
  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

يف أزمنة الردة املعاصرة واجلاهليات احلديثة أمسينا نسمع 
يسلم  كثريا من املصطلحات اليت ال حيل للمسلم أن يقبلها أو

فاملسلم يتميز عن غريه بأن له  ،ا تسليم سائمة األنعام
مرجعية معصومة يرد إليها كل نازلة أو مصطلح، فمىت 

ترديده  عرض له شيء من ذلك مل يبادر إىل متابعته أو
والتغين به كالببغاوات؛ بل يعرف حقيقته وماهيته مث يعرضه 
على شرع اهللا فإن وافقه فبها ونعمت وإال فليس له إال 

من (( ؛الشرعية األصيلة يف ديننا أن إذ أن من القواعد ..الرد
  .))أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد

ومن املصطلحات احلادثة اليت تعمل أجهزة اإلعالم الدولية 
العاملية على تكريسها وتابعها يف بالدنا على ذلك كثري ممن 

فاجلميع ينادي ، "الشرعية الدولية"ال خالق هلم مصطلح 
حترمي "، "ام الشرعية الدوليةاحتر"؛ بترسيخ هذا املصطلح

اإللتزام بقرارات الشرعية " و ،"اخلروج على الشرعية الدولية
   ".الدولية

  شرعية يف ديننا؟ ؛"الشرعية الدولية"فهل هذه 
 وااللتزام االحتكاممصطلح يرمي إىل  ؛إن الشرعية الدولية

بشرع وضعي وضعته الدول الكربى الكافرة حيكم عالقات 
الدول يف عاملنا وفقا لتشريعام ومعايريهم وأعرافهم 

ومعلوم يف ديننا حكم التحاكم إىل القوانني  .ومصاحلهم هم
وحكم قبوهلا كتشريع  -حملية كانت أم دولية  - الوضعية
  .وقانون

صبغة مضاهاة بالشرع اإلهلي ولتعطى  "شرعية"ومسيت 
فالشرعة أو الشريعة هي  ،القداسة اليت ال جيوز انتهكاها

الطريقة واملنهاج والدين املعظم الذي ال جيوز أن خيالف أو 
وكذلك يريد هؤالء . ..يعارض أو تنتهك حدوده وأوامره

ولذلك تراهم . ..املشركون للشرعية الدولية أن تكون

شرعية؛ يصفون القرارات اليت خترج من حتت مظلتها بأا 
ولو كان من صميم دين اهللا  -وكل ما خيالفها أو يعارضها 

  .فليس بشرعي عندهم -وشرعه 
وكذلك يتعامل معها سائمة األنعام الذين ينادون باحترامها 

وكذلك يفعلون مع شرعيام الدستورية احمللية  ،وتطبيقها
فالقوانني والقرارات واملعاهدات واحلكومات املنبثقة من 

أما !! شرعية ال مطعن فيها يف دينهم الشركي هذادساتريهم 
شرع اهللا احلق فليس له يف حكومام وحماكمهم وعالقام 

أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد {.. وسياسام مكان
ار؟}الْقَه!  

هي القوانني اليت وضعتها الدول الكافرة  ؛الشرعية الدولية
إثر انتصارها يف احلرب  ،"نظمة األمم املتحدةم"اليت أسست 
ومعها بعد ذلك  -  أمريكا وبريطانيا وروسيا - العاملية الثانية 
وصاغت قوانينها طبقا ملصاحلها ومصاحل  ،فرنسا والصني

حلفاءها يف تقسيم العامل إىل مناطق نفوذ، فوضعت ما مسته 
يف كل  ؛ لتكون له املرجعية األوىل"ميثاق األمم املتحدة"ـ ب

منه  "الشرعية الدولية"قضية من قضايا العامل، حيث تستمد 
األحكام والقرارات وتستند إليه يف اخلالفات والنازعات 

  .واإلجراءات والتحركات
وليس عجيبا أن تسلم ذا امليثاق وتصدق عليه كافة دول 
العامل املرتدة اليوم ويف مقدمتها األنظمة احلاكمة يف بالد 

فمن انسلخ عن ملة التوحيد ودين اهللا ال يستغرب  ،املسلمني
منه هذا؛ وإمنا العجيب والغريب أن يثين على هذا امليثاق 
ويدعو إىل االلتزام به وينادي بتطبيق قراراته واحترام 
شرعيتها الدولية وجيرم كل من خالفها وخرج عليها؛ أناس 
 ينتسبون إىل الدعوة إىل اهللا ويدعون السعي لتحكيم شرع

  !!اهللا
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما {: قال اهللا تعاىل

أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى 

الش رِيديو وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو الطَّاغُوت ملَّهضطَانُ أَنْ يي
  ].٦٠:النساء[} ضالالً بعيداً

هذه اآلية ذامة ملن عدل عن : (يقول احلافظ ابن كثري تفسريه
الكتاب والسنة وحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل، وهو 

  . اهـ )املراد بالطّاغوت هاهنا
من حتاكم أو حاكم إىل (: ويقول ابن القيم يف إعالم املوقعني

ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد حكم غري 
  .اهـ) الطّاغوت وحتاكم إليه

ويقول الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف فتواه حول 
فكل  ،}يزعمون{كذَّب اهللا إميام بقوله ( :حتكيم القوانني

من حتاكم إىل غري ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد 
  .ـها) اإلميان املوجب لكفره باهللا ؛آمن بالطاغوت

وكلّ حتاكم إىل : (ويقول الشنقيطي يف تفسريه أضواء البيان
من تفسري  ـأه) غري شرع اهللا فهو حتاكم إىل الطاّغوت

  .سورة الشورى
 ،فال شرع حيترم ويتحاكم إليه يف دين املسلمني إال شرع اهللا

وكل احتكام  ...وال مشرع عندهم إال اهللا الواحد القهار
لغري شرع اهللا فيما مل يأذن به اهللا؛ فهو التحاكم للطاغوت 

فاحترام الشرعية الدولية . ..الذي يناقض ملة التوحيد
به ال  ورضاوميثاقها والتحاكم إليه؛ هو حتاكم للطاغوت 

  .جيادل يف ذلك مسلم يعرف دينه
طاغوت وقانون ليس كأي  ؛"األمم املتحدة"بل إن ميثاق 

ضعي عادي وليس هو جمرد وثيقة تأسيسية ملنظمة قانون و
األمم املتحدة؛ فقد جعله واضعوه أكرب من ذلك بكثري، إن 

أن  ؛خرباء القانون الدويل وفقهاؤه يعلنون بوضوح وصراحة
امليثاق هو أعلى مراتب املعاهدات الدولية، وأعظم قواعد 

من هذا ) ١٠٣(ولذلك نصت املادة ! القانون الدويل مكانة
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط : (يثاق نفسه على أنهامل

ا أعضاء األمم املتحدة وفقاً ألحكام هذا امليثاق مع أي 
٣ ٢ ١ 



التزام دويل يرتبطون به، فالعربة بالتزامام املترتبة على هذا 
  .)امليثاق

أنه ال جيوز ألي دولة ملتزمة ذا امليثاق أن  ؛ومعىن ذلك
ختتار وتلتزم بشرع بينها وبني دولة  تربم أي اتفاق دويل أو

أخرى تتعارض أحكامه مع القواعد واألحكام الواردة يف 
   !ولو كان شرع اهللا العزيز اجلبار ،ميثاق األمم املتحدة

فكل من انتسب إىل هذه املنظمة اخلبيثة وتعهد بااللتزام 
مبيثاقها وكذا كل من ينادي بالشرعية الدولية وااللتزام ا 

يقر ذا الكفر البواح صراحة أو باإللزام  ؛قراراا واحترام
  .شاء أم أىب

لعضوية األمم  االنتسابومعلوم أنه ال ميكن ألي دولة 
املتحدة حىت تعلن التزامها واحترامها هلذا امليثاق وتسلم له 

إذ أن إجراءات االنضمام لألمم املتحدة تتلخص .. .تسليما
النضمام لألمم املتحدة يف أن تقدم الدولة اليت ترغب يف ا

طلباً بذلك إىل األمني العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك 
  .مبيثاق األمم املتحدة االلتزامالطلب مصحوباً بإعالن قبول 

املادة "فإن  ،وكذلك األمر بالنسبة للفصل من األمم املتحدة
أنه جيوز للجمعية العامة أن  ؛من امليثاق تنص على "السادسة

  .من األعضاء إذا أمعن يف انتهاك مبادئ امليثاق تفصل عضواً
طبعا هذا البند قد يطبق على أي أحد إال الدول الكربى اليت 

ولذلك فهي  ،وضعت األمم املتحدة لرعاية مصاحلها أصال
وعلى رأسها أمريكا  ،تتمتع حبق الفيتو الذي يضمن هلا ذلك

يثاق اليت ترعى مصاحل حليفتها إسرائيل من خالله؛ بل إن امل
وأممه املتحدة قد أمست شرطيا حيرس مصاحل هاتني الدولتني 

  .وال جيادل يف هذا حىت العميان ،على كل صعيد
فهيئة األمم املتحدة منظمة خاضعة للنفوذ  ؛وعلى كل حال

ومن يراجع أقسامها  ،اليهودي الصلييب منذ تأسيسها
… وإداراا وأمساء القائمني عليها يعرف هذا معرفة اليقني

وطعن ، م١٩٤٧وهي اليت أشرفت على تقسيم فلسطني عام 

هذه املنظمة وطعن إداراا ومنظماا املختلفة يف دين 
األمم "وامسها  ،اإلسالم وشرائع القرآن بين واضح مكشوف

حتاد وتناصر وتعاضد وتعاون من أعظم األدلة على ا "املتحدة
فكل دولة !! املائة والتسعة ومخسني دولة املشتركة فيها

تشارك فيها فهي متحدة مع أمم الكفر األخرى على 
  .مبيثاقها الكفري -وال بد  - اختالف مللها وحنلها ملتزمة 

فالذين يطنطنون ويهرفون بالشرعية الدولية ويدعون إىل 
يذ قراراا وااللتزام ا يتعامون عن االلتزام ا واحترامها وتنف

  .هذه احلقائق الدامغة والدواهي املدهية
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما {: يقول اهللا تعاىل

ذلك بأم * تبني هلم اهلدى الشيطان سول هلم وأملى هلم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر واهللا 

   .}رهميعلم إسرا
أضواء "يقول العالمة حممد األمني الشنقيطي يف كتابه القيم 

: يف تفسري هذه اآليات "البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
أن كل مسلم جيب عليه يف هذا الزمان تأمل هذه  ؛اعلم(

اآليات من سورة حممد وتدبرها، واحلذر التام مما تضمنته من 
تسبون للمسلمني داخلون ألن كثرياً ممن ين ،الوعيد الشديد

بال شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، ألن عامة الكفار 
من شرقيني وغربيني كارهون ملا نزل اهللا على رسوله حممد 
صلى اهللا عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم من السنة
سنطيعكم  ؛فكل من قال هلؤالء الكفار الكارهني ملا نزل اهللا

وأحرى من ذلك  ،فهو داخل يف وعيد اآلية ،يف بعض األمر
كالذين يتبعون  ،سنطيعكم يف كل األمر ؛من يقول هلم

 ،القوانني الوضعية مطيعني بذلك للذين كرهوا ما نزل اهللا
فإن هؤالء الشك أم ممن تتوفاهم املالئكة يضربون 

 وكرهوا وأنهم اتبعوا ما أسخط اهللا ،وجوههم وأدبارهم
  .ـأه) رضوانه وأنه حمبط أعماهلم

 
 
 

  
  
  
  

  

" الشرعية الدولية"
   ومناقضتها للشريعة اإلسالمية

  
  
  
  
  الشيخ

  عصــام طاهــر
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