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امللخص:    
جمال  يف  مهمني  مو�ضوعني  حول  الدرا�ضة  هذه  تتمحور 
الدولية  املفاو�ضات  جمال  ويف  عام،  ب�ضكل  الدولية  العالقات 
حيث  التحكيم،  ومفهوم  الو�ضاطة،  مفهوم  وهما:  اأال  خا�ص،  ب�ضكل 
يف  تتمثل  نواٍح،  عدة  من  والتحليل  بالدرا�ضة  الباحث  �ضيتناولهما 
املفاهيم اللغوية واال�ضطالحية يف ال�رشيعة االإ�ضالمية ويف القانون 
الدويل العام، واالأحكام ال�رشعية املتعلقة بهما، ف�ضال عن املقا�ضد 
ال�رشعية لكل منهما؛ لتكون هذه الدرا�ضة جهدا متوا�ضعا يف تفعيل 
دور الفقه ال�ضيا�ضي يف معاجلة بع�ص النوازل، وفق مقا�ضد ال�رشيعة 
اأبرزها:  عدة،  حماور  وفق  الدرا�ضة  هذه  جاءت  وقد  االإ�ضالمية. 
الو�ضاطة  ومقا�ضد  االإ�ضالم،  يف  الو�ضاطة  وحكم  الو�ضاطة،  مفهوم 
االإ�ضالم،  يف  التحكيم  وم�رشوعية  التحكيم،  ومفهوم  االإ�ضالم،  يف 
و�رشوط التحكيم، وحمّله، ومقا�ضده، وحكمة م�رشوعيته يف املنظور 
اثنني:  منهجني  الباحث  ا�ضتخدم  الدرا�ضة،  هذه  ويف  االإ�ضالمي. 
املنهج التحليلي، وذلك بدرا�ضة االإ�ضكاالت العلمية املختلفة تفكيكا 
وتركيبا وتقوميا، حيث مت تناول املو�ضوعات املطروحة بالدرا�ضة 
والتحليل، ومن ثم حماكمتها اإىل تف�ضري مقا�ضدي للن�ضو�ص، بحيث 
ال�رشعية  االأحكام  وا�ضتنباط  لبناء  املعامل  وا�ضحة  اأر�ضية  تت�ضّكل 
للموا�ضيع املطروحة يف �ضوء مقا�ضد ال�رشيعة االإ�ضالمية، واملنهج 
مقا�ضدها،  ملعرفة  الن�ضو�ص؛  ا�ضتقراء  على  القائم  اال�ضتقرائي 
بيان  اإىل  الدرا�ضة وم�ضتجداتها مما يحتاج  وتنزيلها على موا�ضيع 
تو�ضلت  ما  اأهم  واإن  ال�رشعية.  املقا�ضد  �ضوء  يف  واإي�ضاح  اأحكام 
اللغوية ملفهومي  ارتباط بني املعاين  الدرا�ضة، هو وجود  اإليه هذه 
الو�ضاطة والتحكيم يف االإ�ضالم من جهة، ومفاهيمهما اال�ضطالحية 
من جهة اأخرى، واأن العمل بالو�ضاطة والتحكيم يف العالقات الدولية 
كان  واإن  ال�ضلح،  هو  املق�ضد  دام  ما  جائز،  مقا�ضدي  منظور  من 
ملجئا اإىل االحتكام اإىل املحاكم الدولية، بيد اأن هذا اجلواز م�رشوط 
بعدم امل�ضا�ص بحقوق اهلل تعاىل، ومرهون بكون هذا التحكيم ال يعود 
�ضيادة  من  ينتق�ص  اأو  م�ضلحة،  ي�ضيع  اأو  مبف�ضدة،  امل�ضلمني  على 
امل�ضلمني. اإن ما يتمخ�ص عن عملية التو�ضط والتحكيم ي�ضري ملزما 

بعد اإقرار اخل�ضوم بارت�ضائه، اأو اإذا اأيده حكم ق�ضائي.
القانون  املفتاحية: و�ضاطة، حتكيم، حمكمة دولية،  الكلمات 

الدويل العام، املقا�ضد ال�رشعية، الفقه ال�ضيا�ضي.
Abstract:

This study revolves around two important themes 
in the field of international relations in general and 
in the field of international negotiations in particular, 
namely, the concepts of mediation and arbitration, the 
legal provisions related to them, and the legal objectives 
of each of them. The study aims at contributing in the 
efforts of activating the role of political jurisprudence 
in addressing some of the calamities and contemporary 

challenges in accordance with the objectives of Sharia/
Islamic law/ Several main axes have been discussed, 
the most prominent of which including the concept, 
the rule and the purposes of mediation in Islam. 
Great emphasis has also been given to arbitration, its 
legality, terms, place, and purposes, and the wisdom of 
its legality from the Islamic perspective. In this study, 
the researcher uses two approaches: The analytical 
approach, by studying the various scientific problems, 
disassembling, synthesizing, and evaluating, so that 
the topics raised are studied and analyzed via the 
application of Maqasidi/ interpretation so that a clear 
ground is formed for constructing and deriving legal 
rulings for the themes presented in light of Maqasid 
of Sharia. As for the second approach, the inductive 
approach is used for the extrapolation of texts and its 
developments. This requires clarification of provisions 
in light of the objectives of Shariah. Among the most 
important findings of this study, a correlation between 
the linguistic meanings of the concepts of mediation 
and arbitration in Islam on the one hand and their 
idiomatic concepts on the other. The findings also 
show that working in mediation and arbitration 
in international relations from the perspective of 
Maqasid Shariah is permissible as long as the intention 
is reconciliation and resorting to international courts. 
The permissibility is conditional on no prejudice to 
the rights of Allah, and it is subject to the fact that 
this arbitration does not corrupt Muslims, or wastes 
interest, or detracts from the sovereignty of Muslims. 
The mediation and arbitration process results in 
binding after the litigants approve it or if a court 
ruling supports it. 

Keywords: Mediation, arbitration, international 
court, public international law, Sahria Maqasid/ 
Islamic law,  political jurisprudence. 

املقدمة:	
وخا�ضة  الدولية،  العالقات  جمال  يف  الدرا�ضة  هذه  جاءت 
والتحكيم،  الو�ضاطة  وتركزت حول مو�ضوعي  الدولية،  املفاو�ضات 
االإ�ضالمية  ال�رشيعة  يف  واال�ضطالحية  اللغوية  املفاهيم  حيث  من 
واملقا�ضد  ال�رشعية،  االأحكام  حيث  ومن  العام،  الدويل  والقانون 
ال�رشعية لكل منهما، وذلك من خالل مطلبني اثنني، االأول بعنوان: 
حتكيم  بعنوان:  والثاين  االإ�ضالم،  يف  وحكمها  الو�ضاطة  مفهوم 

املفاو�ضات الدولية. 

املطلب األول: مفهوم الوساطة وحكمها يف اإلسالم	

املسألة األوىل: مفهوم الوساطة

و�ضف  يف  جميلة  لغوية  معان  على  الو�ضاطة  لفظ  ينطوي 
من يقوم بالو�ضاطة، ومن ذلك: ال�رشف، واحل�ضب، والكرم، والعدالة، 
واحل�ضن )ابن منظور، 1414هـ، 7/ 430(، وجوهر ال�ضيء، واأجوده، 
فاإن  بالو�ضاطة،  يقوم  اجلميلة �ضفات ملن  املعاين  فاإذا كانت هذه 
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أ. د. عبد احلميد محمد علي زرؤم 

جعل  هو  الدرا�ضة:  هذه  مبو�ضوع  يتعلق  مما  لغة  الو�ضاطة  معنى 
النف�ص بني طرفني اأو خ�ضمني فاأكرث باحلّق والعدل، ولي�ص ببعيد عن 
العام،  الدويل  القانون  اللغوي معناها اال�ضطالحي يف  هذا املعنى 
فهي: »حماولة دولة اأو اأكرث، ف�ّص نزاع قائم بني دولتني اأو اأكرث، عن 
اأي�ضا فيه« )جممع اللغة العربية  طريق التفاو�ص الذي ت�ضرتك هي 

بالقاهرة، د.ت، 2/ 1031(.
اإن الو�ضاطة اآلية خا�ضة لف�ص النزاعات خارج دائرة الق�ضاء 
الر�ضمي، وتتميز عن غريها يف كونها متثل حالاً اإراديا وتوافقيا بني 
م�ضار  وهي  النزاع،  اأطراف  عليه  يتفق  م�ضار  فهي  النزاع،  اأطراف 
ينظمه طرف م�ضتقل وحمايد ويت�رشف فيه، تتمثل مهمته يف ت�ضهيل 
النزاع، ومتكينها من اختيار حل يتنا�ضب مع  اأطراف  التوا�ضل بني 
بحيث  النزاع،  الأطراف  احلرة  باملوافقة  وم�ضاحلها،  حاجياتها 
تختار بكامل حريتها، كما اأن ا�ضتقالل وحياد الو�ضيط مينحه جماال 
اأو�ضع لتمكني اأطراف النزاع من اختيار حلول بنف�ضها، اإذ اإن التوا�ضل 
املبنية  املواقف  كل  جتاوز  اإىل  يوؤدي  النزاع  اأطراف  بني  املبا�رش 
ومفاو�ضات  النزاع،  عقلنة  اإىل  و�ضوال  وامل�ضاعر؛  االأحا�ضي�ص  على 
تتمكن  بحيث  طرف،  كل  وم�ضالح  حاجات  على  موؤ�ض�ضة  منطقية 
في�ضبح  ومبفردها؛  بنف�ضها  م�ضريها  تقرير  من  النزاع  اأطراف 
اإنه  اإذ  جميعها،  لالأطراف  ا  وتوافقياً ا  ومريحاً ايجابياًا  بذلك  احلل 
امل�ضالح  وت�ضابك  املعامالت،  وتبادل  االقت�ضادي،  الن�ضاط  بتطور 
بالعديد  دفعت  معقدة  نزاعات  ن�ضاأت  والدول،  االأفراد  بني  املالية 
التفكري يف و�ضائل حللها تت�ضم بال�رشعة، والنجاعة،  الدول اىل  من 
واملرونة؛ فظهرت بع�ص النظم القانونية التي عرفت بنظم الو�ضاطة 
النزاعات  الق�ضاء يف حل  بديلة عن  كاآليات  والتوفيق،  وامل�ضاحلة 
 5 2019م،  )العبيدي،  االقت�ضادية  احلياة  ينا�ضب  ومبا  ب�رشعة، 

.)240  - 220 /)2(
التفاو�ص يف  اأطراف  الو�ضاطة بني  اأهمية  اأنه بالرغم من  اإال 
التقريب بني وجهات النظر، اأو يف منع عملية التفاو�ص من االنهيار 
اأو التوقف، فاإن لها حماذير تتمثل باإمكانية ميل وانحياز الو�ضيط 
اإذ �ضيجد نف�ضه  اآخر؛ مما قد ُيلحق به �رشرا،  اإىل طرف على ح�ضاب 
�ضحية خداع، اأو �ضغط ذي طابع تهديدي، ومن اأمثلـة هذا ال�ضنف 
غري النزيه من الو�ضطاء: الواليات املتحدة االأمريكية، التي تو�ضطت 
ال�ضــرق االأو�ضــط، حيث ناأت بنف�ضها  فــي عملية �ضنــع ال�ضــالم يف 
عن النزاهة؛ نتيجة ارتباطها باإ�رشائيل بعالقات اإ�ضرتاتيجية خا�ضة 

30؛ وجيه، 1994، 79(. )اأندر�ضون، د.ت، 29 - 

املسألة الثانية: حكم الوساطة يف اإلسالم

عرف امل�ضلمون الو�ضاطة منذ فجر االإ�ضالم، ولذلك �ضواهد من 
�ضرية ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، فقد اأجاز االإ�ضالم الو�ضاطة 
يف  الفقهاء  لدى  الو�ضاطة  مفهوم  جتّلى  وقد  املتخا�ضمني،  بني 
 ،1994 القرايف،  142؛  د.ت،  )املاوردي،  خا�ضة  الق�ضاء  اأبواب 
الو�ضاطة  مفهوم  اأن  اإال   ،)189  /11  ،2009 الروياين،  39؛   /10
لي�ص مق�ضورا على امل�ضلمني فيما بينهم، بل يتعدى ذلك اإىل عالقة 
الدولة االإ�ضالمية بغريها من الدول، كما اأن مفهوم الو�ضاطة معروف 
ورد  احلديث،  الع�رش  ففي  امل�ضلمني،  غري  من  االأخرى  االأمم  لدى 
مفهوم الو�ضاطة واخلدمات الودية يف اتفاقية )الهاي( الدولية عام 
)1907م(، على اأنها اإحدى الو�ضائل ال�ضلمية لف�ص النزاع بني الدول، 
وهي مرحلة تالية لعملية التفاو�ص فيما لو مل تنجح؛ فتتدخل اإحدى 

اأقحمت  فاإن  النظر،  للتقريب بني وجهات  للطرفني؛  ال�ضديقة  الدول 
النزاع؛  اأطراف  بني  املفاو�ضات  يف  نف�ضها  ال�ضديقة  الدولة  هذه 
فهي دولة و�ضيطة، واإن قامت هذه الدولة ال�ضديقة بتقريب وجهات 
خدمات  بتقدمي  تقوم  فاإمنا  املفاو�ضات؛  يف  اال�ضرتاك  دون  النظر 
ودية للطرفني املتنازعني )من�ضور، 1390هـ، 193(، وفيما يتعلق 
ا�ضتجابة  اأعدائها؛  قتال  ترك  لها  يجوز  فاإنه  االإ�ضالمية،  بالدولة 
)اأبو  بامل�ضلمني  ذلك �رشر  اإذا مل يرتتب على  اأخرى،  دولة  لو�ضاطة 
اأدلة  من  بع�ص  ياأتي  وفيما   ،)184  ،176  /9 1424هـ،  الوفا، 
جواز الو�ضاطة مما جاء يف كتاب اهلل )عّز وجّل(، ويف �ضنة و�ضرية 
نبيه )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، خا�ضة فيما يتعلق بالو�ضاطة مما له 
 /5 1421هـ،  )ال�ضالبي،  كاملفاو�ضات  الدولية،  بال�ضوؤون  تعّلق 

                                           .)151
يٌب . 1 قوله )عّز وجّل(: َمْن َي�ْصَفْع �َصَفاَعًة َح�َصَنًة َيُكْن َلُه َن�صِ

َعَلى   ُ اللهَّ َوَكاَن  ِمْنَها  ِكْفٌل  َلُه  َيُكْن  َئًة  �َصيِّ �َصَفاَعًة  َي�ْصَفْع  َوَمْن  ِمْنَها 
مبعنى  القراآنية  االآية  يف  فالكفل   ،)85 )الن�ضاء:   ُمِقيًتا �َصْيٍء  ُكلِّ 
 295  /5 1384هـ،  )القرطبي،  احلافظ  مبعنى  واملقيت  الن�ضيب، 
اخلري،  يف  التو�ّضط  يف  الرتغيب  الكرمية  االآية  ومق�ضود    ،)296  -
والرتهيب من �ضده، فهذا ال يجوز؛ الأنه �ضعي يف اإثم، كاإ�ضقاط حدود 
اأو كاالإف�ضاد بني النا�ص بالغيبة والنميمة، فال�ضفاعة  بعد وجوبها، 
تكون بني النا�ص يف حوائجهم، كمن يعني اأخاه بكلمة عند غريه يف 
ق�ضاء حاجة، فهي و�ضاطة يف اإي�ضال خري اأو دفع �رش، �ضواء كانت 
بطلب من املنتفع اأم ال، وو�ضفها باحل�ضنة؛ الأن ال�ضفاعة ال ُتطلق اإال 
على الو�ضاطة يف اخلري، واخلري لفظ عام ي�ضمل اأحواال كثرية، ومن 
النوع  ُيعرف هذا  اإذ  الدولية،  اأهمها ما يتعلق بالق�ضايا والعالقات 
من املفاو�ضات يف اأدبيات العلوم ال�ضيا�ضية ب�ضيا�ضة الطرف الثالث 

)ابن العربي، 1424هـ، 1/ 587(.  
َواُهْم اإِلهَّ َمْن اأََمَر . 2 قوله )عّز وجّل(: َل َخرْيَ ِف َكِثرٍي ِمْن َنْ

اْبِتَغاَء  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  ا�ِس  النهَّ َبْيَ  َلٍح  اإِ�صْ ْو  اأَ َمْعرُوٍف  اأَْو  ِب�َصَدَقٍة 
اأَْجًرا َعِظيًما ) الن�ضاء: 114(،  فقد ذكر  ِ َف�َصْوَف ُنوؤِْتيِه  اِة اللهَّ َمْر�صَ
واالأعرا�ص،  واالأموال،  الدماء،  يف  »عامٌّ  االإ�ضالح  هذا  اأن  القرطبي 
كل  امل�ضلمني، ويف  فيه بني  واالختالف  التداعي  يقع  �ضي  كل  ويف 

كالم ُيراد به وجه اهلل تعاىل« )القرطبي، 1384هـ، 5/ 384(.
حديث النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( عن اأبي الدرداء )ر�ضي . 3

اأخربكم  اأال  و�ضلم(:  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  »قال  قال:  اهلل عنه( 
قال:  اهلل،  ر�ضول  يا  بلى  قالوا:  والقيام؟  ال�ضيام  درجة  باأف�ضل من 
على  )�ضحيح  احلالقة«.  هي  البني  ذات  وف�ضاد  البني،  ذات  اإ�ضالح 

�رشط ال�ضيخني(. )ابن حبان، 1414هـ، 11/ 489(.
اهلل . 4 اأبيه )ر�ضي  الزهري، عن حممد بن جبري، عن  حديث 

عنه(: اأن النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( قال يف اأ�ضارى بدر: »لو كان 
له«  لرتكتهم  النَّتنى؛  هوؤالء  يف  كلمني  ثم  حيا،  َعديٍّ  بن  املطِعم 
اأنه يجوز  »دليل على  91(، ففي احلديث   /4 1422هـ،  )البخاري، 
ترك اأخذ الفداء من االأ�ضري، وال�ضماحة به؛ ل�ضفاعة رجل عظيم، واأنه 
يكافاأ املح�ضن واإن كان كافرا« )ال�ضنعاين، د.ت، 2/ 482(، ذلك اأنه 
)�ضلى اهلل عليه و�ضلم( ملا رجع من الطائف اإىل مكة، دخل  يف جوار 
املطعم بن عدي، الذي اأمر اأوالده االأربعة باال�ضتعداد حلماية النبي 
اأعظُم من  اأنه  له،  التي كانت  اليد  اإن  و�ضلم(، وقيل  اهلل عليه  )�ضلى 
�ضعى يف نق�ص �ضحيفة قري�ص يف ح�ضار بني ها�ضم وامل�ضلمني يف 
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�ضعب اأبي طالب، وكان املطعم قد مات قبل وقعة بدر؛ ففي احلديث 
داللة وا�ضحة على جواز الو�ضاطة يف جمال العالقات الدولية بني 
امل�ضلمني وغريهم )ال�ضنعاين، د.ت، 2/ 482؛ اأبو الوفا، 1424هـ، 

.)173  /9
قبوله . 5 من  كان  ما  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  �ضريته  ومن 

و�ضاطة بديل بن ورقاء اخلزاعي، الذي تو�ّضط بني النبي )�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم( وقري�ص قبيل �ضلح احلديبية، ».... اإذ جاء بديل بن ورقاء 
اخلزاعي يف نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة ن�ضح ر�ضول اهلل 
فيه  يو�ضع  ما  هي  )العيبة  تهامة  اأهل  من  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى 
الثياب حلفظها، فقد �ضبه االإن�ضان الذي هو م�ضتودع �رّشه بالعيبة، 
ومو�ضع  ن�ضحه  حمّل  اأي  واأمانته،  �رّشه  مو�ضع  هنا:  بها  واملراد 
اأ�رشاره(، فقال: اإين تركت كعب بن لوؤي، وعامر بن لوؤي نزلوا اأعداد 
مياه احلديبية )اأي نزلوا يف هذه املوا�ضع على هذه املياه(، ومعهم 
عن  و�ضادوك  مقاتلوك  وهم  اأوالدها(،  مع  )االإبل  املطافيل  الُعوذ 
لقتال  جنئ  مل  اإنا  و�ضلم(:  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  فقال  البيت، 
اأحد، ولكنا جئنا معتمرين، واإن قري�ضا قد نهكتهم احلرب، واأ�رشت 
فاإن  النا�ص،  وبني  بيني  ويخلوا  مدة،  ماددتهم  �ضاوؤوا  فاإن  بهم، 
فقد  واإال  فعلوا،  النا�ص  فيه  فيما دخل  يدخلوا  اأن  �ضاوؤوا  فاإن  اأظهر: 
وا )ا�ضرتاحوا من جهد احلرب(، واإن هم اأبوا، فوالذي نف�ضي بيده  َجمُّ
الأقاتلنهم على اأمري هذا حتى تنفرد �ضالفتي )اأي حتى ينف�ضل مقدم 
ما  �ضاأبلغهم  بديل:  فقال  اأمره،  اهلل  ولينفذّن  اأقتل(،  اأي حتى  عنقي، 
هذا  قد جئناكم من  اإنا  قال:  قري�ضا،  اأتى  فانطلق حتى  قال:  تقول، 
الرجل، و�ضمعناه يقول قوال، فاإن �ضئتم اأن نعر�ضه عليكم فعلنا، فقال 
�ضفهاوؤهم: ال حاجة لنا اأن تخربنا عنه ب�ضيء. وقال ذوو الراأي منهم: 
هات ما �ضمعته يقول. قال: �ضمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم مبا قال 
النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، فقام عروة بن م�ضعود. فقال: اأي قوم، 
األ�ضتم بالوالد )اأي مبثل الوالد يف ال�ضفقة واملحبة(؟ قالوا: بلى، قال: 
اأول�ضت بالولد )مثل الولد يف الن�ضح لوالده(؟ قالوا: بلى، قال: فهل 
دعوتهم  )اأي  ا�ضتنفرت  اأين  تعلمون  األ�ضتم  قال:  ال،  قالوا:  تتهموين؟ 
اإىل ن�رشكم( اأهل عكاظ )ا�ضم �ضوق بناحية مكة كانت العرب جتتمع 
بها يف كل �ضنة مرة(، فلما َبلَّحوا )اأي: امتنعوا( علي جئتكم باأهلي 
وولدي ومن اأطاعني؟ قالوا: بلى، قال: فاإن هذا قد عر�ص لكم خطة 
ائته،  قالوا:  اآتيه،  ودعوين  اقبلوها  و�ضالح(،  خري  خ�ضلة  )اأي  ر�ضد 
فاأتاه، فجعل يكلم النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، فقال النبي )�ضلى 
 /3 1422هـ،  اهلل عليه و�ضلم( نحوا من قوله لبديل...«. )البخاري، 

.)10  - 8  /14 193؛ العيني، د.ت، 
ويف �ضبيل احلث على اإ�ضالح ذات البني، وت�ضجيع النا�ص . 6

على ذلك، فقد اأباح االإ�ضالم اأمرين ال يحاّلن اإال يف حاالت حمّددة، 
منها اإ�ضالح ذات البني، وهما:

يف 	.  دينا  امل�ضلح  حتّمل  اإذا  وذلك  الزكاة،  مال  من  االأخذ 
خمارق  بن  قبي�ضة  عن  الوارد  للحديث  البني؛  ذات  اإ�ضالح  �ضبيل 
ي�ضتدينه  اأي  االإن�ضان،  يتحمله  )ماٌل  حمالة  »حتملت  قال:  الهاليل، 
ويدفعه يف اإ�ضالح ذات البني، كاالإ�ضالح بني املتخا�ضمني، ونحو 
فقال:  فيها،  اأ�ضاأله  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  فاأتيت  ذلك(، 
اأِقم حتى تاأتينا ال�ضدقة، فناأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبي�ضة، اإن 
امل�ضاألة ال حتّل اإال الأحد ثالثة: رجل حتمل حمالة، فحّلت له امل�ضاألة 
التي  االآفة  )هي  جائحة  اأ�ضابته  ورجل  مي�ضك،  ثم  ي�ضيبها،  حتى 

اجتاحت  عظيمة(  م�ضيبة  وكل  وت�ضتاأ�ضلها،  واالأموال  الثمار  تهلك 
ماله، فحلت له امل�ضاألة حتى ي�ضيب قواما من عي�ص، اأو قال: �ضدادا 
اأ�ضابته فاقة حتى يقوم... ثالثة من ذوي احلجا  من عي�ص، ورجل 
)العقل( من قومه، )واإمنا قال )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(: »من قومه«؛ 
فال  العادة،  يف  يخفى  مما  واملال  بباطنه،  اخلربة  اأهل  من  الأنهم 
اأ�ضابت فالنا فاقة؛ فحّلت  اإال من كان خبريا ب�ضاحبه(: لقد  يعلمه 
عي�ص،  من  �ضدادا  قال  اأو  عي�ص،  من  قواما  ي�ضيب  حتى  امل�ضاألة  له 
فما �ضواهن من امل�ضاألة يا قبي�ضة، �ضحتا ياأكلها �ضاحبها �ضحتا«. 

)الني�ضابوري، د.ت، 2/ 722(. 
اهلل 	.  )�ضلى  النبي  يقول  ذلك  ويف  االإ�ضالح،  بق�ضد  الكذب 

عليه و�ضلم(: »لي�ص الكذاب الذي ي�ضلح بني النا�ص، فينمي خريا، اأو 
يقول: خريا« )البخاري، 1422هـ، 3/ 183(، فالكذب الإ�ضالح ذات 
البني جائز، ولي�ص فيه منيمة اأو ذّم، اإال اأن االأحناف يف املعتمد من 
اأ�ضكاله؛ الأن يف معاري�ص  اأن الكذب حرام بكل  اإىل  مذهبهم، ذهبوا 
الكذب  واأما   ،)147  /8 1435هـ،  )الدِّهلوي،  الكالم ما يغني عنه. 
ما  عّد  حيث  بظنه،  تاأويله  يكون  اأن  »فيحتمل  احلديث،  يف  الوارد 
لي�ص بكذب كذبا، فاملباح معاري�ص القول الذي يقع بالقلب خالف 
احلقيقة فيها ال الت�رشيح بالكذب«، وهنا يرى الباحث يف معار�ص 
القول حترزا عن �رشيح الكذب، وذلك اأحوط للدين )امَلَلطي، د.ت، 2/ 

.)242

املسألة الثالثة: مقاصد الوساطة يف اإلسالم	

اإن املق�ضد االأول للو�ضاطة يف االإ�ضالم هو ال�ضلح، وهو مق�ضد 
 )ٌ َخريرْ لرُْح  )َوال�ضُّ وجّل(:  )عّز  لقوله  خري؛  من  عليه  يرتتب  ملا  عظيم؛ 
128(، فالتعريف الوارد يف لفظ )ال�ضلح( تعريف اجلن�ص،  )الن�ضاء: 
ولي�ص تعريف العهد؛ الأن املق�ضود اإثبات اأن ماهية ال�ضلح وحقيقته 
خري للنا�ص، فكلمة خري عامة لكل وجوه اخلري، ولكل م�ضالح الدين 
والدنيا؛ وعليه فاإن مقا�ضد ال�ضلح هي مقا�ضد للو�ضاطة اإليه، ومن 

اأبرز هذه املقا�ضد )ابن عا�ضور، 1984م(:
�ضلحا . 1 يكون  ال  فال�ضلح  الهدف،  ووحدة  القلوب،  تاأليف 

النفو�ص،  وت�ضفو  القلوب  فتتالقى  نف�ضيا؛  يكون  بل  فح�ضب،  ظاهرا 
ويحّل الوئام حمّل اخل�ضام )اأبو زهرة، د.ت(.

حفظ الدين، ودليل ذلك قوله )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(: ».... . 2
وف�ضاد ذات البني هي احلالقة«. )�ضحيح على �رشط ال�ضيخني( )ابن 
للمثوبات  واملزيلة  املاحية  اأي:   ،)489  /11 1414هـ،  حبان، 
الطاعات  حت�ضيل  عن  �ضاحبه  مينع  الفعل  هذا  ف�ضوؤم  واخلريات، 
والعبادات، وقيل: املهلكة، ذلك اأنها حتلق اأي: تهلك، وت�ضتاأ�ضل الدين 
بالدين  يذهب  البني  اإف�ضاد  كان  فاإذا  ال�ضعر؛  املو�ص  ي�ضتاأ�ضل  كما 
وبثواب الطاعات، فاإن اإ�ضالح ذات البني، يقيم الدين، ويحفظ الثواب 

على اأهله )القاري، 1422هـ، 8/ 3154؛ احلاج، 2017(.
وجّل(: . 3 )عّز  لقوله  البخل؛  عن  والبعد  وال�ضماحة،  الكرم 

َفاإِنهَّ  ُقوا  َوَتتهَّ �ِصُنوا  ُتْ َواإِْن  حهَّ  ال�صُّ اْلأَْنُف�ُس  َواأُْح�ِضَِت  َخرْيٌ  ْلُح  َوال�صُّ
َ َكاَن ِبَا َتْعَملُوَن َخِبريًا )الن�ضاء: 128(، فيجوز اأن يكون املراد  اللهَّ
بال�ضلح يف هذه االآية �ضلح املال، وهو الفدية، فال�ضّح هو �ضّح املال، 
ِت  �رِشَ ٌ( بقوله )عّز وجّل(: )َواأُحرْ لرُْح َخريرْ واإتباع قوله )عّز وجّل(: )َوال�ضُّ
( على هذا الوجه، كمن يقول بعد االأمر مبا فيه م�ضلحة  حَّ ُف�ُص ال�ضُّ أَنرْ االرْ
يف موعظة اأو نحوها: وما اإخالك تفعل؛ لق�ضد التحري�ص واحلث على 
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البعد عن ال�ضّح، ويجوز اأن يكون معنى ال�ضّح ما جبلت عليه النفو�ص 
للنا�ص من  الكرمية حتذير  االآية  الت�ضاهل، ويف  من امل�ضاحة، وعدم 
فالو�ضاطة بق�ضد  التي حتول دون امل�ضاحلة،  االت�ضاف بامل�ضاحة 
من  بع�ص  عن  التفاو�ص  اأطراف  من  تنازال  تتطلب  قد  االإ�ضالح، 
اأو  اأعظم،  مطالبهم؛ ت�ضاحما وكرما، ومبا ال يفّوت م�ضلحة معتربة 
ال�ضفاعة ال تكون يف حّد، وال  اأو  الو�ضاطة  باأن  يجلب مف�ضدة؛ علما 
 ،1984 249؛ ابن عا�ضور،   /2 1405هـ،  يف حّق الزم )الزرك�ضي، 

.)217  /5
العدل، . 1 وحتقيق  وال�ضقاق،  النزاع  ا�ضتمرار  اأ�ضباب  قطع 

ِلُحوا  َفاأَ�صْ اْقَتَتلُوا  امْلُوؤِْمِنَي  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  َواإِْن  وجّل(:  )عّز  لقوله 
َحتهَّى  َتْبِغي  ِتي  الهَّ َفَقاِتلُوا  اْلأُْخَرى  َعَلى  اإِْحَداُهَما  َبَغْت  َفاإِْن  َبْيَنُهَما 
ْق�ِصُطوا  َواأَ ِباْلَعْدِل  َبْيَنُهَما  ِلُحوا  َفاأَ�صْ َفاَءْت  َفاإِْن   ِ اللهَّ اأَْمِر  اإَِل  َتِفيَء 
9(، فاإن االأمر باالإ�ضالح بني  امْلُْق�ِصِطَي )احلجرات:  ُيِحبُّ   َ اللهَّ اإِنهَّ 
بوادره،  ظهور  ومبجرد  االقتتال،  يف  ال�رشوع  قبل  واجب  امل�ضلمني 
وهذا هو االأوىل؛ حتى يتم تدارك االأمر قبل وقوعه، وتعّد هذه االآية 
اخل�ضام  من  املجتمع  ل�ضيانة  عملية؛  ت�رشيعية  قاعدة  الكرمية 
والعدل  احلق  الإقرار  قاعدة  اأنها  كما  النزوات،  من  بدافع  والتفكك؛ 
وال�ضالح؛ مما يحفظ على املجتمع متا�ضكه وقوته، وي�ضون نفو�ص 
اأبنائه، واأعرا�ضهم، واأموالهم، وهذه من املقا�ضد ال�رشورية لل�رشيعة 
االإ�ضالمية، كما يرى الباحث اأن يف االآية الكرمية دليال على جواز كل 
من املفاو�ضة، والو�ضاطة، والتحكيم، كاأ�ضكال لل�ضلح املبتغى بني 
اأطراف النزاع )القرطبي، 1384هـ، 16/ 317؛ ابن عا�ضور، 1984، 

.)3343  /6 1423هـ،  239؛ قطب،   /26
َواْحَفُظوا . 2 )عّز وجّل(:  لقوله  الذّمة،  واإبراء  االأميان،  حفظ 

حفظها  اليمني  حفظ  معاين  من  فاإن   ،)89 )املائدة:   اَنُكْم اأَْيَ
ًة  ُعْر�صَ  َ اللهَّ َعلُوا  َتْ َوَل  وجّل(:  )عّز  بقوله  عمال  احللف،  من 
224(، مبعنى: ال حتلفوا باهلل )عّز وجّل( يف كل  اِنُكْم)البقرة:  ِلأَْيَ
حّق وباطل؛ فتتبذلوا ا�ضمه )املاوردي، د.ت(، وقد ذّم القراآن الكرمي 
ٍف َمِهٍي )القلم:  من يكرث احللف فقال )عّز وجّل(: َوَل ُتِطْع ُكلهَّ َحلهَّ
10(، ويف ذلك نهي عن اإكثار احللف به )عّز وجّل( يف عظيم االأمور 
وحقريها )طنطاوي، 1988، 1/ 501(، واإن يف الو�ضاطة وال�ضلح 
درءا ال�ضم اهلل )عّز وجّل( من اأن ُيبتذل، اأو من اأن يعّر�ص به يف عظيم 
اأو حقري، ويف هذا حفظ لالأميان التي فيها تعظيم ا�ضم اهلل )عّز وجّل(، 
اأن ر�ضول اهلل  اأمامة )ر�ضي اهلل عنه(،  اأبي  وقد ورد يف احلديث عن 
حّرم  بيمينه،  م�ضلم  حّق  اقتطع  »من  قال:  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى 
اهلل عليه اجلنة، واأوجب له النار« قالوا: واإن كان �ضيئا ي�ضريا؟ قال: 
»واإن كان ق�ضيبا من اأراك« يقولها ثالثا. )حديث �ضحيح على �رشط 
م�ضلم( )ال�ضيباين، 1421هـ، 39/ 493(، فاإن يف الو�ضاطة وال�ضلح 
ما يناأى بامل�ضلم عن الوقوع فيما حرم اهلل )عّز وجّل( من اأكل حلّق 

الغري؛ فترباأ ذمته من احلرام )احلاج، 2017م(.

املطلب الثاني: حتكيم املفاوضات الدولية

املسألة األوىل: مفهوم التحكيم     

منه،  ا�ضُتّق  الذي  لالأ�ضل  وفقا  عديدة  معان  ذو  لغة  التحكيم 
فيه  اختالف  ال  الذي  االإحكام  املعاين:  تلك  ومن  حكم،  مادة  وهو 
وال ا�ضطراب، والتف�ضيل الذي ال يعرتيه الن�ضخ اأو االإلغاء، واالإحراز، 
واحللم  والعمل،  بالعلم  احلق  واإ�ضابة  واحلكمة،  بالعدل،  والق�ضاء 

و�ضبط النف�ص والطبع عن هيجان الغ�ضب، والدعوة اإىل احلكم، وطلب 
والتجربة،  اليد،  واإطالق  احلاكم،  اإىل  واملخا�ضمة  واإجازته،  احلكم 
عن  والرجوع  وال�ضالح،  الف�ضاد،  من  واملنع  والوثوق،  واالإتقان، 
ال�ضيء والكّف عنه، والَقدرْر واملنزلة؛ ويرى الباحث اأن هذه املعاين ما 
هي اإال �ضفات �ضامية لعملية التحكيم، وما يت�ضل بها من حكام اأو 
مني، ويقال: حّكمته يف مايل، اإذا جعلت اإليه احلكم فيه، واأطلقت  حمكَّ
اأجزته يف حكمه، وُي�ضت�ضف من هذه املعاين-  اأو  يده فيه مبا �ضاء، 
اأي�ضا- معنى التفوي�ص )ابن منظور، 1414هـ، 12/ 140 - 145 

؛ الزبيدي، د.ت، 31/ 510 - 517؛ حممود، 1430هـ، 19(.  
التحكيم ا�ضطالحا، فقد عّرفه احلنفية  وفيما يتعّلق بتعريف 
اأنه »تولية اخل�ضمني حاكما يحكم بينهما، وركنه اللفظ الداّل  على 
اإال  عليه مع قبول االآخر، فلو حّكما رجال فلم يقبل، ال يجوز حكمه 
باأن  املالكية  وعّرفه   ،)7/24 د.ت،  جنيم،  )ابن  التحكيم«  بتجديد 
َم اخل�ضمان رجالاً يحكم بينهما، ولي�ص موىلَّ من قبل االإمام وال  »ُيَحكِّ
من قبل القا�ضي« )اجلندي، 1429هـ، 7/ 399(، وعّرفه ال�ضافعية 
مبا »اإذا حّكم خ�ضمان رجال من الرعية؛ ليق�ضي بينهما فيما تنازعاه، 
يف بلد فيه قا�ص، اأو لي�ص فيه قا�ص؛ جاز« )املاوردي، 1419هـ، 
16/ 325(، وعّرفه احلنابلة مبا »اإذا حتاكم رجالن اإىل رجل حّكماه 
بينهما ور�ضياه، وكان ممن ي�ضلح للق�ضاء، فحكم بينهما؛ جاز ذلك، 

ونفذ حكمه عليهما« )ابن قدامة، 1388هـ، 10/ 94(.
جند  ا�ضطالحا،  التحكيم  ملفهوم  الفقهاء  تعريفات  بتاأّمل 
واحلنابلة،  وال�ضافعية،  املالكية،  من  الفقهاء  جمهور  لدى  اتفاقا 
التحكيم  اأطراف  وهي  الثالثة،  التحكيم  عملية  باأركان  يتعّلق  فيما 
وجماله(،  )مو�ضوعه  التحكيم  وحمّل  مون(،  واملحكَّ مون،  )املحكِّ
بني  منهما  االأول  ر�ضائيني،  بعقدين  املتمثلة  التحكيم  و�ضيغة 
الذي  الوقت  يف  م،  واملحكَّ اخل�ضوم  بني  والثاين  اأنف�ضهم،  اخل�ضوم 
جعل فيه احلنفية عملية التحكيم ذات ركن واحد، وهو �ضيغة التحكيم 
املتمثلة باالإيجاب والقبول فقط )احل�ضكفي، 1423ه، 474؛ االألفي، 

1418هـ، 13 )4(/ 45 - 48؛ حممود، 1430هـ، 108(.
وقد عّرفت جملة االأحكام العدلية مفهوم التحكيم باأنه »عبارة 
خ�ضومتهما  لف�ضل  بر�ضاهما;  حاكما  اآخر  اخل�ضمني  اتخاذ  عن 
م، ب�ضم امليم، وفتح  كَّ ودعواهما، ويقال لذلك: َحَكٌم- بفتحتني- وحُمَ
احلاء، وت�ضديد الكاف املفتوحة« )جلنة مكونة من علماء عدة وفقهاء 
الفريقان  مبعنى:  واخل�ضمان   ،)365 د.ت،  العثمانية،  اخلالفة  يف 
املتخا�ضمان، وهي عامة، وت�ضمل ما اإذا كان كل واحد من الفريقني 
واحدا اأو متعددا،  كاأن يكون املدعي اثنني واملدعى عليه اثنني... كما 
يجوز اأن يكون االآخر حمكما واحدا، يجوز- اأي�ضا- اأن يكون متعددا، 
اأن عدد  اإىل  اأهليته للتحكيم، ويف هذا املقام ينبغي االإ�ضارة  ب�رشط 
املحكمني ال ت�ضرتط فيه الوترية، اإمنا امل�ضاألة اجتهادية ترمي اإىل 
ح�ضم اخلالف، كما تظهر يف تعريف املجلة ملفهوم التحكيم اأركان 
يعرف  مما  فيها،  والر�ضائية  التحكيم،  ب�ضيغة  املتمثلة  التحكيم 
باالإيجاب والقبول )اأفندي، 1411هـ، 4/ 578؛ الدوري، 1422هـ، 

.)21
اأنه  على  التحكيم  تعريف  مّت  فقد  العام،  الدويل  القانون  ويف 
جلوء طرفني متنازعني اإىل من يحّكمانه يف البّت يف النزاع القائم 
بينهما، وهذا احَلَكم قد يكون فردا اأو متعددا، بحيث يتعهد الطرفان 
املتنازعان بالتزام قرار احَلَكم وتنفيذه )من�ضور، 1390هـ، 205(.
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املسألة الثانية: أنواع التحكيم بشكل عام

ينق�ضم مفهوم التحكيم وفق احلاجة اإليه اإىل ق�ضمني رئي�ضني: 
االأول منهما هو التحكيم ال�ضخ�ضي اأو الفردي مما �ضبق بيان مفهومه، 
عملية  باأطراف  يتعلق  وهو  احلياة،  جماالت  ب�ضتى  املتمثل  وحمله 
والثاين  حملية،  وهيئات  جماعات  اأو  فرادى،  كاأ�ضخا�ص  التحكيم 
هو التحكيم الدويل، وهو يتعلق اأي�ضا باأطراف عملية التحكيم، لكن 
اأو  اإجراٌء،  باأنه:  تعريفه  وميكن  دولية،  ومنظمات  وكهياآت  كدول، 
الدويل،  للنزاع  �ضلمية  ت�ضوية  اإىل  التو�ضل  بو�ضاطتها  و�ضيلة، ميكن 
من خالل حكم ملزم ي�ضدر على �ضكل حكم ق�ضائي، عن هيئة حتكيم 
القانون،  تطبيق  مبداأ  من  انطالقا  النزاع،  اأطراف  يختارها  خا�ضة 
اإلزامية  ومبداأ  الر�ضائية،  مبداأ  علي  يرتكز  فهو  قواعده.  واحرتام 
احلكم، طاملا مل يخالف ن�ضو�ص االتفاق بني اأطرافه، كما اأن االآثار 
مو�ضوع  حدود  جتاوز  وال  النزاع،  اأطراف  تتعدى  ال  عليه  املرتتبة 
النزاع، وميتاز احلكم ال�ضادر عن عملية التحكيم الدويل بالنهائية، 
نادرة،  حاالت  يف  النزاع  اأطراف  من  للطعن  قابال  يكون  قد  لكنه 
التحكيم  هيئة  جتاوز  حالة  يف  اأو  احلكم،  منطوق  يف  كالغمو�ص 

حدودها، و�ضلطاتها )�ضعود، 2013(.

املسألة الثالثة: مشروعية التحكيم يف اإلسالم

وال�ضافعية  واملالكية،  احلنفية،  من  العلماء  جمهور  ذهب 
ابن  ذلك  يف  خالفهم  فيما  التحكيم،  جواز  اإىل  واحلنابلة،  قول،  يف 
اإىل  ال�ضافعية ممن ذهبوا  244(، وبع�ص   /5 حزم )ابن حزم، د.ت، 
11/121؛  1412هـ،  )النووي،  القا�ضي  وجود  مع  جوازه  عدم 
على  الفقهاء  جمهور  ا�ضتدّل  وقد   ،)288  /4 د.ت،  االأن�ضاري، 
النبي  �ضنة  ومن  الكرمي،  القراآن  من  االإ�ضالم  يف  التحكيم  م�رشوعية 
)�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، ومن االإجماع، وفيما ياأتي عر�ص لبع�ٍص من 
 /10  ،1994 القرايف،  66؛   /8 1431هـ،  االأدلة )اجل�ضا�ص،  هذه 
 /10 1388هـ،  قدامة،  ابن  155؛   /10 1425هـ،  الدَِّمريي،  35؛ 

1433هـ، 7/ 127(.  94؛ القحطاين واآخرون، 

أوال: من القرآن الكريم: 

اإَِل . 1 اْلأََماَناِت  وا  ُتوؤَدُّ اأَْن  َياأُْمرُُكْم   َ اللهَّ اإِنهَّ  قوله )عّز وجّل(: 
ا َيِعُظُكْم  َ ِنِعمهَّ ُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنهَّ اللهَّ ا�ِس اأَْن َتْ َذا َحَكْمُتْم َبْيَ النهَّ اأَْهِلَها َواإِ
ريًا )الن�ضاء: 58(، فاحلكم بالعدل مطلق  َ َكاَن �َصِميًعا َب�صِ ِبِه اإِنهَّ اللهَّ
بني النا�ص جميعا، وهو حق لكل اإن�ضان بو�ضفه اإن�ضانا، بغ�ص النظر 
العدل،  االإ�ضالم  يف  احلكم  فاأ�ضا�ص  دينه؛  اأو  لونه،  اأو  جن�ضه،  عن 
من  احلكم،  طرق  كل  ي�ضمل  عاّم  الكرمية  االآية  يف  الوارد  واخلطاب 
قطب،  139؛   /5  ،1990 )ر�ضا،  وحتكيم  وق�ضاء،  عامة،  والية 

.)689  /1 1423هـ، 
قوله )عّز وجّل(: َواإِْن ِخْفُتْم �ِصَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما . 2

 َ ُ َبْيَنُهَما اإِنهَّ اللهَّ ِق اللهَّ َلًحا ُيَوفِّ ِمْن اأَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن اأَْهِلَها اإِْن ُيِريَدا اإِ�صْ
االأزواج  التحكيم يف حّق  35(، فجواز  )الن�ضاء:   َخِبريًا َعِليًما  َكاَن 
يدّل على جوازه يف �ضائر احلقوق والدعاوى، على امل�ضتوى الفردي، 
ال�ضبب  بخ�ضو�ص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  اإذ  والدويل؛  واجلماعي، 
االأمة  47(، والتحكيم »م�ضاألة عظيمة اجتمعت  1430هـ،  )حممود، 
عليه«  ترّتب  ما  تفا�ضيل  يف  اختلفوا  واإن  البعث،  يف  اأ�ضلها  على 
)القرطبي، 1384هـ، 5/ 178(، وقد ذكر االإمام ال�رشخ�ضي اأن هذه 
 /21 1414هـ،  )ال�رشخ�ضي،  التحكيم  اأ�ضٌل يف جواز  الكرمية  االآية 

.) 62
ُموَك ِفيَما . 3 َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحتهَّى ُيَحكِّ قوله عز وجل: َفَل َوَربِّ

َوُي�َصلُِّموا  َق�َصْيَت  ا  ِمهَّ َحَرًجا  اأَْنُف�ِصِهْم  ِف  َيِجُدوا  َل  ُثمهَّ  َبْيَنُهْم  �َصَجَر 
من  بينهم  فيما  حكما  يجعلوك  حتى  اأي   ،)65 )الن�ضاء:   َت�ْصِليًما
خ�ضومات ومنازعات، وهذا هو التحكيم بعينه )الطربي، 1420هـ، 

.)48 1430هـ،  518؛ حممود،   /8

ثانيا: من سنة النيب )صلى اهلل عليه وسلم(:

»نزل . 1 قال:  عنه(  اهلل  )ر�ضي  اخلدري  �ضعيد  اأبي  عن 
اهلل  )�ضلى  النبي  فاأر�ضل  معاذ،  بن  �ضعد  حكم  على  قريظة  اأهل 
قال  امل�ضجد  من  دنا  فلما  حمار،  على  فاأتى  �ضعد  اإىل  و�ضلم(  عليه 
على  نزلوا  هوؤالء  فقال:  خريكم.  اأو  �ضيدكم،  اإىل  قوموا  لالأن�ضار: 
قال: ق�ضيت بحكم  ذراريهم،  وت�ضبي  تقتل مقاتلتهم،  فقال:  حكمك. 
اهلل« )البخاري،1422هـ، 5/ 112(، ففي احلديث داللة على جواز 
عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  باإنفاذ  ُي�ضتدلُّ  وقد  بالرتا�ضي،  التحكيم 
وهذا  م،  املحكَّ حكم  لزوم  على  عنه(  اهلل  )ر�ضي  �ضعد  حكم  و�ضلم( 
ا�ضتدالل وجيه، لكن قول النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( ل�ضعد: »ق�ضيت 
بحكم اهلل«، ويف رواية: »فقال: احكم فيهم يا �ضعد، قال: اهلل ور�ضوله 
اأحق باحلكم، قال: قد اأمرك اهلل- تعاىل- اأن حتكم فيهم« )ابن حجر، 
على  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  من  ن�صٌّ   ،)412  /7 1379هـ، 
الن�ّص، ويف  م�رشوعية وجواز التحكيم، حيث ال اجتهاد يف مو�ضع 
م اإال بالرتا�ضي بعد  هذا اأي�ضا خمرٌج ملن قال بعدم لزوم حكم املحكَّ
للنظر من  قابلة  اجتهادية  اأحكاٌم  مني  املحكَّ اأحكام  اأن  ذلك  احلكم؛ 
احلديث  هذا  يف  الباحث  ويرى  الفقهاء،  بني  اختالف  على  الق�ضاة 
اأمة  اليهود  اإذ  االأمم والدول؛  التحكيم بني  ال�رشيف داللة على جواز 
من دون امل�ضلمني )اجل�ضا�ص، 1431هـ، 8/ 66؛ القرايف، 1994، 
 /2 1407هـ،  املنقور،  65؛   /18  ،2009 الرفعة،  ابن  35؛   /10

.)57 1430هـ،  197؛ حممود، 
اأبيه هانئ، »اأنه ملا وفد اإىل ر�ضول اهلل . 2 حديث �رشيح عن 

)�ضلى اهلل عليه و�ضلم( مع قومه �ضمعه، وهم ُيكنون هانئا اأبا احلكم، 
فدعاه ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( فقال له: اإن اهلل هو احَلَكم، 
يف  اختلفوا  اإذا  قومي  اإن  قال:  احلكم؟  اأبا  ُتكنى  فلم  احُلكم،  واإليه 
اأح�ضَن  ما  فقال:  الفريقني،  فر�ضي كال  بينهم؛  اأتوين، فحكمت  �ضيء 
الولد؟ قال: يل �رشيح، وعبد اهلل، وم�ضلم، قال:  ِمن هذا! فما لك من 
ولولده«  له  ودعا  �رشيح،  اأبو  فاأنت  قال:  �رشيح،  قال:  اأكربهم؟  من 
)�ضححه االألباين( )الن�ضائي، 1406هـ، 8/ 226(، فدّل تعّجب النبي 
)�ضلى اهلل عليه و�ضلم( من ح�ضن فعل هانئ، ودعاوؤه له باخلري، على 
 ،1994 )القرايف،  له على فعله  النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(  اإقرار 
10/ 35؛ الروياين، 2009، 14/ 79؛ ابن قدامة، 1388هـ، 10/ 

.)94
حديث االإمام م�ضلم: ».... واإذا حا�رشت اأهل ح�ضن فاأرادوك . 3

اأن تنزلهم على حكم اهلل، فال تنزلهم على حكم اهلل، ولكن اأنزلهم على 
)الني�ضابوري،  ال«  اأم  فيهم  اهلل  حكم  اأت�ضيب  تدري  ال  فاإنك  حكمك، 
د.ت، 3/ 1357(؛ »فاإّن النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( معّر�ص لنزول 
االأحكام عليه كل حني و�ضاعة، ون�ضخ االأحكام وتبديلها يف كل وقت، 
ال  عنه  غائب  اأنت  علّي مما  اهلل  اأنزل  ما  على  ُتنزلهم  اأاّل  اأراد  فلعّله 
تعلمه، فاإنك ال تدري اإذا فعلت معهم فعال، هل ت�ضادف ما اأُنزل علّي 
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الوساطة والتحكيم في املفاوضات السياسية
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدولي

أ. ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس
أ. د. عبد احلميد محمد علي زرؤم 

اهلل  )�ضلى  النبي  اأن  احلديث  داللة  ووجه  ال؟«،  اأم  عنه  غائب  واأنت 
عليه و�ضلم( اأو�ضى عماله على اجليو�ص بقبول التحكيم فيما لو طلبه 
اخل�ضم، والنبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( ال يو�ضي اإال مبا هو م�رشوع؛ 
التحكيم من اخل�ضم،  ال�رشيف دليال على جواز قبول  فكان احلديث 
وهذا دليل قوي على جواز التحكيم فيما يتعلق بالعالقات الدولية، 
واأما ما يتعلق مبنع النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( من اإنزال اخل�ضم 
قد  اجتهادية، واملجتهد  امل�ضاألة  الأن  فذلك  اهلل عز وجل؛  على حكم 
ي�ضيب وقد يخطئ؛ فوجب تنزيه حكم اهلل عز وجل عن اخلطاأ؛ لذلك 
م اأو القا�ضي )املازري، 1998، 3/ 6 - 7؛  ين�ضب احلكم اإىل املحكَّ

حممود، 1430هـ، 56 - 57(.

ثالثا: اإلمجاع 

الفقهاء  مـن  كـثرٌي  التحكيم  جواز  على  االإجماَع  ذكر  فقد 
دليال  فكان  ال�ضنة؛  اأهل  عند  الفقهية  املذاهب  �ضتى  ومن  القدامى، 
ذكر  ما  ذلــك  ومــن  االإ�ضالم،  فــي  التحكيم  م�رشوعية  يف  معتربا 
االإمام العيني- ب�ضاأن التحكيم- فــي كتابــه البنايــة �رشح الهدايــة: 
فاإن  االإجـماع  واأما  واالإجماع...  وال�ضنة  بالكتاب  م�رشوع  »وهــو 
التحكيم«  جـواز  على  جممعني  كانوا  عنهم(  اهلل  )ر�ضي  ال�ضحابــة 
9/ 58(، ومــا جــاء فــي حــا�ضيــة الــد�ضوقي:  1420هـ،  )العيني، 
»واإمنــا املــق�ضود بالــذات مــن التحكــيم االإ�ضالح« )الد�ضوقي، د.ت، 
عليه  اأجمعت  مما  التحكيم،  مق�ضد  هو  الذي  واالإ�ضالح   ،)346  /2
ويف   ،)775  /2 1433هـ،  واآخرون،  )القحطاين  اجلملة  يف  االأمة 
هذا دليل عقلي على جواز التحكيم ي�ضاف اإىل بقية االأدلة؛ الأن فيه 
ف�ّص املنازعات، ومّل ال�ضمل، واإ�ضالح ذات البني )الدوري، 1422هـ، 
بقوله:  التحكيم-  على  تعليقا  املاوردي-  ذكره  عّما  ف�ضال   ،)116
»ولي�ص ُيعرف له يف ال�ضحابة خمالف؛ فكان اإجماعا« )املاوردي، 
عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضحابة  فكان  292(؛   /4 1419هـ، 
من  جلمع  التحكيم  وقع  فقد  التحكيم،  جواز  على  جممعني  و�ضلم( 
ال�ضحابة، دون اإنكار من اأحد؛ فا�ضتهر )االأن�ضاري، د.ت، 4/ 287 

- 288؛ الهيتمي، 1357هـ، 10/ 118(. 

املسألة الرابعة: شروط التحكيم 

لعملية التحكيم �رشوط تتعلق باأركانها، فهناك �رشوط تتعلق 
تتعلق مبحّل  و�رشوط  م(،  واملحكَّ م،  )املحكِّ التحكيم  عملية  باأطراف 

التحكيم، و�رشوط تتعلق بال�ضيغة، وفيما ياأتي بيان ذلك: 

أوال: شروط احملكِّم

م االأهلية وهي �ضفة يقدرها ال�ضارع يف  ا�ضرتط العلماء للمحكِّ
1425هـ،  ال�ضخ�ص، جتعله حمال �ضاحلا خلطاب ت�رشيعي )الزرقا، 
2/ 873(، وهي عند احلنفية تتمثل بالعقل، والتمييز مع االإذن من 
قبل الويل اأو الو�ضّي، دون احلرية واالإ�ضالم، وذلك من حلظة التحكيم 
حتى �ضدور حكم خا�صٌّ باملتحاكمني دون غريهم، وال يتعدى اإىل 
�ضواهم )ابن جنيم، د.ت، 7/ 26؛ اللخمي، 1432هـ، 11/ 5338 - 
5339؛ ال�رشبيني، 1415هـ، 6/ 268؛ البهوتي، د.ت، 6/ 309(، 
فال�ضبي غري املميز، واملجنون، لي�ضا اأهال لذلك، لكن املكاتب والعبد 
واأما  ذّميا،  ذّميٍّ  ي�ضّح حتكيم  فهما كاحلّر، كما  مان؛  ُيحكِّ املاأذون 
م عند  م عند اأبي حنيفة اإال باإ�ضالمه، اإال اأنه ُيحكِّ املرتّد فاإنه ال يحكِّ
ال�ضاحبني بكل حال، وا�ضرتط احلنفية الرتا�ضي من اخل�ضمني حتى 
فلهم  احلكم؛  قبل  اأحدهما  اأو  اخل�ضمان  تراجع  فاإن  احلكم،  �ضدور 

193؛   /11 1433هـ،  )ال�ضيباين،  لزمهما  احلكم  �ضدر  واإن  ذلك، 
حممود،  474؛  1423هـ،  احل�ضكفي،  266؛  1418هـ،  القدوري، 

.)207 1430هـ، 
ويف ا�ضرتاط دوام الر�ضا اإىل حني نفوذ احلكم، ذهب املالكية 
اأو  اخل�ضمني  وباإمكان  الزم،  �رشط  اأنه  االأول  قولني:  اإىل  ذلك  يف 
عبد  القا�ضي  قول  وهذا  احلكم،  قبل  الر�ضا  عن  النكو�ص  اأحدهما 
ال�ضالم بن �ضعيد التنوخي امللقب ب�ضحنون )الزركلي، 2002، 4/5(، 
وهو الراجح من مذهب املالكية، والثاين اأنه لي�ص ب�رشط، ويلزمهما 
احلكم اإن تراجع اأحدهما عن الر�ضا قبل احلكم، وهذا قول عبد امللك 
بن عبد العزيز التيمي املعروف بابن املاج�ضون )الزركلي، 2002، 
4/ 160(، ولكنه ال يلزمهما اإن تراجع اخل�ضمان كالهما قبل احلكم، 
اأو  اإليه من حيث كونه وكيال  ومن�ضاأ اخلالف بينهما �ضفة املحتكم 
حاكما )اجلندي، 1429هـ، 7/ 399؛ املواق، 1416هـ، 8/ 116؛ 

التتائي، 1435هـ، 7/ 212(. 
واأما ال�ضافعية، فقد ا�ضرتطوا يف اخل�ضمني املكّلفني الرتا�ضي 
اأو  االآخر،  دون  اأحدهما  به  ر�ضي  فاإن  احلكم،  حني  اإىل  م  باملحكَّ
ر�ضيا به ثم رجعا، اأو ر�ضي اأحدهما؛ بطل التحكيم، ومل ينفذ احلكم، 
�ضواء كان للرا�ضي اأو للراجع، واأما ما يتعلق  ب�ضاأن االإلزام باحلكم، 
بعد  بالتزامه  اإال  احلكم  يلزمهما  ال  اأنه  اأحدهما:  قوالن:  فلل�ضافعية 
من  املزين  اختيار  »وهذا  به،  بر�ضاهما  اأي  كالفتيا،  �ضدوره، 
يرتا�ضيا  مل  ما  حكمه  اليلزم  اأنه  وهو  النووي،  ورجحه  ال�ضافعية، 
وقف  ملا  الأنه  429(؛   /1 1404هـ،  الدم،  اأبي  )ابن  احلكم«  بعد 
على خيارهما يف االبتداء، وجب اأن يقف على خيارها يف االنتهاء، 
م يلزمهما؛ »الأنه لو مل يلزم  والقول الثاين- لالأكرثية- اأن حكم املحكَّ
 ،)134  /11 1419هـ،  )املاوردي،  لكان و�ضيطا، ومل يكن حكما« 
 /16 1419هـ،  )املاوردي،  خيارهما  على  احلكم  بعد  يقف  وال 
ب،  د.ت  االأن�ضاري،  288؛   /4 اأ،  د.ت  االأن�ضاري،  326؛   -  325

.)334  /4
وعند احلنابلة، ي�ضرتط ر�ضا اخل�ضمني قبل مبا�رشة املحتكم 
فاإن  احلكم،  قبل �ضدور  النكو�ص  منهما  الأي  اأو  ولهما  للحكم،  اإليه 
رجع  واإن  حتى  متامه،  وقبل  لزمهما  ابتداء،  باحلكم  م  املحكَّ �رشع 
ولي�ص  كاحلاكم،  قول-  يف  احلنابلة-  عند  م  املحكَّ الأن  اأحدهما؛ 
موكله  بر�ضا  اإال  حكمه  ينفذ  ال  الذي  اآخر-  قول  يف  كالوكيل- 
197؛   /2 1407هـ،  املنقور،  309؛   -  308  /6 د.ت،  )البهوتي، 

الالحم، 1431هـ، 2/ 350(. 
اجلمهور،  راأي  اإىل  املعا�رشين  العلماء  من  عدد  ذهب  وقد 
القرة  الدين  علي حميي  فقد جعل  التحكيم،  نتيجة  لزوم  ق�ضية  يف 
ال�ضادر عن  احلكم  لزوم  ب�ضاأن  االأربعة  املذاهب  فقهاء  اأقوال  داغي 
مني، يف اأربعة احتماالت: االأول اأن عقد التحكيم ملزم مبجرد  املحكَّ
غري  جائز  عقد  اأنه  والثاين  وب�رشوطه،  والقبول،  باالإيجاب  انعقاده 
ملزم، حتى بعد �ضدور احلكم، اإال اإذا ر�ضيه طرفا اخل�ضومة، والثالث 
اأنه عقد غري ملزم اإىل اأن ي�رشع املحتكم اإليهم يف احلكم، فاإذا �رشعوا 
ملزم  غري  جائز  عقد  اأنه  والرابع  الزمااً،  اأ�ضبح  احلكم،  اإجراءات  يف 
اأن ي�ضدر احلكم، فحينئٍذ ي�ضبح ملزمااً، ثم ناق�ص  اإىل  من حيث هو 
التحكيم عقد وكالة، خا�ضة  اأن عقد  ا�ضتند يف حكمه على  اأدّلة من 
اأن  راأيهم على  ال�ضافعية، وفّند  الثاين من بع�ص  االحتمال  اأ�ضحاب 
اإرادة واحدة، يف الوقت الذي ي�ضدر فيه عقد  عقد الوكالة نابع من 
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التحكيم من اإرادتني، وذهب اإىل ترجيح االحتمال االأول الذي ذهب 
الراأي-  يوافقه  ال  الباحث  اأن  اإال  املالكية،  من  املاج�ضون  ابن  اإليه 
على قدره-؛ الأن عقد التحكيم ولو �ضدر عن اإرادتني، فاإن كل واحدة 
باإرادته، مل  اأحد اخل�ضمني  انفرد  لو  اأن  بدليل  اإرادة منفردة،  منهما 
معتربة  منفردة  اإرادة  اخل�ضوم  من  لكل  الأن  التحكيم؛  عملية  مت�ِص 
داغي،  القرة  139؛  1430هـ،  )حممود،  عدمه  من  الر�ضا  اإبداء  يف 

1422هـ(
�ضخو�ص  يف  االأهلية  ا�ضرتاط  الباحث  يرى  املقام،  هذا  ويف 
�ضخو�ص  وعلى  التحكيم،  على  اخل�ضوم  والر�ضائية بني  املحكِّمني، 
الوقت  ويف  االأربعة،  املذاهب  فقهاء  عليه  اأجمع  مما  مني،  املحكَّ
وبع�ص  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  جمهور  فيه  يذهب  الذي 
واإن  التحكيم بحّق اخل�ضوم،  قرار  اإلزامية  اإىل  ال�ضافعية، واحلنابلة، 
احُلكم،  فيه  يلزم  الذي  الوقت  يف  اختالف  بع�ص  الفقهاء  بني  بدا 
فاإن الباحث يرى عدم اإلزام املحكِّمني باحلكم ال�ضادر عن املحتَكم 
اإليهم، اإال بر�ضا جميع اخل�ضوم، وفقا ملا ذهب اإليه بع�ص ال�ضافعية 
وكالة،  عقد  التحكيم  اأن  ذلك  326(؛   /16 1419هـ،  )املاوردي، 
فقد ذهب بع�ص الفقهاء من احلنفية، واملالكية يف قول، وال�ضافعية 
وكيالن  احلكمني  اأن  اإىل  والطربي،  قول،  يف  واحلنابلة  قول،  يف 
)احل�ضكفي، 1423هـ، 474؛ القرايف، 1994، 10/ 37؛ املاوردي، 
1420هـ،  309؛ الطربي،   /6 البهوتي، د.ت،  605؛   /9 1419هـ، 
8/ 331(، فعقد التحكيم يغلب عليه �ضفة ال�ضلح والر�ضا، ال �ضفة 
)كالم  افتياء  التحكيم  االإلزامية يف  والأن  باأحكامه،  امللزم  الق�ضاء 
1414هـ،  منظور،  ابن  236؛   /14  ،2001 )الهروي،  بالباطل( 
 ،)37  /10  ،1994 )القرايف،  له  وتعطيل  الق�ضاء،  على   )64  /2
اأن  االبتداء، وجب  اخل�ضوم يف  التحكيم على خيار  والأنه ملا وقف 
16/326(؛  1419هـ،  يقف على خيارهم يف االنتهاء )املاوردي، 
اإلزام  اأي�ضا-  الباحث يرى-  اأن  اإال  اإال بر�ضاهم،  فال يلزمهم حكمه 
)عّز  لقوله  به عقب �ضدوره؛  بر�ضاهم  االإقرار  بعد  اخل�ضوم باحلكم 
َعاَهَد  ِبَا  اأَْوَفى  َوَمْن  َنْف�ِصِه  َعَلى  َيْنُكُث  َا  َفاإِنهَّ َنَكَث  َفَمْن  وجّل(: 
به  اإلزامهم  10(، وكذلك  )الفتح:   َعِظيًما اأَْجًرا  َف�َصُيوؤِْتيِه   َ اللهَّ َعَلْيُه 
اإذا اأيده حكم قا�ٍص بعد رفعه اإليه من قبل اأحد اخل�ضوم؛ اإذ يتحّول 
قرار التحكيم اإىل حكم ق�ضائي له �ضفة االإلزام )القدوري، 1418هـ، 
 /)4(  13 1418هـ،  االألفي،  400؛   /7 1429هـ،  اجلندي،  226؛ 
49(، علما باأنه يوجد يف القانون الدويل نوعان من التحكيم: حتكيم 
بناء  وذلك  بنتائجه،  اإلزامي  وحتكيم  بنتائجه،  ملزم  غري  اختياري 
فيه  ت�ضعى  الذي  الوقت  يف  بينها،  فيما  الدول  عليه  تتفق  ما  على 
هيئات دولية كمحكمة العدل الدولية، اإىل اأن يكون التحكيم الدويل 
ملزما بنتائجه، ف�ضال عن ال�ضعي اإىل توقيع دول العامل على ال�ضيغة 

امللزمة للتحكيم )من�ضور، 1390هـ، 226 - 227(.
ففي جمال العالقات الدولية، وخا�ضة ما يتعلق منها مبجال 
اأن  ذلك  الدولية،  العدل  كمحكمة  الدولية،  الهيئات  اإىل  االحتكام 
التحكيم االإجباري اأو االإلزامي يف لغة القانون الدويل احلديثة، يعني: 
اأّن اأّي نزاع الميكن حله  اأن تتفق دولتان فاأكرث وفق معاهدة، على 
باملفاو�ضة، اأو الو�ضاطة، اأو التوفيق، ُيعر�ص على التحكيم؛ ومن هنا 
فاإن روؤية الباحث عدم لزوم نتيجة عملية التحكيم دون الر�ضا بها، 
الظاملة،  االأحكام  �ضطوة  الوقوع حتت  امل�ضلمني  اأن تقي  �ضاأنها  من 
مما قد يفّوت م�ضلحة �رشعية معتربة، اأو قد يجلب مف�ضدة، فيما لو مّت 
االإلزام بها ب�ضلطة القانون الدويل، ومبا ال يتوافق واأحكام ال�رشيعة 

االإ�ضالمية؛ مما قد ي�ضبب حرجا لالأمة، واإيقاعا لها يف التهلكة، علما 
باأن جماالت اخت�ضا�ص حمكمة العدل الدولية ذات االأحكام امللزمة 
معاهدة،  بتف�ضري  يتعلق  مما  القانونية  املنازعات  وهي:  حمدودة، 
التي  النزاعات  يف  والتحقيق  الدويل،  بالقانون  املتعلقة  واالأ�ضئلة 
التزام  خمالفة  عن  الناجمة  والتعوي�ضات  دوليا،  التزاما  تخالف 
دويل، مما ال مي�ّص �ضيادة الدول، وهذا عائد اإىل تقدير كل دولة وفق 
1418هـ،  االألفي،  212؛  1390هـ،  )من�ضور،  وم�ضاحلها  نظرتها 
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م اأن يكون اأهال  ذهب جمهور الفقهاء اإىل اأن االأ�ضل يف املحكَّ
للق�ضاء )البابرتي، د.ت، 7/ 316؛ القرايف، 1994، 10/ 35 - 36؛ 
الروياين، 2009، 14/ 80؛ ابن قدامة، 1388هـ، 10/ 94(، وهذه 
الفقهية،  املذاههب  باختالف  و�رشوطها  اأحكامها  تختلف  االأهلية 
حيث يت�ضامح بع�ص الفقهاء يف بع�ص �رشوط االأهلية )املرغيناين، 
االإ�ضنوي،  5337؛   /11 1432هـ،  اللخمي،  108؛   /3 د.ت، 
328(؛   /28 1415هـ،  املرداوي،  302؛   -  301  /9 1430هـ، 
اإليهم يف  اإرادة املتنازعني يف اختيارهم ملن يحتكمون  نزوال عند 
مني جميع �ضفات الق�ضاة،  نزاعاتهم، فقد ال تتوفر يف هوؤالء املحكَّ
ذلك؛  غري  اأو  دولة،  رئي�ص  اأو  فقيها،  اأو  عاديا،  فردا  م  املحكَّ فيكون 
مني مق�ضورة على النظر بني اخل�ضوم على وجه  ذلك اأن والية املحكَّ
اخل�ضو�ص، ويف نزاع بعينه، وال يتعدى احلكم اإىل �ضوى اخل�ضوم اإال 
الق�ضائية ملزمة لكل من �ضدرت بحقهم  االأحكام  بالرتا�ضي، فيما 
الوفا،  اأبو  45؛   /)4(  13 1418هـ،  )االألفي،  غريه  اأو  الر�ضا  يف 

  .)114  /9 1424هـ، 
ما يف  فمن لي�ص اأهال للحكم وفق ما هو م�رشوط له ليكون حمكَّ
ما فيها، ال يجوز  اأو الدولة، التي �ضيكون حمكَّ عرف وقانون اجلهة، 
له احلكم، وال ينفذ حكمه، �ضواء وافق احلق اأم ال؛ حلديث النبي )�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم(: »الق�ضاة ثالثة: قا�ضيان يف النار، وقا�ص يف اجلنة، 
قا�ص عرف احلق فق�ضى به فهو يف اجلنة، وقا�ص عرف احلق فجار 
متعمدا فهو يف النار، وقا�ص ق�ضى بغري علم فهو يف النار« )�ضحيح 
االإ�ضناد( )ابن البيع، 1411هـ، 4/ 101(، وهنا تظهر م�ضاألة مهمة 
تتوفر فيهم  اإذ قد ال  الدولية،  التحكيم  باأهلية ق�ضاة حماكم  تتعلق 
االإ�ضالم مما  الفقهاء، واأولها واأهمها  اتفق عليه  االأهلية مما  �رشوط 

�ضياأتي بيانه )الدوري، 1422هـ، 196 - 203(. 
�رشوط  مع  يتقاطع  مما  مني  املحكَّ يف  الفقهاء  �رشوط  ومن 
التمييز،  �ضحيح  عاقال(  )بالغا  مكلفا  م  املحكَّ يكــون  اأن  االأهلية، 
 -  136  /4 د.ت،  )الد�ضوقي،  غفلــة  وال  �ضهٌو  يعرتيــه  وال  ذكــيا، 
فــي  املالكيــة  من  العلماء  جمهور  عنــد  ذكرا  يكون  واأن   ،)137
اللخمي،  267؛   /2 1415هـ،  )االأ�ضبحي،  مذهبهم  مــن  املعتمد 
وال�ضافعيــة   ،)36  /10  ،1994 القرايف،  5340؛   /11 1432هـ، 
570؛   /9  ،2009 الروياين،  583؛   /18 1428هـ،  )اجلويني، 
�ضالحية  ب�رشط  واحلنابلة   ،)604  /9 1419هـ،  املاوردي، 
)ابن قدامة،  للقــا�ضي  الذكــورة  م للق�ضاء، حــيث ي�ضرتطــون  املحكَّ
جّوز  فيما   ،)474  /3 1438هـ،  البهوتي،  130؛   /4 1414هـ، 
احلنفية قـ�ضاء املراأة فـيما ت�ضّح فـيه �ضـهادتها، وفيما عدا احلدود 
 /4 1313هـ،  الزيلعي،  226؛  1418هـ،  )القدوري،  والق�ضا�ص 
ذلـــــك  فـــي  ووافـــقهم   ،)428  /5 1423هـ،  عابدين،  ابن  193؛ 
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الوساطة والتحكيم في املفاوضات السياسية
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدولي

أ. ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس
أ. د. عبد احلميد محمد علي زرؤم 

خالف  -على   )36  /10  ،1994 )القرايف،  املالكية  بعــ�ص 
مذهبهم- وُحكي عن ابن جرير الطربي اأنه ال ت�ضرتط الذكورية؛ الأن 
قدامة،  )ابن  قا�ضية  تكون  اأن  تكون مفتية، فيجوز  اأن  املراأة يجوز 
1388هـ، 10/ 36(، فيما مل ي�ضرتط ابن حزم الذكورة يف الق�ضاء 
)ابن حزم، د.ت، 8/ 427(، وهذا مما ذهبت اإليه درا�ضات معا�رشة 
يف جمال الق�ضاء والتحكيم، وفق �رشوط منها: ال�رشورة، واأن يكون 
وفيما  خطره،  يجّل  ال  وفيما  التحكيم،  كق�ضاء  فيه،  والية  ال  فيما 
يكون بني الن�ضاء وال يطلع عليه الرجال، وهذا راأي وجيه يرى فيه 
قد  معا�رشة  الفقهية، وحتقيقا ملتطلبات  االآراء  بني  الباحث جمعا 
 -  130 1409هـ،  )احلمي�ضي،  وتطوراتها  احلياة  ظروف  تتطلبها 
1430هـ،  46؛ حممود،   - 45  /)4(  13 1418هـ،  االألفي،  131؛ 

.)221  - 209
ارتباط  له  مما  الفقهاء  و�ضعها  التي  مني  املحكَّ �رشوط  ومن 
على  م  للمحكَّ الفقهاء  ا�ضرتطه  فقد  االإ�ضالم،  الدرا�ضة  هذه  مبو�ضوع 
اللخمي،  226؛  1418هـ،  )القدوري،  اإما �رشاحة  اتفاقا،  امل�ضلمني 
 ،)299  /4 1415هـ،  القليوبي، وعمرية،  5341؛   /11 1432هـ، 
واإما �ضمنا، فاحلنابلة �ضّمنوا االإ�ضالم �رشطا للق�ضاء، ثم ا�ضرتطوا 
م اأن يكون ممن ي�ضلح للق�ضاء )ابن قدامة، 1388هـ، 10/  يف املحكَّ
36، 94؛ البهوتي، د.ت، 6/ 295 - 309؛ ابن قائد، 1419هـ، 5/ 
حتى  م،  للمحكَّ االإ�ضالم  �رشط  يف  ال�ضافعية  وت�ضّدد   ،)269  -  268
 /16 1419هـ،  )املاوردي،  كافر  على  كافر  حتكيم  منعوا  اإنهم 
325، 17/ 170؛ الرملي، 1404هـ، 8/ 238 - 242؛ القليوبي، 
م للذمّي  1415هـ، 4/ 299(، فيما مل ي�ضرتطه احلنفية على املحكَّ
24؛   /7 د.ت،  جنيم،  ابن  316؛   /7 د.ت،  )البابرتي،  الكافر  اأو 

احل�ضكفي، 1423هـ، 474(.
ومعّينا  معلوما  يكون  اأن  م  املحكَّ يف  الفقهاء  �رشوط  ومن 
وقــع  مما  وهــذا  عليــه،  ال�ضلح  جلــهالــة  جتنبا  وال�ضفة؛  باال�ضم 

االإجمــاع عليــه )ابن جنيم، د.ت، 7/ 26(. 
واأكرث  اأو�ضع  املطلوبة،  ال�ضفات  حيث  من  م  املحكَّ �رشوط  اإن 
من اأن يت�ضع املقام لدرا�ضتها جميعها هنا، لذا فاإن احلديث �ضيرتكز 
الدرا�ضة،  هذه  مبو�ضوع  املبا�رشة  العالقة  ذات  ال�ضفات  على 
فعل  جملتها  يف  وهي  االإ�ضالم،  عن  زائدة  »�ضفة  وهي  كالعدالة، 
للواجبات، وترك للمحرمات، مع االعتناء باملندوبات، واالبتعاد عن 
املكروهات، ودنايا اخل�ضال، التي جترح باأهل املروءات« )�ضاعي، 
التقوى  مالزمة  على  حتمل  »ملكة  اأنها  كما   ،)952  /2 1428هـ، 
اأو  �رشك  من  ال�ضيئة  االأعمال  اجتناب  بالتقوى:  واملراد  واملروءة، 
جمهور  ذهب  فقد   ،)5  /2 1424هـ،  )ال�ضخاوي،  بدعة«  اأو  ف�ضق 
العدالة  ا�ضرتاط  اإلــى  واحلنابلة،  وال�ضافعية،  املالكية،  من  الفقهاء 
1415هـ،  ال�رشبيني،  717؛   /5 1434هـ،  )ال�ضقلي،  م  املحكَّ فــي 
4/ 243؛ ابن قدامة، 1388ه، 7/ 318(، فيما جّوز احلنفية حكم 
الفا�ضق اإن حكم، ومل يجوزوا حكمه ابتداء )الزيلعي، 1313هـ، 4/ 
193؛ العيني، 1420هـ، 9/ 59؛ ابن جنيم، د.ت، 7/ 26(، ويرى 
ذات  دولية  ملحاكم  م�ضلمني  غري  ق�ضاٍة  عدالة  انخرام  يف  الباحث 
اإليها يف  التحكيم، مانعا من جواز االحتكام  اخت�ضا�ص يف عملية 
كا�ضرتاط  اأخرى  موانع  عن  ف�ضال  ملجئة،  غري  عادية  ظروف  ظل 
مني، مما �ضبق بيانه )الغنيمي، د.ت، 219؛ االألفي،  االإ�ضالم يف املحكَّ

 .)57 - 54 /)4( 13 1418هـ، 

املسألة اخلامسة: حمّل التحكيم

وهو مو�ضوعه وجماله، وقد جعله احلنفية يف ق�ضمني عامني: 
حقوق اهلل )عّز وجّل(، وحقوق العباد، فاأما حقوق اهلل )عّز وجّل( فال 
مدخل فيها لل�ضلح، واإمنا ينبغي اإقامتها دون تق�ضري اأو اإهمال، كما 
اأنها ال تقبل معار�ضة باملال، وال تورث، وال ميلك اأحٌد اإ�ضقاطها؛ فال 
التي توجب حقا هلل )عّز وجّل(، كحّد  حتكيم فيها، ومثالها احلدود 
يقوم  من  اأو  االإمام  ي�ضتوفيها  مما  اخلمر،  و�رشب  وال�رشقة،  الزنا، 
مقامه، ودليلهم يف ذلك حديث النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(: »اإمنا 
هلك الذين من قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �رشق فيهم ال�رشيف تركوه، واإذا 
فاطمة  �رشقت  لو  اهلل،  واأمي  احلّد،  عليه  اأقاموا  ال�ضعيف  فيهم  �رشق 
)الن�ضائي،1406هـ،  االألباين(  )�ضححه  يدها«  لقطعت  حممد  بنت 
234(، علما باأن بع�ص احلنفية قد ذهبوا اإىل جواز التحكيم يف   /6
حّدي الق�ضا�ص والقذف؛ الأن فيهما حقا للعباد )ابن جنيم، د.ت، 6/ 
234(، وحقوق العباد قابلة لل�ضلح واالإ�ضقاط، وجتري معار�ضتها 
لل�ضلح من  قابل  الق�ضا�ص، فهو  اأمثلتها حّد  باملال، وتورث، ومن 
قبل ويّل املقتول، وقابل لالإ�ضقاط بقبول الدية، فاإذا اجتمع احلقان: 
االآخر،  �ضقط  اأحدهما،  وا�ضتويف  العبد،  وحّق  وجّل(،  )عّز  اهلل  حّق 
اجل�ضا�ص،  241؛  1433هـ،  )ال�ضيباين،  ودية  ق�ضا�ص  يجتمع  فال 
63؛ حممود،   /7 1420هـ،  العيني،  214؛   - 210  /6 1431هـ، 

.)227  - 226 1430هـ، 
وعند املالكية ي�ضّح التحكيم يف االأموال وما يف معناها، بل 
والوالء،  واللعان،  والقتل،  احلدود،  وهي:  اأمور،  عدا  فيما  ي�ضّح  اإنه 
الغائب  واأمر  وال�ضفه،  والر�ضد  والعتق،  والف�ضخ،  والطالق،  والن�ضب، 
مما  والعقد  واحلب�ص،  وموته،  وحياته  وزوجته  مباله  يتعلق  مما 
يتعلق ب�ضحته وف�ضاده؛ الأنها اأمور عظيمة حتتاج اإىل اأهلية عظيمة؛ 
اخل�ضمني:  لغري  حق  بها  يتعلق  والأنها  ق�ضاة،  اإال  بها  يحكم  فال 
5338؛   /11 1432هـ،  )اللخمي،  الآدمي  واإما  وجّل(،  )عّز  هلل  اإما 
القرايف، 1994، 10/ 34؛ اجلندي، 1429هـ، 7/ 399؛ ال�ضاوي، 

.)334  /2 1372هـ، 
ثالثة  على  التحكيم  حمّل  يف  اختلفوا  فقد  ال�ضافعية،  واأما 
 /3 د.ت،  )ال�ضريازي،  �ضيء  كل  يف  جائز  التحكيم  اأن  االأول،  اأقوال: 
اهلل، ويف  حّد من حدود  التحكيم جائز يف غري  اأن  والثاين،   ،)379
غري احلقوق املالية هلل )عّز وجّل( مما لي�ص له مطالب معني، كالزكاة 
التحكيم جائز يف  اأن  133(، والثالث،   /11 1419هـ،  )املاوردي، 

االأموال فقط )الروياين، 2009، 14/ 80(.
راأي  فظاهر  التحكيم،  حمّل  يف  احلنابلة  براأي  يتعلق  وفيما 
اأنه يجوز يف كل ما يتحاكم فيه اخل�ضمان، وا�ضتثنى  اأحمد  االإمام 
واحلدود،  والق�ضا�ص،  واللعان،  النكاح،  احلنابلة  فقهاء  بع�ص 
االأمور  لهذه  بالقذف؛ ملا  اال�ضتثناء يف احلدود  فيما خ�ّص بع�ضهم 
احلكم  يتوىل  فال  فيها،  وللتغليظ  غريها،  على  مزية  من  امل�ضتثناة 
املرداوي،  393؛   /11 د.ت،  قدامة،  )ابن  نائبه  اأو  االإمام  اإال  فيها 

.)448  /2 1403هـ،  327؛ ال�ضيباين،   - 324  /28 1415هـ، 
وخال�ضة االأمر، اأن التحكيم يجوز يف كل ما جتوز امل�ضاحلة 
عليه، وما مل يكن حّدا من حدود اهلل )عّز وجّل(، اأو حقا من احلقوق 

العاّمة )القرة داغي، 1422هـ، 176(. 
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املسألة السادسة: عقد التحكيم وصيغته

عقد التحكيم عقٌد ر�ضائي بني اخل�ضوم اأنف�ضهم، وبني اخل�ضوم 
مني من جهة اأخرى، فالر�ضائية �رشط للتحكيم )ابن  من جهة واملحكَّ
جنيم، د.ت، 7/ 26-25؛ ال�رشبيني، 1415هـ، 6/ 268؛ ابن حجر، 
1357هـ، 10/ 118؛ ابن قدامة، 1414هـ، 4/ 224(، كما يجوز 
الأطراف عقد التحكيم تقييد العقد ب�رشوط تتعلق بالزمان، اأو املكان، 
اأو املذهب، اأو التنفيذ، اأو غري ذلك من متعلقات اأغرا�ضهم، ومل ي�ضرتط 
ا�ضرتطوا  لكنهم  ا�ضتح�ضنوه،  بل  التحكيم،  االإ�ضهاد على عقد  الفقهاء 
للفقهاء  اتفاق  حمل  وهذا  �ضدوره،  عند  احلكم  نتيجة  على  االإ�ضهاد 
)الزيلعي، 1313هـ، 4/ 194؛ البابرتي، د.ت، 7/ 319؛ ال�رشبيني، 
 /4 1415هـ،  وعمرية،  القليوبي،  275؛   -  274  /6 1415هـ، 
اأن  299(، وفيما يتعلق بالتحكيم الدويل، ي�ضرتط يف عقد التحكيم 
الباحث،  روؤية  بح�ضب  ال�رشط  وهذا  الر�ضا،  عيوب  من  خاليا  يكون 
من اأهم ال�رشوط التي ينبغي الرتكيز عليها بالن�ضبة للدول االإ�ضالمية 
اأو  اإىل التحكيم الدويل، يف منازعاتها مع الدول  التي تنوي اللجوء 
الدولية االأخرى؛ فت�ضرتط لر�ضاها عدم اخلروج عن تعاليم  الهياآت 
ال�رشيعة االإ�ضالمية يف كل ما يتعلق بعملية التحكيم املن�ضودة، من 
مني، وعدالتهم، وم�رشوعية حمل التحكيم، و�ضحة  حيث اأهلية املحكَّ
عقد التحكيم و�ضيغته، وهذا فيما لو ا�ضطرت تلك الدول االإ�ضالمية 
1430هـ،  اإىل التحكيم الدويل، الذي يقوم على الر�ضائية )حممود، 

 .)20  - 19  /)4( 13 1418هـ،  240؛ االألفي، 
اإن ما �ضبق بيانه من اآراء الفقهاء يف ا�ضرتاط االإ�ضالم والعدالة 
للمحتَكم اإليه، ف�ضال عن اآرائهم يف حمّل التحكيم، وعقده و�ضيغته، 
يوؤ�ض�ص مل�ضاألة  فاعلة،  اإ�ضالمية  دولية  ويف ظّل عدم وجود حمكمة 
املحاكم  على  االأمة  ق�ضايا  عر�ص  م�ضاألة  وهي  اأال  مهمة،  �رشعية 
الدولية، ومنها- على �ضبيل املثال- حمكمة التحكيم الدولية، والتي 
)ال�ضمادي،  الدولية  اجلنائية  املحكمة  با�ضم  اأحيانا  اإليها  ي�ضار 
اإن املهمة االأوىل لهيئة التحكيم اخلا�ضة باملحكمة  2021(، حيث 
اجلنائية الدولية هي و�ضع ال�رشوط املرجعية، واإعداد قواعد التحكيم 
د.ت(،  للتحكيم،  الدولية  )الهيئة  النزاع  الأطراف  فعالة  مب�ضاركة 
اأن  اختياري، مبعنى  اأنه  اخت�ضا�ص هذه املحكمة  االأ�ضل يف  حيث 
واليتها مق�ضورة على ما يتفق اخل�ضوم على التقا�ضي فيه اأمامها، 
عام  اإقراره  مت  الذي  روما  اتفاق  اأ�ضا�ص  على  القائم  نظامها  وفق 
على  اخت�ضا�ضااً  الدولية  اجلنائية  املحكمة  متار�ص  حيث  1998م، 
جرائم احلرب، واجلرائم �ضد االإن�ضانية، واالإبادة اجلماعية، ومعظم 
ارتكبت خالل  �ضواء  االإن�ضاين،  الدويل  للقانون  االنتهاكات اخلطرية 
االأحمر،  لل�ضليب  الدولية  )اللجنة  دويل  غري  اأو  دويل  م�ضلح  نزاع 
القرارات  ذات  الدولية  املحكمة  هذه  مي  ملحكَّ وبالن�ضبة  2010م(، 
امللزمة بالن�ضبة لالأطراف املن�ضمة اإليها، فقد يتخلف �رشطا االإ�ضالم 
اإىل  يو�ضف  اأبو  ت�ضّدد احلنفية يف هذا اجلانب، فذهب  والعدالة، وقد 
لكنه مقيم  واإن كان م�ضلما،  الدويل من اخل�ضم،  م  عدم قبول املحكَّ
اأو حتى يف مع�ضكر امل�ضلمني، ويف ذلك يقول: »وكذلك من  عندهم، 
اأ�ضلم منهم وهو مقيم يف دارهم، واإن كان مقيما يف ع�ضكر امل�ضلمني، 
اأن يقبل حكمه واإن كان م�ضلما؛ من قبل عظم  اأحب  وهو منهم فال 
د.ت،  يو�ضف،  )اأبو  االإ�ضالم«  على  ُيتخوَّف  وما  وخطره،  احلكم،  هذا 
من  الدولية  املحاكم  قرارات  به  تت�ضف  مما  بالرغم  اأنه  اإال   ،)223
اإلزام، وباأنها نهائية واجبة التنفيذ، فقد ذهب بع�ص املعا�رشين اإىل 

جواز االحتكام اإىل املحاكم الدولية، بعد تروٍّ كبري، ومبا ال مي�ّص حقا 
ي�ضّيع  اأو  االإ�ضالمية،  الدول  �ضيادة  من  ينتق�ص  وال  وجّل(،  )عّز  هلل 
م�ضاحلها، ومبا ال يعود عليها مبف�ضدة فوق امل�ضالح املتحققة؛ ذلك 
اأن االحتكام اإىل هذه املحاكم مما عّمت به البلوى، ومما ال منا�ص 
منه يف ظّل ت�ضابك العالقات الدولية املعا�رشة، ومن باب ال�رشورة، 
ودليل اأ�ضحاب هذا الراأي املجيز لالحتكام اإىل هذه املحاكم الدولية 
و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  قال  الذي  الف�ضول،  حلف  ب�رشوطها، 
َر  ُحمرْ اأَنَّ يل  اأُحبُّ  َطيَّبنَي، فما  ُ املرْ ِحلرَْف  ُعموَمتي  »�َضِهدُت مع  ب�ضاأنه: 
 /10 1414هـ،  حبان،  )ابن  �ضحيح(  )اإ�ضناده  اأَنُكُثه«  واإِينِّ  َعم  النَّ
و�ضلة  املظلوم،  لن�رشة  دويل؛  حلف  مبثابة  احللف  فهذا   ،)216
الرحم، يحتكم اإىل بنوده املتخا�ضمون، وقد كان قبل االإ�ضالم، وقد 
اأكد النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( على وجوب التزامه بقوله: »ال حلف 
يف االإ�ضالم، وما كان يف اجلاهلية مل يزده االإ�ضالم اإال �ضدة اأو حدة« 
)�ضحيح على �رشط م�ضلم( )ابن حبان، 1414هـ، 10/ 213(، واإمنا 
نهى النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( عن اأحالف اجلاهلية القائمة على 
223؛  1390ه،  9؛ من�ضور،   /21 د.ت،  )ال�ضاعاتي،  والقتال  الظلم 
82؛   - 81  /9 1424هـ،  الوفا،  اأبو  7؛   - 6 1402هـ،  الغ�ضبان، 

االألفي، 1418هـ، 13 )4(/ 56 - 57(. 
اإذا  اإال  بالكراهة،  اجلواز  هذا  و�ضفوا  املعا�رشين  بع�ص  لكن 
دعت اإىل ذلك �رشورة ملحة، ومن اأدلتهم على هذا اجلواز قوله )عّز 
ْهِلِه َوَحَكًما ِمْن  وجّل(: َواإِْن ِخْفُتْم �ِصَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن اأَ
 َكاَن َعِليًما َخِبريًا َ ُ َبْيَنُهَما اإِنهَّ اللهَّ ِق اللهَّ َلًحا ُيَوفِّ اأَْهِلَها اإِْن ُيِريَدا اإِ�صْ
اأهلها غري  35(، فلو كانت الزوجة غري م�ضلمة، وعلى دين  )الن�ضاء: 
اأهلها �ضيكون غري م�ضلم، ويف ذلك داللة  امل�ضلمني؛ فاإن احلكم من 
على جواز حتكيم غري امل�ضلم يف ق�ضية يكون فيها طرف م�ضلم، ومن 
قرار  كان من  ما  قبوله  الرتيث يف  ينبغي  الذي  التحكيم  هذا  اأمثلة 
املدعي العام ملحكمة اجلنايات الدولية بفتح حتقيق حول اجلرائم 
لدى  العام  املدعي  عن  ال�ضادر  للبيان  وفقا  فل�ضطني،  املرتكبة يف 
القرار  هذا  جاء  حيث   ،20/12/2019 بتاريخ  اجلنايات  حمكمة 
بناء على طلب االحالة من دولة فل�ضطني، اإال اأن هذا القرار قد ي�ضمل 
اإمكانية مالحقة فل�ضطينني ارتكبوا جرائم وفقا لنظام روما، ولي�ص 

فقط االإ�رشائيلني )الغنيمي، د.ت، 219؛ مو�ضى، 2019(.
تكن  »اإذا مل  اأنه  اإىل  الدويل  االإ�ضالمي  الفقه  وقد ذهب جممع 
املوؤ�ض�ضات  اأو  الدول  احتكام  يجوز  اإ�ضالمية،  دولية  حماكم  هناك 
جائز  هو  ملا  تو�ضالاً  اإ�ضالمية،  غري  دولية  حماكم  اإىل  االإ�ضالمية 

�رشعا« )جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل، 1995(. 

املسألة السابعة: مقاصد التحكيم وحكمة مشروعيته

املتخا�ضمني،  بني  االإ�ضالح  هــو  للتحكيم  مق�ضد  اأعــظم  اإن 
 َبْيَنُهَما ُ ِق اللهَّ َلًحا ُيَوفِّ ودليل ذلــك قولــه )عّز وجّل(: اإِْن ُيِريَدا اإِ�صْ
)الن�ضاء: 35(، فهذه »االآية اأ�ضل يف جواز التحكيم يف �ضائر احلقوق« 
بني  املنازعات  يقطع  والتحكيم   ،)47  /5  ،1984 عا�ضور،  )ابن 
ذات  وف�ضاد  والبغ�ضاء،  العـداوة،  يقطع  وبذلـك  بر�ضاهم،  اخل�ضوم 
البني، فـقـد روي عن عمر )ر�ضي اهلل عنه( قولــه: »ردوا اخل�ضوم حتى 
ي�ضطلحوا؛ فاإن فــ�ضل الق�ضاء ُيحــدث بني القوم ال�ضغائن« )حديث 
منقطع( )البيهقي، 1432هـ، 11/ 529 - 530(، كما اأن التحكيم 
اإجراءاته  م�ضقة  اخل�ضوم  عــن  ويرفع  اأعباءه،  الق�ضاء  عــن  يخفف 
وتكاليفه، وفيه �رشعة البّت يف قـ�ضاياهم، وهــذا التي�ضري داخل فــي 
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الوساطة والتحكيم في املفاوضات السياسية
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدولي

أ. ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس
أ. د. عبد احلميد محمد علي زرؤم 

ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�ْضَ  ِبُكُم   ُ اللهَّ ُيِريُد  )عّز وجّل(:  اإطــار معنى قوله 
اْلُع�ْضَ )البقرة: 185(، وما روتــه ال�ضيدة عائ�ضة )ر�ضي اهلل عنها( 
عــن النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( بقولها: »ما ُخرّي النبي )�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم( بني اأمرين اإال اخــــتار اأي�رشهما مامل ياأثم« )البخاري، 
فــي  »واأذن  العربي:  ابــن  يقول  ذلــك  وفــي   ،)160  /8 1422هـ، 
التحكيم؛ تخفيفا عنه وعنهم فــي م�ضقة الرتافع، لتتم امل�ضلحتان، 
وهــو   ،)125  /2 1424هـ،  العربي،  )ابن  الفائــدتان«  وحت�ضل 
والنــا�ص )حممود،  الوايل  كــل مــن  بذلــك م�ضلحــة وفائــدة  يق�ضد 

.)68  - 66 1430هـ، 
ا�ضرتطه  ما  ذلك  ودليل  العدل،  حتقيق  التحكيم  مقا�ضد  ومن 
يحفظ  التحكيم  اأن  كما  م،  للمحكَّ الق�ضاء  اأهلية  من  الفقهاء  جمهور 
كانــوا  لــو  فــيما  عالقــاتهم،  فــي  خ�ضو�ضيتهم  اخلـــ�ضوم  علــى 
 13 1418هـ،  )االألفي،  الق�ضاء  علــى  عـلنا  بعر�ضها  اليرغــــبون 
)4(/ 44؛ القرة داغي، 1422هـ، 154(، وفــي ذلــك حتقيق ملق�ضد 
َر  هرْ َ ُ اجلرْ رت فــي االإ�ضالم، حــيث يقول اهلل )عّز وجّل(: )اَل ُيِحبُّ اهللَّ ال�ضِّ
ِل اإِالَّ َمنرْ ُظِلَم( )الن�ضاء: 148(، فاهلل )عّز وجّل( ال يحب  َقورْ وِء ِمَن الرْ ِبال�ضُّ
ويقول  �رشره،  عـظم  مــن  حـــق  فـي  اإال  والقبائح  الف�ضائح،  اإظهار 
النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(: »كل اأمتي معافاة، اإال املجاهرين، واإن 
العبد بالليل عمال، ثم ي�ضبح قــد �ضرته ربـه،  اأن يعمل  من االإجهار 
ي�ضرته  بــات  وقــد  وكــذا،  كـذا  البارحـة  عملت  قد  فـالن،  يا  فيقول: 
ربه، فيبيت ي�ضرته ربه، وي�ضبح يك�ضف �ضرت اهلل عنه« )الني�ضابوري، 
4/ 2291(، ويقول النبي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(: »من �ضرت م�ضلما، 
�ضرته اهلل يف الدنيا واالآخرة« )حديث �ضحيح( )القزويني، 1430هـ، 
3/ 579(، فمن مقا�ضد ال�رشيعة االإ�ضالمية ال�ضرت يف النقائ�ص؛ كي 
عا�ضور،  ابن  253؛  1420هـ،  )الرازي،  مرتكبيها  بكرثة  ُت�ضتمراأ  ال 

 .)256 1428هـ، 

خامتة البحث
ف خامتة هذا البحث، يورد الباحث اأهم ما تو�صل اإليه:

جتوز الو�ضاطة يف جمال العالقات الدولية بني امل�ضلمني . 1
وغريهم.
املق�ضد االأول لكل من الو�ضاطة والتحكيم يف االإ�ضالم هو . 2

ال�ضلح، ويف �ضبيل حتقيق هذا املق�ضد، اأباح االإ�ضالم اأمورا ال حتّل يف 
غري هذا الباب، كاإعطاء امل�ضلح من مال الزكاة فيما لو حتّمل دينا 
اإباحة  بل  الكالم،  اإىل معاري�ص  اللجوء  االإ�ضالح، وكذلك  �ضبيل  يف 
الكذب اإذا تطلب االأمر ذلك، لكن الباحث يرى معاري�ص الكالم اأوىل؛ 

حفظا لدين املرء من اأن ينخرم بالكذب.
اأركان . 3 ذات  التحكيم  عملية  اأن  اإىل  الفقهاء  جمهور  ذهب 

التحكيم،  و�ضيغة  التحكيم،  وحمّل  التحكيم،  اأطراف  وهي:  ثالثة، 
فيما جعلها احلنفية ركنا واحدا يتمثل ب�ضيغة التحكيم القائمة على 

االإيجاب والقبول.
بني . 4 والر�ضائية  املحكِّمني،  �ضخو�ص  يف  االأهلية  ُت�ضرتط 

اأجمع  مما  وهذا  مني،  املحكَّ �ضخو�ص  وعلى  التحكيم،  على  اخل�ضوم 
عليه فقهاء املذاهب االأربعة.

ذهب جمهور الفقهاء اإىل لزوم قرار التحكيم بحّق اخل�ضوم، . 5
فيما يرى الباحث عدم لزومه، اإال بر�ضا اخل�ضوم جميعهم ، وفقا ملا 

التحكيم عقد وكالة يغلب عليه  اأن  ال�ضافعية؛ ذلك  اإليه بع�ص  ذهب 
التحكيم على خيار اخل�ضوم  مّلا وقف  ال�ضلح والر�ضا، والأنه  �ضفة 
ابتداء، وجب اأن يقف على خيارهم انتهاء، يف الوقت الذي يرى فيه 
الباحث اإلزامية احلكم بعد اإقرار اخل�ضوم بارت�ضائه، اأو اإذا اأيده حكم 

ق�ضائي. 
تقي . 6 بالر�ضا،  اإال  التحكيم  قرار  لزوم  عدم  الباحث  روؤية 

الوقوع حتت �ضطوة االأحكام الظاملة يف جمال العالقات  امل�ضلمني 
ذات  الدولية  العدل  حمكمة  اخت�ضا�ص  جماالت  باأن  علما  الدولية، 

االأحكام امللزمة حمدودة. 
ال . 7 ومبا  ترّو،  بعد  الدولية،  املحاكم  اإىل  االحتكام  جواز 

مي�ّص حقا هلل )عّز وجّل(، وال ينتق�ص من �ضيادة امل�ضلمني، اأو ي�ضّيع 
م�ضاحلهم، ومبا ال يعود عليهم مبف�ضدة فوق امل�ضالح املتحققة؛ ذلك 
اأن االحتكام اإىل هذه املحاكم مما عّمت به البلوى، ومما ال منا�ص 
منه يف ظّل ت�ضابك العالقات الدولية املعا�رشة، ومن باب ال�رشورة.

قائمة املصادر واملراجع

املصادر واملراجع العربية:

القراآن الكرمي -

ابن اأبي الدم، �ضهاب الدين اأبو اإ�ضحاق اإبراهيم بن عبد اهلل. )1404هـ(. اأدب  -
الق�ضاء، حتقيق: حميي هالل ال�رشحان. ط1. بغداد: مطبعة االإر�ضاد.

حمدويه.  - بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  اأبو  البيع،  ابن 
)1411هـ(. امل�ضتدرك على ال�ضحيحني، حتقيق: م�ضطفى عبد القادر عطا. 

ط1. بريوت: دار الكتب العلمية.

حبان،  - ابن  �ضحيح  )1414هـ(.  اأحمد.  بن  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن 
حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط. ط2. بريوت: موؤ�ض�ضة الر�ضالة. 

املحتاج يف �رشح  - )1357هـ(. حتفة  علي.  بن  بن حممد  اأحمد  ابن حجر، 
املنهاج، روجعت و�ضححت: على عدة ن�ضخ مبعرفة جلنة من العلماء. د.ط. 

م�رش: املكتبة التجارية الكربى.

ابن حجر، اأبو الف�ضل اأحمد بن علي. )1379هـ(. فتح الباري �رشح �ضحيح  -
البخاري، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي. د.ط. بريوت: 

دار املعرفة. 

اأبو حممد علي بن اأحمد بن �ضعيد. املحّلى باالآثار. )د.ت(. د.ط.  - ابن حزم، 
بريوت: دار الفكر. 

الدين.  - جنم  العبا�ص  اأبو  االأن�ضاري  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  الرفعة،  ابن 
�رشور  حممد  جمدي  حتقيق:  التنبيه،  �رشح  يف  النبيه  كفاية   .)2009(

با�ضلوم. ط1. دار الكتب العلمية.

ابن عابدين، حممد اأمني. )1423هـ(. رّد املحتار على الدّر املختار �رشح  -
معّو�ص.  حممد  وعلي  املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  حتقيق:  االأب�ضار،  تنوير 

طبعة خا�ضة. الريا�ص: دار عامل الكتب. 

ابن عا�ضور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر. )1984(. التحرير  -
والتنوير. د.ط. تون�ص: الدار التون�ضية للن�رش. 

ابن عا�ضور، حممد الطاهر. )1428هـ(. ك�ضف املغطى من املعاين واالألفاظ  -
الواقعة يف املوطا. حتقيق: طه بن علي بو�رشيح التون�ضي. ط2. دار �ضحنون 

للن�رش والتوزيع – دار ال�ضالم للطباعة والن�رش.
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راجع  - القراآن.  اأحكام  )1424هـ(.  بكر.  اأبو  اهلل  بن عبد  العربي، حممد  ابن 
بريوت:  ط3.  عطا.  القادر  عبد  حممد  عليه:  وعلَّق  اأحاديثه  وخرج  اأ�ضوله 

دار الكتب العلمية. 

ابن قائد، عثمان بن اأحمد بن �ضعيد النجدي. )1419هـ(. حا�ضية ابن قائد  -
على منتهى االإرادات. حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�ضن الرتكي. ط1. موؤ�ض�ضة 

الر�ضالة.

ابن قدامة، عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد. )د.ت(. ال�رشح الكبري على منت  -
املقنع. د.ط. دار الكتاب العربي للن�رش والتوزيع. 

ابن قدامة، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد. )1414هـ(.  -
الكايف يف فقه االإمام اأحمد. ط1. دار الكتب العلمية. 

ابن قدامة، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد. )1388هـ(.  -
املغني. د.ط. مكتبة القاهرة. 

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي اأبو الف�ضل جمال الدين. )1414هـ(.  -
ل�ضان العرب. ط3. بريوت: دار �ضادر. 

ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد. )د.ت(. البحر الرائق �رشح كنز  -
الدقائق. ط2. دار الكتاب االإ�ضالمي.

الدويل  - القانون  بقواعد  االإعالم  كتاب  )1424هـ(.  اأحمد.  الوفا،  اأبو 
والعالقات الدولية يف �رشيعة االإ�ضالم. ط1. القاهرة: دار النه�ضة العربية. 

التفا�ضري.  - زهرة  )د.ت(.  اأحمد.  بن  بن م�ضطفى  اأحمد  بن  زهرة، حممد  اأبو 
د.ط. دار الفكر العربي. 

االأن�ضاري.  - حبتة  بن  �ضعد  بن  حبيب  بن  اإبراهيم  بن  يعقوب  يو�ضف،  اأبو 
طبعة  حممد.  ح�ضن  و�ضعد  �ضعد،  الرءوف  عبد  طه  حتقيق:  اخلراج.  )د.ت(. 

جديدة م�ضبوطة. املكتبة االأزهرية للرتاث.

االإ�ضنوي، جمال الدين عبد الرحيم. )1430هـ(. املهمات يف �رشح الرو�ضة  -
الدار  ط1.  علي،  بن  واأحمد  الدمياطي  الف�ضل  اأبو  به:  اعتنى  والرافعي. 

البي�ضاء: مركز الرتاث الثقايف املغربي، وبريوت: دار ابن حزم. 

االأ�ضبحي، مالك بن اأن�ص بن مالك بن عامر. )1415هـ(. املدونة. ط1. دار  -
الكتب العلمية. 

الفقه  - �ضوء  يف  وم�ضتجداته  »التحكيم  )1418ه(.  جرب.  حممد  االألفي، 
واالجتماعية.  االإن�ضانية  العلوم  �ضل�ضلة  الريموك  اأبحاث  جملة  االإ�ضالمي«. 

جامعة الريموك. املجلد الثالث ع�رش. العدد 4، �ص44 - 57.

جملة  - �رشح  يف  احلكام  درر  )1411ه(.  خواجه.  حيدر  علي  اأفندي،  اأمني 
االأحكام. تعريب: فهمي احل�ضيني. ط1. دار اجليل. 

د.ط.  - بهيج.  اأحمد  اإ�رشاف:  الفعال.  التفاو�ص  )د.ت(.  باربارا.  اأندر�ضون، 
القاهرة: مكتبة الهالل للن�رش والتوزيع. 

االأن�ضاري، زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا. )د.ت ب(. الغرر البهية يف  -
�رشح البهجة الوردية. د.ط. املطبعة امليمنية. 

�رشح  - يف  املطالب  اأ�ضنى  اأ(.  )د.ت  زكريا.  بن  حممد  بن  زكريا  االأن�ضاري، 
رو�ص الطالب. د.ط. دار الكتاب االإ�ضالمي. 

ال�ضيخ  - ابن  اهلل  عبد  اأبو  الدين  اأكمل  البابرتي، حممد بن حممد بن حممود 
�ضم�ص الدين ابن ال�ضيخ جمال الدين الرومي. )د.ت(. العناية �رشح الهداية. 

د.ط. دار الفكر. 

املغرية.  - بن  اإبراهيم  بن  اإ�ضماعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  البخاري، 

)1422هـ(. �ضحيح البخاري. حتقيق: حممد زهري بن نا�رش النا�رش. ط1. 
دار طوق النجاة. 

)1418هـ(.  - الفراء.  بن  حممد  بن  م�ضعود  بن  احل�ضني  حممد  اأبو  البغوي، 
التهذيب يف فقه االإمام ال�ضافعي. حتقيق: عادل اأحمد عبد املوجود، وعلي 

حممد معو�ص. ط1. دار الكتب العلمية. 

اإدري�ص. )د.ت(.  - البهوتي، من�ضور بن يون�ص بن �ضالح الدين بن ح�ضن بن 
ك�ضاف القناع عن منت االإقناع. د.ط. دار الكتب العلمية. 

زاد  - ب�رشح  املربع  الرو�ص  )1438هـ(.  يون�ص.  بن  من�ضور  البهوتي، 
ط1.  واآخران.  امل�ضيقح  علي  بن  خالد  حتقيق:  املقنع.  خمت�رش  امل�ضتنقع 

الكويت: دار الركائز للن�رش والتوزيع. 

الكبري.  - ال�ضنن  )1432هـ(.  علي.  بن  احل�ضني  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البيهقي، 
للبحوث  هجر  مركز  ط1.  الرتكي.  املح�ضن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق: 

والدرا�ضات العربية واالإ�ضالمية. 

التتائي، اأبو عبد اهللَّ �ضم�ص الدين حممد بن اإبراهيم بن خليل. )1435هـ(.  -
احل�ضن،  اأبو  اأحاديثه:  األفاظ املخت�رش. حققه وخرج  الدرر يف حل  جواهر 

نوري ح�ضن حامد امل�ضالتي. ط1. بريوت: دار ابن حزم.

خمت�رش  - �رشح  )1431هـ(.  الرازي.  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  اجل�ضا�ص، 
الطحاوي. حتقيق: ع�ضمت اهلل حممد، و�ضائد بكدا�ص، وحممد خان، وزينب 

فالتة. ط1. دار الب�ضائر االإ�ضالمية، ودار ال�رشاج. 

التو�ضيح  - )1429هـ(.  الدين.  بن مو�ضى �ضياء  اإ�ضحاق  بن  اجلندي، خليل 
يف �رشح املخت�رش الفرعي البن احلاجب. ط1. حتقيق: اأحمد بن عبد الكرمي 

جنيب. مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث. 

نهاية  - )1428هـ(.  بن حممد.  يو�ضف  بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  اجلويني، 
املطلب يف دراية املذهب. ط1. دار املنهاج. 

الدين.  - بعالء  املعروف  ني  احِل�ضرْ حممد  بن  علي  بن  حممد  احل�ضكفي، 
)1423هـ(. الدر املختار �رشح تنوير االأب�ضار وجامع البحار. حتقيق:  عبد 

املنعم خليل اإبراهيم. ط1. دار الكتب العلمية. 

احلمي�ضي، عبد الرحمن اإبراهيم عبد العزيز. )1409هـ/1989م(. الق�ضاء  -
ونظامه يف الق�ضاء وال�ضّنة. ط1. مكة املكرمة: جامعة اأم القرى. 

ال�رشح  - الد�ضوقي على  )د.ت(. حا�ضية  اأحمد بن عرفة.  الد�ضوقي، حممد بن 
الكبري. د.ط. دار الفكر.

)1425هـ(.  - علي.  بن  عي�ضى  بن  مو�ضى  بن  حممد  الدين  كمال  الدَِّمريي، 
النجم الوهاج يف �رشح املنهاج. ط1. جّدة: دار املنهاج.

. )1435هـ(. ملعات التنقيح  - الدِّهلوي، عبد احلق بن �ضيف الدين بن �ضعد اهللَّ
دار  دم�ضق:  ط1.  الندوي.  الدين  تقي  حتقيق:  امل�ضابيح.  م�ضكاة  �رشح  يف 

النوادر.

الدوري، قحطان عبد الرحمن. )1422هـ(. عقد التحكيم يف الفقه االإ�ضالمي  -
والقانون الو�ضعي. ط1. عّمان: دار الفرقان للن�رش والتوزيع. 

الرازي، اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�ضن بن احل�ضني التيمي. )1420هـ(.  -
مفاتيح الغيب. ط3. بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي.

الرافعي، اأبو القا�ضم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي. )1417هـ(. العزيز  -
�رشح الوجيز املعروف بال�رشح الكبري. حتقيق: علي حممد عو�ص، وعادل 

اأحمد عبد املوجود. ط1. بريوت: دار الكتب العلمية. 

العامة  - امل�رشية  الهيئة  د.ط.  املنار.  تف�ضري   .)1990( ر�ضيد.  ر�ضا، حممد 
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للكتاب. 

الدين.  - اأحمد بن حمزة �ضهاب  العبا�ص  اأبي  الدين حممد بن  الرملي، �ضم�ص 
)1404هـ(. نهاية املحتاج اإىل �رشح املنهاج. ط اأخرية. بريوت: دار الفكر. 

اإ�ضماعيل. )2009م(. بحر املذهب  - الواحد بن  اأبو املحا�ضن عبد  الروياين، 
)يف فروع املذهب ال�ضافعي(. حتقيق: طارق فتحي ال�ضيد. ط1. دار الكتب 

العلمية. 

امللّقب  - الفي�ص  اأبو  احل�ضيني  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزَّبيدي، 
مبرت�ضى. )د.ت(. تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص. حتقيق: جمموعة من 

املحققني. د.ط. دار الهداية. 

الزرقا، م�ضطفى اأحمد. )1425هـ(. املدخل الفقهي العام. ط2. دم�ضق: دار  -
القلم. 

الزرك�ضي، اأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر. )1405هـ(.  -
املنثور يف القواعد الفقهية. ط2. وزارة االأوقاف الكويتية. 

-  .)2002( فار�ص.  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  الزركلي، 
االأعالم. ط15. دار العلم للماليني. 

الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن البارعي فخر الدين. )1313هـ(. تبيني  -
. ط1. القاهرة: املطبعة الكربى  لرِْبيِّ احلقائق �رشح كنز الدقائق وحا�ضية ال�ضِّ

االأمريية. 

الرباين  - الفتح  )د.ت(.  البنا.  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  اأحمد  ال�ضاعاتي، 
لرتتيب م�ضند االإمام اأحمد بن حنبل ال�ضيباين. ط2. دار اإحياء الرتاث العربي.

�ضاعي، حممد نعيم حممد هاين. )1428هـ(. مو�ضوعة م�ضائل اجلمهور يف  -
الفقه االإ�ضالمي. ط2. م�رش: دار ال�ضالم للطباعة والن�رش والتوزيع والرتجمة. 

حممد.  - بن  الرحمن  عبد  بن  حممد  اخلري  اأبو  الدين  �ضم�ص  ال�ضخاوي، 
)1424هـ(. فتح املغيث ب�رشح الفية احلديث للعراقي. حتقيق: علي ح�ضني 

علي. ط1. م�رش: مكتبة ال�ضنة.

د.ط.  - املب�ضوط.  )1414هـ(.   �ضهل.  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�رشخ�ضي، 
بريوت: دار املعرفة.

اأحمد. )1988(. حلية العلماء يف  - اأبو بكر حممد بن  ال�ضا�ضي، �ضيف الدين 
اإبراهيم درادكه. ط1. عّمان:  اأحمد  الفقهاء. حتقيق: يا�ضني  معرفة مذاهب 

مكتبة الر�ضالة احلديثة. 

ال�رشبيني، �ضم�ص الدين حممد بن اأحمد اخلطيب. )1415هـ(. مغني املحتاج  -
اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج. ط1. دار الكتب العلمية. 

اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل. )1421هـ(. م�ضند االإمام  - ال�ضيباين، 
اأحمد ابن حنبل. حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط، واآخرون. ط1. موؤ�ض�ضة الر�ضالة.

ال�ضيباين، اأبو عبد اهلل حممد بن احل�ضن بن فرقد. )1433هـ(. االأ�ضل. حتقيق:  -
حممد بوينوكالن. ط1. بريوت: دار ابن حزم. 

بن  - تغلب  اأبي  بن  عمر  بن  القادر  عبد  بن  عمر  بن  القادر  عبد  يباين،  ال�ضَّ
�ضامل التغلبي. )1403هـ(. نيل املاآرب ب�رشح دليل الطالب. حتقيق: حممد 

�ضليمان عبد اهلل االأ�ضقر. ط1. الكويت: مكتبة الفالح. 

ال�ضريازي، اأبو ا�ضحاق اإبراهيم بن علي بن يو�ضف. )د.ت(. املهذب يف فقة  -
االإمام ال�ضافعي. د.ط. دار الكتب العلمية. 

اإىل  - امل�ضالك  الأقرب  ال�ضالك  بلغة  )1372هـ(.  حممد.  بن  اأحمد  ال�ضاوي، 
مكتبة  د.ط.  علي.  �ضعد  اأحمد  برئا�ضة  جلنة  �ضححه:  مالك.  االإمام  مذهب 

م�ضطفى البابي احللبي. 

ال�ضقلي، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل بن يون�ص التميمي. )1434هـ(. اجلامع  -
دار  ط1.  دكتوراه.  ر�ضائل  يف  باحثني  جمموعة  حتقيق:  املدونة.  مل�ضائل 

الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع. 

البي، علي حممد. )1421هـ(. ال�ضرية النبوية درو�ص وعرب. د.ط.  - ال�ضّ

�ضبل  - )د.ت(.  احل�ضني.  اإ�ضماعيل بن �ضالح بن حممد  بن  ال�ضنعاين، حممد 
ال�ضالم �رشح بلوغ املرام. د.ط. دار احلديث.

جعفر.  - اأبو  االآملي  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  الطربي، 
)1420هـ(. جامع البيان يف تاأويل القراآن. حتقيق: اأحمد حممد �ضاكر. ط1. 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة.

ط1.  - الكرمي.  للقراآن  الو�ضيط  التف�ضري   .)1998( �ضيد.  حممد  طنطاوي، 
القاهرة: دار نه�ضة م�رش للطباعة والن�رش والتوزيع.

»درا�ضة  - والتحكيم  وامل�ضاحلة  الو�ضاطة  »نظام   .)2019( نبيل.  العبيدي، 
مقارنة«. جملة البحوث يف احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية. املجلد 5. العدد 2. 

�ص 220 - 240. 

العيني، اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�ضى بن اأحمد بن ح�ضني الغيتابي  -
دار  بريوت:  د.ط.  البخاري.  �ضحيح  �رشح  القاري  عمدة  )د.ت(.  احلنفي. 

اإحياء الرتاث العربي.

لعيني، اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�ضى بن اأحمد بن ح�ضني الغيتابي  -
دار  بريوت:  ط1.  الهداية.  �رشح  البناية  )1420هـ(.  الدين.  بدر  احلنفي 

الكتب العلمية. 

ط1.  - االإ�ضالم.  يف  ال�ضيا�ضي  التحالف  )1402هـ(.  حممد.  منري  الغ�ضبان، 
الزرقاء: مكتبة املنار. 

الغنيمي، حممد طلعت. )د.ت(. قانون ال�ضالم يف االإ�ضالم. د.ط. االإ�ضكندرية:  -
من�ضاأة املعارف. 

القاري، علي بن �ضلطان حممد. )1422هـ(. مرقاة املفاتيح �رشح م�ضكاة  -
امل�ضابيح. ط1. بريوت: دار الفكر. 

يف  - االإجماع  مو�ضوعة  )1433هـ(.  واآخرون.  �ضعيد  بن  اأ�ضامة  القحطاين، 
الفقه االإ�ضالمي. ط1. الريا�ص: دار الف�ضيلة للن�رش والتوزيع. 

احل�ضني.  - اأبو  حمدان  بن  جعفر  بن  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  القدوري، 
)1418هـ(. خمت�رش القدوري يف الفقه احلنفي. حتقيق: كامل حممد حممد 

عوي�ضة. ط1. دار الكتب العلمية. 

القرايف، اأبو العبا�ص �ضهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن املالكي.  -
)1994(. الذخرية. ط1. حتقيق: حممد حجي واآخرون. بريوت: دار الغرب 

االإ�ضالمي. 

االأن�ضاري  - فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القرطبي، 
اأحمد  القراآن. حتقيق:  )1384هـ(. اجلامع الأحكام  الدين.  اخلزرجي �ضم�ص 

الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص. ط2. القاهرة: دار الكتب امل�رشية. 

)1430هـ(.  - ماجة.  بابن  املعروف  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القزويني، 
د كامل قرة  �ضنن ابن ماجه. حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط – عادل مر�ضد – حممَّ

بللي – َعبد الّلطيف حرز اهلل. ط1. دار الر�ضالة العاملية.

قطب، �ضيد. )1423هـ(. يف ظالل القراآن. ط32. القاهرة: دار ال�رشوق.  -

حا�ضيتا  - )1415هـ(.  عمرية.  الربل�ضي  واأحمد  �ضالمة،  اأحمد  القليوبي، 
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قليوبي وعمرية. د.ط. بريوت: دار الفكر. 
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