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 ا ابول" بعنوانمراجعة يف كتاب "إمييليا جوستين
 "الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل: التسوية السلمية للنزاعات"

Book Review of the Author “Emilia Justyna 

Powell”; Titled “Islamic Law and International 

Law: Peaceful Resolution of Disputes” 

 قـــــــــاسي فوزيــــــــــــــــــــــــة
 2" / جامعة وىران أ" قسم أستاذة زلاضرة   

 21/00/2020: النشراتريخ   13/00/2020اتريخ القبول:    00/00/2020اتريخ اإلستالم: 
 

 ملخص:

حل النزاعات اإلسالمية آراء الوسط اإلسالمي يف  مذاىبيشرح ىذا الكتاب كيف تشكل 
جوىرية حول ما إذا كان التقليد القانوين على أسئلة  "إمييليا جوستينيا ابولترد الكاتبة ". القانون الدويل

احملاكم الدولية اإلسالمي يتعارض مع القانون الدويل أم ال ، وكيف تنظر دول الوسط اإلسالمي إىل 
 والوساطة والتحكيم؟

 الشريعة اإلسالمية؛ القانون الدويل؛ التسوية السلمية للنزاعات.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This book explains how the creeds of Islamic dispute resolution shape the 

Islamic milieu’s views of international law. "Emilia Justyna Powell" answers the 

core questions about whether the Islamic legal tradition is incompatible with 

international law or not, and how do states of the Islamic milieu view international 

courts, mediation, and arbitration? 

Key words: Islamic law; International law; Peaceful resolution of disputes 
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من الباحثني األمريكان القالئل الذين أولوا  1تعترب األستاذة "إمييليا جوستينيا ابول"
أمهية لفهم الشريعة اإلسالمية يف سياق النزاعات الدولية، ويعترب ىذا الكتاب نتاج البحوث 
والدراسات اليت عكفت األستاذة على تناوذلا، حبيث جاء الكتاب حتت عنوان "الشريعة 

، تُعطي فيو الكاتبة أمهية معتربة 2"اإلسالمية والقانون الدويل: التسوية السلمية للنزاعات
دولة إسالمية،  21يف العالقات الدولية ادلعاصرة، ولقد عددت األستاذة  3للدول اإلسالمية

مليون مسلم قاطنني يف دول غري إسالمية  000مليون نسمة، ابإلضافة إىل  000مبجموع 
ؤّلف حس

ُ
ب "ابول"، ذلك أن الدول يف سلتلف بقاع العامل، شلا يزيد من أمهية موضوع ىذا ادل

اإلسالمية كانت وال تزال طرفا يف عديد من النزاعات بني الدول، شلا أنتج موجة من اإلىتمام 
العلمي ابإلسالم؛ بيد إن ىذا اإلىتمام مل يصل بعد لدرجة فهم كيف تنظر ىذه الدول 

المية احملاكم اإلسالمية للقانون الدويل والتسوية السلمية الدولية؟ ىل تتجنب الدول اإلس
                                                           

1
تبت ك ابلوالايت ادلتحدة األمريكية.يف القانون يف جامعة نوتردامو أستاذة يف العلوم السياسية  " ىيإميليا جوستينا ابول" 

تشمل  .والدستورية اإلسالمية الدولية، والتقاليد القانونيةبشكل مكثف عن القانون الدويل، واحملاكم الدولية، وحل النزاعات 
سوية تالوالقانون الدويل:  ةاإلسالمي الشريعة( بعنوان 2020منشوراهتا البارزة كتااًب منشورًا يف مطبعة جامعة أكسفورد )

اليد القانونية واحملاكم القانون احمللي: التقحنو عودلة ( ، 2011طبعة )ادل آخر صادر يف ذات ، كتابلمنازعاتلالسلمية 
، والعديد من ادلقاالت يف اجملالت األكادميية العليا للعلوم السياسية ابإلضافة إىل (الدولية )مع سارة ماكالولني ميتشل

النزاعات،  تسويةالدراسات الدولية، رللة أحباث السالم، رللة دورية ، رللة السياسة، الت القانون مثل ادلنظمة الدوليةرل
  .، حولية اجلمعية العربية للدستور القانون إخلن وادلشكالت ادلعاصرةالقانو 

، مركز احملاكم الدولية للمحاكم ويف كلية احلقوق جبامعة كوبنهاغن، مركز أكسفورد للدراسات اإلسالميةكانت زميلة يف 
جامعة نيكوالس كوبرنيكوس )بولندا( ومركز ، وتلقى تعليًما يف ولدت إميليا جوستينا ابول، ادلولودة يف تورون ببولندا. الدولية

 .جان مونيو للدراسات األوروبية وجامعة كامربيدج وجامعة والية فلوريدا
2

 Emilia Justyna Powell, Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of 

Disputes, UK: Oxford University Press, 2020. 
3
خدامها دلصطلح الدول اإلسالمية، الدول اليت تعتمد الشريعة اإلسالمية يف نظامها القانوين، تقصد الكاتبة من است  

يف ادلائة من السكان، ابلتايل فإن ىذا التوظيف ال يستند فقط على  00وكذلك الدول اليت ميثل فيها ادلسلمون على األقل 
 نظام القانوين الرمسي للدولة.ادليوالت الدينية للمواطنني، لكن يرتكز ابلدرجة األوىل على ال
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والقانون الدويل يف  1الدولية؟ كيف ميكن أتطري، فهم وحتديد العالقة بني الوسط اإلسالمي
 سياق التسوية السلمية للنزاعات؟

ترد "ابول" على ىذه التساؤالت ابلقول أنو ال وجود لنسق موحد حول كيفية 
  هدىا ىذا األخري ما انتهىتسوية النزاعات يف الوسط اإلسالمي، فمن القضااي البارزة اليت ش

هبا ادلطاف يف اذليئات التحكيمية أو منها ما مت تسويتها يف احملاكم الدولية. وعلى ىذا 
األساس، تُقر "ابول" أنو ابلرغم من الصدام احملسوس ما بني الشريعة اإلسالمية والقانون 

البارزة لدى احملاكم  الدويل، غري أن ذلك مل مينع بعض الدول اإلسالمية من إيداع خالفاهتا
الدولية اليت حتكم وفق القانون الدويل الغريب ابألساس، يف حني تتجنب بعض الدول 
اإلسالمية األخرى، مثل العربية السعودية، اللجوء إىل احملاكم الدولية، حىت يف ما خيص 

لسبب النزاعات األقل أمهية، مفضلة ادلفاوضات الثنائية والوساطة. ولقد استشفت "ابول" ا
وراء ىذه الظاىرة من تعليق لؤلمري السعودي "بندر بن سلمان بن دمحم" خالل اجتماع مع 

، الذي اقًتح دورات تدريبية يف الشريعة اإلسالمية 2013رئيس زلكمة العدل الدولية سنة 
العربية السعودية لقضاة أي زلكمة دولية، على أساس  يوضح رؤيةلقضاة احملكمة، وىو ما 

 همون أو ال يكًتثون للشريعة حسب "ابول".أهنم ال يف

إن موضوع ىذا الكتاب يتعرض لتأثري الشريعة اإلسالمية ادلتواجدة يف النظم 
القانونية احمللية للدول اإلسالمية على نظرهتا إلدارة النزاعات الدولية. ولقد جاءت الدراسة 

 مقسمة إىل ستة فصول: 

                                                           
1
وظفت الكاتبة يف ىذا الكتاب مصطلح "الوسط اإلسالمي" كبديل دلصطلح الدول اإلسالمية، متجنبة بذلك مصطلح   

 "العامل اإلسالمي" ابلنظر للبيعة ادلضللة ويثريه ىذا األخري من لبس يف ادلعٌت حسب "ابول".
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( شرحت ة اإلسالمية، الدول اإلسالميةالقانون الدويل، الشريعيف الفصل األول )
الكاتبة اإلطار ادلفهومايت لدراستها، مركزة على ثالث مفاىيم مفتاحية أال وىي "القانون 
الدويل؛ الشريعة اإلسالمية؛ وتصنيف الدول اإلسالمية". ولقد عرضت "ابول" القانون الدويل 

مر يف التطور مع مرور الوقت، والشريعة اإلسالمية كنظم ديناميكية، اليت تغريت وسوف تست
مشرية يف ذات الفصل إىل العديد من القيود الرئيسية من التصنيفات الكنسية للوسط 
اإلسالمي، اليت كبحت اجلهود العلمية لتحليل العالقة ما بني الشريعة اإلسالمية وإدارة 

 النزاعات الدولية. 

( جو التشابو واإلختالفالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل: أو الفصل الثاين )
استطلعت "ابول" أوجو التشابو واإلختالف ما بني العرف القانوين اإلسالمي والقانون 
الدويل، حسب تعبري الكاتبة، اليت انقشت التفاعل التارخيي ما بني ىذه األعراف القانونية 

يقة يف والنقاشات األكادميية حول ىذا ادلوضوع. ولقد الحظت "ابول" وجود إنقسامات عم
الدراسات السابقة، إذ إن بعض الباحثني يصورون الشريعة اإلسالمية على أساس أهنا 
تتعارض جوىراي مع القانون الدويل التقليدي، يف حني ينبذ البعض اآلخر وجود مثل ىذه 
اإلختالفات. كما تقصت "ابول"، ابختصار، يف ىذا الفصل تطور كل من الشريعة 

 كنظم قانونية. يقدم الفصل الثالث عملية مقارنة حبثا عن رلاالت اإلسالمية والقانون الدويل
دون نزاع، من والقانون الدويل  1قانونية يتعايش من خالذلا كل من العرف القانوين اإلسالمي

 ورلاالت قانونية يتباين فيها ىذين النظامني.

أن  (للنزاعاتنظرية إسالمية للتسوية السلمية يف الفصل الثالث ) ""ابول حاولت
حول كيفية أتثري طريقة تتظيم اجملتمع يف الدول اإلسالمية على تسوية النزاعات.  تقًتح نظرية

                                                           
1
 . Islamic legal traditionوظفت "ابول" يف كتاهبا تعبري   
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مشرية إىل أن التوازن احمللي ما بني الشريعة اإلسالمية والقانون العلماين اجملسد يف كل نظام 
 النزاعات الدولية. قانوين زللي للدول اإلسالمية، يًتجم ميوالت كل منها ابلنظر إىل إدارة

 وجتادل الكاتبة يف ىذا الفصل أن الدول اإلسالمية األكثر تطبيقا للشريعة يف نظامها القانوين
لتسوية نزاعاهتا، مفضلة احملاكم الدولية وآليات التحكيم  ىي األكثر نفورا من اللجوء إىل

يف ادلقابل، فإن الدول  اللجوء إىل الوساطة أو التوفيق، اليت تعترب وسائل أقرب إىل الشريعة.
اإلسالمية األكثر ميوال إىل العلمانية يف نظامها القانوين احمللي، تكون األكثر تقبال لآلليات 

 القانونية الدولية.

أين أوضحت أن  "ابول" الفرضية أعاله يف الفصول التالية من كتاهبا، انقشتولقد 
استخدام اآلليات القانونية الدولية إىل  السبب وراء إمكانية جلوء بعض الدول اإلسالمية

ريعة اإلسالمية والقانون الدويل، إذ الحظت "ابول" أن يكمن يف أوجو التشابو ما بني الش
 ىذين األخريين يتوافقان بشكل واسع.

حللت ( سوية السلمية للنزاعات اإلقليميةالدول اإلسالمية والتفي الفصل الرابع )ف
يف استخدام آليات معينة يف إدارة النزاع يف سياق صاحبة الكتاب قرارات الدول اإلسالمية 

وىنا فرقت ما بني الدول اإلسالمية اليت متيل للعلمانية يف نظامها القانوين نزاعات إقليمية. 
ليت تطبق واليت متيل إىل ادلقارابت القانونية، التحكيم والقضاء؛ يف حني أن الدول اإلسالمية ا

 م اإلسالم بقوة يف نظامها القانوين، فإهنا تفضل اللجوء إىل الوساطة والتوفيق.يتعال

فإنو يتمحور حول ( اإلسالمية وزلكمة العدل الدولية الدولأما الفصل اخلامس )
اليت مت إنشاؤىا اجلهاز القضائي الرئيسي ذليئة األمم ادلتحدة، أال وىي زلكمة العدل الدولية، 

ادلنطق القانوين الغريب العلماين، وابلتايل فإن الشريعة واألعراف اإلسالمية ليست رلسدة وفق 
وتساءلت "ابول" يف ىذا الفصل ما إذا كان فيو ىناك  يف ىذا اجلهاز القضائي الدويل.
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خاصيات معينة للشريعة اإلسالمية والقانون العلماين يف النظم القانونية احمللية لبعض الدول 
 ية، شلا يشجع ىذه األخرية على اإلعًتاف ابختصاص زلكمة العدل الدولية.اإلسالم

استنتجت "ابول" يف ذات الفصل أن خصائص القانون العلماين ادلتواجد يف النظم 
القانونية احمللية لبعض ىذه الدول اإلسالمية، يتيح قابلية إجياد أوجو تشابو ما بني الشريعة 

ر من اآلليات القانونية الدولية. وعكس ذلك ًيطبق يف حال  فو الن يقللوالقانون الدويل، شلا 
كانت تعاليم الشريعة اإلسالمية رلسدة يف النظام القانوين احمللي للدول اإلسالمية، فذلك 

 ل الدولية للفصل يف نزاعاهتا.ن إمكانية اللجوء إىل زلكمة العدسوف ينفر ىذه الدول م

يرد على تساؤل مفاده ىل للمذاىب ( وادلناطقادلدارس القانونية الفصل السادس ) 
اإلسالمية أتثري على نظرة الوسط اإلسالمي لطرق إدارة النزاع الدويل؟ الحظت "ابول" أنو 
ليس ادلذاىب اإلسالمية أي أتثري على وجهة نظر الدول اإلسالمية وميوالهتم ادلتعلقة إبدارة 

وضح ما بني ادلناطق )الشرق األوسط،  النزاعات الدولية، غري أن ىذا التأثري يربز بشكل
 آسيا، وإفريقيا(.

حبثها يف رلايل القانون الدويل والعلوم ختمت الكاتبة عملها ابلتنويو أبمهية 
السياسية، ال سيما ابلنسبة لصناع السياسات، رلادلة أنو مهما بدى التنافر قائما ما بني 

 ودة بني ىذين النظامني القانونينيابو ادلوجالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، فإن أوجو التش
ىي أكثر شلا يعتقده العامل السياسي والدوائر األكادميية، وأن تطور ىذين النظامني سيثري 

  نقاشا مثمرا بينهما. 


