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النظام الدويل واملجتمع الإ�سالمي:
عالقات وتطورات

�سلطان املكتومي

منذ عهد بعيد كان املجتمع الإ�سالمي لديه قواعد حتكم عالقاته وات�صاالته بالأمم والدول الأخرى ،م�ستوحاة �أ�سا�سا من ال�شريعة الإ�سالمية مبختلف م�صادرها ومواردها� ،أو من
املعاهدات �أو االتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدول الإ�سالمية مع غريها من الدول .وقد �أ�شار الكاتب �أحمد �أبو الوفا يف مقاله «دار الإ�سالم والنظام الدويل ومنظمة التعاون
(امل�ؤمتر) الإ�سالمي» على �صفحات جملة «التفاهم» جمموعة قواعد و�سلوكيات حتكم املجتمع الإ�سالمي يف تعامله مع النظام الدويل ،وكالهما كان ي�سري يف املزيد من التطورات
والعالقات تبعا لتطور الأحوال الداخلية ومتغريات البيئة الدولية .والواقع �أن بيان ال�شريعة الإ�سالمية لقواعد املعامالت الدولية لي�س بالأمر الغريب عليها؛ ذلك �أن الإ�سالم جاء
اك َّ ُ
تبيانا لكل �شيء :ديني وتعاملي (دنيوي) .من ذلك قوله تعاىل � (:إِ َّنا �أَن َز ْل َنا �إِ َل ْي َك ا ْل ِك َتابَ ِب ْ َ
ا�س ِبَا �أَ َر َ
الل َو َل َت ُكن ِّل ْل َخا ِئ ِن َ
ال ِّق ِل َت ْح ُك َم ب ْ َ
ني َخ ِ�صي ًما) الن�ساء.105:
َي ال َّن ِ
وق ��د ت �ن ��اول ال �ك��ات��ب ن�ق�ط�ت�ين رئ�ي���س�ي�ت�ين وه �م��ا دار الإ� �س�ل�ام
والنظام الدويل .وبالإ�شارة هنا �إىل دار الإ�سالم يف �إطار النظام
الدويل ،مع �إ�شارة �إىل منظمة التعاون الإ�سالمي.
(�أ)دار الإ�سالم:
فقهاء امل�سلمني �أطلقوا ا�صطالحا وه��و دار الإ��س�لام لي�شمل
الأقاليم التي ت�سري عليها �أحكام الإ�سالم؛ �أي تلك التي تطبق
فيها �شريعته وي�أمن من يقطنها _ من امل�سلمني وم�ست�أن�سني
وذميني -ب�أمان الإ�سالم  .ومعنى ذلك _يف ر�أي الكاتب _ �أن
دار الإ�سالم تتميز ب�أربعة عنا�صر:
-1عن�صر مكاين :وجود قطعة من الأر�ض �أو �إقليم معني.
 .2عن�صر تنفيذي :وجود حكام ينفذون قواعد �شريعة الإ�سالم.
 .3عن�صر ق ��اع ��دي�� :س��ري��ان الأح �ك ��ام الإ��س�لام�ي��ة يف الإق�ل�ي��م
املذكور.
 .4عن�صر ب���ش��ري� :أن ي�ك��ون ��س�ك��ان��ه م��ن امل���س�ل�م�ين �أو ال��ذي��ن
يقيمون معهم ب�أمان م�ؤقت �أو دائم.
وق��د ا�شرتط �أب��و حنيفة يف ال��دار لكي تكون دار �إ��س�لام بع�ض
ال�شروط :
ظهور الأحكام الإ�سالمية فيها ،ب�أن يكون القانون املطبق هو
ال�شريعة الإ�سالمية.
�أن تكون متاخمة لديار امل�سلمني ،ف�إذا كانت متاخمة لديار غري
امل�سلمني فهي دار ح��رب؛ لأنها بهذا االت�صال اجلغرايف تكون
ممنوعة على امل�سلمني.
�أن ي�أمن �سكانها_ من امل�سلمني وم�ست�أمنني وذميني _ ب�أمان
امل�سلمني
�إن دار الإ�سالم ودار احلرب التق�سيم الأكرث ذيوعا بني فقهاء
وعلماء امل�سلمني ،ومع ذلك ظهرت عدة دور �أخرى لها م�سميات
خمتلفة عنهما ومن �أهمها:
.1دار العهد �أو ال�صلح:
وه��ي الأقاليم التي ترتبط مع امل�سلمني مبعاهدة �سالم وقد
قررها الفقه ال�شافعي طريقة الفقه ال�شافعي.
.2دار الكفر:
وهنالك اجت��اه يف الفقه الإ�سالمي من ال��دور وه��ي دار الكفر
مبعنى ال دار �إ�سالم وال هي دار حرب ،و�إمنا ت�سمى دار كفر ،وقد
جاء ذلك يف كتاب (ال�سيل اجلرار)
.3دار الردة :

وه��ي الأقاليم التي يرتد �أهلها عن الإ��س�لام ،و�أطلقوا عليها
ا�سم (دار الردة)  .وفيما يتعلق بها يقرر املاوردي �أنها تخالف
دار احلرب من �أربعة وجوه :
�أحدها �أنه ال يجوز �أن يهادنوا على املواعدة يف ديارهم ،ويجوز
�أن يهادن �أهل احلرب.
وال�ث��اين �أن��ه ال يجوز �أن ي�صاحلوا على م��ال ي�ق��ررون ب��ه على
ردتهم.
.4دار اال�سرتداد:
هنالك م�صطلح (دار اال�سرتداد) والذي يطلق على ما يفقده
امل���س�ل�م��ون م��ن ب�لاده��م ب��ا��س�ت�ي�لاء ال�ك�ف��ار ع�ل�ي�ه��ا ،ولي�شعرهم
ب��ال��واج��ب جت��اه�ه��ا (ك �م��ا ه��و احل ��ال يف الأن��دل ����س ،وفل�سطني
وغريها).
(ب) النظام الدويل:
و��ض�ع��ت ال���ش��ري�ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة ق ��واع ��د ي�ج��ب �أن ت��راع�ي�ه��ا يف
تعامالتها مع ال��دول الأخ��رى .وقد ن�صت الآي��ة الكرمية على
ه��ذا؛ يقول اهلل تعاىل ( َي��ا �أَ ُّي� َه��ا ال� َّن��ا�� ُ�س �إِ َّن ��ا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ ��نْ َذ َك� ٍر
الل
َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
�أَ ْت َقا ُك ْم �إِ َّن َّ َ
ري) احلجرات 13
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
ون���س�ت�ن�ت��ج م��ن الآي� ��ة ال �ك��رمي��ة ع ��دة �أم� ��ور يف �إط� ��ار ال�ع�لاق��ات
الدولية:
عدم علو �شعب على �شعب.
عدم انغالق �شعب على نف�سه.
�� �ض ��رورة �إق ��ام ��ة م ��ا ي � ��ؤدي �إىل ال �ت �ع ��ارف؛ ك �ت �ب ��ادل امل�م�ث�ل�ين
الدبلوما�سيني �أو القنا�صلة ،و�إبرام املعاهدات الدولية �إلخ.
حظر كل ما يرتتب عليه عدم التعارف (مثل انغالق الدولة �أو
الفرد �أو اجلماعة على نف�سها)
امل�ساواة بني الب�شر ،والدول ،بحيث اليكون التف�ضيل �إال ملعيار
التقوى والعمل ال�صالح.
ي�ق��رر الإ� �س�ل�ام ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادئ ال�ت��ي ي�ج��ب م��راع��ات�ه��ا يف
�إطار العالقات الدولية املعا�صرة ،ومبا يحقق ا�ستقرار النظام
الدويل ،منها:
.1مبد أ� املجازاة �أو املعاملة باملثل:
مبد�أ املعاملة باملثل �أكده الإ�سالم يف �آية �صريحة؛ يقول تعاىل
ب ْثلِ مَا اعْ َتدَى َعلَ ْي ُك ْم )
( َف َمنْ اعْ َتدَى َعلَ ْي ُك ْم َفاعْ َتدُوا َعلَ ْي ِه ِ ِ
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.2مبد�أ حظر الدبلوما�سية ال�سرية وممار�ستها يف العلن:
تن�ص امل ��ادة  102مليثاق الأمم املتحدة على ت�سجيل ك��ل اتفاق
دويل ،و�أن �أي ات�ف��اق يتم ت�سجيله ال ي�ج��وز التم�سك ب��ه �أم��ام
�أي من �أجهزة املنظمة .ومن ف�ضائل ال�شريعة الإ�سالمية �أنها
حتظر كل دبلوما�سية �سرية يكون الغر�ض منها ارتكاب العدوان
�أو الإف�ساد يف الأر���ض يدل على ذلك قوله ت�ع��اىل�(:أَ َ ْ
ل َت َر ِ�إ َل
ا َّل� ِذي� َ�ن ُن� ُه��وا َع� ِ�ن ال� َّن� ْ�ج�وَى ُث � َّم َي � ُع��ودُو َن لِ َ��ا ُن� ُه��وا َع� ْن� ُه َو َي� َت� َن��اجَ � ْو َن
ِبا ِلإ ْث ِم وَا ْل ُع ْدوَانِ َو َم ْع ِ�صيَتِ ال َّر ُ�سولِ َو ِ�إ َذا جَ ��ا ُ�ؤ َ
وك حَ َّيو َْك ِبَا َ ْ
ل
ُ
يُحَ ِّي َك ِب� ِه َّ ُ
َّ
ب��ا َن ُق ُ
ول
الل َو َي ُقو ُلو َن ِف �أَن ُف�سِ ِه ْم َل�وْال ُي َع ِّذ ُب َنا الل ِ َ
ري* َي��ا �أَ ُّي� َه��ا ا َّل� ِذي� َ�ن �آ َم ُنوا
حَ ْ�س ُب ُه ْم جَ َه َّن ُم ي َْ�صلَ ْو َنهَا َف ِب ْئ َ�س ا ْل َ ِ�ص ُ
�إِ َذا َت َناجَ ْي ُت ْم َفال َت َت َناجَ وْا ِب��الإِ ْث� ِم وَا ْل� ُع� ْدوَانِ َو َم ْع ِ�صيَتِ ال َّر ُ�سولِ
ب وَال َّت ْقوَى وَا َّت ُقوا َّ َ
ت َ�ش ُرو َن* �إِ َّ َ
الل ا َّل� ِذي �إِ َل ْي ِه ُ ْ
نا
َو َت َناجَ وْا ِبا ْل ِ ِّ
َ
َ
َّ
ال َّن ْجوَى مِ َن َّ
ال�ش ْيطانِ ِل َي ْح ُز َن ال ِذ َ
ين �آ َم ُنوا َول ْي َ�س ِب َ�ضارِّهِ ْم َ�ش ْي ًئا
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
الل فل َيت َوكلِ ال�ؤْمِ نون)املجادلة 10-8:
الل َو َعلى ِ
�إِ َّال ِب�إِ ْذنِ َّ ِ
وي�ؤكد ذلك � ً
ال ْث � ِم َوبَاطِ َن ُه �إِ َّن
أي�ضا قوله ت�ع��اىلَ (:و َذرُوا َظاهِ َر ْ إِ
ا َّل ِذ َ
ت ُفو َن(الأنعام 120:
ال ْث َم َ�س ُي ْج َز ْو َن ِبَا َكا ُنوا َي ْق َ ِ
ين َي ْك�سِ بُو َن ْ إِ
.3مبد�أ ح�سن النية وعدم خيانة الطرف الآخر.
.4مبد أ� التعاون ال��دويل :ظهر هذا املبد�أ يف ال�سنوات الأخرية
بحكم ال�ت�غ�يرات ال�ك�ب�يرة ع�ل��ى ال �ع��امل ،ومت ال�ت��أك�ي��د عليه يف
م��وا��ض��ع ك �ث�يرة :حم��ارب��ة ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة ،وت���س�ل�ي��م امل�ج��رم�ين،
والتنمية االقت�صادية ،وا�ستغالل ثروات البحار �..إلخ
.5مبد�أ احرتام القواعد الإ�سالمية العليا :توجد يف ال�شريعة
الإ�سالمية قواعد ال ميكن اخلروج عليها (تعادل ما هو معروف
يف القانون الدويل املعا�صر حتت ا�سم الآمرة Jus cogens
ومقت�ضى تلك القواعد هو عدم �إمكانية التفاو�ض على �أمور
تخالفها ) ومن �أهم تلك القواعد _يف الإ�سالم_ قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم  (:من ا�شرتط �شرطا لي�س يف كتاب اهلل ،فهو
باطل و�إن كان مائة �شرط).
ريا .....املجتمع الإ�سالمي �أو الدول الإ�سالمية لها قواعد
و�أخ ً
و�سلوكيات جتاه النظام الدويل وقد َّ
حث الإ�سالم يف كثري من
الن�صو�ص على املعاملة مع الغري للمزيد من اال�ستقرار ،وقد
انتهجت الدول الإ�سالمية كثريا من املبادئ التي مت ذكرها يف
املقال.
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