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مزيده وأصلي وأسلم  ويكافئ نعمه، يُوايف امحد هلل احلمد، هاحلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا يليق جبالل
  . النيّب األمّي الذي َمََل الدنيا علماعلى معلم البشرية ونور األمة 

ٌٍَُّّّّٰىُّ  عز وجل: ومصدقا لقول احلق ويف هناية رحليت خالل حبثي

أن أعانين علي إمتام هذه الدراسة الذي أرجو أن يسعين إال أن أشكر هللا تعاىل،  ال َِّّّٰ
)من واعرتافاً ابجلميل وانطالقاً من حديث الرسول صلى هللا عليه وعلى اله وسلم: , كون علما ينتفع بهت

أتوجه ابلشكر اجلزيل لكل من وقف إىل جانيب، وساندين خالل ا لذ ال يشكر الناس ال يشكر هللا(
متمثاًل إبدارة  مليةجامعة املدينة العاللصرح العلمي الشامخ  شكري هذا أوالدراسة، وأبدفرتة البحث 

اليت أاتحت يل فرصة االلتحاق بربانمج  العلوم االسالميةوعمادة الدراسات العليا، وكلية  اجلامعة،
 .دكتوراه

، وأخص منهم سعادة القضاء والسياسة الشرعيةوالشكر موصول إىل مجيع األساتذة بقسم  
بخل علي بتوجيهاته فبذل من ي مل ذيالدراسة وال هاملشرف على هذ حساين حممد نور الدكتور األستاذ

فجزاها هللا عين خري ما جزى هللا به  الدراسة،على رغم مشاغله ما مكنين يف إمتام هذه  وجهده وقته
لسادة احملكمني املوقرين واأتقدم جبزيل الشكر إىل أساتذيت أعضاء جلنة النقاش  اتلميذه، كمأستاًذا عن 

 املتواضعة وإغنائها مبقرتحاهتم القيمة.ليت على ما تكبدوه من عناء يف قراءة رسا
والدي الكرميني  عليهما، إىل ووصى بربمها، هللا أمر ملنكما أتقدم أبمسى آايت الشكر واالمتنان 

زرعا يف قليب حب العلم ومهة املعايل ووفرا يل سبل التحصيل ومل يبخال برفع أكفهما ابلدعاء يل، اللذين 
 .قدموه يل من صور املساندة والتشجيع وزوجيت وأبنائي؛ ملاويت ألخ أتقدم ابلشكر اجلزيل اكم

؛ فإن أصبت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي االدراسة أحسب أين اجتهدت فيه هوختاًما، فهذ
 من هللا تعاىل القبول، وأن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي.ة والشيطان، راجي

  



 

 ط

 امللخص

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني الدوليةوقد سعى لية الدو هذا البحث يف مسؤولية احلماية 
يل حتقيق األ معرفة رأى الفقه اإلسالمي من عمليات التهجري اجلربي،والتدمري  -هداف التالية:الباحث ٌ

التعسفي،ومن  قتل املدنيني، وموقف الفقه اإلسالمي من إابدة اجلنس البشري والتعرف على الوسائل 
يات املتبعة يف الفقه اإلسالمي حلماية املستضعفني كذلك  هدف البحث إىل بيان اآلليب و واألسال

آليات تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية يف ضوء قواعد القانون الدويل  و بيان دور األمم املتحدة يف عمليات 
جراءات ة اإلمعرفالتدخل اإلنساين، ومقارنتها بدور األمم املتحدة يف تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية، و 

اليت يتخذها اجملتمع الدويل حتت مبدأ مسؤولية احلماية.وقد اتبع الباحث املنهج التارخيي واملنهج الوصفي 
حيث تقتضي طبيعة البحث وصف الظاهرة واملنهج التحليلي، وذلك بعرض آراء الفقهاء حول مفهوم 

املؤيدين واملعارضني ألجل  بني ح منمبدأ مسؤولية احلماية،ومدى مشروعيته، واستخالص الرأي الراج
يل نتائج البحث وهذا البحث مقسم إىل مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وتليها النتائج اليت توصل  الوصول ٌ
اليها البحث.واملقدمة تتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره وإشكاليات البحث وأهدافه وبيان خطة 

ماية يف اإلسالم.والفصل االول حفظ ضرورايت ة احلؤوليالبحث.يشتمل فصل التمهيد األمن و مبدأ مس
احلياة ومقاصدها ما بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين.والفصل الثاين اجلرائم ضد اإلنسانية 

والفصل الثالث دفع ضرر الصائل يف الشريعة اإلسالمية ،  يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل اإلنساين
والفصل الرابع: اآلليات احملددة ملسؤولية احلماية يف القانون والفقه ، الدويلية يف القانون ومسؤولية احلما

اإلسالمي.وتوصل الباحث إيل نتائج من أمهها:اوال: أمهية مبدأ مسؤولية احلماية و ضرورة تطبيقه يف 
 داخلية بل البدل اإلشكاالت الاحلاالت الطارئة اليت تستدعي ذلك وأن التدخل اجملرد ال يكفي يف ح

من تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية لشموله و مثاره الدقيقة.اثنيا: أن احرتام الدول لبعضها البعض على 
ضوء أحكام منظمة األمم املتحدة هو السبيل األمثل الذي يتحقق من خالله حفظ السالم الدويل و 

للحماية الدولية  إلطار القانوينهاء القانون ابيؤدي بدوره إىل حتقيق األمن، و هو ما يسمى عند فق
 حلقوق اإلنسان.



 

 ي

Abstract 

 
  This research concerns the international protection responsibility. It is a comparative study of 

Islamic canon and international laws.The researcher sought to achieve the following objectives: 

- Clarifying Islamic canon concerning forced displacement, arbitrary destruction, killing 

civilians and genocide.- Identifying Islamic canon methods and mechanisms to protect the 

vulnerable.- Stating the mechanisms of applying protection responsibility in light of the 

international law rules, the role of the United Nations in humanitarian interventions, comparing 

it to its role in applying the principle of protection responsibility and exploring the actions taken 

by the international community under the principle of protection responsibility.The researcher 

followed the historical descriptive approach, where the nature of the research requires a 

description of the phenomenon and analytical method, presenting theologians’ views on the 

concept of the principle of protection responsibility, and its legitimacy, and draw the most likely 

opinion among supporters and opponents in order to reach the research results This research is 

divided into an introduction, preface and four chapters followed by the findings of the 

research.The introduction includes the importance of the subject, the reasons for its selection, 

the research problems and objectives, as well as the research plan.The preface includes security 

and the principle of protection responsibility in Islam.The first chapter concerns preserving the 

necessities of life and its purposes between Islamic canon and international humanitarian 

law.The second chapter explores crimes against humanity in Islamic canon and international 

humanitarian law.The third chapter concerns controlling the damage caused by hostile acts and 

violence in Islamic law and the protection responsibility in international law.The fourth chapter: 

Specific mechanisms for the protection responsibility in law and Islamic canon.The researcher 

reached the following results:First: The importance of the principle of the protection 

responsibility and the need to apply it in emergency situations that requires it. Abstract 

intervention is not enough to solve internal problems, the principle of the protection 

responsibility must be applied in its comprehensiveness to benefit from its fine fruit.Second: 

States’ respect for each other in the light of the United Nations’ provisions is the best way to 

achieve and keep international peace and, in turn, to achieve security, which is what jurists call 

the legal framework for the international protection of human rights. 
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إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، َمن يهده 
  وأشهُد أن  هللا فال مضّل له، وَمن ُيضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،

اتسمت بقوة أواصرها  اءالشريعة اإلسالمية الغر  إن الناظر إىل التاريخ عرب األزمان جيد أن  
بتنظيم حيث جاءت ية بضوابط حمكمة، نسانكافة العالقات اإل  فقامت بتنظيم وعالقاهتا اجملتمعية،

احلياة وقد أتت أبحكام متكامل سواء يف عالقة اإلنسان خبالقه أو بغريه من البشر يف كافة مناحي 
مت الشريعة اإلسالمية بقواعد عامة اتسوقواعد تناولت حقوق اإلنسان وحرايته وحرية عقيدته، وقد 

فنظمت العالقة ه، صاحلة لكل زمان ومكان ولكل إنسان على وجه األرض أاي كان دينه أو عقيدت
 أهل ملته، وبني املسلم وأعداء دينهوبني املسلم ومن يعيش معه من غري  ،بني املسلم وإخوانه املسلمني

بل نظمت العالقات حىت بني  ،هل الدايانت األخرىمن احملاربني له، وبني املسلم واملساملني من أ
وجاءت مجيع هذه الضوابط متوافقة  ،وغريه من الكائنات األخرى احليوانية والنباتية واجلمادات نساناإل

وهذه من خصائص اإلسالم العظيمة اليت  ،لسماحة واملرونةوعقله، فيها التيسري وا نسانمع فطرة اإل
 .(1)ترتبط أبصل هذا الدين

 حتت االنضمام إىل مجيًعا هي الدعوة للناس األخرى األمم من بغريها اإلسالمية إن عالقة األمة
 دلبع الواجبات وأقر احلقوق اإلسالم حفظ والتعاون، وقد واخلري واحلرية يف دعوته للحق لواء اإلسالم

 املسلمني بني املساواة اإلسالم فقد قرر ابلعاملني، الشريعة اإلسالمية رمحة أثبتت يةإنسانو  ومساواة
 من الذميني أعفى بل واألعراض، واألموال عصمة الدماء هلم وأثبت احلقوق، من كثري يف والذميني

 على ما همليوع والسياسية، املدنية من احلقوق للمسلمني ما فلهم ذلك ومع الواجبات، بعض
 (.2)والعقوابت التعامل ونظام البالد أبمن تتعلق اليت الواجبات من املسلمني

إن القواعد الدولية تتميز بطابعها العريف، فهي ليست مفرغة مجيعها يف نصوص تشريعية على 
 ،دويلوهذا يدل على ضآلة القواعد املقننة على الصعيد ال ،خالف القواعد اجلنائية يف القانون الداخلي

يات الدولية، وهذه تفاقمصدرها اال وال سيما يف جمال القانون الدويل اجلنائي، فالنصوص الدولية

 

  .12ص، 1،ط غرياملسلمني مساحة إلسالم يف معاملة ،اللحيدان (1)
 .139ص  ، د.ط ،  سلمنياالسالم وغري امل ،الزحيلي  (2)
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، والركيزة (1)األخرية ليست منشئة لقواعد مل تكن انفذة من قبل، بل هي كاشفة لقواعد عرفية سابقة هلا
ضيها فأي دولة ال متلك حق األساسية اليت حتكم العالقات الدولية أن لكل دولة حق السيادة على أرا

لَلخرية من حق البقاء إال يف أحوال استثنائية عندما تكون التدخل يف شؤون دولة أخرى استنادا ملا 
 .(2)سالمتها وسيادهتا مهددة

ية يف كل نسانوقد ظهر مبدأ مسؤولية احلماية كرد فعل على فشل اجملتمع الدويل يف تفادي املآسي اإل
لشعوهبا ومحايتهم ة عن أتمني األمن مسؤولل الل التسعينيات، وينص أبن الدو من رواندا والبلقان خ

ية، وعندما تفشل الدولة يف حتّمل هذه املسؤولية فإنه ابستطاعة اجملتمع الدويل نسانمن اجلرائم ضد اإل
 .(3)التدخل حلماية املدنيني بطرق سلمية أو عسكرية

ومُيلي هذا  ،ة السكان من الفظائع اجلماعيةوتوصف مسؤولية احلماية أبهنا هنج جديد حلماي
م 2005ي ابإلشارة إىل ما تضمنتها الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لَلمم املتحدة عام املبدأ النام

أبن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى خيضع ملسؤولية احلماية الدولية عندما تكون 
واح فعلية أو مرتقبة أو غري قادرة على محايتهم من خسائر يف األر  ،ة مواطنيهادولة غري راغبة يف محاي

 .(4)مجاعية أو بدوهنا أو تطهري عرقي واسع النطاق إابدةعلى نطاق واسع مع نية 

م جون كريتيان يف مؤمتر األلفية إىل إنشاء 2000وعلى إثر دعوة رئيس الوزراء الكندي يف سنه 
ق بني واجب ل والسيادة تكون مهمتها دعم عاملي يقوم على أساس التوفيجلنة دولية معنية ابلتدخ

 

 .47ص  ، 2ط ، مبادئ القانون الدويل اجلنائي ،مشس الدين (1)
 ،دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء مبادئ القانون الدويل املعاصر  ،  النظرية العامة لعدم التدخل يف شؤون الدولة، يونس  (2)

 رسالة دكتوراه غري منشورة.
الوضع القانوين للحالة اإلنسانية يف سوراي حتت مبدأ مسؤولية احلماية  ، PILPGالعام  جمموعة السياسات والقانون الدويل  (3)
(R2P )،  2012مايو/أاير  
التدخل العسكري ألغراض إنسانية هل تعزز عقيدة مسؤولية احلماية مشروعية استخدام القوة ألغراض  ،ماسينغهام  (4)

 .158ص  ، 876العدد  91د اجملل، اجمللة الدولية للصليب األمحر  ، إنسانية
= 
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ية وضرورة نسانات الواسعة للقواعد اإلنتهاكتدخل اجملتمع الدويل الذي يتحتم عليه أن يتدخل أمام اال
 (1)م انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول " مسؤولية احلماية "2001احرتام سيادة الدول، ويف سنة 

، وجيدر ابلذكر أن مسؤولية ية احلماية بقبول واسع كمعيار يف القانون الدويلدأ مسؤولوحيظى مب
احلماية أصبحت فعلّيًا معيارًا واضحًا يف القانون الدويل عقب اجتماع الفريق الرفيع املستوى لَلمم 

عية م، وقد صادقت اجلم2004املتحدة حول التهديدات والتحدايت واملتغريات الذي عقد يف العام 
وقد أّكد جملس األمن على  2005ماعها  يف العام العمومية على هذا املفهوم يف الوثيقة اخلتامية الجت

 .(2)مسؤولية احلماية الحقا يف العديد من القرارات املعروفة

م قدم األمني العام لَلمم املتحدة ابن كي موون تقريرًا أوضح فيه مسؤولية 2009ويف العام 
ق، وهذا التقرير هو إبمكان الدول تطبيق مسؤولية احلماية أبسلوب متناغم وصادإنه احلماية حبيث 

 الذي أّسس القواعد التعريفية الثالثة ملبدأ مسؤولية احلماية.

أكانوا وتنص القاعدة األوىل أبن تقع على عاتق كل دولة املسؤولية الدائمة حلماية شعبها سواًء 
وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد  ابدةكاب اإلمواطنني أو غري ذلك من التحريض أو ارت

جزأّ ال يتجزأ من الدور السيادي  نسانات حقوق اإلانتهاكية حبقهم، وتكون مسؤولية جتنب نساناإل
هو املؤّشر األساسي على مدى املسؤولية اليت تتمتع  نسانالذي متارسه هذه الدولة واحرتام حقوق اإل

 .(3)هبا هذه السيادة

 

 

 سة:أمهية الدرا

 

 .34ص  ، 170العدد  ،جملة السياسة الدولية  ، األمم املتحدة من التدخل اإلنساين إيل مسؤولية احلماية ،فهمي  (1)
التدخل العسكري ألغراض إنسانية هل تعزز عقيدة مسؤولية احلماية مشروعية استخدام القوة ألغراض  ،ماسينغهام(2)

 .158ص  ، 876العدد  91اجمللد  ،ية للصليب األمحر اجمللة الدول ، إنسانية
مبدأ مسؤولية الوضع القانوين للحالة اإلنسانية يف سوراي حتت  ، PILPGجمموعة السياسات والقانون الدويل العام  (3)

 .2012مايو/أاير  ، (R2Pاحلماية )
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وأعطت للعقل حرية ،قد جاءت ابخلري والرمحة والعدل والوسطية،إن الشريعة اإلسالمية السمحاء
 عامة، نساينالتفكري، واإلسالم مبا حواه من هداية إهلية، وتشريعات مساوية، يكفل للمجتمع اإل

 وللمجتمع املسلم خاصة كل عوامل األمن واالستقرار.

وجود اخللط وعدم الفهم الصحيح لإلسالم، مما تولدت معه لدى اىل وترجع أمهية الدراسة 
تتناىف مع املفاهيم والنصوص الشرعية اإلسالمية، فكان البد من توضيح الفهم  ،الناس مفاهيم خاطئة

 .الصحيح ملسؤولية احلماية يف ضوء الشريعة االسالمية السمحاء

 املسلمة الدولة جيعل مما والشعوب، ألمما نيب التغلغل إىل يهدف عاملية، دعوته دين إن اإلسالم
 هللا كالم ليسمعوا املسلمني لغري حدودها تفتح بل العامل، دول بقية عن مبعزل تعيش أن ال تستطيع

 .(1)اإلسالم حماسن على وليتعرفوا احلق، ودعوة تعاىل

 داخل نيسلمامل غري مع العالقة لتفعيل عملية تطبيقات الدراسة إىل تقدمي كذلك ترجع أمهية
هللا  إىل والدعاة الدراسية، املناهج وواضعي القرار، أصحاب منها يستفيد اإلسالمي وخارجه، اجملتمع
 األقليات يف جمتمع خارجها أو اإلسالمية البلدان داخل املسلمني بغري عالقة له ممن وغريهم تعاىل،

 اإلسالمية.

 الدولية، يف العالقات والراهنة املهمة ايالقضا إحدى تُعاجل كوهنا من الدراسة أمهية كما تنبع
 القانوين والواقعي، الصعيدين على هذا املوضوع، أاثره الذي الكبري اجلدل على وميكن االستدالل

 البشرية إبنقاذ األرواح األمر يتعلق حني الوحيد السبيل له،يعتربه مؤيد أوجده، ما بني الذي واالنقسام
 يف وتدخال،الدول سيادة نتهاكال مربرا فيه ني معارض،يرىوب ات،انتهاك من حقها يف يرتكب مما

 برمتها. العالقات الدولية على خماطر من ذلك ما خيلفه مع،شؤوهنا

وترجع أمهية الدراسة إىل أن مبدأ مسؤولية احلماية هو مبدأ جديد نسبياً، فكان لزامًا علينا 
لدول حلماية شعوهبا من يد مسؤولية مجيع امبدأ يقوم على حتدوهو  ،التوضيح ملفهوم املبدأ وأمهيته

فإهنا حتث على ،مع مساعدة وتوجيه من الدول األخرى، ابإلضافة إىل ذلك،التهديد والعنف اجلسدي

 

.16ص  ،1ط ،  التدابري الواقية من التشبه ابلكفار ،دوكوري (1)
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تقوم على التدخل من الدول األخرى للبلدان اليت تفشل وهُتمل يف مسؤوليتها ،اختاذ إجراءات حامسة
 (1)حلماية مواطنيها

 إشكالية الدراسة:
 كثريًا أن خصوًصا، اإلسالمي العامل وأحوال عموًما، العامل ألحوال واملتابعني املطلعني على فىخي ال

 حتقيق إىل مجيًعا ونسعى ننهض أن لنا فالبد مضعفة، أو مهمشة، أو مفقودة، نساناإل من حقوق
أَيُْمُر نَّ اَّللََّ الكرمي  ))إ   والقرآن بذلك أيمران ديننا حيث،أمجعني العاملني يف بل واإلحسان العدل،

ْحَسان  َوإ يَتاء  ذ ي اْلُقْرََب َويـَنـَْهى َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَكر  َواْلبَـْغي  يَع ُظُكْم َلَعلَّ  ْلَعْدل  َواإْل   ُكْم َتذَكَُّروَن (اب 

(2)
. 

 إن الدولة تكون ملزمة مبراعاة أحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة ابلسلم واألمن الدوليني
ستناداً وإالابتت مسؤولية احلماية فرضًا مشروعاً، ألن العمل الدويل يتجه للقبول جبواز التدخل ا

ن إقرار مسؤولية مبا جيعل الغرض م،ية، وخاصة يف ظل فقدان التوازن يف العالقات الدوليةإنسانألسباب 
عات البشرية، اليت تعاين احلماية هو حتقيق العدالة الدولية كلما دعت احلاجة حلماية ومساعدة اجلما

 .(3)من أوضاع اقتصادية أو اجتماعية تستدعي التدخل

وقد ظهر مبدأ مسؤولية احلماية نتيجة فشل عمليَّات حفظ السالم يف كّل من رواندا 
سعينيات أفراد من قوَّات حفظ السالم التابعة لَلمم املتَّحدة، يشاهدون حيث وقف يف الت،والبوسنة

 مام أعينهم، ومل تكن قوَّات حفظ السالم هذه حاصلةعلى تفويض حلماية املدنيني. املدنيني يذحبون أ

بيد أنَّ السياسيني واخلرباء يتجادلون حىت ،2005الدويل الذي يعود لعام  تفاقوعلى الرغم من اال
 هذا حول تطبيق مسؤولية احلماية والتدابري اليت ميكن أن تتبع.يومنا 

 

ترمجة مركز دمشق  ،مسؤولية محاية املدنيني يف سورية مذكرة قانونية  ،وعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطناجملم(1)
 .Iص  ،لدراسات حقوق اإلنسان

 .90سورة النحل، اآلية ( 2)
العدد التاسع ، والقانون  جملة الشريعة   ،  املساعدة اإلنسانية بني شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة ،بن علي   (3)

  .85ص  ، واألربعون 
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وتباين موقف ،ية احلمايةمسؤولبدأ يف الغموض الشديد احمليط مب ومن مث تتمثل مشكلة الدراسة
الدول، وخباصة الدول العربية والنامية، وختوفها من تطبيق هذا املبدأ خشية االفتئات على 

 ية احلماية.مسؤولبدعوى تطبيق مبدأ ،خباصة العظمى يف شئوهناوتدخل الدول األخرى و ،سيادهتا

 هذا أبن،واملستكينني هلم واملخالفني، األعداء، قبل من واملسلمني مسالاإل على املتتالية إن اهلجمات
ترعاها الدول، مما  اليت وقوانينه نساناإل حبقوق يهتما مل،خصوًصا املبارك والكتاب،اإلسالمي الدين

 ،نساناإل شأن يف اإلسالم أحكام ودرر عن كنوز اإلفصاح واإلميان العلم أهل على معهيتوجب 
 .ذلك ضعوحقوقه، وموا

وحتاول هذه الدراسة إماطة اللثام عن هذا املبدأ، جملية ما له وما عليه، مع مقارنته مبا يف تراث 
 الفقه اإلسالمي من النظرايت، من قبيل نظرية االستنقاذ.

 تساؤالت الدراسة:

 تنحصر تساؤالت الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل:   

 لنصرة املستضعفني؟ ؤولية احلماية والتدخل اإلنساينما الواجب الشرعي والقانوين ملس     

 وتنبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما موقف الشريعة االسالمية السمحاء من نصرة املستضعفني؟  -
 ؟ وإنقاذهم ما اآلليات اليت جيب اتباعها لنصرة هؤالء املستضعفني -
 سالم بشكل عام؟ ما مفهوم األمن يف اإل -
 ؟ نساينهل يشكل مفهوم مسؤولية احلماية بديال عن حق التدخل اإل -
 مسؤولية احلماية؟  هل أصبح مبدأ السيادة عائقا وعقبة أمام مبدأ -
 األطر القانونية ملسؤولية احلماية؟  ما -
 من اجلهات الدولية اليت هلا احلق يف ممارسة هذه املسؤولية؟ -

 أسباب اختيار موضوع الدراسة:
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 .سات اإلسالمية عامة والفقهية بصورة خاصةإثراء الدرا اإلسهام يف-1

الفقه اإلسالمي وىف القانون الوضعي، الوقوف على حقيقة مفهوم " مسؤولية احلماية " يف -2
واإلسهام يف التعريف أببعاده ومضامينه املختلفة، بعيدا عن فكريت املؤامرة والقبول املطلق بكل ما هو 

 .ياسياوافد، سواء كان فكراي أو س

إلقاء الضوء على مفهوم مبدأ السيادة، ومدى جدلية التعارض بينه وبني مبدأ مسؤولية -3
 احلماية.

رفة مىت يكون مشروعا التدخل إبجراءات قسرية، خصوًصا منها العسكرية، يف حق دولة مع-4
 عي.أخرى، هبدف محاية السكان املهددين داخل هذه الدولة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوض

 :أهداف البحث

 .موقف الشريعة االسالمية السمحاء من نصرة املستضعفنيالتعرف على  -

 وإنقاذهم. اآلليات اليت جيب اتباعها لنصرة هؤالء املستضعفنيالتعرف على  -

 .سالم بشكل عاممفهوم األمن يف اإلالتعرف على  -

 .تدخل اإلنساينبديال عن حق الوهل يشكل مفهوم مسؤولية احلماية التعرف على  -

 .مسؤولية احلمايةعائقا وعقبة أمام مبدأ وهل أصبح مبدأ السيادة التعرف على  -

 .األطر القانونية ملسؤولية احلمايةالتعرف على  -

 منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث االعتماد على املنهج التارخيي وذلك ابحلديث عن التطور التارخيي ملفهوم 
عند إبراز أهم  خاصة،هج الوصفي حيث تقتضي طبيعة البحث وصف الظاهرةمسؤولية احلماية، واملن

حمدداهتا وخصائصها واملنهج التحليلي، وذلك بعرض آراء الفقهاء حول مفهوم مبدأ مسؤولية 
وسأقومبعملمايليومدى مشروعيته، واستخالص الرأي الراجح من بني املؤيدين واملعارضني.،احلماية
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 :جتنب االستطرادمع على موضوع الدراسة  مركزاخاللالدراسة
وحماولة تفسريها وحتليلها والوقوف على ،مات حول قضااي البحث املختلفةمجع املعلو  -1

واستخراج االستنتاجات منها ذات الداللة واملغزى ابلنسبة للمشكلة املطروحة ،جوانبها املختلفة
 للدراسة. 
ليل موقف الفقه، واجملموعة الدولية، يف حت السيما،عرض اآلراء واملفاهيم احمليطة ابملوضوع -2
 كذلك حتاليل قرارات جملس األمن، وابقي املنظمات الدولية واإلقليمية.،مسؤولية احلماية من مبدأ
مجع املعلومات ملوضوع الدراسة من الواثئق، والدراسات العلمية، واملؤلفات، والدورايت،  -3

 ،تقراء التام ملصادر الدراسةهوم الدراسة، واالسهبدف وصف وتوضيح مف،وما نشر يف وسائل اإلعالم
 .والتمهيد للمسألة مبا يوضحها إن احتاج املقام لذلك ،راجعها املختلفةوم

االستقراء من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وأقوال السلف واألئمة  -4
 وأقوال املعاصرين يف موضوع الدراسة.

 مور اليت هلا صلة ابلبحث.ا جد من القضااي واألاالعتناء بدراسة كل م -5
 إتباع شرح التعريفات اخلاصة ابلدراسة، سواء التعريفات اللغوية أو االصطالحية. -6
تكون كتابة معلومات البحث أبسلويب وبتصرف، مبعىن أن آخذ من املصادر ابملعىن ال  -7

 .و عليهابلنص، ما مل يكن األمر يتطلب ذكر الكالم بنصه فأذكره على ما ه
 ء وعالمات الرتقيم.االعتناء بقواعد اللغة العربية واإلمال -8
 ،عند العزو اىل املصادر واملراجع يف حاشية البحث أذكر املؤلف، واسم الكتاب كامالً   -9

 .والدار، والطبعة، واتريخ الطبع إن وجد
 

 الدراسات السابقة:

يف رسالة علمية،  ع مل تتم دراستهفإن هذا املوضو  ،من خالل ما بذلته من البحث، وعلى حد علمي
فقد قمت ابالطالع على دليل عناوين رسائل الدكتوراه املاجستري والبحوث التكميلية الذي أصدره 

 ،املعهد العايل للقضاء، وكذلك على فهارس املكتبة املركزية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
حوث والدراسات اإلسالمية، وقاعدة مللك فيصل للبوفهرس مركز ا ،ةوفهرس مكتبة امللك فهد الوطني

الرسائل العلمية اليت أصدرها مركز امللك فيصل، فتبني يل أن هذا املوضوع ليس فيه دراسة سابقة 
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مستقلة، ولكن هناك بعض الرسائل جاءت هبا بعض مواضيع الدراسة ضمنًا وهللا تعاىل أعلم ومن 
 هذه الرسائل.

 دراسة حالة كوسوفو" ماجستري يف القانون العام نساينإلالتدخل ا بعنوان " األوىل:الدراسة  -
 2010-جامعة منتورى قسنطينية -فرع العالقات الدولية إعداد الطالب/ مهرية نصرية 

 يف كوسوفو توضيحاً للمربرات اليت استند نساينهدفت الدراسة إىل الرتكيز على حالة التدخل اإل
 عرض احلائط كل مبادئ وقواعد القانون يف كوسوفو ضارابً  األطلسي يف تدخلهعليها حلف مشال 

كان أمهها إعالن كوسوفو استقالهلا من جانب واحد، ،الدويل، خاصة وأن التدخل ترتبت عليه نتائج
 من اعرتاف دويل وحتدايت أمنية واقتصادية.  ،وهو ما فتح الباب أمام حتدايت واجهت وستواجه اإلقليم

ومبدأ السيادة " إعداد الطالب /  نسانليات الدولية حلماية حقوق اإلن " اآلبعنوا ة الثانية:الدراس -
 م2011/  2010 -جامعة اجلزائر  -أمحد وايف 

يف الباب األول،  نسانتناول الباحث مبدأ السيادة يف ظل اآلليات الدولية حلماية حقوق اإل
عنوان السيادة  الفصل األول حتت ل اىل فصلني، كانوىف سبيل حتقيق هذا الغرض مت تقسيم الباب األو 

والفصل الثاين حتت عنوان حقوق  ،شأن داخلي نساناملطلقة، واعترب الباحث موضوع حقوق اإل
بني اجملال السيادي للدولة واجملال الدويل، أما الباب الثاين فكان حتت عنوان تراجع مبدأ  نساناإل

ومت تقسيمه اىل فصلني: األول حتت عنوان  ،نسانية حقوق اإلمسؤلية احلماية أمام تطور آليات محا
ات حقوق انتهاكوالثاين حتت عنوان ردع  ،نساناحنسار مبدأ السيادة وآليات اإللزام حلماية حقوق اإل

 بواسطة القضاء اجلنائي. نساناإل

 معاويةعودةالسوالقة " إعداد نساينبعنوان " التدخل العسكري اإل :الدراسة الثالثة -
احلصول على درجة املاجستري ختصص القانون العام قسم  استكماال ملتطلباتقدمت هذه الرسالة 

 .م2009   -جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  -القانون العام كلية احلقوق 
الدويل العام اليت هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التغرّيات اليت طرأت على مبادئ القانون 

 ومفهوم نساين، كما هدفت إىل التعرف على مفهوم التدخل اإليننساأوجدت التدخل العسكري اإل
 والتقصي عن سندمها القانوين، إضافة إىل طرح إشكاليتهما اجلدلية، وبيان نساينالتدخل العسكري اإل
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أبرز أمثلته اليت شهدهتا ، وماهية أسباب فشله وجناحه، وعلى نساينأصناف التدخل العسكري اإل
 .الساحة الدولية

، ابالعتماد على املنهج التارخيي نساينولت هذه الدراسة نظرية التدخل العسكري اإلا تنامن هن
 والوصفي التحليلي.

يف  ومبدأ السيادة نسان بني محاية حقوق اإلنساينبعنوان "التدخل اإل الدراسة الرابعة: -
 –نتوري جامعة م- 2009اد الطالب / هلتايل أمحد ماجستري عامل ما بعد احلرب الباردة" إعد

 اجلزائر. –قسطنطينة 
 وإبراز آاثر التحول يف النظام الدويل نساينهدفت الدراسة إىل حماولة الوقوف على حقيقة التدخل اإل

 ومبدأ السيادة. نسانعلى موضوع حقوق اإل

مي والقانون الدويل" إعداد / بعنوان " جرائم احلرب يف الفقه اإلسال الدراسة اخلامسة: -
  –م 2005ألردنية اجلامعة ا –حبث دكتوراه يف الفقه وأصوله  –رمي خالد رمزي سامل ك

تناول البحث مصطلح جرائم احلرب، وأوضح أن هذا املصطلح مل يعرفه فقهاء الشريعة اإلسالمية 
ية قدمياً، كما أوضحت الدراسة كتب فقهاء الشريعة االسالميف   قدمياً، مع التأكيد أهنا كانت مبثوثة

اجلماعية واإلبعاد القسري، ألهنا مجيعا جرائم حرب وفق  ابدةالمية من جرمية اإلمنع الشريعة االس
الشريعة إهالك البشر، بل تنظر الشريعة  كما بينت الدراسة أنه ليس من  مقاصد  ،املنظور الشرعي

         اإلسالمية للحرب كأهنا حالة طارئة ينبغي أن تنتهي بسرعة.                                       

حبث مقدم من الدكتور / عثمان عبد الرمحن عبد اللطيف حممد بعنوان "  الدراسة السادسة:
دراسة مقارنة مبجلة  –بني القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية ية الدولية سؤولاأللغام األرضية وامل

 –م 2011الشريعة والقانون العدد السابع 

ار اليت تلحق نتيجة وجود األلغام والقواعد اليت حتكم ة، واألضر ية النامجسؤولتناول البحث امل
ية الدولية يف اإلسالم، وأوضح البحث القاعدة يف اإلسالم أنه ال سؤولكما تناول امل،يةسؤولهذه امل

وكذا ال  ،ضمان على املسلم إبتالف مال احلريب، وال على احلريب إبتالف مال املسلم يف دار احلرب
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ألنه ال فائدة يف  ،وال على الباغي إذا أتلف مال العادل ،ف مال الباغيل إذا أتلعلى العادضمان 
 الوجوب، لعدم إمكان الوصول إىل الضمان النعدام الوالية.

بعنوان " العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني يف  الدراسة السابعة: -
بريوت -احث "بدران أبو العينني بدران" توراه للبقانون" دكالشريعة اإلسالمية واليهودية واملسيحية وال

 هـ1404 -
وهدفت إىل إبراز  ،تتحدث عن العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني حال السلم

مساحة اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمني يف بعض العالقات االجتماعية، مثل عالقة املسلم مع 
ت واحلدود واألطعمة وغريها، وهدفت أيًضا إىل عقد مقارنة ت واجلناايوالوالاي غري املسلم يف العقود

بني الشريعة اإلسالمية واليهودية واملسيحية والقوانني املعاصرة يف توضيح أحكام هذه العالقات، وكان 
وا من أهم نتائج هذه الدراسة أن املسلمني مل يوجبوا إكراه غري املسلمني على اإلسالم وقت أن فتح

وإكرام املسلمني ألهل الذمة مراعاة للعهد، واعترب املسلمون أهل  ،ا احلرية الدينية، بل قررو بالدهم
 .الذمة أانسا هلم حقوقهم املقررة شرًعا

ومتتاز دراسيت عن السابق أبهنا جتمع بني احلماية الدولية يف الفقه والقوانني، خالفا للدراسات 
د على مفهوم مسؤولية عض اآلخر على الفقه،وتركز ابلتحدياليت ركز بعضها على القانون والب ،السابقة

 احلماية الدولية وهو مامل يتم حبثه مستقال.
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  احلماية يف اإلسالم ومبدأ مسؤوليةاألمن  :تمهيدالفصل ال
 :مباحث و فيه مخسة

 
 مسؤولية احلماية.مفهوم . نشأة مسؤولية احلماية املبحث األول:  •

 احلماية. وتطور مبدأ مسؤولية املبحث الثاين: نشأة •

 مسؤولية احلماية. املبحث الثالث: من التدخل اإلنساين إىل •

املبحث الرابع: القواعد واألسس اليت يقوم عليها القانون الدويل اإلنساين  •
 اإلسالمي.

 األمن واحلماية يف فقه املقاصد. اخلامس:املبحث  •
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 ماية.املبحث األول: مفهوم مسؤولية احل
 :وفيه املطالب التالية

 ية:سؤولاملطلب األول: التعريف اللغوي ابمل
 :ية يف االصطالحسؤولاملطلب الثاين: امل
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 ية:سؤولاملطلب األول: التعريف اللغوي ابمل
 مسألة وَسأالً وسأله. وسأله،مصدر الفعل َسأَل يسأل سؤاالً 

وسألته الشئ جته، وسألته عن الشيء سؤاالً ومسألة، وأسألته سؤلته ومسألته: أي قضيت له حا
 .(1)الطالب :والسائل ،استخربته :وسألته عن الشئ ،استعطيته إايه :وسألته عن الشئ

)2(
 ويف هذا املعىن يقول تعاىل    ُّ منهنجهمهٰهَّ 

م وحتمل مبعىن السؤال، واحلساب، والوفاء، والتبعة، وااللتزا املسؤولية لغة أتيتأن مما سبق أرى و 
 نتائج الفعل.

من َسَأَل َيْسَأُل ُسَؤااًل واسم الفاعل منها سائل واسم املفعول مسؤواًل وسأْلته عن الشيء: أي 
 .(3)استخربته، وتساؤلوا: َسأل بعُضهم بعضاً 

 ية يف اللغة: مصدر الفعل َسأَل يسأل سؤاالً وسأله مسألة وَسأالً وسأله.سؤولامل
ته عن الشئ سؤاالً ومسألة، وسألته الشئ ي قضيت له حاجته، وسألوأسألته سؤلته ومسألته: أ

، (4)وسألته عن الشئ: أستعطيته إايه، وسألته عن الشئ: استخربته، والسائل: الطالب
 (5)نسانو)َتَساَءُلوا(:)َسَأَل( بعُضُهم بْعًضا، والسُّْؤُل: ما َيْسألُُه اإل

 
 :ية يف االصطالحسؤولاملطلب الثاين: امل

 املعاصرون املسؤولية بعدة تعريفات منها:ء لفقهاعرف ا

 .(6)نتيجة فعل أو تصرف، يرتب عليه الشارع آاثرا معينة "،أو عقوبة معينة،" حتمل التزام   

 

 .318ص ،  11ج  ،1،طابب الالم فصل السني ،العرب لسان  ،ابن منظور  (1)
 .24( سورة الصافات، اآلية 2) 
 .1307ص  ،1مادة )سأل( ط ، القاموس احمليط ،آابدى  ( 3)
    .134-133ص ، 6ج  ، 3ط ،ابب الالم فصل السني ، ، لسان العرب ،بن منظور ( ا 4)
.297ص،  1ج  ، فصل السني، املصباح املنري ،الفيومي  ( 5)
 .71ص  ، 1، ط ابالجتاهات اجلنائية املعاصرةمبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي: دراسة مقارنة  ،حممد  (6)

= 
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ترتتب نتيجة فعل أو قول صادرين  اليتالتبعة األخالقية أو املالية أو اجلنائية  :كما عرفها " التايه" أبهنا   
 .(1)ها آاثر دنيوية وأخرويةمن املسؤول ويبىن علي

من التعريفات السابقة نستنتج أن املسؤولية هي إلتزام يُفرض على الفاعل يُلزمة بتحمل نتائج أفعاله    
 سواء كان الفعل مادي أو أخالقي أو جنائي.

 يةمسؤوللل عدة وجدت تعريفات احلديثة لكتبا يف أما ،عليه أهلية الشخص لتوقيع العقوبة
 :منها

 ملزًما أعماله للمؤاخذة على صاحلًا فيها يكون للمرء حالة ) هي :بقوله بيصار حممد عرفها
 .(2))املختلفة  بتبعاهتا

 غري تصرفاته مطالًبا بتبعات الشخص كون هي يةسؤول) امل :بقوله الزملي مصطفي وعرفها
 (3)املشروعة(

بتحمل نتائج األفعال احملرمة  نساناإل ويقصد ابملسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية أن يلزم       
اليت أيتيها خمتاراً وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، فمن أتى فعالً حمرماً وهو ال يريده كاملكره أو املغمى 

يتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  عليه ال يسأل جنائياً عن فعله لقوله تعاىل 
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث

 مكىكيكملَّ )4( 

رنمميلامىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىف ُّ ولقوله تعاىل 

  .(5)َّجئييىينيميريزيٰىينىنننمنزن

 

 .27ص  ، 1ط ، مسؤولية الطبيب اجلنائية  ،التايه  (1)
.348ص ، 1، ط  حياة الفرد واجملتمعالعقيدة واألخالق وأثرها يف ،بيصار  (2)
 .6ص  ، 1ط،  العربيةموانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات اجلزائية  ،الزملي  (3)
 .106: النحل (4)
 .173البقرة:  (5)

= 
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 أندق أو مبعىن أ ،(1)ينصرف معىن املسؤولية على وجه العموم اىل مفهوم املؤاخذة وحتمل التبعة
مصطلح املسؤولية يستخدم للداللة على معىن التزام شخص بتحمل العواقب اليت ترتتب على سلوكه 

سلبياً  أمبياً إجيايكون السلوك  أن، ويستوي يف ذلك (2)قواعد معينة أو أصول لفاً بهالذي ارتكبه خما
وتقتصر آاثرها  دبية،أمسؤولية  هناوتوصف املسؤولية يف هذه احلالة أب ,فحسب خمالفاً لقواعد االخالق

ذا إما أخالق، فراد اجملتمع لذلك املسلك املخالف لقواعد األأعلى ما تثريه من استهجان يف نفوس 
ن املسؤولية هنا تكون مسؤولية قانونية وتستتبع إكان السلوك ينطوي على خمالفة لقواعد القانون، ف

 . (3)الدولةابلضرورة فرض جزاء قانوين حتدده السلطة املختصة يف 

نتائج أفعال اليت أيتيها خمتاراً  نسانويرى عبد القادر عودة أن املسؤولية اجلنائية هي " حتمل اإل
 .(4)مدرك ملعانيها ونتائجها" وهو

 

 

 .10ص، 2ط، املسؤولية العقدية والتقصريية يف القانون املدين اجلديد ،( عكوش 1)
 .2ص، 1، طر اجلهل والغلط يف املسؤوليةااث ،(  حممود2)
 .842ص ، 2ط،  نظرية االلتزام بوجه عام  مصادر االلتزام :الوسيط يف شرح القانون املدين  ،(  السنهوري3)
.392ص  ، 1ج ، 1ط ،  التشريع اجلنائي اإلسالمي ،( عودة  4)
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 املبحث الثاين: 

 نشأة وتطور مبدأ مسؤولية احلماية.
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 املبحث الثاين

 احلمايةية مسؤولوتطور مبدأ نشأة 
يُعترب مفهوم مسئولية احلماية تطوراً طبيعيًا ملفهوم التدخل اإلنساين، فاملفهومان يقومان على أساس  

ألفراد اليت تواجه أزمات إنسانية، من إابدة مجاعية أو تطهري عرقي أو جرائم احلرب، إنقاذ الشعوب وا
محاية القوافل اإلنسانية والضحااي يف عو للجوء إىل القوة إال يف وبينما كان مبدأ حق التدخل ال يد

ن مواجهة جالديهم، أصبح مبدأ مسؤولية احلماية أكثر دقة من حيث نطاق تطبيقه وأكثر طموحاً م
ولقد .(1)حيث مسؤولياته فقد مشلت مسؤولية احلماية منع نشوب النزاعات وإعادة بناء اجملتمعات

ية نساننتيجة تعرض اإل-ملناسب وبطريقة حامسة االستجابة يف الوقت ا-أتسس مبدأ مسؤولية احلماية 
ية، ويكفى نسان يف التعامل مع األزمات اإلنساينألزمات عديدة مر هبا العامل أظهرت ضعف العامل اإل

فكان ال بد من حتقيق التوازن ما بني  ،أن نتذكر أزمات كالصومال والبوسنة واهلرسك وغريها الكثري
ية وحماولة نسانمبدأ مسؤولية احلماية وبني سيادة الدولة  لتحقيق التوازن حلماية اجملتمع الدويل لإل

 ية.نسانضمان عدم تكرار الفظائع اإل

يف القانون الدويل،  نسانور قواعد مسو حقوق اإلاحلماية جاء نتيجة تط إن تطور مفهوم مسؤولية
واليت هي تعلو عن مبدأ  سيادة  نسانأ مسؤولية احلماية يستهدف ضمان احلقوق األساسية لإلفمبد

الدول، ففكرة أن قواعد القانون الدويل ينبغي أن حتمي حقوق األفراد بدأت يف كسب القوة الذاتية 
سؤولية مما شكل  أرضية مناسبة لتقبل م نسانقانونية نتيجة كثافة معاهدات حقوق اإليف األوساط ال

 .احلماية

 

1ص ، Criminal Justice Ethicsجملة   ، "يةمسؤولية تقدمي احلما"منظمة أطباء بال حدود و، فابريسوايسمان(1)
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إن فكرة مسؤولية احلماية تنطلق من نتيجة مفادها أن الدولة ليست مسؤولة وحدها عن تنفيذ 
لة أو ضاً على اجملتمع الدويل ككل وخصوصاً يف حالة عجز الدو أيبل تقع املسؤولية  ،نساناحلماية اإل

ئل لتحقيق احلماية املفرتضة ويل حينئذ إجياد وساعدم رغبتها يف محاية مواطنيها فعلى اجملتمع الد
 .(1)للمواطنني

 سمابالسكان واملعروف  محاية مفهوم مسؤولية" م2005" لعام العاملي القمة مؤمتر اعتمد أن ومنذ
“RtoP” أحرز ،يةنسانضد اإل املرتكبة جلرائماو  العرقي والتطهري احلرب وجرائم اجلماعية ابدةمن اإل 

 اجلمعية م" وافقت2009 "عام تنفيذه، ويف املفهوم ويف هذا تطوير يف كبريا تقدُّما الدويل متعلمجا
على مواصلة النظر يف هذا  308/  63 قرارها جمللس األمن التابع لَلمم املتحدة يف العامة

الرمسية  غري املناقشات يف األعضاء الدول مشاركة هأظهرت ما حنو والعمل عليه، وتطويره على،املفهوم
 .(2)احلماية كبرية ملسؤولية أمهية تعطي زالت وما ،العامة اجلمعية يف السنوية

م والصادر عن تنفيذ 2009( لعام   A/63/677وىف التقرير الصادر عن األمم املتحدة رقم )
على الفقرتني  ءً لدول واحلكومات عليها بناملسؤولية احلماية للركائز الثالث واليت اتفق كل رؤساء ا

 اإلابدة من السكان محاية، اتفق الكل على العاملي القمة ملؤمترمن الوثيقة اخلتامية  139،  138
 علىن هذه اجلرائم تقع وإ، اإلنسانية ضد املرتكبة واجلرائم العرقي والتطهري احلرب وجرائم اجلماعية

 انهسكا محاية على الدول مساعدة يف الدويل متعلمجا دور ضاأي وأكدوا،  حدة على دولة كل  عاتق
 وصراعات أزمات فيها تنشب أن قبل توترات تشهد اليت الدول مساعدة منها بوسائل اجلرائم، هذه من

. 

 طريق عن حامسة، وبطريقة املناسب الوقت يف مجاعي، إجراء اختاذ على األعضاء الدول اتفقتو 
 حدة على حالة كل  أساس على منه، السابع الفصل ذلك يف مبا للميثاق، ووفقا األمن، جملس

 السلمية الوسائل قصور حال يف االقتضاء، حسب الصلة ذات اإلقليمية املنظمات مع وابلتعاون
 

 .76ص  ،وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل العاممبدأ مسؤولية احلماية  ،مصطفى   ( 2)
 املتكامالن واملتابعة التنفيذ ،حامسة  وبطريقة املناسب الوقت يف االستجابة :احلماية مسؤولية ،اجلمعية العامة جمللس األمن  (2)
 املتصلة وامليادين واالجتماعي االقتصادي يف امليدانني املتحدة األمم تعقدها اليت القمة ومؤمترات املؤمترات الرئيسية لنتائج املنسقانو 

 م.2012 ،األلفية  قمة مؤمتر نتائج ما متابعةبه
= 
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 العرقي والتطهري احلرب وجرائم اجلماعية اإلابدة من انهسكا محاية عن البني الوطنية السلطات وعجز
 انهوبدو أمهيتها؛ يف وتتساوى متسلسلة غري الثالث الركائز وهذه ةسانياإلن ضد املرتكبة واجلرائم
 ومبادئه امليثاق مقاصد مع متاما تتسق بطريقة الثالث الركائز مجيع تنفيذ وجيب. انقصا املفهوم سيكون

 .(1)وأحكامه

  :ية احلمايةمسؤولتطور مبدأ 
من اجملتمع الدويل ألعمال  ية الردعدم كفاكان السبب الرئيسي لتطور مبدأ مسؤولية احلماية هو 

 ،والبوسنة ،اجلماعية، اليت حدثت يف العديد من دول العامل مثل رواندا ابدةالتطهري العرقي واإل
.. إخل يف تسعينات القرن املاضي مما أدى إىل ظهور جدل دائر حول شرعية .والصومال ،وكوسوفو

 .(2)نساينالتدخل اإل

م" وسؤاله عن كيف  2000يف األمم املتحدة عام "Kofi Annan وكان تقرير كويف عنان      
 ميثل حقاً نساينوسيبرياي ( يف ظل مبدأ السيادة فقال " إذا كان التدخل اإل ،حيمى دواًل مثل )رواندا

أي من عدائياً غري مقبول على السيادة، فكيف ينبغي علينا أن نستجيب لرواندا أو لسيبرياي، أو عن 
يتنا إنسانُتسيء إىل كل مبدأ من مبادئ  اليت نسانية حلقوق اإلة واملنهجات اجلسيمنتهاكاال

 .(3)املشرتكة"

( وقدمت هذة اللجنة ICISSويف العام التايل مت تشكيل جلنة معنية ابلتدخل وسيادة الدولة )
 ني حق الدولة يف السيادةواليت سعت فيها إىل حل التناقض األساسي ما ب ،(4)فكرة مسؤولية احلماية

 

مترات  الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤ ،  ( اجلمعية العامة  جملس األمن1)
 /578  ،ما متابعة نتائج مؤمت ر قمة األلفية به االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة األمم املتحدة يف امليدانني

A/66/874–S/2012/  
(2) Gareth and Sahnoun, The Responsibility to Protect: Revisiting Humanitarian Intervention, FOREIGN 

AFFAIRS, available at http://www.foreignaffairs.com/articles/58437/gareth-evans-and-mohamed-sahnoun/the-

responsibility-to-protect. 

((3)(Annan, We the Peoples, The Role of the United Nations in the 21st Century, 48 (2000), available at  

 http://www.un.org/millennium/sg/report/ch3.pdf; The International Commission on Intervention and State 

Sovereignty, The Responsibility to Protect, VII ، available at  

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. 

((4) ( Homans, Responsibility to Protect: A Short History, FOREIGN POLICY 2 (Nov. 2011). = 
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أو ،يف حالة أن تكون الدولة ال تستطيع محاية مواطنيها، يف محاية اجملتمع الدويلومسؤولية اجملتمع الدويل
 .(1)غري مستعدة، أو غري قادرة

م اجتمعت مجعية األمم املتحدة، ووافق األعضاء على تفاصيل مسؤولية احلماية  2005ويف عام 
 ابدةلن فيه أن كل دولة مسؤولة عن محاية مواطنيها من اإلأعو  ،اخلتامية ملؤمتر القمة العاملييف الوثيقة 

عمال الوسائل املناسبة استية، من خالل نسانوالتطهري العرقي، واجلرائم ضد اإل،وجرائم احلرب،اجلماعية
 .(2)والالزمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
((1) ( The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, VIII 

(Dec. 2001). 

((2)(2005 World Summit Outcome, General Assembly Resolution 60/1, para. 138, U.N. Doc. A/60/L.1 (Oct. 24, 

2005). 



 

22 

 
 

 
 

 
 
 
 ية احلماية.مسؤول إىل نسايناإلاملبحث الثالث: من التدخل 

  :تيةآلاوفيه املطالب 
 .نسايناملطلب األول: ماهية التدخل الدويل اإل

 .التطور التارخيي للتدخل اإلنساين املطلب الثاين:
 .نساين: موقف الفقه التقليدي واملعاصر من التدخل الدويل اإللثاملطلب الثا
 .نساين: مشروعية التدخل اإلرابعاملطلب ال

 ل ومبدأ سيادة الدولة.جدلية التعارض بني ظاهرة التدخ :امساملطلب اخل
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 : ولاملطلب األ

 :نساينماهية التدخل الدويل اإل

وتعترب نظرية التدخل من أجل محاية األقليات مفهوما جديدا و قدميا يف آن واحد خاصة إذا علمنا 
أول   ارتبطت مببدأ محاية األقليات بعد احلرب العاملية الثانية، و قد كاننساينالتدخل اإلأن فكرة 

ة األقليات املسيحية يف اإلمرباطورية استخدام هلذه الفكرة من طرف الدول الغربية يف بداية األمر حلماي
التدخل يستخدم  العثمانية فيما عرف يف ذلك الوقت ابملسألة الشرقية مث تطور األمر إىل أن أصبح

اعتقاد الدول الغربية بوقوع حلماية رعااي الدول الغربية خارج حدودها حال تعرضهم ألذى أو يف حال 
الثانية على التدخل استنادا إىل هذه  ضرر أو مكروه، و لقد دأبت بعض الدول بعد احلرب العاملية

ملتحدة و هذا لكون هذه املنظمات الفكرة دون اللجوء إىل املنظمات الدولية املختصة كهيئة األمم ا
 عامة و محاية األقليات خاصة. نسانالدولية حمدودة الدور ابلنسبة حلماية حقوق اإل

 فإن هذا نساينمن مرور فرتة زمنية طويلة على وجود بعض املمارسات للتدخل اإلوعلى الرغم 
تناولته أسهمت بشكل أو آبخر يف يزدد إال غموضا، كما أن وجهات النظر املختلفة اليت  املفهوم مل

تعدد جوانب هذا  ألمر يف ذلك إىل، ورمبا يعود انساينإضفاء الضبابية لتصور موحد للتدخل اإل
قد الظواهر القانونية دراسة وأكثرها غموضا وعلى الرغم من تناول أع من نسايناملوضوع، فالتدخل اإل

الفقه الدويل انقسم حول مشروعيته بني مؤيد  العديد من الدارسني هلذا املوضوع إال أن املؤكد أن
ويف ظل السمات احلديثة للمجتمع الدويل،  نساناإل ومعارض السيما يف ظل االهتمام املتزايد حلقوق

كما أن مفاهيم التدخل وعدم التدخل، وواجب التدخل أو حق التدخل، وواجب املساعدة، من 
ية مما حيتم تفادي إنسانجل تغيري وضعية مصطلحات القانون الدويل، وهي مصطلحات موظفة أل

 .(1)سياسية والقانونية هلذه املفاهيمخلط املفاهيم املشار إليها للتمييز بني النظرة ال

 
)1( Paul Tavernier, Nouvel ordre mondial et droit de l'homme ( la guerre du Golf) , published، France, septembre 

1993,p107. 
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إال أن فقهاء القانون  ،نساينإن اتريخ اجملتمع الدويل حافل بتطبيقات عديدة للتدخل الدويل اإل      
 حيال الدويل القانون فقهاء  ، وقد انقسمنساينلدويل اإلالدويل مل يتفقوا على مفهوم واحد للتدخل ا

 قسمني: إىل نسايناإل التدخل مفهوم

له، وهو استخدام القوة املسلحة، وهو األساس الذي يرتكز عليه التدخل  ابملعىن الضيق قال أوهلما 
 .(1) نساينالدويل اإل

على املفهوم الضيق للتدخل الدويل له، فقد زاد  الواسع املعىن عن فدافع الثاين أما املفهوم
 ال جيب أن نساينالتدخل اإلأبن  يقضي الذي، أبن التدخل جيب أن أيخذ معناه املادي، و نسايناإل

 .(2)وإمنا يشمل أشكاال أخرى من التدخل،يقتصر على التدخل العسكري فقط
سلحة، امل القوة استخدام وسائل أخرى بديلة عن من الفقهاء ويضيف أصحاب هذا املبدأ

 ليشم نسايناإل أن التدخل يرون إذ والدبلوماسي، اإلقتصادي، والسياسي، الضغط إىل كاللجوء
 من اهلدف كان كلما أنه مفادها عامة قاعدة يضعون فإهنم ذلك من أكثر بل أشكال التدخل، كل

 هناك كان،نساناإل حقوق اتنتهاكال حد وضع على معينة دولة محل السابقة إىل األساليب اللجوء
 .(3)نسايناإل التدخل عن جمال للحديث

دولة يف شؤون دولة أخرى، يتم من قبل  أي ذلك الذي ،ابلتدخل هو التدخل الدويلأقصده  إن ما
وقد عرف أحد كبار فقهاء القانون الدويل األملاين "شرتوب" التدخل أبنه: تعرض دولة للشؤون 

بغرض إلزام الدولة املتدخل  ،الداخلية أو اخلارجية لدولة أخرى دون أن يكون هلذا التعرض سند قانوين
 .(4)الدولة أو الدول املتدخلة -شؤوهنا اخلاصة أن منيف ش -عليها باع مامتليها تّ ايف أمرها على 

، هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى نساينأما الدكتور الغنيمي فريى أن التدخل الدويل اإل
بقصد اإلبقاء على األمور الراهنة لَلشياء أو تغيريها، ومثل هذا التدخل قد  استبدادية، وذلكبطريقة 

 

 .43ص  ، 1، طالتدخل الدوىل اإلنساين ،هنداوى  (1)
 .158ص  ، 1ط ، غري ذات الطابع الدوىلتدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة  ،زيدان  (2)
 261 ، 4العدد ، التدخل الدويل من أجل اإلنسانية وإشكاالته  ،شاهني  (3)

 .217-216ص  ، 9ط  ، القانون الدويل العام ،ابو هيف  (4)
= 



 

25 

ميس االستقالل اخلارجي أو السيادة اإلقليمية  -كافة احلاالت  يف -حيصل حبق أو بدون حق، ولكنه 
 . (1)لنسبة للوضع الدويل للدولةللدولة املعنية ولذلك فإنه ميثل أمهية كبرية اب

أن التدخل هو عبارة عن قيام دولة بتصرف مبقتضاه تتدخل الدولة يف  ،فرنسيويرى "شارل روسو" ال
رى، بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما، ويضيف الشؤون الداخلية واخلارجية لدولة أخ

طة، وحتاول فرض إرادهتا مبمارسة الضغط مبختلف أبن الدولة املتدخلة تتصرف يف هذه احلالة كسل
 .(2)ضغط السياسي واالقتصادي والنفسي والعسكريكال  ،األشكال

دولة ما تبحث عن التسلل داخل ويعرفه الدكتور علي إبراهيم أبنه " سلوك أو عمل صادر عن      
رى هبدف مساعدهتا على تنظيم شؤوهنا اخلاصة هبا، أو  احللول حملها النطاق املقصور على دولة أخ

 .(3)معني حسب هوى ورغبة األول "وتنظيمها بدال منها، أو تنظيمها بشكل 

استبداداي  ويصفه الدكتور حممد عبد الوهاب الساكت أبنه " إقحام دولة لنفسها إقحاما    
رض تغري األوضاع القائمة فيها حبق أو بدون حق يف الشؤون اخلارجية أو الداخلية لدولة أخرى، وبغ

و االمتناع عنه مستعملة يف ذلك نفوذها أو أو احملافظة عليها، أو إرغامها على القيام بعمل معني أ
والسيادة اإلقليمية  سلطتها وما لديها من وسائل للضغط، وهو هبذا ميس االستقالل اخلارجي

 .(4") والشخصية للدولة املعنية

أما الدكتور مصطفى أمحد أبو اخلري فيعرف التدخل أبنه " ضغط دولة أو عدة دول على  
الدول أو ضغط شخص دويل أو أشخاص دولية على شخص دويل بكافة صور دولة أو جمموعة من 

 .5الداخلية أو اخلارجية هلذا الشخص"الضغط لتنفيذ فعل أو االمتناع عن عمل يتعلق ابلشؤون 

 

  311ص ،  1ط ،  الوجيز يف قانون السالم، الغنيمي  (1)
 .214ص  ، 1، ط املعاصر مبدأ عدم التدخل يف القانون الدوىل ،بوكرا  (2)



 .4ص  ، 1، ط احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري،املبادئ الكربى والنظام الدويل اجلديد  ،( إبراهيم 3)
 .116: 115ص ،  1ط ، الدويل املعاصردراسات يف النظام  ،( الساكت  4)
.133ص   ، 1، ط أزمات السودان الداخلية والقانون الدويل املعاصر ،( أبو اخلري  5)
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من خالل التعاريف املذكورة، يبدو أن أغلب الفقهاء جيمعون على أن التدخل يكون من طرف        
أخرى، ولكننا نرى أن التدخل ال يشتمل فقط على الدول، بل يشمل شخوص دولة يف شؤون دولة 

ية، نسانص، أي يتعدى الدول وممارساهتا اإلالقانون الدويل،كاملنظمات الدولية واإلقليمية واألشخا
بغرض التأثري على الدولة املتدخل يف أمرها ابإلتيان أو االمتناع عن عمل من شأنه اإلبقاء أو التغيري 

وهناك إشارات عند الفقهاء من خالل تصديهم ملفهوم التدخل،  ،د األوضاع الراهنة يف الدولةيف أح
بل يعتمد على قوة الدولة يف ممارسة الضغط أبشكاله  ،قانوينأبنه استبداد ال يستند على أساس 

 .املختلفة

ة أساسية من السابق اعتماد الفقهاء مفهوم التدخل على مفهوم التدخل املسلح كوسيلأرى كما 
، إىل تقديرهم أن الوسائل غري العسكرية كالوسائل السياسية أو االقتصادية أو نساينلتنفيذ التدخل اإل

اخل،  دائما ما حتتاج إىل وقت طويل لكي حتقق أهدافها اخلاصة إبنقاذ حياة األفراد …الدبلوماسية
الوسائل األخرى كثريا ما تعجز  يتعرضون يف بلدان ألخطار متعددة قد تؤدى اىل املوت، كما أنالذين 

راد، عن حتقيق أهدافها املنشودة بسرعة، بسبب اختالف سياسات الدول املعنية حول مصري هؤالء األف
وتضارب مصاحلها السياسية واالقتصادية فضال عن تضارب خلفيات إيديولوجية، األمر الذي حيد 

 إىل التدابري العسكرية أمرا ال مناص عنه.وء إليها، وجيعل من اللجوء كثريا من جدوى وفعالية اللج
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    :   التطور التارخيي للتدخل اإلنساين املطلب الثاين:

 إلنساين: تعريف التدخل ا
إن تتبع التطور التارخيي للتدخل اإلنساين منذ بداايت ممارسته حىت الوصول اىل الشكل القائم حالياً 

األكيد سوف يكشف عن حتديد ابملضمون واملعىن احلقيقى هلذا عرب مراحل تطوره السابقة، هلو من 
د الزمىن الفاصل يف خصائص احلرب العاملية األوىل والثانية هي احل: إن املفهوم، ونستطيع أن نقول

وابلطبع بعد احلرب العاملية الثانية  ،التدخل اإلنساين أختلف مبدادخل اإلنساين، فقد وأسباب الت
 ة.إبنشاء األمم املتحد

أبنه: " األعمال اليت تقوم هبا دولة ما أو جمموعة من الدول يف إطار  وقد عرف التدخل اإلنساين   
دخل بشكل قسري يف الشؤون الداخلية لدولة ل أو منظمة دولة تقوم ابلتدولة ما أو جمموعة من الدو 

 1أخرى"
 عصبة األمم:الفرع األول: فرتة 

وُعْصبات وُعَصب: مجاعة من احليوان أو الطَّري أو النَّاس "تكّونت ُعْصَبُة من ُعْصَبة ]مجع[: ُعُصبات 
َكلَُه ال ِ } -تسري ُعَصب الطَّري ابنتظام -األدابء

َ
{ "  وُعْصَبُة األمم: ُمنظَّمة دوليٌَّة ْصَبة  ئُْب َوََنُْن عُ لَئِْن أ

األمم املتَّحدة ومقرُّها يف نيويورك، م منّظمة 1946م يف جينيف وحلَّت حملَّها عام 1920أُْنشئت عام 
ْلُعْصَبة    .(2) {"وُعْصبة من الرّ جال: ما بني العشرة إىل األربعني " }َما إ نَّ َمَفاحت َُه لَتَـُنوءُ اب 

ولقد مت أتسيس منظمة عصبة األمم كمنظمة دولية بعد احلرب العاملية األوىل، واهلدف من 
ح العاملية وفّك النزاعات قبل أن تتطور لتصبح نزاعاً مسّلحاً وهو إنشائها كان التقليل من عملية التسل

شلها يف مواجهة القوى ما حدث ابلنسبة اىل احلرب العاملية األوىل، ولكن ولَلسف أثبتت املؤسسة ف
 الفاشية يف العامل وفشلها يف منع وقوع احلرب العاملية الثانية مما تطّلب استبداهلا هبيئة األمم املتحدة بعد

احلرب العاملية الثانية. نشأت الفكرة أساسًا على يد وزير اخلارجية الربيطاين "ادوارد جراي" وتبنّاها 
يلسون" الذي أراد أن يرى معاهدة فريساي تتضّمن نّصاً يدعو بشكل كبري الرئيس األمريكي "وودرو و 

 

 ((Democraticac.de املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية ، االقتصادية والسياسية. ((1
 1506ص  ، 2ج  ،  1ط ، معجم اللغة العربية املعاصرة ،(عمر  2)
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من اجلزء األول  1919ير ينا 25إلنشاء تلك املؤسسة األممية، وقد مت ابلفعل إدراج نص التأسيس يف 
من املعاهدة. وكان "إنشاء منظمة عامة لَلمم ذات مواثيق توفر ضماانت متبادلة لالستقالل السياسي 

األمم الكبرية والصغرية على حد سواء" هي إحدى النقاط األربعة عشر للسالم واحرتام وحدة تراب 
 .لويلسون

وغريت من معاهدة فريساي لتصبح  1920يناير  10عقدت عصبة األمم أول اجتماعاهتا يف  
النهاية الرمسية للحرب العاملية األوىل. وابلرغم من أتييد الرئيس ويلسون لفكرة عصبة األمم إال أن 

ايت املتحدة، بقيادة الكوجنرس اجلمهوري، رفضت التصديق على ميثاق العصبة أو االنضمام هلا. الوال
التأسيسي للعصبة حماولة من الدول األوروبية االستعمارية فقد رأت الوالايت املتحدة أن يف النظام 

ت قد متكنت من الكربى لالستئثار بغنائم احلرب العاملية األوىل. وجتدر اإلشارة إىل أن العصبة كان
حل النزاعات الثانوية العاملية يف عشرينيات القرن العشرين ولكّنها وقفت عاجزة عن كوارث ثالثينيات 

 1946إبريل  18لعاملية الثانية مما استدعى تفكيك املؤسسة من تلقاء نفسها يف القرن أو احلرب ا
مقاعد دائمة لربيطانيا،  4ن من واالستعاضة عنها مبنظمة األمم املتحدة. وكان للعصبة جملس يتكو 

 إيطاليا، فرنسا، والياابن ابإلضافة إىل مقاعد أخرى غري دائمة وكانت االجتماعات مُتّثل مبندوبني عن
دول العصبة. ومتثل اإلشكال يف التصويت على القرارات بشكل مجاعي، األمر الذي مل يكن وارداً 

قبل الدول األعضاء بعدم التمثيل الدائم يف  على أرض الواقع انهيك عن عدم اكتمال النصاب من
قد فشلت جنيف مقر العصبة، ابإلضافة إىل انشغال العصبة يف أمور دولية أخرى كاحملكمة الدولية، و 

عصبة األمم يف معظم األحيان يف اختاذ إجراءات عملية. وعلى الرغم من عدم إحرازها النجاح، فقد 
 .(1)إنشاء األمم املتحدةبعثت على احللم مبنظمة عاملية. وكان 

وجاءت العديد من عمليات التدخل من قبل الدول الكربى يف صيغة إنسانية يف ظاهرها يف 
م، وبعد 1884ا حدث لتنزانيا، فقد خضعت تنزانيا لالحتالل األملاىن عام عهد عصبة األمم منها م

ت انتداب عصبة ا وبلجيكا وُوضعت حتتنزانيا بني بريطانيت هزمية أملانيا يف احلرب العاملية األوىل، ُقسم

 

 .8ص  ،دة للنشر مطبوعات قسم األمم املتح ، كل ما أردت دوًما أن تعرفه عن األمم املتحدة ،( األمم املتحدة  1)
= 
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م(، مث حتت وصاية األمم املتحدة. وحصلت تنزانيا على االستقالل الذاتى 1946األمم حىت عام )
 .(1)م1961م، وعلى استقالهلا التام سنة 9601عام 

واالنتداب كان وقتها لفظ حديث يراد به اإلشراف أو الكفالة وهو ال خيرج عن مفهوم احلماية إال 
ياًل. وقد عرفته عصبة األمم أبنه الشعوب اليت جعلت حتت حكم االنتداب احملدد واملؤقت والذي قل

ب عليهم هو املرشد املوقت ريثما يصبحون قادرين على ه من أنفسهم هم مستقلون وأن املنتدطلبو 
محايتنا حكم أنفسهم. وقال بوانكاره من ساسة فرنسا: لسنا يف الشرق لنضم أقطارًا إلينا وال لنضع 

وإمنا حنن هناك مبوجب انتداب تلقيناه من عصبة األمم تنفيذاً ملعاهدة فرسال. وقال ديبوي من علماء 
 .(2)اب أنفق ما جاءت به سياسة احلرب العظمى هو عبارة عن محاية مسترتةالقضاء يف فرنسا: االنتد

مستقلة، ولكن  بريطانيا أبن األردن ذات حكومةلت شع صورة حينما قاأبوجاء التدخل يف 
على كل األردن ما عدا شرقي األردن و الذي ال يتجاوز تعداد سكانه  العرتافقتصر هذا اا

وال تتجاوز مساحته سبعة آالف ميل مربع وهى املنطقة اجملاورة لفلسطني، فكان التربير  350.000
ا، وال تستطيع لذلك أن هذه املنطقة ال تكاد تستطيع يف الوقت احلاضر أن تقف على قدميها وحده

جنيه  150.000شارين الربيطانيني أو املعونة الربيطانية اليت تبلغ يف السنة املالية أن تستغىن عن املست
القومي لليهود يف  عمليّا للوطنإجنليزي وقتها، ونرى أنه ابلفعل كانت عصبة األمم هي املنشئة 

تبنيها وطناً دائماً لدولة يهودية وذلك بفلسطني، وذلك إبخضاعها لالنتداب الربيطاين، لكي جُيّهزها م
لوعد بلفور، وحولته من وعد نظري فردي إىل سياسة عملية مجاعية، أسبغت عليها مقررات العصبة 

 .(3)شرعية دولية

 

 

 

.319ص  ،) املسلمون يف أفريقيا جنويب الصحراء (  11ج ،1،ط املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي ،(عبد احلليم 1)
 .180ص   ، 3ج  ،1ط ، خطط الشام ،حممَّد  ابن(  2)
 .72ص  ، 1ط،  األمم املتحدة املوقف العجيب حيال قضييت فلسطني والبوسنة ،( جمموعة من املؤلفني  3)
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 الفرع الثاىن: فرتة ما بعد انشاء األمم املتحدة.
ملقاصد اليت أنشأت من أجلها، املتحدة حثيثة منذ نشأهتا يف العمل على حتقيق ا األمملقد كانت جهود 

ذت السياسة اختمسألة التدخل الدويل اإلنساين ليست على وترية واحدة، حيث  إىلت نظرهتا وكان
الدولية ابنتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفيايت منحًى جديداً، بدأت هبا الوالايت املتحدة 

والدميقراطية وحماربة ل املتعلقة حبقوق اإلنسان مريكية يف ظل القطبية االحادية وأصبحت املسائاأل
اإلرهاب اليت بلغت أوجها بعد أحداث سبتمرب على رأس مهام الدول القوية، وخاصة أمريكا، وجعلتها 

إال  -مم املتحدةألا -ذريعة للتدخل يف شؤون الدول حىت ولو مل حتظى على موافقة املنظمة الدولية 
 فيما بعد. 

جديدًا بدءًا من هناية احلرب الباردة يف بداية  ها اختذت هلا مساراً دة نفساملتح أن األممكما 
التسعينات من القرن املاضي حيث أعطت أمهية أكثر ملسائل حقوق اإلنسان وحرايته، وقد جاء ذلك 

مم املتحدة السيد بطرس بطرس غايل يف كلمته االفتتاحية أمام املؤمتر لَلمني السابق األعلى لسان 
ىل الدولة إ"إن اجملتمع الدويل يوكل  :بقوله 1993يف فيينا عام  حول حقوق اإلنسان املنعقد العاملي

فإن  وضعها امليثاق، فراد ولكنه حال خرق هذه الدول للمبادئ األساسية اليتمهمة أتكيد محاية األ
  خرية يف التزاماهتاذلك يوجب على اجملتمع الدويل أن حيل حمل الدولة حال فشل األ

صدار إمم املتحدة بشكل فعلي يقتصر على ألكان تدخل ا  1990ه الفرتة أي ما قبل هذ ففي
القرارات والتوصيات دون أن تتدخل يف شؤون الدول على أساس أعمال قواعد حقوق اإلنسان، 
وكانت تتمسك بضرورة موافقة الدول املعنية حىت متكنها املشاركة يف التدخل اإلنساين، كما يف تدخلها 

لتقدمي املساعدات اإلنسانية لضحااي الصراع املسلح بناًء  1967سنة  يم بيافراإقلجرياي حول يف ني
 .(1)على موافقة احلكومة الفيدرالية هناك

 
 

 

 .229ص  ، 1ط  ، التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسان ،( عمر 1)
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 :نساينمن التدخل الدويل اإل يناملعاصر اء املطلب الثالث: موقف الفقه
 الفرع األول: املدرسة األمريكية:

، نسايناملتحدة األمريكية موقفًا معارضًا من التدخل اإلالوالايت  يف القرن التاسع عشر اختذ فقهاء
م بعدم  1923تعهد فيه الرئيس األمريكي يف عام  الذيورمبا يكون ذلك بسبب مبدأ"مونرو" و 

 . (1)التدخل يف األحداث الدولية، وخاصة ما يقع منها يف القارة األوروبية

 الفرع الثاين: املدرسة الوضعية:

يعارض مسألة التدخل يتمثل يف صعود تيار الوضعيني يف القانون الدويل أو ن الفقهاء ظهر تيار م
أ السيادة، وتيار يعترب الدولة كيان سياسي حر من الناحية املعنوية، يضاف تيار يتمسك مببد ،العام

 .على ذلك تغري املناخ السياسي يف أورواب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

( والذي يؤكد على أن الدول ال تسأل 1679-1588الء توماس هوبز )ى رأس هؤ وأييت عل     
تؤذي رعاايها، ليس ابلقدر الذي يؤذي به سيد خادمه ويؤكد هوبز عن تصرفاهتا ألن الدولة ال 

( ترسخ مبدأ السيادة مع بروز املدرسة الوضعية وسيطرة 2على حصانة أصحاب السيادة القانونية )
على العالقات الدولية واستبعاد فكرة الدولة الدينية من القانون الدويل فأصبحت مبدأ توازن القوى 
 .نتهاكلالالسيادة غري قابلة 

انقسم أنصار هذة املدرسة إىل أربعة أقسام خمتلفة، بشأن مشروعية التدخل، ولكن اتفقوا        
ومع ،تايل ال حيق التدخل عمل أخالقي وليس عمال قانونياً، وابلنساينمجيعهم على أن التدخل اإل

 

 .18ص  ، د.ط. ، األمم املتحدة والتدخل الدوىل اإلنساين ،خويل /(1)
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معينة إىل كتعرض الشعب لالضطهاد، أو تعرض فئة ،ذلك أابحوا التدخل يف ظروف صعبة جداً 
  .(1)االضطهاد

 :الفرع الثالث: املدرسة الطبيعية

حقوق مواطنيها بطريقة ختالف ضمري  نتهاكأكد معظم فقهاء القانون الطبيعي، أن قيام دولة اب 
لة، يكون هدفها ليس فقط رفع الظلم عن املتضررين، بل ومعاقبة لقيام حرب عاد ية، يُعد سبباً نساناإل

سولت نفسه اإلقدام على ارتكاب هذة اجلرائم املنافية لقانون وأخالقيات  اليتاحلكومة أو احلاكم 
 (2)ية"نسانوالتأكد من عدم تكرار مثل هذة اجلرائم اإل ،البشرية

 :ينسانالرابع: مشروعية التدخل اإلاملطلب 

ن على خمتلف صورة وأشكاله، أصبح مسة مميزة، وظاهرة متكررة يف العالقات الدولية آلأصبح التدخل ا 
بل ألن هذه  ،وذلك ليس بزايدة التدخل فقط ،وتشكل خطرًا يهدد سيادة الدول ،تزداد كل يوم

وإذا كان  ،حقيقتها هي ألغراض أخرىيف  نالتدخالت تتم حتت غطاء من املشروعية املصطنعة، ولك
فيما  اتفاقمن املسلم به أن مشكلة التدخل تشتمل على جانب قانوين وآخر سياسي، فإن هناك عدم 

يتعلق ابلتفرقة بينهما، وكذلك بكيفية ارتباطهما رغم أن العالقة بني القانون الدويل والسياسة الدولية 
وجود تعريف حصري وموحد  هي بذاهتا مسألة سياسية، وهذا التداخل بني اجلانبني جنم عنه عدو

 .(3)للتدخل

ات الدولية وقراراهتا، حفاظاً واألصل يف التدخل أنه غري جائز، وهذا ما أكدته مواثيق املنظم
 مواثيق يف كالهأش بكافة التدخل حترمي جاء لقد على حقوق الدول اليت تقضي ابلتزام الدول بتلك احلقوق،

 الضغوط من األشكال تلك ممارسة ولوال أخرى، دولة ضد الدولة قبل نم ميارس كونه  وقراراهتا الدولية املنظمات
 ابلدرجة يرتبط التدخل عدم ومبدأ الدولية املنظمات قرارات يف صرحية بعبارات حترميها جاء ملا الدولة قبل من

 سيادهتا يف ماسي ال الدول بني املساواة،  و السيادةيف  تتمثل واليت للدولة االساسية احلقوق من مجلة علىاألوىل 

 

 .18ص  ، د.ط. ، األمم املتحدة والتدخل الدوىل اإلنساين ،خويل (1)
 .19ص  ، 1، ط األمم املتحدة والتدخل الدوىل اإلنساين ،خويل (2)

 .55ص ،  1، ط مبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل العام ،( مصطفى 3)



 

33 

، الطبيعية مواردها يف التصرفها ىف حق، و والثقايف واالجتماعي واالقتصادي السياسي نظامها اختيار وقدرهتاعلى
كما أن غالبية الفقه أيضًا يشجبون التدخل وحيرمونه، إال أن نفرًا قلياًل منهم أابح التدخل إذا ما 

ذا كانت الدولة يف تدخل على اإلطالق، إال إويرى البعض عدم جواز ال ،كانت للدولة مصلحة فيها
 .(1)حالة دفاع شرعي

 يعترب ذلك من بني نسايناإل الدويل التدخل مفهوم حول اختلف قد الدويل لفقها كان إذا
 يتم أن أبنه ميكن يرى ومن األمن، جملس من بتفويض املسلحة القوة طريق عن يتم الذي التدخل

 والضغط،الضغط السياسي مثل أخرى وسائل طريق عن أو،العسكرية القوة استخدام طريق عن
 نساناإل حقوق وهو محاية إنساين منه الغرض أن على يتفق فإنه الدبلوماسي، و االقتصادي،

 األمم وتدخل مشروع، تدخل غري وهو املنفرد نسايناإل التدخل بني الفقه ميز ، كما (2)واألقليات
 .األمن الدولية جمللس املمارسة أقرته مشروع تدخل وهو،نسايناإل املتحدة

  املنفرد:نساينمشروعية التدخل اإلالفرع األول: مدى 

يقصد به قيام دولة مبفردها ابلتدخل يف شئون دولة أخرى عادة ما تكون أضعف منها وذلك لتحقيق 
أغراض معينة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو غري ذلك على شرط أن ال تتعارض أغراض 

مثلة على التدخل املنفرد ألمن  ا وهناك العديد ،شئوهنادخل مع مصاحل وأهداف الدولة املتدخل يف الت
م، ونيكاراغوا  1956كواب يف   م، وأيضاً تدخلها 1930منها تدخل الوالايت املتحدة يف هاييت عام 

 .(3)م1978م، وفرنسا يف إقليم شااب مشال زائري  1984عام 

يات املعارضة له، واليت بدورها حُتظر استخدام تفاقسائر االألمم املتحدة على تسمو مواد ميثاق ا      
القوة تنبذ، وحتبذ العمل اجلماعي املشرتك سواء يف شكل دفاع مشرتك أو يف شكل ترتيبات إقليمية، 

ية قاعدة عرفية أو تطوير لقانون جديد ألن قاعدة إنسانكما أنه ال ميكن أن يعد التدخل ألسباب 
ألمم املتحدة، فضال عن أن هذه القاعدة تشكل قاعدة آمرة ستخدام القوة تنبثق من ميثاق احظر ا

 

 40ص  ، 1، طاإلنساين ومشروعية التدخل السوري يف لبنانالتدخل الدويل  ،موسى (1)

.13ص ،  1، ط التدخل الدويل من أجل اإلنسانية وإشكاالته ،الشاهني (2)
 .66ص  ، 1ط  ،الضماانت القانونية الدولية والوطنية حلماية حقوق اإلنسان  ،أبو اخلري  (3)

= 
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يطلب تغيريها صدور قاعدة جديدة وهو ما يتطلب تعديل امليثاق على أساس قاعدة األوضاع املتساوية 
 .(1)بني القواعد اآلمرة

 التزام الدول املتحدة األمم ثاقيم أكد فقد مشروع، غري دويل عمل أنه التدخل املنفرد يف أصل      
 أنه على تنص اليت( 4/  2املادة ) نص من يستفاد ما وهو البعض، بعضها شؤون يف التدخل بعدم

سالمة  ضد استخدامها أو إبستعمال القوة التهديد عن الدولية عالقاهتم يف مجيعاً  اهليئة أعضاء ميتنع"
 .(2)املتحدة " األمم ومقاصد يتفق ال أخر أي وجه ىعل أو دولة ألية السياسي االستقالل أو األراضي

 مث األعضاء، ومن للدول املتساوية امليثاق ابلسيادة اعرتاف نتيجة يعد احلقيقة يف احلظر وهذا
 التدخل، عدم مبدأ عدم احرتام ظاهرة من احلد يف كبري بشكل القوة إستخدام مبدأ حظر أسهم فقد

 . (3)للدول الداخلية يف الشؤون التدخل قبيل من تعترب القوة استخدام حاالت أغلب ألن وذلك
 على األمم يتعني اليت املنازعات أن غايل" "بطرس املتحدة لَلمم السابق العام يرى األمني

 وعلى انشبة بداخلها، بل الدول، بني حمتدمة نزاعات ليست تسويتها، األمن جملس يف ممثلة املتحدة
 واالنقسامات االنسالخ، والتجزئة، وعمليات،احلروب األهلية مو ي كل يف تواجه أن املتحدة األمم

 .(4)القبلية  واحلروب
 : اجلماعىنساينالفرع الثاين: مشروعية التدخل اإل

هو قيام جمموعة من الدول ابلتدخل يف شئون دولة أو دول أخرى وذلك لتحقيق أهداف ومصاحل 
اعا عن النفس أو كان ملساعدة حكومة شرعية فدمشرتكة، وهذا التدخل ال يكون مشروعا إال إذا كان 

قائمة بناء على طلب منها دون ضغط أو إكراه ملواجهة عدوان خارجي، وليس لقمع معارضة خارجية 

 

.37ص   ، 1ط ، األمم املتحدة والتدخل الدويل اإلنساين( خويل،  1)

ص  ، 1لعدد ا ، 5اجمللد  ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ، احلماية مسؤولية و اإلنساين التدخل بني السيادة مبدأ ،خالد (2)
13. 

 .261ص  ، 1، ط التدخل الدويل من أجل اإلنسانية وإشكاالته ،الشاهني (3)
 .4ص  ، 201العدد  ،جملة املستقبل العرَب  ، األمم املتحدة واملنازعات الدولية اجلديدة ،غاىل  (4)

= 
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وتدخل الوالايت املتحدة  ،1956ومن األمثلة على التدخل اجلماعى العدوان الثالثي على مصر 
 .      (1)م حبجة إقامة مناطق آمنة لَلكراد 1991وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا يف مشال العراق 

الفصل  إىل استناداً  ،القرارات من العديد الباردة احلرب هناية بعد األمن جملس ولقد أصدر
واألمن  السلم هتديد مصادر بني تقليدية من تكن مل بتسوية مسائل امليثاق، تتعلق من السابع

 ية، تربزنساناإل املساعدات والعرقية وتقدمي نيةاإلث واألقليات نساناإل حقوق فحماية الدوليني،
 .(2)السلم لتهديد كمصدر وحدها العسكرية يعترب اإلعتداءات يعد مل اجمللس أن

الدوليني  واألمن ابلسلم التهديد ملفهوم الواسع ابلتفسري األمن جملس أخذ فإن مث ومن     
 والقانون نساناإل حلقوق وجسيمة خطرية اتنتهاكاب تعرف واليت الداخلية، املسلحة النزاعات ليشمل
 الفصل املتحدة مبنية على األمم طرف من نسايناإل للتدخل شرعياً  مربراً  وقد أصبح ،نسايناإل الدويل
 .(3)امليثاق من السابع

إشكالية التعارض بني التدخل الدويل حلماية  ،حمكمة العدل الشهري واخلاصويف حكم    
وقد ذكرت حمكمة العدل  ،م 1970ول، والصادر عام ص الداخلي للدوقيد االختصا نسانحقوق اإل

حيث  ،ذات طابع شامل عاملي ملزم، واليت تتجاوز حدود االختصاص الوطين نسانأن حقوق اإل
وابلتايل فهي التزام موجه  ، أبن هلا مصلحة قانونية يف محاية هذة احلقوقجيوز جلميع الدول أن تعترب

 .(4)للكافة
 :نساينية احلماية والقانون الدويل اإل: مبدأ مسؤولالفرع الثالث

تالزمت فكرة السيادة مع تكون وبداية وجود الدول، ولكن مل يستخدم هذا املصطلح ابملعىن الذي 
م" واليت وضعت حدًا حلرب الثالثني عاماً 1648نعرفه اليوم إال منذ اتريخ معاهدة واستفاليا عام "

 

 .61ص  ، 1ط ،عاممبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل ال ،مصطفى  (1)
.73:81ص  ، 2العدد  ، األثنيةتدخل األمم املتحدة يف النزاعات  –احلقوق ، خالد حسانية  (2)

(3)Yann Kerbrat, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère 

humanitaire du Conseil de sécurité, L.G.D.J, France, 1995, p 12 

 .114، 112ص ،  1ط ،- حلقوق اإلنسانسيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية  ،ابسيل (4)
= 
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الدولة القومية تنهض عليها  اليترت السيادة من أهم أحد املقومات صاو  ،(1)بني األقاليم األوروبية 
 .(2)وفق املذهب التقليدي يف القانون الدويل

 الفرع الرابع: صور وأشكال التدخل الدويل:

خالل اخلطاابت املوجهة إىل دولة أخرى بغرض  منىن صورها أدى يف أتتتعدد أشكال وصور التدخل فت
 أو إنشاء إذاعات لبث رسائل مناهضة ألنظمة الدول املستهدفة، وأتنىت اإلطاحة حبكومتها مثال،

وما فعلته الوالايت املتحدة األمريكية بكواب   ،املساعدات األقتصادية من صور التدخل واملؤثرة أيضاَ 
 .(3)قتصادية للتدخل يف شئون بلد أخرأكرب مثال على أتثري املساعدات األ

ء أكان ذلك مبقتضى عمل لتدخل يف شؤون دولة حممية سواكما جند من صور التدخل صورة ا
انفرادي تضع فيه الدولة نفسها حتت كنف دولة أخرى أقوى منها لتقوم هذه حبمايتها من االعتداء 

صورة اختيارية يتم فيها مبقتضى معاهدة اخلارجي عليها، وأييت هذا النوع من التدخل بصورتني اما ب
وأما بصورة استعمارية يتم من جانب الدولة  ،هما الشخصية الدوليةبني دوليتني مستقلتني لكل من

 .(4)احلامية وهو يف الواقع أسلوب غري مباشر لضم الدولة احملمية

لعمليات التدخل وهو  كما أييت التدخل من أجل احملافظة على توازن القوى، من الصور الشائعة     
ولعب دورا أساسيا يف اتريخ أوراب، وقد  1648عام  األمر الذي ظل معرتفا به منذ معاهدة واستفاليا

را أساسيا يف مقاومة أكتساب إحدى الدول األوروبية لقوة عسكرية وأقتصادية لعب هذا املبدأ دو 
 .(5) ألخرىوسياسية تسمح هلا أن تفرض سيطرهتا على ابقى الدول األوربية ا

 

 .183ص  ،  1ط،  أقواس اهليمنة، أبو خزام  (1)
 .39ص  ،  التدخل اإلنساين بني محاية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة يف عامل ما بعد احلرب الباردة ،أمحد (2)

 .226ص   ، 1ط   ، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية  ،ش ( احلوي 3)
.116ص ،  1، ط  دراسات يف النظام الدويل املعاصر  ،( الساكت  4)
 .120ص  ،  التدخل اإلنساين بني محاية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة يف عامل ما بعد احلرب الباردة ،( أمحد  5)

= 
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م عندما  19ألول مرة يف القرن  والتدخل ألسباب مالية ايتى من صور التدخل الشائعة وظهرت
ء عجز الدول املدينة إىل إحداث هيئة تتوىل إدارة ومراقبة إيرادات الدول اضطرت الدول الدائنة إزا

 .(1)املديونة

وأييت التدخل العقايب من صور التدخل الشائعة  مثل حالة التدابري القمعية اليت ال تصل إىل   
 .(2) خل يف شئوهنااحلرب بسبب ضرر سببته الدولة املتد

وأخرياً أتتى صورة التدخل العسكري من أشهر صور التدخل واليت حتدث كثرياً، ويعد من أشد 
أسبابه كثريا، على أن املصاحل االقتصادية للدولة كثريا ما كانت أشكال التدخل وضوحا، والذي تتنوع 

هذه املصاحل خارج احلدود، كما حتمل الدول على التدخل املباشر، ولو كان ابلقوة العسكرية حلماية 
ختتلف درجاته أيضا، ومن األمثلة الشهرية على التدخل العسكري قصف الوالايت املتحدة األمريكية 

والقصف اإلسرائيلي للمفاعل النووي العراقي، والقصف  رهابنينات بدعوى مساندهتا لإلا يف الثمالليبي
ات مصانع أسلحة كيماوية،  وأما أقصى درج للسودان يف أواخر التسعينات حبجة وجود األمريكي

التدخل العسكري، فتتمثل يف الغزو العسكري الكامل، ومن األمثلة على ذلك الغزو األمريكي 
وكذلك االحتاد السوفيىت يف اجملر  1989وبنما عام  1983وغرينادا عام  1965ام للدومينيك ع

 . (3)م1979وأفغانستان عام  1956

  .الدولية املواثيق يف التدخل جواز عدم قاتتطبيطلب اخلامس: امل

 :  املتحدة األمم ميثاقىف : أوالً 

 يسوغ ما امليثاق هذا يف ليس"على أنه  املتحدة األمم ميثاق منالثانية الفقرة السابعة  املادة نصت لقد
 فيه وليسة  ما، لدولة الداخلي السلطان صميم من تكون اليت الشؤون يف تتدخل أن املتحدة لَلمم

 

 59ص ،  1طـ ، عاممسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل المبدأ  ،(  مصطفى  1)
 .59ص ،  1ط  ،مبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل العام ،( مصطفى  2)



 .227ص  ، 1ط   ، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية ،( احلويش  3)
= 
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 ال املبدأ هذا أن على امليثاق، هذا حبكم حتل املسائل،ألن هذه مثل يعرضوا األعضاءأن يقتضى ما
 (."(1السابع الفصل يف الواردة القمع تدابري بتطبيق خيل

 الدول تزامالو  ،مم املتحدةألا ءأعضا مجيع بني السيادة يف املساواةو  التدخل عدم مبدأ عتربويُ 
 التهديد ،عن الدولية عالقاهتم يف األعضاء الدولمتناع ما بني الوا ، السلمية رقابلط منازعاهتا بتسوية

 وجه أي على أو ، السيادي اإلستقالل أو ، األراضي سالمة ضد ستخدامهاوا ، القوة ستعمالاب
 األمم املتحدة وفقها.  تعمل اليت األساسية املبادئ من  املتحدة األمم ومقاصد اليتفق

 إطالقه على يكون ال ، هنا ذكره ورد الذي التدخل عدممن هذة املادة أن  أالحظهولكن وما 
 هتديد وقع قد كان  إذا ما ،من ميثاق االمم املتحدة السابع فصلبنود ال ذلك من استثىن حيث ،

 مبا لَلخذ املتنازعني يدعو أن  العدوان، أعمال من ،عمالً  وقع قد كان  ما أو ، به إخالل أو ، للسلم
( مع األحتفاظ حبق  41والىت ُنص عليها ىف املادة )  ؤقتةامل تدابريال من مستحسناً  أو ،رايً ضرو  يراه

 أستخدام الطرق األخرى ىف حالة عدم جدوى الطرق السلمية.

 هلا تسو ّغ سلطة املتحدة لَلمم ليسجند أنه " امليثاق من( 7)الفقرة ا ( 2)  املادةىل إوابلنظر 
 ما املبدأ هذا يف ليس أنه على ما، لدولة الداخلية الوالية صميم من نتكو  اليت الشؤون يف التدخل

 اليت احلاالت املرجع ويغّطي. امليثاق من السابع الفصل مبوجب املتخذة اإللزامية التدابري تطبيق ميس
 معّينة حالة يف للتدخل اجمللس سلطة ووضعت املتحدة األمم تدخل عدم يف املتمثل املبدأ هذا فيها أثري

 .(2)"تساؤل موضع

والسيادة  السلطان صميم من تكون اليت الشؤون حتدد ابإلمعان ابلنظر اىل املادة جند أنه ملولكن     
 التحديد عدم من القصد كان  ورمبا  التحديد ذلك إىل كله  املتحدة األمم ميثاق يشر لمف الداخلية ، 

  .هاري وغ الدولية العالقات جمال يف حتصل اليت للتطورات تركه هو

 
1http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html 

مرجع ممارسات جملس األمن2

http://www.un.org/ar/sc/repertoire/principles.shtml#rel1 

 

http://www.un.org/ar/sc/repertoire/principles.shtml#rel1
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لسلطات الدولة من شأنه وضع اجملتمع الدويل ككل ىف وضع حرج دائم وتغيري مستمر  التحديد موعد
 من تكون اليت االعمال ماهية املذكورة املادة توضح مل ي، فاملادةالدو  اجملتمع تطور درجة على يتوقف
 صميم من تكون اليت ونالشؤ  أو للدول، احملفوظ ابجملال يسمى ما أو للدول الداخلي السلطان صميم

 تدابري ، وكل ما استثنتهاجملال هذا بتحديد املختصة اجلهة حتدد ومل كما  ، للدولة الوطين االختصاص
 .امليثاق من السابع الفصل يف ذكرها الواردة القمع

 :الدويل الفقهاثنياً: 

 الدويل للقضاء أن امك  للدول، الداخلية الشؤون صميم من تكون اليت إىل األعمالتعرض الفقه الدويل 
 . الشأن ذلك يف تطبيقات من الدولية املنظمة به تقوم ما اىل ابإلضافة ذلك، يف ابعاً 

 الداخلي السلطان صميم من تعد اليت املسائل: "إن 1954 عام الدويل القانون قرارجملمع يف جاء
.  الدويل ابلقانون مقيد غري الدولة إختصاص فيها يعد واليت ، الدولة متارسها اليت األنشطة تلك هي

، وهو ما يُعطى 1"لتطوره تبعاً  وخيتلف الدويل، القانون على املسائل هذه نطاق أو ، مدى ويتوقف
 يعترب فيها تدخل أي نأو  ، الدويل القانون بقواعد ددةاحمل غريصاصاهتا اختالدولة احلق ىف أن متارس 

 . مشروع غري تدخالً 

 يف أشار - روالن هنري السيد - نسانإلا حلقوق وربيةألا للمحكمة السابق الرئيس أن كما
 يشمل املتحدة ماألم جانب من تدخل كل  من امليثاق حيميه ،الذي الوطين االختصاص"  أن له تقرير
 .2"أخرى دوالً  هتم أن ميكن ال واليت ، الشعوب قانون ينظمها مل اليت املسائل مجيع

 : الدويل القضاء يف

والىت كانت  الدولية العدل حمكمةاخلاصة مبسائل سيادية لدولة ما على  يعاو الد من ريالكثمت عرض 
 القضااي بعض على أحكامها بعض يف وغريت عدلت اهنا إال الدعاوي تلك يف لفصلتقوم اب بدورها

ومن هذة القضااي الىت اعتربهتا حمكمة العدل الدولية قضية تتعلق مبسائل  عليها، املعروضة النزاع موضوع
 

 .362ص  ، 4ط  ،  الدويل العام القانونالوسيط يف  ،أبوالوفا  1
. 22ص ،  1ط ، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر ،بوكرا  2
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 فقد عليها املعروضة املهمة القضااي من رانيةإي األنكلو الزيت شركةية لدولة ذات سيادة ، قضية داخل
 الداخلية الشؤون صميم يف تدخل التأميم قضااي ان وأعتربت فيها النظر يف اختصاصها عدم عن أعلنت

 ابحلفاظ قاً ساب أصدرته قد كانت  الذي واألمر تلك قرارها بني تعارضاً  أحدث الذي مراأل ول،للد
 من اليت التدابري اختاذ عن وابالمتناع ، التأميم قرارات صدور قبل موجودة كانت  اليت الرتتيبات على

 القضية تلك النظريف يف احملكمة اختصاص على اإليراين االعرتاض وبعد ، الفرقاء حبقوق املساس شأهنا
، وهو سيادة ذات لدولة داخلية لةمبسأ تتعلق ألهنا الدعوى يف النظر بعدم حكمها احملكمة أصدرت

 عدم نتيجة ، للدول احملجوز اجملال أو ، التدخل بعدم اإللتزام مضمون حتديدىف  وبةما جيعلنا جند صع
مىت و  ، لسيادة الدو  نطاق يف تدخل اليت املسائل بني للفصل عليه ن اإلستنادميك دقيق معيار وجود

 . 1لالتدخجيوز لَلمم املتحدة واهليئات الدولية 

 الدميقراطية اإلصالحات إجراءمسائل و وهنا يطرح السؤال نفسه ، هل مسائل حقوق اإلنسان 
 النطاق ضمن ابألمس يدخل أم ما كان  لدولل احملجوز واجملال  الداخلي السلطان صميم من تعترب

 ، الدولية العالقات تطور بسبب الدويل القانون إهتمام دائرة اىل حتول قد ،لسيادة الدولة  احملجوز
 . الدويل اإلرهاب ملكافحة األمثل السبيل أهنا اعتبارعلى 

أبشياء مل تكن تدخل ىف نطاق األهتمام ىف السابق مثل  الدويل هتمامالااليوم من  وما نراه
 الكربى، الدول رؤساء وأحاديث خطب، يف حيزاً، أتخذ أصبحت تغيريها وضرورة ، الدراسية املناهج
  منها واإلسالمي العريب وخاصة ، األوسط الشرق دول من الكثري به ينمهدد ، أمريكا وخاصة

مما جعل اطار احلرسية  للدوللسيادي ا اجملال عن خارجة أصبحت اليت املسائل نطاقجعل  ابلتدخل
ة ىف للدول الداخلية املسائل صميم من كانت  املسائل تلك أن من رغمالسيادية للدول تضيق على ال

 العاملي النظام حنو ، التوجه وماأفرزته ، اإلتصاالت جمال يف احلديثة التطورات إىل ابإلضافة ،السابق
 وتشابكها الدولية العالقات على وأتثرياهتا ، العامل عوملة إىل تستهدف اليت اجلات وإتفاقيات ، اجلديد

 .للدول حملفوظالسيادي ا اجملال نطاق وتضييق ، السيادة مفهوم تقليص إىل أدى مما ،

 م املتحدة:ماأل
 

 . 18ص  ، 1، ط  التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق االنسان ،حنفي   1
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جاز إذا كان 
ُ
ترى االمم املتحدة أن التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي للدومل

هناك اتفاق أو معاهدة دولية، ابعتبارها أتخذ طابعاً دولياً، حيث أقرت االمم املتحدة اختصاصها يف 
بني حكومة اهلند لوجود اتفاق  قضية معاملة حكومة جنوب افريقيا لبعض املواطنني من أصل هندي ،

وحكومة جنوب افريقيا ، أو إذا حتقق مصلحة دولية ، أو إهتمام دويل . فالقضااي اليت تثري االهتمام 
الدويل تربر اختصاص املنظمة الدولية ابلتدخل ، أو إذا ما تعلق االمر بغرض من أغراض املنظمة 

رج من نطاق االختصاص الداخلي للنطاق ا أبعماهلا ختالدولية فاالمور املتعلقة بعمل املنظمة يف قيامه
 الدويل .

ولعل قرار اجلمعية العامة لَلمم املتحدة إعالن عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،   
م ، ىف دورته 1965كانون األول   31بتاريخ  A/RES)/2131ومحاية إستقالهلا وسيادهتا رقم )/

د نص بداية القرار هلى أن "  اجلمعية العامة إذ دم التدخل، فقالعشرون، جاء ليعضدد مفهوم ع
يساورها شديد القلق خلطورة احلالة الدولية وللتهديد املتزايد للسلم العاملي، النامجان عن التدخل املسلح 
وغريه من األشكال املباشرة أو غري املباشرة للتدخل املنطوي على التهديد للشخصية السيادية 

 .1"السياسي للدولواالستقالل 

، واخلاص  25م ، بدورته رقم 1970أكتوبر  24بتاريخ   A/RES)/2625وايضاً القرار  )
إبعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية ، والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، 

يل، وهو من شأنه اجملتمع الدو  والذي يعترب من ضمان تطبيق مبادئ التعاون والسلم بني الدول يف
تعزيز حتقيق مقاصد األمم املتحدة، وتلك املبادئ كما جاء يف القرار املذكور هي مبدأ امتناع الدول 

ستقالل اال يف عالقاهتا الدولية ، عن التهديد إبستعمال القوة ، أو إستعماهلا ضد السالمة اإلقليمية ،أو
األمم املتحدة ، وكذلك مبدأ فض املنازعات الدولية مع مقاصد السياسي ألية دولة ،أوعلى حنو يتناىف 

ابلطرق السلمية، ووجوب عدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية القومية لدولة ما ، 
 . 2وفقاً للميثاق وما إىل ذلك

 
1https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/44/IMG/NR021644.pdf?OpenElement 

 

2https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement 

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/44/IMG/NR021644.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/26/IMG/NR034626.pdf?OpenElement
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واملهتم ابإلعالن  1970بتاريخ  كانون األول A/RES 16)/2734وأيضًا القرار رقم )
من الدويل ، حيث تؤكد اجلمعية العامة يف هذا القرار وبشكل رمسي ، إبن ملقاصد تعزيز األاخلاص ب

األمم املتحدة ، ومبادئة صحة كلية مطلقة ، من حيث هي أساس العالقات بني الدول ، بصرف 
النظر عن حجمها ،أوموقعهااجلغرايف ،أو مستوى منوها ، أونظامهاالسياسي، واإلقتصادي ، 

كذلك إن خرق تلك املبادئ ال ميكن تربيره أايً كانت الظروف ، كما طلبت ، وتعلن   واإلجتماعي
اجلمعية العامة مجيع الدول أبن تلتزم بدقة يف عالقاهتا الدولية ، مقاصد امليثاق وأهدافه ، مبا فيها مبدأ 

قليمية لسالمة اإلإمتناع الدول يف عالقاهتا الدولية ، عن التهديد إبستخدام القوة ،أو إستخدامها ضد ا
،أواإلستقالل السياسي ألية دول ، أوعلى أي حنوآخريتناىف ، ومقاصد األمم املتحدة ، وكذلك وجوب 
عدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية القومية لدولة ما، وفقًا للميثاق. ابإلضافة إىل 

ية أي نزاع ،أوأية حماولة يكون اق ، لتسو اإلستفادة الكاملة من الوسائل،والطرق اليت ينص عليها امليث
 .1من شأهنا إستمرارها تعريض السلم واالمن الدوليني للخطر

، فقد نصت املادة األوىل على  1974 يسمربد 14بتاريخ  A/RES)/3314والقرار رقم  )
قليمية أن العدوان هو " استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اال

، ونرى أن املادة األوىل قد  2استقالهلا السياسي ، أو أبية صورة تتنايف مع ميثاق األمم املتحدة" أو
أوضحت مبا ال يدع جمااًل للشك تعريفًا حمددًا للعدوان وهو كل استخدام للقوة املسلحة ، من قبل 

  عدواانً.ا ، يعتربدولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سالمتها اإلقليمية ، أو إستقالهل

، واخلاص إبعالن  1977كانون األول   19بتاريخ   A/RES)/155/32كما جاء القرار رقم  )
تعميم،وتدعيم اإلنفراج الدويل، حسث جاء ىف املادة اخلامسة منها " حيث جاءت الفقرة اخلامسة 

يف عالقاهتا مع  وأن تلتزم"أن متتنع من التهديد ابلقوة ، أو استعماهلا ،  :من هذا اإلعالن مبا يلي 
الدول األخرى مببادئ التساوي يف السيادة ، والسالمة اإلقليمية، وعدم جواز انتهاك حرمة احلدود 

مبا يف ذلك  -الدولية ، وعدم جواز حيازة وإحتالل أراضي الدول األخرى ابلقوة وتسوية املنازعات 

 
1https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/347/35/IMG/NR034735.pdf?OpenElement 

 

2https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf?OpenElement 

 = 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/347/35/IMG/NR034735.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf?OpenElement
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لشؤون الداخلية للدول األخرى، تدخل يف اابلوسائل السلمية دون غريها، وعدم ال -منازعات احلدود
 .1واحرتام حقوق اإلنسان"

 جدلية التعارض بني ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولة: :لسادساملطلب ا
إن مصطلح مبدأ التدخل يعترب من املصطلحات اجلديدة، ويستند هذا املصطلح إىل منطلقات فكرية 

مصادرها األساسية متجاوزة بذلك مبدأ السيادة  نسانق اإلوسياسية غربية واليت تعترب الدميقراطية وحقو 
الوطنية للدول املتدخل فيها ابعتبارها شخصاً رئيسياً يف القانون الدويل، ولقد برزت يف السياسة الدولية 
مفاهيم ومصطلحات جديدة تنسجم وتتوافق مع ما يسمى ابلنظام الدويل اجلديد، فلم يعد بذلك مبدأ 

ولذلك وجب إعادة التفكري يف مسألة السيادة ليس من أجل  ،اصة للدول قائماً واخلالسيادة املطلقة 
إضعاف جوهرها الذي له أمهية حامسة يف األمن والتعاون الدوليني، وإمنا بقصد اإلقرار أبنه من املمكن 
 أن تتخذ مسألة السيادة أكثر من شكل وأن تؤدي أكثر من وظيفة، ومثل هذه الرؤية ميكن أن تساعد

حل املشاكل سواء بني الدول أو داخل الدولة الواحدة، ألنه ال ميكن أن نتجاهل حقوق األفراد  على
والشعوب اليت تستند إىل أبعاد من السيادة العاملية و اليت هي ملكية للبشرية عامة، وهذه النظرة وهذا 

جة كانت محاية األقليات واحل نساينالتطور احلاصل يف مبدأ السيادة كان دافعاً لرتويج مفهوم التدخل اإل
من قبل األنظمة السياسية، وعلى ضوء  نسانات حقوق اإلنتهاكواألفراد واجلماعات اليت تتعرض ال

ذلك جاء التقرير السنوي املقدم من طرف األمني العام لَلمم املتحدة، السيد "بطرس غايل" يف سبتمرب 
اآلن تشكل إحدى الدعامات األساسية خذت ، وقد أنسانم" مؤكداً على محاية حقوق اإل1991عام "

للسلم العاملي وأن هذه احلماية تقتضي ممارسة التأثري والضغط بشكل متضافر على الصعيد الدويل عن 
طريق املناشدة أو االحتجاج أو اإلدانة ، وكحل أخري إقامة وجود منظم لَلمم املتحدة أبكثر مما كان 

 جائزاً مبوجب القانون الدويل.
مبادئ هيئة األمم املتحدة واليت نصت عليها يف املادة األوىل من ميثاقها هو قيام  ن منلقد كا

هذه اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع الدول األعضاء، والذي يقصد به املساواة القانونية 
بسيادة كل دولة ريح بني هذه الدول، وإقرار امليثاق مببدأ املساواة يف السيادة بني الدول هو اعرتاف ص

وبعدم اعتبار األمم املتحدة دولة فوق الدول، غري أن الواقع يقول أبنه ال سيادة كاملة للدول األعضاء 
 

1https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/797/63/img/NR079763.pdf?OpenElement 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/797/63/img/NR079763.pdf?OpenElement
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ما عدا طبعاً الدول اخلمسة اليت هلا حق النقض وبعض الدول اليت هي يف طريقها أن تصبح من الدول 
 .(1)نيا أملاالعظمى واملؤثرة يف رسم السياسية العاملية كالياابن و 

 ألي حيق فال مطلقا، تفويضا أو رخصة ليست الدول سيادة نومن السابق نستطيع أن نفهم أ
 هذا ضد اجلرائم نفسها هي تقرتف أال األحرى فمن شعبها، محاية مسؤولية عن تتنازل أن دولة

 بعمل ايةاحلم هذه توفري الدويل للمجتمع يصبح شعبها، محاية يف ما دولة تفشل فحني لذا الشعب،
 ال احلماية مسؤولية مبدأ أن نرى وبذلك الدبلوماسية الوسائل تنجح مل ما وحاسم مجاعي عسكري

 تبىن من وأول السكان محاية عن الدولة مبسؤولية احلق هذا يربط وإمنا املطلقة، السيادة حبق يعرتف
 . إيفانز غرافيث السابق األسرتايل اخلارجية وزير كان  وعرضها الفكرة

 :ول: مفهوم السيادةع األالفر 

 اإلقليم جانب للسلطة، إىل صفة إن الشخصية القانونية ألي دولة ال تتكون إال بتوافر السيادة 
 األركان هذه بتوافر إال للدولة القانونية الشخصية تكتمل ميكن أن وال الدولة، والسكان، فهم أركان

 هم السيادة ميلك من فإن احلديثة، ولةالد ومسات خصائصأهم  إحدى السيادة كانت وإذا الثالثة،
األمة، فالسيادة  سيادة لنظرية وفقاً  األفراد جمموع بوصفها أو األمة الشعب، سيادة لنظرية وفقاً  األفراد،

وضع قانوين ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية، من جمموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة 
وتواجه به الدول األخرى يف ،فراد داخل إقليمهاان تواجه به األا للدولة من سلطوحاكمة، وهي متثل م

اخلارج، ومن مقتضيات هذا السلطان، أن يكون مرجع تصرفات الدولة يف خمتلف شؤوهنا إرادهتا 
كبرياً ، ويعين ذلك أن سلطة الدولة يف الداخل واخلارج ال يعلوها أية سلطة، وجند أن عدداً  (2)وحدها 

 تتجزأ وال تقبل التصرف وغري خاضعة للتقادم على أوصاف واحدة للدولة، المن الفقهاء اتفقوا 
. وميكن االعتماد على تعريف حمكمة العدل الدولية يف قضية مضيق (3)املكتسب أو للتقادم املسقط

مها والية انفرادية م" يف أن "السيادة حبكم الضرورة هي والية الدولة يف حدود إقلي1949"كورفو" عام"

 

 .194ص ،  7ط ، التنظيم الدويل )النظرية و املنظمات العاملية و اإلقليمية املتخصصة( ،اجملذوب   (1)
 .103ص ،  9، ط القانون الدويل العام ،أبو هيف (2)
 .273ص  ، 1ط  ، العالقات الدولية ،حداد (3)

= 
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ليمية فيما بني الدول املستقلة، يعد أساسا جوهرايً من أسس العالقات ، وأن إحرتام السيادة اإلقومطلقة
 .(1)الدولية"

فداخليًا تتمتع السيادة مبضمون إجيايب من خالل مسوها ابلنسبة ألفراد اجملتمع، ويتضمن ذلك 
القمع ، أما شرعي ألدوات واالحتكار ال،نني واألنظمةووضع القوا،احلرية التامة يف اختاذ القرارات

وذلك بعدم قبول أية سلطة أعلى منها، فالسيادة اخلارجية  ،خارجيا فإن مضمون السيادة يصبح سلبيا
ات الدولية اليت تفاقفال تقيدها يف امليدان الدويل إال العهود واال ،تعين أن الدولة ال تقر سلطة فوقها

دة هي املعرب عن أعلى تقالهلا يف أمرها ، فالسياربة يف ذلك عن سيادهتا واسعقدهتا هي نفسها، مع
درجات السلطان يف الدولة، وهي أتخذ املضمون اإلجيايب داخلياً، واملضمون السليب يف العالقات 

 الدولية.

 الفرع الثاين: تطور مفهوم السيادة وتقييدها يف ظل القانون الدويل املعاصر:

استجابة ية من أية دولة أو هيئة أخرى، إال برضاها و ال ختضع الدولة ألي تدخل يف شئووهنا الداخل
فالسيادة يف ظل النظرية التقليدية للقانون الدويل هي التصرف املطلق للدولة كيفما  ،(2)ملصاحلها الوطنية 

رتة إذا حدث يف أي دولة دون وجود سلطة ما تلزمها بغري ذلك، لذا ويف هذه الف،تشاء ووقتما تشاء
 املوقف. سلح فإهنا تعترب نفسها املعنية مبواجهة هذاصراع مسلح أو غري م

 

 جتاوز واجب عدم التدخل إىل واجب التدخل::الفرع الثالث

 ،يرتبط مبدأ عدم التدخل ابلدرجة األوىل جبملة من احلقوق األساسية للدولة واليت تتمثل يف السيادة
مها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ال سيما يف سيادهتا وقدرهتاعلى اختيار نظا،واملساواة بني الدول

 .يف، وأخرياً حق التصرف يف مواردها الطبيعيةوالثقا
فسيادة الدولة تُنتقص يف حالة التدخل يف الشؤون الداخلية من قبل دولة أخرى، وسلطة الدولة 

ا قاهتا مع سكان الدولة من الرعااي واألجانب، وكذلك اختيار نظامهعلى إقليمها يتضمن تنظيم عال
 

.1984 ، 1، ط القانون الدويل العام ،القادري (1)
 .66، 65ص  ، 1، ط العالقات الدوليةمدخل اىل علم  ،بدوى  (2)
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زاءات على خمالفيها وحرية إستغالل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف وإصدار القوانني واجل
وسيادة الدولة على إقليمها هي مظهر من مظاهر اإلستقالل اليت تتمتع معه الدولة  ،مواردها الطبيعية

رب انتقاصًا من سيادهتا أو الكاملة، ابستثناء ما نُظم مبوجب القانون الدويل، والذي ال يعت بسلطاهتا
 استقالهلا.

فجميع الدول مبوجب  ،إن مبدأ السيادة واالستقالل ال يقتصر على الدول الكبرية أو القوية فقط
ذلك هناك من املسائل  املواثيق الدولية متساوية يف احلقوق وااللتزامات الصغرى منها والكربى، ومع

الختصاص الدويل دون أن يؤدي ذلك االنتقال إىل ما خيرج عن اختصاص الدولة وانتقاهلا إىل ا
لكوهنا ،ومسألة االنتقال من االختصاص الداخلي إىل الدويل التنتهي ،الدولة االنتقاص من سيادة

لية وتنظيم العالقات الدولية ورسوخ ورغم تطور القوانني الوطنية والدو  ،حمكومة بتطور العالقات الدولية
يات واملعاهدات، إال أن عدم وجود معيار دقيق للفصل بني تفاقاالمبدأ عدم جواز التدخل مبوجب 

يثري الكثري من املنازعات بني الدول، مما يبقي عدم ،اجملال احملفوظ للدول ومسائل االختصاص الدويل
ومعىن ذلك أن كل دولة معرضة ملمارسات التدخل يف  ،التدخل منصوصاً عليه يف املواثيق والتشريعات

 .(1)ية من قبل دول أخرى شؤوهنا الداخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 30ص  ،  التدخل الدويل اإلنساين ومشروعية التدخل السوري يف لبنان ،موسى  (1)
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 .مبدأ احلماية اإلنساية يف الشريعة اإلسالمية لقواعد واألسس اليت يقوم عليهاااملبحث الرابع: 
 وفيه املطالب االتية: 

  اإلسالمي.نساينالدويل اإلاملطلب األول: القيم الكلية للقانون  .1
 .املطلب الثاىن: األصل يف اإلسالم هو السالم .2

 املطلب الثالث: الدفاع عن املظلوم صورة من صور اجلهاد يف اإلسالم. .3
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 :مبدأ احلماية اإلنساية يف الشريعة اإلسالمية لقواعد واألسس اليت يقوم عليهاا املبحث الرابع:

لنظم  حلداثة هذا املصطلح حىت على انساينمل يعرف فقهاء اإلسالم قدمياً مصطلح القانون الدويل اإل 
لنظم وأحكامها موجودة ومبثوثة بشكل واضح وصريح يف املصادر الوضعية، ولكن قواعد هذه ا

هلذا املصطلح  اإلسالمية، وخباصة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، إن عدم استخدام املسلمني
احلنيف نظم  ليس معناه جهلهم بفحواه من األحكام املنظمة لعالقات الدول بعضها ببعض، فديننا

 ونطقت هبا سنة نبينا  ،حياتنا أبحكام للتعايش وهذه األحكام أصيلة يف ديننا، نزل هبا القرآن الكرمي
وحتدث عنها الفقهاء املسلمون يف كتاابهتم، ولكن حتت مسميات أخرى،  ،عليه الصالة والسالم

وجند يف كتايب السري الكبري،  ،(1)كاجلهاد، والسري، وأحكام أهل الذمة، واخلراج، والسياسة الشرعية 
 جند فيهما أول –رمحه هللا تعاىل  –لَلمام الشيباين تلميذ األمام أبو حنيفة النعمان  والسري الصغري

 .(2)اإلسالم يف العام الدويل ابلقانون ختتص متكاملة فقهية وعةموس
 (:واملفهوم - يف اإلسالم ) التعريف نسايناملطلب األول: القانون الدويل اإل

ولقد نشأ القانون الدويل اإلنساين مبجرد قيام عالقات وتبادالت بني جمموعة من الدول، وله تعريفات    
عديدة من وجهات نظر خمتلفة وقد أمجعوا على أنه: "جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم وتنظم اجملتمع 

 . 3الدويل ، وحتقق حقوق وواجبات أشخاصه يف عالقاهتم املتباداة"
ران من قبل فإن القانون الدويل اإلسالمي لن جند له تعريفًا عند الفقهاء األقدمني بل إهنم مل كما ذك

يهتموا جبمع أحكامه يف مرجع واحد ولكن من املالحظ إهنم كانوا قد حتدثوا عنه ضمن حديثهم يف 
 ابب اجلهاد والسري  القانون الدويل العام ابملصطلح احلديث.

اليت ال تقر احلرب الشاملة، وحتصر القتال يف دائرة حمددة زمااًن ومكاانً  سالميةفالشريعة اإل     
وأهدافاً. واستناداً إىل اآلايت القرآنية ذات األحكام العامة واآلايت اخلاصة حباالت معينة واألحاديث 

 

 .66ص  ،1ط  ، أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين دراسة فقهية مقارنة، ضمرية   (1)
.10ص ،  1، ط العالقات الدولية يف اإلسالم ،( أبو عيد  2) 
 jilrc.comمركز جيل البحث العلمي   ((3

= 
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وغري اتلني النبوية ووصااي اخللفاء وقادة اجليوش اإلسالمية صاغ الفقهاء قواعد حددوا مبوجبها املق
 .(1)املقاتلني
ية يف احلرب وأخالقها نسانلع بعني احلقيقة لكتب السري، والغزوات يرى مدى مسو العالقات اإلاإن املط

يف اإلسالم، سواء يف أهدافها، أم يف كيفية إعالهنا، أو من حيث تعامل املسلمني مع  األسرى 
بوية، واليت هي أكثر من أن والتوجيهات الن فرضته األوامر اإلهلية، الذيلتزام الوهو ا ،واملدنيني
 .  (2)(خلحلجلمكلكحكخكجكمقحقمفخفحفجفُّ  قال تعاىلحتصى،

هنى عن قتل فئات معينة كالنساء والصبيان واألجراء  -صلى هللا عليه وسلم –النيب  أنكما جند     
م( وضع  632جرة )والشيخ الفاين وأصحاب الصوامع. ويف خطبته إىل اجليش يف السنة العاشرة لله

 :اخلليفة األول أبو بكر الصديق أسس أحكام القتال على هذا النحو

ال ختونوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال  :فظوها عين" أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاح
ة مثمرة وال تقتلوا طفاًل صغريًا وال شيخًا كبريًا وال امرأة وال تعقروا خناًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجر 

تذحبوا شاة وال بقرة وال بعرياً إال ملأكله، وسوف مترون أبقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم 
ا فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم أيتونكم آبنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها وم

 .(3)فاذكروا اسم هللا عليه "
ة ولكنه ال يرضى عن بوجود األمم والدول غري اإلسالمي إن القانون الدويل اإلسالمي يعرتف

 .(4)يتناىف واخلصائص الذاتية لإلسالمإمهاهلا وتركها على ما هي عليه من الزيغ واالحنراف، ألن ذلك 
 
 

 

 ، الدويل اإلنساين: حول بعض مبادئ سري العمليات احلربيةقانون اإلسالم وال ،اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،الزمايل  (1)
 م.2004

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-ihl.htm 

 
.190 ( البقرة: 2)
 . 236ص  ، 2ج  ،  2ط ، اتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ الطربي -اتريخ الطربي  ،اآلملي،  الطربي  ( 3)
344ص ،  9ج ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية  ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية  (4)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-ihl.htm
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  :املطلب الثاىن: مفهوم احلرب والقتال يف اإلسالم
 :احلرب واإلسالم 

 نفسه على وجه األرض،  فقد نساندم اإلقدمية ق فاحلروب ،عرفت البشرية احلروب منذ قدمي الزمان
، ومل تنتج احلروب والنزاعات اليت  شهدها العامل وما نساينمرت احلروب أبطوار عديدة يف التاريخ اإل

زال يشـهدها على مر العصور يف كل أرجائها، ولكنها وبدون استثناء مجيعًا أنتجت دمارًا وهالكاً 
 للبشرية.

احلروب ومتنع العدوان والبغـي، جاءت لتخفف وطأة و أول الشرائع اليت إن الدين اإلسالمي ه
 علـى القواعد املنظمة للحرب واملنازعات املسلحة وال شك أن نساينوتضيف على احلروب الطابع اإل

حترمي العـدوان غري املربر واللجوء إىل االعتداء يعد أمراً غري مسبوق جاءت به الشريعة اإلسالمية قبل 
 ريع قانوين آخر.أي تش

احلرب يف اإلسالم   ية إنسانيقة واملطالع لكتب السري، والغزوات يرى مدى إن الناظر بعني احلق
 إعالهنا، أم يف سـري العمليـات كيفيةوأخالقها يف اإلسالم، سواء يف أهدافها، أم يف  

 .ل، أم يف توابعه ا من حيث مع املة األسرى، واملدنينيال القتالعسكرية، ووسائ 
حرم االسالم االعتداء على الناس  واملسلمون يف ذلك ملتزمون ابألوامر اإلهلية، والتوجيهات النبوية    

يمممىمخمحمجميلىلملخلُّ  بكافة أنواعة وأشكاله ، فقد جاء ىف سورة النساء 

ىيخيميحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن

يئىئنئمئزئّٰرئٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذيي

مثزثرثيتىتمتنتزترتيبىبنبمبزبرب

ىلمليكىكمكلكاكيقىقىفيفيثىثنث

 يلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميَّ 1. 
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جحمجحجمثهتمتختُّ  وىف القصاص من القتل العمد قال تعاىل  

مضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمح

 حطمظجعمعجغمغَّ 1. 

 الَوداع يف َحجَّة   وضح أمهية املقاصد اخلمس ىف خطبتة  نيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّمونرى أن ال 
يَّة  فكانت  وهي ُحرمُة الدَّم  واملال   :ُخطبًة جامعًة، فنبَّه على ُأصوٍل ُمه مَّة م ن ُأصول الشَّر يَعة اإلسالم 
ل َعريبٍّ على أعجميٍّ وال اي أيُّها النَّاُس أال إنَّ ربَّكم واحٌد وإنَّ أابكم واحٌد أال ال فضَل "   والع ْرض  

سوَد على أمحَر إالَّ ابل لَعجميٍّ على عريب ٍّ وال محَر على أسوَد وال أل  تَّقوى أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  أل 
 صلَّى اَّللَّ عليه وعلى آل ه  وسلََّم مثَّ قاَل أيُّ يوٍم هذا قالوا يوٌم حراٌم قاَل أيُّ شهٍر هذا قالوا شهٌر حرامٌ 

 أدري قاَل أو قاَل وال - قد حرََّم بيَنَكم دماءَكم وأمواَلكم قاَل أيُّ بلٍد هذا قالوا بلٌد حراٌم قاَل إنَّ اَّللََّ 
كُحرمة  يوم كم هذا يف شهر كم هذا يف بلد كم هذا أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  صلَّى   -أعراَضكم أم ال 

 2"ليبلّ غ  الشَّاهُد الغائبَ  اَّللَّ عليه وعلى آل ه  وسلََّم قالَ 
ارابً ، فقد روى عن عبد هللا بن مسعود ىف صحيح البخارى  جائز إال إذا كان حموالقتل حىت للكاقر غري

 .3(ال تُقتُل نفٌس ظلًما ، إال كان على ابن  آدَم األوَّل  ك فٌل من دم ها ، ألنه أوُل من سنَّ القتلَ ) 
َمْن عمَل هبا إىل يوم  القيامة ،  ُسنًَّة سيّ َئًة فإنَّ عليها و ْزَر ذلك وو ْزَر َمن  ابتدَع يف الدّ ين  أو َسنَّ 

، وذلك ب قتل ه َأخاه؛ فإنَّ عليه وْزرًا وك فاًل،  وَلمَّا كاَن ابنُ  آدَم األوَُّل هو أوََّل َمن َسنَّ القتَل ب غري  حقٍّ
 .أي: نصيًبا م ن كلّ  قْتٍل حيُدُث إىل يوم  القيامة  

ىتنت ُّ ه يف سورة  املائدة  يف قول هتىل علينا ق صل هو الذي قصَّ هللاُ سبحانه وتعاوَ األ موابن آد      
اميلملىليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيت

حبجبهئمئحئخئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمم

مسخسحسجسمخجخجحمحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخب

 

 .179، 178البقرة :  1
 .خالصة حكم احملدث: صحيح  ، 6785صحيحه، كتاب الصالة ، رقم  رواه البخاري يف 2
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مفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحص
خنحنجنممحمخمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكمقجكحق

.1) َّ 
  

ى أن أول ما يُقضى بني اخلالئق يوم القيامة هى الدماء نظراً لعطم حرمتها عند هللا تعاىل ، قال ) كفوي
 2( أوَُّل ما يُقَضى بني النَّاس  ابلدّ ماء  ص ( )

 بنيَ  يُقَضى ما أولَ  أنَّ  وذََكر الناس، لدماء   التعرُّض شأنَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسولُ  عظَّم
هم هملم  ظُ  يف الناس    .واجلُُروح   كالَقْتل  الدّ ماء، يف يكونُ  القيامة   يومَ  بعًضا بعض 

 وُحقوق   ابلعبادات   متعلّ ق وهذا ،«الصَّالة: العبدُ  به حُياَسب ما أوَّلَ » أنَّ : آَخرَ  حديثٍ  يف وجاء
هم الع باد حبقوق   فُمتعلّ قٌ  الدّ ماء يف الَقَضاء وأمَّا تعاىل، هللا  . بعضٍ  على بعض 

إن غالب احلروب املسلحة والنزاعات املسلحة الدولية منها وغري الدولية، هي حروب غلبت 
وال يعرف اإلسالم مثل  ،عليها املصاحل املادية، واملكاسب السياسية، فهي حروب بغي وظلم وتسلط

 .(3)مواضع يف ستة فقط الكرمي فقد وردت الكلمة مبشتقاهتا يف القرآن ،هذه احلروب
 ،ة اجلهاد هي الكلمة الشائعة يف االستخدام لدى فقهاء اإلسالم للتعبري عن القتالكلمإن          

 ،وتدل كلمة اجلهاد يف القرآن الكرمي على معىن بذل الوسع يف نشر الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها
 .(4)ولقد وردت يف أكثر من ثالثني موضعاً 

سالم هو دفع االعتداء وردُّه ابلقوة، سواء يرى القرضاوي "أن أول أهداف القتال واحلرب يف اإل
فأما االعتداء على الدين، فيتمثل يف فتنة  ،على الوطن واألرضهذا االعتداء واقعاً على الدين أم كان 

املسلمني عن دينهم، واضطهادهم من أجل عقيدهتم، أو الوقوف يف وجه الدعوة ومنعها، والصد عنها، 
القتل، ومثل ذلك االعتداء على أرض اإلسالم، ووطن املسلمني، والتعرض لدعاهتا ابألذى إىل حد 

على دماء الناس وأمواهلم وممتلكاهتم وحرماهتم ومقدساهتم ، واإلسالم  وما يتضمن ذلك من عدوان
 

 .31 – 27( املائدة : 1)
  صحيح.خالصة حكم احملدث:   ، ،6619رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة ، رقم  ( 2)
 .196ص  ، 1ج ، ملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميا ،عبد الباقى (3) 
 .216ص  ، 1ج ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي ،جممع اللغة العربية  (4)
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فاالعتداء على جزء منها  ،هي دار اإلسالم ،يعترب بالد املسلمني كلها وطنا واحداً، أو دارًا واحدة
ملقصودين ابألصالة، واآلخرين ومسؤولية الدفاع عنها تقع على األمة كلها ا اعتداء على مجيعها،

واملشاركة عند اللزوم، وكذلك االعتداء على حرمات األفراد يف أنفسهم، أو يف أمواهلم  ابملساندة
وممتلكاهتم، أو يف أهليهم وذويهم، كما يعترب اإلسالم االعتداء على أهل الذمة من غري املسلمني 

لذمة على املسلمني أنفسهم، فهم من أهل دار اإلسالم، وحرمتهم من حرمة املسلمني ، وعقد ا اعتداء
يوجب على املسلمني الدفاع عنهم، وبذل األنفس واألموال حلمايتهم، كما يدافعون عن املسلمني، 

 .(1)سواء بسواء"

ان جلهاد العدو، ولكن واملالحظ من هذا الكالم أن اإلسالم ال حيث على القتال حىت لو ك         
دين واحلفاظ على النفس والعرض واألموال وذلك على القتال كان ومازال ضرورايً للحفاظ على ال

الرغم من أن القتال هو كره، ملا فيه من مفارقة الوطن واألهل والتعرض لذهاب النفس)2( ُّ خل
جييهىهمهجهينمنىنخنحنجنيمىمممحمخمجميلىلمل

.)3(
ميىيييٰذٰرٰىَّ   حيخي

"  :ن عبدهللا بن أيب أويف عن رسوَل هللا  صلَّى هللاُ عليه  وسلََّم قالعو   .(4)"ال مَتَنَّواْ لقاَء الَعُدوّ 

 :املطلب الثالث: األصل يف اإلسالم هو السالم

اإلمرباطورايت املختلفة أن تقضي على احلرث والنسل، إن األصل يف اإلسالم هو السالم، فقد كادت 
هبا وشريعة  كرم صلى هللا عليه وآله وسلم، فاختار هللا سبحانه وتعاىل اإلسالم رمحةقبل بعثة النيب األ

مسحاء هلا، بعد أن اصطفي الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ألداء هذه املهمة املقدسة، ونشر 
مكلكاك ُّ طهرة املتمثلة بنشر الرمحة والسالم واألمن للبشرية، يقول تعاىل:الرسالة الطاهرة امل

 

 .10، 9ص ،  1ط ، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،القرضاوى (1)
 .27ص  ،  3ج ، القرآناجلامع ألحكام  ،القرطيب (2)
 .216اآلية :سورة البقرة(3)
خالصة حكم احملدث  3025 :صحيح البخاري الصفحة أو الرقم البخاري املصدر: عبدهللا بن أيب أوىف احملدث: راوي:ال (4)

صحيح.
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يكملَّ ( )1(، وهكذا كانت سرية عرتته الطاهرة عليهم السالم، فلم يعرف عن  ىك
اإلسالم أنه أعلن احلرب يف العامل وهو يف ذروة دعوته وانتشاره يف أزهى عصور سيادته، إال ما شرعه 

اخلطر والذود عن النفس والعرض واملال والوطن عند االعتداء على أحدها، من قبل دفاعاً لدرء 
ابلعدوان، من أعداء اإلسالم، أو حروب الدفاع عن املستضعفني الذين يرضخون حتت الظلم  ملولعنيا

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ   :والعدوان، كما قال سبحانه وتعاىل
)2(

 خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍََّّّّ 
وال يف هذا اليوم وال يف خمتلف وهي حروب عقالنية إىل أبعد حّد، ومل ير العامل قبل اإلسالم  

حىت بعض علماء ،من احلروب اإلسالمية، وذلك ما صرّح به العلماءاحلضارات حروابً أطهر وأرفع 
عن الدعوة الغرب الذين يتحّرون احلقيقة ويقولوهنا، فإن احلرب قد ال يكون منها مناص عقالً للدفاع 

س، وما أشبه ذلك من أسباب مربرة ومسّوغة يف مواجهة املعتدي والتصدي له، أو الدفاع عن النف
قاعدة يف اإلسالم هو السالم، واحلرب استثناء ال يكون إال يف أقصى حاالت للحرب، ولذا فإن ال

 الضرورة.
ك احلكومات اليت كانت وحقيقة الفتوحات اإلسالمية هي القضاء على الظلم والطغيان من قبل تل

الوقت دعوة للشعوب العتناق الدين اً ويف نفس ية، وهي أيضنسانتعمل كلما هو خالف اإل
وأسلوب هذه الدعوة مل يكن  ،وذلك ملبادئه السامية السمحاء ،اإلسالمي ابختيارهم ومن دون إكراه

لدين كما قال سبحانه القوة والقسر والضغط، ومل يكن اإلكراه فيه وسيلة من وسائل الدخول يف ا
هئمئهيميخيحيجيٰهجهمههنمنخنحنممجنخمحمجمُّ وتعاىل

)3(، ومن هنا ال تعترب الفتوحات اإلسالمية حروابً 
هثمسهسمشَّ  مبهبمتهتمث

بل هي الدعوة الدم ثة اللينة إىل دين متكامل، فإذا  ،وال استعمارية، وال استثمارية، وال تنازعية ،توسعية
و صد أو وضع العقبات يف سبيل تقدمها، أ ،وقف أحد يف سبيل هذه الدعوة بتعذيب من آمن هبا

فإن اإلسالم  ،لداعي عن تبليغه، أو أخذ خيطط لضعضعته وإيهانهمن أراد الدخول فيه، أو حجب ا

 

 .107اآلية  :سورة األنبياء (1)
.75اآلية  :سورة النساء (2)
 .256اآلية :سورة البقرة (3)
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هار السيف ابلقدر الذي يزيل العثرة والضرر واالعتداء وإذا اقتضى األمر وجب إش ،أيمر بصد ذلك
 فقط. 

ية والنقلية ؛ إذ اإلسالم وهو ما تؤكدة كافة الرباهني واألدلة العقل ،إن األصل يف اإلسالم هو السالم
ويسعى إىل حتقيق السالم؛ فالسالم اسم من أمساء هللا احلسىن؛ وشرائع اإلسالم دين يتوخى األمن 

هتمتختحتجتهبمبخبحب ُّ ْلم وسالم يف قوله تعاىل:وص فت أبهنا س  

  َّجسمخجخمحجححجمجمث

           وقد أمر هللا تعاىل عباده املؤمنني ابلدخول يف هذا السلم؛ حيث دعاهم إىل التزام مجيع عرى 

كافة شرائعه؛ ومن شرائع ديننا احلنيف، الدعوة الصرحية إىل حتقيق األمن والسالم   اإلسالم، وامتثال
دت أسباب السالم. يقول تعاىل:  حنجنخمممحمجمهلملخلحلجلمكُّ  مىت ما ُوج 

خنمنهنَّ (1 والتوجيه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وإىل من يتولىي أمر املسلمني من 
بعده؛ ومعناه: فإن مال العدو إىل املساملة واملصاحلة واملهادنة، َفم ل إليها أنت ومن اتبعك)2(، وأقب لوا 

عليها،  ُّ جكحكخكلكمكجلحلخلملَّ (3، بل إنه أابح للمؤمنني اإلحسان إىل الكفرة 
يعدلوا يف معامالهتم، وال يظلموهم يف الذين ال يقاتلوهنم يف الدين، ومل يعاونوا على إخراجهم، وأن 

 املبين على الرب والقسط، فيجعل بني نساينشيء، عسى هللا تعاىل أن يبارك يف هذا التعامل اإل
غضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة. مصداقاً لقول هللا جّل املسلمني وبني أعدائهم حمبة بعد الب

نثىثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئ ُّ جالله
 يثىفيفىقيقَّ ) 4(.

إن من يتعمق يف اإلسالم يرى أن السالم مبدأ من املبادئ اليت عمق االسالم جذورها وبىن  
 ،فالسالم هو الطريق للرقى والتقدم ،املسلمني ومن كياهنمجذورها يف عقيدهتم فأصبح السالم يف نفوس 

لسالم، الن السالم واالسالم، يلتقيان يف ولفظ االسالم الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة ا

 

 .61االنفال: (  1)
  8/39  ،  2ط  ،حتقيق أمحد عبد العليم البزدوي  ،اجلامع ألحكام القرآن ،هـ( 671( القرطيب )ت 2)
 .190البقرة:( 3)

8املمتحنة: (  4) 
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ة، واالمن، والسكينة، ورب هذا الدين من أمسائة " السالم "، النه يؤمن الناس مبا شرع توفري الطمأنين
سم من خطط ومناهج، وحتية املسلمني اليت تؤلف القلوب وتقوي الصالت وتربط من مبادئ، ومبا ر 

وبذل السالم  ،أقرهبم إليه من بدأهم ابلسالمىل الناس ابهلل و ، هي السالم، وأو نسانأبخيه اإل نساناإل
للعامل، وإفشاؤه جزء من االميان، وقد جعل هللا حتية املسلمني هبذا اللفظ، لالشعار أبن دينهم دين 

 .(1)السالم واالمان، وهم أهل السلم وحمبو السالم
اس الود والتسامح، ال جييز إّن اإلسالم كما تدل عليه تسميته دين أمن وسالم، يقوم على أس

حمدودة حبيث تعترب فيما عداها جرمية، إن اإلسالم وحده هو الذي يستطيع احلرب إال يف حاالت 
نشر السالم يف ربوع العامل ويشيع فيه الثقة واالطمئنان، إن السالم يف اإلسالم هو خلري البشر على 

 . (2)كافة  سالم نور يضيء للناسبل إّن السالم يف اإل ،اختالف أقطارهم وألواهنم ومللهم
إل سالم سالم للعامل امجع، وليس لفئة دون األخرى، فهو سالم عاملي، ولذلك إن السالم يف ا

نرى أنه ال يعّد القتال غاية لذاته يف االسالم، وال أيذن به إال للضرورة اليت ال بّد منها  مع مراعاة 
 .(3)ين القّيماآلداب اإل سالمّية اليت يتفّرد هبا هذا الدّ 
يقدره ويعرف قيمته إال من عاش احلرب واصطلى بنارها، ورأى السالم أمنية املتلهف لالمن وال 

وسائل الدمار واخلراب، وهي تنشر الرعب بني األبرايء، وهتدم املنشآت وهتلك احلرث والنسل، فهو 
سالم الذي ينشد السالم أمنية غالية ورغبة أكيدة للمصطلي بنار أنعدام األمن والسالم، ودين اإل

ادي بتعميمه، فالسالم يف اإلسالم هو عنوان وشعار يردده املسلمون يف ويؤمن به وحيض عليه، وين
 العبادة ويف التحية ويف كل آن ويف كل مكان.

 للمسلم   جتبُ  مخسٌ :  روايةٍ  ويف.  مخسٌ  املسلم   على املسلم   حقُّ وعن أيب هريرة رضي هللا عنه "  
، وما 4"اجلنائز   واتّ باعُ  ، املريض   وعيادةُ  ، الدعوة   وإجابةُ  ، العاطس   وتشميتُ  ، السالم   ردُّ  : أخيه   على

 فيه فأَمر والواجبات، واحلقوق   والنَّواهي، األوامر   م ن مجلةٍ نستطيع أن نفهمة من احلديث الشريف 

 

 .595ص  ، 2ج  ، فقه السنة ،( سابق  1)
 .14ص  ، 6ط ،  الرسول القائد ،( خطاب  2)
.1646ص  ، 4ج  ، للسرية النبويةاجلامع الصحيح  ، ( املرصفي 3)
| خالصة حكم احملدث :  2162| املصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: الراوي : أبو هريرة | احملدث : مسلم  (4)

 صحيح
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 يعرفه، ال ومن يعر فه من فيه وسواء املريض، عيادة: وهي أموٍر، بسبعة   وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّيبُّ 
 وإجابة العاطس، وتشميت. يعرفه ال أو املي ت يعرف كان  سواء اجلنائز، واتباع. واألجنيب والقريب
 وأن وإكثارُه، إشاعته وهو السالم، وإفشاء. وغري ها للوليمة الطعام إىل الدعوة   إجابة وهو الداعي،

ن عن والنهي ابملعروف األمر   مجلة نم   وهي ماملظلو   ونصرة. مسلم لكل يبذَله
ُ
 وهي القسم، وإبرار. ر  كامل

َ  أن  .بشيءٍ  عليه أقَسم إذا أخيه بقَسم   يويّف 
ومن السابق نستطيع أن نرى النقلية والعقلية عديدة على أن اإلسالم دين سالم ويقوم على         

الروح السلمية بروح مهجية بربرية  ية ساملة من الضغائن واألحقاد، غري أنه إذا قوبلت هذهإنسانروح 
 سلمني فريضة وضرورة.صار القتال عند امل

 ر اجلهاد يف اإلسالم:: الدفاع عن املظلوم صورة من صو رابعاملطلب ال

إن من األهداف األساسية يف اإلسالم إنقاذ املستضعفني من خلق هللا، ومن ظلم اجلبَّارين، وتسلُّط 
، الذين يستخفُّون حبرمات الضعفاء، ويسوموهنم سوء العذاب، املستكربين يف األرض بغري احلق

 ،األيدي أن ُتدافع، وخُترس األلسنة أن تتكلم يتهم، ألن يف أيديهم القوة املادية اليت متنعإنسانويـُْهدرون 
 وُتكره الناس على أن يسكتوا عن احلق أو ينطقوا ابلباطل.

، وإنقاذ هؤالء الء املستعبدين، وإغاثة هؤالء املظلومنيفعلى املسلمني واجب النَّجدة لتحرير هؤ        
يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً، وال ميلكون املستضعفني من الرجال والنساء والولدان، الذين ال 

يهم من عدوهم، ويُهيّ ئ هلم َمن ينصرهم وأيخذ أبيديهم.  إال الدعاء إىل هللا تعاىل أن يُنجّ 

جكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظحطمضخضُّ   يقول تعاىل: 

هلملخلحلجلمكلكخكحك يمىمممخمحمجميلىلملخل

ىهمهجهينىنمنخنحنجن ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه ٍّ
ََّّ (1). 

إن املسلمني مدعوون إلغاثة امللهوفني، وإنقاذ املستضعفني يف األرض من خلق هللا، وإن مل       
س مطلوب من املسلم إذا كان قادراً عليه، ما مل يكونوا مسلمني، ألن رفع الظلم واألذى عن مجيع النا

 

 .74،75اآلايت :سورة النساء(1)
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بل املسلم مطلوب منه أن يرفع األذى عن احليوان األعجم إذا قدر عليه،  ،يكونواً حماربني للمسلمني
له، أو أسباب طبيعية أخرى، كأن يصيبه العطش أو غريه  إنسانسواء كان هذا األذى انشئاً عن ظلم 

 .(1)من ألوان األذى 

 ،ملسلمرة املستضعف ومحايتهما والنصرة هلما من الظامل مها من واجبات املظلوم ونصإن إغاثة ا
فالدفاع عن املظلوم واملستضعف من وظائف املسلمني فرداً أو مجاعة، وانطالقاً من هذا أخذ الدفاع 

 ال عن دمه فقط بل عن دمه وعرضه وكرامته حماًل رئيسًا له يف الفقه اإلسالمي حتت -عن املظلوم 
 .(2)عنوان "الصيال" 

ة املظلوم الثابتة يف الكتاب والسنة منها أن ونرى الدفاع عن املظلوم من النصوص يف إغاث         
يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  قال تعاىل  ،املسلم إذا مل يدافع عن املظلوم أيمث

ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن

ََّّ  )3(، وقال تعاىل ٹ ٹ ُّ حكخكلكمكجلحلخلملهلجمحم

 خمممجنحنَّ)4(.

  

وىف خطبة اَب بكر الصديق توضيح للمعاين النبيلة والفضائل السامية للدين األسالمى يف           
الدفاع عن املظلوم حيث قال: "  أما بعد: فإين وليت عليكم ولست خبريكم، واعلموا أن القوي فيكم 

 .(5)" فيكم قوي عندي حىت آخذ له احلق عندي حىت آخذ منه احلق، والضعيف ضعيف
 

 
 

 

 76ص ، 1ط ، غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،القرضاوى (1)
 .18ص  ،جملة البيان تصدر عن املنتدى اإلسالمي  ، عاملية القرآن ،املؤلفني ( جمموعة من  2) 
 .75النساء: ( 3)
 .42( إبراهيم:  4)
 .18ص  ،جملة البيان تصدر عن املنتدى اإلسالمي  ، عاملية القرآن ،( جمموعة من املؤلفني  5)
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 األمن واحلماية يف فقه املقاصد. :املبحث اخلامس

 :وفيه املطالب االتية
 املطلب األول: مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 .املطلب الثاين: األصل يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية هو األمن
 اإلسالم.بالد املسلمني وحقوق األقليات الغري مسلمة يف  املطلب الثالث: أسس تعامل املسلمني مع غري

 اإلرهاب )األهداف واخلصائص(. :املطلب الرابع
 موقف اإلسالم من اإلرهاب والتعصب.املطلب اخلامس: 
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 مقاصد الشريعة اإلسالمية: املطلب األول:

تأمل ته، ففقه املقاصــــد هو الإن مقاصــــد الشــــريعة ما هي إال فهم غرض الشــــارع وإرادته يف شــــريع      
فقه املقاصــــد هو عمل ضــــروري لتجديد الفقه وتقوية دوره ومكانته، ، و الشــــريعة ونصــــوصــــهاوالتدبر يف 

عالل الفاســـــي: "وإن يف ثلة الفقهاء اجملددين على قلتهم ضـــــمااًن للســـــري ابلفقه اإلســـــالمي إىل قول وي
ا، ومتمتعا ابلتطبيق يف حماكم املســـــــلمني شـــــــاطئ النجاة حىت يصـــــــبح مرتبطًا مبقاصـــــــد الشـــــــريعة وأدلته

  وبلداهنم "

 وقد قسمت مقاصد الشريعة اإلسالمية إىل ثالثة أقسام وهي:

 الدين مصــــــاحل قيام يف منها ال بد أهنا : الشــــــاطيب اإلمام بتعبري ومعناها املقاصــــد الضــــرورية: -1
 حياة وفوت وهتارج فساد على لب استقامة، على والدنيا الدين مصاحل جتر مل فقدت إذا حبيث والدنيا

) حفظ  :مخســـة، وهي الضـــرورايت وجمموع ابخلســـران املبني والرجوع والنعيم النجاة فوت األخرى ويف
 )1)الدين، وحفظ النفس، والعقل، والنسل ، واملال(

الرتخص  :ومثاهلا واملشــقة، واحلرج الضــيق ورفع للتوســعة إليها حيتاج اليت وهي :احلاجبة املقاصــد -2
 احلاجية وغريها واملصاحل واملساقاة السلم حنو على املشروعة، املعامالت يف والتوسع الطيبات، تناولو 

 .)2(عليها واحلفاظ صيانتها على وتساعد الضرورية للمصاحل مكملة

 العادات، حماســــــن من يليق مبا األخذ  :الشــــــاطيب اإلمام عند ومعناها :التحســـــينية املقاصـــــد -3
 والشــرب، األكل كآداب العادات ويف النجاســة، كإزالة العبادات، يف جارية ياألخالق، وه ومكارم

 ابلعبد. احلر قتل كمنع اجلناايت ويف النجاسات، بيع من كاملنع املعامالت ويف

 :وفوائدها الشريعة مقاصد أمهية

 :اكثرية منه وفوائد عظيمة أمهية له أحكامها، خالل من الشرعية املقاصد على التعرف إن      

 
 .10-8، ص 2ط ،الشريعة أصول يف املوافقات الشاطيب، 1
.72، ص 1ط ،الشرعية املقاصد علم اخلادمي،2
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 جماالت شىت يف واخلاصة، العامة والكلية، اجلزئية ومراميه وأغراضه وحكمه التشريع علل إبراز -1
 ليس وما ضوابطها، ضمن الشريعة وينتظم يف يدخل ما على ذلك خالل من املسلم فيتعرف احلياة،
 .كذلك
 وتطبيقه، هديدوحت احلكم فهم على سيعينه الذي املقصد ضوء يف االستنباط من الفقيه متكني 2-

 الكتاب من نص فيها ليس اليت املستجدة املسائل أحكام على التعرف يف يعني الشريعة مقاصد فمعرفة
 .والعرف واالستحسان والقياس االجتهاد خل من السنة أو
 .وغريها والذرائع والعرف، والقياس املصاحل :مثل ابملقاصد، الصلة ذات األصولية املباحث راءإث -3

 عملية يف املقاصد علم ابعتماد وذلك املذهيب، والتعصب الفقهي، والنزاع االختالف من لالتقلي 4-
 .بينها التعارض ودرء املختلفة اآلراء وتنسيق احلكم، بناء

 ال أن ذلك من واملقصد ومدلوله، روحه إىل وااللتفات النص، بظاهر األخذ خاصيت بني التوفيق 5-
 .(1)ابلنص املعىن فيه خيل

سالمية السمحاء قد جاءت ابخلري والرمحة والعدل والوسطية، وأعطت للعقل ريعة اإلإن الش 
حرية التفكري، واإلسالم مبا حواه من هداية إهلية،وتشريعات مساوية،يكفل للمجتمع اإلنساين عامة 

 وللمجتمع املسلم خاصة كل عوامل السعادة واألمن واالستقرار.

 والثقافات واألداين،كل اجملتمعات تصبو   وإليه اإلنسانية، تمعاتاجمل لكل منشودةٌ  غايةٌ  واألمن
 إن لزم احلروب وختوض املشاريع تنفذ ومتكُّنه حتققه سبيل ويف والتصورات، اخلطط أجله تضع ومن

 اإلنسانية كان واجلماعات لَلفراد األمن حتقيق أن على يدل اإلنساين التاريخ هذا فإن األمر ، ومع
 مل العميق، الرحيب، ومضمونه مبفهومه األمن وأن التاريخ، من طويلة فرتات يف املنال بعيدة غاية

 .2اخلوف مع الغىن من خري الفقر، مع األمنو ، فرتات بسيطة خالل إال املعمورة يف الناس على ينبسط

 بن القاسم أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ويرى
 ضد هو الذي األمن، ف األمن من مأخوذ اإلميان أصلأن  الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ناب حممد

 
.51، ص 1ط الشرعية، املقاصد علم اخلادمي،1

 .168ص  ، 3ج  ،1،ط امللل والنحل ،الشهرستاين  2
= 
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 أصبح من "حامد حممد بن حممد الغزايل   أيبواألمن عند ، 1 األمن يف داخالً  صار: أي فآمن اخلوف
 اإلنسان منأي وليس (2) حبذافريها الدنيا له حيزت فكأمنا يومه قوت وله بدنه يف معاىف سربه يف آمناً 
 بتحقيق إال الدين ينتظم فال بعضها، يف بل األحوال مجيع يف وقوته ومسكنه وماله وبدنه روحه على

 سيوف من نفسه حبراسة مستغرقاً  أوقاته مجيع كان  فمن وإال الضرورية، املهمات هذه على األمن
 فإذن اآلخرة، سعادة إىل وسيلتاه ومها والعمل للعلم يتفرغ مىت الغلبة، وجوه من قوته وطلب الظلمة

 ُهوَ  اْلُمطلق اْلُمؤمن، فهو بذلك يرى أن 3"الدين لنظام شرط احلاجة مقادير أعين الدنيا، نظام ابن
ه من مستفادا ويكون إ ال وأمان أَمن رو يتص ال الذي  .4عاىلتو  هسبحان هللا هو تهج 

الل رعاية الفرد واجلماعة الشعور ابلطمأنينة الذي يتحقق من خكما يُعرف األمن أيضاً أبنه " 
القمعي والعالجي من اخلروج عن قواعد الضبط االجتماعي، من خالل ممارسة الدور الوقائي و  ووقايتها

 .(5)املشاعر"الكفيل بتحقيق 

وُعرف أيضًا أبنه " هو االستعداد واألمان،وذلك حبفظ الضرورايت اخلمس من أي عدوان 
 .(6)ؤون احلياة فهو أمن"لسكينة وتوفري السعادة والرقي يف شيها، فكل ما دل على معىن الراحة واعل

فالتعريفات السابقة مجيعها يهدف إىل توفري األمان والشعور ابلطمأنينة للفرد من خالل األمن  
واحلفاظ عليه، وأرى أن الرأي األرجح من التعريفات السابقة لَلمن هو الشعور ابلطمأنينة الذي 

خالل  رد واجلماعة ووقايتها من اخلروج عن قواعد الضبط االجتماعي منيتحقق من خالل رعاية الف
 ممارسة الدور الوقائي والقمعي والعالجي الكفيلبتحقيق املشاعر. 

ويرى "ابن تيمية احلراين"  أن اإلميان أصله يف اللغة من األمن الذي هو ضد اخلوف فآمن أي: 
 

 .104ص  ،  5ط ،احملقق: حممد انصر الدين األلباين  ، اإلميان ، ابن تيمية 1
 خالصة حكم احملدث: صحيح.  ، ،300، رقم  منرواه البخاري يف صحيحه، كتاب األ ((2
 .138ص  ،وضع حواشيه: عبد هللا حممد اخلليلي ، االقتصاد يف االعتقاد ،الغزايل (3)
 .70ص  ،1ط ، املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن ،الغزايل   (4)
 .32ص ،1ط ، املدن الكربىإدارة األمن يف ،عبد هللا (5)
العدد رقم  ،جامعة انيف للعلوم األمنية  ،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب  ، مقومات األمن يف القرآن الكرمي ،اهلوميل (6)

 .9ص  ، 29
= 
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 .(1)صار داخالً يف األمن

 مفهوم فقه املقاصد. 

 الكالم ولكن املتقدمني، عند له وجود ال اإلضايف، الرتكيب هبذا "املقاصد فقه" مصطلح إن         
 بداية مهما، مبلغا يبلغ الشريعة، مبقاصد ابلعمل فقههم جتديد إىل الفقهاء ودعوة مدلوله، عن عندهم

 حتدث من عند فاقو وو  -عليهم هللا رضوان -ابلصحابة مرورا -وسلم عليه هللا صلى - الوحي مبلغ من
 من املتأخرين، عند وانتهاء والشاطيب، الرتمذي، احلكيم من بداية تلميحا، أو تصرحيا املقاصد، عن

 علماء كتب، والدارس هلذا العلم جيد أن  .وغريهم واخلادمي والنجار، والريسوين، عاشور، ابن أمثال
 عامل كل عند الوقوف املقام يسع ال حبيث املقاصد، فقه إعمال إىل ابلدعوة مَلى واملقاصد األصول

  من هؤالء العلماء.
:  األوىل ويتني،از  من متر أن بد ال للمصطلح، دقيق مفهوم وضع حنو مقاربة أي أنولذلك أرى       
 "املقاصد فقه" مصطلح إىل النظر الداخلية، ابلزاوية فأقصد خارجية، ويةاز  والثانية داخلية، ويةاز  أمسيها

 _ذلك يف التفصيل حمل ليس وهذا _ اتبعا أو قائما علما بصفته املقاصد، مفهوم رتباابع الداخل، من
 وابعتبار وغريها، واملقصود واملراد والعلل واحلكم ابألسرار العلماء عنه يعرب ما غالبا إذ ،تعبرياته  وابعتبار

 أو اجملتهد، يسع ال "املقاصد فقه" ب متعلق فقه فهذا .وخاصة عامة أو وجزئية، كلية إىل تقسيماته
  .جهله الشريعة مبقاصد املشتغل

 ابالعتبارت "املقاصد فقه" إعمال عن املتولد الفقهي املنتوج ذلك هباأعين فاخلارجية أما الزاوية      
 من كثري يف عنه ينتج قد لَلحكام، مقاصدي تنزيل عن انتج فقه لدينا فيصبح الذكر، اآلنفة

 األمر هلذا املسوغة املعروفة، واألصولية الفقهية لالعتبارات النص فةالخم أو املذهب، خمالفة األحيان
 .األمر يف تفصيل حمل كذلك هذا وليس _

 
 
 
 
 

 .230ص   ،1ط ،احملقق: األلباين  ، اإلميان ،الدمشقي(1)
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  تعريف الفقه:

أما تعريفه  .ابلشيء العلم هنا الفقه معىنف (1) علما علم مبعىن منظور:  وفقه فقها ابن ويقول    
 أدلتها من املكتسب الشرعية ابألحكام العلم"  :هو الفقه إن فقالوا ابلعلم، شرعيا اصطالحا
 (2)"التفصيلية

 تعريف املقاصد:
 العريب اللسان يف وهلا إليه، والتوجه الشيء ٕواتيان الطريق استقامة به يراد مقصد، مجع املقاصد     
  (3).واهلدف كالغاية معان، عدة
 حنوت:قصده وقصدت ،مبعىن إليه وقصدت له، وقصدت قصدته تقول الشيء إتيان القصد - 

يف  دْ ص  النفقة، وقوله تعاىل: }واقْ  يف مقتصد فالن يقال والتقتري اإلسراف بني والقصد حنوه،
 (4){كَ شي  مَ 

مام الغزاىل وقد عرف اإل ،يرى األصوليون أن مقاصد الشريعة تندرج حتت موضوع العلل واملصاحلو      
 ذلك، فإ نَّ جلب هدفع مضرّة، ولسنا نعين ب وأَ  منفعةارة يف اأَلصل عن جلب باملصلحة أبهنا " ع

افظة لحة احملص ابملينم، لكنَّا نعهمقاصد يللق يف حتصاخلْ  لق وصالحاخلْ  رّة مقاصدضفع املدو  ملنفعةا
هم ونفسهم وعقلهم نسة: وهو َأن حيفظ عليهم ديق مخلقن اخلمالشرع  دقصو موَ الشرع  دعلى مقصو 
 هل ما يفوت هذكمسة فهو مصلحة، و صول اخلاألُ  ههذ ضمن حفظا يتم، فكل هلم ونسلهم وما

 .(5)"فسدة ودفعها مصلحةم ل فهوو اأُلص

والعلماء املعاصرون عرفوا املقاصد ابملصاحل أو الغاايت أو األهداف أو املنفعة، ولقد عرف 
أحوال واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع  شريعة العامة أبهنا " هي املعاىنالشيخ طاهر عاشور مقاصد ال

 
 .552، ص3ج ، 3)فقه( ، ط لسان العرب، مادةابن منظور،  1
 .22، ص1، ج 2، ط البحر احمليطالزركشي،  2
 .55، ص3، ج 3، مادة )قصد(، ط ، لسان العربابن منظور 3
 .19لقمان ، اآلية  4
 .174ص ، 1ط، حتقيق/ عبد الشايف   ، ستصفىامل ،هـ( 505الطوسي )املتوىف: (5)

= 
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 .(1)ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة"التشريع أو معظمها حبيث ال 

أما الدكتور حممد سعد فقد عرف املقاصد فريى ان املقاصد هي " املعاىن واحلكم وحنوها اليت        
نستطيع أن  ومن السابق ،2حتقيق مصاحل العباد"راعها الشارع يف التشريع عموماً وخصوصاً من أجل 

فالواجب النظر  يف مصاحل اجلميع يف اخلاصة والعامة والعمل  ،3نفهم أن املصاحل ُمْعَترَبٌَة يف  اجْلُْملة
 .4مبقتضى الشريعة يف رعاية املصاحل 

 :: األصل يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية هو األمنايناملطلب الث

وكلمة حضــارة أتيت  ،ال تنشــأ إال بعد االســتقرار احلضــارة أوســع من معىن الثقافة ألن الثقافةإن معىن 
 ،ويف هذا املعىن يقول ابن خلدون: " إن العلوم إمنا تكثر حيث يكثر العمران .من ســـــــــــكىن احلضـــــــــــر

 .(5)وتعظم احلضارات"
 : الفرع األول: مفهوم احلضارات والثقافات

دارس الفكرية اليت تصدر عنها، واملفاهيم اخلاصة ابحلضارة والثقافات وذلك تبعاً للمتعددت التعاريف 
ن خلدون هي " تّفنن يف الرتف وإحكام الصنائع املستعملة يف وجوهه من فمثاًل احلضارة عند اب

ته املطابخ واملالبس والفرش واألبنية وسائر عوائد املنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع يف استجاب
 الشهوات واملالذ من النفوس إليه تنزع ما ابختالف وتتّكاثر،والتأنق فيه ختتص به، ويتلو بعضها بعضاً 

ضرورًة  البداوة يتبع طور امللك يف احلضارة طور فصار العوائد، من به تتلّون وما الرتف؛ أبحوال والتنّعم
 "احلضارة،-ويف تعريفه نظر-احلضارة أبهنا فيعرف  األزرق، ابن أما( 6)للُملك" الرّفه تبعية لضرورة ؛

 

 .251ص  ،  2ط ،حتقيق / امليساوى  ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ،عاشور   (1)
  37ص  ، 1ط ،  مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية ،اليويب   (2)
 .232ص  ،1ط ،حتقيق: اهلاليل ، االعتصام ،( ابلشاطيب 3)
م  ،آل الوزير  ابن الوزير، القامسي، (4) ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -الرَّوُض الَباسْم يف الذ ِّب ِّ َعْن ُسنَّةِّ أيب الَقاسِّ تقدمي: أبو زيد ،  -َصلَّى اَّللَّ

407ص ،  2ج ، 1ط

 .777ص ،  مقدمة ابن خلدون ،( ا بن خلدون  5)
.548 ص ،وايف  الواحد عبد علي .د وشرح وتعليق حتقيق، املقدمة ،خلدون  ابن(6)

= 
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 من سلم ومن اخلري، عن البعيد الشر يف والغاية الفساد، إىل به العمران اخلارج أكمل يف النهاية هي
  (1)اخلري" من قربه يف خفاء فال ذلك

كما عرفها املؤرخ األمريكى املعروف ديورانت يف موسوعتة الضخمة " قصة احلضارة" إن 
 احلضارُة من تتأّلف وإمنا ،الثقايف إنتاجه من الزايدة على نساناإل اجتماعي يعني نظام "احلضارة

واحلضارة  والفنون، اخللقية، متابعة العلوم السياسية، التقاليد اإلجتماعية، النظم املوارد- :أربعة عناصر
 .(2)"والقلق االضطراب ينتهي حيث تبدأ

لتحسني ظروف حياته، سواء  نسانالعام هي مثرة كل جهد يقوم به اإلو احلضارة يف مفهومها 
ـودا أم غيـر مـقـصـود، وسـواء أكـانـت الـثـمـرة مـاديـة د املبذول للوصول إىل تلك الثمرة مقـصأكان اجملهو 

 .(3)أم معنوية
دوتوب،  وقد أشار الكثري من الكتاب، واملفكرين األوربيني املعاصرين بذلك حيث يقول البارون

م " أبن أمهية اإلسالم عموماً 1926يف حماضرته اليت ألقاها يف أكادميية القانون الدويل يف الهاي عام  
ملتوسط جتعلنا نقبل االعرتاف أبن العامل اإلسالمي قد يف تطوير احلضارة ضمن حوض البحر األبيض ا

ن هذه الشعوب وجدت ساهم بتشكيل بعض نظم قانون احلرب، وعاداته بني شعوب أوراب حيث أ
والتمييز  ،قواعد جاهزة تتعلق إبعالن احلرب لدى أعدائها الذين انصبتهم العداء أثناء احلروب الصليبية

ومنع  ،ومعاملة املرضى واجلرحى وأسرى احلرب وتقسيم الغنائم احلربية ،وغري املقاتلني ،بني املقاتلني
  (.4) بعض وسائل األضرار ابلعدو... "

ومن التعريفات السابقة نستنج أن احلضارة هي نتاج تفاعالت لثقافات متعددة لشعوب من 
 ال واحلضارة ،ةق شىت تنتمي إىل ثقافات خمتلفة، تتشكل مجيعها يف بوتقة واحدة لتتكون احلضار أعرا

 الرغم على ،من الشعوب شعب إىل تنتمي وال ،األجناس من جبنس ترتبط ال وهي ،هلا عرقي طابع
 سبيل على يف العامل من املناطق جغرافية منطقة إىل أو األمم من أمة إىل تنسب قد احلضارة أن من

 

 .73ص  ،1جـ  ،1ط ،الكرمي  عبد بن حممد .د وحتقيق ، امللك طبائع يف السلك بدائع ،األزرق  ابن(1)

 3ص  ، 1ج ، 1ط،  قصة احلضارة ،ويل ديورانت (2)
.13ص  ،  1العدد  ،دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها  ، احلضارة، (  مؤنس 3)
 . 40العدد  ، يف القانون الدويل اإلنسايناثر الثقافة واالخالق والدين   ،( هندي  4)

= 
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 اخلصوصيات عن وتعبري ،الذاتيةعلى  وعنوان ،رمز للهوية هي اليت الثقافة خبالف ،إالَّ  ليس التعريف
 .الشعوب من شعب هبا يتفرد أو ،األمم من أمة هبا تتميز اليت

وإن تعددت  خمتلفة فروع علمية  فيه تساهم ، بذاته قائما علماً  فأصبحت اليومأما الثقافة       
فهي  :في اللغةف .(2)إىل مائة وواحد وستني تعريًفا هلا 1952حىت وصلت عام  (1)عانيهاتعاريفها وم

 (3).حاذقا   صار أي  ،ثقافة الرجل وثقف  ،الشيء ثقف من
 استنارة فيه ما كلعديدة عند الباحثني، فريى أحدهم أهنا: "  ومفاهيم وقد أخذت الثقافة تعاريف     

 (4)".اجملتمع يف الفرد لدى واحلكم ، النقد ةلكمل وتنمية ، للذوق وهتذيب  للذهن

 (5)جيل" اىل جيل من التعلم طريق عن ينتقل الذي : "السلوكأبهنا غيثحممد وقد عرفها    

 جيل من الناس يكتسبه تراث " أنه: على الثقافة موضوع إىلفتنظر   العلمية الثقافية املوسوعة أما      
 وأهنا ، والعملي النظري اجملال يف ، واملعرفة وسهلة الفكر تراكمية أهنا كما ، التعليم طريق عن آلخر

 وأهنا ، فريدة وقدرات عقلية راقيا عصيبيا جهازًا ميلك الذي الوحيد الكائن االنساين ختص ، إنسيانة
  ابلتنبؤ واهنا خاصة واحلاضر ابملاضي متصلة وهي ، جيل اىل جيل من اجملتمع أعضاء مستمرة يرثها

 متغرية ولكنها ، وواقعية مثالية حلاجاهتا ، وهي وتستجيب واقعها مع تتكيف ، متغرية وهي لابملستقب
 اال الثبات قياس الميكن كميا ، نسبياً  اثبتة تكون العناصر اليت مقابل يف اال قياسه ال ميكن والتغري ،

 ( 6).أكرب" بسرعة اليت تتغري العناصر تلك مقابل يف
ردود  من ومتواصل مهم سجل هو ثقافة لفظة على طرأ الذي التطور إن :وميكن القول مما سبق     

 إىل ينظر من تنافسا بني هنا أن ويظهر  واالقتصادية ، االجتماعية حياتنا يف  التغريات هلذه األفعال
 املنتجات من واأليدولوجيات وغريهاوالرموز  واملعايري واملعتقدات القيم من تتكون أهنا على الثقافة

 

 .6، ص 3، جملة عالم الفكر ، عالرمز واألسطورة والبناء االجتماعهي( أوسكار وايلد، (1
 .130، ص 276، سلسلة عامل املعرفة ، ع الثقافة العربية وعصر املعلومات( علي ، (2

 . 684، ص 1، ج2، مادة )ثقف( ، طلسان العرباين منظور ،  (3)
.185، ص  4، ط والعلومخمتار الصحاح يف اللغة العاليلي ،   (4)
.66- 65، ص 1، ط وتطبيقات نظرايت  ، االجتماع علم يف دراساتغيث ،  (5)
   .2ص ،  1، ط العلمية الثقافية املوسوعة هببهاين ،  (6)
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 وتوجهات أفراده بني تربط واليت ، ما جملتمع الكلي بنمط احلياة فريبطها إليها ينظر من وبني ،لية العق
 حياهتم. يف األفراد هؤالء

 :مفهوم الثقافة اإلسالمية وأمهيتهاالفرع الثاىن: 
 مفهوم الثقافة اإلسالمية:
اج األديب اخلاص بكل بلد تنإلألخرى، فلكل بلد هوينها اخلاصة هبا، وحىت اختتلف الثقافة من بلد 

وحىت أن تكلمت نفس اللغة وينبعان نفس التقاليد فهو خمتلف، فأالدب حملي الذوق والروح وحىت 
 حملي انبع عن البيئة ومـعـبـر عنها أو  إنساينوإن تشاهبت املواضيع، فالثقافة إذن هي مثرة كل نشاط 

ها الثقافة مثل  ال والصور والقنوات اليت تعرب عنفالعمل الثقايف يتمثل يف األشك  ،لتقالـيـدهـامواصل 
وتوزيع،  ،ونشر ،والتأليف، والبحث العلمي، وما يتصل بذلك من كتب وطباعة ،اإلبداع األديب والفين

شبكات و  ،ومراكز ثقافية ،ومسموعة ،وإذاعة مرئية ،ووزارات ،ومكتبات ،وجامعات ،ومدارس
ألهنا تعرب عن الطبيعة  ،ألممر هي يف النهاية حمصلة لثقافة اوثورة معرفية وكل ذلك من األمو  ،معلومات

 .(1)الثقافية للشعوب
إن الثقافة مبعناها املطلق هى السلوك املهذب، املبين على العلم واملعرفة، فإن الثقافة اإلسالمية 

التشريع  على هذا يكون معناها ومفهومها أهنا السلوك احلسن والعمل الصاحل واخللق الكرمي القائم على
ر هي السلوك امللتزم ابلكتاب اإلسالمي واملنهج الرابين، وامللتزم ابخلط احملمدي يف مجيع شؤنه وابختصا

 .(2)والسنة
إن الثقافة اإلسالمية هي يف جوهرها مستمدة من العقيدة مبعناها الشامل وآفاقها الواسعة، 

ية الذي ال نسانج السوي القومي للحياة اإلوالعقيدة أبصوهلا وأهدافها املثلى هي السبيل لتحقيق املنه
األساسية يف نظام بناء اإلسالم، وهي اليت متد ما يف أجزائه تصلح احلياة بدونه، والعقيدة هي اللبنة 

لتصور  نسانابحلياة، وتتضمن العقيدة احلقائق الكربى اليت دعا القرآن إىل اإلميان هبا، أو توجيه اإل
والصلة بني هللا والكون وما وراء احلياة الدنيا وأعين  ،والكون نساند اإلالوجود للخالق عز وجل، ووجو 

 ابليوم اآلخر.اإلميان 

 

.517ص  ، 1العدد  ، دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها  ، احلضارة  ،مؤنس  (1)
 .12ص ، 5ط  ،اإلسالميةتبسيط العقائد  ،( أيوب  2)
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إن الثقافة اإلسالمية وسعت بني دفاهتا عقواًل، وأممًا، ومدارس، واجتاهات، وصاغت كل أولئك 
رب وحدهم، ومل يكن بناة هذه احلضارة ودعاهتا وأساتذهتا من الع ،صياغة إسالمية موفقة، وابهرة

الفكرية أجيال من  منا شارك يف ثراء هذه احلضارةبصفتهم هم أول من تلقى الوحي، وآمن به، وإ
، نسايناملفكرين والعلماء واألئمة مذكورون ومسطورون يف أعز وأغلى صفحات الفكر اإلسالمي واإل

لة من الدول، أو جيل إن احلضارة الفكرية اإلسالمية مل تكن، ولن تكون ملًكا ألمة من األمم، أو دو 
الجتهاد، واالختيار، وتلك ميزات وا من األجيال، كانت السمة الغالبة على هذه الثقافة: احلرية،

، وتتعامل مع الزمان، كل زمان، وتنداح حىت إنسان، كل نساننعرفها للثقافة اليت تتفاعل مع اإل
على كل مصاريعه؛ ليقول كلمة  ولقد ظل ابب االجتهاد يف هذه الثقافة مفتوًحا، ،تستوعب كل شيء
 .(1)عات وارتباطاتي املسرية البشرية من مشكالت وتطلاحلق يف كل ما يعرت 

إن العقيدة اإلسالمية وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وقواعد الشريعة اإلسالمية كما وردت يف 
 تعاقبت عليها األجيال ليتوا،القرآن الكرمي الذي تواطأت عليه األمة اإلسالمية جبميع مذاهبها وطوائفها

، هي قواعد الثقافة اإلسالمية وأسسها اليت املسلمة واليت تعامل هبا املسلمون يف كل العصور والدهور
وهي املعامل الرئيسية هلذه الثقافة اليت ال تتخلى عنها األمة املسلمة يف حال  ،ثقافة اإلسالم تبىن عليها

 ية والشمول.نسانروحانية واألخالقية واإل احلضارية هي العاملية والومزااي هذه النظرية واملعامل،من األحوال
فة اإلسالمية هبذا على املنهج الرابين وحده وتتجلى يف االعتقاد احلق، والتصور "وترتكز الثقا

الصحيح، وقواعد األخالق والسلوك، والقيم واملوازين اليت تسود اجملتمع، ونظم السياسة واالجتماع 
ما تتمثل هذه الثقافة يف املعرفة بكل جوانبها، ويف قواعد العمل الفكري، والنشاط واالقتصاد، ك

لعملي، وكل ما شرعه هللا سبحانه وتعاىل لتنظيم احلياة البشرية، فالثقافة اإلسالمية شاملة لكل حقول ا
ذا النشاط ، وفيها من القواعد واملناهج واخلصائص ما يكفل منو هنساينالنشاط الفكرى، والواقعى واإل

 .(2)وحيويتة دائماً"
 أمهية الثقافة اإلسالمية:

 

احملقق /  اخلطيب، و  ، العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم  ،( املالكي  1)
 .7ص   ، 2ط  ،االستانبويل 

.59ص ،  3ط،  حملات يف الثقافة اإلسالمية ، اخلطيب (2)
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اإلسالمية هي السلوك امللتزم ابلكتاب والسنة، والسلوك امللتزم منه ما هو فرض، ومنه ما هو الثقافة 
سنة سواء كان سلوكاً تعبدايً حمضاً كالصالة، والزكاة، والصدقة، والذكر، أو أخالقياً كالصرب، واحللم، 

الية كالبيع، والشراء للناس، واإلغضاء عن الفواحش والنقائض، أو سلوكاً يف املعامالت املوحب اخلري 
والتداين، واإلجارة، أو سلوكاً يف احلياة االجتماعية اخلاصة والعامة، كاإلحسان إىل الوالدين، ومعاشرة 

 .1الزوجة ابملعروف، وصلة األرحام، وإكرام اجلار
تتوحد ولغة الدين فتكتب ثقافة األمة أمجع في ابللغة العربية لغة القرآن وتتحد الثقافة والفكر اإلسالم

األمة وتستقل عن غريها وتتبع كتاب رهبا ال تتبع غريه، والثقافة اإلسالمية منهج رابين كامل يسع 
نعمة  دُّ عَ وهو بسبب كونه رابنيا كامال يُـ احللول جلميع املشكالت اليت تعرض للبشر يف مسار حياهتم، 

باده، وأمرهم أن أيخذوا به، وينبذوا ال مثيل هلا. كما أنه املنهج الوحيد الذي ارتضاه هللا لع ى ورمحةكرب 
 ما عداه.

  الفرع الثالث: احلضارة وليدة األمن.
إن األمن هو من أهم األسس وأبرز القواعد اليت يقام عليها صرح احلضارات، وهو اللغة الرمسية اليت 

ناخ اآلمن من ضر واجملتمع املتقدم واألمة الواعدة، اليت تدرك ما ينطوي عليه امليتميز هبا الفرد املتح
عوامل حضارية فتية، وعناصر ديناميكية فاعلة، تقود إىل صنع جمتمع حضاري متقدم حيظى ابالستقرار 

 ·وينعم ابلسكينة ويتفيأ ظالل األمن وحياة الرفاهية
احلضارة تبدأ حيث ينتهي ) قصة احلضارات يف كتابة الشهري ويقول املؤرخ "ويل ديورانت"

سه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع من اخلوف، حتررت يف نف نسانألنه إذا أمن اإلاالضطراب والقلق، 
 .(2)(فهم احلياة وازدهارها واإلنشاء، وال تنفك احلوافز الطبيعية تستنهضه للمضي يف طريقه إىل

قتصادية إن العوامل اال :" فيقولنتامل" كالم املؤرخ "ديور ويؤكد املفكر والدكتور العريب "حيىي اجل
أو األنظمة السياسية أو التقدم التكنولوجي كلها عوامل ال تستخدم يف قياس التقدم احلضاري، ولكن 

يوفر أوسع  والذي ؛ُيستخدم لقياس اجملتمع املتقدم حضارايً  الذيمعيار الشعور ابألمن هو املعيار 

 

 .14ص ،  5ط ،  اإلسالميةتبسيط العقائد  ،(  أيوب  1)
 .3ص ،من اجمللد األول  اجلزء األول ، قصة احلضارة ،ديورانت  (2)
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احي احلياتية، وبقدر ما تتسع املصادر والنو  لاألمن بك ؛ه، واملقصود هنا ابألمنمشاعر األمن ملواطني
 .ابألمن تضيق مساحة الشعور ابخلوفمساحة الشعور 

، بل نقول األمن االقتصادى أو األمن يف من هنا صفة ملوصوف، فال نقول األمن فقطواأل
وكلما زاد التقدم يف كل  ،.... إخلالعقيدةطة أو األمن للفرد ابحرتام حقوقه، أو األمن يف مواجهة السل

 ". (1)من زاد التقدم احلضاريصور األ
 :احلضارات املختلفة صراع أم حوار الفرع الرابع:

ية( على احلضارة الغربية، نسانإنه ملن املؤسف أن يقع طائفة من املفكرين يف الغرب، ويطلقوا صفة )اإل
االستعالء حي ابلكثري من ضارات األخرى، وهذا يو وقصر لفظ )احلضارة( عليها دون غريها من احل

 اليتية نسان، واحلق أن احلضارة الغربية هي جزء من احلضارات اإلالغربية بصورة عامة احلضارة يصبغ
، إرضاءً لنزعة االستعالء واهليمنة كن أن مُتحى هذه احلضارات مجيعاً يعرفها العامل يف هذا العصر، وال مي

وم ، ذلك أن العامل الية واملثقفة يف الغربلفئات املفكر ، أو اهناك رين من هنا أوسود بعض املفكت اليت
تستقل  اليتفريقيا، وأمريكا الالتينية، ومن بينها احلضارة اإلسالمية إيعرف حضارات كثرية يف آسيا، و 

 بعناصر قائمة الذات، وتنفرد خبصائص متيزها عن غريها.
ن اتساع شبه اجلزيرة ال قامت على أسس مشرتكة، يبدو أفاحلضارة اهلندية على سبيل املث   

اهلندية وتباين البيئات الطبيعية واجلغرافية فيها قد فرضاها، فهي كلها مل تكن حضارات عمل بقدر ما 
، وخنلص من ذلك إىل أن احلضارات اهلندية القدمية قامت على (2)كانت حضارات أتمل وسكون

 .(3)نيا ويهون من شأهنالزهد يف الديتجه إىل ا الذيلتفكري التأملي ا
أما احلضارة الصينية فريجع عمرها إىل حنو ألفي سنة، وجتد كما وجدان يف حالة اهلند، أن القواعد 

حنو ما يف احلضارية املادية واملعنوية اليت تقوم عليها كل حضارات الصني، كانت قد استقرت على 
رغم اختالف  -لصينيون يف هذا العصركان احيث   ،" قبل امليالد1 223 -1 786الفرتة من "

 

.23ص  ، 12العدد  ،معىن التقدم احلضاري ،اجلمل  (1)
 .225ص ، 1العدد  ،دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها  ، احلضارة ،مؤنس  (2)
 .227ص  ،  1العدد  ،أصول وعوامل قيامها وتطورها  دراسة يف،  حلضارةا ،مؤنس  (3)
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ينظرون إىل أنفسهم على أهنم الشعب الوحيد اجلدير ابالحرتام والتقدير على وجه األرض،  -أصوهلم
 وكل من عداهم مهج ال قيمة هلم.

تتلق من املؤثرات وتتميز حضارة الصني عن غريها من احلضارات أبهنا حضارة صينية خالصة مل 
جنىب حيدث تغيريًا أساسيًا يف تكوينها احلضاري قليل، ألن الصني مل ختضع لسلطان أاألجنبية إال ال

فأما الغزوة املغولية فقد تركت  ،والثانية يف العصر احلديث ،األوىل عندما حكمها املغول ،إال مرتني
العصر  وأما يف ،ر تالشى معظمها مع الزمنولكن هذه اآلاث ،آاثراً عميقة يف التكوين احلضاري للصني

 قام عليها بناء اجملتمع يقاً، فزعزع األسس التقليدية اليتفقد كان الغزو الغرَب عنيفًا وعم ،حلديثا
  .(1)الصيىن التقليدي

 ،ية األخرىنسانإن اخلصائص اليت تتميز هبا احلضارة اإلسالمية ال تعزهلا عن جمرى احلضارات اإل 
مما جيعل للحضارة اإلسالمية مركز ثقل  ،يشو التعاوتدفع حن ،وإمنا هي عناصر قوة حتفز إىل احلوار

مما ينتج عنه  ،الذي من شأنه أن يؤدي إىل التالقح ،وقوة جاذبية يوجهاهنا حنو التفاعل مع احلضارات
اً يف التجديد احلضاري ما نسميه ابلتجديد احلضاري، كما أن للحضارة اإلسالمية رسالة ومسؤولية ودور 

 اليتفهذه احلضارة هي وحدها اليت متتلك اليوم العناصر احليوية  ،عامةورة  بصنساينعلى الصعيد اإل
ألهنا حضارة األمة اإلسالمية املطبوعة بطابع  ،ية القائمةنسانيتطلبها هذا التجديد للحضارات اإل

 .(2)مان ومكان إىل أن تقوم الساعةاإلسالم رسالة رب العاملني إىل البشرية مجعاء يف كل ز 

  :أنواع األمنس: الفرع اخلام
  االجتماعي األمن

 املرصوص كالبنيان   سالمياإل عىنه ابملعن ربوهو ما عُ  االجتماعي، األمن إىل املسلم اجملتمع وحيتاج
 للمؤم ن   املؤم نُ  " :الشريف احلديث يف الوضوح أشد واضحاً  املعىن هذا وجند، بعضا بعضه يشد

،  جاء إذْ  جال ًسا، وسلَّم عَليه هللاُ  صلَّى النَّيبُّ  وكان أصاب ع ه، بني كشبَّ  مثَّ  بعًضا، بعُضه َيُشدُّ  كالبُنيان 
 ل سان   على هللاُ  وْلَيقض   فْلُتؤَجروا، اشَفعوا: فقال بَوجه ه عَلينا أقَبل حاجٍة، طال بُ  أو َيسَأُل، رجلٌ 

 
.232ص،1العدد،دراسةفيأصولوعواملقيامهاوتطورها،الحضارة،مؤنس(1)

 .348ص  ، 1العدد  ،دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها  ، احلضارة ،مؤنس (2)
= 
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 .1"شاء ما نبيّ ه

  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النيبُّ  أقاموأيتى احلديث بعد أن 
ُ
سل م معَ جتامل

ُ
 يف األخو   عالقة على امل

؛ النسب أخوة   م ن أشد وجعلها الدين، رء   د ينَ  ألنَّ  والدَّم 
َ
 يَقولُ  احلديث   هذا ويف وَدُمُه، حلَُْمهُ  هو امل

 البناء   اسكمت كم ْثل  :  أي ،"بعًضا بعُضهُ  َيُشدُّ  كالبـُْنيان    للمؤمن   املؤمنُ : "وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النيبُّ 
 نـَْفُعهُ  فيه مبا وُيسان َدهُ  املؤمنَ  أخاه يساع دَ  أن إميان ه   متام   من يكون اإلميان   كامل  مؤمن كل  واملراد وت ه،قو 

َبغي أو واآلخرة، الدنيا يف  َأصاب عَ  أَدخل: أي ،"أصاب ع ه   بني شبَّكَ  مثُ " كذلك،  يكونَ  أن مؤمنٍ  لكل يـَنـْ
َ  املؤمنني، بني طابُ الرت  حالةَ  ليصور اأُلْخرى؛ يف يْديه إحدى اُبطَ  التَّداُخلَ  أنَّ  ويـَُبنيّ   كَتشاُبك    بينهم والرتَّ
ها وَتداُخل   الب ناء   أدوات   يَ  األشعري موسى أبو وقال بعض، يف بعض   صلى النيب وكان: "عنه هللا َرض 

 النيبّ   إىل هجت  وحا بطََلب ه   يسعى: أي ،"-حاجةٍ  طال ب أو -يسأل رجل جاء إذ جال ًسا، وسلَّم عليه هللاُ 
 بَوْجه ه ؛ الصَّحابَة   إىل َتوجَّهَ : أي ،"بَوْجه ه   علينا النيبُّ  فأَقَبل" إليه، هبا ويتوجهُ  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

َدهْم، لينبَههم  الناس   حاجات   طََلب يف َتوسطوا: أي ،"اْشَفعوا: "وسلم عليه هللاُ  صلَّى فقال ويْرش 
يها، ملن واْرَفعوها وَقضائها، ، َوْجه   على وهذا يـَْقض   حاجات   يـُبَـلّ غوا أنْ  هنا املقصودَ  املعىن وإنَّ  الُعموم 

 نبيّ ه   لسان   على هللاُ  وليَـْقض  " هللا ، من الثَّوابَ  وأَتُخذوا اأَلْجر، تَنالوا: أي ،"فْلُتؤَجروا" النيبّ   إىل النَّاس  
 وإنْ  هللا ، بتقدير   فهو فيه َشَفْعُتم ممَّا حاجةً  َقَضيتُ  فإنْ  شاء، ما ل ساين على هللا وْلُيْجر  : أي ،"شاء ما
 َتوسَّطَ  َمن أنَّ : نبيّ ه لسان   على َأْجراه الذي وُحْكم ه   هللا   قضاء   وم ن هللا ، بتقدير   أيًضا فهو أَْقض   مل

، حاجات   قضاء   يف سببًا وكان ابخلري   َبغي َعةَ الشَّفا أنَّ  على ويُثاُب، يُؤَجرُ  فإنَّه النَّاس   يف تكونَ  أنْ  يـَنـْ
، اخلري   عاصي م نَ  هللاُ  يـُْبغ ُضه فيما وليس واملعروف 

َ
 .امل

 الواحد اجلسد كمثل  وترامحهم توادهم يف املسلمني مثل كما جاء أيضاَ ىف احلديث الشريف : "
بني ، وهو ما هو مفرتض أن تراه ما 2" واحلمى ابلسهر األعضاء سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا

 تواصل هم أي وتوادّ هم، آخر، بسببٍ  ال اإلسالم، أُبخوة   بعضا بعضهم يرَحمَ  أبن ترامحُ هم يف املؤمنني
 كمَثل  لُيقوّ يَه، عليه الثَّوب   طرفُ  يعطف كما  بعًضا، بعضهم يعنيَ  أبن وتعاطف هم ،للمحبة   اجلالب
 بعًضا بعضه دَعا: أي جسده، سائر له تداعى منه عضو اشتكى إذا أعضائ ه، مجيع   إىل ابلنسبة   اجلسد  

 

 .خالصة حكم احملدث: صحيح  ، ،6026رواه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام ، رقم  (1)
  .خالصة حكم احملدث: صحيح  ، ،2586رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرمحة ، رقم  (2)
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 .واحلُمَّى النَّوَم، ميَنعُ  األملَ  ألنَّ  ابلسَّهر ؛ املشاركة   إىل

  .والعدوان اإلمث على التعاون عن وهناهم والتقوى، الرب على ابلتعاون املؤمنني هللا أمر وقد

ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيُّ  :تعاىل هللا يقول

مضخضحضجضمصخصحصمسحسخسجسمخمحجخجحمجحجمثهتمت
ملخلحلمكجللكحكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغجعمعمظحط

1
 هلَّ 

 جمتمع أو جهة عند تقف ال شاملة صفة له اإلسالم يف االجتماعي التكافل نوما نراه هنا أ   
، اجلميع كمضرَّة  الفرد مضرَّة وأن، الواحد كاجلسد  أهنا على األمة مجيع إىل فيه ينظر وإمنا، شخص أو

 .2اآلخرين إبحساس فرد كل  حيس أن جيب، الفرد كمضرة  اجلميع ةومضر 

 االجتماعي والتعاون التكافلأل عمر ىف اآلية الكرية أهنا تتحدث عن  وهو أيضاً ما يراه  د  
 والصدقات، الزكاة ابب يف ذلك بيان تقدم كما  ومعنواي، مادايً  بينهم فيما ابلتعاون املسلمني هللا أمر

 الطريق يف األذى حىت األذى، أنواع من نوع أبي الناس يؤذي أن املسلم على - ىلتعا - هللا وحرم
 كما  ذلك، على األجر ووعده غريه، وضعه الذي كان  ولو رآه إذا يزيله أن املسلم وأمر هللا، حرمه
 يكره ما له ويكره لنفسه، حيب كما  ألخيه حيب أن املؤمن على هللا وفرض ابلعقاب املؤذي توعد

 .3لنفسه

 على الباعثة املعامالت جذورونرى األمن األجتماعي ىف اآلية الكرمية بـأهنا هتتم ابلنهي عن   
 والغرر، والغدر واخلداع، والغش الكذب فيمنع واالجتماعي، اخللقي والفساد والبغضاء واحلقد احلسد
 ينتج ملا الراب حترمي يف ويشدد واملخدرات، واملسكرات السيئة، واملتع والرذيلة ابلفاحشة االجتار وحيرم
 والتعامل املتاجرة مينع فهو اجلملة ويف. االقتصادي والكساد واالحتكار الفقراء واستغالل الغنب من عنه

 

 2املائدة :  1
 .1263ص  ، 2ج  ،1ط ، املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها ،عواجي  2
.86، ص  6ط ، دين احلق ،آل عمر  3

= 
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 .1فكرايً  أو اقتصادايً  أو اجتماعياً  أو خلقياً  فساداً  أو شراً  جير شيء بكل

حطمضخضحضجضمصخصمسحصخسحسجسمخجخ ُّ : عاىلت هقولبو 
جمملهلخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظ
هئمئهيميخيحيٰهجيمهجههنمنحنخنجنممخمحم

مبَّ"2 ، وهذه األخوة اليت جعلها هللا بني املؤمنني، قرينة الوالية املتبادلة بينهم،  ويرى القشريى  أن 
 اآلية الكرمية  إليقاع الصلح بني املتخاصمني من أوكد عزائم الّدين3.

 حقه يف فاملظلوم مظلوما، أو ظاملا األخ بنصر وسلم عليه هللا ىصل الرسول أمرانونرى هنا  ما 
 ارعواء يف جمداي الكالم كان  فإن الوسائل، من نستطيع ما بكل احليف، ونرفع الظلم، عنه مننع ماله أو
 ابملال ساعدانه املسلوب احلق السرتداد السبيل هو القضاء كان  وإن آثرانه، ظلمه عن الظامل« 3»

 صفائح على بشكايته إال بغيه عن يرتدع ال كان  وإن للخرباء، ومكافأة للمحامني، وأجرا للقضااي رمسا
 سبيلها، سلكنا القوة إال تردعه ال« 4» غشوما كان  وإن الصحائف؛ له وسودان القلم، له سننا اجلرائد

 ئنطموت غضبه ويربد حقه، أيخذ حىت املظلوم يد إىل يدان تكون أن والقصد الصعاب؛ يركب واملضطر
 .4نفسه

اميلملىليكىكمكلك ُّ  وىف سورة التوبة قال تعاىل       

حئييجئىينيزيميريٰىينىنننمنزنرنمم

خئمئهئجبَّ "5 ، يدخل يف املعروف  كل خري، ويف املنكر  كل شر، وهذه الغاية من أهم 
 اهلدف هذا لتحقيق الزكاة اإلسالم شرع وقد املعاصر، زماننا يف اجملتمعات إليها تسعى اليت األهداف

 واآلراء املذاهب من كثري  واشتطت إليه، الوصول كيفية  املعاصر العامل يف كثرية  جمتمعات ضلت الذي
 لَلمن طريقا النفوس، يف احلقد وبث احلقوق، على العدوان اختذت إهنا حىت إليه، الوسيلة اختاذ يف

 

 .578ص ،  2ج ،1ط ، اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة أثر ،اجلربوع  1
 .10احلجرات :  2
 .441ص  ، 2ج  ،3ط ،احملقق: البسيوين  -= تفسري القشريي  لطائف اإلشارات ،القشريي  3
 .57، ص  4ط ،األدب النبوي  ،اخلَْويل  4
.71التوبة :  5
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 رابط يقوي مما يرثه، الذي ،الغين القريب على الفقري القريب نفقة اإلسالم أوجبما ، كاالجتماعي
إليه الناس أقرب عن مسئول أبنه قادر كل  فيه يشعر متماسكاً، اجملتمع وجيعل األسرة .  

 ادياالقتص األمن

 يف مرة ثالمثائة من أكثر منها، يشتق وما العمل كلمة  وردت وقدل ، العم على اإلسالم ضلقد ح
 . ولآلخرة للدنيا العمل شاملة الكرمي، القرآن

مج ُّ ومن هذة اآلايت قولة تعاىل والتجارة والصناعة الزراعة يف العمل ذلك ملويش

 .1   َّمصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجح

 ويقول جل شأنه: "  ُّ زنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئَّ 2 .
 هبذا غريه عمل عن متميزاً  املسلم، عمل يصبح حىت العمل، إتقان على صلى هللا عليه وسلم الرسول وحيض 

 . 3"يتقَنهُ  أنْ  عماًل  أحدُكمْ  عملَ  إذا حيبُّ  تعاىل هللاَ  نَّ " إ :الديين الواجب مرتبة إىل يصل الذي اناإلتق

 املسلمني لكل املختلفة واخلدمات السلع من اإلنتاج كفاية  حتقيق إىل تسعى أن جيب اإلسالمية الدولةو 
 . للناس الضرورية اخلدمات ومجيع رة،والتجا والصناعة الزراعة جماالت ويف والكيف، الكم حيث من فيها،

 على وحيض عليها، واحملافظة إايها، وملَّكهم هللا أعطاهم اليت املسلمني موارد محاية على اإلسالم وحيض
 عناصر كل  اإلسالمية، التوجيهات تشمل وبذلكه، وتنظيم العمل إتقان وعلى العادل، أجره وإعطائه العامل رعاية

 . اإلنتاج كفاية  يضمن للعمل، ونظام بشرية، وقوة طبعية، موارد من اإلنتاج

 من الضعيفو  العاجز حيرم فال العمل، مثرات إليهم تعود مجيعاً  فالناس العدل، هو التوزيع، يف العام واملبدأ
 .األساسية وحاجاته حياته ضرورات

 

 

 .80األنبياء  :  1
 65,64الواقعة :  2
| خالصة  1855الواقع الراوي : عائشة أم املؤمنني | احملدث : السيوطي | املصدر : اجلامع الصغري الصفحة أو الرقم:  3

 .64، 63حكم احملدثة : 
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الد يف ب سلمةاملغري ع غري املسلمني وحقوق األقليات : أسس تعامل املسلمني ملثالثاملطلب ا
 اإلسالم:

 والعدل والتعاون التعارف على بغريهم املسلمني عالقات اخلالدة اإلسالم شريعة أسست وقد       
 بغري تدين جملرد أهنا  النفس قتل جتيز ال فهي والرب، واإلحسان والتفاهم احلقوق وحفظ والرمحة والعفو

 أتباعها أتمر بل العقيدة، يف خمالفتهم جملرد الدين يف خمالفيهم قتال للمسلمني تبيح وال اإلسالم، دين
 اعتناق على إكراههم وعدم أحسن، هي ابليت وهتمودع املنافع، ومبادلتهم ابحلسىن، خمالفيهم مبعاملة
}    ي، وحيض اإلسالم أتباعه على العدل والرب مع املخالفني يف العقيدة يقول تعاىل: اإلسالم الدين

من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا  يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكمال ينهاكم هللا عن الذين مل 
وهناك عدد من األسس اليت وضعها اإلسالم العظيم يف التعامل مع غري املسلمني . (1)حيب املقسطني{

 : (2)وهي على النحو التايل
صلى هللا عليه وسلم  –وحث النيب وهي من أهم األسس اليت أقرها اإلسالم، حرية االعتقاد:  – 1
يف  اهَ  إكرَ اَل ذلك قائاًل:} -تعاىل –أتباعه على التعامل مع غري املسلمني وفق أصوله، وقد بني هللا  –

 . (3){يّ الغَ  نَ م   شدُ الرّ  نّيَ بَ د تَـ قَ  ين  الدّ 
لقد حث اإلسالم على املساواة بني املسلمني وغريهم يف املعامالت اإلنسانية، وخاصة املساواة:  -2
من حقوق  ن يقطنون يف داير اإلسالم، فاإلسالم يدعو إىل هذه املعاملة الطيبة فلهم ما للمسلمنيمم

 هذه املساواة املطلقة دون قيود –عز وجل  –وعليهم ما على املسلمني من واجبات، وقد ذكر هللا 
وقبائل لتعارفوا أو استثناء فقال تعاىل: }اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب 

  ( 4)إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{
اختذها اإلسالم يف تنظيم عالقاته مع غري املسلمني؛ ألن وهو من األسس املهمة اليت العدالة:  -3

العالقات قائمة على أساس العدالة سواء مع املسلمني أم مع غريهم، وقد ذكر القرآن الكرمي ذلك 

 

 .8املمتحنة، اآلية (  (1
 .57، ص  1يف العهد النبوي ، الرايض ، ط حممد جاد ، التعامل مع غري املسلمني ((2
 .265( البقرة، اآلية 3)
 .13( احلجرات، اآلية 4)

= 
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كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنئان اي أيها الذين آمنوا  يف قول هللا تعاىل: }مصرًحا به 
  .(1)ا اعدلوا هو أقرب للتقوى{قوم على أال تعدلو 

وهو جزء من العدالة فاحلق أحق أن يتبع، ولذلك حث اإلسالم على هذا األساس  اإلنصاف: -4
هنم أصحاب فكر ومبدأ، فالقرآن املهم، فاملسلمون هم أوىل من غريهم يف تطبيق ذلك مع غريهم؛ أل

 ومنهم الويف يف التعامل مع املسلمني، الكرمي ذكر مثااًل عن أهل الكتاب موضًحا فيه أن منهم الظامل
ولذلك ال جيوز احلكم عليهم مبنطق العمومية يف الظلم، ولذلك وجب على املسلمني اإلنصاف يف 

ذلك بقوله: }ومن أهل الكتاب من إن  -تعاىل –التعامل معهم لئال يقع عليهم ظلم، وقد بني هللا 
 . (2)ار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائًما{من إن أتمنه بدينأتمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 

 -صلى هللا عليه وسلم –وهو من األسس اليت رمسها اإلسالم ، وحث عليها النيب   التسامح: -5
واضًحا يف تعامله يف صلح احلديبية بينه وبني املشركني، املسلمني يف التعامل مع غريهم، وكان مثاًل 

حة النيب معهم حقًنا للدماء وحفاظًا على املصلحة العامة واألمن واألمان للمسلمني، فمال فكانت مسا
ق بداًل من الشدة والعنف، ولذلك مساه هللا ابلفتح للصرب بداًل من القتال والقتل، ومال للسماحة والرف

ويتم نعمته عليك  فتحنا لك فتًحا مبيًنا * ليغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخرقائاًل: } إان 
فسمي هذات الصلح ابلفتح ملا فيه من  (3)ويهديك صراطًا  مستقيًما * وينصرك هللا نصرًا عزيزًا{

 كثري من أهل الشرك يف اإلسالم العظيم.تسامح وأتليف قلوب ودخول ال
هذا املبدأ وأمر املسلمني للعمل به مع غري املسلمني احلنيف م س اإلسالولقد أس الوفاء ابلوعد: -6

يف كل عهودهم ووعودهم ومواثيقهم؛ ألن املسلم يتسم ابلقوة واملنعة فلم ينقض وعًدا ألن النقض من 
املسلمني بذلك قائاًل } وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال  -تعاىل –صفقات الضعفاء وقد أمر هللا 

 .( 4)ما تفعلون{االميان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفياًل إن هللا يعلم  تننقضوا
املسلمني أبن يعاملوا غريهم ابللني والرمحة والرب دون النظر  -تعاىل -لقد أمر هللا الرمحة والرب:  -7

 على التعامل إىل نوع دينهم إن كانوا مل يوقعوا ضررًا على اإلسالم واملسلمني، كما نص القرآن الكرمي
 

 .8( املائدة، اآلية (1
 .75( آل عمران، اآلية (2
 .3 -1الفتح  ((3
 .91النحل ، اآلية ((4

= 
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ايركم أن تربوهم معهم بذلك قائاًل: } ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من د
وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني * إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من 

 . (1)هم الظاملون{ دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فألئك
وهو من الدعائم األساسية اليت حرص عليها اإلسالم حلماية اجملتمعات وحفظ  األمن والسالم: -8

ال دين حرب وشحناء، وقد اشتق اإلسالم دين أمن وسالم وال يزال دماء الناس دون متييز لإلنسانية، 
كفل هللا بتوفري األمن والسالم لغري امسه من لفظة واحدة هو والسالم مًعا، ومن هذا املبدأ العظيم ت

ا األساس 1سلمني ما مل يوقعوا ضررًا ابإلسالم واملسلمني، وحث املسلمني ابلتعامل معهم وفق هذامل
نبيه يف إعطاء األمن واألمان والسالم ملن يستجري به وهذا من  -عز وجل –العظيم، وقد حث هللا 

يسمع  وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىتمره بذلك قائاًل }عظمة اإلسالم العظيم وقد أ
 .(2)كالم هللا مث أبلغه مأمنة{

وهو من أهم األسس اليت وضعها اإلسالم يف الدعوة إىل هللا، وقد أمر املسلمني اجملادلة ابحلسىن:  –10
أسلوب فرسم القرآن الكرمي  -تعاىل –إىل هللا أن يسلكوا هذا املسلك يف دعوة املسلمني وغريهم أيًضا 

قائاًل:  ىن ووضع املنهاج للدعوة ابلنصيحة واحلجة يف رفق ولني وقد أمر هللا بذلكالعمل ابجملادلة ابحلس
، وقد خصص أيًضا يف (3)} ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن{

وهذه األسس . (4) هي أحسن{العمل بذلك مع أهل الكتاب قائاًل: }وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت
حق من حقوق غري املسلمني  اليت أقرها اإلسالم يف التعامل مع غري اإلسالم، معتربًا أن هذه االسس هي

تعاىل  –يف العامل معهم، وعلى املسلمني احلفاظ على هذه األسس واملبادئ العظيمة، فقد وضح هللا 
أبن هذه املبادئ حق من حقوق غري  –وسلم  صلى هللا عليه –يف كثري من اآلايت وبني رسوله  –

املسلمني مامل يوقعوا ضررًا ابإلسالم وأهله وعلى املسلمني تطبيق ذلك يف التعامل معهم ألن دين اإلسالم 
 ينطلق من هذه األسس يف منهجه وتعامله مع اجملتمعات دون استثناء أو حماابة ألحد.

 

 .9-8املمتحنة، اآلية  (1)
 .6التوبة ، اآلية (2)
 .125النحل ، اآلية  ((3
 .146العنكبوت ، اآلية  ((4

= 
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بطالب  املسلمني هي ذات فائدة كبرية جيدر رة لغريإن معرفة احلقوق والواجبات املقر ولذلك ف    
يقوم هؤالء  إذ ال يتصور أن ،العلم والداعي واحملتسب أن يقف عليها ألهنا من مجلة الفقه يف الدين

ليس من " ،1بواجبهم جتاه الدعوة اإلسالمية إال مبعرفة تلك احلقوق لتكون معيارًا لإلقرار واإلنكار
ن كل إو الداينة العاملية الوحيدة، إذ على الناس فرضاً حىت يكون هسه أهداف اإلسالم أن يفرض نف

 .(2)ذلك حماولة فاشلة، ومقاومة لسنة الوجود، ومعاندة لإلرادة اإلهلية"
إن الدين اإلسالمي دين يقوم على احلرايت وأعظمها حرية االعتقاد أو املعتقد، ولقد عرف 

تناق التصور الذي يراه جتاه الكون واحلياة واإلعالن اع يف إنسانحق كل " البعض حرية العقيدة أبهنا
 .(3)عن هذا التصور"

أن خيتار أي دين شاء  إنسانن شريعة هللا سبحانه وتعاىل تكفل لكل إوعرفه البعض اآلخر "
 .(4)وأن يقيم شعائر دينه حبرية اتمة"

 .الفرع األول: الذميون

ن يقطنون داخل حدود الدولة اإلسالمية من غري الذي أولئكمجيع " املراد أبهل الذمة "قال "املودودي
إليها  واؤ كانوا ولدوا بدار اإلسالم أو جا  املسلمني أو يقرون ابلوالء والطاعة هلا بصرف النظر عما إذا

وقيل أهل الذمة "هم الذين يؤدون  ،5هل الذمة"أاحلكومة أن جتعلهم يف عداد  لتمسواامن اخلارج و 
 .(6)ون هبا على دمائهم وأمواهلم"فيأمنكلهم اجلزية من الكفار  

 ن يتعرض أحد لعقائدهم ودايانهتم،ولقد عاش غري املسلمني يف كنف الدولة اإلسالمية دون أ
يف أول قدومه املدينة لريسم  -صلى هللا عليه وسلم  -بل لقد جاء يف الكتاب الذي كتبه النيب حممد 

لليهود دينهم وللمسلمني  .إنه له النصرة واألسوة.هود فمن ي به منهجا ودستورا يف التعامل: "ومن تبعنا
 

 .43ص  ،1، ط فقه االحتساب على غري املسلمني ،( الطريقي  1)
 .344ص،  1ط ،تقدمي: عفيفي  ، الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف ،( القحطاين  2) 
 .28ص ، 1ط ،عتقاد يف القرآن الكرميحرية اال ،حللى  (3)

 .139ص ، 1ط ،العاملحق احلرية يف ،الزحيلى  (4)
 .302ص ، 1، طتورنظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدس ،(  املودودي 5)
 .101ص، 1ط ،لقانون والعالقات الدولية يف اإلسالم ا ،(  صاىن 6)

= 
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، وأقرهم على دينهم وأمواهلم كما كان احلال مشاهبا (1)وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آمث"  .دينهم.
 مع نصارى جنران.

وصحابة الرسول من بعده ساروا على طريقه يف معاملة غري املسلمني، فكان من أقوال خليفته 
وامع فدعوهم لبعض قواده: " أنتم سوف مترون أبقوام قد فرغوا أنفسهم يف الص ي هللا عنهأيب بكر رض

ىف هلم بعهدهم، أوصي أبهل الذمة خريا أن يو ومن وصااي اخلليفة الثاين عمر: ""، وما فرغوا أنفسهم له
 .(2)"طاقتهمهم، وأال يكلفوا فوق ئوأن يقاتل من ورا

 :منيغري املسل ص تعامل اإلسالم معخصائ

 :مهمني أبمرين املسلمني غري مع خصوص التعامل يف يتميز اإلسالم إن

 به للمسلمني يعملون نظام وهو ،املتكاملة شريعته من يتجزأ ال جزءاً  يعد ،نظاماً  له أن  :األول     
 ،اءواألهو  املصاحل لتقلباتاملسلمني  غري مع العالقة اإلسالم يرتك ومل ،عقيدهتم حبكم ويلزمهم ،دائماً 

 التعامل وأمهية "اآلخر "وجود عن يتغافل اإلسالم ، وملالديين أو اللوين أو العرقي التعصب ولنزعات
 أو دائماً  ،يعايشوهنم الذين اآلخرين وحق ،اجملتمع يف حق املسلمني تضمن اليت القواعد فوضع ،معه

 .اإلسالم لقب القدمية واإلمرباطورايت املمالك يف ذلك معهوداً  يكن ومل ،مؤقتة بصفة

 تتميز  املسلم، يف اجملتمع وغريهم املسلمني بني العالقة لتنظيم اإلسالم وضعها اليت القواعد أن :الثاين
 جيب أدىن حد فهناك ،الدين االختالف يف جملرد الظلم وجتنب احلقوق، وحفظ واليسر،   ابلسماحة

تعاىل:  قال كما آدم، لبين هللا وهبها الكرامة اليت وهو ،القتال أو العداء حالة يف حىت ،عليه احلفاظ
ننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفُّ  

  .(3) َّينىن

 الدائمة يف حياته ،املسلمني جمتمع يف يعيش من محاية على اإلسالمية الشريعة تقتصر مل ولذا
 فهي ،يلبن معىن الذميني ، والذمة حالة منه وهي يتكسب الذي عمله مقر ويف ،أسرته بني واملستقرة

 

.148ص ،  2جـ ،1ط ،سرية ابن هشام  (1)

 .186ص ، 32العدد  ،الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  (2)
 .70اآلية  :سورة اإلسراء (3)
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 .وحسب اخللق من ال ورسوله هللا من واألمان العهد

 ،أو انـْتَـَقَصُه َحقَّهُ  ،أال َمن ظَلَم ُمَعاَهًدا" –ليه وسلم صلى هللا ع -ونرى يف حديث رسول هللا  
نهُ  ،أو َكلََّفُه َفوَق طاقَت ه نُه شيًئا ب غري  ط يب  نـَْفٍس م  يُجُه يَوَم الق   ،أو أَخَذ م  ، نرى (1)"يامة  فأاَن َحج 

التحذير من عاقبة الظلم خاصة ظلم أهل الذمة، وتوعد من ظلمهم يوم القيامة، وهلذا شهد عصر 
حة والعدل وعصر اخللفاء الراشدين ومن بعدهم صوراً كثرية من السما -صّلى هللا عليه وسّلم-النيب 

سل منَي أو غري هم.قبََّح اإلسالُم الظُّلَم، وهَنى عن ف عل   ،يف معاملة غري املسّلمني
ُ
 ه مع أيّ  أحٍد م ن امل

عه، "ُمعاَهدا"، ضهو وضع الشيء  يف غري  مو "أال من ظلم"، والظلُم  ويف هذا احلديث نرى كلمة
ًيا م ن أهل  الك تاب  أو مستأَمنا م ن  ه ومال ه، "أو انتَـَقصه"، أي: نقص شيًئا أي: ذ مّ  سلمني على نَفس 

ُ
امل

ا هو مستحق عليه يف اجل ْزية  وغري ها، أو أَخذ ممَّ م ن حقه، "أو كلََّفه  ن فوَق طاقت ه"، أي: أَخذ أكثَر مم 
زية، "أو أَخذ م نه شيًئا بَغري  ط يب  نفس"، أي: أخذ منه شيًئا بغري  ر ضاه، وهو غريُ   ليس عليه ج 

ق أَلْخذه، "فَأاَن"، أي: النَّيبُّ صلَّى هللُا عَلْيه وسلَّم "حجيجه"، أي ويف  ،: خصمه يوم القيامةمستح 
 وفيه بيان حقوق  املعاهد. ،احلَديث الزجر عن الظلم  

 عقد الذمة:

 وهو حقيقة من الربط ،هو الربط والشد والتوثيق واألحكام والقوة واجلمع بني شيئني :العقد يف اللغة
 .(2)وقد غلب استعماله يف الربط املعنوى ،احلسي

اً بني طرفني اتفاقنت مجيع االلتزامات الشرعية سواء أكا :هووالعقد يف املعىن العام االصطالحى 
 .(3)جارة والنكاح أم كان التزاما من شخص واحد كالطالق اجملرد والعزل عن التوكيل"كالبيع واإل

 

|  2655اء أصحاب النيب | احملدث: األلباين | املصدر: صحيح اجلامع الصفحة أو الرقم: ( الراوي: آابء عدة من أبن1)
خالصة حكم احملدث: صحيح

 . 341ص ،1ط ،املفردات يف غريب القرآن ،صفهاىن األ(2)
  290ص، 1ط  ، النظام االقتصادى يف اإلسالم ،عليان  (3)

= 
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نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنب ُّ يقول هللا تعاىل    

اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىث

.)1(
 ممرنَّ 

اجلْ ْزيَُة ه َي َما يـُْعط ي اْلَمَعاَهُد َعَلى َعْهد ه ، َوه َي ف ْعَلٌة م ْن َجَزى  ""أن الرازيويرى "فخر الدين 
ُب جَيْز ي إ َذا َقَضى َما َعَلْيه ،  قَـْولُُه: َعْن َيٍد إ مَّا َأْن « اْلَكشَّاف  »َواْختَـَلُفوا يف  قـَْول ه : َعْن َيٍد َقاَل َصاح 

: َأَحُدمُهَا: َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد يـُرَاَد ب ه  َيُد اْلُمْعط   ذ ، فَإ ْن َكاَن اْلُمرَاُد ب ه  اْلُمْعط َي، َفف يه  َوْجَهان  ي َأْو يَُد اآْلخ 
َقاد ، َول َذل  َيٍد مُ َعْن  َنَّ َمْن َأََب َواْمتَـَنَع ملَْ يـُْعط  َيَدُه خب  اَلف  اْلُمط يع  اْلُمنـْ َك يـَُقاُل: َؤات َيٍة َغرْي  مُمَْتن َعٍة، أل 

َع ر بـَْقَة الطَّاَعة  م ْن : َخلَ أَْعَطى َيَدُه إ َذا انـَْقاَد َوَأطَاَع، َأاَل تـََرى إ ىَل قـَْوهل  ْم نـَزََع َيَدُه َعن  الطَّاَعة ، َكَما يـَُقالُ 
َما: َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد َحىتَّ يـُْعطُوَها َعْن َيٍد إ ىَل َيٍد نـَْقًدا  ُعواًث َعَلى َيد  َأَحٍد، ُعُنق ه . َواَثن يه  يَئٍة َواَل َمبـْ َغرْيَ َنس 

ذ . َوأَمَّا إ َذا َكاَن الْ  : اأْلَوَُّل: َأْن َيُكوَن ُمرَادُ َبْل َعَلى يَد  اْلُمْعط ي إ ىَل يَد  اآْلخ  ذ  َفف يه  أَْيًضا َوْجَهان   َيَد اآْلخ 
َرةٍ   ُمْستَـْول َيٍة ل ْلُمْسل م نَي َعَلْيه ْم َكَما تـَُقوُل: اْلَيُد يف  َهَذا ل ُفاَلٍن. اْلُمرَاُد َحىتَّ يـُْعطُوا اجلْ ْزيََة َعْن َيٍد قَاه 

ْم َعَلْيه ْم ن ْعَمةٌ َعظ يَمٌة.  َعنْ َواَثن يه َما: َأْن َيُكوَن اْلُمرَادُ  ه  ُهْم َوتـَْرَك أَْرَواح  نـْ َنَّ قـَُبوَل اجلْ ْزيَة  م   إ نـَْعاٍم َعَلْيه ْم، أل 

َ ْولُُه: َوهُ َوأَمَّا قَـ  َْن أَيْيت  ُهْم َعَلى الصََّغار  َوالذُّلّ  َواهْلََوان  أب  نـْ َا ْم صاغ ُروَن فَاْلَمْعىَن َأنَّ اجلْ ْزيََة تـُْؤَخُذ م  هب 
ًيا َغرْيَ رَاك ٍب، َوُيَسلّ َمَها َوُهَو قَائ ٌم َواْلُمَتَسلّ ُم َجال ٌس َويـُْؤَخُذ ب ل ْحَيت ه ، فـَيُـ  ه  َماش  َقاُل َلُه: أَدّ  اجلْ ْزيََة ب نَـْفس 

ُهَو نـَْفُس إ ْعطَاء  اجلْ ْزيَة ، هاهنا َوإ ْن َكاَن يـَُؤدّ يَها َويـُزَجُّ يف  قـََفاُه، فـََهَذا َمْعىَن الصََّغار . وقيل: معىن الصغار 
ونستطيع أن نفهم من  ،(2)ُتب  اْلف ْقه "َول ْلُفَقَهاء  َأْحَكاٌم َكث ريٌَة م ْن تـََواب ع  الذُّلّ  َوالصََّغار  َمْذُكوَرٌة يف  كُ 

 .هليإميل أواهلوان لغري املسلم وهو ما ال  تفسري فخر الدين الرازي أن اجلزية تكاد تكون لغرض الذل

سر اآليه الكرمية ف فقد ،وقليب يعقل ىلإمية يكاد يكون األصوب لآلية الكر  املراغيرى أن تفسري أو     
اتلوا من ذكروا حني أي ق {يََة َعْن َيٍد َوُهْم صاغ ُرونَ َحىتَّ يـُْعطُوا اجلْ زْ }ي "املراغتفسري  هيف كتاب ةبقول

القتال كاالعتداء عليكم أو على بالدكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو هتديد  يقتضوجود ما ي
عطائكم إىل أن أتمنوا عدواهنم إب ؛وكان ذلك سببا لغزوة تبوك ؛كما فعل بكم الروم  ،منكم وسالمتكم

، وأن خيضعوا نوال يرهقو  نن يد أي من قدرة واسعة فال يظلمو ن صادرة عاجلزية بشرط أن تكو 
 

 .29التوبة: ( 1)

 .25ص ، 16اجلزء  ،3ط ،   = التفسري الكبريمفاتيح الغيب عبد هللا ،الرازي ( 2)
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ئلكم لسيادتكم وحكمكم، وبذا يسهل السبيل الهتدائهم إىل اإلسالم مبا يشاهدون من عدلكم وفضا
 العني. ياليت يروهنا رأ

فاع وجب أتمينهم ومحايتهم والدمل يسلموا وأعطوا اجلزية  فإن أسلموا عّم اهلدى والعدل، وإن
هلم ما لنا وعليهم ما »دينهم ومعاملتهم ابلعدل واملساواة كاملسلمني يف  عنهم وإعطاؤهم حريتهم

 .«علينا

وحيرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما ال يطيقون، ويسّمون حينئذ أهل الذمة، إذ كل هذه احلقوق 
 .(1)هللا وذمة رسوله" تكون هلم مبقتضى ذمة

 تفسري اآلية الكرمية للمراغي أن اجلزية وسيلة حلفظ أهل الذمة وعصمة دمائهم ى يفونر 
 وأمواهلم والكف عن قتاهلم، وإفساح الفرصة هلم ليتعرفوا على اإلسالم ويدخلوا فيه.

طهرة العديد من األمثلة على وجوب اجلزية ويف
ُ
نها على سبيل املثال ال احلصر م ،السنة النبوية امل

 :قال ،أنه كتب إىل أَُمراء  أهل  اجلزية  أن ال َيضربوا اجلزيَة إال على َمن َجرت عليه املوَسى "عن عمرَ 
"  .(2)وكان ال يضرُب اجلزيَة على النساء  والصبيان 

ال تقوُم السَّاعُة حىتَّ ينزَل فيكم ابُن مرمَي َحكًما ُمقسطًا قال "هللا عنه  يوعن أَب هريرة رض
 .(3)تَل اخلنزيَر ويضَع اجلزيَة ويفيَض املاُل حىتَّ ال يقبَلُه أحٌد"فَيكسَر الصَّليَب ويق

ينزل آخر م ن العالمات  اليت تكون قبل قيام الساعة نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم، فإنه         
، أي اقرتب، فيكون حكما عداًل بنَي  الزمان كما أخرب صلَّى هللاُ عليه وسلَم وقد أوشك على النزول 

ُر الصليَب؛ إشارًة إىل بطالن  د ين النصارى وما ادعوه كذاب عليه، ويضُع اجلزيا ، فيكس  ، يعين ةلناس 
، فال يبَقى أحدٌ  زية؛ ل وفرة حَيم ل الناس كلَّهم على الدخول  يف اإلسالم   يدفع اجلزية، أو أنه ال أيخذ ج 

 

 .95ص ،  10ج ، 1ط ،تفسري املراغي ،( املراغي  1)

| خالصة حكم احملدث:  9/189أسلم | احملدث: ابن امللقن | املصدر: البدر املنري الصفحة أو الرقم: الراوي: زيد بن ( 2)
 .صحيح

| خالصة حكم احملدث:  2476صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: ( الراوي: أبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: 3)
 .]صحيح[
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السجدة خريًا م َن الدنيا وما فيها؛ ألهنم  املال وانعدام  الفقراء ، ويفيض املال فال يقبله أحد حىت تكون
لتصدق  ابمل ، مُث قال أبو هريرَة رض ي هللاُ عنه: اقرؤوا إنْ حينئٍذ ال يَتقربون إىل هللا إالَّ ابلع بادات ال اب   ال 

ئتم:  حبجبهئمئحئخئجئييىينيميزيريٰىٹ ٹ ُّ ش 
،)1(

 خبمبَّ 

آلية  على نُزول  عيسى عليه السَّ       ،فاستدلَّ اب  م صداقًا ل لحديث  ر  الزَّمان   واملعىن: وإْن م ن  الُم يف آخ 
يكونون يف زمان  أهل  الكتاب  م ن أحٍد إالَّ لَُيؤم ننَّ بعيسى قْبَل موت  عيسى، وهم أهُل الك تاب  الذين 

. ةنزول ه، فتكون امللَُّة واحد  وهي ملة اإلسالم 

شركني، فأسلم أفناء األمصار يقاتلون امل" قال "بعث عمر الناس يف وعن "املغرية بن شعبة
نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو  :إين مستشريك يف مغازي هذه، قال :اهلرمزان، فقال

اجلناحني هنضت الرجالن جبناح  جناحان وله رجالن، فإن كسر ُأُحد  املسلمني مثل طائر له رأس وله 
والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجالن واجلناحان  والرأس، فإن كسر اجلناح اآلخر هنضت الرجالن

وقال  .ناح اآلخر فارس، فمر املسلمني فلينفروا إىل كسرىناح قيصر، واجلوالرأس، فالرأس كسرى، واجل
فندبنا عمر، واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حىت إذا كنا  :عن جبري بن حية قال :بكر وزايد مجيعا

ليكلمين رجٌل منكم، فقال  :ل كسرى يف أربعني ألفا، فقام ترمجان فقالأبرض العدو، وخرج علينا عام
حنن أانس من العرب، كنا يف شقاء شديد، وبالء شديد،  :قال ؟ما أنتم :، قالسل عما شئت :املغرية

منص اجللد والنوى من اجلوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر واحلجر، فبينا حنن كذلك إذ بعث 
نا نعرف أابه وأمه، إلينا نبيا من أنفس -وجلت عظمته  تعاىل ذكره - ب األرضنيلسموات ور رب ا

رسول ربنا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أن نقاتلكم حىت تعبدوا هللا وحده أو تؤدوا اجلزية، وأخربان  افأمران نبين
قط، ومن  نعيم مل ير مثلهار إىل اجلنة يف منا ص لَ ت  نبينا صلَّى هللُا عليه وسلَّم عن رسالة ربنا أنه من قُ 

النيبّ  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم فلم يندمك رمبا أشهدك هللا مثلها مَع  :فقال النعمان .بقي منا ملك رقابكم
ومل خيزك، ولكين شهدت القتال مع رسول  هللا  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، كان إذا مل يقاتل يف أول النهار، 
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 .(1)صلوات"انتظر حىت هتب األرواح وحتضر ال

 شروط عقد الذمة:

 :(2)من شروط عقد الذمة

الذمة مع الدولة اإلسالمية من أتباع دين مساوي كاليهود والنصارى أي  أواًل: أن يكون عاقدو  -
ىل حديث إوذلك نسبة  ،هل الكتابة وقد أحلق بعض الفقهاء اجملوس أبممن تقبل منهم اجلزي

انظْر جموَس  :فجاءان كتاُب عمرَ  ،ى َمناذ رَ  بن  ُمعاويَة علَ كنُت كاتًبا جلَْزء  " :قال ،جبالة بن عبدة
ُ عَليه  وسلََّم  َمن ق بَـَلَك فُخْذ منُهم اجل ْزيَة فإنَّ عبَد الرَّمحن  بَن َعوٍف أخربين أنَّ رسوَل اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ

 .(3)أخَذ اجل ْزيَة م ن جَموس  َهَجَر"

اب ر  ن جال سا مع جوس؛ ففيه حيكي عمُرو بن د ينار أنه كايبني  هذا احلديث كيف نتعاَمل مع اجمل
عام سبعني، وهو العام  -وهو م ن ك بار التابعني -بن  زيد، وَعْمر و بن  أوس، فَحدثهما جَباَلة بن عبدة

فحدثهما جَبالة عند َدرَج  زمزم، قاَل: كنت كات ًبا جلَزء   -الذي حج فيه مصَعب بن الزبري أبهل البصرة
َي هللُا عنه على األهواز، َفَأاتان ك تاُب عاويَة، وهو عمُّ األحنف  بن  قيس، وكان عام َل عمبن  مُ  ر رض 

جوس، أي بني من 
َ
ُعَمَر بن  اخلطَّاب  رض ي هللاُ عنه، قـَْبَل موت ه ب َسَنٍة، أن فرّقوا بني كل ذ ي حمرٍم من امل

حىت مينَع من إظهارهم هلذا كما َشَرط على  تزوجوا من احملارم؛ كالرجل وأم ه، واألخ وأخت ه؛ وذلك
عاف املسلمني، ولئال يكوَن لشعائر  الكفر  النصارى  عدَم إظهار  َصليبهم وعقائد هم؛ لئالَّ يفنت ض 

.  ظهور أو علو يف اإلسالم 

؛ إذ كان يَرى أهنا ال تؤخذ إالَّ م ن جوس 
َ
 قال: ومْل َيُكْن عمر رض ي هللاُ عنه أخذ اجل زية مَن امل

هللاُ عنه أنَّ َرسوَل هللا  َصلَّى هللاُ عليه وسلم قْد  أهل الكتاب، حىت َشهد عبُد الرَّمحن  بُن عوٍف رضي

 

| خالصة حكم احملدث: 3159( الراوي: املغرية بن شعبة، احملدث: البخاري، املصدر: صحيح البخاري، الصفحة:  1)
 ]صحيح[.

 .53ص ،ةئية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعوديحقوق غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية ومحايتها اجلزا ،( املسعود 2)
| خالصة حكم احملدث:  1586: األلباين | املصدر: صحيح الرتمذي الصفحة أو الرقم: ( الراوي: جبالة بن عبدة | احملدث3)
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 أخذها من جَموس  هجر، وهم أهل البحرين.

. م يف د اير  اإلسالم   ويف احلديث إظهاُر ع زَّة  اإلسالم  وَشعائر ه، وَمْنُع شعائر  أهل  الكفر  وعاداهت 

 .(1)اجملوس  تُؤَخُد م ن أهل  الك تاب  وم ن اجل زيَة  وفيه: أنَّ 

سالم  يضفي خصائصه إلاف ،عفائهم من بعض الواجبات كاخلدمة العسكريةإ اجلزية هي نظري :اثنياً  -
احلضارية، فقد ارتفع اإلسالم ابجلزية ليجعلها، ال أاتوة يدفعها املغلوبون لغالبهم، بل لتكون عقداً 

طرفني، ترعاه أوامر هللا ابلوفاء  لمة والشعوب اليت دخلت يف رعويتها. عقد بنيمربماً بني األمة املس
وجتلى ذلك بظهور  ،ابلعهود واحرتام العقود، ويوثقه وعيد النيب صلى هللا عليه وسلم ملن أخل به

مصطلح أهل الذمة، الذمة اليت حيرم نقضها وجيب الوفاء هبا ورعايتها أبمر النيب صلى هللا عليه 
 .وسلم

 مية مع استقالهلم وحريتهم التامة يف الدين.لوالء للدولة اإلسالابيدينوا  نأاثلثاً:  -

 ن وأهل العهد.و : املستأمنالفرع الثاين

استأمنه طلب منه األمان)2(، واملستأمن بكسر امليم: هو الطالب لَلمان، ويصح ابلفتح  
مبعىن اسم مفعول، والتاء للصريورة أي صار آمناً )3(، واألصل يف األمان ٹ ٹ ُّ مصجضحض

 َّخكحكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظحطمضخض

.)4( 

وألهل العهد )أو املستأمنني( إذا دخلوا دار اإلسالم األمان على نفوسهم وأمواهلم، وهلم أن يقيموا فيها 
أربعة فإن قلت عن  ؛فيما عدا احلرم واحلجاز واجلزيرة العربية يف بعض األقوال مدة معلومة حيددها اإلمام

عن انت بغري جزية، وإن بلغت السنة وجب أخذ اجلزية عليهم، وجيب على املستأمن االمتناع أشهر ك
 

 ( موقع الدرر السنية  1)
http://dorar.net/hadith?skeys=%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3&d[]=1 

 

 .34ص ، 1ج  ، 6ط  ، املصباح املنري ،( الفيومي2)
 .341ص   ، 3ج   ،1، ط رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،(  ابن عابدين 3)
 .6التوبة: ( 4)

= 
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دين اإلسالم أو االزدراء بعقيدة املسلمني، وإذا خالف ذلك وجب كل قول أو فعل يوحي ابنتقاص 
 .(1)هًداذمًيا أو معاف مسلًما أو عليه من العقوبة مثل ما جيب على غريه من املخالفني سواء كان املخال

يف بالد قامته إوذلك ألن املستأمن  ،وللمستأمنني أحكام ختصهم دون غريهم حىت الذميني      
حكم األمان: يقتضي األمان ثبوت األمن والطمأنينة  ،(2)ستيطانااملسلمني هي إقامة بدون 

واسرتقاقهم، وال جيوز أيضاً  للمستأمنني، فيحرم قتل رجاهلم وسيب نسائهم وأوالدهم، واغتنام أمواهلم،
ضرب اجلزية عليهم؛ ألن فعل شيء مما ذكر غدر، والغدر حرام، ويشمل حكم األمان نفس 

 احلنابلة واحلنفية استحساانً؛ ألن اإلذن ابلدخول يقتضي ذلك.وأوالده الصغار، وماله عند املستأمن، 

شرط إن كان اإلمام هو الذي أعطى وقال الشافعية: يدخل يف األمان مال املستأمن وأهله بال     
بناء عليه جيب على املسلمني كف األذى  ،ويرى اهلادوية واملالكية: أن األمان يتبع الشرط ،األمان

انتهت مدة األمان وجب على احلاكم املسلم إبالغ املأمن، أي تبليغ املستأمن  عن املستأمنني، وإذا
وز يف رأي اجلمهور نقض أمان املستأمن ما مل خنش املكان الذي أيمن فيه على نفسه وماله. وال جي

 .(3)منه اخليانة، أو يصدر منه ما يستدعي إلغاء أمانه

 :4فهي على النحو التايل ،املستأمننيالشروط اليت جيب توافرها يف    

أن يكون عددهم معلوماً سواء أكانوا مجاعة أو فرادى، فجميع من دخل دار اإلسالم  -1
املأذون له بدخول الداير اإلسالمية أبمان فإنه خيرج منها وال عصمة زايدة على العدد 

 له.

 ني به فال أمان هلم.أن يكون املستأمنون عاملني هبذا األمان، فإن مل يكونوا عامل -2

أن يكون القصد من عقد األمان التجارة وغريها من األعمال املباحة يف الشريعة  -3

 

 .619ص ، 2ج،1،ط يف الشريعة اإلسالمية املواالة واملعاداة ،( اجللعود  1)
 .264ص ،17ج ،املوسوعة الفقهية الكويتية، ون اإلسالمية ؤ ( وزارة األوقاف والش 2)
يث الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهم  النَّظرايَّت الفقهيَّة وحتقيق األحادالفِّْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدل ة الزَُّحْيل ّي،  ( 3)

  .5868ص ، 8ج ،النَّبويَّة وخترجيها
.193ص  ،1، ط اختالف الدارين وآاثره يف أحكام الشريعة اإلسالمية  ،(األمحدي 4)
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 اإلسالمية.

ر ابملسلمني، والتجسس عليهم، لضر م الداير اإلسالمية اأال يقصدوا من دخوهل -4
طالع على مواقعهم العسكرية، فإن علم هذا القصد أو خيف منه فال جيوز أن واال
 .د معهم األمانيعق

 ابع: اإلرهاب )األهداف واخلصائص(:املطلب الر 

متفق عليها عاملياً وال  واإلرهاب ال يوجد لديه أهداف ،وسيلة من وسائل اإلكراه يف اجملتمع اإلرهاب 
ة قانوانً، وتعريف القانون اجلنائي له ابإلضافة إىل تعريفات مشرتكة لإلرهاب تشري إىل تلك األفعال ملزم

العنيفة اليت هتدف إىل خلق أجواء من اخلوف، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، 
 . ل سالمة غري املدنيني، وفيه استهداف متعمد أو جتاهأو هدف أيديولوجي

اتفق معظم الباحثني والكتاب يف جمال اإلرهاب على حتديد نوعني من األهداف تسعى ولقد 
  :(1)لتحقيقها القوى االرهابية وتتمثل هذه األهداف اباليت

 نشر الرعب واخلوف لدى الشعوب املختلفة -

حالة األمن، وكل ذلك يؤدى اإلخالل ابلنظام العام وترويع األمنني وإشاعة الفوضى ، وتقويض  -
 قائم إلحباط الروح املعنوية.اىل تعطيل القوانني وتقويض النظام ال

إحلاق الضرر ابلبىن التحتيه للدولة من خالل تعطيل اخلدمات األساسية كتفجري املصانع  -
ضرب  السياحة واقتصادايت الدول ابء واألمالك العامة ، و واهليئات للدولة وحمطات الكهر 

لها لدى الدول اليت متنحها الشرعية كالدين فيها بل وميتد إىل مرتكزات القوة وعوامواألمن 
 واالقتصاد واألمن .

ابتزاز السلطات إلجبارها للخضوع للتفاوض للتأتثري على قراراهتا إلطهارها مبظهر العاجز عن  -
د من حرايت اواملقيمني على ارضها ، أو دفعها ألختاذ اجراءات أمنية مشددة حتمحاية مواطنيه

 

  .60ص  ،1ط العمريى، 1
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 عف .مواطنيها وىف كلتا احلالتني تظهر الدولة ىف حالة ض

 اسقاط احلكومات وتغيري النظام من ابرز األهداف الىت تسعى اليها اجلماعات اإلرهابية. -

 د جدد للعمل فيها.احلصول على األموال لتمويل نشاط املنظمة وجتنيد أفرا -

ة اليت سبق القبض عليهم يون أو أفراد املنظمالسجون سواء السياس من إطالق سراح املعتقلني -
 يف  عمليات يف املاضي .

 جماعة األرهابية.الدعاية الالزمة للحتقيق  -

احلصول على اعرتاف رمسي من الدولة اهلدف بوجود املنظمة ، أو احلصول على اعرتاف دويل  -
 تيجة إلعالن بياانت تفرض املنظمة اإلرهابية إعالهنا وإذاعتها .بوجودها ن

 والتعصب: رهاباإلموقف اإلسالم من  :امساملطلب اخل

لقد أخذ اإلرهاب مفاهيم عدة لدى الباحثني؛ ألنه يعاين الكثري من الغموض، كما أنه يفتقر        
إىل درجة من اليقني، ويرى الكثري من الباحثني أن اإلرهاب تعريفه رمبا يكون صعًبا؛ لكن مفعوله قد 

 .  (1)ا ملموًسا متاًما يكون يف بعض األحيان أمرً 

أبنه: " األعمال اإلجرامية ضد الدولة واليت يتمثل غرضها أو طبيعتها يف وقد ُعّرف اإلرهاب       
 .(2)إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو مجاعات من األشخاص أو من عامة الشعب"

 التهديد استخدام ملشي وهو حمدد، هدف إىل توجيهه يتم سياسي عملكما عرفه الكور أبنه: "      
 أن ابلضرورة وليس رموز جمرد ضحاايه ويكون املادي، التأثري على للحصول تنفيذه ويتم فيه املبالغ
 ضد ابستخدامه للتهديد أو للعنف املقصود االستخدام حيتم واإلرهاب مباشر، بشكل معنيني يكونوا
 اخلوف إاثرة إىل يهدف املعىن لكذب وهو ،أمهية أكثر هدف هتديد إىل املستقبل يف يؤدي وسيط هدف

 

 .  39، ص  1، بريوت ، الدار العاملية للنشر ، ط النموذج الفرنسيإرهاب الدولة ، سريج كادروابين ،  ((1
(2) www.blog.saeeed.com  
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 .(1)"موقفه تعديل على أو االستسالم على اهلدف اجبار يتم لكي؛  الداخلي القلق أو

فصفحات  ،وقد عرفته ومارسته مجيع األنظمة اجملتمعية عرب التاريخ ،والعنف هو آفة اجملتمعات رهاباإلف
ابيل هابيل قكاثره وتعارض مصاحله. وما قتل تو  نسانمنذ والدة اإل اإلجراميةالتاريخ مليئة ابالعمال 

نبياء واملصلحني . وتوالت بعد ذلك اجلرائم على األل منهخيه ومل يُتقبَّ أل من تُقبّ   إذاننية ال بدافع من األإ
هللا. ومافُعل بيحىي  جناهأتعرض للتحريق والقتل ف عليه السالم براهيمإفسيدان  ،شكاال متعددةأواختذت 

مورس من قبل  رهاباإلن أمنا يدل على إف شيءن دل هذا على إواملصلحني.  نبياءاأل وبقية رايكوز 
 الطبقات املتنفذة يف اجملتمعات.

وإمنا عرفها العامل منذ وقت طويل، ولكن اجلديد هو  ،ليست وليدة اليوم رهاباإلإن ظاهرة 
ديدة ومبتكرة هلا مأخوذة ازدايد حوادثها، واتساع نطاقها، وازدايد أعداد ضحاايها، وظهور أشكال ج

ن العامل سيشهد قريبا استخدام األسلحة البعض إيل القول أبمن التطور العلمي والتقين، حىت ذهب 
 .(2)رهاباإلالنووية الصغرية كأحد أدوات 

 ونبعض املغرضني حياول ، ومع ذلك جندرهاباإلمن األمم أو شعب من الشعوب من مل ختل أمة 
ال تقتصر على دين أو على ثقافة أو على  رهاباإلالم، فإن ظاهرة اإلس وبني رهاباإلالربط بني 

هو من ابتداع الثورة  رهاباإلتعبري شارة إىل أن ة وعامة، وجتدر اإلهوية معينة، وإمنا هي ظاهرة شامل
م، وكان ذلك عندما أعلن روبسبري 1793واقعًيا إال يف عام  رهاباإلالفرنسية، ومل يتبلور 

(Robespierre)  أو الرهبة  رهاباإلبداية عهدReign of Terror  ( مارس  10يف فرنسا
لفرنسية كلمة م(. ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان اإلجنليزية وا1794يوليو  27 -م 1793

(Terrorismابإلجنليزية و )(Terrorisme ابلفرنسية، مبعىن )فخالل الثورة الفرنسية رهاباإل ،
العنف ( Couthon( وكوثون )St. Justأمثال سان جيست ) مارس روبسبري ومن معه من
من  قادوا محلة إعدام رهيبة مشلت كل أحناء فرنسا، حىت ُقدّ ر عدد إذالسياسي على أوسع نطاق، 

مواطًنا فرنسًيا من اجلنسني يف ابريس  1366 رهاباإلأُْعد موا يف األسابيع الستة األخرية من عهد 
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مليون نسمة، متكن  27الذين كان يبلغ عددهم يف ذلك الوقت  وحدها، ومن أصل سكان فرنسا،
ألف  300ألًفا بواسطة املقصلة. كما متكنوا من اعتقال وسجن  40من قطع رأس هؤالء القادة 

القرن  ( أن يصبح روبسبريJoseph McCarthyآخرين. وكاد السناتور جوزيف ماكرثي )
عناصر اليسارية ألمريكية، عندما قاد محلته ضد الم( يف الوالايت املتحدة ا1954 - 1950العشرين )

خنقهم ة أو األمريكية آنذاك، إال أن اهتاماته ابخليانة لآلالف مل تصل إىل حدّ  قطع رؤوسهم ابملقصل
 . (1)"يف غرف الغاز املغلقة

اإلسالم دين الوسطية فقد جاءت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية لتضع املسلم بعيداً عن 
 الغة والتطرف.املب

 صطالح والشرع.يف اللغة واال رهاباإلالفرع األول: 

 :اللغةيف  رهاباإل

 ورهبا، رهبة يرهب،  – )رهب الفعل عرفت ولكنها، 2إرهاب كلمة تذكر مل القدمية العربية املعاجم
 يف رهاباإل لفظ يظهر ومل ( والفزع، )أرهب اخلوف هي والرهبة خافه( ورهبا أي ورهبة خاف، أي

 .3ال حديثاإ عاجمملا

ورهباً  ،كلمة رهب ابلكسر يرهب رهبة ورهبًا ابلضمبن منظور "لسان العرب اليف  وجاء
 .4ابلتحريك أي خاف"

 :وأصله مأخوذ من الفعل الثالثي ،يُره بُ  مصدر أْرهبَ  :معجم مقاييس اللغةيف  رهاباإلو 
أحدمها يدل على خوف، واآلخر  :ن فارسألحد معنيني كما يقول اب –. وأييت يف اللغة .َرَهَب يـَْرَهبُ 

 

حبث مقدم إىل مؤمتر "اإلسالم والتحدايت  ، اإلسالم وإشكالية اإلرهاب بني إزالة االهتام والتصدي إبحكام  ،( سلطان  1)
 . 99ص  ،املعاصرة " 

 .1237ص   ،الثاين اجمللد ، احمليط العرب لسان ،( اخلياط  2)
 .67ص  ،  2ط، حديث عريب الكايف املعجم  ،الباشاء (3)
 .436ص ، 1ط ،لسان العرب( ابن منظور ،  4)

= 
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 .1أي خفته ،ء رُْهباً وَرَهباً وَرهبةً َرَهْبُت الشي :تقول ،الرهبة :فاألول .يدل على دقٍة وخفة

ابلكسر: اإلزعاج  رهاباإل.. و .اسرَتَهبه حىت ره به الناس :أْرَهَبه :وجاء يف اتج العروس
 .(2)واإلخافة

 صطالح:االيف  رهاباإل

 ،حتفزها بواعث عقائدية ،سرتاتيجية عنف حمرم دولياً إهو  رهابأبنه "اإل رهابيوىن اإلعرف شريف بس
توخى إحداث عنف داخل شرحية خاصة من جمتمع معني لتحقيق الوصول إىل السلطة أو للقيام تو 

ذا كان مقرتفو العنف يعملون من أجل أنفسهم أو نيابة إ ما ة بغض النظر عنبدعاية ملطلب أو ملظلم
 (.3أم نيابة عن دولة من الدول") عنها

االستعمال العمدي للوسائل القادرة على إحداث هو " برهان اإلأ" Gunzburgويرى "
 .(4)خطر عام يهدد احلياة أو السالمة اجلسدية أو الصحية أو األموال العامة"

 :سالميةإلالشريعة ايف  رهاباإلمفهوم  الفرع الثاىن:

وجاءت  ،مراتالقرآن الكرمي الدالة على اخلوف والفزع واخلشية مثاين  يف ( مبشتقاهتاوردت كلمة )رهب
 :األعراف ،82 :املائدة ،40 :البقرةالسور التالية ) مرة يف ةالقرآن الكرمي اثنيت عشر يف  مبعىن عام

 ،32 :القصص  ،90 :األنبياء ،51 :النحل ،34 ،31 :التوبة ،60 :األنفال  ،154 ،116
 .5(31 :احلشر ،27 :احلديد

"، يف مناسبات متعددة من سوره، رهاباإللكلمة "ولقد ورد يف بعض آايت القرآن الكرمي ذكٌر      
ريٰىينىنننمنزنرن ُّ وبصيغ خمتلفة، منها قول هللا عز وجل يف سورة األعراف 

 

 .2/4470،  معجم مقاييس اللغة، مادة )َرَهب( ( 1)

 .2/538،  مادة )َرَهب( اتج العروسلزبيدي، ا (2)

 .48، ص 1، دراسة قانونية ،ط اإلرهاب الدويل،  يشكر  3

 .44ص، 1ط ، إلرهاب الدوىلا خميمر ، 4
 .270ص  العمريى ، 5

= 
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ختحتجتمبهبخبحبجبهئمئخئجئحئييىينيميزي
1
 متهتَّ 

أن يضم إليه يده عنه ما جيدع  يءمن ش السالم إذا خافمن اخلوف والرعب فأمر عليه  يأ ، 
 .2من اخلوف

جسحسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتُّ  سورة القصص يف  وقوله تعاىل   

.)3(
 خسمسحصخصمصجضحضخضمضحطَّ 

خئٹ ٹ ُّ خرة الدنيا واآليف  عز وجل واخلضوع لهمبعىن اخلشية من هللا  رهاباإلكما جاء لفظ 
.)4(

حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحَّ   مئهئجب

 

خضحضمصجضخصحصمسخسحسجسمخ ُّ سورة األنبياء يف  وقوله تعاىل
.)5(

جفحفخفمفَّ   مضحطمظجعمعجغمغ

املأمور به الوارد يف القرآن الكرمي، إمنا هو خاص، يتعلق ابملعتدين،  رهاباإلرى من السابق أن أو 
الذي يشهده  املرفوض  عدوانياً ابملعىن املعاصر،إرهاابً لصدهم عن عدواهنم مىت حصل منهم، وليس هو 

  .العامل اليوم وتعاين منه اجملتمعات اآلمنة

 الشريعة هلا:العوامل املؤدية لإلرهاب ومواجهة : ثالثالفرع ال

ومل  ،أبشكاله وأنواعه املختلفة إال يف عصران هذا رهاباإلمل يشهد العامل قدمياً مثل هذه احلاالت من 
شرية من سالم بتعاليمة السمحاء عاجل ما يف النفس البأتت هذة احلقيقة من فراغ، فحينما أتى اإل

نف وغرس يف النفوس املسلمة مجوح ورغبات مستهجنة واستأصل منها غرائز العدوان واهلدم والع

 

 .32القصص:  1
 .235ص  ، 6ج  ، تفسري القرآن العظيم  بن كثري ،ا 2
 .116، 115االعراف:   3
 .154األعراف:  4
 90األنبياء:  5
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 .عليه من واجبات وما له من حقوق فأصبح املؤمن حبق يعرف ما ،املبادئ والقيم ابعتدال

و أو نزاعات هدامة يف النفس البشرية، وهذا ه لقد قضى اإلسالم ومنذ البداية على أية بذور
 ،بصورته احلالية يف بداية اإلسالم رهاباإلوالتطرف والنزاعات اهلدامة، لذلك مل ينشأ  رهاباإلأساس 

ة أو مستقلة ية متارس كوسيلة ضغط وكأداة لتحقيق أهداف قومية ذاتيرهاباإلإن كانت العمليات حىت 
، لذلك (1)ات أو أغلبيةيعة اإلسالمية املمارسة السياسية سواء أقليأو جلوانب دينية فقد كفلت الشر 

  ومن هذه العوامل: ،منها رهاباإلقد يتغلغل  اليتفإن اإلسالم قد حارب كل العوامل 

 العوامل السياسية:

بل واحلق يف  ؛ولكل مسلم احلق يف إبداء رأيه ون،الكل يف احلقوق السياسية يف اإلسالم متساو 
عن أنس  بن   ،الختالف يف إطار التعاليم اإلسالمية السمحةوجهة مع احلاكم ما دام ا االختالف يف

ملا بُويَع أبو بكٍر يف السَّقيفة  وكان الغُد جلس أبو بكٍر على املنرب  وقام عمُر فتكلَّم قبل  :مالٍك قال
مقالًة نُت قلُت لكم ابألمس  أيها الناُس إين قد ك :مث قال ؛هوأثىن عليه مبا هو أهلُ  حمد هللاَ ف ؛أيب بكرٍ 

ما كانت وما وجدهُتا يف كتاب هللا  وال كانت عهًدا عه دها إيلَّ رسوُل هللا  ولكين كنُت أرى أنَّ رسوَل 
به رسوَل هللا  فإن اعتصمُتم  هللا  سُيدب ُر أمَران يقول يكون آخَران وهللا  قد أبقى فيكم كتابَه الذي هدى

رسول  هللا  صلَّى هللاُ عليه  اه هللاُ له وأنَّ هللاَ قد مجع أمرَكم على خري كم صاحب  به هداكم هللاُ ملا كان هد
مث  ،وسلََّم واثين اثنني إذ مها يف الغار فقوموا فباي عوه فبايع الناُس أاب بكٍر بيعَة العامة بعد بيعة  السَّقيفة  

عد أيها الناُس فإين قد ُولّ يُت عليكم ا بأم :مث قال ؛بو بكٍر فحمد هللَا وأثىن عليه مبا هو أهُلهتكلم أ
والضعيُف  ؛والكذُب خيانةٌ  ؛الصدُق أمانةٌ  ؛ولسُت خبري كم فإن أحسنُت فَأع ينوين وإن أسأُت فقوّ موين

حىت آخَذ منه احلقَّ إن عندي والقويُّ فيكم ضعيٌف  ؛منكم قويٌّ عندي حىت أزيَح ع لََّته إن شاء هللاُ 
وال يشيُع قوٌم قطُّ الفاحشَة إال عمَّهم  ؛يف سبيل هللا  إال ضرهَبم هللاُ ابلذُّلّ  ٌم اجلهاَد ال يدُع قو  ،شاء هللاُ 

قوموا إىل  ، ورسوَله فإذا عصيُت هللَا ورسوَله فال طاعَة يل عليكمَأطيعوين ما َأطعُت هللاَ  ،هللُا ابلبالء

 

 .193ص  ،1ط ، ياإلرهاب السياس ، حريز  (1)
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 .(1)صالت كم يرمْحكم هللاُ"

احلرايت األخرى، وحىت  لالعادلة هي األساس لك ميةإلسالولقد كانت املمارسة السياسية ا
 .(2)ية واختيارفلم يُرغم أحد على ترك دينه، بل كان دخول الناس يف اإلسالم عن طواع ،احلرية الدينية

 وتتمثل العوامل السياسية الدافعة لإلرهاب يف التايل:

ليط املفسدين على ألفراد الشعب الظلم واجلور والكبت واحلرمان والتهميش واإلهانة واإلذالل وتس –1
قاد ترتاكم وتتحول إىل إرهاب، وقد حارب اإلسالم الظلم بكل من قبل بعض الدول مما جيعل األح

 أنواعه حفاظًا على حق اإلنسانية يف احلياة. 

واإلجرام ضد الشعوب املستضعفة وإجبارهم على ترك أرض ممارسة بعض دول االستكبار والطغيان  -2
سالم االعتداءات بكل ذالهلم واالعتداء على مقدساهتم ومساكنهم وأراضيهم، وقد حرم اإلأجدادهم وإ

 ألواهنا وحذر من االعتداء وقد أقر عقوبة للمعتدي يف نصوص كثرية من القرآن واحلديث الشريف.

والشباب والشيوخ والنساء، حيث واجه اإلسالم صور القتل بكل  صور القتل املتنوعة لَلطفال -3
لبشرية من الضياع وحقن اعه وفرض على القاتل عقوبة وأوجد حّدا لذلك للحفاظ على النفس اأنو 

 الدماء. 

  جتماعية:العوامل اال

األغنياء يف اإلسالم قائم على مبدأ الزكاة والصدقات اليت يقدمها القادرون و  يجتماعإن التكافل اال
، مما يولد جيعل املسلمني كلهم كأسرة واحدة اةوالتوزيع العادل للزك ،عن طيب نفس للفقراء واحملتاجني

 .(3)هميفم على ضعيسعى كبريهم على صغريهم وقويه هم؛غري يف نفوسهم حالة من اإليثار وحب 

ابلتقوى والعمل إن املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يهجره، وال فرق بني مسلم وآخر إال 

 

، وابن جرير، التاريخ، 6/353، والبيهقي ، السنن الكربى، 5/218، البداية والنهاية ، ابن كثريانظر:  ، أنس بن مالك رواه (1)
  خالصة حكم احملدث: صحيح.، 419، وابن حبان، السري ، ص2/237
 .117ص ،  1ط،  شريعة اإلسالم يف اجلهاد والعالقات الدولية ،  ياملودود (2)
 .112ص ،1ط ، يسالمحماضرات يف اتريخ الفقه اإل –موسى  (3)
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 .الصاحل

إن أابكم و  ،إن ربكم واحد ؛"اي أيها الناس :وسلمعن أيب نضرة قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ال ألسود على و  ،ال ألمحر على أسودو  ،ال عجمي على عريبلعريب على عجمي، و  فضلال  ،واحد

]فليبلغ[  :بلى اي رسول هللا قال :قالوا ؟أال هل بلغت ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،أمحر إال ابلتقوى
 .(1)"الشاهد الغائب

 ،متثل قيمة العدل واملساواة بني املسلمني اإلسالمي العديد من املواقف اليت تمعالعدل: شهد اجمل
وهذا العدل هو الذي جعل سيدان عمر ينام وهو مطمئن عند  ،ال فرق بني احلاكم وبني الفرد العادي

ال أن قال إيطلب لقاء سيدان عمر بن اخلطاب  اع، فما كان من موفدجذع النخلة دون حرس أو أتب
 وتتمثل العوامل االجتماعية الدافعة لإلرهاب يف اآليت: .(2)فعدلت فأمنت فنمت اي عمر" متحك"

 فقدان القيم األساسية اليت حتكم سلوكهم واجلري خلف إشباع الشهوات والرغبات. –1

 ع.سيطرة النزعة املادية على النزعة األخالقية؛ مما أدى ذلك إىل التمييز واألاننية بني أفراد اجملتم -2

 انتشر يف كثري من اجملتمعات بسبب طغيان النزعة املادية. التفكك األسري العائلي الذي -3

اهلجرة على الصعيد الدويل واحمللي غالًبا ما ينتج عنها صراع يف العادات والتقاليد وعدم التجانس  -4
 واالندماج بني أفراد اجملتمع أو من الدول الفقرية إىل الدول الغنية.

 الذي أفرز وضًعا اجتماعًيا غري متوازن بسبب أعراض االنتقال بني أفراض اجملتمع.   ر السريعالتحض -5

وقد واجه اإلسالم العظيم كل القيم اليت تعلو على حساب األخالق ، وحذر اإلنسان من اجلري        
واألاننية ألن خلف شهواته على حساب دينه وأخالقه، كما حرم التفرقة العنصرية والتمييز بني الناس 

، كما حارب التفكك اإلسالم دين األخالق الذي يزرع يف الناس القيم والتواضع واحرتم بعضهم بعًضا
 

األلباين يف خالصة حكم احملدث: صححه  -22978الصفحة أو الرقم:  -املصدر: املسند  -احملدث:أمحد  أيب نضرة الراوي: (1)
199/6الصحيحة 

هـ 419ض،  اإلرهاب بني الشريعة والنظم املعاصرة دراسة شرعية لظاهرة اإلرهاب ومقارنتها ابلنظم املعاصرة ، بن انصر (2)
 .119ص  -
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األسري ودعى إىل الوحدة واالعتصام، وكذلك حب األوطان وعدم الفرار منها والتخلي عنها لوضع 
 ما.

 :الدوافع واألسباب الفكرية

حبق من األسباب اهلامة أراها  اليتفمن هذة األسباب ،بارهتتعدد األسباب الفكرية الدافعة لإل 
 التعليم يف ويُعدّ  ،ابملفيد واستثارهتا للتفكريوإثرائها عدم االهتمام ابلعقول  ،رهاباملؤدية والدافعة لإل

التعليم  ولكن ولَلسف الشديد ،خرينسلوب احلوار مع اآلأو املسؤول األول عن تناول أمهية املدارس ه
 .(1)اىل جتميد الفكر وتسطيحه يما يؤد شو مواد الدراسة فيها وهولقني وحسلوب التأب

نقسامات اال هة العامل اليوم مبا تعانيه من هذقمة معاان التيارات الفكرية املتعددة يف كما أتيت 
ساس دنيوي وغري مرتبط أيقوم على  الذيالتيار العلماين  الكثرية من انقسامات فكرية حادة، فنجد

دات واملورواثت االجتماعية األصيلة، هي من وجهة نظر أصحاب الشرعية وال ابلتقاليد والعا ابألصول
 اليتو  ةاملتطرف ةاحلضارة، وأصحاب التيارات الدينيهذا االجتاه، عوائق يف طريق التقدم واالنطالق حنو 
ست إال فسادا حلضاري، فهي من وجهة نظرهم ليتعارض قيام املدنية احلديثة وكل ما يتصل ابلتقدم ا

ككا ومجودا يف العالقات االجتماعية، فهم يرون أن احلضارة جتعل الفرد يعيش لنفسه يف األخالق، وتف
ملبيا لرغباهتا متنكرا لآلداب والفضيلة. ولذا فكل جانب يرفض فكر اآلخر ويقاومه، وينظر إليه نظرة 

 لإلرهاب يف اآليت: تمثل العوامل الفكرية الدافعةوت.(2)ريب وشك دون متحيص وتقومي

 .لدى األجيال الشذوذ الفكري واالحنراف العقائدي –1

 .الفكري الغلو والتطرف -2

 التعصب املذهيب والطائفي. -3

 

، حبث مقدم إىل مؤمتر "اإلسالم والتحدايت  م وإشكالية اإلرهاب بني إزالة االهتام والتصدي إبحكاماإلسالسلطان ،     (1)
 .112املعاصرة " ، ص  

 .62ص  ،1ط ،دور الرتبية اإلسالمية يف اإلرهابالظاهري ،    2
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 معاندة ومصادمة القطعيات واألصول الراسخة يف ضمري األمة واعتقادها. -4

إىل ترويع يف اجملتمعات،  دييؤ وقد واجه اإلسالم هذه الظواهر وحارهبا بكل الوسائل، ألن ذلك        
ويفسد عليها دينها ويفرقها ويضعف أواصرها؛ بل وجيعل ذلك تفكًكا يف العالقات االجتماعية ، 

م على ولذلك وضع اإلسالم عقوابت حملاربة هؤالء اإلرهابيني وطاردهم يف كل اجملتمعات وحث اإلسال
 ذلك يف نصوص عديدة من القرآن الكرمي.

 قتصادية.االاألسباب والدوافع 

حباط اإل ىلإ يوالبد أن تؤد، فقر والبطالة حتماىل الإ يأن العوامل االقتصادية اليت تؤد مما ال شك فيه
اجلماعات  هوهو ما تستغل ،يعلى الوضع العام املرتد حتجاجاستعمال العنف لال والرغبة يف ،واليأس

ميثل  إذ ،الدين أو مسببات الفساد مساب اوتضليله اهذة الفئات والسيطرة عليه ستقطابية الرهاباإل
وقد أظهرت  ،منها الشباب يعاين اليتك املشكالت االقتصادية اجلماعات خمرجاً مغرايً لتل هاالنتماء هلذ

 37ىل إ 18ما بني  عمارهمأئة الشباب هلذة اجلماعات ترتاوح بعض الدراسات أن معظم املنتمني من ف
 .(1)عاماً 

من تغريات مؤثرة يف اجملتمعات الفقرية من األسباب اخلطرية  حقهليواالقتصاد بتقلباته وما " 
العامل اليوم حالة من انعدام العدالة يف توزيع شر يف بعض دول تنتيف العامل، ف رهاباإلاحملركة ملوجات 

الثروات االقتصادية، فتظهر فئة أو فئات من اجملتمع تنهج سياسة االحتكار، األمر الذي يولد كثريا 
ية بقصد حتقيق غاايت اقتصادية، وإشباع حاجات رهاباإلاملسببة لَلعمال  كالت االقتصاديةشمن امل

ت داخل بعض الدول العربية يؤدي إيل استغالل بعض هذه الفئا مادية ونفسية، فالفقر الذي يوجد
فتصبح لتنفيذ أعماهلا،  يةإرهاباالقتصادي املرتدي من قبل مجاعات  ىاالجتماعية الفقرية ذات املستو 

هلذا التنظيم أو ذلك، أو تبقي  لصاحله، أو ميثل الرصيد االحتياطي ة، أو جمندإرهايبيم جزءا من تنظ
 .(2)ية"إرهابل من أراد القيام إبعمال صيدا اتئها لكر 

 

.54،ص يالعمري  1
، حبث مقدم إىل مؤمتر "اإلسالم والتحدايت  اإلسالم وإشكالية اإلرهاب بني إزالة االهتام والتصدي إبحكامسلطان ،  (2)

 .114ص املعاصرة " ،
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 األسباب والدوافع اإلجتماعية والنفسية.

 األنتقام واألحباط نتيجة تتعدد الصور واألسباب اإلجتماعية والىت أحيااًن يتولد الشعور والرغبة ىف
فيتولد من خالل ذلك شعور  أو اجتماعى أو مادى ، ضرر نفسيالتعرض هلا ، وذلك ملا تسببه من 

 اإلرهابية .ابإلحباط ورغبة يف االنتقام عن طريق األعمال 

، الن التفكك األسري املعاصرة  ن ابرز املشكالت االجتماعيةيُعد مالتفكك األسري كما أن 
ر الذي من ابرز معامله التنشئة االجتماعية السليمة، وتقوية أواصيار الدور األساسي لَلسرة. يعين اهن

العالقات االجتماعية املهمة، فاألسرة تعمل كحائط صد، ومتثل دور السلطة الضابطة اخلارجية، ولذا 
ه الذي تظهر فيه نري اجملتمعات ذات الرتابط األسري، ال تظهر بينهم األعمال اإلرهابية، ابلقدر نفس

 .1اجتماعياعند اجملتمعات املفككة 

هناك من يرى من علماء النفس التحليليني أن ذلك ، فكما أن للعوامل النفسية أتثريًا هامًا 
يرجع إىل غريزة املوت وامليل التدمريي العدواين الذي هو ميل متأصل ضارب اجلذور يف تكوين البشر 

أبهنا تصريف ، وهو ما يراه العلماء النفسيني فرويد، وميالين كالين لئك منذ خلقه هللا تعاىل ومن أو 
 .2والرغبة يف التدمري سواء املوجهة إىل الذات أو إىل اآلخر يةلطاقة أو لشحنات عدوان

 :3ويرى "العمريى" أن من األسباب النفسية املؤدية اىل اإلقدام على األرهاب والعنف ما يلى

ا جيعل احلزن واليأس والفشل من ه وينظر إليه نظرة متدنية مماحساس الشخص أبنه أقل من غري  -
 احلياة ُيسيطر عليه.

ص على اجملتمع الذى يعيش فيه ، لشعورة ابخلوف من املستقبل نتيجة ما يراه من نقمة الشخ -
ظلم وقهر وإهدار حلقوقه من قبل السلطة ، فيصاب ابالحباط ، فيلجأ لَلرهاب للرد على 

 الظلم الذى يعيشه.

 

، حبث مقدم إىل مؤمتر "اإلسالم والتحدايت  اإلسالم وإشكالية اإلرهاب بني إزالة االهتام والتصدي إبحكامسلطان ،   1
 .116املعاصرة " ،ص 

 .249ص ، 1طمنصور ، الشربيين ،   2
.50ص ، 1طالعمريى ،  3
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هذا افتقاد املعىن احلقيقى للحياة ؛ نتيجة احلياة الروتينية وعدم وجود هدف يسعى اىل حتقيقه ،  -
ابألضافة اىل فقدان األحرتام والتواصل الروحى والعاطفى والوجداىن بني األجيال مما يؤدى اىل 

 سيادة النزعات والنواحى العاطفية واملشاعر االنسانية السامية.

 وىف أطار األسرة ، وعدم الشعور ابألنتماء والوالء للوطن. ة دورة ىف احلياةتقاد الشخص ألمهياف -

املضطرب، والبيئة الدراسات أن النمو اجلسمي والعقلي، واالنفعايل بعض ولقد أكدت 
رهاب ، وهو ما تؤكدة ابإل عالقة مباشرةأتثري و  االجتماعية غري السليمة، اليت يعيش فيها الفرد، هلا

فرتي النظرية البيولوجية أن أسباب اإلرهاب هو  القضية،حتاول تفسري هذه  لىتا نظرايتبعض ال
وأنثريها ىف األعمال األرهابية مليول العدوانية وهو ما يرجح ا اإلرهايب،ي يولد علية ، الذالفطريالعدوان 

هابية، وهذه النظرية ال ترقي إيل تفسري كثري من الشخصيات اإلر  وراثية،بل هي ، ساس الهي أوأهنا 
نظرية اإلحباط اليت تعين أن  أخري تسمي نظرية احلفز أووهناك نظرية  اإلرهايب،وأسباب سلوكها 

 معيشية،فهو سلوك ميثل استجابة لظروف بيئة  إحباط، اإلرهايب يسبقةأساس السلوك العدواين للفرد 
 سلوك تعجز عن تفسري وهذه النظرية والعنف،ي إيل اإلحباط املؤدي إيل العدوان أو أحداث مثرية تؤد

أو  متطرف،وأولئك الذي ينبعثون حنو األعمال اإلرهابية من خالل فكر  املتفائلني،بعض اإلرهابيني 
وهناك نظرية التعلم االجتماعي، وهي تؤكد علي أن التعلم وتدعيم العدوان ابملؤثرات، هو منحرف.

 .1اإلرهابدي إيل املؤ 

 :عدم جتانس طوائف الدولة

طوائف واألعراق وتوحد الداينة يف الدولة الواحدة من العوامل األساسية أن جتانس ال مما الشك فيه
واملهمة الستقرار الدولة ، ولذا فان عدم جتانس الطوائف وانصهارها يف بوتقة واحدة يف بعض الدول 

يف  سلطة كما حدثأدي إىل اندالع العنف والتناحر بني أفراد الطوائف العرقية أو بني الطوائف وال
ني األكراد والسلطة احلاكمة يف العراق مما أدى إىل استخدام السلطة للسالح الكيماوي ضد املاضي ب

األكراد، مما خلق مشكالت يعاين منها العراق حىت اآلن، وابلتايل فمثل هذه األعمال تؤدي إىل 
 

،  حبث مقدم إىل مؤمتر "اإلسالم والتحدايت  إلسالم وإشكالية اإلرهاب بني إزالة االهتام والتصدي إبحكاما سلطان ،   أ 1
 115املعاصرة " ، ص 
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 . 1إشعال جذوة األعمال اإلرهابية وإزكائها

التعددية  أمناط أبرز من حصر نيجرياي فهىللمثال ال للعديدة ومنها وهو ما نشاهدة ىف دول 
 تتفاوت وهذه اجلماعات إثنية مجاعة 200 عن  يقل ال ما نيجرياي ىف يعيش حيث ، وضوًحا األثنية
 من % 66 حنو تشكل كربى ثالث مجاعات وثقافاهتا ، فهناك ولغاهتا حجمها ىف كبريًا تفاواتً 

 حنو ويشكلون نيجرياي مشال ىف فوالىن " – " اهلوسا  ث هىالثال اجلماعات وهذه نيجرياي، سكان
 نيجرياي، غرب جنوب اليورواب ىف ، اهلوسا لغة ويتحدثون مسلمون، من السكان، ومعظمهم % 29

 ويتحدثون املسيحية، و اإلسالم بني تقريًبا ابلتساوى ويتوزعون من السكان، % 20 حنو ويشكلون
 من السكان ومعظمهم من % 17 حنو ويشكلون نيجرياي، شرق جنوب ىف :اليورواب ، واإليبولغة 

 إثنية مجاعات هناك مثانية الثالث اجلماعات هذه إىل اإليبو ، وابإلضافة لغة ويتحدثون املسيحيني،
 وااليبيبيو  الغرب ىف جنوب وااليدو  الشمال ىف والتيف والنوىف الكانورى :مثل نسبًيا، كبرية احلجم

الكربى  الثالث اجلماعات إىل ابإلضافة الثماىن، هذه اجلماعات وتشكل شرق،لا جنوب ىف وااليفيك
 .2نيجرياي  من سكان %96حنو  ،

الطائفي وهو ما أدى لعنف متبادل  التوتر كنتيجة طبيعية هلذا التعدد االثين تصاعد   وكان 
املختلفة ، فكانت  االقليات بني عددا هم االكرب املسلمني ان خاصة وظهور التنظيمات إالسالمية ،

الساحة االجتماعية ىف نيجرياي مهيأة لظهور مجاعات متطرفة ، كان أبرزها على الساحة مجاعة " بوكو 
وخطفت النساء والفتيات، وجّندت الُشّبان والصبية ابلقوة، حرام " والىت قتلت املدنيني بدون متييز 

، ما ال 2009عة بوكو حرام منذ ت مجا، دمر م 2014 بلدات واملدارس. ويف أبريلوَدّمرت القرى وال
سيدة وفتاة من الشمال الشرقي،  500مدرسة يف بورنو وحدها، واختطفت أكثر من  211يقل عن 

على األقل من بينهن ابلفرار أو أُنقذت على يد قوات األمن أو أُطلق سراحها  100جنحت أكثر من 
 

،  للمؤمتر العاملي عن موقف   موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب والعنف والتطرف ماضياً وحاضراً آل مدين ،    1
 .  8اإلسالم من اإلرهاب ، ص 

 

 27:  25 ص   األفريقى،  املستقبل دراسات مركز :،   اإلسالمية إفريقيا ىف بناء الدولة وأزمة التعددية حسن ،  2
Harold D. Nelson et. al., Area Handbook for Nigeria ( Washington : Foreign Area Studies of American 

University , 1972 , pp. 103-125, 271-283. 
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خَتطَفات من انتهاكات من قبل املتمردي
ُ
أخرى كالعنف اجلنسي، والزواج القسري، ن. عانت بعض امل

طالبة يف بلدة  300سلط اختطاف مجاعة بوكو حرام ملا يقرب من ، و  اعتناق داينة أخرى قسراً و 
 .1تشيبوك االهتمام العاملي غري املسبوق على اجلماعة

سريها للشريعها على القرى الىت القرى وفرضت سيطرهتا عليها وفرضت فرض تفهامجت كما 
ارتكب مقاتلو مجاعة بوكو حرام أعمال القتل وهدموا وهنبوا ، كما  مجاعة بوكو حرامعليها استولت 

،  املنازل والشركات واملدارس والكنائس واألسواق واملرافق الصحية يف والايت بورنو ويويب، وأداماوا
العاصمة ميب، وابوتشي، والغوس، وأبوجا، وإقليم امتد العنف إىل مدن كانو، وجوس وكادوان وغو و 

أشخاص.  410أكثر من  -زعم املتمردون مسؤوليتهم عنها  -ات االحتادية، حيث قتلت عدة تفجري 
، قتل أكثر 2009آالف مدين قتل يف هجمات نفذهتا مجاعة بوكو حرام منذ عام  6ومن بني حوايل 

 .2وحدها 2014شخصاً يف سنة  2563من 

  :رهاباإل قهاء املعاصرين يفآراء الف

 ، اإلخاء واحملبةالناس مجيعًا إىل ون على أن الشرائع السماوية تدعوأمجع الفقهاء املعاصر  لقد      
ألن هللا تعاىل أوجد الناس مجيعاً من أصل واحد وإن اختلفوا يف العقيدة واملذاهب، وهنى عن العنف 

وينص  بيان من هيئة كبار العلماء حول التكفري والتفجريكما صدر والفوضى،   رهاباإلوكل صور 
 على:

أواًل: التكفري حكم شرعي، مرده إىل هللا ورسوله، فكما أن التحليل والتحرمي واإلجياب إىل هللا 
ورسوله، فكذلك التكفري، وليس كل ما وصف ابلكفر من قول أو فعل، يكون كفراً أكرب خمرجاً عن 

 امللة .

لكتاب والسنة على إال من دل ا وَلمَّا كان مرد حكم التكفري إىل هللا ورسوله ؛ مل جيز أن نكفر
 

  2014: نيجرياي أحداث عام 2015التقرير العاملي هيومن رايتس ووتش ،   1
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268145 

 
  2014نيجرياي أحداث عام  :2015التقرير العاملي هيومن رايتس ووتش ،   2

chapters/268145-report/2015/country-https://www.hrw.org/ar/world 



https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268145
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268145
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كفره داللة واضحة ، فال يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن، ل َما يرتتب على ذلك من األحكام 
اخلطرية، وإذا كانت احلدود تدرأ ابلشبهات، مع أن ما يرتتب عليها أقل مم َّا يرتتب على التكفري، 

من احلكم  -ه وعلى آله وسلملى هللُا عليص-فالتكفري أوىل أن يدرأ ابلشبهات؛ ولذلك حذر النيب 
َا امرئ قال ألخيه: اي كافر ، فقد ابء هبا أحدمها، إن  ابلتكفري على شخص ليس بكافر، فقال: )) أميُّ

( ، ومسلم يف 6104رقم7/127كان كما قال؛ وإال رجعت عليه((] رواه البخاري يف صحيحه)
وقد يرد يف الكتاب والسنة  .[-هللاُ عنهرضي -( من حديث عبد هللا بن عمر 60رقم1/79صحيحه)

ما يفهم منه أنَّ هذا القول أو العمل أو االعتقاد كفر، وال يكفر من اتصف به، لوجود مانع مينع من 
كفره، وهذا احلكم كغريه من األحكام اليت ال تتم إال بوجود أسباهبا وشروطها، وانتفاء موانعها كما 

ا لوجود مانع كاختالف الدين، وهكذا الكفر يكره قد ال يرث هبو  -مثالً –يف اإلرث، سببه القرابة 
 عليه املؤمن فال يكفر به.

وقد ينطق املسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو حنومها فال يكفر هبا لعدم القصد، كما 
يف قصة الذي قال: ))اللهم أنت عبدي وأان ربك(( ؛ أخطأ من شدة الفرح.]رواه مسلم يف 

 [. -رضي هللاُ عنه-حديث أنس بن مالك  ( من2747رقم4/2104صحيحه)

والتسرع يف التكفري يرتتب عليه أمور خطرية: من استحالل الدم واملال ، ومنع التوارث وفسخ 
 النكاح ، وغريها مما يرتتب على الردة ، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه ألدىن شبهة .

ه من التمرد عليهم، ومحل السالح عليهم ا يرتتب عليوإذا كان هذا يف والة األمور كان أشد ؛ ل مَ 
صلى هللاُ عليه وعلى آله -، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبالد ، وهلذا منع النيب 

من منابذهتم، فقال: ))إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من هللا برهان(( ]رواه البخاري يف  -وسلم
( من 1709رقم 3/1470ومسلم يف صحيحه) ( ،7056-7055رقم423-8/422صحيحه)

 .[. -رضي هللاُ عنه-حديث عبادة بن الصامت 

فأفاد قوله: ))إال أن تروا(( : أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة. وأفاد قوله: ))كفراً(( أنه ال 
حاً(( قوله: ))بوا يكفي الفسوق ولو كرب ؛ كالظلم وشرب اخلمر ولعب القمار، واالستئثار احملرم. وأفاد

أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح؛ أي: صريح ظاهر. وأفاد قوله: )) عندكم فيه من هللا برهان((: 
أنه ال بد من دليل صريح ، حبيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الداللة ، فال يكفي الدليل ضعيف 
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العلماء مهما بلغت  بقول أحد من السند ، وال غامض الداللة . وأفاد قوله: ))من هللا(( أنه ال عربة
صلى هللاُ -َمْنز لته يف العلم واألمانة إذا مل يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب هللا، أو سنة رسوله 

 . -عليه وعلى آله وسلم

 وهذه القيود تدل على خطورة األمر .

نتمتزترت ُّ : -عزَّ وجلَّ -ومجلة القول: أن التسرع يف التكفري له خطره العظيم ؛ لقول هللا 

زنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىت
 مننن1َّ

اثنياً: ما جنم عن هذا االعتقاد اخلاطئ: من استباحة الدماء، وانتهاك األعراض، وسلب األموال 
اخلاصة والعامة، وتفجري املساكن واملركبات، وختريب املنشآت ، فهذه األعمال وأمثاهلا حمرمة شرعاً 

ال، وهتك حلرمات مجاع املسلمني؛ ملا يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة ، وهتك حلرمة األمو إب
األمن واالستقرار،وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم ، وهتك 

 للمصاحل العامة اليت ال غىن للناس يف حياهتم عنها .

، وحرم انتهاكها، وشدد يف ذلك  واهلم ، وأعراضهم ، وأبداهنموقد حفظ اإلسالم للمسلمني أم
أمته ، فقال يف خطبة حجة الوداع  -صلى هللاُ عليه وعلى آله وسلم-بلغ به النيب  ، وكان من آخر ما

: ))إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم 
 : ))أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد(( متفق عليه. - عليه وعلى آله وسلمصلى هللاُ -هذا(( مث قال 

: ))كل املسلم على املسلم حرام دمه ، وماله ،  -لى هللُا عليه وعلى آله وسلمص-وقال 
[  -رضي هللُا عنه-( من حديث أيب هريرة 2564رقم4/1986وعرضه(( ]رواه مسلم يف صحيحه)

))اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(( ]رواه مسلم يف :  -عليه الصالة والسالم–، وقال 
 [. -رضي هللاُ عنه-( من حديث جابر 2578قمر 4/1996صحيحه)
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 وقد توعد هللا سبحانه من قتل نفساً معصومة أبشد الوعيد، فقال سبحانه يف حق املؤمن: }

ىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكٹ ٹ ُّ 
 ينٰىريزيمي1َّ

يئىئنئمئزئ ُّ  افر الذي له ذمة يف حكم قتل اخلطأ :ه يف حق الكوقال سبحان { ، 
مبنبىبيبرتزتَّ 2  ربزب

فكيف إذا قتل عمداً ، فإنَّ  { فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة ، 
 اجلرمية تكون أعظم ، واإلمث يكون أكرب . وقد صح 

اً مل يرح رائحة اجلنة(( أنه قال : ))من قتل معاهد -آله وسلمصلى هللُا عليه وعلى -عن رسول هللا 3
رضي هللا -( من حديث عبد هللا بن عمرو3166رقم399-4/398]رواه البخاري يف صحيحه)

 [. -عنهما

صلى هللاُ عليه -ثاً: إن اجمللس إذ يبني حكم تكفري الناس بغري برهان من كتاب هللا وسنة رسوله اثل
ة إطالق ذلك، ملا يرتتب ىالعنهعليه من شرور وآاثم ، فإنه يعلن للعامل أن وخطور  -وعلى آله وسلم

ء الربيئة، ما جيري يف بعض البلدان من سفك للدما اإلسالم بريء من هذا املعتقد اخلاطئ ، وأن
وتفجري للمساكن واملركبات واملرافق العامة واخلاصة، وختريب للمنشآت هو عمل إجرامي، واإلسالم 

هكذا كل مسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر بريء منه ، وإمنا هو تصرف من صاحب فكر برئ منه، و 
ال على املسلمني جرمه ، فال حيتسب عمله على اإلسالم، و منحرف ، وعقيدة ضالة؛ فهو حيمل إمثه و 

املهتدين هبدي اإلسالم، املعتصمني ابلكتاب والسنة ، املستمسكني حببل هللا املتني ، وإمنا هو حمض 
فساد وإجرام أتابه الشريعة والفطرة؛ وهلذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرميه حمذرة من مصاحبة إ

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ ُّ أهله . قال هللا تعاىل

 
 93النساء:  1

 92النساء:  2
 206 - 204البقرة:  3
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يلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثزترتيبىب
 امممرنزنمنننىنينَّ 1

والتناصح والتعاون على الرب والتقوى  ابحلق ، والواجب على مجيع املسلمني يف كل مكان التواصي    
، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابحلكمة واملوعظة احلسنة، واجلدال ابليت هي أحسن، كما قال 

مكجللكحكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغ ُّ  -سبحانه وتعاىل-هللا 

 حلخلملهلجم2َّ 

زنرنمماميلملىليكىكمكلك ُّ وقال سبحانه:     

جبهئمئخئحئييجئىينيزيميريٰىينىنننمن

 3َّ 

خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  -عزَّ وجلَّ -وقال  

 منىنينجه4َّ            

))الدين النصيحة(( قيل: ملن ايرسول هللا ؟  : -صلى هللُا عليه وعلى آله وسلم-وقال النيب           
( 55رقم1/74اه مسلم يف صحيحه)قال: ))هلل ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني وعامتهم(( ]رو 

املؤمنني يف توادهم : ))مثل  -عليه الصالة والسالم-[ ،وقال  -رضي هللاُ عنه-من حديث متيم الداري 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(( ]رواه  وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد ، إذا

( من حديث 2586رقم 4/1939حه)( ، ومسلم يف صحي6011رقم7/102البخاري يف صحيحه)
 [. -رضي هللا عنهما-النعمان بن بشري 

 واآلايت واألحاديث يف هذا املعىن كثرية .

ن يكفَّ البأس عن مجيع املسلمني ، وأن ونسأل هللا سبحانه أبمسائه احلسىن ، وصفاته العلى : أ
الفساد واملفسدين، وأن ينصر  يوفق مجيع والة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد والبالد، وقمع

 
 
 2املائدة:  2
71التوبة:  3

3 - 1العصر: 4
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ينصر هبم احلق ،  هبم دينه ، ويعلي هبم كلمته، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً يف كل مكان، وأن
 إنه ويل ذلك والقادر عليه .

 اه.”  وسلم على نبينا حممد وآله وصحبهوصلى هللا

 قرار جملس هيئة كبار العلماء حول حادث التخريب

، وال عدوان إال على الظاملني. وصلى هللا وسلم وابرك  ني والعاقبة للمتقنياحلمد هلل رب العامل
ن ، على خري خلقه أمجعني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدي

 وبعد:

فإن جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف ابتداء من 
بناًء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث ختريب ذهب 12/1/1409إىل  18/1/1409

عامة يف األبرايء ، وتلف بسببها كثري من األموال واملمتلكات واملنشآت ال ضحيتها الكثري من الناس
كثري من البالد اإلسالمية وغريها ، قام هبا بعض ضعاف اإلميان أو فاقديه من ذوي النفوس املريضة 

 اقدة ، ومن ذلك:واحل

نسف املساكن ، وإشعال احلرائق يف املمتلكات العامة ، ونسف اجلسور واألنفاق ، وتفجري 
يف عدد من البالد القريبة والبعيدة  الطائرات أو خطفها ، وحيث لو حظ كثرة وقوع مثل هذه اجلرائم

هذه األعمال التخريبية ، فقد  ، ومبا إن اململكة العربية السعودية كغريها من البلدان عرضة لوقوع مثل
 ختريبياً ، سواء كان رأى جملس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر يف تقرير عقوبة رادعة ملن يرتكب عمالً 

صاحل احلكومية ، أو كان موجهًا لغريها بقصد اإلفساد واإلخالل موجهًا ضد املنشآت العامة وامل
 ابألمن.

ث اجلملة على لم من أن األحكام الشرعية تدور من حيوقد اطلع اجمللس على ما ذكره أهل الع
وجوب محاية الضرورايت اخلمس، والعناية أبسباب بقائها مصونة ساملة وهي: الدين والنفس والعرض 

 والعقل واملال.

تصور اجمللس األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم االعتداء على حرمات املسلمني يف  وقد
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م ، وما تسببه األعمال التخريبية من اإلخالل ابألمن العام يف البالد، ونشوء نفوسهم وأعراضهم وأمواهل
 ة املسلمني وممتلكاهتم.حالة الفوضى واالضطراب ، وإخاف

وهللا سبحانه وتعاىل قد حفظ للناس أدايهنم وأبداهنم وأرواحهم وأعراضهم وعقوهلم وأمواهلم مبا شرعه 
لعام واخلاص، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعاىل: من احلدود والعقوابت اليت حتقق األمن ا

جهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٹ ٹ ُّ 
يهجيحيخيميىيييٰذٰررب1َّ  مهىه

يتىتنتمتزترتيبىبنبمبزب ُّ اآلية، وقوله سبحانه وتعاىل 

يلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث

 امممرنزنمنننىنين2َّ   

تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء على  ألمن واالطمئنان، وردع منوتطبيق ذلك كفيل إبشاعة ا
املسلمني يف أنفسهم وممتلكاهتم ، وقد ذهب مجهور العلماء إىل أن حكم احملاربة يف األمصار وغريها 

 على السواء، لقوله سبحانه:  ُّ زتمتنت3َّ      

ربيئىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰٹ ٹ ُّ } وهللا تعاىل يقول:  { ، 

 زبمبنبىبيبرت4َّ  ، وقال تعاىل: ُّ ختمتهتمثحجمج5َّ       

ينهى تعاىل عن اإلفساد يف األرض وما أضر بعد اإلصالح ، “قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: 
فإنه إذا كانت األمور ماشية على السداد مث وقع اإلفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد ، 

عن  هنى سبحانه وتعاىل“(.[ وقال القرطيب: 2/223]تفسري ابن كثري) أ. هـ” فنهى تعاىل عن ذلك
أ. هـ. ” كل فساد قل أو كثر بعد صالح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من األقوال

([ وبناء على ما تقدم وألن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال احملاربني الذين 7/226]تفسري القرطيب)
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هلم عليها من مال أو عرض، وهؤالء هدفهم زعزعة األمن وتقويض هلم أهداف خاصة يطلبون حصو 
 ناء األمة ، واجتثات عقيدهتا ، وحتويلها عن املنهج الرابين ، فإن اجمللس يقرر ابإلمجاع ما يلي:ب

أواًل : من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب واإلفساد يف األرض اليت تزعزع األمن 
املدارس أو س واملمتلكات اخلاصة أو العامة، كنسف املساكن أو املساجد أو ، ابالعتداء على النف

املستشفيات واملصانع واجلسور ، وخمازن األسلحة واملياه واملوارد العامة لبيت املال كأانبيب البرتول ، 
ونسف الطائرات أو خطفها وحنو ذلك فإن عقوبته القتل ، لداللة اآلايت املتقدمة على أن مثل هذا 

ذين يقومون ابألعمال التخريبية اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار دم املفسد ، وألن خطر هؤالء ال
وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو أيخذ ماله ، وقد 

 حكم هللا عليه مبا ذكر يف آية احلرابة.

ا يف الفقرة السابقة من استكمال اإلجراءات قبل اثنياً : أنَّه البد قبل إيقاع العقوبة املشار إليه
املشار إليها يف الفقرة السابقة من استكمال اإلجراءات الثبوتية الالزمة من جهة احملاكم  ع العقوبةإيقا 

الشرعية وهيئات التمييز وجملس القضاء األعلى، براءة للذمة واحتياطاً لَلنفس، وإشعاراً مبا عليه هذه 
 قاهبا.يُّد  بكافة اإلجراءات الالزمة شرعاً لثبوت اجلرائم وتقرير عالبالد من التـَّقَ 

 اثلثاً: يرى اجمللس إعالن هذه العقوبة عن طريق وسائل األعالم.

 وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه .

 يت : اال على قرار حادث التفجري الذي وقع يف مدينة اخلرب يف املنطقة الشرقية نص كما      

 وبعد: النيب بعده حممد وآله وصحبهاحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من 

فإن جملس هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية يف جلسته االسثنائية العاشرة املنعقدة يف 
ملنطقة هـ. استعرض حادث التفجري الواقع يف مدينة اخلرب اب 13/2/1417مدينة الطائف يوم السبت

بب ذلك من قتل وتدمري وترويع وإصاابت لكثري هـ وما حصل بس 9/2/1417الشرقية يوم الثالاثء 
 من املسلمني وغريهم.

 وإن اجمللس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر ابإلمجاع ما يلي:
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 أواًل: إن هذا التفجري عمل إجرامي إبمجاع املسلمني، وذلك لَلسباب اآلتية:

رمة األنفس املعصومة، ات اإلسالم املعلومة ابلضرورة: هتٌك حلفجري هتٌك حلرميف هذا الت – 1
وهتٌك حلرمات األمن واالستقرار وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم 

 ورواحهم، وهتك للمصاحل العامة اليت ال غ ىَن للناس يف حياهتم عنها.

ينهم، ملسلمني واملقيمني بى حرمات هللا وظلم عباده وأخاف اوما أبشع وأعظم جرمية من جترأ عل
فويٌل له مث ويٌل له من عذاب هللا ونقمته، ومن دعوة حتيط به، نسأل هللا أن يكشف سرته، وأن يفضح 

 أمره.

هي كل مسلم، وكل من بينه وبني املسلمني أمان  أن النفس املعصومة يف حكم شريعة اإلسالم ، – 2
ننمنزنرنمماميلىلمليكىكُّ   كما قال تعاىل:

 ىنينٰىريزيمي1َّ

يئىئنئمئزئٹ ٹ ُّ  وقال سبحانه يف حق الذمي الذي ذمة يف حكم قتل اخلطأ:

مبنبىبيبرتزتمتنت2َّ   ربزب

والكفارة، فكيف إذا قتل عمداً؟! فإن فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية  
 .اجلرمية تكون أعظم واإلمث يكون أكرب

أنه قال: ))من قتل معاهداً مل يرح  -صلى هللُا عليه وعلى آله وسلم-وقد صح عن رسول هللا 
-( من حديث عبد هللا بن عمرو3166رقم399-4/398رائحة اجلنة(( ]رواه البخاري يف صحيحه)

نكراء، جيوز التعرض ملستأمن أبذى فضالً عن قتله يف مثل هذه اجلرمية الكبرية ال[ فال -رضي هللا عنهما
عليها بعدم دخول القاتل اجلنة، نعوذ  وهذا وعيد شديد ملن قتل معاهداً، وأنه كبرية من الكبائر املتوعد

 ابهلل من اخلذالن.

ضرورة من غدر وخيانة أن هذا العمل اإلجرامي يتضمن أنواعاً من احملرمات يف اإلسالم ابل – 3
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كل هذه قبائح منكرة أيابها ويبغضها هللا ورسوله وبغي وعدوان وإجرام آمث وترويع للمسلمني وغريهم، و 
 واملؤمنون.

اثنيًا : إن اجمللس إذ يبني حترمي هذا العمل اإلجرامي يف الشرع املطهر. فإنه يعلن للعامل أن 
ؤمن ابهلل واليوم اآلخر بريء منه، وإمنا تصرف من اإلسالم بريء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم ي

ضالة، فهو حيمل إمثه، وجرمه ، فال حيتسب عمله على اإلسالم وال  صاحب فكر منحرف وعقيدة
 سلمني املهتدين هبدي اإلسالم املعتصمني ابلكتاب والسنة واملتمسكني حببل هللا املتني.على امل

ة والفطرة، وهلذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرميه، وإمنا هو حمض إفساد وإجرام أتابه الشريع
ىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ ُّ له ، قال هللا تعاىلحمذرة من مصاحبة أه

ىفىثيثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئ
 يفىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنين1َّ 

زثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبُّ وقول هللا تعاىل: 

زنرناممميلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمث

 منننىنين2َّ                  

وتعاىل أبمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يكشف سرت هؤالء الفعلة املعتدين،  سبحانه ونسأل هللا
وأن ميكن منهم لينفذ فيهم حكم شرعه املطهر، وأن يكَف البأس عن هذه البالد وسائر بالد املسلمني، 

ني إىل خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز وحكومته ومجيع والة أمور املسلموأن يوفق 
ويعلي هبم كلمته، وأن ما فيه صالح البالد والعباد وقمع الفساد واملفسدين، وأن ينصر هبم دينه، 

 يصلح أحوال املسلمني مجيعاً إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 وآله وصحبه وسلم.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

حلجاج اإليرانيني يف موسم بيان هيئة كبار العلماء حول أعمال الشغب اليت قام هبا بعض ا  
هـ1407حج عام  . 
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احلمد هلل رب العاملني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، وصلى هللا وسلم 
سنته إىل يوم الدين . وبعد على نبينا حممد وآله وصحبه ، ومن اهتدى هبديه ، واتَّبع : 

ية السعودية على األحداث املؤسفة اليت فقد اطلع جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العرب
احلجاج اإليرانيني بعد صالة العصر من يوم اجلمعة السادس من شهر ذي احلجة لعام  قام هبا بعض

صلني إىل منازهلم ومصاحلهم ، هـ من جتمُّعات ومسرية صاخبة ، تعطَّل بسببها خروج امل1407
ارع والطرقات ، مما أدى إىل تدخل احلجاج وتعرقلت حركة املرور ، وتوقَّف السري فجأة يف الشو 

جاج اإليرانيني يف حماولة إلقناعهم إبخالء الشوارع ، ورفض واملواطنني احملتجزين عن احلركة مع احل
كمال مسريهتم الغوغائية رغم مجيع احملاوالت السلمية املسرية إال أنَّ احلجاج اإليرانيني أصروا على است

اآلخرون على خمتلف جنسياهتم وكذا املواطنون سقط خالهلا املئات من اهلادئة اليت بذهلا احلجاج 
ى من النساء والرجال حجاجاً ومواطنني . وإن اجمللس ليستنكر هذا العمل ويشجبه، القتلى واجلرح

احلجاج وغريهم يف هذا البلد احلرام يف الشهر احلرام ، ولكونه وسيلة  ل ما فيه من إيذاء املسلمني من
ا حتمد عقباه من قتل النفوس ، ومضايقة الناس وغري ذلك من أنواع األذى والظلم ، كمإىل ما ال 

 . حُيَمَّل اإليرانيني مسئولية ما نشأ عن عملهم هذا من مفاسد وفنت
جمىليلملخلُّ حانه ملن أراد احلج بقوله: وال شك أن هذا العمل خمالف ألمر هللا سب

 حمخمممىميمجنحنخنمنىنينجه1َّ 

 -صلى هللاُ عليه وعلى آله وسلم-ورسوله  ملسلم أن يلتزم مبا أمر هللا به ،ب على اوالواج    
 .من األخالق الكرمية ، واملعاملة الطيبة إلخوانه املسلمني

ولقد عظَّم هللا سبحانه وتعاىل بيته الكرمي ، وجعل له من اخلصائص ما ليس لغريه من األمكنة والبقاع 
، فقال سبحانه: } ُّ جخمخجسحسخسمسحق2َّ ، وتوعَّد من أراد اإلحلاد فيه 
 ابلعذاب األليم بقوله سبحانه: } ُّ ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئَّ 3ا

: الظلم هو أن تستحل من احلرم ما حرم هللا عليك من -رضى هللا علنه-قال ابن عباس 
 .إساءة أو قتل ، فتظلم من ال يظلمك ، وتقتل من ال يقتلك.اهـ

 

 197البقرة:  1
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منات يف كتابه الكرمي يف كل مكان ويف كل زمان ، فكيف إيذاء املؤمنني واملؤ وقد حرم هللا سبحانه 
إبيذائهم يف البلد األمني ، ويف وقت أداء املناسك ، الشك أن هذا يكون أشد إمثاً ، وأعظم جرماً ، 

رنمماميلىلمليكىكمكلكاكُّ قال سبحانه 
َّمنزن  

ىفيثىثنثمثزثُّ }ه بقوله: مشروعية احلج ومنافع وقد بنيَّ هللا سبحانه وتعاىل
منزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيف
مئخئحئجئيينيىيميزيريٰىينىننن
مجحجهتمثمتختحتجتهبمبخبحبجبهئ

 جحمحجخمخجسحسخسمسخف1َّ 

فهذه هي أوامر هللا سبحانه وتعاىل وتوجيهاته حلجاج بيت هللا احلرام : ال رفث وال فسوق    
الزور، بل ذكر هللا وتعظيم حلرماته رمات هللا ، وال تلفظاً بقول وال جدال يف احلج ، وال استهانة حب

 .وشعائره
وبذلك يعلم أن ما فعله بعض احلجاج اإليرانيني أبعماهلم االستفزازية خمالف ألوامر هللا 

.وتوجيهاته اليت وردت يف كتابه الكرمي ، وعلى لسان رسوله األمني فالواجب على مجيع علماء  
م كل أحد حترمي هذا العمل وبشاعته وخمالفته وقادهتم إنكار ذلك وشجبه ليعل املسلمني وحكامهم

لشرع هللا ، وسوء ما يرتتب عليه من العواقب الضارة ابملسلمني من احلجاج وغريهم وعلى املتظاهرين 
 . أنفسهم

وبذلك يعلم حكام إيران أن الواجب عليهم منع حجاجهم من هذا العمل السيء، وعدم 
، واملعاين املرعية ، والعواقب السيئة املرتتبة على ذلك يه ملا تقدم من األدلة الشرعيةتشجيعهم عل . 

كما يعلم أن الواجب على حكومة هذه البالد وفقها هللا منع مثل هذا العمل ، وعدم 
التمكني منه ابلطرق اليت تراها كفيلة بذلك محاية حلجاج املسلمني وغريهم من املواطنني من األذى 

األعمال املخالفة للشرع ممن العواقب الوخيمة لم وغري ذلك مما يرتتب على هذهوالظ . 
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وهبذه املناسبة فإن اجمللس حني يستنكر هذا احلادث ويشجبه يوصي مجيع حجاج بيت هللا 
لى بعض ، احلرام بتقوى هللا وتعظيم حرماته ، والتعاون على الرب والتقوى ، وعطف بعضهم ع

يضرهم يف دينهم ودنياهم ، أو يشغلهم عن عض اآلخر ، واحلذر من كل ما وإحسان بعضهم إىل الب
أداء مناسكهم على الوجه الذي شرعه هللا ، وهللا املسؤول أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويصلح 

أحوال املسلمني يف كل مكان ، ويصلح قادهتم ، ومينح اجلميع الفقه يف دينه والثبات عليه ،وأن 
األمة وسعادهتا ، وتسهيل أمور احلج للمسلمني ، وأن هذه البالد لكل ما فيه صالح يوفق والة أمر 

يضاعف مثوبتهم على ما قدموه من إحسان وتسهيل وأن يزيدهم من فضله ، وينصر هبم احلق ، إنه 
 . جواد كرمي

 .وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
اإلسالمية أمة وسط تنهى عن  تعريفاهتم السابقة أن األمة مما سبق نرى أن األمة اجتمعوا يف    

ىنننمنزنرنمماميلُّ   قال تعاىل ،التطرف والتشدد يف أي أمر من األمور
هبمبخبحبجبهئمئحئخئجئييىينيزيميريٰىين
خصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتختمتحتجت

 مصجضحضخضَّ)1(.

نصف ولتارخيه، يرى أن اإلسالم كمسرية حضارية فاملتمعن حبق والناظر لإلسالم بنظرة احملايد امل
 ية نسبت نفسها لإلسالم.إرهابجملرد أن عناصر  رهاباإلاخلطأ أن يُنسب إليه من 

 :خصائص األرهاب

 :2خصائص األرهاب كثرية من أمهها   

اإلرهابية عمادها جذب االنتباه ،  العملياتحماولة جذب الرأى العام:  ف •
اف دولية أو دول كربى لتحظى ابنتشار إعالمي ولذا تتعمد عملياهتا أهد

وابلتايل فان أهدافه هلا بعدان بعد عاطفي ، وبعد عقالين  خيدم أهدافها ،

 

 .185البقرة، اآلية سورة  (1)
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 .، وتتسم ابملغاالة وليس الوسطية

يد ابحلدود أو إن العملية اإلرهابية ال تتقعدم التقيد ابحلدود األقليمية:  •
، ونرى ذلك جلياً  هدافهااجلغرافيا ، وتنفذ خمططها يف أي مكان حيقق أ

ىف بعض العمليات األرهابية كخطف الطائرات ، والتعدى على السفارات 
 ، والتجمعات التجارية .

اجلرمية األرهابية ىف األصل هى جرمية ضد انسانية فاألساس ىف العمل  •
ماء واألابدة ضد املدنيني ، وترويع األمنيني األرهاَب هو القتل وسفك الد

اساس عقائدى أو عرقي ، وهو ما جاء ىف ميثاق "  واألضطهاد على
  تعريف اجلرائم ضد االنسانية.نورمربج " ىف

الغموض ىف اجياد اتفاق إلجياد تعريف موحد لَلرهاب وهو ما يُعزي  •
لدى كل  ألختالف وجهات النظر بني الدول وبعضها ىف مفهوم األرهاب

 أخرى أنه ارهاب. دولة ، فما تراه دولة أنه عمل كفاح مسلح تراه دولة

خلق حالة من الذعر فحىت حُيدث العمل األرهاَب أثره ال بد من خلق حالة  •
من الذعر وعدم األستقرار، وهو ما حيتاج اىل تنظيمات قادرة على 

عرفة التخطيط اجليد وقدر عال من التدريب والتنظيم والتسليح وامل
 ابلتكنولوجيا احلديثة.

بية لب يكون ضحااي العمليات األرهاعدم استهداف الضحية : ففى الغا •
غري مستهدفيني بذاهتم بل جاءت الصدف ووضعتهم ىف نفس مكان تنفيذ 
العمليات األرهابية، فاملهم لدى األرهاب هو تفشى حالة الرعب وليس 

 حياة الضحااي.
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  ولالفصل األ
  :نسايناإل يلالدو  والقانون اإلسالمي الفقه بني ما ومقاصدها احلياة ضرورايت حفظ

  :وفيه أربعة مباحث
 فقه اإلسالمي من القانون الدويل.الموقف املبحث األول:  •

  .املبحث الثاين: القانون الدويل اإلنساين •

 املبحث الثالث: القانون الدويل حلقوق اإلنسان.  •

 : موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساينرابعاملبحث ال •
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 فقه اإلسالمي من القانون الدويل.الموقف ول: ملبحث األا

 :ويشمل املطالب التالية

 .املدنيني وإابدة قتل واملطلب األول: الفقه اإلسالمي  •

 .التهجري التعسفي و: الفقه اإلسالمي اينالثاملطلب  •

 .التدمري التعسفيو : الفقه اإلسالمي ثالثاملطلب ال •
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 يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية أو يف نساينانون الدويل اإلعلى الرغم من عدم ذكر مصطلح الق
 اإلسالمي بشكل واضح نساينولكن نرى قواعد وأسس القانون الدويل اإل ،الفقه والرتاث اإلسالمي

فقد حتدث الفقه اإلسالمي عن العالقة بني  ،وصريح يف ثنااي كتب الفقه والسرية والتاريخ اإلسالمي
ووضع قوانني وقواعد ملزمة ال جيوز اخلروج عليها أبي  ،غريها يف السلم ويف احلربالدول اإلسالمية و 

وينبع هذا التعامل مع املسلم أو  ،جزاًء يف اآلخرةومن يتجاوزها يلق جزاًء دنيوايً و  ،ألحوالحال من ا
يكىكمكلكاكيقىقيفُّ  :قال تعاىل ،نسانغري املسلم من تكرمي هللا سبحانه وتعاىل لإل

)1(
ينَّ   ملىليلامممرنزنمنننىن

  .(2)يتهنسانأاي كان معتقده الذي عليه إب نسانفاألصل أن يُعامل اإل 
، ومينع كل ما يؤدي إىل امتهان كرامته أو حرمته أو عقيدته نسانإن اإلسالم يُعلي من قدر اإل

 .(3)دينهم إن كان اخلصوم ليسوا على نفسحىت  ،حىت أثناء النزاع املسلح وحالة الضرورة العسكرية

الغاية منه دفع  ،ستخدام القوة املسلحة إال استثناءً إن الشريعة اإلسالمية السمحاء ال تبيح ا
ن من و ملغرضفاإلسالم مل ينتشر حبد السيف كما يدعي ا ،والتأمني ضد األعداء ،ورفع الظلم ،العدوان

وما أدل على ذلك إال  ،إلسالمأعداء اإلسالم بل تصدى ملن أراد أن مَينع نشر دين هللا والدعوة إىل ا
من ظل على دينه يف البالد اليت فتحها هللا على املسلمني فإن اإلسالم حيرم قتله ما دام قد تعاهد على 

 .(4)السلم واحرتم تعاهده

 املدنيني:وإابدة قتل و املطلب األول: الفقه اإلسالمي 

 سالمي من قتل وإابدة املدنيني:موقف الفقه اإل

 للغة املدنيون يف ا

 

 .70سورة اإلسراء، اآلية  (1)
 .4، ص الشريعة والقانون الوضعيالندوة العاملية حول حقوق اإلنسان بني حممود ،  (2)
.154صد.ط، ، سالميفلسفة التشريع اإلرضوان ،  (3)
 .6ص ، 1ط،  نسايناإل القانون الدويلحممود ، (4)

= 
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 .(1)املدنيون: من َمَدن ابملكان أقام به، ومنه املدينة. واجلمع مدائن ومدن، ومدن مدوان أتى املدينة
: املدينة هي املصر اجلامع، ووزهنا فعيلة ألهنا من مدن، وقيل مفعلة -املصباح املنري-وجاء يف 

 .(2)و"مدائن"بفتح امليم ألهنا من دان، واجلمع "مدن" 
قام فعل، ومنه املدينة، واجلمع مدائن ومدن، ومدن أاتها س احمليط مدن أوجاء يف القامو 

 .(3)واملدينة األمة
 املدنيني يف نظر  الشريعة والفقه اإلسالمي:

 الذين املقاتلني غري وبني احلرب، يف قتلهم جيوز الذين املقاتلني بني الفقهاء مّيز لقد
 وغريهم، والرهبان والشيوخ والصبيان النساء نم املسلمني قتال يف يشاركوا ومل احلياد التزموا
 احلرب يف قتلهم جيوز ال فهؤالء

 قتل املدنيني يف الشريعة اإلسالمية:
ولقد نصت الشريعة على حرمة قتل املدنيني من النساء واألطفال والشيوخ والُعبَّاد والصناع وكل من 

جكمقحقمفخفحفجفُّ ليس له يف احلرب وال القتال أي مشاركة قال تعاىل: 

  َّملخلحلجلمكلكحكخك

)4(
 . 

)كاَن رسوُل كذلك ما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يوصي به جيوشه حني اخلروج فقد 
ُ عليه  وسلََّم إذا بَعَث جيوَشُه قالَ  وال  ،اخُرجوا ابسم  اَّللَّ  قات لوا يف سبيل  اَّللَّ  من كفَر ابَّللَّ   :اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ

.ولقد قصر اإلسالم القتال (5)وال أصحاَب الصَّوامع  ( ،وال تقتُلوا الو لدانَ  ،وال مُتَثّ لوا ،تغلُّواتعَتدوا، وال 

 

 .258ص ، 1، حتقيق / حممود خاطر،  ج  خمتار الصحاح( الرازي  ،  1)
 .566ص  ، 2ج   ، املصباح املنري ،املقري  ( 2)
 ،1592ص ، 1ج  ، القاموس احمليط ،( الفريوز أابدي  3)

 .190اآلية  :سورة البقرة (4)
، واملصدر، 9/91، السنن الكربى، والبيهقي، 2614، رقم السننرواه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه، انظر: أبو داود،  (5)

 ، خالصة حكم احملدث: صحيح. 1/233 ،عمدة التفسري
= 
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بن حارثة ملا أرسله إىل مؤتة:  الرسول صلى هللا عليه وسلم زيد أوصى إذ رجال العدو احملاربني فقط على
 .(1) بصومعة"وال كبرياً وال فانياً، والمنعزالً  ،"التقتلوا، وليدا، وال امرأة

امرأًة مقتولًة فأنَكر ذلك وعن عبدهللا بن عمر " أنَّ رسوَل هللا  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رأى يف بعض  مغازيه 
بيان  " –صلى هللا عليه وسلم  –سول ، ونرى من احلديث الشريف أن الر (2)وهنى عن قتل  النّ ساء  والصّ 

ا ُشر َع مل َيْشرَع  الق تاَل للمسل -تعاىل سبحانه و  –ن يعلم املسلمني أن هللا أأراد  ًا، وإمنَّ منَي انتقاًما أو جَتَربُّ
رك  والطُّغيان  الَّيت حَتوُل بنَي النَّاس وَبنَي التَّوحيد  والنَّجاة  من َعذاب ه والَفوز  بر ضوان ه؛ إلخضاع  ُقوى الشّ  

، َلمَّا  فكان الق تاُل رمحًة ال َعذااًب، وأَلْجل  هذا املعىن هَنَى بيان  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم عن قـَْتل  النّ ساء  والصّ 
؛ ألنَّ هؤالء  ال يُقات لون املسلمنَي، واملقصوُد َكْسُر َشوكة  املقاتلني رََأى امرأًة َمقتولًة يف إْحدَ  ى الغزوات 

َل َدعوُة احلقّ  إىل النَّاس  أمجعنيَ   .(3)فقط؛ حىتَّ َتص 
بكر الصديق " أنَّ أاب بكٍر ملا بَعث جيوًشا إىل  أيب ليفة املسلمنيبن سعيد عن خ ىيوعن حي

إين موصيَك  :أيب سفياَن وكان يزيُد أمرَي َربٍع من تلك األرابع  فقالالشام  فخرج ميشي مع يزيَد بن  
اللٍ  وال  ،ن عامرًاال خترب ،وال تقطعوا شجرًا مثمرًا ،وال كبريًا هرًما ،وال صبيًا ،ال تقتلوا امرأةً  :بعشر  خ 

 . (4)وال جتنْب " ،وال تغُللْ  ،وال حتر قنَّهُ  ،وال تُغر قن خناًل  ،وال بعريًا إال ملأكلةٍ  ،تعقرنَّ شاةً 
 السنة النبوية املطهرة سواء أكانجرمية بنص الكتاب و  وابق يتضح أن قتل املدنيني هومن الس

 يف إطار احلروب أو يف الظروف العادية.
 
 
 

 

، واملصدر، 9/91، السنن الكربى، والبيهقي، 2614، رقم السننرواه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه، انظر: أبو داود، (1)
 .، خالصة حكم احملدث: صحيح.1/233، عمدة التفسري

، خالصة حكم احملدث: صحيح. 135، رقم  صحيحهرواه ابن حبان يف (  2)

 احلديثية.املوسوعة  –( الدرر السنية 3)
http://dorar.net/hadith?skeys=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%85%D9%82%D8%AA

%D9%88%D9%84%D8%A9 

 
| خالصة حكم احملدث:  2/320ث: ابن كثري | املصدر: إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم: راوي: حيىي بن سعيد | احملدال(  4)

 .قد روي هذا عن أيب بكر الصديق من وجوه كثرية

= 

http://dorar.net/hadith?skeys=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A9
http://dorar.net/hadith?skeys=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A9
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 :فقه االسالمىاملدنيني يف ال 
احلرب، وبني غري املقاتلني الذين التزموا احلياد ومل لقد مّيز الفقهاء بني املقاتلني الذين جيوز قتلهم يف 

يشاركوا يف قتال املسلمني من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغريهم، فهؤالء ال جيوز قتلهم يف 
 احلرب.

 شيخ فان، وال ُمْقَعدقتال ال جيوز قتل امرأة وال راهب وال وىف املذهب  احلنفي يرى أنه يف حال ال    
 .(1)وال أعمى وال راهب يف صومعة

وذلك يف حالة أنه ال يقاتل   ،د وال امرأة وال شيخ كبريمام الشيباين فريى أنه ال يقتل مولو أما اإل
ن له رأي أو يقاتل فإنه إذا كانت ال تقاتل، والشيخ إذا كان ال يقاتل وال رأي له، فأما إذا كا واملرأة
أما  ،(3)ما املالكية فقوهلم يف قتل األطفال أو النساء أو الشيوخ أو الرهبان أنه ال جيوز قتلهم أ، (2)يقتل

ما أ، (4)ب وغري ذلك ال جيوز الشافعية فقد أجازوا قتل األطفال والنساء يف حالة اشرتاكهم يف احلر 
 .(5)واألعمى والرهبان خ واألطفال والشيخ الفاينلشيو ء وااحلنابلة فقد رأو عدم جواز قتل النسا

جلنس أو عرق معني فهو االستثناء، فال  ابدةأما القتل أو اإل ،إلسالم هو األصلاحلق يف احلياة يف اف
لقتل فهو جرمية كبرية يف أما ا ،وإعمار األرض هو املبدأ يفإحياء اجلنس البشر  ،جيوز سفك الدماء

ة األكثر خطرًا على البشرية ملا هلا من مساس حبق من أمسى احلقوق لظاهر هي ا ابدةواإل ،اإلسالم
 إال النتمائها بروابط عرقية أو دينية. يءمجاعات ال لشحلق ابحلياة، فتباد ية وهو انساناإل

إن اإلسالم احلنيف جعل احلق يف احلياة للجميع هو األصل والقتل هو االستثناء، وهو              
جميلىلملخلٹ ٹ ُّ  آن الكرمي بصورة ال لبس فيها بقوله سبحانه وتعاىل:ما وضحه القر 

خيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحم

 

 .101ص  ،  7ج ، 2ط  ، بدائع الصنائع ،الكاساين (  1)
 .32ص  ، 1ج  ،مساعيل الشافعيإحممد حسن حتقيق أبو عبد هللا حسن  ، شرح السري الكبري  ،(الشيباين 2)
 .397ص ،  3ج  ،1ط ،حتقيق / حممد حجي ، لذخريةا،القرايف    ( 3)
 .219ص  ، 2ج  ،1ط ، ملهذبا ،(   الشريازي  4)
 .267ص  ، 4ج  ، يف فقه ابن حنبل الكايف ،ابن قدامه (  5)

= 
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نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰذٰرييىيمي

.)1(
 ىئيئربَّ 

إن اإلسالم ال حيث املسلمني على القتال ضد الذين كفروا مطلقا بل ألجل عدواهنم على        
يفىفيثنثىثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئُّ املسلمني

.)2(
 ىقَّ 

الشاملة وهي  ابدةالبعد عن مفهوم اإلإن احلرب يف اإلسالم مقيدة أبمور أربعة جتعلها بعيدة كل 
كما جيب   ،ذا كانت متول احلرب ضد املسلمنيإكما مُينع إتالف األموال إال   ،أال يقاتل غري املقاتل

وإجازة األمان يف ميدان القتال منعًا الستمرار القتال  ،ثناء احلربية والفضيلة أنساناحرتام مبادئ اإل
 .(3) ما العهد وإما اإلسالم وإما احلرب إا يف ونستطيع أن نلخصه  ،كلياً وجزئياً 

ومن أهم مالمح أساليب القتال يف اإلسالم ما وصى به اخلليفة أبو بكر الصديق ألحد قادة 
وال تقطعن شجراً  ،وال كبرياً هرماً  ،وال صبياً  ،ال تقتلن امرأة ،موصيك بعشرة " إين :جيوشه أنه قال

 .(4)وال تعقرن شاة وال بقرة إال ملأكلة وال جتنب وال تغنب " ،وال ختربن عامراً  ،وال حترقها ،مثمراً 
صلى هللا  – جموعة من القواعد اليت حرص النيبومن السابق نرى أن احلرب يف اإلسالم مقيدة مب

ال يقاتل غري املقاتل أفمنع املسلم  ،ة واخللفاء الراشدونبتأكيدها ومن خلفة الصحاب –عليه وسلم 
كما ُمنع   ،كما منع املسلم من إتالف الزرع أو األشجار أو األموال  ، يقتل من مل يشرتك يف القتالفال

بكر  يبأوجند كل ذلك يف وصية  ،املسلم من قتل املرأة والطفل والرهبان إن مل يشرتكوا يف القتال
عرفها اإلسالم اليت املنشودة  يةنسانألحد قادة جيوشة فهى القيم اإل –هللا عنه  يرض –الصديق 
 .( 5) وطبقها 

ومن السابق نستطيع أن خنرج بنتيجة هامة مفادها أن الفقهاء قد منعوا قتال النساء واألطفال 
  .والشيوخ والرهبان طاملا مل يشرتكوا يف العمليات القتالية

 

 .32اآلية  :سورة املائدة (1)
 8اآلية :سورة املمتحنة (2)
.68ص  ، 2ط  ، مؤسسة شباب اجلامعة ، يجرمية إابدة اجلنس البشر ،  غزوي ( 3)
 .69ص،2مؤسسةشبابالجامعة،ط،يالجنس البشر إبادةجريمة غزوي،(4)
.148:150ص،2ج،األبياريوإبراهيمتحقيق/مصطفىالسقا،السيرة النبوية،ابنهشام(5)
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 :التهجري التعسفي و: الفقه اإلسالمي ينلثالب ااملط

 موقف الفقه اإلسالمي من التهجري التعسفي: 

ال جيوز شرعاً محل الناس على التهجري التعسفي من أماكنهم بتدمري ممتلكاهتم وأراضيهم وحماصيلهم   
اً يف األرض وهو مما يُعد إفساد ،الزراعية ألن ذلك سوف يؤدي ابلتأكيد إىل نزوحهم عن أقاليمهم

متنتزترتيبىبنبمبزبرب ُّ بقوله:  هنى عنه هللا سبحانه وتعاىلوهو ما 
اميلىلمليكىكمكلكاكىقيقيفىفيثىثمثنثزثرثيتىت

.)1(
 ممرنَّ 

رثيتىتنتمتزتُّ  :ولقد وصف هللا سبحانه وتعاىل املنافقني ابإلفساد يف قوله تعاىل      
.)2(

ىفيفىقيقاكَّ   زثمثنثىثيث

 التعسفي:الفقه اإلسالمي والتدمري  :ثالثاملطلب ال

 :موقف الفقه اإلسالمي من التدمري التعسفي 

إن اهلدف من عمارة األرض هو إقامة العبودية اخلالصة هلل تعاىل، وال يكون ذلك إال ابحلفاظ على 
فهي النواة لعمارة األرض، لذلك هنت  ،املقومات األساسية للحياة وضمان استمرار اجلنس البشري

يَّة  َأيب  َبْكٍر  ،يعة اإلسالمية عن التخريب واإلتالف والتدمريالشر  َي  -ويتضح ذلك جليًا يف َوص  َرض 
 ل َيز يَد ْبن  َأيب  ُسْفَياَن: " اَل تـَْقُتْل َشْيًخا َضر ًعا َواَل َصب يًا َضع يًفا يـَْعين  َشْيًخا فَان ًيا َوَصغ ريًا اَل  -اَّللَُّ َعْنُه 
 (3)يـَُقات ُل.

لقد اتضحت الرمحة ابلعباد واحرتام اإلنسانية من خالل هذه الوصية، وهذا دليل قطعي على        
عظمة اإلسالم العظيم والشريعة السمحة اليت جاءت إلنقاذ البشرية واحلفاظ عليها، فاإلسالم دين 

 

 .60اآلية :سورة البقرة (1)
 .205البقرة: ( 2)
 ، وخالصة حكم احملدث: صحيح.9/91، والبيهقي يف السنن الكربى ، 2614رواه أبو داوود يف سننه ، رقم  ((3
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كون ال ماراإلعمار وليس دين التدمري والتخريب يف مقدرات األمة، فالشريعة اإلسالمية جاءت إلع
 هبداية الناس إىل اإلسالم وإنقاذهم واحلفاظ على مصاحلهم ومقدراهتم.

َويف  ُنَسخ  َأيب  « َوإ َذا َلق يُتْم َعُدوَُّكْم م ْن اْلُمْشر ك نَي فَاْدُعوُهْم إىل اإلسالم»اَل: ق                  
ُ  -َحْفٍص  َي اَّللَّ ْصنً »: -ْنُه عَ َرض  َوف يه  َدل يٌل أَنَُّه « َمد يَنًة فَاْدُعوُهْم إىل اإلسالم وْ ا أَ َوإ َذا َحاَصْرمُتْ ح 

ُلْغُهْم ؤ َبغ ي ل ْلُغزَاة  َأْن يـَْبدَ يـَنْـ  لدَُّعاء  إىل اإلسالم َوُهَو َعَلى َوْجَهنْي  فَإ ْن َكانُوا يـَُقات ُلوَن قـَْوًما ملَْ تـَبـْ وا اب 
خسمسحسجسمخجخجحمحمجحجمثهت ُّ ل َقْول ه  تعاىل:  ،اَعوْ الدَّْعَوُة َفاَل حيَ لُّ ق َتاهُلُْم َحىتَّ يُدْ 

 )1(
 حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغَّ    

يتضح من خالل ما سبق أن الدعوة إىل هللا من املهام األوىل واألساسية يف إعمار الكون وإنقاذ      
البشرية من اهلالك والضياع فدعوة الناس إىل اإلسالم أهم من قتلهم وتدمريهم .    

 

ُهَما  -َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس      ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -َما قَاَتَل َرُسوُل اَّللَّ  »: -َرض   -َصلَّى اَّللَّ
ُْم ُلصُ « قـَْوًما َحىتَّ َدَعاُهْم إىل اإلسالم َا َيظُنُّوَن َأهنَّ ُْم اَل َيْدُروَن َعَلى َماَذا يـَُقات ُلوَن فـَُرمبَّ َهنَّ  وصٌ َوَهَذا أل 

َا َأَجابُوا َوانـَْقاُدوا ل   ُْم يـَُقات ُلوَن َعَلى الدَُّعاء  إىل الدّ ين  ُرمبَّ ُب َقَصُدوا أَْمَواهَلُْم َوَلْو َعل ُموا َأهنَّ ْلَحقّ  فَل َهَذا جيَ 
ُهْم الدَّْعَوُة فَاأْلَْحَسُن َأْن َيْدُعَوُهْم إ اإلسالم أَْيًضا فَاجلْ دُّ َواْلُمَباَلَغُة ىل تـَْقد مُي الدَّْعَوة  َوإ ْن َكانُوا َقْد بـََلَغتـْ

َفُع  َا يـَنـْ ْنَذار  ُرمبَّ ُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -وََكاَن »يف  اإْل  إَذا قَاَتَل قـَْوًما م ْن اْلُمْشر ك نَي َدَعاُهْم إىل  -َصلَّى اَّللَّ
لصَّاَلة  َوَعاَد بـَْعَد اْلَفرَاغ  إىل اْلق   َد الدَّْعَوةَ َتااإلسالم مُثَّ اْشتَـَغَل اب  َوإ ْن تـَرَُكوا َذل َك َوبـَيـَُّتوُهْم َفاَل « ل  َجدَّ

َا حَتَصَُّنوا َفاَل يَـ  لدَّْعَوة  ُرمبَّ ُْم َعل ُموا َعَلى َماَذا يـَُقات ُلوَن َوَلْو اْشتَـَغُلوا اب  َهنَّ َتَمكَُّن اْلُمْسل ُموَن أَبَْس ب َذل َك أل 
ُهْم َفَكاَن هَلُْم َأْن يـَُقات   نـْ َّ لُ م  ُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -وُهْم ب َغرْي  َدْعَوٍة َعَلى َما ُرو َي َأنَّ النَّيب  أََمَر ُأَسأمة » -َصلَّى اَّللَّ

ُ تعاىل َعْنُه  -ْبَن َزْيٍد  َي اَّللَّ ابـَْنان  َصَباًحا فَإ ْن َأْسَلُموا »َويف  ر َوايٍَة « َأْن يُغ رَي َعَلى أُْبىَن َصَباًحا -َرض 
بَـ  ُهمْ ُلو فَاقـْ ُهْم وَُكفُّوا َعنـْ نـْ ُهْم « ا م  ُهْم َوقـَُبوُل َذل َك َعنـْ ُْم إَذا َأْظَهُروا اإلسالم َوَجَب اْلَكفُّ َعنـْ َوف يه  َدل يٌل َأهنَّ

ُ َعَلْيه  َوَسلََّم  -َوإ لَْيه  َأَشاَر  َوقَاَل « َوأَْمَواهَلُمْ ْم فَإ َذا قَاُلوَها فـََقْد َعَصُموا م ينّ  د َماَءهُ »يف  قـَْول ه   -َصلَّى اَّللَّ

 

.15اآلية  :سورة اإلسراء(1)
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حتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيُّ تعاىل: 

 ختمتَّ َّ )1( ")2(.
 

 

 .94سورة النساء:اآلية  (1)
 .6، ص  10ج ، 1ط ، ملبسوطالسرخسي، ا  (2)
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 :نسايناإلاملبحث الثاين: القانون الدويل 

 وفيه املطالب االتية:

 .نسايناملطلب األول: املفهوم والتعريف للقانون الدويل اإل •

 .نساينإليل االدو املطلب الثاين: التطور واملصادر للقانون  •

 .نسايناملطلب الثالث: أشخاص القانون الدويل اإل •

 مبادئ وطبيعة القانون الدويل اإلنساين.  :رابعاملطلب ال •

  .نساين: الوسائل والسبل املتاحة جتاه الدول املنتهكة اللتزاماهتا عن القانون الدويل اإلامساملطلب اخل •

  .الدولية: احملاكم اجلنائية طلب السادسامل •
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دمية وبني الضرورة ية واآلنسانمبادئ احلفاظ على اإل بني وسط ما حلٌّ  هو نسايناإل الدويل القانون
 الدويل القانون ، ولقد ظهرنسايناإل الدويل القانون وقواعد شكل املبدآن هذان ويشكّ ل العسكرية،

 على تطّور م، وقد1864األصلية سنة  جنيف يةاتفاق إبرام مع الوجود حيّ ز إىل املعاصر نسايناإل
 األسلحة تكنولوجيا يف تطّورات ية الناشئة مننساناإل للمعونة دوماً  املتزايدة احلاجة لتلبية مراحل،
ات إليها؛  حاجة ماسة هناك وكانت ،نسايناألحيان اإل من ويف كثري املسّلح؛ النزاع طبيعة يف وتغريُّ

املسّلحة عام  النزاعات يف األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق يةتفاقال االختياري ومنها الربوتوكول
 .(1)م2000

 القانون من رعااي وغريها الدولية واملنظمات الدول بني العالقات نسايناإل الدويل القانون "ينظّم
 أو حاملسلّ  النزاع أوقات يف قواعد تسعى من يتكوَّن الذي العام الدويل القانون من فرعٌ  وهو .الدويل

 األعمال يف املشاركة عن كّفوا الذين أو ال يشاركون الذين األشخاص محاية إىل ية،إنسان ألسبابٍ 
 قواعد من نسايناإل الدويل القانون يتكّون أخرى، وبعبارةٍ  .وأساليب احلرب وسائل ولتقييد العدائية،

من  انطالقاً  وجاءت ،لدو ال ممارسات من انبثقت قواعد أي (الدولية العرفية أو القواعد املعاهدات
 النزاع من الناشئة مباشرة يةنساناإل القضااي حلّ   إىل التحديد وجه على هدفي ذيال اباللتزام شعورها
 .(2)".دويل غري أو دويل طابع ذا كان سواء املسلح،

 أحكاماً؛ تنظم نساينالظاهرة، فقد تضمن القانون الدويل اإلوابلنظر إىل التزايد املستمر هلذه 
طفال املقاتلني، وحتدد أوجه احلماية املقررة هلم، والواجب املفروض على أطراف لوضع القانوين لَلا

 .(3)النزاع لضمان حقوق هذه الفئة

للصليب األمحر ألول مرة يف دخاله من اللجنة الدولية إوقد مت  ،هو أحد فروع القانون الدويل العامو 
من ويالت  نسانوفكرة محاية اإل ،النزاعات املسلحةم" ليحل حمل قانون احلرب وقانون 1953عام "

ية على النزاعات نسانإال أن إضفاء طابع اإل ،احلروب عالقة لدى مجيع الشعوب هي فكرة قدمية
احلاسم يف ذلك هوأتسيس اللجنة  شهد تطورًا هائاًل يف القرن التاسع عشر، وكان احلدث ،املسلحة

 

 .17، 16ص، سئلتكأ ناإلنساين إجاابت عدويل لقانون الا ، ICRCاللجنة الدولية للصليب األمحر ( 1)
 .4ص ، سئلتكأالقانون الدويل اإلنساين إجاابت على  ، ICRCاللجنة الدولية للصليب األمحر ( 2)

 .340ص  ،منشورات وزارة الثقافة املغربية   ، القواعد األساسية حلماية ضحااي النزاعات املسلحة ،( زهرة اهلياض  3)
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ية حتسني مصري العسكريني اجلرحى يف القوات اتفاققيع وتو  ،م1863 الدولية للصليب األمحر عام
مل تفتقر احلروب املندلعة منذ القدمي من ممارسات  إذ ،م1864غسطس عام أيف  ،املسلحة يف امليدان

إضافة  ،امتدت لتشمل املدنيني من غري املقاتلني ،وعدوان وسفك للدماء ،ووحشية من ظلم ،مهجية
 ،والصغار والنساء احلوامل ،وخخلاصة لبعض األفراد من الكهلة، والشيإىل عدم التفريق بني األوضاع ا

 .(1)ية على النزاعات واحلروب املسلحةنسانوكان اهلدف األساسي هو إضفاء النزعة اإل

 :نساينللقانون الدويل اإلاملطلب األول: املفهوم والتعريف 

 هذان ويشكّ ل عسكرية،الضرورة الدمية وبني ية واآلنسانمبادئ احلفاظ على اإل بني حل وسط ما هو
 حيّ ز إىل املعاصر نسايناإل الدويل القانون ، ولقد ظهرنسايناإل الدويل القانون وقواعد شكل املبدآن
 املتزايدة احلاجة لتلبية مراحل، على تطّور م، وقد1864األصلية سنة  جنيف يةاتفاق إبرام مع الوجود

ات األسلحة تكنولوجيا يف راتوّ تط ية الناشئة مننساناإل للمعونة دوماً   املسّلح؛ النزاع طبيعة يف وتغريُّ
 يةتفاقال االختياري إليها؛ ومنها الربوتوكول حاجة ماسة هناك وكانت ،نسايناألحيان اإل من ويف كثري

 .(2)م2000املسّلحة عام  النزاعات يف األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق

 القانون من رعااي وغريها الدولية واملنظمات الدول بني قاتالعال نسايناإل الدويل القانون "ينظّم
 أو املسّلح، النزاع أوقات يف قواعد تسعى من يتكوَّن الذي العام الدويل القانون من فرعٌ  وهو. الدويل

 األعمال يف املشاركة عن كّفوا الذين أو ال يشاركون الذين األشخاص محاية إىل ية،إنسان ألسبابٍ 
 قواعد من نسايناإل الدويل القانون يتكّون أخرى، وبعبارةٍ  .وأساليب احلرب وسائل دقييولت العدائية،

من  انطالقاً  وجاءت الدول ممارسات من انبثقت قواعد أي (الدولية العرفية أو القواعد املعاهدات
 النزاع من الناشئة مباشرة يةنساناإل القضااي حلّ   إىل التحديد وجه على هتدف اليت ) اباللتزام شعورها
 .(3)".دويل غري أو دويل طابع ذا كان سواء املسلح،

جمموعة القواعد الدولية ، فقد عرف أبنه "نساينالدويل اإلكثرية خبصوص القانون   اتريفوردت تع
ية نسانذات الصفة اإل تكالف دولية خمصصة ابلتحديد حلل املشيات وأعرااتفاقاملوضوعة مبقتضى 

 

.92ص د.ط ،  ، اإلنساين الدويل القانون لدراسة املدخل ،جويلي  (1)
 .17، 16ص  ، القانون الدويل اإلنساين إجاابت على اسئلتك ، ICRCاللجنة الدولية للصليب األمحر ( 2)
 .4ص  ،القانون الدويل اإلنساين إجاابت على اسئلتك، ICRCاللجنة الدولية للصليب األمحر  (3)
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ية من حق إنسانواليت حتد العتبارات  ؛الدوليةعات املسلحة الدولية أو غري النامجة مباشرة عن املناز 
ئل يف القتال، وحتمي األشخاص واملمتلكات أطراف النزاع يف اللجوء إىل ما خيتارونه من أساليب ووسا

 .(1)اليت تتضرر من جراء النزاع"

 أبنه "جمموعة القواعد ايننسفقد عرفت القانون الدويل اإل ،أما اللجنة الدولية للصليب األمحر
ية نسانيات واألعراف، اليت هتدف بشكل خاص، إىل تسوية املشكالت اإلتفاقالدولية املستمدة من اال

ية، حق إنسانبصورة مباشرة، عن النزاعات املسلحة الدولية، أو غري الدولية واليت تقيَّد ألسباب النامجة 
ا اليت تروق هلا، أو حتمي األشخاص واألمالك أطراف النزاع يف استخدام أساليب احلرب، وطرقه

  .(2)أو الذين ميكن أن يتعرضوا ألخطار النزاع " املعرضني

"جمموعة املبادئ والقواعد املتفق عليها دولياً، واليت  :فرحات بتعبري آخر أبنهوقد عرفه حممد نور 
ية األفراد املشرتكني يف هتدف إىل احلد من استخدام العنف يف وقت النزاعات املسلحة عن طريق محا

لك العمليات احلربية أو الذين توقفوا عن املشاركة فيها، واجلرحى واملصابني واألسرى واملدنيني، وكذ
عن طريق جعل العنف يف املعارك العسكرية مقتصرًا على تلك األعمال الضرورية لتحقيق اهلدف 

 . (3)العسكري"

جبامعة جنيف ة للصليب األمحر سابقاً واألستاذ احملاضر ويعرف جان بيكتيه انئب رئيس اللجنة الدولي
لقانونية الدولية سواء يف التشريعات، األحكام ا ل يتكون مبعناه الواسع من كنساينأبن القانون الدويل اإل

 اآلن عند نساينويتكون القانون الدويل اإل ،وتعزيز ازدهاره ،أو القوانني العامة واليت تكفل احرتام الفرد
  :(4)ه من فرعنيبيكتي

 قانون احلرب.  -ا

 .نسانحقوق اإل -ب

 

 .190ص  ،1ط ،م  2001 ، قانون الدويل اإلنساينحقوق اإلنسان وال ،شطناوي  (1)
 . 762ص  ، 5ط  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،القانون الدويل العام  ،اجملذوب   (2)
 . 84، ص  1، تقدمي الدكتور مفيد شهاب ، ط  القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنساناتريخ فرحات ،  (3)
.2004/2005، 1، ط شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسانالتدخل يف حنفي ،  (4)
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يهدف إىل  ،هو قانون النزاعات املسلحة ،وقانون احلرب ابملفهوم العريض حسبما يراه بيكتيه
وختفيض األضرار النامجة عنها إىل أقصى حد نتيجة الضرورة  ،وضع قواعد منظمة للعمليات احلربية

 العسكرية.

 وهو ينقسم إىل فرعني: 

حيدد حقوق املتحاربني، وواجباهتم يف  إذ :انون الهاي أو قانون احلربق -ا
 سائل اإليذاء. ختيار و اويقيد  ،إدارة العمليات

يستهدف على وجه التحديد محاية  :نساينقانون جنيف أو القانون اإل -ب
واألشخاص الذين ال يشرتكون يف  ،العسكريني العاجزين عن القتال

 العمليات احلربية.

املسلحة، على اختالف  عن املواثيق، واألعراف الدولية، اليت ُتطَبُق حال النزاعات ةٌ ار عب وهو
دف إىل تقييد أطراف النزاع يف حق استخدام أساليب القتال ووسائله، ومحاية املتضررين هتأقسامها، و 

 .(1)وحقوقه األساسية نسانمن هذا النزاع، وختفيف آاثره عنهم، وذلك حفاظاً على كرامة اإل

 املكتوبة الدولية القواعد  ما هو إال جمموعةنساينومن السابق نستنج أن القانون الدويل اإل
 النزاع ذلك عن مما ينجم املتضررين األشخاص محاية إىل النزاع املسلح يف حالة هتدف اليت والعرفية

 .العسكرية لياتابلعم مباشرة عالقة هلا ليس اليت حلماية املمتلكات يهدف كما ،وأضرار آالم من

ومحاية  ومرضى جرحى من املسلحة ضحااي النزاعات حلماية نساينأي جاء القانون الدويل اإل  
احلربية  بني الضرورات أشكال التوازن من شكل وإقرار احلروب، آاثر من املدنية، املمتلكات واألعيان

 ية.نساناإل واالعتبارات

 :نسايندويل اإلاملطلب الثاين: التطور واملصادر للقانون ال

 ، منذ العصور القدميةنساينت الفكر اإلدقدمية راو إن فكرة محاية البشرية من ويالت احلروب هي فكرة 
شهد تطورًا هائالً يف القرن التاسع عشر، وكان  ،ية على النزاعات املسلحةنسانإال أن إضفاء طابع اإل

 

 .108ص د.ط ،  ،ملدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين ا  ،جويلي   ( 1)
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ية حتسني اتفاقوتوقيع م 1863محر عام أتسيس اللجنة الدولية للصليب األ احلدث احلاسم يف ذلك هو
مل تفتقراحلروب  إذ ،1864غسطس عام أيف  ،قوات املسلحة يف امليدانمصريالعسكريني اجلرحى يف ال

امتدت لتشمل  ،عدوان وسفك للدماءو  ،ووحشية من ظلم ،املندلعة منذ القدمي من ممارسات مهجية
 ،ض األفراد من الكهلةبني األوضاع اخلاصة لبعإضافة إىل عدم التفريق  ،املدنيني من غرياملقاتلني

ى تلك احلروب بني دور الثقافة، كما مل مييز القائمون عل  ،والصغار والنساء احلوامل ،والشيوخ
 ..... اخل..املباينو 

 تعود يف أصوهلا إىل قواعد تستمد جذورها من احلضارات نساينإن مصادر القانون الدويل اإل
 ،ذلك عديدة روب خضعت دومًا لبعض القوانني واألعراف، واألمثلة علىالقدمية والدايانت، فاحل

م" ما بني كل من 1745منها على سبيل الذكر ال احلصر ما حدث يف معركة فونتنوا البلجيكية عام "
متت معاجلة مجيع اجلرحى  إذ ،لرتا وهولندابقيادة لويس اخلامس عشر وقوات إجنالقوات الفرنسية 

وكذلك التقدير املتبادل الذي ظهر يف سلوك قادة تلك  ،جيدة أمنها الطرفان بواسطة خدمات طبية
 .(1)احلرب بتبادهلم التحية قبل بدء احلرب

عالقة لدى مجيع  نسانوكانت نتيجة ويالت احلروب منذ العصور القدمية أن ظلت فكرة محاية اإل
شهد تطورًا هائالً  ،سلحةنزاعات املية على النسانإال أن إضفاء طابع اإل ،قدميةالشعوب منذ العصور ال

يف القرن التاسع عشر، وكان احلدث احلاسم يف ذلك هو أتسيس اللجنة الدولية للصليب األمحر عام 
غسطس أيف  ،ية حتسني مصري العسكريني اجلرحى يف القوات املسلحة يف امليداناتفاقوتوقيع  م"1863"

 .(2)م"1864" عام

من قبل م بعد إعدادها 1864ية اليت مت املصادقة عليها عام قفاتوعلى الرغم من أمهية هذة اال
فهي اليت أسست ملا يعرف اليوم ابلقانون  ،م1863محر واليت أتسست عام اللجنة الدولية للصليب األ

مهمة يف جمال هذا القانون ونقطة ية كانت متثل نقلة تفاقوعلى الرغم من أن هذه اال ،نساينالدويل اإل

 

 89، حبث منشور يف جملة القوات العربية السعودية املسلحة العدد  القانون الدويل اإلنساين بني االلتزام والتجاهلالعتييب ،  (1)
 .54،ص

 13ص  ، التدخل الدويل اإلنساين ومشروعية التدخل السوري يف لبنانى ، موس (2)
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مر الذي األ ،ية كان يشوهبا الكثري من النقصتفاقفإن هذه اال ،ي املكتوب فيهتفاقاالالبداية للجزء 
 :(1) دفع إىل تعديلها عدة مرات يف

م" والذي انبثق عنه 1907م"، وعام "1899مؤمتر الهاي للسالم لعام " -1
 ية جنيف. اتفاقمة احلرب البحرية ملبادئ ءاتفاقية ملال

ية جنيف األوىل تفاقت متممة ومطورة الم" واليت جاء1906ية جنيف "اتفاق -2
  .م"1864لعام "

وكانت  ،م"1906ية "تفاقم" جاءت تطويرًا ال1929ية جنيف لسنة "اتفاق -3
 ىً اية احلرب العاملية األوىل مسعمبادرة اللجنة الدولية للصليب األمحر منذ هن

متر جنيف فتم انعقاد مؤ  ،نساينقدم يف احلقل القانوين اإللتحقيق املزيد من الت
 يتني: اتفاق" ومت إبرام م1929من احلكومة السويسرية عام "وماسي بدعوة الدبل

واملرضى  ،ية جنيف املتعلقة بتحسني حال اجلرحىاتفاق :األوىل هي -ا 
 .م" 27/7/1929العسكريني يف امليدان واملؤرخة يف "

ة يف ية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب املؤرخفاقات :الثانية هي -ب 
27/7/1929. 

على إثر املؤمتر الدبلوماسي  :م"12/8/1949يات جنيف األربع املؤرخة يف عام "اتفاق -4
شخص أمام انظر اجملتمعني ما أفرزته احلرب  إذاتفاقيات، أبرمت أربع  ،م1949املنعقد جبنيف عام 

ية املعمول هبا حاليا تفاقاال العاملية الثانية من جتارب قاسية وخرق األحكام الدولية املتفق عليها، وهذه
"بقانون الهاي"، وأبرمت  يف إقرار نص خاص بضحااي احلرب البحرية، بعد أن كان مصريهم مقرتانً 

ييت جنيف اتفاقدنيني زمن احلرب، واليت من خالهلما مت مراجعة أحكام ية جديدة بشأن محاية املاتفاق
ت املادة الثالثة املشرتكة، واملتعلقة حبماية ضحااي ايتفاقوتطويرمها، وأهم ما جاء يف هذه اال 1929لعام 

 

 .4ص  ، 2ط ، جاابت على اسئلتكإالقانون الدويل اإلنساين اللجنة الدولية للصليب األمحر ،  (1)
  22:24، ص التدخل اإلنساين ومشروعية التدخل السورى يف لبنانموسى ،       
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ا ها فقهاء القانون الدويل  أبهنا "معاهدة مصغرة" كون أن هذدّ املسلحة غري الدولية، اليت ع النزاعات
 بل كان ينظم فقط من خالل قواعد عرفية. ،النوع من النزاعات مل يكن حمكوما مبواثيق خاصة

بدعوة من احلكومة السويسرية  :م"1977يات جنيف لعام "تفاقالربوتوكوالن اإلضافيان ال -5
نامجة واليت مل تعد تتناسب مع األخطارال ،يات جنيف األربعةاتفاقبعد أن تبني أوجه النقص والقصور يف 

وقد جاء هذان الربوتوكوالن مكسباً للثوار، وحلركات التحرر الوطين  ،عن استخدام األسلحة املتطورة
وذلك ملمارسة حق  ،وضد األنظمة العنصرية ،ستقالل الوطينجل اال الثالث من أ بلدان العامليف

 الشعوب يف تقرير مصريها.

أفضل لضحااي  يات السابقة بتوفري محاية قانونيةتفاقعن اال م1949يات جنيف لعام اتفاقولقد متيزت 
وب بني أي "احلر  ،لحة الدوليةدولية، إال أهنا تنطبق أساًسا على النزاعات املسالغري النزاعات املسلحة 

تشري إىل النزاعات الداخلية، ورغم أن  ،يات األربعتفاق( املشرتكة بني اال3الدول". ووحدها املادة )
دة حقق خطوة إىل األمام يف النزاعات املسلحة، إال أن القواعد اليت تنص عليها املادة اعتماد هذه املا

 ذلك، ورثت معظم البلدان اليت حققت استقالهلا ة إىلإضافذات طابع عام ابلدرجة األوىل. تبقى 
يات جنيف من سلطات االحتالل السابقة، فكان اعتماد اتفاق"املستعمرات السابقة"  1954بعد عام 

، لذلك دعت احلكومة السويسرية نساينلربوتوكولني فرصة هلا لإلسهام يف تطوير القانون الدويل اإلا
 نساينهبدف التأكيد على القانون الدويل اإل 1977و 1974عامي لوماسي جبنيف ما بني ملؤمتر دب

يات تفاق النيي اإلضافنيي أقر يف ختام أعماله الربوتوكولاملطبق يف النزاعات املسلحة وتطويره، والذ
 جنيف.

فجاء الربوتوكول األول لتنظيم محاية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية وابخلصوص حروب 
، بينما جاء الربتوكول الثاين لتنظيم محاية ضحااي النزاعات املسلحة غري التحرر من االستعمار

 مالئمة بني "قانونيات األربع تفاقاألول شاملة ملضمون اال الدولية. وجاءت أحكام الربتوكول
 املدينتني امسيهما من نساينالدويل اإل القانون من الفرعان هذان ويستمد ،الهاي" و"قانون جنيف"

 م" اللذين1977لعام " اإلضافيني اعتماد الربوتوكولني ومع األمر، ابدئ يف مافيه دوان اللتني
 وتعليمية. اترخيية قيمة سوى اآلن التمييز هلذا يعد مل بني كال الفرعني جيمعان
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 :نسايناملطلب الثالث: أشخاص القانون الدويل اإل

القانون، ويقوم  هذا حبماية عونمتيت األشخاص الذين  حتديدنساينيُقصد أبشخاص القانون الدويل اإل
واعده، وهو تقسيم القانون الدويل على تقسيم أساسي ألشخاصه املستفيدين من احلماية اليت تقدمها ق

 ني، املقاتلني وغري املقاتلني.تفئتني رئيسإىل 

ة، ويقصد ابملقاتلني األشخاص الذين حيق هلم وفقا لقواعد القانون الدويل مباشرة األعمال القتالي
قتلهم  وابلتايل هم وحدهم الذين جيوز توجيه األعمال العدائية ضدهم، مما جيعلهم الوحيدين املسموح

 يود اليت يضعها القانون الذي حيكم العمليات القتالية.أو جرحهم أو أسرهم، وذلك وفقا للق

على  ه حيظروألجل ،أما غري املقاتلني فهم األشخاص الذين ال حيق هلم مباشرة األعمال القتالية
ويلتزم ابحرتام حياهتم وممتلكاهتم ما داموا من جانبهم يقفون  ،العدو مباشرة األعمال العدائية ضدهم

موقفا سلبيًا وال أيتون ضد قوات العدو بعمل من األعمال القتالية اليت تضر أبفراد القوات املسلحة 
 .(1)املعادية أو مبجهودها احلريب

 :نساينن الدويل اإلة القانو املطلب الرابع: مبادئ وطبيع

 فرعًا من فروع القانون الدويل العام، وابلتايل أيخذ حكمه من حيث نساينالدويل اإليعد القانون 
له مساته، وخصائصه اليت متيزه يف أشخاصه، ومصادره،  ، ولكنه فرع متميز2التنفيذ، أي اجلهة املطبقة

ي هو من القانون الدويل األساس يساسواهلدف األوطبيعة قواعده، ونطاق تطبيقه كما رأينا سابقاً، 
 .نسانختفيف آاثر تلك النزاعات على اإل

 :نسايناملبادئ األساسية للقانون الدويل اإل

 على جمموعة من املبادئ األساسية، واليت تتفرع بدورها إىل أحكام نساينيقوم القانون الدويل اإل
املسلحة والعمليات الالزمة للحد من آاثر النزاعات تفصيلية هتدف يف جمموعها إىل حتديد الضماانت 

احلربية على األشخاص الذين ال يشاركون يف القتال أو أصبحوا غري قادرين على املشاركة فيه. ومتتد 
تلك الضماانت لتشمل املمتلكات اليت ال تشكل أهداًفا عسكرية كاملمتلكات اخلاصة واألعيان املدنية 

 

 .655، ص 4، ط لعام يف السلم واحلربالقانون الدويل االشافعي ،  (1)
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طراف املتحاربة احرتام الضماانت الواردة  على األنساينلقانون الدويل اإلوالثقافية. وتفرض أحكام ا
 يف مواثيقه، وتقيد وحتظر استخدام وسائل وأساليب معينة يف القتال.

 ال مينع احلرب، فإنه يسعى إىل احلد من آاثرها حرًصا على نساينوإن كان القانون الدويل اإل
احلربية. تتعرض هذه الورقة ملبدأ جاهلها الضرورات ية، واليت ال ميكن أن تتنسانمقتضيات اإل

، وللمبادئ اليت حتكم سري العمليات العسكرية نساينية" الذي ميثل روح القانون الدويل اإلنسان"اإل
قاتلني "املدنيني" وبني املغري تمييز" بني األشخاص املقاتلني واملتمثلة يف "الضرورة العسكرية" و"ال

ف املتحاربة لَلعمال بدأ "التناسب"، خالل تنفيذ األطراعيان املدنية، وماألهداف العسكرية واأل
 على مجيع األطراف املتنازعة أن حترتم هذه املبادئ األساسية نساينيوجب القانون الدويل اإلالعدائية. و 

يف  فطبيعتهم البشرية متشاهبة ،انطالقًا من الفكرة املبنية على أن الناس ال خيتلفون عن بعضهم البعض
يتساوى مجيع الناس يف التعرض هلا ويف احلساسية إزاءها، وتتمثل  ابشرً ابعتبارهم اانهتم ان، ومعكل مك

 هذه املبادئ يف:

 :يةنسانمبدأ اإل -

يف مجيع األحوال مبا يف ذلك وقت احلرب. وال ميكن  نسانيقصد هبذا املبدأ محاية كرامة اإل
ية". فاحلرب حالة واقعية نساناإلصل هذا املبدأ، أي "" دون الرجوع إىل أإنسايناحلديث عن قانون "

 انتهاكمن صنع البشر، وإذا مل نستطع أن مننعها فإنه ابإلمكان احلد من آاثرها، والعمل على عدم 
لناس. وهذا ما تؤكده بوضوح األحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، ية املتأصلة لدى كل انساناإل

ية" من خالل احرتام شرفهم ودمهم وماهلم وصيانة الذات نسانضحااي إبإذ تقضي بوجوب "معاملة ال
 البشرية وكرامتها حىت يف أشد الظروف قسوة وأكثرها ضراوة.

ويلعب دورًا رئيًسا يف  ،2، نسايندويل اإلويعد هذا املبدأ من املبادئ األساسية يف القانون ال
أمهية هذا املبدأ من لنزاعات املسلحة. وتكمن وحرايته أثناء احلرب وا نساناحرتام ومحاية حقوق اإل

يات دولية، أو عند اتفاقالناحية القانونية يف إلزامية األخذ به وتطبيقه يف احلاالت اليت ال تعاجلها 
يات. ويف سبيل احلفاظ تفاقوقعة على هذه االاملغري ها من الدول ان أحد أو كال طرفينشوب حرب ك

املتحاربة استهداف األشخاص الذين ال يشاركون يف  لى األطرافية، حيظر عنسانعلى مقتضيات اإل
القتال أثناء سري العمليات احلربية، أو األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال وال يستطيعون 
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 .(1)يةنسانمن مبدأ املعاملة اإلمحل السالح، انطالقًا 

 مبدأ التمييز:  -

، 1977يات جنيف لعام تفاق الني اإلضافينيتوكولييز حجر األساس ألحكام الرب مبدأ التم دُّ عَ يُـ 
( من الربوتوكول األول على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بني  48نصت املادة )  فقد

السكان املدنيني واملقاتلني، وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ومن مث توجه عملياهتا ضد 
ن احرتام ومحاية السكان املدنيني واألعيا أجل أتمنيوذلك من  ،األهداف العسكرية دون غريها

ويتطلب هذا املبدأ من أطراف النزاع املسلح التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني  ،املدنية
حيظر  إذىن عنه لكفالة محاية املدنيني ومراعاة هذا املبدأ ال غ ،األعيان املدنية واألهداف العسكرية

 :2مبا يلي الربتوكوالن القيام

 ن هًدفا للهجوم.و املدنيكون السكان ال جيوز أن ي• 

 تظاهر املقاتلون مبظهر املدنيني.• 

 اهلجمات العشوائية.• 

 ارتكاب أعمال اخلطف الرامية أساسا إىل بث الذعر بني السكان وهتديدهم.• 

 غىن عنها لبقاء املدنيني. تدمري األعيان واملواد اليت ال• 

 اآلاثر.العبادة وتدمري  اهلجوم على دور• 

" قاتلنياملغري ري املقاتلني"، حبيث تشمل فئة "هذا املبدأ يفرق بني "املقاتلني" و"غواملالحظ أن 
ن إىل جانب املدنيني. فالقوات املسلحة نفسها تتكون من مقاتلني وغري مقاتلني، خريآأشخاًصا 

مبدأ ويقتضي  خني التابعني للقوات املسلحة.كأفراد اخلدمات الطبية والشؤون الدينية والسائقني والطبا
التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني من جهة، واألهداف العسكرية واألعيان املدنية من جهة أخرى، 

 

 ، من منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر.اإلسالم والقانون الدويل اإلنساينمقال بعنوان ( الزمايل، 1)
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5ZYG8Q

 ألربعة، على الرابط التايلامللحق ابتفاقيات جنيف ا 1977( أحكام الربوتوكول اإلضايف األول لعام 2)
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NTCCF. 
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وأن ال تستهدف العمليات احلربية املدنيني وأولئك األشخاص الذين أصبحوا غري قادرين على القتال 
كانوا مدنيني أم   سواء ية والدينيةرب أو أفراد اخلدمات الطبكاجلرحى واملرضى والغرقى وأسرى احل

ية الدوليني واحملليني املرخص هلم أبعمال نسانعسكريني، وأفراد الدفاع املدين وأفراد منظمات اإلغاثة اإل
 اإلغاثة.

اربة االمتناع عن  على األطراف املتحنساينوفيما يتعلق ابألعيان يوجب القانون الدويل اإل
ال يشكل هدفًا عسكراًي، وخص ابلذكر السدود واحملطات النووية لتوليد الطاقة  ف كل مبىناستهدا

الكهرابئية، واملمتلكات اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة، وتوفري احلماية للمناطق 
 الثقافية.نزوعة السالح، واحملالت غري احملمية عسكراًي واألعيان املاآلمنة واحملايدة و 

 :مبدأ الضرورة احلربية

احلرب هي حالة تناقض مع احلالة الطبيعية للمجتمع، أال وهي السلم، وال يسوغ نشوب احلرب إال 
بوجود ضرورة إذ ال ميكن القبول أبن تكون احلرب هدفًا يف حد ذاهتا. فاحلرب هي وسيلة، بل جيب 

م. ويشري دولة أخرى على اإلذعان واالستسال أن تكون الوسيلة األخرية اليت تستخدمها دولة إلجبار
بشأن حظر  1868إىل ذلك الفهم املشرتك بني دول العامل كما جاء يف إعالن سان بطرسربغ لعام 

ن اهلدف الوحيد املشروع أاحلرب، والذي أرسى قاعدة مفادها استعمال بعض القذائف يف وقت 
قصاء قوات العدو العسكرية، لذلك فإن إ الذي جيب أن تسعى إليه الدول أثناء احلرب هو إضعاف

أكرب عدد ممكن من اجلنود يكفي لتحقيق هذا الغرض، فاحلرب إًذا تنطوي على استخدام ما يلزم من 
سبل اإلكراه للوصول إىل تلك النتيجة، وابلتايل فإن كل العنف الذي ال ضرورة له لتحقيق هذا 

 حشي. اهلدف إمنا هو عنف ال غرض له، ويصبح جمرد عمل و 

احلالة اليت تكون ملحة إىل درجة ال ترتك وقًتا كافيا من قبل األطراف والضرورة احلربية هي 
املتحاربة الختيار الوسائل املستخدمة يف أعماهلا العسكرية الفورية، أو هي األحوال اليت تظهر أثناء 

وبسبب الظروف  ،احلرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف ما
ن على أن الضرورة العسكرية حمكومة ومقيدة اتها. واتفق الفقه والقضاء الدوليالناشئة حلظ االستثنائية

 وهي: ،بعدة شروط قانونية
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. ارتباط قيام هذه احلالة بسري العمليات احلربية خالل مراحل القتال بني املتحاربني أو 1
ية يف حالة اهلدوء دعاء بتوافر الضرورة احلربحلظة االشتباك املسلح، ولذلك ال ميكن اال

 وتوقف القتال.

دائمة وهي ابلنظر لطابعها االستثنائي ليس أكثر الغري بيعة املؤقتة للضرورة احلربية و . الط2
من حالة واقعية تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بنهايته وزواله، فإذا ما كان مربر الضرورة 

ورة ابنتهاء إطالق النار النار منها، تزول هذه الضر  استهداف منشأة مدنية جيري إطالق
 وال جيوز استهدافها الحًقا.

. أال تكون اإلجراءات املستخدمة لتنفيذ حالة الضرورة حمظورة مبوجب أحكام وقواعد 3
السكان  إابدةالقانون الدويل كالتذرع ابستخدام األسلحة احملرمة دولًيا أو قصف و 

 لكاهتم.واالقتصاص من املدنيني وممتاملدنيني أو عمليات الثأر 

. أن ال يكون أمام القوات املتحاربة يف حالة الضرورة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع 4
الوسائل سوى اليت استخدمت ابلفعل حال قيام وتوافر الضرورة احلربية واليت تسمح 

وات املتحاربة ابستخدام وسائل متفاوتة الضرر. فعلى سبيل املثال، إذا كان هناك جمال للق
لة االستيالء واملصادرة للممتلكات كإجراء بديل عن التدمري، وجب على الستخدام وسي

القوات املتحاربة العزوف عن التدمري واللجوء للحاالت األخرى. وقررت أحكام القانون 
 اخلروج عن بعض أحكام ومبادئ القانون يف حالة نساينالدويل وقواعد القانون الدويل اإل

بل قيد مببدأ التناسب املذكور أعاله، ومببدأ تقييد  ،ًلقاذلك مط ومل أيت ،رة احلربيةالضرو 
( من الئحة الهاي 22ابخلصم والذي نصت عليه املادة ) وضبط وسائل إحلاق الضرر

"، ابلعدو طلق يف اختيار وسائل إحلاق الضررذكرت أبنه "ليس للمتحاربني احلق امل إذ
أطراف أي نزاع مسلح أن حق " ول جنيف األولبرتوك( من 35وكذلك نصت املادة )

ابلتايل يتعني على األطراف املتحاربة  ،يف اختيار وسائل القتال ليس ًحقا ال تقيده قيود"
هو جائز الوسائل اليت قد تستخدمها مع ما  الءمخذ بعني االعتبار ضرورة أن تتأن أت

 .نساينإلا ألحكام القانون الدويل اقً ومسموح هلا ابستخدامه وف
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اخلامس: الوسائل والسبل املتاحة جتاه الدول املنتهكة اللتزاماهتا عن القانون الدويل املطلب 
                       :نسايناإل

ن مجلس األناك العديد من املنظمات الدولية احلكومية كاألمم املتحدة أبجهزهنا املتمثلة مبه     
قدمي تقارير ألوضاع املدنيني تيتم  إذ ،نساينالقانون الدويل اإلعد واجلمعية العامة اليت تراقب تنفيذ قوا

هناك العديد من الوسائل  ،دخل جملس األمن بقرارته امللزمةت يمما يستدع ،يف حاالت النزاع املسلح
 اإلجراءات من واجلزاءات الدولية هي "جمموعة ،نساينوالعقوابت للدول اليت تنتهك القانون الدويل اإل

 أو السياسي سلوكها لتغري عليها الضغط أجل من بلدان عدة أو بلد حق يف األمم املتحدة تتخذها
 .(1)أو االجتماعي" العسكري قتصادي أواال

ونستطيع أن نستشف من هذا التعريف أن الغرض من العقوابت بشكل عام ليس فرض 
 يف أو االجتار احملظورة لحةاألس امتالك على املعاقبة أو العسكري العدوان رد على الدولية العقوابت
 تغيري أو ،البالد املستهدفة يف والثقايف جتماعياال السلوك تغيري حىت تستهدف قد بل ،املخدرات

 .(2)الدولية واملواثيق التشريعات مع مءلتتال الوطنية التشريعات

 العقوابت االقتصادية:

 الدول اهتمام على حازت فقد لية،دو ال العالقات إطار اجلزاءات السلمية يف هي من أهم وأقدم أشكال
 من مجلة وضع على الدويل فقهاء القانون من كثري حرص كما طويل، وقت منذ الدولية واملنظمات

 الدويل.  القانون إطار يف أهدافها هذه العقوابت لتحقق مراعاهتا يتعني اليت والضوابط الشروط

 ،ى إرادة الدولة يف ممارسة حقوقهاىل التأثري علقتصادى يهدف إاإجراء  وقد ُعرفت العقوابت أبهنا     
 .(3)وذلك إلجبارها على االلتزام بواجباهتا الدولية 

 

 .8ص  ، 1ط ، آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساينبن عبيد ،   (1)
 .9ص ، 1ط ، آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساينبن عبيد ، (2)
.382ص  ، واألعيان املدنية يف النزاعات املسلحة غري الدوليةمحاية املدنيني  عواشرية ، (3)

= 
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ومنهم من عرف العقوابت االقتصادية أبهنا إجراء جتاري أو مايل تتخذه دولة أو عدة دول ضد 
 .(1)قانون الدويلدولة ما حلملها على القيام بعمل أو منعها من ارتكاب عمل ما ملخالفتها ألحكام ال

دف فمنهم من يرى أن اهل ،واختلفت آراء الفقه يف الغرض أو اهلدف من العقوابت االقتصادية
 إصالح وليس الدولية املرتكبة للمخالفة الدولة االقتصادية يكمن يف عقاب من العقوابت الرئيس

جتاوزت العقوابت  إذ ،وهو ما استدل عليه مبا حدث يف العراق من عقوابت اقتصادية املخالفة،
 هذا العقوابت االقتصادية اهلدف منها إرغام العراق على االنسحاب من الكويت، ولكن جتاوزت

املخالفة  هذه مثل ارتكاب على قدرته عدم لضمان وعقابه العراق ردع هو آخر هدفا اهلدف لتحقق
 .(2)جمدداً 

اإلقليمي للدولة  ضعاف الدورالتأثري وإ هو االقتصادية العقوابت من اهلدف ومنهم من يرى أن
 املخالفة تغيري سياستها على إرغامها والتزاماهتا الدولية هبدف نسايناملنتهكة للقانون الدويل اإل

 االقتصادية قدرهتا وإضعاف السياسي واالقتصادي استقرارها بزعزعة وذلك الدويل، القانون ألحكام
 .(3)اإلقليمي دورها من احلد أو

 الناشئ عن الضرر آاثر إصالح هو العقوابت االقتصادية من اهلدف أنالبعض اآلخر  ويرى
 اليت األضرار عن املناسب التعويض على املتضررة الدولة إن حصول إذ الدويل، القانونأحكام  خمالفة
 .(4)الثانية املرحلة يف والعقاب الردع هدف أييت حني يف هلا، ابلنسبة اهلدف األمسى يشكل هبا حلقت

 ،التجاريةاملالية، والعقوابت  قتصادية وأنواعها عديدة، منها العقوابتعقوابت االوأشكال ال
 نسايننتهكة للقانون الدويل اإلالدول امل مجركية على واردات ضرائب مجركية وفرض كفرض تعريفات

 ،املفاوضات أو ميكن استخدام وسيلة احلظر والتحرمي للمساومة يف وسيلةأو  ،ضغط وسيلة لتكون
 .(5)اإلجراء هذا ضدها اختذ اليت الدولة الصادرات أو الواردات إىل وصول منع به ويقصد

 

.9ص، 1ط ،آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين بنعبيد،(1)

.30ص ،1ط،العقوبات الدولية االقتصاديةعبدالعال،(2)

 ذ31ص  ، 1ط  ، العقوابت الدولية االقتصاديةعبد العال ، (3)
 .61، ص  ، جملة الدبلوماسي العقوابت االقتصاديةدعيس ،   (4)
.7ص  ، اثرها على حقوق اإلنسانآعقوابت األمم املتحدة االقتصادية و ليتيم ، (5)
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 ما دولة مع والتجارية االقتصادية وهي تعليق التعامالت ؛كما ميكن عمل املقاطعة االقتصادية      
 كما دول، عدة مجاعية من أو فردية املقاطعة وقد تكون الدويل، القانون قواعد على احرتام حلملها

 عند حدث كما إجيابية أو اإلجراء، ضدها املرتكب مع الدولة التعامل ملنع سلبية بصورة أتيت قد
 الشركات ومنع إسرائيل، على واخلربة األموال رؤوس تدفق ات منيالستين أوائل يف العربية الدول منع

 .(1)الصنع إسرائيلية آالت استخدام أراضيها من يف العاملة األجنبية

يشكل  امليناء، وهو ما قد يف املعاقبة الدولة علم ترفع على السفن اليتجراء احلجز وميكن عمل إ
 كما واألجنبية، احمللية منها السفن مجيع على اإلجراء هذا ويطبق السفن، هذه إجراًء مبدئياً ملصادرة

 دولة علم حتمل اليت ابحتجاز السفن تقوم كانت إذ اإلجراء هذا استخدام يف أخرى دول توسعت
 هذه على ابإلبقاء هذا االحتجاز ينتهي كان ما وعادة معها، حرب نشوب احتمال األفق يف يلوح

 .(2)البحري للحصار مكمالً  إجراءً  احلجز يعد كما حرب، غنائمعلى أهنا  هبا واالحتفاظ السفن

 اليد وضع يتم أبن وذلك ،املمتلكات املالية فيمكن حصرها يف جتميد أما من انحية العقوابت
املستهدف، أو  للبلد العائدة األخرى املالية أو املمتلكات املصرفية الودائع سحب يتم أبن أو عليها،
 .(3)تعليقها أو بتخفيضها وذلك ،املالية املساعدة توقيف

  :: احملاكم اجلنائية الدوليةطلب السادسامل

أساسًيا للمحاكم الدويل، وإسهاًما   من مكوانت النظام القانويناًن جوهرايً احملكمة مكوّ   دُّ عَ تُـ         
اجلماعية، واجلرائم ضد  ابدةالوطنية يف جهودها الرامية حملاكمة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية اإل

حمكمة جنائية دائمة ترجع إىل عام ، وقد كانت فكرة إنشاء ية، وجرائم احلرب، وجرمية العدواننساناإل
املتحدة لدراسة مدى إمكانية إنشاء جهاز قضائي دويل لَلمم  ، منذ أن دعت اجلمعية العامة1948

 .(4)اجلماعية أو غريها من اجلرائم الدولية ابدةحملاكمة املتهمني ابرتكاب جرائم اإل

 

 .16ص  ،1ط ، آليات جملس األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين بن عبيد ، (1)
 17ص ، 1ط ، قواعد القانون الدويل اإلنساينن يف تنفيذ آليات جملس األمبن عبيد ، (2)
 .20ص  ، اجلزاءات االقتصادية وأثرها على حالة حقوق اإلنسان ابلعراق،  يمشالو  (3)
 .13ص ،  1ط ، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة  عطية ، 4
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( اليت حيكمها "نظام روما األساسي" للمحكمة اجلنائية ICCاحملكمة اجلنائية الدولية ) كما وتُعترب       
نية على معاهدة مت أتسيسها للمساعدة يف وضع هناية لإلفالت من ائمة مبالدولية هي أول حمكمة د

ة على املستوى العاملي مثل جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ري طاخلالعقوبة ملرتكيب اجلرائم 
 وجرائم احلرب والعدوان.

 شأة:نأسباب ال

ية واجلرائم الدولية اليت تستهدف نساناإلات نتهاككان عجز النظام القانوين الدويل عن التصدي لال
، خاصة أثناء النزاعات املسلحة سواء الدولية منها أو الداخلية، من أبرز ما شجع نسانحقوق اإل

النظام الدويل إلجياد آلية دولية، تتمثل يف وجود جهة قضائية دائمة متلك اختصاصا أصيال للنظر يف 
 ات.نتهاكمثل هذه اال

انوين الدويل النتقادات خمتلفة ينصب معظمها على عدم قدرة ذلك النظام لقلقد تعرض النظام ا
لية ىل اآلإذي يضعف ذلك النظام هو االفتقار نواعها، والأالتصدي للجرائم الدولية مبختلف  على

جهة قضائية اثبتة متلك  تعتمد بشكل واضح على وجود لية اليتاآلاملناسبة للقيام بتلك الوظيفة، تلك 
ساسية اليت  املبادئ القانونية األىلإوتستند يف الوقت ذاته  ،صيال للنظر يف تلك اجلرائمأ اختصاصا

 تعينها على حتقيق العدالة اجلنائية.

حملاكمة األفراد عن أشد اجلرائم خطورة  17/7/1998لذلك أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية يف 
ية. وقد أنشأت هذه نسانب، واجلرائم ضد اإلاجلماعية، وجرائم احلر  ابدةكاإلعلى اجملتمع الدويل  

ية دولية أبرمت خصيصاً هلذا الغرض تعرف ابسم نظام روما األساسي للمحكمة اتفاقاحملكمة مبوجب 
م، وأنشئت 2002، ولقد دخلت احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة حيز النفاذ يف عام 1اجلنائية الدولية

، وكان ذلك خطوة من 2م 1998/  7/  17روما املربم بتاريخ  اقاتفكمة اجلنائية الدولية مبوجب احمل

 

 . CONE /A /9/183الوثيقة رقم الدولية ، واثئق األمم املتحدة ، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  1
2 Iain Scobbie, The Jurisdiction of the International Criminal Court, Research presented to the symposium about 

The International Criminal Court: A Challenge to Impunity, The International Committee of the Red Cross, 

Damascus, 3 – 4 November 2001, p: 17. = 
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اليت لية على حساب التسوايت السياسية جديدة حملاولة حتقيق العدالة الدو  حلقبة خطوات وضعت
 .(1)ومل تعد مقبولة تلقى استهجاانً 

ىل والثانية، فظائع وأهوال احلربني العامليتني األو ال تتكرر تعهد اجملتمع الدويل أب 1945ويف عام 
حىت ذ النصف الثاين من القرن املاضي زداد تواترها منا اليتجات احلروب والنزاعات املتتالية ولكن مو 

الزمن نشب ما وقتنا احلايل شهد أسوأ مظاهر العنف يف اتريخ البشرية؛ ففي العقود الستة األخرية من 
مية والدولية، وقد أسفر عن تلك الصراعات نزاعاً مسلحاً على املستوايت احمللية واإلقلي 250 لىيزيد ع

مليون شخص  170مليون شخص، كما تسببت أيضاً يف إهدار حقوق أكثر من  86من قتل أكثر 
 . (2)آخرين أو حرماهنم من ممتلكاهتم

أما  ،ئم متت حماكمتهم ابلفعلولعل األسوأ يف ذلك كله أن نسبة قليلة من مرتكيب تلك اجلرا
 ،إما بسبب املواقف السلبية لبعض الدول جتاه ما اقرتفوه ،من اإلفالت من العقابالغالبية فقد متكنوا 

أو ألنه بداًل من توجيه االهتام هلم متكنوا من االستفادة من موانع العقاب حبكم القانون أو حبكم 
 .(3)الواقع

خاص ئية الدولية أنشئت هلدف التحقيق واحملاكمة مع األشوعلى الرغم من أن احملكمة اجلنا
اجلماعية، واجلرائم  ابدةلى اجملتمع الدويل كجرمية اإلالذين يرتكبون اجلرائم الدولية واألشد خطورة ع

أمر مل يعد   اجلرائم الدولّية من العقابية، وجرائم احلرب، وجرائم العدوان، فإفالت مرتكيبنسانضد اإل
اليت تؤخذ على و  ،لمحكمةحظ على النظام األساسي ل، لكن ومن املال(4)الواقع مقبواًل حبكم

كجرمية من ضمن اختصاصاهتا، وكانت   رهاباإلاختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية أهنا ال تضم 
 

ا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية احملكمة اجلنائية الدولية: نشأ ،بسيوين  1
 .134ص  ،السابقة 

قدم إىل الندوة الدولية أكادميية حبث م ، وآفاق املستقبل ( –الواقع  –احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ) الطموح  ،ماقورا  2
 .9ص ،الدراسات العليا 

حبث مقدم إىل الندوة الدولية أكادميية  ، وآفاق املستقبل ( –الواقع  –احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ) الطموح ،  ماقورا / 3
 .10ص  ،الدراسات العليا 

اسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية ا ونظامها األساحملكمة اجلنائية الدولية: نشأ ،بسيوين  4
 .140ص  ،لسابقة ا

= 
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، فما ميكن أن يسمى جمازاً أو تعميماً ابلعمل (1)رهاباحلجة على ذلك عدم وجود تعريف موحد لإل
ك القانون اجلنائي الوطين أو سواء يف ذل اً للقانون،انتهاك ما هو يف حقيقة األمر إاّل جرمية و رهايباإل

ياً يف طبيعة تكييفه القانوين إرهابللوقائع أن ميثل ما نسميه عمالً   إذ ميكن تبعاً نساينالقانون الدويل اإل
 .(2)يةنسانجرمية حرب أو جرمية ضّد اإل

َئت  م" مبدينة1998بتاريخ " هلا األساسي النظام ابعتماد الدولية اجلنائية احملكمة لذلك أُنش 
 العامة األمانة طرف من األساسي نظامها إصدار ومت املتحدة، األمم منظمة رعاية حتت وذلك ،روما

 . (3)للمنظمة
 احملاكمة اجلنائية نساينات القانون الدويل اإلانتهاكومن أبرز احملاكمات اجلنائية الدولية على 

لس األمن رقم استنادًا لقرار صادر من جم وقد مت إنشاء هذه احملكمة ،الدولية ليوغسالفيا السابقة
يات جنيف وغريها من تفاقم" جلمع األدلة والتحقيق عن املخالفات اجلسيمة ال1992" يف "780"

جاء  ي" الذ808من القرار رقم "وبعد ورود تقرير اللجنة أصدر جملس األ ،نساينالقانون الدويل اإل
ات نتهاكني عن االسؤولة حملاكمة األشخاص املاألمن إنشاء حمكمة جنائية دوليقرر جملس فيه "

 .(4)م "1991 واليت ارتكبت يف أراضي يوغسالفيا السابقة منذ عام "نسايناجلسيمة للقانون الدويل اإل
 . (5)م" من أشهر وأبرز هذه احملاكمات، 1994كما كانت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عام "

 :ية الدوليةأبرز احملاكمات يف احملكمة اجلنائ
 احملاكمة اجلنائية الدولية نساينات القانون الدويل اإلانتهاكمن أبرز احملاكمات اجلنائية الدولية على 

م 1992يف  780احملكمة استناداً لقرار صادر من جملس األمن رقم  هنشاء هذإمت  ،ليوغسالفيا السابقة
 ،نساينف وغريها من القانون الدويل اإلينيات جتفاقن املخالفات اجلسيمة الجلمع األدلة والتحقيق ع

نشاء إجاء فيه "قرر جملس األمن  يالذ 808ر جملس األمن القرار رقم وبعد ورود تقرير اللجنة أصد
 

.وما بعدها 250ص  ،العدد الثالث  ،– الوصف اجلنائي جلرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه ،بشراوي  1

ائية الدولية  املواءمات الدستورية والتسريعية دراسة منشورة يف كتاب احملكمة اجلن -اجلرائم ضد  اإلنسانية   ،سالمة   (2)
 .9ص  ، إعداد شريف عتلم

 .529الثالث ،ص العدد 27اجمللد  ، والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملةالنايف ،  (3)
.112ص  ، احملكمة اجلنائية الدولية عبد اللطيف ، (4)
 .368، ص  ب والعدوان واإلابدة واجلرائم ضد اإلنسانيةحصاانت احلكام وحماكمتهم عن جرائم احلر عمر ،  (5)

= 
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 ،نساينات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنتهاكني عن االسؤولحمكمة جنائية دولية حملاكمة األشخاص امل
 .(1)"م1991قة منذ عام يوغسالفيا السابأراضي  ارتكبت يف واليت

فقد  ،احملاكمات هبرز هذأم من أشهر 1994ولية لرواندا عام كما كانت احملكمة اجلنائية الد
رواندا وال يف   خالل احلرب األهليةنساينالقانون الدويل اإل نتهاكات يفمت ارتكاب العديد من اال

نشئت احملكمة بقرار أوقد  ،سي واهلوتواجلماعية والتطهري العرقي بني قبائل التوت ابدةسيما جرائم اإل
 . (2)اعتمد أن تكون مدينة أروشا مقراً هلا الذيم، و 1994عام يف  الصادر 955من جملس األمن رقم 

 :حتريك االختصاص للمحكمة اجلنائية
ية بوصفها جرائم حرب من نساناجلرائم ضد اإليتم حتريك اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية للنظر يف 

جهات حمددة على سبيل احلصر، وهي الدول األطراف واملدعي العام من جهة، ولكوهنم  الثقبل ث
له صالحيات اإلحالة  اخارجيً  اوجملس األمن من جهة أخرى، بصفته جهازً  هلم سلطة اإلحالة القانونية

 .(3)يثاق منظمة األمم املتحدةأمام احملكمة استنادا للفصل السابع من م
 :شروط حتريك الدعوى

حدى الدول إحُمالة من قبل  وىعال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصاهتا ابلنظر يف د
( من نظامها 12األطراف يف النزاعات املسلحة إال بتوفر الشروط احملددة يف الفقرة الثانية من املادة )

ارتكاهبا من قبل أحد رعااي وتتمثل هذه الشروط يف وقوع اجلرمية على إقليم دولة طرف أو األساسي، 
ة اختصاصاهتا أو ممارسوأيضًا ال ميكن للمحكمة أن متارس اختصاصها ابلنظر  ،(4)الدول األطراف

لة أطرافا خالل نزاع مسلح إال إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول املعنية بتلك احلا ابلنظر يف أي جرمية
 .(5)به يف القضاء الدويل يف مواجهة الدول يف نظامها األساسي، وهو الشرط التقليدي املتعامل

كما جيوز للدول غري األطراف أن تقبل ابختصاص احملكمة ابلنظر يف اجلرائم احملددة  خالل نزاع      
خاص معها يسمح هلا مبوجبه ابلنظر يف هذه اجلرمية  اتفاقمسلح، وذلك عن طريق إبرام ترتيب أو 

 

 .112ص ،1ط ،احملكمة اجلنائية الدوليةاللطيف  ، ( عبد  1)
.368،ص  حصاانت احلكام وحماكمتهم عن جرائم احلرب والعدوان واإلابدة واجلرائم ضد اإلنسانية( عمر  ،  2)

 ة الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 13املادة )  (3)
 (  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 12نظر الفقرة الثانية من املادة ) ا(4)

 ،  114، ص.  اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، بكة 5
 .170-166،ص. أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوق - احملكمة اجلنائية الدوليةاحلميدي، 
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ملفعول على ق مؤقتا، وساري اسابها، ويكون هذا اإلعالن الاايرعإذا ارتكبت على إقليمها أو من قبل 
، وهو ما حدث يف امللف اإليفواري، إذ انصبت حتقيقات احملكمة يف هذا امللف على حاالت معّينة

؛ أي بعد الدور الثاين لالنتخاابت الرائسية 2010نوفمرب  20ات اجلسيمة اليت وقعت بعد نتهاكاال
النظام األساسي  وكانت "كوت ديفوار" يف تلك املرحلة ليست طرفا يفاملنظمة يف هذه الدولة، 

خاص مربم مع السلطات اجلديدة  اتفاقللمحكمة، ومتّكن املدعي العام من االتصال ابلقضية مبوجب 
هلذه الدولة، والذي أعلنت فيه قبوهلا ابختصاص احملكمة ابلنظر يف اجلرائم الدولية اليت وقعت بعد 

( من النظام األساسي للمحكمة 12بية، استنادا ملا تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة )الفرتة االنتخا
 (1). 

تستند إىل توافق إرادات الدول األطراف، إذ يرتّتب عن التزامها يّتضح مما تقّدم أن والية احملكمة 
ال يوجد و  ،ابلنظام األساسي للمحكمة امتثاهلا الكامل الختصاص هذه احملكمة دون قيد أو شرط

تباعه قبل انعقاد هذا االختصاص، وذلك على خالف ملا هو معمول به اأي إجراء آخر جيب عليها 
 .(2)أمام حمكمة العدل الدولية

وهو ما علقت عليه اللجنة الدولية للصليب األمحر، يف التقرير الذي قّدمته أمام اللجنة التحضريية 
للمحكمة اجلنائية الدولية املنعقدة يف أكتوبر  وذلك خالل الدورة السادسة للجنة التحضريية

اصها جيعل ، أّن ربط اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشرط إعالن قبول الدول ابختص(3)1996
حترّكها للقيام مبهامها جّد صعب، وقد يتحول إلزاماً إىل اختصاص اختياري، مثلما هو معمول به يف 

 .4ظل حمكمة العدل الدولية
 

1 - Voir, C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d’Ivoire a accepté la 

compétence de la Cour, Communiqué de presse n° ICC-20050215-91-Fr du 15 février 2005. Document disponible 

sur le site: www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press releases/press releases 2005 

ت ملتحدة، التعديالاحملكمة اجلنائية الدولية )دراسة قانونية حول العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية ابألمم االعشري ،   2
  .93:95،ص.  املقرتحة على مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف جمال االختصاص(

BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de Rome), Ed. 

Le Seuil, Paris, 2000, p. 90. 

3 - SABAC Audrey, Essai d’une contribution à l’étude des juridictions pénales internationales, Thèse de 

Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003, pp. 589-590. 
 28ريخ بيان اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل اللجنة التحضريية اخلاصة إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، الصادر بتا  4
(، املنشورات الرمسية للجنة الدولية للصليب 51ل اجلمعية العامة لَلمم املتحدة الدورة الواحدة واخلمسني )د. خال 1996أكتوبر 

 األمحر. بيان منشور على املوقع اإللكرتوين:
www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm = 

http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/press%20releases%202005


 

148 

ُمنح من قبل الدول املشاركة يف مؤمتر روما امتيازًا خاصا جمللس األمن  األمن فقدأما جملس 
( من النظام 13مبوجب الفقرة )ب( من املادة ) وذلك ،لتحريك اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

األساسي، وتستند هذه السلطة إىل أحكام الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة، ولكن 
 .(1)و من املدعي العامأ الدول األطراف ىحدإالسلطة اخلاصة بتحريك الدعوى من عن تواها خيتلف حم

هم العوائق يف وجه اآلليات أة اليت بني أعضاء جملس األمن من االعتبارات السياسي ولكن أتيت
 على القانونية الفعلية اليت يوّفرها النظام األساسي للمحكمة ملصلحة اجمللس، وهو ما ينعكس سلبياً 

ية خالل نسانفعالية ممارسة احملكمة ومّدعيها العام الختصاصاهتما يف قمع اجلرائم املرتكبة ضد اإل
ىل احملكمة اجلنائية إ يظهر ذلك جليا من خالل أتّخره عن إحالة بعض القضااي، و (2)النزاعات املسلحة

 .(3)رايأو املرتكبة يف النزاع الداخلي املسلح بسو الدولية مثل قضية دارفور، 
ية كما أييت جتاهل جملس األمن عن إحالة قضااي اجلرائم املرتكبة من جانب القوات اإلسرائيل

تفهام كثرية تشري واليت عليها عالمات اس ،على أهايل غزة يف األراضي الفلسطينية من األمور احملرية
ّن احتالل إسرائيل لَلراضي ن االعتبارات السياسية هي اليت تقود جملس األمن يف قراراته، فإأىل إكلها 

 .(4)دفع هبا إىل رفض املوافقة على هذا النظام األساسيالفلسطينية يعّد جرمية حرب، وهو ما 
خالل  إضافة إىل ذلك، انتقد اجمللس بعدم التزامه بوظائفه حيال النزاع الداخلي املسلح يف سوراي

مل يتمّكن من اختاذ  إذتاتورية، ظمة الديكضّد األن "الثورات العربية"يف إطار ما يسمى بـ  2011سنة 
أي قرار بشأن إحالة املسألة إىل احملكمة، وهذا على الرغم من مناقشته للمسألة يف عّدة اجتماعاته، 

لس يف إحالة اجلرائم املرتكبة ويعود سبب ذلك دائما إىل عدم توافق إرادات الدول السياسية داخل اجمل
 .(5)فيها إىل املدعي العام

 

 لمحكمة اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي ل13الفقرة )ب( من املادة )إىل نظر ا  1
2 - JADALI Safinaz, « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998: Quelques remarques sur les 

imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale », Revue Lex Electronica, vol. 13, N°3, 2009, 

p. 4. 

 .172:173،  ص   01، العدد  ود العدالة اجلنائية الدولية يف مواجهة اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة يف غز ةحداتجر ،   3
الصعيد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي احلرب ، القانون الدويل اإلنساين: دليل التطبيق على عامر ،  - 4

 .479-477ص.  محر ،، منشورات اللجنة الدولية للصليب األالوطين
 /Doc: S/RES، الوثيقة رقم: 2013سبتمرب  27( الصادر بتاريخ 2013) 2118قرار جملس األمن رقم إىل نظر ا - 5

 . وثيقة منشورة على املوقع: .(2013) 2118
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013) = 
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 :م اجلنائية الدولية املؤقتةاكاحمل
جدت احملاكم الدولية منذ نشأة النظام الدويل احلديث بغرض تسوية املنازعات ما بني الدول ويف و 

 احلرب العامليةبعض األحيان ما بني جهات دولية فاعلة أخرى. غري أن عقد حماكمات نورمربغ بعد 
 اجلنائية املرفوعة ضد اصة تنظر يف القضاايإىل إنشاء حماكم خ الثانية هو الذي أفضى بشكل رئيس

اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد  ابدةاألفراد فيما يتعلق ابجلرائم الدولية األساسية، أي اإل
 .(1)يةنساناإل

ات القرن املاضي يت طوكيو ونورمربغ يف تسعينأُنشئت أوىل احملاكم اجلنائية الدولية بعد حماكما
ابقة وعلى أعمال القتل اجلماعي يف ارتكبت خالل النزاع يف يوغوسالفيا الس للرد على الفظائع اليت

( واحملكمة الدولية ICTYرواندا. وأنشأ جملس األمن كالً من احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة )
 .(2)(ICTRاملماثلة هلا لرواندا )

األفعال اليت يعّد إتياهنا مبثابة  ، مببدأ مسؤولية الفرد اجلنائية عن1949يات جنيف لعام اتفاقأخذت 
 ،(3)ياتتفاق، أو مبعىن أصح، األفعال اليت تعّد جرائم حرب وفقاً ملفهوم تلك االخمالفات جسيمة هلا

ات اجلسيمة، أي جمرمي احلرب، تعد أمرًا واجبًا يف مجيع األوقات ويف نتهاكوأن حماكمة مرتكيب اال
ول على عاتق الدول أبن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة أي مكان، وهذا الواجب يقع يف املقام األ

يات. وهذه احملاكمات ميكن أن تتوالها تفاقات جسيمة لالانتهاكملعاقبة األشخاص الذين يرتكبون 
 طنية يف خمتلف الدول، كما ميكن أن تتوالها هيئة دولية.احملاكم الو 

 

 م.2010،  احملاكم اخلاصةحلمر ، اللجنة الدولية للصليب ا  1
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-

tribunals.htm 

 
 .م2010،  اخلاصة احملاكم،  احلمر للصليب الدولية اللجنة 2

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-

tribunals.htm

على العديد من النصوص اليت حتدد االنتهاكات  1977ضافيني لعام اإل وبووتوكوالها 1949اشتملت اتفاقيات جنيف لعام   - 3
( من االتفاقية الثانية، 51املادة )و ( من االتفاقية األوىل، 51رب، ومن ذلك على سبيل املثال: املادة )احل اخلطرية اليت تعد من جرائم

( من الربوتوكول 4املادة )و ( من الربوتوكول األول، 85بعة، واملادة )( من االتفاقية الرا147املادة )و ( من االتفاقية الثالثة، 130املادة )و 
 الثاين.  

= 

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
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يات مسؤولية املرتكبني املباشرة هلذه تفاقوفيما يتعلق بنطاق تطبيق املسؤولية الفردية، تقرر اال
السواء، سواء كان هؤالء  ات وكذلك رؤسائهم، كما تتضمن املدنيني والعسكريني علىنتهاكاال

يات من اعتبار تفاقوال شك أن ما ذهبت إليه اال ،أم غري رمسية ن أعضاء يف قوات رمسيةو العسكري
تعد من جرائم احلرب، تكابه املخالفات اجلسيمة، واليت  هو وحده املسؤول جنائياً عن ار نساينالفرد اإل

 .(1)وهذا يتفق مع ما سارت عليه السوابق التارخيية وما قررته الواثئق الدولية
 بسرياليون:احملكمة اخلاصة 

 ،م2000أغسطس  14 ( واملؤرخ يف  2000)  1315ـراره جملـــس األمـــــن مبوجــــب قـــ طُلـــب إىل
)يشـار إليـها فيمــا بعــد  اليون إلنشاء حمكمة خاصة مسـتقلةيتم مع حكومة سري  اتفاقالتفاوض بشـأن 

ــون أعظــم املســؤولية عــن ارتكــاب جرائم ضد ابســم احملكمــة اخلاصــة حملاكمــة األشـخاص الذيـن يتحمل
 الـدويل، وكذلـك اجلرائـم نسايننون اإلات اجلسيمة للقانتهاكية وجرائم احلرب وغريها مـن االنساناإل

 .(2)واملرتكبــــة ضمــــن أراضــــي سرياليون ؛اخلاضعـة لقـــانون ســـرياليون ذي الصلــــة
 طبيعة احملكمة اخلاصة وخصوصيتها:

انوين يتحـدد الطـابع القـانوين للمحكمـــة اخلاصــة، شــأنه يف ذلـك شـأن الطـابع القـانوين ألي كيـان قـ
ندا، اللتني أنشئتا آخـر، بصكــها التأسيسي، وخبالف أي من احملكمتـني الدوليتـني ليوغوسـالفيا وروا

مبوجب قـرارات جمللـس األمـن وشـكلتا ابعتبارمها جهازين فرعيني لَلمم املتحـدة، أو احملـاكم الوطنيـة الـيت 
بـني األمـــم املتحــدة  اتفاقـا هــو متوقـع، منشـأة مبوجـب تنشـأ مبوجـب قــانون، فــإن احملكمــة اخلاصــة، كمـ

ــن مث، فإهنــا حمكمــة منشــأة مبوجــب معــاهدة، وذات طــابع خــاص، واختصــاص وحكومــة سـرياليون، وم
 قضــائي خمتلــط وتشــــكيل خمتلطني. 

 

 .273ص ، 1ط،  رائم الدولية وسلطة العقاب عليهاجلالفار ، ا  1
.م2000أكتوبر   4 -تقرير األمني العام عن إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون  2

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement 

 
= 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement
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ون الوطـــين لســـرياليون وفقــــا يف القـــان تفاقويتطلب إنشاؤها على الصعيد الوطين إدماج اال
ملقتضيــــات الدستور. وجيمع قانوهنا الساري بـني القـانون الـدويل وقـانون ســــرياليون، وهــــي مؤلفــــة مــــن 

 .(1)ـم اإلداريني وموظفــــني للدعـــعــــني عــــامّ ومـــــن مدَّ  ،قضـــــاة دوليـــــني وقضـــــاة سرياليونيني
 :اختصاص احملكمة اخلاصة

 الــدويل نساينيشــمل االختصــاص املوضوعــي للمحكمــة اخلاصــــة اجلرائــم احملــددة مبوجــب القــانون اإل
وقـــانون سرياليون. ويشمل أفظع ممارسات القتل اجلمـاعي، وعمليـات اإلعدام بدون حماكمـة، والتشـويه 

ص بـرت األيـدي واألذرع واألرجـل والشــفاه وغريهــا مــن أعضـاء اجلسـد، واسـع، وبوجـه خـاعلـى نطـاق 
واالعتــداء اجلنســي علــى الفتيــات والنســاء، واالسرتقاق اجلنسي واختطاف اآلالف مـن األطفـال 

النريان  حة، والنهب وإشعالوالكبـار وفــرض األعمــال الشــاقة، والتجنيــد اإلجبــاري يف مجاعـــات مسل
يف املساكن احلضرية الكبرية ويف القـرى. واعــــــرتافا مببـدأ الشـرعية، وبوجــه خــاص مبــدأ ال جرميــة إال 

ــة املذكــورة، هــي بنــص، ومبــدأ احلظــر علــى أســاس تشـــريع جنـائي رجعــي األثــر، فــإن اجلرائــم الدولي
 .ةة للقـانون الـدويل العـريف وقـت ارتكاب اجلرمية املزعومأهنا كانت خاضعـ دُّ عَ جرائم تُـ 

 الدويل اليت ختضع الختصاص احملكمة ما نساينات اجلسيمة األخرى للقـانون اإلنتهاكومن اال
 :(2)يلي

يقومون القيـــام هبجمـــات علـــى الســــكان املدنيــــني ابلذات، أو على أفراد مدنيني ال   -
 يف أعمال قتالية.أبي عمل مباشـر 

القيـام هبجمـــات علــى أفــراد حفــظ الســالم الذيـن يشـاركون يف تقـدمي املســـاعدات   -
ية أو يف بعثــة حلفظ السالم، ما دام من حقهم أن حيصلوا على احلمايـة الـيت نساناإل

 للصراعات املسلحة.تقدم للمدنيني مبوجب القانون الدويل 
سـنة وجتنيدهــم إجباريــا يف قــوات أو  15لذيـن تقـــل أعمــارهم عــن خطـف األطفـال ا -

 مجاعــات مســلحة لغرض إشراكهم فعليا يف أعمال قتالية.
 

 .4، 3ص   –م 2000أكتوبر   4 -تقرير األمني العام عن إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون  1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement 



 .5ص   – م2000أكتوبر   4 -تقرير األمني العام عن إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون  2
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement 

 = 
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 أصبحت فيما وتُعد احملكمة اخلاصة لسرياليون النموذج األول للمحاكم اخلاصة واملختلطة واليت
 .(1)تلطةيف تشكيل احملاكم اخلاصة واملخ تذىبعد مثالً حيُ 

 :اجلرائم احملددة مبوجب قانون سرياليون
أوصى جملس األمن بضرورة أن يتضمـن االختصـاص املوضوعـي للمحكمـة اخلاصـة أيضـا اجلرائـم الـيت 

 واملرتكبـة داخـل إقليـم ســـرياليون. ؛ينـص عليــها قـانون سـرياليون ذو الصلـة
ـاء صـراع سـرياليون خـالل الفـرتة املعنيـة تنظمـها أحكـام ويف حني أن معظم اجلرائم املرتكبـة يف أثن

مـن النظـام األساسـي، فـإن اللجـوء إىل قــانون سرياليون أوضح  4و 2ـدويل املبينـة يف املـادتني القـانون ال
ـانون الـدويل فيـها حالـة بعينـها أو جانب يتعلق هبا إمـا غـري منظـــــمة مبقتضـــــى الق دعتأن هناك حـاالت 

أو ال ينظمها بشكل كاف. واجلرائم اليت تعد ذات صلة هبذا الغــرض وتــرد يف النظــام األساســــي هـــي: 
واجلرائم  ،م1996وة ضد األطفـال لعام اجلرائـــم املتصلـــة ابإلساءة إىل الفتيات مبقتضى قانون منع القس

يما احلرق العمـد، مبقتضـى قـانون التدمـري بدافـع احلقـد املتصلة ابلعبث ابملمتلكات وتدمريهـا، وال س
 .1961لعام 

 7ومن أهم البنود اليت تضمنها النظـــام األساســـــي للمحكمة اخلاصة واملتعلقة بدراستنا، املادة ) 
 عايـري معرتف هبا دوليـا لقضـاء األحـداث وضمانـات تكفــل معاملــة األحـداث مبـا( واليت ختتص مب

حيفـظ كرامتـهم ويراعـي مكانتـهم. وبنـاء علـــى ذلك، ينبغي أن يعكس تشكيل هيئـة القضـاة عامـة مـا 
(؛ 1الفقرة  ،13ث )املادة لديـهم مــن خــربة يف جمــاالت متنوعـــة، مبـــا يف ذلـــك جمـــال قضـــاء األحدا

العامة مـن ذوي اخلـربة يف اجلرائـم املتصلــة بنـــــــــوع  وينبغي أن يكون املوظفـون الذين يتم تعيينهم يف النيابة
( وأثنــاء حماكمــة جمــرم حــدث ينبغــي للمحكمـــة  4، الفقــرة 15اجلنــــــس وقضــاء األحــداث )املــــادة 

حـــداث وتــأمر يف حـدود اإلمكـان، أن تـأمر بـإطالق ســراح املتــهم فـورا، وأن تشـكل دائـرة لَلاخلاصـة، 
بــالفصل بــني حماكمة احلدث وحماكمة البالغ وتوفر كـل املسـاعدة القضائيـة وغـري ذلـك مـن أنـواع 

اة اخلاصــة للحــدث. واســتبعدت عقوبــة املسـاعدة وتـأمر ابختـــاذ تدابــري وقائيــة للحفــاظ علــى احليــ
، ونـص عوضـا عـن ذلك على عدد من البدائل ذات طبيعة السجن عندما يتعلــق األمـر مبجـرم حـدث

 إصالحية أو تربوية.

 

 .5،ص  دور احملكمة اخلاصة لسرياليون يف حتقيق العدالة االنتقاليةأبو السعود ،  1
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عامـا للمقاضـاة، فــإن األحكــام  18نه ينبغـي أن خيضـع األطفـال الذيـن هـم دون سـن إوبذلك ف
مة لعدالة عــة ســتقيم التوازن املناسب بني مجيع املصاحل املتضاربة وتوفـر الضمانـات الالز التشــريعية املوضو 

أن املدعـي العـام هـو الـذي يقــرر يف بدايــة املطــاف مــا إذا كــان  بيد أنه ينبغي التأكيد أيضـااألحداث. 
 .(1)د احلدث اجملرم يف كل قضية من القضاايينبغـي، بعـد أخـذ كـل األمـور يف االعتبـار، اختـاذ إجـراء ضــ

ائم احلرب يف سرياليون قد نص صراحة على مسؤولية وبذلك نرى أن النظام األساسي حملكمة جر 
جزائية لَلطفال اجلنود الذين ارتكبوا جرائم حرب وترتاوح أعمارهم بني مخسة عشر عامًا إىل مثانية 

 .(2)األحداث عشر عاماً حىت لو روعيت فيها الرسالة األخالقية والطبيعة اإلصالحية والرتبوية هلؤالء
 :رية الكونغو الدميقراطيةيف مجهو  اجلرائم املرتكبة

هي  نسانهتا يف جمال حقوق اإلبهة اليت جتب جماحتدايت رئيس من انت مجهورية الكونغو الدميقراطيةع
عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفية وغري القانونية؛ وظروف السجن والتعذيب وضروب سوء املعاملة 

قوق االقتصادية واالجتماعية واستغالل املوارد ات احلانتهاكأثناء االحتجاز؛ وألوان العنف اجلنسي؛ و 
 .3الطبيعية بصورة غري قانونية

 جتنيد عشرات اآلالف من هم يف صفوف مت فقديسلم األطفال من جرائم احلرب، ومل  
أحد العوامل املساعدة يف استمرار  دألن ظاهرة جتنيد األطفال تع ،اجلماعات املسلحة واملليشيات

وقد تنوعت مهام األطفال وأدوارهم من أعمال التجسس ونقل  ،ل أمدهااحلروب والصراعات وطو 
واملشاركة املباشرة يف القتال، كما تنوعت دوافع  املؤن والذخرية إىل زرع األلغام واملتفجرات واحلراسة

مشاركتهم وطرق جتنيدهم، فكانت إما طوعية انبعة من التحاق الطفل إبرادته إبحدى اجلماعات 
أو بسبب فقدان األمن والرغبة يف أتمني لقمة  ،ة يف الثأر ألهله وأقاربه الذين فقدهماملسلحة للرغب

 .(4)ألطفال أو إغوائهم أو استهوائهمالعيش، أو بطريقة قسرية ابختطاف ا
 

 .10ص   – م2000أكتوبر   4 -ام عن إنشاء حمكمة خاصة لسرياليون تقرير األمني الع 1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement 

.47ص  ، املؤمتر الدويل حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوين -محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين  ، طالفحة 2
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة املفوضية يف تقرير مفوضة األمم جملس حقوق اإلنسان ،  3

ي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني العام ، التقرير السنو  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 .4،ص 

.94،ص انون الدويل اإلنسايندور القضاء الدويل اجلنائي يف تطبيق القبومعزة مىن ،  4
= 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/75/PDF/N0066175.pdf?OpenElement


 

154 

، 2004أبريل  19أحيلت القضية رمسيا من قبل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يوم 
ذا كانت اجلرائم املرتكبة اليت تقع ضمن االختصاصات املنصوص وطلب من املدعي العام التحقيق إ

نذ نفاذ نظام روما مجهورية الكونغو الدميقراطية معليها للمحكمة قد وقعت يف أي مكان من أراضي 
. يف هذه الرسالة التزمت احلكومة ابلتعاون مع احملكمة اجلنائية 2002ول من يوليو األساسي يف األ

 .1الدولية يف عملها
، وبعد إجراء حتليل دقيق للوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 2004يونيو  23وىف يوم 

الشرقية من إيتوري، أعلن املدعي العام قراره فتح التحقيق األول للمحكمة اجلنائية  وخاصة يف املنطقة
 الدولية.

ة اجلنائية الدولية وىل للمحكم، أكدت الدائرة االبتدائية األ2007كانون الثاين/يناير   29ويف 
ورأت الدائرة أبن التهم املوجهة إىل توماس لوابنغا دييلو، وأرسلت القضية املرفوعة ضده إىل احملاكمة. 

األدلة كانت كافية إلثبات وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن لوابنغا مسؤول جنائيا بوصفه 
من شهر أيلول/سبتمرب  واليت مت ارتكاهبا ابتداءً ة إليه شريكا يف اجلرائم الواردة ابلتهم الثالث املوجه

من أغسطس  13، وانتهاء يف الـوذلك عندما أتسست القوات الوطنية لتحرير الكونغو م،2002
 :(2)جرائم حرب هي الدولية لوابنغا ابرتكاب ثالث. واهتم املدعي العام للمحكمة اجلنائية 2003

 جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة. -1
 لزامي على األطفال دون سن اخلامسة عشرة.تجنيد اإلفرض ال -2
 األعمال العدائية.استخدام األطفال حتت سن اخلامسة عشرة يف املشاركة يف  -3
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 :القانون الدويليف  نساناإلحقوق املبحث الثالث: 

 تية:ويشمل املطالب اآل

 .نساناملطلب األول: املفهوم والتعريف للقانون الدويل حلقوق اإل

 مشروعية التدخل الدويل حلماية حقوق اإلنسان. املطلب الثاين:

 .نسان: تطور القانون الدويل حلقوق اإللثاملطلب الثا

 .نسانالقانون الدويل حلقوق اإل وأشخاص : مصادررابعاملطلب ال

 .نسانقوق اإلماية حالدويل حل شروط التدخل: امساملطلب اخل
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يُطبق يف احلاالت واألوقات السلمية فقط  نسانالدويل حلقوق اإلون كان الشائع يف املاضي أن القان
ُيطبق يف أوقات احلرب  الذيو  ؛نساينوليس يف أوقات احلروب، وذلك على عكس القانون الدويل اإل

فقط والنزاعات املسلحة، على أن ما يف هذه النظرة من اختالف يف نطاق التطبيق ما بني القانون 
أصبح القانون الدويل حلقوق  اختلفت متاماً، إال أنه نساينالقانون الدويل اإلو  ننساالدويل حلقوق اإل

 نسان؛ نظراً ألن التزامات حقوق اإلت السلم وحاالت النزاعات املسلحةيستمر تطبيقه يف حاال نساناإل
ت تستمد من االعرتاف ابحلقوق األصلية للبشر كافة، وأبن هذه احلقوق تتأثر يف وقت السلم وىف وق

ليس هناك يف معاهدات  هنأوأعظم؛ كما يف وقت احلرب أشد  نسانبل لعل أتثري حقوق اإل ،حلرب أيضاً ا
مصادر  دُّ ونتيجة لذلك تـُعَ  ،ما يشري إىل أهنا ال تطبق يف حاالت النزاعات املسلحة نسانحقوق اإل

ني يف حاالت النزاعات لزم مصدرين متكاملني ومنساينوالقانون الدويل اإل نسانالقانون الدويل حلقوق اإل
ذين لوال ،م2004لسنة  31م والتقرير رقم 2001لسنة  29ليه التقارير رقم إشارت أاملسلحة؛ وهو ما 

قرا أبن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ينطق أيضاً يف حاالت النزاع املسلح اليت تنطبق أ
 .(1) أيضاً نساينفيها قواعد القانون الدويل اإل

نفسه كاحلق يف احلياة،  نسانليست وليدة، بل هي حقوق قدمية بتقدم اإل نسانوحقوق اإل 
على هذه األرض، فهي ليست وليدة اإلعالن العاملي حلقوق  نساننشأ هذا احلق مع وجود اإل فقد
 م". 1948عام " نساناإل

خالقي والديين هلذه ألجند جذورها األوىل يف الثقافات القدمية للشعوب، متمثلة ابلرتاث ا إذ
 الدايانت السماوية أهم مصدر من مصادر هذه احلقوق، فالشريعة اإلسالمية هتدف دتع إذالشعوب، 

 فرد لكل والسعيدة احلياة العادلة أتمني إىل هتدف كما البشر، بني األمن واستتباب اخلري انتشار إىل
 .لسماويةاألداين ا سائر عن يبتعد ال ذلك يف وهو ،اجملتمع أفراد من

هذا النظام املتكامل الذي وضعه اإلسالم واجب التنفيذ استنادًا إىل الوازع الديين واألخالقي 
 لذين يسهرون على تنفيذه. الفرد، وأيضاً وجود أويل األمر الدى 

 

،  احلماية القانونية الدولية الدولية حلقوق اإلنسان يف النزاع املسلحاألمم املتحدة مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ، 1
 .5، 6دة ،ص منشورات األمم املتح

= 
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دساتري بعض الدول،  ، وكذلك يفنسانمث جند أيضًا هذه احلقوق يف اإلعالانت الوطنية حلقوق اإل
ل أعضاء اجملتمع الدويل يلقي على عاتق الدو  ،هذه احلقوق وأتخذ طابعًا قانونيًا دولياً  ق  ولكن مل ترت

وحيملها املسؤولية الدولية عند خرق هذه االلتزامات، إال بعد احلرب العاملية الثانية، وخصوصاً  ؛التزامات
 .(1)بعد إنشاء هيئة األمم املتحدة

 :نسانالدويل حلقوق اإلاملطلب األول: املفهوم والتعريف للقانون 

أن هذه احلروب من احلروب الدولية وغري الدولية و  إن الناظر بعني احلقيقة لريى أن العامل واجه العديد
ولعل أمهها ما  ،شعوهبا ا يف دمار احلضارة البشرية وفناءكانت منذ مطلع التاريخ سببا مباشرا وأساسي

ات انتهاكخالل احلربني العامليتني وما نتج عنهما من ية يف القرن العشرين من نسانالذاكرة اإل سجلته
ومن هتديد للسلم األمن الدوليني، ما دفع اجملتمع الدويل  ؛نساناعتداءات جسيمة حلقوق اإلخطرية و 

أبن تتكّرر مثل هذه النزاعات يف املستقبل،  ص الدول الكربى للتعهد أبال تسمحوعلى وجه اخلصو 
خمتلف املستوايت احمللية واإلقليمية  علىو  ،ديد من النزاعات املسلحةوعلى الرغم من ذلك اندلعت الع

 وحلقوق نساينلقواعد القانون الدويل اإل صارخٌ  انتهاكٌ  و نساينللضمري اإل سافرٌ  دٍّ وجنم عنها حت ،الدوليةو 
     .نساناإل

ما تُرتكب بتأييد غالبا  واليت ؛إن األسباب املؤدية للخروق اجلسيمة للقواعد الدولية متعددة       
"بول ام منها مثال نظ ،واألمثلة عديدة ،سياسي من بعض األنظمة فَتكون منطا لسياسة بعض الدول

 .(2)1979يف كمبوداي يف عام  "بوت
اليت ترتبط بصراعات إقليمية كسياسة التطهري العرقي يف البوسنة ات اخلطرية نتهاكوال شك أن اال

اً خطرياً انتهاكحتاد اليوغساليف، متثل لة صربيا الكربى بعد تفكك االة دو قامواهلرسك وإقليم كوسوفو إل
 نتهاككما متثل الصراعات الداخلية يف بعض الدول اإلفريقية منوذجا صارخاً ال  ،نساينللقانون الدويل اإل

بل اهلوتو من ق إابدةالفظائع اجلرمية اليت اُرتكبت من احلكم كسياسة  يويكف ،نسايناإل القانون الدويل
 . (3)مجاعة التوتسي للسيطرة على النظام يف رواندا...اخل

 

 ، ، من كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين اتريخ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسانفرحات ، (1)
 .85ص 

 .163ص، 1ط ،العدالة اجلنائية الدولية ،البقريات  ( 2)
 .  205، ص نازعاتدور منظمة الوحدة اإلفريقية وبعض املنظمات األخرى يف فض امل ،عبيد  ( 3)



 

158 

ات نتهاكأن املسؤولني عن هذه اجلرائم واالخصوصا  ه،كلإن هذا األمر أصبح يقلق اجملتمع  ف
 ،وامتيازات قد توفرها هلم مناصبهم السياسية أو القياديةخيتفون دائما وراء ما يتمتعون به من حصاانت 

يا أمام ص دستورية أو قواعد املسؤولية اجلماعية أين تقف الدولة حاجزا واقواليت تكون مبوجب نصو 
 هةمع شخصية الدولة ابعتبارها اجل رعاايها الذين تندمج شخصيتهممالحقة ومساءلة حكامها و 

 .(1)د القانون الدويلاطب بقواعخت ت كانيتال ةالوحيد
يرجعه البعض إىل  إذيل العام احلديثة نسبيا، الدو  هو أحد فروع القانون نسانالقانون الدويل حلقوق اإل

فه البعض أبنه: "جمموعة القواعد واملبادئ املنصوص ، ويُعرّ  نسانما بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإل
الدولية، واليت تؤمن حقوق وحرايت األفراد والشعوب يف عليها يف عدد من اإلعالانت واملعاهدات 

، وغري قابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة حبمايتها نسانيقة ابإلمواجهة الدولة أساسا، وهي حقوق لص
 .(2)"نتهاكمن االعتداء أو اال

ليت ارتضتها ا، و صفة ابلعمومية والتجريدفه البعض اآلخر أبنه "جمموعة القواعد القانونية املتويُعرّ  
 نساناية حقوق اإلاجلماعة الدولية وأصدرهتا يف صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة بقصد مح

 وعضواً يف اجملتمع من عدوان سلطاته احلاكمة أو تقصريها، ومتثل احلد األدىن إنسااناحملكوم بوصفه 
التحلل من بعضها يف غري  من احلماية اليت ال جيوز للدول األعضاء فيها النزول عنه مطلقا أو

 .(3)االستثناءات املقررة فيها"
"ذلك القانون الذي يتكون من جمموعة القواعد القانونية الدولية فه "سن الرج" أبنه: كما يُعرّ  

 .(4)"الفرد وازدهاره نساناملكتوبة أو العرفية، اليت تؤكد احرتام اإل
ماية هو محاية حقوق وحرايت األفراد يف احلمن التعريفات السابقة جند أن اهلدف األساسي لقانون 

 مواجهة الدولة اليت ينتمون إليها.

 

 . 103ص ،1ط ، القانون الدويل العام يف وقت السلم   ،سليمان   ( 1)
 .85-84،ص 1ط اتريخ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،  فرحات(2)
بادئ الدستورية واملواثيق احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واملالكباش ،  (3)

 .229،ص  الدولية
  .67،ص  1، ط  حلقوق اإلنسانالقانون الدويل علي ،  (4)

= 
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التطبيق من حيث املبدأ يف مجيع األوقات، أي يف وقت السلم وأثناء النزاعات  وهو واجب
 .(1)تها ابألفرادويرسي قواعد ملزمة للحكومات يف عالق ،املسلحة على السواء

 . االنسان حقوق حلماية الدويل التدخل مشروعيةثاىن: ال املطلب

 تعد مل وبرأيهمية حقوق اإلنسان، نرى العديد من أنصار فكرة التدخل ىف سيادة دول اخرى حلما
 القضااي بشأن أمرها يف التدخل من االخرى الدول على مينع داخلياً  أمراً  مواطنيها مع الدولة عالقة

 بعضها ففي أخرى اىل دولة من املزرية االنسانية ، وبرأيهم ختتلف األوضاعاالنسانية ابألوضاع املتعلقة
 ،لبالد أخرى آباثرهاخلوف ها هنا من أن متتد هذة األوضاع ، وا الكوارث حد اىل االوضاع تلك تصل
 التدخل الواجب من يكون الذي االمر ، املعنية الدولة خيص األوضاع هذه يف األمر يعد مل لذلك
 .البشري اجلنس وإابدة االنسانية ضد كاجلرائم  الكارثية االنتهاكات لتلك حد لوضع

 االفتتاحية كلمته  يف غايل بطرس بطرس الدكتوراملتحدة وهوما أوضحة األمني العام السابق لَلمم 
 يوكل الدويل اجملتمع إن" بقوله 1993 عام فيينا يف املنعقد االنسان حقوق حول العاملي املؤمتر أمام
 وضعها اليت األساسية للمبادئ الدول هذه خرق حال ولكنه ، األفراد محاية أتكيد مهمة الدولة اىل

 .2"التزاماهتا يف األخرية فشل حال الدولة حمل يعمل أن الدويل اجملتمع على يوجب ذلك فان امليثاق،

عالقة الدولة مع مواطنيها مل تعد أمراً داخلياً، خاصة إذا ما أدى سلوك الدولة  أنمما سبق نرى 
اب حنو مواطنيها اىل كوارث انسانية متتد آباثرها اىل دول اخرى ، وهلذا يربر انصار التدخل الدويل ألسب

شكل عائقاً قدسية املفهوم التقليدي للسيادة الوطنية الذي كان ي أننية مشروعية التدخل ، ويرون إنسا
أمام التدخل الدويل حلماية االنسان قد بدأ يرتاجع أمام اهتمام اجملتمع الدويل بتلك القضااي ، وبضرورة 

االنسانية والسياسية واالقتصادية  احرتام السلطات يف الدولة حلقوق االفراد وكذلك االهتمام بقضاايه
تدخل تنفيذاً للمبادئ الواردة يف ميثاق االمم واالجتماعية ، وإال فان اجملتمع الدويل سيكون مضطراً لل

 

 .23ص، 1ط ، نساء يواجهن احلربليندسي ،  (1)
 
.109ص ،1ط ، مشروعية العقوابت الدولية والتدخل الدويلالشيخ ،  (2)
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املتحدة واالعالن العاملي حلقوق االنسان واالتفاقيات الدولية املتعلقة ابالوضاع االنسانية ، وخاصة 
 نساين من العرف اىل التقنني والتدويل .بعد أن أنتقل القانون الدويل اال

 :نسان: تطور القانون الدويل حلقوق اإللثاملطلب الثا

فالثقافات القدمية  ،نسانقدمية قدم وجود اإل نسانإن أسس ومبادئ القانون الدويل حلقوق اإل 
 يف هذا وأييت ،واحلق يف احلياة واحلرايت نسانوالدايانت السماوية كلها كانت حتض على حقوق اإل

 سلطة منحوا اجملتمع اإلغريق أن كما الرافدين، بالد يف م".ق1750 "عام" "محورايب قانون اإلطار
 عدادإ يف اتثريٌ  الفرنسية للثورة كان وقد ،قوانني نوما روما شهدت مث ،"ابلدميقراطية"وأمسوها  التشريع

 مستمدة وهي له قدمةم عّدتو  م"1791"  دستور وضمنت يف ،نساناإل حقوق عن رخييةأت وثيقة
 وهي؛ فيها التصرف جيوز ال اليت الفرد حقوق على الوثيقة روسو" ونصت جاك جان"  نظرايت من

 .(1)الشعب  وسيادة األفراد بني املساواة وأكدت وامللكية واألمن احلرية

ىل قبل انتهاء احلرب العاملية األو  نسانتطور القانون الدويل حلقوق اإل أويف العصر احلديث بد
 نسانفقد وضع مشروع من قبل احملامي اللورد سنكي أعلن فيه حقوق اإل ،بشكل قواعد قانونية ملزمة

م" عقب 1920وبعد إنشاء عصبة األمم املتحدة " ،وأرسل هذا املشروع إىل زعماء ورؤساء العامل
دوليني وحل املنازعات ا احملافظة على األمن والسالم الكان من مهامه  واليت ؛انتهاء احلرب العاملية األوىل

 .(2)وتوفري االستقرار االقتصادي واالجتماعي عن طريق منظمة العمل الدولية ،الدولية ابلطرق السلمية

أما األمم املتحدة فقد جاء يف ديباجتها مدى التصميم لديها يف جتنيب العامل ويالت احلروب واحملافظة 
 :(3)يثاق يف البنود التاليةوهو ما أكده امل ،هاانتهاكوعدم  ننساعلى حقوق اإل

جعل من بينها حتقيق  ،يف املادة األوىل حدد ميثاق األمم املتحدة املقاصد أبربعة -
ية، ولتعزيز نسانالتعاون الدويل حلل املشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإل

بب واحلرايت األساسية للناس مجيعا وتشجيعها إطالقا دون متييز بس نسانحقوق اإل
 اجلنس أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء. 

 

.57ص  ، يف ضوء املتغريات الدوليةقليمية حلقوق اإلنسان احلماية الدولية واإلالزوبعي ،  (1)
 .14:16ص،1ط، الدولية لحقوق اإلنسانالحماية زانغي،(2)

.303:304ص،5ط،منشورات الحلبي الحقوقية -القانون الدولي العام المجذوب،(3)



 

161 

 55ون الدويل االقتصادي واالجتماعي املواد أيضا يف الفصل التاسع املتعلق ابلتعا -
تشري إىل الرغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني  55جند املادة  60-

مبدأ املساواة يف احلقوق  لقيام عالقات سليمة وودية بني األمم، مؤسسة على احرتام
 بني الشعوب، وأن يكون لكل منها تقرير مصريها. 

واحلرايت األساسية للجميع  نسانمل األمم املتحدة على أن يشيع احرتام حقوق اإلومن أجل ذلك تع
بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلرايت 

 عاًل. ف

ا عليهم اليت تتعهد مبوجبها الدول األعضاء ليقوموا منفردين أو مشرتكني مب 55جاءت املادة 
 من عمل وذلك ابلتعاون مع اهليئة لتحقيق املقاصد اليت جاءت يف هذه املادة. 
جند أن الفقرة  72-61أيضاً يف الفصل العاشر املتعلق ابجمللس االقتصادي واالجتماعي املواد 

واحلرايت  نسانتنص على أن يقدم توصيات تتعلق إبشاعة احرتام حقوق اإل 62ة من املادة الثاني
 هتا. ااسية ومراعاألس

من امليثاق من بني اللجان اليت يقوم اجمللس إبنشائها لتساعده يف أتدية  68أيضاً جعلت املادة 
ومن بعدها سعت  ،م املتحدةأدرجت هذه احلقوق يف ميثاق األم إذ ،نسانوظائفه جلنة لتعزيز حقوق اإل

يات واملواثيق تفاقعلى املستوى الدويل، وذلك إببرام عدد من اال نسانهذه املنظمة لتعزيز حقوق اإل
 .والعهود الدولية

 :نسان: مصادر القانون الدويل حلقوق اإلرابعاملطلب ال

 يات الدولية:تفاقاال :أوالً 

إال بعد منتصف مل يتم تقنينها  نسانلدويل حلقوق اإلاكما ذكران سابقًا أن وضع قواعد للقانون       
منها ما هو ذو طابع أديب ومنها ما هو إلزامي، منها  ؛م عدد من املواثيق الدوليةر  أب إذالقرن العشرين، 

 :(1)التايل

 
 

 .31:33ص، 1ط،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانصالح،(1)
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 : نسانعالن العاملي حلقوق اإلاإل -1

م، وهو 1948لعام  نسانحلقوق اإل العامليمن اإلعالانت الدولية ذات الطابع األديب اإلعالن وهو     
يات والعهود الالحقة تفاقاستمدت معظم اال قدو ، عاملًيا نسانتُعىن حبقوق اإل اترخيية أول وثيقة دولية

ممثلون من خمتلف اخللفيات القانونية والثقافية من مجيع أحناء العامل، واعتمدت  صاغهوقد  ،هقواعدها من
 217مبوجب القرار  1948ديسمرب  10يف ابريس يف  نسانقوق اإلاجلمعية العامة اإلعالن العاملي حل

ىل، الشعوب واألمم. وهو حيدد، وللمرة األو  لشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كألف بوصفه أنه املعيار امل
حق  إنسانلكل لقد جاء يف املادة الثانية منه "و  األساسية اليت يتعني محايتها عامليا. نسانحقوق اإل
احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون  لالتمتع بك

ألصل الوطين أو االجتماعي أو أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو ا
فلن يكون  تفرقة بني الرجال والنساء. وفضال عما تقدم و امليالد أو أي وضع آخر، دون أيالثروة أ

سواء  ؛هناك أي متييز أساسه الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل لبلد أو البقعة اليت ينتمي إليها الفرد
حتت الوصاية أو غري متمتع ابحلكم الذايت أو كانت سيادته البقعة مستقال أو  كان هذا البلد أو تلك

 .(1)خاضعة ألي قيد من القيود"

 م".1959"إعالن حقوق الطفل لعام  -2

عالن حقوق الطفل إجند أن  فإننااجملتمعات؛  لعناية خاصة واهتمام كبري من ك ىلإحتياج الطفل نظراً ال
م، حُيدد أسباب احتياجات الطفل للعناية 1959الذي أصدرته اجلمعية العامة لَلمم املتحدة يف عام 

نضجه اجلسمي والعقلي إىل محاية وملّا كان الطفل حيتاج، بسبب عدم بداية العمر للطفولة "و اخلاصة، 
 .(2)ه أو بعده"وعناية خاصة، وخصوصا إىل محاية قانونية مناسبة سواء قبل مولد

 

 ، اإلعالن العاملى حلقوقو اإلنسان  حقوق اإلنسان( مكتب املفوض السامى ابألمم املتحدة ،  1)
http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz 

 
 نوفمرب/الثاين تشرين 20 يف املؤرخ ،(  14 د   1386رقم )  العامة اجلمعية قرار وجبمب رمسيا رالطفل صد حقوق (  إعالن2)

1959        
http://www.reforme.edunet.tn/Files/Other/10.pdf = 

http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
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ونالحظ أنه حدد احلماية القانونية املطلوبة واملناسبة للطفل قبل مولده أو بعدها أي أنه تبدأ       
 .مرحلة الطفولة من املرحلة اجلنينية

عالن حقوق الطفل الذي إمن املرحلة اجلنينية يف ديباجة  يدة لبداية الطفولةشارة الوحوليست اإل     
م ولكن جند يف البند الرابع من نفس اإلعالن " 1959أصدرته اجلمعية العامة لَلمم املتحدة يف عام 

 .(1)يف كل مناحي حياته متتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي النص على
ساسية األبادئ املخلاصة حبقوق الطفل قد أرست ية اتفاقنرى أن االومن السابق نستطيع أن        
 :التالية

م، اباللتزام 1989ية حقوق الطفل لسنة اتفاق( من  2مبدأ عدم التمييز: وجاء هذا املبدأ مع املادة ) _ 
 .ية دون متييزتفاقابحرتام وبضمان احلقوق املعرتف هبا يف اال

و مراعاة حقوق الطفل وه ،يةتفاقاملبادئ اليت قررهتا االمن أهم  مبدأ املصاحل الفضلى للطفل: وهو_ 
 (.2") أو قضائي أو غرية يتعلق ابألطفالداري أو تنفيذي إيف أي قرار 

ية تفاقعليه يف املادة السادسة من اال حق الطفل يف احلياة، فحق احلياة هو أصل احلقوق وهو ما ُنصَّ -
 (.3اً أصلياً يف احلياة")كل طفل حقلتعرتف الدول األطراف أبن "

 املواثيق والعهود الدولية: -3 
 يات الدولية امللزمة، أمهها: تفاقمت إبرام عدد من العهود واال

 م". 1948اجلماعية واملعاقبة عليها لعام " ابدةية منع جرمية اإلاتفاق -1

 الدول كتل تطلب عندما ولكن مواطنيها، محاية يف األولية املسؤولية تتحمل دولة كلإن  
 محاية يف تفشل وعندما للمساعدة استعداده يبدي أن الدويل اجملتمع على ينبغي املساعدة
 ليبدأ؛ تفاقيةهذه اال اعتماد منذ عقودولقد مرت  .(4)التدخل الدويل اجملتمع على مواطنيها

 

 فمربنو /الثاين تشرين 20 يف املؤرخ -(  14 د   1386رقم )  العامة اجلمعية قرار مبوجب رمسيا الطفل صدر حقوق إعالن( 1)
1959-. 

 .164ص ، 1ط،   محاية الطفلمجعي ،  2
.72ص ، 1ط، محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام واإلسالميمحودة ، 3
 األمم املتحدة 4

= 
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 العامة اجلمعية رأت حيث ( 13)  املادة الحكام وفقاً  م، 1951 األول كانون  12 يف انفاذه
 االتفاقية من(  1)  املادة وجاءت الدويل، القانون مبقتضى جرمية اجلماعية االابدة ان وأعلنت

 أثناء أو السلم أايم يف سواء ، اجلماعية ابدةاإل اعتبار على املتعاقدة االطراف مصادقة لتعلن
  .(1) عليها واملعاقبة مبنعها وتتعهد الدويل القانون مبقتضى جرمية هي ، احلرب

 عاديني موظفني أم دستوريني، حكاماً  أكانوا سواءً  العقاب من أحداً  االتفاقية تستثىن ومل      
 وقد،  االفعال بتلك  اهتم ما اذا الدولة رئيس حىت يشمل العقوبة انزال ان اي ، أفراداً  أم ،

 عونيتمت اليت احلصانة بدعوى العقوبة من احلكام يفلت ال كي  العقوبة من االستثناء عدم جاء
 بل ، فقط املوقعة االطراف على االتفاقية سراين عدم (  8)  املادة نص من ويالحظ .هبا

 .الدول مجيع يشمل
 أو الكلي التدمري بقصد املرتكبة التالية األفعال من أايً  تعين ابهنا اجلماعية االابدة توصيف يفو 

 :  هذه بصفتها دينية أو ، عنصرية أو ، اثنية أو ، قومية جلماعة اجلزئي
 . اجلماعة من اعضاء قتل -أ

 .  اجلماعة من أبعضاء خطري روحي أو جسدي اذى احلاق -ب
 . جزئياً  أو كلياً   املادي تدمريها هبا يراد معيشية لظروف ، عمداً  ، اجلماعة إخضاع -ج
 . اجلماعة داخل األطفال اجناب دون احلؤول تستهدف تدابري فرض -ء
 . أخرى مجاعة اىل وةعن ، اجلماعة من اطفال نقل -ه
وقد دخلت  ،م"1965شكال التمييز العنصري لعام "ية الدولية للقضاء على مجيع أتفاقاال -2

 والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت، (2)م"1982هذه املادة حيز التنفيذ يف أواخر عام "
 21 يف املؤرخ( 20-د) ألف 2106 املتحدة لَلمم العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام

 للمادة وفقا ،1969 يناير/الثاين كانون  4: النفاذ بدء اتريخ 1965 ديسمرب/األول كانون
 علي للقضاء سياسة أتخري، أي ودون املناسبة الوسائل بكلقد انتهجت األتفاقية و ، و (19)

 
https://news.un.org/ar/story/2010/12/134322 

 األمم املتحدة 1
https://news.un.org/ar/story/2016/12/266782 

 

 . 71، ص   مكانة الفرد ومستقبل القانون الدويل اإلنساينامليداين ،  (2)
= 

https://news.un.org/ar/story/2010/12/134322
https://news.un.org/ar/story/2016/12/266782
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ووفقًا للمادة  دويل، تعهدب األجناس، مجيع بني التفاهم وتعزيز أشكاله بكافة العنصري التمييز
       .(1)تفاقيةوىل فىى االاأل

 العنصرية، الكراهية أو العنصري التفوق علي القائمة لَلفكار نشر كل  ربت األتفاقية كما أعت
 األعمال هذه علي حتريض أو العنف أعمال من عمل وكل العنصري التمييز علي حتريض وكل

 للنشاطات اعدةمس كل  وكذلك آخر، أثين أصل أو لون من مجاعة أية أو عرق أي ضد يرتكب
 .القانون عليها يعاقب جرمية متويلها، ذلك يف مبا العنصرية،

 للتوقيع وعرض اعتمد ،م"1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام " -3 
 املؤرخ( 21-د) ألف 2200 املتحدة لَلمم العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق

 املادة ألحكام وفقا ،1976 مارس/آذار 23: النفاذ بدء اتريخ 1966ديسمرب/كانون  16 يف
حقوق اإلنسان الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ( منه 1وجاء يف املادة )  .(2)( 49 )

إضافة إىل الكثري من احلقوق واحلرايت األخرى، ومن أهم احلقوق املنصوص عليها يف هذا 
 املساواة وعدم التمييز واحلرية الشخصية والسالمة البدنية واحلق العهد احلق يف احلياة واحلق يف

 .(4)"بنفسها مصريها تقرير حق الشعوب جلميعبنص املادة "  (3)حرمة احلياة اخلاصةيف 
 اعتمد ،م"1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام " -4

 ألف 2200 املتحدة لَلمم العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض
 يناير/الثاين كانون  3: النفاذ بدء تاريخم ب1966 ديسمرب/األول كانون  16 يف املؤرخ( 21-د)

وقد أتى مبجموعة جديدة من احلقوق، منها احلق يف احلصول  .(5)( 27 ) للمادة وفقا ،1976
هنية واالنضمام إليها، واحلق يف اللجوء إىل على فرصة عمل واحلق يف تشكيل النقاابت امل

للضغط لتحصيل احلقوق، واحلق يف الضمان االجتماعي والتأمني االجتماعي  اإلضراب وسيلةً 
 

1http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html 

 

مكتبة حقوق االنسان ، جامعة منيسوات(2)

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

 

  .105،ص  1، ط اإلنسان دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيقحقوق الرشيدي ،  (3)

4http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

 

5  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
 = 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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ما مت ذكرة بنص املادة األوىل من العهد الدويل "  وهو(1)واحلق يف الثقافة وتداول املعلومات
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق صاخلا( من العهد الدويل 11كما جاءت املادة ).(2)

 .(3)، لتقر حبق اإلنسان ىف حياة كرمية. "" م1966" لعام
والذي يسمح بتقدمي الشكاوى الفردية لعام  ،ختياري امللحق ابلعهد األوللربوتوكول االا -5
 مملَل العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمدم". 1966"

 بدء تاريخم ، ب1966 ديسمرب/األول كانون  16 يف املؤرخ( 21-د) ألف 2200 املتحدة
 جمال يف . وهو حبق أداة قوية (4)(  9)  املادة ألحكام وفقا 1976 مارس/آذار 23: النفاذ

 العهد يف األطراف الدول، فكل والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوقعن  واملدافعة الدعوة
 االقتصادية احلقوق ابحرتام ُملزمة والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدويل

 االنتصاف حتقيق وجوب االختياري الربوتوكول يدعم. هبا والوفاء ومحايتها والثقافية واالجتماعية
 لىع وأيًضا  األوىل ابلدرجة املنشأ بلد يف وذلك كافة  احلقوق تطال اليت االنتهاكات حاالت يف

 .  االقتضاء عند الدويل املستوى
م". 1989الربوتوكول الثاين امللحق ابلعهد األول أيضاً واخلاص إبلغاء عقوبة اإلعدام لعام " -6

 44/128 املتحدة لَلمم العامة اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد
 .(5)م 1989 ديسمرب/األول كانون  15 يف املؤرخ

  م"1979رأة لعام "التمييز ضد املية القضاء على مجيع أشكال اتفاق -7

 

 . 118، ص  1، ط حقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق الرشيدي، (1)
 .  118ص  ، 1، ط حقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيق الرشيدي ،(2)
 مكتبة حقوق االنسان ، جامعة منيسوات 3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 

 

 مكتب حقوق االنسان ،جامعة منيسوات  4
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b004.html 

 

 مكتب املفوض السامي  ، حقوق االنساناألمم املتحدة ،  5
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx 

 = 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b004.html
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
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 ضد التمييز مصطلح االتفاقية وتعرف. بنداً  30 جمملها يف حتوي أجزاء 5 من االتفاقية تتكون
 كرامة  واحرتام احلقوق يف املساواة ملبدأى انتهاكا يشكل املرأة ضد التمييز ن، ومع أتفاقنا أاملرأة

 هتما.حيا يف الرجل، مع املساواة قدم ،على املرأة مشاركة مامأ عقبة ويعد اإلنسان،
 يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة ىأوقد عرفت املادة األوىل من األتفاقية التمييز ضد املرأة أبنه " 

 اإلنسان حبقوق للمرأة اإلعرتاف إحباط أو توهني أغراضه أو إاثرة من ويكون اجلنس أساس على
 أى يف أو واملدنية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية امليادين يف األساسية واحلرايت

 حالتها عن النظر بصرف ، هلا ممارستها أو احلقوق هبذه متتعها إحباط أو توهني أو ، آخر ميدان
 .(1)" الرجل وبني بينها املساواة أساس وعلى الزوجية

ية أو إنسانالعقوبة القاسية أو الالة أو ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملاتفاق-8
 عليها والتصديق التوقيع ابب وفتحت العامة اجلمعية اعتمدهتام". 1983ة لعام "ينامله

 .(2) 1984 ديسمرب/  األول كانون  10 يف املؤرخ 39/46 القرار يف اليها واالنضمام
 شديد عذاب أو أمل عنه جينت عمل أىولقد عرفت االتفاقية ىف مادهتا األوىل التعذيب أبنه " 

 من الشخص،أو هذا من احلصول بقصد ما بشخص عمدا عقليا،يلحق أم كان  ،جسداي
 انه يف يشتبه أو ارتكبه عمل على معاقبته ،أو اعرتاف على أو معلومات اثلث،على شخص
 يلحق عندما أو - اثلث شخص أى أو هو ارغامه أو أوختويفه اثلث شخص أو ،هو ارتكبه

 يوافق أو عليه حيرض نوعه،أو كان  ااي التمييز على يقوم سبب ألى العذاب أو ملاأل هذا مثل
 األمل ذلك يتضمن وال الرمسية بصفته يتصرف شخص أي أو رمسي موظف عنه يسكت أو عليه

 نتيجة يكون الذي أو العقوابت هلذه املالزم أو قانونية عقوابت عن فقط الناشئ العذاب أو
 .(3)"هلا عرضية

 
1https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html. 

 

 مكتب املفوض السامي  ، حقوق االنساناألمم املتحدة  ،   2
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 

 

 ، مكتب املفوض السامي  حقوق االنساناألمم املتحدة  ، 3
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 

= 
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  .(1)م"1953م" دخلت حيز التنفيذ عام "1950لعام " نسانية األوروبية حلقوق اإلاقتفاال-9
 دول من دولة( 15) عليها صادقت بعد 1953 عام ونفذت 1950 عام عليها التوقيع متوقد 

 احلقوق من العديد االتفاقية تضمنت ، ولقدمادة( 66)و ديباجة من وتتكون األوريب اجمللس
 أي إعدام جيوز وال. القانون حيميه احلياة يف إنسان كل  حق فنصت على "،  والسياسية املدنية
" العقوبة هذه بتوقيع القانون فيها يقضي جرمية يف إبدانته قضائي حلكم تنفيذا إال عمدا إنسان

" للكرامة املهينة العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب إنسان أي إخضاع جيوز الوىف املادة الثالثة " 
2. 

م" كانت أوسع يف نطاق احلقوق لَلفراد من 1969لعام " نسانية األمريكية حلقوق اإلتفاقاال -10
 .(3)ية األوروبية مشلت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتفاقاال

وقد تضمن الكثري من احلقوق  ،م"1981والشعوب لعام " نسانفريقي حلقوق اإلامليثاق اإل -11
مل يكن  نسانإال أنه أضاف أبعادًا جديدة حلقوق اإل ،نساناملي حلقوق اإلاملذكورة يف اإلعالن الع

  .(4)اإلعالن العاملي قد نص عليها
 

 العرف:

ماً هملذلك فإن العرف يعد مصدراً  ،من القوانني احلديثة نسبياً  دّ يع نسانالقانون الدويل حلقوق اإل    
وإعطائها صفة العمومية  عنهاانون والكشف ق قواعد هذا القمًا يف خلهمويلعب دورًا  ،من مصادره

مستمداً إايها من الدايانت السماوية، وخصوصاً الشريعة اإلسالمية الغراء، اليت تعد أقدم وأهم مصدر 
ات الدولية تفاق، إضافة إىل الفالسفة واملفكرين، وعلى الرغم من أن االنسانمن مصادر حقوق اإل

إال أن العرف تبقى له األمهية الكبرية  ،لقوانني امللزمةء القواعد واواملعاهدات هلا الدور األكرب يف إرسا
وأن الكثري من الفقهاء يرون أن للعرف أمهية على صعيد العالقات الدولية  ،لتنظيم العالقات الدولية

 

 .73ص  ، 1ط ، مكانة الفرد ومستقبل القانون الدويلامليداين ،  (1)
2http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

 

 .31، ص  الدويل حلقوق اإلنسان العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والقانونالقطاعنه ،  (3)
 .75،ص  ،1ط مكانة الفرد ومستقبل القانون الدويلامليداين ،  (4)

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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 ،يات وذلك نظرا إىل كونه ينظم العالقات يف جمتمع غري منظم بشكل اتم إىل اآلنتفاقتفوق أمهية اال
والثانية  ،األوىل لكونه أوجد معظم قواعد القانون الدويل العام ؛الدويل من انحيتني أمهية العرف وأتيت

يف حني أن  ،أي أهنا ملزمة جلميع الدول ،لكونه يتفوق على املعاهدات بكون قواعده عامة وشاملة
الدول على اتباع قواعد ويتكون العرف ابطراد  ،القوة اإللزامية يف املعاهدات تقتصر على الدول املتعاقدة

ومبرور الزمن واالستمرار يف اتباع هذه القواعد يتولد شعور لدى  ،معينة يف سلوكهم دون أن تكون ملزمة
ال يزال للعرف أمهية ودور كبري يف إجياد وتطبيق الدول إبلزاميتها وترتيب جزاء على خمالفتها، وقد كان و 

 .(1)القانون سواء داخلياً أو دولياً 

 القانون الدويل: أشخاص

 ،هم األشخاص املستفيدون مبجال تطبيق القانون نسانإن املقصود أبشخاص القانون الدويل حلقوق اإل
يف مجيع األوقات سواء  نسانحقوق اإل قانوانً شامالً يهتم حبماية نسانالقانون الدويل حلقوق اإل دّ ويع

فكثرياً ما يتم  ،وقت السلم نسانقوق اإلمحاية ح وإن كان دوره الرئيس ،(2)يف وقت السلم أو احلرب
  .أو عرقلته يف وقت احلرب هإمهال

 :نساناملطلب اخلامس: شروط التدخل الدويل حلماية حقوق اإل

 :(3)منها ؛نساينجمموعة من الشروط جيب أن تكون متوفرة لعمليات التدخل اإلهناك 

 ىل قواعد القانون الدويل:  إوجوب االستناد   -

ىل إستناد وال تتحقق املشروعية إال ابال ،نساينأساس التدخل الدويل اإلاملشروعية هي 
ىل قواعد إيستند  أنمشروعًا ال بد  نسانوحلماية حقوق اإل ،نساينقواعد القانون الدويل اإل

يات الدولية، تفاق، ويتمثل تلك القواعد يف االنسانيف شقه املتعلق حبقوق اإل ،القانون الدويل
ليها الحقاً، مبا إع واملصادقة عليها، أو االنضمام وإبرادهتا احلرة يف التوقي اليت أقدمت الدول

 حىت يكون من الواجب تنفيذ تلك االلتزامات، طراف املتعاقدة اليتيولد من التزامات على األ
 

 وما بعدها. 59أطروحة دكتوراه ،ص  – القانون الدويل حلقوق اإلنسان ودساتري الدولالسنجاري ،  (1)
 .83، ص  1تقدمي الدكتور مفيد شهاب ،ط ،  اتريخ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسانفرحات، (2)
 .52:55ص  ، ومشروعية التدخل السوري يف لبنانالتدخل الدويل اإلنساين ( موسى ،  3)



 

170 

فالعقد الدويل الذي نشأ  ،إذا كان االلتزام خيرج بعض املسائل من االختصاص الداخلي للدولة
 .مل ينشأ إال ليحافظ على أمن اجملتمع الدويل واستقراره ،بني الدول

يات الدولية تفاقتنفيذ املواثيق واالمم املتحدة من أجل تدخل اجلمعية العامة لَل ،ومن أمثلة ذلك
ات حقوق نتهاكاملتعلق اب 1949ول تشرين األ /22صدار قرارها يف / إو  ،نساناملتعلقة حبقوق اإل

وعادت اجلمعية  ،ليهاإهتامات املوجهة اال نكرت الدول الثالثأورومانيا، وقد   اجملر وبلغاراييف نساناإل
ىل الدفع أمام إالث، مما أدى ابلدول الثالث تلك ت الدول الثاانتهاكىل إكثر من مرة لتشري أالعامة 

عن  هانثنائها ابلتدخل يف الشؤون الداخلية الحمكمة العدل الدولية بدعوى جتاوز اجلمعية العامة سلطت
نه مت تدويل أالدولية دفع الدول الثالث مؤكدة وقد رفضت حمكمة العدل  ،تبين املذهب االشرتاكي

هنا مل تعد تدخل يف صميم االختصاص الداخلي للدول، وذلك بعد تناول أ، و ننسامسائل حقوق اإل
  .الدولية نسانيات ومواثيق حقوق اإلاتفاقهذه املسائل يف 

 :وليةالتدخل عرب املنظمات الد  -

 اهليئات الدولية املخولةو  م املتحدةمأن يصدر قرار التدخل من منظمة األومؤدى ذلك 
يات الدولية تفاقكون املنظمة الدولية مكلفًة مبوجب املواثيق واال؛  الدولية ياتتفاقمبوجب اال

 .وحرايته األساسية نسانحبماية حقوق اإل

فراد والدول ضحااي ليه من األإ، اليت ترد شكاوي، والتبليغاتلل نسانن قبول جملس حقوق اإلإو 
، نساناملتخصصة أو جمالس وجلان حقوق اإلات، قد يكون سبيالً لتحرك تلك الوكاالت نتهاكتلك اال

مم التابع لَل نسانيف دولة ما، ودراسة جملس حقوق اإل نسانلرصد واستطالع أحوال حقوق اإل
لتخفيف عملية  ؛بداء النصائح واالستشاراتإومن مث  ،وفحصها ليهإالواردة  لتقاريرا املتحدة

ن  يعين أبال ،الختاذ ما تراه مناسباً  معية العامةىل اجلإ هنائها، وحتويل تلك التقاريرإات أو نتهاكاال
من خالل  ؛أو دول ،أو أفراد هناك عملية التفاف على اجلمعية العامة من قبل أجهزة متخصصة،

 .يةنسانصدار قرار التدخل يف دولة ما للحماية اإلإب؛ ظمة الدوليةشكاويها وتبليغاهتا هبدف تشجيع املن

كثر سهولة أمم املتحدة أصبحت يف دولة ما من قبل األ نسانحوال حقوق اإلأن عملية رصد إ
بتوافر اآلليات العديدة اليت تسهل من عملية الرصد، من نظام الشكاوي والتبليغات وضرورة تقدمي 
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غري  نسانفيها واالنتشار الواسع ملنظمات حقوق اإل نسانوق اإلعن أحوال حق الدول تقارير
 ضافةإات سيكون أفضل من السابق، نتهاكمن اال نسانة حقوق اإلمحاي إىل أنمما يشري  ،كوميةاحل

مما يستدعي عدم  .نسانقليمية مبسائل حقوق اإلايد من قبل املنظمات الدولية واإلىل االهتمام املتز إ
رادهتا املنفردة أو ابلتدخل يف شؤون دولة أخرى إب نساندة بدعوى حقوق اإلاستفراد الدول منفر 

    .طراف دون غريهيس احلالة يف دعمها ألحد األى لتسياملشرتكة مع دول أخر 

  :نسانحدود التدخل الدويل املشروع حلماية حقوق اإل -

والتقيد مبا ينص عليها ن قواعد القانون الدويل هي اليت جيب على املنظمات الدولية اخلضوع هلا إ
لتحيز، املشروعة، بعيداً عن ايات الدولية من أهداف التدخل، والغرض منه ضمن احلدود تفاقاال

أن يتمتع هبا فرد  بجيية من مساعدة ومحاية ال نسانفالعملية اإل ،طرافوالتمييز بني األفراد واأل
ضوعية حدوداً مشروعة، يعد جتاوزها دون آخر، لذلك يكون التقيد ابحليادية والعدالة واملو  أو طرف

ية، وكثريًا ما ختضع الدولة أو جمموعة خارجًا عن املشروع نسانهبدف تسييس قضااي حقوق اإل
طراف على اآلخر يف املناصرة، فتصبح تصرفاهتا ل يف شؤون دولة ما بتقدمي أحد األالدول اليت تتدخ

ن تدخل تلك أل مم املتحدة نفسها،األعوب أو الدول أو حىت من منظمة تلك مدانة من قبل الش
 ضع العتباراهتا السياسية.خيبل  ية،نسانحلاجة اإلتم وفقاً العتبارات اي الدول على تلك الشاكلة ال

 يأية دون نسانيف تقدميها للمساعدة واحلماية اإل محر الدولية،وقد عال جنم منظمة الصليب األ
أو جمموعة ية من قبل دولة نسانري عملية احلماية اإلوكي تس .ودون أي متييز ؛اعتبارات سوى احلاجة

املتحدة حبياد وموضوعية، جيب أن تكون تلك العمليات حتت رقابة مم من الدول مفوضًة من األ
  .يةنسانوحتقيقاً لإل حفاظاً على العدل، ،املنظمة الدولية بشكل دائم
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 :نسايناإلن الدويل ي والقانو اإلسالم: موازنة بني الفقه رابعاملبحث ال

 ويشمل املطالب االتية:

 .نساينمفهوم املقاتل يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل اإلاملطلب األول: املوازنة ما بني  .1

املطلب الثاين: املوازنة يف قواعد محاية اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف الفقة اإلسالمي والقانون  .2
 .نساينالدويل اإل

 اإلنساين.الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل يف وم األسري وحقوقه مفهاملطلب الثالث:  .3
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إىل  ،مبا أودعه هللا سبحانه فيه من دوافع حب احلياة ،وهو يسعى نسانخلق هللا سبحانه وتعاىل اإل
؛ حفظ ذاته ونوعه واختاذ ما اهتدى إليه من الوسائل حلماية نفسه من كل ما يتهددها أو يعّرضها للهالك

 متهان لكرامته أو هضم حلق من حقوقه.حىت ينعم حبياة مطمئنة ال يعكر صفوها اعتداء عليه أو ا

حريته وإرادته  نسانأخطر ألوان املعاانة اليت سلبت اإل احلروب، عرب عصور التاريخولقد مثلت 
ة بني املقاتلني فلم تعد هناك التفرق ،يةإنسانألهنا مل تعرف قيًما  ؛يضًا يف بعض األحيانأبل وحياته 

وغري املقاتلني، كما أنه مل يفرق بني ميادين القتال واملنشآت املدنية ودور العبادة ومصادر احلياة، ألن 
احلرب مل تكن ختضع إال إلرادة الطرف األقوى الذي يستبيح لنفسه كل ما خيطر له من أعمال منافية 

 نس البشري منذ أقدم العصور.حلروب اليت عرفها اجلية، وال تقتضيها ضرورات انسانلإل

ية الدائمة ألنسنة احلروب وجرائمها املروعة، كان اإلسالم منذ بدايتة قد نسانومع احملاوالت اإل
ية للعالقات الدولية يف السلم واحلرب، حماواًل احلد من نسانوضع تفاصيل شاملة ألصول القواعد اإل

ز القدر الالزم الذي تقتضيه الضرورات احلربية، وكذلك احملاربني مبا يتجاو  اآلاثر اليت حيدثها العنف على
 جتنيب األشخاص الذين ال يشاركون بشكل مباشر يف األعمال احلربية، ومحاية األقليات الدينية.

، ارً وميسّ   انً ، ومبيّ  ازً ومعج   ا، وحمفوظً اإهليً  واليت من أمهها كونه كتاابً  ؛إن خصائص القرآن الكرمي
على الكتب  انً ه، ونزل أبرقى اللغات وأمجعها، ومهيم  كلّ    ة كلها والزمن  يّ نساناإل ابَ ، وكتهدايةٍ  وكتابَ 

صحيح العقائد ت واليت من أمهها ؛الكرمي حيدد مقاصد للحياة عامة والقرآنُ  ،السماوية السابقة
احلرية، و الشورى، و ني الناس، صورات، وتزكية النفس البشرية، وعبادة هللا وتقواه، وإقامة العدل بتوال
، كحق احلياة واحلرية نسانابألخالق والفضائل وتقرير حقوق اإل نسانتقرير كرامة اإلو رفع احلرج، و 

حق احلماية من تعسف السلطة، وحق الفرد يف و واملساواة والعدالة، وحق الفرد يف حماكمة عادلة، 
العامة، وحق الدعوة  ق املشاركة يف احلياةحق اللجوء، وحقوق األقليات، وحو محاية عرضه ومسعته، 

مات احلياة، والبالغ واحلقوق االقتصادية، وحق امللكية، وحق العامل وحق الفرد يف كفايته من مقوّ  
تكوين األسرة الصاحلة، وإنصاف املرأة وحتريرها  مقاصد القرآن الكرميوأتكيد حقوق الضعفاء، ومن 

 1حة والرمحة، والوفاء ابلعهود والعقوددة على الناس، والسمامن ظلم اجلاهلية، وبناء األمة الشهي

 

 .3ص ، 1ط ، اإلميان ابلقرآن الكرمي والكتب السماويةالصَّالَّيب ،  (1)
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 :نسايناملطلب األول: املوازنة ما بني مفهوم املقاتل يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل اإل

 :نساينالفرع األول: املقاتل يف القانون الدويل اإل

" 13ة "، ووصفهم بدقة يف املاد(1)م"1949ية جنيف "اتفاقمت حتديد وصف املقاتلني القانونيني يف 
 :(2)ينت األوىل والثانية وهمتفاقاملشرتكة يف اال

املتطوعة  والوحدات واملليشيات النزاع أطراف ألحد نو التابع املسلحة القوات أفراد •
 .املسلحة القوات هذه من جزءا تشكل اليت

حركات  أعضاء فيهم مبن األخرى، والوحدات املتطوعة األخرى املليشيات أفراد •
 خارج أو داخل ويعملون النزاع أطراف أحد إىل ينتمون الذين املنظمة املقاومة
 هذه يف التالية الشروط تتوافر أن على ،حمتال اإلقليم هذا كان لو حىت ؛إقليمهم

 :املذكورة املنظمة املقاومة حركات فيها مبا املتطوعة أو الوحدات املليشيات
 رئيسه. عن مسؤول شخص يقودها أن -أ

 بعد. عن متييزها ميكن مميزة إشارة هلا تكون أن -ب
 علنا. األسلحة حتمل أن -ت
 عرافها.أو  احلرب بقوانني عملياهتا يف تلتزم أن -ث

 ال السلطة أو للحكومة همءوال يعلنون الذين النظامية املسلحة القوات أفراد •
 احلاجزة. هبا الدولة تعرتف

ا، منه جزءاً  الواقع يف يكونوا أن دون املسلحة القوات يرافقون الذين األشخاص  •
احلربيني  واملراسلني احلربية الطائرات أطقم ضمن املوجودين املدنيني كاألشخاص

 عن ابلرتفيه املختصة اخلدمات أو العمال وحدات وأفراد التموين ومتعهدي
 يرافقوهنا. اليت املسلحة القوات من تصريح لديهم يكون أن العسكريني، شريطة

 

 .32، 31ص ،1ط ، املسلحة الدولية النزاعات أثناء للمقاتلني الدولية احلمايةمتويل ،  (1)
 .105ص ،1ط،  املسلحة الدولية النزاعات أثناء للمقاتلني الدولية احلماية متويل ،(2)
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التجارية  السفن هم يفو ومساعد الحونوامل القادة فيهم مبن املالحية األطقم أفراد •
 أفضل مبعاملة ينتفعون ال الذين النزاع ألطراف التابعة املدنية الطائرات وأطقم

 .الدويل القانون يف أخرى مبقتضى أحكام
ملقاومة  العدو اقرتاب عند أنفسهم تلقاء من السالح حيملون الذين األراضي سكان •

 وحدات لتشكيل أو أنفسهم لتنظيم الكايف وقتال هلم يتوافر ال ممن الغازية القوات
 .وأعرافها احلرب قوانني يراعوا و علنا السالح حيملوا أن شريطة ؛مسلحة نظامية

  الثاىن: املقاتل يف الفقه اإلسالمي:الفرع 
لقد تعددت آراء الفقهاء حول هذا املفهوم ملا له من أمهية كربى يف حياة اإلنسان واجملتمعات         
من شارك يف القتال بصورة مباشرة؛ كأن يشارك يف األعمال هو املقاتل:  ان من أهم هذه اآلراء أن، وك

 .(1)غري مباشرة؛ كالتخطيط، والرأي، وحنوهالعسكرية القتالية، أو بصورة 
وميكن القول أبن املقاتل هو شخص خمول ابستخدام القوة يف حالة النزاع املسلح يف إطار القانون       
، كما تكفل ، ولذلك تكفل الشرع اإلسالمي للمقاتل حقه يف الدفاع عن وطنه ومقدراتهيل اإلنساينالدو 

 .قتاهلم، فجعل لكل ضوابط حلفظ حق املقاتل واملقتولأيًضا حبقوق اآلخرين يف 
املطلب الثاين: املوازنة يف قواعد محاية اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف الفقة اإلسالمي والقانون 

 :نساينيل اإلالدو 

 الفرع األول: يف الفقه اإلسالمي:

ية أثناء إنسانحبماية  يتمتعون مل يضع الفقهاء األوائل تعريفا حمددا للجرحى واملصابني واملرضى الذين
 حتديد ميكن الضحااي هلؤالء وضعها الفقهاء اليت الشرعية األحكام ابستقراء إنّه إال ،النزاعات املسلحة

 القتال معه يستطيع ال جرح أو داء وبه القتال يف ساحة كان من كل"أبّنه:  ملريضوا ابجلريح املقصود
  .(2)"برؤه يرجى وال

 كما  ،تعريف شامل جامع لكل من يف ساحة القتال سواء املقاتلني أو من غري املقاتلنيوهو هنا 
 كان د هبا إذابرؤه، يُقص يرجى وال ،وعدم القدرة على القيام أبعمال قتاليةمن به جرح  ليشمل ك

 
 .494، ص 4، ط آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنةالزحيلي ،   )1(
 .176/  2مطرجي ، الدسوقي ، ، حتقيق الكبري احلاوياملاوردي ،  (2)
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 احيً  املسلمون به ظفر وإذا القتال، عن كف إال إذا قتاله يرتك وال ،مقاتال فيعد شفاؤه يرجى املريض
 للقتال صاحلة بنية له ألن انتهائها، بعد إال احلرب أهل رده إىل جيوز وال األسري معاملة فيعامل

 القتال. رجوعه إىل عدم من املسلمون أيمن ذلك وال على حيمله واعتقاده
البعض وضع تعريف عام للجرحى واملرضى أثناء  حاول:نساينلفرع الثاىن يف القانون الدويل اإلا
 نوع أي من املرض أو اجلرح ياعيسقطون بد الذين هم املقاتلونلنزاعات املسلحة واحلروب أبهنم "ا

 .(1)"صحتهم يف لاعتال من به يشعرون ملا نتيجة سالحهم ويلقون القتال عن يكفون الذين أو كان،
 الذين املدنيون أو العسكريون األشخاصمبفهوم آخر أبهنم "رضى واجلرحى ف املوقد ُعرّ  

 كان بدنياً  عجز أو اضطراب أي أو أو املرض الصدمة بسبب طبية أو رعاية مساعدة إىل حيتاجون
 .(2)"عدائي عمل أي عن الذين حيجمونو  عقلياً  أم

م" املنكوبني يف البحار سواء املدنيني أو العسكريني 1977م "األول لعا ولقد زاد الربوتوكول
 مياه أي أو البحار يف للخطر يتعرضون الذين املدنيون أو األشخاص العسكريون"وحددهم كالتايل: 

 عمل أي عن حيجمون والذين نكبات، من تقلهم اليت السفينة يصيب أو ملا يصيبهم نتيجة أخرى
 وضع على حيصلوا أن إىل إنقاذهم أثناء البحار يف منكوبني شخاصاأل هؤالء دُّ عَ  عدائي، ويستمر

أن  بشرط ؛الربوتوكول هذا أو م"(1949األربعة عام " جنيف ياتاتفاق) ياتتفاقاال مبقتضى آخر
 .(3)عدائي" عمل أي عن اإلحجام يف يستمروا

محايتهم مبعىن حافظ واحرتام، كما يُلزم ية نسانجنيف طريقة معاملة ضحااي احلرب إب وحُيدد قانون
 .(4)الفردية  الذاتية شخصيتهم واحرتم وجودهم، ووسائل وكرامتهم اآلخرين حياة على

البحار  يف واملرضى واملنكوبني اجلرحى  املعاملة املتميزة لفئةنساينولقد أضاف القانون الدويل اإل
 أن األحوال مجيع يف جيب كما ،إليه ينتمون الذي الطرف كان أاي ومحايتهم حرتامهما جيب " إذ

 

،  اإلسالمية والشريعة العام الدويل قواعد القانون بني مقارنة دراسة حة،املسل   الدولية عاتالنزا ضحااي محايةالداحول ،  (1)
 .330ص

 .19: 17ص ، 1ط ،املسل حة الدولية النزاعات ضحااي محايةفريد ،   (2)
 .19: 17ص ،  1ط ،املسل حة الدولية النزاعات ضحااي محايةفريد ،  (3)

((4) ( Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre,institut Henry-Dunant, 

1973, p 35. = 
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 تتطلبها اليت الطبية الرعاية املمكنة املستطاع وابلسرعة قدر ويلقى يةإنسان معاملة منهم أي يعامل
 .(1)اعتبار سوى االعتبارات الطبية" ألي بينهم التمييز عدم وجيب حالته

 العتناءمحاية املرضى واجلرحى واملنكوبني وا قد فرض نساينبذلك نرى أن القانون الدويل اإل
 أن املعركة ميدان على يسيطر الذي الطرف ويتعني على جنسيتهم، عن النظر بغض ورعايتهم هبم

و تعذيبهم أو أخذهم م قتلهم أكما حُيرَّ   ،سيئة معاملة أو أية اعتداء أي من وحيميهم عنهم يبحث
 خلطر معرضني ايةأو عن عالج بدون عمداً  تركهم أو تعذيبهم أو إابدهتم أو قتلهم كما حُيظر  ،رهائن
 .(2)والعدوى الوابء

 
 

 الفرع الثالث: املوازنة:

 املسلح أثناء النزاع املريض أو اجلريح صفة على أن اإلسالمي والفقه الدويل جند أن كاًل من القانون
ختالف ولكن جاء اال ،مدنياً  أو عسكراي كان سواء القتال ساحة يف وجد من على كل تنطبق إمنا

ملريض أو اجلريح فالفقهاء يف اإلسالم يطلقون صفة اجلريح على من عجز عن محل بينهما يف صفة ا
 مقاتاًل إىل دُّ أما من كان مريضًا أو جرحيًا ولكن يقدر على محل السالح فهو يـُعَ  ،السالح والقتال

 .معاملة األسري حياً، عومل هب مث ظفر القتال عن كف وإذا ،فعالً  القتال عن يكف أن
 
 
 
 
 
 
 

 

 بعدها. وما 33 ، ص 1، ط  اإلسالمية الشريعة ويف الدويل القانون يف اإلنساين الدويل للقانون العامة النظرية الوفا ، أبو (1)
.26، ص  29،م  اإلنساين ويلالد والقانون الشريعة بني احلرب ضحااي محايةنور ،  (2)
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 :والقانون الدويل اإلنساين اإلسالمية الشريعةيف ب الثالث: مفهوم األسري وحقوقه املطل

 :اإلسالمية مفهوم األسري وحقوقه يف الشريعةالفرع األول:

 :يف الشريعة مفهوم األسري -1

يعرف الفقهاء املسلمون األسرى أبهنم: الرّ جاُل املقاتلوَن من الكفَّار  إذا وقـَُعوا يف قبضة       
يرجع إىل املرحلة  وذلك ،أنه مل يشتمل على املرأة املقاتلة من التعريفوُيالحظ  .(1) ملسلمنَي أحياءً ا

 .صدرت فيها التارخيية اليت

ل ولتكف ،األسري حق لذلك وضع القواعد واألسس حلماية ،للعاملنياإلسالم رمحة  جاءولقد       
 . (2)احلسنة يف حياته   له املعاملة

سري يف الشريعة اإلسالمية:حقوق األ – 2  
ميكن تلخيص احلقوق اليت أقرهتا الشــــريعة اإلســــالمية الســــمحة ألســــرى احلرب يف اثين عشــــر حقاً،    

 على النحو التايل: 

 أواًل: حق األسري يف املعاملة احلسنة:
أوجبت الشــــــــريعة اإلســــــــالمية معاملة األســــــــرى ابحلســــــــىن، وأمرت ابلرفق هبم، بل وحّرمت لقد 

ـــــــــــــــــ صــــلى هللا عليه  .( 3) م، وإذالهلم، وامتهان كرامتهم إهانته ويدل لذلك وصــــية رســــولنا الكرمي حممد ـ
أُلَسْاَرْى َخرْياً {   .( 4) وسلم ـ يف حق أسرى بدٍر: } اْستَـْوُصْوا اب 

 

 .207ص جاد ،  أمحد حتقيق، األحكام السلطانيةاملاوردي ،  (1)
 .120، ص 1، ط الوضعية والقوانني اإلسالمية الشريعة بني مقارانتمنصور ،  (2)
 . 204ص ،  النظم اإلسالميةمسريان وآخرون، (ـ 3)
،   977ح  ، ويف املعجم الكبري،  250، 1،  ج  409ســـــــني،  ح ابب من امسه احلأخرجه الطرباين يف املعجم الصـــــغري: ( 4)

َن اهليثمي إسـناده يف جممع الزوائد،  393، 22ج   86، ص 6: كتاب املغازي والســري، ابب ما جاء يف األســرى  ج وحسـَّ
. 
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وقد بنّي الشيخ العالمة حممد أبو زهرة ـــــــــ رمحه هللا تعاىل ـــــــــ سرَّ هذه الوصية احلارة، وغريها من 
واليت كانت تصدر عن رسولنا األكرم ــــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ مبجرد يف حق األسرى الكفار، الوصااي 

" إهنم كانوا يؤســــــــــرون ونريان احلرب ملتهبة، ورمبا كان من  وقوع األســــــــــرى يف أيدي املســــــــــلمني بقوله:
الم حث على بعضـــهم َمْن قـََتَل، فيكون االعتداء عليه غليظاً؛ لشـــفاء الغيظ، وحبّ  االنتقام... فاإلســـ

ـري منعاً لتلك الروح االنتقامية الغليظة. وقد كان النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يوصي أبسـرى إكرام األس
، وهم الذين آذوه يف مكة، وأخرجوه من أرضه، وساوموه ( 1) بدر وكأهنم يف ضيافة، وليسوا يف أسر " 

 ْين :هم ـ يف ذلك بني جهادَ فكان الصحابة ـ رضوان هللا علي على دينه، وخرجوا لقتاله

 حيث كانت نريان احلرب مشتعلًة، وأوارها مستعراً. ـ األول: جهاد السيف:

: وذلك بعد أن تضـــع احلرب أوزارها، ويكون بكظم الغيظ، ــــــــــــــ والثاين: جهاد ضـــبط النفس
رى، أو وإحسان معاملة األسرى، حىت ال يقع الصحابة يف ما ال يرضاه هللا تبارك وتعاىل من ظلم األس

بل إنَّ َربَّنا ـــــــــــــــ تبارك وتعاىل ـــــــــــــــ قد خاطبهم أبسلوب رقيق، فيه نوع من الرتغيب،  .( 2) االنتقام منهم 
ُ يف  قـُُلوب ُكْم َخرْياً  حيث يقول ســــــــــبحانه: َرى إ ْن يـَْعَلم  اَّللَّ ُّ ُقْل ل َمْن يف  أَْيد يُكْم م َن اأْلَســــــــــْ } اَي أَيُـَّها النَّيب 

يٌم { يـُْؤت ُكْم َخرْياً  ُ َغُفوٌر َرح  ْنُكْم َويـَْغف ْر َلُكْم َواَّللَّ َذ م   .( 3) مم َّا ُأخ 
سلمني ال ميلكون فإذا كان هللا سبحانه يَع ُد األسرى 

ُ
الذين يف قلوهبم خرٌي ابلعوض واملغفــــــــــــــرة؛ فإن امل

 .( 4) من الرمحة واإلنسانّية  هلي سوى معاملَتهم أبقصى درجة ممكنةبعد هذا الوعد اإل

 

 

 

 . 115ص  ، العالقات الدولية يف اإلسالمأبو زهرة، ( 1)
ــــــــــــــــــ عوض، 2) حبث منشــــور يف حولية كلية الشــــريعة والدراســــات   م، واليهودية، والنصـــرانيةالقتال مشـــروعيًة وآداابً يف اإلســـال(ـ

 . 261ص   ،اإلسالمية
 .70( سورة األنفال: اآلية 3)
 بتصرف . 35ص  ،  مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالمالزيد، ( 4)

= 
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 اثنياً: حرمة تعذيب األسري:
، والدليل على ذلك حادثة ( 1) أتمر الشــــريعة اإلســــالمية إبحســــان معاملة األســــرى، وحُترم تعذيبهم    

ـــــــــــــــ صـلى هللا  أسـرى بين قريظة، ذلك أنه ملا انتصـف النهار، واشـتد احلر على األسـرى؛ قال رسـول هللا ـ
مْ عليه وســــلم ــــــــــــــــــ موصــــياً الصــــحابة الكرام : } الَ جتَْ  ، قـَيّ ُلوُهم ، َمُعوا َعَلْيه ْم َحرَّ الشــــَّ اَلح  س  َوَحرَّ الســــّ 

ُقْوُهْم َحىتَّ ُيرْب ُدوا {  ويف احلديث هني عن تعذيب رجال بين قريظة، وإن كان مصــــــــريهم هو  .( 2) َواســــــــْ
َي أن يدل على عورة العدو ؟  القتل. وقد " قيل لإلمام مالك ــــ رمحه هللا تعاىل ــــ: أيعذب األسري إْن ُرج 

. وإذا حرم تعذيب األســـــــري؛ فمن ابب أوىل أن حيرم تعذيب اجلرحى، بل ( 3) قال: ما مسعت بذلك " 
 جيب عالجهم، ومداواة جراحهم كما أسلفت.

ميكن القول: إنَّ اإلســــــالم حُيَرّ م تعذيب األســــــرى احلربيني ابحلرق، أو ابملنع من النوم، أو وعليه 
ها زعماء احلرية احلديثة، وأدعياء و غريها من األســـــاليب اليت يســـــتخدمأو ابلشـــــبح الطويل املتواصـــــل، أ

 احلضارة من يهود وصليبيني يف حقّ  أسرى املسلمني.

  اثلثاً: حق األسري يف الطعام والشراب:
أمرت الشريعة اإلسالمية إبطعام األسرى، وسقايتهم، وعدت ذلك حقاً من حقوقهم املكفولة، 

 .( 4) وع والعطش كما وهنت عن تعذيبهم ابجل

 

 . 415ص  ،  ربآاثر احل، (الزحيلي1)
يف كتب الفقه دليالً على وجوب اإلحســـــــــــــان لَلســـــــــــــرى؛ ولكن مل أقف على خترجيه يف الكتب ( إنَّ هذا احلديث مذكوٌر بكثرٍة 2)

 .  514، ص 2ج  ،املعتمدة؛ وقد أورده الواقدي يف كتاب املغزاي
 .  353، ص 3ج ،  التاج واإلكليل، (العبدري3)
 . 78ص  ، العالقات الدولية يف اإلسالمالزحيلي،  (4)

= 
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وإطعام األسرى يدخل يف عموم ما رواه أبو موسى األشعري ـــ رضي هللا عنه ـــ أن رسول هللا ـــ صلى هللا 
َ ـ  رَي ـ، َوَأْطع ُموا اجْلَائ َع، َوُعوُدوا اْلَمر يَض { عليه وسلم ـ قال: } ُفكُّوا اْلَعاين   .( 1) يـَْعين  اأْلَس 

ى الصــــعيد العملي؛ فقد كان املســــلمون األوائل يعيشــــون يف هذا على الصــــعيد النظري، أما عل
شــــــظف العيش، وقّلته؛ إال أن ذلك مل مينعهم من إطعام األســــــرى، وإيثارهم على أنفســــــهم، وأوالدهم، 

 ى الكفار مبا مل حَيَْظ به املسلمون من الطعام.فحظي األسر 
}  َويُْطع ُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبّ ه  هذا وقد مدح هللا تبارك وتعاىل املؤمنني بقوله ســـــبحانه وتعاىل: 

ريًا {  ك يًنا َويَت يًما َوَأســـــــ  يف ، وقوله تعاىل: } َعَلى ُحبّ ه  { يبني أهنم كانوا يطعمون الطعام  وهم ( 2) م ســـــــْ
، بــل ذهــب العلمــاء إىل جواز إعطــائهم من الصـــــــــــــــدقــات مبوجــب هــذه اآلايت ( 3) أمسّ  احلــاجــة إليــه 

 .( 4) الكرمية 
 

 بعاً: حق األسري يف الكساء:را
من احلقوق اليت أقرهتا الشـــريعة اإلســـالمية ألســـرى احلرب: حقهم يف الكســـوة، وســـرت عوراهتم، 

 .( 5) وأن يكون ملبسه الئقاً آبدميته، مناسباً له، يقيه حرَّ الصيف، وبرَد الشتاء 
ـــــــــــ ابابً كامالً يف صحي ـــــــــــ رمحه هللا تعاىل ـ حه يتحدث عن كسوة هذا وقد عقد اإلمام البخاري ـ

َي ( 6) ل فيه: " ابب الكسوة لَلسرى " األسرى، قا ــــــ َرض  ، وقد روى فيه حديثاً َعْن َجاب ر ْبن َعْبد  اَّللَّ  ـ
، َوملَْ َيُكْن َعَلْيه  ثـَوْ  ْلَعبَّاس  َ اب  َ أب َُساَرى، َوُأيت  ُهَما ــــــــــــــــ قَاَل: } َلمَّا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر ُأيت  ُ َعنـْ ُّ ـ ٌب؛ فـَنَ اَّللَّ ظََر النَّيب 

 

، 1109، ص 3(، ج  2881،  ح  168رقم  ،: كتاب اجلهاد والسري، ابب فكاك األســــــري أخرجه البخاري يف صـــــحيحه( 1)
 ،بيوم أو يومني  -صـــــلى هللا عليه وســـــلم  -كتاب النكاح، ابب حق إجابة الوليمة ومن أومل ســـــبعة أايم وحنوه ومل يوقت النيب 

 . 2055، ص 5،  ج  5058،  ح  17، وكتاب األطعمة، رقم  1984، 5،  ج  4879، ح  71رقم 
 .8( سورة اإلنسان: اآلية 2)
 .   493، ص 3،  ج صفوة التفاسري( الصابوين، 3)
 . 125، ص 19،  ج  اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، 4)
 . 38، ص مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم( الزيد، 5)
 .  144، ص 6،  ج  فتح الباري(  العسقالين، 6)

= 
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لََّم ـــــــــــــــــ َلُه قَ  ُ َعَلْيه  َوســَ لَّى اَّللَّ ا؛ فـََوَجُدوا َقم يَص َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُأيبٍَّ يـَْقُدُر َعَلْيه  صــَ ُّ ( 1) م يصــً اُه النَّيب   -؛ َفَكســَ
ُ َعَلْيه   ُ عَ  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ ُّ ـ َصلَّى اَّللَّ ُه فَل َذل َك نـَزََع النَّيب  يَصُه الَّذ ي أَْلَبَسُه { إ ايَّ  .( 2) َلْيه  َوَسلََّم ـ َقم 
َ الطول، ومل الداللة من احلديث وجه ـــــ َبنيّ  ـــــ رضي هللا عنه ـ : لقد كان العباس بن عبد املطلب ـ

ــــــــــ قميصاً  ــــــــــ صلى هللا عليه وسلم ـ يكن له ثوب يسرت عورته؛ لذلك ملا وقع يف األسر مل جيد رسول هللا ـ
ايه، ولذلك نزع فألبسه إ قميص عبد هللا بن أيب بن َسلول؛ ألنه كان طويالً مثله،أييت على قدره سوى 

قميصه الذي كان يلبسه، وألبسه البن ُأيَب بن  َسلول بعد وفاته مكافأًة  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
َكْاَنْت َلُه " يف تعقيبه على احلديث:  -رمحه هللا تعاىل  -، ولذلك قال اإلمام ابن عيينة له على صنيعه

ـــــــ َصلَّْى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  ـــــــ َيٌدَ فََأَحبَّ َأْن ُيَكْافَِّئهُ عِّْنَد النَّيبِّ ِّ ـ ، وفيه دليٌل واضٌح على أن ثوَب ( 3) "  َسلََّم ـ
 .( 4) األسري جيب أن يكون مناسباً له، والئقاً به، وأنه ال جيوز أن يرتكوا فتبدَو عوراهتم 

 

 أوى:خامساً: حق األسري يف امل
ملا كان املأوى من ضــرورات احلياة ابلنســبة للبشــر؛ فإن الشــريعة اإلســالمية كفلت لَلســري حقه 

، ولكّن املســــــــــلمني يف صــــــــــدر اإلســــــــــالم مل يعرفوا املعتقالت، ومل يكونوا يـَُنظّ مون أماكن ( 5) يف اإليواء 
 خمصصة لالعتقال، أو حلبس األسرى، ومنعهم من اهلرب.

 :(6)أقرهتا الشريعة اإلسالمية حلفظ حق األسري وهي أيًضاوهناك عدد من احلقوق 

 حق األسري يف الرعاية الصحية. ▪

 حق األسري يف حمادثته، والرد عليه. ▪

 حق األسري يف االتصال أبهله. ▪
 

 .  765، ص 12،  ج  عمدة القاري{: أي جاء على مقداره متاماً، العيين،  َعَلْيهِّ  يـَْقُدرُ ( } 1)
 . 1095، 3، ج  2846 ج، 140: كتاب اجلهاد والسري،  رقم أخرجه البخاري يف صحيحه( 2)
 . 765، ص 12،  ج عمدة القاري، والعيين،  144، ص 6،  ج  فتح الباري( العسقالين،  3)
 .  180، ص 5،  ج  ييح البخار شرح صح( ابن بطال، 4)
 .70،  ص أسرى احلرب الدواعي اإلنسانية واألبعاد القانونيةالعلي،  (5)
 . 38ص   ، مقدمة يف القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم، الزيد ( 6)
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 حق األسري يف احرتام شرفه، ومسعته. ▪

 حق األسري يف احلفاظ على وحدة أسرته ▪

 الدينية.رية األسري يف ممارسة الشعائر احل ▪

 بعية األسري.ت ▪

 
 :اإلنساين يف القانون الدويلمفهوم األسري وحقوقه  :الفرع الثاين

 مفهوم األسري يف القانون الدويل اإلنساين: -1
 التابعة املسلحة القوات أفراد من فرد كل  " :أبنه نساينالقانون الدويل اإل قد ُعّرف األسري يفو 

 أسري بوصف يتمتع اخلصم الطرف قبضة يف مقاتل يقع وكل ،مقاتالً  يعد النزاع أطراف ألحد
 .(2)األسري هلؤالء صفة إعطاء نسايناإل الدويل القانون قواعد أما املرتزقة واجلواسيس فتمنع ،(1)احلرب"

 أسرى احلرب يف القانون الدويل إىل قسمني:وقد قّسم 
 املقاتلون النظاميون ومن يف حكمهم. -1
 لقوات املسلحة برًا وحبرًا وجًوا.األشخاص املدنيون الذين يرافقون ا – 2

 من جمموعة فتضمنت ،احلماية هلذه م" مقررة1949لعام " الثالثة جنيف اتفاقية جاءتوقد     
، وقد أوطاهنم إىل ورجوعهم اإلفراج عنهم إىل األسر يف وقوعهم حلظة من هلم والضماانت احلقوق

  )3):االتفاقية وصف أسرى احلرب علىأضفت هذه 
كات املقاومة النظامية الذين يعملون داخل أو خارج أراضيهم حىت لو كانت هذه األراضي أفراد حر -

 حمتلة.

 

  .17ص ، 1ط ،اإلنساين الدويل القانون يف احلرب ألسرى املركز القانوينالعسبلي ، (1)
((2)  ( Abdelwaheb Biad, Droit international humanitaire, 2éme édition, Ellipses, Aout 2006, 
France, p 60-61 

 م.1949( ، من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 4من املادة ) 2فقرة  ((3
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 .سكان األراضي اليت مل يقع احتالهلا بعد-
 

 حقوق األسري يف القانون الدويل اإلنساين: -2
ل لقد أقرت املعاهدات الدولية جمموعة من احلقوق تضمن فيها حق أسرى احلروب يف كل الدو       

 الثالثة جنيف اتفاقيةوالبلدان، وذلك عرب قرارات واتفاقيات دولية، وكان من أهم هذه االتفاقيات ، 
 ومن هذه احلقوق:، م" 1949لعام "

 أواًل: احلق يف املعاملة اإلنسانية.
 ق يف احرتام الشخصية والشرف.اثنًيا: احل

 اثلثًا: احلق يف العناية الصحية والطبية.
 املساواة يف املعاملة.رابًعا: احلق يف 

 خامًسا: احلق يف ممارسة الشعائر الدينية.
 سادًسا: احلق يف النشاط الذهين والبدين.
 سابًعا: احلق يف املأوى واملسكن والغذاء.

 .اثمًنا: احلق يف االتصال ابخلارج
ء يف احلفاظ اتفقت غالًبا مع ما أقرته الشريعة اإلسالمية السمحا يتضح مما سبق أن هذه احلقوق      

على حق األسري يف احلياة وتوفري له املسكن وامللبس واملأوى والطعام والراحة، وكذلك اتصاله أبهله، 
 والرعاية الصحية الكاملة له، وتوفري احلرية الكاملة ملمارسة الشعائر الدينية دون استثناء. 

   
 :الفرع الثالث: املوازنة

  على اإلحسان إىل األسرى ومعاملتهمنساينع القانون الدويل اإلاتفقت الشريعة اإلسالمية ملقد       
 الذي العملي يف السلوك التفوق ويظهر جانب كرامتهم، وامتهان تعذيبهم عن والنهي إنساينبشكل 

 أنفسهم على حىت يؤثروهنم إذ كانوا األسرى مع وصحابته –صلى هللا عليه وسلم – يتبعه الرسول كان
ذلك مل ختتلف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين  يف حقوق هؤالء ، لواملشرب املأكل يف

 ةهناي بعد األسري على ابملن اإلسالم يف األسر حالة ابنتهاء يتعلق أما فيمااألسرى كما ذكرت آنًفا، 
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الثة الث جنيف يةاتفاق أحكام مع يتفق أمر فهو اثنية مرة املسلمني قتال بعدم تعهده أو مقابل املعركة
 ."م1949عام "

 ما وهو ،تتفق الشريعة اإلسالمية مع القانون الدويل يف قيام الدول املتحاربة بتبادل األسرى
 األسري سراح إطالق من الفقه قواعد تقرره ما أما ،الكفار أبسرى املسلمني فداء أسرى نظام يشبه

 أول خدمة أمهية وتربز ،الثالثة يفجن يةاتفاق يف يقابله ما له فليس يؤديها خدمة أو مايل مقابل ع وض
  .بدر غزوة يف األسرى قدمها يةإنسان
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 ينالثاالفصل 
  نساينسالمية والقانون الدويل اإلالشريعة اإليف  يةنسانضد اإلحكم اجلرائم 

 :ويشمل املباحث التالية
 

 سالمية.مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون الدويل والشريعة اإلاملبحث األول:  •
 .اإلسالميالقانون الدويل والفقه يف أنواع اجلرائم ضد اإلنسانية املبحث الثاين:  •
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 ية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية:نساناملبحث األول: مفهوم اجلرائم ضد اإل

 ويشمل املطالب االتية: 

 .ون الدويلية يف القاننساناملطلب األول: مفهوم اجلرائم ضد اإل

 .اإلسالميية يف الفقه نساناملطلب الثاين: مفهوم اجلرائم ضد اإل

 ية.نساناملطلب الثالث: املوازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل يف اجلرائم ضد اإل
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 ية ترجع إىل احلرب العاملية األوىل، ولكنها ملنسانإن البداايت احلقيقية للحديث عن اجلرائم ضد اإل
احلرب العاملية الثانية، وذلك كان نتيجة ا من القانون الدويل إال يف أتخذ منحى اجلدية والتطبيق فعليً 

حىت أصبحت مالحقُة مرتكبيها وحماسبُتهم  ،ية اليت حدثت يف هذه احلروبنساناجلرائم ضد اإل
وملا جتب املعاقبة  ،قـُْفهجزًءا من القانون الدويل، بعد أن كان احلديُث عنها جمرَد تصورات ملا جيب وَ 

 عليه. 

الذي على أساسه قامت حماكم جرائم احلرب الدولية  (1)لندنوعلى هذا األساس أوردها ميثاق 
يف نورمبورغ وطوكيو، وإلدراجها ضمن اجلرائم الدولية، اعتمد واضعو هذا امليثاق على التقرير الذي 

، وذلك للّداللة على استمرارية الَعالقة يف القانون أصدرته جلنة جرائم احلرب بعد احلرب العاملية األوىل
 نشأ يف أعرافها أساًسا، حىت لو جاءت خمالفًة هلذه األعراف والقانون يف فرتة احلروب. الدويل الذي

 

 بعد يماف عرف الذي االتفاق وهو ،احلرب جمرمي عسكرية حملاكمة حمكمة إنشاء يتضمن ،م1945عام  يف لندن ميثاق صدر (1)
 .نورمربج حمكمة بنظام
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 ية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية:نساناملبحث األول: مفهوم اجلرائم ضد اإل

وأبهم حقوقه وهي احلق  نسانية ابإلنسانمتس الصفة اإل اليتة ية هي اجلرمينسانإن اجلرمية ضد اإل
وذلك على حسب  ،نسانفتحط من كرامة وقيمة اإل واالعتبار،ابحلياة واحلق بسالمة العرض والشرف 

 .(1)درجة جسامة االعتداء
ية أبشكاهلا املختلفة من نسانمن اجلرائم ضد اإل نسانوعلى مدى العصور املختلفة يُعاين اإل

وال يزال حمفورا يف  ،وسياسة التمييز العنصري ،وحروب أهلية ،إابدةو  ،واضطهاد ،يب وتنكيلتعذ
راح ضحيتها  حدثت يف رواندا واليت واجلرائم اليت ،ية جرائم الصرب يف البوسنة واهلرسكنسانذاكرة اإل

 .(2)فريقياإوالتمييز العنصري يف جنوب  ،املئات من اآلالف من الضحااي األبرايء
ووحشيتها، إال أهنا تُعد حديثة العهد نسبيا على الصعيد ية نسانقسوة اجلرائم ضد اإل ومع

ومل يكن  ،ية إال بعد احلرب العاملية الثانيةنسانالقانوين الدويل، فلم يلتفت العامل ملصطلح اجلرائم ضد اإل
( 3ا ميثاق نورمربج)هلا تعريف مستقل عن جرائم احلرب إال بعد احلرب العاملية الثانية عندما تطرق هل

 .(4)يف املادة السادسة الفقرة )ج( من النظام األساسي للمحكمة العسكرية "نورمربج"
 :ية يف القانون الدويلنساناملطلب األول: مفهوم اجلرائم ضد اإل

لقد أخذت اجلرائم مفاهيم متعددة نص عليها القانون الدويل عرب اتفاقيات ومةاثيق عديدة وسيتم       
 ا على النحو التايل:عرضه

"القتل العمد،  :ية أبنهنسان( من ميثاق نومربج مصطلح اجلرائم ضد اإلج/6فت املادة )لقد عرّ و       
األخرى املرتكبة ضد أية جمموعة من السكان املدنيني  يةإنساناالسرتقاق، اإلبعاد، واألفعال الال ،ابدةاإل

اسية، عرقية أو دينية، تنفيذًا ألي من اجلرائم اليت أو االضطهادات ألسباب سي أثنائهاقبل احلرب أو 
 

 .113:115، منشورات احللىب احلقوقية ، ص  القانون الدويل اجلنائي ، أهم اجلرائم الدولية احملاكم الدولية اجلنائيةالقهوجي ،  (1)
ة البحوث جمل ، املتحدة يف مكافحتهااجلرائم ضد اإلنسانية دراسة يف مفهومها وأساسها القانوين ودور األمم ،  يالعنز  (2)

 .133، ص  16القانونية واالقتصادية ، العدد 
((3) ( Bassiuoni, M. cherif: Crimes Against Humanity, Kluwer International Law, The Huge, Second Revised 

Edition 1999 P. 521. 

 ،115 ص ، 1،ط/ دج، /2م -نورمربج  -النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية  (4)
 .بعدها وما 118 ص ، الدولية للجرمية العامة النظرية – الدولية اجلنائية احملكمة محودة ،( 5) 

= 
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ا للقانون الوطين للدولة انتهاكتدخل يف اختصاص احملكمة وارتباطها هبذه اجلرائم سواء كانت تشكل 
 .(1)اليت ارتكبت فيها أم ال تشكل ذلك"

نص املادة ية يف نساناجلرائم ضد اإلولقد عرفت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
ختصاص مبقاضاة ة الدولية ليوغسالفيا السابقة اال"سوف متارس احملكمة اجلنائي (2)اخلامسة كالتايل

ني عن اجلرائم التالية عندما ترتكب يف النزاعات املسلحة سواء كانت ذات طبيعة سؤولاألشخاص امل
 عة من السكان املدنيني: دولية أو داخلية، أو تكون موجهة ضد أية جممو 

 القتل العمد.  -1
  .ابدةاإل -2
 االسرتقاق.  -3
 اإلبعاد.  -4
 السجن.  -5
 التعذيب.  -6
 االغتصاب.  -7
 االضطهاد ألسباب سياسية، عرقية أو دينية.  -8
 .ية األخرى"إنساناألفعال الال -9

ومن املالحظ ها هنا التشابه بني املادة اخلامسة من نظام يوغسالفيا الدولية واحملكمة العسكرية 
يما عدا اجلرائم اليت أضافتها املادة اخلامسة وهي جرائم السجن والتعذيب "نومربج" فيف الدولية 

ملادة اخلامسة كما أن ا  ،"نورمربج"يف واالغتصاب اليت مل تكن مذكورة يف نظام احملكمة العسكرية 
 حمكمة نورمربج.يف اع املسلح وليست احلرب كما ذُكر ربطت وقوع هذه اجلرائم أثناء النز 

 

، 281ص ، 1ط ، اجلنائي الدويل القانون يف األساسية املقدمات،  سليمان (1)
 ،122، ص  1، ط القضاء الدويل اجلنائياهلرمزي ، السيد،  (2)
.35ص  ، 1ط  ، يةاإلنسان ضد اجلرائم مفهوم،  البقريات (3)

= 
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: (1)ما يلي(  3يف املادة ) اجلنائية الدولية لرواندا اجلرائم ضد اإلنسانية  احملكمةعرفت وقد 
ني عن اجلرائم سؤولاألشخاص امل"سيكون للمحكمة اجلنائية الدولية يف راوندا االختصاص مبقاضاة 

جمموعة من السكان  ضد أيبشكل ممنهج التالية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو 
 عرقية أو دينية:أو  ،أثنيةأو  ،سياسيةأو  ،باب قوميةاملدنيني ألس

  .ابدة. اإل2  . القتل العمد. 1 

 . اإلبعاد. 4          . االسرتقاق. 3 

 . التعذيب.6   . السجن. 5 

 عرقية أو دينية. أو . االضطهاد ألسباب سياسية، 8   . االغتصاب.7

 ية األخرى. إنسانلالا. األفعال 9

( من نظام  3ية الذي أشارت إليه املادة ) نسانرنة بني تعريف اجلرائم ضد اإلومن خالل املقا 
كمة يوغسالفيا السابقة جند أن االختالف حمكمة راوندا الدولية، والتعريف الذي ورد يف نظام حم

إال أنه مل  ،نه اشرتط وجود هجوم واسع النطاقإبل  ،(3يتمثل يف عدم ذكر النزاع املسلح يف املادة )
    النظام. يف اً واضحاً هلذا اهلجوم الذي ورد د تعريفحيد

من خالل املادة (2002يف احملكمة اجلنائية الدولية سنة )ية نسانولقد مت تعريف اجلرائم ضد اإل
 : (2)( من النظام األساسي للمح اليت جاء نصها كما يلي 7) 

واسع هجوم كب يف إطار ية" مىت ارتنسانيشكل أي فعل من األفعال التالية "جرمية ضد اإل
 .جمموعة من السكان املدنيني وعن علم ابهلجوم النطاق أو منهجي موجه ضد أي

 القتل العمد.   -10
 .ابدةاإل -11

 

 .370ص ، 1ط، القانون الدويل اإلنساين،  ةالشاللد (1)

 .30ص ، 1ط ، اجلرائم ضد اإلنسانية ،إمساعيل  (2)
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 االسرتقاق. -12
 إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. -13
السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد  -14

 لدويل.األساسية للقانون ا
 التعذيب. -15
أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل القسري، أو التعقيم االغتصاب، أو االستعباد اجلنسي،  -16

 القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.
سياسية أو عرقية،  مجاعة حمدودة، أو جمموع حمدد من السكان ألسباب اضطهاد أي  -17
(،  3جلنس على النحو املعرف يف الفقرة ) ثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بنوع اإأو أو قومية، 

ل مشار أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا أبن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل أبي فع
 جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة. إليه يف هذه الفقرة أو أي

 فاء القسري لَلشخاص.خاإل -18
 جرمية الفصل العنصري.  -19
تتسبب عمداً يف معاانة شديدة  اليتو  ؛األخرى ذات الطابع املماثلية إنساناألفعال الال  -20

 أو يف أذى خطري يلحق ابجلسم أو ابلصحة العقلية أو البدنية. 

ية يف املفاهيم واملواثيق واحملاكم الدولية جند أن النظام نسانومن استعراض مفهوم اجلرمية ضد اإل
املادة  منية بطريقة أكثر تفصياًل نسانرائم ضد اإلف اجلساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد عرَّ األ
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالقيا سابقاً أو  5ج يف ميثاق نورمربج واملادة /6

 .(1)احملكمة اجلنائية لرواندا

 

 واحملاكم اجلنائية الدولية الدولية التحقيق جلان لتاريخ دراسة مع األساسي ، نشأهتا ونظامها الدولية اجلنائية احملكمةبسيوىن ،  (1)
 .155السابقة ، ص 
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 :يف القانون الدويل ةينسانالفرع الثاىن: أركان اجلرمية ضد اإل

 األركان توافر من بد ال فإنه للمحكمة اجلنائية الدولية األساسي النظام من السابعة املادة لنص وفقاً 
 (1):يةنسانضّد اإل اجلرائم من يف كل التالية

 الركن املادي:

املصاحل  على جمموعة من األفعال اخلطرة اليت تصيب إحدى ،يةنسانللجرائم ضد اإل ييتمثل الركن املاد
و لسبب عرقي أو ب جتمعهم لرابط سياسي مشرتك أاسبأو جملموعة من البشر أل نساناجلوهرية لإل

، فاجملين عليه أو اجملين عليهم يف هذه اجلرمية هم الذين ثين أو متعلق بنوع اجلنسإديين أو قومي أو 
.... .أبناء عرق واحد واحدة، أو مذهب سياسي واحد، أو قومية واحدة أوينتمون إىل عقيدة دينية 

 .(2)أو التعذيب أو االضطهاد ابدةوذلك ابلتعدي على هؤالء األشخاص ابلقتل أو اإل ،إخل

 نسانويشرتط لقيام اجلرمية أن تتمثل يف مظهر مادي ملموس يعد انعكاسا هلا يف الواقع، واإل
 ،ىل نتيجة جيرمها القانونمثل يف السلوك اإلجيايب أو السليب الذي يؤدي إهو الفاعل للجرمية وهذا يت

وهي السلوك  ،كما هو احلال يف القانون الداخلي  ،فالعناصر األساسية هلذا الركن تنطبق على اجلرمية
أو العمل أو الفعل احملظور الذي يصيب املصاحل الدولية بضرر أو يعرضها خلطر، ويتخذ الركن املادي 

بفعل إجرامي وإما سلوكا سلبيا يف االمتناع عن القيام بفعل اجلرمية إما سلوكاً إجيابياً يتمثل يف القيام يف 
 .(3)أيمر به القانون

بعض التشريعات ية يف مفهومها وحمتواها عما هو موجود يف نسانولكن ال ختتلف اجلرائم ضد اإل
ية كجرائم حق عام يف القوانني الداخلية، وعلى نساناليت أرست مفهوم اجلرائم ضد اإلالداخلية الوطنية 

سبيل املثال جرمية القتل وجرمية االغتصاب واإلجهاض والتعذيب واالعتداء على احلرمة اجلسدية 
ية نسانوالعقلية وغريها من األفعال احملرمة من قبل التشريعات الوطنية قبل ظهور مفهوم اجلرائم ضد اإل

 

 واحملاكم اجلنائية الدولية الدولية التحقيق جلان لتاريخ دراسة مع األساسي نشأهتا ونظامها ، الدولية اجلنائية احملكمة ،بسيوىن  (1)
 .156ص  ،السابقة 

((2) ( ZOLLER Elisabeth , La definition des crimes d'humanite , journal du droit international , n 03 eme Annee , 

1993 , p 550 

 .118ص  ،منشورات حليب  ،القانون الدويل اجلنائي ،القهوجي (3)
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ذلك من خالل النصوص ويتضح  ،هذه اجلرائم نسخة مطابقة جلرائم احلق العامفالركن املادي يف  ،بكثري
( الفقرة )ج( من النظام األساسي  6ية سواء يف املادة ) نساناليت حتدد األفعال املكونة للجرائم ضد اإل

( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  7للمحكمة العسكرية الدولية "نورمربج" أو املادة ) 
اجلنائي الدويل يف تكييف هذه اجلرائم هو الذي وهذا التشابه بني القانون الداخلي والقانون  ،دوليةال

دفع البعض إىل القول بعدم وجود فائدة من إرساء هذا النوع من اجلرائم واالكتفاء هبذه األفعال على 
 .(1)ية بطريقة مباشرة أو غري مباشرةنسانأهنا حق عام ميس اإل

 ي:الركن املعنو 

عي لدى املتهم ابإلطار السياسي دون اشرتاط العلم إبثبات العلم والو  ،هو توافر نية ارتكاب اجلرمية
 .(2)ابلتفاصيل أو أن يكون اجلاين شريكاً يف ارتكاب هذة السياسة

ويتكون  ؛يتخذ الركن املعنوي فيها صورة القصد اجلنائي ؛ية جرمية مقصودةنساناجلرمية ضد اإل
اب هذه اجلرمية وحتقيق نتائجها علم واإلرادة الرتكأما القصد العام فهو يتكون من ال ،من عام وخاص

 ،(3)وهو شرط ضروري لقيام اجلرمية ؛نسانيف حني أن القصد اخلاص هو النيل من احلقوق األساسية لإل
بل ميتد  ،إال أنه يتميز عن سابقه بكونه ال يقتصر على أركان اجلرمية ،ويتكون من العلم واإلرادة أيضا

اخلاص هنا إضايف مبعىن أال قيام له بدون قصد عام، فحىت  ان اجلرمية، فالقصدإىل وقائع ليست من أرك
، لذلك جيب أن (4)بد من توافر القصد العام فيها اجلرائم اليت يتطلب القانون فيها قصدا خاصا ال

إما يف صورة إهدار  ،األساسية نسانيعلم اجلاين أن فعله ينطوي على اعتداء جسيم على حقوق اإل
وجيب أيضا أن تتجه إرادته إىل هذا الفعل، كما جيب أن  ،من قيمتها هلا وإما يف صورة احلطكلي 

تكون غايته من هذا الفعل وهذا القصد اخلاص إىل النيل من احلقوق األساسية جلماعة بعينها ترتبط 
 

 1ط ،منشورات احلليب احلقوقية ،  اجلنائية الدوليةاجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة بكة،   (1)
.198ص  ،
 .202ص ،  1، ط احملكمة اجلنائية الدولية واختصاصاهتا ،يشوي  (2)
 .125ص  ، القانون الدويل اجلنائي منشورات حليب ،القهوجي  (3)
 1ط ،منشورات احلليب احلقوقية  ، اجلنائية الدوليةاجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة بكة،   (4)

 .225ص ، 
= 
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ملعنوي وال تقع ، فإذا انتفت هذه الغاية ينتفي الركن ا"ية، سياسية، ثقافةبني وحدة معينة "دينية، عرقي
ية وإن كان ميكن أن تتوافر جرمية دولية أخرى مثل جرائم احلرب أو جمرد جرمية نسانة ضد اإلاجلرمي

 . (1)داخلية

 :الركن الدويل

فجميع صور هذه اجلرائم هي جرائم اعتداء على  ،ية جرائم دولية بطبيعتهانسانتُعد اجلرائم ضد اإل
وقعت تنفيذًا خلطة مرسومة من جانب  ويكفي لتوافر الركن الدويل أن تكون اجلرمية قد ،يةنساناإل

اجلماعة حتمل وال يشرتط أن تكون تلك  ،الدولة ضد مجاعة بشرية جتمعها عقيدة معينة أو رابط معني
ة على ، بل الغالب هو ارتكاب هذه اجلرميكون اجملين عليه أجنبيا أو وطنيا، أو يجنسية الدولة أو ال

ويف هذه احلالة يكون اجلاين واجملين عليه من رعااي نفس الوطنيني أي الذين حيملون جنسية الدولة، 
 . (2)الدولة

( إىل / أ 2( والفقرة )1يف الفقرة )( 7اجلنائية الدولية أشارت املادة )ويف النظام األساسي للمحكمة 
 الركن الدويل الذي يتمثل يف العناصر األربعة التالية:

 اهلجوم الواسع النطاق أو املنهجي.  -1
 وجه ضد جمموعة من السكان املدنيني. اهلجوم امل  -2
 كون اهلجوم قد مت تبعا لسياسة دولة أو منظمة.  -3
 العلم ابهلجوم. -4

 
 
 
 

 

 .125ص ،  القانون الدويل اجلنائي منشورات حليب ،القهوجي (1)

 .125ص  ، القانون الدويل اجلنائي منشورات حليب ،ي القهوج(2)
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 :ية يف الفقه اإلسالمينساناملطلب الثاين: مفهوم اجلرائم ضد اإل

لدى الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية نص عليها لقد أخذت اجلرائم ضد اإلنسانية مفاهيم عدة        
 اإلسالمي، وسيتم عرض أهم هذه املفاهيم على النحو التايل: الشرع

 دولة دتع مبقتضاها ،القانون العام جرائم من دولية جرمية " أبهنا: اإلنسانية ضد اجلرمية الفقه عرفّ     
 أو اجلنس بسبب حبقوقهم، أو حبريتهم أو أبرايءأشخاص  جمموعة أو شخص حبياة أضرت إذا جمرمة ما

 ما جرمية ارتكاهبم حالة يف أضرارها جتاوزت إذا أو دينية، سياسية أو ألسباب أو للوطن التعصب
 .(1)املنصوص عليها " العقوبة

وهي  ،ويرى القهوجي أن اجلرمية ضد اإلنسانية هي اجلرمية اليت متس حبق "من حقوق اإلنسان
قيمة اإلنسان حسب فتحّط من  ،احلق يف احلياة وسالمة اجلسم واحلرية والعرض والشرف واالعتبار

 .(2)درجة جسامة االعتداء"

ويهدف التجرمي ضد اجلرائم ضد اإلنسانية إىل وضع حد على عدوان صارخ أو وضع حد جلربوت      
نية أو سياسية أو ألي اعتبارات أخرى وصوالً احلكام لظلمهم ألقلية ما أو مجاعة إنسانية العتبارات دي

 .(3)سانية العليا ابعتبارها من مقتضيات الضمري اإلنساينإلقرار احلماية الالئقة للقيم اإلن

 أركان اجلرائم ضد اإلنسانية يف الفقه اإلسالمي:

 تتمثل يف اآليت:وهناك ثالثة أركان للجرائم     

  الركن الشرعي: -1
، ودليل ذلك  قوله تعاىل: } وما كان حيذر اجلرمية، ويعاقب على ارتكاهباأي وجود نص     

رى حىت يبعث يف أمها رسواًل يتلو عليهم آايتنا وما كنا مهلكي القرى إال ربك مهلك الق

 

 .169ص ، 1ط ،الدائمة  الدولية اجلنائية احملكمة،  اخلري أبو (1)
 .115 -113ص ، منشورات احلليب احلقوقية ، القانون الدويل اجلنائي أهم اجلرائم الدولية احملاكم اجلنائية الدوليةالقهوجى ،  (2)

 .39ص  ، نائية الدولية ليوغسالفيا سابقاً وقضية سلوبودنت ميلوزوفيتشاحملكمة اجلمال ، آ  (3)
= 
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عن قتادة قوله يف تفسري هذه اآلية: " أي  -رمحه هللا –. وينقل الزخمشري (1)وأهلها ظاملون{
  .(2)إليهم ابلرسل، وإقامة احلجة عليهم اليت تقطع عذرهم" ما كنا مهلكي قوًما إال بعد اإلعذار

 ي: الركن املاد -2
، ويقصد به إتيان العمل املكون لذات اجلرمية؛ سواء أكان العمل متمثاًل ابلفعل أو الرتك       

حيث استثىن الشارع احلكيم مرحلة التفكري أو التحضري ، وهي ما تسمى بنظرية الشروع، 
 واليت ال يعاقب عليها املكلف؛ إال إن وصل الفعل فيها إىل مرحلة التنفيذ الذي ينتج عنها

 )3)األذى والفساد لآلخرين.
 : الركن األديب -3

رمية، وقد اعترب الفقهاء أن فعل اجلاين ؤواًل عن اجلوهو أين يكون اجلاين مكلًفا، أي مس      
ال يعترب جرمية؛ إال إذا كان مرتكًبا للفعل بصورته اإلجيابية أو السلبية مكلًفا أو أهاًل للتكليف، 

لشخص املكلف أبن تلزمه حقوق، وتثبت عليه واجبات جتاه واملقصود ابألهلية هنا صالحية ا
 (4)نفسه واآلخرين.

وميكن القول مما سبق أنه إن توفرت األركان الثالثة السابقة اخلاصة لكل جرمية على حدة، اعترب       
عل الفعل يف نظر الشارع والقانون جرمية يعاقب عليها، ردًعا لكل جمرم، وعربة ملن تسول له نفسه إىل ف

 وجرائمهم. وأمنه من أيدي اجملرمنياجلرمة، فالقصاص والعقوبة تتحقق فيها مصلحة اجملتمع 

 

 

 

 

 

 .59ية اآلسورة القصص،  (1)
 .653، ص2، ج1الكشاف، ط( الزخمشري، (2
.343، ص 1ج التشريع اجلنائي،( عودة، 3)
 .111، ص 1ج التشريع اجلنائي،عودة، (4)
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 ية:نساناملطلب الثالث: املوازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل يف اجلرائم ضد اإل

ًدا شرعًيا يُقام إن الناظر إىل اجلرمية ضد اإلنسانية وعقوابهتا جيد أن الفقه اإلسالمي جعل هلا ح      
على من ارتكبها، كما أن القانون الدويل مل يرتكها عبثًا بل شرع هلا عقوابت نص عليها وفق اتفاقيات 

حتاك ضد اإلنسان واحدة وإن ومعاهدات قانونية، ولقد أثبتت الكثري من الدراسات أن اجلرمية اليت 
العقوابت اليت نصت حملاربة اجلرمية جيد أهنا تعددت صورها وأشكاهلا كما سبق اإلشارة إليه، والناظر إىل 

ال ختتلف كثريًا بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل يف اجلرائم اإلنسانية ألن كالمها ينص على معاقبة 
تمعات، فمصطلح اجلرمية مل يعرفه اإلسالم سابًقا بل أخذ مسميات اجملرمني للحفاظ على اإلنسانية واجمل

 ألن ،الفقه اإلسالمي غائباً عن يكن مل فالقانون ،النظم الوضعية يف حىتكرمي، أخرى ذكرها القرآن ال
 أقوال يف مث والسنة القرآن يف وخباصة اإلسالمية يف املصادر واضح بشكل مبثوثة وأحكامهه قواعد

 املسلمني فقهاء إن بعضف ؛أخرى انحية ومن ،انحية من هذا ،هللا عليهم الصحابة رضوان وأفعال
 لك يف وشرحوا وأفتوا وكتبوا العلوم من الفرع هذا يف ختصصوا ومبعىن أوضح عنايتهم العلمية لَّ جُ  وضعوا
العلمية يف هذا به هـ ( ولد ابلكوفة وكان من أهم كت 189الشيباين ) احلسن بن منهم حممد ،جماالته

 الشيباين بفضل الغربيني بعض املنصفني " وقد اعرتف"الّسرَي الصغري " وكتاباجملال كتاب "الّسرَي الكبري
واهلدف منها إظهار آرائه ومؤلفاته،  ،مجعية الشيباين للقانون الدويل أملانيا يف فأسسوا هذا اجملال يف

" مؤلف  Grotiusالفقيه اهلولندي " جروسيوس  وقد قال ،وترمجت جامعة ابريس آاثره إىل الفرنسية
 .(1)باىن واقتبس الكثري منه" أنه قد أتثر بكتب الشيكتاب "قانون احلرب والسالم

 حتكم املوضوع اليت القواعد مع كبري بشكل تتفق املعاصرة نسايناإل الدويل القانون قواعد إن
 النظم أحد  هونسايناإل الدويل القانون أن أجزم أكاد الشخصية دراسايت وحسب اإلسالم، يف

 تفرد االعتبار يف األخذ اإلسالم، مع قواعد مع العملية مبادئه تتطابق أن تكاد اليت النادرة الوضعية
 .أبهدافه اخلاصة وأيضاً  اإلهلية مبصادره اإلسالم يف املوضوع

 ومن قبل من له منصًفا كان كما حال احلرب يف نسانلإل منصًفا اخلالد الدين اإلسالم جاءوقد     
 .نساناإل بين بني ومساحته، وعدله اإلسالم، أحكام مشولية على يدل وهذا األمن والسالم، حال بعد؛

 

 .60، 53ص ،  1ط،  إلنساينالقانون الدويل ا ،طارق ،حممد ، اجملذوب، اجملذوب (1)
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 أنواع اجلرائم:

 :جرائم القتل

ولكن أشارت الفقرة ) أ /  ،يةنساناتفقت الشريعة والقوانني الدولية على أن القتل يُعد جرمية ضد اإل 
ية يف حالة ارتكابه نسانته جرمية ضد اإلدَّ ائية الدولية وع( من النظام األساسى للمحكمة اجلن 7/  1

أما يف  ،علم ابهلجومطاق أو منهجي ضد أي جمموعة من املدنيني وعن يف إطار هجوم واسع الن
والدليل على ذلك  ،.... إخل.والشيوخ، واملرضى ،الشريعة اإلسالمية الغراء فقد حرمت قتل الصبيان

خلحلجلمكلكحكخكجكمقحقمفخفحفجفٹ ٹ ُّ : يف قوله تعاىل

 .(1)  َّمل
طاق أو ية إال يف نطاق هجوم واسع الننسانإلوالفارق شاسع ما بني من ال يُقر اجلرمية ضد ا

 .قتل أي نفس أو فئات مل تشارك يف احلرب جرمية حمرمة دّ هجوم منهجي، وبني من يع

 :ابدةجرمية اإل

 لىمن متطلباهتم األساسية كاحلصول عهو إهالك الناس عن طريق حرماهنم  ابدةالغرض من جرائم اإل
 ... إخل. .الطعام أو الدواء

فاحلرب ليست للتخريب بل تكون لإلصالح  ،والتدمريم التخريب واإلتالف يحرُ ريعة فأما يف الش
 .(2)ثور الفقهاء مثل األوزاعي والليث وأيبوهو ما أيده بعض  ،اجملتمعي

)3(
 كما هُني عن اإلسراف يف القتل، قال هللا تعاىل:  ُّ نيىيييجئحئخئمئهئجبَّ 

 االقتصاص من غري القاتل.ثيل ابلقتيل أو فهذا هني عن االسراف يف القتل أو التم>>  
 
 

 

 .190اآلية :سورة البقرة (1)
 .510ص  – 10ج  -هـ  1403 ، املغين ،ابن قدامه  (2)
 .33اآلية :سورة اإلسراء (3)
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 جرائم اإلسرتقاق والعبودية:

ولكن كان السبق ابلطبع  ،اتفقت الشريعة اإلسالمية مع القانون الوضعي يف منع االسرتقاق وجترميه
وضعية منذ ظهوره على تضييق مصادر الرق،  أما يف القوانني الفبدأ اإلسالم  ،للشريعة اإلسالمية الغراء

مبؤمتر  ،بصورة كبرية جداً يف أمريكا وأورواب حىت انسد ابب االستعباد هنائياً  اوالعبودية منتشرً ان الرق فك
 .(1)م"1890بروكسل عام "

يف إطار هجوم  الرقَّ  ينون الوضعي يف ربط القانون الوضعونرى االختالف ما بني الشريعة والقا
اء إذا مت ارتكاهبا يف وقت احلرب أو خبالف الرق جرمية سو  دّ ولكن الشريعة تع ،واسع أو منهجي

 .ذلك

 جرائم التفرقة العنصرية:

 عهموانأهتم أو ألواهنم أو دايانفئاهتم أو قضى اإلسالم على التفرقة العنصرية بني الناس على اختالف  
نتمتزتيبرتىبنبمبزبربيئىئنئمئزئُّ يف قوله تعاىل:

  .(2)  َّيثىثنثمثزثيترثىت

ى ذلك مما حيدث يف وما أدل عل ،وضعية فلم يتم القضاء على التفرقة العنصريةأما يف القوانني ال
 .(3)ومل تصبح التفرقة العنصرية جرمية إال مؤخراً  ؛فريقياإمجهورية جنوب 

كما أييت   ،وأيتى االختالف يف السبق بتجرمي التفرقة العنصرية لصاحل الشريعة اإلسالمية ابلطبع     
فنطاق التطبيق يف الشريعة اإلسالمية على كل مسلم عليه أن يلتزم مبا  ،ضاً االختالف يف التطبيق أي

يات امللزمة تفاقأما يف القوانني الوضعية فااللتزام على الدول املوقعة فقط على اال ،حرم هللا وما أحل
 بتلك القوانني.

 

 

.13ص،1ط ،يبين الشريعة والقانون الوضع نسانالندوة العالمية حول حقوق اإل،محمود(1)

.13اآليةالحجرات،سورة(2)

 .334ص  ، 1ط  ،ئم الدولية وسلطة العقاب عليهااجلرا ،الفأر (3)
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 جرائم التعذيب:

على عكس الشريعة  ،اجلنائية الدوليةللمحكمة  ييف النظام األساس يةإنسانالالد األفعال مل حُتدَّ  
 ،نسانم استعمال الوحشية وعدم احرتام اإلفالشريعة حُترّ   ،يةنساناإلسالمية اليت حددت األفعال الإل

ة أما عن معامل ،وأتمر بتوفري الرعاية الصحية لَلسرى يف احلروب ،وأتمر بدفن املوتى بطريقة الئقة
 .(1)يةإنسانمبعاملة كرمية و الذين ال يشرتكون يف احلروب فهي أتمر 

أما يف  ،ية سواء أثناء احلرب أو يف وقت السلمنسانم األفعال الإلكما أن الشريعة اإلسالمية جُترّ  
 جرمية مكتملة. هي تشرتط التخطيط املنهجي العتبار نظام احملكمة اجلنائية الدولية فه

تؤدي إىل نزوح الناس من قراهم  اليتحّرمت الشريعة اإلسالمية كل األفعال  التهجري القسرى:جرائم 
وقد كانت وصية  ،أو سلب املواد الغذائية ،أو التعدي على األراضي الزراعية ،ومنازهلم  كحرق املنازل

 .(2)بكر خري دليل على ذلك أيب

         :ويف ذلك يقول هللا تعاىل ،نوعاً من الفساد يف األرض دّ والتدمري التعسفي يع     

 
ممرنَّ  )3  ُّ اكلكمكىكيكملىليلام

من  / د ( 1وردت يف الفقرة ) اليتحرمتها الشريعة اإلسالمية هي نفس اجلرائم  اليتولعل اجلرائم     
بني الشريعة والقانون  تفاقوبذلك نرى اال ،( 7النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من املادة ) 

 .فيالوضعي يف جترمي األفعال اخلاصة ابلتهجري التعس

 

.271ص ، 1ط ، الفقه اإلسالمى والقانون الدويلداب احلرب يف آ ،الطيار (1)
 .69ص  ،2ط  ، يجرمية إابدة اجلنس البشر  ،غزوي  (2)
 .60اآلية : سورة البقرة (3)
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 ضد اإلنسانية يف الفقه اإلسالمي:  احلرب عقوابت جرائم

 جرائم القتل:

نزله اخلبري العليم ليحكم به بني الناس يف شؤون حياهتم أن التشريع اإلسالمي منهاج حياة كامل، إ
؛ فهو ينظم عالقة املسلم بربه، وعالقته إبخوانه املسلمني وأبهل الكتاب والكفار، يف منهج حياة اكله

 كامل أساسه الكتاب العزيز وسنة رسوله الكرمي عليه أفضل الصالة والتسليم.مت
ولقد نصت الشريعة اإلسالمية على حترمي قتل غري املقاتلني، من النساء والشيوخ واملرضى،.... إخل؛ 

جكمقحقمفخفحفجف ُّ والذين ال يشاركون يف األعمال احلربية؛ قال تعاىل

.)1(
 حكخكلكمكجلحلخلملَّ 

 اإلابدة اجلماعية: جرائم

وهتيئتها لعبادة هللا وحده؛ لذلك جيب احلفاظ على ن اهلدف يف الشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض إ
وبناًء عليه نرى هني الشريعة اإلسالمية  مقومات احلياة األساسية املساعدة الستمرار اجلنس البشري،
إلسالم عن استخدام أسلحة الدمار عن التخريب واإلتالف والتدمري حىت يف احلروب، بل هنى ا

ننىن الشامل و عّدها جرمية ضد اإلنسانية ؛ قال تعاىل:  ُّ يكملىليلامممرنزنمن
  َّجبهئمئخئجئحئييىينيميزيريٰىين

 وهو دليل واضح على حترمي استعمال أسلحة الدمار الشامل

(2).، 
 : جرائم العبودية

األمم واحلضارات، فلما جاء  لك  عند هبما معمواًل جاء اإلسالم يف وقت كان فيه االسرتقاق والعبودية 
اإلسالم مل يتمكن من إلغاء هذا النظام دفعة واحدة حىت ال يكون هناك اضطراب لَلوضاع االقتصادية 

 

 .190اآلية : سورة البقرة (1)

 = .33سراء:اآليةاإلسورة(2)
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، لذلك حرص (1)إذا ما حترر آالف الرقيق يف وقت واحد، مما يرتتب عليه أسوأ العواقب على اجملتمع
 .(2)ب التخلص من مصادرهلرق نفسه، وفتح أبوااإلسالم على التخلص من مصادر ا

حئجئىييينيميزيريٰىينىنننمنزنُّ  قال تعاىل:
جسجخمخمحجحمجحجمثمتهتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئ

 حسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغَّ)3(. 

فهي بذلك تتخلص من الرق. ،وهي من اآلايت اليت تشجع على عتق الرقاب      
ينىنمنخنحنجنيمممىمخمحمجميلىلملخل ُّ قال هللا تعاىل: 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيخيميحيجييهىهمهجه

يتىتمتنتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئّٰرئ
ىقيقاكلكمكَّ)4(  رثزثمثنثىثيثىفيف

  جرائم التعذيب:

ففي احلديث "أنَّ  ،هنت الشريعة اإلسالمية عن التعذيب وحرمته حىت يف حالة احلروب والنزاعات
ابَّة قاَل أبو أيُّوَب: ولو كاَنت دجاجًة ما صربهُتا")5(. ُ عليه  وسلََّم هَنى عن َصرب  الدَّ  النَّيبَّ صلَّى اَّللَّ

     

وهو ما يدل على الرمحة يف  ،وهو هنا هني عن صلب اإلنسان وقتله يف حالة احلروب والنزاعات     
ثَنا رسوُل هللا  صلى هللا عليه  عليه وسلم عن التعذيب ابحلرق "بَعصلى هللا اإلسالم، كما هنى النيب

إن وجدمُت فالاًن وفالاًن فَأْحر ُقومها ابلنار ، مث قال رسوُل هللا  صلى هللا عليه وسلم  وسلم يف بعٍث فقال:

 

 .337ص  ، 1ط  ،اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،الفأر  (1)
 .16ص  ،1، طمبادئ القانون الدويل العام، سرحان  (2)
 .89اآلية : سورة املائدة (3)
 .92اآلية : سورة النساء (4)

حكم  خالصة | 15/266 :خنب األفكار الصفحة أو الرقم املصدر: |العيين  احملدث: |أبو أيوب األنصاري  الراوي: (5)
  .طريقه صحيح احملدث:

= 
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هللاُ فإن وجدمُتومها  حني أردان اخلروج: إين أمرُتكم أن حُترّ قوا فالاًن وفالاًن، وإن الناَر ال يعذُب هبا إال
 .فاقتـُُلومها")1(

 جرائم التهجري القسري:

التهجري التعسفي وإجبار الناس على ترك منازهلم نوعاً من أنواع الفساد يف األرض، ولقد هنى  دّ يع   
متنتزترتيبىبنبمبزبرب ُّ هللا سبحانه وتعاىل عن الفساد بقوله تعاىل

اميلىلمليكىكمكلكاكىقيقيفىفيثىثمثنثزثرثيتىت
 
)2(

 ممرنَّ 

  املرأة:جرائم التعدي على 

نواعه على األعراض، وهنت عن الفحشاء واملنكر أو  هأشكال لعتداء بكسالمية االحرمت الشريعة اإل
جتماعية عاملية ال يكاد اعلى املرأة ظاهرة  يواإلضرار ابلغري ما ظهر وما بطن منها، وتعد جرمية التعد

نواعها ومن حيث األساليب خيلو منها أي جمتمع إنساين، وهي تتنوع من حيث طبيعتها وأشكاهلا وأ
جتماعية قتصادية واالخر، تبًعا لتنوع الظروف واألوضاع االآاملستخدمة يف ممارستها من جمتمع إىل 

يف بلد قد حُيظر يف بلد آخر، هذا االختالف مشروعا  دّ والثقافية وغريها من العوامل املؤثرة،  فما يُع
واليت حيميها القانون  ؛بادئ اّليت يرتكز عليها كل جمتمعيف السياسات الّتشريعّية سببه اختالف القيم وامل

 اجلنائي بدوره، فمن أجل ذلك اكتسى هذا األخري مبدأ اإلقليمّية.  
يثىث ُّ  ولقد كرم اإلنسان املرأة وكفل هلا احلماية من أي فعل ينال من كرامتها، قال تعاىل 

ىنننزنمنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقىفيف
 .(3)َّجبهئمئخئجئحئييىينيميزيريٰىين

  

 

 خالصة حكم احملدث: | 3016 :صحيح البخاري الصفحة أو الرقم املصدر: |البخاري  احملدث: |أبو هريرة  الراوي: (1)
.15984انظر شرح احلديث رقم  | [صحيح]

 .60اآلية : سورة البقرة (2)
 .32اآلية :سورة اإلسراء (3)
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عن املنكر، وبتقدميها للمصاحل احملمية،  يتقوم الشريعة اإلسالمية على األمر ابملعروف والنه
يتمتع ابحلرية يف حدود كليات الشريعة العامة اليت تقوم على الدين  يفالفرد يف اجملتمع اإلسالم

ئل والتأيب عن الرذائل، وبث الوازع واألخالق والرتبية اإلسالمية الصحيحة القائمة على بث الفضا
هلا، فاملسلم  يالديين، فاإلسالم حيث على كل خلق كرمي، وينهى عن الرذائل أو الوسائل اليت تؤد

م حرمات هللا سبحانه وتعاىل يف السر والعلن حىت ال يشملة الوعيد الوارد يف حديث ظّ مأمور أبن يُع
وسلم قال: "ألعَلَمنَّ أقواًما من أمَّيت أيتون يوَم القيامة   هللا عنه عن النىب صلى هللا عليه يثوابن رض

امَة بيضاَء فيجعُلها هباًء منثورًا قال ثوابُن اي رس ْفهم لنا َجلّ هم لنا ال أبعماٍل أمثال  جبال  هت  وَل هللا  ص 
لدت كم وأيخذون من اللَّيل  كم م إخواُنكم ومن ج  ا أتخذون نكوُن منهم وحنن ال نعلُم قال أما إهنَّ

 .(1)"خَلْوا مبحارمِّ هللاِّ انتهكوهاولكنَّهم قوٌم إذا 
ة، وملا كانت هناك يركز على األخالق احلسنة بصفة عام صلى هللا عليه وسلمولقد كان رسولنا الكرمي 

يؤكد عليها ويكثر من التنبيه، وحيث  صلى هللا عليه وسلم بعض األخالق أكثر أمهية من غريها جنده
 هللا هللا عنه قال: قال رسول ياألخالق خلق احلياء، فعن أَب هريرة رض هومن هذ ،اعلى التمسك هب

 .(2)نَّة  والَبذاُء م ن اجلَفاء  واجلَفاُء يف النَّار ": "احلياُء م ن اإلميان  واإلمياُن م ن اجلصلى هللا عليه وسلم

يف َحجَّة  الَوداع فكانت   صلَّى هللا عليه وسلَّم وضح أمهية العرض يف خطبتة ونرى أن النيبَّ 
يَّة    والعِّْرضِّ وهي ُحرمُة الدَّم  واملال    :ُخطبًة جامعًة، فنبَّه على ُأصوٍل ُمه مَّة م ن ُأصول الشَّر يَعة اإلسالم 

ال فضَل ل َعريبٍّ على أعجميٍّ وال لَعجميٍّ على  "اي أيُّها النَّاُس أال إنَّ ربَّكم واحٌد وإنَّ أابكم واحٌد أال
سوَد على أمحَر إالَّ ابلتَّقوى أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ عليه  محَر على أسوَد وال أل  عريب ٍّ وال أل 

هٌر حراٌم قاَل أيُّ بلٍد وعلى آل ه  وسلََّم مثَّ قاَل أيُّ يوٍم هذا قالوا يوٌم حراٌم قاَل أيُّ شهٍر هذا قالوا ش
َ قد حرََّم بيَنَكم دماءَكم وأمواَلكم هذا قالوا بلٌد حراٌم قا أم  أعراَضكمقاَل وال أدري قاَل أو  -َل إنَّ اَّللَّ

 

 :الرتغيب والرتهيب الصفحة أو الرقم املصدر: |املنذري  احملدث: |هللا عليه وسلم ثوابن موىل رسول هللا صلى  الراوي: 1
 .رواته ثقات خالصة حكم احملدث: | 3/242

 خالصة حكم احملدث: | 608 :صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم املصدر: |ابن حبان  احملدث: |أبو هريرة  الراوي: 2
  .يحهأخرجه يف صح

= 
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كُحرمة  يوم كم هذا يف شهر كم هذا يف بلد كم هذا أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ عليه وعلى   -ال 
 .(1)َم قاَل ليبلّ غ  الشَّاهُد الغائَب"آل ه  وسلَّ 

 جرائم احلرب ضد اإلنسانية يف القانون الوضعي: عقوابت

( 5ختتلف جرائم احلرب ضد اإلنسانية يف صورها وأشكاهلا، ولذلك مت تصنيفها حسب املادة )    
وجنحة ، وخمالفة، وسيتم عرض العقوابت  م إىل جناية ،1936( لسنة 74من قانون العقوابت رقم )

  إلنسان يف احلروب يف القانون الوضعي على النحو التايل: املرتتبة على أهم اجلرائم اليت تقع على ا

تطلق على كل من قام ابلقتل قصًدا وقد اعترب القانون الوضعي هذه اجلرمية القتل العمد:  -1
القانون الوضعي على تنفيذ القتل على  ( من214بكل أنواعه وأشكاله، وقد نصت املادة )

 مرتكب هذه اجلرمية.
حتت اجلرائم اجلنسية يف القانون الوضعي وقد اعترب هذه اجلرمية ويندرج العنف اجلنسي:  -2

 سجنه( من القانون الوضعي على 152اغتصااًب بكل أنواعها وأشكاهلا، وقد نصت املادة )
 من عشر سنوات إىل أربع عشرة سنة.

 وقد اعترب القانون الوضعي هذه اجلرمية تنطبق على كل من اوقع أذى البدين والعقلي:اإليذاء  -3
( من 238بليًغا بشخص آخر بوجه غري مشروع يعترب أنه ارتكب جناية ، وقد نصت املادة )

 القانون الوضعي ابحلبس ملدة سبع سنوات.
اء بوجه غري مشروع وهو يطلق على كل من اعتدى على اآلخرين بكل صور االعتد االعتداء: -4

 ي ابحلبس ملدة سنتني.( من القانون الوضع251يعترب أنه ارتكب جنحة، وقد نصت املادة )
 

 
 

الصة حكم احملدث: ، خ  1536 :الصفحة أو الرقم |الصحيح املسند  املصدر: |الوادعي  احملدث: |نيب من مسع ال الراوي: 1

 .صحيح

= 
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 ية:إنساناجلرائم الال

 نسانفالشريعة حرمت الوحشية وعدم احرتام اإل ،قوانني الوضعية يف جترمي األفعالاتفقت الشريعة مع ال
ومعاملة النساء واألطفال والشيوخ  ،وتوفري الرعاية الطبية لَلسرى ،وأمرت بدفن املوتى بطريقة الئقة

 .(1)ية كرميةإنسانوب معاملة الذين ال يشرتكون يف احلر 

ية يف النظام نسانويكمن االختالف بني الشريعة والقانون الوضعي يف عدم حتديد األفعال غري اإل
يف حني أهنا حمددة يف الشريعة اإلسالمية، كما أن نطاق تطبيق  ،ئية الدوليةاألساسي للمحكمة اجلنا

يف حني أن الشريعة اإلسالمية عامة لكل  ،ات فقطيتفاقالقانون الوضعي جتاة األطراف املوقعة على اال
 .السلم يستحق التجرمي سواء يف حالة احلرب أو حالة إنساينأي فعل غري  دّ كذلك الشريعة تع  ،البشر

 

 

 .271ص  ،1، ط داب احلرب يف الفقه اإلسالمى والقانون الدويلآ ،الطيار  (1)
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 :ياإلسالمالقانون الدويل والفقه  يف يةنساناإلاملبحث الثاين: أنواع اجلرائم ضد 

  :تيةويشمل املطالب اآل

 .ية يف القانون الوضعينساننواع اجلرائم ضد اإلأ املطلب األول: •

 ية يف الفقه اإلسالمي.نسانصور اجلرائم ضد اإل :املطلب الثاين •

 ية يف القانون الدويل والفقه اإلسالمي.نساناملوازنة بني اجلرائم اإلاملطلب الثالث:  •
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 ية يف القانون الوضعي:نساناإلنواع اجلرائم ضد أاملطلب األول: 

 :لقتل العمدا

( من 7ونصت عليها الفقرة )أ( من املادة ) ،يةنسانجرمية القتل العمد هي إحدى اجلرائم ضد اإل
 وجاء نصها كما يلي:  ،النظام األساسي للمحكمة

ية" مىت نسانلغرض هذا النظام األساسي يشكل أي فعل من األفعال التالية "جرمية ضد اإل - 
السكان املدنيني وعن جمموعة من  نطاق أو منهجي موجه ضد أيواسع الما ارتكب يف إطار هجوم 

  .هلجومعلم اب

وال تكتمل جرمية القتل العمد إال بوجود أركاهنا الثالثة املتمثلة يف أن  ،جرمية القتل العمد -
يقتل املتهم شخصًا أو أكثر ويرتكب ذلك الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه 

ن هجوم واسع جزء موالفعل  علم املتهم أبن هذا التصرف سكان املدنيني، ويشرتطضد جمموعة من ال
من  اجزءً  النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من السكان املدنيني أو ينوي أن يكون هذا التصرف

 .(1)اهلجوم

 القتل أو نتج عنها القتل ويستوي يف هذه اجلرمية أن تكون األفعال املعاقب عليها ارتكبت بقصد
ولذلك يستوي استعمال تعبري قتل أو تسبب مبوت للتعبري عن  ،حتمية هلذه األفعال نتيجةً العمد 

 .(2)نفس املفهوم

 :اجلماعية ابدةاإل

 ،يةنسانمن اجلرائم ضد اإل ابدة( من نظام احملكمة يف فقرهتا )ب( على أن جرمية اإل7نصت املادة )
 ابألفعال التالية: ابدةوتقع جرمية اإل
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ذلك إجبار الضحااي على العيش يف ظروف ل املتهم شخصاً أو أكثر مبا يف أن يقت .1
 ا إىل هالك جزء من جمموعة من السكان. ستؤدي حتمً 

أن يكون التصرف قد ارتكب يف سياق عملية للقتل اجلماعي ألفراد جمموعة من  .2
 السكان املدنيني، أو كان جزءاً من تلك العملية.

منهجي ضد  بشكلمن هجوم واسع النطاق أو  اجزءً ابعتباره أن يرتكب التصرف  .3
 جمموعة من السكان املدنيني.

جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد هو أن يعلم املتهم أن التصرف  .4
جمموعة من السكان املدنيني أو ينوي أن يكون هذا التصرف جزءًا من ذلك 

 ابدةلية فإن أعمال اإلب ( من نظام احملكمة الدو /8/1وفقا لنص املادة )  ،اهلجوم
، أو إبجبار الضحااي "اجملين يق قيام املتهم بقتل شخص أو أكثرطر تكون عن 

عليهم" على العيش يف ظروف تؤدي حتما إىل هالك جزء من جمموعة السكان 
الوسائل اليت يستخدمها اجلاين يف القتل سواء  ابدةأعمال اإلويستوي يف  ،املدنيني

عن موارد احلياة من لسم عن طريق حجز اجملين عليهم كان ابلسالح الناري أم اب
ا إىل هالك هؤالء السكان مأكل ومشرب أو عالج على حنو يؤدي حتمً 

 .(1)املدنيني
 
 
 
 
 
 

 
.219ص،1ط،النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،أبوالخير(1)
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 :والعبودية الرق
( من نظام احملكمة اجلنائية الدولة على هذه اجلرمية بوصفها إحدى صور ج/7/1نصت املادة )
نظام احملكمة اجلنائية الدولية ما وقوع هذه اجلرمية حسب ملحق ية ويشرتط لنساناجلرائم ضد اإل

 يلي:
كية أو هذه السلطات مجيعًا على أن ميارس املتهم أاي من السلطات فيما يتصل حبق املل-

شخص أو أكثر من شخص مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو هؤالء 
 من التمتع ابحلرية. األشخاص أو أن يفرض عليهم حرماان مماثال 

من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من  اجزءً ابعتباره أن يرتكب التصرف -
 السكان املدنيني. 

 .(1)زء من ذلك اهلجوم أو ينوي أن يكون جزءاً منه أن يعلم املتهم أن التصرف ج-
ممارسة أي من السلطات ( االسرتقاق أبنه "يعين  7/ ج ( من املادة )  2وقد عرفت الفقرة )  

ا يف ذلك هذه السلطات يف املرتتبة على حق امللكية، أو هذه السلطات مجيعها، على شخص ما، مب
 .(2)سيما النساء واألطفال" جتار ابألشخاص، والسبيل اإل

 التهجري القسري:

 التهجري القسري هو "ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو جمموعات متعصبة جتاه
وإحالل جماميع سكانية أخرى بدال جمموعات عرقية أو دينية أو مذهبية هبدف إخالء أراٍض معينة 

انون ية وفق قاموس القنساناجلماعية واجلرائم ضد اإل ابدةنها. ويندرج ضمن جرائم احلرب وجرائم اإلم
 .نساينالدويل والقانون الدويل اإل

سري  أبنه "اإلخالء القسري وغري القانوين جملموعة من  التهجري القنساينويعّرف القانون الدويل اإل
وهو ممارسة مرتبطة ابلتطهري وإجراء تقوم به  ،األفراد والسكان من األرض اليت يقيمون عليها"

وأحياان ضد جمموعات عديدة  ،موعة عرقية أو دينية معينةاحلكومات أو اجملموعات املتعصبة جتاه جم

 

 .12ص ، 1ط. ، واثئق احملكمة اجلنائية الدولية ،بسيوين  (1)
( من نظام احملكمة اجلنائية الدولية.2/7)م/ج/ (2)
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( من نظام روما 8(، )7، )(6املواد ) دّ تعو بديلة أو فئة معينة،  لنخبةهبدف إخالء أراٍض معينة 
  .األساسي

ية مىت ارتكبت يف إطار هجوم واسع نسانيعد التهجري القسري من اجلرائم اليت ترتكب ضد اإل
املادة السابعة من نظام روما  د أي جمموعة من السكان املدنيني وفقالنطاق أو منهجي موجه ض

ة وتعين عبارة ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان وفق املاد ،جلنائية الدوليةساسي للمحكمة ااأل
نه "نقل األشخاص للمحكمة اجلنائية الدولية أب ساسيالسابعة البند الثاين الفقرة )د( من نظام روما األ

ن مربرات خر دو آمشروعة ابلطرد أو أبي فعل قسري  املعنيني قسراً من املنطقة اليت يوجدون فيها بصفة
أن النقل القسري للسكان املدنيني هو جرمية حرب وفق املادة الثامنة كما   ،يسمح هبا القانون الدويل

التهجري ة؛ فإن السابعة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليمن البند الثاين من الفقرة 
( من النظام األساسي 7) ( من املادةد/1، وهذه اجلرمية وردت يف الفقرة )القسري جرمية حرب

 ية".نسانللمحكمة اليت نصت على أنه "يشكل أي فعل من هذه األفعال جرمية ضد اإل

 ما يلي:( كد /2الفقرة )يف وجاء تعريفها 

ة اليت طقاألشخاص املعنيني قسرًا من املننقل  د السكان أو النقل القسري للسكانيعين إبعا
 ،دون مربرات يسمح هبا القانون الدويل ي فعل قسري آخرروعة ابلطرد أو أبيوجدون فيها بصفة مش

 ويشرتط لوقوعها أن حيدث اآليت:

ىل دولة أخرى أو مكان آخر ابلطرد أن يرحل املتهم أو أن ينقل قسراً شخصاً أو أكثر إ .1
 أو أبي فعل قسري آخر ألسباب ال يقرها القانون الدويل. 

صفة مشروعة يف املنطقة اليت أن يكون الشخص أو األشخاص املعنيون موجودين ب .2
 أبع دوا منها على هذا النحو. 

 جود. أن يكون املتهم ملما ابلظروف الواقعية اليت تقررت على أساس مشروعية هذا الو  .3
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد  اجزءً ابعتباره أن يرتكب هذا التصرف  .4

ي ذلك، وقد شهد العامل عمليات  ويعلم املتهم بذلك أو ينو جمموعة من السكان املدنيني
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، وكان من أهم األمثلة لذلك ما ارتكب ة النطاق للسكان يف مراحل متعددةبعاد واسعإ
 .(1)يف احلربني العامليتني

وعلى سبيل املثال  ،ولعل هذه اجلرمية انتشرت يف مناطق النزاعات املسلحة بصورة كبرية
إقليم "دارفور" ابلسودان من قبل املنظمات الدولية االهتامات اليت وجهت ألطراف النزاع املسلح يف 

 يم.واألمم املتحدة اليت اهتمت مليشيات "اجلنجويد" مبمارستها ضد السكان األفارقة ابإلقل
وهذه املمارسات مرتبطة نوعا ما ابلتطهري الذي كان لَلمم املتحدة واملنظمات احلقوقية 

سيق املتهمون إىل  إذيوغسالفيا السابقة أو رواندا  ية موقف اإلدانة القاطعة كما حصل يفنسانواإل
 العدالة الدولية لنيل جزائهم العادل.

 :التعذيب

 كما يلي: ه( /2مت تعريفها يف الفقرة )

، بشخص موجود اأم عقليً  ابدنيً  يعين "التعذيب" تعمد إحلاق أمل شديد أو معاانة شديدة، سواء
مل التعذيب أي أمل أو معاانة ينجمان فحسب عن حتت إشراف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يش

التعذيب أن حيدث عقوابت قانونية أو يكوانن جزءًا منها أو نتيجة هلا، ويشرتط حلدوث جرمية 
 : (2)اآليت

 أن يلحق املتهم أملا شديداً أو معاانة شديدة، سواء بدنياً أم نفسياً بشخص.  ▪
 ت إشراف املتهم وسيطرته.أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص موجودين حت ▪

 

 .423ص   ، 1ط  ، اجلنائية الدوليةاجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة  ،بكة  (1)
 .219، ص 1، ط احملكمة اجلنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون اهليمنة ،خليل، يوسف  (2)
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أال يكون ذلك األمل أو تلك املعاانة انشئة فقط عن عقوابت مشروعة أو مالزمة هلا أو اتبعة  ▪
 ا. هل
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من  اجزءً ابعتباره أن يرتكب التصرف  ▪

 جوم. ءاً من ذلك اهلو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جز السكان املدنيني أ
من هجوم واسع النقاط أو منهجي موجه ضد جمموعة من  أن يعلم املتهم أن التصرف جزءٌ  ▪

 السكان املدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءاً من ذلك اهلجوم.

 :العنف اجلنسي

خطريًا يصيب حريتها العامة  مة اجلسدية وشرف الضحية واعتداءً ا للسالانتهاكاالغتصاب  يُعدّ 
 ،ول العامل ملا ينجم عنه من أذى جسدي ونفسي مستمرينويعد من أخطر اجلرائم يف جمتمع د ،يةواجلنس

إضافة إىل أن ضحااي االغتصاب غالبا ما يعاقبون اجتماعيا عن هذه اجلرمية املرتكبة يف حقهم، وقد 
 وسيلةً ابقة اع املسلح يف يوغسالفيا السبرزت خطورة هذه اجلرمية بشكل كبري بعد استخدامها يف النز 

 .(1)من وسائل التطهري العرقي

ولية على ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الد7ز( من املادة ) /1لقد نصت الفقرة )
احلمل أن فعل االغتصاب أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو  عدَّتجرمية االغتصاب، و 

الدرجة من شكال العنف اجلنسي على مثل هذه ، أو أي شكل من أيالقسري، أو التعقيم القسر 
 ية مبوجب أحكام هذا النظام األساسي. نساناخلطورة يشكل جرمية ضد اإل

و( "احلمل القسري" أبنه إكراه املرأة على احلمل قسرًا وعلى الوالدة غري  /2وعرفت الفقرة )
ات خطرية انتهاكارتكاب جمموعة من السكان أو  التأثري على التكوين العرقي ألي املشروعة بقصد

 
 .371ص،1ط،اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم ضد ،بكة(1)
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وال جيوز تفسري هذا التعريف على حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة ابحلمل،  ،انون الدويلأخرى للق
 ويشرتط حلدوث جرمية االغتصاب الشروط التالية: 

وذلك أبن أييت سوءاً ينشأ عنه إيالج عضو جنسي يف  ،أن يعتدي املتهم على جسد شخص-
أي عضو آخر من اجلسد يف شرج ية أو ينشأ عن إيالج أي جسم أو أي جزء من جسد الضح

 الضحية أو فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك اإليالج طفيفا. 
أن يرتكب االعتداء ابلقوة أو ابلتهديد ابستخدام القوة أو اإلكراه كأن ينشأ عنه خوف  -

اعتقال واضطهاد  والشخص املعني أو شخص آخر من التعرض ألعمال العنف أو إكراه أ
ستعمال السلطة، أو ابستغالل بيئة قسرية أو عجز الشخص عن التعبري انفسي أو إلساءة 
 حقيقة عن الرضا. 

من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة  اجزءً ابعتباره أن يرتكب التصرف  -
 من السكان املدنيني. 

لنطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من أن يعلم املتهم أن التصرف جزء من هجوم واسع ا  -
 .(1)السكان املدنيني

 األذى البدين أو العقلي:

ية نسانلى أنه يعد جرمية ضد اإلك( ع /1كمة اجلنائية الدولية الفقرة )نصت املادة السابعة من نظام احمل
يف أذى خطري ية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمداً يف معاانة شديدة أو إنساناألفعال الال

 

.584ص، 1ط،المحكمة الجنائية الدولية،حجازي(1)
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 /1ط وقوع اجلرمية يف ملحق الفقرة )وقد نص على شرو  ،يلحق ابجلسم أو ابلصحة العقلية أو البدنية
 :(1)اجلنائية الدولية كما يليك( من النظام األساسي للمحكمة 

يًا معاانة شديدة أو ضررًا ابلغًا ابجلسم أو إنسانأن يلحق املتهم ابرتكابه فعاًل ال ▪
 و البدنية للمجين عليه. ابلصحة العقلية أ

من  1ي فعل آخر مشار إليه يف الفقرة )أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل أل ▪
 ( من النظام األساسي. 7املادة 

 مرتكب اجلرمية على علم ابلظروف الواقعة اليت تثبت طبيعة الفعل.  أن يكون ▪
موعة من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد جم اجزءً ابعتباره أن يرتكب التصرف  ▪

 من السكان املدنيني. 
أن يعلم املتهم أبن هذا التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد  ▪

ن يكون هذا التصرف جزءاً من ذلك جمموعة من السكان املدنيني أو أن ينوي أ
 اهلجوم.

  ية يف الفقه اإلسالمي:نسانصور اجلرائم ضد اإل :املطلب الثاين

 د اإلنسانية يف الفقه اإلسالمي ، وهي على النحو التايل:ض لقد تعددت صور اجلرائم   

 جرمية البغي: وهي التعدي والظلم والتسلط  على اآلخرين. -1
 إشهار السالح من قبل مجاعة أو فرد لقطع الطريق يف دار اإلسالم.جرمية احلرابة: وهي  -2
ن إكراه واعتنق جرمية الردة: وهي الرجوع عن اإلميان أو التغيري أو التبديل يف الدين بدو  -3

الكفر بعد إسالمه، ومن صورها: االستخفاف ابسم من أمساء هللا أو التجرأ عليه واالستهزاء 
 دعوهتم.إنكار ابلقرآن الكرمي أو ابألنبياء أو 

ناس والتشكيك يف األنساب والتهديد لنظام : وتكمن يف االعتداء على أعراض الجرمية الزان -4
 للتفكك واالحنالل.األسرة يف اجملتمع وجعلها عرضة 

 جرمية القذف: ويقصد به الرمي أي نسبة آدمي غريه إىل الزان. -5

 
 .523ص،1ط،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،بكة(1)
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جرمية السرقة: وهي أخذ الشئ على وجه االستخفاء حبيث ال يعلم به املسروق منه، ويكمن  -6
 فقد األمن بني اجملتمعات وضياع أمواهلم. وجه اإلجرام يف السرقة  على

يف جرمية شرب اخلمر فيما يرتتب عليه من آاثر جرمية شرب اخلمر: ويكمن وجه اإلجرام  -7
سيئة هلذا الفعل من إيقاع العداوة والبغضاء بني الناس وصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة، 

زان وغري ذلك من اجلرائم وتدفع الفرد إىل ارتكاب أعظم اجلرائم كالقتل واالغتصاب وال
  والذنوب املسيئة لإلنسانية.

 قتل املؤمن عمًدا بسالح أو وسيلة أخرى.جرمية القتل عمًدا: وهي  -8
فيسفر على آاثرها  آبلة بسيطة كالعصا هجرمية القتل شبه عمًدا: وهي إيذاء املؤمن دون قتل -9

 موته بعد فرتة.
ما يباح له فعله من رماية وصيد أو تقطيع جرمية القتل اخلطأ: وهي أن يفعل الفرد املسلم  -10

 موت بسببها.حلم حيوان فتطيش ضربة يف أحد الناس في
جرائم االعتداء: ويشمل إيذاء اآلخرين بكل السبل والوسائل املؤدية لالعتداء عليهم، مما  -11

 تؤدي إىل هالك اإلنسان ومقدراته.
وهي غري حمددة وترتك لويل األمر جرائم التعازير: وتعين الضرب أو التأديب دون بلوغ احلد،  -12

   صالحية حتديدها بناء على املصلحة العامة. 

 :يسالميف التشريع اإلوعقوبتها قسيم اجلرائم ت

له أمهية كبرية فجرائم احلدود ال جيوز فيها العفو مطلقاً،  ،ن تقسيم اجلرائم اىل حدود وقصاص وديةإ    
سواء من اجملين عليه أو ويل األمر، أما يف جرائم القصاص فالعفو جائز من اجملين عليه، فإذا عفا ترتب 

ة أيضاً، فإذا مجين عليه أن يعفو عن القصاص مقابل الدية، وله أن يعفو عن الديعلى العفو أثره، فلل
 منه اجلاين.  يمها أعفعفا عن أحد

 :وعقوابهتا يسالمالفقه اإليف  أقسام اجلرمية

، وإذا زيرإىل حدود، وقصاص أو دية، وتع "إذا نظران إىل اجلرائم من حيث جسامة العقوبة قسمناها
قصد اجلاين قسمناها إىل جرائم عمدية، وجرائم غري عمدية، وإذا نظران إليها  نظران إليها من حيث
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وإذا نظران إليها من حيث  ،ابعتبار وقت كشفها قسمناها إىل جرائم متلبس هبا، وجرائم ال تلبس فيها
جرائم ىل إىل جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، و طريقة ارتكاهبا قسمناها إىل جرائم إجيابية وجرائم سلبية، وإ

جرائم ضد اجلماعة وجرائم ضد وإذا نظران إىل طبيعتها اخلاصة قسمناها إىل  ،مؤقتة وجرائم غري مؤقتة
 .1األفراد، وإىل جرائم عادية وجرائم سياسية"

وجرائم  ،جرائم القصاص والديةو ىل جرائم احلدود، إاجلرمية على حسب جسامة العقوبة  وتنقسم         
 . 2زيرالتع

 :وعقوبتها ودجرائم احلد

العقوبة املقدرة حقًا هلل تعاىل، ومعىن وجرائم احلدود هي اجلرائم املعاقب عليها حبد. واحلد هو 
فليس هلا حد أدىن وال حد أعلى، ومعىن ذلك أهنا حق هلل أهنا  ،العقوبة املقدرة أهنا حمددة معينة

اً هلل يف الشريعة كلما استوجبتها العقوبة حق دن األفراد وال من اجلماعة، وتعال تقبل اإلسقاط ال م
املصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وحتقيق الصيانة والسالمة هلم، وكل جرمية يرجع 

العقوبة املقررة عليها حقاً هلل تعاىل؛ أتكيداً  دمنفعة عقوبتها عليهم، تعفسادها إىل العامة، وتعود 
ؤدي إىل عدم إسقاط ية، إذ اعتبار العقوبة حقاً هلل ر فساد واملضلتحصيل املنفعة، وحتقيقاً لدفع ال

 

 .87 ص ،1ط ، اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيالتشريع  ،عودة ( 1)
ج  ، 2ط ،قه مذهب اإلمام أىب حنيفة النعمانحاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف ف،ابن عابدين( 2)
 .59: 3ص  ، 4

= 
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العقوبة إبسقاط األفراد أو اجلماعة هلا، وجرائم احلدود معينة وحمدودة العدد، وهي سبع جرائم، 
 .1البغي ،الردة ،احلرابة ،السرقة ،الشرب ،القذف ،زانال

ولكنها  ،ضاً وعقوابهتا تسمى احلدود أي ،وتسمى عند الفقهاء احلدود بدون لفظ جرائم
متيز ابجلرمية اليت فرضت عليها فيقال حد السرقة، حد الشرب، ويقصد من ذلك عقوبة السرقة 

 وعقوبة الشرب.

 وعقوبتها: القصاص والدايت جرائم

 ،عتداء على النفس كالقتل أو دون النفس كقطع األطرافمتثل اال اليتوهي اجلرائم   
ومعىن أهنا مقدرة أهنا ذات حد واحد، فليس هلا  جرائم ذات عقوبة مقدرة حقًا لَلفراد، يوه

حد أعلى وحد أدىن ترتاوح بينهما، ومعىن أهنا حق لَلفراد أن للمجين عليه أن يعفو عنها إذا 
 شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة املعفو عنها.

ة على القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل اخلطأ، اجلناي يوه ؛وجرائم القصاص والدية مخس
 .2واجلناية على ما دون النفس خطأً  عمداً،ما دون النفس كاجلرح والضرب 

 :تقسيم اجلرائم من حيث اجلرائم املقصودة واجلرائم غري املقصودة         

احملرم وهو عامل أبنه حمرم، وهذا اجلرائم املقصودة هي اجلرائم اليت يتعمد اجلاين فيها إتيان الفعل 
وللعمد معىن خاص يف القتل،  ،عمد يف اجلرائم املقصودة أو اجلرائم العمديةهو املعىن العام لل

 

 .87ص ، 1، طالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي  ،عودة   (1)
 .88 ص، 1ط  ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي  ،عودة  (2)
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وهو تعمد الفعل احملرم وتعمد نتيجته، فإن تعمد اجلاين الفعل دون نتيجة كان الفعل قتاًل شبه 
 .1ملفضي إىل املوت"عمد، وهو ما يسمى يف القوانني الوضعية بـ "الضرب ا

ولكن يقع الفعل  ،وي فيها اجلاين إتيان الفعل احملرمناليت ال ي هيفودة أما اجلرائم غري املقص          
 :2احملرم نتيجة خطأ منه، واخلطأ على نوعني

النوع األول: هو ما يقصد فيه اجلاين الفعل الذي أدى للجرمية وال يقصد اجلرمية ولكنه 
 مع ذلك خيطئ.

مية، ولكن يقع الفعل نتيجة إلمهاله النوع الثاين: هو ما ال يقصد فيه اجلاين الفعل وال اجلر 
 أو عدم احتياطه.

 :وجرائم سلبية -جرائم إجيابية إىل تقسيم اجلرائم حبسب طريقة ارتكاهبا 

تنقسم اجلرائم إىل إجيابية وسلبية، حبسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطريق اإلجياب أو 
واجلرمية اإلجيابية تتكون من إتيان " ،لب، أو حبسب ما إذا كان الفعل مأموراً به أو منهياً عنهالس

واجلرمية السلبية تتكون من االمتناع عن إتيان فعل مأمور  ،فعل منهي عنه كالسرقة والزان والضرب
إجيابية وأقلها به، كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة واالمتناع عن إخراج الزكاة. وأكثر اجلرائم 

 .3اجلرائم السلبية"

 :وجرائم اعتياد( -جرائم بسيطة كيفية ارتكاهبا )م اجلرائم حبسب  تقسي

تنقسم اجلرائم يف الشريعة حبسب كيفية ارتكاب اجلاين هلا إىل جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، 
تكون اجلرمية واجلرمية البسيطة هي اليت تتكون من فعل واحد كالسرقة والشرب، ويستوي أن 

لدية كلها جرائم بسيطة، وجرمية االعتياد هي مؤقتة أو مستمرة، وجرائم احلدود والقصاص أو ا

 

 .92 ص ،1ط ، وضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون ال ،عودة ( 1)
.234ص  ، 7ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ي،احلنف(2)
 .93 ص  ،1ط ، ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً   ،عودة (3)
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جرمية، ولكن االعتياد على ارتكابه  دذاته ال يعاليت تتكون من تكرر وقوع الفعل، أي أن الفعل ب
 .1هو اجلرمية

 :سياسية "بغي"(وجرائم  -جرائم عادية م اجلرائم حبسب طبيعتها اخلاصة )تقسي

عادية وجرائم البغي، ولكن الشريعة راعت يف هذه فرقت الشريعة من يوم وجودها بني اجلرائم ال
كل جرمية ارتكبت لغرض   دّ على نظامها وكياهنا، فلم تع التفرقة مصلحة اجلماعة وأمنها، واحملافظة

كب يف ظروف بعض اجلرائم العادية اليت ترت عّدتجرمية سياسية، وإن كانت قد سياسي 
امها تالسياسية عن اجلرمية العادية يف طبيعتها، فكلسياسية معينة جرائم سياسية، وال ختتلف اجلرمية 

 .(2)تتفق مع األخرى يف احملل والنوع والوسائل

 

 ية يف القانون الدويل والفقه اإلسالمي: نساناملطلب الثالث: املوازنة بني اجلرائم اإل

يف أهنا: فعل غري  لقد أكد القانون الدويل ما أقرته الشريعة اإلسالمية يف املضمون العام للجرمية      
، وسيتم احلديث يف هذا املطلب عن أوجه االتفاق واالختالف بني اجلرائم مشروع إجيايب أو سليب

اإلنسانية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، وقد اتفقا يف أن الغرض من تقرير اجلرائم والعقاب 
وسيتم عرض املوازنة بني هذه  (3)ا.عليها هو حفظ مصلحة اجلماعة ، وصيانة نظامها ، وضمان بقائه

 ائم على النحو التايل:اجلر 

والقوانني الدولية على أن القتل يُعد جرمية ضد  اإلسالمية اتفقت الشريعةلقد  جرمية القتل: –1
بصورة منهجية  مجرمية القتل سواء أكانت خمططة أالسمحة ت الشريعة اإلسالمية دَّ ع ، كما اإلنسانية

، وقد ذكر القرآن األشكالبكل  حمرمةاملسلحة واحلروب أو يف الظروف العادية،  يف إطار النزاعات
الكرمي حرمة ذلك يف قوله تعاىل: }وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب 

 

.97 ص ،1ط ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي  ،عودة  (1)

 .107 ص ،1ط ، مقارانً ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي   ،ع عودة (2)
 .70، ص 1، ج 2الرسالة ، بريوت، ط، مؤسسة التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي(  عودة، (3

= 
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محكمة ( من النظام األساسىي لل 7/  1 فقد أشارت الفقرة ) أ / القانون الدويلأما يف  .(1)املعتدين{
جرمية إال يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد جمموعة  دّ الدولية أن جرمية القتل ال تع اجلنائية

 من السكان املدنيني.

:}وال تقتلوا ، قال تعاىلالشاملة ابدةاستخدام أسلحة اإل العظيم حرم اإلسالم لقد :ابدةجرائم اإل -2
ًما فقد جعلنا لوليه سلطااًن فال يسرف يف القتل إنه كان اليت حرم هللا إال ابحلق ومن قتل مظلو النفس 

، وأيتى االختالف يف سبق الشريعة اإلسالمية لتجرمي جرمية اإلابدة، ويف شروط وقوع (2) منصورًا{
 كانون  12 يف انفاذه ليبدأ؛ تفاقيةهذه اال اعتماد منذ عقودأما يف القانون الدويل  ولقد مرت  اجلرمية.
 اجلماعية ابدةاإل نأ وأعلنت العامة اجلمعية رأت حيث ( 13)  املادة الحكام فقاً و  م، 1951 األول
 على املتعاقدة طرافاأل مصادقة لتعلن االتفاقية من(  1)  املادة وجاءت الدويل، القانون مبقتضى جرمية
 وتتعهد الدويل القانون مبقتضى جرمية هي احلرب، أثناء أو السلم أايم يف سواء اجلماعية، ابدةاإل اعتبار
 .عليها واملعاقبة مبنعها

هنت الشريعة اإلسالمية عن التعذيب وحرمته حىت يف حالة احلروب  لقدالتعذيب: جرائم  -3
ابَّة قاَل أبو أيُّوَب: ولو كاَنت  ،والنزاعات ُ عليه  وسلََّم هَنى عن َصرب  الدَّ ففي احلديث "أنَّ النَّيبَّ صلَّى اَّللَّ

وهو ما يدل  ،وهو هنا هني عن صلب اإلنسان وقتله يف حالة احلروب والنزاعات .(3)دجاجًة ما صربهُتا"
م عن التعذيب ابحلرق "بَعثَنا رسوُل هللا  صلى صلى هللا عليه وسل على الرمحة يف اإلسالم، كما هنى النيب

ل رسوُل هللا  صلى هللا عليه إن وجدمُت فالاًن وفالاًن فَأْحر ُقومها ابلنار ، مث قا هللا عليه وسلم يف بعٍث فقال:
وجدمُتومها  وسلم حني أردان اخلروج: إين أمرُتكم أن حُترّ قوا فالاًن وفالاًن، وإن الناَر ال يعذُب هبا إال هللاُ فإن

م" دخلت 1950االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام "فقد نصت  أما يف القانون الدويل (4)فاقتـُُلومها"
 صادقت بعد 1953 عام ونفذت 1950 عام عليها التوقيع متوقد   م".1953حيز التنفيذ عام "

 

 .190اآلية :  سورة البقرة (1)

 .33اآلية : سورة اإلسراء (2)
خالصة حكم  | 15/266 :فكار الصفحة أو الرقمخنب األ املصدر: |العيين  احملدث: |أبو أيوب األنصاري  الراوي: (3)

  .طريقه صحيح احملدث:
 خالصة حكم احملدث: | 3016 :صحيح البخاري الصفحة أو الرقم املصدر: |البخاري  احملدث: |أبو هريرة  الراوي: (4)
.15984انظر شرح احلديث رقم  | [صحيح]
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 االتفاقية تضمنت، ولقد مادة( 66)و ديباجة من وتتكون األوريب اجمللس دول من دولة( 15) عليها
 جيوز وال. القانون حيميه احلياة يف إنسان كل  حق ، فنصت على " والسياسية املدنية احلقوق من العديد
 العقوبة هذه بتوقيع القانون فيها يقضي جرمية يف إبدانته قضائي حلكم تنفيذا إال عمدا نسانإ أي إعدام

 .للكرامة املهينة العقوبة أو للمعاملة وال للتعذيب إنسان أي إخضاع جيوز الوىف املادة الثالثة " "
يف منع االسرتقاق اتفقت الشريعة اإلسالمية مع القانون الوضعي  لقد جرائم اإلسرتقاق والعبودية: -4

وجترميه، ولكن كان السبق ابلطبع للشريعة اإلسالمية الغراء، فبدأ اإلسالم منذ ظهوره على تضييق 
بصورة كبرية جداً يف أمريكا وأورواب  امصادر الرق،  أما يف القوانني الوضعية فكان الرق والعبودية منتشرً 

 .(1)م"1890" د ابب االستعباد هنائياً، مبؤمتر بروكسل عامحىت انس

يف إطار هجوم  الرقَّ  يونرى االختالف ما بني الشريعة والقانون الوضعي يف ربط القانون الوضع
الرق جرمية سواء إذا مت ارتكاهبا يف وقت احلرب أو خبالف  دّ ولكن الشريعة تع واسع أو منهجي،

  ذلك.

الناس على اختالف فئاهتم  قضى اإلسالم على التفرقة العنصرية بني جرائم التفرقة العنصرية: -5
}ايأيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وأنثى  يف قوله تعاىل: عهموانأهتم أو ألواهنم أو أو دايان

  .(2)وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{

ذلك مما حيدث يف أما يف القوانني الوضعية فلم يتم القضاء على التفرقة العنصرية، وما أدل على 
 .(3)مؤخراً  ومل تصبح التفرقة العنصرية جرمية إال ؛فريقياإمجهورية جنوب 

وأيتى االختالف يف السبق بتجرمي التفرقة العنصرية لصاحل الشريعة اإلسالمية ابلطبع، كما أييت      
ه أن يلتزم مبا االختالف يف التطبيق أيضاً، فنطاق التطبيق يف الشريعة اإلسالمية على كل مسلم علي

فااللتزام على الدول املوقعة فقط على االتفاقيات امللزمة حرم هللا وما أحل، أما يف القوانني الوضعية 
 بتلك القوانني.

 

.13ص،1ط ،ييعة والقانون الوضعبين الشر نسانالندوة العالمية حول حقوق اإل،محمود(1)

.13اآليةالحجرات،سورة(2)

 .334ص  ، 1ط  ،وسلطة العقاب عليهااجلرائم الدولية  ،الفأر (3)
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حّرمت الشريعة اإلسالمية كل األفعال اليت تؤدي إىل نزوح الناس من  جرائم التهجري القسرى: -5
لى األراضي الزراعية، أو سلب املواد الغذائية، وقد كانت قراهم ومنازهلم  كحرق املنازل، أو التعدي ع

ويف ذلك  ،نوعًا من الفساد يف األرض دّ والتدمري التعسفي يع .(1)بكر خري دليل على ذلك ة أيبوصي
(2)}وال تعثوا يف األرض مفسدين{ يقول هللا تعاىل:

  ، 

 ممتلكاهتم وأراضيهم وحماصيلهم ال جيوز شرعاً محل الناس على تدمريجرائم التدمري التعسفي:   - 6
وهو مما يُعد إفساداً يف األرض  ،يؤدي ابلتأكيد إىل نزوحهم عن أقاليمهمالزراعية ألن ذلك سوف 

)3(. ولقد هنت الشريعة 
وهو ما هنى عنه هللا سبحانه وتعاىل بقوله: }وال تعثوا يف األرض مفسدين{ 

يَّة  َأيب  َبْكٍر  اإلسالمية عن التخريب واإلتالف والتدمري، ويتضح َي اَّللَُّ  -ذلك جلياً يف َوص   - َعْنُه َرض 
 ل َيز يَد ْبن  َأيب  ُسْفَياَن: " اَل تـَْقُتْل َشْيًخا َضر ًعا َواَل َصب يًا َضع يًفا يـَْعين  َشْيًخا فَان ًيا َوَصغ ريًا اَل  يـَُقات لُ  )4(.

/ د ( من النظام  1جلرائم اليت وردت يف الفقرة )ولعل اجلرائم اليت حرمتها الشريعة اإلسالمية هي نفس ا
(، وبذلك نرى االتفاق بني الشريعة والقانون الوضعي  7األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من املادة ) 

  التعسفي. دمرييف جترمي األفعال اخلاصة ابلت

  املرأة: جرائم التعدي على - 7

، وهنت عن رأة؛ بل واألعراض كلهانواعه على املأو  هأشكال لعتداء بكسالمية االحرمت الشريعة اإل
الفحشاء واملنكر واإلضرار ابلغري ما ظهر وما بطن منها، ولقد كرم اإلنسان املرأة وكفل هلا احلماية من 

أما يف القانون .(5)كان فاحشة وساء سبياًل{عاىل: }وال تقربوا الزىن إنه  أي فعل ينال من كرامتها، قال ت
وقد عرفت  م"1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام "ت الدويل فقد نص

 ويكون اجلنس أساس على يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة ىاملادة األوىل من األتفاقية ضد املرأة أبنه " أ
 مليادينا يف األساسية واحلرايت اإلنسان حبقوق للمرأة اإلعرتاف إحباط أو توهني أغراضه أو إاثرة من

 

 .69ص  ،2ط  ، يجرمية إابدة اجلنس البشر  ،غزوي  (1)
 .60اآلية : سورة البقرة (2)
 .60اآلية :سورة البقرة (3)
 .9/91، والبيهقي يف السنن الكربى، 2614رواه أبو داود يف سننه، رقم  ((4
 .32اآلية :سورة اإلسراء (5)
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 متتعها إحباط أو توهني أو ، آخر ميدان أى يف أو واملدنية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 وبني بينها املساواة أساس وعلى الزوجية حالتها عن النظر بصرف ، هلا ممارستها أو احلقوق هبذه

 مهرة. الرجل
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 ثالثالالفصل 
 الدويل القانون و سالميةاإل الشريعةيف  الصائل ضرر دفع

 :ويشمل املباحث التالية
 
 .يف الشريعة اإلسالمية املبحث األول: دفع ضرر الصائل •

 املبحث الثاين: دفع ضرر الصائل يف القانون الدويل. •
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 :يف الشريعة إسالمية األول: دفع ضرر الصائلاملبحث 

 ويشمل املطالب االتية: 

 .والصائل لغة واصطالحا املطلب األول: التعريف ابلضرر •

 حكم دفع الصائل يف الشريعة.  :ثايناملطلب ال •
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 :والصائل لغة واصطالًحالضرر التعريف اباملطلب األول: 

 .(1)النفع خالف :يف اللغة تعريف الضرر

 .(2)ابلغري املفسدة إحلاق هو :والضرر يف االصطالح

نسانواعها سواء إساءة اإلواإلساءة أبن األذى كل أوجه "والضرر كلمة تضم  أو عرضه أو نفسه يف 
،عقله أو أو ماله اعتباره أو شرفه نساناإل تصيب إساءة فأي  يشرع  ضرر فهو ذلك من شيء يف 

نسانلإل ،ورده دفعه  ،ابتداءً  وقوعه دون احليلولة أو  وجب دفعه  نساناإل على شيء منه وقع وإذا 
زترتيبىبنبمبزبربُّ  ر هللا تعاىل:تنفيذاً ألم نسانفيما فيه مصلحة ومنفعة لإل

  متنتىتيترثزثمثنثىثيثىفَّ)3(" )4(.
   

  

 

 .482/  4 ، مادة )ضرر(،العرب لسان ،ابن منظور  (1)
 .211ص  ،1ط،  النووية االربعني لشرح املبني فتح ،ابن حجر  (2)
 .90اآلية : سورة النحل (3)
 .49ص  ،1، ط والرعية الراعي إصالح يف الشرعية السياسة ،تيمية  البن(4)
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 : الصائل يف اللغةتعريف 

غريه  على يسطو الذي املعتدي الظامل وهو صاَل، الفعل من فاعل اسمتعريف الصائل يف اللغة:    
 .(1)األذى أنواع من نوع أبي يؤذيه أو ،هلَيقَهرَ 

 أو عرضه أو غريه نفس أو نفسه محاية يف اإلنسان واجب هو" الشرعي: والصائل يف االصطالح    
 لدفع الالزمة ابلقوة مشروع غري حالً  اعتداء كل من غريه مال أو ماله محاية يف وحقه غريه، عرض

 .(1)"  هذا هذا االعتداء

  :يف الشريعة اإلسالميةالصائل حكم املطلب الثاين: 

واحلفاظ  ،يف عرضه وماله وحياته نسانأن دفع الصائل ُشرع حلماية اإل يرى أكثر الفقهاء املسلمني     
ذا مل يكن أو إ ،على اجملتمع من الفساد، وذلك يف حالة عدم االستطاعة واالستعانه ابلسلطة العامة

 .(2)ال مينع دفع الصائل يف مواجهة املعتدىاحلالة  ههناك ما مينع االعتداء، ويف هذ

 .(3)أن الدفاع عن العرض حق وواجب حمتم ولقد اتفق الفقهاء على

ولكن الراجح عند مجهور الفقهاء أنه حق  ،ختلف فيه الفقهاءاأما الدفاع عن النفس فقد 
، أما الدفاع (6)وهو قول عند الشافعية ،(5)والراجح من مذهب املالكية ،(4)واجب وهو مذهب احلنفية

 .(7)عن املال فهو حق عند مجهور الفقهاء

 .(8)االستطالة والوثوب على الغري بغري احلق "خ الباجوري أن الصيال هو "ى الشيير و 

والصائل اْلُمتَـَعدّ ي يْسَتحق َدفعه َسَواء َكاَن ُمسلما َأو َكاف رًا فقد قَاَل صلى هللا َعَلْيه  َوسلم من قتل     
ْدفع َعن َماله َن اْلَمْظُلوم َلُه َأن يفَإ ذا َكا ،دون َماله فـَُهَو َشه يد َوورد دون َدمه َودون حرمته َودون دينه

 .(9)َوَلو بقتل الصَّائ ل العادي

َا يْدفع َضَرره َوَلو َكاَن قتالف      م النيبُّ صلى هللا عليه وسلو  ،(10) الصَّائ ل هو العادي الَّذ ي جيوز َدفعه مب 
ُخطبًة جامعًة، فنبَّه على فكانت  ،خطبتة يف َحجَّة  الَوداعيف  وضح أمهية احلفاظ على مقاصد الشريعة

 

 .387 /11 ،   مادة صول ،العرب لسان ،لضالف أبو (1)
= 



 

230 

يَّة   اي أيُّها النَّاُس أال إنَّ "  والعِّْرضِّ وهي ُحرمُة الدَّم  واملال    :ُأصوٍل ُمه مَّة م ن ُأصول الشَّر يَعة اإلسالم 
محَر  على ربَّكم واحٌد وإنَّ أابكم واحٌد أال ال فضَل ل َعريبٍّ على أعجميٍّ وال لَعجميٍّ على عريب ٍّ وال أل 

سوَد على أمحَر إالَّ ابلتَّقوى أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ عليه وعلى آل ه  وسلََّم مثَّ أسو  َد وال أل 
قاَل أيُّ يوٍم هذا قالوا يوٌم حراٌم قاَل أيُّ شهٍر هذا قالوا شهٌر حراٌم قاَل أيُّ بلٍد هذا قالوا بلٌد حراٌم قاَل 

َ قد ح كُحرمة  يوم كم هذا   -أم ال  أعراَضكمقاَل وال أدري قاَل أو  -يَنَكم دماءَكم وأمواَلكم رََّم بإنَّ اَّللَّ
يف شهر كم هذا يف بلد كم هذا أبلَّغُت قالوا بلََّغ رسوُل اَّللَّ  صلَّى اَّللَّ عليه وعلى آل ه  وسلََّم قاَل ليبلّ غ  

 .11الشَّاهُد الغائَب"

على  واجب هوو  ،من مقاصد الشريعة فس والعرض واملالالن احلفاظ على نأنستشف من ذلك و     
فدفع الصائل حق واجب على  واملفسدين، الفساد وقطعاً لشأفة للظلم واالعتداء، ففيه رد ،املسلم

 واألدلة على ذلك كثرية ملشروعية دفع ،ومنع االعتداء ،إال مبنع الظلم احلياة فال تستقيم ،املسلم

 

 .473 ص، 1 ،ج اإلسالمي اجلنائي التشريع عودة ،  ((1
 ،410ص  ، 2ج  ، 1ط ، الفوائد السمية على مذهب أيب حنيفة ، الكواكيب(2)
 .256ص  ، 4ج  ، 1ط ، مغىن احملتاج ، الشربيىن   
 .357ص  ، 4ج  ، 1ط ، يحاشية الدسوق ، يالدسوق(3)
 .53ص  ، 1ج ، 1ط ،دار الفكر  ، البناية يف شرح اهلداية ،العيين(4)
 .357ص  ، 10ج ، 1ط ،  حاشية الدسوقي ،الدسوقي (5)
 .167ص  ، 2ج  ، 1، ط فتح الوهاب بشرح منهاج الطالب، األنصاري (6)
 .353ص  ،  10ج ، 1ط ، املغىن ،الشربيىن (7)
 .249/  1  ، على شرح العالمة ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع يجور حاشية البا ، الباجوري (8) 
 ،164ص  ،1ط ،آكام املرجان يف أحكام اجلان ،( احلنفي، أبو عبد هللا، تقي الدين  9)

 .104، ص 1، ط آكام املرجان يف أحكام اجلان ،احلنفي، أبو عبد هللا، ابن تقي الدين  (10)

خالصة حكم احملدث:  | 1536 :الصحيح املسند الصفحة أو الرقم املصدر: |الوادعي  حملدث:ا |من مسع النيب  الراوي: (11)

 .صحيح

= 
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يكىكمكلكاكيقىقىفيفيثىثنثمثزث ُّ منها قوله تعاىل:  ،الصائل

(1)( َّينىنننمنزنرنممامىليلمل
 

على  ،فاجلزاء من جنس العمل ،وأشكاله هصور  بكلالعدوان فاآلية الكرمية تُقرر مشروعية دفع  ،
 شرط عدم التعدي والتجاوز يف الدفاع)2(.

مال ه  َفهَو َشهيٌد ومن قتَل  من قُت َل دونَ يبُّ صلَّى هللُا عَليه وسلَّم "وعن سعيد بن زيد يقوُل النَّ 
،  لقد حف ظ 3دوَن دين ه  َفهَو َشهيٌد ومن قتَل دوَن دم ه  َفهَو َشهيٌد ومن قتَل دوَن أَهل ه  َفهَو َشهيٌد"

 م الضرورات  اخلمس؛ الديَن والعقل والنفَس والنسَب واملاَل.اإلسال

َتل دوَن مال ه"، أي: جَعل يداف ع ويف هذا احلَديث  يقول النيب صلى هللا عَليه وسلم: "َمن قا
تل دوَن دمه"، أي: دفاعا ا، ومن قدويقات ل َمن يريد أخَذ مال ه ظلًما وقهرا، "فقت ل، فهو شهي

يريد أن يَعتدَي عليه، "فهو شهيد، وَمن قاتل دون أهل ه"، أي: دافع وَردَّ َمن  وحفاظا على نفسه ممن
"فهو شهيٌد"، أي: يَناُل بق تال ه هذا ود فاع ه أْجَر الشَّهيد  يف أراد أن يَعتد َي على َزوجت ه وأقارب ه، 

، والدّ فاع  عنه، وهذا خب الف  شهي نيا الَّذي يُقَتُل يف اآلخرة ؛ ألنَّه مات يف َسبيل  طَلب  احلقّ  د  الدُّ
يت اسُتشه َد هبا، وهو الَّذي يُقَتُل احلرب  واجلهاد  يف سبيل  هللا ؛ فإنَّه ال يُغسَُّل وال ُيكفَُّن إالَّ يف ث ياب ه الَّ 

: حَترمُي مال  املس لم  وَدم ه يف َسبيل  هللا  عزَّ وجلَّ د فاًعا عن د ين ه أو إعالًء لكلمة  هللا  تعاىل ويف احلديث 
ه  .وع ْرض 

ونستطيع أن نفهم من السابق  أن املعتدي على النفس أو املال أو العرض يسميه العلماء صائاًل، 
لصائل مبا يندفع به مشروع، ويُدفع ابألخف فما فوقه واألخف كالزجر والتهديد، وخيتلف حكم ودفع ا

عتدى دفع الصائل ابختالف ما يريد االعتداء عليه، فإن كان يريد أخ
ُ
ذ املال فدفعه جائز ال واجب، وامل

، وأما يف الدفع عن  بني أن يدفع عن ماله، وبني أن يعطيه املال، وكذا يف الدفع عن النفسعليه خُمريَّ 
البضع )العرض( فقد قال كثري من العلماء بوجوب الدفع، ومما ينبغي أن يُعلم أن الواجب دفع الصائل 

 

 .194اآلية : سورة البقرة (1)
 .387/  3 ،هـ(   1051)ت ،شرح منتهى اإلرادات، البهوين (2)

، والبيهقي، البداية والنهاية، ، وابن كثري السنن داوود ،وأبو  ، 1421رقم ،  صحيح الرتمذي، انظر: سعيد بن زيد  رواه (3)
.خالصة حكم احملدث: صحيح  السنن الكربى،
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ن كان يندفع مبا دون ذلك. فإن مل ميكن دفعه إال ابلقتل جاز قتله، ابألخف فاألخف، فال جيوز قتله إ
 وال إمث على القاتل.

عرضك أو قتل معصوم أو أخذ  انتهاكأخذ مالك أو  يريد قتلك أو إنسانفإذا صال عليك 
وهللا عز  ،فإن مل يندفع إال ابلقتل فلك قتله ،عرضه فإنك تدفعه ابألسهل فاألسهل انتهاكماله أو 

وإن كان هذا الصائل  ،ك أحداً ى العبد بسبب ذنوبه وال يظلُم ربُّ ط الصائل علوجل هو الذي سلَّ 
واملدافعة ابألسهل  ،دافعةانه االستغفار وحق الصائل املفحق هللا سبح أحياانً ظاملاً ُمستحقاً للعقوبة.

َا يدفع ضرره ولو فإن مل يندفع إال  ،فاألسهل ابلقتل فلك قتله، والعادي هو الصائ ل الذ ي جيوز دفعه مب 
 .(2)ودفع الصائل مأمور به املسلم ،(1)كان قتال

 عريفه:موقف القانون الوضعي من الصائل وتاملبحث الثاين: 

 القانونية املواد لبعض إن الناظرلقد كان للقانون الوضعي وال يزال موقًفا واضًحا من الصائل ، ف       
 اخلاص الشرعي الدفاع معىن لنا يتضح العربية، الدول بعض يف به املعمول اجلنائي،الوضعي  القانون من

 خاصة ظروف يف القانون إايه منحه حقا ميارس فإمنا ميارسه ومن مقرر، حق :أبنه ،( الصائل دفع)
 .العامة السلطة عن نيابة معينة
 هو: تويل الشخص، الشرعي الدفاع ( أن341رقم ) املادة يف األردين العقوابت قانون يف جاءولقد      

 يتعذر جرح، حني ضرب أو أو لقت من مؤثر، بفعل صده غريه، أو خطر أو ضرر من لالعتداء َعرَّضامل
 .(3) الفعل هبذا إال خطره من أو نهم التخلص عليه
 ممارسة يـَُعدُ  الشرعي الدفاع حق أن على  :نصه ما اللبناين العقوابت قانون يف كذلك جاءكما       
 نفس أو امللك أو النفس على ُمثار وال حمُ قٍّ  غرَي  تعرُّضاً  لتدفع حالية ضرورة به قضت فعل كل حق
والواضح أن هذه القوانني أنه  (4) والنفس املعنوي للشخص احلماية ذلك يف ويستوي ملكه، أو الغري

 

 .104ص   ،1ط ،احملقق/  إبراهيم حممد اجلمل  ، آكام املرجان يف أحكام اجلان ،احلنفي، أبو عبد هللا، ابن تقي الدين (1)
ص   ، 1ج  ، 1ط  ، الداين بن منري آل زهوياحملقق / أبو عبد هللا ،  النبهاينغاية األماين يف الرد على   ،( أبو املعايل 2)

473. 

 .141، ص 1طعمان ،  مقارنة، دراسة ، األردين العقوابت قانون يف العامة األحكام شرح السعيد ، (3)
 . 236 صبريوت،   ،العام القسم العقوابت قانون ثروت ، ((4
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حيق للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه، وله احلق يف ذلك، وهو دفاع شرعي مبوجب هذه القوانني حىت 
يدفع عن نفسه الضرر واملخاطر اليت تعرض هلا، كما أن أكثر القوانني الدولية الوضعية يف شىت الدول 

معتدى عليه من اآلخرين للدفاع عن نفسه وإزالة على هذا احلق املشروع لل نصت يف موادها ومواثيقها
 اخلطر الواقع عليه.

سبق أن املعتدي على النفس أو املال أو العرض يسميه العلماء صائالً، ودفع  وميكن القول مما     
لف حكم دفع الصائل مبا يندفع به مشروع، ويُدفع ابألخف فما فوقه واألخف كالزجر والتهديد، وخيت

ف ما يريد االعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ املال فدفعه جائز ال واجب، واملعتدى الصائل ابختال
 بني أن يدفع عن ماله، وبني أن يعطيه املال، وكذا يف الدفع عن النفس، وأما يف الدفع عن عليه خُمريَّ 

ابألخف  علم أن الواجب دفع الصائلالعرض فقد قال كثري من العلماء بوجوب الدفع، ومما ينبغي أن يُ 
فاألخف، فال جيوز قتله إن كان يندفع مبا دون ذلك. فإن مل ميكن دفعه إال ابلقتل جاز قتله، وال إمث 

 على القاتل.
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 رابعالالفصل 
 القانون والفقه اإلسالمي يف اآلليات احملددة ملسؤولية احلماية

  :مباحثثالثة ويشمل 

 .آليات تنفيذ مسؤولية احلماية يف القانون الدويل ل:املبحث األو  •

 .آليات تنفيذ مسؤولية احلماية يف الفقه اإلسالمياملبحث الثاين:  •

 .الدويلاملوازنة ما بني اآلليات احملددة ملسؤولية احلماية يف الفقه اإلسالمي والقانون املبحث الثالث:  •
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 :ماية يف القانون الدويلية احلمسؤولاملبحث األول:آليات تنفيذ 
 :تيةويشمل املطالب اآل

 التدابري السلمية. :املطلب األول .1

 .التدابري القسرية :املطلب الثاين .2

 الثالث: التدابري الفعالة.املطلب  .3

 .املطلب الرابع: معايري التدخل العسكري .4
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 تطبيق اإلمكان درق لذلك ينبغي ،ختتلف كل حالة عن غريها لتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

على  حالة خمتلفة يف كل وأدوات وابختيار أساليب ،موحد وبشكل ابتساق مسؤولية احلماية مبادئ
 حالة كل نإذ إاحملتملة، و  العواقب بيّ نة على عن وابحلكم ؛الواقع أرض على السائدة الظروف

 نتائج ستعطي احلاالت يعمج يف متماثال يبدو املبادئ هذه جعل تطبيق حماولة فإن غريها، عن ختتلف
 .(1)عكسية

 :ية احلماية يف القانون الدويلمسؤولاملبحث األول:آليات تنفيذ 

ات اخلطرية، نتهاكالوسائل املتاحة يف إطار محاية السكان من اجلرائم واال لأمهية استخدام كجيري إبراز 
دام ما هو مالئم من عرب رؤساء الدول واحلكومات عن تفضيل معاجلة احلاالت أوال ابستخأولقد 

التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو  ؛ية وغريها من الوسائل السلميةنسانالوسائل الدبلوماسية واإل
أو غريها من  الوكاالت أو الرتتيبات اإلقليميةالتوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إىل 

 ،علم أفضل السبل الناجحةتيف سياق مواصلتنا  ،وما زالت هذه التدابري تطور وتصقل ،الوسائل السلمية
أو  ،يد من هذه األنشطة يف دوره املتصل ببذل املساعي احلميدةوميكن لَلمني العام أن يقوم ابلعد

 .(2)ا، دون إذن صريح من جملس األمن أو اجلمعية العامةبهإقليمية أن تقوم  غريميكن لرتتيبات إقليمية و 
 سلمية: التدابري ال :املطلب األول

 صي احلقائق واملراقبون الدوليون:قالفرع األول: مهام ت
 حالة أو نزاع أبي يتصل مبا تفصيلية على معرفة احلصول يستهدف نشاط أي احلقائق بتقصي يقصد

 يتعلق بصون فيما ،وظائفها ممارسة أجل من املختصة األمم املتحدة إليها أجهزة حتتاج حقائق من
 إىل املتحدة لَلمم اتبعة احلقائق لتقصي بعثة إيفاد ويتطلب ،فعال حنو لىع واألمن الدوليني السلم
 من ميثاق الصلة ذات األحكام مراعاة مع الدولة، تلك من بقةاس موافقة على دولة احلصول أي إقليم
 .املتحدة األمم

 

، الدورة السادسة والستون  ، حامسة وبطريقة املناسب الوقت يف االستجابة  :احلماية مسؤولية ،اجلمعية العامة جمللس األمن  (1)
 .8ص 

 .9ص  ،مسؤولية احلماية: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة ، ( اجلمعية العامة لَلمم املتحدة 2)
= 
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حنو قد تؤدي إىل اضطراب السلم واألمن الدوليني هو خطوة أوىل  اليتإن التحقيق يف النزاعات 
ومن األمثلة الناجحة على عمل جلان تقصى  ،(1)اختاذ إجراءات وقائية يف الوقت املناسب واحلاسم

بعثة لتقصي  نسان؛ إرسال مكتب مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلحلقائق حتت مبدأ مسؤولية احلمايةا
مرحلة االنتخاابت وما قدمته من تقارير عن استمرار العنف بعد  ،م"2008احلقائق إىل كينيا يف عام "

 .(2)م"2007يف عام "
وتستخدم بعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق على حنو متزايد، حسب إطارها املرجعي 

ات خطرية انتهاكأو  نسانحقوق اإلات جسيمة لقانون انتهاكاخلاص، كي حُيدد بنزاهة ما إذا وقعت 
ات، نتهاكول على التصدي هلذه اال الدويل، واإلبالغ عن قدرة دولة ما من الدنساينللقانون اإل

قدما عن طريق كفالة املساءلة  ات، واقرتاح سبل للمضينتهاكوتسليط الضوء على األسباب اجلذرية لال
 وإعداد سرد اترخيي لَلحداث اليت وقعت.

لس حقوق لمجوجيوز  نسانالتحقيقات من جانب جملس األمن وجملس حقوق اإلوتقرر هذه 
مقررا خاصا أو خبريا مستقال إلسداء املشورة بشأن حالة معّينة أو إحالتها إىل  أيضا أن يعنيّ   نساناإل

أن دولة  نساناإلجراءات اخلاصة القائمة. وقد تقرر هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات حقوق اإل
، وتتعامل مع هذه الدولة املعنية رهنا نسانا مبوجب معاهدة حقوق اإلتهرفا انتهكت التزاماط

 . (3)اتهراءاإبج
 :الفرع الثاين: الوساطة والتفاوض الرمسي

 والنزاعات، السلمية للمنازعات للتسوية مةهم وسيلة ابعتبارها ابلوساطة املتحدة األمم ميثاق يقرُّ 
 األمم كتيب طور كما  ،سواء حدٍّ  على الدول وداخلها بني النزاعات ملعاجلة فعَّالة أداة أهنا أثبتت وقد

 
(1) Secretary-General, Report of the Secretary-General on Implementing the Responsibility to Protect, para. 53, 

delivered to the General Assembly, U.N. Doc. A/63/677 (Jan. 12, 2009). 

مسؤولية محاية  ،اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  (2)
 .7ص  ، املدنيني يف سورية

 ،الدورة السادسة والستون  ، مسؤولية احلماية: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة ،من اجلمعية العامة جمللس األ (3)
 .11ص 

= 
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 املنازعات يف الوساطة م"  فهم1992الدول عام " بني السلمية للمنازعات لتسويةا بشأن املتحدة
 .(1)مفيداً  مرجعاً  زال يشكل وما الدول بني

 واملساعي احلميدة التيسري جهود مع جنب إىل جنباً  األحيان من كثري يف الوساطة توجد
 هُنُج مع الوساطة فيها كقد تشرت  جوانب وهي اخلاصني، وهنجها منطقها للوساطة أن بيد واحلوار،

 .للمنازعات السلمية التسوية يف متبعة أخرى
 تلك أكثر، مبوافقة أو طرفني مبساعدة اثلث طرف خالهلا من يقوم عملية هي والوساطة

 للجميع، مقبولة اتاتفاق وضع مساعدهتا على طريق عن حله أو إدارته أو نزاع نشوب ملنع األطراف،
 حتسني السليمة، البيئة وجود يف النزاع، أطراف أنه إبمكان هي الوساطة عليها تقوم اليت والفرضية
مع  تتعامل حبيث النطاق، حمدودة الوساطة نتائج تكون أن ، وميكنابجتاه التعاون والسري عالقاهتا

 آفاق يف القضااي من واسعا نطاقا تتناول أن ميكنها أو إدارته، أو ما نزاع احتواء أجل من معينة قضية
 .شامل سالم

 حتقيق لكن ،وحلها وإدارهتا النزاعات نشوب ملنع فعالية الوسائل أكثر من وسيلة الوساطة ومتثل
 طرف مبثابة ليكون رفيع املستوى شخص تعيني جمرد من أكثر يتطلب الوساطة عملية يف الفعالية

 تكون أن وجيب الوساطة، مبزااي األطراف املتخاصمة إقناع األحيان من كثري يف يتعنيَّ  إذ ،اثلث
 الوساطة وجهود .املايل أو الفين أو السياسي املستوى على جيد سواء بشكل مدعومة السالم عمليات
يف  تساهم ال - النوااي أبفضل مدفوعة كانت وإن - حمكم تنسيق دون جمزأ على أساس هبا املضطلع
 .(2)دائم سالم حتقيق هبدف النهوض
 وتتكلم خمتلفة، منظمات عندما تتعاون فعالية أكثر واننتك الوقائية والدبلوماسية الوساطة إن

 مع احلوار لتيسري الرتتيبات هذه متكاملة، وتستخدم بطريقة قواها النسبية وتستخدم واحد، بصوت

 

 -وحّلها  النزاعات ومنع نشوب السلمية ابلوسائل املنازعات تسوية يف الوساطة دور تعزيز بشأن األمني العام لتقرير مرفق (1)
 .2ص  ، A/66/ 811 -ة توجيهات األمم املتحدة من أجل الوساطة الفعال

http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediat

ion%20Arabic.pdf. 




 .1ص ،وحّلها النزاعات ومنع نشوب السلمية ابلوسائل املنازعات تسوية يف الوساطة دور تعزيز بشأن األمني العام لتقرير مرفق (2)
= 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20Arabic.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20Arabic.pdf
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 من اإلفالت ومكافحة ،نسانحقوق اإل وتعزيز ،ومنع تكراره وقف العنف دفبه وذلك األطراف،
مسائل  يف إشراك األطراف عن فضال قتصادي،اال البناء دةالوطنية وإعا املصاحلة العقاب، ودعم

 .(1)واألمن يةنساناإل اتاملساعد مثل وصول ،ابحلماية متصلة حمددة
والدبلوماسية الوقائية عناية كبرية نظرًا ألمهيتها  ييت وسيلة الوساطة والتفاوض السلمأولولقد 

فريقي يف كينيا يف عام وساطة االحتاد اإل ،ضوعليها ابلبنان يف ذلك املو إاملثلة اليت ُيشار  يف منومن
نطقة آسيا الوسطى والدور الذي قام به مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية مل ؛2008

مثالني لتطبيق أدوات الفصل يعّدان  2010ائفي يف قريغيزستان يف عام يف التصدي ألعمال العنف الط
 .ات يف ما يتعلق مبسؤولية احلمايةنتهاكالسادس من أجل منع اجلرائم واال

 وتتخذ الوساطة والدبلوماسية الوقائية أيضا شكل تعيني شخصيات ابرزة أو مبعوثني خاصني
ا األمم بهللشروع يف حوار والتحضري جلهود الوساطة أو التيسري احمللية أو اإلقليمية أو اليت تقوم 

ليبيا وكان هذا هو احلال أيضا عندما عنّي مبعوث خاص املتحدة، كما كان الشأن يف احلالة املتعلقة ب
لسودان بني جيش معين ابملنطقة املتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة لتيسري وساطة جنوب ا

ويربز العمل املتفاين الذي يقوم به املبعوث اخلاص املشرتك بني األمم  ،الرب للمقاومة وحكومة أوغندا
ة املعين بسوراي األمهية احملورية للشراكات بني األمم املتحدة واملنظمات املتحدة وجامعة الدول العربي

 ت الدبلوماسية اليت تنفذ ابمسها.ويؤكد أمهية دعم الدول األعضاء للمبادرا ؛اإلقليمية
إن الوساطة والدبلوماسية تكون أكثر فاعلية وقدرة على التأثري عندما تتعاون أكثر من منظمة 

 همنه حتقيق وقف العنف ومنع تكرار  بلوماسية فتتكلم بصوت واحد اهلدفيف هذه الوساطات الد
البناء  ودعم املصاحلة الوطنية وإعادة، ومكافحة اإلفالت من العقاب، نسانوتعزيز حقوق اإل

ك األطراف يف مسائل حمددة متصلة ابحلماية، مثل وصول املساعدات االقتصادي، فضال عن إشرا
 .(2)ية واألمننساناإل

 
 

 

 ،الدورة السادسة والستون ، حامسة وبطريقة املناسب الوقت يف االستجابة  :احلماية مسؤولية ،اجلمعية العامة جمللس األمن  (1)
 .10ص 

 .10ص  ، مسؤولية احلماية: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة ،( اجلمعية العامة جمللس األمن  2)
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 :التدابري القسرية :طلب الثاينامل
 ما يقرر األمن أن أن " جمللس على امليثاق من ( 41 ) املادة وتنص ،هي تدابري ذات صفة جزائية

 إىل يطلب وله أن قرارته، لتنفيذ املسلحة القوات استخدام تتطلب ال اليت التدابري من اختاذه جيب
 وقف الصالت االقتصادية بينها من يكون أن وجيوز التدابري، هذه تطبيق املتحدة األمم أعضاء

 وقًفا املواصالت وسائل من والالسلكية وغريهاوالربقية  والربيدية واجلوية والبحرية احلديدية واملواصالت
 .(1)الدبلوماسية" العالقات وقطع كلًيا أو جزئًيا

، عقابيةً  ابريَ تد تعد ولكنها ،القوة نرى أن التدابري ال تصل إىل حد استخدام ومن النص السابق
 االقتصادية. العقوابت أمهها لعل

 االقتصادية العامة للجزاءات يةنساناإل التبعات وكذلك نساناإل حبقوق املتعلقة الشواغل إن 
 إىل زايدة اجلنوح إىلوأدى  ،انفرادية قسرية تدابري فرض عند ،كذلك وابلدول األمن مبجلس حدت
 االقتصادية تفادي اجلزاءات إىل ترمي اليت الذكية، أو اهلدف احملّددة ابجلزاءات يسمى ما اعتماد
 املتأثرة السياسية القرارات يف اختاذ حيوايً  دورهم دّ حتديًدا يع أفراد ابستهداف األثر العشوائية العامة

 .(2)القسرية لتدابريابقصًدا 
 الضغط ملمارسة وسيلةً القتصادية واجلزاءات االقتصادية القسرية ا التدابري وال جيوز استخدام

 .(3)على دولة ذات سيادة السياسي
 :الفرع األول: العقوابت

أو جتميد  ،كتجميد األرصدة األجنبية  ،وفرض القيود التجارية ،العقوابت يف حظر األسلحةتتمثل 
أو الطرد من اهليئات الدولية كما يُعد طرد الدبلوماسيني وتعليق العضوية   ،أرصدة بعض األفراد

 

 .322ص  ،1، ط الدويل التنظيم ،شليب (1)
دراسة  ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،جملس حقوق اإلنسان  (2)

عية أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن أثر التدابري القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان تتضمن ضيامو 
الدورة التاسعة  –ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  يالتقرير السنو  -ىل وقف هذة التدابري إ يجراءات ترمإالتوصيات بشأن 

 .عشرة 

 ، كواب على األمريكية املتحدة تفرضه الوالايت الذي واملايل والتجاري االقتصادي احلصار اءنهإ ضرورة، تحدة األمم امل (3)
  a/67/118 ،الدورة السابعة والستون  –اجلمعية العامة 

= 
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ن وحظر السفر الدويل م ،عقوابت القسرية، أيضًا وقف التعاون والتدريب العسكريالمن قليمية واإل
التدابري قد تستغرق وقتاً إال أهنا أقل تكلفة من  هوعلى الرغم من أن نوعية هذ ،مةهالتدابري القسرية امل
 .(1)التدخل العسكري

وهو ما حدث  ،مم املتحدةوجيوز جمللس األمن فرض عقوابت إلزامية على الدول األعضاء يف األ
م"، وكان يشمل فرض حظر بيع أو نقل املعدات 2011من فرض عقوابت على ليبيا يف عام "

 حكوميني نيمسؤول علىاللييب معمر القذايف و  كما مت فرض حظر السفر على الرئيس  ،العسكرية
 .(2)احلكومة وزةهي حب اليتكما مت جتميد األصول األجنبية   ،آخرين

 :اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية: ينالفرع الثا
 ابدةية وجرائم اإلنسانيتم اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية عندما تفشل الدول يف منع اجلرائم ضد اإل

 .(3)يوذلك وفقاً لنظام روما األساس ،والتطهري العرقي
 ،ن العقاباجلرائم موتعمل احملكمة اجلنائية الدولية على وضع حد إلفالت مرتكيب أخطر 

وال شك يف أن التهديد ابإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية خيدم  ،وابلتايل تسهم يف منع هذه اجلرائم
كن أن يسهم يف وإشراك هذه احملكمة يف االستجابة حلاالت ارتكاب اجلرائم املزعومة مي .هدفا وقائيا

نائية الدولية بشكل إجيايب على تطور لعدالة اجلوبشكل أعم، لقد أثر ظهور نظام ا االستجابة العامة
 .(4)مفهوم مسؤولية احلماية

 املطلب الثالث: التدابري الفعالة:
التدابري األكثر قوة وفعالية،  اذختالة عدم كفاية هذة التدابري، يتم يف حال فشل التدابري القسرية أو حا

اليت هتدف اإلجراءات  عالة جمموعة منمن أنواع املالذ األخري، وتشمل هذة التدابري الف انوعً ابعتبارها 

 

ؤولية محاية مس ،اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان (1)
  .10ص  ،املدنيني يف سورية

Alex J. Bellamy, Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities 139-40 (2009). 

((2) ( Security Council Resolution 1970, U.N. Doc S/Res/1970 (Feb. 26, 2011), available at http://daccess-

ods.un.org/TMP/663553.699851036.html; Simon Adams, R2P and the Libya Mission, LOS ANGELES TIMES, 

Sep. 28, 2011, available atsectionId%253A6934%26DPS%3D0%26DPL%3D3. 
((3) ( Secretary-General, Report of the Secretary-General on Implementing the Responsibility to Protect, para. 54, 

delivered to the General Assembly, U.N. Doc. A/63/677 (Jan. 12, 2009); 2005 World Summit A/60/L.1 (Sept. 15, 

2011)>Outcome, General Assembly Resolution 60/1, para. 138, U.N. Doc. A/60/L.1 (Sept. 15, 2011)> 

 .12ص  ،احلماية: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسةمسؤولية  ،اجلمعية العامة جمللس األمن  (4)
= 
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واملنطقة  ،وإنشاء املنطقة العازلة ،اإلجراءات منطقة احلظر اجلوي هومن هذ ،يف النهاية إىل محاية املدنيني
 . (1)يةنساناإل

 .منطقة احلظر اجلوي: الفرع األول
واألصل أن يكون الطائرات يف أجواء منطقة معينة قد تشمل دولة ما، هي منطقة مُينع فيها حتليق 

ذلك استنادا إىل قرار من جملس األمن الدويل، لكن بعض الدول اختذت قرارات فردية حبظر الطريان 
كما حدث يف العراق أوائل تسعينيات القرن املاضي، ويف أوائل تسعينيات القرن املاضي عوقبت ليبيا 

فجري طائرة أمريكية فيما عرف بعد اهتام ليبيني ابلضلوع يف ت ،ادي واحلظر اجلويابحلصار االقتص
على عدم السماح ألي طائرة  1992مارس/آذار  31( يف 748ونص القرار رقم ) ،بقضية "لوكريب"

ابإلقالع من إقليمها أو اهلبوط فيه أو التحليق فوقه إذا كانت متجهة إىل ليبيا أو قادمة منها ما مل 
 .(2)مةهمية إنسانعلى أساس وجود حاجة تكن الرحلة املعينة قد انلت موافقة جلنة جملس األمن 

 :لثاين: املنطقة العازلةالفرع ا
، هتدف إىل عزل ف دولية بناء على معطيات األحداثهي مساحة برية حتددها األمم املتحدة أو أطرا

و إقليم معني، ملنع االتصال بني أعن ابقي مناطق الصراع داخل دولة منطقة حمددة هبدف إبعادها 
 .(3)ازعةاألطراف املتن

، ويتم إنشاء املنطقة العازلة (4)السالم يف هذه املنطقةمة لنشر قوات حفظ هموهي منطقة 
مبوافقة القوى املتصارعة يف الغالب إما على شكل وقف إلطالق النار أو نتيجة لنداء للمساعدة 

 .(5)الدولية

 

 .3ص  ،اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  (1)
مسؤولية محاية  ،سان اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلن (2)

 .13ص  ،املدنيني يف سورية

مسؤولية محاية  ،اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  (3)
 .15ص ،  املدنيني يف سورية

((4) ( See United States Department of the Army, Field Manual 100-23: Peace Operations, 102 (1994); See also 

United Nations Department of Peacekeeping Operations, Glossary of UN Peacekeeping Terms (1998). 

مسؤولية محاية ، اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  (5)
 .15ص ، يف سوريةاملدنيني 

= 
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 ية أو اآلمنة.نسانالفرع الثالث: املنطقة اإل
بني الطرفني على وقف  تفاقمت اال فقد وأثيوبيا، ريرتايأذجية ما بني نة النمو ومن أشهرها املناطق اآلم

إطالق النار بني الطرفني وإنشاء هذه املنطقة اآلمنة لتخفيف التوتر واملسامهة يف بيئة أكثر هدوءًا إىل 
 .(1)اأن تقوم هذه األطراف يف تسوية النزاع فيما بينه

 :رياملطلب الرابع: معايري التدخل العسك
 :عادلةالفرع األول: قضية 

من  كثريٌ  جعرتُ ة أو القضية العادلة يف احلرب، فليس جديداً على اجملتمع البشري مصطلح احلرب العادل
 ذلك ويعود املسيحية، ملفهوم احلرب العادلة أصوهلا للمبادئ األخالقية التارخيية واألحباث الدراسات

 مفهوما الهويت وليست مفهوم أبهنا العادلة احلرب ،Kunz عام، لذلك وصف ألف من ألكثر
 .(2)قانونيا

هو من أشهر من وضع بذور نظرية احلرب  Saint Augustin ويُعد القديس أوغسطيف
أمهلت  إمارة تسببت هبا دول أو من األضرار اليت انتقاما تشن اليت احلروبفقد عرفها أبهنا " ؛العادلة
من ممتلكات غريها  عليه استولت ما ترد مل أهنا أو اقرتفوها، ليتا اآلاثم على رعاايها األشرار من معاقبة

 .(3)"دون وجه حق
 النطاق، واسع أو تطهري عرقي ،مجاعية إابدة وقوع ،العادلة ملسؤولية احلماية ابلقضية ويقصد

 يف يكون مشروعاً  نسايناإل العسكري التدخل أن الدول وسيادة ابلتدخل اللجنة املعنية أشارت فقد
 وقوعها، خُيشى أو وقعت األرواح يف كبرية جتّنب خسائر أو لوقف الظروف، من عتني عامتنيجممو 
 الدولة إمهال أو الدولة من مدبَّر عمل نتيجة وتكون اجلماعية، ابدةاإل مل يكن بنّية ذلك أو كان سواء

 على يعرق أو تطهري ،الدولة عاجزة عن التصرف فيه تكون أو لوضع على التصرف قدرهتا عدم أو
 إرهاب أبعمال القيام أو اإلبعاد كرهاً  أو ابلقتل ذلك أكان سواء وقوعه، خُيشى أو واقع واسع نطاق

 

مسؤولية محاية ، لدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ابلتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان اجملموعة العامة ا (1)
 .16ص  ،املدنيني يف سورية

.328ص ،1، طالعام الدويل القانون وأحكام ئمباد ضوء يف اإلنساين التدخل ،احملمد (2)

 .32ص ، 1، ط املعاصر الدويل اجملتمع قانون ،بن عامر  (3)
= 
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 يعدّ  العادلة القضية شرط كالمها فإن أو الشرطني هذين أحد توافر إذاف وعليه. النساء اغتصاب أو
 .(1)حتقق قد التدخل قرار عناصر من عنصراً 

 فقط، كما املتعمد االرتكاب تشمل ال هنا عنها التعبري يتم اليت العادلة القضية معايري أن كما
 ابهنيار مواقف تتمثل على املعايري هذه تنطبق أن أيضاً  ميكن إذ وكوسوفو، ورواندا البوسنة حاالت يف

 حالة يف األهلية كما احلرب أو اهلائلة للمجاعات السكان تعرض من ذلك نع ينتج وما الدولة،
  .الصومال

 يف املعنية الدولة تكون الضارة اليت البيئية أو الطبيعية الكوارث احتماالت أيضاً  املعايري هذه وتشمل
 أو األرواح يف كبرية خسائر وحتدث القضية املساعدة، على قادرة غري وإما مستعدة غري إما حالتها
 .(2)متوقعاً  ذلك خطر يكون

 :املناسبةالفرع الثاين: السلطة 
 املسائل اليت بشأن األول االتصال احلماية جيب أن يكون جملس األمن مركز لتطبيق مبدأ مسؤولية

 السلم حفظ عن الرئيس املسؤول مبا أنه تدّخل أبي أتذن اليت فهو اهليئة العسكري، ابلتدخل تتعلق
واألمن  السلم حفظ عن الرئيس املسؤول مبا أنه تدّخل أبي أتذن اليت واألمن الدوليني وهو اهليئة

 .(3)الدوليني
 الدويل واألمن الالزمة حلفظ السالم القوة استخدام على املتحدة بوضوح األمم وينص ميثاق

 الفصل يف احملدد األمن اجلماعي لنظام تطبيقاً  بذلك األمن جملس أيذن نصابه عندما إىل إلعادته أو
ع حاالت التطهري ومع ذلك جنده أنه غري متسق جزئيًا يف أفعاله وتصرفاته م ،(4)امليثاق من السابع

؛ نتيجة اختالف كثرياً  ومرتدداً  جداً، متأخراً  األحيان أغلب يف تصرفه وأييت ،اجلماعية ابدةالعرقي أو اإل
 

 .37ص ، جملة السياسة الدولية  ،تقرير اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل وسيادة الدول ،  مسؤولية احلماية ، يانج(1)
 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز -دراسات عاملية ،  اإلنساين العمل وأزمة احلماية مسؤولية ،ريف  ، سحنون إيفانز،(2)
 .14 ص ،إلسرتاتيجية ا
 من ميثاق األمم املتحدة. 24انظر نص املادة  (3)
ألغراض  القوة مشروعية استخدام احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل  :ألغراض إنسانية العسكري التدخل ،إماسينغهام  (4)

 .173ص  ، 876العدد  ، 91اجمللد  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ، إنسانية

= 
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 األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن واختالفاهتم الناجتة عن اختالف مصاحلهم السياسية
 اتانتهاك حتديد خبصوص األمن جملسأعضاء  اتفاقاإلسرتاتيجية وهو ما جعل يف النادر أن حيدث و 

 هذا تفاقاال أدى عدم فقد ،القوة العسكرية ابستخدام اإلذن أو العدوان، أعمال إدانة أو السالم،
 .(1)بابوي من جهةميوز  ،ودارفور ،العامل مثل رواندا مناجملازر يف أماكن متعددة  وتكرار الفعالية إىل عدم

 إالسوًَّغا م ال يكون العسكري التدخل أن الدول سيادةو  ابلتدخل املعنية اللجنة ولقد أكدت
بعد  وأييت يف الرتتيب األخري اخليار العسكري ،الوسائل السلمية والدبلوماسية أوالً  لبعد جتربة ك

 يف لن تنجح العسكرية غري أبن اإلجراءات لالعتقاد معقولة أسباب توافر مع ،بديل كل استقصاء
 يف املخطط له، العسكري التدخل يكون أن وجيب ،نساناإل قحلقو  اجلسيمة اتنتهاكاال وقف

 ،نساناإل حلماية حقوق احملدد اهلدف حتقيق لضمان الضروري األدىن احلد يف وشدته، ومدته حجمه
 وقف يف معقولة للنجاح فرصة هناك تكون أن وجوب على عالوة هلا، اجلسيمة اتنتهاكاال ووقف
 من أأسو  تكونال  جيب أن العسكري التدخل فعواقب ،اتفاديه يف أو التدخل تسوَّغ اليت املعاانة

 .(2)أصالً  التدخل عدم

 :الثالث: النية السليمةالفرع 
إن الغرض األساسي من التدخل وفرض مسؤولية احلماية مبراحلها املختلفة السلمية والعسكرية هو 

 .(3)أو على أقل تقدير تفاديها ،يةنسانوقف املعاانة اإل
 برغبة املثال، سبيل على مدفوًعا، يظل ولكنه الظلم وقف بنية يتدخل أن لدأي ب يستطيع

 النوااي أسهل على احلكم ألنّ  مهم أمر دوافعه مقابل يف املتدخل نية يف فالبحث ،حدودهلتأمني 
 .(4)األفعال من عليها االستدالل ميكن أنه إىل نظرًا الدوافع، على احلكم من بكثري

 

ألغراض  القوة مشروعية استخدام احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل  :ألغراض إنسانية العسكري التدخل، غهام ماسين  (1)
 .174ص  ، 876العدد  ، 91اجمللد  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ، إنسانية

 للدراسات اإلمارات مركز -ة دراسات عاملي،  اإلنساين العمل وأزمة احلماية مسؤولية ،ريف  وديفيد سحنون حممد إيفانز،(2)
 .16ص  ،اإلسرتاتيجية  والبحوث

ألغراض  القوة مشروعية استخدام احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل  :ألغراض إنسانية العسكري التدخل، ماسينغهام (3)
 .174ص  ، 876العدد  ، 91اجمللد  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ، إنسانية

((4) ( Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New 

York 1977, pp. 15556-; A.J. Bellamy, above note 58, p. 226. 
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 :األخريالفرع الرابع: املالذ 
ُيستنفذ يف اإلجراءات قبل الوصول للحل العسكري  الذيفالوقت  ،األخري معيار املالذ البعض ينتقد
إىل  ما األخري بقدر املالذ يكون ليس يف صاحل من حيتاجون إىل املساعدة، فُيشري مصطلح ما غالًبا

 وشديدة اندرة تحاال يف التدخل العسكري أشكال من شكل أيّ  إىل اللجوء ينبغي أبنه حقيقة
 .ذاته حبد التدخل توقيت إىل فيه ُيشري الذي نفسه وابلقدر

 عنه أيّ  ينجم أن ميكن العسكري التدخل تنفيذ يف التأخري إنّ  قيل فقد ،ذلك إىل إضافةو  
 إدراج هذا أنّ  بيد عملية، انحية فتكًا من وأكثر سياسية، انحية من مةءمال أقل يكون قد تدخل
 مجيع الوسائل استنفاد يف امليثاق إىل املستند الدويل للمجتمع السامي للهدف نظرًا امفاجئً  ليس املعيار

 .(1)العسكرية القوة استخدام إىل اللجوء قبل املنازعات لفضّ  السلمية
 الفرع اخلامس: الوسائل املتناسبة: 

 حجم ومّدة وحّدة يكون يعين "أن أبنه التناسب الدول وسيادة ابلتدخل املعنية اللجنة الدولية حتدد
 .(2)املعين" نسايناإل اهلدف لتأمني الضروري ابحلد األدىن له املخطط العسكري التدخل

 
 

 

ألغراض  القوة استخداممشروعية  احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل  :ألغراض إنسانية العسكري التدخل ،ماسينغهام  (1)
 .176ص  ،  876العدد ،  91اجمللد  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  –سانية إن
ألغراض  القوة مشروعية استخدام احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل  :ألغراض إنسانية العسكري التدخل ،ماسينغهام  (2)

 176ص  ، 876العدد  ، 91اجمللد  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ، إنسانية
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 :ياإلسالمية احلماية يف الفقه مسؤولاملبحث الثاين: آليات تنفيذ 

 تية:ويشمل املطالب اآل

 .املفهوم واألمهية ؛يف اإلسالم ذاملطلب األول: نظرية االستنقا •

 االستنقاذ يف الفقه اإلسالمي.لثاين: آليات تنفيذ نظرية املطلب ا •
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 :املطلب األول: نظرية االستنقاذ يف اإلسالم املفهوم واألمهية

لقد أخذت هذه النظرية أمهية كبرية لدى الباحثني ألمهيتها يف اجملتمعات، ومل أكد أجد تعريًفا       
وقد أقر الفقه ، ولكن تناوهلا الكثري منهم وفق مفهوم معني،  مستقاًل هلا عند الباحثني التساع مفاهيمها

بسبب عدوان خارجي على اإلسالمي" نظرية االستنقاذ" كمفهوم يكرس جندة املسلمني املضطهدين 
الدين الوحيد الذي قرر القتال يف سبيل إنقاذ الناس ف بالدهم، وإغاثة املأسورين منهم وختليصهم.

َوَما َلُكْم اَل تـَُقات ُلوَن }الدين اإلسالمي. فقد قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز:ألسباب إنسانية خالصة هو 
 م َن الرّ َجال  َوالنّ َساء  َواْلو ْلَدان  الَّذ يَن يـَُقوُلوَن َربَـَّنا َأْخر ْجَنا م ْن َهذ ه  اْلَقْريَة  الظَّامل   يف  َسب يل  اَّللَّ  َواْلُمْسَتْضَعف نيَ 

ْن َلُدْنَك َول ًيا َواْجعَ أَْهُلَها وَ  ريًااْجَعْل لََنا م  وهي دعوة إىل استنقاذ املستضعفني  (1){ْل لََنا م ْن َلُدْنَك َنص 
والنساء والولدان الذين كانوا يقاسون يف مكة ما يقاسون على أيدي املشركني وهم يتطلعون  من الرجال

ن املسلمني الذين مل يقدروا على اهلجرة إىل إىل اخلالص. بال شك أن أكثر من كانوا يضطهدون كانوا م
وكان مل يسلم املدينة، لكن كان بينهم أيضا مشركني، ومنهم العباس عم الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

   . (2)بعد، وقد قال: " كنت أان وأمي من املستضعفني"

اهتم ابإلنسان ابعتباره شمل املسلم وغري املسلم، مما يدل على أن اإلسالم قد يفاالستنقاذ هنا      
َنا َعَلى } إنساان بصرف النظر عن إميانه أو كفره. وهذا ما أقره هللا يف اآلية الكرمية: مْن َأْجل  َذل َك َكتَـبـْ

يعً  َا قـََتَل النَّاَس مجَ  َا َبين  إ ْسرَائ يَل أَنَّهُ َمْن قـََتَل نـَْفًسا ب َغرْي  نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف  اأَلْرض  َفَكَأمنَّ ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
يًعا   (3){َأْحَيا النَّاَس مجَ 

الناس مجيعا...وحق احلياة اثبت لكل نفس..كذلك دفع القتل إن قتل نفس واحدة يعدل قتل        
سواء كان ابلدفاع عنها يف حالة حياته) استنقاذها إذا( أو ابلقصاص  -عن نفس، واستحياؤها هبذا الدفع
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هو استحياء للنفوس مجيعا، ألنه صيانة  -االعتداء عليها ملنع وقوع القتل على نفس أخرى هلا يف حالة
  (1)تشرتك فيه النفوس مجيعا ياة اليتحلق احل

وهذا "ربعي بن عامر" وهو صحايب جييب"رستم" عظيم الفرس قبل معركة القادسية الشهرية، حينما      
هم ليخرجوا من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، سأله ما جاء بكم، رد قائال أبن هللا ابتعث

يق ا  .(2)لدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرةومن جور االداين اىل عدل اإلسالم ومن ض 

إن رسالة املسلمني تستحضر البعد اإلنساين، يف الدنيا وتتجاوزه إىل اآلخرة. مبعىن أن تصورهم      
ر الغريب هلا. فإذا كانت حقوق اإلنسان كما جاء يف اإلعالن حلقوق اإلنسان أمشل وأبعد من التصو 

ا الفرد يف احلياة، فان اإلسالم يرى حقا آخر ال ينقطع العاملي حلقوق اإلنسان، تقر حقوقا يتمتع هب
ابنقطاع الفرد عن احلياة، بل يستمر، وهو احلق يف معرفة اخلالق وحقه يف أن يدين بدين احلق الذي 

يوم القيامة. احلق يف معرفة اخلالق ال تتحدث عنه املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان. ينجيه من العذاب 
من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان( مبعىن أن الفرد له  18ية املعتقد،)املادة هي فقط تتحدث عن حر 

انطالقا من  احلق يف أن يعتقد ما شاء. لكن ال جند ما يشري إىل حق الفرد يف معرفة حقيقية ابهلل اخلالق
 الرساالت السماوية اليت كان اإلسالم آخرها.

وإذا كان الواقع يشهد تقاعسا  ،هدين حتفل هبا آايت القرآنإن الدعوة إىل استنقاذ املظلومني واملضط     
من املسلمني عن االضطالع هبذا الواجب، فان ذلك ال يعيب أسس وقيم الدين اإلسالمي بقدر ما 

وقتنا احلاضر الذي يشهد ضمورا يف اإلنتاج واإلبداع العلمي واملعريف إال ما ندر. يعيب أهله. خاصة يف 
 حينما كان ابب االجتهاد مفتوحا وكان العلم أو فما استنبطه قدميا العلماء من حكم ومبادئ وقوانني

على ما قد نسميه ابملفهوم املعاصر " البحث العلمي" من مسؤوليات الدولة ترعاه وتنفق عليه، دليل 
يعد و   أن الثقافة االسالمية تزخر بكثري من القيم اليت تشكل حقوق االنسان احدى أهم صروحها.

بن حسن الشيباين مفخرة يف التشريع احلريب يف اإلسالم. وهو كتاب كتاب "السري الكبري" لإلمام حممد 
 قانون الدويل .يتناول فقه احلروب يف اإلسالم ...كما يعد بداية مل يسبق إليها يف معاجلة ال
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لقد وجد اإلسالم يف بداية الرسالة أشخاصاً قد فقدوا حريتهم وتعرضوا للظلم واجلور فاستضعفوا      
ية، وملا كان ديننا احلنيف )اإلسالم( دين احلرية نسانلفقدهم حريتهم وحقوقهم اإل واستحقروا نتيجة

الظلم واجلور حال وقوعه بشىت الوسائل فقد طلب من املسلمني اختاذ ما جيب اختاذه من دفع  ،واحلياة
 .(1)املشروعة واملتاحة

املسلمني أيضا من مواطين الدولة االستنقاذ هنا ال يشمل املسلمني فقط، بل غري أرى أن و      
اإلسالمية. فقد ُعرف على األمام ابن تيمية أثناء غزو التتار لبالد املسلمني، أنه قصد قائدهم يطلب 

األسرى الذين بيده، فأخلى القائد املسلمني منهم فقط. لكن ابن تيمية أصر على منه أن خيلي سبيل 
 المية، ففعل القائد، وكانوا من النصارى واليهود.أن خيلي سبيل كل من أسر من أهل البالد اإلس

نظرية االستنقاذ يف الفقه اإلسالمي هي حلماية املظلومني، واملضطهدين أو املتعرضني لظلم، ف      
ك برفع الظلم عنهم وختليصهم منه ونصرهتم، ومساعدة املستضعفني منهم ومنع تعذيبهم أو إهانتهم وذل

 اإلمكان حتقيقه.ألنه أمر مطلوب ما دام يف 
 :رية االستنقاذ يف الفقه اإلسالمياملطلب الثاين: آليات تنفيذ نظ

سيذكرها  فيذ هذه النظريةجمموعة من اآلليات لتنفيذها لتنالعظيم وضع اإلسالم  لقد            
 : الباحث على النحو التايل

 :الفرع األول: إبرام املعاهدات
وهي موادعة  ،هنا "عقد العهد بني الفريقني على شروط يلتزموهناعرف صاحب السري الكبري املعاهدة أب

 .(2)املسلمني واملشركني سنني معلومة"
يقال  ،هي املعاهدة والصلح على ترك القتالاملوادعة و يف كتابه بدائع الصنائع " وقال الكاساين

 .(3)يغزو كل واحد منهما صاحبه" توادع الفريقان أي تعاهدوا على أن ال
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 ،أن يوادع أهل احلرب يف دارهم على ترك القتال مدة أكثرها عشر سنني"وعرفها املاوردي فقال "
 . (1)"ناجزةعة يف عهد مبنع القتال واملهي املساملة واملوادوقال يف موضع آخر "

وهي وسيلة يُفرتض إلزامها  ،راتاحلضا للوسائل املعروفة من القدم يف كيات من اتفاقواملعاهدات واال
وقد تلجأ الدولة اإلسالمية أحيااًن إىل استنقاذ املسلمني عن طريق عقد  ،أطرافها ملا جاء هبا مجيعَ 

هـ" عندما أرسل  377اهدات ما كان سنة "ومن األمثلة على املع ،يات وإبرام املعاهدات الدوليةتفاقاال
إمرباطور الروم )ابسيل( رسوله مع هدية إىل اخلليفة العزيز ليعقد الصلح بشروط، أمهها: أن يطلق 
البيزنطيون سراح أسرى املسلمني، وأن يدعى للخليفة العزيز جبامع القسطنطينية، وأن تضع احلرب 

 .(2)ملدة سبع سنني أوزارها بني الدولتني
 :فرع الثاين: املعاملة ابملثلال

 مبعىن أتيت وهي ،أكثر أو طرفني بني تكون إال ال واملعاملة ،معاملةً  عاملته من مصدر املعاملة :املعاملة
 .مجاعات أو أفراداً  كانت سواء أو املختلفة املتفقة األطراف بني املفاعلة

 وأعمل بفهمه إذا دبره كذا يف نهذه فالن وأعمل ،والفعل املهنة وهو العمل معىن فيها واملعاملة
 .(3)فيه رأيه

 ،والصفة والشبه والتناظر التساوي على تدل كلها عديدة دالالت هلا " مثل " كلمة :واملثل
 تعين املماثلة اللغة أن هتذيب يف جاء فقد  .والصفة واملعىن القدر يف بينها التماثل ينطبق حىت

 .(4)املشاهبة
مبثل  املسلمني غري جمازاة ب ُت للحاكمثْ يُـ  شرعي حقهي ) الشرعي حاالصطال يف ابملثل واملعاملة

 .(5)) واحلرب السلم يف املصلحة حيقق مبا ابملسلمني فعلهم
،األخرى الدول مع يف عالقاته أصيل وركن اإلسالم مبادئ من مبدأ ابملثل واملعاملة  واإلسالم جعل 
قاتالعال يف واملساواة للعدل رمزاً  ابملثل املعاملة من  لدولة اإلسالم، وهللا واخلارجية الداخلية الثنائية 
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يف وشريعةً  احلقوق اسرتداد يف ميزاانً  ابملثل املعاملة جعل وجل عز أن ال يتم  على العدوان رد 
جحمجمثحجهتمتختحتجتمبهبخبحبجبُّ  :التجاوز، وذلك يف قوله تعاىل

 محجخمخَّ )1(.

قال تعاىل: ُّ خسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغَّ َّ)2(، 
مليكىكمكلكاكيقىقىفيفيثىثنثمثزثُّ وقال تعاىل أيضا: 

)3(، فيُـ عَ دُّ  مبدأ املعاملة ابملثل من املبادئ اليت أكدها 
ىليلامممرنزنمنننىنينَّ 

القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، لذلك ميكن للدولة اإلسالمية أن تلجأ إىل تطبيق مبدأ املعاملة 
ولة املضطهدة للمسلمني للضغط عليها من أجل وقف اضطهادها للمسلمني ما ابملثل على رعااي الد

موافقني هلا على فعلها هذا. ُعدُّواوإال  ،لتهم املضطهدة للمسلمنيمل يتربأ رعاايها من تصرفات دو   

)4( تبني اآلية الكرمية العالقات 
وىف قوله تعاىلُّ يفىقيقاكلكمكىكيكملىليلينَّ 

فاخلطاب يف اآلية الكرمية للمسلمني جمتمعني  ،ملسلمني وطرق التعامل بينهمما بني املسلمني وغري ا
بنظام واحد حاكم، وسياسة قائمة، يبني هذا اخلطاب ما جيب على دولتهم يف معاملة غريهم به يف 

 حرب أو سلم، ويف منازلة أو مهادنة، فذكر هللا سبحانه أن تلك املعاملة هي املعاملة ابملثل)5(.

 :الث: التدخل املسلحالفرع الث

منها قوله تعاىل: ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآلايت اليت جتيز االنتصار ملن وقع عليه الظلم،       
 َربَـَّنا َواْلُمْسَتْضَعف نَي م َن الرّ َجال  َوالنّ َساء  َواْلو ْلَدان  الَّذ يَن يـَُقوُلونَ َوَما َلُكْم اَل تـَُقات ُلوَن يف  َسب يل  اَّللَّ  }:

ريًا َأْخر ْجَنا م ْن َهذ ه  اْلَقْريَة  الظَّامل   أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا م ْن َلُدْنَك َول ًيا َواْجَعْل لََنا م ْن َلُدْنكَ  وهي  (6){َنص 
قاذ املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين كانوا يقاسون يف مكة ما نستالتدخل الدعوة إىل 
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أيدي املشركني وهم يتطلعون إىل اخلالص. بال شك أن أكثر من كانوا يضطهدون كانوا  يقاسون على
لعباس عم من املسلمني الذين مل يقدروا على اهلجرة إىل املدينة، لكن كان بينهم أيضا مشركني، ومنهم ا
، ومنها (1)الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكان مل يسلم بعد، وقد قال: " كنت أان وأمي من املستضعفني"

فمن الواجب نصرة املظلومني واستنقاذهم  (2)أيًضا قوله تعاىل:}وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر{
نصرة املظلومني والدفاع عنهم  من غطرسة الظلم الواقع عليهم، وهذا من مساحة الدين احلنيف يف

 حلمايتهم ونيل حقوقهم.

الم هو األخوة اإلسالمية، هذه األخوة اليت قال فيها هللا إن أساس نظرية االستنقاذ يف شريعة اإلس     
ُنوَن إ ْخَوةٌ إ}عز وجل:  َا اْلُمْؤم  يعاً َوالَ و }، وقال أيضا:(3){ منَّ َْبل  اَّللّ  مجَ  ُمواْ حب  تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ ن ْعَمَت اْعَتص 

َن النَّار  اَّللّ  َعَلْيُكْم إ ْذ ُكنُتْم أَْعَداء َفأَلََّف َبنْيَ قـُُلوب   ُكْم َفَأْصَبْحُتم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مّ 
ُ اَّلّلُ َلُكْم آاَيت ه  َلعَ  َها َكَذل َك يـَُبنيّ  نـْ كثرية، ، فهذه األخوة يرتتب عنها حقوقا   (4){ لَُّكْم هَتَْتُدونَ َفأَنَقذَُكم مّ 

وقد أجاز اإلسالم يف سبيل ذلك استخدام القوة املسلحة لو لزم استنقاذ الضعفاء من املسلمني أمهها 
 .األمر ذلك

الدفاع فيها احلض على  ،كما ورد يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك ويف مناسبات كثرية  
عن املستضعفني من املسلمني وفك أسراهم والدفاع عن ذي احلاجة امللهوف ورفع الظلم عن املظلومني 

 ،كمثل  اجلسد    ،وتعاطُف هم ،وتوادّ هم ،يف ترامحُ هم :ترى املؤمننيَ ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم " ،ممنه
هم: أبْن يرَحَم تَرى املؤمنني يف ترامحُ   ،(5)إذا اشَتكى عضًوا، تداعى َله سائُر جسد ه ابلسَّهر  واحلمَّى"

هم، أي: تواُصل هم اجلالب  للمحبَّة ؛ كالتَّزاُور ، سبٍب آخَر، وتوادّ  ل خوَّة  اإلسالم، الألُ بعُضهم بعًضا 
كما يُعَطُف طَرُف الثَّوب  عليه لُيقوّ يَه، كمَثل اجلسد    والتَّهادي، وتعاطف هم أبن يُعنَي بعُضهم بعًضا،

ابلنّ سبة  إىل مجيع  أعضائ ه، إذا اشتكى عضٌو منه َتداَعى له سائُر جسد ه، أي: دَعا بعُضه بعًضا إىل 
 

 .377، ص 1ط، 3ج،  صحيح البخاريالبخاري ،   ((1
 .72األنفال ، اآلية  ((2

 .10احلجرات، اآلية  (3)
.103 آل عمران ، اآلية ((4
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: التَّشبيُه وضرُب ملشاركة  ابلسَّهر ؛ ألنَّ األمَل ميَنُع النَّوَم، واحلُمَّى؛ ألنَّ فقَد النَّوم  يُثري ها، ويف احلدا يث 
هم  األمثال؛ لتقريب  املعاين لَلفهام، وفيه: أنَّ املؤمننَي كاجلسد  الواحد ، وفيه: اهتماُم املسلمني بعض 

 .ببعٍض يف مجيع  شؤوهنم

 ،ال يظل ُمه وال ُيسل ُمه ،املسلُم أخو املسلم  سنة النيب صلى هللا عليه وسلم " ضًا يفكما ورد أي
ث  مبا وأََمر النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم يف هذا احلَدي ،(1)"أخيه  كان هللاُ يف حاجت ه حاجة  ومن كان يف 

، فقال: يَنبغي أْن يكون عليه امل ، ال َيظل ُمه وال ُيْسل مهاملسل ُم »سل ُم جُتاَه أخيه املسلم  ، «أُخو املسل م 
وَمن كان يف حاجة  أخيه كان هللُا يف »يُع يَنه، يعين: ال يَقوُم بظُلم ه وال َيرتُكه إىل الظُّلم دوَن أن 

وَمن »َمن َسَعى يف قضاء  حاجة  أخيه أعانه هللُا تعاىل وَسهَّل عليه َقضاَء حاجت ه،   :، يعين«حاجت ه
 ، أي: َمن ساَعَد مسل ًما يف ُمصيَبٍة من«م ُكربًَة فرَّج هللاُ عنه ُكربًة من ُكُرابت  يوم  القيامةفرَّج عن ُمسل  

يبُته أزال هللا عنه مصيبًة وَهْواًل من أهوال يوم  القيامة،  وَمن سرَت »مصائب  الدُّنيا حىتَّ يزوَل َغمُّه وُمص 
يه على َعْوَرٍة أو زَلٍَّة فسرَته ومل يـَْفَضْحه، سرَته هللا ، أي: َمن اطَّلَ «مسلًما سرَته هللاُ يوَم القيامة ع م ن أخ 

 .يوَم القيامة
: ا ُب عليه جُتاَههويف احلديث   .لتَّعريُف حبقّ  املسلم  على أخيه وما جيَ 

، فيقول (2)كما أن فقهاء املسلمني يشددون على ضرورة استنقاذ املسلمني إذا توافرت شروطه
ملسلمون فإن ذراريهم ونسائهم مثل رجاهلم يف الفداء، حيق على اإلمام واملسلمني "فأما ا :ابن سالم

 ،(3)دي املشركني بكل وجه وجدوا إليه سبيال، إن كان ذلك برجال أو مال"فكاكهم واستنقاذهم من أي
 .(4)ولو أسروا مسلما وأمكن ختليصه ابملقاتلة تعينت على األظهر"" :ويقول اإلمام البيضاوي
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 :ي والقانون الدويلاإلسالمبحث الثالث: املوازنة ما بني اآلليات احملددة ملسؤولية احلماية يف الفقه امل

 املعاهدة: 
  : والقانون الدول املعاهدة يف الفقه اإلسالمي 

املعاهدة  ،مشلأ هيخر آومبعىن  ،عقد العهد بني فريقني على شروط يلتزموهنا هي: اإلسالميالفقه  يفاملعاهدة 
بعقد  اإلسالم يفبني الدول أو حىت بني الدول واألشخاص وهو ما يسمى  اليتات يتفاقكل اال  هي

فرد  أيف ،نواعها سواء بني الدول أو األشخاص أو بني اهليئات والدولأ ليقر املعاهدات بك اإلسالمو ."األمان"
ذلك َتوعََّد النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم وأَلْجل    .وأمانه هأن يعقد عهد الذمة وحيرتم عهد يفمن املسلمني له احلق 

ح رائحَة اجلَنَّة ، يعين  مل يشم ر حَيها، َمن قـََتل ُمعاَهًدا، وهم غرُي املسل مني الَّذين َأعطاُهم املسل مون عهًدا، أبنَّه مل يـَرَ 
، وهذا من محاية اإلسالم للمعاهد امللتزم  ر حَيها َتكوُن على بُعد  َمسرية  أَربعنَي عاًما، يَعين: أنه لن يقرتب منهاوإنَّ 

 .(1)ا، إذا كان يف دار اإلسالم أو نصرانيً ابلعهد سواء كان يهودايً 
إال املعاهدات املكتوبة بني الدول أو أشخاص دوليني أو  القانون الدويل ال يقر :القانون الدويل يفاملعاهدة 

 معاهدات األشخاص العاديني أيضاً. كما يقر  ،يضاً أوهو ما يقرة اإلسالم  ،منظمات دولية
 يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل: املعاملة ابملثل
يعترب مبدأ املعاملة ابملثل من املبادئ اليت أكدها القرآن الكرمي والسنة النبوية  :يف الفقه اإلسالمي املعاملة ابملثل

املعاملة ابملثل على رعااي الدولة املضطهدة الشريفة، لذلك ميكن للدولة اإلسالمية أن تلجأ إىل تطبيق مبدأ 
فات دولتهم املضطهدة للمسلمني للضغط عليها من أجل وقف اضطهادها للمسلمني ما مل يتربأ رعاايها من تصر 

 إذا خمالفة الدولة املتضررة رد دَّ تع مل اإلسالمية الشريعةف .، للمسلمني وإال اعتربوا موافقني هلا على فعلها هذا
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل  : } فمنعز وجل هللا لقول هلا اثبت حق هو بل ،ابملثل املعاملة أمببد عملت

 .(2) ما اعتدى عليكم{
 يضعف وهذا ،التعريف من يفهم كما خمالفة ذلك القانون الوضعي دَّ بينما عَ يف القانون الدويل:  املعاملة ابملثل

واملعتدى  املعتدي بني ساوى ألنه ،مباشرة غري بطريقة املعتدية دولةال موقف من املتضررة ويعزز الدولة موقف من
 يقوم عمالً  والتعويض الضرر إزالة الدويل القانون َعدَّ  وكذلك .السواء على للقانون خمالفاً  كليهما عدَّمها و  عليه

 

.838ص  ، 2ج  ، املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية ،اجللعود (1)
 .194اآلية : سورة البقرة (2)
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املسيطرة ظمى الب ألهواء ومصاحل القوى العالغ يفالقانون الدويل، وهو ما خيضع  تنفيذ على القائمون به
 .وهو ما يرتتب عليه ضياع مصاحل وحقوق الدول األخرى املتضررة ،ايً قتصادا

 التعريف أن فنجد ،االختالف بني القانون التقليدي والدويل احلديث يف مفهوم املعاملة ابملثل وأرى أن         
 القانون شخصَ  أكد كما ابتداء عتديةامل الدولة على الرد يف املتضررة الدولة أكد حق ابملثل للمعاملة التقليدي

 .القانون قاعدة جتاهل بينما ؛الدويل املطلق
 أهم النتائج:

 وتغليب ،واحلفاظ عليها اخللق مصاحل محاية يف السبق فضل هلا كان السمحة اإلسالمية الشريعة -
 م،األحكا وغاية التشريع مدار هي املصلحة كانت ولذلك واحلفظ، ابلرعاية أوىل فيها كان ما

 املعتدي، الصائل مصلحة على عليه املصول مصلحة قدم الذي اخلاص، الشرعي الدفاع ومنها
 ابلرعاية أوىل هناأل عليه، املعتدي مصلحة فرجح لَلفراد، املتعارضة املصاحل بني املوازنة مببدأ عمال

 .واالهتمام
 .ذلك يف بينهم خالف ال الفقهاء ابتفاق واجب العرض عن الدفاع -
السماوية بعمومها جاءت إلقرار األمن والسالم وللحد من املنازعات واخلصومات بني انت إن الداي -

الناس، وتلك هي الروح احلقيقية للتشريع اإلسالمي، املتجاوبة مع أهداف دعوته العامة ورسالته 
 السامية واملتطابقة مع سرية نيب الرمحة املهداة.

، أمهها: حق األسري يف املعاملة احلسنة، وحقه يف قوقاً أثبتت الشريعة اإلسالمية لَلسرى احلربيني ح -
الطعام، والشراب، وامللبس، واملأوى، والرعاية الصحية، وحقه يف حمادثته والرد عليه، واالتصال 
أبهله، واحرتام شرفه ومسعته، وحقه يف احملافظة على وحدة أسرته، وحرية ممارسته لشعائره، وحرمة 

 تعذيبه.
ره ال يد له عليه، وال حق له يف التصرف فيه، إذ احلق لإلمام يف أن حيدد ة آسإنَّ األسري يف ذم -

 مصري األسرى، وفق مصلحة املسلمني، وتعاليم اإلسالم القومي.
 شرعت أنواعها اختالف على والعقوابت استصالحه، ٕوامنا منه االنتقام معناه ليس اجملرم أتديب نإ -

 من فمنهم خمتلفة الناس اجلرمية وأحوال عن الزجر التأديب من املقصود وألن بعباده هللا من رمحة
 .احلبس إىل حيتاج ومنهم من الضرب إىل حيتاج من ومنهم ابلنصيحة ينجر
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 على ينبغي االقتصار فال مشروعة عقوبة هي اجلماعة ومحاية فراداأل لصالح تؤدي عقوبة كل نإ -
 .غريها دون معينة عقوابت

 أحكامها عرفت اليت اإلسالمية الشريعة يف العقوبة مقاصد ما دح إىل وافق الوضعي القانون نإ -
 يساير اآلن حىت ما زال الوضعي القانون أن يف قران عشر أربعة منذ العقوابت ومقاصد العقابية

 . هلا وضعت اليت للمقاصد العقوبة حتقيق ضمان أجل من التكنولوجية راتالتطو 
 الفقه علماء عند الدارجة احلديثة، القانونية الفقهية املصطلحات من اخلاص الشرعي الدفاع -

  :الصائل دفع اسم حتت قدميًا، اإلسالم فقهاء عند ُعرف أنه إال سواء، حد على والقانون اإلسالمي
 هذه بغري خيتص وال املال، أو العرض أو النفس، على الواقع -املشروع غري - اإلعتداء رد وهو

 .وقيمها ونظامها اجلماعة ومبادئ الدين، عن ابلدفاع خيتص العام، الشرعي الدفاع بينما اجلرائم،
 الوقوع، وشيك حالّ  خطر يتهدده من أن على اإلسالمي، اجلنائي الفقه علماء بني اتفاق هنالك -

 اإلنسان يتحمل فبذلك العامة، السلطة إىل اللجوء استحالة حال يف بنفسه، اخلطر هذا دفع
 .حياته رايتضرو  محاية جتاه وواجباته، مسؤولياته

عامة وألجل محاية األقليات بشكل  نسان ألجل احلماية الدولية حلقوق اإلنساينإن مبدأ التدخل اإل -
بسبب تصاعد موجة االضطراابت  هذاو  ،خاص قد أخذ مداه ووصل يف تطبيقه إىل أوسع نطاق

اهلجرات غري و  ا األعداد اهلائلة من الالجئنيالطائفية اليت من نتائجهوكثرة الصراعات العرقية و 
 الشرعية.

بل كان  ، على محاية الفرد غري املقاتل أثناء النزاعات املسلحةنساينمل يقتصر القانون الدويل اإل -
 ،لني من اجلرحى واملرضى والغرقى من القوات املسلحةساس هو حقوق املقاتنطاق احلماية يف األ

 ،سرى أو تعذيبهموعدم قتل األ ،سرى يف احلفاظ على حياهتم ومداواة املرضى منهموكذلك األ
 وعدم التمثيل ابلقتلى إكراماً آلدميتهم.   

الدولية،  اتتفاقىل التقنني يف املعاهدات واالإ من العرف الدويل نساينانتقال القانون الدويل اإل -
 وخاصةً  ،نساينية الدولية يف تطوير وتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنسانالدور املتميز للمنظمات اإل
 على النزاعات نساينمحر الدويل ودورها املتميز يف إضفاء الطابع اإلاللجنة الدولية للصليب األ

 .املسلحة
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  .يعة اإلسالمية واملواثيق الدوليةأمر متفق عليه بني أحكام الشر  نساناحرتام حقوق اإل -
و عدم نيتها محاية ية" يعين أنه يف حال عدم قدرة الدولة أمسؤولابعتبارها مفهوم "السيادة إن قبول  -

 جملس األمن. تمع الدويل، وابلتحديد إىلاجمل ية تتحول إىلسؤولمواطنيها، فإن هذه امل
لتطور مبدأ  دويل على أعمال كان السبب الرئيسعدم  كفاية رد اجملتمع ال أدى القصور الواضح يف -

اجلماعية  ابدةرقي واإلمسؤولية احلماية هو عدم كفاية الرد من اجملتمع الدويل ألعمال التطهري الع
القرن يف  ،.. اخل.والصومال ،وكوسوفو ،والبوسنة ،العديد من دول العامل مثل رواندايف  حدثت اليت

 .نساينىل ظهور جدل دائر حول شرعية التدخل اإلإاملاضي 
أشخاص القانون الدويل ابملخالفة لقواعد الشرعية  لإن عمليات التدخل الدويل قد تزايدت من ك -

كان التدخل يف تلك البلدان خمالفا لقواعد   إذيف دول كثرية  نسانمما أهدر حقوق اإل ية،الدول
 ذات الوقت عن أحكام الشريعة اإلسالمية.القانون الدويل وبعيدا يف 

ية تسري بشكل عشوائي، بل نظمتها ورتبتها وفق شريعة نسانإن الشريعة اإلسالمية مل تدع احلياة اإل -
جالله، فجاءت شريعة اإلسالم شريعة كاملة منظمة متزنة يف التعامل  رب األرض والسموات جل

 .نساينوالبناء والتعايش ويف كل شؤون اجملتمع اإل
خمتلف جوانبها ية مع غري املسلمني اهتماًما واضًحا يف نسانجانب العالقات اإل اإلسالم أوىل نإ -

هللا عليهم يف تعامالهتم مع غري املسلمني،  تعزيزها اقتداءً بسرية السلف الصاحل رضوان دوأكَّ  ،وأبعادها
رحب  إذخل جمتمع واحد يف سالم ووائم، فقد حث اإلسالم على تعزيز احلياة مع غري املسلمني دا

واإلسالم  ،ية مع غري املسلمني داخل اجملتمعات اإلسالمية وخارجهاإنساناإلسالم إبقامة عالقات 
ية مع غري إنسانق والضوابط اليت تعزز إقامة عالقات قد قرر مجلة من األساليب والدعائم واحلقو 

والعدل، وبني كره املعتقد الفاسد، وبغض الشرك  املسلمني، فال ينبغي اخللط بني الرب واإلحسان
 ابهلل تعاىل جل جالله.

 ا على أتويالت ابطلةفهم بعض أفراد اجملتمع عالقة املسلمني بغري املسلمني فهًما خاطًئا مبنيً  -
ادات خاطئة، فكانت هناك حاجة لتجليتها وبيان احلق فيها، وإظهار مساحة اإلسالم وعدله واجته

شرية مجعاء وحسن تعامله مع املساملني من غري املسلمني، وعدم االعتداء عليهم، وإعطائهم ورمحته ابلب
ية مع غري ساننجماالت احلياة، فكان إظهار أبعاد العالقات اإل لعظيمة من احلقوق املتنوعة يف كمجلة 
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ويسأل الباحث  ،راسةاملسلمني يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصر موضوًعا هلذه الد
 ربه أن يلهمه الرشد والسداد.

 
 التوصيات:
؛ لتقدمي برامج تعزز مجيع املؤسسات املعنية مع بعضها ضرورة تكاتف وتعاون -

 .ية مع غري املسلمنينسانالعالقات اإل
وخباصة احلقوق اليت تكون حمالً للعناية  ؛نسانأتكيد احرتام الدول حلقوق اإل -

وأقرهتا أحكام الشريعة  ،يات واملعاهدات الدوليةتفاقالدولية ومدرجة يف اال
 اإلسالمية.

ريعة اإلسالمية، عدم وأحكام الش ،أن من مقتضيات تطبيق املواثيق الدولية أتكيد -
يف  نها احلقحرتام سيادهتا الوطنية وأن يكون لكل مون الدول واؤ التدخل يف ش
 تقرير مصريها.

الوسائل  تباعاالسعي حنو أمهية التزام الدول بقاعدة حظر استخدام القوة و  أتكيد -
 عات الدولية.ملناز السلمية يف حل ا

ال شك أن سياسة "مسؤولية تقدمي احلماية" تصبح أكثر إاثرة للجدل يف جانبها  -
اجلانب الذي يدعو الدول إىل عي إىل شن احلروب العادلة وليس يف النظري الدا

استخدام الوسائل الدبلوماسية من أجل منع واحتواء أعمال العنف اجلماعية، حىت 
ية. هذه األخرية ابخلصوص أصحبت معنية هبذا نسانيف أوساط املنظمات اإل

نفس مصادر الشرعية  النقاش نظرًا إىل أن مسؤولية تقدمي احلماية تستقي أصوهلا من
 .نساينانونية اليت ينبع منها العمل اإلاألخالقية والق

 إىل اللغات نساينترمجة الكتاابت اإلسالمية الصحيحة يف القانون الدويل اإل -
 بني الناس، وبيان رمحة اإلسالم ااألجنبية احلية، خاصة اإلجنليزية والفرنسية؛ لنشره

لنشر أحكام  م املرئية، واملسموعة، واملقروءة؛وعدالته، ولزوم توجيه وسائل اإلعال
  يف اإلسالم، وعقد احللقات املختصة يف ذلك.نساينالقانون الدويل اإل
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سرتاتيجية، ترعاها املنظمات اإلسالمية الكربى؛ إعلى آلية عمل، وخطة  تفاقاال -
متر كرابطة العامل اإلسالمي، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ومنظمة املؤ ذ  

م هذا القانون، وبيان عظمة التشريع اإلسالمي اإلسالمي، وغريها... لنشر أحكا
يف هذا اجلانب؛ لنزيل عن أعني العامل أمجع تلك الغشاوة اليت وضعها أعداء األمة، 

 وندفع اهتامهم اإلسالم ظلماً وزوراً ابلوحشية والرببرية.
 إعداده الفقهاء، سالمي، يشارك يف إإنساينصياغة مسودة قانون دويل  -

ختصون، ويستند يف أحكامه إىل مصادر التشريع اإلسالمي، وال وامل والقانونيون،
 يتأثر ابلقوانني الوضعية املخالفة للشريعة اإلسالمية.
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة 

المسلُم أخو المسلِم، ال يظِلُمه وال ُيسِلُمه، ومن كان في 
 ِة أخيِه كان هللُا في حاجِتهحاج

الراوي: عبد هللا بن عمر | المحدث: البخاري | المصدر: 
| خالصة حكم  6951صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: ]صحيح[

َّللاهِ صلهى َّللاهُ عليِه وسلهَم إذا َبعَث جيوَشُه كاَن رسوُل 
ِ قاِتلوا في سبيِل َّللاهِ  ِ، قاَل: اخُرجوا باسِم َّللاه  من كفَر باَّلله

وال تعَتدوا، وال تغلُّوا، وال ُتَمثِ لوا، وال تقُتلوا الِولداَن، وال 
وامعِ   أصحاَب الصه

لمصدر: الراوي: عبد هللا بن عباس المحدث: أحمد شاكر ا
خالصة حكم  1/233عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته

قيفِة وكان الغُد جلس أبو عن أنِس بِن ما لٍك قال لما ُبويَع أبو بكٍر في السه
 بكٍر على المنبِر... 

المصدر: البداية  -الراوي: أنس بن مالك المحدث:ابن كثير 
 .5/218و الرقم: الصفحة أ -والنهاية 

هم، وتعاُطِفهم، كمثِل  ترى المؤمنيَن: في تراُحِمهم، وتوادِ 
هِر الجسِد، إذا اشَتكى عضو ا،  تداعى َله سائُر جسِده بالسه

 والحمهى

الراوي: النعمان بن بشير | المحدث: البخاري | المصدر: 
| خالصة حكم  6011صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: ]صحيح

) أنتم الهذي ُقْلُتم كذا وكذا؟ أَما وهللِا إنِ ي ألخشاكم هلِل 
ي وأرُقُد وأتزوهُج وأتقاكم له لكنِ ي أصوُم وُأفِطُر وُأصل ِ 
 النِ ساَء فَمن رِغب عن سنهتي فليس منِ ي

الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حبان: خالصة حكم 
 المحدث: أخرجه في صحيحه المصدر: صحيح ابن حبان

  317الصفحة أو الرقم

"  "ال َتَمنهوْا لقاَء الَعُدوِ 
مصدر: الراوي: عبد هللا بن أبي أوفى المحدث: البخاري ال

خالصة حكم  3025صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 
 المحدث صحيح.

" يا أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ال 
 لفضل لعربي على عجمي ...

 -المصدر: المسند  -نضرة المحدث: أحمد الراوي: أبي 
خالصة حكم المحدث: صححه  -22978الصفحة أو الرقم: 

 199/6األلباني في الصحيحة 

الَة، وصام رمضاَن،  " من آمن باهلِل وبرسوِله، وأقام الصه
كان حقًّا على هللِا أن ُيدِخَله الجنهَة، جاِهْد في سبيِل هللِا، 

 ِلد فيها...أو جلس في أرِضه الهتي وُ 

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري المصدر: صحيح 
ث: خالصة حكم المحد 2790البخاري الصفحة أو الرقم: 

 صحيح
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" خطه لنا رسوُل هللِا صلهى هللُا عليه وسلهم خطًّا فقال: 
)هذا سبيُل هللِا( ثمه خطه ُخطوط ا عن يميِنه وعن ِشماِله 

ى كلِ  سبيٍل منها شيطاٌن يدعو ثمه قال: وهذه ُسُبٌل، عل
 آِخِر اآليةِ إلى ٱُّٱ رب زب مب نب ىبيب ه ٹٱٹإليه، ثمه تال: 

عود المحدث: ابن حبان المصدر: الراوي: عبد هللا بن مس
خالصة حكم  6صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: أخرجه في صحيحه

" َبعَثنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم في بعٍث فقال: 
إن وجدُتم فالن ا وفالن ا فَأْحِرُقوهما بالناِر ، ثم قال رسوُل 

إني أمرُتكم هللِا صلى هللا عليه وسلم حين أردنا الخروج: 
قوا فالن ا وفالن ا، وإن الناَر ال يعذُب بها إال هللُا  أن ُتحرِ 

 وهما"فإن وجدُتموهما فاقُتلُ 

الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح 
| خالصة حكم المحدث:  3016البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ]صحيح

ابهة " أنه النهبيه صلهى َّللاهُ عليِه وسلهَم  َنهى عن َصبِر الده
 قاَل أبو أيُّوَب: ولو كاَنت دجاجة  ما صبرُتها"

ي | المحدث: العيني | المصدر: الراوي: أبو أيوب األنصار 
| خالصة حكم  15/266نخب األفكار الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: طريقه صحيح

دوا  " إن الديَن ُيسٌر، ولن ُيشاده الديَن أحٌد إال غلَبه، فسدِ 
ْوحِة وشيٍء من  وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدَوِة والره

ْلَجِة "  الدُّ

ث: البخاري المصدر: صحيح الراوي: أبو هريرة المحد
خالصة حكم المحدث:  39البخاري الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

ا، أو اْنَتَقَصُه َحقهُه، أو َكلهَفُه َفوَق  " أال َمن ظَلَم ُمَعاَهد 
َخَذ ِمنُه شيئ ا ِبغيِر ِطيِب َنْفٍس ِمنُه، فأَنا طاَقِته، أو أ

 َحِجيُجُه َيوَم الِقيامِة "

عدة من أبناء أصحاب النبي | المحدث: األلباني الراوي: آباء 
|  2655| المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 

 خالصة حكم المحدث: صحيح

ضربوا "عن عمَر أنه كتب إلى ُأَمراِء أهِل الجزيِة أن ال يَ 
الجزيَة إال على َمن َجرت عليه الموَسى، قال: وكان ال 

 نِ يضرُب الجزيَة على النساِء والصبيا

الراوي: زيد بن أسلم | المحدث: ابن الملقن | المصدر: البدر 
| خالصة حكم المحدث:  9/189المنير الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

اعُة حتهى ينزَل فيكم ابُن مريَم  ا ُمقسط ا " ال تقوُم السه َحكم 
ليَب ويقتَل الخنزيَر ويضَع الجزيَة ويفيَض  فَيكسَر الصه

 ُه أحٌد"الماُل حتهى ال يقبلَ 

الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح 
| خالصة حكم المحدث:  2476البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ]صحيح[

، بعث عمر الناس في أفناء األمصار يقاتلون المشركين
فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه، 

عدو قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من 
المسلمين مثل طائر: له رأس وله جناحان وله رجالن 

... 

الراوي: المغيرة بن شعبة | المحدث: البخاري | المصدر: 
| خالصة حكم  3159صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 يح[المحدث: ]صح
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كنُت كاتب ا لَجْزِء بِن ُمعاويَة عَلى َمناِذَر، فجاءنا كتاُب 
َلَك فُخْذ منُهم الِجْزيَة فإنه عبَد عمَر: انظْر مجوَس َمن ِقبَ 

الرهحمِن بَن َعوٍف أخبرني أنه رسوَل َّللاهِ صلهى َّللاهُ عَليِه 
 وسلهَم أخَذ الِجْزيَة ِمن َمجوِس َهَجرَ 

بدة | المحدث: األلباني | المصدر: الراوي: بجالة بن ع
| خالصة حكم  1586صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 حالمحدث: صحي

" أنه رسوَل هللِا صلهى هللُا عليه وسلهم رأى في بعِض 
مغازيه امرأة  مقتولة  فأنَكر ذلك ونهى عن قتِل النِ ساِء 

بيانِ   والصِ 

بان | المصدر: الراوي: عبد هللا بن عمر | المحدث: ابن ح
| خالصة حكم  135صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: أخرجه في صحيحه

ا إلى الشاِم فخرج يمشي مع "  أنه أبا بكٍر لما َبعث جيوش 
يزيَد بِن أبي سفياَن وكان يزيُد أميَر َربٍع من تلك األرباِع 
فقال: إني موصيَك بعشِر ِخالٍل: ال تقتلوا امرأة ، وال 

يًّا، وال كبير ا هرم ا، وال تقطعوا شجر ا مثمر ا، ال تخربن صب
بعير ا إال لمأكلٍة، وال ُتغِرقن  عامر ا، وال تعقرنه شاة ، وال

، وال تحِرقنهُه، وال تغُلْل، وال تجبْن "  نخال 

الراوي: يحيى بن سعيد | المحدث: ابن كثير | المصدر: 
الصة حكم | خ 2/320إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: قد روي هذا عن أبي بكر الصديق من وجوه كثيرة

تي يأتون يوَم القيامِة بأعماٍل أمثاِل "ألعَلَمنه أقوام ا من أمه 
جباِل ِتهامَة بيضاَء فيجعُلها هباء  منثور ا قال ثوباُن يا 
رسوَل هللِا ِصْفهم لنا َجلِ هم لنا ال نكوُن منهم ونحن ال 

نههم إخواُنكم ومن ِجلدِتكم ويأخذون من نعلُم قال أما إ
ارِم هللِا اللهيِل كما تأخذون ولكنههم قوٌم إذا خَلْوا بمح

 انتهكوها"

" لراوي: ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم | 
المحدث: المنذري | المصدر: الترغيب والترهيب الصفحة أو 

 | خالصة حكم المحدث: رواته ثقات 3/242الرقم: 

" الحياُء ِمن اإليماِن واإليماُن ِمن الجنهِة والَبذاُء ِمن 
 ارِ الَجفاِء والَجفاُء في النه 

الراوي: أبو هريرة | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحيح 
| خالصة حكم المحدث:  608ابن حبان الصفحة أو الرقم: 

 أخرجه في صحيحه

 أباكم واحٌد أال ال " يا أيُّها النهاُس أال إنه ربهكم واحٌد وإنه 
فضَل ِلَعربيٍ  على أعجميٍ  وال لَعجميٍ  على عرِبيٍ  وال 

 لى أسوَد وال أِلسوَد على أحمَر إاله بالتهقوى ...أِلحمَر ع

لراوي: من سمع النبي | المحدث: الوادعي | المصدر: 
| خالصة حكم  1536الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 

 المحدث: صحيح

َل دوَن ماِلِه َفهَو َشهيٌد ومن قتَل دوَن ديِنِه َفهَو " من ُقتِ 
 َشهيٌد ومن قتَل دوَن أَهِلِه َشهيٌد ومن قتَل دوَن دِمِه َفهوَ 

 َفهَو َشهيدٌ 

الراوي: سعيد بن زيد | المحدث: األلباني | المصدر: صحيح 
| خالصة حكم المحدث:  1421الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 32166صحيح | رقم 
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 ملراجع : ا

)ليبيا: الدار  1ط ، وحتقيق د. حممد بن عبد الكرمي ، بدائع السلك يف طبائع امللكابن األزرق ،  -
 م(.1976العربية للكتاب ،

التدخل اإلنساين بني محاية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة يف عامل ما بعد احلرب أمحد ، هلتايل ،  -
 م(.2009منتوري ،  ، ماجستري )اجلزائر: قسطنطينة، جامعةالباردة

 1384دار القومية العربية  للطباعة  د.م: ) 1،ط ،هتذيب اللغة األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد -
 هـ(. 370م)ت  1964هـ/ 

)القاهرة: دار النهضة العربية ،   1ط، احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغريإبراهيم، علي ،  -
 م(.1997

، سلوبودنت ميلوزوفيتشنائية الدولية ليوغسالفيا سابقًا وقضية احملكمة اجلإدرمنوش ، أمال ،  -
 م(.2006ماجستري )جامعة دحلب البليدة، 

، ماجستري )اململكة العربية السعودية:  اجلرائم ضد اإلنسانيةإمساعيل  ، عبد الواحد عثمان ،  -
 م(.2006جامعة انيف للعلوم األمنية ، 

 (ت،د.)بريوت: دار املعروفة  1، ط ب القرآناملفردات يف غرياألصفهاين ، الراغب ،  -

، )بريوت:  1، ط روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي ، شهاب الدين ،  -
 (. ، د.تدار إحياء الرتاث العريب
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حاشية الباجورى على شرح العالمة ابن هـ( ،  1276الباجوري، الشيخ إبراهيم بن حممد )ت  -
الكتب العربية مكتبة حممد علي صبيح دار إحياء د.م: )1ط،  منت أيب شجاع قاسم الغزي على

 م(.1957، 

) ابو  1، طسيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ابسيل ، يوسف ابسيل ،  -
 م(.2001ظيب: مركز املارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية  ، 

 يف الشريعة جتماعية بني املسلمني وغري املسلمنيالعالقات االبدران ،أبو العينني بدران ،  -
 هــ(. 1404،  ماجستري )لبنان :جامعة بريوت، اإلسالمية واليهودية واملسيحية والقانون

)بريوت: دار النهضة العربية  1ط ، مدخل إىل علم العالقات الدوليةبدوي، حممد طه ،  -
 م(.1972،

 )اجلزائر: ، ماجستري لتدخل يف العالقات الدوليةإشكالية مفهوم التدخل وعدم ابرقوق ،سامل ،  -
 م(.1994جامعة اجلزائر ، معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،  

نشأهتا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ ،  احملكمة اجلنائية الدوليةبسيوين، حممود شريف ،  -
)القاهرة: مطابع روز اليوسف  1ط، جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية السابقة

 م(.2002دة ،اجلدي

 م(.2003)القاهرة: دار الشروق ،  1،ط احملكمة اجلنائية الدوليةبسيوين، حممود شريف ،  -

 م(.2005)القاهرة: دار الشروق ،1، ط واثئق احملكمة اجلنائية الدوليةبسيوين، حممود شريف ،  -

لعرَب، العدد ، جملة املستقبل ا الدولية اجلديدة األمم املتحدة واملنازعاتبطرس ، بطرس غايل ،  -
 م(.1995، 201
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الديوان الوطين لَلشغال الرتبوية د.م :) 1، ط مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانيةالبقريات، عبد القادر،  -
 م(.2004، 

اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة بكة ،سوسن متر خان ،  -
 م(.2006) بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ،  1ط، اجلنائية الدولية

اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة بكة ، سوسن متر خان ،  -
 م (.2006) بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ،  1، ط اجلنائية الدولية

،   ع سيادة الدولةض ماملساعدة اإلنسانية بني شرعية التدخل والتعار بن سهلة، اثين بن علي،  -
هـ يناير 1433جملة الشريعة والقانون ، اإلمارات العربية املتحدة ، العدد التاسع واألربعون، صفر 

2012. 

دار :بريوت(ابب الالم فصل السني ، ،1، ط لسان العرببن مكرم، ابن منظور، مجال الدين ،  -
 (، د.ت صادر

)اجلزائر: املؤسسة الوطنية  1ط،ويل املعاصرالدمبدأ عدم التدخل يف القانون بوكرا ، إدريس ،  -
 م(.1990للكتاب ، 

، دكتوراه ) اجلزائر: جامعة  محاية األقليات بني اإلسالم والقانون الدويل العامبومعايل ، نذير،  -
 م(.2008اجلزائر، 

بناين اللدار الكتاب د.م :)  1ط، العقيدة واألخالق وأثرها يف حياة الفرد واجملتمعبيصار، حممد ،  -
 ، د.ت(.

، )القاهرة: 1، حتقيق / علي حمي الدين داغي ، ط الغاية القصوى يف دراسة الفتوىالبيضاوي،  -
 م(. 1982 ،دار النصر للطباعة
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 م(.1999)عمان : دار البيارق ،  1، ط مسؤولية الطبيب اجلنائيةالتايه ، أسامة إبراهيم،  -

،األمم  ة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسةجابمسؤولية احلماية: االستتقرير األمني العام ،  -
م ،  2012يوليو  25،–املتحدة اجلمعية العامة جمللس األمن ، الدورة السادسة والستون 

A/66/874–S/2012/  

مسؤولية احلماية وأزمة العمل اإلنساين جاريث، إيفانز، و سحنون ، حممد وديفيد ، ريف ،  -
 م.2004ات والبحوث اإلسرتاتيجية ، راس، مركز اإلمارات للد دراسات عاملية

،  مسؤولية احلماية: االستجابة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسةاجلمعية العامة جمللس األمن ،  -
التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤمترات الرئيسة ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم 

ما متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية ، بهماعي وامليادين املتصلة جتاملتحدة يف امليدانني االقتصادي واال
 م.2012الدورة السادسة والستون ،السنة السادسة والستون ،   

 م.1977، لسنة 12، جملة الدوحة، العدد معىن التقدم احلضارياجلمل، حيىي ،  -

ي ،  الم) بريوت: املكتب اإلس  1، طزاد املسري يف علم التفسري ابن اجلوزي ،  -
 م(.1984هـ/1404

) القاهرة: دار النهضة  ، د.طاملدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين -جويلي، سعيد سامل  -
 م(.2003العربية ، 

) القاهرة: دار  2، ط القانون الدويل العامحامد سلطان، عائشة راتب، صالح الدين عامر ،  -
 م(. 1984النهضة العربية ، 

 م(.2000)  بريوت: دار احلقيقة ، 1، ط لدوليةت االعالقاحداد ، رميون ،  -

 م(.1966) القاهرة: مكتبة مدبويل ،  ، د.طاإلرهاب السياسىحريز ، عبد الناصر ،  -
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، اجمللة األكادميية للبحث  مبدأ السيادة بني التدخل اإلنساين ومسؤولية احلمايةحساين ،خالد ،  -
 م. 2012،  1، العدد  5جملة حمكمة ، اجمللد  –القانوين 

، جملة األكادميية للبحث  تدخل األمم املتحدة يف النزاعات األثنيةاحلقوق ، خالد حسانية ،  -
 م.2010، 2القانوين ، كلية احلقوق ، جامعة عبد الرمحن مرية ،العدد 

 (.، د.ت ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب د.ط،  تفسري روح البياناحلنفي ، إمساعيل اخلرويت ،  -

)القاهرة:  1، طالتدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسانحسني ،  حنفي ، عمر -
 (.2005دار النهضة ،

 م(. 2005دار الكتاب اجلديد ،  د.م:) 1، ط أقواس اهليمنةأبو خزام ، ابراهيم ،  -

م /  1979)بريوت: مؤسسة الرسالة ، 3،ط الميةحملات يف الثقافة اإلساخلطيب ، عمر عودة ،  -
 ه(ـ.1399

)القاهرة:دار 1وايف،ط  الواحد عبد علي.د وشرح وتعليق ،حتقيقاملقدمة ،الرمحن خلدون ،عبد بنا -
 م(. 1981 -مصر  هنضة

احملكمة اجلنائية الدولية ، هيمنة القانون أم قانون خليل ، حممود ضاري ، ابسل ، يوسف ،  -
 م(.2003)بغداد: بيت احملكمة ،  1، ط اهليمنة

) القاهرة:العرَب للنشر ، د.ط  املتحدة والتدخل الدويل اإلنساين األممخويل، معمر فيصل ،  -
 (.، د.ت والتوزيع

) القاهرة: إيرتاك  1،طالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أبو اخلري، السيد مصطفى ،  -
 م(.2005للنشر والتوزيع ،
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لكتب العربية ، دار إحياء اد.م :) 1،ط حاشية الدسوقىالدسوقى، مشس الدين حممد عرفه ،  -
 هـ((. 1230د.ت )ت 

، حبث ضمن كتاب مقاالت يف القانون الدويل  القانون الدوىل اإلنساينالدقاق، حممد السعيد ،  -
 م(.2007، )القاهرة: منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر  د.ط،  اإلنساين واإلسالم

 هـ(.1421)الرايض: مكتبة الرشد ، 1ط ،التدابري الواقية من التشبه ابلكفاردوكوري ، عثمان ،  -

) القاهرة: اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول   1، ط نشأة احلضارة،   قصة احلضارةديورانت، ويل،  -
 م (.1949العربية ، 

 م(.1992هـ / 1412اجليل ، ) بريوت: دار د.ط  ، قصة احلضارةديورانت، ويل،  -

لقاهرة: دار الكتاب العرَب للطباعة والنشر )ا ، د.ط فلسفة التشريع اإلسالميرضوان، فتحي ،  -
 م(.1996، 

د.م : )1، ط اتج العروس من جواهر القاموسهـ(،  1205الزبيدي،حممد مرتضى احلسيين)ت  -
 م(.1987هـ /  1407مطبعة حكومة الكويت ، 

 هـ( .1418دمشق:دار املكتيب ،  د.م :) ، د.ط سالم وغري املسلمنياإلالزحيلي، وهبة ،  -

، ماجستري )اجلامعة احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ضوء،شهاب طالب ، الزوبعي  -
 (.2008الدمناركية،  

دار الفكر  د.م:)  1، ط اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميأبو زهرة ، اإلمام حممد ،  -
 م(. 1998العريب

 لحة غري ذات الطابع الدويلتدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسزيدان، مسعد عبد الرمحن ،  -
 م(.2008دار الكتب القانونية ، دم: ) 1ط،
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 م(.2003هـ/1424)دمشق ،  4، ج1،طبيان النظم يف القرآن الكرميالزين ، حممد فاروق ،  -

 م(.1980) القاهرة: دار النهضة العربية ،  1ط ،القانون الدويل العام مبادئسرحان ، عبد العزيز ،  -

)بريوت: 10، ج 1، ط املبسوطهـ( ،  483مد بن أمحد بن أيب سهل )السرخسي، مشس األمة حم -
 م (. 1993دار املعرقة ، 

)اجلزائر: ديوان املطبوعات  1ط حقوق اإلنسان وحقوق الشعوبسعد هللا ، عمر إمساعيل ،  -
 م(.1991ية ، اجلامع

 1عال اللوحيق ، ط، حتقيق عبد الرمحن بن م تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي ،  -
 م(.2002)بريوت : مؤسسة الرسالة ، 

 م(. 1968)القاهرة : مكتبة الكليات األزهرية 1ط، األموالابن سالم ،  -

) اجلزائر: ديوان  1ط ،الدويل اجلنائي املقدمات األساسية يف القانونسليمان ، عبد هللا سليمان ،  -
 م(. 1992املطبوعات اجلامعية ،

، ماجستري )جامعة الشرق األوسط للدراسات التدخل العسكري اإلنساينة ، السوالقة، معاوية عود -
 م(.2009العليا ،  

)عمان: الدار العلمية  1، ط القضاء الدويل اجلنائيالسيد، مرشد أمحد، اهلرمزي، أمحد غازي ،  -
 م(.2002للنشر والتوزيع ، 

، جملة احلقوق الكويتية ،  التدخل الدويل من أجل اإلنسانية وإشكاالتهشاهني ، علي شاهني ،  -
 .م 2004،  4العدد 

)دمشق: دار الفكر   1،ط املدخل إىل القانون الدويل العام يف وقت السلمشكري ، حممد عزيز ،  -
 م(.1986، 
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الفكر  )دمشق: دار 1، ط السلم وقت يف العام الدويل القانون إىل املدخلعزيز ،  ، حممدشكري -
 م(. 1986، 

)مصر: دار املعارف ابإلسكندرية ،  1ط، القانون الدويل اإلنساين، الشاللدة، حممد فهاد  -
 م(.2005

 م(.1984)بريوت: الدار اجلامعية ،  1طالتنظيم الدويل ،  شليب،  ابراهيم امحد ،  -

)القاهرة: دار النهضة العربية ،  2، ط مبادئ القانون الدويل اجلنائيمشس الدين، أشرف توفيق،  -
 م(.1999

 م(.1984)بريوت: دار الفكر ،  2،ج 1، ط البيان عن أتويل القرآنجامع الطربى ،  -

األبصار يف فقه مذهب حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير ابن عابدين، حممد أمني ،  -
هــ 1386)مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،  4، ج  2، ط اإلمام أيب حنيفة النعمان

 م(.1966 /

 ه(. 1414)مصر: دار النهضة العربية ، 1،ط اإلرهاب والعقابمود صاحل ، العاديل، حم -

)إسطنبول : تركيا ، 1،ج1ط،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقى، حممد فؤاد،  -
 م(.1982املكتبة اإلسالمية ، 

القانون الندوة العاملية حول حقوق اإلنسان بني الشريعة و عبد الغين، عبد احلميد حممود ،  -
 هـ(.1421) الرايض: اململكة العربية السعودية، 1ط،  الوضعي

)الرايض: دار النشر ابملركز العرَب  1ط، إدارة األمن يف املدن الكربىعبد هللا ، عماد حسني،  -
 ه(ــ.1411للدراسات األمنية والتدريب ، 
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كتبة لبنان ، )  م 1ط،قاموس مصطلحات العالقات واملؤمترات الدوليةعبد هللا ، حسن ،  -
 م(.1999

، )حبث منشور يف جملة  القانون الدويل اإلنساين بني االلتزام والتجاهلالعتييب ، سعد بن حممد ،  -
 م(.1993،  31، السنة 89ت العربية السعودية املسلحة العدد القوا

العربية، ) القاهرة: دار النهضة 1ط،  احملكمة اجلنائية الدولية الدائمةعطية ، أبو اخلري أمحد ،  -
 م(.1999

، العدد األول   27، اجمللد السيادة يف ظل احلماية الدولية حلقوق اإلنسان عمران، ماجد ،  -
 م(.2011لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،)جامعة دمشق ، جم

اجلرائم ضد اإلنسانية دراسة يف مفهومها وأساسها القانوين ودور األمم العنزي ، رشيد محد،   -
، جملة البحوث القانونية واالقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة املنصورة ،  املتحدة يف مكافحتها

 م. 1994،  16العدد 

)القاهرة: املطبعة العربية ،  1ط، التنظيم الدويل املدخل لدراسة التنظيم الدويلرس ، غايل ، بط -
 م(. 1956

 م(.1989)مكتبة األجنلو مصرية ،  1،طاملدخل إىل علم السياسةغايل، بطرس، حممود خريي ،  -

)اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة  2،ط جرمية إابدة اجلنس البشريغزوي، حممد سليم حممد ،  -
 م(.1982،

 )اإلسكندرية: منشأة املعارف(. 1ط، الوجيز يف قانون السالمالغنيمي، حممد طلعت ،  -

)  القاهرة: دار النهضة  1طعليها،  اجلرائم الدولية وسلطة العقابالفأر ،عبد الواحد حممد ،  -
 م (.1996العربية ،
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تقدمي  - نون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنساناتريخ القا –فرحات، حممد نور  -
 م(.2000)القاهرة: دار املستقبل العريب ، 1ط الدكتور مفيد شهاب ،

،جملة السياسة  ؤولية احلمايةاألمم املتحدة من التدخل اإلنساين إىل مسفهمي ،وليد حسن ،  -
 م.2007، بتاريخ أكتوبر  170الدولية ، العدد 

 2001) عمان: داراحلامد ،1، ط حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينوي ، فيصل شطنا -
 م(.

 م(.1984) الرابط: مكتبة املعارف ، 1ط، القانون الدويل العامالقادري، عبد القادر ،  -

 ) القاهرة: مكتبة وهبة ، د.ت(.1ط،  املسلمني يف اجملتمع اإلسالميغري القرضاوي، يوسف ،  -

) الرايض: مكتبة الرشد  2، ط  شرح صحيح البخاريالبكري ،  القرطيب، ابن بطال -
 م(.2003هـ/1423

)اإلسكندرية: دار ابن  3، ج1، ط اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد األنصارى ،  -
 م(. 1996خلدون ،

م 2001) بريوت: منشورات حليب ، 1ط،  القانون الدويل اجلنائيي، علي عبد القادر ، القهوج -
.) 

 أهم اجلرائم الدولية احملاكم الدولية اجلنائية،  القانون الدويل اجلنائيالقهوجي،علي عبد القادر ،  -
 م(.2002) منشورات احلليب احلقوقية ، 1ط، 

)القاهرة:  1، ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،  -
 م(.1972 هـ( ، 587مطبعة اإلمام )ت 
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دكتوراه )االردن:  جرائم احلرب يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، كرمي ،خالد رمزي سامل ، -
 م(.2005اجلامعة األردنية ،

)بريوت: لبنان،  2 ، أعداد / عدانن درويش ،ط الكلياتالكفوي، أيوب بن موسى احلسيىن ،  -
 م(.1998مؤسسة الرسالة ، 

 2، ج  1،ط الفوائد السمية على مذهب أيب حنيفة( ، 1096الكواكيب، حممد بن حسن )ت  -
 ه(ـ. 1324) مصر: مكتبة بوالق ، 

دار )الرايض:  1ط، مساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمنياللحيدان ،، عبد هللا إبراهيم ،  -
 هـ(.1435احلضارة ، 

 موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات اجلزائية العربيةملي ، مصطفى  ، لز  -
 م(.1998)بغداد: مكتبة القبطان ،  1، ط

التدخل العسكري ألغراض إنسانية هل تعزز عقيدة مسؤولية احلماية ماسينغهام ، أيف،  -
،العدد   91للصليب األمحر، اجمللد  ، اجمللة الدولية إنسانية مشروعية استخدام القوة ألغراض

 م(.2009، بتاريخ ديسمرب   876

،  التنظيم الدويل )النظرية واملنظمات العاملية واإلقليمية املتخصصة(اجملذوب ، حممد ،  -
 م(.2002)بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ، 7ط

وت: منشورات احلليب )بري  1،ط الدويل اإلنساين القانوناجملذوب ، حممد ، اجملذوب ، طارق ،  -
 م(.2009احلقوقية،

 م(.2004)بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ، 5،ط القانون الدويل العاماجملذوب، حممد ،  -
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التدخل العسكرى ألغراض إنسانية هل تعزز عقيدة مسؤولية اجمللة الدولية للصليب األمحر ،  -
 م. 2009، ديسمرب  876، العدد  91، اجمللد ألغراض إنسانيةاحلماية مشروعية استخدام القوة 

 م(.1980)مصر: دار التحرير ،  1، ط  املعجم الوجيزجممع اللغة العربية ،  -

سلسلة الرتاث للجميع )القاهرة   1، ج 1،  ط معجم ألفاظ القرآن الكرميجممع اللغة العربية ،  -
 (.د:ت:مصر،

ين للحالة اإلنسانية يف سوراي الوضع القانو ،  PILPGعام  جمموعة السياسات والقانون الدويل ال -
، مذكرة قانونية ، معهد الوارف للدراسات اإلنسانية ،  (R2Pحتت مبدأ مسؤولية احلماية )

 .2012مايو/أاير 

مسؤولية محاية املدنيني يف سورية مذكرة اجملموعة العامة الدولية للقانون والسياسة يف واشنطن ،  -
 م.2011اإلنسان ، نوفمرب  ة مركز دمشق لدراسات حقوق، ترمج قانونية

األلغام األرضية واملسؤولية الدولية بني القانون الدويل حممد ، عثمان عبد الرمحن عبد اللطيف ،  -
 م.2011، دراسة مقارنة ، مبجلة الشريعة والقانون العدد السابع ،  العام والشريعة اإلسالمية

) القاهرة: دار ايه ام للنشر  1ط،رفة يف مواجهة اإلرهاب والتطاإلسالم واملسيحيحممد، أنور،  -
 م(.1989والتوزيع ، 

مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي: دراسة مقارنة ابالجتاهات اجلنائية حممد، شريف فوزي،  -
 م (. 1980)جدة: مكتبة اخلدمات احلديثة ، 1ط،املعاصرة 

 انون الدويل العاماإلنساين يف ضوء مبادئ وأحكام القالتدخل احملمد، عماد الدين عطا هللا ،  -
 م(.2007)  القاهرة: دار النهضة العربية ،  1ط،
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) القاهرة: دار النهضة العربية 1ط،  القانون الدويل اإلنساينحممود ، عبد الغين عبد احلميد ،  -
 م(.1991،

بني الشريعة والقانون  الندوة العاملية حول حقوق اإلنسانحممود ، عبد الغين عبد احلميد ،  -
 ه(. 1421) الرايض ، 1ط، الوضعي 

)بريوت : دار الكتاب العرَب للنشر والتوزيع ، 10املغين، ابن قدامة أبو حممد عبد هللا بن أمحد، ج  -
 هـ (.  1403

ة د/ مسري عبد احلميد ، ترمج شريعة اإلسالم يف اجلهاد والعالقات الدوليةاملودودي، أبو األعلى،  -
 م(.1985) دار الصحوة ، 1ط ، إبراهيم

،  التدخل الدويل اإلنساين ومشروعية التدخل السوري يف لبنان، سليمان موسى ،  موسى -
 م(.2007ماجستري يف القانون الدويل  )األكادميية العربية ، 

) القاهرة :معهد الدراسات 1ط،  حماضرات يف اتريخ الفقه اإلسالميموسى ، حممد يوسف ،  -
 م(.1956العربية ، 

)الكويت: عامل 1ط،  ة يف أصول وعوامل قيامها وتطورهادراس -احلضارة  -مؤنس، حسني  -
 م(.1998املعرفة ، 

، جملة  مسؤولية احلماية تقرير اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل وسيادة الدولانجي ،حممد عباس،  -
 م. 2002يوليو  1السياسة الدولية ،

 ـ (ه1415)لقاهرة: مؤسسة األهرام ،  1، ط كابوس اإلرهابانفع ، إبراهيم،  -

، ماجستري )  جامعة منتورى قسنطينية،  التدخل اإلنساين دراسة حالة كوسوفونصرية، مهرية ،  -
 م(.2010
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)القاهرة: دار النهضة العربية ،  1ط التدخل الدويل اإلنساين ،هنداوي، حسام أمحد حممد ،  -
 م(.1996

، اجمللة الدولية  واألخالق والدين يف القانون الدويل اإلنساينأثر الثقافة هندي، إحسان ،  -
 م.1994، 40للصليب األمحر، العدد 

، اجمللة العربية للدراسات األمنية  مقومات األمن يف القرآن الكرمياهلوميل، إبراهيم سليمان ،  -
 هـ.1421، 29والتدريب ، جامعة انيف للعلوم األمنية ، العدد رقم 

)القاهرة:مطبعة العامرة الشرقية  1، ط فتح املبني لشرح االربعني النوويةحجر ،اهليثمي، ابن  -
 ه(ـ.1322

 م(.1971) اإلسكندرية: منشأة املعارف ، 9، طالقانون الدويل العام أبو هيف ، علي صادق ،  -

، ماجستري )اجلزائر:جامعة  اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادةوايف، أمحد ،  -
 م(.2011/  2010جلزائر، ا

 1، ط إلعالم بقواعد القانون الدويل والعالقات الدولية يف شريعة اإلسالماأبو الوفا، أمحد،  -
 .م(2001)القاهرة: دار النهضة العربية ، 5،ج

) األردن: دار الثقافة للنشر  1ط، احملكمة اجلنائية الدولية واختصاصاهتايشوي ، لندة معمر ،  -
 م(.2008والتوزيع ، 

دراسة فقهية وتطبيقية  ،  م التدخل يف شؤون الدولةالنظرية العامة لعديونس ، حممد مصطفى ،  -
، رسالة دكتوراه غري منشورة )مصر : جامعة القاهرة ،   يف ضوء مبادئ القانون الدويل املعاصر
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