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 شكر وعرفان
    

الحمد هلل الذي انعم على الناس برسالة اإلسالم التي أرادها اهلل عز وجل نظاما عالميا للبشرية     
يكون لبنة  نأهذا العمل المتواضع الذي أتمنى  إلتمامالشكر هلل سبحانه وتعالى الذي وفقني و  جمعاء،

 العلم.في صرح 

دكتور عمر الاألستاذ الجليل  يوالعرفان بالجميل ألستاذوعظيم االمتنان أتوجه بخالص الشكر      
لي  سداهأعلى هذه الرسالة وعلى ما  باإلشرافعلى تكرمه رئيس جامعة حمة لخضر بالوادي  فرحاتي

 .البحث فجزاه اهلل عني كل الخير إثراءمن نصائح قيمة كان لها األثر الواضح في 

 إلىرسالة ومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة .. أقدسملوا الذين ح إلىكما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
 ..في الحياة أساتذتيجميع 

 بسكرة.علوم السياسية بجامعة محمد خيضر أساتذة قسم ال إلى

 إلى أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور خنشلة.

عظيم الشكر  مناقشة هذه الرسالة فلهم منيإلى أساتذتي األفاضل كل باسمه ولقبه الذين شرفوني بقبول 
 واالمتنان

ستاذ ارفعه لأل أنومسك ختام في القيام بواجب الشكر الموجه لألساتذة هو الشكر الذي يشرفني 
أستاذ الحديث وتفسيره بالمملكة العربية السعودية، الذي كان لتوجيهاته التي  علي الغامديالقدير 
شكر على ما ال الفقهية، فلهخطة الدراسة بجانب المعالجات  إعدادبها األثر البالغ وانا بصدد  أمدني

 قدم من توجيهات نفيسة ومالحظات قيمة.
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          مقدمة:

 حاولت كل حقبة زمنية أن تصنع األخري ونزاع، هذابداياته متيز مبراحل سالم  إن العامل الذي نعيشه ومنذ       

الفكر  كل من  حماولةنذكر ومن بني هذه احملاوالت  ،حنو إدارته حدته وتسريوقواعد ختفف من  وآلياتأسس  له

 اإلسالمي والفكر الغريب يف إدارة النزاعات الدولية.

ن وصرح بان من يلقي السالم ال يصح أ ه،ة أحواله واعترب احلرب حالة عارضفاإلسالم دعا إىل السلم يف كاف      

صريح يف نصوص القران الكرمي الذي هو سجل الشريعة اإلسالمية وهذا ورد بشكل  ،يقتل بدعوى انه غري مؤمن

ويف أول دستور ألول دولة إسالمية وضعه  ،ال فرق بني كل عصر وجيلحيث اخلالد الذي خياطب األجيال كلها 

 مواد هذا الدستور. يف صلبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نص على إسالمية مرجعية حلول املنازعات 

ريين ال يعرفون من شريعة اإلسالم إال جانب العبادات من صالة أو صيام أو زكاة أو حج وال إن الكث     

يتصورون أن اإلسالم نظام كامل جاء لتنظيم كافة أنواع السلوك اإلنساين، فنظم عالقة الفرد بالفرد وعالقة الفرد 

 أو احلرب. حالة السلماألخرى يف وعالقة الدولة اإلسالمية بالدول  بأفراد الشعبباجملتمع وعالقة احلاكم 

ترقى إليه النظم واملبادئ تستطع أن قد نظم الفكر اإلسالمي كل هذه العالقات تنظيما دقيقا مثاليا، مل ف      

 .اآلناليت وضعها اإلنسان إىل 

ختتلف حسب كل نزاع مكانه  وآليات متعددةمع النزاعات اليت حصلت بسبل  اإلسالميتعامل الفكر       

خصوصا مع بداية ظهور الدعوة  األحيانفكان هناك دبلوماسية هجومية يف بعض  ،به وزمانه والظروف احمليطة

 متعددة. أساليباستخدمت  أخرى ويف مراحل اإلسالمية

األمن و حتقيق السلم  حنوإداراهتا و أما الفكر الغريب فبكل نظرياته واجتاهاته عمل على احلد من النزاعات      

 .الدوليني
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يبحث على  اجلديد أنفبسبب اهنيار االستقرار الذي قام على أساس الثنائية القطبية كان على العامل           

انه يفتقر  سيماال و  ،استقرار جينبه السقوط يف حالة الفوضى اليت وجد على حافتها مع هناية احلرب الباردة

 على اهنيار النظام القدمي. الناجتةالفوضى و التوترات و ملؤسسات قادرة على امتصاص النزاعات 

حتوال  بعضهاحتول و لبعض املفاهيم القدمية حنو اطر معرفية جديدة  أبستمولوجيبتحول عامل اليوم  يتميز     

 فيها التعاون مساحة هامة داخل املنظمات الدولية. حيتلبيئة يف كون التنافس اليوم يتم  جذريا،

لغريب حتتل حيزا كبريا من الدراسة يف العالقات الدولية كوهنا متثل حالة من فإدارة النزاعات يف الفكر ا       

اجلوانب السياسية  شىتيف و الالاستقرار ينتج عنها العديد من النتائج سواء على الصعيدين الداخلي أو اخلارجي 

يف العالقات الدولية،  العديد من النزاعات التقليدية باحتالل الصدارة استمراررغم و  .االجتماعيةو االقتصادية و 

العنيفة،  حتد من طبيعته اعتقد أغلب الدارسني أن مفهوم النزاع الدويل قد طرأت عليه تطورات هامة من شأهنا أن

اعتقد الكثريون أن نوع  هنامن و أصبح حتقيق رفاهية شعبها من خالله  اجلديدةالفواعل و ما يهم الدولة  كلأن  و 

 النزاع الذي سيطغى على الساحة الدولية هو الصراع االقتصادي.

ذاته ساد لفرتة طويلة نسبيا االعتقاد بأن األمن مل يعد مرتبطا بالنزاعات بل بالرفاهية بالدرجة  الوقتيف و        

أن املهام  الكثريرأى و  ،االقتصادية الشراكة يف مجيع امليادين خاصة يوسيلة لتحقيق األمن ه أهمأن و  األوىل،

 ميكنسياسية و بل أصبحت مرتبطة مبسائل اقتصادية  واحلربالعدوان و األمنية اجلديدة مل تعد ترتبط باالعتداء 

 السيطرة عليها من خالل عملية بناء السالم.

أصبحت األمم  اإلقليمية وكذا املنظمات  يف ظل هذه املتغريات تعاظم دور املنظمات الدولية كهيئة األمم و      

 غايل بطرس بطرسطرح فيها األمني العام  اليت و 1992،املتحدة بعد قمة جملس األمن اليت عقدت يف يناير 

 PEACEإلجياد سياسة قائمة على حفظ السالم  AGENDA FOR PEACEأجندة من اجل السالم 
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KEEPING  وفرض السالمPEACE ENFORCEMENT الفصل  مبوجب أحكام الفصل السادس و

السابع من أحكام ميثاق هيئة األمم املتحدة، حيث شهدت الوقاية من النزاعات تطورا فيما يتعلق باملمارسة فلم 

إمنا مت تفويض املنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية بنص أحكام  تعد األمم املتحدة وحدها تقوم بتسوية النزاعات و

 ميثاق األمم املتحدة. الفصل الثامن من

حصل من تغريات  وفق ماوذلك  ،يف نفس الوقت قدمية حديثة وإمنا تعترباجلديدة  اضيعالنزاعات ليست باملو      

االثنية اليت سببها  وبروز النزاعاتاالجتماعية  وانتشار اآلفاتاملنظمة  واستفحال اجلرمية فتفشي ،يف عاملنا املعاصر

تعددت  واسرتاتيجيات خمتلفةمبنطلقات  والفكر الغريب اإلسالميالفكر  وتعامل معها ،وأخرى أقلياتالتمييز بني 

 النزاعات. وأراءه جتاهلزاما علينا دراسة كل فكر  للنزاع وطبيعته فكانوفق منظور كل منهما 

نظرا، هذا و إدارة النزاعات الدولية  يفالغريب و يف هذه الدراسة سنحاول عقد مقارنة بني الفكرين اإلسالمي         

 الذ ،الغريبتقدم من معطيات وجدنا أن عامل اليوم يعتمد كثريا على وسائل إلدارة النزاعات الدولية من املنظور  ملا

كل من وسائل إدارة النزاعات من الفكر   مدى فاعليةو الفكر اإلسالمي  سنحاول تسليط الضوء على اسرتاتيجيات

 .إلسالمياالفكر و الغريب 

 الذيالغريب و الفكر اإلسالمي  يفارتأينا احلديث عن موضوع إدارة النزاعات الدولية  تقدم فإننا ملانظرا و            

 ملا ظهر من نزاعات متس باملنظومة الدولية. العاملياألمن و يطرح نفسه على الساحة العاملية من اجل إحالل السلم 

أمهيتهبببا مبببن عبببدة  والفكبببر الغبببريب اإلسبببالمييف الفكبببر  النزاعبببات تكتسبببب دراسبببة إدارة: أهميـــة وضمع ـــع  .1

 أسباب:
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مل يفببتح لببالن  وحببل األزمبباتالنزاعببات  إدارةجتبباه  فقببهومببا حيملببه يف  اإلسببالميالفكببر  أن :أوضهــ  -

 أخبرىضبمن جوانبب  أوحبيسبة عنبد مبا كتببه بعبض املفكبرين كتلميحبات  األفكبار ومازالت هاتبه

 .اإلسالميسياسية يف الفكر 

إن الفكببر الغببريب أو الثقافببة الغربيببة هببي الببيت تسببيطر علببى عمليببة إدارة النزاعببات مببن منطلببق : ث نيــ  -

 ،األمبن وخباصبة جملبسآليات األمبم املتحبدة  والعسكرية وسيطرهتا علىامتالكها للقوة االقتصادية 

بصببفة قطريببة أو  اجملتمببع الببدويل أوسببواء باتفبباق مببع  زمببام املبببادرةإذ أصبببحت هببذه الببدول تقببود 

 .فردية بواسطة املضامني اجلديدة للدبلوماسية

والبحبو  خاصبة قبلبة الدراسبات  والدبلوماسبية بصبفه: أصببحت إدارة النزاعبات بصبفة عامبة ضث ث  -

ومبازال ، فميدان الدراسة يف هذا اجملبال مل يغلبق واملمارسني األكادميينيقبل عدد من الباحثني  من

 .العلم وممارستههذا  والقادمة لتطويرمعقود على األجيال احلاضرة  األمل

 أسب ب وختي ر وضمع ع : .2

 :اختيار املوضوع إىلتعود أسباب             
ملبا يكتسببه  والفكبر الغبريب اإلسبالميلقبد اخرتنبا موضبوع إدارة النزاعبات يف الفكبر  ذوتية: أسب ب -

، ورفاهيببة الشببعوبالسببلم مببن أمهيببة حيببث أصبببح العببامل كلببه يف الوقببت احلاضببر يببتكلم عببن حتقيببق 

موجبببودة يف الفكبببر  حماولبببة مببب  إجيببباد اسبببرتاتيجيات هبببذا اجملببباليف  اإلسبببالميالفكبببر  وصبببرب أغبببوار

 تعلقببي إىل حنببو إدارة النزاعببات الدوليببة وذلببك يعببود الضببوء قببباللكببن مل يسببلط عليهببا  اإلسببالمي

 هذا اجملال. اجلديد يف وحماولة إضافةالنزاعات  إدارةالشديد مبوضوع 

 :إىل األسبابهاته  ومت تقسيم: أسب ب مع ععية -
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  املذهيب  أوالنزاعات الطائفية اليت ملئت بالد املسلمني هذه النزاعات سببها االنتماء العرقي

 على مسرية التنمية هلذه البلدان. أثرمما  الدي ، أو

  حول القضايا السياسية  ةعامة، خاص اإلسالميةحتقيق تراكم يف الدراسات  إىلاحلاجة

فذلك هو عني املوضوع التجديد  وربطها بالواقع األحكامخالل النظر يف مناط  ن، ماجلديدة

 املطروح على الساحة الفكرية فجاءت هذه الدراسة مسامهة بسيطة يف هذا امليدان.

  عن  وإدارهتا غريبمفهوم النزاعات  أنالرد من خالل البحث على من يزعم من غربيني

 .اإلسالمية األدبياتنظرا لعدم وجود مثل هذه املصطلحات يف  اإلسالم

  النزاعات  ويف جمالالبشرية  ومفاهيم ختدممن نظريات  وما فيه اإلسالميالفكر  أغوارصرب

 بصفة عامة. والفكر السياسي

  من جهة أخرى،  نطاق التعاونجهة واتساع  واالقتصادي منمع اشتداد التنافس السياسي

أمهية خاصة بعد أن ألقت عليها هذه التطورات  النزاعات إدارةموضوع ازداد النشاط الدويل مما 

الضوء حنو النزاعات  تسليطكذا و أعباء جديدة مل تكن موجودة من قبل ويف خمتلف اجملاالت، 

 األممهي و من قبل أهم منظمة عاملية  إدارهتاكيفية و اليت ظهرت عقب انتهاء احلرب الباردة 

األمن و هذه املبادرات يف إحالل السلم  جديةمدى و اإلقليمية  املنظماتكذا و املتحدة 

 تسميته حبفظ احلقوق اإلنسانية. راجما و ، الدوليني

 أدبي ت وضدروسة: .3

الدراسة اليت  أدبياتتعددت مصادر  والفكر الغريب اإلسالميالنزاعات يف الفكر  إدارةيف حبثنا هذا حول      

 أولفكتاب اهلل كان  ،وضقرون وضكريمسور  باألساس: على اعتمدنا اإلسالميففي الفكر  ،استقينا منها حبثنا
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ومع تدقيقها يف الصحيحني صحيح  وضنبعية ووألح ديثمرجعا استقينا منه فكرة البحث يف اجملال هذا، 

 ونذكر منها على سبيل املثال: محمد عم رةالدكتور  إسهامات .والبخاريمسلم 

من  اإلسالمفيه عن موقف  والذي حتد ، األخرىاملوقف من احلضارات -اإلسالمهذا هو  كتاب بعنوان:   

 العامل الغريب. األفكارمع  اإلسالم وكيف تعامل األخرىاحلضارات 

ناقش الكاتب يف كتابه حقيقة  والقتال واإلرهاب حيث حقيقة اجلهاد– اإلسالميةالسماحة  كتاب بعنوان:

 وللعداء. لإلرهاباملصطلحات اليت كان يرى فيها الفكر الغريب مالصقة 

وكيف  األقليات إشكاليةحتد  فيه املؤلف عن  املاضي واحلاضر واملستقبل واألقليات اإلسالم كتاب بعنوان:

 .لنفس املؤلف أخرىمعها. وعديد من كتب  اإلسالمتعامل 

حيث ذكر  (اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية)وعنوانه  حممد خري هيكلكذلك اعتمدنا على كتاب املؤلف 

والعديد من املسائل اخلاصة  مىت يكون؟و شروط اجلهاد و شروطها  ،اإلسالمالكاتب طبيعة احلروب يف 

 ة.بالسياسة الشرعي

وكيف  اإلنسانلفهم الدين يف حياة  اإليضاحاتوالدنيا والذي محل العديد من  الدين أدباملاوردي كتاب 

التوضيحات للحروب واجلهاد وكان  أهممنه  أخذنااملقدمة حيث  ابن خلدون بمعا، كتايكون الدين واحلياة 

 من رائع يف هذا اجملال. أكثرابن خلدون للتفسري والتحليل  أسلوب

واملصطلحات ومل تكن  اإلسالميحتدثت بصفة عامه عن الفكر  أهناواجلدير بالذكر حول هاته الكتب  

هو يتطابق مع املوجود يف  ما وإجيادهاته املؤلفات  أغوارحاولنا باجتهاد خاص صرب  ،النزاعات إلدارةموجهة 

فهو منا ومن  وأخطانافان توفقنا فهو من اهلل وان عجزنا  تتوافق والنزاعات وأحاديثالقران والسنة ومن سور 

 .الشيطان
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الفكر الغريب فقد عرفت تطورا كبريا،  النزاعات يففيما خيص أدبيات الدراسات السياسية يف موضوع إدارة      

 Theودعمت مبراكز ومؤسسات حبثية ميكن أن نذكر على سبيل املثال: معهد الدبلوماسية املتعددة املسارات 

Institute for Multi-Track Diplomacy  والذي 1992بالواليات املتحدة األمريكية، املؤسس سنة ،

 املعهد بالصراعات العرقية وكيفية إجياد حلول هلا. ويهتم هذايشرف عليه السفري السابق جون ماكدونالد، 

 Carnegieأبرزها كارنيجي  كما تكمن غزارة الدراسات لوجود مراكز البحو  ومعاهد الدراسات من       

Commission  بالواليات املتحدة األمريكية، ومعهد ستوكهوملStockholm واليت تكون يف شكل دوريات أو ،

 .حماضرات أو أوراق عمل، أو ملتقيات دولية أو كتب سنوية

دراستنا ملعظم هذه الدراسات هو إعطاء إطار مفاهيمي للظاهرة وتطبيقه احللول ما استنتجتاه من  أبرزولعل      

وهو ما يظهر بارزا يف البحو  اليت يقدمها مركز  احللول لو أدت لفشل إدارة النزاع،  ونقد تلكبنماذج عملية 

دة، وجملس األمن . دون أن ننسى املؤسسات الدولية وما تنشره من وثائق وتقارير مثل هيئة األمم املتحكارجني

 ومنظمة التجارة العاملية. والبنك الدويلالدويل  وصندوق النقد

ومنها على األجنبية تضاف إىل هذه الدراسات املتخصصة دراسات عامة يف شكل كتب باللغات العربية و      

 سبيل املثال:

- The structure of international conflict. 

- Universalism Us Particularism on the Limits of Major Power. 

- NGO Diplomacy. 

- Sustainable Peace: the role of the UN and regional Organization in 

preventing conflict. 

- Preventive Diplomacy at the UN. 

- Armed conflict at the end of cold war, 1989-92. 
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وما مييز هذه الكتب ما تقدمه من إطار نظري مث مفاهيمي لظاهرة إدارة النزاعات والطرق الدبلوماسية يف        

 املثال:درئها.  أما يف ما خيص املراجع العربية فنذكر على سبيل 

 ب الباردة.الدولية يف هناية احلر  ة، السياسملؤلفه امحد عبد الغفار فض النزاعات يف الفكر واملمارسة الغربية -

. وتناولت هذه الكتب فرتة هناية احلرب الباردة وما ميزها من -وخماطر مالمح-النظام العاملي اجلديد 

واسرتاتيجيات جديدة إلدارة النزاعات الدولية. باإلضافة إىل إعطاء مناذج عن  وآلياتاستخدام وسائل 

 دول برزت يف النزاع وكيفية احللول املقرتحة يف تلك النماذج.

كما جند املراكز الدراسية العربية واليت تناولت هي األخرى هذا املوضوع مثل مركز الدراسات السياسية        

 باألهرام، واملركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية. واالسرتاتيجية

اسرتاتيجيات إدارة بناء على ما سبق، تربز أصالة وجدة موضوع البحث وهلذا حاولنا تسليط الضوء على جانب 

 النزاعات الدولية وهذا بناء على جدة نوعية املراجع املعتمدة واملقاربات واملفاهيم املستعملة.

 :وإلشك ضية .4

وسط القصور الذي يعانيه حقل النزاعات الدولية يف إجياد حلول ملا يعانيه العامل من أزمات تعصف بني      

حتاول هاته الدراسة دراسة اطر وحلول ملعاجلة سبل  ،بعد احلرب الباردة احلني واآلخر دول تعرف ببؤر النزاعات ما

 تقاء بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب يف إدارة النزاعات الدولية. االل

 وضنزوع ت وضدوضية؟ ةن وضفكر وإلسالمي ووضغربي في إدور هي إسه م ت كل م : م لذا نطرح اإلشكال التايل

 بغية حتقيق هدفني: اإلشكاليةمتحورت الدراسة حول هذه  وقد

النزاع واليت ختتلف  إدارةاملستويات اليت يدور فيها  إىلنظريا  تأسيس إىل اإلشكاليةهتدف  :هدف نظري

 غريب. أو إسالميباختالف وحدة حتليله عند كل فكر 
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والغريب والكشف عن جوهر العالقة بينهما  اإلسالميالبحث عن ماهية العالقة بني الفكر  :هدف عملي

 .األوسطوالشرق  كإفريقياالنزاعات اليت استفحلت يف العديد من املناطق   إدارةيف حقل  إسهاماهتماومدى 

 :ةالتالي ميكن طرح األسئلة اإلشكالهذا وضمن 

 إدارته للنزاعات؟الفكر اإلسالمي عليها  بىنما هي أهم االسرتاتيجيات اليت   -1

 للنزاعات الدولية؟ إدارتهاسرتاتيجيات الفكر الغريب يف  فيما تتمثل مضامني  -2

 النزاعات الدولية؟ إدارةوالفكر الغريب يف  اإلسالميما مدى توافق مفهوم الفكر  -3

 :وضفر ي ت .5

 التالية:سنحاول يف هذه الدراسة اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل الفرضيات   

النزاعات حيث يلتقي الفكرين يف محاية الفرد وحتقيق  إلدارة أفكارهوالفكر الغريب  اإلسالميلكل من الفكر 

 الدوليني. واألمنالسلم 

طبيعة وأهداف كل من آليات العدل والتدخل اإلنساين يف حتقيق السلم يقوم الفكر اإلسالمي على  -1

 .واألمن الدوليني تسبب بإجياد آليات فعالة

آليات الدبلوماسية مبختلف أنواعها وتكاملها مع بعضها كلما  تفعيل ةدإىل زيا يهدف الفكر الغريب -2

 .هوحل درئهحتكمنا يف مسارات النزاع حنو 

النزاعات سواء حنو التصعيد او  إدارةتعمل على  أهناتشرتك اسرتاتيجيات الفكر اإلسالمي والغريب يف  -3

 التهبيط حسب منطلقات كل منها.

   وضمنهجية: وضمق ربــــة .6
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النظري واملنهجي هلذه الدراسة يتطلب االعتماد على عدة مناهج لكون الظاهرة السياسية  اإلطارطبيعة  إن    

واملتغريات لذا فقد اعتمدت الدراسة على عدة مناهج  األبعادومتعددة  ةمعقدة، مركبواالجتماعية عموما ظاهرة 

 منها:

فهم من اجل والغريب  اإلسالميل املقارنة بني الفكرين املنهج التحليلي املقارن: يظهر جليا استخدامه يف جما     

املتعلقة بكل فكر كما جاءت مث  األفكارسنقوم برصد  املقارن، حيثالتحليلي مث جيد ملنطلقات كل فكر 

 النزاعات. إدارةنقاط التقاطع والتوازي بينهما يف  إلجياد وحتليلها اآلخرمقارنتها مع ما يقابلها بالفكر 

مناهج البحث العلمي الذي يعرب عن الطريقة التارخيية اليت تعمل على تفسري الظاهرة  أحداملنهج التارخيي: وهو 

فاملنهج التارخيي  لفهم املشاكل املعاصرة والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل، كأساسواحلواد  التارخيية املاضية  

العلمية وهذا ما سيساعدنا على التعرف على يف ميدان الدراسات والبحو   وأصيلبدور حيوي  يضطلع

 .أغوارهمكنونات كل فكر وصرب 

فالفكر  ،نظرية لكل فكر أطروحاتتعتمد على  أنان الدراسة النظري يتبني من خالل عنو  لإلطاربالنسبة 

والفكر الغريب  اإلنساين األمناالجتماعي ونظرية  األمنالنزاع كنظريات  إلدارةنظرية  أطروحاتحيمل  اإلسالمي

ونظرية الدولة  والليربالينيعند الواقعيني  األم حتلل وتفسر النزاعات منها التصور  تحيمل يف طياته عدة نظريا

 .اإلنساين واألمنالفاشلة 

 وضتقسيم وضهيكلي ضلدروسة: .7

 .فصول تضمنت عدة مباحث أربعة إىلالدراسة  قسمت     

النظري إلدارة النزاع يف الفكر اإلسالمي والغريب حيث تناول املبحث األول حتدثنا يف الفصل األول عن االطار 

للدراسة  الثاينوقد خصص الفصل  االطار النظري للفكر اإلسالمي واملبحث الثاين األطر النظرية للفكر الغريب،

 ،اإلسالمياعات يف الفكر املفاهيمي للنزاعات وواقع النز  اإلطارتناولنا و  اإلسالميالنزاعات يف الفكر  إدارةلدراسة 
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غزوات الرسول وما نتج عنها من  إىل باإلضافة ،اإلسالموكيف تعامل معها  األقلية إشكالية أيضافيه  وتناولنا

 النزاعات. إدارةيف  اإلسالميمث تناولنا دراسة اسرتاتيجيات الفكر  ،النزاعات إدارةيف  أفكار

واليت  ،واهم التحوالت الدولية بعد احلرب الباردة كر الغريبفتناول مفاهيم ومصطلحات الف الفصل الثالث أما

 وأخريا اسرتاتيجيات إدارة النزاعات،وتناولنا التأصيل النظري للفكر الغريب يف إدارة النزاعات  إدارةسامهت يف 

 النزاع.

املقارنة من حيث متت  ،والفكر الغريبفكان للدراسة املقارنة بني الفكر اإلسالمي  وهو األخري الرابع أما الفصل

 ،حلها يف الفكر الغريب وكيف متللنزاعات يف عصرنا احلايل  واملصطلحات والنظريات وتقدمي مناذجناحية املفاهيم 

 هلا من منظور اسرتاتيجيات الفكر اإلسالمي.  وكذا رؤية استشرافية

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 األولالفصل 

اإلطار النظري إلدارة النزاع يف الفكر 

 اإلسالمي والغريب
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 تمهيد:

 

بحث العلمي يف  اليعترب التكوين النظري من املنطلقات أو الدعائم األساسية ذات األمهية البالغة يف عملية 

كافة جماالت املعرفة، خاصة يف جمال علم السياسة، نظرا حلداثته كحقل معريف مستقل من ناحية، ونظرا خلصوصيات 

 طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى )كتعدد األطر الفكرية، واملداخل النظرية واألطر التحليلية...(

نها إللقاء خيصص األول م هلذه الدراسة من خالل مبحثني صل لضبط اإلطار النظري لذا مت تكريس هذا الف 

قدمي التأصيل بينما يتم خالل املبحث الثاين ت ،لى التأصيل النظري لدراسة أهم النظريات يف الفكر اإلسالميالضوء ع

 .النظري واهم مقاربات دراسة إدارة النزاعات يف الفكر الغريب
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 اإلسالميالنزاع في الفكر  إدارة ت: نظريااألولالمبحث 

 ا للنزاعات الدوليةإدارهتببحثنا هذا يف دراسةاحلديث عن أهم النظريات املعتمدة حناول التطرق ب  هذا املبحثيف    

خمتلف  االجتماعي وفق األمنتناولنا باملطلب األول ، مقاربتنياعتمدنا على  وقد ،اإلسالميمن املنظور الفكر 

دة التحليل على اعتبار الفرد وح اإلنساينمث يف املطلب الثاين إىل مقاربة األمن  اإلسالميالتصورات يف الفكر 

 حرية التحرر واالنعتاق للفرد ومن مث قدرته على تطبيق حقوقه وواجباته. إىلنادى  إلسالما أناألساسية خصوصا 

 :اإلسالماالجتماعي عند  األمن ةنظري األول:المطلب 

 طمأنينتهايكون حديثا عن احلياة كلها ذلك انه مادة هذه احلياة ومصدر  أن األمنيعدو احلديث عن  ال     

حركتها يف ر الصراع والتدافع مها جوه إن إالمثة صراعا وتدافعا بينها  أنوان بدا  واستقرارها وتوازن الكائنات فيها،

ه لكنه الذي اعد  ليعبد اهلل حق عبادت اإلنسانوهو  ،عند اهلل األكرمللكون خلدمة الكائن  اإلالهيالتسخري  عملية

عن نطاق تدينه  وخترج اإلمياينبان ترفع عن كاهله كافة القوى اليت تشده بعيدا عن واجبه  إالغري مؤهل لذلك 

اهلل ،وامن مادام سعيه يف احلياة متوافقا مع النواميس والقوانني اليت  بأمانالصحيح يشعر الوجود من حوله امن 

 يف مقدمتها زوال اخلوف. ويأيتحتكمها 

هذه املعاين مجيعها يف حديث القران والسنة عنه بطرق متعددة وأساليب شىت وهذا من خالل  تأكدتولقد     

  :(1)أمران

نظام  ان، بإجياداإلنساالجتماعية يف يستجيب للفطرة ربط املفهوم بواقع سياسي  إىلدعوة هذه األصول  -

يف صياغة شرعية تتفق وطموحات الشعب يف إقامة امن حيفظ هلم   لألمنحكم يصوغ املعاين املتعددة 

 كرامتهم.
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الواقع السياسي الذي متخض عن عصر النبوة وعصر اخلالفة الراشدة ذلك الواقع الذي شهد تطورا كبريا  -

شهد كذلك انتكاسة هلا مع تداعي وقائع االضطراب وعدم االستقرار بفعل أسباب  ااألمن، كميف معاين 

 عليه الفاظ تدل عليه مل تكن معهودة وأدخلت األمنعنه تطورا ملفهوم  خارجية، نتجداخلية وأخرى 

االستخدام عند العرب قبل اإلسالم خاصة انه جاء مربوطا أحيانا بسياسات وأفكار ونظم وقرارات وظفت 

 داخليا وخارجيا.  وإقراره األمنمفهوم  لتأكيديعها مج

 اإلسالميمن المنظور  األمن ماألول: مفهو الفرع 

 .(2)اآليتو واالطمئنان بعدم توقع مكروه يف الزمان احلاضر  الطمأنينة: هو ضد اخلوف وهو كمصطلح  األمنتعريف 

ويكون للفرد  ،املعنوية والنفسية والروحية األمورويكون كذلك يف  ،يكون يف الضرورات واحلاجات املادية واألمن  

 وللناس مجيعا.

مع  إالال يتحقق  األمن أنمع فارق  ،االمننةهناك مصطلح  ،الطمأنينةالذي يدل على  األمنومثل مصطلح    

ليت ا المننةاتتحقق مع بقاء سبب اخلوف ويف القران الكرمي حديث عن  طمأنينة االمننةاخلوف بينما  أسبابزوال 

تسغ يثوونس إ   انزهلا اهلل سبحانه وتعاىل على املؤمنني يف ميدان القتال مع بقاء سبب اخلوف قبل حتقيق االنتصار:" ذ ْ تسس ْ

رس  تسجسابس لسكوم ْ أسيني ُمو دُّكوم ب أسل ٍْف مينس ال ْمسآلئ كسة  مور ْد ف نيس  وسمسا جسعسلسهو الّلهو إ الَّ بوش ْ وسل تسط ْمسئ نَّ ب ه  ق ولووبوكوم ْ وسمسا  ىرسبَّكوم ْ فساس ْ

كوم مين السَّمساء مساء لييوطسهيرسكوم ب ه  ي وغسشييكومو الن ُّعساسس أسمسنسًة مين ْهو وسي ون سزيلو عسلسي ْ النَّص ْرو إ الَّ م ن ْ ع ند  الّله  إ نَّ الّلهس عسز يٌز حسك يٌم إ ذ ْ 

امس" زس الشَّي ْطسان  وسل ي سر ْب طس عسلسى ق ولووب كوم ْ وسي وثسبيتس ب ه  األسق ْدس ه بس عسنكوم ْ ر ج ْ  .11-9 الاألنف وسيوذ ْ

هوم ْ أسن  ْفوسوهوم ْ لسي ْكوم ْ م ن ْ ب سع ْد  ال ْغسمي أسمسنسًة ن وعساًسا ي سغ ْشسى طسائ فسًة م ن ْكوم ْ وسطسائ فسٌة قس أسن  ْزسلس عس  مثوّ " :أيضا تعاىل وقوله     د ْ أسمهسَّت  ْ

سم ْ  ٍء قول ْ إ نَّ األ ْ ر  م ن ْ شسي ْ سم ْ ه م ْ مسا الس  رس كولَّهو يسظونُّونس ب اللَّه  غسي  ْرس احل ْسقي ظسنَّ اْل ْساه ل يَّة  ي سقوولوونس هسل ْ لسنسا م نس األ ْ ل لَّه  خيو ْفوونس يف  أسن  ْفوس 
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ٌء مسا قوت ل ْنسا هساهونسا قول ْ لسو ْ كون ْتوم ْ يف  ب ويووت كوم ْ لس  ر  شسي ْ سم ْ رسزس الَّذ ينس كوت بس عسلسي ْه مو ال ْقست ْلو ب س ي وب ْدوونس لسكس ي سقوولوونس لسو ْ كسانس لسنسا م نس األ ْ

يس اللَّهو 
ع ه م ْ وسل يسب ْتسل   .151" ال عمران  الصُّدوور  مسا يف  صودوور كوم ْ وسل يومسحيصس مسا يف  ق ولووب كوم ْ وساللَّهو عسل يٌم ب ذسات   إ ىلس مسضساج 

النجوم :" يقولف الطمأنينةمبعىن  االمنةويف احلديث الشريف يقول صلى اهلل عليه وسلم مستخدما مصطلح      

أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون 

 .(3)" أتى أميت ما يوعدونوأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب

ن  " للجماعة وللمكان يكون للعمران كذلك لقوله تعاىل: األمنوكما يكون        رسكوونس يف  مسا هساهونسا آم  نَّاٍت  نيس أست وت  ْ يف  جس

يمٌ  وسعويوونٍ  توونس م نس اْل ْ بسال  ب ويووتًا فسار ه نيس  وسزورووٍع وسَنس ٍْل طسل ْعوهسا هسض   .651-641". الشعراء وا اللَّهس وسأسط يعوون  فسات َّقو  وست سن ْح 

 سبا يف أهلن وعن الطرق اليت تربط بني مواط ،احلواضر والبالدوصفا للطرق والسبل اليت تربط بني  ويكون كذلك

س ال ْقورسى الَّ يتحدث القران الكرمي فيقول:"و  ،اليمن وبني قرى الشام وحواضرها ن سهوم ْ وسب سني ْ نسا ف يهسا ق وًرى وسجسعسل ْنسا ب سي  ْ يت  بسارسك ْ

س وسأسيَّاًما آم ن نيس  ريووا ف يهسا لسيساِل  رسًة وسقسدَّر ْنسا ف يهسا السَّي  ْرس س   .11أ" سبظساه 

َس دووا كسات ًبا :" وسإ ن كونتوم ْ عسلسٰى سسفسٍر وسملس ْ العالقات واملعامالت بني الناس لقوله تعاىل يف األمنوكذلك يكون         

بووضسةٌ فسإ ن ْ فسر هساٌن  تومووا وس  أسم نس ب سع ْضوكوم ب سع ًْضا ف سل ْي وؤسدي الَّذ ي اؤ ْمتو نس أسمسان ستسهو وسل ْيستَّق  اللَّهس رسبَّهو  مَّق ْ هسا فسإ نَّهو  نالشَّهسادسةس وسمس الس تسك ْ توم ْ يسك ْ

 ٌ  . 212مب سا ت سع ْمسلوونس عسل يٌم" البقرة ق سل ْبوهو وساللَّهو آمث 

 كسات ًبا َس دوواوسملس ْ  رٍ سسفس  عسلسىٰ  كون ْتوم ْ وسإ ن ْ  كذلك يكون االمن يف العالقات واملعامالت بني الناس لقوله تعاىل:"         

بووضسةٌ  فسر هسان تومووا وسالس  رسبَّهو  للَّها وسل ْيستَّق   أسمسان ستسه اؤ ْمتو نس الَّذ ي  ف سل ْي وؤسدي  ب سع ًْضا ب سع ْضوكوم ْ  أسم نس  فسإ ن ْ  مسق ْ هسا وسمسن ْ  الشَّهسادسةس  تسك ْ توم ْ فسإ نَّهو  يسك ْ

 .382 . البقرة"عسل يٌم  ت سع ْمسلوونس مب سا  وساللَّهو  ق سل ْبوهو  آمث ٌ 

إن  ميكن القول  ،اللغة العربية والقران واألحاديث النبويةيف ألمن يف االصطالح ُما تقدم من معاين ومضامني        

ما بينها ويف واْلماعات في األفراداليت تكون ضد الفزع واخلوف ما بني  ةالطمأنين هو لألمن انه إجرائي كتعريف

 والدول. األفرادوالعالقات بني  األماكن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7463&idto=7464&bk_no=53&ID=1175#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7463&idto=7464&bk_no=53&ID=1175#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7463&idto=7464&bk_no=53&ID=1175#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7463&idto=7464&bk_no=53&ID=1175#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya147.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya147.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya147.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya148.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya148.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya150.html
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اليت فيها  وهو يعين املواقف اآلخريناملعىن االصطالحي لكلمة اجتماعي، فهي وصف للسلوك او املوقف حنو  أما   

 .(1)تربطهم روابط وعالقات  قمتبادل بني الفر  تأثري

يادين الدنيوية فردا او مجاعة يف سائر امل اإلنساناليت تنفي اخلوف والفزع عن  الطمأنينةاالجتماعي يعين  فاألمن    

 األخروية.يف احلياة  وأيضابل 

دين مجاعة والن فلسفته مجعت بني املسؤولية الفردية واملسؤولية االجتماعية ويف هذه الفلسفة  اإلسالموالن      

 اإلسالميف  األمن كان  ،التشريعية َاورت وتزامنت الفروض والتكاليف الفردية مع الفروض اْلماعية هلذه احلكمة

 يكون فرديا وهذا لبناء اجملتمع والدولة. أنوال ميكن اجتماعيا 

جنسه  إىلمطبوع على االفتقار  اإلنسان إن (5)االجتماعي يرى املاوردي  لألمن اإلسالميةوعن حقيقة الرؤية    

 واستعانته صفة الزمة لطبعه وخلقه قائمة يف جوهره ولذلك فان صالح الدنيا معترب من وجهني:

 مجلتها.ما ينتظم به امور  :أولهما -

 .أهلها منيصلح به حال كل واحد  ما ثانيهما: -

 أنم لن يعد أمورهاواختالل  فساد الدنياالن ما صلحت حاله مع  ،باألخر إال ألحدمها إلصالحفهما شيئان     

مل جيد لصالحها  اأمورهمنها يستمد وهلا يستعد، وان فسدت حاله مع صالح الدنيا وانتظام  ألنهيتعدى اليه فسادها 

فسدت  إذا إال فسادالصلحت له وال جيد  إذا إاليرى الصالح  الدنيا نفسه ف اإلنسانالن  ؛أثراستقامتها ال وال لذة

 .(6)ما خيصه معروفا وفكره على ما ميسه موقوفا إىلفصار نظره  أمسوحاله  أخصالن نفسه  ،عليه

اختل  ذاإاالجتماعي اْلامعة بني الفرد واجملتمع على حنو ال يقوم امن الفرد  لألمنفهذه هي الرؤية االسالمية      

امن اْلماعة ونفس احلقيقة سبقه اليها االمام على ابن ايب طالب رضى اهلل عنه حيث قال:"ان الغىن يف الغربة وطن 

 والفقر يف الوطن غربة وان املقل غريب يف بلدته".
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حقائق مدنية االنسان واجتماعيته هي اليت َعل فكرنا املعاصر يتحدث عن  وان كانت هذه احلقيقة من        

االمن االجتماعي وتدعو تيارات التغيري ودعوات االصالح اىل ان يكون االجتماع هو افاق االمن الذي تسعى اىل 

 الدرب.سبقها تراثنا االسالمي على هذا  حتقيقه، فلقد

مل  يةاإلسالمفان الرؤية  ،اإلنسانات االمن االجتماعي يف باب حقوق كان الفكر الغريب وضع مقوم  وإذا       

درجة الفرائض  ىلإارتفعت هبا  وإمنايتنازل عنها طواعية واختيارا  أنتقف هبا لدرجة احلقوق اليت حيق لصاحبها 

 وال التفريط هبا.والضرورات اليت تظل لصيقة بالفرد وال ميكنه التنازل عنها 

 :(7)ح الدنيا يف ستة قواعد وهيوحدد املاوردي صال

 دين متبع. -

 سلطان قاهر )اي دولة قوية(. -

 عدل شامل. -

 امن عام. -

 خصب دائم. -

 امل فسيح. -

فالقاعدة الرابعة وهي امن عام اي االمن االجتماعي فهو يرى انه البد ان يكون مطلق اجتماعي حيقق        

 والطاقات.وتنتشر به اهلمم وتنمو به امللكات  الطمأنينة

 :(1)االجتماعي ترى الشريعةاالسالمية مخس ضرورات البد منها األمنولتحقيق مقاصد   

 احلفاظ على الدين واقامته  هتذيبا للنفس وسياسة للدنيا بشريعته. .1

 احلفاظ على االنسان خليفة هلل سبحانه وتعاىل يف استعمار االرض . .2

 الصواب.احلفاظ على العقل االنساين ملكة حيصل هبا االنسان على  .3
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 احلفاظ على النسب والعرض تلبية للفطرة االنسانية السوية . .4

 احلفاظ على املال مبا يعنيه من احلل والكسب ورشد االنفاق وخري االستثمار والتكافل االجتماعي . .5

 ،اإلنسان انيةإنسكل ما حيقق   إىلميتد  وإمنامن القتل ومحايته ال يقف عند جسده  اإلنسانفاحلفاظ على         

على املال  ظاحلفااإلبداع، و واحلفاظ على العقل ال يقف عند سالمته وامنا ميتد اىل كل ما يزكي العقل ويشجعه على 

 مجيعا. والطبقات واالمة لألفرادال يقف عن احرتام امللكية وامنا ميتد اىل مجيع ما حيقق نظاما اجتماعيا عادال 

دنيا فنظام الدين ال حيصل اال بنظام ال ان نظامجتماعي يقول ابو حامد الغزاِل اال لألمنويف حقيقة الرؤية االسالمية 

 :(9)ب  إالالدين باملعرفة والعبادة ال يتوصل اليهما 

 بصحة البدن . -

 وبقاء احلياة. -

 وسالمة قدر احلاجات من: -

 .الكسوة 

 .املسكن 

 األمن. 

بعض معربة عن بعض حاجاته ومرتمجة ل اإلنساينمرتبطة بالوجود  اإلسالميمفهوم القوة عند الفكر عن  أما        

 اإلسالميفكر حيتل مفهوم القوة يف ال أنلبعض عالقاته وتفاعالته ولذلك مل يكن غريبا  أيضاسلوكاته ومفسرة 

من  ملةيربط القوة بالطاهرة االجتماعية ْل فاإلسالموالفكر الغريب كما سنرى ذلك احلجم من التحليل والتفسري 

  :(11)األسباب

ا وهي من املستلزمات للرتشيح للسلطة واالختيار هلا واالستمرار فيه اإلمام أوالقوة امر ضروري للخليفة  إن -

سم نيىل:" لقوله تعا تسأ ْجسر ْتس ال ْقسو يُّ األ ْ ي  ْرس مسن  اس ْ القوة بالنسبة للمحكوم هي  أنكما  ،26". القصصإ نَّ خس
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". الكهف أسع ينووين  ب قووَّةٍ فس خليفة لقوله تعاىل:" مستلزمات اليت تصاحب تقدمي النصح واملشورة الصادقة لل أحد

ت القوة حتمل معىن القوة املقيدة وليس اإلسالميالقوة هنا عند اخلليفة وبالفكر  أن اإلشارةعلينا  ، كما95

 املطلقة اليت تؤدي للهيمنة والدكتاتورية.

 إلمياناالسياسة اخلاصة وما ينتج عنها يكون وفق  أورسالة االستخالف عامة  أداء إن :السبب الثاني -

 والقدرة.والعمل الصاحل واليت ال ميكن حتقيقها يف غياب القوة 

يؤيت  نأوهذا يقتضي  األرضاالستخالف يف  األمانةوحدة حبمل  اإلنساناختصاص  إن: السبب الثالث -

  القوة.يكون راعيا ومسؤوال عن رعيته وهذا يتطلب  بان جديرامن سعة الرعاية ما جيعله 

 االجتماعي في عالمنا المعاصر األمن سبل الثاني:الفرع 

 ما يعيش به ويدخل فيه الزمان واملكان اإلنسان: املقصود مبعاش اإلنسانياالجتماعي على المعاش  األمن: 1

على معاشه ومقومات حياته  اإلنسان ألمن اإلسالميةالرؤية  مولفه ،11النبأالنهار معاشا"  اوجعلن"تعاىل: لقوله 

راده اهلل عز ا وعمراهنا، واالستخالف الذياألرضالستعمار  اإلهليلإلنساناملعيشية ال بد من فهم نظرية االستخالف 

عن مكانة االنسان يف هذا الوجود وعن رسالة االنسان يف  واألصدقهو التعبري االدق  األرضيف  لإلنسانوجل 

 الدنيا.احلياة 

 األساسيةمل فيه واملعا ستخالفالاونطاق  األمريف امر من االمور البد ان حيدد له هذا  إنسانافالذي يستخلف       

يفة عندئذ وسطا ال خللحلريته وهو ينهض مبهام االستخالف فتكون مكانة ا إطارااليت يوصيه بالتزامها، كي تكون 

 بالتوكيل.تبلغ مكانة من استخلفه وال هتبط لدرجة من مل حيظى 

جا وقانونا يتخذ من التشريع هن أنعمارهتا، وعلى على و  األرضعلى  اإلنسانستخالف الهذا املعىن احلقيقي       

من االجتماعي ادي من مصادر االفهذه النظرية يف اخلالفة واالستخالف يف منظورها الفلسفي وامل .األرضيف عمارة 
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امللكية املقيدة  ف له يف الثرواتاملستخل   أمام مسؤوالفاستخالف االنسان يف االرض مبا حتتويه من ثروات َعله 

 ببنود عقد وعهد االستخالف له فيها جمازية امللكية ،ملكية املنفعة وحيازة االستثمار والتنمية واالستمتاع.

حية معينة ليست لشر  كافةف هو االنسان فهذه الثروات هي جملموع االنسان اي لالمة  لس ستخامل أنكذلك مبا        

 على حساب اخرى ومن هنا وجوب العدل يف تقسيم هاته الثروات. ألقليةاو 

ربة النيب صلى اهلل عليه وسلم واخلالفة الراشدة منابع جوهرية ونقية وثوابت وسوابق        فالقران والسنة النبوية َو

 نسانناإلاجتماعية للفلسفة االجتماعية االسالمية، وذلك لالنطالق منها واالهتداء هبا حنو تطبيقات معاصرة حتقق 

 االمة املستخلفة هلل يف الثروات واالموال. املعاصر االمن على املعاش والتكافل احملقق لوحدة

للحيازة  اعندما احناز يف االمن االجتماعي على املعاش اىل جمموع االمة وجعل كفاية احلاجات معيار  واإلسالم     

كان يستهدف مع حتقيق املنفعة االمن املعاشي للمجموع، تفادي ودفع مضار تركز الثروة يف يد اقلية وما ينجم   إمنا

ا من فساد االقتصاد والسياسية، لذا البد من توزيع عادل هلذا املعاش ليتم حتقيق االمن املعاشي الذي حيافظ منه

 .على استقرار احلياة وبالتاِل تفادي ظهور النزاعات

سوول ه  م ن ْ رس  " مسا أسفساءس اللَّهو عسلسىٰ عادل واالحتكار للموارد لقوله عز وجل الالبسبب التوزيع  اآلننراها ما  هذاو       

ل  ال ْقورسٰى فسل لَّه  وسل لرَّسوول  وسل ذ ي ال ْقور َْبسٰ وسال ْيستسامسٰى وسال ْمسسساك ني  وساب ْن  السَّب يل  كسي ْ الس يسكوو  سغ ْن يساء  نس أسه ْ س األ ْ  م ن ْكوم ْ وسمسا دوولسًة ب سني ْ

 .59ال حشر"اللَّهس شسد يدو ال ْع قساب   ات َّقووااللَّهس إ نَّ فسان  ْت سهووا وس آتساكومو الرَّسوولو فسخوذووهو وسمسا ن سهساكوم ْ عسن ْهو 

يف اقامة سبل االمن االجتماعي يف املعاش عن طريق جمموعة من اخلطوات  اإلسالميفلقد بدا الفكر          

 :(1)انظر امللحق رقم ومباشرة بعد هجرة النيب عليه الصالة والسالم من مكة اىل املدينة 

 أموالتقسيم  اةاملؤاخبني املهاجرين واالنصار ونتج عن هذه  املهاجرين بعضهم بعضا، مث اخابني  املؤاخاة -

تج من ن االجتماعي، لقداخوان نسب وصهر وهذا قمة التالحم والتكافل  وكأهنممع املهاجرين  األنصار

 على ثالثة اشياء: املتآخونعقدا اجتماعيا اشرتك فيهم  املؤاخاةهته 
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 واملناصرة يف اْلانب الروحي واملعنوي يف ظل الدولة احلديثة. التآزرا :ونعين هبفي الحق 

 ونعين هبا املساواة يف والعدل يف مصادر االموال والثروات والعقار ...اخل.في المساواة: 

 كما يتوارث ذوي القرَب واالصهار فهذا العقد انشا جيال من االخوة وصلة وفي التوارث :

 الدولة االسالمية. ألساسالقوية ومثلت اهم لبنة 

تخفيف من لااالجتماعي يف املعاش يف التاريخ االسالمي عديدة ومتنوعة وكانت سببا مهما يف  األمن وأمثلة       

، إلنسانيةاعنصر االقتصادي طاملا كان السبب الرئيسي يف النزاعات على مر تاريخ الالن  ،َنب حدوثها أوالنزاعات 

ففي عهد هشام  ،ما مسي باألوقاف واليت تليب حاجيات الفقراء واملرضى اإلسالميالفكر  يفعلى ذلك  األمثلةومن 

 "صدر الوقف".:أصبح لألوقاف بعد اتساع حجمها ديوان خاص مسي ب بن عبد امللك

ويف عهد السلطان الظاهر برقوق بلغت مساحة االراضي املخصصة لألوقاف االسالمية أكثر من مساحة الدولة 

 الوقاف:حيث مشلت ا

 .املساجد 

 .املدارس 

 .املكتبات 

 .نسخ املخطوطات 

 .احلفاظ على التحف واالثار 

 .املكاتب اخلاصة بتحفيظ القران 

 .اقامة البيمارنستانات واليت تعين مستشفيات متكاملة للعالج 

 .رصف الطرقات لتسهيل التنقالت 
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ب كبرية لكل ما جيب توفره للدولة لتكون قوية داخليا وبالتاِل كس  أمهية اإلسالمي وأوىلفلقد جسد الفكر         

 الوالء الشعيب وخارجيا لتستطيع بسط قوهتا ونفوذها.

 

 االجتماعي: لألمنوالجور كمعيار  ية العدلجدل الفرع الثالث: 

جدلية اْلور والعدل تنتفي بوجود التدافع حنو العدل الذي ميحي اْلور والظلم والعكس كذلك  أنمن املعروف       

ليه العدل بني الناس وقد ايت يف حديث للنيب صلى اهلل ع بإقامةصحيح وهذه سنة احلياة من وجود ظلم ينتهي 

ٌء ذسهسبس م نس حسىتَّ يسط ْلوعس ، فسكولَّمسا طسلسعس م  الس ي سل ْبسثو اْل ْسو ْرو ب سع ْد ي إ الَّ قسل ياًل وسلم ما يؤكد هذا يف قوله:" نس اْل ْسو ْر  شسي ْ

رسهو ، مثوَّ يسأ ْيت  اللَّهو ت سبسارسكس وست سعساىلس ب ا ث  ْلوهو ، حسىتَّ يوولسدس يف  اْل ْسو ْر  مسن ْ الس ي سع ْر فو غسي  ْ ل  م  ل  ل ْ ال ْعسد ْ اءس م نس ال ْعسد ْ ل  ، فسكولَّمسا جس عسد ْ

ٌء ذسهسبس م نس  رسهو  شسي ْ ل  مسن ْ الس ي سع ْر فو غسي  ْ ث  ْلوهو ، حسىتَّ يوولسدس يف  ال ْعسد ْ  .(11)" اْل ْسو ْر  م 

ضي ر  مؤكدة صدق هذا احلديث، ففي عهد عمر ابن اخلطاب نشأهتامنذ  اإلسالميةوجاءت مسرية احلضارة      

من  ه وسلمصلى اهلل علي رسولال، وكان عمرا خياف ُما نبه منه باألموال اإلسالميةخزائن الدولة  متألتا ااهلل عنه

جيور  الأالرتف الذي يذهب العدل، فكان شديد احملاسبة واملعاقبة واملساواة يف توزيع الثروات، وحجته يف ذلك 

 .الهاغتي أن مت لوال األمواليبين نظاما للمحاسبة ولتوزيع  أن أراد هعقد حكم أخرويف األخر؛  لىع أحدهم

 إىل دىأا ُم ،عمر اليت كان عليها بعهد شدةالبنفس  كن احلكمي مل رضي اهلل عنه عهد عثمانيف  أما       

ليس بسبب العدل و امللك واْلاه  وتنازعت بسببالدولة العباسية اليت تصارعت  إىلوهكذا وصوال  حبكمه، اإلطاحة

 واملساواة.

واستبدت  هبعندما يصبح املال دولة بني االغنياء، او يصيب الرتف القلة الغنية اليت انفردت  الطبيعي انهمن        

بسلطانه، وان تقع الفاقة ويصيب الطغيان مجاهري الفقراء واحملرومني، وان يفضي ذلك اىل تراجع العمران احلضاري، 
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نا احلضارية ْلور بالنظام االجتماعي يف مسريتتدافع الظلم وا إىل إشارات هواالحنطاط، هذفالرتف هو بداية الرتاجع 

 .(12)وصراع االمن واخلوف يف حياة الناس

ة يف محالت املعاشي اليت استغلتها دول عد األمنالسياسي والديين والثقايف ومشكالت  فتحديات اخرتاق امننا      

، ماديأو غذائيقابل مبالت التنصري تنصري كبرية يف العامل االسالمي، ولقد شهدت القارة االفريقية العديد من مح

االجتماعي والذي يفتح ثغرات حنو عمليات التنصري وذلك  لألمنفكرة افتقارنا 1971 معاكولورادو فلقد فتح مؤمتر 

 من خالل خلق ازمات متعددة.

غير  أزمة وأفرادجماعات  بين األطرافنزاع        ومشاكل أزماتوجود  النصرانية  إلىالتحول 

تشكل عوامل جديدة كالمرض او الفقر     تقديم االحتياجات من طرف مؤسسات هدفها  معتادة     

 التنصير.

 :لألمن االجتماعيحقوق االنسان كسبيل واجب  .1

امن اجتماعي دون وجود ضامن حلق االنسان، فاذا كان االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي  إلقامةال سبيل       

من حقوق اال ان الرؤية االسالمية  إلنسانيتناما  بأغلبوالذي احاط  1911املتحدة يف  لألممية العامة اقرته اْلمع

 قرنا.حلقوق االنسان هلا االسبقية الزمنية بنحو اربعة عشر 

يف حقوق االسالم متيز يتجاوز السبق الزمين عندما ترتفع هذه الرؤية االسالمية هبذه احلقوق  اإلسالميةللرؤية        

 والواجبات.اىل مرتبة الضرورات ودرجة الفرائض 

احلفاظ على احلياة وعلى العقل وعلى الدين والعرض وعلى املال والوطن وعلى العلم والعدل وعلى املساواة  إن       

 إلنسانلركة يف الشؤون العامة بالشورى واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، ليست جمرد حقوق واحلرية وعلى املشا

ن هذا هو وتكاليف شرعية وكل ما تفرع ع اهليههي مجيعها فرائض  إمنا ،أرادهو  إذامنها  أييتنازل عن  أنيباح له 

 شرعي. امر واجب
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اىل مرتبة الواجبات مل َعلها فئة معينة كما ساد يف الغرب و  حلقوق االنسان اىل اإلسالميةكما متيزت الرؤية       

 فقط.زمن قريب كانت للبيض على السود 

حرا هكذا دعت الشريعة  اإلنسانيكون  أن ووجوب البد إلزام: لكي يكون هنا حقوق االنسان والحرية -

 اإلنساين التاريخ مأثورات أهم أحد رضي اهلل عنه االسالمية حلرية الفرد، ولعل مقوله عمر ابن اخلطاب

 "مىت استعبدمت الناس وولدهتم امهاهتم احرارا". على حرية الفرد يف قوله:

ذكر ال أسلفنافهو ضد اْلور كما  اإلنسانحقوق  إلقامةالعدل شرط ضروري  :والعدل اإلنسانحقوق  -

 العدل. إال بوجودوال تستقيم حياة اجملتمع 

 االسالمية البد من تساوي الفرص بني االفراد خللق مبدا التنافس، : يف الشريعةحقوق االنسان والمساواة -

وكل  والتنازع ضئيل وتكون املساواة يف توزيع الثروات يف السياسة والثقافة هامش االختالففاملساواة َعل 

 مناحي احلياة.

 إلسالميامن مبادئ الفكر  اهم مبدا الفكر يفتتجسد هذه  والمشاركة في شؤون العامة: اإلنسانحقوق  -

عل من  األفرادوهو الشورى اليت تشرك   اجملتمع. أمورصوب فيواالالرأياألمثلحمور تفكري حنو حتقيق  أرائهمَو

 اإلسالميمن المنظور  اإلنساني األمنالمطلب الثاني: مقاربة 

 اإلنساني األمن ماألول: مفهو الفرع 

هذا  ناملوا". متظحرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي اال فال  إين": احلديث القدسياهلل تعاىل يف يقول      

من االحكام الشرعية يف الفكر االسالمي حيث  لألفراداحلديث ميكن القول ان صيانة احلقوق واحلريات العامة 

النفس،  ظفالدين، ح ظوهي: حفاولت الشريعة االسالمية لتحقيق مصاحل العباد الدينية والدنيوية مخس مقاصد 

 .(12)وحفظ املال وحفظ العرض العقل، ظوحف
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ق ورسي ٍْش  إل  يالف  ": تعاىلقوله  اإلسالمياعتباره نظرية دينية يقوم عليها ادارة النزاع يف الفكر  كذلك  ما ميكن        

ا ال ْب سي ْت  الَّذ ي أسط ْعس  لسةس الشيتساء  وسالصَّي ْف  ف سل ْي سع ْبودووا رسبَّ هسذس  .سورة قريش ".ٍع وسآمسن سهوم مين ْ خسو ٍْف مسهوم مين جوو إ يالف ه م ْ ر ح ْ

يف  عليم، واملشاركةوالتواحلرية يف الفكر واالعتقاد والتعبري والعلم  واملأمنوامللبس  املأكليف  اإلنسانفامن         

ق االمور، والثورة لتغيري نظم الضعف او اْلور والفس ألولياءصياغة النظام العام للمجتمع واملراقبة واحملاسبة 

يف  ان يطلبها ويسعى االنسان والفساد...اخل كل هاته االمور هي يف نظر االسالم ليست فقط حقوق من حق

 .(11)اإلنسانهي ضرورات واجبة هلذا  لهبا، بويتمسك  حتصيلها سبيل

يام نية الواجبة إىل احلد الذي يراها األساس الذي يستحيل قإن اإلسالم يبلغ يف تقديس هذه الضرورات اإلنسا      

، فعليها يتوقف االميان ومن مث التدين بالدين ففي الشريعة اإلسالمية صحة األبدان لإلنسانالدين بدون توفرها 

 .(15)مناطة بالتكليف وموضوع للتدين واالميان ومن مث التدين بالدين

صلح  اإذ إاليصلح امر الدين  أنفصالح امر الدين موقوف ومرتتب على صالح امر الدنيا، ويستحيل          

 .اإلسالم أوجبهاهبذه الضرورات اليت  اإلنسانمتتع  إذا إال أي ،امر الدنيا

م الدنيا، االغزاِل يعرب عن هذه احلقيقة االسالمية عندما يقول " ان نظام الدين ال حيصل اال بنظ واإلمام         

فنظام الدين باملعرفة والعبادة ال يتوصل اليهما اال بصحة البدن وبقاء احلياة وسالمة قدر احلاجات من الكسوة 

بتحقيق االمن على هذه املهمات الضرورية واال فمن كان مجيع  الدين االواالمن، فال ينتظم  واألقواتواملسكن 

ا وسيلتاه وطلب قوته من وجوه الغلبة، مىت يتفرغ للعلم والعمل ومه اوقاته مستغرقا حبراسة نفسه من سيوف الظلمة

 .(16)ان نظام الدنيا وحتقيق احلاجات شرط اساسي لنظام الدين  فإذناىل سعادة االخرة 

 إن ، ومن هنا كان اتفاق الفقهاءوإمكاناتهمن مناط التكليف  اإلنسانحيرم  اإلنسانيةفقدان الضرورات  إن       

حىت بلغ  ،اإلنسانمن قدر  اإلسالم هكذا اعلى ال تستكمل حقيقة الصالة، اَوز، ألهنال  اْلائع واخلائفصالة 
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ما صنعت تلك ك الواجبة ومل يقف هبا اإلنسانيةمرتبة الضرورات  اإلنسانحقوقا هلذا  األخرىمبا جعلته احلضارات 

 احلضارات عند مرتبة احلقوق.

حق السعي  رادلألف أعطىفقد  ،دون استثناء األفراد العامة ْلميعاحلقوق العامة او احلريات  اإلسالملقد كفل         

يف الفكر  مكانة خاصة والثقافة فللعلمالعلم  أيضاللعمل وكسب الرزق مادام هذا التحصيل بالوسائل املشروعة 

 ذلك.حتث على  آيات وأحاديثوهناك عدة  اإلسالمي

 اإلنساني لألمن كأسسنعتاق  الحرية واال الثاني:الفرع 

تحقق يواحدة من اهم الضرورات، فباحلرية  اإلنساناالجتماعي عند  أوالفردي  أيحلرية مبعناها اخلاص ا       

 .واألنعاماب كما هو حال الدو   األرضويشرب ويسعى يف  يأكلحىت لو عاش  ،وبفقداهنا ميوت لإلنسانمعىن احلياة 

 اإلحيائي اإلجنازكون يدر  يف اجملتمع الذي ظهر فيه لألرقاءبالتحرير التدرجيي  اإلنساناهتمام  يتأملونفالذين      

الذي كان مصرفا من مصاريف االموال العامة للدولة االسالمية فضال عن كونه قربة اىل اهلل  الذي صنعه التحرير،

 وكفارة لذنوب من يذنب من املسلمني.

 الحريات العامة في االسالم: :أوال

ه حقوق تبىن عليه النظم السياسية وكفل يف جمتمع احلرية أساسا املواطنني، وجعلاحلرية ْلميع  اإلسالمكفل    

 :(17)للحريات وهي أمناطالفكر االسالمي يف سبع  واْلماعات. وقدأمجلهااالفراد 

ما يشاء ويلبس ما يشاء لكن حدد  يأكلواباح له ان  اإلنسانحرية  اإلسالم حيث احرتم :حرية الذات -

حريته ف األخرينيؤذي  من أنمنعه  وجل، كماما حرمه اهلل عز  يأكلونواهي فال حيل له ان  بأوامرذلك 

 مربوطة باحرتام االخرين.

بسلب  الوطن يعتدى عليه يف ووطنه، فالان يكون حرا يف بيته  لإلنسانكفل االسالم   : حيثالمأوىحرية  -

 جسزساءو منَّسا إ  " لقوله تعاىل: اشد العقوبات عقوبة من  و ظلم او افساد ورتب على ذلك قتل ا أوهنب  أو
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عسو ْنس  وسرسسوولسهو  اللَّهس  حيوسار بوونس الَّذ ينس  سر ْض  يف   وسيسس ْ م ن ْ  وسأسر ْجولوهوم ْ  أسي ْد يه م ْ  ت وقسطَّعس أسو ْ  صسلَّبووايو أسو ْ  ي وقست َّلوواأسن ْ  فسسساًدا األ ْ

فٍ  الس سر ْض  م نس  ي ون  ْفسو ْاأسو ْ  خ  ز ْيٌ  هلسوم ْ  ذٰسل كس  األ ْ ن  ْيسايف   خ  رسة   يف   وسهلسوم ْ  الدُّ خ   22املائدة  ."عسظ يمٌ  عسذسابٌ  اآل ْ

سر ْض   لسَّمساوسات  ا خسل ْق  " إ نَّ يف  لقوله تعاىل:  االعتقاد النظر والتدبر أساس اإلسالم: جعل حرية االعتقاد -  وساأل ْ

ف   ت الس ر  يف   َس ْر يالَّيت   وسال ْفول ْك   وسالن َّهسار   اللَّي ْل   وساخ ْ يسا مساءٍ م ن ْ  السَّمساء  م نس  اللَّهو  أسن  ْزسلس وسمسا  اسس النَّ  ي سن  ْفسعو مب سا  ال ْبسح ْ  فسأسح ْ

سر ْضس ب ه   س ب س  ال ْموسسخَّر   ب  وسالسَّحسا الرييساح   وستسص ْر يف   دسابَّةٍ ف يهسا م ن ْ كولي  وسبسثَّ  مسو ْهت ساب سع ْدس  األ ْ سر ْض   السَّمساء  ني ْ  وساأل ْ

يساتٍ  م احرار هفقلد وضع العقيدة االسالمية للناس و  اآليةوتبعا ملا جاء يف . 161البقرة . "ي سع ْق لوونس  ل قسو ْمٍ  آلس

هم وعباداهتم واحواهلم ان يتبعوا احكام دين االختيار وهلم معتقداهتم وحريتهم يف ذلك بالتقيد هبا او البقاء يف

علم انه مع ال انظمة، وهذاالشخصية ولكنهم بعد ذلك خاضعون لنظم االسالم فيما ليس يف ادياهنم من 

ليس االديان السماوية انظمة تتعلق باحلكم والسياسة واالقتصاد واالجتماع واملعامالت والقضاء وكل ما 

يف  ألساسيةاواحلديث القواعد  قرر القران ، فقداإلسالميف  لشخصية إالا بالعبادات واألحوالال خيتص 

 .(11)ذلك 

يف عقائدهم دون اجبار على عقيدة معينة ودون التارخيي حافل برتك الناس احرارا  اإلسالمقع ووا       

النصارى على و  التزام بعقيدة، فالرسول عليه الصالة والسالم اقر اليهود على يهوديتهم يف املدينة واليمن،

 نصرانيتهم يف بالد العرب وباألخص يف جنران واقتدى الصحابة بعده برتك الناس على حرية عقيدهتم.

رية الراي ال يتجلى مبدا حو  اضحة الداللة يف النصوصو مقررة يف القران و  أمور اإلسالم  يف : الراي  حرية  -

رص السامي كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم حي املبدأفهذا  ،اإلسالميام مثل َليه يف النظام يف أي نظ

دون خوف  رائهمآمن مواقف يبدون فيها  وأصحابهاحلرية ما كان حيصل بني النيب  أمثلةوابرز  تأكيدهعلى 

ما حصل يف غزوة  مثلوكمبشر للدين  خوف من شخصه كرئيس دولة وقائد جيوشها  أوتردد  أو

ل على مواجهة املشركني يف جبل احد  وكان رايه صائبا لكنه نز  الرسول بالبقاء يف املدينة أشارحيث ،احد
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ما  اإلسالميكما ال تعين حرية الراي يف الفكر . (11)والتقى الفريقني على جبل احد األغلبيةعند راي 

حترير  ، وان يكتب ضد العقائد حبجةاألخرىالعقائد  أو اإلسالميةيذهب اليه البعض يف مهامجة العقيدة 

 الطغيان. أواخلرافة  أوْلمود الفكر من ا

 اللَّي ْل   نساءس آ قسان تٌ أسمَّن ْ هووس حرية التعليم والعلم حيث قال عز وجل:" اإلسالم على: حث حرية التعليم -

ًدا رو  وسقسائ ًما سساج  رسةس  حيس ْذس خ  تسو يهسل ْ  قول ْ  رسبيه  رسمح ْسةس  وسي سر ْجوو اآل ْ  ي ستسذسكَّرو  إ منَّسا ي سع ْلسموونس الس  وسالَّذ ينس  ونس ي سع ْلسمو الَّذ ينس  يسس ْ

سل ْبساب   ينطلقوا يف ميادين العلم يبدعون  أنمن اجل للمسلمني . وقد كان هذا احلث دافعا 9الزمر "أوولوو األ ْ

ويدرسون وانتشروا يف بقاع االرض ينشئون اْلامعات واملساجد حىت امتألت املدن الكربى وجيتهدون 

حبلقات العلم يف كل مكان يف مكة واملدينة ودمشق وبغداد والقاهرة والقريوان وتونس وفارس ومسرقند 

العلم وكان  توخبارى وقرطبة وغرناطة وغريها، وقد خلف العلماء املسلمني املاليني من الكتب يف كل جماال

 هلم الفضل على العلماء مجيعا. 

 حكاموأعز وجل  اهلل يف حدود حددهافيما يشاء  لإلنسانحرية التملك  أباح اإلسالم: حرية التملك -

 ال جيوز َاوزها وجعل املقياس يف هذا احلالل واحلرام.حبيث وضحها 

 اإلسالم وحث ،خمتلفة أنواعوهي ذات  ،احلرية أشكال: احلرية السياسية هي شكل من الحرية السياسية -

انعتاق  أو ،اإلنسان أخيهمن عبودية  إنسانكما حث على غريها وهي انعتاق عليها يف كثري من املواضع  

ق بشؤون االمة الراي الذي يتعل التعبري وإبداءباحلرية السياسية حرية  . ونعينأخرشعب من عبودية شعب 

السياسة عامة وجيب ان  ، فاحلرية(22)الدولة بغريها من الدول القةباحملكوم، وعواحلكم وعالقة احلاكم 

لعناصر ا اإلسالميتكون ضمن دائرة العقيدة االسالمية وتعاليمها وتشمل احلرية السياسية يف الفكر 

 :(21)التالية

  األساسي الفكر اإلسالميضمن  عن الراي السياسيحرية التعبري. 
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  يف الربملانات. وُمثلي األمةالرئيس  أو انتخاب اإلمامحرية 

 .حرية النقد السياسي وحماسبة احلكام 

 .حرية احلق يف سحب الثقة من احلاكم واحلكومة 

  عن الرايحرية التجمع والتعبري السلمي. 

  اْلماعات واالحزاب والتنظيمات السياسية معاضة للحكومة او موالية هلا. تأليفحرية 

عددت من ذلك ت اخل، واهموفرسا... زجنا وروماعددت فيه جنسيات االرقاء يف جمتمع ت اإلسالملقد ظهر         

 .ضانواليت َعل هذا النهر دائم الفي من األرقاءمتد هنر الرقيق باملزيد واملزيد  والروافد اليتفيه املصادر 

من هذا النظام العبودي املوقف الشورى املمكن الضامن الغاء الرق ولكن بالتدريج  اإلسالم اختذفلما جاء       

لقد وجدت احلروب القبلية اليت ال تنتهي مصدرا من مصادر االسرتقاق والعادات القبلية والفردية مصدرا ثانيا والفقر 

اجه هذا الواقع ، وعندما جاء االسالم و املتفشي الذي يلجا اىل االستدانة مصدرا ثالثا وبالتاِل الوقوع يف شباك الرق

وى احلرب س  الثوري فاغلق كل املصادر والروافد اليت متد هنر الرقيق باملزيد واْلديد من االرقاء ومل يبق منها  باإلجراء

 .(22)املشروعة

ارتبط بالقران  بيف عتق االرقاء، بانه جعله قرَب يتقرب هبا اىل اهلل، فالعديد من الذنو  اإلسالملقد رغب         

ا وسال ْموؤسلَّفسة  ق ولووب وهوم ْ وس بالعتق لقوله تعاىل:"  قساتو ل ل ْفوقسرساء  وسال ْمسسساك ني  وسال ْعسام ل نيس عسلسي  ْهس يف  الريقساب  وسال ْغسار م نيس وسيف  إ منَّسا الصَّدس

 .61"التوبة  ٌم حسك يمٌ عسل ي اللَّه  وساللَّهو م نس  السَّب يل  فسر يضسةً سسب يل  اللَّه  وساب ْن  

استقبال  قيقي ليس يف الرب احل أن املسلمنيالقران الكرمي  علمفهي فريضة فرضها اهلل سبحانه وتعاىل، بل وقد         

لقوله  ألرقاءامن ذلك من بينها حترير  اكثر  وأعمال   أمور يف  يتجلى املغرب للدعاء والصالة ولكنه أو  املشرق

َّ مسن ْ آمسنس ب الّله  وسال ْ تعاىل ر ق  وسال ْمسغ ْر ب  وسلس ك نَّ ال ْرب  َّ أسن ت ووسلُّوا ْ ووجووهسكوم ْ ق بسلس ال ْمسش ْ ر  وسال ْمسآلئ كسة  وسال ْك تساب  ي س :" لَّي ْسس ال ْرب  و ْم  اآلخ 
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ل  وسالسَّآئ ل نيس وسيف  الريقساب  وسأسقسامس الصَّالةس وسآتسى ك نيس وساب ْنس السَّب يوسالنَّب يينيس وسآتسى ال ْمسالس عسلسى حوبيه  ذسو ي ال ْقور َْبس وسال ْيستسامسى وسال ْمسسسا 

نيس ال ْبسأ ْس  أوولس ئ   د ه م ْ إ ذسا عساهسدووا ْ وسالصَّاب ر ينس يف  ال ْبسأ ْسساء والضَّرَّاء وسح  قووا وسأوولس ئ كس هومو كس الزَّكساةس وسال ْمووفوونس ب عسه ْ  الَّذ ينس صسدس

 .177"البقرة قوونس ال ْموت َّ 

ًنا وسمسا كسانس ل مو مصطلح الرقيق مرتبط بالتحرير لقوله تعاىل:"  أن يرى  اآلياتوالذي ينظر يف        تولس موؤ ْم  ٍن أسن ْ ي سق ْ ؤ ْم 

ل ه  إ   ٌة إ ىلس أسه ْ نسٍة وسد يسٌة موسسلَّمس ر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  ًنا خسطسًأ ف ستسح ْ أسن ْ يسصَّدَّقووا فسإ ن ْ كسانس م ن ْ ق سو ٍْم عسدووٍّ لسكوم ْ  الإ ال خسطسًأ وسمسن ْ ق ستسلس موؤ ْم 

يثساٌق فسد يسٌة موسسلَّمسةٌ  ن سهوم ْ م  نسكوم ْ وسب سي  ْ نسٍة وسإ ن ْ كسانس م ن ْ ق سو ٍْم ب سي  ْ ر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  نسٍة فسمسن ْ  وسهووس موؤ ْم ٌن ف ستسح ْ ل ه  وسحتس ْر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  إ ىلس أسه ْ

بسًة م نس اللَّه  وسكسانس اللَّهو عسل يًما حسك يًماملس ْ جيس د ْ فس  رسي ْن  موتستساب عسني ْ  ت سو ْ يسامو شسه ْ  .92لنساء " اص 

سمي ْسانس فسكس :" كذلك قوله تعاىل    متوو األ ْ ذوكوم ْ مب سا عسقَّد ْ ذوكومو اللَّهو ب اللَّغ ْو  يف  أسمي ْسان كوم ْ وسلسك ن ْ ي وؤساخ  امو عسشسرسة  فَّارستوهو إ ط ْعس الس ي وؤساخ 

يسامو ثس  وست وهوم ْ أسو ْ حتس ْر يرو رسق سبسٍة فسمسن ْ ملس ْ جيس د ْ فسص  ل يكوم ْ أسو ْ ك س ْ ثسة  أسيَّاٍم ذسل كس كسفَّارسةو أسمي ْسان كوم ْ مسسساك نيس م ن ْ أسو ْسسط  مسا توط ْع موونس أسه ْ الس

و اللَّهو  ل كس ي وب سنيي فسظووا أسمي ْسانسكوم ْ كسذس توم ْ وساح ْ  .19املائدة  "لسكوم ْ آيسات ه  لسعسلَّكوم ْ تسش ْكوروونس  إ ذسا حسلسف ْ

ر يرو رسق سبس :" كذلك قوله تعاىل    ا قسالووا ف ستسح ْ ذٰسل كوم ْ   مين ق سب ْل  أسن ي ستسمساسَّاةٍ وسالَّذ ينس يوظساه روونس م ن نيسسائ ه م ْ مثوَّ ي سعوودوونس ل مس

ب رٌي" اجملادلة  ب ه  وساللَّهو تووعسظوونس   .2مب سا ت سع ْمسلوونس خس

بئ اقتصادي ع بأرقائهمفجعل احتفاظ املسلمني مالكي االرقاء  ،والتحرير درب احلريةعلى  اإلسالمكما مضى     

االسالم على املساواة بالعبد واملالك من ناحية احلقوق والواجبات لقوله صلى اهلل عليه وسلم  أوشكفلقد  ،للمالكني

 "للمملوك طعامه وكسوته وال تكلفونه من العمل ما ال يطيق".

َعل  ااجتماعية واندماج أكثرواستبداهلا بكلمات  ةماألو عبد مثل ال كلماتالغاء   إىل اإلسالم بل وقد ذهب      

يه وسلم "ال لقوله صلى اهلل عل اإلسالمقبل به  يشعرونكانوا  بنفس شعور الدونية الذيال يشعرون  ةألمواالعبد 

 .(22)وليقل فتاي وفتايت" وأميتيقل احدكم عبدي 
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تولس  وسمسا كسانس ل موؤ ْم ٍن أسن ْ :" مساواة احلرية وحترير رقبة باحلياة لقوله تعاىل إىلبل وقد ذهب القران        ًنا إ ال ي سق ْ موؤ ْم 

ل ه  إ ال أسن ْ يسصَّدَّقو  ٌة إ ىلس أسه ْ نسٍة وسد يسٌة موسسلَّمس ر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  ًنا خسطسأً ف ستسح ْ وا فسإ ن ْ كسانس م ن ْ ق سو ٍْم عسدووٍّ لسكوم ْ وسهووس خسطسأً وسمسن ْ ق ستسلس موؤ ْم 

نسٍة وسإ ن ْ كسانس م ن ْ ق سو ْمٍ  ر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  ٌة إ ىلس  موؤ ْم ٌن ف ستسح ْ يثساٌق فسد يسٌة موسسلَّمس ن سهوم ْ م  نسكوم ْ وسب سي  ْ نسٍة فسمسن ْ ملس ْ  ب سي  ْ ل ه  وسحتس ْر يرو رسق سبسٍة موؤ ْم  أسه ْ

بسًة م نس اللَّه  وسكسانس اللَّهو عسل يًما حسك يًما رسي ْن  موتستساب عسني ْ  ت سو ْ يسامو شسه ْ حيرر عندما يهدي امنا  فاإلسالم.92اء " النسجيس د ْ فسص 

 احلياة.ملعىن  لإلنسان الضرورة احملققةحيرر فانه حيقق  عندماو 

 :(42)والقران الكرمي عندما يتحدث عن مجاع غايات الرسالة النبوية يف شؤون حياة الدنيا نلمح تركيزه على غايات   

 باملعروف والنهي عن املنكر. األمريف  واملتمثلوجمتمعه  العامة ألمتهبالشؤون  اإلنساناشتغال  -

 حرام.هو حالل منها وما هو  باألشياء، ماتنظيم عالقة االنسان  -

 حترير االنسان من القيود واالغالل. -

ة هو العقل وجود الذات االهلي إدراكللحرية االنسانية اىل احلد الذي جعل السبيل اىل  اإلسالمولقد بلغ تقديس    

بل ومن سيطرة  ،واملأثوراتادية ومن سلطان النصوص اخلوارق واملعجزات امل تأثرياالنساين، فحرر سبيل االميان من 

 .(25) واألنبياءالرسل 

 االمن االنساني في الفكر االسالمي مدعائ الفرع الثالث:

 :الكرامة اإلنسانيةأوال: 

وجعله  وان اهلل تعاىل سخر له ما يف الكون  ،األرضباعتبار االنسان خليفة يف هذه  القرآنيةوردت النصوص      

اصل تكوين االنسان  يف فأودعيف الكون  اهلل تعاىل اعطاه االستعداد للعلم بكل شيء قدرته وانحتت سلطانه ويف 

ر دليل على كرامة االنسان منذ خلق يف هذا الكون فقد خلق ليسود ويسيط احلقائق، وهذاالعقل ليستطيع به ادراك 

حيث جاء يف بصريح اللفظ قوله  (26)عدة من القران الكرمي آياتصرح القران هبذا التكرمي االنساين يف  عليه، وقد
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ر  وسرسزسق  ْنساهوم مينس الطَّييبسات  وسفسضَّل ْنساهوم ْ " تعاىل: نسا بسين  آدسمس وسمحسسل ْنساهوم ْ يف  ال ْب سري وسال ْبسح ْ لس عس وسلسقسد ْ كسرَّم ْ ث رٍي ُميَّن ْ خس ياًل لسٰى كس نسا ت سف ْض  ق ْ

 .71اآليةاالسراء  "

ميع سواء يف اْل اخر، بلليس خاصا بعنصر على عنصر وال جبنس على جنس  لإلنسان اإلالهيفهذا التكرمي      

سرية خري االنام  عن االنسانية، ويروىرها القران والسنة لكل من يتحقق فيه معىن يق اإلنسانية التكرمي، فالكرامة

 صحابه عن تصرفه فردا فسألهالصالة والسالم انه مرت جبانبه جنازة يهودي فوقف هلا النيب تكرميا  أفضلحممد عليه 

 ليست نفسا.أ

الفكر االسالمي ومنذ بدايته جسد فكرة كرامة االنسان وضرورهتا حنو االرتقاء بالنفس البشرية  أنومن هنا نرى      

 واحلفاظ عليها كواجب وضرورة.

 :امة واحدة الناس جميعا ثانيا:

رح القران ولقد ص ،واحد فاألصل األهواءفرقت  وإذاَمعها  فاإلنسانيةالناس مجيعا امة واحدة  اإلسالماعترب      

ى وحدة حث عل آياتهالكرمي يف عديد من  شاملة والقرانفالوحدة  األصلومادام  ،كثرية  آياتهبذه الوحدة يف 

اختالف  ساسهاأاالختالف حالة عرضية  واحدة وان أمة اإلنسانيةحيث جاء يف سورة البقرة التصريح بان  اإلنسانية

 .(27)ورغبات كل فرد  األهواء

يل ذلك للتعارف والتعاون ويف سب وإمنااحلروب  القتال أواجل  يكن منمل  اإلسالميفاالختالف يف الفكر        

واالرزاق  تبادل املعارفوو عي يف االرض طلبا للرزق وهلذا تتعارف االفراد للتعاون التعارف حث القران الكرمي على الس

 حنو ما يؤدي لسيادة االمن والسالم وليس القتال واحلروب.

 التفرقة في المعاملة: ثالثا:

د على تلك املعاملة صرح يف ذلك وشد وقد ،اللونلقد حارب النيب صلى اهلل عليه وسلم التفرقة باملعاملة بسبب      

 أطاعيننة ملن "اْل قال النيب يف حديث قدسي: دامية، حيثاختالل اجملتمع وتنجر عنها حروب  إىلواليت تؤدي 
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ئ املقررة الثابتة مبقتضى املباد اإلسالمفليس يف  مل عصاين ولو كان شريفا قريشيا ". حبشيا والنارولو كان عبدا 

 .األلوانة بسبب اختالف اختالف يف املعامل

 يدعم فكرة عدم التفرقة بني االفراد بسبب اللون واليت أناحلرص على  حريصا اشدكان   اإلسالميفالفكر         

كان بالواليات   مثال هلا التمييز الذي أبرزاضحت يف العديد من مراحل التاريخ احلاضر سببا يف نزاعات عديدة ولعل 

 ود والبيض والذي ادى اىل توترات وازمات طويلة بني الفريقني.املتحدة االمريكية بيض الس

 العنصر والجنس: المبني على زالتميي رابعا:

فالناس  ،فكرة التمييز يف اللون فانه حارب ايضا فكرة التمييز بسبب بالعنصر واْلنس اإلسالمحارب  كما       

 إىلن وحامي وسامي بل اْلميع ينتمو  أريوادم من تراب فليس هناك فرق بني  آلدم اإلسالميمجيعا حسب الفكر 

 كان هناك اختالف باللهجات  وإذ، اآلخرهناك عنصر اختص بصفات مل خيتص هبا  واحدة، وليس وأمواحد  أب

تزيد التكافل  اإلسالميفهته االختالفات من منظور الفكر  ،واللغات فالسبب هو اختالف البيئة املتواجد فيها

 .(21)مجيعا وليس لفئات حمددة باإلقليموالتعارف بني بين البشر حنو االنتفاع 

عن سببني  ويتخذه وارضه مستغال يستغله ويتحكم فيه ناجم أخيهلتحكم يف  ميلكها ابن األرضفالذريعة اليت      

 رئيسيني:

َعل له و ان الناس اجناس بعضها يعلو على بعض مبقتضى فطرته  األوهام إىلسبق  : مااألول السبب -

 الكلمة السفلىوهبذا كان الظلم والفنت على مر التاريخ االنساين  املسيطرة، ولآلخرالكلمة العليا 

ون له كل اقليم يريد ان يسيطر على غريه او ان يك  أن إذالقومية  أووهو العصبية الوطنية  :السبب الثاني -

ب احلروب كان سب  اْلميع وهذافوق  واهنم األوىلخرون بان هلم املكانة تقوم يف ، وكلاآلخر الغلبة على

 السابقة.
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 .األفراد العدل واملساواة بني وإقام لناحر األممليحارب كافة اشكال التمييز واليت كانت سبب  اإلسالملذا جاء      

 البيئي: األمن خامسا:

قدامة يف كتاب احلج عن عمر رضي اهلل عنه انه وهو  املغري البنالبيئي فقد جاء يف  األمن اإلسالمكفل      

الصخرة  وكان بقرب يطوف بالبيت وضع شاله على مشجب وكان على هذا املشجب طائر فطار ووصل اِل حجر

شف ان الفكر دثة نستهته احلا الطائر مننفسه سببا يف موت  رأىالناس حيث  فاستفىت عمر حية فالتهمته مباشرة

االسالمي كان حريصا كل احلرص على احملافظة على ما حتتويه البيئة من حيوانات اشجار واعشاب وعدم نفوقها 

 .(29)مجعاء لإلنسانيةوالذي يؤدي بدمار البيئة اليت هي مصدر احلياة 

فالشريعة   ،فعلوا فعلهو صلى اهلل عليه وسلم هذا صحابة الرسول  وأيقنكبرية للجانب البيئي   أمهية فاإلسالم أوىل      

 يصدر هلا العامل احلديث منظمات دولية هتتم هبا ومؤمترات تنادي أنالهتمام باحليوانات قبل ا إىلكانت سباقة 

 .األجياللكل  اإلنسانيةباحلفاظ على البيئة واليت هي حق ْلميع 
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 النزاعات في الفكر الغربي : التأصيل النظري للدراسةثانيال المبحث

رهتا للنزاعات إدا ببحثنا هذا يف دراسةعن أهم النظريات املعتمدة إىل احلديث املبحث   هذايف سنتطرق

 أمىنولة كفاعل دور الد األولتناولنا باملطلب ، ثالث مقارباتاعتمدنا على  د، وقالغريبمن املنظور الفكر  الدولية

وحدة التحليل  على اعتبار الفرد اإلنساين األمنمقاربة  إىلوفق خمتلف التصورات النظرية مث يف املطلب الثاين 

 .مقاربة الدولة الفاشلةو  ،بعد احلرب الباردة خصوصا ما األساسية

 ات النظرية في التصور  للدولة األمني الدور :األولالمطلب 

الوحدات الفاعلة يف النظام الدوِل وهذا لغياب  أقوىالدولة  أصبحت 1611عام وستفاليا منذ معاهدة        

 دول.للحكومات وال األولهو االلتزام  األمن أصبحمنها تقوم بتنظيم العالقات الدولية وبذلك  أعلىسلطات 

رية على الطرح من ابرز املقاربات اليت بنت افرتاضاهتا النظ األمنيةتعد الواقعية اليت سيطر تصورها على الدراسات     

 إمناو دواليت التمركز ،وهذا االفرتاض مييز الواقعية ال يعين فقط وحدة الدولة كفاعل وحيد يف العالقات الدولية 

 أشار.حكر حيث ( 21)الداخلي واألمناالستقرار الدوِل   يتضاعف بكون الدول فاعل وحدوي يف حتقيق

ظهرت  من القرن السادس عشر األخريانه بوضع املفهوم احلديث للسيادة يف النصف  إىل Morgenthauنتومورغا

ضمن  ظهور سلطة مركزية متارس وضعها للقوانني وتنفيذها إىلعلى الصعيد القانوين  أدتواليت  اإلقليميةالدولة 

وال من خارجه  ليماإلقل التحدي ال من داخل هذه السلطة ثابتة ال تقب أصبحتمعينة وبنهاية القرن  إقليميةمنطقة 

 .(12)السلطة العليا  أصبحت إهنا أي

 

 

 



   االطار النظري الدارة النزاعات في الفكر اإلسالمي والغربي                                                ولالفصل األ

 

36 

 

 لألمن: الدولة كفاعل وحدوي في التصور التقليدي األولالفرع  

 : الهوبزيالداخلي مراجعة الفكر  األمنوحدوية الدولة في حفظ  .1

داخل الدولة  ألمناعلى اعتبار وظيفة استتباب  اهلوبزيعلى مرجعيات الفكر  لألمنيعتمد املنظور الواقعي        

يقوم  ،مهيةأاحلاجات الفردية  أكثرهي  لألمناحلاجة  إنعلى اعتبار  األخريةهاته  من أهم الوظائف اليت تقوم هبا

لهم قدرات جسمانية وعقلية متساوية وهو ما جيع لإلنسانالطبيعة منحت  إنعلى افرتاض مفاده اهلوبزي الفكر 

 فإهنمر عدم وجود موارد تكفي لتلبية كافة رغبات البش إىلوالغايات وبالنظر  األهدافعلى نفس  صوليسعون للح

 .(22)هوبز حبالة الفطرة ما امساهوهو  هاألخر وإخضاعيسعى كل واحد القضاء على  إلىأعداءيتحولون 

الفوضى يف  Man The State And War واحلربيف كتابه الرجل الدولة  K.Waltz  كيث والتزويرجع      

تكون الدولة  نأرغبات الفواعل الدوالتية وحسبه جيب  أووليس للطبيعة الشريرة  األخريهذا  بىن إىلالنظام الدوِل 

 أكربذو قيمة  وجناحها يف حتقيق ذلك أهدافهاتستخدم القوة لتحقيق  أنقوية حىت تواجه هذه الفوضى وال بد من 

ستدفع  وإال دافهاأهالسالم الدوِل/لذلك فالدولة احلق واملشروعية يف امتالك القوة لتحقيق  من قيمة احملافظة على

 .(22)مثن ضعفها

 ومورغانتو Spykmanسبيكماناملادية واليت حصرها  إمكانياهتافالبقاء واالستمرار يفرضان على الدولة زيادة     

بني مفهوم  أرونني ميز ح البشرية يفواملوارد  األوليةاملوارد  يف العوامل اْلغرافية املصادر العسكرية القدرات الصناعية،

عين للدولة وبني مفهوم القدرة اليت ت العسكرية واالقتصادية والفكرية اإلمكانياتالذي يشمل  La forceالقوة 

 .(12)النزاعية الظروفَنيد القدرات البشرية واملادية وحسن استغالهلا يف 

حيث تقلق الوحدات  األمنيةباملعضلة  J.Herzجون هريزما امساه  إىلسعي كل دولة الكتساب القوة يؤدي  إن    

 أحدالن ال و  ،فتسعى لزيادة قوهتا أخرى أطرافهيمنة من  أوهجوم  إىلوالتخوف من التعرض  أمنهاالدولية على 
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بشكل كلي يف ظل عامل مكون من وحدات متنافسة فان الكفاح من اجل القوة مستمر  باألمنيستطيع الشعور 

 .(52)والقوة لألمن املفرغةباستمرار احللقة 

واليت عبارة عن شيء مادي حيتاج ملعاْلة امربيقية وهو التزام دهو من منظور الواقعيني  األمن أنيتبني ُما سبق       

الدولة وسيادة  مإقليالوطين القومي الذي يعين احملافظة على  األمنعند الواقعيني هو  األمنوالن  باألساسحكومايت 

 األطماعمن  ةمؤسساهتا فان وحدة املؤسسة الدوالتية العسكرية والسياسية القوية هي اليت حتافظ على بقاء الدول

وة بني الفواعل سبب السعي المتالك القبستقرار الدوِل ااختصار الال أن إال ،اخلارجية وتقضي على الفوضى الداخلية

 يعد الالاستقرار يف العالقات الدولية مل إنوكما  لألمنغري كاف يف ظل ظهور املفهوم املوسع  أصبحالدوالتية 

 .إقليمهال اليت فقدت قوهتا وسيطرهتا على مصدره الدول القوية فقط بل كذلك الدو 

وتعترب القوة حسب الواقعيني هي الدافع واحملرك هلذه الدول للعب ادوار على الساحة الدولية إىل جانب       

سبيكمان عرف وي ،نتوامورغاملصلحة "ويف املدرسة الواقعية تعرف القوة على أهنا مطابقة للمصلحة القومية عند 

ة األشخاص يف القوة بأهنا انعكاس لرغب رينولد نيبورالقوة بأهنا القدرة القصوى على شن احلرب بينما يرى  نيكوال

 .(12) "احلصول على القوة

 ، من شركات لفواعل جديدة يف النظام الدوِل اكبري   اأما بالنسبة للواقعية اْلديدة فرتى بان العامل يشهد تزايد     

ل هذا ُما جعلنا أمام وضع يستحيل فيه َاه ،متعددة اْلنسيات وكذا املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية

الواقعية اْلديدة  جند لذلكهلذه الفواعل اْلديدة  –دون النظر إىل مدى فعاليتها  –التواجد البيولوجي على األقل 

التعامل مع هذا النقص يف عملية تعديليه ضمت فيه هذه الفواعل واعتبارها جزء من التحليل وكما يقول حاولت 

"...فعلى مر التاريخ تغريت الدول يف أشكال كثرية لكن طبيعة احلياة الدولية ظلت كما هي دوما صراع  والتز

 . (72) وتعاون"
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أما األمر األهم الذي جاء به والتز يف هذا اْلانب انه بني أن تفاعل هذه الفواعل فيما بينها يشكل لنا فاعل        

جديد مستقل عن األطراف املشكلة له وهو بنية النظام الدوِل ، وهلذا جندها يف بعض األحيان تسمى بالواقعية 

على سلوكيات  على طبيعة هذا النظام الفوضوية اليت تؤثر البنيوية ، وما يثبت هذا التواجد البيولوجي هو االستدالل

أن الواقعية اْلديدة مل تقصي املسلمات املركزية حول الدولة   األنطولوجيةهذه الفواعل ، "إذن نفهم من الناحية 

الميكن إمهاهلا أو إقصاؤها من  أنطولوجيةكفاعل أساسي ، بل أضافت إليها فواعل جدد رأت فيهم ضرورة 

 .(82)ل"التحلي

 االثنية:لواقعية ا منظور مناألمن  .2      

لك ألن الدولة ذ ،بعد هناية احلرب الباردة أصبحت وحدة التحليل تتجه من الدولة إىل اْلماعات االثنية 

عد هلا وجود يف كثري من األحيان مل ي هناأمل يعد باإلمكان اعتبارها وحدة مركزية يف الشكل اْلديد للنزاعات، حيث 

 نتيجة للنزاع.

ميكن أن  ففرضية الفوضى يف النظام الدوِل ،فعند الواقعيني الفوضى هي السمة األساسية للنظام الدوِل 

ق حب الدول اليت تعيش احلرب االثنية، فهي تعين باألساس غياب التسلسلية حيث يتمتع كل فاعل  تنسحب على

  SecurityDelemmaويسعى لتنفيذ خياراته بشكل منفرد، ُما يؤدي إىل صورة من صور املأزق األمين االعرتاض 

 .(29)بني أقطاب جمتمعيني يتقامسون إقليما مشرتكا

إحدى املفاهيم الواقعية  Jervisالسيئة واليت يطرحها  اإلدراكاتويعترب مفهوم املأزق األمين الناجم عن  

ألفراد أن احلكومة عاجزة أو أهنا تفتقد إلدارة محاية اْلميع، فإهنم يلجئون إىل شكل تنظيمي الرائدة، فعندما يدرك ا

آخر وهو اجملموعة االثنية كإطار يتكفل بالدفاع عنهم يف وجه التهديدات اليت تستهدف بقاءهم واستمرارهم، ويف 

ا خطوة قبل اجملموعات األخرى على أهن ظل مأزق كهذا فإن حماولة أية جمموعة إثنية تعزيز أمنها يتم تفسريها من

تزيد من فرص التعبئة ألغراض غري دفاعية  -Barry Posenحسب  -عدائية باَاه التصعيد، ومثل هذه احلركية 
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وتقوي احتماالت احلرب الوقائية. حيث تشن جمموعة إثنية اهلجوم بغية محاية بعض اْليوب اليت يقطنها أفراد من 

يعة الدفاع عنها من قبل أن يقوم اخلصم بتصفيتها وهو ما يؤدي يف واقع األمر إىل حرب نفس االثنية، وذلك بذر 

 شاملة، وذلك ما أبرزته َربة ما بعد احلرب الباردة خاصة يف البوسنة.  

 :(11)وحسب "بوزان" هناك أربع أسباب أساسية تشرح درجة تفاقم املعضلة األمنية يف النزاعات االثنية    

 التمييز بني القدرات الدفاعية واهلجومية للجماعات.صعوبة -1

 أولوية اهلجوم على الدفاع.-2

 صعوبة التفرقة بني دعم الدولة هلوية اثنية، وخلق قوة عسكرية أكثر فعالية. -2

متعددة االثنيات فإن وضعية دولة أخرى حساسة جدا بالنظر ملا ميكن أن تقوم به اْلماعات  دولة اهنيارحالة يف -1

 ألخرى.ا

 : لألمنالدور االمني للدولة على ضوء المفهوم الموسع  .3

 مستويات المعالجة النظرية للتغير في مفهوم االمن: -1

نعطفات ومر االمن كذلك مب كانت نتيجة ْلملة من املسارات شهد احمليط الدوِل جمموعة من املتغريات اليت      

وتقدمي شبكة قراءة جديدة وهو ما حدث حيث وصف ستيفن  لألمنجديدة ُما استدعى مراجعة التصور التقليدي 

 مرحلة مابعد احلرب الباردة باهنا مرحلة هنضة الدراسات االمنية. Steven Waltوالت 

وع املرجعي املوض أيللتحليل  األساسيةتستدعي الوقوف عند املادة  األمنتوسيع  إشكالية إن : األمنمفهوم  :أوال

لنقاشات ا إثارةال ميكن  األمنمن دون حتديد موضوع انه  حبيث  ،املسارات التحليلية أسسالذي هو احد  لألمن

 خرىأعلى مركزية املنظمة السياسية الدولية ظهرت مقاربات  األمنيةبنيت العديد من الدراسات  أنفبعد  ،األمنية

اصبح  إمناو   ما بني حكومايتبني دواليت الن عبارة الدوِل مل تعد فقط ما األمنالنظر يف موضوع  بإعادةتطالب 
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 Nonال دوالتية  أوحتت دولية  مركب ومعقد يف ظل منو العالقات عرب الوطنية وعرب الدوالتية بني فواعل ما األمن

étatique مناهضة للدولة  أوContre étatique،  فتعدد الفواعل وتطور نشاطاهتا يف شكل شبكات عرب وطنية

وع التهديد جماهلا اخلاص ويف هذه احلالة يصبح موض أواستهداف سيادهتا شرعيتها جيعل الدولة تواجه صعوبات عند 

اْلماعات و  األفرادحتت دولتية تتمثل يف  فوق دولتية وما ما أخرىوحدات ومستويات  وإمناليس الدول فقط 

 املوجودة داخل الدولة.

  دور الدولة في حفظ امن االفراد والجماعات وفق المقاربة الليبرالية: .4

وستقتصر دراستنا على االَاه النيوليرباِل الذي يرى أنه عندما تتطابق احلدود الدولية مع اهلويات الوطنية      

واجملموعاتية، يسود التعايش واالعرتاف املتبادل، وإذا ما مت إسقاط هذه االفرتاضات على الواقع الدوِل، فإنه 

 1111حبقها يف تقرير املصري، ألن العامل اليوم يضم أزيد من ميكن فهم قيام النزاعات، ومطالبة اجملموعات 

 دولة. 211اثنية تتوزع على أقل من 

   يافليميكفبينما ينطلق الواقعيون من كتابات  ،عن الواقعية لألمنخيتلف التصور الليرباِل          

M.MachvielleوهوبزHobbes تابات فان الليرباليني ينطلقون من ك ،ذو طبيعة شريرة اإلنسان أنتفرتض  اليت

اية حقوق االقتصادية اْليدة ومح األوضاععلى  األمينالذين يركزون يف تصورهم  روسو جاك وجون كانطالفيلسوف 

 .(11)والدميوقراطية ونشر العدالة االجتماعية اإلنسانية

بيعة خمتلفة من يتجاوز الدول وتركز على ط لألمنبطرح موضوع مغاير  األمنتعاجل الليربالية التغري يف مفهوم        

 الليربالية للسياسة الدولية وهي: أسسثالث  إىلMichael Doyle دويلمايكل  وأشارالتهديدات 

 الدول تعيش يف ظل فوضى دولية اليت تعين غياب حكومة عاملية ولكن ال تعين حالة حرب. :أوال
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وحدات خمتلفة وهذا االختالف راجع لكيفية تعاملها مع حقوق االنسان فالتصور الليرباِل مييز بني  ل: الدو ثانيا

 واالشرتاكية. الرأمسالية الدول الليربالية والدول غري الليربالية،

 .امنهم ومحايتهم وترقية احلقوق الفردية يكمن يف حتقيق: هدف الدولة هو حتقيق هدف مواطنيها و ثالثا

املستمدة من املرجعيات الليربالية ترى ان االفراد يتنازلون مبحض ارادهتم عن حريتهم لتحكمهم  األسسهذه       

لذا فوظيفة الدولة االساسية هي احملافظة على امنهم وحفظ حقوقهم الفردية بشكل يسمح هلم ُمارسة  ،حكومات

 .(12)نشاطاهتم االقتصادية

اليه  عالفرد وحتقيق امنه وهذا التصور ديف املنظور الليرباِل حمور اهتمامها االدولة  أنمن خالل ما تقدم جند      

حيقق االستقرار و  األفرادبعني االعتبار توفري احتياجات  يأخذ أمنوذجبلورة  إىلالذي سعى  Jon Bortonجون بورتون

 فقط Richard Ullman وريتشارد اوملانLester Brounليسرت براون عند  أماوالعدالة على املستوى العاملي 

ات اليت تواجه اهتما بالتهديد دفق ،العسكري األمنبعيدا عن افرتاضات الواقعية املتمركزة حول  األمنطوروا مقاربة 

 .(12)الشعوب

ويوضح رواد مقاربة االعتماد املتبادل إمكانيات احليلولة دون انتشار النزاعات االثنية عرب الدول، من خالل 

ات الذي تلعبه جمموعات الشتات باَاه حتسني العالقات بني اجملموعات وُمارسة الضغط على اجملموعالتأثري يف الدور 

اليت متيل حنو العنف، وذلك بدل لعب دور عراب ملصاحل اثنيتها، ويف ذات االَاه، ومن منظور اجملتمع العاملي، فإن 

، من خالل تبادل وار البناء والتعايش بني االثنياتظاهرة التدفقات عرب الدولية يفرتض استثمارها لتعزيز ثقافة احل

 .(11)والرفاه للجميعوجهات النظر واستشفاف آليات تضمن االحرتام املتبادل 

وعلى هذا املستوى توضح الليربالية البنيوية كيفية تفعيل منظومة احرتام حقوق األقليات عرب الرتكيز على 

_ ونعين باملسار اهلرمي هو نظام كتلي يقوم على تعدد مركز القوة يف النظام الدوِل دون املسار اهلرمي دور األبعاد

أن يصاحب ذلك حدوث عملية استقطاب فيما بينها،إذ تتغلب عوامل التجانس واالعتماد املتبادل على عوامل 
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تعزيز قيم السالم والتعاون،  يفالتنافر ومن مث تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها ترتتب على حنو هرمي تكون فيه_ 

الت االدراكات السيئة بني خمتلف اجملموعات من خالل إقامة اتصا ةومثال ذلك، استغالل التدفقات عرب الدولية إلزال

بني أعضاء فئة اجتماعية متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية، رجال األعمال احملليني وصغار املقاولني، وهذا خللق 

 تزيد من هامش الوالء عرب االثنية باملوازاة مع تقليص املكاسب املرجوة من التصعيد. فرص تنسيق وتعاون

وخبصوص متغري الوالء، تفرتض النيوليربالية التجارية أن النمو االقتصادي يصاحب ظهور مقاولني ينشئون 

اقيات التجارية،  االتفشبكات أعمال على قاعدة االنتماء االثين، وذلك ألهنا تزيد من الثقة وتقلص تكاليف فرض 

كما تقلص من فرص التملص منها، إال أن ذلك كله يكون على حساب اجملموعات األخرى، فيربز صدامات بينها 

حول املوارد اليت تتعرض لالستنفاذ، فمثل هذه النزاعات يصعب إدارهتا، ألن  املنافسةوبني اجملموعات األخرى 

ل وضع كهذا كاليف التنسيق الداخلي، وسهولة َنيد مقاتلني جدد، ويف ظاجملموعات االثنية تتميز باَنفاض كبري لت

نب مباشرة تدخالت غري فعالة ألهنا حتسن  فإن دور الطرف الثالث جيب أن يتجه حنو دعم التمردات الداخلية، َو

 من  قدرة املتمردين على التجنيد.

دوِل نسق املعريف لألفراد إىل النسق الاملندرجة ضمن النمط املؤسسايت فهي تنطلق من ال تأما األطروحا

واملنظمات الدولية لتفسري سلوكات الفاعلني والكيفية اليت ميكن أن تلعب من خالهلا األنساق دورا يف التحكم هبا 

األنساق الدولية بأهنا "جمموعة املبادئ والضوابط وإجراءات صناعة القرارات Krasner، ويعرف إجيايببشكل 

 ة واليت تتقارب حوهلا أمال الفاعلني يف جمال معني للعالقات بني الدول".الصرحية أو الضمني

أنساق  عديد منإذ أنه مت مأسسة الويف فرتة ما بعد احلرب الباردة، صدقت افرتاضات املؤسساتيني إىل حد كبري    

 متمحاية حقوق اإلنسان واألقليات سواء إقليميا أو عامليا، فتم إنشاء حمكمة دولية خاصة مبجرمي احلرب، كما 

دور الناتو على حنو يتالءم مع طبيعة هذه التهديدات يف هذه الفرتة، حبيث لعب دورا متميزا يف محاية ألبان   حتويل
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ات للتعامل مع أوروبا جمموعة آلي والتعاون يفطورت منطقة األمن  كوسوفو ويف ردع خمططي التصفيات االثنية، كما

 .(51)خروقات حقوق اإلنسان

أما على املستوى الوطين، فإن املؤسساتية تزودنا بآليات عملية على صعيد تغيري السياق املؤسسايت مبا يتالءم        

وظائف، بتوزيع متناسق للموارد احلكومية وال وتقاسم السلطة بزيادة مستوى الضمانات امللموسة لكل أطراف النزاع

نمط ما أخفق ال جند أنلكن وإذا كانت خمتلف هذه األطر املؤسساتية التعاونية تقيد من سلوكات أعضاءها، 

الفاهتا يف اإلطار حل خ املؤسسايت يف تفسريه يتمثل يف السبب الذي يقف وراء إخفاق اجملموعات االثنية يف

 قنوات بديلة، إضافة إىل السبب الذي يدعو القوى العظمى للتملص من التزاماهتا الدولية املؤسسايت وْلوؤها إىل

 َاه محاية األقليات.

توسع موضوع  فإهناAndrew Moravisk كمورا فيس أندروبالنسبة للمقاربة الليربالية اجملتمعية اليت طورها      

 :(61)ليشمل الفواعل اجملتمعية وهو ما تظهره افرتاضاهتا وهي األمن

 يف السياسة الدولية هي االفراد واْلماعات اخلاصة. األساسيةالفواعل  :أوال

 هي مصدر املرجعية للشؤون اخلارجية للدول مبعىن الدول تبحث عن مصاحل جمتمعاهتا. اجملتمعيةالفواعل  :ثانيا

 تعمل يف حدود الدول. إطارالرتتيبات الرمسية هي  :ثالثا

 الذي يرى أنه عندما تتطابق احلدود الدولية مع اهلويات الوطنية واجملموعاتية يسود االَاه النيوليرباِل أما

 التعايش واالعرتاف املتبادل، وإذا ما مت إسقاط هذه االفرتاضات على الواقع الدوِل، فإنه ميكن فهم قيام النزاعات،

 211اثنية تتوزع على أقل من  1111ومطالبة اجملموعات حبقها يف تقرير املصري، ألن العامل اليوم يضم أزيد من 

 دولة.

ويوضح رواد مقاربة االعتماد املتبادل إمكانيات احليلولة دون انتشار النزاعات االثنية عرب الدول، من خالل 

لى اجملموعات اه حتسني العالقات بني اجملموعات وُمارسة الضغط عالتأثري يف الدور الذي تلعبه جمموعات الشتات باَ
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اليت متيل حنو العنف، وذلك بدل لعب دور عراب ملصاحل اثنيتها، ويف ذات االَاه، ومن منظور اجملتمع العاملي، فإن 

ات، من خالل تبادل يظاهرة التدفقات عرب الدولية يفرتض استثمارها لتعزيز ثقافة احلوار البناء والتعايش بني االثن

 .(17)والرفاه للجميعوجهات النظر واستشفاف آليات تضمن االحرتام املتبادل 

لرتكيز على كيفية تفعيل منظومة احرتام حقوق األقليات عرب ا  الليربالية البنيويةوعلى هذا املستوى توضح 

لدوِل دون تعدد مركز القوة يف النظام ا _ ونعين باملسار اهلرمي هو نظام كتلي يقوم علىاهلرمياملسار  دور األبعاد

إذ تتغلب عوامل التجانس واالعتماد املتبادل على عوامل  أن يصاحب ذلك حدوث عملية استقطاب فيما بينها،

تعزيز قيم السالم والتعاون،  يفالتنافر ومن مث تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها ترتتب على حنو هرمي تكون فيه_ 

الت االدراكات السيئة بني خمتلف اجملموعات من خالل إقامة اتصا ةتغالل التدفقات عرب الدولية إلزالومثال ذلك، اس

بني أعضاء فئة اجتماعية متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية، رجال األعمال احملليني وصغار املقاولني، وهذا خللق 

 .مع تقليص املكاسب املرجوة من التصعيدفرص تنسيق وتعاون تزيد من هامش الوالء عرب االثنية باملوازاة 

فهما أفضل حول دراسات النزاعات االثنية، فقد قدمت النيوليربالية، مبختلف  النيوليرباليونلقد قدم 

اَاهاهتا، فهما أفضل حول نشوء النزاع، كما فسرت بشكل جيد دور الشبكات واجملموعات االثنية واإليديولوجية 

 و تبين خيارات تنازعية. واحلوافز اليت تدفع هبما حن

 عند البنائيين: اجتماعيكبناء  األمن الفرع الثاني:

تعترب البنائية اليت ظهرت يف الثمانينات من ابرز املقاربات ما بعد الوضعية يف العالقات الدولية وحتاول هذه     

لوجيا الوضعية اليت ترى ان الواقع االجتماعي موجود وميكن للباحث دراسته وانطو  األبستمولوجياالنظرية املزاوجة بني 

ولكن    Subjectiveوال هو ذايت  Objectiveما بعد الوضعية اليت ترى ان هذا الواقع ال هو موضوعي 

عند البنائيني هو بناء  فاألمن. (11)الواقع  حمصلة للمعتقدات املشرتكة للفاعلني  أن أي Intersbjectiveتذاتاين
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 ية،ويؤكدون على مركزية العوامل غري مادية االجتماعية والثقاف األمناجتماعي ويؤكدون على مركزية اهلوية يف بناء 

 .(19)يف السياسة الدولية األمنالتارخيية يف بناء وُمارسة و 

ويقدم  ،تشكيلها اجتماعيا ئص اعتمادية يتمان للدول خصا Wendt ونتوعكس الواقعيني اْلدد يؤكد       

 خمتلف، تأثريمنهما  ولكل ،يف السياسة الدولية كانتيا  ومنطلقالوكيا جانب منطلقا  إىلللفوضى  هوبزيامنطلقا ونت 

دور الصديق و  ويرتتب على كل منهما تبين الدولة لثالثة ادوار خمتلفة، تبعا للمنطق السائد دور العدو، دور املنافس،

 .(15)ملاذا تلتزم الدول مبعايري املنظومة الدولية وهو ما يشرح ويفسر

ك اىل لط العنف وتقنينه يعد من اكثر املشكالت تعقيدا يف احلياة االجتماعية ويرجع ذضب أننت دويرى و         

يف   Weber فيرب مع  نتو بشكل يؤثر يف احلياة االجتماعية ويتفق  طبيعة العنف ومن يتحكم به وكيفية استخدامه

ن دائما وبالرغم من اعتقاده بان الدولة مل تك ،العنف املنظم حتتكر استخدامبنية ذات سلطة سياسية كون الدولة 

اؤها وهذا ما البدائل املنافسة للدولة غالبا ما يتم اقص أن إال مسيطرة على تقنني العنف وال حىت يف الوقت املعاصر،

ث كانت الدول االوروبية تتنافس مع منظمتني اخريني دولة حي ،يف العصور ما قبل احلديثةونت حدث حسب 

يف  تأكيدو املدينة وعصبة دول املدينة ولكن مت اقصاء هاتني املنظمتني واستمرت الدول يف حماولتها احتكار حقها 

ليشيات وجمموعات امل اإلرهابينيُمارسة العنف يف مواجهة حتديات املرتزقة والقراصنة يف القرن التاسع عشر وحتديات 

 .العسكرية يف القرن العشرين

برنامج سياسي مستمر مت تصميمه من اجل ضمان انتاج واحتكار العنف  أهناالدولة على  نتدو لذلك يعرف        

 وتأكيدهوقد جنحت الدولة اىل حد ما حسب ونت يف احتكار العنف وعملت على اجياده  ، اآلن(15)املنظم

 فان ما (25)باعرتاف كل منها حبق االخر يف ذلك فانه ولكي يتم ضبط العنف والتحكم فيه على املستوى الدوِل 

تعاوين  مىنأجيب التحكم فيه والسيطرة عليه هو الدول ذاهتا الن الفوضى هي ما تصنعه الدول وهو يقرتح نظام 
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سؤولية فردية لكل ولكن يعرف مب لألخرينال يعين ال امن  تعرف فيه الدول امنها بنظرة اجيابية ُما جيعل حتقيق امنها

 دولة.

لسياسة الدولية يف كتابه النظرية االجتماعية ل الكسندر وندتفاالختالف بني العقالنيني والبنائيني قد جسده       

ظريات األخرى يف بقوله أن الصراع بني البنائية والن وذلك ،أو ما يعرف أكادمييا بالنظرية البنائية يف العالقات الدولية

عقالنيون يؤمنون ، فال وجودي أنطولوجيهو صراع  بقدر ما أبستمولوجياليس صراعا  -العقالنيني-العالقات الدولية

 ابان الدولة هي الفاعل األساسي يف العالقات الدولية إىل جانب بعض املؤسسات واملنظمات واألفراد التابعني أساس

ك يرى البنائيون لوعلى العكس من ذ ،هنا معطاة مسبقايف تصرفاهتم للدول وهم يؤمنون بان اهلويات واملصاحل على أ

أن اهلويات واملصاحل تكون دائما يف عملية مستمرة وتعرف حالة تغري مستمر" ترى البنائية أن عملية التفاعل تؤثر 

احل لدول لذاهتا وللدول األخرى ، وهبذا الشكل فان اهلويات واملصباستمرار يف كيفية إنتاج وإعادة إنتاج تصورات ا

 .(25)تكون دائما يف عملية مستمرة ويف حالة تغري مستمر"

 رفي مقال اللكسندف الفوضى،ختتلف البنائية مع النظريات العقالنية خاصة الواقعية يف طبيعة ومصدر  كذلك      

بني فيه أن الفوضى هي نتاج ما تصنعه الدول وليست معطى مسبق كما تدعي الواقعية،  1992وندت الصادر سنة 

لى ففي الوقت الذي متيل فيه كل من الواقعية والليربالية إىل الرتكيز على العوامل املادية ، فان املقاربات البنائية تركز ع

ون أن هنا تعمل من اجل بقائها يرى البنائيتأثري األفكار وبدال من النظر إىل الدولة كمعطى مسبق واالفرتاض أ

، إال انه يف حقيقة األمر فان البنائية حاولت أن تكون مبثابة  (45)املصلحة واهلوية تتفاعل عرب عمليات اجتماعية"

ت اْلسر الرابط بني الفلسفات الوضعية ُمثلة يف النظريات العقالنية وبني الفلسفات املابعد وضعية ُمثلة يف املقاربا

التهدميية أو التأملية ويطلق عليها أحيانا النظريات الراديكالية بسبب أهنا اعتمدت على قطيعة مع مستويات البحوث 

بني أطراف  اصل"وعليه فإنين آمل أن أجد نقطة وسطى تكون حمورا للتو  ووندتويف هذا الصدد يقول  ،الوضعية

 .(55)متناقضة لوجياوأبستمو  أنطولوجيةيعتقده بعضهم مواقف  لك بإجياد توافق أو اتفاق بني مااْلدل الثالث ، وذ
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 االنعتاق واالمن من المنظور النقدي:  .1

برزت املقاربة النقدية كنتاج للعمل الفكري ملدرسة فرانكفورت اليت ركزت منذ العشرينات على البناء االجتماعي       

تخدم املفكر روبرت كوكس الذي اس ألعمالنتيجة  ثانية ةالعلم، وكخطو وعلى طريقة بناء  لألحداثوالتارخيي 

 .(65)مفهوم اهليمنة لدراسة دور االفكار يف بنية النظام الدوِل

دة سيا واْلانب السليب يف هذا التصور يتمثل يف تقليص لألمنالفرد هو موضوع مرجعي  أنيرى النقديني          

النظام الدوِل لكن على اعتبار اهنم يركزون على دراسة طاء هامش واسع ملؤسسات الدول لصاحل حقوق االفراد واع

فان النقديني يركزون على امن اْلماعات  ،أخرىمن ناحية  (75)يتارخيي اجتماعسياق  إطاريف  لألمنالفرد كموضوع 

 ألفرادايف هوياهتم وثقافاهتم فامن الفرد ال ميكن ان يتحقق مبعزل عن اجملموعة او البىن اْلماعية اليت يعرف فيها 

 .(15)هويتهم ومشاريعهم اْلماعية

ومجاعات من  كأفراداالنعتاق فهو حترير الناس   أما ،يعين غياب التهديدات األمن: لألمناالنعتاق كقيمة  -

مثل  اب مثل هذه العوائقغي يفسيجدوهنا  كانواالقيود املادية والبشرية اليت متنعهم من َسيد خياراهتم اليت  

 .(51)جانب الفقر ونقص التعليم واالضطهاد السياسي...اخل إىل والتهديدات احلرب

 : مقاربة األمن اإلنسانيالمطلب الثاني

نظرا ملا  ،لقد برز مفهوم األمن اإلنساين كنتاج جملموعة التحوالت اليت شهدهتا فرتة ما بعد احلرب الباردة

من هتديدات جديدة، َاوزت العديد من االعتبارات حىت العسكرية منها، فالدولة تواجه  أصبحت تواجهه الدولة

 اآلن حتديات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، وبيئية... 
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 Stéphane Roussel روسالستيفان و  Myriam Gervaisمريام جريف ويرى يف هذا السياق كل من 

بأن التحوالت يف النظام الدوِل أحدثت تغيريات جذرية يف تلقي التهديد وموضوع األمن نفسه. الذي يشري إىل 

 . (16)قطيعة مع األمن التقليدي

مرتبط باألمن اإلنساين ألن السالم اإلجيايب يقدم  "Lapaixpositive"كما جند تصور السالم اإلجيايب 

 .(16)ن األساسية وأيضا العدالة االجتماعيةضمانات حلماية واحرتام حقوق اإلنسا

وتعرف ْلنة أمن اإلنسان األمن اإلنساين بأنه: "محاية اْلوهر احليوي حلياة مجيع البشر بطرائق تعزز حريات 

 وتعين-حلياةاتلك احلريات اليت متثل جوهر -اإلنسان وحتقيقه لذاته. فأمن اإلنسان يعين محاية احلريات األساسية 

محاية الناس من التهديدات واألوضاع احلرجة "القاسية و"املتفشية" الواسعة النطاق". وجوهر احلياة احليوي هو 

جمموعة حقوق وحريات أولية يتمتع هبا الناس، ويتفاوت بني األفراد واجملتمعات ما يعتربه الناس "حيويا " أي ما 

 .(26)يعتربونه "جوهريا للحياة" و"حاسم األمهية "

رى األمني العام األسبق هليئة األمم املتحدة كويف عنان يف تصريح له: بأن الكائن اإلنساين هو مركز كل وي

شيء، بل إن تصور السيادة الوطنية هو منشأ من أجل محاية الفرد، والذي يعد سببا يف وجود الدولة وليس العكس، 

 .(26)سيادة فمن غري املقبول رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها حتت حجة ال

وكذلك  1991لسنة  PNUD وترجع فكرة األمن اإلنساين بصفة عامة لتقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية

 املقاربة الكندية، وسنتناوهلما على النحو التاِل: 
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 الفرع األول: المسار التاريخي لمقاربة األمن اإلنساني

 األمن اإلنساني من وجهة نظر األمم المتحدة :أوال   

، حمبوب احلقباالشرتاك مع االقتصادي  1991ترجع هذه النظرة لتقرير األمم املتحدة حول التنمية لسنة 

الذي لعب دورا هاما يف بناء دعائم التنمية اإلنسانية، وقد ظهرت هذه املقاربة يف برنامج األمم املتحدة للتنمية سنة 

 . New Imperative Of Human security(16)حتت عنوان  1991

تعلق ي هكنبالدولة، ول قال يتعلاإلنساين فاألمن  األمن ملن؟فلقد مت يف هذا التقرير اإلجابة عن سؤال "

ر أي أن التصو  األمن اإلنساين أين؟حجة على أن العامل دخل يف تصور جديد وهو  وهذاب، و باألفراد والشع

 .(56)التقليدي عرف تغريا دراميا

ا يف أولوياته، أمن الشعب على أمن الدولة، فحاجات األمن اإلنساين و بالتاِل وضع تقرير التنمية هذ

 تنعكس يف حياة الشعوب وليس يف تسلح الدولة.

 هذا التصور اْلديد له قيم متعلقة حبماية الصحة، فاألمن اإلنساين يتمثل يف:

البيئة....  ةالمس، لفرد احلق يف منزل، عم لحتقيق السعادة من خالل أن يصبح الفرد حبالة أفضل، فلك -

املشاركة،  عخالل حتقيق املساواة يف التنمية اإلنسانية، توسي من احلقحمبوب ويتحقق األمن اإلنساين حسب 

 السالم على أجندة األمن اإلنساين.  جوإدرا 

ركيزة العدالة وحكومة شاملة يعاد بناؤها على أساس متطلبات  واْلنوب علىالتقريب بني الشمال  -

و تطوير دور وأخريا تنمية أ ،(املؤسسات العاملية مثل )هيئة األمم املتحدة، والبنك وصندوق النقد الدوليني

 اجملتمع املدين العاملي.

 الكندية لألمن اإلنساني: ثانيا: المقاربة
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ية النزاعات املسلحة واحلروب دون الرتكيز على األبعاد االقتصادية واالجتماعتركزكندا على محاية األفراد أثناء 

وزير اخلارجية الكندي Lloyd Axworthyاكسورثي للمفهوم حيث تراه يدخل ضمن مفاهيم التنمية، ويعد لويد

ث جيعل األفراد حي األسبق، من أبرز املدافعني عن املفهوم إذ يرى أن األمن اإلنساين هو طريقة بديلة لرؤية العامل،

حمور االهتمام بدال من الرتكيز فقط على أمن األراضي واحلكومات، وذلك من خالل االعتماد على اإلجراءات 

 .(66)الوقائية بغية تقليل املخاطر

الربط بني مفهوم األمن اإلنساين والتدخل الدوِل  أولهماومن هذا املنطلق تركز هذه الرؤية على أمرين 

 يتمثل يف طرح املبادرة الكندية ملفهوم بناء السلم. انيوالثاإلنساين 

 وأبعاد األمن اإلنساني صخصائ الثاني:الفرع 

 خصائص األمن اإلنسانيأوال:     

 ،ال شك يف أن توفري األمن الداخلي لألفراد يعترب من مظاهر نزع اخلوف على احلياة وامللكية واحلرية اإلنسانية

والذي ميكن أن ينشأ عن أي هتديد خارجي أو داخلي. فحق توفر األفراد على احلياة الكرمية وعلى منط مناسب 

 للحياة تعترب مسة أساسية لألمن اإلنساين.

 :(76)" أربع خصائص أساسية لألمن اإلنساين هيUNDPوقد حدد تقرير "

 مكان.أن األمن اإلنساين شامل وعاملي، فهو حق لإلنسان يف كل  .1

 مكونات األمن اإلنساين متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر. .2

، وبالتاِل 1991ورواندا عام  1992األمن اإلنساين ميكن من الوقاية املبكرة و مثال ذلك أزمة أنغوال عام  .2

 الوقاية املبكرة هلا نتائج إجيابية أفضل من التدخل الالحق.

  متعلق باإلنسان الفرد كوحدة حتليل ويتعلق بنوعية حياة الناس يفاألمن اإلنساين حموره اإلنسان، أي هو أمن  .1

 كل مكان.
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وقد حدد التقرير مكونات األمن اإلنساين، فاألوىل هي التحرر من احلاجة، والثانية هي التحرر من اخلوف، 

 وهذه األخرية يوجد مضموهنا يف القرآن الكرمي. 

 واألرض والنسل واملال والدين والعقل... واعترب اإلسالمفالتشريع اإلسالمي قائم على مبدأ حفظ النفس 

 األمن من القضايا اليت يرتتب على وجودها استمرارية احلياة كما تبىن عليها سعادة اإلنسان واحرتام كرامته وآدميته؛

 . ُما يعين أن الدين اإلسالمي كان سباقا هلذا املوضوع قبل االهتمام به من طرف الغربيني

اإلنساين عن خاصية لصيقة حباجة األفراد واْلماعات للتواجد واالستمرارية وحفظ النوع. وبالتاِل  يعرب األمن

فإنه يتعلق بتحقيق االكتفاء االقتصادي واالجتماعي، واحرتام احلقوق الفردية واحلريات األساسية، واحلماية من كل 

 اإلنسان.ما يهدد احلياة، حسب اإلمكانيات املتاحة للعيش ولتحقيق كرامة 

كما يتميز األمن اإلنساين برتكيزه على الظروف الداخلية اليت جيب توفرها لضمان األمن الشخصي والسياسي 

لألفراد، ويهتم أيضا بالظروف الواجب حتقيقها لضمان االستقاللية السياسية، واليت غالبا ما ترتبط بالنمط الدميقراطي 

ة وحرية السياسية التنافسية ما بني القوى والفعاليات السياسية املختلفالذي تنتهجه الدولة، والذي يشمل املشاركة 

التعبري، وكذلك تلك احلقوق اليت تضمن األمن على الصعيد الشخصي مثل الضمانات املتوفرة ضد االعتقال 

كان وعليه سالتعسفي والتوقيف والنفي والتعذيب، باإلضافة إىل حرية الوصول للطعام والعناية الصحية والتعليم واإل

حدود  اطار يفوالتكامل واحلرية الشخصية  عرب عنها ضمن مفاهيم الدميقراطيةفإن األمن اإلنساين له صورة شاملة ي

 .القانون والتنمية البشرية

هو أن األمن اإلنساين يرتكز على: "بناء عامل ذو وجه إنساين خاِل من األخطار". من هذا واألكثر أمهية 

 على تطوير احرتام حقوق الفرد وحقوق اإلنسان العاملية، وتدعيم دولة القانون والتسيري الصحيحوبالتاِل فإنه يؤكد 

و تفضيل ثقافة السلم وحل النزاعات سلميا ومراقبة أدوات العنف وإهناء الالعقوبة ضد الذين يتعدون على حقوق 

 اإلنسان العاملية.
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 أبعاد األمن اإلنسانيثانيا:  

 مم املتحدة للتنمية بأن تصور األمن اإلنساين له وجهتني متكاملتني حبيث أنه يضممنيقر تقرير برنامج األ

ناحية، احلماية من التهديدات املزمنة، مثل اجملاعة، األمراض، القمع، ويضم من ناحية أخرى احلماية من كل أحداث 

لب أضرارا   للمجتمعات. العنف اليت هلا آثار سلبية على احلياة العادية فتشكل اضطرابات َو

 :(16)ويظهر تقرير التنمية سبعة أبعاد لألمن اإلنساين

 ويتعلق بضمان حد أدىن من فرص العمل، وحتقيق التنمية. األمن االقتصادي: -

: الذي يتعلق باحلق يف الغذاء، والذي جيب أن يكون كافيا وصحيا وبصفة مستمرة، األمن الغذائي -

 أي احلق لكل فرد يف أن يؤخذ كل يوم غذائه األساسي. 

ويتعلق باحلق يف العالج، والقضاء على األمراض املعدية واْلرثومية وتوفري حد أدىن  األمن الصحي: -

 من العالج. 

 ن تأثريات التصنيع املكثف والنمو السريع للسكان. ويهدف للوقاية م األمن البيئي: -

ويهدف إىل احلماية اإلنسانية يف مواجهة العديد من أشكال العنف  األمن الفردي "االجتماعي": -

املفاجئ و غري املتوقع ومحاية الفرد يف مواجهة التطبيقات القمعية اليت تفرضها اجملتمعات التسلطية 

لتمييز العنصري كما جاء يف نص املادة األوىل من الفقرة الثالثة من واالضطهاد ضد اْلماعات بسبب ا

إعالن هيئة األمم املتحدة "تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع 

 على ذلك بال متييز للجنس أو اللون أو الدين". 

 افية.بسبب الصفة الدينية أو الثق احلق يف حرية املعتقد، والسالمة من التمييز األمن الثقافي: -
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هدفه حفظ احلقوق األساسية "حق املشاركة، حق االنتخاب..." ضف إىل ذلك أن  األمن السياسي: -

هذا النوع من األمن املتعلق باْلانب السياسي يكسب بعدا جد واسع ألنه جيمع بني قمع الدولة ضد 

 .واألفكارضد حرية التعبري واإلعالم املواطنني واملساواة حول خمتلف اإلجراءات ضد الفرد و 

 : مرتكزات تحقيق األمن اإلنساني فرع الثالثال

جانب  إىلية ياجاته املعنو احت تلبية اإلنسان، وكذلكة كرامباألساس على صون  يرتكز مفهوم األمن اإلنساين        

 وان التهديد شيدة،ر هنا إن األمن ميكن حتقيقه من خالل إتباع سياسات تنموية  واالقرتاب الرئيسي املادية، احتياجاته

اة املقبولة انتقاص املواس االقتصادي،لكن ميكن إن يأخذ التهديد شكل احلرمان  الوحيد،العسكري ليس هو اخلطر 

سيادة و االجتماعية املساواة  الراشدة،احلكم  وحرياته،ضمانات كافية حلقوق اإلنسان  وعدم وجود احلياة،يف 

 . (16)القانون

كل هذه املرتكزات تعترب جوهرية يف حتقيق األمن اإلنساين إال إن تطورات هذا األخري أدت إىل ظهور العديد        

 هذا املبحث من حتقيق األمن اإلنساين يف ملرتكزات. ضلتحقيقه، وسنتعر  املختلفةالركائز من املتطلبات األخرى أو 

 .   “وعاملي إقليمي  حملي،خالل ثالث مستويات " 

 على المستوى المحلي   :أوال

هنا أريد أن أشري و  احمللي،العنصر حنن بصدد احلديث عن مرتكزات حتقيق األمن اإلنساين يف مستواه  ويف هذا     

مدى قدراهتا  لة يفواملتمث الدولة،هلا ارتباط كبري بقدرات  احملليإىل إن أسس حتقيق األمن اإلنساين على الصعيد 

 اإلنسان،امن  تحقيقلمالئم . فضرورة التوصل إلطار يتعلق بالضروريات وخاصة فيما شعبها،على حتقيق متطلبات 

ل عن فتحقيق أي منهما ال ميكن إن يتم مبعز  ،الدولةوامن يتم من خالل التوفيق بني متطلبات األمن اإلنساين 

 .(17)اآلخر
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 م اإلجيايبوعطائهومنه يتجسد الدور الوطين للمواطن يف إنتاج األمن القومي الشامل من خالل عضويتهم          

هة التحديات من خالل مواج ويتجسد ذلك الوطنية، محاية املكتسباتوالتقدم و ميادين البناء  ووطنهم يفلدولتهم 

 :(67) أمهها ما يلي ولعل من ووطنهم،اليت هتدد دولتهم 

 التحدي السياسي:  -

هتا و أمنها وحفظ كيان الدولة و مؤسسا واحلفاظ عليه،هنا يتجسد بإقرار النظام السياسي الدميقراطي  ملواطنا ودور

 العام.

 االجتماعي:التحدي  -

 طين.الو هتدد التماسك االجتماعي  والطائفية اليتهنا يتجسد باالحتجاج عن العرقية  ودور املواطنني

 الجنائي:التحدي  -

ع االستقرار تزعز  واملنظمة اليتاْلرمية العادية  ومسببات مكامنهنا يتجسد باستئصال عوامل  ودور املواطنني

 االجتماعي.

 واإلرهاب:تحدي التطرف  -

هدف اإلكراه يست واالجتماعي والسياسي واإلجرامي الذيهنا يتجسد باستئصال اإلرهاب الفكري  املواطنني ودور

 والدولة. واستقرار اجملتمع والفرض والرتويع ألمن

 االقتصادي:التحدي  -

 ويتجسد أيضا يال،االحت أوبعيدا عن االسرتخاء  واملثابرة الذاتيةوالنشاط الفعالهنا يتجسد بالعمل  ودور املواطنني

 اهتا.ومؤسسمع الدولة  واملدروس واملتطور بالتعاونبالنهوض اجملتمعي صوب الفعل االقتصادي الواعي 
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 العام:تحدي النظام  -

 للدولة.مبنظومة القوانني املنظمة  وااللتزام الكاملهنا يتجسد باالحرتام  ودور املواطنني

 : على المستوى اإلقليميثانيا

يف ظل صعوبة وتعقد وتشابك قضايا األمن اإلنساين فان التعاون اإلقليمي يعد إطارا مالئما ملواجهة          

ويف هذا الشأن جند إن هناك سعي من طرف  الالجئني.مصادر هتديد األمن اإلنساين وخاصة يف قضايا مثل 

 املنظمات اإلقليمية يف االهتمام بقضايا األمن اإلنساين.

 (37)اينتعلق بتحقيق األمن اإلنس فيمالبعض املنظمات اإلقليمية( )اجملهودات ومنه ميكننا أن نذكر بعض      

سائط اإلعالم وتقدمي الدعم لو  اإلنسان،على التدريب يف جمال حقوق  أوروبا تركزفمنظمة األمن والتعاون يف         

 وبناء القدرات. والتدريب، االنتخابات،ورصد  السابقني،وإعادة إدماج املقاتلني  املستقلة،

ة بالشراكة اْلديدة من اجل التنمية يف إفريقيا بني القضايا السياسي واألمن اخلاصويربط جدول أعمال السالم       

املمكن إن يشكل أساسا لوضع  واجملتمعي. ومنكل من الصعيد اإلقليمي والوطين   واإلمنائية علىواألمنية 

 َعل امن اإلنسان هو احملور. اسرتاتيجيات شاملة

 الصراعات.فرصا جديدة كتفعيل آلية منع   3111الحتاد اإلفريقي يف منتصف عامويتيح إطالق إشارة بدا ا    

 األمن فيهاو فمن خالل مبتكرات مؤسسية حديثة العهد، من قبيل إنشاء برملان لعموم إفريقيا وجملس للسالم      

سيشارك الناس يف إدارة دواعي القلق اإلقليمية يف إفريقيا بطريقة مباشرة بدرجة  ،بارزامكون من مخسة عشرة عضو 

 .(27) أكرب

اجل التزامات الدولة، إن تع-اليت يلجا إليها اإلفراد يف أوقات الصراع-وباستطاعة اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان   

ور الصراعات الدينية يف غواتيماال والسلفاد مثلما فعلت ْلنة البلدان األمريكية وحمكمة حقوق اإلنسان إثناء
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وروبا إىل محاية حقوق اإلنسان من خالل برنامج "البعد اإلنساين" أ والتعاون يفمنظمة األمن  وولنيكاراغوا. وتدع

ىل طراف وتزايد احرتام حقوق اإلنسان احمللية والتحول إالقضايا األمنية املتعددة اال يربط بنيالتابع هلا الذي 

 الدميقراطية.

 . (74) راعنية يف حاالت الصوتتناول مفهوم سامي املعىن مرتبط باألوليات القومية بني اْلماعات االث          

حقوق اإلنسان والشعوب اإلطار املعياري  والشعوب حمكمةويف إفريقيا يوفر ميثاق حقوق اإلنسان          

د اإلفريقي املنشأ االحتا حالتنفيذ. ويتيإال أن االفتقار إىل القدرة املؤسسية أعاق عملية  الناس، واملؤسسي حلماية

مع املدين مبهمة يعمل اجملت الصراعات. وفيآسيا،حديثا فرصا حلماية حقوق اإلنسان والتصدي للتجاوزات يف أثناء 

 .(57) يف سبيل إدراج حقوق اإلنسان على جدول األعمال اإلقليمي للتجاوزات يف إثناء الصراعات

يف منها، املوارد التقنية والبشرية ملنع الصراعات أو التخف ودوِل لتسخريومن الالزم أيضا وجود تعاون إقليمي        

 .(17)وملعاْلة القضايا العابرة للحدود من قبيل اهلجرة، التشريد القسري وانتشار األمراض املعدية

لية للحد من خألهنا جوهرية لتكملة تعبئة املوارد الدا اإلقليمي،والسهر على التنمية بني الدول يف إطارها         

فريقيا إالرتتيبات املؤسسية املبتكرة، من قبيل الشراكة اْلديدة من اجل التنمية يف  حاالقتصادي. وتتيانعدام األمن 

 لتعميم مفهوم امن اإلنسان وإلسناد مزيد من املسؤولية إىل إفريقيا عن تقرير مستقبلها. فرصا

ان ف ة،واالقتصادياالتفاقيات التجارية  حمدودا، فبجانبومع هذا جند أن دور املنظمات اإلقليمية مازال         

إىل  ، واحلاجةالالجئنياملنظمات اإلقليمية مطالبة بتوجيه مزيد من االهتمام لقضايا األمن اإلنساين ومنها قضايا 

ارة املخدرات  -كما ذكرنا سابقا- لالجئنياالتفعيل فيما بينها ملواجهة التحديات من مشكالت  اْلرمية و َو

 .(77)املنظمة
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 : مقاربة الدولة الفاشلةالمطلب الثالث

تعترب الدولة الفاشلة إحدى املقاربات النظرية اليت ظهرت ما بعد احلرب الباردة بسبب التغريات اليت طرأت 

 فبدأ احلديث عن مستقبل الدولة القومية.على النظام الدوِل واليت أدت إىل تفكك العديد من الدول 

بعد اهنيار االحتاد السوفييت وما شهده  1991وقد دخل هذا املشروع حيز النقاشات اإلسرتاتيجية منذ 

العامل من نزاعات كان السبب فيها الدولة مثل ما حدث بالصومال واألزمات اإلنسانية يف )هايييت، ليربيا، رواندا...( 

 فنتج عن ذلك االنتقال من نزاعات مابني الدول إىل نزاعات داخل الدول.

  B.Clinton "بيل كلينتونكية يف عهد الرئيس األمريكي "وقد أطلق هذا املصطلح من طرف اإلدارة األمري 

 .(71)لوصف الدول اليت فشلت يف القيام بوظائفها األساسية ُما جعلها تشكل خطرا على األمن والسالم العامليني 

وقد تعددت تعريفات مصطلح الدولة الفاشلة نظرا حلداثته يف حقل العالقات الدولية فبالنسبة ل وليام  

يعرف الدولة الفاشلة على أهنا "هي الدولة اليت تواجه مشاكل حقيقية تعرض وحدهتا  William Olsonأولسون 

 .(79)واستمرارها للخطر"

ويعرف مركز أحباث األزمات يف كلية لندن للدراسات االقتصادية الدولة الفاشلة بأهنا "حالة اهنيار، أو  

 .(11)الدولة العاجزة عن أداء وظائف التنمية األساسية ومحاية أمنها وفرض سيطرهتا على أراضيها وحدودها"

لفاشلة هي: "الدولة غري القادرة إىل أن الدولة ااألمريكي Strategic Assessmentبينما يشري معهد  

ة وانتهاكات حلقوق داخلي يؤدي لفوضىعلى تسيري حتديات النزاعات اإلثنية العشائرية، القبلية، أو الدينية، ُما 

 .(11)اإلنسان اليت تبدأ باهنيار دولة القانون أو حركة الالجئني" 

ويصف بطرس بطرس غاِل الدولة الفاشلة على أهنا تتميز بسمات من بينها اهنيار مؤسسات الدولة  

وخاصة اْلهاز القضائي و الشرطة، ُما يؤدي إىل شلل احلكم، والفوضى العامة وهذا ما يؤدي إىل خلق فوضى يف 

 النظام الدوِل واهنيار السلم واألمن الدوليني.
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هي: الدولة اليت ال ميكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل وعليه فإن الدولة الفاشلة 

حكوماهتا يف اختاذ قرارات مؤثرة، باإلضافة إىل عدم قدرهتا على توفري اخلدمات ألبناء شعبها، فضال عن فشلها يف 

 التعامل بفاعلية مع اجملتمع الدوِل، وعادة ما تشهد معدالت فساد وجرمية مرتفعة.

 مؤشرات الدولة الفاشلة :األولالفرع  

عامال  12األمريكية مؤشرا سنويا، باسم دليل الدولة الفاشلة على أساس  Policy Foreign تعد جملة

 :(12)وهي

الضغوط الدميوغرافية من قبيل سوء توزيع السكان وتعدادهم والنزاعات بينهم باإلضافة إىل توزيع املواد الغذائية  -1

فكثافة املناطق املأهولة تؤثر على حرية املمارسات اإلنسانية مبا فيها اإلنتاجية االقتصادية، التنقل، حلفظ البقاء، 

 التفاعالت االجتماعية.

الالجئون واملهجرون واملشاكل الناشئة عن اهلجرة و اللجوء من انتشار لألمراض، وندرة املياه الصاحلة للشرب،  -2

الدولة الواحدة واليت بدورها هتدد دول اْلوار ومن مث هتدد األمن اإلقليمي ُما يؤدي ملشاكل إنسانية واسعة داخل 

 يف تلك املنطقة لتشكل هتديد للسلم واألمن الدوليني.

تغليب النظام السياسي لصاحل أقلية معينة يوفر هلا حقوقا على حساب األكثرية احملرومة ما يؤدي إىل انتشار  -2

 لرشوة، وهو ما ينتج عنه غياب ثقة املواطن يف املؤسسات اليت حتكمه.الفساد داخل مؤسسات الدولة من قبيل ا

داخل اجملتمعات  واالغرتاب ،هجرة العقول من أوطاهنم وهي تتعلق بطبقة املثقفني واملعارضني السياسيني -1

 بسبب تدهور األوضاع االقتصادية.

زيادة عدد يم وتوزيع املداخيل و غياب التنمية االقتصادية وعدم املساواة بني السكان يف الوظائف والتعل -5

 الوفيات والفقر.
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وجود تراجع اقتصادي حاد واختالل يف امليزان التجاري وضعف يف سعر صرف العملة احمللية واَنفاض يف  -6

 املعدالت االستثمارية وهبوط يف الدخل اإلمجاِل.

 ؤسسات.فقدان شرعية الدولة وفساد احلكام وغياب احملاسبة و الشفافية وضعف الثقة بامل -7

تدهور حاد يف تقدمي اخلدمات العامة للجمهور حيث الدولة ال تؤدي وظائفها مثل التعليم، الشرطة،  -1

 وخدماتالنظام الصحي.

 انتهاك القانون وحقوق اإلنسان. -9

من قبيل سيطرة َنبة عسكرية داخل اْليش، وتكون قوى أمنية خاصة  -دولة داخل دولة-تشتت األمن -11

 ني مراكز القوة املختلفة.واندالع نزاعات مسلحة ب

 تنامي االنشقاقات داخل النخب احلاكمة نفسها وحدوث انقسامات دستورية. -11

تدخل دول أخرى يف الشؤون الداخلية من خالل دعم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو من خالل  -12

 بقوات حفظ السالم االستعانة بقوات دولية أو
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 خالصة الفصل األول:

الفكر  نأالنزاع يف الفكر اإلسالمي والغريب ميكننا القول  إلدارةاملفسرة  عرضنا هلذه املقارباتهذا وبعد 

م حتافظ على اجملتمعي من قي األمناإلسالمي اعتمد يف إدارة النزاع حنو درء هاو حله مستندا على ما حتتويه مقاربة 

 مستويات عنصر التحليل األول يف اإلنسانعتربت اإلنساين اليت ا األمنعلى ذلك وبقوة مقاربة  أكدتالفرد ولقد 

 واملشرب وامللبس ..اخل. املأكلالتحليل وال بد من توفريه امنه والذي يتجسد يف 

البد ف ءهو مدار كل شي أن األمن اإلنساين يرى أن اإلنسانيف دراستنا للفكر الغريب  يتضح جليا  كما 

النزاعات يرجع  سبب أنالدولة الفاشلة  من األخطار، بينما تعترب ، ليتم بناء عامل إنساين خالمن احملافظة عليه

وعن تفسري األمن الدولة مبختلف  ، خارجية أوكانت داخلية عن مطالب اإلنسان سواء  لعجز الدولة  أساسا

لنزاعات ا املقاربات األمنية انطالقا من الواقعية ووصوال للبنائية واملؤسساتية جندها جلها كما درسنا تركز على أسباب

والقوة واليت تراها عادة بسبب املوارد والندرة ما يؤدي على ضرورة امتالك القوة حسب املنظور الواقعي للمحافظة 

اْلماعات  عود إىلياحلرب الباردة  بعد سبب النزاعات ماإىل أن الواقعية االثنية  لومتي على استقرار الدولة وامنها.

، وذلك االثنية زاعاتعن طريق درء الن واألمنعلى فكرة حتقيق السلم  ونالنيوليربالي عتمد، بينما ياالثنية داخل الدولة

 األخرية.اسرتاتيجيات ختفف من هاته  بتبين

 

 

 



 

 

 

 

 الثانيالفصل 
  اإلسالمياإلسالميإدارة النزاع يف الفكر إدارة النزاع يف الفكر 
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 تمهيد

سباقا هلذا املنهج  اإلسالميوكان الفكر  ،واألمنالنزاعات وعن مسالة حتقيق السلم  إدارةتعدد احلديث عن    

واالستقرار يف كل ارض  األمنقق حت و غريهمتعامل املسلمني مع يذكرنا بكيفية  اإلسالميالتاريخ  أنحيث و 

 جيوش املسلمني. وطئها

 اإلنسانحتقيق امن هو  اإلسالميالنزاعات يف الفكر  إدارةفاهلدف من      

.فالقران حتدث عن امن االنسان الغذائي 4قريش. الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم ِمْن َخْوٍف" :"تعاىل يقول اهلل 

 واستقراره الذي جيعله يويل انتمائه للمكان الذي فيه .

 .يتمم مكارم االخالق كما قال النيب يف احاديثهو  ى ليلغي فكرة القبلية وصلة الدمات جلدير بالذكر ان االسالمفا

 أهمهبذا املوضوع وكذلك ملفاهيم إدارة النزاع واملصطلحات اليت هلا صلة ذا مت تكريس الفصل األول للتطرق ل    

 نظور اإلسالمي.املالنظريات اليت تطرقت إلدارة النزاع مرورا  باالسرتاتيجيات إدارته من 
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 اإلسالميفي الفكر النزاعات  إلدارة المفاهيمي اإلطار :األولالمبحث 

ضمنيا سواء بالقران و السنة  أواليت عرب عنها صراحة  النزاعات و إدارةحول غين باملفاهيم  اإلسالميالفكر     

النزاع كمصطلح ظهر يف الفكر  إدارة أنعلى الرغم من و  ، بعض الفقهاء والباحثني يف هذا الفكرمن  ااجتهاد أو

 .اإلسالميالغريب لكن له ما يوازيه بالفكر 

  إدراكآلية إدارة النزاعات يف الفكر اإلسالمي يتطلب منا هذا دراسة جلل املفاهيم اليت من خالهلا نستطيع  فهملو  

النزاعات الدولية،  بإدارة  و  حتليل املفاهيم األساسية املرتبطة بالنزاعخالل هذا البحث سنحاول فمن  ،ما تتضمنه

 .إطارا مرجعيا للدراسة اولة ضب  تصور واضح بأناها، ولتكونحم جلأمن 

 النزاع إدارةمفهوم  :األولالمطلب 

 تعريف االختالف الفرع األول:

وهو  اآلخر إليهغري ما ذهب  إىلذهب كل واحد منهم  إذااختلف خيتلف اختالفا وختالف القوم واختلفوا  لغة:

 .(1)ضد االتفاق

 إىل أدتال وسواء  أممتضادة  اآلراءهذه  أكانتواالجتاهات يف القضية الواحدة سواء  اآلراء: هو تعدد اصطالحا

 ال. أمالنزاع 

 إدراكهموقوى  وإفهامهم إرادهتمضروري البد منه لتفاوت  أمريقول ابن القيم رمحه اهلل وقوع االختالف بني الناس 

التباين والتحزب  إىلكان االختالف على وجه ال يؤدي   فإذا وإال،ولكن املذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه 

 النأنةال بد منه يف  أمرفانه  ،وكل من املختلفني قصده طاعة اهلل ورسوله مل يضر ذلك االختالف

 10وهذا ما يوضحه املخط  رقم .(2)اإلنسانية
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 يوضح مفهوم االختالف في الفكر اإلسالمي :10مخطط رقم 

 

 

 

 

 
 

االختالف/التنوع/الندرة  هي و أمورثالث  عنعادة  اإلنساينينتج التدافع  : ميكن حتليل هذا املخط  كاآليت    

 .منذ ظهور اإلنسان على األرض وهذه الظواهر مالزمة ،

وهي حماولة تسوية اخلالفات  أالالظاهرة السياسية يف ابس  معانيها  د االختالف والتنوع والندرة يؤكدفوجو 

 يوضح هذا: 10واملخط  رقم اإلنسانية

 :يوضح مدلول االختالف10مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 الناس متنوعون

 االختالف ( الحاجات )متجددة، متزايدة، متنوعة

 تبادل وتعاون

 تنافس وصراع

 قواعد التبادل /التعاون
 قواعد الصراع/ التنافس

 الموارد )نادرة، نافذة، محدودة(

 جوهر السياسة
 ادارة التعاون/ الصراع
 وفق قواعد محددة

 وجـــود اإلنســان

 النـــدرة التنـــوع االختــالف

 لظاهرة السياسية

 إعداد الباحثة

 إعداد الباحثة
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 أرخوهاوان  أرخيتهاهم شدوها  أن"لو بيين وبني الناس شعرة ما انقطعت  سفيان أيبيقول معاوية بن      

اللني والبد من  أوحيل بالأدة والقوة  أنميكن  النزاع فالنزاع ال إدارة أدواتفمقولة معاوية توضح  .(3)شددهتا"

 :اإلسالميالنزاع يف الفكر  إدارة أدواتطرق دبلوماسية لذلك واملخط  التايل يوضح 

 اإلسالميالنزاع في الفكر  إدارة أدوات:يوضح 10مخطط رقم

 

 

 

 

 
 

 األول هو  : أسلوبنياعتمدت على  اإلسالمييف الفكر  النزاع إدارة أناستنتاج خط  ميكن املخالل من      

ومثال على ذلك وقيمه  إىل اإلسالمالرسل للدول اجملاورة للدعوة  إرسال القوة الناعمة واليت جتسدت يف احلوار و

 أواحلرب  أيالقوة الصلبة  فهو األسلوب الثاين أما للمقوقس عظيم الروم، صلى اهلل عليه وسلم  النيب رسالة

 احلصار .

 االختالف نشأت الفرع الثاني:

الصراع وفلسفة الصدام  مبدأرفض  إىلللكون والوجود تقود املسلم  اإلسالميةالقول بان الرؤية  أوالالبد علينا     

كل من عدا   أما ،اإلهليةاالحدية هي فق  للذات  الواحدية و أنترى  اإلسالميةذلك كون الرؤية  رفضا تاما،

 فانه يقوم على التنوع والتعدد والتمايز واالختالف. اإلهليةالذات 

  إىليتجاوز كونه حق من حقوق هذه املخلوقات  اإلسالميةختالف يف هذه الرؤية التنوع والتمايز واالب واإلميان     

يصرع الطرف  أن إىلوالن الصراع يعين االنتهاء  ،ة من سنن اهلل اليت ال تبديل هلاكونه قانونا كونيا وتكوينيا وسن

 أدوات إدارة النـــزاع

 القوة الصلبة القوة الناعمة االقناع
 الحصار...الخ)العنف، المال، 

 إعداد الباحثة
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مناقض  املبدأهذا  كان اآلخرينولينفرد ويستغين عن  األخرمبا كان لدى هذا  ليستنثرفيلغيه ويهلكه  األخر

 يف تنوع سائر املخلوقات واحلضارات والأرائع والفلسفات واملذاهب والقوميات. اإلهليةومناهض لسيادة السنة 

يف سياق احلديث عن قوم عاد ومثود  واإلهالكولقد استخدم القران الكرمي مصطلح الصراع مبعىن اهلالك       

َومَثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل  َوأَمَّا َعاٌد فَُنْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ  اِغَيةِ فََنمَّا مَثُوُد فَُنْهِلُكوا بِالطَّ "

 .(4)".سورة احلاقة فَ َهْل تَ َرٰى هَلُم مِّن بَاِقَيةٍ   َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويَةٍ   فَ تَ َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعٰى َكنَن َُّهمْ 

وقد  اإلصغاءيل يتحدث عن سنة االختالف بني الناس فيقول "وكيف جيتمعون على الغزا اإلمامكما أن      

 .(5)من رحم ربك ولذلك خلقهم" إالال يزالون خمتلفني  بناهم األزلحكم عليهم يف 

اختالف  إىلاختالف الطبائع املنتهية  إىلاختالف الطبائع املنتهية  أن" فيقول: الطبطبائي حممد حسني أما     

اختالف  إىلمما يؤدي  األفرادختلفة يف املالرتكيبات البدنية  ناتج عنذلك  ،اإلنساينالبىن ال مناص يف العامل 

والسنن  السالئقذلك يظهر اختالف  إىلوالظروف  األجواءاالستعدادات البدنية والروحية وبانضمام اختالف 

 . (6)اإلنسايناليت لوالها مل يعش اجملتمع  اإلنسانيةالنوعية والأخصية يف اجملتمعات  واألعمالواملقاصد  واآلداب

حيقق  خلقتهم، أصولمن  أصلخيتلفوا الن هذا االختالف  أنمن طبيعة الناس  إنيقول السيد قطب :"     

دوره اختالفا يف واالختالف يف االستعدادات والوظائف ينأئ ب األرضحكمة عليا من استخالف هذا الكائن يف 

 التصورات واالهتمامات واملناهج والطرائق...

 هذا التدافع  أن إىلمث يأري سيد قطب  ،وتتعفن لوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض تنسناحلياة كلها ولكانت 

صراع الذي ال ضاب  له وال سقف حيكمه الفهو ليس  .لفرقائهجامع  إطارينم يف  إمنااالختالف  وهذا التنوع و

املختلفون  إليهيكون هناك ميزان ثابت يفي  أنعلى انه البد  االختالف فيقول: التنوع و إاهاء إىلوالذي يفضي 

 و األمممث ختتلف التفصيالت بعد ذلك وفق  ،اإلنسانوقول فصل ينتهي عنده اجلدل ومأروع واحد لبين 

 .(7)األجيال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya8.html
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 ميزتني: إىلاالختالف يؤدي  أنعلى  أجياهلموتوايل  على اختالف مذاهبهم  اإلسالمية األمةوامجع علماء      

: والتمايز والتعدد واالختالف يف كل عوامل املخلوقات كسنة من سنن اهلل اليت ال تبديل هلا وال التنوع -1

 فهم ويميزهم.ملأروعية اختال و لآلخرين اإلنكاروليس التمركز حول الذات مع ،حتويل 

كطريق وس  للحراك االجتماعي والفكري ويعادل املواقف اليت اختلت عالقات العدل  :التدافع -2

 والتوازن بني املختلفني.

هي سنة  وإمنا إسالميفكر  أوعلى هذه الفلسفة ليس جمرد اجتهاد  اإلسالمية األمة إمجاع أنعلينا القول      

َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال " ثابتة فاهلل سبحانه وتعاىل عندما خياطب رسوله صلى اهلل عليه وسلم فيقول له: إهلية

يٌم  َوما يُ َلقَّاها ِإالَّ الَّذِ   السَّيَِّئُة اْدَفعْ  َنُه َعداَوٌة َكنَنَُّه َويلٌّ محَِ َنَك َوبَ ي ْ َصبَ ُروا َوما يُ َلقَّاها  ينَ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

 .43-43اآلية فصلت" .َعِظيمٍ ِإالَّ ُذو َحظٍّ 

بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرُض   َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم ولقد حدثنا القران على سبل التدافع يف قوله تعاىل:"    

 .030اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي " البقرة َولَِٰكنَّ 

من ديارهم  أخرجوهماهلل سبحانه وتعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم وللمؤمنني بقتال الذين  أذنوعندما         

م وقاتلوهم وفتنوهم يف الدين جاء احلديث عن التدافع لتكون غايات القتال الذي فرض على املسلمني وهو كره هل

لفلسفة الصراع  اإلسالميففلسفة التدافع هي البديل  هي تعديل مواقف املأركني من مواقع العداء املأرتك،

التعددية يف امللل والنحل والأرائع واللغات والقوميات والعادات  وأمتهوحضارته  اإلسالمولذلك ازدهرت يف دولة 

 .(8)واألعراف

 توضح ذلك منها: آياتوهناك عدة  اإلهلياالختالف من سنن الكون واخللق 

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم " الواحدة تنوع واختالف لقوله تعاىل: اإلنسانيةيف  -

 .04أيه" احلجرات ِليٌم َخِبريٌ ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه عَ 
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َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإال " يف الديانات تنوع واختالف لقوله تعاىل: -

سورة . "نَي َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َويَمَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَعِ 

 .001-001هود

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة " ني الثقافات واحلضارات تنوع واختالف لقوله تعاىل:ب ملناهجويف الأرائع وا -

ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْ  َهاجاً َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ رَاِت ِإىَل اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوِمن ْ ي ْ

 .31"املائدةِفيِه خَتَْتِلُفونَ  يعاً فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم مجَِ 

ومن آياته خلق :"لقوله تعاىل واأللسنة واألجناس األلوانكذلك حال التنوع والتمايز واالختالف يف  -

 .00ومر ال"السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني

التعدد والتمايز  أما ،واالقتتال وبالتايل حروب  باالنفراد بالساحة يؤدي النزاع  أنتوضح لنا  اآلياتهذه   

َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة " واالختالف هو الباعث على التنافس بني املختلفني حنو طريق اخلريات لقوله تعاىل:

ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ  يعًا فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ رَاِت ِإىَل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ

 .  (9)31"املائدةخَتَْتِلُفونَ 

 إىلالعالقات بني املتناقضني  وإعادةاخللل ورفع الظلم  إلصالحفلسفة التدافع سبيال  اإلسالميقدم       

فالعدل والتدافع هو حراك اجتماعي وفكري وحضاري وهو وس  بني النزاع الذي  ،مستوى العدل املتوازن

 .(11)االختالالت  ينهي التعددية وبني السكون الذي يكرس املظامل و

دية يف داملدينة على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانت هناك تعب األوىل اإلسالميةويف رعية الدولة      

 أضحت فاألحالف فيما مسي وقتها بالصحيفة، أو اإلسالميةدستور الدولة حتدث عنها  األمةوحدة  إطار

مثلوا  واألنصارواملهاجرون  ،األمةوحدة  إطاروحقوقها وواجباهتا يف  أحالفهالبنات متعددة حتدثت عن 

لصحيفة عنها ا توالتعددية بني مجاعة املؤمنني ومجاعة يهود حتدث الصحيفة، إليهم أشارتجوامع فرعية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1424&idto=1424&bk_no=49&ID=1456#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1424&idto=1424&bk_no=49&ID=1456#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1424&idto=1424&bk_no=49&ID=1456#docu
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 ،باملعىن السياسي والدستوري والقانوين األمةوحدة  تعدديتها  يف نطاق جامع الرعية و وآفاقونظمت اطر 

 :(11)هذه التعددية ما نصت عليه مواد الصحيفة ومنها أمثلةومن 

 .واحدة من دون الناس أمةحلق هبم وجاهد معهم و يثرب ومن تبعهم  وأهلاملؤمنون واملسلمون من قريش  -

 .لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ،مع املؤمنني أمةوان يهود  -

يهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم وان بينهم الحماربني وان على  ما داموايهود ينفقون مع املؤمنني الوان  -

 الصحيفة. أهلالنصر على حارب 

 ،متعددة من التناقضات الداخلية بلغت حد الصراعات املسلحة ألوانا اإلسالميةكما كان داخل الدولة  -

مثل صراعات الفتنة الكربى زمن الراشدين ضمن هذا  ،لكنهم حافظوا على والئهم للدولة الواحدة

 كذلك معركة صفني.  اإلطار

 صلةالتعريف إدارة االختالف والمفاهيم ذات   الفرع الثالث:

 الفكر اإلسالمي:تعريف إدارة االختالف في  أوال:

إال يف إظهار حالة  ال يوجد تعريف حمدد إلدارة االختالف يف الفكر اإلسالمي وذلك كون املصطلح مل يتداول

التناقض أو التنافس واليت اعتربها الفكر اإلسالمي ضمن دورة احلياة لكن ميكن استأفاء تعريف هلا من اآلية 

نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى اأُلْخَرى فَ َقاتُِلوا َوِإْن طَائَِفَتاِن حيث يقول اهلل تعاىل:"  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ُلوا فََنْصِلُحوا بَ ي ْ

فمن خالل االية الكرمية يتبني لنا ان ادارة النزاع يف الفكر  .9" احلجرت. الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّ تَِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَّهِ 

 ئتني املتخاصمتني وذلك بطرق دبلوماسية.طرف ثالث يعمل على االصالح بني الف االسالمي تقوم على وجود

ومنه فيمكن اعطاء تعرف اجرائي الدارة النزاع يف الفكر االسالمي على انه :حالة تعارض بني فئتني يتم تدخل 

 طرف ثالث حلل التناقض املوجود وذلك مبختلف الوسائل الدبلوماسية.

 تعريف الجهاد  :أوال
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 ما يف الوسع والطاقة من قول وفعل. استفراغمن فعل جاهد على وزن فعال وتعين  :لغة

 .(12)اجلهاد بذل اجملهود يف حصول املقصود أنوالصحيح  النيسابوريويف تفسري 

 أوكمصطلح كما جاء يف لسان العرب البن منظور هو استفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول  أيضا اجلهاد و 

 .(41)فعل

.فمن 43ن"سبَوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِأريًا َونَِذيرًا َولَِٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن  يقول سبحانه وتعاىل:"    

 األمر اإلسالم إىلهرقل يدعوه  إىلرسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم  أن ،املعروف كما ورد يف صحيح البخاري

كانت بعد صلح احلديبية ومكة   إمناهذه الرسالة  إن ،الصفة العاملية إىلالذي ميثل االنتقال بالدعوة من احمللية 

بقية  وأماما حوهلا  على املدينة و إال آنذاكتسيطر  اإلسالميةمل تكن الدولة  و ،حينئذ وهي زعيمة القبائل العربية

وعلى  للفرس عن طريق العمالء من الزعماء العرب، أوتابعة للروم  ياتوال إماالعربية الواسعة فهي  اجلزيرة  أحناء

رسالة  إىلاهلل عز وجل  لنبيه يف دعوة كافة الناس  ألمرتنفيذا  انه كانإال  الرسل ليس له أي تفسري  إيفادهذا فان 

 . (04)اإلسالم

يف كل ميادين احلياة وليس فق  يف  املغالبة هو بذل الوسع يف املدافعة و القرآينواجلهاد يف االصطالح       

والدفاع  اإلسالميةما ورد اجلهاد يف القران الكرمي ورد مرادا به بذل الوسع يف نأر الدعوة  وأكثر ،ميادين القتال

وليس القتال  أحسنهو احلوار باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي  اإلسالميةوسبيل الدعوة  عنها،

 . (41)واحلوار  األفكارهي عوامل  األعظم األكرب و اإلسالميفميادين اجلهاد  ،ينيةواحلرب الد واإلكراه

يف تراث حضارة  املصطلحاتالدين احلق يف الكثري من موسوعات  إىلكذلك جاء تعريف اجلهاد بالدعاء         

 .اإلسالم

 باألمةاهوضا  األرضاجلهد يف عمران  بذل و فبذل اجلهد يف ميادين العلم والتعلم والتعليم هو جهاد،        

 بل الرفق بالطبيعة وما حتتويه من مجاد وحيوان جهاد. ،جهاد واإلنسان
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 الجهاد: نشأة .1

زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أي  إىلسنعود  اإلسالميةلو عدنا ملصطلح احلرب وكيف نأا يف احلضارة 

 للمسلمني باحلرب النتصار احلق عن الباطل يف قوله تعاىل: تنذن بآياتاملدينة ونزول الوحي  إىلبعد اهلجرة 

أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِنَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى  حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ اللََّه اَل "

 بِبَ ْعٍض أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يَ ُقوُلوا َرب َُّنا اللَُّه َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهمْ  َنْصرِِهْم َلَقِديٌر الَِّذينَ 

َمْت َصَواِمُع  ُه َمْن يَ ْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َولَيَ ْنُصَرنَّ اللَّ   َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثرياً  َوبَِيٌع  هَلُدِّ

 .31-41احلج" َعزِيزٌ 

      العام  إىلكان هذا  احلق مهما كانت وتعددت، إحاللالصراع كلها من اجل أدوات يمنح  اآليةوهذه    

 املأركني قتاهلم . احلرم عند حماولة  األشهرالقتال يف باهلل للمؤمنني  أذنللهجرة حيث 7

على سورة التوبة ابرز مثال و  ،نقض املواثيق حالة عن ثلوجدناها تتحد ،القتال آياتولو وقفنا عند        

هذا يعكس  يف سورة التوبة مقرونا بالناكثني للعقود و اإلهلي األمرفلقد ظل  ، 03 إىل 0من  اآلياتذلك يف 

 أن و اإلسالمحياربون باسم   أاهممن يدعون  اآلن، انه نأر حبد السيف كما يفعل  (16)باإلسالمما التصق 

 أصولوال من *اإلميان أركانال من  نكون اجلهاد والقتال مل يك  ،حد السيف من تعاليم ديننا احلنيف

 .***اإلحسان أركانمن  اوال ركن**اإلميان

 :(01)تتعدد دوافع اجلهاد ومنها دوافع الجهاد: .0

حبوزة املسلمني وغىن املناطق اليت كانت حبوزة : ويتجلى يف فقر املناطق اليت كانت الدافع االقتصادي -0

 الفرس والروم.

حتويل طاقاهتا القتالية عن الصراع  القدمية و عن ثاراهتايتجلى بصرف القبائل العربية  و :الدافع السياسي -0

 توجيهها حنو العدو اخلارجي. بينها و  الداخلي فيما
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 األقوياءاخلصوم  أمام فالوقو  اإلسالمية و الدولة الدفاع عن  يف يتمثل و :الدفاعيو  الدافع الوقائي -4

 اخلصوم على حالتني: هؤالءوقد كان 

 سبق هلم االعتداء على املسلمني. أاهم إما 

 هؤالء األعداءاملسلمني لو مل يبادروا  أناملؤشرات تدل على  إما الدين هلم نية يف اهلجوم  و و 

 .سبقوهمالذين  باهلجوم لكان هم 

 أولئك أكانسواء  يتمثل يف ختليص الأعوب املقهورة من ظلم حكامها املستبدين، : وياإلنسانالدافع  -3

 من الغرباء عنهم. أوالبالد  أهلاحلكام من 

 حتريرها من احتالل الفرس والروم. العربية و األراضييرى هذا الدافع يف اسرتداد  و :الدافع التحريري  -3

اجلهاد هو اختاذه  إلعالنالدافع  أنمبعىن  اإلسالميةهذا الدافع يف نأر الدعوة  يرتكز و :الدافع الديني  -6

عندما  و ،الناشئة اإلسالميةيف الواليات املنظمة للدولة  اإلسالميةوسيلة من اجل الفتح ونأر الدعوة 

هذا  إىليف الدخول  ذلك غبهمري س همتصرفحسن  و يبعضهميرى غري املسلمني عالقات املسلمني 

 الدين.

الدولة  إىلنضمام من اجل االيف دعوهتا للأعوب  و اإلسالمية األمة أن ،ما يؤكده التاريخ واملصادر التارخيية

 :(18)طرح ثالث خيارات عليهمب تقوم اإلسالمية

  اإلسالميالدخول يف الدين  دعوة : األولالخيار. 

 يتمثل الذي  عليها و اإلسالميالنظام  تطبيق و اإلسالميةالدولة  إىلاالنضمام  :الخيار الثاني

 اجلزية. أداء وعقد الذمة  يف

 اخليار العسكري.الخيار الثالث : 

 لفكرة اجلهاد : أكثر  املخط  التايل للتوضيح و
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 مفهوم الجهاد من المنظور اإلسالمي :10رقم مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم العدوان ثانيا:

بالدهم حبيث  أو أمواهلم على ،غري مباشر على املسلمني أوحالة اعتداء مباشر انه   :وهبة الزحيلييعرفه       

 أو ،مصادرة دعوهتم وسالمتهم و أمنهمهتديد  أو ،فتنتهم على دينهم اضطهادهم و أو ،يؤثر يف استقالهلم

 .(19)نيتهم بالنسبة للمسلمني حدوث ما يدل على سوء 

 مفهوم القتال ثالثا:

فهو شعبة من شعب اجلهاد  مأروط  ،من القتال الذي هو جهاد عنيف  اعم  اإلسالمكان اجلهاد يف   إذا       

 اليت حتدثت عن القتال. اآلياتالكرمي يف   القران ضبطهاله ميادين حمددة  و

 أوملدافعة الذين يفتنون املسلمني يف دينهم  إال إليههو االستثناء الذي ال جيوز اللجوء  اإلسالمفالقتال يف       

 . (02)هو جتسيد هذا املنهاج  اإلسالميةلقد كان منهاج الدعوة  و ،من ديارهم  خيرجوهم

 نتائجمن ناحية اآلثار أو ما يترتب على هذه الحرب من 

 الجهـــاد
من ناحية االنهاء 

 وااليقاف

 من ناحية األسلوب

من ناحية 
 الهدف

من ناحية 
الشروط 
 والظوابط

 إعداد الباحثة
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ينهي  فيزيله و األخر يفين احدهم أن إىليؤدي  ألنهيف هذا امليدان برفضه لفلسفة النزاع  اإلسالملقد يميز        

 .اليت هي سنة من سنن اهلل يف سائر املخلوقات التمايز واالختالف، التعدد و التنوع و

 يعيد التوازن و حل حملها فلسفة التدافع الذي هو حراك يعدل املواقف وا فلسفة النزاع و اإلسالمفرفض     

َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَِّّن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحلًِا لقوله تعاىل:" (04)التعايش  احلوار و العدل مع بقاء التعددية و

َنُه َعَداَوةٌ  َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  َنَك َوبَ ي ْ َكنَنَُّه   َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة  اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

يمٌ   .44.43فصلت  " َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  َويلٌّ محَِ

ازن حمل اخللل الذي التدافع الذي هو حراك حيل التو  إمناو  األخرال يريد النزاع الذي ينهي  اإلسالم إن     

 املتناقضني. يصيب العالقات بني 

حد اعتبار احلرب وفق  إىل و اإلنسانيف  متنصلةيرفض الفلسفات اليت اعتربت القتل غريزة  اإلسالمكذلك     

 لقوله تعاىل:  ،القتال هو االستثناء املكروه وليس القاعدة أن اإلسالمالتقدم قرر  املنظور سبيال للتطور و هذا 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّو " ْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخي ْ

  القتال. إالهو مفروض  . فال يوجد بالقران ما وصف بكره و006البقرة  "َوالّلُه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 

السلطة  رأسهو على  و عمر بن عبد العزيز الراشديروي  اإلسالميةدستور الدولة  أخالقياتيف قواعد  و      

بعث سرية يقول هلم :"اغزوا باسم اهلل  إذارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أن"انه بلغنا  التنفيذية يف عهده فيقول:

 .(00)وليدا " ال تقتلوا  ال يمثلوا و ال تغدروا و ال تغلوا و يف سبيل اهلل تقاتلون من كفر باهلل و

 

 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura41-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura41-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura41-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura41-aya35.html


  اإلسالمياإلسالميإدارة النزاع في الفكر إدارة النزاع في الفكر                                                                                   ثانيالفصل ال

80 
 

 تعريف الفتنة رابعا:

 .(23)اآلراء  اختالف الناس يف أيضا و احملنة، : االختبار ولغة

َنًة لِّلظَّاِلِمنيَ " لقوله تعاىل: اخلربةالفتنة  اصطالحا: فتنوا  أاهمخربة ومعناه  أي .64" الصافات ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفت ْ

فقالوا الأجر حيرتق يف النار فصارت فتنة  ،اجلحيم أصلخترج يف  أاهاكائنة ملا مسعوا   أاهابأجرة الزقوم وكذبوا 

 .(24)هلم

"من محل علينا  وجاءت الفتنة يف احلديث النبوي مبعىن العصيان والتمرد واملخالفة لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

 .(25)السالح فليس منا"

 النزاعات وإدارة اإلسالميالفكر  الثاني: المطلب

لكن  ،نكون علمانيني أنمبعىن  ،حني فصلت الدين عن الدولة أوربانساير اهضة  أنعلينا  أنكثريا ما يقال      

 ،املفارقةتكمن وهنا  ،العلم ضدالكهنوت الكنسي كان يقف  أنهي  و أالنقف عليها  أنالبد  وارقهناك ف

  .البحث العلمي من تساحمه التقليدي مع العلماء و أهم كدين يتميز يف هذا اجملال مبا هو ابعد و  فاإلسالم

 ما سواها من العلوم اليت تتعلق بالنبوة و الدين و بنصولخباصة ما يتعلق منها  فهو يفرق بني العلوم الأرعية و 

ما سواها فهي علوم  أماالسنة  و القرآنيةالنصوص  هلا هو األولفاملرجع  ،الدين أركان وبالعبادات  و األخرباليوم 

لكن  اإلسالميالصيدلة تبلورت صروحها يف اجملتمع  و الطب وفنجد على سبيل املثال لدينا فنون العمارة  ،عقلية

الن وصف   ،كافر  آخر وجرب مسلم  ال كافرة و  أخرى وفهناك كيمياء مسلمة  ،ليس الديين باملعىن احلضاري و

كحضارة قد مشل ميادين   اإلسالمالن  ،ليس املعىن الديين هو باملعىن احلضاري و إمنا اإلسالميةوم كل هذه العل

البد من وجود  النزاع علم و فإدارة ،كدين  اإلسالمنطاق  إليهامدى من تلك اليت امتد  أوسع وعددا  أكثر

 الطرفني. ألي منتساهم حبل النزاعات بالطرق السلمية تفاديا لوقع أي ضرر  إسالميةاجتهادات فكرية 
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 كلما هلك نيب خلفه نيب و  األنبياءسوسهم كانت ت  إسرائيلبين  أنرسولنا الكرمي "ورد عن أيب هريرة عن  ولقد

 ما يوضحه املخط  التايل: وهذا.(26)انه ال نيب بعدي انه سيكون خلفاء.."

 مقاصد الشريعة اإلسالمية في إدارة النزاعات  :50مخطط رقم

 

 

 

 

  
 :وبعده النزاع في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم إدارة: األولالفرع 

الناس من ديارهم قصرا  إخراجهي  مقرتنا بقضية واحدة و اإلسالميةالنزاع املسلح يف احلضارة  أوكان القتال       

ُكِتَب َعَلْيُكْم :" تعاىل  لقولهالتهجري للناس من أماكنهم سببا رئيسي لإلدارة النزاع  حيث بسبب هذا  (27)كرها و

ٌر َلُكْم وَ  َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا وَعسى  ُهَو ُكْرٌه َلُكْم و اْلِقَتاُل وَ  اللَُّه يَ ْعَلُم  ُهَو َشرٌّ َلُكْم وَ  َعَسى َأْن حتُِبُّوا َشْيًئا وَ  ُهَو َخي ْ

اْلَمْسِجِد  وَكْفٌر بِِه وَ  ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَّهِ  أَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن َيْسنَُلوَنَك َعْن الأَّْهِر احلَْرَاِم  وَ 

َنُة َأْكبَ ُر ِمْن اْلَقْتِل َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحَّتَّ يَ ُردُّ  َوِإْخرَاُج  احلَْرَاِم  وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفت ْ

نْ َيا اْسَتطَاُعوا َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِ   َوأُْولَِئَك   َواآْلِخرَةِ  ِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُنْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

 .001-006البقرة " ِفيَها َخاِلُدونَ  ُهْم  َأْصَحاُب النَّاِر 

 احلرب يف اإلسالم:فكرة  16  رقم املخط  و

 

 

 ثابتةمــــــــقاصد 

 الشريعــــة اإلســـــــــــالميــــة

 مــــــــقاصد متغيرة

اإلجتهاد و ترك العقل 
 يعمل وفق

 إعداد الباحثة
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 اإلسالميوضح فكرة الحرب في  :10مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

  
فالفكر  ،اإلسالميةالفتوحات اليت قامت هبا الدولة  أوهي احلرب  و أساسيةاملخط  فكرة هذا يوضح     

التهجري  إىل األحيانيف كثري من  أدتاليت  سياسية بسبب غياب العدالة و أداةيرى باحلرب  اإلسالمي

 باالضطهاد.  الأعور أو هذا ما ينتج عنه قلة االنتماء القسري و

 قتال الصحابة عليهم رضوان اهلل: :أوال

 :(28)هي اليت حدثت بعهد الصحابة و النزاع املسلح  أومن احلروب  أنواع أربعهناك        

 الرسول.  قبل وفاة  اإلسالمية الدولة   وحدة ارتدت عن   اليت حروب ضد القبائل العربية  -

عقب  اإلسالمارتدت عن  اإلسالميةوحدة الدولة العربية  حروب ضد القبائل العربية اليت ارتدت عن  -

  بكر الصديق.يبعند تويل أ وفاة الرسول و

 .إفريقيا والأام  فارس و إىلة حروب الفتوحات العربية اليت وصلت حبدود الدول -

 طالب ضد خصوم حكمه. أيبحروب علي ابن  -

 ليست عقيدة

 الحـــــــــــــــــرب

 غياب العدالة

 التهجير القسري

 العامل الوطني

 سياسية

 إعداد الباحثة
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وكانت داخلية بني املسلمني يف عهد اخلليفة الراشد  ،األزمةتسمية هلا هي  أدق: رمبا الحروب بين المسلمين

املخط  التايل  و اجتماعيا.و سياسيا  و إمنامل يكن هذا النزاع عقائديا  اليت انتهت بقتله و عثمان بن عفان و

 :أكثرقيل بأكل تفصيلي  يوضح ما

 أسس إدارة النزاع في الفكر اإلسالمي :10مخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

نجدة املستضعفني من خالل وضع قوات القيام ب احلفاظ على دوهلا وعلى األمةعلى  أن اإلسالمنص ي       

 ضد أي تعدي . أمنهمقتالية حتفظ هلم 

 :أاهااجلهاد على حنو  القتال و قضية احلرب و اإلسالمتناول 

ومن   ،اإلنسانيةوجود السلطة الدينية يف سياسة اجملتمعات  أنكرالكهنوت  الكهانة و أنكرانه عندما  -

وسائل العمل السياسي فهي امتدت للسياسة لكن  إحدى ألاها ،كانت احلرب يف السياسة وليست دينا

 النزاع. العنف و  بندوات

 إدارة النزاع في الفكر اإلسالمي

حماية األرواح البشرية و النزوح بسبب 
 التهجير

 القتــــــــــال الجهــــــــــاد

 إعداد الباحثة
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الذي  اإلميانيكون القتال سبيال لتحصيل  أنرفض  نفى و ،يف الدين أكراهانه ال  اإلسالم أعلنعندما  -

فرض  يكون هناك قتال ديين لنأر الدين و أنفت الأريعة من مث ن و ،تصديق قليب هو يقني داخلي و

 .اإلميان

 جعل الأارع القضية الوطنية حمور القتال املأروع . -

رًا ممَِّّا يَا أَي َُّها النَّيبُّ ُقل لَِّمن يف أَْيِديُكم مَِّن " :قوله تعاىل        رًا يُ ْؤِتُكْم َخي ْ اأْلَْسَرٰى ِإن يَ ْعَلِم اللَُّه يف قُ ُلوِبُكْم َخي ْ

ُهْم  َواللَُّه َعِليٌم َوِإن يُرِيُدوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخا َويَ ْغِفْر َلُكْم  َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  أُِخَذ ِمنُكْم  نُوا اللََّه ِمن قَ ْبُل َفَنْمَكَن ِمن ْ

بَ ْعُضُهْم  الَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا أُولَِٰئكَ  أَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اللَِّه وَ  وَ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِنْمَواهلِِْم  َحِكيمٌ 

يِن  َحَّتَّٰ يُ َهاِجُروا  وَ  مِّن َشْيٍء  ملَْ يُ َهاِجُروا َما َلُكم مِّن َواَليَِتِهم  أَْولَِياُء بَ ْعٍض  َوالَِّذيَن آَمُنوا وَ  ِإِن اْسَتنَصُروُكْم يف الدِّ

َنُكْم  فَ َعَلْيُكُم النَّْصرُ  نَ ُهم مِّيثَاٌق  َواللَّ  ِإالَّ َعَلٰى قَ ْوٍم بَ ي ْ الَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض   وَ   مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ   هُ َوبَ ي ْ

َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا   ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ

ُم مَّْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرميٌ  الَِّذيَن آَمُنوا ِمن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُنولَِٰئَك ِمنُكْم    أُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا  هلَّ

فاجلهاد هنا هو  ،13-10األنفال"  َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَلٰ بِبَ ْعٍض يف ِكَتاِب اللَِّه  ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

 النزاع باحللول السلمية. إدارةوهو يدخل ضمن  ،النفس أوالدفع باملال 

 النزاع في السيرة النبوية إدارة ثانيا:

 : وهي ثالثة مراحل إىلالنزاع يف السرية النبوية  إدارةميكن تقسيم مراحل 

 الضعف وهي مرحلة مكة  األوىل مرحلة -

 املدينةاملرحلة الثانية مرحلة التمكني يف  -

 .الفتح النصر و  األخريةاملرحلة  -

 يف الأكل التايل: اإلسالميالنزاعات يف الفكر  إدارةسنوضح مراحل         

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya75.html
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 في الفكر اإلسالمي دورة النزاعرسم بياني لمراحل  :50شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  
 مراحل: إىلدورة النزاع يف الفكر اإلسالمي حيث ميكن تقسيمه  10يوضح الأكل      

يف مسائل ختص سياسة الدولة  األفكارهي مرحلة االختالف حيث يظهر التناقض بني  : و1المرحلة  -

 السياسية...اخل. أو  االقتصادية

لدرجة الوصول  األطرافر بني تهي اشد من االختالف حيث يأتد التو  وهي مرحلة الفتنة و :2المرحلة -

 لوجهة نظره. اآلخرمساع  أو عدم االتفاق  إىل

الفصل  تدخل طرف ثالث حلل االختالف و أوهلما وهي املرحلة اليت تتميز مبيزتني  ،اجلهاد :3المرحلة -

 للحرب كميزة ثانية. وصوال    بالتصعيد أوكاملفاوضات   أوال  يكون هذا بالطرق السلمية  و فيه 

اليت  هذا بتقدمي مساومات لكال الطرفني و و فالتدافع يسبق التصعيد  ،وهي مرحلة الدفع :4المرحلة -

 التخلي عن فكرة احلرب. الرجوع لطاولة التفاوض و ينتج عنها قبوهلما باملفاوضة و

 بعدها مرحلة البناء. لتنيت  يتم تصعيد النزاعفيها  و ،هي مرحلة احلرب و  :5المرحلة -

 :كااليت  يكوناملراحل  هاته  أردنا حتليل إذا و

 الطرق السليمة

الدبلوماسية، العهود، 

 المواثيق

  

 

 

 ســالم

 إعداد الباحثة

 قتـــال

 الدفــع

 جهــاد

 فتنــــة

 اختالف

 ســـــالم

ود ، الدبلوماسية ، العه ،الطرق السلمية 
 المواثيق

 الحرب
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عنصر القوة  إىل  باإلضافة ،قريش و من اتبعه  بني الرسول و األولىسيادة التوتر في المرحلة  -0

ختذت مرحلة احتدث مواجهة بني الطرفني لذا  أنبالتايل ال ميكن  و  األخرالذي ميتلكه الطرف 

 .10الأكل  هذا ما يوضحه و  سرية  الدعوة مرحلة

 المرحلة األولى من إدارة النزاع في الفكر اإلسالمي :10رقم مخطط

 

 

 

 

 

 

  
 األزمةمرحلة  ءبد و أي املسلمني  األخرهي مرحلة انتقال القوة للطرف  و :المرحلة الثانية -2

وهذا ما يوضحه  ،لكن مل تصل ملرحلة احلرب ،حصول اشتباك بني الطرفني و ،وتساوي القوة بينهما

 الأكل التايل :

 

 

 

  

 إعداد الباحثة
 

 

 

 1مرحلة 

 نـــــزاع توتر )اختالف(
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 اإلسالميالنزاع في الفكر  إدارةيوضح المرحلة الثانية من  :33رقممخطط 

 

 

 

 

 

 

 

  
ما بعد  ما تكون   عادة و ،يف العالقات تنزمافرزه الوضع من  نتيجة ملا  التدخل أومرحلة الحرب  -3

صلح ما حدث بويتم الصلح ك تقع  باألخر اللكن  للحرب  يصل احلد  أو احلرب معاهدة 

 احلديبية.

واجهت كل   أاهايلحظ  ،ظروفها و وقائعها يف خمتلف مراحلها  متابعة  و  يف سرية رسول اهلل املتنمل إن        

 تغيري تارخيية كربى وسيما الذي يدور يف ثنايا عملية ال ،اإلنسانية رب العاملني يف النزاعات  وضعها   اليت السنن 

فكان هذا يتطلب دقة عالية يف تقدير  ،من حاالت مركبة جهته من تعقيد الظروف وامن مث يلحظ كل ما و 

 املكان. و  الزمان النزاع ضمن صراعات دقيقة لظروف   إدارة و احلسابات   إجراء و املوقف 

 

 

 

 

 

 2مرحلة 

 فتنة

 إختالف

 نزاع
 إعداد الباحثة
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 اإلسالميختالف )النزاع(في الفكر اال إدارة أدوات الفرع الثاني: 

 إىلسفيان كما طبقها قبله الرسول صلى اهلل عليه وسلم تنقسم  أيبحسب اليت طبقها معاوية بن      

 :(29)قسمني

وغري  التعامل املباشر  السياسية و الدعاية  و اإلعالم و يندرج حتتها الدبلوماسية  و : القوة الناعمة -1

 املباشر.

 .إرادتهوكسر  العدو  إخضاع إىلهتدف  :القوة الصلبة -2

 :التايلقدم نالفكر اإلسالمي   يف  النزاع  إدارة  أدوات ولتوضيح     

 يوضح أدوات إدارة النزاع في الفكر اإلسالمي :10مخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يف احلالتني   كيفية مواجهة اخلصم املناورة و حيدد فن  اإلسالميالفكر  أن املخط  نرى من خالل هذا          

جتنب  تقدمي تنازالت و و اإلذعاناليت تلزم على الطرف  و األضعفهي حالة  اليت يكون فيها االختالف و

 فن المناورة وكيفية مواجهة ضغوط الخصم

 األقـــوى

 االزالــة
 االستيعاب وااليقاف
 التحالف

 المهادنة

 المشاغلة

 تجنب قوة معينة

 األضعف
 االذعان

الشروط 
 والظوابط
 التنازالت

 التجنب

 المواجهة

 المعالجة

 مباشرة

 غير مباشرة

 في حالة الطرف

 إعداد الباحثة
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 و التناقض  إزالة  فانه يتم األقوى بينما يف حالة الطرف  غري مباشرة، أو املواجهة تكون مباشرة  و األقوىالطرف 

 اولة قبول هدنة. حمإىل  باخلصم  هذا ما يؤدي  و  اجملاورة  الدولة  حتالفات مع إقامة و راتالنعاستيعاب 

 إدارة أنالحظ ن ،اإلسالموالذي يتضمن شجرة النظام السياسي يف  1لو نظرنا للمخط  وللملحق رقم       

 عقد حتالفات  أيضا وتغلبها على اخلصوم  إىل أدىا مم األقوىالنزاعات مرت بالعديد من املراحل كانت يف احدها 

 العثماين. و  األموي و حتالفات بالعصر الراشدي  كذلك و  معه كصلح احلديبية

 جتنب مواجهة اخلصم . أوتنازالت  أو إذعانفيكون هناك  ،األضعف كانت احللقة   األحيانيف بعض  و      

 :(31)الرومانية حيث مت  اإلمارات و يان املمالك انتصارات املسلمني على طغ: نذكرذلك   أمثلةمن  و 

صلحا بعد مراجعة اخلليفة عمر بن  أمضيتن خالد مث عوعنوة  عبيدة  أيب طرف فتح دمأق صلحا من -

 ه.2كان ذلك السنة الثانية للهجرة  و اخلطاب 

 الرابعةذلك سنة  و القسطنطينية  إىل أنطاكيةهروب هرقل عظيم الروم من  محص و فتح بعلبك و -

 ه.4للهجرة 

 حلب. و  أنطاكية و  فتحت بيت املقدس ه 6سنة السادسة هجري  -
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 واقع ادارة النزاع في الفكر االسالمي المبحث الثاني:

 أنكان والبد  ،خمتلفة من هذا العامل بنرجاء اإلسالميةنأر الديانة و  اإلسالميمت توسيع احلكم  أنبعد           

 ،بسبب االختالفات أوبسبب احلدود  أكانتنأوب نزاعات سواء  إىليؤدي  أنبعض ما ميكن  إىلينظر 

نأوب العديد  إىل اليت أدتو  ،صلة الدم وأيضاليلغي فكرة القبلية اليت انتأرت وبقوة يف تلك الفرتة  أتى فاإلسالم

ارتباطا بالدين احلافل بكثري من الأعائر  ألشداملرء  أنحيث قال  مونتيسكيوعلى ذلك  أثىنوقد ، من النزاعات

اليت تسيطر دائما على  باألموروذلك الن املرء شديد التعلق   ،اقل منه احتفاال بالأعائر أخردين  بنيمنه 

 .تفكريه

 ،كيف مت التعامل معها و اإلسالمييف الفكر  األقليات دراسة  املبحث  سنحاول يف هذا من مث  و        

 لغزواته.  صلى اهلل عليه وسلم الرسول إدارة  دراسةل كذلك سنتطرقو 

 اإلسالميفي الفكر  األقلية: مفهوم األولالمطلب 

 األقليةتعريف  :الفرع األول

 والذي  ،عندما احتكت باحلضارة الغربية إال اإلسالميةمصطلح يف احلضارة كاالثنية مل يظهر   األقلية      

مأرتكني يف بعض السمات واخلصائص اليت  اآلخرونيعتربهم  أو أنفسهميعتربون  أفرادستخدمه للداللة على:" ا

 .(31)تطوير سلوكهم الثقايف اخلاص" إطارهجمتمع يستطيعون يف  داخل األخرىيميزهم عن التجمعات 

هلا هوية  أقلية إمنا السياسية و باألقليةعددية وال هي  أقلية االثنية هبذا املفهوم ليست جمرد  فاألقلية إذن       

 جملتمع الذي تعيش فيه.أفراد  ألغلبيةالثقافية  ثقافية خمتلفة عن اهلوية 

 أقلية أي ،اللغوي فق  امبعناه كلمة األقلية فتوظ، فاإلسالمية تعريف هذا املصطلح الوافد  للحضارة أما        

اقرتنت صفة  يف القران  و ،األقلية أو األكثريةمفاضلة بني هاته  أو  دومنا يمييز ،العددية األكثريةعددية يف مقابل 
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ُهْم فَاِسُقونَ لقوله تعاىل (32)اإلميان أوبالعلم  الكثرة  أوالقلة  قوله  أيضا ،06" احلديد:" فَ َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم وََكِثرٌي مِّن ْ

 .31َأْكثَ َر النَّاِس اَل يُ ْؤِمُنوَن"غافر ِإنَّ السَّاَعَة آَلتَِيٌة الَّ َرْيَب ِفيَها َولَِٰكنَّ  :"تعاىل

 وما فق القلة العددية  أويستخدمان للداللة على الكثرة  اإلسالمي لفكر يف ا األكثرية و فاألقليةوبالتايل       

 سلبية. أو  إجيابيةمن صفات   األكثرية أو  األقليةتتميز به هته 

ما  إىل األوىلبالدرجة  تنظر  اأاهبل  األنساق و األعراقمل يميز بني  اإلسالميةاحلضارة  أنوهذا يوضح         

 التايل:الأكل  هذا ما يربزه  و اجلامعةمل يمايزهم على حنو من الوسطية هت أنجيمع الناس دون 

 اإلسالميفي الفكر  األقليةمفهوم :10الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

هلا فيما بينها صفات مأرتكة  أقلياتفهو يعتربها  لألقلية اإلسالمييوضح لنا رؤية الفكر  هذا الأكل      

 فق . بني البقية  و خاصة يميز بينها 

 

 

 مميــــــزات

 الصفات المشتركة 
 الجامعة

 الجغرافية مثال الرقعة

 أقلية أقلية
 مميــــــزات

 إعداد الباحثة
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 األقلياتمن  اإلسالميالموقف  الفرع الثاني:

 و على املفاهيم اليت سادت ظهوره واليت حكمت عالقات الأعوب  إصالحيةثورة  اإلسالمل تم          

التسامح  التعايش معه و و اآلخرمواقف رافضة لقبول  اإلسالميلقد سجل الفكر  و يف ذلك التاريخ، األجناس

لَْيَسِت اْليَ ُهوُد  َوقَاَلِت النََّصاَرٰى   َعَلٰى َشْيءٍ  النََّصاَرىٰ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت  :"اختالفاته عندما قال و مع يمايزاته

ُلونَ   َوُهمْ  َعَلٰى َشْيٍء   .004" البقرةيَ ت ْ

 فمثل منذ ظهوره  ،وهوية  موقف كل صاحب دين و األغلبية و ةاألقليهذا هو موقفه من  و اإلسالمجاء        

نوع هو الوحدة وجعل الت إطارفسلك االختالفات يف  اإلسالمجاء  ،العالقات يف هذه النظرات و إصالحيةثورة 

مرة  ألولهو جزء الذات وذلك  اآلخر أنقرر  و وضعه لبنات يف البناء اجلامع  و ،القانون  و القاعدة  السنة و

 . (33)تاالدول احلضار  و األمم  و  يف تاريخ الأرائع

 االختالفات و أنهو منها  اإلسالمموقف  أن نرى ،العرقية النزاعات خصوصا تلك االثنية و إدارة إطاريف        

 القاعدة و هو السنة و التنوع و الوحدة و إطاريف  إدارهتا  حرب ميكن إىلتتطور  أنالتناقضات اليت من املمكن 

 : األقليةمن    اإلسالمالتايل موقف يوضح الأكل  ،القانون

 يوضح موقف اإلسالم من األقلية :10شكل رقم 

 

 

 

 

 

 الباحثةإعداد  
 

إطار واحد 
 يجمعهما

اتناقض  

 أقليــــة

 أقليــة
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 و  اإلسالميةفمثال دستور الدولة  ،وضعناه يف الأكل التخطيطي يكون داخل دولة الذي اإلطارهذا        

 و  لليهود دينهم  ،املؤمنني مع   أمة  هودالي " :أنعلى  اإلسالميالدستور فنص  ،األمة أفرادخيضع له كل الذي 

 أن و ،ال متناصر عليهم و غري مظلومني  األسوة و  من يهود فان هلم النصر من تبعنا  و  ،للمسلمني دينهم

على  و على اليهود نفقتهم  حماربني، ما داموااليهود ينفقون مع املؤمنني  أن و  كننفسهممواليهم   و هود اليبطانة 

ال يكسب   ،اإلمث دون  هذه الصحيفة  أهلالرب احملض من  النصيحة و و بينهم النصح  أن و املسلمني نفقتهم،

 . (34)على نفسه" إال  كاسب

مع نصارى  وسلم مع النصارى فقد جاء ميثاق العهد الذي كتبه الرسول صلى اهلل عليه  ءونفس الأي        

ذمة رسول  و جلميع من ينتحل دعوة النصرانية جوار اهلل  و ملتها  ألهل ولنجران وحاشيتها و انه:   جنران على

من قليل  أيديهم كل ما حتت  و وبيعهم   شاهدهم وعأريهتم و  غائبهم وملتهم و أنفسهم و  أمواهلماهلل على 

ومواطن  الرهبان  ومواضع  بيوت صلواهتم  و وبيعهم   ئسهمعن كنا و عنهم  أدب امحي جانبهم و أن  ،كثري  أو

 .(35)من مليت" اإلسالم وأهلخاصيت  و به نفسي  أحفظمبا   غربا أو  حبر شرقا أومن بر  كانواالسياح حيث  

هذا املعتقد  إقامةحرية  االختالف يف املعتقد الديين و مل يقف  هذا امليثاق فق  على ضمان حرية         

الن اجلزية على سبيل املثال   و االختالف، و  نص على احرتام الوجود املؤسسي هلذا التنوع وإمنا لإلسالماملخالف 

 وأداء  من القادرين ماليا الذين ال يستطيعون محل السالح إالال تؤخذ  اإلسالميكانت بدل اجلندية يف اجليش 

 الرهبان و لكانت فرضت على رجال الدين و إال و ،باهلل اإلميان من فريضة القتال دفاعا عن الوطن وليست بدال

وهم على  الروم  يف صفوف املسلمني ضد الفرس و ضريبة اجلندية  أداءاختاروا  الذين  أن  الدليل على ذلك

اقتسموا مع املسلمني الغنائم على  إمنا العراق ومصر مل تفرض عليهم اجلزية و يف الأام و اإلسالميةغري  دياناهتم 

 .    باآلخرين اإلسالميةقدم املساواة الن هذا موقع اجلزية يف عالقة  الدولة 
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امللتحمني يف  الواحدة و األمة  املختلفني يف الدين املتحدين يف  خبصوصهذا ما حيقق املساواة الكاملة        

 . اإلسالمية  الرعية املتحدة يف الدولة

هذه املبادئ على  هلذا املنهاج و اإلسالميةتعميم التطبيقات  اإلسالمي اإلجنازما يزيد من مسو هذا  و        

 إمنا و اليهود والنصارى  من باآلخريف العالقة  اإلصالحيةفلم يقف املسلمون هبذه الثورة  ،أيضاالديانات الوضعية 

 .البوذيني اجملوس و و مت تعميمها لتأمل اهلندوس

 النور و للخري و احدُها  باهلني  يقولون  جموس يعبدون النار و أهلهاكان  ن فارس وو عندما فتح املسلمف       

على جملس شورى املسلمني  األمر  املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه هذا أمريالظلمة عرض  ثانيهما للأر و

"سنوا فيهم  انه قال: اشهد على  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  كان منهم عبد الرمحن بن عوف الذي قال: و

 الكتاب" أهلسنة 

بالد الديانات  يف  اإلسالم فطبقت اخلالفة الراشدة السنة النبوية وساد هذا التطبيق على امتداد تاريخ        

حبرية  أيضا إمنا و فق   هذه الديانات ال حبرية االعتقاد أهللقد يمتع  ،الوضعية من فارس للهند للصني حَّت

 .(36)اإلسالم مناظرة علماء 

 األمةخمتلف الديانات يف جسد  اجملوسي و و كذلك النصارى و  اليهودي األخرهذا جيسد التحام  و       

ال تفريق بني هته  أساس  قامت على اإلسالمية فاألمة ،النزاعات أسباببالتايل تنايف  و الواحدة، اإلسالمية

 تصل للحروب.  عنها من نزاعات رمبا ما ينتج  و  مدى خطورة التمييز بينها أدركت و األقليات

 ،بعض النزاعات إذكاءستخدام الغريب هلذا السالح االقتصادي يف االمع ظهور العوملة االقتصادية و  و       

يظهر يف هته الدول اليت تعاين من الفقر واحلرمان  أخرىعرقية معينة على حساب  أوفبواسطة املعونات لطائفة  

ابرز مثال  ولعل   ،حروب دامية إىلالنزاعات ووصوهلا  تنجيجهذا ما يساهم يف  فقرية و أغلبيةثرية و  أقليةظهور 

 هلا ما حصل برواندا. 
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 النزاعات إدارةنتج عنها في  ما غزوات الرسول و المطلب الثاني:

 حصار المدينة المنورةغزوات  :األول الفرع 

 النزاع إدارةغزوة بدر والحكمة فيها من  -0

 :(37)النزاع إدارةما يهمنا من غزوة بدر نتائجها واليت يمثل فكرا سياسيا يف  أننعلم  أنعلينا      

جندي  403م قدرت قوة املسلمني ب603هجري املوافق ل 0رمضان من عام  01وقعت هذه الغزوة يف  :أوال

 مقاتال. 131قريش ب أما

 :نتائج الغزوة 

طول سبب باما  االنصياع   إىل ورمبا  إرباكه إىلالذي يؤدي  على العدو و  االقتصادي فكرة احلصار  -

 اتفاق. إىل  الوصولب أواملدة 

 االستباقية.  الفعل واحلروب  ةورد الفعل   فكرة -

 :يلي ما نستطيع استنتاجه ماغزوة احد ونتائجها:  -2

 م603هجري املوافق ل 4يف منتصف شهر شوال عام  إحداثهاوقعت  :أوال

 الأعر والنثر . آنذاكاليت كانت  و اإلعالميةالدعاية  اعتماد املأركني على اجلوسسة و ثانيا:

حول كيفية اهلجوم وعن خطة احلرب   أصحابهوسيلة يف احلرب فقد شاور الرسول  ألجنح: الأورى كسبيل ثالثا

 ككل.

 ونتائجها:غزوة الخندق  -3

كان هلا مفعوهلا على تدهور قوة املأركني    ،ياالقتصاد استغالل اجلانبقوافلها أي  فكرة حصار مكة و إن  :أوال

 املساومة على مطالب معينة. بالتايل التفاوض و و إضعافهم   يف مما يساهم 
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 غزوات ما بعد حصار المدينة المنورة الفرع الثاني:

 صلح الحديبية:  -1

االتفاق على  و العهود بان ينهي النزاع  من  املواثيق و  انه كان بداية مرحلة جديدة ما مييز صلح احلديبة         

 جل الطرق الدبلوماسية . املفاوضات و  ذلك باستخدام لو فرتة معينة و و صيغة ترضي الطرفني 

 :(83)عليه يف هذا الصلح ما يلي  اتفق من بني ما  و

 ملدة عأر سنوات. الفريقني  بني  أوزارها تضع احلرب  -

 يدخلوها يف العام التايل. أن  العمرة على  أداءاملسلمون من مكة هذا العام دون  يعود  -

 ليه. و  إذن من قريش مسلما بدون  ينتيهيرد النيب من  -

 من املسلمني. إليها ينيتال تلزم قريش برد من  -

 للقبائل حرية الدخول يف عهد الطرف الذي ختتاره. -

الروم واحلبأة وفارس هبدف دعوهتم  إىلتبعث سفراءها  أن اإلسالميةللدولة  صلح احلديبية للرسول و أتاح       

 .اإلسالميةللدولة   يعد هذا تطورا مهما يف العالقات اخلارجية و لإلسالم

 غزوة خيبر: -2

مهامجة اليهود  إىلعلى املدينة مما دفع النيب  اإلغارةة لليهود حاول يهود خيرب ر ر املتك لالاهزامنتيجة          

يدفعوا نصف  أن يرتكهم مبدينتهم على  أن  مث اتفق النيب مع سكااها على خيرب ففتحها املسلمني ، مبدينتهم

 حمصوهلم للمسلمني.
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 غزوة مؤتة:

كان سببها هو الرغبة السياسية للنيب صلى اهلل عليه وسلم للتوسع بالطريق الأمايل التجاري وبالتايل         

لكن ااهزم  إليهمشرحبيل الغساين بقتل رسول النيب  إقدام إىل باإلضافة دعوة القبائل احملاذية هلذا الطريق، إمكانية

 دعمهم. إىل  البيزنطيني إقدامجيش املسلمني بسبب 

 ة: فتح مك -3

 تفجر النزاع بينهما من جديد. إىل أدى ا الصلح مم التفاق  مكة أهلسببها نقض         

 غزوة الطائف: -4

 نتيجة لضعف املدينة احلرم فك احلصار عنها و األشهرمع وصول  بعد حصارها مدة من الزمن و       

 .اإلسالم)الطائف( عرضت على النيب دخوهلا يف 

 غزوة تبوك: -5

 ن يف مؤتة.و لقيها املسلم على اهلزمية اليت  هي للرد

 يلي: ميكن استنتاج من الغزوات ماوبالتايل    

 وجوه:  تقوم على عدة اإلسالميالنزاع يف الفكر   إدارة  -

  املعتدي. إخضاع  اجل احلرب اهلجومية من  ورد الفعل و الفعل 

  من النجاحات. الذي ساهم بالعديد  و االقتصادي  احلصار 

 حل يرضي الطرفني  إىلالوصول  و النزاع  إدارة إىل اليت تفضي   االتفاقات املعاهدات و

 املتنازعني.

 ميكن توضيح ذلك يف املخط  التايل:  و   
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 بياني يوضح غزوات ما بعد حصار المدينة : منحنى10شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  
السالم  يف فرتة  يكون  األول  يوضح املنحىن البياين مراحل حصار ما بعد املدينة حيث يف املنحىن              

يف املنحى البياين الثاين فهنا يتم احلصار  أما ، اآلخرالذي يأوبه التقرب وكل طرف ينتظر ردة فعل الطرف 

وان مل يستجب اخلصم تكون مرحلة القتال واليت تنتهي عادة  اخلصم، إذعاناالقتصادي كنوع من الضغ  ليتم 

 السالم.  إىل  بالرجوع

 

 ظهور الفتنة وقتل عثمان بن عفان: .1

اليت  اآلليات  كما هائال من  إدارهتاكيفية  يرى يف حروب الفتنة و اإلسالميالقارئ للتاريخ السياسي          

 باألخصاليت فتحت يف عهد عمر  األمصار أن فما حصل هو  ،األزمةهته  لدرءمتعددة  أطرافاختذت من 

 القرشيني أن الأعور القبلي و إىل باإلضافةيف الدولة  األموالبسبب طريقة توزيع  أزماتالكوفة كانت تعاين من 

مل يبقى بالكوفة فق  بل  األمروتنصيب غريه لكن  يتم عزل الوايل  أن إىلهذا التوتر  أدى ، ةباحلكم استنثروا

املفاوضات  بدأت وصلت حلد املطالبة بعزله و خلالفات مع اخلليفة عثمان و األمصارانتأر النزاع ملصر وخمتلف 

 

 الزمن

 غـــزوات

 قتــــال

 حصار اقتصادي

  ســالم

 

 

 إعداد الباحثة
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هلاته الفئة سرعان ما ظهرت من انتهت باملوافقة على مطالبهم بتغيري سياسته لكن النوايا املضمرة  مع عثمان و

 .(83)جديد  وقامت مبهامجة املدينة وقتل عثمان

 النزاع ما يلي: إدارة  ما ميكن استخالصه من الفتنة يف     

 .األزمة لدرء األنسبالأورى الختاذ القرار  مبدأ -

 احلل السلمي. املفاوضات و  اجتاه يف  التنثرياليت تدخلت حنو  و ثالثة هدفها السالم  أطراف  وجود -

 حنو السالم. إدارته و مدى قدرته على حل النزاع  و اخلطاب الديين   -

 وضع حمكمني يف هذا النزاع. و  األخر إىلاالستماع  و  احلوار لغة  -
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 اإلسالميالنزاعات في الفكر   إدارة  : استراتيجياتالثالثالمبحث 

ه حيث تطرق العديد من املفكرين إىل هذ ،النزاعات وإدارهتاللفكر اإلسالمي منظور ورؤية حول         

كذا  تعامل اإلسالم مع األقليات و يةكيفدرسوا   التاريخ اإلسالمي و السنة و االسرتاتيجيات من خالل القران و

 .اإلسالمية الفتوحات   يف مرحلة إدارهتاطريقة  والنزاعات حَّت و  بل ،ما نأب بينهم من نزاعات

يف الفكر  النزاع   إدارةتناولت   اليت  االسرتاتيجيات  أهم  املبحث تقدمي  هذا خاللمن سنحاول     

 .اإلسالمي

 كألية إلدارة النزاع في الفكر اإلسالمي  العدل: األولالمطلب 

 اإلسالمقيمة العدل في  :األولالفرع 

هو ضد  وللأريعة  األول  فهو املقصد ،الثوابت  كل   تتصدر متنلقةجند قيمة العدل عالية  اإلسالميف         

ليست جمرد حق من  تعاىل و فريضة واجبة فرضها اهلل سبحانه و اإلسالميةفالعدل يف الأريعة  ،الظلم و راجلو 

لقوله  استثناء  هي واجبة على الكافة دون  و ،التفري  فيها أو التنازل عنها   باستطاعة صاحبها  احلقوق اليت

  ِكَتابٍ  ِمن   اللَّهُ   أَنَزلَ   مبَا آَمنُت  َوُقْل   أَْهَواءُهمْ   تَ تَِّبعْ   َواَل   أُِمْرتَ   َكَما َواْسَتِقْم   فَادْعُ  فَِلَذِلَك :" تعاىل

َنُكُم   أِلَْعِدل َوأُِمْرُت  نَ َناب َ   ُحجَّةَ  اَل  َأْعَماُلُكْم  َوَلُكْم  َأْعَمالَُنا  لََنا  َوَربُُّكْم   َرب َُّنا اللَُّه  بَ ي ْ َنُكُم   ي ْ جَيَْمُع   اللَّهُ  َوبَ ي ْ

نَ َنا  .03 " الأورىاْلَمِصريُ   َوإِلَْيهِ   بَ ي ْ

تُ َؤدُّوا   يَْنُمرُُكْم َأنْ   اللَّهَ   ِإنَّ  " :احلكام لقوله تعاىل على الوالة و فريضة واجبة  القول أن العدل ميكن  و     

َكاَن    اللَّهَ   بِِه  ِإنَّ   يَِعُظُكمْ  نِِعمَّا   اللَّهَ  بِاْلَعْدِل  ِإنَّ   النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بَ نْيَ  َحَكْمُتْم  َوِإَذا   أَْهِلَها ِإىَلٰ   اأْلََمانَاتِ 

يًعا   .31النساء  "  َبِصريًا مسَِ

فالعالقات يف  ،بغري املسلمني  يف تنظيم عالقاته اإلسالماملبادئ السامية اليت اختذها  أهمالعدالة من إن        

بان   صرح القرءان أن بل  املخالفني، مع  أو  الدين  أصحابالعدالة سواء مع   أساسعلى   قائمة اإلسالم 
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ُشَهَداء   لِّلهِ   قَ وَّاِمنيَ   ُكونُواْ    آَمُنواْ   الَِّذينَ   أَي َُّها  يَا :"(41)لقوله تعاىل للتقوى  اقرب   املخالفني  العدالة مع

َخِبرٌي   الّلهَ  ِإنَّ   الّلهَ  َوات َُّقوْا  لِلت َّْقَوى  أَقْ َرُب   ُهوَ   اْعِدُلواْ   تَ ْعِدُلواْ  َأالَّ   َعَلى  قَ ْومٍ  َشَنآُن   جَيْرَِمنَُّكمْ  َواَل   بِاْلِقْس ِ 

غري   من إنسانا يستمده من كونه   لإلنسانحق طبيعي  ألاهايفرض العدالة   فاإلسالم .1 " البقرة تَ ْعَمُلونَ  مبَا 

 دينه. أو أو نسبه لونه إىل نظر ال

عندما  وسلم   اهلل عليه  رسول اهلل صلى عنه   حيدثنا  لضرورهتا  العموم هذا الأمول لفريضة العدل و و       

اهلل   يسرتعيه  " ما من عبد:لقوله  الرعية غش  عن   ينهي الوالة عندما  و أبنائهم للعدل بني  اآلباء   يدعو

 للرعية و  الوالة  عدل أيضاهذا العدل  يأمل  ،(41)" اجلنة  عليه  اهلل  حرم إالهو غاش لرعيته  ميوت و رعية و

 إنسلم:"  اجملتمع لقوله صلى اهلل عليه و و األسرة بيته و أهليف  اإلنسانعدل  و األحكام  عدل القضاة يف

الذين   ميني  يديه كلتا  و وجل  عز  الرمحن  ميني  عن  نور  من   منابر على  القيامة  يوم   املقسطون عند اهلل

هذا ما يزيد املعىن  و النفس  و  الغري  اجتاه  فالعدل يكون يف ،(42)" ما ولوا و أهليهم يف حكمهم و  يعدلون

 يتنازل عن نصيبه منه .  أن اإلنسان  حق جلاز  جمرد  العدل  كان   فلو تنكيدا 

احلكام   بني أوبني الناس   سواء  اليت تصف العدل ووجوبه  الكرمي  يف القران اآليات  من  هناك العديد       

 بِنَن َُّهْم   يُ َقاتَ ُلونَ  لِلَِّذيَن   أُِذنَ  :"القتال لقوله تعاىل باجلهاد و  املتنازعني ووجب توقف املظامل املتناقضني و  بني أو

  اللَُّه َوَلْوال َرب َُّنا  يَ ُقوُلوا   َأنْ  ِإال   َحقّ   ِبَغرْيِ   ِديَارِِهمْ   ِمنْ   الَِّذيَن أُْخرُِجوا َلَقِديرٌ  َنْصرِِهْم  َعَلى  اللََّه   َوِإنَّ  ظُِلُموا 

َمْت َصَواِمعُ  بَ ْعَضُهْم   النَّاسَ   اللَّهِ  َدْفُع  َكِثريًا    اللَّهِ  اْسُم  يُْذَكُر ِفيَها  َوَمَساِجُد  َوَصَلَواٌت  َوبَِيٌع   بِبَ ْعٍض هَلُدِّ

 .31-41" احلج َعزِيزٌ  َلَقِويٌّ   اللَّهَ   ِإنَّ   يَ ْنُصرُهُ   َمنْ   اللَّهُ   َولَيَ ْنُصَرنَّ 

  اليت  الدينية  الأرائع و  العقائد عن   بصرف النظر العموم  جندها واجبة  اإلسالمففريضة العدل يف       

 يف تعامله معكل شخص على   واجبةبأرية   ضرورة و إنسانية  الذي جيعلها فريضة األمر يتدين هبا أي شخص،

يَا  :"  لقوله تعاىل األعداء و األصدقاءالكفار جتاه  املؤمنني و  جتاه األمر أكانسواء   فهي فريضة واجبة،  اآلخر
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  ُهوَ   اْعِدُلواْ  تَ ْعِدُلوْا  َعَلى َأالَّ  قَ ْوٍم  َشَنآُن  جَيْرَِمنَُّكْم   َوالَ   بِاْلِقْس ِ   ُشَهَداء  لِّلهِ  قَ وَّاِمنَي   ُكونُواْ    الَِّذيَن آَمُنواْ  أَي َُّها 

لبعض  خمالفة حَّت لو كانت  واجبة   وبالتايل فهي". تَ ْعَمُلونَ  مبَا   َخِبريٌ   الّلهَ   ِإنَّ   الّلهَ   َوات َُّقواْ  أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى 

 .الأخصية  ميوالتنا

الظلم   الواضح ضد نرى موقفه  أن فلقد كان طبيعيا   اإلسالميف   شان فريضة العدلكان هذا هو   إذ و       

 من مث كان الظلم حراما على اجلميع  و ،الكافة جتاه الكافة واجب على   فالعدل بالأمول، اآلخر  متسما هو

 يريد و ملا   فعله  أميعلمنا   إن  شاء سبحانه  فلقد  املطلق  العدل  وجل هو  كان اهلل عز  إذا  و ،اجلميع إزاء 

 و وحيد الظلم يف حقه حَّت لو كان قاضيا  يف ملكه كمالك مطلق و  يفعل ال يعين جواز  عما  يسال  ال  كونه

 التنسي و التأبه  علينا  على نفسه و حرمه   انه  خيربنا  بان  الظلم  كراهية   تعليمنا إىلوجدناه سبحانه يذهب 

 .  (34)"تظاملون  فال على عبادي  نفس و  على  الظلم حرمت   إين " به فيقول يف احلديث القدسي:

وقوع  أحال و  على نفسه حرمه  انه   اخربنا  املثل على بأاعة الظلم عندما  لنا  اهلل  ضرب  أنبعد        

  اخو املسلم   ": يقول  اهلل  فرسول  اقرتافه من   وحذرنا مثقال ذرة من الظلم من قبله سبحانه  اهانا عنه 

 ال يسلمه". ال يظلمه و  املسلم

 ،األعداءكانت املواجهة ضرورية بني   إذا اانه يدعو للجنوح عنه إالمساملة   دين اإلسالم أنبالرغم من       

من مث فال بد من مواجهتهم مبا  و  األمةالظاملون ضد   يأنها غري مأروعة  عدوانية و فالظلم حرب معلنة و

َعَلى   اللَّهَ   َوِإنَّ   ظُِلُموا بِنَن َُّهْم  يُ َقاتَ ُلوَن  لِلَِّذيَن   أُِذنَ  :"القتال لقوله تعاىل منها  و املقاومة   أساليب يردعهم من 

النَّاَس   اللَّهِ   َدْفعُ   َوَلْواَل  اللَُّه  َرب َُّنا   يَ ُقوُلوا  َأنْ   ِإالَّ   َحقٍّ   ِبَغرْيِ   ِديَارِِهمْ   ِمنْ   َلَقِديٌر  الَِّذيَن أُْخرُِجوا َنْصرِِهْم 

َمْت   بَ ْعَضُهمْ  َمْن  اللَُّه  َولَيَ ْنُصَرنَّ  َكِثريًا    اللَّهِ   اْسمُ  ِفيَها   يُْذَكرُ  َوَمَساِجُد   َوَصَلَواتٌ   َوبَِيعٌ   َصَواِمعُ  بِبَ ْعٍض هَلُدِّ

 .41.31" احلج َعزِيزٌ   َلَقِويٌّ   اللَّهَ   ِإنَّ  يَ ْنُصرُُه 
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يَ تَِّبُعُهُم   َوالأَُّعرَاءُ  :" لقوله تعاىل  الأعراء ذلك يف سورة  نرى  اإلسالمية قوة الأريعة   من مساحة و و      

الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  ِإالَّ الَِّذيَن  يَ ُقوُلوَن َما اَل يَ ْفَعُلوَن  َوأَن َُّهْم  يَِهيُمونَ   َوادٍ   ُكلِّ    يف   تَ َر أَن َُّهمْ  اْلَغاُووَن  َأملَْ 

َقَلٍب  َأيَّ  ظََلُموا   الَِّذينَ   َوَسيَ ْعَلمُ  َما ظُِلُموا   بَ ْعدِ   ِمنْ   َوانْ َتَصُروا  َكِثريًا اللََّه  َوذََكُروا  َقِلُبونَ  ُمن ْ  " الأعراء يَ ن ْ

 أقلية أفكار  زعزعة إىلالذي يؤدي  بأعرهم و يلقون  خاطب الأعراء الذين  اآليات ختاطبفهته  .003-001

 دفع  و السالم  من احملبة و  فيه  نثر أوبأعر  ينيت  من عكس  ب توعدهم بالعقا  العداء  نزعة أثارة  حَّت  أو

 املظامل .

 ،التحبيذ املأروعية و  إىل تتعدى  ،الثورة عليه  أي ،من قضية االنتصار على الظلم اإلسالمموقف  إن          

فانه يعلمنا  ظامل فقد تودع منهم، أنت  انك  له  تقول أن  هتاب الظامل أميت  رأيتم إذارسول اهلل حينما يقول  و

ستكون  فإاها أُهلته  أو هي عجزت عن ذلك   إذا أما ،األمةيف   احلياة  هو دليل  باملقاومة التصدي للظلم  أن

 اليت حتض على مقاومة الظلم و  منثورات  اإلسالم تراث   يف  لذلك وجدنا و ،األموات  عداد  يف عندئذ 

 االستبداد .

فحذر منه  ،الدولة إىل  النامجة عنه حدود الفرد أثارها  يف الظلم رذيلة اجتماعية تفوق اإلسالم رأىهكذا        

 .اآلفةالتصدي هلاته  و  الدفاع  وحث على

اجلور لتستقيم حياة اجملتمع هذا العدل ليس فق  يف  الظلم و  آفات العدل ميزان اهلل للتخلص من  و       

اجتماعي مما جيعل خاصية العدل يف  سياسيا و يأمل مجيعها اقتصاديا و إمنا و ،ناحية واحدة من مناحي احلياة

حياة  سلوك و و  فهو يراها منهج ،تعريفات الغربية للعدل رونقها الذي تتميز به عن كافة هلا طابعها و  اإلسالم

 أو  احتكار طبقة معينة للمال  خصوصا ما ينتج عنها من ،النزاعات إىلاملؤدية   االجتماعية اآلفاتللتخلص من 

 إقامةهلا  األمثلالنزاعات فاحلل  تنجيج  إىل  ما يؤدي متعددة و  خيلق مأاكل اثنية ما  أخرىالسياسة دون 

 بدونه.   احلياة ال تستقم  العدل الذي   ميزان
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 للعدل العلم كضرورة :أوال

ما نزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو  فنول ،منذ بدايتهالتعلم  وعلى العلم  اإلسالمكما نعلم حث      

حتث على العلم مسرية درب حنو  آياتما نزل بعدها من  و ،املخاطبة هلل تعاىل لرسوله  " فقد كانت هذهاقرأ"

 الأرب . و  لألكل  للعلم كحاجته  اإلنسان  بني حاجة  ساوى  فاإلسالم ،الفكري التطور العلمي و

جتعل حاجة  اإلسالمية  فاملنثورات احلياة  قوام   انه  إىليف ضرورته يتعدى هته احلاجات  العلم يف وجوبه و و    

هالل   فلقد سال يف فقدانه اهلالك ، جتعله حياة و احلاالت يف بعض و اهلواء، للعلم كحاجته للماء و اإلنسان

 .(44)هلك علمائهم   إذا فنجابعالقة هالك الناس  عبد اهلل ما أيا بن خباب سعيد بن اجلبري

اخلالفة يف  شرف   اإلنسان استحق  أجلهالسبب الذي من  القران الكرمي كان السر و يف كما وردفالعلم        

  مثل علم ال ينفع كمثل كنز  إنيف حديث للرسول صلى اهلل عليه وسلم:"  و تعاىل ، عن اهلل سبحانه و األرض

 .(45)" اهلل  ينفق يف سبيل ال 

 لألمةالرفاهية  يف حتقيقاجتهاد  و أيضاعلم دنيوي  هلكن ،ليس علم شرعي فق  العلم اإلسالمييف الفكر 

 سياسية.حَّت  أو  اقتصادية سواء كانت  أزمات  جتنب الوقوع يف و اإلسالمية

 ذلك من خالل: و  النزاع إدارة  على حتث   اإلسالمية  احلضارة  مؤشرات يف  هناك    

تناقض  أيحماولة تغيري  مبعىن االهتمام بأؤون اجملتمع عامة و  :العامة  بالشؤون  ضرورة االشتغال -

اخلَْرْيِ   ِإىَل   َيْدُعونَ  أُمٌَّة  ِمْنُكْم   َوْلَتُكنْ  السلم لقوله تعاىل:" إحالل اجل   بالتايل التدخل من و ،حيصل

َهْونَ   بِاْلَمْعُروفِ   َويَْنُمُرونَ   .013عمران  آلاْلُمْفِلُحوَن "  ُهُم  َوأُولَِٰئَك    اْلُمْنَكرِ   َعنِ   َويَ ن ْ

  نادت باحلرية معارضة  اإلسالميةاحلضارة  و اإلسالم أن على  مثال  ابرز  رمبا : ضرورة المعارضة -

املدينة   أهلحيث بايع  ،بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم اإلسالمما حدث يف صدر هو  ،نظاملل

عمر و بكر أبو منهمو  يكون خليفة الرسول لكن صحابة الرسول عندما مسعوا بذلك  ننب سعد ابن عباد
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اجلميع بصواب  اقتنع  للمهاجرين و  األحقية  بكون بكر القرار  أبو واقرتح، *ذهبوا للسقيفة بن اخلطاب

 بكر الصديق خليفة. أبو بويع  و  الرأي

حث عليه )صدر  اإلسالم وضروري  أمرالتعددية السياسية  و إسالمية  هي ضرورة :المعارضة المنظمة -

توصيل   إحداهن  تتوىل أن وحَّت جتمع النساء  و املعارضة(، ألوانشورى املعارضني لون من  و اإلسالم

 .(46)اليوم  النسوية  باألحزاب  شبيه  تنظيم نسائي كان    للرسول  مطالبها

 اإلسالميالنزاع في الفكر  إدارةنماذج عن  الفرع الثاني:

 بني قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غنائم هوازن  عندما بن عبد اهللالعدل يرى الصحايب  ما خيصفي و     

  إذا  من يعدل ويلك و  وسلم  اعدل يا حممد فقال صلى اهلل عليه فقال:  بين يميم  قام رجل من الناس باجلعرانة،

 ." اعدل مل  إنخسرت  خبت و  لقد  ! ؟ مل اعدل

يميزت هبا شريعته يف حل التناقضات بني فرقاء التعددية  و اإلسالمحددها   اليت اإلسالمية السبل  إن       

 إىل  مقاصدها لتكريس قيام هذه التعددية عند املستوى الوسطي الذي ال يذهب هبا و آلياهتا طبيعتها وجاءت 

 .فرقائها  بني  يوحد ال جامع  اليت ال راب  و  القطيعة و  التأرذم إىل ال  ونفيه و  اآلخر  إلغاء

 النزاع غاياته صرع و  الن  حلل التناقضات بني فرقاء التعددية كسبيلمذهب النزاع   اإلسالمفلقد رفض          

ورد مصطلحه  يف املوطن الذي   هكذا جاء معناه  ينفيها من مث فهو يلغي التعددية و و ،اآلخرنفي  و إفناء

سخرها عليهم سبع  عاتية   صرصر  بريح فنهلكوا   أما عاد وبالطاغية   فنهلكوا  مثود فنما   "الكرمي بالقران 

 " باقية   من  هلم ترى   فهل  خاوية  َنل  أعجاز  القوم فيها صرعى كناهم فرتى  حسوما   مثانية أيام ليال و

 .1-3احلاقة 

حيث ال ترى هلم من باقية فسلوك سبيله يف حل التناقضات بني  ، اآلخرين  الكإهغايته  إذنفالنزاع        

 .(34)وجودها  يلغي التعددية و  ينفي فلسفة  الفرقاء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1886&idto=1891&bk_no=49&ID=1956#docu
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الذي ال  سبيل التدافع  اإلسالم  زكى  ،النزاع سبيال حلل التناقضات بني فرقاء التعدديةجعل بدال من  و     

 و إهالكاحلاكمة فهو حراك ال  الضابطة و اجلامعة و اإلسالميةمن معايري  تعديل موقعه، إمنا و اآلخر  ينعين نفي

 .اآلخرين  إلغاء املواقف ال نفي و و  املواقع  تعديل

بِالَّيِت  اْدَفْع   السَّيَِّئُة   َواَل  احلََْسَنُة  َتْسَتِوي   َواَل  " :تعاىل رسوله فيقول له و  عندما خياطب اهلل سبحانه و      

َنَك   فَِإَذا َأْحَسُن   ِهيَ  َنهُ  الَِّذي بَ ي ْ يمٌ  َويلٌّ   َكنَنَّهُ  َعَداَوٌة   َوبَ ي ْ ِإالَّ   يُ َلقَّاَها  َوَما  َصبَ ُروا الَِّذيَن  ِإالَّ   يُ َلقَّاَها  َوَما محَِ

 إمنا و األخرعلى   فالتدافع ال يعين القضاء  هذا السبيل  معامل  يعلمنا  فانه ،43-43فصلت " َعِظيمٍ   َحظٍّ   ُذو

 .(48)املتمايزين  الفرقاء  تعددية  بقاء  حسن اجلوار  مع إىل من العداء   حتويل موقعه

احلافز   باعتبارها  ،النزاع  التدافع ال  أي سبيل  ،اإلسالمية  السبل  هته  عن  الكرمي  القران  فلقد حدثنا       

بدواها ال تدافع   إذبالتعددية   التقدم  اقرتان  يعينهذا  و أبدا دائما و اإلمام إىلالعمران  و  احلياة يرفع   الذي

ببعض  بعضهم   الناس  اهلل دفع   لوال و:" لقوله تعاىلأبدا املتدافعني  الفرقاء   وجود  مستحيل بدون ألنه

 ."العاملني  على  لكن اهلل ذو فضل لفسدت األرض و

  غاياته  لتكون  أي احلل  جاء احلديث عن التدافع  بالقتال  للمؤمنني  تعاىل  اهلل حَّت عند مساح  و      

ِإنَّ   َآَمُنوا الَِّذيَن  َعِن  يَُداِفُع   اللَّهَ   ِإنَّ   :" لقوله تعاىل إهالك ال نفي و  حراك  فهي  املأركني  مواقف  تعديل

الَِّذيَن   َلَقِديرٌ  َنْصرِِهْم   َعَلى  اللَّهَ   َوِإنَّ   ظُِلُموا  بَِنن َُّهمْ   يُ َقاتَ ُلونَ   لِلَِّذينَ   َكُفوٍر  أُِذنَ    َخوَّانٍ   ُكلَّ  حيُِبُّ   اَل   اللَّهَ 

َمْت  بِبَ ْعٍض  بَ ْعَضُهْم  اللَِّه النَّاَس  َدْفُع   َوَلْواَل   اللَّهُ   َرب َُّنا  يَ ُقوُلوا  َأنْ   ِإالَّ   َحقٍّ   ِبَغرْيِ  ِديَارِِهْم  ِمْن  أُْخرُِجوا  هَلُدِّ

َلَقِويٌّ   اللَّهَ   ِإنَّ   يَ ْنُصرُهُ  َمْن  اللَُّه   َولَيَ ْنُصَرنَّ  َكِثريًا    اللَّهِ  اْسُم  ِفيَها   يُْذَكرُ   َوَمَساِجدُ   َوَصَلَواتٌ   َوبَِيعٌ  َصَواِمُع 

 الوحدة. إطارالتنوع يف  و اجلامع  إطار   التعددية يف واضحة   إسالمية  سبيل  فالتعدد  إذن .(49)" َعزِيزٌ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=739&idto=739&bk_no=50&ID=744#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=739&idto=739&bk_no=50&ID=744#docu
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التغريب  و  احلضارية  التبعية الفكري و  سببه الغزو  أوطاننا و بإفريقيا   النعرات  ظهور أنهذا ما يؤكد        

 و إفريقيايميزت هبا   اليت  نعمة التعددية  الذي حول األمرالنصرانية  اليهودية و األقليات أو  عن طريق الثغرات

 .األقلياتذلك   يف  مبا  نقمة إىل   العريب املأرق  دول 

الذي ترى جل  و  ،العريب املأرق  و بإفريقيا  كيف استوطنت تاريخ هته النزاعات و إىلدنا فلو ع       

دول  أناملتحدة  األممحَّت هيئة  ، أوالعاملية   الأفافية  منظمة أو  (ووتش رايت كهيومن) ةاملنظمات الغربي

 أنلوجدنا   التاريخ إىل الأمولية   هته إىللو عدنا   لكن  ،أنظمتها  من مشولية  تعاين اإلسالميةالدول  و القارة 

يعرفها سبيال  مل  يتعلم التعددية و  ملنابليون بونابرت الذي   منها محلة احلمالت و  نسج خيوطها و أسس  من

 .اآلخر  للتعايش مع

 ،اإلسالميةخيانات عسكرية للجيوش  إىل  النصرانية األقلياتيستدرج قطاعات من  بونابارت رأينافلقد          

الأراكة  خيوط   اليهود إىل  ألقى  لقد  و السياسية،  مبهام العمالة تقوم   حضارية توطني عمالة فكرية و أيضا

 0111سنة  ابريل 3يف   إليهم  وجهه ندائه الذي   منذ اإلسالميخيانة للأرق  االستعماري الغريب يف املأروع 

 إلقامة   فرنسا  مع التحالف  إىل  ودعاهم  هو النداء الذي خاطبهم فيه  و  ،حصاره مدينة عكا أثناء 

 أنالأرعيني   ورثة فلسطني يا وجاء  يف النداء "  ،فلسطني يف  هلم  قاعدة  إقامة   مقابل  الأرقية إمرباطورية 

ما   اسرتجاع ليس بغية  و فحسب  وطنكم  احتالل   إعادةعلى   للعمل  ال  اآلن تناديكم   الفرنسية  األمة

منذ  و .(51)" احلقيقيني بالدكم  أسياد   تصبحوا  ...كما األمة  مؤازرة هذه ضمان و ألجل   فقد منكم بل

عامل  العروبة و  وطن  استقالل ضد   اليهودية األقلية   مع  الغربية الأراكة   خيوط بدأت   التاريخ  ذلك

 . اإلسالم
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 في إدارة النزاع في الفكر االسالمي ىمضمون الشور   المطلب الثاني:

يف   وغنيا واضحا   تراثا  اليونان  أسالفهم  عن  ورث أبناؤهافقد  الغربية، ضارة للح بالنسبة          

 تقرتب   اليت  خاصة يف ميدان النظم اجلديد و إليه   أضافوا طوروه و و الرتاث   هذا  لقد اغنوا و ،الدميقراطية

تطبيقاهتا  و  الدميقراطية  عن فلسفة اخلروج  غدالقد  و التطبيق ، من املمارسة و  غاياهتا الدميقراطية و  بفلسفة

االستنكار  يف تلك احلضارة سواء أكان هذا اخلروج يف ميدان الفكر أو يف جمال  واإلنكار  اإلدانة و موضع 

هذا  تياراهتا و األمر الذي جعل الدميقراطية قسمة من قسمات احلضارة الغربية على اختالف  التطبيق. املمارسة و

  اإلسالمية ؟  العربية  حلضارةا  الغربية فماذا عن  التطبيق هذا عن احلضارة اإلطار هو مصدر املأروعية للفكر  و

 للمجتمع  كاد اإلمجاع ينعقد على أن الأورى هي الفلسفة اإلسالمية للحكم يف الدولة اإلسالمية و   لقد

 لألسرة املسلمة. اإلسالمي و

حمكومني  اإلسالمية حكاما و  األمة  كافة   على  واجبة  القران الكرمي فريضة شرعية  الأورى يف اعتربت         

 اإلنساين. السلوك   مناحي  كل   يف و  يف األسرة يف اجملتمع و الدولة و يف 

 مفهوم الشورى :األولالفرع  

  من  استخراج الأيء هي عالمة على الأيء احلسن  و : هي التأاور ،يقال شاورته يف كذا ، ولغة 

 .(51)الأيء

على من عندهم  الرأي ذلك بغرض  البعض للبعض ومراجعة  و الرأي أهلمن   الرأي : استخراج اصطالحا

طرفا يأري  للأورى طرفا يسمع و أنهذا يعين  و ،الصواب إىليرتجى منهم الوصول  و ،الرأي  على بيان  القدرة

 .(52)املختلفة  وجوهه  على  الرأي  تقلب تتناقش و و  تتحاور  أطرافا و

املتعلقة   العامة األمور من  ينوب عنها يف  أو األمة رأي  استطالع  أاها: األنصاريجابر يعرفها الدكتور       

 .(53)هبا
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اجلماعات  و األمم القبائل و الأعوب و مارستها   إنسانية  الأورى قيمة أن  ،علي الصاليبيقول الدكتور و  

اجلزيرة   صحراء أو إفريقيا أدغال أو  سواء يف سهول سيبرييا ،البأرية على مر تارخيها الطويل كل بطريقته اخلاصة

 جعلها من القيم  تعبرييا و  بعدا  هلا أضاف اإلسالم أن  إال ،غريها أو  أوروبامروج  أو آسيا هضاب  أوالعربية 

 .(54)عقابا  تركها على  ثوابا و  رتب على العمل هبا و الرفيعة ، اإلسالمية  اإلنسانية 

 التايل يوضح عناصر الأورى ومفهومها: الأكل و

 عناصر الشورى  :10شكل رقم
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تتكون من عدة عناصر مرتابطة مع بعضها البعض حيث املأروعية   الأورى أن   هذا الأكل جنديف         

 نراعي الأمول و أنعلينا  ةاملأور  عند ال و أمالتأاور فيما بيننا هل هو انسب  إىلسيقودنا  األمر أو   القرار

 إعطاءبالتايل احلرية يف  الوضوح يف الرؤية و هي البالغ و هذا طبعا سيكون له نتائج و بني املستأارين و  املساواة

بالتايل هناك نلمح احرتام  مأرتك و رأي  يف أغلبية  وحدة يف الرؤى سيكون هناك  هناك  كان   فان  ،الرأي

 إعطاء  املصلحة القومية عن الأخصية تكافؤ الفرص يف أولوية  تنخذاليت  اآلراءالبعد عن التعصب يف  املبادئ و

 العدالة و  فبالتايل  عن هذا القرار  اهلل أمام  هذا سيكون له الأعور باملسؤولية القرارات و  إلزاميةسيكون   الرأي

 .رشادهإل احلاكم   نصيحة

 .األصوب فعناصر الأورى تأكل حلقة دائرية حنو اختاذ القرار      

 في الحرب والسلم الشورى  أهمية :الفرع الثاني 

 السياسي و  شؤون احلكم  يف  وسلم  واجبة على الرسول صلى اهلل عليه لقد حتدث القران عنها كفريضة        

ِمْن   الَنَفضُّواْ   اْلَقْلبِ   َغِليظَ   َفظّاً  ُكنَت    َوَلوْ  هَلُْم  لِنَت  الّلِه  مَِّن   َرمْحَةٍ  فَِبَما   :" العمران فيقول خماطبا رسوله

ُهْم  فَاْعُف   َحْوِلكَ  حيُِبُّ   الّلهَ   ِإنَّ   الّلهِ  َعَلى  فَ تَ وَكَّْل  َعَزْمَت   فَِإَذا  اأَلْمرِ   يف   َوَشاِوْرُهمْ  هَلُْم   َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ

العزم   قبل  املأاورة  البخاري هو حتديد  صحيح  يف  اآلية الدقيق هلذه   . فتفسري 159" أل عمران  ُمتَ وَكِِّلنيَ الْ 

طبيعة  هذا   حتدد و  القرار إىل  تفضي   اليت  مقدمات أاها   إىل  تفضي  املقدمات اليت  أاها أي   التبني  و

 .(55)العزم

ومنه فالفكر اإلسالمي يتخذ من الأورى أساسا له يف أموره السياسية املتعلقة باحلرب والسلم وهذا لدراسة   

 وختطي  وايف لقوهتا وقوة أعدائها ،والأروط اليت ينبغي أن توقع العهود هبا ومَّت جتنح للسلم واحلرب .

فالقران  شورى  أمرها  كل  شورى و حكمها  شورى و  اإلسالمية األمة  تكون سياسة  أنفوجوب         

الرعية   من  يف احدُها طلب  النساء،  سورة  يف  اثنني  موطنني  " يفاألمر أويل  قد حتدث عن "  الكرمي
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يف  اختصاص   كجهة  إليهم الرجوع   لضرورة يف الثانية  شرع  و الرسول ، طاعة  اهلل و  بعد طاعة طاعتهم 

 يَا "  :خماطب الرعية  األوىل اآلية   فقال يف  اخلوف  مصدر أيهما و األمنمصدر  أيهماتقرير  و األمور حسم 

 اللَِّه   ِإىَل  فَ ُردُّوُه   َشْيءٍ   يف  تَ َناَزْعُتْم  فَِإْن  ِمْنُكْم   اأْلَْمرِ   َوأُْويل   الرَُّسولَ   َوأَِطيُعوا  اللَّهَ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها 

رٌ  َذِلَك  اآْلِخِر   َواْليَ ْومِ   بِاللَّهِ   تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتْم  ِإْن   َوالرَُّسولِ  الثانية   يف  قال و .31 " النساء تَْنِوياًل  َوَأْحَسُن   َخي ْ

من   بدال علم  دون  األمور   تناول اللغ  و  يف  يسارعون  عندما  الرشيد  غري سلوكهم  البعض   على  ناعيا

  ِإىَل  َردُّوُه   َوَلوْ   ِبِه   أََذاُعوا اخْلَْوِف   َأوِ  اأْلَْمِن  مَِّن   أَْمرٌ   َجاَءُهمْ   َوِإَذا  :" فقال  الذكر أهل  إىل   ردها

ُهْم   اأْلَْمرِ   أُويل   َوِإىَلٰ   الرَُّسولِ  ُهْم  َوَلْواَل  َيْسَتنِبطُونَُه  الَِّذيَن   َلَعِلَمهُ  ِمن ْ اَلت َّبَ ْعُتُم  َوَرمْحَُتُه   َعَلْيُكمْ   َفْضُل اللَّهِ   ِمن ْ

 .14النساء  "  قَِلياًل   ِإالَّ  الأَّْيطَاَن 

 :(56)نرى ميزتني وُها اآليتنييف  و

تزكية منه  هذا  الفرد و  بصيغة ليس  و اجلمع  بصفة  األمر  أويل  حتدث عن القران  إن:  األولى -

 للقيادة اجلماعية .

من   يكونوا  أن هاختصهم ب  الختصاصهم مبا " و األمر  أويل "  لطاعة اشرتط  القران   إن : الثانية -

 الأورى.  أهل  اختيار  يف الرعية   اشرتاك وجوب   على  يدل  املعىن  هذا و ثقتها  موضع  ،األمة

يف القران الكرمي فريضة شرعية واجبة شرعها اهلل سبحانه لتكون فلسفة  و اإلسالمفمكانة الأورى يف         

الدولة اليت تسوس الرعية بأريعة  أو  اجملتمع  أو األسرة  يف نطاق األمر أكان  سواء  ،اإلسالميةالسياسة 

 ،إليهد اهتدت السياسة سبيل قدمي ق يف سبيل التزكية هلذا السبيل يف الفكر و بل قد ذهب القران الكرمي ،اإلسالم

قوم فرعون سبل  من  ألامل  سلكففي مصر القدمية  ؛سابقة  رساالت مساوية من باستلهام أوبالفطرة السلمية  إما

كذلك كان هذا هو اهج احلكم   ،معجزته هم يبحثون عن موقف من موسى عليه السالم و االئتمار و التأاور و

ِمن   ِإنَّهُ   ِكَتاٌب َكرميٌ    قَاَلْت يَا أَي َُّها اْلَمأَلُ ِإينِّ أُْلِقَي ِإيَلَّ  :" تعاىلمملكة سبا لقوله  القرار يف السياسة و صنع  و

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya29.html
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يف أَْمرِي َما    أَفْ ُتوين   قاَلْت يَا أَي َُّها اْلَمأَلُ   َأالَّ تَ ْعُلوا َعَليَّ َوأُْتوين ُمْسِلِمني اللَِّه الرَّمْحَِٰن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ   َوِإنَّهُ   ُسَلْيَمانَ 

 .40-01" النمل  َتْأَهُدونِ  َحَّتَّٰ  أَْمرًا   قَاِطَعةً   ُكنتُ 

 أمورالأورى ويف  أمربه القران يف  أتىاليت تبني لنا وتفصل ما  األحاديثعديد من  أتتفلقد  :في السنة أما  

عليه بغري رشد فقد  فنشاراملسلم  أخوهاحلياة االجتماعية ككل لقوله صلى اهلل عليه وسلم :" من استأار 

 .(57)خانه"

ينفرد  الرسول صلى اهلل عليه وسلم  مل  أنيقول  رضي اهلل عنه طالب أيبعلي ابن يف حديث نبوي يرويه  و    

 الوالة. و األمراء قائد احلكومة يف تعيني  هو رئيس الدولة و و برأيه

فهو من قواعد  ،األمر ألويلالنصيحة  الأورى و مبدأ أُهيةتؤكد على  آيات  قد تضمن القران عدة و        

فالرسول  من كفاءهتم، األمةتستفيد  القدرات و به يتم الكأف عن الكفاءات و و األحكامعزائم  الأريعة و

االستفادة من  بالبقاء و أصحابهالرسول مع قلة من  رأيكان  و ،يف احد أصحابهصلى اهلل عليه وسلم استأار 

 رأيفنزل الرسول عند  احد   عند األعداء ملالقاةاخلروج  رأت األغلبيةلكن  قتال املأركني، حتصينات املدينة يف

 . األغلبية

 إدارةالتأاور يف  وسلم بسياسة املأورة و  فالسنة النبوية غنية بالأواهد عن التزام الرسول صلى اهلل عليه       

ما  ": انه قال  رضي اهلل عنه هريرة أيب حَّت لقد روى عن ،بني الناس االجتماعي يف سلوكه البأري الدولة،و

 .(58)"عليه وسلم  من رسول اهلل صلى اهلل  ألصحابه رأيت أحداً قّ  كان أكثر مأورة 

التأريع  أموركان يستأري الناس يف   بكر الصديق فنبو ،كما سار الصحابة الكرام على نفس اهج رسوهلم        

فقد  عمر بن اخلطابكذلك  ،أحكامال يف السنة  املستحدثة اليت ليس هلا يف القران و األموروالقضاء ملواجهة 

 .(59)اإلسالمية  اتساع رقعة الدولة و  يتالءم يف تطوير جهاز الدولة على النحو الذي  استأار الناس 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura27-aya32.html
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االختصاص  من ذوي  و أصحابهاستأار به  و  إالالدنيا  أمورمن  أمرا فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقطع 

 .يف احلياة العامة أو  سواء يف احلروب

حيث استأارة  ،النزاع إدارةتسيريها حَّت يف  يف شؤون احلياة و املبدأ البالغة هلذا  األُهيةمن هنا تربز  و       

املأاركة  مبدأهذا ما جيعل  و ،كبريا  أو  مل يكن ينفرد براي مهما كان صغريا يف شؤون الغزوات و أصحابهالرسول 

 السري به . القرار و  إجناحدوره يف  له  األنسبيف اختاذ القرارات 

 اإلسالميالنزاعات من منظور  إلدارةالتغيير  أسلوب: لثالمطلب الثا

 مفهوم اسلوب التغيير :األولالفرع 

فكان  اإلصالح أهدافالرسل عليهم الصالة والسالم يف حتقيق  أو األنبياءاليت اتبعها  األساليبتتعدد             

 و ،مفسدة ..اخل إلزالة أوالنزاع ضد العدو الرئيس  إدارةخاص حمدد يف  أسلوب األنبياءرسول من  أولكل نيب 

 أو  االسرتاتيجية  يرادف بالفكر الغريب  ما  هنا باألسلوباملقصود  املكان و ذلك وفقا لظروف الزمان و

 التكتيك .

عجزها عن الدفاع عن  زيفها و ليكأف   خلسة األصنامعليه السالم حطم  إبراهيم األنبياء فنبو          

 يف   غري عنيفة إسرتاتيجية  لكنه استخدم  املأركني،  حجته يف مواجهة بذلك موقفه و  قد دعم و ،نفسها

يف  العنيف هاجر ليقيم حكم اهلل األسلوبقومه  أرادحني  و  التحدي املعنوي أسلوب  فقد اختذ ،مواجهة قومه

  َواْهُجْرين  أَلَْرمُجَنََّك   تَنَتهِ  ملَّْ  لَِئن  ِإبْ رَاِهيُم   يَا  آهِليَِت  َعْن   أَنتَ  أَرَاِغٌب   قَالَ  :" لقوله تعاىل( 02)مكان بعيد عنهم

 َوأَْدُعو   اللَّهِ  ُدوِن   ِمن  َتْدُعونَ  َوَما  َوَأْعَتزُِلُكْم  َحِفيًّا  يب   َكانَ    ِإنَّهُ   َريبِّ  َلَك   َسَنْستَ ْغِفرُ  َمِليًّا قَاَل َسالٌم َعَلْيَك 

 .31-36"مرميَريبِّ َشِقيًّا  ِبُدَعاء َأُكوَن   َريبِّ َعَسى َأالَّ 

قتال وهذا وجنوده يف ميدان ال جالوتعليه السالم هي مالقاة  داوود إسرتاتيجية أيضا  كانت كما          

 املواجهة املباشر . أسلوب



  اإلسالمياإلسالميإدارة النزاع في الفكر إدارة النزاع في الفكر                                                                                   ثانيالفصل ال

114 
 

 إدارة   السالم يف و  الصالة  أفضل  عليه األنبياء  اليت قام هبا خامت   التغيريية  العملية أسلوب أما          

 عرفته من اختالف و مكتملة مبا  جتربة  أمامحيث حنن   ،بالعامل  ظلم من مث على كل  قريش و مأل النزاع ضد 

 أساليبففي هذه املرحلة من الدعوة استخدمت عدة  واجهتها، الظروف اليت  تعدد احلاالت و و  مراحلها  تطور

 املكية   املرحلة  يف النزاع   إدارة  يف أسلوب  كان ذلك انسب  و  أحسناجلدال باليت هي  و  منها الدعوة

 . األوىل

هته املرحلة  امتألت بالقتال و إذن املدينة حيث  إىل بعد اهلجرة  اإلسالمية   بناء الدولة  البناء أسلوبمث كان  

ذلك  االسرتاتيجي و  دخلت يف مرحلة التوازن الأبه اهلزمية و و  كما عرفت هذه املرحلة االنتصار بالتحالفات ،

عادة  ثنائهاأ  هي مرحلة عليا يف اسرتاتيجيات النزاع يتقرر يف و  ما محله من بنود اتفاق مع صلح احلديبية و

التحالفات  جهد يف التعبئة اجلماهريية و أقصىففي مرحلة الصلح اعتمد كل طرف على بذل  ،اهلزمية أوالنصر 

 القتال. أواحلصار دون استخدام مباشر للسالح  و  التطويق  فهي مرحلة ،العسكرية

 حمددا، أمشامال  أكانوسائل العمل التغيريي لتحقيق هدف بعينه سواء  خيارات عدة من بني  مثة        

 ،التهبي  يف حدة النزاع التصعيد و  مبعىن  غري عنيفة و  تكون عنيفة أن  النزاعات ميكن إدارةيف  فاألساليب

السلمي  العصيان  و اإلضراب وبالتظاهر  أو  حتريض الناس ملمارسة الضغوط أوتكون باملفاوضات  أن  فيمكن

ميكنه   باإلصالح يقبل  يأاور و كان ممن   إذافاحلاكم مثال  ،عثمان بن عفانغري السلمي كما حصل يف عهد  و

 .(04)باألمن اإلخالل يمنع   اليت  القوانني  يسن  أن

ما تعارض مع  إال  املبدأ من حيث   جائزة شرعا و  مقبوال  األمنالتغيري حنو  أساليب و خيارات   فجل        

يهدف  أنساين  النزاع ذات منطق  إدارة أساليبتكون  أنفالأرع يفرض علينا  ،بإمجاع الأرع  أنكره  أو النص 

 السالم. لتحقيق 
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ال يضع  اإلسالمي   ففي الفكر  العملي يف اجلهاد  األسلوب يف نوع  تؤثر   احملدد  اهلدف  طبيعة       

 أسلوبكل   أنعلى ن النزاع تكو  إدارة شكالأمنه  و  اعالنز   إليهيربو   تتغري وفق ما إمنا ثابتة و  اسرتاتيجيات

 كما حيدد نوع الأعارات و   هبذا حتدد مسات كل مرحلة و ،األرضاحملددة يف جتسده على  إجراءاته و مراحله 

لتعميق هذا  إغفال  دون بوعي مسبق فريشد العمل  الناس  نوع العالقات بني   أيضاالتحريض  و  التعبئة أشكال

 .(00)الوعي مع امتالك التجربة واستقاء العرب

  ال بد النزاع كون حياة البأر ليست خمترب و إدارةيف  آخر و أسلوبال يسمح خبل  بني  اإلسالميالفكر        

  األجنع  األسلوب  اكتأاف  يف املضين  اجلهد  و  العقل الراشد و األمانة  درجات  أعلى   يكون هناك أن

 للتغيري. 

ما   نزاع أي  إدارة   حنو اإلسالمي الفكر  اسرتاتيجيات  بني  من  :باإلشكال  ال  بالجوهر  اإلمساك        

يف  و أُهها  لعل  و عديدة  أمثلة   يقدم لناحيث  ،والسالم  الرسل عليه الصالة و األنبياء   علمنا به خامت

 األسلوب مبدعا ما جيعلنا نكتأف  و تعاطيا سلميا  موازين القوى املوجودة  مقدمتها كيف نتعاطى مع ظروف و

 مالئمة. األكثر و األنسب

 هو   يبقى كما  اجلوهر  تؤدي النزاعات  تتغري لكن اليت  األحداث  يرى انه اإلسالمي فالفكر  إذن        

وفقا  حال  إجياد  إىلاليت تقودنا  و  املسببة له تتغري فق  املعطيات   مكان هو نفسه زمان و  بني  النزاع  مبعىن

 ذلك الزمان . يرتتب  ما

 السنن الموضوعية بالغيب و اإليمان الفرع الثاني:

 أجنادين أو   كالريموك الفتح  فغزوات   للتوضيح  مثاال نقدم   أن  علينا  نستوعب هذا العنصر لكي        

الفرس من حالة الضعف  و  ال تتحدث عن حالة جيوش الروم اإلسالمية الكتب  اكثر أن  يرى اغلب احملللني

  الفرار  أو  بالسالسل رب  جنود الروم  ذكروا بعض مظاهر ذلك كرواية  إذا و الداخلية، األوضاعبسبب 
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حليل مبعىن  ال يتناولون  املوضوع بت ذلك بقرار املعركة من جانب املسلمني،  يربطون املعارك ال   من  اجلماعي

غري   كانت دائما يف القوى   موازين إبراز أن  حياولون أاهمموازين القوى، بل  املعطيات و للظروف و  دقيق

 أدت أن  و  التعبئة هذه   أن  بالرغم من ،عنصر نصر اهلل للمؤمنني و اإلمياناملسلمني هذا ليربزوا عنصر   صاحل

سلبية حيث جتاهلت املعطيات  أثاراتركت  أاها إالاالعتماد باهلل  و اإلميان  ضرورة و بنُهيةاملطلوبة  أغراضها 

  اهلل وضعها  اليت   ضد السنن  يوضع أنبالغيب ال جيوز  فاإلميان ،اليت جعلت النصر حليف املسلمني األخرى

درء طرق حنو   إجياد  يظهر ضرورة و باإلميانالناس، فهذا يضر  نزاع  و  الطبيعة و اجملتمع  و  يف احلياة

 .(08)النزاعات

يف  و  اإلنسان  الغيبية يف حياة و  اإلميانية  العوامل  بني  التوازن يقيم   انه  اإلسالممزايا   من  أن        

بالتايل فالتأديد على سنن التغيري املوضوعية  و ،مبا يف ذلك موازين القوى املوضوعية   العوامل و  جمريات النزاع

 و اإلميان  يتناقض مع  الذاتية فهذا و  بالتايل فالتأديد على سنن التغيري املوضوعية القوى ،ومبا يف ذلك موازين 

حيث على  يدعو و  اإلسالمي  فالفكر فأل بعض الفتوحات، أسباب  ال حتليل فهم و إذن ال نستطيع  فإننا إال

 للأرع. مراعية  األخرية   تكون هته أهداف  إىلاحللول للوصول  و الطرق  إجياد 

 يف الأكل التايل: أكثروسنوضح املسالة 
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 : أسلوب الوقاية في الفكر اإلسالمي10شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اإلنسان   نظمت حركة فيه و  املادة حركة  )قوانني( نظمت  سنن يف الكون   وضع  العاملني  فرب      

ال  الروحية  و املعنوية  و  املادية و املوضوعية   العوامل  معادلة يف موازين القوى بني  أقامت و التاريخ  و اجملتمع 

 تعطل تلك القوانني.

جاء  إمنا و ،بني الناس التدافع  و  التغيري  الذاتية اليت حتكم املوضوعية و  فالوحي ما جاء ليعطل السنن          

 السنن و و  ال يف التعامل  غرينا  االختالف عن  فيكون ،مؤمنني حنن  تلك السنن و كيف نتعامل و لريشدنا 

اْلَقْوِم  ِإن  ابِْتَغاِء  يف  هَتُِنوا   َواَل   :" لقوله تعاىل السنة بالقران و التزام  و اإلميانيف  إمنا التدابري و و األسباباختاذ 

 َحِكيًما"  َعِليًما  اللَّهُ   وََكانَ   يَ ْرُجوَن   اَل   َما  اللَّهِ  َكَما تَْنَلُموَن  َوتَ ْرُجوَن ِمَن    يَْنَلُمونَ  فَِإن َُّهْم   تَْنَلُمونَ  َتُكونُوا 

 .013النساء

 

 إعداد الباحثة
 

 ما يتناسب والشريعة االسالمية

 أو درء النزاع

 طرق الوقاية

 الظروف المحيطة بالنزاع

 إق، إج، س

 نــزاع
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 والمواجهة المفروضة اإلصالحنظريات  :الثالثالفرع 

 أو  الفرد اإلصالحهذا  يأمل و ،باإلصالح إالالنزاع ال تكون  إدارة التغيري و أنهذه النظريات ترى        

صلح  إذا  إال  ال يصلح   اجملتمع  أن  بالقول  تبدأ هي  و الكثرية، السياسية   املؤسسات بعيدا عن املواجهة

 باملنهج   اغلبهم  أو  اجملتمع أفراد  اقتناع   وبالتايل يكون  ،ال حمالةسيعم التغيري كل اجملاالت الفرد فان بنينا الفرد 

 .(64)اآلخر  جتاه األفكار  الرؤى و  تغيري إىل حتما سيؤدي  النزاع إدارة   حنو  اجلماعة  الذي تطرحه

َوقَاَل يَا َبيِنَّ اَل َتْدُخُلوا ِمن   " ف:يوس  سورة  تعاىل يف  لقوله  :مفتوحا على كل خيار  المجال ترك           

 َوَعَلْيهِ َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت    لِلَّهِ  ِإالَّ  احلُْْكمُ  ِإنِ  َعنُكم مَِّن اللَِّه ِمن َشْيءٍ  أُْغيِن  َوَمابَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبْ َواٍب مُّتَ َفرَِّقٍة  

  أن على  تلفة خم متعددة و  النزاعات بسبل تدار  أن  يرى  اإلسالميفالفكر  ،61يوسف  "اْلُمتَ وَكُِّلونَ  فَ ْلَيتَ وَكَّلِ 

 بصري أيب اجملال قصة  يف هذا  البليغة   األمثلةولعل من   ،اآلخرالطرف   عنه مع  االتفاق  ما مت تناقض مع تال 

 مكة  إىل   يعاد  أن شروط الصلح  كان من  املدينة و  إىل  احلديبية بعد صلح   هاجر  فقد  عنه  رضي اهلل

  لالتفاق  وفقا  قريش  أركيمل  يسلمه  أن الرسول  فاضطر ، الصلح بعد ذلك   املدينة إىل   يهاجر  من كل 

  بدا من الطريق و  يف  قتلهما حارسيه و على مسئوليته غافل  و مستقلة من عنده   مبادرة اخذ   بصري أبا  لكن

  قريأا فنزعجت   مكة  اهلرب من أراد   من كل   إليه  قد انضم  و ،قريش عصابات ضد  حرب  شن  هناك 

  العهد  فمن جهة بقى إطراءا   فعلق عليه ينخذه أن   الرسول  من  ترجوا أصبحت  حَّت شديدا  إزعاجا 

 .األوىل  الدرجة  من  سياسية و  مبدئية أُهية  اإلسالمي السياق   يف  املسالة هلذه  و ،مسئوال

سالمتها  من   التنكد  للتطبيق بعد  قابلة  مجيعاأاها  يعين   ال  اخليارات  تتعدد  أن  البديهي لكن من        

 املكان. و  الزمان و الظروف  القوى و  مبوازين مأروط   األسلوب  اختيار  الن  ،الأرعية من الناحية 
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 السماحة كقاعدة نحو تحقيق المساواة  المطلب الثالث:

 مفهوم السماحة :األولالفرع 

 أو  مقابل انتظار   دومنا حدود و  بال  العطاء املعامالت و  يف  اللني املساهلة و السماحة   تعين         

 أساسية  قاعدة هي  إمنا  تقال  فضيلة   جمرد ليست  اإلسالمي   السماحة يف الدين  هذه أنجزاء  إىل   حاجة

 . اإلسالم  يف دولة

 للكون و اإلسالمية   الرؤية  قاعدة  على اإلسالمية   للسماحة  فنسس  الكرمي القران   بدا  لقد         

  التنوع التعدد و على  مبنية   الفكرية و اإلنسانية احليوانية و النباتية و اخللق املادية و عوامل  أنالوجود اليت ترى 

سنة من  تكوينيا و  إهليا  االختالف قانونا و  التمايز و  التعدد و  باعتبار هذا التنوع و ،االختالف ز والتماي و

عوامل  مجيع  تعارف  املتمايزين و  املختلفني  الفرقاء ال حتويل فال بد من تعايش  ال تبديل هلا و اليت   اهلل  سنن

 والديانات  احلضارات و الثقافات و الأعوب و و األممهذا يتطلب سيادة السماحة يف العالقات بني  و ،اخللق

 .(65)التعددية  يلغي اللغات و و  األلوان و األجناس

باعتبارها  السماحة   يف  مذهبه  اإلسالم أقامالوجود  للكون و  اإلسالمية الفلسفية   الرؤية  هذه على          

  حياتية.  ضرورية  دينية  فريضة

ِإنَّا  النَّاُس  أَي َُّها   يَا "  :اآلية  هته القران  يف  نقرا   هلذه الرؤية الفلسفية القرآين التنسيس يف  و           

َعِليٌم  اللََّه   ِإنّ   أَتْ َقاُكمْ   اللَّهِ   ِعْندَ  َأْكَرَمُكْم   لِتَ َعاَرُفوا  ِإنَّ   َوقَ َباِئلَ   ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكْم   َوأُنْ َثىٰ   ذََكرٍ   ِمنْ  َخَلْقَناُكْم 

 اإلطارتعارفها يف  تعايأها و  إىل هي السبيل  السماحة  تتعدد و تتنوع و فاإلنسانية .04" احلجرات َخِبرٌي 

 العام. اإلنساين

حضاراهتا  ثقافاهتا و تتعدد مناهجها و شرائعها و ختتلف مللها و الأعوب تتنوع دياناهتا و و  األمم  هذه        

 الأعوب. و  األمم  هلذه  اإلهلي  االختيار و  االبتالء سنة  ذلك  باعتبار 
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ُشَهَداء   لِّلهِ  قَ وَّاِمنَي   ُكونُواْ    آَمُنواْ   الَِّذينَ  أَي َُّها  يَا  :" تعاىل  لقوله  العدل  منا  تقتضي  فالسماحة         

َخِبرٌي   الّلهَ   ِإنَّ   الّلهَ  َوات َُّقوْا  لِلت َّْقَوى  أَقْ َرُب   ُهوَ  اْعِدُلوْا  تَ ْعِدُلوْا  َأالَّ  َعَلى   قَ ْومٍ  َشَنآُن   جَيْرَِمنَُّكمْ   َوالَ  بِاْلِقْسِ  

 .1املائدة تَ ْعَمُلوَن"   مبَا

يدعو  و اجلزاء  و  القانون ال خيلو من  اجتماع  نظام  و  مجاعة و أمة دين دولة و اإلسالم   أن  طاملا و        

السماحة هو  و للعدل  املؤسس   التمييز  هلذا اإلسالمي   املنطلق و ،العدل يف رد العدوان و السماحة   إىل

 َربِّ   لّلهِ  احلَْْمُد ":  رب العاملني مجيعا   تعاىل  فاهلل  جامعة إسالمية   هو فريضةو   الذي  اإلهلي  العدل

 . 0الفاحتة "  اْلَعاَلِمنيَ 

 أو  لونا ليس   بينهم  التمييز  معيار و ،الأعوب  سائر  دون  بعينه شعب  رب  ليس   تعاىل  فاهلل          

 الكسب و و  االختيار  على  تستعص  اليت  اللصيقة  الصفات  من  أي صفة  أو  جنسا أو   ساللة

 .41الكهف " َعَماًل   َأْحَسنَ  َمْن   َأْجرَ  ُنِضيُع   اَل   ِإنَّا  :" تعاىل و  لذلك قال سبحانه و  (66)التغيري

الوجود  للكون و  الفلسفية  الرؤية  على  اإلسالمية  للسماحة التنسيس القرآين  هو  ذلك   إذن          

السماحة   جيعل الذي  األمر   ،ابدي  االختالف كقانون تكويين و  التمايز و  التنوع التعدد و  بنسبة  احملكومة

الأرائع  الفلسفات و املخلوقات و ملاعو  مناالختالف عامال  فريضة واجبة لبقاء قانون التنوع و ضرورة الزمة و

 احلضارات . القوميات و الثقافات و الديانات و و
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 اإلسالمية حةماالتطبيق النبوي للس الفرع الثاني: 

:"  قوله  نقرا اإلسالم   جسدها  اليت السماحة  مبدأ   عن  وسلم  عليه  صلى اهللالرسول   أحاديث  يف        

ينِ   َأَحبُّ   امحد.  اإلمام و البخاري   رواه( 06)"السَّْمَحةُ   احْلَِنيِفيَّةُ   اللَّهِ   إىل  الدِّ

يف  التطبيق  إىل   حتول   بل  ،القولية السنة   حدود  عند القرآنية   للسماحة  هذا التطبيق يقف   مل        

الرسول صلى اهلل   كتبها و اليت قطعها  املواثيق  يف العهود و و اإلسالمية  املعاش جسده دستور الدولة الواقع 

 املسلمني.  غري مع   وسلم  عليه

حرية   مع  اإلسالمية  لألمة  الواحدة  الرعية  من  جزءا  اليهود  أصبح  اإلسالم  دولة  دستور  ففي         

من تبعنا من  و  دينهم  للمسلمني و دينهم   لليهود " أن : يلي االعتقاد هلم حيث جاء يف نص الصحيفة ما

 .(03)حصل منهم ما ينكر هذا العهد إذا  إال اليهود ومناصرهتم واجبة 

وسلم   عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مدينة إىل   للهجرة 01سنة   نصارى جنران  جاء وفد  عندما و         

حيث نص  املأرق  إىل  وجوهم   مولني الفصح   صالة  عيد فيه  فصلوا   النبوة مسجد   أبواب هلم  فتح 

شرق   يف  النصرانية  دعوة ينتحل  من  جلميع  و  ملتها  ألهل حاشيتها و و  جنران  ألهل و "  :  على العقد 

على   اهلل  رسول  النيب  حممد ذمة  و  اهلل  جوار  ،أعجمها و  فصيحها  ،بعيدها و  قريبها  ،غرهبا و  األرض

قليل   من  أيديهم كل ما حتت  و بيعهم  و عأريهتم  و شاهدهم  و  غائبهم و  ملتهم و  أنفسهم و أمواهلم 

مبا   كانوا  أين  ملتهم  و احرس دينهم  أن و ال راهب من رهبانيته  و  أسقفيتهمن  أسقفال يغري  ،كثري  أو 

دائما  و  عهدا عاما  األكرم  رسولنا معهم   عقد و "،  مليت و اإلسالم   أهل و  خاصيت و نفسي  به   أحفظ

 املكان. و  الزمان  عرب  بالنصرانية  يتدين  من  لسائر و  هلم

 الدستورية.  املواثيق و األنساق   كل   دون  بسماحة  اإلسالم  دولة  دستور  تفرد  فقد 
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 السماحة في الخالفة الراشدة مبدأتطبيق  الفرع الثالث: 

الناس  تركت  و  الدولة  أقامت  اليت اإلسالمية  الفتوحات   متدادمع ا  السماحة هذه  امتدت   لقد         

 :" سفيان بقوله أيبالأام يزيد بن  إىلاجليش الذاهب  أوصى   الصديق  بكر أبوففي عهد  الدين ،  يف أحرارا 

" رواه  له  أنفسهم  حبسوا  أاهم  زعموا ما  و فذرهم  هلل،  أنفسهم  حبسوا  أاهم  زعموا  قوما ستجد  انك 

 .(03)املوطنمالك يف 

عند   إيليا القدس ألهل  األمان   عهده و  ابن اخلطاب  عمر السماحة   على  أيضا األمثلة  من  و         

سقيمها  و صلبااهم  و لكنائسهم  و أمواهلم  و ألنفسهم  األمان  :"  فيهالذي قرر  و  للهجره03 سنة   فتحها

ال من صليبهم  ال من حيزها و و ال ينتقص منها  و ال هتدم  و  انه ال تسكن كنائسهم سائر ملتها و و  بريئها و

احد   معهم بإيليا   ال يسكن و منهم   احد  يضار ال  و ال يكرهون على دينهم  و ،أمواهلم ال من شيء من  و

من  و  امن  فهو منهم  خرج   فمن  اللصوص و  الروم  منها   خيرجوا  أن  إيليا  أهل  على و  اليهود  من

على   آمنون  فإاهم  صلبهم و  بيعهم خيلي  و  الروم  مع  ماله بنفسه و  يسري  أن إيليا  أهل  من  أحب

ذمة  و  ذمة اخللفاء على ما يف هذا الكتاب عهد اهلل و و  منمنهم  يبلغوا  حَّت  صلبهم و بيعهم  و  أنفسهم

 .  (62)املؤمنني"

ابرز  و  املسلمني  قبل  من فتحت   اليت  الوضعية  الديانات  مع  أيضا  السماحة  مبدأ  امتد  كما        

 ،ممعه  التعامل  عن كيفية ابن اخلطاب عمر   سال  ،النار  عبدة  جموس  أهلها و  فتحت فارس  ملا  هلا  مثال

 اليهود. الكتاب و  أهل  سنة  يأملهم  بان  الصحابة  مأورة فكانت 

مثانية   يف  الرومان  فتح ما   أوسع  عاما  مثانني  يف  فتحوا  املسلمني  أن  نرى  اإلسالمي التاريخ   يف و       

ن عانوه منهم م ما و  للأرق  الرومان  قهر و  عدوان  لصد  الفتوحات كانت معارك   كل   أن  إال  قرون

للتصدي   للمسلمني  الفتوحات  مناطق  سكان  مساعدة يثبت  التاريخ  و األمور طغيان يف شَّت  استبداد و
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 تلك  شعوب   اإلسالمية  الدولة  تركت  البلدان  هته حتررت   عندما و عليهم،  الرومان  مارسه الذي   للعدوان

 من   قرن  فارس بعد الأام و و  مصر  أهل  من  اإلسالم  دخلوا  الذين  أن  حَّت  ،به  يدينون على ما   البالد

  الروم  من  احملررة  لألرضحارسة   اإلسالمية الدولة  فكانت  ،(64)السكان من   %01  على  يزيدوا مل  فتح 

  دياناهتم كانت    لو املتحررة حَّت  البلدان   يف  الأعوب  لكل  الدين و املعتقد   حلرية  حارسة  ظلت كما  و

 وضعية.

 يف  دخلت   اليت  البالد شعوب  و ديانات  مع   اإلسالم  مساحةالأاهد على هته احلقيقة هو  و        

 املسلمني.  قبل  املسلمني  غري و  نياملؤرخ و التاريخ و كذا شهادة  اإلسالم

 األصدق  املادي  الأاهد  هي  اجلماعية  اإلبادة من  املثال   سبيل  على  الأرقية  النصرانية  ةفنجا            

عمرو   مساحة  عن  حديث  النصرانية  التاريخ كتب    أقدم  لقد ورد يفف ،اإلسالمية  السماحة  حقيقة  على

  املعتقد حرية  هلمترك  و  الرومان  قهر  من   اإلسالم  حررهم أن  كيف  و  مصر  نصارى  مع ابن العاص

سالما  برا و تالفتوحات كان  إمنا وال بالقوة  و بالسيف   ال  ينيت  مل  اإلسالم أن  دل علىي  وهذا  ،  الديين

 مع  العبادات ممارسة   ما خيصفي  تامة  حبرية  اإلسالميةعاشت حتت ظالل الدولة  و  على شعوب تلك املناطق

 االجتماعية.  الناحية  الدولة من  جتاه  واجباهتم  ةمراعا
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 اإلسالمي  الفكر في  اإلنساني التدخل المطلب الرابع :

 اإلسالمي  الفكر  في  اإلنساني التدخل   ماهية : األول الفرع 

  اجل   من  اإلسالمية   الدعوة  قيام  منذ  اإلسالمي  الفكر  يف  اإلنساين  التدخل  مبدأ  ظهر           

  اَل   َلُكمْ  َوَما   " تعاىل:  لقوله  هذا و  ،العقيدة  حرية  لكفالة أو  ،مجاعة  أو  كان   فردا   املظلوم  نصرة

ِذهِ   ِمنْ  َأْخرِْجَنا  َرب ََّنا   يَ ُقوُلونَ   الَِّذينَ   َواْلِوْلَدانِ   َوالنَِّساءِ   الرَِّجالِ   ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي  يف َسِبيِل اللَِّه   تُ َقاتُِلونَ    هَٰ

  هنا  فاآلية .13 النساء "  َنِصريًا َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َواْجَعْل  َولِيًّا   َلُدْنكَ   ِمنْ   لََنا َواْجَعْل  الظَّاملِِ أَْهُلَها  اْلَقْريَِة 

  من  لإلسالم  دخوهلم ما سببه  و من قبل الكفار مكة  يف  اد للمسلمني هن اضطهنا ما حصل م تتحدث 

   .والدفاع عنهم املدينة مسلمي  من قبل   نصرهتم وجب   لذا  حرمان و  جتويع و تعذيب 

  الوضعي  القانون نصوص  من   أثرا  أعظم و  أوىف و  أدق هي   عبارة  الكرمي  القران  يف  وردفقد         

نَ ُهَما  فَِإن بَ َغْت   فََنْصِلُحوا  اقْ َتتَ ُلوا  اْلُمْؤِمِننيَ   طَائَِفَتاِن ِمنَ   َوِإن :"  كتابه   يف  وجل  عز  قال حيث   الغريب بَ ي ْ

نَ ُهَما   َفَنْصِلُحوا  فَاَءتْ   فَِإن  اللَّهِ   أَْمرِ   ِإىَلٰ   تَِفيءَ   َحَّتَّٰ   تَ ْبِغي  الَّيِت   فَ َقاتُِلوا  اأْلُْخَرىٰ   َعَلى  ِإْحَداُُهَا   بِاْلَعْدلِ  بَ ي ْ

َا  اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ   اللَّهَ   ِإنَّ    َوأَْقِسطُوا   َلَعلَُّكمْ   اللَّهَ   َوات َُّقوا   َأَخَوْيُكمْ   بَ نْيَ   فََنْصِلُحوا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة   ِإمنَّ

يرضي   حل إىل   للوصول الدبلوماسية  أنواع   كل  إجراء   على  حتثنا اآلية تهفه .01-1احلجرات " تُ ْرمَحُونَ 

لقرار الطرف   الطرفني  يرضخ أن  اآلية كذلك توجب  التحكيم، و  املفاوضة و الوساطة  به   نعين الطرفان و

 البت املتدخلة   األطراف  خل فعلىاملتد  رأيمل تنزل عند  و األخرىاملتدخل مهما كان وان بغت احدُها على 

 .(72)مسلمة   فئة  صاحل  يف  يكن  لو مل  حَّت  للعدل للحق و  االحرتاز  هذا أروعفما  ،قوة يف هذا النزاعبال

 باحلرب   يقر ال  اإلسالم  أن   ،احلرب  عنوان  حتت  منصور  علي  علي  الدكتور  يقول  كما         

  بدا  اعتداء  لرد  الدفاعية  احلرب  هي اإلسالم   يف مأروعة  فاحلرب   ،التوسع أو   الفتح  بقصد  اهلجومية

 .(73)للدعوة تنمينا  أو   اخلصم  نقضها  معاهدة أو   عهد  مبقتضى ثابت  حق  عن  للدفاع  أو   به العدو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
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الدفاع   فكلمة  عليه و  الدفاعية  احلرب  هي  املأروعة  احلرب  أن  حممد عبد اهلل دراز  الدكتور يقول        

 نوعان:  على  تنطوي

 الدفاع عن النفس. -

 على نفسه.  الدفاع  عن  قادر  غري  حليف  أو  مسلم  لأعب  الواجبة  اإلغاثة -

  املسلمون  ينتهي  فالن  املضطر إال إليه  يلجا  ال  شر  اإلسالم  نظر  يف  احلروب إن يقول   مث          

  من  خري   الدماء  حيقن  نفسه  الوقت  يف  لكنه و  حقوقهم  من  بأيء  جمحف  صلح  إىلباملفاوضة 

 .(74)األرواح  فيه  تزهق  باهر للحق  انتصار

  النيب  أن  فيقول  اإلسالم  يف  احلرب على  الباعث   عنوان حتت  و  زهرة أبوحممد   الدكتور  أما         

 :(75)ألمرين  قاتل  والسالم  الصالة  عليه

 االعتداء.  دفع  :األول األمر -

 حق.  دعوة  ألاها اإلسالمية  الدعوة  تامني :  الثاني  األمر -

 :(76)ثالثة  رأيه حسب   اإلنساين  التدخل حاالت   أن الزحيلي  وهبة  الدكتور  يقول       

 مجاعات . و أفرادا  االعتداء على املسلمني  حالة -1

 قد ناصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم قبيلة خزاعة و و  مجاعة  أو  فردا  املظلوم  نصرة  حالة -2

استنصرت خزاعة  إن  بعد  يف هدنة احلديبية األوىلعلى  األخريةبكر بسبب اعتداء   بين  حليفتها

  لنصرة  العربية  القبائل السلمي املعقود بني قريش و اإلنساين حلف الفضولالنيب  اقر  و به ،

 الضعيف .  محاية و  املظلوم

 شروطها. بنحد اإلخالل أو السلمية   املعاهدة نقض   حالة -3
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اضطهاد أي دولة  و اإلنسانية  على  من دفاع  جيلبه  ملا  اإلسالمي  الفكر  يف مأروع   فالتدخل          

 اثنية.  أو  دينية  أقليات  سواء  فيها  املتواجدة  لألقليات

غري   دولتني  بني  دائر  قتال  يف  اإلسالمية  الدولة تدخل  من   موقفه  يف  زهرة أبوحممد   فالأيخ         

ال   احلالة  هذه  يف  إن  يرى  حيث  ،املسلمني  مع  دفاعي حلف   يف  الدولتني  هاتني  إحدى و إسالميتني

احلرب   أعلن وسلم   عليه  اهلل  صلى  النيب  عهد  يف  انه حيث   احلياد  على  املسلمون يقف   إن ميكن 

قريش   لغزو  النيب  فتقدم  النيب عهد   إىل  انضموا  الذين  خزاعة  على  أغاروا والعهد   نقضوا  قريش ملا  على

 .(77)مكة  فتح  و

 الوقت  ذلك   يف  املسلمة  األقليات  لصاحل  فق   ليس  التدخل  شرع  اإلسالمي الفكر   أن  كما          

  اإلسالميالدين  و اإلسالم أن ذلك  و ،من كل الطوائف  املضطهدين  يحمي حقوقل  أيضا   هشرع  إمنا و

 ن أي فئة.ع  الظلم برفع   مكلف

 :" تعاىل  لقوله  اإلسالمية  العقيدة  يف  حتمي  أمر  رعايا  أو  دول  من  املظلومني  لنصرة  فالتدخل        

َرب ََّنا   يَ ُقوُلونَ  الَِّذيَن   َواْلِوْلَدانِ   َوالنَِّساءِ   الرَِّجالِ   ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي   اللَّهِ   َسِبيلِ   يف   تُ َقاتُِلونَ   اَل  َلُكْم   َوَما

ِذهِ   ِمنْ  َأْخرِْجَنا  " النساء  َنِصريًا َلُدْنَك  ِمْن   لََنا  َواْجَعلْ  َولِيًّا  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َواْجَعْل  أَْهُلَها  الظَّاملِِ  اْلَقْريَِة   هَٰ

 خلزاعة. وسلم   عليه اهلل   صلى  اهلل رسول   نصرة  كان   هذا من  و .13

 الداخلية و األخرىيف شؤون الدول  اإلسالمييف الفكر  اإلنساينالتدخل   مأروعية  هنا نلمح   بالتايل         

لو كانت هته الطائفة غري مسلمة   ضد كل دولة تظلم طائفة من رعاياها و اإلسالميأرع القتال يف  و ،اخلارجية

دول   أو دولة   من بغيا  و  ظلما عليها  االعتداء   مت  ضعيفة  التدخل لنصرة دولة  اإلسالم كما يأرع 

 .أخرى
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لنصرة   القتال بل و املظامل   برد  شرعا  مكلفة  اإلسالمية  الدولة  أن يقول   عزام  عبد اهلل  فالدكتور       

 .(78)مسلم  غري  أو  مسلما  مجاعة أو   فردا  املظلوم

حيكمون  الذين   الرعايا إىل   ينظر  اإلسالم  االجتاه هذا  يف   زهرة أبوحممد   الأيخ  أيضايقول  و       

هم  أننري الطغيان   عنهم  يرفع و استنصروه إذا يف حرياهتم نظرة رحيمة عاطفة ينصرهم  يقيدون  و  بالظلم

 الرومان و  طغيان حتت  ن ئت رآهاملصر كان من هذا القبيل فان حاكم مصر   العرب فتح   أن و ،استعانوا به

لريفع ذلك النري عن رقاب  اإلسالميباجلند   فرحب  حرياهتم  على ضغطهم  و أراضيهم  استغالهلم 

 .(79)املصريني

مع   دفاعي حبلف  منهما  أي   ترتب   ال  دولتني بني   الدائر  القتال  بصدد  الأيخ  يقول  كما         

ال تربطهما أي حلف او  تكون كال الدولتني و أن  أيضا و ،األخرىمعتدية على  ظاملة و أحداُها املسلمني و

 فرضيتني: أمام   نكون  هنا  باملسلمني  عهد

عن   الظلم  ترفع و  عليها املعتدى  هي  أو   تدافع  عن عدالة  الدولتني  إحدى : األولى الفرضية  -

هنا  و ؟ حيادها  عن  خترج أولنصرهتا   تتقدم  أن  اإلسالمية  السؤال هل يكون للدولة هنا  نفسها و

 ذلك.  يف اإلسالمية   املصلحة  يف  النظر بأرط   املظلوم تعاون   أن  جيوز  قد الفرض   هذا  على

الدولة   يف قدرة و  حكمها إىل  تضمها  أن األخرى تريد  الدولتني ضعيفة و  إحدى : الثانية  الفرضية -

 أن  توجب  اإلسالمية   الدولة مبادئ   احلال هذا  يف  و  الغاشم االعتداء   تدفع أن  اإلسالمية 

 للمظلوم .  النصرة تقدم 

 األمةمبادئ  و أصولمن  أصل وأاها اإلسالمياملفكرين املؤيدين لفكرة التدخل يف الفكر  من  و

فيه   يتعني  الذي  املكاين  مل حيدد النطاق اإلسالم أن فهو يقول  (81)عمر امحد الفرجاين اإلسالمية

 دون حدود.  تركه  بل  املظامل  لرفع  يتدخل  أن  املسلم  على
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 اإلسالميفي الفكر  التدخل  مشروعية   أدلة : الثاني الفرع 

 :إىل اإلسالمي  الفكر  يف  التدخل  مأروعية  أدلة تتلخص       

النيب بعأرين  بعثة   قبل  كان احللف  هذا    الفضول حللف  وسلم   عليه  اهلل  صلى  الرسول إقرار -1

  تاجر سببه مظلمة  و الزبري بن عبد املطلب  إليهدعا من  أول والعرب  لدى   به  حلف مسع  أكرمهو  سنة و

فلجا  ،له حقها  يدفع مل  و السهمي وائل بن  العاص  فاشرتاها   ببضاعته  مكة  إىل  قدم  اليمن جتار  من 

الذي  و  مبكة  شعر نظم   إىل  فلجا  ،ينصروه  لكنهم مل  لينصفوه * أحالف مكة من  أشراف إىل األخريهذا 

 حق  ارجعوا  و  الفضول حلف  مسي  و املظلوم   لنصرة حلف  إقامة إىل دعوا  و  املطيبني حلف  َنوة   أثار

  إالمن سائر الناس   ممن دخلها غريهم  و أهلهاال جيدوا مبكة مظلوما من  أنتعاهدوا على  كما    التاجر اليمين

 مظلمته.  عليه  ترد  حَّت  ظلمه  من  كانوا على و معه،  قاموا

َلَقْد   " (81)سلم و  عليه  اهلل صلى  قوله  منها   النبوية  األحاديث  يف احللف   هذا  ذكر  رىج  قد و

يف   بِهِ  أُْدَعى   َوَلوْ   الن ََّعِم ،  مُحْرَ   بِهِ   يلَ   َأنَّ   ُأِحبُّ  َما   ِحْلًفا  ُجْدَعانَ  ْبِن  اللَِّه   َعْبدِ   َدارِ   يف   َشِهْدتُ 

على   يستدل به الذي  و احللف   هذا خبصوص   جاء ما  خالصة  هي  هذه   إذن ". أَلَجْبتُ   اإِلْسالمِ 

 أو  مسلمني  كانوا   سواء  املظلومني  عن  الظلم  رفع  اجل من   األخرىالدول  شؤون  يف   التدخل  مأروعية

 املسلمني. مع   هلم  عهد  ال  مما  حَّت  أو  مسلمني غري 

 استنصروا به . أن بعد   احلديبية  هدنة  يف قريش  على  خلزاعة  وسلم   اهلل عليه  صلى  الرسول مناصرة  -2

  َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدانِ  الرَِّجاِل  ِمَن   َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ   اللَّهِ  َسِبيِل   يف   تُ َقاتُِلونَ   اَل  َلُكْم   َوَما : "  تعاىل  قوله -3

ِذِه  ِمْن  َأْخرِْجَنا  َرب ََّنا  يَ ُقوُلوَن   الَِّذينَ    ِمنْ   لََنا  َواْجَعلْ   َلُدْنَك َولِيًّا  ِمنْ   لََنا  َواْجَعلْ  َأْهُلَها   الظَّاملِِ   اْلَقْريَةِ  هَٰ

 .13" النساء  َنِصريًا  َلُدْنكَ 
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 اإلنسانية دفاعا عن  الباطل و إزهاق و  احلديث دفاعا عن احلق  العرف الدويل  يف  التدخل مأروعية  -4

  جتسده و  الدويل القانون  العرف الدويل و يؤكد  ما  هذا  و ،رعاياها  من  لألقليات  دولة حالة اضطهاد   يف

 حاليا.  املتحدة  األمم  هيئة

 .اإلسالمية  بالدولة فاستنجدوا   الرومان طغيان  و ظلم  حتت  كانت    ألاهاملصر   الصحابة فتح  -5

 األصل أن  متفرقة  مواضع  يف  اإلسالم  يف  الدولية العالقات   كتابة   يف  زهرة  أبو  حممد  الأيخ  يقول و    

بني الدول ال  اإلنسانيةالعالقات  أصولمن  أصليقرر السلم على انه  إذ اإلسالم أن يف العالقات هو السلم و

املظلومني   يستغيث به  عندما و العامة  احلريات  حلماية   إال  شؤون الدول  يف  يتدخلوا أن للمؤمنني  يسمح 

 التايل: املخط    يوضحه  ما  هذا و  عليه  يعتدي  أو

 : التدخل من منظور إسالمي10رقم مخطط

 

 

 

 

 

 

  
 اإلسالم  قررها  اليت املبادئ   الن  ،العالقات  يف  األصل ليست   اإلسالم  يف احلرب  أن ال شك  و         

 و  القواعد هذه  من  باعث   غري من  باحلرب   املسلمني  بابتداء له  تسمح  ال   األخرى  بالدول  لعالقته

 هي:  اليت

 السلم واألمن العالمي

 التدخـــــل

اعتداء طرف على 
 طرف آخر

حماية الحقوق والحريات 
 العامة

 إعداد الباحثة
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 العدالة.  على  اعتداء  إما -

 .اإلنسانية  الكرامة  على  اعتداء أو  -

 المنظمات: بين   الداخلي القتال  المسلمين من  موقف  : الثالث الفرع 

 لرفع  اآلن حول ما حيصل  و  حوهلا الأرعي   االجتهاد  رؤية  هو املنظمات  هلته التطرق  من هدفنا            

 ،للدافع الديين أصالال تستند  أخرى شرعية و أسسهاما يسانده من منظمات  و ،اإلسالمي  الفكر  اللبس عن

 :(82)املعتمدة األسسوفيما يلي 

اعتمدت عليها يف مأروعية محلها للسالح حترير البالد  اليت قامت عليها بعض املنظمات و األسس من  .1

 التحرير الوطين اجلزائرية . جبهة ذلك   أمثلة من  و من احتالل الكفار املستعمرين هلا  اإلسالمية

  إقامة و اإلسالم  من بالد أجزاء املنظمات القتالية السعي القتطاع  بعض   عليها قامت   اليت  أسس  من .2

 املسلمني .  بالد  يف  جديدة دويالت 

  حتكم  اليت  الأخصيات  باغتيال  القيام املنظمات   هذه كذلك    اليت قامت عليها األسس  من و .3

 الدولة. أو  للدين باخليانة مجعية  أو  منظمة  عليها

  إقامة و اإلسالمي  العامل  يف  القائمة  الدول  يف  احلكم  أنظمةالعمل على قلب  أيضا  األسسمن  و .4

 .أنقاضها  على  إسالمية  دولة

هذا لتحديد  و  منها الأرع  موقف  نعرف   أن اآلن   علينا  األسس  هته كل  استعراض   بعد      

 ال. أومأروعيتها 

 املنظمات ما يلي:  تهه  مسالة يف  الأرع   يرى        

هو من اجلهاد املفروض على  اإلسالميةالقتال العدو املغتصب للبالد   أساس  على  السالح  : محل أوال -

 البالد املغتصبة فق  حَّت يتم حتريها وطرد العدو منها. أهلوليس على  ،أقطارهماملسلمني كافة يف سائر 
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فهو عمل غري مأروع  ،األمدول منفصلة تقتطع من الدولة  إلقامةالسعي  أساسمحل السالح على  : ثانيا -

 وحدة املسلمني يف كيان واحد. إىليتعارض والنصوص والقواعد الأرعية اليت يفهم منها الدعوة  ألنهشرعا 

حيكم عليها   شخصيات اليت تصفية  و  السياسية القيام باالغتياالت  أساسمحل السالح على   أما:  ثالثا -

لكن  ،هو احلل للتغيري اإلرهابيةالقيام بالعمليات  أننا منهم ظ الدولة، جمرمة حبق الدين و خائنة و اأاهعلى  هؤالء

دون حرب  أتى اإلسالميالفكر  و اإلسالمية فالتغيري يف العقيدة   جائزة  غري و  مرفوضة  أفعال أاهاالأرع  رأيب

 اهلل باللني .  إىل  الدعوة و قريش  إشراف أيضا   صربه على و خري دليل السرية النبوية  سالح و أو

 اإلسالميالتنفيذ ال يف اجملتمع  ال سلطة  و ال سلطة القضاء  وه املنظمة ال يملك شرعا تفان ه أخرىمن جهة  و

شخص مث تقوم بتنفيذ القرار كما تفعله  أيتصدر حكما قضائيا بالقتل ضد  أنفكيف يصح  ،اإلسالميغري  و

 .اإلسالم  تدعي  اليت العديد من املنظمات و اآلن

 :رايني  للأرع  هنا إسالمية  النظام يف دول قلب   أساس  على  السالح  : محل رابعا -

كانت  و إرادهتمانه نابع من  القابلية لدى عامة الأعب على التغيري و كان هناك االستعداد و  أن : األول الرأي 

املستند عليه يف هذا بيعه  كل ذلك و و األخطاءحساب هامش  االنقالب و تامة للتغيري و استعداداتهناك 

 تقويتها. تغيريها و بغيةالفاشلة   الدولة  أنقاض دولة داخل   إقامة  هنا جيوز و  األوىلاحلرب يف بيعه العقبة 

هنا الأرع ال  احمليطة غري مواتية و الظروف التغيري و فق  تريد االنقالب و أقليةهناك  أنيف حالة  : الثاني  الرأي

كارثية وااهيار الدولة مما جيعلها   أخطاءالوقوع يف  أيضا البأرية و األرواحال جييز االنقالب تفاديا خلسارة  يسمح و

 .أخرى أطراف   من  باحةتمس
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 اإلسالميالنزاعات من المنظور   إدارة تدخل طرف ثالث في  : الفرع الرابع 

الرشد  الثقة و أهل مرجعيات و و محكا وخرباء و أمناءمن  األمةاملقصود بالطرف الثالث من ينوب عن         

هم القوة الصامتة  ميثلون الطرف الثالث و اإلسالمينظور املمجيعا من  فهؤالء ،املؤسسات احملايدة الأرف و و

االستقالل ما ال  هلا من القوة و الرعية و ألهواء أوغري خاضعة للسلطة  اخلارجة عن االنتماء احلزيب و احملايدة 

 .اآلخرجيعلها يميل لطرف على حساب 

ويؤكد  األمةوحيفظ توازن  ،املختلفة األطرافهذا الطرف الثالث هو الذي مينع تصاعد النزاع بني  و         

طرف من  أليالقومي وميثل قوة حياد مستمرة ال تنحاز  األمنوحدهتا ويماسكها االجتماعي وحيافظ على 

 ،سياسية أحزاب أومن الناس من غري املنتمني لتجمعات  األعظمالسواد  هو ميثل اجلمهور و و املتنازعة، األطراف

 هي: و األمةيف نفس الوقت حيافظ على ثوابت  و

 اهلل.  كلمة  إعالء  -

 الدين. إظهار -

 الأريعة. تطبيق  -

 القومي للمسلمني.  األمن -

 التنمية . -

 االجتماعية.  الرعاية -

 النقاش. أو  غريها من الثوابت اليت ال تقبل املساومة و  االجتماعية العدالة  -

 مهام الطرف الثالث: .0

بقائه   كان يف  إذاعزل من ينبغي عزله  أواالنتصار من الفئة الباغية  أو ،النزاع  طرفي  بين الصلح  -1

 .(83)لألمةالقومي  األمنخطر على 
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قد يكون بني  بعضهم البعض و قد يكون بني الرعية و الرعية و يكون بني الراعي و أنميكن   فالنزاع        

نَ ُهَما  فَِإن بَ َغْت   اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفَتانِ   َوِإن:"  بعضهم البعض يقول تعاىل احلكام و اقْ َتتَ ُلوا فََنْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدلِ   ِإىَلٰ  تَ ْبِغي َحَّتَّٰ َتِفيَء   الَّيِت   فَ َقاتُِلوا َعَلى اأْلُْخَرٰى  ِإْحَداُُهَا    أَْمِر اللَِّه فَِإن فَاَءْت َفَنْصِلُحوا بَ ي ْ

الوقوف يف قضايا  فالطرف الثالث يقوم بعملية تصاحل يف اجملتمع و .1" احلجرات َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ 

غريها من  و األجوراحللول العادلة لسياسة  و اإلعالمي التعتيم  االستبداد و العام املصريية كالفساد و الرأي

 طالب املأروعة يف اجملتمع.امل

 : (84)الفصل في النزاع -2

َوأُْويل  الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل   أَي َُّها يَا القران قال تعاىل:"  أحكاميف كتاب  الأافعييقول         

ٌر  فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم  تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء  اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن   تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

البد من الرجوع لذوي اخلربة فيه للوصول  اختلف الناس يف شيء   أن  يعين هذا و .31النساء " تَْنِوياًل   َوَأْحَسنُ 

 إىل احسن قرار.

 :امتالك سلطة الترشيد للراعي والرعية -3

الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِ  ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْيِن أَي َُّها  يَايقول اهلل تعاىل:"        

ْعرُِضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن مبَا ْن تَ ْلُووا أَْو ت ُ َواأْلَقْ َرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاللَُّه َأْوىَل هِبَِما َفاَل تَ تَِّبُعوا اهْلََوى َأْن تَ ْعِدُلوا َوإِ 

نصرة  النهي عن املنكر و باملعروف و األمر هو اإلسالميةالغرض من الرسالة ف. 043" النساء  تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا

التعايش   تنكيد و ،وقف النزعة الديكتاتورية االقصائيةو   ،اآلخرقبول  و ،على يد املخالف األخذ و ،الضعيف

 املختلفة. األطيافبني 
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 خالصة الفصل:

 االسالمي  النزاعات يف الفكر  الدارة  هذه ميكن القول أن السمة املميزةمن خالل ما تقدم يف دراستنا        

 او من حيث رؤيته لواقع االقليات و  النزاع  جبل جوانب النزاع من ناحية املفاهيم الدقيقة لوصف مرحلة هتمامها

 االمن للدولة و انبثق عنه اسرتاتيجيات عدة عملت على ادارة النزاع حنو ما يكفل السلم وكيفية التعامل معها ما 

 للدول اجملاورة هلا.

لذا جنده حرم قتل من ال حيمل  ،كان هو الدافع الدارة النزاع الفكر االسالمي باالنسان و كما اهتم        

احلروب وتسمو باالنسانية  لقيم النبيلة يف النزاعات والنساء فقدم لنا امنوذجا ل الأيوخ و سالحا او االطفال و

 حنو االرتقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 لثالفصل الثا
  إدارة النزاع في الفكر الغربيإدارة النزاع في الفكر الغربي
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 :تمهيد

العلمي يعترب التكوين النظري واملنهجي من املنطلقات أو الدعائم األساسية ذات األمهية البالغة يف عملية البحث 

يف كافة جماالت املعرفة، خاصة يف جمال علم السياسة، نظرا حلداثته كحقل معريف مستقل من ناحية، ونظرا 

 خلصوصيات طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى )كتعدد األطر الفكرية، واملداخل النظرية واألطر التحليلية...(

وقد   مميزات صبغت جمريات العامل وشكلت عالمات بارزة فيه،لقد كان هلذه املرحلة ما بعد احلرب الباردة مالمح و 

كان من أبرزها األحداث السياسية والعسكرية باإلضافة إىل األحداث االقتصادية اجلديدة اليت ظهرت بعد اهنيار 

 النظام االقتصادي.

ئة واضطراب األوضاع خالل العقد األخري من القرن املاضي تفشت ظاهرة النزاعات الداخلية إىل جانب تدهور البي

اجلوار. السياسية واالقتصادية ليس يف الدول اليت عانت من النزاعات فحسب، بل امتدت اخلسائر إىل مناطق 

جملس األمن والسكرتري العام لألمم املتحدة يهتمون بدرء تلك النزاعات قبل  ممثال يفما جعل اجملتمع الدويل  اوهذ

 أن تتحول إىل عنف مسلح.

النظري  والتأصيلالنزاع يف الفكر الغريب من خالل التطرق ملفاهيم النزاع  إدارةل سنحاول دراسة يف هذا الفص

 النزاعات الدولية. إدارة وأخريا اسرتاتيجياتللظاهرة 
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 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي إلدارة النزاع

الدول لتشكل توترا يهدد السلم بنهاية احلرب الباردة حتولت معظم النزاعات الدولية إىل نزاعات داخل 

 هلذا اجته معظم الدارسون لوضع آليات للوقاية منها أو التخفيف من حدهتا. ،واألمن الدوليني

ويتناول هذا املبحث بالتحليل املفاهيم األساسية املرتبطة بالنزاع وبإدارة النزاعات الدولية، وذلك حملاولة 

 يا للدراسة. ضبط تصور واضح بشأهنا، ولتكون إطارا مرجع

 المطلب األول: مفهوم إدارة النـزاع

 : تعريف النزاع األولالفرع 

يستخدم مصطلح "النزاع" عادة لإلشارة إىل وضع تكون فيه جمموعة معينة من األفراد سواء قبيلة أو 

خرط يف جمموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر. تن

تعارض واع مع جمموعة أو جمموعات أخرى معينة ألن كال من هذه اجملموعات يسعى لتحقيق أهداف متناقضة 

 .متناقض أو فعليا

"تنافس على القيم وعلى القوة واملوارد يكون اهلدف فيه بني املتنافسني  :على أنهلويس كوسر النزاع  ويعرف

 (1)هو حتييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم".

 هف النزاع بأنه اهنيار أو تعطل يف النظام االجتماعي والسياسي القائم دون أن يصاحبوهناك من عر  

 .وقبلها لبنانبالضرورة بروز نظام بديل كما كان يف الصومال 

وميكن النظر إىل مفهوم النزاع باعتباره نتيجة لعدم التوافق يف البنيان واملصاحل، مما يؤدي إىل استجابات 

بديلة للمشكالت السياسية، وعلى ذلك فالنزاع وهبذه الكيفية يعد مسة مشرتكة لكل النظم السياسية الداخلية 

 (2) والدولية.



  الغربيالغربي  إدارة النزاع في الفكرإدارة النزاع في الفكرلث                                                                                     لفصل الثاا

143 

 

ادات وهو ناتج عن االختالفات يف دوافع الدول، مبعىن أنه كما يعرف هولتسي النزاع بأنه: "هو تنازع اإلر 

"هو أحيانا  أو (3)حالة تنافس تكون فيها مواقف األطراف الدولية متعارضة مع املواقف احملتملة لرغبات اآلخرين

 إنكار طرف دويل حقوق طرف دويل آخر حول مسائل تثري النزاع فيما بينهم ".

داخل الدولة بسبب املتناقضات  أو حول موارد أكثر أوومنه النزاع ذلك التناقض الواضح بني طرفني 

 املوجودة داخلها.

 دورة النـزاع :أوال

 ،مرور الوقتمع واملستويات اليت يصل اليها  األخريمنحى النزاع هو معرفة تطور هذا  أواهلدف من دورة       

ويساعد املنحىن على تكوين فكرة عن كيفية ارتباط مراحل النزاع املختلفة ببعضها البعض وكذا ارتباطها بتدخالت 

 ما يوضحه الشكل التايل: الثالث وهذاالطرف 

 دورة النزاع في الفكر الغربي ح: يوض90شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source:Niklas.L; P Swanstron; Mikael.S; Weissmann.S "conflict conflict 

prevention; conflict management and beyond: a conceptual exploration." Central Asia-

caucasusinstitute. 2005; p11. 

 
 

 مراحل السالم أو الصراع

 الحرب

 دبلوماسية أو سياسة 

 وقت السلم

 دبلوماسية األزمة

 )إدارة األزمة(
 األزمة

 السالم غير

 المستقر 

 الدبلوماسية الوقائية

 )منع الصراع(

 المستقرالسالم 

 السالم الدائم

 فرض السالم

 )تهدئة الصراع(

 مرحلة متأخرة منتصف الصراع مرحلة مبكرة

 مدة الصراع

 حفظ السالم

 )إنهاء الصراع(

 )إنهاء الصراع(

بناء سالم ما بعد 

 الصراع

 (لصراعا)حل 

 السالم صنع

إدارة )

 الصراع

 الصراع(
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وهناك أشكال يف هذه احلالة يكون التوتر بني األطراف منخفض  :StablePeaceالسالم المستقر •

 خمتلفة للتعاون واالرتباطات بينهم يف أغلب األحيان يف شكل تعاون اقتصادي وتعاون بيئي.

به زيادة التوتر ويف هذه احلالة يصبح السالم سلبيا نعين  :UnstablePeaceالمستقرالسالم غير  •

 هنا لن يكون مضمونا. والتايل السالمحيث التوتر بني األطراف عايل جدا 

 وإن متعندما يعرف النزاع، وتأخذ األطراف يف التعامل معه، حىت  :OpenConflictالمفتوحالنزاع  •

 تبىن اخليارات العسكرية.

وفيها يكون خطر احلرب وشيكا واخليارات العسكرية هي املفضلة أو احملتملة. وقد :Crisisاألزمةمرحلة  •

 يكون هناك عنف مفتوح منتظم.

وفيها يكون العنف واسع االنتشار وحادا، ويف مرحلة التخفيف يكون النمط معكوسا،  :Warالحرب •

 حيث االنتقال من احلرب إىل األزمة خالل النزاع املفتوح والسالم غري املستقر للوصول إىل حالة السالم املستقر.

هذا املنحىن يصور لنا دورة النزاع يف شكل مبسط جدا مبعىن االرتفاع من السالم املستقر إىل احلرب مث 

منوذج مثايل من حيث أنه طور بناء حتليلي بسيط ولكنه ال يتوافق دائما مع  وهو النزول لوضع السالم املستقر. 

 احلقيقة التجريبية.

 بعد الحرب الباردة: ما ثانيا: النزاعات

 أنميكننا استنتاج  ،منحىن لند الذي يصف وحيلل تطورات النزاعات الدولية مبراحلها املختلفة إىلبعد التطرق      

 ممثلة يف املخطط التايل: أشكالبعد احلرب الباردة اختذت ثالث  النزاعات ما
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 النزاعات ما بعد الحرب الباردة ح: يوض09رقممخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف إدارة النزاع وعالقته بالمفاهيم ذات الصلة  :الثانيالفرع 

 :ConflictManagementتعريف إدارة النزاع  :أوال

إن بلوغ حالة خالفية بني دولتني مرحلة االستقطاب وتزايد مستويات التأزم بشكل يهدد االستقرار  

 اإلقليمي أو الدويل، يستدعي إجياد وتفعيل آليات كفيلة بتسوية اخلالف أو وضعه حتت السيطرة.

إن ضبط تعريف دقيق ملفهوم النزاعات الدولية غري متيسر بالنظر لصعوبة حصر اآلليات املتاحة للطرف 

أن أي نزاع ماله هناية، أما  Fred Llkالثالث ونطاق تفعيلها ضمن جمال حمدد بوضوح، فقد أوضح 

TimothySisk طرف الثالث أحجم عن فقد تساءل عما إذا كانت النزاعات الدولية ستدوم لفرتة أطول لو أن ال

 (4) جهوده.التدخل ووفر 

 إعداد الباحثة

 النزاعات ما بعد الحرب الباردة

 العنف العرقي

اإلبادة الجماعية في 
 رواندا

 الحرب الدولية

 حرب العراق

 العنفالمدني

 مور الشرقيةيت
 الصومال 
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ورغم هذا التعقيد الذي يشوب مفهوم إدارة النزاع إال أن تداخل نشاطات الطرف الثالث على خمتلف 

يضف سوى املزيد من  املستويات، وأخذه ألبعاد متعددة واستهدافه لقطاعات جمتمعية خمتلفة وغري رمسية، مل

فإنه ميكن اإلشارة إىل حقيقة أن التوصل إىل تعريف معني إلدارة النزاع الدويل  التعقيد للمفهوم. ولتجاوز هذا

 يتوقف على معيار تأهيل منط حمدد من التحركات مبثابة نشاطات تعترب من صميم إدارة النزاع. 

عريفا حيدد إدارة النزاع بأهنا "املساعي اليت تباشرها ت BercovitchوReganويف هذا الصدد، يقدم 

األطراف املعنية ذاهتا أو أطرافا ثالثة لتقليص مستويات العداء وإقرار نوع من النظام يف العالقات بني املتنازعني، 

 واإلدارة الناجحة للنزاع هي تلك اليت تقود إىل حل كلي للقضايا اخلالفية مبا ينجر عنه من تغري يف املواقف و

هو معهود يف العالقات بني  ماة أو وقف إلطالق النار مثلالسلوكات أو على األقل التوصل إىل تسوية مقبول

 (5) ".الدول

أن مفهوم إدارة النزاع يقصد هبا احلد من النزاع أو التخفيف أو احتواءه  FredTannerيرى فريد تاينر -

 (6) حله.وليس بالضرورة 

العنف بواسطة التعامل يرى أن إدارة النزاع تعين القضاء على William I  Zartmanأما وليام األول  -

عن طريق املعاهد األكادميية  معه على املستوى السياسي وتغيريه من منط التفاعل من منط تدمريي إىل بنائي

 (7) النزاع.واملؤسسات أو املنظمات غري احلكومية واليت أصبح هلا تأثري قوي يف إدارة 

 أسوا إىلتصل  أن النزاع وجتنبتعبري يستخدم لوصف  أهنايعرفها قاموس العالقات الدولية على  -

احلرب الباردة  أثناءالنزاع تعين التخفيف من حدته دون حله عن طريق اسرتاتيجيات عامه كالردع  وإدارة جتاوزاهتا،

 حالة احلرب فهنا إىل األطرافجنحت  وإذا ،تكون هناك حالة حرب وال سالم لفرتة طويلة نسبيا أالتعين  فاإلدارة

 .(8)النار واتفاق اهلدنة صنع السالم إطالقالستعادة االستقرار النسيب عن طريق وقف  األطرافتتدخل 
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وذلك بتدخل طرف ثالث  ،حلالة السالم املستقر والبقاء يف حالة السلم إرجاعهالنزاع هو  بإدارةنعين  ومنه

 حل سلمي هلذا النزاع إىلللوصول  أنواعهاواستخدامه للدبلوماسية مبختلف 

 :Crisis األزمــة -0

 نقطة التحول فهي تطلق للداللة على ينكلمة قدمية ترجع أصوهلا التارخيية إىل الطب اإلغريقي، وتع  

 .(9)حدوث تغري جوهري ومفاجئ يف جسم اإلنسان

رحلة اليت هتدد دحدوث حتول جذري يف املوصول عناصر الصراع يف عالقة ما إىل  األزمة بأهناكورال بيل يعرف 

 (11) العالقة.طبيعة هذه 

كما أن غياب وجود تعريف واضح لألزمة يف حقيقة األمر يعكس يف الواقع ظاهرة استمرار اخلالف حول 

خاصة فيما يتعلق تؤدي باالعرتاف بالتدخل اإلنساين وجود أوضاع داخلية مضطربة يف دولة ما ميكن أن 

 أو حاالت اجملاعات. الداخلية،أو احلروب  الصارخة،اإلنسان بانتهاكات حقوق 

 التنافس:    -2

هي حالة خاصة من النزاع بكوهنا موقفا ينظم فيه الصراع بقواعد مقبولة بالتبادل أو مفروضة يطيعها و 

 .(11)األفراد عادة دون أن يسعى أحدهم إىل منع األخر من حتقيق أهدافه

 :التوتر   -3

يشري هذا املصطلح إىل حالة عداء وختوف وشكوك وتصور لتباين املصاحل أو رمبا الرغبة يف السيطرة أو 

من  وجهودا متبادلةحتقيق االنتقام، غري أنه يبقى يف هذا اإلطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا فعليا وصرحيا 

 وكثريا ما رافقت انفجار النزاع. سابقة على النزاع والتوتر حالةاألطراف للتأثري على بعضهم البعض، 
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كما أن أسباب التوتر هي يف الغالب مرتبطة بشكل وثيق بأسباب النزاع، إىل جانب ذلك فإن التوترات   

إذا حتولت إىل شكل خطري قد تكون بدورها عامال مساعدا أو رئيسيا حلدوث النزاع طاملا أهنا تؤثر على عملية 

 .(12)صنع القرار

 الحـرب: -4

من جهة ثانية وتتم ممارسته يف  وبني اجملتمعات" فعل اجتماعي داخلي من جهة  كيلمان بأنها:يعرفها   -

 .(13) نطاق دولة واحدة أو يف النطاق الدويل"

أن يستخدم للخري وللشر على  "إن احلرب وسيلة لغاية فالسالح ميكن بأنها: إيغلتون تعريف كاليد -

األغراض أو األهداف اليت استخدمت احلرب من أجلها مقبولة لإلنسانية، واحلرب  سواء، وبعضحد 

 تؤدي وظائف رئيسية للمجتمع اإلنساين ... فهي أداة لتسوية النزاعات، والستعادة احلقوق، ومعاجلة

وغري  بأهنا من أداة غبية مبالغةدون  أحدهموهي وظائف البد من احلفاظ عليها، ورمبا يقول  األخطاء

 .(14)"ال يغيـر من الوضـع شـيئا  ولكن هذاسوية لتأديـة هذه الوظائف...

 :EmergingThreatsالمهددات الطارئة     -5

تصل بعد إىل درجة النزاع أو النزاع املسلح  واليت ملتطورات بني دولتني أو داخل الدولة،  وتوصف بأهنا

النظر إليها على أهنا هتديدات قد تصل إىل حد انفجار نزاع مسلح أو إىل  ولكن ميكنأو األزمة احلادة،  (الصراع)

هذه التهديدات يف تكريس أسلحة تقليدية على النحو الذي سبق النزاع الذي شب  وقد تتمثلحد إحداث أزمة، 

أسلحة الدمار  وتكنولوجية لصنعأو تكريس أسلحة معقدة، أو احلصول على قدرات فنية  1996يف رواندا 

 .(15)لشاملا
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 :Settlement of conflictتسوية النزاع   -6

 وتنهي حالةإىل اتفاق بشأن النزاع بني أطرافه دحيث يتمكنون من إهناء حالة النزاع املسلح  ويعين التوصل 

أن معظم النزاعات اليت يتم  ولكن جندهذا هناية النزاع من الناحية االتفاقية  وقد يعينالسلوك النزاعي العنيف، 

تسويتها تعود إىل السطح مرة أخرى وتندلع من جديد من الناحية العملية، وذلك ألن النمط السلوكي 

قد ال تكون سويت من ناحية Structural Contradictionوالتناقضات اهليكلية ConflictAttitudeللنزاع

 .(16)مل تتمSocial Changeاعي املمارسة الواقعية، مبعىن أن عملية التغيري االجتم

 :ConflictResolutionفض النزاع  -7

أن املصطلح يشوبه بعض الغموض  كوال شإهناء احلالة العدائية بني أطراف النزاع، وتغيري بنية النزاع،  يعين    

طاملا أنه يستخدم لإلشارة إلحداث عملية التغيري وإىل اكتماهلا يف آن واحد، كما أن هناك غموض فيما يتصل به  

 وحيث يتكاملكعلم متخصص وحمدد ومعروف، وكنشاط يقوم به ناس يستخدمون املصطلح أوال يستخدمونه 

 .(17)املعنيان

 :Peace Makingصنـع السـالم    -8

هذه اإلسرتاتيجية تعين عملية التحرك حنو النزاع بطريقة طوعية دحيث تعتمد على التفاوض، التفاهم، الوساطة، 

التحكم، التوافق، احلل باألساليب القانونية، العمل من خالل املنظمات اإلقليمية، االلتزام باتفاقيات مسبقة أو 

 مرحلتني أساسيتني:بأية وسائل سلمية أخرى وتتضمن عملية السالم 

 السلمية.وهتدف إىل استخدام اجلهود  المرحلة األولى: •

: واهلدف يكون فيها أكرب من جمرد إيقاف الصدمات واستقرار األوضاع على األرض، بل المرحلة الثانية •

 .(18)إن اهلدف هو أن يكون الوصول إىل حال سلمي سياسي ينهي الصراع أو النزاع 
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 :PeaceKeepingحفـظ السـالم       -0

وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية نشر قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعني مدنيني للمعاونة واملساعدة يف 

تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد مت الوصول إليها بني حكومات أطراف الصراع أو النزاع. ومن أمثلة ذلك قوات حفظ 

  ات حفظ السـالم الدولية اليت يطلق عليه احلفـظ ويضاف إىل ذلك مهام أخرى لقو  كشمري،السالم الدولية يف  

كحماية حقوق اإلنسان أو القيام باملهام التمهيدية املدنية كمراقبة   Expended Peace keepingاملمتد

االنتخابات السياسية يف بلدنا للتأكد من نزاهتها وأهنا تعرب عن رأي األغلبية السكانية بشكل دميقراطي أو تقدمي 

ة يف إطار دميقراطي ومن املعاونة اإلدارية للدول ملساعدهتا يف بناء هياكل وتسيري أمور احلكم وممارسة سيادة الدول

 .(19)أبرز األمثلة على ذلك ما حدث يف وكمبوديا 

 :Peace Buildingبنــاء السالم    -09

وهي عملية طويلة األمد جتمع بني صنع السالم من ناحية وحفظ السالم من ناحية أخرى، وختاطب 

يف النزاع للتقرب من عملية انقضاء النزاع وحتوله، وبالنظر إىل  Structuralاهليكليةعملية بناء السالم القضايا 

النزاع ميكن مالحظة أن عملية صنع السالم هتدف إىل تغيري األمناط السلوكية لطريف النزاع، وأن عملية حفظ 

السالم هتدف إىل خفض مستوى السلوك املدمر بينهما، كما هتدف إىل إزالة التناقضات اليت تكمن يف جذور 

 .(20)لنزاع ا
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 المطلب الثاني: تحول طبيعة ومصادر النزاعات الدولية

 : تحول طبيعة النزاعات الدولية األولالفرع 

 :ConflictsDomain.  مجـال النزاع 0

وهناية  Intrapersonalلقد مشل منظرو النزاعات كافة أشكال النزاعات بدء بالنزاعات بني األشخاص 

( اليت Dexaltation)( واالحنسار Exaltation( وكل مراحل التصعيد )Internationalبالنزاعات الدولية )

اإلنسان إىل مخس مراحل  ( حول أسباب انتهاكات حقوقLeidenمتر هبا ولقد أشار برنامج جامعة ليدن )

 للنزاعات

  Pease full stablesituation"األوضاع السلمية المستقرةاليت تسمى مبرحلة  األولى المرحلةوتبدأ   

مرحلة األوضـاع وهي " المرحلة الثانيةواليت تتصف بدرجة عاليـة من االستقرار السياسي و شرعيـة النظـام تليـها 

و  " وهي تتصف بتنامي مستويات من الضغوط املنتظمة political tension situation"سيـاسيا المضـطربة

 السياسية،تزايد االنقسامات االجتماعية و 

" واليت Violent political conflict""مرحلة النزاع السياسي العنيف"  وهيالمرحلة الثالثة مث  

ومييز هذه املرحلة اهنيار الشرعية السياسية للحكومة  Political Crisisيتصاعد فيها التوتر إىل أزمة سياسية 

قتيـل يف  111عادة بعدد القتـلى الذي يتجاوز  قـاسوالذي ياملوجودة وقبول عام ملمارسة سياسة العنف الفصائلي 

 .(21)نزاعا  114العام وهذا ما أشار إليه برنامـج جامعة ليدن إىل وجود 

" ويتميز Lau Intensity Conflictالنزاع المنخفـض الحدة" "فهـي مرحـلة " المرحـلة الرابعةأمـا  

يف السنة حيث 1111إىل  111القتلى يصل إىل حوايل  ويقاس بعددبني الفصائل  مسلحوبصراع بعداء مفتوح 

 ، 1998نزاع من هذا النوع عام  42رصد برنامج جامعة ليدن حوايل 
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" High IntensityConflictالنزاع الشديد الحدة " مرحلةواألخرية هي  المرحلة الخامسةأما 

 وتقاس بعددكبرية من السكان   أعدادونزوح  وبالدمار الشامل ويتميز بوجود حرب معلنة بني اجلماعات الغرمية

 .1998نزاع يف العام  16فأكثر يف السنة ورصد برنامج ليدن حوايل  1111القتلى يصل إىل 

منذ عقد اخلمسينيات من القرن املاضي كرست الدراسات اإلحصائية التقليدية للنزاعات الدولية للحروب  

 و Singerيف هذا الصـدد هي تلك اليت أجـراها سينغر  بني الدول واحلروب ذات الصلة، لكن الدراسة اجلديدة

قاما دحصر احلروب بني الدول واليت حيث WarProject(22 )" "مشروع احلرب بعنـوانCorrelatesكورولتيس

 ألفالنظام الدويل يف طريف النزاع وختلف ما ال يقل عن  أعضاء أحد األقلصنفت كصراعات مسلحة تضم على 

 . 12قتيل وهذا ما يوضحه امللحق رقم 

  .  اتجاهات النزاع:2

من الواضح أنه من الصعب وضع اجتاهات ذات معىن حول النزاعات ما بعد احلرب الباردة حيث رصدت 

دلت على احنسار ثابت يف الغالب يف عدد النزاعات  1996-1989إن الفرتة ما بني Appsalaجامعة ابساال 

 . (23)املسلحة الرئيسية على مستوى العامل

أوردا نوعا جديدا من النزاعات ظهر  حني Axellو إكسيل  Vallensteenكما أكد كال من فالستني  

وهتدد الوحدة اإلقليمية  نوع يؤكد بصفة أولية على حتديد سلطة الدولة القائمة ،يف العقد األخري من القرن املاضي

حدث يف حالة  مثل الذي للدولة اليت قد تنتهي بالدولة إىل جزئيات ال يوجد من بينها من يستطيع السيطرة عليها

 .(24)االصومال و ليبريي

لدرجة التصعيد ودرجة االخنفاض يف النزاع استخدم برنامج ليدن النتهاكات حقوق  وإلجياد مقياس

( كما جرت حماوالت لتدوين االختالفات والتغيريات اإلقليمية يف حالة Variablesاإلنسان ثالثة عشر متغريا )

 .(25)سنة 12يف  rGurوقوع أمناط خمتلفة من النزاعات وقد كانت واحدة من أهم النتائج اليت توصل إليه قور 
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 :Conflict Distribution.  توزيع النزاع 3

 RegionalPatternيتفق الكثري من الباحثني أن النمط السائد يف فض النزاعات هو النمط اإلقليمي 

واليت ال Pluralistic Security Communities  اآلمنةبني اجملتمعات املتعددة  Holsti  هولسيتومييز 

 Zonesترتيبـات للتحول للحرب بني أعضـاءها كأمريكا الشمـالية وأوروبا الغربيـة ومناطـق السالمتوجد فيما بينها 

Of Peace  كحالة املنطقـة الكاربيـة ومنطقة جنـوب الباسفيك، ومنـاطق الالحربNo-War Zones كمنطقة

 (26) سيا.آكحالة إفريقيا والشرق األوسط و جنوب   Zones Of Warجنوب شرق آسيا ومناطق احلرب

 :TypesConflict.   أنماط النزاع 4

ليا تسودها الفوضى وهذا لتباين املعايري املستخدمة امن املالحظ يف الواقع أن التصنيفات املوجودة لدينا ح

حيث جند من يستخدم  ،لدى كل باحث واعتماد كل واحد على معايري ال تتطابق يف الغالب مع بعضها البعض

وهناك  ،يستخدم القضايا املطروحة يف النزاع وهناك منأسلوب التمييز بني أطراف النزاع كمعيار التحليل النزاع، 

يلجأ إىل تصنيف األسباب اليت أدت إىل النزاعات لتحليلها. وقد أورد البعض تصنيف عمليا ألمناط النزاعات  من

و هذا Non-Interstateوالثاين النزاع داخل الدولة  Interstateالدول  نيما بعلى أساس منطني األول النزاع 

 ( التايل: 11ما يوضحه اجلدول)

 تصنيف عمليتي النزاعات :90جدول 

 النـزاع النمـط مثــال
 وأخرىبني دولة  1 1991حرب اخلليج 

 2 اجلزائر
 داخل الدولة

 ثوري/ إيديولوجي

 هوية / انفصال 3 سرييالنكا

 فصائلي / فئوي 4 ليبرييا

 Source:Miall, Ramsbotham and Woodhouse, 1999. 
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من زاوية تارخيية كذلك هناك جمموعة من  وودهاوس النزاعاتورمسيوثام  كل من ميال   : يرجعأوال

 كما ترجع جذور هذه النزاعات إىل التسويات السياسية اليت  Rivalriesالنزاعات القائمة على أساس التنافس 

متت بنهاية احلرب العاملية الثانية منها فرتة تصفية االستعمار خالل عقد اخلمسينيات والستينات من القرن املاضي 

والتوتر  وفرتة ما بعد االستعمار، ويتوقع بعض احملللني ظهور جيل جديد من النزعات اليت يغذيها التدهور البيئي

 بني الشمال واجلنوب وتعدد األسلحة باإلضافة إىل اهنيار الدول الضعيفة بسبب العوملة والتجزئة.

بأن نظام التصنيف جيب أن يبقى كنظام نظري بقدر اإلمكان كي ال Singerما نصح به سينغر  :ثـانيـا

 : (27)سي ألطراف النزاع إىلتقع يف تغيريات مبسطة. حيث بوب سينغر تصنيفه للنزاعات على الوضع السيا

 احلروب بني الدول.   -أ

كاحلروب االستعمارية ولكنه يصنف ، Extra Systematic Warsاحلروب خارج النظام الدويل  -ب

 حمدثا إىل نوعني من النزاعات الداخلية. 

احلروب األهلية اليت يكون أحد أطرافها على عكس "ب" مجاعة ثورية منتفضة داخل إقليم الدولة  -ج

 املعرتف له.

يف املستعمرة السابقة دحيث يأيت التحدي  Intra-State Warاحلرب الداخلية األكثر تعقيدا منوذج   -د

، أو عرقية أو لغوية أو دينية أو سالليةاعات األخرى خبصائص من مجاعة ثقافية معينة تتميز عن اجلم

 بعالقة الدم.

نقصد بالنزاعات الثورية اإليديولوجية اليت تشتمل على أكثر األهداف غموضا بتغري طبيعة احلكومة يف 

الوضع  دولة ما كتغيري النظام من الرأمسايل إىل االشرتاكي، أما مصطلح نزاعات اهلوية واالنفصال فهو يتضمن

 .(28)البيئي للجماعات أو الطائفة أو اجلماعات الطائفية كيفما كان تعريفهما وعالقتها بالدولة
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هناك نزاعات ال تدخل يف هذا التقسيم، ففي احملاوالت اليت وردت يف التحليل املاركسي  وبطبيعة احلال

 " باعتباره صراعا طبقيا.ياإليديولوج للنمط الثالث للنزاعات "الصراع العرقي". على أن النمط الثاين "الثوري

ويف األخري يرى بعض احملللني أن تصنيف "سينغري" للنزاعات، وأن الواقع املعاش يوجد فيه منطني من النزاع. 

 International Socialنزاع بني الدول ونزاع داخل الدول ضمـن ما يسمى بالنـزاعات الدولية االجتماعية 

Conflicts. 

 :ConflictCosts.   تكلفـة النـزاع 5

اإلنسانية واملادية فاإلحصاءات  يتعلق باملعلومات املتاحة الضخمة عن تكلفتها فيماللنزاعات أمهية كبرية       

نزاعا مسلحا رئيسيا حدثت يف الدول العامل خالل الفرتة اليت  151مليون روح أزهقت يف حوايل  28تقدر دحوايل 

يف احلرب  5%عقبت احلرب العاملية إىل يومنا هذا. وبينما بلغت حوادث القتل العرقي يف أوساط املدنيني حوايل 

القرن  بنهاية 61%يف احلرب العاملية الثانية مث وصلت إىل 51%العاملية األوىل. جند أن النسبة قد ارتفعت إىل 

، و يضاف إىل Unicefفالعشرين وميثل النساء واألطفال معظمها وذلك وفقا لإلحصاءات منظمة اليونيسي

ذلك ما أوردته املندوبية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة من تقديرات فيما سببته النزاعات من جلوء 

 .1993مليون عام  24مليون و نزوح  8.2

 النزاعات الدولية أهم مصادر الثاني:الفرع 

 الداخلية للنزاع: أوال: المصادر

 .  الخلفــية:0.0

ات يتوصل الدارسون لعلم النزاعات الداخلية أن هذه النزاعات غالبا ما حتدث كنتيجة للحرمان من احلاج

اجلسماين وحق الرفاهية واالعرتاف باهلوية الثقافية  مناألرمان من كاحل  ،Humain Needsاألساسية لإلنسان 

 وعملية اختاذ القرار والوالية على املوارد الطبيعية.
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مصدرا آخر للحاجات اإلنسانية وهو املخاوف  RothschildوروتشيلدLakeمن ليك  ويضيف كل

 .(29)لعرقية مما خيفيه هذا العامل يف املستقبل من حترك النزاعات ا sCollective Feasاجلماعية

 .   األحقاد التاريخية:2.0

 أربعة أسباب أساسية لألحقاد التارخيية: Harffوهارف  Gurrمن قور  يرى كل -

 Conquedالفتح  :أولها -

 States Building Processعملية بناء الدولة  :ثانيها -

 Immigrationاهلجرة  :ثالثها -

 Economic Developmentالتنمية االقتصادية  :ورابعها -

إن العديد من النزاعات املعاصرة تعرب عن حالة انعكاس مستمر لدورة األحقاد سواء كانت عرقية أو إبادة 

حيث إن العنف يساهم يف حدة العداء واملخاوف اليت ميكن أن تستمر ألجيال  ،Cultural Genocideثقافية

ر هتديدات أمنية مل تكن يف احلسبان عديدة وعندما حتدث تغريات مفاجئة عن البيئة السياسية واالقتصادية وتظه

 .(30)فإن ردة الفعل الطرف املهشم يصعب التكهن هبا

 :ContemporaryGrievances. األحقاد المعاصرة 3.0

على األقليات اليت تواجه اخلطر حتتوي على معلومات يف غاية األمهية  Gurrإن الدراسة اليت أجراها قور 

حول أنواع املعاناة املعاصرة اليت تقود اجلماعات للدفاع عن حقها يف احلكم الذايت واملطالبة باملشاركة يف احلكم 

 (31)وصناعة القرار وإعطاءها قدرا أكرب من احلقوق الثقافية واالقتصادية

 التعبئة في أوساط الجماعة:.  شروط حدوث 4.0

إن اجلماعات املهشمة ال تفكر بطريقة تلقائية بأن عدم املساواة الذي مييزها عن األخرى أمر غري عادل 

وحىت لو ساد لديها هذا االعتقاد فإهنا ال تطلب بطريقة تلقائية تصحيح األوضاع، ولذلك فإن هناك مجاعات 
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 لشروط اليت وضعها احملللون حلدوث التعبئة داخل هذه األوساط ماعانت من االضطهاد على فرتات طويلة ومن ا

 (32)يلي:

إن وجود أقلية يف إقليم حمدد أو رقعة جغرافية حمددة ومتركزها فيه  :EthnicGeographyالجغرافية العرقية •

يقوى االنتماء باهلوية العرقية ويقوى قدرة هذه اجلماعة على التنظيم فاجلغرافية العرقية تساعد على حتديد 

 األهداف.

ى وهي التنظيم القادر عل: Leadership andpolitical organisationالقيادة والتنظيم السياسي •

 تنظيم اجلماعة ويعرب عن املعاناة وحيركها.

تنتهز اجلماعات فرص تغري ظروف كتبين : New opportunitiesتغيير الظروف وظهور فرص جديدة  •

نظام تعددي دميقراطي يف دولة كانت تعمل بنظام احلزب الواحد، أو صعود حكومة معتدلة إىل السلطة وهذا 

 ها.لتقدمي مطالبها آملة أن يستجاب ملطاحم

 للنزاعات: اإلقليميةالدولية و  المصادر ثانيا:

 :عامل الجوار  -0

مجاعة عرقية سياسية مشرتكة يف الدولة والدولة اجملاورة  122أن هناك حوايل  إىل Gurrأشارت دراسة قور 

 هلا وترتبط فيما بينها بروابط اللغة، لذلك فإن اندالع نزاع يف دولة ما يكون له انعكاسات وآثار يف دولة أخرى.

حول أسباب ومضامني النزاعات العرقية أشار إىل أن النزاعات العرقية غالبا  Gurrويف الدراسة اليت أجراها 

 ما تندلع عندما تبدأ الدولة املتعددة األعراق يف االنقسام وتنجح مجاعة منها يف االنفصال كنتيجة لذلك.  

منطقة  باإلضافة إىل أن بعض الدول ميكن أن تنخرط يف نزاعات عرقية ألسباب إسرتاتيجية كما حيدث يف

البحريات ويف آسيا الوسطى وآسيا الصغرى. كما سبق أن اخنرطت يف نزاعات إيديولوجية يف فرتة احلرب 

 . (33)الباردة
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وهناك عوامل أخرى تلعب دورا كأن تسنح الفرص لدولة لإلضرار بدولة أخرى أو إلرباكها باعتبار أن تلك 

و موارد حمددة أو ألسباب تتعلق بأطماع اقتصادية ويف هذه الدولة على عداء معها أو نزاع أو منافسة حول ثروة أ

احلالة تسعى الدولة املتدخلة حلماية األقلية يف الدول املتدخلة لديها بدافع الرغبة يف استغالل موارد هامة أو 

 الوصول إىل تلك املوارد.

ما تدخلت دولة يف نزاع  وهناك ما يثبت بوضوح أن التدخل اخلارجي غالبا ما يؤدي إىل تصعيد النزاع فإذا

فإن النزاع يظهر يف شكل استغالل للدولة املتدخل لديها أكثر من Instrumental Reasonsألسباب وصوليه 

كونه حماولة لتسوية املشكلة وقد يؤدي تدخل الدولة يف الدولة أخرى إىل تدخل مضاد من قبل دولة ثالثة كما 

 .(34)حدث يف لبنان وقربص وأنغوال وشرق زائري

 للنزاع  ةاإلقليميالمصادر   -2

لقد أسهمت هناية احلرب واصطباغ السياسات الدولية بصبغة إقليمية إىل إلقاء الضوء على أمهية التفسري 

( فالنسبة ألوروبا وإفريقيا فإن 11( مبثابة إعادة للجدول )03و 02اإلقليمي للنزاعات حيث يعترب اجلدوالن )

هناك جمموعات مميزة حيث بدأت يف تواريخ قريبة من بعضها يف فرتة ما بعد احلرب الباردة وكان هلا إفراز إقليمي 

RegionalSill-over ،على كل اإلقليم  وإثر االنتشارRegional Diffusion ويف كل من القارتني جند أن ،

ط الثالث املتعلق بنزاعات اهلوية واالنفصال. وقد أشارت الدراسات اليت أجريت تصنيفات النزاعات هي من النم

إىل وجود ما يثبت ظاهرة االنتشار اإلقليمي، ولكن بسبب الكوارث اليت يصعب  1989نزاعات ما قبل عام  على

 .1989ام وضع قياس هلا مل يكن من املمكن تقييم عما إذا كان األثر اإلقليمي قد بدأ يتبني من بعد الع
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 0001-0005الفترة  والنوع خاللالنزاعات الرئيسية المميتة من حيث اإلقليم  : يوضح92جدول 

 فصائلي  المجموع
هوية 

 الفصال

ثوري 
 إيديولوجي 

 نوع النزاع         نزاع دولي 

 اإلقليم       

 إفـريقـيا - 3 8 2 13

 أسيـــا - 4 11 2 16

 أوروبـا - - 7 1 8

 أمريكا الالتينية  - 3 - 1 4

 الشرق األوسط - 3 4 - 7

 

 

 0001-0005خالل الفترة  وتاريخ البدايةالنزاعات المميتة من حيث اإلقليم  :93جدول 

 تواريخ بداية النزاعات المعاصرة
 البداية        

 اإلقليم       

1966 ،1973 ،1975، 1983 ،1989 ،1989 ،1991 ،1991 ،1992 ،
1993 ،1993 ،1994 ،1996. 

 إفـريقـيا

1948 ،1968 ،1975 ،1975 ،1978 ،1979 ،1981 ،1982 ،1983 ،
1984 ،1986 ،1989 ،1991 ،1992 ،1992 ،1997. 

 أسيـــا

 أوروبـا .1997، 1992، 1992، 1991، 1991، 1991، 1969، 1964

 أمريكا الالتينية  .1994، 1981، 1986، 1964

 الشرق األوسط .1992، 1992، 1983، 1981، 1979، 1976، 1948

    

  

مبا  Spill-Overيف ما تلفظه على املنطـقة  تتمثلOutwardواآلثار اإلقليمية للنزاعات ذات خاصية حنو اخلارج 

كالتأثري    Inwards، كما هلا خاصية حنو الداخل  Diffusionواالنتشار Contagionيشبه العدوى 

Influence التدخل، وInterference التوسط، وIntervention  فللحروب الداخلية آثار خارجية على

Source:Miall, Ramsbothan and woodhouse, 1999 
 

Source: Miall, Ramsbotham and woodhouse, 1999 
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اإلقليم ككل وهذه اآلثار تنتج عن انتشار األسلحة والتفكك االقتصادي والصالت باإلرهاب وتدفقات 

الالجئني، وتلقي بظالهلا على السياسات اإلقليمية عندما تنجر الدول اجملاورة إىل املواجهة بفضل وجود قبائل 

احلاالت دحيث يكون مصدره من مشرتكة بني أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه احلكومة يف بعض 

اخلارج متاما، ومن أمثلة ذلك منطقة البحريات الكربى عندما جلأ عدد من توتسي رواندا  إىل أوغندا، و آواهم 

 .(35)1986الرئيس مـوسيفيين، و استعان هبم لتقوية نظامه عن طريق استقطاهبم داخل اجليش قبل وبعد عام 

 : (36)مل االستقرار اإلقليمي بني الدول يف التايلو معاونوه عوا Buzanقد حدد بوزان 

عدد الدول الالعبة يف وضع أمين معقد وحمدد، وأمناط التعامل الودية والعدائية، وتوزيع القوة بينها وعليه فإن درجة 

 :التغري يف النظام األمين معقد ميكن قياسها عن طريق أربع وحدات قياس هيكلية

 احلفاظ على الوضع القائم. :األولى

 التغيري قد حيدث يف النظام األمين املعقد. :الثانية

أي تغيري خارجي ميكن أن يطرأ على مسألة احلدود كظهور دول جديدة أو اختفاء دول، أو  :الثالثة

 خروجها من النظام األمين املعقد.

 دخول قوة خارجية ومسيطرة. :الرابعة

اجلديد املتبع يف اجملال األمين فقد تبىن الكثريون هذه النظرية خالل عقد التسعينات وبإتباع النهج التقليدي 

 يف حماولة للوصول إىل حمددات أكثر مشوال اتضح أهنا مالئمة.

تأكيدا على  Azarآزاروتكون املستويات الدولية واإلقليمية معا البعد الدويل للنزاعات املعاصرة حيث ذكر 

لسياسات الدولية والسياسات احمللية االجتماعية يعترب واهيا وغري حقيقي، فاملصادر الدولية ذلك بأن التمييز بني ا

للنزاعات واليت تلقي بنفسها على الدول الضعيفة هلا أثر ديناميكي على السياسات الداخلية، كما أن املصادر 
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ا تصبح أزمة على مستوى الدولة، الداخلية للنزاعات هلا انعكاسات دولية عندما حيدث فيها تصعيد إىل درجة أهن

 .  (37)ويف كلتا احلالتني فإن تصنيف النزاع االجتماعي الدويل يفسر على مستوى الدولة نفسها

 المصادر الدولية للنـزاع   -3

وقد ظهرت يف تلك الكتابات أراء  Azarلقد كتب الكثري عن حتليل النزاعات املعاصرة منذ وفاة أزار 

التحليلية اليت  وملختلف األطر 1996خمتلفة تستحق االعتبار وميكن الرجوع لألعمال اليت نشرت عام 

بالنسبة للحروب بني الدول على سبيل املثال،  Leveyالنهج الذي استخدمه ليفي  وبالرجوع إىلاستخدمت، 

التقليدية يف مراجعته للنظريات املتضاربة حول  Levels of Analysisجند أنه استخدم هنج مستويات التحليل 

 Levels ofفقد استخدم منوذج مستويات التسبيب  Suganamiالنزاعات الدولية، أما سوقانامي

Causation (38)يف حتليله ألسباب احلرب. 

ل اليت جتربة على أسباب النزاع يف الدو Van de Goorومن ناحية أخرى أسس فان دي قور و آخرون

نالت استقالهلا مباشرة بعد احلقبة االستعمارية على منوذج وظيفي قطاعي من أربعة أبعاد متبعني أسلوب أزار 

Azar( يوضح ذلك:14واجلدول ) 

 مصادر النزاعات المعاصرة اإلطار العام :4جدول 

 أمثـــــــلة المستــــوى
 بني مشال وجنوب جيوسياسية، االنقسامانتقالية  دولـــي      

 دميغرافيا اجتماعية عرب احلدود الزبائنية،أمناط  إقليمــي
  :الحالـــة

 عرقي لاختال ثقافية،جمتمع ضعيف: انقسامات  اجتماعية
 نسيب للموارد، حرماناقتصاد ضعيف: قاعدة فقرية  اقتصادية 

 نظام غري شرعي متحيزة،نظام حكومي ضعيف: حكومة  سياسية 
 ديناميكيات بني اجلماعات اجلماعة،حشد على مستوى  طرف النزاع 

 وهنبقيادة سلب  فصائلية،مصاحل  إقصائية،سياسات  النخبة/الفرد 
 

Source: Mial, Ramsbothan and Woodhouse, 1996 
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على International Linkagesحول الصالت الدولية Azarوعليه ميكن األخذ بنظرية أزار 

، واحلرمان من Communal contentة املستويات الدولية واإلقليمية، وكذلك ما تطرق إليه حول مكون اجلماع

على مستويات الدولة االجتماعية واالقتصادية  GovernanceواحلكمDeprivation of Needsاحلاجات

أطراف النزاع والنخبة على مستوى  Process Dynamicsوالسياسية، وكذلك ما أطلق عليه ديناميكية العملية

 والفرد. 

كما أن عدد كبريا من احملللني يضع مصادر النزاعات املعاصرة على املستوى الدويل وينظر إىل نزاعات 

 :(39)حمددة باعتبارها تعبري حملي عن عملية تتم بانتظام حيث هناك نقطتان هامتان

أن معظم االضطرابات اليت حدثت يف أفريقيا ويف منطقة البلقان تعود إىل ما أفرزته هناية  النقطة األولى: -

احلرب الباردة حيث ألغت القواعد واحلدود اليت كانت حتكم النظام الدويل القدمي ومل تكن معامل النظام 

 من أعراضها نشوء النزاعات املعاصرة.و  ،الدويل اجلديد قد اتضحت

أن هناك حتليالت للمصادر املنتظـمة للنزاعـات باستثنـاء موضوع صراع احلضـارات  الثانية:النقطة  -

"Clash of Civilization  والذي سيكون صراع املستقبل وفقا لبعض الفرضيات وعلى وجه ،"

الغرب واآلخرون فإن الرتكيز ينصب على ثالثة اجتاهات تتداخل مع  اجليوسياسياخلصوص الصراع 

على  والضغوط البيئيةملساواة اجملحف يف التوزيع العاملي للثروة، والقوة االقتصادية بعضها هي: عدم ا

 اإلنسان.

إخضاع العالقات األمنية لألساليب العسكرية بصفة مستمرة وتكون النتيجة احملتملة لذلك نشوء  وأخيرا: -

 :(41)ثالث أنواع من النزاعات

العالقات بني الدول يف جمال البرتول، واملياه على مستوى scarcity conflictنزاعات الندرة  .1

 والفضاء واألرض.
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وحتدث على  Relative_ Deprivation Conflictsالنزاعات املرتتبة على احلرمان النسيب .2

 املستوى احمللي جملرد اتساع الفجوة بني اآلمال والطموحات وما يتحقق فعال.

 مستوى كبري.نزاعات اهلوية واليت تتسبب فيها حركة السكان على  .3

مما تقدم هبذا املبحث ميكن القول أن هناك تغري لطبيعة النزاعات ما بعد احلرب الباردة نظرا لتحول طبيعة   

ومصادر النزاعات الدولية ما بعد احلرب فبعدما كانت النزاعات تقتصر على النزاعات احلدودية فاآلن انتشر 

وجود قبائل مشرتكة بني أكثر ي هاته النزاعات للدول اجملاورة بسبب النزاعات االثنية والعرقية واليت تؤدي إىل متاد

فنزاعات ما بعد احلرب الباردة هلا طابع خاص ومسات معينه نظرا للمتغريات الدولية يف تلك احلقبة سواء   من دولة

 قيمية. أواقتصادية  أوكانت سياسية 
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 النزاعات الدولية إدارةالتحوالت الدولية بعد الحرب الباردة على  أثرالمبحث الثاني: 

فقد كانت  لقد بدا العامل يف أعقاب احلرب الباردة وكأنه مدينة كبرية اختفت منها معاملها الرئيسية،       

نظري اخلصومة بني الشرق والغرب اليت سيطرت على العالقات الدولية يف النصف الثاين من القرن العشرين ال

كان هذا األفق قد اختفى وتالشت معه حدود ظلت قائمة زمنا   1991عام  ما ودحلولاجليوبوليتيكي ألفق مدينة 

 النزاعات الدولية. إدارةهبذا املبحث دراسة أهم التغريات اجليوبوليتيكية اليت أثرت  لطويال. وسنحاو 

 المطلب األول: نتائج التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة

 التحدي السياسي  :األولالفرع 

لقد كان لنهاية احلرب الباردة وظهور النظام الدويل اجلديد األثر البالغ يف تغيري مسرى العالقات الدولية ومن بني   

 :يما يلنتائج هاتني احلدثني 

 أن حقبة ما بعد احلرب الباردة دفعت تغيريات احلدود اليت حولت مجاعات من الناس إىل أقليات يف .1

بعد أن ظلوا عقودا بل حىت قرونا جزءا من األغلبية يف األماكن  بلدان جديدة بشكل مفاجئ وإجباري،

 .(41)هو سبب اشتعال حروب البلقان خالل التسعينات  وكان ذلك اليت كانوا يعيشون فيها،

لقد ترك اهنيار االحتاد السوفيايت ماليني الروس يف هذا الوضع وخلق أقليات روسية جديدة يف أوكرانيا ويف دول   

ومن بني هذه الدول كانت إمكانات نشوب احلرب يف  نوالتفيا وليتوانيا( ويف كازاخستا إستونياالبلطيق الثالث )

ور اخلالف بني روسيا وأوكرانيا حول ملكية أسطول البحر األربع األخرية منها بالنسبة للدولة األوىل، وكان حم

األسود، كما أن وضع شبه جزيرة القرم أثار أقوى املشاعر لدى الروس الرتباطهم اخلاص بالقرم، ويف العقد األول 

ىل حد  من حقبة ما بعد احلرب الباردة أدارت احلكومتان الروسية و األوكرانية عالقتهما بشيء من الرباعة وقاومتا إ

وبرغم من  كبري إغراء حتسني موقفهما أمام مواطين دولتهما من خالل دخول كل منهما يف خصومة مع األخرى،

أن العالقات بني االثنتني مل ختل من الصعوبات إال أهنما اتفقتا على نقل األسلحة النووية السوفياتية املوجودة يف 
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مث مبقتضاها تأجري قاعدة سيقاستوبل البحرية لروسيا  1998 و أبرمتا معاهدة يف 1994أوكرانيا إىل روسيا عام 

 .(42)ملدة عشرين عاما

كما واجهت موسكو اضطرابات سياسية على طول حدودها اجلنوبية مع اجلمهوريات السوفياتية السابقة يف         

ا يف متها حديثوقامت روسيا بنشر قوات داخل حدودها يف أماكن كانت قد حك منطقة القوقاز واسيا الوسطى،

وما جعلها ترسل قوات هناك هو تلبية لطلب احلكومات احمللية وكذلك اخلوف من  ،بعض األحيان مل تغادرها أبدا

 إمكانية امتداد االضطراب مشاال يف األراضي الروسية.

ورثت صحيح أن روسيا قد  كان لتفكك الكتلة االشرتاكية واالحتاد السوفيايت انتهاء لعملية توازن الرعب، .2

ولكنها دخلت يف عملية  القوة النووية والصاروخية لالحتاد السوفيايت مبا يف ذلك مقعده يف جملس األمن،

اهنيار  القتصادها الداخلي ما جعلها تطلب معونات  اقتصادية من الغرب و أضحت توافق اإلسرتاتيجية 

وثيقة كامبد ديفيد اليت وقعها األمريكية عكس ما كان يف احلرب البادرة، وهذا األمر كان واضحا يف 

.وهلذا فان روسيا مل تتحدى الواليات املتحدة األمريكية يف أي مشكلة  1992الرئيسان يلسن وبوش سنة

دولية، ويف الشرق األوسط احتكرت الواليات املتحدة عملية التسوية السياسية، ومت هتميش الدور الروسي 

صفية احلسابات مع كل الدول الرافضة للنموذج األمريكي ،ومن مث بدأت الواليات املتحدة يف عملية ت

ليبيا والعراق والسودان مستثمرة يف ذلك هامش املناورة الواسع الذي تتمتع به كقوة  مثل كوريا الشمالية،

 .(43)عظمى وحيدة

ة يتسم النظام الدويل الراهن بتعددية قطبية يف جمال االقتصاد وأحادي :الحد من دور الدولة القومية .3

ويف الوقت الذي ترتاجع فيه األمهية النسبية للقوة العسكرية يف مقومات القوة  قطبية يف اجملال العسكري،

خاصة وان زيادة  تتنامى أمهية القوة االقتصادية والتقنية واحلضارية فيها كأساس لتقدم الدولة، الشاملة،

ما االهتمام الوطين والدويل باألوضاع ظواهر االعتماد املتبادل وتكوين الكتل التجارية الكربى قد دع
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وهو ما أعاد  االقتصادية على حساب األوضاع األمنية مع زيادة التنافس وإطالق حرية آليات السوق،

ودعم صعود عدد من القوى االقتصادية املنافسة اليت تتمثل  ترتيب عناصر قوة الدولة يف النظام الدويل،

مبا يعين مطالبة هذه  جع القوة االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية،يف اليابان وأوروبا والصني مقابل ترا

فيحتم ذلك على الواليات املتحدة األمريكية الرتاجع عن  القوى الصاعدة بدور يف صنع القرار الدويل،

 .(44)اختاذ القرارات مبفردها وختليها عن مفهوم اهليمنة املطلقة

يف حل النزاعات الدولية يعين التحول إىل أساليب التسوية السلمية خاصة  وإذا كان تراجع عامل القوة العسكرية

وتزايد أمهية دور اآلليات االقتصادية يف حلها ضمن إطار املفاهيم الليربالية  مع تغري موضوعات النزاعات الدولية،

وهنا يربز دور املصلحة  العاملي،فان القوى االقتصادية العمالقة ستحتل قمة اهلرم السياسي واالقتصادي  الغربية،

وهو ما يصبغ السياسة اخلارجية للدول بطابع  الوطنية كقاعدة ارتكاز وحمور للحركة تدور حوله العالقات الدولية،

 الربمجاتية واملرونة يف ظل انكماش أمهية الصراعات اإليديولوجية اليت حدت البدائل واخليارات الوطنية احلرة.

ملفاهيم الليربالية الغربية متكنت القوى االقتصادية العمالقة من تقليص دور الدولة القومية و مع انتشار ا     

فمثال بعد انتهاء احلرب الباردة ظهرت فكرة اجليش  باالستغناء عن بعض الوظائف األساسية اليت تقوم هبا،

الن الدولة مل تعد دحاجة  الفرنسية،الذي هو مثرة الثورة  1996فألغت فرنسا نظام التجنيد اإلجباري عام  احملرتف،

لقدرة الشركات املتعددة اجلنسية على دخول أي دولة دون منافسة إال  إىل قوة عسكرية لتفتح األسواق اخلارجية،

فال توجد عملة واحدة  كما أن الدولة فقدت رمزا آخر لسيادهتا يتمثل يف وظيفة صك النقود، من شركات مماثلة،

باإلضافة  كما ضعفت دور البنك املركزي يف ضبط أسواق الصرف اخلاصة والعاملية، ،ذات السعر الصرف ثابت

 .(45)إىل ختلي الدولة عن إدارة املرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامني االجتماعي

 الدول،إىل التفاعالت التقليدية بني  باإلضافةف وبفعل نظام االعتماد الدويل املتبادل تغري مفهوم الدولة،       

يعين مبا  طريف التفاعل ممثال دولة أو منظمة دولية حكومية، أحدبرزت تفاعالت جديدة تتم عرب الدولة فال يكون 
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السيادة القانونية  أضعفاألمر الذي  قدرة الدولة على عزل البيئة الداخلية عن تأثريات البيئة الدولية املختلفة، عدم

 .(46)للدولة على بيئتها الداخلية

ومثلما أسهمت التكنولوجيا بدور مركزي يف تطوير نظام الدولة الوطنية من خالل إجياد التماسك والتضامن        

أسهمت  واحتكار الدولة ألدوات القهر والضبط الداخليني ومن مث استقرار السلطة السياسية فيها، الداخليني،

عن الكثري من مفاهيم السيادة  فرض ختليهان خالل م التكنولوجيا أيضا يف تراجع دور الدولة يف مرحلة تالية،

للمشكالت الدولية احلديثة وأوجدت  كما زادت من فرص التعاون الدويل إلجياد احللول، التقليدية دحفظ بقاءها،

وقد أفقدت التكنولوجيا  وعمقت الفجوة بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة. موضوعات جديدة للتعاون والنزاع،

 تثالثة حتدياالوطنية وظائف أساسية كانت تؤديها وأثبتت فشلها يف محاية الطبيعة اإلقليمية هلا من خالل الدولة 

 :(47)أساسية وهي

لقد جسدت الثورة الصناعية والتكنولوجيا فكرة االعتماد املتبادل دحيث جعلت   :التحدي االقتصادي (1

 كل دولة يف حاجة ماسة إىل الدول األخرى.

جعلت ثورة االتصاالت واملواصالت من محاية األقاليم ومنع تسلل القيم واألفكار  :التحدي القيمي (2

بسبب تقلص فاعلية  ذلك إىل تزعزع الوظيفة الرتبوية والقيمية للسلطة السياسية، مستحيلة، فادىمهمة شبه 

 أدوات الرقابة والسيطرة.

 االتقليدي وحرمة احلدود السياسية، كم غريت التكنولوجيا العسكرية احلديثة مفهوم األمن :يالتحدي األمن (3

ممارسات السياسية القوة  تحل مفهوم األمن اجلماعي بعد ضعف القدرات الدفاعية للدولة الوطنية، وبرز 

 والنفوذ تقوم على األساليب االقتصادية والدبلوماسية.

نية حتد من حرية الدولة يف فاملصاحل اإلنسا وقد عملت هذه التحديات على التغيري من أولويات الدولة،       

األمريكية يف مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية عام  اإلدارةفمثال اضطرت  رسم عالقاهتا اخلارجية،
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إىل الكشف عن البنود التفاوضية املتعلقة بأمور الصحة واهلجرة والعمالة والتلوث ومحاية األطفال حتت  1991

 .(48)وهو ما يعين أن عامل املفاوضات املغلقة قد تغري ية،ضغط املنظمات غري احلكوم

القتصاد السوق وترويج الدميقراطية يف الدول اليت تعيش  :تشجيع النموذج المنتصر في الحرب الباردة .4

فيجعل ذلك الدول تواجه بالكثري من التحديات   مرحلة التحول من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق،

كل سريع للتعامل مع الكلفة االجتماعية واالقتصادية ذات االنعكاسات السياسية كتامني األموال بش

السياسي وهتديد السلم االجتماعي وتغذية  روهو يؤدي إىل انعدام االستقرا اخلطرية لعملية التحول،

ومن اجلدير بالذكر أن دول العامل  ويدعم ذلك الشعور بفقدان املوقع الدويل، إشكاله، بكل التطرف،

:ضعف  الثالث وال سيما دول القارة اإلفريقية هي األكثر تأثرا بعملية التحول نظرا إىل عوامل عدة منها

وتفاقم مشكالهتا االجتماعية واالقتصادية مع تناقص قدرهتا على  الدولة وعدم رسوخ مؤسساهتا،

يد هذا الفجوة القائمة فيز  وضعف اطر التعاون اإلقليمي بينها، وتدين قدرهتا التكنولوجية، التصدي هلا،

 .(49)بني الشمال واجلنوب أصال

تكريس اهلويات  مرحليا ولو حيث تشجع األوىل :ثنية  الديمقراطية والنزاعات اال نبي ةإشكالية العالق .5

األمر الذي يؤدي إىل حصول توتر يف الدولة املتعددة  االثنية والطائفية وحماولة التعبري عنها سياسيا،

ها ردة فعل باجتاه التمرد أو ر باعتبا هلا مع اهنيار النظم السياسية الشمولية والسلطوية،ويسمح  القوميات،

وال سيما أن فشل منوذج الدولة التحديثية ويؤدي إىل بروز اجلماعات اليت  رفع سقف مطالبها القومية،

الدولة وتصعب ،فيؤدي ذلك إىل خلق نزاع بنيوي يف (51)تطالب بالتعبري السياسي والثقايف عن ذاتيتها

وجيري عندئذ البحث عن حل يقوم على االستمرار يف دوامة العنف املقيد أحيانا أو االستمرار  تسويته،

 املصطنع القائم على القمع أو مزيد من التفتت الذي يؤدي إىل مزيد من العنف. 
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ميقراطية واقتصاد حياول النموذج املنتصر يف احلرب الباردة ترويج قيم الد :انتشار قيم حقوق اإلنسان .6

كما تؤدي الليربالية  وان الدميقراطية ال تدخل يف حروب ضد بعضها بعضا، للعامل، أمثلالسوق كنموذج 

والنفتاح على  االقتصادية إىل الدميقراطية من خالل إجياد نوع من الالمركزية وتقييد دور الدولة التدخلي،

 صاحل املتعددة.والسماح بوجود مجاعات ضغط خمتلفة متثل امل اخلارج،

 :(51)االيتأما أهم األسباب اليت أدت إىل زيادة االهتمام الدويل دحقوق اإلنسان فهي     

مل تعد مسالة حقوق اإلنسان كما كانت يف املاضي مسالة فردية تعاجل يف نطاق القوانني والنظم الداخلية  (1

 وهتتم بكل إنسان.بل أصبحت يف الوقت احلاضر قضية عاملية وإنسانية هتم كل إنسان 

عكس اهنيار املعسكر االشرتاكي إخفاق إيديولوجيته وأدى ذلك إىل اعتناق دول ذلك املعسكر للفكر  (2

وال سيما أن النظم الديكتاتورية  الغريب وهو ما دعم انتشار الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان يف العامل،

حيث أزال تغري البيئة الدولية هذه  ة الثنائية،قد فقدت احلماية اليت كانت موجودة أثناء نظام القطبي

احلماية وكشف ضعف هذه النظم السياسية اليت بدأت تأخذ بإصالحات سياسية يف طريق حتقيق 

خاصة وان الدول الغربية وال سيما الواليات املتحدة األمريكية عدت املساعدات االقتصادية  الدميقراطية،

 وتسهيل منح القروض املالية.

فمثال أنشئ عام  أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف جمال مراقبة حقوق اإلنسان،تعزيز  (3

 "منظمة العفو الدولية" تقوم كما منصب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، 1994

 و"أطباء بال حدود" وغريمها بدور نشيط يف محاية حقوق اإلنسان.

ت حتصن اخلطاب السياسي الوطين بالشرعية وتبعد هتمة الديكتاتورية إن حقوق اإلنسان أصبح (4

 واالستبداد عن ممارساته خصوصا مع انتهاء مرحلة االستعمار وتزايد الوعي الدميقراطي يف الدول النامية.
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إن فقدان هذه احلقوق اإلنسانية لالحرتام كان على مر العصور سببا يف اهنيار اجملتمعات واشتعال  (5

ولذلك أصبحت عظمة  وقد متخضت كل ثورة سياسية واجتماعية عن إعالن حلقوق اإلنسان، احلروب،

 الدولة وتقدمها يقاسان مبدى احرتامها ملبادئ حقوق اإلنسان وتوفري الضمانات القانونية والعملية هلا،

أساليب  يف الوقت الذي اتبعت فيه وقد فشل الكثري من الدول يف حتقيق حاجات مواطنيها االقتصادية،

 احلكم الفردي وما جنم عنها من قمع احلريات وانتهاك احلقوق.

تسعى منظمات اإلغاثة الدولية لربط املساعدات اإلنسانية للدول اليت تعاين الكوارث واجملاعات واليت هي  (6

يف معظمها من صنع اإلنسان وبني حرية حركة هذه املنظمات فرتك هذا أثره يف خلخلة أفكار الدول 

والسيما عند مطالبة هذه املنظمات للدول بتغيريات هيكلية يف اجملاالت السياسية  ة وقيمها،النامي

 واالقتصادية واالجتماعية.

وهكذا كرست هناية احلرب الباردة إمجاعا دوليا حول اقتصاد السوق وحقوق اإلنسان وفقا للنمط الغريب       

به فسوف يأخذ نصيبه من العناية واالهتمام ومن خالفه فقد  من اقتدى ليتحول النظامان إىل منوذج كوين إلزامي،

 ات الدول ومعايري للمساعدات ومنح القروض.يبل أصبحت حقوق اإلنسان قيما مرجعية لسلوك عزل عن العامل،

بينما دافعت الدول  وقد دافعت الدول الغربية أثناء مؤمتر فينا عن العمومية يف تطبيق مفاهيم حقوق اإلنسان،     

من اجل التخفي وراء هذه الشعارات باإلبقاء على النظم غري الدميقراطية  النامية عن منطق النسبية يف تطبيق،

بينما عدهتا الدول الغربية مظاهر  كما عدت هذه الدول احلقوق االجتماعية واالقتصادية وحقوقا فعلية، فيها،

الرقابة عن مدى التزام الدول باحرتام حقوق  كما جنحت الدول الغربية يف جعل مسؤولية للنشاط االقتصادي،

مسؤولية اجملتمع الدويل من خالل إنشاء منصب املفوض  يف هذا الشأن، اإلنسان وتطبيقها للصكوك الدولية،

وهو ما يفعل دور املنظمة العاملية يف مراقبة حقوق  السامي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ليكون الرقيب العام،

 .(52)سيما يف تلك الدول اليت تنتشر فيها ظواهر احلروب العرقية والدينيةاإلنسان وال 
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وقد استخدمت الدول الغربية حقوق اإلنسان خالل احلرب الباردة كوسيلة إيديولوجية يف الصراع ضد االحتاد      

واستطاعت  الغربية،السوفيايت والدول االشرتاكية األخرى وضد الكثري من دول العامل الثالث املناوئة للسياسات 

وبانتهاء احلرب الباردة مل تعد احلكومات الغربية مضطرة  هبذه الوسيلة حتقيق أهدافها يف تقويض النظم االشرتاكية،

 خشية أن تدفع الدول النامية إىل املعسكر االشرتاكي، إىل احلد من اجلهود اليت تبذهلا لدفع قيمها السياسة قدمها،

م العريب واملنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم اثر ،يف زيادة اهتمام كما أن الضغوط الرأي العا

 حيث ال تستطيع جتاهل انتهاكات حقوق اإلنسان، احلكومات الغربية دحقوق اإلنسان يف سياستها اخلارجية،

قف جتاه الصادرات اليت فالدول الغربية مثال مو  أهنا تستخدمها كوسيلة من وسائل املنافسة االقتصادية، خاصة 

دحيث متكن مسالة حقوق اإلنسان  يدخل فيها إنتاج أعمال املسجونني يف الصني أو عمل األطفال يف تايلندا،

 الدول الغربية من الضغط على الدول النامية اليت حققت جناحات اقتصادية،

لنفوذ الغريب فيها دحيث مل حققت معدالت عالية من النمو االقتصادي الذي قلص ا قد فدول جنوب شرق آسيا

بل أن املساعدات أصبحت وسيلة سياسية لدفع  يعد توقف املساعدات االقتصادية مؤديا إىل وجود أزمات لديها،

ولذلك تستخدم  املصاحل الغربية إىل اإلمام لكون هذه املنطقة سوق ومصدرا للبضائع الوسيطية للصناعات الغربية،

 حقوق اإلنسان للضغط عليها.

نتيجة  لكنها تنطوي على أبعاد جديدة، وهكذا فان مشكلة تسييس حقوق اإلنسان يف النظام الدويل قدمية،     

وما أسفر عن ذلك من اتساع رقعة  ما طرا من تغيريات على صناعة القرار الدويل جراء تغري املوازين الدولية،

ييس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة مشكلة ويرتتب على تس التدخل العسكري يف بلدان العامل الثالث عامة،

فيضع ذلك  ازدواج املعايري يف تناول القضايا املطروحة وتغليب الظروف السياسية يف معاجلة القضايا الدولية،

ولذلك جتاهل النظام الدويل انتهاكات حقوق اإلنسان يف دول معينة   ،حسبانه أطراف النزاع ملعاجلة االنتهاكات

 .(53)واختذ إجراءات فعالة يف دول أخرى كالصومال مثال كإسرائيل مثال،
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وتظهر االنتقائية يف التعامل عند قيام منظومة الدول الرأمسالية باستخدام املنظمات الدولية ذات العالقة       

سياسي دحقوق اإلنسان وفق عوامل اهليمنة على النظام الدويل دحكم متويل أنشطتها أو توفري األساس القانوين أو ال

وأصبحت إثارة قضايا  ومن مث أصبح حترك هذه املنظمات الدولية مرهونا باملصاحل الوطنية هلا، للقيام بعملها،

حقوق اإلنسان وحق التدخل اإلنساين تنصرف إىل الدول اليت حتتفظ بنظم سياسية واجتماعية واقتصادية خمالفة 

رية من دول العامل الثالث اليت أصبح التوظيف السياسي الدول الصغ وعلى وجه اخلصوص الرأمسالية، لأليدولوجيا

الن ذلك يشجع بعض العناصر  ملفاهيم حقوق اإلنسان فيها يهدد استقرارها السياسي ومتاسكها االجتماعي،

الداخلية يف هذه الدول على زيادة االحتقان الداخلي إلمداد هذه الدول الرأمسالية الكربى هبذه احلجة بدال من 

 وطين الداخلي لتحقيق املطالب وهو ما يسهم يف تعميق األزمات وتفجري الصراعات الداخلية.العمل ال

 الحدودية والتسوية السلمية للنزاعات اإلقليمية اكلالمش الفرع الثاني:

شكلت مسالة "أين ينبغي أن توجد احلدود" لب كثري من الصراعات يف العقد األول بعد انتهاء احلرب الباردة فقد  

صراعات روسيا احملتملة مع جرياهنا وصراع الصني الفعلي مع تايوان وتقسيم اجلزيرة الكورية واحلروب يف  كانت

البلقان والصراع الفلسطيين اإلسرائيلي والغزو العراقي للكويت والتوتر بني اهلند وباكستان حول والية كشمري 

رة أو بأخرى، ولذا كان من املتوقع أن يسهم يف اهلندية واحلرب األهلية االنغولية مجيعها نزاعات حدودية بصو 

إحالل السالم وضع معيار عاملي واحد لتقرير ترسيم احلدود، وكان من الطبيعي أن تتجه األنظار لبلدان مركز 

، وأثناء انعقاد اجتماع جملس األمن على مستوى القمة ألول مرة يف (54)العامل أمال يف أن تطرح مثل هذا املعيار

حيث طلب جملس يف اجتماعه من السكرتري العام لألمم املتحدة بطرس غايل إعداد توصيات  1992يناير 

 AN AGENDAمبشروع امساه أجندة من اجل السالم  فتقدمملشروع قيام نظام لألمن اجلماعي الدويل، 

FORPEACE  د وكان أهم ما ذكره يف أجندته "بأنه يعتقد بان عصر السيادة املطلقة واالستثنائية ق

 . (55)انتهى"



  الغربيالغربي  إدارة النزاع في الفكرإدارة النزاع في الفكرلث                                                                                     لفصل الثاا

173 

 

ومنذ ذلك احلني أصبحت مبادئ التنمية والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان وحتقيق السالم مرتبطة           

 ببعضها البعض.

إىل التسويات السلمية اليت جرت خالل  فإضافةأما فيما خيص التسوية السلمية للنزاعات اإلقليمية          

فقد استمرت هذه التسويات  واليت اعتربناها من مجلة املقدمات العلمية للنظام العاملي، ،1989و 1988العامني 

فقد استمرت هذه التسويات السلمية للنزاعات اإلقليمية خالل العامني  السلمية للنزاعات اإلقليمية للنظام العاملي،

اليت بذلت لتحقيق هذه  أيضا حىت أصبحت كذلك من مالمح النظام اجلديد ،وكانت اجلهود 1991و 1991

اجلهود املباشر لتسوية النزاع ذاته سواء من قبل األطراف املعنيني هبذا النزاع أو بواسطة دولة  التسويات مزدوجة:

وذلك من خالل برامج  عظمى أو بإشرافها، واجلهود الوقائية للتقليل من حدوث مثل هذه النزاعات أو بضبطها،

دول الشرق األوسط بالسالح ،ومن  خاصة ل ، أو عدم تزويد الدول الصغرى ،نزع األسلحة ذات التدمري الشام

املعروف أن ميثاق األمم املتحدة قد خلص مشروعية هذا األمن اإلقليمي يف إطار "الدفاع اجلماعي عن 

من امليثاق واليت تشكلت باالستناد  51امللحوظ يف املادة  COLLECTIVE SELF DEFENCEالنفس"

 فاعية مثل "حلف األطلسي ووارسو" وحىت ميثاق الدفاع العريب املشرتك و غريها.إليها أنظمة د

كما مت اعتماد التسوية السلمية للنزاعات الدولية سواء متثلت هذه التسوية بالطرق الدبلوماسية والسياسية         

انت تلك املظاهر متارس ك  واإلكراه سواءواحلقوقية وهنا يفرتض أن يشار إىل وضع حد هنائي لكل مظاهر العنف 

كذلك ينتظر أن تتبلور الدعوة إىل إجياد قواسم مشرتكة واطر جامعة لنشاطات  بشكل مباشر أو غري مباشر،

 .(65)الدول بشكل تعاوين متناسق

من ميثاق هيئة األمم املتحدة  53و52ويف إطار هذه الرتتيبات األمنية اإلقليمية امللحوظة يف املادتني         

حتول دون ممارسة جملس األمن الدويل مسؤولياته  أالشرط  واللتني شجعتا على إنشاء مثل هذه املؤسسات،

 ويتم هذا ضمن مرحلتني: ،واألمن الدولينياألساسية حلفظ السلم 
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اليت يتوالها اجمللس باالستناد إىل الفصل تتعلق بتسوية النزاعات الدولية أو احمللية اليت هتدد السالم العاملي و  األولى

اليت يقوم هبا اجمللس يف  باإلجراءات التنفيذيةتتعلق  الثانيةو السادس من امليثاق )أي اليت تتم بقبول الدول املعنية(،

وذلك باالستناد إىل الفصل السابع من امليثاق أي اليت  حال ردع أي عمل عدواين أو هتديد للسالم أو إخالل به،

واليت ميكن أن يستخدم فيها القوات املسلحة  تخذها اجمللس كعقاب ملزم بصرف النظر عن قبول الدولة املعنية،ي

 إلعادة السالم الدويل.

احلفاظ على السالم بني دول إقليمية  ومنه فان األمن اإلقليمي قد تعين واحدة من خيارات الثالث:        

هذه الدول، أو استقرار املناطق اإلقليمية ذاهتا ضد أي مقاومة  متجاورة بواسطة توازن عسكرية مقبول من

ألنظمتها السياسية من الداخل أو من اخلارج أو إدارة العالقات اخلارجية، مع هذا اإلقليم أو ذاك إلبعاد هكذا 

 مقاومة خارجية ولتامني احلركة االقتصادية بينهما.

جلديد حيث من دواعي اهتمام اجملتمع الدويل بالنزاعات كانت هذه مالمح ونتائج النظام الدويل ا         

الداخلية، فهناك العديد من األسباب ال تصب كلها يف منع انتشار النزاعات كما أهنا ال ختلو من احتواءها 

حيث أصبحت املشاكل العرقية  يعززها انتقائية جملس األمن اليت تقف وراءها مصاحل دول كربى، ألجندة خفية

يت تتخذها الواليات املتحدة األمريكية للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وذلك برفع شعار التدخل األعذار ال

 اإلنساين، وميكن تلخيص هذه األسباب يف:

  دولة قد عانت  35تشري إىل  1995اخلوف من ظاهرة انتشار النزاعات حيث صدرت إحصائية عام

من انفجار النزاعات الداخلية بسبب أنشطة سامهت فيها دول اجلوار عرب احلدود بصورة أو بأخرى 

 وهذا ما يؤدي إىل عدم االستقرار اإلقليمي.
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  إنسانية كاللجوء واجملاعات وانتشار األمراض واألوبئة وقد تصل  يرتتب على انتشار النزاعات معاناةما

عام  والصومال، ورواندا خالل1992ادة اجلماعية كما حصل يف البوسنة عام إىل حد القيام باإلب

1994(75). 

  اجتاهات تنطلق من عامل  وهناك ثالثةتورط دول اجلوار يف النزاعات الداخلية وانعكاساته اإلقليمية

 :(58)اجلوار

عدد كبري إىل الدول  متثله حالة اللجوء فعمليات القتل أو التطهري تؤدي إىل جلوء  :االتجاه األول -

 اجملاورة.

الدعم العسكري الذي تقدمه دول اجلوار ألحد أطراف النزاع وقد يتجه الدعم إىل  :االتجاه الثاني -

 حكومة أو مجاعات.

أما إذا اتفقت الدولتان دولة اجلوار ودولة التمرد على مقاومة ذلك التمرد فان  :االتجاه الثالث -

 وار يتمثل يف القيام بدوريات عسكرية مشرتكة على احلدود.اجتاها ثالثا يظهر لعامل اجل

  النزاعات الداخلية وما يرتتب عليها من اضطرابا يف األوضاع الداخلية لألمن اإلقليمي ال يهدد استقرار

 .(95)هتدد مصاحل احلكومة ادول اجلوار واملنطقة فحسب، وإمن

لوحظ أن القارة اإلفريقية شهدت تزايدا يف عدد النزاعات حيث كان  1997ويف دراسة رصدت خالل عام      

نزاعا  113وكانت النزاعات اليت مت رصدها خالل الفرتة وعددها  لنصف النزاعات املذكورة صلة بدول اجلوار،

 األهلية.وصلت إىل احلرب  42مكانا يف العامل منها  69منتشرة يف 

 UPPSALA CONFLICT DATAيف دراسة بعنوان  UPPSALAوفقا ملعيار الذي وضعته جامعة ابساال 

PROJECT  (61)51وهذا ما يوضحه اجلدول رقم. 
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 (0001-0080النزاعات الداخلية على أساس التوزيع اإلقليمي خالل الفترة ) :95جدول رقم

 كل األقاليم أمريكا إفريقيا آسيا الشرق األوسط أوروبا سنوات النزاع
1989 2 4 19 14 8 47 
1991 3 6 18 17 5 49 
1991 6 7 16 17 5 51 
1992 9 7 21 15 4 55 
1993 11 7 15 11 3 46 
1994 5 5 15 13 4 42 
1995 5 4 13 9 4 35 
1996 1 5 14 14 2 33 
1997 1 3 14 14 2 33 
1998.Wallenston.p.andsollenberg.n: ceSour 

 (:17)و( 16اجلدولني) وبالنظر إىل

 0005: النزاعات الداخلية المسلحة في إفريقيا خالل العام 16جدول رقم

 عدد القتلى عدد النازحين أطراف النزاع تاريخبدء النزاع دولة
 Unite 2000.000 300.000/احلكومة ضد االحتاد الوطين لتحرير عموم أجنوال 1975 انغوال

 100.000 300.000 احلكومة ضد اهلوتوالتوتسي ممثلني يف  1972 بورندي
 100.000 700.000 التوتسي ممثلني يف احلكومة ضد اهلوتو 1993 بورندي

 1500 300.000 احلكومة ضد القبائل كيكويوو لوهيا ولووا 1992 كنيا
 150.000 1700.000 احلكومة ضد اجلبهة الوطنية القومية ليبريية 1989 ليبيريا رواندا

 f p r 2000.000 800.000اهلوتو ممثلني يف احلكومة ضد التوتسي 1991 رواندا
 400.000 1000.000 ضد فضائل متعددة uscاحتاد املؤمتر الصومايل  1991 الصومال
 RVF 660.000 10.000احلكومة ضد اجلبهة الثورية املتحدة 1991 سيراليون

 SPLA 4500.000 1200.000احلكومة ضد اجليش الشعيب لتحرير السودان  1983 جنوب السودان
و اجلماعة اإلسالمية FISاحلكومة ضد جبهة اإلنقاذ اإلسالمي  1992 الجزائر

 املسلحة
40.000 30.000 

 1000 1500 احلكومة ضد اجلماعات اإلسالمية املسلحة 1992 مصر
Source: Michael Embrown (Ed) 1996.4.5.6 
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 (0001-0080: النزاعات الداخلية المسلحة و مواقعها )91جدول رقم

 كل السنوات 97 96 95 94 93 92 91 91 1989 مستوى النزاع
 Minor 15 16 18 23 15 16 12 17 12 46نزاع محدد 
 نزاع متوسط

Intermediate 

14 14 13 12 17 19 17 13 14 15 

 War 18 19 21 21 14 7 6 6 7 42حالة الحرب 
 113 33 36 35 42 46 55 51 49 47 كل النزاعات
 69 26 29 31 32 33 41 38 39 37 كل األماكن

 

 

 والشرق األوسطيف أوروبا  97-96النزاعات املسلحة منذ  احنسار-السابقنياجلدولني  أي-خالهلمامن  نالحظ

 الداخلية.يرجع للتعقيدات اإلقليمية للنزاعات  وهذا وآسياعكس إفريقيا  وأمريكا على

ولغرض التخفيف أو حل تلك الرتتيبات اإلقليمية اليت ذكرناها سابقا مت إنشاء جملس للسلم واألمن يف إفريقيا   

 Norms Of Internationalذلك أن تلك املنظمات يهمها تطوير قواعد السلوك الدويل و احلفاظ عليها 

Behavior . 

أنشطة األمم املتحدة الذي وافق عليها جملس األمن من  ةد انعكس االهتمام الدويل بالنزاعات الداخلية يف زيادلق

 ومن أمثلته: ناحيتني الكم و النوع

  ،املعروف أن األمم ومن  1991تنال استقالهلا عام  إفريقيةوهي آخر مستعمرة  استقالل ناميبيا

 UNTAG-United NationsTransitionيا دعته جملسا خاصا لناميب املتحدة قد أنشئت

Assistance Group   كانت مهمته مساعدة ناميبيا على تطوير أوضاعها وبالتايل حتقيق استقالهلا 

  .تقليل نسبة التأزم يف الصحراء الغربية والبحث عن حلول ناجحة هلا 

 

Source: Uppsalaconflict data project 
 



  الغربيالغربي  إدارة النزاع في الفكرإدارة النزاع في الفكرلث                                                                                     لفصل الثاا

178 

 

 التغيرات الجيو اقتصادية المطلب الثاني:

يف العقد األول من حقبة ما بعد احلرب البادرة شهد تغريات جيو اقتصادية حنو التحول إىل إقامة           

حنو ما يعرف بالعوملة االقتصادية واليت كان هلا األثر يف تغيري  األورويب(كاالحتاد )كربى تكتالت إقليمية اقتصادية  

 عوملة ومؤسساهتا ومدى تأثريها.وسنحاول يف هذا املبحث دراسة ال السياسة الدولية،

 ديناميكية العولمة :األولالفرع 

أثارت عملية العوملة العديد من التساؤالت لرتفع درجة القلق والتوتر لدى اقتصادي دول السوق الناشئة          

سواء نتيجة للتحوالت العميقة اليت مست االقتصاد العاملي حيث نالحظ جمموعة من الظواهر اجلديدة املرتبطة 

عرفة وهلا تطبيقاهتا يف العديد من اجملاالت خصوصا ثورة أساسا بالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند إىل امل

وحىت  واألحداث االقتصاديةاالتصاالت واملواصالت اليت فتحت عصرا جديدا يف طريق عوملة األوضاع 

 .(16)االجتماعية

 ولكي نفهم هذه الديناميكية اجلديدة البد لنا من فهم مفهومها.     

 مفهوم العولمة: .0

"العوملة هي ما كنا نسميه يف العامل الثالث لسنوات طويلة ولقرون عديدة )االستعمار(  :مارتن كوريعرفها          

 .(26)فكل منهما ال خيتلف كثريا عن اآلخر"

"العوملة هي عملية حلام جملتمعات العامل كي تنصهر يف بوتقة واحدة مهما تباعدت  أنتوين جينزويقول          

 .(36)فيه كل البشر يف الرؤى واخلربات والتحديات"بينهما املسافات يتشارك 

دون حواجز أو حدود بني الدول وهي حرية  واألفكار وتبادهلافالعوملة تعين حرية حركة السلع واخلدمات         

أو  شاملة حرية نقل وتوطني واستثمار مجيع عوامل اإلنتاج من أيدي عاملة ورأس مال وإدارة وتكنولوجيا وارض،

 .(46)رضية قابلة لالستثمار واالستغاللموارد أ
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فهي ظاهرة متكاملة اجلوانب  إن العوملة يف واقعها وحقيقتها ومضموهنا ذات طابع حركي ديناميكي،        

واألبعاد، ظاهرة وان كانت بسيطة يف الشكل إال أهنا معقدة يف احلقيقة واملضمون فالعوملة كظاهرة وكتيار هلا 

تؤتى  ذات الطابع املميز الذي جيعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة مميزة، رتكازية،العديد من اجلوانب اال

 أثرها وتفرض سيطرهتا وفعلها يف مواقع وجوانب كثرية.

 أسباب ظهورها: .2

 ،ووسائل االتصال ونقل املعلومات من أهم أسباب اليت أدت إىل ظهور  يعد تطور وسائل األعالم

 العوملة.

  اإلقليمية نتج عنها وجود أسواق  تتنتج عنها وجود أسواق مشرتكة هلذه التكتالظهور التكتالت

 مشرتكة هلذه التكتالت تنساب فيها التجارة.

 .اتساع حركة التحرر االقتصادي على املستوى العاملي والعمل على تذويب احلدود السياسية بني الدول 

 العولمة االقتصادية: .3

نظام اقتصادي واحد ينطوي حتته خمتلف بلدان العامل يف منظومة متشابكة من نعين هبا عملية سيادة           

الكاتب السياسي األمريكي العصر  EDWARD LUTWAKادوارد لتواكويصف  العالقات االقتصادية،

مكان فيه  واحد الالقروية و اإلقليمية يف اقتصاد عاملي مشويل  تاجلديد بأنه عملية انصهار االقتصاديا

 .(56)للخاملني

ومن توضيح مالمح صورة العوملة  إن صناع العوملة يضعون االقتصاد كأداة للعوملة وجغرافية العامل مادة هلا، 

 :يما يلاالقتصادية نورد 

  وهيمنة الطموحات التجارية. االسرتاتيجيةسقوط االعتبارات 

  النمط األوحد.ترسيخ االعتقاد بان الرخاء االقتصادي يقود حتما إىل التشابه واستقرار 
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 .تنامي الشعور بان الكون أصبح أخريا يسكنه العقالء 

 اقتصادية بعد الحرب الباردة نتائج التغيرات الجيوالثاني: الفرع 

االقتصاد العاملي اليت تتمحور  ةدفعت التطورات الدولية )العوملة( إىل بلورة أمناط جديدة من ديناميكي         

 لى أن تبقى دول العامل الثالث على كثرهتا مصادر تزويد بالطاقة واملواد اخلام،حول دول الشمال بشكل عام، ع

 هذا إىل: أدىوأسواق استهالك للسلع املصنعة وقد 

: فلقد ترك التقدم يف جمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتية ،والذي العولمة والنمو االقتصادي والفقر .1

رؤوس األموال بصمة يف سياق تعقيد املهمة امللقاة على عاتق  تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة

 صانعي القرار االقتصادي واملايل يف العامل.

إن تزايد الرتابط بني اقتصاديات العامل كنتيجة هلذه التطورات أدى دورا مركزيا يف األحداث اليت شهدها           

إن مقدار هذا الرتابط  ألزمة املالية يف جنوب آسيا،حني نشبت ا 1997النظام املايل العاملي خاصة منذ عام 

 والطبيعة اليت اتسم هلا من ناحية سهولة وسرعة انتشار عدوى األزمات يشكل حتديا كبريا جدا للمجتمع الدويل.

نمو وتشري البيانات إىل تسارع وترية ظاهرة العوملة املتمثلة بالتبادل التجاري، فقد ارتفع املعدل السنوي ل         

جتارة السلع واخلدمات يف العامل بشكل كبري عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة منو الناتج العاملي، مع 

وهو حترك رؤوس األموال يبني أيضا الزدياد اهلائل يف حجم التدفقات  استثناءات قليلة واملظهر اآلخر للعوملة،

 1144التملك واالندماج يف العامل بلغت حنو  املالية عرب احلدود خالل العقدين املاضيني، إن حجم عمليات

 .(66)%22.5معدل منو سنوي يبلغ  ، مسجلة1991مليار دوالر يف عام  151مقارنة مع  ،2111مليار عام 

أمهية كربى  وحتديدا البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية، ويعطي مؤيدو العوملة،         

املدير التنفيذي السابق  HorstKoehler هورستكوهلر فيعترب أساسي وفعال يف مكافحة الفقر،للعوملة كعامل 
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لكي تشمل مثارها  أكربإىل قدر كبري من العوملة ولكن علينا أن نعمل جبهد  العامل حيتاجإن  لصندوق النقد،

 اجلميع.

وضوع، فكثري من املراقبني واملختصني املهتمني هبذا امل باجتماع كافةغري أن هذا الرأي ال يتمتع           

يشككون يف املقولة اليت جتد رواجا كبريا يف الغرب بشكل خاص، وهي أن العوملة والتحرير املايل والتجاري التام 

املشككني جوزيف  أبرزومن  وغري املقيد هي الطريق املثلى لنمو االقتصادي والقضاء على الفقر.

 شهدت فرتاتالتنمية مل يتم توزيعها بشكل عادل يف الدول اليت  إن مثارل الذي يقو Joseph Stiglitzستيجلتز

 أثرهنضة ومنو اقتصاديا، ويعطي أمثلة كبرية حول العامل مدعما أن الرتاجع يف أنظمة الرفاهية العامة التقليدية قد 

 .(76)سلبيا يف الطبقات الفقرية

 جملة من الظروف وهي:فهي تعيش  ظروف دول العالم الثالث في ظل العولمة:

  إن دول العامل الثالث تسري باجتاه هتميش خانق نظرا إىل تراكم ديوهنا اخلارجية من جهة واىل تبعيتها

واىل اخنفاض  االقتصادية للدول الصناعية من جهة ثانية، واىل ازدياد أزماهتا التضخمية من جهة ثالثة،

 أسعار املواد األولية اليت تصدرها من جهة رابعة.

 :إن ما يزيد يف صعوبة الوضع االقتصادي لدول العامل الثالث إزاء النظام االقتصادي العاملي هو 

عدد سكاهنا  دعدم قدرهتا على إيفاء ديوهنا اخلارجية املرتاكمة نظرا إىل تناقص قدرهتا االدخارية، وتزاي -   

 واحنسار الطلب التدرجيي على بعض موادها املصدرة.

استقطاب مشاريع استثمارية كبرية إذ أهنا يف الواقع سوق استهالكية اتفاقية للسلع الغربية  عدم متكنها من - 

من جمموع نشاط الشركات الضخمة املتعددة اجلنسية يرتكز داخل العامل  % 81املصنعة، كما أن أكثر من 

األخرى املطلوبة غري متوفرة كذلك فان التسهيالت دول العامل الثالث غري متخصصة، و  الصناعي الن العمالة يف

 فيها.
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 الثالث كرس تبعيتها االقتصادية القتصاديات الدول الغربية  ستهالكي املتزايد ألسواق العاملإن الطابع اال

األمر الذي زاد يف اضطرارها إىل االستدانة من األسواق املالية الغربية مع  وبالتايل أدى إىل إفقارها التدرجيي،

 منو اقتصادي ميكنها فعال من إيفاء هذه الديون.عجزها عن حتقيق أي 

كما اشرنا بالفقرة السابقة إىل تدين معدالت النمو االقتصادية يف  :.التوزيع غير العادل للثروات في العالم3

معظم دول العامل الثالث واملصحوبة بتنامي لالضطرابات االجتماعية وهو األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع معدالت 

فان الفقر سيكون املصدر  جاليت ثجون كينيقرار السياسي، ودحسب اخلبري االقتصادي األمريكي عدم االست

واليت  وان املآسي البشرية سيكون مصدرها احلروب الداخلية أكثر منها النزاعات اخلارجية، األول للفوضى العاملية،

يشري التقرير الذي محل العنوان الفرعي "أوضاع الفوضى" إذ  وهو ما كشفه ستدور معظمها يف دول العامل الثالث،

اآلثار االجتماعية للعوملة إىل أن التوسيع العاملي لقوى السوق العاملية أدى إىل اضطرابات ونزاعات دموية وان 

الشركات املتعددة اجلنسية املوجودة خارج نطاق أي سيطرة سواء كانت حملية أو قومية دولية متلك حاليا ثلث 

 .  (86)العامليةثروات اإلنتاجية 

ما مييز الشركات املتعددة اجلنسية انه ال شيء يقف يف طريقها فهي من اجل حتقيق مصاحلها تدعم ماليا      

يف صراعها على احلكم بغية احملافظة على  أو أقلية ضد أخرى، أو حزب ضد آخر، ومعنويا مجاعة ضد أخرى،

أو هتدد هذه  نشوب خالفات مع إحدى دول العامل الثالث،ويف حالة  مكاسبها وامتيازاهتا يف هذه البلدان،

األخرية بالتأميم فان مل تستطيع الشركة حل هذه املشاكل لصاحلها لوحدها فإهنا تدفع دحكوماهتا يف دولتها األم 

 .(96)للتدخل والضغط على الدولة حلل املشكل

ومن ذلك تبني قوة هذه الكيانات اليت  ة،كما أن حجم الشركات املتعددة اجلنسية ومكانتها االقتصادي       

والنتيجة أن  تتجاوز من ناحية اإلمكانيات املادية والتفوق التكنولوجي واملعلومات املتاحة على قوة البلد الضعيف،

وبالنظر إىل  هذه الدول سوف تضعف يف كل صفقة أو عقد يربم مع واحدة من هذه الشركات مع احلكومات،
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فلقد  وسواء أكان اجملتمع احمللي رادحا أو خاسرا، اليت جتنبها من نشاطها يف الدول النامية،األرباح واالمتيازات 

بات من الواضح أن هناك "تفاوت يف القدرة التفاوضية" بني هذه اجملتمعات من جهة وبني الشركات املتخطية 

 للقوميات من جهة أخرى.

امية املضيفة هلا بالرجوع إليها يف شراء السلع الوسطية وقطع كما تلتزم الشركات املتعددة اجلنسية الدول الن       

 ما جيعلها بتبعية دائمة هلاته األخرية. اغيار ومتوين العملية اإلنتاجية، وهذ

لقد كان هلذه الشركات آثار اجتماعية وثقافية على الدول املضيفة وميكننا أن نلتمس أهم اآلثار االجتماعية       

 :والثقافية فيما يلي

تعمل الشركات املتعددة اجلنسية كثريا على التدخل يف الشؤون الداخلية للدول اليت  :وةالرشانتشار  -

للحفاظ على امتيازاهتا قصد احلصول على  اخلصوص، وذلكتعمل فيها الدول النامية على وجه 

 امتيازات أخرى.

اجلنسية من اجل حتقيق املوازنة بني تلجا الشركات املتعددة  :آثارها على العادات والتقاليد المحلية -

إىل  وبني احلاجة إىل التكيف مع ظروف البلد النامي الذي تعمل فيه، التنسيق وتكامل العمليات،

فاألفضلية تكون للعمالة اليت جلبتها  إتباع تقسيم العمل يف داخل املؤسسة على أساس اجلنسية،

ته األخرية تقيم بالبلد وتقوم مبختلف األنشطة الشركات معها وهي عمالة فنية وذات قدرة كبرية وها

وهلم  فينتقلون كما ينتقل األهايل األصليني يف املرافق العمومية كاملدارس واملستشفيات، االجتماعية،

عاداهتم وتقاليدهم اخلاصة هبم وهي عادات تنتمي للحضارة الغربية وحياولون فرضها على السكان 

 ث هناك مشاكل ويقع االصطدام بني ثقافتني.فتحد األصليني بطريقة أو بأخرى،

والقضاء على الصناعات  املتعددة اجلنسية على الثقافات احمللية يف منط احلياة عموما، تأثري الشركاتويظهر       

احمللية والتقليدية على وجه اخلصوص وحيدث هذا نتيجة املنافسة اليت يتلقاها هذا القطاع من قبل الفروع اليت 
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رفضت  لذا بعض الدول اإلفريقية مثال، لشركات املتعددة اجلنسية اليت تعتمد على تكنولوجيا متطورة،توجدها ا

 .(71)التقليدي الذي متيز به الزياستثمارات الشركات العمالقة يف ميدان النسيج للحفاظ على 

لسلعها مثل شركة  جالرتويمن اجل تأثريها على منط االستهالك وتوغلها يف اإلعالم الوطين وهذا  -      

 ماكدونالد لألطعمة اجلاهزة.

ما ميكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأمسايل والذي جتسده العوملة مبختلف ما نتج منها من فتح          

 لألسواق احلرة مرورا إىل انتقال السلع واألموال والتجارة احلرة  كل هذا ساهم يف ظهور عاملني عامل متقدم يقود

 زمام العوملة وعامل نامي انتشرت فيه كل سلبيات العوملة.    

 التحوالت القيمية المطلب الثالث:

بعد تفكك االحتاد  السوفيايت برز توجه حنو إحالل السالم وهذا لضمان التماسك العاملي يف إطار         

قافة أو احلضارات والذي سيحدث توظيف مسالة اهلوية وإظهار أن اخلطر الذي سيهدد باملستقبل هو مسالة الث

قطيعة بني الشمال واجلنوب وبني األديان )اإلسالم واملسيحية( وهبذا املبحث سنحاول إعطاء أهم املقاربات 

 القيمية اليت ظهرت نتيجة ألفول املعسكر الشيوعي.

 THE CLASH OF SIVILIZATIONنظرية صدام الحضارات  الفرع األول:

من أشهر املفكرين االسرتاتيجيني حاليا وهو أستاذ Samuel Phillips Huntingtonصموئيل هتنغتونيعد   

واشتهر  يف هذه اجلامعة، االسرتاتيجيةللدراسات  جون.أم.أوليينويدير معهد  دللعلوم السياسية يف جامعة هارفار 

يف FORIENG AFFAIRSإال أن دراسته اليت نشرها يف جملة  ،أساسا باهتمامه بالتنمية السياسية والتحديث

 جون.مت.أولييننتاج مشروع معهد  THECLASH OF SIVILIZATIONبعنوان  1993صيف عام 

 THECHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND AMERICANاملعنون:

NATIONAL INTERESTS–(17)البيئة األمنية املتغرية واملصاحل القومية األمريكية. 
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وتعد مقولته )صدام احلضارات( واحدة من أكثر األقطار تداوال ونقدا ودفعت باهتمامات واسعة بني           

مقالته  هنتنغتونوقد طور  خنبة املفكرين يف حقول خمتلفة وجدوا فيها تفسريا ملوجة التحوالت العاملية املتسارعة،

 THE حتت عنوان: 1996أصدره عام  صدام احلضارات وغطى كثري من موضوعاهتا تفصيال يف كتاب

CLASH OF SIVILIZATION :Remaking ofworld order 
يف نظريته املذكورة من فرضية رئيسية مفادها أن املصدر األساسي للنزاعات يف العامل مل  هنتنغتونوينطلق          

فاالنقسامات الكربى بني البشر ستكون وإمنا باملعايري الثقافية  يعد يتحدد بالعوامل االقتصادية أو اإليديولوجية،

واملصدر املسيطر للنزاع سيكون مصدرا ثقافيا، وستظل الدول واألمم هي أقوى الالعبني يف الشؤون  ثقافية،

 الدولية، لكن النزاعات األساسية يف السياسات العاملية، ستحدث بني أمم وجمموعات هلا حضارات خمتلفة،

 .(27)لى السياسات الدوليةوسيسيطر الصدام بني احلضارات ع

احلضارة  أن هذه احلضارات ستصطدم يوما ما مثال: احلضارات، ويعترببتنوع  صاموئيليعرتف         

 .(37)الكونفوشيوسية الصينية قد تتحد مع احلضارة اإلسالمية ضد احلضارة الغربية

 توبدءا من الثورة الفرنسية، أصبح NationStatesوخالل هذه العملية أقاموا الدول و األمم            

اخلطوط األساسية للصراع بني األمم وليس بني األمراء. واستمر منط القرن التاسع عشر هذا حىت هناية احلرب 

العاملية األوىل، مث حتول الصراع بني األمم نتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل جتاهها، إىل صراع بني اإليديولوجيات 

،وخالل احلرب (47)والدميقراطية الليربالية، مث بني الشيوعية والدميقراطية الليربالية وعية والفاشية/النازية،أوال بني الشي

الباردة أصبح  هذا الصراع األخري جمسدا يف الصراع بني الدولتني العظمتني وحدد كل منهما هويته من حيث 

 اإليديولوجية.

 فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حضارة ما؟
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إن احلضارة كيان ثقايف وهي أعلى جتمع ثقايف للناس وأوسع مستوى للهوية الثقافية للشعب وال يسبقها         

إال ما مييز البشر عن األنواع األخرى، وهي تتحدد يف أن واحد معا بالعناصر املوضوعية املشرتكة مثل اللغة والدين 

 ذي به الشعب لنفسه.والتاريخ والعادات واملؤسسات، وبالتحديد الذايت ال

وقد تتضمن احلضارات عددا من الناس كما هو احلال بالنسبة للصني أو عدد صغريا منهم مثل الكارييب،          

تتضمن حضارات فرعية فاحلضارة الغربية صورتان متغايرتان  دالواضح أن احلضارات متتزج وتتداخل، وق نوم

 ولإلسالم أقسامه الفرعية العربية والرتكية واملاليزية.األوروبية واألمريكية الشمالية،  أساسيتان:

 لماذا تتصادم الحضارات؟        

يقول هنتنغتون بان اهلوية احلضارية تكتسب أمهية متزايدة يف املستقبل وسيكون الشكل العام تبعا إىل حد         

 :(57)كبري بني سبع أو مثاين حضارات كبرية وأعطى نبذة عن هذه احلضارات

سنة وغالبا ما  811سنة قبل ميالد املسيح أو  711تؤرخ عادة على أهنا برزت منذ  :لحضارة الغربيةا .1

 ينظر إليها العلماء على أهنا مكونة من ثالث عناصر رئيسية يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية.

األوروبية إال أهنا شكلت طريقا خمتلفا  : هلا هوية متميزة بالرغم من أهنا وليدة احلضارةاألمريكية الالتينية .2

 عنها وعن أمريكا الشمالية.

 قبل امليالد املسيح على األقل. 1511يعود تارخيها إىل الحضارة الصينية)الكونفوشيوسية(: .3

بعض العلماء جيمع بني الثقافة اليابانية والصينية حتت عنوان حضارة واحدة حضارة  :الحضارة اليابانية .4

 الشرق األقصى.

: واحدة أو أكثر من احلضارات املتعاقبة من املعرتف به وجدت يف شبه والهندية الهندوكيةالحضارة  .5

 ق.م على األقل. 1511القارة اهلندية منذ 
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: كل العلماء الكبار يعرتفون بوجود حضارة إسالمية متميزة ولدى بروزها يف شبه الحضارة اإلسالمية .6

وشبه  الدي مث انتشر اإلسالم بسرعة عرب مشال إفريقيا واىل وسط آسيا،اجلزيرة العربية يف القرن السابع املي

 القارة اهلندية وجنوب شرقي آسيا.

عدد من العلماء يفرقون بني حضارة أرثوذكسية منفصلة متركزت يف روسيا  :الحضارة األرثوذكسية .7

 وحضارة العامل املسيحي الغريب.

متميزة كون مشال إفريقيا  إفريقيةيعرتفون دحضارة  : معظم العلماء احلضارات الالحضارة اإلفريقية .8

 والساحل ينتميان إىل احلضارة اإلسالمية.

 :(67)أما مسببات التصادم احلضاري املرتقب فيجملها يف       

 .طبيعة الفروق اجلوهرية بني احلضارات من حيث التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد وعلى األخص الدين 

  بني الشعوب املختلفة يف عامل يزداد تقاربا مما ينجر عنه وعي احلضارات بتميزها نزايد التفاعالت

 وتفردها.

  انعكاسات مسار التحديث االقتصادي واالجتماعي على اهلويات احمللية مما يولد هاجس حتصني اهلوية

 الثقافية ضد االخرتاق.

 ،االنكفاء عن قيمه االجتماعية  وخصما يتوجبالذي ميثل أمنوذج لالحتذاء  الطابع املزدوج للغرب

 والثقافية وتقدمي التسويات املعهودة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية.

  على احتماالت الصدام بني  هنتنغتونتزايد النزعة اإلقليمية االقتصادية، وحتوهلا إىل منط تكتل ثقايف ويركز

 سنة بدءا باحلروب الصليبية. 1311ر مند اإلسالم والغرب، مستعرضا تاريخ العداء بني احلضارتني املستم
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تتصارع  microlevelوهكذا فان صدام احلضارات حيدث على مستويني، فعلى املستوى اجلزئي        

بني احلضارات بصورة عينية على السيطرة  faultingاجملموعات املتجاورة على امتداد خطوط التقسيم )الصدع( 

 على أراضي بعضها البعض.

تتنافس دول من حضارات خمتلفة على القوة العسكرية  mecrol_levelلى املستوى الكلي وع        

وتتصارع على السيطرة على املؤسسات الدولية واألطراف الثالثة وتتنافس على ترويج قيمها  واالقتصادية النسبية،

الصدع األكثر صراعية أو الدينية والسياسية اخلاصة، مث حاول هنتنغتون أن يكون أكثر حتديدا عرب رسم خطوط 

اليت سيتم عربها الصراع األكرب فرسم خطني إحدامها عمودي واألخر أفقي باعتبارمها نقاط تفجر األزمات 

واملذابح، فاخلط العمودي الذي رمسه هنتنغتون يقسم أوروبا ثقافيا بني املسيحية الغربية من ناحية واملسيحية 

د يكون أهم خط تقسيم يف أوروبا مثلما أشار وليام داالس هو احلدود األرثوذكسية واإلسالم من جانب آخر، وق

بني فلندا وروسيا وبني دول البلطيق وروسيا وميتد عرب روسيا البيضاء وأوكرانيا فاصال غرب أوكرانيا األكثر  

 .(77)كاثوليكية عن شرقها

ا إىل احمليط اهلادي شرقا ويضم رسم خط آخر أفقي ميتد من احمليط األطلسي غرب هنتنغتونكما حاول          

 احلضارتني اإلسالمية والكونفوشيوسية واليت ال تريد أن تنضم إىل الغرب أو ال تستطيع ذلك.

 :آراء حول نظرية صدام الحضارات 

إىل تقدمي أمنوذج للصراعات املستقبلية وقدم تفسريا لذلك الصراع الذي حدده انه  هنتنغتونلقد سعى           

مما دفعه إىل تطويرها  1993وقد تعرضت نظريته للنقد فور صدورها عام  احلضارات وليس الدول.سيتم بني 

 :(87)وكانت االنتقادات كما يلي ،1996وتوضيحها يف كتاب عام 

 :ولكن هذا التقسيم  حاول تقسيم احلضارات يف العامل إىل مثانية اعتمادا على الدين بشكل أساسي، أوال

 بدرجة رئيسية مع دياناته اليهودية.غري دقيق ويتالءم 
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 يدعي هنتنغتون انه على الرغم من الغرب الذي يواجه اآلن بضع حضارات فان التحدي األكرب ثانيا :

للمصاحل والقيم الغربية يأيت من االرتباط اإلسالمي_الكونفشيوسي_ الذي يف نظره مؤامرة بني ثقافتني 

لألسلحة ولتكنولوجيا األسلحة من الصني على دول ساخطتني لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق 

 اإلسالمية .

 إن هناك من يوجه نقده لفرضية هنتنغتون من خالل عدم التوافق يف نظام التسمية االصطالحية ثالثا :

 أو الغرب والشرق مها اللذان يتناقضان، وإمنا اإلسالم والغرب( ،واملسيحية)ليس اإلسالم 

 :تقوميهم للدوافع احلقيقية الكافية وراء هذا التطور الغريب لإلسالم فرضية طرح بعض املفكرين يف رابعا 

 العدو الضروري مل يعد لدينا االحتاد السوفيايت أو الشيوعية فال بد من البحث عن عدو جديد حيل مكانه.

 THE END OF HISTORYالفرع الثاني: نظرية نهاية التاريخ 

وهو حملل سياسي مقيم يف واشنطن وله  ،Francis Fukuyamaفوكويامافرانسيس قام  1989يف عام          

 THE END OFبنشر ورقة موجزة عنواهنا "هناية التاريخ"  املتحدة،صالت وثيقة دحكومة الواليات 

HISTORY  هيغلوهي عبارة عن حتليل على طريقة (HEGEL لعواقب هناية احلرب )،وقد لقيت هذه  الباردة

ا يف وسائل اإلعالم وجنم عنها كتاب ذو شأن كبري وعنوانه "هناية التاريخ واإلنسان الورقة اهتماما كبري 

 .THE END OF HISTORYANDTHE LAST MAN(1992)األخري"

أن الدميقراطية الليربالية هبزميتها للشيوعية السوفياتية قد أزاحت املنافس اخلطري األخري   فوكوياماوخالصة أفكار 

يف أوائل القرن التاسع عشر شكل الدميقراطية الليربالية  كمفهوم لكيفية إمكان حكم جمتمع صناعي متقدم،

ن واحلكومة الدستورية، ومنذ بوصفه جيمع بني اقتصاد يقوم على أساس السوق واملؤسسات التمثيلية وحكم القانو 

 ةاألوتوقراطيفقد فشلت كل من  لكنها فشلت كلها، ذلك احلني جرت حماوالت عديدة لتجاوز هذه الصيغة،

)حكم الفرد( والرأمسالية الفاشية واالشرتاكية الوطنية والفاشية يف حروهبا ضد اجملتمعات الليربالية، ومتثل أقوى عدو 
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،وعلى وجه (79)ركسية اليت تقول أن احلريات اليت تقدمها الليربالية غري كافية وميكن جتاوزهالليربالية باالشرتاكية املا

التحديد فقد كانت حاالت عدم املساواة تقوض احلريات السياسية، وبأن أساليب إدارة اجملتمع الصناعي من دون 

على أن إحداث مثانينات القرن  السوق وعرب احلزب بدال من احلكومة التمثيلية قابلة للتطبيق و االستمرار،

اتضح أن جمتمعات "االشرتاكية املوجودة حقا" غري قادرة على جماراة  داالدعاء. فقالعشرين أظهرت زيف هذا 

اجملتمعات الرأمسالية الليربالية يف جمال توفري السلع االستهالكية وأصبح مواطنوها عازفني عن قبول االدعاء بأن 

ل احلكومة التمثيلية احلقيقية، ويف خامتة املطاف اهنارت هذه األنظمة وحلت حملها حكم احلزب ميكن أن حيل حم

 .(18)أنظمة سياسية دميقراطية ليربالية، من حيث املبدأ على األقل

ففي حني أن الغرب واجه بالفعل  جيب االعرتاف بان هذا الوصف لألحداث فيه كثري مما يدعو إىل الثناء.        

فأنه يبدو انه من التجين رفض االعرتاف بان  ،اكل من جراء الطريقة اليت انتهت هبا احلرب الباردةالكثري من املش

تفكك السوفيات واعتماد األشكال الغربية للسياسة من قبل الدول اليت خلفته ميثل نوعا من االنتصار لألفكار 

 الليربالية.

إىل وصف هذا النصر بأنه "هناية التاريخ" فهنا نواجه  فوكوياماعلى أن األمر املثري هو السبب الذي يدعو          

" أن ما يوحي به ذلك هو انتصار الليربالية هو مبثابة إرساء اهليغليشكال خاصا من النقد السياسي والثقايف "

 قواعد راسخة للنوع الوحيد املمكن من احلرية اإلنسانية.          

 تشكيل وتطور احلرية اإلنسانية ومبا أن هذه املهمة أصبحت مكتملة اآلن.ومبا أن "التاريخ" هو عن          

فمعىن ذلك أن التاريخ قد انتهى، فال يوجد اآلن )ولن يوجد يف املستقبل وهذا هو األهم( بدائل منظمة لليربالية 

مسالة اعتبار على أساس خاص وطارئ، إال انه لن يكون بوسعها تشكيل حتد متماسك لليربالية ومن البديهي أن 

أو عدم اعتبار وجهة النظر هذه جدية يعتمد جزئيا على ما إذا كان املرء يعتقد بأنه يوجد معىن ما يف التاريخ، 

دحيث يكون من املمكن القول، إن له بداية ومرحلة متوسطة وهناية، كما يعتمد جزئيا على مسائل أكثر ارتباطا 
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وإيران ستنجح يف تطوير  إندونيسياعتقد أن اجملتمعات غري الغربية مثل باحلياة الواقعية، وهي ما إذا كان املرء ي

أشكال سياسية بعيدة بشكل واضح عن الليربالية وتكون مع ذلك قادرة على تلبية احتياجات جمتمع صناعي 

بعد متقدم. واالهم من وجهة نظر هو معرفة ما هو نوع العالقات الدولية اليت ميكن أن تنطوي عليها سياسة "ما 

 !(81)التاريخ"

واجلواب، على ما يبدو هو أن العالقات الدولية لن تكون بشكل ملحوظ عن العالقات الدولية التارخيية أن       

بل تعين جمرد انه لن  هناية التاريخ ال تعين انه مل يعد هناك أحداث جتري يف العامل مثل احلروب والصراعات وغريها.

ك األحداث، فلن تكون الصراعات بعد اآلن صراعات إيديولوجية لكن الصراعات يتم إصباغ أمهية بالغة على تل

حول املصاحل سوف تستمر واخلالصة فان هناية التاريخ تبدو مشاهبة كثريا للعودة إىل املستقبل أي نظام دويل لدول 

ع من الصراع متنافسة بعضها مع بعض وهتتم باستمرار بقاءها، ورمبا ختوض حروبا ولكن ال ختوض ذلك النو 

 اإليديولوجي الذي مييز به جزء كبري من القرن التاسع عشر.

عدد من املواضيع الشيقة إال أن معاجلته للتداعيات الدولية  أبرزقد  فوكوياماوباألخري ميكن القول إن            

 النتصار الليربالية ليس فيها الكثري مما هو جديد.

إىل  والقيمية أدتذه يتبني لنا أن معظم التغريات اجليو سياسية واالقتصادية من خالل ما تقدم بدراستنا ه        

تغيري يف السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلني الدوليني أو على مستوى الـدول، كما أدت إىل انتشار 

للتغيريات  كما كان بني الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات احلدودية أو بسبب نزاعات أثنية، النزاعات ما

انتشار معدالت الفقر والبطالة داخل الكثري من الدول وغالبا هذا يؤدي إىل نزاعات  البالغ يفاالقتصادية األثر 

 جمتمـعاهتا.لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات 
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 : استراتيجيات إدارة النزاعات الدوليةثالثالمبحث ال

يف هذا املبحث سنحاول دراسة جل االسرتاتيجيات اليت تعمل على إدارة النزاع واليت تتمثل بالدبلوماسية      

النزاعات حنو الوصول إىل سالم مستقر وعدم االنتقال إىل أزمة أو حرب  ومدى جناعة كل واحدة يف إدارةبأنواعها 

  الواجب.لفهم طبيعة ونوع التدخل  ولكي نفهم هذا علينا أوال قراءة بعض األسئلة اليت جيب طرحها

 المطلب األول: مكانة الدبلوماسية الوقائية في إدارة النزاعات الدولية

 الفرع األول: مفهوم الدبلوماسية الوقائية

، بداج مهرشولداملعاصرة  يرتبط ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية أو املمانعة يف العالقات الدولية 

، وكان يسعى إىل تطوير أداء هذه املؤسسة من خالل (1961 -1953)السكرتري العام األسبق للواليات املتحدة  

.واليت يقصد هبا املعاجلة  إدخال مفاهيم وممارسات من شاهنا أن متكن األمم املتحدة إىل تقدمي مسامهات ملموسة

وية أي نزاع قائم بينها وكذا املساعي واإلجراءات اليت السلمية اليت تتم من خالل عملية التفاوض بني الدول لتس

تقوم هبا أية دولة أو منظمة إقليمية أو دولية هبدف منع نشوب النزاعات بني الوحدات الدولية، ومنع تصاعد 

وميكن أن تشمل هذه  ؛دون حتوهلا إىل صراعات وحصر انتشار األخرية عند وقوعها ةاملنازعات القائمة و احليلول

اعي واإلجراءات املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. وقد جاء أول تطبيق املس

عندما تدخلت األمم املتحدة ببعض التدابري  1956عملي للدبلوماسية الوقائية خالل أزمة السويس يف عام 

بات وقف إطالق النار موضع التنفيذ الفعال حاربني، ووضع ترتيتالعسكرية الدولية احملدودة لفض االشتباك بني امل

األمور إىل نصاهبا الطبيعي وتسوية األزمة الناشبة. وهذه التدابري اجلماعية اليت طبقت يف عدد من  إلرجاعا متهيد

 . (82)املواقف املشاهبة، أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بعمليات حفظ السالم

 : نهج الدبلوماسية الوقائية أوال
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الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي ميكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طريف أو إن مفهوم 

 . (83)أطراف النزاع ملنع حتول أزمة كامنة إىل صراع مسلح يتسم بالعنف اجلماعي، و درء آثاره الثالث

إىل كفاية  نن االطمئنابني الدول بعد هناية احلرب الباردة، إال انه ال ميك احلروببالرغم من تراجع حصيلة 

صعابا  واجملتمعات يواجهون الداخلية، فاجلماعاتالنزاعات  معاجلة واإلقليمية واحمللية يفاملؤسسات الوقائية الدولية 

حالة  وليسوا يفلة حركة مستمرة يف حا والنمو الدميغرايف، األساسية بتلبية الدولة حلاجاهتممتزايدة فيما يتعلق 

الشرق و يتطور صراع  يفالسكاين و االقتصادي يتحول من الغرب إىل الدول النامية يف اجلنوب و كون. فالثقل س

املوارد البشرية و التجارة و البيئة و تواجه احلدود بسبب حركة السكان  وبنيات الدول  إدارةاملصاحل و يتمركز حول 

 . (84)كثري منها يؤول إىل السقوط  وا ضغوط

بعنوان األقليات اليت تواجه اخلطر و  Gurr1993-1998الذي أجراه قور نضرب لذلك مثال باملسح 

من مسح حول فشل الدولة و عوامل الفشل  Esty Etol1995 إتول إسيتاإلثنوسياسي ومبا أجراه. التمرد

حالة تغري  82حالة إبادة بشرية و  46قية و حرب عر  75حربا ثورية و  41ات من الكامن مستخدما معلوم

مفاجئ يف نظم احلكم ، و هناك آخرون ممن صنفوا النزاعات بني الدول و تلك اليت تقع داخل الدول إىل عدد 

 .(85)العوامل املرتبطة باألوضاع االنتقالية من حالة النزاع السياسي إىل حالة النزاع املسلح امن املراحل و درسو 

إىل الربط بني عدد من املتغريات املتعلقة بفشل الدولة و توصلت الدولة  Esty فقد توصلت دراسة إسيت

 : (86) إىل ثالث متغريات ترتبط باخنفاض خماطر الفشل اليت تتعرض هلا الدولة، وهي

 الدولية .  االنفتاح على التجارة -

 اخنفاض معدالت الوفاة بني األطفال. -

 احلكم الدميقراطي. -
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بالدراسة املؤسسة الوقائية اخلاصة بالنزاعات الداخلية بالنوعية يف طبيعته، و على  هلقد اتسم العمل الذي تناول

صفات اليت تعلقت بالسياسات و أمناط خمتلفة من املسوح اليت أجريت على عدد من النزاعات و على عدد من ال

 :(18)وهذا ما سنبينه يف اجلدول  التنموية و حسن اإلدارة و احلكم.

 سياسي عوامل الخطر في التمرد اإلثنو :98جدول 

 العوامل اليت حتفز اجلماعة على املبادرة بالعمل اجلماعي .
 خلفية عدم وجود حكم ذايت سياسي سابق.
 التميز االقتصادي و السياسي يف اجلماعة .

 تاريخ النظام املميز بعمليات القمع ضد اجلماعة.
 .قدرات اجلماعة على العمل اجلماعي املستدام 

 قوة هوية اجلماعة.
 مدى التعبئة اليت تقوم هبا اجلماعة املتطرفة .

 الفرص املتاحة للجماعة للعمل اجلماعي:
 عدد الدول اجملاورة و املهددة بنزاعات مسلحة. -
 الدعم الذي تتلقاه اجلماعة من مجاعات أخرى جماورة. 
 ترتبط معها بصلة الدم ) مشاركتها قوميتها( 

  

 فاإلجراءات اإلقليميعلى سبيل املثال من اجلدول العوامل املسببة للنزاعات تتمثل يف النزوح  أخذنافلو         

 النزاع. اليت تعاين هذا اإلقليممعينة تتفق عليها دول  إقليمية أمنيةالوقائية املمكنة تتمثل يف ترتيبات 

 الفرع الثاني: استراتيجيات الدبلوماسية الوقائية  

 والتدخل العميق:الخفيف  استراتيجيات التدخل أوال:

  (:إدارة األزمة ). التدخل الخفيف ودرء األزمة المبتدئة 0

Source: Gurr, in Miall, ramsbothan and woodhouse (Eds) .1999.105 
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يف  تعترب األزمة أوىل مراحل النزاع الذي ميكن أن تتطور إىل حرب وميكن هلا أن ترتد عدة مرات، واملقصود

فمنذ أن انتهت احلرب الباردة  أصبح  Incipient Crisisحديثنا عن التدخل اخلفيف هو درء األزمة املبتدئة

جهود كبرية يف  تاألمن اإلقليمي مسالة ذات أولوية يف نظرية األمن اجلماعي لدي معظم الدول الكربى وبذل

أن العالقات بني الدول عادة ما  قات الدولية إىلاملختصون يف العالويشري  .هناية القرن العشرين يف مناطق عديدة

من الدولة تعزز  م وهي املنطقة اليت جتعلتقع يف منطقة رمادية وهى املنطقة  الواقعة بني حالة احلرب وحالة السال

يف نفس الوقت الذي تقيم فيه عالقات دبلوماسية واتصاالت مكثفة لتغليب حالة السالم على  قدرهتا العسكرية

 :(87)حالة احلرب وهى نفس املنطقة اليت تتحرك فيها مساعي درء األزمة وهناك هدفان من درء األزمة

 .وقف التصعيد يف التوتر الذي ميكن أن يؤدى إىل احلرب  :األول

   تبذل لتحريك أطراف النزاع حنو السالم. : دعم اجلهود اليتالثاني

إدارة األزمة مطلوبة عندما تبدأ األزمة املبتدئة يف التصاعد بصورة يصعب التحكم فيها, حيث يتطلب األمر 

استخدام جمموعة من األدوات تشمل التهديد باستخدام الوسائل القهرية أو العسكرية يف هناية األمر. إما إدارة 

احلرب فهي تركز على دعم و تقوية حالة  حالة  إدارة حالة السالم بوسائل متنعها من التدهور إىلالسالم واليت تعىن

 العالقة الفاعلة بني إدارة األزمة من ناحية وإدارة السالم من ناحية أخرى. 11السالم ويوضح لنا الشكل رقم 

 م: العالقة بين إدارة األزمة و إدارة السال09الشكل 

 

 

  

 

 

Source:Jhon; G.Stoissenger:1974 

 حالة السالم حالة احلرب

 درء األزمة إدارة األزمة إدارة السالم

دوقف التصعي  دعم السالم 
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ة من األزمة تعين تسخري كافة اجلهود لوقف التصعيد كمرحلة أوىل، مث دعم السالم  وبالتايل مفهوم الوقاي

 :(88)األنشطة اليت ترمي لوقف التصعيد ميكن إمجاهلا يف األنشطة التاليةكمرحلة ثانية، ومنه 

 إقامة وتسهيل قنوات االتصال بني أطراف النزاع. .1

 .الدعوة إىل عقد مفاوضات وحتقيق اإلمجاع حول موضوعات األمن اإلقليمي  .2

 .زرع الثقة بني األطراف ووضع إجراءات تعزز األمن  .3

 اإلدارة والحكم الراشد: .  التدخل العميق وتطوير حسن2

معاجلة املشكالت املغروسة يف النظام الدويل احلايل أو املشكالت املوجودة بني دولة و أخرى، أو هبا عين ن

 على مستوى نزاع أطرافه داخل الدولة نفسها.

من خالل  Law Governed Societiesلقد طورت النظم األوربية القائمة على أساس حكم القانون 

 .(89)مات قادرة على متثيل املصاحل األساسية والشرعية عند إدارة عملية الصراعوجود منظ

 : (91)وميكن إيراد بعض منها فيما يلي

 وجود حماكم فعالة وقضاء مستقل ووضوح حلكم القانون. -1

 قيام مؤسسات مستقلة غري مرتبطة بأحزاب سياسية معنية كاخلدمة املدنية والشرطة واإلعالم. -2

إعالم مستقل، قادر على توجيه النقد وطرح موضوعات هتم السياسة العامة بدون خوف أو  وجود -3

 هتديد أو إغالق أو مصادرة، وقادرة على الكتابة دحرية يف مسائل هتم اجملتمع.

وجود جمتمع مدين قوى يشمل منظمات مهنية وميثل مصاحل القاعدة العريضة للجماعات كاالحتادات -4

 ، كما ميثل مصاحل املنظمات غري احلكومية.ومنظمات األقليات

 وجود نظام سياسي ينظم النزاعات دحيث حيتويها داخل مؤسساته السياسية. -5

 يف خمتلف أشكال االنتخابات واحلكم الدميقراطي.  ةوجود قبول عام لقواعد املشاركة اجلماهريي -6
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 استراتيجيات الوقاية العملية :ثانيا: 

مراحل  مواجهة األزمة باعتبارها أوىل ةجياسرتاتيبداية احلديث عن الوقاية العملية ال بد أن نتناول  إن

ففي  ،النزاع، فهناك يف أدبيات الوقاية الدبلوماسية من فرص املتاحة ما مينع حدوث العنف أو حيد منه إذا حدث

ة اليت حلت من اه درء الكارثرواندا على سبيل املثال توفرت على األقل فرصتان للمجتمع الدويل ملمارسة باجت

 .  (91)ولكن دول املنطقة واجملتمع الدويل مل يعريوا تلك التحذيرات أي انتباه 1994افريل

الثالث خللق الظروف املواتية اليت وتعتمد الوقاية العملية يف األساس على االلتزام الطوعي واملبكر للطرف 

ميكن القادة لدى أطراف النزاع من جتاوز املشكلة قبل أن تستفحل، وهذا االلتزام جيب أن تقابله أربعة من 

 :(92)حله وهىعلى العناصر اليت تؤدى بالضرورة إىل حل النزاع، وإمنا تساعد على األقل 

قد يكون منظمة أو  Preventorأو  Lead Playerال بد من وجود العب قيادي  :العنصر األول -

دولة أو شخص حمدد يتمتع بدرجة من املصداقية لدى أطراف النزاع، يتيسر له حشد اجلهود الوقائية 

 .لدرئهلدى أطراف النزاع واستغالهلا 

: وجود هنج سياسي عسكري يهدف إىل وقف العنف وربط جوانب املشكلة السياسية العنصر الثاني -

 بعضها البعض.والعسكرية ب

 توفري املوارد الكافية لتغطية التزام الطرف اخلارجي بدعم العملية الوقائية. العنصر الثالث: -

 : وجود خطة الستعادة السلطة يف الدولة املعنية بالنزاع الداخلي بعد تسويته.العنصر الرابع -

 استراتيجيات الوقاية الهيكلية:  ثالثا: 

 وPeace Buildingمصطلح  بناء السالم Structural Preventionعلي الوقاية اهليكلية يطلق  

هي تتضمن عددا من االسرتاتيجيات يأيت فيما بينها إقامة نظام قانوين وآليات حملية وترتيبات تعاونية لتسوية النزاع 

تعمل قبل انفجار ،وميكن القول أن الفرق بني اسرتاتيجيات الوقاية العملية واهليكلية يتمثل يف أن األوىل تأيت أو 
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األزمة أو اندالع النزاع أو بعد اندالعه بينما الثانية تعمل بعد تسوية النزاع وهتدف إىل جتنب اندالع النزاع مرة 

أخرى هلذا مسيت باسرتاتيجيات بناء السالم مبعىن بناء هياكل ومؤسسات جديدة تليب احلاجات اإلنسانية ملختلف 

 .(93)اجلماعات

 ة اإلنذار المبكر أنموذج السيوارنآلي الفرع الثالث:

إن توقع النزاعات يعترب ضروريا الختاذ إجراء فعال ومن مؤشرات العنف األولية تشمل ظاهرة انتهاك حقوق        

كانوا   ءالسياسي املتزايد واستخدام اإلعالم للتحريض والتوجه حنو اقتناء السالح فالوقائيني، سوا عاإلنسان، والقم

دوال أو منظمات دولية أو منظمات غري حكومية أو قطاعات أو رجال دين أو دوائر عملية ميلكون القدرة كل 

 بوسيلة على اإلنذار املبكر.

خالل عقدي الثمانينات  EARLY WARNING SYSTEMبدأت فكرة ابتداع هذا النظام         

إقامة "حمطات اجتماعية للمعلومات    BOULDINGوالتسعينات من القرن املاضي، فقد اقرتح بولدينغ

SOCIAL DATA STATIONS ،"  وقد شبه بولدينغ هذه احملطات بشبكات األرصاد اجلوي وقد اعترب هذا

وقد حدد  املشروع على قدر من األمهية لرصد مناطق حمددة يتوقع أن تنفجر فيها أزمات أو نزاعات مسلحة،

 :(49)لذلك املشروع نوعان من املهام مها

 حتديد منط النزاعات السائدة ومواقعها، واليت حيتمل أن تتحول إىل نزاعات مسلحة.-             

 ملعرفة قدر أو درجة اقرتاهنا من دائرة العنف املسلح. كرصد تطور تلك النزاعات وتقييمها، وذل-             

( وتستخدم معيار  PIOOMوهناك منظمة هولندية تعمل يف جمال مراقبة النزاعات وفق برنامج حمدد)         

انتهاكات حقوق اإلنسان وسوء اإلدارة واحلكم كمؤشر للتعرف على النزاعات واحتماالت انفجارها وحتوهلا إىل 

ووفقا لذلك  متر هبا الدول املعنية به،وتستخدم هذه املنظمة منوذجا من مخس مراحل للنزاع  نزاعات مسلحة،
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تليها مرحلة تتسم  مث  متر إىل مرحلة من التوتر السياسي، األمنوذج متر الدول مبرحلة من االستقرار يعمها السالم،

 .(95)بالعنف السياسي، مث مرحلة يصل فيها النزاع إىل درجة معينة من احلدة وأخريا ترتفع فيها حدة النزاع

 : تحديات اإلنذار المبكر: أوال

أنفسهم مشدودين  نجيد املهتمون بدراسة اإلنذار املبكر كإحدى آليات الوقاية املبكرة يف النزاعات، جيدو    

 ال حدود له. كمتصلة وش ةبني طريف متناقضني، أنشط

 إىل التفاعل دحذر مع النزاع لكيال والذي يشري ،consideration criterionفهناك معيار االعتبار   

حالة تنجرف األنظمة الوقائية أو احلكومات يف عمليات ليس يف مقدورها أن جتد بديال هلا حلل النزاع ومثال ذلك 

 اليت تواجه اإلنذار املبكر عديدة. ت(، فالتحديا)كونغو الدميقراطية الزائري

 :(96)من عدة جوانبوسنتناول فيما يلي درجة التعقيد يف النزاع       

 COMPLEXCITY PREVENTION: والوقايةالتعقيد  .0

فاملفهوم الوقائي  تعين التنبؤ والتوقع والتحرك بسرعة لدرء الكارثة قبل أن تقع، إن الوقاية يف مفهومها النظري،   

ومدى  مصاحلها،عندما يستخدم كأداة سياسية فانه جيب أن يضع يف احلسبان الوسيلة اليت تدافع هبا السلطة عن 

 القابلية يف استخدام األسلوب الوقائي يف ظل البيئات احلالية للمجتمع الدويل تعتمد على الرغبة.

 desirabilityالرغبة  (0

 سمبعىن أن يعمل اإلنذار املبكر والوقاية بالدرجة األوىل على خدمة حاجات السكان ومحاية حقوقهم، ولي        

 .(97)العمل على إقرار الوضع القائم

 THEORETICAL POSSIBILITYاإلمكان النظري: (2
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فمسالة التنبؤ قدمية بعمر  التعرف على املستقبل عن طريق التنبؤ فانه ال يستخدم هنجا جديدا، أحدلو حاول    

ومع التقدم العلمي الذي حدث وخباصة يف العلوم الطبيعية التقليدية كان األمل حيدو اجلميع بان  اإلنسان نفسه،

 بقدر ما يتعلق بالفرع اإلنساين يف العلوم الطبيعية باستخدام قوانني حمسومة.األمر 

 PRACTICAL FEASIBILITY AND ACTION:الجدوى العملية وعلم اإلجراء (3

SCIENCE 
القول بان فرص التدخل الناجح  نهناك مسائل ال يصعب التكهن هبا يف منطقة مهددة باجملاعة مثال، وميك      

 ني:قاصرة على حالت

 وبالتايل تصبح درجة التكهن أكثر وضوحا، كلما انعدمت فرص التوازن يف نظام كلما برزت أوضاع خطرية، -

 وعليه فان ما ميكن عمله كإجراء سريع هو إزالة هذه األوضاع بأسرع ما ميكن.

 م.بقدر ما كان اإلجراء املتخذ ملموسا وحمدودا بقدر ما كان من املمكن السيطرة على بنيات النظا  -

 مؤشرات اإلنذار المبكر:: نياثا

ملعرفة مؤشرات اإلنذار املبكر البد أوال من وجود تشخيص مبكر ألي نزاع وهذا يتطلب معلومات واليت تتميز 

املغزى مبعىن أن تسهم يف فهم الوضع أو حالة النزاع أيضا حداثة املعلومات  خبصائص منها الوضوح والدقة،

 تقودنا إىل جمموعة من مؤشرات أال وهي: (98) وكفايتها هاته املعلومات

 

 لعسكريةا النفقات   عدم املساواة  االضطرابات العرقية والدينية  انتهاكات حقوق اإلنسان  تأمني العمل والدخل     األمن الغذائي   

 

إن النجاح احملدود الذي شهدته عمليات حفظ السالم يف بعض املناطق كالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا،       

وإدراك اجملتمعات احمللية أن الوقاية من النزاعات الداخلية خري من عالجها بعد انفجارها على األقل من ناحية 

و تطوير نظام اإلنذار املبكر يف العديد من املناطق كل هذه االعتبارات أدت إىل تزايد االجتاه حن التكلفة البشرية،
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وعلى وجه  مما أدى إىل انتشار هذه األنظمة مبعدل متزايد من خالل عمل املنظمات الدولية واإلقليمية،

ومن األنظمة شبه اإلقليمية أنشئت اهليئة احلكومية  اخلصوص منظمة األمم املتحدة ومنظمة االحتاد اإلفريقي،

واليت  CEWARNسيوارن" لشرق إفريقيا "آلية لإلنذار املبكر للنزاعات واالستجابة " مسيت IGADللتنمية "

 سيتم دراستها بالفصل الرابع.

 المطلب الثاني: دبلوماسية المسارات

للدبلوماسية ضمن آلية  األخرىالقواعد واملمارسات اليت تعمل من خالهلا املسالك  إعطاءيف هذا املطلب حناول   

أنشطة  إىل باإلضافة إقليميةأو شبه  إقليميةالنزاعات املوجودة ضمن هياكل املنظمة سواء كانت دولية أو  إدارة

 املنظمات غري احلكومية يف سبيل إدارة النزاع. 

 TRACK ONE DIPLOMACYالفرع األول: دبلوماسية المسار األول  

على ف دبلوماسية املسار األول بأهنا تلك الدبلوماسية اليت ميارسها امللوك ورؤساء الدول واحلكومات تعر 

ستوى الدويل اإلقليمي عرب مندوبيهم املأو مبعوثيهم الشخصيني أو على  الدبلوماسية الثاين عرب بعثاهتم املستوى

واليت تعترب الشكل TrackOne Diplomacyدبلوماسية املسار األول  الرمسيني. فثقافةالدائمني وموفديهم 

 .(99)التقليدي ملمارسة السياسة الدولية

أطراف النزاع  هو قدرهتا على التفاوض مباشرة معما مييز دبلوماسية املسار األول عن املسارات األخرى 

عندما يتعلق األمر بوضع االتفاقات السياسية، وما يزيد هاته األخرية فعالية تكاملها مع املسارات الرئيسي ف

قد جاءت  1998عام  األلغامحتقيق جناحات كبرية وعلى سبيل املثال توقيع اتفاقية حظر  إىلاألخرى ما يدفعها 

اسية املسار األول ال غىن عنه يف تلك دبلوم إسهاموكان  نتيجة حلملة ناجحة قادهتا املنظمات غري احلكومية،

 احلملة لكي يتم توقيع االتفاقية وتقوم مبراقبة تنفيذها.
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أهنا أصبحت أكثر جتاوبا مع آليات  إالوعلى الرغم مما يثار حول نقاط ضعف دبلوماسية املسار األول 

ت تتجه حنو تأسيس سلوكها على ويف خطوة فريدة من نوعها لفعاليا وحل النزاعات، إدارةاملبكر ومفاهيم  اإلنذار

التقليدية ملفهوم استخدام القوة جند أن عددا متزايدا من احلكومات أصبحت على درجة عالية  االعتباراتأساس 

 إلدارةجبدوى النهج البديل  فاإلميان اخلاصة بالوقاية من النزاعات وبناء السالم، اآلراءمن االستجابة جتاه بعض 

 .(111)أوساط احلكومات واملنظمات الدولية النزاعات جيد تأييدا يف

 وال:  النظام الوقائي في منظمة األمم المتحدة :أ

املتزايد على جدوى استخدام النهج الوقائي يف معاجلة النزاعات الداخلية بدأ يظهر على مستوى  اإلمجاع إن      

عملية صنع  إن املنصوص عليها يف أحكام امليثاق،وتعترب األمم  املتحدة انطالقا من مقاصدها  ،واإلقليميالدويل 

فبذلت املنظمة خالل عقد  ولقد تطور هذا املفهوم بنهاية احلرب الباردة، السالم واحدة من مهامها الرئيسية،

"أجندة من أجل السالم" واعترب  صياغة مهامها يف ذلك اجملال من خالل مشروع إلعادةالتسعينات جهدا كبريا 

املتحدة  فاألمم املتحدة يف حل النزاعات الداخلية، األممبداية االجتاه حنو دور جديد تضطلع به  األجندةمشروع 

وعلى وجه اخلصوص األمانة العامة وجملس األمن ميلكان سلطات واسعة من خالل أحكام الفصل السادس 

 والسابع من امليثاق لتسوية النزاعات باتباع النهج الوقائي أو السلطات القمعية. 

 عن الدبلوماسية الوقائية :   ةأجهزة األمم المتحدة المسؤولي .0

 مجلس األمن الدولي:  (0

أن جملس  إال جملس األمن األسبقية حلفظ السالم واألمن الدوليني املتحدة لقد أعطى ميثاق هيئة األمم

أجندة  إىلكون معظم النزاعات ال تصل  األمن ال يعترب اجلهاز األفضل ملمارسة الدبلوماسية الوقائية،

خلق  إىلويؤدي  العديد من القتلى، ويسقط بسببهنزاع مسلح  إىلعندما يتطور األمر  إالجملس األمن 

يف وقت متأخر  إالالكثري من النزاعات ال ينظر اليها  أن أخرومبعىن  يستدعي التدخل، إنساينوضع 
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من أن طرح  االدول تتحفظ على تدويل نزاعها خوف غري أن بعض .(111)يصعـب معه البحث عن حلول

 .س األمن سيؤدى بأطراف النزاع إىل عداء بدال من أن يدخلوا يف نقاش موضوعيـالنزاع على جمل

 سكرتارية األمم المتحدة :

السكرتري العام  إنمنظمة صغرية مفاده  لقد ساد اعتقاد يف بداية تأسيس األمم املتحدة عندما كانت،    

لكن بتنامي املهام  سيتمكن شخصيا من توفري األسباب اليت متكنه من بذل املساعي احلميدة وممارسة الوساطة،

وتزايد انتشار النزاعات دحيث أصبح من غري  لتزايد الدول األعضاء، وتزايدها نظرا امللقاة على عاتق السكرتري العام

 وضاع الطارئة.املتوقع أن يتمكن من التجاوب مع األ

ون العامون يوفدون موظفني هلم ودبلوماسيني كمبعوثني للقيام مبهام املساعي ومبرور الوقت أصبح السكرتاري      

 أما بعثات تقصي احلقائق فقد تطورت كآلية جلمع املعلومات. وتقصي احلقائق والوساطة، احلميدة،

الدويل بعد احلرب العاملية الثانية وقيام نظام األمم املتحدة فاملوفدون يعتربون من مستجدات العمل الدبلوماسي 

فالذين صاغوا ميثاق األمم املتحدة أعطوا من يوجد على قمة املنظمات الدولية االمتياز الدبلوماسي للقيام 

ميكن وحيث يقوم هبذه ثالثة أنواع من الذين  بوساطة غري متحيزة من قبل طرف ثالث باإلنابة عن اجملتمع الدويل،

 :(112)أن يعينهم السكرتري العام لألمم املتحدة على أعلى املستويات

أن من أهم الوظائف اليت يقوم هبا املبعوثون مد السكرتري العام لألمم املتحدة مبعلومات ميدانية ميكن       

 االعتماد عليها حول ما جيري يف مناطق النزاع.

األمهية لنظام األمم املتحدة الوقائي  نم على قدر املهام األخرى.ضافة إىل مهام تقضى احلقائق تعترب باإلو 

 :(113)يف تسوية النزاعات أربعة اعتبارات

سكرتري العام فان حضور املمثلني واملبعوثني لمبجرد قبول األطراف املعنية بالنزاع مبهمة املمثل الشخصي ل (1

  سبيل إطالق عملية السالم.اخلاصني يف منطقة النزاع يعترب يف حد ذاته اخلطوة األوىل يف
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وعليهم أن يكونوا حمايدين  ،يبدأ املبعوثون اخلاصون واملمثلون الشخصيون بدراسة قضايا النزاع املوضوعية (2

 وضع خطوط عريضة تقود يف النهاية إىل عقد اتفاق . امع طريف النزاع لكي يستطيعو 

كما أن رغبة اجملتمع الدويل  عملية التفاوض.خذ املصاحل الدولية وقواعدها يف ويف هذه احلالة ال بد من أ (3

تساعد الوسيط الدويل  والرتهيب( والعصا( و)الرتغيب )اجلزرةيف التعامل مع املشكلة على أساس سياسة 

 إجيابية.هنايتها صفرية إىل حصيلة  حصيلة تكونيف دفع الطرفني من 

ويلعبون  األمن،الذين يعينهم جملس وعلى وجه اخلصوص  املتحدة،فاملمثلون الشخصيون التابعون لألمم  (4

 .هحلو  النزاع إدارة دورا هاما يف صياغة اإلمجاع الدويل على ضرورة

 :(114)وقد تزايد الطلب الدويل على املبعوثني الشخصيني، وذلك لثالثة أسباب رئيسية

إلرسال قد أصبح من السهل على السكرتري العام أن حيصل على رضا األطراف والدعم الدويل املوعود  (1

 .متكررة ملناطق التوتر ة، وبصفمبعوثني شخصيني على عجالة

فإذا جنح املبعوث الشخصي يف مهمته فان اإلجراءات املعقدة والطارئة للتعامل مع األزمة تصبح اقل  (2

 احتماال .

ع وأعماهلم التحضريية تظل أما إذا فشل املبعوثون الشخصيون يف جهودهم الوقائية، فان عاشرهتم للنزا  (3

هدى يسرتشد به مؤخرا يف عملية املصاحلة، اليت تعقب عملية الوساطة، وعمليات العون اإلنساين  دائما

 وعمليات حفظ السالم.
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 المتحدة أجهزةاألمم:يوضح00مخطط رقم   

 األجهـزة

 

 جملس األمن -

 سكرتارية األمم املتحدة -

 األمني العام -

 

 

 

 

 املوظفني الرمسيني أو املساعدين -

 الشخصيوناملمثلون  -

 

 املبعوثون  -

 املستشارون -

 ORCIمكتب البحوث و مجع املعلومات  -

 DPAإدارة الشؤون السياسية  -

 DPKOإدارة عمليات صنع السالم  -

 المهــام

 

 دور وظيفي -

 

 صنع السالم  -

 نشر قوات حفظ السالم -

 إعادة الالجئني -

 

 

 

 حفظ السالم -

 بعثات املراقبني -

 مهامه مساعدة األمني العام يف -

 الوظائف العليا -

 آلية اإلنذار املبكر -

 مسؤولية صنع السالم -

 تكوين قوات حفظ السالم -

 من إعداد الباحثة
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 ثانيا:  النظام الوقائي في منظمة الوحدة اإلفريقية السابقة :

واختذت من أديس أبابا مقرا هلا ، وكان املؤسسون يف ذلك  1963أنشأت منظمة الوحدة اإلفريقية يف عام 

دولة فكل الدول اإلفريقية أعضاء باملنظمة باستثناء املغرب  53دولة  وزاد عدد دول األعضاء  32الوقت ميثلون 

ا عام عضويتها يف املنظمة بدخول مجهورية الصحراء الدميقراطية عضوا فيها عند انعقاد القمة العشرين يف أديس أباب

1984(115) . 

  دور منظمة الوحدة اإلفريقية في تحقيق السالم .2

 أوال: دور منظمة مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات ولجنته المختصة بالنزاعات

النزاعات يف بداية عهد املنظمة عن طريق  إدارة واحلكومات مسئوليةتوىل جملس امللوك ورؤساء الدول    

 واملغرب، إنملعاجلة الوضع بني اجلزائر  1963اللجنة األوىل عام  أنشئتوقد  أعضاءهتكوين "جلنة احلكماء" من 

اإلقليمي. وتتيح  رتعلق باالستقرافما  إجيايب هلا أثرمللوك ورؤساء الدول واحلكومات مداوالت وأحكام جملس ا

ظمة الفرصة ألطراف النزاع من رؤساء تعقدها جملس امللوك ورؤساء الدول واحلكومات بطريقة مناجللسات اليت ي

لنزاعات كوساطة سرياليون بني السودان لتفاوض من اجل الوصول إىل تسوية لإلجياد فضاء ل لاللتقاء. وهذاالدول 

من أن هناك عديد  وجيزة. غريلفرتة  ولوواليت متخض عنها حتسن يف العالقات بينهما  1979وإثيوبيا عام 

الوحدة اإلفريقية يف فض النزاعات عن طريق آلية جلان احلكماء التابعة منظمة أدت إىل ضمور دور  األسباب

 .مباشرة مللوك ورؤساء الدول واحلكومات

 ثانيا:  آلية درء النزاعات وإدارتها وتسويتها 

حول األوضاع السياسية واالقتصادية يف إفريقيا  أصدرت بيانا 1991يف القمة اليت عقدهتا املنظمة عام  

والتحوالت األساسية اليت حتدث يف العامل. وقد التزم القادة األفارقة يف هذا البيان بإرساء قواعد يف جمتمعاهتم 
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قدر على مواردهم الذاتية  دودعم املؤسسة الدميقراطية يف دوهلم ، وفقا لذلك اإلمجاع تعهد القادة األفارقة باالعتما

 اإلمكان واالعتماد على التقاليد يف حل النزاعات اإلقليمية وإدارهتا وتسويتها .

, رفع السكرتري العام ملنظمة  1991القمة الصادر عام  قرار , ومتاشيا مع 1992وىف يونيو ويوليو عام  

الوحدة اإلفريقية الدورة السادسة واخلمسني للمجلس الوزاري والدورة العادية الثامنة والعشرين جمللس رؤساء الدول 

حيث  "تقرير السكرتري العام للمنظمة حول النزاعات يف إفريقيا  "واحلكومات الذي انعقد يف داكار وثيقة بعنوان 

ان آلية درء النزاعات وإدارهتا وتسويتها وضمنها عدة خيارات حول اآللية املقرتحة .وىف عام تقدم مبقرتحات بش

خر غطى فيه كل النواحي اآللية، والذي مبوجبه مت بتقرير آ تقدم السكرتري العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية 1993

اآللية جهاز مركزي يقوم بأعباء  أنشئتوقد  ،تأسيس آلية الوقاية من النزاعات وإدارهتا وتسويتها داخل املنظمة

جيتمع و  احلكومات، التوجه والتنسيق ويتكون اجلهاز املركزي من الدول األعضاء يف مكتب جملس رؤساء الدول و

اجلهاز املركزي لدرء النزاعات وإدارهتا وتسويتها باملقر الرئيسي للمنظمة مرة يف العام علي مستوى رؤساء الدول 

 .(116)تمع مرتني يف العام علي املستوى الوزاريواحلكومات كما جي

 ثالثـا : قسم النزاعات في سكرتارية المنظمة 

بكرة يف امل احلهيف سكرتارية املنظمة، ومير اآلن مبر  اتولدعم آلية اجلهاز املركزي أنشئ قسم إلدارة النزاع

 اإلفريقية احلكومية وغري احلكومية.إطار إنشاء نظام اإلنذار املبكر الذي يعتمد على شبكة من املؤسسات 

دعا إليها خرباء من الدول األعضاء باملنظمة واملنظمات  1996وقد عقد قسم إدارة النزاعات ندوة عام  

 دون اإلقليمية واملعاهد األكادميية ومعاهد البحوث والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة.

كما كان   املعلومات ختتزن فيه معلومات عن الدول األعضاء،وقد سعت السكرتارية املنظمة إلنشاء بنك 

ضم هذا القسم إىل اإلدارات املوجودة يف املنظمة يرأسها مساعد السكرتري العام للمنظمة،  غري هناك اقرتاحات ب

 .(117)أن هذه الفكرة ستفضي أعباء جديدة للسكرتارية
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 :  اإلفريقي االتحاد:تحول المنظمة اإلفريقية إلى رابعا 

اإلفريقي من منظور جديد  االحتادإن التحديات اجلديدة اليت تواجه القارة اإلفريقية واليت أدت إىل مولد 

من ناحية ووثيقة الشراكة اجلديدة لتنمية  لالحتادملواجهتها فيمكن النظر إليها من خالل القانون التأسيسي 

 (118)من ناحية أخرى , وتتمثل هذه التحديات يف اجملاالت التالية : )NEPAD(إفريقيا

 الوقاية من النزاعات و إدارهتا وحدها. -

 إرساء قواعد احلكم السياسي واالقتصادي الرشيد و بناء القدرات . -

 تنمية الزراعة. -

 تنمية املوارد البشرية و التعليم. -

 و السل . اكتسبة أو املالرياستئصال األمراض املعدية , كمرض ضعف املناعة امل -

 .حتديد مشروعات البيئة األساسية لتسهيل االتصال و التواصل اإلقليمي -

ملرحلة  والدخول اإلفريقي ينطلق يف بيئة تعهد فيها زعماء القارة بإحداث عملية التغيري  االحتادفإن  ،عليه

جتعلها تواجه القوى العظمى ضمن تكتل متني يف إطار مفهوم األفرقة والذي أصر زعماء  ،جديدة من عمر القارة

 تظهر يف احملافل الدولية من موقف أصوات شعوهبا و مواقفها إزاء األوضاع الدولية و جعل القارة القارة توصيل

 قوة.

بليبيا خالل اليومني األول يف سريت  ،عقد جملس رؤساء الدول و احلكومات يف دورته االستثنائية اخلامسة

اإلفريقي , وقرر أن تشهد القمة السابعة و  االحتادمن أجل اإلمجاع حول إنشاء  2111و الثاين من مارس 

إفريقي حيث عقد جملس رؤساء الدول و احلكومات دورته هذه يف لوزاكا عاصمة  االحتادالثالثون حتول املنظمة 

إطار متابعته إعالن حول آلية الوقاية من النزاعات و إدارهتا و حلها , وأصدر يف  2111زامبيا يف يونيو عام 
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وهذا ما  اإلفريقي االحتاداإلفريقي . والشكل التايل يوضح حتول املنظمة اإلفريقية إىل  االحتادباعتبارها أحد أجهزة 

 .12رقم يوضحه خمطط
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 (AU)والجديد (OAU) )مقارنة الهيكل القديم االتحاد:تحول إفريقيا من الوحدة إلى 02الشكل رقم

 (OAU)منظمة الوحدة اإلفريقية 
Organisation of AfricanUnity 

 
 مؤتمر القمة )رؤساء الدول(     -
 

 مجلس وزراء الخارجية       -
 
 

 
 
 

 ان الخبراءـــلج    -
(Experts Committee) 

 .جلنة االقتصاد و الشؤون االجتماعية 
  التعليم و العلوم والصحة.جلنة 

 .)جلنة فض النزاعات)الوساطة 

 .جلنة الالجئني 

 
 

 األمانة العــامة    -
 نواب(                             5)األمني العام ويساعده    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آليــة فض النـزاع    -

 (AU)اإلفريقي االتحاد
AfricanUnion 

 
 Assemblyالجمعية -

 العام. مرة واحدة يفتنعقد على األقل 
 المجلس التنفيذي )وزراء الخارجية( -

Executive Council  
 و جيتمع مرتني يف العام، ويعد أجندة مؤمترات القمة.   

 لجنة المندوبين الدائمين. -

(Permanent RepresentativesCommittee)     
وزراء تعقد اجتماعات دورية واستثنائية ملناقشة جدول أعمال جملس 

 اخلارجية. 
 
 لجان المختصين الفنيين. -

(SpcialTechnicalCommittee) 

 

تتكون من سبعة مفوضني، وتتوىل إعداد برنامج ومشاريع يف جماالت: 
الزراعة و املال و التجارة و النقل و االتصاالت و الصناعة و املوارد 

و الشؤون  الطبيعية، و العمل الشؤون االجتماعية، والتعليم والثقافة
 اإلنسانية، لتقدميها للمجلس التنفيذي.

 
 TheCommissionالمفوضيـــة:  -

رئيس وستة أعضاء، وتتمتع بسلطات وصالحيات أكثر من األمانة 
 العامة.

 * جلنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية.     
Economic Social and Culture Committee 

* حمكمة Pan AfricanParliament األفريقي * الربملان     
 Court of JustiseAfricanالعدل 

          Financial Institutions  * املؤسسات املالية     

 . البنك املركزي اإلفريقي.               
 . صندوق النقد اإلفريقي.                 
 . بنك االستثمار اإلفريقي.                

 األمن و السالم. مجلس -
Peace and Security Council 

 عضوا لفرتة سنتني، ينتخب نصفهم كل عام. 15يتكون من 
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 ، جمهورية السودان.ة: وزارة الخارجيالمصـدر 

 دبلوماسية المتعددة المسارات الفرع الثاني:

الدبلوماسية غري احلكومية متييزا هلا عن أو مبعىن آخر مسيت هذه الدبلوماسية بدبلوماسية املسار الثاين        

 دبلوماسية املسار األول احلكومية.

 مفهوم دبلوماسية المتعددة المسارات وال:أ

نعين بدبلوماسية املتعددة املسارات هي السبيل لالطالع على عملية حفظ السالم باعتبارها شكل غري      

حكومي يعتمد على جمهودات األطراف الفردية والشعبية من أجل إدارة النزاع حنو حله عن طريق إنقاص الغضب 

 JOSEFلتمييز الذي وضعه مونتقيلمفهوم الدبلوماسية املتعددة املسارات على ا والتوتر، ويقومواخلوف 

MONTVILLE  واجلهود غري الرمسية اليت يقدمها اخلرباء  بني األفعال احلكومية الرمسية إلدارة النزاع، 1981عام

 .(119)وبني الدول من غري احلكوميني إلدارة النزاع وحله داخل الدول،

مفهوم الدبلوماسية يشمل على يف JONH MACDONALDولقد أضاف السفري جون ماكدونالد       

توسع لويز مع  1991ويف عام  حمرتيف حل النزاع وقطاع األعمال وقطاع املواطنني واإلعالم، أربعة مسارات وهي:

ماكدونالد يف مفهوم الدبلوماسية املتعددة املسارات وجعاله يشمل تسعة مسارات حيث أضافا للمفهوم أربعة 

 واألهم من ذلك اعرتافهما بوجود عالقة رابطة ما وأعمال الرب واإلحسان، الدين والتعليم مسارات أخرى وهي:

دحيث يقع   -املسار التاسع-بني كل هذه املسارات وصاغا شكال هندسيا دائريا للتعبري عن املسالك الدبلوماسية 

مهية كل مسلك على نقطة يف حميط الدائرة ،ويعرض عدم إعطاء أي مسلك سواء كان حكومي أو غري حكومي أ

ومبا أهنا  دحيث ترتبط كل هذه املسالك ببعضها البعض يف عملية واحدة إلدارة النزاع وحله، على املسلك اآلخر،

 مرتبطة مع بعضها البعض فستعمل بفاعلية أكثر ما حيقق السلم واألمن الدوليني.
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ضعه لويز وجون (عناصر الدبلوماسية املتعددة املسارات على حنو الذي و 11ويوضح الشكل رقم )      

 .(111)ماكدونالد

 : الدبلوماسية المتعددة المسارات00شكل          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدبلوماسية غري احلكومية لديها اإلمكانية لتلعب دورا أساسيا يف أن  PAMELA AaLLترى باميال أل   

وان عملها املتمثل يف اإلغاثة  كما أن تدخالهتا تؤثر يف سلسلة النزاعات، إحياء اجملتمع املدين وبناء السالم،

يتعداه إىل الوضعية والتنمية ال يؤثر فحسب يف الرفاهية االجتماعية واالقتصادية اخلاصة باجلماعات املستهدفة وإمنا 

 .(111)السياسية الواسعة النطاق

 

 املسـار الثـاين 
 حمرتفون فض 
 النزاعات

 املسـار األول
املسـار التاسع )الدائرة  )احلكومة(

الداخلية( الرأي العـام و 
 االتصال

 املسـار الثالث
 قطاع األعمال

 املسـار الرابع
 املواطن

 املسـار اخلامس
يمو التعلالبحوث و التدريس   

 املسـار السادس
ة مجاعات السالم املناهض

 للحرب

 املسـار السابع 
 الدين

 املسـار الثامن 
 التمويل

Source: Instute Multi-trach Diplomacy 
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 مضمون واستراتيجيات دبلوماسية المتعددة المسارات ثانيا:

 مظاهر الدبلوماسية المتعددة المسارات في القرن الحادي والعشرين: .0

لكي نفهم كيف لعبت الدبلوماسية املتعددة املسارات دورا يف عامل القرن الواحد والعشرين البد من دراسة       

االجتاهات العاملية واليت هلا عالقة مبا يهدد السلم واألمن الدوليني واإلنسانية ولقد حددهتا لويز يف مثاين 

 :(112)نقاط

أثرت بصورة كبرية على وسائل االتصال ونظم االقتصاد  ترى لويز دميوند أن العوملة :عولمة العنف (1

 باملقابل دعمت قويت اخلراب يف العامل ومها قوتا اجلشع والعنف اليت عملت على قلقلة النظم الضعيفة،

 وهم أول املستفيدين من ظاهرة استمرار العنف. وناشرين للفوضى،

دول انقسمت على نفسها ودول أخرى  وهناك تفقد كل أشكال النظم قوهتا، :انهيار النظم السوية (2

مهددة باالختفاء بسبب اهنيار النظم السياسية وانتشار ميليشيات حيث متيز عصر الفوضى بسيطرة الدول 

 الكربى على الدول املنهارة وامتصاص ثرواهتا حتت التهديد بدعوى اإلرهاب أو انتهاك حقوق اإلنسان.

بة البطالة كما تزايدت نسبة الذين يعيشون على عملية : تزايدت نسوالتشردتزايد ظاهرة االحتيال  (3

تكوين اجليوش اخلاصة اليت يتحكم  إىلهذا  أدى االحتيال بأرقام قياسية ورمبا يعود ذلك لظاهرة التفكك،

 فيها آلة احلرب واملنتفعني منها.

يعد خطرا كبريا على  لألرضاستنزاف املوارد الطبيعية  إىل: وهنا تشري لويز استنزاف الموارد الطبيعية (4

التطور  فاملاء والبرتول واليابسة واملعادن الثمينة الالزمة الستمرار استقرار احلياة على هذا الكوكب،

كما هو  أسوأ النزاعات بالعامل، إىل أدىالتكنولوجي تناقضت على عكس الزيادة السكانية هذا التناقض 

 احلال برواندا مثال.
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االستقطاب كما تقول لويز تعرب عن التداخل االجتماعي والسياسي إن ظاهرة  :سيس االستقطابتأ (5

 وحال ذلك العالقة بني الشمال واجلنوب. واالقتصادي أصبح واضحا خالل العقد األخري من القرن املاضي،

إن العامل مقبل اليوم على مرحلة جديدة من النزاعات اليت ال  :التحديات التي تواجه الدولة القومية (6

 تهان هبا.ميكن أن يس

: مع تفكك االحتاد السوفيايت وبروز الواليات املتحدة األمريكية كقوة أحادية يف تغير مراكز القوى (7

 العامل.

 يعاين ماليني البشر من األمراض بسبب احلروب احلالية واجملاعات املصاحبة. :نكبة العائلة اإلنسانية (8

 :ون الدبلوماسية المتعددة المساراتمضم .2

 :(113)يلي ما حددت لويز سبع وسائل نذكرها يف      

 .اليت مل يتوقع حدوثها2111سبتمرب 11: كأحداث الحفاظ على المرونة في مواجهة المجهول (1

وبسبب املأساة اإلنسانية العميقة واليت ترتتب على اهنيار نظم فان التئام  :التئام الجروح مدخل للتحول (2

 جانبا حساسا يف ممارسة الدبلوماسية املتعددة املسارات.اجلروح وإجراء املصاحلة يعترب 

: البد لبناه السالم بناء بىن حتتية هدفها تنسيق أنشطة السالم من خالل ساسية للسالمتشييد البنية األ (3

 داعم لوسائل بناء السالم ومسالكه. أساسكما تعد البىن البشرية  ،والتعليم واإلعالمعملية البحث 

ختلفة عام على العالقة بني األجزاء املالقاء نظرة شاملة وبشكل  :واإليجابيةالتحلي بالرؤيا السامية  (4

 فالتنمية والسالم عمليتان متالزمتان. ،باألفراداليت تربط الداخل والكل 

: يكون فيها املستوى الشخص بنفس القدر من األمهية اليت دفع السالم من الداخل إلى الخارج (5

 يكون هلا تأثريا على كل املستويات الفردية واجلماعية واملؤسسية. إنوميكن  ليها اجلماعة،يستحوذ ع
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واليت متكن من بناء جمتمعات قادرة على حتقيق سالم عادل  :خلق ممرات جديدة لتمرير الوعي (6

 وحقيقي.

مباشرة حول هو إعطاء العاملني يف جمال بناء السالم وجتربة  تعزيز بناء السالم في العمل المحلي: (7

 "فن املمكن" ومساعدهتم فيما حيتاجونه للتحرك بسرعة وبفاعلية.

 استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات .3

 :(114)نتناول فيما يلي عدد من اسرتاتيجيات الدبلوماسية املتعددة املسارات والقطاعات العامة فيها

هنج الدبلوماسية املتعددة  إن :السالمكبر عدد ممكن من الناس والقطاعات في بناء أ إشراك (1

واجلماعات يف حتمل مسؤولية جمتمعهم  األفراد إشراكاملسارات يعمل من ضمن أهم اسرتاتيجياته على 

 دفع عملية السالم.ل

تعتمد اجلهود اليت تبذل من اجل الوقاية من النزاعات  :تقوية القدرات المحلية للعمل من اجل السالم (2

املتسعة اليت قد  أويف املدى الطويل على املشاركة النشطة  تأثريهاعملية التحول يف  إحداث أو إدارهتا أو

 عديدة منها التعليم والتدريب وتربية روح العمل الطوعي يف اجملتمع. أشكاال تأخذ

: إن التعامل مع السالم جيب أن يتم على أساس التعامل مع بناء السالم والمصالحة كعملية ديناميكية (3

 عملية ديناميكية جيري بناؤه خالل فرتة طويلة من الزمن. انه

اهم ما جيمع حاالت النجاح اليت وفقت فيها الدبلوماسية املتعددة  إن :تغيير وتحويل نمط النزاع (4

 املسارات هو جناحها يف تغيري منطق احلرب إىل سالم.

 ارات على معاملة اخلصم بإنسانية.تركز عملية السالم يف منظور الدبلوماسية املتعددة املس :خلق الحوار (5

: أن هتدف الربامج التعليمية جلعل عملية بناء السالم مسالة مهنية تطوير التعليم ودعم النهج المهني (6

 لزيادة فعاليتها.
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ويرمي ذلك النهج إىل تطوير التجربة وتبادهلا بني العاملني يف جمال بناء السالم على  :تبادل الخبرات (7

 ة.مستوى األقاليم كاف

: لقد اثبت املسلك الالمركزي الذي يعمل على مستوى القواعد الشعبية إشراك السلطات المحلية (8

 الشمالية. إيرلنداجناحات كصندوق السالم التابع لالحتاد األورويب يف 

يؤخذ على بعض منظمات اجملتمع املدين واجلماعات اليت  التنسيق بين منظمات المجتمع المدني: (9

 بينها. فيماتعمل يف جمال السالم غياب تنسيق 

يعترب بناء املؤسسات السياسية يف دولة النزاع مسالة هامة يف سبيل حتقيق استدامة  :بناء المؤسسات (11

 بناء السالم واملصاحلة.

عون الذي يوجه حنو عملية التنمية فان على األجهزة حيققه ال أن: ما ميكن "مطلبية" تقييم النزاع مسالة (11

احلكومية واملنظمات الطوعية العاملة يف جمال التنمية أن تعمل على تقييم األثر املرتب على سياسات 

 العون اإلمنائي.

: هناك من يركز على عدد املسالك املتنوعة تطوير النهج التكاملي لبناء السالم وتحقيق المصالحة (12

عليه فان وضع برنامج متكامل جتاه  وهناك جتربة مايل يف حل مشكلة الطوارق، ناء السالم،يف عملية ب

 على:عملية السالم اشتمل 

 االلتزام بنهج شامل ومرتابط لكل املنخرطني يف النزاع. -

 اجملتمع الدويل واحلكومة والتنسيق بينهم. أعضاءشراكة بني خمتلف  إقامة -

 .األطرافة وجمموعة من التدخالت تعتمد من جانب عريض على اسرتاتيجي إمجاعحتقيق  -

 حتقيق توازن حذر بني االقتصاد الكلي واألهداف السياسية. -

 تكريس املوارد املالية الضرورية لذلك. -
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 .إعطاء أولوية لإلنذار المبكر (13

اجلمع : االجتاه العام للدبلوماسية املتعددة يتمثل يف االتجاه العام للدبلوماسية المتعددة المسارات (14

 بني كل املسارات اليت تدعم عملية بناء السالم.

 مبادئ الدبلوماسية المتعددة المسارات: .4

 :(115)اتفق عدد من املختصني يف هذا اجملال على وضع عدد من املبادئ هتتدي هبا الدبلوماسية وهي           

 عددة      التسهيل    االهتمام بالبحث العالقة      التمازج الثقايف     الشراكة      التكنولوجيا املت -

 العلمي      التقوية     الدعوة     الثقة     االلتزام على املدى الطويل      االلتزام بالعمل.

 :الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية .5

يعتقد الدبلوماسي جون ماكدونالد املشهود له بوضع األسس األوىل للدبلوماسية املتعددة املسارات بان          

السماح  أنحيث يقول  ،اجلذرية للنزاعات األسبابقوة الدبلوماسية غري الرمسية تكمن يف قدرهتا على مقابلة 

وجتاوز العقبات  ،اإلنسان ألخيه اإلنسانية حتقري ميكن املشاركني من وقف عمل األطرافباالتصال املباشر بني 

النفسية كما تركز على مسالة بناء العالقات بني اجلماعات وتعيد صياغة اطار النزاع باعتباره مشكلة مشرتكة ميكن 

 .(116)حلها بالتعاون بني طرفيه

ور لعامل يطغى فيه التكاتف دبلوماسية املسار الثاين حتويلية حتاول وضع تص إن أيضاويقول ماكدونالد       

 املشرتك على سياسات استخدام القوة.

اكثر مالئمة ملعاجلتها وتعترب حالة تسوية النزاع يف موزمبيق من  األخريةهلاته  أصبحتوبتغري طبيعة النزاعات      

  وهي منظمة طوعية ،سانت اقيدوفقد قامت مجاعة  يشار اليها، أخرىقبل منظمات غري احلكومية حالة 

 كاثوليكية بعدد من االتصاالت يف دولة الفاتيكان للعب دول الوسيط مبساندة من عدد من احلكومات،

واستغرقت املساعي اليت قامت هلا مجاعة سانت اقيدو بني جبهة حترير موزمبيق )فروليمو( احلاكمة وحركة املقاومة 
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ة السالم مت توقيع على االتفاق النهائي يف عملي اإلفريقيةدعمت القمة  أنسنة،وبعد 14الوطنية )رينامو( زهاء 

ولكن بفضل وساطة املمثل الشخصي  وقد ظهرت صعوبات فيما تعلق بتنفيذ االتفاق كما حيدث عادة، روما،

يف  األحزابمتعدد  دميقراطيقواعد حكم  وإرساء السالم، إحاللمت  أجيلواالدو املتحدة  لألممللسكرتري العام 

 .(117)موزمبيق

وقد بدا الدور بصورة ملحوظة  النزاعات، إدارةاملنظمات غري احلكومية تلعب دورا متناميا يف  أضحتومنه       

 :(118)وقد متثل ذلك يف منذ بداية عقد الثمانينات يف القرن املاضي،

 تسوية عن طريق التفاوض، إىلالنزاع بصفة مبدئية ومساعدهتم يف الوصول  أطرافيف دور الوساطة بني  -

 اخللفية للتفاوض". أوسلوما مسي "بقناة  رأسهاعلى  تأيتعديدة  أمثلةيف ذلك  رأيناوقد 

املنظمات غري احلكومية وجدت قبوال أكثر من احلكومات واملنظمات احلكومية إال أن  أنرغم  -

احلكومات ومنظماهتا احلكومية ظلت تلعب الدور النشط من خلف املنظمات غري احلكومية بتشجيعها 

 تلعب دور اإلنذار املبكر يف كثري من األوضاع املضطربة. مها لكيودع

وتقوم املنظمات غري احلكومية يف إطار عملها بعقد ورش عمل ومن أشهرها ورش عمل حل املشكلة  -

ففي هذا النوع من ورش العمل يتم وضع القواعد واألسس واألجندة و اإلجراءات على أساس تسهيل 

 غري ما حيدث عادة بني األطراف.التعامل بني الطرفني على 

تلعب املنظمات غري احلكومية دورا هاما يف جمال البحث العلمي فيما تعمل على تطوير وتصميم  -

النزاعات فان تطوير  إدارةتفاهم حول  إلحداثفاذا كان اجملتمع الدويل يسعى  النظريات ونشر املعرفة،

النزاعات  إدارةهذه النظريات تساعد العاملني يف جمال  أنالنظريات يف هذا اجملال يعترب امر حيويا ذلك 

 جتاوز الصعوبات. إىلعلى وضع تصور يقودهم 
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وحقوق  اإلنساينمتيل املنظمات غري احلكومية للعمل يف جماالت التنمية والبنية ونزع السالح والعون  -

تعمل يف جمال الوقاية من وتصوير النظم الدميوقراطية ويتزايد حاليا عدد املنظمات غري احلكومية اليت 

 .(119)النزاعات الدولية وتسويتها

 األخرىدبلوماسية المسارات  المطلب الثالث:

 النزاعات والتخفيف منها. بإدارةكل جهات هلا عالقة   األخرىونعين بدبلوماسية املسارات         

 دور الشركات المتعددة الجنسية والمانحون والقطاع العام الفرع األول:

 الشركات المتعددة الجنسية:أوال: 

يف عملية بناء السالم كما ميكنه أن تلعب دورا سلبيا يف زيادة  إجيابياميكن لقطاع األعمال أن يلعب دورا         

 تتساءل بطريقة ملحة: بدأتجند العديد من الشركات املتعددة اجلنسية  وللتوفيق بني هذين التناقضني، توتر النزاع،

ال  وأقاليمفالشركات اليت تعمل يف دول  ؟إلدارة اإلعمالتوتر والعنف يف بعض املناطق غري موات هل يعترب ال

 تدمر أو تسلب وتصبح نفسها هدفا لبعض اجلماعات، أنومواردهم  أصوهلميسودها االستقرار رمبا  خيشون على 

و املناداة بالتدقيق يف الدور  وتصرفاهتا مركزا لالهتمام الدويل، بأعماهلاويف ظل هذه الظروف تصبح الشركات 

وقد تتعرض  الذي تقوم به يف تلك النزاعات مما قد يسبب للشركات ضررا كبريا لسمعتها يف الوسط الدويل،

 TALESMANاليت تعرضت هلا شركة تلسمان األمريكيةكما يف حالة الضغوط  الشركات لضغوط غري مؤسسة،

الكندية يف السودان وقد ال تتعرض لضغوط دولية رغم ما قد يثور من دور مشبوه حوهلا كحالة شركات  البرتولية

وكندا اليت وقعت عقود للعمل يف مناجم لومبباش )كاتنقا( مع  حركة حترير الكنغو بقيادة  إفريقياتعدين جنوب 

 .(121)1997ايو السلطة يف م يستويل على أنوهو على مشارف كنشاسا قبل  لوران كابيال،

ال تكون يف صميم  أوال تعكس النشاطات اليت تقوم هبا  بأعمالورمبا ترفض بعض الشركات القيام        

 فإهنااجتماعية وجغرافية  أثاروما يتبع ذلك من  االقتصادية، وأنشطتها أعماهلاتتوسع يف  أهناولكن مبا  اهتماماهتا،



  الغربيالغربي  إدارة النزاع في الفكرإدارة النزاع في الفكرلث                                                                                     لفصل الثاا

220 

 

والعدالة االجتماعية والتنمية  اإلنسانتتعلق دحقوق  موضوعاتيف النهاية جتد األسباب اليت متكنها من معاجلة 

الن تلك املعاجلات تصب يف اجتاه حتقيق  وإمنا واإلنسانيةاملعنوية  اإلنسانهتتم دحقوق  أهناليس جملرد  املستدامة،

 ط.مصاحلها التجارية واالستثمارية وترفع عنها الضغو 

 :(121)يلي تكون هلا اسرتاتيجيات ومنها ما أنيتطلب من الشركات املتعددة اجلنسية          

 الشراكة: (0

احتياجات اجملتمع والتحديات  واألكادمييني حوليف مقدمتها مفهوم التشاور مع اخلرباء السياسيني  ويأيت -

 السياسية واالقتصادية اليت تواجهها.

 .األعمالالتشاور مع كافة األطراف املعنية يف املنطقة اليت جتري فيها تلك  -

 السعي للحصول على تراضي اطراف النزاع قبل البدء يف املشروعات. -

تصميم مشروعات لتنمية اجملتمع ومشروعات حلماية البيئة بالتعاون مع وكاالت التنمية كالبنك الدويل  -

 والتعمري. لإلنشاء

اليت قد تقدمها  والقومية واإلقليميةالنزاع وحله ومشروعات التنمية احمللية  إدارةدرات التعرف على مبا -

 احلكومية.كاملنظمات غري   أخرى أطراف

 ممارسات العمل: (2

 يلقي الضوء على الرغبة يف ختفيف حدة النزاع. إعالن إصدار -

 .اإلنسانااللتزام علنا باحرتام حقوق  -

بصفة  وأقاليمهايف مناطق الصناعة  وأثارهادعم البحوث الداخلية واخلارجية اليت تتعلق مبخاطر النزاعات  -

 عامة.

 واحملليني. األصلينياتباع سياسات تشغيل خالية من التمييز وتوفر فرصا للعمل للسكان  -
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 االستثمار االجتماعي والعمل الخيري: (3

تدريب احملاربني ووضع  كإعادةبعد تسوية النزاع   ما أنشطةعم املسامهة بالتعاون مع منظمات احمللية ود -

 وتدمريها ومساعدة ضحايا. األلغامعن طريق الشراء وتدمريها ونزع  األسلحةبرنامج الستعادة 

 .واألعالمدعم االنتخابات واملنظمات الدميوقراطية  -

 توفري التسهيالت ووسائل النقل. -

 هناية احلرب من خالل الشراكة يف التنمية واالستثمار.بعد  ختصيص موارد ملرحلة البناء يف ما -

 الحوار حول السياسة العامة: (4

كسياسات الواليات  استقطاب وتقدمي النصح للحكومات اليت تعتمد على سياسات فرض العقوبات، -

 يف املنطقة. األوضاعتفاقم  إىلاليت تؤدي  األمريكيةاملتحدة 

 متويل حلقاهتم الدراسية. أوتسهيل حمادثات السالم عن طريق الوساطة وتوفري املفاوضني وتدريبهم  -

 وتصميم الرعاية له. الرتويج لدور السالم وترقيته، -

 :DONORSالمانحون ثانيا: 

 هاما يف ترقية مسالة التعايش بني اجلماعات وبناء السالم، إسهامايلعب املاحنون دورا كبريا ويسهمون          

من املشاركة يف املشروعات  واألديان األجناسواجلماعات من خمتلف  األفرادوذلك بتوفري الدعم املايل الذي ميكن 

 .(122)األمرفبدون التمويل يستحيل بذل جهود أي كان هدفها يف هناية  ذات النفع املشرتك هلم،

السالم  أنشطةعامل التمويل ميثل بطارية يف اجملتمع فبدوهنا لن تكن  أن جون ماكدونالد ولويزوقد وصف        

 من أن ترى النور.

واحلكومات  األمريكيةالداعمون الكبار يف عامل التمويل فهما القطاع اخلاص يف الواليات املتحدة  أما     

 .اإلقليميةواملنظمات  والبنك الدويلالنقد الدويل املتحدة وصندوق  األمموهناك  ،األوروبية



  الغربيالغربي  إدارة النزاع في الفكرإدارة النزاع في الفكرلث                                                                                     لفصل الثاا

222 

 

اململكة املتحدة وهولندا تلعب دورا هاما يف  أوالنرويج والسويد وكندا  احلكومات، كحكوماتوهناك بعض       

يف  35مشروعا من مجلة  12احلكومة اهلولندية دعمت حوايل  أنعلى سبيل املثال  السالم وجندبناء  أنشطةمتويل 

 .(123)9919عام 

على املستويني القطري  أنشطةاخلاص والذي يؤدي  ABRAHAM FUND إبراهاموهناك صندوق      

ويعمل يف جمال املشروعات وتوزيع اهلبات  ،إسرائيليف  األمريكانوتقف من ورائه مصاحل عدد من اليهود  والدويل،

 وتقييمها.

 :FOUNDATIONالمؤسسات  .1

يلعبه جمتمع التمويل فان كل من جون ماكدونالد ولويز يركزان بصفة استثنائية  أنوبالنظر للدور الذي ميكن       

الذين ميلكون  أولئكوعلى  األمريكيةعلى املؤسسات اخلريية اليت تسيطر على قنوات التمويل يف الواليات املتحدة 

من خالل االستخدام احلكيم لدور املال يف املشروعات على مستوى  بإجيابيةلإلسهام الثروة واملسؤولية والفرصة 

 العامل.

عدد من املؤسسات كمؤسسة فورد  األمريكيةالتمويل يف الواليات املتحدة  أنشطةيسيطر على           

FORD_FOUDATION ،بيوشاريتابل ومؤسسة PEWCHARITABLE، وهذه املؤسسات  ،وكارينجي

 والبحث وموضوعات لدراستهاليت تويل اهتمامات  األكادمييةسسات البحوث واملؤسسات مؤ  األوىلمتول بالدرجة 

 .(124)والسياسة العامة األمن

جيد  أنومع تزايد الطلب على متويل مشروعات بناء السالم مع تزايد النزاعات يف العامل البد جملتمع التمويل       

وشبكات التمويل اخلاصة واحلكومية والدولية املختلطة  األعمالمصادر جديدة له للوفاء بالتزاماته من خالل قطاع 

 وهذا ما يواجه جمتمع التمويل من حتدي.
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 العام الرأيوالتعليم في تهيئة  اإلعالمدور  الثاني:الفرع  

 في تخفيف حدة النزاعات اإلعالم دور :أوال

املتعدد  أواملسار الثاين  أوعلى مستوى املسار األول  سواءكثري من العاملني يف جمال الدبلوماسية الوقائية         

 يلعب دورا هاما ومصرييا يف ختفيف حدة النزاعات. األعالمعلى قناعة بان 

 رئيس JOHNMARKSويقول جون ماركس  الدبلوماسية الوقائية، إليهاهي اليت حتتاج  اإلجيابيةفالصحافة 

ساحة يتفق حوهلا  إىلوهو منظمة غري حكومية بان املطلوب هو الوصول  مشرتكة"، أرضيةمنظمة" البحث عن 

 .(125)هم فيه خمتلفون فيما اإلمعانالوسطاء وليس 

ضمنا وذلك بالرتكيز على اخلالفات غري  أوتضخيم النزاعات علنا  إىلمييل  اإلعالموهناك من يقول بان       

مشرتكة" واليت يتنامى عدد  أرضيةوترى منظمة " البحث عن  النزاع،بتأجيج القابلة للتوفيق وعلى كل ماله عالقة 

 أوضاعالصحفيني بان يقوموا بدور هام يف  إقناعفهي حتاول  النزاع، إدارةالعاملني فيها يف احلقل الصحفي يف جمال 

 .(126)نتائج مسبقة وخطرية إىليث ميكنهم االنصراف عن التضخيم والوصول التصعيد دح

 وهو برنامج تديره منظمة غري حكومية PRESS NOWترى مريا اوكلوبزيا وهي تعمل مستشارا يف برنامج        

 ،عرفةوامليتطلب قدرا من الشجاعة  األمرتضيف بان  من واجبهم فض النزاع، إنالصحفيني اجليدين يعقلون  أن

الذين جيلسون على   أولئكيف خدمة  اإلعالموحىت ال يكون النزاع، لكي يكون الصحفي مستقال يف مواطن 

من مناطق النزاعات فمعلوماهتم يف هذه  األخبارومتدح كذلك الصحفيني الذين يسعون جلين  كراسي السلطة،

 .(127)احلالة تلعب دورا حامسا يف درء النزاع

ويف  يف رفع مستوى الوعي والتوعية اخلاصة بدرء النزاعات، اإلعالميلعبه  أنالدور البناء الذي ميكن  إن      

وعليه فان ذلك  والربح، اإلثارة إطاراليت تعمل يف  اإلعالميمرحلة هناية النزاع غالبا ما حطمته اقتصاديات العمل 
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يبحثوا عن مشروعات  إن اإلعالمحمرتيف مهنة يلقي عبئا على املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة و 

 يف الغرب. اإلعالممتجددة تكون نقطة البداية يف تغيري اقتصاديات 

 الوقائي يزيد من حركة بناء السالم يف جمتمع منقسم على نفسه. باإلعالموضع برامج خاصة  إن

 تعليم السالم:: أوال

وتقاليد التسامح وقيمه  حد كبري على مناهج التعليم، إىلالنزاع  إدارةتعتمد كل العمليات الفاعلة واملؤثرة يف       

النزاع عندما تتصل بالتعليم وبالرتاث فان ذلك جيعل املعرفة املنبثقة عن  إدارةعملية  أن يف الرتاث االجتماعي،

الناس  بإعدادالنزاع  دارةإذلك الوصل بني الرتاث والتعليم واملعاجلة يثري عملية  املهارات واملمارسات مسالة متاحة،

 :(128)تتضمن جهود التعليم اخلطوات التالية أن وميكن للتعامل مع القيم السلوكية واملتغريات،

 إلعداد ك، وذلتستثمر جتربتها يف جمال تعليم أنالنزاع ميكنها  إدارةاجملتمعات اليت مرت بتجربة  إن -

 القادمة للتعايش السلمي فيما بينها يف املستقبل. واألجيالالشباب 

 .األطفالاملساعدة يف دعم تدريس القيم والسلوكيات والعادات اليت تتعدى ما يعرفه  -

 .اآلخرينتعليم قيم هامة كالتسامح واحرتام  -

 وعدم تركيز على ثقافاهتم فقط. ،األخرىجوانب من ثقافات اجلماعات العرقية  األطفالتعليم  -

 .لألفرادالتكوين املهين  أثناءالسلوكية واملهارات  واألمناطاملعرفة يف ما تعلق بصنع السالم تعميم  -

 في مناهضة الحرب والمنظمات الدينية المرأة دور الثالث:الفرع  

 دور المرأة: .0

فهن  الوقاية من النزاعات العنيفة، إىلللنساء وضع فريد يف التأثري على املصاحلة وتطوير القيم اليت تقود       

 ضحايا حقيقيون للحرب. واألطفالهن  األصحعلى  أو اللوايت يتحملن نتائج احلرب،
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فمثال يف كينيا تلعب النساء دورا  عديدة من العامل بصورة لصيقة بعمليات املصاحلة، أحناءاليوم يف  املرأةوتنخرط 

وذلك  للسالم والتنمية اليت تعين بالنزاعات اليت تقع بني اجلماعات العرقية، WAJIRاجري  يف مجاعة و ناجحا

 .(129)من الشائعات األسواق أماكنيف  األوضاععن طريق احلفاظ على هدوء 

صوت النساء السودانيات من اجل السالم والذي يعمل على نشر احلوار واملصاحلة بني خمتلف  أيضاوهناك       

 إلنفاذوفصائل احملاربني ولقد حققت بعض النساء قدرا من النجاح يف متلك الرغبة السياسية اجلماعات العرقية 

 مقرتحاهتن من اجل حتقيق السالم واملصاحلة.

 دور الدين: .2

يضحي الناس  من أي اعتبارات تتعلق باملصاحل الشخصية، األقوىانه القوة  باألديان اإلميانلقد اثبت         

النزاع وبناء السالم فاملؤسسات  إدارةتعلق بدور الدين يف  فيما أما ،اإلميانمن اجل  األحيانيف بعض  بأرواحهم

 بناء السالم. وأنشطةالدينية توجد عادة يف قلب الوقاية من النزاعات 

يز الدين ومي ويعترب الدين عنصرا رئيسيا يف بناء اهلوية اجلماعية مع كل من العرقية واللغة والطبقة والتاريخ املشرتك،

 قد يدفع للنزاع وقد يساعد يف فضه. فالدين جيمع وقد يقصي، ،أخرىيف اجملتمع مجاعة عن مجاعة 

فهو وكالة  ميثل قوة ال يستهان هبا يف تسوية النزاعات وبناء السالم، أنالدين  بإمكانوبالرغم من ذلك فان     

 .(131)والتعاون واإلنسانيةلسالم والعدل واحملبة قوية لبناء السالم ذلك الن كل الديانات تدعوا يف حقيقتها ل

 دور الفنون والرياضة رابعا:

 الفنون: .0

ومن بينها  النزاع يف خمتلف الدول، إدارةلعبت الفنون دورا مميزا يف عقد التسعينيات من القرن املاضي يف      

يف مرحلة ما بعد هناية  التأهيل وإعادةوعند تعريف دور الفنون يف عملية املصاحلة  ،وإريرتياوناميبيا  إفريقياجنوب 
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تؤخذ يف االعتبار تشمل على تقييم قوة  أنفالعوامل اليت جيب  بعض املفارقات، إىل اإلشارةالعنف البد من 

 فيها. اهتمام خاص لفرص املشاركة إعطاءالشعيب على مستوى اجلماعة واجملتمع مع  وأثرهاالفنون 

 الرياضة: .2

ويشمل ذلك حتسني اللياقة البدنية وهتيئة احلياة  ،اإلنسانيةعلى كل نواحي احلياة  إجيايب أثرللرياضة     

 االجتماعية السليمة وغرس الثقة يف النفس.

لسالم صانعوا ا أدرك فقد يهمل دورها يف عملية بناء السالم وحتقيق ملصاحلة، أالالرياضة جيب  ألمهيةونسبة       

 استخدامها يف التقريب بني اجلماعات املتناحرة ظاهرة جديدة، وأصبح القيمة احلقيقية للرياضة يف تنمية التعايش،

ختفيف التوتر  إىل وأدت1998عام  اإليراينونظريه  األمريكيهذا مباراة املصارعة بني الفريق القومي  أمثلة ومن

 الذي دام عشرين سنة كاملة بني البلدين.
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 خالصة الفصل:

بعد احلرب الباردة هو تغري منط النزاعات  املميزة لعامل ما إن السمةهذه ميكن القول من خالل ما تقدم يف دراستنا 

جل ت تساعد مضامني الدبلوماسية من أمن نزاعات دولية إىل نزاعات داخلية أدى باملفكرين إىل تطوير مقاربا

قاربة األمن كمإدارة هاته النزاعات وحماولة إجياد حلول إن مل تكن جذرية فهي فهم هذا النوع من النزاعات  

ل إىل و أن جتعلها ضمن قالب املفاوضات وبالتايل الوص حتاولأن وهذا ما أدى  الدولة الفاشلة،مقاربة اإلنساين و 

 .هتدئة ومنه حتقيق السلم واألمن الدوليني

ات اجليو سياسية واالقتصادية و القيمية أدت إىل تغيري يف السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلني معظم التغري 

بني الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات  الدوليني أو على مستوى الـدول، كما أدت إىل انتشار النزاعات ما

انتشار معدالت الفقر والبطالة  البالغ يفر كما كان للتغيريات االقتصادية األث احلدودية أو بسبب نزاعات أثنية،

 داخل الكثري من الدول وغالبا هذا يؤدي إىل نزاعات لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات جمتمـعاهتا

هلدف من درء النزاعات هو تقوية الوسائل اليت ميكن عن طريقها منع اندالع النزاع، وإذا اندلع منع فا      

اره إذا ما وصل احلد من الكوارث اليت تصاحبه كالقتل اجلماعي واللجوء ومنع تكر  حدوث العنف، أو إذا حدث

 األطراف لتسوية.
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 الخاتمة:

والغريب يعرب عن الرغبة يف  اإلسالميإن  البحث والتفكري يف أدبيات إدارة النزاعات الدولية  يف الفكر          

 مما جعل العديد من املفكرين خيتلفون يف إعطاء مفهوم حمدد، فهم طبيعة كل من هاذين املتغريين والعالقة بينهما،

 رة.املستندة يف حتليلهم للظاهيري مرد ذلك االختالف يف املعا

دارة النزاعات الفكر االسالمي والفكر الغريب إل ففي دراستنا هذه حاولنا أن نعرف كيفية عمل الدبلوماسية يف 

 الدولية وهذا تبعا للمتغريات الدولية للفرتة املدروسة ولقد خلصنا من هذا البحث مبا يلي:

الصحيحة للحياة العزيزة  األصوليف العالقات الدولية ما يتناىف مع  اإلسالميالتشريع  أحكامال تكاد جتد يف     
 اإلسالمومل يكن اجلهاد يف  ،والشعوب وما ال يرفضه العقل السليم وتقتضيه املعاملة الكرمية األممالكرمية لكل 

 باحلجة والربهان والعقل. اإلسالمكان انتشار   وإمناعلى احد  اإلسالملفرض 

على االختالف والذي ذكر كثريا يف القران وكان يف عدة  يدل اإلسالميالنزاع كمصطلح بالفكر  حقيقة     

من اجل  أواحلقيقة  إىلونتيجة هلذا التعدد وجد التدافع للوصول  ،والقيم باألفكاريعين التنوع والتعدد  أماكن

التناقض احلاصل وجد  وإلزالة ،فكان االختالف حيمل اجيابيات من املصطلح رغما من وجود تناقض ،تسويةال

يف حبثنا فاجلهاد حيمل  رأيناكما لكن و  ،باإلرهاباعترب لفرتات متعددة ولليوم مرادفا ولصيقا  وهذا املصطلحاجلهاد 

جمددا  وإرجاعه إحيائه إعادةلذا وجب علينا  ،الفكر الغريب تمصطلحا أييف طياته قيما نبيلة مل ولن جندها يف 

 التخلف. أوتتهرب من استخدامه خوفا من اهتامها بالتطرف  أضحتلقواميس مصطلحاتنا اليت 

قابل ما ينطوي عليه الواقع عن مب ،واألحقاد األطماعوخلوه من  اإلسالميمقارنة بني الواقع التارخيي للجهاد       

 .على الدول أزماتالفكر الغريب من عمليات تدخل وما حيمله من 
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 األسباب املساعدة،اجلذرية و  األسباب إىل نوعني من األسباب، يف الفكر الغريب رجع أسباب النزاعاتت         

وعملية بناء الدولة  إلدارة واحلكم،دود واترسيم احلو واشرنا إىل أن األسباب اجلذرية تتمثل يف اإلرث االستعماري 

فقد مت حصرها يف النمو الدميوغرايف والتغريات االقتصادية أما األسباب املساعدة  مث إمهال التنمية، واهلجرة،احلديثة 

وكذلك  ات اإلنسانية كتوفري األمن واالعرتاف هبوية اجلماعة أو التطهري العرقي،يوعجز الدولة عن مواجهة احلاج

 تختلف ات اإلنسانية أو الوساطة يف النزاع بنيياهنيار الدولة أو فقداهنا لوظيفتها يرتبط بفشلها يف حتقيق احلاج

 اجلماعات املنتمية إليها.

اعتمد االستعمار من ناحية أخرى على سياسة فرق تسد كإسرتاتيجية الستمالة األقليات واالستعانة  كما       

وقد نتج عن ذلك حالة  هبا يف اإلدارة واحلكم حىت تكون مبثابة ترياق يف مواجهة األغلبية صاحبة احلق يف احلكم،

األقليات واألغلبية بعد االستقالل،وتطور األمر لتعزيز النزاعات بصورة عرقية أو دينية وجند من عدم التعايش بني 

 .4991من أمثلة ذلك النزاع الشهري بني اهلوتو والتوتسي يف رواندا سنة 

والعدل اجلماعات ليس سببا للنزاع حيث قام باملساواة  أو األجناساالختالف بني  أن اإلسالمييرى الفكر    

للعدل واملساواة بني  فهي مثال بارز ،ليا بفلسطنيإ ألهلهما وخري دليل الوثيقة العمرية لعمر ابن اخلطاب بين

 العاملية. إىل باألممسامية ترقي  إنسانيةوكان والبد من تدرس يف املناهج ملا حتمله من قيم  األقليات

تعدد  إىلالنزاعات فنجدها تعددت من مسار واحد  إلدارةسبل واليات  إجيادعكف الفكر الغريب على      

 أوالنزاع كشيخ قبيلة  إدارةاليت حتدثت عن دور القاعدة الشعبية يف  األخريهاته  ،أخرىمسارات  إىلو املسارات 

وهذه الفكر والقاعدة عمل هبا  ،األعلىليس من  األسفلطبيعة اجملتمعية وحل النزاع من  إىلالعودة  أيزاوية 

يف النزاعات ومن  اآلليةوهبذه  ،زاخر باحللول السلمية اإلسالميمنذ بداية الدعوة حيث التاريخ  سالمياإلالفكر 

املؤمنني  أمريعمر ابن اخلطاب  إىلحادثة ابن عمر ابن العاص حاكم مصر مع احد الرعية فتحاكم والد  أمثلتها
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واضحة ملدى قرب  إشارةفهذه  ".أحرارا مأمهاهتفكانت كلمة عمر ابن اخلطاب "مىت استعبدمت الناس وولدهتم 

اليت امتدت للشام واهلند  اإلسالممؤمنني دولة  أمريكان   آنذاكاحلاكم مع رعيته مهما كان شانه فعمر ابن خطاب 

 والعديد من الدول.

لكن  واألمنلتحقيق السلم  للنزاع يهدفان إدارهتماكالمها يف ان  بوالفكر الغريب  اإلسالمييتقاطع الفكر        

وما ينطق عن اسرتاتيجياته منبثقة من القران وتعاليم السنة وكما نعلم " اإلسالميفالفكر  ،ختتلف االسرتاتيجيات

النزاع اتبعها ما بعده من خلفاء  إدارةوحي يوحى" فتطبيقات الرسول عليه الصالة والسالم لسبل  إالهو  إناهلوى 

  راشدين وما بعدها من خالفة راشدة.

 كاألمن األسبقجذور كونه  اإلسالميالفكر الغريب يستمد اسرتاتيجياته منها ما هو قدمي مبعىن له من التاريخ  أما

املتحدة كانت  األممهيئة  أواملدرسة الكندية  إرهاصاتليست  أهناالتحدث عليها علينا القول  أردنافان  اإلنساين

النزاعات من الفكر  إدارةلذا فالفكر الغريب استمد سبل  .قبلها اإلسالميمن كتاب اهلل عزل وجل وطبقها الفكر 

 وقبلها عند احلروب الصليبية. اإلسالميةالذي احتك به فرتة الفتوحات  اإلسالميوالتاريخ 

رأينا كيف أن كثري من النزاعات يف الفكر الغريب عند تطرقنا للنظم الوقائية احلكومية وغري احلكومية         

كوارث إنسانية،كما رأينا كيف أن املنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة وكذلك انفجرت وسببت  

املنظمات اإلقليمية وعلى رأسها منظمة الوحدة اإلفريقية السابقة مل حترك ساكن لدرء تلك النزاعات قبل أن 

لوقف القتال،أو  تستفحل،بل أن هذه املنظمات تدخلت دائما بعد انفجار النزاع،فإرسال قوات حفظ السالم

والعمل على إعادهتم  وتوفري احلماية والغذاء هلم، واالهتمام هبا، إرسال مساعدات إنسانية ورعاية حركة الالجئني،

 إمنا هي من هنج إدارة النزاع وليس الوقاية منه.
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من النزاعات لكن  جل النظم الوقائية يف الفكر الغريب واليت مت دراستها يف الفصل الثاين طبقت يف العديد       

لقد كان سباقا  اإلسالميمن تلك التدخالت وهذا عكس ما حيصل يف الفكر  أكثركانت ضحايا النزاعات 

 يأخذالفرد  اإلسالميالن بنظر الفكر  ،يسقط ضحايا أوتستفحل  أنقبل  النزاعات إدارة أوللتدخل يف حل 

يكون هناك قتل والدليل على ذلك موجود يف التاريخ  أن يكون التدخل قبل أنوالبد  ،النزاع إدارةاهتماما كبريا يف 

املؤمنني يوصي قائد احلملة بتقوى  أمريكان   إسالميةقادها شخصيات  إسالميةفتوحات  أيفمثال يف  ،اإلسالمي

من مل حيمل سيفا ضد الدولة  اإلسالميةففي  الفتوحات  امرأة أوطفال  أواهلل يف القتل وان ال يقتل شيخا 

 األطفاليف التدخالت الدولية فاغلب ضحايا التدخل يف النزاعات هم  اآلنعكس ما نراه  ،ال يقتل ةاإلسالمي

هناك بعض القواعد العسكرية حلفظ السالم كانت تتاجر بالبشر خصوصا النساء  أنوالشيوخ والنساء وحىت 

 وانتشارها)عبيد ،شبكات الدعارة(.

نقمة على الدول اليت  األخريةمن اجل الثروات حيث باتت هاته  أهنااحلروب احلديثة العامل كله يدرك         

 اإلفريقيمتتلك الثروات كالسودان وما نتج بانفصال اجلنوب عن الشمال ،النعرات اليت حتصل يف منطقة الساحل 

هذا النقطة و  الثروات هبذه املنطقة، ألجلبسبب ما حيتويه من ثروات وحماولة هاته القوى الكربى التدخل والتنافس 

النزاع يف الفكر الغريب اليت هتدف الستغالل ثروات الشعوب واسرتاتيجيات الفكر  إدارةالفارقة بني اسرتاتيجيات 

 اليت هتدف على محاية الشعوب. اإلسالمي

على ضرورة االلتزام احلق والعدل والرمحة والفضيلة واحلفاظ على صرح املدينة واحلضارة  اإلسالميؤكد        

دين ونظام  فاإلسالم الذل والعبودية. ألوانمن  اإلنساناملنطق والعقل السليم والعمل على حترير  إىلحتكام واال

يف  وأوالقيم العليا،حفاظا على رسالته السامية سواء يف حال السلم  واآلدابحيتضن املثل  عاملي وواقعي، إنساين

وان  إنسانياخلقا  أوواحملبة وال خيدش فضيلة  اإلخاء إىلويدعوا  اإلنسانيةويراعي الكرامة  ،صدام واحلربحالة ال
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ويتجنب الظلم  واألفراداخرتقها العدو،وحيرص على الرمحة العامة جبميع الناس ويلتزم العدالة املطلقة مع الشعوب 

 وحيرتم املعاهدات واملواثيق اليت كان يقطعها مع الدول اجملاورة للدولة.

والتماس لقائها مع قدرها،وقد  السلوك وإصالحالتاريخ الستقاء العرب منه  تأمل إىللكرمي يدعوا القران ا      

 إىلاحلاضر على انه جمرد زمن عابر وال  إىلالقران ال ينظر  إن"حيث قال: اشتياق قرشياملؤرخ الشهري  أحسن

املساوئ اليت   إىلال يفتأ يوجه االنتباه  هلا،بل انه أمهيةالعابرة واحلاضرة اليت ال  األزمنةاملاضي على انه العديد من 

العوامل املعنوية  أنالقران  أكدالسابقة ترتكبها وما حل هبم من دمار جراء تلك املساوئ".كما  األقوامكانت 

الذي يتجلى يف العمليات التارخيية  اإلهليفهم املراد  إىلواحنطاطها ودعا البشرية  األممعن ارتقاء  املسئولةواملادية 

 مبدأفيه،وحيدد  التأثريعلى  أيضادورا ال يقتصر على اخذ العرب من التاريخ بل  واملرأةاملتعاقبة،كما اسند للرجل 

وجمتمعا من املؤمنني تتمثل يف مواصلة السعي للعيش  أفرادافرسالتهم التارخيية  .األرضاالستخالف دور البشر يف 

 الزماين للتاريخ. يف السياق املكاين و وإقامتها اإلهلية وفق املشيئة

ملا حيتويه من  اإلسالميالنزاعات لوحده فالبد من وجود الفكر  إدارةيعمل يف  أنال يستطيع الفكر الغريب      

النزاعات عن طريق  إدارةيتم دراسة  فاآلن ،األمريكيوهذا ما حصل يف معهد السالم  اآلخرقدرة الستيعاب 

 وأعطتجتربة يف نيجرييا  أولحيث حياول مفكرين يف هذا املعهد التطبيق يف بعض النزاعات فكانت  ،األديان

ي جمرما سيفتح اجملال للحوار بني القاعدة الشعبية اليت ه أو إرهابيا اآلخردون اعتبار  األديانفاحلوار بني  ،مثارها

 اعات وحلها .البحث يف جذور النز  منطلق النعرات وهذا سيقودها إىل

لكنها  تارخيهطوال  حيث جسد هته القيم األمنالسلم العدل االخياء احملبة تتجلى يف  اإلسالميالفكر  أفكار   

جيعل هناك قطيعة كبرية بني هذا الفكر والفكر الغريب الذي مهش دور احلضارة مما غيبت وتركت واستغلت 

 مظلمة.والشعوب ومساها عصورا  األمميف ازدهار  اإلسالمية
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كباحثني ودارسني يف شىت اجملاالت االجتاه حنو الدراسات املقارنة ودراسة كل فرع وما يقابله يف   اآلنعلينا      

العديد من  إىلالنزاعات اليت هي موضوع حيتاج  إدارةخصوصا يف  حملاولة بناء رصيد معريف اإلسالميالفكر 

 .اإلسالمينيمن املفكرين  واإلسهاماتالكتابات 

وهو  ،نظور اإلسالمي يف إدارة النزاعاتوباألخري لعلنا جند من سيتناول القانون الدويل اإلسالمي مهتدين بامل    

مبعىن أخر أن العامل  أمر له مراجعه يف الكتاب والسنة احلميدة والسرية النبوية وحكم الصحابة و اجتهاد العلماء،

فما قيل  ،إلسالمي إلدارة النزاعات من حيث الفقه واملمارسةاإلسالمي يف حاجة إىل صياغة متكاملة للقانون ا

 هبذه الدراسة هو ما تكلم عنه الغرب ومارسه يف إدارته للنزاعات وحلها. 
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The world that we live in, and from its very beginning, has been characterized 

by phases of peace and conflict, every era has tried to create bases, mechanisms 

and rules for these phases of conflict that reduce the conflict intensity in order to 

control it. Among these attempts are those of the Islamic and the Western 

ideologies for the management of international conflicts. 

Islam, in all its conditions, has called for peace and has regarded war as 

accidental, the first constitution for the first Islamic state, which has been 

established by prophet Muhammad peace be upon him, in the essence of its 

articles, has stipulated the Islamic reference of conflicts resolution. The Islamic 

thought has dealt with the conflicts happened through many ways and 

techniques which differ according to the place, time, and the conditions of each 

conflict. So sometimes, there was an aggressive diplomacy especially with the 

inception of the Islamic Dawah and there were many methods used in the other 

phases. 

Yet, the Western ideology, with its all trends and theories, has contributed in 

reducing and managing conflicts in order to achieve international peace and 

security. Due to the breakdown of the stability that has been based on bipolarity, 

the world had to search for the stability to avoid anarchy that reached the climax 

in the post cold war era as well as the lack of institutions able to absorb the 

conflicts, tensions and anarchy resulted from the old system. Thus, conflicts 

management in the Western ideology has a wide scope of study in international 

relationships for representing a condition of instability causing various results 

both internally and externally, and  in all aspects; political, economic and social. 

Conflicts are not new topics. Rather it is old-new topics according to the 

changes that took place in our modern world. For instance, the spread of 

organized crime, the outbreak of social diseases and the emergence of ethnic 

conflicts due to the discrimination between minorities, have all been dealt with 

by the Islamic and Western ideologies through different strategies and 

perspectives according to the perspective of each ideology towards the conflict 

and its own nature, so we had to study each ideology and its thoughts and 

opinions concerning conflicts. 

Hence, the study is to draw a comparison between the Islamic and the Western 

ideologies in managing international conflicts. According to what is mentioned 

above, we have found that the world today depends greatly on some means for 

managing the international conflicts from the Western perspective. So we try to 
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highlight the strategies of the Islamic ideology and the effectiveness of these 

means in both; the Islamic and Western ideology  
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 :بالعربية الملخص

له  حاولت كل حقبة زمنية أن تصنع هذا األخري ،بداياته متيز مبراحل سالم ونزاع إن العامل الذي نعيشه ومنذ    
ومن بني هذه احملاوالت حماولة الفكر اإلسالمي والفكر الغريب يف  وقواعد ختفف من حدته حنو إدارته والياتأسس 

 إدارة النزاعات الدولية.

ويف أول دستور ألول دولة إسالمية  إىل السلم يف كافة أحواله واعترب احلرب حالة عارضيه، اإلسالم ادع     
صلب مواد هذا لول انمنازعات يف حلمرجعية  ضعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نص على إسالميةالذي و و 

 الدستور.

مكانه وزمانه  حسب نوع النزالوتعامل الفكر اإلسالمي مع النزاعات اليت حصلت بسبل واليات متعددة ختتلف 
فكان هناك دبلوماسية هجومية يف بعض األحيان خصوصا مع بداية ظهور الدعوة اإلسالمية  ،والظروف احمليطة به

 ويف مراحل أخرى استخدمت أساليب متعددة .

حنو حتقيق السلم واألمن  فبكل نظرياته وااجاهاته علل على احلد من النزاعات وإدارااها أما الفكر الغريب      
فبسبب اهنيار االستقرار الذي قام على أساس الثنائية القطبية كان على العامل اجلديد  أن يبحث على  ،الدوليني

سيلا انه يفتقر وال ،الباردة استقرار جينبه السقوط يف حالة الفوضى اليت وجد على حافتها مع هناية احلرب
فإدارة النزاعات يف  نمؤسسات قادرة على امتصاص النزاعات والتوترات والفوضى النااجة على اهنيار النظام القدمي.

ينتج عنها العديد  الالاستقراركوهنا متثل حالة من   ،الغريب حتتل حيزا كبريا من الدراسة يف العالقات الدوليةالفكر 
  ء على الصعيدين الداخلي أو اخلارجي ويف شىت اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتلاعية.من النتائج سوا

 ،وإمنا هي قدمية حديثة وفق ما حصل من تغريات يف عانمنا انمعاصر ،النزاعات ليست بانموضوعات اجلديدة     
فتفشي واستفحال اجلرمية انمنظلة وانتشار اآلفات االجتلاعية وبروز النزاعات االثنية اليت سببها التلييز بني أقليات 

تعامل معها الفكر اإلسالمي والفكر الغريب مبنطلقات واسرتاتيجيات خمتلفة تعددت وفق منظور كل منهلا  وأخرى
 .وأرائه اجاه النزاعات  فكان لزاما علينا دراسة كل فكر ،للنزاع وطبيعته

نما تقدم نظرا  وهذا ،عقد مقارنة بني الفكرين اإلسالمي والغريب يف إدارة النزاعات الدوليةلذا أتت الدراسة ل       
لذا سنحاول  ،من معطيات وجدنا أن عامل اليوم يعتلد كثريا على وسائل إلدارة النزاعات الدولية من انمنظور الغريب

مدى فاعلية كل من وسائل إدارة النزاعات من الفكر الغريب  والفكر اإلسالمي  اسرتاتيجياتتسليط الضوء على 
 والفكر اإلسالمي.

 


