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 الفقه اإلسالميالنزاعات الدولية في حل ق السلمية لائالطر 
 (النظم الوضعية)دراسة تأصيلية مقارنة مع 

   بحث علمي مقدم لجامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
 *مزاحم طارق المصطفى د. 

  
 الملخص

فييه اييلا الوُييع ُوِ ييَعْف لونيية فييه التفصيييل الشييقاه فييه ونييا  الع قيياف الدولييية فييه   
الشييقيعة االميي ميةذ الييلي فيييل ويييان الطقا ييق المييممية لمعالجيية اييلد الن ااييافذ وفيييل  دليية 
مشييقوايت ا وشييقوط او لموصييول قلييا تُقيييق الميي م واألميين وييين الييدولذ وال ييد  الييق ي  

كيل مين يتصيوق  ن االمي م ديين قيا م اميا العني  والُيق  من الا الوُع او القد اما 
دون النظق قلا من جل وداوتل القا مة اميا الُي  والمي مذ ولوييان لليخ اميتبدم الواُيع 
المن ج االمتققا ه واالمتنتاجهذ وتوصل الا ونتيجتل قلا اتفاق الينظم الو يعية ميل الفقيل 

ذ وكييللخ اتفيياق اليينظم الو ييعية مييل االميي مه امييا موييد  المييمم لتمييوية الن اايياف الدولييية
 الفقل االم مه فه ااتواق الطقا ق الميامية والقانونية لُل الن اع.
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   .جامعة دمشق-كمية الشقيعة - قمم الفقل و صولدكتوق فه  
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Abstract 

In this research, a brick was established in the legal basis for building 

international relations in Islamic law, in which it outlines peaceful 

methods for dealing with these disputes, and it contains evidence of their 

legitimacy and conditions; To reach peace and security between 

countries, and that the main goal of this research is to respond to 

everyone who thinks that Islam is a religion based on violence and war 

without looking at his method and his call based on love and peace. 

Positive systems with Islamic jurisprudence on the principle of peace to 

settle international disputes, as well as the compatibility of positive 

systems with Islamic jurisprudence in considering political and legal 

ways to resolve the conflict. 
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 المقدمة: 
يم من الُق يمالُم ومم اهلل الُق من الُق ذ والصي   والمي م اميا د هلل ق  العالمين الُق

ميية لمعييالمينميي  ذ وامييا هلييل وصييُول الطيوييين الطييااقين  جمعييينذيدنا مُمييد الموعييوع ُق
 .ومن توع م وإُمان قلا يوم الدين

ذ الدولية اه: االنمانيةذ والُقذ والعدل امي ا الع قافمن  ام األم  الته تونا  قن  
داو  االم م وداو  المنظماف الدولية قلا ققامية الع قياف  ومل. والم م واألمن الدوليين

مين الن ااياف والُيقو   تبيلُ الع قاف وين اليدول ليم    ن  وين الدول اما تمخ األم و قال  
الشييقيعة  وييين المجتمعيياف الوشييقية و لييللخ نجييد  ن  والظمييم والعييدوان ذ واييلا واقييل ال مُاليية 

ذ اميوة لُيل الن ااياف الدولييةوكللخ المنظماف الدولية قد و يعف الُميول المن ذاالم مية
ق ُيل ا يتتفيق ميل الشيقيعة االمي مية فيه طق  النظم الو عية  ن  ن  ويّ تومن ب ل الوُع 
 المفاو ييياف ين اميييا:تين ق يميييتذ فقيييد و يييعف الشيييقيعة االميي مية طيييقيقالن اايياف الدوليييية

 واييه: المفاو يياف ذق اييد ا ييذ وفييه اليينظم الو ييعية ل ييا طق والق ييا  ذ والتُكيييموالصييم 
 لتُكيييما نف ييً  اييوالتُقيييق الييدوله والوميياطاف والتوفيييق والممييااه الُميييد   والصييم  
 والق يا  والتُكييم ذوالصيم  ين المفاو يافتتبيق  اين الطيقيق ق الا ي. والد الطق والق ا 

 .من منظوق الشقيعة االم مية
ذ (ق التقميديية االميامييةا يالطق   اميا: ذق قليا قميمين ق يميينا يويمكن تقميم ايلد الطق 

 القيانون ميا  ن  لو لكين الميامييةمين  اً ة جي  القانونييق ا يالطق َايد   ذ ويمكنالقانونيةق ا والطق 
 .ُو ل فه قمم باص او اللي يُمم الن اعو

 أهمية البحث وأهدافه:أواًل: 
العييالم مييين  شييعو  العيييالم  ن تتمتييل والميي م واألمييين الييدوليين مييا ليييم يبييلُ ال تمييتطيل 

ن  الُقو  ووي ت اذ وال يمكن التبمص من او قال   من  ام  موا  الد   ومعالجة  مواو اذ وا 
الُيقو  ايه الن ااياف وييين اليدولذ وليللخ نجيد الشييقيعة االمي مية والمنظمياف الدولييية  و 

 .و عف الُمول الن ا  الد الن ااافالنظم الو عية 
اف الدولييية فييه لونيية فييه التفصيييل الشييقاه فييه ونييا  الع قيي فْ عَ ِ ييوفييه اييلا الوُييع وُ 

 ييييق المييييممية لمعالجيييية اييييلد الن ااييييافذ و دليييية قاذ الييييلي فيييييل ويييييان الطالشييييقيعة االميييي مية
ذ وشييقوط ا لموصييول قلييا تُقيييق الميي م واألميين وييين الييدول. وال ييد  الييق ي  مشييقوايت ا
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ذ م م ديين قيا م اميا العني  والُيق اال من الا الوُع او القد اما كل من يتصوق  ن  
مة والم م واألمدون النظق قلا من جل وداوتل القا مة   .ناما الُ  والُق

 منهج البحث:ثانيًا: 
ااتمدف اما الجمل وين المن ج االمتققا ه واالمتنتاجه المقاقن ويين الفقيل االمي مه 

 والنظم الو عية.
 واه اما النُو اآلته: ثالثًا:

 .مفهوم النزاعات الدولية :المبحث األول
 : تعقي  الن اع الدوله.المطم  األول
 التموية المممية لمن اااف الدولية. مود : نهالمطم  الثا

   .لحل النزاعات ()السياسية ق التقليديةائ: الطر المبحث الثاني
 .المطم  األول: المفاو اف

 .المطم  الثانه: الصم 
 .التوفيقو الوماطة لُميد  و الممااه ا: المطم  الثالع
 .لحل النزاعات  القانونيةق ائ: الطر المبحث الثالث
 .التُقيق الدولهالمطم  األول: 

 .التُكيم :الثانهالمطم  
 .المطم  الثالع: الق ا 
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 .المبحث األول: مفهوم النزاعات الدولية
 : تعريف النزاع الدولي.المطلب األول

يٍة َجَعْمنيا َمْنَميكًا ُاييْم  : ومنيل قوليل تعيالا الجييدل والبصيام ذ :النززاع فزي الل زة ِلُكييلأ ُ م 
 .[67.] الُجذ ناِمُكوُد َف  ُيناِ ُان َخ ِفه اأْلَْمِق َواْدُع ِقلا َقوأَخ ِقن َخ َلَعما ُادًى ُمْمَتِقيٍم 

و صل الن ع : جل  األشيا  من مقاقايا وقيو  ذ فكيل مين المتنيا اين  و المتباصيمين  
 .1ين ع صاُول ان غق ل 

ييي ذ الفعييييل ادال(  ي: داق وت يييييقمييين مشييييتقة وايييه :  نميييوة قلييييا الدولييييةفا الييييدوله :  م 
 .2وجمع ا دول ودوالف

 مه تعقيفييييًا باصييييًا و ييييلا لييييم  جييييد فييييه الفقيييل االميييي :فززززي االصززززطال الززززدولي النزززززاع 
لييدول و لكيين يمكننييه  ن  اقفييل ذ قغييم الُييديع ايين الصييقاااف والن اايياف وييين االمصييطم 

  .بين الدول مصالح التتضارب فيها مخصوصة قضايا  فيالمخاصمة : لوفن  
: ادم االتفاق لوفن  اللي يعقفل  لفقل الق ا ه الدوله اوالا التعقي  مشتق من تعقي  

 .3ت اق  مفاايم قانونية  و مصال  وين الدول  ذ واونقطة قانون  و واقعة اما
 التوتق. و ذ األ مةو ذ الب  و ذ االبت  و ذ ويقاد  مصطم  الن اع الدوله: الصقاع

ميين المصييادق الق يميية ل ييلا ُميي  التقجميية ممييتعممة ذ تبتميي  كم ييا المقادفيياف  واييلد 
ذ واما مويل المثال : اميتبدام اوياق  بي   وني اع وابيت   اآلقا  فيه المعاايد  المف وم

 .م10/1907/ 18: المممية لمن اااف الدولية وتاقيخاألولا فه الااي الباصة والتموية 
ة األميييم المتُيييد  فيييه الفصيييل واميييتبدام اوييياق  بييي   ونييي اع اميييتعممتا فيييه ميثييياق اي ييي

ذ وكيييللخ فيييه غيقايييا مييين ماميييه لمُكمييية العيييدل الدولييييةذ و ي يييًا فيييه القيييانون األالمييياد 
 .4مواثيق المنظماف الدولية 

 
 

                                                           
، 1229/ 3ق العمم لمم يينذ ماد  ا ن ع (ذ دا –ذ ويقوف ف ي  ُمد اود ال فوق اطا: الصُاح لمجواقيذ ي انظق 1

داق الكت   –مودذ ويقوف مُمد وامل ايون ال –ذ ف ميق  شق  األلفاظ  لمممين الُموهامد  الُفاظ فه تفو 
 .162 -4/161م، 1996،  1العمميةذ ط

 . : ادول(ماد  ،1700/ 4ذ ي الصُاحذ الجواقي 2
ذ قمالة ماجمتيق مقدمة فه كمية الُقوق والعموم الميامية ذ جامعة الدولية اما  و  القانون الدوله ي ُل الن اااف 3

 . 15ذ صم2012م/ 2011الج ا ق ذ الطال  : ومكاخ مبتاقذ  –واقان 
 . 14ي ُل الن اااف الدولية اما  و  القانون الدوله ذ ومكاخ مبتاق ذ ص 4
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 التسوية السلمية للنزاعات الدولية. مبدأ: انيالمطلب الث
 :أواًل: في الفقه اإلسالمي

اما ُل الن اااف الدولية او مود  الممم ولي  الُيق  ذ المود  الق ي  اللي يقوم  قن  
ن   ن  جميع ييا مييا الُييق  اييه الُييل األبيييق فييه ُييال قغيي ق مييول الميي م وا  االميي م قييد  ذ وا 

ة المط يق  ذ ووييان داا قلا ُل الن اااف ويالطقق الميممية فيه القيقهن الكيقيم والمينة النوويي
  :للخ فيما يفته

ن  ايم موييادل ُييل الني اع اييو الميي مذ ميي ن  ن  وفييل هييياف كثييق  تويييّ : القززر ن اليززريم: 1
 :ومن ا
يْمِم َكاف يًة َوال َتت ِوُعيوا ُبطُيَواِف الش يْيَطاِن : ي قولل تعالا  َيا َ ي َ ا ال ِليَن هَمُنوا اْدُبمُيوا ِفيه المأ

 [. 208.] الوقق  ذ   ِقن ُل َلُكْم َاُدوٌّ ُمِوينٌ 
فيه اليدبول فيه الميمم ومعنيا  فيه ايلد اآليية الكقيمية  ميق مين اهلل  ي ميوُانل وتعيالا ي

لقوليييل  و1: الممييالمة و المصيييالُة والموادايية ميييل اآلبييقين فييه ُيييال قغوييوا فيييه للييخالمييمم
ْمِم َفاْجَنْ  َلَ ا َوَتَوك ْل َاَما الم ِل ِقن   تعالا : وا ِلمم  ُُ ْن َجَن ذ األنفال]  ُل ُاَو الم ِميُل اْلَعِميُم َواِ 

بيياق الُيق  بيياقامذ يقيول  لكن فه ُال ادم قغويت م فيه المميالمة ُيقياتمونو ألن   [. 61
ْيُع ثَِقفْ  تعالا:  َُ َمَم َوَيُكف وا َ ْيِدَيُ ْم َفُبُلوُاْم َواْقُتُموُاْم  ُتُموُاْم َفِإْن َلْم َيْعَتِ ُلوُكْم َوُيْمُقوا ِقَلْيُكُم الم 

 . [91. ] النما ذ َوُ وَلِ ُكْم َجَعْمَنا َلُكْم َاَمْيِ ْم ُمْمَطانًا ُمِوينًا 
يَمَم َفَميا َجَعيَل الم يُل َلُكيْم  فَيِإِن اْاَتَ لُيوُكمْ  ي وقوليل تعيالا :   َفمَيْم ُيقَياِتُموُكْم َوَ ْلقَيْوا ِقلَيْيُكُم الم 

 [. 90.] النما ذ َاَمْيِ ْم َمِويً   
والد اآلية الكقيمة كماوقت ا ففه ُال قغويت م فيه المصيالُة والمواداية فميي  لكيم  ن 

مت م ودايييوت م لمييدبول فيييه ذ وال ميييانل ميين الوييق و يييم ومعييام2تقيياتموام مييا دام ُيييال م كييللخ
ال َيْن َيياُكُم الم ييُل َاييِن ال ييِليَن لَييْم ُيقَيياِتُموُكْم ِفييه الييدأيِن َولَييْم الييدين وييالته  ُميينو لقولييل تعييالا: 

يي   اْلُمْقِمييِطيَن  ُِ وُاْم َوتُْقِمييُطوا ِقلَييْيِ ْم ِقن  الم ييَل ُي ِقن َمييا َيْن َيياُكُم ُيْبِقُجييوُكْم ِمييْن ِدَييياِقُكْم َ ْن َتَوييق 

                                                           
. و اد المميقذ اود  210ذ ص1ي فت  القديق ذ مُمد ون امه الشوكانه ذ ويقوف ذ داق الفكق ذ د . ف ذ   1

من ون امه ون مُمد الجو ي ذ ويقوف ذ المكت  االم مه ذ  .و تفميق الققهن العظيمذ  224ذ ص 2ذ  1404الُق
 .235ذ ص 1اون كثيق ذ  

.و انظق : قطل الع قاف الميامية الباقجية لمواُع ذ  506صذ  1ي تفميق الققهن العظيم ذ اون كثيق ذ   2
 .140ص
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ْوُاْم الم ُل َاِن ال ِليَن َقاَتُموُكْم ِفه الدأيِن َوَ ْبَقُجوُكْم ِمْن ِدَياِقُكْم َوَظياَاُقوا َامَيا ِقْبيَقاِجُكْم َ ْن َتَول ي
 [ .9ذ 8.] الممتُنة ذ   َوَمْن َيَتَول ُ ْم َفُفوَلِ َخ ُاُم الظ اِلُمونَ 

َمَنِة َوَجاِدْلُ ْم وِيال ِته ِايَه اْدُع قِ  وقولل تعالا:  .   َُ ْكَمِة َواْلَمْوِاَظِة اْل ُِ َلا َمِويِل َقوأَخ ِواْل
َمُن ِقن  َقو َخ ُاَو َ ْاَمُم ِوَمْن َ ل  َاْن َمِويِمِل َوُاَو َ ْاَمُم ِواْلُمْ َتِديَن  ُْ  َ   [. 125]النُل ذ 

ُِ   اْلُمت ِقيَن َفَما اْمَتَقاُموا َلُكْم َفا ي وقولل تعالا: د  [. 7] التووة ذ  ْمَتِقيُموا َلُ ْم ِقن  الم َل ُي
والمعنييا مييا دامييوا امييا الوفييا  والع ييد والميثيياق فيجيي  اميييكم الوفييا  والع ييد والميثيياقو 

 .  1المتقين يوفون وع دام قلا ااادوا ألن  
ي    يوقولل تعالا:  .ه ُِ َوقَياِتُموا ِفيه َميِويِل الم يِل ال يِليَن ُيقَياِتُموَنُكْم َوال َتْعتَيُدوا ِقن  الم يَل ال ُي

 [.190]الوقق  ذ   اْلُمْعَتِدينَ 
تيالذ معاممية والمثيلذ وال ي ومقاتمية مين  امين الق :  مق اهلل ي موُانل وتعالاووجل االمتدالل

ذ ويك  يقاتل من قاتمل . وقد كان قمول اهلل ميجو  االاتدا  امي م قن قغووا فه الم 
  .2ان من ك  انل 

 وفي ا  ُاديع كثيق  فه الا الوا  ذ ومن ا: ز من السنة المطهرة:   2
قيييال ااال تمنيييوا لقيييا  العيييدو وميييموا اهلل العافيييية فيييإلا   النويييه   ي اييين  ويييه اقييييق   ن   ييي

 .3لقيتموام فاصوقوا ((
ذ ويمييفل اهلل تعييالا ايين القغويية فييه القتييال وتمنيييل وجييل االمييتدالل: ن ييا قمييول اهلل 

فه الويدن جميع ا ذ وقولل االعافية( "اه من األلفاظ العامة لدفل المكقوااف 4نعمة الم م
 .5والواطن فه الدين والدنيا واآلبق  "

 .6ي اا داوا الُوشة ما داوكم واتقكوا التقخ ما تقكوكم ((  

                                                           
 . 229ذ ص 15ي التفميق الكويق ذ القا ي ذ   1
 .140. و انظق : قطل الع قاف الميامية الباقجية لمواُع ذ ص 215ذ ص 1ي تفميق الققهن العظيم ذ اون كثيق ذ   2

. وصُي  مممم ذ كتيا  الج ياد  1016ذ ص 2( ذ  2861لقا  العدو ذ ُديع ا  ي صُي  الوباقي ذ كتا  الج اد ذ وا  التمنوا 3
.مينن  ويه داود ذ كتيا  الج ياد ذ  1822ذ ص 4( ذ  1741ذ وا  كقااية تمنيه لقيا  العيدو واألميق والصيوق انيد المقيا  ذ ُيديع ا 

 . 42ذ  3( ذ   2631وا  كقااية تمنه لقا  العدو ذ ُديع ا 
يمه ذ صي هثاق الُق  ذ الدكت 4  . 134وق واوة الُ 
 . 1822ذ ص 4ي شقح صُي  مممم ذ النووي ذ   5
وشية ذ   6 مد وين شيعي  ذ كتيا  الج ياد ذ ويا  غي و  التيقخ واُل يديع اين ميممان الفاقميه ق يه اهلل انيل .   44ذ ص 6ي منن النما ه ذُ  واُل

وشيية ذ ُييديع ا .ولييم  تييلكق فييه قواييية  وييه داود واتقكييوا  114ذ ص 4( ذ  4309ميينن  وييه داود ذ كتييا  الم ُييم ذ وييا  الن ييه ايين ت ييييج اُل
ييديع ايين اوييدا وشيية((ذ واييلا اُل وشيية مييا ود اييوكم فإنييل ال يمييتبق  كنيي  الكعويية قال لو المييويقتين ميين اُل نمييا وقد ومفييظ اااتقكييوا  اُل هلل ويين التييقخ وا 

يييييييييييييييييييييييييياكم  ينذ مُمييييييييييييييييييييييييييد ويييييييييييييييييييييييييين اوييييييييييييييييييييييييييداهلل اُل ُي  امييييييييييييييييييييييييييقو ق ييييييييييييييييييييييييييه اهلل انييييييييييييييييييييييييييل. الممييييييييييييييييييييييييييتدقخ امييييييييييييييييييييييييييا الصيييييييييييييييييييييييييُي
ُاكم: صُي  االمناد. 500ذ ص 4مذ  1990اي / 1411ذ  1فا اود القادق اطا ذ ويقوف ذ داق الكت  العمميةذ طف ي مصط  .وقال ال
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ويللخذ ودايو  لتيقخ  ا الُديع الشقي  فيل داو  لمواداية الُوشية فيه ُيال قغويت موال
  .1و قن تقكوا المقاتمةمقاتمة التقخ

 : ثانيًا: في القوانين الوضعية
وللخ مين  ووعد الُق  العالمية الثانيةذ قلا التعايش المممه والمي ماالدول اليوم تتجل 

ذ والُيع اميا ُيل داايية قليا الميمم واألمين اليدوليينب ل موادل منظمة األمم المتُد  ال
 اييدا  األمييم المتُييد   ميين (  ن  1ق المييممية ذ فقييد جييا  فييه الميياد  ققييم اا الن اايياف وييالطق 

 :اه
الم م العالمه واألمين اليدوله ذ وتُقيقيًا ل يلد ال ايية تتبيل التيداويق المشيتقكة  ُماية"ي 

الفعالة لدق  األبطاق الته ت دد الم م و وعادد ذ والق ا  اما كل ادوان ذ  و غييقد مين 
ق ا األامال الته تبل والم م ذ والتممخ فه ُل المنا ااف  لاف الطياول اليدوله  ويالطق 

د العيدل والقيانون اليدوله ذ فيه ُيل ايلد الن ااياف  و األو ياع الدوليية المممية وفقيًا لقوااي
  .2"ن ا  ن تؤدي قلا فصم اقى الم مالته من شف

 .لحل النزاعات)السياسية( ق التقليدية ائالمبحث الثاني : الطر 
 ذق تقميدييةا ي: طق قليا قميمين ي ي كما لكقف ماوقاًي ق المممية لُل الن ااافا الطق تقمم 

ق الميامييية لُييل الق ييايا العالقيية دون ا يياييه الطق : ق التقليديززةائفززالطر  ذقانونييية ق ا ييوطق 
ذ والممييااه الُميييد ذ المفاو يياف والصييم  :ذ واييه  نييواعالق ييا  التُكيييم  و المجييو  قلييا
واييه  ذاألبييق  ايه مصييطمُاف ُديثية فيه القيانون اليدوله  الث عفيوالتوفييقذ ذ والومياطة

زز .الفقييل االميي مه فييهتييدبل  ييمن المفاو يياف والصييم     ييه المجييو  قليياف: القانونيززةا أم 
 : التُقييق اليدولهذ وايلد الطقيقية يصينف ااألولزى ذقا يطق  ثي عوايه  .لُيل الني اع القانون

 يييا مييين الطيييقق الميامييييةو لكييين و يييعت ا  يييمن وفن   وعيييض الوييياُثين فيييه القيييانون اليييدوله
والطريقزة  .فيه الفقيل االمي مه  ا تدبل  يمن التُكييم  و الق يا  و ألن  القانونيةق ا الطق 

  :ق التقميديةا وفيما يفته ويان الطق  ذ: الق ا والثالثة التُكيم الدولهذ : الثانية
 
 
 

                                                           
 .285ذ ص 11.اون المعوودذ مُمد شم  الُق العظيم  وادي ذ    44ذ ص 6ي ُاشية المندي اما منن النما ه ذ   1
 .22مذ ص1993ذ 1مطوعة االتُاد ذ ط –ذ تقجمة : ن يل الشوفهذ دمشق ي ميثاق األمم المتُد  ونظام مُكمة العدل الدولية  2
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 .المطلب األول: المفاوضات
 :أواًل: تعريف المفاوضات  

 . 1المفاو اف فه الم ة: المماومة والمجاقا  فه األمق
تُمييل لبي   مين قويل دولتيين  و  كثيق  طيقا  فيه الني اعذ  يا: واصط ًُا ُاّقفيف وفن  

 . 2من  جل ُّمل ان طقيق اتصاالف مواشق  
ن ااات ييييا مييييمميًا مييييل الييييدول : تييييداويق تتبييييلاا الييييدول لُييييل  يييياف ييييا وفن  ويمكننييييه  ن  اقّ 

 .األبقى
 

 ثانيًا : أدلة مشروعيتها: 
داو  داو  الققهن الكيقيم قليا المفاو ياف ويين اليدول دايو  وا يُة ذ مين بي ل الي قن  

ذ وميين بيي ل الييداو  قلييا قوييول داييو  الطييق  اآلبييق قلييا قلييا المجادليية وييالته اييه  ُميين
يييل الق يييايا ميييمميًاذ قيييال تعيييالا التفييياوض ْكَميييِة َواْلَمْوِاَظيييِة  : ُو ُِ اْدُع ِقلَيييا َميييِويِل َقوأيييَخ ِواْل

َميييُن ِقن  َقو يييَخ ُايييَو َ ْامَيييُم ِوَميييْن َ يييل  َايييْن َميييِويِمِل َوُايييَو َ ْامَيييُم  ُْ َميييَنِة َوَجييياِدْلُ ْم وِيييال ِته ِايييَه َ  َُ اْل
ييْمِم  : وقييال تعييالا[. 125ذ ]النُييل  ِواْلُمْ تَييِديَن  ييوا ِلمم  ُُ ْن َجَن فَيياْجَنْ  َل َييا َوَتَوك ييْل َامَييا َواِ 

 [. 61] األنفال ذ  الم ِل ِقن ُل ُاَو الم ِميُل اْلَعِميمُ 
 ذ و وق ايا المفاو ياف وييق العمميه لممفاو ياف والمواُثيافوفه المنة النووية نجد التط

ييذ ووييين  اييل مكيية التييه جييقف وييين النوييه  ذ  و وم و ييا ونفمييل صييما اهلل اميييل ومييمما يقييقم 
الته جييقف فييه طقيييق ممثمييين انييل ميين صييُاوتل الكييقام ق ييه اهلل ايين م جميعييًاو كييايين 

مؤال لم 3ذ واما ق م م وديل ون وققا قمل  ال مكة وفدًا من قجال ب ااةذ فقد  الُديوية
ن ققيشيئ لقتيال  ُيدذ ولكين ج نيا معتميقينا لم نج: " قن  اما جا  ول قلا مكة ففبوقام ًا ذ وا 
ذ فيإن دت م ميد  ويبميوا وينيه وويين النيا ذ فيإن شياؤوا ميادو يم قد  ن كت م الُق ذ و  قف

ال فقد جموا ظ ق فإن شا وا  ن يدبموا فيما دبل  ذ قن ام  ووا فواللي فيل النا  فعموا ذ وا 

                                                           
 .600ذ صالفيقو  هوادي ي القامو  المُيط  1
اف ذ مقك  الدقامالُل المممه لمب فاف الدوليةذ د ي 2  .45مذ ص1992اف والوُوع والنشقذ . ُقشانه فُق
الب ااييه ميين ب اايية  مييمم اييو واونييل اوييد اهلل ويين وييديل ي وييديل ويين وققييا  : وييديل ويين وققييا  ويين اوييد العيي ى ويين قويعيية  3

كيييم ويين ُيي ام يييوم فييت  مكيية ومييق الظ ييقان ذ شيي د وييديل واونييل اوييد اهلل ُنينييًا والطييا   وتوييوخ وكييان وييديل ميين كويياق  ُو
 [. 46ذ ص1ممممة الفت .]االمتيعا  فه معقفة األصُا  ذ اون اود الوق ذ 
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قجل وديل ف 1نفمه ويدد ألقاتمن م اما  مقي الا ُتا تنفقد مالفته ولينفلن اهلل  مقد ... "
مييد  2ذ وايو الُميي  وين  ّويانذ ثيم  قميموا قجيً  هبيقتنعيواذ فمم يقون وققا  و بوقام البوق

ذ ثيم  قميموا ايقو  وين مميعود ل جاايلفيات مود وفن ي ذ ففبوقام وُمين نيية النويه ونه كنانة
وصيدقلذ فطاليف المفاو ياف و قميل  ذ فقجل متيفثقًا وميا قهد مين اظمية القميول 3الثقفه
  5ذ ووقل الصم  وين ما4ميدنا اثمان ق ه اهلل انل و قمموا ام م يل ون امقو. 

 :ثالثًا: شروط المفاوضات
 ومن  ام ا: ذلممفاو اف شقوط 
ميم والق يية التيه ُيفياوض و كقجاُة العقيل واليلكا  والعي شقوط باصة وفطقا  التفاوض 1

ة ميييين المفاو يييياف ال اييييي ألن  و المفيييياوض مقوييييواًل انييييد الطييييق  اآلبييييقذ و ن يكييييون ميييين  جم ييييا
فييي  يمكييين التوصيييل قليييا  .يكييين مقووالًيييي كطيييق  فيييه المفاو يييافذ فيييإن ليييم الوصيييول قليييا اتفييياق

 .اتفاق
:  ميييان الطيييق  المفييياوض وايييدم ومن يييا ذايييا  األايييقا  الدوليييية انيييد التفييياوضمقا. 2

ن بق  ان  ُكام الشقيعة االم مية  –التعقض لل   ذ ودلييلقلا  ن يصل قليا وي دد –وا 
ايين اوييد اهلل ويين ممييعود ق ييه اهلل انييل قييال : جييا  اويين النواُيية واويين  ثييال  مييا قوي للييخ

ذ قياال: نشي د  ((ه قميول اهلل: اا  تشي دان  ّنيمة قلا النوه اميل الم م ذ فقيالقموال مميم

                                                           
دي وما وعداا . الميامة االم مية فه ا د النوو ذ اود المتعال الصعي 311ذ ص 3ي الميق  النووية ذ اون اشام ذ   1

من المواقكفوقي ذ ص123ي 122ذ ص يق المبتوم ذ صفه الُق  98.   ُكام المعاادافذ العيمياوي ذ ص241.  الُق
 .82: قطل الع قاف الميامية الباقجية لمواُع ذ صانظق. و 

ن ونه الُاقع ميد األُياويش وق يمي م ييوم  ُيدذ وكيان ميل مشيقكه قيقيش ذ : وقيل اون امقمة ذ مي الُمي  ون  وان 2
مماد اون اشام فه المييق  اُميي  وين  ويان( ثيم قيال: االُميي  وين امقمية  و اوين  ويان( وكيان  اقاوييًا .] األاي م بييق 

 [.270ذ ص2الدين ال قكمه ذ  
ي اقو  ون ممعود الثقفه : اقو  ون ممعود الثقفه واو ام والد الم يق  ون شعوة ذكان  ُد األكاوق من قومل   3

وكانف لل اليد الوي ا  فه تققيق الصم  ذ داا قومل  قلا االم م ونص  ل م فعصود و ممعود من األلى .]االصاوة 
 [. 249ذص 1فه معقفة الصُاوة ذ اون ُجق العمق نه   

ي م يل ون امقو : الققشه العامقي ذ  ُد  شقا  ققيش  ممم متفبقًا ذ وكان قمول ققيش فه مفاو اف الُديوية ذ  4
 [ .480ذ ص 6بق  مجاادًا قلا  قض الشام وتوفه في اذ وكان ق ه اهلل انل كثيق العواد  .]  مد ال اوة ذ  

ميامة االم مية فه ا د النوو  ذ اود المتعال وما وعداا . ال 311ذ ص 3ي الميق  النووية ذ اون اشام ذ    5
 . 98.   ُكام المعااداف ذ العيماوي ذ ص 123ي  122الصعيدي ذ ص
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: تمتكميا (( قيال اويد اهلل وين مميعودقميواًل لق ذ فقال ا الو كنيف قيات ً مميممة قمول اهلل  ن  
 . 1منة  ن القمل ال تقتلفم ف ال

ي  ن تُقيييق المفاو ييياف المصيييمُةو كإاييياد  الُقيييوق قليييا  صيييُاو اذ  و مماقمييية  3
 .ل اما األطقا ذ  و توقيل اتفاق صم   و معااد  يعود والنفُق ا
 .مةذ  و تجن  ُق  ال تُمد اقواااو كدق  البطق ان األي  ن يدفل و ا مفمد 4

 :الوضعية: المفاوضات في النظم رابعاً 
و اليييق ي ويييين دولتيييين متنيييا اتينتويييادل :  يييا  المفاو ييياف فيييه الييينظم الو يييعية وفن  تعييقّ 

 .2وقصد الوصول قلا تموية لمن اع القا م وين ما
 .ان التعقي  فه الفقل االم مه يبق  فه م مونلالتعقي  ال  الا

الم يمون مي مه ميوا  فيه فالمفاو اف فه النظم الو يعية ال تبتمي  اين الفقيل اال
ذ ففييه اليينظم الو ييعية تتمثييل المفاو يياف فييه قيييام الموعييوثين ودقاميية مشييتقكة  و الشييكل

 .المقاممة وتوادل الكت  والملكقافلمن اع ان طقيق المؤتمقاف  و المقا   و ان طقيق 
 هل المفاوضات ملزمة لألطراف لحل النزاع ؟

فقيد  كيدف مُكمية العيدل الدوليية انيد نظقايا  ذالد المميفلة فهابتمفف وج اف النظق 
ذ كميا قلي ا اما مواشق  مُادثياف مميوقة فه ق ايا اد  الت ام األطقا  المتنا اة ال ج ة

لاويييف المُكمييية الدا مييية الدوليييية لمعيييدل قليييا تنظييييم مفاو ييياف جديييية ميييل مواصيييمة تميييخ 
 . اف قلا  وعد ُد ممكن لُل الن اعالمفاو 

ومين م  ذ قوق  المفاو اف اه الت ام اام  و طاول اقفه ويقى واُثون ومُممون  ن  
(Charles de Visseler)، ذويعيياقض كتييا  هبييقون صييفة االليي ام لممفاو يياف الممييوقة 

(Bourquin,Jessup) وميييين م
 ّمييييا فييييه اي يييية األمييييم المتُييييد  ذ فيقييييوم مجميييي  األميييين  ذ3
ذ واييلا نييص اميييل المفاو ييافنيي اع الجمييو  قلييا طاوليية والجمعييية العاميية وييداو   طييقا  ال

طاقق ذ  و ممفلة جول م" ومناموة ق ية قوقص1974/ 1/11ققاق الجمعية العامة وتاقيخ 
موانياون  ي ان  م1974/ 14/12الجمعية اوقف وتاقيخ  ن  قِ  لْ و قِ اد وين المممكة المتُد  وا 

                                                           
. مكف انل المنلقي  ]  84ذ ص  3( ذ 2761ذ كتا  الج اد ذ وا  فه القمل ذُديع ا سنن أبي داودي  1

. اون  500ذ ص 1م ذ  1987/  1407الدقاقي الم ية ذ مُمد ون امه الشوكانه ذ ويقوف ذ داق الجيل ذ 
 [ .314ذ ص 7المعوود ذ شم  الُق ذ  

 .730ذ صالدوله العامذ امه صادق  وو اي يالقانون  2
 . 102ذ صالدولية اما  و  القانون الدولهذ ومكاخ مبتاق ي ُل الن اااف 3
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مييييوانياذ ودون تييييفبيق مم ييييا فييييه  ن تعيييييد  المفاو يييياف ذ فييييت  ُكومتييييا المممكيييية المتُييييد  وا 
 1 ."امً  وقوح ميثاق األمم المتُد  ال ادفة قلا قيجاد ُل ن ا ه ل لد األ مة ا...(

 
 .المطلب الثاني: الصلح

 : أواًل: تعريف الصلح
يييييْمُ  فيييييه الم ييييية:   .2قطيييييل المنا اييييية :  ي التوفييييييق :ومييييين معانييييييلذ  يييييد االفميييييادالص 

 وفه الشقع: او العقد اللي تقفل فيل المنا اة.
 . 3معاقيييييييييييييييييييد  يتوصيييييييييييييييييييل و يييييييييييييييييييا قليييييييييييييييييييا االصييييييييييييييييييي ح ويييييييييييييييييييين المبتمفيييييييييييييييييييين:  و

 ثانيًا: أدلة مشروعيته: 
 وقيييييييييييييييييييييييييد دل اميييييييييييييييييييييييييا مشيييييييييييييييييييييييييقوايتل الكتيييييييييييييييييييييييييا ذ والمييييييييييييييييييييييييينةذ واالجمييييييييييييييييييييييييياع.

ييْمُ  َبْيييقٌ فميين الكتييا  قولييل تعييالا:  ييوا   قولييل تعييالا:ذ [128]النمييا :  َوالص  ُُ ْن َجَن َواِ 
ْمِم َفاْجَنْ  َلَ ا َوَتَوك ْل َاَما الم ِل ِقن ُل ُاَو الم ِميُل اْلَعِميمُ  وقولل تعيالا: [.  61] األنفال ذ  ِلمم 

  ِاَل َبْيييَق ِفييه َكِثيييٍق ِمييْن َنْجييَواُاْم ِقال  َمييْن َ َمييَق ِوَصييَدَقٍة َ ْو َمْعييُقوٍ  َ ْو ِقْصييَ ٍح َوييْيَن الن ييا
وقولييل  .[114]النمييا :  َمييْن َيْفَعييْل َلِلييَخ اْوِتَ يياَ  َمْقَ يياِ  الم ييِل َفَمييْوَ  ُنْؤِتيييِل َ ْجييًقا َاِظيًميياوَ 

ذ وال ميانل مين يشمل كل قنمان و يض النظيق اين دينيل َ ْو ِقْصَ ٍح َوْيَن الن اِ   تعالا 
 .يد الييييييييييييييييييييييييدوله و لعمييييييييييييييييييييييييوم اآلييييييييييييييييييييييييية الكقيمييييييييييييييييييييييييةتطويقييييييييييييييييييييييييل امييييييييييييييييييييييييا الصييييييييييييييييييييييييع

وا َوْيَنُ َماقال تعالا:  ُُ ْن َطاِ َفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَفْصِم  [ .9]الُجقاف:  َواِ 
 .ح ويييييين اليييييدول االمييييي مية المتنا ايييييةفيييييه ايييييلد اآليييييية الكقيمييييية قشييييياق  قليييييا االصييييي 

الصييم  جييا ٌ  وييين الممييممين قال صييمًُا  »وميين الميينة قييول النوييه صييما اهلل اميييل ومييمم: 
م ُييي الً  المميييممون اميييا شيييقوط م قال شيييقطًا ُيييقم ُييي اًل  و  ُيييل  ذ ُيييل ُقاميييًاذ  و ُيييق 

ذ   وييين الييدول االميي مية المتنا اييةوفييه اييلا الُييديع الشييقي  قشيياق  قلييا الصييم. 4«اً ُقاميي
االلتييي ام  ميييي مذ وامييل غييييقام مييين اليييدول غيييق االمييي ميةووييين اليييدول االمييي مية ونييي اا م 

 .دم تُقيم الُ ل  و تُميل الُقامو وشقط اوالشقوط الموقعة وين م

                                                           
  .102ذ صالدولية اما  و  القانون الدولهذ ومكاخ مبتاق ي ُل الن اااف 1
 ماد  اصم (. ،384/ 1 : الصُاحذ الجواقيذي  انظق2
 .4/427ذي  الم نه الون قدامة3
 (.2352( وقال: ُمن صُي ذ واون ماجل وققم ا1352ذ والتقملي وققم ا(3594قواد  وو داود وققم اي 4



  2020-األولالعدد  -36المجمد  -مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية

 
 

375 
 

 .1وقد  جمعف األمة اما مشقواية الصم  وين النا 
 : : الصلح في النظم الوضعيةثالثاً 

ج ييا  مشييكل ممييوقًا وفقييًا :" التييدبل لتمييوية بيي   دولييه لليعييق  الصييم  الييدوله وفن يي
ذ ويكميي  الج يا  ودقاميية كيل العوامييل المُيطية و ييلا الني اع التفاقييةذ ويُظييا وثقية  طييقا 

 2 الن اع مل اقتقاح ُل غيق مم م لألطقا ."
ا يييد ويييالظ وق اميييا المييياُة الدولييييةو قل ويييد  العميييل ويييل وعيييد مييينة  الصيييم  ُيييديع قن  
مذ مين 1936 –م 1924ية موقمة وين منته ذ وكان مو وال اد  اتفاقياف ثنا م1919

 .قول الدول األوقوية
لكيين وعييد الُييق  العالمييية الثانييية ومييل قنشييا  منظميية األمييم المتُييد  ظ ييق جميييًا المجييو  
قلييييا قجييييقا اف المصييييالُاف كوميييييمة لُييييل الن اايييياف الدولييييية ذ وقييييد  وجييييدف اييييد  لجييييان 

 م1961. وقييد اجت ييد مع ييد القييانون الييدوله ميينة الُة فييه قطيياق اي يية األمييم المتُييد مصيي
ييية اميييا األطيييقا  قجيييذ وتونيييا اميييا و يييل قواايييد المصيييالُة قا اف مصيييالُة دوليييية مقتُق

 .3المتنا اة 
 .توفيقوالوساطة وال: المساعي الحميدة الثالثالمطلب 

مصييطمُاف ُديثيية فييه القييانون الييدولهذ واييه الممييااه الُميييد  والوميياطة والتوفيييق 
ذ واألصيل في يا قوليل او ياف والصيم   فيه الفقيل االمي مهالمف امومًا تدبل  من قطياق

اَل َبْيييَق ِفييه َكِثيييٍق ِمييْن َنْجييَواُاْم ِقال  َمييْن َ َمييَق ِوَصييَدَقٍة َ ْو َمْعييُقوٍ  َ ْو ِقْصييَ ٍح َوييْيَن : تعييالا
 .[114]النمييا :  الن يياِ  َوَمييْن َيْفَعييْل َلِلييَخ اْوِتَ يياَ  َمْقَ يياِ  الم ييِل َفَمييْوَ  ُنْؤِتيييِل َ ْجييًقا َاِظيًمييا

ْن َطاِ َفتَيياِن ِمييوقولييل تعييالا:  وا َوْيَنُ َميياَواِ  ُُ فييه  .[9]الُجييقاف:  َن اْلُمييْؤِمِنيَن اْقَتَتمُييوا َفَفْصييِم
نوالتوفيق وين األطقا  المتنا اية الد اآلية داو  لممعه الُميد والوماطة كانيف  ذ ايلا وا 

و لكييين يمكييين تطويق يييا اميييا النيييا  اموميييًا كميييا فيييه اآليييية اآليييية موج ييية لمميييؤمنين باصييية
َكًميا ِميْن َ ْاِم َيا : وقولل  تعالا الماوقة. َُ َكًميا ِميْن َ ْاِميِل َو َُ ْن ِبْفُتْم ِشيَقاَق َوْيِنِ َميا فَياْوَعُثوا  َواِ 

ا ُيَوفأيييِق الم يييُل َوْيَنُ َميييا ِقن  الم يييَل َكييياَن َاِميًميييا َبِوييييًقا  ًُ  [ فاآليييية35]النميييا :  ِقْن ُيِقييييَدا ِقْصيييَ 
ن كانييف باصيية ويياأل وا  مييانل ميين تطويييق  ُكام ييا امييا الصييعيد  ل الن يي  و قال  الكقيميية وا 

 الدولهذ ففي ا قققاق لمود  المعه الُميد والوماطة والتوفيق لُل  ي ن اع .
                                                           

 .428/  4ي  الم نه الون قدامة ذ1
 . 90ي ُل الن اااف الدولية اما  و  القانون الدوله ذ ومكاخ مبتاق ذ ص 2
  .92 - 91ي المقجل الماوق ذ ومكاخ مبتاق ذ ص 3
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 :ُم  النظم الو عية قا تعقيفاف الد الطق فيما يفته و 
 : المساعي الحميدة: أوالً 

العمل اليودي اليلي تقيوم ويل قُيدى اليدول فيه ميويل قيجياد منياي ل تفياق ويين اليدولتين 
 .1المتنا اتين لُمم ما اما القوول ول

ن  القييا موالدوليية التييه تقييوم و ييلا العمييل ال ا قيية ل ييا وييالن اع  مييا تتييدبل وشييكل ودي ذ وا 
 .2في ا  ذ دون  ن تتدبلع األطقا  اما امت نا  المفاو افذ وتُالن ا  الن اع

ذ والُيمولة دون وقيوع صيقاع مميم  لعمل يمعون قلا ُل الن اع القا مفالقا مون و لا ا
 .3وين األطقا 

 .: الوساطةثانياً 
 .4العمل اللي تقوم ول دولة ما و ية قيجاد تموية لب   قام وين دولتين

وين مياذ وايلا الفيقق  اً انياخ فققي   ن  من المميااه الُمييد و قال   اً وتعد  الد الوماطة نوا
 واييو تييدبل الطييق  الثالييع فييه المفاو ييافذ يكميين فييه ت ييمن الوميياطة انصييقًا جديييداً 

 .5المواشق  وين األطقا  المتنا اة
 :  : التوفيقثالثاً 

ذ ييتم اين مط وين ا وويين التُكييم  و الق يا ذ وطقيق و من  نواع الوماطة نوع ُديع
 .6طقيق لجان باصة تُقق فه الن اع مل اقتقاح الُمول المناموة 

واايييداا معاايييد  لوكيييياقنو ذ و يييعف قيقييية جدييييد  نميييويًا فيييه ُييييل الن اايييافوايييلد الطق 
 :  (ذ وفي ام1925ا

 .و بممة  ا ا " ي تتفل  لجان التوفيق من ث ثة  1
   اما الُقوق .ولي ذي ينُصق ابتصاص الد المجان فه الب   اما المصال 2
 ي لي  ابتصاص الد المجنة قل اميًا .3

                                                           
 .285ذ صقانون الدوله العامذ شاقل قومويال 1
 .475ذ د. ا ي  شكقيذ صيالقانون الدوله العام 2
 .475ذ صالمقجل الماوقذ د. ا ي  شكقي 3
 .286ذ صالعامذ شاقل قومولقانون الدوله يا 4
 .475يالقانون الدوله العامذ د. ا ي  شكقيذ ص 5
 .740ذ امه صادق  وو اي  ذ صيالقانون الدوله العام 6
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ااي الثانية وشفن ي تتول لدى لجان التوفيق األصول المنصوص امي ا فه معااد  ال4
 .1 "لجان التُقيق
 .اعاتق القضائية لحل النز ائ: الطر الثالثالمبحث 

 : المطلب األول: التحقيق الدولي
مصييطم  ُييديع فييه القييانون الييدوله نشييف والموييادق  القومييية ومنامييوة  ذالتُقيييق الييدوله

و ق المياميية لُيل الن اايافا يذ وقد صنف ا وعض الواُثين فه الطق م1907اتفاقية الااي 
فيه الفقيل االمي مه و لكين 2ألن قجقا اف التُقيق تكون بياق  نطياق الق يا   و التُكييم 

اق  ن التُقيييق جيي   مييين  ييا ية امييا ااتويييالق (االقانونييية قا ييييمكيين تصيينيف ا  ييمن الطق 
 .امل الق ا 

ذ تاقكًا قا ل الممووة لمن اع وين األطقا الوُع فه الو  :لوقد اقأ  التُقيق الدوله وفن  
 .3ل م امتب ص النتا ج الته تنشف انل

 يمن  م(1907 –م 1899ق ُل الن اع تناولت يا اتفاقيية الاياي اا والد الطقيقة من طق 
ذ فيييه ذ وفي يييا:" مييين المفييييد والمقغيييو  فييييلميييوية الن ااييياف ويييين اليييدولالميييممية لتق ا يييالطق 

ق  الدوليية  و مصييالُ ا األمامييية  ن ُيياالف البيي   امييا وقييا ل نيي اع دولييه اليميي  شيي
قييا ل النيي اع وتُقيق ييا تعييين الييدولتان المتنا اتييان لجنيية تُقيييق دولييية تع ييد قلي ييا وفُييص و 

 .4 "( 9ماد  ا
قا اف التيييه وواميييطت ا تيييتم مقاقوييية تنفييييل الواميييل والعيييام يشيييمل االجيييق ومف وميييل فيييالتُقي

وق  ي نيي اع التُقيييق يعمييل وييل قوييل ظ يي ذ مييا يعنييه  ن  وعييض االتفاقييياف الدولييية وتطويق ييا
لا كييان التفتيييش يتمييم ا شييكل تفتيييش دولييهذ فيظ ييق التُقيييق امييمييقتوط و ييلد االتفاقييية ذ وا 

ذ وللييخ فييه الُاليية التييه يقييوم و ييا وعييض قداييياً  قييد يكتميي  طاوعييًا اقاوييياً  والوقا ييية و فإنييل
ال تيدبل  ييمن  ذ وايه فيه ُقيقية األميقواتبيال قجيقا اف تظ يق وقا يييةالمُققيين اليدوليين 

ظ ميين بيي ل لجييان التُقيييق قطيياق األمييم المتُييد  المواقييل النووييية فييه  فييهذ واييلا مييا لييُو
 .5م 1991العقاق وعد ُق  البميج منة 

                                                           
 .477ذ صيالقانون الدوله العامذ د. ا ي  شكقي  1
 . 65صذ الدولية اما  و  القانون الدولهذ ومكاخ مبتاق : ُل الن ااافي انظق 2
 .737ذ صالعامذ امه صادق  وو اي يالقانون الدوله  3
 .738المقجل الماوق ذ امه صادق  وو اي  ذ ص 4
 . 65ي ُل الن اااف الدولية اما  و  القانون الدوله ذ ومكاخ مبتاق ذ ص 5
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 ::  التحييمالثانيالمطلب 
 :: مفهوم التحييم ومشروعيتهأوالً 
 :  ز تعريف التحييم1 

: اتفياق الدولية االمي مية ميل الدولية األبيقى اميا ايقض التُكيم فيه الفقيل االمي مه
 .1الن اع القا م وين ما اما اي ة مبتصة لمفصل فيل  من  ُكام الشقيعة االم مية 

 :ز أدلة مشروعيته 2
 :ز القر ن اليريم أ
ااف واقد فه الققهن الكقيم كما فه اآلياف مود  من موادل فض المنا  ووصفل لتُكيم ا
 :اآلتية

كأُموَخ ِفيَميا َشيَجَق َوْييَنُ ْم ثُيم  اَل َيِجيُدوا ِفيه  : ي قولل تعالا َُ ت ا ُي َُ َفَ  َوَقوأَخ اَل ُيْؤِمُنوَن 
ا َقَ ْيَف َوُيَممأُموا َتْمِميًما َقًجا ِمم  َُ  [. 65]النما : َ ْنُفِمِ ْم 

يًدا   : ي قولل تعالاو  يُقٌم َوَميْن َقَتمَيُل ِميْنُكْم ُمَتَعمأ ُُ يْيَد َوَ ْنيُتْم  َيا َ ي َ ا ال يِليَن هَمُنيوا اَل َتْقُتمُيوا الص 
ُكُم ِوِل َلَوا َاْدٍل ِمْنُكْم َاْدًيا َواِلَغ اْلَكْعَوةِ  ُْ  [.95:لما د ا] َفَجَ اٌ  ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن الن َعِم َي

ن لييم يكيين في ييا تصييق ايلد وعييض ميين  دليية التُكيييم ي  لمتُكيييم لفييض الن اايياف الدوليييةو و وا 
 .لكن النصوص في ا قشاق  قلا للخ

 :ز السنة المطهرة ب
نا و فإن  كقيم اما مشقواية التُكيم الدولهقن لم نجد النصوص الصقيُة فه الققهن ال

وقووليل لمتُكييم فيه  نجد التصقي  فه التُكيم فه المنة المط ق  من بي ل فعيل النويه 
انييدما وقييل النيي اع وييين  .وميين بيي ل فعييل الصييُاوة الكواقييي ق ييه اهلل ايين م ذونييه ققيظيية
 انل ي وعد امتش اد ي ق ه اهللي والصُاوه معاوية ون  وه مفياني ق ه اهلل ان االمام امي
 .2اهلل انلي ق ه ميدنا اثما

 لا فعل النوه ققلًا  بل الصُاوة الكقام ومود  التُكيم فه فض الني اع القا م امتنادًا 
صززة : إّن هززُا القضززايا هززي قضززايا داخليززة خاوالسززلال الززُث ي ثززار هنززا .ميل ونييه ققي يية

 ؟ الدولية، فما عالقة هُا القضايا بالمسلمين

                                                           
يمه ذ ص 1  . 764ي هثاق الُق  ذ الدكتوق  واوة الُ 
 .225والقانونذ الدكتوق  فاطمة العواذ صي اقد  التُكيم فه الشقيعة  2
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 ّن  فييييل وميييوافقت م جميعيييًا ال قيييي َ : التُكييييم اليييلي جيييقى ويييين الصيييُاوة هنزززيجزززاب ع
التُكيييم لييي   ذ والعوييق  والعمييل وموييد  مييا  لفييض المنا ايياف وييين األطييقا  التُكيييم شييه 

ن  اميييا ااتوييياق األطيييقا  لُيييل النييي اع ميييوا   كيييان اميييا الصيييعيد  ميييا اميييا ااتوييياقد مويييد ً و وا 
د مشقواية كيالدابمه  م الصعيد الباقجه .فااتواق التُكيم اند الصُاوة لفض الن اع تف

ل العييق  والمصييمُة والميينة ذ وي يييد األدليية قييو  امييا األبييل وييل ميياييلا الموييد  لفييض النيي اع
ن لم يصقح ول .جود الا المود و  ف ً  انذ المط ق   .  1فه الققهن الكقيم وا 
 :: التحييم عند الفقهاءثانياً 

ذ لُيل ق يايااا ميل اليدول األبيقى التُكييمالدول االم مية اليوم قليا  قد تمجف وعض 
ذ فمييا وج يية  و ُييل النيي اعت ييا المتعمقيية وإن ييا  الُييق  اق وقييد ُتميي م وعييض الييدول وقوييول مقق 

 الد الممفلة ؟ فهنظق الفق ا  
 يكيييون اتفيييق الفق يييا  اميييا جيييوا  التُكييييمو لكييين الشيييقط البييياص فيييه ايييلد المميييفلة  ال  

 .2األقوعةالمُكم كافقًا والا الشقط واتفاق الملاا  
 مُكييمدون وجييود  ي  التُكييمذ ال يُيق لمييدول االمي مية اليييوم المجيو  قلييا واميا اييلا
  التُكييميي انيد ال يقوق  ي قليا  القيول: وجيوا  المجيو  لكين يمكينو المُكميينمممم مين ويين 

مقصد من مقاصيد  و قلا تُقق من الا التُكيممُكمين ممممينُتا فه ُال ادم وجود 
النميي   و و ذ العقييلو ذ الينف و ذ وايو ُفييظ ال ييقوقياف البمي و الييدين  ميةوالشيقيعة االميي
 .النملذ والمال

يمه قال مل اهلل  – متالنا الدكتوق واوة الُ  :"وال مانل فه ق ينا من تطويق قواايد  -ُق
مقييدمًا لميعد وين معييال  دَ ُيد   القميول  القيانون اليدوله فييه التُكييم اليدوله الُييديع و ألن  

يي  المميممين فه ق ية التُكيم فه ي يود ونيه ققيظية  القواايد التيه يق يه و يا .... ثيم قن  
ذ واه فه الجممية مًا مقيان القوااد الدولية امي مي قوموا مقد وان مام م قلا األمم المتُد 

ذ  و ممييياوا ل الييي  اميييا  مييي  العدالييية والال تتنيييافا ميييل الشيييقيعة االمييي مية لونا  يييا فيييه ا

                                                           
 .227واذ صذ الدكتوق  فاطمة العاقد التُكيم فه الشقيعة والقانوني  1
ذ . ي  ُكام الققهنذ اون العقوه 77ذ ص 4تا  ذ  . . الموا  شقح الك63ي  6ذ ص21ي ي الموموط ذ المقبمه ذ   2
وعداا  وما 377ذ ص2.ووداية المجت دذ الون قشدذ   195ي  194.القوانين الفق ية ذ اون ج يذ ص 427ذ ص 1 
وما وعداا .الفقل  620ذ المقدمه ذص. العد  شقح العمد  474ذ ص4م نه المُتا ذ البطي  الشقوينهذ   .

يمهذ  االم مه و   481ذ ص6 دلتلذ  متالنا الدكتوق الُ 
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فيق ميل نظقيية لتنظيم ا وطقيق المعااداف ذ وألن ميثاق األمم المتُد  فه شيفن الُيق  يت
  .1"الج اد فه االم م ...

م :" تنت ييييه الُييييق  وييييالتُكيم وييييالمعنا الييييدوله الُييييديع ذ ويُييييدد اتفيييياق التُكييييي قيييالو 
 .2" حينئُ  ال يشترط يون المحيم مسلمًا و والقوااد المطوقة فه شفنل ذ  قجقا اتل
  : التحييم في النظم الوضعية:ثالثاً 
 ز تعريف التحييم:  1

ذ  و  شيييباص معينيييين فييياق اميييا طيييقح النييي اع اميييا شيييبص معيييين: ايييو االتالتُكييييم
 . 3ليفصموا فيل دون المُكمة المبتصة 

: وفّنل وميمة لُل المنا اافذ  يّبول ووماطت ا األطيقا   ن يُميموا ميا    ي اً ويعقّ 
مُكييييم  و مُكمييييين  و منظميييية  ميييين ب فيييياف ُاليييية  و ممييييتقومة ايييين طقيييييقيثيييياق وييييين م 
 .الُدود المقمومة شقاًا وقانوناً  ذ يبتاقام األطقا  وموج  اتفاق باص فهمتبصصة

ذ والمييّيما قًا لموييادل الشيقيعةذ واألبيل و يال يُمييل فيه طياتيل ققيقاوميي   ايلا التعقيي   ن ي
 .4مود  التُكيم

و اييدم بييقو  معنييا التُكيييم فييه اليينظم الو ييعية  ُييظوميين بيي ل اييلين التعييقيفين ي
 .معنا التُكيم فه الفقل االم مه ان

 :ز نشأة التحييم 2
قييقذ و نشيفوا ليل مجمميًا ذ فقيد اقفيل االغتُكييم ونشيف  المجتمعياف االنميانيةنشف مويد  ال

 ن واويياذ ووعييد ذ فكانييف تُييتكم قلييا الالييدول المميييُية فييه القييقون الومييطافتييل ذ واقّ دا ميياً 
ًا تفبييل و ييلا ذ وكانييف الييدول قييديم ييعفف مييمطة الواويياذ  بييلف تمجييف قلييا اي يياف تُكيمييية

 .المود  اند  ي ن اع
 .1و لُل الن اااف الدولية م1928ميثاق التُكيم العام منة وفه العصق الُديع ُ نشئ 

                                                           
يمهذ ص ذ الدكتوق ي هثاق الُق  1  .769ي 768واوة الُ 
يمه ذ ص  2 وما  30طل الع قاف الميامية الباقجية لمواُع ذ ص. و انظق : ق 797ي المقجل الماوقذ الدكتوق الُ 

 وعداا .
جقا اتل ذ ُمد  وو الوفا ذ االمكندقية ذ منشف  المعاق  ذ ط 3 .والتُكيم فه منا ااف  15ذ ص 2ي اقد التُكيم وا 

العقود االداقية الدابمية والدولية ذ الدكتوق ذ اود الع ي  اود المنعم بميفة ذ مصق ذ المقك  القومه لإلصداقاف 
 . 12م ذ ص2008ذ  1القانونية ذ ط

يم ذ ليويا ذ مصقاتل ذ الداق الجماايقية لمنشق ذ ي  التُكيم وين  4  .32م ذص 1987الشقيعة والقانون ذ اامق امه ُق
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 :المطلب الثالث: القضاء
 ذ وفصل البصومافذ وقطل المنا ااف.الق ا : او الُكم

و لما فيل من منل الظيالمذ ميفبول مين الُكمية التيه توجي  و يل الق ا  ُكماً وممه 
 .2الشه  فه مو عل

قولييل تعييالا:  َيييا َداُووُد ِقن ييا وقييد دّل القييقهن الكييقيم امييا مشييقوايتل فييه هييياف و من ييا 
قأ﴾ ]ص:  َُ ُكْم َوْيَن الن اِ  ِواْل ُْ  .[ 26َجَعْمَناَخ َبِميَفًة ِفه اأْلَْقِض َفا

ييا  والقميل اميي م الصي   كان من م ماف األنوذو ية منل ودايت ا الق ا  قافق االنمانف
ذ  ااميية والمييمطةذ وتييوالد المصييمُون والوج ييا  الييلين يتولييون مناصيي  الق اميية والوالميي م
ذ الميتتوا  األمين واميتققاق النظيام  قيوى دااميةذ وايو  ف ل مظ ق يتمثل فيل العيدلواو 

األمييين والمييي م واميييتوعاد الصيييقاع و العنييي  مييين  جيييل ف. 3اليييدولوققيييه المجتمعييياف وتقيييدم 
ميييعف الييدول فيييه اصييقنا الُيييديع قلييا قنشيييا  ج يية ق يييا ية لُيييل  وويييين األمييموالُييقو  

وقد فيه  ذ وقدم1945ذ وكان للخ منة العدل الدولية فف مُكمةشَ نْ الن اااف وين الدول ففَ 
ق يييا ية مييين ميثييياق األميييم المتُيييد   ّن": مُكمييية العيييدل الدوليييية ايييه الج ييية ال 92المييياد  

ذ وتقوم الد المُكمة وفقًا لنظام دابمه ممتند قلا النظيام اليدا م الق يمة فه األمم المتُد 
 .يشكل العمود الفققي ل لا الميثاقلمقانون الدوله اللي 
 :93ووقد فه الماد  

 .فًا فه نظام مُكمة العدل الدوليةًا  طقا ا ا  األمم المتُد  جميع د  يع
ذ فييه تب ييل لنظييام مُكميية العييدل الدولييية ذل دوليية غيييق ا ييو فييه األمييم المتُييد كيي

 .ة من مجم  األمنالُالة الباصة الته تُدداا الجمعية العامة ونا  اما توصي
 :94وفه الماد  

الدوليية فيه كيل ل ي يتوج  اما كل ا و فيه األميم المتُيد  قويول قيقاق مُكمية العيد
 .ن اع او طق  فيل

                                                                                                                                   
: قطل الع قاف الميامية الباقجية انظق. و وما وعداا 430ق مُمد المجلو ذ صي القانون الدوله العام ذ الدكتو  1

 وما وعداا . 30لمواُع ذ ص
يمه ي انظق : نظام 2  . 244ذ ص االم م ذالدكتوق  واوة الُ 
يمه ذ ص ي انظق : المقجل الماوق 3  وما وعداا . 244ذ الدكتوق واوة الُ 
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لا ليييم ينفيييل القيييقاق يييي  اميييا تنفييييل ايييلا الُكيييم ذ وميييا يتقتييي  ل اليييلي نييي ل ويييل ُييييال بصيييملمّيييكوا 
ذ  و نذ الييلي يقييوم وييدوقد والتوصيييةذ يُييق لمطييق  اآلبييق  ن يمجييف قلييا مجميي  األمييالصييادق وُقييل

 .لا  قوق  لو ل الُكم مو ل التنفيتطويق الُكم  و التداويق الته يقاا
: ليييي  فيييه ايييلا الميثييياق ميييا يمنيييل مييين  ن يمجيييف  ا يييا  األميييم المتُيييد  قليييا 95وفيييه المييياد  

 .1" و الته تقوم وين م فه الممتقول ذ ات م اما  ما  االتفاقاف القا مةمُاكم  بقى لُل ن اا
ال  مية  يد  العقوويافوقد تتبل  ذفمُكمة العدل الدولية م مت ا ُل الن اع وين الدول

 .ولتم م  ا ا اا ذ وقد تتبل ققاقًا الدول صاُوة الع قة
ذ المجو  قلا مُكمة العدل الدولية : ال يُق لمدول االم ميةوالمؤال اللي يثاق اآلن

 ؟لُل ق ايااممل  ن الفق ا  اشتقطوا  ن يكون القا ه ممممًا 
 مييييا  مييييؤا ت م ل : قن مُكميييية العييييدل الدولييييية :" تبتيييياق الق ييييا  امييييا يجييييا  انيييي

الق ا ية و ض النظق اين الجنمييةذ وتقاايه المُكمية فيه االنتباوياف تمثييل الُ ياقاف 
". ويمكننيييه القيييول: وجيييوا  2ومييين وين يييا الشيييقيعة االمييي مية  ذوالييينظم القانونيييية فيييه العيييالم

ُتيييا فييييه ُيييال اييييدم وجيييود ق ييييا  ي انيييد ال قوق ييييي قليييا مُكميييية العيييدل الدولييييية  لمجو يييا
و واييو ُفييظ مقصييد ميين مقاصييد الشييقيعة االميي ميةق ميين اييلد المُكميية و قلا تُقييممييممين

 النم   و النملذ والمال.و العقلذ و النف ذ و ال قوقياف البم و الدينذ 
ة امييييا كيييييان األميييية وتُقيييييق فمُفييييظ اييييلد األشيييييا  البمميييية المتمثميييية فييييه المُافظيييي

  ممييممينذ قغيم اييدم وجييود ق يياو و  قليا مُكميية العييدل الدوليييةذ يُييق ل ييا المجييمصيالُ ا
 .3ذ ولعدم وجود مُكمة ادل قم مية االميةوللخ لم قوق 

 :الخاتمة
ق المممية لُل الن اااف الدولية فه الفقل االم مه والنظم ا وعد الد الممُة ان الطق 

 : الو عيةذ نبمص قلا ما يفته

                                                           
 . 51ي  50ي ميثاق األمم المتُد  ونظام مُكمة العدل الدولية ذ  ص 1
 . 103ذ ا ي  شكقي ذ ص  .الوجي  فه القانون الدوله 5ي موادل القانون الدوله العام ذ الدكتوق قُمان ال ندي ذ ص 2
راعاة األحكام إىل الشريعة ـ اُقرَّ ميثاق هذه احملكمة منذ سنوات ؛ لكن مل تأخذ مكانتها إىل اآلن ، وُيالحظ اقرتاب قيامها األساسي حملكمة العدل الدولية مع م 3

ذ دمشق ذ منشوقاف جامعة دمشق ذ دكتور ماجد احلموي اإلسالمية كمصدر أساسي .] الوسيط يف املنظمات الدولية ، الدكتور حممد عزيز شكري وال
 .330[. و انظق : قطل الع قاف الميامية الباقجية لمواُع ذ ص 366م ذ ص2006اي / 1427ذ  5ط
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الفقييل االميي مه امييا مويييد  المييمم لتمييوية الن ااييياف  اتفيياق اليينظم الو ييعية ميييلي  1
 الدولية.
 لقانونييةق المياميية واا يي اتفياق الينظم الو يعية ميل الفقيل االمي مه فيه ااتوياق الطق 2

لشيقيعة ق فيه اا يو قل المفاو ياف والتُكييم وغيقايا مين الطق اً اناخ فققي   ن  و قال  لُل الن اع
 .االم مية مشقوط وفُكام ا

ليية فيه ُيال ايدم وجيود ق يا  ي قليا مُكمية العيدل الدو لمجو ي اند ال قوق يي يجو  ا3
واييو ُفييظ ذ مقصييد ميين مقاصييد الشييقيعة االميي ميةو قلا تُقييق ميين اييلد المُكميية ممييممين

 .النملذ المال النم   وو ذ العقلو ذ النف و ذ ال قوقياف البم : الدين
تبيق  اين المفاو يياف  الذ لومياطة والتوفيييق والتُقييق اليدولهيي المميااه الُمييد  وا4

ق لُييل ا ييو قل يشيييق القييقهن الكييقيم قلييا اييلد الطق فييه الشييقيعة االميي ميةوالق ييا  والتُكيييم 
 . الن اااف الدولية
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