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 فقهنة العالقات الدولية: يف وصف خريطة املصادر
 د. سيف عبد الفتاح 

بدا لنا تقليديا حين دراسة العالقات الدولية في اإلسالم أن نعود إلى كل ما يتعلق بالنظرة الفقهية املتعلقة بالجهاد 

أو متعلقاته سواء كان ذلك ضمن أبواب كتب الفقه العام، أو كانت تأليفات خاصة في موضوع الجهاد أو السير، 

، وبدا للكثيرين أن يحددوا  مصادر العالقات الدولية في اإلسالم وتراثها  (1) كما أشار إلى ذلك من اهتم بذلك املجال 

 من: 
ً
 في الكتابات الفقهية والتراث الفقهي ويبدو هذا نابعا

 ومستويات، وساعد 1
ً
ـ اختزال العالقات الدولية في فقه الجهاد من دون التعامل مع التنوع في هذه العالقات أشكاال

 ابات اقتصرت على ذلك واستقلت في التأليف فيه تراثيا. على ذلك وجود كت

بالقتال وسحب 2 ـ رغبة االستشراق السياس ي في تسييس النظرة لتلك العالقات وحدها ضمن املفردات املتعلقة 

 ذلك إلى كامل خريطة التفاعالت الحضارية والتعامل مع اآلخر. 

والغرب  3 اإلسالم   بين  العالقة  في  الحضارية  الذاكرة  الدائرة ـ  ضمن  واقعة  أنها  الكتاب  من  للكثيرين  بدا  والتي 

الصدامية )الحروب الصليبية ـ الحركات األصولية ـ حركات املقاومة اإلسالمية الثورة اإليرانية ـ صدام الحضارات ـ 

 الخ( .  ……أحداث سبتمبر 

ء الفقهي إلسناد الفتاوى مما ـ ضغط التناول الفقهي على التناوالت األخرى جعل خريطة املصادر بحكم االستدعا 4

 حصر الخريطة في الفقه وقضاياه ومناهجه. 

إن سعة املصادر التي تشمل بخريطتها مواطن القضايا املفصلية في حقل العالقات الدولية تجعل قضية املصادر 

خريطة  اتساع  يعنى  وموضوعاته  الحقل  فاتساع  التعريف،  لقضية  تابعا  والتوصيف  التوصيف،  لقضية  تابعة 

 

الجتهاد في محاورها والدراسات التاريخية الخروج من تلك الدائرة الفقهية والبحث في السياق االجتماعي والسياس ي للعالقات أمر من األهمية بمكان خاصة ما تمثله اإلضافة ملجلة ا  1

 على بعض النتائج لكن تظل هذه املحاولة رائدة من بابها.واملوضوعات والقضايا التي تطرحها فضال عن مناهج املعالجة. وقد نختلف مع بعض املداخل، وقد نتحفظ 
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املدنية  املجتمعات  اإلنسان،  حقوق  والحضارات،  الدول  وصعود  سقوط  لآلخر،  الرؤية  العالم،  )رؤية  مصادره 

واألهلية ضمن سياقاتها الدولية، العالقات الحضارية وتعارف الحضارات، أصول العمران الحضاري، إنسان القيم  

 . الخ( …والعالقات الدولية 

 وتداخال على قاعدة من فقه عالج   من املهم أن نؤكد أنَّ عناصر الصياغة
ً
تعقيدا الفقهية ملشكالت صارت أكثر 

 إشكاالت تختلف نوعيا وكما وكثافة، هي من األمور الواجب مراجعتها برؤي بصيرة 

من الخطأ أْن نجرد الصياغات الفقهية الجزئية  الصياغة الفقهية ال تعني مصادرة الصياغات واملداخل األخرى:

واملرجعية، ألن ذلك يجعل تلك الصياغات الجزئية معلقة في القضاء من غير رابط فيما بينها،    من محاضنها األصلية

وواصل بين أجزائها، ومن هنا وجب علينا أن نصل بين الصيغة التوحيدية والصيغة التي تشتمل على قواعد وأصول 

 تضم منظومة املناهج وأنساق القيم، وصياغات مهمة ضمن لغة وسيطة. 

محددة  املعالم  واضحة  الصياغات  تلك  يجعل  الذي  هو  وحاضنة،  مرجعية  منظومات  ضمن  الصياغات  هذه 

املقاصد، والصياغة الفقهية للقضايا املتعلقة بالعالقات الدولية ال غبار عليها،  إال أن اللجوء إليها من كل طريق 

لقة بالعالقات الدولية . وبدت لنا أصناف ومن أقرب نهج، صادر مختلف القراءات األخرى لألحداث والقضايا املع 

من القراءات الحضارية تتوارى وعلى أحسن الفروض تهمش وتنزوي، على أهميتها في فهم هذه القضايا والقدرة على 

اتخاذ مواقف واعية منها. بل يمكننا القول إن عدم تسكين الرؤي الفقهية الحكمية ضمن منظومة تنتظم عناصر 

الحضارية   راحة القراءات  املسالك  "فاختالف  املنظومة.  هذه  تكامل  عناصر  أحد  الفقهية  الرؤى  تلك  وتجعل 

للسالك" وتكامل املداخل وتكافلها هو من األمور التي توضح  الرؤى وتعمقها خاصة حين تتشابك املسائل وتتعقد 

في منظوراته وقضاياه   القضايا، وليس هناك من مجال يؤكد على عناصر التشابك تلك مثل مجال العالقات الدولية

 .(2) وأشكل تفاعالته 

 

نا أن نقدم بعضا منها فضال عن املؤلفات ضمن خريطة املصادر التراثية بمكن مراجعة كثير من الكتب يمكن أن نعدد منها املئات من الدراسات حول هذه الفئات التصنيفية، قد يتاح ل  2

لو  األهمية في الخطب والرسائل والوصايا والتوقيعات والنصائح، وحجبهم األوقاف املتعلقة بالجهاد والفتاوى وغيرها كثير يطول بنا املقام  التي تدور علي بعضها وتثبت نصوص غاية من 

 اثبتنا ذلك ضمن هذا البحث
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 :(3) الصياغات الفقهية يجب أن تأخذ في اعتبارها القاعدة االجتهادية والتجديدية "تغير األحكام بتغير األزمان" 

الفتوى  تغير  "في  املتعلق ب  الفصل  كتب  الجوزية  بن القيم  املوقعين ال  إعالم  كتاب  الثالث من  الجزء  في مفتتح 

 بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد" واختالفها

تعلمنا هذه القاعدة " تجدد القراءة وتعددها بحسب العناصر املكونة للواقع والواقعة والتي تحيط بالقضية موضع  

لة وفوائد  الفتوى أو البحث والتحليل. وليس  عبثا أن قيد ابن القيم قاعدته ثم اشتمل الجزء الثالث والرابع على أمث

 وضوابط وروابط، وتطرق بمناسبة القاعدة إلى منهجية الفتوى وحدودها. 

 ذلك: "هذا فصل عظيم النفع جدا وقع 
ً
ومن الواضح أنَّ ابن القيم كان يدرك مدى تعقيد هذا األمر فكتب واصفا

يعلم أن الشريعة بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج واملشقة وتكليف مآال سبيل إليه ما  

الباهرة التي في أعلى رتب املصالح ال تأتي به، فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في املعاش  

واملعاد: وهي عدل كلها  ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها: فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور: وعن الرحمة 

 سدة: وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. إلى ضدها: وعن املصلحة إلى املف

وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم وال 

األفعال بحيث يكون   يخلو منه إمام، وقال اآلخر ال سياسة إال ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل السياسة ما كان من

الناس معه أقرب إلي الصالح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى هللا عليه وسلم وال نزل به وحي فإن 

أردت بقولك ال سياسة إال ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وان أردت ما نطق به الشرع  

قدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فغلط وتغليط للصحابة....، هذا موضع مزلة أ

بمصالح  تقوم   ال  قاصرة  الشريعة  وجعلوا  الفساد:  على  الفجور  أهل  وجرءوا  الحقوق  الحدود وضيعوا  فعطلوا 

العباد. وسدوا علي أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها املحق من املبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم  

بها أنها أدلة  حق،.... )فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل واسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع هللا  الناس  

 

ضاري، القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، )نشر محدود(،  في قدرات التعامل انظر خدورات أصول الفقه الحضاري: ا. د. علي جمعة، سيف الدين عبدالفتاح، أصول الفقه الح 3

1994 
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ودينه ورضاه وأمره، وهللا تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وابطل غيره الطرق التي هي اقوى 

ده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق  منها وأدل واظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصو 

استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل ال تراد لذواتها وإنما املراد 

 من الطرق املثبت
ً
ة للحق  غاياتها التي هي املقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق علي أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا

إال وهي شرعة وسبيل للداللة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خالف ذلك، وال نقول إن السياسة العادلة مخالفة 

للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمر اصطالحي واال فإذا كانت عدال فهي 

ساسوا بها األمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها وتقسيم   من الشرع ....،ذلك من السياسات العادلة التي

بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة: وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل  

ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريق والعقل كل ذلك ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد  

حيح قسم من أقسام الشريعة ال قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها وهذا األصل من أهم األصول وأنفعها وهو  فالص 

في معارفهم  العباد  إليه  يحتاج  ما  كل  إلى  بالنسبة  عليه وسلم  رسالته صلى هللا  على حرف واحد وهو عموم  مبني 

 .(4) الى من يبلغهم عنه ما جاء به  وعلومهم وأعمالهم وانه لم يحوج أمته الى أحد بعده وانما حاجتهم

فقه العالقات الدولية مرَّ بأطوار مختلفة، ومر بسياقات متبدلة ومتحولة إلى حد االنقالب ومع ذلك ظل البعض   

يستهلك هذا الفقه التقليدي، والفتاوى املرتبطة بواقع ووقائع شديدة االختالف في سماتها وتكويناتها، في خصائصها 

 شابكاتها وتداخالتها من املعطيات واملتغيرات املتحكمة بحركة تفاعلها وفعلها وفاعلياتها. وتوابعها، في ت

وإذا كان هؤالء الذين تحركوا صوب املعالجة الفقهية للواقع لم يستدركوا أو يتداركوا ما أحدثته الدولة القومية 

اتها ومسارات حركتها، وبدا لهم وكأنهم الحديثة من تأثيرات جمة أحدثت انقالبا في تكون هذه الدول وأشكال عالق

توصف  والتي  املستجدة  املعطيات  كل هذه  أو غفلة   
ً
تغافال أو  القديم، فأسقطوا كسال  املسلمين  واقع  يعالجون 

آنذاك باالنقالب. وبينما كان الخطاب يحتد بين تيارات ال ترى إال األحكام الفقهية كقواعد واجبة التطبيق فاقتصرت 

 

. انظر وقارن: سعيد بن محمد  311-309، من ص1، ص3، ص1987وفي سياق قاعدة ابن القيم انظر: ابن القيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين، القاهرة: دار الحديث،    4

، قرب الى ذلك: د. إسماعيل كوكسال، تغير الصدام في الشريعة اإلسالمية، بيروت: 1999هما في التعامل مع النص الشرعي، عمان: دار النفائس،  بوهرادة، البعد الزماني واملكاني واثر 

 2000مؤسسة الرسالة، 
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م مفترضين أن استجابة الواقع من األمور املفروغ منها واملحسوم أمرها، وبدا فقه الواقع أمرا لدى على فهم األحكا

بعضهم مذموم ألنه يشتبه بأقوال بعض من يريدون أن يتحدثوا على عدم صالحية الشريعة " أو الذين يحرصون 

والتناول وأولى باالستخدام والتطبيق أطل  على تفلت الواقع منها. فبينما كان الخطاب حول أجدى املناهج في التعامل  

علينا بوادر انقالب جديد في النظام الدولي والعالقات الدولية اتخذ هذه املرة اسم "العوملة" وبدا الفقهاء أو ممن 

القومية   بالدولة  املتعلق  األول  االنقالب  عناصر  يستوعبوا  لم  أنهم  املعطيات،  وتلك  املتغيرات  بهذه  اهتموا 

وما فرضته من قسمة جديدة، فما بالهم تتحول فجوتهم الزمنية إلى هوة باالنقالب الثاني " العوملة " وما   ومقتضياتها 

إلى جفوة الواقع، وواقع الجفوة،  تؤثر على األداء والتعاطي بكل قضاياه، ومن فجوة الزمن  يفرضه من معطيات 

تبني بعض االتجاهات  للنظر الحضاري، وبدا تحركت بنا الفتاوى، وتحكمت بنا املواجهة الحضارية انطالقا من  

وأصول  عليها،  السياسية  املقتضيات  غلبة  رغم  عليها،   الحضاري  الطابع  إضفاء  الصراعات  تسييس  من  كجزء 

التعامل السياس ي الذي ال يفقد الحضاري، ولكن يتفقده فيجده سندا، ولكن متميزا ال مختلطا، مترابطا ال مشتبكا، 

 منفصال، التمييز بين الحضاري والسياس ي ينبع هنا من قضيتين:  متساندا ومتوافقا ال

االستدعاء  وإسهاما حضاريا:  وعقيدة  للقيم  ونسقا  رؤية  لإلسالم  الفقهي  االستدعاء  في  الحضاري  اختزال  األولى: 

؟ سؤال يصدر عن   …الفقهي صار من أقرب طريق لكل حادث أو حادثة، وصار السؤال: ما هو الحكم الشرعي في  

لسان، بل وجدنا ممن يستفتون يتطوعون باالستفتاء والفتوى معا .. ودهشت في كثير من التساؤالت في برامج   كل

ودوره   بواجبه  منا  كل  يقوم  حتى  الفالنية..  بالفتوى  لنا  أفتي  أْن   " الفضائية  قنواتنا  في  املشايخ  من   …تستضيف 

 واالستدعاء. واختلطت األدوار وتداخلت الوظائف وصارت الفوض ى في األداء 

بالتعامل مع الواقع، واختفاء الحجة الواقعية واالستغناء بها عن حجة  الثانية: إغفال الجانب السياس ي املتعلق 

 شرعية منقوصة " تتوفر على فقه األحكام" مهملة فقه الواقع والوقائع. 

  
ً
وأدوارا جديدة  في ظل بروز  ستجد مع كل حادثة مع استمرار قسمة الدول القومية في طبعتها التي اتخذت أشكاال

"ظاهرة العوملة" وعملياتها، قضاياها  وسياساتها " ما حكم الشرع فيما اقترفه، شيشان املسرح، وصادرت حادثة 
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للتعبير عن قضية سياسية واقعية تتعلق بتقرير املصير ،  من مناجزة  (5) شيشان املسرح، واقع مسرح الشيشان 

اإلمبراطورية القرون،)ظلت  الروس ي    استمرت  واالتحاد  السوفيتي،  االتحاد  في  املمثلة  العظمى  والدولة  الروسية، 

تحولت إلى دول ل الجديد الوارث لتفكك اإلتحاد السوفيتي(، استطاع الغرب أن يقضم ما يقضم من واليات أو دو 

الجديد يتعامل مع القضية الشيشانية ضمن أقس ى مستقلة، وظلَّ القوقاز ضمن عالقات ظاملة، االتحاد الروس ي  

أنواع التعامل في االقتالع ووأد القضية الشيشانية الذاكرة التاريخية للقضية ـ املمارسات االقتالعية املتواترة ـ قبل 

 كل فعل ملقاومة العدوان ـ قضايا أخرى، وقضايا تسيس من أقصر طريق، حتى تسييس املنظور الحضاري لها. 

ن استدراج هنتنجتون بصدام الحضارات، وإعالء الثقافي والحضاري في تفسير الظواهر والقضايا، ورغبة  هكذا كا

هؤالء،  ببعض  هنتنجتون  الحضاري،والتقى  التفسير  ضرورات  إلى  تدعو  كانت  التي  اإلسالمية  التوجهات  بعض 

مركب، وصرنا ضمن صناعة كبرى "  وانزلقنا إلى تزكية عناصر قد تحيل عالم املسلمين في حال ضعفه إلى استهداف 

.، رغبة منا …قوس األزمات ـ العدو الحقيقي للحضارة واملدنية ـ العنف البنيوي والهيكلي في رؤية وعقيدة املسلمين  

في إثبات صدق التأويل الحضاري لعالم قضايا املسلمين من الدنيا. ونسينا أو تغافلنا حقائق الواقع السياس ي بكل 

نؤكد يفرض أصول مقاومة   عناصره، ولم  الواقع  وأن  االقتالع"  "مواجهة  أو  "العدوان"  رد  في  الفطري  املعنى  على 

متنوعة، وحركة تحٍد جامعة، واستجابات ناهضة عميقة وواعية. إن املواجهة السياسية ذات املحتوى الحضاري 

ختالف ضمن رؤية فارقة ورابطة باملعنى الشامل تحتاج منا إلى تأمل عميق ومواقف رصينة تعرف سنن االئتالف في اال 

 في آن واحد. 

األمر نفسه وربما قبله تأتي قضية الصراع العربي اإلسرائيلي، تقلب فيها املفاهيم، وتوصف السياسات بما ليس 

 .(6) فيها، األمر أوضح من متابعته، ومن التفصيل فيه ولذلك مقام قد ال يتسع له املقام هنا 

 على جاللة قدرها ال بد وأن تتحرك ضمن دائرة متكاملة من العناصر:  ومن هنا فإن الصياغات الفقهية

 

 الحادثة الشيشانية انظر: كتاب الشيشان: إبادة ودمار، إصدار: مركز الركن االستراتيجي: الشيشان: السياسة والواقع في  5

ة :نحو فقه سديد  ، ضمن الندوة االفتتاحيالصياغات الفقهية واعتبارات فقهية الواقع وفقه املآل انظر: انظر من هذا املقام، سيف الدين عبدالفتاح، املدخل املقاصدي وفقه الواقع  6

 2002أكتوبر  27-26لواقع امتنا املعاصر، الشارقة 
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املناهج وليس  • على  الوقوف  الباحثين  يقتض ي من  ما  فيها، وهو  الكامن  املنهج  تبين  الفقهية وضرورة  الصياغة 

مستجدات   مراعاة  دون  ونظائر  أشباه  جعل  في  االعتساف  ومحاولة  والقضايا،  املسائل  حدود  عند  الوقوف 

 وفروق.

صياغات الفقه الحضاري وأصوله وبما يستدعي مساقات معرفية أخرى تجعل من الضروري توفر عدة أمور   •

 ضمن هذه الصياغة املستحدثة : فقه الواقع والفقه االجتهادي وضرورته. 

 فقه الواقع واستدعاء التخصصات املختلفة واملتكاملة. فقه الواقع وإدراك عناصر القسمة الجديدة.  •

 والدراسات البحثية املمتدة وفق أصول اللياقة املنهجية لفهم أدق وأعمق وأكثر تفسيرية. فقه الواقع  •

وآثارها   • مآالتها  في  البحث  يفترض  متغيراته  املتداخلة  حوادثه  املتشابكة  الزمان  هذا  من  الفقهية  الصياغات 

 . (7) املختلفة

 

 

 ومواضع أخرى  194، ص4، ط223، ص3، و331، ص2انظر كذلك في اعتبار املآل ضمن تدقيقات الشاطبي: أبو إسحاق الشاطبي املوافقات ..، مرجع سابق، ط 7
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