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 طرق إنهـاء الحـرب
 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون الدولي اإلنساني



احلمد هلل محدا كثًنا كما أمر ونصلي ونسلم على نبينا حممد خًن البشر صلى عليو ربنا وسلما وعلى 
 :آلو وصحبو تكرما مث أما بعد

إذا كانت احلرب كلفظ ومدلول مما ال يود اإلنسان عادة القراءة فيو، نظرا دلا جتسد لديو من صور 
القتل والتخريب واألسر والدماء واألشالء وما شابو ذلك من اخلروقات واالنتهاكات اإلنسانية 

اجلسيمة، وحنن إذن نعرض  موضوع طرق إهناء احلرب يف الفقو اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين 
باعتبار احلرب جانب مرير من سلوك اإلنسان فإننا نسعى إىل تأكيد حقيقة ىامة أنو إذا كان ظالم 
الليل وآالم ادلرض وويالت الفقر واجلوع وما إىل  ذلك ىي بواعث ودوافع آمالنا وسعينا حنو ضوء 
النهار وعيش بين البشر يف عزة وأمان فإننا نرجوا أن يكون عرضنا دلوضوع طرق إهناء احلرب مبثابة 

 .دعوة إىل نبذ أسباب التنافر والتناحر حىت نرى العامل من حولنا مجيال

 اشتملت على أىم العناصر  قمنا بتحرير ادلوضوع وفق خطة مكونة من ثالثة فصول سبقتها مقدمة
 إخل ....من متهيد وتعريف بادلوضوع واإلشكالية 

ماىية احلرب ومشروعيتها والدافع إليها، واحتوى ىذا الفصل على ثالثة : فعنونت الفصل األول
 .مباحث

ادلبحث األول خصصتو لتعريف لفظة احلرب واأللفاظ ذات الصلة هبا يف اللغة والفقو والقانون، وىذا 
 .ادلبحث مقسم إىل ثالثة مطالب

"             الغزو " تعريف احلرب واأللفاظ ذات الصلة هبا، وىاتو األلفاظ احنصرت يف : ادلطلب األول
 .، وبعد ما عرفنا احلرب والغزو واجلهاد وجدنا اهنا تدور حول معىن واحد وىو القتال"اجلهاد "و 

 .وادلطلب الثاين عرفنا فيو احلرب يف الفقو اإلسالمي من خالل ادلذاىب اإلسالمية الباقية 

تناولنا فيو تعريف احلرب واأللفاظ ذات الصلة يف القانون الدويل من احتالل ونزاع :  وادلطلب الثالث
 .مسلح



 .مشروعية احلرب ودوافعها، احتوى ىذا األخًن على مطلبٌن: ادلبحث الثاين

 .مشروعية اجلهاد ودوافعو يف اإلسالم: ادلطلب األول

 أّما الفصل الثاين فكان الرتكيز على بيان وسائل إهناء احلرب بصفة مؤقتة، وذلك من خالل

 مبحثٌن، ادلبحث األول عرجت فيو على وسائل وقف احلرب يف الفقو اإلسالمي بصفة مؤقتة،

 .وتطرقت يف ادلبحث الثاين إىل وسائل وقف احلرب يف القانون الدويل

 والفصل الثالث كان بعنوان وسائل إهناء احلرب بصفة مؤبدة،وىذا الفصل بدوره تضمن كذلك

 مبحثٌن، ادلبحث األول تناولت فيو إهناء احلرب بصفة مؤبدة يف الفقو اإلسالمي، ويف ادلبحث

 الثاين كان حتت عنوان طرق إهنائها يف القانون الدويل، وتلي ذلك خامتة وضحت فيها أىم

 نتائج البحث

         


