
1 
 

 

 ألسالميةالقانوف الدولي والشريعو افي منظور الحرب  قواعد     

 )دراسة مقارنة بين القانوف الدولي والشريعة االسالمية(

 

 مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الدراست العليا  مقترح بحث

 

 عطية علي بن كينةعلي اعداد الطالب:    

 14751013رقم القيد : 

 

 

 

والقانوفقسم الشريعة       

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

2016 -2015 

  



2 
 

 

 األوؿ لػػػصػػػالف 

 والدراسات السابقة اـػعػػار الػػػػػػػاإلط

 

 : ةػػدمػػقػػم

 

 : أ. خلفية البحث

 

وصحبو  احلمد  رب العادلٌن، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلٌن سيدنا زلمد وعلى آلو

مساوية شاملة كاملة للناس رسالو ورسولو أرسلو اا تعاذل رمحة للعادلٌن بشًنا ونذيرا ومبلغا  أمجعٌن

 مجيعا بدوف سبيزلتحقيق سعادة الدارين ومنهج مساوي حيث يقوؿ ا سبحانو وتعاذل يف كتابو الكرًن

: 
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ُهَما } يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلقَ   َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ ُكم مِّن نػَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ ِإفَّ الّلَو َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيبا{   (1)رَِجاالً َكِثيراً َوِنَساء َواتػَُّقوْا الّلَو الَِّذي َتَساءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحا

ْثِم َواْلُعْدَواِف يقوؿ ادلوذل عز وجلف وبعد ؛ : }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتػَّْقَوى َوال تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 (2)سورة المأئدة َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{ 

قد شاءت حكمة ا أف يعيش ادلؤمنوف مع غًن ادلؤمنٌن يف وقت واحد ويف مكاف واحد، فلذلك 

السفك للدماء الذي ال يصدؽ يف العادل قدؽلاً وحديثاً، البّد من أف يكوف يف منهج ا عز لقاء ىذا 

وجل آيات تتحدث عن ادلوقف الدفاعي الذي ينبغي أف يقفو ادلؤمنوف، فلذلك اآلية األوذل وىي 

 أصل يف العقيدة

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف ُتِحبُّوا ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْف َتْكرَ   ُىوا َشْيئًا َوُىَو َخيػْ

 (3){َشْيئاً َوُىَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموفَ 

                                                           

(1ضٕرح انُطبء االٚخ رلى ) -  1  

(2ضٕرح انًبئذح رلى االٚخ ) -  2  
(216ضٕرح انجمرح االٚخ رلى )   - 3  
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القراف والسنو مصدر التشريع االوؿ يف االسبلـ وللمسلمٌن ومنو اذلداية ادلنبعثة لتنوير الطريق حيث 

احلياه يف اوقات  دلشاكل يضعوف احللوؿاالوذل يستنبطوف وغلتهدوف و اخذ منو ادلطبقوف يف العهود 

ال يدرؾ كثًنوف أف الفقو اإلسبلمي نظم احلرب والسلم بقبس من نور الوحي، وىداية السماء. 

العبلقة بٌن الدوؿ ادلتصارعة قبيل اندالع احلروب فيما بينها، وأثناء اشتداد الوطيس، كما دعا إذل 

احلروب حفاظاً على األرواح البشرية، وحسن معاملة اجملاىدين لؤلسرى بعد أف  السلم وذبنب ويبلت

بٌن مفهـو اجلهاد وأنو حق مشروع للدفاع عن النفس، ورد ادلعتدين والذود عن األرض والعرض 

والدين، ودل تتطرؽ مؤلفات كثًنة خاصة يف الدوؿ العربية واإلسبلمية لتوضيح اآلداب السامية 

ة ال ي يقرىا الفقو اإلسبلمي، خصوصًا عندما وضع تعريفًا للحرب، وللههاد مع واألخبلؽ الكرؽل

ذكره تفاصيل آداب احلرب والسلوكيات، ىذه اللمسات اإلنسانية ال ي يف الفقو اإلسبلمي ال يوجد 

 .مثيل ذلا يف القوانٌن الوضعية

اف ادلراد من يف ىذا اخلصوص، ىذه البيانات ادلهمة والفوارؽ بٌن الفقو اإلسبلمي والقانوف الدورل  

ىذه الدراسو ىو شرح احلرب ومشروعيتها بٌن الدوؿ من منظور القانوف الدورل ادلعاصر كما يف وقتنا 

احلارل ومن منظور الشريعة االسبلمية كما جاءت يف العصور السابقة انطبلقا من العقيدة االسبلمية 
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بٌن  وْ هية، مث سوؼ يعتمد الباحث اذل ادلقارنُ واحكامها يف الشريعة واالجتهادات االسبلمية الفق

لكتابات ال ي القانوف الدورل العاـ ومن حيث خصائص العبلقات الدولية كما اسندت يف معظم ا

ومشروعيتها اذل واحده من جانبٌن اما جانب اسبلمي دوف ادلاـ شامل تناولت موضوع احلرب 

ناىج اجلامعية للعبلقات الدولية دبعزؿ دلفاىيم للعبلقات الدولية او جانب اكادؽلي وفق ادل

وقلو الدراسات الرصينة واجلادة ال ي  .الفكراالسبلمي والكتاب والسنو ومبادئو والفقو االسبلمي

عرضت وناقشت ىذا ادلوضوع ادلتهدد وادلتغًن يف اطار القانوف الدورل العاـ والشريعو االسبلميو 

 الدولية يف اإلسبلـ بشمولية. السمحاء وىذا ما يربر التوقف عند العبلقات

اف ضرورة العادل العريب والعادل االسبلمي اذل حد بعيد ذبديد او تطوير يف مفهـو قواعد احلرب 

والسبلـ واذل اجتهادات ادلعامبلت الدولية ذلذه ادلهمة  واهنا ليست مقتصرة على دور الفقهاء 

سة والقانوف واالقتصاد السيا ادلعاصرين، بل تتطلب إذل جانبهم دور علماء االختصاص يف

 .واالجتماع

الشريعة اإلسبلمية والفقو اإلسبلمي متواخياف الرقي بإنسانية اإلنساف يف دائرة الصاحل العاـ، فإف 

يف اإلطار اإلنساين الذي ينطلق من  للفكر اإلسبلمي وللفقو اإلسبلمي دورا رياديا مأموال وفعاال
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العاـ، ويتوافق مع فلسفة القانوف الوضعي يف الوصوؿ إذل ىدؼ الشريعة األمسى أال وىو الصاحل 

. اف الباحث يسعى جاىدا اذل اعطاء صورة كاملة للنظره اإلنتظاـ العاـ وربقيق السلم واألمن الدورل

اإلسبلمية يف احلرب ومقارنتها بالقانوف الدورل العاـ الذي ػلكم العبلقات بٌن الدوؿ خاصة يف زمن 

صلى اا عليو - حداث التارؼلية يف كتب السًن وادلغازي ومعامبلت النػػياحلرب وسوؼ يتتبع األ

مع األمم األخرى والشعوب والقبائل خاصة اليهود والنصارى ألف احلركة الفقهية اإلسبلمية  -وسلم

 رؿ حسب األحداث. نىي وليدة الواقع والقرآف كاف يت

 :  ب.أسئلة البحث

من أجل اإلدلاـ التاـ يف ىذا ادلوضوع يف مجيع جوانبو تطلب حتما طرح رلموعو من االسئلة 

 ثبلثة اسئلة رئيسية :وسوؼ تكوف 

؟ مع اهنا مكروىا  يف منظور القانوف الدورل والشريعة االسبلميةادلسموحة ما ىي احلرب  -

 جلميع الناس وماىي طريقة زبلصها؟

 القانوف الدورل ومبادئ الشريعة اإلسبلمية السمحاء تلك احلرب وتوافقها يف ما اعبلف واداب -

 ؟
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اعبلف احلرب يف تشريعات القوانٌن اإلسبلمية متوافقة مع التشريعات الدولية يف  ىل مفهـو -

 ميداف احلرب يف ادلواثيق  الدولية ؟

 : ج. أىداؼ البحث

 : تكمن اىداؼ ىذا البحث اذل

 .ال ي تلهأ اذلا الدوؿ بياف مفهـو احلرب ومشروعيتها واداهبا  -

التعرؼ على اآلداب ادلتوافقة بٌن القانوف الدورل اجلنائي ومبادئ الشريعة اإلسبلمية  -

 السمحاء.

التعرؼ على التناسق يف اعبلف احلرب يف تشريعات القوانٌن اإلسبلمية وىل ىي متوافقة مع  -

 .احلرب يف ادلواثيق  الدولية التشريعات الدولية يف ميداف

 :  حدود البحث -د
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العبلف احلرب واداهبا سوؼ يناوؿ ىذا البحث ادلوضوعية واجلدية التامو  الحدود الموضوعية : -ٔ

 والرباىٌن باالدلة الدامغو واالدلة القاطعةاالسبلمية ها عند القانوف الدورل والشريعة حسب مشروعين

 من القراف والسنو. 

سوؼ يتناوؿ ىذا البحث ادلراحل ال ي مر فيها التشريعات االسبلمية و مبدأ  الحدود الزمنية : -۲

 ـ. 1907ادلشروعية من الناحية التارؼلية و منظور القانوف الدورل ابتدأ من اتفاقية الىاي عاـ 

 : البحث أىمية ىػ.

وتعلق احلرب جبانب مهم من حياتو بصوة خاصة  تايت اعليو البحث النابعة من اعلية احلياة لبلنساف

واجملتمعات بصورة عامة ومازبلفة احلرب من ويبلت وماسي على االصعدة كافة االجتماعية 

والقيود يف استخداـ  السمحاءاالسبلمية واالقتصادية. ومن ناحية اخرى تكمن يف عرض الشريعة 

القوانٌن الدولية. وبياف احلرب يف اإلسبلـ القوة ال ي فرضت على ادلسلمٌن على نقيض ما جاءت بو 

نظريا ال تعترب زلقة ومشروعة إاّل كتدبًن دفاعي تسوغة الظروؼ القطعية وذلك ألجل محاية حرية 

الدين ورد العدواف، ومنع الظلم وتوطيد النظاـ االجتماعي اال ومن األعلية البالغة التنويو بأف الدعوة 
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سية إذل اجلهاد الكبًن، ومعناه احلكمة وادلوعظة احلسنة بواسطة لئلسبلـ غلب أف تستند بصورة رئي

 القرآف الكرًن وتعاليمو.

 :  . ىيكل البحثع

مقدمة البحث  االطار العاـ والدراسات السابقة وػلتوي على كل من يتضمن :الفصل االوؿ -

 . البحث وفوائد البحث وأعليووأىداؼ البحث  خلفية البحث وأسئلة البحثو 

يتضمن االطار النظري وػلتوي على كل من ادلبحث االوؿ مفهـو ادلشروعية ومبدأ  :الثاني الفصل -

ادلشروعية والتطور التارؼلي للمفهـو ومفهـو ادلشروعية من ادلنظور التشريع االسبلمي و ومفهـو 

 ادلشروعية من ادلنظور القانوف الدورل. 

ر القانوف الدورل ومن منظور الشريعة وادلبحث الثاين يتضمن كل من مفهـو احلرب من ادلنظو 

االسبلمية واسباب احلروب من ادلنظور القانوف الدورل ومن منظور الشريعة االسبلمية. واشكاؿ 

احلروب من ادلنظور القانوف الدورل ومن منظور الشريعة االسبلمية واداب احلروب من ادلنظور القانوف 

 الدورل ومن منظور الشريعة االسبلمية. 
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وادلبحث الثالث يتضمن كل من قواعد احلرب من ادلنظور القانوف الدورل ومن منظور الشريعة 

 االسبلمية. 

 . البيانات, طريقة ربليل البيانات نوع البحث, مصادر و البحث منهجيتضمن  :الفصل الثالث -

  البحث:     . مصطلحاتغ

 القواعد :  -

ىي مجلة اسس ال ي ربتمى هبا يف زمن احلرب األشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية, أو 
الذين كفوا عن ادلشاركة فيها, وتقيد استخداـ أساليب ووسائل القتاؿ. وتتمثل غايتو األساسية منها 

بقواعد القانوف على  احلد من ادلعاناة البشرية ودرئها يف زمن النزاعات ادلسلحة. وال يقتصر االلتزاـ
احلكومات وقواهتا ادلسلحة فحسب, وإظلا ؽلتد ليشمل أيضاً مجاعات ادلعارضة ادلسلحة وغًنىا من 

 (4)أطراؼ النزاعات 

 المشروعية : -

ادلشروعية فهي العبلقة القانونية ال ي زبتص بالقانوف والقرار والتعليمات  فرجاؿ القانوف يصفوف  

القرار بانو مشروع اي انو جاء طبقا دلبدا ادلشروعية والذي نعرفو ضلن اىل القانوف بانو توافق القاعدة 

                                                           

دار القاىرة 22(, ماىية احلرب يف االسبلـ ص 2009( د. تاجر زلمد كهينة العباسي ) 4(  
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ة حصوؿ سلالفة يصاب القانونية االدىن للقاعدة األعلى وعدـ سلالفتها شكبل وموضوعا .ويف حال

 القرار بعيب عدـ ادلشروعية ويدخل ضمن نطاؽ القرار ادلعيب. 

اما ادلشروعية االسبلمية ىي : )الدفاع الشرعي: ىو واجب اإلنساف يف محاية نفسو أو نفس غًنه، 

وحقو يف محاية مالو أو ماؿ غًنه، من كل اعتداء حاؿ غًن مشروع بالقوة البلزمة لدفع ىذا 

. وادلعروؼ أف بعض الفقهاء قد توسعوا يف موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه موضوعاً االعتداء(

عامًا شامبًل يستوعب الدفاع عن دار اإلسبلـ من خطر األعداء، فيما رأى آخروف أف الدفاع 

 (5) الشرعي والعنف ادلشروع ىو األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر(.

 الحرب:  -

يف اللغة )بفتح احلاء وسكوف الراء( ىي نقيض "السِّْلم" ولفظها مؤنث، أوضح الباحث أف احلرب  

وقد ُتذكَّر نادراً وأصلها الصفة، كما يقوؿ القائل: كأهنا مقاتلة حرب، ومجعها حروب، وقد جاء ىذا 

 : اللفظ دبعىن "القتاؿ" يف قولو تعاذل

                                                           

 

5 انذٔنٙ انؼبو ،يغهخ عبيؼخ كركٕن ( طهؼذ عٛبد نغٙ انؾذٚذ٘ ، يشرٔػٛخ انؾرة فٙ انشرٚؼخ االضاليٛخ ٔانمبٌَٕ 4)

2009، 22،انًغهذ  ، ع    
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 ، (6))كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأىا اهلل( 

 وكذا في قولو تعالى: 

، وذلك في وعيده ألىل الربا كما فسرىا (7))فإف لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسولو( 

 (8) الطبري في "جامع البياف".

وقد أقرت الشريعة اإلسبلمية احلرب، ألهنا ضرورة وأمر واقع، لكنها زبتلف جذرياً عن معىن "اجلهاد" 

الذي أفاض الباحث يف تعريفو لغويًا ويف االصطبلح، متطرقًا إذل تعريف احلرب يف القانوف الدورل 

مصاحل  العاـ مبينًا أف رجاؿ القانوف الوضعي يستخدموف كلمة حرب هبدؼ ربقيق مصلحة من

الدولة ويف سبيل نفعها الذايت، لذا اختلفت ادلفاىيم، ولكنها ترتكز على أف احلرب عبلقة بٌن دولة 

وأخرى وال سبثل عبلقة بٌن إنساف وإنساف آخر، لذا زبضع احلرب لقواعد القانوف الدورل العاـ، الذي 

فاؽ واالختبلؼ بٌن مفهـو ينظمها كما ينظم العبلقات يف زمن السلم، وىنا يبٌن الباحث أوجو االت

                                                           

(64ضٕرح انًبئذح االٚخ رلى )  –(   6(  

(297) ضٕرح انجمرح االٚخ رلى -(  7(  

ْـغرٚخ دار انطجبػخ انًصرٚخ. 1321انطجر٘ فٙ "عبيغ انجٛبٌ , -(  8( 

 واستوطن ،(هـ224) سنة طبرستان آمل فً ولد اإلمام، المفسر المؤرخ جعفر، أبو الطبري، ٌزٌد بن جرٌر بن محمد 

 أبو: األثٌر ابن قال المؤرخٌن، ثقات من وهو فأبى، والمظالم فامتنع، القضاء علٌه عرض( هـ313) سنة بها وتوفً بغداد،

 بل أحًدا، ٌقلد ال الدٌن أحكام فً مجتهًدا وكان. وتحقٌق غزٌر علم على ٌدل ما تفسٌره وفً التارٌخ، نقل من أوثق جعفر

الناس بعض قلده .  
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احلرب عند فقهاء ادلسلمٌن وتعريفها عند القانونيٌن، فهي يف التشريع اإلسبلمي جهاد يف سبيل ا 

من أجل دعوة إذلية خالصة ويلهأ إليها حاؿ وجود اعتداء من عدو، وىي هبذا ادلفهـو شرعت 

الغضب أو اإلذالؿ للشعوب، كما إلعبلء كلمة ا تعاذل وليست لغرض االستعمار أو العدواف أو 

ػلدث اآلف يف بعض بقاع العادل، أما يف رأي القانونيٌن فهي "صراع مسلح داـٍ بٌن اجلماعات 

ادلنظمة" لتحقيق غرض سياسي أو اقتصادي أو غًن ذلك من األغراض، لذا سبثل القتل ادلنظم ويلهأ 

كذلك إحدى وسائل العنف، تلهأ إليها إليها لتحقيق أطماع مادية تدعو إليها مصلحة الدولة، وىي  

 .الدوؿ حلل ما يقـو بينها من نزاعات أو سعياً لتحقيق غاية أو مطمع سياسي أو قومي

 آداب الحرب :  -

عبارة عن القواعد وادلبادئ ادلنظمة للسلوؾ اإلنساين، ػلددىا الشرع لتنظيم  ىي اآلداب ادلقصودة ىنا

حياة اإلنساف خبلؿ وقت السلم أو احلرب على ضلو ػلقق الغاية من الوجود يف ىذا الكوف، وعلى 

  أما من ناحية القانوف الدورل .الوجو الذي يكفل لو األمن واالستقرار، ىذا يف الفقو اإلسبلمي

رب تعين رلموعة القواعد اإلنسانية ال ي تستهدؼ محاية األشخاص ادلدنيٌن وادلصابٌن، ويف فآداب احل

إطار أوسع "محاية األعياف ال ي ليس ذلا عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية"، ويتمثل ذلك يف 
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ىاي رلموعتٌن معروفتٌن من االتفاقيات الدولية ادلنظمة للحرب، اجملموعة األوذل تبنتها مؤسبرات ال

اتفاقيات أبرمت يف  4ـ، وأما الثانية فتتضمن 1907ـ، وعاـ 1899للسبلـ ال ي عقدت يف عاـ 

ـ حلماية ضحايا احلرب، ويستخلص الكاتب أف القانوف اإلنساين يف العبلقات 1949جنيف سنة 

من الدولية ينظم سلوؾ األشخاص يف اجملتمع الدورل، مشًناً إذل أف ىذا ليس جبديد، بل ىو مستمد 

 (9) .تعاليم الشريعة اإلسبلمية

  :الشريعة اإلسالمية-

ما شرعو ا لعباده من العقائد والعبادات واألخبلؽ وادلعامبلت ونظم احلياة يف شعبها ادلختلفة ىي 

لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة. فبعد أف سبايزت العلـو اإلسبلمية، واستقرت مصطلحاهتا 

أخص من معىن الشريعة. فأحكاـ الفقو جزء من أحكاـ الشريعة،  وربددت، أصبح معىن الفقو

فتشمل لشريعة بأحكاـ العبادات  بو العلم يرادفبينهما عمـو وخصوص وجهي، فقد صار الفقو 

وادلعامبلت دوف باقي األحكاـ، أما دبعناىا باإلضافة إذل أحكاـ العبادات وادلعامبلت أحكاـ العقائد 

ا إلسبلمية وعلى ىذا فإف حبثي سيكوف يف الشريعة األحكاـ والعبادات. يف مشوؿ لو دل .واألخبلؽ

                                                           

2001،  101(  د. أؽًذ ػجذ انَٕٛص شزب ، فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ ٔانشرٚؼخ اإلضاليٛخ ، يغهخ انًطهى انًؼبصر ، انؼذد 
 
9(  
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ىو موضوع ال يزاؿ يدرج ربت مواضيع عدة، وال ؽلكن حصره يف الفقو اإلسبلمي فقط، ولذلك كاف 

موضوع دراس ي يف الشريعة اإلسبلمية من حيث استدالرل بنصوصها سواء كاف القرآف الكرًن، أو 

 .السنة ادلطهرة

 راسات السابقة : الد -ؾ

القوانٌن والكتب  مت االستناد إذل العديد من ادلصادر وادلراجع ذات الصلة دبوضوعرالبحث وادلتمثلة يف

والدوريات ووقائع ادلؤسبرات واألطروحات اجلامعية واألحباث ادلنشورة على ادلواقع اإللكرتونية، سيتم 

 اإلشارة إذل بعض ادلراجع ال ي مت االطبلع عليها وفق اآليت : 

تناوؿ ىذا ادلرجع دراسة الشرعية الدولية حيث  (10)دراسة للدكتور مصطفي أمحد أبو اخلًن  -1

 الشرعية الدولية والنظاـ الدورل اجلديد.و اىية الشرعية الدولية. مصادر الشرعية الدولية م

وتناوؿ ىذه  اإلسبلـ والقانوف الدورل اإلنساين  (11)سة الدكتور وليد عبد الفتاح برىاـ  درا -2

اإلنساىن الدراسة مواضيعة عدة ومنها ماىية احلرب ىف اإلسبلـ و اإلسبلـ وقواعد القانوف الدوذل 

 .اثناء احلرب
                                                           

، دٌٔ طجؼخ ، انًُشبٔ٘ نهذراضبددراضخ انشرػٛخ انذٔنٛخ ،  انخٛر أثٕ أؽًذ يصطفٙ  (10)
 

  2010 ضُخ انُشر،  ٔانجؾٕس
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مشروعية احلرب يف الشريعة االسبلمية (12)  دراسة للدكتور طلعت جياد جلي احلديدي -3

و ايضا شرح  . تناوؿ هبا ماىية احلرب و عرؼ احلرب يف الشريعة اإلسبلمةوالقانوف الدورل العاـ

احلرب يف القانوف الدوؿ العاـ و أنواع احلرب و احلرب ادلشروعة )احلرب العادلة( و حلرب ٌغر 

ادلشروعة )احلرب ٌغر العادلة( وباالضافة اذل أساس مشروٌعة احلرب و اآلثار ادلرتتبة على مشروٌعة 

 .احلرب

، حوؿ بعض مبادئ سًن  (13) يند. عامر الزمارل دراسة يف اإلسبلـ والقانوف الدورل اإلنسا -4

العمليات احلريب و من حيث مدى العبلقة بٌن مضموهنا ومدلوذلا يف القانوف الدورل اإلنساين وأحكاـ 

 اإلسبلـ.

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

اإلَطبَٙ انذٔنٙ ٔانمبٌَٕ ثرْبو ، اإلضالو انفزبػ ػجذ ٔنٛذ(11) 
 

  2009انفهطططُٛخ ، ضُخ  انطجؼخ االٔنٗ ، انغًؼٛخ، 

انؼبو ،يغهخ عبيؼخ كركٕن  انذٔنٙ ٔانمبٌَٕ االضاليٛخ انشرٚؼخ فٙ انؾرة يشرٔػٛخ، طهؼذ عٛبد نغٙ انؾذٚذ٘   (12)

  2009، 22، ع  4،انًغهذ 
دراضخ فٙ اإلضالو ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَطبَٙ ، يطزشبر شؤٌٔ انشرق األٔضظ ٔانًغرة انؼرثٙ /  د. ػبير انسيبنٙ(13) 

  انهغُخ انذٔنٛخ نهصهٛت األؽًر / انمبْرح
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 الفصل الثاني _ االطار النظري

يف ادلبحث صة بعنواف الرسالة ىذه ادلفاىيم تعريف وربديد ادلفاىيم اخلا الفصلتضمن ىذا يسوؼ 

مفهـو ادلشروعية يف التشريع  ومبدأ ادلشروعية والتطور التارؼلي للمفهـو ادلشروعية و  مفهـو االوؿ

وادلقصود هبا عند فقهاء القانوف الدورل ، مث ربديد  واداهبا احلربمفهـو وادلبحث الثاين اإلسبلمي 

سبلمية مفهـو احلرب بٌن الشريعة اإلادلبحث الثالث يتضمن  ادلشروعية يف التشريع اإلسبلمي،

 والقانوف الدورل.

 

 ث األوؿػبحػمػال

 

 :مفهـو المشروعيةاوال:  

 

ُأحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموض والتزييف, وبات من أكثر ادلصطلحات على الصعيد 

الدورل ترديدا فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية, ويزعم كافة السياسيٌن يف كل رجا من أرجاء 
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.  ورغم أف (14) أقواذلم وأفعاذلم مطابقة للشرعية الدولية ويف نطاقها و تستظل بظلهاادلعمورة أف 

مصطلح علمي زلدد ادلعين يف العلـو السياسية وعلم القانوف الدورل. ولكن  تعبًن )الشرعية الدولية(

ىذه ؼلتلف الفقهاء حوؿ بعض التفاصيل يف ربديده, ولكنهم يتفقوف يف عناصره الرئيسية ال ي ذبعل 

الكلمة قابلة لبلستخداـ كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا 

دلصاحلو وىواه.حىت أف البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنو أحد أخبث أقنعة النظاـ الدورل 

اجلديد وأكثرىا فتنة لبلمم. ولكن يبقى السؤاؿ ما ىي الشرعية ؟  وىل ىي رلرد قرارات صادرة عن 

ة ما ؟ أـ ىى رلمل البنية التشريعية والقانونية ال ي تقـو عليها األمم ادلتحدة او رللس االمن ؟ مث جه

اف  ما ىي ادلرجعية ال ي ؽلكن االستناد عليها دلعرفة مدى اتفاؽ تصرؼ دورل ما مع الشرعية الدولية ؟ 

لمفهـو يوحي بارتباطو كلمة شرعية مفهـو أساسي يف العلـو السياسية. و إذا كاف األصل العريب ل

بشكل مباشر باالتفاؽ مع "الشرع" ، فإف األصل األجني ال يبتعد عن ذات ادلعىن كثًنا ، و إف كاف 

يساعد يف الكشف عن تعدد ادلصادر الرضائية ) أي ال ي يرتضيها الناس( كأساس للشرعية. رجع 

الصفة القانونية على شيء ما"  " دبعىن " إضفاء legitimareاألصل البلتيين لكلمة الشرعية إذل "

                                                           

 2008, يٕلغ انؾًهخ انؼبنًٛخ نًمبٔيخ انؼذٔاٌ , د. يصطفٗ أثٕ انخٛر  )14( 
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وتضفي الشرعية طابعًا ملزمًا على أي أمر أو توجيو و من مث ربوؿ القوة إذل سلطة، وزبتلف الشرعية 

يف أف األخًنة ال تكفل بالضرورة سبتع احلكومة باالحرتاـ أو اعرتاؼ  legalityعن ادلشروعية 

 ادلواطنٌن بواجب الطاعة.

فادلشروعية هبذا ادلعىن مشتقة من التوافق مع القانوف أو اتباعو. وينبغي الوعي باختبلؼ استخداـ  

مصطلح الشرعية بٌن الفلسفة السياسية والعلـو السياسية. فالفبلسفة السياسيوف عادة ما ينظروف إذل 

ليها يف مطالبة الشرعية كمبدأ أخبلقي أو عقبلين يشكل القاعدة ال ي ؽلكن للحكومة االعتماد ع

ادلواطنٌن بالطاعة يف حد ذاهتا . ويف ادلقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهـو الشرعية من منطلق 

 علم االجتماع كتعبًن عن إرادة االمتثاؿ لنظاـ احلكم بغض لنظر عن كيفية ربقق ذلك. 

يف " احلق يف احلكم" وينظر ىذا ادلوقف إذل الشرعية دبعىن " االعتقاد يف الشرعية" أي االعتقاد 

ويف سياؽ اخر ينظر اذل ادلشروعية   Max (15)وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحو ماكس فيرب 

فرجاؿ القانوف يصفوف القرار بانو . اهنا العبلقة القانونية ال ي زبتص بالقانوف والقرار والتعليمات

قانوف بانو توافق القاعدة القانونية مشروع اي انو جاء طبقا دلبدا ادلشروعية والذي نعرفو ضلن اىل ال

                                                           

(1864-1920) Authority and Rationality-  Weber )15(  
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االدىن للقاعدة األعلى وعدـ سلالفتها شكبل وموضوعا ..ويف حالة حصوؿ سلالفة يصاب القرار 

 بعيب عدـ ادلشروعية ويدخل ضمن نطاؽ القرار ادلعيب .

فهي ما شرعو ا لعباده من العقائد و العبادات واألخبلؽ و ادلعامبلت  :اما المشروعية اصطالحا 

و نظم احلياة، يف شعبها ادلختلفة لتنظيم عبلقة الناس برهبم و عبلقاتتهم بعضهم ببعض وربقيق 

سعادهتم يف الدنيا و اآلخرة . فشريعة ا ىي ادلنهج احلق ادلستقيم ، الذي يصوف اإلنسانية من الزيغ 

راؼ، وغلنبها مزالق الشر، و نوازع اذلوى , وىي ادلورد العذب الذي يشفي علتها، وػلي واالضل

نفوسها ، و ترتوي هبا عقوذلا , وذلذا كانت الغاية من تشريع ا استقامة اإلنساف على اجلادة ، 

 (16)رة ليناؿ عز الدنيا وسعادة اآلخ

 :والتطور التاريخي للمفهـو مبدأ المشروعيةثانيا : 

اف التفكًن بالدولة أمرًا شائعًا لدى سائر األُمم منذ أقدـ العصور، ومن الطبعّي أّف ىذا "التفكًن 

السياسي" إظلا ظهر بعد قياـ الدوؿ بالفعل، وعندما كاف ادلفكروف يكتبوف يف األمر أو يتحدثوف عنو؛ 

استههاف ذلك واقرتاح بدائل فإهنم كانوا يسلكوف أحد مسالك ثبلثة: استحساف ما متَّ يف أشَُلِِهم، أو 

                                                           

(. يُٓظ انشرٚؼخ االضاليٛخ فٙ يٕاعٓخ انؾرٔة االْهٛخ ) دراضخ رطجٛمٛخ ػهٗ انؾرة 2006يؾًذ يؼهى اؽًذ. )   (16)

  االْهٛخ فٙ انصٕيبل(. انرٚبض: عبيؼّ َبٚف
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وإصبلحات معينة، أو االكتفاء بالتوصيف حبسب مثاٍؿ معٌٍن أو واقٍع معٌن. ويف كّل ذلك كانت 

تِطلُّ من حبوثهم مصطلحاٌت مفتاحيٌة مثل الشرعية والعدالة أو الوضع الطبيعي واألوضاع الطارئة أو 

من جهة،  Legitimacyرعية التأسيسية غًن الطبيعية. وما جاءت التفرقة بٌن ادلشروعية أو الش

من جهٍة ثانيٍة إاّل بعد ُمضّي قروٍف وعهوٍد على قياـ الدوؿ  Legalityوشرعية العمل وادلصاحل 

 واألنظمة السياسية ادلختلفة فيها. 

غائيات الكياف الكربى أو  أما المقصود بالمشروعية أو الشرعية التأسيسية فهما أمراف اثناف:

فكرتو احلاكمة والسائدة، واألمر اآلخر أو الثاين: ادلقوِّمات الضرورية مثل األمة أو ُأسطورتُو أو 

. أما الشرعية  شرعية -الشعب، واألرض أو الدار، والسلطة الواحدة القائمة أو ال ي ينبغي أف تقـو

م فتتعلق بالنظاـ السياسي القائم على إدارة الشأف العاـ، ويشمل ىذا الفه -العمل أو ادلصاحل

"الضيق" دلسألة الشرعية عدة أمور: قدرة القائمٌن على اإلدارة على اإلقناع باألمانة دلشروعية 

التأسيس، وطرائق وصوذلم لتورّل اإلدارة، والسلوؾ العملي ادلتعّلق بالكفاءة والعدالة واحلقوؽ. وىناؾ 

يًا يف طرائق التفكًن بادلشروعية مفّكراف أدلانياف يف العقود اأُلوذل من القرف العشرين أثّرا تأثًنًا باق

والشرعية وعلا: ماكس فيرب، وكارؿ مشيت. أما ماكس فيرب فتحدث توصيفًا عن ثبلثة أنواع من 
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الشرعية: الشرعية التقليدية، وىي عمليًا شرعية التقاليد واألعراؼ ال ي قامت عليها األنظمة ادللكية 

نامجة عن الدساتًن اجلديدة واالنتخابات وشلارسات األوروبية. والشرعية القانونية أو الدستورية ال

القوانٌن. والشرعية الكارزماتية، ال ي ػلصل عليها قائٌد من اجلمهور مباشرًة دوف تقاليد وال دساتًن! 

ومن الواضح أف فيرب إظلا كاف يدعم النمط الثاين من أظلاط الشرعية، مع غًنتو من النظاـ الربيطاين 

األوؿ والثاين. وأّما كارؿ مسيث، فقد تصوَّر حضور النمطٌن األوؿ والثاين  الذي دمج بٌن النمطٌن

وحدوث توتُّر بينهما يف األزمات الكربى. وقد قضى مشيت ظاىرًا للنمط األوؿ حرصًا على الدولة 

واالستقرار؛ لكنو كاف يف الواقع يقضي لصاحل النمط الثالث؛ أي الكارزمايت اذلتلري؛ ألّف النمط 

باستقالة القيصر ومغادرتو أدلانيا بعد اذلزؽلة يف  1918القيصرية األدلانية( كاف قد زاؿ عاـ األوؿ )

 احلرب العادلية األوذل.

 :المشروعية  ماىيةثالثا: 

مقاصد الشريعة اإلسبلمية والقانوف الدورل ىي محاية الضرورات  احلرب ادلشروعة حسبما تقتضيو

اخلمس وىي  حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ ادلاؿ، وحصرىا يف 

ىذه الضرورات اخلمس ثابت بالنظر للواقع وعادات ادللل والشرائع واالستقراء. ويدخل يف ىذا 
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يضم ىذه الضرورات اخلمس بالدفاع ادلشروع. واحلرب ادلشروعة ادلفهـو اافظة على الوطن الذي 

هبذا التعريف ىي احلرب العادلة ألف العدؿ يقتضي اافظة على ىذه الضرورات اخلمس ومحايتها 

 (17)ها فهي حرب دفاعية وليست عدوانية والدفاع عن

مربر وبدوف عدؿ  أما احلرب غًن ادلشروعة فهي حرب االعتداء على ىذه الضرورات اخلمس بدوف

أوقانوف وزبالف الشرعية الدولية. وإذا أردنا أف نأخذ مثااًل على ذلك صلد أف االعتداء والغزو على 

العراؽ من قبل قوات التحالف األمريكية والربيطانية وعلا عضواف يف رللس األمن الدائمٌن ومن 

بلوماسية يف رللس األمن يساندعلا ىي حرب غًن مشروعة ىي اعتداء. فبعد فشل ادلفاوضات الد

هبيئة األمم ادلتحدة جلأت الدوؿ ادلتحالفة إذل استخداـ القوة العسكرية ولغة السبلح ضد العراؽ 

وىي عضو مؤسس من أعضاء ىيئة األمم ادلتحدة حبهة نزع سبلح الدمار الشامل وأىداؼ أخرى 

انوف الدورل وىي بذلك حرب بعهضها معلن وبعضها غًن معلن سلالفة يف ذلك الشرعية الدولية والق

مصاحل اقتصادية وسياسية. فدوؿ التحالف ادلعتدية تقوؿ أهنا تعتمد يف ذلك على قرارات األمم 

ادلتحدة اخلاصة بنزع السبلح العراقي للدمار الشامل. وىذا التفسًن ال تقرىم عليو بقية الدوؿ 

                                                           

  2003د. ٕٚضف ثٍ اثراْٛى ثٍ يؾًذ انطهٕو , انؾرة انًشرػخ ٔ انؾرة انغٛر يشرٔػخ , عرٚذح انغسٚرح ,  (17)
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اندىم يف ىذا الرأي أدلانيا وبقية األعضاء يف رللس األمن الدائمٌن وىم فرنسا وروسيا والصٌن يس

األعضاء غًن الدائمٌن يف رللس األمن فهذه الدوؿ تؤيد االستمرار يف ادلفاوضات السلمية مع العراؽ 

واستمرار التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ال ي دل تنتو فرؽ التفيش ادلكلفة من رللس األمن منها 

وة العسكرية وشن احلملة العسكرية على العراؽ بدوف واستمرار ادلفاوضات. بداًل من استخداـ الق

مربر إال ادلصاحل وىي تعترب أف ىذه احلرب واحلملة العسكرية على العراؽ من قبل قوات التحالف 

حرب غًن مشروعة وغًن مربرة وغًن عادلة وتستند يف ذلك على ميثاؽ ىيئة األمم ادلتحدة وأف من 

ن والسبلـ العادلي أي أف األغلبية ال تؤيد احلرب على العراؽ مهاـ رللس األمن اافظة على األم

األمر الذي سوؼ ال يتفق مع ميثاؽ األمم ادلتحدة الذي عقد بعد أنتهاء احلرب العادلية الثانية 

للحفاظ على األمن والسبلـ الدوليٌن كما أنو ؼلالف ادلباديء والعادات واألخبلؽ االنسانية واف 

الف ىو نوع من شريعة الغاب بتغليب القوة العسكرية على الدبلوماسية ماذىبت إليو دوؿ التح

وىذا ادلنحى التارؼلي يف العبلقات  (18) والقانوف الدورل، وادلواثيق الدولية وادلساعي السلمية.

الدولية ؼلالف ما أمجعت عليو ىيئة األمم ادلتحدة وأغراض رللس األمن الدورل حلفظ األمن والسبلـ 

                                                           

2003 ؽطٍُٛ، َظرٚخ انؼاللبد انذٔنٛخ، دار أيٕاط، ثٛرٔد،( ػذَبٌ انطٛذ  18(  
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ويؤدي إذل تغلب ادلصلحة االقتصادية والنفطية على الرتاث االنساين الذي أصلزتو األمم بعد إنشاء 

سنة مضت  58ىيئة األمم ادلتحدة ىذا الصرح العادلي الذي ذبمع فيو سلتلف الدوؿ خبلؿ أكثر من 

 وىي ادلنهزات احلضارية لبلنسانية يف التاريخ للعبلقات الدبلوماسية والدولية. 

ا الوضع اجلديد يف العادل سيؤدي إذل أف تلهأ الدوؿ النامية إذل بناء القوات العسكرية للدفاع وىذ

عن نفسها على حساب برامج ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية حبكم ربالف رجاؿ 

السياسة يف جدؿ التحالف مع صناع السبلح ودعاة احلرب، واحلروب التنشأ إال من الدوؿ الطاغية 

أو ادلتخلفة ألسباب اقتصادية للسيطرة على ادلوارد الطبيعية وسيتوقف على نتائج ىذه احلملة تعديل 

يف العبلقات الدولية أو عودة إرل احلق وميثاؽ ىيئة األمم ادلتحدة وىذا ما ترجوه وتدعو لو الدوؿ 

 ابة للسبلـ.

 :مفهـو المشروعية في التشريع اإلسالمي:  رابعا

)الدفاع الشرعي: ىو واجب اإلنساف يف محاية نفسو أو نفس غًنه،  المشروعية االسالمية ىي :اما 

وحقو يف محاية مالو أو ماؿ غًنه، من كل اعتداء حاؿ غًن مشروع بالقوة البلزمة لدفع ىذا 

االعتداء(. وادلعروؼ أف بعض الفقهاء قد توسعوا يف موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه موضوعاً 
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ادلشروعية يف النمط اإلسبلمي: مسَّى أصحاب الني صلوات ا مًا شامبًل يستوعب الدفاع و عا

وسبلُمُو عليو رئيسهم األوؿ أبا بكر الصديق بعد وفاة رسوؿ ا: خليفة رسوؿ ا، وتقوؿ ادلرويات 

القيصري والِكْسروي اإلسبلمية اأُلوذل إهنم اتَّبعوا يف ذلك ادلفرد القرآين، وذلك بقصد ذبنُّب النمط 

يف اإلمرباطوريات القائمة جبوارىم. إظلا ىناؾ مشكلٌة يف ىذا التصور أو التعليل؛ فصحيٌح أّف العرب  

كانوا يعّدوف القياصرة واألكاسرة أىل ظلٍم وطغياف وال يريدوف التشبُّو هبم؛ لكْن من ناحيٍة ثانيٍة فإّف 

ن آدـ وداود، وعلا نبياف؛ بينما كاف زعيم ادلسلمٌن األوؿ اخلليفة يف القرآف ىو مفرٌد أُطلق على كلٍّ م

غًن ني، كما أنو ال ؼلُلُف بأيِّ معىًن رسوَؿ ا يف نبوتو. ولذا يصبح مفهومًا بل ومؤكَّداً أّف ادلقصوَد 

زاـ باالسم ىو غائياُت الكياف والدولة اجلديدة، فهي إف دل تكن دولة نبوٍة؛ فإهنا خبلفُة نبوٍة؛ دبعىن الت

الدولة اجلديدة بأىداؼ الني الذي أقاـ األمة ال ي تأسَّس عليها البناُء اخلليفي. ومن ضمن ذلك: 

استخبلؼ )األمة( يف األرض، والتمكٌن ذلا، واخلروج من االستضعاؼ إذل اإلظهار، ونصرة احلرية 

لنخرج العباد من عبادة واخلًن للناس مجيعاً. فقد قاؿ زىرة بن حوية لرستم قبل وقعة القادسية: "جئنا 

العباد إذل عبادة رّب العباد، ومن ضيق الدنيا إذل سعتها، ومن َجور األدياف إذل عدؿ اإلسبلـ". فهذا 

ىو ادلثاؿ، وىذه ىي "اأُلسطورة" بتسميات مؤّرخي الدولة من األوروبيٌن، وىو األمر نفسو الذي 
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ٌن األولٌن من "السياسيات". وىذا شأف صلده عند أفبلطوف يف "النواميس"، وعند أرسطو يف الباب

ادلشروعيات الكربى ال ي عرفتها األُمم الكربى دبا فيها إمرباطوريات ادلصريٌن وببلد ما بٌن النهرين، 

واليوناف والروماف، وحىت اإلمرباطورية الرومانية ادلقدَّسة يف أوروبا ادلسيحية. والفرُؽ يف نوعيات 

لثقافة؛ فاليوناف والروماف تصوروا لدوذلم غائيات احلرية والقانوف، ادلشروعية ىو فرٌؽ يف نوعيات ا

وادلصريوف واإليرانيوف والبابليوف غائيات القوة الفارضة للسبلـ يف العادل، وكذلك الصينيوف، وادلسلموف 

 (19)ق والعدؿ ألنُفسهم وللناس أمجعٌن غائيات اخلًن واحل

ادلثالية للُنَخب وللهمهور، وترتتب عليها آثاٌر إغلابيةٌ  ولتلك الغائيات أعليٌة فائقٌة يف التصورات 

وُأخرى سلبية؛ فمن األمثلة السلبية ما عمد إليو أُمراء الدولتٌن األُموية والعباسية من تسميٍة ألَنُفسهم 

باسم خلفاء ا أو خليفة ا على نقودىم ويف رسائلهم الديوانية؛ فكأظلا ا سبحانو ىو الذي 

، وإظلا ادلستخَلُف ىو األُّمُة، أّما األشخاص ادَّدوف فليسوا كذلك؛ ألّف ادلهمة ليست استخلفهم

مرتبطًة هبم؛ بل ىي منوطٌة باألمة ذاهتا. فادلشروع بإدارة األمة، أما الدولة والرؤساُء فمنوٌط هبم إدارُة 

ـّ الداخلي، وما يتصل بالدفاع عن الدار. ومن اآلثار اإلغلابي ة ذلذا الفهم ما قالو عمر بن الشأف العا

                                                           

2010انصبئم,  انخبص ثبنشرٚؼخ, دفغ انشرػٙ فرؽبٌ , انذفبع خهف َٕر٘(   19(  
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عبد العزيز: إّف ا بعث زلمدًا ىاديًا ودل يبعثُو جابياً. دبعىن أّف السلطة يف دار اإلسبلـ ليست 

مكلَّفًة دبهمٍة دينيٍة تتعلق بنشر الدين وإظهاره؛ ألّف استمرار الدين وإظهاره قائٌم على الدعوة، وال 

 ها قائٌم على القوة واإلرغاـ والفتح: و﴿ال إكراه يف الدين﴾.تستطيع السلطة القياـ بذلك؛ ألّف عمل

واجلزء االخر من ادلشروعية فهو متعلٌِّق دبقومات الدولة أو ضرورياهتا، وىي تتمثل يف األمة واجلماعة، 

واألرض أو الدار، والسلطة اجلامعة وادلُدبِّرة. وقد نشأ ذلك يف ذبربتنا التارؼلية يف ضوء التاريخ، كما 

ـ عهداً أو  622اؿ، فنحن نعلُم أّف النيَّ صلواُت ا وسبلُمُو عليو كتب بعد ىهرتو إذل يثرب عاـ يق

كتاباً "بٌن ادلؤمنٌن وادلسلمٌن من قريش وأىل يثرب، وَمْن تبعهم فلحق هبم وجاىد معهم.. أهنم أمٌة 

 ادلدينة. وادلدينة مفرٌد واحدٌة من دوف الناس..". وقد ارتبط ذلك بثبلثة أمور: تغيًن اسم يثرب إذل

ساميٌّ قدًٌن يعين التحضُّر واالستقرار، كما يعين السلطة واحلكم. واألمر الثاين بٌن األمور الثبلثة: 

على طلب" ادلؤاخاة" بٌن ادلهاجرين واألنصار من أىل ادلدينة؛  -صلَّى ا عليو وسلَّم-إقباؿ الني

مة. واألمر الثالث: الطلب من ادلسلمٌن دبكة وغًنىا وذلك إلقامة اجلماعة أو النخبة يف قلب األ

اذلهرة إذل ادلدينة أو دار اإلسبلـ. ومعىن ىذا أّف األمور الثبلثة الضرورية ألي كياٍف سياسيٍّ كانت يف 

طريقها إذل االكتماؿ: الدار واألرض والعاصمة، واألمة واجلماعة، والسلطة ال ي ظهرت من ضمن 
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 وادلسلمٌن من قريش وأىل يثرب..". وأقوؿ إّف الكياف كاف يف طريقو لبلكتماؿ؛ التعاُقد "بٌن ادلؤمنٌن

ألنو ما اكتمل إاّل بعد أف أُْلغيت فرضيُة اذلهرة على أثر فتح مكة؛ إذ إنو ما عاد قائماً على السيطرة 

ٍ أو أرٍض أو داٍر فحسب؛ بل وصار قائمًا على األمر اآلخر األساسي للمشر  وعية: على موقٍع معٌنَّ

 األُّمة؛ حىتَّ حبسب ادلواصفات لذلك يف الدولة القومية األوروبية منذ القرف الثامن عشر ادليبلدي.

بلحظ أّف حبوث األمة ما تطورت كثًنًا بعد النّي  
ُ
، لبلمتزاج أو -صلواُت ا وسبلُمُو عليو-ومن ادل

الصبلت الوثيقة بٌن الُبعدين الديين والسياسي يف مفرد األمة أو مصطلحها. وقد كاف ىناؾ من قاؿ: 

عليو الدولة؛ إظلا يستند إذل  إّف التمييز بٌن األمة والدولة أو الشعب القائم يف الدولة أو الذي تقوـُ 

الرتاُدؼ بٌن الشعب واجلماعة، فشعب الدولة اإلسبلمية القائمة ىو اجلماعُة ال ي تشارؾ يف اختيار 

أمًن ادلؤمنٌن ومبايعتو؛ بينما أراد آخروف َجْعَل مشروع الدولة مفتوحًا مثل مشروع األمة. فاألمة 

ىا الدولة احلاضرة(، وأمة الدعوة، وىي العادَل كلُّو والذي أمتاف: أمة اإلجابة )وىي ال ي تقـو يف ديار 

ينبغي أف تسعى الدولُة لضمِّو تبعاً النتشار اإلسبلـ فيو، وىذا أمٌر غًن شلكن. وبذلك يُداِخُل القصور 

ادلفهومٌن أو ادلشروعٌن: مشروع األمة، ال ي ال يُتصوَُّر أف تستوعب العادَل كلَّو ما داـ أنو ﴿ال إكراه 

  الدين﴾، ومشروع الدولة ال ي ال يُتصوُر أف تستطيع االستيبلَء على العادل ُكلِّو.يف



30 
 

العصر  ظهر ىذا ادلبدأ يف عهد عصبة األمم على أنقاض مبدأ آخر كاف شائعا، كما رأينػا فػي بدايػة

 ااحلديث ىو مبدأ احلرب العادلة، ونتيهة لعدـ إمكاف التحقق من مدى عدالة احلرب من عدمو نظر 

لعدـ االتفاؽ على معيار لذلك وعدـ وجود ىيئة تكلف هبذه ادلهمة، فقد نص عهػد عصػبة األمػم 

اإلجراءات  لكن معيار ادلشروعية ىذا، رلرد مراعاة لػبعض . ضرورة أف تكوف احلرب مشروعة علػى

لهوء إذل ال الشكلية ليس إال حيث ألـز عهد عصبة األمم الدوؿ حبل ادلنازعات حػبل سػلميا، وعػدـ

 (20)  :على ما يلي10احلرب إال بعد استنفاد الوسائل والطرؽ السلمية وذلك بنص ادلادة  

 تعهد أعضاء العصبة باحرتاـ سبلمة أقاليم مجيع أعضاء العصبة واستقبلذلا السياسػي القػائم، -1

وقوع هتديد واافظة عليو ضد أي عدواف خارجي، ويف حالة وقوع عدواف من ىذا النوع أويف حالة 

حلوؿ خطر العدواف، يشًن اجمللس بالوسائل ال ي يتم هبا تنفيذ ىذا االلتزاـ ".غًن أف ادلواد التالية  أو

وأىم حاالت احلرب غًن  اللهوء إذل احلرب يف عدة حاالت شلا ينقص من فعالية ىذا ادلبدأ بػررت

 ادلشروعة حسب العهد، ما يلي:

                                                           

،94، ص انؼبو انذٔنٙ انمبٌَٕ فٙ انشرػٙ انذفبع يصطفٗ كبيم شؾبرخ، -( 20(  
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انتظار مدة  على التحكيم أو القضاء أو رللس العصبة، أو عػدـاحلرب ال ي تعلن قبل عرض النزاع  

  ثبلثة شهور بعد صدور قرار اذليئة

 احلرب ال ي تعلن على دولة قبلت قرار التحكيم أو القضاء أو رللس العصبة -2

وقد نص  احلرب ال ي يكوف ىدفها االعتداء على استقبلؿ الدوؿ األعضاء أو سبلمتها... اخل -3 

العصبة، وتوقيع  عدة عقوبات على الدوؿ ال ي تقـو حبرب غًن شرعية، ومنها الطرد مػن العهد على

إال أف ىذه العقوبات كانت دوف أدىن فعالية ألف العهد  عقوبات اقتصادية وذبارية ومالية، وعسكرية.

كن العصبة يف شكل قرارات باإلمجاع وىو أمر متعذر، إف دل ي يشرتط لنفاذىا أف تصػدر عػن رللػس

 مستحيبل يف الواقع.

 خامسا : مفهـو المشروعية في التشريع الدولي.

فرجاؿ القانوف يصفوف  العبلقة القانونية ال ي زبتص بالقانوف والقرار والتعليمات. :المشروعية فهي

القرار بانو مشروع اي انو جاء طبقا دلبدا ادلشروعية والذي نعرفو ضلن اىل القانوف بانو توافق القاعدة 

القانونية االدىن للقاعدة األعلى وعدـ سلالفتها شكبل وموضوعا .ويف حالة حصوؿ سلالفة يصاب 
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يقصد بادلشروعية أف زبضع الدولة ب . القرار بعيب عدـ ادلشروعية ويدخل ضمن نطاؽ القرار ادلعي

هبيائتها وأفرادىا مجيعهم ألحكاـ القانوف وأف ال زبرج عن حدوده، ومن مقتضيات ىذا ادلبدأ أف 

ربرـت اإلدارة يف تصرفاهتا أحكاـ القانوف، و إال عدت أعماذلا غًن مشروعة وتعرضت للبطبلف. 

روؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف واألساس الذي يقـو عليو ادلبدأ مرىوف باختبلؼ الظ

سلتلف الدوؿ. وغالبًا ما تتفق الدوؿ على أف ىذا اخلضوع ىو الذي ؽلنح تصرفاهتا طابع الشرعية 

 ويضعها يف مصاؼ الدوؿ القانونية وخبروجها عنو تصبح دولة بوليسية

ًن )الشرعية الدولية ورغم أف تعبوالبد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوىرية. 

(مصطلح علمي زلدد ادلعين يف العلـو السياسية وعلم القانوف الدورل.ولكن ؼلتلف الفقهاء حوؿ 

بعض التفاصيل يف ربديده, ولكنهم يتفقوف يف عناصره الرئيسية ال ي ذبعل ىذه الكلمة قابلة 

و وىواه.حىت لبلستخداـ كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا دلصاحل

أف البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنو أحد أخبث أقنعة النظاـ الدورل اجلديد وأكثرىا فتنة.  

كما أف الشرعية الدولية تشمل رلموعة ادلواثيق الدولية اخلاصة حبقوؽ اإلنساف والقانوف الدورل 

هد الدورل للحقوؽ ادلدنية أو الع  1948 سواء اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف عاـ  ,  اإلنساين
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  , 1966 والعهد الدورل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية عاـ  , 1966 والسياسية عاـ

, واإلعبلف اخلاص بإزالة التمييز ضد ادلرأة 1965 واتفاقية إزالة كافة أشكاؿ التمييز العنصري عاـ

واتفاقية ربرًن التعذيب وغًنه من   , 1948 عاـواتفاقية ربرًن وعقاب جرؽلة إبادة البشر   , 1967 عاـ

وغًنىا من االتفاقات واإلعبلنات الدولية اخلاصة   , 1984 ضروب ادلعاملة البلإنسانية أو ادلهينة عاـ

حبقوؽ الطفل والبلجئٌن والعماؿ. وعرفها أخر بأهنا سيادة منطق العدؿ واحلق بٌن أعضاء اجلماعة 

القوة والغطرسة وقيل أهنا )ذبسيد وترمجة إلرادة اجملتمع الدورل (, الدولية وليست مرادفا لشريعة 

ولذلك ليس لطرؼ أو دولة أف ربدد ىذه الشرعية. و ىي ادلرجعية واإلطار العاـ الذي دبوجبو يتم 

احلكم علي كافة أفعاؿ وتصرفات أشخاص وآليات اجملتمع الدورل, وبناء عليو أف ما يقـو بو طرؼ 

متفق أو سلالف مع الشرعية الدولية ينبغي تقوؽلو وفقا لقواعد وأسس ىذه قوي أو طرؼ ضعيف, 

ادلرجعية الدولية.ومعىن ذلك أف الشرعية الدولية وإف ذباوزهتا سلوكيات القوة للدوؿ القوية,  فبل يعىن 

ذلك إلغاء الشرعية الدولية, أو تبديل مفهوما أو إضفاء الشرعية على تصرؼ يتناقض مع مبادىء 

 (21)لشرعية الدولية. وأسس ا

                                                           

13/11/2003عرٚذح انجٛبٌ, إثراْٛى انصٛبد, انشرػٛخ انذٔنٛخ ػهٗ انطرٚمخ األيرٚكٛخ, (  21(  
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عموما فالشرعية الدولية صفة ال تزوؿ عن تصرؼ من التصرفات الدولية عن طريق معاىدة ما,     

أو وضع جديد يوصف بأنو يتناقض مع الشرعية الدولية أي مع األسس ادلقررة يف القانوف الدورل 

قائمة على أرض الواقع, وىذا العاـ, وال يغًن من ذلك االضطرار إذل التعامل التطبيقات الباطلة ال

 معناه رغم التعامل مع وضع قائم ما غًن شرعي, فأف ذلك ال يعىن االعرتاؼ دبشروعيتو.

فمصطلح الشرعية الدولية ال يتبدؿ مقصودة بكثرة استخدامو يف غًن موضعو فقد وضع ليسرى   

ورات جارية, دوف أف على مر الدىور وكر العصور وأوضاع متشاهبة ومتعددة وسلتلفة, وأحداث وتط

يفقد معناه ومغزاه, وال تضيع معادلو وحدوده. فالشرعية الدولية ال ؽلكن تفصيلها كما تفصل ادلبلبس 

 لتناسب لقطة زمنية معينة أو عصر معٌن

 المبحث الثاني

  : مفهـو الحرباوال: 

 :القانوف الدوليمفهـو الحرب من منظور  -أ 
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احلرب ىي صراع يتضمن استخدامًا منظمًا لبلسلحة والقوة البدنية، من قبل الدوؿ او اجملموعات 

الكربى االخرى، وربتل الفرؽ ادلتحاربة االراضي، غالبا ال ي ؽلكن اف ترحبها يف احلرب او زبسرىا 

اية ولكل حرب قيادهتا )شخص او منظمة( ؽلكن اف تستسلم او تنهار باهنيار قواتو وتكوف هن

للحرب..واحلرب سلسلة من احلمبلت العسكرية ال ي تشن بٌن جانبٌن متضادين، تتضمن نزاعا حوؿ 

سبثل احلرب السمة البارزة السيادة واالراضي وادلصادر الطبيعية او الدين او االيدلوجيات ، 

ه للمهتمعات اإلنسانية خبلؿ تارؼلها الطويل،فهي ظاىرة اجتماعية قدؽلة مرتبطة بتكوين ىذ

اجملتمعات،اذلدؼ منها أحداث تغًنات ىامة على سلتلف األصعدة وادليادين. فبها يرقع الظلم ويدفع 

العدواف أحيانا وتقهر الشعوب وتستلب حرياهتا وتنزؼ خًناهتا أحيانا أخرى. فاحلرب عموما" تعد 

احلرب ىي  )22( (2009)ادلصري، أحدى عناصر التغيًن السياسي والقانوين للنظاـ الدورل. 

الوسيلة األخًنة من وسائل اإلكراه ال ي يلهأ إليها أطراؼ النزاع يف حاؿ فشل الوسائل السلمية 

حللها. فعلى الرغم من كثرة االذباىات والدعوات ضلو تفادي احلروب أو التقليل منها يف أضيق 

                                                           

2009 يبْٛخ انؾرة فٗ اإلضالو ,ضذٚى انًصر٘ (  22(  
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كثًن من األحياف، وأف السبلـ الدائم يبقى أمبل ال نطاؽ، أال أنو تبقى احلرب أمرا ال ؽلكن ذبنبو يف  

 ؽلكن ربققو .

الدفاع الشرعي واجب اإلنساف يف محاية نفسو أو نفس غًنه ، وحقو يف محاية مالو أو ماؿ غًنه من   

. وقد تطور مبدأ عدـ االعتداء بعد كل إعتداء حاؿ غًن مشروع وبالقػوة البلزمة لدفع ىذا اإلعتداء

ىذا يف لوائح ااكم الدولية يف نورمربج وطوكيو ،ال ي تستند إرل القانوف الدورل ال ػلـر احلرب 

العدوانية فحسب وإظلا ػلـر أيضا االستعدادات ال ي ذبري من أجل شنها. و يعػد الدفاع الشرعي 

اجملـر الػذي أقدـ عليو الشخص الصفة الشرعية ، سببا من أسباب اإلباحة أي أنو يسبغ على الفعل 

وؼلرجو من نطاؽ التهرًن ؛ أي أف النصوص القانونية للتهرًن ليست مطلقة بل يرد عليها قيود تضيق 

من نطاقها ، وادلشرع يهدؼ من وضع ىذه النصوص محاية مصاحل إجتماعية معينة على جانب من 

نو قد يقدر أف ادلصلحة ال ي تعود على اجملتمع يف عدـ األعلية فينص على ذبرًن تلك األفعاؿ ، لك

العقاب تفوؽ ادلصلحة ال ي تعود عليو يف حالة العقاب عليها يف ظروؼ معينة ، فيقرر إعتبارىا 

 مشروعة يف مثل ىذه الظروؼ على الرغم من خضوعها لنصوص التهرًن؛ وأساس تربير فعل اإلباحة.
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وف القصد منها اذليمنة واالستحواذ على مقدرات الشعوب أف احلرب غًن ادلشروعة ىي ال ي يك 

والرغبة يف السيطرة . العبلقة بٌن الشرعية الدولية والقانوف الدورل وبٌن ادلصاحل واألىداؼ الوطنية 

لبعض الدوؿ زبتل حبيث تصبح ىذه العبلقة عبلقة التابع بادلتبوع وبالشكل الذي يؤدي اذل إرتباط 

لية بادلصاحل الوطنية. وتبعا لذلك تتعدد معايًن الشرعية الدولية يف التعامل مع القانوف والشرعية الدو 

القضايا الدولية ادلختلفة تبعا لوجهة نظر ىذه الدوؿ وتبعا الختبلؼ مواقع وصفات أطراؼ ىذه 

القضايا ما بٌن صديق أو عدو ذلا ، فظهر مصطلح )ادلعايًن ادلزدوجة( أو )الكيل دبكيالٌن( ويف نطاؽ 

طبيق القانوف الدورل وقرارات الشرعية الدولية حبيث تظهر ىذه السياسة وكأهنا انعكاس واضح لواقع ت

النظاـ القانوين والسياسي الدورل والعبلقات الدولية ادلعاصرة. واإلسبلـ يرى أف احلرب ال تكوف 

ا تعرضت مشروعة ما دل يكن الغرض منها الدفاع الشرعي أو الدفاع عن ادلصاحل الضرورية كلم

لبلعتداء، وغلب أف يكوف فعل الرد متناسبا" مع حهم العدواف فأف ذباوز فعل الرد حدود الدفاع 

 )23((2006)اجملاىد،  .الشرعي سيحوؿ احلرب ادلشروعة إذل حرب عدوانية غًن مشروعة

                                                           

 ، ضٛجزًجر. انذٔنٙ انمبٌَٕ يُظٕر يٍ انؼراق ػهٗ ايرٚكب ؽرة يشرٔػٛخ(. 2006. )انًغبْذ ػٛطٗ ػجذهللا طبرق(23) 

17.  
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إف اجملتمعات القدؽلة وما وصلت إليو من تطور حضاري فإهنا كانت غالبا تلهأ إذل أسباب العنف 

واستخداـ القوة ألسباب بسيطة جدا واف من أىم أسباب نشوب الصراع والتنازع ىو غياب االتصاؿ 

ادلياه  بٌن ىده اجملتمعات واختبلؼ التطور الثقايف والفكري بينهما وأيضا من اجل التهارة وموارد

وادلوارد األخرى وال ي كانت تستبيح كل ما ؽللكو اجلانب ادلهزـو ولكن يف ظل غياب القانوف وظهور 

الفوضى دل يرتؾ اجملتمع القدًن استخداـ القوة دوف تنظيم , ففي العهد الروماين كاف مفهومهم 

قوانٌن وربظي يتحدد بادلشروعية الشكلية أي عن طريق حرب عادلة , احلرب ال ي تبدأ دبوجب 

دبوافقة احلكماء. وبعد اتساع نطاؽ الدولة الرومانية وأصبحت مرتامية األطراؼ وقد جسدت يف 

وقتها مفهـو الدوؿ صاحبة القرار فقد ربقق فيها السبلـ ودل يكن ىدا السبلـ مبين على معاىدات 

لنسبة لعبلقاهتا وال اتفاقيات بل كاف عن طريق أساليب سيطرة اإلجبار واخلضوع والقهر ىذا با

الداخلية . أما يف عبلقاهتا اخلارجية فكانت منظمة وفق اتفاقيات ومعاىدات ولقد وضع الروماف 

قواعد للحرب والصلح . و كاف ذلذه الفكرة تأثًن قوي على أوروبا قبل العصر الذي سادت فيو فكرة 

رب العادلة والسبلـ العادؿ توازف القوى وإدخاؿ عنصر سيطرة وربديد على احلرب ألهنم رأوا أف احل
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. وىذا أدى إذل ظهور ما يسمي بفكرة الرد بادلثل بوسائل العنف (24)علا وجهاف لعملة واحدة 

وال ي تقوؿ أنو البد إف يكوف سبب عادؿ لنشوء استخداـ القوة واف تعلن من أعلى سلطة فعلية 

بعد إصدار ربذير مبلئم وال يوجد وتطورت ىده الفكرة إال أف احلرب ال تكوف مشروعة أو عادلة إال 

طريق السرتداد احلق إال احلرب وأف حق إعبلهنا ال ينبغي أف يكوف حكرًا علي اإلمرباطور بل ينبغي 

أف يعطي إذل كل رؤساء الدوؿ على أف تكوف قد أعلنت احلرب للدفاع عن حق مشروع أو السرتداد 

 حق مغصوب.

 أوروبا وظهور الدوؿ القومية بدأ مفهـو احلرب العادلة يف وبعد التبلشي التدرغلي لسيطرة الكنيسة يف 

التغًن حيت ظهرت فكرة اعتبار أف احلرب عنصر مهم من عناصر سيادة الدولة وغايتها إزالة العدواف 

وأهنا البد أف تكوف عادلة ولكن يف حقيقة األمر دل تكن ذلا عبلقة بالعدالة ,وىكذا احلرب ال تشن 

ا عادلة ونبلحظ يف هناية األمر أف القيود ال ي وضعت إلعبلف احلرب أو مباشرهتا إال اعتقادا على أهن

دل تكن قيودا مؤثرة. ولكن أرادوا أف يعيدوا مفهـو احلرب العادلة باعتبارىا وسيلة للسيطرة على 

                                                           

  )24( المصدر السابق , نفسه



40 
 

. أف األسباب العادلة للحرب ىي معاقبة ادلعتدي  (25) (2001أيلوؿ, 15)شتا,  استخداـ القوة

طين الدولة والدفاع عن النفس ومحاية ادلمتلكات وأما األسباب الغًن عادلة ىي التوسع على موا

اإلقليمي وإخضاع الشعوب األخرى و رغبة دولة ما يف االستقبلؿ و االنفصاؿ عن دولة أخري . 

وهبا  1648وبعد انتهاء فكرة احلرب العادلة وبعد أف عقدت الدوؿ األوروبية معاىدة وستفاليا سنة 

تهت احلرب الدينية يف أوروبا وال ي أصبحت دبوجبها تنظيم العبلقات بٌن الدوؿ األوروبية وكانت ان

غايتها إنشاء نظاـ سلمي مستقر يأخذ بعٌن االعتبار الواقع السياسي يف أوروبا الذي كاف ؽلثل توازف 

العادلة وإبداذلا للقوة بٌن سلتلف الدوؿ , ولقد بقي ىدا النظاـ قائم ومت التخلي عن فكرة احلرب 

بفكرة ما يسمى أف احلرب ضرورة واقعية لسيادة الدوؿ ويف وقت طهور ىده الفكرة تعهدت الدوؿ 

باافظة على التزاماهتا واحرتاـ ادلعاىدات ال ي تعقدىا واالمتناع عن التوسع اإلقليمي والتدخل يف 

ذل الوسائل السلمية حلل شؤوف الدوؿ األخرى وعدـ اخرتاؽ سيادهتا واللهوء بدال من ذلك إ

 منازعاهتا.

                                                           

 - 57 ، المعاصر المسلم مجلة. اإلسالمٌة والشرٌعة الدولً القانون(. 2331,أٌلول 15. )شتا الونٌس عبد أحمد. د(25) 

134.  
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ويف هناية القرف الثامن عشر وبداية القرف التاسع عشر ويف ظل ىده الفرتة أعطي احلق ألي دولة 

اللهوء إذل احلرب استنادا إذل أهنا دولة ذات سيادة وكما غليز ذلا احتبلؿ أي إقليم يف ظل نظاـ 

يها ربقيق غايتها إذا ما زبلت عن التمسك توازف القوى, ولقد وجدت الدوؿ انو من السهل عل

بفكرة ادلشروعية وىذا أدى إذل ظهور فكرة أالَّ مشروعية يف احلرب من قبل الدوؿ يف سبيل احلفاظ 

على أمنها واحلصوؿ على أراضي جديدة ولكن ذلك دل ؽلنع الدوؿ من التمسك الشكلي باحلرب 

يف سبيل تضمٌن الدوؿ األخرى وضماف عدـ العادلة واالدعاء بعدالة األسباب ادلؤدية للحرب 

تدخلها يف احلروب جبانب األعداء وهبذا نرى أف احلروب أصبحت مشروعة وؽلكن للدوؿ اللهوء 

. ويف هناية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين ظهرت أفكار )26( (ٕٓٔٓ)حسيػن،  إليها

احلرب أخر وسيلة تلهأ إليها الدوؿ لنيل حقوقها وأخذت الدوؿ تبذؿ اىتماما تدعو إذل اعتبار أف 

متزايدا إذل تربير جلوئها الستخداـ القوة ألف الرأي العاـ أصبح قوة ,باالضافة إذل انتشار الثقافة 

واألفكار التحررية وبعد التضييق على استخداـ القوة جلأت الدوؿ إذل طرؽ أخرى اكثر عنفا من 

و ال ؽلكن أف تعترب حربا مثل اإلكراه واالنتقاـ وبعض أنواع التدخل وادلعاملة بادلثل. أىم احلرب 

                                                           

66, ص (. انًمذيخ فٙ انمبٌَٕ اإلَطبَٙ انذٔن٠٢٠٢ٙ( أ.د. عًٛم يؾًذ ؽطٛـٍ. )
26

(  
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الظواىر تلك ال ي تتعلق بالوالية القانونية العادلية ال ي سبنح ااكم وجهات التحقيق القضائي يف بعض 

رائم ضد الدوؿ صبلحية مبلحقة منتهكي حقوؽ اإلنساف ومرتكي جرائم احلرب واإلبادة واجل

اإلنسانية بصرؼ النظر عن أماكن وقوعها وىوية وانتماء مرتكبيها وضحاياىا والوالية القانونية الية 

ال ي ؼلضعوف ذلا. وىناؾ دوؿ رباوؿ الظهور دبظهر إحرتامها للقانوف الدورل وسبتثل ألحكامو وىي 

ية عليو وال توجد دولة من دوؿ تعمل يف رلاؿ ربرًن استخداـ القوة على تربير سلوكها وإضفاء الشرع

العادل تقوؿ بشكل علين اهنا ال ربرـت أحكاـ القانوف الدورل ادلنظمة الستخداـ القوة وحىت عندما 

يعلن الساسة يف بعض ادلناسبات أف دوذلم لن تتحرى بعد اآلف القيود ال ي يفرضها القانوف الدورل 

الدوؿ ال ي ؽلثلوهنا تكوف حريصة على تقدًن على استخداـ القوة يف العبلقات الدولية فإف ىذه 

حهج داخل األمم ادلتحدة تدعم موقفها من الناحية القانونية لكي تعطي التربير ادلنطقي على أفعاؿ 

ادلخالفة لقواعد القانوف، وىذا ما يفسر أف القانوف الدورل دل يتم وضعو إال خلدمة الدوؿ العظمى 

ا على امتداد الكرة األرضية الف ادلعركة لن تنتهي والصراع حىت ربافظ على وجودىا وبقاء مصاحله

قائم ذلك أف اإلكثار من استخداـ القوة أو التهديد هبا يف العبلقات الدولية لن تكوف لو سوى نتائج 

متصلة بعدـ االستقرار وعدـ التوازف وىي احلالة ال ي أصبح اجملتمع الدورل يعيشها يف ظل ادلتغًنات 
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ستطاعت أف تنعكس على واقع الفعل الدورل الذي أصبح يعاين من كثرة اللهوء إذل الدولية ال ي ا

القوة العسكرية والتعسف يف استعماذلا على مستوى العبلقات بٌن الدوؿ. ىذا األمر سوؼ يساىم 

يف خلق رلموعة من التغًنات ال ي من خبلذلا سوؼ يعتاد اجملتمع الدورل أف ينصت خلطاب التهديد 

ألمريكي ادلوجو للدوؿ بعينها إذا دل سبتثل ألمور معينة، ومن ىنا تظهر اخلطورة يف اخلطاب والوعيد ا

األمريكي الذي يهدؼ إذل خرؽ السيادة الوطنية للدوؿ وذلك من أجل السيطرة على مقدرات العادل 

وجهاهتا وىذا واإلمساؾ بزماـ األمور حىت ال يقف مبدأ السيادة الوطنية عقبة أماـ اذليمنة األمريكية وت

شلا غلعل الواليات ادلتحدة تركز على مبدأ التدخل بدعوى محاية حقوؽ اإلنساف كذريعة للتدخل يف 

الشؤوف الداخلية للدوؿ. و يف التسعينات من القرف ادلاضي بدأ ازباذ إجراءات غًن عسكرية 

طات إلعادة السلم وعسكرية باستخداـ القوة عن طريق األمم ادلتحدة وؽلارس رللس األمن ىذه السل

واألمن الدوليٌن إذل نصاهبما سواء بطريق مباشر أو عن طريق تفويض األمر إذل دولة معينة. وعلى 

الرغم من أتفاؽ ادلؤرخٌن والكتاب والفقهاء والباحثٌن والدارسٌن وادلهتمٌن بشؤوف احلرب على 

ر الذي أنعكس أثره يف عدـ األصوؿ العامة ذلا، إال أهنم قد اختلفوا يف تكييف مشروعيتها، األم

اتفاقهم على وضع تعريف جامع ذلا . أف وضع تعريف موحد للحرب على الصعيد الدورل أمر شاؽ،  
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كوف اجملتمع الدورل تتنازعو نظريات سياسية متعددة وإيديولوجيات متنوعة وأفكارا" وتصورات 

قهاء القانوف الدورل العاـ فقد متباينة، األمر الذي قاد بالنهاية إذل تعدد تعريفات احلرب. أما ف

انطلقوا يف تعريفهم للحرب من فكرة التنازع والتصادـ بٌن القوات ادلسلحة للدوؿ ادلتحاربة. فعرفوىا 

بأهنا نضاؿ بٌن القوات ادلسلحة لكل من الفريقٌن ادلتنازعٌن، يرمي بو كل منهما إذل صيانة حقوقو 

لح بٌن الدوؿ هبدؼ تغليب وجهة نظر سياسية ومصاحلو يف مواجهة الطرؼ اآلخر, أو قتاؿ مس

 )27((2007)الطيار،  وفقا" لوسائل نظمها القانوف الدورل.

أف ىذه التعاريف وغًنىا قد اختلفت يف ربديد ادلفهـو الدقيق للحرب فمنها من أطلق وصف احلرب 

على كل نزاع مسلح حىت ولو دل يكن أطرافو دوال وبذلك أدخل ضمن مفهـو احلرب احلرب األىلية 

حلرب والكفاح ادلسلح وادلقاومة الشعبية ادلسلحة، يف حٌن ذىب قسم من ىذه التعاريف إذل تعريف ا

دبعناىا الضيق ليقتصر تعريفهم على احلرب الدولية دوف أنواع النزاعات ادلسلحة الداخلية. وأيا" كاف 

الفارؽ بٌن ىذه التعاريف أال أف مضامينها قد أربدت من حيث استخداـ القوات ادلسلحة بٌن 

مصلحة احد  األطراؼ ادلتحاربة وبغض النظر عن أوصاؼ ىذه القوة ما داـ أف الغرض منها تغليب

                                                           

  .(. ربرٚخ ٔؽصبرح. رأنٛف ػهٙ ثٍ ػجذانرؽًٍ ثٍ ػهٙ انطٛبر2007ػهٙ ثٍ ػجذانرؽًٍ ثٍ ػهٙ انطٛبر. )(27) 
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األطراؼ ادلتصارعة على مصلحة الطرؼ اآلخر. تتمتع الدوؿ بكافة احلقوؽ وادلزايا الكامنة يف 

سيادهتا، سواء على الصعيد الدورل كإبراـ ادلعاىدات الدولية، وتبادؿ التمثيل الدبلوماسي والقنصلي 

أو تصيب رعاياىا أو إصبلح  وإثارة ادلسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن األضرار ال ي أصابتها

ىذه األضرار. وعلى ادلستوى الداخلي فللدولة حق التصرؼ يف مواردىا األولية وثرواهتا الطبيعية، كما 

ؽلكنها ازباذ التدابًن ال ي تراىا مناسبة حياؿ األشخاص ادلتواجدين على إقليمها بغض النظر عن 

حياة الدوؿ مثل حياة البشر, فكما للبشر  صفتهم كمواطنٌن أو أجانب. أما مونتيسكيو فيقوؿ إف

من  33حق القتل يف حالة الدفاع الطبيعي, فإف للدوؿ حق احلرب حلفظ بقائها , وادلادة رقم: 

ميثاؽ األمم ادلتحدة, ال ي تلـز الدوؿ بضرورة حل النزاع حبل سلميا عن طريق الوساطة, ادلفاوضة, 

تهو ىذه الدوؿ إذل إعبلف احلرب ادلقيدة حبالة الدفاع التحكيم والقضاء. وإذا دل تنهح ىذه الطرؽ ت

ال ي تنص على " الدولة  19الشرعي, وقد إستخلص الفقهاء إستثناء الدفاع الشرعي من نص ادلادة: 

ال ي تلهأ إذل احلرب خبلفا دلا تقضي بو التعهدات ادلنصوص عليها يف العهد الدورل, تعترب كما لو 

 احلرب ضد مجيع الدوؿ األعضاء.قامت بإرتكاب عمل من أعماؿ 
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دل ػلظ الدفاع الشرعي دبكانة حقيقية إال يف ميثاؽ األمم ادلتحدة, حيث نص على األصل: عدـ 

وىو الدفاع الشرعي, إال أف  51واإلستثناء يف ادلادة  2/4اللهوء إذل إستخداـ القوة يف ادلادة: 

ط الدفاع الشرعي. فإذا كانت ادلنظمة العرؼ الدورل قد سبق ميثاؽ األمم ادلتحدة يف مسألة شرو 

إزباذ إجراءات األمن اجلماعي دلواجهة حاالت  –شلثلة يف رللس األمن  –الدولية ىي ال ي تتوذل 

اإلستخداـ غًن ادلشروع للقوة, فإف حق الدفاع الشرعي ينبغي أف ينظر إليو على أنو مكمل لنظاـ 

ماعي ال يستطيع منع اإلعتداء أو حاالت األمن اجلماعي, ذلك أنو إذا كاف نظاـ األمن اجل

اإلستخداـ غًن ادلشروع للقوة من قبل دولة ما, ضد دولة أخرى فإنو ال يقبل أف يلـز ادليثاؽ الدولة 

ادلعتدى عليها بعدـ رد اإلعتداء, وإنتظار إجراءات األمن اجلماعي ال ي تتخذىا ادلنظمة الدولية, 

وىي فرتة كفيلة إلنزاؿ  (28)وإزباذ إجراءات القسر اجلماعية, خاصة يف الفرتة ما بٌن وقوع اإلعتداء

الضرر بالدولة ادلعتدى عليها, لذا فإف حق الدفاع الشرعي أصبح يف ظل األمم ادلتحدة إستثناء على 

ادلبدأ العاـ, شلا يتعٌن معو أال يلهأ إليو إال يف حالة الضرورة ادلتمثلة يف دفع الضرر الذي يرتتب على 

                                                           

 رشٛذ ؽًذ انؼُس٘, يؼزمهٕا عٕاَزبَبيٕ ثٍٛ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَطبَٙ ٔيُطك انمٕح, يغهخ انؾمٕق انؼذد انراثغ, انطُخ (28)  

 .60, ص2004انضبيُخ ٔانؼشرٌٔ, دٚطًجر 
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يف الفرتة ما بٌن ربقق وقوعو فعبل وإزباذ إجراءات األمن اجلماعي, حيث أف الضرورة تقدر  اإلعتداء

 (29)(2013)د. زلمد موسى السويلميٌن،  بقدرىا.

وتعد احلرب العادلية الثانية نقطة ربوؿ بارزة يف تاريخ القانوف الدورل ومسار العبلقات الدولية بسبب 

اخلسائر الفادحة ادلادية والبشرية لتلك احلرب حيث بدأت الدعوة دلراجعة األفكار والقيم السائدة 

ق يف شن احلروب وكحق الدولة ادلطل -)كالسيادة الكاملة للدوؿ علي الصعيد الدورل دوف قيد 

والعدواف( شلا ادي إرل وجود قواعد جديدة كاحلد من سيادة الدولة علي الصعيد الدورل وتقيد 

سيادهتا حبدود القانوف وكذلك تعديل كثًن من قواعد القانوف الدورل التقليدية كحق الدولة ادلطلق يف 

واالستثناء ىو استخدامها  شن احلروب حيث بات االصل حظر استخداـ القوة يف العبلقات الدولية 

كما رفعت قاعدة شرعية االستعمار فقضي   –كحالة الدفاع الشرعي مع تقييده بالعديد من القيود 

كذلك مراعاة االبعاد اإلنسانية واالجتماعية يف أحكاـ   –بعدـ شرعيتو وحكم بتصفيتو والغائو 

اإلنسانية ومنع التمييز  وكذلك االىتماـ باإلنساف حيث وجدت اجلرائم ضد –القانوف الدورل 

العنصري وخطف الطائرات ومحاية الرتاث ادلشرتؾ لئلنسانية وشرعية حركات التحرر الوطين وحق 

                                                           

ٔال (. انزذاثٛر األيُٛخ 2013د. يؾًذ إثراْٛى ضهٛى أثٕ عرٚجبٌ , د. عًبل فٕاز انؼًر٘ د. يؾًذ يٕضٗ انطٕٚهًٍٛٛ. )(29) 

  .508 -485ٔانمبََٕٛخ لجم انمزبل فٙ انشرٚؼخ اإلضاليٛخ. يغهخ انغبيؼخ اإلضاليٛخ نهذراضبد اإلضاليٛخ ، 
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 تقرير ادلصًن ,كما ظهرت ادلنظمات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات وحركات التحرر الوطين.

 (30)(2011)كهينة العباسي، 

وؽلكن القوؿ بأف أخطر انتهاكات حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية، غالبا ما يتم تربيرىا من قبل 

احلكومات على أهنا ضرورية حلماية األمن القومي . و يف معظم البلداف ينصب القادة السياسيٌن 

اعتقاداهتم  أنفسهم مسؤولٌن عن ربديد "ادلصلحة الوطنية" أو "التهديدات األمنية" ، واعتمادا على

أو باالحرى ربقيقا دلصاحلهم يبدؤوف يف انتهاؾ حقوؽ اإلنساف. "وحىت يف الدؽلقراطيات الليربالية، 

ؽلكن للتصورات غًن الدقيقة اخلاصة بتهديد االمن القومي وانعداـ األمن اف تضعف و تزعزع دعم 

من القومي" كثًنا ما تكوف غًن ادلواطن للقانوف الدورل والقيم الدؽلقراطية. " ىذه التعريفات لػ"األ

واضحة. وعلى نفس القدر من األعلية، صلد مسألة "ربقيق األمن على يد من" حيث أف السلطة 

)جرادة،  التنفيذية عادة ما تستبعد السلطات األخرى من ادلشاركة يف ازباذ مثل ىذه القرارات .

2007) 

                                                           

  .(. انًفٕٓو انؾذٚش نهؾرة انؼبدنخ. عبيؼّ يٕنٕد يؼًر٘ رٛس٘ ٔز2011ٔد.ربعر يؾًذ كُٓٛخ انؼجبضٙ. )(30) 
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يف مطلع عقد التسعينيات وما رتبتو من هتديدات، مثل احلرب يف يوغسبلفيا أف التحوالت العادلية 

وكوسوفو، مثلت ربديا حللف الناتو، ومن مث كاف قرار احللف بالتدخل يف تلك األزمات. من ناحية 

أخرى، فقد سعى حلف الناتو النتهاج اسرتاتيهية جديدة ما بعد انتهاء احلرب الباردة تستهيب 

األمنية العادلية ادلتغًنة، ومنها منطقة جنوب ادلتوسط والشرؽ األوسط. إذ شهدت ومعطيات البيئة 

قمة احللف يف روما، عقب انتهاء احلرب الباردة ، التوصية بصياغة اسرتاتيهية جديدة للحلف، 

مفادىا أنو يتعٌن علي احللف إيبلء السياسة األمنية للدوؿ ادلتوسطية أعلية خاصة، انطبلقا من أف 

االستقرار واألمن علي احلدود للدوؿ األوروبية يعد أمرا مهما ألمن الناتو. ومن مث، فقد سبثلت  ربقيق

معضلة احللف يف ربقيق االتساؽ بٌن ميثاقو الذي ال يتيح التدخل خارج أراضيو ومواجهة التهديدات 

  األمنية ال ي هتدد مصاحل أعضائو.

متنازعتٌن، وىنا ؽلكن  داـ بٌن قوتٌن مسلحتٌن لدولتٌنوتعرؼ احلرب يف القانوف الدورل العاـ باهنا ص

حوؿ مدى مشروعية احلرب،  أف ؼلضع القتاؿ لقواعد احلرب الدولية كما نصت عليها ادلواثيق الدولية

الدوليوف أف تكوف احلرب دفاع اعتداء  وتكوف احلرب مشروعة يف حالتٌن أصطلح عليهما القانونيوف
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فس.او اف تكوف احلرب حلماية حق ثابت لدولة ما انتهكتو دولة أخرى واقع بالفعل، كالدفاع عن الن

 كهزاء حلماية ىذا احلق. دوف مربر وذلك

للنزاعات ادلسلحة تاريخ قدًن يعود إذل نشأة البشرية نفسها. ومع أف احلروب عرفت دائمًا عددًا من 

النزاعات ادلسلحة ألسباب إنسانية ادلمارسات العرفية، فإف الدوؿ دل تضع قواعد دولية للحد من آثار 

األخًنة. وتعد اتفاقيات جنيف واتفاقيات الىي أبرز مثالٌن عن ذلك. وىذا  150إال يف السنوات 

القانوف ادلعروؼ بتسمية "القانوف الدورل اإلنساين" يعرؼ أيضا باسم قانوف احلرب أو قانوف النزاعات 

 ادلسلحة.

من رلموعة القواعد القانونية الدولية ال ي ربكم العبلقات بٌن  يشكل القانوف الدورل اإلنساين جزءاً 

الدوؿ. والغرض منو ىو احلد من آثار النزاعات ادلسلحة ألسباب إنسانية. ويهدؼ أيضا إذل محاية 

األشخاص الذين ال يشاركوف أو كّفوا عن ادلشاركة يف األعماؿ العدائية، وادلرضى واجلرحى واألسرى 

ديد احلقوؽ والواجبات ال ي تقّيد أطراؼ النزاع يف سًن األعماؿ العدائية. ويفرض وادلدنيٌن، وإذل رب

القانوف الدورل اإلنساين، حبكم طبيعتو القانونية، التزامات على اجلهات ادلشاركة يف النزاعات 
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ادلسلحة. فبل تكوف ملزمة فقط باحرتاـ القانوف بل أيضا بضماف احرتامو. ومن غًن ادلقبوؿ أف تغض 

 (31)النظر عن ذلك. 

بلدًا أوذل ىذه  16تشكل اتفاقيات جنيف الركن األساسي للقانوف الدورل اإلنساين، وقد وقع 

. وعلى مدى قروف قبل ذلك، كانت ىناؾ قواعد ربكم سًن احلروب إال أهنا  1864االتفاقيات عاـ 

نقطة ربوؿ  1864كانت تستند إذل العرؼ والتقليد وتسري زلليًا أو لفرتة مؤقتة. وجاءت سنة 

تغًّنت على إثرىا ىذه ادلمارسات وبدأت عملية إنشاء رلموعة النصوص القانونية ال ي ما انفكت 

 تتطور إذل يومنا ىذا.

وبرزت فكرة وضع ىذه االتفاقية ال ي تعد األوذل من نوعها دببادرة من مخسة مواطنٌن من مدينة 

ورّوعو رؤية  1859معركة "سولفرينو" عاـ  جنيف كاف من بينهم "ىنري دوناف" الذي عاش، صدفة،

اجلرحى الذين ال يلقوف أية مساعدة فحمل السكاف اليٌن على تنظيم صفوفهم إلسعاؼ ىؤالء 

اجلرحى. وانبثق عن ىذا التصرؼ أحد العناصر الرئيسية ال ي تضمنتها االتفاقية األوذل وىي ادلعاملة 

 ف يف ادلعركة بصرؼ النظر عن الطرؼ الذي ينتموف إليو.اإلنسانية الواجبة للذين دل يعودوا يشاركو 

                                                           

(123ص) -2010نؾرة ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَطبَٙ ا ػسال , طالل –-( 
31

(  
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ومت يف الوقت ذاتو اعتماد رمز للحياد وحلماية األفراد الذين يقدموف ادلساعدة إذل ضحايا النزاع وكاف 

 يف شكل صليب أمحر على خلفية بيضاء وىو مقلوب العلم السويسري سباما.

خبلؿ فرتة القرف ونصف القرف التالية. وامتدت وتطورت رلموعة قواعد القانوف الدورل اإلنساين 

لتشمل ربسٌن ظروؼ ادلرضى واجلرحى من اجلنود يف  1929و 1906اتفاقية جنيف يف عامي 

،  1907و 1899ادليداف وتضع قواعد جديدة بشأف محاية أسرى احلرب. واعُتمدت، يف عامي 

، مت اعتماد 1949أغسطس/آب  اتفاقيات الىاي ال ي هتدؼ أساسًا إذل تنظيم سًن احلروب. ويف

. وقد مشلت ىذه ادلرة مسألة محاية ادلدنيٌن كذلك ردًا على  اتفاقيات جنيف األربع كما نعرفها اليـو

 التهربة الرىيبة ال ي عاشها العادل يف احلرب العادلية الثانية.

قيات ، بروتوكوالت إضافية وسلسلة من االتفا2005و 1977وُأحلقت إذل اتفاقيات جنيف، يف 

والربوتوكوالت الدولية األخرى ال ي تغطي رلاالت معينة مثل األسلحة التقليدية واألسلحة الكيميائية 

واأللغاـ األرضية وأسلحة الليزر والذخائر العنقودية فيما جاءت محاية األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة 

العريف. إال أف اتفاقيات جنيف لتوسع من نطاؽ القانوف الدورل اإلنساين. وكذلك فعل تدوين القانوف 
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وبروتوكوالهتا اإلضافية تبقى حهر األساس، فهي ذبمع بٌن التزامات قانونية واضحة وتكرس مبادئ 

 إنسانية أساسية.

ػلق للهنود الذين استسلموا أو كّفوا عن ادلشاركة يف القتاؿ أف ربرـت أرواحهم وسبلمتهم النفسية  -

 هم لؤلذى.والبدنية. وػلظر قتلهم أو تعريض

غلب مجع اجلرحى وادلرضى ورعايتهم من قبل طرؼ النزاع الذي ؼلضعوف لسلطتو. وتشمل احلماية  -

أيضا األفراد العاملٌن يف اجملاؿ الطي، وادلنشآت، ووسائل النقل وادلعدات. وتكوف شارة الصليب 

 تدؿ على ىذه احلماية وغلب األمحر أو اذلبلؿ األمحر أو الكريستالة )البلورة( احلمراء ىي العبلمة ال ي

 احرتامها.

ػلق للمقاتلٌن الذين يقعوف يف قبضة الطرؼ اخلصم أف ربرـت أرواحهم وكرامتهم وحقوقهم  -

الشخصية ومعتقداهتم. وغلب محايتهم من مجيع أعماؿ العنف واألعماؿ االنتقامية. وػلق ذلم مراسلة 

 عائبلهتم وتلقي اإلغاثة.
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ربت سلطة طرؼ يف النزاع أو قوة زلتلة ليسوا من رعاياىا أف ربرـت أرواحهم  ػلق للمدنيٌن الواقعٌن -

 وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداهتم.

ػلق لكل شخص االستفادة من الضمانات القضائية األساسية. وغلب أال يداف أحد دوف وجود  -

مسؤواًل عن عمل دل  حكم سابق تصدره زلكمة مشّكلة تشكيبًل قانونيا. ال غلوز اعتبار أي شخص

يرتكبو. وال غلوز إخضاع أي شخص للتعذيب البدين أو النفسي، أو العقاب البدين أو ادلعاملة 

 الوحشية أو ادلهينة.

ال ؽللك أطراؼ النزاع وأفراد قواهتا ادلسلحة حرية مطلقة يف اختيار وسائل احلرب وأساليبها. وػلظر  -

 ر غًن ضرورية أو معاناة مفرطة.استخداـ أسلحة أو أساليب حرب تسبب خسائ

على أطراؼ النزاع التمييز يف مجيع األوقات بٌن السكاف ادلدنيٌن وادلقاتلٌن من أجل ذبنب إصابة  -

.  السكاف ادلدنيٌن وادلمتلكات ادلدنية. وغلب ازباذ االحتياطات البلزمة يف ىذا الشأف قبل شّن ىهـو

" اتفاقيات جنيف وادلعاىدات ادلختلفة ال ي تشكل وتعترب اللهنة الدولية للصليب األمحر "حارس

القانوف الدورل اإلنساين. ومع ذلك، ال ؽلكنها أف تتصرؼ بصفة الشرطي أو القاضي. فذلك يدخل 
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ضمن اختصاصات احلكومات ال ي ىي طرؼ يف ادلعاىدات الدولية وملزمة دبنع االنتهاكات للقانوف 

ملزمة دبعاقبة األشخاص الذين ارتكبوا ما يعرؼ بأهنا الدورل اإلنساين ووضع حد ذلا. كما أهنا 

 (32)"انتهاكات خطًنة" للقانوف الدورل اإلنساين أو جرائم حرب

 : الشريعة االسالمية من منظورمفهـو الحرب  -ب 

أف النظاـ القانوين  أف الشريعة اإلسبلمية حاذلا حاؿ أي نظاـ قانوين يف استلهاـ أحكامو،فكما

يستمد مبادئو وأىدافو من النظاـ االجتماعي والثقايف الذي يستند إليو،فكذلك الشريعة اإلسبلمية 

فأهنا تستمد مبادئها وأىدافها من العقيدة اإلسبلمية  فالثابت من النصوص القرآنية إف العقيدة 

  -اإلسالمية تنفرد بخصائص ثالثة :

اف على أساس االقتناع احلر واالعتقاد ادلستقر قي القلب ادلطمئن باإلؽلاف،إذ أهنا تقيم األؽل :األولى 
 يقوؿ ا سبحانو وتعاذل

      
    

    
  

   
 

   
                                                           

انًصذر َفطّ (
32

(  
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    (33) 

أهنا تؤمن بادلصدر اإلذلي للديانات وبوحدة الدين من حيث مصدره وجوىره فضبل" عن إف  : اوثاني 

العقيدة اإلسبلمية تؤمن بوحدة الرسالة لكافة األنبياء والرسل على اختبلؼ شرائعهم ودوف تفريق 

 أكده ا سبحانو وتعاذل بقولوبينهم وىذا ما 

    
    

   
  

 
   

    
   
   

  
  

 (34)   

 .أهنا قررت مبدأ التسامح الديين ذباه سائر الديانات على أساس ادلبدأ القاضي بوحدة الدين وثالثا :

إذا كاف علماء القانوف وشراحو منذ القدـ ؼلتلفوف يف مشروعية احلرب، فإف الواقع قد ذباوز ىذا 

ليقرر وقوعها، شلا حدا بأولئك الشراح أف يضعوا ذلا ميثاقا ونظاما وقا لضبطها وبياف  اإلختبلؼ

                                                           

256( سورة القبرة االٌة  33(  
285( ضٕرح انجمرح االٚخ 

34
(  
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سياستها، وإذا كاف ال يزاؿ وليدا صغًنا، إذا ما قيس دببادئ اإلسبلـ يف تنظيم احلرب وسياستها، 

وعلى ىذا فإف كلمة احلرب يف اإلسبلـ وردت بثبلث مصطلحات ىي لقتاؿ، احلرب واجلهاد.  

 . احلرب يف الشريعة اإلسبلمية تعريف

السلم ىو األصل يف دين اإلسبلـ العظيم، وقد كاف الرسوؿ  يُػَعلُِّم  حقيقة القتاؿ يف اإلسبلـ

، َوَسُلوا اَ اْلَعاِفَيَة...". َهُهم فيقوؿ ذلم مربًيا: "اَل تَػَتَمنػَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ فادلسلم بطبيعة  أصحابو ويوجِّ

ة ال ي يرتَّبَّ عليها من خبلؿ القرآف الكرًن وُسنَّة الني  َيْكَرُه القتل والدماء، ومن مَثَّ فهو تربيتو األخبلقي

ال يبدأ أحًدا بقتاؿ، بل إنو يسعى ِبُكلِّ الطرؽ لَتَهنُِّب القتاؿ وسفك الدماء، ويف آيات القرآف 

بعد أف بُِدَئ ادلسلموف باحلرب، وحينئٍذ  الكرًن ما يُػَؤيِّد ىذا ادلعىن جيًِّدا، فاإلذف بالقتاؿ دل يأِت إالَّ 

ًنا يف اخلُُلق، وخورًا يف العزؽلة، قاؿ ا تعاذل:  ال بُدَّ من الدفاع عن النفس والدين، وإالَّ كاف ىذا ُجبػْ

رُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم ِبَغًْنِ َحقٍّ }أُِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا َوِإفَّ اَ َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأخْ 

وعلَّة القتاؿ واضحة يف اآلية، وىي أف ادلسلمٌن ظُِلموا وُأخرِجوا من  .(35)ِإالَّ َأْف يَػُقوُلوا َربػَُّنا اُ{

: }َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اِ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َواَل تَػْعَتُدوا ِإفَّ اَ اَل ػلُِبُّ Iويقوؿ  ديارىم بغًن حقٍّ.

                                                           

  (40( ضٕرح انؾظ االٚخ رلى )35) 
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، يقوؿ القرطي: ىذه اآلية َأوَّؿ آية نَػزََلْت يف األمر بالقتاؿ، وال خبلؼ يف أف  (36)الْػُمْعَتِديَن{

ُهْم  (37)ِىَي َأْحَسُن{القتاؿ كاف زلظورًا قبل اذلهرة بقولو: }اْدَفْع بِالَّ ِي  ، وقولو: }فَاْعُف َعنػْ

وادلبلَحُظ أف األمر ىاجر إذل ادلدينة أُِمَر بالقتاؿ. ، وما كاف مثلو شلَّا نزؿ دبكة، فلمَّا (38)َواْصَفْح{ 

بالقتاؿ ىنا إظلا جاء اربة َمْن بدأ بالقتاؿ فقط، دوف ادلسادِل، وجاء التأكيد الشديد على ذلك ادلعىن 

 تعاذل: }َواَل تَػْعَتُدوا{، مث التحذير للمؤمنٌن: }ِإفَّ اَ اَل ػلُِبُّ الْػُمْعَتِديَن{، فا  ال ػلُِبُّ بقوؿ ا

االعتداء، ولو كاف على غًن ادلسلمٌن، ويف ىذا ربهيم كبًن الستمرار القتاؿ، وىذا فيو من الرمحة 

، (39)ُلوا الْػُمْشرِِكٌَن َكافًَّة َكَما يُػَقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة{ويقوؿ ا سبحانو: }َوقَاتِ  باإلنسانية مجيًعا ما فيو.

فالقتاؿ ىنا مقيَّد، وحبسب قتاذلم واجتماعهم لنا يكوف فرُض اجتماِعنا ذلم، وِعلَّة قتاؿ ادلشركٌن  

و إالَّ ِبِعلَّة َكافَّة أهنم يقاتلوف ادلسلمٌن كافَّة، ومن ىنا فإنو ال غلوز للمسلم أف يُػَقاِتَل َمْن دل يقاتِلْ 

واضحة، َكَسْلٍب أو هنٍب أو اغتصاٍب حلقوِؽ ادلسلمٌن، أو بسبب ظلم أوقعوه بأحٍد، وادلسلموف 

 يُرِيدوف رفع ىذا الظلم، أو بسبب منعهم للمسلمٌن من َنْشِر دينهم، أو إيصاؿ ىذا الدين لآلخرين.

َف قَػْوًما َنَكُثوا أؽَْلَانَػُهْم َوعَلُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِؿ َوُىْم ومثل اآلية السابقة يقوؿ ا تعاذل أيًضا: }َأاَل تُػَقاتُِلو 
                                                           

 (190ضٕرح انجمرح االٚخ رلى ) (36)

 (34ضٕرح فصهذ االٚخ رلى )  (37)

(20( ضٕرح انًبئذح االٚخ رلى ) 38(  

(36( ضٕرح انزٕثخ االٚخ رلى ) 39(  
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، وادلقصود دبن نكثوا أؽلاهنم   (40)َبَدُءوُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َأزَبَْشْونَػُهْم فَا َأَحقُّ َأْف زَبَْشْوُه ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌَن{

خراج إليهم، وقيل: أخرجوا الرسوؿ  من ُكفَّار مكة، وكاف منهم سبب خروج الني  فأضيف اإل

ادلدينة لقتاؿ أىل مكة للنكث الذي منهم، وعن احلسن: }َوُىْم َبَدُءوُكْم{ بالقتاؿ، }َأوََّؿ َمرٍَّة{ أي 

نقضوا العهد، وأعانوا بين بكر على خزاعة، وقيل: بدءوكم بالقتاؿ يـو َبْدر؛ ألف الني  خرج للِعًِن، 

ف ؽلكنهم االنصراؼ، فأبوا إالَّ الوصوؿ إذل بدر، وُشْرب اخلمر هبا.. وقيل: ودلَّا أحرزوا عًنىم كا

وبقطع النظر عن حقيقة  إخراجهم الرسوؿ : منعهم إياه من احلج والعمرة والطواؼ، وىو ابتداؤىم.

فهذه  مىت كانت البداية فإف ِعلَّة القتاؿ عند ادلسلمٌن واضحة، وىي أف أعداءىم بدءوىم بالقتاؿ.

سباب والدوافع ال ي تدعو ادلسلمٌن إذل احلرب، وواقع ادلسلمٌن يف زماف اخللفاء الراشدين بعد ىي األ

وفاة الرسوؿ  ُيَصدِّؽ ذلك؛ فادلسلموف يف فتوحاهتم دل يُػَقاتِلوا أو يَػْقتُػُلوا كل ادلشركٌن الذين قابلوىم 

ش الببلد ادلفتوحة، وكانوا يرتكوف يف ىذه الفتوحات، بل على العكس دل يقاتلوا إالَّ َمْن قاتلهم من جي

 (41) (2009)فرج،  بقية ادلشركٌن على دينهم.

                                                           

(20االٚخ رلى )( ضٕرح انزٕثخ  40(  

(. ؽمٕق انالعئٍٛ فٙ انشرٚؼخ اإلضاليٛخ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ. يغهخ ضهطهخ انغبيؼخ 2009صالػ انذٍٚ طهت فرط. ) (41) 

  .159-188انذراضبد اإلضاليٛخ ، 
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علي النظاـ الدورل واجملتمع  الشرعية الدولية يف كلمات قليلة إسقاط القانوف الدورل أحكاـ ومباديء

الدورل وليس العكس جبعل تصرفات الدوؿ ىي ال ي ربد الشرعية الدولية مفهوما ومضمونا, مهما 

وصلت تلك الدوؿ يف القوة بكافة أشكاذلا وصورىا, وأف مصادر الشرعية الدولية تكاد تنحصر يف 

األساسي كمة العدؿ الدولية,  ( من النظاـ38مصادر القانوف الدورل والواردة يف نص ادلادة )

والواقع الدورل الراىن ؽلثل انتهاكا للشرعية الدورل فالواقع الدورل يف وادي والشرعية الدولية يف وادي 

أخر والبوف بينهما واسع, فالنظاـ الدورل الراىن تسوده القوة فهي ال ي ربدد احلقوؽ وادلصاحل مفهوما 

 الدولية.ومضمونا خببلؼ ما تتطلبو الشرعية 

  اسباب الحروب:ثانيا : 

 اسباب الحروب من منظور القانوف الدولي: -أ 

تعرؼ احلرب اهنا نزاع مسلح تبادرل بٌن دولتٌن أو أكثر من الكيانات غًن ادلنسهمة، حيث اذلدؼ 

منها ىو إعادة تنظيم اجلغرافية السياسية للحصوؿ على نتائج مرجوة ومصممة بشكل ذايت. قاؿ 

ادلنظر العسكري الربوسي كارؿ فوف كبلوزفيتز يف كتابو عن احلرب أهنا "عمليات مستمرة من 
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لعبلقات السياسية، ولكنها تقـو على وسائل سلتلفة." وتعد احلرب ىي عبارة عن تفاعل بٌن اثنٌن ا

 أو أكثر من القوى ادلتعارضة وال ي لديها "صراع يف الرغبات

 تخوض الدوؿ او االمم الحروب السباب عديدة اىمها:

 ال سبتلك او ذبد سبيبل اخر حلل اخلبلفات.. -1

 هدؼ هتديدا مباشرا بالعدواف.عندما تواجو او تست -2

عندما ترغب يف االستحواذ او استعادة ارض او ثروة او مصادر اخرى او تكنولوجيا، بغض  -3

 النظر عن االدعاءات او ادلربرات.

 احلاجة ادللحة للمقومات االساسية للبقاء )غذاء، مياه، ملهأ(.. -4

 عن البلد.اجزاء من البلد قد زبتار القتاؿ من اجل استقبلذلا  -5

الكراىية ادلتهذرة بٌن بعض االمم.. وال ي تستغل يف ظروؼ معينة من قبل بعض القادة  -6

 واالنظمة.
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 استغبلؿ الدين لتحقيق اغراض سياسية فتندلع احلروب بٌن االمم.. -7

 قد تشعل اخلبلفات االيديولوجية احلرب يف الغالب.. -8

ال ي زبوضها بعض الشعوب لطرد اتلٌن او اسقاط وىناؾ حروب االستقبلؿ والتحرير الشعبية  -9

 (42)االنظمة االستبدادية

 اسباب الحروب من منظور الشريعة االسالمية:  -ب
 

البد أف نبحث عن سبب جامع وشامل، تدور يف فضائو عوامل وأسباب نشوب 

الصراعات، هبذه الدرجة من العنف أو تلك، إذ ردبا تعددت كثًنًا أسباب ىذه 

الصراعات، واختلفت مربرات قيامها، ولكن يبقى فضاؤىا واحد، وسبب أسباهبا ػ وىو ما 

ل يف جهل اإلنساف وتعسفو يف طريق ؽلكن أف ننعتو بالسبب األوحد أو اجلامع ػ يتمث

ربصيل مصاحلو، وإصبلح دنياه، دبا تضمو من شؤوف وأغراض وأىداؼ سلتلفة ترتاوح ما 

بٌن االقتصاد والسياسة وربقيق مركز القوة، وما إذل ذلك شلا يتعذر حصره، لكنو سهل 

                                                           

. د/يصطفٙ انفمٙ, يؾُخ أيخ, يكزجخ األضرح, 18عؼفر ػجذ انطالو, أؽكبو انؾرة ٔانؾٛبد, انًرعغ انطبثك, ص (42)

  19, ص2004
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ة التشخيص، فاجلهل ىو رأس كل شر، كما جاء يف احلديث النبوي الشريف، ومن مجل

أعراض ضيق أفق اإلنساف، وضيق صدره، إذل مستوى ينحدر عنده إذل احلالة البهيمية 

ال ي بطبعها ال تعرؼ سوى العضبلت يف ذباوز األزمات وادلصاعب، فيحتكم إذل منطق 

القوة وربقيق الغلبة، بأي طريق، وصواًل إذل أغراضو ومطامعو، وال فرؽ يف ذلك بٌن أغلب 

التحرير ال ي ذبد ذلا مسوغ من حفظ عقيدة أو اقتصاد  أقساـ احلروب، سوى حروب

 مهدد، أو دفع عدو طامع يف ثروة أو سبدد على حساب الغًن، وما شاكل ذلك.

إذف فاجلهل ىو السبب الوحيد أو اجلامع الذي ذبتمع عنده األسباب من جشع أو 

الكماؿ، من حرص أو طمع أو أثرة، أو سوى ذلك شلا يتعارض مع فضيلة العلم واإلؽلاف و 

أي وجو كاف، وىو كذلك يبعد ادلرء عن التحاكم إذل منطق احلوار واجلدؿ بال ي ىي 

أحسن، وحسن اإلصغاء إذل اآلخرين قصد الوصوؿ إذل األرضية ادلشرتكة ال ي تتحقق 

 عليها ادلصاحل الكلية العادلة.

ومن حيث التاريخ اإلسبلمي الصحيح وسًنَة الرسوؿ صلى ا عليو وسلم وغزواتو تروي  
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وىي صادقة أف احلروَب اإلسبلمية دل يكن يثًنىا حبُّ الفتح وال التوسُّع االستعماري، وال  

كاف يثًنىا الطمع ادلادي فيما يف أيدي الشعوب، وال كاف يثًنىا رلرد الشهوة يف احلروب 

يِن َقْد وسفك الدما ء. وال كاف يثًنىا اإلكراه على الشريعة امدية؛ ﴿ اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴾ ، وال كاف يثًنىا الرغبة يف تأسيس دولة عظيمة وملٍك كبًن  تَػبَػٌنَّ

ا َخَلْقَناُكْم فحسب؛ ألف العادَل يف نظر الدعوة اإلسبلمية دولة واحدة؛ ﴿ يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإنَّ 

،  (43)ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكْم ﴾

، وال كاف يثًنىا التعصُّب القومي؛ ألف العادل  (44)﴿ َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمٌَن ﴾ 

 واحدة: ))ال فضل لعريب على عهمي إال بالتقوى((. كلَّو قومية

دل تكن احلروب اإلسبلمية تثار لشيء من ذلك؛ وإظلا كانت تثاُر دلا ىو أجلُّ من ذلك 

كانت تثار احلروب اإلسبلمية؛ حلماية  وأعظم، وِلما ىو خًٌن لئلنسانية من كل ذلك.

تلك الدعوة ال ي جاَءت خلًن العادل  الرسالة اإلسبلمية اخلالدة، والدعوة امدية السامية، 

                                                           

13( ضٕرح انؾغراد االرٚخ رلى 
43

(  

137( سورة االنبٌاء االٌة رقم  44(  
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كلِّو، عَرِبو وعَهمو، وأمحره وأبيضو وأسوده، وال ي جاءت لتنقذه شلا كاف ؼلب فيو من 

منكرات، ويتعثَّر فيو من رذائل، وما كاف يستعبد أفكاره من أوىاـ وأباطيل، تلك الرسالة 

وآيات بينات على أف اَ  ال ي أزاَلت عاَر الشرؾ من نفوس البشرية دبا نصَبتو من دالئل

اخلالُق وحده، الرازؽ وحده، ايي ادلميت وحده، ادلدبِّر لؤلمر من السماء إذل األرض 

وحده، ال شريك لو وال معٌن وال وزير، ىو الذي تنبغي لو اإلذلية وحده، وىو الذي غلب 

يَن ُحنَػَفاَء ﴾ أف يتهرد قلُب العبد لو وحده ﴿ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللَّ  َو سُلِْلِصٌَن لَُو الدِّ

(45) 

كما أف ىذه الرسالة اإلسبلمية كشَفت عن القلوب ُحهَب الزخارؼ الشيطانية، وأغشيَة 

ذت أنداًدا مع ا، وآذلة يعبدوهنا كما  التمويهات الدجليَّة عن األوثاف واألصناـ ال ي ازبُّ

يعبدوف ا، وػلبوهنا كما ػلبوف ا، وؼلافوهنا ويرجوهنا وغلعلوف ذلا نصيبًا شلا رزقهم ا 

من احلرث واألنعاـ، وما زاؿ القرآُف غلرِّدىا عما خَلع عليها الشياطٌن من أوىاـ استعبدوا 

ـَ الوضوح فنفرت النفوَس عنها، وأَبِت  هبا عقوؿَ  اإلنساف حىت وضَحت حقيقُتها سبا

                                                           

5( سورة البٌنة االٌة رقم  45(  



66 
 

العقوؿ السليمة بعُد أف َتِذؿَّ ذلا، وفرَّت إذل ا رهبا زُبلص لو دينها وقلبها وعملها، 

وتتحرَّر من العبودية لغًن خالقها؛ قاؿ تعاذل: ﴿ ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو ِعَباٌد 

، وقاؿ: ﴿ َوالَِّذيَن َتْدُعوَف (46)ْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُىْم فَػْلَيْسَتِهيُبوا َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن ﴾أَ 

ِمْن ُدونِِو َما ؽَلِْلُكوَف ِمْن ِقْطِمًٍن * ِإْف َتْدُعوُىْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَُِعوا َما اْسَتَهابُوا 

وقاؿ: ﴿ يَا أَيػَُّها النَّاُس  (47)َياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم َواَل يُػَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبًٍن ﴾َلُكْم َويَػْوـَ اْلقِ 

 َوِإْف ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا لَُو ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َلْن ؼَلُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا لَوُ 

بَا ُهُم الذُّ  .(48)ُب َشْيًئا اَل َيْستَػْنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب ﴾َيْسلُبػْ

تلك الرسالة ال ي أقاَمت منذ ثبلثة عشر قرنًا ونصٍف مبادَئ العدؿ وادلساواة، اللََّذين علا  

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة  ؛ يف قولو تعاذل: ﴿ ِإظلَّ  .(49)﴾فخر اإلنسانية وادلدنيَّة احلديثة اليـو

ووضَعت مبدَأ الشورى يف األحكاـ قبل أف يعرؼ الناس االنتخاب و"الربدلاف"؛ يف قولو 

نَػُهْم ﴾   (50)تعاذل: ﴿ َوأَْمرُُىْم ُشوَرى بَػيػْ

                                                           

194(سورة االعراف االٌة رقم  46(  
14و  13رقم  ( سورة فاطر االٌة 47(  

  )48 73( سورة الحج االٌة رقم 
13(سورة الحجرات االٌة رقم  49(  
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ووضَعت مبدَأ التعاوف بٌن الناس؛ لتتيسر أمورىم، وليدـو ودُّىم؛ يف قولو تعاذل: ﴿ 

مثِْ َواْلُعْدَواِف ﴾َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل   [.2]ادلائدة:  (51) تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

تلك ىي الرسالة امدية، وىذه قطرات من حبور فضائلها ومبادئها األخبلقية 

واالجتماعية والدينية ال ي بعث اُ خامت رسلو، وصفوة َخْلقو صلى ا عليو وسلم؛ لنشر 

الظلمات، وإلنقاِذىم من عبادة اذلوى والشيطاف،  نورىا يف األرض، وإلخراج الناس هبا من

واستعباد اإلنساف لئلنساف، فقاـ صلى ا عليو وسلم يدعو إليها، ويصدَُع دبا أمره ربو، 

ويَعِرُض عليهم فبلَح الدنيا واآلخرة، فأَبوا إال كفورًا، وغلبتهم شياطينهم، وتقاليدىم 

َءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىْم ُمْقَتُدوَف * قَاَؿ َأَوَلْو وعاداهتم ادلوروثة؛ ﴿ ِإنَّا َوَجْدنَا آبَا

، مث قاموا  (52)ِجْئُتُكْم بَِأْىَدى شلَّا َوَجْدمُتْ َعَلْيِو آبَاءَُكْم قَاُلوا ِإنَّا دبَا أُْرِسْلُتْم بِِو َكاِفُروَف ﴾

يِقفوف َعَقَبًة َكْأَداَء يف سبيلو، ػلاربونَو ويصدُّوف الناَس عن ىذا النور الذي أُنزؿ معو، و 

 .العقبة وأف يفتتها دِبْعوؿ احلق فاضطر صلى ا عليو وسلم أف يزيَل ىذه

                                                                                                                                                                                     

38( ضٕرح انشٕرٖ االٚخ رلى 
50

(  

2( سورة المائدة االٌة رقم 51(  
24و  23( سورة الزخرف االٌة رقم  52(  
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ولقد كاف صلى ا عليو وسلم مثاَؿ الرِّفق يف ىذه احلروب؛ فحٌن تكاثَر عليو ادلشركوف 

قاؿ  -َربَاِعَيُتو، وساؿ دُمو يف غزوة ُأُحٍد يريدوف قتَلو، ووَقع عن فَرسو وُشجَّ، وُكِسرت 

أصحابو: ادُع عليهم يا رسوؿ ا، فقاؿ: ))اللهم اىِد قومي؛ فإهنم ال يعلموف((، وحٌن 

 دخل مكة فارًبا مجع أىلها، وقاؿ ذلم: ))اذىبوا فأنتم الطَُّلقاء(

زبتلف أسباب احلرب يف الدولة اإلسبلمية عنها يف الدوؿ األخرى ، فهو يف اإلسبلـ ػ 

يف سبيل اا ػ لرد العدواف ، أو اافظة على والتمع ادلسلم ، أو إزالة احلكاـ   اجلهاديعين

الظلمة الذين ػلػاربوف خلًن الدعوة اإلسبلمية ، وذلك للقضاء على الفتنة يف الدين ، 

 وإلعبلء كلمة اا ، ونشر مبادئ العدؿ والفضيلة ، وجعل احلاكمية ا تبارؾ وتعاذل

 اشكاؿ الحروب:ثالثا: 

 اشكاؿ الحروب من منظور القانوف الدولي: -أ 

 (53)وانواع للحرب الحصر ذلا وابرزىا  ىناؾ اشكاؿ

                                                           

( االيبو انشٛراز٘ , يؼٓذ االيبو انشٛراز٘ انذٔنٙ نهذراضبد , ٔاشُطٍ , عرٚذح انصجبػ 
53

(  
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وىي ابشع انواع احلروب، تشكل رلازر ضد ادلدنيٌن العزؿ كما يف احلرب  الحرب القذرة: -1

والتوتسي يف احلرب بٌن اذلوتو  1961 -1954، احلرب الفرنسية ضد اجلزائر 1950الكورية 

 .1988رواندا، واستخداـ اسلحة زلرمة دوليا كما يف حرب االنفاؿ ضد الكرد العراقيٌن عاـ 

اختلف الفبلسفة وادلفكروف يف ربديد مفهـو احلرب العادلة واستغل ىذا  الحرب العادلة: -2

ادلة( ادلصطلح من قبل بعض القادة )السياسيٌن والعسكريٌن( باالدعاء اف حروهبم ىي )حروب ع

 برغم اهنا يف كل ادلقاييس غًن عادلة، كما حاوؿ ادلفكروف تربير مثل ىذه احلروب:

فميكافيللي يؤكد اف كل حرب عادلة منذ اف تصبح ضرورية، ومنو ربولت فكرة )العدالة( من اجلانب 

االخبلقي القيمي، اذل اجلانب النفعي، وبذلك ؽلكن اف تكوف احلرب وسيلة الىداؼ غًن عادؿ يف 

 شلارستها او شلارسة اجلنود..

فقد اداف احلرب، ودل ينظر لكوهنا عادلة او غًن ذلك وقدـ كتابو )مشروع سبلـ دائم( “ كانت ” اما

الذي كاف ادلرجع يف وضع بنود عصبة االمم.. ومع ذلك قاؿ: )اف السبلـ الدائم زلاؿ، لكننا 

 نستطيع اف ضلقق ىذا اذلدؼ على وجو التقريب(..
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وتعين نقل ادلعركة اذل ارض الطرؼ االخر )العدو( وتشويش خططو  الستباقية:الحرب ا -3

ومواجهة اسوأ التهديدات اتملة.. اف التنافس احلاد ما بٌن اخلبلؼ حوؿ )مشروعية( احلرب 

االستباقية كأداة ردع تتهاوز االصلاز احلضاري دلرحلة ما بعد احلرب العادلية الثانية، الذي ػلاوؿ قدر 

 اف احلد من النزاعات مث زلاولة ربطها خبلق عادل اكثر أمنا، او بتحقيق الدؽلقراطية والسبلـ..االمك

ويبدو اف الطروحات اجلديدة تشًن اذل اف احلروب االستباقية ليست عملية عسكرية فقط بل 

نظري للتدخل الدؽلقراطي مث التأسيس لو يف ادلراحل ادلبكرة دلا بعد مرحلة احلرب  مدعومةبفكر

 الباردة، وذلك عرب منظرين من امثاؿ )ناتاف شارنسكي( و)ريتشارد ىاس(..

وىناؾ احلروب االغتصابية، وادودة، والشاملة، والدفاعية، والباردة، واالىلية، والنفسية، والتحررية، 

النووية، والكيمياوية، واجلرثومية،والنهـو  والطائفية، واخلاطفة، والرخيصة، وبالنيابة، واالقتصادية، و 

 والوقائية، واحلرب على االرىاب، وحرب ادلياه، وغًنىا..

 اشكاؿ الحروب من منطور الشريعة االسالمية:  -ب 
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؛ ليقتصر على أحدعلا  بناًء على الفروؽ بٌن احلرب لغًة واصطبلحاً ، فقد تنوع احلروب يف سبيل اا

 : (54)أحياناً ، أو يشمل كليهما ، وقد رصدت أىم تلك األنواع يف سبعة ، كما يلي

وىم من قطع اإلسبلـ بنيػَّة أو قوؿ ُكْفٍر ، أو فػعل ، سػواء قػالو استهزاءاً ، أو  :ػ قتاؿ أىل الردة ٔ

اؿ واا لو منعوين عناقا كانوا يؤدونو عناداً. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضى اا عنو أىل الردة ، وق

 إذل رسوؿ اا لقاتلتهم عليو. 

 وىم طائفة من الناس ربققت فيهم ثبلثة شروط:   : ػ قتاؿ أىل البغيٕ

 أ ػ التمرد على سلطة الدولة ، أو العمل على اإلطاحة برئيس الدولة ، واالمتناع عػن أداء احلقػوؽ.

 من السيطرةهبا  سبكنهم  ب ػ قوة يتمتعوف

ج ػ اخلروج بثورة مسلحة ، أو حرب أىلية ، أو قتاؿ داخلي ، أو اسػتخداـ العنػف ؛ لتحقيػق 

 رضي ا عنو( .(األغراض السياسية ال ي من أجلها. ودليل ذلك : ما كاف من شأف اخلوارج مع علي

 . (55) الباغية تقتلك الفئة وكذلك حديث أـ سلمة أف الني صلى اا عليو وسلم قاؿ لعمػار 

                                                           

272ص 2336أمٌن , موسوعة انواع الحروب , دار االوئل السورٌة ,  فتحً محمد(   54(  
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لقتل،  ويسمى فعلهم قطع الطريق أو احلرابة، و ىو : الربوز ألخػذ مػاؿ ، أو ػ قتاؿ المحاربين :ٖ

و  أو إلرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث لبعد عن العمارة أو ضعف يف أىلها،

 ـ. إف كاف البارز واحداً أو أنثى أو ببل سبلح ، وال يشرتط فيو إسبل

وىى : النفس والعرض وادلاؿ القتاؿ ضد الصياؿ :  ػ القتاؿ للدفاع عن الحرمات الخاصةٗ

 ىو االستطالة والوثوب على الغًن :والصياؿ لغة 

 اخالقيات الحرب:رابعا: 

 اخالقيات الحرب من منظور القانوف الدولي:  -أ 

احلربٌن العادليتٌن )االوذل والثانية( اكرب كارثتٌن لبلنسانية وكاف لضرب  شكلت احلروب وباالخص

 55ىًنوشيما ونكازاكي والنزعة العسكرية اليابانية والفاشسية والنازية اذل القضاء على اكثر من 

 مليوف نسمة وتدمًن كامل للبىن التحتية الغلب دوؿ العادل ادلتقدـ.

                                                                                                                                                                                     

النار إلى وٌدعونه الجنة إلى ٌدعوهم: البخاري ولفظ ، سعٌد أبً عن علٌه متفق(   55(  
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ين القامة نظاـ عقبلين، وعلمي تقين غايتو السيطرة والتحكم وعلى الرغم شلا قدمو الفكر االنسا

والتنبؤ، لكن تبٌن اف الفكر العلمي التقين عاجز منذ انطبلقو عن بناء قيم عادلية وحقوؽ انسانية 

ومقاييس اخبلقية قادرة على ذباوز ازمة االنساف ادلعاصر.. برغم ما ابتدعو الفبلسفة من نظريات 

 النظاـ العلمي التقين سبخضت عن ثبلث نظريات ىي:تعمل على تصحيح مسار 

اكد واضعها الفيلسوؼ االدلاين )ىانس يوناس( على ادلسؤولية االخبلقية من  نظرية المسؤولية: -1

اجل احلضارة التكنولوجية،قاؿ فيها اف االخرتاعات التقنية ادلتكاثرة احدثت تقلبات يف احلياة واجملتمع 

النساف امرا عسًنا ومستحيبل، ودعا اذل اقامة ميثاؽ بٌن االنساف والطبيعة جعلت مهمة التنبؤ دبصًن ا

يعمل على احلفاظ على احلياة من اجل ادلستقبل، وىذا ليس اذعانا اعمى للتقدـ، ولكن ادراكا 

 لتأثًنات التقدـ على احلياة..

رورة تأسيس دعا )يورغاف ىابرماس( يف كتابو )االخبلؽ والتواصل( اذل ض نظرية التواصل: -2

)االخبلقيات الكربى( ال ي تشرتؾ يف وضعها مجيع االمم على اختبلؼ ثقافتها وعاداهتا عن طريق 

التواصل ادلشرتؾ وقد عمل )ماس( على تأسيس اخبلقيات التواصل معتمدا على ادلقتضيات التداولية 

 وحاجة االمم.
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(، الذي يرى باف التقنيات وضع اصوؿ ىذه النظرية الفرنسياف )جاؾ ايلوؿ نظرية الضعف: -3

ناذبة عن تصرفات تعمل عن طريق الوسائل اذل اظهار مزيد من القوة فوؽ القوة حبيث ذبلب معها 

مزيدا من الضرر بعد الضر، لذلك غلب دفع مساوئها بالدعوة اذل اخبلقيات الزىد، وبأال نشارؾ  يف 

يبة، وباف نرتؾ العمل بالقواعد التقنية ال ي اصلاز اية تقنية، اال بعد التأكد من آثارىا البعيدة والقر 

ذبلب لبلنساف االستبلب واذلبلؾ، اما )جانيكو( فقد بٌن االضرار ال ي ذبلبها التقنية بدال من النفع، 

 عن طريق االنقبلب، فما اف تبلغ قوة االنساف ذروهتا حىت تنقلب اذل ضدىا ونقيضها.

رغم من التقدـ العلمي والتقين اذلائل، دل ربقق ادلقاصد لقد بات واضحا باف احلضارة ادلعاصرة،على ال

والغايات الضامنة لبلنساف الكرامة والسعادة، كما وصفها )االف تورين( وذلك بسبب النزعة العقبلنية 

ادلادية اجملردة، ال ي عملت على تشيئ االنساف وقتلو، حبيث اضحت احلضارة ينطبق عليها وصف 

وال ومتأزمة معرفة ومتسلطة تقنية وهبذا تنطبق مقولة ابن خلدوف يف حضارة ناقصة عقبل وظادلة ق

مقدمتو )اذا فسد االنساف يف قدرتو على اخبلقو ودينو، فقد فسدت انسانيتو وصار مسخا على 

 احلقيقة( اذف ال انساف بغًن اخبلؽ وال اخبلؽ بغًن اؽلاف بادلثل العليا.

  :ميةاخالقيات الحرب من منظور الشريعة االسال -ب
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 : (56)كانت آداُب احلْرب يف اإلسبلـ يف أْعلى درجات ادلسازَلة والعْدؿ، منها

 أال يقتل إالَّ المقاتل: -1

 (57): ))َمن أْلقى السِّبلح فهو آِمن، وَمن أغلق بابَو فهو آمن((؛-صلَّى ا علْيو وسلَّم  -قاؿ • 

 رواه مسلم.

تقتُلوا ذرّيَّة؛ كلُّ نسمة ُتولد على الفطرة((؛ رواه النَّسائي  : ))أاَل ال-صلَّى ا علْيو وسلَّم  -وقاؿ 

 وىو يف صحيح اجلامع.

وذىب اإلماـ مالٌك واإلماـ أبو حنيفة إذل عَدـ مقاتلة األْعمى، وادلعتوه، وادلقعد، وأصحاب • 

ب أف يُػتػَْرؾ ذلم من الصَّوامع الَّذين طيَّنوا الباب عليهم وال ؼُلالطوف النَّاس، وعن اإلماـ مالٍك أنَّو غلَ 

 أمواذِلم ما يعيشوف بو.

وقاؿ اإلماـ األْوزاعي: "ال يقتل احلُرَّاث والزُّراع، وال الشَّيخ الكبًن، وال اجملنوف، وال راىب، وال • 

 امرأة".

                                                           

2014/1435( د. يؾًذ الجبل اثٕ ثكر انُبئضٙ , اخاللٛبد انؾرة فٙ االضالو ,   
56

(  

  و1996ْـ / 1416, دار انخٛر, ضُخ انُشر: ٚؾٛٙ ثٍ شرف أثٕ زكرٚب انُٕٔ٘ , شرػ انُٕٔ٘ ػهٗ يطهى (57)
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 النهي عن الغدر والمثلة: -2

ثِّلوا، وال تقتلوا وليًدا((؛ رواه : ))اغزوا، وال تَػغُلُّوا، وال تغدروا، وال سب-صلَّى ا علْيو وسلَّم  -قاؿ 

 مسلم.

 النهي عن التدمير والتخريب من غير حاجة: -3

ليزيَد بن أيب سفياف دلَّا بعثو إذل الشَّاـ، ومنها: "وإنَّكم  -رضي ا عنو  -يدؿُّ عليو وصيَّة أيب بكر 

وا لو أنُفَسهم، وال تْقتلوا  ستِهدوف أقواًما قد حبسوا أنُفَسهم يف ىذه الصَّوامع، فاْتركوىم وما َحبس

كبًنًا ىرًما وال امرأة، وال وليًدا، وال زبربوا عمرانًا، وال تْقطعوا شهرة إالَّ   لنفع، وال َتعِقُرفَّ هبيمة إالَّ 

 لنفع، وال رَبرُِقنَّ طلبلً وال تُغرِقُػنَّو، وال تغدْر، وال سبثِّل، وال ذبنْب، وال تغُلل.

 إكراـ األسير: -4

ادلسلمٌن فيقوؿ: يُؤتى باألسًن،   فيدفعو إذل بْعض  -صلَّى ا علْيو وسلَّم  -ضاوي: كاف قاؿ البي

 .(58)))َأحسْن إليو((

                                                           

17929 ،9/93 الكبرى، السنن البٌهقً(  58(  
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ـ، 1187وقد سبثَّل ىذا ادلبدَأ العظيم القائُد ادلسلم صبلح الدين األيويب، الَّذي حرَّر القدس عاـ 

من الصَّليبيٌِّن، وكذلك اليتامى وادلقعدين، وأف فأمر بتْوزيع الصَّدقات على الُفقراء وادلْرضى واألرامل 

يزوَّدوا بالدَّواّب، كما أمر بردِّ األسرى إذل أقارهِبم، وعفا عن كثًنين منهم خِبصوص الفدية، حبيث 

سراح سبعة  -ادللقَّب بادللك العادؿ  -وجْدناه يفتدي وْحَده عشرة آالؼ شخٍص، وأْطلق أخوه 

دلقدس، فقد مسح ذلم بأف َيسكنوا فيها وال ؼَلرجوا، وأف يؤمَّنوا وال آالؼ شخص. أمَّا نصارى بيت ا

 يزعهوا، فأقاـ منهم فيها ويف ضواحيها آالؼ.

 السلم وعقد الصلح مع العدو: -5

إذا طلب األعداء السلم والتزموا دبوجباتو وىم يف ببلِدىم، فعلى ادلسلمٌن أف يستهيبوا ذلم، فُيوقفوا 

السِّْلمية؛ كما   قاؿ تعاذل: }َوِإف َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ذَلَا َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإنَُّو  احلْرب تلبيًة لرْغبتهم

  (59)ُىَو السَِّميُع الَعِليُم{

  

                                                           

61( ضٕرح االَفبل االٚخ 
59

(  
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يْوـ احلديبية: ))وا، ال تْدعوين قريٌش إذل  -صلَّى ا علْيو وسلَّم  -ومن عهيٍب قوِؿ رسوؿ ا 

 البخاري ومسلم (60) أعطيُتهم إيَّاىا((؛ألرحاـ، وتَػْعظُم فيها احلُُرمات إالَّ ُخطَّة توَصل هبا ا

 المبحث الثالث

 الحرب بين الشريعة اإلسالمية والقانوف الدولي. قواعد

 :قواعد الحرب في الشريعة اإلسالمية: اوال

حباجات اجملتمعات منذ لقد تنبو علماء القانوف يف الغرب لعظمة الشريعة اإلسبلمية ومعرفتها الدقيقة 

وقت بعيد، وتوالت كتاباهتم وتعالت صيحاهتم لئلشادة بالقوانٌن ادلستمدة من اإلسبلـ، فتم 

االعرتاؼ بالشريعة اإلسبلمية كمصدر عادلي للتشريع والقانوف يف عدد من ادلؤسبرات الدولية العلمية 

 ـ( منها:1932منذ عاـ )

 ـ.1932اـ القانوف المقارف الدولي في الىاي ع -1

 ـ.1937مؤتمر الىاي المنعقد في عاـ  -2

                                                           

(3/1360( ٔيطهى )4/72( انجخبر٘ )  
60

(  
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 ـ.1938مؤتمر القانوف المقارف في الىاي  -3

 ـ بواشنطن.1945المؤتمر الدولي عاـ  -4

 ـ بباريس.1951شعبة الحقوؽ بالمجمع الدولي للقانوف المقارف  -5

 :(61)وقد صدرت عن ىذه المؤتمرة قرارات ىامة ىي

 مصدرًا رابًعا دلقارنة الشرائع.اعتبار التشريع اإلسبلمي  -أ

 الشريعة اإلسبلمية قائمة بذاهتا ال سبت إذل القانوف الروماين أو إذل أي شريعة أخرى. -ب

 صبلحية الفقو اإلسبلمي جلميع األزمنة واألمكنة. -ج

 سبثيل الشريعة اإلسبلمية يف القضاء الدورل وزلكمة العدؿ الدولية. -د

 

                                                           

 النشر سنة ، والبحوث للدراسات المنشاوي ، طبعة دون ، الدولٌة الشرعٌة دراسة  الخٌر، أبو أحمد مصطفً (61)

2313  
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ـ( أشار الفقيو الفرنسي )ألمبًن( إذل ظاىرة التقدير 1932قارف لعاـ )يف مؤسبر الىاي للقانوف ادل

الكبًن للتشريع االسبلمى الذي بدأ يسود بٌن فقهاء أوروبا وأمريكا يف العصر احلاضر فقاؿ: )ولكين 

ال أرجع إذل الشريعة "يقصد الشريعة اإلسبلمية" ألثبت صحة ما أقوؿ، ففي ىذه الشريعة عناصر لو 

الصياغة فأحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ ال تقل يف الرقي والشموؿ ويف  تولتها يد

.)  مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية ال ي تتلقاىا عن الفقو الغريب اليـو

أيضا ىناؾ فقهاء من الغرب أقروا بفضل اإلسبلـ على القانوف الدورل العاـ, منهم "فيتو ريا وسو 

ف "ميشيل دي توب" أستاذ القانوف الدورل دبعهد الدراسات الدولية ببلىاي هبولندا، ارس"، والبارو 

حيث ذكر الكثًن من القواعد واألحكاـ سبق اإلسبلـ هبا القانوف الدورل وعلى األخص يف نظم 

ـ 1926احلرب، وأورد وصية أيب بكر جلنوده، وذلك يف اجلزء األوؿ من رلموعة دراسات سنة 

نوف الدورل، كما أورد األوامر ال ي أصدرىا يف قرطبة اخلليفة احلاكم بن عبد الرمحن يف ألكادؽلية القا

ـ، أي قبل أف تعمل الكنيسة البابوية للسبلـ، ومنهم أيًضا ادلؤرخ )سيد يو ( 963ىذا الشأف سنة 

، حيث عدد الكثًن من فضل اإلسبلـ على احلضارة الغربية، وعلى 152يف كتابو تاريخ العرب ص 

 ألخص يف القانوف الدورل.ا
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و قد أفاض فقهاء الشريعة اإلسبلمية يف كتب السًن وكتب اجلهاد، يف شرح وبياف قواعد وأحكاـ 

القانوف الدورل اإلنساين الواردة يف القرآف الكرًن واألحاديث النبوية الشريفة والسًنة النبوية وسًنة 

 اخللفاء الراشدوف ومن تبعهم وسار على هنههم.

 القاعدة األولى: 

محاية النفس اإلنسانية، أو حق احلياة، فحرص اإلسبلـ دوف غًنه من ادللل والنحل والقوانٌن على 

النفس ومحاىا ، فقاؿ تعاذل )من أجل ذلك كتبنا على بىن إسرائيل أنو من قتل نفسا بغًن نفسا أو 

لناس مجيعا ولقد جاءهتم ر سلنا فساد يف األرض فكأظلا قتل الناس مجيعا ومن أحياىا فكأظلا أحيا ا

, و قاؿ تعاذل )والذين ال يدعوف مع (62)بالبينات مث أف كثًنا منهم بعد ذلك يف األرض دلسرفوف(

  (63)ا آذلا آخر وال يقتلوف النفس ال ي حـر ا إال باحلق وال يزنوف ومن يفعل ذلك يلقى آثاما (

ٌن باحرتاـ النفس اإلنسانية ومحايتها، فقد قاؿ صلى ا وقد تعدد األحاديث النبوية ال ي طالبت ادلؤمن

عليو وسلم عن قتل النفس أهنا من الكبائر )اإلشراؾ با، وقتل النفس(، وقاؿ أيًضا )ال يزاؿ ادلسلم 

 يف فسحة من دينو ما دل يصب دًما حراًما(
                                                           

32( سورة المائدة االٌة  62(  
68( سورة الفرقان االٌة  63(  
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 :القاعدة الثانية

مع إعطاء ادلسلمٌن حق الدفاع الشرعي الذي  النهى عن قتاؿ غًن ادلعتدين و ربرًن احلرب العدوانية,

دل تعرفو البشرية إال حديثًا, فقاؿ تعاذل ) وقاتلوا يف سبيل ا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إف ا ال 

ػلب ادلعتدين, واقتلوىم حيث ثقفتموىم وأخرجوىم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال 

 يقاتلوكم فيو فإف قاتلوكم فاقتلوىم كذلك جزاء الكافرين, فإف انتهوا تقاتلوىم عند ادلسهد احلراـ حىت

فإف ا غفور رحيم, وقاتلوىم حىت ال تكوف فتنة ويكوف الدين  فإف انتهوا فبل عدواف إال على 

الظادلٌن, الشهر احلراـ بالشهر احلراـ واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو دبثل ما 

 (64)م واتقوا ا واعلموا أف ا مع ادلتقٌن( أعتدي عليك

 : لثالثةالقاعدة ا

أباح اإلسبلـ احلرب عقوبة اخليانة ونقض العهد لبلتفاقيات ال ي تعقدىا الدولة اإلسبلمية مع الدوؿ 

األخرى، فقاؿ تعاذل: )إف شر الدواب عند ا الذين كفروا فهم ال يؤمنوف, الذين عاىدت منهم مث 

دىم يف كل مرة وىم ال يتقوف, فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم ينقضوف عه

                                                           

194-193( سورة البقرة االٌة  64(  
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و قاؿ تعاذل )ال يرقبوف يف مؤمن إال وال ذمة وأولئك ىم ادلعتدوف, فأف تابوا وأقاموا  (65)يذكروف(

الصبلة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل اآليات لقـو يعلموف, وإف نكتوا أؽلاهنم من بعد 

قوما نكثوا عهدىم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أهنم ال أؽلاف ذلم لعلهم ينتهوف, إال تقاتلوف 

أؽلاهنم وعلوا بإخراج الرسوؿ وىم بدؤكم أوؿ مرة أزبشوهنم فا أحق أف زبشوه أف كنتم مؤمنٌن, 

 (66)قاتلوىم يعذهبم ا بأيديكم وؼلزىم وينصركم عليهم ويشف صدور قـو مؤمنٌن( 

  : الرابعةالقاعدة 

, فقاؿ تعاذل )وما لكم ال تقاتلوف يف سبيل ا وادلستضعفٌن من  أباح اإلسبلـ احلرب لنصرة ادلظلـو

الرجاؿ والنساء والولداف الذين يقولوف ربنا آخر جنا من ىذه القرية الظادل أىلها وأجعل لنا من لدنك 

وا وىاجروا وجاىدوا , كما قاؿ تعاذل )اف الذين أمن75وليا وأجعل لنا من لدنك نصًنا( النساء 

بأمواذلم وأنفسهم يف سبيل ا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين أمنوا ودل 

يهاجروا ما لكم من واليتهم شيء حىت يهاجروا وأف استنصروكم يف الدين فعليكم النصر أال على 

                                                           

58-55( سورة االنفال االٌة  65(  
13- 13االٌة  التوبة سورة(    66(  
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هم أولياء بعض أال تفعلوه تكن قـو بينكم وبينهم ميثاؽ وا دبا تعملوف بصًن, والذين كفروا بعض

  (67)فتنة يف األرض وفساد كبًن(

 :الخامسةالقاعدة 

أمر اإلسبلـ أتباعو باالستعداد بالقوة الكافية إلرىاب األعداء وليس االعتداء فأمرىم بعمل جيش 

ط قوي فيو القوة بكافة ما استطاعوا من أسلحة, فقاؿ تعاذل )وأعدوا ذلم ما استطعتم من قوة ومن ربا

اخليل ترىبوف بو عدو ا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم ا يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف 

 .(68)سبيل ا يوؼ أليكم وانتم ال تظلموف (

 ة:دسالقاعدة السا

حث اإلسبلـ على مبدأ إعبلف احلرب قبل القتاؿ, ففي حديثٌن للرسوؿ صلى ا عليو وسلم قاؿ 

و دلعاد بن جبل يف غزوتٌن سلتلفتٌن )ال تقاتلوىم حىت تدعوىم لئلؽلاف، فإف أبوا لعلي بن أيب طالب 

فبل تقاتلوىم حىت يقاتلوكم ويقتلوا منكم قتيبلً، مث أروىم ىذا القتيل وقولوا ذلم ىل لكم خًنًا من 

                                                           

73-72( سورة االنفال االٌة  67(  
63( سورة االنفال االٌة  68(  
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عت عليو ذلك بأف تقولوا ال إلو إال ا... فؤلف يهدي ا على يديك رجبًل واحًدا خًنًا لك شلا طل

 الشمس وغربت(.

ىكذا عرؼ اإلسبلـ مبدأ إعبلف احلرب قبل القتاؿ قبل القانوف الدورل الوضعي الذى دل يعرؼ ىذا 

ـ( يف مؤسبر الىاي الثاين، وقد أعلن ىذه احلقيقة الباروف ميتشيل دي توب 1907ادلبدأ إال يف عاـ )

سلمٌن مثل احلسن البصري البغدادي حيث قاؿ )أنو وجد مبدأ إعبلف احلرب يف كتابات الفقهاء ادل

و ادلارودي، يف حٌن أف أوروبا قد غشيها الفوضى اإلقطاعية...( مث قاؿ )لقد ساعد العادل اإلسبلمي 

يف سبيل توفًن اإلنسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساعدة غلب أف يُنظر إليها بعٌن التقدير 

لرومانية واجلرمانية والبيزنطية خبلؿ القروف الوسطي، ولقد السامي باعتبارىا أمسى شلا مت يف أوروبا ا

 استفاد العادل األوريب من اإلسبلـ فوائد مجة مرتامية ايط(.

 :السابعةالقاعدة 

كاف لئلسبلـ السبق يف التمييز بٌن ادلقاتلٌن وغًنىم من ادلدنيٌن الذين ال يقاتلوف، الذي يتباىى 

ا ولكنو يقننها فقط سرقة من الفكر اإلسبلمي. ففي وصية الرسوؿ الغرب قواًل ال عمبًل بأنو يطبقه
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صلى ا عليو وسلم لقادة اجليش يف كافة الغزوات قاؿ )انطلقوا باسم ا وعلى بركة رسولو ال تقتلوا 

شيًخا وال طفبًل وال صغًنًا وال امرأة وال تغلوا "أي ال زبونوا"، وأصلحوا وأحسنوا إف ا ػلب 

وقاؿ أيًضا: )ال تقتلوا ذرية وال عسيًفا، وال تقتلوا أصحاب الصوامع(, وقد رأى الرسوؿ  اسنٌن(،

صلى ا عليو وسلم يف إحدى الغزوات امرأة مقتولة فغضب وقاؿ )ما كانت ىذه تقاتل أو لتقاتل( 

 صدؽ من مساؾ الرءوؼ الرحيم وصلى ا عليك وسلم.

 ة: الثامنالقاعدة 

عليو وسلم بعدـ اإلحراؽ بالنار فقاؿ: )ال ينبغي أف يضرب بالنار إال رب  أوصى الرسوؿ صلى ا

 (69)النار( رواه أبو داوود والدار مي

 التا سعة: القاعدة 

احلفاظ على البنية التحتية و ادلاؿ العاـ و اخلاص, فهذا أبو بكر الصديق أوؿ خليفة للمسلمٌن 

يوصي أمًن أوؿ بعثة حربية يف عهده أسامة بن زيد فيقوؿ: )ال زبونوا وال تغلوا وال تغدورا وال سبثلوا 

                                                           

ْـ / 1407أؽًذ ثٍ ػهٙ ثٍ ؽغر انؼطمالَٙ ،فزؼ انجبر٘ شرػ صؾٛؼ انجخبر٘،  دارانرٚبٌ نهزراس، ضُخ انُشر:  (69)

  و  ػذد األعساء: صالصخ ػشرعسءا1986
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ربرقوه وال تقطعوا شهرة مثمرة وال وال تقتلوا طفبًل صغًنًا وال شيًخا كبًنًا وال امرأة وال تقطعوا طلبًل وال 

تذحبوا شاة وال بقرة وال بعًنًا إال دلأكلة وسوؼ سبروف على قـو فرَّغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوىم 

وما فرَّغوا أنفسهم لو(, ويف وصيتو ألمًنه على اجليش ادلتوجو اذل الشاـ زاد أبو بكر على ما سبق 

منو، أقلل من الكبلـ فإف لك ما وعي عنك، وأقبل من فقاؿ )وال تقاتل رلروًحا فإف بعضو ليس 

الناس عبلنيتهم وكلهم إذل ا يف سرائرىم وال رببس عسكرؾ فتفضحو وال هتملو فتفسده، 

 وأستودعك ا الذي ال تضيع ودائعو(.

 :العاشرة القاعدة

سًن واافظة على وضع اإلسبلـ منهاًجا يف معاملة األسرى جوىره التكرًن واافظة على كرامة األ

حياتو, فقاؿ تعاذل )مث أنتم ىؤالء تقتلوف أنفسكم وزبرجوف فريقا منكم من ديارىم تظاىروف عليهم 

باإلمث والعدواف واف يأتوكم أساري تفادوىم وىو زلـر عليكم إخراجهم أفتؤمنوف ببعض الكتاب 

ويـو القيامة يردوف إذل أشد  وتكفروف ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم أال خزي يف احلياة الدنيا

, و قاؿ تعاذل ) ما كاف لني أف يكوف لو أسرى حىت (70)العذاب وما ا بغافل عما تعملوف(

                                                           

85( سورة البقرة االٌة  70(  
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يثخن يف األرض تريدوف عرض الدنيا وا يريد اآلخرة وا عزيز حكيم, لوال كتاب من ا سبق 

الني قل دلن يف أيديكم من , و قاؿ أيضا ) يا أيها  (71)دلسكم يف ما آخذمت عذاب عظيم(

األسرى أف يعلم ا يف قلوبكم خًنا يؤتكم خًنا شلا أخذ منكم ويغفر لكم وا غفور رحيم, وإف 

يريدوا خيانتك فقد خانوا ا من قبل فأمكن منهم وا عليم حكيم(., و قاؿ تعاذل ) فإذا لقيتم 

لوثاؽ فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا آثخنتموىم فشدوا ا

احلرب أوزارىا ذلك ولو يشاء ا ال نتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا يف سبيل 

زلمد, و قاؿ تعاذل ) ويطعموف الطعاـ على حبو مسكينا ويتيما وأسًنا(  4ا فلن يضل أعماذلم ( 

ستوصوا باألسرى خًنًا( أخرجو الطرباين يف الصغًن )جػ االنساف. و قاؿ صلى ا عليو وسلم: )ا 8

1 ،250 .) 

وتتلخص نظرية اإلسبلـ يف األسرى يف عناصر ثبلثة ىي, حسن ادلعاملة حىت يُبت يف أمرىم, ادلن 

 "إطبلؽ سراحهم" والفداء "الفدية" دلن يرجى منهم اخلًن, القتل جملرمي احلرب.

 

                                                           

68-67( سورة االنفال االٌة  71(  
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 عشر: لحادية القاعدة ا

حىت القتلى يف اإلسبلـ ذلم حقوؽ, منها النهى عن التمثيل باجلثث, فقاؿ صلى ا عليو وسلم 

)إياكم وادلثلو ولو بالكلب العقور(, و يدفن قتلى الكفار يف ادلعارؾ وال ُيرتكوا يف الشوارع حىت تأكل 

 منهم احليوانات.

  عشر:انية القاعدة الث

ل نفس واحدة كقتل الناس مجيعا، فقاؿ ا تعارل ) من قتل محاية حق اإلنساف يف احلياة، وجعل قت

 ادلائدة. 32نفسا بغًن نفس أو فساد يف األرض كمن قتل الناس مجيعا( 

 عشر: الثالثةالقاعدة 

فوضع اإلسبلـ ضوابط النزاعات ادلسلحة الداخلية غًن ذات الطابع الدورل من خبلؿ مبدأ التسوية 

بٌن ادلسلمٌن وأسبقيتها علي الدفاع الشرعي فقاؿ ا تعارل يف القرآف ) السلمية للمنازعات ال ي تقـو 

وإف طائفتاف من ادلؤمنٌن أقتتلوا فأصلحوا بينهما( والصلح ىنا يدؿ ويشًن إرل الوسائل السلمية لفض 

ادلنازعات, باإلضافة اذل مبدأ الدفاع الشرعي اجلماعي لقتاؿ الدولة الباغية، فقاؿ تعارل ) فإف بغت 
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احداعلا علي األخري فقاتلوا ال ي تبغي ح ي تفئ إرل أمر ا( ولفظ القتاؿ جاء بصيغة األمر 

للمؤمنٌن )فقاتلوا( من أجل استنفار كل اذلمم إلرجاع احلق إذل أصحابو و رد اجلميع ظادل و مظلـو 

 إذل أمر ا.

 :ثانيا : مبادئ الشرعية اإلسالمية

 القانوف الدورل اإلنساين على ادلبادئ التالية وتقـو الشريعة اإلسبلمية يف رلاؿ

 شرعية الحرب: -1 

يف  األصل يف العبلقة بٌن ادلسلمٌن وغًنىم ىو السبلـ وليست احلرب إال حالة طارئة ال ذبوز إال

رلاؿ الدفاع، بدليل قولو تعاذل: ) وقاتلوا يف سبيل اا الذين يقاتلونكم وال تعتػدوا إف اا ال ػلػب 

 (72)دين( ادلعت

 مبدأ المساواة بين البشر: -2

 حيث يقوؿ سبحانو وتعاذل: " يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شػعوبا وقبائػل

                                                           

193اآلٌة  البقرة، سورة(   .72(  
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 (73)لتعارفوا إف أكرمكم عند اا أتقاكم"

إكراه يف الدين قد تبٌن الرشد من  وىذا بغض النظر عن الديانة حيث جاء يف القرآف الكرًن:"ال

 (74)الغي" 

 احتراـ المعاىدات: -3

 وكانت أوؿ معاىدة يف اإلسبلـ ىي تلك ال ي عقدىا الرسوؿ صلى اا عليو وسػلم مػع يهػود

ادلدينة بعد اذلهرة وتضمنت ربالفا عسكريا ومبادئ للتعايش مع احرتاـ ديانة كل طرؼ واالشػرتاؾ 

 (75)ادلدينة، وقد نقضها اليهود فيما بعدفػي الدفاع عن 

 (76)ويأيت إلزاـ ادلعاىدات من قولو تعاذل: " وأوفو بالعهد إف العهد كاف مسؤوال "

                                                           

113. اآلٌة الحجرات، سورة -(  73(  
156آٌة  سورةالبقرة، -( 74(  

36.ص السابق، المرجع بوغزالة، وناصر اسكندري احمد -(  75(  
المصدر نفسة –(  76(  
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وتصل قوة اإللزاـ للمعاىدات إذل درجة السمو على واجب ادلساعدة للمسلمٌن، حبيػث يتعػٌن الوفاء 

للمسلمٌن أعماال لقولو جل شانو: " واف  بادلعاىدة ادلعقودة مع غًن ادلسلمٌن على واجب التناصر

 (77)استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قـو بينكم وبينهم ميثاؽ واا دبا تعملوف بصًن

 تنظيم السلوؾ أثناء الحرب: -ب

فإذا كاف البد من احلرب، فإهنا يف اإلسبلـ زبضع لقيود كثًنة سبليها االعتبارات اإلنسانية وذلك 

 من اآلالـ ال ي زبلفها والتهاوزات ال ي قد تصاحبها هبدؼ احلد

 :: قواعد الحرب في القانوف الدولي المعاصر ثالثا

لقد تأخر القانوف الدورل ادلعاصر كثًنا يف األخذ بقواعد احلرب ادلوجودة يف الشريعة اإلسبلمية, حيث 

بدأ ذلك يف القرف ادلاضي فقط بعد أف ذاقت البشرية مرارة احلروب ال ي قتل فيها مبليٌن الناس 

ادل الغريب نقيصة إال وهتدمت البيوت وادلدف على رؤوس أصحاهبا بدعوى ادلدنية واحلضارة ودل يرتؾ الع

                                                           

72اآلٌة  األنفال، سورة -(  .77(  
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والربتوكولٌن 1949وارتكبها, حىت بعد إقرار ضوابط احلرب يف معاىدات جنيف األربعة عاـ 

 (78)ظلت ىذه الضوابط حرب على ورؽ 1977اإلضافيٌن ذلما عاـ 

و تتلخص مهمة القانوف الدورل اإلنساين يف محاية حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات ادلسلحة، يتكوف 

مبادئ متفق عليها دولياً ومستقرة يف اجملتمع الدورل، تدعو إذل احلد من استخداـ العنف من رلموعة 

أثناء النزاعات ادلسلحة، ومحاية األفراد ادلشرتكٌن يف العمليات احلربية، والذين توقفوا عن ادلشاركة 

ة زلصورا يف فيها، مثل اجلرحى وادلصابٌن واألسرى وادلدنيٌن بقصد جعل العنف يف النزاعات ادلسلح

 األعماؿ ال ي تقتضيها الضرورة العسكرية.

ـ، خاصة ادلواد 1907و  1899و مصادر القانوف الدورل اإلنساين ىي اتفاقيات الىاي لعامي 

ـ 1949ال ي تنص علي الوسائل ادلسموح هبا أثناء النزاعات ادلسلحة، واتفاقيات جنيف األربعة لعاـ 

دلرضى وربسٌن أحواذلم يف القوات ادلسلحة يف ادليداف، والثانية بشأف )األوذل ادلتضمنة محاية اجلرحى وا

ربسٌن حالة اجلرحى وادلرضى والغرقى يف القوات ادلسلحة يف البحار، والثالثة بشأف معاملة أسرى 

ـ(. و إضافة إذل ذلك 1977احلرب، والرابعة خبصوص محاية ادلدنيٌن وبروتوكوليها اإلضافيٌن لعاـ 

                                                           

أُٚبش أؽًذ ضبيٙ ػجذ انؼظٛى انصبدق، رطجٛك انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَطبَٙ ػهٙ انًُبزػبد انًطهؾخ غٛر انذٔنٛخ، دراضخ  (78)

  .و2010يمبرَخ ثبنشرٚؼخ اإلضاليٛخ، رضبنخ دكزٕراِ كهّٛ انؾمٕق، عبيؼخ انسلبزٚك، 
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ـ، 1974 بشأف محاية النساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ وادلنازعات ادلسلحة لعاـ اإلعبلف الدورل

واتفاقية مناىضة التعذيب وغًنه من ضروب ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو البل إنسانية أو ادلهينة لعاـ 

كافة   ـ, و تنص1979ـ, وادلدونة اخلاصة لقواعد سلوؾ ادلوظفٌن ادلكلفٌن بإنفاذ القوانٌن 1984

ىذه االتفاقيات على عدـ حرماف أحد من حياتو بشكل تعسفي، أو تعريضو للتعذيب أو ادلعاملة أو 

 العقوبة القاسية أو البل إنسانية أو ااطة بالكرامة.

و مع كثرة ىذه القوانٌن إال أهنا تعاىن من الضعف والفشل بسبب أف ىذه االتفاقيات ال تطبقها 

ال ي أخذت هبا ال تلتـز هبا بكاملها, خاصة وأف ىذه االتفاقيات رضائيو بعض الدوؿ, و حىت الدوؿ 

أي زبضع من حيث االلتزاـ هبا إذل إرادة األطراؼ ادلوقعٌن عليها, فبل يوجد ما غلربىم على 

احرتامها, لغياب السلطة ال ي تسهر على تطبيق قواعد وأحكاـ القانوف الدورل كما ىو احلاؿ يف 

تلك الدوؿ. كما أف الضوابط الواردة يف ىذه االتفاقيات وغًنىا من قواعد وأحكاـ القانوف الداخلي ل

القانوف الدورل االنساىن دل تصل بعد ال يف درجتها وال رقيها إذل ادلستوى الذي وصلت إليو الشريعة 

د اإلسبلـ اإلسبلمية ادلستمدة من رب العادلٌن و الىت نتعبد  بتنفيذ كافة بنودىا, و لذا صلد أف قواع

يلتـز هبا كل ادلسلمٌن خلفاء وقادة وجنود, و ليس أدؿ على ذلك من أف اخلليفة عمر بن اخلطاب 



95 
 

عزؿ قائد جيوشو خالد ابن الوليد بالرغم من كثرة االنتصارات العظيمة ال ي حققها, وقاؿ )أف سيف 

 خالد فيو رىقا( أي أف سبب عزلو كثرة القتل. 

وضعي حقبة طويلة جدا من الزمن و التغيًنات ادلتتالية حىت يصل إذل و قد أخذ القانوف الدورل ال

بعض ادلبادىء السامية ال ي وصل إليها اإلسبلـ منذ عدة قروف, فقد كاف القانوف الدورل ال يطبق 

الضوابط ال ي وصل إليها يف القرف العشرين على كافة النزاعات ادلسلحة, حيث كاف يشرتط شروطا 

قانوف الدورل على ىذه احلروب, منها وجوب إعبلف احلرب من قبل الدوؿ رمسيا, معينة حىت يطبق ال

و أف تكوف ىذه احلرب بٌن دوؿ يعرتؼ هبا القانوف الدورل, وأف يشنها أمًن الببلد, واحلرب ال ي 

تفقد شرط من ىذه الشروط زبرج من نطاؽ القانوف الدورل وال زبضع ألحكامو وقواعده, شلا جعلها 

ة من غًنىا. مث اختزؿ القانوف الدورل ىذه الشروط اذل شرط واحد للتدخل و ىو قياـ أكثر شراس

 ىذا النزاع ادلسلح بٌن دولتٌن أو حىت داخل الدولة الواحدة. 

و من سلبيات القانوف الدورل أيضا أنو أعطى الدوؿ احلق يف استعماؿ كافة الوسائل ال ي تُنهى على 

ر من الضوابط ال ي دل ربرـت من كافة الدوؿ, فكاف كل شيء مباح يف اخلصم ودل يضع إال القليل الناد

احلرب. كما أف القانوف الدورل دل ؼُلضع النزاعات ادلسلحة الداخلية )غًن ذات الطابع الدورل( إذل 
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التنظيم إال يف القرف العشرين, وحىت ىذه الضوابط دل تصل إذل الضوابط الواردة يف الشريعة 

 اإلسبلمية. 

( ال ي 2/4ـر القانوف الدورل ادلعاصر صراحة احلرب إال يف ميثاؽ األمم ادلتحدة يف نص ادلادة )ودل ػل

نصت على أف )ؽلتنع أعضاء اذليئة عن التهديد باستخداـ القوة أو استخدامها ضد سبلمة األراضي 

وقد مر  أو االستقبلؿ السياسي ألية دولة أو على أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد األمم ادلتحدة(،

قانوف ربرًن احلرب يف القانوف الدورل دبسًنة طويلة جدا، ذاقت خبلذلا البشرية أىواؿ يعهز عنها 

 ( من ميثاؽ األمم ادلتحدة. 2/4الوصف, فانتقل من اإلباحة إرل التقييد مث التحرًن بفضل ادلادة )

, دل يصل إليها القانوف الدورل إال من خبلؿ ميثاؽ األمم ادلتحدة واحلرب الدفاعية ال ي أقرىا اإلسبلـ

( وال ي نصت على أف )ليس يف ىذا ادليثاؽ ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي 51يف ادلادة )

للدوؿ، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم 

لس األمن التدابًن البلزمة حلفظ السلم واألمن الدورل، والتدابًن ال ي ادلتحدة" وذلك إذل أف يتخذ رل

ازبذىا األعضاء استعماال حلق الدفاع عن النفس تبلغ إذل اجمللس فورا، وال تؤثر تلك التدابًن بأي 

من احلق يف أف  -دبقتضى سلطتو ومسؤولياتو ادلستمدة من أحكاـ ىذا ادليثاؽ-حاؿ فيما للمهلس 



97 
 

وقت ما يرى ضرورة الزباذه من األعماؿ حلفظ السلم واألمن الدورل أو إعادتو إذل  يتخذ يف أي

 نصابو(.

ضد ادلعتدى فلم يعرفها القانوف الدورل إال من   أما احلرب اجلماعية ) الدفاع الشرعي اجلماعي(

( والفصل السابع من  51خبلؿ ميثاؽ األمم ادلتحدة وال ي نص عليها يف ثنايا مواده خاصة ادلادة )

ادليثاؽ. أما الشريعة اإلسبلمية فقد عرفت ىذا النظاـ )الدفاع الشرعي اجلماعي( منذ أكثر من أربعة 

 )وإف طائفتاف من ادلؤمنٌن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإف بغت أحداعلا عشر قرنا من الزماف ىف قوؿ ا

 على األخرى فقاتلوا ال ي تبغي حىت تفيء إذل أمر ا(.

و كما تأخر القانوف الدورل يف تنظيم قواعد احلرب فقد تأخر يف إعبلف حق احلياة لكل إنساف, و 

بح احلقوؽ األخرى سراب ورلرد أوىاـ، و الذي يعترب احلق األساسي لئلنساف، و الذي بدونو تص

لذلك فقد أفردت لو القوانٌن الوضعية، نصوصا قانونية أصبغت عليو محاية قانونية دولية، ومن ىنا  

كاف وصف احلق يف احلياة باحلق الطبيعي أو األساسي، الذي ال غلوز التنازؿ عنو، وىو أمسى من 

 اذل لبين البشر، وأساس استمرار احلياة علي الكرة األرضية.القوانٌن الوضعية، ألنو ىبة ا سبحانو وتع
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وقد أحاط القانوف احلياة اإلنسانية باحلماية من اللحظات األوذل لئلنساف إذل شلاتو، كما سبتد إذل 

أعضاء اإلنساف، ألف االعتداء عليها ػلمل معىن تعطيل حياة اإلنساف جزئيا أو كليا، وآيا كاف 

نساف، فهو زلل للتأثيم من قبل القانوف سواء تطاوؿ الفعل إذل إزىاؽ روح أو االعتداء على حياة اإل

عاىة أو جرح أو اثر ضار وسواء أكاف الفعل عن قصد أو غًن قصد، علما بأف احلق يف احلياة 

يشمل السبلمة اجلسدية والسبلمة ادلعنوية وىي حسن ادلعاملة وعدـ استعماؿ العنف ضد البشر 

عرض لشرفهم ودينهم أو معتقداهتم أو تراثهم أو إرىاهبم و الغدر هبم أو تعريض وعدـ سلبهم أو الت

 سبلمتهم للخطر. 

وكاف من نتائج تزايد االىتماـ هبذا احلق نشوء فرع القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف، وادلختص بدراسة  

ات تنص علي كافة حقوؽ اإلنساف وقت السلم، وصدرت العديد من ادلواثيق واالعبلنات واالتفاقي

ال ي نصت  1948محاية احلق يف احلياة، أعلها ادلادة الثالثة من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ 

علي ) لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسبلمة شخصو( وادلادة اخلامسة من ذات اإلعبلف ال ي نصت 

قاسية أو الوحشية أو احلاطة علي ) ال يتعرض أي إنساف للتعذيب وال للعقوبات أو ادلعامبلت ال

 بالكرامة(.
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ونص علي حق احلياة أيضا يف ادلادة السادسة الفقرة األورل من العهد الدورل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية 

ـ، ال ي نصت علي ) لكل إنساف احلق الطبيفي يف احلياة. وػلمي القانوف 1966والسياسية لعاـ 

بشكل تعسفي.(, وادلادة السادسة من اتفاقية حقوؽ  ىذا احلق. وال غلوز حرماف أي فرد من حياتو

، وادلادة األوذل من اإلعبلف الدورل بشأف محاية النساء واألطفاؿ يف حاالت 1989الطفل لعاـ 

، واتفاقية مناىضة التعذيب وغًنه من ضروب ادلعاملة أو 1974الطوارئ وادلنازعات ادلسلحة لعاـ 

، وادلادة الثالثة من ادلدونة اخلاصة لقواعد سلوؾ 1984ادلهينة لعاـ العقوبة القاسية أو البل إنسانية أو 

 ـ.1979ادلوظفٌن ادلكلفٌن بإنفاذ القوانٌن 

وىناؾ أيضا عدة مواثيق و اتفاقيات إقليمية حلقوؽ اإلنساف وال ي فرضت محاية قوية للحق يف احلياة، 

ثة, وكذلك ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ـ ادلادة الثال1945منها ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف لعاـ 

ـ يف 1979ـ يف ادلادة اخلامسة, و ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف والشعوب لعاـ 1997لعاـ 

ـ يف ادلادة الثانية الفقرة األورل بالقسم 1950ادلادة الرابعة، و االتفاقية األوربية حلقوؽ اإلنساف لعاـ 

حلقوؽ وواجبات اإلنساف الصادر عن منظمة الدوؿ األمريكية األوؿ منها, و اإلعبلف األمريكي 
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ـ يف ادلادة األورل منو. 1948( الصادر يف ادلؤسبر التاسع للدوؿ األمريكية عاـ 30بالقرار رقم )

 وتقضي ىذه ادلواد دبهملها بعدـ 

قوبة حرماف أي إنساف من حياتو بشكل تعسفي، أو تعريضو للتعذيب أو ادلعاملة أو العاتفاقيات 

 القاسية أو البل إنسانية أو ااطة بالكرامة.
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 الفصل الثالث

 االطػػػػػػار الػمنهػػجي

 منهجية البحث :  -اوال

سوؼ تعتمد الدراسة على ادلنهج العلمي ادلوضوعي االستقرائي التارؼلي ادلقارف وذلك باتباع  -

لومات من ادلكتبات الشرعية والقانونية الرمسية والدراسات عاالسلوب الوثايقي جلمع البيانات وادل

ادلنشورة باللغة العربيو واالصلليزية. وقد اخرتت ىذا ادلنهج نظرا دلوضوع الدراسة والذي ػلتاج الرجوع 

 عية االسبلمية واذل ادلصادر والكتب الوضعية والسماوية.اذل ادلصادر الشري

 نوع البحث. -ثانيا

(ألنو غلمع البيانات من الكلمات و ليس من (Qualitativeدراسػة كيفية نوعية  إّف ىذه الدراسػة

من خبلؿ   (Data Qualitative).األرقاـ. وبيانات ىذا البحث يسمى بالبيانات الكيفية

البحث ادلقارف " وىو ذلك ادلنهج  دراسة ىذا البحث العلمي يستخدـ الباحث يف نوع البحث ىو "
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الظاىرة حيث يربز أوجو الشبو واالختبلؼ فيما بٌن ظاىرتٌن أو  ادلقارنة يف دراسةالذي يعتمد على 

اجتماعيتٌن أو  ىي عملية عقلية تتم بتحديد أوجو الشبو وأوجو االختبلؼ بٌن حادثتٌن أكثر، أو

معارؼ أدؽ ظليز هبا موضوع الدراسة أو  اقتصاديتٌن، أو أكثر تستطيع من خبلذلا احلصوؿ على

 والتصنيف وىذه احلادثة ؽلكن أف تكوف كيفية قابلة للتحليل أو كمية  رلاؿ ادلقارنةاحلادثة يف

عن ادلوضوعات األخرى  لتحويلها اذل كم قابل للحساب وتكمن أعليتها يف سبييز موضوع البحث

 عاـ ؽلكن القوؿ إنو تشمل طريقة ادلقارنة على إجراء مقارنة بٌنوبشكل   . وىنا تبدأ معرفتنا لو

معٌن يتعلق بوضع  تٌن اجتماعيتٌن أو اقتصاديتٌن أو طبيعيتٌن، بقصد الوصوؿ اذل حكمظاىر 

عناصر التشابو أو التباين بٌن الظاىرتٌن ادلدروستٌن  الظاىرة يف اجملتمع واحلكم ىنا مرتبط باستخداـ

 تشابووبالتارل فادلقارنة نوع من البحث يهدؼ اذل ربديده أوجو ال ظاىرة ما. أو بٌن مراحل تطور

على  فرتات زمنية سلتلفة.  واالختبلؼ بٌن ظاىرتٌن أو أكثر أو بالنسبة لظاىرة واحدة ولكن ضمن

الدارسات ادلقارنة ال ؽلكن أف  الرغم من أف ادلنهج ادلقارف ىو منهج مستقل حبد ذاتو ولكن معظم

من الباحثٌن مثل ادلنهج التحليلي حىت أف الكثًن  تتم دوف االعتماد على مناىج أخرى مساندة

اعتماد بيانات  على مقارنة منهج يطلق عليو ادلنهج التحليل ادلقارف داللة على يقيموف دارساهتم على
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شبو منهج ىو التهريي أف  ربليلية وؽلكن أف يعتمد على ادلنهج التارؼلي للمقارنة أو ادلنهج ذبريي

الثابتة والعناصر ادلتغًنة لظاىرة ما يف أكثر ؼلترب كل من العناصر  البعض ذىب اذل أف ادلنهج ادلقارف "

رلموعة من اخلطوات من أجل  ويعتمد الباحث من خبلؿ ذلك على. رلتمع أو أكثر من زماف من

لكثًن بالظاىرة ادلدروسة ، وتستعٌن العلـو القانونية بادلنهج ادلقارف  الوصوؿ إذل احلقيقة العلمية ادلتعلقة

ألخرى ، وأف ىذا البحث نظري   لشريعة اإلسبلمية بالقوانٌن الوضعيةمن الدراسات ، وذلك دبقارنة ا

   يف منظور احلرب قواعدالعلماء وأقواذلم فيما يتعلق بػ  كتايب "مكتي" ، ػلتاج الباحث إذل آراء

بطوف من دارسة فقهية مقارنو بٌن الشريعة اإلسبلمية  القانوف الدورل والشريعو االسبلميو وىي

كهزء من   الكتب ادلتخصصة يف التحكيم أو الكتب الفقهية ال ي أدرجت التحكيم ، الدورلوالقانوف 

 .القانوف الدورلكتبها ، وما يتعلق من ادلواد والنصوص ال ي نص عليها 

 مصادر البيانات.  ثالثا: 

عن العواطف  نفسو فالدراسة علمية حبتة بعيدة مصادر البيانات يف البحث الوصفي ىي الواقع

وادليوؿ العقائدية مبنية على األدلة الصحيحة مع نسبة األدلة إذل مصادرىا والرتجيح بٌن األقواؿ. 

وسوؼ يقـو الباحث بقراءة مستفيضة دلوضوع اجلهاد يف سلتلف ادلصادر ادلعتمدة يف سلتلف ادلذاىب 
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ن اإلماـ أبو حنيفة النعماف كل م الفقهية السنية معتمدا على أقواؿ أئمة ادلذاىب بالدرجة األوذل

ومذىبو احلنفي. تأسس ادلذىب يف العراؽ بغداد. اإلماـ مالك بن أنس ومذىبو ادلالكي. تأسس 

ادلذىب يف احلهاز ادلدينة ادلنورة. اإلماـ زلمد بن إدريس الشافعي ومذىبو الشافعي. تأسس ادلذىب 

مث  أسس ادلذىب يف العراؽ بغداد ومنيف العراؽ بغداد. اإلماـ أمحد بن حنبل ومذىبو احلنبلي. ت

-أقواؿ اجملتهدين . حرصت على تتبع األحداث التارؼلية يف كتب السًن وادلغازي ومعامبلت النػػي 

مع األمم األخرى والشعوب والقبائل خاصة اليهود والنصارى ألف احلركة  -صلى اا عليو وسلم

يتنرؿ حسب األحداث. وسوؼ تكوف الدراسة الفقهية اإلسبلمية ىي وليدة الواقع والقرآف كاف 

ادلقارنة خاصة داخل البحر الزاخر للفقو اإلسبلمي دبختلف ادلدارس للغوص يف فراء الفكر 

اإلسبلمي، مع موازنة ذلك بالقانوف الدورل قدر اإلمكاف ويف كل ذلك ػلرص الباحث على الوصوؿ 

 فقة الشريعة اإلسبلمية.إذل تطور الفكر البشري ليصل يف النهاية إذل تبين وموا

 جمع البيانات.  رابعا : 
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ػلتاج الباحث إذل دقة طريقة ىف مجع البيانات لنيل البيانات الدقيقة. فيعمل الباحث يف إجراء مجع 

البيانات جبمع الوثائق أو الكتب الىت تتعلق بادلوضوع ادلبحوث. بعد أف غلمع الباحث البيانات يف 

 ػلللها ربليبل مضمونا. ىذا البحث فسوؼ يقـو الباحث

 اداوات البحث: خامسا: 

  يستخدـ الباحث يف مجع ادلعلومات لكتابة ىذا البحث على ادلصادر والوثائق ، ونعين بادلصادر ىنا 

البحث وىي ادلصادر ال ي تنقل معلوماهتا عن ادلصادر األولية  ىي ادلصادر األولية الثانوية لكتابة ىذا

األولية بشكل مباشر  ، ويف بعض األحياف ينقل ادلعلومات عن ادلصادر بشكل مباشر أو غًن مباشر

التحكيم ، وادلوسوعات ودوائر ادلعارؼ ال ي ذبمع  وىي الكتب ادلتخصصة يف سلتلف موضوعات

 لكتبوا ادلصادر ، وكذلك مقاالت ودوريات التحكيم مثل الصحف واجملبلت عادة من سلتلف

والقواعد  عن احلرب ومشروعيتو حبث فيها البحث ربتوي على ا ال ي العامة ، وطريقة الوثائق يف ىذا 

  ادلقصود منها  بٌن الدوؿ يف القانوف الدورل والشريعو االسبلميو، حىت يتمكن الباحث من فهم األقواؿ

 .البحث لكي يتمكن الباحث من الوصوؿ إذل سلتلف نتائج ىذا
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 طريقة تحليل البيانات.  -سادسا

مصادر البيانات من بطوف كتب علماء القانوف اإلسبلمي، وكذلك علماء  يقـو الباحث جبمع

القانوف الوضعي، وذلك إلبراز مقارنة فقهية بٌن الشريعة اإلسبلمية والقوانٌن الوضعية يف موضوع 

البحث، وكذلك اجملبلت والدوريات وادلؤسبرات اخلاصة هبذا الشأف، مث يقـو بتحريرىا وبناء على نوعية 

ال ي يتحصل عليها الباحث باألسلوب ادلقارف، حيث يقـو الباحث يف عملية ربليل البيانات  البيانات

ذلذا البحث بطريقة ربليل ادلضموف، الذي ربصل عليها من الكتب ادلتعلقة دبوضوع البحث، لكي 

ربليل البيانات ذلذا البحث الذي يستخدمو الباحث ىو عملية تنظيم يسهل فهمها للقارئ و 

ت وترتيبها يف التصميمات ومجعها بعدما نظم الباحث ادلعلومات أو البيانات ادلتعلقة دبوضوع ادلعلوما

 البحث عربه تعبًنا وافيا بالطريقة ادلنظمة كي ينتج البحث ادلقنع والنتائج العلمية ادلمتازة وادلقنعة.
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