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مدي مشروعیھ التدخل الدولي اإلنساني إلنقاذ المضطھدین من الظلم 

والممارسات اإلنسانیة لألنظمة السیاسیة في القانون الدولي  والفساد

  اإلنساني والشریعة اإلسالمیة

  . رجب عبد المنعم متولي

، القانون الدولي العام  ، كلیھ الشریعة والقانون تفھنا األشراف قسم القانون العام  

  .الدقھلیة ، جامعة األزھر ، مصر 

 ragaabalmonem36@azhar.edu.eg:اإلیمیل الجامعي 

  :ملخص البحث 

مدي مشروعیة التدخل الدولي اإلنساني إلنقاذ المضطھدین من الظلم والفساد 

  .اسیة والممارسات الإلنسانیة لألنظمة السی

یعد ھذا الموضوع من اھم موضوعات القانون الدولي اإلنساني بعد انتشار كثیر من 

، الممارسات  الإلنسانیة لألنظمة السیاسیة وظواھر الظلم والفساد في العدید من البالد 

  :ولقد تناولتھ في مبحثین ھما

وحاالتھ ، روطھتناولت فیھ ظاھرة التدخل الدولي اإلنساني واسبابھ وش: المبحث االول 

  في كل من  القانون الدولي اإلنساني والشریعة االسالمیة

اما المبحث الثاني فقد خصصتھ لبحث مشروعیة التدخل الدولي االنساني في كل من 

وانتھیت فیھ الي  خاتمة تتضمن الي ، القانون الدولي اإلنساني  والشریعة االسالمیة 

ج التي توصلت الیھا من خالل البحث جانب سرد ما سبق بحثھ مجموعھ من النتائ

واخیرا قائمة باھم المراجع ، والتوصیات التي اردت منھا اإلسھام في ھذا الموضوع 

  .القانونیة واالسالمیھ في الموضوع 

التدخل الدولي اإلنساني ، المضطھدین ، الظلم ، الفساد ،  :الكلمات المفتاحیة 

  .الممارسات ألإلنسانیة 
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and the humanitarian practices of political systems 

Rajab Abdel MoneimMetwali 
Public Law Department , International Public Law - All 
Shariah and Consistence –in tafahna el ashraf  indakahlia, Al-
Azhar University, Egypt. 

University email: ragaabalmonem36@azhar.edu.eg 
Abstract:                             

The legitimacy of international humanitarian intervention to 
save the persecuted from injustice, corruption and the 
inhuman practices of political systems is one of the most 
important topics of international humanitarian law after the 
proliferation of many inhuman practices of political 
systems and phenomena of injustice and corruption. In 
many countries, I have addressed this issue in two 
studies, the first of which deals with the phenomenon of 
international intervention and its appropriateness and 
conditions 

The second issue was devoted to examining the 
legality of international humanitarian intervention in 

Both international humanitarian law and Islamic law, 
and I ended up with 

Conclusion which, in addition to listing the above 
discussed, includes a number of results 

I came up with this through the research and the 
recommendations I wanted her to contribute to that. 
The subject, and finally a list of the most important legal 
and Islamic references on the subject. 

Keywords: International Humanitarian Intervention , 
,Oppressed ,Injustic ,Corruption ,Inhumane Practices . 
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  مقـدمة
من المبادئ الراس�خة ف�ي العالق�ات الدولی�ة ، مب�دأ ع�دم ج�واز الت�دخل ف�ي ش�ئون           
الدول الداخلیة ، ذلك المبدأ الذي نص علیھ في كافة المواثیق الدولیة، ویجيء میثاق األمم 

) ٢/٧(المتحدة على رأس ھذه المواثی�ق حی�ث ن�ص ف�ي مادت�ھ الثانی�ة ف�ي فقرتھ�ا الس�ابعة          
خل ف��ي الش��ئون الت��ي تع��د م��ن ص��میم االختص��اص ال��داخلي لل��دول   عل��ى ع��دم ج��واز الت��د 

األعضاء ، ولم یكتف بھذا بل حظر النص على ھذه الدول اللجوء إلى األمم المتحدة لح�ل  
  )١(آیة مشاكل أو نزاعات تمس شأنا من الشئون الداخلیة لھذه الدول 

ال��ذي یعط��ي  ھ�ذا وینطل��ق مب��دأ ع��دم الت��دخل م��ن مب�دأ س��یادة الدول��ة ، ذل��ك المب��دأ  
للدولة الحریة التامة في ممارسة مظاھر سلطاتھا داخلی�ا وخارجی�ا ودونم�ا ت�دخل م�ن أی�ة       
جھة كانت حتى ولو كانت ھي المنظمة الدولیة ، ألن في التدخل انتھاك لمبدأ سیادة الدولة 
وس��لطانھا ال��داخلي ، وھ��ذا یعطیھ��ا الح��ق ك��امال ف��ي من��ع ھ��ذا الت��دخل م��ن خ��الل وس��ائلھا  

ة الت��ي ق��د تتخ��ذھا ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان ، والوق��وف ف��ي وج��ھ ھ��ذا الت��دخل ول��و    المناس��ب
  ). ٢(باستخدام القوة، خصوصا عندما یكون ھذا التدخل مصحوبا باستخدام القوة 

  .ورغم ھذا كثرت حاالت التدخل تحت ذرائع عدة حتى بات أمرا مستغربا
مب��دأ ع��دم  ورغ��م اس��تغراب المجتم��ع ال��دولي لھ��ذا الت��دخل خصوص��ا م��ع وج��ود    

التدخل في الشئون الداخلیة ، إال أن الوضع ق�د ازداد غراب�ة خصوص�ا بع�د كث�رة ح�االت       
التدخل الدولي في شئون الدول ، وخاصة في الصومال إلعادة األمن لل�بالد تح�ت مس�مى    

، وھناك الكثیر من حاالت التدخل التي تم�ت   ١٩٩٢عملیة إنقاذ األمل في الصومال عام 

                                      
أن " لألم��م المتح��دة " ل��یس ف��ي المیث��اق م��ا یس��وغ " م��ن المیث��اق عل��ى أن��ھ  ٢/٧حی��ث نص��ت الم��ادة ) ١(

ا ، ول�یس فی�ھ م�ا یقتض�ي األعض�اء      تتدخل في الشئون التي تعد من صمیم السلطان الداخلي لدولة م� 
أن یعرضوا مثل ھذه المسائل ألن تحل بحكم ھذا المیثاق ، على أن ھذا المبدأ ال یخل بتطبیق تدابیر 

  . القمع الواردة في الفصل السابع
  : ھناك حاالت عدیدة للتدخل الدولي في شئون الدول مثال ) ٢(

ن الش��عب والت�ي ق��ام بھ��ا الش��عب بغی��ة المطالب��ة  ت�دخل روس��یا ف��ي ش��ئون المج��ر عق�ب ثورت��ھ الداخلی��ة م��  
، والتي قامت بتعی�ین عم�ر ن�اجي رئیس�ا      ١٩٥٦بالعدید من اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة عام 

للحكومة ، رغم أنھا لم تنجح في ھذا بسبب عدم الرضا من الشعب وممارسة ھذا الشعب للعدید م�ن  
ا إلى التدخل بالقوة ضد الشعب المج�ري مب�ررة   الضغوط علیھا وتصعید المقاومة مما اضطر روسی

 .ذلك باستخدام حقھا في الدفاع الشرعي الوقائي
التدخل السوفیتي وقتھا في شئون تشیكوسلوفاكیا عند استجابة حكومة تشیكوس�لوفاكیا للمطالب�ة الش�عبیة     -

ل��ب الحی��اة ب��إجراء المزی��د م��ن اإلص��الحات السیاس��یة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة الت��ي تفرض��ھا مطا 
المتج��ددة ، مب��ررة ت��دخلھا أیض��ا بال��دفاع الش��رعي الوق��ائي للمحافظ��ة عل��ى أم��ن وس��المة الدول��ة          

جمی�ل محم�د حس�ین ، ال�دفاع الش�رعي الوق�ائي ف�ي الق�انون ال�دولي الع�ام م�ع            / د.أ: أنظر(السوفیتیة 
 -٥٩ص، ١٩٨٨التركیز على الممارسات الدولی�ة ، الطبع�ة األول�ى ، مكتب�ة العالمی�ة بالمنص�ورة ،       

 . ٨١ -٦٨، ص  ٦١
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ویجيء التدخل الغرب�ي ف�ي لیبی�ا    ) ١(عدم التدخل في شئون الدول الداخلیة  بالمخالفة لمبدأ
وال��ذي وج��ھ ض��رباتھ المكثف��ة )٢(م م��ن خ��الل حل��ف الن��اتو ٢٠١٠عن��د ث��ورة ش��عبھا ع��ام 

والمتالحق��ة لكثی��ر م��ن المواق��ع المدنی��ة والعس��كریة عل��ى ح��د س��واء بس��بب مقاوم��ة كتائ��ب  
م�ن االرتب�اك أفق�دھا الق�درة عل�ى التمیی�ز ب�ین        القذافي لھذه القوات مما اح�دث ل�دیھا نوع�ا    

األھداف المدنیة والعسكریة ، مما ترتب علیھ خسائر بشریة ومادیة فادحة في لیبیا دونم�ا  
مبرر أو سبب قانوني واضح یذكر اللھ�م إال اس�تجابة لطلب�ات مجموع�ة المعارض�ة لحك�م       

باح�ث ح�ول م�دى ش�رعیة     العقید الراح�ل معم�ر الق�ذافي األم�ر ال�ذي أث�ار التس�اؤل ل�دى ال        
التدخل الغربي المسلح في لیبیا بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة ومن خ�الل حل�ف الن�اتو    
، وإذا كان ھناك مبرر قوي لدى دول حلف الن�اتو مف�اده أن الت�دخل ك�ان إلنق�اذ مجموع�ة       

لمبرر فھل ھذا ا، الثوار اللیبیون وغیرھم من المضطھدین بسبب فساد نظام العقید الراحل
  صحیحا من وجھة نظر القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة؟

ویقص��د بالمض��طھدین م��ن الظل��م والفس��اد س��واء ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة أو ف��ي      
الق��انون ال��دولي ، جمی��ع األش��خاص ال��ذین تعرض��وا للظل��م وانتھك��ت حق��وقھم وص��ودرت   

ادیة وغی�ر العادل�ة   حریاتھم وأسیئت مع�املتھم بس�ب ممارس�ات األنظم�ة السیاس�یة االس�تبد      
  . بالتفصیل الوارد بالبحث في المطلب األول من البحث الثاني 

ھذا ویرج�ع الس�بب ف�ي اختی�اري لھ�ذا الموض�وع إل�ى بی�ان أھمیت�ھ لكون�ھ حادث�ة            
مقارنا ذلك بموقف متكرر لدى الدول العربیة واإلسالمیة من ناحی�ة ، وم�ن ناحی�ة أخ�رى     

یة الدولی�ة ف�ي ھ�ذا الت�دخل وبی�ان موق�ف الش�ریعة        إلى بیان حك�م الق�انون ال�دولي والش�رع    
اإلسالمیة من التدخل الدولي في بالد اإلسالم ومعرفة مدى اختالف الحكم إذا كان التدخل 
إلنقاذ الشعوب المض�طھدة م�ن الظل�م والفس�اد بس�بب األنظم�ة االس�تبدادیة م�ن دول�ة غی�ر           

ین قواع��د الق��انون ال��دولي مس��لمة ، وم��ن ناحی��ة ثالث��ة لرف��ع التن��اقض ال��ذي ب��دأ واض��حا ب��  
والشرعیة الدولیة والتي یجيء على رأسھا قواعد میثاق األمم المتحدة وأھمھا قاعدة خطر 

  )٣(التدخل في الشئون التي تعد من صمیم االختصاص الداخلي للدول عموما 
أما عن منھاج البحث فھو منھاج قائم على التحلیل والتأصیل ، فضال ع�ن ال�ربط   

دولي وقواعد القانون الدولي والش�رعیة الدولی�ة ، تل�ك القواع�د الت�ي وض�عھا       بین الواقع ال
المجتمع الدولي نفسھ وأراد من خاللھا حمای�ة النط�اق المحج�وز لس�یادة الدول�ة الداخلی�ة ،       
والتي ال یسمح ألحد بالتدخل فیھ ، وإال وقع في شرك العصیان الدولي ووجب عقاب�ھ م�ع   

                                      
 .من المیثاق  ٢/٧المادة : راجع ) ١(
، وھو یھدف إلى الدفاع عن دول اوربا،ونش�ر الرفاھی�ة   ١٩٤٩ھو حلف دفاعي عسكري أنشئ عام ) ٢(

رج��ب عب��دالمنعم متولي،الوس��یط ف��ي ق��انون    .د:ولمزی��د م��ن التفاص��یل ،انظ��ر  .ب��ین دول األطلنط��ي 
-ه  ١٤٣٣س��المیة،الطبعة األول��ى،دار النھض��ة العربی��ة،القاھرة،   المنظم��ات الدولی��ة الوض��عیة واإل  

 .٣١٢-٣٠٦،ص ٢٠١٢
عاطف على على الصالحي ، مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون ال�دولي الع�ام   / د: أنظر ) ٣(

 . وما بعدھا ٢٩٥م ، ص٢٠٠٩، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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اإلس�المیة الغ�راء حت�ى تكتم�ل الفائ�دة بمعرف�ة م�دى ج�واز          مقارنة ھذه الدراسة بالش�ریعة 
  .التدخل الدولي إلنقاذ المضطھدین من الظلم والفساد في الشریعة اإلسالمیة

ھذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة عامة، ومبحثین اثن�ین ال ثال�ث لھم�ا، خصص�ت     
اإلس�المیة ف�ي   المبحث األول لبیان مدى شرعیة التدخل الدولي في شئون الدول العربی�ة و 

  .كل من القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
ع�ن  الت�دخل ال�دولي المس�لح إلنق�اذ المض�طھدین م�ن الظل�م         : أما المبحث الثاني  

والفس��اد والممارس��ات الإلنس��انیة لألنظم��ة السیاس��یة المختلف��ة ف��ي ك��ل م��ن الق��انون ال��دولي  
  .اإلنساني والشریعة اإلسالمیة
خاتمة تتضمن إلى جانب سرد ما تم بحثھ ، عددا من النتائج ثم انتھى بعدھما إلى 

أو الثمار التي توصلت إلیھا من خالل البحث في الموضوع ، وعددا من التوصیات الت�ي  
أقدمھا لمعالجة الخلل الواضح في المسلك الدولي ، أو عل�ى األق�ل إلص�الح م�ا ت�م إفس�اده       

یر مسئولة على نحو م�ا س�یرد بیان�ھ م�ن     بسبب العدید من السلوكیات الدولیة الخاطئة والغ
  . خالل البحث

  خطة البحث
  : المقدمة 

مدى شرعیة التدخل الدولي في شئون الدول في كل م�ن الق�انون   : المبحث األول 
  .الدولي العام والشریعة اإلسالمیة 

ظ���اھرة الت���دخل ال���دولي ف���ي الق���انون ال���دولي الع���ام والش���ریعة  : المطل���ب األول 
  .اإلسالمیة

  .مشروعیة التدخل الدولي في القانون الدولي العام : لب الثانيالمط
  .مدى مشروعیة التدخل الدولي في ظل شریعة اإلسالم : المطلب الثالث
مدى جواز اس�تعانة الدول�ة المس�لمة بدول�ة غی�ر مس�لمة إلص�الح        : المطلب الرابع

  .أوضاعھا الداخلیة
المضطھدین بسبب الظل�م والفس�اد   التدخل الدولي اإلنساني إلنقاذ : المبحث الثاني 

  .والممارسات الإلنسانیة ضدھم في كل من القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
المقص��ود بالمض��طھدین م��ن الظل��م والفس��اد ف��ي الق��انون ال��دولي     : المطل��ب األول

  .والشریعة اإلسالمیة
دولي الت�دخل ال�دولي اإلنس�اني إلنق�اذ المض�طھدین ف�ي الق�انون ال�        : المطلب الثاني

  .العام
الت���دخل ال���دولي  اإلنس���اني إلنق���اذ المض���طھدین ف���ي الش���ریعة   : المطل���ب الثال���ث

  . اإلسالمیة
  :الخاتمة 

  :قائمة المراجع 
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  املبحث األول

  مشروعية التدخل الدويل اإلنساني يف الشئون الداخلية

  للدول يف ضوء القانون الدويل اإلنساني والشريعة اإلسالمية

  :تمھید     
مور المسلم بھا في فقھ القانون الدولي عدم جواز التدخل في الشئون من األ 

من میثاق األمم المتحدة ، والتي حظرت على  ٢/٧الداخلیة للدول وفقا ألحكام المادة 
األمم المتحدة كمنظمة دولیة التدخل في الشئون الداخلیة للدول وحظرت حتى على الدول 

المیثاق ، ألن جمیع ما یثار على ارض الدولة  لتفكیر في حل ھذه المسائل بموجب أحكام
حتى ولو كانت محتلة شأنا داخلیا خالصا ال یجوز التدخل فیھ وال عرضھ على القضاء 
الدولي لیحل یحكم المیثاق والعلة واضحة في ھذا الحظر وھي ضرورة المحافظة على 

من الحل الدولي ، كیان الدولة واقتصادھا بدال من أن تنھار ، وأن الحل الداخلي أنجح 
ویلقى قبوال أكثر في الداخل ، ولكن لسبب أو ألخر قد یحدث وأن یتدخل المجتمع الدولي 
في شئون دولة أو مجموعة من الدول ،تحت مبررات عدة،كالدیمقراطیة،وتردي 

  .األوضاع،ومساعدة الثوار،أو األغراض إنسانیة
  شریعة اإلسالم؟فھل ھذا التدخل صمیما وفقا ألحكام القانون الدولي و

وھل یجوز للدولة المسلمة االستعانة بدولة غیر مسلمة لتصحیح أوضاعھا 
  :الداخلیة؟ھذا مانجیب علیھ في أربع مطالب رئیسة ھي

ظاھرة التدخل الدولي في القانون الدولي العام والشریعة  :األول المطلب
  .اإلسالمیة
  .الدولي العام مشروعیة التدخل الدولي في القانون : المطلب الثاني 

  .اإلسالم والتدخل الدولي في شئون الدول: المطلب الثالث
مدى جواز استعانة الدولة المسلمة بغیر المسلم إلصالح : المطلب الرابع

  . أوضاعھا الداخلیة
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  اطب اول

ا دوون اا   ا دول ادرة اظ  

ا روا  

ی��ان م��دى مش��روعیة الت��دخل ال��دولي ف��ي ش��ئون ال��دول إلنق��اذ     م��ن الض��روري لب
المضطھدین من الظلم والفساد بسبب الممارسات الال إنسانیة لألنظم�ة السیاس�یة  الحاكم�ة     
الب��د م��ن التص��دي لظ��اھرة الت��دخل ال��دولي س��واء ف��ي الق��انون ال��دولي ، أو ف��ي ش��ریعة         

 . اإلسالمیة حتى تتضح المقارنة بین النظامین
  ھرة التدخل الدولي اإلنساني في القانون الدولي اإلنسانيظا:أوال

إذا كان مبدأ سیادة الدولة ھو الذي یحكم عالقات الدولة مع الغیر ، فإن مبدأ ع�دم  
التدخل في شئون الغیر یعتبر انعكاسا وترجمة حقیقیة لمبدأ س�یادة الدول�ة ، حی�ث تع�ارف     

ف�وظ للدول�ة ، والت�ي ھ�ي اح�د أش�خاص       المجتمع الدولي على ذلك بالنطاق أو المجال المح
الق��انون ال��دولي ، والت��ي تتمت��ع باالس��تقالل عم��ا ع��داھا م��ن أش��خاص الق��انون ال��دولي ،        
وبالت�الي ال یمك��ن أن تقب�ل م��ن الغی�ر الت��دخل ف�ي ش��ئونھا الداخلی�ة أو الخارجی��ة عل�ى ح��د       

  )١(سواء 
ئ الراس�خة ف�ي   ھذا ویعد مبدأ عدم التدخل ف�ي الش�ئون الداخلی�ة لل�دول م�ن المب�اد      

العالقات الدولیة ، وذلك لعموم النص علیھ ف�ي كاف�ة المواثی�ق الدولی�ة ، والت�ي یتص�درھا       
  . ٢/٧میثاق األمم المتحدة في المادة 

أما فیما یتعلق بالمسائل التي تعد من الشئون الداخلیة  ، أم�ر ص�عب للغای�ة ألنھ�ا     
ط�ور المجتم�ع ال�دولي ، ولك�ن     مسائل في غایة المرونة ویتوقف أمر تحدیدھا عل درجة ت

أیا كان األمر فإنھ یمكن القول من واقع ما أستقر علیھ العمل ال�دولي أن ھن�اك العدی�د م�ن     
المسائل التي تعد من الشؤون الداخلیة للدول ، مث�ل نظ�ام الدول�ة السیاس�ي واالقتص�ادي ،      

ور الداخلی��ة ، مس�ائل الھج�رة ، مس�ألة الجنس�یة ، الموازن�ة العام�ة للدول�ة ، تص�ریف األم�         
التنسیق بین السلطات الثالثة التشریعیة ، والتنفیذیة والقضائیة ، مسألة الدفاع عن ال�وطن  
، المحافظة على أمن الدولة وھبتھا في الداخل ، مسألة إب�رام االتفاقی�ات الداخلی�ة ، ت�دبیر     

الت�دخل   موارد المعیشة للمواطنین وغیرھا من المس�ائل الت�ي ال یج�وز الت�دخل فیھ�ا ، ألن     
ولس��یادة الدول��ة وجھ��ان ، اح��دھما داخل��ي  . ف��ي ھ��ذه المس��ائل ع��دوان عل��ى س��یادة الدول��ة   

ویعني حریة الدولة ف�ي تص�ریف ش�ئونھا الداخلی�ة والوج�ھ اآلخ�ر ھ�و الوج�ھ الخ�ارجي ،          

                                      
م�د أب�و الوف�ا ، كت�اب اإلع�الم بقواع�د الق�انون ال�دولي والعالق�ات الدولی�ة ف�ي ش�ریعة             أح/ د.أ: أنظر ) ١(

الشریعة اإلسالمیة ونظریة عدم التدخل في شئون الغی�ر ، الطبع�ة األول�ى    " اإلسالم الجزء الخامس 
محم������د س������امي  .د.ا:انظ������ر:ك������ذلك .٥م ، ص٢٠٠١ -ھ������ـ  ١٤٢١، دار النھض������ة العربی������ة ،  

ن ال����دولي الع����ام،الجزء األول،الجماع����ة الدولیة،الطبع����ة الخامس����ة دار   عبدالحمید،اص����ول الق����انو 
  .ومابعدھا ٨٦،ص ١٩٩٦المطبوعات الجامعیة باألسكندریة،

 



إلنقاذ المضطھدین من الظلم والفساد والممارسات اإلنسانیة  نسانيمدي مشروعیھ التدخل الدولي اإل
  في القانون الدولي االنساني والشریعة االسالمیة لألنظمة السیاسیة

  

- ٦٧٨  - 

 

والذي یعني حق الدولة في تصریف شئونھا الخارجیة والدفاع عن مص�الح مواطنیھ�ا ف�ي    
  ) ١(الخارج 

دولي في شئون الدول صورا متعددة ، منھا التدخل ب�القوة المس�لحة أی�ا    وللتدخل ال
كان ما یبرره كالتدخل الدولي المسلح في لیبیا من خالل حلف الناتو ، ومن صور التدخل 
أیض��ا الت��دخل االقتص��ادي وذل��ك بغ��رض تخری��ب اقتص��اد الدول��ة ، أو إم��داد ق��وي سیاس��ة  

الحی��اة السیاس��یة داخ��ل دول��ة معین��ة ، أو   معین��ة بالم��ال م��ن أج��ل قل��ب النظ��ام أو زعزع��ة  
استخدام المعونات من اجل التأثیر على مجریات الحی�اة السیاس�یة ف�ي الدول�ة ، أو الت�دخل      

ویالح�ظ عل�ى ھ�ذا    .من أجل ت�دریب عناص�ر معین�ة عل�ى قل�ب نظ�ام الحك�م داخ�ل الدول�ة          
ھ�ذا المب�دأ ملزم�ة    أحدھما یخص المنظمة الدولیة التي أص�بحت وفق�ا ل  : المبدأ أنھ ذا شقین 

یخ�ص ال�دول ب�أن لھ�م الح��ق     : بع�دم الت�دخل ف�ي أي ش�أن م�ن الش�ئون الداخلی��ة ، والث�اني        
الكام��ل ف��ي المحافظ��ة عل��ى س��یادتھم واس��تقاللھم وع��دم ع��رض مث��ل ھ��ذه المس��ائل عل��ى      
المنظمة الدولیة ألن تحل بحكم میثاق األم�م المتح�دة ، والمالح�ظ ھن�ا أن ع�دم اختص�اص       

بالمسائل الداخلیة ال یعني بعدھا تماما عن مثل ھذه األمور ، بل ال مانع من األمم المتحدة 
أن تتصدى المنظم�ة الدولی�ة لھ�ذه المس�ائل وتناقش�ھا وتص�در بش�أنھا توجیھ�ا عام�ا لل�دول           

  ) .٢(بوصف أن ھذا ما وضع إال لحمایة سیادة واستقالل الدول
قھ الدولي وخاصة عن�د  ورغم وضوح المبدأ إال أنھ كان محل خالف شدید بین الف

تحدید الجھ�ة المختص�ة بتحدی�د المس�ألة الداخلی�ة وھ�ل ھ�ي ال�دول نفس�ھا وبحس�ب رؤیتھ�ا            
للمسألة ، أم المنظمة الدولیة ، وان كان جورج سل قد أوجب على الجھة التي تعرض أي 
م��ن ھ��ذه المس��ائل أن تأخ��ذ رأى محكم��ة الع��دل الدولی��ة بش��أنھا م��ع تحدی��د المنھ��اج المتب��ع   

ھا في ھذا الشأن ، وھذا ما ذھبت إلیھ لجنة القانون الدولي التي أوجب�ت عل�ى الجھ�از    أمام
المختص بعرض ھذه المسألة على المحكمة ألن تحل بحكم قضائي إتب�اع نف�س المنھ�اج ،    

عل�ى أن   وإزاء خلو المیثاق من ن�ص ص�ریح لھ�ذا ، فق�د ج�رى غ�رف المنظم�ة الدولی�ة          
ل من�وط بك�ل جھ�از عل�ى ح�دة وھ�و بص�دد ممارس�تھ         االختصاص بتحدید مثل ھذه المس�ائ 

  )٣(الختصاصاتھ  
  
  

                                      
أحمد أبو الوف�ا ، الوس�یط ف�ي ق�انون المنظم�ات الدولی�ة ، الطبع�ة األول�ى ، دار النھض�ة          / د.أ: أنظر ) ١(

جب عبد الم�نعم مت�ولي ، الق�انون ال�دولي     ر: وكذلك د.٢٠٠ -١٨٣، ص ١٩٩٨العربیة ، القاھرة ، 
  .٢٦٨ -٢٦٧م ، ص ٢٠١١/ ٢٠١٠العام ، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  

عبدالعزیز محمد سرحان،القانون الدولي العام،الطبعة األولى،دار النھضة العربیة /د.أ:أنظر)٢(
  .٢٧٢ص -٢٦٤،ص ١٩٧٣بالقاھرة،

لم�نعم مت�ولي ، ال�وجیز ف�ي ق�انون المنظم�ات الدولی�ة ، الطبع�ة األول�ى ، دار          رجب عب�د ا / د: أنظر ) ٣(
  .١٠٩،  ١٠٨، ص  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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  اإلسالم والتدخل الدولي اإلنساني   في الشئون الداخلیة للدول:ثانیا 
یجد ھذا المبدأ سنده في الحدیث الصحیح لسیدنا رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم    

، وق��د أورد اإلم��ام  )١" (م��ن حس��ن إس��الم الم��رء ترك��ھ م��اال یعنی��ھ      " وال��ذي یق��ول فی��ھ   
الصنعاني في شرحھ لھذا الحدیث ، بأن ھذا الحدیث یتوقف علیھ مدار اإلسالم ، وأن ھذا 
الحدیث یطلق تحذیرا لك�ل أم�ريء مس�لم ب�أال ینش�غل ب�أمور غی�ره وب�أن یت�رك ك�ل م�ا ال            
یھمھ أو یعنیھ أو یعینھ م�ن ھ�ذه األم�ور ، وأال یس�مح لنفس�ھ ب�أي ح�ال الت�دخل ف�ي ش�ئون           

 ).٢(ه غیر
وإحقاقا للح�ق ف�إن ش�رع اإلس�الم یعتب�ر م�ن أدق الم�دونات القانونی�ة الت�ي نص�ت           
على عدم جواز التدخل في شئون الغیر ، وسواء أكانوا مسلمین أو غی�ر مس�لمین ، ب�دلیل    

والت�ي تؤك�دھا اآلی�ة    )" ٣(أننا أمرنا بتركھم وما یدینون" ما أتفق علیھ جمھور الفقھاء من 
ال إك�راه ف�ي   " ، أیض�ا قول�ھ تع�الى    )٤(لك�م دی�نكم ول�ي دی�ن    " لكافرون الكریمة في سورة ا

أیض�ا ی�ا أیھ�ا ال�ذین     )"  ٦(، وال تقف ما لیس لك بھ علم) ٥(الدین قد تبین الرشد من الغي 
  )٧" (آمنوا علیكم أنفسكم ال یضركم من ضل إذا اھتدیتم 

طب�ق مب�دأ ع�دم    أول من  -صلى اهللا علیھ وسلم  -ویعتبر نبي اإلسالم سیدنا محمد
التدخل في الشئون الداخلیة ، وذلك في أول معاھدة دولیة أبرم�ت ب�ین الیھ�ود والمش�ركین     

والمسلمین عند وص�ول النب�ي إل�ى المدین�ة المن�ورة ، والت�ي أخ�ى بیھ�ا ب�ین جمی�ع القبائ�ل             
المتن��احرة وك��ان عل��ى رأس��ھا األوس والخ��زرج ، وأن لك��ل ل��ھ ش��ئونھ ومعاقل��ھ والت��ي ال    

دخل فیھا ونظ�را ألھمی�ة مب�دأ ع�دم الت�دخل العملی�ة فق�د نص�ت علی�ھ  العدی�د م�ن            یجوز الت

                                      
،  ٢/٩٣)  ١٦٠٤(م��ا ج��اء ف��ي حس��ن الخل��ق ، ح��دیث رق��م    " أخرج��ھ مال��ك ف��ي الموط��أ ف��ي ب��اب   ) ١(

ب�اب ك�ف اللس�ان ح�دیث     " ي س�ننھ  ، وابن ماجة ف�  ٤/٥٥٨) ٢٣١٧(والترمذي في سننھ حدیث رقم 
 .  ٣/٣٥٩)  ١٧٣٧(وقال حدیث صحیح ، وأورده أحمد في سنتھ ، حدیث رقم )  ٣٩٧٦(رقم 

ھ��ـ ١٤٠٦كت��اب اإلم��ام الن��ووي ، المنتق��ى المخت��ار م��ن كت��اب األذك��ار ، دار القل��م دمش��ق ،   : أنظ��ر ) ٢(
جوام�ع الكل�م الب�ن     ج�امع العل�وم والحك�م ف�ي ش�رح خمس�ین ح�دیثا م�ن        : ، كذلك ٣٩٥، ص  ١٩٨٩

ھ�ـ  ١٤٠٧،  ٢محمد األحمدي أبو الن�ور ، المجل�س األعل�ى للش�ئون اإلس�المیة ج�ـ      / رجب ، تحقیق د
أحم��د أب��و الوف��ا ، كت��اب اإلع��الم بقواع��د   / د.أ: ، أیض��ـا ش��ـرح وإضـاف��ـة   ٥٠ -٤٧م ، ص ١٩٨٦

: أوض�ح أنظ�ر    ، وف�ي ش�رح   ١٠-٨القانون الدولي العام في شریعة اإلسالم ، المرجع السابق ، ص
الصنعاني ، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام الجزء الرابع ، جامعة اإلم�ام محم�د ب�ن    

 .  ٣٥٣ھـ ، ص١٤٠٥سعود اإلسالمیة ، الریاض ، 
،كشف ٢/١٧٣ –المھذب ، ٦/٣٨، األم ٦/٢٣٣ –، مواھب الجلیل ٤/٢٣٧ –حاشیة  الدسوقي) ٣(

   ٢/٢٩٩ –،بدایةالمجتھد١٠/٣٤٧–حلى، الم ٤/٥–الكافي ٥/٥٢٣ –القناع 
 )٦(سورة الكافرون ، اآلیة رقم ) ٤(
  ) ٢٥٦(سورة البقرة ، جزء اآلیة رقم ) ٥(
 ) ٣٦(سورة اإلسراء ، اآلیة رقم ) ٦(
 ) ١٠٥(سورة المادة ، جزء اآلیة رقم ) ٧(
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ھا میث�اق منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي وال�ذي ج�اء فی�ھ        رالمواثیق اإلسالمیة ، والت�ي یتص�د  
تق��رر ال��دول األعض��اء وتتعھ��د بأنھ��ا ف��ي س��بیل تحقی��ق أھ��داف المیث��اق تس��توحي المب��ادئ  

  .التالیة 
یر بعدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول األعضاء ، احترام حق تقریر المص -٢

ولم یفت المنظمة التأكید على عین المبدأ فیم�ا أص�درتھ م�ن ق�رارات، والت�ي منھ�ا الق�رار        
غ ع والصادر عن مؤتمر وزراء الخارجیة الذي عقد في إسالم أباد بباكستان ف�ي ع�ام   /٢

ووحدة أراضي جمیع الدول احترام سیادة " م حیث أكد على ضرورة  ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠
ھذا وقد حدد )   ١(، وعدم التدخل في شئونھا الداخلیة سیاسیا وعسكریا واقتصادیا وثقافیا 

  :شرع اإلسالم األمور الداخلیة وشئون الغیر والتي ال یجوز التدخل فیھا وھي

المواثیق والعھود التي تحدد حدودا وتضع على عاتق أطرافھا التزام�ات متبادل�ة بع�دم    -١
 .لتدخل  فیھا واحترامھا وتنفیذ بنودھا ا

احترام حق الملجأ اإلقلیمي ، فیج�ب احت�رام المیث�اق المب�رم ب�ین المس�لمین وغی�رھم ،        -٢
 عند لجوء احد من غیر المسلمین إلى دار اإلسالم والعكس 

تفضیل قاع�دة المس�المة والموادع�ة وع�دم الت�دخل ف�ي أي ش�أن یخ�ص غی�ر المس�لمین           -٣
 .سلمین عھد أو میثاق ممن بینھم وبین الم

حدود مبدأ عدم التدخل في شئون الغیر ھو المجال المحفوظ أو المحج�وز للدول�ة وف�ق    -٤
ما یقتضیھ مبدأ سیادتھا وسلطانھا الداخلي ومن ث�م ف�إن ع�دم الت�دخل یش�مل الت�زام       
الدولة بمنع أجھزتھا وأفرادھا الخاضعین لسلطانھا بعدم التدخل ف�ي ش�ئون غیرھ�ا    

 )٢(ینمن غیر المسلم
ع��دم الت��دخل بموج��ب االتفاقی��ات المبرم��ة ب��ین المس��لمین وغی��رھم كاتفاقی��ات الص��لح      -٥

والھدن��ة والت��ي تب��رم ب��ین المل��وك والق��ادة ، حی��ث یلت��زم ك��ل مل��ك ب��أن یك��ف ب��الده   
وعمالھ وأفراد شعبھ عن الت�دخل ف�ي ش�ئون الغی�ر ، وأال یعام�ل م�ن یل�وز ب�ھ م�ن          

لكی�د والنكای�ة ، وال یج�وز ل�ھ أن یس�مح      أفراد غیر المسلمین معاملة سیئة بغرض ا
ألفراد جیشھ أو احد قواده النف�اذ إل�ى ح�دود الدول�ة المج�اورة ، وأن یك�ون إش�رافھ        

 ) ٣(بنفسھ على ھذه القواد 
الدراھم والدنانیر ، أو أیھ عملة تستخدمھا الدول�ة المس�لمة ف�ي معامالتھ�ا     ( سك العملة -٦

العمل�ة أم�ر یخ�ص ك�ل بل�د بعین�ھ ،وتل�ك        بین أفراد ش�عبھا أو م�ع الغی�ر ، ذل�ك أن      
  )٤.(قاعدة عامة تطبق على المسلمین وغیرھم

                                      
م ، ١٩٨١ -ھ��ـ ١٣٩٩راج��ع ق��رارات منظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي ، م��ؤتمر وزراء الخارجی��ة م��ن     ) ١(

 .٥٢٧ص
 .باألجنبي ١٨المرجع بكتاب اإلعالم ص) ٢(
 . ١٦-٩، ص ١٤القلقشندي ، صبح األعشى ، دار الكتاب المصریة بالقاھرة ، ج: راجع ) ٣(
  ٣٣٦، ٣٣٥، ص  ١٩٨١ھـ ،  ١٤٠٧البالتري ، شرح البلدان ، مؤسسة المعارف ، بیروت )٤(
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عدم التدخل في العمل الدبلوماسي للدولة ، وكذا في اختی�ار مبعوثیھ�ا، وھ�و مب�دأ ق�دیم       -٧
مفاده اختیار أعضاء البعثة أمر یرجع إلى إرادة الدولة ، والتي ال یج�وز الت�دخل   

ل م�ن األح�وال ، وإال ع��د ذل�ك ع�دوانا عل��ى إرادة     فیھ�ا أو الت�أثیر علیھ�ا ب��أي ح�ا    
 .الدولة في سیادتھا

  :ویرد على ھذا المبدأ استثناءات أھمھا
  :استثناءات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول في شرع اإلسالم 

  :ھناك ثالث استثناءات ترد على مبدأ عدم التدخل في شئون الغیر في اإلسالم 

األمر بالمعروف والنھي عن المنك�ر بوص�ف أن األم�ر ب�المعروف     االستثناء الخاص ب-١
" والنھي عن المنكر فریضة إسالمیة وال یج�وز تركھ�ا بح�ال لق�ول ربن�ا ع�ز وج�ل        

كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمن�ون ب�اهللا   
) "١( 

الم لرف��ع الظل��م ع��ن  الت��دخل م��ن أج��ل إعم��ال مب��دأ االس��تنفاذ المق��رر ف��ي ش��رع اإلس��    -٢
المظلومین ، ولتخفیف االضطھاد عن المضطھدین ، ولتأمین الخ�ائفین ، وم�ن أج�ل    

 .المستجیرین من أفراد شعب دولة معینة 
 .التدخل الصریح عند الموافقة الصریحة من الدولة باالتفاق معھا على ذلك-٣
  ضارب بجذوره ف�ي  التدخل الدولي أیا كانت مبرراتھ  :تاریخ التدخل الدولي اإلنساني

القدم،فھا ھي بریطانیا تحاول أن تقوض الدولة اإلسالمیة العثمانیة الفتیھ وتشتت ش�ملھا ،  
وفعال سعت لذلك ونجحت فی�ھ ، وتح�اول أن تقس�م األرض العربی�ة ف�ي فلس�طین وتس�اعد        

،  ١٩١٧الیھود في الحص�ول عل�ى وط�ن ق�ومي لھ�م ف�ي فلس�طین م�ن خ�الل وع�د بلف�ور            
حتى استصدرت من الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارا بتقسیم ارض  فظلت وراء وعدھا

فلسطین إلى دولتین أحداھما عربیة ھي فلسطین ، واألخرى یھودی�ة أو عبری�ة ھ�ي دول�ة     
 .إسرائیل 

أیضا ھناك التدخل الروسي في المجر عقب الثورة المجریة واختی�ار الس�ید عم�ر    
، ونظ��را  ١٣/١٠/١٩٥٦حكوم��ة ف��ي ن��اجي عض��و الح��زب الش��یوعي المج��رى رئیس��ا لل  

للرفض الشعبي لھذه الحكومة وتجدد الثورة ، قامت روسیا بالتدخل العس�كري ف�ي المج�ر    
ول�نفس الس�بب ح�دث ھن�اك     .تحت ذریعة الدفاع الشرعي الوق�ائي ع�ن المص�الح الروس�یة     

عقب تأمیم مص�ر لش�ركة قن�اة الس�ویس  ، وك�ذا       ١٩٥٦تدخل دولي ثالثي في مصر عام 
وھناك إل�ى جان�ب   ).٢( ١٩٨١سرائیل على المفاعل النووي العراقي وتدمیره عام ھجوم إ

التدخالت عی�ر المقنن�ة والت�ي تمث�ل أعم�اال فردی�ة ، ھن�اك ت�دخالت دولی�ة مقنن�ة كالت�دخل            

                                      
الم�اوردي ، األحك�ام الس�لطانیة ، دار    : س�تثناء  وانظ�ر ف�ي ھ�ذا األ   ) ١١(سورة آل عمران اآلیة رقم ) ١(

 .٢٧٤، ص ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الفكر، بیروت ، 
 وما بعدھا ٥٩جمیل محمد حسین ، المرجع السابق ، ص/ د.أ:أنظر ) ٢(
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، أیض�ا   ١٩٩٠نوفمبر  ٢٩في  ٦٧٨الدولي لتحریر الكویت من العراق بناء على القرار 
تحدة في البوسنة والھرسك بموجب ق�رار مجل�س األم�ن    التدخل الدولي من خالل األمم الم

إذن أن التدخل الدولي في شئون الدول شأن ).١( ١٩٩١سبتمبر  ٢٥في  ٧١٢الدولي رقم 
  )٢.(قدیم ولیس بالمستحدث  ألنھ سمة المجتمع الدولي

ب اطا  

ا دوون اا  ا  دول ادا رو  

فقھ القانون الدولي أن حق الدولة في السیادة ھو الذي یمنحھا  من المقرر في
الحریة واالستقالل في مواجھة أشخاص القانون الدولي اآلخر ، مما یعني أن ھناك نطاقا 
محجوزا للدولة ال یجوز للغیر أن یتدخل فیھ إعماال لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة 

منھ  ٢/٧صیلة ، والذي نص علیھ میثاقھا في المادة ، وھو احد مبادئ األمم المتحدة األ
لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي  – ٧: (... بقولھ 

تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما ، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء أن یعرضوا 
ذا المبدأ ال یحل بتطبیق تدابیر مثل ھذه المسائل ألن تحل بحكم ھذا المیثاق ، على أن ھ

والمالحظ على ھذا المبدأ أنھ ذا شقین ، أو أنھ یولد " القمع الواردة في الفصل السابع 
  : التزامین 

احدھما على  عاتق المنظمة أو المنظمات الدولیة ومفاده التزام المنظمة أو 
للدول، أما االلتزام غیرھا من أشخاص القانون الدولي بعدم التدخل في الشئون الداخلیة 

اآلخر فھو یقع على عاتق الدول نفسھا وھو یعطیھا الحق في المحافظة على سیادتھا 
واستقاللھا ، وحرصھا على عدم عرض مثل ھذه الشئون أو المشاكل الناجمة عنھا ، 
وھذا المبدأ یمثل قیدا عاما على اختصاص المنظمة الدولیة بأال یحق لھا التدخل في 

ھذا والغرض من النص على ھذا المبدأ في المیثاق ھو توفیر .اخلیة للدولالمسائل الد
الحمایة لسیادة واستقالل الدول ، حتى عند رفض الدول عرض مثل ھذه المسائل ألن 
تحل بحكم المیثاق ، األمر الذي یعني غل ید المنظمة حتى عن مناقشة مثل ھذه المسائل ، 

  .وإصدار توجیھ بشأنھا 
  

                                      
م ، المجلة ١٩٩٢جمیل محمد حسین ، التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة عام / د.أ: أنظر ) ١(

 .٢٤٣ -٢٣٩، ص ١٩٩٢، المجلد الثامن واألربعون ، المصریة للقانون الدولي 
ولألمم المتحدة تدخالت منھا في كوریا،الكونغو،وفي الصراع النیجیري على اقلیم بیافرا، وفي ) ٢(

عبدالرحمن زیدان،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة بمبررات الطابع .د:رواندا،وكوسفو،انظر
  ومابعدھا،أیضا ٥٤،ص ٢٠٠١لقاھرة الدولي،رسالة دكتوراة ،جامعة ا

SEE:O'CONNIL,MARYELLEN:New international LEYAL, PROESS 
,A.D.i . ,vol.93,NO.2APRIL,1999 
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فقھ الدولي حول نوع وطبیعة المسألة التي تكون من صمیم الشئون وقد اختلف ال
الفقھ إلى أن الجھة التي  الداخلیة للدولة والتي ال یجوز التدخل فیھا ، فذھب فریق من

تختص بتحدید نوع ھذه المسألة ھي الدول نفسھا ، وذھب جورج سل أن الجھاز الذي 
از المختص بعد أخذ رأي محكمة تعرض علیھ ھذه المسألة نجب علیھ أن یحدد الجھ

العدل الدولیة بعد إتباع المنھاج القانوني المطبق أمامھا ، وبھذا الرأي أخذت بھ اللجنة 
الدولیة للقانون الدولي ، والتي أوجبت ضرورة عرض الجھاز المختص للمسألة ألن تحل 

االختصاص  بحكم قضائي ، ولكن نظرا لخلو المیثاق من النص الذي یعین جھاز معینا لھ
بنظر المسألة ، إال أن العرف في المنظمة الدولیة قد جرى على أن االختصاص بنظر 
ھذه المسائل موكول إلى كل جھاز من أجھزة المنظمة بمناسبة ممارستھ الختصاصاتھ 

)١ (  
وإذا كانت القاعدة العامة ھي عدم جواز التدخل في الشئون الداخلیة للدول ، 

كل الشئون الداخلیة ال یجوز التدخل فیھا؟ حتى ولو كانت من  فالسؤال المطروح ھو ھل
الشئون ذات الطبیعة الخاصة ، كمسائل حقوق اإلنسان وتحقیق الدیمقراطیة والعدالة 

  االجتماعیة ؟

ھناك العدید من القواعد الدولیة التي لحقھا نوع من : تطور قواعد القانون الدولي العام 
ر والمحرم دولیا مباحا اآلن مثل الدیمقراطیة،حقوق التطور حتى بات األمر المحظو

 .األنسان حقوق األقلیات،المساواة والعدالة االجتماعیة

وترتیبا على ما تقدم ھل یجوز لألمم المتحدة أو غیرھا من المنظمات الدولیة 
التدخل في الثورات الداخلیة التي تحدث في بعض الدول بسبب الھبة الجماھیریة والتمرد 

  ظام الحكم القائم ومحاولة اإلطاحة بھ ؟على ن
والثورة ھي ھبة جماھیریة تلقائیة یقوم بھا أفراد الشعب في دولة ما لدفع الظلم 
ولنیل الحریة وتحقیق المساواة والعدالة االجتماعیة بین أبناء الشعب  ، وھي شأنا داخلیا 

أھدافھا وال میقاتھا ، وإال فال یجوز التدخل في تنظیم الثورة الداخلیة لشعب ما وال تحدید 
عد ھذا نوعا من التدخل في الشئون الداخلیة للدولة ، ولكن وفقا للتطور الحدیث لقواعد 
القانون الدولي العام یجوز التدخل من المنظمة الدولیة لمساندة الثورة الداخلیة ومساعدتھا 

ا لمساندة على تحقیق ما تنادي بھ من أھداف ، بدلیل تدخل حلف الناتو في لیبی
  )٢(الثوارومساعدتھم على تحقیق أھداف الثورة 

                                      
أحمد أبو الوفا ، كتاب اإلع�الم بقواع�د الق�انون ال�دولي الع�ام والعالق�ات الدولی�ة        / د.كل من أ: أنظر ) ١(

جب عب�د الم�نعم مت�ولي ، ال�وجیز ف�ي ق�انون المنظم�ات        ر/ في شریعة اإلسالم ، المرجع السابق ، د
. ١٠٨،   ١٠٧م ، ص ٢٠٠٨، ٢٠٠٧الدولیة ، الطبعة األول�ى ، دار النھض�ة العربی�ة ، الق�اھرة ،     

الوسیط في قانون المنظمات الدولی�ة الوض�عیة واإلس�المیة ، الطبع�ة األول�ى ، دار      : ولنفس المؤلف 
 م ، ص٢٠١٠القاھرة ، ، النھضة العربیة

  .١٧٥ص، على صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق/ د.المرحوم أ: أنظر) ٢(
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إذن یجوز كاستثناء على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة ، التدخل من اجل 
إنقاذ ثورة معینة ومساندتھا مادیا ومعنویا حتى تحقق أھدافھا طالما أن أھدافھا مشروعة، 

الدیمقراطیة للشعوب، والعمل على  وتعد تنفیذا لقواعد القانون الدولي الخاصة بتحقیق
  )١(حمایة حقوق األقلیات ، وحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

إذن في األصل العام وفقا لقواعد القانون الدولي العام ھو عدم جواز أو عدم 
مشروعیة التدخل في الشئون الداخلیة للدول ،واالستثناء ھوجواز التدخل في الشئون 

ض معینة كحمایـة حقـوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، وتحقیـق الداخلیة ألعرا
  )٢(الدیمقراطیة ، وتحقیق الحمایة والمسـاواة والعدالة االجتماعیة 

  

  اطب اث

  رو ادل ادو ا   اون ادا دول  ام

نون الدولي تبني على تعتمد العالقات الدولیة بین الدول وغیرھا من أشخاص القا
عدد من األسس الضروریة ، التي تعد الزمة من لوازم الحیاة االجتماعیة ، وھذه األسس 

الرحمة اإلنسانیة ، الصلة اإلنسانیة ، المساواة بین الناس وكذا الدول ، التعاون : ھي 
املة بالمثل، اإلنساني ، الرحمة العامة ، الفضیلة ، التسامح ، الحریة الدینیة ، العمل والمع

  ).٣(الوفاء بالعھود 
وتنطلق مشروعیة أو عدم مشروعیة التدخل في الشئون الداخلیة في اإلسالم من 
قاعدة أساسیة وعدد من االستثناءات التي ترد علیھا ، ففیما یتعلق بالقاعدة العامة لمبدأ 

بار مبدأ عدم عدم التدخل فإنھا تعني عدم جواز التدخل في الشئون الداخلیة للدول ، واعت
التدخل في الشئون الداخلیة من المبادئ األساسیة التي تقوم علیھا العالقات الدولیة في 

وسند مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول ما ورد عن النبي صلى اهللا . اإلسالم
من حسن " علیھ وسلم من الھدي الشریف في ھذا األمر، ومنھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

وھذا الحدیث یضع قاعدة شرعیة مؤداھا أن قوة وصحة " م المرء تركھ ما ال یعنیھ إسال

                                      
دار النھض��ة العربی��ة، الق��اھرة ،  ، م٢٠٠٨عب��د الغن��ي محم��ود ، الق��انون ال��دولي الع��ام ، طبع��ة   / د.أ) ١(

ی�ة  محمد یعقوب عبد الرحمن ، التدخل اإلنس�اني ف�ي العالق�ات الدول   : ، أیضا أنظر  ١٧٥ -١٧٣ص
 . ٢٠٠٤، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة ، الطبعة األولى، 

أشرف عرفات أبو حجارة ، إسناد المسئولیة الدولیة إلى الدولة عن انتھاكات حقوق / د.أ: انظر) ٢(
اإلنسان ، الجزء الثاني ، المجلة المصریة لقانون الدولي ، المجلد السادس والستون ، السنة 

-٤٦٥عاطف علي على الصالحي ، المرجع السابق ، ص/ د: أیضا . ١٢٨ -١٧ص م ،٢٠١٠
٤٩٣. 

العالق��ات الدولی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ، كت��اب م��ن ت��ألیف وإص��دار لجن��ة م��ن أس��اتذة كلی��ة      : أنظ��ر ) ٣(
 .١٧م ، ص١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥ن ، .الشریعة والقانون بالقاھرة ، الطبعة األولى ، د



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " األول الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

 

- ٦٨٥  - 

 

  ).١( اإلیمان تقاس عند الناس بتركھم ما ال یعنیھم وعدم االنشغال بما عند الناس
وقد ترجم بعضا من الفقھاء ذلك بأنھ یعني أن قیمة إیمان المرء بتركھ ما ال یعنیھ 

من ترك ما ال یعنیھ من األمر تھیأ لھ جمیع الفصل " ماء وفي نفس المعنى قال الحك). ٢(
،وجوھر دین اإلسالم األصیل ھو )٣"(من فعل ما ال یعنیھ وقع فیما یتقیھ " ، وقالوا أیضا 

العقل والحكمة وھما یؤدیان إلى اإلخالص في القول والعمل وكامل التركیز في المصالح 
سد مطلقا ودلیل ذلك من القرآن الكریم قولھ ، وترك كل ما ال یعني أو ما یؤدي إلى المفا

قد أفلح المؤمنون الذین ھم في صالتھم خاشعون "تعالى في مطلع سورة المؤمنون 
  )٤" (والذین ھم عن اللغو معرضون 

ولقد فسر العلماء كلمة اللغو الواردة في اآلیة الكریمة بأنھا تعني ما ال ینفع من 
ة معرضون أي أنھم منصرفون وتاركون ذلك في األقوال واألفعال ،وفسروا معنى كلم

ویؤید المعنى السابق لمبدأعدم جواز التدخل في شئون الغیر في ) ٥(كل أوقاتھم 
وقد أرست ھذه اآلیة )  ٦" (لكم دینكم ولي دین"قول اهللا تعالى في سورة الكافرون:اإلسالم

  "أمرنا بتركھم وما یدینون "قاعدة فقھیة مؤداھا
وال تقف مالیس لك بھ علم،إن السمع والبصر والفؤاد كل :ىوأیضا قولھ تعال
  )٧" (أولئك كان عنھ مسئوال 

وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھو أول من طبق مبدأ عدم التدخل في الشئون 
الداخلیة للدول والشعوب معا في المعاھدة التي ابرمھا مع أھل المدینة عند وصولھ 

د والمشركین في المدینة وبین المسلمین سواء من المدینة ، والتي عقدت بین الیھو
المھاجرین أو من األنصار ، وفیھا احتفظ لكل طائفة من ھؤالء بالحق في ممارسة 

                                      
،  ٢/٩٣)  ١٦٠٤(الموط��أ ف��ي ب��اب م��ا ج��اء بحس��ن الخل��ق ، ح��دیث رق��م   أخرج��ھ اإلم��ام مال��ك ف��ي) ١(

، واب�ن ماج�ة ف�ي س�ننھ ب�اب ك�ف اللس�ان ح�دیث          ٤/٥٥٨)  ٢٣١٧(والترمذي في سننھ حدیث رق�م  
اإلم�ام  : ،  راج�ع   ٣/٣٥٩، )  ١٧٣٧(، وقال صحیح ، وأحمد في سننھ حدیث رقم )  ٣٩٧٦(رقم 

 .١٣٤، ص١٤یاسین السواس ، دار بن كثیر ، بیروت ، ج ، أبو سلیمان الیمني ، الدولة ، تحقیق
أحمد أبو الوفا ، كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي العام والعالقات الدولیة في شریعة / د.أ: أنظر ) ٢(

  . ٩اإلسالم ، المرجع السابق ، ص
ول��ى ، دار النھض��ة س��عید ج��ویلي ، الم��دخل لدراس��ة الق��انون ال��دولي اإلنس��اني ، الطبع��ة األ  / د.أ: أیض��ا 

 . م٢٠٠٣العربیة ، القاھرة ، 
  ٢٧، المكتبة المصریة ، القاھرة ، ص ٣كتاب اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ، ج: أنظر ) ٣(
 ) ٣-١(اآلیة  –سورة المؤمنون ) ٤(
ص�حف ،  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الك�ریم ، دار الم " راجع تفسیر أبي مسعود والمسمى ) ٥(

 .١٢٤، ١٢٣القاھرة ، ص
محم��د أب��و زھ��رة ، العالق��ات  / وانظ��ر  فض��یلة المرح��وم الش��یخ  ) ٦(س��ورة الك��افرون ، اآلی��ة رق��م  ) ٦(

 .١٤٧ت ، ص.القاھرة ، د، الدولیة في اإلسالم ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي
 ) ٣٦(سورة  اإلسراء ، اآلیة رقم ) ٧(
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وتجلي ھذا في سیاسة النبي مع ) ١(شئونھا الخاصة بعیدا عن الغیر وبدون تدخل من احد
والسالم على الغیر حتى مع المشركین من الفرس والروم ، حیث حرص علیھ الصالة 

النص في رسائلھ إلى ملك الروم بأن اإلسالم ال یزعزع أحدا من أوطانھ ، وال یزعزع 
وألھمیة ) ٢(ألحد سلطانھ، وال یقوم بما یؤدي إلى استقرار تیجانھ ، وال ینال من حقوق 

مبدأ عدم التدخل في شئون الغیر فقد نص علیھ في المواثیق اإلسالمیة الدولیة ومنھا 
ظمة المؤتمر اإلسالمي والذي اعتبره أحد المبادئ األساسیة التي قامت علیھا میثاق من

تقرر الدول األعضاء وتتعھد بأنھ في سبیل " منظمة المؤتمر اإلسالمي ، حیث جاء فیھ 
احترام حق تقریر المصیر وعدم  -٢:..تحقیق أھداف المیثاق تستوحي المبادئ التالیة 

ل األعضاء، وقد دأبت على ذلك المنظمة فیما أصدرتھ التدخل في الشئون الداخلیة للدو
ع والصادر عن مؤتمر وزراء الخارجیة في إسالم أباد ٢/٤من قرارات كان منھا القرار 

احترام سیادة ووحدة أراضي جمیع الدول وعدم " م والذي أكد على ١٩٨٠ -ھـ  ١٤٠٠
ومن األمور الداخلیة ) ٣( التدخل في شئونھا الداخلیة سیاسیا وعسكریا واقتصادیا اتفاقیا

كل ما یتعلق بشخصیة الدولة ونظامھا الداخلي وكیفیة إدارة : التي ال یجوز التدخل فیھا 
مؤسساتھا الوطنیة ، وعلى سبیل المثال مسألة سك العملة ھي مسألة اقتصادیة تعد من 
صمیم الشئون الداخلیة ، وقد حدث في عھد عبد الملك بن مروان أن عزمت الدولة 
اإلسالمیة على صك عملة خاصة لھا وأراد ملك الروم أن یتدخل في ھذا األمر فرفض 
ذلك عبد الملك بن مروان على أساس أن مسألة سك العملة شأنا داخلیا للدولة اإلسالمیة 

  ) ٤(وال یجوز التدخل فیھ
ویالحظ ھنا أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول لیس مبدأ مطلقا بل 

  : لیھ عدة استثناءات ھي ترد ع

كنتم خیر أمة " االستثناء الخاص باألمر بالمعروف وانھي عن المنكر لقولھ تعالى  -١
فاألمة )  ٥(أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باهللا 

فاألمة المسلمة ذات خیریة خاصة فلھا حق األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
. 

 ة االستنقاذ لرفع الظلم الواقع على العبادالتدخل إعماال لنظری -٢

                                      
ب��ي ، التعری��ف بالمص��طلح الش��ریف ، دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت ،     اب��ن فض��ل اهللا العر : راج��ع ) ١(

 .٧٧م ، ص١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
 ٧٩ابن فضل اهللا العربي ، المرجع السابق ، ص: أنظر ) ٢(
بیان�ات وق�رارات م�ؤتمرات القم�ة ووزراء الخارجی�ة ،      (أعم�ال منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي     : راجع ) ٣(

 . ٥٢٧م ، ص١٩٨١ –م ١٩٦٩لعام 
، ١٨ص، م١٩٩٤ -ھ��ـ  ١٤١٤اإلم��ام الم��واردي ، الح��اوي الكبی��ر ، دار الفك��ر بی��روت ،      : ظ��رأن) ٤(

٣٤٥، ٣٤٤. 
 )١١٠(اآلیة  –سورة آل عمران ) ٥(
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التدخل بناء على االتفاق المبرم فیما بین الدولة اإلسالمیة وغیرھا والذي یبیح ألي  -٣
 .من أطرافھ التدخل في شئون

ونظرا لوضوح االستثناء األول الخاص باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، 
نمیل إلى عدم تحلیلھما وشرحھما ، أما فیما یتعلق  واالستثناء الثالث المتعلق باالتفاق فإننا

باالستثناء الثاني المتعلق بالتدخل تطبیقا لنظریة االستنقاذ فھو االستثناء الوحید الذي 
یحتاج منا إلى نوع من التحلیل ، لذلك أثرت أن أتناولھ بنوع من الشرح والتحلیل على 

  :النحو التالي 

 ستنقاذ في اإلسالم التدخل الدولي تطبیقا لنظریة اال: 

من الثوابت الصحیحة في شریعة اإلسالم ، أن اإلسالم یعظم حقوق اإلنسان ویصون 
حریاتھ كاملة غیر منقوصة ، وقد أعطى اإلسالم الحق لكل مسلم أھدرت حقوقھ كإنسان 
، وصودرت حریاتھ في أن یتخذ ما یراه الزما وضروریا من األعمال لرد الحقوق 

  )١(الحریات المھدرة  المسلوبة وصیانة
ھذا وما شرعت نظریة االستنقاذ في اإلسالم إال لرد الظلم والعدوان ومنع أعمال 
االضطھاد واالستعباد التي تقع على األقلیات المسلمة في بالد غیر المسلمین ، ولذلك 
فرض اإلسالم على المظلومین والمضطھدین من المسلمین التزاما یقضي بضرورة قیام 

ي عمل لمنع استمرار الظلم واالستعباد ، وھو ما یعني ان ھذا االلتزام ذا شقین ھؤالء بأ
، أحدھما یخص األشخاص المظلومین والمضطھدین ، واآلخر یقع على عاتق الجماعة 

  . المسلمة الممثلة في الدولة اإلسالمیة 
  )٢: (االستنقاذ من المستضعفین أنفسھم : أوال 

في الحریة والحیاة واللزوم بالدفاع عنھ بشتى أكد اإلسالم على حق اإلنسان 
الذین توفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم ،قالوا فیما كنتم  قالوا " الوسائل لقولھ تعالى

  ).٣(اآلیة ..كنامستضعفین في األرض،قالوا الم تكن أرض اهللا واسعة فتھاجروا
  : ھذا ویكون االستنقاذ من المستضعفین إما 

یأذن اهللا بالنصر ، ودلیل ذلك ما رواه الخباب ابن األرت  بالصبر والمقاومة حتى -١
من انھ حدث في عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم ظلم وقھر للمسلمین فقال ، ذھبنا 
إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فشكونا إلیھ فقلنا إال تستنصر لنا وإال تدعوا اهللا لنا ، 

قد كان : وقد احمر وجھھ فقال  والرسول جالس متوسد ببردتھ في ظل الكعبة فجلس

                                      
أحمد أبو الوفا ، كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي العام في ش�رع اإلس�الم ، المرج�ع    / د.أ: أنظر ) ١(

 .٨٣، ٨٢السابق  ص
 )٩٧(یة اآل –سورة النساء ) ٢(
و  راجع اإلمام الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، الطبعة الثانیة ، دار ) ٩٧(سورة النساء اآلیة رقم )٣(

 .٢٥٦، ص ٦المعارف ، القاھرة ، ج
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من قبلكم یؤخذ بالرجل فیحفر لھ في األرض ثم یؤتى بالمنشار فیجعل فرقتین ما 
یصرفھ ذلك عن دینھ ، ویمشط بأمشاط الحدید ما دون عظمة من لحم وعصب ما 
یصرفھ ذلك عن دینھ ، واهللا لیتمن اهللا ھذا األمر حتى یصیر الراكب ما بین صنعاء 

 ) ١" (یخاف إال اهللا والذئب على غنمھ ولكنكم تعجلون وحضر موت ما 
لقول ربنا سبحانھ : الھجرة إلى دار اإلسالم عند كثرة الظلم وصعوبة مواجھتھ -٢

الذین توفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم ، قالوا فیما كنتم قالوا كنا مستضعفین " وتعالى 
ا ، فأولئك مأواھم جھنم في األرض ، قالوا الم تكن ارض اهللا واسعة فتھاجروا فیھ

وساءت مصیرا إال المستضعفین من الرجال والنساء والولدان ال یستطیعون حیلة 
 ) ٢"(وال یھتدون سبیال

ھذا وقد علق شیخ المفسرین اإلمام ابن كثیر على ھذه اآلیة فقال ما نزلت ھذه اآلیة اال 
ظالمون لتحصین المستضعفین منن المؤمنین ممن أقاموا بین ظھراني أناس 

ومتجبرون في األرض على الھجرة والنجاة بأبدانھم وإیمانھم إلى مكان أفضل تقام 
  ).٣(فیھ العدالة وترفع فیھ شعائر اإلسالم 

ویقصد ھنا إتباع األسالیب غیر المنظمة من : إتباع جمیع الحیل لتحقیق االستنقاذ -٣
حیل في اإلسالم اجل الوصول إلى غایة أو ھدف معین ، والمثل الحي على اتباع ال

ھو ما روى عن عبد اهللا بن خذافة الذي كان في جیش المسلمین لحرب الروم فأسر 
مع من اسر من المسلمین ثم جيء بھ إلى ملك الروم فخطب وده ، وإذ بھ وھو على 
ھذه الحال یأمر ملك بأسیرین ، فجعل یضع الماء بقدر وأشعل علیھا النار حتى 

یھا، وفي ھنا  یقول عبد اهللا بن حذافة ثم جيء بي احترقت ثم جيء بأسیر فوضع ف
فلما أیقنت أني ھا لك بھذا القدر ال محالة بكیت ، فذكر ذلك لملك الروم فقال 
أرجعوه ، ثم دعاه إلیھ ، فقال الملك لعبد اهللا بن حذافة ما أبكاك ، قال ظننت أنة ألقي 

یلقى اهللا كل شعره في جسدي اهللا وقد حانت الساعة بھذا القدر ، واهللا إني ألرجو أن 
، فقال الملك وھل لك أن تقبل رأسي فأخلى سبیلك ، فقال عبد اهللا لملك الروم وسائر 
أسرى المسلمین ، فیقول عبد اهللا بن حذافة ، فقلت في نفسي عدو اهللا اقبل رأسھ 
یخلى عني وعن سائر أساري المسلمین ال أبالي ، فیقول قبلت رأسھ فخلى سبیلي ثم 

إلى سائر األسرى ، فلما قدمت عمر بن الخطاب فقصصت علیھ ما كان مني ، دفع 
فقام عمر بن الخطاب وقال للناس حق علیكم جمیعا أن تقبلوا رأس عبد اهللا بن 

                                      
، واالمام أحمد ف�ي  )  ٢٦٥(برقم  ٣/١باب في األسیر یكره على الكفر ، ج(رواه أبو داود في سننھ ) ١(

: ولمزی�د م�ن التفاص�یل  أنظ�ر     )  ٢١١٠٦(ب�رقم   ٥/١١٠رت ج مسنده ، باب ح�دیث خب�اب ب�ن األ   
 -١٦٢، ص ١٢الس��ھرودي ، ب��ذل الجھ��ود ف��ي ح��ق أب��ي داود ، دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت ، ج     

١٦٤. 
 ) ٩٨، ٩٧(سورة النساء ، اآلیة ) ٢(
 .راجع تفسیر ابن كثیر طبعة البابلي الحلبي) ٣(
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  .) ١(حذافة ثم بدأ بنفسھ أوال فقبل رأس عبد اهللا بن حذافة 

  
  :مسلمة االستنقاذ من خالل جماعة المسلمین الممثلین في الدولة ال:ثانیا 

فیقع على كامل دولة اإلسالم عند تطبیق نظریة االستنقاذ إتباع عدد من الوسائل 
  :أھمھا 

فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما " العدل ، ودلیل ذلك ما ورد في القرآن الكریم كقولھ تعالى -١
ویقصد بالمعاملة  : المعاملة بالمثل ). ٢"(عوقبتم بھ وألن صبرتم لھو خیر للصابرین

ما فعلھ النبي صلى : ل ، مقابلة السلوك بمثلھ ومثال المعاملة بالمثل في اإلسالم بالمث
اهللا علیھ وسلم في سریة عبد اهللا بن جحش التي أرسلت الستطالع حال قریش فضل 
منھم بعیر تبعوه حتى مروا بقریش فدار بینھم قتال فأسر المشركون فیھ سعد بن أبي 

مسلمین اثنین من المشركین ، فبعثت قریشا وقاص ، وعتبة بن مروان ، وأسر ال
بفداء ألسیرین فرفض النبي ذلك ، وقال خلو بین سعد وعتبة نخلى لكم سبیل 
صاحبیكما ، وان تقتلوھم نقتل صاحبیكما ، فدفعت قریشا بسعد وعتبة إلى النبي 

  )٣(صلى اهللا علیھ وسلم وأخلى سبیل صاحبیھما 
على أطرافھا التزامات متبادلة ، وقد تلجأ لدولة  والتي تفرض: عقد التعاھدات الدولیة -٢

المسلمة إلى إبرام العدید من التعھدات الدولیة في سبیل إنقاذ المسلمین المظلومین 
ھـ بین ٣٧٧المعاھدة الدولیة التي أبرمت عام : والمضطھدین ومثال ھذه الوسیلة 

لى ان تخلي سبیل العزیز باهللا الفاطمي وبین إمبراطور الروم ، والتي نص فیھا ع
جمیع أساري المسلمین، وأن یشید جامع یحمل اسم العزیز الفاطمي بالقسطنطینیة، 

 ) ٤(وأن یتم وقف القتال لمدة سبع سنین 
مثل العدید من القرارات التي : استصدار قرارات من المنظمات الدولیة المختصة  -٣

مة في العدید أصدرتھا منظمة المؤتمر اإلسالمي بخصوص وضع األولیات المسل
 :من الدول ، ومثالھا

ھـ ، ١٣٩٢قرار مجلس وزراء خارجیة الدول اإلسالمیة الثالث والصادر في   -١
أن المؤتمر : م ، بخصوص وضع المسلمین في الفلبین ، والذي جاء فیھ ١٩٧٢

وأعرب عن قلقھ الشدید لمحنة المسلمین الذین .. استعرض أحوال المسلمین في الفلبین 

                                      
 .٢٨٥،  ٢٨٤، ص ١القلقشندي ، الصحیفة ج: راجع ) ١(

 ) ١٩٤(سورة البقرة ، اآلیة رقم ) ١(
الق�اھرة ،  ، سیرة بن ھشام للنبي المختار محمد علیھ الصالة والسالم ، طبع�ة الب�ابلي الحلب�ي   : أنظر ) ٣(

 .٦٠٤ -٦٠١، ص ١ج
ال���وزارة وال���وزراء ف���ي العص���رالفاطمي، دارالمع���ارف بالق���اھرة ، ،محم���د حم���دي المن���اوي:أنظ���ر) ٤(

 .٢١٩ص ،١٩٧٠
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 )١(لفلبینیعیشون في ا
 ١/٤كذلك القرار الصادر عن مؤتمر وزراء خارجیة الدول اإلسالمیة رقم  -٢

م والذي ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣بخصوص أوضاع المسلمین في العالم في عام 
  :جاء فیھ 

یبدي قلقھ من أن بعض األقلیات المسلمة في بعض البلدان ذات األغلبیة  :أوال 
والتي كفلتھا لھا القوانین والمبادئ الدولیة وناشد غیر المسلمة ال تتمتع بحقوقھا السیاسیة 

جمیع البلدان إحترام حقوق األقلیات وحسن معاملتھم،وتقدیم الرعایة لھم،وإلزام األمانة 
  ) ٢.(العامة للمنظمة بوضع تقریر یعرض علیھا في دورتھا المقبلة

مبلغ من أجاز فقھاء اإلسالم فداء األسیر المسلم ب: الفداء بالمال لألسرى -٤ 
المال ان عجز عن فداء نفسھ ، فاألسیر الغني یفدي نفسھ، والفقیر یكفلھ اإلمام فیفدیھ من 

 )٣(بیت المال ، وفي حالة النقص تعین ذلك في جمیع أموال المسلمین 
ھذا وقد بین اإلسالم أوجھ صرف الزكاة ، وجعل منھا الصرف على الفقراء من 

إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین : تعالى  األسرى لفدائھم من ید العدو لقولھ
علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل فریضة من اهللا 

  )٤(واهللا علیم حكیم 
والمالحظ على الوسائل السابقة أنھا كلھا وسائل سلمیة ، ولكن إن لم تجدي ھذه 

إتباعھا من الدولة ، فإن ھناك وسیلة أخرى غیر سلمیة  الوسائل في عملیة االستنقاذ رغم
  .وتعتمد على العنف أو التدخل المسلح 

من المؤكد في الفقھ اإلسالمي أن األخوة : االستنقاذ من خالل التدخل المسلح  -٥
إنما " اإلسالمیة ھي السند القانوني الصحیح لنظریة االستنقاذ لقول الحق تبارك وتعالى 

واذكروا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم " ولقولھ تعالى ) ٥"(ة فأصلحوا بین أخویكمالمؤمنون أخو
 ) ٦" (أعداء فألف بین قلوبكم

ولم یكتف فقط اإلسالم بتقریر حقوق اإلخوة وأعالھا حق االستنقاذ ، بل اخذ 
أیضا بفكرة اإلخوة اإلنسانیة بما ترتبھ من حقوق األخ ألخیھ في اإلنسانیة ، واالستنقاذ 

اإلسالم لیس بالجدید بل ھو معترف بھ منذ ظھر دین اإلسالم ، فھا ھو سیدنا عمر بن في 
الخطاب یقول قولتھ المشھورة إلن استنفذت رجال من المسلمین من أیدي الكفار أحب إلي 

                                      
 -١٣٨٩منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي ، ق�رارات وبیان�ات وزراء خارجی�ة ال�دول اإلس�المیة ،         : ظر ان) ١(

 .١٣٤٥، ص ١٤٠١
 .٥٢بیانات وقرارات وزراء خارجیة الدول األسالمیة،المرجع السابق،ص :راجع)٢(
 .٢٧، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة ، ص٢اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ج:أنظر) ٣(
 ) .٦٠(سورة التوبة ، اآلیة ) ٤(
 )١٠(اآلیة  –سورة الحجرات ) ٥(
 )١٠٣(اآلیة  –سورة آل عمران ) ٦(
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وأدلة التدخل المسلح لالستنقاذ في اإلسالم كثیرة فیھا منھا ما ورد ) ١(من جزیرة العرب 
ة النبویة المطھرة ، واإلجماع ، ومبدأ عدم ترك أي إنسان في شدة ، في القرآن ، والسن

والعرف المتواتر في مسألة االستنقاذ ، فمثال وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة تحض 
على االستنقاذ ونصرة المستضعف حتى ولو من خالل التدخل بالقوة المسلحة كما في 

اهللا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان  وما لكم ال تقاتلون في سبیل" قولھ تعالى 
الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا 

قولھ صلى : في أحادیث كثیرة منھا)  ٣(،وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم )٢" (من لدنك نصیرا
وكذلك قولھ من لم یحمل ) ٤(ضھ بعض المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بع" اهللا علیھ وسلم 

من " وما رواه عنھ ابن عباس، أنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال " ھم المسلمین فلیس منھم 
  )٥(فدى أسیرا من ید العدو فأنا ذلك األسیر

  
أب��دا م��ا تجتم��ع أمت��ي عل��ى " قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  :وال��دلیل م��ن اإلجم��اع 

سالم على أن االستنقاذ أمرا مفروضا لقولھ صلى اهللا ، وھناك إجماع لعلماء اإل) ٦(ضاللة
اهللا علیھ وسلم أبدا ، ما تجتمع أمتي على ض�اللة ، وبالت�الي یج�ب إنق�اذ األس�یر م�ن ی�دي        
األعداء إذا توافرت القدرة على ذلك ، ولقد سوى اإلسالم في الفداء ب�ین النس�اء واألطف�ال    

  المشركین والرجال فیما یتعلق بفداء األسیر وفكاكھ من أیدي 
  

إذا حصل اعتداء عل�ى األقلی�ات اإلس�المیة م�ن     " وفي ذلك یقول اإلمام أبو زھرة 
الدولة التي تعیش فیھا فإنھ یجب على الجماعة المسلمة أن تتصل بھذه الدولة لتمنع ظلمھا 
الواقع علیھم ألن المسلم اخو المسلم ال یظلمھ وال یخذلھ وال یسلمھ ، وأن استنقاذ األقلیات 

المبادئ الرئیسیة في اإلسالم، ودلیل ذلك إرسال النبي للجیوش لل�دفاع ع�ن المس�لمین     أحد
" ف��ي ب��الد الش��ام وقتال��ھ قریش��ا ألنھ��م یقتل��ون المس��لمین ع��ن دی��نھم تطبیق��ا لقول��ھ تع��الى       

                                      
اب��ن حنب��ل ، ب��ین : ع��ن عم��ر و  أنظ��ر )  ١١٦٠٦(ب��رقم  ٤/٥٤٥كن��ز العم��ال ، ب��اب األس��اري ، ج) ١(

 .١٠ص، ١٩٦٨ -١٣٨٨القاھرة ، ، األدب والسیاسة وبین الجنة والروضة ، طبعة البابلي الحلبي
 )٧٥(سورة النساء ، اآلیة ) ٢(
أحكام القرآن ، تحقیق على البجاوي ، الطبعة األولى ، مؤسسة عیسى الب�ابلي  ، البن العربي: أنظر ) ٣(

 .٤٥٩-١٥ص، ١٩٨٧ -١٣٥٦القاھرة ، ، الحلبي
ف���ي المس���جد وغی���ره ، ح���دیث رق���م   ) ب���اب تش���بیك األص���ابع  (أخ���ـرجھ البخ���ـاري ف���ـي ص���حیحة  ) ٤(

 ).  ٣٠/ ٨/ ٦٧٥٠(ونسلم فـي صحیحـھ باب تزاحم المؤمنیـن، حدیث رقم  ، ٤٦٧/١/١٨٢
، التیس�یر ش�رح    ٤/٢٨١) ١٠٤٩٢(حدیث رقم ) باب الترغیب فیھ ( كنز العمال في ألسن واألقوال )٥(

الح��افظ الھیثم��ي ، : ،  أنظ��ر  ٦/٢٤٢) ٨٨٥(، ف��یض الق��دیر ح��دیث رق��م  ٢/٨٣٧الج��امع الص��غیر 
 .٣٣٢ص، ١٣٦٨مكتبة القدس بالقاھرة ،  ،حجج وأدلة جمع الفوائد 

ل�ن تجتم�ع أمت�ي عل�ى ض�اللة أب�دا فعل��یكم       " كن�ز العم�ال ب�اب  ف�ي االعتص�ام بالكت�اب والس�نة بلف�ظ         ) ٦(
  ١٠٢٩(، برقم  ١/٢٠٦بالجماعة ، وأن ید اهللا على الجماعة ، ج
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  )١" (وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین هللا 
لدول�ة المس�لمة ینطب�ق    ومما ھو جدیر بالذكر أن ما ینطبق على عامة الن�اس ف�ي ا  

عل��ى رئ��یس ھ��ذه الدول��ة ، ول��ذلك أج��از فقھ��اء اإلس��الم تطبی��ق مب��دأ االس��تنقاذ علی��ھ ان ت��م  
  ) ٢(أسره

ھل عدم االستنقاذ یشكل في نظر اإلسالم جریمة سلبیة في حق : وختاما نتساءل  
  الشعب المسلم المضطھد ؟

مى الجریمة االیجابیة ، من المتفق علیھ أن الجریمة قد تقترف بأعمال ایجابیة فتس
وقد تقترف بأعمال سلبیة فتسمى الجریمة السلبیة ، وإذا كان فقھاء الشریعة اإلس�المیة ق�د   
اتفقوا على إمكانیة حدوث الجریمة االیجابیة بالفع�ل االیج�ابي الم�ؤثم قانون�ا ، إال أنھ�م ق�د       

الفع��ل بالجریم��ة اختلف��وا ح��ول إمكانی��ة ارتك��اب الجریم��ة باألعم��ال الس��لبیة والت��ي تس��مى ب
  :السلبیة 

فجمھ��ور  الفقھ��اء م��ن الش��افعیة والمالكی��ة والحنابل��ة ی��رون أن الجریم��ة الس��لبیة      
  ) ٣(كالجریمة االیجابیة رغم التفاوت بین الجریمتین في العقاب المقرر لكل منھا

أم��ا األحن��اف فی��رون ع��دم تص��ور وق��وع الجریم��ة بالس��لب ول��ذلك فھ��م ینك��رون      
رة ، وبرروا ھذا بمنطق مؤداه أن العقوبة المقررة على الجریمة ھ�ي  الجریمة السلبیة بالم

عقوب��ة مق��ررة عل��ى الفع��ل ول��یس عل��ى الت��رك أو الس��لب ، والح��ق ف��إنني أمی��ل إل��ى رأي    
الجمھور فیما ذھب إلیھ من الفعل االیجابي یساوي الترك وتحصل بھما الجریمة ، والت�ي  

ل��ى ھ��ذا ال��رأي یمی��ل الكثی��ر م��ن العلم��اء تك��ون إم��ا جریم��ة س��لبیة وإم��ا جریم��ة ایجابی��ة وا
المحدثین ومنھم المرحوم الشیخ محمد أبو زھرة وبرر ھذا بأنھ یتفق مع المعاني اإلنسانیة 

  )٤(من وجوب التعاون وإغاثة الملھوف ، وعدم خذالن  المسلم 
وترتیبا على ما تقدم فإنھ یجب على اإلمام وكل ام�رؤ مس�لم ق�ادر عل�ى رد الظل�م      

ى أخیھ المسلم المضطھد ، والدفاع عنھ بنفسھ أو مالھ ، وفي ذلك یقول ابن حزم الواقع عل
ومن اضطر إلى الدفاع عن نفسھ بحق ففرض علیھ أن یدفع الظلم عن نفسھ وعن غیره " 

بما أمكنھ من سالح نفسھ او سالح غیره فإن لم یفعل فھو ملق بیده إلى التھلكة وھذا حرام 

                                      
  )  ١٩٣(سورة البقرة ، اآلیة رقم )١(
ت ، .ة ، الوح�دة اإلس�المیة ، دار الفك�ر العرب�ي ، الق�اھرة ، د     محمد أبو زھر/ فضیلة الشیخ : أنظر )٢(

  .٥٧٤، ٥٧٣ص
 
،  ٢/١٧٣-، المھ�ذب   ٦/٣٨-، األم للش�افعي   ٦/٢٣٣ –، مواھب الجلیل  ٤/٢٣٧حاشیة الدسوقي ) ٣(

 –المحت���اج  ٢/٢٩٩ –، بدای���ة المجتھ���د   ١٠/٣٤٧، المحل���ي  ٤/٥-، الك���افي  ٥/٥٢٣-كش���ف القن���اع  
 .  ھـ ١٤٠٥الطبعة األولى ، دار الفكر ، بیروت ،  – ١٩٩٩/٩ –ن قدامة ، المغني الب ٤/٢٣٦
محم��د أب��و زھ��رة ، نظ��رة إل��ى العقوب��ة ف��ي اإلس��الم ، نش��ر مجم��ع البح��وث    : أنظ��ر فض��یلة الش��یخ  ) ٤(

 .١٩٧٣ -١٩٦٣م ، عام ١٩٧٢/ ١٣٩٦اإلسالمیة 
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- ٦٩٣  - 

 

  )١"(علیھ 
یم��ا ب��ین الش��ریعة اإلس��المیة والق��انون ال��دولي اإلنس��اني ، ف��إن    ووج��ھ المقارن��ة ف

الشریعة اإلسالمیة جعلت التدخل الستنقاذ المستضعف المظل�وم أم�را واجب�ا ق�در اإلمك�ان      
  )٢(ألنھ ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا 

وإذا كان ھناك التزاما عل�ى الدول�ة المس�لمة باالس�تنقاذ ل�دفع الظل�م ، ف�إن الق�انون         
لم یفرض على الدولة التدخل لدفع الظل�م ب�ل ت�رك ھ�ذا األم�ر لمح�ض تق�دیرھا إن         الدولي

  ) .٣(شاءت تدخلت وان شاءت أبت 
  

  ارااطب 

 ا دوا واز ا دى  

  ادو ر   و اد

األصل العام في شرع اإلسالم ھو عدم ج�واز اس�تعانة الدول�ة المس�لمة بأی�ة دول�ة       
غیر مسلمة في تصریف أي ش�أن م�ن ش�ئونھا االقتص�ادیة أو العس�كریة أو السیاس�ة عل�ى        

یا أیھا الذین أمنوا ال تتخذوا بطان�ة  " المستوى الدولي ، ودلیل ذلك قول المولى عز وجل 
م��ن دونك��م ال ی��ألونكم خب��اال ، ودوا م��ا عن��تم ق��د ب��دت البغض��اء م��ن أف��واھھم وم��ا تخف��ي      

  ) ٤" (م اآلیات إن كنتم تعقلون صدورھم اكبر قد بینا لك
وقولھ " ذلك بأن اهللا مولى الذین آمنوا وأن الكافرین ال مولى لھم " وكقولھ تعالى 

یا أیھا الذین آمنوا ال تتخ�ذوا الیھ�ود والنص�ارى أولی�اء بعض�ھم أولی�اء بع�ض        " جل عاله 
  ). ٥"(ومن یتولھم منكم فإنھ منھم 

ل الكفر والتشبھ بھم في مقالھم وأفع�الھم ن�وع   وترشدنا ھذه اآلیة إلى أن مواالة أھ
  ) ٦"(من الباطل وخروج عن اإلسالم لقولھ سبحانھ ومن یتولھم فإنھ منھم

وإذا كان األصل العام ھ�و ع�دم ج�واز االس�تعانة بالدول�ة غی�ر المس�لمة ف�ي إدارة         
 الش��ئون الدولی��ة والداخلی��ة بمختل��ف ص��ورھا ، إال أن ھ��ذا األص��ل ت��رد علی��ھ العدی��د م��ن    

  : االستثناءات أھمھا 

الظ��روف الحال�ة والملجئ��ة والت��ي ال یمك��ن  : وتعن��ي حال�ة الض��رورة  : حال�ة الض��رورة   -١

                                      
 . ت .لجدیدة ، بیروت  د، داراآلفاق ا١٠٢/ ١١ج،البن حزم الظاھري  المحلي باألثار: انظر ) ١(
أحمد أبو الوفا ، كتاب األعالم بقواعد القانون الدولي العام في شرع اإلسالم ، المرج�ع  / د.أ: أنظر ) ٢(

 .١١٩، ١١٨ص، السابق
 . أحمد أبو الوفا المرجع السابق /د.أ: أنظر ) ٣(
 )١١٨(اآلیة  –سورة آل عمران ) ٤(
  ) ٥١(اآلیة رقم / سورة المائدة ) ٥(
محمد بن الحسین البطائي ، كتاب غایة المأمول في علم الفروع واألصول، س�لطنة  / اإلمام : أنظر ) ٦(

 .وما بعدھا ٤٣ص، ١٩٨٧،  ١٤،  ٩، ٧عمان ، دار التراث القومي والثقافة ، الجزء 
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مواجھتھا بإتباع اإلج�راءات العادی�ة ، وم�ن ث�م إن عج�زت الدول�ة المس�لمة ع�ن تص�ریف          
 .شئونھا الدولیة فلھا حق االستعانة بدولة غیر مسلمة 

عل�م والفق�ھ م�ن أن�ھ ال یج�وز للمس�لمین أن       ونحن مع ما ذھب�ت إلی�ھ غالبی�ة أھ�ل ال    
یس��تعینوا بالكف��ار ألن��ھ ال ی��ؤمن غ��درھم إذ الع��داوة الدینی��ة تحملھ��م علی��ھ إال إذا اض��طروا  

ولقد أوضح العلماء المسلمون حالة الضرورة بأنھا تعن�ي ع�دم ج�واز الس�تعانة     )١" (إلیھم 
أو االستئجار بما ال یزید عن  بغیر المسلم مطلقا إال ما أجمع علیھ المسلمون بخدمة الدابة

إن اهللا ینص�ر ھ�ذا   " قضاء الحاجة ، ودلیل ذلك  ما قالھ رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     
وھذا یعني جواز االستعانة  بغیر المس�لم فم�ثال یج�وز االس�تعانة     " الدین بقوم الخالق لھم 

للقض�اء عل�ى   بغیر المسلم القوي من أج�ل القض�اء عل�ى الفج�ار ، ویج�وز م�ن ب�اب أول�ى         
  )٢(الفاجرین من المسلمین االستعانة بأمثالھم من المسلمین للقضاء علیھم 

فیجوز إذن االستعانة بالمشركین لقتال غیرھم : عندما یكون حكم اإلسالم ھو الغالب  -٢
مم��ن ال یؤمن��ون باإلس��الم ، أو لالس��تعانة بھ��م ف��ي القض��اء عل��ى الف��اجرین م��ن         

 .المسلمین 
نة بغی��ر المس��لمین فائ��دة للمس��لمین ، ألن ع��دم الفائ��دة یجع��ل      أن یك��ون ف��ي االس��تعا   -٣

 .االستعانة بھم والعدم سواء 

وھكذا فإن األصل العام ھو لعدم جواز االستعانة بغیر المسلم اللھم إال على سبیل 
  .)٣(االستثناء وفي الحاالت التي سبق تحدیدھا من قبل 

ع الدولي التدخل إلنقاذھم من ومن ثم فإن طلب الثوار في أي بلد مسلم من المجتم
الظلم واالضطھاد والممارسات الإلنس�انیة الت�ي یتعرض�ون لھ�ا ف�ي دول�تھم المس�لمة أم�را         
ج��ائزا طالم��ا أنھ��م ف��ي حال��ة ض��رورة ول��یس أم��امھم لالس��تنقاذ م��ن ھ��ذه األنظم��ة الفاس��دة    

أو  والمستبدة اال طلب التدخل الدولي ، ویستوي أن یك�ون الت�دخل م�ن قب�ل دول مس�لمة ،     
وذل��ك لوج��ود حال��ة ض��رورة ، ولقت��ال ھ��ذه الفئ��ة    ) كتابی��ة أو مش��ركة (دول غی��ر مس��لمة  

الظالمة الباغیة،وإنقاذھم من الظلم والفساد،وألھمیة حالة الضرورة البد من إلق�اء الض�وء   
  .على ھذه النظریة

الحالة التي تصل فیھا درجة االحتیاج إلى أشد :  المقصود بالضرورة في اإلسالم
  ) ٤(ب وأشق الحاالت،فیصبح اإلنسان في خط یحدق بنفسھ أو مالھ ونحوھما المرات

                                      
 .١٠١و ص ٧الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ج: أنظر ) ١(
 ). ٢٨٩٥٦(حدیث رقم ذا الدین بأقوام ألخالق لھم ،ظ أن اهللا تعالى یؤید ھبلف ١٠/١٨٤كنز العمال ) ٢(
أحمد أبو الوفا محمد ، كتاب اإللمام بقواعد القانون الدولي الع�ام ،  / د.أ: راجع المزید من التفاصیل ) ٣(

 .٥٥ -٤٠ص، المرجع السابق
الق��انون الوض��عي ، الطبع��ة  وھب��ة الزحیل��ي ، نظری��ة الض��رورة الش��رعیة مقارن��ة م��ع   / د.أ: راج��ع ) ٤(

م ، كذلك ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥وكذلك الطبعة السادسة ،  ٥٤،ص ١٩٩٧الرابعة ، دار الفكر بدمشق ، 
 .  ٨/٥٩٥ –، المغني  ١/١٥٠أحكام القرآن 
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وتعي حالة الض�رورة الت�ي تب�یح الت�دخل اإلنس�اني ھن�ا أو الت�دخل ھن�ا أو الت�دخل          
لإلنق�اذ أن یك��ون ھن��اك ض��رر ق��د وق��ع عل�ى األنف��س أو األم��وال ، كتع��رض الن��اس للظل��م   

س�تمر للش�عوب م�ن أنظم�ة اس�تبدادیة ،      وانتھاك الحقوق ومص�ادرة الحری�ات ، والقھ�ر الم   
فمن اضطر غیر باغ وال عاد  فال إث�م  " وسند حالة الضرورة في اإلسالم ھو قولھ تعالى 

  ) ١(علیھ إن اهللا غفور رحیم 
وتعني كلمة غیر باغ وال عاد الواردتین ف�ي اآلی�ة الكریم�ة أي بم�ا ل�یس  مخالف�ة       

رة أو للخط��ر المح��دق ال��ذي وق��ع فی��ھ  لل��دین بإتی��ان المحرم��ات وال تج��اوز لحال��ة الض��رو  
  :،وتطبق حالة الضرورة في أضیق الحدود وفق ضوابط ھي

  
  ضوابط وشروط إعمال حالة الضرورة 

ضرورة الغذاء والدواء والت�ي تعن�ي أن یش�رف اإلنس�ان عل�ى الھ�الك بس�بب         -١
الج��وع ، أو الھ��الك بس��بب الم��رض الش��دید ونق��ص أو ع��دم وج��ود ال��دواء         

فقھاء یجوز أك�ل المح�رم كالمیت�ة لتف�ادي الوق�وع ف�ي       وبحسب رأي جمھور ال
الھالك ، ویجوز كذلك شرب بعض م�ن الخم�ر ل�دفع العط�ش أو الم�رض إذا      

  ) ٢(أشرف اإلنسان على الھالك برأي جمھور الفقھاء 

ویقص��د بھ��ا حم��ل اإلنس��ان عل��ى فع��ل ال یرض��اه وال  : حال��ة اإلك��راه الملج��ئ  -٢
لك ما روى  عن النبي صلى اهللا علیھ یختار مباشرتھ لو ترك لنفسھ ، وسند ذ

) ٣(إن اهللا رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ " وسلم أنھ قال 
وحالة اإلك�راه الملج�يء ھ�ي تل�ك الحال�ة الت�ي یجی�ز فیھ�ا اإلنس�ان عل�ى فع�ل            
المحرمات ، وھذا جائز باتف�اق الفقھ�اء ، ألن م�ن ل�م یس�تجیب لحال�ة اإلك�راه        

 ) .٤(شرعا ألن ذلك إلقاء بالنفس في التھلكة ھذه یكون أثما 

ق�ال  " ویقص�د بھ�ا ع�دم استحض�ار الش�يء عن�د الحاج�ة إلیھ�ا         : حالة النس�یان   -٣
) ٥(العز بن عبد السالم النسیان غالب عل�ى اإلنس�ان ، وال إث�م عل�ى النس�یان      

وواضح ھنا بأن النس�یان ال یعاق�ب علی�ھ اإلنس�ان ، وھ�ذا أم�ر بعی�د ع�ن ھ�ذا          
 .نوني البحث القا

                                      
 )  ١٧٣(سورة البقرة ، اآلیة رقم ) ١(
 ٢/٥٩-، المیزان للشعراني  ٢/٥٢١-، المھذب  ٥/٢٥٣٨ -رد المختار والدر المختار  ) ٢(
رواه الطبراني في الكبیر عن ثوبان وأبي ال�درداء ، وأخرج�ھ اب�ن ماج�ھ واب�ن حب�ان والح�اكم ع�ن         ) ٢( 

ابن عباس مرفوع�ا وذك�ره غی�ره ، راج�ع ف�ي تفص�یل تعری�ف اإلك�راه ، الفوائ�د البھی�ة ف�ي القواع�د             
  . ٣٢٦ –الفقھیة للشیخ محمود حمزة 

-، تكمل��ة ف��تح الق��دیر   ٥/٩٣-، ال��در المخت��ار   ٥/١٨٥-، تب��ین الحق��ائق   ٧/١٧٦-الب��دائع : راج��ع ) ٤(
٧/٢٩٧ 

  ٢/٢-قواعد اإلحكام م) ٥(
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ویقصد بھ عدم العلم وھو ال یقبل عذرا باتفاق الفقھاء إذ ال یقبل ف�ي  : الجھل  -٤
دار اإلسالم العذر بجھل األحكام ، وإن كانت ھذه القاعدة لیست على إطالقھا 

 ) ١(، والجھل باألحكام بسبب عدم التعلیم یقبل عذر 

عم��وم ویقص��د بالص��بر مش��قة تجن��ب الش��يء ، أم��ا  : الص��بر وعم��وم البل��وى  -٥
 ) ٣(وھذه الحالة ال مثیل لھا في القانون ) ٢(البالء فیقصد بھ شیوع البالء 

وھو السیر إلى مقصد معین ، ویقصد بھ السفر الطویل : حالة السفر الطویل  -٦
ال القصیر ، وھو ما وصل مداه ثالثة أیام أو عشرین ساعة وثلث ، أو بس�تة  

انین كیلو مت�را عن�د الش�افعیة ،    وثمانین كیلو مترا عند الحنفیة ، أو تسعة وثم
وقد فاض فیھ العلماء وفر قوانین س�فر الطاع�ة وس�فر المعص�یة ، وھ�و یب�یح       

 ) ٤(المحظورات للضرورة 

وھ��و ھیئ��ة غی��ر طبیعی��ة ف��ي ب��دن اإلنس��ان ی��نجم عنھ��ا بال��ذات آف��ة  : الم��رض  -٧
 ) ٥(العقل، ویعتبرالمریض في حالة ضرورة فال یالم على ما یفعل 

وھي الحالة التي تستوجب التخفیف كالقصر ف�ي الص�الة ،   :  النقص الطبیعي -٨
وعدم تكلیف الصبي غی�ر الممی�ز وإعف�اء المجن�ون م�ن التك�الیف الش�رعیة ،        

 ) ٦(فالنقص الطبیعي حالة من حاالت الضرورة

وتسمى في الفقھ اإلسالمي دفع الصائل ، وھي الدفاع : حالة الدفاع الشرعي  -٩
وھ�و أم�ر مب�اح باتف�اق الفقھ�اء وال مس��ئولیة       ع�ن ال�نفس أو الم�ال ول�و ب�القوة     

 ) ٧(علیھ ما لم یحدث فیھ نوع من التجاوز 

ویقص�د بھ�ا إعم�ال حك�م المث�ل ف�ي المس�ائل الش�رعیة         : استحس�ان الض�رورة    -١٠
واستحس��ان ) ٨(عل��ى نح��و مخ��الف لوج��ھ أق��وى یقتض��ي الع��دول ع��ن األول    

إذ لوال ذلك  الضرورة یردع المفسدین وعقاب الجناه من استحسان الضرورة

                                      
 ١/١٤٩ –، روضة الناظر  ١/٥٤-، حاشیة البناني على شرح جمع الجوامع  ١/٥٥ –المستصفي ) ١( 

  ٥٨ –، المدخل المذھب االحكامن أحمد البن بدران 
 .  ٣٤٣ص -١٥٩القواعد البن رجب ال القاعدة وما بعدھا ،  ٦٩ –األشباه والنظائر للسیوطي ) ٢(
 .وما بعدھا  ٦٩-الصبر وعموم البلوى ، األشباه والنظائر للسیوطي : انظر ) ٣(
، مغن�ي   ٣٠٠-، القواع�د الب�ن رج�ب     ٤/١٤٩٦-، كت�اب األس�رار    ١/١١٣مسلم ، الثب�وت  : راجع ) ٤(

  ١/٢٧٢المحتاج 
 .وما بعدھا  ٤/١٤٢٧- ، كشف األسرار ٢/١٧-التشریح على التوضیح )٥(
  ٣٧-راجع األشباه والنظائر للسیوطي )٦(
وما بعدھا  ١/٢٧٨شروط حالة الضرورة في التشریع الجنائي اإلسالمي ، عبد القادر عودة : انظر ) ٤(

. 
  ٢/١١٢٣ –كشف األسرار على أصول البزدوي : راجع ) ٨( 
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- ٦٩٧  - 

 

ألھلك الناس بعضھم بعضا ولفسد النظام العام وأتقلب المجتمع إلى عالم غیر 
 ) ١(إنساني 

األوص�اف الت�ي   : ویقص�د بالمص�الح المرس�لة    : المصلحة المرسلة لض�رورة   -١١
تالئ��م تص��رفات الش��ارع ومقاص��ده وق��د اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن التص��رفات         

وھ��ي الماس��ة بال��دین وال��نفس   المس��تحدثة والت��ي تح��افظ عل��ى مقاص��د الش��رع 
 ) ٢(والنسل والعقل والمال 

وھو ما أعتاده الناس وتعارفوا علیھ فیما بینھم ، والعرف ق�د یك�ون   : العرف  -١٢
قولیا ، وقد یكون عملیا ، وقد یكون الع�رف خاص�ا ، وق�د یك�ون عام�ا ، وق�د       
أجاز الفقھاء إعمال�ھ حت�ى ول�و اس�تبدل الحك�م الش�رعي إذ القص�د ھ�و تحقی�ق          

 ) ٣(لمصالح ا

وھي ضرورة تشریعیة ف�ي اإلس�الم لتحقی�ق المص�الح والمن�افع      : سد الذرائع  -١٣
أو لدفع المضار والمساوئ ، كتحریم خطب�ة الم�رأة المعت�دة ، وتح�ریم النظ�ر      

 ) ٤(والخلوة باألجنبیات ألنھ یؤدي إلى الزنا 

ھ كمن یسترد مال�ھ المس�روق بالس�رقة المماثل�ة ویظف�ر ب�      : حالة الظفر بالحق  -١٤
 ) ٥(أمر جائز للضرورة 

وھ��ذا یعن��ي ض��رورة إعم��ال    : ض��رورة مراع��اة ح��دود الض��رورة     - أ
قاع��دة : القواع��د الرعی��ة الحاكم��ة لتطبی��ق حال��ة الض��رورة ، ومنھ��ا    

المشقة تجلب التیسیر ، قاعدة الرخص الشرعیة ، قاعدة الضرورات 
تبیح المحظورات ، إذا ضاق األمر اتسع ، وإذا اتسع األم�ر ض�اق ،   

دة الضرورة تقدر بقدرھا ، وقاعدة ما جاز بعذر یبطل بزوالھ ، وقاع
والمیس��ور ال یس��قط بالمعس��ور ، االض��طرار ال یبط��ل ح��ق الغی��ر ،    

  ) ٦(الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

                                      
 .٢/١٠٢-إعالم الموقعین )١(
،  ٢/٢٢٣، تفس���یر القرطب���ي  ١٢٧ -٢/١١٩ –العتص���ام للش���اطي ، ا ١٤٢-١/١٤٠-المستص���في ) ٢(

 . ١/١٢١-، األشباه والنظائر البن نجیم  ١/٧٢-القواعد واألحكام للعز بن عبد السالم 
  ١٥/١١٩-المبسوط للسرخي – ٣٠٤٥ –، مغني المحتاج  ٥/٤٤٩ –المغني البن قدامھ ) ٣(
   ٢٧/٢ف–ل الفقھي لألستاذ مصطفى الزرقا ، المدخ ١٤١راجع السیاسة الشرعیة البن تیمیة ) ٤(
، رد المخت��ار  ٤٣٥-، نظری��ة اإلباح��ة عن��د األص��ولیین ، لمج��د س��الم م��ذكور     ٣/٦٨س��بل الس��الم  ) ٥(

٣/٢١٩  
وھب��ة الزحیل��ي ، نظری��ة الض��رورة  الش��رعیة ، المرج��ع   / د.تطبیق��ات حال��ة الض��رورة ، أ : راج��ع ) ٦(

 . ٢٤٦- ١٨٤السابق ، ص
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أنھ��ا ق��د ت��ؤدي إل��ى إباح��ة المحظ��ور ، وتخفی��ف   : وحك��م الض��رورة ف��ي اإلس��الم  
  .لضرورة األحكام الشرعیة مع ضمان الشيء المستھلك وقت ا

أن الق�انون ال�دولي ال   : ووجھ المقارنة ب�ین الش�ریعة اإلس�المیة والق�انون ال�دولي      
یع�رف الض��رورة وإنم��ا یعادلھ��ا فی��ھ م��ا یس�مى تھدی��د الس��لم واألم��ن ال��دولیین ، أو انتھ��اك   
أحكام القانون الدولي بسبب العدوان ، أو انتھ�اك حق�وق اإلنس�ان وحریات�ھ األساس�یة ، أو      

بج��رائم الح��رب ، أو الج��رائم ض��د اإلنس��انیة ، ولكن��ھ یتف��ق م��ع        : لخاص��ة  االنتھاك��ات ا
الشریعة اإلسالمیة في جواز التدخل للظروف اإلنسانیة والتي منھا حمایة حق�وق اإلنس�ان   
وحریات��ھ األساس��یة أو إلنق��اذ المض��طھدین م��ن الظل��م والفس��اد بس��بب ممارس��ات األنظم��ة   

  . الحاكمة 
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- ٦٩٩  - 

 

  الثانياملبحث 

  دخل الدويل اإلنساني  إلنقاذ املضطهدين من الظلم مدى جواز الت

  والفساد بسبب املمارسات الإلنسانية لألنظمة السياسية

األصل العام ھو ع�دم ج�واز الت�دخل ف�ي الش�ئون الداخلی�ة لل�دول ، وھ�و          :تمھید 
من المبادئ الراسخة في الحیاة الدولیة للنص علیھ في العدید م�ن المواثی�ق الدولی�ة وعل�ى     

ل�یس ف�ي ھ�ذا    )  ٧، .. ١( ، والتي نصت على  ٧/٢میثاق األمم المتحدة في المادة  رأسھا
أن تت�دخل ف�ي الش�ئون الت�ي تك�ون م�ن ص�میم الس�لطان         " المیثاق ما یسوغ لألمم المتح�دة  

الداخلي لدولة ما ، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل ألن تحل 
ھ�ذا المب�دأ ال یح�ل بتطبی�ق ت�دابیر القم�ع ال�واردة ف�ي الفص�ل          بحكم ھذا المیثاق ، عل�ى أن  

 "السابع 
وبما أن ھناك العدید من األنظمة الشمولیة ، أو االستبدادیة التي تسئ إلى العالق�ة  
فیما بینھا وبین مواطنیھا وذلك من خالل الممارسات الوحشیة والقمعیة ، وانتھ�اك حق�وق   

ربما ال یتوقف عن�د ھ�ذا الح�د فق�د تمت�د الممارس�ات       المواطن وحریاتھ األساسیة ، واألمر 
الإلنسانیة وأعمال االضطھاد التي تنال من األجانب أو رعایا ال�دول الغی�ر ، األم�ر ال�ذي     

م���دى ج���واز الت���دخل إلنق���اذ المض���طھدین ، والرعای���ا م���ن الظل���م  : أث���ار التس���اؤل ح���ول 
خصوص�ا إن ح�دثت أعم�ال     واالستبداد والممارس�ات الإلنس�انیة لھ�ذه األنظم�ة السیاس�یة ،     

تدخل مسلح فعلیھ للوقوف بجانب الثوار من أجل إنھاء بع�ض األنظم�ة الش�مولیة كالنظ�ام     
اللیب��ي بقی��ادة العقی��د الراح��ل معم��ر الق��ذافي ، األم��ر ال��ذي ینب��ئ ع��ن تط��ور جدی��د لقواع��د   

  .القانون الدولي العام لو تكرر مثل ھذا التدخل
واالستعباد ، وأجاز التدخل إلنقاذ ھ�ؤالء   ومن زاویة أخرى حارب اإلسالم الظلم

إال المستض�عفین م�ن الرج�ال    " مما قد یتعرضون لھ من الظلم واالض�طھاد  لقول�ھ تع�الى    
  )١" (والنساء والوالدان ال یستطیعون حیلة وال یھتدون سبیال 

  : ثالث مطالب ھيوعلى ضوء ما تقدم قسمت ھذا المبحث إلى 
  .طھدین من الظلم والفسادالمقصود بالمض: المطلب األول 
التدخل الدولي اإلنساني  إلنقاذ المض�طھدین ف�ي الق�انون ال�دولي     : المطلب الثاني 

  .العام
الت���دخل ال���دولي اإلنس���اني إلنق���اذ المض���طھدین ف���ي الش���ریعة     : المطل���ب الثال���ث 

  .اإلسالمیة

                                      
  . ٣١٣، ٣١٢، ص١٦ج،القرطبي،الجامع ألحكام القرآن :وانظر) ٩٨(ة رقم سورة النساءاآلی) ١(

 -ھ�ـ  ١٣٨١مصطفى السباعي ، اشتراكیة اإلسالم ، الطبعة األول�ى ، دار الش�عب ، الق�اھرة ،    / د: كذلك 
  .١٨١، ١٨٠م ، ص١٩٩٢
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- ٧٠٠  - 

 

  اطب اول

  اود طدن ن اظم واد  اون

ا  دواا روا   

ال یك��اد یختل��ف مفھ��وم المض��طھدین م��ن الظل��م والفس��اد ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة     
والقانون الدولي اإلنساني ، ولتوضیح ذلك البد من تن�اول مفھ�وم المض�طھدین م�ن الظل�م      

  والفساد 
  : أوال في القانون الدولي العام اإلنساني 

جمی�ع  : القانون ال�دولي الع�ام اإلنس�اني    یقصد بالمضطھدین من الظلم والفساد في 
الشعوب أو األشخاص المأسورین أو ال�ذین تعرض�وا للظل�م أو االعتق�ال وقی�دت حری�اتھم       
من خالل النظام السیاس�ي المطب�ق ف�ي إقل�یم دول�ة م�ا ، أو أولئ�ك ال�ذین اض�طھدوا بس�بب           

للممتلكات فیتلفھا أو فساد النظام السیاسي القائم الذي ال یقیم وزنا للحریات فیصادرھا وال 
  ) ١(یسلبھا من أصحاب الحق فیھا 

وقد استحدث ھذا االصطالح في القانون الدولي اإلنساني بعد تكرار تدخل العدی�د  
من الدول في شئون الدول األخرى للمحافظة على أوضاع قائمة أو للحصول عل�ى غن�ائم   

  ) ٢(جدیدة ، وسمى ھذا التدخل بالتدخل المالي 
العدید من الق�وى الكب�رى ف�ي الع�الم فق�د زادت ح�االت الت�دخل ف�ي          ونظرا لتنامي

شئون الغیر من الدول وخرجت بھا عن حدودھا المرسومة وتحقیق مص�الحھا الخاص�ة ،   
ل��ذلك وج��دنا أن ھن��اك ح��االت م��ن الت��دخل تتع��ارض م��ع ص��حیح الق��انون ال��دولي الع��ام ،   

خل ال��دولي م��ن أج��ل إع��ادة  كالت��دخل المس��لح م��ن أج��ل رعای��ا الدول��ة ف��ي الخ��ارج، والت��د   
الدیمقراطیة مثل تدخل أمریكا في ھایتي ، والتدخل المسلح من أج�ل القض�اء عل�ى بع�ض     
أنظمة الحكم التي تخشى منھا على مصالحھا الخاصة كتدخل الوالیات المتحدة في العراق 
وال��ذي انتھ��ى باس��قاط نظام��ھ السیاس��ي واح��تالل كام��ل أراض��یھ ، وأخی��را الت��دخل ال��دولي 

  ).٣(مسلح الذي تتبناه الوالیات المتحدة من أجل الحرب على اإلرھابال

                                      
ال�دولي والعالق�ات   أحمد أبو الوفا ، كتاب اإلعالم بقواعد القانون / د.قریب من ھذا المعنى أ: أنظر ) ١( 

الش�ریعة اإلس�المیة ونظری�ة ع�دم الت�دخل ف�ي ش�ئون        (الدولیة في شریعة اإلس�الم ، الج�زء الخ�امس    
م ، الق�اھرة  ٢٠٠١/ ھ�ـ   ١٤٢١الغیر خاصة نظریة االستنقاذ في الفقھ اإلسالمي ، الطبعة األول�ى ،  

 .٧٩ -٧٧، دار النھضة العربیة ، ص
  .٨٠المرجع بعالیھ ، ص أحمد أبو الوفا ،/ د.أ: أنظر ) ٢( 

)3( SEE.PENVENiStiE.,:CCTheInternational,OFOccupation,PRINCETIO
NUNIVERSITY,PRESS,NEW ,JERCY,1993,PP3-26 
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- ٧٠١  - 

 

ومن الجدیر بالذكر أن كل التدخالت المسلحة الت�ي تم�ت ف�ي اآلون�ة األخی�رة ف�ي       
الشئون الداخلیة لكثیر من الدول معظمھا تدخالت غیر مشروعة ولھ�ذا الس�بب فق�د ح�اول     

أن یكون  -١: لح في شئون الغیرأھمھا الفقھ الدولي أن یضع ضوابط وحدودا للتدخل المس
ھناك ظلم أو اضطھاد أو تعذیب أو انتھاك للحقوق ومصادرة للحریات من خالل األنظمة 

وأال یتض�من الت�دخل المس�لح م�ا یخ�الف الش�رعیة الدولی�ة أو قواع�د          -٢السیاسیة الفاسدة، 
  . القانون الدولي العام ، ولذلك سمى ھذا التدخل بالتدخل اإلنساني

أن یكون ھذا التدخل إنساني بح�ت ، أي ألغ�راض إنس�انیة ك�دفع الظل�م ومن�ع        -٣
م��ن المیث��اق الت��ي حظ��رت   ٢/٧االس��تبداد وإنق��اذ المض��طھدین ألن��ھ اس��تثناء عل��ى الم��ادة    

  .التدخل في الشئون الداخلیة للدول
  

  : المقصود بالمضطھدین من الظلم والفساد في الشریعة اإلسالمیة : ثانیا 
سالم على معتنقیھ التزاما بنصرة المظلومین وتحری�ر المستض�عفین   لقد فرض اإل

  ) ١(، وإغاثة الملھوفین وإنقاذھم مما قد یتعرضون لھ من المھالك 
جمیع األشخاص ال�ذین وقع�وا ف�ي    : ولذلك یقصد بالمضطھدین من الظلم والفساد 

األنظم��ة   األس��ر وأس��یئت مع��امالتھم ، وال��ذین تعرض��وا للظل��م والتع��ذیب واإلھان��ة م��ن        
  ) ٢(السیاسیة الفاسدة واستضعفوا في األرض 

وق��د أوج��د الفق��ھ اإلس��المي نظری��ة خاص��ة للت��دخل إلنق��اذ المض��طھدین م��ن الظل��م  
، تل��ك النظری�ة الت��ي  " والفس�اد بس�بب األنظم��ة السیاس�یة الفاس�دة س��ماھا بنظری�ة االس�تنقاذ      
ذھم من الظلم والفساد توجب على المسلمین ضرورة التدخل من أجل حمایة إخوانھم وإنقا

، وحددت ھذه النظریة العدید من وسائل االستنقاذ منھا ما أرجعتنھ إلى إرادة المستضعف 
ومنھ�ا م�ا یق�ع عل�ى ع�اتق      .أو المظلوم نفسھ ك�الھجرة ، والص�بر والمقاوم�ة وإتب�اع الحی�ل     

  . الدولة
ئك��ة إن ال��ذین توف��اھم المال" ھ��ذا وتج��د ھ��ذه النظری��ة أص��لھا ف��ي ق��ول اهللا تع��الى   

ظالمي أنفسھم ، قالوا فیما كنتم ، قالوا كنا مستضعفین في األرض ، قالوا ال�م تك�ن أرض   
  ) ٣"(اهللا واسعة فتھاجروا فیھا ، فأولئك مأواھم جھنم وساءت مصیرا

                                      
  .٢٧٠الكامل المبرم ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص: راجع  )١(
، آن ، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب ، الق�اھرة      اإلمام القرطبي ، كتاب الجامع ألحكام القر: راجع  )٢(

  . ٩٧، ص ١٢ج
الراغ��ب االص��فھاني ، المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن ، مطبع��ة الب��ابلي الحلب��ي ، الق��اھرة ،     : أیض��ا   

 . ٥٠٣م ، ص١٩٦١ -ھـ ١٣٨١
 )٩٧(سورة النساء ، اآلیة  )٣(
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رواه أب�ي  (وأطعم�وا الج�ائع وفك�وا الع�اني     " وقول الرسول الكریم ناص�حا األم�ة   
یھ وسلم ، رف�ع ع�ن أمت�ي الخط�أ والنس�یان وم�ا       وقولھ صلى اهللا عل) ١) (موسى األشعري
  :وھناك وسائل استنقاذ تقع على عاتق الدولة المسلمة منھا ) ٢" (استكرھوا علیھ

تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل وھو مبدأ مطبق في الحیاة الدولی�ة ومس�تقر ف�ي الق�انون      -١
تم بھ، ولئن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب"الدولي الوضعي لقول ربنا عز وجل 

فم�ن اعت�دى عل�یكم فاعت�دوا علی�ھ      " وقولھ تعالى )   ٣"(صبرتم لھو خیر للصابرین
  ). ٤" (بمثل ما اعتدى علیكم بھ

إب��رام المعاھ��دات الدولی��ة م��ع الغی��ر كالمعاھ��دة الت��ي أبرم��ت ب��ین مل��ك ال��روم    -٢
م والملك الفاطمي والتي نصت عل�ى أن یطل�ق البیزنطی�ون س�راح أس�رى المس�لمین عن�دھ       

  )٥(وأن یدعي للخلیفة بجامع القسطنطینیة وأن تضع الحرب أوزارھا لمدة سبع سنین 
ك��القرارات الت��ي أص��درتھا منظم��ة  : استص��دار ق��رار م��ن المنظم��ات الدولی��ة   -٣

المؤتمر اإلسالمي في العدید من المناسبات التي تعرض لھا المس�لمین للظل�م واالض�طھاد    
تمر وزراء خارجی��ة ال��دول اإلس��المیة الثال��ث  ف��ي بع��ض ال��دول غی��ر المس��لمة كق��رار م��ؤ  

م والخاص بوضع المس�لمین ف�ي، الفلب�ین وال�ذي ن�ص عل�ى ض�رورة        ١٩٧٢ -ھـ  ١٣٩٢
بذل الدول األعضاء لجھدھم للقیام بالمساعي الحمیدة لدى حكوم�ة الفلب�ین لض�مان س�المة     

  )  ٤مجموعة القرارات ص(أرواح المسلمین ھناك
ویجد ذلك سنده في المأثور عن الخلف�اء  : المسلح  االستنقاذ عن طریق التدخل -٤

ألن اس�تنقذ  " الراشدین وعلى رأسھم سیدنا عمر ب�ن الخط�اب ال�ذي ق�ال قولت�ھ المش�ھورة       
  )٦" (رجال من المسلمین من أیدي  الكفار أحب إلى من جزیرة العرب

وان استنص�روكم ف�ي ال�دین فعل�یكم النص�ر إال عل�ى ق�وم        " وقول ربنا ع�ز وج�ل   
وما لكم أال تقاتلوا في س�بیل اهللا والمستض�عفین م�ن    : وقولھ تعالى ) ٧(وبینھم میثاق  بینكم

الرجال والنساء والوالدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھ�ذه القری�ة الظ�الم أھلھ�ا واجع�ل      
وكلھا أدلة شرعیة واضحة توجب على ) ٨" (لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا

                                      
الع�اني یعن�ي األس�یر ف�أطعموا      بلف�ظ فك�و   ٣/١١٠٩صحیح البخاري ، باب فك�اك األس�یر ،ج  : انظر ) ١(

 ). ٥٠٥٨(، كتاب األطعمة برقم  ٢٨٨١الجائع وعودوا المریض ، رقم 
فیھ یزید بن ربیع�ة الرج�ي ،   ) ٦/٢٥٠(، قال الھیثمي )  ١٤٣٠، رقم  ٢/٩٧(أخرجھ الطبراني  ، ) ٢( 

 ) ١٠٩٠، رقم  ٢/١٥٢(وھو ضعیف ، وأخرجھ أیضا الطبراني في الشامیین 
  )١٢٦(ل ، اآلیة رقم سورة النح) ٣(
 ) ١٩٤(سورة البقرة ، اآلیة رقم ) ٤(
محم��د حم��دي المن��اوي ، ال��وزارة وال��وزراء ف��ي العص��ر الف��اطمي الطبع��ة األول��ى ، دار  / د:راج��ع   )٥(

 . ٣١٩، ص ١٩٧٠المعارف ، القاھرة ، 
 .١٩٦ھـ ، ص ١٣٥٣راجع كتاب الخراج ألبي یوسف ، المطبعة السلفیة ، القاھرة ،  )٦(
 )  ٧٢(سورة األنفال اآلیة رقم ) ٧(
 ) ٧٥(سورة النساء ، اآلیة رقم ) ٨(
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أن تت���دخل ول���و ب���القوة المس���لحة لنص���رة المظل���ومین وتحری���ر       عل���ى الدول���ة المس���لمة   
الم�ؤمن  "المستضعفین من المسلمین ، وال یغیب عن بالنا قول النبي صلى اهللا علیھ وس�لم  

م��ن ل��م یھ��تم ب��أمر  "وقول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ) ١(للم��ؤمن كالبنی��ان یش��د بعض��ھ بعض��ا 
  ) ٢(المسلمین فلیس منھم

مون واستندوا في إجم�اعھم عل�ى ق�ول النب�ي ص�لى      وعلى ھذا أجمع الفقھاء المسل
أن الش�ریعة اإلس�المیة   : ووجھ المقارنة ) ٣" (ال تجتمع أمتي على ضاللھ"اهللا علیھ وسلم 

تتفق تماما مع الق�انون ال�دولي اإلنس�اني ف�ي ج�واز الت�دخل إلنق�اذ المض�طھدین م�ن الظل�م           
 .والفساد حتى ولو كان بالقوة المسلحة 

                                      
 ٤٦٧(تش��بیك األص��ابع ف��ي المس��جد وغی��ره ، ح��دیث رق��م     ( أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحة ب��اب    ) ١(

  ٨/٣٠) ٦٧٥٠(تزاحم المؤمنین ن حدیث رقم (، ومسلم في صحیحھ باب  ١/١٨٢)
، الطبع�ة األول�ى ، دار    ٧/٢٧٠ذیف�ة ب�ن الیم�ان ، ج   رواه الطبراني في المعجم األوسط م�ن ح�دیث ح  )٢(

 ھـ ١٤١٥الحرمین بالقاھرة ، 
ھ�ـ   ١٩٨٣أحمد الحوفي ، الجھاد ، نشر المجل�س األعل�ى للش�ئون اإلس�المیة ، الق�اھرة ،      / د: انظر ) ٣(

فضیلة الشیخ محمد أبو زھرة ، الوحدة اإلس�المیة ، دار الفك�ر العرب�ي    : وكذلك . ١٢م ، ص١٩٧٠
 . ٣٣٤، ٣٣٣ت ، ص.ھرة ، د، القا
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  ااطب 

  دل ادو  ا ذ اطدنا

   اون ادو ام 

أولئك الذین أحسوا "یقصد بالمضطھدین في القانون الدولي اإلنساني : تمھید 
بالظلم واإلھانة وانتھاك حقوقھم ومصادرة حریاتھم بسبب الممارسات القمعیة وغیرھا 

لحقوق اإلنسانیة بغض النظر عن مكان من االنتھاكات التي تقترفھا أجھزة الدولة ضد ا
  )١(اقتراف ھذا الفعل إذا األمریتعلق بالعالقة فیما بین الفرد ودولتھ

ومن المقرر أن لكل فرد في دولة عدد من الحقوق والحریات اإلنسانیة التي یجب 
حمایتھا واحترامھا وعدم النیل منھا ، وھو مبدأ مقرر في جمیع المواثی�ق الدولی�ة المعین�ة    

االتفاقی��ة األوربی��ة : حق��وق اإلنس��ان وحریات��ھ األساس��یة ، وم��ن ذل��ك عل��ى س��بیل المث��ال   ب
  :لحقوق اإلنسان والتي نصت في مادتھا الثامنة على أن 

 .لكل إنسان حق احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ ومراسالتھ  -١
ض���یھ ال یج���وز للس���لطة العام���ة أن تتع���رض لممارس���ة ھ���ذا الح���ق إال وفق���ا لم���ا تقت    -٢

الضرورة في مجتمع دیمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمھور أو الرخاء 
االقتص�ادي للمجتم�ع ، أو حف��ظ النظ�ام ومن��ع الجریم�ة ، أو حمای��ة الص�حة العام��ة      

م�ن نف��س   ١٠واآلداب أو حمای�ة حق�وق اآلخ�رین وحری�اتھم وأیض��ا نص�ت الم�ادة       
 "االتفاقیة على 

الح�ق یش�مل حری�ة اعتن�اق اآلراء وتلق�ي       ی�ر ، وھ�ذا  لكل إنسان الحق في حری�ة التعب  -١
وتقدیم المعلومات واألفكار دون تدخل م�ن الس�لطة العام�ة ، وبص�رف النظ�ر ع�ن       
الح���دود الدولی���ة وذل���ك دون إخ���الل بح���ق الدول���ة ف���ي تطل���ب الت���رخیص بنش���اط    

 .مؤسسات اإلذاعة والتلیفزیون والسینما 
ج��وز إخض��اعھا بش��كلیات إجرائی��ة ھ��ذه الحری��ات تتض��من واجب��ات ومس��ئولیات، ل��ذا ی  -٢

وش��روط وقی��ود وعقوب��ات مح��ددة ف��ي الق��انون حس��بما تقتض��یھ الض��رورة ف��ي مجتم��ع       
دیمقراطي لصالح األمن القومي ، وسالمة األراضي ، وأمن الجماھیر ، وحفظ النظام ، 

 )٢(ومنع الجریمة 

                                      
)1(  See : DIPLA (H.) : " la responsibilite de l'etat pour violation des droits 

des l'arret de la cour de strasbory en  
ALSO SEE:BROWinlij .;PRINCIPLES OF Public international  LAW ,3 

RD ELETIONS ;OXFORD UNINERSITY PRESS ;1979,PP 338-343  
محم�ود ش�ریف بس�یوني ،    / د.أ: في ش�رح وتحلی�ل الوث�ائق الدولی�ة المعنی�ة بحق�وق اإلنس�ان        : أنظر ) ٢(

الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان ، المجلد الثاني ، الطبعة األول�ى ، دار الش�روق ،  الق�اھرة ،    
 . ٥٨، ٥٧م ، ص٢٠٠٣
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عل�ى  والى جانب ھذه االتفاقیة ھناك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان ال�ذي ن�ص    
العدید من الحقوق والحریات اإلنسانیة ، والتي تلت�زم ال�دول بمراعاتھ�ا وع�دم انتھاكھ�ا أو      
اإلخ��الل بھ��ا ، ھ��ذا وبع��د م��ن قبی��ل انتھاك��ات حق��وق اإلنس��ان وحریات��ھ األساس��یة الظل��م       
واالضطھاد ، التع�رض للتع�ذیب ، أو المع�امالت الغی�ر إنس�انیة ، أو وض�ع الش�خص ف�ي         

وبات أو معامالت غیر إنسانیة أو مھینة بالمخالفة للمادة الثالث�ة م�ن   حالة یتعرض فیھا لعق
  )١(االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان 

ھذا وتتضح الممارسات غیر المشروعة أو التي تتضمن انتھاك�ا لحق�وق اإلنس�ان    
أو ظلما لألفراد للدولة من خ�الل الص�لة الحقیقی�ة ب�ین الدول�ة والف�رد وبوص�ف أن الدول�ة         

ضامن الوحی�د للحق�وق والحری�ات اإلنس�انیة فھ�ي تس�أل ع�ن انتھاكھ�ا لھ�ذه الحق�وق           ھي ال
  :وھو ما یملي علینا بیان) ٢(وتلك الحریات أمام المجتمع الدولي 

  .مفھوم التدخل الدولي إلنقاذ المضطھدین : أوال
  . الممارسات الدولیة المعاصرة للتدخل الدولي لحمایة المضطھدین: ثانیا 
التدخل الدولي االنساني  إلنقاذ المضطھدین في القانون الدولي الع  مفھوم :أوال

  اإلنساني 
فم��ن المب��ادئ المثالی��ة الت��ي قام��ت علیھ��ا األم��م المتح��دة ، والت��ي ن��ص علیھ��ا ف��ي    

مبدأ احترام السیادة والسالمة اإلقلیمیة للدول ، والمساواة بین جمیع أعضاء األمم :میثاقھا 
، )  ٢/٧م(دأ عدم التدخل ف�ي الش�ئون الداخلی�ة لل�دول األعض�اء      مب)  ٢/١المادة (المتحدة 

)  ٥١م(، )  ٢/٤م(ومب��دأ تح��ریم االس��تخدام الف��ردي للق��وة إال ف��ي حال��ة ال��دفاع الش��رعي   
  ) ٣(واحترام الحقوق والحریات اإلنسانیة

                                      
 )1( Affaire soering c. royaume – uni publications de la cour europenne 

des droit de l'homme seriea, vol.   ، 1989, p.55,  
أشرف عرفات ، إس�ناد المس�ئولیة الدولی�ة إل�ى الدول�ة ع�ن انتھاك�ات        / د.أ: وقریب من ھذا المعنى        

س�نة  حقوق اإلنسان ، الجزء الثاني ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، المجلد الس�ادس والس�تون ، ال  
  ١٥٤م ، ص٢٠١٠

 . م١٩٨٩منى محمود مصطفى ، استخدام القوة بین الحظر واإلباحة ، القاھرة ، / د.أنظر أ) ٢(
أن تعم��ل الھیئ��ة وأعض��ائھا ف��ي س��عیھا وراء   " م��ن میث��اق األم��م المتح��دة عل��ى    ٢/١نص��ت الم��ادة  ) ٣(

ئ�ة عل�ى مب�دأ المس�اواة ف�ي      تق�وم الھی  -١: المقاصد المذكورة ف�ي الم�ادة األول�ى وفق�ا للمب�ادئ اآلتی�ة       
  " . المادة  -٢... السیادة بین جمیع أعضائھا 

یمتن�ع أعض�اء الھیئ�ة جمیع�ا ف�ي عالق�اتھم الدولی�ة ع�ن التھدی�د باس�تعمال            -٤" عل�ى   ٢/٤ونصت الم�ادة  
القوة أو اس�تخدامھا ض�د س�المة األراض�ي أو االس�تقالل السیاس�ي ألی�ة دول�ة ، أو عل�ى أي وج�ھ ال           

  " . األمم المتحدة یتفق ومقاصد 
أن تتدخل في الشئون " لالم المتحدة " لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ " فقد نصت على أن  ٢/٧أما المادة 

التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء أن یعرضوا مثل ھذه 
یخ�ل بتطبی�ق ت�دابیر القم�ع ال�واردة ف�ي       المسائل ألن تحل بحكم ھذا المیث�اق ، عل�ى أن ھ�ذا المب�دأ ال     

 " . الفصل السابع
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ھ��ذا وق��د دأب��ت األم��م المتح��دة من��ذ نش��أتھا عل��ى تعزی��ز احت��رام حق��وق اإلنس��ان       
یة من خالل تبنیھا لموضوع حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة مما دفعھا وحریاتھ األساس

إلى إبرام العدید من االتفاقیات الدولیة ، ومن أھمھ�ا اتفاقی�ة من�ع جریم�ة اإلب�ادة الجماعی�ة       
والمعاقبة علیھ�ا ، واتفاقی�ة من�ع جریم�ة إب�ادة األجن�اس ، باإلض�افة إل�ى اإلع�الن الع�المي           

، ورغ��م ھ��ذا الحش��د م��ن     ١٩٤٨م��ن دیس��مبر لع��ام    ١٢ي لحق��وق اإلنس��ان والص��ادر ف��   
المواثی�ق واالتفاقی�ات الدولی�ة ، انتش�ر الظل�م والفس�اد ، وانتش�رت الم�ذابح البش�ریة بس��بب          
األنظمة الدكتاتوریة ، فمثال قام النظام النیجیري المستبد في منتص�ف الس�تینات بإب�ادة م�ا     

باالنفصال عنھا ، بیسافرا عند مطالبتھم  في إقلیم )١(ال یقل عن ملیون مواطن من األقلیة 
وقی��ام الحكوم��ة الباكس��تانیة بارتك��اب ج��رائم بش��عة ف��ي ح��ق الش��عب البنغ��الي ، وارتك��اب    

وال��ذي لق��ب بطاغی��ة أفریقی��ا العدی��د م��ن الج��رائم ض��د الش��عب     " عی��دي أم��ین " الجن��رال 
یق��ع ف��ي  األوغن��دي تراوح��ت ب��ین اإلب��ادة والقت��ل العم��د والتع��ذیب حت��ى الم��وت لم��ن ك��ان  

قبضتھ طیلة ثمانیة أعوام ھي مدة حكمھ للبالد آنذاك ، فض�ال ع�ن الس�جل األس�ود ل�ھ ف�ي       
رئ�یس جمھوری�ة   ) بوكاس�ا (مجال حقوق اإلنسان  وأیضا نجحت فرنسا في عزل ال�رئیس  

تدخلت تركیا عس�كریا ف�ي    ١٩٧٤، وفي عام  ١٩٧٩عام (إفریقیا الوسطى قاتل األطفال 
تركیة ھن�اك ال�ذین ك�انوا یتعرض�ون لمعامل�ة قاس�یة وال إنس�انیة        قبرص لحمایة األقلیات ال

تدخلت الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة وحلفائھ�ا ف�ي       ٢٠٠٣وفي عام ) ٢(على ید القبارصة 
العراق إلنقاذ الشعب العراقي من الدكتاتور صدام حس�ین ، ونجح�ت ف�ي ذل�ك ، ول�م یھ�دأ       

  )٣(ت علیھ لھا بال حتى استصدرت حكما قضائیا بإعدامھ ونفذ
مب��دأ الت��دخل ال��دولي   " وإزاء ھ��ذه المب��ررات وال��ذرائع ع��رف المجتم��ع ال��دولي     

لحمای��ة المض��طھدین ف��ي ظ��ل األنظم��ة الدكتاتوری��ة ، وب��رر ھ��ذا الت��دخل أنص��ار الق��انون   
مب���ادئ الكرام���ة اإلنس���انیة ولحمای���ة الطبیع���ي بأن���ھ ت���دخل ض���روري وأساس���ي الحت���رام 

المضطھدین من األنظمة الدكتاتوریة ، واعتب�ر فقھ�اء الق�انون الطبیع�ي أن قی�ام أی�ة دول�ة        
بانتھاك حقوق اإلنسان وكرامتھ اآلدمیة أمر یؤرق ضمیر الع�الم أجم�ع ویع�د مب�ررا قوی�ا      

تس�ببین ف�ي ھ�ذا    لشن حرب عادلة فیكون ھدفھا لیس رفع الظلم فقط بل محاكمة الحكام الم
وأعوانھم لما قارفوه من جرائم منافیة لقانون وأخ�الق البش�ر ، وك�ان الھ�دف م�ن العقوب�ة       

  ) ٤(ھو تغییر الحكومة القائمة وعزل الحاكم لضمان عدم تكرار ما حدث 

                                      
ص��الح ال�دین ع��امر ، الق�انون ال��دولي الع�ام ف��ي ع�الم مض��طرب ، مجل�ة السیاس��ة الدولی�ة ، الع��دد       / د.أنظ�ر أ ) ١(

 ٢٠٠٣یولیو ، ١٠٣
 ٥٨سابق ، صمحمود شریف بسیوني ، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان ، المجلد الثاني ، مرجع / د.أ) ٢(

 ،٦٢. 
رجب عبد المنعم متولي ، المسؤولیة الدولیة للتحالف األنجلو أمریك�ي الح�تالل الع�راق ف�ي ض�وء      / د: أنظر ) ٣(

، الطبعة األولى ، دار النھض�ة العربی�ة   " دراسة مقارنة بأحكام شریعة اإلسالم " قواعد القانون الدولي العام 
 .  ١١٤ -٩٤ه ، ص١٤٣١ –م ٢٠١٠، القاھرة ، 

حازم عتلم ، نظم اإلدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولی�ة ، بح�ث منش�ور بمجل�ة الص�لیب األحم�ر       / د.أ: أنظر ) ٤(
 بعنوان المحكمة الجنائیة الدولیة 
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ھذا وقد أجمع فقھاء القانون الوضعي التقلی�دي عل�ى مش�روعیة الت�دخل اإلنس�اني      
ل���م والفس���اد والممارس���ات الإلنس���انیة ألنظم���ة الحك���م      لحمای���ة المض���طھدین بس���بب الظ  

الدكتاتوریة ، وھو عمل قانوني وأخالقي جدیر بالثن�اء علی�ھ ، وھ�و ص�مام أم�ان للحق�وق       
والحریات اإلنسانیة ، وفي نفس الوقت تطبی�ق لمب�ادئ األدی�ان الس�ماویة ومب�ادئ الق�انون       

  )١(انون الشعوب الطبیعي الوضعي الذي یسمو فوق قانون كل أمة باعتباره ق
وقد خلص ھؤالء إلى ان التدخل اإلنساني لیس عقوبة یل�وح بھ�ا المجتم�ع ال�دولي     
لعقاب الحكام وإلسقاط الحكومات الفاسدة ، إنم�ا ھ�و ص�بغة یج�ب أن یص�طبغ بھ�ا العم�ل        

  .اإلنساني مما یؤدي إلى طبعھ بالطابع األخالقي أو األدبي 
قلیدیة ھي التي تمسك بھا الفقھ المعاص�ر  ومن الجدیر بالذكر أن ھذه النظریات الت

لتبریر التدخل اإلنساني لحمایة المضطھدین من أنظمة الحكم الدكتاتوریة ، وال�ذین اق�روا   
" تیس�ون  "وتسمى نظری�ة  : النظریة األولى : نظریتین في العمل لتبریر التدخل اإلنساني 

" ریكیة ، والذي كان یرى وھو دبلوماسي أرجنتیني كان یعمل لدى الوالیات المتحدة األم
أن التدخل اإلنساني ھو المساعدة النسبیة خارج الحدود والتي تتضمن المساعدات الفردیة 
التي تقدمھا الحكومات لألفراد في الدول التي تمارس حكوماتھ�ا الظل�م والقھ�ر مم�ا ی�ردي      

لوقوف إلى حرمانھم حقوقھم األساسیة مما یؤدي إلى شحن ھؤالء وحفزھم على الثورة وا
ھ��ارف وھ��ي م��ن أكث��ر أس��اتذة  " فھ��ي نظری��ة : ف��ي وج��ھ حك��امھم ، أم��ا النظری��ة الثانی��ة  

القانون الدولي دراسة لموضوعات حقوق اإلنسان ، وم�ا ین�ال م�ن ھ�ذه الحق�وق وخاص�ة       
أن " الحق في الحیاة من خالل تبینھ�ا للكتاب�ة ع�ن جریم�ة اإلب�ادة الجماعی�ة ، وھ�ي ت�رى         

وني ج�دیر بالثن�اء كعقوب�ة  ، وأن�ھ یع�د مرادف�ا لنظری�ة الح�رب         التدخل اإلنساني عم�ل ق�ان  
العادلة المعروفة في الفقھ التقلیدي ، وأنھا ترى أن ھذه العقوبة یجب أن تطبق على جمیع 

ومن المؤكد أن ھذه النظریات ھي موض�ع قب�ول ل�دى    )٢(الدول التي تقترف ھذه الجریمة 
إلنس��اني ھ��و ب��دیل لعم��ل األم��م المتح��دة   المفك��رین المعاص��رین ال��ذین ی��رون أن الت��دخل ا  

المعین��ة بحمای��ة حق��وق اإلنس��ان وحریات��ھ األساس��یة ، خاص��ة عن��د عجزھ��ا ع��ن مواجھ��ة    
حاالت الظلم واالضطھاد التي یتعرض لھا الشعوب على ید األنظمة الدكتاتوریة والفاسدة 

  )٣(، فھو عمل الجماعة الدولیة من أجل الدفاع عن حقوقھا اإلنسانیة 
و أن ھذه النظریات ھي التي تتمسك بھا الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائھا ویبد

م��ن الغ��رب للت��دخل ف��ي أي بل��د یس��ود فی��ھ الظل��م واالض��طھاد بس��بب الحك��م الش��مولي أو     
ال��دكتاتوري ، وھ��ذا م��ا طبق��ھ حل��ف الن��اتو عن��د تدخل��ھ ف��ي لیبی��ا لمس��اندة الث��وار اللیبی��ون     

ل معمر القذافي ، ونفس المنطق أعلنتھ عن�دما ت�دخلت   وللقضاء على حكم الدكتاتور الراح
من قبل ف�ي الع�راق ، ونجح�ت فع�ال ف�ي إس�قاط دكت�اتور الع�راق الراح�ل ص�دام حس�ین ،            

                                      
  ١٩٨٧صالح عامر وأخرین ،القانون الدولي العام ،دار النھضة العربیة،القاھرة،.د.أ:انظر )١(
 دعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، المرجع السابقحازم عتلم ، نظم اإل/ د.أ: أنظر )٢(
 .م٢٠٠٣،  ٢٠٠٢راجع مجموعة التقاریر الصادرة عن منظمة العفو الدولیة عامي ) ٣(
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  : ونحن نؤید ھذا المنطق ولكن بشروط وقیود أھمھا 
  .وجود نظام حكم شمولي أو دكتاتوري  -١

  .لحكم الشموليشیوع الظلم والفساد في الدولة التي یسود فیھا نظام ا -٢

وجود حالة عامة من االضطھاد تجعل الشعب المضطھد یعبر عن رغبتھ األكیدة في  -٣
التخلص  من ھذا  االضطھاد بأي وسیلة كانت، ویستوي في ھ�ذا الث�ورة العام�ة ،    
أو الھبة الجماھیریة لشعب  ھذا البلد، أو حدوث انقالب على نظ�ام الحك�م الق�ائم ،    

مة حتى ال یساء موض�وع الت�دخل ف�ي ش�ئون ال�دول      وھذه الشروط ضروریة والز
ویستغل استغالال خاطئا من قب�ل الق�وى الك�رى أو الرئیس�یة ف�ي الع�الم وبالمخالف�ة        

من المیثاق والتي حظرت على جمیع ال�دول الت�دخل ف�ي الش�ئون      ٢/٧لنص المادة 
 )  ١(التي تعد من صمیم االختصاص الداخلي للدول 

  

  .للتدخل الدولي اإلنساني  لحمایة المضطھدینالممارسات العملیة :ثانیا

وال شك أن ھناك العدید من الممارسات العملیة المعاصرة لھذا النوع من التدخل 
  :منھا على سبیل المثال ال الحصر 

كان��ت الباكس���تان تتك��ون م��ن كتلت���ین    :   ١٩٧١الت��دخل الھن��دي ف��ي باكس���تان ع��ام       -١
لبنغ�ال ویتكلم�ون بلغ�تھم ، وباكس�تان     باكستان الشرقیة ویس�كنھا ا : جغرافیتین ھي 

الغربیة وت�تكلم اللغ�ة االوردی�ة ، ورغ�م قل�ة ع�دد س�كان باكس�تان الغربی�ة إال أنھ�م           
كانوا یملكون الغلبة السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة ، وكانوا یمارسون نوعا من 

ی�را  التمییز العنصري ضد البنغال من سكان الباكستان الشرقیة ،  وال�ذین ن�ادوا كث  
بتحقی�ق ذل�ك م�ن    " یح�ي خ�ان   " برفع الظلم وتحقیق العدال�ة ، رغ�م وع�د ال�رئیس     

خالل نظام حكم مدني ولیس عسكریا ، ولكن یبدو أن ھذه الوعود ق�د تبخ�رت ف�ي    
ص��احب األغلبی��ة البنغالی��ة إل��ى المن��اداة  " ع��وامي "الھ��واء ، وھ��و م��ا دع��ا ح��زب  

 .البالد األخرى باستقالل باكستان الشرقیة سیاسیا واقتصادیا عن

ولم یلق طلب االستقالل قبوال لدى الرئیس خان والذي دعا إل�ى إج�راء انتخاب�ات    
مبكرة فاز فیھا حزب عوامي بأغلبیة مقاعد مجلس األمة ، وھو م�ا اعتب�ره ال�رئیس خ�ان     
تھدیدا لنظام الحكم في البالد فقرر إیقاف مجلس األمة إلى اجل غیر مسمى وذلك لمعالجة 

أعل��ن الش��یخ نجی��ب    ١٩٧١م��ارس   ٢٣ی��ر ف��ي باكس��تان الش��رقیة ، وف��ي    الوض��ع الخط
الرحمن زع�یم ح�زب تحری�ر باكس�تان الش�رقیة واس�تقاللھا ع�ن باكس�تان الغربی�ة وإنش�اء           

                                      
  . من المیثاق  ٢/٧راجع نص المادة ) ١(

  : أیضا أنظر لمزید من التفاصیل حول مدى مشرعیة التدخل الدولي 
Verhoven j., "les etirements de la legiteime defense "   ، A.F.D.I., 2002. 
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دول��ة ب��نجالدیش ، ول��م یل��ق ھ��ذا االس��تقالل قب��وال ل��دى الحكوم��ة الباكس��تانیة الت��ي اتخ��ذت  
غ�الیین مم�ا أودى بحی�اة أكث�ر م�ن ملی�ون       العدید من اإلجراءات العسكریة القمعیة ض�د البن 

ش��خص ، وف��رار م��ثلھم إل��ى الح��دود م��ع الھن��د  وأكث��ر م��ن ذل��ك قام��ت الق��وات العس��كریة   
الباكستانیة باعتقال النشطاء البارزین في حزب عوامي وتعذیبھم وإجبار أكثر م�ن ملی�ون   

وات ش��خص عل��ى الھج��رة إل��ى الح��دود الھندی��ة بس��بب القم��ع والظل��م ال��ذي مارس��تھ الق��         
الباكستانیة ضدھم ، لدرج�ة أن ھ�ذه الممارس�ات الإلنس�انیة ض�د الش�عب البنغ�الي وص�فت         

ان�دیرا غان�دي   " لدرجة أن رئیسة وزراء الھند آنذاك . بأنھا األسوأ في تاریخ جنوب آسیا 
وصفت تلك الممارسات التي مارستھا السلطات الباكستانیة ضد حزب عوامي والش�عب  " 

  )   ١(األسوأ في تاریخ جنوب أسیا  البنغالي عموما بأنھا
ورغم ما تقدم إال أن أعمال القتل المنظم على ید الجیش الباكستاني قد بلغ�ت       

ذروتھا لدرجة أن قام الطیران الباكستاني بضرب المدن والقرى البنجالدیشیھ والتي تؤي 
ف�ع ب�نجالدیش   الالجئین مما أدى إلى تھییج ال�رأي الع�ام الع�المي ض�د حكوم�ة باكس�تان ود      

م ، وك�ان ذل�ك بتأیی�د    ١٩٧١دیس�مبر   ١٦إلى إعالن اس�تقاللھا رس�میا ع�ن الباكس�تان ف�ي      
ودعم من السلطات الھندیة مما دعا باكستان  إل�ى رف�ع األم�ر إل�ى األم�م المتح�دة ، والت�ي        
أكد مندوبھا أمام مجلس األمن أن الھند قد اعت�دت عل�ى الس�یادة الباكس�تانیة وانتھك�ت أھ�م       

مبادئ لألم�م المتح�دة وھ�ي  مب�دأ ع�دم الت�دخل ف�ي الش�ؤون الداخلی�ة ، ومب�دأ حظ�ر             ثالثة
اس��تخدام الق��وة المس��لحة ، ومب��دأ ح��ل النزاع��ات الدولی��ة بالوس��ائل الس��لمیة م��ن قب��ل جمی��ع 

  ) ٢" (الدول 
وقد ردت الھند على ھذا االتھام ووصفھ مندوبھا أمام مجلس األمن بأنھ ما قام�ت  

ن على السیادة الھندی�ة وخاص�ة عن�د ض�ربھا لالجئ�ین البنغ�الیین ف�ي        بھ باكستان ھو عدوا
الھند ، وبالتالي فإن ما قامت بھ الھند ما ھو اال نوع من ممارسة حقھا في الدفاع الشرعي 

م��ن المیث��اق ، وق��رر ب��أن الق��انون ال��دولي الع��ام یب��یح ألي قط��اع م��ن       ٥١إعم��اال للم��ادة  
لی��ھ أن ینفص��ل ع��ن الدول��ة األم بش��كل نھ��ائي     قطاع��ات الدول��ة فق��دت الدول��ة الس��یطرة ع   

خصوصا إذا عجزت الدولة األم عن استعادتھم إلیھا مرة أخرى ، مم�ا یعط�یھم الح�ق ف�ي     
االستقالل ، وبرر اس�تخدام الج�یش الھن�دي للق�وة ك�ان ل�ھ م�ا یب�رره وھ�و وق�ف انتھاك�ات            

م�ن معانات�ھ عل�ى    حقوق اإلنسان ، وتسھیل عملیھ تقریر المصیر، وإنقاذ الشعب البنغ�الي  
  ) ٣(ید الباكستانیین 

                                      
)1(  See :NANDA p., "acritiqye of the united nation in action in the 

banglandesh crisis denever l.j . vol. 19, 1972, p.55. 
)2 (  see : NAMAZ M.K, "Bangladesh and international law   ، indian 
A.J.I.L.,  vol, 11   ، 1971, p.251. 

)3( See : FRANK   ، T.M. 8 rodleyn. S   ، after bang ladesh: the law of 
humanitarian intervention by military forces, A.J.I.L., vol. 67, 1973, 
p245 
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وكالع��ادة ت��راوح موق��ف المجتم��ع ال��دولي م��ا یب��ین القب��ول وال��رفض ، فالوالی��ات    
المتحدة األمریكیة عارض�ت الت�دخل الھن�دي ف�ي باكس�تان واعتبرت�ھ انتھاك�ا لمیث�اق األم�م          

ح��اد المتح��دة ، ألن��ھ یتض��من ت��دخال غی��ر مش��روع ف��ي ش��ئون باكس��تان الداخلی��ة ، أم��ا االت  
  السوفیتي ومعھ عدد غیر قلیل من الدول فقد أیدھا ھذا التدخل واعتبروه عمال مشروعا

  ١٩٧٨التدخل الفیتنامي في كمبودیا عام -٢

من الفظائع التي أرقت الضمیر اإلنس�اني ف�ي العص�ر الح�دیث عملی�ات القت�ل       
مبودی�ا ،  ف�ي ك " بول بوند " والتجویع واإلبادة الجماعیة لزعیم الخمیر الحمر المدعو 

والتي خلف�ت ورائھ�ا م�ا یزی�د ع�ن ثالث�ة مالی�ین قتی�ل لدرج�ة أن المحلل�ین السیاس�یین            
ورئیس اللجنة الدبلوماسیة لحقوق اإلنسان وصف ھذه المأس بأنھا األفظع في التاریخ 

  )١(الحدیث بعد فظائع النازیة في ألمانیا 
ري وطالب��ت ولق��د وص��فت الوالی��ات المتح��دة نظ��ام ب��ول بون��د بأن��ھ وحش��ي وبرب��  

بالسرعة في التدخل العسكري السترداد ما أسمتھ بالحقوق اإلنسانیة ، ورغم إدخال األمم 
المتحدة لحل المشكلة وع�رض العدی�د م�ن التق�اریر علیھ�ا لمناقش�تھا حت�ى م�ن قب�ل اللجن�ة           
الدولی��ة لحق��وق اإلنس��ان ولك��ن دون ج��دوى ، مم��ا أدى إل��ى ن��زوح المالی��ین م��ن الش��عب     

لحدود مع باكستان بسبب الظروف القاسیة مما أدى بالعدی�د م�نھم أن یلق�وا    الكمبودي إلى ا
حتفھم مما أدى بالسلطات الفیتنامیة إلى مساعدتھم مما اعتبره بول بولد ت�دخال س�افرا ف�ي    
شئون كمبودیا ، مما اض�طر نظ�ام فیتن�ام إل�ى االس�تعانة ب�القوى السیاس�یة المعارض�ة ف�ي          

ون��د ، وبالفع��ل نج��ح الغ��زو المس��لح م��ن فیتن��ام لكمبودی��ا كمبودی��ا إلنھ��اء نظ��ام حك��م ب��ول ب
بمساعدة القوى الوطنیة والجبھة الوطنیة لتحریر كمبودیا وتمت اإلطاحة بنظام بول بون�د  
رھروبھ إلى الصین وإعالن جمھوریة ش�عبیة ف�ي كمبودی�ا ف�ي أواخ�ر ش�ھر دیس�مبر م�ن         

  )  ٢( ١٩٧٨عام 
كمبودی�ا بأن�ھ ك�ان تطبیق�ا لحقھ�ا ف�ي        ولقد دافعت فیتنام عن ت�دخلھا العس�كري ف�ي   

م�ن المیث�اق بع�د اعت�داء ق�وات كمبودی�ا        ٥١الدفاع الشرعي عن نفسھا تطبیقا لنص المادة 
العسكریة علیھا ، وان الشعب ھو الذي اسقط حكم بول بوند وما كان�ت مس�اعدة فیتن�ام ل�ھ     

یختل�ف اح�د   اال ضعیفة وفي ح�دود من�ع انتھاك�ات حق�وق اإلنس�ان للش�عب الكمب�ودي ول�م         
  ) ٣(على وحشیة وبربریة حكم بول بوند 

وكالعادة تراوح موقف الدول األعضاء في األمم المتحدة ما بین مؤید لھذا التدخل 
ومعارض لھ مما عاق مجلس األمن الدولي ع�ن التص�دي للمش�كلة وحس�مھا بق�رار حاس�م       

                                      
 )1( see : ROUSSEA UCH, R.G.d.l.p., vol 83   ، 1979, pp.  

 
  )2( See : ROUSSEA U. CH., op. cit . pp: 1060- 1078 
 )3( See : GWIN   ، D.ADIAMIN : death- ligiht Africa canda, brown and 
company, 1979, p.228. 
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الكوی�ت إال ان   منھ حتما رغم تق�دیم مش�اریع ق�رارات م�ن العدی�د  م�ن ال�دول ومنھ�ا دول�ة         
االتحاد السوفیتي لم یتواني لحظة في استخدام حق  الفیتو ضد ھ�ذا المش�روع وح�ال دون    

  )١(صدوره 
وعلى النقیض من ذلك أوصت الجمعیة العامة بعد أن ناقشت ھ�ذا الموض�وع   

  : في دورتھا الرابعة والثالثین بما یلي 

وجود انتھاكات للحق�وق   لیس من القانوني التدخل في أراضي دولة أخرى حتى رغم -١
 .اإلنسانیة التي ترتبھا السیادة المحلیة 

إن الجمعیة العامة إذ ت�دین الت�دخل األجنب�ي ف�ي كمبودی�ا  وتناش�د ك�ل الق�وى الدولی�ة           -٢
 )٢(بعدم التدخل في الشئون الداخلیة لكمبودیا 

 : ١٩٧٩التدخل التنزاني في أوغندا وإسقاط حكم عیدي أمین عام  -٣

  
عی�دي  " ربری�ة والوحش�یة ض�د الش�عب األوغن�دي عل�ى ی�د الطاغی�ة         لقد بلغ�ت الب 

مداھا ، ادرجة أن منظمة العفو الدولیة في إحدى تقاریرھ�ا ع�ن نظ�ام حك�م عی�دي      " امین 
أن عیدى أمین مارس كافة أنواع الممارس�ات الإلنس�انیة ض�د ش�عبھ لدرج�ة      " أمین أكدت 

الم�دیر التنفی�ذي للجن�ة الدولی�ة      ووص�ف )  ٣(أنھا وصلت إلى حد إبادة الش�عب األوغن�دي   
منذ أن وصل عی�دي أم�ین   " للمحامین من اجل حقوق اإلنسان نظام حكم عیدي أمین بأنھ 

ح�دث انھی�ار ت�ام للق�انون والنظ�ام وأص�بح لك�ل م�واطن اوغن�دي           ١٩٧١إلى السلطة عام 
  ) ٤.. (یعیش في خوف یومي على أمنھ وحیاتھ 

  
مع الدولي م�ن ھ�ذا الت�دخل ك�ان متباین�ا      ومما ھو جدیر بالذكر أن موقف المجت

أیض��ا ، ول��م یك��ن موقف��ا واح��دا ، ف��األمم المتح��دة ل��م تح��رك س��اكنا ول��م تط��رح حت��ى        
الموض��وع للمناقش��ة ، أم��ا منظم��ة الوح��دة اإلفریقی��ة فت��راوح موق��ف أعض��ائھا م��ا ب��ین  
مع��ارض لھ��ذا الت��دخل ، وم��ا ب��ین مؤی��د الت��دخل وق��رر ض��رورة اإلطاح��ة بنظ��ام حك��م   

ین ، وال�ذي أدى س�قوطھ إل�ى تش�كیل حكوم�ة جدی�دة اعترف�ت بھ�ا العدی�د م�ن           عیدي أم
الدول األوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة ، وأعلنت المجموعة االقتصادیة األوربیة 
اس��تعدادھا لمس��اعدة الش��عب األوغن��دي بإرس��ال معون��ة عاجل��ة إل��ى ھن��اك ، وب��ادرت      

                                      
)1(  See : Gupla , A. " Amins fall would here be other dominos " Affrica 

quarterely, vol. 19 , no.1 , April june 1979, p.4. 
)2(  See : GUPLAA . , op.cit., pp5-12.  

  
(3) see : ULL MAN H., "Human right and economic power the united 

states ver sus idi- amin forcy affairs   ، vol . 56., 1978, pp. 529- 530. 
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  ) ١( ١٩٧٣عام أمریكا إلى فتح سفارتھا ھناك والمغلقة منذ 
ھذا وقد رأى جانب كبیر م�ن الفق�ھ أن الت�دخل التنزان�ي ف�ي أوغن�دا ل�ھ م�ا یب�رره          
بحی��ث تنتف��ي عن��ھ ص��فة الع��دوان ، وإال ل��و ك��ان عم��ال غی��ر مش��روع م��ا اعترف��ت ال��دول   

  )٢(بالحكومة األوغندیة الجدیدة وأقدمت على فتح سفارتھا ھناك 

 ١٩٧٩طى وإسقاط نظام حكم بوكاسا عام التدخل الفرنسي في جمھوریة إفریقیا الوس -٤
لقد بلغت المذابح والممارسات الإلنسانیة لل�دكتاتور بوكاس�ا أقص�اھا ، بلغ�ت ف�ي      : 

بشاعتھا أكثر من بشاعة المذابح التي ارتكبھا عیدي أمین ف�ي أوغن�دا ، لدرج�ة أن    
أنھا ال إنسانیة ومش�ینة لكونھ�ا ق�د    منظمة العفو الدولیة وصفت ممارسات بوكاسا ب

 )٣(وصلت إلى حد اإلبادة الجماعیة 

الس�نغال وس�احل   ( وقد عارضت ھذه الممارسات كثیر م�ن ال�بالد اإلفریقی�ة منھ�ا     
، وقد قامت مجموعة كبیرة من الدول ممن لھا عالق�ات  ) العاج ورواندى وتوجو ولیبریا 

باالحتج�اج عل�ى سیاس�ات بوكاس�ا الدموی�ة ، حت�ى       دبلوماسیة مع جمھوری�ة وس�ط إفریقی�ا    
الجمھوری��ة الفرنس��یة قام��ت بالت��دخل باالس��تعانة ب��الرئیس الس��ابق إلس��قاط حك��م بوكاس��ا ،  

في اإلحاطة ببوكاسا أثن�اء زی�ارة رس�میة للیبی�ا      ١٩٧٩سبتمبر عام  ٢١ونجحت فعال في 
جن��دي  ١٨٠٠وتھ��ا لطل��ب المس��اعدة منھ��ا إلنھ��اء ح��االت التم��رد ب��بالده م��ن خ��الل ق��وة ق  

فرنسي بالتضامن مع عدد من المعارضین لحكمھ ، ولم تخفي فرنسا ھذا العمل عن العالم 
لدرجة أن وزیر التعاون الفرنسي صرح بأن ھذه العملیة إنسانیة في المق�ام األول وھ�دفھا   

  ) ٤(الحقیقي ھو إسقاط حكم بوكاسا 
عن�دما انتھ�ت ف��ي    ھ�ذا وق�د أك�دت لجن�ة تقص��ي الحق�ائق نف�س وجھ�ة نظ��ر فرنس�ا        

تقریرھا إلى أن بوكاسا كان متورطا في أعمال قتل وإبادة جماعیة وأن التدخل العس�كري  
الفرنسي كان بمثابة المساندة المح�دودة لش�عب جمھوری�ة إفریقی�ا الوس�طى ، وانھ�ا عملی�ة        
بیضاء لم تراق فیھا نقطة دم واحدة عل�ى أرض إفریقی�ا الوس�طى وكش�أن ح�االت الت�دخل       

تباین رد فعل المجتم�ع ال�دولي حی�ال ھ�ذا الت�دخل ، فق�د رفض�ت لیبی�ا ھ�ذا الت�دخل            السابقة
وأدان رئیسھا الراحل معمر القذافي ھذا التدخل ووصفھ بأنھ انتھاك لمیثاق األم�م المتح�دة   
، وتدخل في قضیة ال شأن لفرنسا بھا ، وھناك عدد من الدول اإلفریقیة أیدت ھذا التدخل 

                                      
) جعف��ر غی��ري(د س��یبرئاس��ة ال ١٩٧٩حی��ث اجتمع��ت منظم��ة الوح��دة اإلفریقی��ة ف��ي مونورفی��ا ع��ام   ) ١(

معھ رئیس جمھوریة نیجیریا إل�ى ع�دم ش�رعیة الغ�زو      رئیس جمھوریة السودان وقتھا والذي انتھى
التنزاني ألوغندا لمخالفتھ لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول المنصوص علیھ ف�ي المیث�اق   

زامبیا ، وموزنبی�ق ، ولتوانی�ا ، وإثیوبی�ا    : ، بینما رحب عدد من الدول اإلفریقیة بھذا التدخل ومنھا 
 تفاصیل أنظر ، وكینیا ، ولمزید من ال

)2 (  See : JESSING S. " contemporary, vol. 25, 1979, pp. 29934. 
)3(  op. cit. pp.29960. 

 . نفس المرجع السابق ) ٤(
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في مشروعیة ھذا التدخل ، ووصفت الجزائر ھ�ذا الت�دخل بأن�ھ عم�ل      لكنھا لم تبدي رأیھا
تس��تحق فرنس��ا الثن��اء علی��ھ ، نف��س ال��رأي ك��ان لإلتح��اد الس��وفیتي وقتھ��ا وبریطانی��ا اللت��ین 

  .وصفتاه بأنھ عمل مشروع

 :التدخل الدولي اإلنساني لحمایة حقوق األقلیات  -٥

الت�دخل الترك�ي ف�ي جزی�رة      :وھناك العدید من األمثلة لھذا التدخل نذكر منھ�ا  
والذي ح�دث بع�د قی�ام األغلبی�ة م�ن القبارص�ة الیون�انیین بأعم�ال قت�ل وإب�ادة           : قبرص 

وتع��ذیب ض��د األقلی��ة األت��راك ، وتزای��دت أعم��ال العن��ف حت��ى أدت إل��ى خل��ع ال��رئیس  
، والذي استعان بمنظمة ایوكا اإلرھابیة ف�ي قت�ل وتع�ذیب لعدی�د     " فكادیوس" الیوناني 

ارصة األتراك ، فضال عن قیامھ باالستیالء على ممتلكاتھم وتع�ذیبھم جس�مانیا   من القب
  .حتى الموت 

  
وإزاء ض�غط ال��رأي الع��ام الترك��ي عل�ى الحكوم��ة التركی��ة ومطالبتھ��ا بالت��دخل   
لحمایة األقلیة المسلمة ھناك قامت تركیا فع�ال بالت�دخل المس�لح ف�ي قب�رص وس�یطرت       

ت المس�لحة واحتل�ت قطاع�ا كبی�را م�ن أرض      من الجماع�ا % ٤٠إلى  ٣٥على حوالي 
، والق�ى   ١٩٧٥قبرص مملوك�ة للقبارص�ة األت�راك بع�د إع�الن دول�تھم المس�تقلة ع�ام         

إعالن الدولة القبرصیة اإلسالمیة الجدی�دة ترحیب�ا م�ن قب�ل منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي        
ھا وتعھد المؤتمرون س�اعت  ١٩٧٧والتي عقدت اجتماعھا في مدینة فاس المغربیة عام 

  ) ١(بدعمھم للدولة اإلنسانیة الجدیدة 

 م ٢٠١١التدخل الدولي لحمایة الثورة والثوار اللیبیون عام  -٦

عق�ب نج�اح    ١٧/٢/٢٠١١حیث اندلعت الش�رارة األول�ى للث�ورة اللیبی�ة ف�ي      
محم�د حس�ني مب�ارك ف�ي الح�ادي      / الثورة المصریة بعد تنحي رئیسھا السابق السید 

م ، وبدأت الث�ورة عل�ى ی�د المعارض�ة اللیبی�ة       ٢٠١١ عشر من فبرایر من نفس عام
بقیادة وزیر العدل المنشق مصطفى عبد  الجلیل ، قامت قوات الرئیس اللیبي معم�ر  

م�ع االس�تعانة بف�رق     ١٩/٢/٢٠١١القذافي بإطالق النار على المعارضة اللیبی�ة ف�ي   
لیبی�ا اعترف�ت   من المرتزقة السود األفارقة ، ووسط االسنكار الدولي لم�ا یح�دث ف�ي    

ب�المجلس االنتق�الي اللیب�ي كحكوم�ة ش�رعیة للیبی�ا        ١٧/٩/٢٠١١الجمعیة العامة ف�ي  
م ١٩/٣/٢٠١١مص��طفى عب��د الجلی��ل ، وف��ي   / بقی��ادة وزی��ر الع��دل المنش��ق الس��ید    

أصدر مجلس األمن الدولي قراراه لیجیز التدخل العسكري الدولي في لیبیا من أج�ل  

                                      
ت ، ص ، الس�ید محم�د جب�ر ، المرك�ز ال�دولي لألقلی�ات ، رس�الة دكت�وراه فی�ر منش�ورة ، د          : أنظر ) ١(

٤٦٠ -٤١٥ .  
ت ، .ن ، د. یب ، حمایة حقوق األقلیات في الق�انون ال�دولي الع�ام و د   صالح سعید إبراھیم الد/ د: أیضا 

 .٢٩٧ -٢٨٩ص
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یبی�ین م�ع نق�ل القی�ادة ل�ذلك إل�ى حل�ف الن�اتو كحل�ف          إنقاذ المض�طھدین م�ن الث�وار الل   
عس��كري ل��ھ ب��اع طوی��ل ف��ي الت��دخل ال��دولي المس��لح ف��ي كثی��ر م��ن المواق��ع ، وف��ي      

قتل الرئیس اللیبي على ید الثوار  اللیبیون وفر نجاله سیف اإلسالم  ٢٠/١٠/٢٠١١
متھ إلى الصحراء ، والساعدي إلى النیجر ، حیث تم القبض على األول وتمت محاك

ھو وأربعین من مسئولي النظام السـابق أمام القضاء الجن�ائي اللیب�ي ، ویع�د الت�دخل     
ال��دولي إلنق��اذ الث��وار اللیبی��ون م��ن بط��ش العقی��د الق��ذافي م��ن الممارس��ات الدولی��ة          
المعاصرة لمبدأ التدخل الدولي إلنقاذ المضطھدین من الظلم والممارس�ات الإلنس�انیة   

  )١. (لألنظمة االستبدادیة

                                      
 ١٩٧٠: ومما یذكر أن مجلس األمن ال�دولي ف�ي اجتماع�ھ بع�د ت�دویل األزم�ة أص�در قراری�ھ رقم�ا          ) ١(

الن��ار عل��ى الم��دنیین والمعارض��ة  إط��الق وال��ذي أم��ر فی��ھ نظ��ام العقی��د الق��ذافي بوق��ف   ٢٠١١لس��نة 
لس��نة  ١٩٧٢نظ��را لع��دم امتث��ال نظ��ام الق��ذافي للق��رار الس��ابق أص��در ق��راره الث��اني رق��م      و. اللیبی��ة
ر فیھ بالتدخل الدولي لحمایة الثوار اللیبیون من نظام القذافي ونقل القیادة في ذلك مم والذي أ٢٠١١

ط ول�م تنتھ�ي أعمال�ھ حت�ى س�قو     ، إلى حلف الناتو والذي لم یألوا جھدا في ھ�ذا الت�دخل وت�دخل فع�ال     
ع��اطف عل��ى عل��ى الص��الحي، م��دى مش��روعیة الت��دخل ال��دولي   / د: أنظ��ر . : نظ��ام العقی��د الق��ذافي 

لحمای��ة حق��وق اإلنس��ان ف��ي الق��انون ال��دولي والش��ریعة اإلس��المیة ، مجل��ة كلی��ة الش��ریعة والق��انون       
  .٨٣٦-٨٣٣م ، ص٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣العدد الرابع عشر،  ،بالدقھلیة 
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  اطب اث

  ادل ادو ا  ذ اطدن 

  ن اظم واد  ر ام

فوفقا لألحكام الكلیة في الشریعة اإلس�المیة ف�إن الت�دخل ال�دولي المس�لح م�ن أج�ل        
إنقاذ المض�طھدین م�ن الظل�م والفس�اد ف�ي ش�ریعة  اإلس�الم أم�را ج�ائزا ولك�ن عل�ى س�بیل             

االت مح�ددة ووفق�ا لش�روط وقی�ود واض�حة، وم�ن ث�م یح�ب إتباعھ�ا وإال          االستثناء وفي ح
  .كان التدخل غیر مشروع ، وانعقدت بناء علیھ  مسئولیة الدولة 

إال المستضعفین من الرجال والنساء " والدلیل على جواز التدخل ھنا قولھ تعالى 
  )١" (وال یھتدون سبیال " والولدان ال یستطیعون حیلة 

ی��ة المتقدم��ة أن الت��دخل ال��دولي المس��لح ف��ي اإلس��الم أم��را ج��ائزا  ونفھ��م م��ن اآل
  : ولكن وفق شروط وضوابط دقیقة نجملھا فیما یلي 

یش��ترط إلباح��ة الت��دخل المس��لح ف��ي ش��ریعة اإلس��الم ض��رورة       :الش��رط األول *
أي أن یكون القتال في سبیل اهللا تعالى ،وابتغاء مرضاتھ،ولیس تحقیق : مشروعیة القتال 

  . خصیة أو تحقیق غایات ذاتیة مأرب ش
: وجود عدد من المسلمین المستضعفین في أیدي غیر المسلمین  :الشرط الثاني *

وھؤالء ھم قلة مستضعفین في بل�د غی�ر مس�لم وقی�د أس�ر ، ویس�توي ف�یھم أن یكون�وا م�ن          
الرج���ال أو النس���اء والول���دان ال���ذین یتعرض���ون لالض���طھاد بس���بب الظل���م والفس���اد  أو       

الإلنسانیة ألنظم�ة الحك�م الش�مولیة أو االس�تبدادیة ، وذل�ك لعم�وم قول�ھ تع�الى           الممارسات
، ویقص�د  " فما لكم ال تقاتلون في سبیل اهللا والمستضعفین من الرجال والنساء والول�دان  "

بالمستض�عفین ف��ي اآلی��ة المقھ��ورین بس��بب الظل��م أو الفس��اد ف��ي أنظم��ة الحك��م االس��تبدادیة  
 ) ٢(والشمولیة 

ة إذن ھ��ي بوج��ود ع��دد م��ن المستض��عفین بس��بب الظل��م والفس��اد س��واء م��ن  ف��العبر
المسلمین أو من أھل الذمة ألن غایة اإلسالم من عملیة االستنفاذ ھ�ي رف�ع الظل�م والفس�اد     

ونری��د أن نم��ن عل��ى ال��ذین استض��عفوا ف��ي األرض ونجعلھ��م أئم��ة      " ب��دلیل قول��ھ تع��الى  
  ) ٣(ونجعلھم الوارثین 

  :وع الظلم على المستضعفین من المسلمین وق :الشرط الثالث  *
والمالح��ظ أن اإلس��الم ال یھ��تم بالت��دخل ال��دولي غی��ر المب��رر خصوص��ا إذا ك��ان     
التدخل بالقوة المسلحة اللھم ان كان التدخل من أجل رف�ع الظل�م ورف�ع الفس�اد ع�ن األقلی�ة       

                                      
 ) ٩٨(لنساء ، اآلیة رقم سورة ا) ١(
 . ٢٩١-٢٩٠أنظر كتاب األشباه والنظائر في القرآن الكریم ، لإلمام مقتل بن سلیمان ، ص ) ٢(
احم��د أب��و الوف��ا ، كت��اب اإلع��الم بقواع��د الق��انون   / د.و  راج��ع أ)  ٥(س��ورة القص��ص ، اآلی��ة رق��م  ) ٣(

 . ١٣٤الدولي العام في شرع اإلسالم ، مرجع سابق ، ص
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للدول��ة المس��لمة الت��ي تتع��رض للظل��م تعتب��ر منتس��بة إل��ى دار اإلس��الم حكم��ا مم��ا یعط��ي       
  ) ١(اإلسالمیة والیة رفع ھذا الظلم عن المظلومین 

ویش��ترط ف��ي الظل��م ھن��ا أن یك��ون واقع��ا وأن یك��ون ح��اال ووش��یكا ، والقت��ال ھن��ا   
ض��رورة اجتماعی��ة لحمای��ة المستض��عفین ف��ي األرض ال��ذین ع��زلھم الطغ��اة ع��ن ام��تالك    

  ) ٢...(فعال مقدرات أنفسھم وخبرات أوطانھم فأخرجوھم منھا وإن احتبسوھم فیھا 
،ألن الوف��اء بالعھ��د خل��ق س��امي  ) الوف��اء بالعھ��د(فم��ن أخالقی��ات اإلس��الم العالی��ة  

وأوف�وا بالعھ�د إن العھ�د ك�ان     " ورفیع ومن یتحلى بھ إنما یمتثل ألمر اهللا تعالى ف�ي قول�ھ   
  )٣(مسئوال 

ویقصد بھذا الشرط أن األولویة في اإلسالم ھي لما ترتبط بھ الدولة المس�لمة م�ن   
د أو میث�اق م�ن أج�ل إنق�اذ المستض�عفین ، مم�ا یجع�ل اإلس�الم ف�ي القم�ة بس�بب نق�دھم             عھ

للعھود وحثھ ألتباعھ على الوفاء بھا واالبتعاد عن الغدر ، ودلیل ذل�ك م�ن الق�رآن الك�ریم     
وھ�ذا یعن�ي أن النص�رة لھ�ؤالء أم�ر      ) ٤(إال عل�ى ق�وم  بی�نكم وبی�نھم میث�اق      " قولھ تعالى 

  .لدولة اإلسالمیة معھم بعھد أو میثاق واجب طالما ارتبطت ا
ھذا وقد أكد اإلمام بن الحسن الشیابي عل�ى ض�رورة تخل�یص الرھ�ائن كلم�ا ك�ان       
ذل���ك ممكن���ا إال إذا كان���ت ھن���اك موادع���ة ب���ین المس���لمین وغی���رھم لقول���ھ تع���الى وان          

  )٥"(استنصروكم في الدین فعلیكم النصر إال على قوم بینكم وبینھم میثاق 
ى أن التدخل الدولي في اإلسالم ما شرع إال لغایة محددة وھي إنقاذ إذن نخلص إل

المض��طھدین والمستض��عفین بس��بب الظل��م والفس��اد والممارس��ات الإلنس��انیة الت��ي تقترفھ��ا    
  .األنظمة االستبدادیة والدكتاتوریة ، وغیرھا من األنظمة الشمولیة 

                                      
، عالم المعرفة ، الكوی�ت  ) ضرورات أم حقوق(، اإلسالم وحقوق اإلنسان محمد عمارة . د: راجع ) ١(

 .٨٤م ، ص١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥،  ٨٩، رقم 
أحم�د أب�و الوف�ا ، كت�اب اإلع�الم      / د.وانظ�رأ . ٨٥، ٨٤محمد عمارة ، المرج�ع بعالی�ھ ص  / د: أنظر ) ٢(

  . ١٨٦ -١٣٢ص، بقواعد القانون الدولي العام في شریعة اإلسالم ، المرجع السابق
، ١٩٦٥البرب�ري ، نھای�ة اإلرب ف��ي فن�ون األدب ، الھیئ�ة المص��ریة العام�ة للكت�اب ، الق��اھرة ،       : ك�ذلك  
 . ١٧٩، ص ١٩ج

 ) ٣٤(سورة اإلسراء ، اآلیة رقم ) ٣(
 ) ٧٢(سورة األنفال ، اآلیة رقم )٤(

  ) ٧٢(سورة األنفال ، اآلیة رقم )٥(
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  الخــاتمـة
الھام�ة ف�ي الق�انون ال�دولي       عالجت في ھ�ذا البح�ث المتواض�ع أح�د الموض�وعات     

اإلنساني وھو موضوع مدى مشروعیة التدخل الدولي اإلنساني  إلنق�اذ المض�طھدین م�ن    
الظل��م والفس��اد والممارس��ات الالنس��انیة الت��ي تق��وم بھ��ا األنظم��ة السیاس��یة المختلف��ة ض��د       

 ف�ي : المبح�ث األول  : شعوب بالدھا، وقد قسمتھ إلى مبحث�ین ثالث�ة مباح�ث رئیس�ة ھ�ي       
المطلب األول : ماھیة التدخل الدولي اإلنساني  وأسبابھ المختلفة ، والذي قسم إلى مطلبین

  .لتحدید ماھیة التدخل الدولي اإلنساني  : 
في  شرعیة الت�دخل ال�دولي  اإلنس�اني ف�ي ش�ئون ال�دول ف�ي        : أما المبحث الثاني 

:  لمبح���ث الثال���ث  ك���ل م���ن الق���انون ال���دولي اإلنس���اني  والش���ریعة اإلس���المیة وأخی���ر ا ا    
مشروعیة التدخل الدولي اإلنساني  إلنقاذ المضطھدین بسبب الظلم والفس�اد والممارس�ات   

  . الالنسانیة لألنظمة السیاسیة المختلفة
  : وانتھیت من خالل بحثي في ھذا الموضوع إلى عدد من النتائج أھمھما

ذات األنظم�ة   شیوع حاالت الظل�م والفس�اد ف�ي كثی�ر م�ن ال�دول ، وخاص�ة ال�دول            .١
الشمولیة أو الدكتاتوری�ة ، والت�ي ل�یس لھ�ا م�ن أدوات للمحافظ�ة عل�ى أنظم�ة الحك�م          
فیھا إال سیاسات القمع والظلم والتنكیل التي تمارسھا ضد شعوبھا حتى تضمن بقائھا 

  . واستمراریتھا

 ارتكاب كافة األنظمة الشمولیة أو الدكتاتوریة للعدید من الممارسات الإلنس�انیة ض�د   .٢
شعوبھا ، خاصة جرائم القتل واإلبادة الجماعی�ة ، وج�رائم إب�ادة األجن�اس مم�ا یب�یح       
لھذه الشعوب طلب التدخل الدولي اإلنساني  إلنقاذھم مما ھو واقع علیھم وفق�ا لمب�دأ   

 .التدخل الدولي اإلنساني ، ونظریة االستنقاذ في الشریعة اإلسالمیة 

تي تمارسھا األنظمة الدكتاتوریة ب�ین أف�راد   سیاسة االضطھاد والتفرقة العنصریة ال  .٣
 . الشعب الواحد داخل الدولة

واألعم��ال القمعی��ة والالنس��انیة الت��ي تمارس��ھا     ، اس��تمرار سیاس��ات الظل��م والفس��اد     .٤
 : حكومات الدول الدكتاتوریة تؤدي غالبا إلى أحد أمرین

عب م��ن أج��ل  الث��ورة العارم��ة أو الھب��ة الجماھیری��ة التلقائی��ة ألف��راد الش��    : األول  - 
  .التخلص من األنظمة الشمولیة  كما حدث في كل من تونس ، ومصر ، ولیبیا

ھو مزید من الممارس�ات واألعم�ال الالنس�انیة الت�ي تمارس�ھا ھ�ذه       : األمر الثاني  - 
األنظمة ضد أفراد الشعب مما یؤدي إلى مزید من االضطھاد ، مما یدفع طوائف 

مم��ا یتعرض��ون ل��ھ عل��ى ی��د األنظم��ة  الش��عب إل��ى طل��ب الت��دخل ال��دولي إلنق��اذھم
الش��مولیة أو االس��تبدادیة الت��ي تحك��م بالدھ��م وھ��و أم��ر ج��ائز وفق��ا لمب��دأ الت��دخل     
اإلنساني في القانون الدولي ونظریة االستنفاذ في الشریعة اإلسالمیة التي أعطت 
الح��ق للش��عوب اإلس��المیة طل��ب الت��دخل م���ن دول��ة غی��ر مس��لمة إلنق��اذھم م���ن          
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 .  لظلم والفساد االضطھاد بسبب ا

وف��ي خت��ام ھ��ذه النت��ائج ل��دینا ع��دد م��ن التوص��یات أو المقترح��ات الھام��ة ف��ي ھ��ذا  
  : الموضوع منھا 

  . حث الدول على الممارسة الدیمقراطیة الصحیحة منعا للظلم والفساد .١

وخاص��ة المجل��س  (إع��داد ب��رامج للتوعی��ة السیاس��یة ب��أجھزة األم��م المتح��دة المعنی��ة     .٢
ت��دعم بھ��ا ال��دول ، وخاص��ة ال��دول الفقی��رة ، ودول الع��الم  ) عياالقتص��ادي واالجتم��ا

 .الثالث عموما التي تعاني من التخلف السیاسي

من المیثاق بحی�ث تجی�ز الت�دخل ال�دولي اإلنس�اني  م�ن أج�ل          ٢/٧تعدیل نص المادة  .٣
إنقاذ المضطھدین من شعوب العالم بسبب الظلم والفساد أو الممارس�ات الإلنس�انیة ،   

ما لم یكن التدخل الدولي اإلنساني  من أجل (إلى الفقرة السابقة عبارة  بحیث تضاف
إنقاذ المضطھدین منن شعوب العالم بسبب الظلم أو الفساد أو الممارسات الالنس�انیة  

حتى یتطابق مبدأ التدخل اإلنساني ھن�ا م�ع نظری�ة    ) ألنظمة الحكم في مختلف الدول
 االستنفاذ في الفقھ اإلسالمي 

ر المح��اكم الجنائی��ة الدولی��ة فیم��ا یتعل��ق بمكافح��ة الج��رائم الدولی��ة وخاص��ة  تفعی��ل دو .٤
 . جرائم الحرب ، والقتل أو اإلبادة الجماعیة ، أو جرائم إبادة األجناس

ح��ث ال��دول م��ن خ��الل األم��م المتح��دة عل��ى تض��مین قوانینھ��ا الجنائی��ة لمب��دأ إعم��ال      .٥
م��ال ھ��ذا المب��دأ أم��ام  قض��ائھا  المس��ئولیة الجنائی��ة الفردی��ة الدولی��ة ، حت��ى یتس��نى إع 

الجنائي الوطني لتتم محاكمة رموز األنظمة االستبدادیة والشمولیة عما اقترف�وه م�ن   
 . جرائم ضد شعوب دولھم أیا كانت صفاتھم الوظیفیة

 
 "تم بحمد اهللا وفضلھ" 
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  قائمة بأھم مراجع البحث
  :المراجع الشرعیة : أوال 

 القرآن الكریم-١

 :القرآن كتب التفسیر وعلوم -٢

ت.ابن كثیر ، في تفسیر القرآن الكریم ، طبعة البابلي الحلبي ، القاھرة ، د.  

 الطبعة األولى ، مؤسسة عیسى ) تحقیق علي البجاوي(ابن العربي ، أحكام القرآن ،
  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٣٥٦البابلي الحلبي ، القاھرة ، 

 دار المصحف القاھرة ، أبي مسعود ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ،
  ت .د

 ، الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، دار الشعب
  .القاھرة

 ، أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الجماصي أبو بكر ، دار إحیاء التراث العربي
  ھـ  ١٤٠٥تحقیق محمد الصادق قمحاوي ، بیروت ، 

 ت .، د ١٦ألحكام القرآن ، جالقرطبي ، الجامع.  

 ابن رجب ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم الجزء الثاني
ھـ ١٤٠٧محمد األحمدي أبو النور ، المجلس األعلى للشئون االسالمیة. د.، تحقیق أ

  م ١٩٨٧  -

  كتب السنة  -٣
 ار ابن كثیر بالیمامة ، ، الطبعة الثالثة ، د ٣صحیح البخاري لإلمام البخاري ، ج

  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٧بیروت ، 

 ت .، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د ٤صحیح مسلم ، لإلمام مسلم ، ج.  

  تھذیب التھذیب ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العقالني الشافعي ، الطبعة
  .م ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤األولى ، دار الفكر ، بیروت ، 

 ترمذي ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي ، تحقیق الجامع الصحیح سنن ال
  ت .أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د

  صحیح مسلم بشرح النووي ، أبو ذكر یا یحي بن شرف بن مري النووي ، الطبعة
  .ھـ  ١٣٩٢الثانیة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

 یح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني فتح الباري شرح صح
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  .ت.الشافعي ، تحقیق محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، بیروت ، د

  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، عالء الدین بن حسام الدین الھندي.  

  ١٤١٩تحقیق محمود عمر الدمیاطي ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
  .م  ١٩٩٨ -ھـ 

  سند اإلمام احمد بن حنبل ، لإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني ، مؤسسة
  .ت .قرطبة ، مصر ، د

  مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة ، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، الطبعة الثالثة
  ھـ ١٣٩٩، إصدار الجامعة اإلسالمیة ، المدنیة المنورة ، 

  :فقھ كتب ال -٤
  :الفقھ الحنفي    

  ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، عالء الدین الكاساني ، دار الكتاب العربي
  .ت .بیروت د

  تحقیق الملوك في فقھ اإلمام أبي حنیفة النعمان ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
المیة الرازي ، تحقیق عبد اهللا نذیر أحمد ، الطبعة األولى ، دار البشائر اإلس

  .ھـ ١٤١٧بیروت ، 

  حاشیة رد المختار علي الدر المختار شرح تنویر األبصار ، فقھ أبو حنیفة بن
 م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١عابدین ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت 

  حاشیة شھاب الدین أحمد الشبلي على شرح الكنـز ، دار المعرفة للطباعة والنشر
  .ت .، بیروت ، د

 مؤلفة كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیولسي ، الطبعة شرح فتح القدیر ل
  .ت .الثانیة ، دار الفكر ، بیروت ، د

 ت .المبسوط ، المؤلفة شمس الدین السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت ، د.  

  :الفقھ المالكي     
  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ اإلمام مالك ، لإلمام عبد الرحمن

  .ت .البغدادي ، نشر الشركة اإلفریقیة ، دشھاب الدین 

  التلقین في الفقھ المالكي،عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد
، تحقیق محمد ثالث سعید الغاني،الطبعة األولى،المكتبة التجاریة،مكة المكرمة ، 

  .ھـ ١٤١٥
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 تحقیق محمد  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمؤلفھ محمد عرفة الدسوقي ،
  .ت .علیش ، دار الفكر ، بیروت ، د

  الشرح  الكبیر ، سیدي أحمد الددیر أبو البركات ، تحقیق محمد علیش ، دار
  .ت .الفكر ، بیروت ، د

  ، الكافي في فقھ أھل المدینة ، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي
  .ت .د ١٤٠٧ الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،

  :الفقھ الشافعي    
  ، ھـ ١٣٩٣األم ، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا ، دار المعرفة ، بیروت

 .  

 على بن : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي علي شرح مختصر المذني
الشیخ علي محمد : محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي تحقیق كل من

د عبد الموجود ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، معوض وعادل أحم
  .م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩بیروت ، لبنان ، 

  رفض الطالبین وعمدة المفتین ، لمؤلفھ أبو ذكریا یحي بن شرف بن مرسى
  ھـ  ١٤٠٥التووي ، الطبعة الثانیة ، نشر المكتب اإلسالمي ، بیروت ، 

  :الفقھ الحنبلي    
 قناع ، الجزء الثالث ، المكتبة المصریة ، القاھرة ، أحمد بن حنبل ، كتاب اإل

  . ت .د

  أحمد بن حنبل ، بین األدب والسیاسة وبین الجنة والروضة ، مطبعة البابلي
  .م  ١٩٦٨ - ھـ  ١٣٨٨الحلبي ، القاھرة ، 

  .كتب إسالمیة متنوعة ومعاصرة 
  دار بن كثیر ، ،  ١٤أبو سلیمان الیمني ، الدولة  ، تحقیق یاسین الواسي ، الجزء

  .ت .بیروت ، د

  ابن ھشام ، سیرة بن ھشام للنبي المختار محمد علیھ الصالة والسالم الجزء
  .ت . األول ، مطبعة البابلي الحلبي بالقاھرة ، د

 الطبعة األولى ، الھیئة المصریة العامة  ١٩نھایة اإلرب في فنون األدب ، ج ،
  .م ١٩٦٥للكتاب ، القاھرة ، 

 ١٤٠٧ح البلدان ، الطبعة األولى ، مؤسسة المعارف بیروت ، البالتزي ، شر 
 . م ١٩٨١ -ھـ
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 ھـ ١٣٦٨كتبة القدسي ، القاھرة ، الحافظ الھیثمي ، حجج وأدلة جمع الفوائد ، م. 

 دار الكتب العلمیة، بیروت ،  ١٢السھرودي ، بذل الجھود في حق أبي داود ج ،
 ت .د

 طبعة الثانیة ، دار المعارف، القاھرة ، ال ٦الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، ج
 ت .، د

 ت .، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، د ١٤القلقشندي ، صبح األعش ، ج. 

 ت .ت ، د.، د ١القلقشندي ، الصحیفة ، ج. 

 مصطفى السباعي ، اشتراكیة اإلسالم ، الطبعة األولى ، دار الشعب ، القاھرة / د
 .١٩٩٢ - ھـ ١٣٨١

 ائي ،كتاب غایة المأمول في علم الفروع واألصول ، محمد بن الحسین البط
 .م  ١٩٨٧، دار التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ،  ١٤، ٩،  ٧الجزء 

 سلسلة عالم )ضرورات أم حقوق(محمد عمارة ، اإلسالم وحقوق اإلنسان . د.أ ،
 م  ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥،  ٨٩المعرفة ، الكویت ، رقم 

 ة ، العالقات الدولیة في اإلسالم ، الطبعة األولى فضیلة الشیخ ، محمد أبو زھر
 .ت .،دار الفكر العربي ، القاھرة ، د

  فضیلة الشیخ محمد أبو زھرة ، نظرة إلى العقوبة في اإلسالم ، نشر مجمع
 . ١٩٧٣،  ١٩٧٢م ، ١٩٦٣ -ھـ١٣٩٦البحوث اإلسالمیة ، أعوام 

 الفكر العربي ، القاھرة  فضیلة الشیخ محمد أبو زھرة ، الوحدة اإلسالمیة ، دار
  .ت .د

  المراجع القانونیة : ثانیا 
  المراجع العربیة  –) أ (  

أحمد أبو الوفا ، كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي العام والعالقات الدولیة / د.أ -١
الشریعة اإلسالمیة ونظریة عدم التدخل في "في شریعة اإلسالم ، الجزء الخامس 

  -ھـ  1421األولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  شئون الغیر ، الطبعة
 .م 2001

أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة ، الطبعة األولى ، دار / د.أ -٢
 . م 1998النھضة العربیة ، القاھرة، 

إسماعیل صبري مقلد ، العالقات السیاسیة الدولیة ، دراسة في األصول / د.أ -٣
 . م 1991نونیة ، المكتبة األكادیمیة بالقاھرة ، الطبعة األولى ،والنظریات القا
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أشرف عرفات أبو حجازة ، إسناد المسئولیة الدولیة إلى الدولة عن انتھاكات / د.أ -٤
حقوق اإلنسان ، الجزء الثاني ، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد السادس 

 .م 2010والستون ، السنة 
، المركز الدولي لألقلیات ، رسالة دكتوراه غیر منشورة،  السید محمد جبر/ أ  -٥

 . ت.د
بیانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء (أعمال منظمة المؤتمر اإلسالمي  -٦

 . 1981 - 1969الخارجیة ألعوام 
جمیل محمد حسین ، الدفاع الشرعي الوقائي في القانون الدولي العام مع / د.أ -٧

ة ، الطبعة األولى ، مكتبة العالمیة بالمنصورة ، التركیز على الممارسات الدولی
1988 . 

، م1992جمیل محمد حسین  ، التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة لعام / د.أ -٨
 . م 1992المجلة المصریة للقانون الدولي ، المجلد الثامن واألربعون ، 

یة ، بحث منشور حازم محمد عتلم ، نظم اإلدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدول/ د.أ -٩
 . المجلة الدولیة للصلیب األحمر الدولي " المحكمة الجنائیة الدولیة " تحت عنوان 

صالح عامر وأخرون،القانون الدولي العام،دار النھضة .د.أ -١٠
 م    1987العربیة،القاھرة،

رجب عبد المنعم متولي ، القانون الدولي العام ، الطبعة األولى ، دار /د.أ -١١
 . م 2011 م 2010العربیة، القاھرة،      النھضة      

رجب عبد المنعم متولي، الوجیز في قانون المنظمات الدولیة الطبعة األولى /د.أ -١٢
 . م2010 ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،

رجب عبد المنعم متولي ، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة الوضعیة /د.أ -١٣
 . 2012/  2011، دار النھضة العربیة ، القاھرة واإلسالمیة ، الطبعة األولى ، 

رجب عبد المنعم متولي  ، المسئولیة الدولیة للتحالف األنجلو أمریكي ./د.أ -١٤
الحتالل العراق في ضوء القانون الدولي العام ، دراسة مقارنة بأحكام شریعة 

 . م 2010 اإلسالم ، الطبعة األولى ، دار النھضة العربیة، القاھرة ، 
سعید جویلي ، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ، الطبعة األولى / د.أ  -١٥

 . م 2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
سمعان بطرس فرج اهللا ، العالقات السیاسیة الدولیة في القرن العشرین، / د.أ -١٦

 . م 1980ن ، .الجزء األول ، الطبعة الثانیة ، د
مر ، القانون الدولي العام في عالم مضطرب ، مجلة صالح الدین عا/ د.أ -١٧

 . م 2003، یولیو  103السیاسة الدولیة ، العدد 
صالح سعید إبراھیم الدیب حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي /د -١٨

 ت .ن، د.العام،د
حازم عقلم، المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان مقارنة بالمحاكم ./ د.أ -١٩
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ائیة الدولیة والمدولة المختلطة األخري مع دراسة خاصة لمسئولیة القادة ، الجن
  .م٢٠١٥المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الواحد والسبعون، السنة 

عاطف علي علي الصالحي ، مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون / د.أ -٢٠
 . م 2009ربیة ، القاھرة، الدولي العام، الطبعة األولى ، دار النھضة الع

عاطف علي علي الصالحي ، مدى مشروعیة التدخل الدولي لحمایة حقوق / د.أ -٢١
اإلنسان في القانون الدولي العام والشریعة اإلسالمیة ، مجلة كلیة الشریعة 

 . م 2012  -ھـ 1433والقانون بالدقھلیة ، العدد الرابع عشر،
، دار النھضة 2008ن الدولي العام ، طبعة عبد الغني محمود ، القانو/ د.أ -٢٢

 . م 2008 العربیة ، القاھرة ، 
كاترین دي میر ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في شبھ القارة الھندیة في  -٢٣

، یونیھ  2، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، س ج) 1949 -1947(الفترة من 
 . م1998

األمم المتحدة في النـزاعات المسلحة غیر  مسعد عبـد الرحمن زیدان ، تدخل/د  -٢٤
  . م 2001ذات الطابع الدولي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھـرة، 

محمد یعقوب عبد الرحمن ، التدخل اإلنساني في العالقات الدولیة ، مركز / د -٢٥
 . م 2004  اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستـراتیجیة ، الطبعة األولى  ، 

ي المناوي،الوزارة والوزراء في العصرالفاطمي،دارالمعارف محمد حمد-٢٦
  . م 1970بالقاھرة  

محمد سامي عبدالحمید،أصول القانون العام، الجزء االول،الجماعة الدولیة، .د.أ -٢٧
 .١٩٩٦الطبعة الخامسة،دار المطبوعات الجامعیة باألسكندریة،

رجیة الدول اإلسالمیة منظمة المؤتمر اإلسالمي،قرارات وبیانات وزراء خا -٢٨
 .ھـ 1401 -ھـ  1389

مصطفى السباعي ، اشتراكیة اإلسالم ، الطبعة األولى ، دار الشعب، / أد -٢٩
 . م 1992  -ھـ  1381القاھرة ، 

محمود شریف بسیوني ، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسـان، المجلـد /د. أ -٣٠
 . م2003، القاھرة ، الثـاني ، الطبعـة األولـى ، دار الشروق 

 . م 2003 -2002مجموعة التقاریر الصادرة عن منظمة العفو الدولیة عامي  -٣١
منى محمود مصطفى ، استخدام القوة بین الحظر واإلباحة ، القاھرة ، / د.أ -٣٢

1989 . 
منى محمود مصطفى ، الثورة والثورة المسلحة في نیكارجوا ، األبعاد / د.أ -٣٣

ولیة  مركز البحوث والدراسات السیاسیة بكلیة  االقتصاد والعلوم القانونیة والد
 . م 1988السیاسیة، جامعة القاھرة، 

دولة القانون ، مقدمة في فقھ القانون الدستوري ، الطبعة الثانیة ، / میشاي  -٣٤
1982 . 
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