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أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية
يف الفقه اإلسالمي
أ.د .عبد هللا بن سليمان بن عبد احملسن املطرودي
األستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم

ملخص البحث:
هذا البحث يبني أحكام املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي ،ويُعرف ابملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية،
وضابط الدولة اإلسالمية ،والدولة غري اإلسالمية ،ومبوضوع املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،وأمهيتها يف هذا العصر ،وأمهية
دراستها ،واتريخ املعاهدات ،واالتفاقيات ،واألصل يف العالقات الدولية بني املسلمني وغري املسلمني ،ومبشروعية املعاهدات،
واالتفاقيات الدولية.
وكذلك يبني التحفظ على املعاهدات ،واالتفاقيات ،وحكم التحفظ على املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،وبيان موقف
اململكة العربية السعودية املتميز يف التحفظ على مجيع ما خيالف الشريعة اإلسالمية ،مع األمثلة ،وأنواع التحفظ ،وعالقة التحفظ
بنوع املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،وشروط التحفظ ،واآلاثر املرتتبة على التحفظ.
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الـمق ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ــة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فهو املهتدي ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا .أما بعد:
فإن شريعة اإلسالم اخلالدة ،مبا خصها هللا تعاىل من ممي زات ال توجد يف سائر الشرائع السابقة ،ص احلة ومصلحة
لكل زمان ومكان ،حمققة لسعادة البشرية أمجع ،ابعثة على األمن والطمأنينة ،رمحة للناس أمجعني (ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ)

()1

وهذه الشريعة جاءت بنظام عام شامل لكل ما حيتاجه اإلنسان ،يف دينه ودنياه  ،كما قال تعاىل( :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)

()2

وقال تعاىل ( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ) ( ، )3فنظمت عالقة اإلنسان بربه ،وعالقته بنفسه ،وعالقته بغريه من املسلمني وغري املسلمني،
وعالقة الفرد ابلدولة املسلمة وغري املسلمة ،وعالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول يف حال السلم واحلرب.
ويف هذا العصر كثر التعامل بني املسلمني وغري املسلمني يف بالد اإلسالم وخارجها ،واتصلت مصاحل اجملتمع الدويل كله،
بعضه ببعض ،فدعت احلاجة إىل معاهدات واتفاقيات ،توجب حقوقا والتزامات تقع على مجيع األطراف ،فاملعاهدة تعاجل قضااي
معينة ،كتسوية قضية سياسية ،أو إنشاء حلف ،أو حتديد حقوق والتزامات كل منها ،أو تبين قواعد عامة تتعهد مبراعاهتا ،أو
()4
حتديد حدودا ،أو معاهدات هدنة ،أو صلح ،وحنو ذلك.
فاملعاهدة واالتفاق ،هو تنظيم عالقة معينة ،سواء كانت سياسية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية ،أم غري ذلك ،وسبب وجود هذه

( )1سورة األنبياء107:
()2سورة النحل.89:
( )3سورة األنعام.38:
( )4الوسيط يف القانون الدويل العام لعبد الكرمي علوان ،ص  ،287والقانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص .96
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املعاهدات ،واالتفاقيات ،تشابك املصاحل العامة ،وترابطها ،وعدم قدرة الدولة –أاي كانت -على أن تعيش منعزلة عن العامل؛
()6
لتوافر وسائل االتصاالت واملواصالت وتيسرها( ،)5وحتكم عملية إبرام املعاهدات قواعد العرف الدويل .
فاحلاجة تدعو يف هذا العصر إىل إبـراز هذا العـلم ،وبيانه وأتصـيل مسائله املستجدة ،ووقائعه احلادثة ،وردها إىل القواعد
واألصول اليت حتكمها؛ ليتبني بذلك عظمة الفقه اإلسالمي ،واستيعاب أحكامه جلميع الوقائع واملستجدات ،وصالحيته للتعامل
معها مبا حيقق اخلري والصالح ،ويدفع الفساد واإلفساد ،وعرض ذلك أبسلوب واضح مناسب.
ففي هذا العصر تقاربت الدول ،وارتبط مصاحل بعضها ببعض ،وكثر االختالط بني املسلمني وغري املسلمني ،ومن هنا تربز
أمهية هذا العلم ،لطالب العلم الشرعي ،فهو يربطه ابلواقع املعاصر الذي يعيشه؛ ليسهم يف بيان سعة الشريعة اإلسالمية ،وقدرهتا
على استيعاب مجيع الوقائع واملستجدات ،يف مجيع جوانب احلياة املختلفة ،وصالحيتها وإصالحها لكل زمان ومكان ،ومتيزها
على القوانني الوضعية برابنية مصدرها ،وحتقيقها للعدل املطلق ،ومسو أهدافها؛ وهلذا عقدت العزم على كتابة حبث بعنوان:
(أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي )

الدراسات السابقة
يف هذا املوضوع عدد من الدراسات تركز على اجلانب القانوين ،وأما هذا البحث فهو يتميز عن الدراسات السابقة
ابلتأصيل الشرعي ،وبيان األصل يف العالقة ما بني الدولة اإلسالمية وغري اإلسالمية يف الشريعة اإلسالمية ،وبيان األحكام
الفقهية للمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،واآلاثر املرتتبة عليها ،مقروان ابألدلة الشرعية.

منهج البحث:
-

اعتمدت على املصادر األصلية ابإلضافة إىل ما كتب حديثا يف هذا الشأن يف الفقه والقانون.
عزوت ما نقلته من تلك املصادر إىل مواضعها بذكر اجلزء والصفحة.
عزوت اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
خرجت األحاديث النبوية من مصادرها من كتب احلديث بذكر رقم احلديث ،وإذا مل يرقم فبذكر اجلزء والصفحة،

وبينت درجة احلديث إن مل يكن يف الصحيحني أو يف أحدمها.
( )5التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .160
( )6الوسيط يف القانون الدويل العام لعبد الكرمي علوان ،ص  ،287والقانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص .96
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 إذا اختلف الفقهاء يف مسألة ما أذكر هذا االختالف وأدلة كل فريق مىت ما ُوِجد ،مث أقوم ابلرتجيح بني األقوال مبيناسبب االختيار.
 اعتنيت بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم ،وعالمات التنصيص لآلايت الكرمية ولألحاديث الشريفة. وضعت خامتة ،متضمنة أهم النتائج والتوصيات. وضعت فهرسا للموضوعات. -وضعت فهرسا للمصادر واملراجع.

خطة البحث

انتظم هذا البحث يف متهيد ،وفصلني ،وخامتة ،وفهرس ،وهي كما يلي:

التم ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد:
وتضمن مخس مسائل:
املسألة األوىل :تعريف املعاهدات.
املسألة الثانية :موضوع املعاهدات واالتفاقيات الدولية والفرق بينهما.
الدوليّة والدولة وأركان الدولة.
املسألة الثالثة :تعريف َ
املسألة الرابعة :تعريف الدولة اإلسالمية وغري اإلسالمية.
املسألة اخلامسة :اتريخ املعاهدات الدولية.
الفصل األول :املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
وتضمن ستة مباحث:
املبحث األول :مشروعية املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث الثاين :أنواع املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث الثالث :شروط املعاهدات واالتفاقيات يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الرابع :األصل يف العالقات الدولية بني املسلمني وغري املسلمني.
املبحث اخلامس :اآلاثر املرتتبة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث السادس :ما تنتهي به املعاهدات واالتفاقيات.
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الفصل الثاين :التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
وتضمن ستة مباحث:
املبحث األول :تعريف التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات.
املبحث الثاين :حكم التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث الثالث :أنواع التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث الرابع :عالقة التحفظ بنوع املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث اخلامس :شروط التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
املبحث السادس :آاثر التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.

اخلامتة والتوصيات.
الفهارس.
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التم ـ ــهي ـ ـ ــد

وتضمن مخس مسائل:
املسألة األوىل :تعريف املعاهدات:
تعريف املعاهدات يف اللغة :املعاهدات مجع معاهدة ،واملعاهدة لغة :من عاهد ،إذا أعطى عهدا ،أي ميثاقا ،فيكون
معىن املعاهدة لغة :االتفاق بني اثنني ،أو مجاعتني ،أو دولتني فأكثر.

()7

قال تعاىل( :ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮢ) ( )8أي إذا كان بينكم وبينهم معاهدة وميثاق(.)9
قال األزهري :توادع الفريقان ،أعطىكل واحد منهم اآلخر عهدا أال يغزوهم( ،)10ويقال وادع بين فالن .أي صاحلهم ،وساملهم على ترك احلرب ،واألذى.
وحقيقة املوادعة املتاركة ،أي يدع كل واحد ما هو فيه( .)11وتسمى مهادنة ،ومساملة ،ومعاهدة(.)12

تعريف املعاهدات يف اصطالح الفقهاء :هي معاهدة بني فريقني على شروط يلتزموهنا(.)13
تعريف املعاهدات يف القانون الدويل :هي اتفاق دولتني أو أكثر؛ لتنظيم عالقات بينهما.

()14

أو اتفاق مكتوب ،يتم بني أشخاص القانون الدويل ،بقصد ترتيب آاثر قانونية معينة ،وفقا لقواعد القانون الدويل العام.

()15

والتنظيم الدويل يقوم على معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق أو ميثاق ،أو كالهم ،ولكل من هذه املسميات مدلوالت ،وأحكام
( )7لسان العرب البن منظور ،ج ،8ص ،4798وخمتار الصحاح ،ص ،521واملصباح املنري ،ج ،2ص ،653مادة "ودع".
( )8سورة النحل :اآلية .91
( )9املعجم الوسيط ،مادة عهد ،ص.640/2
( )10لسان العرب البن منظور ،ج ،8ص ،4798مادة "ودع".
( )11املصدر السابق.
( )12املغين البن قدامة ،ج 8ص ،459وكشاف القناع ج 3ص ،111ومغين احملتاج ج 4ص.260
( )13تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا.185/10 ،
( )14حماضرات يف القانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص .96،97
( )15حماضرات يف القانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص .96،97
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خمتلفة؛ فلهذا البد من التعريف هبذه املصطلحات القانونية الدولية املتعارف عليها ،وفيما يلي تعريف هذه املصطلحات:
املعاهدة :يطلق لفظ معاهدة يف معناه اخلاص ،على االتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية ،كمعاهدات الصداقة والتحالف.
االتفاقية :يطلق لفظ اتفاقية على االتفاقيات املتعددة األطراف ،اليت تنظم التعاون بني الدول.
االتفاق :يطلق لفظ اتفاق على املعاهدات الثنائية.
امليثاق :يطلق لفظ ميثاق على االتفاقات الدولية ،ذات الطابع الدستوري التنظيمي ،كميثاق األمم املتحدة ،وميثاق جامعة
الدول العربية.

()16

املسألة الثانية :موضوع املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
موضوع املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية تنظيم عالقة ،أو أكثر من العالقات اليت حيكمها القانون الدويل العام ،وتتضمن
حقوقا ،والتزامات تقع على مجيع األطراف.
وتسمى املعاهدة ثنائية إذا كانت بني دولتني ،ومجاعية إذا كانت بني عدد من الدول ،أو بناء على دعوة منظمة دولية،
ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل مبصاحل اجملتمع الدويل كله .واملعاهدة حتدث نتائج قانونية ،وتعاجل قضااي معينة كتسوية
قضية سياسية ،أو إنشاء حلف ،أو حتديد حقوق ،والتزامات كل منها ،أو تبين قواعد عامة ،تتعهد مبراعاهتا ،أو حتديد حدودا،
()17

أو معاهدات هدنة ،أو صلح ،وحنو ذلك.

) (16االتفاقيات الدولية وأنواعها للدكتور يوسف بن إبراهيم السلوم ،موقع www.wata.cc › :
( )17الوسيط يف القانون الدويل العام للدكتور عبد الكرمي علوان ،ص  ،287والقانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص .97 ،96

3283

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي

إذن فاملعاهدة ،واالتفاق ،هو تنظيم عالقة معينة ،سواء كانت سياسية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية ،أم غري ذلك .وسبب
وجود هذه املعاهدات ،تشابك املصاحل العامة وترابطها ،وعدم قدرة الدولة -أاي كانت -على أن تعيش منعزلة عن العامل؛ لتوافر
وسائل االتصاالت ،واملواصالت وتيسرها( ،)18وحتكم عملية إبرام املعاهدات ،واالتفاقيات ،قواعد العرف الدويل.

الدوليّة والدولة وأركان الدولة:
املسألة الثالثة :تعريف َ

ود َوِيلٌّ :أي عاملِ ٌّي.
تعريف َ
الدوليّةَ :دوليّة اسم مؤنَّث ،منسوب إىل َد ْولَة ،ويقالَ :د ْوِيلٌُّ ،

()19

()20

تعريف الدولة:

أوال :التعريف اللغوي.
الدولة يف اللغة -بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ،-العاقبة يف املال ،والعاقبة يف احلـرب ،وقـيل :ابلضم يف املال ،وابلفتح
ودول -بكسر الدال وفتح الواو ،-و ِ
ِ
الدولة االنتقال من حال الشدة إىل
ابحلـرب ،وجتمع على ُد َول -بضم الدال وفتح الواوَ ،-
الد َولة لنا ،أي الغلبة يقال :اللهم أدلين على فالن،
الرخاء ،واإلدالة الغلبةُ ،أديل لنا على أعدائنا ،أي نُصران عليهم ،وكانت ُ
وانصرين عليه )21(،ومن هذا املعىن جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها.

اثنيا :التعريف االصطالحي:
عرفت الدولة بتعريفات متعددة ،خمتلفة األلفاظ متفقة يف املعىن ،ومنها:

( )18التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .160
( )19الوسيط يف القانون الدويل العام لعبد الكرمي علوان ،ص  ،287والقانون الدويل العام ألمحد إسكندري وحممد انصر بوغزالة ،ص
.96،97
( )20معجم املعاين مادة (دول ).
( )21لسان العرب ج 11ص  ، 252والقاموس احمليط  ، 1293/1ومقاييس اللغة .314/2
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عرفت الدولة أبهنا :شعب مستقر ،على إقليم معني ،وخاضع لسلطة سياسية معينة.

()22

هذا التعريف اشتمل على العناصر الرئيسة اليت تتكون منها الدولة ،وهي :اإلقليم ،والشعب ،والسلطة.

أركان الدولة:
أركان الدولة يف القانون الدويل املعاصر :هي اإلقليم ،والشعب ،والسلطة السياسية املستقلة املعرتف هبا دوليا.

املسألة الرابعة :تعريف الدولة اإلسالمية وغري اإلسالمية:
ينقسم العامل إىل قسمني :دولة إسالمية ،ودولة غري اإلسالمية ،وفيما يلي التعريف هبما.
للفقهاء يف تعريف دار اإلسالم ،ودار الكفر قوالن:
القول األول :للحنفية ،فإهنم يرون أن أساس اختالف الدارين هو وجود األمن واخلوف ابلنسبة للمقيمني فيها ،فإن كان
األمن يف الدار للمسلمني على اإلطالق ،واخلوف للكفرة على اإلطالق ،فهي دار اإلسالم ،وإن كان األمن للكفرة على
اإلطالق ،واخلوف للمسلني على اإلطالق ،فهي دار كفر.

()23

القول الثاين :للجمهور يرون أن أساس اختالف الدارين يرجع إىل احلاكم ،واألحكام احملكومة هبا ،فقالوا :إن دار اإلسالم
هي اليت حيكمها املسلمون ،وجتري فيها األحكام اإلسالمية .وليس من شروط دار اإلسالم ،أن يكون فيها مسلمون ،بل العربة
بكوهنا حمكومة من قبل املسلمني ،وحتت نفوذهم ،وجتري فيها أحكام اإلسالم( .)24ويف هذا يقول الرافعي( :ليس من شروط
دار اإلسالم ،أن يكون فيها مسلمون ،بل يكفي كوهنا بيد اإلمام ،وإسالمه)( .)25وقالوا :إن دار الكفر هي اليت حيكمها الكفار،
وجتري فيها أحكام الكفر.

( )22العالقات السياسية الدولية  /د اثمر كامل اخلزرجي ،ص.30
( )23بدائع الصنائع  ، 131/ 7و حاشية ابن عابدين . 167 ، 166/4
( )24فتح العزيز  ،14/8واآلداب الشرعية البن مفلح  ، 213 / 1واحكام أهل الذمة  366 / 1والفتاوى السعدية ص .92
( )25فتح العزيز  14 / 8مع اجملموع .
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فإذا كانت البالد حتت حكم ونفوذ الكفار ،وحتكم أبنظمة الكفر ،فهي دار كفر ،ولو كان أكثر أهلها مسلمني ()26؛ ألن
األصل يف تسمية الدار أن تكون مشتقة من احلقيقة املقررة ملعىن اإلسالم ،وملعىن الكفر .فتسمى الدار دار إسالم ،إذا ظهر فيها
اإلسالم أبحكامه ونظامه ،كما تسمى دار كفر ،إذا ظهر فيها الكفر أبحكامه ونظامه ،كما تسمى اجلنة دار السالم؛ ملا فيها
من السالمة ،واألمن من العذاب ،وجهنم دار البوار؛ ملا فيها من معىن اهلالك ،والعذاب.

()27

الرتجيح:
على ضوء ما سبق من ذكر أقوال الفقهاء يف تعريف دار اإلسالم ،ودار الكفر ،وأدلتهم ،يتبني رجحان القول الثاين :وهو
أن دار اإلسالم :هي اليت حيكمها املسلمون ،وجتري فيها أحكام اإلسالم .ودار الكفر هي اليت حيكمها الكفار ،و جتري فيها
أحكام الكفر؛ وذلك ألن للحاكم ،واألحكام أثرا قواي على الدار وسكاهنا ،وإن كان يف السكان من خيالف النظام السياسي
القائم عقيدة وسلوك ا ،إال أهنا خمالفة مقيدة بشخصه ،ال تعلق هلا ابلنظام العام ،فصح بذلك إضافة الدار إىل النظام السياسي
القائم ،فإن كان إسالميا فدار إسالم ،وإن كان غري ذلك فدار كفر.

()28

ومن استقرا ء أقوال الفقهاء يف تقسيم العامل إىل دار إسالم ودار كفر ،يظهر أنه ال عالقة حلال احلرب أبصل التقسيم ،إذ
إن التقسيم -كما سبق -عند مجهور الفقهاء مبين على سيادة احلاكم واألحكام ،والذي يتأثر ابحلرب والسلم هي :دار الكفر،
فإهنا بناء على عالقتهم ابملسلمني تنقسم إىل :دار حرب ،ودار عهد.
فدار احلرب :هي اليت ليس بينهم وبني املسلمني عهد وال ذمة( ،)29ودار العهد :هي اليت بينهم وبني املسلمني معاهدة على عدم احلرب(.)30

( )26الفتاوى اهلندية  ،232 / 2فتح العزيز  14/8مع اجملموع  ،واآلداب الشرعية البن مفلح  ، 213/ 1واحكام أهل الذمة  366 /1والفتاوى السعدية ص . 92
( )27بدائع الصنائع .131 / 7
( )28االستعانة بغري املسلمني ،ص  176بتصرف .
( )29الروضة الندية  386 /2وأحكام أهل الذمة .366 / 1
( )30املغين البن قدامة ، 459 / 8 ،وأحكام أهل الذمة .366 / 1
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وهذا التقسيم اثبت عند الفقهاء ،وحمل اتفاق ،وإمنا اخلالف يف تعريف كل قسم ،كما أن هذا التقسيم ال عالقة له بدين
األغلبية من السكان ،أو األقلية ،وال بتغاير الدين بني الراعي ،والرعية ،فهذا التقسيم للعامل إىل دارين ،قصد به التفريق بني الدار
اليت جتري عليها أحكام اإلسالم ،وحتت والية املسلمني ،من غريها ،اليت حتكم بقوانني بشرية وضعية خمالفة للشريعة اإلهلية،
وحتت والية غري املسلمني ،وبناء على ما سبق ،نستطيع أن نعرف الدولة اإلسالمية والدولة غري اإلسالمية ابآليت:

أوال :تعريف الدولة اإلسالمية:
الدولة اإلسالمية ،هي اليت حيكمها املسلمون ،وجتري فيها أحكام اإلسالم ،احتدت أو تعددت ،فالعربة ابلدولة
اإلسالمية ابحلاكم ،واألحكام ،وال عالقة لدين السكان ،فإن كان فيهم من خيالف عقيدة احلاكم ،فإن هذه املخالفة ال
تغري صفة الدولة.

()31

حكم تعدد الدول اإلسالمية:
أمجع العلماء على أنه ال يشرتط أن تكون دولة اإلسالم حتت والية إمام واحد ،فلو تعددت الدول اإلسالمية ،وصار لكل
دولة حاكم مستقل ،فإن اجلميع تعترب دول إسالمية( ،)32وقد حكى اإلمجاع عدد من العلماء ،منهم- :
اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا – فقال( :األئمة جممعون من كل مذهب ،على أن من تغلب على بلد،
أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ،ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن طويل ،قبل اإلمام أمحد،
إىل يومنا هذا ،ما اجتمعوا على إمام واحد ،وال يَعرفون أحد ا من العلماء ذكر أن شيئ ا من األحكام ال يصح إال
()33
ابإلمام األعظم).

( )31املغين البن قدامة ،459 / 8 ،وفتح العزيز  .14/8واآلداب الشرعية البن مفلح  ، 213 / 1وأحكام أهل الذمة ،366 / 1
والفتاوى السعدية ص .92
( )32جمموع فتاوى ابن تيمية . 175/34والسيل اجلرار  . 502/4والدرر السنية  ،5/9والشرح املمتع على زاد املستقنع.12 /8 ،
) (33الدرر السنية .5/9
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وقال اإلمام الشوكاين -رمحه هللا ...( :-ملا اتسعت أقطار اإلسالم ،ووقع االختالف بني أهله ،واستوىل على كل قطر من
األقطار سلطان ،اتفق أهله على أنه إذا مات ابدروا بنصب من يقوم مقامه ،وهذا معلوم ،ال خيالف فيه أحد ،بل هو إمجاع
املسلمني أمجعني ،منذ قبض رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل هذا الغاية.)34() ...
وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني-رمحه هللا ....( : -وال يشرتط أن يكون إمام ا عام ا للمسلمني؛ أل ن اإلمامة
أتم ر عليكم عبد
العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال( :امسع وا وأطيعوا ولو َّ
حبشي)( ، )35فإذا أتمر إنسان على جهة ما ،صار مبنزلة اإلمام العام ،وصار قوله انفذ ا ،وأمره مطاع ا )....وقد استدل
على ذلك رمحه هللا فقال ...( :ومن عهد أمري املؤمنني عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -واألمة اإلسالمية ب دأت
تتفرق ،فابن الزبري يف احلجاز ،وابن مروان يف الشام ،واملختار بن عبيد وغريه يف العراق ،فتفرقت األمة ،ومازال أئمة
اإلسالم يدينون ابلوالء والطاعة ملن أتمر على ان حيتهم ،وإن مل تكن له اخلالفة العامة ،)....مث بني رمح ه هللا األثر
املرتتب على ترك األخذ هبذا القول فقال....( :وهبذا نعرف ضالل انشئة نشأت تقول :إنه ال إمام للمسلمني اليوم
،فال بيعة ألحد ،نسأل هللا العافية ،وال أدري أيريد هؤالء أن تكون األمور فوضى ،ليس للناس قائد يقودهم؟ ،أم
يريدون أن يقال كل إنسان أمري نفسه؟ هؤالء إذا ماتوا من غري بيعة فإهنم ميوتون ميتة جاهلية؛ ألن عمل املسلمني من
نص
أزمنة متطاولة ،على أن من استوىل على انحية من النواحي ،وصارت له الكلمة العليا فيها ،فهو إمام فيها ،وقد َّ
على ذلك العلماء .....وأل ن الناس لو َمت َّردُ وا يف هذا احلال على اإلمام حلصل اخللل الكبري على اإلسالم ،إذ إن العدو

سوف يقاتل ،ويتقدم إذا مل جيد من يقاومه ،ويدافعه) .

) (34السيل اجلرار . 502/4
( )35صحيح البخاري رقم (.)693
( )36الشرح املمتع على زاد املستقنع.12 /8 ،

()36
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اثنيا  :تعريف الدولة غري اإلسالمية :الدولة غري اإلسالمية :هي اليت حيكمها غري املسلمني ،بقوانني بشرية خمالفة
()37

للشريعة اإلهلية ،احتدت ،أو تعددت ،فإن ذلك ال يغري صفتها ،فالعربة ابحلاكم ،والنظام احملكوم به.

املسألة اخلامسة :اتريخ املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
بدأ ظهور املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،كوسيلة اتصال بني الشعوب ،مند العصور القدمية ،حيث عرفتها مصر يف عهد
الفراعنة ،وعرفها العرب قبل اإلسالم ،يف صورة أحالف ،كحلف الفضول بني بين هاشم ،وبين عبد املطلب ،وزهرة ،وتيم ،وهو
حلف تعاهدوا فيه على نصرة بعضهم بعضا يف احلق ،ونصرة املظلوم .أو يف صورة احتادات بني القبائل ،أو يف صورة مساندة يف
أعمال الغزو واحلرب ،أو يف صورة موادعة ،وهي وفاق يتعهد فيه الطرفان بعدم االعتداء.
فالعالقة بني البشر قدمية قدم البشرية ،فإن اإلنسان ال ميكن أن يعيش مبعزل عن بين جنسه ،وقدرة الفرد الواحد من بين
البشر قاصرة عن االستقالل بتحصيل مصاحله من الغذاء والدواء واملسكن وغري ذلك؛ ولذا فهو حباجة إىل التعاون ،والتواصل
مع غريه ،وهذه احلاجة قائمة على مستوى األفراد ،واجلماعات ،والدول ،فال ميكن أن تقوم دولة ،أو حضارة أو أمة ،إال
ابلتواصل والتعاون بينها وبني غريها من األمم.
ومما يؤكد ذلك :انتظام األفراد يف كياانت سياسية ،منذ فجر التاريخ ،وهذه الكياانت السياسية ،كانت هلا أعراف ،ومبادئ
تنتهجها ،وكان البد من مراعاهتا واحرتامها؛ لتستقر أحواهلم ،ويستطيعون عمارة هذا الكون.
فاملعاهدات تعد ضرورة من ضرورات احلياة املشرتكة ،بني الدول والشعوب ،ولقد اهتم الفقهاء املسلمون ابملسائل اليت
تتناول عالقة األمة اإلسالمية بغريها ،يف حال السلم واحلرب؛ كأحكام اجلهاد ،وآداب احلرب ،وآاثرها ،وأحكام الصلح،
واملعاهدات ،وأحكام أهل الذمة ،والعهد واألمان ،وغري ذلك ،وذلك يف أبواب اجلهاد والسري واملغازي -من كتب احلديث،-
ويف أبواب

اجلهاد -يف كتب الفقه ،-كما ألف بعضهم يف ذلك أتليفا خاصا ،منهم اإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ

( )37املغين البن قدامة ، 459 / 8 ،وفتح العزيز  14/8مع اجملموع  ،واآلداب الشرعية البن مفلح  ، 213 / 1وأحكام أهل الذمة /1
 366والفتاوى السعدية ص . 92
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اإلمام أيب

حنيفة -رمحهم هللا -املتوىف سنة 189هـ ،الذي ألف كتاب (السري الصغري) وكتاب (السري الكبري) ولألخري أمهية

خاصة يف هذا اجملال ،محلت كثريا من الباحثني يف العالقات الدولية على اعتباره األب للقانون الدويل .ومن املؤلفات اخلاصة يف
ذلك أيضا كتاب السري لإلمام األوزاعي-رمحه هللا -إمام أهل الشام ،وكتاب (أحكام أهل الذمة) لإلمام ابن القيم -رمحه هللا-
وغري ذلك كثري ،مما حوته املكتبة اإلسالمية.
ويعود بروز هذا العلم ،وظهوره ،يف احلضارة الغربية املعاصرة إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل ،وازدهر بعد احلرب العاملية
الثانية ،وصار علما قائم ا بذاته ،وهو ما يعرف ابلقانون الدويل العام .وهبذا يتبني لنا سبق اإلسالم يف ذلك ،ورايدته ومتيزه،
وتناوله لكثري من األحكام ،واملسائل اليت مل ترد فيما يسمى ابلقانون الدويل العام.
والباحث يف مؤلفات الفقهاء املتقدمني ،يستطيع أن يتوصل إىل أن فقهاء املسلمني قد وضعوا نظرية متكاملة عن عالقات
الدولة اإلسالمية بغريها من الدول غري اإلسالمية.
وال ريب أن قواعد املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي ترجع يف أصلها إىل كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله،
وسريته العطرة ،وسرية الصحابة  وآاثرهم املروية يف ذلك.
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الفصل األول
()38

املعاهدات واالتفاقيات الدولية
وتضمن ستة مباحث:
املبحث األول :مشروعية املعاهدات واالتفاقيات الدولية.

اإلسالم قد سبق مجيع القوانني إىل ذلك؛ فقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية املعاهدات واالتفاقيات بني
الدولة اإلسالمية وغري اإلسالمية ووجوب احرتامها-:

أوال :الكتاب :فمن الكتاب آايت كثرية ،منها:
قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) ( .)39وقوله تعاىل( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) ( .)40وقوله تعاىل({ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) ()41وقوله تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) ( .)42ولقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
( )38املعاهدة :يطلق لفظ معاهدة يف معناه اخلاص على االتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية ،كمعاهدات الصداقة والتحالف.
االتفاقية :يطلق لفظ اتفاقية على االتفاقيات املتعددة األطراف اليت تنظم التعاون بني الدول.
( )39سورة التوبة آية .1
( )40سورة األنفال آية .61
( )41سورة النساء .90 /89
( )42سورة التوبة .4
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ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪ)( )43وقوله تعاىل ( :ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡ)(.)44

وجه االستدالل:
فهذه اآلايت تدل على مشروعية عقد املعاهدات بني الدولة اإلسالمية وغري اإلسالمية ،وعلى وجوب الوفاء هبا ،وااللتزام
مبا تضمنته ،من موضوعات ،وشروط.

اثنيا :السنة:
 - 1معاهدة النيب -صلى هللا عليه وسلم -لقريش ،فقد عاهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قريشا عام احلديبية ،على
أن توضع احلرب بينهما عشر سنني ،وأن أيمن الناس بعضهم بعضا ،وأن يرجع عنهم عامهم هذا ،...احلديث )(.)45
 - 2معاهدة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ليهود املدينة ،فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق قال ( :وكتب
رسول هللا كتااب  ،بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه يهود ،وعاهدهم على دينهم ،وأم واهلم ،وشرط هلم ،واشرتط
عليهم  ......احلديث)

() 46

فالرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عاهد اليهود على حسن اجل وار ،أول ما استقر به

( )43سورة التوبة .7
( )44سورة اإلسراء .34
( )45روى البخاري قصة صلح احلديبية– مطولة  -يف صحيحه– حديث (  )4181ومسلم يف صحيحه –حديث ( .) 1783
( )46السرية النبوية البن هشام  .35-31/3وجاء يف ملتقى أهل احلديث ما نصه (:ومما يشهد ألصل الوثيقة ،وبعض ألفاظها :
ما أخرجه أمحد  ،79/1والبخاري )111(53/1و ،)2882(110/3و ،)6507(2531/6و ،)6517(2534/6والرتمذي
( ،)1412والنسائي  ، 23/8وابن ماجه ( )2658من طرق عن مطرف عن الشعيب عن أيب جحيفة قال :قلت لعلي :هل عندكم
كتاب؟ قال :ال إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما يف هذه الصحيفة .قال :قلت :فما يف هذه الصحيفة؟ قال :العقل
وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر".وما أخرجه أمحد 321/3و-349واللفظ له-ومسلم ،)507(1146/2والنسائي يف الكربى
ب
 ،)7034(240/4والصغرى ،52/8وأبو يعلى يف مسنده  )2228(160/من طرق عن أيب الزبري عن َجابَِر بْ َن عَْب ِد ا ََّّلل يـَ ُق ُ
ولَ ":كتَ َ
ِ
ح يـُتَـ َوَّىل("
ب أَنَّهُ َال َِحيلي أَ ْن يـُتَـ َو َاىل َم ْوَىل َر ُج ٍل ُم ْسلٍِم بِغَ ِْري إِ ْذنِِه قَ َ
النِ ي
ال َرْو ٌ
َّيب َعلَى ُك ِّل بَطْ ٍن عُ ُقوَهلُثُ َّم إنَّهُ َكتَ َ
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املقام يف املدينة ،وعلى تنظيم شؤون احلياة ،وتصفية العالقات من اخلالف مع اجل ريان ،وهذه تسمى (معاهدة
حسن اجل وار) .

() 47

قال الشافعي  ... (:مل أعلم خمالفا من أهل العلم ابلسري ،أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ملا نزل املدينة وادع يهود ،من غري
جزية).)48(.
 -3معاهدة النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع نصارى جنران ،فقد عاهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -نصارى جنران واشرتط
عليهم ،واشرتط هلم ......

()49

وما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  ،)27577(419/5وأمحد ،276/1وأبويعلى )2484( 366/4من طرق عن حجاج عن احلكم
 ،عن مقسم عن ابن عباس قال  ":كتب رسول هللا كتااب بني املهاجرين واألنصار :أن ال يغفلوا معاقلهم ،وأن يفدوا عانيهم ابملعروف،
واإلصالح بني الناس".
وما أخرجه أمحد 276/1و 204/2قال :حدثنا سريج ،قال :حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النيب كتب كتااب بني املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم ابملعروف واإلصالح بني املسلمني ".وهكذا فإن
أصل الوثيقة اثبت ابحلديث الصحيح عند األئمة :البخاري ومسلم وغريمها  ،وجاءت الرواايت جمتزأة خمتصرة مبجموعها يثبت أن
رسول هللا كتب كتااب بني املهاجرين واألنصار يف املدينة املنورة؛ أما التفصيالت اليت جاءت يف رواية ابن إسحاق فلم جندها إال
عنده ومدارها عليه  ،وجاءت أيض ا من طريق الزهري مرسلة ؛ فهي ضعيفة ....والعلماء كأهنم أمجعوا على تساهلهم يف املغازي
والسري خبالف احلالل واحلرام).
( )47تنظيم اإلسالم للمجتمع ألبو زهرة ص 46والتعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .160
( )48معرفة السنن واآلاثر للبيهقي .431/13
( )49صحصح البخاري حديث رقم  ،4119وصحيح مسلم حديث رقم .2419
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اثلثا :اإلمجاع:
فقد أمجع العلماء على جواز املعاهدات ،واالتفاقيات بني الدول اإلسالمية ،وغري اإلسالمية ،يف اجلملة( .)50قال النووي
–رمحه هللا -بعد أحاديث صلح احلديبية ...( :يف هذه األحاديث دليل جلواز مصاحلة الكفار إذا كان فيه مصلحة ،وهو جممع
عليه عند احلاجة.)....

()51

 -4أن املعاهدات واالتفاقيات بني الدول ،هي الوسيلة الطبيعية للعالقات اخلارجية ،وعن طريقها تنظم الشؤون املشرتكة،
واملصاحل املتبادلة بني الدول ،وال سبيل إىل األمن واالستقرار إال ابحرتام املعاهدات واالتفاقيات بني الدول.

()52

املبحث الثاين :أنواع املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
تتنوع املعاهدات ،واالتفاقيات حبسب عدد األطراف املتفقه عليها ،وحبسب موضوعها وتفصيلها يف ما يلي:

أوال :أنواع املعاهدات واالتفاقيات حبسب األطراف املتفقة عليها ،وهلا نوعان:
النوع األول :عامة (مجاعية) :وهي إذا كانت بني عدد من الدول ،أو بناء على دعوة منظمة دولية ،ويكون هدفها تنظيم
موضوعات تتصل مبصاحل اجملتمع الدويل كله.
()53

النوع الثاين :ثنائية ،وهي :إذا كانت بني دولتني.
اثنيا :املعاهدات واالتفاقيات حبسب موضوعها:

( )50املبسوط للسرخسي ،87/10واخلرشي ،151/3ومغين احملتاج  ،106/ 8وروضة الطالبني  .334/10وكشاف القناع،116-111/3
واالختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية لعالء الدين أيب عبدهللا حممد بن مفلح ص .315وأحكام أهل الذمة البن القيم
 478/477/2وما بعدها.
( )51شرح صحيح مسلم للنووي .143/ 12
( )52آاثر احلرب للدكتور وهبه الزحيلي ،ص  ،348وأحكام املعاهدات يف الففه اإلسالمي للدكتور إمساعيل العيساوي ،ص .70
( )53أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي للدكتور إمساعيل العيساوي ،ص .213/ 212
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تنقسم املعاهدات واالتفاقيات حبسب موضوعها الذي متت من أجله إىل أقسام متعددة ومتنوعة ،بتنوع اهلدف الباعث
هلا،

()54

فمنها املعاهدات السياسة :وهي تضم اتفاقات األحالف العسكرية ،والتعاون املشرتك ،كدرع اجلزيرة ،واملعاهدات

التجارية ،كمنظمة التجارة العاملية ،واملعاهدات األمنية ،كمعاهدة دارين ،أو معاهدة القطيف ،وكانت معاهدة بني امللك عبد
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود -رمحه هللا -وبريطانيا ،وانتهت املباحثات ،ووقعت املعاهدة يف  26ديسمرب  1915بني امللك
عبد العزيز ،والسري بريسي كوكس املعتمد السياسي الربيطاين ،ممثل عن احلكومة الربيطانية ،ومعاهدات حسن اجلوار ،كمعادة
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مع يهود املدينة ،واتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية ،واالتفاقية الدولية ملنع
جرمية الفصل العنصري ،واملعاقبة عليها ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،ومعاهدة ديتون لوقف احلرب اليت كانت
قائمة بني البوسنة واهلرسك وغريها.

املبحث الثالث :شروط املعاهدات واالتفاقيات يف الشريعة اإلسالمية.
املعاهدات واالتفاقيات بني املسلمني وبني غري املسلمني ،سواء أكانوا دوال ،أو مجاعات ،أو أفرادا ،من املعامالت،
واملعامالت األصل فيها اإلابحة والصحة ،إال ما ورد الشرع حبظره.
قال ابن تيمية -رمحه هللا( :-وأما العادات فهي ما اعتاده الناس يف دنياهم مما حيتاجون إليه ،واألصل فيه عدم احلظر ،فال
حيظر منه إال ما حظره هللا سبحانه وتعاىل).

()55

وقال ابن القيم -رمحه هللا ...( :-وأن األصل يف العقود والشروط الصحة ،إال ما أبطله الشارع ،أو هنى عنه ،وهذا القول
هو الصحيح ،فإن احلكم ببطالهنا حكم ابلتحرمي والتأثيم ،ومعلوم أنه ال حرام إال ما حرمه هللا ورسوله ،وال أتثيم إال ما أمث هللا
ورسوله به فاعله ،كما أنه ال واجب إال ما أوجبه هللا ،وال حرام إال ما حرمه هللا ،وال دين إال ما شرعه ،فاألصل يف العبادات
البطالن حىت يقوم دليل على األمر ،واألصل يف العقود واملعامالت الصحة ،حىت يقوم دليل على البطالن والتحرمي .والفرق
( )54املعاهدان الدولية والرقابة عليها ،د .صالح البصيصي ،ص  ،243وأحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي للدكتور إمساعيل العيساوي،
ص.93 /88
( )55القواعد النورانية ،ص .79-78
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بينهما أن هللا -سبحانه وتعاىل -ال يعبد إال مبا شرعه على ألسنة رسله ،فإن العبادة حقه على عباده ،وحقه الذي أحقه هو
ورضي به وشرعه ،وأما العقود والشروط واملعامالت ،فهي عفو حىت حيرمها؛ وهلذا نعى هللا -سبحانه وتعاىل -على املشركني
خمالفة هذين األصلني -وهو حترمي ما مل حيرمه ،والتقرب إليه مبا مل يشرعه -وهو -سبحانه وتعاىل -لو سكت عن إابحة ذلك
وحترميه لكان ذلك عفوا ،ال جيوز احلكم بتحرميه وإبطاله ،فإن احلالل ما أحله هللا ،واحلرام ما حرمه ،وما سكت عنه فهو عفو،
فكل شرط ،وعقد ،ومعاملة سكت عنها ،فإنه ال جيوز القول بتحرميها ،فإنه سكت عنها رمحة منه من غري نسيان وإمهال،
فكيف وقد صرحت النصوص أبهنا على اإلابحة ،فيما عدا ما حرمه ؟.)...

()56

فاألصل يف التعامل ،والتعاون بني املسلمني وغري املسلمني الصحة واإلابحة ،ما مل يتضمن خمالفة شرعية ،وهذه املعاهدات،
واالتفاقيات ،وإن اختلط فيها احملارب لإلسالم ،واملسامل له ،واختلفت األغراض ،واألهداف هلا ،إال أهنا يغلب عليها الطابع
السلمي ،واملصاحل العامة ،واألغراض اإلنسانية العامة؛ وهلذا جيوز

()57

اشرتاك الدولة املسلمة يف هذه املعاهدات واالتفاقيات

واهليئات واملنظمات )58(،إذا توافرت فيها الشروط التالية:
-1

أال تكون فيها خمالفة للشريعة اإلسالمية؛ لقوله عليه الصالة والسالم( :أ ََّما بـَ ْع ُدَ ،ما َاب ُل ِر َج ٍال يَ ْش َِرتطُو َن ُش ُروطا
اَّللِ ،فَـهو اب ِطل ،وإِ ْن َكا َن ِمائَةَ شر ٍط ،قَضاء َِّ
اَّللِ ،ما َكا َن ِمن َشر ٍط لَْي ِ ِ ِ
لَْيس ْ ِ ِ
ط
َح يقَ ،و َش ْر ُ
اَّلل أ َ
ت ِيف كتَاب َّ َ
َْ
ْ ْ
س يف كتَاب َّ ُ َ َ ٌ َ
َُ
َ
َ
()59
ٍ
اح هبا الشخصية اإلسالمية،
ف
َّ
اَّللِ أ َْوثَ ُق ) ....ومن خالل هذا الشرط ،ال يـَ ْع َِرت ُ
ُ
اإلسالم بشرعية معاهدة تُ ْستَـبَ ُ

وتفرق صفوفهم ،ومتزق َو ْح َدهتم ،أو يكون االتفاق على شيء حمرم ،مثل :ترويج املخدرات ،أو يكون هناك حتيز
ضد املظلومني واملستضعفني ،أو ضد جنس من أجناس البشر ،فال يفرض على الدولة اإلسالمية تطبيق حمتوى

االتفاق املخالف لنص شرعي ،أو لقاعدة عامة من قواعد الشريعة ،أو ملصلحة الدولة املسلمة ،وحنو ذلك.
( )56إعالم املوقعني 260/1
()57تنظيم اإلسالم للمجتمع للشيخ حممد أبو زهرة ص ،46والتعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .166
( )58التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص.167
( )59صحيح البخاري حديث رقم ( .) 2168

3296

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أ.د .عبدهللا بن سليمان بن عبداحملسن املطرودي

أن تتم املعاهدة ابلرضا من اجلانبني ،دون أن يكون فيها إجبار وإكراه ،فال تصح املعاهدة اليت تنشأ على ٍ
أساس

-2

من القهر والغلبة؛ ألنه إذا كان عقد التبادل يف سلعة ما -بيعا وشراء -البُ َّد فيه من ِّ
الرضا؛ لقوله تعاىل( :ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮂ)( ،)60فكيف
ٍ ()61
عقد حياةٍ ،أو موت.
مبعاهدة هي لأل َُّمة ُ
أن تبقى الشخصية اإلسالمية عزيزة مهيبة ،رائدة ،فإن تعرض هلا خدش ،أو كان هذا التنظيم سيؤول هبا إىل

-3

()62

الذوابن ،فال جيوز االشرتاك فيها،

إال يف حال الضرورة ،فقد يقبل املسلمون ببعض الشروط اليت فيها ضيم

عليهم ،كما يف صلح احلديبية ،قال ابن القيم -رمحه هللا( :-مصاحلة املشركني ببعض ما فيه ضيم على املسلمني
جائزة؛ للمصلحة الراجحة ،ودفع ما هو شر منه ،ففيه دفع أعلى املفسدتني ابحتمال أدانمها)(.)63
وقال اخلطايب رمحه هللا" :ويف امتناع سهيل بن عمرو على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن يص ّدر كتاب الصلح
بـ(بسم هللا الرمحن الرحيم) ومطالبته إايه أن يكتب (ابمسك اللهم) ومساعدة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -إايه على ذلك
ابب من العلم ،فيما جيب من استعمال الرفق يف األمور ،ومداراة الناس ،فيما ال يلحق دين املسلم به ضرر ،وال يبطل معه هلل
ٌ
سبحانه حق.
-4

()64

أن تكون مثة مصلحة تدعو لعقد املعاهدة ،كجلب مصلحة ،أو دفع مفسدة ،أو حتصيل أعلى املصلحتني ،أو
دفع أعلى املفسدتني.

()65

( - )60سورة النساء.29:
) - (61التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص  ،164 / 163واملعاهدات يف اإلسالم للدكتور توفيق علي وهبة ،ص
 100و 102وموقع : http://iswy.co/e4c3d
(-)62التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .164 / 163
( -)63زاد املعاد.268/3 ،
( )64معامل السنن.330/2
( )65التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .164 / 163
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-5

ِ
ِ
ِ
يج،
ع جماال
للتأويل ،والتَّخر ِ
أ ْن تكو َن املعاهدة بيِّنةَ األهداف ،واضح َة املعاِملُ ،حتَ ّد ُد االلتزامات ،واحلقوق حتديدا ال يَ َد ُ
ب ابأللفاظ ،وما أ ِ
واللَّعِ ِ
املتحضرة -الَّيت تزعم أهنا تسعى إىل السلم وحقوق اإلنسان-
ُصيبت معاهدات الدول
ِّ

الفشل ،وكانت سببا يف الن ِ
ابإل ِ
خفاق و ِ
َّكبات العامليَّ ِة املتتابعة ،إالَّ عن هذا الطريق ،طريق الغموض ،وااللتواء يف
ِ
ِ
وحتديد أهدافها.
املعاهدات،
ص ْوِغ
َ

ويف التحذير من هذه املعاهدات ،يقول هللا تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
()66
اخلفي ،يدخل يف الشيء ،فيفسده.
َّخ ُل هو الغش ي
ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ)  ،والد َ

()67

فمىت اختل شرط من الشروط السابقة ،فاالشرتاك غري جائز ،بل مىت رأت الدولة اإلسالمية أن تلك اهليئات متلي عليها
ٍ
حينئذ أن تقاطعها؛ ألن يف البقاء -واحلال ما
آراءها ،وخططها ،دون أن تراعي الدولة اإلسالمية ،أو هتتم هبا ،فعلى الدولة
ذكر -ذلة ،وهواان على اإلسالم وأهله ،وألن من أهم مقاصد االشرتاك يف تلك املعاهدات واالتفاقيات ،واهليئات هو التأثري
عليها ،واختاذها منربا إلعالء كلمة هللا ،وبيان حماسن اإلسالم ،وفضائله ،وحتقيق مصاحل املسلمني ،أو دفع املفاسد عنهم،
واالنتصار للمظلومني( ،)68والدليل على ذلك ما روى اإلمام مسلم بسنده عن جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-ال حلف يف اإلسالم ،وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة) (.)69
قال احلافظ ابن حجر –رمحه هللاُ -موفقا بني نفي احللف ،وإثباته يف احلديث" :ميكن اجلمع أبن املنفي ما كانوا يعتربونه

يف اجلاهلية من نصر احلليف ،ولو كان ظاملا ،ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ،ومن التوارث ،وحنو ذلك،
واملثبت ما عدا ذلك من نصر املظلوم ،والقيام يف أمر الدين ،وحنو ذلك من املستحبات الشرعية ،كاملصادقة ،واملؤاددة وحفظ

( )66سورة النحل.94:
) (67املعاهدات يف اإلسالم للدكتور توفيق علي وهبة ،ص  100و 102وموقع : http://iswy.co/e4c3d
( )68التعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .167
( )69صحيح مسلم حديث رقم ( .)2529
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العهد( .)70وقد حضر النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اجلاهلية :حلف الفضول ،الذي ضم كثريا من القبائل اليت تعاقدت على
نصرة املظلوم.

()71

املبحث الرابع :األصل يف العالقات الدولية بني املسلمني وغري املسلمني.
إذا كان بني الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية معاهدات ،أو اتفاقيات ،فقد أمجع العلماء على وجوب االلتزام هبا،
وبشروطها(.)72
وإذا مل يوجد معاهدات ،وال اتفاقيات ،فهل األصل مساملة الدول غري اإلسالمية ،وال حياربون إال إذا وجدد سبب شرعي
يقتضي حماربتهم ،أم أن للمسلمني حماربتهم ،حىت يسلموا ،أو يدفعوا اجلزية ،وال توقف احلرب إال عند حاجة املسلمني إىل ذلك.

اختلفوا يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :إن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هي احلرب ،فيجب قتال غري املسلمني حىت يسلموا ،أو يدفعوا اجلزية،
وال توقف احلرب إال عند احلاجة إىل.
ولكن جيب أن يراعى يف ذلك أحوال املسلمني ،من حيث القوة والضعف ،وما حيقق املصلحة للمسلمني ،فيقاتلوا حسب
القوة والقدرة واملصلحة ،وإذا ضعف املسلمون ومل يقووا على قتال اجلميع فال أبس أن يقاتلوا حبسب قدرهتم ،ويكفوا عمن كف
عنهم ،إذا مل يستطيعوا ذلك فيكون األمر إىل ويل األمر ،إن شاء قاتل ،وإن شاء كف ،وإن شاء قاتل قوما دون قوم ،وهذا قول
()73

اجلمهور -احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة.-

( )70فتح الباري .502/10
( )71انظر :سرية ابن هشام  .143/1والتعامل مع غري املسلمني للدكتور عبد هللا الطريقي ،ص .168
( )72املبسوط للسرخسي ، 87/10واخلرشي ،151/3ومغين احملتاج  ،106/ 8و روضة الطالبني  .334/10وكشاف القناع-111/3
 ،116واالختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية لعالء الدين أيب عبدهللا حممد بن مفلح ص .315وأحكام أهل الذمة
البن القيم  478/477/2وما بعدها.
( )73شرح السري الكبري ( .)195/1املبسوط للسرخسي ، 87/10بدائع الصنائع ( ،)100/7مغين احملتاج ( ،)219 – 9-2/4كشاف
القناع ( )36 – 32 ،28/3وجملة البحوث الشرعية 132 ، 131/ 18
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القول الثاين :إن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هي السلم ،وال يصار إىل احلرب إال عند الضرورة ،وهذا قول سفيان
الثوري ،وابن شربمة ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم )74(،وعدد من املعاصرين ،منهم حممد رشيد رضا ،وحممد شلتوت
وأبو زهرة وسيد سابق -رمحهم هللا – وغريهم.

()75

أدلة القول األول:
استدل أصحاب هذا القول ابلقرآن والسنة:
أوال :القرآن الكرمي:
 .1قوله تعاىل  :ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭ) (.)76
 .2وقوله تعاىل ( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ)(.)77
 .3وقوله( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭮ)()78وقوله( :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ)

()79

وجه الداللة:
تدل هذه اآلايت على وجوب قتال الكفار؛ ألن هللا أمر به مطلقا،دون قيد ،أو شرط ،واألصل يف األمر الوجوب.
اثنيا :السنة النبوية:

( )74املغين البن قدامة ،)709/12( ،والسياسة الشرعية (ص  ،)119-117واحكام أهل الذمة (،)29/1
( )75تفسري املنار  280/ 11والعالقات الدولية أليب زهرة ص  ،47والتعامل مع غري املسلمني للدكتور عبدهللا الطريقي ،ص 131/107
( )76سورة التوبة. 36:
()77سورة التوبة. 5:
( )78سورة البقرة ،من اآلية.191 :
( )79سورة األنفال ،من اآلية.65 :
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ِ
ِ
َّاس َح َّىت يـَ ُقولُوا
 .1ما ثبت عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أُم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ

ال إِلَهَ إِال هللا) .

()80

وجه الداللة:

دل احلديث على أن األصل بني املسلمني والكفار احلرب والقتال؛ لألمر به من أجل دخول الناس يف اإلسالم.
ِ
اع ِة
ني يَ ِدي َّ
الس َ
ت بِ ْ َ
 . 2ما ورد عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-بُعثْ ُ
ِ ِ
لسيْ ِ
ف
ت ِظ ِّل ُر ْحمِ يَ ،و ُجعِ َل ال ّذِلَّةَُ ،و َّ
ِاب َّ
ف َ ،ح َّىت يـُعَبَ َد هللاُ َو ْح َدهُ ،ال َش َريِ َ
الصغَ ُار ،عَلَى َم ْن َخالَ َ
ك لَهَُ ،و ُجع َل ِرْزق ي َحتْ َ

أ َْم ِري).

()81

وجه الداللة:
دل احلديث على أن األصل بني املسلمني والكفار احلرب والقتال؛ ألن السيف هو أداة القتال يف إقامة دعوة هللا.

مناقشة أدلة القول األول:
أدلة القول األول مطلقة ،قيدهتا أدلة القول الثاين ،وإذا تعارض املطلق واملقيد ،واحتد احلكم والسبب ،فإنه حيمل املطلق
على املقيد ،فيقيد املطلق بقيد املقيد ،وهبذا يزول التعارض.

وأجيب:

ِ
ِ
ص ٍد
انسلَ َخ األَ ْش ُه ُر ْ
ني َحْي ُ
احلُُرُم فَاقْـتُـلُواْ الْ ُم ْش ِرك َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َجديمتُ ُ
وه ْم َو ْ
وه ْم َواقْـعُ ُدواْ َهلُْم ُك َّل َم ْر َ
اح ُ
أبن قوله تعاىل :فَإ َذا َ
الصالََة َوآتَـ ُواْ َّ
ور َّرِحيم . )82(نسخت اآلايت اليت أتمر ابلكف واإلعراض عن
فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
الزَكا َة فَ َخليواْ َسبِيلَ ُه ْم إِ َّن ّ
اَّللَ َغ ُف ٌ
املشركني ،وال تعارض بني انسخ ومنسوخ؛ ألنه جيب العمل ابلناسخ دون املنسوخ.
) (80أخرجه البخاري يف صحيحه ،حديث رقم (.) 4970
 .)(81أخرجه أمحد يف مسنده حديث (  ) 5115وابن أيب شيبة يف مصنفه حديث (  ) 19747وإسناده ضعيف؛ ألنه من رواية عبد
الرمحن بن اثبت بن ثوابن وهو ضعيف .انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد حديث ( .)9379
( )82سورة التوبة آية . 5
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وردت هذه اإلجابة
قال ابن ابز-رمحه هللا( :-فهذه اآلايت ،وما يف معناها  ...ليست انسخة آلايت الكف عمن كف عنا ،وقتال من قاتلنا،
()83
وليست انسخة لقوله ( :الَ إِ ْكَر َاه ِيف ال ِّدي ِن ) ولكن األحوال ختتلف.)......

أدلة القول الثاين:

استدل أصحاب هذا القول أبدلة من الكتاب والسنة واملعقول:

أوال :القرآن الكرمي:
 .1قال هللا عز وجل( :ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ).

()84

 .2قال هللا عز وجل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯞ) ( ،)85وقول هللا عز وجل( :ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ)

()86

وقول هللا عز وجل( :ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﯦ) .)87
وجه الداللة:
دلت هذه اآلايت على أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني هي السلم؛ ألن فيها األمر ابلسلم ،والنهي عن
االعتداء ،فال يصار إىل احلرب إال للضرورة.

) (83حماضرة ألقاها مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز عندما كان انئبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف دار احلديث ابملدينة .نشرت
يف جملة البحوث الشرعية .132 ، 131/18
( )84سورة األنفال :اآلية (.)61
) (85سورة البقرة :من اآلية .208
( )86سورة البقرة :اآلية ((190
( )87سورة النساء :من اآلية (.)90

3302

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أ.د .عبدهللا بن سليمان بن عبداحملسن املطرودي

 .3قال هللا عز وجل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ)

()88

وجه الداللة:
دلت هذه اآلية على أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني هي السلم؛ ألن هللا عز وجل أمر نبيه -صلى هللا عليه
()89

وسلم -أن حيمي الكافر املستجري ابتداء ،مث يوصله إىل مأمنه ،مع أنه يكون قوة للكفار ،وعوان هلم عليه ،فغريه أوىل منه ابألمان.

اثنيا  :السنة النبوية:

ِ
 .1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :اي أَيـها النَّاس ،ال تَـتمنـَّوا لَِقاء العد ِو ،وسلُوا هللا ِ
اصِ ُربوا).
وه ْم ،فَ ْ
العافيَةَ ،فَِإ َذا لَقيتُ ُم ُ
َ َ ُ ََ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ

()90

وجه الداللة:

َّبني النيب -صلى هللا عليه وسلم  -أن املسلم ال ُحيب القتال ابتداء ،لكنه إذا اضطُر إليه فعليه أن يصرب ،ويف ذلك أوضح

الداللة على أن أصل العالقة هي السلم ،وليست احلرب ،وأن اإلسالم ليس تواقا إلراقة الدماء ،وقتل الناس.

 . 2أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد أن أرسى يف املدينة املنورة قواعد جمتمع جديد ،وأمة إسالمية جديدة ،إبقامة
الوحدة العقدية ،والسياسية والنظامية بني املسلمني ،بدأ بتنظيم عالقاته بغري املسلمني ،وخاصة مع اليهود ،فعقد معهم معاهدة،
قرر هلم فيها النصح واخلري ،وترك هلم مطلق احلرية يف الدين واملال ،ومل يتجه إىل سياسة اإلبعاد ،أو املصادرة ،واخلصام؛ مما يؤكد
أن العالقة يف أصلها قائمة على السلم ،والرمحة ،ما دام غري املسلم مساملا.

( )88سورة التوبة :اآلية (.)6
()89أحكام أهل الذمة ((29/1
) (90صحيح البخاري (ح .)2966
( )91الرحيق املختوم للمباركفوري( :ص .)180

()91
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 .3أن الرسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -أكد يف صلح احلديبية حرصه على الصلح مع قريش حيث قال ....( :و ِ
الذي
َ
نـَ ْف ِسي بِي ِدهِ ،ال يسأَلُ ِوين خطّة يـع ِظّمو َن فِيها حرم ِ
ات هللاِ ،إِال أ َْعطَْيـتُـ ُه ْم إِ َّاي َها  ،)92()...مما يؤكد أن أصل العالقة ابتداء هي
َ ُ َُ
َ
ُ َُ ُ
َْ
السلم ،فإذا ما أراد احملاربون العودة إىل احلرب عدان إليه.
قال ابن تيمية ـ-رمحه هللا( :-وإذا كان أصل القتال املشروع هو اجلهاد ،ومقصوده هو أن يكون ال ِّدين كله هلل ،وأن تَكون

كلمة هللا هي العليا ،فمن امتنع من هذا قوتل ابتفاق املسلمني .وأما من مل يكن من أهل املمانعة ،واملقاتلة ،كالنساء ،والصبيان،
الزِمن ،وحنوهم ،فال يقتلون عند مجهور العلماء؛ إال أن يقاتل بقوله أو فعله ....؛ ألن
والراهب ،والشيخ الكبري ،واألعمى ،و َّ
القتال هو ملن يقاتلنا ،إذا أردان إظهار دين هللا ،كما قال هللا تعاىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ)  )93ويف السنن عنه -صلى هللا عليه وسلم :-أنه مر على امرأة مقتولة يف بعض مغازيه ،قد وقف
ِ
ِ
،وال َع ِسيفا)( )94وفيها أيضا
ت َه ِذه لِتُـ َقاتِ ْل) ،وقال ألحدهمْ ( :
عليها الناس .فقالَ ( :ما َكانَ ْ
احلَ ْق َخالدا فَـ ُق ْل لَهُ :ال تَـ ْقتُـلُوا ذُّريَّة َ
ِ
ِ
صغِيـراَ ،وال ْامَرأة ) ( .)95وذلك أن هللا تعاىل أابح
عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يقول( :ال تَـ ْقتُـلُوا َشْيخـا فَانياَ ،وال ط ْفال َ
من قَـْتل النفوس ،ما ُحيتاج إليه يف صالح اخللق ،فمن مل مينع املسلميـن من إقامة دين هللا ،مل تكن مضرة كفره إال على نفسه)
()96

.

اثلثا :املعقول:
 . 1إذا كان اإلسالم قد أابح نكاح نسائهم ،وتناول أطعمتهم ،وبقاءهم يف دولة اإلسالم مستأمنني ،أو ذميني ،دل هذا
على أننا ال نقاتلهم جملرد كفرهم ،وأن األصل يف العالقة بني املسلمني ،وغري املسلمني هي السلم.
) (92صحيح البخاري ح (.)2732 ،2731
( )93سورة البقرة :اآلية (.)190
) (94أخرجه بنحوه أبو داود يف سننه ح ( ،)2669وقال األلباين :حسن صحيح.
) (95أخرجه أبو داود يف سننه ح  ،)2614وقال األلباين :ضعيف.
)(96السياسة الشرعية البن تيمية (ص .)119-117
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 .2إن قتال الكفار جملرد كفرهم يتناىف مع ما قرره القرآن الكرمي من عدم اإلكراه يف الدين ،حيث قال هللا عز وجل( :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰚ)( ،)97وقال هللا عز وجل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ)( )98وهذا يدل ابلضرورة على أن أصل العالقة مع غري املسلمني هو السلم وليس احلرب.
 . 3إن الرضا ببقاء غري املسلمني بني ظهراين املسلمني ،من أبلغ األدلة على أن أصل العالقة مع غري املسلمني هو
السلم ،إضافة إىل أن ما يف بقائهم من رجاء إسالمهم ،إذا شاهدوا أعالم اإلسالم ،وبراهينه ،أو بـَلَغَتْـ ُه م أخباره ،فال بد

أن يدخل يف اإلسالم بعضهم ،وهذا أحب إىل هللا من قتلهم

()99

وهذا يوجب على املسلمني رعاية اجلانب اإلعالمي ،يف

وح سن استغالل وجود هؤالء الناس بيننا ،وإن ما يُشاع ويُذكر يف كتب بعض أهل العلم
إظهار الصورة املشرقة لإلسالمُ ،

من ضرورة إذالل أهل الذمة عند أخذ اجلزية منهم ،أو ضرهبم استناد ا لقوله تعاىل ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ)(( )100فهو مما ال دليل عليه ،وال هو مقتضى اآلية ،وال نُقل عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وال عن الصحابة

رضي هللا عنهم -أهنم فعلوا ذلك؛ والصواب يف اآلية أن الصغار هو التزامهم جلراين أحكام امللة عليهم ،وإعطاءاجلزية).

()101

( )97سورة البقرة :اآلية (.)256
( )98سورة يونس :اآلية (.)99
( )99أحكام أهل الذمة (.)30/1
( )100سورة التوبة :من اآلية (.)29
)(101أحكام أهل الذمة ( ،)35/1واألم (.)177-176/4
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الرتجيح
بعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم ،وما ورد عليها من مناقشات ،يتبني رجحان القول الثاين ،وهو أن األصل يف عالقة املسلمني
بغريهم هي السلم ،وال يصار إىل احلرب إال عند الضرورة ،والقدرة على احلرب؛ فيجب أن يراعى يف ذلك أحوال املسلمني ،من حيث
القوة والضعف ،وما حيقق املصلحة للمسلمني ،فيقاتلوا حسب القوة ،والقدرة ،واملصلحة والضرورة ،والذي يُقدر قدرة وقوة املسلمني
ومصلحتهم هو ويل أمر املسلمني ،وليس عامة الناس ،فينبغي أن ال خيرج هذا التصرف عن نظر ويل أمر املسلمني ورقابته وتقديره(،)102
حىت يتمكن من محاية كيان الدولة من العابثني واملفسدين يف كل ما خيل أبمن الدولة )103(.فأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده،
ويلزم الرعية طاعته ،فيما يراه من ذلك )104(.قال ابن قدامة -رمحه هللا( :-فإذا ثبت هذا ،فإهنم ال خيرجون إال إبذن األمري؛ ألن أمر
احلرب موكول إليه ،وهو أعلم بكثرة العدو ،وقِلَّتهم ،ومكامن العدو ،وكيدهم ،فينبغي أن يُرجع إىل رأيه؛ ألنه أحوط للمسلمني
()105
.).....
فاجلهاد والدعوة إليه مسئولية ويل أمر املسلمني ،ال جيوز ألحد من املسلمني أن يدعو إىل اجلهاد ،أو أن يبدأ به ،إال إبذن
ويل األمر ،الذي جعله هللا وقايةِ ،
وس ْرتا بني املسلمني وبني عدوهم ،حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال( :إَِّمنَا ا ِإل َم ُام ُجنَّةٌ يـُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويـُتَّـ َقى بِه ...احلديث)(.)106
واملصلحة والضرورة هلا صوراتن:

األوىل :إذا اعتدا غري املسلمني على املسلمني.
الثانية :إذا منع غري املسلمني نشر اإلسالم والدعوة إليه.
( )102أحكام الذميني واملستأمنني ،ص.49/48
( )103آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي للزحيلي ،ص.243
( )104املغين البن قدامة .16 /13 ،واجلهاد يف سبيل هللا ،د .سعيد القحطاين .19/1
( )105املغين البن قدامة.16 /13 ،
( )106صحيح البخاري حديث برقم (  ،) 3004وصحيح مسلم حديث برقم ( .) 2549
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ففي احلالتني تشرع احلرب؛ لدفع العدوان عن املسلمني ،أو إلزالة ما مينع نشر اإلسالم والدعوة إليه .وهبذا القول حيصل
اجلمع بني األدلة؛ فأدلة القول األول مطلقة ،وأدلة القول الثاين مقيدة ،وإذا تعارض املطلق واملقيد ،واحتد احلكم والسبب ،فإنه
حيمل املطلق على املقيد ،فيقيد املطلق بقيد املقيد ،وهبذا يزول التعارض ،وال يصار إىل النسخ ،وقد أمكن اجلمع بني األدلة.
قال ابن ابز -رمحه هللا( :-فهذه اآلايت وما يف معناها  ...ليست انسخة آلايت الكف عمن كف عنا ،وقتال من قاتلنا ،وليست
انسخة لقوله ( :الَ إِ ْكَر َاه ِيف ال ِّدي ِن ) ولكن األحوال ختتلف ،فإذا قوي املسلمون ،وصارت هلم السلطة والقوة واهليبة ،استعملوا آية السيف،
وما جاء يف معناها  ....وإذا ضعف املسلمون ،ومل يقووا على قتال اجلميع ،فال أبس أن يقاتلوا حبسب قدرهتم ،ويكفوا عمن كف عنهم،
إذا مل يستطيعوا ذلك فيكون األمر إىل ويل األمر ،إن شاء قاتل وإن شاء كف ،وإن شاء قاتل قوما دون قوم ،على حسب القوة والقدرة
واملصلحة للمسلمني ،ال على حسب هواه وشهوته ،ولكن ينظر للمسلمني ،وينظر حلاهلم وقوهتم ،فإن ضعف املسلمون ،استعمل اآلايت
املكية؛ ملا يف اآلايت املكية من الدعوة والبيان واإلرشاد ،والكف عن القتال عند الضعف ،وإذا قوي املسلمون ،قاتلوا حسب القدرة،
فيقاتلون من بدأهم ابلقتال وقصدهم يف بالدهم ،ويكفون عمن كف عنهم ،فينظرون يف املصلحة اليت تقتضيها قواعد اإلسالم ،وتقتضيها
الرمحة للمسلمني ،والنظر يف العواقب ،كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف مكة ويف املدينة أول ما هاجر ،وإذا صار عندهم من القوة
والسلطان والقدرة والسالح ما يستطيعون به قتال مجيع الكفار  ......أعلنوا اجلهاد للجميع ،كما أعلن الصحابة ذلك يف زمن الصديق،
وعمر وعثمان رضي هللا عنهم  ......وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا واختاره ،وقال :إنه ليس هناك نسخ
ولكنه اختالف يف األحوال؛ ألن أمر املسلمني يف أول األمر ليس ابلقوي ،وليس عندهم قدرة كاملة أذن هلم ابلقتال فقط ،وملا كان عندهم
من القدرة بعد اهلجرة ما يستطيعون به الدفاع ،أمروا بقتال من قاتلهم ،وابلكف عمن كف عنهم ،فلما قوي اإلسالم ،وقوي أهله ،وانتشر
املسلمون ،ودخل الناس يف دين هللا أفواجا ،أُمروا بقتال مجيع الكفار ،ونبذ العهود ،وأال يكفوا إال عن أهل اجلزية ....وهذا القول أظهر
()107

وأبني يف الدليل؛ ألن القاعدة األصولية أنه ال يصار إىل النسخ إال عند تعذر اجلمع بني األدلة ،واجلمع هنا غري متعذر ،كما تقدم بيانه).

) (107حماضرة ألقاها مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز عندما كان انئبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف دار احلديث ابملدينة
.نشرت يف جملة البحوث الشرعية .132 ، 131/18
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املبحث اخلامس :اآلاثر املرتتبة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
عالقة املسلمني بغريهم قائمة على الوفاء ابلعهود واملواثيق والعدل ،سواء أكانت بني أفراد ،أم بني دول إسالميه أو غري
إسالمية ،فقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب الوفاء ابلعهود واملواثيق اليت تنشأ بني الناس وال ختالف الشرع
فمن الكتاب آايت كثرية ،منها :قوله تعاىل( :ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ)( .)108وقوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) ( .)109وقوله تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢ)(.)110
فهذه اآلايت تدل بعمومها على وجوب الوفاء ابلعهود والعقود اليت بني املسلمني وغري املسلمني؛ ألهنا مل تفرق بني من تنشأ بينهم العقود.
يقول ابن جرير الطربي -رمحه هللا -عند تفسريه لقوله تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ) وأوفوا ابلعقد الذي تعاقدون الناس يف
الصلح بني أهل احلرب واإلسالم ،وفيما بينكم أيضا ،والبيوع ،واألشربة  ،واإلجيارات ،وغري ذلك من العقود)(.)111
ومن السنة املطهرة أحاديث كثرية ،منها:
-1ما ورد عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال( :إن الغادر ينصب له لواء يوم
القيامة ،فيقال :هذه غدرة فالن ابن فالن)(.)112
 -2ما رواه احلسن بن علي بن أيب رافع أن أاب رافع -رضي هللا عنه -أخربه قال :بعثتين قريش إىل رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -فلما رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ألقي يف قليب اإلسالم ،فقلت :اي رسول هللا إين ال أرجع إليهم أبدا.

( )108سورة اإلسراء آية .34
( )109سورة املائدة آية .1
( )110سورة النحل آية .91
( )111تفسري ابن جرير ج 10ص.169
( )112سنن أيب داود حديث رقم (  ) 2756وأخرجه البخاري يف صحيحه –بنحوه -حديث رقم (.) 6178
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()113
الربَُد( ،)114ولكن ارجع فإن كان يف نفسك
فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-إين ال أخيس
ابلعهد وال أحبس ُ

الذي يف نفسك اآلن فارجع) ،قال :فذهبت مث أتيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأسلمت(.)115

وما رواه أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال( :من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقده ،وال حيلها ،حىت ينقضي أمرها،
أو ينبذ إليهم سواء)(.)116
فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الوفاء ابلعهود واملواثيق؛ ألهنا هي اليت تقوم عليها العالقات فيما بني
األفراد والدول ،فهي أساس العالقات بني الناس ،وعن طريقها يسود األمن والسالم يف األرض.

 -3ما رواه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم)( :أ َْربَ ُع ِخالٍَل َم ْن ُك َّن فِ ِيه َكا َن
ِ ِ
َّث َك َذب ،وإِ َذا وع َد أَخلَف ،وإِ َذا عاه َد َغ َدر ،وإِ َذا خاصم فَجر ،ومن َكانَت فِي ِه خ ِ
ت
صلَةٌ مْنـ ُه َّن َكانَ ْ
ُمنَافقا َخالصاَ :م ْن إِ َذا َحد َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ ْ
()117
فِ ِيه خصلَةٌ ِمن النِّ َف ِ
اق َح َّىت يَ َد َع َها).
َ ْ َ
 -4ما ورد أن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)قَا َل( :أَالَ من ظَلَم مع ِ
اهدا ،أَ ِو انْـتَـ َقصه ،أَو َكلَّ َفه فَـو َق طَاقَتِ ِه ،أَو أ ِ
ْ َ
َخ َذ مْنهُ
َ ْ َ َُ
َُ ْ ُ ْ
ِ
َشْيـئا بِغَ ِْري ِط ِ
يب نـَ ْف ٍ
يجهُ يـَ ْوَم الْ ِقيَ َامة )(.)118
س ،فَأ ََان َحج ُ
( )113قوله" :ال أخيس ابلعهد" معناه ال أنقض العهد وال أفسده من قولك أخاس الشيء يف الوعاء إذا فسد .لسان العرب البن منظور،
ج ،3ص 1301/1300مادة "خيس".
( )114وقوله" :ال أحبس الربد" معناه ال أحبس الرسول ،معامل السنن ،ج 4ص.438
( )115أخرجه أبو داود يف سننه ،حديث رقم (  -) 2758وسكت عنه.
( )116أخرجه أبو داود يف سننه مطوال وفيه قصة  -حديث رقم ( -) 2759وسكت عنه وأخرجه الرتمذي مبعناه .كتاب السري ابب ما
جاء يف الغدر وقال :هذا حديث حسن صحيح ج 7ص 76مع شرح ابن العريب.
( - )117صحيح مسلم حديث رقم (.) 58
( )118أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى –كتاب اجلزية -ابب الصلح على غري الدينار ج 4ص .10ويف السنن الكربى –كتاب اجلزية-
ابب ال أيخذ املسلمون من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم ج 9ص .205وأخرجه أبو داود يف سننه-حديث رقم (3052
) وسكت عنه ،وقال احلافظ العراقي يف فتح املغيث" :وهذا إسناد جيد وإن كان فيه من مل يسم فإهنم عدة من أبناء الصحابة يبلغون
حد التواتر الذي ال يشرتط فيه العدالة ج 4ص ،4وقال السخاوي يف املقاصد ...( :وسنده ال أبس به وال يضره جهالة من مل يسم من
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ومن هذا الباب القصة املشهورة عندما استوىل القائد املسلم أبو عبيدة بن اجلراح على محص ،وأخذ من أهلها اجلزية ،مث اضطر
فرد اجلزية الَّيت أخذها منهم ،وقال( :إمنا رد ْدان عليكم أموالَكم ،ألنَّه بلغنا ما ُِ
مج َع لنا من اجلموِع ،وأنَّكم قد
إىل االنسحاب منها َّ
ََ
مننعكم ،وإان ال نقدر على ذلك ..وقد رددان عليكم ما أخذان منكم ،وحنن لكم على الشَّْر ِط وما كتبنا بيننا وبينكم
اشرتطتم علينا أ ْن َ
ِ
تربر يف اإلسالم
إن نصران هللا عليهم)( ،)119واألمثلة كثرية من هذا النوع يف التاريخ اإلسالمي ،ي
فتغري الظروف واملصلحة القومية ال ّ
ِ
يح يف القرآن يؤّكِد ذلك،
َّص َّ
أنفسهم يف مركز القوة جتاه الطَّرف الثاين ،وقد ورد الن ي
الصر ُ
نقض العهد ،كما ال يُ ّربره أن يرى املسلمون َ
فقال تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
وقت ويف ٍ
َّشديد على املسلمني ابلوفاء ابلعهد كان يف ٍ
ﮡﮢ)( )120مع األخذ يف االعتبار َّ
بيئة مل تَ ُك ِن القاعدةُ
أبن ذلك الت َ
ْم اإلسالم يف املعاهدات الَّيت تـُ َوقِّعُها الدولةُ اإلسالميَّةُ مع الدول األخرى حلفظ السالم ،فنحن
فيهما الوفاء ابلعهود فهذا هو ُحك ُ
العد يوَّ ،أما إذا مل ينقضها ،ومل يُظَ ِاهْر على عداء املسلمني ،فعلى
مطالَبُون ابلوفاء هبا ،واحملافظة عليها ،وعدم نقضها ،إالَّ إذا نقضها ُ
املسلمني الوفاء هلم لقوله تعاىل( :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ)( .)121وهبذا يكون اإلسالم قد سبق كل األمم األخرى ،يف جمال تقنني املعاهدات الدولية ،بل
جمرد تنظري ،ي
ومتيَّـَز عنها يف عدالته ومساحته مع أعدائه ،واأله يم َّ
ويدل على ذلك ما َوقَّـ َعه املسلمون
أن ذلك السبق كان عمليًّا ومل يكن َّ
ٍ
الرس ِ
الراشدين -رضي هللا عنهمُ ،-مثَّ من
من
ول-صلى هللا عليه وسلم -مرورا بعصر اخللفاء َّ
معاهدات مع أعدائهم بداية من عصر َّ
()122

بعدهم من عصور إسالمية.

أبناء الصحابة فإهنم عدد ينجرب به جهالتهم ولذا سكت عليه أبو داود ....مث قال :وله شواهد بينتها يف جزء أفردته هلذا احلديث ،منها
عن عمر بن سعد رفعه " :أان خصم يوم القيامة لليتيم ،واملعاهد ،ومن أخاصمه أخصمه) .ص.616
( )119اخلراج أليب يوسف ،ص .81
( )120سورة النحل :آية .91
( )121سورةالتوبة.4:
( )122الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام للدكتور عبد الكرمي زيدان ،ص.16
وموقع .)http://iswy.co/e4c3d
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وأما العدل يف اإلسالم فهو واجب تؤسس عليه العهود واملواثيق بني الدول ،وترىب األمم ،ولقد جاءت به الرسل ،ونزلت
به الشرائع ،قال تعاىل( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭯ)( .)123فكل
الرساالت جاءت لتقر يف األرض ،ويف حياة الناس ميزاان اثبتا ،ترجع إليه البشرية ،لتقومي األعمال ،واألحداث ،واألشياء والرجال،
وتقيم عليه حياهتا يف مأمن من اضطراب األهواء ،واختالف األمزجة ،وتصادم املصاحل ،واملنافع ،ميزاان ال حيايب أحدا؛ ألنه يزن
ابحلق اإلهلي للجميع ،وال حييف على أحد؛ ألن هللا رب اجلميع .فقد ورد يف نصوص القرآن والسنة املطهرة حض على العدل،
وذكر لثوابه ،وما أعده هللا سبحانه وتعاىل ملن يعدل يف نفسه ،وأهله ،ومن ويل أمره ،حىت أصبح العدل احلقيقي ميزة هلذه األمة،
وعلما عليها ،فهي حبق أمة العدل ،ودولتها دولة العدل.

()124

والعدل يكون يف القول والعمل ،ومع القريب والبعيد ،والصديق والعدو ،واملسلم والكافر ،ويف كل وقت ،ويف كل حال(.)125
فمن احلقوق اليت قررها اإلسالم ،وجوب العدل بني الناس مجيعا ،مؤمنني وكفارا ،عراب وعجما .قال تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ)(.)126
فهذه اآلية الكرمية أتمر ابلعدل بني الناس ،والناس لفظ يعم املسلم والكافر .وقال تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧ) (.)127قال القرطيب -رمحه هللا -عند تفسريه لقوله تعاىل( :ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ

( )123سورة احلديد آية .25
( )124اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،ج 6ص .111/109وتفسري ابن كثري ،ج 2ص .190ودراسة يف منهاج اإلسالم السياسي لسعدي
أبو جيب ،ص.750
( )125تفسري ابن كثري ج 2ص.190
( )126سورة النساء آية .58
( )127سورة املائدة آية .8
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) ( :)128أي على ترك العدل ،وإيثار العدوان على احلق ...إىل أن قال( :ودلت اآلية أيضا على أن كفر الكافر ال مينع من
العدل عليه)(.)129
فهذه األدلة من الكتاب والسنة أتمر ابلعدل والوفاء يفكل حال ،ومعكل إنسان بغض النظر عن دينه وعقيدته ،فالناس ولو اختلفوا معنا يف العقيدة
والعبادة ،فالبد أن نعدل معهم ،وال جيوز أن نظلمهم ،أو هنضم شيئا من حقوقهم ،وال جيوز أن منكر هبم ،وخندعهم إذاكان مثة عهود ومواثيق( ،)130بل
أمر ابلعدل حىت يف حال قتاهلم ،قال تعاىل( :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ)

()131

املبحث السادس :ما تنتهي به املعاهدات واالتفاقيات:
املعاهدات واالتفاقيات كغريها من العقود ،منها ما له مدة مث تنتهي ،ومنها ما ال حيد مبدة ،وإمنا ينتهي حبصول سبب ينهي
املدة ،ويف ما يلي أهم األمور اليت تنتهي هبا املدة:
-1

انتهاء املدة :إذا انتهت مدة املعاهدة ،أو االتفاقية احملددة بوقت معني ،فإهنا تنتهي(.)132لقوله تعاىل( :ﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧ)(.)133وملا ورد أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عاهد قريشا عام احلديبية على أن توضع احلرب
بينهما عشر سنني ،وأن أيمن الناس بعضهم بعضا ،وأن يرجع عنهم عامهم هذا ،...احلديث )(.)134

( )128سورة املائدة آية .8
( )129اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج 6ص .111/109وعون املعبود ج 8ص .204بدائع الصنائع  ، 110/7حاشية الدسوقي
 ، 206/2املهذب لشريازي .334/2
( )130العالقات الدولية يف اإلسالم أليب زهرة ص.34
( )131سورة البقرة .190
( )132بدائع الصنائع ج 7ص ،107وهناية احملتاج ج 8ص ،81واملغين ج  8ص .400وأحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي ،ص 207
( )133سورة التوبة آية .4
( )134روى البخاري قصة صلح احلديبية– مطولة -يف صحيحه– حديث رقم (  .) 4181و مسلم يف صحيحه – حديث رقم ( )1783
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-2

انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت املعاهدة ،أو االتفاقية؛ ألن الغرض هو السبب ،واحلكم يدور مع سببه،
وجودا وعدما؛ كما لو كانت االتفاقية لتصدير بضاعة ،أو استريادها وانتهى ذلك ،أو كانت معاهدة تبادل أسرى
من اجلانبني ،ومت ذلك ،فتنتهي املعاهدة؛ النتهاء الغرض الذي من أجلة عقدت.

-3

()135

إلغاء املعاهدة أو االتفاقية :تنتهي املعاهدات واالتفاقيات ابتفاق األطراف على إلغائها؛ ألهنا عقد بني طرفني،
فلهما احلق يف فسخه؛ وألن من ملك اإلنشاء ملك الفسخ.)136(.

-4

ظهور أمارات اخليانة والغدر من الطرف الثاين :إذا ظهرت أمارات اخليانة ،والغدر من الطرف اآلخر ،وعدم التزامه
ابملعاهدة ،أو أخل ببعض بنودها ،فلإلمام أو انئبه نبذ العهود واملواثيق إذا رأى فيها ضررا ومفسدة()137؛ لقوله
تعاىل( :ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ)

-5

()138

نقض العدو هلا؛ لقوله تعاىل( :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ) ()139وملا ورد أن الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -قال( :منكان بينه وبني قوم عهد ،فال يشد عقده ،وال حيلها ،حىت ينقضي أمرها ،أو ينبذ إليهم سواء.)140().
-6

فوات حمل املعاهدة ،أو االتفاقية فتعذر تنفيذها :كما لو كانت على تبادل جتاري ،وانتهى حمل العقد ،أو هلك،

( )135أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي ،ص .210
( )136آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي  ،د .وهبة الزحيلي ،ص  ،397أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي ،ص  ،209وبدائع الصنائع
ج 7ص ،107وحاشية الدسوقي ج 2ص ،186وكشاف القناع ج 3ص ،108واملنثور يف القواعد الفقهية للزركشي (.47/3
( )137فتح القدير ج 5ص ،464وحاشية الدسوقي ج 2ص ،186ومغين احملتاج ج 4ص ،238وكشاف القناع ج 4ص.107
( )138سورة األنفال ،آية.58 :
( )139سورة التوبة آية .13/12
( )140سبق خترجيه.،
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وكما لو كانت مع دولة مستقلة ،مث اندجمت مع دولة أخرى وذهبت شخصيتها ،ففي هذه الصور وحنوها تنتهي
املعاهدة أو االتفاقية؛ الستحالة تنفيذها على حمل معدوم؛ وألن العقود إذا تلف حمل العقد انفسخت.
-7

حتقق الشرط املعلق عليه الفسخ ،فتنتهي املعاهدة ،أو االتفاقية ،إذا حصل الشرط املعلق عليه الفسخ؛ ألن احلكم
املعلق على شرط يوجد بوجوده ،وينتفي ابنتفائه( ،)141واألصل يف ذلك قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم( :-
املسلمون على شروطهم.)...

()142

( )141التقرير والتحبري للعالمة حممد بن حممد بن حسن احلليب ،ص  ، 152وأحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي ،ص .210/ 209
( )142صحيح البخاري حديث رقم .2154
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الفصل الثاين
التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية
وتضمن ستة مباحث:
ومبا أن املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،أهم وسيلة حلفظ األمن ،واالستقرار العاملي ،ومن أقوى وسائل التعاون بني الدول،
وملزمة جلميع األطراف املوقعة عليها؛ اهتم اجملتمع الدويل بقانون املعاهدات الدولية ،ووضع له شروطا وضوابط يف اتفاقية
فيينا()143؛ وألن بعض بنود املعاهدات أو االتفاقيات قد ختالف أنظمة أو مصاحل بعض الدول؛ وهلذا جعل من حق أي دولة
أن تتحفظ على ما ال يناسبها بشروط ،وفيما يلي التعريف ابلتحفظ ،وشروطه ،وآاثره:

املبحث األول :تعريف التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات:
أوال :تعريف التحفظ:
تعريف التحفظ يف اللغة :التحفظ االحرتاز من الشيء ،والتيقظ يقال :حتفظ من الشيء احرتز منه.

()144

تعريف التحفظ يف القانون الدويل  :عرفت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املربمة سنة  1969م التحفظ مبا نصه:
(يقصد بـ (حتفظ) إعالن من جانب واحد ،أاي كانت صيغته ،أو تسميته ،تصدره دولة ما عند توقيعها ،أو تصديقها ،أو

) (143اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات :اعتمدت من قبل مؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة
لألمم املتحدة رقم  2166املؤرخ يف  5كانون األول/ديسمرب  ،1966ورقم  2287املؤرخ يف  6كانون األول/ديسمرب  ،1967وقد
عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من  26آذار/مارس إىل  24آاير/مايو  1968وخالل الفرتة من  9نيسان/أبريل إىل 22
آاير/مايو  1969م ،واعتمدت االتفافية يف ختام أعماله يف  22أاير/مايو 1969م وعرضت للتوقيع يف  23أاير/مايو  1969ودخلت
حيز النفاذ يف  27كانون الثاين/يناير .1980
( )144لسان العرب مادة حفظ.
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قبوهلا ،أو إقرارها ،أو ا نضمامها إىل معاهدة  ،مستهدفة به استبعاد ،أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة ،من
حيث سرايهنا على تلك الدولة).

()145

فالتحفظ على املعاهدات عند علماء القانون الدويل :هو إجراء رمسي يصدر عن إحدى الدول أو املنظمات الدولية،
وذلك عند التوقيع ،أو التصديق ،أو االنضمام إىل معاهدة دولية ،تسعى من ورائه إىل تعديل ،أو استبعاد أحكام معينة ،يف تلك
املعاهدة.

()146

املبحث الثاين :حكم التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
األصل يف العقود والشروط ،الصحة واإلابحة ،حىت يقوم الدليل على حترميها ،وكما أن األصل جواز عقد االتفاقيات
واملعاهدات مع غري املسلمني ،وبناء على ذلك؛ فإن املعاهدات ،أو االتفاقيات الدولية :إما أن تتضمن شروطا ختالف الشريعة
اإلسالمية ،أو ال تتضمن ما خيالف الشريعة اإلسالمية ،فإذا تضمنت املعاهدات أو االتفاقيات شروطا ختالف الشريعة اإلسالمية،
فيحرم وال يصح الوفاء هبا ،وحيرم التعاقد عليها شرعا ،إال يف حال االضطرار ،أو حتقيق مصلحة أعلى ،أو ارتكاب أخف
املفسدتني .كما ورد يف شروط صلح احلديبية ،فيجب مراعاة  ،فقه املوازانت بني املصاحل واملفاسد ،والرتجيح بني املصاحل
يرد من أيتيه من رجال قريش مسلما ،وأول
واملفاسد ،ودفع أعلى املفسدتني ابحتمال أدانمها ،فالنيب-صلى هللا عليه وسلم -كان ّ

()147
يرد املسلمون من أييت إليهم من قريش مسلما
من رد أاب جندل -رضي هللا عنه) -؛ ألن من شروط صلح احلديبية (أن ّ

دون علم أهله ،وأن ال ترد قريش من أيتيها مرتدا)( ،)148فقبول الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هبذا الشرط -مع ما فيه من

( )145املادة األوىل (/2/1د)
( )146التحفظ على املعاهدات الدولية – عُال شكيب ،ص  ،26والتنظيم الدويل للدكتور حممد طلعت الغنيمي ،ص  238وما بعدها
التحفظ على املعاهدات الدولية د .عايد املشاقبة ،ص .62
( )147صحيح البخاري ،حديث رقم (.)4180
( )148صحيح البخاري ،حديث رقم (.)4180
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املفسدة على املسلمني املهاجرين ،واملصلحة للمشركني -كان لتحقيق مصلحة أكرب للمسلمني ،وهي إمتام الصلح ،الذي فيه
مصاحل أكرب لعامة املسلمني ،فقدمت املصلحة العامة ،على املصلحة اخلاصة.
قال اخلطايب -رمحه هللا( :-ويف إجابته -صلى هللا عليه وسلم -إايهم إىل ذلك أن يرد إىل الكفار من جاءه منهم مسلما،
يقر اإلمام فيما يصاحل عليه العدو ببعض ما فيه الضيم على أهل الدين ،إذا كان يرجو لذلك فيما يستقبله،
دليل على جواز أن ّ
عاقبة محيدة ،سيما إذا وافق ذلك زمان ضعف املسلمني ،عن مقاومة الكفار ،وخوفهم الغلبة منهم).

()149

وقال ابن القيم -رمحه هللا( :-مصاحلة املشركني ببعض ما فيه ضيم على املسلمني جائزة ،للمصلحة الراجحة ،ودفع ما هو
شر منه ،ففيه دفع أعلى املفسدتني ،ابحتمال أدانمها).

()150

وقال اخلطايب -رمحه هللا( :-ويف امتناع سهيل بن عمرو على -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن يص ّدر كتاب الصلح
بـ"بسم هللا الرمحن الرحيم" ،ومطالبته إايه أن يكتب "ابمسك اللهم" ،ومساعدة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إايه على ذلك،
ابب من العلم فيما جيب من استعمال الرفق يف األمور ومداراة الناس فيما ال يلحق دين املسلم به ضرر ،وال يبطل معه هلل
ٌ
سبحانه حق).

)(151

وما عدا ذلك ،جيب على الدولة اإلسالمية ،أن تتحفظ على كل ما يتناىف مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما لو اشتملت
على إابحة التعامل ابلراب ،أو القمار ،أو تبادل املواد احملرمة ،وحنو ذلك.

()152

ومما حيفظ هلذه البالد املباركة -اململكة العربية السعودية -أهنا تتحفظ على مجيع البنود اليت ختالف الشريعة اإلسالمية،
عند توقيعها على اتفاقية أو معاهدة دولية ،وال توافق عليها؛ كزواج املثليني ،واملساواة التامة بني الرجل واملرأة ،وغريها.

( )149معامل السنن.)331/2( ،
( )150زاد املعاد.268/3 ،
( )151معامل السنن.330/2
( )152آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي ،د .وهبة الزحيلي ،ص  354و .355

3317

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي

ومن األمثلة التطبيقية على ذلك التح ّفظ على اتفاقية (سيداو) ،واليت مشلت مواضيع يتعلق بعضها بتنظيم تشريعات
األسرة ،كاحلضانة ،والوصاية ،والوالية ،والقوامة ،واإلرث ،وجنسية األبناء ،وتعدد الزوجات ،واحلق يف الطالق ،والنفقة ،وزواج
املسلمة من غري املسلم ،وغري ذلك ،مما خيالف الشريعة اإلسالمية.
ومن األمثلة -أيضا -ما جاء يف مذكرة حكومة اململكة العربية السعودية ،حول شريعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم،
وتطبيقها يف اململكة العربية السعودية ،املوجهة للهيئات الدولية عن طريق األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،جوااب على مذكرة
اجلامعة رقم  10/6/10ج  1350-6املؤرخة يف 1970/6/15م .حيث جاء فيها ،الرغبة يف التحفظ على بعض النقاط
املخالفة للشريعة اإلسالمية يف "إعالن حقوق اإلنسان" الذي أصدرته األمم املتحدة.

()153

وإذا مل تتضمن ما خيالف الشريعة اإلسالمية ،فاألصل يف العقود والشروط الصحة واإلابحة ،سواء أكانت بني أفراد أم بني
دول ،مسلمني أم غري مسلمني ،كما سبق بني ذلك.

املبحث الثالث :أنواع التحفظ على املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
التحفظ نوعان :حتفظ ابالستبعاد ،وحتفظ تفسريي:
النوع األول :التحفظ ابالستبعاد:
التحفظ ابالستبعاد يلغي األثر القانوين للنص حمل التحفظ ،أبن ال ينطبق على الدولة ،أو على املنظمة الدولية اليت أبدت
التحفظ.
أما النوع الثاين :التحفظ التفسريي ،جيعل النص املتحفظ عليه يطبق ،وفق تفسري ال يتعارض مع القيم واملبادئ اليت يقوم
عليها النظام القانوين للدولة ،أو املنظمة املتحفظة.

()154

) (153ندوات علمية حول الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم ،منشورات رابطة العامل اإلسالمية مبكة املكرمة ،ص  ،29وقراءة
يف التح ّفظات العربية على اتفاقية (السيداو) آمنة اجلبالوي.
( )154التحفظ على املعاهدات الدولية – ُعال شكيب ،ص  ، 26والتنظيم الدويل للدكتور طلعت الغنيمي ،ص  238وما بعدها.
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املبحث الرابع :عالقة التحفظ بنوع املعاهدات:
التحفظات ال ترد على املعاهدات الثنائية؛ ألن الطرفني املتعاقدين ال يذكران فيها إال ما يتفقا عليه ،أما املعاهدات املتعددة األطراف
(اجلماعية) ،فهي قاعدة عامة؛ ألن مصلحة موقعيها تقتضي زايدة عدد الدول املنضمة إليها ،مع السماح هلا إببداء ما تشاء من حتفظات،
حىت ال يتسرب إليها اخلوف والرتدد من إجراء ارتباطها بتعهدات وثيقة ودائمة ،مع أن التحفظ ال خيلو من مساوئ؛ ألنه يقضي على وحدة
النظام التعاقدي الذي تنظمه املعاهدات ،كما أن ازدايد التحفظات خيفف من فائدة املعاهدة ،ويقضي على اجلهود املبذولة أثناء املفاوضات،
وعلى اآلمال املعقودة ،والنتائج املرتقبة من عقد املعاهدات ،لكنه هو الوسيلة اليت جيعل الدول تتفق على أغلب بنود املعاهدات
()155

واالتفاقيات.

املبحث اخلامس :شروط التحفظ:
يشكل التحفظ أمهية كربى ابلنسبة للمعاهدات اليت هلا دور مهم يف العالقات الدولية؛ لزايدة عدد الدول املشرتكة يف هذه
املعاهدات ،وقد برزت هذه األمهية منذ سنة 1945م ،إذ اجتهت الدول إىل صياغة التحفظات؛ لتضمن اشرتاك احلد األدىن
الالزم لدخول املعاهدة حيز التنفيذ ،فيحق لكل دولة أن تبدي حتفظها يف بعض فقرات املعاهدات أو موادها ،وذلك لدى
توقيعها ،أو إبرامها ،أو قبوهلا ،أو االنضمام إليها( ،)156ويشرتط يف ذلك ما يلي:
-1
-2

أن يكون التحفظ واضحا وصرحيا ابملعىن الدقيق ،فعلى الدولة الراغبة يف التحفظ ،أن تصرح مبا تريد التحفظ
علية عند إبرامها ،أو قبوهلا ،أو االنضمام إليها.
جيب أن يكون التحفظ غري خمالف لنص ،أو موضوع ،أو غرض املعاهدة ،فقد يتفق األطراف على جواز التحفظ
على بنود معينة ،وقد مينعوه بنص صريح ،أما يف حالة عدم التعبري عن جوازه أو منعه ،فيمكن ألي دولة طرف يف
()157
املعاهدة التحفظ ،بشرط احرتام وقت التحفظ ،وأن ال يتناقض مع موضوع أو هدف املعاهدة.

( )155التحفظ على املعاهدات الدولية – ُعال شكيب ،ص  ، 26والتنظيم الدويل للدكتور طلعت الغنيمي ،ص  238وما بعدها.
( )156التحفظ على املعاهدات الدولية – ُعال شكيب ،ص  ، 38التحفظ على املعاهدات الدولية ،د .عبدهللا املشاقبة ،ص .62
( )157التحفظ على املعاهدات الدولية – عُال شكيب ،ص  46وما بعدها ،والتنظيم الدويل  -د حممد طلعت الغنيمي ،ص  238وما بعدها،
والقانون الدويل العام – د /علوان ،ص .195
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أن ال يكون التحفظ على قاعدة عرفية ،وال على قاعدة من قواعد النظام العام؛ ألن القاعدة العرفية ما كانت
لتنشأ لوال توافق إرادات األطراف على اتباعها ،والتحفظ عليها يعترب تناقض يف اآلراء ،أما قواعد النظام العام
الدويل ،فهي قواعد آمرة ،حتمي مصاحل الدول ،فال جيوز خمالفتها بواسطة معاهدة أو تصرف انفرادي ،كالتحفظ.
أن يُلتزم يف التحفظ إجراءات معينة ،فإن املادة  20من اتفاقية (فيينا) للمعاهدات نصت على اإلجراءات اليت يتم هبا

التحفظ ،حبيث جيب على الدولة أو املنظمة املتحفظة إعالن حتفظها جلميع األطراف كتابيا ،وعلى املنظمات األخرى
أو الدول األطراف يف حالة رفضها للتحفظ ،إعالن الرفض كتابيا ،يف غضون  12شهر املوالية إلبالغها ابلتحفظ،
()158
ويعترب سكوت األطراف كل تلك املدة وعدم التعبري كتابة عن رفض التحفظ قبوال له.

املبحث السادس :آاثر التحفظ:
األثر املباشر للتحفظ ،هو إلغاء احلكم القانوين الوارد يف نص أو أكثر من معاهدة ،واعتبار احلكم غري انفد يف مواجهة
الدولة ،أو املنظمة الدولية اليت أبدته ،أو اعتباره انفدا ،ولكن حتت شروط معينة مل ترد يف املعاهدة .فالدولة تبدي ما هلا من
حتفظات عند التوقيع ،أو التصديق ،أو القبول ،أو االنضمام للمعاهدة ،ومن املعلوم أن التحفظات ال ترد على املعاهدات
الثنائية ،وإمنا ترد على املعاهدات املتعددة األطراف ،وإن اختلفت وتباينت آاثرها ،وأحكامها القانونية .)159(.فالتحفظ يقصد
به استبعاد األثر القانوين ،أو تعديله ،ألحكام معينة يف املعاهدات ،من حيث سرايهنا على هذه الدولة.

()160

يقول الدكتور حممد طلعت الغنيمي ( ....أول ميزة متيز التحفظ ،أنه إعفائي؛ ألنه حيد من أثر املعاهدة ،ابلنسبة للدول
املتحفظة ،فهو يعفيها من تطبيق بعض أحكام تلك املعاهدات ،وقد يشمل هذا إحالل نصوص حمل أخرى .)....

()161

( )158التحفظ على املعاهدات الدولية – ُعال شكيب ،ص  46وما بعدها ،والتنظيم الدويل  -د حممد طلعت الغنيمي ،ص  238وما
بعدها ،والقانون الدويل العام  -للدكتور عبد الكرمي علوان ،ص .195
( )159الوسيط يف القانون الدويل العام للدكتور عبد الكرمي علوان ،ص  ، 287والتحفظ على املعاهدات الدولية  ،د .عبد الغين حممود ،ص (.)2
( )160التحفظ على املعاهدات الدولية ،د .عبدهللا املشاقبة ،ص  ،62والتحفظ على املعاهدات الدولية– عُال شكيب ،ص.83
( )161التنظيم الدويل للدكتور حممد طلعت الغنيمي ،ص .328
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اخل ـ ـ ـ ــامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يف ختام هذا البحث أوجز أهم النتائج اليت توصلت إليها ،وهي:
 أن موضوع املعاهدات ،هو تنظيم العالقات بني الدول ،اليت تتضمن حقوقا والتزامات.
 أن الدولة شعب مستقر ،على إقليم معني ،وخاضع لسلطة سياسية معينة ،معرتف هبا دوليا.
 أن الدولة اإلسالمية ،هي اليت حيكمها املسلمون ،وجتري فيها أحكام اإلسالم ،ولو تعددت.
 أن الدولة غري اإلسالمية ،هي اليت حيكمها غري املسلمني ،بقوانني خمالفة للشريعة اإلسالمية.
 أن املعاهدات وسيلة اتصال بني الشعوب ،منذ العصور القدمية.
 أن املعاهدات واالتفاقات تكون مجاعية إذا تعددت أطرفها ،وثنائية إذا كانت بني دولتني فقط.
 أن األصل يف املعاهدات ،واالتفاقيات الصحة ،واإلابحة ،ووجوب الوفاء هبا.
 أن املعاهدات ،واالتفاقيات ،هلا أسباب متعددة ،تنتهي حبصوهلا ،أو تعذرها.
 أن التحفظ يقصد به استبعاد األثر القانوين ،أو تعديله ألحكام معينة يف املعاهدات ،من حيث سرايهنا على هذه
الدولة.
التوصيات:
 االهتمام بدراسة معاهدات الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-واستنباط ما تضمنت من أحكام وفوائد.
 االهتمام بدراسة معاهدات اخللفاء الراشدين -رضي هللا عنهم ،-واستنباط ما تضمنت من أحكام وفوائد.
 حث طالب الدراسات العليا ،يف قسمي الفقه ،والسياسة الشرعية ،على تسجيل رسائلهم العلمية يف معاهدات
الرسول-صلى هللا عليه وسلم ،-ومعاهدات اخللفاء الراشدين-رضي هللا عنهم.-
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Research Summary
This research shows the provisions of treaties and international conventions in Islamic
jurisprudence. It defines the treaties and international agreements, stating the Islamic countries and nonIslamic countries, the importance of studying treaties and international conventions in this age and the
history of treaties and international conventions and the origin of international relations between
Muslims and non-Muslims and the validity of treaties and international conventions.
Also it presents the reservation to treaties and conventions, and the provision of reservations to
treaties and international conventions, showing the Saudi’s outstanding position in reservation to all
what is against Islamic law (Sharia), with examples, the types of reservation and the relationship
between reservation and the type of treaties and international conventions, and the conditions of
reservation and the consequences of reservation.
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املصادر واملراجع
 آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي .للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة،سنة 1401هـ. أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم .للدكتور عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة بريوت ،الطبعة الثانية ،سنة1402هـ.
 أحكام املعاهدات يف الففه اإلسالمي .للدكتور إمساعيل العيساوي ،مكتبة الرشد 1437 ،ه. أحكام أهل الذمة .لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الشهري اببن القيم ،حتقيق صبحي الصاحل ،دار العلم،بريوت ،ط1981 ،1م.
 االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .اختارها العالمة عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد البعليالدمشقي احلنبلي ،مكتبة ابن تيمية القاهرة.
 اآلداب الشرعية واملنح املرعية .لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي ،مكتبة ابن تيمية القاهرة. إرواء الغليل ،يف ختريج أحاديث منار السبيل .للعالمة حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية،1405هـ.
 البداية والنهاية ،أليب الفداء احلافظ إمساعيل بن كثري  ،حتقيق الدكتور عبد هللا الرتكي  ،دار هجر  1419 ،ه ـ. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعةالثانية ،سنة 1406هـ.
 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق .للعالمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،الطبعة األوىل ،بوالق ،سنة1314هـ.
 -التحفظ على املعاهدات الدولية .عُال شكيب ،رسالة ماجستري جامعة الشرق األوسط يف األردن ،كلية احلقوق.

 التحفظ على املعاهدات الدولية .د عايد سليمان املشاقبة ،رسالة ماجستري من جامعة آل البيت ابألردن عام ( )2003م. -التعامل مع غري املسلمني .للدكتور عبد هللا الطريقي ،دار الفضيلة ،الرايض 1428 ،ه.

3323

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف الفقه اإلسالمي

 تفسري الطربي(جامع البينان يف تفسري القرآ ن) لإلمام حممد بن جرير الطربي  ،دار املعرف ة بريوت . 1403 ، تفسري القرطيب املسمى اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،دار الكتب املصرية ،الطبعة الثانية. تفسري ابن كثري (تفسري القرآن العظيم) للحافظ إمساعيل بن كثري ،دار املعرفة بريوت.1388 ، تنظيم اإلسالم للمجتمع .أليب زهرة ،دار الفكر العريب 1999 ،م. التنظيم الدويل للدكتور /حممد طلعت الغنيمي ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية ،ط 1974م. -اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا



 .أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري – حتقيق حمب الدين

اخلطيب وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ،الطبعة األوىل ،سنة 1400هـ.
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .للعالمة حممد عرفه الدسوقي ،دار إحياء الكتب العربية. اخلرشي على خمتصر خليل .للعالمة حممد اخلرشي املالكي ،دار إحياء الكتاب اإلسالمي ،القاهرة. الدرر السنية يف األجوبة النجدية .مجعها الشيخ عبد الرمحن القاسم ،دار اإلفتاء.1388 ، روضة الطالبني وعمدة املفتني .لإلمام حميي الدين أيب زكراي حيىي بن شرف النووي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية،سنة 1405هـ.
 زاد املعاد يف هدي خري العباد .لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي الشهري اببن قيم اجلوزية،حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة.
 سنن أيب داود ،للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،تعليق :عزت عبيد الدعاس ومعه معاملالسنن للخطايب ،دار احلديث ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح .أليب عيسى حممد بن سورة الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلميةبريوت ،الطبعة األوىل.
 السنن الكربى .للحافظ أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيدكسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة 1411هـ.

3324

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3326 -3276مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
أ.د .عبدهللا بن سليمان بن عبداحملسن املطرودي

 السرية النبوية .أليب حممد عبدامللك بن هشام بن أيوب احلمريي ،حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفيظشليب ،املكتب العلمية ،بريوت.
 السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،لإلمام حممد بن علي الشوكاين ،حتقيق حممود إبراهيم زايد ،دار الكتبالعلمية بريوت ،الطبعة األوىل.
 الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام .للدكتور عبد الكرمي زيدان ،حبث نشر يف جملة كلية الدراسات اإلسالمية يفبغداد ،بعددها الثالث سنة 1970م.
 صحيح مسلم – بشرح النووي – لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار القلم بريوت ،لبنان،الطبعة األوىل1407 ،هـ.
 العالقات الدولية يف اإلسالم .للدكتور وهبة الزحلي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،سنة 1401هـ. العالقات الدولية يف اإلسالم .للشيخ حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب. فتح الباري شرح صحيح البخاري ،للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،ترقيم فؤاد عبد الباقي ،وختريج حمبالدين اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت.
 فتح العزيز شرح الوجيز .عبد الكرمي بن حممد الرافعي ،مطبوع هبامش اجملموع للنووي ،دار الفكر ،بريوت. فتح القدير لإلمام حممد بن عبد الواحد السيوطي املعروف اببن اهلمام ،دار الفكر ،الطبعة الثانية. القاموس احمليط .للعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،سنة 1407هـ. القانون الدويل اخلاص :د .عز الدين عبد هللا ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط 1977 ،1هـ. القانون الدويل العام .ألمحد أسكندري وحممد انصر بوغزالة ،الطبعة األوىل 1418 ،ه. كتاب اخلراج .للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم ،املكتب السلفية ،الطبعة اخلامسة ،سنة 1396هـ. الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر للحافظ أيب بكر بن أيب شيبة ،الدار السلفية ،اهلند. -كشاف القناع .للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،راجعه وعلق عليه الشيخ هالل مصيلحي مصطفى
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هالل ،دار الفكر بريوت ،طبع سنة 1402هـ.
 لسان العرب ،جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ،دار صادر بريوت. املبسوط .لشمس األئمة أبو بكر حممد السرخسي ،دار املعرفة بريوت ،طبع سنة 1406هـ. جممع الزوائد ومنبع الفوائد .للحافظ نور الدين علي بن بكر اهليثمي ،دار الكتاب العريب بريوت ،الطبعة الثالثة ،سنة1402هـ.
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ،طبع إبشراف الرائسة العامةلشئون احلرمني الشريفني.
 احمللى البن حزم الظاهري ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،دار اجليل1994 ،م. خمتار الصحاح .لإلمام حممد بن أيب بكر عبدالقادر الرازي ،ضبط وتصحيح السيدة مسرية خلف املوايل ،املركز العريبللثقافة والعلوم بريوت.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل .إشراف الدكتور عبد هللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1419 ،هـ. املختارات اجلليلة من املسائل الفقهية .للشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي ،طبع ونشر الرائسة العامة إلداراتالبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الطبعة الثانية ،سنة 1405هـ.
 املصباح املنري للعالمة أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت. املعجم الوسيط .قام إبخراجه د .إبراهيم أنيس ود .عبد احلليم منتصر وعطية الصواحلي وحممد خلف هللا أمحد ،دارالفكر ،الطبعة الثانية.
 معرفة السنن واآلاثر .لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقيق سيد كسروي ،دار الكتب العلميةبريوت ،الطبعة األوىل ،سنة 1412هـ.
 املغين ،أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،حتقيق الدكتور /عبد هللا الرتكي والدكتور /عبد الفتاح احللو ،هجر للطبعوالنشر1410 ،هـ.
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 مغين احملتاج ،للشيخ حممد الشربيين اخلطيب ،مطبعة مصطفى احلليب 1377هـ. مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار الكتب العلمية ،إيران. املهذب يف فقه اإلمام الشافعي .أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آابدي الشريازي ،مطبعة مصطفىالبايب احلليب ،الطبعة الثالثة ،سنة 1396هـ.
 الوسيط يف القانون الدويل العام لعبد الكرمي علوان ،دار الثقافة ،الطبعة األوىل 2009،م. -الوسيط يف القانون الدويل للدكتور فؤاد عبد املنعم ،دار النهضة العربية يف القاهرة.

