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 امللخص:

شــهد المجتمــع الدولــي تطــورًا هائــالً وســريعًا يف مجــال العالقــات الدوليــة، فقــد تطــورت العالقــات بيــن 
الشــعوب واألمــم والــدول يف العصــر الحديــث وتعــددت مظاهرهــا وفواعلهــا، حيــث ال تســتطيع أمــة مــن األمــم أو دولــة 
مــن الــدول أن تبقــى يف عزلــة عــن اآلخريــن، فالعالقــات الدوليــة والقانــون الدولــي ثمــرة المســاعي المشــركة التــي تقــوم 
هبــا الشــعوب وتتعاقــب عليهــا األجيــال، ويكفــي أن توجــد جماعتــان حتــى تشــتبك بينهمــا المصالــح وتضطرهمــا إلــى 
ــا التــي اهتــم هبــا  التعامــل والتعاقــد وتقريــر قواعــد الحــرب والســلم، إذ تعتــر مســألة الحــرب والســلم مــن أهــم القضاي

القانــون الدولــي المعاصــر عــر مراحــل تطــوره.
ــة المعاصــرة علــى القــوة والســيطرة والنفــوذ وعلــى المصلحــة  ومــن جهــة أخــرى فبينمــا تقــوم العالقــات الدولي
الذاتيــة، فإنــه ومنــذ أن جــاء اإلســالم وأراد أن يوثــق العالقــات الدوليــة سياســيًا ودبلوماســيًا يف حربــه وســلمه، فإنــه لــم 
يغفــل علــى أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة وقــد نظمــه ووضعــه يف مــكان مــن البنيــان اإلســالمي العظيــم وبيــن حكمــه 
والحكمــة منــه، فأقــام قواعــد الحــق والعــدل بيــن النــاس جميعــًا بمــا يتماشــى ومبــادئ اإليمــان الصــادق والعمــل الصالــح 
ممــا يحقــق لإلنســان كرامتــه وإنســانيته ويحفــظ لــه حقوقــه يف حالــة الحــرب وحالــة الســلم ؛ وإن توتــر العالقــات الدوليــة 
ــا الحاضــر ألن المصلحــة اإلســالمية ال تقتصــر  بيــن المســلمين وغيرهــم ليــس يف الصالــح اإلســالمي والســيما يف وقتن
فقــط علــى تحقيــق االنتصــارات مثــالً يف حــرب مــا أو وضــع العراقيــل أمــام نشــر الدعــوة اإلســالمية، ألن مــا يتحقــق يف 
حالــة الســلم أعمــق وأوســع ممــا يتحقــق يف حالــة الحــرب ؛ وعلــى ضــوء هــذا جــاءت هــذه الورقــة للبحــث يف موضــوع 

الســلم والحــرب يف العالقــات الدوليــة دراســة مقارنــة بيــن اإلســالم والغــرب.
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 مقدمة:
كلمــا تقدمــت المجتمعــات عــر مختلــف الحقــب واألزمنــة، كلمــا أصبحــت بالضــرورة مقبلــة علــى محــاوالت 
ــخ، وكــذا ضــرورة  ــة مــن مراحــل التاري ــاة يف كل مرحل ــى وضــع أســس تنظــم الحي ومســاهمات مفكريهــا وعلمائهــا عل
إقامــة عالقــات بيــن األمــم والشــعوب تبنــى علــى مــد جســور التعــاون أو المصالــح، وذلــك لتحقيــق مختلــف األغــراض 
ــت  ــادئ تعارف ــد ومب ــا قواع ــع غيره ــا م ــم يف عالقاهت ــا كان لألم ــن هن ــا، وم ــة وغيره ــة واالجتماعي ــية، االقتصادي السياس
عليهــا منــذ القــدم، وعليهــا أقامــت أســاس العالقــات يف حالتــي الحــرب والســلم حتــى ولــو كان ذلــك بالطريقــة التقليديــة، 
ألن مــن حــق كل دولــة بــأن تحظــى بحقوقهــا ضمــن القانــون الدولــي، والــذي باتــت معالمــه تتضــح بعــد الحــرب العالميــة 
األولــى وبعــد أن نالــت الحــروب الصليبيــة مــن البشــرية وكادت تدمرهــا، وكلمــا تطــور حقــل العالقــات الدوليــة كلمــا 
ــى أفضــل  ــداء وجهــات النظــر المختلفــة للوصــول إل ــل والضبــط وإب ــد مــن الدراســة والتحلي ــى المزي كانــت الحاجــة إل

وأعــدل األنظمــة والقواعــد التــي تحقــق المجتمــع اإلنســاين الفاضــل الــذي يســوده األمــن والســلم.
إن واقــع العالقــات الدوليــة المعاصــرة بيــن المســلمين وغيرهــم ليــس ذا صفــة حســنة، ألن هــذه العالقــات تميــزت 
باالضطــراب واهتــزت معاييــر االحتــكام فيهــا، وحــار المفكــرون والعقــالء يف شــأهنا، خاصــة فيمــا تعلــق بمســألتي الحرب 
والســلم، فــإن اإلســالم ديــن الرحمــة العامــة للنــاس جميعــًا، يتميــز يف ســلمه وحربــه وعالقاتــه مــع غيــر المســلمين بأنــه 
ــح  ــو المصطل ــالم ه ــلم يف اإلس ــانيتها، والس ــا وإنس ــى كرامته ــاظ عل ــا والحف ــعوب يف تحريره ــراد والش ــن لألف ــر معي خي

األساســي وأســاس العالقــات الدوليــة، والحــرب بالنســبة لــه هــي ضــرورة ال غيــر.
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الدراسة تبحث يف اإلشكالية التالية:  

 ما مدى أهمية قواعد الشريعة اإلسالمية يف مسأليت احلرب والسلم يف العالقات الدولية 
مقارنة مع قواعد القانون الدولي يف الوقت املعاصر؟

 احملور األول: تطور العالقات الدولية من املنظور الغربي واإلسالمي.
ــة قديمــًا جــدًا، حيــث يذهــب إلــى مــا قبــل الميــالد، ففــي الصيــن القديمــة  ــر بشــأن الظواهــر الدولي يعــود التفكي
حــذر كونفشــيون )551-479 ق.م( الحــكام مــن الدخــول يف حــروب عدوانيــة ضــد بعضهــم البعــض، ورأى أن الحــرب 
مجلبــة للخــراب والدمــار، ويف الهنــد أوصــت التعاليــم البوذيــة بضــرورة نبــذ الحــرب وتجنــب العنــف، ودعــت إلــى عــدم 
إيــذاء اآلخريــن، واعتمــاد الوســائل الســلمية يف التغييــر، وقــد طبــق »غانــدي« هــذه الفلســفة يف العصــر الحديــث يف نضالــه 

ضــد االســتعمار الريطــاين)1(.

)))  جيمس درويت، روبرت بالستغراق، النظرية المتضاربة يف العالقات الدولية، ترجمة: وليد عبد الحي، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر، 
985)، ص 48).  
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يــرى كوتيليــا الهنــدي )312-269 ق. م( أن القــوة هــي معيــار ومحــدد لســلوك الــدول حيــث يقــول: »إن مــن   
يعتقــد أن قوتــه تــزداد كمــًا ونوعــًا أكثــر مــن قــوة خصمــه، وأن خصمــه يتقهقــر، قــد يغفــل مــع الزمــن عــودة القــوة لذلــك 
الخصــم، وإذا شــعرت بضعفــك تجــاه خصومــك البــد مــن وضــع ســالم معهــم، وإذا شــعرت بتفوقــك عليهــم البــد مــن 
شــن الحــرب، أمــا إذا شــعرت بعــدم قدرتــك، ولكنــك قــادر علــى الدفــاع عــن نفســك فالبــد مــن التــزام الحيــاد.« فهــو 

يقــدم مختلــف االســراتيجيات التــي ينبغــي علــى الدولــة أن تتبعهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى بقائهــا وســالمها.)1(
أمــا شيشــرون الرومــاين )106-43 ق.م( فقــد اشــتغل علــى فكــرة القانــون الطبيعــي الــذي رآه مســتمدًا مــن وحــدة 
العقــل البشــري، وعليــه إمكانيــة بنــاء دســتور موحــد للعالــم أســماه »دســتور العالــم«، تخضــع لــه كافــة األمــم والشــعوب، 
وتتوحــد يف ظلــه القوانيــن والشــرائع بمعنــى حــاول شيشــرون التأســيس والدعــوة لفكــرة قيــام »دولــة عالميــة«  انطالقــًا 
ــة مــا،)2( بينمــا  ــة وليســت خاصــة بأمــة أو دول ــم عالمي ــة واإلخــوة اإلنســانية هــي مفاهي ــون الطبيعــي، العدال مــن أن القان
أعطــى القديــس أوغســطين )354-430م( صبغــة دينيــة لفكــرة شيشــرون حــول إقامــة »دولــة عالميــة« حيــث حولهــا إلــى 
»مدينــة اهلل« المثاليــة المناقضــة لمملكــة الشــيطان والخطيئــة، وكانــت دعــوة أوغســطين إلقامــة دولــة عالميــة مــن أجــل 
ــا السياســية ومــن  ــارزًا يف شــؤون أوروب ــز ســيطرة الكنيســة علــى المســرح العالمــي بعــد أن أصبحــت تلعــب دورًا ب تعزي
ــة، وهــو يعــرف كذلــك يف الوقــت نفســه أن  ــم المســيحية كــي يســود األمــن والتســامح وتعــم الطمأنين أجــل بســط تعالي
الحــرب رغــم طبيعتهــا القاســية ونتائجهــا المدمــرة هــي مــن أعمــال الشــر التــي قــد يقرفهــا اإلنســان وبالتالــي يصبــح مــن 
الضــروري خوضهــا للقضــاء علــى الشــر، إذ يقــول:«إن الحــرب والغــزو ضــرورة مؤســفة يف عيــون أصحــاب المبــادئ، 

...ومــع ذلــك فإهنــا ســتكون ضروريــة كذلــك لســوء الحــظ إذا هيمــن الشــريرون علــى الخيريــن.«)3(
وأســس نيكــوالس ميكيافيلــي )1469-1527( يف عصــر النهضــة علــم السياســة الحديــث مــن خــالل كتابــه 
ــوم  ــن مفه ــل م ــا جع ــوة، كم ــة لمفهــوم الق ــرة مرادف ــذه األخي ــل ه ــة، وجع ــن السياس ــالق ع ــل األخ ــث فص ــر« حي »األمي
الصــراع محــورًا مركزيــًا وصفــة لصيقــة بالسياســة، وقــد اعتقــد أن طبيعــة العالقــات التــي تقــوم بيــن الــدول مشــاهبة لتلــك 
ــًا جــدًا،  ــى النزاعــات والحــروب أمــرًا ممكن ــراد، ممــا يجعــل مــن التنافــس المفضــي إل ــن األف ــي تقــوم بي ــات الت العالق
ــة كوحــدة أساســية يف التحليــل السياســي مــن  ــز علــى فكــرة الدول ــودان« الركي وعلــى خطــى ميكيافيلــي عمــق »جــون ب
خــالل اهتمامــه بمفهــوم »الســيادة« حيــث اعترهــا جوهــر بقــاء الدولــة وقوهتــا حيــث مثلــت الســيادة حجــر األســاس يف 
البنــاء الحديــث للدولــة، وكانــت لهــا انعكاســات جــد مهمــة علــى التنظيــم الدولــي، وعلــى العالقــات الدوليــة التــي نشــأت 
بعــد معاهــدة وايتيفاليــا 1948، فعلــى الصعيــد الداخلــي اهتمــت بتوحيــد ســلطة الدولــة والتــي ال تعلوهــا وال تشــاركها 

)))  محمد الطاهر عديله، تطور الحقل النظري للعالقات الدولية: دراسة يف المنطلقات واألسس: أطروحة دكتوراه ،جامعة الحاج لخظر، 
باتنة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،)5/204)20، ص 22.

)2)  نفس المرجع، ص 23.
)3)  جيمس درويت، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص )5).
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ســلطة أخــرى، أمــا علــى الصعيــد الخارجــي نجــم عنهــا مبــدأ اســتقاللية الــدول ومبــدأ تســاوي المراكــز القانونيــة للــدول، 
ومبــدأ عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول، فاعتــرت بمثابــة ركائــز للقانــون الدولــي وللعالقــات بيــن الــدول.)1(

أظهــر »ديفيدهيــوم« )1711-1776(، رائــد الفلســفة التجريبيــة يف الفكــر الغربــي الحديــث ميوالتــه الفكريــة التــي 
صنفــت يف خانــة الواقعييــن حيــث رأى بــأن الــدول تلجــأ إلــى الحــرب بغيــة الحفــاظ علــى تــوازن القــوى القائــم، ومنــع أيــة 

دولــة مــن محاولــة تغييــره، بمــا يف ذلــك الــدول التــي تســعى إلــى تحقيــق وضــع الهيمنــة.)2(
أســهم دم ســميث )1723-1790( يف وضــع األســس الفكريــة للمدرســة الليراليــة يف العالقــات الدوليــة خاصــة 
ــة إصــالح العالقــات  ــه يؤمــن بإمكاني ــي جعلت ــح« الت يف المجــال االقتصــادي، حيــث انطلــق مــن قاعــدة »توافــق المصال
ــة  ــورة آلي ــي بص ــرد يعن ــة الف ــق مصلح ــعي لتحقي ــن، فالس ــم الدوليي ــون والتنظي ــر القان ــل وتطوي ــق تفعي ــن طري ــة ع الدولي
ــة يف  ــول أن الدول ــا الق ــي يمكنن ــع الدول ــى المجتم ــذا عل ــقاط ه ــا، وبإس ــارض بينهم ــال تع ــة، ف ــة الجماع ــق مصلح تحقي
ســعيها لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة فإهنــا تحقــق مصالــح الجماعــة الدوليــة ككل، وأن الدولــة كلهــا تســعى إلــى تحقيــق 

الســلم العالمــي تماشــيًا وقاعــدة توافــق المصالــح.)3(
ــة القــرن التاســع عشــر اســتطاع المفكــرون والفالســفة والمؤرخــون واالقتصاديــون الغــرب أن يســهموا  إلــى غاي
بشــكل كبيــر يف حقــل العالقــات الدوليــة بشــكل عــام، ولكــن بعــد الحــرب العالميــة األولــى حظيــت باهتمــام آخــر اتســم 
ــات  ــع العالق ــر واق ــرة تفس ــات كثي ــى نظري ــز عل ــتقالً يرتك ــًا مس ــًا علمي ــح تخصص ــة، وأصب ــة األكاديمي ــروح العلمي بال
الدوليــة يف العصــر الحديــث، أخــذت العالقــات الدوليــة يف العصــر الحاضــر فكــرة العائلــة أو األســرة الدوليــة، وتحــددت 
ــت مقصــورة يف أول األمــر علــى دول غــرب  ــذ مؤتمــر وســتيفاليا ســنة 1648 عقــب انتهــاء العصــور الوســطى، وكان من
أوروبــا، ثــم انضمــت إليهــا ســائر الــدول األوروبيــة المســيحية، ثــم شــملت الــدول المســيحية، ثــم اتســعت ســنة 1856 
فشــملت تركيــا الدولــة اإلســالمية ودواًل أخــرى غيــر مســيحية؛ مثــل البوذيــة يف اليابــان والصيــن والهندوســية يف الهنــد، 
وأصبــح بمقتضــى ميثــاق األمــم المتحــدة حــق االعــراف بالــدول الناشــئة وحــق اســتقاللها ومنــع االعتــداء عليهــا، وهــذا 
حــق مــن حقــوق الدولــة الطبيعيــة المعــرف هبــا يف القانــون الدولــي المعاصــر، كمــا لهــذه الــدول الحــق يف البقــاء وحــق 
ــدول اإلســالمية ممــا  ــه ال ــادل، وهــذا مــا قبلــت ب ــة وحــق االحــرام المتب ــاع الشــرعي وحــق المســاواة وحــق الحري الدف
جعلهــا تنضــم إلــى األمــم المتحــدة، ولــم يعــد مشــروعًا أليــة دولــة االعتــداء علــى أراضــي دولــة أخــرى، أو ضــم أراضيهــا 

بالقــوة أو االحتــالل العســكري، إال إذا أقــرت التدخــل للســالمة الجماعيــة أو حالــة الدفــاع عــن اإلنســانية.
أصبحــت العالقــات الدوليــة بيــن مجموعــة الــدول يف العصــر الحديــث قائمــة علــى أســاس مــن االعــراف بالدولــة 
واالحــرام المتبــادل، ولــكل دولــة حــق المســاواة مــع الــدول األخــرى، ولهــا ســيادة أو ســلطة عليــا علــى أراضيهــا 

)))  محمد طاهر عديله، نفس المرجع السابق، ص 24.
)2)  جيمس درويت، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص 93).

)3)  محمد طاهر عديلة، نفس المرجع السابق، ص 27-26.



7

ــى  ــة عل ــك االعــراف باســتقاللية كل دول ــي ذل ــة، ويعن ــة وتنفيذي وشــعبها، وفيهــا ثــالث ســلطات هــي: تشــريعية قضائي
حــدة، وال  يســمح أليــة دولــة بالتدخــل يف شــؤون دولــة أخــرى، ويكــون االســتعمار البغيــض مرفوضــًا جملــة وتفصيــالً، 
وال بــد مــن احــرام مقتضيــات الســلم واألمــن الدولــي، وهــذه نظــرة حضاريــة رفيعــة وإنســانية ولهــا أهميتهــا الملموســة 

مــن أجــل رقــي واســتقرار الشــعوب واألمــم وتمكيــن كل دولــة مــن حــل مشــكالهتا وقضاياهــا بنفســها.)1(
نجــد يف عهــد الدولــة اإلســالمية أن اإلســالم هــو ديــن المحبــة والتســامح والســالم ويدعــو إلــى إقامــة العالقــات 
ــة مــع النــاس جميعــًا بعــد دعوتــه لإلســالم واســتجابتهم لــه وعــدم اعتدائهــم علــى أرض اإلســالم، وقــد  ــة والطيب الودي
ــى  ــل إل ــل الرس ــلم يرس ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــث كان الرس ــالم األول حي ــذ اإلس ــة من ــة جلي ــات الدولي ــرت العالق ظه
الملــوك واألمــراء واألباطــرة والزعمــاء، ويدعوهــم إلــى اإلســالم، وكان للرســول )حامــل الرســالة( كل االحــرام 
والتقديــر وعــدم االعتــداء عليــه، وكان االعتــداء عليــه يشــكل خرقــًا ألبســط قواعــد الدبلوماســية بيــن األمــم، وهــذا المبــدأ 
مــازال ســائدًا رغــم مــا لحقــه مــن تطــور وتقــدم، وتطــورت العالقــات الدوليــة يف ظــل الدولــة اإلســالمية حتــى شــملت 
المعاهــدات واالتفاقيــات  والبعثــات والدبلوماســية، وهــذا التطــور ســاده التذبــذب متأثــرًا بالظــروف الدوليــة الســائدة يف 

ــر.)2( كل عص
إن مراجعــة تطــور دراســة العالقــات الدوليــة يمكــن أن يوضــح مــدى مســاهمة بحــث العالقــات الدولية يف اإلســالم 
يف دراســة علــم العالقــات الدوليــة ســواء قبــل ظهــوره كعلــم مســتقل أو يف فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى أو يف 
ــر حــول طبيعــة  ــة أن جهــود التنظي ــة الغربي ــات الدولي ــات العالق ــه، وتوضــح أدبي ــم بحــد ذات ــة لوجــوده كعل الفــرة التالي
ــا  ــت كله ــات، وكان ــس الموضوع ــوا نف ــن تناول ــن المفكري ــر م ــور أن الكثي ــذ العص ــدول ومن ــن ال ــة بي ــات الدولي العالق
انعكاســًا لألوضــاع الســائدة يف أوروبــا، حيــث ركــزوا علــى الدولــة القوميــة ذات الســيادة مــن حيــث أصولهــا ووظائفهــا 
والقيــود المفروضــة علــى الســلطة الحكوميــة وتقريــر المصيــر القومــي واالســتقالل)3(، وهــذا مــا يوضــح وجــود فجــوة 
كبيــرة فيمــا يتعلــق بموقــف األصــول اإلســالمية والمفكريــن المســلمين مــن مثــل هــذه الموضوعــات، وماهيــة القضايــا 
المحوريــة موضــع اهتمامهــم والتــي جــاءت انعكاســًا ألوضــاع األمــة اإلســالمية يف الفــرات المختلفــة مــن التاريــخ ومــن 
هنــا فــإن مشــروع العالقــات الدوليــة يف اإلســالم يســاعد علــى ســد الفجــوة التــي تتجاهلهــا األدبيــات الغربيــة يف عرضهــا 
ــة يف أعقــاب  ــم العالقــات الدولي ــل مــر عل ــة، بالمقاب ــم العالقــات الدولي ــي تقــع يف نطــاق عل لتطــور دراســة الظواهــر الت
الحــرب العالميــة األولــى بأربعــة مراحــل أساســية هــي: المثاليــة، الواقعيــة، الســلوكية  ومرحلــة مــا بعــد الســلوكية، غيــر 
أن هــذه المراحــل لــم تتعــرض لمســاهمة المنظــور اإلســالمي يف دراســة العالقــات الدوليــة وكلهــم ركــزوا علــى تنــاول مــا 

)))  وهبة الزحيلي، العالقات الدولية واحرتام العهود والمواثيق يف اإلسالم، مجلة ثقافتنا، العدد 08 على الرابط:
 ?iranarab.com/default.asp زيارة الموقع بتاريخ 2)-07-)202.

)2)  هايل عبد المولى طشطوش، مقدمة يف العالقات الدولية، األردن: د. د. ن، 0)20، ص )).
)3)  نادية محمود مصطفى وآخرون، العالقات الدولية يف اإلسالم، ج)، القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 996)، ص 83-82.
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يجــب أن يكــون عليــه ســلوك الــدول أكثــر مــن تركيزهــم علــى الســلوك الفعلــي للــدول وبالتالــي ركــزوا علــى الحقــوق 
وااللتزامــات الدوليــة القانونيــة، وهــذه القواعــد القانونيــة التــي نــادوا هبــا تعكــس باألســاس قواعــد الســلوك الغربــي التــي 
اتفقــت عليهــا الــدول األوروبيــة يف القــرن 19، أمــا عــن بحــث العالقــات الدوليــة يف اإلســالم فهــو يســعى إلبــراز المبــادئ 
المثاليــة التــي يجــب أن تحكــم العالقــات الدوليــة دون التقيــد بنطــاق جغــرايف أو زمــاين محــدد فهــي مبــادئ مســتمدة مــن 

رؤيــة هدفهــا تحقيــق مصالــح البشــرية جمعــاء.)1( 
ــرًا مــن قبــل المفكريــن، وهــذا مــا يفســر تزايــد ظهــور  انتقــدت نظريــات العالقــات الدوليــة يف األدب الغربــي كثي
نظريــات جديــدة أخــرى يف مرحلــة مــا بعــد الســلوكية، وكل هــذه األدبيــات ترفــض الفصــل بيــن األبعــاد القيمــة والواقعيــة، 
وبالتالــي فــإن بحــث العالقــات الدوليــة يف اإلســالم يمكــن أن يوضــح كيــف يتبنــى المنظــور اإلســالمي نظــرة أكثر شــمولية 
مــن التوجهــات الغربيــة فــال توجــد تفرقــة بيــن المثاليــة والواقعيــة، وإنمــا يتميــز المنظور اإلســالمي بأنــه توحــدي، وبالتالي 
فــإن دراســة العالقــات الدوليــة يف اإلســالم يمكــن أن توضــح أهميتــه ومســاهمة النظــرة الشــمولية التوحيديــة الشــاملة يف 

فهــم الظواهــر التــي تقــع يف نطــاق علــم العالقــات الدوليــة.)2(
لقــد كان مــن الطبيعــي أن تنشــأ مشــكلة قانــون العالقــات الدوليــة عنــد المســلمين منــذ ظهــور الدولــة اإلســالمية، 
وبســبب دعــوة اإلســالم الشــاملة للبشــرية ككل، فقــد أفــاض فقهــاء الشــريعة اإلســالمية والمفســرون فيمــا أتــى به اإلســالم 
ــة أهــل الذمــة واألجانــب،  ــي الحــرب والســلم ومعامل ــر اإلســالمية يف حالت مــن قواعــد بشــأن العالقــات مــع الــدول غي
ــارك«  ــن المب ــد اهلل ب ــاد »لعب ــاب الجه ــري( وكت ــي« )157 هج ــير األوزاع ــل »س ــة مث ــات خاص ــك يف مؤلف ــوا ذل وعالج
)181 هجــري( وكتــاب الجهــاد »للطــري« )310 هجــري(، فهــذه المؤلفــات كلهــا ال تــدع مجــااًل للشــك يف أن الفقــه 
اإلســالمي كان أول فقــه يــدرس القانــون الدولــي كفــرع مســتقل عــن الدراســات القانونيــة األخــرى، وذلــك قبــل ظهــور 
ــط  ــى ضواب ــالمية عل ــريعة اإلس ــتملت الش ــا اش ــرون، وكم ــة ق ــي بثماني ــون الدول ــأب القان ــمي بـ ــذي ُس ــيوس« ال »كروس
ــر  ــة عش ــد أربع ــا إال بع ــي لمثله ــون الدول ــل القان ــم يص ــانية، ل ــات اإلنس ــم العالق ــالً يحك ــًا متكام ــون نظام ــكام تك وأح
ــون  ــار، وقان ــون البح ــان، وقان ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــرًا يف اإلع ــاءت أخي ــد ج ــًا لقواع ــالم خالق ــًا وكان اإلس قرن

ــن.)3( ــة أســرى الحــرب والجرحــى والمدنيي ــون الدبلوماســية، ومعاهــدات جنيــف الخاصــة بمعامل المعاهــدات، وقان
يــرى عبــد الحميــد أبــو ســلمان أن النظريــة اإلســالمية والفلســفة التي تقــوم عليها العالقــات بين الــدول تركز على   
فكــرة اإلســالم، والرؤيــة اإلســالمية للســالم تســتند بشــكل قطعــي إلــى وحــدة األصــل اإلنســاين والمصالــح المشــركة، 
وهــي تشــكل األســس الثابتــة والوحيــدة لفهــم طبيعــة اإلنســان وطبيعــة العالقــات الشــخصية البيئيــة والتفاعــالت الدائــرة 

))) نفس المرجع، ص 84. 
)2)  نفس المرجع، ص ص 86-85.

)3)  مساهمة اإلنسان يف العالقات الدولية على الرابط: UNIVERSITYLIFSTYLE.NET، تمت زيارة الموقع بتاريخ: ))-07-
)202، على الساعة 56:)2 سا.
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بيــن الجماعــات، فمــن المهــم إدراك أن اإلســالم يقــرر أن طبيعــة اإلنســان ومصالحــه وعالقاتــه يف تفاعالهتــا وتالحمهــا 
إنمــا تماثــل الحلقــات الدائريــة المتداخلــة تبــدأ بالفــرد وتنتهــي باإلنســانية، ويف المقابــل فــإن الفلســفات واأليديولوجيــات 
العالميــة األخــرى تركــز يف جهودهــا نحــو الســالم علــى كيفيــة إدارة المنازعــات والحــروب، ومحاولــة الحــد مــن أضرارها 
وهــذه الفلســفات الغربيــة إنمــا تقــوم علــى أســاس مفهــوم القوميــة وصــراع الجماعــات والطبقــات وبذلــك تؤكــد علــى 
العامــل الســلبي يف العالقــات اإلنســانية يف اختــالف المفاهيــم والمصالــح والتوجهــات المتعارضــة وهــذا مــا يــؤدي عــادة 

إلــى نشــوب موقــف تنازعــي ومنــه الوقــوع يف الحــروب.)1(
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه البــد لنــا أن ال نتجاهــل أن الطريــق الــذي يســلكه المجتمــع العالمــي علــى خطــى   
والوظيفيــة العالميــة ونمــط المنظمــات الدوليــة يعتــر تقدمــًا ملموســًا، ويجــب اإلبقــاء عليــه كما يمكــن تطويره وتحســينه 
ــم  ــر، وبالرغ ــب آخ ــن جان ــالم، م ــا اإلس ــي يكفله ــالم الت ــاق والس ــادئ الوف ــل مب ــاء، ويف ظ ــفي بن ــار فلس ــالل إط ــن خ م
مــن أن ارتــكاز الرؤيــة اإلســالمية للعالقــات الدوليــة علــى الســالم كأصــل وغايــة يف العالقــات الدوليــة، إال أن المنظــور 
ــد تســوية الصراعــات والنزاعــات  ــة خاصــة علــى صعي ــه يف الواقــع العلمــي للعالقــات الدولي ــم يأخــذ مكان اإلســالمي ل

ــة.)2(   الدولي
ويف األخيــر يتأكــد لنــا كعالــم إســالمي ضــرورة تقديــم إســهامات يف الحقــل السياســي الدولــي الحضــاري والــذي 
يواكــب مســتجدات العصــر ومختلــف الظواهــر الدوليــة المعاصــرة، وذلــك ألن اإلســالم يدعــو أتباعــه إلــى إحــداث نظــام 
عالمــي جديــد ممــا يعنــي تحقيــق أداء واجــب الطاعــة والتســليم بــاهلل تعالــى، وبالتالــي فــإن التــزام المســلمين بنظــام أمــر 
ــوده  ــي يس ــاء عالم ــوق وإخ ــدل موث ــم يف ع ــور حياهت ــؤوهنم وكل أم ــم ش ــالم وتنظي ــى اإلس ــول إل ــًا بالدخ ــاس جميع الن
الســالم والعدالــة واإلخــاء هــو التــزام دينــي ومنهجــي مســؤول للعالــم ككل، وهــذا هــو الطريــق الوحيــد إلنقــاذ البشــرية 

مــن المنافســة المتواصلــة والمعانــاة العقيمــة.)3(

الشريعة  ويف  ال��دول��ي  القانون  ض��وء  على  الدولية  العالقات  يف  احل��رب  الثاني:  احمل��ور   
اإلسالمية.

لفهــم مســألة الحــرب يف القانــون الدولــي ويف مقاصــد الديــن اإلســالمي، يجــب المــرور أواًل علــى تعريــف ماهيــة   
هــذا المفهــوم، وبالتالــي تحديــد معالــم الموضــوع والدخــول يف تفاصيلــه ومقارنتــه يف الحالتيــن: 

)))  سامي إبراهيم الخزندار، المنظور اإلسالمي تجاه التنظيم الدولي المعاصر: مقاربة نظرية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثالث 
عشر، جوان 5)20، ص 5.

)2)  نفس المرجع، ص 5.

)3)  نفس المرجع، ص 6.
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1- مفهوم احلرب يف القانون الدولي:

يرفــق القانــون الدولــي بيــن الغــزو والحــرب، فالغــزو يعنــي دخــول قــوات الدولــة المحاربــة إقليــم العــدو، وهــو   
ال يتضمــن إتمــام الســيطرة علــى هــذا اإلقليــم، أمــا الحــرب فتعتــر بأهنــا نضــال بيــن القــوات المســلحة لــكل مــن الفريقيــن 
المتنازعيــن، حيــث يرمــي كل منهمــا إلــى صيانــة حقوقــه ومصالحــه يف مواجهــة الطــرف اآلخــر، وهــذا التعريــف اعتــر 
تقليديــًا؛ ألنــه حصــر الحــرب يف كوهنــا بيــن الــدول فقــط، أمــا التعريــف الحديــث للحــرب فهــو يقصــد بــه: صــراع مســلح 
ــرى  ــارة أخ ــية أو بعب ــر سياس ــة نظ ــد وجه ــدف تأيي ــي، هب ــون الدول ــة بالقان ــائل المنظم ــب الوس ــري حس ــدول يج ــن ال بي
الحــرب هــي القانــون الدولــي، والناجمــة عــن اصطــراع مســلح بيــن الــدول بقصــد إحداهمــا أو مجموعــة منهــا لوجهــة 

نظرهــا بالقــوة علــى الدولــة أو الــدول األخــرى.)1(
الحــرب يف االصطــالح الدولــي هــي: صــراع مســلح بيــن دولتيــن أو فريقيــن مــن الــدول ينشــب لتحقيــق مصالــح 
ــف  ــوة والعن ــتخدام للق ــي اس ــيط تعن ــا البس ــرب بمفهومه ــا، وأن الح ــة قيامه ــرف بإمكاني ــة مع ــة قانوني ــي حال ــة وه وطني
المســلح المنظــم بيــن الجماعــات اإلســبانية، فالقــوة ضروريــة يف كل مجتمــع تقريبــًا لفــرض القانــون ومعاقبــة مــن 
يتجاهلونــه، باإلضافــة إلــى أن التوتــر يســود مختلــف فئــات المجتمــع الدولــي وهــذا مــا يــؤدي إلــى نشــوب النزاع المســلح 
إذ أن هــذه الفئــات تدعــي لنفســها الســيادة وبالتالــي ال تريــد أن تخضــع ألي ســلطة لذلــك نجــد أن الحــرب هــي الوســيلة 

القانونيــة الوحيــدة إلعــادة هــذه الفئــات إلــى الصــواب.)2(
ويعــرف »كوينســي رايــت« )Quincy wright( الحــرب بأهنــا: »األســاس القانــوين الــذي ينتــج لجماعتيــن 

أو عــدة جماعــات متعاديــة أن تحــل النــزاع فيمــا بينهــا بقواهتــا المســلحة«.
أمــا »ينكــر تشــك« يــرى أهنــا: صــراع بيــن دول مســتقلة ولهــا صفــة الدوليــة، ويحددهــا »الجورجيــت« بأهنــا حالــة 
مــن الصــراع العنيــف الــذي يقــوم بيــن جماعتيــن أو عــدة جماعــات مــن أفــراد منتميــة إلــى النــوع نفســه بنــاًء علــى رغبتهــم 
أو إرادهتــم، فيمــا يجــد« كارل فــون كالوســويلز« بأهنــا ليســت إال فــض النــزاع بيــن المصالــح الكــرى عــن طريــق الــدم.)3(

ــون الدولــي التقليــدي قــد اعتــر الحــرب واســتعمال القــوة عمــالً مشــروعًا تســتطيع  ــأن القان نســتطيع القــول ب  
أي دولــة أن تســتخدمه ضــد أي دولــة أخــرى مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا أو احتاللهــا وضــم اإلقليــم المحتــل 
علــى أراضيهــا، ومنــه فــإن االســتعمار والغــزو همــا أعمــال مشــروعة، فقــد انطلــق القانــون الدولــي يف تشــريعه هــذا مــن 
ــة التــي صاغــت بنــوده وقواعــده بمــا يضمــن مصالحهــا ويحقــق أهدافهــا ويضفــي الشــرعية علــى  أفــكار الــدول األوربي
أعمالهــا االســتعمارية يف أرجــاء المعمــورة لذلــك فقــد صيغــت بنــود هــذا القانــون ليتناســب مــع رغباهتــا ويحــل مشــكالهتا 

يف اقتســام األقطــار التــي تــم اســتعمارها.)4(

)))  تيسير خميس العمر، ضمانات العالقات السياسية حال الحرب يف الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 
والعربية للنبات بالزقازيق، العدد 09، د. س. ن، ص ص 725)-726).
)2)  هايل عبد المولى طشطوش، نفس المرجع السابق، ص ص 02)-03).

)3)  عبد القادر نعناع، العالقة التبادلية بين القوة والحرب يف النظام الدولي، لندن: مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، 5)20، ص )).
)4)  هايل عبد المولى طشطوش، نفس المرجع السابق، ص 07).
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2-احلرب واجلهاد يف اإلسالم:

ظاهــرة الحــرب يف اإلســالم ليســت مجــرد صــدام عضــوي فرضــه منطــق الدفــاع عــن النفــس ضــد عــدوان خارجي، 
ولكنهــا حقيقــة فكريــة تنبــع وتتحــدد بمجموعــة مــن المبــادئ التــي وضعتهــا األصــول التأسيســية، كمــا أن الــكالم عــن 
الجهــاد المســلح أو الحــرب المشــروعة يف اإلســالم ليــس باألمــر الهيــن، وذلك بســبب تغيــر الظــروف الدوليــة المعاصرة؛ 
ألن وضعنــا اليــوم مختلــف عمــا ســبق، حيــث أن العنصــر البشــري لــم يعــد لــه األهميــة الحاســمة يف الحــروب الحديثــة، 
وتملــك الــدول الكــرى قــوة ال تماثلهــا قــوة المســلمين، كمــا أن تشــريع الجهــاد يف اإلســالم أمــر اســتثنائي أو اضطــراري 
ــال وهــو كــره لكــم وعســى أن تكرهــوا  ــة المصالــح اإلســالمية، لقولــه تعالــى: » كتــب عليكــم القت لــرد العــدوان وحماي

شــيئًا وهــو خيــر لكــم وعســى أن تحبــوا شــيئًا وهــو شــر لكــم واهلل يعلــم وأنتــم ال تعلمــون« )ســورة البقــرة 216(.)1(
كلمــة الجهــاد مصطلــح إســالمي أو حقيقــة شــرعية ذات معنــى محــدد، يســتعملها الفقهــاء كمــا يســتعملون غيرهــا مــن 
الكلمــات التــي تــؤدي معناهــا أو جــزء منهــا كالقتــال والحــرب ونحوهمــا، والجهــاد يف اللغــة مــن الجهــد وأصلــه المشــقة 
وهــو الوســع والطاقــة، وجاهــد يف الحــرب واجتهــد جهــادًا ومجاهــدة أي جــد وبالــغ وبــذل وســعه وطاقتــه ليبلــغ مجهــوده 

ويصــل إلــى غايتــه، أمــا يف االصطــالح الشــرعي العــام فــوردت كلمــة الجهــاد يف الكتــاب والســنة يف أربعــة معــاين همــا: 
-الجهاد بالنفس وهو جهاد الكفار بالخروج للقتال ومباشرته بالنفس والبدن.

-الجهــاد بالكلمــة أو القــول وهــو يشــمل مجاهــدة الكفــار والمنافقيــن بالحجــة والرهــان والبيــان، كمــا يف قولــه 
تعالــى: »يأيهــا النبــي جاهــد الكفــار والمنافقيــن« )ســورة التوبــة اآليــة 73.(.

-الجهــاد بالعمــل وذلــك ببــذل الجهــد يف عمــل الخيــر ليكــون نفعــه عائــدًا علــى صاحبــه باالســتقامة والصــالح، 
كمــا يف قولــه تعالــى: »ومــن جاهــد فإنمــا يجاهــد لنفســه« )ســورة العنكبــوت، اآليــة 6(.

-الجهــاد بالمــال ويكــون علــى وجهيــن أحدهمــا إنفــاق المــال يف إعــداد الســالح واآللــة والــزاد والثاين إنفــاق المال 
علــى غيــره ممــن يجاهــد ومعونتــه بالــزاد والعــدة وغيرهــا، كمــا جــاء يف قولــه تعالــى: »وجاهــدوا بأموالكــم وأنفســكم يف 

ســبيل اهلل« )ســورة التوبــة، اآليــة 41(.)2(
- تــرادف كلمــة الجهــاد بالمعنــى الخــاص يف القــران الكريــم، كلمتــي الغــزو والحــرب وهمــا تعنيــان قتــال العــدو، 
ولقــد وردت كلمــة حــرب يف القــرآن الكريــم بمعنــى القتــال مــع العــدو، كمــا جــاء يف اآليــات لقولــه تعالــى: »كلمــا أوقــدوا 
نــارًا للحــرب أطفأهــا اهلل« )ســورة المائــدة، اآليــة 64(، أي كلمــا أبرمــوا أمــورًا يحاربونــك هبــا أبطلهــا اهلل، وقولــه تعالــى: 
»فإمــا تثقفنهــم يف الحــرب فشــرد هبــم مــن خلفهــم لعلهــم يذكــرون« )ســورة األنفــال، اآليــة 57(، ويف القتــال جــاء ذلــك 

)))  وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة بالقانون الدولي الحديث، سوريا، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، 2000، 
ص 25.

)2)  عثمان جمعة ضميرية، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة بالقانون الدولي الحديث، اإلمارات العربية المتحدة )الشارقة(: إصدار كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي، 2007، ص ص 29)-30).
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يف قولــه تعالــى: »فإمــا منــًا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب أوزارهمــا« )ســورة محمــد اآليــة 04(، أي حتــى تؤمنــوا 
وتضعــوا ســالحكم وهــذا الــرادف اللغــوي بيــن الكلمــات الثــالث هــو مقصــود عنــد االســتعمال يف عــرف لفظهــا.)1( 

ويف تعريــف آخــر للحــرب فهــي نقيــض الســلم؟، والحــرب تعنــي المقاتلــة والمنازلــة والتباعــد والبغضــاء، ويقــال قتــل 
حــال الحــرب، أي حــال القتــال وجــاءت كلمــة الحــرب يف القــران الكريــم يف عــدة مواضيــع بصيغــة الفعــل والمصــدر بمعنييــن 
اثنيــن أحدهمــا الكفــر والضاللــة أو العــذاب بالنــار كمــا يف قولــه تعالــى: »يأيهــا الذيــن امنــوا اتقــوا اهلل وذروا مــا بقــي مــن الربــا 
ــون وال  ــم ال تظلم ــم رؤوس أموالك ــم فلك ــوله وإن تبت ــن اهلل ورس ــرب م ــوا بح ــوا فأذن ــم تفعل ــان ل ــن )278( ف ــم مؤمني إن كنت
ــه  ــى ثــالث مــرات فقــط كمــا يف قول ــال وجــاءت هبــذا المعن ــاين هــو القت ــان 278-279(، والث تظلمــون« )ســورة البقــرة، اآليت

ســبحانه وتعالــى: )فإمــا تثقفنهــم يف الحــرب فشــرد هبــم مــن خلفهــم لعلهــم يذكــرون« )ســورة األنفــال، اآليــة 57(.)2(
كانــت مشــروعية الجهــاد يف الســنة الثانيــة للهجــرة لمــا نــزل قولــه تعالــى: »كتــب عليكــم القتــال وهــو كــره لكــم«   
)ســورة البقــرة، اآليــة 216(، بعــد أن أذن اهلل تعالــى بــه بعــد الهجــرة بقولــه تعالــى: »أذن للذيــن يقاتلــون بأهنــم ظلمــوا« 
ــا  ــل دع ــب، ب ــة فحس ــدو يف المعرك ــال الع ــى قت ــرًا عل ــاد مقتص ــالم الجه ــل اإلس ــم يجع ــة 39(، ول ــج، اآلي ــورة الح )س
الدعــوة الســلمية جهــادًا يف ســبيل اهلل، فليســت الغايــة فتحــًا للبــالد بقــدر مــا هــي فتــح لقلــوب البــالد لتقبــل دعــوة الحــق، 
فاإلســالم  ال ينطلــق مــن هــوى شــخصي أو نزعــة ماديــة تحــدوه ليغتنــم أو يســيطر علــى العالــم، بــل يعمــل إلحقــاق الحــق 

وينصر العدل.)3( 
تحكــم العالقــات الخارجيــة للدولــة اإلســالمية يف وقــت الحــرب خمســة مبــادئ وهــي يف حقيقتها تأكيــد للتصور   
ــة  ــق الوظيف ــى أداة تحقي ــة بمعن ــي إرادة حضاري ــي ه ــور األصول ــرب يف التص ــا، فالح ــرب وغايته ــرر للح ــي الم األصول
االتصاليــة التــي تــدور حــول مفهــوم نشــر الدعــوة وهــذه المبــادئ ليســت ســوى تعبيــر عــن الطبيعــة الحضاريــة والعالميــة 

واإلنســانية للدعــوة اإلســالمية، حيــث تتمثــل هــذه المبــادئ يف أن:
-االتصال هو محور ومقدمة التعامل الخارجي.

-الحرب ليست مجرد قتال ومواجهة ولكنها تخضع لمجموعة من األخالقيات.
-العدالة هي جوهر الممارسة والتعامل.

-وحدة قيم التعامل يف الداخل والخارج.
-احرام كرامة اإلنسان وإنسانية الوجود السياسي.)4(

وأكــدت العديــد مــن اآليــات القرآنيــة والنصــوص اإلســالمية بــأن اللجــوء إلــى القــوة والحــرب يكــون يف   

)))  تيسير خميس العمر، نفس المرجع السابق، ص 724).
)2)  عثمان جمعة ضميرية، نفس المرجع السابق، ص 32)-33).

)3)  تيسير خميس العمر، نفس المرجع السابق، ص 725).
)4)  وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة بالقانون الدولي الحديث، نفس المرجع السابق، ص 07.



13

الحــاالت االســتثنائية ولدفــع العــدوان وقمــع الفتنــة، وأعظــم فتنــة هــي الشــرك بــاهلل تعالــى وهــي أعظــم ضــررًا مــن القتــال، 
والنصــوص اإلســالمية ال تبنــى علــى مجــرد المدلــول اللفظــي الــذي ال يفــي بالغــرض، بــل ال بــد مــن اســتخالص المفهوم 
ــة يف  ــة الجماع ــن مصلح ــث ع ــة، والبح ــا اآلي ــي وردت فيه ــة الت ــة االجتماعي ــي والواقع ــرف االجتماع ــن الظ ــًا م انطالق

التشــريع، فقــد حــددت األهــداف والمــررات التــي تجــب فيهــا الحــرب أو الجهــاد ومنهــا:)1(
-الدفــاع عــن العقيــدة ونشــرها، قــال تعالــى: »اللذيــن آمنــوا يقاتلــون يف ســبيل اهلل والذيــن كفــروا يقاتلــون يف ســبيل 

الطاغــوت فقاتلــوا أوليــاء الشــيطان إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــًا« )ســورة النســاء، اآليــة 76.(.
-لدفــع العــدوان ودرء الظلــم ومنــع الفســاد وقمــع الفتنــة أو إزالتهــا، قــال تعالــى: »وقاتلوهــم حتــى ال تكــون فتنــة 

ويكــون الديــن هلل فــإن انتهــوا فــال عــدوان إال علــى الظالميــن« )ســورة البقــرة، اآليــة 192(.
-حــق الدفــاع الشــرعي لقولــه تعالــى: »فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى عليكــم واتقــوا اهلل 
واعلمــوا أن اهلل مــع المتقيــن« )ســورة البقــرة، اآليــة 193(، فالحــرب عمــل مشــروع تلجــأ إليــه الدولــة اإلســالمية لدفــع 

العــدوان ومقاومــة االحتــالل واالســتعمار أي أهنــا ضــرورة عمليــة ال يمكــن القــول بعــدم مشــروعيتها.
ــرى يف  ــة ك ــالً إال لدول ــًا فاع ــلوبًا حركي ــد أس ــم يع ــوم فل ــال الي ــرب والقت ــن الح ــالن ع ــن اإلع ــدف م ــر اله -تغي
الظــروف الدوليــة المعاصــرة؛ بســبب االعــراف اإلقليمــي بالــدول واالنضمــام إلــى ميثــاق األمــم المتحــدة الــذي يحظــر 
ــر  ــى تحري ــوم بمعن ــًا الي ــح الجهــاد مطلوب ــالد، وأصب ــاع عــن النفــس أو الب ــع الحــرب إال للدف ــى القــوة، ويمن اللجــوء إل
أجــزاء البــالد اإلســالمية مــن تســلط المســتعمرين والغاصبيــن؛ ألن غيــر المســلمين يحتلــون أجــزاء مــن ديــار المســلمين 

والتحريــر طبعــًا مقــدم علــى مــا ســواه.)2( 
وكمــا رأينــا أن الحــرب يف القانــون التقليــدي تعنــي مــن الناحيــة القانونيــة صــراع مســلح بيــن الــدول لتحقيــق غــرض 
سياســي أو للدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة، وعنــد المقارنــة نجــد أنــه مــا أســهل ادعــاء بعــض الــدول علــى أهنــا تدافــع عــن 
ــوذ واالســتعالء  ــط النف ــيطرة وبس ــي يحدوهــا حــب الس ــة الت ــباب الواهي ــك األس ــا أســهل أن تختلــف لذل ــا وم مصالحه
ولذلــك يبقــى مفهــوم الحــرب مائعــًا وغامضــًا يف المفهــوم الغربــي )3( عكــس مــا هــو عليــه يف الفكــر اإلســالمي الثابــت 

منــذ الوجــود.

المجلد  الموصل،  العلوم اإلسالمية، جامعة  كلية  الفكر اإلسالمي، مجلة  الحرب يف  الدولية يف وقت  العالقات  اللهيبي،  فايز صالح    (((
السابع، العدد )4)/2(، 3)20، ص ص 6)-7).

)2)  وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة بالقانون الدولي الحديث،  نفس المرجع السابق، ص 26.
)3)  عثمان جمعة ضميرية، نفس المرجع السابق، 34). 
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 احملور الثالث: السلم والدبلوماسية يف العالقات الدولية: بني الرؤية اإلسالمية والقانون 
الدولي الغربي.

1-مسألة حفظ السلم يف القانون الدولي الغربي:

علــى نقيــض العنــف والحــرب يعــرف الســلم بأنــه التجانــس المجتمعــي والتكافــؤ االقتصــادي والعدالــة السياســية 
وهــو أيضــًا اتفــاق متعــدد بيــن الحكومــات وغيــاب القتــال والحــرب وقــد يعــر عــن حالــة مــن االســتقرار الداخلــي أو 

الهــدوء يف العالقــات الدوليــة.)1(
تعــرف الدبلوماســية كظاهــرة يف العالقــات الدوليــة بأهنــا فــن ممارســة التفــاوض بيــن ممثلــي التفــاوض والوحــدات 
الدوليــة بقصــد تقريــب وجهــات النظــر والتوفيــق بيــن المصالــح المتباينــة لهــذه الوحــدات يف إطــار مــا تســعى إلــى بلوغــه 
مــن أهــداف يف حركيــة التفاعــل الدولــي)2(، أمــا مفهــوم الدبلوماســية كوهنــا تنظيــم فهــو عمليــة التمثيــل والتفــاوض التــي 
تجــري بيــن ممثلــي أشــخاص القانــون الدولــي العــام وفــق منظومــة مــن القواعــد واألعــراف الدوليــة والمراســيم يف إطــار 
ــر  ــي كبي ــام دول ــية باهتم ــت الدبلوماس ــد حظي ــة، وق ــة الخارجي ــذ السياس ــة تنفي ــف يف عملي ــن التخفي ــه م ــعون إلي ــا يس م
وأصبحــت تتميــز بطابعهــا المــزدوج المتمثــل يف الســعي والعمــل علــى تنفيــذ أهــداف السياســة الخارجيــة والحفــاظ علــى 

الســلم واألمــن الدولييــن)3(.
يمكــن القــول بــأن الدبلوماســية هــي فــن تمثيــل الــدول يف المحافــل الدوليــة عــن طريــق ممثليــن معتمديــن لهــذا 
الغــرض، مــن أجــل الوصــول إلــى حــل لفــض المنازعــات بيــن الــدول عــن طريــق التطبيــق العلمــي للعالقــات القائمــة 
ــات بالوســائل العســكرية  ــات متعــددة لحــل النزاعــات المســلحة كنقيــض لحــل الخالف ــدول، وللدبلوماســية آلي ــن ال بي
واســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة، وأهــم هــذه اآلليــات نجــد: المفاوضــات، المســاعي الحميــدة، التوفيق، الوســاطة 

والتحقيــق، إذًا الدبلوماســية أداة لتحقيــق الســلم.
الســلم والســالم يف القانــون الدولــي هــو حالــة الالحــرب واالمتنــاع عــن اســتعمال القــوة فيمــا بيــن األمــم لبلــوغ   
حالــة دائمــة ومســتقرة مــن الســلم، باإلضافــة إلــى محاولــة القضــاء علــى دواعــي الحــرب، لذلــك فــإن المجتمــع الدولــي 
قــد شــرع يف ســن نصوصــًا قانونيــة تطمــح إلــى منــع اللجــوء إلــى الحــرب عــن طريــق نظــام عصبــة األمــم ومــا لحقــه مــن 

)))  األرقم الزعبي، ميزان السلم والحرب: دراسة مقارنة لمفهوم السلم والحرب يف التاريخ واألديان ووثائق األمم، دمشق: الهيئة العامة 
بتاريخ:  الزيارة  تمت   ، http//newsformy.com/news.405287.html.الرابط على   327 ص   ،2020 للكتاب،  السورية 

06/25/)202 على الساعة 23:05.
)2)  زايد عبيد اله مصباح، الدبلوماسية، ليبيا: دار الرواد، 999)، ص 27.

)3)  عاطف فهد المعاربز، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، األردن: دار الثقافة، 2009، ص 28.
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نصــوص مــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى، ثــم اســتخلف بميثــاق األمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)1(، وبعــد 
أن ذاقــت البشــرية مــرارة الحــرب العالميــة األولــى تعالــت الصيحــات وتضاعفــت الجهــود مــن أجــل إنشــاء مؤسســة دولية 
ــال، حيــث وجــدت هــذه الدعــوات  تنظــم عالقــات الشــعوب والــدول وتكفــل للســالم أن يعــم ويســود وأن ينتهــي القت
اإلنســانية صــدى فتنــادت األمــم لالجتمــاع وشــكلت لجنــة مــن مندوبيــن علــى الــدول الخمــس العظمــى يف ذلــك الوقــت 
وهــي: الواليــات المتحــدة األمريكيــة، انجلــرا، فرنســا، اليابــان وإيطاليــا، وأهنــت أعمالهــا يف 13 فرايــر 1919 ووضعــت 

نظــام عصبــة األمــم يف ميثــاق دولــي يعــرف بعهــد عصبــة األمــم وكان يتألــف مــن 26 مــادة.)2(
فشــل هــذا النظــام ال ينقــص مــن أهميتــه كمبــادرة أولــى لهــا قيمتهــا يف التطــور الفكــري إلنشــاء نظــام قانــوين لحفــظ 
األمــن وتنســيق الجهــود للعيــش يف حالــة ســلم حيــث ارتكــز هــذا النظــام علــى تفــادي الحــرب العدوانيــة وعــدم االعــراف 

بالوضعيــات الناجمــة عنها.)3(  
يســعى ميثــاق عصبــة األمــم إلــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف أهمهــا بــث ســيادة األمــن والســلم بيــن الــدول 
ومنــع الحــروب وكــذا تنشــيط التعــاون الدولــي، وأمــا المبــادئ التــي يجــب أن يلتــزم هبــا األعضــاء ويســعون لتحقيــق تلــك 

األهــداف مــن خاللهــا فهــي: 
-االلتزام بعدم اللجوء إلى الحرب.

-أن تكون العالقات الدولية مبنية على أساس العالنية والصراحة والعدل.
-أن تكون قواعد القانون الدولي هي أساس التعاون بين الدول.

-اتباع العدالة واحرام المعاهدات.)4(
ــًا فقــط، ممــا شــكل عــدة ثغــرات ســمحت لبعــض  ــًا ولكــن حرمــه جزئي ــة الحــرب كلي ــاق العصب ــم يحــرم ميث ل
األنظمــة بانتهــاج سياســات عدائيــة وتوســعية كانــت هنايتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ويف تلــك الظــروف وجــدت 
الــدول أن الميثــاق غيــر كاف لمنــع اللجــوء إلــى الحــرب، ولهــذا اتفقــت علــى عقــد ميثــاق باريــس 1928، والــذي يتكــون 
محتــواه مــن فقرتيــن نصــت األولــى علــى أن جميــع الــدول يجــب أن تمتنــع عــن اللجــوء إلــى الحــرب كوســيلة رئيســية 
لحــل المنازعــات، أمــا الثانيــة فقــد نصــت علــى البحــث عــن الوســائل الســلمية لحــل المنازعــات الدوليــة، وقــد اكتســى 
هــذا الميثــاق أهميــة خاصــة لعــدة أســباب نذكــر منهــا: أن محتــواه كان أكثــر اتســاعًا مــن نظــام العصبــة يف مجــال تحريــم 
الحــرب، فالعقــد يحــرم كل أشــكال الحــرب متــى كانــت محاولــة حــل خالفاهتــا عــن طريــق الوســائل الســلمية لتفــادي 

الحــرب.)5(

لألنثروبولوجيا  الجزائرية  المجلة  إنسانيات،  السلم،  ثقافة  إلى  القانونية  النصوص  طريق  عن  السلم  حفظ  من  بوسلطان،  محمد    (((
بتاريخ:  الزيارة  journals.openedition.org/insaniyat.8099، تمت  الرابط  والعلوم االجتماعية، ص ص 09)-20)، على 

06/25/)202، على الساعة 5):23.
)2)  هايل عبد المولى طشوش، نفس المرجع السابق، ص ص 07)-08). 

)3)  محمود سلطان، نفس المرجع السابق، ص ص 09)-20).
)4)  هايل عبد المولى طشطوش، نفس المرجع، ص 08).

)5)  محمد بوسلطان، نفس المرجع السابق.
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بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نــادت األمــم مــرة أخــرى إلنشــاء منظمــة دوليــة تحفــظ األمــن والســلم الدولييــن بعــد 
أن تمــت الموافقــة علــى جميــع مــواد ميثاقهــا البالــغ عددهــا 111 مــادة، وذلــك يف يونيــو 1945، وبذلــك يعتــر العالــم بأنــه 
قــد أحــرز تقدمــًا كبيــرًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث نجــد أن المــادة الثانيــة مــن ميثــاق األمــم المتحــدة قــد حرمــت 

اللجــوء إلــى التهديــد أو اســتخدام القــوة إال يف حالــة الدفــاع الشــرعي عــن النفــس.)1(
ــى  ــوء إل ــر »اللج ــتعمال تعبي ــادي اس ــة وتف ــات الدولي ــف يف العالق ــم العن ــى تحري ــدة إل ــم المتح ــاق األم ــا ميث دع
الحــرب« هــذا التحريــم الشــامل والكامــل لــكل أوجــه العنــف واإلكــراه فيمــا بيــن الــدول ال يســتقيم إال إذا تــم تعويضــه 
بوســائل تســمح بحــل الخالفــات والنزاعــات الدوليــة ســلميًا، ويف هــذا الشــأن نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة 
ــن  ــلم واألم ــل الس ــه ال يجع ــى وج ــلمية عل ــائل الس ــة بالوس ــم الدولي ــة منازعاهت ــاء الهيئ ــع أعض ــض جمي ــه: »يف ــى أن عل
والعــدل الدولــي عرضــة للوطــن«، والوســائل الســلمية هنــا المقصــودة هــي اآلليــات الدبلوماســية التــي تــم ذكرهــا ســابقًا 

ــة أو أي وســيلة ســلمية أخــرى تتفــق عليهــا األطــراف.)2( وكــذا الحــل الســلمي عــن طريــق المنظمــات اإلقليمي
وعــن موقــف القانــون الدولــي مــن اســتخدام القــوة والتهديــد باســتخدامها يف العالقــات الدوليــة فإنــه ينظــر إلــى أن 
عبــارة »تحريــم اســتخدام القــوة« هــي أوســع مــن عبــارة »تحريــم الحــرب« ذلــك ألن اســتخدام القــوة يشــتمل علــى اللجوء 
إلــى الحــروب أو أي طريقــة ووســيلة أخــرى غيــر الحــرب )أي جميــع أنــواع الحــروب( ولذلــك نجــد أن ميثــاق األمــم 
المتحــدة لــم يحــرم الحــرب فقــط بــل حــرم اســتخدام القــوة والــذي يشــمل الحــرب وأيــة وســائل أخــرى غيــر الحــرب كمــا 
أنــه لــم يغفــل الحــق الطبيعــي للــدول يف الحــق الشــرعي عــن نفســها ضــد العــدوان، والعــدوان كمــا عرفــه بعــض فقهــاء 
القانــون الدولــي يجــب أن يتــم بواســطة قــوة مســلحة ضــد إقليــم الدولــة وإال ال يعتــر الهجــوم حالــة مــن حــاالت الدفــاع 

الشــرعي.)3(

2-العالقات الدولية وقت السلم يف اإلسالم:

أصبحــت كلمــة الســالم اليــوم أكثــر الكلمــات التــي تــردد علــى األلســنة يف المحافــل الدوليــة ويف غيرهــا،   
ــة  ــه نظري ــوع اإلنســاين إلنســانيته، كمــا أن ــة وهــي احــرام الن ــة إنســانية متكامل ــه نظري ولإلســالم نظــرة للســالم تجعــل من
شــاملة لــكل النــاس أفــرادًا وجماعــات ومجتمعــات إنســانية عالميــة يف إطــار مــن الكرامــة والمســاواة والعــزة وإرادة الخيــر 
وإعــالء كلمــة الحــق، وشــاملة ألحــوال اإلنســان كلهــا فالســالم ال يعنــي مجــرد الكــف عــن الحــرب بــأي ثمــن، ولــوكان 
هنــاك حــرب نفســية داخــل اإلنســان، أو جحيــم ال يطــاق داخــل األســرة أو مهمــا يقــع يف األرض مــن ظلــم وفســاد، ومهمــا 
يلحــق العبــاد مــن شــدة، وإنمــا يمتــد ليشــمل هــذه المراحــل كلهــا وتلــك األحــوال كلهــا يف خطــوات متدرجــة ومتوازنــة 

)))  هايل عبد المولى طشطوش، نفس المرجع السابق، ص 09).
)2)  محمد بوسلطان، نفس المرجع السابق.

)3)  هايل عبد المولى طشطوش، نفس المرجع السابق، ص ص 0))-))).
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بمنطقيــة، وإن اإلســالم يبــدأ محاولــة الســالم أواًل يف ضميــر الفــرد، ثــم يف محيــط األســرة، ثــم يف وســط الجماعــة، وأخيــرًا 
ــر إلــى ســالم البيــت إلــى ســالم المجتمــع،  ــه مــن ســالم الضمي يف المجــال الدولــي فهــو يســير يف طريــق طويــل يعــر في
إلــى ســالم العالــم يف هنايــة المطــاف، إذ ال ســالم لعالــم ضميــر الفــرد فيــه ال يســتمتع بالســالم. فالمســلمون أمــة واحــدة 
والبشــرية كلهــا بشــرية واحــدة لــذا فالمســلمون مكلفــون بتبعــات إنســانية تجــاه هــذه البشــرية بحكــم أهنــم األمــة الخيــرة 
ــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون  ــه تعالــى: »كنتــم خي الوســط مصداقــًا لقول

بــاهلل« )ســورة آل عمــران، اآليــة 10(.)1(
وقــد وردت لفظــة »الســلم« باشــتقاقات لغويــة لهــا كثيــرة يف عــدة مواطــن مــن القــرآن الكريــم كقولــه تعالــى: »يأيهــا 
الذيــن آمنــوا ادخلــوا يف الســلم كافــة وال تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عدومبيــن« )ســورة البقــرة، اآليــة 206(، كمــا 
تتضــح  الدعــوة إلــى الســلم كذلــك يف قولــه عــز وجــل: »وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لها وتــوكل علــى اهلل« )ســورة األنفال، 
اآليــة 62(، أي إن مالــوا إلــى الســلم عــن رغبــة صادقــة وإيمــان حــق، وإلبــراز أهمية الســلم يف اإلســالم يكفــي أن نعرف أن 
لفــظ اإلســالم نفســه مشــتق منها،كمــا أن الســلم مــن أســماء اهلل الحســنى لقولــه تعالــى: »هــو اهلل الــذي ال الــه إال هــو الملك 
ــة 23.(، ــار المتكــر ســبحان اهلل عمــا يشــركون« )ســورة الحشــر، اآلي ــز الجب  القــدوس الســالم المؤمــن المهيمــن العزي
ــى  ــاء إل ــن يش ــدي م ــالم ويه ــى دار الس ــو إل ــم: »واهلل يدع ــه الكري ــا يف قول ــالم كم ــى دار الس ــو إل ــل يدع ــز وج ــه ع ــم إن  ث
صــراط مســتقيم« )ســورة يونــس، اآليــة 25( والمقصــود دار األمــن واالســتقرار والطمأنينــة والســعادة، وإن ذهــب البعــض 

إلى تفسيرها على أهنا الجنة.)2( 
ــة طبيعــة دعــوة اإلســالم، وذلــك  ــر المســلمين مــن خــالل معرف ــة اإلســالمية مــع غي ــة الدول تتبيــن طبيعــة عالق  
أن اإلســالم دعــوة عالميــة ورســالة خاتمــة للرســاالت الســابقة، أراد اهلل تعالــى لهــا أن تكــون دعــوة عامــة موجهــة للبشــر 
ــا النعمــة فقــال ســبحانه وتعالــى:  ــه علين ــم اهلل ب ــن الكامــل الــذي أت ــًا، فكانــت هــي الدي ــاس دين  جميعــًا، رضيهــا اهلل للن

»اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينًا« ) سورة المائدة اآلية 3( )3(
ــلمين  ــة، إذا كان للمس ــد دولي ــالً ألي قواع ــون مح ــي ال تك ــا الطبيع ــم يف وضعه ــا بينه ــلمين فيم ــة المس إن عالق  
حكومــة واحــدة علــى اعتبــار أن العالقــات بيــن أجــزاء الدولــة الواحــدة تخضــع للقانــون الداخلــي والــذي هــو الشــريعة 
اإلســالمية يف هــذه الحالــة، أمــا إذا كانــت للمســلمين حكومــات متعــددة ذات ســيادة فــإن ذلــك يســتدعي بالضــرورة قيــام 
ــكك يف  ــدأ التف ــر ب ــرن العاش ــع الق ــذ مطل ــالً، فمن ــدث فع ــا ح ــذا م ــتقلة وه ــالمية المس ــدول اإلس ــن ال ــة بي ــات دولي عالق
ــة وبــالد األندلــس والمغــرب، وبــدأت  الــدول اإلســالمية إذ ظهــر خلفــاء منافســون للخليفــة العباســي يف مصــر الفاطمي

)))  عثمان جمعة ضميرية، نفس المرجع السابق، ص 69.
)2)  عباس الجراري، معادلة السلم والحرب يف اإلسالم ،على الموقع: www.abbesjirari.com/mouadalatassilm.htm.تمت 

زيارة الموقع بتاريخ: 06/25/)202 على الساعة 6):23.
)3)  عثمان جمعة ضميرية، نفس المرجع السابق، ص 70.
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ــدات  ــالث وح ــى ث ــزأ إل ــث تج ــالدي حي ــر مي ــادس عش ــع الس ــالمي يف مطل ــم اإلس ــم للعال ــام الدائ ــوادر االنقس ــر ب تظه
سياســية مســتقلة هــي الدولــة العثمانيــة، الدولــة اإليرانيــة والدولــة المغربيــة، وبالرغــم مــن ذلــك فــان هــذا التجــزؤ كان 
أمــرًا الزمــًا لبقــاء الدولــة اإلســالمية، باإلضافــة إلــى أن هــذا التجــزؤ يف بــالد المســلمين أدى إلــى إثــارة قضايــا دوليــة غيــر 
مطروحــة يف نطــاق الشــريعة اإلســالمية ولــم تكــن مطروحــة يف الفقــه الدولــي اإلســالمي، كالقضايــا المرتبطــة بالســيادة 
اإلقليميــة مثــل مشــكلة الحــدود بيــن البلــدان اإلســالمية، معاملــة مواطنــي كل دولــة إســالمية يف دولــة إســالمية أخــرى، 
وتبــادل االعــراف بيــن الــدول اإلســالمية، كمــا أن التوســع االســتعماري األوروبــي نقــل إلــى بــالد المســلمين األفــكار 
العلمانيــة، وكانــت النتيجــة حلــول المفهــوم األوروبــي لإلقليــم وخاصــة مبــدأ احــرام الحــدود اإلقليميــة محــل الفكــرة 

اإلســالمية العالميــة التــي ال تقيــم وزنــًا للحــدود بيــن البــالد اإلســالمية.)1( 
لقــد شــهد التاريــخ اإلســالمي ألوانــًا مــن التعامــل مــع غيــر المســلمين يف العالقــات الدوليــة كانــت مثــالً أعلــى يف   
الموضوعيــة والتجــرد واإلنســانية، كمــا كان المســلمون يف تجارهتــم وعهودهــم أوىف النــاس ذمــة، وأحرصهــم علــى الوفــاء 
بالعهــد وتنفيــذ المعاهــدات الخاصــة والعامــة، وممــا يعــزز موقفنــا أن غيــر المســلمين يقــدرون قيــم العروبــة واإلســالم يف 
الســلم والحــرب والعدالــة وينصــرون الحــق العربــي يف الداخــل والخــارج، وال تــكاد تجــد يف أحــكام التشــريع اإلســالمي 
يف العالقــات الدوليــة مــا يتنــاىف مــع األصــول الصحيحــة للحيــاة العزيــزة الكريمــة لــكل األمــم والشــعوب وال مــا يرفضــه 
العقــل الســليم وتفتضيــه المعاملــة الكريمــة، ولــم يكــن الجهــاد يف اإلســالم لفــرض اإلســالم علــى أحــد وإنمــا كان انتشــار 
اإلســالم بالحجــة والرهــان والعقــل والحكمــة، ال بالســيف واإلرهــاب لــذا فــإن الــدول الغربيــة وشــعوهبا يخطئــون إذا 
ــم  ــرة كغيره ــاة الح ــق يف الحي ــاب ح ــم أصح ــلمون ه ــا المس ــم، وإنم ــر عليه ــدر خط ــلمين مص ــالم والمس ــوا أن اإلس ظن
ولهــم رســالة حضاريــة يف العالــم وليســوا أجــراء بتمريــر السياســة الغربيــة والمخططــات الرأســمالية وان كان الغــرب ال 

يريــد يف الواقــع إال األتبــاع فقــط.)2(
إن الجنــوح للســلم بالرؤيــة اإلســالمية يعنــي وجــود حــس حضــاري ووعــي ثقــايف وإدراك للواقــع ومعرفــة بحقيقتــه 
دون تزييــف أو اصطنــاع، يف غيــر تضخيــم للــذات أو تحجيــم لآلخريــن، وهــو يعنــي كذلــك الميــل إلــى الجانــب العلمــي 
بموضوعيــة، وعــن الحمــاس المنفعــل الــذي ال يضبطــه العقــل، ثــم هــو بعــد هــذا يعنــي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية يف 
تكامــل ال مجــال فيــه للتخلــي أو اإلســقاط عــن الغيــر، وهــي كلهــا جوانــب تعنــي يف النهايــة أن الجنــوح للســلم يف اإلســالم 

يرتبــط باألصالــة الحضاريــة والثقافيــة وعلــى مبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

)))  مساهمة اإلسالم يف العالقات الدولية، نفس المرجع السابق.
)2)  وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة بالقانون الدولي الحديث، نفس المرجع السابق، ص ص 33-32.
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 اخلامتة: 
يف آخــر هــذه الدراســة وبمقارنــة العالقــات الدوليــة يف حالــة الحــرب والســلم بيــن المنظوريــن الغربــي )القانــون   

الدولــي( واإلســالمي نســتطيع أن نســتنتج ونســتظهر بعــض النتائــج أهمهــا:
-يلتقــي التشــريع النظــري يف القانــون الدولــي يف كثيــر مــن الجوانــب مــع التشــريع اإلســالمي ألن كال التشــريعين 

ينطلــق مــن وصــف الحــال الواقــع يف تأســيس الحكــم.
ــة البشــرية، وجــاءت إلرســاء العــدل  ــاج التجرب ــة نت ــه يف حفــظ العالقــات الدولي -أســس القانــون الدولــي ومبادئ
والســلم، بينمــا الشــريعة اإلســالمية تأسســت علــى الوعــي الــذي يحفــظ لإلنســان كرامتــه وينصفــه دون النظــر إلــى جنســه 

أو دينــه.
-العالقــات الدوليــة محرمــة حالــة الحــرب كمــا هــي تمامــًا حــال الســلم يف الشــريعة اإلســالمية والقانــون الدولي، 

وال بــد مــن ترســيخها بإلــزام يحكمــه العــدل واإلنصــاف وال تنفــرد الدولــة القوميــة بالــرأي والتنفيــذ.
-يبقــى التشــريع اإلســالمي يف الســلم والحــرب والعالقــات الدوليــة الداخليــة والخارجيــة مثــالً واضحــًا يف رعايــة 
الحقــوق والقيــام بالواجبــات وتنفيــذ العهــود وااللتزامــات إال أن غيــاب القيــم اإلســالمية عــن الســاحة الدوليــة كان ســبب 
غطرســة دول االســتكبار العالمــي يف العصــر الحاضــر، وحرصهــا علــى تحقيــق مكاســبها األدبيــة والماديــة وابتعادهــا عــن 

القيــم اإلنســانية الصحيحــة إال يف حــدود الشــعارات الراقــة.
-إن ضــرورات الحيــاة فرضــت علــى المســلمين أن ينظمــوا عالقاهتــم مــع الــدول غير اإلســالمية كعقــد المعاهدات 
ألغــراض تجاريــة والتمثيــل الدبلوماســي وغيــر ذلــك مــن القواعــد التــي تســتهدف العالقــات الســلمية، لذلــك نجــد أن 

الفقــه اإلســالمي نــواة لمعظــم األحــكام التــي تحتاجهــا الــدول يف عالقاهتــا الدوليــة وقــت الســلم ووقــت الحــرب.
ــط وأحــكام تكــون نظامــًا متكامــالً يحكــم العالقــات اإلنســانية،  -لقــد شــملت الشــريعة اإلســالمية علــى ضواب
لــم يصــل القانــون الدولــي لمثلهــا إال بعــد قــرون مــن الزمــن وكان اإلســالم خالقــًا لقواعــد جــاءت أخيــرًا يف اإلعــالن 
ــة  ــة بمعامل ــف الخاص ــدات جني ــية، ومعاه ــدات، الدبلوماس ــون المعاه ــار، قان ــون البح ــان، قان ــوق اإلنس ــي لحق العالم

ــن. ــى والمدنيي ــرب والجرح ــرى الح أس
ــع  ــة والمناف ــح المادي ــى المصال ــرص عل ــى بالح ــي تعن ــط الدول ــر المعمــول هبــا اآلن يف الوس ــت المعايي - إذا كان
االقتصاديــة فاإلســالم يؤكــد علــى ضــرورة االلتــزام بالحــق والعــدل والرحمــة والفضيلــة والحفــاظ علــى صــرح المدينــة 
والحضــارة، كمــا يطلــع المســلمون علــى إيجــاد المجتمــع المثالــي أو الفاضــل، ألن غايتهــم تنميــة العالقــات اإلنســانية 

علــى أســاس المحبــة والصــدق والتعــاون البنــاء ال علــى أســاس الحــرب والعــدوان.
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