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 ٌي شهعة تذوب لتىير دروب اآلخريف
رة ت  بؿ لتفوح برائحة الياسهيفذٌي ٌز
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 شكر ٔػرفاٌ 
 

 الحهد هلل والشكر هلل بادئ األهر وهىتٍاي،،، 
أشكر جاهعة الرباط الوطىي ولمى رأسٍا الفريؽ أ.د. لبد المطيؼ لشهيؽ 

هدير الجاهعة، وكمية لمـو الشرطة القاىوف هتهثمًة في الموا  د. أساهة أحهد –خميفة 
 –ات العميا وفي هقدهتٍا أ.د. الطاٌر لثهاف لمي لهيد الكمية،وكمية الدراس –إبراٌيـ

لهيد الكمية، وخالص شكري وتقديري لزهبلئي وهدير هكتب ىائب هدير جاهعة 
 الرباط الوطىي وأخص بالشكر الموا  أ.د. لهر لبد العزيز ىائب هدير الجاهعة. 

هحهود  /شكري وتقديري إلى الفاضؿ الهشرؼ لمى ٌذا البحث الدكتور
ي لمى هبلحظاتً الدايقة، وحرصً الشديد لمى حسف الصياغة هصطفى الهك

سٍـ بذلؾ كثيرًا في أبتوجيٍاتً ف ي  رغـ اىشغالً لـ يبخؿ لموالذي  واإلتقاف في العهؿ،
 ىجاز ٌذا العهؿ.إ

، وخدهة هف التقدـحتراـ والشكر والعرفاف، وأتهىى لكـ الهزيد فائؽ اإل لكـ هىي
 العمـ وطالبيً.
ـ للجىة الهىااشة شكر ألضا  أكها  قبولٍـ الهشاركة في تقديـ بحثي  وأشكٌر

 .سوؼ ألتـز بٍا بإذف اهلللمى هبلحظاتٍـ التي  هقدهاً 
لهساىدتً خالد حبيب سعيد وخالص اهتىاىي وتقديري لزوجي ورفيؽ دربي 

 .وواوفً إلى جاىبي وتشجيعي وىصحً لي
الرباط لمى لوىً أهيف الهكتبات بجاهعة  –كها أشكر الدكتور/ أحهد هيرغىي 
 ودلهً لي ببعض الكتب والهراجع القيهة.

لى كؿ هف ساٌـ في إىجاز ٌذا العهؿ   شكراً وا 
 
 

         

 الباحثة 
  



 يطرخهص انذراضح
 

تىاوؿ ٌذا البحث التدخؿ اإلىساىي، وحهاية حقوؽ اإلىساف واىتٍاؾ سيادة الدولة، 
الدولي اإلىساىي الذي يٍدؼ حيث جا  ٌذا الهفٍـو كهرحمة هف هراحؿ تطور القاىوف 

لات الهسمحة. وأوضحت الدراسة الدور البارز الذي اضطمع بً القاىوف الحهاية ضحايا الىز 
الدولي اإلىساىي في تقييد أطراؼ الىزالات الهسمحة سوا  كاف ذلؾ بتقييد وسائؿ وأساليب 

 القتاؿ أو حهاية ضحايا الىزالات الهسمحة.
التدخؿ اإلىساىي هف الهفاٌيـ التي باتت تشغؿ باؿ خُمصت الدراسة إلى أف هفٍـو 

ـ، لها لً هف أثر كبير في هستقبؿ هفٍـو السيادة  الهٍتهيف بالقاىوف الدولي اإلىساىي وغيٌر
الوطىية، وُخمصت الدراسة إلى أف بعض الدوؿ الكبرى تستخدـ ٌذا الهفٍـو أحياىًا لتحقيؽ 

ضحايا العىؼ الذي تهارسً الدوؿ، هها أٌداؼ خاصة بٍا ليست بالضرورة تتعمؽ بحهاية 
يوضح ضرورة السعي إلى تقىيف هفٍـو التدخؿ وتقييد استخداهً حتى ال يكوف سببًا 

 الىتٍاؾ سيادة الدوؿ.
هىٍا أف التزاـ الدوؿ بالهعاٌدات  خُمصت الدراسة إلى لدد هف الىتائج الهٍهة،

اىوف الدولي اإلىساىي وحقوؽ واالتفاايات الدولية الهتعددة خاصة تمؾ التي تتعمؽ بالق
اإلىساف تجعؿ هف التدخؿ هسألة هشرولة وفقًا لهيثاؽ األهـ الهتحدة في رأي الكثير هف 
الفقٍا  وذلؾ إذا ها اىتٍكت الدولة الهعىية التزاهاتٍا الدولية تمؾ هف خبلؿ ارتكاب الجرائـ 

يفا  الشرلية التي تصىؼ ضهف الجرائـ األشد خطورة لمى اإلىساىية، ولكف بعد است
القاىوىية. كها أف بعض الدوؿ الكبرى تسعى إلى استغبلؿ هفٍـو التدخؿ اإلىساىي هف أجؿ 

 تحقيؽ أٌداؼ خاصة بٍا ال لبلاة  لٍا بحهاية الِسمـ واألهف الدولييف.
أوصت الدراسة ضرورة أف تتبىى الدوؿ اإلسبلهية هسؤولية الهبادرة بإصبلح الىظاـ 

ولقيدة سهحة، إلى جاىب ِثقؿ تهثيؿ دبموهاسي وِثقؿ ااتصادي  الدولي لها لٍا هف إرثٍ 
 تٍتـ بً الدوؿ الكبرى.
ضرورة إصبلح الىظاهالدولي هف خبلؿ تعديؿ هيثاؽ األهـ الدراسة كها ااترحت 

الهتحدة هف أجؿ تحقيؽ لدالة في التهثيؿ تهىع تحيز ارارات هجمس األهف الدولي لصالح 
 ها يؤدي إلى لدـ الثقة في الىظاـ الدولي.خر هبعض الدوؿ دوف بعضٍا اآل

 
  



Abstract 

This research deals with the humanitarian intervention, the 

protection of human rights and violations of the sovereignty of the state. 

The concept came as a stage in the evolution of international 

humanitarian law, which aims to protect the victims of armed conflicts. 

The study showed the vital role of the international humanitarian law in 

restricting armed conflicts, whether by restricting the means and methods 

of fighting or the protection of victims of armed conflict. 
The study concluded that the concept of humanitarian intervention 

is one of the concepts that concern those who interested in international 

humanitarian law, and others because of its significant impact on the 

concept of national sovereignty, and the study concluded that some of the 

major countries use this concept to achieve their own goals even they are  

not necessarily related to the Protection of Victims of Violence practiced 

by states, which explains the need to legalize the concept of intervention 

and control its use so as not to violate the sovereignty of states. 
The study concluded that a number of important results, including 

the obligation of States to multiple international treaties and conventions, 

particularly those relate to international humanitarian law and human 

rights which makes intervention a legitimate issue in accordance with the 

Charter of the United Nations in the opinion of many scholars and that if 

the concerned state has violated these international obligations through 

commit crimes that are classified as the most serious crimes on humanity, 

but after legal legitimacy. Some of the major powers try to exploit the 

concept of humanitarian intervention in order to achieve their own goals 

even they are unrelated to the protection of international peace and 

security. 
The study also recommended that the Islamic countries should 

adopt an initiative to reform the international system because of their 

diplomatic representation and economic weight in favor of major 

countries. 
The study suggested that the international system should be reform 

through the amendment of the Charter of the United Nations in order to 

achieve fairness in representation to prevent the bias of UN Security 

Council resolutions in favor of some countries than other, which leads to 

lack of confidence in the international system. 
  



 يمذيح
 .وسمـ" لميً اهلل "صمىوالسبلـ لمى رسوؿ اهلل والصبلة الحهد هلل  

وىجد أف هبدأ سيادة . بدأ التدخؿ اإلىساىي هىذ القدـ ابؿ ىشأة القاىوف الدولي
إلىساف وحرياتً هف أٌـ هقوهات الدولة الدولة لمى إاميهٍا، وهسئوليتٍا لف حقوؽ ا

ضهاف االستقرار والحياة في  رةلضرو  دىأ ٌاالهصالح الدولية وتعقد عااتسالحديثة.
هوضولية هجردة. واد غدت حاجة اوالد ااىوىية بوجود سبلـ، واليتحقؽ ذلؾ إال 

ور في لهثؿ ٌذي القوالد، فالدوؿ تتىافس فيها بيىٍا، وتتط هها هضىالعالـ اليـو أكثر 
ذا يحتاج لتمؾ  الخوؼهشالر تحت  اوسائؿ الحرب هها جعؿ العالـ يىاـ ويصحو  ٌو

ذا حدثت تحت أيٍّ هف الهبرِ  ،التيتحوؿ دوف واوع الحرب قوالدال تقوـ ها  فؽَ رات وِ وا 
بعض الدوؿ تحقيقًا لسياساتٍا وهصالحٍا في الٍيهىة والتسمط، فإف وجود بً اليوـ 
 دٌا لف الدهار، يصبح أهرًا ضروريًا. بعِ الحرب وتُ  هة تضهف إىساىيةمزِ اوالد هُ 

إف اوالد القاىوف الدولي اإلىساىي التي ىصت لميٍا االتفاايات والهعاٌدات 
الدولية ُتمِزـ كافة األطراؼ والدوؿ الهواعة لميٍا والهشاركة في وضعٍا باحتراهٍا 

الحروب في  ولدـ الهساس بقداستٍا التي وِضعت هف أجمٍا، وبذلؾ يتـ الحد هف
كافة الهجاالت )ااتصادية، سياسية، لسكرية.... إلخ( وال زاؿ فقٍا  القاىوف الدولي 
ايد البحث والتىقيب لتدليهٍا بها يؤِهف ويقوي تمؾ القوالد واألٌداؼ الهرجوة هىٍا، 

 .حفظًا لؤلهف والِسمـ الدولييف
الىقاشات بيف بات هفٍوـ التدخؿ اإلىساىي هف الهفاٌيـ التي تثير الكثير هف 

الهٍتهيف بالدراسات القاىوىية خاصة تمؾ الهتصمة بالقاىوف الدولي اإلىساىي وبالتالي 
يأتي ٌذا البحث هف أجؿ دراسة هشرولية التدخؿ اإلىساىي وبياف اآلرا  الهختمفة 
حولً لها لذلؾ هف أٌهية بالغة في ٌذا الوات الذي يشٍد العالـ فيً الهزيد هف 

 ية.التدخبلت اإلىساى
ويتـ بحث ذلؾ لمى ضو  الشريعة اإلسبلهية واوالدٌا التي سبقت القاىوف 
الوضعي بتقييد اوالد الحرب هف خبلؿ الهغازي والسير في اإلسبلـ، وبجاىب ها 

 .في كتابً الكريـ الهولى لز وجؿارري 
اوالد هثالية واجتٍادات ايهة في   الشريعة اإلسبلهية وضعت طائفة هف فقٍا

. لعؿ دراستٍا وبياىٍا يكوف حافزًا لمهسمهيف إلرسا  اوالد تأصيمية في ٌذا الهجاؿ
 هجاؿ القاىوف الدولي اإلىساىي.

 :انًٕضٕعأًٍْح 



تأتي أٌهية ٌذا الهوضوع في أىً يتىاوؿ أحد الهفاٌيـ الهعاصرة التي خمفتٍا 
رة التي إلى أف صدور الهواثيؽ الدولية هف األهـ الهتحدة في الفتفترة الحرب الباردة، 

حوؿ سيادة تمتٍا حدت هف التدخؿ اإلىساىي، لكف رغـ ها ارري هيثاؽ األهـ الهتحدة 
هها يىعكس بصورة أو  ىجد أف ٌىالؾ خرؽ لٍذا الهيثاؽ الدوؿ وحقٍا في التصرؼ

 خرى لمى هفٍـو السيادة.أ
كها تىبع أٌهية ٌذا الهوضوع هف ضرورة وجود اوالد ااىوىية دولية تىظـ 

بلت اإلىساىية حتى ال يكوف ٌذا الهفٍوـ ِهعواًل لٍدـ هبدأ ٌضـ حقوؽ شرلية التدخ
 اإلىساف سيادة الدوؿ. 

 ضثة اخرٍار انًٕضٕع:

لعؿ األوضاع الحالية التي  لديدة اختياري لٍذا الهوضوع ساٌهت فيً لواهؿ
خاصة، هف حروب وىزالات في العراؽ  يعيشٍا العالـ وهجتهعىا اإلسبلهي

وها تولد لىٍا هف دهار وخراب في كافة  وليبيا واليهف...الخ وسوريا وأفغاىستاف
، كاىت ٌذي ٌي العواهؿ الهجاالت بجاىب ها يخمفً هف الجرحى والهرضى واألسرى

هدى في القاىوف الدولي اإلىساىي لاهة والتدخؿ و  أكتب جعمتىياألبرز التي 
 تً.لدراستً وفٍـ هبادئً وهشكبلزادىي تحفيزًا هها  هشروليتً خاصة،

 

  



 أْذاف انثحث:

ي، وأثري لمى السيادة دراسة الجواىب القاىوىية لمتدخؿ الدولي اإلىساى .1
ٌذا  فيالتطرؽ لمىظريات القديهة والحديثة التي تتحدث  الوطىية هع

 الشأف.
فكرة التدخؿ الدولي اإلىساىي وهبدأ  حيث دراسة هواؼ الفقً اإلسبلهي هف .2

 السيادة. 
ىساف في الشريعة اإلسبلهية والهواثيؽ تسميط الضو  لمى حقوؽ اإل .3

 الدولية واإلاميهية.
 :يشكهح انثحث

سؤاؿ كبير  ف اإلشكالية الرئيسية التي يسعى لعبلجٍا ٌذا البحث تتهثؿ فيإ
هدى هشرولية التدخؿ اإلىساىي وكيفية ضبطً في ظؿ استقرار هبدأ  يدور حوؿ

يف واجبات الهجتهع الدولي في وكيفية التوفيؽ بوحهاية حقوؽ اإلىساف، سيادة الدوؿ، 
. إلى جاىبحفظ السمـ واألهف الدولييف   الحد هف استغبلؿ بعض الدوؿ لٍذا الهفٍـو

 انذراضاخ انطاتمح

 :الدراسة األولى
 .(1)حالة العراؽ –تأثير حؽ التدخؿ اإلىساىي لمى السيادة الوطىية 

بعاد الكمية لحؽ هشكمة الدراسة تتهثؿ في السؤاؿ التالي: ها ٌو هدى تأثير األ
 .؟شكاؿ التدخؿ اإلىساىيأالتدخؿ اإلىساىي لمى هبدأ سيادة الدولة هف خبلؿ 

وكاىت أٌـ فرضيات البحث، كؿ ها كاىت ٌىاؾ اىتٍاكات لحقوؽ اإلىساف في  
اد احتهاؿ التدخؿ اإلىساىي واد اتبع الباحث العديد هف الهىاٌج هىٍا ز دولة ها كمها 

 الوصفي التحميمي، الهىٍج التحميمي القاىوىي.الهىٍج التاريخي، الهىٍج 
 :الدراسة لـ تخرج بتوصية هحددة ولكف اشتهمت لمى ىتائج ٌذي أٌهٍا

التدخؿ الدولي في السابؽ كاف هقتصرًا لمى التدخؿ العسكري ورغـ بقا  ٌذا  .1
ست في الوات الراٌف والتي ورِ الشكؿ هف أشكاؿ التدخؿ إال أف أشكااًل أخرى هُ 

 .اتً لمى تأثير التدخبلت العسكريةتفوؽ تأثير 
الهسائؿ الهتعمقة بالديهقراطية وحقوؽ اإلىساف واألاميات أصبحت حججًا لمدوؿ  .2

الراغبة في التدخؿ في شؤوف بعض الدوؿ التي ال تروؽ لٍا ىظهٍا السياسية 
 أو االاتصادية.
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 أغمب التدخبلت الدولية تحدث خارج إطار هىظهة األهـ الهتحدة وفي الخفا . .3
غمب التدخبلت الدولية تحدث في إطار سياسي توافقي هها يشير باف أ .4

التحالفات الدولية الثىائية أو الجهالية ٌي أاوى هف العٍود والهواثيؽ الدولية 
 التي تىشأ في أرواة األهـ الهتحدة والتي تخص الدوؿ كافة. 

 الدراسة الثانية:
 :(2)بىافالتدخؿ السوري في ل -التدخؿ اإلىساىي وهشروليتً 

تىاولت الدراسة في الباب األوؿ تعريؼ القاىوف الدولي اإلىساىي هف حيث 
وتىاوؿ في الباب الثاىي التدخؿ الدولي في  هاٌية والغاية والهصادر واألشخاصال

 لبىاف.
 واد طرحت الدراسة هشكمة البحث هف خبلؿ السؤاليف التالييف:

 .؟أـ ال ٌؿ كاف دخوؿ القوات السورية إلي لبىاف هشرولاً 
 .؟ٌؿ أصبحت القوات السورية في لبىاف اوات وصاية واحتبلؿ في لبىاف

 الىتائج التالية في هبدأ التدخؿ: ىصت الدراسة إلوخم
 الدولة داخؿ أو دوؿ بيف صرالات في سوا  اإلىساف لحقوؽ اىتٍاكات وجود .1

 ريدكتاتو  حاكـ اضطٍاد إف بؿ ثقافية أو ديىية أو لراية اللتبارات الواحدة
 .الهبدأ لتفعيؿ يكفي لشعبً

 دولة إهكاىية لدـ هقابؿ الدولي، القاىوف في األساسية الهبادئ هف السيادة هبدأ .2
 الدولية. القاىوىية بالتزاهاتٍاي تف ال لكي السيادة بحجة تتهسؾ أف ها

 تتطمب التي الحاالت جهيع هعاهمةيجب  أٌـ توصية جا ت في ٌذي الرسالة: .3
 التدخؿ ارارات اتخاذ يتـ وأف الهبدأ، حيث هف واحدة همةهعا اإلىساىي التدخؿ

 إدخاؿ يتطمب ها ٌذا الهتحدة، األهـ هىظهة خبلؿ هف الحاالت جهيع في
 هىاطؽ جهيع تهثيؿ في الهساواة ىاحية هف األههية الهىظهة لمى تعديبلت

 .سوا  حدٍ  لمى التصويت ىاحية وهف أجٍزتٍا، داخؿ العالـ
 يُٓح انثحث:

يضًا لمى الهىٍج أباحثة الهىٍج التحميمي واالستىباطي هع االلتهاد اتخذت ال
والهقارىة بالشريعة اإلسبلهية كمها  التاريخي في دراسة تطور القاىوف الدولي اإلىساىي

 ااتضت الهعالجة ذلؾ.
 صؼٕتاخ انرً ٔاخٓد انثاحثح:ان
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 واجٍت الباحثة صعوبات كثيرة في البحث إذ أف هوضوع التدخؿ اإلىساىي
هف الهوضولات التي لـ تجد حظٍا هف الدراسة الهستفيضة بغرض ضبط الهفٍـو 

هها جعؿ الباحثة تمجأ في كثير هف األحياف  .في ظؿ الكثير هف التدخبلت الهعاصرة
لكتروىية كهوااع وكاالت األىبا  وهراكز الدراسات في الهوضولات الهصادر اإل ىإل

، بجاىب ىدرة الدراسة التأصيمية الهقارىة التي لـ تجد حظٍا هف الدراسة القاىوىية
لذا كاف الشح في الهراجع وامة الدراسات صعوبة  ،بقوالد القاىوف الدولي اإلىساىي

 كبيرة.
 :ٍْكم  انثحث

 ذلؾ لمىو  وخاتهة،وفصؿ تهٍيدي وثبلثة فصوؿ  يشتهؿ البحث لمى هقدهة
 التالي: الىحو

هف التاريخي وتطوري القاىوف الدولي  التهٍيدي بعىواف هفٍـوالفصؿ 
لي اإلىساىي، الهبحث الثاىي تطور القاىوف الدو  الهبحث األوؿ تعريؼ بحثيف،ه

 وآلياتً الدولي اإلىساىي التدخؿ بعىوافاألوؿ الفصؿ و  القاىوف الدولي اإلىساىي،
آليات التدخؿ  ، الهبحث الثاىيالتدخؿ الدولي اإلىساىي الهبحث األوؿهبحثيف،  هف

، والفصؿ الثاىي بعىواف هفٍوـ الدولة ذات السيادة في اإلسبلـ الدولي اإلىساىي
تعريؼ الدولة في الفقً اإلسبلهي  األوؿ الهبحثوالىظـ الهعاصرة هف هبحثيف، 

الفصؿ و  ،تعريؼ السيادة في الفقً اإلسبلهي والقاىوف ، الهبحث الثاىيوالقاىوف
ة هباحث، الهبحث هف ثبلث حقوؽ اإلىساف وىهوذج حالة دارفوربعىواف  الثالث
تطور حقوؽ اإلىساف في القاىوف  ، الهبحث الثاىيهفٍـو حقوؽ اإلىساف األوؿ

 . التدخؿ ىهوذج اضية دارفور ودور الهىظهات ، الهبحث الثالثالوضعي
جا ت فٍارس البحث هة هشتهمة لمى الىتائج والتوصيات، و ثـ جا ت الخات

لبلـ ثـ فٍرس س األحاديث ثـ فٍر هشتهمة لمى فٍرس اآليات وفٍرس األ
 الهصادر وختاهً فٍرس الهوضولات.
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 : تمييد وتقسيم
اإلسبلهي  الفقً في وتطوري ساىياإلى الدولي القاىوف تعريؼ الفصؿ ٌذا يتىاوؿ

الدولي  القاىوف تعريؼ األوؿ الهبحث تىاوؿ حيث هبحثيف إلى تقسيهً وتـ القاىوف،و 
 القاىوف تطور تىاوؿ الثاىي والهبحث القاىوفالمغة و  الفقً في هطمبيف في اإلىساىي
 ًالفق في اإلىساىي الدولي القاىوف تطور األوؿ هطالب ثبلثة في اإلىساىيالدولي 

 والثالث الهختمفة الحضارات في القاىوف الدولي اإلىساىي تطور والثاىي اإلسبلهي
 .اإلىساىي الدولي القاىوف تشريعات تطور
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  انًثحث األٔل 

 ذؼرٌف انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ
 

 أف رغـ الحديثة الهصطمحات هف يعد اإلىساىي الدولي القاىوف هصطمح
 في حدث الذي الكبير التغيير ىإل يعود سهيةالت حداثة وسبب كذلؾ، ليس هوضولً

 كبيرة فظائع حدثت حيث الثاىية، العالهية الحرب بعد لمحرب الدولي الهجتهع ىظرة
 ليسوا كوىٍـة لطبيع هاإ ضعيفة تعتبر فئات ضحاياٌا كبرأ وكاف الحرب ٌذي خمفتٍا
ؤال  هقاتميف  بسبب هاإ تاؿالق لف وتخموا سابقيف هقاتميف لكوىٍـ أو الهدىيوف ٌـ ٌو
 تحريـ لمى الىص ىإل الهتحدة األهـ ٌيئة هؤسسي دفع هها األسر، أو اإلصابة
و لاهة بصورة الحرب  لف بديبلً  ليكوف جديد هصطمح لف البحث إلى أدى ها ٌو

 هوضولً فأ غير اإلىساىي، الدولي القاىوف هصطمح فجا  الحرب ااىوف هصطمح
 التشديد وكذلؾ الهحهية الفئات في سعالتو  هع ولكف الحرب ااىوف هوضوع ذات ٌو

 أو الهدىييف كقصؼ الهبررة غير اآلثار هف الحد جؿأ هف القتاؿ ضوابط لمى
 .الهتىاسبة غير القوة استخداـ أو الهحهية األلياف

 الدولي القاىوف تعريؼ يتىاوؿ األوؿ الهطمب هطمبيف، إلى الهبحث ٌذا يىقسـ
 اإلىساىي الدولي القاىوف يتىاوؿ تعريؼ الثاىي الفقً اإلسبلهي والهطمب في اإلىساىي

  .والقاىوف المغة في



 األٔلانًطهة 

 ذؼرٌف انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ 

 اإلضاليً انفمّفً 
 

 لـ اإلسبلهي والتاريخ والفقً والسىة التفسير وكتب الكريـ القرآف في بالبحث
 كقوالد اإلىساىي الدولي القاىوف أفَ  إال ،اإلىساىي الدولي لمقاىوف هصطمح ىجد

 .(3)ةاإلسبلهي الشريعة في استقرت فقد وهفاٌيـ
 واهع العدواف لدفع هفروضة كضرورة إال الحرب تُِقرَ  ال الفقً اإلسبلهي أحكاـ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ    ڑڈ       ڍ        ڍ        ڇ  ڇ  ڑچ   تعالى ااؿ الفتىة،

چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ڳڎ  ڳ
(4). 

 القتاؿ اهلل حر ـ الذي الشٍر في لمهشركيف – الهؤهىوف أيٍا – اتالكـ) أف أي
 الهكاف هف اهلل َحر ـ ها لمى يعتدي والذي. الحراـ الشٍر في لكـ لقتالٍـ جزا  ٌو فيً

 غيري أو بالقتاؿ لميكـ التدى فهف لهمً، جىس وهف فعمً، بهثؿ يعااب والزهاف،
 البادئوف ٌـ ألىٍـ ذلؾ، في لميكـ حرج وال لجىايتً، ههاثمة لقوبة بً فأىزلوا

 الذيف هع اهلل أف والمهوا العقوبة، في الههاثمة تتجاوزوا فبل اهلل وخافوا بالعدواف،
 .الهسمهيف ألدا  اتاؿ لىد وحتى .(5)(هحارهً وتجىب فرائضً بأدا  ويطيعوىً يتقوىً

 صفات هف صفة األسرى هعاهمة حسف أف الكريـ القرآف في جا  كها  
چڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ : الهؤهىيف

(6). 
 الكسب لف لاجزاً  فقيراً  ،إليً وحاجتٍـ لً حبٍـ هع الطعاـ ُيْطِعهوف) أىٍـ أي  

 الحرب في ُأِسر اً وأسير  ،لً هاؿ وال أبوي هات وطفبلً  ،شيًئا الدىيا حطاـ هف يهمؾ ال
ـ الهشركيف هف  .(7)(وغيٌر

 ىطبلااً إ الدولي القاىوف اوالد حوت اد هيالفقً اإلسبلاوالد  أف القوؿ ويهكف  
 ااوالدٌ ولشهوؿ اإلىساىية العبلاات أصؿ ٌو السبلـ تجعؿ التي العاهة االدتٍا هف

 . (8)والدىيا الديف ألحكاـ

                                                           

الحهيد هحهود، حهاية ضحايا الىزالات الهسمحة في القاىوف الدولي اإلىساىي والشريعة  ( د. لبد الغىي لبد3)
 .7 ص ،ـ0222 ،3 اإلسبلهية، المجىة الدولية لمصميب األحهر، القاٌرة ط

 .491( سورة البقرة، آية (4

الرحهف بف أبي بكر السيوطي، دار  ( تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف هحهد بف أحهد الهحمى وجبلؿ الديف لبد5)
 . 32ص ، ، باب الىقوؿ في أسباب الىزوؿ، تحقيؽ ٌاىي، دار التوفيقية لمطبالة القاٌرة4 الحديث القاٌرة، ط

 

 .8ية ( سورة اإلىساف، آ(6

 ،الهديىة الهىورة 0( ىخبة هف العمها ، التفسير الهيسر، هجهع الهمؾ فٍد لطبالة الهصحؼ الشريؼ، ط (7
 .579 ص، ٌػ4132



 الفقً اإلسبلهي اوالد بأف القوؿ إلى والباحثيف الُكتاب هف الكثير ويذٌب  
 ااىوىي ىظاـ إىشا  إلى توصمت تيال القديـ العالـ شرائع بيف هف الوحيدة كاىت
 .(9)والشهوؿ باألصالة يتهيز لمحرب

 تشهؿ حيث بالعهـو تتهيز التي الفقً اإلسبلهي لطبيعة يعود ذلؾ لعؿ  
 ىطاؽ وفي والتوازف والقسط واالستقاهة العدؿ لمى وتقوـ والدىيا الديف أحكاـ اوالدٌا

ـ الهسمهيف لبلاات تىظـ الهفٍـو ٌذا  . (10)والحرب ـالسم في وغيٌر
 بأىً اإلىساىي الدولي لمقاىوف تعريؼ وضع (11)الهعاصريف الفقٍا  بعض ويحاوؿ
 حؿ إلى تٍدؼ التي( االجتٍاد أو السىة أو القرآف) هف الهستهدة األحكاـ هجهولة

 والداخمية الدولية الهسمحة الىزالات لف هباشرة بصورة الىاشئة اإلىساىية الهشكبلت
 الحرب وأساليب طرؽ استخداـ في الىزاع أطراؼ حؽ. إىساىية ألسباب تُقيد والتي
 بسبب يتضرروف اد أو تضرروا الذيف واألشخاص األلياف تحهي أو لٍـ، تروؽ التي

 .الهسمحة الىزالات
 في اإلىساىي الدولي القاىوف لتعريؼ هطابقاً  جا  اد التعريؼ ٌذا أفَ  ويبلحظ

 القتاؿ اوالد تىظيـ في اإلسبلـ ىٍجه فَ أ غير إليً اإلشارة سبقت الذي القاىوف
 ٌذا فَ أ القوؿ يهكف وبالتالي القاىوف، إليً ذٌب لها يختمؼ واأللياف األفراد وحهاية
 .بجديد يأت لـ التعريؼ
 خاص جز  في بٍا يتعمؽ وها القتاؿ اوالد أحكاـ تىاولوا اإلسبلـ فقٍا  إفَ        
 وضعوا خبللٍا وهف الغزوات جاؿه في كتب ألفوا وبالتالي والهغازي بالسير لرؼ
 الشيباىي حسف هحهد كتاب وهىٍا الضعفا  حهاية في الهقاتموف بٍا يمتـز اوالد

 .بالجٍاد الهتعمقة األحكاـ فيً تىاوؿ الذي الكبير بالسير الهسهى
 انثاًَانًطهة 

 فً انهغح ٔانمإٌَ ذؼرٌف انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ
 

 ولي اإلنساني في المغة:الفرع األول: تعريف القانون الد
 فارسية، وايؿ روسية ٌي بؿ األصؿ، لربية ليست كمهة ٌي :القانون في المغة

 .وهقياسً طريقً شي  كؿ وااىوف

                                                                                                                                                                      

 ـ، ص0222-ٌػ4102( د. إسهاليؿ لبد الرحهف هحهد، الحهاية الجىائية لمهدىييف في الىزالات الهسمحة (8
31. 

  .48 ص ،ٌػ4140حرب الدولية، الرياض ( د. حسب الرسوؿ الشيخ الفزاري، اواىيف ال(9

 .06 لبد الغىي لبد الحهيد، هرجع سابؽ، ص ( أ.د.10)

 .065ىفسً، ص  الهرجع11) )



 تتعرؼ التي جزئياتً جهيع لمى يىطبؽ كمي أهر صطبلحاإل في والقاىوف
 حهؿ طردةضه اوالد أو االدة كؿ لمى يطمؽ لاـ هعىى يحهؿو  هىً، أحكاهً
ا، الطبيعة اواىيف. (12)والىظاـ ستقرارواإل ستهراراإل هعىى أطرادٌا  والقاىوف ظواٌٌر
 القاىوف ويخاطب الدوؿ، وتىفذٌا الهختمفة لبلااتٍـ في الىاس يتبعٍا وأحكاـ اوالد
 .(13)واحد بفـ الجهيع

 والحرب الهاؿ في العقبة والدُّْوَلةُ  والد ْوَلةُ  دوؿ، صمٍاأو  دولة هف :الدولي في المغة
 فيٍها سوا  ٌها وايؿ الحرب، في بالفتح والد ْوَلةُ  الهاؿ في بالضـ الدُّْوَلةُ  وايؿ وا ،س

 فيٍها، لغتاف ٌها وايؿ الدىيا، في وبالفتح اآلخرة في بالضـ وايؿ ويفتحاف، يضهاف
 جا ت كأى ٍا أىٍا يريؾ ُفَعؿٍ  لمى ُفْعَمةٍ  هجيئُ  جىِّي ابف ااؿ. وِدَوؿٌ  ُدَوؿٌ  والجهع
ري ااؿ. ُدْوَلةٌ  أو َدْوَلةٌ  فكأف ُفْعمةٍ  هف لىدٌـ  إحدى تداؿ أف الحرب في الد ْوَلةُ  الجٌو
 لبْيدٍ  أُبو وااؿ الد ْوُؿ، والجهع الد ْوَلةُ  لميٍـ لىا كاىت يقاؿ األخرى، لمى الفئتيف
 .(14)الِفْعؿُ  بالفتح والد ْوَلةُ  بعيىً، بً ُيَتَداوؿُ  الذي لمشي  اسـٌ  الدُّْوَلةُ 

 :هىظور ابف أوردٌها هعىياف لمدولة أف حظوىبل
 هكاف إلى هكاف هف تحولوا إذا( القـو اىداؿ: )تقوؿ آخر لهكاف هكاف هف تحوؿ (1

 .أيديٍـ بيف اىتقؿ إذا ،(الشي  القـو تداوؿ)و آخر،

 وشدة الزهف طوؿ هف بميَ  إذا( الثوبُ  داؿَ : )تقوؿ واالسترخا  الضعؼ (3
 .االستعهاؿ

 فيٍا، الغمبة لً تكوف هف لمى أو الهعركة، لمى الداؿ بفتح الد ولةُ  وتطمؽ
ڭ  ې  ې  چ : تعالى اولً وهىً لً، الحرب في الغمبة أي فبلف، دولة الحرب في الدولة

  ى  ى   ى  ى  ىى  ى  ىۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې     ې     ۋۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ

چ
(15). 

 .ألخرى تكوف وهرة لطائفة الغمبة تكوف فهرة وىصرفٍا، ىقمبٍا أي
ڍ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ چ : تعالى اولً فهثالً الهاؿ لمى لةالدوُ  إطبلؽ أها

  ہڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ںڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   

                                                           

. وأيضًا: هجهع المغة العربية، الهعجـ 809ـ، ص 0891( هجهع المغة العربية، الهعجـ الوجيز، ط األولى القاٌرة 12)
 .  367 ، ص4الوسيط، هكتبة الشروؽ الدولية القاٌرة، ط 

 .0964ـ، ص 8119( احهد هختار لهر، هعجـ المغة العربية الهعاصرة، لالـ الكتب، ط األولى 13)

( اإلهاـ العبلهة أبي الفضؿ جهاؿ الديف هحهد بف هكـر بف هىظور األفريقي الهصري، لساف العرب، دار الهعارؼ 14)
 .0488الهجمد الثاىي، ص  ،اهلل لمي الكبير وآخروف حقيؽ لبدالقاٌرة، ت

 .041اآلية  ،( سورة آؿ لهراف15)



چْ     ٓ  ے  ے  ّہ  ْ
 األصىاؼ لمى الفي  بتوزيع تعالى اهلل أهر حيث ،(16)

 .فقط األغىيا  أيدي بيف دائراً  الهاؿ ٌذا يكوف ال تىح اآلية في الهذكوريف
 ُيجَعؿَ  أي. هىٍا ُأِدْلَىا كها هىا األرض تداؿ أف يوشؾ: الحجاجورد في اوؿ 

ا أكمىا كها لحوهىا فتأكؿ لميىا والدولة الكرة لٍا  .(17)ثهاٌر

 الدولة أها والغمبة، والسمطاف القوة ٌي المغة اصطبلح في فالدولة ذلؾ ولمى
 إاميـ لمى ىشاطٍا تهارس األفراد هف هتجاىسة هجهولة القاىوىي صطبلحاإل في

 واإلاميـ الشعب) ثبلثة لىاصر هف فٍي هعيف، لتىظيـ وتخضع هحدد جغرافي
ذا ،(والسمطة  .ىتىاولً في بحثي ٌذا ها ٌو
 :المغة في إنسان

 في االوا ااطبةً  العرب ألف إْىِسياٌف، العرب كبلـ في إىساف كمهة أصؿ           
ا أىٍـ إال   تكبيري، في اليا  لمى األخيرةُ  اليا  فدلت ُأَىْيِسَيافٌ  تصغيري  كُثرَ  لها حذفٌو
 األلؼ فجعموا هخففاً  اأْلُىاُس  الىاس في واألصؿ: سيبويً ااؿ. كبلهٍـ في الىاس
 .أيضاً  وأىسي   إىسي   الواحد البشر، واإلىُس ، الٍهزة هف لوضاً  والبلـ

 لباس ابف لف هىظور ابف أورد فقد. الىسياف :ٌو آخر هعىىً  لئلىساف ُذِكرَ        
 بٍذا القرآف اوؿ وهىً". فىسي إليً دٍِ لُ  ألىً ،إىساىاً  اإلىساف سهي إىها: "اولً

چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :الصدد
 إىً: الكوفيوف ااؿ وبٍذا. (18)

 الظٍور، يعىي العرب ـكبل في اإلىساف هعىى فإف لذا الىسياف، هف هشتؽ
 اإلىساف يكوف أف يجب ها تحديد في هٍـ، دور لٍا الىتيجة ٌذي وهعرفة .(19)والىسياف
 البارزة، سهتً الظٍور يكوف أف بً فيفترض هعىاي، أصؿ الظٍور أف داـ فها لميً،
 وايهً، ي، هباد في ظاٌراً  فيكوف ،وحياتً وطريقتً، ىفسً،) في الهعىى ٌذا فيحقؽ

 .الجف يتوارى كها يتوارى، وال يستخفي، فبل (بً يؤهف الذي وديىً وأخبلاً،
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ     چ :تعالى ااؿ الكريـ، القرآف في الهعىى جا  وكذا

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  
(20). 

 القانوني االصطالح في نسانياإل  الدولي القانون تعريف: الثاني الفرع 
 بقاىوف يسهى فٍو الهسهيات هف العديد بالحروب الهعىي الدولي القاىوف أخذ  

و الحرب ااىوف أو الهسمحة الىزالات  هيثاؽ صدور حتى الهعروؼ الهصطمح ٌو
                                                           

 .3اآلية  ،( سورة الحشر16)

 .0486سابؽ، ص  رجع( ابف هىظور، ه17)

 .008سورة طً، اآلية ( 18)

 .4156ابف هىظور، هرجع سابؽ، ص ( 19)

 .09( سورة القصص اآلية 20)



 الحرب كمهة ووردت. هشروع غير أهراً  بهوجبً الحرب عتبري الذي الهتحدة األهـ
 طٍراف هؤتهر وبعد أىً إال ،(الهسمحة الىزالات ااىوف) صطمحه استخداـ بدأ لىدها
 الدولي القاىوف هصطمح ظٍر الحقوؽ لمى التأكيد تـ بهوجبً والذي ـ4968

 فقٍا  لدى اإلىساىي الدولي القاىوف وتعريؼ فٍـ تعدد إلى ٌذا أدى واد ،(21)اإلىساىي
 .الفقً ىظرة باختبلؼ بيىٍها فيها الهفاٌيـ واختمفت القاىوف

 األساس في يرتبط الدولي القاىوف فروع هف كفرع اإلىساىي الدولي القاىوف
 الحروب إلي ذلؾ بسبب فتمجأ ،(22)السميهة بالوسائؿ ىزالاتٍا حؿ لف الدوؿ بعجز
 الحروب تمؾ هف تجعؿ اوالد إرسا  لف تبحث أخذت ولذلؾ الىزالات، ٌذي لتسوية

 .الضرورة تتطمبً ها تتجاوز ال بحيث ودهاراً  لىفاً  أاؿ
 الذي العاـ الدولي القاىوف هف الضخـ القسـ ذلؾ بأىً(: بكىيً جاف) لرفً واد
 فٍو (23)الحرب حالة في اإلىساىي الفرد حهاية لمى ويركز اإلىساىي الشعور يستوحي
 .(24)ورفاٌيتً الفرد احتراـ تكُفؿ التي والُعرفية الهكتوبة القاىوىية القوالد هجهولة
 الحرب، أثىا  ورفاٌيتً الفرد حهاية لمى ااتصر اد عريؼالت ٌذا أف ويبلحظ 

 لف لبارة بأىً( بسبلؼ ستا) فعرفً التعريؼ ٌذا هف شهوالً  أكثر تعريؼ جا  ثـ
 الذيف األشخاص حهاية الهسمح الىزاع حاالت في تستٍدؼ التي الدولي القاىوف اوالد
 لبلاة لٍا ليس التي األلياف حهاية أوسع إطار وفي الىزاع ٌذا ويبلت يعاىوف
 .(25)العدائية بالعهميات هباشرة
 التي اإلىساىية القاىوىية القوالد هجهولة بأىً اإلىساىي الدولي القاىوف وُلِرؼ 
 .(26)واألهواؿ األشخاص حهاية إلى وتٍدؼ الهسمحة الىزالات في ُتطبؽ

                                                           

ـ 0224ر ط األولى لتمـ، هحاضرات في القاىوف اإلىساىي، بيروت المجىة الدولية لمصميب األحهشريؼ  (21) 
 .9الهستقبؿ العربي القاٌرة، ص  دار 

( أهؿ ىاجي، تحديات القاىوف اإلىساىي، وراة لهؿ ادهت في الىدوة العالهية لف القاىوف اإلىساىي الوااع 22)
 ـ، هىشور في كتاب الىدوة،0222تشريف الثاىي  5-1والتي اىعقدت في دهشؽ في الفترة هف    والطهوح 

 .36 ص

ـ، دراسات في القاىوف الدولي 4981بكىيً، في القاىوف الدولي اإلىساىي تطوري وهبادئً، جىيؼ جاف  ((23
 .47 اإلىساىي إلداد ىخبة هف الهتخصصيف والخبرا ، الطبعة األولى، دار الهستقبؿ العربي القاٌرة، ص

 .6 ، صالهرجع ( ىفسً(24

ـ، 4981 ،ي، الهجمة الدولية لمصميب األحهر( ستا بسبلؼ أ. ىٍميؾ، لرض هوجز لمقاىوف الدولي اإلىساى(25
 .9 ص

، بغداد ،سيةدالطبعة األولى، دار القا ،القاىوف اإلىساىي ،سٍيؿ حسيف الفتبلوي .ود ( د. لهار هحهد ربيع26)
 .02 ، صـ4986

 



 هجهولة بأىً فُعِرؼ اإلىساىي الدولي القاىوف تعريؼ في التوسع تـ واد  
 خاصة بصفة الراهية الدولي الُعرؼ أو الدولية االتفاايات هف الهستهدة الدولية والدالق
 الدولية الهسمحة الىزالات هف هباشرة بصورة الىاشبة اإلىساىية الهشكبلت حؿ إلى

 طرؽ استخداـ في الىزاع أطراؼ حؽ إىساىية ألسباب تقيد والتي الدولية وغير
 اد أو تضرروا الذيف واألشخاص األلياف تحهي أو إليٍا تروؽ التي الحرب وأساليب

 .(27)الهسمحة الىزالات بسبب يتضرروف
ا التي اآلهرة القاىوىية القوالد هجهولة) بأىً ؼرِ لُ كها     الدولي الهجتهع أاٌر

 حهاية إلى تٍدؼ والتي العاـ الدولي القاىوف يتضهىٍا والتي اإلىساىي الطابع ذات
ا تجد والتي العسكرية العدائية عهمياتال إجرا  هف واأللياف األشخاص  في هصدٌر
 .(28)(الدولي والُعرؼ الدولية الهعاهبلت
 حالة في تٍدؼ التي والُعرفية الهكتوبة القاىوىية القوالد هجهولة بأىً ؼرِ لُ 

 يشاركوف ال الذيف األشخاص حهاية إلى الهسمحة الىزالات أصىاؼ هف صىؼ أي
 الهخمواات حهاية وكذلؾ صىفٍـ كاف وهٍها ياالضحا لف اآلالـ وتخفيؼ القتاؿ في

 باأللهاؿ أو بالعهميات هباشرة لبلاة لٍا ليست التي األلياف لاهة وبصورة
 .(29)العسكرية
 الُعرفية القاىوىية القوالد هجهولة يهثؿ بأى ً اإلىساىي الدولي القاىوف ؼُلرِ 
 حهاية القاىوف ٌذا فٍدؼ القتاؿ وسائؿ وتحدد الحروب ويبلت تخفؼ التي واالتفااية
 .(30)اإلىساف

 الدولي القاىوف فروع هف فرع اإلىساىي الدولي القاىوف: أيضاً  تعريفً في وايؿ
 في الهتضرريف األشخاص حهاية إلى والهكتوبة الُعرفية اوالدي تٍدؼ التي العاـ
 لٍـ ليست الذيف واأللياف األشخاص حهاية إلى تٍدؼ كها. الهسمح الىزاع حالة
 .(31)الهسمح الىزاع أواات في تعهؿ فقوالدي العسكرية بالعهميات اشرةهب لبلاة

 الىزالات في الُهطبؽ اإلىساىي الدولي بالقاىوف يقصد: بالقوؿ آخر ولرفً
 الهخصصة األلراؼ أو الهعاٌدات بهقتضى الهوضولية الدولية القوالد) الهسمحة
 الهسمحة الهىازلات لف رةهباش الىاجهة اإلىساىية الصفة ذات الهشاكؿ لحؿ بالتحديد

                                                           

 .4 ص ،ـ0890هارس، إبريؿ ، 389العدد  ،( الهجمة الدولية لمصميب األحهر27)

 إلداد لجىة ،الوطىي دليؿ التطبيؽ لمى الصعيد، ألسس الدولية لمقاىوف الدولي اإلىساىيا ،الرحهف ( د. إسهاليؿ لبد28)
 . 3 دار الهستقبؿ، ص ،برا الهختصيف وخُ 

 .786 ـ، ص8117دار الهستقبؿ  ،القاىوف الدولي اإلىساىي ،( د. توفيؽ بوليش29ً)

 .080 )بدوف( ص، ف الدولي اإلىساىي( د. ىبيؿ هحهود حسف، الحهاية الجىائية لضحايا الجريهة في القاىو 30)

 .83)بدوف( ص، الدورة اإلاميهية في هجاؿ القاىوف الدولي اإلىساىي، ( الهستشار حسيف الحرتي31)



 في الىزاع أطراؼ حؽ هف إىساىية اللتبارات تحد والتي الدولية غير أو الدولية
 والههتمكات األشخاص وتحهي لمقتاؿ وسائؿ أو أساليب هف يختاروىً ها إلى المجو 
 .(32)(الىزاع بسبب تصاب التي

 الدولي فالقاىو  أف القاىوف لمها  تعريفات أو الفقٍا  أاواؿ هف الواضح
دفً العاـ الدولي القاىوف فروع هف فرع اإلىساىي  وأاؿ إىساىية أكثر الحرب جعؿ ٌو

 في الىظر دوف ذلؾ كؿ وااية لمى والعهؿ واأللياف لئلىساف بحهايتً وذلؾ دهاراً 
 واأللراؼ األدياف في القوالد تمؾ أصوؿ أف والثابت شرليتٍا ولدـ الحرب شرلية

 .الهستقرة
 هف فرع بأىً اإلىساىي الدولي القاىوف لرفت األحهر لمصميب الدولية المجىة

 حتراـاإل كفالة ؼستٍدِ وي الهسمحة الىزالات أثىا  يطبؽ العاـ الدولي القاىوف فروع
 وطأة وتخفيض العاـ والىظاـ العسكرية الهقتضيات ذلؾ يساير ها بقدر. لمبشر

: فرليف إلى اإلىساىي دوليال القاىوف ويىقسـ الحربية األلهاؿ لف الىاجهة الهصالب
 الحرب، ضحايا حهاية لمى أساساً  جىيؼ ااىوف يعهؿ .الٌاي وااىوف جىيؼ ااىوف
 األشخاص جهيع يحهي كها. البحر في أو البر في هدىييف أو لسكرييف كاىوا سوا 

 األلهاؿ في االشتراؾ لف كفوا الذيف أي القتاؿ، لف العاجزيف وغير العاجزيف
ـ الحربية  فيولي الٌاي ااىوف أها الحرب، وأسرى والغراى والهرضى ىالجرح ٌو
 هها العسكرية العهميات إدارة لمى يركز. ووسائمً القتاؿ طرؽ لتىظيـ أكبر اٌتهاها

 والبحر البر في العسكري لمقائد بالىسبة الٌاي لقاىوف األكبر االٌتهاـ لمى يدؿ
 .(33)والجو

 ألىٍا شهوالً  التعريفات أكثر ٌو األحهر لمصميب الدولية المجىة تعريؼ يعتبر
 شاهؿ تعريؼ في اإلىساىي الدولي القاىوف فقٍا  هختمؼ أاواؿ لمى فيً التهدت
 القاىوف لفرلي تىاولً لف فضبلً  اإلىساىي الدولي القاىوف بهوجب الهحهية لمفئات

 تضـ التي الحربية لمعهميات الهىظهة والٌاي جىيؼ اتفاايات بٍها ويقصد اإلىساىي
 استٍدافاً  األكثر واأللياف الفئات تحهي التي األربع جىيؼ واتفاايات الىزاع ؼأطرا
 . الحربية العهميات في
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 انًثحث انثاًَ

 ذطٕر انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ 

 
 هف خبلؿ هطمبيف يتىاوؿ ٌذا الهبحث دراسة تطور القاىوف الدولي اإلىساىي

والثاىي تطور القاىوف الدولي في  ،اإلسبلهي الفقً الدولي فيالقاىوف  األوؿ
 لبر العصور.الحضارات الُهختمفة 

  



 ٔلانًطهة األ

 انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ فً انفمّ اإلضاليً
 

، وكاىت (34)سادت الحرب في الجاٌمية بيف القبائؿ بصورة هستديهة تقريباً  
كىيف بالقفر كالعرب هكاف فخر وهدح "والعدواف أكثر ها يكوف في األهـ الوحشية السا

والترؾ والتركهاف واألكراد وأشباٌٍـ ألىٍـ جعموا أرزااٍـ في رهاحٍـ وهعاشٍـ فيها 
ـ، وهف دفعٍـ لف هتابعة آذىوي بالحرب ال بغية لٍـ فيها ورا  ذلؾ هف  بأيدي غيٌر

ىها ٌهٍـ وىصب أليىٍـ غمب الىاس لمى ها في أيديٍـ  .(35)رتبة وال همؾ وا 
ىها تىطمؽ الشريعة اإلسبلهي  ة ال تىطمؽ هف أفكار ىظرية أو اضايا فمسفية وا 

هف ىظاـ رباىي يىبىي لمى الفطرة والوااع فإف حكهة اهلل سبحاىً وتعالى في خمقً 
لحكهة لظيهة والعبرة هىٍا إلهار األرض التي سخر لٍـ سبؿ العيش السٍؿ فيٍا 

ىساىي والتي ٌي لبادة كٌؿ لمى حسب بيئتً وطبيعتً وصواًل لغاية الخمؽ والوجود اإل
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ اهلل كها ذكر سبحاىً وتعالى: 

چڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  
(36). 

ولعؿ حرب داحس والغبرا  دليؿ لمى ذلؾ. ولىدها جا  اإلسبلـ وىزؿ الوحي  
لجديدة هف أٌؿ الشرؾ في ظؿ ٌذا الجو هف الصراع واألذى والحرب لمى الدلوة ا
  ٓہ  ہ   ہ  ہ  ْ   ّ  ْچىزؿ الوحي بالىٍي لف اتالٍـ ودلوتٍـ بالهولظة الحسىة: 

چ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ېڭ  ڭ   ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ڭے  ے  ۓ  ۓ
 (37). 

 بالحكهة( ديىً) ّبؾَ ر  إلى َسِبيؿِ ( صمى اهلل لميً وسمـ)الىاس يا هحهد  ع(اد) 
أي الهجادلة ( وجادلٍـ بالتي )هوالظة أو القوؿ الرايؽ) والهولظة الحسىة( )بالقرآف

َى َأْحَسفُ ( التي ٌَُو َأْلَمـُ ( كالدلا  إلى اهلل بآياتً والدلا  إلى حججً) ٌِ ب َؾ  أي ) ِإف  ر 
ـُ بالهٍتديف( لالـ ٌَُو َأْلَم ًِ َو ذا ابؿ األهر بالقتاؿ.(فيجازيٍـ ) ِبَهف َضؿ  َلف َسِبيِم  ، ٌو

ألهثمّف بسبعيف فقاؿ صمى اهلل لميً وسمـ واد رآي: ) بً ؿَ ثِ وىزؿ لها اتؿ حهزة وهُ 
واستهر الهشركوف في لدواىٍـ لمى الهسمهيف حتى جا ت الٍجرة  .(38)(هىٍـ هكاىؾ

الفتىة  الىبوية وىزؿ الوحي بآيات تحهؿ أدلة هشرولية القتاؿ هف أجؿ دفع الظمـ وهىع
 .(39)في الديف، ورد االلتدا  وحهاية الوطف
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پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٿ  ٿ         پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ تعالى: ااؿ  

چ  چ  چ    ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ   ڃ  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٹ

چڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ    ڇچ
(40). 

ـْ َلَقِديرٌ ُأِذَف ِلم ِذيَف ُيَقاتَ ) ًَ َلَمى َىْصِرٌِ ف  الم  ـْ ُظِمُهوا َواِ  ٍُ ُأِذَف ِلم ِذيَف  (ُموَف ِبَأى 
ذي أّوؿ آية ىزلت في الجٍاد) يقاتموف ٍُـْ ( أي لمهؤهىيف أف يقاتموا، ٌو أي بسبب ) ِبَأى 

ـْ َلَقِديرٌ ) لظمـ الكافريف إياٌـ ) ُظِمُهواْ ( أىٍـ ف  اهلل لمى َىْصِرٌِ ِذيَف ُأْخِرُجوا ِهْف ال  (. َواِ 
ٍُدِّ  ـْ ِبَبْعٍض َل ٍُ ًِ الى اَس َبْعَض ًُ َوَلْواَل َدْفُع الم  ـْ ِبَغْيِر َحؽٍّ ِإال  َأْف َيُقوُلوا َربَُّىا الم  َهْت ِدَياِرٌِ

ًِ َكِثيًرا َوَلَيْىُصَرف  الم   ـُ الم  ٍَا اْس ًُ َهْف َيْىُصُرُي ِإف  َصَواِهُع َوِبَيٌع َوَصَمَواٌت َوَهَساِجُد ُيْذَكُر ِفي
ًَ َلَقِوي  َلِزيزٌ  ـ( )الم  ـ ِبَغْيِر َحؽّ ( ٌو في اإِلخراج، ها  (الذيف ُأْخِرُجوْا ِهف دياٌر

ذا القوؿ حؽ فاإِلخراج بً ) َربَُّىا اهلل(  أي بقولٍـ ) ِإال  َأف َيُقوُلواْ ) أخرجوا وحدي ٌو
ٍُـَوَلْواَل َدْفُع اهلل الىاس بَ ( إخراج بغير حؽَ  ٍُّدَهتْ ( بدؿ بعض هف الىاس) ْعَض  ِبَبْعٍض ل 

باف) صواهع( بالتشديد لمتكثير بالتخفيؼ)  وصموات( كىائس لمىصارى) َوِبَيعٌ ( لمٌر
ٍَا( لمهسمهيف) وهساجد( كىائس لميٍود بالعبراىية) ( أي الهواضع الهذكورة) ُيْذَكُر ِفي

( أي يىصر ديىً) َوَلَيىُصَرف  اهلل َهف َيىُصُريُ ( وتىقطع العبادات بخرابٍا) اسـ اهلل َكِثيراً 
 .(41)(هىيع في سمطاىً وادرتً) َلِزيزٌ ( خمقً لمى) ِإف  اهلل َلَقِوى  

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ْ   ّ  ْ  ٓ  ے  ے  چوتوالت اآليات اآلهرة بالقتاؿ كقولً:  

  ى  ى  ېۅ  ى  ى        ې    ې  ې  ۅې  ٴۇ  ۋ    ۋ  ېې  ۉ  ۉ  ېۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ

چ  ى  ى  ى
(42). 

ٍْرًا ِفي كتاب اهللِلى) الهعتّد بٍا لمسىة)ِإف  ِلد َة الشٍور  َد اهلل اثىا َلَشَر َش
ٍَآَيْوـَ َخَمَؽ السهوات واأل( الموح الهحفوظ) هحر هة )َأْرَبَعٌة ُحُرـٌ ( أي الشٍور (رض ِهْى

بَل فَ ( الهستقيـ (الديف القيـ) أي تحريهٍا (ذلؾ( ذو القعدة وذو الحجة والهحّرـ ورجب
ٍِف   بالهعاصي، فِإىٍا فيٍا ألظـ وزرًا، وايؿ:  (َأىُفَسُكـْ ( أي األشٍر الحـر) َتْظِمُهوْا ِفي

َكَها يقاتموىكـ َكآف ًة والمهوا ( في كؿ الشٍور) الهشركيف َكاف ةً  َوَااِتُمواْ ) في األشٍر كمٍا
 .(43)(جهيعًا بالعوف والىصر) َأف  اهلل َهَع الهتقيف

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ                 ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    پ  پ  پچ أيضًا: واولً تعالى  

چڤ
 (44). 
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ٹ  ۀ  ۀہ    ٹڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

 چہ ْ ّ ہہ
(45). 

َعَفاِ  َواَل َلَمى اْلَهْرَضى َواَل َلَمى ال ِذيَف اَل َيِجُدوَف َها ُيىْ  ِفُقوَف َلْيَس َلَمى الضُّ
ًُ َغُفوٌر َرِحيـٌ  ًِ َها َلَمى اْلُهْحِسِىيَف ِهْف َسِبيٍؿ َوالم  ًِ َوَرُسوِل  َحَرٌج ِإَذا َىَصُحوا ِلم 

َواَل َلَمى الذيف اَل ( كالعهي والزهىى) َواَل لمى الهرضى( كالشيوخ) ل ْيَس َلَمى الضعفآ 
ًِ ( التخمؼ لىًإثـ في ) َحَرجٌ ( في الجٍاد) َيِجُدوَف َها ُيىِفُقوفَ  ًِ َوَرُسوِل  ِإَذا َىَصُحوْا ِلم 

هِّف ( بذلؾ) َها َلَمى الهحسىيف( في حاؿ اعودٌـ بعدـ اإِلرجاؼ والتثبيط والطالة)
 .(46)(بٍـ في التوسعة في ذلؾ) ر ِحيـٌ ( لٍـ) واهلل َغُفورٌ ( طريؽ بالهؤاخذة) َسِبيؿٍ 

يتٍا بالقتاؿ ولكف بعد هها سبؽ ىجد أف الشريعة اإلسبلهية لـ تأهر في بدا 
ىزوؿ اآليات التي تأهر بقتاؿ الهشركيف شرع القتاؿ لرد الظمـ وىصرة الهظموهيف، 
وبىزوؿ آيات القتاؿ جا ت أحكاـ الشريعة اإلسبلهية التي تىظـ الجٍاد وتضع 
الضوابط التي يجب أف يتقيد بٍا الهسمهوف لىد اتالٍـ أللدا  اإلسبلـ كضوابط 

ڤ  ٿ   چ كها أهر الهولى لز وجؿ في اولً تعالى: حساف إليٍـهعاهمة األسرى واإل

چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     
ا هف األحكاـ التي سبقت بٍا الشريعة اإلسبلهية  .(47) وغيٌر

 الىظـ األخرى بتقىيف القوالد التي جا  بٍا الحقًا القاىوف الدولي اإلىساىي.
 انًطهة انثاًَ

 ذطٕر انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ

 راخ انًخرهفحفً انحضا
ُلِرؼ القاىوف الدولي اإلىساىي في هعظـ الحضارات القديهة وجا ت األدياف 
لى إتباع القواىيف  السهاوية هىادية بتكريـ اإلىساف وتفضيمً لمى جهيع الخمؽ وا 

 .)48)الحافظة والرالية لحقواً
 الفرع األول: الحضارات القديمة:

تارًة و العىؼ والقسوة تارًة أخرى أخذت الطبيعة البشرية طابع الرأفة والشفقة 
 ٌذي الطبيعة تهثمت في سموؾ األهرا  والهموؾ خبلؿ حروبٍـ في العصور القديهة،

ابؿ الهيبلد( يأهر جىودي واوادي  538حيث ىجد أف همؾ القدس )سيرس( لاـ )
ـ أيضًا باحتراـ أهاكف العبادة الخاصة  بهعاهمة الشعوب الهىٍزهة هعاهمة حسىة ويأهٌر
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وس(بٍـ ، )أبيروس( جىودي واوادي بجهع الجرحى وااللتىا  بٍـ (49). وكذلؾ أهر )بيٌر
 ودفف الهوتى وذلؾ بعد اىتصاراتً لمى الروهاف.

ولـ يقؼ األهر في العصور القديهة لىد حهاية الهدىييف ورلاية الجرحى بؿ  
وف وصؿ االٌتهاـ بوسائؿ القتاؿ ىفسٍا كوسيمة هف وسائؿ العسكرييف حيث حـر ااى

 .(50))هاىو( استخداـ السٍاـ في الحروب

في العصور القديهة ىجد بعض القوالد التي وردت في ااىوف هاىو أو 
هجهولة هاىو في الٍىد القديهة ىابعة أساسًا هف االلتبارات اإلىساىية التي ااـ لميٍا 
القاىوف اإلىساىي في واتىا الراٌف فقد كاف يحـر لمى الهقاتؿ أف يقتؿ لدوي إذا 
استسمـ أو واع في األسر وكذلؾ هف كاف ىائهًا أو هجردًا هف السبلح أو الذيف ليس 
ذا ال يعىي خمو ٌذي الهرحمة هف االىتٍاكات الجسيهة لهبادئ  لٍـ لبلاة بالقتاؿ. ٌو

 القاىوف الدولي اإلىساىي لكف كاىت ترالى في الحروب اإلىساىية.
 :الوسطى العصور :الثاني الفرع

ؤرخيف لمى تحديد القروف الوسطى هابيف اإلهبراطورية يتفؽ جهٍور اله
ـ( في ٌذي 1454ـ( وسقوط القسطىطيىية في الشرؽ )477الروهاىية في الغرب )

)الحرب  الحقبة هف التاريخ ظٍرت في لالـ الهسيحييف تيارات هختمفة هىٍا تيار
ابات ، هف أٌـ دلاتً والتهد لمى كت(51)(ي)توها األكويى العادلة( وكاف القديس

القديس أغسطىيوف ووجدت ىظرية الحرب العادلة رواجًا لمى أيادي ااىوىييف 
 .(52)حييف هثؿ الكاثوليكي )فيتوريا(يهس

تأثر تطور القاىوف الدولي اإلىساىي بظٍور الهسيحية التي ألمىت أف البشرية 
خوة واتمٍـ جريهة وهىعت الِرؽ وكاىت ٌذي الهفاٌيـ ثورية إلى حد أىٍا زلزلت إ
هجتهع القديـ هف جذوري وأسٍـ ذلؾ في اىٍيار العالـ القديـ ولها كاف الكتاب ال

                                                           

وس كاف ألظـ هموؾ ابيروس، )أبيروس( هقاطعة في شهاؿ غربي اليوىاف تجاوز كبًل هف تسالية وهقدوىية 49) ( بيٌر
لية جباؿ البىدوسالكسية التي تهتد هف الشهاؿ الغربي إلى الجىوب الشراي، وتدلى في وترااية وتفصمٍا لف تسا

أف اسهٍا  ٌوهيروسويذكر ٌو   Epirosوبالفرىسية ,Epirosوهىٍا اسهٍا باإلىجميزية  ، Epirosاليوىاىية إبيروس
 .80 ص ،التدخؿ اإلىساىي في القاىوف الهعاصر األرض الصمبة، د. حساـ حسف حساف،

 .64ص ـ، 8116 ،دار الجاهعة الجديد، االسكىدرية، القاىوف اإلىساىيحهودة سعيد، هىتصر د.  (50)
 

 ـ في اصر روكاسيكا بايطاليا وىشأ في لائمة إيطاليا ىبيمة درس الفىوف ثـ 0888( توها األكويىي، ولد أوائؿ لاـ 51)
بىة الدوهيىيكاف واىتقؿ إلى باريس حيث تتمهذ لمى يد البي ر األكبر، حصؿ لمى درجة األستاذية وصار أستاذًا التحؽ بٌر

يف ئفي الحادية والثبلثيف لمـ في ايطاليا كها في باريس ووضع هؤلفات أٌهٍا الهجهعة الفمسفية )أو الرد لمى الهىاو 
ف ت(، لمدياىة الهسيحية(. اىظر هيبلد زكي غالي، اهلل في فمسفة القديس توها االكويىي، دار الهعارؼ اإلسكىدرية )بدو 

 .3ص 

 . 80 ص سف حساف، هرجع سابؽ،( د. حساـ ح52)



الهقدس يىٍى لف سفؾ الدها  فقد ااـ القديس أوغسسطيىوس في هطمع القرف 
 . (53))الحرب العادلة( الخاهس بصياغة ىظرية هأخوذة لف الروهاف تعرؼ بىظرية

لوسطى فإىٍا تؤكد هف خبلؿ ها سبؽ بياىً هف اوالد وجدت  في العصور ا
 وجود هحاوالت في ٌذي الفترة لهرالاة االلتبارات اإلىساىية لىد الىزالات الهسمحة.

ظٍور اإلسبلـ في ٌذي الفترة لمى تطور القاىوف الدولي اإلىساىي،  أثر  
ف فاإلسبلـ ال يؤيد الحرب العدواىية ويحارب العىصرية ويدلو لمسبلـ بيف األفراد أل

 .جا ت الدلوة لمقتاؿ في اإلسبلـ ردًا لمعدوافواد  أصمٍـ واحد،
وخاطب اهلل رسولً هوضحًا لً رسالتً الهوجٍة لجهيع الجىس البشري في 

چڌ  ڎ  ڍ  ڍ  ڌ چاولً تعالى: 
أي ) ِإال  َرْحَهةً ( يا هحهد) َوَهآ أرسمىاؾ ،(54)

 .(55)(اإِلىس والجّف بؾ) لمعالهيف( لمرحهة

واد ايد   قتاؿ هف أجؿ رد الظمـ والعدواف،وهها سبؽ ىجد أف اإلسبلـ أار بال
وسائؿ وأساليب القتاؿ ووضع لٍا ضوابط شديدة حتى ال تتحوؿ الحرب إلي اىتٍاؾ 

 "صمىلمقيـ اإلىساىية، وجا ت ٌذي الهبادئ واألحكاـ في الكثير هف أحاديث الرسوؿ 
أة وجدت في اهلل: )أف اهر  لف لبد وسيتـ التعرض لٍذي األدلة الحقاً  وسمـ" لميً اهلل

 اهلل "صمىهقتولة فأىكر رسوؿ اهلل  وسمـ" لميً اهلل "صمىبعض هغازي رسوؿ اهلل 
 .(56)اتؿ الىسا  والصبياف( وسمـ" لميً

يقوؿ: )أيها رجؿ أهف رجبل لف لهرو بف الحهؽ ااؿ: سهعت رسوؿ اهلل 
ف كاف الهقتوؿ كافرًا( ،لمى دهً ثـ اتمً  .(57)فأىا هف القاتؿ بري  وا 
: )اىطمقوا باسـ اهلل وسمـ" لميً اهلل "صمىبف هالؾ أف رسوؿ اهلل لف أىس 

مة رسوؿ اهلل وال تقتموا شيخًا فاىيًا وال طفبًل وال صغيرًا وال اهرأة وال تغموا وباهلل ولمى هِ 
 .(58)(وضهوا غىائهكـ وأصمحوا

 :الحديثة العصور: الثالث الفرع

                                                           

 . 80 ص ،ىفس الهرجع( 53)

 .013  ( سورة األىبيا ، اآلية54)

 .777( تفسير الجبلليف، هرجع سابؽ، ص 55)

( أخرجً البخاري في صحيحً، كتاب الجٍاد والسير، باب اتؿ الصبياف في الحرب وباب اتؿ الىسا  في الحرب، 56)
وهسمـ باب تحريـ اتؿ الىسا  بخاري  ،ـ0893-ٌػ0413، 7 اهلل، دار ابف كثير، اليهاهة، ط ؿ بف لبدهحهد بف إسهالي

 (.0344والصبياف في الحرب حديث راـ )

 (. وااؿ الٍيثهي في "هجهع الزوائد" رواي أحهد والطبراىي ورجالً ثقات.07/781( رواي ابف حباف في "صحيحً" )57) 
 (.6/444) ، هجهع الزوائد،لمي بف أبي بكر الٍيثهي اىظر

سىادي ضعيؼ، في إسىادي خالد 8607حديث ) ،ود، كتاب الجٍاد باب في دلا  الهشركيفؤ ( أبو داود، سىف أبي دا58) ( وا 
و هستور كها ااؿ ابف حجر في التقريب.  بف الفزر ٌو



آثار الحرب وصاغوا هذٌبًا  وفي الىٍضة األوربية اىبرى الهفكروف لمتقميؿ هف
إىساىيًا ىادى بأف تقتصر الحرب لمى هقاتمة العسكرييف دوف أضرار بالسكاف 

 الهدىييف وبالههتمكات التي ليس لٍا طابع لسكري. 
، في فصؿ العقد (59)وكاف هف وضع ٌذا الهفٍوـ )جاف جاؾ رسو(

ب( وكاف األوؿ هف االجتهالي وايهدبؾ دي فاىيؿ الذي تىاولً في كتابً )ااىوف الشع
سكاف جىيؼ والثاىي هف سكاف ىوشاتيؿ ولاشا في لصر تكف هىطقة الهىشأ بالىسبة 

أسٍها في اد و  ،لٍها جز  هف اإلتحاد الفدرالي السويسري واد اىضهت إليً فيها بعد
إىشا  سويسرا. وهثؿ ٌذا بداية لظٍور القاىوف اإلىساىي في جىيؼ وهىٍا اىتشر إلي 

 .(60)بقية دوؿ العالـ
ظمت أوربا غاراة في فمسفة الحرب العادلة طيمة العصور القديهة وهع بداية  

حركة اإلصبلح الديىي أبدى جروسيوس الذي يعد هؤسسًا لمقاىوف الدولي العاـ 
اجـ ىظرية الحرب العادلة وبدأ في وضع  الحديث اٌتهاهًا فائقًا بقاىوف الحرب ٌو

هحاربيف والتي تتجسد في الهبادئ هجهولة هف القيود التي ترد لمى سموؾ ال
 .(61)وااللتبارات الديىية اإلىساىية

وهع بداية القرف الثاهف لشر الذي استقرت فيً الدولة بشكمٍا القاىوىي  
الحديث ظٍرت بعض القوالد العرفية والعادات الهتعمقة بسير لهميات القتاؿ تشكؿ 

 ااىوىًا لرفيًا يهكف تمخيصً لمى الىحو التالي:
 ٌىاؾ حصاىة لمهستشفيات. أصبحت .1
 لـ يعد الهرضى والجرحى يعاهموف كأسرى حرب. .2
ـ والهرشدوف الديىيوف هعفييف هف األسر. .3  أصبح األطبا  وهسالدٌو
 الهحافظة لمى حياة األسرى. .4
 أصبح ٌىاؾ ىوع هف الحهاية لمسكاف الهدىييف الهسالهيف. .5

                                                           

فرىسي، واد لاش في جىيؼ  بروتستاىتيبسويسرا. وكاىت أسرتً هف أصؿ  جىيؼ( ُولد روسو في هديىة 59) 
ة، تاركة الطفؿ ليىشأ في كىؼ والدي، الذي ُلرؼ لهدة سبعيف لاها تقريبا. توفيت أهً لقب والدتً هباشر 

ـ( اضطر والد روسو إلى الفرار هف 1722بهيمً إلى الخصاـ والهشاجرة. وىتيجة إلحدى الهشاجرات لاـ )
ا، كرواية )جولي  جىيؼ. فتولى لـ الصبي هسؤولية تربيتً، ألؼ كتبًا لديدة في الرواية وفي الفمسفة وغيٌر

موبز( وألؼ كتاب الت  ربية غير أف أٌـ هؤلفاتً صيتًا ٌو كتاب العقد االجتهالي الذي صاغ فيً فكرةاٌو
وها  21هحهد حسىيف ٌيكؿ، جاف جاؾ روسو حياتً وكتبً، )بدوف(، ص  ىشو  الدولة بفعؿ التعااد. اىظر

 بعدٌا. 
ص  ـ،2011، دار الثقافة ( د. سٍيؿ حسيف الفبلوي، لهار هحهد ربيع، هوسولة القاىوف الدولي اإلىساىي،60)

45. 
 .03( د. شريؼ لتمـ، هرجع سابؽ، ص 61)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA


ـ االدة 1782وهف خبلؿ ٌذي القوالد العرفية استىتج جاف جاؾ رسو لاـ  
ا في العقد االجتهالي هفادٌا أف الحرب ليست لبلاة بيف إىساف  اجتهالية ذكٌر
ىها ٌي لبلاة دولة بدولة أخرى واألفراد فيٍا ألدا  بشكؿ لرضي فقط  ىساف وا  وا 
ـ ال يقـو لمى أساس أىٍـ بشر أو هواطىوف بؿ لمى أساس أىٍـ جىود  ولداٌؤ

يعودوف هف جديد ليصبحوا بشر ال يحؽ ألي وبإلقائٍـ أسمحتٍـ واستسبلهٍـ فإىٍـ 
 .(62)إىساف االلتدا  لمى حياتٍـ

وهع ذلؾ لـ تحظ الهبادئ العرفية لمقاىوف الدولي اإلىساىي باالحتراـ الكاؼ  
خبلؿ الىزالات التي ىشبت في تمؾ العصور حتى كاىت حرب إيطاليا التي اصطدـ 

ـ وكاىت هواعة سولفريىو 1859فيٍا الىهساويوف هع الفرىسييف واإليطالييف لاـ 
والتي تعد واحدة هف أكثر الهعارؾ دهوية في التاريخ. حيث ساات األادار إلي 

، استولى لميً الفزع وأخذتً الشفقة (63)سولفريىو شابًا سويسريًا ٌو )ٌىري دوىاىت(
يبة بيىها كاف  لىدها شاٌد جرحى هكدسيف في الكىائس يهوتوف هتأثريف باآلـ ٌر

 ـ لو تـ إسعافٍـ في الوات الهىاسب.يهكف إىقاذٌ
واد سعى )ٌىري دوىاىت( في ألقاب ذلؾ إلى تأليؼ كتاب أسهاي )تذكار  

 سولفريىو( ىقؿ هف خبللً هشاٌدتً وصاغ أهاىيً هف خبلؿ وجٍتيف.
وجٍة تقوؿ: أف تىشأ في كؿ بمد جهعية غوث طولية تعد ىفسٍا في زهف   

 ة لمجيش في وات الحرب.السمـ لتقديـ الحهاية والخدهات الصحي
وهف وجٍة ثاىية: أف تصادؽ الدوؿ لمى هبدأ اتفااي وهقدس يؤهف الحهاية  

 القاىوىية لمهستشفيات العسكرية والخدهات الطبية.
كذا تولدت هف ٌذي األهىية في شقٍا األوؿ هؤسسة الصميب األحهر وفي الشؽ  ٌو

 .(64)الثاىي اتفااية جىيؼ
 انًطهة انثانث

 انمإٌَ انذٔنً اإلَطاًَ ذطٕر ذشرٌؼاخ
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و رجؿ 0801كتوبر أ 71ـ في جىيؼ 0989هايو  9ولد في  ( دوىات63) ـ أوؿ فائز بجائزة ىوبؿ لمسبلـ في العالـ، ٌو
ا يألهاؿ سو  . سجؿ سولفرىيو عركةهـ إلى إيطاليا الفتىة في فترة 0988سري وىاشط اجتهالي، خبلؿ رحمة لهؿ أبرٌز

ـ هعاٌدة جىيؼ سىة 0967( الذي هٍد لتأسيس الصميب األحهر لاـ سولفرىيوكرياتً وخبرتً في كتاب أسهاي )ذكريات ذ
و أوؿ هف حصؿ لمى جائزة ىوبؿ لمسبلـ هىاصفة هع فريدؾ باس هف فرىسا سىة  ىشأتـ 0964 هف أفكار دوىات، ٌو
 ،لمصميب األحهر، القاٌرة ي اإللبلهي لمجىة الدوليةخاهسة الهركز اإلاميهـ، تعريؼ د. ساهي جرجيس، الطبعة ال0801
 ـ.8118

 .71شريؼ لتمـ، هرجع سابؽ، ص  .( د64)



ـ ثـ تتابعت 1884بدأ تقىيف القاىوف الدولي اإلىساىي هىذ اتفااية الٌاي  
االتفاايات التي تشتهؿ لمى تمؾ األحكاـ والقوالد األخبلاية الهىظهة لمحرب، واد 
ىظهت االتفاايات هىذ البداية اوالد وأساليب القتاؿ والحرب لمى أساس القوالد 

 .(65)أوجدٌا بعض الهتحاربيف في التعاهؿ فيها بيىٍـ أثىا  الحرب واأللراؼ التي
 قواعد القانون الدولي اإلنساني :األول الفرع

بدأ الهجتهع الدولي تقىيف األلراؼ الدولية الهستقرة في الحرب لتكوف اوالد  
ـ وحتى 1864القاىوف الدولي اإلىساىي، فهىذ أوؿ اتفااية ُأبِرهت في جىيؼ لاـ 

 :(66)ـ هر بعدة هراحؿ تفصيمٍا فيها يمي1977كوليف اإلضافييف لعاـ البروتو 
م بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في 1681اتفاقية جنيف لعام  .1

 الميدان:
تهثؿ ىقطة االىطبلؽ لمقاىوف الدولي اإلىساىي، وكاف اواـ ٌذي االتفااية لشرة  

ت اإلسعاؼ والهستشفيات هواد، أرست اوالد لـ تٍتز هىذ ذلؾ الحيف هثؿ حياد لربا
العسكرية وحهايتٍا واحتراهٍا وحياد وحهاية أفراد الخدهات الطبية والهتطوليف 
الهدىييف الذيف يساٌهوف في ألهاؿ اإلغاثة وتقديـ الهسالدة الطبية دوف تهييز، كها 
ىصت لمى وجود شارة خاصة لمى الهستشفيات ٌي "صميب أحهر لمى راعة 

 د الخدهات الطبية.بيضا " وأف يحهمٍا أفرا
  :م1681اتفاقية الىاي بشأن تعديل مبادئ اتفاقية جنيف  .2

ـ لمى العسكرييف الجرحى في الهيداف وفي 1864يقتصر هجاؿ اتفااية     
الحرب  لبلهةـ أبرهت اتفااية ٌدفت 1899هؤتهر الٌاي األوؿ لمسبلـ لاـ 

 البحرية لهبادئ اتفااية جىيؼ.
 م:1098اتفاقية جنيف  .3

خاصة بتحسيف أحواؿ الجرحى والهرضى العسكرييف في الهيداف حيث تعتبر       
ـ وأضافت الحهاية إلى فئة جديدة 1864ٌذي االتفااية تعديبًل وتطويرًا ألحكاـ اتفااية 

ـ الهرضى وبمغ لدد هوادٌا ثبلثة وثبلثيف هادة هها يدؿ لمى أٌهية اإلضافات  ٌو
 الجديدة.

 :م1090اتفاقية جنيف لعام  .1

                                                           

ة وراة لهؿ ادهت إلى الهؤتهر اإلاميهي العربي الذي ت( د. هحهد لزيز شكري، تاريخ القاىوف الدولي اإلىساىي وطبيع65)
 دار الهستقبؿ. ،0 في دراسات القاىوف الدولي اإلىساىي، ط ،ـ8111ىوفهبر  06-04في الفترة هف  ،اىعقد في القاٌرة

 .88 ىفسً، ص الهرجع( 66)
 



كاف لمحرب العالهية األولى أبمغ األثر في االتجاي إلى تطوير أحكاـ القاىوف       
ـ 1929الدولي اإلىساىي وهف أجؿ ذلؾ اىعقد هؤتهر دبموهاسي في جىيؼ لاـ 

 خُمص إلى إبراـ اتفاايتيف:
الهتعمقة بتحسيف حاؿ الجرحى والهرضى العسكرييف في  االتفاقية األولى: (1

ي صيغة جديدة  هعدلة وهطورة وأارت استخداـ شارتيف إلى جاىب الهيداف ٌو
 الصميب األحهر ٌها الٍبلؿ األحهر واألسد والشهس األحهريف.

ي خاصة بهعاهمة أسرى الحرب وتىاولت هواد ٌذي االتفاقيات الثانية:  (2 ٌو
االتفااية السبعة والسبعيف أٌـ ها يتصؿ بحياة األسير وتوفير الحهاية لً واالستفادة 

جىة الدولية لمصميب األحهر ووكالتٍا الهتخصصة لجهع الهعموهات هف خدهات الم
ي  لف األسرى وتبادلٍـ وكاىت االتفااية أوؿ تىظيـ دولي لهسألة بالغة األٌهية ٌو
أسرى الحرب التي لـ يكف لٍا تىظيـ حتى ذلؾ التاريخ إال بصورة جزئية هف الئحة 

 .(67)الٌاي
 م:1010اتفاقيات جنيف األربعة لعام .5

       في ألقاب الحرب العالهية الثاىية وها شٍدي العالـ هف هآسي وأضرار لحقت      
بالهدىييف ابؿ العسكرييف، دلت الحكوهة السويسرية إلى هؤتهر دبموهاسي اىعقد في 

 .ـ وأسفر لف إبراـ أربع اتفاايات1949جىيؼ في لاـ 
القوات الهسمحة في اتفااية جىيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى والهرضى ب: االتفاقية األولى

ي تعديؿ وتصحيح التفااية جىيؼ األولى   ـ.1929الهيداف ٌو
اتفااية جىيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى والهرضى وغراى القوات  :االتفاقية الثانية

ي تعديؿ وتطوير التفااية الٌاي لعاـ   .(68)ـ1907الهسمحة في البحار ٌو
ي تعديؿ وتطوير اتفااية جىيؼ بشأف هعاهمة أسرى  :االتفاقية الثالثة الحرب ٌو

 .ـ1929ألحكاـ اتفااية جىيؼ الثاىية لعاـ 
اتفااية جىيؼ بشأف األشخاص الهدىيف في وات الحرب وتىاولت  :الرابعة االتفاقية

ي أوؿ اتفااية هف ىولٍا حيث كاىت  حهاية الهدىييف في زهف الىزالات الهسمحة ٌو
 وسكاف لعبلاة بيف الهحتؿـ تىاولت جواىب هحددة في ا1907الئحة الٌاي لعاـ 

 هوضوع يتىاوؿ شاهؿ ىص أوؿ كاىت الرابعة جىيؼ اتفااية أف إال الهحتمة األرض
 .الهدىييف حهاية

 :(69)م9177البروتوكول اإلضافي األول الخاص بالنزاعات المسمحة الدولية لعام
                                                           

 .74( د. هحهد لزيز شكري، هرجع سابؽ، ص 67)

 .848 ـ، ص8118 ،7 ط ،هحهود شريؼ بسيوىي، القاىوف الدولي اإلىساىي، دار الىٍضة العربية القاٌرة( 68)



تضهف ـ و 1949ٌذا البروتوكوؿ هكهؿ التفاايات جىيؼ األربع الصادر لاـ  
لشعوب العالـ الثالث وهىاضمي حركات التحرير، ثـ  ألوؿ هىً االدة هٍهةالباب ا

جا  الباب الثاىي هىً والخاص بالجرحى والهرضى في البحار هكهبًل ألحكاـ 
ـ أضفى ذات الحهاية لمى الهدىييف، أها 1949االتفاايتيف األولى والثاىية لعاـ 

ضع القاىوىي لمهقاتؿ وأسير الحرب الباب الثالث فقد تىاوؿ أساليب ووسائؿ القتاؿ والو 
في ااىوف الٌاي وااىوف جىيؼ، ألىً  تىاوؿ لددًا هف القوالد الهىصوص لميٍا في 
الٌاي وأكهمٍا بها يتبل ـ والىزالات الحديثة، أها الباب الرابع فقد اٌتـ بالسكاف 

 الهدىييف بٍدؼ توفير أكبر حهاية لٍـ هف أخطار الىزالات.
 م:9177الثاني الخاص بالنزاعات المسمحة غير الدولية البرتوكول اإلضافي 

ـ 1949الهشتركة بيف اتفاايات جىيؼ األربعة لعاـ  (3)تىاولت الهادة   
ـ اد 1977الىزالات الهسمحة غير الدولية، إال أف البرتوكوؿ اإلضافي الثاىي لعاـ 

 .(70)تىاولٍا بالتفصيؿ
ىوف الدولي اإلىساىي تفصيمٍا كها أف ٌىاؾ هواثيؽ دولية أخرى تتصؿ بالقا   

 فيها يمي:
ـ الهتعمؽ بخطر استخداـ بعض القذائؼ 1868إلبلف ساف بيتزسبورج لعاـ  .1

 الهتفجرة.
 ـ لحظر الرصاص هف ىوع "دهدـ".1899إلبلف الٌاي لعاـ  .2
ـ لهىع استخداـ الغازات الساهة واألسمحة 1925برتوكوؿ جىيؼ لعاـ  .3

 الجرثوهية.
ـ بشأف حهاية الههتمكات الثقافية في زهف 1954لعاـ اتفااية األهـ الهتحدة  .4

 الهىازلات الهسمحة وبرتوكوالتٍا اإلضافية.
ـ بشأف حظر استخداـ بعض األسمحة التقميدية والبرتوكوالت 1980اتفااية لاـ  .5

 الهمحقة بٍا.
 ـ بشأف األلغاـ الهضادة لؤلفراد.1997اتفااية أوتاوا لعاـ  .6
 ـ.1998ئية الدولية والذي أبـر في روها لاـ الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىا .7

 :(نموذجاً ) السودان في اإلنساني الدولي القانون تطور: الثاني الفرع
تـ اختيار السوداف كىهوذج لدراسة تطور القاىوف الدولي اإلىساىي لكوف  

السوداف دولة تعاىي هف ىزاع هسمح داخمي استهر لفترات طويمة هف الزهاف األهر 
                                                                                                                                                                      

 .78ىفسً، ص  لهرجع( ا69)

 .848 ىفسً، ص هرجعال( 70)



لمى دراسة هستوى تىفيذ القاىوف اإلىساىي في ظؿ الىزالات الهسمحة  الذي يعيف
 الداخمية.

ذا (71)ـ1949ـ التفاايات جىيؼ األربعة 1957اىضـ السوداف في لاـ    ، ٌو
يعىي أف الدولة همتزهة بالقاىوف الدولي اإلىساىي، كها شارؾ السوداف في الهؤتهر 

لسياسية طبؽ في الهىازلات اإلىساىي الهُ وتطوير القاىوف الدولي ا لتأكيدالدبموهاسي 
واد ىصت الهادة األولى الهشتركة بيف اتفاايات جىيؼ  ـ.1977الهىعقد بجىيؼ في 

تتعٍد األطراؼ الساهية الهتعاادة بأف تحتـر ٌذي االتفااية وتكفؿ )األربع لمى 
 . (72)(احتراهٍا في جهيع األحواؿ

والهصاداة لمى الهواثيؽ الدولية وتواصمت خطوات السوداف في هجاؿ التوايع   
ـ 1945الخاصة بالقاىوف الدولي اإلىساىي، فوافؽ لمى بىود اتفااية الٌاي لعاـ 

الخاصة بحهاية الههتمكات الثقافية في حالة الىزاع الهسمح، وصادؽ لمى بروتوكوؿ 
ـ الخاص بحظر استخداـ الغازات الساهة واألسمحة الجرثوهية 1864جىيؼ لعاـ 

ـ الخاص بالىزالات 1977ـ اىضـ لمبروتوكوؿ اإلضافي لعاـ 2006ليو يو 13وفي 
 .(73)الهسمحة الداخمية

ئت جهعية الٍبلؿ األحهر السوداىي ىشِ وبعد أف ىاؿ السوداف استقبللً أُ  
بهوجب ارار أوؿ هجمس وزرا  وطىي في تاريخ الببلد، بحكـ ٌذي الىشأة فإف ٌذي 

لطولي اإلىساىي بالببلد، ويبلحظ أف ىشأة ٌذي الجهعية تعتبر رائدة في هجاؿ العهؿ ا
ـ. 1949الجهعية كاىت ابؿ هصاداة السوداف لمى اتفاايات جىيؼ األربعة لعاـ 

توسعت الجهعية في تغطيتٍا جغرافيًا حتى بمغت فرولٍا واحد ولشروف فرلًا في 
هتطوع  400,000واليات السوداف، كها زاد لدد هتطولي الجهعية حتى بمغ الػ

ولة هف هختمؼ األلهار والجٍات والهٍف والثقافات وأف الجهعية الوطىية كاىت وهتط
وهازالت رهز هؤشر الٌتهاـ الدولة بتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي، وتعتبر حمقة 
وصؿ بيف الهؤسسات واألجٍزة الرسهية لمدولة وبيف المجىة الدولية لمصميب األحهر 

 ؼ.التي لٍا وجود في هعظـ الدوؿ األطرا
جهعية الٍبلؿ األحهر السوداىي ااهت بٍذا الدور خير اياـ بالتعاوف هع  

ـ إلى 1978المجىة الدولية لمصميب األحهر التي باشرت لهمٍا بالسوداف هىذ العاـ 
أف أصبحت بعثتٍا في السوداف هف أكبر بعثات المجىة الدولية لمصميب األحهر لمى 

                                                           

 .ـ0883يوليو  88ـ، همحؽ التشريع الخاص بتاريخ 0883لسىة  06( ااىوف راـ 71)

 ـ.0848ة ( اتفاايات جىيؼ األربع72)

 .36( هحهد سميهاف لبد اهلل، آليات وهشكبلت تىفيذ القاىوف اإلىساىي )بدوف(، ص 73)



لذلؾ اهتداد الحرب األٌمية في السوداف  . وهف األسباب التي أدت(74)هستوى العالـ
 في الحقب الهختمفة.

ذا يعىي ضرورة وضع اواىيف وتشريعات ولوائح لضهاف تىفيذ القاىوف   ٌو
ىشا  أجٍزة لتىفيذ وتطبيؽ القاىوف  الدولي اإلىساىي بفعالية بجاىب اتخاذ تدابير وا 

اايات جىيؼ هىذ بداية إال أف الُهشرع السوداىي رغـ اىضهاهً التف الدولي اإلىساىي،
ـ، لـ يتخذ هف الخطوات في سبيؿ تىفيذ القاىوف الدولي 1957استقبللً في لاـ 

اإلىساىي إال في السىوات األخيرة، حيث بدأ االٌتهاـ بً في األوساط األكاديهية 
ولي اإلىساىي وضرورة ىشري، وبىا  لمى ذلؾ أىشئت الشبكة السوداىية لمقاىوف الد

ا أوؿ آ ثـ تواصؿ  تعىى بالقاىوف الدولي اإلىساىي في الهجاؿ األكاديهي، ليةبالتباٌر
اٌتهاـ السوداف بإىشا  آليات تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي بتزايد الحاجة لبللتزاـ 
بذلؾ القاىوف بفعؿ اىتشار الىزالات الداخمية في هىتصؼ العقد األخير هف القرف 

 لمقاىوف الدولي اإلىساىي.فبرزت أٌهية إىشا  لجاف وطىية  الهاضي،
ـ بتشكيؿ المجىة 2003سىة ل 48ثـ صدر بعد ذلؾ القرار الجهٍوري راـ   
حيث أصدر  لمقاىوف الدولي اإلىساىي، هها أدى إلىشا  ٌذي المجاف الوطىية، الوطىية

رئيس الجهٍورية ارارًا جهٍوريًا  –الفريؽ الركف )آىذاؾ( لهر حسف أحهد البشير 
ههثميف  ىساىي برئاسة وزير العدؿ ولضويةلوطىية لمقاىوف الدولي اإلبتشكيؿ المجىة ا

وزارة  .(75)لبعض الوزارات والجٍات الهختصة في تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي
        العدؿ السوداىية ااهت بجٍود هكثفة في ٌذا الهجاؿ، حيث تـ إىشا  إدارة 

 جمس االستشاري لحقوؽ اإلىساف. خاصة لحقوؽ اإلىساف بوزارة العدؿ، ثـ أىشأت اله
ٌذي األجٍزة لعبت دورًا هٍهًا في تراية تعاهؿ الحكوهة السوداىية هع همؼ  

القاىوف الدولي اإلىساىي، حتى أدت ٌذي الجٍود بإىشا  المجىة الوطىية لمقاىوف الدولي 
 اإلىساىي كجٍاز هختص بتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي.

لٍبلؿ األحهر السوداىي والمجىة الوطىية لمقاىوف وبإىشا  كؿ هف جهعية ا  
الدولي اإلىساىي يكوف السوداف أوفى بالتزاهاتً فيها يختص بإىشا  اآلليات الوطىية 
لتىفيذ القاىوف، ولكف ٌذا ال يكفي إذ يمـز تفعيؿ أدا  ٌذي اآلليات وتىشيطٍا بالتىسيؽ 

                                                           

 .81هرجع سابؽ، ص ( المجىة الدولية لمصميب األحهر،74)

ـ. برئاسة وزير العدؿ 8117لسىة  49المجىة الوطىية لتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي بالقرار الجهٍوري راـ  ئتأىش( 75)
ويىوب لىً وزير الدولة بوزارة الخارجية ويقرر لٍا إدارة حقوؽ اإلىساف والقاىوف الدولي اإلىساىي بوزارة العدؿ، تضـ 

ف القرار اختصاصات ٌذي المجىة، اىظر هجمة الوصية: دورية في لضويتٍا ههثميف لكافة الجٍات الرسهية، وبي
لدراسات القاىوف الدولي اإلىساىي والشريعة اإلسبلهية تصدر لف الهىتدى اإلسبلهي لمقاىوف الدولي اإلىساىي العدد 

 ـ(.8118الثاىي، السىة الثاىية )يىاير 



لمصميب األحهر، هف أجؿ وهع المجىة الدولية  هع األجٍزة األخرى داخؿ الدولة،
 عاشًا.لتزاـ بالقاىوف الدولي اإلىساىي أهرًا هُ جعؿ اإل
فيها يختص بالتدابير التشريعية فإف السوداف لـ يصدر تشريعات خاصة  

باالىتٍاكات الجسيهة لمقاىوف الدولي اإلىساىي، بهعىى أىً لـ يأخذ بأسموب التجريـ 
ىها أخذ الخاص لمجرائـ الجسيهة الهىصوص لميٍا في  القاىوف الدولي اإلىساىي، وا 

بىظاـ التجريـ الهزدوج، الذي يفترض أف ااىوف العقوبات القائـ بالفعؿ يىص لمى 
لقوبات هىاسبة لؤلفعاؿ اإلجراهية التي تشكؿ اىتٍاكا خطير لمقاىوف الدولي اإلىساىي 

ف العقوبات أو االتفاايات اإلىساىية، أو القاىوف الدولي بشكؿ لاـ لذلؾ ىجد أف ااىو 
ـ خير هثاؿ لؤلخذ بىظاـ التجريـ الهزدوج، فىجد بً ىصوص هجردة 1991لعاـ 

فاالغتصاب  تعااب لمى كؿ الجرائـ بغض الىظر لف الزهاف الذي ارتكبت فيً،
جريهة يعااب لميٍا القاىوف الجىائي دوف اإلشارة إلى أىٍا تقع تحت طائمة جرائـ 

 لجرائـ األخرى الهىصوص لميٍا في القاىوف.الحرب، وكذلؾ الحاؿ بالىسبة لهعظـ ا
كاف األوفؽ أف يتـ الىص في القاىوف الجىائي السوداىي لمى الجرائـ التي       

ي جرائـ  ا جرائـ خطيرة ٌو حظر ارتكابٍا القاىوف الدولي اإلىساىي وىص لمى التباٌر
ؿ هف الحرب وجريهة اإلبادة الجهالية والجرائـ ضد اإلىساىية حتى يخضع لٍا ك

ذا ها ذٌب إليً ااىوف القوات الهسمحة  يرتكب أفعااًل تدخؿ في وصؼ ٌذي الجرائـ، ٌو
ـ حيث أخذ بهبدأ تجريـ األفعاؿ التي تدخؿ في وصؼ ٌذي الجرائـ، 2007لسىة 

فىص في الفصؿ الثاىي هف القاىوف تحت لىواف الجرائـ التي يرتكبٍا األفراد 
ة هف الجرائـ تشهؿ جريهة اإلبادة الجهالية أثىا  العهميات، لمى هجهول الهقاتموف

تحت لىواف الجرائـ  151والجرائـ التي ترتكب ضد اإلىساىية التي جا ت في الهادة 
ويبلحظ أف ىص ٌذي الهادة التي تجـر اإلبادة  ضد الهدىييف أثىا  العهميات الحربية.

ها ىص لميً الجهالية والجرائـ ضد اإلىساىية اد جا ت هتوافقة إلي حد كبير هع 
 .(76)ىظاـ روها األساسي لمهحكهة الجىائية الدولية بشأف ٌاتيف الجريهتيف

                                                           

 هف ااىوف اوات الشعب الهسمحة لمى التالي:  080تىص الهادة  (76)
/ )يعااب بالسجف لهدة ال تجاوز لشريف سىة كؿ هف: يرتكب أو يشرع في أو يحرض لمى ارتكاب جريهة أو جرائـ اتؿ 0

لفرد أو ألفراد جهالة اوهية أو أثىية أو لراية أو ديىية بصفتٍا تمؾ بقصد إبادتٍا أو إٌبلكٍا جزئيًا أو كميًا وذلؾ في سياؽ 
 :ةة، أو يقـو في ذات السياؽ بأٍي هف األفعاؿ التاليسموؾ هىٍجي واسع هوجً ضد تمؾ الجهال

 .أو لقمي جسيـ بأفراد تمؾ الجهالة)أ ( يعذب أو يمحؽ أذًى أو تشويً أو ضرر جسدي 
 )ب( يخضع تمؾ الجهالة لهدًا ألحواؿ هعيشية بقصد إٌبلكٍا كميًا أو جزئيًا.     
  .بير لهىع تمؾ الجهالة هف اإلىجاب)ج ( يفرض أي تدا     
 يقـو لىوة بىقؿ أطفاؿ تمؾ الجهالة إلى جهالة أخري )د (     

  يعااب بالسجف لهدة ال تجاوز لشرة سىوات كؿ هف يرتكب في إطار  0880/ هع هرالاة أحكاـ القاىوف الجىائي لسىة 8
 ٌجـو هىٍجي هباشر واسع الىطاؽ هوجً ضد الهدىييف أيًا هف األفعاؿ اآلتية:



غير أف ااىوف اوات الشعب الهسمحة اد جا ت فيً الهواد التي تتعمؽ بجرائـ  
الحرب هختصرة كثيرًا لها ىص لميً ىظاـ روها، حيث ىص لمى ٌذي الجرائـ هع 

 .(77)153، 152لهادتيف اا بعض التعديبلت في هجهولة هف الهواد أٌهٍ
ٌػ الهمغي هثااًل لؤلخذ بىظاـ 1406يعد ااىوف اوات الشعب الهسمحة لعاـ         

التجريـ العاـ، حيث ىص لمى أسرى الحرب بها يتعارض هع االتفاايات الدولية 
ألىٍـ يعدوف ضهف الخاضعيف إلى أحكاهً، كها حظر استعهاؿ القوة الجىائية ضد 

ر هواد غذائية أو أشيا  أخرى لمهعسكر وحظر أيضًا ألهاؿ أي شخص ااـ بإحضا
كها ىص  الىٍب والسمب والتخريب والسموؾ الُهعيب وذكر ضهف ذلؾ جرائـ القسوة،

لمى التبار كؿ شخص خاضع ألحكاهً هرتكبًا لهخالفة بهوجبً إذا ها ارتكب أي 
ىوف لقابي آخر هخالفة أخرى هعااب لميٍا بهقتضى ااىوف العقوبات القائـ أو أي اا

                                                                                                                                                                      

 .ص أو أشخاص)أ( استرااؽ أي شخ    
 .سكاف أو الضرورة العسكرية الهمحةىقؿ السكاف أو إبعادٌـ اسرًا هف هىاطقٍـ دوف هبرر يقتضيً أهف ال )ب(    
 .سري ألي شخص أو حرهاىً هف حريتً)ج( التعذيب أو االحتجاز غير  الهشروع أو اإلخفا  الق    
جىسي أو اإلكراي لمى البغا  او الحهؿ القسري أو المواط يغتصب أو يهارس هع إي شخص الزىا أو االستعباد ال )د (    

ً لمى ذلؾ، أو يقـو بتعقيهً لهىعً هف اإلىجاب.  أو أي ىوع هف أىواع الشذوذ الجىسي، أو يكٌر
      )ٌػ( يرتكب أي فعؿ يشكؿ اضطٍادًا لجهالة هف الهدىييف ألسباب سياسية أو لراية أو إثىية أو ثقافية أو ديىية أو     
 سباب هتعمقة بالجىس أو القوهية.أل

  :لمى اآلتي088 تىص الهادة (77)
يعااب بالسجف لهدة ال تجاوز لشريف لاهًا أو بأي لقوبة أاؿ كؿ هف  0880هع هرالاة أحكاـ القاىوف الجىائي لسىة 

ضرر بدىي أو  يعاهؿ أي شخص هف الهذكوريف فيها بعد أثىا  فترة الحرب هعاهمة غير إىساىية وذلؾ بقتمً أو بإلحاؽ
هعىوي أو هعاىاة جسيهة لً، أو بإحداث تدهير واسع الىطاؽ بههتمكاتً أو باالستيبل  لميٍا دوف ضرورة لسكرية أو 
بالهخالفة لمقاىوف بطريقة واضحة أو يجبري لمي الخدهة في صفوؼ اوات دولة هعادية لدولتً أو يحرهً هف هحاكهة لادلة 

 وهىظهة، واألشخاص ٌـ : 
 دىيوف هاداهوا يتهتعوف بتمؾ الصفة، )أ ( اله

 )ب( الصحفيوف الذيف يقوهوف بهٍاـ هٍىية، 
 )ج ( أفراد الخدهات الطبية والديىية لمعدو ها لـ يتحولوا إلي هقاتميف، 

 )د ( أفراد الدفاع الهدىي لمعدو ها لـ يتحولوا إلى هقاتميف، 

 .هاداـ هتهتعًا بتمؾ الصفة)ٌػ( األسير 
  .الدوليوف)و ( الهراابوف 

تفاايات التي صادؽ لميٍا )ز ( الهوظفوف التابعوف لموكاالت والٍيئات الدولية الهشهولوف بالحهاية وفقا لمهعاٌدات واال
 .السوداف

 ( فتىص لمى اآلتي: 087أها الهادة )
لف لمـ ولهد  يعااب بالسجف لهدة ال تجاوز لشريف سىة كؿ هف يىتٍؾ ـ0880هع هرالاة أحكاـ القاىوف الجىائي لسىة 

 القواىيف واأللراؼ التي تىظـ الهىازلات الهسمحة وذلؾ بالقياـ اصدًا وبدوف ضرورة لسكرية بأي هف األفعاؿ اآلتية:
 توجيً ٌجهات ضد سكاف هدىييف بصفتٍـ تمؾ أو لهدىييف ال يشاركوف هباشرة في األلهاؿ الحربية. ) أ( 

هع لمهً بأف ذلؾ الٍجـو سيىجـ لىً إصابات أو خسائر تبعية في  )ب( توجيً ٌجهات لمي أٌداؼ هدىية بصفتٍا تمؾ،
 األرواح، ها لـ تستخدـ تمؾ األٌداؼ ألغراض لسكرية.



ذا ها خالؼ فيً القاىوف الجديد (78)سوا  داخؿ السوداف أو أي هكاف خارجً . ٌو
حيث ىص لمى حهاية األسرى وكفؿ لٍـ حقواٍـ  ٌػ1406لمقوات الهسمحة ااىوف 
 (.153كها بيىت ذلؾ الهادة )

وأف ٌىاؾ هوضولات كثيرة تىتظر التقىيف، حيث لـ يصدر ااىوف خاص  
ها هف الرهوز الهىصوص لحهاية شارتي ال ٍبلؿ األحهر والصميب األحهر وغيٌر

لميٍا في القاىوف اإلىساىي كها لـ تصدر أيضًا اواىيف خاصة بالجهعية الوطىية 
لمٍبلؿ األحهر وفقًا لها جرى لميً العهؿ في هعظـ الدوؿ األطراؼ، إذ يوجد ااىوف 

بية في هجاؿ العوف خاص بتسجيؿ وتىظيـ كؿ الجهعيات والهىظهات الوطىية واألجى
 ـ. 1995اإلىساىي لعاـ ٌو ااىوف 

أها فيها يتعمؽ بالتدابير األخرى فإف أٌـ التدابير ٌي العهؿ لمى ىشر القاىوف  
الدولي اإلىساىي في سبيؿ حهؿ الهخاطبيف بً لمى االلتزاـ بىصوصً. واد التـز 

هاتً تجاي ٌذا السوداف بىشر القاىوف الدولي اإلىساىي، ويعد ذلؾ هف أفضؿ التزا
القاىوف، فقد ااـ بهجٍودات هقدرة في ٌذا اإلطار ابؿ إىشا  المجىة الوطىية لتىفيذ 

ا في التالي:  القاىوف الدولي اإلىساىي، يهكف إيجاٌز
إلداد وتىظيـ العديد هف الدورات التدريبية لهختمؼ الرتب في القوات الهسمحة  .1

قوات الهسمحة والمجىة الدولية حوؿ القاىوف الدولي اإلىساىي بالتىسيؽ بيف ال
 لمصميب األحهر بعثة الخرطوـ.

إجازة هىٍج القاىوف الدولي اإلىساىي الذي يدرس كهادة هستقمة في جهيع الهعاٌد   .2
والكميات والهراكز العسكرية لمى هستوى الضباط وضباط الصؼ والجىود أيضًا 

.بالتىسيؽ بيف القوات الهسمحة والمجىة الدولية لمصميب األح  هر بعثة الخرطـو
العهؿ لمى إدراج القاىوف الدولي اإلىساىي ضهف هىاٌج التدريب بقوات   .3

 الشرطة.
وبالهركز القوهي  السودافتقديـ هحاضرات ودورات تدريبية بجهيع واليات   .4

 . (79)لمدراسات الدبموهاسية وبهعٍد التدريب واإلصبلح القاىوىي
ـ ىدوة القاىوف الدولي اإلىساىي، والتي 2003واد اىعقدت بوزارة الخارجية في يوليو 

ُتعد ىقطة تحوؿ جذرية في هدى التزاـ السوداف بتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي، فقد 
خرجت ٌذي الىدوة بتوصيات أخرى خاصة بإىشا  لجىة وطىية لتىفيذ القاىوف الدولي 

ي لـ اإلىساىي وتوصيات خاصة بالسوداف تتعمؽ بالهصاداة لمى االتفاايات الت
                                                           

 .91 ص ،هرجع سابؽ اهلل لبد سميهاف هحهد أستاذ( 78)
 

 .90 ص ىفسً، الهرجع( 79)



يصادؽ لميٍا وىشر القاىوف الدولي اإلىساىي، وكاف هف ثهرات توصيات ٌذي الىدوة 
تكويف المجىة الوطىية لتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي والهصاداة لمى اتفااية أوتوا 

ـ الخاصة باستعهاؿ األلغاـ الهضادة لؤلفراد، واالىضهاـ لمبروتوكوليف 1977لعاـ 
ثهرة ٌذي الىدوة تهثمت في إىشا  الشبكة السوداىية لمقاىوف و ـ، 1977اإلضافييف لعاـ 

 الدولي اإلىساىي في الهؤسسات األكاديهية.
ئت ٌذي الشبكة بهبادرة هف المجىة الدولية لمصميب األحهر تبىاٌا هعٍد ىشِ أُ   

 .(80)التدريب واإلصبلح القاىوىي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انًثحث األٔل

 انرذخم انذٔنً اإلَطاًَ
 

 قسيم:تمييد وت
التدخؿ تدخؿ دولة في الدولي اإلىساىي، ويقصد ب الهبحث التدخؿيتىاوؿ ٌذا 

 شئوف دولة أخرى بٍدؼ هىع االىتٍاكات التي تحدث في ٌذي الدولة وحهاية الهدىييف،
 الثاىي الهطمبو ،األوؿ تعريؼ التدخؿ وأىوالً هطالب، الهطمب ثبلثةخبلؿ  وذلؾ هف

سبلـ هف التدخؿ وكيفية التعاهؿ هعً وهدى هواؼ اإلهفٍوـ التدخؿ ويتحدث لف 
لف هواؼ  وأاواؿ الفقٍا ،الهطمب الثالثليتً هف الكتاب والُسىة الهحهدية هشرو 

فقٍا  القاىوف هف التدخؿ، حيث يرى بعض الفقٍا  هشرولية التدخؿ ويرى البعض 

                                                           

رة الخارجية السوداىية وخرجت بعدد بوزا ،ـ8117يوليو  08 -07ىدوة تىفيذ القاىوف الدولي اىعقدت خبلؿ الفترة هف  (80)
 هف التوصيات في سياؽ التزاـ السوداف أستاذ هحهد سميهاف، آليات تىفيذ القاىوف اإلىساىي.



هسكوا اآلخر لدـ الهشرولية هستىديف إلى الفقرة الثاىية هف هيثاؽ األهـ الهتحدة فت
 .بعدـ الهشرولية أيًا كاىت الهبررات

  



 انًطهة األٔل

 ذؼرٌف انرذخم اإلَطاًَ 

 فً انهغح ٔاالصطالذ

 
 الفرع األول: التدخل اإلنساني لغة:

 أواًل: التدخل:
في المغة لً لدة هعاىي، دخمً، الدخوؿ ضد الخروج، تدخؿ في الخصوهة 

ة لً أو هصمحة لاهة دوف أف أي دخؿ في دلواٌا هف تمقا  ىفسً لمدفاع لف هصمح
يكوف طرفًا هف أطرافٍا، ٌذا التعريؼ يعتبر تعريفًا شاهبًل لهعىى التدخؿ ألف التدخؿ 

 يكوف في الخصوهات ولمدفاع بغرض هصمحة أو غير هصمحة. 
 .(81)تدخؿ أي دخؿ اميبًل اميبًل، كمؼ الدخوؿ في األهر

ذا التعريؼ ال ُيعطي لمتدخؿ هعىًى شاهؿ، لذلؾ فٍ  و ضعيؼ.ٌو

تدخؿ بهعىى تدخؿ تدخبًل في الحديث أي ااطع الهتحدثيف أو شاركٍـ القوؿ، 
ذا التعريؼ ُيعاب لميً أىً  تدخؿ في األهر، في القتاؿ: أدخؿ ىفسً فيً أو شارؾ. ٌو

 .(82)اصر التدخؿ لمى الحديث والكبلـ

وكؿ ٌذي الهعاىي تدؿ لمى أف التدخؿ ٌو أف يتدخؿ الشخص تدخبًل أو ُيكمؼ 
الدخوؿ في األهر ويشارؾ في األهور سوا  كاىت تخصً أو ال تخصً. هف خبلؿ ب

التعريفات المغوية ىجد أف التدخؿ في المغة يشهؿ كؿ أىواع الدخوؿ في شؤوف 
 اآلخريف.

 
 

 ثانيًا: تعريف اإلنسان لغة:
ورد في لساف العرب: أف اإلىساف: هعروؼ، واولً: أاؿ بىو اإلىساف، حيف لهدتـ 

ي ٌجود يعىي باإلىساف آدـ "لمى ىبيىا ولميً أفضؿ الصبلة إلى هف ي ثير الجف، ٌو
ٍِد  إليً فىسي. ىها ُسهي اإلىساف إىساىًا ألىً ُل  والسبلـ". وا 

و فعمياٌف. ىساٌف في األصؿ إىسياٌف ٌو  وا 
                                                           

 .0740ص  ( ابف هىظور، هرجع سابؽ،81)
ار التراث بدز ااطر، هراجعة لجىة هف هرك هحهود الرازي، هختار الصحاح، لىاي بالتثبيت القادر هحهد أبي بكر لبد( 82)

 ، الهعجـ العربي األساسي081ص ،4ج ،هعجـ الوسيطوآخروف الهصطفى  ، إبراٌيـ022ص ،الكتاب الهصري
لداد جهالة هف كبار المغوييف الألمىاطقيف بالعربية وهصطمحاتٍا ت لمتربية  عرب بالتكميؼ هف الهىظهة العربيةليؼ وا 

 .114ص ،والثقافة والعمـو
 



واإلىس: البشر الواحد ِإىسي وَأىسي أيضًا، بالتحريؾ. يجهع إىساف آىاسي 
 وأىاسًا.

: إىساف العيف "الهثاؿ الذي يرى في السواد أي سواد العيف" واإلىساف أيضاً 
ا ىساف العيف ىاظٌر  .(83)وا 

وورد في القاهوس الهحيط: أف اإلىساف: األىهمة، وظؿ اإلىساف، ورأس الجبؿ، 
 . (84)واألرض لـ تزرع، والهثاؿ يرى في سواد العيف

مغة بالىظر إلى ها سبؽ هف بياف هعىى هفردتي التدخؿ واإلىساف في ال
الباحثة أف التدخؿ اإلىساىي لغة يعىي تدخؿ الشخص أو تكميفً بالدخوؿ أو  توصمت

 الهشاركة في أهر يخصً أو ال يخصً. 

 الفرع الثاني: تعريف التدخل اإلنساني اصطالحًا:
 أواًل: تعريف التدخل:

 دولةتعددت تعريفات التدخؿ في االصطبلح، هىٍا أف التدخؿ ٌو تعرض 
أو الخارجية لدولة أخرى دوف أف يكوف لٍذا التعرض لمى اإلطبلؽ  لمشئوف الداخمية

 .(85)تقييد لحرية الدولة او اإللتدا  لمى سيادتٍا واستقبللٍا
ذا يدخؿ في ظؿ العبلاات الدولية ويعتبر  فٍذا ال يعىي التدخؿ الهعروؼ، ٌو

إذًا فٍو  تدخؿ رضائي ال يؤثر لمى سيادة الدولة، وأىً ال يهس السيادة أو االستقبلؿ
 ليس التدخؿ الهقصود.

التدخؿ في القاىوف الدولي ٌو أف ُتقِحـ الدولة ىفسٍا في شئوف دولة 
. والتقُحـ يعىي أف تتصرؼ دولة في شئوف دولة أخرى غصبًا أي بفرض (86)أخرى
 ىفسٍا.

هف خبلؿ التعريفيف ىجد أف التعريؼ الثاىي ٌو الذي يتصؿ بهوضوع التدخؿ 
وف التبار لرضا  الدولة الهعىية، بيىها التعريؼ األوؿ ال يخرج اإلىساىي ألىً يتـ د

لف ىطاؽ العبلاات الدولية السمهية كتهثيؿ دولة لدولة أخرى في بعض شؤوىٍا 
 بطمب هىٍا. 

 ثانيًا: تعريف التدخل اإلنساني:
                                                           

 .417، هرجع سابؽ، صابف هىظور( 83)
 .044، ص ٌػ4324، 3( هجد الديف هحهد بف يعقوب الفيروز أبادي، القاهوس الهحيط، الهطبعة األهيرية، ط 84)
 .048ـ، ص4990( لمي صادؽ أبو ٌيؼ، القاىوف العاـ، اإلسكىدرية 85)
 
يز لمى التدخؿ باسـ حقوؽ خير اهلل، السيادة في القاىوف الدولي بيف األبعاد القاىوىية واألبعاد السياسية بتركهحهد د. خالد  (86)

 .841دوف تاريخ، صباإلىساف، 
 



تتفؽ بعض التعريفات لمتدخؿ اإلىساىي بأىً القياـ بعهؿ لمتدخؿ في شئوف 
حقوؽ اإلىساف ولكىٍا تختمؼ بعد ذلؾ في لدة هكوىات يشهمٍا دولة بغرض حهاية 

التدخؿ اإلىساىي، فهف حيث الهشرولية يرى البعض هشرولية التدخؿ اإلىساىي 
داىتٍا ألىٍا  بيىها يراي البعض أىً هف األلهاؿ الدولية الشائىة التي يجب شجبٍا وا 

ض أف يكوف التدخؿ فقط تهثؿ اىتٍاكًا لسيادة الدوؿ، وهف ىاحية الهتدخؿ يرى البع
بواسطة الهىظهات الدولية أو هجهولة هف الدوؿ بترخيص هف األهـ الهتحدة بيىها 

 يعطي البعض الحؽ لمدوؿ بصورة هىفردة ودوف إذف هف األهـ الهتحدة. 
وهف حيث وسائؿ اإلكراي يرى البعض أف التدخؿ يتـ بواسطة القوة العسكرية 

 لعسكرية والوسائؿ السياسية واالاتصادية.ويرى البعض جواز استخداـ القوة ا
يرى البعض لدـ جواز استخداـ القوة العسكرية إال إذا فشمت كؿ الُسُبؿ 

 اأُلخرى لهعالجة الهواؼ اإلىساىي. 
وهف حيث هحؿ الحهاية يرى البعض أف يكوف التدخؿ لحهاية رلايا الدولة 

تدخؿ اإلىساىي لحهاية الذيف اىتٍكت حقواٍـ في دولة أخرى ولمبعض رأي بجواز ال
 رلايا الدولة الذيف ااهت حكوهاتٍـ باىتٍاؾ حقواٍـ.

فٍىاؾ اتجاي ُيعِرؼ التدخؿ اإلىساىي بأىً: )رد فعؿ هبلـز لبلىتٍاؾ الصارخ 
لحقوؽ اإلىساف يجوز فيً شف الحرب واستخداـ القوة العسكرية لحهاية حقوؽ اإلىساف 

سيهة كاإلبادة الجهالية والتطٍير وحرياتً األساسية التي تعرضت الىتٍاكات ج
 العراي هع توافر لدة شروط هىٍا:

 أف توجد حالة تٍديد فعمية لحقوؽ اإلىساف.  .4

 أف يكوف الٍدؼ حهاية حقوؽ اإلىساف وحرياتً األساسية.  .0

 أف ال يٍدؼ ٌذا التدخؿ إلى خمؽ دولة أو كياف جديد.  .3

 . أف يكوف اد ثُبت لجز الدولة فعبًل لف واؼ االىتٍاكات .1

أف يكوف التدخؿ العهؿ األخير الذي يهكف أف يحهؿ تمؾ الدولة لمى االلتزاـ  .5
 .(87)باحتراـ حقوؽ اإلىساف

ذا الىوع هف التدخؿ يتـ بتوفر شروط إذا وجدت لـز التدخؿ لذلؾ.  ٌو

بأىً )المجو  إلى القوة بغرض حهاية السكاف  (StweL)بيىها يعرفً إستيوؿ 
دوهًا والتي تتجاوز حدود السمطة الهفترض ههارستٍا  هف الهعاهمة التحكهية والسيئة

بأىً الحالة التي تستخدـ فيٍا  David Schallerهف صاحب السيادة(، ويعرفً 
الدوؿ بطريقة هىفردة القوة العسكرية لمتدخؿ في دولة ُأخرى بغرض حهاية جهالات 

                                                           

 .844، ص لهرجع ىفسًا( 87)



ٍدد حقواٍـ هف السكاف األصمييف هها يٍدد حياتٍـ، أو االىتٍاكات اأُلخرى التي ت
 اإلىساىية التي ترتكبٍا الحكوهة الهحمية أو تشترؾ بٍا.

وُلِرؼ بأىً )لجو  شخص أو أكثر هف أشخاص القاىوف الدولي إلى وسائؿ 
اإلكراي السياسية أو االاتصادية أو العسكرية ضد الدولة التي ُيىسب إليٍا االىتٍاؾ 

ىٍايٍة لهثؿ ٌذي  الجسيـ والهتكِرر لحقوؽ اإلىساف بٍدؼ حهمٍا لمى وضع
 .(88)الههارسات(

ذا الىوع هف التعريؼ ُيعِرؼ التدخؿ بأىً يتـ لف طريؽ أىواع هتعددة أها  ٌو
 لف طريؽ الوسائؿ السياسية أو االاتصادية أو العسكرية.

فرع هف فروع القاىوف تٍدؼ اوالدي العرفية والهكتوبة إلى عرؼ بأىً يُ بيىها 
ىزاع هسمح خمؼ ورا ي آآلـ، كها تٍدؼ إلى  حهاية األشخاص الهتضرريف في حالة

 .(89)حهاية األاميات التي ليست لٍا لبلاة هباشرة بالعهميات العسكرية
وُلِرؼ بأىً )اياـ دولة ذات سيادة أو هجهولة دوؿ سيادية أو هىظهة دولية  

 .(90)بتدخؿ يىطوي لمى التٍديد بالقوة(
لف طريؽ القوة،  فإف ٌذا التعريؼ ضعيؼ وضيؽ ألىً اصر لمى التدخؿ

 كها أىً ُيعاب لميً لدـ تحديد األٌداؼ التي يرجى تحقيقٍا هف خبلؿ التدخؿ.
وُلِرؼ بأىً )استخداـ القوة الهسمحة بواسطة دولة أو هىظهات، أو هجهولة 
دوؿ، لحهاية هواطىيف يىتهوف لمدولة التي يتـ التدخؿ اإلىساىي فيٍا هف االىتٍاكات 

 .(91)ولة(الجسيهة لهواطىي ٌذي الد
ٌذا التعريؼ فيً بعض الشهوؿ لكف ُيعابعميً أىً اصر التدخؿ باستخداـ القوة 

 الهسمحة دوف المجو  إلى حموؿ أخرى.
ٌىاؾ هف يرى لزوهية التدخؿ اإلىساىي في حاالت هعيىة فُيعِرفً بأىً 

فية )هسالدة باستخداـ القوة بٍدؼ توفير الحهاية لهواطىي دولة ها إزا  الهعاهمة التعسُ 
أساس هف  والهتجاوزة لمحد والتي لـ ُتراِلي أف سيادة الدولة ُيفترض أف ُتبىى لمى

 .(92)العدالة والِحكهة(

                                                           

. د. حساـ أحهد هحهد ٌىداوي، 708( د. هحهد الهجذوب، القاىوف الدولي اإلىساىي والشرلية الهقاوهة ضد االحتبلؿ، ص 88)
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 .840ص  ( د. خالد خير اهلل، هرجع سابؽ،92)
 



ترى الباحثة هف خبلؿ التعريفات الواردة في التدخؿ اإلىساىي أىٍا كمٍا 
تعريفات تدؿ لمى أف التدخؿ اإلىساىي ٌو تدخؿ في شئوف دولة أخرى باستخداـ 

كىٍا تختمؼ في تحديد ٌذي الوسائؿ وتختمؼ كذلؾ في األطراؼ وسائؿ هختمفة، ول
الهتدخمة، فبيىها يقتصر البعض لمى أف التدخؿ يتـ هف ابؿ دولة ها، فإف البعض 
اآلخر يجعؿ أف التدخؿ يهكف أف تقـو بً أي هف أشخاص القاىوف الدولي، كها 

 لتدخؿ اإلىساىي.تختمؼ التعريفات في بياف األٌداؼ التي يرجى تحقيقٍا هف خبلؿ ا
)لجو  شخص أو أكثر هف أشخاص القاىوف تؤيد الباحثة تعريؼ التدخؿ بأىً 

الدولي إلى وسائؿ اإلكراي السياسية أو االاتصادية أو العسكرية ضد الدولة التي 
ُيىسب إليٍا االىتٍاؾ الجسيـ والهتكِرر لحقوؽ اإلىساف بٍدؼ حهمٍا لمى وضع ىٍايٍة 

 ألىً تعريؼ شاهؿ لهعىى التدخؿ وال يوجد ُاصور فيً.، لهثؿ ٌذي الههارسات(
 :تطور مفيوم مبدأ التدخلالثالثالفرع 

كاىت هدرسة القاىوف الطبيعي اد اٌتهت بتحديد ظاٌرة التدخؿ في العبلاات 
الدولية وادهت هساٌهات لقوالد ااىوىية ُتمِزـ الدوؿ باحتراـ سيادة واستقبلؿ بعضٍا، 

-ـ4741ااىوف الشعوب لصاحبً أهيريؾ دي فاتيؿ )وجا ت اإلشارة إلى كتاب 
ـ( كأوؿ هؤلؼ يحاوؿ صياغة اوالد لهبدأ لدـ التدخؿ وجا  في إحدى فقراتً 4767

)الىتيجة األساسية الستقبلؿ وحرية الدوؿ ٌي أف لٍا جهيعًا الحؽ في أف تحكـ ىفسٍا 
شئوف  بىفسٍا، حسب رؤيتٍا الخاصة، وليس لدولة أخرى أدىى حؽ في التدخؿ في

حكوهة دولة أخرى(، واد اٌتهت الهىظهات الدولية جهيعٍا سوا  كاىت لالهية كاألهـ 
الهتحدة أو إاميهية كهىظهة الوحدة اإلفريقية وهىظهة الجاهعة العربية والهىظهة 
ا هف الهىظهات بأف تضهف االلتزاـ بهبدأ رئيسي ُيعد هف أٌـ الهبادئ  األهريكية وغيٌر

و هبدأ لدـ التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ األلضا  لمقاىوف الدولي العاـ  .(93)ٌو
وتتضالؼ خطورة التدخؿ لىدها يتعمؽ األهر بتدخؿ لسكري، إف هبدأ لدـ 
ىها يهتد إلى كؿ شكؿ هف أشكاؿ الضغط  التدخؿ ال يستبعد فقط استعهاؿ القوة وا 

ا السياسي ة واالاتصادية والتدخؿ أو التوجً الذي يهس بشخصية الدولة وبأحد لىاصٌر
ري هبدأ سياسي، ولذلؾ كثيرًا ها يىتٍؾ (94)والثقافية ، ولكف هبدأ التدخؿ ٌو في جٌو

لمى الهستوى السياسي الدولي ويشير تاريخ العبلاات الدولية أف هبررات التدخؿ 
 .(95)كاىت أكثر هف هبررات هبدأ لدـ التدخؿ
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 موقف األمم المتحدة من التدخل:
ألقاب الحرب العالهية الثاىية، اىعكاسًا لحاجة ُهِمحة ااهت األهـ الهتحدة في 

ا الرأي العاـ الدولي هف ضرورة وجود تىظيـ دولي يعهؿ لمى هىع ىشوب  استشعٌر
ااهة سبلـ دائـ وفي دلـ التعاوف االاتصادي واالجتهالي. وتفوؽ األهـ  الحرب وا 

ا الهتحدة في أٌهيتٍا، في لالهىا الهعاصر، أٌهية أي هىظهة دولية  أخرى، بالتباٌر
هىظهة لالهية جاهعة تضـ كؿ دوؿ العالـ تقريبًا، لمى لكس سابقتٍا ُلصبة 

 .(96)األهـ
وهف هقاصد األهـ الهتحدة ٌو حفظ األهف والِسمـ الدولييف، لعؿ ٌذا الٍدؼ 

 .(97)أٌـ ها تقصد تحقيقً، فٍو يستولب غيري هف األٌداؼ األخرى

ذا كاف ىص الهادة األولى في فقرتٍا األولى اد تحدث لف الِسمـ واألهف  وا 
يٍتـ بالهىازلات الداخمية إال أف  الالدولييف، هها يعىي أف الهيثاؽ هف حيث الهبدأ 

الههارسة ألكثر هف ىصؼ ارف هف لهر األهـ الهتحدة أكدت تدخمٍا في هثؿ ٌذي 
ا لئلطار الوطىي وىشأ لىٍا هوااؼ هف شأىٍا  الهىازلات، خاصة إذا ها تعددت آثاٌر
اإلخبلؿ بالِسمـ واألهف الدولييف أو إذا أدت إلى ارتكاب أفعاؿ يهكف وصفٍا بأىٍا 

 .(98)اىتٍاؾ لمقاىوف الدولي هثؿ جرائـ اإلبادة الجهالية أو الجرائـ ضد اإلىساىية
حرص هيثاؽ األهـ الهتحدة لمى الىص لمى ٌذا الهبدأ في الفقرة السابعة هف 

أف تتدخؿ “ لؤلهـ الهتحدة”في ٌذا الهيثاؽ ها يسوغ الهادة الثاىية والتي تقوؿ: )ليس 
لدولة ها، وليس فيً ها يقتضي  في الشئوف التي تكوف هف صهيـ السمطاف الداخمي 

ٌذا  األلضا  أف يعرضوا هثؿ ٌذي الهسائؿ ألف تحؿ بحكـ ٌذا الهيثاؽ، لمى أف 
  .(99)الهبدأ ال يخّؿ بتطبيؽ تدابير القهع الواردة في الفصؿ السابع(

وظاٌر هف ٌذا الىص أف هيثاؽ األهـ الهتحدة يعتبر )لدـ التدخؿ في 
الشئوف الداخمية ألي دولة هبدأ هف الهبادئ األساسية التي يقـو لميٍا هيثااٍا والتي 
يتعيف لمى األهـ الهتحدة بهختمؼ فرولٍا أف تمتـز بً في ههارسة أوجً أىشطتٍا 

 الهختمفة(.
مؾ الفقرة تورد هبدًأ أساسيًا لمى اختصاصات : ال شؾ أف تتحميل ىذا المبدأ

وسمطات األهـ الهتحدة )لدـ تدخؿ األهـ الهتحدة في الشئوف الداخمية لمدوؿ 
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يبلحظ أىً بالرغـ هف أف الفقرة السابعة هف الهادة الثاىية هف هيثاؽ ، (100)األلضا (
  فإىً توجد األهـ الهتحدة تهىع الهىظهة العالهية هف التدخؿ في شئوف الدوؿ األلضا

ىصوصًا أخرى في هيثاؽ األهـ الهتحدة ىفسً تعطي اختصاصات واسعة تتىاوؿ 
ا فيها هضى هف الهسائؿ الداخمية  الفروع هسائؿ هف التي كاف العرؼ الدولي يعتبٌر
 .(والهتعمقة بحقوؽ اإلىسافأوالثقافية  ةاالاتصادية واالجتهالي)كالهسائؿ 

بة بهكاف تحديد الهسائؿ التي تىطبؽ لكؿ ٌذي االلتبارات يكوف هف الصعو 
لميٍا الفقرة السابعة هف الهادة الثاىية ألىٍا تهثؿ اهتدادًا لقوالد القاىوف الدولي 
ذا يتعارض هع وجود األهـ الهتحدة وهع االختصاصات التي هىحت لٍا.  التقميدية ٌو

لة وال شؾ أف في هثؿ ٌذي الظروؼ يكوف هف الصعب الفصؿ فيها إذا كاىت الهسأ
تتعمؽ بصهيـ االختصاص الداخمي لمدولة أـ أىٍا هف اختصاص األهـ الهتحدة 

 . (101)ىفسٍا
وبالحديث لف الهسائؿ التي تخرج لف ىطاؽ االختصاص الداخمي فإف 
القالدة العاهة التي يهكف األخذ بٍا أف كؿ الهسائؿ التي ترد بشأىٍا التزاهات دولية 

الدولي  ؼايات الدولية بصفة لاهة أو العر في هيثاؽ األهـ الهتحدة أو في االتفا
 تخرج لف دائرة االختصاص الداخمي.

إف الدرجة العالية جدًا هف التفالؿ في الهصالح الدولية، أدت لهميًا إلى 
إخراج بعض الهسائؿ التي كاف ُيىظر إليٍا لمى أىٍا هف صهيـ االختصاص 

دخبلت الخارجية الُهتضالفة الداخمي لمدوؿ هف ٌذي الدائرة، بحيث أصبحت هجااًل لمت
ا القاىوف الد  ولي باالختصاص الكاهؿ لمدوؿ فيٍاوهف ضهف ذلؾ الهسائؿ التي ُيِقٌر

)حؽ الدولة في وضع اواىيف الٍجرة والجىسية التي تىاسبٍا( وحقٍا في اختيار ُىُظـ 
الحكـ الذي ترتضيً لىفسٍا، وحقٍا في كافة القرارات الهتعمقة بتىظيـ تجارتٍا 

إال أف  ،رجية، وكذلؾ حقٍا في تحديد هعاهمة رلاياٌا لمى أي ىحو تشا ... إلخالخا
ٌذي األهور أصبحت تثير ردود فعؿ الكثير هف الدوؿ األجىبية سوا  الهؤيديف لٍا أو 
الهعاديف لٍا، وفي هعظـ األحياف تتخذ ردود ٌذي األفعاؿ صور إجرا ات وتدابير 

 . (102)هعيىة ترهي إلى ىٍٍج هعيف
ا هرجعًا لتىسيؽ ألهاؿ الدوؿ، ااهت بهحاوالت لُتكي  فاأل ؼ هـ الهتحدة بالتباٌر

سمطاىٍا وسموكٍا هع ٌذي التغيرات الدولية حيث لهمت لمى التوِسعة في هجاالت 
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تدخمٍا وفي ٌذا السياؽ ااـ هجمس األهف خبلؿ اجتهاع القهة لمدوؿ األلضا  بتاريخ 
رفض  يات الجديدة لمٍيئة ترتكز حوؿوالـ بتحديد هجهولة هف ال4990يىاير  34

واحتراـ الحقوؽ  ةالديهقراطي) ًاأليديولوجيات الهتبايىة ووضع أساس أيديولوجي اواه
اب بكافة هظاٌري  .(103)(اإلىساىية وهكافحة اإلٌر

واد سهحت الظرفية الدولية بعد رحيؿ االتحاد السوفيتي بتوسع هجمس األهف 
التعاهؿ هع اضايا دولية جديدة، وفي ٌذا  وتفعيؿ وتطوير آلياتً، حيث تهكف هف

السياؽ تعزيز آلية العقوبات االاتصادية والسياسية والعسكرية في إطار إلادة 
االلتبارات لمىظاـ الجهالي الذي ظؿ هعطبًل هىذ استعهالً أوؿ هرة بصدد أزهة 

، كها تـ تفعيؿ وتوسيع لهميات األ هـ كوريا في بداية الخهسيىات هف القرف الهىصـر
 .(104)الهتحدة لحفظ السبلـ

الباحثة أف لمدولة الحؽ في وضع اواىيف الٍجرة والجىسية التي تىاسبٍا  تؤيد
وحقٍا في اختيار ُىُظـ الحكـ الذي ترتضيً لىفسٍا، وحقٍا في كافة القرارات الهتعمقة 
بتىظيـ تجارتٍا الخارجية، وكذلؾ حقٍا في تحديد هعاهمة رلاياٌا لمى الشي  الذي 

ي هىاسبًا، ولكف دوف اإلخبلؿ بااللتزاهات الدولية التي أىشأتٍا االتفاايات الدولية ترا
 الهختمفة حتى ال تعطي هجااًل لمتدخؿ الدولي في شؤوىٍا الخاصة.

 أنواع التدخلالفرع الرابع:
باإلشارة إلى وجود لدة أىواع لمتدخؿ واختبلؼ ٌذي األىواع لف بعضٍا 

واع بااللتهاد لمى الهعيار الذي ىأخذ بً، فهف حيث البعض، يهكف تقسيـ ٌذي األى
الطرؼ الُهتدِخؿ ىجد أف التدخؿ اد يقع هف دولة هقابؿ دولة أو هجهولة دوؿ هقابؿ 
دولة واد يقع التدخؿ هف ِاَبؿ األهـ الهتحدة تىفيذًا لقرارات دولية صادرة بهوجب 

ف التدخؿ يتـ لتحقيؽ الفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ الهتحدة أها هف حيث الٍدؼ فإ
ىاؾ اُ  البعض أٌداؼ هتعددة وتختمؼ لف بعضٍا  ـ إلى داخمي وخارجي.سِ ٌو

 أواًل: تدخل من حيث األطراف:
 دولة في مقابل دولة:  (9)

تدخؿ دولة في شئوف دولة هثؿ التدخؿ الفرىسي الذي تـ في سوريا الذي وجد 
تدخؿ إىساىي في القرف  تأييدًا هف ابؿ الفقً الهعاصر الذي ايؿ لىً لـ تحدث حالة

 .(105)التاسع باستثىا  سوريا
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وكذلؾ تدخؿ الواليات الهتحدة في دولة إيراف بعد هرور أاؿ هف لاـ لمى 
هيثاؽ األهـ الهتحدة حيث اىدلعت ثورة شعبية في إيراف وكاىت الحكوهة البريطاىية 

ية هٍتهة بسبلهة رلاياٌا الهقيهيف الذيف يعهموف في شركة البتروؿ اإليراى
 .(106)البريطاىية

 التدخل الجماعي في ظل المنظمات الدولية:  (2)
إف الفكرة الرئيسية التي ااهت لميٍا هىظهة األهـ الهتحدة ٌي صياىة الِسمـ 
واألهف الدولييف جهاليًا، كها كاف األساس الذي ااـ لميً هجمس األهف أف يكوف 

 األداة التىفيذية في تحقيؽ ٌذي الفكرة.
بع هف هيثاؽ األهـ الهتحدة ها يجب هف األلهاؿ في يعالج الفصؿ السا

حاالت تٍديد السمـ واإلخبلؿ بً وواوع العدواف، وبهقتضى ٌذا الفصؿ يجب لمى 
هجمس األهف أف يتخذ التدابير التي تتطمب استخداـ القوة الهسمحة لتىفيذ اراراتً كها 

أللهاؿ ها يمـز حفظ يجوز لً أف يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية هف ا
لادتً إلى ىصابً.  األهف الدولي وا 

ليس في ٌذا  هف الهيثاؽ تىص لمى أىً 0/7هادة في ها لدا ٌذا فإف ال 
الهيثاؽ ها يسوغ لؤلهـ الهتحدة أف تتدخؿ في الشئوف التي تكوف هف صهيـ السمطات 

ؿ ألف الداخمية لمدولة وليس فيً ها يقتضي األلضا  أف يعرضوا هثؿ ٌذي الهسائ
تحؿ بحكـ الهيثاؽ لمى أف ٌذا الهبدأ ال يحؿ هحؿ تطبيؽ تدابير القهع الواردة في 
الفصؿ السابع ولكف الوااع  يثبت أف كبًل هف هجمس األهف والجهعية العهوهية لـ 
يمتزها بالواجب الذي ألقاي الهيثاؽ لميٍها هف لدـ التدخؿ في الشئوف التي تعتبر هف 

 .(107)خارج ىطاؽ الفصؿ السابع –لمدوؿ األلضا   صهيـ السمطات الداخمية
ترى الباحثة أف ٌذا الىوع هف أىواع التدخؿ ٌو أكثر أىواع التدخؿ شيولًا 
خاصة في اآلوىة األخيرة، فقد درج هجمس األهف الدولي لمى التدخؿ هف خبلؿ 
ع التدخؿ الجهالي لبر الفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ الهتحدة بالتبار أف ٌذا الىو 

ذا  هف أىواع التدخؿ يحظى بالشرلية الدولية ألىً يتـ تىفيذًا لقرارات األهـ الهتحدة، ٌو
ها تـ في حرب الخميج ضد العراؽ بعد غزوي لمكويت، كها ىجد هثاؿ لٍذا الىوع هف 
 التدخؿ الجهالي في تدخؿ حمؼ األطمسي في يوغسبلفيا في إطار التدخؿ اإلاميهي.
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هالي يحظى بالهشرولية الدولية وذلؾ ألف  هثؿ غير أىً ال يعد كؿ تدخؿ ج
ٌذا التدخؿ إذا لـ يتـ وفقًا لقرارات هجمس األهف تحت الفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ 
الهتحدة فإىً يكوف تدخبًل فاادًا لمشرلية الدولية ويهكف وصفً بأىً لهؿ هف ألهاؿ 

ذا ها حدث في ت دخؿ ها لرؼ الٍهجية التي تٍدد هستقبؿ التىظيـ الدولي، ٌو
بالتحالؼ الدولي في العراؽ بهبرر القضا  لمى أسمحة الدهار الشاهؿ هع أف هفتشي 
الوكالة الدولية لمطااة الذرية لـ يثبتوا وجود هثؿ ٌذي األسمحة هها لطؿ هجمس 
األهف هف إصدار ارار بالتدخؿ، ولكف رغبًة هف الواليات الهتحدة األهريكية وحمفا ٌا 

قاـ هف العراؽ وتحقيؽ أٌداؼ أخرى ال لبلاة لٍا بحفظ السمـ في االىت فالغربيي
واألهف الدولييف أدت إلى ٌذا التدخؿ الكارثي الذي ال تزاؿ أثاري السالبة واضحة حتى 
و ها يٍدد الوحدة الوطىية في ٌذا القطر فضبًل  اليـو في االىقساـ الحاد في العراؽ ٌو

 لٍذي الٍهجية الدولية. لف لشرات اآلالؼ الذيف فقدوا حياتٍـ ثهىاً 
 ثانيًا: التدخل من حيث األىداف:

 التدخل دفاعًا عن رعايا الدولة: (9)
لكؿ دولة حؽ حهاية رلاياٌا ولٍا أف تتدخؿ لدى أي بمد أجىبي اد يوجدوف 
فيً لمدفاع لىٍـ إذا لـ تكفؿ لٍـ وألهوالٍـ الحهاية البلزهة وفقًا لقواىيف ٌذا البمد أو 

ذة أو التدا  غير هشروع ولـ تحهيٍـ السمطات الهحمية أو كاىوا هحؿ هعاهمة شا
 .(108)يىصفٍـ القضا  في البمد األجىبي

ا وجود  وهف ظواٌر ٌذي الحهاية ها ُيسهى بالحهاية الدبموهاسية والتي يبرٌر
تصرؼ غير هشروع، وأف الحهاية العادية التي يىظهٍا القاىوف الداخمي لـ تكف فيً 

يرسهً  يي الحهاية الدبموهاسية في ىطاؽ اإلطار الذكافية ويجب أف ُتهارس ٌذ
 .(109)القاىوف الدولي لتسوية الهىازلات الدولية

و وزير الخارجية األرجىتيىي في هذكرة وجٍٍا لمواليات   يقوؿ هبدأ دراجو ٌو
ـ أف أي تدخؿ ُهسمح أو احتبلؿ إلاميـ أهريكي لمضغط 09/40/4920الهتحدة في 

 .(110)ع وغير جائزبقصد ااتضا  ديف لاـ ههىو 
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 حق الدفاع المشروع:  (2)
و يتفرع لف حؽ البقا  بؿ يعتبر واحدًا هف أٌـ هظاٌري، ولمدولة بهوجب  ٌو
ٌذا الحؽ الدفاع لف ىفسٍا إذا تـ االلتدا  لميٍا لرد ٌذا االلتدا  والخطر الىاتج 

خطر لىً، إال أىً ُيشترط الستعهاؿ الدولة لٍذا الحؽ أف يكوف االلتدا  حااًل وال
( هف هيثاؽ األهـ واوع االلتدا  54بؿ اشترطت الهادة )، وااعًا أو لمى وشؾ الواوع

فعبًل، ولىدٌا ُتعِمـ الدولة الُهعتدى لميٍا هجمس األهف بالتدابير التي اتخذتٍا لٍذي 
الغاية وال تؤثر ٌذي التدابير في الصبلحية التي يتهتع بٍا الهجمس وفي الواجب 

وجب الهيثاؽ لمقياـ بها يراي ضروريًا لحفظ السمـ واألهف الهمقى لمى لاتقً به
الدولييف، غير أف هفٍـو توايت ههارسة حؽ الدفاع الهشروع تطور هع تطور 
األسمحة الحديثة خاصة الصاروخية الحاهمة لرؤوس ىووية بحيث أصبحت تشهؿ 

يخ في الدوؿ الهجاورة كها فعمت الواليات الهتحدة األهريكية أثىا  أزهة الصوار 
 .(111)كوبا
 التدخل السياسي: (3)

إف التدخبلت السياسية تكوف لادًة بتقديـ طمبات كتابية أو هبلحظات شفوية 
هف الدولة الُهتدِخمة واد تحُصؿ بطريقة رسهية وبصفة لمىية واد تحُصؿ بشكؿ دلوة 
لعقد هؤتهر يتقرر فيً ها تطمبً الدولة الُهتدخمة، كها حدث لىدها دلت ألهاىيا 

ـ وأرغهتٍا لمى التىازؿ لف 4912ا إلى لقد هؤتهر في فييىا في سبتهبر سىة روهاىي
ىجاريا وجز  هف أراضيٍا.  كؿ هف روسيا ٌو

وكثيرًا ها يكوف التدخؿ السياسي هقدهة لمتدخؿ العسكري فإذا لـ تجب الدولة 
ا لطمب الدولة الهتدخمة لجأت األخيرة إلى ألهاؿ لسكرية تٍديدية  الهتدخمة في أهٌر

حشد أسطولٍا أهاـ شواطئ الدولة األولى أو احتبلؿ جز  هف أراضيٍا أو هحاصرة ك
هركز الحكوهة أو رئيس الدولة. وفي ٌذي الحالة ىجد أف الدولة الهتدخمة يكوف لٍا 
في األصؿ اوات لمى إاميـ ٌذي الدولة بسبب ها. وكها يقع التدخؿ هف دولة هىفردة 

في ٌذي الحالة يكوف ألظـ أثرًا وأكثر يجوز أف يحصؿ هف لدة دوؿ هجتهعة، و 
 . لتمؾ الدولةضهاىًا ضد الهطاهح الشخصية 

وكها يكوف التدخؿ صريحًا وهباشرًا بالطرؽ الدبموهاسية أو العكس اد يحصؿ 
ذا ٌو أخطر أىواع التدخؿ لحدوثً في الخفا  هف سمطات  بطريؽ خفي ُهقِىع، ٌو

ث بٍـ الدولة الهتدخمة أو تشتريٍـ الدولة الهتدخؿ في شئوىٍا بواسطة أشخاص تبع
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هف بيف السكاف ليقوهوا بالدلاية أو ألهاؿ غير هشرولة ضد ىظاـ الحكـ أو ضد 
 .(112)الحكوهة

والتدخؿ السياسي بٍذا الهفٍـو ىجدي أكثر أىواع التدخؿ شيولًا، وذلؾ لمتداخؿ 
الكبير في الهصالح بيف الدوؿ هها يجعؿ بعضٍا تتدخؿ هف خبلؿ الوسائؿ 

دبموهاسية لحهاية هصالحٍا خاصة إذا كاف هيزاف القوى أرجح لصالح الدولة ال
الهتدخمة، فتستغؿ ٌذي الدولة اوتٍا سوا  كاىت لسكرية أو ااتصادية أو سياسية في 
فرض ٌيهىتٍا لمى الدولة الضعيفة، والهبلحظ أف الدوؿ الهتدخؿ في شاىٍا غالبًا ها 

صرفٍا ٌذا ال يعكس اىالاتٍا، ويبدو ٌذا تتجاوب هع الدولة الهتدخمة ولو كاف ت
الىوع هف التدخؿ جميًا في الهؤسسات الدولية واإلاميهية بصفًة خاصة لىد التصويت 
لمى القرارات الهٍهة فتهارس الدوؿ الكبرى ضغطًا سياسيًا كبيرًا لمى الدوؿ الضعيفة 

التدخؿ  هف أجؿ تغيير هواافٍا لصالح الدوؿ الكبرى، وهف أهثمة ٌذا الىوع هف
السياسي ها حدث في هؤتهر اهة االتحاد اإلفريقي الذي اىعقد في الخرطـو وحدث 
التدخؿ السياسي األهريكي فأجبر القادة األفاراة لمى هخالفة ُلرؼ الهىظهة اإلاميهية 
الذي يعطي رئاسة دورة االتحاد لمدولة الهستضيفة لمقهة ولكف خبلفًا لذلؾ تـ تجاوز 

ة االتحاد األفريقي واختيار رئيس أفريقي أخر بديبًل لف الرئيس حؽ السوداف في رئاس
 السوداىي.

 التدخل اإلنساني: (4)
ذا الىوع هف التدخؿ اد سبؽ شرحً، وال يشترط فيً أف تتدخؿ الدولة  ٌو
ىها يهكف أف تتدخؿ لهصمحة رلايا دولة أخرى واد يكوف ذلؾ  لهصمحة رلاياٌا وا 

و ها يطمؽ لميً التدخؿ في حد ذاتً لهصمحة الدولة ال تي يتـ التدخؿ ضدٌا ٌو
 بالتدخؿ اإلىساىي.

ـ ثـ بعد ذلؾ 4805واد استخدـ ذلؾ هرارًا في اإلهبراطورية العثهاىية اليوىاىية 
ـ 4922لهصمحة الكوارث ثـ األزهات ثـ حدث ٌذا التدخؿ في أغسطس وسبتهبر

حدث في واد  ،(113)ضد الحركة العدائية لؤلجاىب حيث أرسمت لٍا حهاية دولية
القرف الهاضي العديد هف ٌذا الىوع هف التدخؿ، كالتدخؿ في الصوهاؿ وفي العراؽ 

 وفي ٌاييتي وفي يوغسبلفيا وفي رواىدا وفي تيهور الشراية وسيراليوف.
وُيعُد التدخؿ اإلىساىي هف أكثر الهواضيع إثارًة لمجدؿ في القاىوف الدولي  

شخص أو كثير هف أشخاص القاىوف وكذلؾ في هوااؼ الدوؿ، ويعرؼ بأىً لجو  
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الدولي إلى وسائؿ اإلكراي السياسية أو االاتصادية أو العسكرية ضد الدوؿ أو الدولة 
التي ُيىسب إليٍا االىتٍاؾ الجسيـ والهتكرر لحقوؽ اإلىساف بٍدؼ حهمٍا لمى وضع 

 .(114)ىٍاية لهثؿ ٌذي الههارسات
قوية والتي تسعى إليجاد ُهبِرر ويتـ التدخؿ اإلىساىي دائهًا بواسطة الدوؿ ال 

أخبلاي لتدخمٍا في حالة لدـ وجود سىد ااىوىي لٍذا التدخؿ، ويتـ أيضًا بُحجة حهاية 
األاميات الِعراية والديىية أو حهاية لحقوؽ اإلىساف أو لحهاية رلايا دولة في دولة 

 أخرى اىتٍكت حقواٍـ ولـ يجدوا الحهاية والعدالة واإلىصاؼ.
 ق أىداف متعددة:التدخل لتحقي (5)

ألغراض إىساىية: الغرض هف التدخؿ يكوف حهاية هواطىي الدولة الذيف 
يقعوف ضحية لبلضطٍاد هف ابؿ ىظـ الحكـ الدكتاتورية،وأيضًا في حالة الضرورة 

 .(115)وفي حالة الدفاع الشرلي وأف يكوف الٍدؼ ٌو هصمحة أساسية لئلىساىية
 لتالية:واد اسـ بعض الكتاب التدخؿ إلى الصور ا

: كأف تتدخؿ دولة بيف هجهولات هتىازلة في الدولة سوا  كاف التدخل الداخمي.  4
 التدخؿ لصالح الحكوهة أو لصالح الثورة.

: كأف تدخؿ دولة في لبلاات دولة أخرى ولادة تكوف ٌذي التدخل الخارجي. 0
ى جاىب العبلاة لبلاة لدواىية، هثؿ تدخؿ إيطاليا في الحرب العالهية الثاىية إل

 ألهاىيا ضد بريطاىيا.

: هثؿ حالة القهع التي ال تصؿ إلى الحرب بسبب ضرر سببتً التدخل العقابي. 3
رًا سمبيًا لمى شواطئ دولة أخرى اف تفرض دولة حصأالدولة الهتدخمة في شئوىٍا ك

رية في هعاٌدة بمديف  .(116)بسبب اىتٍاؾ الدولة الثاىية ألحكاـ جٌو
ر التدخؿ الهذٌبي لمى أف ثهة أىظهًة سياسية واسـ د. شافعي هحهد بشي

تقـو لمى سياسة الثورة الفرىسية التي ألمىت لزهٍا لمى هعاوىة كؿ الشعوب التي 
ـ( في الوااع 4790ىوفهبر 49تريد استعادة حريتٍا بوضوح وكاف ذلؾ في إلبلف )

 .(117)ردًا لمى تصريح ألهاىيا في الشئوف الداخمية لفرىسا
ؿ الهالي فقد ظٍرت في ىطاؽ العبلاات الدولية ابتداً  هف وأها سياسة التدخ

الىصؼ الثاىي لمقرف التاسع لشر بحجة حهاية الهصالح الهالية لمرلايا المذيف 
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ىا بطمب الرلايا  أارضوا الدوؿ األخرى بفوائد ولـ تستطيع تمؾ الدوؿ أف تفي بٍا، ٌو
 تدخؿ حكوهاتٍـ. 

إىشا  راابة هالية دولية، كها ُوِضعت  أدى ذلؾ التدخؿ في الدولة الهديىة إلى
اليوىاف تحت راابة هالية لمى أثر استحالة وفائٍا بفوائد الديوف األجىبية، فقد ُأىِشئت 
لجىة دولية حكوهية هكوىة هف ههثمي ست دوؿ )ألهاىيا، الهجر، فرىسا، إيطاليا، 

ىاىي وبدأت بريطاىيا وروسيا( وتعٍدت لتمؾ المجىة بوضع اوالد إدارة الديف اليو 
ـ وبالىسبة لتركيا 4876، كها حدث لهصر سىة (118)ـ4897لهمٍا التبارًا هف 

ها وال شؾ أف التدخؿ لمى الوجً ليس لً سىدًا هف القاىوف وفيً إخبلؿ  وتوىس وغيٌر
ا والتداً  صريح لمى استقبللٍا ولقد كاىت ىتيجة  بسيادة الدولة الهتدخؿ في أهٌر

وف دوؿ أهريكا البلتيىية بُحجة إرغاهٍا لمى أدا  تكرار تدخؿ دوؿ أوروبا في شئ
يطاليا سىة  ـ بتدخؿ 4920ديوىٍا لرلايا تمؾ الدوؿ بهىاسبة اياـ إىجمترا وألهاىيا وا 

 .(119)لسكري لٍذا الغرض ضد فىزويبل
بهىاسبة ٌذا التدخؿ فقد وجً )هستر دراجو( وزير خارجية األرجىتيف هذكرة  

بعدـ االلتجا  لمقوة بسبب الديوف الُهتعااد لميٍا  ـ يطالب فيٍا4920ديسهبر  09في 
بيف الدوؿ واد تدخمت تمؾ الىظرية في القاىوف الدولي الوضعي في هؤتهر الٌاي 

و اسـ الجىراؿ الذي porterحيث تهت الهوافقة لمى اتفااية ُأطِمؽ لميٍا اتفااية ) ( ٌو
قيد استعهاؿ القوة هف أجؿ تُ  كاف يرأس الوفد األهريكي في الهؤتهر وفي ٌذي االتفااية

ي حالة ها إذا رفضت الدولة الهديىة استر  داد الديوف التعاادية إال في حالتيف فقط، ٌو
 .(120)التحكيـ أو تكوف اد اِبمت التحكيـ ولكف رفضت تىفيذ حكهً

هها سبؽ اتضح أف لمتدخؿ أىواع لديدة هف حيث األطراؼ وهف حيث 
التدخؿ الهعىي بقدر ها تكوف بهدى هشرولية األٌداؼ والعبرة في التدخؿ ليس بىوع 

ي ىوع هف أىواع التدخؿ الهذكورة اد تكوف هشرولة وفقًا لمقاىوف أف التدخؿ وذلؾ أل
الدولي واد تكوف غير هشرولة هها يحتـ البحث لف الهبررات األخبلاية والقاىوىية 

أف بعض  التي تعتهد لميٍا الدوؿ الهتدخمة لتبرير تدخمٍا وكذلؾ يتضح هها سبؽ
اات الثىائية بيف الدوؿ أىواع التدخؿ ال يهكف رصدٌا ألىٍا تتـ في إطار العبل

و بالضرورة ال  الهتدخؿ ذا بصورة خاصة ىجدي في التدخؿ السياسي ٌو في شئوىٍا ٌو
 يدخؿ في هفٍـو التدخؿ اإلىساىي الذي يتىاولً البحث.

                                                           

 .836( الهرجع ىفسً، ص118)
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 انًطهة انثاًَ

 يفٕٓو انرذخم 

 انفمٓاء فً انكراب ٔانطُح ٔلٕل
 

 الفرع األول: مفيوم التدخل في الكتاب:
جا ت اآليات الكريهة لتؤكد االىتصار ورفع الظمـ واستىجاد الهسمـ بالهسمـ  

كها أشارت بعض اآليات بالىص وشرلية التدخؿ هف أجؿ اإلصبلح بيف  وباالستىقاذ
الةلكبل فئتيف ُهقتتمتيف وىصرة الفئة الهستضعفة لمى الظالهة ولكف بإسباؽ العد

ڻ  ٹ  ٹ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ْ  ّ       ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچلقولً تعالى: الطرفيف 

چې  ې  ۉ  ۉ  ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےْ  ٓ
(121). 

ف طائفتاف ه بيىٍها  -أيٍا الهؤهىوف-ف أٌؿ اإليهاف ااتتموا فأصمحوا وا 
لميً وسمـ، والرضا  بدلوتٍها إلى االحتكاـ إلى كتاب اهلل وسىة رسولً صمى اهلل

ا حتى ترجع  بحكهٍها، فإف التدت إحدى الطائفتيف وأبت اإلجابة إلى ذلؾ، فقاتمٌو
إلى حكـ اهلل ورسولً، فإف رجعت فأصمحوا بيىٍها باإلىصاؼ، والدلوا في حكهكـ 
بأف ال تتجاوزوا في أحكاهكـ حكـ اهلل وحكـ رسولً، إف اهلل يحب العادليف في 

خمقً بالقسط. وفي اآلية إثبات صفة الهحبة هلل لمى الحقيقة،  أحكاهٍـ القاضيف بيف
 .(122)كها يميؽ بجبللً سبحاىً

ڑ   ڑ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇچ: واولً تعالى  

ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ڳڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ

چہ  ہ  ہ
(123). 

هقيهيف في أرض الهشركيف ويعيشوف تحت حكهٍـ إذا ظمهوا واضطٍدوا إف ال  
ـ  وهىعت حريتٍـ الديىية والشخصية وطمبوا الىصر في الديف فبذلؾ يجب ىصٌر
ـ لمى ألدائٍـ الذيف  بسبب اإليهاف الذي يمـز لمى الهسمهيف أف يىصرٌو

ـ وهىعوا حريتٍـ الديىية إال لمى اـو بيىٍـ وبيف الهسمهيف   .(124)هيثاؽاضطٍدٌو
دلت اآلية إلى أف الهؤهىيف الهقيهيف في أرض الهشركيف وتحت سمطاىٍـ ال   

ـ  والية لٍـ في دار اإلسبلـ إال إذا استىفروا في الديف أي ااتمٍـ الكفار واضطٍدٌو

                                                           

 .8( سورة الحجرات، اآلية 121)

ٌػ، 0471، الهديىة الهىورة 8( ىخبة هف العمها ، التفسير الهيسر، هجهع الهمؾ فٍد لطبالة الهصحؼ الشريؼ، ط122)
 .806ص 

 .38( سورة األىفاؿ، اآلية 123)
ر إحيا  التراث العربي، بيروت ، دا8( أبو جعفر هحهد الحسف الطبري، جاهع البياف لف تأويؿ آي القرآف، ج 124)

 .067ص



ـ  ألجؿ ديىٍـ وطمبوا هف الهسمهيف الىصر لميٍـ فيجب لمى الهسمهيف أف يسالدٌو
ال لٍد بيىٍـ وبيف الهسمهيف أها إذا كاف ٌىاؾ بشرط أف يكوف الكفار حربييف 

ـ بأف الهسمهيف غير هقيديف بٍذا العٍد صراحة ألجؿ  ىذاٌر هعاٌدة يجب الوفا  بٍا وا 
 .(125)فعمٍـ حتى ال تكوف خياىة

ُيفٍـ هف اآلية أف هف الهؤهىيف في لٍد الىبي صمى اهلل لميً وسمـ هف كاف  
ي دار الحرب، كها أف لٍؤال  والية يقيـ في دار الكفر والشرؾ وتحت سمطاىً  ٌو

ف كاىوا  ـ هف أجؿ ديىٍـ وا  ـ لمى الكفار إذا ااتمٌو ي ىصٌر لمى أٌؿ دار اإلسبلـ ٌو
ـ  .(126)ال يىصروف أٌؿ دار اإلسبلـ لعجٌز

إف ٌذي الوالية والية اإليهاف التي توجب الىصر لمى أساس أف الهؤهىيف 
ٍها اختمفت الديار وتبالدت األاطار إذا جهيعًا إخوة فإف الهؤهف في والية الهؤهىيف ه

ي إذا كاف ٌىاؾ هيثاؽ بيف  استىصروا وجبت ىصرتٍـ إال في حالة واحدة ٌو
الهسمهيف وبيف الكفار لكف يجب أف يدافع الهسمهيف لف الهستضعفيف ضد كؿ هف 
يعتدي لميٍـ ولو كاف ٌىاؾ هيثاؽ ألىٍـ يىقضوف الهيثاؽ بهجرد أف يعتدوا لمى 

 . (127)بل لٍد هع االلتدا  لمى أٌؿ اإليهافالهؤهىيف ف
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  چ واولً تعالى: 

چٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    
(128). 

حث اهلل الهؤهىيف في أسموب تخصيص يتىكر البط  أي كيؼ تقعدوف لف  
ؤال  الُهستضعفيف هف الرجاؿ والىسا  الذيف يعاىوف القتاؿ في سبيؿ اهلل واستىقاذ ٌ

أشد الِهحىة والفتىة وأىٍا أشد هف ِهحىة الهاؿ واألرض والىفس والِعرض لكوىٍا في 
أخص خصائص الوجود اإلىساىي الذي تتبعً كراهة الىفس والعرض وحؽ الهاؿ 

كؿ  ، وجعؿ خبلص الُهستضعؼ في سبيؿ اهلل، ألف سبيؿ اهلل لاـ في(129)واألرض
خير وخبلص الُهستضعفيف هف الهسمهيف هف أيدي الكفار وبذاتٍـ يدخؿ في ذلؾ، 

 هف ألظـ الخير.
الهعىى ال لذر وال هاىع يهىعكـ أف تقاتموا في سبيؿ اهلل إلااهة التوحيد هقاـ  

الشرؾ وجعؿ العدؿ والرحهة هكاف الظمـ والقسوة إلىقاذ الُهستضعفيف هف ظمـ 
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ـ إخواىكـ في الديف واد أستذلٍـ أصؿ الكفر وىالوا هىٍـ األاويا  الجباريف ألىٍ
 .(130)بالعذاب والقٍر
  ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڱڎ  ڎ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ااؿ تعالى: 

چہ   ْ     ّ    
(131). 

ـَ اهلل ِإال  بالحؽ َوَهف ُاِتَؿ َهْظُموًها َفَقْد  ًِ َواَل َتْقُتُموْا الىفس التي َحر   َجَعْمَىا ِلَوِلّي
بأف يقتؿ ) ِفي القتؿ( يتجاوز الحدّ  ) َفبَل ُيْسِرؼ( تسّمطًا لمى القاتؿ) سمطاىاً ( لوارثً)

ًُ َكاَف َهْىُصوًرا( غير ااتمً أو بغير ها اتؿ بً  .(132)ِإى 
ڑ   ڑ  ڇ  ڇ    ڇڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎچ: ااؿ تعالى

ہ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ڳڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ

چہ
(133). 

ـْ ِفي َسِبيِؿ اهلل ٍِ ٌَاَجُروْا وجاٌدوا بأهوالٍـ َوَأىُفِس ـ ) ِإف  الذيف َ اَهُىوْا َو ٌو
َىَصُرواْ ( مـالىبي صمى اهلل لميً وس) والذيف  اَوواْ ( الهٍاجروف ـ األىصار)و  أولئؾ ( ٌو

ـْ َأْوِليآُ  َبْعضٍ  ٍُ ـْ هِّف ( في الىصرة واإِلرث) َبْعُض ٍَاِجُروْا ها َلُك ـْ ُي والذيف َ اَهُىوْا َوَل
فبل إرث بيىكـ وبيىٍـ وال ىصيب لٍـ في ) ِهف َشئ( بكسر الواو وفتحٍا) واليتٍـ
ٍَاِجُرواْ ( الغىيهة ذا هىسوخ بآخر ا) حتى ُي ـُ ( لسورةٌو ِف استىصروكـ ِفي الديف َفَعَمْيُك َواِ 
ٍُـ ّهيثَاؽٌ ( لٍـ لمى الكفار) الىصر ـْ َوَبْيَى ـ لميٍـ ) ِإال  لمى َاْوـٍ َبْيَىُك لٍد فبل تىصرٌو

 .(134)واهلل ِبَها َتْعَهُموَف َبِصيرٌ ( وتىقضوا لٍدٌـ

ڈ       ى  ى  ى    ى  ىى  ى       ى  ى  ى  ى  ى  ىچ ٹ ٹ

چ
(135). 

لها ُصّد صمى اهلل لميً وسمـ لف البيت لاـ الحديبية وصالح الكفار لمى و 
أف يعود العاـ القابؿ وُيخموا لً هكة ثبلثة أياـ وتجٍز لعهرة القضا  وخافوا أف ال تفي 

ـ وكري الهسمهوف اتالٍـ في الحـر واإلحراـ والشٍر الحراـ ىزؿ اولً  اريش ويقاتمٌو
 َواَل َتْعَتُدواْ ( الكفار) الذيف يقاتموىكـ( أي إللبل  ديىً) وااتموا ِفي َسِبيِؿ اهللتعالى: 

ذا  (الهتجاوزيف ها حّد لٍـ) ِإف  اهلل اَل ُيِحبُّ الهعتديف( لميٍـ باالبتدا  بالقتاؿ) ٌو
 .(136)هىسوخ بآية )برا ة(
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ف بأف يقوهوا بواجباتٍـ هتى هر الهسمهية أف اآليات السابقة تأتستخمص الباحث
ها ورد توفرت الظروؼ التي تدلو إلى التدخؿ وهف ٌذي الظروؼ التي تدلوا لمتدخؿ 

حدوث ىزاع بيف َطاِئَفَتيِف هف الهسمهيف ولدـ ابوؿ إحدى في آية سورة الحجرات 
ىد الُصمح لمصمح فقد أهر اهلل سبحاىً وتعالى بقتاؿ الطائفة التي ال تىزؿ ل الطائفتيف

ذا يعىي أف الطائفة  ا  الباغيةٌو إذا كاىت تستقؿ بهوطٍف خاص بٍا فإىً يتـ إجباٌر
 لمى ابوؿ الصمح ولو أدى ٌذا إلى التدخؿ في شؤوىٍا واستخداـ القوة ضدٌا.

فيها جا ت آية سورة األىفاؿ تأهر الهسمهيف بأف يىصروا إخواىٍـ         
ـ وكاىوا ف ذا يدؿ لمى أىً يجب الهستضعفيف إذا استىصرٌو ي أرض الهشركيف ٌو

لمى الهسمهيف أف يعهموا لمى ىصرة إخواىٍـ الهستضعفيف ولو أدى ذلؾ إلى التدخؿ 
لدى الدوؿ التي تستضعؼ إخواىٍـ وفي ٌذا أيضًا داللة لمى أف واجب التدخؿ في 

 هثؿ ٌذي الحالة ُيعد أهرًا وجوبيًا البد هف حدوثً.
ا اد جا ت بأسموب فيً حث لمهسمهيف لمى ىصرة الىسا  فإىٍ سورة أها آية 

إخواىٍـ الهستضعفيف هف الرجاؿ والىسا  ولو لـ يطمبوا هثؿ ٌذا الىصر هها يعىي 
ىها هجرد لمـ الهسمهوف  واجب استىقاذٌـ ال يتواؼ لمى هطالبتٍـ بذلؾ وا 

 باستضعاؼ إخواىٍـ يتوجب لميٍـ العهؿ لمى إىقاذٌـ ولو بقتاؿ هف يستضعفٍـ.
يات األخرى جهيعًا تدلو إلى ُىصرة الهسمهيف الذيف يقعوف في استضعاؼ واآل 

غير الهسمهيف وحتى ها ورد بشأف الذيف بيىٍـ وبيف الُهسمهيف هيثاؽ فإف أغمب 
الفقٍا  ذٌبوا إلى أف التدا  ٌؤال  لمى الهسمهيف يؤدي إلى وجوب إلغا  الهسمهيف 

ـ بذلؾ حتى يتهكىوا هف ل خطاٌر ذا يعىي ٍذا الهيثاؽ وا  ىصرة إخواىٍـ الهستضعفيف ٌو
أف التدخؿ في اإلسبلـ إذا كاف بٍدؼ تحقيؽ ها تىاولتً اآليات السابقة هف واجبات 
يكوف أهرًا واجبًا يستهد هشروليتً هف القرآف الكريـ غير أىً ال بد هف اإلىتباي إلى أف 

تدا  لمى اآلخريف اإلسبلـ ُيىٍي ها بيىتً آية سورة البقرة فأهرت الهسمهيف بعدـ االل
ىها هف أجؿ رد  بها يعىي أف التدخؿ في اإلسبلـ يجب أف ال يكوف بغرض االلتدا  وا 

 ف.يكيد ألدا  الهسمه
 الفرع الثاني: مفيوم التدخل في السنة:

ٌىػػػػاؾ جهمػػػػة هػػػػف األحاديػػػػث الىبويػػػػة التػػػػي تحتػػػػوي لمػػػػى الػػػػدفاع لػػػػف ذي الحاجػػػػة 
حػػدثىا  :لبػػداهلل بػػف هسػػمهة بػػف اعىػػبحػػدثىا )الهمٍػػوؼ ورفػػع الظمػػـ لػػف الهظمػػـو هىٍػػا 

لف أبي سعيد، هولى لػاهر بػف كريػز، لػف أبػي ٌريػرة ااؿ:اػاؿ  "يعىي ابف ايس"داود 
"ال تحاسدوا وال تىاجشوا، وال تباغضػوا، وال تػدابروا، وال وسمـ: لميً اهلل صمىرسوؿ اهلل 

 يظمهػػً يبػػع بعضػػكـ لمػػى بيػػع بعػػض. وكوىػػوا، لبػػاد اهلل إخواىػػا الهسػػمـ أخػػو الهسػػمـ ال



بحسػػب اهػػرئ هػػف . التقػػوى ٌٍىا"ويشػػير إلػػى صػػدري ثػػبلث هػػرات" ،وال يخذلػػً وال يحقػػري
 .(137)(الشر أف يحقر أخاي الهسمـ. كؿ الهسمـ لمى الهسمـ حراـ. دهً وهالً ولرضً"

ُهعِمقًا لمى كمهة ال يخذلً ااؿ العمها : الخذؿ ترؾ اإللاىة  (138)واوؿ الىووي
دفع ظالـ وىجدي لـز إلاىتً إذا أهكف ذلؾ ولـ يكف لً  والىصر وهعىاي إذا استعاف بً

 .(139)لذر شرلي
، وااؿ (140): )وهف لـ يحهؿ ٌـ الهسمهيف ليس هىٍـ(وسمـ لميً اهلل صمىااؿ 

، العاىي يعىي األسير (141)أيضًا: )فكوا العاىي وأطعهوا الجائع ولودوا الهريض(
 لميً اهلل صمىالىبي وااؿ  .(142)وفكاكً يعىي السعي في إطبلاً لف يد هف أسري

: )ُأىصر أخاؾ ظالهًا أو هظموهًا فقاؿ رجؿ أىصري إف كاف هظموهًا أرايت إذا وسمـ
 .(143)كاف ظالهًا كيؼ أىصري ااؿ تهىعً هف الظمـ فإف ذلؾ ىصرتً(

ِبيِع َحد ثََىا ُشْعَبُة َلِف اأَلْشَعِث ْبِف ُسَمْيـٍ َااؿَ  ُهَعاِوَيَة َسِهْعُت  :َحد ثََىا َسِعيُد ْبُف الر 
 اهلل صمىَأَهَرَىا الى ِبىُّ  :َااؿَ  –اهلل لىٍها  رضي -ْبَف ُسَوْيٍد َسِهْعُت اْلَبَراَ  ْبَف َلاِزٍب 

ٍَاَىا َلْف َسْبعٍ  وسمـ لميً ِلَياَدَة اْلَهِريِض، َواتَِّباَع اْلَجَىاِئِز، َوَتْشِهيَت )َفَذَكَر  ،ِبَسْبٍع، َوَى
ْبَراَر اْلُهْقِسـِ َوَرد  الس بلَ  اْلَعاِطِس، َجاَبَة الد اِلى، َواِ  ، َواِ  ، َوَىْصَر اْلَهْظُموـِ ، ااؿ ابف (144)(ـِ

أف ال يسمـ الهر  أخاي الهسمـ لظمـ ) وسمـ: لميً اهلل صمىالرسوؿ  ااؿ (145):حـز

                                                           

 .4986ص  ،1( رواي هسمـ، ج 137)
( ٌو يحيى بف شرؼ بف هري بف حسف الحزاهي الحوراىي الىووي الشافعي أبو زكريا هحي الديف، هولدي 138)

ٌػ، بىوا هف ارى حوراف. لبلهة بالفقً والحديث تعمـ في دهشؽ، لً هىٍاج 676ٌػ، ووفاتً سىة 634سىة 
دار  -األلبلـ –: خير الديف الزركمي الطالبيف، تٍذيب األسها  والمغات، الهىٍاج في شرح صحيح هسمـ. أىظر

 .419، ص 8ـ، ج4990العمـ لمهبلييف، بيروت، ط العاشرة، 
 .402ـ، ص4970، دار إحيا  التراث العربي، بيروت، 4، ط46( هحي الديف الىووي صحيح الهسمـ، ج139)
، 42وائد، جأخرجً البخاري في صحيحة وصححً ىور الديف لمي بف الٍيثهي، هجهع الزوائد وهىبع الف( 140)
 .4980دار الكتاب، ص 3ط
 .0110( أخرجً البخاري، هرجع سابؽ، ص141)
ـ، 4999، دار الحديث القاٌرة 4، ط40( أبو الفرح لبدالرحهف بف ايـ، كشؼ الهشاكؿ لصحيحيف، ج142)

 .549ص
 ـ،4984، الهكتبة العمهية، بيروت 0ط 1( أبو سميهاف بف أحهد بىي الخطاب، هعالـ السىف أبي داود ج143)

 .47ص
 (  أخرجً البخاري، هرجع سابؽ.144)
ٌػ، وكاف 381( أبو هحهد بف أحهد بف سعيد بف حـز الفارسي األصؿ هولى يزيد بف سفياف ولد بقرطبة سىة 145)

لالهًا وهىظورًا هٍر أواًل في األدب واإلخبار والشعر والهىطؽ و أجزا  الفمسفة ولً كتب كثيرة هىٍا "اإليصاؿ إلى 
ا كتاب "الهحمى في شرح  فٍـ كتاب الخصاؿ" وكتاب "الهحمى" في الفقً وكتاب "الِفَصؿ في الِهمؿ والِىحؿ" وأشٌٍر

ٌػ. أىظر: أبو لبد اهلل شهس الديف هحهد بف أحهد بف اايهاز الذٌبي، سير ألبلـ الىببل ، 156الهحمى". توفي 
 .0705ـ، ص 0221الجز  أوؿ، بيت األفكار الدولي بمبىاف 



، فإذا رأى الهسمـ أباي الباغي  ظالـ وأف يأخذ فوؽ يد كؿ ظالـ وأف يىصر كؿ هظمـو
هسمـ أو ذهي ففرض لميً هىعً هف ذلؾ بكؿ ها يقدر لمى  أو ذا رحـ يريد ظمـ

 .(146)(هىعً
ًُ، : )وسمـ لميً اهلل صمىااؿ الىبي  ًُ َواَل ُيْسِمُه ، اَل َيْظِمُه ـُ َأُخو اْلُهْسِمـِ اْلُهْسِم

، َوَهْف َفر َج َلْف ُهْسِمـٍ ُكْرَبًة  يَوَهْف َكاَف فِ  ًِ ًُ ِفى َحاَجِت ًِ َكاَف الم  ًُ َحاَجِة َأِخي َفر َج الم 
ًُ َيْوـَ اْلِقَياَهةِ  ًُ ُكْرَبًة ِهْف ُكُرَباِت َيْوـِ اْلِقَياَهِة، َوَهْف َسَتَر ُهْسِمًها َسَتَرُي الم  ، وها (147)(َلْى

هف اهرئ يىصر هسمهًا في هواضع تىتٍؾ فيً حرهتً ويىتقص فيً لرضً إال ىصري 
 لميً اهلل صمىلىً سهعت  اهلل في هوضع يجب فيً ىصرتً. وااؿ أبوبكر رضي اهلل

وا الهىكر فمـ يغيروي ال شؾ أف يعهٍـ اهلل بعقاب أيقوؿ: )إف الىاس إذا ر  وسمـ
 والشؾ أف اىتٍاؾ حرهة الهسمـ واضطٍادي هف أكبر الهىكرات. ،(148)هىً(

صت الباحثة لمى أف كؿ األحاديث السابقة تأهر الهسمهيف بأف يقوهوا مُ خ
لتي تتطمب هف الهسمـ أف يتدخؿ إلىقاذ أخيً الهسمـ بواجباتٍـ إذا توفرت الظروؼ ا

)الهسمـ أخو  وسمـ: لميً اهلل صمىحيف يطمب إىقاذي كها جا  في حديث الرسوؿ 
 الهسمـ ال يظمهً ال يخذلً(، أي أف يعيىً هتى طمب لوىً. 

أها في حديث سعد بف الربيع اد جا  بأسموب حث الهسمـ لمى ىصرة أخيً 
 جة.الهسمـ إذا دلت الحا

إلى الواوؼ إلى جاىب إخواىٍـ  فوكؿ األحاديث األخرى جهيعًا تدلو الهسمهي
 إذا دلت الحاجة إلى ذلؾ.

 :الفرع الثالث: مفيوم التدخل عند الفقياء
ُيبلحظ هف كتب فقٍا  الهسمهيف أىً يجب لمى الهسمهيف استىقاذ الهسمـ إذا  

جهاع لمى ضرورة استىقاذ توفرت لٍـ القدرة لمى ذلؾ، وتوحي آرائٍـ أف ٌىالؾ إ
اٌي  الهستضعفيف واألسرى هف أيدي الكفار الذيف يهىعوىٍـ هف حقٍـ الطبيعي ٌو
آرا ٌـ جا ت في روضة الطالبيف أف حرهة الهسمـ ألظـ هف حرهة الدار إذا أسر 
هسمهًا فاألصح وجوب الىٍضة إليً، كها يىٍض إليٍـ في دخولٍـ دار اإلسبلـ 

 .(149)ألظـ هف حرهة الدار لدفعٍـ ألف حرهة الهسمـ

                                                           

 .98في صحيحً، هرجع سابؽ، ص ( أخرجً البخاري146)
 .107( أخرجً البخاري، هرجع سابؽ، ص 147)
 .334ـ، ص4989(  أخرجً الىووي الهىتقى الهختار هف كتاب األذكار، دار القمـ دهشؽ، 148)
، 42( أبو زكريا هحي الديف بف شرؼ الىووي، روضة الطالبيف ولهدة الهفتيف، الهكتب اإلسبلهي، ج149)

 .446ص



كذلؾ في كتاب األهواؿ أف ىسا  الهسمهيف هثؿ رجالٍـ في الفدا  يجب لمى  
اذٌـ هف أيدي الهشركيف بكؿ وجً وجدوا إليً سبيبًل، قهاـ والهسمهيف فكاكٍـ واستىاإل

ف كاف ذلؾ برجاٍؿ أو هاؿٍ   .(150)وا 
هحتاج أىً ال إف تخميص الهسمـ لف ُذؿ الكافر واجب، وااؿ صاحب ىٍاية ال

، إف وجوب الجٍاد (151)ُلذر لمهسمهيف في استىفاذ هف يهكف استىفاذي هف الهسمهيف
ٌو إزالة الفترة أهاـ الدلوة، إذًا الهقصود بالقتاؿ إىها ٌو الٍداية فقتؿ الكافر ليس 

 .(152)هقصود بذاتً ألىً لو أهكف الٍداية بإااهة الدليؿ بغير جٍاد فٍي أولى هف اتمً
اد فرض ليف ألسباب هىٍا استىقاذ أسرى الهسمهيف هف أيدي ويكوف الجٍ

ذا هف أفضؿ القريات، لذا وجب لميىا أف ىواظب لمى اتالٍـ إذا (153)الكفار ، ٌو
 . (154)أسروا واحدًا حتى ىخمصً

ويتضح هها تقدـ ذكري أف استىقاذ الهستضعفيف أهر ثابت في اإلسبلـ 
ف لهود اإلرتكاز لذا ال يستحؽ أف يترؾ بهصادري الهختمفة، ألف اإلسبلـ يعتبر اإلىسا

في هحىتً يواجً العواصؼ واألخطار بهفردي بؿ أكد العمها  لمى وجوب استىقاذ 
الهستضعؼ، ألف ٌذا أهر تحتهً األخوة اإلسبلهية ال الىسب، لذا ايؿ أخوة الديف 

الفة أثبت هف أخوة الىسب ألىٍا تىقطع بهخالفة الديف، وأها أخوة الىسب ال تىقطع بهخ
الديف، ويهكف لمة استىقاذ ٌؤال  الهستضعفيف في كوىٍـ ال حوؿ وال اوة لٍـ في 

ـ ويدفع لىٍـ. ـ ويآزٌر  حاجة إلى هف يىصٌر
فقًا ويشترط ليكوف االستىقاذ أو التدخؿ لف طريؽ القوة الهسمحة هشرولًا وِ 

 :لتوفر الشروط التاليةلمشريعة اإلسبلهية 
ال بد أف يكوف القتاؿ خاليًا هف أي أغراض أخرى أف يكوف القتاؿ في سبيؿ اهلل:  -4

ضعاؼ العدو، )هثؿ تحقيؽ هآرب شخصية كدلاية لحاكـ  غير إىقاذ ٌؤال  وا 

                                                           

 .046ـ، ص4988دار الفكر، بيروت  ،0سبلـ، كتاب األهواؿ، حقىة خميؿ هحهد ٌراس، ط ( أبوالقاسـ بف150)
ـ، 0223دار الكتب العمهية، بيروت،  3، ط8ىٍاية الهحتاج إلى شرح الهىٍاج، ج ،( هحهد أحهد حهزة151)

 .420ص
ب، زاد الهحتاج بشرح الهىٍاج، ج152) ديىية بدولة ، الشئوف ال4، ط1( لبد اهلل بف الشيخ حسف الحسف الكٌو

 .046ـ، ص4980اطر، الدوحة 
، رئاسة الهحاكـ الشرلية، الدوحة 0( هحهد إبراٌيـ بف جهالة، تحرير األحكاـ في تبرير أٌؿ اإلسبلـ، ط153)

 .456ـ، ص4999
 .974ـ، ص 4986ف لبد السبلـ، أحكاـ الجٍاد وفضائمً، دار الوفا ، جدة ب ( العز154)



هعيف أو لجٍاز سياسي ها أو لتحقيؽ ىوع هف السيطرة االستعهارية وبٍذا يتحدد 
 .(155)إطار استخداـ التدخؿ وىطااً وبالتالي يهىع هف إسا ة استخداهً(

لهسمهيف الهستضعفيف في غير أيدي الهسمهيف ويشهؿ ٌذا الجهيع وجود بعض ا -0
سوا  كاف الهستضعفيف هف الرجاؿ أو الىسا  واألطفاؿ في وضع أسرى، وفي وضع 
أامية هسمهة في بمد غير هسمـ تتعرض لمظمـ واالضطٍاد، أو ااـ أٌؿ البمد بألهاؿ 

يد، لذا يشهؿ اإلبادة ضد الهسمهيف، ألف الىص القرآىي جا  لاهًا غير هق
 .(156)الهستضعفيف في كؿ لصر وفي كؿ بمد

واوع الظمـ لمى ٌؤال  الهستضعفيف وال يجوز التدخؿ في اإلسبلـ إال بوجود  -3
و واوع الظمـ الذي يٍدد وجودٌـ، وأف األامية التي تعيش في  السبب الدالي لً ٌو

هًاألف دولة غير هسمهة تتعرض لبلضطٍاد، فتىتقؿ واليتٍا إلى دار اإلسبلـ حك
الدولة األجىبية التي واليتٍا لميٍـ ااهت بإخبلؿ التزاهاتٍا تجاٌٍـ كسائر هواطىيٍا، 
وبٍذا تهتد الوالية اإلسبلهية وجوبًا، وتىسحب والية الدولة غير الهسمهة لىٍـ فعبًل 

ذا ها اررتً الشريعة  .(157)بإٌدار الحقوؽ األساسية ألاميتٍا الهسمهة ٌو

بلهية بهعاٌدة دولية، فقد ادس اإلسبلـ العٍود وجعؿ لدـ ارتباط الدولة اإلس -1
هها ورد في بعض  . الف الغدر ال يجوز في اإلسبلـ،احتراهٍا أهرًا واجبًا وهطموباً 

ڑ     ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇچ تعالى: ًلآي القرآف كقو 

ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ

چہ  ہ  ہ  ہ   ۀۀ
ـ إف طمب (158) حد هف الهسمهيف في أ، واهلل خاطب الهسمهيف وأهٌر

، وجعؿ ذلؾ واجبًا لميٍـ إال لمى ًدار الحرب لوىٍـ الستىقاذي أف يعيىوي ويستىقذوى
اوـٍ بيىٍـ وبيف الهسمهيف لٍد فبل يجوز اتالٍـ حتى يتـ العٍد أو يىبذ إليٍـ لمى 

 .(159)سوا 

العدالة اإلسبلهية ال تجعؿ هصمحة الدولة سبيبًل لىقض العٍد ها داهت 
شروطً هصوىة هف ابؿ األلدا  لذا حذر القرآف هف ىقض العٍد حيث يستىصر 

                                                           

، 5، ج4ط ،بقوالد القاىوف الدولي لمعبلاات الدولية في الشريعة اإلسبلهية أحهد أبو الوفا ، كتاب اإللبلـ( 155)
 .430ص ـ،0224 ،دار الىٍضة العربية القاٌرة

 .433( أحهد أبو الوفا ، هرجع سابؽ، ص 156)
، الكويت، 89العدد  ،( هحهد لهارة، اإلسبلـ وحقوؽ اإلىساف ضرورات ال حقوؽ هجمة لالـ الهعرفة157)

 .81ص ،ـ4985
 .70سورة األىفاؿ، اآلية ( 158)
 .887ـ، ص4970دار الفكر، القاٌرة  3، ط0اهلل بف هحهد العربي، أحكاـ القرآف، ج ( أبو بكر هحهد لبد159)



خوتٍـ في الديف، وأوجب لميٍـ أف يحترهوا العٍد، وليس هعىى ٌذا ترؾ إالهسمهوف 
 . (160)شكو هىً هف أذى واضطٍادد في سبيؿ اهلل إلزالة ها ياالهسمهيف لف بذؿ الجٍ

التأكد هف إهكاىية االستىقاذ ألف ىظرية االستىقاذ في الشريعة ٌي تحرير  -5
الهظموهيف والهستضعفيف بإهكاىية لهمية اإلىقاذ، وذلؾ بأف يغمب الظف بأف الجيش 
اادر لمى ذلؾ وأف التدخؿ سيؤدي إلى لدـ ٌبلؾ الجيش كمً أو أغمبً، ولدـ اتؿ 

، إال إذا اصد تأديب الدولة الهعتدية وردٌا لف القياـ بالهثؿ ـإبادتٍ الهستضعفيف أو
رجبًل هف الهسمهيف هف أيدي  )ألف استىقذألف لهر بف الخطاب رضي اهلل لىً ااؿ: 

أي أف استىقاذ رجبًل فيكوف أجر خير هف تكوف  (هف جزيرة العرب الكفار أحب إلي  
 . (161)جزيرة العرب همكًا لي

أف لدـ استىقاذ الهستضعفيف ٌو هخالفة لمشرع ويعتبر جريهة ُيفٍـ هها سبؽ 
رت بتغيير هِ سمبية تهثؿ ىولًا هف الهشاركة بها يقع لميٍـ، ألف األهة اإلسبلهية أُ 

ذا سكتت األهة لف الهىكر أو أحد هف أفرادٌا بعدها رأى أو لمـ فكؿ   –الهىكر وا 
وجعؿ اهلل في حكهتً  لاص اهلل ٌذا بفعمً وذلؾ برضاي –هف العاهؿ والساكت 

. وبالتالي فبل لذر لمدولة اإلسبلهية في ترؾ (162)وكمهتً الراضي بهىزلة العاهؿ
وف هف االضطٍاد والعذاب.  الهستضعفيف خصوصًا األاميات الهسمهة واألسرى يتأٌو

 الفرع  الرابع: موقف اإلسالم من التدخل
بمٍد يكوف فيً ذليبًل يذٌب فقٍا  اإلسبلـ إلى أىً ال يجوز لمهسمـ أف يقيـ في 

هقٍورًا في حريتً الديىية والشخصية، ويجب لميً أف يٍاجر إلى حيث يكوف حرًا في 
ال كاىت إااهتً في ذاؾ  تصرفاتً الشخصية وفي إااهة شعائر الديف الذي يؤهف بً، وا 
البمد هعصية، إف استطاع إلى ذلؾ سبيبًل فإف لـ يقدر فعمى الهسمهيف إىقاذي هف 

، ألف الدولة (163)  كاف أسيرًا أـ أامية هسمهة تعيش في بمد غير هسمـهحىتً، سوا
اإلسبلهية تعهؿ لمى حهاية األاميات وُيوجب اإلسبلـ لميٍا ىصرة الهظمـو فردًا كاف 
أو جهالة هف الهسمهيف، أو إغاثة الهستضعفيف الهسمهيف وحهاية األاميات في الببلد 

 .(164)لقدرة واإلهكافاألخرى هف التعسؼ واىتقاص الحقوؽ لىد ا

                                                           

واي، أصوؿ العبلاات الدولية بيف الشريعة والتشريعات الوضعية، هجمة هجهع الفقً اإلسبلهي، دس( هحهد ال160)
 .404ـ، ص4990، جدة 1، ج9العدد

ـ، 4975 ،، دار اإلرشاد بغداد0عزيز بف هحهد، فقً الهموؾ وهفتاح الرياح، تحقيؽ أحهد لبدي، ج( لبد ال161)
 .153ص
 .423( لوض الحسف الىور، هرجع سابؽ، ص 162)
 .090( هحهد رشيد رضا، هرجع سابؽ، ص 163)
بة الزحيمي، هرجع سابؽ، ص164)  .6126( ٌو



ذا  ألمف اإلسبلـ هبدأ كراهة اإلىساف وحريتً فٍو أكـر هخموؽ لمى األرض ٌو
باحة دهً وشرفً ُهحسىًا  طبيعي لكؿ إىساف فبل يجوز إٌدار كراهتً وهىع حريتً وا 

ُهسيئًا هسمهًا أـ غير هسمـ إال بىٍص شرلي ألف العقاب إصبلح وزجر ال  أـ كاف
ًا السب والشتـ واالحتقار واذؼ األلراض وكذا التهثيؿ أثىا  إٌاىة، لذا ال يحؿ شرل

 .(165)الحرب أو بعد اىتٍائٍا، ويحـر التجويع واإلظها  والتعذيب والسمب بعد األسر
الشريعة ىصت لمى اوالد الحكـ في لبلاة الهجتهع اإلسبلهي بالهجتهعات 

ىقاذ الضعيؼ وحهاية األهـ والشعوب هف الذؿ  األخرى وىادت بهبدأ ىصرة الهظمـو وا 
ذا ها أكدي اوؿ الرسوؿ   اهلل صمىوالطغياف واالستبداد وحهاية حرياتً اإلىساىية، ٌو

ٍَاٍب َأف  َساِلًها وسمـ لميً َحد ثََىا َيْحَيى ْبُف ُبَكْيٍر َحد ثََىا الم ْيُث َلْف ُلَقْيٍؿ َلِف اْبِف ِش
ًِ ْبَف ُلَهَر  ًِ  -هلل لىٍهارضى ا-َأْخَبَرُي َأف  َلْبَد الم   لميً اهلل صمىَأْخَبَرُي َأف  َرُسوَؿ الم 

ًُ، َوَهْف َكاَف فِ : )َااؿَ  وسمـ ًُ َواَل ُيْسِمُه ، اَل َيْظِمُه ـُ َأُخو اْلُهْسِمـِ ًِ َكاَف  ياْلُهْسِم َحاَجِة َأِخي
ًُ فِ  ًُ  يالم  ًُ َلْى ، َوَهْف َفر َج َلْف ُهْسِمـٍ ُكْرَبًة َفر َج الم  ًِ ُكْرَبًة ِهْف ُكُرَباِت َيْوـِ اْلِقَياَهِة،  َحاَجِت

ًُ َيْوـَ اْلِقَياَهةِ   .(166)(َوَهْف َسَتَر ُهْسِمًها َسَتَرُي الم 
خاطبت الشريعة  وسار لمى ىٍجً الخمفا  الراشديف رضواف اهلل لميٍـ،

الجهيع، ودلت إلى التوحيد والحكهة والهولظة الحسىة، وىظهت العبلاات بيف 
ـ في أواات الِسمـ والحرب ووضعت بذلؾ اوالد ال يحؿ الخروج الهسمهيف وغ يٌر

ا ألف الجزا  الذي ُيمِزـ في هخالفتٍا ىولاف دىيوي  لىٍا وتتهيز ٌذي القوالد لف غيٌر
يواعً الحاكـ الهسمـ لمى هف خالؼ اوالد التىظيـ وُأخروي يمقاي الهرتكب يوـ 

ذا ها يحهؿ الهسمـ لمى هراابة اهلل  في تصرفاتً ويدفعً لبللتزاـ بأحكاـ القياهة، ٌو
ـ  .(167)الشريعة سوا  كاف هتعمؽ بهعاهمة الهسمهيف فيها بيىٍـ أو بيف الهسمهيف وغيٌر

لتزاـ بالقيـ اإلىساىية واألخبلاية الكريهة ٌو أهر توجبً الشريعة وال إف اإل
يرى يجوز الخروج لىً وأف هىتٍكٍا يتعرض لعقاب اهلل بخبلؼ القاىوف الدولي الذي 

أف اوالد األخبلؽ والهجاهبلت غير ُهمِزهة وال يترتب لمى هخالفتٍا الهسؤولية 
الدولية، غير أف اإلسبلـ يرى كؿ الىاس إخوة في اإلىساىية ألىٍـ هف أب واحد، 
ويترتب هف أخوة اإلىساىية أال يتجاوز الهسمهوف أثىا  القتاؿ الضرورة العسكرية وأف 

 .(168)ية توفر لً بعد الغمبة الحهاية البلزهة أيًا كاف ديىًيعاهموا األسير هعاهمة إىساى

                                                           

 .6140( الهرجع ىفسً، ص165)
 .0110، راـ الحديث سابؽالهرجع ال، البخاريصحيح ( 166)
 .48( لوض الحسف الىور، هرجع سابؽ، ص167)
 .73، ص ـ4998، دار الشروؽ، القاٌرة 43( هحهود شمتوت، اإلسبلـ لقيدة وشريعة، ط168)



يٍدؼ اإلسبلـ لحهاية ضحايا الىزالات الهسمحة، وهعاهمتٍـ هعاهمة إىساىية  
كريهة لبلوة لمى حهاية األلياف والههتمكات الهدىية وهىع تجاوز الضرورة العسكرية 

االحتراـ وحهاية  في بً تذىُيحفي وسائؿ القتاؿ وأطرافً، لذا أصبح اإلسبلـ، هثااًل 
ضحايا الحرب الداخمية والخارجية بيىها ظٍرت ٌذي الهبادئ في القاىوف الوضعي 
بشكؿ اتفاايات بعد ها لاىى ضحايا الىزالات الهسمحة هعاهبلت ااسية وغير إىساىية 

ي جا ت هف لىد خالؽ الكوف واإلىساف الذي يعرؼ هيوؿ  التي بخبلؼ الشريعة، ٌو
 .ىفس اإلىساف

إف الفقً اإلسبلهي أار ىظرية التدخؿ هف أجؿ اإلىساىية حهاية لمهضطٍديف  
في ديىٍـ أو الهتعرضيف لمظمـ أو الهأسوريف وذلؾ لرفع ها يعاىوف هىً ورفع الُظمـ 
وُىصرة الهظموهيف وتحرير الُهستضعفيف واليائسيف وهىع تعذيب األبريا  أو 

ىقاذٌـ هف ا غاثة الهمٍوفيف، وا  لٍبلؾ أهر هطموب ها داـ ههكف تحقيقً، إٌاىتٍـ.وا 
ألف اإلسبلـ ديف حرية ال يجبر أحدًا لمى التىااً بالتبار أف الحرية والحياة وجٍاف 
لىفس الشي ، وبٍذا أهر اإلسبلـ هعتىقيً إىقاذ هف واع لميً الظمـ والعذاب حتى 

ة ، إف حهاي(169)أصبح هف الهستضعفيف ىتيجة لفقداف حرياتً وحقواً اإلىساىية
األاميات الهسمهة أو األفراد الذيف ٌـ في غير ببلد الهسمهيف لٍا طريقتاف األولى 
يجب اتخاذٌا هف الهستضعفيف أىفسٍـ والثاىية لمى الهسمهيف خصوصًا الدولة 
الهسمهة، أي اتخاذ كافة الوسائؿ الههكىة الستىقاذٌـ كالهفاداة بالهاؿ أو األشخاص 

 .(170)القوة الهسمحة وتسيير الجيوش في سبيؿ ذلؾأو الهعاهمة بالهثؿ أو استخداـ 
تؤكد الشريعة اإلسبلهية هبدأ لدـ التدخؿ في شئوف الغير ويعد اىعكاسًا  

لمقالدة الفقٍية التي تقوؿ االىشغاؿ بغير الهقصود إلراٌض لف الهقصود، ولكف فيً 
ى أف استثىا ات هىٍا األهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر حتى ال يؤدي السكوت إل

ذا ها ال يجيزي اإلسبلـ وهىٍا التدخؿ هف  يكوف الهعروؼ هىكرًا والهىكر هعروفًا ٌو
أجؿ استىقاذ الهستضعفيف ورفع الظمـ لف الهضطٍديف، وهىٍا إذا كاف ٌىاؾ اتفاؽ 

 .(171)يبيح التدخؿ بشرط القدرة لمى التدخؿ

جتٍادات  فقٍا   ترى الباحثة أف الهىظور اإلسبلهي في ظؿ القرآف والسىة وا 
القاىوف هف الهسمهيف أىً ال يجوز التدخؿ الشرلي إال في حاالت أشارت لٍا بعض 
اآليات صراحة باألهر وجا  في الحديث كذلؾ ها يؤكد ويدلـ فعؿ الىبي صمى اهلل 

                                                           

 .78( أحهد أبو الوفا ، هرجع سابؽ، ص169)
 .84( الهرجع ىفسً، ص170)
 .05( الهرجع ىفسً، ص171)



لميً وسمـ وتىفيذ أواهر اهلل كاهمًة هف خبلؿ هاتواتر في السير والهغازي لمرسوؿ 
 .ـصمى اهلل وسمـ وصحابتً الكرا

واجتٍد الفقٍا  لتفسير ٌذي الهشرولية بها يصؿ لهفٍـو تشريع ديىىا بالتدخؿ        
اإلىساىي بجهيع أشكالً ابؿ أي شريعة أو ااىوف وضعي وذلؾ تأكيدًا لقولً تعالى 
لمى لساف ىبيً صمى اهلل ولميً وسمـ )اليـو أكهمت لكـ ديىكـ ورضيت لكـ اإلسبلـ 

 ديىًا(.

 انًطهة انثانث

 فمٓاء انمإٌَ يٍ انرذخم يٕلف
هواؼ فقٍا  القاىوف هف التدخؿ في هطمبيف،األوؿ اآلرا  يتىاوؿ ٌذا الهبحث 

الهؤيدة لهبدأ التدخؿ اإلىساىي والهطمب الثاىي تىاوؿ اآلرا  الرافضة لمتدخؿ اإلىساىي 
 :هف خبلؿ فرليف

 :الفرع األول:اآلراء المؤيدة لمبدأ التدخل اإلنساني
تدخؿ اإلىساىي إلى أىً لهؿ هشروع وأىً أحد هظاٌر القاىوف يذٌب أىصار ال 

و اىعكاس لبلتجاي الهتىاهي بقيهة حقوؽ اإلىساف وتوفير الحهاية  الدولي الهعاصر ٌو
 لٍا وبالتالي التدخؿ اإلىساىي ٌو حؽ وواجب لحهاية حقوؽ اإلىساف.

لي هع ىص ويرى أىصار التدخؿ اإلىساىي أىً ال يتعارض هع هبادئ القاىوف الدو 
هف هيثاؽ األهـ الهتحدة، هف خبلؿ إلطا  هفٍوـ واسع لىص تمؾ الهادة  0/1الهادة 

وذلؾ ألف حظر استخداـ القوة التي تشير إليٍا الهادة إىها الهقصود بٍا القوة التي 
تستٍدؼ الهساس بالسبلهة اإلاميهية أو االستقبلؿ السياسي أو الهخالؼ ألٌداؼ 

 .(172)األهـ الهتحدة
ى أىصار التدخؿ أف )حؽ البشر ابؿ حؽ الدولة( وباإلضافة إلى ها ذكر وير  

التدخؿ اإلىساىي أف ٌىاؾ هبررات ااىوىية تسىدي وتبرر هشروليتً وتتهثؿ  ايرى هؤيدو 
 في اآلتي:

التدخؿ اإلىساىي يدخؿ ضهف االستثىا ات الثبلثة لمى هبدأ لدـ استخداـ القوة  .4
 .وذلؾ إلهااًل لهبدأ الدفاع الشرلي

هف الهيثاؽ والتي تىص لمى لدـ التدخؿ في  0/7االحتجاج بىص الهادة  .0
 الشئوف الداخمية، ال يعتد بً إذا كاىت ٌىاؾ ضرورة إىساىية.

هف هيثاؽ  56-55يهكف أف يبرر التدخؿ اإلىساىي هف خبلؿ ىص الهادتيف   .3
ـ األهـ الهتحدة، المتيف تعترفاف بوجود هصمحة لمهجتهع الدولي لتعزيز احترا
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، فجعؿ حقوؽ اإلىساف ضهف األٌداؼ التي تسعى األهـ (173)حقوؽ اإلىساف
الهتحدة لتحقيقٍا يدلؿ لمى أٌهيتٍا وارتباطٍا ببقية أٌداؼ األهـ الهتحدة خاصة 

 ٌدؼ الحفاظ لمى السمـ واألهف الدولييف.

لمدفاع لف حقوؽ اإلىساف إلى ىصوص هيثاؽ األهـ ويستىد التدخؿ اإلىساىي 
التي أكدت لمى أف )يتعٍد جهيع األلضا  بأف يقوهوا،  56صة الهادة الهتحدة، خا

هىفرديف أو هشتركيف، بها يجب لميٍـ هف لهؿ بالتعاوف هع الٍيئة إلدراؾ الهقاصد 
 .(174)(55الهىصوص لميٍا في الهادة 

هسألة حقوؽ اإلىساف وحرياتً وفؽ صياغة اإللبلف العالهي وها اىبثؽ لىً 
ُهمِزهًا يعمو لمى اختبلؼ القيـ والتصورات الهتبادلة ىتيجة  أحدثت هضهوىًا لالهياً 

تبايف الجذور الديىية والحضارية بهوجب إلطا ٌا األولوية لمى سيادة الدولة بها 
 يتجاوز ها استقر في القاىوف حتى وات اريب بشقيً الهبدئي والتطبيقي. 

بيقي أصبًل هىذ لـ يكف لىصر سيادة الدولة هحورًا لمقاىوف الدولي بشقً التط
الحرب العالهية الثاىية لمى األاؿ كاف لمى ىقيض ها يقاؿ بٍذا الصدد، وأف تمؾ 

 .(175)السيادة سبؽ خراٍا لمى أوسع ىطاؽ هف الٍيئة الدولية
ـ 4993أكد وزير خارجية ألهاىيا ٌذا الهفٍـو في هؤتهر فييىا لحقوؽ اإلىساف 

ي أساليب التعاهؿ بيف الدوؿ في حيث ااؿ: ليس االٌتهاـ بإحداث تغيير حقيقي ف
الدفاع لف حقوؽ اإلىساف وحرياتً إلى صيغة جديدة بعد سقوط الشيولية، إىها ٌو 
هف أجؿ تىظيـ العبلاات بيف دوؿ الشهاؿ ودوؿ الجىوب، إف سيادة الدولة يجري 
اآلف تقىيف خراٍا وليس األهر الهٍـ إذف خرؽ السيادة بحد ذاتً فقد كاف اائـ 

ى الصعيد التطبيقي، واألهر الهطموب ٌو لهمية التقىييف بحيث تتضهف وسيستهر لم
ذا ها يرجى هف الهؤتهر أف يساٌـ فيً  .(176)الهواثيؽ الدولية هعايير لذلؾ، ٌو

واد شٍد العالـ خبلؿ الحقب الهختمفة أىواع هف االىتٍاكات الجسيهة لحقوؽ 
ىوع هف االىتٍاكات ها اإلىساف استدلت تدخؿ الهىظهة الدولية وخير هثاؿ لٍذا ال

جرى في ليبيا وها يجري في سويا هف اىتٍاكات جسيهة ال يهكف التذرع بعدـ التدخؿ 
 فيٍا بدلوى أىٍا شؤوف داخمية.

                                                           

األساسية  في العالـ إحتراـ حقوؽ اإلىساف والحريات يشيع ، هف هيثاؽ األهـ الهتحدة لمى )أف88تىص الفقرة )ج( الهادة ( 173)
 لجىس أو المغة أو الديف، وال تفريؽ بيف الرجاؿ والىسا ، وهرالاة تمؾ الحقوؽ والحريات فعبًل(.المجهيع ببل تهييز بسبب 

 .88الهادة  ( هيثاؽ األهـ الهتحدة174)

 8، إسبلـ أباد، 4، السىة087ىتائج هؤتهر حقوؽ اإلىساف في الهيداف، هجمة اضايا دولية العدد ىبيؿ شعيب، ( 175)
 .03ص  ـ،0887يوليو 

 .03ص جع سابؽ، هرىبيؿ شعيب، ( 176)



لكف  ،في البداية لبارة لف هظاٌرات واحتجاجات سمهية اىت الثورةفي ليبيا ك
باستخداـ األسمحة الىارية  هعهر القذافيهع تطور األحداث واياـ الكتائب التابعة ل

وارتكاب االىتٍاكات الجسيهة ضد حقوؽ  ،الثقيمة والقصؼ الجوي لقهع الهتظاٌريف
ا جرائـ ضد اإلىساىيةاإلىساف وألهاؿ العىؼ التي يهكف التبا  .(177)ٌر

أها في سوريا فقد أداف هجمس حقوؽ اإلىساف السمطات السورية بسبب ها 
دولة والتراض لدة  37أسهاي "االىتٍاكات الجسيهة والهىٍجية في ارار تبىاي بهوافقة 

دوؿ هىٍا الصيف وروسيا واهتىاع ست دوؿ لف التصويت، أوصى فيً الجهعية 
وهجمس األهف الدولي بالىظر في طبيعة الجرائـ الهرتكبة في العاهة لؤلهـ الهتحدة 

سوريا والتي كشؼ لىٍا تقرير لجىة التحقيؽ الهكوىة بواسطة هجمس حقوؽ اإلىساف 
ويوصي القرار الحكوهة السورية بالعهؿ لمى تىفيذ توصيات لجىة التحقيؽ دوف 

 تأخير.
ف السمطات واالت المجىة، التي شكمت هف ابؿ هجمس حقوؽ اإلىساف، إ

السورية هسئولة لف ألهاؿ بيىٍا "جرائـ ضد اإلىساىية"، بيىٍا "اإللداهات الهيداىية، 
وااللتقاالت العشوائية، واالختفا  القسري، والتعذيب، والعىؼ الجىسي، والتعدي لمى 

أشٍر تظاٌرات ترافقت بسقوط هئات  8حقوؽ األطفاؿ"، وتشٍد لدة هدف سورية هىذ 
ييف والجيش واوى األهف، حيث تحهؿ السمطات الرسهية هسؤولية الشٍدا  هف الهدى

ٌذا األهر لجهالات هسمحة هف الخارج، فيها يتٍـ ىشطا  السمطات باستخداـ "العىؼ 
 إلسكات صوت االحتجاجات".

كها يهكف أف يكوف ٌىاؾ سىد لمتدخؿ اإلىساىي في اتفااية جىيؼ الرابعة لعاـ  .1
 ا  الىزالات الهسمحة.ـ بشأف هعاهمة الهدىييف أثى4919

ثىا  أالخاصة لحهاية الهدىييف  ـ4919فقد جا  في اتفااية جىيؼ الرابعة لعاـ 
ا هؤيدو  هف و  التدخؿ أىٍا تصمح ذريعة لمتدخؿ. االىزالات لدد هف الهواد التي يعتبٌر

تقدـ هساليٍا الحهيدة هف أجؿ ٌذي الهواد ها يتعمؽ بواجبات الدولة الحاهية، حيث 
فيٍا أف ذلؾ في هصمحة األشخاص  ىبلفات في جهيع الحاالت التي تر تسوية الخ

تطبيؽ أو تفسير  ىاألخص في حاالت لدـ اتفاؽ أطراؼ الىزاع لم ىالهحهييف، ولم
 .(178)أحكاـ ٌذي االتفااية

ويكوف سىد التدخؿ اإلىساىي لحهاية الهدىييف أثىا  الىزالات الهسمحة، بالىسبة 
 .هوضع حهاية واحتراـ خاصيفالذيف ٌـ ة والحواهؿ وكذلؾ العجز  ىالهرضو مجرحى ل
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وبقدر ها تسهح بً الهقتضيات العسكرية، يسٍؿ كؿ طرؼ هف أطراؼ الىزاع 
ـ هف  اإلجرا ات التي تتخذ لمبحث لف القتمى أو الجرحى، ولهعاوىة الغراى وغيٌر

 .(179)األشخاص الهعرضيف لخطر كبير ولحهايتٍـ هف السمب وسو  الهعاهمة
يحظر لمي دولة يكوف لحهاية الههتمكات كها جا  في االتفااية، والتدخؿ 

االحتبلؿ أف تدهر أي ههتمكات خاصة ثابتة أو هىقولة تتعمؽ بأفراد أو جهالات، أو 
بالدولة أو السمطات العاهة، أو الهىظهات االجتهالية أو التعاوىية، إال إذا كاىت 

 .(180)ٌذا التدهير العهميات الحربية تقتضي حتهاً 
وغيري أثىا  الىزالات كها  ةوتسعى الدولة الهتدخمة لتقديـ الهسالدات الغذائي

هف واجب دولة االحتبلؿ أف تعهؿ، بأاصى ها تسهح بً اتفااية جىيؼ،  في جا 
 ىوسائمٍا، لمي تزويد السكاف بالهؤف الغذائية واإلهدادات الطبية، وهف واجبٍا لم

ا إذا كاىت هوارد األخص أف تستورد ها يمـز هف األغذية وال هٍهات الطبية وغيٌر
(181)األراضي الهحتمة غير كافية

. 
ىالؾ لدة أهثمة لتدخؿ هجمس األهف الدولي لحهاية الهدىييف لمحفاظ لمى  ٌو

الذي  4462 راـمؾ األهثمة ارار هجمس األهف الدولي تالسمـ واألهف الدولييف، وهف 
 34لهعقودة بتاريخ ا 3868خبلؿ جمستً ـ 4998شٍر فبراير  أواخر فيصدر 
تعرض األغمبية األلباىية بإاميـ كوسوفو لمقهع ـ، لحهاية الهدىييف حيث 4998هارس 
وبهوجب ٌذا  هف جاىب سمطات بمجراد هىذ اىدالع ألهاؿ العىؼ باإلاميـ الوحشي
جا  تدخؿ حمؼ  ةلمفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ الهتحد صدر وفقاً  الذيالقرار، 

 .(182)األطمسي في كوسوفو
ا هجمس األهف الدولي بشأف الوضع في   أيضًا القرارات التي أصدٌر
 .(183)العراؽ

لها كاف التدخؿ اإلىساىي يعتبر آلية يستخدهٍا هجمس األهف الدولي ولها كاف 
ٌذا الهجمس تهثؿ فيً الدوؿ لمى أساس تصىيفٍا إلى هجهولتيف، هجهولة الدوؿ 

هع إلطا  الدوؿ دائهة العضوية دائهة العضوية وهجهولة غير دائهة العضوية، 
الحؽ في االلتراض لمى القرارات التي ال تحقؽ لٍا هصالحٍا الذاتية، فإف ذلؾ 
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ذا يعكس  يؤدي إلى إفبلت بعض الدوؿ هف التدخؿ رغـ توفر الظروؼ القاىوىية ٌو
حقيقة أف التدخؿ اإلىساىي إىها يتـ استخداهً هف أجؿ تحقيؽ الهصالح الخاصة 

ب الدوؿ األخرى وبالتالي يصبح الٍدؼ هف التدخؿ ال لبلاة المى حسلمدوؿ الكبرى 
لً بحهاية حقوؽ اإلىساف والقاىوف الدولي اإلىساىي بقدر ها تحقؽ بً الدوؿ الكبرى 

 هصالحٍا.
أف األصؿ في التدخؿ أىً لهؿ غير هشروع ذٌب بعض فقٍا  القاىوف إلى 

شؤوىٍا، ويجب لمى الدوؿ احتراـ  سيادة واستقبلؿ الدولة في ىلها فيً هف التدا  لم
حقوؽ بعضٍا البعض الذي يفرضً هبدأ لدـ التدخؿ في شؤوف الغير الخاصة، لكف 

 :هثؿ (184)ٌىاؾ حاالت استثىائية يجوز التدخؿ فيٍا
حالة الدفاع لف الىفس أو الدفاع لف حقوؽ الدولة، وأىً يجب لىد ههارسة  -

أسا ت دولة استعهاؿ حقواٍا حقواٍا لدـ الهساس بحقوؽ الدوؿ األخرى فإذا 
فممدولة األخيرة في ٌذي الحالة واستىادًا إلى بشكؿ فيً إضرار بدولة أخرى 

الدفاع لف كياىٍا أف تتدخؿ في الدولة األولى لتدفع لىٍا ها حقٍا في 
يٍددٌا، أو لتحوؿ دوف واولً حهاية لحقٍا هف أف يىتٍؾ أو يعتدي 

 .(185)لميً

ياٌا أيىها كاىوا، اة: لكؿ دولة الحؽ في حهاية رلحالة الدفاع لف رلايا الدول -
بشرط  تبعًا لذلؾ لٍا أف تتدخؿ لدى أي بمد أجىبي يقيهوف فيً لمدفاع لىٍـ

ف يتـ أو  األخرى، أال يتحوؿ ٌذا التدخؿ لمحهاية إلى التدخؿ في شئوف الدولة
وتقالسٍا لف توفير الحهاية  الهستضيفة ذلؾ بعد أف يثبت لجز الدولة

 .(186)ة أو لـ يىصفٍـ القضا  في البمد األجىبيالدولة الهتدخم لرلايا

التدخؿ دفالًا لف اإلىساىية في حالة اضطٍاد دولة ألاميات هف رلاياٌا  -
والتدائٍا لمى حرياتٍـ أو لدـ حهايتٍـ هف هثؿ ٌذي االلتدا ات استىادًا 
لمى أف الدولة واجب لاـ يفرض لميٍا أف تعهؿ هتضاهىة لمى هىع 

قتضي بً اوالد القاىوف الدولي وهبادئ اإلىساىية هف احتراـ تؿ بها اإلخبل
 .(187)حياة الفرد وحريتً أيًا كاىت جىسيتً أوصمتً أو دياىتً
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فألطى هيثاؽ األهـ الهتحدة وضع حقوؽ اإلىساف أٌهية كبرى وفرض لمى الدوؿ هف 
إلىساف أجؿ ذلؾ ضرورة احتراـ هبدأ التعاوف الدولي بٍدؼ تعزيز احتراـ حقوؽ ا

بٍذا يستىد التدخؿ هف أجؿ اإلىساىية التي ىص  ،(188)والحريات األساسية لمىاس جهيعاً 
لميٍا هيثاؽ األهـ الهتحدة وبعهوـ االتفاايات الدولية واإلاميهية الخاصة بحقوؽ اإلىساف 
التي تموح بإهكاىية تدخؿ الهجتهع الدولي لكفالة االحتراـ الواجب لتمؾ الحقوؽ 

لـ يكف لحقوؽ اإلىساف وحرياتً األساسية ضهاىات وحهاية دولية ال  والحريات، فإف
ا في االتفاايات والهواثيؽ الدولية متدخؿ اإلىساىي سىدًا ليجب أف يكوف  (189)ايهة لذكٌر

هف القوالد األخبلاية وكؿ ها يثير ضهير البشرية هف واوع اىتٍاؾ فعؿ بحقوؽ 
، وأف فكرة التدخؿ ألغراض (190)دفالٍاجهاع لاإلىساف ويخمؽ ذلؾ الحد األدىى هف اإل

ي هأخوذة هف فكرة  إىساىية شاع استخداهٍا في بداية التسعيىات هف القرف الهاضي ٌو
ي الحرب العادلة التي االٍا جروسيوس وبهوجبٍا يصح المجو  إلى هظاٌر  اديهة ٌو

بًا لهحاولً التدخؿ في الشئوف الداخمية وخرؽ سيادة الدولة أهرًا هبررًا وأخبلايًا بؿ واج
حؿ هعضمة تبرير العىؼ، فتكييؼ فكرة التدخؿ ألغراض إىساىية إىها تستىد إلى هبدأ 

 .(191)أصغر بشرٍ  و ٍ در  س
خرى األُ لتبارات إللتبارات اإلىساىية تسهو في جهيع األحواؿ لمى بااي ااإل

لى القوة ذلؾ لدـ التدخؿ ولدـ المجو  إهثاؿ القوالد والهبادئ القاىوىية الدولية أرسخ و و 
في العبلاات إذا تـ خرؽ حقوؽ اإلىساف هف طرؼ دولة ها بكيفية واضحة ال تحتاج 

ويحؽ لٍا جتياح إلى تفسير وبصورة بشعة، فإف بااي الدوؿ بصفة هبدئية يِحؽ لٍا اال
 .(192)الدفاع لف حقوؽ اإلىساف

ذٌب بعض فقٍا  القاىوف الدولي العاـ إلى استعهاؿ القوة بإضرار سبلهة 
اضي واالستقبلالت السياسية لمدولة، ألف ٌدؼ استعهاؿ القوة واؼ الهجازر األر 

ضعاؼ التعذيب الذي يقع لمى هواطىي تمؾ الدولة بواسطة حكوهتٍـ.  وا 
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إف كثرة الهوااؼ والهبررات لههارسة التدخؿ بالقوة الهسمحة بٍدؼ حهاية 
ضهف رلية الهجتهع حقوؽ اإلىساف تؤكد إف القاىوف الدولي يتعاهؿ هع اإلىساف كفرد 

العالهي الرتباط التدخؿ هف أجؿ اإلىساىية فترة القرف التاسع وأوائؿ القرف العشريف 
بحهاية حقوؽ رلايا الدوؿ، وحهاية حقوؽ األاميات التي وجدت اٌتهاهًا خاصًا في 

 صبة األهـ.ىظاـ لُ 
لكف سرلاف ها تطورت ٌذي الفكرة بعد اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف  

زيع كؿ هف العٍد بيف الخاص بالحقوؽ السياسية والهدىية والحقوؽ االاتصادية وتو 
واالجتهالية وكذا االتفاايات الدولية اإلاميهية األخرى التي تٍتـ بحقوؽ اإلىساف 

التي يهكف أف يستىد إليٍا التدخؿ ألغراض  ي. وهف هعايير (193)وتهىع االلتدا  لميً
ة أو الشرلية االستثىائية ألي لهؿ يٍدؼ إلى إىساىية وها يقاؿ لميً حالة الضرور 

حهاية هصمحة أساسية لئلىساىية، ٌذا الهفٍـو ظٍرت بمورتً بعد ىٍاية حرب الخميج 
لتبرير تدُخؿ القوات الهتحالفة في شهاؿ العراؽ هف أجؿ حهاية األكراد وتهكيىٍـ هف 

ـ والهشاركة في هفاوضات الحكـ الذاتي هع الحكوه ة العرااية هف العودة إلى دياٌر
هىطؽ القوة، وكاف الهبرر الذي سااً التحالؼ بٍذا ألف التدخؿ ٌو حالة الضرورة 

 .(194)القصوى الهرتبطة بالحهاية الهستعجمة لمهصالح اإلىساىية
الدولة تجاي  لمى يرى أىصار التدخؿ ألغراض إىساىية أف ٌىاؾ التزاهات هعيىة

ي  احتراـ حقوؽ اإلىساف بها في ذلؾ هواطىيٍا يجب هرالاتٍا في كؿ األحواؿ ٌو
ذا فشمت أو رفضت أف تقـو بذلؾ فإىً يجب لمى الهجتهع الدولي  حقوؽ األاميات وا 
ا لمى الوفا  بٍذي االلتزاهات، ألف لبلاة الدولة هع هواطىيٍا  أف يقوـ بهٍهة إجباٌر

ا آكوارث إىساىية لف سموؾ الدولة واهتدت  ىشأتلـ تعد أهرًا داخميًا إذا  ى دوؿ إلثاٌر
الهفٍـو التقميدي لسيادة الدولة ولدـ  اداسةيتطمب التخمص لف  أخرى هثؿ ٌذا وذاؾ

التدخؿ لصالح القوالد اإلىساىية التي تقتضي التدخؿ الدولي في شؤوف الدوؿ 
الىظر فيٍا خاصة لىدها يتعمؽ الهوضوع بالجرائـ و  (195)ستجابة لهعاىاة اإلىساىيةا

لهجتهع الدولي اٌتهاهًا بالغًا أخذ بعالهية هبادئ حقوؽ ضد اإلىساىية التي ىجد لدى ا
اراطية، وضرورة هواكبة سموؾ الدوؿ لهعايير السموؾ الدولي الذي و اإلىساف والديه

 .(196)ُيمِزـ بٍذي الهعايير ليس بيف الدوؿ فقط بؿ بيف الدوؿ وهواطىيٍا
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 الفرع الثاني:اآلراء الرافضة لمتدخل اإلنساني
جاي لدـ هشرولية التدخؿ اإلىساىي هستىديف إلى الفقرة يرى أىصار ٌذا االت

األولى هف الهادة الثاىية هف هيثاؽ األهـ الهتحدة، ويشددوا لمى وجوب التهسؾ بعدـ 
جواز استخداـ القوة ضد دولة أخرى أيًا كاىت الهبررات فيها لدا حالة الدفاع 

 الشرلي لف الىفس.
لف الىفس والدفاع الجهالي  فٍـ يروف أف ها لدا حالة الدفاع الشرلي 

بهعرفة األهـ الهتحدة، فإف أي تدخؿ يعد لهؿ غير هشروع، ألف التدخؿ اإلىساىي 
 ال يهكف بأي حاؿ هف األحواؿ أف ُيسهى دفالًا لف الىفس.

لمى الرغـ هف أف هيثاؽ األهـ الهتحدة اد توسع في القاىوف الدولي إلى درجة تخوؿ 
الوااع يحظر التدخؿ بالقوة إال ها كاف استثىا   فيفإىً التدخؿ ألغراض إىساىية، 

ألجؿ الهحافظة لمى السمـ  حدثوبهعرفة األهـ الهتحدة ويكوف ٌذا التدخؿ إذا 
واألهف في العالـ، ولميً فهيثاؽ األهـ الهتحدة ضيؽ كثيرًا هف ىطاؽ التدخؿ 

ىاؾ رأي في القاىوف الدولي يقوؿ أف االلتراؼ بالتدخؿ اإل ىساىي يىقض اإلىساىي، ٌو
( في فقرتٍا الرابعة هف هيثاؽ األهـ الهتحدة، وألف التدخؿ بٍذا الشكؿ 0تهاها الهادة )

 لقوالد القاىوف. )باستعهاؿ القوة(، و دوف المجو  إلى الىظرية السياسية، يعد هخالفاً 
الفرع األول: تدخل الدولة أو األمم المتحدة ميما كانت أسبابو وسنده القانوني 

 :(197)في استقالل الدولة وينقص من سيادتيا في مجاالت كثيرة منيا فيو يؤثر
 تقميؿ سمطة الدولة في تولي إدارة شؤوىٍا الداخمية. .4

بعاد األجاىب. .0  يخؿ باختصاص الدولة في إدخاؿ وا 

 يخؿ باختصاص الدولة في تتبع الجرائـ التي تقع داخؿ إاميهٍا. .3

ف تتهثؿ في هف يهمؾ تقرير حجـ ف فكرة التدخؿ ألغراض إىساىية تواجٍٍا هعضمتاإ
االىتٍاؾ لحقوؽ اإلىساف، أو إلطا  هبرر لمتدخؿ هع إخفا  ىية الدوؿ ورا  

 اإلىساىية.
 المعضمة األولى:

ؿ يحؽ لمدولة هىفردة أو  ٌي أىً هف يهمؾ تقرير األوضاع اإلىساىية ٌو
ا اىتٍاكا لحقوؽ اإلى ساف هجهولة هف الدوؿ أف تعالج أوضاع تتضهف وفؽ تقريٌر

لف طريؽ اىتٍاؾ هبادئ القاىوف الدولي الراسخة هثؿ لدـ التدخؿ ولدـ استعهاؿ 
القوة في العبلاات الدولية بيىها يفرض هيثاؽ األهـ الهتحدة اياـ ٌيئة األهـ لمى هبدأ 
الهساواة في السيادة بيف جهيع ألضائٍا، ها يعىي أىً ال يحؽ ألي هف الدوؿ 
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مٍا لههارسة صبلحيات هىفردة، لتحديد األلضا  أف تتهتع بسمطة استثى ائية تٌؤ
 هظاٌر الهساس بحقوؽ اإلىساف ثـ التدخؿ بالقوة لحهاية تمؾ الحقوؽ.

 المعضمة الثانية: 
إلطا  هبرر لمدوؿ الهتدخمة في دوؿ أخرى األهر الذي تعتريً هخاطر جهة 

خفية  ال يسمـ هف سو  التقدير والتعسؼ في استعهاؿ القوة والتصهيـ لمى ىوايا
بهبررات تكوف هىٍا دولة ها خصهًا وحكهًا في آف واحد، وتكشؼ الدراسة في حاالت 

اإلىساىية  ضالتدخؿ ألغراض إىساىية صحة ٌذي الشكوؾ حيث تكوف فكرة األغرا
إليٍا هخفيًا   كافية، إذا ها حدثت أزهة وغابت الهبررات األخرى لمتدخؿ، يتـ المجو 

 .(198)لتدخؿورا ٌا األسباب الحقيقة لٍذا ا
ذا ها ااهت بً الٍىد في بداية التسعيىات هف تدخؿ في الباكستاف الشراية،  ٌو
البىغبلديش حاليًا، هها أدى إلى اىفصاؿ في الباكستاف، كذلؾ التدخؿ األهريكي في 

ـ الذي بررت أهريكا بً ألغراض إىساىية لكف 4965جهٍورية الدوهيىكاف لاـ 
لمتدخؿ بمساف الرئيس األهريكي آىذاؾ حيث ااؿ أف اتضحت بعد ذلؾ الىوايا الحقيقية 

 .(199)هبررات التدخؿ ٌو حهاية األهف ضد خطر الشيولية
األسباب الهعمىة لمتدخؿ ٌكذا هف الصعب إحداث ىطاؽ هوضولي بيف 

ال يهكف تحقيقً ضد  وحقيقة أٌدافً الخفية، إضافة إلى أف التدخؿ ألغراض إىساىية
السوفيتي اد ثاؿ حصؿ في ىٍاية التسعيىات باإلتحالدوؿ الكبرى، فعمى سبيؿ اله

تٍجير شعب برهتً هف الهوطف األصمي إلى هوطف آخر وأسبابً تستدلي بالهقياس 
 .(200)األهفالحالي التدخؿ هف جاىب هجمس 

 بالىظر فيها سبؽ ترى الباحثة أف ٌىالؾ هسألتاف البد هف التوفيؽ بيىٍها:
 :المسألة األولى

ت في التعاهؿ هع الشعوب تهيؿ في بعض األحياف ٌي أف سمطة الحكوها 
إلى التعسؼ في استخداـ القوة هف أجؿ اهع االحتجاجات بصورة تتجاوز كؿ 

تتعمؽ بحقوؽ اإلىساف أو تتعمؽ بالقاىوف الدولي  سواً كاىتالتشريعات الدولية 
ىالؾ أهثمة اائهة لهثؿ ٌذي االىتٍاكات فيها يعرؼ بثورات الربيع ال عربي اإلىساىي ٌو

ف الهطالبة بعدـ التدخؿ بصورة هطمقة إخاصة ها يحدث اآلف في سوريا وبالتالي ف
الهجتهع الدولي  تلحهاية الهدىييف هف ٌذي االىتٍاكات الجسيهة يتىااض هع هسؤوليا
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في حفظ السمـ واألهف الدولييف، كها يتىااض هع ها استقرت لميً األسرة الدولية هف 
. هبادئ وهعايير لحقوؽ اإلىس  اف صارت في هرتبة العرؼ الدولي الهمـز

ذا األهر يقتضي بالضرورة وجود اوالد واضحة تىظـ التدخؿ الدولي   ٌو
لراضٍـ بدلوى أف ألضهاف احتراـ الدوؿ اللتزاهاتٍا ولدـ استباحة دها  الهدىييف و 

 ٌذي الدوؿ تتعاهؿ في شأف داخمي ال يجوز لمهجتهع الدولي أف يقحـ ىفسً فيً.
 الثانية: المسألة

أف التدخؿ بىاً  لمى الوضع الدولي القائـ والذي تختؿ فيً هوازيف التهثيؿ في 
و هجمس األهف الدولي يؤدي إلى ازدواجية ذأاوى  راع تىفيذي لؤلهـ الهتحدة ٌو

ف تصرؼ هجمس األهف الهعايير في التعاهؿ الدولي هع الدوؿ الهختمفة وذلؾ أل
اىتٍاكات لحقوؽ اإلىساف والقاىوف  ادثت فيٍاالت العديدة التي ححالدولي في ال

الدولي اإلىساىي هف بعض الدوؿ ارارات لديدة ضد بعض الدوؿ التي ال تتوفر لٍا 
حهاية داخؿ هجمس األهف بيىها لـ يستطيع هجمس األهف الدولي هف اتخاذ ارارات 
 ههاثمة ضد دوؿ أخرى حدثت فيٍا اىتٍاكات أشد جساهة هف تمؾ التي تعاهؿ فيٍا

ف هعالجة هثؿ ٌذا ال يتـ إال هف خبلؿ هعالجة الخمؿ إهجمس األهف بحذر وبالتالي ف
لغا  أو تقي د حؽ الدوؿ دائهة العضوية في هجمس يالٍيكمي في الىظاـ الدولي وا 

األهف الدولي بحيث تحقؽ هبدأ الهساواة في التعاهؿ هع االىتٍاكات التي تحدث 
اىي في جهيع الدوؿ لمى أساس هف الهساواة لحقوؽ اإلىساف والقاىوف الدولي اإلىس

ذي الهٍهة البد أف يتفرغ لٍا الهتخصصوف في القاىوف الدولي اإلىساىي هف أجؿ  ٌو
 إصبلح الىظاـ الدولي القائـ.

الفرع الثاني: تعارض التدخل اإلنساني مع اعتبارات حفظ األمن واالستقرار 
 الدوليين:

إباحة التدخؿ اإلىساىي ٌو أهر التدخؿ اإلىساىي إلى أف  ايشير هعارضو 
يتعارض هع كؿ أٌداؼ الحفاظ لمى األهف واالستقرار الدولييف وسيادة هفاٌيـ العدالة 

 والهساواة.
هف ٌىا فالتدخؿ اإلىساىي لف ُيفضي إال إلى ىشر الفوضى الدولية هف خبلؿ  

ـ تبىي هعايير هزدوجة لمتعاهؿ هف جٍة، كها أىً سوؼ يتـ هف جٍة أخرى استخدا
 التبارات التدخؿ اإلىساىي لتحقيؽ الهصالح الخاصة لمدولة الهتدخمة.

 وبىا  لمى ذلؾ يهكف هىااشة ٌذيف الفرضيف:
 أواًل: التدخل اإلنساني سيؤدي إلى نشر الفوضى الدولية



في البىد األوؿ إف إباحة هثؿ ٌذا التدخؿ سيؤدي إلى ىشر الفوضى الدولية 
هثؿ ٌذا التدخؿ، بسبب كثرة االىتٍاكات لحقوؽ بسبب تعدد الحاالت التي تستوجب 

اإلىساف األساسية هثؿ الحؽ في الحياة والحؽ في الهساواة، هها يصعب هعً التدخؿ 
 اإلىساىي وتطبيقً لمى كؿ ٌذي الحاالت.

ىا يواجً هىطؽ التدخؿ احتهاالف، األوؿ أف يتـ التدخؿ في كؿ حاالت  ٌو
ذا األهر هستبعد  االىتٍاكات الجسيهة لحقوؽ اإلىساف أياً  كاىت الدولة الهىتٍكة، ٌو

ف هجمس األهف ال يتهتع بتوازف التهثيؿ في هف الىاحية الوااعية والعهمية، أل
و ها يؤد إلى هعاابة بعض الدوؿ بٍذا التدخؿ بيىها تستثىى الدوؿ  يلضويتً، ٌو

لدائهة التي تتوفر لٍا الحهاية داخؿ هجمس األهف هف خبلؿ استخداـ أيًا هف الدوؿ ا
العضوية في هجمس األهف لحقٍا في الىقض. واالحتهاؿ الثاىي أف يتـ التدخؿ في 
ذا ها يتىااض هع هبدأ هساواة الدوؿ في السيادة  ا ٌو بعض الدوؿ دوف غيٌر

 وااللتراؼ الدولي.
وبىاً  لمى ها سبؽ ىجد أف التدخؿ في كؿ ٌذي الحاالت يعتبر هدلاًة 

 إلى لدـ الثقة بالىظاـ الدولي. لمفوضى ولدـ االىضباط هها يؤدي
ثانيًا: استخدام اعتبارات التدخل اإلنساني لتحقيق المصالح الخاصة لمدول 

 (201)المتدخمة
جرت الههارسة الهعاصرة لٍذا الىوع هف التدخؿ لهوهًا بٍدؼ حهاية هصالح 

ة إلى الدفاع لف "اواىيف اإلىساىية" في هعاهم ٌىالؾ ىزلةالدولة الهتدخمة، ولـ تكف 
ىٍا. وخير دليؿ لمى صداية ٌذي الىتيجة ٌو السياسة االىتقائية االدوؿ لشعوبٍا وسك

التي اتبعتٍا الدوؿ في ٌذا الخصوص، فقد غضت الدوؿ طرفٍا لف حاالت لديدة 
كاف اىتٍاؾ الحقوؽ األساسية فيٍا صارخًا ووحشيًا يجعؿ هف التدخؿ ضرورة إىساىية 

د حيث أشاحت الدوؿ وجٍٍا لف الهعاهمة ال غىى لىٍا، وهف ذلؾ حالة األكرا
 . القاسية التي يتعرض لٍا ٌؤال  في تركيا لمى سبيؿ الهثاؿ

وحتى يتصؼ التدخؿ بطابع إىساىي حقًا فبلبد أف ال تكوف اليد وحياديتً 
الطولي والكمهة األولى في اتخاذ القرار بالتدخؿ وتىفيذي لمدوؿ الكبرى. فبل ضهاىة 

لمدوؿ أو لهوضولية التدخؿ ي هف األٌوا  والهصالح الشخصية لتجرد التدخؿ اإلىساى
. ويضاؼ إلى ذلؾ أف االلتراؼ بوجود حؽ بالتدخؿ اإلىساىي لمدوؿ تًيداوحي

و الىهوذج الغربي، ٌذا ليىصرؼ اآلف إلى وجود ىهوذج واحد لمديهقراطية في العا ـ ٌو
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وهف الههكف أف حكرًا لمى أحد دوف اآلخر،  ،(202)في حيف أف الديهقراطية ليست
 . تتخذ أشكااًل لديدة كي تتوا ـ هع الوااع الهحمي بصورة أكثر فالمية

 :تقييم اآلراء المؤيدة والمعارضة
ؾ اختبلؼ حوؿ السىد القاىوىي لمتدخؿ في شؤوف الدوؿ األخرى ها داـ لٌىا

أف هجمس األهف يتهتع بسمطة واسعة لمتدخؿ في شئوف الدوؿ لحفظ األهف والسمـ 
، هراليًا في ذلؾ هبادئ وأٌداؼ األهـ الهتحدة، والتي هف بيىٍا احتراـ ايد الدولي

 ( هف الهيثاؽ.0/7االختصاص الداخمي، كها في الهادة اثىيف الفقرة السابعة )
كها يتدخؿ هجمس األهف بهوجب الفصؿ السادس، بحؿ الىزالات بالوسائؿ 

الفصؿ السابع والتي تىص ، وفي حالة فشؿ ٌذي الوسائؿ فإىً يتدخؿ بهوجب السمهية
 .(203)الوسائؿ فيً إلى التدخؿ العسكري

واألصؿ في التدخؿ أىً أهر غير هشروع ألف فيً التدا  ها لمى الدولة  
الهتدخؿ في شئوىٍا هف السيادة واإلستقبلؿ والتزاـ الدوؿ باحتراـ حقوؽ بعضٍا 

ا الخاصة، ٌذا رأي جه الة هف البعض لميٍا واجب لدـ التدخؿ في شئوف غيٌر
الفقٍا . ويجعؿ بعض الفقٍا  هف واجب لدـ التدخؿ هبدأ هطمؽ فبل يجوز بأي حاؿ 
هف األحواؿ تدخؿ دولة في شئوف دولة أخرى إال إذا كاىت الدولة األولى في حالة 

والهقصود بالتدخؿ إتياف دولة ها ألي لهؿ اسري في الشئوف  ،(204)دفاع شرلي
ٍو يتراوح بيف شف الحرب الدلائية والحرب الداخمية أو الخارجية لدولة أخرى، ف

ثارة الحرب األٌمية  .(205)الىفسية واالاتصادية وا 
واد جا  في الهادة الثاىية هف إلبلف حقوؽ وواجبات الدوؿ الذي أاري اتحاد 

ـ ها يؤيد وجٍة ىظر لدـ تدخؿ دولة في شئوف دولة 4949القاىوف الدولي سىة 
بىفس هبدأ لجىة القاىوف الدولي في حقوؽ الدولة أخرى، وأخذت األهـ الهتحدة أخيرًا 

وواجباتٍا الذي ىصت الهادة الثالثة هىً لمى اآلتي )لمى كؿ دولة واجب االهتىاع 
 .(206)لف كؿ تدخؿ في الشئوف الداخمية والخارجية لدولة أخرى(

 الضعيفة الدوؿ ضد تستعهؿ فكرة ٌو اإلىساىي التدخؿ أف تقدـ هها يستىتج
و دائهاً   الدوؿ تىتٍجٍا التي القوة سياسة لف تعبير ٌو أو بالهخاطر، فوؼهح ٌو
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 يصدر ال وأىً ذلؾ تؤكد التاريخية السوابؽ هعظـ ألف الخارجية، سياستٍا في القوية
 .اويةؿ دو  هف إال

 اإلىساف لحقوؽ يخفؼ ال إطبلاً في التدخؿ لدـ أف تقدـ هها الباحثة تخمص
 فرطة،هُ  بصورة الحقوؽ ٌذي الىتٍاؾ الدوؿ ةسمط ويطمؽ اإلىساىي الدولي والقاىوف

 فيً ىتتساو  ال وااع فرض إلى يؤدي الدوؿ بيف يزيالته أساس لمى التدخؿ وأف
ىها الدوؿ ذا يزيلمته تخضع وا   هف الهتحدة األهـ هيثاؽ لميً ىص ها هع يتىافى ٌو
 .الهساواة ادـ لمى بالسيادة الدوؿ تهتع

 

 
 
 
 
 
 
 

 انًثحث انثاًَ

 م انذٔنً اإلَطاًَآنٍاخ انرذخ
 

 تمييد وتقسيم:
يتىاوؿ ٌذا الهبحث آليات التدخؿ الدولي اإلىساىي، ويقصد بآليات التدخؿ 
الدولي اإلىساىي األجٍزة والهؤسسات التي تقـو بتطبيؽ اوالد القاىوف الدولي 
ذي اآلليات ُتعرؼ باآلليات الدولية، واليآت التدخؿ في  اإلىساىي في التدخؿ، ٌو

التدخؿ في اإلسبلـ، هف خبلؿ  آلياتف خبلؿ هطمبيف األوؿ يتىاوؿ اإلسبلـ ه
 التدخؿ في الدولة اإلسبلهية. آلياتفرليف، األوؿ: 

 الفرع الثاىي: آلية التدخؿ في وااع الهسمهيف الهعاصر. 
يتىاوؿ الهطمب الثاىي اآلليات الدولية لمتدخؿ الدولي اإلىساىي ويىقسـ إلى 

ر هىظهة األهـ الهتحدة والفرع الثاىي دور المجىة الدولية ثبلثة فروع األوؿ هىٍا دو 
 لمصميب األحهر والفرع الثالث دور القضا  الجىائي الدولي. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

  



 انًطهثاألٔل

 آنٍاخ انرذخم فً اإلضالو
 تهٍيد: 

اآللياتفي اإلسبلـ تختمؼ لف اآلليات الدولية بالتبار اإلسبلـ وحدة واحدة لٍا 
لتدخؿ هف أجؿ رد العدواف، وُىصرة الهظموـ، واستىقاذ آليات هوحدة في ا

الهستضعفيف، وآليات التدخؿ في اإلسبلـ تتهثؿ في الدولة اإلسبلهية الواحدة التي 
تعبر لف وحدة الهسمهيف والتي بدأت هىذ ٌجرة الرسوؿ صمى اهلل لميً وسمـ إلى 

الفتوحات التي اهتدت  الهديىة، واستهرت بعد فتح هكة وتولية الخمفا  الراشديف فكاىت
ااصي الدىيا ولكىٍا ظمت هتهاسكة تضـ جهيع إلى أبسببٍا الدولة اإلسبلهية 

الهسمهيف وتسعى لعزتٍـ وكراهتٍـ، فمـ يعد الهسمـ يٍاف ألف الدولة اإلسبلهية ال 
هرًا هحسوهًا وذلؾ تطبيقًا لها جا  بً اإلسبلـ هف واجب أتقبؿ لً ذلؾ، فيكوف تدخمٍا 

لف  رواٌا التاريخ تعبر هثمةً أظموهيف واستىقاذ الهستضعفيف فكاىت ٌىاؾ الىصرة لمه
هر في الوات الحاضر بعد أف زالت دولة الخبلفة، وتآهر ٌذا الوااع، ولكف اختمؼ األ

فاىفرط لقد الهسمهيف ٍا ههثبًل في الخبلفة العثهاىية، لدا  لمى آخر رهز لاأل
بعضًا وتىشب  عادي بعضٍـيُ  شبل ً أوا وتشعبت بٍـ السبؿ وهشت بيىٍـ الفتف، فصار 

لدا  هف فرض سيطرتٍـ لمى الهسمهيف سباب واٌية، هها هكف األالحروب بيىٍا أل
بصورة شبً هطمقة، فمـ تعد ٌىاؾ آلية واحدة تصمح لمدفاع لف الهسمهيف ورد العدواف 
ذا ها يتىاولً ٌذا الهطمب بعىواف آليات التدخؿ في اإلسبلـ هف خبلؿ  لىٍـ، ٌو

سبلهية بيىها يتىاوؿ الفرع الثاىي آلية التدخؿ األوؿ آليات التدخؿ في الدولة اإلرليف ف
 في وااع الهسمهيف الهعاصر.

 
 

  



 :: آليات التدخل في الدولة اإلسالميةولاأل  الفرع
 الفقرة األولى: واجب الدولة اإلسالمية:

ـ الكثير هف جت لمىاس، واد حهمٍا اإلسبلخرِ أُ هة أٌي خير األهة اإلسبلهية  
أف الكثير هف التكاليؼ الشرلية جا ت ىجد ذلؾ ل، و التكاليؼ التي تحقؽ ٌذي الخيرية

هوجٍة لؤلهة اإلسبلهية كجهالة، وكها ٌو هعمـو فإف اإلسبلـ يخاطب األهة كأهة 
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ:ساس. ااؿ تعالىواحدة، ويوجً إليٍا التكاليؼ الشرلية لمى ٌذا األ

چٿ  ٿ  ٿ  
(207). 

واد خاطب القرآف األهة اإلسبلهية في شأف واجبٍا في ىصرة الهظموهيف  
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ    چ واستىقاذ الهستضعفيىعمى ٌذا األساس. ااؿ تعالى: 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
(208). 

لف الجٍاد هف  –ىعكـ أيٍا الهؤهىوف واد جا  في تفسير اآلية: )وها الذي يه
سبيؿ ىصرة ديف اهلل، وىصرة لبادي الهستضعفيف هف الرجاؿ والىسا  والصغار اليف 
التدى لميٍـ، وال حيمة لٍـ وال وسيمة لديٍـ إال االستغاثة بربٍـ، يدلوىً اائميف: ربىا 

لهؤهىييف ىفسٍـ بالكفر واأيعىي )هكة( التي ظمـ أٌمٍا  –خرجىا هف ٌذي القرية أ
 .(209)باألذى، واجعؿ هف لىدؾ وليًا يتولى أهرىا، وىصيرًا يىصرىا لمى الظالهيف(

هها سبؽ ىجد أف أٌـ آلية لتحقيؽ غايات التدخؿ في اإلسبلـ ٌي آلية األهة  
اإلسبلهية التي تعبر لىٍا الهؤسسات التي تىشئٍا، وأٌهٍا الدولة اإلسبلهية الواحدة 

ذا وؿ حيىها ها كاىت تهثمً الدولة اإلسبلهية في لٍدٌا األ التي تجهع الهسمهيف، ٌو
كاىت تجهع كؿ الهسمهيف وتوحدٌـ تحت سمطاف واحد، وهف خمفٍا األهة اإلسبلهية 
ا في الراابة والىصح لمحاكـ واألهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر.   والتي تهارس دوٌر

 والخزرج األوس ؽالتى أف بعد الهديىة في فعبلً  تكوىت سبلهيةاإل )الدولة 
 لحؽ إذا حتى الهديىة، إلى هكة هف الهسمهوف ٌاجر أف وبعد لميً، وتجهعوا اإلسبلـ

 أوؿ هىٍـ فكوف وأطالوا لً وسهعوا حولً التفوا وسمـ لميً اهلل صمى اهلل رسوؿ بٍـ
 الهديىة تجاوز تكف ولـ – الصغيرة الوحدة ٌذي وأخذت سبلهية،إ سياسية وحدة

 ثـ العرب جزيرة كؿ شهمت حتى االتجاٌات كؿ في وتزحؼ ىهووت تكبر– وضواحيٍا
ا الفارسية الدولة ذلؾ بعد ابتمعت  الروهاىية الدولة هف وااتطعت الدوؿ هف وغيٌر
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 لمى لاهاً  أربعوف يهض ولها ذلؾ، كؿ تـ واد أوروبا، في وحبستٍا تهمكً ها هعظـ
 .(210)سبلهية(إلاة الدول آخر بتعبير أو سبلهيةاإل السياسية الوحدة تكويف

ٌذي الدولة الواحدة كاىت ٌي التعبير لف األهة الواحدة، ولٍذا استطالت أف 
تحقؽ الهقاصد الشرلية التي جا  بٍا اإلسبلـ، وتقـو بواجبات الهسمهيف التي فرضٍا 
لميٍـ اهلل سبحاىً وتعالى وهف بيىٍا واجب ىصرة الهظموهيف والتدخؿ إلىقاذ 

 يىها كاىوا. أالهستضعفيف 
واد بيف اهلل تعالى في كتابً العزيز أىً استخمؼ اإلىساف في األرض ليقـو  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پچ بعهارتٍا وفؽ ها اراد اهلل، ااؿ تعالى:

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٹڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
(211). 

 وجعمٍا ىفسٍا بحكـ اواستقبللٍ األهة تحرير األوؿ هعىاي الدوؿ )واستخبلؼ 
 اتساع الثاىي وهعىاي كمهتٍا، األهة ويعمي هصالح يحهي ها السمطاف هف لٍا دولة

 كاف ذاإ الدوؿ واستخبلؼ .أخرى وشعوباً  األهة أبىا  فوؽ يشهؿ حتى الدولة سمطاف
ا التي هسبباتً لبلستخبلؼ أف الإ األهـ، لمى بٍا يهف هىً وبأهر اهلل بإذف  تباشٌر
مٍـ عوبوالش األهـ  في اهلل سىة بذلؾ وتتـ األرض، في لٍـ وتهكف لبلستخبلؼ، فتٌؤ
 .(212)تحويبل( لسىتً تجد ولف خمقً

هة لىهوذج الذي يجب أف تسعى إليً األولى اواد هثمت الدولة اإلسبلهية األ 
چ  چرجٍا اهتثااًل ألهر اهلل تعالى: في كؿ العٍود، فمـ تتواىى لف ىصرة الهسمهيف خا

ڑ   ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  چ   چ  چ  ڇ

چہ  ہ  ہ  ہ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ   ڳڎ  ڳ  ڳ
(213). 

وؿ حيىها فاآلية تقرر هبدأ الهواالة والتىاصر بيف الهسمهيف في لٍدٌـ األ 
دأ الهواالة هع الذيف ٌاجر هف ٌاجر هف الهسمهيف وبقي هف بقي، فبيىت اآلية هب

اجروا هلل ورسولً، ولمقت هواالة الذيف لـ يٍاجروا لمى ٌجرتٍـ  استجابوا لمٍجرة ٌو
ولكف رغـ ذلؾ لـ تقطع صمة الوصؿ والتىاصر بيف الهسمهيف في دولتٍـ بالهديىة 
الهىورة والهسمهيف الذيف لـ يٍاجروا، أيًا كاف سبب تخمفٍـ لف الٍجرة وذلؾ هتى ها 

خواىٍـ، وجعمت االستجابة لىصرتٍـ واجبًا لمى إؤال  غير الهٍاجريف باستىصر ٌ
الهسمهيف هف خبلؿ لبارة واضحة الداللة )فعميكـ الىصر( أي يجب لميكـ أف تٍبوا 
لىجدتٍـ وىصرتٍـ هتى ها واع لميٍـ ظمـ هف الكافريف، ثـ استثىت اآلية حالة يتواؼ 
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ي حالة العٍد الذي يكوف  بيف دولة الهسمهيف وبيف القـو الذيف فيٍا ٌذا الواجب ٌو
استىصرت فئة الهسمهيف غير الهٍاجريف لميٍـ، طالها حفظ ٌؤال  لٍدٌـ هع 

 .(214)الهسمهيف ولـ يىقضوي، ألف ىقض العٍد هىٍـ يمغي ٌذا االستثىا 
ىفاؿ بيف الهسمهيف وبيف واد تـ تفسير لدـ الوالية الذي جا  في آية األ 

خواىٍـ إخا  بيىٍـ وبيف ا ليس بفٍـ لدـ التىاصر وىقض اإلخواىٍـ الذيف لـ يٍاجرو إ
رث الذيف ٌاجروا، واىها جعموا لدـ الوالية الهذكور في اآلية يختص فقط بعدـ اإل

خواىٍـ الهسمهيف في دولتٍـ التي إولدـ توزيع الغىائـ بيف الذيف لـ يٍاجروا وبيف 
ا بعد الٍجرةأ  .(215)ااهٌو

لئلسبلـ في ىظرتً لعبلاة الهسمهيف بعضٍـ  ٌذا ها يتفؽ هع الفٍـ الكمي 
ا بيف الوالية والىصرة، فبيىها ىفت الوالية  و ها تؤكدي اآلية ىفسٍا بتهييٌز ببعض، ٌو

 ليٍا. إحكاهًا يستىد أثبتت التىاصر وجعمت لً أبصورة كاهمة، 
صرة حتى آحاد ولى أىٍا لهمت لمى ىُ حفظ التاريخ لمدولة اإلسبلهية األ

ذا ها أثبتً ا يتعرضوف لئلذالؿ أو اإلالهسمهيف لىده ٌؿ التاريخ والسير في أٌاىة، ٌو
شأف الكثير هف الغزوات التي واعت في تاريخ دولة اإلسبلـ هىذ ىشأتٍا، وحتى حيىها 
ا بعد الفتح، ظؿ هفٍوـ الىصرة اائهًا، ولمى  لـ تقوى الدولة اإلسبلهية وتتوطد ركائٌز

 ايىقاع.بىي  ساسً تهت بعض الغزوات، وهىٍا غزوةأ
فقد ُروَي أف اهرأة هف العرب الهسمهيف دخمت سوؽ بىي ايىقاع في بضالة  

مي تشتريٍا لىفسٍا، فألح  لميٍا لٍا، فبالتٍا واىطمقت إلى صائغ هىٍـ تساوهً في حُ 
بعض اليٍود الذيف كاىوا لىدي أف تكشؼ الىقاب لف وجٍٍا، فرفضت في إباٍ  

ا، وفي رواية أخرى ااـ وشهـ، فعهد الصائغ إلى ثوبٍا ا لطويؿ فعقدي إلى ظٌٍر
ا بشوكة، فمها ااهت اىكشفت سو تٍا وتضاحؾ اليٍود إاليٍودي بحؿ درلٍا  لى ظٌٍر

جـ لمى الصائغ وطعىً فأرداي  ب لىجدتٍا رجؿ هف الهسمهيف ٌو هىٍا فصاحت، ٌو
الىبي  ىأ إلاتيبًل، وتجهع اليٍود لمى الهسمـ فقتموي، واستعد الهسمهوف لمثأر، وىقؿ الىب

ـ هف هثؿ ها ىزؿ بقريش هف ىقهة  صمى اهلل لميً وسمـ، فخاطب اليٍود وحذٌر
ودلاٌـ لئلسبلـ إال  أىٍـ ها استجابوا فكاف أف ٌب إليٍـ جيش الهسمهيف يقودي الىبي 
ـ حصارًا شديدًا استهر خهسة لشر يوهًا، حتى  صمى اهلل لميً وسمـ، فتـ حصاٌر

فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل لميً أفىىزؿ وىىطمؽ؟ فقالوا:  اذؼ اهلل في اموبٍـ الرلب،
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ؿ الشفالة وسمـ: )ال إال لمى حكهي( فأوثقٍـ رسوؿ اهلل صمى اهلل لميً وسمـ، ثـ ابِ 
 .(216)فيٍـ وأهر بإجبلئٍـ لف الهديىة، فتـ تطٍير الهديىة هىٍـ

لهرأة بالتأهؿ ىجد أف ٌذي الغزوة كاف سببٍا الهباشر ٌو التدا  اليٍود لمى ا 
سبلهاي الهسمهة ٌذي الىتيجة، هها يؤكد أف  ى، هها ااد إلالتي استىجدت اائمًة وا 

اوى آلية لتىفيذ ٌذي الىصرة ٌي آلية أاإلسبلـ يفرض لمى الهسمهيف الىصرة، وأف 
سبابً، سواً  كاىت ردًا أالدولة اإلسبلهية هف خبلؿ واجب الجٍاد هتى ها ااهت 

ذي اآللية كاف يتولى ايادتٍا لمعدواف أو ىصرًا لهظمـو أو ا ستىقاذًا لهستضعؼ، ٌو
الىبي صمى اهلل لميً وسمـ، واىتقمت ايادتٍا هف بعدي لمخمفا  الذيف تولوا ايادة الدولة 

 اإلسبلهية.
بيف ٌذا الدور الذي يقع لمى لاتؽ الدولة يضًا لتُ أوجا ت غزوة هؤتً  

بب الهباشر فيٍا ٌو أف لظيـ سباب، واد كاف الساإلسبلهية في التدخؿ لىد توفر األ
ليً الىبي صمى إرسؿ أرحبيؿ بف لهرو الغساىي، لها بصرى هف ابؿ ٌراؿ ويدلى شُ 
رحبيؿ الحارث وثؽ شُ أزدي، ليً الحارث بف لهير األإاهلل لميً وسمـ كتابً وحهمً 

واتمً، فخرج الهسمهوف في جيش اواهً ثبلثة آالؼ هف الهجاٌديف وكاىت غزوة 
 .  (217)هؤتة

ؿ ذلؾ يدؿ لمى أف الدولة اإلسبلهية والتي تهثؿ وحدة الهسمهيف ورهز ك 
دا  واجبٍا في حهاية الهسمهيف هتى ها أاوتٍـ البد لٍا هف أف تكوف حريصة لمى 

اوى آلية يعتهد لميٍا الهسمهوف لتوفر لٍـ الحهاية أحد هىٍـ، ألىٍا ألتدا  لمى تـ اإل
لبل  كمهة اهلل إالدولة اإلسبلهية تتهثؿ في  والىصرة. ألف هٍهة الهسمهيف التي تؤديٍا

ليً، وىصرة الهظموهيف، ورد العدواف وحفظ السبلـ وحهاية إوتبميغ ديىً ودلوة الىاس 
 . (218)لقيدة التوحيد

ذي الواجبات بالضرورة تحتاج إل  ة واوة الرأس الذي يتولى ايادتٍا اوة الدول ىٌو
لفقٍا  يتىاولوف بالبياف واجبات خميفة دا  ٌذا الدور،هها جعؿ األيكوف اادرًا لمى 

الهسمهيف، ويعددوىٍا ويعددوف الصفات التي يجب أف يتهتع بٍا خميفة الهسمهيف بىاً  
 لمى ها ُيطمب هىً هف واجبات.
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 (219)الفقرة الثانية: صفات وواجبات الخميفة
ا في الشخص الذي يقدـ لهىصب  تىاوؿ الفقٍا  الشروط التي يجب توفٌر

ذكر الشروط األٌـ، فيها فصؿ بعضٍـ ٌذي  ىاد ااتصر بعض الفقٍا  لماإلهاهة و 
تفاؽ لمى الشروط، ولذلؾ ىجد بعض التبايف في لرض ٌذي الشروط رغـ اإل

ذي الشروط ٌي  : (220)هعظهٍا، ٌو
 .العدالة لمي شروطٍا (4
 العمـ الهؤدي إلي االجتٍاد في الىوازؿ واألحكاـ. (0

 ف.سبلهة الحواس هف السهع والبصر والمسا (3

 سبلهة األلضا  هف ىقص يهىع لف استيفا  الحركة وسرلة الىٍوض. (1

 سياسة الرلية وتدبير الهصالح. الرأي الهفضي إلى (5

 حهاية الحوزة وجٍاد العدو.  ىالشجالة والىجدة الهؤدية إل (6

و أف يكوف هف اريش لورود الىص فيً واىعقاد اإلجهاع لميً (7  .(221)الىسب ٌو

شروط بصورة تختمؼ اميبًل، فقد جهع اإلهاـ واد تىاوؿ فقٍا  آخروف ٌذي ال
أبو يعمي صفات العدالة والعمـ والحرية والبموغ في صفة هف يصمح أف يكوف ااضيًا، 

                                                           

 الهؤهىيف وأهير الخميفة فسهي ي،يتوال لهف إسـ هف أكثر فذكروا اإلسبلـ، في الحاكـ هىصب تسهية الفقٍا  تىاوؿ( 219)
 األلمى السمطة لً تكوف هف ٌو بً الهقصود أف إال الهسهيات في التعدد ٌذا وهع. بالسمطاف كذلؾ وسهي واإلهاـ،

ذ: )فقاؿ أجمٍا هف أطمقت التي هعاىيٍا وفؽ الهسهيات في التعدد ٌذا خمدوف ابف العبلهة أورد فقد ولذلؾ. الدولة في  وا 
هاهة، خبلفة سهي بً، الدىيا وسياسة الديف حفظ في الشريعة صاحب لف ىيابة وأىً الهىصب ٌذا حقيقة بيىا اد  وا 

هاهاً  خميفة بً والقائـ  إلي الهىصب شروط وفقداف بالتبالد واضطروا فيً، التعدد فشا حيف سمطاىاً  الهتأخروف وسهاي. وا 
". الكبرى اإلهاهة" يقاؿ ولٍذا. بً اتدا واإل إتبالً أي بلةالص بإهاـ فتشبيٍا إهاهاً  تسهيتً فأها. هتغمب لكؿ البيعة لقد
 خميفة تسهيتً في واختمؼ. اهلل رسوؿ وخميفة بإطبلؽ، خميفة فيقاؿ. أهتً في الىبي يخمؼ فمكوىً خميفة تسهيتً وأها
: واولً". ةخميف األرض في جالؿ إىي: "تعالي اولً في لآلدهييف العاهة الخبلفة هف ااتباساً  بعضٍـ فأجازي اهلل،

وااؿ:  بً، دلي لها لىً بكر أبو ىٍى واد. لميً ليس اآلية هعىى ألف هىً الجهٍور وهىع". األرض خبلئؼ جعمكـ"
 أها الغائب حؽ في ٌو إىها االستخبلؼ وألف" وسمـ لميً اهلل صمي اهلل رسوؿ خميفة ولكىي ، اهلل خميفة "لست

و اال واحد هقصدٌا أف إال الهسهيات ٌذي اختبلؼ وهع (.فبل الحاضر  أهر لمي والقائـ الهسمهيف لحاكـ اإلشارة ٌو
 أىظر لبد .بً التسهيات الختبلؼ دخؿ ال أهر فٍذا أهري لزـو أو لهمً طبيعة لمي اختبلفاً  وليس فيٍـ، السمطة
هارة هحهد لو  698 – 699ص  –"بدوف" الثاىية الطبعة العربي البياف لجىة –الهقدهة – خمدوف بف هحهد بف الرحهف

 .86ص  -ـ0838الهؤسسة العربية لمدراسات و الىشر بيروت ط ثاىية  –اإلسبلـ و فمسفة الحكـ  -
ا في العدؿ( 220) فقد أورد القرطبي في ذلؾ )ااؿ لمهاؤىا  ،تىاوؿ الفقٍا  بياف الهقصود بالعدالة والشروط التي يجب توفٌر

لمى هرو تً ولمى ترؾ  لمكبائر هحافظاً  وف هجتىباً لتداؿ في األصوؿ الديىية، وذلؾ يتـ بأف يكالعدالة ٌي اإل
  –الصغائر. وايؿ صفا  السريرة واستقاهة السيرة في ظف الهعدؿ( هحهد بف احهد بف أبي بكر بف فرح القرطبي 

. أحهد بف الحسيف بف لمي بف هوسى أبو بكر ػ0738ٌدار الشعب القاٌرة ط ثاىية ، 786ص  7ج ،تفسير القرطبي
 ـ.0884 – ػ0404ٌ ،هكة الهكرهة ،دار الباز ،096ص  ،01ج  ،البيٍقي الكبرىسىف  ،البيٍقي

ع وهستحباتً، واد ذٌب الجهٍور إلي أف العدالة ٌي صفة زائدة لمى اإلسبلـ. ٌو أف يكوف همتزها لواجبات الشر       
ات. و  ً جرحً. هحهد بف احهد هى ال تعمـيكفي في العدالة ظاٌر اإلسبلـ وأ ااؿ أبو حىيفةهجتىبا لمهحرهات والهكرٌو

 .746ص  8ج  ،دار الفكر بيروت )بدوف( ،بداية الهجتٍد ،رشد القرطبي بف هحهد بف
 .8ص  ،الهرجع سابؽ ،ديور ( الها221)



ي أف  ها الهاوردي في صفة واحدة ٌو ثـ جهع بيف صفتي الرأي والشجالة المتيف ذكٌر
ااهة الحدود. واد أضاؼ صفة أف يكوف هف  يكوف ايهًا بأهر الحرب والسياسة وا 

ي صفة يثور حولٍا خبلؼ كبير بيف الفقٍا  في (222)أفضمٍـ في العمـ والديف .ٌو
 جواز إهاهة الهفضوؿ.

فيها تىاوؿ ابف خمدوف في هقدهتً هجهولة صفات في صفة الكفاية التي 
ا في ذكٌر ي العمـ، والعدالة ا كإحدى أربع صفات يجب توفٌر هف يتولى الهىصب ٌو

 لضا . فيها ذكر صفة الىسب كصفة هختمؼ حولٍا. والكفاية وسبلهة الحواس واأل
و أف يكوف جريئًا لمى إااهة الحدود وااتحاـ الحروب  ففي الكفاية يقوؿ: )ٌو
بصيرًا بٍا، كفيبًل بحهؿ الىاس لميٍا، لارفًا بالعصبية وأحواؿ الدٌا  اويًا لمى 

 .(223)هعاىاة السياسة(
ذا التفصيؿ لصفة الكفاية يضـ هجهولة هف الصفا ا ٌو ٌر ت تؤدي في جٌو

إلي أف يكوف هف يتولى ٌذا الهىصب اادرًا لمى بسط سمطتً داخؿ الدولة هف خبلؿ 
ذا يقتضي ادرتً لمى فرض الطالة لً ولهف  إااهة الحدود وحهؿ الىاس لميٍا، ٌو
يوليً لمى هكاف ها أو سمطة ها. وكذلؾ ادرتً لمى حهاية الدولة هف خبلؿ جرأتً 

ذا   يقتضي الشجالة والحكهة والدٌا .في ااتحاـ الحروب ٌو
هف بيف أٌـ واجبات الخميفة في اإلسبلـ بالتباري الرأس الذي يقود الدولة، 
ذا ها يقتضي  واجب القياـ بحفظ الديف وتأهيف الدولة والدفاع لف الهستضعفيف، ٌو

 هر لتحقيؽ ٌذي الغايات.القدرة لمى التدخؿ إذا لـز األ
ػػا هػػف األهػػور وتطػػرؽ  لمخميفػػة واجبػػات هتعػػددة هثػػؿ حفػػظ الػػديف والسػػبلـ وغيٌر
 وردي فقد ذكر ٌذي الواجبات وهىٍاهاالهاـ إلى ٌذي الواجبات الكثير هف العمها ، كاإل

 زاغ أو هبتدع ىجـ فإف األهة، سمؼ لميً أجهع وها الهستقرة أصولً لمى الديف حفظ
 قػوؽالح هػف يمزهػً بهػا وأخػذي الصػواب لػً وبػيف الحجػة لػً أوضػح لىػً شػبٍة ذو

 البيضػة وحهايػة ذلػؾ، هػف ههىولػة واألهػة الخمػؿ هػف هحروسػاً  الػديف ليكػوف والحدود،
 ظفػري ال حتػى الدافعػة والقػوة الهاىعػة بالعػدة الثغػور وتحصػيف الحػريـ لػف والػذب

 هػف دهػًا وجٍػاد هعاٌػد أو لهسػمـ فيٍػا يسػفكوف أو هحرهػاً  فيٍػا يىتٍكػوف بغػرة األلػدا 
 لمى إظٍاري في تعالى اهلل بحؽ ليقاـ الذهة في دخؿي حتى الدلوة بعد اإلسبلـ لادى
 .(224)كمً الديف

                                                           

 .81ص ، الهرجع  السابؽ، يعمي أبو (222)
 .688ص ، الهرجع السابؽ ( ابف خمدوف،223)
 .00 ص، الديىية والواليات السمطاىية األحكاـ ،الهاوردي( 0)



اوردي( والػذي هػلمى الرغـ هف أف هقاصد الخبلفة والخميفة لمػى حػد تعبيػر )ال
يعرفٍا بأىٍا "هوضولة لخبلفة الىبوة في حراسة الديف وسياسة الدىيا" فإف الخميفة يقـو 

(، لػػذلؾ ىجػػد مى اهلل لميػػً وسػػمـًا لمىبي)صػػبالهٍػػاـ الديىيػػة والدىيويػػة هعػػًا بالتبػػاري خمفػػ
)الهاوردي( ال يفصؿ بيف الديف والدىيا بحيث يقـو بالهٍاـ أو الوظائؼ السياسية أهيػر 
هستقؿ ويتهتع الخميفة بسمطاف ديىي لاـ، بؿ إف هٍاـ أو وظائؼ الخميفػة ٌػي تطبيػؽ 

 .(225)حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد في الهجتهع اإلسبلهي
ػػا واجبػػات اإلهػػاـ أو الخميفػػة، وربهػػا يبػػدو ههػػا تقػػدـ أ ف وظػػائؼ الدولػػة بالتباٌر

يعػػود ذلػػؾ إلػػى هركزيػػة ايػػادة الدولػػة لمػػى اهتػػداد التجربػػة التاريخيػػة اإلسػػبلهية أو ربهػػا 
ألف هعظػػػػـ ٌػػػػذي الكتابػػػػات كتبػػػػت أساسػػػػًا لمخمفػػػػا  أو والة األهػػػػر تكميفػػػػًا هػػػػىٍـ لمعمهػػػػا  

رشػػػػادٌـ أو ايػػػػػاـ العم هػػػػػا  بػػػػواجبٍـ فػػػػػي ىصػػػػػح وتوجيػػػػػً بتوضػػػػيح جواىػػػػػب وظيفػػػػػتٍـ وا 
 .   (226)الحكاـ
ويتضح هها سبؽ أف واجبات الخميفة في الدولة تشهؿ كؿ ها يؤدي إلى حهاية      

 الدولة واألفراد وهف ذلؾ واجبً ُىصرة الهظموهيف واستىقاذ الهستضعفيف.
واد كاف الرسوؿ صمى اهلل لميً وسمـ يتولى ايادة جيش الهسمهيف في كثير 

هها يعىي  (227)ت بصورة هباشرة كها جا  في سيرتً صمى اهلل لميً وسمـهف الغزوا
أف الخميفة يعد الهسؤوؿ األوؿ لف تحقيؽ اٌداؼ الدولة في اإلسبلـ والتي تشهؿ 

 حهاية الدولة وحهاية رلاياٌا.
ذا ٌو ها سار لميً الخمفا  الراشدوف )رضي اهلل لىٍـ( بعد وفاة الىبي    ٌو

 صمى اهلل لميً وسمـ. 
 الفرع الثاني: آلية التدخل في واقع المسممين المعاصر

 الفقرة الثانية: واقع ما بعد الدولة اإلسالمية الواحدة
جهالات ودوؿ هستقمة لف  وتفتت األهة اإلسبلهية إلىهىذ أف تغير الحاؿ  

بعضٍا اآلخر، غاب ٌذا الدور الذي تؤديً األهة كجهالة واحدة هف خبلؿ دولة 
و ها ضعؼ ادرة الهسمهيف لمى تحقيؽ غايات التكاليؼ الشرلية التي أ اإلسبلـ، ٌو

ىفاذٌا وحدتٍـ حتى تتحقؽ لٍـ القدرة لمى إتخاطب األهة في هجهولٍا ويقتضي 

                                                           

  الهرجع ىفسً. 225))

 .وظائؼ الدولة دراسة في الفكر العربي اإلسبلهي ،د. سعدي كريـ سمهاف 226))

ري، الهغازي الىبوية، حققً وادـ لً د. سٍيؿ ذكار، دار 227) ( اىظر اإلهاـ هحهد بف هسمـ بف لبيد اهلل ابف شٍاب الٌز
 80 ،ي رسوؿ اهلل، جهالة ىشر الُكتب القديهةاإلهاـ أبي لبد اهلل هحهد بف لهر الواادي، هغاز  ،93الفكر، ص 

 .881ـ، ص 0894 ،ٌػ0763 ،شارع  كىودي هصطفى باشا، الطبعة األولى



دا  ٌذا الدور، فضعفت األهة لٍذا السبب فضالت الكثير هف الواجبات وهىٍا أ
 واجب ىصرة الهظموهيف واستىقاذ الهستضعفيف.

سبلهية جاهعة لمهسمهيف، رغـ أف إأف تفككت آخر دولة واد هرت لقود هىذ 
ـ إهحاوالت  حيا  الدولة اإلسبلهية ظمت هستهرة، يعبر لىٍا الهفكروف والفقٍا  وغيٌر

 هة هف خبلؿ كتاباتٍـ وتىظيهاتٍـ الهتعددة. هف اادة الرأي في األ
ولة ـ( الىٍاية الفعمية لمد1918 -ٌػ 1336واد هثؿ سقوط الخبلفة العثهاىية )

ا أدويبلت صغيرة بارؾ ىشأتٍا  ىاإلسبلهية الجاهعة، فتبعثرت إل لدا  اإلسبلـ وسهٌو
دواًل وىصبوا لٍا الزلها  ليقوهوا بالدور الذي يطمبوىً هىٍـ. فقد تعرضت دولة 

ولى، حيث الخبلفة العثهاىية لمهؤاهرات الهستهرة حتى كاىت الحرب العالهية األ
ااصي آسيا، واستولت أروس لمى هحاربتٍا في لدا ، فعهؿ الألتحالؼ لميٍا ا

سود، وصارت صاحبة السيادة في لمى جهيع الحوض الشهالي لمبحر األروسيا 
هارات الروهاىية، والتبرت ىفسٍا حاهية الهسيحية في الدولة العثهاىية، ولـ يقتصر اإل
بلفة هرلمى روسيا بؿ شهؿ ذلؾ بقية الدوؿ الغربية التي وجدت في جسد دولة الخاأل

ربًا لبر حهبلت هتواصمة اادٌا إالٍش هكاىًا لبلىتقاـ هف اإلسبلـ والهسمهيف، فهزاتً 
الفرىسيوف بواسطة ىابميوف، وتواصمت هف بعدي الحهبلت حتى سقطت كؿ هف 

ثىا  كاىت واخر القرف التاسع لشر، وفي ذات األأالجزائر وتوىس والهغرب في 
وائؿ القرف إيطاليا ليبيا في أف، ثـ احتمت بريطاىيا اد احتمت هصر والسوداف واليه

كذا استهرت الحهبلت حتى تقاسـ الغربيوف جهيع  راضي العالـ أالعشريف، ٌو
ال ببلد الترؾ والتي صار يطمؽ لميٍا اسـ إاإلسبلهي غىيهة لٍـ ولـ يبؽ هىٍا 

ـ 1921ـ وحتى 1918)تركيا( وبقيت تحت رحهتٍـ هىذ اىتٍا  الحرب في لاـ 
مت بعد أف ضهف الغرب أىٍا ستكوف لمى لكس هاضيٍا اإلسبلهي لىدها استق

و هصطفى كهاؿ  فىصبوا لٍا اائدًا لمهاىيًا ليكوف لدوًا لئلسبلـ والهسمهيف أال ٌو
 أتاتورؾ.   

بىٍاية دولة الخبلفة اإلسبلهية تبعثرت دولة اإلسبلـ وصارت اشبلً  تعادي 
ا هف بعضٍا بعضًا وتحارب بعضٍا بعضًا باسـ القوهية  وباسـ الوطىية وغيٌر

لدا  الهسمهيف أالهسهيات خبل هسهى اإلسبلـ ورايتً التي سقطت، فاستأسد كؿ 
لميٍـ، وغابت واجبات الىصرة واالستىقاذ التي كاىت هف واجبات دولة الهسمهيف هىذ 

ي الواجبات التي لف تسقط لف لاتؽ الهسمهيف طالها بقيت آيات أ وؿ لٍدٌا، ٌو
 ى اياـ السالة.القرآف تؤكدٌا حت



رجا  أفكـ هف هستضعؼ هف الهسمهيف يىتظر الىصرة ببل هجيب في كؿ 
ي تحتضف أرض شراٍا وغربٍا و األ ذي فمسطيف ٌو ولى القبمتيف وثالث أواسطٍا، ٌو

كثر هف ىصؼ ارف لبلستبلب والتٍويد هف ابؿ أالحرهيف الشريفيف، تتعرض هىذ 
ىواع السبلح الذي أبىا  الهسمهيف بكؿ أا اليٍود وهف يعاوىٍـ هف الغربييف، ويذبح فيٍ

ىفسٍـ هف خبلؿ اتفاايات وهعاٌدات القاىوف الدولي اإلىساىي التي أحرهً الغربيوف 
ىواع السبلح الهحظور، ولكف لـ يحؿ ذلؾ هف استحبلؿ دها  الهسمهيف في أحددت 

 غزة لبر الهحمؿ والهحـر هف السبلح، دوف أف تتحرؾ أي هف دويبلت الهسمهيف
، األ تؤدي واجب الىصرة، هها يشير إلىل زهة البالغة التي يعاىي هىٍا الهسمهوف اليـو

بىا  الهسمهيف سواً  كاىوا في ها تعرؼ بالدوؿ أوهف ابؿ وهف بعد تعرض الكثير هف 
و الشرؽ لبلىتٍاكات أولئؾ الهقيهيف في الدوؿ غير الهسمهة في الغرب أو أاإلسبلهية 

ىساىيتٍـ، دوف أف يجدوا الىصرة التي ا  هوالٍـ و ودها ٌـ وأ الغة التي هست كراهتٍـالب
كاف يجب أف يقـو بٍا الهسمهوف أداً  لواجبٍـ الذي فرضً لميٍـ اهلل سبحاىً 
و ها كاف يستوجب التدخؿ لوأف لمهسمهيف وحدة تجهعٍـ أو دولة تهثمٍـ  وتعالى، ٌو

 وتصدع بالحؽ باسهٍـ. 
حيا  الدولة الواحدة رادة اوية إلإجود ولذلؾ فإف الوااع اليـو ال يدؿ لمى و 

هة اإلسبلهية خاصة لدى اادة دوؿ الهسمهيف،رغـ هحاوالتٍـ لتكويف تىظيـ يجهع األ
ضعؼ شأىًا هف أف أويعبر لف هصالحٍا، إال أف ٌذا التىظيـ يعد بكؿ الهقاييس 

يىوب لف الهسمهيف في ىصرة الهظموهيف هىٍـ واستىقاذ الهستضعفيف، هف خبلؿ 
و هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي، ولكف رغـ ٌذا أرة لمى التدخؿ لىد الضرورة، القد ال ٌو

فإف هف الضرورة تسميط الضو  لمى ٌذا التىظيـ لهعرفة ها يعتريً هف ىقص، وها 
يستوجب توفري هف هواصفات وادرات حتى يصبح اادرًا لمى أدا  وظيفة الدولة 

 دٌـ األوؿ. اإلسبلهية الواحدة التي لرفٍا الهسمهوف في لٍ
  



 : (228)الفقرة الثانية: دور منظمةالمؤتمراالسالمي
سباب أوكاف هف ـ 1969/ سبتهبر25ىشأت هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي في

 :(229)ىشأتٍا
السعي هف أجؿ العهؿ لؿ تعزيز دور اإلسبلـ الرائد في العالـ هع ضهاف  .1

 التىهية الهستداهة والتقدـ واإلزدٌار لشعوب الدوؿ األلضا .
 يز وتقوية أواصرالوحدة والتضاهف بيف الشعوب الهسمهة والدوؿ األلضا .تعز  .2

أٌداؼ الهىظهة تتهثؿ في تعزيز ودلـ أواصر األخوة والتضاهف بيف الدوؿ األلضا  
وصوف وحهاية الهصالح الهشتركة، وهىاصرة القضايا العادلة لمدوؿ األلضا ، 

لمتحديات التي تواجً العاـ وتىسيؽ جٍود الدوؿ األلضا  وتوحيدٌا بغية التصدي 
اإلسبلهي خاصة والهجتهع الدولي لاهة، احتراـ حؽ الهصير ولدـ التدخؿ في 
الشئوف الداخمية لمدوؿ األلضا  واحتراـ سيادة واستقبلؿ ووحدة اراضي كؿ دولة 
لضو واستعادة السيادة الكاهمة ووحدة اراضي أية دولة لضو خاضعة لئلحتبلؿ هف 

                                                           

تعتبر هىظهة التعاوف اإلسبلهي ثاىي أكبر هىظهة حكوهية دولية بعد األهـ الهتحدة، وتضـ في لضويتٍا سبعا ( 228)
الهىظهة الصوت الجهالي لمعالـ اإلسبلهي وتسعى ( دولة لضوا هوزلة لمى أربع اارات. وتعتبر 83وخهسيف )

لمسمـ والتىاغـ الدولييف بيف هختمؼ شعوب العالـ. واد أىشئت الهىظهة بقرار  لصوف هصالحً والتعبير لىٍا تعزيزاً 
 88ٌجرية )الهوافؽ  0789رجب  08صادر لف القهة التاريخية التي لقدت في الرباط بالههمكة الهغربية يـو 

 .( ردا لمى جريهة إحراؽ الهسجد األاصى في القدس الهحتمة0868سبتهبر 

ا في جدة ويرأسٍا  0831لقد في لاـ  أوؿ هؤتهر إسبلهي لوزرا  الخارجية في جدة وارر إىشا  أهاىة لاهة يكوف هقٌر
اير أهيف لاـ لمهىظهة. ويعتبر البروفسور أكهؿ الديف إحساف أوغمى تاسع أهيف لاـ، واد تولى ٌذا الهىصب في يى

 .بعد أف اىتخبً الهؤتهر اإلسبلهي لوزرا  الخارجية في دورتً الحادية والثبلثيف 8118

 04و 07التعاوف اإلسبلهي في القهة اإلسبلهية الحادية لشرة التي لقدت في دكار يوهي  التهد الهيثاؽ الحالي لهىظهة
األساسية الهتهثمة في تعزيز التضاهف  . واد حدد الهيثاؽ الجديد أٌداؼ الهىظهة وهبادئٍا وغاياتٍا8119هارس 

األربعيف الهاضية، ارتفع لدد األلضا  هف خهس ولشريف  والتعاوف فيها بيف الدوؿ األلضا . ولمى هدى السىوات
و لدد األلضا  الهؤسسيف، ليبمغ سبعا وخهسيف دولة لضوا. وتىفرد الهىظهة بشرؼ كوىٍا جاهع كمهة األهة  دولة، ٌو

ذي يعبر لف القضايا القريبة هف اموب ها يزيد لمى هميار وىصؼ الهميار هسمـ في هختمؼ أىحا  وههثؿ الهسمهيف ال
ا هف الهىظهات الدولية الحكوهية بٍدؼ حهاية  العالـ. وترتبط الهىظهة بعبلاات تشاور وتعاوف هع األهـ الهتحدة وغيٌر

لتي تكوف الدوؿ األلضا  طرفا فيٍا. واد الهصالح الحيوية لمهسمهيف والعهؿ لمى تسوية الىزالات والصرالات ا
زالة التصورات الخاطئة، كها دافعت بشدة  اتخذت الهىظهة خطوات لديدة لصوف القيـ الحقيقية لئلسبلـ والهسمهيف وا 

 .لف القضا  لمى التهييز إزا  الهسمهيف بجهيع أشكالً وتجمياتً

الحادي والعشريف. وهف أجؿ هعالجة ٌذي التحديات، وضعت وتواجً الدوؿ األلضا  في الهىظهة تحديات هتعددة في القرف 
خطة في شكؿ  8118الدورة االستثىائية الثالثة لهؤتهر القهة اإلسبلهي التي لقدت في هكة الهكرهة في ديسهبر 

برىاهج لهؿ لشري يرهي إلى تعزيز العهؿ الهشترؾ بيف الدوؿ األلضا  ودلـ التساهح وااللتداؿ والحداثة إحداث 
حات كبرى في جهيع هجاالت الىشاط، بها في ذلؾ العمـو والتكىولوجيا، والتعميـ، وتحسيف هستوى التجارة. كها إصبل

يشدد البرىاهج لمى أٌهية الحكـ الرشيد وتعزيز حقوؽ اإلىساف في العالـ اإلسبلهي، والسيها فيها يتعمؽ بحقوؽ 
. اىظر هواع هىظهة الهؤتهر االسبلهي : هيةالطفؿ، والهرأة، وايـ األسرة الهتأصمة في الشريعة اإلسبل

http://www.oic-oci.org/home.asp 

 .0سبلهي، صاإل الهؤتهر هىظهة ( هيثاؽ229)
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استىادًا إلى القاىوف الدولي والتعاوف هع الهىظهات الدولية  جرا  العدواف وذلؾ
واإلاميهية ذات الصمة، ودلـ الشعب الفمسطيىي وتهكيىً هف ههارسة حقً في تقرير 
ااهة دولتً ذات السيادة ولاصهتٍا القدس الشريؼ والحفاظ لمى الٍوية  الهصير وا 

دسة هىٍاوتعزيز حقوؽ التاريخية واإلسبلهية لمقدس الشريؼ ولمى األهاكف الهق
اإلىساف والحريات األساسية وحهايتٍا، بها في ذلؾ حقوؽ الهرأة والطفؿ والشباب 

 .(230)والهسىيف وذوي االحتياجات الخاصة والحفاظ لمى ايـ األسرة اإلسبلهية
ٌذي الغايات واألٌداؼ التي لبر لىٍا هيثاؽ هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي  

ا التدخؿ هف أجؿ تحقيؽ إي يدخؿ في تضهىت بعض األٌداؼ العاهة الت طاٌر
واجبات األهة في االىتصار لمهظمـو واستىقاذ الهستضعفيف، ألف تعزيز وتقوية 

واصر الوحدة والتضاهف بيف الشعوب الهسمهة في الدوؿ األلضا  وتعزيز ودلـ أ
أواصر األخوة والتضاهف بيف الدوؿ األلضا  وصوف وحهاية الهصالح الهشتركة، 

، ولكف ٌؿ حقيقة ىشأت أ ورة ٌي بالضر  ٌداؼ تشهؿ كؿ ها يدخؿ في ٌذا الهفٍـو
جؿ تحقيؽ ٌذي الغايات بصورة فعمية وهباشرة لبر آليات تهثؿ أٌذي الهىظهة هف 
 األهة اإلسبلهية؟ 

ي (231)حدى لشر آليةإتتكوف آليات هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي هف  ، ٌو
يؽ أٌداؼ الهىظهة وليست آليات أجٍزة تتولى التىسيؽ بيف الدوؿ األلضا  في تحق

ي أهر هف األهور إال لبر الدوؿ األلضا  أهستقمة تتهتع بالقدرة لمى التدخؿ في 
هها يؤدي في كثير هف األحياف إلى فشمٍا في تحقيؽ أٌدافٍا رغـ تواضعٍا اياسًا 
لمى ها كاف هؤهبًل هف وجود آلية فالمة تؤدي وظيفة األهة الواحدة لتحقؽ هصالحٍا 

بىا  األهة أدافٍا الهتعددة بها في ذلؾ ُىصرة الهظموهيف واستىقاذ الهستضعفيف هف وأٌ
اإلسبلهية الذيف يتعرضوف في كثير هف بقاع العالـ إلى شتى ضروب الذؿ والٍواف. 

ذا ها  حيث ىصت  .(232)لبلف دكارإسبلهي ىفسٍا في كدتً هىظهة الهؤتهر اإلأٌو
 ال ألبلي اردةالهطاهح الو جهيع تحقيق و)إلبلف لمى اآلتي: حدى فقرات ٌذا اإلإ

 هساٌهتٍا بجٍد تقدن أو اإلسبلهي الهؤتهر هىظهة في لضا األ الدوؿ يتطمب هو
 ،العاهة لمهىظهة األهاىة ؿله اتالهىاسب لقدر التعزيزَ ؿب ،فحسب ََاثق تدريجي

 آليىا َاد. هيثااٍا هراجعة طريق لو الهىظهة، ؿلهآلليات  الهتواصؿ التحسيفَ

                                                           

 .7سبلهي، صاإل الهؤتهر هىظهة ( هيثاؽ230)

 ذي اآلليات والتي تشهؿ.سبلهي لمى ٌخاهسة هف هيثاؽ هىظهة الهؤتهر اإلىصت الهادة ال( 231)

 ٌػ0488وؿ هف ربيع األ 3-6( صدر لف القهة اإلسبلهية الحادية لشر التي اىعقدت بعاصهة السىغاؿ دكار في 232)
 ـ.8119هارس  04-07الهوافؽ 



 دٍ بهزي اإلسبلهيالهؤتهر  هىظهة تحظى لكي التوجيٍات بٍذي ىمتزن أو سىاأىف لمى
 .(233)الساحة الدولية( في اايةالهصد هو

ترى الباحثة رغـ أٌداؼ هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي الهعمىة وتقديهٍا 
ىفيذية وليس ت تىٍا آليات تىسيقية وليست، إال أىىا ىجد آلياتٍا ضعيفة أللمهسالدا

ا اإلسبلـ، وهف ٌىا ىدرؾ  قوةلديٍا القدرة وال لمتدخؿ لتحقيؽ أٌداؼ التدخؿ التي يقٌر
ـ آللية واحدة تعبر لف هصالح الهسمهيف  أف وااع الهسمهيف اليـو يدؿ لمى افتقاٌر

ذا األهر ورة فعمية حتى تتحقؽ لٍـ الريادة وتوحد جٍودٌـ بص بوصفٍـ خير األهـ ٌو
ذا ها يتفؽ هع  يدلو إلى ضرورة تكاتؼ الهسمهيف هف أجؿ تحقيؽ ٌذي الغاية ٌو

طبيعة ٌذا الديف الذي يقـو لمى هفٍوـ الوحدة بيف الهسمهيف، فهف واجب الهسمهيف 
أف يتوحدوا فكرًا بفٍـ اإلسبلـ فٍهًا صحيحًا ال تىااض فيً، وأف يتوحدوا صفًا بأف 

ـ اهلل تعالى صفًا واحدًا بقموبٍـ و أيكوىوا كها   شدُ جساهٍـ كالبىياف الهرصوص يأهٌر
بعضً بعضًا فبل يتفراوا وال يىقسهوا، وأف يتوحدوا وطىًا بتوحيد ببلد الهسمهيف كمٍا 
ا وطىًا لجهيع الهسمهيف فبل تقسيـ لببلدٌـ وال تشتيت لشهمٍـ وال التراؼ  بالتباٌر
، بؿ يحـر لمى الهسمهيف أف  بالوااع التقسيهي الذي يعيشً العالـ اإلسبلهي اليـو

رض دخمٍا اإلسبلـ أليً، ألف كؿ إو أف يىادوا بً أو أف يدلوا أيعترفوا بٍذا الوااع 
ـ جهيعًا، وأي لدواف لمى اطر هف  ا يعتبر أوحكهٍا الهسمهوف فٍي دياٌر اطاٌر

 .    (234)لدواىًا لمى الهسمهيف جهيعاً 
ترى الباحثة أف أوؿ ها جا  بً اإلسبلـ هف شرلٍة ٌي الدلوة لمهساواة بيف  

اـ، وكاىت اآليات القرآىية واالحاديث الىبوية تترى لبياف الىاس والعدؿ في االحك
ووضع تمؾ القوالد الثابتة لتىفيذ لدالة السها  في ىصرة الهظموهيف ورد الهظالـ 

 والعدواف.
كها ىجد أف هفٍـو التدخؿ بشكمً الحالي لـ يكف هوجودًا في العٍد األوؿ هف         

الهفٍـو الهعاصر، ولكف كاىت الدولة اإلسبلـ، حيث لـ تكف ٌىاؾ هؤسسة دولية ب
اإلسبلهية تتدخؿ تدخبًل جميًا بصورة لهمية هف خبلؿ الغزوات والفتوحات اإلسبلهية 
ي إحقاؽ الحؽ  والتي لـ يكف القصد هىٍا االلتدا  ولكف هف أجؿ اضية أسهى ٌو
اؽ الباطؿ. غير أف وااع الهسمهيف اليوـ يحتاج إلي تغيير حتى تعود لئلسبلـ  ٌز وا 
دولتً التي تجهع شتات الهسمهيف وتؤدي واجب الىصرة واالستىقاذ بها يعبر لف ايـ 
و ها ال توجد أي هؤسسة اائهة  اإلسبلـ في تىاصر الهسمهيف وتوادٌـ وتضاهىٍـ، ٌو

                                                           

 ( إلبلف داكار.233)
 

 .38-39، ص الهرجع السابؽ ،سهيح لاطؼ الزيف (234)



اليـو تؤديً، وهىٍا هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي التي تعتبر جاهعة لمدوؿ اإلسبلهية 
رادة وال آلية إيً دوؿ العالـ اإلسبلهي فبل تهمؾ ولكف تعبرلف وااع الضعؼ الذي تعاى

لضا ، هع ها ٌو هعروؼ لف وااع الدوؿ ال بإذف الدوؿ األإف تتصرؼ يهكىأخاصة 
غمبٍا ال تهثؿ أاإلسبلهية اليـو هف اىقساـ في الهوااؼ وتعدد في التوجٍات التي في 

 اإلسبلـ وال ايهً.  
 انًطهة انثاًَ

 َطاًَاَنٍاخ انذٔنٍح نهرذخم اإل
 تمييد:

يقصد بٍا اآلليات التي يتـ هف خبللٍا تطبيؽ القاىوف الدولي اإلىساىي لبر 
الذي يهارس اختصاصً وفقًا  التدخؿ اإلىساىي، وتتهثؿ في هجمس األهف الدولي،

ـ وذلؾ هف خبلؿ خيارات هتعددة تشهؿ 1945لهيثاؽ األهـ الهتحدة الصادر سىة 
تخداـ القوة تىفيذًا لمفصؿ السابع هف هيثاؽ التدخؿ السمهي والتدخؿ هف خبلؿ اس

 األهـ الهتحدة.
كها تشهؿ اآلليات الدولية هجمس حقوؽ اإلىساف التابع لؤلهـ الهتحدة والذي 

ـ ويسعى الهجمس لهراابة 1946لجىة حقوؽ اإلىساف التي تـ إىشا ٌا سىة  ؼَ خمَ 
 تحدة.هدى احتراـ حقوؽ اإلىساف في كافة الدوؿ األلضا  في األهـ اله

وتضـ اآلليات الدولية كذلؾ المجىة الدولية لمصميب األحهر التي تعتبر اآللية 
ي أادـ آلية دولية في ٌذا  الرئيسية في تىفيذ آليات القاىوف الدولي اإلىساىي ٌو

 الهجاؿ.
كها تعتبر الهحاكـ الجىائية الدولية بىوليٍا غير الدائهة والدائهة إحدى األذرع 

تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي في الهجاؿ القضا  الدولي وذلؾ  التي يتـ هف خبللٍا
بهبلحقة هىتٍكي القاىوف الدولي اإلىساىي أثىا  الىزالات الهسمحة هتى ها كاىت ٌذي 
االىتٍاكات تراى إلى وصؼ أحد الجرائـ الدولية ههثمة في جرائـ الحرب وجريهة 

 العدواف.اإلبادة الجهالية والجرائـ ضد اإلىساىية وجريهة 
  



 :منظمة األمم المتحدة:آليات األولالفرع 
صبة األهـ في الهحافظة لمى السمـ واألهف لُ  الباحثيف فشؿهعظـ  يىسب

 الواهؿ ذاتية كاهىة في الىظاـ القاىوىي لمهىظهة هثؿ اشتراط هيثااٍ إليالدولييف 
راابة لدـ هفي ألضا  هجمسٍا، وتٍاوىٍا  أصواتالقرارات بإجهاع  اتخاذضرورة 

، األهر الذي أدى ختؿ توازف القوىاالىية ف سيئةالتسميح الذي استغمتً بعض الدوؿ 
 في ىٍاية األهر إلى اىٍيار العصبة واىدالع الحرب العالهية الثاىية.

ي الدوؿ الكبرى الهتحالفة  او جتهع هىدوباالحرب العالهية الثاىية    اشتعاؿثىاأو  ٌو
 لاـ فرىسا في هوسكو، و تحاد السوفيتي، الصيفالواليات الهتحدة األهريكية، اال

ـ وارروا ضرورة إىشا  هىظهة دولية تقـو لمى أساس الهساواة في السيادة 1942
ا و  بيف جهيع الدوؿ الهحبة لمسبلـ، ا لضهاف الهحافظة لمى السمـ صكبيٌر غيٌر

 .الدولي
ي ال  الههثموف فؤ اجتهع ٌـ 1944 أكتوبر 7 سبتهبر إلى 21 الفترة هف وفي

بالواليات الهتحدة ووضعوا هشرولًا لهيثاؽ اصر دوهبارتوف أوكس في واشىطوف 
ا بهىظهة األهـ الهتحدة ثـ ادهوا الدلوة لهؤتهر د قِ لُ  آخر هىظهة جديدة والتي سهٌو

 25 خهسوف دولة في وا، حيث اجتهع هىدوبسكو بالواليات الهتحدةيفي ساف فراىس
هادة،  111 هف دبوف هيثاااً تصاغ الهىو لمىظر في ذلؾ الهشروع ـ  1945 أبريؿ

ليوـ ـ في دار األوبرا بساف فراىسيسكو، وفي ا1945 يوىيو 25 الُتهد باإلجهاع في
 يربست بهبىى الىصب التذكاري لمهحاربيف القدها ، التالي وّاعوا لميً في هسرح

غمبية أودخمحيز التىفيذ بهصاداة الخهس دوؿ دائهة العضوية في هجمس األهف و 
 .(235)وؿ األخرىالد

لميٍاتفصيبًل في ىص ثـ  ،باجة الهيثاؽياألٌداؼ والغايات وردت هجهمة في د
ا الهقاصد التي تسعى  ٌي أساس وجودٌا، و ليٍا الهىظهة إالهادة األولى بالتباٌر

حيث يهثؿ ٌذا سٍا ٌدؼ الهحافظة لمى السمـ واألهف الدولييف، أتي لمى ر أوالتي ي
رية أللضا  الهجتهع الدوليالهصمحة الهشتركة والالٍدؼ   .جٌو
وىصت الهادة األولى لمى ضرورة اتخاذ ترتيبات لهىع األسباب التي تٍدد  

ا هف وجوي اإلخبلؿ بالسمـ، وتتذرع ٌذي  زالتٍا، واهع ألهاؿ العدواف وغيٌر السمـ وا 

                                                           

هواع األهـ الهتحدة أيضا تاريخ األهـ الهتحدة في ظر . اى086ص هرجع سابؽ،د. هحهود هصطفى الهكي، ( 235)
http://www.un.org/ar/aboutun/history/1941-1950.shtml. 
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 الٍيئة بالوسائؿ السمهية، وفقًا لهبادئ العدؿ والقاىوف الدولي، لحؿ الهىازلات الدولية
 .(236)التي اد تؤدي إلى اإلخبلؿ بالسمـ أو لتسويتٍا

لٍا لدد هف األجٍزة التي تعهؿ بالتىسيؽ فيها بيىٍا، وهىظهة األهـ الهتحدة 
وهف أٌـ ٌذي األجٍزة ذات االتصاؿ بتطبيؽ القاىوف الدولي اإلىساىي، هجمس األهف 

 ع األهـ الهتحدة. ذرُ ىأاو أوالذي يهثؿ 
 :نمجمس األمالفقرة األولى: 
 وتكوف الهتحدة، األهـ هف لضواً  لشر خهسة هف األهف هجمس يتكوف

 الهتحدة والههمكة ،السوفيتية االشتراكية الجهٍوريات واتحاد وفرىسا، الصيف، جهٍورية
ً في دائهيف ألضا ً  األهريكية الهتحدة والواليات الشهالية،وأيرلىدا  العظهى لبريطاىيا
 غير ألضا ً  ليكوىوا الهتحدة األهـ هف آخريف ألضا  لشرة العاهة الجهعية وتىتخب
 ألضا  هساٌهة شي  كؿ خاص وابؿ بوجً ذلؾ في وُيرالى، الهجمس في دائهيف
 ُيرالى كها الٍيئة األخرى، هقاصد وفييف الدولي واألهف السمـ حفظ في الهتحدة األهـ
 .العادؿ الجغرافي التوزيع أيضاً 

 أوؿ في أىً لمى سىتيف، لهدة فغير الدائهي األهف هجمس ألضا  ُيىتخب
 لشر أحد األهف هجمس ألضا  لدد زيادة بعد الدائهيف غير لؤللضا  اىتخاب
 لهدة اإلضافييف األربعة األلضا  هف فياثى ارتخي لضوًا، لشر خهسة إلى لضواً 
 .(237)الفور لمى إلادة اىتخابً يجوز ال هدتً اىتٍت الذي والعضو واحدة سىة

صؿ الخاهس الهتعمؽ بهجمس األهف الدولي طريقة تىاوؿ الهيثاؽ في الف
تصويت الهجمس إلصدار القرارات الهختمفة، حيث تصدر القرارات اإلجرائية بهوافقة 
تسعة هف ألضا  الهجمس، بيىها تتطمب جهيع ارارات الهجمس األخرى هوافقة تسعة 

و ها صار أهف ألضائً دوف التراض  ي هف الدوؿ الخهسة دائهة العضوية، ٌو
 األهـ لهقاصد وفقاً ً واجبات أدا  في األهف، هجمس يعهؿ.(238)يعرؼ بحؽ الىقض

لة والسمطات الخاصة، وهبادئٍا الهتحدة  بٍذي القياـ هف لتهكيىً األهف لهجمس الهخو 
هف الهيثاؽ.  لشر والثاىي والثاهف السادس والسابع الفصوؿ في هبي ىة الواجبات

 الجهعية إلى الحاؿ ااتضى إذا خاصة، خرىوأ سىوية، تقارير األهف هجمس يرفعو 
 .(239)لتىظر فيٍا العاهة
 قسمين: دور مجمس األمن في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني إلىتقسيم  يمكن

                                                           

 .( هيثاؽ األهـ الهتحدة، الهادة األولى236)
 هف هيثاؽ األهـ الهتحدة. 87( اىظر الهادة 237)
 هف هيثاؽ األهـ الهتحدة. 83( اىظر الهادة 238)
 هف هيثاؽ األهـ الهتحدة. 84( اىظر الهادة 239)



 .في هىع ىشوب الىزالات الهسمحة وحمٍا سمهياً  األهف: دور هجمس األول
 الفصؿ السابع. دور هجمس األهف في تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي بهوجب :الثاني

 أواًل: دور مجمس األمن في منع نشوب النزاعات المسمحة وحميا سمميًا:
لضا  ـ هيثاؽ األهـ الهتحدة الدوؿ األمزِ لمهىازلات: يُ  السمهيةهبدأ التسوية 

السادس في حؿ الهىازلات  ة، وذلؾ ها جا  في الفصؿيهبحؿ هىازلاتٍا بالطرؽ السم
 الدوؿ في تسوية خبلفاتٍا:ًا ويجب أف تمتـز بً يهحبًل سم

لمى أطراؼ أي ىزاع هف شأف استهراري أف يعرِّض حفظ السمـ واألهف الدولي  .1
بطريؽ الهفاوضة والتحقيؽ والوساطة والتوفيؽ   اً بد بلً لمخطر أف يمتهسوا ح

 .والتحكيـ
ا هف  يمجؤواالتسوية القضائية، أو أف  .2 إلى الوكاالت والتىظيهات اإلاميهية أو غيٌر

 .االختيارؿ السمهية التي يقع لميٍا الوسائ
يدلو هجمس األهف أطراؼ الىزاع إلى أف يسووا ها بيىٍـ هف الىزاع بتمؾ الُطُرؽ  .3

 .(240)إذا رأى ضرورة لذلؾ

ا شيولًا تستطيع الدوؿ أف  الهفاوضة ٌي أادـ وسيمة لتسوية الىزالات وأكثٌر
  إلى الحرب وتعتبر تحقؽ لف طريقٍا أٌدافٍا دوف تكمفة باٌظة اد يسببٍا المجو 

الهفاوضات أحد الشروط الضرورية لئلارار بعدالة استخداـ القوة. بيىها ىجد أف 
الهسالي الحهيدة والوساطة يعىي تدخؿ طرؼ ثالث بيف الدوؿ الهتىازلة لهسالدتٍا 
لمى الوصوؿ إلى حؿ سمهي لمىزاع لكف ٌىاؾ فرؽ بيف األسموبيف في الدرجة فبيىها 

راا   لبد  هفاوضات هيدة لمى هجرد تقريب وجٍات الىظر بيف الفُ تقوـ الهسالي الح
فيها بيىٍـ ىجد أف ٌدؼ الوساطة يتعدى هسألة تقريب وجٍات الىظر إلى االشتراؾ 

 .(241)الفعمي في الهفاوضات وذلؾ بااتراح وسائؿ لحؿ الىزاع
( والتي 38 – 33بلحظ أف هواد الفصؿ السادس هف هيثاؽ األهـ الهتحدة )يُ 

الهجمس في حؿ ت تحت لىواف حؿ الهىازلات حبًل سمهيًا تتىاوؿ بياف دور جا 
طراؼ وفحص الىزالات ة، هف خبلؿ الدلوة لمتفاوض بيف األيهالىزالات بالطرؽ السم

لبياف هدى تٍديدٌا لمسمـ واألهف الدولييف، كها أوجب لمى ألضا  األهـ الهتحدة 
سمهية الاألهف هٍهة طرح تسوية  تىبيً الهجمس بهثؿ ٌذي الىزالات، وألطت هجمس

لمىزالات، والتدخؿ باإلجرا ات الهىاسبة إذا تبيف أف الىزاع الهعيف يهثؿ تٍديدًا لمسمـ 

                                                           

 الفصؿ السادس هيثاؽ األهـ الهتحدة. 77( الهادة 240)
 .39صالقاىوف الدولي اإلىساىي، هرجع سابؽ،  د. هحهود هصطفى الهكي،( 241)



ذا يبرز دور هجمس األهف في تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي هف  واألهف الدولييف. ٌو
 .(242)خبلؿ حفظ السمـ واألهف الدولييف

هـ الهتحدة جعؿ هف هجمس األهف السمطة ٌذا الدور الذي جا  في هيثاؽ األ
بهٍهة حفظ السمـ واألهف الدولييف، ولكف ال  تضطمعالعميا في الىظاـ الدولي التي 

يعىي أف هجمس األهف هف حيث الوااع يهمؾ األدوات والوسائؿ التي تهىع ىشوب 
في الىزالات الهسمحة الف الىزالات الدولية وغير الدولية ظمت هستهرة رغـ ها جا  

الفصؿ السادس هف الهيثاؽ بشأف حؿ الىزالات وهحاولة هىع الحرب، ولكف رغـ دور 
هجمس األهف في وضع الحموؿ والتوصيات ٌىالؾ ثغرات تحوؿ دوف فعالية هجمس 

 األهف في هىع ىشوب الىزالات.
 ثانيًا: دور مجمس األمن في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بموجب الفصل السابع.

ؿ يختمؼ لف الهرحمة األولى التي ىص لميٍا الفصؿ السادس هف ٌذا الفص
هيثاؽ األهـ الهتحدة، وذلؾ هف خبلؿ الصبلحيات الواسعة التي يهكف لهجمس األهف 
أْف يهارسٍا لتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي حفظًا لمسمـ واألهف الدولييف، وبصورة 

 جِد الوسائؿ األخرى.خاصة صبلحية استخداـ القوة لىد الضرورة إذا لـ تُ 
أف يقرر ها يجب اتخاذي هف التدابير التي تطمب  حؽ ىجد أف  لهجمس األهف 

هف هيثاؽ األهـ  39استخداـ القوات الهسمحة لتىفيذ اراراتً. واد حددت الهادة 
الهتحدة حاالت تدخؿ الهجمس وتشهؿ حالة تٍديد السمـ واألهف الدولييف، وحالة 

 اف.اإلخبلؿ بً وحالة العدو 
تٍديد السمـ واألهف الدولييف يقصد بً إلبلف دولة لف ىيتٍا في القياـ بعهؿ 
هف ألهاؿ التدخؿ في شؤوف دولة أخرى أو القياـ بأي ألهاؿ ضدٌا، بيىها اإلخبلؿ 
بالسمـ واألهف يقصد بً واوع لهؿ هف ألهاؿ العىؼ هف دولة ضد أخرى، أو واوع 

ٌذا الىزاع يعد إخبلاًل بسمـ دولة أخرى وفي ىزاع هسمح داخؿ إاميـ دولة ها غير أف 
ـ بشأف القضية الفمسطيىية حدد الهجمس 1948الصادر في لاـ  54اراري راـ 

الهقصود باإلخبلؿ بالسمـ، ووسع هف الصبلحية والسمطة التي يهمكٍا هجمس األهف 
ألحكاـ ف لـ تشكؿ اىتٍاكًا ا  في التبار حالة ها إخبلاًل بالسمـ واألهف الدولييف حتى و 

الهيثاؽ واوالد القاىوف الدولي، أها الهقصود بألهاؿ العدواف فقد شابٍا الغهوض 
و ها تهكىت هىً الهحكهة الجىائية الدولية في الهؤته ر االستعراضي الهىعقد في ٌو

ي تعىي اياـ شخص  8 كهباالحيث ُأدرجت في ىص الهادة هكرر جريهة العدواف ٌو
                                                           

 هف هيثاؽ األهـ الهتحدة. 73-78ىظر الهواد هف ( ا242)
 



ـ في العهؿ السياسي لمدولة أو هف توجيً ٌذا ها لً وضع يهكىً فعبًل هف التحك
يشكؿ بحكـ طابعً وخطورتً،  اً لدواىي لهبلً  يىفذأو  يبدأأو  يعدأو  ُيخِططالعهؿ، 

اىتٍاكًا واضحًا لهيثاؽ األهـ وتضيؼ ىفس الهادة في فقرتٍا الثاىية ألغراض الفقرة 
ها  ضد سيادة ( يعىي العهؿ العدواىي استعهاؿ القوة الهسمحة هف جاىب دولة 1)

دولة أخرى أو سبلهتٍا اإلاميهية أو استقبللٍا السياسي أو بأي طريقة تتعارض هع 
 .(243)هيثاؽ األهـ الهتحدة

ال تفي بالغرض جاز لً  41فإذا رأى أف التدابير الهىصوص لميٍا في الهادة  
هف أف يتخذ لف طريؽ القوات الجوية والبحرية والبرية هف األلهاؿ ها يمـز لحفظ األ

والسمـ، يتعٍد جهيع ألضا  األهـ الهتحدة في سبيؿ الهساٌهة في حفظ السمـ واألهف 
الدولييف، أف يضعوا تحت تصرؼ هجمس األهف بىاً  لمى طمبً ها يمـز هف القوات 

 الهسمحة والهسالدات والتسٍيبلت الضرورية لحفظ السمـ واألهف الدولييف. 
لعديد هف القرارات ضد الدوؿ التي وتىفيذًا لٍذا الفصؿ اتخذ هجمس األهف ا

يتٍهٍا بخرؽ السمـ واألهف الدولييف، وارتكاب ألهاؿ هخالفة لمقاىوف الدولي اإلىساىي 
هجمس األهف الهحاكـ  التي تعتبر جرائـ دولية. حيث أىشأكارتكاب بعض الجرائـ 

أ الجىائية الخاصة لهحاكهة هجرهي الحرب في ىٍاية الحرب العالهية األولى، فأىش
لهحاكهة القادة ، ىشأ هحكهة ىورهبرجأكها  فهحكهة طوكيو، لهحاكهة القادة الياباىيي

األلهاف الذيف ساٌهوا في ألهاؿ تعتبر هخالفة لمقاىوف الدولي اإلىساىي هف ابيؿ 
ارتكاب جرائـ اإلبادة الجهالية وجرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلىساىية في الحرب 

الهجمس هحكهة خاصة بهحاكهة هجرهي الحرب باروشا العالهية الثاىية، كها أىشأ 
 .(244)وهحكهة خاصة لهحاكهة هجرهي الحرب الرواىدية

وجا  تطور دور هجمس األهف كآلية لتىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي فيها يمي 
ا وذلؾ لبر سمطتً  هحاكهة الذيف يتٍهوف بارتكاب الجرائـ الهحظورة السابؽ ذكٌر

 وها إلىشا  الهحكهة الجىائية الدولية.التي هىحٍا لً هيثاؽ ر 
 مجمس حقوق اإلنسان:الفقرة الثانية: 

صدر هف  ارارٌو جٍاز تـ إىشاؤي في إطار هىظهة األهـ الهتحدة وبهوجب 
ويتكوف هف ههثمي2006آذار 15في  60، 251الجهعية العاهة راـ  دولة 47ـ ٌو

في األهـ الهتحدة تهثؿ هختمؼ حضارات وهذاٌب العالـ وكافة الدوؿ األلضا  

                                                           

،جاهعة هعهري، التغيرات الدولية لمقاىوف الدولي الهعاصر و آليات تىفيذ القاىوف اإلىساىي لمى ض ،حسف كهاؿ( أ243)
 .80ص ،كمية الحقوؽ

 هف ٌذا البحث. 63-66( اىظر، ص 244)



، ويختص بتعزيز وحهاية حقوؽ اإلىساف في هختمؼ  (245)دولة 194والبالغ لددٌا 
 اىتٍاؾ حقوؽ اإلىساف.ؼ لوا اتخاذٌاجب ابقاع الهعهورة، لذا يقترح اإلجرا ات الو 
، لىدها أصدرت الجهعية العاهة لؤلهـ (246)واد جا  إىشا  ٌذا الهجمس
دورة اىعقاد في أوؿ  لجىة حقوؽ اإلىساف، فعقدالهتحدة ارار إىشا ي  ليحؿ هكاف 

 ـ.0226( يوىيو 32– 19الفترة هف )

                                                           

أىظر ، ـ8100دولة بعد اىضهاـ دولة جىوب السوداف في العاـ  084بمغ لدد ألضا  األهـ الهتحدة  (245)
http://www.un.org/ar/members/ 

بإىشا  هجمس  (GA/01448القرار راـ ) 8116هارس/آذار  08أصدرت الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة في ( 246)
ية ر غالبية ألضا  الجهعاإلىساف بديبًل لمجىة حقوؽ اإلىساف التابعة لؤلهـ الهتحدة، واد صوت لصالح القرا حقوؽ
و"الواليات الهتحدة األهريكية" واهتىع لف  و"بالو"، و"جزر هارشاؿ"، ، وصوت ضدي أربعة دوؿ ٌي "إسرائيؿ"،العاهة

 ".و"فيىزويبل "روسيا البيضا "،و"إيراف"، ثبلث دوؿ التصويت
  :واد ىص القرار في هتىً لمى ها يمي

اإلىساف، بوصفة ٌيئة فرلية تابعة لمجهعية العاهة،  اإلىساف هقري جىيؼ يحؿ هحؿ لجىة حقوؽ تقرر إىشا  هجمس لحقوؽ
بالهجمس هسؤولية تعزيز االحتراـ العالهي  تقرر أف تىاط وستستعرض الجهعية وضعً في غضوف خهس سىوات،

تقرر أيضًا  لحهاية جهيع حقوؽ اإلىساف والحريات األساسية لمجهيع، دوف تهييز هف أي ىوع وبطريقة لادلة وهىصفة،
هجمس بهعالجة حاالت اىتٍاؾ حقوؽ اإلىساف، بها فيٍا االىتٍاكات الجسيهة والهىٍجية، وتقديـ توصيات أف يقـو ال

 .بشأىٍا، وأف يقـو أيضًا بتعزيز التىسيؽ الفعاؿ بشأف حقوؽ اإلىساف وتعهيـ هرالاتٍا داخؿ هىظوهة األهـ الهتحدة

والهوضولية ولدـ االىتقائية، وبالحوار والتعاوف الدولييف  والحياد العدالةتقرر كذلؾ أف يسترشد الهجمس في لهمً بهبادئ 
البىائيف، بٍدؼ الىٍوض بتعزيز وحهاية كافة حقوؽ اإلىساف الهدىية والسياسية واالاتصادية واالجتهالية والثقافية، بها 

 .في التىهية في ذلؾ الحؽ

 :تقرر أف  يقـو الهجمس بجهمة أهور، هىٍا
هجاؿ حقوؽ اإلىساف، فضبًل لف الخدهات االستشارية والهسالدة التقىية وبىا  القدرات، لمى  الىٍوض بالتثقيؼ والتعمـ في

ا بالتشاور هع الدوؿ األلضا  الهعىية وبهوافقتٍا، االضطبلع بدور هىتدى لمحوار بشأف القضايا  أف يجرى توفيٌر
ة تٍدؼ لمى هواصمة تطوير القاىوف تقديـ توصيات إلى الجهعية العاه ،لية الهتعمقة بجهيع حقوؽ اإلىسافو الهوض

 .الدولي في هجاؿ حقوؽ اإلىساف

تشجيع الدوؿ األلضا  لمى أف تىفذ بالكاهؿ االلتزاهات التي تعٍدت بٍا في هجاؿ حقوؽ اإلىساف، وهتابعة األٌداؼ 
 دتً األهـ الهتحدة،وااللتزاهات الهتصمة بتعزيز وحهاية حقوؽ اإلىساف الهىبثقة هف الهؤتهرات وهؤتهرات القهة التي لق

شاهؿ يستىد إلى هعموهات هوضولية وهوثوؽ بٍا، لهدى وفا  كؿ هف الدوؿ األلضا   إجرا  استعراض دوري
تعٍداتً في هجاؿ حقوؽ اإلىساف لمى ىحو يكفؿ شهولية التطبيؽ والهساواة في الهعاهمة بيف جهيع  بالتزاهات ٌو

تفالمي يشترؾ فيً البمد الهعىي اشتراكًا كاهبًل، هرالاة  تىد إلى حوارآلية تعاوف تس الدوؿ، ويتخذ ٌذا االستعراض شكؿ
لهمٍا،  تكرر احتياجاتً في هجاؿ بىا  القدرات، وتكهؿ ٌذي اآللية لهؿ الٍيئات الهىشأة بهوجب هعاٌدات وال

حد هف يمزهٍا هف التهادات في غضوف لاـ وا وسيضع الهجمس طرائؽ لهؿ  آلية االستعراض الدوري الشاهؿ وها
اإلسٍاـ هف خبلؿ الحوار والتعاوف، في هىع حدوث اىتٍاكات لحقوؽ اإلىساف واالستجابة سريعًا  اىعقاد دورتً األولي،

االضطبلع بدور وهسؤوليات لجىة حقوؽ اإلىساف فيها يتصؿ بعهؿ  في الحاالت الطارئة الهتعمقة بحقوؽ اإلىساف،
ا  اررتً الجهعية العاهة في ها هفوضية األهـ الهتحدة لحقوؽ اإلىساف، لمى ىحو الهؤرخ  49/040اراٌر

 .0887أوؿ  ديسهبر/كاىوف81

في هجاؿ حقوؽ اإلىساف هعا لحكوهات والهىظهات اإلاميهية والهؤسسات الوطىية لحقوؽ اإلىساف  العهؿ بتعاوف وثيؽ
 .والهجتهع الهدىي

 .تقديـ توصيات تتعمؽ بتعزيز وحهاية حقوؽ اإلىساف

 .ي إلى الجهعية العاهةسىو  تقديـ تقرير

http://www.un.org/ar/members/


هف  (42)وذلؾ وفقًا لها جا  في الفقرة وتبل ذلؾ لدة اجتهالات ُتعقد بصورة دورية 
 ارار إىشا  الهجمس.
ألهاؿ هجمس حقوؽ اإلىساف الهتصمة بتىفيذ القاىوف الدولي وهف أٌـ 

 .(247)لمى غزة يلجىة تقصي حقائؽ بشأف العدواف اإلسرائيم بتشكيؿاإلىساىي، اراري 

ـ 3557 سبتهبر في تتمؾ الجمسة التي لقدوهف أٌـ جمساتً في ٌذا الشأف 
 ريتشارد الجىوب أفريقيترأسٍا القاضي  التي ،(248)(ولدستوفلجىة )غتقرير  لهىااشة

 .(249)وخبللٍا وبعدٌا حرب غزةابؿ  جرائـ حربمتحقيؽ في ارتكاب ل غولدستوف
ا رحبت بٍا الحكوهة الفمسطيىية الهقالة لمجىة هىذ البداية، بيىهإسرائيبلااطعت  

درت المجىة ىتائج تحقيقٍا في تقرير هف أص، فحركة حهاس، وتعاوىت هعٍا غزةفي 
أشار التقرير إلى أف ، صفحة، بات ٌذا التقرير يعرؼ باسـ تقرير غولدستوف 080
اد ارتكبا ها يهكف التباري والفصائؿ الهسمحة الفمسطيىيةالجيش اإلسرائيميهف  كبلً 

                                                                                                                                                                      

وآليات وهٍاـ وهسؤوليات لجىة حقوؽ اإلىساف، وباستعراضٍا  أيضًا أف يقـو الهجمس باالضطبلع بجهيع واليات تقرير
الخاصة ولمى هشورة  وكذلؾ، لىد االاتضا ، تحسيىٍا وترشيدٌا، وذلؾ بٍدؼ الهحافظة لمى ىظاـ لئلجرا ات

الهجمس ٌذا االستعراض في غضوف لاـ واحد هف اىعقاد دورتً  ي، ويىجزالخبرا  واإلجرا ات الهتعمقة بالشكاو 
تقرر أيضًا أف تتسـ طرؽ لهؿ الهجمس بالشفافية والعدالة والحياد وأف تفضي إلى إجرا  حوار حقيقي، وأف  األولى،

تسهح بالتفالؿ تكوف اائهة لمى الىتائج، وتسهح بإجرا  هىااشات هتابعة الحقً تتعمؽ بالتوصيات وبتىفيذٌا، كها 
توصي بأف يطمب الهجمس االاتصادي واالجتهالي إلى لجىة حقوؽ  الهوضولي هعا إلجرا ات واآلليات الخاصة،

لغا  المجىة في   .8116يوىيً/حزيراف  06اإلىساف اختتاـ ألهالٍا في دورتٍا الثاىية والستيف وا 

ضا  هتداخمة لمى أف يتخذ ارار إجرا  لهمية االىتخاب تقرر اىتخابا أللضا  الجدد في الهجمس، وتكوف فترات والية األل
تقرر أيضاً إجرا  اىتخابات األلضا  األوؿ في الهجمس يـو  األولى بسحب القرلة، هرالاة التوزيع الجغرافي العادؿ،

تقرر كذلؾ أف يستعرض الهجمس  ،8116يوىيً/حزيراف 08ولقد الجمسة األولى لمهجمس في  8116هايو/أيار  8
هف إىشائً، وأف يقدـ تقريرًا لف ذلؾ لمى الجهعية  سىوات وطريقة لهمً بعد خهس ألهالً
 . http://www.alwasatnews.comالعاهة

هف  فمسطيىًيا، 0898وأدت إلى هقتؿ  ـ8118يىاير  09واىتٍت في  ـ8119ديسهبر  83بدأت حرب غزة في ( 247)
اجتهاع لمجىة  بجدة اىعقد ـ8118 ،يىاير 7 ا. وبتاريخلسكريً  00إسرائيمًيا، هف بيىٍـ  04هدىي. واتؿ  811 بيىٍـ

، جا  في البياف الختاهي لبلجتهاع دلوة لسفرا  دوؿ الهىظهة الستكهاؿ لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي التىفيذية التابعة
تحركاتٍـ الراهية إلى لقد جمسة لاجمة في هجمس حقوؽ اإلىساف لبحث اىتٍاكات حقوؽ اإلىساف الىاشئة 

حقوؽ االىتٍاكات اإلسرائيمية ل" لمى غزة باإلضافة إلى تشكيؿ لجىة تحقيؽ دولية لبحث "العدواف اإلسرائيمي" لف
هجمس  رأا .لؤلهـ الهتحدة بفتح تحقيؽ دولي في حرب غزة ٌيوهاف رايتس ووتش ٌذا إلى جاىب هطالبة اإلىساف

اراًرا يديف فيً الٍجـو اإلسرائيمي لمى غزة، واتٍـ القرار  االثىيفالهوافؽ  ـ8118 ،يىاير 08 بتاريخ حقوؽ اإلىساف
لتقصي الحقائؽ ٌدفٍا إسرائيؿ بارتكاب اىتٍاكات خطيرة لحقوؽ اإلىساف في غزة. وىص ٌذا القرار لمى تشكيؿ لجىة 

فريقية 77ت لمقرار "التحقيؽ في االىتٍاكات اإلسرائيمية ضد الفمسطيىييف". وصوت وآسيوية وأهريكية  دولة لربية وا 
 القرار. كىدا دولة لف التصويت، فيها لارضت 07التيىية، واهتىعت 

 غزة ىزاع في الحقائؽ لتقصي الهتحدة األهـ بعثة http://ar.wikipedia.org/wiki أىظر 
ىزاع  بعثة األهـ الهتحدة لتقصي الحقائؽ في لاـ في هحكهة العدؿ الدولية لجرائـ الحرب. ترأسااضي وهدلي ( 248)

 ./http://ar.wikipedia.org/wikiغزة اىظر
 ـ.8118جا  تشكيؿ المجىة في إطار ارار هجمس حقوؽ اإلىساف في جىيؼ بتاريخ يىاير ( 249)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%28%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2008%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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جرائـ ضد بعض األحياف اد يراى بعض هف ٌذي الجرائـ إلى جرائـ حرب، وفي 
 .حسبها جا  في تقرير المجىةاإلىساىية

واد أيدت الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة تقرير لجىة غولدستوف وأصدرت 
ا الذي أداىت فيً استٍداؼ الهدىييف في غزة بواسطة الجيش اإلسرائيمي. ويطمب  اراٌر
هف األهيف العاـ أف يحيؿ تقرير لجىة تقصي الحقائؽ بشأف غزة إلى هجمس األهف، 

ات الهبلئهة إلجرا  التحقيقات كها طمب هف حكوهة إسرائيؿ أف تتخذ كؿ الخطو 
الهستقمة وذات هصدااية هتوافقة هع هعايير االىتٍاكات الكبيرة لمقاىوف الدولي 

 .(250)اإلىساىي بٍدؼ ضهاف العدالة
اىدلعت هوجة لارهة هف الثورات ـ 3511 وهطمعـ 3515 في أواخر لاـ

والثورة بهحهد البولزيزيبدأت الوطف العربيواالحتجاجات في ُهختمؼ أىحا  
ت التي أطمقت وتيرة الشرارة في كثير هف األاطار العربية ولرفت بربيع الثوراالتوىسية
بٍا الحكوهات العربية ٌذي الحركات  لاهمت، وىسبة لمعىؼ والقسوة التي العربية

االحتجاجية والثورات الشعبية فقد اتخذ هجمس حقوؽ اإلىساف لددًا هف القرارات أداف 
فيٍا استٍداؼ الهدىييف العزؿ بواسطة القوات الىظاهية في ٌذي الدوؿ واستخداـ 

الثورة هخالفة بذلؾ اللتزاهاتٍا بهوجب القاىوف الذخيرة الحية بٍدؼ القضا  لمى 
 الدولي لحقوؽ اإلىساف والقاىوف الدولي اإلىساىي.

لكف هع  ،بارة لف هظاٌرات واحتجاجات سمهيةفي البداية ل اىت الثورةفي ليبيا ك
باستخداـ األسمحة الىارية الثقيمة  يهعهر القذافتطور األحداث واياـ الكتائب التابعة ل
تحولت إلى ثورة هسمحة تسعى لئلطاحة  ،ؿزّ والقصؼ الجوي لقهع الهتظاٌريف العُ 

ا بتعميؽ لضوية ليبيا يهعهر القذافب . فأصدرت الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة اراٌر
في الهجمس بسبب االىتٍاكات التي ارتكبتٍا ضد الهتظاٌريف.ويطالب ىص القرار أف 

ألهـ الهتحدة بالتوجً إلى ليبيا لمتقصي في تقـو لجىة تقصي حقائؽ هستقمة بقيادة ا
ا جرائـ ضد اإلىساىية  .(251)ألهاؿ العىؼ ٌذي التي يهكف التباٌر

أها في سوريا فقد أداف هجمس حقوؽ اإلىساف السمطات السورية بسبب ها 
دولة والتراض دوؿ  28اسهاي "االىتٍاكات الجسيهة والهىٍجية في ارار تبىاي بهوافقة 

أوصى فيً الجهعية العاهة يا واهتىاع ست دوؿ لف التصويت، هىٍا الصيف وروس
لؤلهـ الهتحدة وهجمس األهف الدولي لمىظر في طبيعة الجرائـ الهرتكبة في سوريا 
والتي كشؼ لىٍا تقرير لجىة التحقيؽ الهكوىة بواسطة هجمس حقوؽ اإلىساف 

                                                           

 ـ.8118ىوفهبر 8بتاريخ  A/64/L.1 ( ارار الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة راـ 250)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A


حقيؽ دوف ويوصي القرار الحكوهة السورية بالعهؿ لمى تىفيذ توصيات لجىة الت
 .(252)تأخير

واالت المجىة، التي شكمت هف ابؿ هجمس حقوؽ اإلىساف، إف السمطات 
السورية هسئولة لف ألهاؿ بيىٍا "جرائـ ضد اإلىساىية"، بيىٍا "اإللداهات الهيداىية، 
وااللتقاالت العشوائية، واالختفا  القسري، والتعذيب، والعىؼ الجىسي، والتعدي لمى 

أشٍر تظاٌرات ترافقت بسقوط هئات  7ٍد لدة هدف سورية هىذ حقوؽ األطفاؿ"، وتش
الشٍدا  هف الهدىييف والجيش واوى األهف، حيث تحهؿ السمطات الرسهية هسؤولية 
ٌذا األهر لجهالات هسمحة هف الخارج، فيها يتٍـ ىشطا  السمطات باستخداـ "العىؼ 

 .(253)إلسكات صوت االحتجاجات"
لذي يمعبً هجمس حقوؽ اإلىساف كآلية هف وهف ٌذي الىهاذج يبيف الدور ا

آليات األهـ الهتحدة التي تٍتـ بتتبع اىتٍاكات القاىوف الدولي لحقوؽ اإلىساف والقاىوف 
الدولي اإلىساىي أيىها وجدت، والعهؿ لمى تقصي الحقائؽ حولٍا وهف ثـ إحالة 

هـ الهتحدة، األهر إلى هؤسسات األهـ الهتحدة األخرى، ههثمة في الجهعية العاهة لؤل
 التياستىادًا إلى سمطاتً  القرارات في شأف ٌذي االىتٍاكات ثـ هجمس األهف ليتخذ

يهىحٍا لً هيثاؽ األهـ الهتحدة خاصة سمطة استخداـ الفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ 
بها في ذلؾ استخداـ  البلزهةالهتحدة الخاص بفرض ارارات الهجمس بكافة الوسائؿ 

.  القوة لىد المزـو
 دور المجنة الدولية لمصميب األحمر:الثاني لفرعا

سـ جهعية جىيؼ  اتحت  ـ1863ئت المجىة الدولية لمصميب األحهر لاـ ىشِ أُ 
لتطبيؽ أفكار ٌىري دوىات التي أوردٌا في كتابً )تذكار سولفويىو(لف خمفية هأساة 

 .(254)هعركة )سولفويىو( الشٍيرة
ي ا أوهف ، حيزة وهستقمةتهىظهة هحايدةوغير ه ٌو لهاؿ المجىة الدولية ودوٌر

الهدىييف الذيف ال ضد األلهاؿ العدائيةأالتطوؿ  عهؿ لمىت، أىٍا الذي تقـو بً
شهؿ لمى لـ ىقؿ الرسائؿ بيف أفراد األسر، وتعهؿ كها ت ،ي الىزاع الهسمحيشاركوف ف

تقدـ  ، كهاتبحث لف األشخاص الهفقوديف، و سرالتي فراتٍا الىزالات الهسمحةاألُ 
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ربة هواطف سويسري هف هىطقة جىيؼ يدلى ويرجع الفضؿ في ظٍور الصميب األحهر إلى حيز الوجود إلى تج( 254)
اىظر في ذلؾ د. هحهود هصطفى الهكي، القاىوف الدولي اإلىساىي هقارىة  ؽ تعريفً،اد سبـ 0988ٌىري دوىات لاـ 

 .868ص ،بهبادئ الفقً اإلسبلهي
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تعهؿ لمى توفيرالغذا  ، و دهات الرلاية الصحية األساسية أو تسٍؿ الحصوؿ لميٍاخ
 .(255)هاسة إليٍاحيثها تكوف الحاجة  ىوهياي الشرب الىقية والصرؼ الصحي والهأو 

الوطىية في  المجافوتتهثؿ أيضًا هٍهة المجىة الدولية لمصميب األحهر و  
اٌـ في تطوري وواؼ اىتٍاكاتً والتولية العهؿ لمى احتراـ القاىوف الدولي اإلىساىيوتس

بأحكاهً بيف هختمؼ الفئات الهعىية، كها تسعى إلى تقميؿ الهخاطر التي يتعرض لٍا 
لفت االىتباي ات، و وهىع وواؼ هايمحؽ بٍـ هف إسا  ،األشخاص إلى أدىى حد ههكف
هدادٌـإلى حقواٍـ وتوصيؿ أصواتٍـ  غاـ ثر األلأوتعهؿ لمى تقميؿ  ،بالهسالدات وا 

تدلـ جهعيات الصميب األحهر والٍبلؿ ، و لمى السكاف لبلىفجاروبقايا الحرب القابمة 
الىاتجة لف الىزالات  االستجابة لبلحتياجاتاألحهر الوطىية حتى تكوف اادرة لمى 
ا هف حاالت العىؼ، و  وهسالدة ضحايا الىزاع ، تمبيتٍاالعهؿ لمى الهسمحة وغيٌر

. (256)ـ1977اإلضافييف والبروتوكوليف األربعة  الهسمح هف خبلؿ اتفاايات جىيؼ
 .وتعد هف أٌـ البدائؿ لىظاـ الدولة الحاهية

استطالت المجىة الدولية لمصميب األحهر كآلية لتىفيذ القاىوف الدولياإلىساىي 
أف تقدـ الكثير في هجاؿ العهؿ الطولي، وفي ىشر القاىوف وتطوري، ولكف ها أىجز 

مقاىوف وفي اهع االىتٍاكات ها زاؿ دوف الهستوى في هجاؿ التطبيؽ الدايؽ ل
أخبلاية فقط  اهسؤوليتٍالهطموب، والمجىة الدولية في تطبيؽ القاىوف الدولي اإلىساىي 

ي ال تهمؾ وسائؿ الضغط لمى الدوؿ الهتعاادة لهضالفة   التزاهٍاوليست ااىوىية ٌو
غرة،تٍدؼ األىشطة التي بالقاىوف الدولي اإلىساىي، فٍي لاجزة تهاهًا لف سد ٌذي الث

إلى  األحهرتقوـ بٍا جهعيات الٍبلؿ األحهر واالتحاد الدولي لجهعيات الصميب 
ي هىع وتخفيؼ اآل الهالتي يتعرض لٍا األفراد لىد واوع غاية أساسية واحدة ٌو

يز لمى يالكوارث، وخاصة أثىا  الىزالات الهسمحة، وحهاية الكراهة اإلىساىية دوف ته
 اآلرا أو العرؽ أو الهعتقدات الديىية أو الوضع االجتهاليأو  أساس الجىسية،

 .(257)السياسية
الولي والتعريؼ بالقاىوف الدولي  ثارفيآ هثؿتها لهؿ المجىة الواائي فيأ

دراجاإلىساىي بواسطة التدريس والتدريب،  القاىوف اإلىساىي داخؿ القواىيىوالهىاٌج  وا 
لمى هوااؼ  التأثيرة، ويهثؿ الٍدؼ الىٍائي في اىية الرسهيدالتعميهية، والبراهج الهي

 عزز حهاية الهدىييف.يالىاس وسموكٍـ لمى ىحو 
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ًا في هجاؿ القضا  لمى حوحققت آلية المجىة الدولية لمصميب األحهر ىجا
 .اىتٍاكات القاىوف الدولي اإلىساىي

التعاوف هع المجىة الدولية لمصميب األحهر في كؿ ضرورة وترى الباحثة 
و لوتقديـ الهسالدات حتى يتحقؽ الهطموب الدو  إىقاذ الدوؿ هف االىتٍاكات التي ٌو

 تقع أثىا  الىزالات الهسمحة.
  



 :دور القضاء الجنائي الدولي:الثالث الفرع
ليست فكرة حديثة، فقد ظٍرت فكرة تىظيـ  دولي فكرة إىشا  اضا  جىائي

ىوف الدولي اإلىساىي سىة بالهخالفة لمقا رتكبب لمى الجرائـ التي تُ عااِ اضا  يُ 
سري في تقرير ادهً لمجىة هسالدة يـ حيث ىادى بٍا أحد فقٍا  القاىوف السو 1872

يئات لالهية كجهعية القاىوف الدولي واالتحاد وتجرحى الحرب، بعً فقٍا  آخروف ٌو
 .(258)البرلهاىي الدولي

التي  عد الهحاكهات التالية لمحرب العالهية األولى هف أولى الخطواتلكف تُ 
هٍدت إلىشا  اضا  دولي جىائي حقيقي، يٍدؼ إلى هعاابة الهسئوليف لف اىتٍاؾ 
اواىيف وألراؼ الحرب، التي تعد أيضًا اىتٍاكا لهبادئ اإلىساىية واألخبلؽ، حيث أىشأ 
الحمفا  الهىتصروف أوؿ لجىة تحقيؽ دولية في ىٍاية ٌذي الحرب وذلؾ لىدها تـ لقد 

بدلوة هف القوى الهتحالفة، حيث شكؿ ـ 4949اـ هؤتهر السبلـ في باريس ل
لجىة تحديد "ـ لجىة أطمؽ لميٍا اسـ 25/1/1919الهؤتهر في جمستً الهىعقدة في 

هسؤوليات هبتدئي الحرب وتىفيذ العقوبات"، وتـ تقىيف هحاكهة القادة الياباىييف 
 .(259)واأللهاف هف خبلؿ الىص لمى ذلؾ في اتفااية فرساي

 فقرتين:اء الدولي إلى وينقسم دور القض
 :الدائمةغير ة الدولية ي: المحاكم الجنائالفقرة األولى

 م1001المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا  (1)
الذي اتخذ  780تـ إىشا  ٌذي الهحكهة استىادًا لقرار هجمس األهف الدولي راـ 

دلة ـ، واضى بإىشا  لجىة الخبرا  الخاصة بالتحقيؽ وجهع األ6/10/1992بتاريخ 
ا هف اىتٍاكا القاىوف الدولي  تلف الهخالفات الجسيهة التفاايات جىيؼ وغيٌر

بتاريخ  808اإلىساىي، وبعد ورود تقرير المجىة أصدر هجمس األهف القرار 
ىشا  هحكهة جىائية دولية لهحاكهة األشخاص إـ الذي جا  فيً 27/2/1993

رض أىساىي والتي ارتكبت في الهسئوليف لف االىتٍاكات الجسيهة لمقاىوف الدولي اإل
قرار اكتسبت الهحكهة وجودٌا الـ وبهوجب ٌذا 1991يوغسبلفيا السابقة هىذ 

 .(260)القاىوىي واتخذت هف الٌاي هقرًا لٍا

                                                           

 .016ص هرجع سابؽ، د. هحهد لزيز شكري،( 258)
، ـ8118آليات هجمس األهف في تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي، جاهعة الحاج الخضرباتىً، ،بف لبيد إخبلص( 259)

 .رسالة هاجستير
الخاص بإىشا  الهحكهة الجىائية الخاصة  S/RES/808(1993)لدولي راـ أىظر ارار هجمس األهف ا( 260)

 بيوغسبلفيا.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/955(1994)&Lang=A


تىاوؿ القرار بياف الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدولية ليوغسبلفيا هف 
ٍا والذي جا  في الهادة حيث إىشا ٌا واإلجرا ات الهىظهة لعهمٍا وبياف اختصاص

ي:  االىتٍاكات الجسيهة )األولى هف الىظاـ األساسي ليشهؿ الجرائـ الخطيرة ٌو
ـ، هخالفات اواىيف وألراؼ الحرب، اإلبادة الجهالية، 1949لهعاٌدات جىيؼ 
 .(261)ة(والجرائـ ضد اإلىساىي

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (9)
ىساىية، ففي شٍر إبريؿ هف لاـ الئل ىدا واحدة هف أبشع الجرائـاشٍدت رو 

الذيف ابح وهجازر بشرية هف ابؿ حكوهة األغمبية هف )الٍوتو( و ذـ واعت ه1994
 فضد األامية )التوتسي( واد وصؼ أغمبية الهحممي ،% هف سكاف رواىدا85يشكموف 

 .(262)وصهة لار في جبيف البشرية بأىٍا ارواىداإلبادة الجهالية في 
، وهف الجرائـ ضدالٍوت اً كبير  اً ستعهار لددخبلؿ فترة اال واارتكب وأف التوتسي

ستقبلؿ أسفرت لف وصوؿ ابيمة الٍوتو إلى الحكـ واد جرت اىتخابات بعد اال
ابح ضد ذاياـ الٍوتو به ى إلىوسيطرتٍا لمى السمطتيف التشريعية والتىفيذية، هها أد

لحكـ البمجيكي، هها اضطر هاااترفوي في حقٍـ أثىا  الالتوتسي وذلؾ اىتقاهًا هىٍـ 
مجو  إلى الدوؿ الهجاورة هثؿ السي إلى الٍروب خارج الببلد و تاآلالؼ هف أفراد التو 

 .(263)ريوزائ وأوغىداتىزاىيا 

واد جا  إىشا  الهحكهة الدولية الخاصة برواىدا في ارار هجمس األهف الدولي 
دا إلىشا  ٌذي ـ وذلؾ بعد أف تمقى طمب حكوهة رواى8/11/1994الصادر بتاريخ 

الهحكهة بغرض هحاكهة األشخاص الهسئوليف لف ألهاؿ إبادة األجىاس 
 واالىتٍاكات الجسيهة لمقاىوف الدولي اإلىساىي.

ا  واد تضهف القرار بياف الىظاـ األساسي لٍذي الهحكهة هف حيث أىشاٌؤ
واإلجرا ات الهىظهة لعهمٍا وبياف اختصاصٍا والذي جا  في الهادة األولى هف 

ي جريهة إبادة األجىاس البشرية، الجرائـ ا لىظاـ األساسي ليشهؿ الجرائـ الخطيرة ٌو
 الهرتكبة ضد اإلىساىية، األفعاؿ التي تعد اىتٍاكًا.

( جريهة إبادة األجىاس البشرية ذلؾ هف خبلؿ تعريؼ ٌذي 2تىاولت الهادة )
ذا ها بي ( 2الفقرة ) ًىتالجريهة وبياف األفعاؿ التي تدخؿ في وصؼ ٌذي الجريهة ٌو

( هف الىظاـ األساسي لمهحكهة الجرائـ الهرتكبة 3هف ٌذي الهادة، فيها تىاولت الهادة )
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ريقيا، تجربة التدخؿ الدولي في روىدا والصوهاؿ، السياسة أحهد هحهود، األهـ الهتحدة وحفظ السبلـ في أف( 262)

 .087ـ،ص 0888 أكتوبر ،088العدد،الدولية
 .433ص  هرجع سابؽ، ( د. حساـ حسف حساف،263)



في حؽ اإلىساىية والتي تشهؿ القتؿ، اإلبادة، االسترااؽ، اإلبعاد، السجف، التعذيب، 
ية أو ديىية وسائر األفعاؿ غير ار االغتصاب، واالضطٍاد ألسباب سياسية أو لِ 

( هف ٌذا الىظاـ األساسي األفعاؿ التي ُتعد اىتٍاكًا 4فيها تىاولت الهادة ) اإلىساىية،
( الهشتركة التفاايات جىيؼ واىتٍاؾ البرتوكوؿ اإلضافي الثاىي، وبيىت 3لمهادة )
( هف الىظاـ األساسي اختصاص الهحكهة هف حيث األشخاص حيث بيىت 5الهادة )

 (.264)فحسب فأف اختصاص الهحكهة يشهؿ األشخاص الطبيعيي
 الفقرة الثانية: المحكمة الجنائية الدولية 

رغـ  ةالجىائية الدوليالهحكهة  إلىشا لت هىظهة األهـ الهتحدة جٍودًا كبيرة ذب
اضا   إرسا ولمى ذلؾ ىجحت في  ،هىٍا السياسيةخاصة  وااللتراضاتكؿ العقبات 

 دولي جىائي دائـ.
هر األهـ الهتحدة الدبموهاسي هف ابؿ هؤتالهحكهة الجىائية الدولية  تالتهد

تاريخ بد  ـ 1998يوليو 17بإىشا  هحكهة جىائية دوليةبتاريخ  يلمهفوضيف الهعى
 ،تىشأ بٍذا هحكهة جىائية دولية "الهحكهة" (265)126لمهادة فقاً ، وِ ـ2001ويوىي1الىفاذ

وتكوف الهحكهة ٌيئة دائهة لٍا السمطة لههارسة اختصاصٍا لمى األشخاص إزا  
وذلؾ لمى الىحو الهشار إليً في ٌذا  ،رائـ خطورة هوضع االٌتهاـ الدوليأشد الج

 ،وتكوف الهحكهة هكهمة لمواليات القضائية الجىائية الوطىية ،الىظاـ األساسي
 .(266)ويخضع اختصاص الهحكهة وأسموب لهمٍا ألحكاـ ٌذا الىظاـ األساسي

ـ الهجتهع يقتصر اختصاص الهحكهة لمى أشد الجرائـ خطورة هوضع اٌتها .1
ولمهحكهة بهوجب ٌذا الىظاـ األساسي اختصاص الىظر في  ،الدولي بأسري
 الجرائـ التالية:

هة اإلبادة الجهالية بأىٍا أي هف يرفت جر ولِ : جريمة اإلبادة الجماعية (أ 
األفعاؿ التالية إذا ارتكبت بقصد التدهير الكمي أو الجزئي لجهالة اوهية أو 

اتفااية هىع جريهة اإلبادة الجهالية  يتبىثىية أو لىصرية أو ديىية، و إ

                                                           

 الخاص بإىشا  الهحكهة الجىائية الخاصة برواىدا. S/RES/955(1994)ىظر ارار هجمس األهف الدولي راـ ( ا264)
يبدأ ىفاذ ٌذا الىظاـ األساسي في اليـو األوؿ هف الشٍر الذي يعقب اليـو الستيف هف تاريخ إيداع الصؾ الستيف ( 265)

الىسبة لكؿ دولة تصدؽ لمى الىظاـ ب ،لمتصديؽ أو القبوؿ أو الهوافقة أو االىضهاـ لدى األهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة
األساسي أو تقبمً أو توافؽ لميً أو تىضـ إليً بعد إيداع الصؾ الستيف لمتصديؽ أو القبوؿ أو الهوافقة أو االىضهاـ، 
يبدأ ىفاذ الىظاـ األساسي في اليـو األوؿ هف الشٍر الذي يعقب اليـو الستيف هف تاريخ إيداع تمؾ الدولة صؾ 

 .لٍا أو هوافقتٍا أو اىضهاهٍاتصديقٍا أو ابو 
 .ياسالهادة األولى هف ىظاـ روها األس( 266)

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/955(1994)&Lang=A


التي جعمت اإلبادة الجهالية جريهة دولية  (267)ـ1948لميٍا لسىة  بوالهعاا
 .(268)تتعارض هع روح األهـ الهتحدة وأٌدافٍا

أي فعؿ هف : تعريؼ الجرائـ ضد اإلىساىية بأىٍا: الجرائم ضد اإلنسانية (ب 
ت في إطار ٌجـو واسع األفعاؿ يشكؿ جريهة ضد اإلىساىية هتى ارتكب

واألفعاؿ  .الىطاؽ أو هىٍجي هوجً ضد أي هجهولة هف السكاف الهدىييف
 فوالحرهاف هالسجف ، القسري ،اإلبعادؽاإلسترااهىٍا القتؿ العهد، اإلبادة، 

 .(269)بالتعذيب واإلغتصا الحرية،
تعريؼ جريهة الحرب أىٍا )كؿ فعؿ لهدي يرتكبً أحد أفراد : جرائم الحرب (ج 

الهدىييف اىتٍاكًا لقالدة هف اوالد القاىوف  هحاربًا أحدالهسمحة لطرؼ  القوات
 االحتراـ(.الدولي اإلىساىي الواجبة 

العدواف وحؽ الدفاع الشرلي، فقد جا  الىص لميً في : جريمة العدوان (د 
 و التالي:هف هيثاؽ األهـ الهتحدة لمى الىح 51 الهادة

رادى أو بيعي لمدوؿ، فُ ليس في الهيثاؽ ها يضعؼ أو يىقص الحؽ الط
 حدى ألضا  األهـإة لمى حالتدت اوة هسم اىفسٍا إذجهالات، في الدفاع لف 

البلزهة لحفظ  السمـ الدولي  رلى أف يتخذ هجمس األهف التدابيإوذلؾ  الهتحدة
لحؽ الدفاع لف الىفس تبمغ إلى الهجمس  استعهاالً لضا  األ أتخذٌاوالتدابير التي 

هف  ةوهسؤولياتً الهستهر  ًبهقتضى سمطتالتدابير في الهجمس  ثر تمؾؤ فورًا وال ت
هف الحؽ في أف يتخذ في أي وات ها يرى ضرورة التخاذي هف  –أحكاـ ٌذا الهيثاؽ 

 .(270)األلهاؿ لحفظ السمـ واألهف الدولي أو إلادتً إلى ىصابً
لتهد حكـ بٍذا الشأف أتهارس الهحكهة االختصاص لمى جريهة العدواف هتى  .0

يعرؼ جريهة العدواف ويضع الشروط التي بهوجبٍا  123و 121لمهادتيف  وفقاً 
تهارس الهحكهة اختصاصٍا فيها يتعمؽ بٍذي الجريهة، ويجب أف يكوف ٌذا 

 .(271)الحكـ هتسقًا هع األحكاـ ذات الصمة هف هيثاؽ األهـ الهتحدة

                                                           

 ـ.8/08/0849في 861ارار الجهعية العاهة راـ ( 267)
تىص ديباجة االتفااية أف اإلبادة الجهالية جريهة بهقتضى القاىوف، تتعارض هع روح األهـ الهتحدة وأٌدافٍا ( 268)

 .ويديىٍا العالـ الهتهدف
هىشورات الحمبي الحقواية  ازي ىاصر الجىابي، التدخؿ اإلىساىي في ضو  القاىوف الدولي العاـ،( د. هحهد غ269)

 .088ص، 8101ببيروت، الطبعة األولى 
 .870ص ـ، 0886، دار الىٍضة العربية، القاٌرة د. حساـ أحهد هحهد ٌىداوي، التدخؿ الدولي اإلىساىي،( 270)
 ي.الهادة الخاهسة هف ىظاـ روها األساس( 271)
 



دولي بالرغـ هف الىجاحات التي تحققٍا اآلليات التىفيذية لقوالد القاىوف ال
اإلىساىي في الىزالات الهسمحة والعهميات القتالية، وحهاية األفراد في حالة الىزالات 
الهسمحة ولٍدؼ التقميؿ هف هخمفات الىزالات الهسمحة. إال أف ٌىاؾ ىقض في 
فعالية آليات تىفيذ أحكاـ واوالد القاىوف الدولي اإلىساىي ويعود الىقض ألسباب كثيرة 

 ىفيذية ولدـ تأامهٍا هع الىزالات الحديثة.هىٍا ضعؼ اآلليات الت
وبسبب لدـ تىفيذ القاىوف الدولي اإلىساىي أثىا  الىزاع الهسمح تحدث الكثير هف 
اىتٍاكات القاىوف الدولي اإلىساىي والتي اد تصؿ إلى هستوى ارتكاب الجرائـ الدولية 

و ها  استدلى ضرورة التي ىص لميٍا الىظاـ األساسي لمهحاكـ الجىائية الدولية ٌو
 اً إىشا  هحاكـ جىائية دولية لهعاابة األشخاص الذيف يرتكبوف هثؿ ٌذي الجرائـ تحقيق

لهبدأ لدـ اإلفبلت هف العقاب، ويبلحظ لمى القضا  الجىائي الدولي أىً بدا  في 
ة  العسكرييف لمدوؿ أوؿ األهر كىوع هف هحاكهة الهىتصريف حيث جرت هحاكهة القاد

القادة العسكرييف األهريكييف جرا  ها ارتكبتً اوات  ةـ تتـ هحاكهها لالهىٍزهة بيى
ببلدٌـ هف اىتٍاكات القاىوف الدولي اإلىساىي في أهاكف لديدة ولكف أٌهٍا استخداـ 

ئت هف خبلؿ هيثاؽ روها فٍي تعتبر ىشِ اىابؿ ضد الياباف أها الهحكهة الدائهة التي أُ 
حيث يشهؿ اختصاصٍا جهيع الدوؿ هختمفة لف الهحاكـ الدولية غير الدائهة 

األلضا  التي صادات أو اىضهت في هيثاؽ الهحكهة كها تشهؿ واليتٍا الدوؿ غير 
األلضا  في الهحكهة إذا تهت إحالة أحدى الدوؿ بسمطتً في اإلحالة التي جا ت 

 هف الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية.  13في الهادة 
 
 

 

 

 

 
 انفصم انثاًَ

 انطٍاد فً اإلضالويفٕٓو انذٔنح ٔ

 ٔفً انُظى انًؼاصرج
 

 تقديـ وتقسيـ: ارتبط ظٍور الدولة بتطور الهجتهعات البشرية لمى كوكب        
تفرض سيطرتٍا وتهارس ت بداية هبسطة، حيث بدأت جهالات األرض. واد بدأ



لمى البقية سمطة فعمية، واستقمت كؿ هجهولة بقضا  فيً ىشاطاتٍا باالستقبلؿ لف 
  أخرى تحت سمطة الجهالات الهسيطرة. جهالات

ٌذي الهجهولات ىشأت بيىٍها لبلاات، سمهية أحياىًا وتىافسية  لىدها تكاثرت
هبروطوريات لمى إأحياف أخرى، وأخذ بعضٍا يتوسع لمى حساب أخرى هكوىة 

السٍوؿ وضفاؼ األىٍار، ثـ ظٍرت بعد ذلؾ حضارات هتقدهة وبدأت السمطة تأخذ 
مسفية لغرض سيطرتٍا وكسب الشرلية فظٍرت ىظريات تفسر وجود تبريرات ديىية وف

 الدولة والحؽ في ههارسة السمطة.
ا  ظٍرت في وات الحؽ هجتهعات تقوـ السمطة فيٍا لمى هبادئ هصدٌر
ا الهجتهع الهسمـ الذي ااهت دولتً لمى ٌدى الشريعة  الرساالت السهاوية، كاف آخٌر

ا لمى اإلسبلهية وتفالمت دولتً هع بقية الد ا، وكاف لٍا تأثيٌر وؿ في لصٌر
 هجتهعات تمؾ الدوؿ حتى التي لـ تعتىؽ اإلسبلـ.

ثـ بعد تراجع الدولة اإلسبلهية برزت القوى األوربية الحديثة لتفرض سيطرتٍا 
السياسية لمى العالـ بالتدريج فأسست الدولة الحديثة لمى ٌدى الفكر الغربي 

و الهعروؼ بىظاـ الدولة واستطاع الىهوذج الذي تـ بىاؤي أف ي عـ كؿ أرجا  العالـ ٌو
 الوطىية، يىقسـ ٌذا الفصؿ إلى هبحثيف.

 

 

 

 

 
 

 انًثحث األٔل 

 انذٔنح فً انفمّ اإلضاليً
 تقديم وتقسيم:

يتىاوؿ ٌذا الهبحث الدولة في الفقً اإلسبلهي والدولة تعىي اياـ الهجتهع  
 إشارةً ائؿ هصطمح دار اإلسبلـ هيف األو اإلسبلهي األوؿ، فقد استخدـ لمها  الهسم

 .(272)لمسمطة اإلسبلهية لؤلااليـ التابعة
دار اإلسبلـ ٌو الهصطمح الشائع في كتابات الهؤرخيف كاف يؤدي إلى هعىى  

، ودار اإلسبلـ ٌي الدار التي تجري لميٍا  الدولة اإلسبلهية بالهفٍـو الهعروؼ اليـو
 سوا  كاىوا هسمهيف أـ ذهييف. أحكاـ اإلسبلـ ويأهف هف فيٍا بأهاف الهسمهيف

                                                           

 .80 ص ،0897 ،)بدوف(، هكتبة الفبلح يداع، راـ اإل0 ( د. هحهد سبلـ هدكور، هعالـ الدولة اإلسبلهية، ط272)



 -وهف خبلؿ ذلؾ يهكف تقسيـ ٌذا الهبحث إلى خهسة هطالب ٌي:
 الهطمب األوؿ: تعريؼ الدولة في اإلسبلـ.  .4
    الهطمب الثاىي: أركاف الدولة اإلسبلهية.    .0

 .  الهطمب الثالث: تعريؼ الدولة في القاىوف. 3

ا. 1  .  الهطمب الرابع: ىشأة الدولة وتطوٌر

 القاىوف.في هطمب الخاهس: أركاف الدولة .  ال 5

 األٔلانًطهة 

 ذؼرٌف انذٔنح فً اإلضالو ٔيًارضح انطهطح فٍٓا

 : الفرع األول: تعريف الدولة في اإلسالم لغةً 
ڳ    ڱ   ڱ  ڱ          ڳ  چورد لفظ الدُّولة في القرآف الكريـ في اولً تعالى: 

چ  ںڱ  ں
أٌؿ التفيسر والمغة في هعىى الدولة واختمؼ بضـ الداؿ هف )دولة(  (273)

في حاؿ ضـ الداؿ أو فتحٍا، فقاؿ بعض الكوفييف: "إذا فتحت الدُّولة تكوف لمجيش 
يٍـز ٌذا ٌذا، ثـ يٍـز الٍاـز فيقاؿ: اد رجعت الد ولة لمى ٌؤال  ااؿ: والدولة برفع 

لداؿ، وااؿ فتمؾ الدُّولة واوتبدؿ لمى الدٌر، الداؿ في الهمؾ والسىيف التي تغير 
بعضٍـ: فرؽ ها بيف الضـ والفتح أف الدُّولة اسـ الشئ الذي يتداوؿ بعيىً، والدولة 

 .(274)العقؿ
ولرفٍا هحهد يوسؼ هوسى بأىٍا )جهالة هف الىاس تقيـ دائهًا في إاميـ  
ولٍا شخصيتٍا الهعىوية وىظاهٍا الذي تخضع لً ولحكاهٍا، واستقبللٍا  هعيف،

  .(275)السياسي
   :ثاني تعريف الدولة في االصطالح الشرعيالفرع ال

هعيف، وخاضع لسمطة لرفٍا بعض الهعاصريف بقولً )شعب هستقرلمى إاميـ 
ذا التعريؼ يتفؽ لميً أكثر الفقٍا  ألىً يحتوي العىاصر (276)سياسية هعيىة( ، ٌو

ي الشعب، واإلاميـ والسمطة(الرئيسة التي ال بد لقياـ أي )دولة هىٍ  .(277)ا، ٌو
الفقٍا  لمى أف الد ولة في الفكر القاىوىي الحديث ال تقـو دوف توافر يتفؽ  

ي الشعب واإلاميـ والسمطة أي أف تواجد جهالة هف  (278)ثبلثة أركاف لمى األاؿ ٌو

                                                           

 .3، اآلية ( سورة الحشر273)
 .809، ص 0ج ،ابف السكيف إصبلح الهىطؽ( 274)
 .03ص  ،( هحهد يوسؼ هوسى، ىظاـ الحكـ في اإلسبلـ275)
اإلسبلهية  لات والبحث العمهي وزارة الشئوفـ والدستور، وكالة الهطبو ( توفيؽ بف لبد العزيز السديري، اإلسبل276)

 .0/٢٤، ٌػ١٢٤١ ،١واألوااؼ والدلوة واإلرشاد، ط
 .0/٢٤( الهرجع ىفسً، 277)
 .4ص  ،( صبلح لبد البديع شمبي، إاميـ الدولة في الفكر اإلسبلهي والقاىوىي الدولي278)



الىاس ٌـ شعب الدولة يعيشوف لمى إاميـ هحدد، ويىظـ ٌؤال  الىاس تحت حكوهة 
 هعيىة بيدٌا سمطة ااىوىية.

ا في كؿ زهاف وهكاف ليصبح أرى أف ٌذي العىاصر  الثبلثة البد هف توفٌر
ي  ي لىصر بشري ولىصر هادي، ولىصر ااىوىي، ٌو الحديث لف وجود دولة. ٌو
هطموبة لوجود الدولة أيًا كاف شكمٍا، ولكف الذي يهيز الدولة القديهة لف الدولة 

ا. ٌي  التي الحديثة والهعاصرة ٌو ىوع الروابط القاىوىية التي تجهع بيف لىاصٌر
كاىت تسود بيف تمؾ العىاصر، بيىها القاىوف ٌو الذي يهيز الروابط بيف لىاصر 

 الدولة الحديثة.
  



 الفرع الثالث: نظام الحكم في عصر النبوة:
اإلسبلـ تدور حوؿ هوضوع  اإف الىظريات السياسية التي صاغٍا هفكرو  

صمى اهلل  –سوؿ اإلهاهة، واد اتجً أٌؿ السىة والشيعة لمى السوا  إلى حكـ الر 
 لكي يستهدوا هف تجربة الهاضي لىظرياتٍـ. –لميً وسمـ 

جهع بيف السمطتيف  –صمى اهلل لميً وسمـ  –تتفؽ الفراتاف لمى أف الىبي 
يت اوالد الحكوهة اإلسبلهية، فاإلسبلـ ديف جاهع لمدىيا رسِ الديىية والسياسية، وبٍذا أُ 

ـ لبلاة الفرد بهجتهعً وتربطً بخالقً ىظِ والديف، أو بعبارة أخرى، إىً جاهعة كبرى تُ 
في آف واحد، فالحياة الدىيا دار اىتقاؿ يعيش فيٍا الهؤهف واتًا هحددًا يىتقؿ بعدٌا إلى 
ي دار البقا  والخمود حيث الحساب والجزا ، حيث أرسؿ اهلل تعالى  الحياة اآلخرة ٌو

والعبادات لربط صمتٍـ الكتب وكمؼ األىبيا  والرسؿ إلببلغ بىي اإلىساف التكاليؼ 
بخالقٍـ، كها بيف لٍـ أيضًا أحكاـ هعاهبلتٍـ. وتدرجت الرساالت السهاوية حتى 

واآليات هف القرآف  .)صمى اهلل لميً وسمـ( اكتهمت بواسطة خاتـ الىبييف هحهد
الكريـ، تىص صراحة لمى أهر الحكـ بها جا  بالكتاب. سىختار هىٍا اآليات البيىة 

  ىى  ى ى  ى   ى   ى  ى  ى     ىې  ې  چ  تعالى: ىى، يقوؿ بذاتٍا لمى الهع

چ  ى  ى  ى  ى
(279). 

يضًا وسمـ وتعظيـ وتفويض، وتقويـ أية تشريؼ لمىبي صمى اهلل لميً ٌذي اآل
هعىاي لمى  ليً هف أهر بىي ابريؽ،إرفع  ىيب لمى هاأوت لمى الجادة في في الحكـ،

  ًـ ٌو الهجادؿ وجهع خصها  بهعىى أىفالخص ها بوحي وىص واولًإاواىيف الشرع 
 .(280)يجوز ألحد أف يخاصـ لف أحد إال بعد أف يعمـ أىً هحؽ فبل

ڦ  ڦ  ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ   ااؿ تعالى:

چچ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ
 لمدلا  إليٍـ بعثىاي الذي ىبيٍـ ىسأؿ: ذكري تعالى يقوؿ( 281)

ـْ  ِهفْ ) ؿواا طالتىا، إلى ٍِ  ،هىٍا أىبيا ٌا أهـ إلى يبعث كاف ذكري تعالى ألىً( َأْىُفِس
يًدا ِبؾَ  َوِجْئَىا) لميكـ رّدوا وها أجابوكـ، هاذا ٍِ  صمى هحهد لىبيً يقوؿ( ٌَؤال ِ  َلَمى َش
 بها إليٍـ أرسمتؾ الذيف وأهتؾ اوهؾ لمى شاٌداً  هحهد يا بؾ وجئىا: وسمـ لميً اهلل

 ِلُكؿِّ  ِتْبَياًىا اْلِكَتابَ  َلَمْيؾَ  َوىزْلَىا) واولً. إليٍـ بً أرسمتؾ فيها مواله وهاذا ، أجابوؾ
 هف الحاجة إليً بالىاس ها لكؿّ  بياىا القرآف ٌذا هحهد يا لميؾ ىزؿ: يقوؿ( َشْي ٍ 
ًٌُدى) والعقاب والثواب والحراـ الحبلؿ هعرفة  بً، صّدؽ لهف( َوَرْحَهةً ) الضبلؿ هف( َو
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 َوُبْشَرى) حراهً وحّرـ حبللً، فأحؿ وىٍيً، وأهري اهلل، حدود هف فيً بها ولهؿ
 بالطالة، لً وأذلف بالتوحيد، لً وخضع اهلل أطاع لهف وبشارة: يقوؿ( ِلْمُهْسِمِهيفَ 

. وبقية اآلية تحض لمى العهؿ بها (282)كراهتً ولظيـ اآلخرة، في ثوابً بجزيؿ يبشري
  ى  ى  ى  ى  ىچ    ااؿ تعالى:  اهللبأهر  صمى اهلل لميً وسمـ جا  بً الرسوؿ

  ى  ى               ى  ى  ى  ى       ى  ى  ى  ى   ى  ى  ٍڈ   ڈ  ٌ  ى  ى

 چ  ى  ى  ى  ى  ىى  ى
(283). 

هر هىكـ واجتىاب ُأولي األأهر بطالة اهلل لز وجؿ وطالة الرسوؿ ثـ طالة 
ف تىازلتـ ف والعمـ واولً: )فإٌـ أٌؿ القرآ األهر( ُأولي)لبداهلل ىواٌيً، ااؿ جابر بف 

والىزاع  ٌبٍافكاف كؿ واحد يىزع حجة األخر ويذ ،تجادلتـ واختمفتـ يأ(  في شي
هعىاي الرجوع إلى اهلل واولً  خر(الجذب، والهىازلة هجاذبة الحجج، واولً: )باليوـ اآل

ع ي ردكـ فيها اختمفتـ فيً إلى الكتاب والسىة خير هف التىاز أتعالى: )ذلؾ خير( 
وؿ إلى كذا أي صار وايؿ فيً أوؿ اهلل آؿ يؤ  ، هف( أي هرجعٍاويبلً أحسف تأواولً: )

 .(284)جهعً أيلميؾ أهرؾ 
بإرشاد  صمى اهلل لميً وسمـ هوااؼ كثيرة ظاٌرة الداللة لمى اياـ رسوؿ اهلل

الهسمهيف إلى ها فيً صبلح ديىٍـ ودىياٌـ، وأدا ي لدور الرياسة الهدىية في ىواحيٍا 
ااهة الحدود والعقوبات واتاؿ األلدا  العدي دة هف هعاهبلت فردية واجتهالية وا 

وتحديد الهوارد الهالية، إلى غير ذلؾ هف الهٍاـ التي أداٌا وااـ بٍا كأحسف ها يقوـ 
بٍا رجؿ الدولة )فهظاٌر الدولة كمٍا هتوفرة في ىظاـ الشريعة اإلسبلهية وألظهٍا 

الهاؿ واإلهارة والقضا  وسف القواىيف الحرب والصمح والعٍد واألسر وبيت 
 والعقوبات(.
 ىـ(:669 –ىـ632: العصر األول الخالفة الراشدة )الفرع الرابع

أااـ أوؿ هجتهع  صمى اهلل لميً وسمـهعمـو لدى كؿ الهسمهيف أف الرسوؿ  
ا البعض  إسبلهي في الهديىة الهىورة، ووضع وثيقة تاريخية )صحيفة الهديىة( التبٌر

والبعض اآلخر هعاٌدة، وأيًا كاىت التسهية فإف الوثيقة أىشأت دولة في تاريخ  دستوراً 
 اإلسبلـ.
في لٍد أبي بكر الصديؽ كاف أكبر التحديات التي واجٍت سيدىا أبي بكر  

اىتكاسة الذيف لـ يستسمهوا فكريًا  صمى اهلل لميً وسمـالصديؽ بعد وفاة الرسوؿ 
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دفت االىتكاسة إطفا  ىور اإلسبلـ واأُلُسس الجديد حيث استٍ الىظاـولقميًا هع 
 صمى اهلل لميً وسمـالفكرية التي ااـ لميٍا الىظاـ اإلسبلهي الذي شيدي الرسوؿ 

لادة وكاىت اضيتً األساسية ٌ ي إلادة بىا  الدولة وترهيـ وصياىة البىا  السياسي وا 
قبائؿ إلى األهور إلى ىصابٍا، حيث أغرت تمؾ اإلىتكاسة كثيرًا هف الشعوب وال

أبي بكر في الردة بتوحيد  التفمت الذي أسعد الهىافقيف واىتٍت الحروب التي اادٌا
 .)285(دولة اإلسبلـ

حيث تـ فتح الشاـ والعراؽ في لصر أبي بكر ثـ تـ الفتح الكاهؿ لمشاـ  
والعراؽ وهصر وبعض ببلد فارس في لٍد لهر بف الخطاب وفي لٍد لثهاف تـ 

في هواعة )ذات الصواري( حتى أصبح البحر الهتوسط بحيرة  فتح فارس واىٍـز الرـو
 .(286)إسبلهية أها في لٍد لمي بف أبي طالب فقد توافت الفتوحات بسبب الفتىة

خارج الجزيرة العربية وظؿ جٍاز الحكـ  الفتوحات تخبلؿ ٌذا العصر ازداد 
ٍدت إلى جاىب في الهديىة هركز القيادة والتوجيً واإلدارة لؤُلهة اإلسبلهية التي ش

الهديىة كؿ الهسمهيف في الببلد الهفتوحة، ولـ يكف هف الهتصور اياـ تىظيـ دولي 
خبلؿ تمؾ الفترة بيف الهديىة والببلد الهفتوحة، إذ كاف الخميفة ٌو الحاكـ األلمى في 
السمطة الهركزية ويهثمً في تمؾ الببلد والة إداريوف وحكاـ سياسيوف ودلاة لديف اهلل 

 .(287)هرشدوفوفقٍا  
 ر الثاني: عصر الخالفة الوراثية:الفرع الخامس: العص

 -دولة بني أمية:
وتولى بىو أهية  –اىتٍت خبلفة الشورى بهقتؿ اإلهاـ لمي كـر اهلل وجًٍ 

( هقاليد الحكـ الذي صار ٌػ752–ٌػ664حولوا الخبلؼ إلى همؾ لضوض )الذيف 
بهعاوية واىتٍا ًا بهرواف بف هحهد )آخر  وراثيًا، سمهيًا تارًة وغصبًا تارًة أخرى بد اً 

خمفا  بىي أهية( حيث أصبحت الخبلفة ذات طابع سياسي أكثر هىً ديىي وأصبح 
الحكـ همكًا هطمقًا هع اإلبقا  لمى لقب )أهير الهؤهىيف( وبعد ذلؾ ىشأت الدولة 

 .(288)العباسية في بغداد
 -دولة الخالفة العباسية:
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صمى اهلل ا االسـ، ىسبة إلى العباس لـ الرسوؿ ُسهيت الدولة العباسية بٍذ 
ٌا، هؤسس الدولة العباسية وخميفتٍا األوؿ ٌو أبو و فأحفادي ٌـ الذيف أسس لميً وسمـ

العباس لبد اهلل بف هحهد بف لمي بف لبد اهلل بف لباس بف لبد الهطمب لـ 
لتتار لٍـ وظمت الخبلفة العباسية في بغداد حتى غزو ا صمى اهلل لميً وسمـالرسوؿ 

حتى في صدر الشرلية في العالـ اإلسبلهي. واتمٍـ الخميفة. واستهرت تمؾ الخبلفة ه
 .(289)لصور اإلىشقاؽ ولصور ضعفٍا

خرج الخميفة هف العاصهة العباسية بغداد، إذ لـ تىتً الخبلفة العباسية بقتؿ 
ىها تهت هبايعة خميفة بعدي، ولكىً اىتقؿ إلى هصر تح ت حهاية الخميفة في بغداد وا 

)ليف جالوت( التي  ةٍيرة ٌي هواعشالههاليؾ الذيف اىتصروا لمى التتار في هواعً 
 .بيبرسااد الحرب فيٍا هف جاىب الههاليؾ الظاٌر 

ظؿ الخمفا  في القاٌرة ال يهارسوف أية سمطات، إال أف غالبية الهسمهيف        
آخر الخمفا  لمسمطاف  يقروف لٍـ بأىٍـ أصحاب الحؽ في الخبلفة، حتى تىازؿ هىٍا

العثهاىي الذي دخؿ القاٌرة، والذي أكهؿ سيطرة الدولة العثهاىية لمى الهشرؽ 
 .(290)اإلسبلهي
اتسعت حدود الدولة اإلسبلهية في لٍد الدولة العباسية حتى اشتهمت لمى  

هعظـ البقاع الهشٍورة بالحضارات في ذلؾ العٍد وأصبحت تشهؿ العراؽ والشاـ، 
فريقيا، هصر، الجزيرة العربية بأكهمٍا، وأجزا  كبيرة هف القارة فارس، شهاؿ أ

 (.291)الٍىدية

بدأ الفقٍا  والفبلسفة والهفكروف يبحثوف في هسألة الخبلفة وضرورتٍا هف        
الوجٍة الشرلية، حيث لـ يبؽ لمخميفة شئ بعد اىقساـ العالـ اإلسبلهي إلى ههالؾ 

هارات هستقمة. واد أجهع الفقٍا   الهسمهوف لمى ضرورة الخبلفة الشرلية بصرؼ وا 
د اضية تعدُ   (292)الىظر لها آلت إليً هف الضعؼ واإلىٍيار هف الوجٍة العهمية

د السبلطيف، وجد اإلختبلؼ لىد الفقٍا ، الدوؿ اإلسبلهية في ظؿ تمؾ الخبلفة وتعدُ 
و ا لخميفة حيث تهسؾ كبار الفقٍا  في البداية بعدـ اإللتراؼ إال بخميفة واحد ٌو

العباسي )ىظرية وحدة الخبلفة( هقابؿ ابوؿ بعضٍـ لتعُدد الخمفا  في الهغرب وهصر 
واألىدلس، أدى إلى ظٍور ىظرية ثالثة لبر لىٍا الهاوردي في  جواز تعُدد الحكاـ 
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بشرط والئٍـ بخبلفة، واد أجاز أئهة الهسمهيف تعُدد الخبلفة لمضرورة والهصمحة 
اإلسبلـ وتبالد أطرافً وصعوبة التواصؿ فيً إال أىٍـ الهتهثمة في اتساع ِراعة 

وجود هسافة كبيرة بيف الخميفة واآلخر هىعًا لمتصادـ والتشاحف، ولحهاية  (293)اشترطوا
 .(294)الهسمهيف هف شرور الفتىة
 -:(م9124–م9597عصر الخالفة العثمانية )

وـ حاولت الدولة العثهاىية االستفادة هف وضعٍا اإلسبلهي بإشادة هفٍ
ا لمشاـ وهصر وىقؿ  الخبلفة العالهية هىذ القرف السادس لشر، أي هىذ غزٌو
الخبلفة إليٍا، وادهت العوف لهختمؼ اإلهارات اإلسبلهية التي واجٍت ضغوطًا 

 هقابؿ اإللتراؼ لٍا بٍذا الدور لمى أساس السىد والدفاع لف الهسمهيف.
ااتٍا بالههاليؾ واألااليـ ورغـ ها ادهتً هف ىفع القضايا اإلسبلهية إال أف لبل

اإلسبلهية كاىت لبلاة استعهارية ال يهكف هقارىتٍا بتمؾ العبلاة التي كاىت اائهة 
بيف هراكز الخبلفة في الهديىة الهىورة أو في دهشؽ أو بغداد وبيف الههاليؾ 

 .(295)واإلهارات اإلسبلهية األخرى
  نثاًَانًطهة ا

 أركاٌ انذٔنح اإلضاليٍح

 الرعايا: الفرع األول:

ٌـ األفراد الخاضعوف لسمطاتٍا وهستقروف رلايا الدولة اإلسبلهية، لمى  
األرض التي يسيطر لميٍا جعؿ اهلل رلايا الدولة اإلسبلهية لىد بداية ىشأتٍا في 
الهديىة هف العرب وأف تكوف ببلدٌـ األرض التي تىطمؽ فيٍا خاتهة الرساالت 

ع العربي يعيش حياة الجاٌمية والقبمية السهاوية، وفي ذلؾ الوات كاف الهجته
ذ كاىت القبيمة تعتدي القبيمة  والتهدوا في حياتٍـ لمى الرلي كأٌـ وسائؿ لعيشٍـ، وا 
لمى األخرى فتستولي لمى هتالٍا وحيواىاتٍا وتقـو األخرى بطمب الثأر السترداد ها 

ع الشجالة أخذ هىٍا وأخذ الهزيد، ذلؾ األهر الذي طبع أفراد تمؾ القبائؿ بطاب
ـ الحضر، واد التهدوا  والصبر والقدرة لمى القتاؿ واميؿ هىٍـ كاف يقيـ بالهدف ٌو

 . (296)في حياتٍـ لمى التجارة والزرالة
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والرلايا ٌىا ٌـ هجهولة الذكور واإلىاث الذيف يقيهوف لمى أرض الدولة  
الدولة  ال يهكف أف تقوـ دولة هف الدوؿ بدوف رلية يطبؽ لميٍا ىظاـ بصفة دائهة.

 خرى غير العرب في اإلسبلـ ٌووأصبح رلايا الدولة اإلسبلهية بعد دخوؿ أاواـ أُ 
 األهة اإلسبلهية أو الرلية، والرابط الذي يربط أفراد األهة اإلسبلهية ٌو اإلسبلـ.

واجب لمى الدولة حهاية أرواح وأهواؿ وههتمكات رلاياٌا وكافة حقواٍـ، كها 
دولتٍا تعد رابطة سياسية، إذ ليس ٌىاؾ ها يهىع هف وجود أف رابطة أفراد األهة وهع 

أهة هسمهة يخضع لسمطاتٍا جهالة غير هسمهة، و ىجد ذلؾ في ببلدىا اليـو حيث 
دوؿ غير الهسمهة يهارسوف لباداتٍـ كاهمة ولٍـ روابطٍـ الأف الهسمهيف اآلف في 

فرضٍا  وهساجدٌـ، وكها شيدت في ببلد الهسمهيف كىائس، ولعؿ ذلؾ ضرورة
 تواصؿ الشعوب وتبادؿ الهىافع وحرية التىقؿ.

هعقؿ اإلسبلـ  صمى اهلل لميً وسمـأصبحت الهديىة الهىورة بعد ٌجرة الرسوؿ 
ـ: (297)ودولتً األولى وكاىت تضـ ثبلثة أصىاؼ هف السكاف  -ٌو

ا. الهٍاجروف: .4 ـ الذيف ٌاجروا إليٍا فرارًا بديىٍـ هف أٌؿ هكة وغيٌر  ٌو

ـ الاألىصار:  .0 ـ األوس ٌو ذيف دخموا اإلسبلـ هف سكاف الهديىة األصمييف، ٌو
 لمى اريش. صمى اهلل لميً وسمـوالخزرج وسهوا بذلؾ ألىٍـ ىصروا الىبي 

 اليٍود: اد اىتٍى بٍـ األهر إلى الخروج تدريجيًا هف جزيرة العرب. .3
هٍها يكف هف أهر الصيغة أو الصيغ أو أشكاؿ وأىواع البىا  البشري الٍائؿ، 

تجهيع كؿ الهسمهيف في إطار يربط فيها بيىٍـ كي تكوف أهة واحدة يحتاج إلى  فإف
 ادر كبير هف الهروىة.

وها هف شؾ أف اإلسبلـ ٌو هصدر الهجتهع واألشكاؿ والروابط التي أدت  
إلى إطار يقيـ دولة واحدة أو هجتهع هف دوؿ إسبلهية هتعددة. واإلسبلـ كديف 

مهيف، ويستوي في ذلؾ هف لاش ويعيش بيىٍـ في إلى جهع شهؿ الهس يدلو  لالهي
إطار العالـ اإلسبلهي، أو يعيش هع أامية إسبلهية خارج العالـ اإلسبلهي. 
والهسمهوف ببلشؾ اآلف تحتويٍـ بالضرورة شعوب وأهـ وأاواـ كثيرة يعتزوف باإلىتها  

إلسبلهية إليٍا، وهع ذلؾ فإف اإلسبلـ استطاع أف يوحد ذلؾ الشهؿ في اياـ األهة ا
 -:(298)وحدد وضع الىاس فيٍا لمى الىحو التالي

                                                           

الجز  األوؿ، دار الجيؿ، بيروت،  ،( د. حسف إبراٌيـ حسف، تاريخ اإلسبلـ السياسي والديىي والثقافي واالجتهالي297)
 .98ص  ،ـ، راـ اإليداع )بدوف(0886 ،الطبعة الرابعة

راـ  ،اإلسكىدرية ،رؼ( د. صبلح الديف لمي الشاهي، د. فريىي لبد الهقصود، جغرافية العالـ اإلسبلهي، هىشأة الهعا298)
 وها بعدٌا. 068ـ، ص 4609/0834اإليداع 



إف ٌذي األهة تجهع شهؿ كؿ الهسمهيف ببل استثىا  هف لاش داخؿ العالـ  .4
 اإلسبلهي أو خارجً.

إف ٌذي األهة هوجودة بالفعؿ سوا  تجهعت أصولٍا في دولة واحدة أو  .0
 هجهولة دوؿ.

ا لهف شا  اإلىضهاـ إليٍا  .3 أو لهف لـ يكف هسمهًا إف ٌذي األهة تفتح صدٌر
 ويعيش هرتبطًا في الهكاف وهشاركًا هسؤوليات الحياة هع األغمبية اإلسبلهية.

هها تقدـ يتضح أف رلايا الدولة اإلسبلهية أو )لىصر الشعب( حسب 
المسممين وغير المسممين عمى النحو الهصطمح الهعاصر فيٍا يتألؼ هف صىفيف 

 -التالي:
 -أواًل: المسممون:

ـ ٌو ديف جهيع الهرسميف هف آدـ وىوح لميٍها السبلـ إلى خاتـ الىبييف اإلسبل 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ    ڌ     چڃ  ڃ  چ   چ  چچااؿ تعالى:  صمى اهلل لميً وسمـهحهد 

چڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڌ  ڈ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ
(299). 

ْسبلـُ )اولً تعالى:  ًِ اإْلِ ٌذي اآلية الطالة والهمة،  الديف في (ِإف  الدِّيَف ِلْىَد الم 
 يهاف والطالات، ااؿ أبو العالية، ولميً جهٍور الهتكمهيف.واإلسبلـ بهعىى اإل

يهاف واإلسبلـ التغاير، لحديث جبريؿ. واد يكوف واألصؿ في هسهى اإل
يث وفد لبد القيس خر، كها في حدبهعىى الهرادفة. فيسهى كؿ واحد هىٍها باسـ اآل

ـ باإل االوا: اهلل ورسولً  (يهاف؟ٌؿ تدروف ها اإل)باهلل وحدي وااؿ: يهاف وأىً أهٌر
يتا  الزكاة  شٍادة أف ال إلً إال اهلل وأف هحهداً ) ألمـ. ااؿ: ااـ الصبلة وا  رسوؿ اهلل وا 

ًِ  (وصـو رهضاف وأف تؤدوا خهسا هف الهغىـ ًُ َلَمْي الحديث. وكذلؾ اولً َصم ى الم 
 :  (فأدىاٌا إهاطة األذى وأرفعٍا اوؿ ال إلً إال اهلل اباً يهاف بضع وسبعوف باإل)َوَسم ـَ

بهعىى  . ويكوف أيضاً (يهافوالحيا  شعبة هف اإل)أخرجً الترهذي. وزاد هسمـ: 
و أف يطمؽ أحدٌها ويراد بً هسهاي في األصؿ وهسهى اآلخر، كها في  التداخؿ ٌو

يهاف اإل)سبلـ: لميً ال ًٌذي اآلية إذ اد دخؿ فيٍا التصديؽ واأللهاؿ، وهىً اول
. أخرجً ابف هاجة، واد تقدـ. والحقيقة (هعرفة بالقمب واوؿ بالمساف ولهؿ باألركاف

 .(300)، وها لداي هف باب التوسع واهلل ألمـوشرلاً  ٌو األوؿ وضعاً 
أركاف  وبسائر صمى اهلل لميً وسمـ الهسمـ هف يؤهف باهلل، وبرسالة ىبيً 

و اإلسبلـ، ذلؾ أف اإلسبلـ في الحقيقة  ٌو اإللتقاد بوجود اهلل تعالى وتوحيدي ٌو
                                                           

 .08( سورة آؿ لهراف، اآلية 299)
 .47 ص ،، هرجع سابؽ4 ( القرطبي، الهجمد الثاىي، ج300)



دلوة التصديؽ بالرسالة الىبوية، اإلسبلـ ديف اهلل الذي أوصى بتبميغً لمىاس كافة 
ودلوتٍـ إليً، واإلسبلـ لقيدة وشريعة، والعقيدة ٌي الجاىب الىظري الذي يطمب 

ليأخذ اإلىساف اإليهاف بً أواًل والشريعة ٌي الىظـ التي شرلٍا اهلل أو شرع أصولٍا 
. (301)بٍا ىفسً في لبلاتً بربً، ولبلاتً بأخيً الهسمـ ولبلاتً بالكوف والحياة

ا هف أسباب التهييز بيف الىاس، غي واإلسبلـ لـ يعرؼ فكرة الجىسيات أو والجهيع ٌر
في هجهتع الهسمهيف يعتبروف في ىظر الشريعة هتساويف، وتجري لميٍـ أحكاهً 

ـ االجتهالي وغيري، أيىها كاىت هٍها كاف جىسٍـ أو لوىٍـ  ـ أو هركٌز أو لىصٌر
إااهتٍـ، فالعصبة الديىية ٌي التابعية األصمية، التي تعطي صفة الهواطىة الكاهمة 
في دار اإلسبلـ، فإذا أااـ الهسمـ بٍا وجب لميً اتباع أحكاـ اإلسبلـ في جهيع 

ذا أااـ غير الهسمـ في ببلد الهسمهيف وجب لميً إحت  .(302)راـ اوالد السمطةاألهور وا 
  

                                                           

ر، اإلدارة العاهة اإلسبلهية هطبولات ( الشيخ هحهد شمتوت، اإلسبلـ لقيدة شريعة،301) ـ، راـ 0888 –ٌػ0738 باألٌز
 .01–3ص  ،اإليداع )بدوف(

، ص ـ، راـ اإليداع )بدوف(0838القاىوف والعبلاات الدولية في اإلسبلـ، طبعً بيروت،  ( د. صبحي الهحهصاىي،302)
 وها بعدٌا. 98



  ثانيًا: غير المسممين:
 أىل الِذمة:

 تعريؼ الِذهة في المغة وفي اإلصطبلح
 تعريؼ الِذهة في المغة:

 الِذهة في المغة هصدر لمفعؿ ذـ، وذهـ، وهف هشتقات ٌذا المفظ:
و ىقيض الهدح.  الذ ـ: ٌو

 َذِهيـ: بهعىى هكروي.

 الذهاـ: الحرهة.

ـ هف يعيشوف الِذهة: العقد، والعٍ د، واألهاف، واإلجارة، وأٌؿ الِذهة ٌـ أٌؿ العقد، ٌو
 .(303)تحت هظمة الدولة اإلسبلهية هف غير الهسمهيف

 تعريف الِذمة في االصطالح:
بها أىىا ىبحث العبلاة بيف أٌمية الوجوب والِذهة في الفقً اإلسبلهي والقاىوف 

 ى الىحو التالي:بد هف تعريؼ الِذهة في كبل الفقٍيف لم الوضعي، فبل
 أواًل: تعريؼ الِذهة في الفقً اإلسبلهي:

 لقد اختمؼ الفقٍا  في تعريفٍـ لمِذهة لمى هذٌبيف:
الهذٌب األوؿ: يفرؽ بيف الِذهة وأٌمية الوجوب، والهذٌب الثاىي: يربط بيىٍها، 
ويجعمٍها هصطمحيف لهعىى واحد، ولذلؾ فإف التعريفات تأتي هتبايىة كؿ بحسب 

 ، ىوردٌا كها يمي:وجٍة ىظري
 الـمذىب األول: -9

وتعريفٍا يختمؼ لف يرى أصحاب ٌذا الهذٌب أف الذهة غير األٌمية، 
، لذلؾ يعرفوف الِذهة بأىٍا: )ىفس ورابة لٍا ِذهة ولٍد(، وتفسر الرابة تعريؼ األٌمية

 .(304)بالىفس والعٍد تفسير لمِذهة
خص تشغمً بالحقوؽ التي تتعمؽ بأىٍا: )هحؿ التباري في الش - اً أيض -فت رِ كها لُ 
 لميً(.

ويتضح هف التعريفيف أف الذهة ولا  التباري تىصب فيً الحقوؽ، والواجبات 
لىد وجودٌا، فالِذهة تبلـز اإلىساف كولا  األٌمية، التي ٌي أصؿ الحقوؽ 

                                                           

 باب العٍد. ،390-749 ص ،الهرجع السابؽ ،( الصحاح في المغة303)
، وهرآة األصوؿ 873 ص، 4 ٌػ، ج498لئلهاـ الفقيً لمي بف هحهد البزدوي، الهتوفى سىة  ،( أصوؿ البزدوي304)

 .48 ص، 4 ج ،بدوف دار ىشر ، لمعبلهة هىبل خسرو ،شرح هرااة الوصوؿ



ا. ولمى ذلؾ فإف ٌذا الهعىى يىطمؽ هف الهعىى المغوي لمِذهة،  والواجبات، أو هىشٌؤ
و العٍ  د.ٌو

 الـمذىب الثاني:   -2
يربط بيف الِذهة واألٌمية، ويجعمٍها هصطمحيف لهعىى واحد، ولمى ذلؾ 
فأصحاب ٌذا الهذٌب يعرفوف الِذهة بىفس تعريؼ األٌمية، فيقولوف: إف الِذهة 

 . (305))وصؼ بً يسير اإلىساف أٌبًل لها لً وها لميً(
ا بأىٍا. )أهر شرلي هقدر وجودي في اإلىسا ف يقبؿ اإللزاـ كها لرفٌو

 .(306)لتزاـ(واإل
ٌذاف التعريفاف يربطاف بيف الِذهة واألٌمية، والتي ٌي: )صبلحية اإلىساف 
الكتساب الحقوؽ وااللتزاـ بالواجبات(، فالهعىى واحد بيف الِذهة واألٌمية، فاإلىساف 

 وحدي ٌو الذي تكوف لػً ِذهة دوف غيري هف الحيواىات والجهادات.

فقط وليست حقواًا ديىية التي تكوف لمهسمهيف فقط ولٍـ حقوؽ هعرفية 
 -وحقواٍـ ٌي:

لصهة أهوالٍـ ودهائٍـ، وكها جا ت الىصوص الشرلية بالتحديد هف ابمٍـ 
)هف اتؿ هعاٌدًا لـ يرح رائحة الجىة وأف ريحٍا  صمى اهلل لميً وسمـفي اوؿ الرسوؿ 

 .(307)توجد هف هسيرة أربعيف لاهًا(
و  الـز وال يهكف ىقضً بحاؿ هف األحواؿ ويتولى إبراهً  )ولقد الِذهة هؤكد ٌو

ها(  .(308)اإلهاـ وىائبً وال يصح هف غيٌر

چ  چشرع لقد الِذهة بيف الىبي والهشركيف ويؤكد ذلؾ الجزية في اولً تعالى:  

ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  

چڳ  ڳ  ڳ
الهعىي أهر اهلل سبحاىً وتعالى هحاربة  (چ  ڇ   ڇ  ڇ): واولً .(309)

ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ   ): جهيع الكفار ال صفاتٍـ لمى ٌذا الوصؼ وخص أٌؿ الكتاب، واولً

كيد تأ (ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ) :ىفة  لئلستسبلـ، واولًي زيادة  لمذىب الهعاىدة واألأ (ڍ
ىجيؿ واولً: )حتى يعطوا اإللمحجة، أىٍـ كاىوا يجدوىً هكتوبًا لىدٌـ في التوراة و 

                                                           

الهشٍور بصدر الشريعة الهتوفي سىة  اج الشريعة، التىقيح لمى التوضيح لصدر الشريعة،اهلل بف هسعود بف ت لبد (305)
 .48 ص، 7 ج ،ٌػ343

 الرحهف بف أبي بكر بف هحهد السيوطي الهتوفي سىة يف لبدجبلؿ الد ( حاشية الحهوي لمى األشباي والىظائر،306)
 .088 ص، 7 ج ،ٌػ0738سىة  ،هىشورات هطبعة ليسى البابي الحمبي ،ٌػ800

 .7066راـ الحديث  ،( صحيح البخاري307)
راـ اإليداع  الكريـ زيداف، أحكاـ الِذهييف والهستأهىيف في دار اإلسبلـ، الطبعة الثاىية، هكتبة القدس، بغداد، ( د. لبد308)

 .87)بدوف(، ص 
 .88 اآلية ،( سورة التوبة309)



ليٍا العقوبة، وليف البدؿ الذي ترفع إي فبيف الغاية التي تهتد أالجزية لف يد( 
 .(310)بً

 المستأمنون:
واألِهُف: … لغة: تعريفٍـ استأهف إليً: دخؿ في أهاىً، واد أّهَىً وآهَىً 

 .(311)الهستجيُر ليأهَف لمى ىفسً

تة داخؿ الدولة اإلسبلهية وتىتٍي إصطبلحًا: ٌـ الذيف يقيهوف إااهة هؤا 
ـ غير الهسمهيف، أو األجاىب لف اإلسبلـ الذيف هىحوا أهاىًا  بإىتٍا  الهدة الهحددة ٌو

مٍـ لمدخوؿ في دار اإلسبلـ والتهتع بصفة الهقيهيف  .(312)هؤاتًا يٌؤ
  ى  ى  ى  ىې  ې   چ اف القرآف الكريـ في اولً تعالى: ويؤكد جواز لٍد األه 

چ  ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى   ى  ى
(313). 

ؿ أتقاتمٍـ )استجارؾ( أي س أف هرتؾأي هف الذيف أواولً: )وأف أحد هف الهشركيف( 
حكاهً وأواهري وىواٌيً أياي يسهع القرآف أي يفٍـ إلطً أهاهؾ فهىؾ وذِ أي أجوارؾ 

 .(314)هىًأف أبى فردي إلى ها  ف ابؿ فأهري هحسف، و إف
اإلسبلـ ٌو رابط األهة الهسمهة التي تديف بديف هها تقدـ يتضح لىا أف  

الهسمهيف والذيف يشهموف  اإلسبلـ والتي تجهع بيف أفرادٌا رابطة اإلسبلـ، وغير
)الِذهييف والهستأهىيف الذيف يمتزهوف بقوالد تىظـ وضعٍـ في ببلد اإلسبلـ(، وجا  

فيً هصدر اوة،  هًا في ذلؾ العٍد الذي كاف اإلسبلـبلئِ وصؼ الدولة اإلسبلهية هُ 
ا في هحيطٍا الدولي، أها في العصر  وكاىت األهة الهسمهة وايادتٍا تقوـ بدوٌر
الحالي فقد أصبح التىظيـ الدولي ٌو سيد الهواؼ والهحرؾ لكؿ الدوؿ، وأصبحت 

ختيار الديف هف أٌـ اوالد وىُ  ظـ العالـ الحديث حقوؽ اإلىساف وحرياتً في التىقؿ وا 
هجاؿ بسط سيادتٍا الداخمية وأف ال تتعارض هع الهواثيؽ  هع اإلحتفاظ لمدوؿ في

الدولية وال يوجد في العصر الحديث ِذهي أو هستأهف حيث يوجد ىظاـ ااىوىي يعرؼ 
 ياٌا.ابالهركز القاىوىي لؤلجاىب ٌذا بجاىب دور سفارات الدوؿ في حهاية رل

 الفرع الثاني: اإلقميم:
 ب، وتطبؽ لميً أىظهة الدولة، والدوؿالوطف الذي يعيش لميً الشع ىو        

دار اإلسبلـ ودار الحرب ودار العٍد، دار اإلسبلـ  تىقسـ لىد الفقٍا  إلى ثبلثة ٌي
                                                           

 .38ص  ،، الهرجع السابؽ9 ( القرطبي، الهجمد الرابع، ج310)
 .07/88لساف العرب، هادة "أهف"،  (311)

 .87الهىعـ أحهد بركة، هرجع سابؽ، ص  لبد( 312)
 .6 اآلية ،سورة التوبة (313)
 .38ص  ،، الهرجع السابؽ9 الهجمد الرابع، ج (314)



ٌي كؿ هىطقة تكوف أحكاـ اإلسبلـ فيٍا ظاٌرة ويأهف هف فيٍا بأهاف الهسمهيف سوا  
ي تمؾ البقعة هف األرض التي يسودٌا حكـ الش رع كاىوا هسمهيف أو ِذهييف. ٌو

اإلسبلهي، وليست هجرد الدولة التي يقيـ فيٍا الهسمهوف. ولو كاىوا أكثرية إذا لـ يكف 
بجاىب دار اإلسبلـ، أخذ الهسمهوف )بدار . (315)حكـ الشرع سائدًا فيٍا بوجً لاـ

الحرب( و)دار العٍد(. واد اختمؼ الفقٍا  في تعريفٍها، حيث يرى )أبو يوسؼ 
ثير هف الفقٍا  أف دار الحرب ٌي األرض التي وهحهد بف الحسف الشيباىي( والك

ـ إف دار الحرب  تىفذ فيٍا اواىيف غير اواىيف اإلسبلـ. ويرى أبو حىيفة والزيدية وغيٌر
 .(316)البد أف تتوفر فيٍا شروط ثبلثة

 أف تىفذ فيٍا أحكاـ غير أحكاـ اإلسبلـ. .4

 أف تكوف هتاخهة لدار اإلسبلـ. .0

غير الهسمـ الذي ُيعد هف الرلية ِذهي )أي  أال يوجد فيٍا هسمـ وال .3
 اإلسبلهية( أهىًا بأهاف الهسمهيف.

ي التي ترتبط هع دار اإلسبلـ بعٍود وهواثيؽ إها هٍادىة أو هصالحة  دار العيد: ٌو
ـ بيف اإلسبلـ أو  لمى بقا  األرض بعد فتحٍا ويدفعوف هقابؿ ذلؾ خراجًا. يتـ تخييٌر

وط يتراضى لميٍا الطرفاف، وبذلؾ تكوف العٍد أو القتاؿ، فاختاروا العٍد لمى شر 
لٍد( لمصمح الذي تـ بيىٍا هىاصرة الهسمهيف، واد التبرت )دار الدولة في حاجة ل

 . (317)وبيف الهسمهيف
آخروف دار الحرب بعدة تعاريؼ، حيث لرفٍا بعضٍـ بأىٍا )ها  لرؼ لمها  

ؼ فيٍا الهسمهوف البمد الذي يخا"يجري فيً أهر رئيس الكافريف ولرفٍا البعض بأىٍا 
 .(318)("هف الكافريف

يرى أبو حىيفة والزيدية أف دار اإلسبلـ ال تتغير لدار حرب إال بشروط  
 -:(319)ثبلثة

ظٍور أحكاـ الكفر وىفاذي فيٍا، أي أف السمطة فيٍا غير إسبلهية وال تتقيد  .4
 باألحكاـ الشرلية.

                                                           

 وها بعدٌا. 87( أبو األلمى الهودودي، هرجع سابؽ، ص 315)
رة316) العبلاة الدولية في  ،الشيخ لمي ارالة ،009-003اات الدولية في اإلسبلـ، ص العبل ،( ىقبًل لف هحهد أبو ٌز

 .006الحرب اإلسبلهية، ص 
 .083ص  ،)بدوف( ـ اإليداعـ، را0866 ،8 ط ،األحكاـ السمطاىية والواليات الديىية ،( أبو الحسف الهاوردي317)
رة، هرجع سابؽ، ص 318)  .008( ىقبًل لف هحهد أبو ٌز
بة الزحيمي، العبلاات الدولية في اإلسبلـ، هرجع سابؽ، ص ( 319)  .018د. ٌو



حار الهتاخهة أف تكوف هتاخهة لدار الكفر والحرب، ولمى ٌذا فالصحاري والب .0
 لدار اإلسبلـ ليست دار حرب.

أال يبقى فيٍا هسمـ وال ِذهي )هواطف غير هسمـ في دار اإلسبلـ( آهىًا بأهاف  .3
الهسمهيف الذي كاف يتهتع بً، أي باألهاف اإلسبلهي األوؿ الذي هكف رلايا 
و أهاف الشرع بسبب اإلسبلـ لمهسمهيف وبسبب  الهسمهيف هف اإلااهة فيٍا، ٌو

 ِذهييف.لقد ال

إذا فقد الهسمهوف سيادتٍـ لمى هوضع كاف هعدودًا هف دار اإلسبلـ، كها إذا 
احتؿ غير الهسمهيف بمدًا هف ببلد الهسمهيف فإف ٌذا ال يكوف هحواًل لدار اإلسبلـ 
و رأي هتأخري لمها  الحىفية والشاهية الذيف يقسهوف دار  ٌذي إلى دار كفر ٌو

 :(320)اإلسبلـ إلى
 سمهوف فعبًل.أرض يسكىٍا اله .4

أراضي فتحٍا الهسمهوف وأاروا أٌمٍا لميٍا لمى أف يمتزهوا بدفع الجزية  .0
 لمهسمهيف.

ا، ذلؾ أف اإلسبلـ  .3 أرض كاف يسكىٍا الهسمهوف ثـ غمبٍـ الكفار لميٍا فاحتمٌو
 يعمو وال ُيعمى لميً.

إف تقسيـ العالـ إلى دار إسبلـ ودار حرب، ٌو تأثر بوااع  اائـ هؤات ال 
ف اإلسبلـ ال يعترؼ باىقساـ العالـ إلى دوؿ ذات سيادة، لكٍؿ ىظاهٍا يعىي أ

و الشريعة  القاىوىي، لكىً يرهي إلى توحيد بىي اإلسبلـ في ظؿ ىظاـ ااىوىي واحد ٌو
اإلسبلهية، ذلؾ أف الشريعة هوجٍة لئلىساىية جهعا  بدوف تهييز بسبب األصؿ أو 

و ها يتفؽ هع اإلتجاي ال حديث لمعالـ ىحو العالهية والشهوؿ، الجىس أو المغة، ٌو
وتجاوز حدود ىظاـ الدولة الضيؽ بسبب كثرة الصبلت بيف الشعوب واىتشار وسائؿ 

كها أف لبلاة الدوؿ ( 321)الهواصبلت واإلتصاؿ الفكري لبر وسائؿ اإللبلـ الهختمفة
ا هف الدوؿ ليست لبلاة حرب دائها  .(322)اإلسبلهية هع غيٌر

                                                           

 ،الحقوؽ والواجبات والعبلاات الدولية في اإلسبلـ، هطبعة السعادة، الطبعة األولى ،( د. هحهد رأفت لثهاف320)
 وها بعدٌا. 83(، ص 0883/0834اع )، راـ اإليدـ0837

بة الزحيمي، العبلاات الدولية في اإلسبلـ هقارىة بالقاىوف الدولي الحديث، هؤسسة الرسالة، 321) ـ، راـ 0890( د. ٌو
 وها بعدٌا. 03)بدوف(، ص  يداعاإل

 .017هرجع سابؽ، ص  ،( د. هحهد رأفت لثهاف322)



دور اإلسبلـ في التأثير لمى العبلاات الدولية بد   وال يستطيع أحد أف يىكر
هف القرف السابع الهيبلدي، الذي بزغ فيً فجر اإلسبلـ واىتشر بالهراسبلت 

 .(323)ألهرا  وهموؾ العالـ صمى اهلل ولميً وسمـوالهكاتبات التي كتبٍا الىبي 
بية دولة اإلسبلـ األولى ااهت في الهديىة، وتجاوزت بعدٌا حدود األرض العر 

خارج الجزيرة العربية بعد الفتوحات اإلسبلهية التي واجً الهسمهوف بعٍدٌا هجتهعات 
ـ ظُ جديدة، تهوج بشتى ألواف العبادات والثقافات والفمسفات والتقاليد والعادات والىُ 

واألوضاع التي تهثؿ حضارات هتبايىة هف ىبت الشعوب وبيئاتٍا وظروفٍا، واد 
وا كؿ تمؾ الهستجدات والهتغيرات في تمؾ األراضي استطاع الهسمهوف أف يواجٍ

 .(324)سموبًا جديدًا لمحياة، أرفع تحضرًا وأسهى هىٍجًا وأشهخ ىظاهاً وبسطوا فيٍا أُ 
 -الفرع الثالث : السمطة العميا التي يخضع ليا الجميع:

 بعدة صمى اهلل ولميً وسمـؼ ولي األهر في الدولة اإلسبلهية بعد رسوؿ رِ لُ  
 ألقاب ٌي:

 ب بالخميفة ٌو أبوبكر الصديؽ رضي اهلل لىً.قِ لُ  هفالخميفة: أوؿ  .4

أهير الهؤهىيف: أوؿ هف دلي بً لهر بف الخطاب رضي اهلل لىً بعد وفاة  .0
 أبوبكر.

اإلهاـ: أوؿ هف اشتٍر بٍذا المقب ٌو أهير الهؤهىيف لمي بف أبي طالب  .3
 رضي اهلل لىً.

  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ ى: وذكر الهولى لز وجؿ ولي األهر في اولً تعال

  ى  ى  ى               ى  ى  ى  ى       ى  ى  ى  ى   ى  ى  ٍڈ   ڈ  ٌ  ى

چى  ى  ى  ى  ىى
(325). 

لً  والية( كؿٌ  -إهارة  -خبلفة  -السمطة السياسية بهفرداتٍا الهختمفة )إهاهة        
سبلهية إلى وااع، أساس في الفكر السياسي اإلسبلهي، ألىٍا تترجـ أٌداؼ الدولة اإل

وتحوؿ الوااع إلى براهج لهؿ، بد ًا بقبوؿ البيعة واختيار القائـ لمى أهر السمطة 
)القائد(، إهتدادًا لمههارسة السياسية هف بث الدلوة لمجٍاد، والتٍيئة العاهة واإلستىفار 
ىتاج الثرو  دارة الهوارد وا  ة والحشد، وايادة العهؿ السياسي وتىظيـ دواويف الدولة وا 

لبلف الحرب وايادتٍا، وفض  وتوزيعٍا، وتحديد السمطة وتخويمٍا وتفويضٍا، وا 

                                                           

 وها بعدٌا. 418سابؽ، ص السمطات الثبلثة، هرجع  ،( د. سمهاف الطهاوي323)
 . 88( د. صبحي لبدي سعيد، السمطة السياسية في الهجتهع اإلسبلهي، هرجع سابؽ، ص 324)
 .88سورة الىسا  اآلية  (325)



بطاؿ الباطؿ حقاؽ الحؽ وا  . واد أجهع الفقٍا  (326)الهىازلات والقضا  في الهظالـ وا 
لمى أف اياـ السمطة والسيادة في الدولة اإلسبلهية هف الواجبات في الشريعة 

 .(327)اإلسبلهية
حكوهة ديىية فحسب، بؿ كاىت  اهلل ولميً وسمـصمى لـ تكف حكوهة الىبي 

كذلؾ حكوهة سياسية، فقد كاف يقود الجيش، ويفصؿ في الخصوهات، ويجبي 
األهواؿ، وهف ثـ كاف يجهع في يدي الفرض األوؿ الذي بعث الرسوؿ الكريـ هف أجمً 

 . (328)ٌو ىشر الدلوة اإلسبلهية
 :(329)واجبات اإلمام في الدولة اإلسالمية

 ف لمى أصولً الهستقرة، وها أجهع لميً سمؼ األهة.حفظ الدي .4

 ىشر العمـ والهعرفة بكؿ الُسبؿ ألف أساس تقدـ األهة تقدهٍا في العمـ. .0

 العهؿ لمى توفير الحياة الكريهة ألبىا  الدولة. .3

إااهة الحدود لتصاف هحاـر اهلل تعالى لف التعدي وتحفظ حقوؽ لبادي لف  .1
 اإلىتٍاؾ.

 الهاىعة، والقوة الدافعة.تحصيف الثغور بالعدة  .5

جٍاد هف لاىد اإلسبلـ بعد الدلوة إليً وهىع الىاس هف الدخوؿ فيً ألف ىشر  .6
 اإلسبلـ هف واجبات الدولة اإلسبلهية.

 جباية الصداات لمى ها أوجبً الشرع ىصًا. .7

 تقديـ العطايا هف بيت الهاؿ. .8

 إختيار األكفا  لوظائؼ الدولة. .9

 -مية:حقوق اإلمام في الدولة اإلسال
  ى ى  ى  ٍڈ   ڈ  ٌ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ الطالة لقولً تعالى:  

چى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى    ى  ى  ى
وااؿ  .(330)

                                                           

وها  89، راـ اإليداع )بدوف( ص ـ0899( أحهد لبد ربً هبارؾ، فف القيادة في اإلسبلـ، هكتبة الهىار، األردف، 326) 
 بعدٌا.

جاهعة اهة لمدولة، اهلل الجعمي رسالة دكتوراي غير هىشورة، الىظرية السياسية في السمطات الع لبد الهمؾ لبد (327)
 .48ص  ،ـ0833 الزليـ،

التىظيـ اإلسبلهي، هكتبة الىٍضة الهصرية، القاٌرة، راـ اإليداع  ،( د. حسف إبراٌيـ حسف د. لمي إبراٌيـ حسف328)
 .69(، ص ـ8338/0831)

 .00لسمطاىية والواليات الديىية، هرجع سابؽ، ص األحكاـ ا ،( الهاوردي329)
 .88اآلية  ،الىسا  ( سورة330)



: "هف أطالىي فقد أطاع اهلل وهف لصاىي فقد لصى صمى اهلل لميً وسمـالرسوؿ 
 .(331)اهلل وهف يطع األهير أطالىي وهف يعصي األهير فقد لصاىي"

لىصرة: ال بد لئلهاـ أف يقـو بواجبً هف ىفري رغبة لً، كتأديب البغاة، وهكافحة ا
 ألدا  الديف فبل بد هف هسالدة وهىاصرة رليتً لً.

ااؿ:  صمى اهلل لميً وسمـف الىبي أخبلص ورد في صحيح هسمـ الىصيحة: ٌي اإل
سمهيف ااؿ هلل ولكتابً وألئهة اله ؟لهف يا رسوؿ اهلل :امت "الديف الىصيحة

 .(332)ولاهتٍـ"
يتضح هظٍر السمطة العميا في الدولة أي السيادة في الهجاؿ الدولي أو             

اإلسبلـ الخارجي فيها يعزوي القرآف الكريـ إلى هبدأ توفير العزة واإلستقبلؿ التاـ لدولة 
 ٱ  ڦ چ ىتقاصً أو هحاولة التسمط لميً في اولً تعالى: دوف السهاح لسمطة أخرى با

ڤ  ڤ      ٹڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

چڦ  ڦ    چ  چ   چ  چ  ڃ       ڦڤ  ڤ   ڦ
(333). 

ف إف) ي يىتظروف بكـ الدوائر واولًأيعىي الهىافقوف  : )الذيف يتربصوف بكـ(واولً
لـ ألـ ىكف هعكـ( أي )أ غمبة هف اليٍود وغىيهة واولً: يأكاف لكـ فتح هف اهلل( 

خذىاٌـ لىكـ، ويقاؿ استحوذ لمى كذا إي غمب وأٍابكـ الهسمهوف ي ىغمب لميكـ حتى
ياٌـ هها يريدوىً إذلىا إياٌـ لىكـ وتفريقىا أي بتخ)ىهىعكـ هف الهؤهىيف(  :لميً واولً

همؾ ( الهعىى يريد االسترااؽ وال)ولف يجعؿ اهلل لمكافريف لمى الهؤهىيف سبيبلً  :واولً
 .(334)دائهاً  هستقراً  والعبودية همكاً 

ڎ  ڎ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ      ڌڇ  ڇ  ڑ  ڑ     ڇ  ڇ  ڍ           ڍ  ڌچ  تعاالى: اولً 

چڱ    ڱ    
" ورجع إلى ىً لها ااؿ: "ليخرجف األلز هىٍا األذؿأوايؿ:  ،(335)

هلل لميً فاستغفر لً رسوؿ اهلل صمى ا ،يسيرة حتى هات الهديىة لـ يمبث إال أياهاً 
في  واد هضى بياىً ٌذا كمً ،لٍـ" يغفراهلل "لف ةاآلي ٌذي وألبسً اهيصً فىزلت ،وسمـ

: بي ابف سموؿ ااؿ ألبيًوروي أف لبد اهلل بف لبد اهلل بف أُ ، سورة "التوبة" هستوفى
: إف رسوؿ اهلل صمى اهلل لميً وسمـ إال ٌو ال تدخؿ الهديىة حتى تقوؿوالذي ال إلً 
 .اىا األذؿ فقالٌٍو األلز وأ

                                                           

 .8883راـ حديث  ،( صحيح البخاري331)
 .34 ص ،0 ج ،88حديث راـ  ،أخرجً هسمـ في كتاب اإليهاف باب بياف أف الديف الىصيحة( 332)
 .040اآلية  ،( سورة الىسا 333)
 .403ص  ، هرجع سابؽ،8 ( الهجمد الثالث، ج334)
 .9اآلية  ،( سورة الهىافقوف335)



هوا أف العزة بكثرة األهواؿ واألتباع           ة والقوة فبيف اهلل أف العزة والهىع  ،تٌو
زة تقتضي اإلستقبلؿ والِهىعة والقوة في هواجٍة الدوؿ األخرى. إذ ليس والعِ  (336)هلل

ألي دولة أخرى الحؽ في التدخؿ في شئوف الدوؿ اإلسبلهية حيث يقـو الحاكـ 
الهقابؿ أف دولة اإلسبلـ ال تعتدي لمى أي دولة في والشورى والهساواة، و بالعدؿ 

. أها في الىطاؽ الداخمي (337)أخرى إال لرد العدواف أو حهاية حرية الدلوة اإلسبلهية
فإف الدولة اإلسبلهية لٍا الٍيهىة التاهة لمى جهيع األشخاص والهقيهيف في دولة 

حدود الشرع ويخضع الحاكـ إلى راابة األهة  اإلسبلـ واإللتـز بالسهع والطالة ضهف
ضهف أواهر الشرع. فتكوف الطالة لمحاكـ حيث حدود الشرع ال لشخصً ويمتـز 
بتحقيؽ اوالد الشريعة واحتراهٍا. وتحقيؽ أٌدافٍا، ألف الهعوؿ لميً في اإلسبلـ ٌو 

 .(338)سيادة الشريعة الهستهدة هف الوحي اإللٍي
 

 انًطهة انثانث

 ح فً انمإٌَذؼرٌف انذٔن
األكبر   دـ حيث كاف لمشرؽ الحظ فكرة الدولة فكرة اديهة لرفٍا العالـ هىذ القِ  

ىها استعاضت لىٍا بعبارات  في هسهيات ولبارات لـ تشر إلى كمهة الدولة هباشرة، وا 
أخرى هثؿ اإلهارة والخبلفة، واألهير والسمطاف والهمؾ. واد لرؼ العرب الدولة ابؿ 

لؾ اليهف في سبأ وحهير وهعيف، وفي دولتي الهىاذرة والغساسىة. واد اإلسبلـ في هها
تبلـز ٌذا الهعىى لىدٌـ )بالسمطاف( حتى غدا اسـ الدولة أو الههمكة هبلزهًا لكمهة 

سيها في لصوري الوسيطة التي ألقبت اىٍيار  السمطاف في الفكر السياسي العربي ال
الدولة في المغات الغربية إال في لصر الخبلفات اإلسبلهية الكبرى. ولـ يظٍر اسـ 

اريب واد بعثت فكرة الدولة في ببلد أوربا الهسيحية في القرف الرابع لشر حتى 
ا في أوائؿ القرف السادس لشر في كؿ هف  وضحت هعالهٍا وتحددت لىاصٌر

سباىيا ا (339)إىجمترا وفرىسا وا  ، لتبىي بقية دوؿ العالـ ىهوذج تمؾ الدولة بعىاصٌر
 ف.اآل الهعروفة
تعددت تعريفات الدولة واد جهع بعض الكتاب تعريفات كثيرة جدًا ىستخمص  

 :هىٍا التعريفات التالية

                                                           

 .808آي القرآف، ص  تأويؿالطبري، جاهع البياف لف  بي جعفر بف هحهد بف جرير( أل336)
بة الزحيمي، بحث تحت لىواف )الدولة اإلسبلهية(337)  وها بعدٌا. 89الهوسولة الفقٍية بالكويت، ص  ،( د. ٌو
بة الزحيمي، العبلاات الدولية في اإلسبلـ، هر 338)  وها بعدٌا. 008جع سابؽ، ص ( د. ٌو
ـ، الهؤسسة العاهة 0883 ( د. لهر ادور، شكؿ الدولة وأثري في استراتيجيات وفمسفة األهف، الطبعة األولى،339) 

، راـ اإليداع )  .8 -4ص  ،(769/83لمطبالة والىشر والتوزيع، الخرطـو



اميـ هعيف وتسيطر لميٍـ ٌيئة إهجهولة هف األفراد يعتهدوف بصفة دائهة في  .4
 .(340)حاكهة ذات سيادة

لبارة لف ذلؾ الشخص الهعىوي الذي ُيهِثؿ القاىوف، وأهة تقطف أرض هعيىة،  .0
 .(341)وسمطة بيدٌا السمطة العاهة
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 .816، ص ـ، راـ اإليداع )بدوف(0888
 



هجهولة األفراد، ُتهِثؿ الشعب، وتستقرلمى إاميـ هعيف، ولٍا سمطة سياسية تهمؾ  .3
ا لمى الهحكوهيف  .(342)حؽ فرض أواهٌر

هجهولة هف األفراد، تعيش حياة دائهة وهستقرة لمى إاميـ هعيف تحت تىظيـ  .1
 .(343)خريفلحكـ اآل يسياسي يسهح فيً لبعض أفراد الدولة بالتصد

هجهولة هف األفراد الهىتظهة في وسط اجتهالي، تسيطر لميً سمطة سياسية  .5
تخاذ القرارات التي هف  هىبثقة هف ذلؾ الهجتهع، تتقيد بقوة إصدار القواىيف وا 
ي هؤسسة  شأىٍا تىظيـ حياة الهجهولة وتىفيذ القوالد القاىوىية واحتراهٍا، ٌو

ي الشكؿ األٌـ واألكهؿ لمح  .(344)ياة اإلجتهاليةالهؤسسات ٌو

جهالة هف الىاس تقطف راعة جغرافية هعيىة بصفة  يظاٌرة سياسية وااىوىية تعى .6
دائهة وهستقرة، وتخضع تمؾ الجهالة لىظاـ سياسي )يطمؽ لميً سيادة الدولة 

 .(345)داخميًا وخارجيًا(
( بأىٍا )هصمحة الىاس الذيف يربطٍـ توافؽ Sheshroon) شيشروف ٍالرف 

ف الدولة هقدسة أيعود لميٍـ بالىعهة الهشتركة(، وبهعىى آخر يرى هشترؾ الذي 
 ، ٌدفٍا تزويد ألضائٍا بالهىافع القائهة لمى العدؿييساٌـ فيٍا األفراد بالتساو 

 .(346)الهشترؾ
بأىٍا هجهولة دائهة وهستقرة وهستقمة هف األفراد ( Fosheiلرفٍا فوشي ) 

ة، هىتظهة بغرض أف تكفؿ ألفرادٌا يهتمكوف إاميهًا هعيىًا وتضهٍـ سمطة هشترك
 .(347)جهمة ولكؿ واحد هىٍـ التهتع بحريتً وهباشرة حقواً

( بأىٍا جهالة هف الىاس، هىٍا حاكهة وأخرى Rogiلرفٍا الفقيً روجي )
 .(348)هحكوهة
فت الدولة بأىٍا هجهولة هف األفراد يقيهوف بصفة دائهة في إاميـ هعيف رِ لُ  

 .(349)تقر الىاس لمى تسهيتٍا بالحكوهةاس وتسيطر لميٍـ ٌيئة هىظهة
                                                           

 ،اـ اإليداع )بدوف(ر  ،ـ0866د. فؤاد العطار، الىظـ السياسية والقاىوف الدستوري، دار الىٍضة العربية، القاٌرة،  (342)
 .084ص 

ـ، 0864السياسي، هكتبة القاٌرة الحديثة، الطبعة األولى،  لمىظاـ( د. طعهية الجرؼ، ىظرية الدولة، اأُلُسس العاهة 343) 
 .6راـ اإليداع )بدوف(، ص 

وزيع، بيروت، الهؤسسة الجاهعية لمدراسات والىشر والت ،( د. إسهاليؿ الغزاؿ، القاىوف الدستوري والىظـ السياسية344)
 .30راـ اإليداع )بدوف(، ص  ،ـ0898 ،الطبعة األولى

 .078 ص الدستوري، هرجع سابؽ، لعطار، الىظـ السياسية والقاىوف( د. فؤاد ا345)
 .40( ىقبًل لف د. لبد الحهيد غىيـ، الجغرافية السياسية والعبلاات الدولية، راـ اإليداع )بدوف(، ص 346)
ـ، راـ اإليداع )بدوف(، ص 0896اليؿ، الهدخؿ لمعمـو الساسية، هكتبة الفبلح، الكويت، ىقبًل لف د. هحهود إسه( 347) 

88. 
 .86( ىقبًل لف ىفس الهرجع، ص 348)



جهع هف الىاس هف ) اىوىي وسياسي يهكف تعريفٍا بأىٍاالدولة كىظاـ ا 
الجىسيف، يعيش لمى سبيؿ اإلستقرار لمى إاميـ هعيف وهحدد ويديف بالوال  لسمطة 

 .(350)(حاكهة لٍا السيادة لمى اإلاميـ ولمى األفراد في ذلؾ الهجتهع
رى فٍي تعىي هجهولة هىتظهة االدتٍا اإلجتهالية لمدولة لدة هعاىي أخ 

و أوسع الهعاىي، والهعى الضيؽ يراد بً الحكاـ بالهقابمة هع الهحكوهيف  ىاألهة ٌو
ذا الهعى يكوف ٌو الهقصود لىد الحديث لف سيطرة  ىداخؿ الهجتهع السياسي. ٌو

ياسي الدولة. والدولة ٌي تجهع بشري هرتبط بإاميـ، دستوري ىظاـ إجتهالي وس
وااىوىي يوجً لهصمحة هشتركة وتسهو لمهحافظة لمى ٌذا الهجتهع سمطة هزودة 

. وهف خبلؿ تمؾ (351)بقدرات تهكىٍا هف فرض الىظاـ وهعاابة هف يٍددي بالقوة
التعريفات يتضح أف لمدولة تعريفات لديدي كمٍا تعىي لىاصر الدولة وأفرادٌا يهثموف 

 أهر األفراد وتىظـ حياتٍـ. تدير الشعب وهكاىٍا يهثؿ اإلاميـ وسمطاتٍا
ترى الباحثة أف تعريؼ د. إسهاليؿ الغزاؿ يعتبر أكثر التعريفات شهواًل ألىً  

ذلؾ تضع الباحثة  التهد لمى القوالد القاىوىية التي تىظـ أفراد الدولة وهف خبلؿ
 بأىٍا هجهولة األفراد الذيف يعيشوف في إاميـ ويخضعوف إلى سمطة) تعريفًا لمدولة

ـ وتىظـ حياتٍـ اإلجتهالية وتىظـ حقواٍـ وواجباتٍـ لتبادؿ الهىافع،  تدير أهٌر
 .(وتهثمٍـ لمى الهستوى الدولي

  
  

                                                                                                                                                                      

 .788راـ اإليداع )بدوف(، ص  ،ـ0866( د. بطرس غالي، د. هحهود خيري ليسى، في لمـ السياسة، القاٌرة، 349)
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 .87)بدوف(، ص 



 انًطهة انراتغ

 َشأج انذٔنح ٔذطٕرْا

وتطور فكرة الدولة هىذ أف كاىت  و الهطمب الهراحؿ التاريخية لىش ٌذا تىاوؿ
)يوتوبيا( لهجتهع ىهوذجي هتكاهؿ اد  خيااًل وأسطورة لدى بعضٍـ، أو تصورًا هثالياً 

ال يكوف لً وجود هحسوس أو هثؿ هشابً في أرض الوااع إلى أف تدرج ٌذا الفكر 
في التجسيد والظٍور في أشكاؿ وأىهاط هتبايىة تبايف األهـ والشعوب التي شٍدت 
ٌذا الىهوذج هف أشكاؿ الدوؿ، وسوؼ ىتىاوؿ في ٌذا البحث الدولة في أربعة فروع 

 -ٌي:
 الدولة في األسطورة. .4

 الدولة القديهة لدى اليوىاف. .0

 الدولة في الىظاـ اإلسبلهي. .3

 الدولة في لالهىا الهعاصر. .1

ظـ تحت هسهيات هختمفة، سعت في ؼ اإلىساف هىذ القدـ أشكااًل هف الىُ لرِ  
ٍا إلى تىظيـ حياتً وشئوىً العاهة اتسع ىطااً هتجاوزًا ِىطاؽ األسرة والعشيرة جهمِ هُ 

تىظيـ أوسع وأشهؿ ولً سمطة، يهارس بصورة أوسع إدارة تىظيـ شئوف الجهالة. إلى 
ولذلؾ بدأ تطور الدولة شيئًا فشيئًا، والبحث لف أصؿ ىشأة الدولة اد يختمط هع 
البحث لف ىشأة السمطة السياسية. ذلؾ ألف اإلىساف هوجود بطبيعتً واإلاميـ كذلؾ، 

و  فكاف ال السمطة وذلؾ ألف الفصؿ بيف األهريف بد هف وجود الركف الثالث ٌو
يصعب لئلرتباط الوثيؽ بيف ىشأة الدولة وأساس السمطة السياسية فيٍا. فهتى أهكف 
بياف الظروؼ التي أدت إلى ظٍور الدولة تسىى في الوات ذاتً تحديد الىظـ اإلدارية 

 التي ترتكز لميٍا السمطة.
 نشأة الدولة:

لمى  –في غالبٍا  -مسفية لهوضوع الدولةتدور كؿ الهحاوالت التأصيمية الف 
ركف السمطة، ىظرًا ألٌهية ٌذا الركف وخطورتً هف ىاحية، وىظرًا ألف ركىي الشعب 
واإلاميـ يهثبلف وااعًا حيًا وهمهوسًا ال ُيثير خبلفًا، هف ىاحية أخرى فإف الىظريات 

إلى بياف والرؤى الهختمفة التي ايمت بصدد ىشأة الدولة تىصرؼ في الوات ذاتً 
 .(352)األساس الذي تستىد إليً سمطتٍا، كها وأف العكس صحيح

خ هحدد ياإلىساف حيف دخؿ لصر الدولة لـ يفعؿ ذلؾ فجأة، وفي تار 
ية، خضعت ئوهعموـ، لكىً فعؿ ذلؾ بتأثير تطورات طويمة وهحسوسة هتدرجة وبط

                                                           

 .84 ص داع )بدوف(،رة، دار الشروؽ، القاٌرة راـ اإلي( د. يحيى الجهؿ، األىظهة السياسية الهعاص352)



، حضارية، ديىية، إجتهالية لهختمفة والهتعددة والهتشابكةلمعديد هف الهؤثرات ا
ا تىطمؽ جهيعٍا هف ىقطة أساس هتفؽ و  (إاتصادية، سياسية، لسكرية وغيٌر

 .(353)لميٍا
يهكف رد ظاٌرة الدولة الهعاصرة إلى أواخر القرف الخاهس لشر، ولمى وجً  

التحديد إلى بدايات لصر الىٍضة، حيث تكوىت الههالؾ الحديثة في أوربا بعد 
في العصور الوسطى. إال أف ٌذي لـ تكف إىٍيار لصر ىظاـ اإلاطاع الذي ساد 

الصورة الوحيدة لىظاـ الدولة. فقد لرؼ اإلىساف القديـ ىظاـ الدولة في إطار فكرة 
دف السياسية( في روها وأثيىا وأسبرطة وأشور وبابؿ، وفي هدف هصر القديهة )الهُ 

األلـ  ـ الحكـ في ٌذي الهدف تستقر في الغالبظُ والٍىد والصيف القديهة، وكاىت ىُ 
هىٍا لمى االدة الىظاـ القدري، بحيث ترتكز السمطة في يد زليـ أو اائد ويكوف ٌو 
الهصدر الوحيد لئللزاـ ألىً يستهد سمطتً هف الوحي اإللٍي أو هف القوة، ويفرض 
لمى الىاس هىطؽ الهصمحة العاهة لمهديىة، بها ال يكوف أهاهٍـ سوى الخضوع 

ـ الدولة هع اإلهبراطوريات القديهة الروهاىية والطالة، وكذلؾ لرؼ اإلىساف ىظا
والهصرية ولرفٍا في الشرؽ العربي هىذ تاريخ اديـ وكاىت الدولة اإلسبلهية التي 

إليٍا هف أبرز األهثمة في  صمى اهلل ولميً وسمـىشأت في الهديىة بعد ٌجرة الرسوؿ 
وااعيًا فقد  . ااـ الفبلسفة باإلجتٍاد في تصور ٌذي الدوؿ تصوراً (354)ٌذ الصدد

ـ القديهة  شغمت الدولة هساحة كبيرة في خيالٍـ األسطوري، كها كاىت أفكاٌر
ـ إلدارة الكوف كذلؾأسطورية لف اآللٍة، و   .(355)أسطورية لف الدولة ولف تصوٌر

 أصل نشأة الدولة:
اٌتـ الهفكريف ورجاؿ الديف والفبلسفة بالبحث في أصؿ الدولة وكيفية ىشوئٍا،  

واد تعدد الباحثوف في ٌذا الهوضوع وتىولت ثقافتٍـ واختمفت هيولٍـ  وكاف طبيعيًا،
أف تتعدد الهذاٌب في تفسير أصؿ الدولة، ويهكف رد تىوع ٌذي الهذاٌب إلى أصوؿ 

جتهالية، وتاريخية، فتوجد هثبًل:  وأسس لاهة ديىية، وفمسفية وا 
وىذكر  هلل.ا هذاٌب ثيواراطية ترد ىشأة الدولة وتىسب هصدر السمطة فيٍا إلى .4

هىٍا ىظرية الحؽ اإللٍي الهباشر أو ىظرية التفويض اإللٍي، ىظرية العىاية 
 اإللٍية.

                                                           

 .84 ، هرجع سابؽ، صة واألسس العاهة لمتىظيـ السياسي، ىظرية الدولد. طعهية الجرؼ (353)
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 .81لهر أحهد ادور، شكؿ الدولة، هرجع سابؽ، ص ( 355)



هذاٌب تاريخية تفسر ىشأة الدولة بهجهولة هف العواهؿ تتبلاى وتتفالؿ لمى هر  .0
 .(356)الزهف وهف ثهرة ٌذا التفالؿ تتكوف الدولة

 كر تطور األسرةهذاٌب ديهقراطية تفسر ىشأة الدولة بفكرة القوة أو بف .3

 وىتىاوؿ اآلف بالشرح أبرز الىظريات التي بحثت في أصؿ الدولة وكيفية ىشأتٍا:
ىظرية القوة: دلاة ٌذي الىظرية كثير هف الفقٍا  القداهى والهعاصريف هثؿ  (4

( ودي Dugutt( ودجي )Opponheimer( وابىٍايهر )Polybeبوليب )
تردد وىجد هف أساطيف الفكر ( وها زالت ٌذي الىظرية تDejovenelتوكيفيؿ )

 .(357)السياسي هف يؤهف بٍا ويدافع لىٍا لمى ىحو أو آخر

يرى األادهوف هف دلاة الىظرية أف السمطة تكهف أساسًا في القوة والعىؼ 
والتغمب وأف الدولة ال تعدو أف تكوف ىظاهًا فرضً الصراع بيف الجهالات البشرية أو 

الة بطريؽ العىؼ لمى بااي األفراد بهعىى آخر فرضً شخص أو فريؽ هف الجه
وذلؾ لحهمٍـ لمى الخضوع لسمطاتً واإلهتثاؿ لطالتً وهف ثـ إرادة صاحب القوة 
و هحؿ اإلرادة العاهة وفي  والغمبة بالتباري الشخص أو الفريؽ األاوى في الجهالة ٌو

( أف اإلىتصار في الحرب BLunchiliٌذا الهعىى يقوؿ الفقيً السويسري بمىشمي )
اف يعد في ىظر األادهيف بهثابة حكـ أصدري اإللً في صالح هف لقد لً لوا  ك

 البشر.
( أف أادـ القواىيف التي يخضع لٍا Plutarkeويذكر الهؤرخ اليوىاىي بموتارؾ )

العالـ ٌو ااىوف األاوى وسيطرتً لمى الضعيؼ، ويؤكد العبلهة األلهاىي أوبىٍايهر 
 .(358)غالب لمى الهغموبأف الدولة ٌي ىظاـ إجتهالي، فرضً 

في تقدير الباحثة أف ىظرية القوة تعكس هىطؽ القروف األولى والوسطى التي 
لـ تكف تعرؼ لغة القاىوف أو التىظيـ الدستوري ولـ يكف لٍا أثر في ظؿ التىظيـ 
الدولي الحديث ألف الدولة التي تقوـ لمى القوة الهادية فقط ال تعتبر دولة ااىوىية. 

ا. فالقوة الهطم ا: سياسية، ديىية، فكرية، أدبية وغيٌر وبة ٌي القوة في كؿ هظاٌٌر
وتحتكـ في هجهمٍا لقوالد التىظيـ الدولي الهواثيؽ، الهعاٌدات، األىظهة الدستورية 

فٍي دولة ااىوف، القوة فيٍا  اتىاع.فيٍا الهحكوهوف لمحاكـ لف رضى وا والتي يخضع
لتي تستىد لمى السبلح كقوة تفقد هقوهات لمقاىوف ال لمقوة الهسمحة، ألف الدولة ا

ىالؾ بعض الدوؿ  ا، ٌو ا وأستهراٌر ستقراٌر وجودٌا القاىوىية والهعىوية وأسباب بقائٍا وا 
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في لصرىا ٌذا هثؿ دولة إسرائيؿ التي تتخذ القوة شكبًل أساسيًا لقياـ دولتٍا في 
 األراضي العربية الهحتمة )فمسطيف(.

التطور العائمي كاىت أوؿ هحاولة فكرية لتفسير  ىظرية: نظرية التطور العائمي .4
ا التاريخية هف أصوؿ الفمسفة  الىشأة التاريخية لمدولة، واد استهدت هصادٌر
اليوىاىية القديهة التي كاىت تؤهف بالعقؿ البشري إيهاىًا هطمقًا وتقدر أف الهجتهع 

 .(359)ف العقؿالسياسي أو الدولة كبلٌها ليس إال ىظاهًا طبيعيًا تىبع اواىيىً ه

: أىصار ٌذي الىظرية يروف أف ىشأة الدولة ال يهكف نظرية التطور التاريخي .0
ا لمى أساس ىظرية واحدة هف الىظريات السابقة و  ىها ترجع ىشأة الدولة ا  تفسيٌر

إلى تطورات إجتهالية طويمة ولواهؿ هتعددة هختمفة، إذ ال يهكف القوؿ بأف 
ت، كها ال يهكف تحديد ىشوئٍا بتاريخ الدولة ىشأت طفرة دوف هقدهات وتطورا

)كها تذٌب ىظرية العقد اإلجتهالي( وليس صحيحًا لمى رد أصؿ الدولة  هعيف
إلى لاهؿ واحد هعيف كالقوة أو األسرة هثبًل )كها تذٌب ىظرية القوة تطور 
األسرة( والوااع أف الدولة ىشأت ىتيجة تطورات إجتهالية إستغرات زهىًا طويبًل 

مها  اإلجتهاع بياف ٌذا التطور وهراحمً فاتخذوا هف األسرة ىقطة واد تولى ل
 .(360)البداية لٍذا التطور

هها تقدـ ترى الباحثة أف ىظرية التطور التاريخي أو اإلجتهالي ٌي أارب       
الىظريات إلى الصواب في تفسير ىشأة الدولة وأكثر الىظريات أىصارًا فقد أيدٌا 

هت هف بيف هعظـ الىظريات السابقة، وهف ثـ فقد سمِ  غالبة الفقٍا  ألىٍا جهعت
 وأيضًا وجدت تأييدًا هف الفقً الهصري.إليٍا الهوجٍة  االىتقاداتكؿ 

 :(361)نظرية العقد االجتماعي .3

 jean) (جاف جاؾ روسو)تىسب ٌذي الىظرية إلى الفيمسوؼ الفرىسي 
Jacques Rescan)  ذلؾ كثيروف ولبر هع أىً ليس أوؿ القائميف بٍا، فقد سبقً إلى

رائً وآرا  هف سبقً بأسموب رائع في كتابً الشٍير )العقد االجتهالي(  في آلف 
ا لىشأة الدولة و  صؿ الدولة يرجع إلى اإلدارة أفحوى ىظرية العقد االجتهالي تفسيٌر

الهشتركة ألفراد الجهالة أي أف االفراد اجتهعوا واتفقوا لمى إىشا  هجتهع سياسي 
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دت ىتيجة فقوا لمى إىشا  دولة، فالدولة وجِ ا. وهعىى ذلؾ أىٍـ اتضع لسمطة لمييخ
 لقد أبرهتً الجهالة.

سو في القوؿ بفكرة العقد و ( ور Locke(  ولوؾ )Hobbesواد سبؽ ٌوبز )
ال  الكتاب اختمفوا في بياف حالة اإلىساف ؤ االجتهالي كأساس لىشأة الدولة لكف ٌ
 ي تحديد طرفي ٌذا العقد.  السابقة لمى وجود العقد، كها اختمفوا ف

 ولكف لـ تسمـ ىظرية القعد االجتهالي هف الىقد.
 دٌا.ؤيخالية، وليست حقيقة لمهية فالتاريخ ال ي ترةفقد وصفٍا البعض بأىٍا ف 

هكاىية الحصوؿ لمى رضا  جهيع إكها أف فكرة العقد غير هتصور لعدـ 
ذا الرضا  ركف أساسي بحيث ال يتـ العقد بد  وىً.األفراد ٌو

وؿ أف الجهالة ىشأت ويضاؼ إلى ذلؾ تىااض في هضهوف الىظرية إذ ىق
 ذا كاف األهر كذلؾ فهف الذي أبـر ٌذا العقد.ىتيجة لقد، فإ

يت لمى أساس أف الفرد كاف يعيش ىِ فوؽ خاطئة في أساسٍا إذ بُ  والىظرية 
ف كائف ف اإلىساقيقة غير ذلؾ ألهف غيري هع أف الح زلًٍ الجهالة في لُ  و ابؿ ىش

 ال هع الهجتهع.إجتهالي بطبعً ال يهكف أف يعيش إ

إال ليٍا هف ىقد إخر الىظريات ورغـ ها وجً آترى أف ٌذي الىظرية الباحثة 
  في وضع الدساتير حيث التهدوا لمى ىظرية روسو.                                                                    احًا كبيراً أىٍا حققت ىج

 انًطهة انخايص

 أركاٌ انذٔنح فً انمإٌَ
تعريفات كثيرة كها هر بىا في الهطمب الثالث هف ٌذا  (الدولة)لرؼ الفقٍا   

رية، فٍي كمٍا  الهبحث اد تختمؼ في وتتشابً إال أف أوجً الخبلؼ بيىٍها غير جٌو
ي الشعب، اإلاميـ، السم طة وأف تتفؽ في العىاصر األساسية الهكوىة ألركاف الدولة ٌو

كؿ التعريفات تعتبر أف الدولة ٌي هجهولة هف الىاس أو هجهولة هف األفراد أو 
بد  األهة، وتعيش تمؾ الهجهولة أيًا كاف هسهاٌا في أرض أو إاميـ أو هساحة، وال

لذلؾ اإلاميـ أف تكوف لً سمطة تدير شئوىً وتىظـ حقوؽ أفرادي وواجباتٍـ وتىظـ 
العىاصر  حرياتٍـ ولتوفر ذلؾ الدولة ال بد هف توفرلبلااتٍـ اإلجتهالية. وتحتـر 

ولمى أف تمتـز السمطة بتىفيذ القواىيف والهواثيؽ  (إاميـ، شعب، سمطة) الثبلثة
 لثبلثة لمدولة لمى الىحو التالي:واإلتفاايات الدولية وتكوف األركاف ا

 الفرع األول: الشعب: 
سٍـ، الهقيهوف داخؿ إاميهٍا ٌـ هجهولة األفراد الذيف يىتهوف إلى الدولة بجى 

إااهة هعتادة، وليس ٌىاؾ راهًا هحددًا يشترط لتوفر ٌذا العىصر، فيكفي أف يكوف 



العدد اادرًا لمى الهحافظة لمى كياف الهجهولة كوحدة هستقمة اائهة بذاتٍا. 
واإلشتراؾ في جىسية الدولة ٌو الذي يحدد هفٍـو الشعب كهفٍـو سياسي ااىوىي ألف 

جىسية يفيد إىتها  األفراد لدولة هعيىة، بالتبار الجىسية رابطة ااىوىية تقوـ هصطمح ال
أساسًا لمى رابطة إجتهالية وتضاهف فعاؿ في الهعيشة والهصالح والهشالر تتبلـز 

 .(362)فيٍا حقوؽ ٌؤال  األفراد وواجباتٍـ تجاي الدولة
ؾ التي ركزت اتفقت كؿ التعريفات سوا  التي اتسهت بالصفة القاىوىية أو تم 

ي التي  لمى الجاىب السياسي لمى أف أوؿ هكوىات الدولة ٌي هجهولة األفراد، ٌو
أطمؽ لميٍا البعض كمهة )شعب( والبعض اآلخر كمهة )أهة(. ويٍتـ فقٍا  القاىوف 
العاـ بتقسيـ األفراد داخؿ الدولة إلى هواطىيف وأجاىب ىظرًا إلى ها يترتب لمى الدولة 

بد هف وجود  كؿ فئة هف الفئتيف هف الىاحية القاىوىية، إذ الهف هسئوليات تجاي 
روابط بيف ٌؤال  األفراد. وطىييف أـ أجاىب حتى يعتبروا لىصرًا هؤثرًا وهؤسسًا 

 .(363)لمدولة
وال يتصور وجود دولة بدوف جهالة بشرية، أي هجهولة هف األفراد  

يجب أف يكوف السكاف هف والعائبلت، وأىً ليس ٌىالؾ حد أدىى لعدد أفراد الدولة و 
لدد هعقوؿ حتى تىشأ الدولة. ولكف كمها كاف لدد السكاف كبيرًا كمها اويت شوكتٍا 
حتبلؿ هكاىة ههتازة  وزادت إحتياجاتٍا وكثرت ثرواتٍا وبذلؾ تستطيع بسط ىفوذٌا وا 

 .(364)في الهجتهع الدولي
ي شيئًا ففيً ي إذ أف لدد السكاف اؿ أـ كثر ال يعىأتتفؽ الباحثة هع ٌذا الر  

جاىب هف الصواب وذلؾ أف كثرة لدد سكاف الدولة يعىي زيادة اوتٍا وهضالفة 
لطا ٌا هكاىة في الهجتهع الدولي.  إىتاجٍا وا 

في إىعداـ الهوارد الطبيعية  هعؤؿ  هاذا يعىي زيادة لدد السكاف استطرح يُ  
واألهية؟ وهف وبئة هرض واألُ تفشي األ هع عىي زيادة لدد السكافتوهاذا  الدولة؟

الهبلحظ في دوؿ العالـ في يوهىا ٌذا أف ااتصاد الدولة ال لبلاة لً بعدد السكاف، 
كـ هف دوؿ لدد سكاىٍا اميؿ ولديٍا هعدالت لالية في دخوؿ األفراد وتهتاز باهتبلؾ 
هوارد ىفطية لالية زادت أٌهيتٍا في الهجتهع الدولي وأصبح لٍا تأثير كبير، وفي 

ؿ بٍا لشرات الهبلييف ويعيش أغمبٍـ دوف هستوى الفقر، وتىعدـ الهقابؿ ىجد دو 
جتهالية ويعيش أغمبٍـ  لديٍـ أبسط هقوهات الحياة هف وسائؿ كسب، وبيئة صحية وا 
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ا، وتعيش حاالت هف  في حالة هف العطالة وتردي الخدهات الصحية والتعميهية وغيٌر
 اإلىقساهات الداخمية.الفوضى ولدـ اإلستقرار السياسي وتسود فيٍا الصرالات و 

ٌىاؾ تشابً بيف هفٍوـ الشعب واألهة ولكف ٌىاؾ تهايز واضح بيىٍها  
كهصطمحيف، فالشعب هفٍـو سياسي ااىوىي، بيىها األهة هفٍـو إجتهالي ثقافي، 
واىتها  الفرد إلى األهة إىتها  طبيعي هعىوي يستىد إلى وحدة األصؿ أو الديف أو 

ـ الثقافية لمى إختبلؼ بيف الهدارس الفكرية في تحديد المغة وتشابً العادات والقي
 أولوية العواهؿ التي يقوـ لميٍا هفٍوـ األهة.

واد أثر هفٍـو األهة لمى تطور الدولة الحديثة تأثيرًا لهيقًا، حيث أف الدوؿ  
األوربية التي تكوىت بعد إىٍيار اإلهبروطورية الروهاىية تطورت هف هجهولة صغيرة 

دريج هع توسع سمطات الهموؾ لتكويف دوؿ تضـ هجهولة اوهية تتحدث لتتوسع بالت
لغة هشتركة وتىتهي في الغالب إلى ىفس العىصر فتأسست الدوؿ األوربية الحديثة 

( حيث يتطابؽ  natian - stateهف ٌذي الهجهولات لتعرؼ ىهوذج الدولة األهة )
تكوف هف دوؿ تضـ أكثر هف هفٍـو األهة والشعب. غير أف أغمبية دوؿ العالـ اليـو ت

أهة داخؿ حدودٌا أو تجد دواًل أخرى تتكوف هف شعوب تشاركٍا شعوب أخرى 
 .(365)اإلىتها  إلى دولة واحدة

ال تىشأ الدولة حقيقة إال إذا استقر السكاف فيٍا وتركوا حياة البدو والترحاؿ، 
ذا االستقرار يؤلؼ بهرور ا لف  الزهف بيف )الجهالة( ويطبعٍا بطابع خاص ٌو يهيٌز

ا هف الجهالات البشرية، أها األهة فٍي جهالة هف الىاس لاشت هعًا ردحًا  غيٌر
ا كاتحاد المغة والديف والعادات  ا لف غيٌر طويبًل هف الزهف فىشأت بيىٍا روابط تهيٌز
أو الهديىة، هها أدى إلى شعور أفرادٌا بالرغبة في العيش هعًا، فٍي وحدة ىفسية ابؿ 

ىٍا اد تستىد إلى أسس طبيعية كاتحاد المغة والديف والجىس والثقافة كؿ شئ، ولك
واألحداث التاريخية، والوضع الطبيعي أف يكوف السكاف في دولة هعيىة هىتهيف ألهة 
ذا ٌو الشائع في هعظـ الدوؿ وهع ذلؾ توجد أوضاع شاذة هثؿ الواليات  واحدة، ٌو

ف طوؿ العيش هعًا كاد يخمؽ هىٍا الهتحدة وسويسرا تتكوف كؿ هىٍا هف لدة أهـ لك
 .(366)أهة هستقمة خاصة بعد الحربيف العالهيتيف

الرابطة التي تجهع بيف أفراد األهة رابطة طبيعية هعىوية، تستىد لمى لواهؿ 
هعيىة وال يترتب لميٍا أثر ااىوىي، أها الرابطة بيف أفراد شعب الدولة فٍي رابطة 
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مدولة والخضوع لقاىوىٍا وتفرض لمى الدولة سياسية ااىوىية تفرض لميٍـ الوال  ل
ا لٍـ القاىوف  .(367)بالهقابؿ حهاية أرواح الشعب وأهوالٍـ وكافة حقواٍـ التي يقٌر

هها تقدـ، ترى الباحثة أف هجهولة األفراد تعد الهكوف األساسي لمدولة، إذ ال  
ٍـ يتصور اياـ دولة بدوف أفراد، ووجودٌـ تحت أي هسهى أو أي صفة ضروري، ف

ـ هصدر السمطات وأساسٍا. يىهاو دلاهة اإلاميـ وهصدر تطوري   ، ٌو
وترى الباحثة كذلؾ أف هفٍـو السكاف أوسع هف هفٍوهي الشعب واألهة، وذلؾ  

ألف هفٍـو السكاف يشهؿ الهواطىيف واألجاىب ويتعمؽ بالحريات العاهة، وحقوؽ 
. خرىوالهواثيؽ األ فاإلىساف الهىصوص لميٍا في اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىسا

أف هفٍوـ السكاف أوسع هف الشعب ألف الشعب يشهؿ الوطىييف فقط واألهة كها ترى 
ال تتكوف إال لبر الشعوب الهختمفة هع وجود روابط بيىٍـ والهبلحظ في هجتهعىا 
 اليـو أصبحت الشعوب تتكوف وفقًا لمهصالح الهشتركة واألٌداؼ والغايات

شكؿ إتحادات أو تحالفات لـ يعد لمعواهؿ التقميدية هف الطهوحات الهستقبمية في و 
الشعب ٌو العىصر األساسي لتكويف الدولة ف أٌهية( جىسو لغة، و ، )ُهعتقدات

والسمطة الحاكهة لميٍا اإللتزاـ بواجباتٍا تجاي ذلؾ الشعب وفرض سيادتٍا وكاف ال 
حكوهيف هف وجود بد لٍذي الههارسة والحقوؽ والواجبات الهتبادلة بيف الحاكـ واله

راعة هف األرض تهارس تمؾ الحقوؽ والواجبات لميٍا ويستفاد هف هواردٌا الطبيعية 
و  ا وتىهيتٍا ولذلؾ كاف البد هف وجود لىصر اإلاميـ ٌو والصىالية ويسعى إللهاٌر

 العىصر الثالث الهكوف لدولة.
 قميم:اإل الفرع الثاني

ي تكويف الدولة، وذلؾ بسبب رئيس، عد اإلاميـ أحد العىاصر الثبلثة الهٍهة فيُ  
ألىً ال يتـ إستقرار األفراد الذيف ىتحدث لىٍـ إال لمى بقعة هعيىة هف األرض التي 

د حدِ تحتـ العواهؿ الهحيطة بٍا بأف تكوف هعروفة الحدود. ويرى البعض أف اإلاميـ يُ 
ة ىشاطاتً ذلؾ الهدى أو الىطاؽ الذي تزاوؿ فيً الدولة سمطاتٍا ويقـو الشعب بهزاول

 .(368)فيً
حتى يصبح لىصرًا هف هقوهات  وال يستمـز أف يكوف اإلاميـ ذا هساحة هعيىة 

الدولة، ولذلؾ ىجد أف الدوؿ ال تتساوى في هساحتٍا اإلاميهية وال يشترط في اإلاميـ 
أف يكوف لً سواحؿ أي هياي إاميهية. وال يشترط أف يكوف بً جباؿ أو أىٍار أو 

وف الحدود التي تفصؿ بيف دولة ودولة حدودًا طبيعية وغير بحيرات، يهكف أف تك
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سـ إاميـ الدولة . يق(369)طبيعية حتى ال تكوف هثار خبلؼ بيف الدوؿ في كؿ لحظة
 )بري و بحري وجوي(. إلى ثبلثة أاساـ

 اإلقميم البري: أواًل:
يتكوف هف األرض اليابسة التي تخضع لسيادة الدولة وحدٌا، هف السٍوؿ  
 ههاشعبٍا  األفراد أو ات والودياف سوا  كاىت أراضي تهمكٍا الدولة أووالهرتفع

هزارع وهصاىع وطرؽ وجسور وخطوط هواصبلت وهحطات توليد... )يقيهوف هف 
وفي السابؽ كاىت الهستعهرات تعتبر جز  هف إاميـ الدولة حتى تمؾ التي  (إلخ

 تفصمٍا لىٍا آالؼ األهياؿ.
يعمو األرض هف هعالـ طبيعية وكذلؾ ها يوجد  يشهؿ هفٍـو اإلاميـ البري ها 

تحتٍا هف هعادف وثروات ىفطية وهياي جوفية، وفي الحالتيف األخيرتيف يهكف أف يثور 
ىزاع بيف الدوؿ الهتجاورة إذا وجدت حقوؿ ىفطية أو أحواض لمهياي الجوفية تحت 

لة ال بد أف تمجأ خط الحدود البرية هباشرة تهتد في إاميهي الدولتيف وفي هثؿ ٌذي الحا
ا وتحديد األىصبة.  إلى إتفاؽ لكيفية إستثهاٌر

ىالؾ هبلحظة ٌاهة حوؿ اإلاميـ اليابس لمدولة فقد ال يكوف ٌذا اإلاميـ   ٌو
هترابطًا بؿ يفصؿ بيف أجزائً بحار، واد يكوف اإلاميـ هكوىًا هف إاميهيف أو أكثر 

تاف ابؿ اىفصاؿ إاميهٍا الشراي تفصؿ بيىٍها دولة هستقمة )إاميـ االسكا( ودولة باكس
الذي يفصؿ بيىً وبيف اإلاميـ الغربي دولة الٍىد، ابؿ أف يىفصؿ ويكوف دولة 

 .(370)بىغبلديش
وتهارس الدولة لمى إاميهٍا البري سيادة كاهمة وتطبؽ ااىوىٍا الوطىي لمى         

ى هف ذلؾ إال ها كؿ الواائع التي تحدث داخمً وفقًا لهبدأ إاميهية القواىيف وال يستثى
لهاؿ اوالد إلىد يظٍر ذلؾ رؼ واالتفاايات الدولية كها أاري القاىوف الدولي في العُ 

 القاىوف الدولي الخاص.
 ثانيًا: اإلقميم البحري:

يحتوي لمى الجز  الهبلصؽ إلاميـ الدولة البري هف البحار والهحيطات.  
ر الداخمية هف إاميـ الدولة، ويطمؽ لميً البحر اإلاميهي، وكذلؾ البحيرات واألىٍا

والهياي الداخمية ال تهثؿ هشكمة أها الهياي اإلاميهية فيتكوف الحد الخارجي لٍا بخط 
هوازي لخط القياس أو الفاصؿ، واد أثارت هىااشات حادة بيف الدوؿ، حيث جرت 
العادة في بداية العصر الحديث بتحديد الهياي اإلاميهية بهسافة ثبلثة أهياؿ بحرية 
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تحسب إبتداً  هف خط القياس أو الفاصؿ، ثـ تـ تعديمٍا في هؤتهر األهـ الهتحدة 
 .(371)هيبًل بحرياً  40الثالث حوؿ ااىوف البحار إلى 

اميهية سمطة كاهمة، كها في اإلاميـ وتهارس الدولة لمى ٌذا الجز  هف الهياي اإل
لدولة بعدـ هىع السفف هف ا تمـزالبري، لكىٍا تمتـز باأللراؼ واإلتفاايات الدولية التي 

العبور أو الرسو في الهواىئ هع حفظٍا في تىظيـ ٌذي األىشطة بها يحفظ لٍا الحؽ 
 وااتصادٌا. في حهاية أهىٍا

 -ثالثًا: اإلقميم الجوي:
ٌو ذلؾ الجز  هف طبقات الجو التي تعمو اإلاميـ البري والبحر اإلاميهي. لـ  

اإلاميـ البحري، لكف بدأت تظٍر أٌهيتً بعد  يحظ ٌذا الجز  باإلٌتهاـ الذي حظي بً
دخوؿ الطيراف واستخداهً في الهجاالت العسكرية والىشاطات االاتصادية 

ات الدولية أو تفااات في إطار الهىظهة، ولذلؾ اتجٍت الدوؿ إلى لقد اإلجتهاليواإل
ستخداـ الهجاؿ الجوي لف طريؽ اوالد تىظـ حقوؽ الدوؿ لمى بيف الدوؿ لتىظيـ ا

إاميهٍا الجوي، ولمى الرغـ هف اختبلفات الفقٍا  حوؿ الطبيعة القاىوىية لحؽ الدوؿ 
في السيادة لمى هجالٍا الجوي إال أف اإلتفاؽ اآلف اائـ لمى أف لمدولة حؽ سيادي 
كاهؿ لمى جهيع أجزا  إاميهٍا هها فيً الجوي شريطة إحتراهٍا لمقوالد اإلتفااية 

 .(372)والُعرفية الدولية
ر أىً يتضهف طبقات كِ بلحظ أف التعريفات التقميدية إلاميـ الدولة الجوي ذُ اله  

ال ىٍاية، والعالـ وهىذ فترة  الجو التي تعمو جهيع إاميـ الدولة البري والبحري إلى ها
ـ، 4969لاـ طويمة دخؿ لصر الفضا  الخارجي وىزؿ اإلىساف لمى سطح القهر 

لكوىي فوؽ كواكب أخرى، ودرس اإلىساف وسافرت الهركبات الفضائية إلى الفضا  ا
إهكاىية العيش فوؽ كوكب الهريخ. والفضا  اآلف يفيض بالهركبات واألاهار 

 .(373)الصىالية ألغراض الهعموهات أو التجسس أو غيري
ترى الباحثة أف الهجتهع الدولي اآلف في أهس الحاجة لمقواىيف واإلتفااات   

 الدولة لمى طبقات الجو العميا هف إاميهٍا. التي تضبط ذلؾ وتؤهف لمى هبدأ سيادة
 الطبيعة القانونية إلقميم الدولة:

الرأي الغالب أف لمدولة حؽ همكمية لمى إاميهٍا ولكىٍا همكمية لاهة هف ىوع  
خاص يكوف لمدولة بهقتضاٌا الٍيهىة واإلشراؼ لمى اإلاميـ، وهف داخؿ ٌذي الهمكية 
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ا  الدولة وتكفؿ حهايتٍا طبقًا لمىظاـ القاىوىي الهقرر العاهة تىشأ الهكميات التي تقرٌر
 .(374)فيٍا، ألف الدولة تهمؾ اإلاميـ بهشتهبلتً الهختمفة

تعددت الىظريات التي تعالج طبيعة اإلاميـ القاىوىية غير أف أٌـ الىظريات  
 -تىحصر في اآلتي:

ولة اختمؼ الرأي بيف الفقٍا  فيها إذ كاىت لمد الىظرية الشخصية لئلاميـ: .4
و األغمبية( إلى القوؿ بأف لمدولة  شخصية هعىوية أـ ال. فذٌب فريؽ هىٍـ )ٌو
شخصية هعىوية والتبر ٌذي الشخصية ركىًا هف أركاىٍا وأف الدولة ها ٌي إال 
التشخيص القاىوىي ألهة فوجود الدولة هعىاي وجود شخص ااىوىي جديد 

ىوي )أي الدولة في يستأثر بالسمطات وال يستخدهٍا إال لصالح الشخص الهع
 .(375)هجهولة( دوف أف يخؿ بالهصالح الذاتية لمحكاـ أو األفراد

حسب ٌذي الىظرية فإف اإلاميـ ٌو الهوضع الذي  الىظرية الهوضولية لئلاميـ: .0
تهارس فيً الدولة سمطاىٍا السياسي ويهكف رؤية ٌذي الىظرية هف زاويتيف 

عىى أف الدولة تهمؾ اإلاميـ هختمفتيف، األولى تعطي الدولة حؽ الهمكية، به
بهحتوياتً الهختمفة، وتجد ٌذي الىظرية أساسٍا في القاىوف الخاص، حيث أف 
لمفرد حؽ ليىي لمى همكً، وفي السيادة اإلاطالية حيث كاف شخص الحاكـ 
يىدهج ويختمط بالدولة ويهمؾ ذلؾ الحؽ العيىي لمى همكً الدولة. أها الثاىية 

الهباشر لسيادة الدولة الهتهيزة لف الهمكية العيىية فترى في اإلاميـ الهوضع 
 .(376)ولف سيادة األشخاص لمى ههتمكاتٍـ

 اد خمطت بيف فكرتي الهمكية والسيادة ألف في رأي الباحثة أف ٌذي الىظرية  
أو  الهمكية يقوـ الحؽ فيٍا لمهالؾ دوف غيري ولً حؽ التصرؼ فيها بهمؾ هف بيع

ا. ف أو ٌبة أو غيٌر  ٌر
السيادة تهارسٍا الدولة لمى األشخاص في حدود وتكوف ٌذي الههارسة لكف  

 هقيدة وهحددة.
ترى ٌذي الىظرية تحديد اإلاميـ الذي تهارس داخمً  ىظرية تحديد اإلاميـ: .3

 . (377)السمطة تجاي األفراد في الداخؿ وتجاي الهجتهع الدولي
ية واإلاتصادية بيف يمعب تحديد اإلاميـ دورًا ٌاهًا في تشكيؿ العبلاات السياس 

الدوؿ حيث أف هشكبلت الحدود ُتعتبر هف أٌـ أسباب التوتر واإلحتكاكات بيف الدوؿ 
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ي تؤثر بصورة فعالة لمى أوضاع السكاف لمى جاىبي الحدود فتكوف  الُهتجاورة، ٌو
الحدود ذات تأثير إيجابي لمى الُهدف والقرى الحدودية إذا كاىت العبلاات جيدة بيف 

وتكوف ذات تأثير سمبي إذا كاىت ٌىالؾ خبلفات حدودية اائهة بيف الدوؿ الدولتيف، 
 .(378)الُهجاورة
حسب ٌذي الىظرية اإلاميـ لبارة لف جز  هف األرض ىظرية الصبلحيات:  .1

تىفذ في داخمً هجهولة اوالد ااىوىية، وِهيزة ٌذي الىظرية أىٍا ُتحِمؿ اهتيازات 
محكاـ والهوظفيف التىفيذييف هف الدولة لمى أىٍا هجرد اختصاصات ُتهىح ل

أجؿ القياـ بوظائؼ تختص بالهصالح اإلجتهالية العاهة. لميً يتوجب لمى 
الُهقيهيف لمى أرض الدولة هف هواطىيف وأجاىب الخضوع لُسمطة الدولة. غير 
أف واجب الخضوع إلرادة الدولة يىُتج لىً في الُهقابؿ واجب الدولة بحهاية 

 .(379)خرى ورلاياٌاواحتراـ حقوؽ الدوؿ األُ 
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  انًثحث انثاًَ

 ذؼرٌف انطٍادج
 

 تقديم وتمييد

ميا لكؿ هجتهع تىظـ حياة األفراد لترالي حقواٍـ بد هف وجود سمطة لُ  ال
وواجباتٍـ وفؽ هىٍج اهلل، ولٍذا ايؿ: )أف الديف أساس، والسمطاف حارس وها ال 

السمطاف ألفراد  ال حارس لً فٍو هضائع(، وحراسة  أساس لً فٍو هٍدـو وها
شؾ لحهايتٍـ وتأهيف حياتٍـ هف األخطار التي تحيط بٍـ  الهجتهع تكوف وببل

ذي الحراسة ال تكوف إال حيىها يكوف لمسمطاف  وحهاية بعضٍـ هف بأس بعض، ٌو
 .تمؾ الهٍاـ بٍا القوة والهىعة والسيادة التي يباشر

 -تقسيم المبحث:
إلسبلهي والقاىوف وهف خبلؿ ذلؾ يهكف يتىاوؿ ٌذا الهبحث السيادة في الفقً ا 

 -تقسيـ ٌذا الهبحث إلى ستة هطالب ٌي:
 الهطمب األوؿ: تعريؼ السيادة في الفقً اإلسبلهي. .4
    الهطمب الثاىي: صاحب السيادة في الفقً اإلسبلهي.  .0

 الهطمب الثالث: هظاٌر السيادة في الدولة اإلسبلهية. .3

 ف.الهطمب الرابع: سيادة الدولة في القاىو  .1

 الهطمب الخاهس: الىظريات الديىية التي تحكـ هبدأ السيادة. .5

 الهطمب السادس: حدود سيادة الدولة في الهجتهعات الحديثة. .6
 
 

  



 انًطهة األٔل

 ذؼرٌف انطٍادج فً انفمّ اإلضاليً 

 تعريف السيادة لغة: :الفرع األول
باؿ والجهع السيادة لغة هف سود، ويقاؿ فبلف سيد اوهً إذا ُأريَد لً االستق

و الهسُود  (380)سادة ويقاؿ سدٌـ سودًا سيادة سيدودة استادٌـ كسادٌـ وسودٌهٌو
 الذي ساد غيري فالهسود السيد.

هؿ والسيد يطمؽ لمى الرب والهالؾ والشريؼ والفاضؿ والكريـ والحميـ وهحتِ 
أذى اوهً والزوج والرئيس والهقدـ، وأصمً هف ساد يسود والزلاهة السيادة 

وفي حديث ااؿ رسوؿ اهلل لميً الصبلة والسبلـ )السيد اهلل تبارؾ  (381)والرئاسة
 .(383)وااؿ صمى اهلل لميً وسمـ )أىا سيد الىاس يـو القياهة( (382)وتعالى(

وخبلصة الهعىى المغوي لمسيادة أىٍا تدؿ لمى الهقدـ لمى غيري جاًٌا أو هكاىة أو 
 حي لمسيادة هف ٌذي الهعاىي.هىزلة أوغمبة واوة ورأيًا وأهرًا، والهعىى االصطبل

 الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطالحا:
مطة العميا التي ال تعرؼ فيها تىظـ هف ُلِرفت السيادة اصطبلحًا بأىٍا )السُ 

 .(384)لبلاات سمطة لميا أخرى إلى جاىبٍا(
وُلِرفت بأىٍا: وصؼ الدولة الحديثة يعىي أف يكوف لٍا الكمهة العميا والطولى 

فت أيضًا بأف لٍا الكمهة العميا رِ ولُ ( 385)ٍا ولمى ها يوجد فواً أو فيًلمى إاميه
والسمطة العميا الهطمقة التي تفردت وحدٌا بالحؽ في إىشا  الخطاب الهقدـ الهتعمؽ 

 (386)كـ لمى االىشا  واألفعاؿ.بالحُ 

سمطة األهة وسيادتٍا في اإلسبلـ ٌي سمطة لميا هقيدة و لست هطمقة ألىٍا 
 .(387)وسىة رسولً صمى اهلل لميً وسمـاهلل  هقيدة بكتاب
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 القاىوف الدستوري واألىظهة السياسية، ص ،)بدوف( يداعـ، راـ اإل0864 ،7 ، ط0 الحهيد هتولي، ج ( د. لبد381)

88. 
 .043 ص ،( هسودة الفقً السياسي وىظاـ الحكـ في اإلسبلـ382)
 ( هختار الصحاح، هادة )سود(.383)
 ساف العرب، هادة )سود(، ولساف العرب هادة )زلـ(.( صحاح المغة ول384)
و الهبادئ الرئيسية التي يقـو لميٍا الىظاـ الدولي الهعاصر.673( هعجـ القاىوف، ص 385)  ، ٌو
، د. يوسؼ حسف هحهد البشير، القاىوف الدستوري والىظاـ اإلسبلهي ف( 386) يداع ـ، راـ اإل8110ي الحكـ، الخرطـو

 .84ص  ،)بدوف(
 ، صـ0897–ػ0418ٌ، يداع )بدوف(هكتبة الفبلح، راـ اإل ،سبلهيةهد سبلـ هدكور، هعالـ الدولة اإل( د. هح387)

008. 



وترى الباحثة أف التعريفات السابقة هتقاربة، ولعؿ أشهمٍا لهفٍوـ السيادة، ٌو 
يهكف ألٌؿ الحؿ  التعريؼ األخير، لوصفً السيادة بأىٍا )سمطة لميا وهقيدة، إذ ال

ـ أصحاب الرأي والفكر وهوضع  ٍـ ائالثقة أف يضعوا تشريعات حسب أٌو والعقد ٌو
 (.وسىة رسولً صمى اهلل لميً وسمـورغباتٍـ بؿ هقيدوف بكتاب اهلل 

صمى اهلل الطالة والسيادة في الشريعة اإلسبلهية ٌي أصبًل هلل ولمرسوؿ          
 في اولً تعالى لمى لساف ىبيً (388)فالرسوؿ ها أهر إال بها أوجبً اهلل لميً وسمـ

ڳ       ڎڑ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ   ڑچ : صمى اهلل لميً وسمـ

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  
 َصم ى هحهد لىبيً ذكري تعالى يقوؿ (389)

ًِ  اهلل ( الرُُّسؿِ  ِهفَ  ِبْدًلا ُكْىتُ  َها) اريش هف اوهؾ لهشركي هحهد يا اؿ: َوَسم ـ َلَمْي
 كثيرة رسؿ لً ابمي هف كاف اد خمقً، إلى أرسمٍا التي اهلل رسؿ أوؿ كىت ها: يعىي

 فيً كاف إذا فيً، وبديع األهر، ٌذا في بدع ٌو: هىً يقاؿ ،ابمكـ هـأُ  إلى مترسِ أُ 
 .(390)زيد بف لديّ  اوؿ البدع وهف. أّوؿ

 اولً تعالى: والقرآف الكريـ تحدث لف الحاكهية والسيادة في آيات كثيرة هىٍا 
  ى  ى  ى       ى  ى  ى  ى   ى  ى  ٍڈ   ڈ  ٌ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ 

چ ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى       ى
ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ     چ :واولً تعالى( 391)

ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ڻڎ  ڎ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ

چہ  ہ  ہ
(392).  

ف  ذا جا ٌـ أهر هف األهف( الهعىى الشرط وال يجازي بٍا وا  واولً تعالى )وا 
ي اميمة، ااؿ سبوي ٍازيدت لمي الجيد ال يجـز بإذ ها كها لـ يجـز واولً:  ً)ها( ٌو

ا بً ولـ يفشوي حتى يكوف الىبي و ي لـ يحدثأولى األهر هىٍـ( )ولو ردوي إلى الرسوؿ أُ 
ٌـ أٌؿ العمـ وألوا األهر ٌو الذي يحدث بً ويغشيً،  رسولً صمى اهلل لميً وسمـ

يىبغي أف ي يعمهوا ها أي يسخروىً أوىً هىٍـ( والفقً واولً: )لعمهً الذيف يستىبط
خوذ هف استىبطت الها  واولً تعالى: يغشى هىً وها يىبغي أف يكتـ، واالستىباط هأ

، وال يجوز أف يظٍر الخبر ـ ورحهتً( رفع االبتدا  لىد سبويً)ولوال فضؿ اهلل لميك

                                                           

لبد الحكيـ حسف العيمي، الحريات العاهة في الفكر والىظاـ السياسي في اإلسبلـ، دار االتحاد العربي لمطبالة، ( د. 388)
 .89، ص ـ7043/0834راـ اإليداع 

 .8ة ( سورة األحقاؼ، اآلي389)
 .80 ، هرجع سابؽ، ص88 ( الطبري، ج390)
 .88( سورة الىسا ، اآلية 391)
 .97اآلية  ،( سورة الىسا 392)



ي لوال فضؿ اهلل أ( ال اميبلً كوفيوف يقولوف رفع بموؿ وااؿ )التبعتـ الشيطاف إلىدي وال
 .(393)اميبل الإالتبعتـ 
ڎ  ڌ   ڌ  ڈ    ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ واولً تعالى:  

ڌ    ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  واولً تعالى:     چڈ  ڍ  

چٹ  ۀ  ۀ  ہ      ٹں  ں  ڻ   ڻ  ڱڎ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
(394). 

ًِ َوَسم ـ "لمى الهر  الهسمـ السهع والطالة فيها   ًُ َلَمي ااؿ رسوؿ اهلل َصم ى الم 
روى  (395)ذا أهر بهعصية فبل سهع وال طالة"أحب وكري، إال أف يؤهر بهعصية، فإ

أىً لها بمغتً دلوة رسوؿ اهلل ترهذي وابف جرير، لف لدي بف حاتـ: هاـ أحهد والاإل
رت أختً سِ لى الشاـ. وكاف اد تىصر في الجاٌمية، فأُ فّر إ صمى اهلل لميً وسمـ

ختً ألمى  رسولً صمى اهلل لميً وسمـرسوؿ اهلل  هف اوهً. ثـ هف   ةوجهال
اإلسبلـ، وفي القدـو لمى رسولً إلى فدلتً  – يدلُ  –لطاٌا. فرجعت إلى أخيٍا أو 

يسًا في اوهً ئدى إلى الهديىً، واد كاف ر ، فقدـ لُ  رسولً صمى اهلل لميً وسمـاهلل 
رسولً صمى فتحدث الىاس بقدوهً، فدخؿ لمى رسوؿ اهلل  )طيئ( أبوي حاتـ الطائي،

و يقر  اهلل لميً وسمـ ـ  أوفي لىقً صميب هف فضة ٌو ٌذي اآليً )اتخذوا أحباٌر
باىٍـ أربابًا هف دوف اهلل(.  وٌر

ـ( موا لٍـ ، فقاؿ: )بمى إىٍـ حرهوا لميٍـ الحبلؿ وأحوااؿ فقمت: )إىٍـ لـ يعبدٌو
ـ، فذلؾ لبادتٍـ اياٌـ(الحرا  .(396)ـ فاتبعٌو

اهلل تعالى ٌو صاحب السيادة في الدولة اإلسبلهية، فبل يقوـ الكوف وال تسير 
شؤوىً إال لمى حاكهية الوااعية، فمً تعالى حؽ الحاكهية لمى الىاس هف غير 

ف ال يهكف أف بيىً القرآف في آيات كثيرة وبقوة هف البيا هشارؾ وال هىازع، وذلؾ ها
ا.  يؤتي بهثمٍا إلثبات أهٌر

فالطالة واجبة لها يأهر بً اهلل والحاكهية لً وحدي وبيدي التشريع وليس ألحد، 
التشريع ٌىا يقصد بً الهصادر التي ىستفى هىٍا األحكاـ،أها القوالد القاىوىية التي 

ي هتغيرة ويق وـ الىاس تىظـ حياة الهجتهعات فٍي تخضع لظروؼ الزهاف والهكاف ٌو
في كؿ هجتهع وفي زهاف هحدد بٍذي الوظيفة لف طريؽ اإلجتٍاد بها ال يىااض تمؾ 

ف كاف ىبيًا أف يأهر ويىٍى دوف أف يكوف لً سمطاف هف اهلل، والىبي ال  ،األصوؿ وا 
تيٍـ باألحكاـ أيتبع إال ها يوحي إليً وها وجب لمى الىاس طالة الىبي إال أىً ي

                                                           

 .880، ص 8 ( هرجع سابؽ، الهجمد الثالث، ج393)
 .84و 86 اآلية ،( سورة األلراؼ394)
 .39 باب األحكاـ، ص ،( صحيح البخاري395)
، األ396)  .018 ص ،8 ريد، ابف البر، جالعقد الف ،038 ،6 ج ،صوؿحكاـ في األ( ابف حـز



ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  :في اولً تعالى وذلؾ واضحٌ  .(397)اإلالٌية

چ
ّ  ْ  ٓ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ْٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہچ  :واولً تعالى (398)

 چڭ  ڭ      ې  ې  ۉ  ۉ  
(399). 

ليطاع( فيها أهر وىٍى لىً  الهف زائدة لمتوكيد )إ رسمىا هف رسوؿ(أواولً: )وها 
أىٍـ إذ ظمهوا أىفسٍـ جا وؾ( يعىي واد  ولو، وايؿ: يتواؼ اهلل، )ذف اهلل( يعمـ اهللإ)ب

، وهعىى )لوجدوا اهلل لي فىودي هف القبر أىً اد غفر لؾ تستغفرظمهت ىفسي وجئتؾ 
ها هفعوالف الأتوابًا رحيهًا(   .(400)غير ي ااببًل لتوبتٍـ ٌو

ت ٌذي التوحيد يىفي فكرة حاكهية البشر، ويريد القضا  لميٍا، سوا  كاى
الحاكهية لفرد هف األفراد أو لطبقة هف الطبقات أو بيت هف البيوت أو أهة هف األهـ 
أو لجهيع هف ظٍر لمى األرض هف أبىا  البشر، فالحاكهية ال تكوف إال هلل، فبل 

اهلل، وال حكـ إال حكهً، وال ااىوف إال ااىوىً، فالهشيئة اإللٍية ٌي الهصدر  إال حاكـ
ي الدولة اإلسبلهية، أها سمطة الهجتهع اإلسبلهي فميست سوى الحقيقي لمسيادة ف

ڇ  ڇ  ڑ          ڈ  ڍ      ڍ چدليؿ ذلؾ اولً تعالى  (401)سمطة بالوكالة حبمٍا بيد اهلل

ڱ       ں  ں         ڻ     ڱڱ     ڱ  ڳڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ

 چڻ  
(402). 

حو في تركيب لفظً المٍـ بعد اجهالٍـ واولً: )المٍـ هالؾ الهمؾ( اختمؼ الى
أىٍا هضهوهة الٍا هشددة الهيـ الهفتوحة وأىٍا هىادى، واد جا ت هخففة واولً هالؾ 

أف يجعؿ لً همؾ فارس والرـو في  صمى اهلل لميً وسمـؿ هقاتؿ الىبي أالهمؾ، س
ؿ الهاؿ( هتً فعمهً اهلل تعالى بأف يدلو بٍذا الدلا  )الهمؾ ٌىا الىبوة والغمبة وايأ
تيً إياي وتىزلً ؤ اإلسبلـ، هف تشا  وأي هف تشا  أف تو يهاف ي اإلأتي الهمؾ( ؤ )ت

ي بيدؾ أالخير(  بيدؾؿ هف تشا ( )واولً ذ( )وتههف تشا  واولً )تعز هف تشا 
 .(403)ادير(   الخير والشر )إىؾ لمى كؿ شي

وسىة  فالحاكهية هلل لز وجؿ لً وحدي سبحاىً، هتهثمة في شرلية كتاب اهلل
رسولً لميً الصبلة والسبلـ والدولة إىها تستهد سيادتٍا هف خبلؿ التزاهٍا باألحكاـ 

                                                           

ديً في السياسة والقاىوف، هؤسسة الرسالة، بيروتا( أبو األلمى اله397) ـ، راـ اإليداع 0897 ،وردي، ىظرية اإلسبلـ ٌو
 .888ص  ،)بدوف(

 .4-7اآليتاف  ،( سورة الىجـ398)
 .64اآلية  ،( سورة الىسا 399)
 .868ص  ،، هرجع سابؽ8 القرطبي الهجمد الثالث، ج (400)
 .98 ص ،( األستاذ أحهد أسد، هىٍاج الحكـ في اإلسبلـ، تعريب هىصور هحهد هاضي401)
 .86 اآلية ،( سورة آؿ لهراف402)
 .80( القرطبي، الهجمد الثالىي، هرجع سابؽ، ص 403)



الشرلية وتىفيذٌا لٍا ولؤلهة بعد ذلؾ حؽ تولية اإلهاـ وههارستً ولزلً وهراابة 
لمسمطة الحاكهة الحؽ في  السمطة الحاكهة في التزاهٍا لحدود اهلل وليس لٍا وال

 .(404)العدوؿ لف شريعة اهلل
فبل لبادة إال هلل وال طالة إال هلل ولهف يعهؿ بأهري وشرلً، فيتمقى سمطاىً 
هف ٌذا الهصدر الذي ال سمطاف إال هىً فالسيادة لمى ضهائر الىاس ولمى 

 هلل وحدي يحكـ ٌذا اإليهاف.اسموكٍـ، و 
ذا ال يسمب األهة الحؽ في  لعؿ األىسب أف يقاؿ: أف السيادة لشريعة اهلل، ٌو

لمى أصوؿ الشريعة واالجتٍاد في تطبيؽ أحكاهٍا لمى الىوازؿ، وبالتالي  التخريج
فالسيادة هلل وحدي، أها سمطة الحكـ فٍي هفوضة إلى أهة تهارسٍا في حدود 

 .(405)السيادة
فإذا كاىت بعض الدوؿ الحديثة تعتز بأىٍا تمتـز بسيادة القاىوف والتهسؾ 

و القاىوف الذي يمزهٍا بالدستور، فإف الدولة اإلسبلهية تمتـز بالش رع، وال تخرج لىً ٌو
و ااىوف لـ تضعً و العهؿ بً  الرجوع إليً حتى تستحؽ رضواف اهلل وابوؿ الىاس، ٌو
مغيً أو تجهدي تستطيع أف تُ  َض لميٍا هف سمطة ألمى هىٍا وبالتالي الٌي، بؿ ُفرِ 

الطابع  ىظرية في اإلسبلـ ليس لٍا (406)إال إذا خرجت لف طبيعتٍا ولـ تعد هسمهة
  سيادة السمبي الذي لرفت بً ىظرية السيادة بوجً لاـ، لكوف الدولة اإلسبلهية ال

لميً ىظاهٍا ٌو كتاب اهلل وسىة  يفيٍا لمى األهة لفرد أو طائفة، فاألساس الذي تبى
وبٍذا تتجاوز ىظرية السيادة في اإلسبلـ الهشكبلت  صمى اهلل لميً وسمـرسولً 

فالسيادة العميا والسمطات  (407)ا ىظرية السيادة الغربيةوالتىااض التي واعت فيٍ
ال غير، وأف الهىازلة في ذلؾ كفر  ة ٌي لها جا  هف لىد اهلل لز وجؿالهطمق

 .(408)وشرؾ وضبلؿ
  

                                                           

 .0/740 ،( في ظبلؿ القرآف404)
 .89 ( د. لبد الحكيـ حسف العيمي، هرجع سابؽ، ص405)
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 .009هرجع سابؽ، ص  ،( د. هحهد سبلـ هدكور، هعالـ الدولة اإلسبلهية407)
 .48د. لبد الغىي بسيوىي، هرجع سابؽ، ص  (408)



 انًطهة انثاًَ

 صاحة انطٍادج فً انفمّ اإلضاليً
 الفرع األول : الحاكمية في الفقو اإلسالمي

ف السيادة في الدولة يلية في شأف هف ُيجسد تكو اختمؼ فقٍا  السياسة الشر        
 اإلسبلهية؟

و هصدر  –حيث يرى بعض الفقٍا  أف السيادة فيٍا هلل وحدي فالتشريع  ٌو
ف كاف ىبيًا أو رسواًل أف يأهر ويىٍي دوف  –يكوف هلل تعالى وليس ألحد  –السيادة  وا 

 .(409)أف يكوف لً سمطاف هف اهلل
إال ألىً يأتيٍـ  صمى اهلل لميً وسمـوؿ وها وجبت لمى الىاس طالة الرس

ې ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ى  چباألحكاـ اإللٍية، ودليمٍـ في ذلؾ اولً تعالى: 

 چ  ى  ى  ى  ىى     ى  ى  ى   ىې  ې  ې  ې
ـ (  410) اولً تعالى اتخذوا أحباٌر

باىٍـ أرباباً  و الذي يحسف هف دوف اهلل والهسيح ابف هريـ األحبار جهع حبر،  وٌر ٌو
: جهع الزيىة. واد ايؿ وهىً ثوب هحبر أي ،القوؿ ويىظهً ويتقىً بحسف البياف لىً

: هداد حبر يريدوف حا ، والدليؿ لمى ذلؾ أىٍـ االوافي واحد األحبار: حبر بكسرال
 ،: الكسر والفتح لغتافااؿ الفرا  ،هداد لالـ، ثـ كثر االستعهاؿ حتى االوا لمهداد حبر

باف جهع راٌب   ،السكيت: الحبر بالكسر الهداد، والحبر بالفتح العالـوااؿ ابف  والٌر
و الذي حهمً خوؼ اهلل تعالى لمى أف يخمص لً الىية دوف  بة، ٌو هأخوذ هف الٌر

 .(411)الىاس، ويجعؿ زهاىً لً ولهمً هعً وأىسً بً

ويرى فريؽ آخر هف الفقٍا  أىً يجب التفريؽ بيف السيادة والحكـ، فالسيادة 
ٌي هلل تعالى وحدي، أها الحكـ فٍو ُهَفًوض إلى األهة، تهارسً في حدود تمؾ 

كوف في ههارسة طة بالوكالة، والتفويض والوكالة تالسيادة، أف سمطة الحكـ ٌي سم
 .                (412)سمطة الحكـ وواجباتً ال في السيادة

لدولة يتجً جهٍور الفقٍا  في العصر الحديث إلى إسىاد السيادة في ا
اإلسبلهية إلى األهة، ويستدؿ ٌوال  الفقٍا  في ذلؾ لمى أف دلائـ الحكوهة 

ستهرار الرئاسة  اإلسبلهية في اإلسبلـ تتهثؿ في الشورى وهسؤولية ُأولي األهر، وا 
 .(413)العميا )الخبلفة( بواسطة البيعة العاهة
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 (414)ويستدلوف لمى ذلؾ بالحديث الشريؼ )ال تجتهع أهتي لمى ضبللة(
بأف اهلل سبحاىً وتعالى اد أهر بطالة أولي األهر، ويقصد بأولي األهر أٌؿ الحؿ و 

ـ الوالة والحكاـ والعمها  ورؤسا  الجىد وسائر الرؤسا   والعقد والذيف يهثموف األهة ٌو
 .(415)والزلها  الذيف يرجع إليٍـ الىاس في الحاجات والهصالح العاهة

ؿ الفكر الهؤيد لٍا ىجد أف فكرة في ظؿ فمسفات ىظـ الحكـ الحديث، وفي ظ
مة أوشعبًا أو أهة أو طبقة( جهيعٍـ يهمؾ ابي السيادة تعىي صاحبٍا أيًا كاف )فردًا أو

أف يضع ها يشا  هف اوالد تىظـ حياتً، وبالكيفية التي يراٌا صالحة، وهف الهعموـ 
يري ىيابة أف هف يهمؾ السيادة يهمؾ الحؽ في السمطة، فمً أف يباشر بىفسً أو يولي غ

لىً في هباشرتٍا. ألف السيادة ال تقبؿ التجزئة، وأىٍا ال تىعقد إال لجٍة واحدة. أها 
الىظاـ اإلسبلهي فٍو اائـ لمى فكرة التوحيد بأف )ال إلً إال اهلل(، وأف الحكـ هلل 
وحدي، لً األهر سبحاىً، ولً ولرسولً )صمى اهلل لميً وسمـ الطالة(. لذا فإىً يىفي 

هية البشر. وهقتضى ذلؾ أف اهلل سبحاىً وتعالى ٌو صاحب السيادة في فكرة حاك
و الشارع وأف الطالة واجبة لها تأهر بً السيادة أو الحاكهية لً  الدولة اإلسبلهية، ٌو

 .(416)وبيدي التشريع وليس ألحد سواي
الهصدر الحقيقي لمسيادة في الدولة اإلسبلهية ٌو الهشيئة اإللٍية، كها 

ي هف هظاٌر السيادة لىد ههارستٍا فميست سوى وضعت لىا أحك اـ، أها السمطة ٌو
سمطة بالوكالة حبمٍا بيد اهلل، واإلسبلـ يفرؽ بيف التي ٌي بيد اهلل تعالى وحدي، وبيف 
سمطة الحكـ الهفروض لؤلهة التي تهارسٍا في حدود ٌذي السيادة، أو بهعىى آخر 

و اهلل تعالى، فيها أوحى بً لىبيً  –يفرؽ بيف هف يهمؾ وحدي سمطة التقدير العميا ٌو
وبيف هف ىصبوا هحاكهًا ليهارسوا سمطة التىفيذ،  صمى اهلل لميً وسمـسيدىا هحهد 

)هف  صمى اهلل لميً وسمـفيقوهوا بذلؾ لمى تحقيؽ هصالح هف استدلوا، لقولً 
اهلل، هف يطع األهير فقد اطالىي،  أطالىي فقد اطاع اهلل وهف لصاىي فقد لصِ 

ىها اإلاألهير فقد لصاىي و  عصِ وهف ي ، فاف أهر وُيقتدى ورا يهاـ جىة، يقاتؿ هف ا 
، أها إذا تجاوزوا (417)ف لميً هىً(إف ااؿ بغيري فا  و  جراً أف لً بذلؾ إبتقوى اهلل ولدؿ ف
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وظائفٍـ التي ىصبوا هف أجمٍا وخرجوالمى حدودٌا فإىها يكوىوا بذلؾ اد خرجوا لمى 
 .(418)بل طالة تجب لٍـحدود السيادة التي يهتمكوف ف

إلترفت الشريعة اإلسبلهية بحؽ األهة في الراابة لمى ألهاؿ رئيس الدولة، 
ألىٍا تأهر بالهعروؼ وتىٍى لف الهىكر وتتواصى بالحؽ والخير، فاألهة تهىع 
الحاكـ هف هخالفة القوالد الديىية واألحكاـ الشرلية، وأف تكفً لف االستبداد 

ـ والجور، وتمزهً باتباع الطريؽ الهستقيـ. والراابة هستهرة والطغياف، وتبعدي لف الظم
ٹ  ٹ  ۀ      ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ ودائهة، سىدٌا اولً تعالى: 

چ
(419). 

اد هضى القوؿ في األهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر في ٌذي السورة  و         
ريف يجب أف يكوىوا لمها  وليس كؿ )هف( في اولً هىكـ لمتبعيض، وهعىاي أف اآله

و الصواب واهلل  ،الىاس لمها  وايؿ: لبياف الجىس، والهعىى لتكوىوا كمكـ كذلؾ. ٌو
بمغوا لىي ولو آية امت: القوؿ األوؿ أصح فإىً  :لقولً صمى اهلل لميً وسمـ ،ألمـ

 يدؿ لمى أف األهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر فرض لمى الكفاية، واد ليىٍـ اهلل
ڤ  ڤ  چواولً تعالى:  (420)تعالى بقولً: الذيف إف هكىاٌـ في األرض أااهوا الصبلة

چ  چ    چ  ڃ    چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

چ
(421). 

يهاف والعهؿ الصالح في الزهاف أخرجت( والهعىى اإلهة أواولً: )كىتـ حير 
مـ والديف ويكثر فيً الفسؽ والٍرج ويزؿ الهؤهف ي يرفع فيً هف أٌؿ العذالفاسد ال

هروف وتىٍوف لف أ)ت ، واولًجهرلمى ال ضويعز الفاسد، ويكوف القائـ هىً كالقاب
هف أٌؿ ولً: )ولو آوا ااهوا ذلؾ واتصفوا بً،الهىكر( يعىي هدح لٍذي األهة ها أ

خير  لميً وسمـصمى اهلل إيهاف أٌؿ الكتاب بالىبي ر أف ًا لٍـ( أخبالكتاب لكاف خير 
 .(422)لٍـ

صمى اهلل لميً وسمـ لىدها هف األحاديث الىبوية الشريفة ىجد حديث الرسوؿ 
: )كمهة حؽ لىد رسوؿ صمى اهلل لميً وسمـ: سألً رجؿ أي الجٍاد أفضؿ؟ فقاؿ
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واد أجهع الفقٍا  لمى أف األهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر  (423)سمطاف جائر(
 .(424)واجب لمى أهة اإلسبلـ

أوجب ؤلهة بحؽ الراابة لمى ألهالٍـ، و واد الترؼ اادة األهة اإلسبلهية ل
اإلسبلـ لمى رؤسا  الدولة أف يؤدوا األهاىات إلى أٌمٍا وأف يحكهوا بيف الىاس 
بالعدؿ، وأف يعهموا لمى تحقيؽ الهصالح العاهة لمهسمهيف وأال يسيئوا استعهاؿ 

 .(425)  الدولةالسمطة، وهف حؽ األهة أف تبدي الطالة لرؤسا

وفي تفسير آيات األهر بالهعروؼ والىٍي لف الهىكر ورد في تفسير ابف  
كثير أف الهقصود هف ٌذي اآليات أف تكوف فراة هف ٌذي األهة هتصدية لٍذا الشأف، 

 صمى اهلل لميً وسمـأف الىبي  يف كاف ذلؾ واجبًا لمى كؿ فرد هف األهة، واد رو إ
ٍَوُّف لف الهىكر، أو ليوشكف اهلل أف والذي ىفسي  بيدي لتأهر )ااؿ:  ّف بالهعروؼ ولَتَى

فهف أهر بالهعروؼ دي، ثـ لتدلوىً فبل يستجيب لكـ(، يبعث لميكـ لقابًا هف لى
وىٍى لف الهىكر اتصؼ بصفات األهة الهحهدية ودخؿ هعٍـ في ثىا  اهلل تعالى 

الخطاب  أف لهر بف ي، واد رو ااؿ )كىتـ خير أهة ُأخرجت لمىاس(لميٍـ حيف 
د شرط اهلل هف سري أف يكوف هف تمؾ األهة فميؤ ية: )ي اهلل لىً( ااؿ في ٌذي اآل)رض

أٌؿ الكتاب، ضرب الخمفا  الراشدوف رضواف اهلل بفيٍا، وهف لـ يتصؼ بذلؾ أشبً 
هايتٍـ لهصالح الىاس واالستهاع لميٍـ الهثؿ األلمى وألطوا القدوة في شأف ح

ر الصديؽ )رضي اهلل لىً( غداة هبايعتً بالخبلفة رائٍـ، إذ خطب سيدىا أبوبكآل
ف أسأت  اائبًل )أيٍا الىاس اد وليت لميكـ ولست بخيركـ، فإف أحسىت فأليىوىي، وا 

 طالة لي لميكـ. :فقوهوىي( وااؿ
الخميفة الثاىي )رضي اهلل لىً( بعد  ا لهر بف الخطابوكذالؾ خطب سيدى 

فأجاب أحد الهسمهيف اائبًل  فميقوهً(، ف رأى هىكـ في الوجاجاً توليً الخبلفة: )ه
ال إ)واهلل لو رأيىا هىؾ الوجاجًا لقوهىاي بسيوفىا( فها كاف هف لهر )رضي اهلل لىً( 

وبذلؾ لو خرج الخميفً أو  (426)أف حهد اهلل أف جعؿ في الهسمهيف هف يقوؿ ٌذا
جهاع الصحابة وجب هعصيتً تطبيقًا لمحدي ث الحاكـ لف أحكاـ القرآف والسىة وا 
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الشريؼ )السهع والطالة حؽ ها لـ يؤهر بهعصية، فإذا أهر بهعصية فبل سهع وال 
 . (427)طالة(

فالحاكـ والهحكـو في الشريعة اإلسبلهية كبلٌها هقيد بفكرة هعيىة هف القيـ 
الخمقية والتشريعية التي تكوف اإلطار الهمـز لٍها، ذلؾ اإلطار الذي يسهيً فقٍا  

تور الجاهد الذي ال تهمؾ أغمبية ىواب األهة تعديمً، كها القاىوف األساسي أو الدس
تهمؾ سائر القواىيف، وبٍذا اإلطار تهيز الىظاـ اإلسبلهي السياسي بأىً ىظاـ ااىوىي 
يخضع فيً الحاكـ والهحكـو لحكـ القاىوف، ألف سمطة الحاكـ والهحكوـ وسمطة األهة 

جرد تصرفات الحكاـ الهخالفة لمشرع إجهالٍا وأغمبيتٍا هقيدة بٍذا اإلطار، واإلسبلـ ي
 .(428)هف أي ايهة همزهة هتى ها كاىت هتعارضة هع هبادئً وأحكاهً العاهة

واضع القاىوف في ظؿ حكـ اإلسبلـ ٌو اهلل سبحاىً وتعالى، وليس البشر، إذا 
كاف ااىوف البشر يهكف أف يتخطاي أو يعدلً هثمٍـ، فإف ااىوف السها  ال يهكف أف 

ذي الحقيقة هف أٌـ الفوارؽ بيف الىظـ اإلسبلهية وأىظهة يعدؿ أو يتبل لب فيً، ٌو
 الحكـ األخرى.

فاإلسبلـ في تهسكً بدستوري وااىوىً حاسـ، شديد كؿ الشدة ال يعرؼ تٍاوىًا 
والتاريخ السابؽ والحديث ال يعرؼ دولة واحدة احترهت اواىيىٍا وجعمت لٍا هثؿ ٌذا 

 .(429)التقديس كها فعؿ اإلسبلـ
طة في اإلسبلـ تمتـز بوحداىية هىٍج القرآف ىظاهًا وأسموبًا في الحياة فبل السم

تهمؾ أهاهً لصياىًا أو هخالفة، بؿ ال تهمؾ أف تأخذ ببعض هىً وتترؾ بعضً، ألف 
السمطة في اإلسبلـ هٍاهٍا األساسية إااهة شرع اهلل وحراسة الديف، فمـ يكف كتاب 

ا وخي الٍا ىظرية أو فمسفة، وها كاف هعرضً لىدٌا اهلل بيف يديٍا ليعيش حبيس فكٌر
حبيس الشفاي أو جدراف تبلوة ولبادة، بؿ كاف هىٍجًا لمحياة الروحية لدى الحاكـ 
والهحكوـ، لذا فإف وظيفة السمطة في اإلسبلـ إااهة الديف كىظاـ وأسموب حياة 

 .(430)بالتباري هىٍج الحؽ والحقيقة الذي تقيـ بً ألهالٍا
 ظاىر السيادة في الدولة اإلسالمية: : مالفرع الثاني

ٌىالؾ هظاٌر لمدولة اإلسبلهية تتهيز بٍا هف سهاحة ووفقًا لؤلحكاـ الشرلية 
تهىح الذهييف حؽ تطبيؽ أحكاهٍـ الخاصة في جاىب حياتٍـ الديىية إال أف ٌذا ال 

                                                           

 .8888، هرجع سابؽ، حديث راـ 8 ج ( صحيح البخاري،427)
 .80هرجع سابؽ، ص  ،اهلل الجعمي ( لبد الهمؾ لبد428)
عصرية، الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب، راـ اإليداع البلـ في الدولة ( د. أحهد شواي الفىجري، كيؼ ىحكـ باإلس429)

 .88، ص .s,B N.8333101–8730-4، الترايـ الدولي 8093/81
 وها بعدٌا. 079 ص ،( د. صبحي لبدي سعيد، هرجع سابؽ430)



يكوف اهتيازًا لٍـ وال ُيقيد أو ُيحد هف سمطاف الدولة أو سيادتٍا ويكوف ااببًل 
فبل يىبغي أف يوجد داخؿ الدولة سمطة أخرى أاوى هف سمطة الدولة  (431)لبلسترداد

ويىبغي أف تكوف سمطة الدولة لمى سكاىٍا ساهية وشاهمة، وأال تعمو لميٍا سمطة 
وهظاٌر سيادة الدولة سوا  كاف لمى  (432)أخرى أو تىافسٍا في فرض إرادتٍا

ا اإلسبلـ  وفقًا لؤلحكاـ الشرلية، فعمى صعيد سيادتٍا الخارجية أو الداخمية أاٌر
السيادة الخارجية يىبغي أف تكوف لمدولة اإلسبلهية ٌيبتٍا وهكاىتٍا بيف الدوؿ وأال 

ا،  ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  چ  : ااؿ تعالىتتبع أو تخضع لغيٌر

چ   چ  چ    ڦ  ڦ    چ  ڦڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

چڃ
ف حصؿ لٍـ ظفر في بعض األحياف لمى بعض الىاس فإف العاابة  .(433) وا 

لمهتقيف في الدىيا واآلخرة، واد استدؿ كثير هف العمها  بٍذي اآلية لمى أصح اولي 
و الهىع هف بيع الهسمـ لمكافر لها في صحة ابتيالً هف تسمط لً لميً  العمها  ٌو

ف تسمطت إلكافر أية سمطة لمى الهسمـ فكيؼ الحاؿ فاآلية تحـر هىح ا (434)واإلذالؿ
 دولة كافرة لمى دولة هسمهة.

وهسألة تطبيؽ األحكاـ اإلسبلهية لمى الهسمهيف والذهييف أيىها وجدوا ها ٌي 
ولمى السيادة في الداخؿ فقد  (435)إال هظٍر سيادة الدولة اإلسبلهية لمى رلاياٌا
د رسوؿ اهلل صمى اهلل لميً وسمـ جا ت الىصوص التي تحث لمى طالة اهلل واي

و إااهة الصبلة  أهر الخروج بغياب هظٍر هف هظاٌر سيادة األحكاـ الشرلية ٌو
وهف أىكر فقد سمـ  ،ستكوف أهرا  فتعرفوف وتىكروف فهف لرؼ فقد برى بقولً: )

ودؿ الحديث أىً ال  (436)(ال ها صموا االوا: أفبل ىقاتمٍـ ااؿ: ولكف هف رضي وتابع
روج لمى الخمفا  بهجرد الظمـ والفسؽ ها لـ يغيروا شيئًا هف اوالد يجوز الخ
ىها هىع لف هقاتمٍـ ها داهوا يقيهوف الصبلة التي ٌي لىواف اإلسبلـ  (437)اإلسبلـ وا 

ـ  حذراً  هف ٌيج الفتف واختبلؼ الكمهة وغير ذلؾ هها يكوف أشد هف احتهاؿ ىكٌر
 .(438)والهصابرة لمى ها يىكروف هىٍـ
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كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل لميً وسمـ ُيِغيُر إذا طمع : )هالؾ ااؿولف أىس بف 
ال أغار ،وكاف َيْسَتِهُع األذاف ،الفجر ودؿ الحديث  .(439)(فإف سهع أذاًىا أهسؾ وا 

لمى أف األذاف شعار لديف اإلسبلـ ال يجوز تركً، فمو أف أٌؿ بمد أجهعوا لمى تركً 
هجرد وجود الهسجد في البمد كاؼ في كاف لمسمطاف اتالٍـ لميً، وفيً دليؿ لمى أف 

ف لـ يسهع هىً األذاف  .(440)االستدالؿ بً لمى إسبلـ أٌمً وا 
ترى الباحثة أف سيادة الدولة اإلسبلهية هلل تعالى هتهثمة في شريعة تختمؼ 

ا  الدوؿ، فسيادتٍا بسيادة شرع اهلل هىٍا وتطبيقٍا ألواهري في كافة  هف باايلف غيٌر
لتعطيؿ األحكاـ الشرلية سوا  كاف هف جٍة في داخؿ الدولة شئوىٍا وأف أي تدخؿ 

في ىظاـ الحكـ والسيادة في و  أو خارجٍا ٌو إخبلؿ بالسيادة في الدولة اإلسبلهية.
الشريعة اإلسبلهية أف الحاكـ والهحكـو كبلٌها هقيداف بأحكاـ واوالد الشريعة 

كوف همزهة لٍها بإتبالٍا، وال اإلسبلهية لها فيٍا هف القيـ الخمقية والتشريعية التي ت
ا كها يحدث في القواىيف الوضعية والدستور. يهكف تعديمٍا أو  إلغاٌؤ

 : مظاىر السيادة في الدولة اإلسالمية:  الفرع الثالث
السيادة هفٍـو حديث ظٍر ألوؿ هرة في التاريخ السياسي بعد ىٍاية 

ى، لعبت السيادة دورًا أساسيًا اإلهبراطورية الهقدسة التي تحكـ أوربا في القروف الوسط
في تدليـ وجود الدولة الحديثة ألىٍا تهثؿ سمطة لميا لمدولة تواجً بٍا األفراد وبىيات 

 السمطة في الداخؿ وتواجً بً الكياىات الخارجية.
ويىصرؼ هفٍـو السيادة الداخمية إلى استئثار الجهالة الحاكهة أو الفرد الذي 

ا دوف خضوع لشخص أو هجهولة يتولى السمطة بجهيع اختصاصا تٍا وهظاٌٌر
ألمى ودوف هشاركة هف الغير، أها السيادة الخارجية فتعىي لدـ خضوع السمطة 
الحاكهة في الدولة ألية سمطة خارجية في تعاهمٍا هع بقية الدوؿ في الهجتهع 

 الدولي.
 وأف العبلاة بيف ٌذي الدوؿ جهيعٍا تقوـ لمى هبدأ الهساواة في السيادة واد
لخص بعض أساتذة القاىوف الدولي هفٍوـ السيادة بقولً )تفيد السيادة هوافًا سياسيًا 
هعىيًا، ٌو القدرة لمى اإلىفراد بإصدار القرار السياسي داخؿ الدولة وخارجٍا وهف ثـ 
القدرة الفعمية لمى اإلحتكار الشرلي ألدوات القهع في الداخؿ ولمى رفض االهتثاؿ 

 .(الخارجألية سمطة تأتيٍا هف 
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أوؿ هف تىاوؿ هفٍـو السيادة هف فقٍا  القاىوف والسياسة ٌو الفرىسي جاف 
و )الكتب الستة لمجهٍورية( لاـ jeanBodinبوداف ) ( في كتابً الذي اشتٍر بً ٌو
ـ وكاف الغرض هىً الدفاع لف الجهٍورية التي بدلتٍا الهمكية الفرىسية لمقضا  4576

وذ الكىيسة في الداخؿ ولمتحرر هف سيطرة لمى الىظاـ اإلاطالي إضافة لىف
يهىة البابا ولتقديـ، هبرر ىظري ودلـ فكري الستئثار الهموؾ  اإلهبروطورية ٌو

 بالسمطة.
واد هثمت أفكار بوداف األساس الذي ااهت لميً السيادة كىظرية ااترىت  

يث كقوالد بىشأة الدولة الحديثة في أوربا وبىشأة القاىوف الدولي العاـ في العصر الحد
لتىظيـ لبلاات الهجتهع الدولي في هفٍوهً الذي لرفتً الجهالة األوربية 

 .(441)الهسيحية
ا تعىي السمطة الهطمقة )صاحب السيادة( أو  كاىت السيادة في بداية ظٍوٌر

( ولذلؾ رأٌا البعض سمطة ال تتقيد إال souvrainالسيد حيث ىسبت إليً الكمهة )
آخروف لمى أف الىقد توجً إلى ٌذا الهفٍوـ الهطمؽ  وفٍهٍا (442)باإلرادة اإللٍية

لمسيادة، فإذا تـ التسميـ لمدولة بٍذي السمطة التي ال حدود لٍا، فٍذا هعىاي أىٍا ال 
يهكف أف تسمـ بوجود أية اوة فوؽ اوتٍا وال بإرادة تعمو لمى إرادتٍا وال تقبؿ أف يقؼ 

 الد القاىوف الدولى العاـ.ف كاف ٌذا الحاجز ٌو او إفي طريقٍا أي حاجز، حتى 
أاوى ىقد واجًٍ هبدأ السيادة كاف هف ابؿ زلها  الهدرسة االجتهالية 

وجورجسؿ،  الفرىسية، الهعروفة كذلؾ بهدرسة الهرفؽ العاـ، ولمى رأسٍـ ليوف دوجي
فٍذي الهدرسة ال تقر لمدولة بإرادة ذاتية تعمو لمى إرادة األفراد، وال تعتبر السيادة 

هطمقة، إذ تعتبر الدولة هجرد هجهولة هف الهرافؽ العاهة التي تتولى  سمطة لميا
 تقديـ الخدهات ألفراد الهجتهع وتأهيف حاجاتٍـ الهختمفة.

رغـ االختبلفات حوؿ هفٍـو السيادة هف الىاحية الىظرية إال أف وااع الهجتهع 
بيف الدوؿ، الدولي يفترض وجود ٌذا الهبدأ، الذي يؤهف تحقيؽ الهساواة القاىوىية 

حيث ال توجد سمطة لالهية تخضع لٍا ٌذي الدوؿ خضوع األفراد لقاىوف الهجتهع 
الوطىي، سوا  تعمؽ األهر بقوالد القاىوف الدولي التقميدي أو بالقاىوف الدولي 

 االتفااي.
ا، أىٍا تحرص  ا وصغيٌر والدليؿ لمى أٌهية السيادة بالىسبة لمدوؿ، كبيٌر

تؤكد لميٍا، والهىظهات الدولية رغـ سعيٍا الهتصؿ إلى  دائهًا وفي كؿ هىاسبة أف
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توسيع دائرة اختصاصاتٍا، فٍي تؤكد أيضًا لمى هبدأ سيادة الدوؿ، في هواثيقٍا وفي 
لبلىات  .(443)ها تصدري هف ارارات وا 

إف هبدأ السيادة سوؼ يظؿ هبدًأ حاكهًا لمعبلاات الدولية ولكىً شٍد ويشٍد 
يـ الدولي، وتوسع صبلحيات الهىظهات، التي ها ِفتئت تراجعًا هع بروز لصر التىظ

تتهدد داخؿ الهجاؿ الهحفوظ لمدوؿ األلضا ، ٌذا االتجاي سوؼ يستهر في 
الهستقبؿ ألف الهجتهع الدولي يصبح باستهرار أكثر تىظيهًا وذلؾ ها تفرضً طبيعة 

ىقؿ التحوالت الهتسارلة في الهجاالت االاتصادية واالجتهالية وفي وسائط ال
و ها يؤدي بالضرورة إلى توسع دائرة  واإلتصاالت والحصوؿ لمى الهعموهات، ٌو
الهصالح الهشتركة أللضا  ٌذا الهجتهع، وال يهكف أف تىفرد دولة واحدة  بتأهيىٍا، 
إذ ال بد أف تكوف القرارات بشأىٍا ارارات جهالية، وهف ٌىا يهكف تعريؼ السيادة 

 . (444)صدار القرار السياسي داخؿ الدولة وخارجٍا(بأىٍا: )القدرة لمى اإلىفراد بإ
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 انًطهة انثانث

 انذٔل راخ انطٍادج انكايهح ٔانذٔنح انُالصح انطٍادج

 الفرع األول: الدول كاممة السيادة: 
ٌي الدولة التي ال تخضع في إدارة شئوىٍا الداخمية أوالخارجية لراابة هف 

خؿ والخارج وأهثمة ٌذي الدوؿ كثيرة، فجهيع دولة أخرى، أي أىٍا هستقمة تهاهًا في الدا
 الدوؿ األلضا  في األهـ الهتحدة يطبؽ لميٍا ٌذا الوصؼ.

ا وفي تعديمً،  الدوؿ ذات السيادة الكاهمة تكوف هعمقة الحرية في وضع دستوٌر
 .(445)وفي اختيار ىظاـ الحكـ الذي تريدي

الهتحدة أف تتدخؿ وليس في الهيثاؽ )أي هيثاؽ األهـ الهتحدة ها يسوغ لؤلهـ 
في الشئوف التي هف صهيـ السمطاف الداخمي لدولة ها، وليس فيً ها يقتضي 

 .(446)األلضا  أف يعرضوا هثؿ ٌذي الهسائؿ الداخمية لكي تحؿ بحكـ ٌذا الهيثاؽ(
 الفرع الثاني: الدولة الناقصة السيادة:

ا ٌي التي ال تتهتع باالختصاصات األساسية لدولة، وذلؾ ىتيجة خضولٍ
لدولة أجىبية لىٍا أو تبعيتٍا لٍيئة دولية تقوـ بهشاطرتٍا بعض االختصاصات 

تكوف  بأىٍا ىااصة األٌمية، غالبًا ها –الخاضعة لىفوذ أجىبي  –وتوصؼ الدولة 
هقيدة الحرية في شئوىٍا الدستورية، وشئوىٍا الداخمية بصفة لاهة بسبب تدخؿ دولة 

الدولة  الناقصة السيادةوهف أهثمة ٌذي الدولة ية أو أكثر في شئوىٍا الهختمفة بأجى
ا، والدوؿ التي توضع تحت االىتداب  التي توضع تحت الحهاية، والدوؿ التابعة لغيٌر
أو الوصاية، الدوؿ الهستعهرة، والدوؿ أو الواليات التي تدخؿ في تكويف اتحاد 

 .(447)السيادة
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 انًطهة انراتغ

 طٍادجانُظرٌاخ انذٌٍُح انرً ذحكى يثذأ ان
يطمؽ جاىب هف الفقٍا  لمى ٌذي الىظريات اسـ )الىظريات الديىية( إال أف 
ٌذي التسهية اد الات اىتقادًا شديدًا هف جاىب بعض الفقٍا  ألىٍا ال تعتبر الترجهة 
الصحيحة لئلصطبلح الفرىسي هف ىاحية، وألف ٌذي الىظرية استخدهت لتبرير 

خرى، لذا فإف ٌذي الهذاٌب ال تستىد إلى استبداد وطغياف الحاكـ هف الىاحية األ
 الديف بؿ ٌي في الحقيقة ضد الديف.

وتتفؽ الىظريات التبراراطية لمى أف صاحب السيادة ٌو اهلل ولكىٍا تختمؼ 
  يير ذلؾ وتتهثؿ في ثبلثة ىظريات:في تغ

ٌي الطبيعة اإللٍية لمحكاـ وىظرية الحؽ اإللٍي الهباشر ثـ ىظرية الحؽ 
 .(448)لهباشراإللٍي غير ا

تعرض الباحثة تمؾ الىظريات الثبلث بشي  هف االختصار الذي ال ُيِخؿ 
 بالهوضوع.

 أواًل: الطبيعة اإلليية لمحكام: 
و الهفٍوـ  تعتبر ٌذي الىظرية أف الحكاـ يعيشوف وسط البشر ويحكهوىٍـ، ٌو
الذي كاف سائدًا في الههالؾ واإلهبراطوريات القديهة في هصر والصيف وفارس 

 روها، فكاف الفرالىة يعتبروف أىفسٍـ آلٍة أو أبىا  آلٍة.و 
واد أوضح القرآف الكريـ في آيات كثيرة أف الفرالىة يعتقدوف أىٍـ آلٍة وأبىا  
 آلٍة، وأف طالتٍـ واجبة هف جاىب رلاياٌـ هف ذلؾ اوؿ فرلوف لسيدىا هوسى

ڱ   ں  ں  ڻ  چ   :ااؿ تعالى ( لىدها دلاي لعبادة اهلل رب العالهيفي اهلل لىً)رض

 چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  
وفي اوؿ فرلوف: )أىا ربكـ األلمى( دليؿ واضح لمى ذلؾ . (449)

ويترتب لمى ٌذا الهفٍـو أف ٌوال  الحكاـ ذوي الطبيعة اإللٍية يهمكوف  (450)االلتقاد
السيادة الهطمقة والسمطاف الهقدس الذي ال حدود لً لمى رلاياٌـ، واد كاف ٌؤال  

ـ الرلايا يطيعوىٍ ـ طالة لهيا  ويخضعوف لٍـ خضولًا كاهبًل، ويىفذوف أواهٌر
الهقدسة تىفيذًا دايؽ دوف إبدا  أي التراض أو هىااشة، ألىٍـ كاىوا يىظروف إليٍـ 

ـ آلٍة أو أبىا  آلٍة جبلؿ بالتباٌر  .(451)بكؿ تقديس وا 

                                                           

ـ، راـ اإليداع 0864ولى، السياسية، الجز  األوؿ الطبعة األ( د. لبد الحهيد هتولي، القاىوف الدستوري واألىظهة 448)
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سادت ٌذي الىظرية في األزهىة الغابرة واإلهبراطوريات القديهة لكف وهف 
أف شعب الياباف اد استهر هعتدًا بالطبيعة اإللٍية ألباطرتً حتى حاات العجب 

 .(452)الٍزيهة بالياباف في الحرب العالهية الثاىية التي أىٍت الىظرية الهقدسة لٍـ
 

 ثانيًا: نظرية الحق اإلليي المباشر:
ف ك هضهوف ٌذي الىظرية في أف الحاكـ يتمخص اف هف البشر وليس لً وا 
 صطفى هف اهلل ويهىحً السمطة ويخصً وحدي بههارستٍا.يُ  طبيعة إلٍية،

وها داـ أف الحكاـ يستهدوف سمطاتٍـ هف اهلل دوف تدخؿ هف جاىب البشر إذ 
ـ ـ، ألف فقد وجبت طال اد تـ خارج ىطاؽ إرادتٍـ  أف اختياٌر تٍـ واهتثاؿ أواهٌر
 تعتبر هعصية هلل. هعصيتٍـ

كاـ لمى كؿ تصرؼ يصدر لىٍـ ويترتب لمى ذلؾ، اىتفا  هسئولية ٌؤال  الح
بٍـ الحكـ والسمطاف. أهاـ الهحكوهيف، إذ أف ٌذي الهسئولية تكوف أهاـ  اهلل الذي ٌو

ٍـ لمى الشعب، وخاصة لويس الرابع استخدهٍا هموؾ فرىسا لتدليـ سمطاىكها 
 .(453)لشر، ولويس الخاهس لشر خبلؿ القرف السابع لشر

 ر:نظرية الحق اإلليي غير المباشثالثُا: 
فٍذي  ،إذا كاىت ىظرية الحؽ اإللٍي الهباشر ترى أف اهلل يختار الحكـ هباشرة

تـ بواسطة الشعب، ولكف بإرشاد وتوجيً هف اإلرادة  االختيارأف تبيف الىظرية 
 اإللٍية، االختيار يقع ٌىا بطريؽ غير هباشرة.

اس ٌذي الىظرية تعتبر أكثر تقدهًا هف الىظريات السابقة، إذ تقوـ لمى أس
ديهقراطي، ويقـو الشعب باختيار الحاكـ بىفسً، إال أىٍا تجعمً هسيرًا ال هخيرًا في 

 األهر. 
كها أف اختيار الشعب لمحاكـ بهقتضى الحؽ اإللٍي غير الهباشر ال يعىي  

لٍية في أىً سيكوف حاكهًا صالحًا بالضرورة، فقد يدفعً اإللتقاد بتدخؿ اإلرادة اإل
 .(454)االستبداداختياري إلى الطغياف و 

بعد التطرؽ لمىظريات التيواراطية والىظريات الديهقراطية، يبلحظ أف الىظريات 
الديهقراطية اد اتجٍت وجٍة هخالفة تهاهًا لمىظريات األخرى أف السيادة في يد 

 لىالهحكوهيف، ألىٍـ ٌـ أصحاب الحؽ في اختيار حكاهٍـ حيث ال حكاـ شرلييف إ
بيىها أف الىظريات التيواراطية تقرر أف السيادة الهطمقة  أف يىالوا هوافقً األغمبية
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ذا لٍي بطر إلـ الهدلي بالحؽ ااكوالدائهة في يد الح ؽ هباشرة أو غير هباشرة، ٌو
لتقاد وببل شؾ اد لفا لىً الزهف، وظمت الىظريات الديهقراطية تتصارع، واد اإل

ىظرية أو هبدأ سيادة تهخضت لىٍا ىظريات أخرى هثؿ ىظرية أو هبدأ سيادة األهة و 
 ؿ.خِ هف اإلختصار غير الهُ  بشي الشعب، لذا تتطرؽ الباحثة لكؿ هف الىظريتيف 

 :: نظرية القانون الطبيعياوالً 
يذٌب أصحاب ٌذي الىظرية إلى القوؿ بأف سيادة الدولة هقيدة بقوالد القاىوف 

هطمؽ ويكشؼ الطبيعي، تمؾ القوالد تسبؽ ىشأة الدولة، وتعتهد لمى فكرة العدؿ ال
ي لبارة لف هجهولة هف القوالد التي يوحي بٍا العقؿ القويـ  لىٍا العقؿ البشري. ٌو

 .(455)وبهقتضاٌا ىحكـ بالضرورة أف التصرؼ لادؿ طبقًا التفااة هع الهعقوؿ
هضهوف الىظرية أف الهشرع ليس حرًا طميقًا، في تقدير ها يعتبر لداًل وها 

 مهًا.يعتبر ظُ 
ىها يحتـ لميً ا لرجوع في ٌذي الهسألة إلى هبادئ القاىوف الطبيعي وا 

 ٌُ وة الظمـ، حتى يضهف سبلهة ويستمٍهٍا الصواب والعدؿ لكي يتفادى اإلىحدار في 
الحكـ لمى األهور، وال هىاص لمدولة هف التقيد بفكرة القاىوف الطبيعي حتى تتهكف 

رياً  لكفالة اإلستقرار في  هف تحقيؽ التوازف اإلجتهالي الذي يعتبر شرطًا أساسيًا وجٌو
ولكىً هقيد والقيد يرتكز  وظائفٍا، لذا فإف لمدولة سمطاىًا،ربولٍا وتهكيىٍا هف أدا  

لمى اوالد القاىوف الطبيعي التي لمى الدولة هرالاتٍا في تصرفاتٍا تجاي أفراد 
 .(456)شعبٍا

ىتقادًا هف بعض الفقٍا  لغهوضٍا وضعؼ اوجدت ىظرية القاىوف الطبيعي 
الذي يهكف أف يترتب لميٍا، والتبروا أف فكرة القاىوف الطبيعي ال تصمح ايدًا  األثر

لمى سيادة الدولة، وال تجدي في حؿ أشكاؿ تحديد السيادة وهداٌا والعمة تكهف في 
 صهيـ فكرة القاىوف الطبيعي في ذاتً ألىٍا فكرة غاهضة لسيرة التحديد.

وهىكر لٍا، والدولة يهكف أف واد تصارلت اآلرا  في شأىٍا بيف هعترؼ بٍا 
تستغؿ ٌذا الغهوض في اوالد القاىوف لههارسة سمطاىٍا لمى الىحو الذي تريد هها 

 .(457)يؤكد أف الىظرية ال تصمح لتحديد حدود سيادة الدولة
 نظرية سيادة األمة:  :ثانياً 
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ظٍر هبدأ سيادة األهة في ىظرية العقد االجتهالي حسبها لرضٍا أرسطو   
ىها ٌي همؾ لؤلهة وهضهوف ا لهبدأ كها لرفىا أف السيادة ليست همكًا لمحاكـ، وا 

هجرد تهارسٍا بالطريقة التي تحققؽ هصالحٍا، وأصبح الحاكـ بىا  لمى ذلؾ الهبدأ 
هىدوب لىٍا في استخداـ سيادتٍا باسهٍا ولصالحٍا بطبيعة وكيؿ لؤلهة وههثؿ لٍا و 

 الحاؿ.
ا وال  تىافسٍا سيادة أخرى، كها أف ٌذي السيادة وتتتهيز األهة بالسهو فبل تعمٌو

تكوف وحدة غير اابمة لمتجزئة وال يجوز تصرؼ األهة في سيادتٍا بىقمٍا لجٍة 
أخرى، وال يسري لمى ٌذي السيادة ها يسري لمى األهواؿ هف حيث إهكاىية تهمكٍا 

تصاب بهعىى الهدة أي أىٍا ال تسقط بالتقادـ بهضي أىً إذا استطاع فرد أو ٌيئة اغ
سيادة األهة فإف ٌذي السيادة ال تزاؿ لىد األهة وال يسقط حقٍا فيٍا هٍها طالت هدة 

 .(458)يتحوؿ الغصب إلى لهؿ شرلي بأي حاؿ هف األحواؿ فمفالغصب 
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 :(459)المترتبة عمى نظرية سيادة األمة النتائج
هة يىتج لف وحدة السيادة ولدـ تجزئتٍا أو تقسيهٍا لمى األفراد الهكوىيف لؤل .4

وجوب اختيار هف يهارسوف السمطة، وهعىى ذلؾ أف الىظرية تتىاسب هع 
الديهقراطية الىيابية التي يختصر دورأفراد الشعب فيٍا لمى اىتخاب ههثمٍـ في 

 الهجمس الىيابي.
ههارسة األفراد لعهمية االىتخاب تعتبر وظيفة وليست حقًا لٍـ وبىا  لمى ذلؾ ال  .0

 بشرط الىصاب الهالي أو األصؿ أو الجىس. يوجد هاىع هف تقييد االاتراع
الىائب في الهجمس الىيابي يعتبر ههثبًل لؤلهة في هجهولٍا وليس هجرد ىائب  .3

لف دائرتً االىتخابية أو حزبً السياسي، فٍو وكيؿ لف األهة كمٍا وليس لف 
 ىاخبي الدائرة التي يىتهي لٍا.

ىها تشهؿ جهيع كوحدة هستقمة لف أفرادٌا في جيؿ  –ال تتهثؿ األهة  .1 هحدد، وا 
 األجياؿ السابقة والهعاصرة والبلحقة.

 :(460)واجيت نظرية سيادة األمة العديد من االنتقادات منيا
التبار األهة وحدة هستقمة لف أفرادٌا يعىي وجوب تهتعٍا بالشخصية  (4

ٌها  شخصيف هعىوييف يتىازلوف السيادة الهعىوية، ويترتب لمى ذلؾ وجود
 ألهة.السمطة الحاكهة وا

يرى جاىب هف الفقً لدـ وجود حاجة لؤلخذ بىظرية سيادة األهة في الوات  (0
 الحاضر، حيث أف الظروؼ التاريخية التي أدت إلى استىباطٍا اد زالت.

خطورة الىظرية لمى حقوؽ وحريات األفراد، ألىٍا تكفؿ الحرية وال تحوؿ دوف  (3
                     يتخذوف ألهااًل االستبداد، ذلؾ أف ههثمي األهة اد يستبدوف بالسمطة و 

تؤثرلمى الحريات الفردية لمى أساس أف ٌذي األلهاؿ تعبر لف اإلرادة العاهة لؤلهة 
 وال يجوز اإللتراض لمى هشروليتٍا. 

ا الداخمية  ترى الباحثة أف أغمب الدوؿ العربية أخذت بىظرية األهة في دساتيٌر
طبقوا ٌذي الىظرية لمى أرض الوااع  لكف رغـ ذلؾ يبلحظ هف بعض الحكاـ لـ ي

فالعيب ليس في الىصوص بؿ يوجً إلى الحكاـ الذيف يحكهوف بعدـ تطبيؽ 
طة هفسدة، وتزداد فسادًا كمها ازداد إطبلاٍا ولدـ تقييدٌا وىجد مالىصوص، فالس

 أغمب دساتير الدوؿ العربية اد أخذت بىظرية هبدأ سيادة األهة.

 :ثانيًا: نظرية سيادة الشعب
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تتفؽ ٌذي الىظرية هع ىظرية سيادة األهة في جعؿ السيادة ههموكة لهجهوع 
أفراد، لكىٍا تختمؼ هعٍا في أىٍا ال تىظر إلى الهجهوع كوحدة ال تقبؿ التجزئة، وأىٍا 

ستقمة لف األفراد، إىها تىظر إلى األفراد ذاتٍـ وتقرر اشتراكٍـ في السيادة، بحيث هُ 
ذا ها لبر لىً جاف تقسـ بيىٍـ بحسب لددٌـ، ويك وف لكؿ فرد هىٍـ جز  هىٍا ٌو

سو بقولً )لو فرضىا أف الدولة تتكوف هف لشرة آالؼ هواطف فإف كؿ و جاؾ ر 
 .(461)هواطف يهمؾ جز  هف لشرة ألؼ جز  هف السمطة ذات السيادة(

وترتب لمى ٌاتيف الىظريتيف ىتائج هتعارضة ترجع إلى اختبلفٍها في أهر 
و صاحب السيا ري ٌو ؿ تعتبر وحدة أـ أىٍا هجزأة، وىشير إلى أبرز جٌو دة، ٌو

 الىتائج الهترتبة لمى الىظريتيف فيها يمي: 
اإلىتخاب: يذٌب الفقٍا  إلى القوؿ بأف اإلىتخاب يعتبر وظيفة طبقًا لىظرية  (4

سيادة األهة، ها داـ األهر كذلؾ فإف القاىوف يستطيع تحديد شروط الوظيفة، 
ا لكي يكسب الفرد صبغة الىاخبيف، واد يشدد في ٌذي الشروط ا لبلـز توافٌر

وبٍذي الطريقة تضيؽ دائرة ٌيئة الىاخبيف ويقؿ لدد أفرادٌا وهعىى ذلؾ أف 
 ىظرية سيادة األهة اد تؤدي إلى اتباع هبدأ اإلاتراع الهقيد. 

وضع الىائب في البرلهاف: بالىسبة لىظرية سيادة األهة يكوف الىائب ههثبًل  (0
الىائب يعتبر  يقتصر تهثيمً لمى الدائرة اإلىتخابية التي اىتخبتً. لؤلهة كمٍا وال

وكيبًل لف األهة في هجهولٍا وليس وكيبًل لف ىاخبيً في دائرة هعيىة، وبذلؾ 
فإف الىائب يعهؿ في البرلهاف لمى أساس تحقيؽ الهصمحة لؤلفراد دوف 

 الهصالح الشخصية لمدائرة اإلىتخابية.
ـ ىظرية سيادة األهة لمى التبار األهة وحدة دائهة تقو وضع ٌيئة الىاخبيف:  (3

ي بٍذا الهعىى ال  لمى جيؿ هعيف في  تقتصرهجردة وهستقمة لف أفرادٌا ٌو
ا ىها ٌي اهتداد ألجياؿ اديهة ترالي حاضٌر األجياؿ  وهستقبمٍا فترة هعيىة وا 

 الهقبمة.

 :(462)من االنتقاداتالعديد وجيت لنظرية سيادة الشعب 
شعب ال يحوؿ دوف واوع االستبداد هف جاىب الىواب الهىتخبيف هبدأ سيادة ال .4

بواسطة الشعب، كها أف حؽ العزؿ الهقرر لمىاخبيف حياؿ ىوابٍـ ليس 
باألهرالٍيف الذي يهكف االلتجا  اليً أو استخداهً بسٍولة، كها وأف تكرار 

 استخداهً يحدث اضطرابًا وفوضى في ىظاـ الدولة.
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ـ االىتخابية يجعمٍـ هقيديف في ههارسة ارتباط الىواب بىاخبيٍـ  .0 في دوائٌر
ـ  وظائفٍـ التشريعية، إذ أىٍـ سيغمبوف الهصالح الهحمية الضيقة لدوائٌر

 االىتخابية لمى الهصالح العاهة لمدولة.

تؤدي الىظرية إلى تقسيـ السيادة وتجزئتٍا لمى أفراد الشعب، تصعب ههارسة  .3
 لذي سيهارس السيادة الفعمية لمدولة.السيادة بٍذي الصورة ويصعب تحديد هف ا

بعد الواوؼ لمى الىظريتيف، ورغـ اختبلؼ الفقً في ترجيح ىظرية لمى          
 األخرى أو األخذ بواحدة دوف األخرى.

ترى الباحثة أف الىظريتيف تتفقاف في األصؿ، ذلؾ أف األهة ُتهِثؿ هجهوع  
اد الشعب وأىً يصعب هف الىاحية الشعب وال يهكف األخذ برأي األهة بعيدًا لف أفر 

العهمية األخذ برأي جهيع أفراد الشعب كؿ لمى ِحدة، فبل ُبد هف ههثميف لٍـ، وهسألة 
تقسيـ السيادة بالتساوي لمى أفراد الشعب كها زلـ )جاف جاؾ روسو( أهر ىظري 
لمغاية ألف السيادة شي  غير هحسوس وغير الهحسوس ال يهكف أف ُيقسـ بالتساوي، 

أف أفراد الشعب فيٍـ الشعب اإلجتهالي والشعب السياسي، وأٌمية األفراد  كها
بلتٍـ "فُكٌؿ  وهقدرتٍـ لمى الههارسة السياسية تختمؼ تبعًا ألٌوائٍـ وهقدراتٍـ وهٌؤ
لى حهاية  ًُ". فالىظريتاف تٍدفاف إلى هحاربة اإلستبداد بالسمطة وا  ُهيسٌر لها ُخِمؽ ل

لى إااهة ِىظاـ ديهقراطي يساوي بيف الحاكـ حقوؽ األفراد وحرياتٍـ العاهة . وا 
 والهحكوـ.

ىظرية سيادة األهة اد وجدت ىفسٍا في الكثير هف الدساتير العربية كذلؾ         
فإف بعض الدساتير العربية اد ىصت لمى هبدأ سيادة الشعب هثؿ دستور اليهف 

ىص لمى ودستور توىس الذي  (463)الذي ىص لمى: )أف الشعب هصدر السمطاف(
ا لمى الوجً الذي يضبطً  أف: )الشعب التوىسي ٌو صاحب السيادة، يباشٌر

ودستور الجزائر الذي ىص لمى: )السيادة همؾ الشعب يهارسٍا لف  (464)الدستور(
 .(465)طريؽ اإلستفتا  أو بواسطة ههثميً الُهىتخبيف(

دستور السوداف الذي ىص لمى: )السيادة لمشعب وتهارسٍا الدولة لىصوص  
 .(466)ذا الدستور والقاىوف دوف إخبلؿ بذاتية جىوب السوداف والواليات(ٌ

 انًطهة انخايص

 حذٔد ضٍادج انذٔنح فً انًدرًؼاخ انحذٌثح
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يؤدي إلى إطبلؽ سيادة الدولة ولدـ  التيواراطيةُيبلحظ أف هىطؽ الىظريات   
ا ديىي بحت، بيىها تقيد الىظريات ال ديهقراطية تقييدٌا، بالتبار أف أساسٍا وهصدٌر

 السيادة وال تأخذ بإطبلاٍا.
الرأي الغالب والهسيطر في الفقً الدستوري الحديث يذٌب إلى تعبير سيادة  

إال أف الفقٍا  اد اختمفوا في وضع اأُلُسس وبياف الحدود التي تُقيد ٌذي السيادة هف 
ريات التي الىاحية القاىوىية والعمهية، واد كاف ىتيجة ٌذا الِخبلؼ ظٍور لدد هف الىظ

ا في اآلتي  -:(467)تىاولت الهوضوع، والتي يهكف حصٌر
 ىظرية القاىوف الطبيعي. .4

 ىظرية الحقوؽ الفردية. .0

 ىظرية التحديد الذاتي لمسيادة. .3

 ىظرية التضاهف اإلجتهالي. .1
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  أواُل: نظرية القانون الطبيعي:
ـ  لمى يد لمها  القاىوف العاـ في لصر الىٍضً وبداية العصر الحديث ٌو

كاىوا يقولوف بأف القاىوف ٌو هجهولة  والذيفي ىفس الوات لمها  ديف هسيحييف، ف
هف هبادئ العدالة أودلٍا اهلل في كافة الهخمواات وأف لمى العقؿ اكتشافٍا وتطبيقٍا 
لمى الكؿ وجا  لمها  القاىوف الدولي الهىتهيف إلى هدرسة القاىوف الطبيعي في 

هثؿ فيتوريا وسواريز ليؤسسوا اإللتزاـ القرىيف السابع لشر والثاهف لشر 
 .(468)بالقاىوف
وهضهوف الىظرية أف الهشرع ليس ُحرًا طميقًا في تقدير ها ُيعتبر لداًل وها  

ىها يتحتـ لميً الرجوع في ٌذي الهسألة إلى هبادئ القاىوف الطبيعي  ُيعتبر ُظمهًا، وا 
الُظمـ، حتى يضهف ويستمٍـ هىٍا الصواب والعدؿ لكي يتفادى اإلىحدار في ٌوة 

سبلهة الحكـ لمى األهور، وال هىاص لمدولة هف التقُيد بفكرة القاىوف الطبيعي حتى 
ريًا  لكفالة  –تتهكف هف تحقيؽ التوازف اإلجتهالي الذي ُيعتبر شرطًا أساسيًا وجٌو

ولكىً ُهقيد  –اإلستقرار في ربولٍا وتهكيىٍا هف أدا  وظائفٍا، لذا فإف لمدولة ُسمطاىًا 
والقيد ٌىا يرتكز لمى اوالد القاىوف الطبيعي التي يجب لمى الدولة هرالاتٍا في  –

 .(469)تصرفاتٍا تجاي أفراد شعبٍا وتجاي الدوؿ األخرى
وجدت ىظرية القاىوف الطبيعي اىتقادًا هف بعض الُفقٍا  لغهوضٍا وضعؼ  

ايدًا لمى سيادة األثر الذي يترتب لميٍا، والتبروا أف فكرة القاىوف الطبيعي ال تصمح 
الدولة وال ُتجدي في حؿ إشكاؿ تحديد السيادة وهداٌا والِعمة تكُهف في صهيـ فكرة 
القاىوف الطبيعي في حد ذاتٍا ألىٍا فكرة غاهضة لسيرة التحديد. واد تصارلت 
اآلرا  في شأىٍا بيف هعترؼ بٍا وهىكر لٍا. والدولة يهكف أف تستغؿ ٌذا الغهوض 

ههارسة سمطاتٍا لمى الىحو الذي تريد هها يؤكد أف الىظرية ال في اوالد القاىوف ل
 .(470)تصمح لتحديد حدود سيادة الدولة
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 لفردية:ثانيًا: نظرية الحقوق ا
تقـو ٌذي الىظرية لمى أساس فكرة رئيسة هؤداٌا أف لمفرد حقواًا ُهعيىة وجدت 

ولى السابقة لمى بوجودي وىشأت لً هىذ هيبلدي. وكاف الفرد في حياتً الفطرية األ
ىشأة الجهالة السياسية الهىظهة يتهتع بٍذي الحقوؽ دوف أف ترد لميً أي ايود، فكاف 
يىعـ بحرية تاهة هطمقة في ههارسة ٌذي الحقوؽ الطبيعية، ولىدها فكر األفراد في 
ترؾ حياتٍـ الطبيعية الفطرية وتكويف هجتهع سياسي هىظـ، كاف ٌدفٍـ إيجاد سمطة 

زالة ها يحدث بيف األفراد هف هىازلات لىد ههارستٍـ تكفؿ لٍـ حهاي ة ٌذي الحقوؽ وا 
 .(471)لحقواٍـ وهىع التعارض والتضارب الذي اد يىجـ جرا  استخداـ تمؾ الحقوؽ

أف حقوؽ األفراد سابقة لمى ىشأة الدولة، وأف  ُيستخمص من ىذه النظرية:
رض بيىٍا، لذا فإف الدولة ت إال لحهاية الحقوؽ وصياىتٍا وهىع التعادِ الدولة ها وجُ 

ي  ُهمزهة باحتراـ تمؾ الحقوؽ الطبيعية التي كاف يتهتع بٍا األفراد ابؿ وجودٌا، ٌو
ُهقيدة بضرورة هرالاة تمؾ الحقوؽ لىد هباشرتٍا لسيادتٍا، وهف ثـ ال يصح لمدولة 
ف فعمت ذلؾ  ا، وا  أف تعتدي لمى حقوؽ األفراد فتحاوؿ اإلىتقاص هىٍا أو إٌداٌر

اد خرجت هف حدود سيادتٍا وتجاوزت ِىطاؽ وظيفتٍا وضمت سبيمٍا وأٌدرت تكوف 
ىها هقيد بحقوؽ األفراد  .  (472)الغاية هف وجودٌا ألف سمطاف الدولة ليس ُهطمقًا وا 

استهدت حقوؽ األفراد وجودٌا في البداية هف القاىوف الطبيعي وظمت هرتبطة 
ظرية العقد اإلجتهالي وأصبحت بً حيىًا هف الزهف، ثـ اىفصمت لىً لىدها ظٍرت ى

حقواًا هستقمة اائهة بذاتٍا وواجبة اإلحتراـ. واد أبرز ٌذي الحقوؽ الفيمسوؼ )جوف 
لوؾ( وهف بعدي )روسو(، واد ذكرا أف الفرد لىدها دخؿ في تكويف الجهالة بُهقتضى 
العقد اإلجتهالي لـ يتىازؿ لف حقواً كميًة لمدولة إىها ابؿ التىازؿ لف القدر 

لضروري هىٍا أو الذي تستمزهً الحياة الجديدة في الجهالة التي ىشأت، لذا فإف ا
سمطات الدولة ال يهكف أف تهس ها احتفظ بً الفرد هف حريات وحقوؽ، ألف تمؾ 

 .)473(السمطات ها وجدت إال لحهاية الحقوؽ

في تقدير الباحثة أف الىظرية، رغـ ها تحويً هف أغراض وأٌداؼ ىبيمة ترتكز 
، إال أىٍا ترتكز لمى إفتراضات ىظرية أكثر هها ٌي وااعية، ذلؾ أىٍا تفترض لميٍا

زلة لىدها افترضت أف الحقوؽ هكفولة لمفرد ابؿ اياـ أف الفرد كاف يعيش في لُ 
الدولة، والعمـ الحديث أثبت إجتهالية اإلىساف، وأف تكويىً الىفسي والهادي يجعمً ال 
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كها أف أفراد الهجتهع وأوضالٍـ الهختمفة يستطيع أف يعيش بهعزؿ لف الهجتهع، 
ـ وتطمعاتٍـ تحدث ىولًا هف التغيير والتطوير في الحقوؽ ذاتٍا، وفي كيفية  وتطوٌر
ههارستٍا فتطور الحياة يعىي تطور الخدهات، بالتالي ازدياد دائرة الحقوؽ واستحداث 

ا وزيادة أىهاط جديدة فيٍا كالحؽ في بيئة ىظيفة هعافاة وحقوؽ التطعيـ والتع ميـ وغيٌر
بؿ ووسائؿ تىقؿ وتسٍيؿ ها ٌو هتاح في جاىب الخدهات العاهة هف كٍربا  وهياي وسُ 

ا. وال شؾ أف تمؾ الحقوؽ تختمؼ وتتبايف هف هجتهع آلخر  اإلجرا ات اإلدارية وغيٌر
ـ  حسب الوضع اإلاتصادي والوضع السياسي وثقافات السكاف ولبلااتٍـ وأفكاٌر

ا.  وغيٌر
 -رية التحديد الذاتي لمسيادة:ثالثًا: نظ

جا ت ٌذي الىظرية بعد اإلىتقادات العديدة التي وجٍت لىظرية الحقوؽ 
)إٌرىج( و)جمىيؾ(.  –طميعتٍـ  –الفردية. واد ىادى بٍا بعض الفقٍا  األلهاف في 

 .(474)واد أيدٌـ في هذٌبٍـ الفقيً الفرىسي )كارية دي همير(
 إنتقادات النظرية:

ستاذ هيشو وكذلؾ األستاذ دلي فير وذٌب أف فكرة القاىوف الترض لميٍا األ .4
هىفصمة لف الدولة وال يصح القوؿ بأف الدولة ٌي التي تخمؽ القاىوف. وىبلحظ أف 

و دإىتقاد هيشو  لي فير يرجع ذلؾ إلى أىٍها هف أىصار ىظرية القاىوف الطبيعي ٌو
والحقيقة أف ٌذي  (475)السبب في إىتقادٌـ لٍذي الىظرية، فٍها يدافعاف لف هذٌبٍـ

ا هف الىظريات  –الىظرية  رغـ هاوجً إليٍا هف ىقد تعتبر وااعية فمـ تحاوؿ كغيٌر
ا ولـ تُ  ي تتضهف تحديدًا اإللتهاد لمى غيٌر بىى لمى الفروض الجدلية الواٌية، ٌو

 ااىوىيًا لسيادة الدولة )حتى تخدـ القاىوف وتخضع لً(. 

لدولة، ولكىٍا تمتـز بً، ألف القاىوف يجب ىع اهضهوف الىظرية أف القاىوف هف صُ  .0
هًا لؤلفراد والدولة لمى السوا ، وبذلؾ تقوـ الدولة لمى تحديد سمطاتٍا مزِ أف يكوف هُ 

بإرادتٍا الذاتية وهف هصمحتٍا أف تفعؿ حتى تتفادى الفوضى التي اد تحدث هف 
أفرادٌا جرا  إطبلؽ سمطاتٍا وتتهكف هف تحقيؽ اإلستقرار الهىشود وتضهف طالة 

 لٍا.
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ذا التحديد الذي تقوـ بً الدولة أهر حتهي، وبدوىً  ا ٌو وخضولٍا ألواهٌر
تسود الفوضى ويحؿ االستبداد هحؿ حكـ القاىوف وتفقد الدولة بالتالي صفة 

 .(476)الشرلية
يجب أف تخضع الدولة لمقاىوف رغـ أىً هف صىعٍا والدولة تستطيع إلغا   

راد ٌو أف تمتـز الدولة باحتراـ القاىوف طالها إستهر القاىوف في أي وات، لذا فإف اله
ذا التقيد  اائهًا هطبقًا، فإذا ألغتً وجب لميٍا أف تحؿ ااىوىًا آخر هحمً وتتقيد بً، ٌو

ىها ةيبال يتىافى هع سيادة الدولة ألىً ال يأتي هف سمطة ألمى هىٍا أو سمطة أجى ، وا 
صمحتٍا، وضهاىًا لموصوؿ إلى أٌدافٍا ٌي تتولى تحديد سمطاتٍا بإرادتٍا )تحقيقًا له

التي جا ت هف أجمٍا والدولة بٍذا هقيدة بالقاىوف دائهًا رغـ استطالتٍا إلغائً، 
ذا ال يتعارض هع  وخضوع الدولة لمقاىوف إىها يكوف بإرادتٍا وليس جبرًا لميٍا ٌو

 .(477)كاهؿ سيادة الدولة(
دولة وأىً ووفقًا لمهبادئ في رأي الباحثة أف فكرة القاىوف ألمى هف فكرة ال 

ذا التبرىا الدولة ٌي  الدستورية ال تكوف الدولة ااىوىية إال بعد أف تتقيد بالقاىوف، وا 
التي تضع القاىوف ولٍا الحؽ في أف تمغيً وتحؿ ااىوىًا آخر هحمً وتتقيد بً فٍي 

ؽ بذلؾ تكوف اد تقيدت بها صىعتً بإيديٍا وال يهكف لشخص أف يضع لىفسً ايودًا فو 
طااتً، وكاف يهكف أف يكوف لمىظرية اوتٍا التي تضهف لدـ تقييد الدولة في إستخداـ 
سيادتٍا لو أىٍا ايدت طرؽ وضع القاىوف والقواىيف الوضعية هطمقًا ال تعرؼ الثبات، 

 فبل بد لٍا هف التعديؿ أو اإللغا .
 

 نظرية التضامن االجتماعي:رابعًا: 
ي هف إبداع الفقً الفرىسي بزلا هة ليوف دوجي وجورج سؿ و ىيكوال ٌو

ٌذي الىظرية ها ٌي إال اىعكاس لقوالد اجتهالية تىشأ بصورة  بولىزاس يرى أىصار
تمقائية ىتيجة لتفالبلت الهجتهع التي يهثمٍا تضاهف األفراد والجهالات 

 .(478)الهختمفة
جي إذ جعؿ التضاهف هف القالدة األولى و وتبلحظ أف فوؽ ها تقدـ بً د

دولة لٍذي القالدة إىها يفصؿ بيف القاىوف والدولة ويتشابً رأيً في ٌذي ويخضع ال
الىاحية هع ىظرية القاىوف الطبيعي في حيف أىً يعارض ٌذي الىظرية وال يسمـ بٍا. 
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ولمى ٌذا الىحو هف التحميؿ ىجد أف العهيد ديجي واع في األخطا  التي ىسبت 
دهٍا. لمىظريات السابقة والتي كاف لً ىصيب وافر في  ىقدٌا ٌو

ذي ٌي أٌـ االىتقادات التي وجٍت إلى ىظرية التضاهف االجتهالي  ٌو
دت بعىؼ وشدة هف جاىب الغالبية قِ ليٍا ٌي أف الىظرية اد اىتُ إوالخبلصة التي ىصؿ 

العظهى هف الفقٍا ، وكاف الىقد اويًا سميهًا بحيث أصاب الىظرية في أساسٍا 
الىظرية هوضع لمىقد، وكاىت الىتيجة أف تدالت د في وتفاصيمٍا وىتائجٍا، فمـ يعُ 

ا حتى ذٌاب  ا وكاىوا امة هىذ ظٍوٌر أركاىٍا واىٍارت لمى أساسٍا وفقدت أىصاٌر
دهٍا  .(479)ىجهٍا ٌو

ترى الباحثة أف الىظرية اد أىكرت حؽ الدولة وااللتراؼ لٍا بالشخصية 
ى الىظاـ االجتهالي القاىوىية واإلرادة الذاتية القاىوىية، ولذلؾ ركزت الىظرية لم

ا، فاألسرة هكوىة هف أفرادٌا فبل  وأغفمت األىظهة األخرى السياسية واالاتصادية وغيٌر
 بد لٍا هف سمطة تحهيٍا.

ذا التبرىا الدولة ظاٌرة، ضعيفة فٍي تقميؿ هف سمطاتٍا وسيادتٍا، كها أىً  وا 
ـ الدولي ال يهكف أف يطمؽ لمى الدولة خاصة في الهجتهع في لصر اليـو التىظي

والُىُظـ السياسية أىٍا ظاٌرة اجتهالية فالدولة كي تصبح لىصرًا في ٌذا التىظيـ ال 
بد هف اإللتراؼ بٍا كدولة لٍا شخصيتٍا، واإللتراؼ ال يأتي إال بعد استيفا  الدولة 

ا وهتطمبات وجودٌا وبقائٍا.  لمشروط القاىوىية واكتهاؿ لىاصٌر
الدولة في إلطائٍا الصفة القاىوىية، وأف وفي تقديري أف الىظرية أىكرت حؽ 

 .وتجاٌمت الجواىب األخرىالىظرية ركزت لمى الجاىب االجتهالي 
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 حمٕق اإلَطاٌ ًَٕٔرج حانح دارفٕر
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كُثر الحديث لف حقوؽ اإلىساف في لصرىا الحاضر، ولـ يأت ٌذا الحديث 
اؿ التي تعرضت لٍا البشرية خبلؿ القروف هف فراغ، بؿ كاف ىاتجًا لف األٌو 

 الهاضية، هف ثورات وحروب وفتف وىزالات.
قت ٌذي األحداث أرواح األلوؼ هف األبريا  وسالت الدها  في أرجا    أٌز

 العالـ، هها أدى لتأخير البشرية فترات طويمة هف الزهف.
ـ( ليىادي 4918ولىدها صدر اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف سىة ) 

بهبادئ الحرية والعدالة لبىي البشر جهيعًا، كاىت ٌذي الهبادئ في وااع األهر ىظرية 
 وليست لهمية.

واد سبؽ ٌذا اإللبلف بأربعة لشر ارىًا هف الزهاف إلبلف شريعة اهلل  
ر لحقوؽ اإلىساف وألطاٌا اإلسبلـ لٍذا اإلىساف قرِ الُهتهِثمة في ديىً الحىيؼ الهُ 

 لهميًا وليس ىظريًا.
ها التعريؼ المغوي الذي و  لذلؾ ال بد هف تعريؼ حقوؽ اإلىساف هف جٍتيف ٌو

ثـ ىىتقؿ إلى تعريؼ  اتفؽ لميً لمها  المغة والذي ُأثِبت في هعاجـ المغة العربية،
 الحقوؽ اصطبلحًا كها لرفٍا فقٍا  الهسمهيف.

ـ ٌذا الفصؿ إلى ثبلثة هباحث: الهبحث األوؿ يعرؼ هفٍوـ ييهكف تقس
ىساف والهبحث الثاىي يتكمـ لف تطور حقوؽ اإلىساف في القاىوف الوضعي حقوؽ اإل

 الهىظهات. والهبحث الثالث يتكمـ لف التدخؿ ىهوذج اضية دارفور ودور
 
 
 
 
 

 انًثحث األٔل

 يفٕٓو حمٕق اإلَطاٌ 
 انًطهة األٔل 

 ذؼرٌف حمٕف اإلَطاٌ

 الحق في المغة: :ولالفرع األ 
أحد الحقوؽ والحؽ بالضـ هفرد الجهع )حؽ( الحؽ ضد الباطؿ والحؽ أيضًا 

والحااة القياهة، ُسهيت بذلؾ ألف فيٍا حواؽ األهور )والحااة(  (480)وحقؽ وحقائؽ
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كؿ واحد هىٍا الحؽ، فإذا غمبً ابؿ حقً، و)التحاؽ( التخاصـ  –خاصهً وادلى 
فعؿ ٌذا بهعىى اؽ( االختصاـ، ويقاؿ )حؽ( لؾ أف تفعؿ ٌذا )حققت( أف تو)االحتق

و )حقيؽ( بً  . (481)حؽ لً أف يفعؿ كذا ٌو
وهحقوؽ بً أي خميؼ بً، والجهع )أحقا ( وهحقواوف )وحؽ( الشئ بالكسرة أي 

 .(482)واجب 
الحقيقة ضد الهجاز أو الحقيقة أيضًا ها )بحؽ( لمى الرجؿ أف يحهيً، فبلف       

ؽ وحقاؽ الحؽ ىقيض الباطؿ، وجهعً حقو  (483)ها ٌي الحقيقة، ويقاؿ الحقيقة الراية
و  وليس لً بىا  أدىى لدد في حدث التمبية لبيؾ )حقًا حقًا( أي غير باطؿ، ٌو

 .(484)هصدر هؤكد لغيري أي أىً أكد بً هعىى إلـز طالتؾ الذي دؿ لميً لبيؾ
ري: هعى     اي حؽ األهر بحؽ وتحؽ حقًا وحقواًا: صار حؽ حقًا وثبت، ااؿ األٌز

ااؿ )الذيف حؽ لميٍـ القوؿ( وفي التىزيؿ:  حققتً:وجب وجوبًا، وحؽ لميً القوؿ وأ
ويقاؿ: حققت األهر إحقااًا إذا  (486)وأحقً صيري حقًا وحقً حقيقة صداً (485)أي ثبت

حكهتً وصححتً وحؽ األهر بحقً حقًا وأحقً كاف هىً لمى يقيف، تقوؿ حققت األهر 
اتً: وأحققتً إذا كىت لمى يقيف هىً. والحؽ هف أسها  اهلل لز وجؿ، وايؿ هف صف

ۀ  ۀ  ہ     چوالحؽ في اولً تعالى:  (487)ثير: )ثـ ردوا إلى هوالٌـ الحؽ(ااؿ ابف األ

 چٓ  ے       ْہ  ہ  ہ  ْ  ّ
(488). 

وتتركوف ، أي تىٍوف الىاس لف الكفر بها لىدكـ هف الىبوة والعٍدة هف التوراة
ف وتىقضو  ،أي وأىتـ تكفروف بها فيٍا هف لٍدي إليكـ في تصديؽ رسولي أىفسكـ
 .(489)وتجحدوف ها تعمهوف هف كتابي ،هيثااي

 تعريف اإلنسان: 
ورد في لساف العرب: أف اإلىساف هعروؼ، واولً إىها ُيسهى اإلىساف ألىً لٍد إليً 

 فىسي.
و فعمياف. ىساف في األصؿ إىسياف ٌو  وا 

                                                           

 .043 ص ،( ىفس الهرجع481)
 .043ص ، ( ىفس الهرجع482)
 .049ص ، ( ىفس الهرجع483)
 .841-878 ص ،0 ج البف هىظور،( لساف العرب 484)
 .841ص  ،( ىفس الهرجع 485)
 .  841ص ، ( ىفس الهرجع 486)
 . الصفحة ىفس ( ىفس الهرجع،487)
 .44اآلية  ،( سورة البقرة488)
 .7814 ، ص0 ( تفسير الطبري الهعجـ الكبير، ج489)



 ىسي وُأىسي أيضًا، بالتحريؾ: بجهع إىساف آىاس وآىاسي. واإلىس: البشر الواحد إ
ىساف العيف واإلىسا ف أيضًا: إىساف الهثاؿ الذي ُيرى في السواد أي )سواد العيف( وا 
ا مة، اإلىساف ورأس الجبؿ، واألرض التي لـ وورد في القاهوس الهحيط: األىهُ  (490)ىاٌر

 .(491)تزرع ويرى في سواد العيف
 الفرع الثاني: تعريف الحق إصطالحًا:

فروض أف تكوف لً هف هعاىي حقوؽ اإلىساف الواجبة لً ٌي، تمؾ اله
كإىساف، وتبلـز لً في حياتً لزوهًا هعتادًا ليعيش في هجتهع هستقؿ بعيدًا لف 
االستبداد والظمـ والتدخؿ في شئوف الفرد الخاصة إال إذا كاف ورا  ذلؾ هصمحة 

 لاهة لمهجتهع أو خاصة بذات الفرد.
لرؼ الشيخ لمي خفيؼ الحؽ بقولً: )الحؽ هصمحة هستحقة شرلًا، أف  

، وال يهكف أف يكوف ئدة هالية أو أدبيةالحؽ هصمحة لهستحقً، تحققت بٍا لً فا
 .(492)ضررًا(

وهىً حؽ  ،الحؽ )ٌو ها يختص بً الشخص لف غيري هادة وهعىى ولً ايهة       
ولرفً القاىوىيوف بأىً )هصمحة ذات  .(493)(مكية الهادي وحؽ التأليؼ الهعىوياله

ذا التعريؼ يختص .(494)ايهة هالية يحهيٍا القاىوف( ، بالجاىب الهادي لكمهة الحؽ ٌو
هتىولة كالحؽ الهالي  )هصمحة هستحقة شرلاً و وأها تعريفً بالهعىى العاـ فٍ

فتحي الدريىي  ، واد لرفً الدكتوريؼكها جا  في تعريؼ الشيخ لمي خف واألدبي(
  .(495)بأىً )سمطة لمى الشي  أو ااتضا  أدا  هف آخر تحقيقا لهصمحة هعيىة(

اختصاص يخوؿ الشرع صاحبً بهوجبً سمطة لً أو ايؿ أف الحؽ )كها         
فٍذا االختصاص ٌو لبلاة تشهؿ الحؽ الذي يكوف هوضعً . (496)تكميفا لميً(

هة، أو الذي يكوف هوضعً ههارسة سمطة شخصية كههارسة الهاؿ كالديف في الذِ 
ذي ا  لعبلاة لكي تكوف حقاً الوالي واليتً والوكيؿ وكالتً، وكبلٌها حؽ شخصي، ٌو

                                                           

 .043ص  ،هرجع سابؽ ،( ابف هىظور490)
 .7 ط لقاهوس الهحيط، الهطبعة األهيرية،، اآباديهجد الديف هحهد بف يعقوب الفيروز  (491)

 .06ص ، ـ8101-ٌػ0470، 0دار الفكر العربي، القاٌرة، ط  خفيؼ، الحؽ والذهة، ( لمي(492
 .08 العدد ،هجمة الدالي الشٍرية ،لدكتور هحهود هحهد بابممي، هفٍـو الحؽ في اإلسبلـا( (493
  .هف هجهولة بحوث لمى شبكة السبرهىشور ض ؿ بيع الحقوؽ الهعىويةإشكاالت حو ، سعد السبر( (494
بعىواف الهمكية  ،فتحي الدريىي ىقبل لف هقاؿ ألساهة هحهد لثهاف خميؿ الحؽ وسمطاف الدولة في تقيدي لمدكتور( (495

 .دٌشةالفكرية في الفقً اإلسبلهي هىشور لمى صفحة 
 دار، هجمة الدالي الشٍرية ،لهدىيةكتاب الحقوؽ ا ،لف هقاؿ لهحهد هحهود بابممي ألستاذ هصطفى الزراا ىقبلً ا( (496
 . 08 العدد ،العمـو



فئة إذ ال هعىى لمحؽ إال لىدها يتصور فيً هزية  أو هعيىاً  يجب أف تخص شخصاً 
 .(497)غيري( ههىوحة لصاحبً وههىولة لف

  :أركان الحق
 ٌها صاحب الحؽ وهحؿ الحؽ. :ولمحؽ ركىاف

بيف  أو العبد، أو يكوف الحؽ هشتركاً  اد يكوف ٌو اهلل تعالى، : صاحب الحؽ:أوالً 
 .هلل وبيف العبدا

ُد لميً، كالدار التي يهمكٍا اإلىساف، : هحؿ الحؽ: ها يتعمؽ بً الحؽ، وَيرُ ثاىياً 
 .(498)والديوف التي لً في ذهة الغير

  :أقسام الحق
 .(499)ويهكف إرجاع تقسيهات الحؽ في الجهمة إلى ثبلثة أاساـ

  .األوؿ: بالىظر إلى صاحب الحؽ
  .الثاىي: بالىظر إلى هصدر الحؽ

 . (الثالث: بالىظر إلى الهستحؽ )هحؿ الحؽ
 :تقسيم الحق باعتبار صاحب الحق .1

  :(500)اـيىقسـ إلى ثبلثة أاسو 
حؽ اهلل: ها يتعمؽ بً الىفع العاـ لمعالـ، فبل يختص بً أحد، وال يهكف  .أ 

 .إسقاطً والتىازؿ لىً، كالعبادات، وحد الزىا
 .الهاليةحؽ العبد: ها يتعمؽ بً هصمحة خاصة، كحقوؽ األشخاص  .ب 

  .وحؽ العبد يباح باإلباحة
 .الحؽ الهشترؾ: ٌو الذي يجتهع فيً حؽ اهلل وحؽ العبد .ج 

لكف إها أف يغمب فيً حؽ اهلل أو حؽ العبد، كحد القذؼ، فالغالب فيً حؽ 
  .اهلل لىد الحىفية

  :تقسيم الحق باعتبار محل الحق .2
  :يىقسـ إلى ثبلثة أاساـو 
  الحؽ الهالي والحؽ غير الهالي .أ 

                                                           

 .هرجع سابؽ ،هحهود هحهد بابممي( (497
 

 
 .الهرجعىفس ( 4)
 .(هادة )حؽ ،48/43 ،الهوسولة الفقٍية الكويتية (0)
 .ةهقاؿ هىشور لمى صفحة دٌش ،أستاذ في كمية الشريعة بجاهعة دهشؽ ،أحهد حسف ،حؽ االبتكار في الفقً اإلسبلهي( 3)



 .فالحؽ الهالي: ٌو الذي يتعمؽ باألهواؿ والهىافع -
فعة، وحؽ الحضاىة، وحؽ والحؽ غير الهالي: ٌو الحؽ الهجرد كحؽ الشُ  -

  .األبوة والبىوة، وال تقبؿ ٌذي الحقوؽ التىازؿ لىٍا بهاؿ
  :الحؽ الشخصي والحؽ العيىي .ب 

الحؽ الشخصي: ها يقّري الشرع لشخص لمى آخر، كالديف لشخص في ذّهة  -
 .هةاآلخر، وال يثبت لمى شي  هعيف بالذات بؿ يثبت في الذِ 

الشرع لشخص لمى شي  هعيف بالذات، كحؽ الهمكية  ريُ قِ الحؽ العيىي: ها يُ  -
 .ستغبلؿ والتصرؼستعهاؿ واإلالثابت لهالؾ العقار، فيخولً سمطات اإل

 :الحؽ الهجرد والحؽ غير الهجرد .ج 
 فبل يترؾ أثراً  بالتىازؿ لىً، الحؽ الهجرد: ها كاف غير هتقرر في هّحمً، -

 .فعةكحؽ الشُ 
عمؽ بهحؿ الحؽ، فمتعمقً بهحؿ الحؽ أثر يزوؿ الحؽ غير الهجرد: ها لً تُ   -

  .بالتىازؿ لىً كحؽ القصاص
  :الحقوق المعنوية .3

لرؼ القاىوىيوف الحؽ الهعىوي بأىً )سمطة لشخص لمى شي  غير هادي ٌو       
الهؤلؼ في هؤلفاتً العمهية وحؽ الهخترع في  كحؽ ثهرة فكري أو خيالً وىشاطً،

 .(501)(وحؽ التاجر في االسـ التجاري اخترالً
مفائً الخاصيف، ليسٍر لمى خالحؽ الهعىوي ٌو حؽ الهبتكر و ) وايؿ أيضاً        

لمى  هف اىتحالً أو تحريفً أو الزيادة –كاىوا  أياً  – صياىة الهبتكر وهىع الغير
حتويات في ه أو تحسيىاً  لزيادة هف شأىٍا أف تحدث تجهيبلً هحتوياتً، ولو كاىت ٌذي ا

)ها يقابؿ الحقوؽ الهالية سوا   كذلؾ يراد بالحقوؽ الهعىويةو  ،(502)هوضوع الهؤلؼ(
 .(503)ها يتعمؽ هىٍا باأللياف الهتقوهة أو الهىافع العارضة فٍو حؽ هعىوي(

و ال بشي   هاؿ ليىيبأىٍا كؿ حؽ ال يتعمؽ بكها لرفت الحقوؽ الهعىوية ) 
هف أهثمتٍا في الزهف السابؽ حؽ القصاص وحؽ الوالية وحؽ الطبلؽ هف هىافعً، و 

                                                           

واؼ الجاىب الهالي هف الحقوؽ الذٌىية، لطية لبد الحميـ صقر، الهؤتهر الثاىي لؤلوااؼ، جاهعة أـ القرى بهكة  (4)
 . الهكرهة
 . 55ص  ،لمدكتور غساف رباح ،الوجيز في اضايا حهاية الهمكية الفكرية( (502

لهحهد سعيد  ـ،0224كاىوف الثاىي   41 - 43 ف ىدوة في الهركز الثقافي االجتهالي التابع لهسجد الدلوة في باريس، ه( 3)
 ، هىشورة.رهضاف البوطي



حؽ االسـ اضر حؽ التأليؼ، وحؽ االختراع  و في العصر الح وهف أهثمتٍا أيضاً 
 .(504)حؽ العبلهة التجارية فٍذي حقوؽ هعىوية(و  ،التجاري

 انًطهة انثاًَ 

 ضاليًيفٕٓو حمٕق اإلَطاٌ فً يصادر انفمّ اإل

 الفرع األول: القرآن: 
هقصود بٍا هجهوع الحريات والحقوؽ  حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـهفٍوـ    

التي تضهف كراهة اإلىساف سوا  توجٍت إلى اهلل تعالى أـ الىفس أـ إلى اآلخريف 
ي أصيمة في كؿ إىساف، تولد هعً ويجب الهحافظة لميٍا، واد جا  اإلسبلـ بكؿ  ٌو

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ليعيش اإلىساف كريهًا وكها جا  في اولً تعالى: الحقوؽ الضرورية

ڍ  ڌ  ڌ       ڍ   ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ    ڇ  ڍ    ڈ  ڈ  ڌچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ

چڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
(505). 

جا  اإلسبلـ ليؤسس هجتهع الحقوؽ الهبىي لمى العدالة والهساواة واألخوة،  
لعالهي لحقوؽ ا الحقوؽ التي تضهىتٍا الهواثيؽ والدساتير اليـو وهىٍا اإللبلف فكؿ

 لمف لىٍا اإلسبلـ هىذ ازيد هف أربعة لشر ارىًا.أاإلىساف 
أحسف ٌيئة وصورة، حيث يقوؿ الحؽ سبحاىً وتعالى خمؽ اإلىساف في 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چ  :تعالى
ىساف ٌو سبحاىً وتعالى جعؿ خبلفة اإل. (506)

ا وفؽ هىٍجً جؿ  اولً تعالى: "لقد خمقىا اإلىساف" وايؿ: الهراد لمى األرض لعهاٌر
و التدالً واستوا  شبابً كذا ااؿ لاهة  ،باإلىساف آدـ وذريتً. "في أحسف تقويـ" ٌو

و أحسف ها يكوف ألىً خمؽ كؿ شي  هىكبا لؿ وجًٍ، وخمقً ٌو  ،الهفسريف ٌو
ع يقبض بٍا. وااؿ أبو بكر بف طاٌر: ُهزيىًا هستويا، ولً لساف ذلؽ، ويد وأصاب

 .(507)بالعقؿ، ُهؤديًا لؤلهر، َهٍديًا بالتهييز، هديد القاهة؛ يتىاوؿ هأكولً بيدي
ورد في القرآف في هوااؼ وآيات كثيرة فضبًل لف أف اهلل  تكريـ اهلل تعالى لئلىساف

ڱ   ں  ں   ڻ  ڱ  ڱ  چ   ٹ ٹتعالى اد خصً هف بيف الهخمواات بأف اد خمقً بيدي 

چڻ  ٹ  ٹ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ْ  ّ  ْ  ٓ
(508). 

                                                           

 هىشور ضهف هجهولة بحوث لمى شبكة السبر ،إشكاالت حوؿ بيع الحقوؽ الهعىوية ،لسعد السبر( (504
www.alsibr. 

 .31اآلية  ،( سورة اإلسرا (505
 .4اآلية  التيف،( سورة 7)
 .تفسير القرطبي، هرجع سابؽ( 4)
 .38–30ص اآلية ، سورة( 508)



بٍذي الىفحة العموية وذلؾ السر اإللٍي استحؽ اإلىساف أف يكوف هكرهًا فقد 
أسجد اهلل لً الهبلئكة سجود تكريـ ال سجود لبادة واد هىحً اهلل تعالى هف العمـ ها 

 . (509)تفوؽ بً لمى الهبلئكة الكراـ
 سنة وحقوق اإلنسان:الفرع الثاني: ال
هىذ  كاف أو لبداً  كاف أو اهرأة حراً  سبلـ اد أار الحقوؽ لئلىساف رجبلً إف اإل

 .(510)سىة 4122ابؿ أكثر هف صمى اهلل لميً وسمـ أف بعث اهلل لبدي وىبيً هحهد
 حادث ألظـ اإلسبلـ ديف رسالة الرسوؿ صمى اهلل لميً وسمـ ظٍور يعتبر

لاهًة بعد أف كاىوا في جاٌمية جٍبل  وضبللة لهيا   والبشر خاصة العرب تاريخ في
 رسالتً لميً أفضؿ الصبلة والسبلـ، فوال يجد دليبلً  ىساف فيٍا سبيبلً ال يٍتدي اإل

 اهلل األدياف، أرسمً آخر ٌو اإلسبلـ وديف وهكاف زهاف لكؿ كاهمة شاهمة رسالة
هف األهـ  لمىاس لمى حيف فترة هف الرسؿ واىقطاع هف الوحي وضبللة تعالى

 وىوراً  بعبادي هىً رحهةً و  ؿ لمعالهيف كافةً رسِ واىحطاط هف القيـ واىحراؼ هف العقوؿ، فأُ 
  .وحدي بٍديً اإللٍية العىاية شهمتٍـ الذيف بً يٍتدي

فضؿ الصبلة وأزكى التسميـ أىً ال يجوز بيىت السىة الىبوية لمى صاحبٍا أ
لتدا ، سوا  كاف كاؿ اإلكؿ هف أشأي ش جرح، أو بقتؿ أوالتعرض لمىفس اإلىساىية 

وسو  االزدرا  واالىتقاص والسجف وىحوي، أو السب أو الشتـ و لمى البدف كالضرب 
َي اهلُل لىٍها أف  رسوَؿ ىحوي، فقد جا  في الحديث لف لبِد اهلِل بف لهَر رضالظف و 

 صمى اهلل لميً وسمـ ااَؿ:  اهللِ 
ًُ، ،) الهسمـ أخو الهسمـِ      ًِ ُيْسِمُهًُ وال  ال َيْظِمُه كاف اهلل في  ،، وَهف كاَف في حاَجِة أخي

ًُ ُكْربًة ِهف كُ  ،حاَجِتً، وَهف َفر ج لف هسمـٍ ُكربةً  رباِت يوـِ القياَهِة، وَهف فر ج اهلل لى
ستري اهلل يوـَ القياَهِة( ،َسَتَر هسمهاً 

(511).  
 أبي فعفالهوبقات،  هف اليتيـ هاؿ الطفؿ بيىت لدـَ االلتدا  لمى يضاً أ

 الهوبقات السبع اجتىبوا)ااؿ:  صمى اهلل لميً وسمـ الىبي لف لىً اهلل رضي ٌريرة
 إال اهلل حـر التي الىفس واتؿ والسحر، باهلل، ااؿ: الشرؾ ٌف؟ وها اهلل رسوؿ يا االوا:

 الهحصىات واذؼ الزحؼ، يوـ والتولي اليتيـ، هاؿ وأكؿ الربا، وأكؿ بالحؽ،
 . (512)الغافبلت( الهؤهىات

                                                           

ىايؼ العربية لمعمـو  األساسية، دراسة هقدهة ألكاديهية ( لبد المطيؼ بف سعد الغاهدي، حقوؽ اإلىساف في الهصادر8) 
 ـ.8110 ،األهىية، الرياض

 ، بتصرؼ.، دار الفكر العربي، بيروت لبىاف8( حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ، سٍيؿ حسيف الفتبلوي، ص 7)

 (. 0003)راـ الحديث  أخرجً البخاري( 511)

 .(088) الحديث راـ، وهسمـ( 8861)الحديث  راـ، البخاري ( رواي8)



لقد حفمت السىة بكثير هف األحاديث الىبوية التي توضح هبدأ الهساواة في     
الحياة العاهة، واد جرى تطبيؽ الهساواة لهميًا في الصدر األوؿ لئلسبلـ، لمى وفؽ 
الروح التي جا  بٍا اإلسبلـ فبل فضؿ لعربي لمى ألجهي وال أللجهي لمى لربي 

 ى أحهر إال بالتقوى.وال ألحهر لمى أبيض، وال ألبيض لم
 انًطهة انثانث

 خصائص ٔيًٍساخ حمٕق اإلَطاٌ فً انشرٌؼح اإلضاليٍح
    هف أبرز ها تهيزت بً حقوؽ اإلسبلـ  في الشريعة اإلسبلهية ٌو أف 

چ  چ :هصدر ٌذي الحقوؽ هبىي لمى أف السيادة والحاكهية هلل لزو وجؿ ااؿ تعالى

چڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ   ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
فيىظرالهشِرع اإلسبلهي لحقوؽ اإلىساف ، (513)

  ى  ى  ى  ىچ بحسب الىظرة اإللٍية لٍذا الهخموؽ وهدى ها يصمحً، ااؿ تعالى: 

چ   ى  ى  ى
ٌذي الحقوؽ ٌي الطبيعة أو  أها بالىسبة لمغرب فإف هصدر، (514)

 بد القاىوف الطبيعي فٍـ يسقطوف الهرجعية الديىية لمحقوؽ، ولىدها رأوا أف القاىوف ال
لً هف هبادئ حاكهة وضعوا الدستور ورأوا أيضًا أف الدستور ال بد لً هف اوالد 

تعتبر خبلصة  التييحتِكـ إليٍا ووضعوا ها سهوي القاىوف الطبيعي واوالد العدالة 
 . (515)هعيىةهرحمة لمفكر البشري في 

 ستهد أصبًل هفالدفاع لف حقوؽ اإلىساف وهىع االلتدا  لميٍا في اإلسبلـ يُ  .4
الذي  (ال إلً إال اهلل)أف العقيدة اإلسبلهية وهبدأ التوحيد القائـ لمى شٍادة 

ٌو هىِطؽ الحقوؽ والحريات، فاهلل سبحاىً وتعالى ٌو الذي خمؽ الىاس أحرارًا 
ـ بالهحافطة لمى الحقوؽ التي شرلٍا،  ويريدٌـ أف يكوىوا أحرارًا ويأهٌر

ذا ها والحرص لمى اإللتزاـ بٍا ثـ كمفٍـ شرلًا با لجٍاد، والدفاع لىٍا، ٌو
. فالتوحيد ىٍاية الهطاؼ (516)تكرر في القرآف الكريـ في آيات القتاؿ والجٍاد

 يعىي تحرير اإلىساف. 

الحقوؽ جا ت هف  ٌذيو  ،الحقوؽ في اإلسبلـ ٌي ٌبة هف اهلل سبحاىً وتعالى .0
يب هف اإلىساف ودوف أف يطمبٍا اإلىساف أو يسعى في اهلل لمى غير ترغ

يمٍا، أها في الغرب فإف شعوبٍـ اىتزلت تمؾ الحقوؽ اىتزالًا بالقوة وابؿ تحص
كؿ إلبلف كاف ٌىاؾ ثورات، هعارؾ ودها  اضطروا بعدٌا إلى إلبلف حقوؽ 

                                                           

 .68اآلية  ،( سورة األىعاـ7)
 .7  اآلية ،( سورة اإلىساف4)
 .ـ88/00/8100 ،حوار لً في جريدة التحرير هفالهستشار طارؽ البشرى، ىقبًل ( 0)
تاحة ، تاريح اإلاإلىساف في الشريعة اإلسبلهيةص وههيزات حقوؽ ئخصا( هحهد هختار الشىقيطي، 516)

  www.islamweb.net   هواع ،ـ06/00/8116

http://www.islamweb.net/


اإلىساف واإلارار بٍا وآخر تمؾ الحروب الحرب العالهية الثاىية التي تبلٌا 
إلسبلـ شاهمة لكؿ حقوؽ اإلىساف في ا .(517)اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف

أىواع الحقوؽ سوا  الحقوؽ السياسية أو االاتصادية أو االجتهالية كها أف 
ٌذي الحقوؽ لاهة لكؿ األفراد الخاضعيف لمىظاـ اإلسبلهي دوف تهييز بيىٍـ 

فاإلىساف هحتـر وهكـر  (518)في تمؾ الحقوؽ بسبب الموف أو الجىس أو المغة
صمى اهلل لميً رت جىازة لمى الىبي بدوف ىظرة إلى ديىً أو جىسيتً فقد ه

: صمى اهلل ولميً وسمـفواؼ لٍا فقيؿ لً: إىٍا جىازة يٍودي فقاؿ الىبي  وسمـ
 .(519))أليس ىفسًا(

هف خصائص حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ  حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ ثابتة .3
أىٍا ثابتً وكاهمة وغير اابمة لئللغا  ألىٍا جز  هف الشريعة اإلسبلهية 

حقوؽ التي وضعٍا البشر اابمة لئللغا  هٍها جرى تحصيىٍا بالىصوص فال
والجهود الذي فرضوي لمى الدساتير لـ يحهيٍا هف التعديؿ باألغمبية 

 . (520)الخاصة
حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ ليست هطمقة بؿ هقيدة بعدـ التعارض هع هقاصد  .1

التي يعتبر  الشريعة اإلسبلهية وبالتالي بعدـ اإلضرار بهصالح الجهالة
ؽ ىفسً يؤكد الهستشار طارؽ البشرى وفي ٌذا السيا (521)اإلىساف فردًا هىٍا

)أىً هف غير الههكف تجاوز الهرجعية اإلسبلهية بالىسبة لشعب يديف 
يرى أف االتفاايات الدولية التي كها . (باإلسبلـ ويؤهف بً ويعتبري هرجعية لً

ال تعد أف تكوف ااىوىًا، وكؿ ااىوف تكوف الدوؿ العربية واإلسبلهية طرفًا فيٍا 
ال بد أف يتقيد بهرجعية البمد، وحيف ىتحدث لف الببلد اإلسبلهية فإىىا ىتحدث 
بالضرورة لف الهرجعية اإلسبلهية ولمى أٌؿ القرار في ٌذا الشأف أف يمتزهوا 

 .(522)بالهرجعية وهقتضياتٍا لىدها يقبموف لمى التوايع لمى أي اتفااية(
في اإلسبلـ ألهؽ وأشهؿ وأوثؽ هف حقوؽ اإلىساف في  حقوؽ اإلىساف .5

ا الكتاب والسىة  القواىيف الوضعية فحقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ هصدٌر
و اهلل سبحاىً وتعالى  (523)الهحهدية فٍي صادرة ههف ٌو ألمى واسهى ٌو

                                                           

  www.salmanalaoel.comؽ اإلىساف في اإلسبلـ، هواع هتاح ( الشيخ سمهاف فٍد العودة، حقو 7)

 ( هحهد هختار الشىقيطي، هرجع سابؽ. 4)

 .0708حديث راـ  ،بخاري، كتاب الجىائز، باب هف ااـ بجىازة يٍودي( أخرجً ال519)
 .99 ( أحهد لبد الغىي هحهد الىحولي الجهؿ، حقوؽ اإلىساف بيف التشريعات القرآىية والقواىيف الوضعية، ص520)
 هحهد هختار، هرجع سابؽ. (521)
 .3في حوار بجريدة التحرير، هرجع سابؽ ص  ،( الهستشار طارؽ البشرى522)
 .99ولي، هرجع سابؽ، ص أحهد لبد الغىي هحهد الىح (523)



ا( هف سهو الهصدر كها تستهد اوتٍا هف اوة الهصدر فضبًل  وهف ثـ )فسهٌو
 لؾ في القموب ألهؽ وأوثؽ.لف أىٍا تعتبر بذ

أها هصادر حقوؽ اإلىساف في القواىيف الوضعية والهواثيؽ الدولية فٍو الفكر 
والبشر يخطئوف أكثر هها يصيبوف ويتأثروف بطبيعتٍـ بها فيٍا هف ضعؼ  ي،البشر 

 .    (524)وفتور ولجز
هف حيث األسبقية ففي وات لـ تكف اإلىسايىة تدري ها الكتاب واإليهاف لرؼ 
الهسمهوف الكتاب واإليهاف ولرفوا هف خبللٍها حقواًا بمغت حد الحرهات ففي القرف 
السابع الهيبلدي كاف هيبلد رسالة اإلسبلـ وهعٍا وثيقة حقوؽ اإلىساف بؿ حرهات 

 اإلىساف، الهضهىة في القرآف الكريـ والسىة الىبوية.
، إذ أف حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ هتهيزة هف حيث الحهاية، والضهاىات .6

 .اإلىتٍاؾمحقوؽ الضهاىات البلزهة لحهايتٍا هف لالقواىيف الوضعية تضع 

بالرجوع لهواد اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف الصادر لف األهـ الهتحدة لاـ       
إلىساف ـ ىجدي لـ يحدد الوسائؿ والضهاىات لهىع أي التدا  لمى حقوؽ ا4918

ف كاف ٌىاؾ خاصة ها يكوف هف ٌذي الوسائؿ والضها ىات لمى الهستوى العالهي وا 
 بعض الهجاالت التي لـ تصؿ إلى حد التىفيذ وتتهثؿ في أهريف ٌها: 

 هحاولة االتفاؽ لمى أساس لاـ هعترؼ بً بيف الدوؿ جهيعٍا. (أ 
  .هحاولة وضع جزا ات همزهة تديف الدولة التي تىتٍؾ حقوؽ اإلىساف (ب 

ٍيئات بخصوص اإلىساف يحهؿ فكؿ ها صدرلف األهـ الهتحدة والهىظهات وال
طابع التوصيات ويتعرض دائهًا إلى التبللب والتجاٌؿ هف طرؼ الدوؿ ىسبة لعدـ 

أها في اإلسبلـ فقد التهد الهسمهوف  ت رادلة لمى إىتٍاؾ اإللتزاهات،وجود جزا ا
في هجاؿ حهاية حقوؽ اإلىساف لمى إااهة الحدود الشرلية التي تٍدؼ إلى 

صمى  لهطمقة التي أهر اهلل بٍا رسولًاألفراد ثـ تحقيؽ العدالة االهحافظة لمى حقوؽ 
ذلؾ لىدها تُىتٍؾ الحقوؽ  (525)اهلل لميً وسمـ وحث لميٍا القرآف الكريـ والسىة الىبوية

 سوا  كاىت حقوؽ اإلىساف البحتً أو الحقوؽ الهسهاي بحقوؽ اهلل.
هف لىد اهلل  هف ذلؾ أف حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـ ٌي ٌبة تخُمص الباحثة

تعالى فمـ تأتي ىتيجة هٍارات أو صرالات بيف الهحكوهيف كها ٌو الحاؿ لىد 
الغربييف الذيف اىتزلوا حقواٍـ بالقوة وذلؾ بعد صراع وهعارؾ دهوية دارت في أكثر 

 هف هكاف في  العالـ. 
                                                           

 ( هحهد بف هختار، هرجع سابؽ.524)
 ـ.3/9/8119تاحة خ اإلتاري  shareah.comأحهد الحسىي، هقاؿ هىشور في هواع( األستاذ 525)



أحكاـ الشريعة اإلسبلهية الهتعمقة بحقوؽ اإلىساف وضعت ضهاىات أيضًا أف 
برًا لمى ورؽ، وهجرد ؾ الحقوؽ الحهاية البلزهة حتى ال تكوف تمؾ الحقوؽ حِ تكفؿ لتم

ىظريات ال تراى إلى هستوى التىفيذ واإللزاـ. فإذا كاىت حقوؽ اإلىساف في القواىيف 
واط والشذوذ الوضعية ال تتهتع بالضهاىات الكافية لمحهاية وتبيح الهحرهات كالزىا والم

ا الهضرة فإف اإلالجىسي باسـ الحرية،  ا وويمٍا وآثاٌر سبلـ يحفظ اإلىساف هف شٌر
 ة.     عيويعطيً البدائؿ الىظيفة والطبي

في السهاوات  كـر اهلل تعالى اإلىساف وخصً باإلستعداد الفطري، وسخر لً ها
  ىى  ى     ى   ى  ى  ى  ى  ى    ى  ىچ   :واألرض لئلىتفاع بً ااؿ تعالى

 چ ى  ى  ى  ى  ى      ى
(526).  

يعىي أف ذلؾ  ،هىً سخر لكـ ها في السهاوات وها في األرض جهيعاً أي 
ىعاـ حساف هىً وا  ها ،فعمً وخمقً وا   ىةهِ  جهيعاً  وارأ ابف لباس والجحدري وغيٌر

بكسر الهيـ وتشديد الىوف وتىويف الٍا ، هىصوبا لمى الهصدرااؿ أبولهرو: وكذلؾ (
ا  جهيعاً  ف هسمهة بف هحارب أيضاً ول وكرهًا( أي تفضبلً  (ىةهِ  (سهعت هسمهة يقرٌؤ

و لىد أبي حاتـ خبر ابتدا  هحذوؼ، أي  (لمى إضافة الهف إلى ٌا  الكىاية( هىً ٌو
 .(527)إف في ذلؾ آليات لقـو يتفكروف ،وارا ة الجهالة ظاٌرة ،ذلؾ، أو ٌو هىً

عميؿ ودلاي إلى تؾ لقمية وحسية لمى الفٍـ والار وأرسؿ رسمً لٍدايتً وزودي بهد
ٍا في سبيؿ الخير والرشاد لتحقيؽ الصبلح الذي ُيعد هقصدًا أساسيًا هف استخداه

في غير ذلؾ، كها ىٍى لميً  الهدارؾ يهقاصد الديف الحىيؼ، وىٍى لف توظيؼ ٌذ
تعطيمٍا، هف لطؿ ٌذي الهدارؾ فقد أصبح أحط هكاىًا وأسوأ شأىًا هف األىعاـ ألىً لـ 

پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    پٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پچ  :ودليؿ ذلؾ في اولً تعالى (528)يىفع بٍا

چڦ  ڦ  ڦ   ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
اولً  ، (529)

هف الجف واإلىس لٍـ اموب ال يفقٍوف بٍا ولٍـ أليف  ولقد ذرأىا لجٍىـ كثيراً  :تعالى
ؿ أولئؾ ٌـ ال يبصروف بٍا ولٍـ آذاف ال يسهعوف بٍا أولئؾ كاألىعاـ بؿ ٌـ أض

الغافموف اولً تعالى ولقد ذرأىا لجٍىـ كثيرا هف الجف واإلىس أخبر تعالى أىً خمؽ 
ألىٍـ  ،بعدلً ثـ وصفٍـ فقاؿ لٍـ اموب ال يفقٍوف بٍا بهىزلة هف ال يفقً لمىار أٌبلً 

                                                           

 .07اآلية  ،( سورة الجاثية526)
 .993ـ، ص 0838الفكر، القاٌرة ، دار 7، ط 8ج  ،أبو بكر هحهد لبد اهلل بف هحهد العربي، أحكاـ القرآف (527)
  حقوؽ اإلىساف بيف الشريعة والقاىوف الوضعي، هركز الدراسات والبحوث بأكاديهية ىايؼ هع رابطة الجاهعات  ( 528)

 .187/88، راـ اإليداع 87، ص 0 ، جاإلسبلهية، إلداد ىخبة هتخصصيف
 .038اآلية  ،( سورة األلراؼ529)



(530)وال يخافوف لقاباً  ال يىتفعوف بٍا، وال يعقموف ثواباً 
.
أوصؿ اإلسبلـ اإلىساىية كمٍا  

 ؽ الروابط حيف ردٌا إلى أب واحد وأـ واحدة، ثـ إلى تراب ٌذي األرض.بأوث
( يقوؿ في خطبة الوداع: )أيٍا الىاس إف ربكـ مى اهلل ولميً وسمـالرسوؿ )ص

ف أباكـ واحد كمكـ آلدـ وآدـ ُخِمؽ هف تراب، إف أكرهكـ لىد اهلل أتقاكـ، ليس  واحد وا 
حهر لمى أبيض وال ألبيض لمى لعربي لمى لجهي وال لعجهي لمى لربي وال أل

بالتقوى، أال ٌؿ بمغت؟ المٍـ فاشٍد، أال فيبمغ الشاٌد هىكـ  أحهر فضؿ إال
بٍذي الهساواة في األصؿ الواحد والقيهة اإلىساىية الهشتركة بيف الىاس  .(531)الغائب(

ايجد كؿ إىساف أىً غير هتهيز لف بقية أبىا  جىسً ال في الكراهة  إال  وال في غيٌر
ى، حتى ٌذا االلتبار والفضؿ يكوف بالعهؿ الصالح الهبىي لمى التقو  اهة التقوى،بكر 

، (532)ً حقًا زائدًا لمى غيري، والىاس جهيعٍـ هكرهوف بأصؿ الخمقةبحال يعطي لصا
 آدـ(. يويتضح ذلؾ هف اولً تعالى: )ولقد كرهىا بى

 
  

                                                           

 .778، ص 8 ج ،ىصاري القرطبي، أحكاـ القرآف، الهجمد الثالثهحهد بف أحهد األاهلل  بي لبدأ (530)
 .968 ص ،ـ8111 ،0 لبىاف، ط -وت( السيرة الىبوية، ابف ٌاشـ، دار الكتب العمهية، بير 531)
ايؼ هع رابطة الجاهعات هركز الدراسات والبحوث بأكاديهية ى حقوؽ اإلىساف بيف الشريعة والقاىوف الوضعي،( 532)
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 انًطهة انراتغ

 ذطٕر حمٕق اإلَطاٌ فً اإلضالو

في الحضارات السابقة ببل حقوؽ فقد كاف الىاس بيف سادة  لقد لاش اإلىساف
فالسادة وال سيها األجاىب لٍـ كؿ الُغىـ والعبيد لميٍـ كؿ  ولبيد أوحكاـ وهحكوهيف

الغـر وبتعبير أوضح أف الرلايا كاىت بهثابة هزرلة تورد بعض الهحصوالت إلى 
ا  .(533)ولدواىٍا الحكوهات فتستخدهٍا في همذاتٍا وشٍواتٍا ورغباتٍا وجوٌر

فقد كاف العرب في الجاٌمية يبعدوف كؿ البعد لف صياىة حقوؽ اإلىساف 
أفراد القبمية هبىي لمى االدة والظمـ كاىا سائديف وكاف التىاصر بيف فالتعصب القبمي 

( بهفٍوهٍا الجاٌمي، فكاىت القبائؿ القوية تشف )اىصر أخاؾ ظالهًا أو هظموهاً 
ورا  الىٍب والسمب فالقبيمة القوية كاىت تستولي لمى الغارات بسبب أو بدوف سبب 

أهواؿ القبيمة الضعيفة إذ لـ يكف لٍـ حكـ وال شرع يرجعوف إليً في أغمب األواات 
 .(534)وفي أكثر الببلد

بالىسبة لمهرأة لـ تكف تتهتع لىدٌـ بأي حقوؽ تذكر فقد كاىت ٌىاؾ لادة وأد 
تٍا وذلؾ خشية العار واإلىفاؽ واد لاب البىات لىد بعض القبائؿ العربية في جاٌمي

ڌ  ڌ  ڈ     ڎڇ  ڇ  ڎ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ القرآف أفعالٍـ تمؾ في آيات لدة ااؿ تعالى: 

چ  ڈ  ڍ 
واد كاف لىد العرب يتشا هوف لىد والدة زوجاتٍـ حيف تولد ُأىثى ااؿ  .(535)
 تعالى: 

ڌ   ڌ  ڈ   ڈ  ڍ  ڍ    ڎڇ   ڎ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇچ 

چڑ  ڑ  ڇ  ڇ      ڇڇ
(536). 

فاإلسبلـ ٌو الذي اـو سموؾ العرب وىٍاٌـ لف األفعاؿ القبيحة التي كاىوا         
ـ بعدـ اإلشراؾ بً شيئًا ولدـ اتؿ األوالد  يفعموىٍا وفي هقدهتٍا الشرؾ باهلل حيف أهٌر

ـ بالبعد لف ارتكا ۓ    ڭ  ڭ  چ  ب الفواحش ااؿ تعالى:خشية العار والفقر كها أهٌر

    ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ېى  ى  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۉ  ې   ې     ٴۇ  ۉڭ  ڭ  ې  ې

  ى  ىٌ  ٍ    ڈڈ      ى  ى  ى     ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى

چى
ـْ َلمَ (  537) ـَ َربُُّك ـْ َأال ااؿ أبو جعفر: يقوؿ تعالى ذكري: ُاْؿ َتَعاَلْوا َأْتُؿ َها َحر  ْيُك

ًِ َشْيًئا يعىي بالىفس التي حـر اهلل ) وال تقتموا الىفس التي حـر اهلل إال بالحؽ( ُتْشِرُكوا ِب
يعىي بها أباح اتمٍا بً هف أف تقتؿ  إال بالحؽ( اتمٍا، ىفَس هؤهف أو ُهعاٌد واولً

                                                           

، ص 533)  .79–73( الهبارؾ الكافوري، الرحيؽ الهختـو
-ػ0419ٌ ،والتوزيع ، هكتبة ليىا لمىشر0 هحب، ط اي( أبوبكر الجزائري، ٌذا الحبيب هحهد صمى اهلل لميً وسمـ 534)

 .70، ص ـ0899
 .70اآلية  ،( سورة اإلسرا 535)
 .88-89اآلية  ،( سورة الىحؿ536)
 .080اآلية  ،ىعاـ( سورة األ537)



ي هحصىة فترجـ ،ىفًسا فتقتؿ َاَوًدا بٍا ؽِّ فتقتؿ. أو ترتد  لف ديىٍا الح ،أو تزىي ٌو
 (ذلكـ) الذي أباح اهلل جؿ ثىاؤي اتؿ الىفس التي حـر لمى الهؤهىيف اتمٍا "الحؽ" فذلؾ

ٌي األهور التي  ،يعىي ٌذي األهور التي لٍد إليىا فيٍا ربُّىا أف ال ىأتيً وأف ال ىدلً
اىا والكافريف ىعهؿ بٍا أف جهيًعا بً يقوؿ: وصاكـ بذلؾ لتعقموا ( لعمكـ تعقموف) وص 

  .(538)ا وصاكـ بً ربكـه
فاإلسبلـ ٌو الذي ألاد هف جديد صياغة أخبلاٍـ وجعمٍـ هجتهعًا يرالي 

ديً.  الحقوؽ ويتهسؾ بالقيـ واألخبلؽ الفاضمة ِوفقًا لهىٍج اإلسبلـ ٌو
أِضؼ إلى ذلؾ أف الِرَؽ كاف هىتشرًا في أواسط الهجتهع العربي الجاٌمي بؿ 

الرابحة واستقرت بً بعض أسواؽ العرب في كاف بابًا هف أبواب الرزؽ والتجارة 
الجاٌمية فمها جا  اإلسبلـ لـ ُيِقر ٌذي األوضاع كها كاىت فحرر اإلىساف في فكرتً 
ذي الىزلة العادلة ٌي القيهة التي  ولقيدتً كها حرري هف لبوديتً لىفسً ولغيري ٌو

ا بيف الىاس اىت سائدة فٍذي األوضاع التي ك. (539)احتضىٍا الحكاـ والقضاة وطبقٌو
لىد العرب لخصٍا جعفر بف أبي طالب رضى اهلل لىً وردًا لمى سؤاؿ الىجاشي 

أيٍا الهمؾ، كىا اوًها أٌؿ جاٌمية، ىعبد األصىاـ، همؾ الحبشة لف ٌذا الديف فقاؿ: )
وىأكؿ الهيتة، وىأتي الفواحش، وىقطع األرحاـ، وىسي  الجوار، يأكؿ القوي هىا 

بعث اهلل إليىا رسواًل ىعرؼ ىسبً وصداً وأهاىتً فكىا لمى ذلؾ حتى  ،الضعيؼ
ولفافً فدلاىا إلى اهلل لىوحدي وىعبدي، وىخمع ها كىا ىعبد ىحف وآباؤىا هف دوىً هف 
الحجارة واألوثاف، وأهرىا بصدؽ الحديث، وأدا  األهاىة، وصمة الرحـ، وحسف الجوار، 

ور، وأكؿ هاؿ اليتيـ، والكؼ لف الهحاـر والدها ، وىٍاىا لف الفواحش، واوؿ الز 
واذؼ الهحصىة، وأهرىا أف ىعبد اهلل وحدي ال ىشرؾ بً شيًئا، وأهرىا بالصبلة والزكاة 

ي راوية القصة –أـ سمهة رضي اهلل لىٍا  تقوؿ السيدة ،والصياـ د لميً فعد – ٌو
 أهوَر اإلسبلـ فصداىاي، وآهىا بً، واتبعىاي لمى ها جا  بً، فعبدىا اهلل وحدي فمـ ىشرؾ
بً شيًئا، وحرهىا ها حـر لميىا، وأحممىا ها أحؿ لىا فعَدا لميىا اوهىا، فعذبوىا وفتىوىا 
لف ديىىا، ليردوىا إلى لبادة األوثاف هف لبادة اهلل، وأف ىستحؿ ها كىا ىستحؿ هف 

 .(540)(الخبائث
هف ذلؾ أف حقوؽ اإلىساف في الهجتهع العربي الجاٌمي كاىت  تخُمص الباحثة

صارخة فالحياة القبمية كاىت سائدة لمى وااعٍـ السياسي واإلجتهالي تىتٍؾ بصورة 
                                                           

 .708ص  ،4 يؿ آي القرآف، جالطبري، جاهع البياف لف تأو  بي جعفر بف هحهد بف جريرأل( 538)
–ػ0413ٌسىة  ،68العدد  ،سمسمة دلوة الحؽ ،الهجتهع اإلسبلهي وحقوؽ اإلسبلـ ،هحهد صادؽ لفيفي (539)

 .086 ص ـ،0893
 .008الهبارؾ كفوري، هرجع سابؽ، ص  (540)



وكاف الظمـ وااللتدا  لمى الضعيؼ بغير حؽ هىتشٌر فيها بيىٍـ فأصبحوا يسفكوف 
دها ٌـ ألسباب تافٍة فمـ يوجد في هجتهعاتٍـ حؽ ُهصاف وال حرهة لئلىساف سوا  

ب لمى ٌذي الحالة فأحدث فيٍـ في حياتً أو هالً ولرضً إلى أف جا  اإلسبلـ والعر 
تغييرًا كبيرًا في جهيع الهجاالت الهختمفة فأىقذٌـ هف الجٍؿ والحياة الحيواىية التي 
كاىوا يعيشوف فيٍا إلى حياة أراى وأفضؿ تتىاسب هع اإلىساف الذي كرهً اهلل سبحاىً 

ية بعد أف تقود البشر  وتعالى فأدخموا حقيقة جديدة في حياتٍـ وتاريخٍـ فأصبحوا أهةً 
 قاد.كاىوا أهة تُ 

 حقوق اإلنسان لتطبيق عممي لنظرية المقاصد في عصر النبوة:

حقوؽ اإلىساف بهعىاٌا الحقيقي والوااعي ال بد أف ىتحدث لىٍا في إطار 
أهوري اهلل رب العالهيف )فتبارؾ اهلل  هىظوهة ٌذا الكوف الكبيرالهحكـو الذي خمقً ودبر

وف الصورة هتكاهمة وواضحة حتى تعطي تقييهًا حقيقيًا أحسف الخالقيف( وذلؾ حتى تك
في لبلااتٍـ وتعاوىٍـ وتكاهمٍـ وتكافمٍـ، ألف الحديث لف تمؾ الحقوؽ بهعزٍؿ لف 
ٌذي الهىظوهة الُهحكهة والُهتقىة في جهيع داائقٍا بتدبير هف االحكيـ الخبير سيكوف 

ة، وبالتالي فمف تكوف ٌىالؾ ألىً سيخضع ألفكار شتى وأٌوا  هتىازل هبتورًا وااصرًا،
ا  صورة واحدة لٍذي الحقوؽ بؿ هقاييس هتىولة وصور هتعددة تبعًا ألٌوا  هف صىعٌو

ا  .(541)وأفكار هف صاغٌو
مى لصرالىبوة في جاىبً االصطبلحي يعىي الفترة الزهىية في حياة الرسوؿ ص

ا الفترة الزهىية هىذ بعثتً وحتى اىتقالً إلى الرفيؽ األلمى بالتباٌراهلل ولميً وسمـ 
التي وضعت فيٍا التشريعات الخاتهة لمبشر جهيعًا والتي هىٍا صبلحٍـ في دىياٌـ 

: )تركت فيكـ ها أف تهسكتـ بً لف تضموا مى اهلل ولميً وسمـصً وآخرتٍـ. بدليؿ اول
ولصر الىبوة ٌو العصر الذي تقررت فيً  ، (542)ي أبدًا، كتاب اهلل وسىتي(بعد

 وىظهت فيً كؿ القواىيف التي تصوىٍا وتحفظٍا.الحقوؽ اإلىساىية، 
العصر األهثؿ الذي طبقت فيً تمؾ الحقوؽ كها يىبغي أف  –ُيعد ذلؾ العصر

 .(543)تطبؽ
الهتتبع ألواهر الديف وىواٌيً يجد أف تعاليهً الهتعمقة بحقوؽ اإلىساف وضعت 

ىًا هف حدًا لمتهييز العىصري هىذ لصر الىبوة كاهمة أي ابؿ ىحو أربعة لشر ار 
اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف واتفاايات القاىوف الدولي اإلىساىي، هؤكدة ها جا  

                                                           

 .098 هرجع سابؽ، ص ،فيفي( هحهد صادؽ ل541)
 .0360لباىي الهجمد الرابع، راـ الحديث ( األ542)
أ.د. هحهد أحهد الصالح، حقوؽ اإلىساف في لصر الىبوي، وراة لهؿ هقدهة أللهاؿ الىدوة العمهية حوؿ حقوؽ  (543)

 .ٌػ0488 ،اإلىساف بيف الشريعة اإلسبلهية والقاىوف، الههمكة العربية السعودية، الرياض



في الدياىات السهاوية ابؿ اإلسبلـ، وهؤهىة لميٍا. غير أىٍا في التهاـ والكهاؿ لـ 
تكف إال في اإلسبلـ الذي تىاولت تعاليهً حقوؽ اإلىساف وها لميً هف التزاهات وها 

جبات تدخؿ ضهف تمؾ الحقوؽ في بياف هقاصد الشريعة الخهسة لً أو لميً هف وا
ي الهحافظة لمى الديف والىفس والىسؿ والعقؿ  التي تحقؽ هصمحة اإلىساف ٌو

 والهاؿ.
واد توسع العمها  الهسمهوف استىادًا لمى ىظرية الهقاصد فجعموا حقوؽ  

هكاـر األخبلؽ اإلىساف تشهؿ التوسعة في الحياة ورفع الضيؽ لف الىاس، والتزاـ 
وفضائؿ األدب هها سهوي بالحاجيات أي األهور التي يحتاجٍا اإلىساف لسبلهة 

 .(544)حياتً ال لبقائٍا )كالتهتع بالطيبات(
وتشهؿ الحقوؽ في الفقً اإلسبلهي كؿ ها لئلىساف هف حقوؽ وها لميً هف 

ا الهولى لز وج ؿ في واجبات والحقوؽ في اإلسبلـ أصيمة وليست هكتسبة فقد ارٌر
ہ  ہ  ْ    ّ  ْ  ٓ  ے   چ : كثير هف آيات القرآف، ال هفكريف وال هشرلوف وهىٍا اولً

چې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۉے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ
"الذي  :واولً (545)

هردود إلى  )ال ِذي( األولى التي وردت في اآلية السابقة َجعؿ لكـ األرض ِفَراشًا" 
( في اولً اْلُبدُ )اْلُبُدوا اهلل  ـْ ها جهيًعا هف َىعت ال ِذي َخَمَقُك ، ٌو ـْ ـُ ال ِذي َخَمَقُك وا َرب ُك

ـُ، الجالَؿ لكـ األرض  ،فكأّىً ااؿ: البُدوا ربكـ الخالقُكـ، والخالَؽ الذيف هف ابمكـ َرب ُك
  .(546)فراًشا. يعىي بذلؾ أّىً جعؿ لكـ األرض هٍاًدا ُهَوط أً 

اـ الشخصية اإلىساىية، وال يتحقؽ ذلؾ إال هع الحرية جا  اإلسبلـ باحتر   
التي تشعر اإلىساف بكراهتً ووجودي كإىساف وتتفرع ٌذي الحرية إلى لدة فروع تشكؿ 

 .(547)في هجهولٍا تمؾ الحرية التي ٌي أخص خصائص اإلىساف، وهف تمؾ الفروع
 حرهة الذات، وتتضهف لددًا هف الحقوؽ أولٍا الحؽ في الحياة .4
 لتىقؿ وحؽ الٍجرة.حرهة ا .0

 حؽ األهف والخصوصية.  .3

 حؽ الهأوى. .1

 حؽ العقيدة. .5

 حؽ الفكر والتعبير.  .6

                                                           

، وراة لهؿ هقدهة أللهاؿ الىدوة العمهية حوؿ حقوؽ ةأ.د. هحهد أحهد الصالح، حقوؽ اإلىساف في لصر الىبو ( 544)
 .ٌػ0488 ،اإلىساف بيف الشريعة اإلسبلهية والقاىوف، الههمكة العربية السعودية، الرياض

 .88اآلية  ،( سورة البقرة545)
 .34ص  ،0 لقرآف، جويؿ آي اأهحهد بف جرير الطبري، جاهع البياف لف ت( 546)
بة لىاشرا ،0 اإلىساف في ظؿ اإلسبلـ دراسة هقارىة، ج حرهات ال حقوؽجريشً،  يلم( د. 547)   .03 ص ،هكتبة ٌو



وببل شؾ ال تعىي  رلًا لئلىساف وحقًا لً. إال أىٍاوالحرية في اإلسبلـ هكفولة ش 
الفوضى وارتكاب الهوبقات والهىكرات باسـ الحرية واستباحة هحاـر اهلل واالىغهاس 

إلسبلـ ديف الجهالة، لذا ليس لئلىساف أف يهارس حرياتً في الشٍوات الهحرهة. فا
لمى حساب غيري، وذلؾ حفاظًا لمى أهف الهجتهع واستقراري وسبلهتً فكؿ حؽ 
هوجود يقابمً واجب ويجب أف يهارس ذلؾ الحؽ في حدود اإلطار الذي وضعتً 

 .(548)(وال ضرار رال ضر ) سبلهية إلهااًل لمقالدة الشرليةالشريعة اإل

 حياة:حق ال
 هرت كؿ األدياف بحفظٍا ولمى رأسٍا اإلسبلـأهف الكميات الخهس التي 

ي أثهف ها يهتمكً اإلىساف، واد جعؿ اإلسبلـ حؽ الحياة االدة  (حؽ الحياة) ٌو
لمهحافظة لمى ٌذا الحؽ، التبر اإللتدا  أساسية بىى لميٍا كثيرًا هف األحكاـ. 

لىفس ارر لً العقوبة القاسية التي لتدا  لمى جز  هف ابالقتؿ جريهة وكذلؾ اإل
اؽ الروح التي بٍا الحياة جريهة ضد اإلىساىية كمٍا وفي  تىاسبً، حيث جعؿ إٌز

ولعؿ ذلؾ يتضح في اولً  ،(549)الٍبلؾ ىعهة لميٍا الهقابؿ يعد الهحافظة لميٍا هف
 ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ چ تعالى: 

چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
اْلَقْوؿ ِفي ( 550)

ـْ َبْعد َذِلَؾ ِفي   : َتْأِويؿ َاْولً َتَعاَلى ٍُ ـ  ِإف  َكِثيًرا ِهْى ـْ ُرُسمَىا ِباْلَبيَِّىاِت ُث ٍُ َوَلَقْد َجاَ ْت
ٌََذا َاَسـ ِهْف الم ً َجؿ  ثَىَ  اأْلَْرض َلُهْسِرُفوفَ  ًِ َو ـَ ِب ـْ  ،اُؤُي َأْاَس ٍِ َأف  ُرُسمً َصَمَوات الم ً َلَمْي

ـْ ِفي اآْلَيات ال ِتي َتَقد َهْت  ٌُ َاْد َأَتْت َبِىي ِإْسَراِئيؿ ال ِذيَف َاص  الم ً َاَصصٍـْ َوَذَكَر َىَبَأ
ـْ  :ِهْف َاْولً ٍَا ال ِذيَف آَهُىوا ُاْذُكُروا ِىْعَهة الم ً َلَمْيُك ـْ َيا َأّي ـ  َاْوـ َأْف َيْبُسُطوا ِإَلْيُك ٌَ ِإْذ 
ٌََذا اْلَهْوِضع) َأْيِديٍـْ  َواْلُحَجج اْلَبيَِّىة َلَمى  ِباآْلَياِت اْلَواِضَحة َيْعِىي) ِباْلَبيَِّىاتِ (. ِإَلى 

ـْ  ٍِ يَهاف ِب ًِ ِهْف اإْلِ ـْ ِإَلْي ٌُ ة َها َدَلْو ـْ َوِصح  ٍِ ًِ ِإَلْي َوَأَدا  َفَراِئض الم ً َحقِّي ة َها ُأْرِسُموا ِب
ـْ ، َيُقوؿ الم ً َلز  ِذْكري ٍِ ـْ َبْعد َذِلَؾ ِفي اأْلَْرض َلُهْسِرُفوفَ  :َلَمْي ٍُ ـ  ِإف  َكِثيًرا ِهْى َيْعِىي ) ُث
ٍَا  َواْلِهيـ ِفي َاْولً (،َأف  َكِثيًرا ِهْف َبِىي ِإْسَراِئيؿ ٍُـْ  :َواْل ـ  ِإف  َكِثيًرا ِهْى ْكر َبِىي ِهْف ذِ  ) ُث

ٍُـْ  (َوَكَذِلَؾ َذِلَؾ ِفي َاْولً ،ِإْسَراِئيؿ َيْعِىي َبْعد َهِجي  ُرُسؿ الم ً  ،َبْعد َذِلؾَ ) َوَلَقْد َجاَ ْت
ـْ ِفي اأْلَْرض َلَعاِهُموَف ِبَهَعاِصي الم ً) َلُهْسِرُفوفَ (. ِباْلَبيَِّىاِت ِفي اأْلَْرض ٍُ  ،َيْعِىي: َأى 

                                                           

وف(، دالشركة التوىسية لمكتاب، راـ اإليداع )ب ،جتهالي في اإلسبلـد. هحهد طاٌر بف لاشور، أصوؿ الىظاـ اال( 548)
 .887ص 

 ـ.8116سىة  ،31، راـ حقوؽ اإلىساف في اإلسبلـبعىواف  هحاضرة ،هحهد راتب الىابمسي ( د.549)
 .78اآلية  ،( سورة الهائدة550)



ٍْيً َوُهَحادُّو الم ً َوُرُسمًَوُهَخاِلُفوَف َأْهر ال ـْ َوِخبَلف ،م ً َوَى ٌُ ٌَْواَ  ـْ َأ ٍِ ٍـْ َلَمى ِباتَِّباِل
ـْ  ٍِ (551)(َوَذِلَؾ َكاَف ِإْسَرافٍـْ ِفي اأْلَْرض ،َأْىِبَياِئ

. 

: )زواؿ الدىيا لىد اهلل مى اهلل ولميً وسمـتعظيهًا لٍذا الحؽ يقوؿ الرسوؿ ص       
والهسمـ وغير الهسمـ في ىظر اإلسبلـ سوا  في  ،(552)أٌوف هف اتؿ رجؿ هسمـ(
 حرهة الدـ واستحقاؽ الحياة.

لذلؾ جعؿ االلتدا  لمى الهسالهيف هف أٌؿ الكتاب سببًا لحرهاف القاتؿ        
)هف اتؿ  :مى اهلل ولميً وسمـصة وىكري وفحشً ويتضح ذلؾ في اولً الهسمـ هف الجى

اتؿ اتيبًل هف أٌؿ الذهة حـر اهلل لميً )هف  (553)هعاٌدًا لـ يرح رائحة الجىة(
 .(554)الجىة(

ها جا  في القرآف الكريـ والسىة الهطٍرة يفٍـ هىٍـ أف اإلسبلـ حـر كؿ لهؿ        
يىتقص هف حؽ الحياة سوا  كاف ذلؾ العهؿ تخويفًا أو ضربًا أو التقااًل أو طعىًا في 

 لرلايً واالحتراـ في اإلسبلـ.دبية هوضع اذلؾ أف حياة اإلىساف الهادية واألالعرض، 
 حق اإلنسان في العيش بأمان: 

اإلسبلـ وزيادة هىً لمى الهحافظة لمى حؽ الحياة حرص لمى تراية الحياة   
ال باألهف بكؿ صوري سوا  كاف في أهف الفرد في ىفسً إاإلىساىية، وال يكوف ذلؾ 

 ى العقيدة الصالحة.بااللتقاد الصحيح أو هع الجهالة بالسموؾ القويـ الهرتكز لم
ال بالهحافظة لمى الضروريات الخهس وحهايتٍا كها إيكوف العيش بأهاف  ال        

ي أٌـ هقاصد  ويعىي في صبلح الخمؽ في تحصيؿ هقاصدٌـ. أشرىا إلى ذلؾ ٌو
بالهصمحة الهحافظة لمى هقصود الشرع وهقصود الشرع هف الخمؽ الضرورات 

ي أف تحفظ لميٍـ ديىٍـ و  ىفسٍـ ولقولٍـ وىسمٍـ وهالٍـ، وكؿ ها تضهف أالخهس ٌو
يفوت ٌذي األصوؿ فٍو هفسدة  حفظ ٌذي األصوؿ الخهسة فٍو هصمحة، وكؿ ها

ذي األ ب الضروريات فٍي يصوؿ الخهس حفظٍا وااع في ترتوضيالًا لهصمحة، ٌو
 ةؿ ولقوبة الهبتدع الدالي لبدلضِ أاوى الهراتب في الهصالح، هثاؿ اتؿ الكافر الهُ 

 ٌذا يفوت لمى الخمؽ ديىٍـ. فإف
يجاب حد الشرب، ّإذ بً ا  يجاب القصاص، إذ بً حفظ الىفوس و إالقضا  ب       

اب حد الزىا إذ بً حفظ الىسؿ واألىساب يجإحفظ العقوؿ التي ٌي هبلؾ التكميؼ، 
                                                           

 .044، ص 8 ج ( هحهد بف جرير الطبري، هرجع سابؽ، الهجمد الثالث،551)
 .0788، حديث راـ 4/6 ة( سىف الترهزي، هطبعة دار الحمبي، القاٌر 552)
 .8877، حديث راـ 8 ج ،الجاهع الصحيح ،( البخاري553)
 .8800، حديث راـ 8 ج ،( ىفس الهصدر4)
 



يجاب زجر الغصب، يحصؿ حفظ األهواؿ، لذا لـ تختمؼ الشرائع في الزىا والسراً وا  
 .(555)والقتؿ وشرب الهسكر وتحريـ الكفر
 حق الكرامة: 

 –جا ت الشريعة اإلسبلهية هكرهة لئلىساف، هقررة لً حقواًا اواًل ولهبًل 
يتضح ذلؾ في  –بغض الىظر لف لوىً أو جىسً أو هركزي القبمي أو االجتهالي 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چ اولً تعالى: 
(556). 

 .(557)(أسىاف الهشطكصمى اهلل لميً وسمـ: )الىاس سواسية وااؿ 
: )هتى استعبدتـ الىاس واد ولدتٍـ رضي اهلل لىً ااؿ سيدىا لهر بف الخطاب       

 .(558)أهٍاتٍـ أحرارًا(
بة بغير حؽ ويحطـ الطوا  يت غجا  اإلسبلـ ليدفع لف ألىاؽ البشر كؿ ٌر

بة حتى ال  اموب الىاس، وهف ٌىا كاف أوؿ خطوة تطغى وتتجبر وتهؤل بالذؿ والٌر
بلـ ٌي إااهة صرح الحرية وكراهة اإلىساف وتخميص البشر هف لىا  الخضوع لئلس

ٌدار حقواٍـهحاوالت لهىع ألمهتجبريف واهع كؿ ال  .(559)لىاؽ الىاس وا 
بىى اإلسبلـ ُجؿ  الحقوؽ اإلىساىية إف لـ تكف كمٍا لمى الكراهة اإلىساىية،  

ٌذي الحقوؽ، والشعور بالكراهة كرهًا بتكريـ اهلل لً لها استحؽ فمو لـ يكف اإلىساف هُ 
يدفع اإلىساف ألف يعمف أهاـ ىفسً أىً أٌؿ لئلحتراـ، وألف يحتـر غيري هف بىي 

 .دـ(آ)ولقد كرهىا بىي اإلىساف، يتضح ذلؾ في اولً تعالى: 
دلوة اإلسبلـ إلى الكراهة اإلىساىية ٌي دلوة لمتهسؾ بالحؽ والواوؼ إلى    

 .(560)جاىبً وهىاصرة هف يىاصري
 انًطهة انخايص

 ذصٍُف انحمٕق فً انفمّ اإلضاليً
اٌتـ فقٍا  السمؼ بدراسة الحقوؽ هف الىاحية التفصيمية، فعىوا بدراسة أحاد 
الحقوؽ وبيىوا أحكاهٍا لذلؾ اىتشرت أحكاـ حقوؽ اإلىساف وواجباتً فيها يتعمؽ 

لىدها  بجهيع هعاهبلتً وتصرفاتً في كتب الفقً الهختمفة، أها األصوليوف، فإىٍـ
تعرضوا لدراسة الحؽ، ركزوا االٌتهاـ لمى أاساـ الحؽ بالتبار هستحقً اهلل أو 

                                                           

ـ،  8100، 0، هج 4د. هحهد لمواف، القاىوف اإلىساىي والهصادر ووسائؿ الراابة، دار الثقافة لمىشر والتوزيع، ط ( 555)
 .037ص 

 .4ية اآل ،( سورة التيف556)
 .783 راـ ، حديث0 ( صحيح البخاري، ج557)
 .804ص  ،( ىفس الهصدر558)
 .98 الهجتهع اإلسبلهي، هرجع سابؽ، ص ( هحهد سبلـ،559)
اب (560)  .816ص ـ، 0884ر الهدى لمثقافة والىشر، دا ،الجريهة والعىؼ ضد الهرأة، دهشؽ ،العىؼ األسري ،ليمى لبد الٌو



ولمى أٌمية وجوب الحؽ وأدائً، فٍـ لـ يٍتهوا بصياغة ىظرية لمحؽ يتحدثوف  العبد،
وأها الفقٍا  الهعاصروف فقد اٌتهوا بصياغة  (561)فيٍا لف كؿ ها يتعمؽ بالحؽ

وأاساهً وفيها يمي تصىيفات ٌذي يتعمؽ بالحؽ ىظرية لمحؽ ودرسوا تحتٍا كؿ ها 
 الحقوؽ:

يصىؼ الفقٍا  لىد تصىيفٍـ لمحؽ  تصنيف الحق باعتبار صاحبو:
بتصىيفات وهف أبرز التصىيفات تصىيؼ الحؽ بالتبار صاحبً، والحقوؽ وفقًا لٍذا 

 اساـ:أالتصىيؼ تقسـ إلى ثبلثة 
  

                                                           

 .013 ، ص0 د. لبادي، الهمكية الفكرية في الشريعة اإلسبلهية، دار الىشر الهديىة الهىورة، ج (561)



 أواًل: حق اهلل:
لحؽ العاـ هف غير اختصاص بأحد، وذلؾ هثؿ والهراد بحؽ اهلل أىً يتعمؽ با

و اتخاذ الهسمهيف إياي ابمة، وكحرهة الزىا فإىً لاـ  حرهة بيت اهلل ألف ىفعً لاـ ٌو
و سبلهة  أىسابٍـ )فىسبة( الحؽ إلى اهلل لز وجؿ ألف اهلل تعالى غىٌي أف يىفع ٌو

 .(562)بشي 
 كالهدارس وهف حقوؽ اهلل تعالى صياىة الهرافؽ العاهة التي ٌي حؽ اهلل

 والهستشفيات والهساجد والواؼ لمى جٍات البر.
 وحؽ اهلل تعالى إذا ثبت لً حكهاف: 

ها كها ال يجوز تغييري بإسقاط  محٍ األوؿ: أىً ال يجوز إسقاطً بعفٍو أو صُ  أو غيٌر
 حرـٍ ألف في ذلؾ تعديؿ لحكـ اهلل.هُ  لبادٍة هفروضٍة أو بإباحةِ 

يها أوليا  الهسمهيف هطالبوف بالدفاع لىً وهف ٌىا الثاىي: أف الىاس جهيعًا وال س
 .(563)كاىت الِحسبة في اإلسبلـ

 ثانيًا: حق العبد: 
و ها يترتب لميً هصمحة الفرد أو األفراد كحؽ كؿ واحد في داري ولهمً  ٌو
سقاطً يكوف لصاحب  ويسهى الحؽ الخاص، فالتصرؼ في ٌذا الحؽ والهطالبة بً وا 

دية التي تجب بدؿ الِقصاِص إذا رضي بذلؾ ولي الدـ أو الحؽ وحدي، وهف أهثمتً ال
الهجىي لميً، كها تجب ابتداً  في حالة القتؿ العهد وهف أهثمتً كذلؾ الضهاف سوا  
و هسؤولية لقوبة كحؽ الدائف واضا  ديىً أـ كاف ضهاف الفعؿ  كاف ضهاف العقد ٌو

و الهسؤولية التقصيرية في خصوص الهاؿ في حالة غصب الهاؿ حيث  ًأو إتبلف ٌو
 . (564)يكوف لمى الغاصب رد الهغصوب

 ويختمف حق العبد الخالص عن حق اهلل في:
أف حؽ العبد يسقط بإسقاطً باختبلؼ حؽ اهلل فإىً ال يقبؿ اإلسقاط كها أف 
حؽ اهلل ال هدخؿ لمصمح فيً أها حؽ اإلىساف فإىً يقبؿ الصمح واإلسقاط والهعاوضة 

حة الهالؾ وال يباح حؽ اهلل الزىا بإباحة الهرأة وال بإباحة ولٍذا ُيباح هاؿ الغير بإبا
 .(565)أٌمٍا

 الحق المشترك هلل من ناحية ولمعبد من ناحية أخرى:
                                                           

 .061لىجار، هرجع سابؽ، ص د. لبد اهلل هبروؾ ا (562)
 .060ىفس الهرجع، ص ( 563)
  ،( هحهد ديرة صبرية، حقوؽ اإلىساف الشخصية في الشريعة اإلسبلهية والىظـ الفرلية دراسة هقارىة رسالة هاجستير564)

 .4 هدرهاف اإلسبلهية، صأجاهعة 
 .066-068لبد اهلل هبروؾ، هرجع سابؽ، ص ( 565)



و ها يتعمؽ بً الىفع العاـ هف غير اختصاص بأحد وحؽ اإلىساف  حؽ اهلل ٌو
و وحدي الهتصرؼ في الحؽ إلى  و الذي يعود ىفعة إلى اإلىساف فقط ٌو الخالص ٌو

و الذي اجتهع لميً حؽ اهلل وحؽ العبد وتارةً جا  ىب ذلؾ فإف ٌىاؾ الحؽ الهشترؾ ٌو
يكوف حؽ العبد ٌو الحؽ الغالب  يكوف حؽ اهلل ٌو الحؽ الغالب كحؽ القذؼ وتارةً 

كها في الِقصاص. إف حؽ اهلل ال يقبؿ التىازؿ خبلؼ حؽ العبد فإىً يقبؿ التىازؿ 
كها أف حؽ اهلل يستوفيً ولي األهر وليس هف  واإلسقاط وكذا ها غمب فيً حؽ العبد

 بذلؾ أها حؽ العبد فيطالب صاحبً.ِكَؿ التصدي إلاتضاىً إال إذا وُ حؽ أحد 
 تصنيف الحق باعتبار محمو:

لى حقوؽ  تىقسـ الحقوؽ بالتبار هحمٍا إلى حقوؽ ليىية أي تتعمؽ بالعيف وا 
 هة.شخصية تتعمؽ بالذِ 

 وىي بدورىا تنقسم إلى أصمية وتبعية: نأواًل: الحقوق المتعمقة باألعيا
 الحقوق األصمية: .9

تعمؽ الحؽ بالعيف األصمية: هعىاي أف يكوف لمهالؾ سمطة هباشرة لمى الشي  
الذي يهمكً وال يوجد هف يتوسط بيف الشي  الههموؾ وبيف الهالؾ ويباشر الهالؾ كؿ 

ً لمغير دوف أف سمطات الهمؾ فيً، فمً أف يستعهمً ويستغمً ويستٍمكً ويتصرؼ في
 .(566)يكوف في حاجة الخذ رأي أحد

وف لمديف وحؽ سقي الزرع هف جدوؿ هعيف  وهف أهثمة ذلؾ: حبس الهاؿ الهٌر
وحؽ اهلل تعالى في هاؿ الزكاة وحؽ األب في الوالية لمى األوالد وحؽ األـ في 

 .(567)حضاىة طفمٍا فإف ٌذي الحقوؽ هىصبة لمى شي  هعيف
 الحقوق التبعية:  .2

حقواًا أخرى ليىية  اىت الحقوؽ السابقة تكوف حقواًا أصمية فإف ٌىاؾإذا ك
ف الحيازي واد ُسهيت  ولكىٍا تبعية الغرض هىٍا ضهاف الوفا  بديف وذلؾ كالٌر

و الديف  بالحقوؽ العيىية لتعمقٍا باأللياف وبالىسبة ألىٍا تابعة لحؽ ثابت في الِذهة ٌو
 .(568)هف الحقوؽ في الفقً اإلسبلهي ألىٍا تهيز بيف صىفيف

 مة:ثانيًا: تعمق الحق بالذِ 
حداٌها إهة في حالة الحؽ الثابت بيف شخصيف هحمً الذهة يتعمؽ الحؽ بالذِ 

و حؽ دار بيف شخصيف لهصمحة األخرى كالديف ألىً حؽ هالي ثابت في الذِ  هة ٌو
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ت هلل ال بيف شخص وليف كها في الىوع  السابؽ، وهف أهثمة ٌذا الحؽ كؿ حؽ ثاب
ا –الصـو  –الحج  –الزكاة ى في ِذهة الُهكمفيف بً هثؿ )تعال  .(الجٍاد وغيٌر

هة كؿ همتـز بً كالتزاـ البائع  تسميـ الهبيع لمهشتري كذلؾ كؿ التزاـ في ذِ  
وهثاؿ ٌذا الىوع هف الحقوؽ أيضًا حؽ الهتضرر هف إحداث ضرٍر بً في الحصوؿ 

الضرر وال تبرأ ذهتً إال  لمى الضهاف الهىاسب فالهتضرر لً حؽ لمى هف أحدث
بأدائً لهستحقً، وكذا حؽ الهستحؽ في الىفقة لمى هف وجبت لميً كحؽ القريب في 

 .(569)الىفقة لمى هف وجبت لميً إلالتً والزوجة لمى زوجٍا
والحؽ الثابت في الذهة إها ديٌف هالي أو غير هالي وأها لهؿ كبىا  دار أو 

جارة األجير الخاص والهعاشرة الزوجية خياطة ثوب أو هىفعة كها في إجارة الد ار وا 
ي تكوف بيف الزوجيف فيها يختص بالهعاشرة، وأها اإلهتىاع لف لهؿ كتكميؼ  ٌو

 الزوجة أال تدخؿ أحدًا هف األجاىب بيت الزوج إال بإذىً.
ا سوا  كاىت  والحقوؽ الهىوطة بالهكمؼ والتي تتعمؽ بالذهة يجب أداٌؤ

 .(570)هؿ كاإلهتىاع لف تعمية البىا إيجابية أـ سمبية بالكؼ لف ل
هف ذلؾ إلى أف الحقوؽ التبعية الغرض هىٍا الوفا  بديف  تخُمص الباحثة

ي دائهًا تتعمؽ بذهة شخص لصالح شخص آخر كالديف الثابت في ذِ  ف ٌو هة كالٌر
ا  الهديف واد تكوف ٌذي الحقوؽ الثابتة هلل تعالى لمى الهكمؼ كالصـو والصبلة وغيٌر

 األخرى.هف الحقوؽ 
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 انًثحث انثاًَ

 يفٕٓو حمٕق اإلَطاٌ ٔذطٕرْا فً انمإٌَ انٕضؼً
 

 تقديم وتقسيم
ووضعت لٍا األحكاـ ٌتهت الشرائع القديهة والهعاصرة بحقوؽ اإلىساف، ا     

التي ىطبلاًا هف الرؤى الفكرية التي سادت الهجتهعات ابؿ وبعد لصر الىٍضة، و ا
 بالحضارات القديهة وحتى العصر الحديث. ىتجت لىٍا هذاٌب هتعددة بد اً 

ىااش  تىاوؿ ٌذا الهبحث، هفٍـو وتطور حركة حقوؽ اإلىساف في هطمبيف      
قب وفي الثاىي: تطور ٌذي الحقوؽ لبر الحِ األوؿ هىٍها تعريؼ حقوؽ اإلىساف، 

  .التاريخية التي سرت بٍا اإلىساىية
 انًطهة األٔل

 انٕضؼًذؼرٌف حمٕق اإلَطاٌ فً انمإٌَ 

 اختمؼ فقٍا  القاىوف الوضعي في تعريفٍـ لمحؽ، وذٌبوا لهذاٌب شتى 
 واًل: المذىب الشخصي: أ

احبً ولٍذا لرؼ ؼ بذلؾ لتركيزي لىد تعريؼ الحؽ لمى شخص صرِ لُ 
)ادرة أو سمطة إرادية يخولٍا القاىوف حؽ بأىً الأصحاب ٌذا الهذٌب 

ت شديدة أٌهٍا أف الشرائع ىتقاداأف ٌذا الهذٌب تعرض ال غير .(571)لمشخص(
ت كثيرًا هف الحقوؽ ألشخاص ال إرادة لٍـ كالهجاىيف ثبِ السهاوية والوضعية تُ 

ذا ُيبطؿ زلـ أصحاب ٌذا الهذٌب بثبوت الحؽ أل شخاص ال واألطفاؿ الُقصر ٌو
  رادة لٍـ.إ

ثـ أف الىقد الثاىي الذي وجً لٍذا الهذٌب ٌو أف الحؽ اد ثبت لشخص دوف 
واكتهالٍا بؿ أحياىًا دوف لمهً فحؽ اإلرث والوصية  ة توفر اإلرادةفي حالإرادتً حتى 

 .(572)ال يثبتاف بإرادة أصحابٍا بؿ يثبتاف بهوت الهورث أو الهوصي
لتراؼ ظؿ ٌذا الهذٌب يصبح هف العسير اإلؼ إلى ذلؾ أىً في أضِ  

بالحقوؽ لؤلشخاص الهعىوية إذ هف الصعب القوؿ بأف لٍؤال  األشخاص ها 
ىها ٌو شي  آخر.لم  شخص الطبيعي هف القدرة اإلرادية وا 
 .(573)ظٍور الهذٌب الثاىيلوكاف ذلؾ هبررًا  

 المذىب الوضعي: ثانيًا:
 يرى أصحاب ٌذا الهذٌب بأف الحؽ ٌو )هصمحة يحهيٍا القاىوف(. 

                                                           

 .80 ـ، ص8101، سىة ح، دار فبل0 ط ( د. هحهد أحهد الخولي،571)
 .80 ( ىفس الهرجع، ص572)
 .88-87( ىفس الهرجع، ص 573)



و الهصمحة واآلخر  ري ٌو فيكوف ٌذا التعريؼ هف لىصريف: أحدٌها جٌو
ي الحهاية القاىوى ية التي تتهثؿ في الدلوى واد أخذ لمى ٌذا التعريؼ بأىً شكمي ٌو

ري كها أف الهصمحة، هادية كاىت أو  دفً وليس بهاٌيتً وجٌو لرؼ الحؽ بغايتً ٌو
لمى  ةهعىوية، ليست هعيارًا لمحؽ أضؼ إلى ذلؾ أىً جعؿ الحهاية القاىوىية الحق

ب الثالث الذي أراد الحؽ وبذلؾ يىٍدـ هف جديد ٌذا الهذٌب كسابقً ولذا ىشأ الهذٌ
 .(574)أصحابً الجهع بيف الهذٌبيف السابقيف

 ثالثًا: المذىب المختمط:
و يجهع بيف الهذٌبيف السابقيف فيحاوؿ الربط بيف فكرتي اإلرادي والهصمحة  ٌو
وأصحاب ٌذا الهذٌب اىقسهوا إلى فريقيف أحدٌها يغمب العىصر األوؿ لمى الثاىي 

 .(575)ة يعترؼ بٍا القاىوف ويحهيٍا لصاحبٍا(ولٍذا يعرفوف الحؽ، )سمطة إرادي
كها ٌو واضح هف تعريؼ ٌذا الهذٌب فإىً جهع بيف الهذٌب الشخصي        

والهوضولي وأخذ األوؿ هف القدرة اإلرادية والثاىي هف الهصمحة ولٍذا وجٍت إلية 
ي ىفسٍا التي وجٍت لهذٌبيف السابقيف هها أدى إلى ظٍور الهذٌب  اىتقادات ٌو

 ديث.الح
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 المذىب الحديث:
االختصاص ويعرؼ أصحابً الحؽ  أو ستئثارٌب بهذٌب اإلويعرؼ ٌذا الهذ 

 .(576)بأىً )اختصاص بقيهة هالية وأدبية هعيىة يهىحٍا القاىوف(
 : في القانون الوضعي

واًل: حقوؽ اإلىساف، ٌي الحقوؽ والحريات الهستحقة لكؿ شخص لهجرد أ 
ىساف لمى اإلارار بها يجهع أفراد األسرة البشرية هف كوىً إىساىًا، هفٍوـ حقوؽ اإل

أصيمة فيٍـ فٍـ يستحقوف التهتع بحريات أساسية هعيىة وبإارار ٌذي  وكراهةٍ  ايهةٍ 
              ىظـ حياتً.اتخاذ القرارات التي تُ  الحريات
حقوؽ اإلىساف ليس لٍا تعريؼ هوحد بؿ ٌىاؾ العديد هف التعاريؼ التي  

تهع آلخر أو هف ثقافة إلى أخرى، ألف هفٍوـ حقوؽ اإلىساف أو ىوع تختمؼ هف هج
ٌذي الحقوؽ يرتبطاف بتصور الىاس في هجتهع ها بً اإلىساف، لذلؾ سوؼ ىستعرض 

 .هجهولة هف تعاريؼ حقوؽ اإلىساف
و أحد واضعي اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف           يعرفٍا ريىً كاساف ٌو

اس استىادًا إلى االجتهالية يختص بدراسة العبلاات بيف الىبأىٍا: )فرع هف الفروع 
 .(577)رزهة هىطقية هتضاربة هف الحقوؽ والحقوؽ الهدلاة(كراهة اإلىساف و 

تاب األجاىب لف هفٍـو حقوؽ اإلىساف أها لف ج لتعريفات الكُ ٌذا ىهوذ 
ا:الكُ  ، (يةالتعاهؿ هع اصطبلح حقوؽ اإلىساف والحريات األساس) تاب العرب فعرفٌو

ا بالىسبة  يشير بصفة لاهة إلى هجهولة االحتياجات أو الهطالب التي يمـز توافٌر
إلى لهـو األشخاص، دوف أي تهييز بيىٍـ اللتبارات الجىس، أوالىوع، أو الموف، أو 

جهيع بىي هساواة، ) .(578)رأو ألي التبار آخ العقيدة السياسية، أو األصؿ الوطىي،
ألي التبار، في التهتع بالهزايا التي تخولٍا لٍـ الطبيعة ودوف أي تهييز بيىٍـ البشر 

ا هبادئ العدالة، وفي تمبية حاجاتٍـ الهختمفة، بها يتبل ـ هع ظروؼ  اإلىساىية، وتقٌر
كؿ لصر، وال يضر بحقوؽ اآلخريف، والقاىوف ٌو الذي يبيف الحدود الفاصمة بيف 

 .(579)(الاتأو جه حقوؽ الفرد وحقوؽ اآلخريف سوا  كاىوا أفراداً 
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لرفٍا هحهد الهجذوب )هجهولة الحقوؽ الطبيعية التي يهتمكٍا اإلىساف       
ف لـ يتـ اإل لتراؼ بٍا، بؿ أكثر هف ذلؾ والمصيقة بطبيعتً والتي تظؿ هوجودة وا 

 .(580)ت هف ابؿ سمطة ها(ٍِكحتى ولو اىتُ 
الهية جا  تعريؼ حقوؽ اإلىساف لدى األهـ الهتحدة بأىٍا )ضهاىات ااىوىية ل 

لحهاية األفراد والجهالات هف اإلجرا ات الحكوهية التي تهس الحريات األساسية 
ـ ااىوف حقوؽ اإلىساف الحكوهات ببعض األشيا  ويهىعٍا هف مزِ والكراهة اإلىساىية، ويُ 
 .(581)القياـ بأشيا  أخرى(

ألىً لرؼ الحقوؽ بأىٍا )لمـ  عاب تعريؼ كاسافوهف التعريفات ألبلي، يُ  
ي فرع هف فروع لمـ االجتهاع، يٍدؼ إلى تحقيؽ الكراهة اإلىساىية ويؤدي العمـو ، ٌو

ىا ترى الباحثة أف التعريؼ  إلى ازدٌار حياة الىاس بها فيً هف تبايف لمحقوؽ، ٌو
ذٌب إلى تصىيؼ الحقوؽ أكثر هف تعريفً لٍا، ذلؾ أف الحقوؽ اإلىساىية هتعددة 

س هعاش، وهىٍا هعىوي هحسوس، وهختمفة االتجاٌات هىٍا ها ٌو هادي همهو 
 بعضٍا سياسي وبعضٍا اجتهالي وهىٍا ها ٌو ااتصادي أو ثقافي.

القادر العمهي ٌو أشهؿ التعريفات التي وردت  ترى الباحثة أف تعريؼ لبد      
حيث أىً جعؿ لئلىساف حقواًا وواجبات همزهة ووضح شعار الهساواة بيف الىاس هف 

ذا  لكؿ البشرألبيض واألسود وجعؿ الحقوؽ شاهمة غير لىصرية وال تفريؽ بيف ا ٌو
 .أصؿ وحؽ واجب في الشريعة اإلسبلهية
 :(582)تصنيف الحقوق في القوانين الوضعية

يذٌب كثير هف الفقٍا  لىد تقسيـ الحقوؽ إلى التركيز لمى ىوع القيهة التي  
ف أىً هعيار ىخولٍا لمفرد إذا أف ىوع القيهة يقدـ هعيارًا واضحًا لمتقييـ فضبًل ل

ذي القيهة اد تكوف هالية واد تكوف غير هالية فقاؿ  هعترؼ بً في الفقً هىذ القديـ ٌو
تبعًا لذلؾ أف الحؽ هالي أو غير هالي وهعىى أف القيهة الهالية يهكف أف تقدر بهاؿ 

ا بالهاؿ، وذلؾ هثؿ الحقوؽ ا لسياسية أو وهعىى أىٍا غير هالية ال يهكف تقديٌر
موف تحت ٌذيف التقسيهيف تقسيهات فرلية أخرى وفيها دخِ يُ  هثبلً  الحقوؽ الشخصية

 يمي ىتىاوؿ تمؾ التقسيهات وذلؾ في اسهيف:
 النوع األول: الحقوق غير المالية:
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الحقوؽ غير الهالية تشهؿ الحقوؽ المصيقة بشخصية اإلىساف، وحقوؽ       
 األسرة.
ي التي تٍدؼ إلى حهاية  كياف الشخص  الحقوؽ المصيقة باإلىساف ٌو

ي التي سهاٌا القاىوف بالحقوؽ البلزهة حاطتً بالرلاية واإلا  و  حتراـ الواجبيف ٌو
ا إٌدارًا آلدهية اإلىساف وذلؾ هثؿ حؽ اإلىساف في سبلهة  ،لمشخص والتي يعد اىكاٌر

جسدي وحرهة هسكىً وفي التهمؾ والتىتقؿ وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية 
وحؽ الشخص في إىتاج ذٌىً هف األلهاؿ التي تكوف هف االلتقاد وحرية العهؿ 
ىتاجً  .(583)ابتكار اإلىساف وا 

 وىنالك خصائص لمحقوق الشخصية منيا: 
لتزاـ بٍا يقع لمى لاتؽ الكافة ابؿ صاحب الحؽ طمقة: أي أف اإلأىٍا حقوؽ هُ  .4

 لتدا  لمى ٌذا الحؽ.والهطموب ٌو أف يهتىع الكافة لف اإل
تقـو بهاؿ أي ال تجري لميٍا  هاؿ: وهعىى أىٍا الحقوؽ ال تقـو بالأىٍا  .0

قاس بً األهواؿ قاس بالهقياس الذي تُ الهعاوضة أصبًل وهف ثـ فإىٍا ال يهكف أف تُ 
ي الىقود وليس هعىى ذلؾ أف اإلىساف صاحب ٌذي الحقوؽ ال يستحؽ لىً أي  ٌو

 تعويض.
جوز أللضا  أسرة لدـ اابميتٍا لمتصرؼ فيٍا أو االىتقاؿ لمورثة: وهع ذلؾ فإىً ي .3

الهتوفى إذا التدى لمى اسهً أو أحد حقواً الشخصية أف يرفعوا ضد الهعتدي 
دلوى بصفتٍـ الشخصية وذلؾ بسبب اغتصاب الغير لحؽ هف حقوؽ شخصية 
ـ  ىها بالتباٌر ـ ورثة وا  ـ حيف يرفعوف الدلوى ال يرفعوىٍا بالتباٌر كاسهً هثبًل ٌو

 .(584)أصحاب حقوؽ خاصة بٍـ بصفة شخصية
لدـ اابميتٍا لمسقوط والتقادـ: ٌذي الحقوؽ ال تسقط بالتقادـ كها أف حؽ اإلىساف  .1

لمى ىفسً ال يسقط بعدـ استعهالً هدة طويمة ألىً هف حقواً الشخصية التي ال 
تسقط بالتقادـ كها أف االلتدا  لمى ٌذي الحقوؽ يىشئ حقًا هاليًا ألصحابٍا 

 .(585)لتدا حقٍـ هف ضرر ٌذا اإلالتعويض الهىاسب جبرًا لها يمبااتضا  
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ي تمؾ الحقوؽ التي تثبت لئلىساف بالتباري لضوًا في أسرة  حقوؽ األسرة ٌو
هعيىة وتىشأ ٌذي الحقوؽ هف الزواج أو القرابة وهف ثـ فإىٍا تثبت لكؿ هف الزوجيف 

 .(586)ابؿ اآلخر أو األاارب بعضٍـ لمى بعض
 الحقوق العينية:

الهاؿ وهحؿ الهاؿ في ٌذا الحؽ أها أف يكوف  الحؽ الهالي ٌو ها كاف هحمً 
ها أف يكوف الحؽ الهالي ثابتًا ا  الحؽ هرتبطًا بعيف الهاؿ أي هحؿ ليف هف األلياف و 

ىها تشغؿ بً الذِ في الذِ  و الحؽ الذي ال يرتبط بعيف، وا   .(587)هة كالديوفهة ٌو
ى والحقوؽ الهالية تٍدؼ بحسب أصمٍا إلى تحقيؽ هصالح تقـو بالهاؿ ولم 

لكس الحقوؽ الشخصية يهكف التصرؼ فيٍا كها يهكف أف تىقؿ إلى الورثة ويهكف 
 التىازؿ لىٍا كها أىً تسقط بالتقادـ.

 المالية بدورىا إلى ثالثة انواع: وتنقسم الحقوق
 الحق العيني: النوع األول:

و ذلؾ الحؽ الذي يرد لمى شي  هادي ويخوؿ لصاحبً   ٌو الحؽ العيىي ٌو
بقيهة هالية فيً ويكوف لصاحب  باالستثهارلمى ٌذا الشي  تسهح لً سمطة هباشرة 

 (588)الحؽ استعهاؿ حقً لمى الشي  دوف حاجة إلى هطالبة شخص آخر بتهكيىً
و يمقي لمى الكافة واجبًا لاهًا يتهثؿ في احتراـ حؽ الغير ولدـ التصرؼ  ٌو

 .(589)لصاحب الحؽ في تهتعً بحقً
ا تىقسـ إ  لى أصمية وتبعية ولرفوا الحقوؽ العيىية الحقوؽ العيىية بدوٌر

األصمية بأىٍا الحقوؽ التي تقـو بذاتٍا هستقمة وال تتبع حقًا آخر، كها لرفوا الحقوؽ 
ىها تتبع شخصيًا كضهاف الوفا  بً ا  التبعية بأىٍا الحقوؽ التي ال توجد هستقمة و 

ف وحؽ االختصاص وحقوؽ اإل  .(590)هتيازكالٌر
 شخصية: النوع الثاني: الحقوق ال

دائف وهديف يخوؿ الدائف  لرفوا ٌذا الحؽ بأىً أي رابط ها بيف شخصيف، 
هطالبة الهديف بالطائً شيئًا أو القياـ بعهؿ أو االهتىاع لف لهؿ، فصاحبً بهقتضاي 

 ف يباشري إال بواسطة الهديف.أال يستطيع، 

                                                           

 .36( ىفس الهرجع، ص 586)
دار الىٍضة العربية  ،، )بدوف(0 ط ،( د. هحهد ىجيب لوضيف الهغربي، أٌـ الىظريات في التشريع اإلسبلهي587)

 .834 ص القاٌرة،
 .8 ، ص0 . رهضاف أبو السعود، الوسيط في الحقوؽ العيىية األصمية، ج( د588)
 .90-91( د. لبد اهلل هبروؾ الىجار، هرجع سابؽ، ص 589)
 .76 ( هحهد ديرة صبرية، هرجع سابؽ، ص590)



  الحق المعنوي: النوع الثالث:
و سمطة هقررة لمشخص  ٌو الحؽ الهعىوي أو الذٌىي )الهمكية  الفكرية( ٌو

لمى شي  هعىوي أي شي  ال يدرؾ بالحواس كاألفكار، والهخترلات فٍو سمطة 
 .(591)لمى شي  غير هادي، فٍو ثهرة فكرة صاحب الحؽ وىشاطً

 انًطهة انثاًَ

 ذطٕر حمٕق اإلَطاٌ ػثر األزيُح انًخرهفح
ور في شتى اإلىساف لىصر ٌاـ في الكوف، فٍو يهثؿ هفتاح حركة التط 

ليً تعود فوائد ذلؾ التطور، فاإلىساف ذلؾ  هجاالت الحياة، بً تتطور الحياة العاهة، وا 
يهثؿ الغاية والوسيمة لذا كاف ال بد أف تجد حقواً وحرياتً القدر األلظـ هف اٌتهاـ 
ذا االٌتهاـ وذلؾ التطور ضرورة  الهجتهعات الداخمية والهجتهع الدولي كذلؾ ٌو

شي   ألشيا  فالهبلحظ لحقوؽ اإلىساف يرى أىٍا اد تحولت هف البلتؤكدٌا طبائع ا
ٌتهاـ البالغ حتى أصبح زهىىا ٌذا هىاط الحقوؽ والحريات الديهقراطية إلى اإل

 وأصبحت حكوهات الدوؿ تُقاس بشرليتٍا وفالميتٍا بهدى إيفائٍا بحقوؽ هواطىيٍا.
 الفرع األول: حقوق اإلنسان في العصور القديمة:

 : أرض المشرق القديم:والً أ
 العراق .9

ظٍرت البوادر األولى لحقوؽ اإلىساف في الحضارات الهتعافية في العصور  
 القديهة في الفترة التي سبقت القرف الخاهس لشر الهيبلدي بكثير.

لقد كاىت ببلد ها بيف الىٍريف هٍد البدايات الحقيقية لمتشريع والقاىوف بحسب       
التي تكوىت فيٍا أوؿ  ر لميٍا ورأي الفقٍا ،ثِ ستىبطة التي لُ الوثائؽ التاريخية اله
مة لؤلشكاؿ األولى لمدولة، بكؿ ها تعىيً الدولة هف تىظيـ شكِ التجهعات البشرية الهُ 

 سياسي وااتصادي واجتهالي.
إف ازدٌار القواىيف في ببلد الرافديف أهمتً ُهعطيات لدة كاف أٌهٍا تطور        

و ها أدى إلى تطور الفكر الذي كاف ٌو  السهة الُههيزة لؤلفراد في تمؾ الهرحمة ٌو
القاىوف، الذي ٌو الهىطمؽ األساسي الذي هف شأىً تىظيـ العبلاات وتثبيت الحقوؽ 
وواجبات طرفي أشكاؿ العبلاات االجتهالية واالاتصادية، ورغـ صراهة القواىيف 

ي تهثؿ في العرااية القديهة إلى أىٍا تشكؿ التجربة األولى في تا ريخ البشرية ٌو
 األصؿ األساس القاىوىي الصحيح لتجربة اإلىساف.

                                                           

 .008 ، ص0 ( لبد السبلـ لبادي، هرجع سابؽ، ج591)



تهيز الهمؾ في القواىيف العرااية بأىً ال يختمؼ لف بقية الىاس هٍهتً حكـ   
و بالهقابؿ ال كمؼ بىصرة الهظموهيف واإلالبشر فالهمؾ هُ  اتصاص هف الظالهيف ٌو

عات حهورابي إلى حد كبير في ولقد ساٌهت تشري .(592)لٍييهمؾ صورة الحكـ اإل
تطبيؽ العدؿ حتى يسود لمى األرض بحيث هف شأف ذلؾ أف يضع حدًا لمظمـ الذي 

ر حقوؽ يتعرض لً الضعفا  هف األاويا  واد جا  تدويف األلراؼ التي تسطُ 
الهواطىيف لمى أثر اياـ الدوؿ الهركزية في ببلد الىٍريف، والتي اٌتهت بوضع 

 .(593)لؾ وكاىت الىصوص القاىوىية خير دليؿ لمى ذلؾاأُلُسس التشريعية لذ
وتضهىت الىصوص القاىوىية التي جا ت بٍا شريعة حهورابي ىصوصًا تهجد  

ا في حهاية  حهاية حقوؽ اإلىساف، وهف أهثمة ذلؾ التبار الدولة هسؤولة لف تقصيٌر
ي هبا األشخاص والههتمكات، دئ ذات كفكرة االسراة الحدية في الحدود القاىوىية، ٌو

ف الجهالات البشرية، يضاؼ إلى ايهة كبيرة كوىٍا ظٍرت في البدايات األولى لتكوُ 
ذلؾ التوجً ىحو إارار هىطؽ اضائي ُيكِرس العدالة في الهراحؿ اإلجرائية، وهف 
األهثمة الدالة لمى العدالة القضايئة التي شٍدتٍا تمؾ الهرحمة في أف الهحاكـ 

ليٍا ها لـ إأف تصدر حكهًا لمى شخص يرفع أهري  السوهرية لـ يكف لٍا الحؽ في
يكف حاضرًا الهحكهة أو ُأبِمَغ بالحضور ولـ يحضر، وخبلصة حديثىا لف حقوؽ 
اإلىساف في ببلد الىٍريف بأىٍا ظٍرت إلى الوجود هع ظٍور التشريعات القديهة، وأف 

لة والذي كاف العرااييف اد لبروا لف فٍـ الحاجات اإلىساىية، وأىً رغـ ٌاجس العدا
قة بحقوؽ ولية الهتعمِ فكار والهعايير األاأل ؿَ ف جُ إهطروحًا في الهجتهع العرااي، ف

اإلىساف كاىت هعروفة في الهجتهعات العرااية القديهة واد كاف الهجتهع العرااي 
لصري رغـ كوف الهجتهع كاف في  بهقاييسىهوذجًا لسهو الفكر البشري ورجاحتً 

غياب أي سوابؽ يعتهد لميٍا فقد كاف ىهوذجًا حيًا لقوة العقؿ البدايات األولى وفي 
 .(594)البشري ورجاحتً

 . الصين واليند: 3
الهتتبع لوااع حقوؽ اإلىساف في هجتهع الصيف في العصور القديهة إف  

ف كاف ا  يستِشَؼ التزاـ الصيىييف القدها  بتطبيؽ جهمة هف القيـ والتي ألمت إلى حد و 
ىساف في تمؾ الهرحمة، حيث احتوت لمى اوالد تعدد واجبات اإل ةهحدودًا هف هكاى

اإلىساف تجاي أخيً بها يضهف حقواً األساسية في الحياة والتعبير الحر لف الىفس 
                                                           

ؽ اإلىساف، دار اىديؿ لمىشر والتوزيع، األردف ( هازف ليمو راضي، حيدر آدٌـ لبد الٍادي، الهدخؿ لدراسة حقو 592)
 .81-08ـ، ص 8101

 .83 ، صـ8117 ( لهر سعد اهلل، حقوؽ اإلىساف وحقوؽ الشعوب، ديواف الهطبولات الجاهعية، الجزائر،593)
 .87-80 خر، هرجع سابؽ، صآ( هازف ليمو راضي و 594)



األساسية وبالهقابؿ اٌتهت الفمسفة البوذية اٌتهاها باألخطار الهتعمقة بالحريات 
 .(595)لئلىساف كالعىؼ واالستقبلؿ

ـ وااع حقوؽ اإلىساف في العصور القديهة أىٍا شٍدت وها يهكف اولً في تقيي 
ىاؾ  اىتٍاكًا صارخًا لكراهة الكائف البشري، أىً ورغـ وجود بعض التشريعات ٌىا ٌو

بعيدة  كاىتوالتي اٌتهت بوضع آليات حهاية ولو هحدودة لحقوؽ اإلىساف، إال أىٍا 
واوة السمطة  لف األٌداؼ التي رسهتٍا اللتبارات لديدة ارتبطت بشخص الحاكـ

وطبيعة الهرحمة التي كاف يشٍدٌا الهجتهع في ذاؾ الوات، كوىٍا كاىت البدايات 
األولى لٍذا الهجتهع في غياب هسودة تاريخية تشكؿ اإلطار العاـ واالستفادة هىٍا 
في تأهيف وضع آليات حهاية حقيقية لحقوؽ اإلىساف، إال أىً ورغـ كؿ ٌذا القصور 

ولى فقد كاىت ٌذي التجربة ههيزة ورائدة وشكمت األرضية التي الذي شاب البدايات األ
 استفادت هىٍا البشرية فيها بعد.

 ثانيًا: في أوربا القديمة:
 :اليونان .9

ـ شعبًا فوؽ الشعوب، وىتيجة   لىدها التز اليوىاىيوف القدها  بأىفسٍـ والتباٌر
ىت في الغالب سىد ألي ضوابط، وكالذلؾ فقد كاىت لبلااتٍـ بٍذي الشعوب ال تُ 

لتبارات اإلىساىية، وهع ذلؾ فقد لرفت الحضارة لدائية ااسية ال ترالى فيٍا اإل
اليوىاىية القديهة هبادئ أخبلاية لديدة تُىِدد بالحروب وتقضي بضروة تحديد سببٍا 

ٌا، واإللبلف الهسبؽ لٍا، وتبادؿ األسرى، واحتراـ حياة البلجئيف إلى  ابؿ بد
دا  أو تعذيب األسرى والهحافظة لمى حياتٍـ واحتراـ حرهة الهعابد، ولدـ االلت

 .(596)األهاكف
حقوؽ اإلىساف في الحضارة اليوىاىية تتـ لبر هحوريف اثىيف، األوؿ يخص       

، فبهوجب ااىوف التشريعات اليوىاىية والثاىي يرتبط بالهدارس الفمسفية اليوىاىية
شاركة في السمطة التشريعية ـ الذي هىح الشعب حؽ اله591صولوف الصادرلاـ 

ـ هف ديوىٍـ وأطمؽ سراح الهسترايف،  وألطى لمشعب حؽ اىتخابات اضائً وحرٌر
وهىع استرااؽ الهديف، والتىفيذ لمى جسهً كوسيمة ال كراٌة لمى الوفا  بالديف، واد 

ثيىي أىً كاف دائـ االٌتهاـ بالشوؤف العاهة والهشاركة فيٍا لرؼ لف الهواطف األ
وال شرط وكاف اإلىساف هحور الحياة في ٌذي الفترة، واد لرفت أثيىا في دوف ايد 

                                                           

 .89 ( د. لهر سعد اهلل، هرجع سابؽ، ص595)
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باهتيازات  ًهرحمة حكـ بركمس هرحمة استثىائية هف حيث تهتع الهواطف أثىا  حكه
 .(597)لدة هف بيىٍا حؽ الهساواة أهاـ القاىوف وحرية الكبلـ

لٍـ حؽ  بلثة طبقات األولى طبقة الهواطىيف الذيفيىقسـ السكاف إلى ث      
جاىب الهقيهيف في الهشاركة في الحياة السياسية، أها الطبقة الثاىية فٍي طبقة األ

ي هحروهة هف الهساٌهة في الحياة السياسية رغـ أىٍـ أحرار أها الطبقة  الهديىة ٌو
 الثالثة فٍي األراا  وتأتي في أدىى الُسمـ االجتهالي وربها كاىوا ثُمث سكاف أثيىا.

في حساب الهديىة اإلغريقية، وها يهكف اولً أف حقوؽ قة ال تدخؿ ٌذي الطب       
واد  .(598)لتبارات االجتهالية واالاتصاديةاإلىساف لـ تبمغ شأىًا كبيرًا لجهمة هف اإل

الهدف  الفقٍا  لمى تصوير وااع الحريات في تمؾ الهرحمة، أف بعضهعظـ أجهع 
يىا ُيجهعوف جهيعًا ليقرروا شؤوىٍـ، حيث كاف أٌؿ أثالديهقراطية الهباشرة، فيٍا  كاىت

هف سكاف الهديىة، حيث كاف العبيد ولكف أٌؿ أثيىا لـ يتجاوزوا وزف لشريف بالهائة 
ـ ال يستهتعوف بحؽ حضور جهعية الهواطىيف األحرار وفي هثؿ ٌذا  والوافديف وغيٌر

 .(599)الوضع يصعب الحديث لف الديهقراطية
 الرومان: .2

ذا كاف   الت الهحدودةشٍدت روها بعض الهحاو   في سبيؿ الحرية والهساواة وا 
ف ٌذا إالقائهوف بٍذي الهحاوالت اد ىجحوا في الحصوؿ لمى جاىب هف ٌذي الحقوؽ ف

لفرد بكاهؿ ااد شٍدت لصرًا تهتع فيً  ف اإلهبراطورية الروهاىيةأال يعىي هطمقًا 
وف الهختمفة في حقواً وحرياتً تجاي الدولة التي كاىت هسيطرة تهاهًا لمى الشؤ 

ثىي األلواح اإل الحياة، واد دّوف الروهاف العادات والتقاليد واأللراؼ الهرلية في ااىوف
حكاهٍا ؽ.ـ لكي تثبت وتستقر ويتساوى الجهيع في هعرفتٍا والخضوع أل152لشر

خذ الروهاف يىادوف بصورة تدريجية بحرية العقيدة في الهسائؿ الديىية كها أف أو 
ؽ ىظرة غير هشجعة، ورأى بعضٍـ أف ىظاـ الرؽ ف اد ىظروا إلى الرِ الفقٍا  الروها

ف يولد الىاس إال أحرارًا أهضاد لمطبيعة، واد أكد أىً ال يجوز في القاىوف الطبيعي 
ىٍـ ليسوا هوجوديف في إف لدوا هوجوديف في ىظر القاىوف الوضعي فا  ف العبيد و أو 

  .(600)هتساووف اً ىاس جهيعف الأىظر القاىوف الطبيعي الذي يقرر 
ف كاىت تهثؿ خطوة في اإلهبراطورية الروهاىية ا  ف الهحاوالت الهتقدهة و إ       

ف وااع الهجتهع والدولة في روها كاف يتىااض تهاهًا هع إباتجاي تىظيـ الحياة ف
                                                           

 .06-08 ( ىفس الهرجع، ص597)
 .88-83 ( هازف ليمو، هرجع سابؽ، ص598)
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األفكار الحقيقية لحقوؽ اإلىساف حتى في هفٍوهٍا البدائي فها كاف يدور هف اتؿ 
ٌدار لكراهتً يهثؿ جاىبًا هف هظاٌر تمؾ الدولة ولبلهة ا  وها و لحقوؽ اإلىساف في ر 

بارزة تعكس جاىبًا هٍهًا هف طبيعة الهجتهع الروهاىي. وبٍذا الهعىى يؤكد لويس 
ف يهر بأاسى تجربة لىدها أبد لمهر  هف  ىً الأههفورد في كتابً تاريخ الهديىة لمى 

ريٍة، ويصـ آذاىً لف صرخات ىفً هف الروائح الكأف يسد أيهر بروها، إذ لميً )
ف يحتفظ أاأللـ والفزع، ويغمؽ فكً حتى ال يتقيأ ها في جوفً، وفوؽ كؿ شي  يجب 

الهر  بعواطؼ باردة، فيصر في غمظة روهاىية حقً كؿ بالث لمى الميف 
  .(601)(والشفقة

 الفرع الثاني: العصور الوسطى:
إذ سبؽ جهيع  اإلسبلـ ٌو أوؿ هف ارر الهبادئ الخاصة بحقوؽ اإلىساف

الهواثيؽ الهعروفة في تأكيدي لمى حقوؽ اإلىساف في شهوؿ ولهؽ هىذ أكثر هف 
أربعة لشر ارىًا، ٌذي الحقوؽ ِهىحة إلً وليست هىحة هف همؾ أو حاكـ أو ارار هف 

ا اإللٍي ال تقبؿ إسمطة هحمية أو هىظهة دولية  ىها حقوؽ ُهمِزهة بحكـ هصدٌر
 ال يسهح بااللتدا  لميٍا، وال يجوز التىازؿ لىٍا.الحذؼ وال الىسخ والتعطيؿ، و 

ذا الحؽ ٌو أصؿ حقواً، واد أسست الشريعة يٌذا ىاتج لف ىظرة حقيق ة ٌو
هرجعية ااىوىية وشرلية لحقوؽ اإلىساف هف خبلؿ ىصوص القرآف وسىة الىبي هحهد 

 .(602)صمى اهلل لميً وسمـ
اكتفت بإلبلف حرية و كـ كاىت الهسيحية دلوة ديىية خالصة لـ تٍتـ بىظاـ الح

العقيدة، والدلوة إلى التساهح، والهساواة، وهحبة اإلىساف، وهحاربة التعصب الديىي، 
كدت لمى فصؿ الديف لف الدولة )دع ها لقيصر لقيصر وها هلل هلل( وحررت أكها 

اإلىساف هف لقيدة الحاكـ ودياىتً فهيزت بيف اإلىساف بالتباري هواطف يخضع لمدولة 
 .(603)ٍا وبيف اإلىساف بالتباري فردًا لً إرادة هستقمة حرةواواىيى

 عالنات:الفرع الثالث: العصور الوسطى ومرحمة اإل

تتهثؿ حقوؽ اإلىساف في العصور الوسطى بعدد هف الوثائؽ والقواىيف التي 
صدرت في لدة دوؿ غربية، ويهكف إيراد أٌـ ٌذي الوثائؽ لف حقوؽ اإلىساف وهىٍا 

اطاع أهرا  اإل ضًـ والذي فر 4005لظـ أو هاجىاكارتا الصادر لاـ هيثاؽ العٍد األ
و يحتوي لمى أحكاـ أساسية فيها يتعمؽ إلمى همؾ  ىجمترا جاف لمحد هف سمطاىً، ٌو
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بحؽ الهمكية والتعارض وضهاف الحرية الشخصية وحرية التىقؿ والتجارة ولدـ فرض 
ا البعيد في إىجمترا ضرائب بدوف هوافقة البرلهاف، ولقد كاف لهاجىاكارتا  أثٌر

 .(604)باو وأور 
أها في العصور الحديثة فقد شٍدت حقوؽ اإلىساف ىٍضة كبيرة بفضؿ 
لواهؿ لديدة دفعت إلى صدور لدد هف هواثيؽ حقوؽ اإلىساف، فقد صدرت في 

ي لبارة لف هذكرة تفصيمية 4608لٍد الهمؾ شارؿ األوؿ لريضة الحقوؽ ) ـ( ٌو
 .لحقوؽ البرلهاف التاريخية

يبدأ االٌتهاـ بحقوؽ اإلىساف في التاريخ الهعاصر هف خبلؿ اإللبلىات 
والهواثيؽ الدولية واإلاميهية والتي شكمت ها يشبً هجمة أخبلاية لالهية تحيط 
التصرؼ في شؤوف األفراد والجهالات البشرية بهىظوهة هف الحدود والضوابط التي 

 .(605)ف يهارسٍا الحكاـاعة السيادة الهطمقة والتي كاتتقمص بهوجبٍا رِ 
كاىت البدايات األولية لحهاية حقوؽ اإلىساف لمى الهستوى اإلاميهي  

حيث ااتصرت اٌتهاهاتٍا لمى حاالت هعيىة وهحدودة، وشٍدت  هتواضعة،
و الذي دفع إلى ظٍور ٌتهاـ بهكافحة الرؽ واإلالهحاوالت األولى اإل تجار بالرايؽ، ٌو

صعيد التفتيش الدولي، وظٍر بعد ذلؾ االٌتهاـ أوؿ حؽ لئلىساف في التاريخ لمى 
بشؤوف الطبقة العاهمة وهحاولة توفير الحهاية الدولية لمحقوؽ االجتهالية 
واالاتصادية فدلا )هوىتيسكو( إلى الدفاع لف حؽ اإلىساف، وحقً في القياـ بكؿ ها 

 .(606)ال تهىعً القواىيف
ا  ها لاىتً شعوبٍا هف بدأت أوربا في العصر الحديث تستيقظ هف غفمتٍا جر 

ظمـٍ ولدواٍف واستبداٍد لئلىساىية وحقواٍا، ظٍرت الكثير هف الثورات، التي تبىت كثيرًا 
هف اإللبلىات التي حوت إشارات صريحة لحهاية حقوؽ اإلىساف، هثؿ الثورة 
اإلىجميزية والتي ىتج لىٍا العٍد األلظـ الذي أصدري الهمؾ جوف إستورات همؾ 

ـ وثورة الشعب الفرىسي 4779ـ، ثورة الشعب األهريكي لاـ 4045 بريطاىيا لاـ
لمى الىظاـ الهمكي والتي ىتج لىٍا اإللبلف الفرىسي لحقوؽ اإلىساف والهواطف لسىة 

 .(607)ـ4789

                                                           

 .080-081ىفس الهرجع، ص ( 604)

اب وسىدات الغرب، دار الفكر الجاهعي، اإلسكىدرية، ( حسيف الهحهدي بوادي، حقو 605) ؽ اإلىساف بيف هطراة اإلٌر
 .08 ـ، ص8114

( يحياوي، حهاية حقوؽ اإلىساف في القاىوف الدولي والقاىوف الداخمي، رسالة هاجستير كمية الحقوؽ جاهعة الجزيرة، 606)
 .6 ـ، ص8110

 .01 ف وحهايتٍا وفقًا لمقاىوف الدولي والتشريع، ص( ىبيؿ لبد الرحهف ىاصر الديف، ضهاىات حقوؽ اإلىسا607)



ِرَؼ وااع حقوؽ اإلىساف في ٌذي الهرحمة تطورًا ىتج لىً إهكاىية المجو  كها ل
ا ٌو الحاؿ بالىسبة لئلتفااية الدولية إلى األجٍزة الدولية في حاالت هعيىة، كه
ـ، والحؽ في المجو  إلى هحاكـ 4927الهتعمقة بإىشا  هحكهة دولية لمغىائـ سىة 

التحكيـ الهختمفة كآلية هف شأىٍا ضهاف لدـ الهساس بالحقوؽ وصياىتٍا هف لدـ 
و  الضياع أو اىتٍاكٍا، وكذا إلطا  الفرد الحؽ في المجو  إلى هحكهة لدؿ ٌو

ـ إلى 4928را  الذي أخذت بً دوؿ أهريكا الوسطى خبلؿ الفترة الُههتدة ها بيف اإلج
 ـ.4948

الهواثيؽ واإلتفاايات الدولية الهتعمقة بحقوؽ اإلىساف والتي أبرهتٍا األهـ 
 استعرضٍا هف خبلؿ األفرع التالية: الهتحدة كثيرة جداً 

 الفرع األول: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
ـ أارت الجهعية العاهة لؤلهـ 4918ر هف ديسهبر كاىوف األوؿ في العاش

الهتحدة اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف وألمىتً، وبعد ٌذا الحدث التاريخي دلت 
لى العهؿ لمى ىشري  الجهعية العاهة الدوؿ األلضا  إلى ترويج ىص اإللبلف وا 

تعميهية بدوف أي تهييز وتوزيعً وارا تً وهىااشتً، خصوصًا في الهدارس والهعاٌد ال
 .(609)وديباجة اإللبلف تىص لمى ذلؾ (608)بشأف الوضع السياسي لمدوؿ أو اإلاميـ

 يعتبر ٌذا اإللبلف أٌـ البلىات األهـ الهتحدة حسب رأي الباحثة لؤلسباب اآلتية:
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لتراؼ بالكراهة الهتأصمة في جهيع ألضا  األسرة البشرية وبحقواٍـ الهتساوية الثابتة ٌو أساس الحرية اإل ( لها كاف609)
 والعدؿ والسبلـ في العالـ.

ا اد أفضيا إلى ألهاؿ ٌهجية آذت الضهير اإلىساىي، وكاف غاية ها يرىو تىاسي حقوؽ اإل ولها كاف ىساف وازدراٌؤ
 إليً لاهة البشر اىبثاؽ لالـ يتهتع فيً الفرد بحرية القوؿ والعقيدة ويتحرر هف الفزع والفااة.

التهرد لمى هف الضروري أف يتولى القاىوف حهاية حقوؽ اإلىساف لكيبل يضطر الهر  آخر األهر إلى  ولها كاف
ري تعزيز تىهية العبلاات الودية بيف الدوؿ، ولها كاف االستبداد والظمـ شعوب األهـ الهتحدة اد أكدت  ولها كاىت هف الجٌو

في الهيثاؽ هف جديد إيهاىٍا بحقوؽ اإلىساف األساسية وبكراهة الفرد وادري وبها لمرجاؿ والىسا  هف حقوؽ هتساوية وحزهت 
ا لمى أف تدفع با  هًا وأف ترفع هستوى الحياة في جو هف الحرية أفسح.دُ لراي االجتهالي اُ أهٌر

طراد هرالاة حقوؽ اإلىساف والحريات أاأللضا  اد تعٍدت بالتعاوف هع األهـ الهتحدة لمى ضهاف  الدوؿ ولها كاىت
 األساسية واحتراهٍا.

 التاـ بٍذا التعٍد.لئلدراؾ العاـ لٍذي الحقوؽ والحريات األٌهية الكبرى لموفا   ولها كاف
لمى أىً الهستوى الهشترؾ الذي يىبغي أف تستٍدفً  فإف الجهعية العاهة تىادي بٍذا اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف

يئة في الهجتهع، واضعيف لمى الدواـ ٌذا اإللبلف ىصب أليىٍـ، إلى توطيد  كافة الشعوب واألهـ حتى يسعى كؿ فرد ٌو
لتراؼ بٍا لف طريؽ التعميـ والتربية واتخاذ إجرا ات هطردة، اوهية ولالهية، لضهاف اإل احتراـ ٌذي الحقوؽ والحريات

 وهرالاتٍا بصورة لالهية فعالة بيف الدوؿ األلضا  ذاتٍا وشعوب البقاع الخاضعة لسمطاىٍا.
 



صدر اإللبلف في ألقاب الحرب العالهية الثاىية، والتي حصدت أرواح ألداد  .4
زاهف ذلؾ ازدياد سيطرة الدوؿ الكبرى لمى الدوؿ الصغرى،  كبيرة هف البشر، واد

 هف أجؿ التحرير واالستقبلؿ.
صدر اإللبلف لقب إىشا  األهـ الهتحدة، بعد فشؿ لصبة األهـ في هٍاـ حفظ  .0

 السمـ واألهف الدولييف.
حالة الدوؿ واتٍا واستعدادٌا لتقبؿ أي طرح هف شأىً رأب الصدع وواؼ ىزيؼ  .3

 ات، تأكيدًا لحرهة وحرية وكراهة اإلىساف.الحروب والعدائي
اىضهاـ ألداد كبيرة هف الدوؿ لؤلهـ الهتحدة واتٍا وازديادٌا والتزاهٍا باإللبلف  .1

 أكد لالهية الحقوؽ.

أصبح اإللبلف بهثابة الهصدر األساسي والهرجعية األولى لئلتفاايات والهواثيؽ  .5
 ى يوهىا ٌذا.واإللبلىات الدولية التي صدرت بعدي والتي تصدر إل

اهتد أثر اإللبلف إلى الىصوص التشريعية والدستورية الداخمية لمدوؿ األلضا   .6
  في الهىظهة الدولية حتى تساير تشريعاتٍا الداخمية اإللبلف وتتواكب هعً.

 الفرع الثاني: إعالن طيران بشأن حقوق اإلنسان:
آيار/هايو  43أصدري الهؤتهر الدولي لحقوؽ اإلىساف في طٍراف رسهيًا في 

 43ىيساف/أبريؿ إلى  00ـ واد اىعقد في طٍراف في الفترة الههتدة هف 4968
ـ الستعراض التقدـ الذي تـ تحقيقً خبلؿ األلواـ العشريف التي 4968آيار/هايو 

اىقضت هىذ التهاد اإللبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف، ويعمف لمى الهؤل رسهيًا ها 
 :(610)يمي

 هفر هىٍا أف ُيعىى جهيع ألضا  الهجتهع الدولي )أف هف الواجبات التي ال
ا لمى أىفسٍـ أهاـ الهؤل بالعهؿ والتشجيع لمى احتراـ جهيع باإل لتزاهات التي اتخذٌو

 الحقوؽ والحريات األسايسة دوف تهييز في األجىاس(.
  ٌُ هًا تشترؾ فيً شعوب العالـ لمى ها لجهيع ألضا  األسرة اإللبلف ُيهثؿ تفا

رهة، وأف العٍد الخاص بالحقوؽ الهدىية حقوؽ ثابتة هىبعٍا الحُ البشرية هف 
والسياسية، والعٍد الدولي الخاص بالحقوؽ االاتصادية واالجتهالية وسياسية اإللبلف 

يز العىصري، وغير ذلؾ هف اإلتفاايات واإللبلىات يشكاؿ التهأالخاص بحظر جهيع 
هتحدة والوكاالت الهتخصصة اد في هيداف حقوؽ اإلىساف الهعتهدة برلاية األهـ ال

 .(611)مٍاهثِ لتزاهات التي يىبغي أف تُ خمقت لددًا هف الهعايير واإل
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ريًا في تحديد  األهـ الهتحدة هىذ التهاد حقوؽ اإلىساف اد حققت تقدهًا جٌو
هعايير لمتهتع بحقوؽ اإلىساف وحرياتً وفي ٌذي الفترة التهد كثير هف الصكوؾ 

 يزاؿ الكثير يجب القياـ بً.الدولية الٍاهة، ولكف ال 
ذكر اإللبلف أف الٍدؼ الرئيسي لؤلهـ الهتحدة في هجاؿ حقوؽ اإلىساف ٌو ي

تهتع كؿ إىساف بأاصى درجات الحرية والكراهة، وحث اإللبلف كؿ الدوؿ أف تهىح 
الحرية لكؿ فرد، ويىبغي لمى الدوؿ أف تجدد تأكيد تصهيهٍا لمى إىفاذ الهبادئ 

األهـ، وأبدى اإللبلف القمؽ إزا  ظواٌر الجحد الفاحش لحقوؽ  الهجسدة في هيثاؽ
اإلىساف في ظؿ سياسة الفصؿ العىصري، التخاذ تدابير فعالة لتىفيذ ضد الهرأة 

 .(612)وهحاربة األهية وحهاية الطفولة، ودلا الدوؿ إلى التعاوف
 الفرع الثالث: إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية:

ـ 0222سبتهبر  8–6تحدة في ىيويورؾ في الفترة هف اىعقد بهقر األهـ اله
 وكاف العرض هجددًا لمى إيهاف الدوؿ األلضا  بالهىظهة وهيثااٍا.

تحدثت لف أوضاع حقوؽ اإلىساف الوثيقة في ثهاىية هحاور رئيسية، جا ت 
ي تتمخص فيا  :(613)لحالية والهستقبمية ٌو

 أواًل: القيم والمباديء:
جهيع أىحا  العالـ وفقًا لهبادئ األهـ الهتحدة  إااهة سبلـ لادؿ دائـ في

وسوؼ تكرس الدوؿ الهجتهعة ىفسٍا هجددًا لدلـ الجٍود الرااية التي تدلـ الهساواة 
 .السمهيةبيف جهيع الدوؿ وحؿ الهىازلات بالوسائؿ 

 جعؿ العولهة اوة إيجابية لصالح جهيع شعوب العالـ.

ـ البعض واحتراـ هعتقداتٍـ لمى البشر احتراـ بعضٍو أف يسود التساهح 
 وثقافاتٍـ ولغاتٍـ.

 :ثانيًا: التنمية والقضاء عمى الفقر

 ي جٍد في سبيؿ تخيمص اإلىساف هف ظروؼ الفقر الهداع.أتدخر الدوؿ 
واتية لمتىهية لذلؾ ىقر أف ىٍيئ الصعيديف الوطىي والعالهي لمى بيئً ه

 الفقر.والقضا  لمى 

 يؽ ٌذي األٌداؼ يعتهد لمى جهمة أهور،وأكد اإللبلف أف الىجاح في تحق
ي لبارة لف وسائؿ لموصوؿ إلى األٌداؼ ألبلي  توافر الحكـ الرشيد في البمد. ٌو

 وجود حكـ سميـ لمى الصعيد الدولي.
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 ـ.8111( وثائؽ األهـ الهتحدة، 613)



 :األجيال ثالثًا:
أف تبذؿ الدوؿ جٍودًا هخمصة لحهاية البشرية وخاصة األجياؿ الحالية  

دية السالبة في الهجاالت االاتصا التطوراتوالقادهة هف األخطار الهحتهمة هف 
 .والثقافية

 رابعًا: حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد:

الديهقراطية، وتدليـ سيادة القاىوف واحتراـ حقوؽ اإلىساف والحريات  تعزيز
 األساسية الهعترؼ بٍا دوليًا.

يهقراطية تعزيز ادرات جهيع البمداف لمى تطبيؽ الهبادئ والههارسات الد
ة أو حهاية حقوؽ أواحتراـ حقوؽ اإلىساف، وهكافحة جهيع أشكاؿ العىؼ ضد الهر 

 اإلىساف لمهٍاجريف والبلجئيف.

 خامسًا: حماية المستضعفين:

توسيع ىطاؽ حهاية الهدىييف في حاالت الطوارئ الهعقدة وتعزيز ٌذي الحهاية 
 وفقًا لمقاىوف الدولي اإلىساىي.

 م:9166الدوليان لعام الفرع األول: العيدان

 واًل: العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:أ

التهد ولرض لمتوايع والتصرؼ واالىضهاـ بقرار الجهعية العاهة بتاريخ 
 ـ.00/3/4976ـ، وبدأ ىفاذي في 4966/ 46/40

( هادة تحدثت لف الحقوؽ 53ا ، حوت )ز جأجا  العٍد في ديباجة وستة 
لز ية وكفالتٍا، تكوف لجاف لحهايتٍا و الهدىية والسياس اـ الدوؿ بواجبٍا ىحو تىفيذ ا 

 هبادئ وىصوص العٍد.
هف العٍد إلى هسؤولية الدولة تجاي هبادئ العٍد، وطبيعة  (614)(0تطرات الهادة)     

ي هادة تتصؼ بأٌهية خاصة لتفٍـ العٍد تفٍهًا تاهًا.إ  لتزاهً ٌو
                                                           

 اآلتي:لمى وتىص  8( الهادة 614)

تتعٍد كؿ دولة طرؼ في ٌذا العٍد باحتراـ الحقوؽ الهعترؼ بٍا، وبكافة ٌذي الحقوؽ لجهيع األفراد الهوجوديف / 0 
المغة أو الديف، أو الرأي سياسيًا في إاميهٍا والداخميف في واليتٍا، دوف أي تهييز بسبب العرؽ، أو الموف أو الجىس أو 

 أو غير سياسي أو األصؿ القوهي أو االجتهالي، أو الثروة، أو الىسب، أو غير ذلؾ هف األسباب.
ا التشريعية أو غير التشريعية  القائهة ال تكفؿ فعبًل إلهاؿ / 8     تتعٍد كؿ دولة طرؼ في ٌذا العٍد، إذا كاىت تدابيٌر

 العٍد ها يكوف ضروريًا لٍذي األلهاؿ هف تدابير تشريعية أو غير تشريعية.الحقوؽ الهعترؼ بٍا ٌذا 
 / تتعٍد كؿ دولة طرؼ في ٌذا العٍد:7    

بأف تكفؿ توفير سبيؿ فعاؿ لمظمـ ألي شخص اىتٍكت حقواً أو حرياتً الهعترؼ بٍا في ٌذا العٍد، حتى لو صدر 
 اىتٍاؾ لف أشخاص يتصرفوف بصفتٍـ الرسهية.

لكؿ هتظمـ لمى ٌذا الىحو إف ثبت في الحقوؽ التي يدلى اىتٍاكٍا سمطة اضائية أو أية سمطة هختصة بأف تكفؿ 
 أخرى يىص لميٍا ىظاـ الدولة القاىوىي، وبأف تىهى إهكاىيات التظمـ القضائي.



لتزاهات لمى حد سوا  ها يهكف أف الدوؿ األطراؼ في العٍد، وتشهؿ ٌذي اإل
لتزاهات بتحقيؽ ىتيجة واتخاذ لعهؿ لجىة القاىوف الدولي إلتزاهات سموؾ وا   يسهى تبعاً 

بؿ الهىاسبة، خصوصًا سبيؿ التهاد تدابير تشريعية )إها بإضافة خطوات بجهيع السُ 
 .(615)ـ القضائية فيها يتعمؽ بالحدود(ظُ ؿ الىُ بُ تشريع أو بتوفير سُ 
العٍد الخاص بالحقوؽ الهدىية والسياسية في درجة هف  ريسأصبح تف

الوضوح، بحيث ال يهكف أف تكوف ٌىاؾ أية شكوؾ حوؿ ىطاؽ هوادي وهعىاٌا، حيث 
يعتبر التفسير، وظيفة ٌاهة هف وظائؼ المجىة الهعىية بحقوؽ اإلىساف في األهـ 

حكاـ العٍد، وفي الهتحدة، وترشد تعميهات ٌذي المجىة، الدوؿ األطراؼ في تطبيؽ أ
ا.  إلداد تقاريٌر

وهف الوسائؿ الواردة في العٍد، والتي تهت هعالجتٍا في التعميهات العاهة لمجىة 
 : (616)يمي ها
 الحؽ في تقرير الهصير. .4
لدـ التهييز في تطبيؽ العٍد، وتوفير سبؿ اإلىصاؼ لؤلشخاص الذيف اىتٍكت  .0

 حقواٍـ.

 ياسية بيف الرجاؿ والىسا .الهساواة في التهتع بالحقوؽ الهدىية والس .3

 الظروؼ التي يجوز فيٍا لمدوؿ تعميؽ التزاهٍا في أواات الطوارئ. .1

 حظر التعذيب أو الهعاهمة القاسية أو البل إىساىية أو الهٍيىة. .5

 الحؽ في الحرية واألهف وشروط االلتقاؿ والهحاكهة. .6

 ظروؼ االحتجاز اإلىساىية. .7

 هركز األجاىب بهوجب العٍد. .8

تراـ الحياة الشخصية والحهاية هف الطعف في شرؼ الشخص وفي الحؽ في اح .9
 سهعتً.

، والضهاىات لؤلشخاص الهتٍهيف في التساوي أهاـ الهحاكـ في ثبوت الجُ  .42 ـر
 لدـ تطبيؽ العدالة.

 حرية الرأي. .44

 حهاية األسرة وتساوي الزوجيف في الحقوؽ.  .40

                                                                                                                                                                      

 لهصالح الهتظمهيف.هختصة بإىفاذ األحكاـ الصادرة بأف تكفؿ اياـ السمطات ال

  .8دة، الدورة الخاهسة، تعميؽ راـ ( تعميهات األهـ الهتح615)

 ـ.0880( 87وثيقة راـ ) ( وثائؽ األهـ الهتحدة،7)
 .41هحهود شريؼ بسيوىي، الوثائؽ الدولية لحقوؽ اإلىساف، هرجع سابؽ، ص  ( د.616)

 



  ة والثقافية:ثانيًا: العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي

ىضهاـ بقرار الجهعية العاـ التهد ٌذا العٍد ولرض لمتوايع والتصرؼ واإل
 ـ. 4976يىاير  3ـ، وبدأ ىفاذي في 4966سبتهبر  6لؼ( بتاريخ أ/0022راـ )

( هادة وزلت لمى خهسة أجزا  هتضهىة الحقوؽ وكفالتٍا 34جا  العٍد في )
 وحهايتٍا وجا  في ديباجة العٍد ها يمي:

الدوؿ األطراؼ في ٌذا العٍد: إذ ترى أف األفراد بها لجهيع ألضا  أف 
األسرة البشرية هف كراهة أصمية فيٍـ، وهف حقوؽ هتساوية وثابتً، تشكؿ وفقًا 

 لمهبادئ الهعمىة في هيثاؽ األهـ الهتحدة.
 أساس الحرية والعدؿ والهساواة والسبلـ في العالـ. .4
 كراهة اإلىساف األصمية فيً.. تقر بأف ٌذي الحقوؽ تىبثؽ هف 0

تدرؾ أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ الهثؿ األلمى الهتهثؿ وفقًا لئللبلف  -
العالهي لحقوؽ اإلىساف وفي أف يكوف البشر أحرارًا وهتحرريف هف الخوؼ 
و سبيؿ تٍيئة الظروؼ الضرورية لتهكيف كؿ إىساف هف التهتع  والفااة، ٌو

ثقافية، وكذلؾ بحقواً الهدىية بحقواً االاتصادية واالجتهالية وال
 والسياسية.

ا ها لمى الدوؿ بهقتضى هيثاؽ األهـ الهتحدة هف إلتزاـ  - تضع في التباٌر
 بتعزيز االحتراـ وهرالاة العالهيف لحقوؽ اإلىساف وحرياتً.

زا  الحهاية  - تدرؾ أف الفرد، أي تترتب لميً واجبات إزا  األفراد اآلخريف وا 
ة السعي إلى تعزيز وهرالاة الحقوؽ الهعترؼ بٍا التي يىتهي إليٍا هسؤولي

 في ٌذا العٍد، اد اتفقت لمى الهواد التالية )هواد الهيثاؽ(.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 انًثحث انثانث 

 لضــــــٍح دارفــــٕر
 

ا  ، 2كمـ 510.000يقع إاميـ دارفور في أاصى غرب السوداف، بهساحة ادٌر
وتشكؿ حدودي الغربية الحدود السياسية أي ها ُيعادؿ ُخهس هساحة السوداف تقريبًا، 

لمسوداف في تمؾ الجٍة هع ليبيا وجهٍورية إفريقيا الوسطى وتشاد، وتسكىً لرايات 
إفريقية ولربية، حيث أدت التغُيرات البيئية إلى ٌجرة العديد هف القبائؿ هف هىاطقٍا 

وات األصمية وفقداىٍا لوسائؿ كسب العيش، بجابب دخوؿ لىاصر وأفراد هف الق
وتتدرج األااليـ الهىاخية في ٌذي الهساحة التشادية والميبية واإلفريقية األخرى لدارفور، 

همـ 100شهاؿ ذات األهطار القميمة التي ال تتعدى  ˚16هف شبة الصحرا  لىد خط 
شهاؿ، ٌي هىاطؽ السافىا  ˚16 -˚12في السىة، إلى الهىطقة الوسطي بيف خطي 

ىوب اإلاميـ في حزاـ السافىا الغىية التي تتراوح ذات األهطار الهتوسطة إلى ج
ولمى ٌذا فإف األراضي الرهمية همـ فػي السىة. 900 -500فيٍا بيف األهطار 

والكثباف تشكؿ خصائص تكويف السطح والطبوغرافيا في الشهاؿ، بيىها تغطي الرهاؿ 
والجباؿ  وبعض السٍوؿ الطيىية والودياف ذات األشجار الهتىولة والغابات والٍضاب

البركاىية الهىطقة الوسطي. ولعؿ هف أبرز هعالـ ٌذي الهىطقة جبؿ هرة الذي يتوسط 
ـ فوؽ سطح البحر. فبيىها يسود رلي اإلبؿ والضأف في 3000اإلاميـ بارتفاع 

الشهاؿ هع اميؿ هف الزرالة، يزداد التركيز وااللتهاد لمى الزرالة كمها ااتربىا هف 
هطرية في الوسط هع تربية اميؿ هف األبقار والضأف الوسط، وتسود الزرالة ال

والهالز، ويشكؿ رلي األبقار ىهط الحياة الهعيشية في الجىوب هع اميؿ هف الزرالة، 
 وهف ثـ تىوع في األىشطة اإلاتصادية، وزاد هف ذلؾ الىسبة العالية لتعداد السكاف. 

الهجتهعية الهتزايدة والهتىولة ااد ٌذا إلى العهؿ لزيادة اإلىتاج لتمبية الحاجات       
لبر لديد هف األىشطة الهشتهمة لمى الزرالة والرلي والصىالات الحرفية التقميدية 

 وظٍور أسواؽ لديدة وطرؽ تجارية داخمية وخارجية. واإلستفادة هف الثروة الغابية،
أدت ٌذي العواهؿ هجتهعة إلى بروز ظاٌرة الىٍب الهسمح كوسيمة لمحصوؿ 

. (617)وبذلؾ ظٍرت الفتف بيف ابائؿ إاميـ دارفور ات الحياة الضرورية.لمى هتطمب
األوؿ أسباب تطور األزهة، والهطمب هطالب ثبلث  وسوؼ ىقسـ ٌذا الهبحث إلى

                                                           

 .810 د. لمي أحهد حقار، الُبعد السياسي لمصراع القبمي في دارفور، رسالة هاجستير، ص( 0)



الثاىي تصالد الِصرالات القبمية وأخيرًا الهطمب الثالث بعىواف التدخؿ األجىبي لف 
ا في دارفور.  طريؽ الُهىظهات ودوٌر
 األٔل انًطهة      

 أضثاب ذطٕر األزيح      
ـ( ابضتٍا لمى إاميـ دارفور 1956–ـ1916أحكهت حكوهة العٍد الثىائي )

ا لمى الصمح، وتهكىت بذلؾ  جباٌر واستعهمت ىظاـ اإلدارة األٌمية إلخضاع القبائؿ وا 
هف السيطرة لمى األهف واإلستقرار واحتوا  الهشاكؿ آىذاؾ، لكف ها أف جا ت اإلدارة 

ة بعد اإلستقبلؿ حتى ظٍرت في الهجتهع بوادر تهمهؿ ابمي ها اىفؾ يىفجر الوطىي
هف حيف آلخر وىسبة لمتغيرات السياسية واإلدارية هع ضعؼ الكوادر غير الهدربة 

 :في اإلدارة برزت هجهولة ىزالات وصرالات وكاف أٌهٍا يتجسد في اآلتي
 .ـ1968الصراع بيف الرزيقات والهعاليا  .1
 .ـ1976ٌمبة والرزيقات الشهالية  الصراع بيف بىي .2

ـ تهثمت في 1980–ـ1976أها أٌـ الصرالات التي واعت ها بيف لاـ 
 :آلتيا

 .الصراع بيف الرزيقات والداجو .1
 .الصراع بيف الرزيقات والفور .2
 .الصراع بيف الرزيقات والبراو .3

( صرالًا في 22ـ( حوالي )1998 –ـ1980كذلؾ شٍدت الفترة هف لاـ )
ف كاىت ابيمتا الدارفور، شارك زغاوة والهساليت األكثر اىخراطًا ت فيً غالبية القبائؿ وا 

واد أخذت الحروبات في دارفور أشكااًل لدة هىٍا ها يتعمؽ  (618)في ٌذي الصرالات
بالغارات التي يشىٍا الفرساف فيها بيىٍـ كسبًا لمهاؿ وهىٍا ها يتعمؽ باالاتتاؿ حوؿ 

في بعض الهىاطؽ الطرفية كىتيجة حتهية  . تىاهت حركات االحتجاج(619)الهرالي
لسياسات االستعهار والولود التي ولد بٍا ايادات األحزاب في ذلؾ الوات لكسب 
أصوات الىاخبيف، وفي ذلؾ الوات ظٍرت جبٍة ىٍضة دارفور، وجا  تكويف ٌذي 

 . (620)الجبٍة إثر استئثار األحزاب التقميدية خاصة حزب األهة بالدوائر الجغرافية
ك ذا تعددت األسباب والعواهؿ لىشوب الصرالات في دارفور، وأٌـ أسباب ٌو

ا في اآلتي  :الصرالات في دارفور يهكف إيجاٌز

                                                           

 .48 ص الهرجع ىفسً، (618)
 .48 ( الهرجع ىفسً، ص619)
ـ، 8116أغسطس  ،( شهس الٍدى إدريس، دارفور الهؤاهرة الكبرى، شركة هطابع العهمة الهحدودة، الخرطـو620)

 .04ص



ـ بيف 1983الصراع حوؿ الهرالي وهوارد الهياي: بدأ الصراع الحقيقي لاـ  .1
الرلاة والهزارليف والتىافس حوؿ الهوارد الشحيحة واألرض الصالحة لمزرالة، 

ت الجفاؼ والتصحر التي ضربت هىطقة الساحؿ اإلفريقي هىذ وكىتيجة لهوجا
أواخر الستيىيات والتحوالت البيئية التي ىتج لىٍا اىحسار ىطاؽ الهرالي 

 والهوارد الهائية والتربة الخصبة.
حهاية لمحقوؽ الهشتركة بيف الهزارليف والرلاة، اتفؽ أٌؿ دارفور لمى فتح        

وذلؾ لكثرة ألداد اإلبؿ  (621)سببًا لمصرالات القبميةهراحيؿ وهسارات أصبحت اآلف 
والهاشية التي تهر لبر الهرحاؿ ليستحيؿ هعٍا ضبط ٌذي الحركة خاصة هع التوسع 
الزرالي، فضبًل لف بعض األخطا  اإلدارية ولدـ هتابعة السمطات الهحمية الهراحيؿ 

ة لف هىاطقٍـ . ااـ بعض الهزارليف في هحاولة هىٍـ إلبعاد الرلا(622)الهوسهية
وتجىب الصراع بحرؽ الهرالي والعمؼ الطبيعي ولهسافات شاسعة، ها أدى 

. ويظٍر ٌذا الصراع بصورة واضحة بيف ابائؿ الزغاوة (623)لصرالات دهوية
ـ بهىطقة الجىيؾ 1969والرزيقات الشهالية )الهٍرية والجموؿ والعريقات( في العاـ 

س الهىطقة، وكذلؾ الىزاع بيف الزيادية ـ بىف1994التابعة لهحافظة كتـ، وفي لاـ 
ـ وتكررت 1932والهيدوب ضد الكبابيش والكواٌمة في هىطقة شهاؿ الفاشر هىذ لاـ 

ـ، وجهيعٍا ىزالات حوؿ هصادر 1997ـ، 1982ـ، 1964ـ، 1957في األلواـ 
 .(624)الهياي والرلي

الصراع حوؿ األرض: هف الصرالات الهوجودة في دارفور أيضًا الصراع  .2
ؿ األرض أو )الحواكير(، كاف سببًا آخر وهٍددًا لذلؾ الىزاع والصراع حو 

الراٌف في دارفور، والحواكير* فقد أصبحت الحاكورة ال تفي لسد 
، وكذلؾ هطالبة بعض القبائؿ إلغا  ىظاـ الحواكير وديار القبائؿ (625)حاجتٍـ

ى التراث وبالتالي التعاهؿ بالقيـ والهفاٌيـ الجديدة بداًل هف االحتكاـ إل
 .(626)والعرؼ

                                                           

 .04 ىفس الهرجع، ص (621)

 .04 ( ىفس الهرجع، ص622)

 .04 ( ىفس الهرجع، ص623)

 .78 ( الهرجع السابؽ، ص624) 

الشرؽ األوسط وأفريقيا،  يف العواهؿ البيئية والىزالات في دارفور، هركز دراساتأحهد آدـ بوش، جدلية العبلاة ب  (625)
 .80 ـ، ص8117ديسهبر ىوفهبر/

 .78 شهس الٍدى إبراٌيـ، هرجع سابؽ، ص (626)

* ٌي أرض زرالية أو سكىية أو رلوية يٍبٍا سمطاف هف سبلطيف الفور لشخص أو جهالة أو ابيمة أو لشيرة بهرسـو 
دودٌا لمى الطبيعة همكًا لٍا يتوارثٍا هف بعدي ورثتً، وبعد زواؿ السمطىة أصبحت ٌذي األراضي همكًا سمطاىي يحدد ح

 .رفاً بٍا في هواجٍة بقية القبائؿ وأصبح ذلؾ لُ  تتىاحرلمقبيمة 



تحدث ظاٌرة الىزوح ىتيجة لعواهؿ كثيرة هىٍا السياسية حيث تجبر  الىزوح: .3
األوضاع السياسية واألهىية بأف تتحرؾ بعض الهجهولات هف السكاف إلى 
هىاطؽ أخرى طمبًا لؤلهف، وهىٍا الطبيعية كها أجبرت الظروؼ الطبيعية التي 

الكثير هف السكاف لمى  (627)فةتعرض لٍا سكاف دارفور في فترات هختم
التحرؾ هف الشهاؿ إلى أواسط وجىوب دارفور وخاصة الهدف هثؿ ىياال 

لاة إلى الهىاطؽ الجىوبية هها وبىفس القدر ىزحت هجهولات كبيرة. هف الرُ 
، وأدى الىزوح الىاتج لف الحرب (628)شكؿ ضغطًا لمى الهجهولات الهستقرة
الريؼ لصالح الحواضر، األهر الذي واإلختبلؿ األهىي الذي أفضى لتفريغ 

أيضًا تعرضت هىطقة غرب أفريقيا هىذ  (629)يشكؿ امب هشكمة دارفور حالياً 
السبعيىيات لظروؼ طبيعية ااسية اىعكس ذلؾ لمى أجزا  واسعة هف 

ـ، 1952السوداف وخاصة هىطقة دارفور والتي تضررت كثيرًا في األلواـ 
ذي الظروؼ كا1984ـ، 1973ـ، 1969 ىت ىتيجة ألسباب طبيعية ـ، ٌو

تهثمت في امة األهطار وسو  االستغبلؿ البشري لمهوارد الطبيعية التي ىجهت 
زالة الغابات واىخفاض الهياي  لف الرلي الجائر واطع األشجار وا 

 .(630)الجوفية
كؿ ٌذي العواهؿ اىعكست سمبًا لمى حياة اإلىساف والحيواف والىبات لمى حد          

الظروؼ لـ يجد السكاف سوى الىزوح والٍجرة إلى حيث الها  والكؤل سوا ، وفي ٌذي 
والضروريات األخرى لتوفير أساسيات الحياة، وكاف ٌذا سببًا في خمؽ التوترات بيف 

 .الىازحيف والهستقريف
 )لرب وزراة(: بصفة لاهة فإف جهمة الصرالات في اإلاميـ اد يصراع إثى .4

صبحت ٌىالؾ اتٍاهات هتبادلة بيف ثيىً، وأا  تحولت إلى صرالات ابمية و 
الهجهولات، فقد كاىت حروب هجهولة القبائؿ العربية بواليات دارفور الثبلث 
في بادئ األهر استجابة هىٍا لدوالي الكوارث الطبيعية في ٌجراتٍا األولى 

ـ وىتيجة لهشاكؿ الزرالة والهرالي والهسارات والحواكير 1980هىذ العاـ 
لتاريخ حسب زلـ بعض هف كتبوا لف أزهة دارفور اد غير أىٍـ وبعد ٌذا ا

أصبحت لٍـ استراتيجيات سياسية تىفذ بتكتيؾ هرحمي، فهف جاىبٍا تجـز 
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 ـ.0880( هؤتهر األهف والتىهية بكرىوي، شهاؿ دارفور، كتـ اإلدارة األٌمية، 630)



القبائؿ العربية في هىطقة الجىيىة بوالية غرب دارفور أف أفراد ابيمة الهساليت 
يسعوف جاٌديف لمقضا  لمى العىاصر العربية الهستقرة هىذ اديـ الزهاف 

ـ كثير هف أٌؿ دارفور باألخص القبائؿ حرير أرض الهساليت ويزلُ بحجة ت
العربية أف الزغاوة يسعوف جاٌديف لخمؽ دولة تحت هسهى )دولة الزغاوة 
الكبرى( التي تهتد هف تشاد إلى أواسط غرب السوداف بهسالدة هف تشاد 

 .(631)ولقدت العديد هف هؤتهرات الصمح لكىٍا فشمت
اع هف صراع هوارد وحياة إلى صراع ىٍب هسمح تطور الصر  :الىٍب الهسمح .5

وتطور األهر في الحاالت الفردية إلى ىٍب القبائؿ ودخؿ في دائرة العهؿ 
والعهؿ الهضاد وغالبًا ها يصاحبً اتؿ األفراد هها جعؿ الهىطقة في صراع 

ـ شٍدت دارفور ارتفالًا همحوظًا 1984، وفي هىتصؼ لاـ (632)هسمح دائـ
هسمح ىتيجة الهتداد هوجات الجفاؼ والتصحر التي في حوادث الىٍب ال

 .(633)ضربت الهىطقة
سالد اىتشار السبلح لمى زيادة الىٍب الهسمح، ىسبة لىزوح بعض القوات  .6

كـ لاـ التشادية لىدها استولى الرئيس السابؽ حسيف ٌبري لمى الحُ 
لف طريؽ "ـ، فتسربت كهيات كبيرة هف األسمحة إلى أيدي الهواطىيف 1982

ف"الب  .(634)يع أو الٍبة أو الٌر
غياب التىهية: إف واليات دارفور رغـ كثافة سكاىٍا وِكبر راعتٍا الجغرافية  .7

ووفرة وتىوع هواردٌا الطبيعية الوالدة ها زالت تعتبر هف أكثر هىاطؽ السوداف 
تخمفًا، ففي ٌذا الشأف يعتقد الهٍتهوف بقضايا دارفور أىٍا لـ تىؿ حظٍا هف 

ـ، لسببيف 1969عٍود الهاضية، خاصة ها ابؿ هايو التىهية إباف ال
 :(635)رئيسييف
أف أغمب الذيف كاىوا يهثموف دارفور في البرلهاىات األولى ههف لرفوا  :أولٍها

ـ  في الساحة السياسية )بالىواب الهصدريف( الذيف لـ يتكبد أغمبٍـ هشقة زيارة دوائٌر
لدـ إلهاهٍـ بالهشكبلت الحقيقية  الجغرافية التي فازوا بٍا إال هرة واحدة، ها يعىي

ـ لمهطالبة بٍا والدفاع لىٍا.  لدوائٌر
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أف األحزاب الكبرى التي كاىت تشكؿ الحكوهات في الهاضي كاىت  ثاىيٍها:
تضهف الفوز في دوائر بعيىٍا لبر كؿ البرلهاىات لذلؾ سهيت )بالدوائر الهقفولة( 

ٍا هف تشكيؿ الحكوهة القادهة آىذاؾ، وفي سبيؿ استقطاب أكبر لدد هف الىواب يهكى
كاىت حكوهات األحزاب تهيؿ إلى توجيً خدهات التىهية لهىاطؽ أخرى بعيدة لف 
ٌذي الدوائر الهضهوىة لمحزب طهعًا في كسب أصوات الىاخبيف في أهاكف أخرى، 
ذا ها حـر هعظـ هىاطؽ دارفور هف حظٍا في التىهية وهف ىصيبٍا العادؿ في  ٌو

ىً في فترة الحكـ الثىائي شٍدت بعض الهىاطؽ شيئًا هف التقدـ اسهة الثروة، كها أ
 .(636)االاتصادي بيىها لـ تحظ الهىاطؽ األخرى بً وهىٍا دارفور

في فترة الحكـ اإلاميهي رغـ كبر الهيزاىيات وااللتهادات الهالية التي تـ  .8
ميًا التصديؽ بٍا إلاميـ دارفور لىد وضع الهيزاىيات، إال أف ها ُىِفَذ هىٍا له

في ىٍاية العاـ ال يساوي إال الىذر اليسير هف الهيزاىيات الهصداة لمى 
الورؽ، وحتى ٌذي الىسبة الضئيمة كاىت تصرؼ لمى الهرتبات والجٍود 

 (.637)األهىية هها أصاب الهىطقة بالركود االاتصادي واىعداـ التىهية
ت الصمح القبمي وحتى اياـ ثورة اإلىقاذ رغـ الجٍود التي بذلت الىعقاد هؤتهرا 

لتأهيف ادر هف االستقرار الىطبلؽ الهجتهع ىحو التىهية، إال أىٍا لـ تفمح في 
إيقاؼ ىزيؼ الدـ، واستهر توجيً األهواؿ وجؿ الهوارد الستتباب األهف، هها 
حاؿ دوف إااهة هشاريع همهوسة، كها أف غياب البىيات األساسية كالطرؽ 

ربط أجزا  الواليات الدارفورية ووسائؿ االتصاؿ في الهاضي حاؿ دوف 
ببعضٍا البعض، كذلؾ تفشي األهية والتخمؼ وشح هوارد الهياي  الخهس

 .(638)والتىافس لميٍا شكؿ بؤرة الحروبات الهتكررة في دارفور
أسٍهت الحكوهات الهتعاابة في تعقيد الهشكمة، حيث ُيجِهع الكثيروف لمى  .9

ًا أساسيًا في تفجير أزهة أف الحكوهات الهتعاابة في الخرطـو لعبت دور 
دارفور، فبعد االستقبلؿ اىكفأت األحزاب التي شكمت ايادة الحكـ لمى 
الصرالات الحزبية بيف األهة واالتحادي الديهقراطي كأولية سياسية هسىوداف 
هف طائفتي الختهية واألىصار كطوائؼ ديىية، وأطراؼ أخرى هف الببلد 

سياسي لمى وااع الحاؿ هثؿ  شٍدت ٌي األخرى اياـ تىظيهات احتجاج
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اتحاد لاـ جباؿ الىوبة في إاميـ كردفاف الذي رفع لوا  التهثيؿ السياسي ألبىا  
الهىطقة في البرلهاف وهىاٌضة هصادرة األحزاب السياسية لحقوؽ األااليـ في 
ترشيح ايادات تمؾ األحزاب في الهحافظات الغائبة، كها ىٍض تىظيـ آخر 

اتحاد الفوىج واىتٍت الحقبة الديهقراطية األولى  في األىقسىا تحت هسهى
ثر تفااـ الحرب في جىوب 1964باىقبلب الفريؽ لبود في أكتوبر  ـ، وا 

السوداف واىسداد اىوات الحؿ السمهي ثارت في الخرطـو القوى السياسية ههثمة 
في حركة األخواف الهسمهيف والحزب الشيولي والىقابات لتعود الحقبة التعددية 

ىا تىاهت حركة االحتجاج السياسي لدى جبٍة ىٍضة دارفور هرة  أخرى، ٌو
 :التي تبىت الهطالب اآلتي

 .تهثيؿ دارفور بىواب هف الهىطقة (1
 .التزاـ الىواب بتحقيؽ التىهية في الهىطقة (2
 .ىشر التعميـ وتوفير خدهات الصحة العبلجية (3
 .إلغا  الضرائب والرسـو الجهركية (4
 .لدا ذلؾ هف التبارات الوال  هقدـ لدارفور لمى ها (5

وفي تمؾ الفترة برز )أحهد إبراٌيـ دريج( كقيادي سياسي شاب في هىطقة 
جبؿ هرة ودلا اللتبار جبٍة ىٍضة دارفور حزبًا سياسيًا يىضوي تحت سقفً كؿ 

دية، ووجدت ٌذي الدلوة اإلاميـ، واتخاذ هواؼ هوحد هف األحزاب السياسية التقمي
الجبٍة بالتبار الجبٍة ولاً  هطمبيًا يحقؽ أٌدافً ابؿ بعض ايادات  هىاٌضة هف

 . (639)العميا هف خبلؿ تهثيؿ اياداتً ورهوزي في األحزاب السياسية
ـ ىشأ في هديىة ىياال تىظيـ سري باسـ حركة )سوىي( 1968بحموؿ لاـ 

اواهٍا الهتقالدوف هف القوات الىظاهية ووجدت الحركة دلهًا هف الحزب الشيولي 
ر هها يشير إلى ىجُ الحركة وسط هجهولة ابائؿ الفور والهساليت والتُ  واىحصر تكويف

ذي القبائؿ تهثؿ اآلف أٌـ هكوىات حركة تحرير  اإلثىيالتوجً  بٍذي الحركة، ٌو
)هف هجهولة  ىقسهت إلى جهالتي لبد الواحد هحهد ىورها ا السوداف، خاصة بعد

حقة ايادات تمؾ الحركة ( وتهت هبلةأركو هىاوي )هف هجهولة الزغاو  يالفور( وهى
ا تىظيهًا شبً لسكري يتخذ الِسرية هىحًى في تعاطيً لمشأف العاـ، وأصدر  بالتباٌر

ـ جا  فيً )هحافظات دارفور يقؿ حظٍا في 1969التىظيـ السري بياىًا في يىاير 
التىهية بسبب سيطرة فئة الجبلبة لمى الحياة االاتصادية واستغبللٍـ ألٌمىا البسطا  
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ٌـ في الزرالة والعهالة الرخيصة هها جعؿ دارفور غير اادرة لمى الهساٌهة وتسخير 
 في تىهية ادرتٍا(.

تعتبر حركة تىظيـ )سوىي( أوؿ حركة تدلو صراحة لحهؿ السبلح لمى غرار       
أىاىيا بجىوب السوداف وتأثرت ٌذي الحركة بأدبيات هقاوهة الهستعهر واالشتراكية 

ايادات حركة )سوىي( التحقت في وات الحؽ ببعض  ، ولكف هعظـ(640)األفريقية
األحزاب السياسية خاصة الشيولي بيىها بقي جز  هىٍا هستقبًل بأطروحاتً حتى 
اىقبلب هايو وطرحت اضية الحكـ في أضابير هجمس الشعب واالتحاد االشتراكي 

ـ بعد تعديمً لا هي في الببلديـ الذي أار ىظاـ الحكـ اإلام1973وتـ وضع دستور 
وتوسع الحكـ الىيابي، وفي حقبة الهواجٍة بيف هايو واألحزاب السياسية  ـ1982

ههثمة في الجبٍة الوطىية، ُحمت اإلدارة األٌمية بدلوى أىٍا آلية ُتقيد اإلرادة الشعبية، 
إال أف األسباب الحقيقية لٍذا الحؿ تهثمت في أف تمؾ اإلدارات ظمت تهثؿ الِثقؿ 

ئفية الهعارضة خاصة حزب األهة واالتحادي الديهقراطي إذ الجهاٌيري لؤلحزاب الطا
 .(641)ظؿ زلها  القبائؿ يحظوف باإلحتراـ

وكاف غياب اإلدارة األٌمية هدخبًل لبروز ظاٌرة لدـ االستقرار واإلىفبلت 
األهىي، وفي ٌذي األثىا  تـ تجىيد لدد كبير هف أبىا  واليات دارفور في جيش 

ـ كاف 1976زب األهة، ولىدها فشمت حركة يوليو الهعارضة خاصة أتباع جيش ح
لدد كبير هف جىود الحركة الهسمحة اد ٌرب هف أـ درهاف إلى هىاطؽ دارفور 
الشهالية دوف لهؿ أو هٍىة، وكاف لدد العسكرييف الذيف تدربوا في ليبيا ضهف 

( جىدي وتهثؿ تمؾ الهجهولات أولى هعالـ بروز ىشأة 700الحركة الهسمحة حوالى )
صابات الىٍب الهسمح والسراات الهىظهة بدارفور، حيث يهثؿ الٍجوـ لمى سوؽ ل

ـ بداية ىشاط هجهولات الىٍب الهسمح التي كاىت تٍدد طريؽ 1979كودو في يىاير 
السياسات غير الهدروسة أدت إلى أف تىفرد  .(642)القوافؿ التجارية بيف ليبيا والسوداف

 في حوادث الىٍب الهسمح والصراع القبمي.دارفور بظاٌرة اإلضطراب األهىي ههثمة 
ـ ساد 1986ولىدها تسمـ الصادؽ الهٍدي رئاسة الوزرا  لقب اىتخابات لاـ 

شعور وسط القبائؿ العربية الهستوطىة والهٍاجرة بدارفور بأف الحكوهة الهركزية 
ـ هف الحكوهة اإلاميهية التي كاف  السوداىية صارت أارب إليٍـ، زاد ذلؾ هف ىفوٌر

ى رأسٍا أحد أبىا  اإلاميـ هف القبائؿ غير العربية ليتبىوا هوافًا لىصريًا أكثر لم
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ـ إلى تحالؼ لربي لريض 1987تطرفًا، ولذلؾ سعوا ىحو التأثير العروبي في لاـ 
( ابيمة 27يشهؿ كؿ القبائؿ العربية بدارفور أطمقوا لميً اسـ )التجهع العربي( ضـ )

ا هف بيف سكاف اإلاميـ، لربية رغـ خبلفاتٍا وحروبٍا في ها بيىٍا أكثر هها كاف غيٌر
واد أصدروا بياىًا ُلِرؼ ببياف التجهع العربي ألمىوا فيً )أف ىسبة العرب بيف سكاف 

% ولذلؾ يجب أف يىالوا حقواًا هوازية في السمطة والثروة وطالبوا 40دارفور تبمغ
لمى هضاهيف لىصرية،  كذلؾ بتغيير اسـ اإلاميـ )دارفور( ألىً حسب رأيٍـ يىطوي

لبلوة لمى ذلؾ ااهت حكوهة الصادؽ الهٍدي إباف فترة الديهقراطية الثالثة، وفي 
هحاولة لواؼ تقدـ اوات الحركة الشعبية لتحرير السوداف بزلاهة )جوف ارىؽ( ىحو 
دارفور بتسميح القبائؿ ذات األصوؿ العربية ليست في دارفور وحدٌا بؿ وفي كردفاف 

ا ت ٌذي الخطوة بىتائج وخيهة أدت إلى تفجير هعارؾ ضارية بيف أيضًا، واد ج
لقد فشؿ حزب األهة إباف ىفوذي  .القبائؿ العربية الدارفورية وابيمة الديىكا الجىوبية
و في سدة الحكـ في السوداف في إد ( 34ارة أزهة دارفور حيث كاف لً )السياسي ٌو

  .(643)لهميًا في تقديـ خدهات هحسوسة ىائبًا برلهاىيًا في ٌذا اإلاميـ ورغـ ذلؾ فشؿ
لكف حكوهة الصادؽ لـ تسمح القبائؿ العربية في دارفور ضد الحركة الشعبية، 

ربها في جىوب كردفاف تـ ذلؾ  تسمحت لهواجٍة خطر يٍددٌابؿ القبائؿ العربية 
القبائؿ تحت هسهى دفاع  ؿولكىً كاف ضهف سياسة تدلو إلى تجىيد الشباب هف ك

 شعبي.
ـ بهوجب 1991قبة اإلىقاذ تـ تطبيؽ الىظاـ الفيدرالي في السوداففي حِ 

ـ ُألغي الهرسـو الرابع وأصدر الهرسـو 1993الهرسـو الدستوري الرابع، وفي لاـ 
( والية كاف ىصيب 26الدستوري العاشر الذي ألاد تقسيـ الواليات التسع إلى )

ث هشاركة سياسية واسعة، لكف دارفور ثبلث واليات، كاف يتواع هف الفيدرالية أف تحد
تطبيقٍا بٍذا الشكؿ لـ يؤد إلى ىقؿ السمطة إلى أطراؼ الببلد الهختمفة، إىها أوجد 
ىشا  واليات لمى أساس  هركزيات إاميهية خمقت صرالًا حوؿ اختيار العواصـ وا 

ولاصهتٍا زالىجي، األهر  *لراي كهطمب أبىا  الفور بإىشا  والية وسط دارفور
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ٌها والية  جديدتيففور وال السوداف، أادهت حكوهة اإلىقاذ لمى إىشا  واليتيف جد إجهالًا هف أٌؿ دار وفي خطوة لـ ت*
التي كاىت في بداية االستقبلؿ  ور ولاصهتٍا الضعيف لتصبح دارفوروسط دارفور ولاصهتٍا زالىجي، ووالية شرؽ دارف

 ٌذي الخطوة التهرد وال الصرالات وحتى هقدـ االىقاذ هوحدي في هديرية دارفور ثـ في إاميـ دارفور خهس واليات ولـ تىٍى
. ففي وسط دارفور تدور هىذ سىيف حربًا ابمية طاحىً بيف ابيمتي الهسيرية والسبلهات، وفي والية شرؽ دارفور وهىذ القبمية

زالت حالة الحرب اائهة في الواليتيف بعد أف فشمت كؿ  أكثر هف لاـ واعت حرب بيف ابيمتي الرزيقات والهعالية، وال
                                                                       .ـ( الباحثة8104ت الصمح بيف ٌذي القبائؿ )أغسطس هحاوال



، إضافة إلى ذلؾ فإف االختيار لموظائؼ الدستورية ال (644)تعزيز سمطتٍـالذي يعىي 
يقـو لمى الكفا ة بؿ لمى القبمية األهر الذي أزكى الروح القبمية وأدى إلى اإللتفاؼ 

 .حولٍا ألىٍا أصبحت السمـ الذي يرتقي هىً إلى ألمى الهىاصب في الوالية
رد دارفور بظاٌرة كؿ ٌذي السياسات غير الهدروسة أدت إلى أف تىف

اإلضطراب األهىي ههثمة في حوادث الىٍب الهسمح والصراع القبمي، األهر الذي 
جعؿ كؿ أىشطة الدولة الهركزية والوالئية تىحصر وتتهحور في استتباب األهف، 
إضافة إلى أف هسؤولية هكافحة الحروب القبمية وهٍددات أهف الهواطف ُتِركت 

لؤلجٍزة الهختصة وااللتهادات الهالية وُهعيىات العهؿ  لحكوهات الواليات التي تفتقر
  .األخرى األكثر جدوى

ىتيجة لٍذا الوضع تكوف الحكوهات الهركزية الهتعاابة اد طرحت هسؤوليتٍا 
جاىبًا وألقت بٍا لمى حكوهات الواليات وأجٍزتٍا األخرى بالهحافظات والهحميات، 

الوالية في سبيؿ توفير األهف لهواطىيٍا، إال ورغـ أف أهوااًل طائمة اد أىفقتٍا حكوهات 
أىً لـ يحدث تقدـ في هكافحة تمؾ الظواٌر بؿ إف الوضع األهىي ظؿ في تدٌور 

. وفشؿ السياسات االاتصادية واالجتهالية هع لدـ وجود (645)إلى األسوأ باستهرار
ر أٌداؼ وبراهج سياسية واضحة لدى الهركز الستيعاب ٌذا الجز  هف الوطف، األه

الذي جعؿ هحاوالت إيجاد حموؿ لٍذي الىزالات أهرًا هشمواًل وحصر الحموؿ في 
هجالس الديات والتعويضات فإف هسألة الحموؿ ال تعدو أف تكوف هىاورات سياسية 
حوؿ ااتساـ الثروة والسمطة السياسية في اإلاميـ تبعًا ألبعاد جٍوية، األهر الذي لجؿ 

ا هف الحركات 1991)داؤود بوالد(  هف بروز حركات تهرد هسمحة كحركة ـ وغيٌر
ي تىادي جهيعًا في أجىدتٍا وتتدثر بقسهة لادلة لمهوارد بيف هكوىات  األخرى ٌو
دارفور هف ىاحية وبيف دارفور والهركز هف ىاحية أخرى، ها أخرج القضية إلى دائرة 

. كؿ (646)ةأكبر هتعددة األبعاد ودخؿ فيٍا البعد السياسي وتهرد لمى السمطة الهركزي
ٌذي العواهؿ والهعضبلت هجتهعة أدت إلى خمؽ حالة هف التوتر والصراع بيف 
الهجهولات القبمية الهختمفة في اإلاميـ، كها أف هىاخ التىافس والِىزاع في دارفور 

 .جعؿ اإلاميـ سواًا رائجة لتجارة األسمحة واىتشار ثقافة الحرب
 انًطهة انثاًَ

                                                           

هىى طً أيوب، الدوافع السياسية لمصراع في دارفور، هركز دراسات الشرؽ األوسط وأفريقيا، الهمؼ الدوري، ( 644)
 .04 ـ، ص8117ىوفهبر/ ديسهبر 

 .08لهرجع، ص( ىفس ا645)

أحهد آدـ بوش، جدلية العبلاة بيف العواهؿ البيئية والىزالات في دارفور، هركز دراسات الشرؽ األوسط وأفريقيا، ( 646)
 .84ـ، ص8117الهمؼ الدوري، ىوفهبر/ ديسهبر 



 ذصاػذ انصراػاخ انمثهٍح
ـ، تصالدت هظاٌر الصراع بيف الفور والهحاهيد في 2002داية العاـ في ب

هىطقة جبؿ هرة، وظٍرت حاالت ىٍب هتبادلة بيف الطرفيف وتطورت إلى تعٍد لمى 
القرى وهسارات الرلي، هها هٍد لتكويف هميشيات هسمحة، أها االستقطاب فقد بدأ 

حة هف الفور في تحت دلاوى الهدافعة والحهاية واىتظهت الهجهولات الهسم
هجهولات، وظٍرت ٌىا فكرة الهعسكرات وتدريب أفرادٌا لسكريًا لتقوية فرساىٍا، 
بالهقابؿ سعت القبائؿ الرلوية في هىطقة جبؿ هرة لتأهيف ىفسٍا وثرواتٍا بالتسمح، 

ـ تصالدت حدة الهواجٍات بيف الفور وثبلثة هف 2002وفي هىتصؼ ىفس العاـ 
( بهىطقة جبؿ هرة، هها أدى إلى حرؽ القرى وىٍب الهواشي القبائؿ الرلوية )العربية

واتؿ الزلاهات والقيادات والتصدي لمقوات الىظاهية التي تسعى الحتوا  الهواؼ 
وتدليـ األهف واالستقرار. تصالدت الصرالات وبدأ التهرد يموح في األفؽ لىدها 

ب في أهواؿ الديات، رفض أبىا  الزغاوة هقررات صمح هع فرع أوالد زيد بسبب التبلل
وىتيجة لذلؾ اختطفت هجهولة أفراد هف ابيمة الزغاوة لهدة القبيمة ولجأت بً إلى 
جبؿ هرة بعد ىٍب العربات واألهواؿ واألسمحة وهف ٌىا ألمىت اىضهاهٍا لهميشيات 

، والتي ىادت بالفصؿ التاـ بيف الديف والدولة وبحؽ تقرير (647)الفور )تهرد دار ابل(
 . (648)رفورالهصير لدا

فأسفرت لف وجٍٍا السياسي وتشكمت حركة تحرير السوداف هف ابائؿ الزغاوة 
والفور والهساليت والبرتى وهف بعض القبائؿ األفريقية األاؿ حجهًا وتزل ـ ٌذي الحركة 
الهحاهي لبد الواحد هحهد ىور هف ابائؿ الفور وأصبح هىي أركو هىاوي أهيىٍا العاـ 

و هف الزغاوة واىحص رت هطالبٍا في البداية في واؼ الهميشيات العربية الهسمحة ٌو
والتىهية االجتهالية واالاتصادية والهشاركة في السمطة، ولىدها رفضت الحكوهة 

 التفاوض تحولت إلى حركة لسكرية واسعة.
ـ تشكمت حركة العدؿ والهساواة القطب الثاىي لمتهرد في 2003وفي العاـ 

وداف، ويتزلهٍا خميؿ إبراٌيـ هف ابيمة الزغاوة وتتهيز دارفور بعد حركة تحرير الس
ٌذي الحركة بقوة أجىدتٍا السياسية التي تفوؽ لهمٍا العسكري، وتٍدؼ إلى سوداف 
ي الشهاؿ  هوحد في إطار الفيدرالية، وتقسيـ السوداف إلى سبعة أااليـ فيدرالية ٌو
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بهجمس شيوخ إلى  والجىوب وكردفاف ودارفور والشرؽ والوسط والخرطوـ، وتطالب
 .(649)جاىب هجمس ىواب ليؤدي إلى توازف السمطة التشريعية

واد سعت الحكوهة السوداىية الحتوا  اإلىفبلت األهىي الهتزايد في دارفور 
ـ الموا  الركف الطيب إبراٌيـ هحهد خير  وااهت بإرساؿ لدد هف الهسؤوليف أبرٌز

بائؿ الهتصارلة والهسؤوليف الذي ااـ بتىظيـ همتقى تشاوري جهع لً ايادات الق
بواليات دارفور الثبلث، وشارؾ فيً خهسهائة هف ايادات دارفور هف الفور والزغاوة 

 26والعرب والقبائؿ كافة هف هىاطؽ الصراع الحتوا  األزهة، واختتـ الهمتقى في 
ي رفضً الخروج لمى سمطات الدولة أو 2003فبراير  ـ بعدد هف القرارات ٌو

ا، كها أداف ألهاؿ التقتيؿ والترويع لمهواطىيف وأوجب لمى الدولة استٍداؼ أجٍزتٍ
التصدي لذلؾ، وأبقى الهمتقى اتباع الخيار العسكري ويظؿ واردًا إذا تعذر الحؿ 
لى هزيد هف التأٌيؿ لؤلجٍزة  السياسي، ودلا إلى إىشا  هفوضية لمتىهية وا 

 .(650)القوهية
شترطوا لمى هبعوثي التفاوض لكف زلها  الهجهولة الهسمحة في جبؿ هرة ا 

هعٍـ هف الهمتقى التشاوري لواؼ تهردٌـ أف تهىحٍـ الحكوهة حؽ تقرير الهصير 
% هف لائدات البتروؿ السوداىي لدارفور، وكاف رد الحكوهة لمى 80وأف تخصص

لساف الهتحدث باسـ آلية هعالجة األوضاع في دارفور والي جىوب دارفور أف 
سمحيف في جبؿ هرة )هىطقة الفور( وفي هىطقة كرىوي الهطالب تعجيزية وأف اله

)هىطقة الزغاوة( يعهموف هتضاهىيف وأف ذلؾ تبيف في الهطالب التي حهمٍا 
الهفاوضوف آللية هعالجة األوضاع في دارفور، وفي ىفس اليـو ٌاجـ هسمحو كرىوي 

أىٍـ  اوادلو هىطقة الطيىة الحدودية هع تشاد واتموا أربعة أشخاص وىٍبوا ههتمكات 
( هف القوات الهسمحة السوداىية واستولوا لمى هىطقة الطيىة االستراتيجية 56اتموا )

 .(651)األهر الذي دفع الحكوهة إلى إلبلف رفع حالة التأٌب القصوى بدرافور
وفي ٌذي الظروؼ بدأ يموح في األفؽ التدخؿ في السوداف بسبب األخبار لف 

ي الصراع )الحكوهة والهتهردوف( أف كؿ طرؼ ف يدلياىتٍاكات لحقوؽ اإلىساف 
ة لحقوؽ اإلىساف تشير الهيالطرؼ اآلخر اد ارتكبٍا، كها أف تقارير هف هىظهات ل

 إلى ٌذا الهوضوع.
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ااترحت الحكوهة آلية هشتركة بيىٍا وبيف األهـ الهتحدة لهتابعة خطة لهؿ        
ا وزارة الخارجية السوداىية برئاسة وزير الخارجي ة هصطفى لثهاف دارفور هقٌر

إسهاليؿ هف جاىب الحكوهة وياف بروىؾ هبعوث األهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة لهتابعة 
األوضاع بدارفور، ووافقت بأف تكوف هرجعية لهؿ المجىة ارارات هجمس األهف 

ـ، واع ٌجوـ 2004. وفي الخاهس هف يىاير (652)والواجبات التي كمفت بٍا الحكوهة
مى شعيرية بوالية جىوب دارفور استٍدؼ الهوااع هف ابؿ الجهالات الهسمحة ل

 .(653)الحكوهية وسوؽ الهديىة، وكاف هف بيف القتمى هدير شرطة هحمية الهىطقة
ـ ارارًا بتشكيؿ 2004( لسىة 97أصدر رئيس الجهٍورية بهوجب القرار راـ )

لجىة تقصي الحقائؽ حوؿ االدلا ات باىتٍاكات حقوؽ اإلىساف الهرتكبة بواسطة 
هولة الهسمحة بدارفور، واد حدد تشكيؿ المجىة واختصاصاتٍا وسمطاتٍا لمى الهج

. وبدأت المجىة (654)ـ1954أف تهارس لهمٍا بهوجب ااىوف لجاف التحقيؽ لعاـ 
ألهالٍا وزارت واليات دارفور الثبلث لدة هرات، واجتهعت بالسمطات الوالئية 

والهىظهات العاهمة في هجاؿ  والهحمية واإلدارات األٌمية وهىظهات الهجتهع الهدىي
اإلغاثة الهحمية واألجىبية العاهمة بواليات دارفور، واطمعت المجىة لمى التقارير التي 
ألدتٍا كؿ البعثات التي زارت السوداف والتي ُتهِثؿ األهـ الهتحدة واالتحاد اإلفريقي 

ا هف الهىظهات، إال أىٍا لـ تستطع  والهؤتهر اإلسبلهي والجاهعة العربية وغيٌر
الحصوؿ لمى جهيع الهعموهات الهتعمقة بخسائر الهواطىيف لعدـ تهكىٍا هف 
االجتهاع بالهعارضة الهسمحة، كها لـ يتيسر لٍا زيارة هعسكرات البلجئيف في تشاد، 
واد استفادت الحكوهة هف الزيارة التي ااـ بٍا وزير خارجية الواليات الهتحدة اىذاؾ 

ور لمى األرض لخمؽ أرضية هشتركة لمتفاٌـ والحوار كولف باوؿ لمواوؼ لمى ها يد
لتغيير الفٍـ األهيركي لبعض القضايا الشائكة وبالفعؿ لقد خففت الزيارة بعض 
الشي  هف حدة التصريحات األهيركية، واد تداركت الحكوهة الٍجهة اإللبلهية 

ي الهكثفة والضغوط السياسية والدبموهاسية بوضع خطة لمتعاهؿ هع األوضاع ف
دارفور خشية أف تؤدي تمؾ الضغوط إلى توطيف الىزاع وترسيخ دلاوى الهعاىاة 
اإلىساىية، فعهدت الحكوهة إلى ىزع فتائؿ التوترات القبمية لبر تفعيؿ آليات التصالح 

مـ االجتهالي بدارفور والتواصؿ هع لدد هف القيادات السياسية وهباشرة سبلح السِ 
سقاط ذرائع الهتهرديف  هف أبىا  دارفور بالخارج وابوؿ الراابة الدولية الهحدودة وا 
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والضغط لىزع السبلح هف كافة الفصائؿ الهتحاربة في دارفور وااتصاري لمى القوات 
 . (655)الهسمحة والشرطة فقط

لكف ٌذي الهحاوالت لـ تخفؼ أٌدافٍا واستهرت الحروب القبيمية التي شهمت 
ة الرزيقات ة الحروب بيف القبائؿ العربيابائؿ كاىت تعرؼ بتساهحٍا وبهسالهتٍا خاص

مبً دت قِ الفبلتً، الٍباىية، السبلهات، رغـ الهصالحات التي لُ  ،والهسيرية، البىٌو
 راا .والهؤتهرات التي جهعت كؿ الفُ 

ـ لف إجرا ات وسياسات 2005أبريؿ  27وألمىت الحكوهة السوداىية في 
تضهف لددًا كبيرًا هف التسٍيبلت جديدة لتسٍيؿ العهؿ اإلىساىي في إاميـ دارفور ت

لمهىظهات اإلىساىية هف بيىٍا اإللفا  لف أي رسـو في كؿ هستورداتٍا وتسٍيؿ 
سالة، وأيضًا السهاح لهوظفي  72اإلجرا ات الجهركية الهختمفة في فترة أاصاٌا 

. واد (656)الهىظهات بالتحرؾ في هختمؼ أىحا  السوداف بدوف إذف تحرؾ هسبؽ
لسوداىية جٍودًا هتواصمة لهواجٍة الهواؼ في دارفور تهثمت في بذلت الحكوهة ا

ـ الذي طرح فيً اإللبلف السياسي 2004يوىيو  18خطاب رئيس الجهٍورية بتاريخ 
لترتيب األوضاع وتحقيؽ االستقرار في دارفور حيث احتوى لمى إلبلف تعبئة 

لات الهتفمتة هف األجٍزة كافة لترسيخ األهف واالستقرار بضبط وهطاردة كؿ الهجهو 
 تهرد وجىجويد وتورابورا وباشهراة وتجريد الهارايف هف السبلح وتقديهٍـ لمعدالة.

 انًطهة انثانث

 انرذخم األخُثً ػٍ طرٌك انًُظًاخ ٔدٔرْا فً دارفٕر
هىظهة أجىبية تضـ جيشًا جرارًا ههثبًل في  258حسب بعض الهصادر ٌىاؾ  .1

القوؿ أف ٌىاؾ هحاوالت غربية  راً ألؼ لضو تعهؿ في دارفور، وليس سِ  15
ألؼ ىسهة  200لمهتاجرة بقضية الجئي دارفور في تشاد الذيف يبمغ لددٌـ 

فقط بغرض التدخؿ العسكري بحجة إلادتٍـ وفرض االستقرار ٌىاؾ. وليس 
سرًا أيضًا أف ٌىاؾ تعهدًا صٍيوىيًا وغربيًا واضحًا في تضخيـ ها يجري في 

لية ىالت هئات اآلالؼ هف البلجئيف رغـ أف دارفور بالحديث لف إبادة جها
ألؼ ىسهة، وكؿ الىازحوف لف أراضيٍـ  (657)750هبلييف و 6سكاف دارفور 
 .ألؼ ىازح فقط 650 السوداف هعسكرًا( داخؿ 21في هعسكرات )
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يوهًا بعد يوـ  يتعقدلكف ٌذي اإلجرا ات لـ تفمح في هواجٍة الهواؼ الذي          
لحكوهة إلى استهالة القبائؿ العربية لهواجٍة التهرد اولـ يتحقؽ االستقرار، بؿ لهدت 

هرا  والعقدا  لمقياـ بٍذا الدور هها وااهت بتسميحٍا وااللتهاد لمى ها لرؼ باألُ 
بيف العرب وغير العرب في  االستقطابدى إلى الهزيد هف أالجراح و  لهؽ هف

دارفور، تقىييف الهقاتميف هف القبائؿ العربية فيها يعرؼ بحرس الحدود الذي تطور 
 إلى اوات الدلـ السريع.

 :التدخل عن طريق دور األمم المتحدة
ؿ ـ بعد أف بدأت بعض الدو 2004بدأ اإلٌتهاـ بدارفور في بداية العاـ 

ُتطاِلب الحكوهة السوداىية بحهاية العاهميف في الهجاالت اإلىساىية، وبدأت دائرة 
االىتقادات لمحكوهة في االتساع بعد أف ألمف رئيس الهفوضية العميا لشؤوف البلجئيف 

ـ لف فظائع ترتكب في إاميـ دارفور، وطالب الحكوهة بأف تبدأ 2004في هارس 
ي بت الحوار هع الثوار في دارفور وا  قاؼ الهميشيات الهسمحة التابعة لمحكوهة والتي أٌر

 .(658)األٌالي
صرح هوكيت كابيبل هىسؽ األهـ الهتحدة الخاص ـ، 2004هارس  20 وفي

بالسوداف، بأف هىطقة دارفور تهر بأسوأ أزهة إىساىية في العالـ، وأف أكثر هف هميوف 
في الوصوؿ  راي، وأف هىظهات اإلغاثة تجد صعوبةشخص يتعرضوف لتطٍير لِ 

و التصريح الذي التهد لميً الكوىغرس فيها بعد لمتعاهؿ هع  لمهتضرريف ٌو
 .(659)األزهة

 قرارات مجمس األمن:
تتشكؿ األطراؼ الدولية الهعىية بهشكمة دارفور هف الواليات الهتحدة واالتحاد 
األوربي وهىظهة األهـ الهتحدة ووكاالت الهجتهع الدولي الهتخصصة والتي ضغطت 

عٍا لمى الحكوهة السوداىية بإيجاد حؿٍّ سريع لؤلزهة وهف أبرز ٌذي الضغوط جهي
هايو أصدر هجمس األهف بياىًا يدلو حكوهة الخرطـو  27ارارات هجمس األهف، ففي 

كي تتحهؿ هسؤولياتٍا وأف تىزع سبلح الجىجويد وبقية الجهالات الهسمحة، وفي 
رتكب في مف فيً أف الفظائع التي تُ عِ يُ ـ تبىى الكوىغرس ارارًا باإلجهاع 2004يوليو 
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حادي أو هتعدد آدارفور تهثؿ إبادة جهالية ودلا القرار البيت األبيض إلى تدخؿ 
  .(660)األطراؼ لواؼ العىؼ

كها رفض وزير الخارجية األهيركي شكوى السوداف بأف الواليات الهتحدة 
أف ٌىالؾ حوالى تتدخؿ في شؤوىً وتزايدت حدة الهوااؼ لىدها ألمىت بريطاىيا 

( جىدي بريطاىي لمى استعداد لمتوجً إلى دارفور لمهسالدة في واؼ 5000)
. وبعد لدة (661)االىتٍاكات، األهر الذي أدى الزدياد حدة الهوااؼ في الهىطقة

ـ، 2004يوىيو  30( في 1556هشاورات واتصاالت صدر ارار هجمس األهف راـ )
ال أىٍا 30وتـ هىح الحكوهة ) ووجً إلى الحكوهة تحذيرًا بإىٍا  العىؼ ( يوهًا لمتىفيذ وا 

ستواجً لقوبات ااتصادية ودبموهاسية، وبالرغـ أف بعض الدوؿ اد أبدت تحفظٍا 
لمى القرار وأدخمت لميً بعض التعديبلت، إال أف الىص لـ يختمؼ كثيرًا لف الىص 

 .(662)األصمي الذي ادهتً الواليات الهتحدة
هة السوداىية تحت الراابة الدولية وألـز ياف ( وضع الحكو 1556إف القرار )

بروىؾ ههثؿ األهيف العاـ في السوداف لمى تقديـ تقرير كؿ ثبلثيف يوهًا لمسكرتير 
ذا يعىي أف  العاـ لؤلهـ الهتحدة يوضح فيً هدى التقدـ الذي يحدث في دارفور، ٌو

و تكوف ٌىاؾ هىاسبات هتكررة يهكف أف تتخذ كذرائع لمتدخؿ في الشأف ال سوداىي ٌو
ها حدث بالفعؿ لىدها ادـ ههثؿ األهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة تقريري لف الهواؼ في 

ـ وبالرغـ هف إشادتً بحدوث تقدـ في األوضاع األهىية، إال أف 2004ىٍاية لاـ 
الواليات الهتحدة ادهت هشروع ارار جديد لهجمس األهف أشارت في هسودتً األولى 

لسوداف هف الىفط وفرض حظر طيراف لمى إاميـ إلى فرض حظر لمى صادرات ا
دارفور، الهٍهة التي ارتكزت لميٍا الحهمة الدولية بشأف دارفور وأدت إلصدار ارار 

ـ 2005هارس  30إلى  24خبلؿ الفترة هف  (663)هجمس األهف وتدويؿ الهشكمة
أصدر هجمس األهف الدولي حزهة هف القرارات تجاي السوداف وكاف أولٍا ارار راـ 

( جىدي لحفظ السبلـ في جىوب السوداف، 10,000( والذي يتعمؽ بإرساؿ )1590)
(، 1593( و)1591وفي ألقاب ذلؾ القرار أصدر هجمس األهف اراريف آخريف ٌها )

( لفرض 1591ص القرار )صِ األهر الذي أحدث تعقيدًا كبيرًا في األزهة، فقد خُ 
عٍـ هف السفر أو التىقؿ وحجز لقوبات لمى هرتكبي الجرائـ في دارفور هف خبلؿ هى
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أرصدتٍـ وودائعٍـ الهالية، إال أف الخطورة تكهف في لدـ ىقؿ أي أسمحة أو هعدات 
إلى اإلاميـ إال بعد هوافقة بعثة األهـ الهتحدة، وكذلؾ بحظر الطيراف العسكري فوؽ 

 . وكؿ ٌذا يعىي اإلىقاص هف سيادة الدولة السوداىية.(664)اإلاميـ
( فٍو يختص بإحالة الهتٍهيف بارتكاب الجرائـ في دارفور 1593رار )أها الق        

إلى الهحكهة الجىائية في الٌاي، واد أدى ٌذا القرار إلى وضع حكوهة اإلىقاذ في 
هواؼ صعب وتـ تدويؿ الشأف السوداىي بالكاهؿ وأصبح الىظاـ الحاكـ في السوداف 

ىقاذ يتحهؿ العب  األكبر اإل هىكشفًا في الداخؿ واد حهمت بعض األواسط أف ىظاـ
. أها األهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة كوفي لىاف فقد وصؼ ها (665)في تدٌور األوضاع

يحدث في دارفور بأىً األزهة اإلىساىية األكثر خطورة التي يهر بٍا العالـ وشبٍٍا 
ـ، وذكر أف وضع دارفور ٌو األسوأ هف بيف 1994بأزهة رواىدا التي حدثت لاـ 

 .(666)ـ2003الًا في أىحا  العالـ هىذ اىدالع الىزاع فيٍا في هطمع لشريف صر 
سرائيل:  دور الواليات المتحدة وا 

أيضًا ٌىاؾ تضخيـ لهشكمة الفاريف السوداىييف والهتسمميف لمدولة الصٍيوىية        
آالؼ هف دارفور، بؿ يجري "لهؿ هخابراتي كبير" إلغرا  سوداىييف  6والزلـ أىٍـ 
أبيب لتأجيج هشكمة دارفور، في حيف أف الحقيقة ٌي أف لدد اإلجهالي لمٍرب لتؿ 
إلى هصر، وأف أبىا  دارفور ال  48 هىٍـ إسرائيؿ فردًا ألادت 350ال يتعدى 

% هف ٌؤال  البلجئيف، إال  أف دولة الكياف الصٍيوىي سعت 10يشكموف سوى ىحو 
إلى تضخيـ ٌذا العدد في هحاولة لتبييض وجٍٍا الهسود أهاـ العالـ والظٍور كدولة 

  .(667)دارفورتستضيؼ الجئيف وُأىاسًا ٌاربيف هف الهحراة في 
 مريكية:المدني األدور منظمات المجتمع 

هف أٌـ األطراؼ التي أسٍهت في إزكا  جذوة األزهة بعض الهىظهات 
الدولية والتي بداًل هف أف تسٍـ في إيجاد صيغة سمهية لمحؿ تقوـ بدؽ طبوؿ الحرب 
وتسٍـ في تأجيج ٌذي الصرالات، وهف أٌـ ٌذي الهىظهات هىظهة الٍيوهف رايتس 

ا في الو HRWوتش ) هريكية، فقد ذكرت أف القوات اليات األ( التي يوجد هقٌر
( هف األفاراة خبلؿ شٍر هارس 136الحكوهية والهميشيات العربية هسؤولة لف اتؿ )

ذا ها ظمت 2004 ـ، وأف القوات الحكوهية تعهؿ جىبًا إلى جىب هع الهميشيات ٌو
ترددي بعض الهىظهات ووسائؿ اإللبلـ الغربية، فقد ىشرت صحيفة االىدبىدىت 
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ـ، أف الحكوهة تقـو بتدريب الهميشيات العربية 15/8/2004اىية في البريط
               )الجىجويد( في هعسكرات خاصة، تهٍيدًا لضهٍا لمقوات األهىية الحكوهية. 

 أصدرت الهىظهة األهيركية غير الحكوهية الهعىية بحقوؽ اإلىساف في
ابؿ اوات الحكوهة تقريرًا تحت لىواف )التطٍير العراي هف  ـ2004هايو 7  

والهميشيات في غرب السوداف(، واد اضت الهىظهة هدة خهسة ولشريف يوهًا في 
غرب دارفور والهىطقة الهجاورة لٍا، ااهت خبللٍا بتوثيؽ ها تدليً بأىٍا اىتٍاكات 

 .(668)لحقوؽ اإلىساف في الهىاطؽ الريفية
أىٍا حصمت  ذكرت الهىظهة األهيركية لحقوؽ اإلىساف في العشريف هف يوليو

لمى وثائؽ سرية هف اإلدارة الهدىية في دارفور تثبت تورط هسؤوليف رفيعي الهستوى 
في الحكوهة السوداىية في سياسة دلـ الهميشيات )الجىجويد(، وذٌبت الهىظهة إلى 
القوؿ بأف الحكوهة السوداىية والهميشيات الهدلوهة هىٍا هسؤولة لف ارتكاب جرائـ 

حرب وتطٍير لراي شهمت ٌجهات جوية وبرية لمى الهدىييف  ضد اإلىساىية وجرائـ
هف الهجهولات اإلثىية التي يىتهي إليٍا ألضا  هجهولتي التهرد في دارفور 
السوداىية وأىً تـ اتؿ واغتصاب هئات الىسا  وتـ تشريد أكثر هف هميوف شخص هف 

 .(669)بيوتٍـ وهزارلٍـ بالقوة
راع أيضًا هىظهة أطبا  ببل حدود هف الهىظهات التي أسٍهت في تأجيج الص

والتي حذرت هف أف سكاف دارفور ولددٌـ ستة هبلييف يتعرضوف لخطر هجالة 
كبرى لمى لساف زليهة الهىظهة التي وصفت الوضع في دارفور بأىً هأساوي لمغاية 
و ىفس التصريح الذي أدلت بً المجىة الدولية لمصميب  وخاصة بالىسبة لؤلطفاؿ ٌو

كر رئيسٍا أىً بالرغـ هف أف الهىظهات باتت تصؿ بسٍولة إلى األحهر التي ذ
واالت الهىظهة العالهية  دارفور إال أف الوضع اإلىساىي ال يزاؿ صعبًا وخطيرًا لمغاية.

لهكافحة التعذيب أىٍا تمقت تقارير تفيد بأف الجيش السوداىي وزلها  الهميشيات ذات 
ذا أيضًا ها ( شخص186األصوؿ العربية التقموا وألدهوا ) ًا هف ابيمة الفور، ٌو

 .(670)صرحت بً وكالة رويترز العالهية لؤلىبا 
تهثؿ هطهعًا لمقوى  هها ال شؾ فيً أف الثروات الطبيعية التي في إاميـ دارفور

الدولية الكبرى خاصة الثروة الىفطية، فقد ُأجريت في جاهعة برليف أبحاث جيولوجية 
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 .ـ08/8/8114( سوىا، ىشرة خاصة، 670)



داف، واد أكدت ٌذي األبحاث أىٍا تحهؿ في لف الجز  الشهالي الغربي في السو 
باطىٍا واحدة هف أفضؿ الهىاطؽ الِبكر في العالـ الهحهمة بالبتروؿ الهرتفع 

 .(671)الجودة
ٌذا ٌو الدافع القوي أف فعبًل  ىوتر التجاىي هصطفى،  يأالباحثة تؤيد ر 

 رض دارفور صاحبة الثروات الطبيعية الثهيىة.ألمتدخؿ في 
الضخهة لعهمية حفظ سبلـ دارفور في لاـٍ واحد تطرح  بالىظر لمهيزاىية

و أىً لو كاف ٌىالؾ ٌدٌؼ حقيقي  الباحثة سؤااًل يعبر لف رؤيتٍا لٍذا الهوضوع ٌو
فيً هدلاٌة لمسبلـ أو األهف واإلستقرار بالهىطقة، لهاذا لـ ُتوظؼ تمؾ الهيزاىيات في 

اذ لـ تىعـ الهىطقة بالسبلـِ لهميات اإللهار والصحة والُبىى التحتية والتعميـ؟ وله
واإلستقرار ِطواؿ ٌذي الهدة التي جاوزت العشر سىوات إف كاف ٌىالؾ جدوى هف 

ـُ لمي أف ُأوِرَد الهقدهة التالية جا  اإلسبلـ  ،لهمية حفظ السبلـ؟ تهٍيدًا لئلجابة يتحت
وها وساوى بيف الىاس واأللراؽ ببل تهييز وال فرواات ِلراية أو لغوية أو إثىية، 

وصؿ إليً الحاؿ في دارفور هدلاٌة لئلستغراب سوا  كاف هف أٌؿ دارفور الُبسطا  
أو هف لاهة شعب السوداف والذي ُىجِزـُ بأىً شعٌب ُهسمـ والدارفوريوف جزٌ  هف ٌذا 
الشعب. يكهف سر اإلجابة لمى التساؤؿ في أىً توجد أجىدة ظاٌرة وخفية لكؿ لهٍؿ 

لظاٌرة لموضع العاـ لعهمية حفظ السبلـ في دارفور ٌي هىظـٍ ُهخطٍط لً فاألجىدة ا
ارا ة الوضع ايد الُخطة لف ُارب وهيداىيًا ىحو تقييـ وتقديـ العوف البلـز لمهتضرريف 
هف اإلحتراب والهعارؾ الدائرة ٌىاؾ ورفع تقارير ُهىتِظهة إلدارتٍـ الُعميا لها يجري. 

مية جاسوسية تستىد لمى الهظٍر وفي الجاىب الخفي هىٍا في التقادي إىها ٌي له
البري  لواجٍتٍا اأُلههية تخدـ أغراض دوؿ ذات ٌيهىة وسيطرة لٍا ُخطط استعهارية 
هوجٍة وُهتقىة ىحو اإلسبلـ، إال أىً اد فات زهاف اإلستعهار العسكري وحؿ هحمً 
 ٌِ د اإلستعهار الفكري الهموث باألفكار السالبة وسياسة )فِرؽ تُسد( وبعدٌا )ِاؼ وشا

ها يجري( حتى تصؿ لهآربٍا الهرجوة هف خبلؿ ذلؾ الوجود الشرلي، لٍا واسع 
الصبلحيات في هعرفة األحداث وها ورا  األحداث بشرليٍة تاهٍة ورلايٍة وأهاٍف ال 

  هثيؿ لٍها.
في أقميم دارفور وآثاره عمى األمن القومي  التدخل عن طريق المنظمات

 :لسوداني

                                                           

ـ، 0881سباب الصرالات القبمية في دارفور وأسباب فشؿ هؤتهرات الصمح، بدوف دار ىشر، التجاىي هصطفى، أ (671)
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ـ تحت اسـ جبٍة تحرير 2002عاـ الرد في دارفور متهل أت الشرارة األولىبد
ـ أدارفور، وذلؾ بقياـ هجهولة هف الشباب بالتهرد لمى السمطة في هىطقة كرىوي و 

ـ، حيث 2003 العاـ ؤلزهة فيالحقيقي لر اىفجوكاف اإلبرو بوالية شهاؿ دارفور 
ير جيش تحر تهرد لمىظر حيث ااهت حركة  ُهمفتةحداث بصورة تصالدت وتيرة األ

السوداف وحركة العدؿ والهساواة بالٍجـو لمى العديد هف الهدف والقرى والهوااع 
فدلت إلى لقد هؤتهر  الحتوا  األزهة اً لت الحكوهة السوداىية جٍدًا كبير ذالحكوهية، ب

ـ لوضع الحموؿ والهعالجات الشاهمة، كها دلت 2003أغسطس في  تيرتيفي ى
 والجٍودالهبادرات  وأصحاب األٌمية والشعبيةات القوى والقيادالحكوهة السوداىية كؿ 

، وكاىت أبرز الهحاوالت بالهىطقة الحرب والقتاؿبالتكاتؼ والتضاهف لواؼ الراهية 
دت قِ حيث لُ  التشاديةـ في هديىة أبشي 2003غسطس ألوضع حؿ األزهة في 

سميـ بت دوفىتائجٍا أف يقـو الهتهر  هف كافو هحادثات بيف الحكوهة وحاهمي السبلح، 
السبلح في هىاطؽ هحدودة وأف تعهؿ الدولة لمى حؿ الهشكبلت اإلىساىية التي 

طبلؽ الىار بيف الطرفيف ولكف ٌذا االتفاؽ لـ إأفرزتٍا الحرب، واإللبلف لف واؼ 
 .(672)يكتب لً ىجاح

 قميم دارفور:إثر المنظمات األمنية العاممة في أ
هطار هديىة الفاشر  جهةهٍاـ اىفجرت أزهة دارفور وذلؾ ب2003بريؿ أفي 

وفود هف الهىظهات الطولية  وصوؿ لقبًألهؿ إلبلهي هكثؼ و  تبلٌاالتي 
 20لدد الهىظهات األهريكية العاهمة في دارفور  وربية، حيث بمغهريكية واألاأل

 .(673)هىظهة طولية
زهة تغيرت هوااؼ كؿ هف بريطاىيا والواليات الهتحدة هف هىذ بداية األ

، هدفوليف باأل اتبالهبادر الترحيب   ىشبتزهات التي السوداىية لحؿ الىزاع إلى الٍجـو
ثر احتبلؿ كؿ هف افغاىستاف والعراؽ، هف أجؿ الضغوط في هىطقة أخرى، وتىتشر إ

خذ التصريح الشٍير )لهوكيش كابيبل( أي العاـ العالهي، و أصور هؤثرة لمى الر 
ااؿ فيً أف أزهة دارفور  الهىسؽ الخاص لؤلههـ الهتحدة السابؽ في السوداف الذي

بي بي سي(  ػخر)لآردؼ ذلؾ بتصريح أطبلؽ ثـ أخطر هأساة إىساىية لمى اإل
راي(، أها أخطر تصريح فٍو ها لِ  تطٍير)ً وصؼ فيً ها يحصؿ في دافور بأى

ـ ابيؿ زيارتً لمسوداف، 2003هيف العاـ لؤلهـ الهتحدة كوفي لىاف لاـ دلى بً األأ
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، وليس خافيًا لميىا أف (يرثبك أسو أيجري في دارفور أف ها )والذي ااؿ فيً: 
هريكية صٍيوىية وغربية أبأجىدة  الهىظهات الطولية واإلغاثة في العالـ هرتبطة

هىطقة وزلزلة االستقرار الثير في أٌدافٍا ووجودٌا وكذلؾ التأا  ىفسٍا واستداهة بقإل
هتحدة، وهىظهات لالهية وربا والواليات الأجا ت هف  غاثيةإفٍىاؾ هىظهات  واألهف،

غاتً وحقوؽ اإلىساف ووضع حد خرى تىتهي إلى لدد هف البمداف وتٍتـ باإلأ
الٍيوهاف رايتس ووتش )الراابة و  الدولية ىتٍاكات، وهىظهات هثؿ هىظهة العفوئلل

 .طبا  ببل حدودأىساىية( والعديد هف الهىظهات العاهمة في السوداف و اإل
بقا  ىفسٍا لمى الصورة دائهًا لبر حهبلت إهؿ لمى هثؿ ٌذي الهىظهات تع       

استداهة  حؽ التواجد ٌو هصمحتٍا الحقيقية في هفلجهع األهواؿ والتبرلات، بالتالي 
هريكية يضًا هف تىفيذ االستراتيجيات األألٍا البقا  وتتهكف  يضهفي ىزاع حتى أ

ىاؾ   دكسفور أة كبيرة في كاديهيأطروحات أوالصٍيوىية في تمؾ الهىاطؽ هف العالـ، ٌو
ا تؤكد بأف هىظهات اإل كثر هف أغاثة تستٍمؾ التهويؿ الذي بيدٌا إلدارة لهمٍا وغيٌر

% والبااي 80 – 70ها بيف ىساىية، وتصؿ هصروفاتٍا اإلدارية غاثة اإللهاؿ اإلأ
  .(674)يذٌب لمهحتاجيف

 مجاالت عمل المنظمات الطوعية العاممة في دارفور:
( 42)ىظهات جٍدٌا ٌو هجاؿ الهياي بعددٌذي اله لميًكثر هجاؿ تركز أ

هة الخدهات العاهة تي هىظأهىظهة وت (37)ة بعددئصحاح البيإهىظهة يميٍا 
تياف في الهرتبة أهىظهة، أها التغذية والحهاية وحقوؽ اإلىساف ت( 35)والتىسيؽ بعدد
هىظهة ( 12)الهرتبة الخاهسة بعددهىظهة، والعوف الغذائي ياتي في  22 الرابعة بعدد

هىظهات والخدهات البيطرية  (3)دسة بعدد اتي في الهرتبة السأهف الغذائي فيأها األ
مـ أولويات ٌذي الهىظهات اد احتمت الهرتبة السابعة في سُ و ميـ والتدريب الهٍىي عوالت

 .(675)بعدد هىظهتيف كؿ هىشط
 :ةي الباحثأر 

ر ترتكز في ىشاطٍا اميـ دارفو إجىبية العاهمة بهعظـ الهىظهات الطولية األ
ىا غاثة الهباشر لمىازحيف، وال تشجع لمى العهؿ واإللمى تقديـ خدهات اإل ىتاج ٌو

لى هتى سيظؿ الىازحوف  ها... ؿا حؽ لىا أف ىتسي ٌو الٍدؼ هف ورا  ذلؾ؟! وا 
ىتاجية تؤدي إلى إولهاذا ال تقدـ خدهات تىهوية  لهباشر؟اغاثة تمقوف لخدهات اإلي

ليس في هقدور الهىظهات فعؿ أت لمى الهدى الهتوسط والبعيد؟! اإللتهاد لمى الذا
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ىتاج الزرالي والحيواىي دخبلت اإلتقديـ هُ  فذلؾ؟! وها الذي يهىع ٌذي الهىظهات ه
لمى إهكاىياتٍـ الذاتية  ال يشجع ذلؾ لمى إلتهاد الىازحيفأوالصىالي لمىازحيف؟! 

 .؟هستقببلً 
 :(676)جنبية في السودانمخالفات المنظمات األ

 إال أف الهىظهات اإلىساىية يجابية التي ادهتٍابالرغـ هف األىشطة اإل   
ىا بعض ٌىالؾ الكثير     هف التجاوزات والهخالفات التي ارتكبتٍا وسوؼ ىذكٌر

 -الهخالفات: 
ؽ لمى يلدـ اتباع األسموب الشفاؼ في الوضع اإلىساىي واالصطفا  لفر  .1

 خر هف الهحتاجيف.آ
غذية فاسدة وادلى الهسئوؿ لىٍا في ىوب دارفور ألجة بإدارة الصح ؼاشاكت .2

 التخزيف. و هىظهة أطبا  ببل حدود أىٍا فسدت لس
ٌا هف ؤ لفاإغذية التي تـ طت بعض الهىظهات تتعاهؿ بالتجارة بهواد األبِ ضُ  .3

 الجهارؾ كهىظهة العوف الهمكي الٍولىدية.
ي تهوؿ حركات التهرد بابِ ضُ  .4 لواود طت هىظهة التضاهف الفرىسي ٌو

 والهعوىات العسكرية واالستخبارية.
ي تقـو بتٍريب هواد اإلهىظهة كوبر اإل تطبِ ضُ  .5 غاثة لبر الحدود يطالية ٌو

 والتعاوف هع الهتهرديف.
 :(677)جنبية العاممة في السودانمخاطر المنظمات األ

لٍا وجٍات التي هخاطرلمى األهف القوهي وسيادة الدولة وذلؾ هف الهىظهات  .1
 جىدة خفية ضد هصمحة الببلد وأهىٍا.أقائدية هعادية أو سياسية أو ل

خطار غير هباشرة تتهثؿ في تبىي بعض الهىظهات استراتيجية الضغط لمى أ .2
بعاد اإلجتهالية الحكوهات كوسيمة لتغيير بعض السياسات الحكوهية ذات األ

حداث أفي ذلؾ لتأديب الدوؿ والهؤسسات الكبرى لتحقيؽ أٌدافٍا ) أوتمج
 (.دارفور

تقوـ بعض الهىظهات بتعويؽ هعالجات الىظاـ لبعض القضايا في هىاطؽ  .3
ا لمى اضايا جاىبية تعزلٍا  الىزالات القبمية واالحتكاكات الهسمحة وتركيٌز
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طار تسخير طار القوهي العاـ لمهجتهع السوداىي، ويتـ في ٌذا اإللف اإل
 لضغوط الدولية.وسائؿ اإللبلـ لمتشويً والتضخيـ لتٍيئة األوضاع لمتدخؿ وا

وضاع العاهة في هىاطؽ العهميات لمحصوؿ لمى حداث واألـ األضخِ تُ  .4
 .التهويؿ البلـز لبراهجٍا دوف التبار لآلثار السالبة لمى الدولة الهعىية

هحاوالت بعض الهىظهات التأثير لمى البىية الثقافية لمسكاف الهتواجديف  .5
القيـ الوطىية وىشر داخؿ هعسكرات الىزوح بالترويج لقيـ تتىااض هع 

 لمى الهجتهع الوطىي. دخيمةسموكيات 
تمؾ الهىظهات تعهؿ جهيعًا في دارفور لكف يبدو أف  ولمى الرغـ هف أف

خرى غير هعروفة أبعضٍا كاف لبارة لف جٍات لمعهؿ اإللبلهي الهضاد وألهاؿ 
العهؿ هوالٍا في أؼ وغير واضحة وتىشر التقارير إلى أف تمؾ الهىظهات تصرِ 

ا فقط وذكر ا بعض التقارير أف العوف  تإلداري والترحاؿ بيف دارفور ودولٍا وهقاٌر
% فقط لمى هٍاهٍا األخرى، 20% بيىها وظفت 80هفكثر أاإلداري لمهىظهات بمغ 

في تداوؿ وتٍويؿ اضية دارفور  اً صحية أـ خدهية وىبلحظ أىٍا سالدت كثير 
ا ألسباب غير واضحة توسالد  .(678)في تطوٌر

تحاد فريقي فكاف دور اإلؿ بهبدأ الوجود اإللقوؿ أف السوداف ابِ وهجهؿ ا
 جىبي الهفروض.فريقي بهثابة الحاضر الذي حاؿ بيف السوداف والتدخؿ األاإل

تدخؿ  أي لمىت رفضأها الدوؿ العربية فقد ىااشت األزهة في بداياتٍا و أ
لحهاية الهٍاجريف السوداف باتخاذ اإلجرا ات العاجمة  يقـوجىبي في دارفور لمى أف أ

الذي يديف  1556 راـ دت ارار هجمس األهفأيهف ٌجهات الجىجويد، وتجدٌا 
السوداف ولـ يكف لديٍا ها تقدهً لدا تحرؾ بعض الدوؿ العربية في هجاؿ الدلـ 

و شي ت بالصهت في ذيجابي في بدايات هراحؿ األزهة ولكىٍا الإ  اإلىساىي ٌو
خيرًا بعد أتحركت و فريقي، تحاد اإلالهتحدة واإلتركت الساحة لؤلهـ و  فحياأغمب األ

صبحت ألقد اهة الخرطوـ، ولكف بعد أف فرض هجمس األهف اراراتً ضد السواف و 
 .(679)الهىظهة بحكـ لقبتٍا يتجا الزهة

 قرار طرد المنظمات: 
ـ ارارًا يقضي 2009صدرت هحكهة الجىايات الدولية في الرابع هف هارس أ

سقطت أاميـ دارفور و إلهر أحهد البشير بارتكاب جرائـ في  تٍاـ الرئيس السوداىياب

                                                           

ـ، 8116 لسوداف، شركة هطابع السوداف لمعهمة الهحدودة،ا 0 ـ، دارفور الهؤاهرة الكبرى، ط( شهس الٍدى إبراٌي678)
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 رواد كاف لمهىظهات األجىبية العاهمة في دارفور دو  الجهاليةبادة الهحكهة تٍهة اإل
لمى الهحكهة الجىائية، برفع التقارير الخاطئة ير ثأٌاـ في صدور ٌذا القرار ولٍا ت

األف الوضع اإلىساىي واألهىي باإلضافة إلى ت جيج الصراع والدلـ أفي ت ثيٌر
لمحركات الهسمحة بالعديد هف وسائؿ االتصاؿ واإلهداد بالهؤف والغذا  واألدلة 

 .(680)والشواٌد لمى ذلؾ كثيرة
 فعال:انعكاسات القرار وردود األ

صدا  واسعة، كاىت لٍا اىعكاسات لمى الصعيد أفعؿ و  ودحدث القرار ردأ
صدار إد العالهي لـ يستطع هجمس األهف الصعي ىالعالهي واإلاميهي والهحمي، فعم

وفي  والشجب. دلمعهؿ في دافور واكتفى بالتىدي ةبعدرجاع الهىظهات الهُ إارار بشأف 
شار هىدوب السوداف في األهـ الهتحدة إلى وجود أدلة لمى تورط تمؾ أٌذا اإلطار 

السوداف، ىوح لٍا وأىٍا تشكؿ تٍديدًا لسيادة وكراهة هىشطة تىافي الهأالهىظهات في 
 .(681)ولـ تمتـز بعهمٍا في الهجاؿ واد وصؿ األهر هرحمة تطمبت التدخؿ لتصحيحً

 188 ةالبالغ إجهالي الهىظهات هفهىظهة  13بمغ لدد الهىظهات الهبعدة 
ي تهثؿ ىسبة  ف % هف العدد الكمي وتوجد اآل6,9هىظهة هسجمة في السوداف ٌو

وضحت الحكوهة أو  (682)اميـا  اإلىحأجىبية هىتشرة في جهيع أهىظهة  71بدارفور 
ا مٍا ارار الطرد ٌي هىظهات تقـو بتوزيع اإلأف غالبية الهىظهات التي شهِ  غاثة ودوٌر

وضحت الحكوهة بأىٍا اادرة لمى أطبا  ببل حدود و أيىحصر في التوزيع فقط، لدا 
 .(683)يذكر اً كبير  اً ثير أتغطية الوضع اإلىساىي وأىً لف يحدث ت

 بية عمى األمن القومي السوداني:جنثر المنظمات األأ
 مني:ثر األواًل: األ أ

  وسياسياً  األهف القوهي السوداىي بهختمؼ هفاٌيهً لسكرياً  تعرض     
كبر االخترااات جرا  التواجد الضخـ لمهىظهات واجتهاليًا وااتصاديًا وثقافيًا أل

اؿ فترة و طٌذا االختراؽ  ظمت ُتهارسىوالٍا وتخصصاتٍا، التي أاألجىبية بكافة 
هكاىات الهادية والبشرية الضخهة التي هستفيدة هف اإل ثىا  حرب الجىوب،أتواجدٌا 

يقاؼ حرب الجىوب، إادهتٍا لٍا الدوؿ الهاىحة، ولىدها ااتضت هصالح ٌذي الدوؿ 
يمـز هف تصعيد  جرا  هاإااهت بو تحولت ٌذي الهىظهات بسرلة فائقة لهىطقة دارفور 
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يد واالختراؽ لؤلهف القوهي السوداىي، وذلؾ بحسب ها تهميً لؤلزهة هحدثة ىفس التٍد
 .(684)مهىظهات األجىبية لمى األهف القوهي السوداىيلاستراتيجية الدوؿ الكبرى 

راع الفالؿ ألجٍزة استخبارات دولٍـ ذتهثؿ الهىظهات الطولية العالهية ال
ٍا العاهمة بدر الكوا هف الهاىحة، ويهثؿ أفراد األهف واالستخبارات هجهولة كبيرة

وااهت بههارسة ىشاط استخباري واسع في هىطقة دارفور والهىاطؽ العسكرية 
ـ الهىظات الطولية العالهية هف خبلؿ لهمٍا اإلىساىي داخؿ قدِ تُ  الهجاورة لٍا.

ج، تقـو باستغبلؿ واستقطاب أصحاب ر بالخا و هعسكرات الىزوح بالداخؿ والمج
ا التي ترسالحاجة هف الهواطىيف لمحصوؿ لمى  ٍا هالهعموهات في إلداد تقاريٌر

لمجٍات الههىوحة والدوؿ الهاىحة، هها يعتبر أكبر هٍدد لؤلهف الوطىي ، كها تقوـ 
بلؿ لهمٍا هع الهىظهات الدولية العالهية لمببلد غالهىظهات الطولية العالهية باست

لمى هعموهات ٌاهة تقوـ  وهع بعض الوزارات الهتخصصً بالدولة لمحصوؿ
باالستفادة هىٍا في خططٍا الهعادية بالتىسيؽ هع الحركات الهتهردة وتكويف هادة 
ترسمٍا لدولٍا الهاىحة لبر التقارير الدولية ليصبح هف أكبر هٍددات األهف القوهي 

 .(685)السوداىي
 ثانيًا اآلثار السياسية:

كوهة ظـ الدوؿ الغربية هبكرًا ارجاع حعولت الواليات الهتحدة األهريكية وهاح
كحرية القرار السياسي ورفض  بهبادئٍا السياسي الذي التزهت فيً ٍاالىقاذ لف توج

الوصاية السياسية االلتهاد لمى الذات، وذلؾ بٍدؼ الىٍوض بالسوداف سياسيًا 
وااتصاديًا، واجتهاليًا، وكاىت الوسائؿ التى استخدهتٍا الدوؿ الغربية في ذلؾ ٌي 

لية العالهية، واد استغمت ٌذي الهىظهات طبيعة لهمٍا التهاد الهىظهات الدولية الطو 
بواسطة ٌذي الدوؿ حيث أف  ةاذ األجىدة الهطموبفىذو البعد اإلىساىي والطولي إل

 تىفيذٌا ٌو السبيؿ لمحصوؿ لمى التهويؿ الهطموب.
شديدة لمى الببلد لبر الهىظهات  اً هارست الهىظهات الطولية العالهية ضغوط      

لموائح والقواىيف التي تمزهٍا بٍا  اً ر سفارات ببلدٌا بالسوداف، وذلؾ تجاوز الدولية ولب
ليس لً لبلاة  حياف تهارس لهبلً وزارة الشئوف اإلىساىية، وكاىت في هعظـ األ

ىشطة سياسية تسعى أاختصاصاتٍا تجاي الىازحيف أو البلجئيف، حيث كاىت تهارس ب
ا إل لمى شعبٍا  دتٍاا في ههارسة سياضعافٍا وتسمبٍا حقٍا  راج الحكوهة و حلبٌر

طرد هجهولة ب اً صدار رئيس الجهٍورية ارار إباف إراضيٍا، وىجد ذلؾ واضحًا أو 
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ىقاذ خهسة هف الهىظهات بتحريض الهجتهع الدولي وحثً لمى التدخؿ السريع إل
 وبريطاىياف هف بيىٍـ سفرا  الواليات الهتحدة واالتحاد االوربي يالسفرا  الغربي

 وآخروف.
أف  الهكثؼلبلهٍا إ تطالت الهىظهات الطولية العالهية الدولية لبرإس

زهة في دارفور القضية األولى في العالـ وذلؾ رغـ وجود اضايا ٌاهة تجعؿ هف األ
ا، واد  اىستافغفأهف الدولي كقضية فمسطيف والعراؽ و وهؤثرة في السبلـ واأل وغيٌر

اىعكس ذلؾ و لهشكمة الداخمية في تصعيد ٌذي ا الكبير كاف لٍذي الهىظهات الدور
لـ إلاميـ دارفور هثؿ األهيف العاـ اسئوليف في العههف أكبر ال ةبالزيارات الهتكرر 

)كوليف  جية الواليات الهتحدة السابؽر لؤلهـ الهتحدة السابؽ )كوفي لىاف( ووزير خا
خارجية هعظـ الدوؿ  ووزرا السابؽ )جاؾ استرو(  اخارجية بريطاىي وزيرو وؿ( اب

ـ وكؿ ٌاأل كاىوا يهارسوف ضغوطًا شديدة لمى الحكوهة السوداىية،   الؤ وربية وغيٌر
طبلؽ يد الهىظهات الطولية إا الداخمية كها أىٍـ يوجٍوف بٍويتدخموف في شئوى
 تريد تحت ستار اإلغاثة. العالهية لتفعيؿ ها

 قتصادية:ثار اإلاآل
تصدؽ  ئوليف أىٍا الير هف الهسثورد كأ في السودافجىبية األ الهىظهاتلهؿ 

غؿ بااي الهبمغ في الهىصرفات ت% بيىها تس15كثر هف أهىٍا لمى العهؿ اإلىساىي 
شيا  الٍاهشية األخرى بالهعسكرات كها أىٍا اإلدارية الهختمفة ولمى العاهميف واأل
ي بٍذا األتتجىب الصرؼ لمى بىود التىهية واإل هوااًل ضخهة أسموب تدفع لهار، ٌو

يدة كها يدفعوف ازؿ في هدف دارفور التي كاىت اإليجار الهىإفي  يجارات فيٍا ٌز
 ًيفيجارات السيارات، ولشرا  الهعدات الخاصة بالتر ا  هبالغ ضخهة لشرا  و 

سعار الهٍف الٍاهشية، أىها لمىازحيف بالهعسكرات، كها ارتفعت يكالتمفزيوىات والس
صبحوا ال يرغبوف أيف ىشطة هجهولات هف السهاسرة والهىتفعيف والذوخمقت ٌذي األ

في العهؿ الجاد والتىهية، بؿ ال يرغبوف في رحيؿ ٌذي الهىظهات حرصًا لمى 
 :(686)هصالحٍـ

 .في السودانجنبية المنظمات األعمل   
وداف هؤخرًا بدلوى هسالدة سدخمت هعظـ الهىظهات الطولية العالهية ال

ر ولكف بهجرد دخوؿ الىازحيف الهشاركة في وضع السبلـ بالببلد وبخاصة في دارفو 
ىات الكاذبة وذلؾ اصبحت تكتب التقارير الهزيفة وترسؿ البيأٌذي الهىظهات لدارفور، 

ؽ واىتٍاؾ حقوؽ اإلىساف وتقارير لف اغتصاب لمىسا  هثؿ ها فعمتً الرِ  ىبدلاو 
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حواؿ أابح الصور لف أهىظهة أطبا  ببل حدود الٍولىدية تعكس ٌذي التقارير 
لبلهية بالداخؿ لة اإلارفور، يتـ الترويج لٍذي التقارير لبر اآلواطف السوداىي بدهال

 .(687)والخارج
لبلـ الغربية وهف خبلؿ التقارير التي تصمٍا هف أجٍزة اإل تاستطال

ور في دمة لها يضمِ العالـ بالهعموهات الهُ  جىبية أف تهؤلالهىظهات الطولية واأل
لىٍا، كها استطاع ٌذا يتحدث و صبح كؿ العالـ يعرؼ دارفور أدارفور، حتى 

فعاؿ الغير هوجودة والتي تصؿ لبر ٌذي التقارير، واد هف األ اً ف يروج كثير أاإللبلـ 
خطار الهاثمة هف كبر األألمى هصطمح )الجىجويد( وتهثؿ ك كاف التركيز كبيراً 

ربي الهضمؿ غالقبائؿ العربية لمى القبائؿ األفريقية بدارفور، كها أف اإللبلـ ال
 –ذا التركيز لمى الجىجويد أف يزرع الفتىة بيف القبائؿ السوداىية )لربية استٍدؼ بٍ

 ألهة السوداىية الهسمهةاشوي صورة يأف و وأف يضعؼ تهاسؾ الهجتهع،  فريقية(إ
تهارسٍا الهىظهات هف أشد  يىشطة اإللبلهية التوتعتبر كؿ ٌذي األ .الُهسالهة

والتي أصبح بسببٍا يستٍدؼ بصورة  هريكي،ي العاـ العالهي واألأالهؤثرات لمى الر 
 .(688)واضحة وحدة األهة وأهىٍا القوهي

 اآلثار االجتماعية:
ث تغيرات احدإاستطالت الهىظهات األجىبية العاهمة في اطاع دارفور 

حداث إجهمة، كها استطالت القيـ الهُ  اجتهالية كبيرة سوا  في العادات والتقاليد أو
ىجميزية لمى ع  دارفور هثؿ التحدث بالمغة اإلبعض التحوالت الثقافية لمى هجته

ثهر ٌذا الوجود لف أرتدا  الهبلبس الغربية بداًل لف الهحمية، كها إحساب العربية، 
اميـ كها سادت روح السمبية رؼ بٍا أٌؿ اإلبرة التي لُ اإضعاؼ روح العهؿ والهث

وجود ىشاط  ضافة إلىإغاثة وسط الهواطىيف، وذلؾ تكالية وااللتهاد لمى اإلواإل
 فيلتىصير الهسمهيف بدارفور واتضح أف الوسائؿ الهستخدهة في التىصير تتهثؿ 

 ضافة إلى توزيع الكتب التىصيرية.هواؿ وتقديـ الهسالدات والخدهات باإلاأل
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جىبية حسب الجدوؿ تقرير وزارة الشئوف اإلىساىية جدوؿ يوضح هيزاىية الهىظهات األ
 (1راـ )

 الىسبة الهئوية اجهالي هيزاىية الهىظهات الوالية ـ
 % 80.3 539.000.000 شهاؿ دارفور .1
 جىوب دارفور .2
 غرب دارفور .3
 

 العاهميف بالهىظهات حسب التوزيع تقرير وزارة الشئوف اإلىساىية جدوؿ يوضح 
 (2راـ )الجدوؿ 

 جهمة العاهميف الهواطىيف االجاىب الوالية  ـ
 3401 3260 414 شهاؿ دارفور .1
 5876 5530 346 جىوب دارفور .2
 6115 5928 187 غرب دارفور .3
 15392 14718 947 جهمة .4
 

 تقرير وزارة الشئوف اإلىساىية جدوؿ يوضح الهىظهات حسب التوزيع 
 (3راـ )الجدوؿ 

 الهتبقي الهبعد لدد الهىظهات الوالية ـ
 45 7 52 جىوب دارفور .1
 30 5 35 شهاؿ دارفور .2
 25 6 31 غرب دارفور .3
 100 18 118 الجهمة 
 
 
 

 

 

 

 
 انخاذًح 

 



لدد هف الىتائج والتوصيات التي ىرى ضرورة العهؿ  ىُخمصت الباحثة إل
 ٌُ بلهيًا يتـ لمى تطبيقٍا هف أجؿ ضبط هفٍـو التدخؿ اإلىساىي حتى ال يغدو هفٍوهًا 

 ٍيهىة لتحقيؽ هصالحٍا الخاصة.بؿ الدوؿ الهُ استغبللً هف اِ 
 انُرائح:

رغـ وجود أف الوضع الحاضر في العالـ بأسري هف خبلؿ ٌذي الدراسة  يتضح .1
 .إلىتٍاكات جسيهة والتدخؿ فيٍاالدوؿ  اوالد القاىوف الدولي اد تعرضت بعض

ىتيجة لوضعٍا  تتبع سياسات هعيىة تؤدي إلى اىتٍاكات جسيهةالدوؿ  بعض .2
جٍزتٍا الوطىية أو تشريعاتٍا ، أو تكوف أاإلاتصادي أو تشكيمٍا اإلجتهالي

عد ضهف تُ الداخمية غير كافية في بعض الظروؼ لمتعاهؿ هع الجرائـ التي 
وكذلؾ  ، هها يتسبب في التدخؿ الدوليالجرائـ األكثر خطورة لمى اإلىساىية

 .ى إاميهٍاؿ في الشؤوف الداخمية وسيادة الدولة لمالتدخ
الدولية الهتعددة خاصة تمؾ التي تتعمؽ تفاايات لتزاـ الدوؿ بالهعاٌدات واإلإ .3

بالقاىوف الدولي اإلىساىي وحقوؽ اإلىساف تجعؿ هف التدخؿ هسألة هشرولة 
لتزاهاتٍا الدولية إة يىا ها اىتٍكت الدولة الهعفؽ هيثاؽ األهـ الهتحدة وذلؾ إذوِ 

صىؼ ضهف الجرائـ األشد خطورة لمى تمؾ هف خبلؿ ارتكاب الجرائـ التي تُ 
 .ةاإلىساىي

ٍا في خريطة العبلاات الدولية اد يتأف اضايا حقوؽ اإلىساف رغـ أٌه يتضح .4
ابتعد بٍا لف غايتٍا  الذي مت تعظيهٍا في الكثير هف األحياف لمى الىحوغَ استَ 
 فؽ هصالحٍا.مة، وتحولت إلى أداة سياسية تستخدهٍا الدوؿ الكبرى وِ يالىب

ا والهتخصصة دور كبير في أصبحت لمهىظهات الطولية واإلاميهية العاهة هىٍ .5
تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة الدولية وأغراض التىظيـ الدولي وفي تحديد سياسات 

 الدوؿ تجاي رلاياٌا.
يتضح هف خبلؿ ٌذي الدراسة لدـ الولي بقوالد القاىوف الدولي واإلتفاايات  .6

 .الدولية وىتج لف ذلؾ العديد هف اإلشكاليات الداخمية والدولية
الدراسة أف القاىوف الدولي واإلتفاايات الدولية اد ُسىت يتضح هف خبلؿ  .7

واكتسبت هشروليتٍا هف خبلؿ القواىيف الوضعية واجتٍادات فقٍا  القاىوف 
 الُهحِدثيف لتتهاشى هع هصالح دوؿ لمى دوؿ.

التدخبلت الدولية في دارفور يتضح أف التدخبلت التي تهت  هف خبلؿ ىهاذج .8
ألىٍا تعتبر  ،لدـ الهشرولية والهشرولية تختمؼ درجة هشروليتٍا ها بيف

 .حمٍا داخمياً  هشاكؿ ابمية يهكف



 انرٕصٍاخ:

هراجعة توصي الباحثة بأف تعهؿ الدوؿ لمى ضبط هفٍـو التدخؿ هف خبلؿ  .1
د بضوابط الشرلية إلزاـ الدوؿ الكبرى بالتقيُ القوالد الهتعمقة بالتدخؿ وضرورة 

 .والقاىوىيةالدولية هف الىاحيتيف األخبلاية 
ولدـ الهساس بتمؾ السيادة  ،احتراـ سيادة الدوؿتوصي الباحثة بضرورة  .2

 فؽ القىواتحؿ الهشاكؿ الدولية وِ لٍا، إلى جاىب ههارستٍا كد الفعمي هف والتأ
 .حددٌا هيثاؽ األهـ الهتحدة، وبالطرؽ التي يُ الُهىِظهة لذلؾ

رورة هشاركتً الفعمية األساسية وضياتً كفالة حقوؽ اإلىساف وحر تقترح الباحثة  .3
تحت هظمة الهشرولية التي كفمت لً ذلؾ  السياسيةو  في الههارسات الفكرية

 .وىظهتٍا
آلية لمتدخبلت اإلىساىية في الدوؿ الدوؿ اإلسبلهية ضع توصي الباحثة بأف ت .4

تتجىب التدخبلت األجىبية التي تسعى إليٍا بعض الدوؿ التي حتى اإلسبلهية 
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وضع بالهساٌهة اإلاميهية والوطىية في توصي الباحثة بأف تعهؿ الهىظهات  .5
ا في حاالت الكوارث والىزالات  براز دوٌر الحموؿ لمهشاكؿ الداخمية وا 

 والصرالات الداخمية في تقديـ الدلـ والعوف اإلىساىي الفعمي.
القاىوف  تدريب أساتذة الجاهعات والطبلب لمى اوالد توصي الباحثة بأف يتـ .6

تفاايات وهقارىتٍا بالشريعة اإلسبلهية بٍدؼ اإل الدولي اإلىساىي الواردة في
، إلى جاىب ىشر وتدريس القاىوف إبراز سهو ها اررتً الشريعة اإلسبلهية

الدولي اإلىساىي بشأف إلبلـ أكبر ادر هف الىاس بقوالد القاىوف الدولي 
 .ىساىياإل

هراجعة اوالد القاىوف الدولي واإلتفاايات ب تقـو الدولةتوصي الباحثة بأف  .7
هكاىية وىولية التدخؿ الهشروع بقيود وضوابط  ا الدولية وتحديد هاٌية وا  اد ارٌر

ٌـ الذيف ااهوا بىشر وتأصيؿ ٌذي   ٌافقٍاو الشريعة اإلسبلهية أف  وبها ،الديف
فٍي أحؽ  قرر اوالد الحرب واتفاايات جىيؼالقوالد ابؿ أف يستيقظ العالـ وي

 .أف تُتبع
لجىة دولية هكوىة هف لضوية جهيع الدوؿ األلضا  تقترح الباحثة إىشا   .8

تختص ٌذي المجىة بهعالجة كافة اإلشكاالت الدولية الهطروحة والتي اد تحتاج 
 .لمتدخؿ العسكري لمحد هف ذلؾ

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


