يعنى لا هذا أن غير المحتلمة، الوطنية ممياليهم جميط 
ماكثيرا العكس على بل ما، قيء على الاتفاق ألبتة بوسعهم 

الوطنية،مصّالحهم من أيضا ينطلق الاتفاق هدا كان وإن يتفقون، 

إذاإلا ذلك يفعل لا فانه تنازلان تقديم على سياسي وافق فإذا 
عيرأو مباشرة بطريقة المرايا بعض دولته سيعطى عمله أن اقتنع 

فيقيم وجود على مبنية الوطنية المصملخة فكرة إن مباشرة... 

نتاجمن نعتبرها أن يمكن التي القيم هذه الوطنية، الحماعة 
هذهبين العلاقة أذ غير ٠ ٠ ٠ نحاسها روح عن ومعبرأ ثقافتها 

إنأكبر. شرحا تتحللب المحددة المياسية الأهداف وبين القيم 
الضروريْن وليس ' يكون أن يجب ما مجال إلى __ القيم 

الميميةالنغلم إن معددة... سياسية أهداف إلى تترجم أن 
الأمرمتضاربة. قيما تتضمن أّحيانا إنها بل عامة، اليقبن يعوزها 

فييق التطبالواجب القيم هده من أى مشكلة؛ يثير الو,ى 
وقدذلك، من أكثر الأمور ننعش، وقئ االفروضة؟..؟ الحالات 

طبقاإنه بل تصرفاتهم. وراء من التضليل الساسة يستهدف، 

تسيرهم،التي الأوافع حقيقة بالضبط، يعرفون لا فرؤيد لنظرية 

القيم...لنفس الأهمية تعطي لا المحتلمة الثقافات فإن وأخيرأ 

ك



تمعؤيرإلى المهياسمى الفكر تاؤيخ طوال يسعى ان الاسمكان ولمي 
مجردفإن وللأسف لتصرفاته، عاما معيارا تتخذ عليا قيمة 

إمكانيةفى اليك يعنى الوصؤع هذا فى متناقضة نْلريات وجود 
الوطنيةLلحة المح،ومعيار الصمحة. كل صحيحة منها أي تكون أن 

تحأطادموسئما الغموض...  jljJu،،؛~ ثممبيته من الرغم ب— 
يجبمنهما لأي النسعبية الأهمية فان بينها فيما أكثر أو قيمتان 

التركمرلأن ممهلات ليس للقيم التصمنيف وهذا . ٠ ١ وترسمي تقدر أن 
تحكمهما وكثيرأ أخرى، إلى حالة من يتراوح أهميتها على 

فىإلا اسمى يالميمدلولها ذروة القيمة تبلغ لا العواطنا••• 
بالحيورةيطابقها أن اللءولة رجل يحاول عندما أى الممارس،—ة، 

وهمزةالبيئة... عن لال.يه التي الغامضة التجريدية الذهنية 
ات...المعلومهى الدولة ورجل البيئة ببن ية اسمالأس،الوصل 

تامااطلاعا يحللعوا أن العمموولبن كبار بإمكان أنه من وبالرغم 

بأي— يمتليعون لا إيهم إلا لحكوماتهم. المتوافرة المعلومات على 
لحملا وعندمات، المعلومهذث، كل هضمم — الأحوال من حال 

عنوانفميلعت، تكثف،ت، فد العادة فى تكون فإنها إليهم المعلومات 

المرءيحتار ولكي تماما. تفءههأرها بإس،اءة تمممح درجة إلى الواض 

يجب،والأحل،اوث، المعلومات ححثيم بين من عليه الاعتماد يمكن ما 
وعمليةأهميتها..٠ لتحديد الاختيار لذلك، معيار لديه يكون أن 

ماغالبا ولكنها تماما٠ معقولة ليسمن والوقائع الحقائق تفسمير 

ظ



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولمة اثعلاقات 

يسرهم،لا ما يطمسوا أن في البسر ونزممة بالعواطف تتأثر 
عننعرفه ما أن يتضح وهكذا التمني... في القرط ويالتفكير 

العرفةعن نتكلم أن من بدلأ أننا دّرجة إلى الواقع عن بعيد بيئتنا 
يكونأن وبمجرد ... الذهنية الميورة كلمة نستخدم أن يجم، 

هذهفإن أخرى دولة عن أو موضؤع عن ذهنية صورة السياسي 
العلوماتمن النيئ لتنظيم جهاز بمثابة نحيبح الذهنية الحيورة 

الذهنيةفالحيورة ولهذا العلومات، هذه خلالها من تمر ومحشاة 

رص'آهإ.السدياسيا( الملوك تحكم التي هي العلومات لا 

تعيينصعوبة ابق السسرح اداث|من القاؤئ يستنتج أن بد لا 

تكونأن الضيؤري من ليس وأنه الحقيقية، الوطنية الصلحة 

وا}تكيفللمروjة قابليتها يستنتج كما بمعاييرموضوعية، محكومة 

مدىيقيم أن لدلك نتيجة إمكانه في وسيئون القرار. صانع بد في 
الدولية.للعلاقات، أساسا تكون لأن الوطنية الصلحة أهلية 

القوة.٢- 

II  فيالدولية، العلاقات، أنواع جميع تدخل القوه مثيكلة إن
التعاونوفي العممكرى، بمعناها القوه تدخل والناقسات، الحروب^ 

المياسةعالم يدور الآطرافا٠ أحد لقمع بالقوة التهدين. يدخل 
المياسةفي القوة أن غير عنها، والبحيث، القوة ممارسة حول كله 

الداخلية.المياسة في القوة من قيودأ وأقل بكثير أوضح الدولية 

ك



جؤجالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين اكولية العلاقات 

ولقد ٠٠٠القوة بسياسة الدولية السّياسة تسهس ما فكثيرأ ولهدا 
نشوءإلى الدولية العلاقات في القوة تلعبه الذي الهم الدور أدى 
...القوة مفهوم ضوء على الدولية العلاقات تفسر فكرية ة مدري

الدولية،السياس،ة في مهما ورأ د تلعب القوة أن من بالرغم رولكزا 
الالل.ولية والممياسة وطنية، قيم لتحقيق وسميلة الأساس في فإنها 

أكبربال.ر.جة حالدها ٠Jوإنما فعسيب، الا|ولة تملكها التي القوة ت،حال.دها 

تحكمالتي الوطنية المصلحة ومفهوم اول1ول، هده تعتنقها التي القيم 
.٢٩٤رأ؟—و.ءال.ها« القوة اعتبارات عند يقف لا ١^^ سلوك 

الوطنية،ائم،لحة عن ايمابق رح الس^،ذا ا،ستعالإذا آنا على 

القوميةالصلمحة تعيين تحنكم القوة بان الافتراض يصح 
القوة؟الوطنية المصلحة نحكم اممثرمما 

أنالقوة فبإمكان مجردأ، تقييما القوة تقيم أن الميعب »من 
ومن. المهواء على خيرة وأهداف سيثة أهداف خدمة في تكون 

فيليست تواجهنا التي والمشكلة القوة. إزالة قطعا المستحيل 
ضمنؤإبقائها عليها الس|يهلرة كيفية فى ولكن القوة، إزالة كيفية 

رصف؟إ.المشروعة<ا القنوات 

قوة»أن نلاحظ، أن ينبغى القوة عناصر عن الحاوي،ث، وعند 

أكثرويميز متميزة، عوامل من عالدّ إلى تجزأ أن يمكن الا-ولة 
الديموجرافيةالممدد: هد,ا فى مجموعات خمس بين الكئاب 

ظ



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولة العلاقات كعم 

والاجتماعيةوالسيكولوجية والتنظيمية والاقتصمادية والجغرافية 

(.١٠١رص الدولية(؛ والأستراتيجية 

صمنوالإعلام الدعاية موضؤع فرانكل جونيف يبحث 
الدول.و\ن التعامل وتقنيات أدوات عن حديثه 

وأنهالوقت، هدا في والإعلان الدعاية تأثير اظم لتعونظرأ 
الحديثضمن عنه الحديث الناسب من فإن موقرة حطيرة قوة أصبح 

القوة.عن 

عقولعلى للتأثير محاولة أي عموما الدعاية »تعني 
معين...عام لهدف؛ تحقيقا معينة جماعة وتصرفات وعواطف 

الوطنيةالميتة اعتبارات إلا تحكمه لا أناني نشاط، والدعاية 
ولاالأحرى. الدول تقبله لا نشاهل فهو ولهاذ.ا يالدعاية؛ للقائم 

بينوسحل حل إلى للوصول محاولة أي على الدعاية تحتوي 
امتيازاتتحقيق في هدفها ينحصر بل التنافية، الوطنية الممالح 

ال~ اليوم تعمل كما ~ ال>عاية فان ولهدا بال،عاية؛ للقائم وطنية 

ولقدسلبية... أغراض سوى — اكولي النذلام إلى بالنظر — تغيم 
-اك.عاية غلواء من للتخفيف بذلت التي الدولية الحاولأت كل باءت 

١(.رص'لمل بالفشل(؛ الأن حتى ~ عليها السيطرة يكن لم إن 

كيفيةهي الدعائية النشاطات كل في الأولى ))والشكلة 
بعيدحي، إلى وهده إليهم، الوجهة الأشخاص إلى اكعاية إيممال 

ك



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاقات 

كافية،وخبرة موارد وجود على حلها ؤيتوكة—، تكنولوجية، هسكلة 

مشاكلجمهورها إلى الوميول من الدعاية تتمكن عندما وهناك 

كيفالتجاري، الإعلام تواجه التي بتلك شبيهة صهعبة ومسية 

ردإلى الوممول يمكن وكيف الناس؟ اهتمام على الحممول يمكن 
العرْس،طرية_ة تحدد التي هي الأسلة وهذه المطلوب؟ الفعل 

بأكبروالمعلومات الأخيار تقديم الدعاية فى الممهلة الوّه،ائل ومن 
يكونتمع المء،،أو ارئ القوترك والموضهوعية الدقة من قدر 

ء

تحقيقالحال بحلبيعة الحمعب، ومن يريدها... التي الأستنتاجات 

الحقائقعلى حرميا الإذاعات أكثر في وحتى الكاملة، المويتعوعية 
الأخبارمختلف بين اختيار عملية هناك تكون أن بد لا والتجرد 

الإذاعة(،حية ا مهاكولة تفيد التي اء الأنبتفينميل اس أسمعلى 
)صه'اا-آ"مأا(.

التظ-اهروعية الموينمبدل ّم تغالي|،هأن الب، الغأن على 
وفدالكبرى الكذبة تقنية فهي المعاكسهة التقنية !!اما ٠ بالمومموعية 

كتابهفى عرهيه—ا التي الفكرة متبعا التقنية هذه هتلر اسيتعمل 

كافياترديدا ورددت كبرى كذبة كانهت، إذا الكذبة أن وهي • كفاحي 
أكثرإن إذ الأقل. على جزئيا تد،دلايقا الجماهير يمدقها فسوف 

تصريحاتترديد أن لإدراك اللازمة الأفق سمة إلى يفتقرون الناس 

أمرالأخرى الإعلام محيادر على رقابة وفرض ، مهعتها يعني لا ما 
إ١٠ التقنية،، هذه لنجاح معرورى 

ثنا



العاصرةالحماية ومنهج الإسلام منهج بين انمولية العلاقات كجر 

تطبيقهاولا اكتشافها ليص الكبرى الكذبة تقنية أن على 

التنقنيةهده ممارسة أن فالواقع ؛، jryuaلشخص امتيازا بفعالية 
الديمقراطية.أو انونية الدكنالدول فى سواء ائع شأمر 

الهلؤيلةالتحليلات إلى بالاستماع يهتم لا المائة فى والجمهور ا> 

للثعاراتبسرعة يستجيب ولكنه ما، قضية حطأ أو صواب حول 

دامتما 1 بالقضية وثيق ارتباط لها يكن ولولم حتى البسيْلة 

كالسلامعاطفي محتوى ذات عبارات تشمل الشعارات هده 

طؤيقعن كبيرة نيادة الدعاية تأثير )رؤيزداد ١إ، ر۵ى٦٢ والعدوان(( 

بارالةيرداد كما الزمن، من طؤيلة مدة عبر ات والثبالتكرار 
ءء

ا٠رصنما'ا١ عليها(( التسؤيس أو للمعلومات الأحرى المحمادر 

بتشكيلالاستئثار فى تفلهر والأعلام الدعاية أهمية إن 

اروكماالوطية. الحيلحة يجمعد أن يقترص الذي العام الرأي 
القاعدةوهده الحكومة، تبنى العام الرأي على هيوم: دافيد يقول 

علىتنْلبق كما وعسكؤية، استبدادأ الحكومات أكثر على تنطبق 
٥(.رمى• (( وشعيية حؤية أكثرها 

بينماأنه يلاحظ العلومات على يتأسس العام الرأتم، أن وبما 
يذهب،أكثرللجمهور، ))بتوفيرمعلومات الراديكاليون يطالب( 

حجبهاإلى منهم الدبلوماسيون وبخاصة راديكالية الأقل الآحرون 
شكلوعلى ذلك، ا عي، فيما تقدبمها ؤإلى الختليرة، الء،،ائل فى 

ك



ائعاصرةاوحضاوة ومنهج الإسلام منهج بين الدوثية العلاقات 

مشاكليثير ممه وهدا المطلوب* الاتجاه فى بميل الجمهور يجعل 

العامبالرأي القادة التزام تعمي لا الديمقراطية فكرة إن الإرشاد. 
هذاقيادة يتولوا أن أحيانا ويقتضى بل تعني وإنما مطلقا، التزاما 

الرأى(()اه(.

سلبي.وعامل إيجابي، عامل عاملين: إلى تستند الدعاية إن 

للمتلقي،خطابها في الفاعلة التقنية في يتممل الإيجابي العامل 

رالإساسج_دةاالدهنية القابلية في يتمثل الأدلبي والعامل 
العلومات.لتصديق واستعداده التلقي لدى للامتصاص 

١١ حادث تداعيات من حدينبن مثا؛ني ذكر يمكن وللإيضاح 
١لأمريكية.التحال.ة الولايات فى ميبتمبر 

شحنتللحادث الأول اليوم في الإيجابي؛ للعامل قبالنس،بة 
نسبيروراء غيرهم— ولا — مميلمين بأن بالإيحاءات التلقي ذهنية 

التلفازشاشات غحلت التالي اليوم وفي المرعية. العملية وتنفيد 
العلياؤينبغاري الأخؤين بحسور الأمريكية التحااسة الولايات في 

الهجومطائرات من طائرنبن قادا بألهما التأكيد مع السعويبحن 

الأحبارذلك تبع ثم البنتاحون، ومبنى العالمي، التجارة مركز على 
عثرية تسمهؤيات على للتعرف الأمنية الأجهزة توصل عن 

وأسماؤهمميورهم وملأت العملية، تنفيذ في اركن المثيشخممأ 
ال۵لاراتوحوائط العامة اني والبااتاإف_از، وشاشات الميحف، 

تإ



العاصرةومنهج الإسلام منهج بحن الدولية العلاقات 

أىعن شيء أى يمرق ممن افيلومات طلب مع والعالية، المحلية 

احدجنسيات لعرقة الأمنية الأجهزة توصل الإعلام وأكد منهم، 
بانهم،،،عوديون.هؤلاء من شخحيأ عثير 

بخاريالأخوين احد أن التالية القليلة الأيام خلال انتصف وقد 
منئمانية أن اذ1كث،ف كما يينق، حيا يزال لا الأخر وأن سنة، قبل توفي 

بأنهمهوياتهم الأمنية الأجهزة عرفت الذين سعوديا عثير الأحد 
الولاياتخارج بحياتهم أحياءيتمتعون يزالون لا الاننمأيتن صمن 

سليماسفره جواز وجد الذي التاسع الأنتعاري أما الأمؤثة. التحية 
يحل.لم لنزأ الأمؤيكية الإدارة إلى الجواز هدا وصول كيفية تزال فلا 

الأحياءصور ظلت طؤيلة بمدة الحقائق هده انكثماف بعن، وحتى 
الدولية.والطارات العامة الباني حوائيل تنين وأسماؤهم 

الأمؤيكىالإعلام أن دلالة من أكثر يحمل الذي الأمر أن على 
الخبرباقتناص بالاهتمام العادة حلاف على ~ الأمريكي وغير 
بهذهيهتم لم - أحياء الأتعرين ظهور من إثارة أكثر وليس المثير، 

كبير.حد إلى تجاهلهأ تم بل الثيرة، الحقيقية العلومات 

منقلياs فإن الإعلام فى المثيرة المعلومات هذه تغييب نتيجة 
٠عرفوها الناس 

بهاالإعلام وحفاوة الزائفة الملومات سير كان هل ولكن 
عشرالصيدفة ذتيد وهل صدفة؟ وقع مقصود غير نتيجة 

ك



ائعاصرةاسنمارة ومنهج الإسلام منهج بيى الدونية العلاقات 

صدمةإحداث منه الهدف كان فهل مقحيودأ كان ؤإن مرات؟ 
بالذنبالشعور عندها تخلق السعودية العربية للمميكة نفسية 

الشعبشة اسيعادة الهدف إن أم عن4؟ للتكفير والاستعداد 
هذامثل مع التعامل على وقدرتها الأمنية، بأحهرته الأمؤيكي 
التيالقرارات بحكمة الشعب إقناع اJف الهإن أم الحدث؟ 
كانتمهما الارهاب؟؛ صد بالحرب عرف فيما حكومته ستتخدها 

الإعلأم-تأثير قوة مدى عن توضح فهي الإجابة 

لىشغحسية تجربة أذكر فكمثال السلبي: للعامل وبالنسبة 

سبتمبر.١ ١ يوم الإجرامي الحادث عن الأحبار أتابع ممن عندما 
الدرجةتصف الأ.خيار من مجموعة الأول اليوم مند تواترت قشو 

كماإذ العملية، وتنفيذ تخحليحل بها تم التي التقنية من العالية 
ولمالتخطيط، في كبير جهد بذ.ل روبرتز: بات المميناتور قال 
التقنيةعالة تكتيكات تعملت، واسالرشقة، التفصعلأت تعقل 

sophisticated tactics  مجلةملعق وصف وكما الأنضيذ. فى

نفذتاجمة الهالطائرات كل إن : September,-اا 200االتايم 
رقمللرحلة جدأ الدهثية المناورة ذلك، في بما المسار تعديلات بعناية 

الطائرةحرف ثم منخفيما مسارأ الأنتعاري الطيار اتخذ حيث، . ٧٧
وكسفهت،البنتاجون. لمبنى الغربي الجدار صدم قبل درجة  ٢٧٠

فيو,حليقه أساء في الرثيص أحبر الأمييكي الرئيس ناث،_، أن الأحبار 
مقتنعون law enforcement and security agenciesال أن الجو 

ظ



العاصرةومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاقات 

بعدفيما يكر عدما ذلك وتأيد ٠ مسهدفة الرئيس طائرة بأن 

البيتإلى الرئيس وصمول لتأخر كتفسير ~ الرئيس مساعدو 

طائرةاستهداف على معتمدة أدلة هناك كانت أنه — الأبيض 
الجديةمن الأمر وكان الإرهابية، الحملة مدبري قبل من الرئيس 

الرئيسطائرة اتجاه وجوب على أصرا ونائله الرئيس إن بعيث 

أندرجة وإلى ممكن، وقعت، بأس،—ؤع آمنة ع،،عكرية قاعدة إلى 
هواتفهماسيتعمال بعدم أمروا ال۵لاثرة ظهر على الإعلاميين 

علىبها يسمتدل أن من حدرأ مفتوحة إبقائها بعدم بل النقالة، 
الطائرة.موقع 

بنائبتحديرى اتص__ال الأدلة هده أكد ا مأن كثث ثم 
بالبيتال الأتميسرية يختؤق أن استحناع مجهول من الرئيس 
وآراءوالسور الأحبار من أحرى مجموعة تواترت، ثم الأبيض، 
الخطةتدبير وراء أن تؤكد التي والسياسحن الأمنيحن الخبراء 
ميل.آلاف، سبعة بعل، على يقيم رحلي وتمؤيلها 

بأنالأْحيكية االياحهث، مدير ت۵دريح نثير ما بعد وحتى 
وأنهبغيرهم ميلتهم على يدل أثر أي وراءهم يتركوا لم الخاطفين 

علىتدل ورق قمعاصة أفنانستان فى أو أمؤيكا فى يوجد لم 

للحادثالقدم التفسير هدا ظل فقد بغيرهم الخاطفين صلة 
الساسة.وتميريحات، الإعلام حطاب فى مسيلمة حقيقة 

ك



غيرىتلقاها كما الملومات من ال٠جموعتين هاذبن تلقيت لقد 

لأحلتعليقا سمعت حش بينهما' الانسجام ضعف ألأ-حظ أن دون 
تخضعالقدرات، محدود رجلي بان القول أن فيه الحiااrن 

الأجهزةأقوى ومتابعة لراقبة واتصالاته اطاته نشئْلويلة— دة ل— 

أجهزةوربما والؤوسية، والهندية والأسمرائيلية الأمؤيكية الذكية؛ 

تدبيرالنفوذ عالية داخلية قوة من معونة دون يمتليع أخرى 

كلؤيخترق العالية والتقنية الأحكام من درجة على إره-ابية خملة 

يهددأن يسمتطيع بحيث، الأمريكية؛ المتحدة الولايات دفاعات 
أنيعنى الجو، فى تحليقها أثناء الأمؤيكى الرئيس متاثرة بجدية 

هدايبلغ حتى ميتافيريكية' قدرات يملك أنه لابد السعوبرمان هدا 
فىالخاطفون القدرات هدث، يملك كما الخحلورة. من المستوى 

بينهممن يكون أن دون الهاجمة للعل١ئرات المذهلة المناورات تنفياذهم 

والتلريُ_،.المران من عال مسمتوى على محترفون طيارون 

ءإيءات-ءإؤ ؛:؛■ ءإ؛■ 

عنالمقتبأه،ة النم،وص توضح العمابقة التيلبيقية الأمثلة إن 
والقوة.القومية الصلحة 

بالعلاقاتوالأخلاق الدولي القانون بحسلة يتعلق فيما أما 

لغلؤوفالتتبع فإذ المقتبييية، التحموْس سرحتها كما الدولية، 

حنإ



ائعاصرةاسنمارة ومتهج الإسلام منهج بتن اكوتية العلاهات 

المعلوماتضوء فى عليها ترثب وما ومسيرتها الأحيرة الحرب 
منصدر ا مضوء وفى الإعلامي، ار الحمممن أفلتت التي 

التحالفجانب فى الدولة ورجال الحرب قادة عن تص-ريحات 

تعبيرعناوضح معيره واقعيه صؤرا سيجي، لذلك التتظ الدولي، 
االقتبسة.النصومى معاني 

انيةالإنسمالخلقية للمعايير انتهاكات، وفعقت فيتنام حرب في 

كما- ولكنها العالي، العام الرأي وأثارت الدولي القانون ولقواعد 
مساْلأو جنود عن معايرة كانهتا ~ قيل 

انتهاكفان أفغانستان — الدولي التحالف حرب في أما 
ألمعاسرالإساتيةالدولي التحالف في والجؤية ١^٧؛ القوات 

عنيصدرث؛د لم الدولية والأتفاقات الدولي القانون وقواعد 

والسياسة.الدولة رحال دصريحات ساذل،ته بل العسةريين، القادة 

ْلالبانلأسري ائديمة من الأمؤيكي الإعلام موقف وكان 
والمهياسيالكاتم، وصفه بعيم، مثلا حانجي كيلا قلعة في 

الأسيمع. لا الأمؤيكي الإعلام اتجاه » بأن جوانز ميتيفن الكندي 
أتكلم((.لا أرى، 

نوفمبر٣ • إصدارها في  the Globe and Mailولأحذل،ت، 
الولاياتصحف، عن الكومبيوترية العلومات في اليحم، أن  ٢٠٠١

معالجةلأي الكامل الغياب يظهر الأمريكدة التحدة 

ك



جئ■العاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بين المولية العلاقات 

كانالأنسانية الدولية النفلمات وحض إليها، الشار للقممية 

منظمةتششتر داني الكاتب وصف كما  wishy-wasliyموقفها 
هذاهال لمد نيؤيورك. في  human rights watchالإنسان حقوق 

٢٩)النت الإنادبنفي فكتب فسك روبرت مثل معؤرأ الوضع 
وأشارالحربأ<، مجرمو الأن >انحن بعنوان؛ مقالأ •٢( • ١ نوفمبر 

انتؤومالأسبق الأم_ريكي الرئيس فول إلى ال القهدا في 
أندون عقابه أو شخص إعدام ا>إن ؛ نوربمرج( محاكمة ربمناسبة 

الضميرمع بسهولة يسيجم لا عادلة محكمة في إدانته تثبمط 
الحديثبمناسبة وذلك بالفحر(<. أطفالنا يدكره ولن الأمؤيكي، 

سرية٠عسكرية لمحاكم الأسرى تقديم عن 

أمرامومان وصفه صارما ستة حمسين بعد أنه بيد 

الأطفاليدكوه لا وقد الأصكي، الضمير مع بسهولة منسجما 
بالخجل.تجاهه يشعروا لن ولكنهم بالفخر، الأمؤيكان 

قواتعن تسيرن التي السلوكيات أن الافتراض صح ربما 
ظاهرةعلى تدل وإنما عرضية، حوادث تعتبر لا الدولي التحالف 

العلاقاتلمنهج والإنساني الأخلاقي التتلمور في منحنى عن تعبر 
مماالغرب، في والأخلاق انون بالقالنهج هذا وصلة الل،ولية، 

النهج.تقييم عند الاعتبار في بوحي أن يستحق 

المعانىتاللأاعى بعثه استتلراد سبق ما أن القارئ يعتقد ربما 
كالرسوميكون أن منه الهدف لذاته، هومقصود الحقيقة في لكن 

نثإ



اضاصرتومنهج الإسلام منهج بين اتدولية العلاهات 

لتوضحائقال هذا في استخدمت التي الشسسة تلنصوص التوضيحية 
هذاوصلة الدولية، انملأيات في الغريية الحضارة منهج طبيعة عن 

إلىذهنيا بضمها القارئ يكون ان ؤيرحى والأخلاق. بالقانون النهج 
بصقؤةأعمق.فهمها على أقدر إليها الشار القتسة النصومر، 

سبق:ما حلاصة 

فيالدولية العلاقات منهج تطبعان خمييمتن هناك إن 
العا۵درةا;رالحضارة الغربية الحضارة 

تحكمأن الفرومى القاذوذية لاق_واعاد الألرامية القوة هشاشة أ— 
الدولية.العلاقات 

النهج.علعه يرتكز الد.ى الأخلاقي الأمأاءس هشاشة ب— 
فيموسسؤ الدولية العلاقات تكون أن الطبيعي من كان ولدا 

والقوة.الوطنية الحيلعة على النهج هدا 

يحيعبالحقيقية الوطنية ااصاJحة أن، رأينا إذا أئا علؤ، 
بمعاييرموضوعية،تحكم الضرورىاأن من ليسل، وأش تعيينها، 

ار،القح صانع يد فى والتهيف، للمروjة فائقة بهيمة قابله وأنحا 
وخضوعهموضوعيته وضعف صدقه هشاشية مع للاعلأم وال 

الصيصةتعينن في الدؤرالأمم الغاصة الح والممللأهواء 
الوطنيةالصلحة تعيين نمكم لاحظنا كما القوة وأن الوطنية، 

القوة.،uلوك الوطنية الصلحة تحكم أكترمما 

لاحث



العاصرةاد>ضارة ومنهج الإسلام منهج بين انموتية العلاقات 

فسكونالسابقة الحقائق ذهنه إلى القارئ يسندص عندما 

فيالفربي_ة الحضارة منهج سلامة مدى تقييم على ق—ادرا 
الفناءشبح لإبعاد النهج هدا ؤصلاحية الدولية، العلاقات 

البشرية.يتهدد والدمارالدي 

؛وبج؛وءل؛-؛و

حثا





\سو\ص

الإسلامفي اتد|ولية اتعلاقات 

السلمعلاقة تنظيم في الأساسية القاعدة هو رالuدلإ 
فيوالعدل سنرى— كما — الدولية العلاقات ذلك ؤيشمل بغيره، 

القيمةهو والسنة— القران نميوص تظهر وكما — المجالهذا 

بالميلالأمر ورد القرآن وفي الإسلامية• القيم بين الأولى 
مرتكبيهعلى والتشنيع الظلم عن والنهي به، بالمثييفثن والإشادة 

أحياناالعدل عن ؤيمبر • موضعا وحمستن مئة ثلاث من أكثر فى 
عنيعبر كما المعنى، هذا على يدل بما أو الميزان ؤإقامة بالقسط 

والطغيان.والبخس والعدوان بالبغي الظلم 

بهيلتزم واحد ميزان ذات مطلقة قيمة الإسلام في والعدل 
انمعداقةحالة وفي والمكره، المنثمحل في أساسيي كواجب، المسلم 

ياؤ تعالى: قال والترك. الفعل وفى والعمل، القول فى والعداوة، 
قومذتان يجرمنكم ولا بالمهل شهداء لله فوامن كونوا الل،ينآسوا أيها 

بماضر الله إو الله واثقوا ^^^١ أهرب هو اعدلوا تعدلوا ألأ علن 
٨(.رالمائدة: تغملوزه 

فييقاتلونكم قوم بغض يحملكم لا المعنى: المفنعمؤون: قال 
معاملتهم.ض تعدلوا لا أن على الوين 



العاميرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بثن اللونية العلاقات 

أنقوم فغان يجرمنكم الأخرى: الأية التفسير لهذا ؤيشهد 
ماونواولا والتموئ ايز على وماونوا نندوا أن الحرام المنجد عن صدوكم 

٢(.)الأئدة ال،قابه شدد الله إن الله راقوا والخدوان الإتم على 

عنصدوهم الدلن من للم—مملهبن أعدى أحد يكن ولم 
أيضأرانفلر ديارهم. من وأخرجوهم وقاتلوهم الحرام السجد 

النسياءا.سورة من  ١٣٥الأية 
^0"•ء ٠ >• 0 ء0ُ  ولوكانفاعدلوا قاتم وإذا ؤ والعمل: القول في محللوب والعدل 

(.١٥٢)الأنعام ه أو°هوا الله وبمهد ءرْش ذا 
السلموممن لغيره، السلم معاملة في الأدنى هوالحد العدل 
يتحققالعدل كان فإذا اعلى؛ درجات الى العدل مدعوؤراء 

الصبرإلى والمنه المران فى مدعو فالمسلم بالممل. بالمعامله 

والاحسان.والبر بالحسينة السيئة والعفوومقابلة 

الدسس وكنن وأئبم أنوام و ترد ؤ تمالى: فال 
ونصواتمروا وإن كفرا أذى أفركوا الدين ومن ملكم من الكتاب أوئوا 

(.١٨٦عمران: )أل ه الأمور عزم من ذلك قإذ 

)أيتهم، فليلا إلأ ^^( ١٢على تطلع تزال ؤولأ تعالى: وقال 
(.١٣)الأئدة بّاتجنهؤ الله ءيواءمحْإ0 اليهود( 

ك







^؛٦اضاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بثن انمولية العلاقات 

م>ماسإلأامحوسهلينالم نتنا وفالنماي:ؤولأ 
.٢٣٣رالأسواء: كان،تموراه انه اكل ز يرف فلا ال3لانا رسلؤلؤ ج*ال;ا فقد 

الدارطك ؤ الحسن: الآخروى للجزاء المسحفن وصف وفي 
والخافهمادا ولا الأرض ش علوا يريدون لا للذين نجعلها الآخرْ 

.٢٨٢رالقصمى: لل«تق؛تييم 

الأرضفي نعئوا ولا أتاءهم الناس نخرا وولأ تعالى؛ وقال 
.٢١٨٣والشعراء:  ٨٥رهود ه مسدين 

فيلخال فرعون ؤوإنً تعالى: قال فرعون على التشنيع وفى 
٠٢٨٣)يوشى: السرفنزه لمن وإئه الأرض 

شعاأهلها وجعل الأرض فى علا فرعون ؤءن الى؛ تعوقال 
منكان إنه شاءهمْ وثض أبناءنأ؛ يذبح ي؛ طاضً ينم 
.٢٤رالقصيص: ه الممدين 

فىويمدون يوصل أن به الله أمر  ١٠ؤوبمْلخون تعالى: وقال 
٠٢٢٥والرعد:  ٢٧)البقرة: الأزره 

اللهأطمآها شحوب نارا أوفدوا كلما ؤ تعالى: قال اليهود ذم وفي 
٠٢٦٤زالائو.ة: ه الممدين لايحب والئه مادا الأرض ش ويسعون 

والفسادالأرض في والعلو حق بغير القتل ذم فإن وبالجملة 
•موضعا وعشؤين مئة من أكثر فى القرآن فى ورد فيها 

فيمحميورأ يكون ذلك فان بالقتل الإسلام سمح ؤإذا 
ولدفعلمكافعة الوحيدة الوسيلة فيها القتل يكون التي الحالات 

ظ



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بتن الدولية العلاقات كعم 

فىولكم ؤ تعالى؛ قال القصاص حالة فى كما وذلك هذه 
إ.١٧٩رالقصص: ه نممرن لعلكم الأتاب أولى يا ح-اة القصاص 

الئاساش دلإ ولولا ؤ نمالى: فال الجهاد حالة ض وكما 
(.٢٥١رالبقرة: الآرضه لمدت بمعض بعضهم 

مرهمعلئ الله وإن ظلموا بأئهم بمانئون للذين أذن ؤ تعالى؛ وفال 
ولولاالله ريما يموثوا أن إلأ حى نر ديارهم من أحرجوا الذين ؤجآي شير 

ئذ/وساجاJ وصلوات قٌ صوم د شيم الئاس ١^، دفإ 
(.٣٩رالحج: يممره^ من الله ولمرن كتٍنا الله امم فٍها 

يحاربونالذين جزاء إئما ؤ تعالى: قال الطرق فهلماع حالة فى وكما 
(.٣٣رالمائدة: يمظلواه أن مادا الأرض في ويسعون ورسوله الله 

الإسلامفي الحرب تكون أن الطبيعي من كان سبق ما لكل 
حاءالمعنى وفى تفاديها، أمكن ما ينبغي الجملة، في مكؤومة 
»لأه: النبي عن ؤئك هريرة أبي عن الش.ريف الحديث 

رمتفققاسوا« لقيثموهم فإذا العافيه، الله واسألوا العدو، لماء 
فيإلا بالحرب الإسملأم يسممح لا أن الطبيعي من وكان عليه(. 

الحالةهده وفى ا ر الجهاد حالة وهي الممرعية، الحدرورة حالة 
)العدل(•الأساسية القيمة على ترتكز مبادئ الجهاد تحكم 

قيمابن ذلك ذكر كما معنى عشر ثلاثة به يراد الإسلام في الجهاد محيطالح )ا( 
فيجاء كما النفس جهاد الياني هذه أول اد— المعزاد كتاب في الجونية 
كلمةالجهاد وأفضل االه«. ذات في نفسه جاهد من »الجاهاو |لشريف الحديث 

—الجهاد معاني من هنا والمراد آخر، حديث في جاء كما جانر سلطان عند حق 
الله.سبيل فى القتال 

ك



حؤأالعاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بين انمولية العلاقات 

تضمتتهامبادئ ثلاثة في الجهاد نمكم التي البادئ تتلخص 
اللهإى سوا ولا ماتلونكم الذين الله سيل ش ؤو3ات،وا الكؤيمة; الأية 

إ.١ ٩ ٠ راليمرة: ه المتدين يجب لا 
اطهسبيل في القتال يكون أن الأول؛ اليدأ 

العليا،هي الله كلمة تكون أن إلى منه القصد يخلص بأن 
تجعلانبل الخرب، تبؤران لا القومية أو الشخم،ية فالحيلتة 

الاعملأم.حكم في جهادا تسمى أن يصح ولا شرعية غير الخرب 

يردما نادرأ الجهاد أو القتال أن من تغلهر اادال،أ هذا وأهمية 
يكونوأحيانا الله، سيل في يكون بأن تقييده دون القرآن فى 

بالتقوى.بالأمر 

اللغةفي مرادف له يوجد لا قرآني اصحللاح ورالتقوى( 
درجةيعنى فهو اللغات، من غيرها فى يوجد لا وربما الد-ريي-ة' 

اللهوأوامر الاسمان يتصرف، بأن الخلقية، اسدية الخأم،من عالية 

ؤيراه،تصرفه فى يراقبه الله بأن شعر وأن عينيه' بين ونواهيه 

والصير.المآب إليه الله وأن 

الله؟سبيل في القتال يكون متى العملية الناحية من ولكن 
رمالتحديد بها الاهتداء يمكن صورأ الأتية الايات عرضت، لقد 

النحوعلى الخرب إباحة سرهل، به يوجل، وما اؤ الله مسيل في هو 

التالي؛

ظ



اسصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بثن اJدوiية العلاقات كعم 

العدوان؛ؤد — راآ 

فمنقصاص والمم1ت انحرام بالشهر الحرام الشهن تعالى:ؤ قال 
أنواءانمرا ١^ واقوا ءااكمْ ئ اءد ما بمتو ءاو4 ف١تاJوا عيكم اتانمئ 

(.١٩٤رالبقرة: ه الممم؛ن مع الله 
بإخراجوهموا أيمانهم ئكتوا هونا قاتلون ألا ؤ تعالى: وفال 

(.١٣)التوبة؛ مةا< أول بدءوكم وهم الرسول 
هبمنصرون هم اض اصابهم إذا والذين ؤ الى؛ تعوفال 

(٣٩)الشورى: 

٤(.• )الشورى: ظهاه مثه مثن ؤوجزاء تعالى؛ وقال 
ذهنن عض ما هأوكك ظلمه بند ١^٠^ ؤ3ز ^L^،؛ وقال 
(،٤١)الشورى؛ 

واعلمواكافة ماتلونكم كما كافة المشركن ؤوف١تلوا تعالى: وقال 
(.٣٦)التوبة؛ i انمض ْع الك أن 

(.١٩١)اتجرة: قائلومم^ لى:ؤئنهاضكز 
الظالوما>ن:ؤحماية الظلم صد الدفاع )ب( 

نمرهمعز الله وإن ظلموا بائهم بمانلون للذين ؤأذن تعالى: قال 
١^ربما مولوا أن إلأ حى بغنر ديارهم من أحرجوا الدين •مقك لمدير 

(.i،r؟)الحج: 

ك



٠٣٥العاالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاقات 

منأخرجا وفد الثع سيل ش قاتل ألأ لنا وما قالوا ؤ تعالى•■ وقال 
(.٢٤٦رالبقرة: وأJاJاه ديارنا 

الذينش الذين عن الك بمهاكم إئما ؤ الى؛ تعال وق
٩(.ووثرْهمْه أن إحراجكز عد وظاهروا دياركم من وأحرجوكم 
ظنبينهينا فأصلحوا اقتلوا المومت؛ن من طانمتان ^وان تعالى: وقال 

اش^أمر إل تفيء ء ض اش فقاتلوا الآ>ئ ض ;دانا إئ 
٩(.)الخجرك: 

منالله سيل ش قاتلون لا لكم وما ؤ تعالى؛ وقال 
الظالمالمرية هدء من أخرجنا رثنا يمولون الذين والول،أان والنساء الرجال 

(.٧٥رالنساء: ه نميرا لدنك من لنا واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها 
علئإلأ المنن فعلكإ الدين في اتمننو'نم وإن ؤ تعالى: وقال 

(.٧٢)الأنفال: م؛ئايىه وبثهم بتكم° قزم 
الأيمن:في الإفساي. صد الدفاع )ج( 

فىوينون ورموك الئه يحاربون اثدين جراء إئنا ؤ تعالى: قال 
خلأفٍأزنن وأزإيم أتيْ م أز متوا أز مطوا أن مادا الأو؛فى 

عظيمعياب الاخرة ش ولهم نيا الد في خزى لهم ذلك الأرض من ينفوا 
غفورالثه أ0 فاعلموا عليهم قدروا أن فتل من تابوا الذين إلأ ؤج؛■ 

■أ'ا-ئآ(.نحيإهراسة: 

ظ



العاصرةاتحضارة ومنهج الإسلام منهج ، jjjالJوJية انملامات كعم 

لمدتينض بغضهم اثس الله دفع ؤولو°لأ الى: تعوفال 
(.٢٥١)البقرة: الأ'نضه 

صوامعلهدمت بمنض بعضهم الئاس الله دفع ؤوإو°لأ تعالى؛ وقال 
سالله ولينصرى كيرا الله امم فيهأ يدكر ومساجد وصلوات وبع 

*٤(.)الحج: يصرده 

اللهيكون اختيارأن في الإنسان حق لحماية القتال ردآ 
سواه.إله لا هوإلهه، 

لأنهالإسلام، فى ان الإنسمحقوق رأس على يقع الحق وهذا 
الحياة.من الغاية 

(.٥٦^^مإلأنمدردبرالذاريات: تعالى: قال 

مواءبتناوبتكمكلة إلئ مالواالكتاب ياأمل ^٥)؛ تعالى: وقال 
درنمن أربابا مضا بنفنا بمخد ولا ذسا به نشرك ولا الله إلأ نمد ألأ 
صران:ق1(.رأل اٌ 

الكبرىمهمتهم أن الأولى القرون فى السلمون فهم وقئ 
الأديانجور ومن الله، عبادة إلى العباد عبادة من الناس إخراج 

ذلكعن عبر كما سعتها، إلى الدنيا ضيق ومن الإسلام، عدل إلى 

معايييلمبن مفاوضات، في عامر بن ربعى الجليل الميعابى 
القادسية.حرب، فى الفرسي، 

ك



العاصرةاليضارة ومتهج الإسلام منهج بين الدولية اييلاقات 

ك؛ءرفيه و ١٥م فيه محال الحرام السهر عن يسألونك ؤ تعالى؛ قال 
عدو مد أش و|خراإ الحرام وابمجد به وكمر الله سه عن وصد 

إنليكم عن يردوكم حم يقاتلوكم يزالون القتوولأ من أكم والفتنة الله 
(.٢١٧)المقرة: اتطاعواه 

حيثمنْ واحرجوهم ممتموهمْ حئث وامحلوهم" ؤ تعالى: وقال 
يالخرام انمأجد عد تقاتلونمْ وت• اكل من أشد واكقت أخرإوكم° 

(.١٩١)البقرة: ظ ه 
منأشد ؤوالذتد تعالى: فوله تفسير في الطبري الإمام قال 
أصلأن بينت وقد القتل... من أشد بالله الشرك »يسي المتره: 

دُيذهفى الومن وابتلاء الكلام: فتأؤيل والاختبار، الابتلاء الفتنة 

عليهأشد إسلامه بعن. من بالله م،ثدركا عر فيصمعنه يرجع .حتى 

فيه((.محقا عليه متمس،كا دينه على مقيما يقتل أن من وأضر 

حملوكمالتي الفتنة »أى: تفس،يرها: فى القرطبى الإمام وقال 
فىوقال القتل،(. من أشد الكفر إلى بها رجوعكم وراموا عليها 

هناالفتنة وغيرث،: مجاس »قال المتره: من أكر ^والفتة تفممير 
دينهمعن المسدلمين فتنة هنا الفتنة معنى الجمهور: وقال الكفر... 

الشهرفى قتلكم من اجتراما أشد ذلك، إن أي: يهلكوا، حتى 
الحرام((.

شإ



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بثن اليولية العلأتات كعٍ 

))الفتنة((فسر فمن اأ،تمسديرون، بين خلاف لا أنه ؤيلاحظ 

السلمبتعدس فسرها ومن النتيجة، عن عبر الكمر أو بالشرك 

السبب.عن عير يكفر حتى 

الدينويكون فتنه نكون لا حى تع-ال:ؤوءاتلوهم وفال 
(.١٩٣)البقرة: 

أتىرجلأ أن نافع عن الأية هذه تفسير في البخاري أخرج 
فيالله ذكر ما تسمع ألا الرحمن، عبد أبا يا فقال؛ عمر ابن 

فعلنافال؛ ،^؟ dlالدين ويكون فتنة نكون لا حم ^وقاتلوهم كتابه؛ 
يفشالرحل فكان ^-١^ الإسلام وكان الله رسول عهد على 
فتنة.تكن فلم الإسلام كثر حتى يعذبونه، وإما قتلوه إما دينه، عن 

يقاتلمن صد المنال بكون أن الثاني: اابل،أ 

الخلزباط ومن قوة من اسمملثم ما لهم وأعدوا ؤ تعالى: قال 
يقنهم١ً^ نقمونهم لأ دونهم من وآحرين وعدوكم ١^١، عدو به رهتون 

وإنؤقه يظلمون لا وأنتم إلءكم° يوف الك مبل ٌن ئمموا وما 
iاشإ اس نو آنن ١^٠ عز ونوم لها هاخحْ لاوأنم جت٠نوا 

)الآنفال؛*ا"-ا0•

^نلله الدين ويكون فتته نكون لا حم وقاتلوهم ؤ تعالى؛ وقال 
إلأضالأادن<راليقرةمبما(.عدوان 

ك



العاصرةاوذ،ارة ومنهج الإسلام منهج بين وليات JJاالعلاقات 

عزإلأ عدوان فلا اكهو'ا >ئن مجاهد عن الطبري: الإمام قال 
■يثاتلكم(( من إلا تقاتلوا >الأ يقول: الظالزه 

الذينالل سجل ز وفاطوا ►ا تعالى: فوله تفسير في وقال 
عنرالبقرة:*ا'ا(: المعديزه يحب لا الله إن تعدوا ولا بماتلونكم 

بنعدي إلى المنير عبد بن عمر »كتب العنيوقال: عبد بن سعيد 
الذينالله مجل في وقاتلوا ؤ الله: كتاب في آية وجدت إني أرطآة: 

المن تقاتل لا اي: المتدين^، يحب لا الله إن محتدوا ولا بماتلونكم 
))وأولىبقوله: الأية بنسخ قال من على المليري ورد اتلك((. يق

المنير،عبد بن عمر قاله( الذي القول بالمعواب القولبن هذين 

بغيرمنسوخة غير تكون أن يعتمل آية سيخ المدعي دعوى لأن 
•أحد(( عنه يعجز لا والتحكم تحكم، دعواث، 3سحة على دلالة 

١٠٥م \وض' ]م( ق١تلوكم هارمْ >ئنٍاثزلوكم وقال 
(.٩١)النساء: 4 سلا عليهم لكم الله جعل 

كذلك(((.حالهم دامس، ما تقاتلوهم أن لكم ()فليس أي: كثير: ابن قال 

أيديهمويكموا الي !تكم وهوامحلمبُ لم ؤ؛ن وقاٍل؛نمالى• 
سلهل١ناعليهم لكم جعلنا وأولائكم ثفنممرهم حيث، واقتلوهم فخدوهم 

ابم(ن1اهرالنساء
والميالحة.والهادئة بالسالمة »المعلم(( كثير ابن فسر 

ولمالذين ز يقاتلوكم لم ١؛؛؛>، عن الك ينهاكم م تمالى: وقال 
يحبالله إن إليهم وصلوا نروهم أن يباركم من يخرجوكم 

ظ



ائماصرةومنهج الإسلام منهج بهت اليوثية اتعلاقات 

منوأحرجوكم الدين ي ^ ١٥الدين عن الك محاكم شبتزهك■ 
(.٩٨رالمتحنة: ب ولإهم أن إخراجكم علئ وظاهروا دياركم 
الحربذجاطصرإ،رات عدم الثالث: ائبدأ 

للمسلمخيار فلا بالثل( رالعاملة قاعدة على قيئ البدأ وهذا 
العدو،معاملة في الإسلامية الأخلاقية بالعايير الالتزام عدم في 
الوقوفعدم في للمسلم خيار ولا بها. يلتزم لم العدو كان ؤإن 
فإذاالحدود، هذه تجاوز المحارب عل.وه كان ؤإن اض، حطوود عتل 

للمِسلمبمنيجوز فلا المأ،دلمين بقتلى المس،لمين محاربو ميل 

أووصبيانيم المسلم؛ن نسهاء الأعداء قتل ؤإذا بالثل، معاملتهم 
أوالأعداء نسياء يقتلوا أن للمس،المين يجوز فلا ملهم المقاتلين غير 

ملهم.غير أو ميبيالهم 

فىتلوا  ١٥٠^^السابقة: للأية تفسيرهم عند المفسمرون أقاص وفو 
ماذكر في الننديزه يحب لا الك إن نتدوا ولا بماتلونكم ائذين الله س؛يل 

الأية.لهذه تطبيقا وخلفائه ه الرسول عن النصوص من ورد 

زإذاكان الله. رسول أل بؤيدة عن مسيلم روى ما ذلك من 
ولاتمثلوا، ولا يغيجوا، ولا تغلوا، ولأ )راغنوا يقول: ا[ جيميبعث 

اأراا٠انموامع اصحاب ولا تقتلوالوليد، 

.١٧٣٠را(صحيحس4لم،رضت 

ك



^طلآآوخ^|لخ^^وبمِاسعبمِلآلإ

بكرأبا أن سعيد بن يحيى عن الوطأ في الك مولوي 
أبيبن يؤيد مع بمشي فخرج الشام إلى جيوشا بعث المعديق 

أنفسهم-حبسوا أثهم زعموا قوما ستجد إئك ا! فقال؛ سفيان,,, 
موصييكوإني له••• أنفسهم حبسوا أنهم زعموا وما فذرهم لله، 

شجرأتقْلعى ولا هرمأ، كبيرا ولا صبيا ولا امرأة تقتلي لا بعشر: 
ولا1،_، إلا بعيرأ ولا شاة ولا عامرأ، تخربي ولا مثمرأ، 
تجاّن(رراا,ولا تغلل، ولا تغرقثه ولا نخلا نمرقى 

كتبتقال؛ الغمياني يءًيى عن الأية؛ تفسير في ~ الملبرى قال 
الق،مبل ش ؤوه^تأوا تمالى؛ قوله عن أسأله عبدالمنيز بن عمر إلى 

أنإئ فكس، قال: المنديزه يحب لا الله إن نندوا ولا بماتلونكم الذين 
متهم,الخرأ_ا لك ينمما لم ومن والدؤية، العمياء في ذلك 

ولاالنساء تقتلوا لا »يقول: الأية: تفسير فى عباس ابن وعن 

يده،وكفأ السلم إليكم ألقى من ولا الكبير• الث،يخ ولا الحسيان 
اعنديتم«,فقد ذلك< فعلتم فان 

وقاتلوهمؤ تعالى: قوله تفممير في مجاهد عن الملبري وروى 
علىإلأ عدوان فلا انتهوا ؛ن لله الدين ويكون فتنه نكون لا حم 
قاتلكم(.,من إلا تقاتلوا لا »يقول: قال: ١(  ٩٣)البقرة: ^ ١٥١

.١٢٩٢رقم: الوطأ )1( 

ظ



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين انمولية العلاقات كعم 

يجرمنكمولا ؤ الكريمة الأية تفسير في كثير ابن وقال 
!)معناهأ٢^ رالمائدة: سواه أن الخرام انممتحمحي■ عن صدوكم أن قوم 

السعدعن صدوكم كانوا قد قوم بغض يحملكم لا أي: ظاهر، 

ظلمامنهم فتقتملوا فيهم، الله حكم تعتدوا أن عن الحرام... 
أحد...كل حق في العاو،ل من الله أمركم بما احكموا بل وعدوانأ، 

ألأعنى فرم سث١ن يجرمنكم ااؤولأ قوله؛ في مبأتي كما الأية وهدث، 
العدل،ترك على قوم بغض يحملكم لا أي: ٨( رالمائدة: نعدنواه 

حال((.كل في أحد لكل أحد كل على واحب، العدل فان 

^ولأالكريمة: الأية ير تفمعفي القرطبي ام الأموقال 
كفرأذ على أيضا الأية ))دك نعدلواه: ألأ عالئ قوم ضان يجرمنكم 

ؤإنحائزة، غير بهم الثلة وأن عليه... العل.ل من يمنع لا الكافر 
بمثله،نقتلهم أن لنا فليس بذلك وغمونا وأطفالنا اءنا نسيقتلوا 

إليهم(ا.والحزن الهم لايمعال قميئا 

الذينالك سيل فى وقاتلوا ؤ الى؛ تعفوله تفسير فى وقال 
انمنيرعبد بن وعمر اس عبابن ))قال نمدواه: ولا بماتلونكم 
يقاتلوكم.من بحالة هم الأين قاتلوا أى: محكمة، هى : ومجاهد 

•وشبههم" والرهبان واله،دبيان العمياء قتل في تعتدوا ولا 

الدينوالفلا الدؤية في الله ))اتقوا الخطاب: بن عمر وقال 
•حرائا يقتل لا العزيز عبد بن عمر وكان الحرب*. لكم ينحسون لا 

ك



حئ""ائعاصرة اتحضاوة ومنهج الإسلام منهج بين ا1دوليق العلاقات 

السنمثن،أن على العصور كل في الأسلأم تاييخ ؤيدل 
استثناء.دون البدأ هذا طبقوا اللتزمين 

السلمحالة في ثانيا: 

ت.هد/ لعل / //سلم حل/ة فى الدولية أبٍزمفلهرللعلاقات 

علىبالتأكيد منه موضعا ئلائم؛ زهاء في القرآن عني وقد 
به.الإخلال ونمريم باليهد السالم وفاء وجوب 

بالنمودهأوقوا الذيزأمنوا أنها ؤ,و( تعالى: محال الثال سبيل على 
١(.)اسة: 

عباسبن قال بالنموده أوهوا ؤ تفسيره: في كثير ابن قال 
جريرابن وحكى . العهود بالعقود يعني واحد: وغير ومجاهد 
ذلك«.على الإجماع 

وغيرها(.الحلف من عليه يتعاقدون كانوا ما روالعقودإ )I قال: 

تنكثوا«.ولا تغدروا )؛لا تفسيرهاا: رفي عباس ابن وعن 

(.٢٤رالإسراء: صلآ< كان |J^ بائد ؤو1وما تعالى: وقال 
اسمماعرافما الحرام المنجد صد ء١هدإم الذين تعالى: وقال 

٧(.رالتوبة: المتق؛نه يحب الله إل لهم فاستقيموا لكم 
لأعاناتهمهم والذين ؤ ^،-: ٧١صفات ذكر في - تعالىوقال 

والعارج؛؟؟(•٨، )الومنون: راعوذه وعهدهم 

ننإ



ائعاصرةومنهج الإسلام منهج بؤث اللونية العلاقات 

يحبالك ^^٠ واثمئ يمهده اوفئ من بلى ؤ تعالى؛ وقال 
 TJ( :٧٦عمران.)

(.١٧٧رالبقرة: إذا بمهدهم ؤوال٠وإون تعالى: وقال 
٢(.• )الرعي.: ه الساق شرن ولا الك يمهد يوهون الذين ؤ تعالى؛ وقال 

بمدس الثه عهاد يمضون ؤواإذس —: الئايبنعن — تعالى وفال 
لهمأولثلث الأرض في ويمدون يوصل أن به الل أمر ما ويمطنون ميثاقه 
(.٢٥)الرص: الداره موء ولهم اللنه 

منالعهو نقض شواهد ظهور حالة فى حتى أنه القرآن وأكد 
ي.هالعوا أبرمالذين المسلمتن واضطرار اني، الثالطرف 

استغلاللهم يجوز لا فانه العهد' انهاء إلى ذلك بسب اضطرارهم 

يجببل الثاني، الطرف حاب على لهم مصلعة كتتيق الأنهاء هذا 

الطرفين.بين التوازن من وضع فى العقي، إنهاء يتم أن 
P ' ٠م

إنمواء عد إلهم فابد خيانة قوم من تخافن ووإما تعالى؛ قال 
(.٥٨رالآشال: الخايزه ب لا الله 

بينكان عامرفال: بن سليم عن وأبوداود الترمذي وروى 
إذاحتى ليقرب بلادهم نحو يعمير وكان عهد، واليوم معاؤية 

يقول:وهو أوبرذون فرس على رجل فجاء غزاهم. اليهل. انقضى 

بنعمؤو هو فإذا ف؛وظروا غدر((، لا وفاء أكبر، الله أكبر، »الله 

ك



1سصرةاتحضارة ومنهج الإسلام منهج  tjrUاكولية انملاعات 

الله.ورسول »سْدت فقال: فسأله معاوية إليه فأرسل عبسة، 
حضيحلها ولا عقدة يشد فلا عهد قوم وبين بيته كان يقول؛)من 
اؤيةمعفرجم ا(. سواءآ على اليهم أوينئي أمده، ينقضى 

الدخولؤيجب الاحترام، واجبة العموم على الإمملأم في والعقود 

العاهاواأأ،الخلؤوف.ولش تغيرت، مهما الوفاءبسروهلها بنية فيها 

ؤوىم،،،لمفىمععيحهفقد نميرفىهدا، الامملأملها فى الدولية 

يومغادرلواء ألكل نال: ه النبي أن الخيري سعيد أبى عن 
اميرعامة«رتا.من غورا غادراعظم ولا بقدرغدره، له يرفع القيامة، 

الحالم،—الأمير مع يكون الجهاد أن يرون وهم والفتهاء 
الذيالأمير مع يكون لا الجهاد أل إلى أكثرهم يذه،_، والضاعمق، 

بالعهود.الوفاء يلتزم لا 

تغيرفان الماهمرة ارة الحمعفي الدولي القانون خلافط وعلى 
معينةظؤوف فى ال،،علمون عجز إذا وحتى العهد، ذك،ث، يبرر لا الخليوف 

الثاني.الطرف، اكزامات، مراعاة عليهم يجيب، بالتزاماتهم الوفاء عن 

اال،م،لمالقايي. اسمتولى عندما ااأثههورة القصهة الباب، هذا ومن 
الأسمحابرإلى اضلر ثم حمص على الجراح بن عبيدة أبو 

.٢٧٥٩رقم: داود أبو )1( 
. ١٧٢٨رقم؛ ممملم، معمح )2( 

ظ



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاهات كعم 

أ>خاون-اإننا وقال' السكان، من أخدها التي الج~زية قرئ منها 
فقدنحميكم أن نستطيع لا الأن زلنا وما جمايتكم، مقابل الجنية 

.نردها أن وجب 

•النؤعفى//تئنخ/Vسلامي هذ/ من والأمثلةكثيرة 

نقضالإسلام فى تبرر لا القومية والصلعة الفلؤوف، فتغير 

تجاهالقوة مركز في أنفسهم السلمون يرى أن يبؤره لا كما العهد، 
ذللف.يؤكد القرأن في الص_ريح النص ورد وفد الثاني. الطرف 

توكيدهابمد الأيمان تقضوا ولا ء1هددم إذا اش بمهد ؤوأوةوا تعالى: قال 
كآوسبمنمماشأون0ولأكوئوا 

أةتكون تكزأن دخلأ ص قخدون مة ص>لهاسإد 
اا،-مآا(.)النمل: ^^تىسْمحٍإلاثإوكزاسهه 

اللهعند إثما فليلا سا الله بعهد تشتروا ^ولأ ذلك: بعد يقول ثم 
(.٩٥)النمل: تنلموزه كنز إن لكز خير هو 

بالتمدبدنزلت نية  T^_}lالأيات نتذكرأن أن دلالة له مما 

القاعدةتكن لم بيئة وفي وقت في بالعهد بالوفاء السلمين على 

قوله:في البيئة لهده صورأ القرآن لنا يقدم بالعهود، الوفاء فيهما 
عاهدتالدين يؤمنون لا فهم كمروا الدين الله عند الدواب شر ن إؤ 

هه-ا"ها.)الأنفال: ه يممون لا وهمْ مزة كل ش عهدنز يمضون يز منهز 

ك



اضاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدونية العلاقات 

إلأرموله وعد الثه صد عهد لنمئزض يكون ءؤ'كف تعالى: وقال 
١^لهمْ قاشنوا لكمْ اّمانوا فم، ١^١، المنبمد صد عاهدتمْ \ي' 

وت*إلأ فيكز يرْموا لا عدكمْ يظهنوا وان كم، ؤثه الص؛ن يحب ١^١، 
١^m فاطون وونم قني وص محا،بم يزظ ذئ 

الوه• يعملون كانوا م\ ساء إئهم سيله عن فصدوا فليلا فمنا الله بايات 
١(.٧-• رالتوبة: المثدوزه هم وأولثلث ذمه ولا ممنٍإلآ في يرمحون 

هنهم فريق مذه عهدًا عاهدوا كلما ^أو اليهود: عن وقال 
(.١٠٠رالبقرة: 

الوفاءعدم في لهم خيار لا بأنه السلمبمن إيقان من وبالرغم 

القابلاليلمرف أن معرفتهم من وبالرغم ظروف، أي تحت بالمهد 
تاييخذلك يغلهر كما — كانوا ألهم إلا الالتزام، هذا مثل يحمل لا 

ذلككان كلما للحرب تفاديا العهد إبرام على يقبلون - الأسملأم 
الأث،روط.تعادل عدم عن النخلر بصرف ممكنا 

تبدوث،روطا من تضمنته مما ))بالرغم الحديبية ومعاهدة 

هدا.فى بارز مثل المسدلمين«، حق فى مجحفة الأولى للوهلة 

والفاسطينيينالأددلمتي بين العمري العهد فى بارز آخر ومثل 

معركةفى الهموم على المسلمين انتصار فبعد إيلياء، سمكان 

مفتوحةفلأ،أطان كانت أرطبون حيس وهريمة الفاصلة، اليرموك 

ظ



الاستيلاءوبين بينهم يعول شيء يكن ولم السسن، جيش أمام 
لمالمملح اهدة معإبرام المكان عرض قلما عنوة، ء إيليا على 

لخيسهلينييناشتراط من بالرغم قبولها، فى الملمون تردد 

لمدةسمر فى دمسه~ الحليفة يحضر أن وهو عادى، غير شرطا 

منالذهن خالي الأن المعاهدة ثرأ والدي المعاهدة، ليوقع شهر- 
منتصٌرجيش بين معاهدة تكون أن أبدأ توقع لا ربرامهإ ظيوفا 
وجيش

>ااهدات هكذا تجرى فهي المماهدة، من جزء ذكر المناممب ومن 
الأمان،من ء إيليا أهل الوسين أمير عمر الله عبد أعطلي ما 

وسميمهاوصلبانهم ولكناسهم وأموالهم لأنفسهم أمانا أعحلماهم 
ينتقحريولا تهدم ولا كنائسيهم تسكن لا أن وميائرملتها ويريدها 

ولاأموالهم، من شيء من ولا صليبهم من ولا حيزها من ولا منها 
يخرجواأن وعليهم منهم••• أحد يضار ولا د-ينهم على يكرهون 

حتىوماله نفسه على آمن فإنه منهم حرج فمن واللمموص، الؤوم 
إيلياءأهل من أحب ومن فهوآمن••• منهم أقام ومن مأمنهم، يبلغوا 

آمنونفإنهم وصلبهم بينهم ؤيخلى الهموم إلى وماله بنفسه يسير أن 

.11مامنهم يبلغوا حتى وصلبهم بيعهم وعلى أنفسهم على 

الحربكانت إلبه الشار العهد كتابة وقت أنه القارئ ليتذكر 

•واليوم السلمبمن بين أشدها وعلى قاثمة ترال لا 

ك



واقعي؟الدولية العلاقات في الإسلام منهج هل 
الإسلاممنهج أن المحير هدا في يعيش لشخحى يغيل قد 

مثاليمنهج حاكمة، مبادئ من يقتضا< وما الدولية العلاقات في 
منبالرغم إنه هدا يرد ولكن الواقع، عالم في لكلبيق قابلا ليس 

كمااالسلمون طيقا< فقد واحد حاس، من ييلبق كان النهج هذا أن 
أنميحيح والمكان. الزمان من واسعة مساحة على تاييخهم يثمهد 

الكافيبالوضوح يظهر لم الحرب، مبادئ من الثاني المبدأ تتلبيق 
هيحينداك، كانت، الم العفي اكائمة الحرب، حالة أن بس،—، 

مراتعدة بل، الإحلال وجد الأول المبدأ أن وممحيح القاعدة. 
ولكنالإسلامية، الدويلأت أو الجماعات بين الحروب، في بخاصة 

حهادأ«ّقط، تعتبر لم الحروب هذه 
التالية:المقارنات سبق ما يوضح 

الحرب:حالة في أولا: 
قبلمن للمغرو )القدس( إيلياء هي معينة منيلقة تعرضت، — ١ 
جيشلهجوم تعرضت،  ٣٦١٦عام ففي مختلفة، ديانات أتباع 

الدينةإحراق الغزاة: ار انتمينتيجة المؤرخون ووصما الفرس. 

ؤإحراقمروعة مذابح في النصارى سكانها دم وجريان ونهيها 
الص_لاربومنها حرب، غناتم ات والقدمهالتفاد،س وأخذ كنايهههها 

TRIJE CROSS والذبحالنهه-، في الغازى الجيش اليهود ارك، وثي
البيزنطي.الحكم ظل تحت، النتميارى سيطرة عن رضاهم عدم بسبب 

ظا



ائعاصرةالخضارة ومنهج الإسلام منهج بتن اكولمة انملاقات كعم 

منالبيزنطي الجيش تمكن سنوات عشر من أقل وبعد 

اابيزسمليينانتقام من واليهود الفرس فنال القدس استعادة 

•واليهود الفرس فعله عما الفظاعة في يقل لا فدرأ النصارى 
وليادم يهوا3 فليا القدس السلمون دخل عشرسنوات حوالي ؤيعد 

•معيد بالسوء بمص ولم بيت ينهب 

للقائدهنيمتهم وبعد اليرموك وقعة بعد المسلمون كان لقد 

فضلواولكنهم عنوة، القدس دخول على قادؤين ارطبون البيزنطي 
فيهاتكبدوا مدة ارها حميعلى بروا فمارلما ميدخلوها أن 

أبرمتفقد ابقا ممذكر وكما الصلح، ممكانها قبل حتى ائر خهه
ظروفعن يعلم لم ~ لأحد يمكن لا روط ب،د،الصلح معاهدة 

منتممرحيش بخن صلح معاهدة كانت أنها يتحعور أن — إبرامها 

فييزالون لا والمسلمون ~ المعاهدة تضمنت لقد مهزوم، وحيش 
المهنومالبيزنعلي الجيش تغيير — البيزانعلياrن مع حرب حالة 
لهمؤيكون القدس في يبقوا أن الآصليين السكان من يرغب ومن 

أنأو عليهم، ا موعليهم راسم،حلينيين( الأصليين للمهكان ا م
المسلمونيتعهد الحالة هده وفى ٠ الييزنملى بالجسس يلحقوا 

مأمنهم.يبلغوا حتى وأسلحتهم وأموالهم حياتهم بضمان 

السكانحياة على قعاففلوا القدس المسدلمتي جيش دخل 

وقضائهمالخاصة قوانينهم في £< ٣٠١١لهم وتركوا وأموالهم 

ك



حؤأ؛العاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بض اللونية العلاقات 

الخليفةدعوا حسما ارى النممإن بل لدينهم. الكاملة والعؤية 

بغشيهامتناعه معللا امتنع له  L4£^jالقيامة كنيسة في للمملأة 

حتىالكنيسة فى الصلاة السلمون فيعتاد سابقة ذلك يسجل أن 

الزمن.بمرور عليها الغميارى يغلبوا 

منتهيؤين،ودحلوهأ اللينة الصليبيون هاجم قرون عدة وبعد 

الوحشيوالسلوك الفذلاعات أنفسهم الأوربيون الورخون وسجل 
مقاومةود-ون صبرا والأطفال والنساء الرحال قتل فقد لامنتم|رين، 

خيولبأن يبشرء البابا إلى الحملة قائد فرى جود ؤكتبا تميير، ودون 
رالسلمينإ.الكفار دماء في الركم، إلى تخوض ظلت جيشه 

جيوشالأيوبي الدين صلاح هرم الزمن من عتوي عدة وبعد 
القدسالسلين أمام وفتحت حطبن. موقعة في الصلسحن 

ونبلالسماحة صيوب من فاظه.روا منتيسرين، فدخلوها 

منالتعمسين حتى أجبر ما الإنساني والسلوك الفروس_دة 

به.الاعتراف على الوقت ذلك فى الأؤيبيين ااو|رخين 

الح_ريةيحقق بما والنطقة الدينة يحكمون السلمون وظل 

منالسيمحن وللحجاج السلمين غير من للمكان نية والي. الدينية 
فلسطبنوقؤع بعد ما إلى الإسلامية وغير الإسلامية الأق۵لار 

هجرةتسارعت الانتداب ظل وفى البري۵لانى، اب الأنتي. تحت 

٠٣١٩٤٨عام في اليهودية الدولة إقامة من وتمكنوا اليهود النراه 

شإ



ائعاصرة|وءم|ارة ومنهج الإعلام منهج بؤن اكؤثية العلاقات كجر 

عامفي ألفأ وعشؤين خمسة عن يقيئ لا اليهود عدد لكن أن وبعد 
الدينعدد عن يقل لا دولتهم إنشاء بعد اليهود عدد أصبح ام  ٩٠'

السكانمن الاج_وء على روا بوأجديارهم من أخرجوا 
٠القلسعطدندبمن 

اباتالممينفدتها التي المؤوعق الجازر نتيجة ذلك تم وفد 

جيشبعد فيما منها تكون رالتي هاجانا مثل الحيهيونية الارهابية 

.وغيرها وشتيرن وارجون، الدولة( 

قلوبفي الرعب إدخال بهدف المجازر هده نفذت لمد 

عددمحلهم ليحل البلاد إخلاء على وحملهم الأصليين السكان 
تمييزودون بشمولية يتم القتل ولكن الحيهاينة، المهاجرين من أكبر 
اليهودواستعمل المحاربين، غير والرجال والنساء الأطفال ضد 

والميكاكين.الخناجر فيها بما الأميلحة مختلض 

بقربياسين دير مذبحة فذ|لاعة المجازر هده أشد من وكان 

الإرهابيةإرجون عصابة يد على ام  ٩٤٨إبؤيل ١ ٠ في القدس 
)رئيسبيجن ضا-حيم ام،  ٩٤٤عام مند قيادتها يتولى كان التي 

لقدللملأم( نوبل بجائرة والجان بعد فيما اليهودية الحكومة 

المجزرة،هده فحلمانممة العالمية الأحمر الصليب منملمة تقرير وصيف 

منهالتتساصو الهواء فى يدها تنضض اليهودية المجندة كانت وكيف 

وكتبوالأْلفال، النساء من ذوحت4 من ذبح بعد بها علقت التي الدماء 

ك



اضاصرةالحماية ومنهج الإسلام منهج الدولية؛yo العلاقات 

نتائجالعملية لهده )كان الجنرة هده يبرر ببجن مناجم بعد فيما 
انتشاربعد الأصفزإ السكان نأى العرب أصيب فقد كبيرة، 

علىيتبق قلم يضو0 فأخدوا بالهلع، ديرياستن أخبار 
كانأن بعد فلمحلينى ألف وس-تين وحمس—ة مئة إلا فلسحلين أرهس 

يمكنكان ما ياسين دير لولا ألف... مئة ثمان عن ينيل عددهم 

للوجودإ.تظهر أن إسرائيل لدولة 

القارنةهذه من القمعود ليس بأنه يذكر أن التنبيه عن غنى 

واليهوديةوالنصرانية الجؤسية الأديان بأن المانئ يقتنع أن 
إنأتباعها، سلوك في نجلى الذي والعنف العدوانية عن مسؤولة 

يقتنعأن الشصود ؤإلما البسؤية، الطبيعة من جرء العدوانية 

اتيشريةالطيهعة ترويهس في فشالت الذكؤثة الأديان بأن الشايئ 
ذللئ،.في الإسلام نجح حين في 

منهونكه نيجحيد الراحلة الألمانية المستسمرقة تعتبر ٢" 

وممضت،وقد الإسلام، تاؤيخ على امثلاعأ الم،،،تث،رقين أوسع 
علىواستيلأءم ال1د،ام.ين، على الصليبيين بعباراتٍمؤدرةٍانشدار 

المنشودهدفهم إلى رالصاليب|ثنا وصعول عقي، >) فقال،تات القال.س. 

الءود،ال،دمكل أمامها فجرفعتا حماستهم طغتا المقدس— ~بيءت، 

وقدواليابس، الأححير على بأني بربريا بشما سيلا وانطلقوا 
للربوندرا متميمبة حماسة يوما ثلائبن صيامهم ذلك، أجج 

ظ



اضاصرةاسنمارة ومنهج الإسلام منهج بين اكوتية العلاقات 

فرسانمن الدماء... سماكي فعلٍلوى رد كله هذا ولقي تقربا. 
فيانحدرت التي وجموعهم وذورمان فرسيين من ؛االمرتجة(( 

إنسانعلى تقع لا د.أ، ■ححاالأرواح تححسل المقدس بيت طرقات 
الأوروبيالمؤرخ ؤيصف( وولدانأ. وشيوخا رجالأ قتلته.. إلا 

بيتزقاق فى يعدو نفسه البعلريركا كان كيف دارسيرر ميشائيل 

ولمخميقه، في وجد من كل به 'حاميدأ دما يقطر وسيفه س القي. 
يد.يهغسل في فأخي. السيح، وقبر القيامة كنيسة بلغ حتى يتوقف، 
التالي;المزمور كلمات مرددأ بها، اللاصثة ال،ماء من أ تخلضع

أقدامهمؤيغسلون الأشرار، عقاب( يؤون حون الأبرار "يمرح 
الأرضفى وإن مكافأة، للصديق إى حشا، الناس: فيقول بدمهم، 

قبةيتعلق الذي الميدان أما ١(. ١ - ١  ٥٨)المزمور يقضمي(( إلها 
الم،يلمبنالأهالي معظم إليه لجأ الذي الأقميى والميجد الحعغرة 
المرتجةزحف( نمهن نمول فقد به(، واحتماء هلعأ الهاربين 
الكعبين،حتى النيمارى مهاجمو فيه خاض دم حمام إلى الم-مر؟. 

الممليبيةانمملة كانت( لقي. المييلمثن. على الإجهاز مواميلثن 

منلواحدة انمنينة الوسيقية القيمة بمثابة ( ٠٣١  ٩٥)الأولى••• 
اليومذلك، حفر لقي. انية. الإنم،^١^ في العب،؛، مآسي كبريات 

كان،ت،ولئن  ٠.٠التاريخذاكرة في أبدأ الحو على يتأبى حفرأ 
بالغلبةمعلوم مزقتا لوقت، انتهيت، قد الأولى المعليبية الحملة 

ك







اضاصرةاو»م،ارة ومنهج الإسلام منهج بين انمولية اأعلأقات 

الدالةالشواهد ومن  ٠٠•الححيوم بين وترعرع تنمو أن للصداقة 

فيشاركوا الذين الألمان أحد أن الأخلاقي الموقف هذا على 
يجدلم الراين نهر على وطنه إلى عودته بعد الصّليبية الحروب 

فيهايعبر الكامل الملك مصر سلحلان إلى رسالة ت1حريو من بدأ 
المذابحمخيلته في ترسخت وقد موئوأ، تعبيرأ مشاعره عن 

علىبناء جميعهم بمصر دمياط أهل فيها أبيد التي الفظيعة 
بعدوذلك الكنيسة، ورجال الكرادلة ومبعوف، البابا أوامر 

طال.حصار بعد دمياط حصن على الاستيلاء 

هاللاهوتية الفلسفالم عسوى الألماني ذلك يكن لم 
مابهره الأي بألمانيا الراين نهر على كولونيا من >>أوليفروس« 

شخصيةفى أثبتهأ التي العربية والفروسية المروءة من اكتشفه 

التيوالقطائع الأهوال جميع من الرغم على الكامل، السلحلان 
ارى.النصيقبل من السلطان اعتادها 

حدثاذلك لوكان كما بعينه لمسه ما الشاهد ذلل، سجل ولقد 

إلىالتالية الرسالة بكتابة فقام يتصوره. أن للعقل يمكن لا سعيادأ 
الصليبيبمنمن يقتص لم إنه إذ .... ١  ٢٢١عام الكامل السلطان 

مرسلأم1ادغبتهم في أطعمهم وإنما بالسن، والسن بالعان العبن 
وموادرغيف ألف يوم كل جوعا المتضور جيشهم إلى 

يقول:وكتب أحرى، غذائية 

ظ



اضاصرةاييضارة ؤمنهج الإسلام منهج *yu اتيولية انملاقات 

والجود،الترفق هذا بمثل المرء يسمع لم العهود تمائم ارمتذ 
لمأسراك نكون أن الله شاء ولما اللوود، انمدو أسرى إزاء خاصة 
رحيماأبا عرفناك ؤإنما داهية، سيدأ ولا ۵لاعية، مأستباوا نعرفك 
والملمات.التواثب كل فى هنقذأ عونا والهليبات، بالاحسان شملنا 
الجودهدا ثل مأن في لحظة يشك أن يمكن الذي ذا ومن 

أيامهمفتليا الذين الرجال إن الله••• عند من والرحمة والتسامح 
لماالعياب، مر وأذقناهم وأخواتهم ؤإخوانهم وبناتهم وأبناءهم 

أنفميهمعلى Jؤثروjنا راحوا جوعا نموت وكدنا أسراهم غدونا 
مناستطاعوا ما كل إلينا وأسدوا خماصة. من بهم ما على 

سلطان((.ولا لنا حول لا رحمتهم تحت( كنا بينما إحممان، 

نواقيسلرنينه تتجاوب وأن ناقوس، يق-رع أن ينبض كان، هنا 
المّموعلى البرهان هدا مثل قدم قد عربى كان ؤإذا أخرى. 

منفردا،حدثا ولا بدعا ليس ذلك( فإن المتناهية، والمروءة الأنسيانى 

الح،ادد((ر'ا.هدا فى أخرى ثواس فثمة 

الميلممينفتح بين أخرى مت—ارنة هونكة زيجريد وتعقد )٤( 
عليهاالكاJوليك( التميارى استيلاء ثم لها، وحكمهم للأندلس 
فىالأخرى والمداههب( واليهود لمان ،دللمادهم واضيلمه

فتقول:ادم،يءتية، 

. ٢٤. ٢٣ص: نس، را( 

ك



اضاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية انملاهات 

العكسيةبالبراهين يثبت نفسه الغرب تانيخ أن مراء »ولأ 
بالإسلامألصقت التي التشؤيهات وتفني تدحض التي الداممة 

أظلم الإسلام تسم حيث الت1ريخ، كتب بها تحفل والتي زورأ، 
الإنسانة.والحضارة البسرية يهدئ حطرأ يشكل بأنه وعدوانا 
تلكلثمنيد العصور، تلك إبان نوعه فى _LJ واحد مثل وحسبك 

الحالكةاليدالية لتلك الشرق الوجه تقول: أن ولك التخرممات. 

تكنلم اركة مبحتبة الب_ش_رية على أشرق والذي السواد، 
إسبانيا,نعنى قرون' ثمانية قرابة ؤإنما بالقحييرة، 

أوروباكانت بينما أنه يبين مثال الهرب ذكم تحت إسيانيا إن 
دينكل على ميرما قضاء تقضي البرانمن حبال دون الكاثوليكية 

بصفتهالكاثوليكي— دينها حانب إلى الغلهور على يجؤو أحر 
الحيارمةالتفرقة سياسة باتباعها وذلك للخلاص-، الأوحد الدين 

تحتنضع ولم تسمناصل لم النميرانية أن نرى النصيارى، غير إزاء 
الحكمظلال فى تميععت، اليهودية... كاذلك< العرب.ّا حكم 

استعادتأن إلى ^^ ٣٠١١بمطلق ال،ثمتات بعد مرة لأول العربي... 
كله،ا صت، فوق اليهود... وطردت انيا إسبفى الحكم التمعرانية 

الحكمقيل كانت، التي اليلائ- تلك أن هيذا إسبانيا مثال يبين 
إلىاسهتحالهت، قد والأستعباد، والحراب بالفقر تتسمم المربى 
وتميزتسكانها، كل على والرحاء الثراء يرفرف، أحرى إسبانيا 

والتميزالحضارة وازدهار السأعب< طيفان كل مستوى بارتفاع 

ظ



٠٣٥ائعا|و>ضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاهات كعم 

ة م
مئةخمس ذلك واستمر والفنون... العلوم لكفة في وتقدمها فيها 
إسبانيازحضت أن إلى جدال، بلا تاريخنا في ثابم، هو كما عام، 

إن. . ٠ تحطيما وححلمته ذلك، كل فمومس، الخارج من النميرانية 
يراهاالتي ال،ععماحة تلك،  ١٠.امحها وتسعالمربة النف،س سيماحة 

وجودؤيتئبل يرتضيي جعله بال.اهه ا مفهومسيثأ الإسلام 
غمرت،الض الزاهرة ارة الحمهتلك، إن . مطلقأ.٠ النحمرانية 

لمهي إذ المج،-،، أشد نعج،_، تجعلنا فرون لمدة أوروبا شعتها بأ 
لنمحل،أخذأ أو غابرة... ح-يمارات، لبقايا اريأ .هميامتدادأ تكن 

التربةأن على الأخرى... الأقد،لار في نعرف، كما موجود، .حضاري 
العرو_احكم نحيت، فجأة عمها وبرا الحميارة ان أغص،نمت، فوقها التي 

بالرعايةتتعهدها ولم الجاسب، فيها استشرى عقيما. وظلت، أفقرت، 

الدينهم العرب، إن ثمكر. خلاقة ار|ية حخمقوى الحين ذللئ، منن. 

الشامخةالروعة هدث، انموم، من يكون يكاد إبداعا أبل.عوا 
والشنالعمار. فن لاسعاتذة الجمال الف_ريدة الجنة تللق، إسبانيا في 

نسمجالتي المرأة جنة بل والعلماء، اعرات، والسموالشعراء والغئيات، 
١٢١١..،خيالية. ممورأ حولها الغرب، 

شعوب،دخول هو الكنيسهة فهم على يتأبى الد.ى النييء )،إن 
دونإرادتها، بمحض أفواجا الإسلام في المفتوحة الأقيلمار 

—٥٢٤٥مى؛ نفسه، ر1ا 

ك



جؤأائعاصرة الخضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاقات 

لقدأجل، الوين. قى الإكراه ودون التبشير، إرسالي-ات مساعي 
هيالعربي الحياة وأسلوب العربي والروح العربية السماحة كانت 

زورأالبطلون يزعم كما وليس إسبانيا، نصارى على استحوذ ما 
أماال،4هيصا،،، خثمية الأسملأم على أرعموا بأنهم  ٠٠.عظيما 
علىتم فمد إسبانيا فى نهائيا والتسامح السماحة على الاحهاز 

إسبانيا،شمال فى اعتصمت التي التحيرانية الدويلأت أيدي 
صسدهممن تمكنت أن إلى فسمينا سيئا الورر_ا أقمعت والتي 

ميلادية١  ٤٩٢عام باستمادوها ارها انتميمتوحة وطردهم، 

التحعرانيةانتشار يكن لم إذ والحمراء غرناطة العربيتين الدريمر 

علىؤإكراههم واضحله—ادهم وال،هيلمثن اليهود طرد سوى يعنى 

كلبععمي،ا ا كامهالى ايميعمن محاكم نثهاط، وا،يسئاف النصير 

احتفالاتفى العلني والحرق دينا، الكاثوليكية سوى يتخذ من 
الامهلأماعسق من لكل الكنيسة والثععاير الملموس تحمها رسمية 

اليهودية.أو 

أزهىمعهم اندثريت، حتى إسبانيا فى العرب دولة دالت إن وما 
فىوغرقت الوسطى، العمهور فى أوروبا ملكتها حخعارة وأحمس، 

شيءكل على الديني التعمس، أمواج فيه وأتت، اارع،_، من بحر 
.٢١«ر  ١٨٣٤عام في إلا التفتيش محاكم تلغ ولم ابتلاعا. وابتلعته 

.؛ق-هف ص: نف،،،4، را( 

ظ



العامرةالعصارة ومنهج الإسلام منهج ^ji اليولية اسدقات 

البوسةفى الحيرب الحاربمي سلوك للمقارنة: حديث مثال ره( 
حتىيستطع لم التي الجرائم أفظع ارتكبوا الذين والهرسك 

بالعونةذلك تم وقد يتجاهلها. أن التحير الغ_ريى الأعلام 
وبعجبأوروبا، دول بعض من للحسرب الايجابية اللوجممتية 

بلأحرى، غريية دول قبل من السملمين عن اللوج،ممتى الإمداد 

فىغربية عناصر تواطؤ أو بمعونة الجرائم ارتكاب تم لقد 
المملأم.حفظ قوة 

والهرسك،البوسنة في السلمين الجاهدين فان وبالعكس 
دونحال الخلقي التزامهم أن إلا أقؤياء محاربين كانوا ؤإن 
قواعديخالفا ما سلوكهم من الإعلام يجد أن 

ربمااتصارات النهاية فى حمقوا ولقد الJسكرى* المعرف 

التيدايتون اتفاقية بوضع الغرب هبادرة في ^^ —ع—١٠كانت 
منالسلمتي الجاهدين إخراج وجوب نصوصها أحد تضمن 

وقع.وكيلك والهرسك، البوسنة 

هنأفكت التي العلومأت أظهرته ما فهو الأخير اكال أما )٦( 
فىوالجؤية _رية الاوالقوات سلوكيات عن الإعلامي الححيار 

أظهرتلقد اردة. الج-أفناسيتأن حرب في الدولي التعالف 
قواتلغير سين لو المملوك هن صمورأ إليها المشار المعلومات 
ووحشيةهمجية بأيها لومعفت المتحممر الدولي التحاكا 

حرب.وجرائم 

ك



طؤأ■العاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج i؛xC الدولية العلاهات 

طالبانصورة صلعت غيرمتحيزلربما إعلام وجد ولو 
لمالتحير الأعلام -حتى كل وعلى القابلة، الصورة هى لتكون 
النساءاي، باغتميارها انتحمأوقات، فى طالبان جيوش يتهم 

إستراتيجيافصمهم أو إغراقهم، أو بالديرل، أسراهم أؤإحراق 
العجنأو الهليكوبتر ب۵لائرات تصيدهم أو القنابل بقاذفات، 

بأجسامالبثمر أجسام تختلط -حي،ث، بكاملها لقرى الاستراتيجي 
مسحا.الأرض على من وتم،سح وأئانهم بيوتهم وأنقاض حيواناتهم 

الدوليالقانون لقواعد مخالفات ارتكبت، لو طاليان أن على 
لمالقواعد هده أن افتراصن الممهل من لكان الدولية العاهدات أو 

بها.نغههمع لم وريما ببال لها تخعلر 

جيشفي المعواء على والدفن ،،دكريني الءالقادة ولكن 
أدىما هذا كان وربما القواعد، هذه يجهلون لا الدولي التحالف، 
The biggest [whopper] isالموال: هذا يضع أن بورك بجرمياه 

that the vast majority of those who understand what the
Geneva Conventions are, and what they say, just don't care
anymore, so who are the barbarians now? are they those who

don't know better, or who do, and choose not to careرا،?

أوجتيض< اتفاقيات عن يعلمون لا الذين الأن. البرابرة من 

بانتهاكها؟يأبهون لا ثم يعلمون الذين 

(!) Jeremiah Bourque, "Preemptive Admission of War Crimes," The
Daily Whooper, Nov. 27, 2001. http:// www. democraticunderground.
com/whopperA)l/ll/27-preemptive.html.

ظ



العاصرةالحضاية ومنهج الإسلام منهج بين انمولية العلاقات 

السلمحالة في ثانيا: 

عنالتطبيق في الإسلام منهج عن الحديث كان سبق فيما 
زسناللت السلمين فان السلم حالة في ا أمالحرب، حالة 

الإلزاميةالقوة اعتبروا قد ومكان، زمان كل في بالإسلام، 
النهجمع تماما يختلف بالطبع وهدا مطلقة، قوة للمعاهدات 

غيرهايحكم كما العاهدة يحكم إذ الدولية، للعلاقات الغربي 
للدولةالقومية الحعلحة كانت فإذا والقوة. القومية الحيية 

تتوقعلا بحيث ذلك على قادرة وكانت الماهادة انتهاك الحديثة 

مصلحتها:فيه، ترى ما تلبية فى تردد لا فإنها حزاء■ أى 

والملكةإسرائيل الا،ولتبن كلأ ارنة: القيل سب(على )١ 
الثنية.باللكية الخاصة الدولية الاتفاقية وقعتا ال1،،عودية العربية 

الحميةحقوقها انتهاك من الأمؤيكية التهركات تضج لا ذلك ومع 
فيانتهاكها هن تضج ما بقدر دولة أي في الا،ولية بالاتفاقية 
ريكةووث،لأمييكا بقة ن. صييعة بالحلبإسرائيل إسرائيل. 

م

التنفيذيةأحهرتها تهتم لا _،_4 كدولة ولكنها إستراتيجية. 
القوميةمصلحتها حس،اب على أحنبية لد،ولة اللكية حقوق بحماية 

فيالتنفيذية الأجهزة فان وبالعكس استطاعتهّا. حدود فى 
الالدولية للأتفاقيات تطبيقها في الهمعودية العريية الملكة 
ةالتحي. الولايات حماية من بأكثر الفنية الأمؤيكية الحقوق تحمي 

منأكثر بل فح،هيب، المهعودية العربية الملكة لحقوق الأمؤيكية 

ك



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بتن الدولية الادلأقات 

ايواطي؛بن•حقوق شممها الأمؤيكية اكفيده الأجهزة حماية 
ينظرالسعودية العؤيية المملكة في المسام أى والسبب الأمريكيين. 

يتصورلا مقدسه، نميوصأ لكت لو كما المعاهدات نميوص إلى 
تفيدها.في التردد يمكن أئه 

الأجهزةسلوك حكمة عدم أو حكمة عن اليفلر وبصيرف 
أنإلا قانونا، يلزمها لا بما الالتزام في عودية الممالتنفيذية 

تجاءالمسهلم تحكم التي الهموح على الدلالة الم۵للوبإ روهو المقحمميود 
المعاهدات.

يدفي أسيرة أمريكية مجندة وقعت الخليج حرب في )2( 
الامملأمقواعد عن بالسدؤال B. B.  Cإذاعة. فاهتش، العراقيا^ن، 

العراقحكومة لأن له، محل لا المعوال بالطبع الأسرى. تحكم التي 
الدينلتحكيم فيها محل لا البعث، وعقيدة علمانية، بعنية حكومة 

أحكامعن تبحث، لن الحال بمقتضمى العراق فحكومة دين• أي 
سؤالعلى الجواب كان ومهما أسراها، على لتتلبقها الإسلام 
علىوقعيت، التي الدولة حالة في انممحيح الجواب فإن الإذاعة. 

الدولةأن الأسرى، معاملة تحكم التي الدولية حنيف اتفاقيات 
عليه،تنمى بما أدنى كحد تلتزم سوف الإسلام أحكام تطبق التي 
المعاسروفق الأسير ستعامل ذللث، فوق من ثم لأنفاقيات، ١ هده 

أوفىبالطبع وهي الصحيحة والسمنة القرآن إليها يهدى التي الخلقية 
الدولية.الاتفاقيات به تلزم الدى الأدنى الحي. من 

ظ



العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين الدولية العلاقات كعم 

التحافقوات معاملة هو المهد، حديث بمثل الثل هذا يقارن 
اتفاقياتأن بالطيع أفغانستان. في الحرب لأميري الدولي 
أوبالديرل، أوحرقهم بااروحيات، الأسرى بقحف، تسمح لا حنيف، 

منالأيدي مكتوفو وهم بالرصاص رميهم أو المجمدة، بالمياه إغراقهم 
الأحرى.اللأإjههداjية أوالمعاملأت يهيلون، وهم أو الخلف،، 

أحكاماذته١لئ، على يقشعر لم الأمر أن ذللئ، من الأسوأ ولكن 
يمرلكم، إذ نمموصها، علح، الجناية إلؤ، تعدى بل الاتفاقيات، 

أوالدولية الاتفاقيات انتهاك، إلؤ، ستر من الدولي التعاك، 
أسرواالذين المحاربم، سمحر الحرب جرائم ارتكاب إلى نسبته 

والبريةالحربية المعركة في الهجوم ضد الدفاع حالة في وهم 
الحرالعالم ظل، أمباه لها كان سابقة ممترأ ومعتقل؛ن،، إرهابيثي، 

الدولب،القانون بقواعد كليا الالتزام لالغاء النازي الجيش بها يتهم 
بالألفاظ.والتلاعب، الاسم تغيير طؤيق عن الد،ولية والمعاهدات 

العلاقاتمنهج في ارتكاز محور المع_اهالات أن الحقيقة 
الإسلام.في الدولية 

أساسانفسها هي تكون أن يمكن، المعاهدات أن ذلك، توضميح 
إنإذ دولةٍأخرى' أي مع وتوقعها الإسلام ذحلبؤر دولة أي لعلاقة 

ههسه،ليء،م، المسيلمة الدولة جانبه في للمعاهدة الإلزامية القوة 
الغربية.الحضارة منهج في المعاهدات في شاهدنا كما قلقة، ولا 
المه،هلمة،الدولة جانب، في ناهة و|ت،روطها المعاهدة تظل سوف، إذ 

ك



العاصرةاJحضارة ومنهج الإسلام منهج بتن انمويية 

الممحلعةأن بعد فيما ظهر لو وحتى الظروف1 تغيرت لو حتى 
•ذلك على قادره ولكنت انتهاكها، في السلمة للدولة الوطنية 

فيالإسلام منهج بالإسلام التزمون المسلمون طبق لقد 
بالرغم~ مكان كل وفى وقت، كل في وصفنا، كما الدولية العلاقات 

أكبروذلك، واحد-. حان،—، من بق يهلدائما كان المنهج هدا أن من 
عمليا.تطبيقه إمكانية على دليل 

لارتممت،فعلد، متعضرة دول إلى الغربية الدول تحولت، لو 

الإنم،انية.الأحلاق ومعايير القانون بتطبيق الالتزام 
ءاببج؛؛ببجءاب

تذييل:

الغؤييةللحضارة ال۵لاغي الثقافي التأثير أن إلى التنبيه يفوت لا 
منكثير في الإسلامي العالم دول جعل الإسلامي العالم على 

بينهافيما سواء الدولية، العلاقات في الغربي النهج تطبق الأحيان 
الفكرعن الأحيان من كثير في وغابت، بعميها، بين ما أو الغرب،. وبين 

حتىذلك، من ي،،،ام ولم الإسلامي، النهج مبادئ المعامهر الإسلامي 
حياة.منهج الإسلام لتطبيق الداعية والجماعات الحرلكت 

المقحيودؤإنْيا الأمثلة. ؤإيراد للتفمميل يئسيع لا والمحال 
•الذكرى تنفعه من ليتي،كر التنبيه 

ظ







العاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بين العلاعات 

أوالمدينة في الأجرام عصابة أو الصحراء في الطريق قاطع 
الغابة.في الحيواني التجمع 

علىالنهجبي من لكل العملي للأثر ورأ ص المقال تصمن وقد 
الاسمان.وأمن الملام 

؛اب؛أبه-;إأ*

ك



الدونيةللعلاقات منهج 

ؤإلألرJا، ۵jهدفا السابقة المقارنة من الهدف يكن فلم وبعد، 
يثورأن هو عمليا، هدفا الكاتب يلتمس وإنما هينا، هدفا لكان 

العلاقاتفي — الإمملامي المنهج يقدم أن يمكن هل المموال: 
المعاصرة؟البشرى الجنس لأرمة الايجابي العلاج — الدولية 

الغرييةالحضارة لمنهج الطاغية الثقافة من،،ميادة وبالرغم 
هداأن افتراض عب المممن أن4 إلا الدولية— العلاقات —في 

التاليخ•هونهاية النهج 

خياؤين:أمام العالم يجعل الشامل الدمار انتثيارأسيلحة إن 

أوأوكليهما، المعنوى أو المادي بالفناء التهديد رأ( 

الدولية«العلاقات في السمائد المنهج تعيير ربا 

منهجاختيار من يبدو فيما مناص— لا المنهج هدا ولتغيير 
أساسعلى الدولية العلاقات تقوم حيث الأسيلامي المنهج مثل 

الديني.أو الخلقي الالتزام أساس المرتكزعلى العدل 

عدديبدو فيما إليه انتهى ما هي اليسيحلة الفكرة هدث، إن 
أقدمأقول ما على وللتيليل الغرييين، انيان الأن،مدالمفكرين من 



العاصرةاJءضار٠ ومنهج الإسلام منهج بين اووو1ية اتعلاقات كعِ 

ع\صوو\الذين لشاهيرمن الاراء من عينة يلى فيما 

تضمأن على حرصت القارئ يلاحظ وكما 
وفيلمموئومورحا، طبيعيآ، عالمآ ت التوالى على العينة هده 

الوفا وفعلا. أمريكأورووأدددافعا وق_إهمهوفا ا، أوربها كايولهكه

عاماتجاه عن بصدق معبرة العينة هده تكون أن راجيا دينيا. 
الغرب.في الحكيم العاقل لأتفكير 

آأليرت كتب الأخيرة /سو/مم فى 

العالموعد لقد * ٠٠الملام حسرنا ا ولكنالحرب. ربحنا لشو >) 

-انتهائها بعد - الخوف ولكن الخوف، من بالتحرر - الحرب عد ب- 

نرىنزال لا ولكننا والعدل، بالحرJة العالم وعد لقد الواقع. فى زاد 
أنهاإلا لشيء لا بالقنابل،ثهعوبا ونقصن، النار تمم، الحرية قوى 

الأحزابالمملاح بقوه وتدعم والاستقلال. والعدل ^٥< ٥٠١باتدلال<_، 
القوى«راا.لتللئ، الأنانية المميالح يحققون الدين والأفراد 

لموفعالة، جديدة للتدمير وسائل التكنولوجيا أوجدت لقد )) 

أيديفي تقع حنن اثل الوعموهده قبل، من الأسان مثلها يعهد 

تهديداتصبح للعمل الطلقة في الحق لها أن تدعي أمم 
ا.البسمرى«ر الجنيس بفناء محدقا 

( را  A.Einstein, Out of My Late Years, p. 200 - 201

(2)ll>id,p. L%.

ك



ائعاصرة^ L_Jtومنهج الإسلام منهج بمح، الدولية العلاقات 

الأسلحةمع تتحد حينما والإعلام الاتصال وسائل »إن 
تحتكلاهما والروح الجسل يوضع أن حينئل يمكن فإنه الحديثة 
يهددللخطر آخر مصدر أمام حينئذ ونكون الأقوى. القوة سيْلرة 
الأنسانى((را؛.الجتمع 

وقدحقيقية، أزمة الأن يجتاز الإنساني الجتمع إن » وكتب: 
الأن الوضع هذا مثل نتائج ومن شديدا' انهيارأ استقراره انهار 

اليسيرهذا يهيئوا أن لعلهم بل الجماعة. بمصير الأفراد يكترث 
وعيدعن مترن ذكي رجل مع ~ قصير وقت منذ أتحدث كنت ... 

لخطرالبشري الجنس — أرى فيما تعرض قد أحرى عالية حرب 
منتنزعج لاذا ولكن —؛ يل. شل وهدوء برود في ~ فقال الفناء، 

مافقط واحد قرن قبل أنه يقثن على إني البشرى؟ل الجنس فناء 
هذهإن ان. إسمان لمسعلى ارة العبهذه ممل ترد أن يمكن كان 

الحصولفى الأمل فقد شخص عن إلا تصدر أن يمكن لا العبارة 

هذاإن عليه، يحصل أن عيثا حاول أن بعد التوازن على نفسه في 
هذه— منها يعانى ويأس ؤوحشة أليمة عزلة عن يعير الموال 

هناكوهل ذلك، في المبب ا فمالناس. من حمهؤر ~ الأيام 
بينبالصلة يتعلق عصرنا في الأزمة محور ))إن اإا... مخرج؟ 

.136 .Ibid,  P)ا(

.124-125 .Ibid,PP )2ر

حثا



ائعاصرةومنهج الإسلام منهج بين انمويية اديلاقات 

علىيعمل الجماعة من الفرد موقف إن والجماعة... الفرد 

وهىالاجتماعية— دوافعه حذنأن فى الفري-ية دوافعه تضخيم 
ْركرهكان مهما فرد وكل فشيئا، شيئا تتدهور أضعف— بالطيع 

سجناءوهم — الناسيحسون إن التالهور، الجتمعيشكوهدا فى 
وع—زلةقلق في يعيشون أنهم ~ يعلمون لا ■حيث من أنانيتهم 
عقؤيااستمتاط الاجتماعية بالحياة الاستمتاع من مح-رومثن 

أنسيتعلع لا ان الاسمأن والواقع فمسه، د تعقيلا يهلا وس،
منأعملى إذا إلا معنى — فصرها من بالرغم — لحياته يجل، 

للمجتمع(ارا؛.نفسه 
بالقيمالأيمان هوفى الخرج أن اين أينشتألبرت ؤيرى 

الشخص»إن ؤيقول; الد،ين، من نؤع إلى بالعودة أو الأنسانبة، 
على— نفسه رجل،لير كانه يبدولى الدينية الناحية من الستنير 

نسمهوشغل الفردية، ورغباته أنانيته قيود من — يستْليع ما قدر 
علىسمو التي لقيمتها بها يتعلق التي والآمال والشاعر بالأفكار 

تلكأهمية من شن على لأنه هو٥^،.' التدين »الرجل ذاته«رعا٠ 
أسسامهاييطلب لا أهداف وهى ا... الدا>على مو يالمى الأهداف، 

واقعي...ضرورى كأمر موجودة لأنها العقلية؛ الحاكمة من 

(1) Ibid, P. 128.

(2) Ibid, PP. 22-23.

ك



جؤجالعاصرة الحضارة ومتهج الإسلام منهج i؛xC الدولية انملاقات 

القيمهده يعي لض الإنسان من محاولة العني بهذا والدين 
والعلمالدين تصJورjا فإذا الدوام، على آثارها ؤيتشر والأهداف... 

إنماالعلم لأن ممتحيلأ؛ بينهما الخلاف أصبح التميور بهيا 
منالقيم وتبقى يكون، أن بنبغى فيما لا كائن هو فيما يحقق 

إلايتعرض فلا الدين أما نطاقه. فى تدخل لا التي الضروريات 
انفحيالمن وبالرغم البثأّرية. والأعمال البشرى الفكر تقويم إلى 

متبادلةعلاقات بينهما تقوم فإنه العلم مجال عن الال.ين مجال 

قدفالدين النواحي، بعض الأخرفي على هما أحي، ؤيرتكز فؤية 
معانيهبأوسع العلم عن يأخذ أنه إلا الهل.ق، تحقيق وظيفته تكون 

أولئكإلا يخترعه لا والعلم ال،ف، الها لين. الوصلة الوسائل 

يتبعالشعور هذا ومحسدر والحكمة، الحق بعبا حقا المتثمبعون 
العميقالإيمان بغير حقا عالما أتيسور أن أستيليع ولا الدين..٠ من 

الوجودعالم على تطبق التي القواعد تكون أن الممكن من بأن 
بغيرالعلم الميورة؛ بهذه الرأي هذا عن التعبير ؤيمكن معقولة، 

أعمى«را؛.علم بغير والدين أعرج• دين 
مرهعث،رين نقيممه أعاد ف التاريخ »ان تؤيتبى: أرنولغ، ؤيكتب 

ينتميالذي النؤع من بشؤية مجتمعات توحل، مرة كل وفي 
طورفى أوهى بادت قد المجتمعات هذه الغربي، مجتمعنا إليه 

(l)Ibid.P.24.

ظا



ائعاصرةاثحضارة ومنهج الإسلام منهج بض الدولية العلاقات كجر 

ماتجد البائدة الحضارات هذه تاؤيخ ندرس وحين الاحتضار، 
إنيا> ا؛، ا وتدهورها انهيارها 3^^4 في التمر النمؤذج يشبه 

أقوىليست الحضارة أن حقيقة عن يعمى كيف لأعجب 
فيالعلة عن بحقا نحن ا>إذا اليائدة<<رتا■ الحضارات من حميانة 
نظامأو الحري، استشاء: ودون دائما أنه تجد الحضارات توهور 

ليساالطبقات ونذل١م الحرب، نظام إن ا> ((رق؛. كلاهما أو الطبقات 
والآثاررية، أث،البالطبيعة من السلبي للجانب( انعكاسا إلا 

التقدمبسبب، تضعف لم الطبيعة هذه عن الناتجة الاجتماعية 

وزاداظمت، تعبل التكنولوجية، معرفتنا في الحديث، ايثمووم 
الجتمعروابمل، تفكيك على قادرأ الطبقات نْالام فأمييح خطرها 

الجنسإفناء على قادرة الحرب، يحت( أميا كمقاطع، بسكل 
الأخرىبالحيتيارات أحاطت، التي المشكلات »إن بأكمله((• البشرى 
•عالمنا«رها في ديونها اليوم بلغت، قد النهاية في وقهرتها 
فإمايواجهوه أن ,سبقونا لمن يميبق لم تحديا نواجه أن علينا ررإن 

انتصارهماننمهر أن وإما والطبقات، الحرب، نظامي على نقحنيى أن 

وحاسما(،روا.نهائيا المرة هذه يكون نصرأ الأنميان على 

.A. Toynbcc, Civization on Trail, P.28 (ا

2) Ibid, P. 29.

3) lbid,P23.

4) Ibid, P. 24-25.

5) Ibid, P. 25,

ك



العاصرةالخضارة ومنهج الإسلام منهج بثن انمولية العلاقات 

عنالحاضر الإنسان عالم أفصح )القد ماؤيتان: جاك ؤيكتب 
الشهدناها جؤيمة من كم نمتنا، طم حتى به وفاض الشر 

الذلالامتهان من مواقف من وكم عادل... عقاب أي بعوضها 
وكياننادمارنا، نحو والتقدم العلم اتجه لقد البشري4.,, لانملبي،دة 

والأخلاقالحكمة لقوى التحلل جراء من بالخحلر مهددأ أصمبح 
خداعا،إلا ينقل لا كأنما اللفظ فأصبح انحرفت قد ذاتها واللغة 

التيالوثنية روح إن " • ا ا كافكا'رر عالم في حقا— نعيش— إننا 
القوة،هدفه يجعل أن إلى الإنسيان ساقت ا حضارتنسربتها 

أنيجب الأعلى السيياسي المثل أن حين في الكراهيه على والقد.رة 
الأمموعي في ٠. للسلام. نمهد أن نود كنا "إن العدلا(رعا. يكون 

أولأهي الحمحيحة السيامية بأن اقتنعنا إذا إلا ذلك يكون فلن 
لكييجاهد آن شعب، كل على العائلة... السياسة شيءٍ كل وقبل 
وحاجاتهاوتقاليدها وتحلورها الأحرى الشعوب نفسيية يمهم 
الشعب وكل التاريخى٠ ودورها بكرامنها ويعترف والمعنؤية، المادية 

لكلالعام الصالح إلى بل فقط، مصّلحته إلى ينخلر أن له يجوز 
موكد،ةوسيلة شيء م فوق القومية الصلحة وضع إن الثمعوب... 

بأنبالاعتراف، إلا تصوره يمكن لا الحر العالم إن شيء• م لفقد 
هوهوالتعبيرصثا والصواب واي، هو عما التعبير هو الحيلق 

Maritoin, tlie Range of Reason, p, 20 .ل(1) ا-  202 .

.Ibid, P. 195 ر2)

ثثا



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بيث اكوثية العلاقات كعم 

لصلعةمعين وقت في نافع هو عما اكسر هو وليس عادل، 
تجعلالناس بين الحقة المساواة »إن ال (،ر معينة بشرية مجموعة 
جرائمالضميري والتْيير والطائفي والطبقى الضميرى التمميب 

ا.للسلام«ر قؤيا يدأ تهد تجعله كما أن، الأسمحق فى ترتكب 
»العتلبالإنس—ان(ارتا، الإيمان ف_قالذا أننا الواقعة ا|الحقيقة 

يالطبيعة من جرءأ ان الإسمدام ما بالإنس—ان نومن أن يقتممينا 
أننجد — البقاء تنازع قانون سيادة من بالرغم — الطبيعة وفى 

لديهالطبيعة من كجر، والإنسعان د أعماقها فى بتخللها الملام 
دائمةحركة عن عبارة الكون تطور إن ذاته، حد فى حير جوهر 

منممورأسمى نعو — أيضا الدائم انحرافها من الرغم ب— 
التقدمإن للألمانية... النهائي بالفوز دائما تنتهي حركة الحياة، 
سلسلةحلال من يمر الذي التقدم هذا البشرى للجنس البطيء 

أىتجعل الإلمان عند طاقات وجود على يدل والألم، العاناة من 
ا.ردءليم(<ر تفكير إلى  JULUuJلا صبيانيا البشري للجن،س ازدراء 

للألمانالجماعية الحياة في الوضع »إن ؛ نيير وكتب 
طؤيقعن العامة حياتنا حطمنا أننا على يدل الحاصر الوقت فى 

(l)Ibid,P.ا83.

.184 .Ibid,  P)2ر

.200 .ibid,  P)3ر

.201 .Ibid,  P)4ر

ك



لآ|أا"العاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بيى اJدولة العلاهات 

الدنيةأيدينا فى وضمتها التي والامكانيات الجديدة القوى 
العالمبؤس تظهرفي التي الحطمة الحياة وهده والتكنولوجيا. 

الوتهي.حقيقة علينا، موضوعي تاؤيغي حكم هي وقلقه كله 
وهىوالشعوب، الأمم يعيشها التي الغرإىر حياة على ترتب الذي 

فناءاا؛.إلا ليست إيمان بنير 
للوسيلةناصع مثل — واقعه في هو — المعاصر تاريخنا 

ولل۵لريقةواميتعلأءه، وغؤوره الأسان كبرياء الإله بها يباغت التي 

الدينوالشعوب الأفراد على العقوبة الإلهي الحكم بها يوقع التي 
ا،ا<ر مستواهم فوق أنفسهم يرفعون 
قللنانحن إذا أقرب تكون عدونا على انتميارنا فرصة »إن 

القويةالأمم غؤؤر إن وفضيلة، طهارة... من عندنا بما يقتنا من 
منال،|ياوم|ة مجال فى نجاحها على حملرا أشل. بفضلها ؤإيمالها 

الأعداءاتا.كيد 

عصرنافي مجتممبمن إليها نحتاج التي الجديدة الحياة )؛إن 
معأمة كل تعاون يجعل لأن يتميع مجتمع بقيام تتعقق إنما 

مترنةوعياله محيمأ أمرأ التكنولوجي— العصر هذا فى — غيرها 

( را  R. NeibuhirCliristian Realism and Political Problems, p.l 12

.Ibid, P. 106 ر2)

(3) Ibid, P. 30.

ظ



اياصدةالمحميارة ومنهج الإسلام منهج بين اتمولية اوعلأق1ت كعر 

التماسكإيجاد في الحاسم امل سالمإن » ا، ا ا دقيقا اتزانا 
الروحية(أر~؛.القوة هو _ iLJIالجتمع في الاجتصاص 
هو،كما قائما المعياسمي نذلامت_ا دام ت»ما رسل برتراند وكتب 

والحمن،تقع؛yj( سوف العظمى الحروب أن الوكد من فإل 

منهالكل مختلفة دول هناك دامت، ما ذلك، من.حاJولث، مفر ولا 

اكللقحكمها منها ولكل المملحة. قواتها منها ولكل سيادتها. 

بنشب<(رو؛.نزاع أي في وحقوقها يغتسب،ارمتها فيما 
منكثير في أسموا فتكها شدة عن النظر بغض الحديثة لحرب ا» 

المليةالحروب ))في االاصي<ا. في وقعت، التي الحروب من ١^^، 

عقركانوالماسع عشر الثامن القرjين في وقعت، التي الظمثنة 
فإنالأيام هذث، في أما لالألأم٠ فيها يتعرضون الذين هم الحاربون 

مامثل الممر من بلغ رج-الآ وإن اكذيين. على يتزايد الحرب وقع 
اءالمهوصيد_، التي الحرب كانت، فيه الذي الوقت، ذلك، ليذكر بلغته 

هالمعيي، المحير ^ا أن غير الحسان، في يقع لا أمرأ والأطفال 
وفات<ررها•انتهى 

.Ibid, P. 14 (ا)

(2) Ibid, P. 28.

. B. Russell, New Hape For a Changing World, p, 92 ر3)

,Ibid, P. 92 ر4)

ك



ائماصرةاوحضارة ومنهج الإسلام منهج بتن اتعلاقات 

II ناذاحيرة: في يتساءل وهو محدقة. كاؤثة يواجه العالم رن

فيهيرغب لا مؤسف مصير من للنجاة مجال الأفق في يلوح لا 
للتعاملعقولنا نهيئ لم أننا ذلك في الرثيس السبب إن الأسان؟ل 

للتفكيربحلرق لأنفسنا نسمح زلنا وما التكنولوجية ائلنا وسهمع 
التكنولوجية.وسيائله في اهلة بسمأكثر عصير مع تتلاءم كانت ربما 
فلا• • • التكنولوجيه بوسائلنا سعيدة حياة نعيا أن أردنا فان 

بغيرها،عنها والأستعاضة الأراء بعض نبذ من لنا مناص 

الأعمالعن وبالي.كاء السديحلرة، حب عن اواة بالمسفسيتصيس 
حبعن بالعد،الة ونستممى التغالب، عن وبالتعاون الوحشية، 

الأنتقام(أراا.وشهوة الغلبة 
كلاركمونيس جون الأمريكي الفكر رأى قبلنا لو فحتى ، وبعد 

تعدلم حتى جذورها نخرت حضارة بأنها المعاصرة الحضارة فى 

ا،ا<ر واسعة احة مأأ،على النتثهرة وفيوثه جذ,عهاا ثقل حمل وسثاليع 
الحضارةويقود يعبد وثنا أمعيحت انى إنهههدف بغير "القوة وأن 

أسلحةعالم —في نأمل أن معنى لا وأنه الأنهي_ار((رأ'اي حافة إلى 
حتىوالديمقراهلية. الحؤية تسيودث، أمن عالم بقيام الثمامل— الدمار 

هذ.اإليها انتهى التي النتيجة نقبل أن من أقل فلا الرأي هذا قبلنا لو 

( را  Ibid,P.92.
,J.M.Clark, The Economics of Responsibbiliity. P.I 19 ر2)
(3) Ibid, P. 60.

شإ



العاصرةالحضارة وميهج الإسلام منهج بين الدوليات العلاقات 

الساء،والعمل المليم التفكير على قدرتنا تنمية من بد "لا أنه؛ من الفكر 

كليزدامو سيف هن بالرغم للكماح الوحيدة فرصتنا هو ذلك إن إذ 

إا.رقابنا«ر على الملط 

.Ibid,p.7 (ا)

ك



ةحاتبم

يعملأن يجب أوما يبمكن ماذا 

للمطمين>بالنسمة أولا: 

القلق'مساوئه؛ للشرق أهدى الغرب أن رسل برتراند لاحظ 

ولكن٠ بالألة الغالي والأيمان أسكرية، العوالشوح الرضي، وعدم 
ماأفضل عن الشرق صرف دائما تحاول الغرب في القوية الدول 

تؤديالتي الْليوف على والتعرف الحر، البعث روح الغرب: لدى 
الخرافةرا؛.من والتحرر التامة، الرفاهية إلى 

الأنيعتبر الذي الإرهاب فان رميل ملاحظة صمة على كمثل 
الغربهدايا صمن كان الغرب— لغة في مسلم للفظ مرادفا 

علىتمجيرء، تم عام مبنى أول أن نتذكر ألا الإسلامي. للعالم 
وأنالقدس(، في ديفيد فندق )وهو الأوسحل، ؤق الثمفي سكانه 

الخطوططائرة نوهي الأوسط التعرق فى أسقطت مدنية طائرة أول 
المتحصر.الغرب لعالم ينتمون أناس بأيدي نفذا كلاهما الليييةإ 

. B. Russell. New Hope For a Changing World p. 7 (ا)



العاصرقاتحضارة ومنهج الإسلام منهج بين اليوتية انملاقات 

العربيةاللغة في حديثة  Terrorismبمض »إرهاب(( كلمة إن بل 
فيالصمهيونية الإرهاب حركات( وحول بهد الها اسيعْسشاع وفد 

شتيرن.هاجانا، التحيرم؛ القرن من الأول النمش( في فلسْلين 
للنشاطاتومشا المربية اللغة في الكلمة فشامت، إلخ. إرجون'• 
اسابالت،.س،الإرهابية 

مجالفي الإسلامي للعالم الخرب هدايا أسوأ كان ربما لكن 
للعدل(المزدوج المنياص وقبول الميكيافيلية تقديس المياسة 

علىساعد وقد الدولية. الملأقات( في الغرب بمبادئ واكسليم 
هدهيتعد الإسلامي المناعة حهار صعق( لها الإسلامي المالم تقبل 

لدىبما الانبهار عن الناشئ بالنقص الشعور غلبة الشؤور، 

يحققهأن الخرب استيلماع وبما والتكنولوحيا، الفكر قوة من الخرب 

والماواةالاجتماعية( والدالة الديمقراطية( من مجتمعاته داحل 

المالمات( مجتمعتحته ترزح بما ارنة بالمقانون القام أم
واستبداد.وظلم، تخلف(. من الرب— بمساعدة أحيانا الإسلامي— 

والقانوني.الاحتماعي( والميل اJحرية. من وحرمان 

أنمند الأيام من يوم في يكن لم الإسلامي المالم أن غير 
مهيئاالخريرة الثقافة ميدان فى الغربى للغزو تعرضه بدأ 

هوكما الاربية للحضارة اللبي الجانب( ؤإدرالث، النائم، لحمحوة 

علىبملبعص مفطور الإلمان أن ذلك( الحاضر؛ الوقت( في مهيو 

ك



طؤأاضامرة اليضارة رعنهج الإسلام منهج بثن 1^^4 اوعلأء1ت 

واقعاكان لو -حتى ~ غيره من ادرأ صمكان إذا — الظلم كراهية 
الضءتية؟لمو كان إذا فكيف غيره، على 

الوعيفرص أصبحت سوات، وهى ~ الأخيرة الممنوات وفى 

الظالمأشمع من بسملمملة الأسلاممة المجتهيات مرت، ~ أكبر فمها 
المعانيلكل والتنكر والهمجية الوحممة من صور في ظهرت، 

في_^S وبمباركته المتعضمر العالم من صدرت، وفد الأنسانية، 
كانما إن بل والعراق، وأفعان،همتان والهرمهلث،. والبوسة فا1ممطاتي، 

الظلمصد حركة بأنه -حقيقته على يصمقه الغربي الإعلام 
انلممعلى أصبح وكضير الشرقية، تركستان في والاستعمال 

عليه.للقضاء الدولي التحالف، يمرر إرهابا الغربيين المياسة 

مهيأهالإر،دلأمي العالم في البيئة أن سبق ما معرى 
خطرؤإدراك الغربية للحت،اره ال،ليي الجانعب، على للتعرف، الأن 

وأصبحالدولية. العلاقات في الغربية السياسية المبادئ وخظل 
النجاةطوق وأنه لأم الإمبمنهج للثقة استعدادا أكثر الأن المهلم 
الثمر.قوى على يتغلب، أن أراد إذا للعالم 

لتوعيةجهد أقصمي يبدلوا أن والرأي الفكر أهل فعلى وإذأ، 
بامريزتالإسلامي العالم في الجماهير 

خيارلا وأنه بغيره، الإنسان علاقة في الإسلامي المنهج ( ١ 
بهذاالالتزام إلا — .حقيقيا مسلما يبقى أن أراد إذا ~ للمسلم 

ظ



ائعاصرةالحضارة ومنهج الإسلام منهج بثي اوع-ولية العلاهات كجر 

الذلك في الوبنى واجبه وأن عليه. تبنى التي والبادئ النهج 
والحج.والصوم الصّلاة من العبادات أداء في واجبه عن يقل 

والتوعيةالمربية، للحضارة اليههلبية الجوانب .يقيقة كثث ّأا 

تعريةعلى والإلحاح والعملية، الضكؤية الجوانب هذه بنتائج 

وفيالواقعية، الحواديتن، فى مميلة ال|ح_تيقية ممورها 

منميالكراهية إثارة بمحعد لا والمفكرين او،،ة ال،،،وص_ريعات 

الشاقةفي السميرة البادئ ضد الكراهية إثارة ؤإنما الغرب، 

الغربية.

النواحي،ذه بهالريون تم يهأن ه-ذؤا كل من أثرأ وأبلغ 
ليسنالفرهس، بهذا للوفاء كافية عناصر الدرام،ة مناهج ويدن|منوا 

موادمن غيرهما في بل فحا،،،_،، والجغرافيا التاريخ مادة في 
الدين.دروس س،يما ولا الاوراء،،ة. 

السهلم.لدى الأمل روح اش إنعمن وقبله ذللث، بعد  JLIولا 
الملامبأن وتر,عزع لا الذي الإيمان دينه مقتحنهى من بأن وتذكيره 

نوروأن جورأ، ملثت كما عدلأ يملأ ّيوف وأنها الأرض، على ممكن 
ال~ بأفواههم يحلميوه أن الإثمراك أو المر قوى دريال٠ الذي ~ الله 

بملموزيلا الناس أكتر ولكن وغده الئه يحلم لا الله ٠^^ يتم: أن بد 
٦(•١^٠١؛ )سورة 

ك



حئ*ائعاصرة الحضارة ومنهج الإسلام منهج بين اكولية العلاقات 

مميراكنمين:باتنسة تانيا: 

الغرب؛!إن ماؤيتان جاك يرى كما الواقمة الحقيقة كانعت إذا 

تغيرلقبول الغربى العالم لتهيئه بد فلا بالأسان((، الأيمان فقد 
بالإنسانالإيمان إليه يماد أن اللأأخلأفى، السياسي منهجه 
لاتغيير.أولي كمحللب 

الحكمفي واللاديني الكاثوليكي الفيلسوفان ؤيتشابه 
,وطهميقه التغيير. بإمكانية 

الإيمانإنعاش ضرورة على الكاثوليكي مانيتان يزكي فبينما 
الشركان التاريخ فترات أسعد في »أنه ؤيرى الإنسان لدى والأمل 

العصورأحلك فى فانه وكذلك أهاا_افه، لتحقيق حفية فى يعمل 

لتحقيقباستمرار يعمل دائمة أهبة على الخير يفلل ظلمة 
التطور» ؤيرى ا، ا ظاهرة«ر وغير متوقعة غير ارات انتحي

الزمنعامل من بد فلا واحد. يوم في يتحقق لا التاييخى••• 
التيالمروعة المادية ائل الوسيعلى الميحلرة من العقل ليتمكن 
عاملمن بد ولا التكنولوجية، الصناعية الثورة أيدينا في وضعتها 

الخبرةأعماق من وبعثها والروحية الخلقية الثورة لإنضاج الزمن 
البشرية1ارتا.

رو  1) . Maritain, Tlie Range of Reason, p. 203

(2) Ibid, P. 203.

تا





البحثفي إلها أشير مراجع 

,Toynbee. Civilization on Trail. New York .ل Arnold -ا

1948.

2- Reinhold Niebuhr, Christian Realism and political Prob-

lems. New York, 1953,

3- Albert Einstein, Out of My Later Years. Edison, 2005,

4- John Maurice Clark, Alternative of Serfdom, New York.

1948,

5- Bertrand Russell, New Hope for A Chaiiging World. New

York, 1951 ,

6- Jacque Maritians, The Range of Reason, London, 1953,

ء*٠٠ م م م




