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ABSTRACT 

 

For more than fourteen centuries ago, the Islamic sources originated and Muslim 

jurists put the rules and principles that organize the war phenomenon and its means. 

The Foundations and principles have been clarified in which the wise legislator 

dictated. These foundations and principles call for the international peace and 

security. However, what we currently live in the name of the nuclear Renaissance, 

which Coexistence in the most international community, such as conflict and race for 

possession of nuclear weapons. This resulted in a great international fear from the 

occurrence of another international war as a result of the use of these weapons with 

deliberate or misappropriation. This leads the international jurists, especially 

contemporary scholars of Islam refer to the provisions of Islamic law, in order to find 

out legitimate adaptation of the rule of production and use these lethal weapons. It 

also aimed to highlight the strategic doctrine of Islam and to reach the legitimate rule 

on this issue and work on its application at the time being. Where possession of this 

nuclear weapon monopolized on western countries only and fight the Islamic 

countries who attempted to possess them, without observance of the principles and 

the provisions the customary internationalism raised. 

Keywords: Principles of  Jurisprudence,  Islamic  Countries,  Nuclear Weapons,  

Reality 
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 ملخص ال

ت مصادر اإلسالم، ووضع الفقهاء املسةلمني القواعد واألحكام واملبادئ اليت تنظم ةل  منذ أكثر من أربع  عشر قرناً تأص  
ةلم واألمن الس   ليت تدعو لتحقيقاارع احلكيم، الش   عةليها نص   األسس واملبادئ اليت حتوض  احلرب ووسائةلها، و  ظاهرة

تالك ووي  اليت تشهدها أغةلب دول اجملتمع الدويل من صراع وتسابق المهض  الن  الن   ا ما نعيشه اآلن باسمأم  وليني، الد  
أو لسوء  أخرى، نتيج  استخدامها عن قصد   دولي    من حدوث حرب   كبي    دويلي  ختوف  ا خةلق عنه ووي ، م  األسةلح  الن  

لرجوع إىل اهاء اإلسالم املعاصرين ا دعا الفقهاء الدوليني وخاص  فقالتقدير أو عن طريق احلوادث غي املقصودة، م  
ك ، وإبراز ا حلكم إنتاج وامتالك واستخدام هذه األسةلح  الفت   شرعي   أحكام الشريع  اإلسالمي ، بغرض إخراج تكييف  

، حلاضريف هذه املسأل ، والعمل عةلى تطبيقها يف الوقت اشرعي حلكم الل إىل الوصو وا، لإلسالم سرتاتيجي العقيدة اال
تسعى لةلوصول  ول اإلسالمي  اليتت حمارب  الد  ، ومت   فقط الغربي  النووي  حيث احتكر امتالك هذه األسةلح  عةلى الدول
 .عةليا املتعارفإليها، دون مراعاة لةلمبادئ واألحكام الدولي  

 ووي ، الواقع.األسةلح  الن   ريع  اإلسالمي ،الش   وابط الفقهي ،الض  : الليةالكلمات الد  
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 : مهيدت  ال

ضي  انتشار قومن أهم هذه القضايا  ،اآلن ولي العالقات الد  ة عةلى مستوى تجد  هناك العديد من القضايا املعاصرة واملس  
 كنولوجيقدم العةلمي الت  ا بةلغه الت  م   ل أوج  ، اليت متث  ووي ألسةلح  الن  ل بعضًا منها وامتالك العامل دولسةلح النووي بني الت  
 البحث اصرين إىلفقهاء املسةلمني املع حث   دمي، ماخريب والت  عةلى الت   يف هذا العصر، ملا هلا من قدرة هائةل  قينوالت  
الرجوع إىل أحكام الشريع  وباك من األسةلح  املتطورة، النوع الفت   ذاهلرعي الستخدام املسةلمني حلكم الش  عرف  اي ملقص  والت  

ا يثبت مرون  م تقتضي مواكب  تطور احلياة الدولي ، سالمي  اليتة مبادئ شرعي  وقواعد فقهي  إت عد  وجداإلسالمي ، 
ج  تزايد عدد صعب  نتي اأوقاتً  حالياً  نعيش ان  قواعد وأحكام اإلسالم يف معاجل  القضايا واملشاكل املعاصرة، حيث أن   

 من أي وقت   كثرأ سةلح النووي، ووصةلنا إىل مرحةل  تدعو فيها احلاج ول املسةلح  نوويًا بالفعل، أو الطاحم  إىل الت  الد  
رض هلا دول اجملتمع حديات اليت تتع  هود الدولي  الغربي  واإلسالمي  لتعزيز القدرة عةلى مواجه  الت  مضى إىل تكاثف اجل

 ويل يف الوقت املعاصر.الد  
دمي، ومن ت  من حيث قدرهتا عةلى القتل وال وحمدودة   تقةليدي    حيث كانت األسةلح  املستخدم  قدمياً يف اإلسالم أسةلح   و 

لسنني ظهرت ا بعد استخدامها، ومنها السيف والسهم واملنجنيق، ونتيج  لتطور السالح عةلى مر  حيث امتداد تأثيها 
وصةلت يف قةليدي  كاملدفع والصاروخ والدباب  والسفن احلربي ، و ت حمل األسةلح  الت  وذات تقني  عالي  حةل   متطورة   أنواع  

 .العقود األخية إىل أخطر ما ميكن تصوره من األسةلح  املتطورة
نصوص ميثاق  فاعي  حبسبويل عةلى مبدأ مشروعي  احلرب الد  أحكام الشريع  اإلسالمي  مع القانون الد   ِمْن أن   بالرغمو 

دعوة ديني  البد  نشر كل   تشريع احلرب استجاب  حلقيق  واقعي ، وهي أن   إلسالم يرى أن  ا  أن  إال   منظم  األمم املتحدة،
 ب أحد  من ضرورات السياس  والدفاع، ومن هنا مل يذه مطةلوب    ضرورة   يصطدم باألعداء، بالتايل تكون احلرب حينئذ   أنْ 

 غي واقعي، برهنت األحداث عةلى فساده. خيايل   ه رأي  من فقهاء اإلسالم إىل حترمي احلرب، ألن  
يل، كما يف اتفاقيات و من مواد قانون احلرب أو القانون الد  ويل إىل تغيي الكثي ى دخول املسةلمني يف اجملتمع الد  لقد أد  

ن م عوب مجيعاً بالرمح  والعدل، وحييط اإلنساني  بسياج  اإلسالم يعامل الش   م، انطالقاً من مبدأ أن  1949جنيف لسن  
رورة احلربي ، وال لض  قدار ا مأتباعه وال يقسو جنوده إال    يستعبدال  سالم عةلى أالدين والرفق، ويف حال  احلرب حرص اإل

اقتضت الضرورة  ، أويكون ذلك عةلى سبيل املعامةل  باملثل  أنْ شيء إال   اك  اليت تدمر كل  احلرب الفت   يستخدم آالت
 احلربي  واملصةلح  ذلك.
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إلسالم ا ا كانت هذه األسةلح  النووي  حادث  ومل تكن معروف  عند عةلماء وفقهاء اإلسالم األوائل، عمل فقهاءل م  و 

هدف الدراس  و  املعاصرين إىل استبيان حكم مشروعيتها باالستناد إىل األحكام الشرعي  والقواعد الفقهي  اإلسالمي ،
ومن َث    تاج الدول لألسةلح  النووي ،يتمحور حول إبراز املبادئ والقواعد الفقهي  يف اإلسالم اليت تنظم امتالك وإن

 الرتكيز عةلى التهديد الذي تشكةله هذه األسةلح  عةلى اجملتمع الدويل يف حال ت   ، كما هتدف إىلاستخدامهامشروعي  
 .باإلنسان والبيئ  ككل استخدامها، والذي بدوره يؤدي إىل كوارث هائةل  تضر  

عند  ودملتحدة العديد من القيوضع ميثاق األمم ا ل مشكةل  االنتشار النووي، مثلحماول  اجلهود الدولي  حبالرغم من و 
حكام  يف حاال ي إجراءات القمع وفقًا ألم استعماهلا والتهديد هبا يف العالقات الدولي ، إال  استخدام القوة، كما حر  

( من ميثاق منظم  األمم املتحدة، وتعدد االتفاقيات 51الدفاع عن النفس طبقاً لةلمادة ) الفصل السابع من امليثاق وحق  
هذه اجلهود باءت بالفشل، وما يدل عةلى ذلك حقيق   كل     أن  سالح النووي، إال  واملعاهدات الدولي  اخلاص  بنزع ال

  .يف الوقت احلايل ع بقع  االنتشار النووي بني دول اجملتمع الدويلتوس  
هناك اختالف بني فقهاء اإلسالم يف حكم جواز استخدام األسةلح  النووي ، بالرغم من اتفاقهم عةلى جواز صنعها  إن  

األم   وجوب إنتاجد عةلى الذي أك  و رأي مجهور الفقهاء املعاصرين، ا القائةلني جبواز استخدامها وهوإنتاجها، وأم  
ول اإلسالمي  إىل األخذ بأسباب القوة الرادع ، الم اليت تدعو الد  اإلسالمي  األسةلح  النووي ، نزواًل إىل أحكام اإلس

 بغرض دفع الظةلم عن الشعوب واسرتداد ما فقد من حقوقهم ومتةلكاهتم. 
استخدام األسةلح  النووي  إنتاج وتصنيع و هي  اإلسالمي  اليت تعاجل ظاهرة توضيح املبادئ والقواعد الفق ويف هذه الدراس  ت  

وابط سرتاتيجي  اإلسالم حول انتشار األسةلح  النووي  بني دول اجملتمع الدويل، وإبراز الض  ق يف اعاصر، والتعم  يف الوقت امل
 .رعي  عند استخدام هذه األسةلح  يف حال  احلربروط الش  والش  
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 .64-63م، ص1996، دار ابن حزم لةلنشر، 1حممد بن محد موالي، ط، حتقيق القوانين الفقهية. الغرناطي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي،  1
 .28ص ه  ،1404 ،1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طمنهاج الوصول إلى علم األصول. السبكي، عةلي بن عةلي الكايف،  2

 

 إشكالية الد راسةأواًل: 
  :راس  يفمشكةل  الد   تتمثل
 املعاصر؟  ووي  يف الوقتول اإلسالمي  لألسةلح  الن  حول إنتاج واستخدام الد  ماهي  اإلسرتاتيجي  اإلسالمي   .1
  ول اإلسالمي  يف حتقيق ذلك؟وابط واملبادئ اإلسالمي  اليت استندت عةليها الد  ما هي الض    .2

 راسةد  أهداف الثانياً: 
 ايل:راس  إىل الت  هتدف الد  

 ووي  يف احلرب.إنتاج واستخدام األسةلح  الن  إبراز العقيدة واإلسرتاتيجي  اإلسالمي  حول  .1
 ووي .  الن  ول اإلسالمي  يف إنتاج واستخدام األسةلحوابط واملبادئ الفقهي  اإلسالمي  اليت تقيد الد  معرف  الض   .2

 راسةد  أهمية الثالثاً: 
  راس  يف التايل:تتمثل أمهي  هذه الد  

 مح  واملساحم  بني شعوب العامل.إظهار العقيدة اإلسالمي  اليت هتدف إىل الر   .1
ول د  ت اخلارجي  لعمول هبا يف العالقات واختالف القوانني املشت  شريعي واملتمثل يف الت  معاجل  الضعف الت   .2

 .ولي  اخلاص  بتنظيم فكرة احلرب ووسائةلهااإلسالمي ، وتعارض أغةلب املبادئ الفقهي  والد  

 المصطلحات والمفاهيمرابعاً: 
 مصطةلحات، وهي كالتايل: ةِ د  الدراس  عةلى عِ تشتمل 
ضابط" يف املسةلمني، لفظ "ال القاعدة، كما استعمل فقهاء اويقصد هب هي مجع ضابط ،: وابط الفقهيةالض   .1

 1، فاستعمةلوه معىن التعريف واألسباب والشروط والعيار الذي يكون عةلى الشيء ومييز ذلك،متعددة   معان  
ما  ابط هو كل  إذًا فالض   2هو العةلم باألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب  من أدلتها، :"اصطالحاً واملقصود به"

 يومي" يف ذلك: ويقول "الف (والسن (، والفقهي  )آراء الفقهاءيضبط وينظم من القواعد واملبادئ الشرعي  )القرآن 
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 .314م، ص1972، 2املعارف العثماني ، ط، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، حيد آباد: دائرة الدرر الكامنة. الشافعي، أيب الفضل أمحد بن عةلي،  3
ه    ، 1422، 1، حتقيق: حممد بن عبد اهلل الصواط، الطائف: دار البيان احلديث ، طالقواعد والضوابط الفقهيةابن تيمي ، أمحد بن احلسني بن عةلي، .  4

 .97ص

رة املعارف ، بيوت: مطبع  جمةلس دائب التنزيل ولطائف األخبارمجمع بحار األنوار في غرائمجال الدين، حممد طاهر بن عةلي الصديقي الكجرا ي،  .5 
 . 3/203م، 1967، 3العثماني ، ط

 .18سورة اجلاثي ، آي : .6 

م، 2013، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، دراسات في تميز األمة اإلسالمية موقف المستشرقين منهاالسعدي، إسحاق بن عبد اهلل،  .7 
3/304.   

 .30م، ص1973، ترمج : أكرم ديري، بيوت: دار الطةليع  لةلنشر، األسلحة الحديثة. بوفر، أندريه، وآخرون،  8
 . 4567( فقرة )ح( 566م بشأن املسؤولي  املدني  عن األضرار النووي  لوثيق  )أمنو فيك 1997. راجع اتفاقي  فيينا لسن   9

 
وابط الض   أن  ويقول "ابن تيمي "  3جزئياته"،ابط، وهي األمر الكةلي املنطبق عةلى مجيع "القاعدة يف االصطالح معىن الض  

 4هي: قضي  كةلي  فقهي  منطبق  عةلى فروع من باب.
 مها: 5يقصد بالشريع  اإلسالمي  لغتاً بأهنا: مصدر شرع وتطةلق عةلى معنيني الشريعة اإلسالمية: .2

 . 6﴾ي  ْعةل ُمون   ال   ال ِذين   أ ْهو اء   ت  ت ِبعْ  و ال   اف ات ِبْعه   اأْل ْمرِ  م ن   ش رِيع     ع ةل ى   ج ع ةْلن اك   َُث  ﴿املستقيم ، لقوله سبحانه وتعاىل:الطريق  
 مورد املاء اجلاري الذي يقصد لةلشرب. _            
    عباده من ل -سبحانه وتعاىل -ا: "ما شرعه اهلل ف أحكام الشريع  اإلسالمي  يف االصطالح بأهن  عر  وتُ            
 أكانت هذه األحكام أحكام  سواء   -الة والسالمعةليهم الص   -م اليت جاء هبا نيب من األنبياء ألحكاا           
 . 7عتقاديه أو أحكاماً عمةلي ، ليؤمنوا هبا فتكون سعادهتم يف الدنيا واآلخرة"ا           

وته التفاعل النووي، ويعتمد يف قهي عبارة عن سالح تدمي فتاك، يستخدم عمةليات : األسلحة النووية .3
القنبةل  االنشطاري ، القنبةل   وهلا عدة أنواع هي ) 8التدميي  عةلى عمةلي  االنشطار النووي أو االندماج النووي،

أو  ولد طاق  وحدهُ ي ف بأهنا:" أي وقود نووي قادر عةلى أنْ ندماجي ، القنبةل  النيرتوني (، أما املواد النووي  فتعر  اال
وتعد  9فايات املشع "،أخرى بانشطار نووي متسةلسل ذا ي خارج املفاعل النووي والنواتج، أو الن   مع مواد

 األسةلح  النووي  أخطر نوع من أسةلح  الدمار الشامل يف الوقت الراهن.
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 الد راسات الس ابقةخامساً: 
سالمي  لألسةلح  ول اإليف إنتاج واستخدام الد  رعي  وابط الش  راسات اليت تناولت موضوع الض  من الد   قةليل   هناك عدد  

 بعض جزئيات املوضوع، وأمهها هو: ووي ، وأغةلب هذه الدراسات قامت معاجل الن  
 م.2001 ،بيروت، مركز دراسات المستقبل، الخيار النووي في الشرق األوسط، محمد إبراهيم ،منصور .1

العةلماء والباحثني العرب من اختصاصات خمتةلف  ذات عالق  ة حبوث ودراسات لنخب  من قام الكاتب بتجميع عد  
ل وهدف الكاتب من ذلك وضع خط  عمل لةلمستقبل من أج، بالطاق  النووي  واإلسرتاتيجي  العسكري  يف هذا الكتاب

 موالضغط عةلى إسرائيل لةلقبول بنظا، املمار الش  نزع السالح النووي وإخالء منطق  الشرق األوسط من أسةلح  الد  
 وبناء قاعدة عربي   ،ستخدام الطاق  النووي  خيارات سةلمي  الوتبين  ، الضمانات والتفتيش الدويل عةلى منشآهتا النووي 

وابط الفقهي  اليت ، ولكن مل يتم ذكر الضحنو عصر العةلم واملعرف  لةلتكنولوجيا النووي  ختطو بالعرب خطوة واسع  إسالمي 
  ذلك.ول اإلسالمي  يفتستند عةليها الد  

، دمشق، يدار المكتب، مقارنة بالقانون الدولي الحديث _ العالقات الدولية في اإلسالم، وهبةالزحيلي،  .2
 م. 2000_ ـــــــه1421، 1ط

 ذروة سنام  ضح هدف املؤلف هلذا الكتاب يف بيان ضرورة إعداد القوة املادي  واملعنوي  وجعل اجلهاديت  
والباب  ،فالباب األول هو تنظيم العالقات الدولي  وقت احلرب، بعد التمهيد بابني، وقام بتقسيم الدراس  إىل: اإلسالم 

ولي  حيال د  الذي هو تنظيم العالقات ال، وقد تناولت الدراس  يف املبحث الرابع من الباب األول، الثاين يف حال  السةلم
دمي ومنها تسميم السهام واملياه والت ،املسةلمني يف وسائل احلرب املادي فذكر آراء الفقهاء ، احلرب وقواعد احلرب

 ار الشامل عةلى ذلك ولكن بإجياز دون تفصيل.موقاس أسةلح  الد، والتخريب وغيها
عة مجلة الشري، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه اإلسالمي، عبد المجيد محمود ،الصالحين .3

 م.2005ه مايو 1426، والعشرونالعدد الثالث ، والقانون
اإلنساني  وأسباهبا  يف اجملتمعات االقتتالظاهرة  وتضمن حبثه، م املؤلف هذه الدراس  كبحث جملةل  الشريع  والقانونقد  

وهي ثالث   عريف بأنواع أسةلح  الدمار الشامل وتأثياهتا اخلطيةوتناول يف الفصل األول الت  ، وتطور وسائل القتال فيها
 )األسةلح  الكيميائي  _ األسةلح  البيولوجي _ األسةلح  النووي (.اع أنو 
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: ا املبحث األولمه، وتناول املؤلف يف الفصل الثاين موقف الفقه اإلسالمي من أسةلح  الدمار الشامل من خالل مبحثني

حبثها الفقهاء يف كتبهم  واليت اك  اليت تتعدى أثارها التدميي  إىل غي احملاربنيموقف الفقه اإلسالمي من األسةلح  الفت  
 ،م العدوتسمي، وحكم حتريق أشخاص العدو، حكم نصب اجملانيق عةلى العدو وتدمي حصوهنم:)وتشمل مخس  أنواع

 (.وأخياً تغريق العدو، حرق زروع العدو وقطع أشجاره وقتل أنعامه
تأثيها إىل  باعتبارم واليت تنقس، ر الشامل احلديث  حكم إنتاج واستخدام أسةلح  الدماا يف املبحث الثاين فاملؤلف بني  أم  

ن لةلدول  اإلسالمي  وبني البحث أنه ميك، سرتاتيجي  ذات القوة التدميي  اهلائةل األسةلح  اال القسم األول: :قسمني رئيسني
األسةلح   تستخدم هذه كما ميكن لةلدول  اإلسالمي  أنْ   ،تنتج وتطور هذه األسةلح  لغرض الردع والتوازن مع العدو أنْ 

 ه يوشك عةلى استخدامها عمالً مبدأ املعامةل  باملثل.أو غةلب عةلى الظن أن  ، إذا استخدمها العدو

 راسةمنهج الد  سادساً: 
 وهي كالت ايل: ،الدراس هذه صل إىل حل إشكالي  متت االستعان  بعدد من املناهج العةلمي  لةلو 

اخلاص  باحلرب  «والسن  النبوي  الشريف  ،القرآن الكرمي»األحكام الشرعي  هبدف استنباط : االستنباطيالمنهج  .1
ات واألسةلح  تالك القدر بام هاوحق   الدول اإلسالمي  مشروعي ، لةلوصول إىل احلكم الشرعي يف نووي واألسةلح  ال

اخلاص   مي اإلسالجواز استخدامها من عدمه، باالعتماد عةلى القواعد واملبادئ الفقهي  يف الشريع  النووي  و 
 .بذلك

حلرب امي  وأحكامها الكةلي ، اليت نظمت الشريع  اإلسالومبادئ حتةليل قواعد : التحليليالمنهج الوصفي  .2
دول اإلسالمي  مشروعي  ال فيها، بغرض الوصول إىل حكم ورأي الشريع  اإلسالمي  يف لنووي واستخدام األسةلح  ا

 أعدائها. النووي  ضد  ها يف إنتاج واستخدام األسةلح  وحق  
األحكام والضوابط الفقهي  اإلسالمي  والقانوني  الوضعي  اخلاص  حيث متت املقارن  بني  :المنهج المقارن .3

بأحكام احلرب واستخدام الدول لألسةلح  النووي  فيها، والعمل عةلى إظهار الواقع املعاصر وما تشهده قواعد 
  يل.وعدم التزام من قبل دول اجملتمع الدو  وهيمن    ويل العام من ضعف  وأحكام القانون الد  

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 175 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 60. سورة األنفال، آية رقم:  10

 
 راسةحدود الد  سابعاً: 

 ل حدود هذه الدراس  يف التايل:تتمث  
وميس أغةلب دول اجملتمع الدويل وهو انتشار ظاهرة إنتاج  وهي تتعةلق موضوع مهم   الحدود الموضوعية: .1

 من أخطر األسةلح  املوجودة يف الواقع املعاصر وأكثرها فتكاً ودماراً. وامتالك األسةلح  النووي  اليت تعد  
وهي تتعةلق بالدول اإلسالمي  باألخص اليت تسعى جاهدة اآلن إىل إنتاج وامتالك  الحدود المكانية: .2

 األسةلح  والقدرات النووي . 
 وقتنا احلاضر، القرن املاضي إىل تفهي تتعةلق بفرتة صنع األسةلح  النووي ، أي منذ أربعينيا الحدود الزمانية: .3

الذي وصةلت فيه إىل أعةلى درجات التقدم العةلمي والتكنولوجيا يف صناع  األسةلح  النووي  اإلسرتاتيجي  
 والعسكري . 

 مجتمع البحث وعينتهثامناً: 
  العسكري  اإلسالمي  اإلسرتاتيجيرج  األوىل، حيث يتم الرتكيز عةلى العقيدة تتناول هذه الدراس  اجملتمع اإلسالمي بالد  

يف احلرب، واستخراج الضوابط واملبادئ الشرعي  اليت تستند عةليها الدول  حول إنتاج واستخدام األسةلح  النووي 
 اإلسالمي  عند قيامها بذلك.

 وهذا ما سيتم بيانه يف هذه الدراس ، هبدف الوصول إىل حل مشكةلتها بعون اهلل تعاىل. 

 ."الوسائل لها أحكام المقاصد "وسيلة الردع النووي .1
ما يسمى اآلن بالنهض  النووي ، اليت جاءت نتيج  سنوات من النمو البطيء نسبيًا يف مجيع أرجاء العامل، وتوجه  إن  

أغةلب الدول إىل إنتاج األسةلح  النووي  وامتالكها، وظهور ما يعرف بالردع النووي عةلى الساح  الدولي ، يف حني جند 
 قرناً.  14( من سورة األنفال، أي منذ حوايل 60أصةله يف اإلسالم موجود يف اآلي  القرآني  رقم )

ُمْ  و أ ِعد وا ﴿:أمر اإلسالم أتباعه بإعداد القوة الالزم  ملواجه  أعدائهم، لقوله تعاىلفقد   رِب اطِ  ِمنْ و   قُ و ة   ِمنْ  اْست ط ْعُتمْ  م ا هل 
 و ف  ي ُ  الةل هِ  س ِبيلِ  يف  ش ْيء   ِمنْ  تُ ْنِفُقوا و م ا ةل ُمُهمْ ي  عْ  الةل هُ  ت  ْعةل ُمون  ُهمُ  ال   ُدوهِنِمْ  ِمنْ  و آخ رِين   و ع ُدو ُكمْ  الةل هِ  ع ُدو   بِهِ  تُ ْرِهُبون   اخلْ ْيلِ 
 هي فيها يف ذلك الزمان، و هذه العةل  موجودة :" السابق  الشيخ السعدي يف اآلي  ، ويقول10﴾ُتْظةل ُمون   ال   و أ نْ ُتمْ  إِل ْيُكمْ 
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، ةلنشرحتقيق: عبد الرمحن بن معال الةلوحيق، دمشق: مؤسس  الرسال  ل، في تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمن عبد الرمحن بن ناصر،السعدي، .  11

 .627، 626صم، 2002

 .1/74م، 2000، حتقيق: نزيه كمال، عثمان مجع ، دمشق: دار القةلم، القواعد الكبرىعبد السالم، العز، .  12
 .4/1467 م، ج1957حتقيق: صالح الدين املنجد، القاهرة: مطبع  مصر لةلنشر،  ،السير الكبيرلشيباين، حممد بن احلسن، ا . 13
سةليمان  الطويف،و ، 112_3/111م، 2003دار السالم لةلنشر،  حتقيق: عمر حسن القيام، ،الفروق شهاب الدين أيب العباس الصنهاجي، القرايف، . 14

 . 3/89، م1987دمشق: مؤسس  الرسال  لةلنشر، عبد اهلل بن عبد احملسن،  حتقيق: مختصر الروضة،شرح بن عبد القوى، 
 .54_53م، ص1999مايو  أقيمت يف الرباط: مطبوعات أكادميي  املمةلك  املغربي ، هل يشكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع؟ سةلسةل  دورات،.  15

 
السعي ا، و مأمورًا باالستعداد هل أكرب إرهابًا منها كانشيء   يدور مع عةلته، فإذا كان موجود   إرهاب األعداء، واحلكم

 .11ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" لتحصيةلها، حىت إهنا مل توجد إال بتعةلم الصناع  وجب ذلك، ألن  
سالم الفقهي  اليت استند عةليها فقهاء اإل به فهو واجب" من أهم القواعد ما ال يتم الواجب إال  فالقاعدة الفقهي  "

دوان واجب، الع اإلعداد لةلجهاد ورد   حيث أن   املعاصرين يف وجوب إنتاج وامتالك الدول اإلسالمي  لألسةلح  النووي ،
 الوقت يف إال بامتالك األسةلح  اإلسرتاتيجي  النووي  انال يتحقق انالواجب وهذانوحفظ اإلسالم من أعداءه واجب، 

 .احلاضر
فإذا كان مأموراً "  عةلى"، اليت تنص  "الوسائل هلا أحكام املقاصد الكةلي  القاعدة الفقهي  السابق  فرع لةلقاعدة الفقهي  عد  وتُ 

وملا كان القصد من  12، به فهو مسنون"ما ال يتم إال به، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم املسنون إال  
ذهب الشيباين و  ا حكم هذا املقصد الشرعي املطةلوب،ه  مُ كْ حُ  هذه الوسيةل  هو حتقيق القوة واألمن لةلدول اإلسالمي ، فإن  

القرايف يف الفروق  ، وقال13لةلقول:" جبواز استخدام كل الوسائل اليت حتقق كسر شوك  العدو والنيل منه والظهور عةليه"
الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها، فوسيةل  احملرم حمرم، ووسيةل  الواجب واجب ، وكذلك  اعدة أن  :" القعن معىن ذلك
قيق الردع وليني، من خالل حتةلم واألمن الد  األسةلح  النووي  وسيةل  لتحقيق الس   تعد  ، ويف هذه احلال  14بقي  األحكام"

  .نتاجها وامتالكهاول اإلسالمي  السعي إلالنووي بني دول العامل، وعةلى الد  
ل يف و كمبدأ سياسي حديث يف القانون الدويل، وارتبط بظاهرة انتشار األسةلح  النووي ، حيث تعتمده الد    ف  رِ دع عُ الر  

:"مصطةلح شائع يف  هبأن  ( 80اتيجي  العسكري  املعاصرة )صتعريفه يف كتاب اإلسرت  سرتاتيجي ، وت  سياستها الدفاعي  اال
 .15يقوم به" يقوم ما ال يرغب الرادع أنْ  معناه منع اخلصم من أنْ عامل السياس  
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، و انظر: عساف، 90ص م،1983، 2األردن: مكتب  املنار لةلنشر، ط ،العسكرية اإلسالمية وقادتها العظامهباء الدين، سعد، مجال، و  اخلةلفات،.  16

 .م2008، 1ط الشبك  العربي  لألحباث، بيوت، ،"األمريكية الجديدة واالستقرار الدولي العقيدة العسكرية" إستراتيجية الردعسوسن، 
 ه        .1405، بيوت: دار الفكر لةلنشر، فسير القرآنجامع البيان في تالطربي، حممد بن جرير، .  17
 .62القاهرة: دار االعتصام لةلنشر، بدون تاريخ نشر، ص، العسكرية في اإلسالم، مد مجال الدينفو،، حمحم.  18

 
سكري  التقةليدي  ، بينما تستخدم القوة العواسع   إذاً فاألسةلح  النووي  تردع الدول اليت متتةلكها عند استخدامها عةلى نطاق  

سكري  قوة العلديها خيار استخدام السب  لةلدول اليت انتشار األسةلح  النووي  بالن   لرعاي  مصاحلها، ومن هنا نتوقع أن  
 ، وقد ختسر الكثي عند احلصول عةلى األسةلح  النووي .التقةليدي  ال خيدم مصاحلها

بينهما،  من أجل خالفأنه جمموع  تدابي تعدها أو تتخذها دول  واحدة أو أكثر ختوض صراعًا سياسيًا  فضاًل عةلى
عر يف الذ   ث  ها دول  أو جمموع  دول معادي ، وذلك عن طريق ب  تشن   نْ بغي  عدم تشجيع األعمال العدائي ، اليت ميكن أ

وهذا املعىن واضح ومطابق لةلمقصد الشرعي اإلسالمي،  16عدائي، عمل   هبدف ثنيه عن األقدام عةلى أي   الطرف اآلخر،
ليت ذكرت ا والعدال  اإلنساني ،مبدأ السةلم الدويل كثي من أحكامه ومبادئه، السيما الذي سبق القانون الدويل يف ال

القوة يف ب تْ ط  يْ نِ اليت أُ العظيم   بادئامل، لذا حرص اإلسالم عةلى حتقيق م1948  متأخرة يف إعالن حقوق اإلنسان سن
الستعداد لةلمواجه ، لكن من غي اعتداء وال عدوان اعةلى اإلعداد لةلقوة بكل ما يستطاع و  شريع  اخلالق، حيث حض  

لزجر والردع ألعداء  يكون منها التخويف واحىت   اهلل ال حيب املعتدين، فالقوة املطةلوب إعدادها تبةلغ غاي  االستطاع  ألن  
اليت ت التعدوه هلم من اآل من سورة األنفال " ما أطقتم أنْ  60اهلل واملسةلمني، يقول ابن جرير الطربي يف تفسيه لآلي  

 .17تكون قوة لكم"

يجيات األخرى عن االسرتاتوقد متيز ، التعازيزيف اإلسالم هو مبدأ شرعي يظهر يف احلدود و  اإلسرتاتيجي الردعإذًا ف
مرتبط  ارتباطا صرة سرتاتيجي  الردع املعاا أن   حيث ،تسي حسب مبادئهشرائع اإلسالم و ة خصائص تنبع من املعاصرة بعد  

 اأم  ، ا التوازنذه ذا اختل   إإال   ،نشوب احلرب يكون بعيداً  واحتمال، الدويلالنووي  يف اجملتمع بالتوازن بني القوى  وثيقاً 
صبح ميزان القوة ي حينهاكت القوة املتفوق  عةلى خصومها لك أهنا إذا متةل  ذ، متاماً  اإلسالمي  فأمرها خيتةلف دول ال يف

األم  اإلسالمي   أي أن   18،ني عن العدوان عةليهاداموا متنع هم ماتةلك القوة ضد   باستخدامذلك لن يغريها  ن  إ، فمتفوقاً 
 والزجر. ال تتعدى حدود الردع
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 (.5/10/24) م،1978، بيوت: دار الفكر، 1، طروح المعاني في تفسير القرآن الكريمشهاب الدين حممد، اآللوسي،  . 19

 .97م، ص1973ترمج : أكرم ديري، دار الطةليع ، بيوت،  األسلحة الحديثة،بوفر، أندريه، تراتون، أندرو، .  20

 م.2007، اجلامع  اإلسالمي  غزة، ، رسال  ماجستياألمن العسكري في السنة النبوية، هناد يوسفالثالثيين، .  21

 م.23/12/2002 بتاريخ القاهرة،، األزهر الشريففتوى إنتاج وامتالك األسةلح  النووي  "واجب"،  . 22

 

نووي  ذات القدرة ومنها األسةلح  ال إذًا صناع  وإنتاج األسةلح  اليت تردع العدو وختيفه وتزجره وتةلقي يف نفسه الوهن
 تكون من أولويات الصناع  العسكري  لدى الدول اإلسالمي ، مادام العدو ينتج هذه  الفائق  يف التدمي، ينبغي أنْ 

 يف واإلذن يف الشيء إذن   إذًا إنتاجها وحتصيةلها من مكمالت ذلك املطةلوب، ومكمل املطةلوب مطةلوب،األسةلح ، 
 . 19ناً ما كان"حلرب، كائ:" أي: من كل ما يتقوى به يف االعالم  اآللوسي يف تفسيه لآلي مكمالت مقصوده، ويقول 

امتالك األسةلح  النووي  ميثل إحدى الضمانات اليت متنع العدو من استخدامها، ألهنا حتدث توازناً  فيه أن   ا ال شك  م  و 
يدعو له اجلهاد يف اإلسالم، حيث يستخدم السالح لةلتغةلب عةلى العدو من أجل إعالء كةلم   بني الطرفني، وهذا ما

 ملعتديناحيث حتصيل هذه األسةلح  واختاذها عةلى سبيل التخويف وردع  منه العدوان أو اإلبادة اجلماعي ،اهلل، وال يراد 
إذا  ون خاسراً ه سيكن  أا ذات طابع هجوم ، هبدف إقناع العدو أهن   هامن خصائص سرتاتيجي  اإلسالمي ، واليتوهي اال

طابع الدفاعي العقيدة العسكري  ذات ال أن  : "ندريه بوفرأقول يد بعض اإلسرتاتيجيون هذا املبدأ ، فقد أك  العدوان أبد
و القوة عةلى التهديد مفتاح الردع ه ن   إذا توفرت هلا القوة اهلجومي ، أل، إال    قيم  ضعيف  يف الردالبحث لن تكون هلا إال  

"20. 
 ،اإلسالمي   الردع سرتاتيجيان إظهار القوة لعنصرين من عناصر ع هذه اإلسرتاتيجي  تعتمد فضالً  ىل ذلك أن  إنضيف و 

لةلقتال  االستعدادو ، فالرباط هو احلراس  هما رباط اخليل يف القران الكرميوهذان العنصران يعرب عن ،املفاجأةومها احلرك  و 
 .21املباغت اخلف  وسرع  احلرك  و  إىلواخليل يشي  الفوري عند اخلطر،
: طالب الدول اإلسالمي  بالسعي إىل إنتاج 22أبو احلسن " رئيس جلن  الفتوى باألزهر الشريف" بفتوىوقال الشيخ عةلى 

 وامتالك األسةلح  النووي  وغي النووي ، ما يرهب وخيوف عدوها، ومنعه بالتايل من االعتداء عةليها، ويرى أبو احلسن أن  
أكانت  ه إذا ظهر السالح يف يد دول  من العامل، سواءشرعي ، وأن  اإلعداد ملواجهته فريض   معرف  العدو واجب ديين، وأن  

هذا التهديد  ولجتاوزت الد  ، وإذا ميتةلكوا نفس األسةلح ، أو أسةلح  أقوى منها صديق  أو معادي ، لزم عةلى املسةلمني أنْ 
 ى عةليها الرد.ول  املعتد  الد   من حق   عتداء، عندها يرى اإلسالم أن  وقامت باال
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 .40سورة الشورى، آي  رقم: .  23
 .194. سورة البقرة، آي  رقم:  24
 م.4/5/2013مقال  منشورة بتاريخ ، أسلحة الدمار الشامل بين الوجوب والمنعالشريف، حممد بن شاكر، .  25

 

 .استخدام األسلحة النوويةالمعاملة بالمثل في  مبدأ . 2
 و ج ز اءُ ﴿: اآلي  القرآني ب إعماالً  ف بقاعدة "العدل واملساواة"ر  عْ تعد قاعدة فقهي  كةلي  أصيةل  يف الفقه اإلسالمي، اليت ت ُ 

لنا من النصوص  ، ويتضح24﴾ع ةل ْيُكمْ  اْعت د ى   م ا ِمِْثلِ  ع ةل ْيهِ  ف اْعت ُدوا ع ةل ْيُكمْ  اْعت د ى   ف م نِ ﴿ :، واآلي 23﴾ِمثْ ةُله ا س ي ئ     س ي ئ    
عاقبوه مثل ي اإلسالم أمر بالتماثل يف معامةل  املعتدين، بقصد من اعتدى عةلى املسةلمني جاز هلم أنْ  أن   السابق  القرآني 
نووي  ميثل إحدى امتالك األسةلح  ال فيه أن   شك  ا ال وم   االعتداء بالسالح النووي جاز الرد مثل السالح، فإذا ت   عدوانه،

ه ف املعتدي أن  ر الطرفني، حيث يشعر الط   الضمانات اليت متنع الطرف املعتدي من استخدامها، ألهنا حتدث توازنًا بني
 مواجه  يف عدم امتالكها سوف جيعل من ال ميتةلكها يف املوقف األضعف ليس منأى عن العقوب  واملعامةل  باملثل، يف أن  

 .25يرضخ له ويبتز من طرفه املالك هلا، ومن َث  
وذلك ما يفسر احلرص الشديد حملارب  الدول املنتج  هلذه األسةلح  لكل من حياول إنتاج هذه األسةلح ، ومن أمثةلتها  

السياس  اخلارجي   اجتاه صناع ن  أل ،انتشار األسةلح  النووي  إىل دول أخرىتعارض وبشدة  اليت األمريكي  الواليات املتحدة
بتحديد ألمريكي  الواليات املتحدة اعةلى د يالنتشار هتدللةلواليات املتحدة وحمةلةلي االستخبارات يؤكدون يف تقييمهم 

 .والدويل اإلقةليمي األمريكيثي ذلك عةلى النفوذ االسرتاتيجي أوت األمريكيحري  عمل اجليش 
ةل  باملثل يف لةلمعامويظهر ذلك من خالل تطبيقاهتم  لقد تعامل فقهاء اإلسالم مع هذه القاعدة بصورة ضمني  جممةل ،

ه القاعدة عةلى ، وتقوم هذاألذى املماثةل  يف القصاص ورد   املسائل اليت عرضت هلم بناًء عةلى املساواة وعدم جتاوز حد  
تكون مار الشامل وباألخص األسةلح  النووي ، و القوة والقدرة عةلى التنفيذ معاً، فتكون بالقوة، وهو امتالك أسةلح  الد  

 محاي  لةلدول  اإلسالمي . التنفيذ من خالل األخذ باملعامةل  باملثل درعاً واقياً ووسيةل بالقدرة عةلى 
سةلمني مثل يثبت لةلحاكم جمازة غي امل ق شرعيي ا حي نستنتج من ذلك معىن هذه القاعدة الفقهي  بأهن   وهكذا ميكن أنْ 

 .احلرب فعةلهم باملسةلمني ما حيقق املصةلح  سواء أكان ذلك يف حال  السةلم أو
عد حرب ي اإلسالم دين الرمح ، ولكن من اجلهل والغباوة أنْ  :" نعم إن  السياق قال الشيخ حممد رشيد رضا ويف هذا

ا ان  تحمل قتاهلم إي  ن ديننا دين الرمح ، يأمرنا أنْ  أن   يقال: األسةلح  الناري  لألعداء الذين حياربوننا هبا من هذا القبيل، بأنْ 
 سيئ  مثةلها، عماًل عةلى ال جيزى اهلل أباح لنا يف التعامل فيما بيننا أنْ  هبم، مع أن   ال نقاتةلهم هبا رمح ً  هبذه املدافع، وأنْ 
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 .126سورة النحل، آي  رقم: . 26

 .5/10/63م، 1990، القاهرة: اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، المنارتفسير  رضا، حممد رشيد،.  27

الجريمة عبيد، حسني إبراهيم صاحل،  م(، وانظر:1934وهو التعريف الذي انتهى إليه معهد القانون الدويل يف قراره املقرتع عةليه يف دورته ) أكتوبر .  28
 .44م، ص1999، القاهرة: دار النهض  العربي ،  الدولية

 .146صم، 2013ترمج : عادل زعيرت، القاهرة: مؤسس  هنداوي لةلتعةليم والثقاف ،  ،حضارة العربلوبون، غوستاف، .  29

ع  والقانون رسال  ماجستي يف الفقه املقارن، كةلي  الشري ، المعاملة بالمثل في العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي احلواجري، عبد الرمحن زيدان،.  30
 .89م، ص1981، 1، طالعالقات الدولية في اإلسالم، وانظر يف ذلك: الزحيةلي، وهب ، 76_75م، ص2002 باجلامع  اإلسالمي  بغزة،

 
ُو   ص ب  ْرتُْ  و ل ِئن ِبهِ  ُعوِقْبُتم م ا ِمِْثلِ  ف  ع اِقُبوا ع اق  ْبُتمْ  و ِإنْ ﴿بالعدل، فقال: ر  خ   هل  ، أفال يكون من العدل، بل 26﴾ل ةلص اِبرِين   ي ْ

 . 27نعامةلهم مثل العدل الذي نعامل به إخواننا" فوق العدل يف األعداء أنْ 
واعد العادي  بأنه:" إجراءات قسري  خمالف  لةلقويل احلديث الذي يأخذ مبدأ املعامةل  باملثل يراه القانون الد   وهذا عكس ما

ل  عةلى احرتام و أضراًر هبا، وهتدف إىل إجبار هذه الد  ويل يف أعقاب أعمال خمالف  لةلقانون ترتكبها دول  أخرى لةلقانون الد  
الدول   ويل اعترب رد الدول  املتضررة خمالف ، وهذا يضعف من موقفالقانون الد   ، ويتبني لنا من هذا التعريف أن  28القانون"

ي عةليه واعترب كةليهما خمالفاً واملعتده ساوى بني املعتدي ألن   غي مباشرة،   ول  املعتدي  بطريق   املتضررة، ويعزز من موقف الد  
لضرر ول هنا، فضاًل عن ذلك اعترب القانون الدويل إزال  اايل مل يتم مراعاة العدل بني الد  لةلقانون عةلى السواء، وبالت  

املصاحل والذي يف حقيق  األمر خيضع ملوازين القوى و  عماًل يقوم به القائمون عةلى تنفيذ القانون الدويل، والتعويض
يف هذا السياق قال و ا يرتتب عةليه ضياع حقوق الدول املتضررة، ، م  لةلدول النووي  الكربى جي يسرتاتواالالسياسي  

 .29:" مل يعرف العامل فاحتني أعدل وال أرحم من العرب"غوستاف لوبون
 :تتمثل يف 30إجرائي ة شروط لعد  م تنفيذ الدول اإلسالمي  ولتحقيق مبدأ املعامةل  باملثل يف اإلسال

ول  د  ي مشروع  صادرة من التكون اإلجراءات املتخذة عةلى أساس املعامةل  باملثل قد جاءت رداً عةلى أعمال غ أنْ  أواًل: 
 اخلصم.

 مطالبتها بذلك.ولي  رغم ئولي  الد  ول  اخلصم قد رفضت حتمل تبع  املستكون الد   أنْ  ثانياً: 
تكون اإلجراءات املتخذة عةلى أساس املعامةل  باملثل متناسب  مع جسام  العمل غي املشروع، أي تكون يف  أنْ  ثالثاً: 

  احلدود الالزم  لةلدفاع عن حقوق الدول .
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، 2دمشق: دار العةلوم واحلكم لةلنشر، ج ،وجل_ في الفقه اإلسالمي أحكام المجاهد بالنفس في سبيل اهلل_عزمرعي، مرعي بن عبد اهلل، .  31

  .413م، ص2003
 .173م، ص1983، 1، بيوت: دار الكتب العةلمي ، طاألشباه والنظائرالسيوطي، .  32
 .185_177م، ص 1989، 2، حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا، دمشق: درا القةلم لةلنشر، طشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد، .  33
  .4/129م، 1997 بيوت: دار املعرف  لةلنشر، ،غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمالشربيين، اخلطيب حممد، .  34
( من جمةل  78عةلى املذهب احلنفي والشافعي، املادة ) القواعد الفقهية ، وانظر:121، صاألشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،  . 35

 .436األحكام العدلي ، ص

 
واملتمثل يف تأديب  هلا ابت  ث ه حقي ا عمةلت بقاعدة املعامةل  باملثل، ألن  ، إذ  ول  املتضررة خمالف   الد   اإلسالم ال يعترب رد  إذاً ف
تتخذ  أنْ  ول  املتضررة األخذ بقاعدة املعامةل  باملثل ابتداءً وهلا يف نفس الوقتاإلسالم عةلى الد   أكد   حيث، ول  املعتدي الد  

  ، يف حال  إذا كانت هناك وساط  نزيه  وكانت املصةلح  يف ذلك.من الطرق السةلمي  وسيةل  لتحصيل حقوقها

 .األسلحة النووية استعمال فيوالمصلحة الضرورة الحربية  .3
ائةل ، هاحلايل، ملا هلا من قدرة تدميي   األسةلح  النووي  هي من أخطر األسةلح  املوجودة يف الوقت كما هو معروف أن  

يف  احملظور يباح أن   ال جيوز شرعاً استعماهلا، إال   هذه األسةلح  ما أن   م  ةل  ا سُ حيث ختريبها وتدميها لةلبيئ  ككل، وإذ  من 
ل  يرى ا، يف  هذه احلا هبحال  عدم وجود وسيةل  أخرى لدفع اعتداء العدو إال  الل  هنا ووجه الد   31حال  الضرورة احلربي ،

ا عمالً هبذه القاعدة إذً  ،32:"استعمال هذه األسةلح  جائز عمالً بالقاعدة الفقهي  "الضرورات تبيح احملظورات أن  اإلسالم 
 االعتداء عةليها باستعمال هذه األسةلح  إذا تعذر الرد باألسةلح  العسكري  التقةليدي ، حفاظاً  تستطيع الدول اإلسالمي  رد  
 .عةلى أمنها ووجودها وشعبها

التوسع فيها،  ، حيث ال جييز اإلسالم ألتباعه33ر بقدرها"وقد قيدت هذه القاعدة بقاعدة أخرى هي "الضرورة تقد   
ما يعرف برئيس  اإلمام أو إىل تستند هذه القاعدة عةلى املصةلح ، وأنيطوإمنا يقتصر عةلى ما يدفع تةلك الضرورة فقط، و 

اإلمام أو  ويقصد به أن   35"،عي  منوط باملصةلح ف اإلمام يف شئون الر  عماًل بالقاعدة الفقهي  "تصر   34الدول  بتقديرها،
السةلط  أو الوالي  عةلى الرعي ، لذا كان تصرفه منوط باملصةلح  من عدمها يف استعمال األسةلح   ول  له كاملرئيس الد  
إىل اجتهاده،  ل  و شأهنا موك    حتت راي  ويل األمر املسةلم، وإن  األصل يف احلرب ال تكون إال   فضاًل عن ذلك أن   النووي ،

 آلمالت  ل ذلك إليه إال ملعرفته واستشرافه عةلى األمور الظاهرة واخلفي ، وإدراكهك  جيب عةلى رعيته طاعته يف ذلك، وما ُو و 
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 .178_5/177 م، 1997، 1مصر: دار ابن عفان لةلنشر، ط ،الموافقات إبراهيم بن موسى بن حممد، الشاطيب،.  36

 (.26_8/25) م،2002، 1حتقيق:عمر بن سةليمان، دار ابن اجلوزي لةلنشر، ط على زاد المستقنع، شرح الممتعالابن العثيمني، .  37

 .129_128هل ميثل انتشار األسةلح  النووي  عامل ردع؟ مرجع سبق ذكره، ص . 38

 
 فإنْ  مرتبط  بتحقيق مصاحل الناس، واملسئولنيمجيع تصرفات احلكام  أن   معىن 36،ونتائجها ومصاحل رعيته األفعال،

 . خرجت من املصةلح  إىل املفسدة كانت باطةل ، وتعرض أصحاهبا إىل املسؤولي  يف الدنيا واآلخرة
املسأل   يغزوا بدون إذن اإلمام ألصبحت لو جاز لةلناس أنْ حل العثيمني يف "الشرح املمتع": "وقال الشيخ حممد بن صا 

ك حلصةلت مفاسد عظيم ، قد تتجهز طائف  من من شاء ركب فرسه وغزا"، "وألنه لو مكن الناس من ذل فوضى! كل  
ر !! أو يريدون البغي عةلى طائف  من الناس، فةلهذه األمو الناس عةلى أهنم يريدون العدو، وهم يريدون اخلروج عةلى اإلمام

 .37 بإذن اإلمام"ال جيوز الغزو إال   الثالث  _ولغيها_ أيضا  
القانون الدويل اإلنساين يستند يف أساسه عةلى مجةل  من املبادئ األساسي  منها مبدأ الضرورة احلربي   وكما هو معةلوم أن  

واملنصوص عةليها يف اتفاقي  الهاي، واتفاقيات جنيف من بعدها، واليت يتم مقتضاها اخلروج عن القواعد الدولي  الضامن  
 لدويلع أي دول  يف اجملتمع الدويل اخلروج عن قواعد القانون اتستطي معىن ذلكلةلحقوق واحلريات وهي حال  الطوارئ!! و 

رتاتيجي ، بفرض سال  لتحقيق أهدافها وأطماعها اال، وتستغل هذه احلحبج  حال  الطوارئ والضرورة احلربي  الغي مةلزم 
 .اهليمن  واالستحواذ عةلى خيات الشعوب األخرى

هديد ، حيث أصدرت حمكم  العدل الدولي  فتوى مشروعي  التالدولي  تناقض يف قرارات اهليئاتوما يدعو لالهتمام ال
 فيها عةلى االعتبارات التالي :  دوت االستنا 38م،8/7/1996باألسةلح  النووي  واستخدامها بتاريخ 

   القانون الدويل ال حيرم األسةلح  النووي  صراح . أن 
 نصوص القانون الدويل اإلنساين " قانون النزاعات املسةلح  " ال تنطبق عةلى هذه األسةلح .  ن  أ 
   ولي  خبصوص هذه األسةلح  غي جممع عةليها.القرارات الد   أن 
   البقاء، واملعروف باسم الدفاع الشرعي عن النفس. تستخدم حق   ول  املعتدى عةليها أنْ الد   من حق   أن 

لنا سبب السعي احلثيث لةلدول النووي  الكربى لتحمل الدول غي النووي  إىل التوقيع عةلى معاهدة  من خالل ذلك يتضح
تقطع عةليها الطريق المتالك هذه األسةلح ، وهي تسةلك يف ذلك االبتزاز  احلد من انتشار األسةلح  النووي ، بغرض أنْ 

 هذا اجملال  سكري اجتاه الدول اليت تسعى لةلدخول يفو الضغوط السياسي  واالقتصادي  بأنواعها، والتةلويح بالتأديب الع
 كإيران وكوريا الشمالي .



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 183 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .6_5م، ص1962، القاهرة: دار النهض  العربي ، القانون الدولي وقت السلمسةلطان، حامد،  . 39

 .488صم، 1997رسال  دكتوراه، كةلي  احلقوق جبامع  عني مشس بالقاهرة، ، الحربأسرى الفار، حممد عبد الواحد، .  40

)هو حق أباحته الشريع  اإلسالمي  ملن يعتدي عةليه أن يرد االعتداء سواء تعةلق األمر بنفس املعين أو ماله أو عرضه، أو نفس الغي  الصائل:دفع يقصد ب.  41
،  18ط ، القاهرة: دار الشروق لةلنشر،اإلسالم عقيدة وشريعة حممد، شةلتوت، :الشرعي اخلاص، انظرأو ماله أو عرضه(، ويطةلق عةليه اسم الدفاع 

 .10م، ص2001

 .43، صالعالقات الدولية في اإلسالمالزحيةلي، .  42

 
بالد  ضد  سيحي تفكينا الدويل يصدر عن التكتل امل "وهو أحد فقهاء القانون الدويل" يف مقدم  كتابه:" إن   قال أنزيةلو ي
وغيها  عراق،وال شاهدنا ذلك يف مأساة فةلسطني،ول الغربي  احلاضرة، كما وهذا املبدأ واضح يف سةلوك الد  39املسةلمني" 

 .األخرىاإلسالمي  ول من الد  

 عند استعمال األسلحة النووية. يةاإلسالم الضوابط الفقهيةو  .الشروط4
إلسالم أتباعه ا ضح لنا الضوابط والشروط الفقهي  اليت حث  من خالل استعراض املبادئ والقواعد الفقهي  السابق  يت  

 :40عةلى العمل والتقيد هبا عند استعمال األسةلح  النووي ، تتمثل يف النقاط التالي 
   األخذ باألخف َث األشد.41دفع الصائل  هبا، وجيب مراعاة إذا ال ميكن دفع العدو إال 
   ضرر لةلمسةلمني، نزواًل بالقاعدة الفقهي  "دفع املفاسد أوىل من جةلب املصاحل"،   يرتتب عةلى استعماهلاأال

 ويستثىن من ذلك حال  كانت مصةلح  استعماهلا تفوق مفسدهتا.
  ْيكون استعماهلا بقدر احلاج  فقط، نزوالً بالقاعدة الفقهي  "الضرورة تقدر بقدرها". أن 
  ْعةلى سبيل املعامةل  باملثل.اء واألطفال والشيوخ، إال  استعماهلا يف األماكن املأهول  بالنس يتقِ  أن  

ؤمتر م وما يؤكد عةلو اإلسالم ورفعته عن باقي القوانني، متيزه بقواعد الرمح  والعدال  واإلنصاف بني شعوب العامل، ففي
 إىل ظاهرة التقدير الكبي لةلتشريع اإلسالمي الذي "مبيأل"م أشار الفقيه الفرنسي 1932الهاي لةلقانون املقارن لعام 

 -ريع  اإلسالمي يقصد الش-ولكين ال أرجع إىل الشريع  : "بدأ يسود بني فقهاء أوروبا وأمريكا يف العصر احلاضر فقال
 ألثبت صح  ما أقول، ففي هذه الشريع  عناصر لو تولتها يد الصياغ  فأحسنت 

 ادئ ال تقل يف الرقي والشمول ويف مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهي  اليتصياغتها، لصنعت منها نظريات ومب
 .42"اها عن الفقه الغريب اليومنتةلق  
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 : اتمةالخ

اإلسالم عظيم بعقيدته وشريعته، وحيمل يف تصوراته وتشريعاته من الرمح  والسماح  ما مل  ما سبق عرضه نةلخص أن  
  باخلصائص التالي :  يتسم هوو يوجد يف دين مساوي، وال قانون أرضي، 

 .العامليني من والسةلموحاكميه قيم ، أقدر من القانون الدويل عةلى حتقيق العدال  واأل ي مشول له .1
إنتاج وامتالك الدول اإلسالمي  لألسةلح  النووي ، واقتصار استعماهلا لقيود وضوابط يرى اإلسالم وجوب  .2

 حمددة.
 عةلى ضرورة قيام الدول اإلسالمي  القادرة عةلى إجياد وتطبيق املبادئ الفقهي  اإلسالمي  تأكيد اإلسالم .3

 ر احلاضر.ةلعالقات الدولي  يف العصل واملنظم  املنصوص عةليها يف أحكام الشريع  اإلسالمي ،
 وصولكانت وال تزال عقب  أمام ال  اليتو  ،وترتيبات دولي  فعال  ومةلزم  قانوني  عدم وجود ضوابط نتيج  .4

عوبات ضر، وسط عراقيل وصمنذ ستينيات القرن املاضي إىل وقتنا احلالتحقيق السةلم واألمن الدوليني، 
 .اخلطر النووي مواجه سرتاتيجي  وفني  حتول دون الوصول إىل نتائج عمةلي  وواقعي  مرضي  يف سياسي  وإ

البد من العمل عةلى تقارب وجهات النظر بني املسةلمني وغيهم، هبدف إزال  أوجه اخلالف بينهم فيما   .5
 .خيدم قضي  السةلم واألمن الدوليني، والتخةلص من األسةلح  النووي 

الضوابط واملبادئ اإلسالمي  يف معاهدات دولي  تربط بني دول إسالمي  وغي إسالمي ، العمل عةلى تقنيني  .6
 بغرض حتقيق األمن والسةلم الدوليني بني الشعوب.

 ا.من أضرارها والتخفيف من ويالهت االجتاه إىل تنظيم ظاهرة احلرب يف القانون الدويل، بغرض احلد    .7
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