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Abstract 

The treatment of human rights during conflicts - a comparison between 

Islamic Law and International Law". 

There is a basic fact should be set, is one of those facts irrevocable or 

interpretation, namely, that the word "Islam" shaky from the same root, 

which is derived from the words "peace, peace, peace and safety", which 

means the time "peaceful to humane treatment, and the ways of the 

Koran and its provisions of  .  

Equally mind and the dimensional words have significance system 

directly: "Question of the treatment of all people alike. Maystgrgah with 

this concept of the meanings of Nirvana, tranquility and satisfaction of 

self.() " 

This fact makes sure Qur'an, the judgment Photos Hidayatullah Islam as 

rescues people from the state of degradation and chaos and ignorance, to 

hopeful and order and the truth and justice of life and take their hands 

towards the path of peace "to guide him God who follow His good 

pleasure to ways of peace and drive them out of the darkness and into 

the light ear and guide them to the straight path.() ". 

Peace and name of the names of Allah, has been mentioned in the Koran 

"is a God who is no god but King Holy Peace.() " 

He explained the meaning of peace and the Hadith, "The peace name of 

the names of God put in the ground Vavhoa peace among you". 

Then this name in succession to pray the Holy Prophet: "O Allah, You are 

peace, and you are blessed possessor of glory and honor.() " 

And Abdullah ibn Amr ibn al-Aas, God bless them that a man asked the 

Messenger of Allah, peace be upon him any good to Islam? "I feed the 

food, and strengthen peace ... Who knew and did not know". 



As well as an interview with the Holy Prophet (Allah bless him and his 

family) (will not believe until you love one another, but Adlkm on 

Mathabon he said, 'Yes, O Messenger of God, said: Tfhoa peace among 

you, and whose Hand does not enter Paradise until Trahmoua, they said,' 

Yes, O Messenger of God we are all Rahim, said he was not accompanied 

by any of you mercy, but mercy of the public" . 

The greatest people Agra best in greeting, according to an interview with 

the Holy Prophet, "which accompanied them turning away in peace 

begins". 

And named Paradise as "Abode of Peace" because its people greet the 

peace  .()"  

Describes God Almighty slaves close in the holy book (and if the ignorant 

address them they enemies of the infidels said peace: any say in words 

concede it is not the encroachment nor Mothm nor war even if abused 

them did not Akablohm parable, but exempt and Acefhon not say, but 

good). As well as the verse (... and with good Edrún bad ...) (and if they 

heard the chatter turned away and told us our business and your peace of 

your work, you are not ignorant, false.() ( 

In compliance with these orders divine stones and Hoda Sunnah term 

"peace be upon you ... and you peace" was a common daily greeting 

counting Muslims to this day, and if the word (war) is not contained in the 

Koran, but in six subjects, the word (of peace) derivatives and their 

implications, have been reported in more than (133) one hundred and 

thirty-three and verse of the Holy Quran. 

Preliminary result that can be reached through a review of "the word of 

peace," is that the (peace and stairs matter and Safety) is not just 

separate from their meanings words, but are expressions full facts of 

Islam's main (), they are at the heart of humanity call and the crucifixion 

of Divine construction, according to the texts of the Koran holy and 

legitimate evidence  .()  



And "War," a "hate" written for exceptional cases. Each claimed except 

that vanity and false. 

Islam is the reality of the first legislative sources (the Qur'an and Sunnah) 

and through the date of his call, according to the teachings of their own 

prophetic and stages of development, involves peace principle and 

doctrine and life, and the judgment and exhorts believers to adhere to 

equality humanitarian, religious tolerance, universal brotherhood, and 

the pursuit of the matter during a dispute, all these teachings order value 

of Virtue and love, and forbid prostitute and aggression, and recommends 

arguing Beautiful, and cooperation on the mainland (), and supports the 

peaceful and prevent trucks and hate war 

. It can be said that the war in light of the League of Nations in the light of 

subsequent international agreements and by the development of the 

United Nations Charter did not respect the final and despite attempts to 

outlaw the use of armed force in settling international disputes, that was 

not enough, World War II, the most prominent was an example , so it 

should come with another new phase that will avoid the shortcomings of 

previous international agreements in order to create an international 

version of the prohibition of war, has been crystallized in the emergence 

of the Charter of the United Nations Commission on June 26, 1945, where 

it came from its provisions beyond the shortcomings that marred the 

Charter the League of Nations. 

The first article of the Charter stipulates the "maintenance of 

international peace and security" is the objective of the new international 

organization, and pledged the body to be of principles in achieving its 

goals is: "Dispute Settlement means sound" and "prohibition of the use or 

threat of force.() " 

And ranging in Articles 39.41, 42, 43 verdicts own peace threatened 

breach or the occurrence of aggression, so the council in these cases the 

authority to take the necessary peacekeeping and punish the aggressor 



measures, and the range of these measures depending on the 

circumstances of the situation until it reaches the use of armed force 

against the aggressor. 

Quoting Charter prohibition on the use of force or threat of use 

exceptions are: 

1 . collective security measures. 

2 . The defense of individual and collective self. 

3 . The case of States which was during the Second World War anti-a 

signatory to the United Nations Charter  .()  

We conclude from the above that the provisions of the UN Charter, has 

been deprived of all forms of the use of armed force, which was known in 

traditional international law in the late nineteenth century, the early 

twentieth century, such as "preventive war and preventive defense" and 

acts of interference, armed revenge "and other aspects of the use of 

other power illegal  .()"  

And then no longer be allowed only until the legitimate defense of 

individual or collective in addition to the use of force in the framework of 

the collective security system. 

However we can say that attempts to outlaw the use of force will not be 

spared after, as it did not exceed the limits of issuing statements and 

approval of the principles is that the UN's efforts in much Mangeht 

myopia means the use of violence or the appropriate environment for the 

provision of end use. 

Hence the presence of the United Nations to be of great importance to 

the international level, especially for disputes to upholding the 

fundamental interests of the great powers. 

We conclude also that international organizations tried through its 

intensive efforts to prevent the use of force or the hint, but it did not 



deny the definitive about the meaning of articles (42) and (51) contained 

in the UN Charter. On the other hand, the Charter does not mention in its 

provisions to the specific organization and clear for the conduct of 

military operations in the event of its accordance with the nose-

mentioned articles and humanitarian frameworks aimed at easing the 

tragedies of the war's ravages, which necessitated the need to organize a 

humanitarian rules to secure the identification of hostilities and alleviate 

the pains started to excuse her between states conflicting, and this is 

what led to a diplomatic Alatmrat under the auspices of the United 

Nations, which ended with the Geneva Conventions of 1949, to ensure 

human rights in times of war and then Twasd humanitarian effort through 

other diplomatic conferences assurance and the development of the 

Geneva Conventions Vodev Protocols Allahakan to Asda shortage in the 

Geneva Conventions, which was passed in 1977, bringing the 

humanitarian fruit cherished of human civilization in the twentieth 

century. 
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هـــــــي احـــــــدى تلـــــــك الحقـــــــائق , هنالــــــك حقيقـــــــة اساســـــــية ينبغـــــــي تعيينهـــــــا 

تتوثــــــق مـــــــن " االســــــالم " وهـــــــي ان كلمــــــة , الغيــــــر قابلــــــة للــــــنقض او التأويــــــل 

" الســـــلم والســـــلم والســـــالم والســـــالمة " ذات الجـــــذر الـــــذي اشـــــتقت منـــــه كلمـــــات 

ان ولســـــــنن القــــــــر , المســـــــالمة فـــــــي المعاملـــــــة االنســـــــانية " التـــــــي تعنـــــــي حينهـــــــا 

  . وأحكامه التي قدرها 

وبـــــــنفس القـــــــدر واالعتبـــــــار فـــــــأن منظومـــــــة الكلمـــــــات االبـــــــع لهـــــــا داللـــــــة 

مـــــــع . بالمســــــالة فــــــي معاملـــــــة النــــــاس جميعــــــا علـــــــى حــــــد ســــــواء :  " مباشــــــرة 

مايســـــــــــتغرقه هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم مـــــــــــن معـــــــــــاني الســـــــــــكينه والطمأنينـــــــــــة ورضـــــــــــى      

  .  )1("النفس 

صـــــــور هدايـــــــة االســـــــالم وتتأكـــــــد هـــــــذه الحقيقـــــــة بـــــــالحكم القرانـــــــي الـــــــذي 

ـــــــة  ـــــــردى والفوضـــــــى والجهال ـــــــة الت ـــــــاس مـــــــن حال ـــــــذ الن ـــــــاة , بانهـــــــا تنق ـــــــى الحي ال

المفعمـــــة باالمـــــل والنظـــــام والحـــــق والعدالـــــة وتأخـــــذ بأيـــــديهم نحـــــو ســـــبيل الســـــالم 

يهــــدي بــــه اهللا مــــن اتبــــع رضــــوانه ســــبل الســــالم ويخــــرجهم مــــن الظلمــــات الــــى " 

  .  )2("النور بأذنه ويهديهم الى صراط مستقيم 

                                                           

 289ص,  12المجلـد ) . هــ689(بيـروت , دار صـادر . لسـان العـرب . ابن منظور : راجع  -1
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  .   16اية , سورة المائدة  -2



وقــــــد ورد ذكــــــره فــــــي القــــــران , والســــــالم اســــــم مــــــن اســــــماء اهللا الحســــــنى 

  .  )3(" هو اهللا الذي ال اله اال هو الملك القدوس السالم " الكريم 

ــــــــى الســــــــالم الحــــــــديث الشــــــــريف  ان الســــــــالم اســــــــم مــــــــن " واوضــــــــح معن

  " .اسماء اهللا تعالى وضع في االرض فأفشوا السالم بينكم 

اللهــــم انــــت الســــالم : " النبــــوي الكــــريم  ثــــم تــــوالى هــــذا االســــم فــــي الــــدعاء

  .  )4("ومنك السالم تباركت ياذا الجالل واالكرام 

وعـــــــن عبـــــــداهللا بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص رضـــــــي اهللا عنهمـــــــا ان رجـــــــال 

تطعــــــم " يســــــأل رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم أي االســــــالم خيــــــر ؟ قــــــال 

  " . على من عرفت ومن لم تعرف ... وتقوى السالم , الطعام 

لـــــــن ) (صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(لك حـــــــديث الرســـــــول الكـــــــريم وكـــــــذ

بلــــى يارســــول اهللا : تؤمنــــوا حتــــى تحــــابوا اال ادلكــــم علــــى ماتحــــابون عليــــه قــــالوا 

والــــذي نفـــــس محمــــد بيـــــده ال تــــدخلوا الجنـــــة , ان تفشـــــوا الســــالم بيـــــنكم : قــــال , 

مــــة انــــه لــــيس رح: قــــال , بلــــى يارســــول اهللا كلنــــا رحــــيم : قــــالوا , حتــــى تراحمــــوا 

  " . احدكم صاحبه ولكن رحمة العامة 

اســــــتنادا الــــــى حــــــديث الرســــــول , واعظــــــم النــــــاس اجــــــرًا احســــــنهم تحيــــــة 

  " . وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسالم " الكريم 
                                                           

  .   23اية . سورة الحشر  -3

السالم من كـل افـة وعيـب ونقـص " اذ ان اهللا تعالى هو , السالمة , وكلمة السالم تعني ايضا  -4
  . يع الوجوه وذم فان له الكمال المطلق من جم

 196,          193ص, مـج  1961ط دمشـق . احكـام اهـل الذمـة , ابن القيم الجوزيـه : انظر 
 ,197 .  



الن تحيـــــة اهلهـــــا فيهـــــا        ســـــالم " دار الســـــالم " وســـــميت الجنـــــة بــــــ 

" )5( .  

ـــــربين فـــــي كتابـــــه واذا (الكـــــريم  ويصـــــف اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى عبـــــاده المق

أي قــــــالوا قــــــوال : خـــــاطبهم الجــــــاهلون وهــــــم االعـــــداء مــــــن الكفــــــار قـــــالوا ســــــالمًا 

يســـــلمون فيـــــه لـــــيس فيـــــه تعـــــدي وال مـــــأثم وال حـــــرب حتـــــى اذا أســـــاءوا الـــــيهم لـــــم 

وكـــــذلك قولـــــه ) . يقـــــابلوهم بمثلـــــه بـــــل يعفـــــون ويصـــــفحون وال يقولـــــون اال خيـــــرًا 

ذا ســــــــمعوا اللغــــــــو اعرضــــــــوا وا...) (ويــــــــدرؤون بالحســــــــنة الســــــــيئة (... تعــــــــالى 

 )6( )عنـــــه وقـــــالوا لنـــــا أعمالنـــــا ولكـــــم اعمـــــالكم ســـــالم علـــــيكم ال نبتغـــــي الجـــــاهلين

.  

وامتثـــــاال لهـــــذه االوامـــــر االلهيـــــة الكريمـــــة وهـــــدى الســـــنة النبويـــــة الشـــــريفة 

وهـــــــي التحيـــــــة اليوميـــــــة " وعلـــــــيكم الســـــــالم ... الســـــــالم علـــــــيكم " جـــــــاء تعبيـــــــر 

لــــم تـــــرد ) حـــــرب(واذا كانــــت كلمــــة ,  الشــــائعة عــــد المســـــلمين حتــــى يومنــــا هـــــذا

ومشــــتقاتها ودالالتهــــا ) الســــالم(فــــان كلمــــة , فــــي القــــران اال فــــي ســــتة مواضــــيع 

مائــــــة وثــــــالث وثالثــــــين ايــــــة مــــــن ايــــــات ) 133(قــــــد وردت فــــــي اكثــــــر مــــــن , 

  . الذكر الحكيم 

ـــــي يمكـــــن التوصـــــل اليهـــــا مـــــن خـــــالل اســـــتعراض  ـــــة الت " والنتيجـــــة االولي

ليســــــت مجــــــرد ) م والســــــاللم والمســــــألة والســــــالمةالســــــل(هــــــي ان " كلمــــــة الســــــالم 

وانمـــــا هـــــي تعـــــابير ممتلئـــــة بحقـــــائق االســـــالم , كلمـــــات منفصـــــلة عـــــن معانيهـــــا 
                                                           

  .   195ص,  1ج, المرجع السابق , احكام اهل الذمة , ابن القيم الجوزيه  -5

, عنــد تفســيره لســورة القصــص ,  394-393ص, المرجــع الســابق , تفســير القــران البــن كثيــر  -6
  .   55,  54اية 



فهـــــي مـــــن صـــــميم دعوتـــــه االنســـــانية ومـــــن صـــــلب بنائـــــه االلهـــــي ,  )7(االساســـــية

  .  )8(بحسب نصوص القران المقدسة وادلته الشرعية

وكــــــل زعــــــم . كتبــــــت لحــــــاالت اســــــتثنائية " كــــــره " وهــــــي " الحــــــرب " وان 

  . ماعدا ذلك باطل ومغلوط 

ومـــــن ) القـــــران والســـــنة(فاالســـــالم مـــــن واقـــــع مصـــــادره التشـــــريعية االولـــــى 

, وبحســـــــب تعـــــــاليم دولتـــــــه النبويـــــــة ومراحـــــــل تطورهـــــــا , خـــــــالل تـــــــأريخ دعوتـــــــه 

مـــــؤمنين علـــــى وحكمـــــا ويحـــــض ال, ينطـــــوى علـــــى الســـــالم مبـــــدأ وعقيـــــدة وحيـــــاة 

, واالخــــــــــوة الشــــــــــاملة , والتســــــــــامح الــــــــــديني , التمســــــــــك بالمســــــــــاواة االنســــــــــانية 

ـــــــــاء المنازعـــــــــات  ـــــــــأمر , والســـــــــعي للمســـــــــألة اثن كـــــــــل هـــــــــذه التعـــــــــاليم القيمـــــــــة ت

ــــــالمعروف وبالمحبــــــة  وتوصــــــي بالمجادلــــــة , وتنهــــــى عــــــن البغــــــي والعــــــدوان , ب

حنات وتكـــــره وتؤيـــــد المســــالمة وتمنـــــع الشــــا,  )9(والتعــــاون علـــــى البــــر, الحســــنى 

  . الحرب 

انطالقـــــا مـــــن هـــــذه الحقـــــائق االوليـــــة يتوجـــــب علينـــــا ان نحلـــــل الموقـــــف 

  . االسالمي من قضية السالم والحرب ازاء العالقات الدولية 

  

  
                                                           

  .    33ص, مرجع سابق , فلسفة الشريعة , مصطفى ابراهيم الزلي .د -7

لبنان  –بيروت , دار العلم للماليين , روح الدين االسالمي , عفيف عبد الفتاح طباره : راجع  -8
  .  ومايليها  391ص,  1979,  18عة الطب, 

, دار العلــم للماليــين , القــانون والعالقــات الدوليــة فــي االســالم , صــبحي محمصــاني : انظــر  -9
  .   195-194ص,  1972بيروت 



  

  

  

  : االصل في االسالم هو السالم : أوال 

وهــــــو اســــــاس , مبــــــدأ الســــــلم هــــــو العالقــــــة الوطيــــــدة بــــــين عمــــــوم النــــــاس 

وعليـــــه اقـــــام سياســـــته االنســـــانية فيمـــــا بـــــين الجماعـــــة  ,االســـــالم وقانونـــــه الـــــدائم 

ــــــين غيرهــــــا مــــــن االمــــــم االخــــــرى , االســــــالمية ذاتهــــــا  ــــــين , وب ــــــر ب ليشــــــيع الخي

فــــال يطلــــب االســــالم مــــن غيــــر المســــلمين اال ان يكفــــوا اذا هــــم , البشــــر جميعــــا 

ــــــدعاة  ــــــدعوة ويكفــــــوا شــــــرهم مــــــن ال ــــــروا الفــــــتن او يضــــــعوا فــــــي , مــــــن ال واال يثي

ان بـــــروا بعهـــــدهم واحتفظـــــوا بســـــلمهم فمـــــنهم  اخـــــوان فـــــي فـــــ, طريقـــــه الصـــــعاب 

ــــــر العــــــالم وصــــــالحه ) االنســــــانية ــــــى خي دونمــــــا . مــــــع المســــــلمين يتعــــــاونون عل

  .  )10(اضرار بطرف اوانتقاص لحق أحد

ان الــــــروح االنســــــانية التــــــي انطــــــوت عليهــــــا الناحيــــــة الدينيــــــة واالخالقيــــــة 

وتجلــــت , فروعهــــا فــــي االســــالم ســــرت ايضــــا الــــى الناحيــــة القانونيــــة فــــي جميــــع 

وشــــيدت مــــن مجمــــوع هــــذه النــــواحي بنــــاءا متينــــا متماســــكا , فــــي احكامهــــا كافــــة 

فـــــال يمكـــــن تقــــــديره مـــــن ناحيـــــة واحـــــدة فقـــــط بـــــل ينبغــــــي , فـــــي جميـــــع اجزائـــــه 

الن الشــــــــريعة االســــــــالمية تتميــــــــز بوحــــــــدة القــــــــوانين , تقويمــــــــه ككــــــــل متــــــــرابط 

قـــــدرا رفيعـــــا مـــــن  فمنحـــــه) للســـــلم(ووحـــــدة الـــــدالئل وبهـــــذا تتبـــــين نظـــــرة االســـــالم 

فلـــــم يعتبـــــر , كـــــأولى تعالميـــــه الواجبـــــة , الســـــمو وبســـــطه فـــــي اتســـــاع نمـــــوذجي 

بـــــــل ان الســـــــلم فـــــــي , او موقفـــــــا مرحليـــــــا عـــــــابرا ) مؤقتـــــــة(الســـــــلم مجـــــــرد حالـــــــة 

ــــه نظامــــه  ــــى علي ــــه ويبن ــــه كيان ــــة يســــتند الي ــــة جوهري الشــــرع االســــالمي هــــو حقيق
                                                           

,  1ج,  1964, بغــداد , مطبعــة شــفيق , , القــانون الــدولي العــام , حســن الجلبــي . د: راجــع  -10
  .   143-142ص



وقيمـــــا يحتويهـــــا نظـــــام فـــــي قوانينـــــه واجراءاتـــــه ومـــــادام االســـــالم عقيـــــدة ومبـــــادئ 

ــــه  ــــى حقوق ــــد ان يكــــون مــــن اول ــــه اصــــحابه فالب ــــؤمن ب ــــدفاع " شــــامل ي عــــن " ال

  .  عقيدته وكيانه 

ــــــف العســــــكري  ــــــى العن ــــــى معن ــــــدفاع هــــــذه التحمــــــل عل ــــــة ال غيــــــر ان حال

ــــدخول فيــــه  ــــى ال فاالســــالم يــــدعو لمبادئــــه بــــالطرق الســــليمة , الرغــــام النــــاس عل

ــــــــولى نشــــــــر تعاليمــــــــه بالحكمــــــــة ,  )11(المجــــــــردة عــــــــن كــــــــل اكــــــــراه ــــــــل هــــــــو يت ب

الــــى  –وهــــو فــــي امــــس الحاجــــة اليــــه  –وقــــد يــــدفع المــــال , والموعظــــة الحســــنة 

اعدائــــــه ليــــــأمن شــــــرهم ودفعــــــًا ألذاهــــــم مــــــن النــــــاس وفــــــي ســــــبيل االســــــالم وهــــــم 

  . المؤلفة قلوبهم 

, والتســـــامح شـــــريعته االخالقيـــــة , ومـــــن هنـــــا كـــــان االســـــالم ديـــــن محبـــــة 

يــــات القرانيــــة الكثيــــرة التــــي تحــــث المســــلمين علــــى العفــــو والتــــي عبــــرت عنهــــا اال

  .والصفح والمغفرة 

ــــه لمنهجــــه  ــــى وحــــدة الفكــــر االســــالمي وتطبيقات ــــق البــــراهين عل ولعــــل اوث

وبـــــدعوة المخـــــالفين الـــــى ديـــــن التوحيـــــد بغيـــــر عنـــــف , االنســـــاني فـــــي التســـــامح 

مـــــا اوضـــــحت خطوطـــــه الســـــنة النبويـــــة الشـــــريفة فـــــي تفضـــــيل هـــــذا المبـــــدأ فقـــــد 

يحـــــرص علــــــى اال يلجــــــأ , ) صــــــلى اهللا عليــــــه والـــــه وســــــلم(النبــــــي الكـــــريم كـــــان 

  .    )12(الى القتال اال مضطرًا وحين اليجد اختيارًا آخره
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ـــــــران ووصـــــــايا الرســـــــول  صـــــــلى اهللا (وقـــــــد عمـــــــل المســـــــلمون بتعـــــــاليم الق

فلـــــم يقـــــاتلوا احـــــدا او يبـــــدأوا بقتـــــال اال , والتزمـــــوا بتنفيـــــذها , ) عليـــــه والـــــه وســـــلم

ومـــــع ذلـــــك فـــــأنهم كـــــانوا يمتثلـــــون دائمـــــا , الطـــــرف الثـــــاني ذلـــــك  عنـــــدما يبـــــادر

واذا , التتمنــــــــوا لقـــــــاء العــــــــدو ) " صــــــــلى اهللا عليـــــــه والــــــــه وســـــــلم(لقـــــــول النبـــــــي 

ـــــــــار الخصـــــــــم الحـــــــــرب ,  )13("لقيمتـــــــــوه فأصـــــــــبروا  ـــــــــدأها , واذا مـــــــــا احت ـــــــــان ب ف

ــــــى رغبــــــة العــــــدو  فــــــان اراد , واســــــتمرارها وايقافهــــــا يتوقــــــف بالدرجــــــة االولــــــى عل

" توجــــب علــــى المســــلمين ايقافهــــا علــــى الفــــور اســــتجابة لالمــــر االلهــــي وقفهــــا في

  .  )14("وان جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على اهللا 

وبهــــــــذه االدلــــــــة القاطعــــــــة كانــــــــت الشــــــــريعة االســــــــالمية تقــــــــدس الســــــــالم 

وبهــــذه التقاليــــد االنســــانية المشــــرفة , وتــــدعو لــــه وتحببــــه الــــى قلــــوب المســــلمين 

  " .ى االرض رحمة ونورا وهدى واصل االسالم انتشاره عل
  

      :   حدود مشروعية الحرب : ثانيًا 

تبــــين لنــــا ممــــا ســــبق ان االســــالم يقــــف مــــن الــــدعوة الــــى الســــالم موقفــــا 

مبـــــــدئيا فـــــــال يكتفـــــــي مـــــــن المـــــــؤمنين بـــــــه بمجـــــــرد الـــــــدعوة اليـــــــه بـــــــان يطـــــــالبهم 

  . بالحفاظ عليه 
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ــــار ا ــــيس هنالــــك اختي ــــد المباشــــر فل ــــاذا تعــــرض للعــــدوان والتهدي خــــر اال ف

ـــــدفاع عـــــن وجـــــوده  ـــــالنهوض لل ـــــه , ب ـــــة ارواح مواطني ـــــاة . وحماي ـــــد للحي بمـــــا يعي

  .امنها وللمجتمع طمأنينته وللسلم قوانينه النافذة 

ــــــــت مشــــــــروعية  فهــــــــي فــــــــي , فــــــــي االســــــــالم ) الحــــــــرب(ومــــــــن هنــــــــا كان

ولــــذلك حــــرم االســــالن الحــــرب فــــي ســــبيل فــــرض , جوهرهــــا دفــــاع عــــن الســــالم 

ــــاه مــــن حر  ــــى ماذكرن ــــيس هنــــاك دليــــل . يــــة الــــرأي وحريــــة العقيــــدة العقيــــدة عل ول

, اوثــــــق مــــــن الــــــدليل القرانــــــي فــــــي البرهــــــان علــــــى مبدئيــــــة الســــــلم فــــــي االســــــالم 

وشــــروط الحــــرب وقيودهــــا والتــــي تتوضــــح مــــن خــــالل النصــــوص القرانيــــة التــــي 

, وعرضــــــها طبقــــــا للترتيــــــب الزمنــــــي لنزولهــــــا , ينبغــــــي الرجــــــوع اليهــــــا مباشــــــرة 

ـــــق مفهـــــو  ـــــي تحقي ـــــي الشـــــريعة االســـــالمية الســـــيما النهـــــا االســـــاس ف م الحـــــرب ف

اذ انهــــــــا تجمــــــــع بــــــــين تســــــــجيل لمقتضــــــــى الوقــــــــائع عنــــــــد , المتعلقــــــــة بــــــــالحرب 

  .   )15(حصولها وبين مضمون حكم الشريعة المتعلق بها

وكـــــــــان تـــــــــوالي نـــــــــزول االيـــــــــات القرانيـــــــــة مرتبطـــــــــًا بـــــــــالحوادث والوقـــــــــائع 

ــــــأول كمــــــا قــــــال  الماديــــــة واالحكــــــام الخاصــــــة بهــــــا فضــــــال عــــــن تســــــجيلها اوال ب

فقــــد كانــــت هــــذه االيــــات  )16("فــــي رق منشــــور " و " وكتــــاب مســــطور " تعــــالى 

علــــــى حــــــد . تتلــــــى علينــــــا بمجــــــرد نزولهــــــا علــــــى مســــــامع المســــــلمين والكــــــافرين 

لمـــــــا تتضـــــــمنه مـــــــن توجيهـــــــات وردود علـــــــى اســـــــئلة االولـــــــين وعلـــــــى . ســـــــواء 

ــــــق وبخاصــــــة المعــــــامالت . دعــــــاوى االخــــــرين  ــــــى احــــــاكم التطبي ــــــوي عل او تحت

                                                           

, الشخصية الدوليـة فـي القـانون الـدولي العـام والشـريعة االسـالمية , راجع محمد كامل ياقوت  -15
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لـــــذلك تعتبـــــر الوقـــــائع التـــــي ســـــجلتها تلـــــك النصـــــوص وقـــــائع ثابتـــــة , بـــــادات والع

فاعالنهــــا ونشــــرها والعمــــل ,  )17(النهــــا معلنــــة فــــي حينهــــا ومطبقــــة عنــــد نزولهــــا

كــــان امــــرا وجوبيــــا بمقتضــــى النصــــوص القرانيــــة ذاتهــــا , وتالوتهــــا يوميــــا , بهــــا 

  : نحو قوله تعالى , 

وا فأنمـــــــا عليـــــــه ماحمـــــــل قـــــــل أطيعـــــــوا اهللا وأطيعـــــــوا الرســـــــول فـــــــان تولـــــــ" 

" ومـــــاعلى الرســـــول اال الـــــبالغ المبـــــين , وعلـــــيكم مـــــاحملتم وان تطيعـــــوه تهتـــــدوا 

 .  

لــــــذلك فـــــــان نــــــزول االيـــــــات التاليــــــة هـــــــي بمثابــــــة اذن مـــــــن اهللا واعـــــــالن 

بــــنفس الوقــــت لــــرد العــــدوان القــــائم علــــى المســــلمين مــــن قبــــل الجماعــــة المخالفــــة 

وبهـــــــذا يمـــــــنح اعـــــــداء االســـــــالم , لالســـــــالم اذا مـــــــا انتهـــــــوا وكفـــــــوا عـــــــن اذاهـــــــم 

فرصـــــة اخـــــرى للتكفيـــــر فـــــي االمـــــر لعلهـــــم يجتنبـــــون العـــــدوان او يمتنعـــــون عـــــن 

وهــــــــو انــــــــذار بــــــــنفس الوقــــــــت الن االســــــــالم , مالحقــــــــة المســــــــلمين فــــــــي االذى 

اليغــــدر باالعــــداء حتــــى فــــي حالــــة رد العــــدوان القــــائم علــــيهم فجــــاء قولــــه تعــــالى 

 :  

  ... " ان اهللا يدافع عن الذين امنوا " 

   )18("ان اهللا اليحب كل خوان كفور " ... 

                                                           

, الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر , التكامـل االجتمـاعي فـي االسـالم , محمد ابـو زهـرة : راجع  -17
 .  61-19ص,  1964, القاهرة 

 .  38اية , سورة الحج  -18



ــــــــة مــــــــن  ان االيــــــــات االربــــــــع المتدرجــــــــة فــــــــي نزولهــــــــا تشــــــــير الــــــــى جمل

ــــة كانــــت هــــي البادئــــة  ــــائق التــــي توضــــح اياتهــــا االولــــى ان الجماعــــة الوثني الحق

بســــــــبب عقيــــــــدتهم التوحيديــــــــة الجديــــــــدة ولمجــــــــرد , بالعــــــــدوان علــــــــى المســــــــلمين 

وهــــي ) الصــــوامع(االيــــة الثانيــــة الــــى قدســــية بينمــــا تشــــير , ايمــــانهم بــــاهللا تعــــالى 

االمــــــر الــــــذي يبــــــرهن مبــــــدأ حريــــــة . مطلــــــق امــــــاكن التعبــــــد دونمــــــا تخصــــــيص 

االديـــــــان الـــــــذي احترمـــــــه االســـــــالم وعمـــــــل علـــــــى توطيـــــــده كحـــــــق مـــــــن حقـــــــوق 

  .  )19(االنسان

فأنــــه بــــنفس , واذا كــــان هــــذا الحــــق واجــــب االحتــــرام مــــن قبــــل المســــلمين 

ويـــــدين اســـــاليب , ام العقيـــــدة االســـــالمية الدرجـــــة  يوجـــــب علـــــى االخـــــرين احتـــــر 

ومــــــن هنــــــا اجــــــاز . االضــــــطهاد والقمــــــع والنفــــــي التــــــي تعــــــرض لهــــــا المســــــلمين 

الــــنص القرانــــي مبــــدا الــــدفاع عــــن الـــــنفس وعــــن العقيــــدة ضــــد العــــدوان بعـــــد ان 

كـــــانوا يقـــــابلون ذلـــــك بالصـــــبر علـــــى التعـــــذيب حتـــــى المـــــوت لمـــــن عجـــــز مـــــنهم 

ــــى هــــذه االســــس فــــان اهللا, عــــن الهجــــرة  يؤيــــد المــــؤمنين فــــي دفــــاعهم ضــــد  وعل

ومـــــن هنـــــا ايضـــــا فـــــان االســـــالم يؤكـــــد علـــــى نحـــــو صـــــريح وواضـــــح , العـــــدوان 

كافـــــة مـــــع ايجـــــاب الـــــدفاع عنهـــــا وعـــــن حريـــــة " االديـــــان " مبـــــدأ حريـــــة العقائـــــد 

, اذ ان عــــــــدم تطبيــــــــق مثــــــــل هــــــــذا المبــــــــدأ علــــــــى مســــــــتوى انســــــــاني  اصــــــــحابها

  .   ) أي العدوان(سيكون مدعاة لتكرار ظاهرة البغي   

                                                           

,  1964, القــــاهرة , حقــــوق االنســــان فــــي االســــالم , الــــدكتور علــــي عبــــد عبــــد الواحــــد وافــــي  -19
  .  123ص

مرجـــع (الشخصــية الدوليـــة فــي القــانون الـــدولي العــام والشـــريعة االســالمية , ومحمــد كامــل يـــاقوت 
 .   389 – 388ص, ) سابق



هــــذه هــــي الحقــــائق التــــي يمكــــن استخالصــــها مــــن اولــــى قواعــــد وتعــــاليم 

ـــــر ضـــــوابط , االســـــالم  ـــــائق دون شـــــروط او مـــــن غي ـــــم تكـــــن هـــــذه الحق ـــــل , ول ب

فــــــاذا , انهـــــا تنبــــــع بالضـــــرروة مــــــن ذات االحكــــــام التـــــي حــــــددها القـــــران الكــــــريم 

كـــــــان اهللا تعـــــــالى قـــــــد دعـــــــا المســـــــلمين الـــــــى مناهضـــــــة العـــــــدوان بالـــــــدفاع عـــــــن 

بشــــــرط اخالصــــــهم , فانــــــه تعــــــالى وعــــــدهم بالنصــــــر , وعــــــن عقيــــــدتهم انفســــــهم 

ــــــــة  ــــــــى اقامــــــــة العدال ــــــــى الخيــــــــر , لمبــــــــدأ التوحيــــــــد وحرصــــــــهم عل وتعــــــــاونهم عل

كــــذلك قــــرر مبــــدأين , وامتنــــاعهم عــــن كــــل صــــور الضــــاللة بالعــــدوان او الظلــــم 

ومبــــــدأ حــــــق الــــــدفاع الشــــــرعي , مبــــــدأ حريــــــة االديــــــان كافــــــة : متالزمــــــين همــــــا 

ــــا أهم. منهــــا  ــــة هــــذين المبــــدأين لســــالم االنســــانية وغيرهــــامبين ويــــدونها ان  )20(ي

بتعطيلهمــــــا فســــــوف يــــــؤدي ذلــــــك الــــــى العــــــدوان المســــــتمر والــــــى اشــــــعال نــــــار 

لــــــذلك نجــــــد االيــــــات . الفتنــــــة ممــــــا يضــــــع البشــــــرية فــــــي قلــــــب الحــــــرب الدائمــــــة 

  : القرآنية قد جاءت مؤكدة لهذه الحقائق حيث قال اهللا تعالى 

  .   )21("ان اهللا اليحب المعتدين,م وال تعتدواوقاتلوا الذين يقاتلونك"

وقــــــاتلوهم حيــــــث ثقفتمـــــــوهم واخرجــــــوهم مــــــن حيـــــــث اخرجــــــوكم والفتنـــــــة " 

فــــأن , والتقــــاتلوهم عنــــد المســــجد الحــــرام حتــــى يقــــاتلوكم فيــــه . اشــــد مــــن القتــــل 

  .  )22("قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 

                                                           

  .  92ص, الشريعة االسالمية والقانون الدولي العام, محمد كامل هاشم , راجع  -20
, مية الشخصــــية الدوليــــة فــــي القــــانون الــــدولي والشــــريعة االســــال, محمــــد كامــــل يــــاقوت : وانظــــر 

 . ومابعدها  386ص

 .  190اية , سورة البقرة  -21

 .  191اية , سورة البقرة  -22



لحــــــــد الكــــــــافي او فــــــــالنص القرانــــــــي اليجيــــــــز قتــــــــال المتعــــــــدين اال الــــــــى ا

  . المناسب الذي من شأنه ان يوقف العدوان دون التمادي في القتال 

وبـــــــالرغم مـــــــن ان الحـــــــرب الالمشـــــــروعة التـــــــي نفـــــــذها المشـــــــركون ضـــــــد 

, قــــانون الرحمــــة والمســــامحة , االســــالم وضــــد المســــلمين فــــان القــــانون االلهــــي 

  .والعدول عن العدوان ) السالم(يوصي بدعوة هؤالء االعداء الى 

ــــــل هــــــذه الفرصــــــة االنســــــانية التــــــي يتيحهــــــا االســــــالم تكــــــون بمثابــــــة  ومث

  . مراجعة للنفس من قبل العدو 

ـــــاك مـــــن ســـــبيل  ـــــيس هن ـــــه العـــــدواني فل ـــــى موقف وازاء اصـــــرار الخصـــــم عل

ـــــد والتحـــــدي  المســـــلمون لصـــــد العـــــدوان وايقـــــاف " فيضـــــظر " اال مواجهـــــة التهدي

  . المعتدين 

اضــــها لــــم تكـــــن فــــي الواقـــــع علــــى ان هــــذه المواجهـــــة بكــــل اســـــاليبها واغر 

ـــــــذي ) الســـــــلم(اال اداة لفـــــــرض  مـــــــن اجـــــــل ان تصـــــــبح الحريـــــــة هـــــــي الطـــــــابع ال

, ينبغـــــي ان يســـــود الحيـــــاة حيـــــث تتحـــــرر العقيـــــدةى مـــــن ايمـــــا اكـــــراه او ارهـــــاب 

  .  )23(فتكون خالصة هللا تعالى دون احد سواه

ومــــن خــــالل ماتقــــدم فقــــد حــــرم القــــران الكــــريم الحــــرب ولــــم يجزهــــا اال فــــي 

ـــــــى الجماعـــــــة حالـــــــة وحيـــــــ دة هـــــــي الـــــــدفاع الشـــــــرعي ضـــــــد العـــــــدوان الواقـــــــع عل

                                                           

  .  393-392ص, عفيف طبارة روح الدين االسالمي : راجع  -23
بيـروت , دار العلـم للماليـين , نشـأتها وتطورهـا  –الـنظم االسـالمية , صبحي الصالح . د: وانظر 
 .  520-519ص,  4ط,  1978



ــــدفع الضــــرر  ــــة بــــالحرب اال ل ــــاذن النصــــوص القراني ــــم ت ــــا فل االســــالمية ومــــن هن

  . وتأمينا لحرية العقيدة وسالمة الرواح المؤمنين بها 

التقــــــع اال مــــــن طــــــرف يستشــــــعر , ومـــــن البــــــديهي ان الحــــــرب العدوانيــــــة 

بقــــــــدر مــــــــايكون حيــــــــاد الطــــــــرف الثالــــــــث مشــــــــجعًا , قوتــــــــه وضــــــــعف خصــــــــمه 

ويكـــــــون العـــــــدوان مـــــــن قبلـــــــه شـــــــديد الوطـــــــأة علـــــــى الطـــــــرف , للمعتـــــــدي فيهـــــــا 

  . المعتدى عليه 

فـــــان الشـــــريعة االســـــالمية الزمـــــت جماعتهـــــا فـــــي حالـــــة تعرضـــــهم لحـــــرب 

ـــــــة اال يت ـــــــة لالســـــــالم عدواني ـــــــد المخالف عرضـــــــوا للجماعـــــــات االخـــــــرى ذات العقائ

وطالمـــــــــا انهـــــــــا متمســـــــــكة بحيادهـــــــــا , اذا التزمـــــــــت تلـــــــــك الجماعـــــــــات بالحيـــــــــاد 

ـــــــان هـــــــي خرقـــــــت حيادهـــــــا , وبعالقتهـــــــا الســـــــليمة مـــــــع الجماعـــــــة االســـــــالمية  ف

وانضــــمت الــــى المعتــــدى واصــــطفت الــــى جــــواره وأعانتــــه علــــى , وتخلــــت عنــــه 

وحقــــــا طبيعيــــــا , القتــــــال ضــــــدها واجبــــــا اضــــــطراريا اعتبــــــر االســــــالم , العــــــدوان 

    .   للدفاع عن النفس 

وهكــــــذا يمكــــــن القــــــول بــــــان الحــــــرب فــــــي ظــــــل عصــــــبة االمــــــم فــــــي ظــــــل 

ــــــم تحتــــــرم  ــــــاق االمــــــم المتحــــــدة ل ــــــة وقبــــــل وضــــــع ميث ــــــة الالحق ــــــات الدولي االتفاق

بصـــــــفة نهائيـــــــة ورغـــــــم المحـــــــاوالت التـــــــي بـــــــذلت بأتجـــــــاه منـــــــع اســـــــتخدام القـــــــوة 

وكانـــــت , فـــــان ذلـــــك لـــــم يكـــــن كافيـــــا , الفـــــات الدوليـــــة المســـــلحة فـــــي فـــــض الخ

لــــذلك كــــان ينبغــــي ان تجــــيء , الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ابــــرز مثــــال علــــى ذلــــك 

مرحلــــــة جديــــــدة اخــــــرى مــــــن شــــــأنها ان تتالفــــــى اوجــــــه الــــــنقص فــــــي المواثيــــــق 

وقـــــد تبلـــــور , الدوليـــــة الســـــابقة مـــــن اجـــــل ايجـــــاد صـــــيغة دوليـــــة لتحـــــريم الحـــــرب 



حيــــث ,  1945حزيــــران  26يئــــة االمــــم المتحــــدة فــــي ذلــــك فــــي انبثــــاق ميثــــاق ه

  . جاءت احكامه لتتجاوز اوجه القصور الذي شاب ميثاق عصبة االمم 

حفـــــــظ الســـــــلم " فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة االولـــــــى مـــــــن هـــــــذا الميثـــــــاق علـــــــى 

وتعهــــدت الهيئــــة بــــان , هــــو الهــــدف للنظمــــة الدوليــــة الجديــــدة " واالمــــن الــــدولي 

فـــــض المنازعـــــات بالوســـــائل : " هـــــو  يكـــــون مـــــن مبادئهـــــا فـــــي تحقيـــــق اهـــــدافها

        .)24("تحريم استخدام القوة او التهديد باستخدامها " و" السليمة 

االحكـــــــام الخاصـــــــة بتهديـــــــد  43,  42,  41,  39وتتـــــــدرج فـــــــي المـــــــواد 
فيكــــون لمجلــــس االمــــن فــــي هــــذه الحــــاالت , الســــالم او خرقــــه او وقــــوع عــــدوان 

وتتــــــدرج , م ولعقــــــاب المعتــــــدي ســــــلطة اتخــــــاذ التــــــدابير الالزمــــــة لحفــــــظ الســــــال
هــــــــذه التــــــــدابير تبعــــــــًا لظــــــــروف الموقــــــــف حتــــــــى تصــــــــل الــــــــى اســــــــتخدام القــــــــوة 

  . المسلحة ضد المعتدى 
واورد الميثــــــــاق علــــــــى تحــــــــريم اســــــــتخدام القــــــــوة او التهديــــــــد بأســــــــتخدامها 

  :  استثناءات هي 
 . اجراءات االمن الجماعي   - 1

 . حالة الدفاع عن النفس الفردي والجماعي   - 2

حالــــــة الــــــدول التــــــي كانــــــت اثنــــــاء الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة معاديــــــة   - 3

  .  )25(الحدى الدول الموقعة على ميثاق االمم المتحدة

                                                           

 . ميثاق االمم المتحدة  –) 2(راجع نص المادة  -24

لـيس فـي هـذا الميثـاق مايبطـل او يمنـع أي عمـل ازاء دولـة " مـن الميثـاق  107نصت المـادة  -25
كانــت فــي اثتــاء الحــرب العالميــة الثانيــة معاديــة الحــدى الــدول الموقعــة علــى هــذا الميثــاق اذا كــان 

حرب مـن قبـل الحكومـات المسـؤولة عـن القيـام بهـذا هذا العمل قد اتخذ او رخص به نتيجة لتلك ال
 . العمل 



نخلـــــــص ممـــــــا تقـــــــدم ان نصـــــــوص ميثـــــــاق االمـــــــم المتحـــــــدة قـــــــد حرمـــــــت 

ــــــانون  ــــــي الق ــــــة ف ــــــت معروف ــــــي كان ــــــوة المســــــلحة الت ــــــع اشــــــكال اســــــتخدام الق جمي

ــــرن التاســــع ــــي اواخــــر الق ــــدي ف ــــدولي التقلي ــــرن العشــــرين مثــــل  ال ــــل الق عشــــر اوائ

" االنتقــــــــام المســــــــلح ,واعمــــــــال التــــــــدخل" الحــــــــرب الوقائيــــــــة والــــــــدفاع الوقــــــــائي " 

  . )26("وغير ذلك من اوجه استخدام القوة االخرى الغير مشروعة 

واذن اليبقـــــــى مباحـــــــا اال حتـــــــى الـــــــدفاع الشـــــــرعي الفـــــــردي او الجمـــــــاعي 

  . ن الجماعي باالضافة الى استخدام القوة في اطار نظام االم

ـــــن  ـــــك نســـــتطيع ان نقـــــول ان محـــــاوالت تحـــــريم اســـــتخدام القـــــوة ل ومـــــع ذل

اذ لـــــم تتعـــــد حـــــدود اصـــــدار التصـــــريحات واقـــــرار المبـــــادئ غيـــــر ان , تـــــنج بعـــــد 

جهــــــود االمــــــم المتحــــــدة كثيــــــرا مانجحــــــت فــــــي حســــــر وســــــائل اســــــتخدام وســــــائل 

  .  العنف او توفير المناخ المالئم النهاء استخدامها

جـــــود االمـــــم المتحـــــدة ذا اهميـــــة كبـــــرى علـــــى الصـــــعيد ومـــــن هنـــــا كـــــان و 

الــــــدولي ســــــيما بالنســــــبة للمنازعــــــات التــــــي التمــــــس المصــــــالح الجوهريــــــة للــــــدول 

  . الكبرى 

نســــتخلص ايضــــا بـــــان المنظمــــات الدوليــــة حاولـــــت مــــن خــــالل جهودهـــــا 

اال انهــــا لــــم تحرمهــــا علــــى نحــــو , المكثفــــة منــــع اســــتخدام القــــوة او التلمــــيح بهــــا 

ـــــاق االمـــــم ) 51(و ) 42(المـــــادتين قطعـــــي حســـــب مفهـــــوم  ـــــي تضـــــمنتها ميث الت

ومــــن ناحيــــة اخــــرى فــــان الميثــــاق لــــم يتطــــرق فــــي بنــــوده الــــى تنظــــيم . المتحــــدة 

                                                           

والــدكتور عبــد  86-85ص, مصــدر ســابق , حقــوق المــدنيين , محــي الــدين علــي عشــماوي  -26
 . ومابعدها  476ص,  1969, القاهرة , القانون الدولي العام , العزيز محمد سرحان 



ـــــة  ـــــق المـــــواد انف ـــــة قيامهـــــا وف ـــــي حال ـــــة ف ـــــات الحربي محـــــدد واضـــــح لســـــير العملي

االمــــر الــــذي , الــــذكر وبــــأطر انســــانية هــــدفها تخفيــــف مآســــي الحــــرب وويالتهــــا 

قواعـــــــد انســـــــانية تكفـــــــل بموجبهـــــــا تحديـــــــد العمليـــــــات  اســـــــتدعى وجـــــــوب تنظـــــــيم

, الحربيــــــة والتخفيــــــف مــــــن آالمهــــــا التــــــي المبــــــرر لهــــــا بــــــين الــــــدول المتنازعــــــة 

وهـــــذا مـــــا ادى الـــــى عقـــــد الـــــؤتمرات الدبلوماســـــية تحـــــت اشـــــراف االمـــــم المتحـــــدة 

ــــــات جنيــــــف لعــــــام  ــــــي انتهــــــت باتفاقي لضــــــمان الحقــــــوق االنســــــانية ,  1949والت

صــــــــد الجهــــــــد االنســــــــاني مــــــــن خــــــــالل مــــــــؤتمرات فــــــــي فتــــــــرات الحــــــــرب ثــــــــم توا

ــــــات جنيــــــف فأضــــــيف البروتوكــــــوالن  دبلوماســــــية اخــــــرى لتوكيــــــد وتطــــــوير اتفاقي

ــــــم اقــــــراره فــــــي عــــــام  ــــــذي ت ــــــف وال ــــــات جني ــــــنقص فــــــي اتفاقي الالحقــــــان ليســــــدا ال

ــــرن  1977 ــــي الق ــــز بهــــا الحضــــارة االنســــانية ف ــــذلك ثمــــرة انســــانية تعت فأصــــبح ب

  .      العشرين 
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يعـــــد موضـــــوع حقـــــوق االنســـــان وحرياتـــــه وممارســـــة طقـــــوس الدينيـــــة مـــــن 

ـــــدولي الحـــــديث وفروعـــــه  ـــــدولي . المواضـــــيع المهمـــــة فـــــي القـــــانون ال فالقـــــانون ال

عنــــدما نشــــأ باالســــاس لتنظــــيم العالقــــات بــــين دول العــــالم ثــــم تحــــول الــــى قــــانون 

دولــــــي عــــــام وكــــــذلك بينهــــــا وبــــــين المنظمــــــات الدوليــــــة فقــــــد بقــــــي االنســــــان هــــــو 

االساســـــية لبنـــــاء القـــــانون الـــــدولي العـــــالمي لـــــذلك تـــــنعكس اثـــــار قواعـــــد  المـــــادة

ــــع فيهــــا جميــــع افــــراد  االشــــخاص فــــي كــــل دولــــة مــــن الــــدول وهــــي ضــــمان يتمت

ــــــــاالمن والســــــــالم واالســــــــتمرار والمســــــــاواة  ــــــــع االنســــــــان ب الجــــــــنس البشــــــــري يتمت

وهنـــــــاك نشـــــــأة قواعـــــــد بفتـــــــرات متقاربـــــــة قواعـــــــد اوليـــــــة وبدايتـــــــه مثـــــــل التـــــــدخل 

ـــــوة الدولـــــة االنســـــاني و  ـــــدوافع االســـــتعمارية وق ـــــت تجـــــدد ال ـــــة االقليـــــات وكان حماي

  . ونفوذها ورغبتها في التدخل والحماية 

ثــــــــم جــــــــاء ميثــــــــاق االمــــــــم المتحــــــــدة ينطــــــــوي علــــــــى نصوصــــــــها الكليــــــــة 

ومعاهــــدة دوليــــة مــــن حقــــوق االنســــان وحرياتــــه ثــــم توالــــت بعــــد ذلــــك االعالنــــات 

ـــــــى فـــــــي هـــــــذا ـــــــة فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد وغن ـــــــات الدولي ـــــــت  واالتفاقي ـــــــب تتناول الجان

العالقـــــــات الدوليــــــــة فــــــــي القـــــــانون الــــــــدولي االنســــــــاني واالســـــــالم فــــــــي محاولــــــــة 

الحــــــــرب واالســــــــالم العــــــــادل فتعتبــــــــر الحــــــــرب مأســــــــاة عــــــــانى منهــــــــا االنســــــــان 

ــــــزال يعانيهــــــا  ــــــين , وبالئاتهــــــا والي ــــــز والتفــــــرق ب ــــــاة بــــــدون تميي فهــــــي تهــــــدد الحي

فـــــــــت وتمحـــــــــي حضـــــــــارات كل. تجلـــــــــب الخـــــــــراب والـــــــــدمار , معتـــــــــدي وبـــــــــريء 

  . االنسان ثمنًا باهظًا 



ـــــة فيهـــــا خســـــارة  ـــــو كانـــــت خـــــرب ظـــــافرة وخاصـــــة الحديث الحـــــرب شـــــر ول

  . فال راع فيها 

لقـــــد حاولـــــت , وعلـــــى الـــــرغم مـــــن شـــــرورها وبالئاتهـــــا فانهـــــا واقـــــع مريـــــر 

التشــــــريعات الســــــماوية وعلــــــى راســــــها الشــــــريعة االســــــالمية والمواثيــــــق والقــــــوانين 

الـــــت الشـــــريعة االســـــالمية الشـــــرف القطعيـــــة وضـــــع حـــــد لـــــويالت الحـــــرب وقـــــد ن

  . في هذا المضمار وحاول القانون الدولي االنساني ان يحذو حذوها 

ويبــــــــــد ذلــــــــــك فــــــــــي االعــــــــــراف واالتفاقيــــــــــات والبروتوكــــــــــوالت والمواثيــــــــــق 

ــــــة االســــــرى والجرحــــــى  ــــــة وشــــــملت معامل ــــــدأت ضــــــمن التروي ــــــي ابت ــــــة والت الدولي

  .والقتلى وحماية االطفال والشيوخ والنساء 

ول ان الحضــــــــارة االســــــــالمية والعربيــــــــة لهــــــــا الفضــــــــل علــــــــى وبــــــــذلك نقــــــــ

  .        تحويل تنظيم الحرب من قانون الغابة الى قانون الدول االنساني 
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الحـــــــــرب بطبيعتهـــــــــا تنطـــــــــوي علـــــــــى العنـــــــــف والمشـــــــــقة والمكايـــــــــدة مـــــــــع 

ــــــدمير  ــــــل وت ــــــت اعمــــــال . مايالزمهــــــا حتمــــــا مــــــن قت ففــــــي الصــــــور القديمــــــة كان

ــــــى الغالــــــب  ــــــر محــــــدودة عل ــــــى مجــــــازر . القســــــوة غي ــــــؤدى احيانــــــا ال ــــــت ت وكان

  . وكوارث التزال اثارها من الصفحات القاتمة في تأريخ االنسانية 

انــــــه المحـــــــل " خــــــاص كانــــــت القاعــــــدة وفــــــي القــــــرون الوســــــطى بوجــــــه 

ـــــى ماقالـــــه مكيـــــافلي فـــــي كتابـــــه  لالخـــــذ بقواعـــــد االخـــــالق فـــــي امـــــور الدولـــــة عل

ــــر " الشــــهير  ــــات " االمي ــــي العالق ــــى كــــان الحــــل لهــــذه القواعــــد ف ومــــن بــــاب اول

ــــت الحــــرب تتصــــف بالضــــراوة والوحشــــية دونمــــا  ــــم كان ــــة ومــــن ث ــــة الخارجي الدولي

فكانــــــت االعــــــراف الحربيــــــة تبــــــيح " ة الحــــــق للقــــــو " رادع او مــــــانع ســــــوى قاعــــــدة 

الغــــــــدر والــــــــبطش والتــــــــدمير بأبشــــــــع انواعهــــــــا وتبــــــــيح قتــــــــل الكبــــــــار والصــــــــغار 

ـــــى  ـــــديار واالمـــــوال عل ـــــي ال ـــــب ف ـــــى الســـــواء وتســـــوغ التخري والرجـــــال والنســـــاء عل

اختالفهــــــــــا وتجيــــــــــز اذالل الغالــــــــــب والمغلــــــــــوب وحــــــــــبس االســــــــــرى وتعــــــــــذيبهم 

ـــــى  ـــــي تســـــيء ال ـــــام بكـــــل االعمـــــال الت ـــــتلهم . انســـــانيتهم وتســـــخيرهم للقي وحـــــق ق

ومـــــــن هنــــــا نـــــــادى , طبقــــــا العـــــــرافهم القاســــــية دون رحمـــــــة او هــــــوادة , احيانــــــا 

الفالســـــــفة والحكمـــــــاء منـــــــذ القـــــــدم بوجـــــــوب وضـــــــع بعـــــــض المبـــــــادئ االنســـــــانية 

  . للتخفيف من ويالت الحرب ومايصاحبها من القسوة وسفك الدماء 



 –الالم وجـــــــاءت االديـــــــان الســـــــماوية لتحـــــــرر االنســـــــان مـــــــن العبوديـــــــة وا

وكـــــان طبيعيـــــا ان تتضـــــمن مـــــن المبـــــادئ والمثـــــل مـــــايرفع عـــــن كاهـــــل االنســـــان 

اال انهــــــــم لــــــــم يلتزمــــــــوا , االحـــــــزان واالالم التــــــــي اليبررهــــــــا منطــــــــق او ضـــــــرورة 

ثـــــــم جــــــاء االســـــــالم فأقـــــــام نظامـــــــا , بهــــــذه المبـــــــادئ ولـــــــم يحترمــــــوا تلـــــــك القـــــــيم 

ســـــانية فـــــي متكـــــامال وفريـــــدًا مـــــن نوعـــــه يحتـــــوي علـــــى كـــــل القـــــيم والمبـــــادئ االن

ـــــى  تقييـــــد اعمـــــال العنـــــف والتخفيـــــف مـــــن ويـــــالت احـــــرب ونتائجهـــــا القاســـــية عل

, وقــــــد طبقــــــت عمليــــــا وهــــــذا ماســــــنتناوله فــــــي المبحــــــث االول , ابنــــــاء البشــــــرية 

بينمـــــا نفـــــرد فـــــي المبحـــــث الثـــــاني لمـــــا توصـــــل اليـــــه القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني 

منهمـــــا فـــــي ثــــم نبـــــين اوجـــــه التشــــابه ومايمتـــــاز بـــــه كــــل , فــــي العصـــــر الحـــــالي 

  . المبحث الثالث 
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, لقــــد فــــرض االســــالم قواعــــد اخالقيــــة ملزمــــة فــــي زمــــن الســــلم والحــــرب 

ومــــن بــــين هــــذه القواعــــد , وقيــــد المســــلمين جميعــــا بــــالتحلي وااللتــــزام بتعاليمهــــا 

ــــة مــــن اصــــل بنــــاء الشــــرع االســــالمي  , االخالقيــــة التــــي اكتســــبت قوتهــــا القانوني

ان هـــو المبـــدأ القاضـــي بانـــه اليجـــوز قتــــل مـــن اليقاتـــل حفظـــا علـــى حـــق االنســــ

ـــــد  ـــــم يعت ـــــاة اذا ل ـــــدان , فـــــي الحي فالمســـــلمين اليقـــــاتلون اال مـــــن قـــــاتلهم فـــــي المي

  : والن الحرب لن تكن مقصودة لذاتها في االسالم استنادا لقوله تعالى 

  وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم" 

  )27(" والتعتدوا ان اهللا اليحب المعتدين 

ـــــدا وال النســـــاء وال شـــــيخا  ـــــوا صـــــبيا او ولي وبهـــــذا فـــــال يجـــــوز لهـــــم ان يقتل

وال عـــــــاجزا بســـــــبب مـــــــرض او عاهـــــــت والعـــــــامال وال احـــــــدا مـــــــن رجـــــــال الـــــــدين 

ان االســـــالم قـــــد اوضـــــح مفهـــــوم الســـــكان المـــــدنيين , والكـــــل مـــــن يلقـــــي الســـــالح 

ــــة مــــن لــــم يقاتــــل  ــــك فــــي القــــران , توضــــيحا كــــامال فــــي تحــــريم مقاتل كمــــا ورد ذل

م ومــــــا أكدتــــــه الســــــنة النبويــــــة ووصـــــايا الخلفــــــاء الراشــــــدين التــــــي اجمعــــــت الكـــــري

ـــــى اقصـــــى مـــــدى  ـــــاة االنســـــان ال ـــــدر المســـــتطاع حفظـــــا لحي ـــــل ق ـــــع القت ـــــى من عل

وهــــذا مــــا اتبعــــه العــــرب المســــلمين اال اذا بــــادرهم العــــدو بالقتــــال وقتــــل , ممكــــن 

اال ان , احــــــدهم فيصــــــبح القتــــــال عنــــــد ذلــــــك حقــــــا شــــــرعيا دفاعــــــا عــــــن الــــــنفس 
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م لــــــم يغفــــــل عــــــن تــــــوفير الحمايــــــة الالزمــــــة للســــــكان المــــــدنيين وتقــــــديم االســــــال

ــــــون او  العــــــون لهــــــم ومعــــــاملتهم بشــــــكل انســــــاني دون ان يكــــــون للســــــاللة او الل

الــــدين او الجــــنس او المولــــد او الثــــروة او ماشـــــابه ذلــــك أي تــــأثير ضــــار علـــــى 

ــــرعين , هــــذه المعاملــــة  نبــــين فــــي االول القواعــــد التــــي , وســــوف نتناولهــــا فــــي ف

  .   توفر الحماية للسكان المدنيين وفي الثاني المعاملة االنسانية 
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أولـــــــى الشـــــــرع االســـــــالمي قضـــــــية تـــــــوفير مســـــــتلزمات الحمايـــــــة للســـــــكان 

ـــــادئ القـــــران  ـــــة خاصـــــة تطبيقـــــا لمب ـــــاء االشـــــتباكات المســـــلحة بعناي المـــــدنيون اثن

وقـــــد  )28(الكــــريم التــــي اوجبــــت علــــى المســــلمين بـــــان اليقــــاتلوا غيــــر مــــن قــــاتلهم

بوصــــاياه الــــى المقــــاتلين ) صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم(اكــــد ذلــــك النبــــي الكــــريم 

... ال تقتلــــــــوا شــــــــيخا فانيــــــــا وال طفــــــــال صــــــــغيرا وال امــــــــرأة : " ... منهــــــــا قولــــــــه 

   " .وأصلحوا وأحسنوا ان اهللا يحب المحسنين ... والتغلوا 

وقــــد تـــــابع الخلفـــــاء الراشـــــدون ماجـــــاء فــــي القـــــران الكـــــريم ووصـــــايا النبـــــي 

واعتبروهـــــا منهاجـــــا اخالقيـــــا فـــــي االشـــــتباكات , ) صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(

  . المسلحة مع العدو 

ومـــــن هنـــــا كـــــان القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني فـــــي االســـــالم قانونـــــا قائمـــــا 

يبـــــيح االســـــالم الحـــــرب  فكمـــــا لـــــم, علـــــى االخـــــالق والفضـــــيلة وعلـــــى االنســـــانية 

فانـــــه وضـــــع كافـــــة االحكـــــام الخاصـــــة , اال لســـــبب واحـــــد وهـــــو الـــــدفاع الشـــــرعي 

الســـــــــكان (بالقتــــــــال ومعاملـــــــــة االســــــــرى والجرحـــــــــى ومعاملـــــــــة غيــــــــر المقـــــــــاتلين 

  . وفي ظل هذا االستيعاب , ) المدنيين
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العميــــــــق لتعــــــــاليم االســــــــالم االنســــــــانية عرفــــــــت قواعــــــــد كثيــــــــرة خاصــــــــة 

ـــــة الســـــكان المـــــدني ـــــم وتخفـــــف بمعامل ـــــة ل ـــــوفر الحماي ـــــي مـــــن شـــــأنها ان ت ين والت

  : ويمكن تلخيص تلك القواعد بما يلي . من ويالت الحرب وآالمها 

  ".فال يقتل احد اليشترك في القتال فعال :" اال يقاتل غير المقاتل: أوال 

ــــــى الســــــلم تجنــــــب قتــــــل مــــــن  واذا كانــــــت مثــــــل هــــــذه القاعــــــدة توجــــــب عل

ذلـــــك ان الحـــــرب فـــــي , هـــــا االنســـــانية العميقـــــة اليقاتـــــل فـــــان لهـــــذه القاعـــــدة داللت

االســـــالم كمـــــا مـــــر بنـــــا فـــــي الفصـــــل الســـــابق التجـــــوز اال فـــــي حالـــــة اســـــتثنائية 

ــــــنفس والعقيــــــدة  –واحــــــدة  ــــــدفاع الشــــــرعي عــــــن ال ــــــى  –هــــــي ال فهــــــي التتجــــــه ال

الجماعــــــــات االنســــــــانية فتبيــــــــدها والتقصــــــــد الحضــــــــارات التــــــــي جهــــــــد االنســــــــان 

النهـــــا ليســـــت حربـــــا ضـــــد , نفســـــه عصـــــورا طويلـــــة فـــــي اقامتهـــــا فتهـــــد وجودهـــــا 

الشـــعوب وانمــــا هــــي حــــرب مــــع قــــوى الشــــر والضــــاللة التــــي تــــدافع عــــن الباطــــل 

ن لهــــــــذا جعــــــــل االســــــــالم االســــــــاس فــــــــي حروبــــــــه ان يكــــــــون فــــــــي الميــــــــدان وا, 

لــــذلك جــــاء صــــريح هــــذه القاعــــدة واضــــحا وحاســــما , اليقتــــل فيــــه مــــن قاتــــل فيــــه 

بــــــالنهي عــــــن قتــــــل المــــــدنيين وهــــــو طوائــــــف لــــــيس فــــــي طاقتهــــــا االشــــــتراك فــــــي 

لــــذلك , الحــــرب او انهــــا مغلوبــــة علــــى امرهــــا التســــتطيع التحــــول عمــــا اريــــد لهــــا 

ــــــتلهم  ــــــال يحــــــل ق ــــــة ف ــــــين يســــــتندون مــــــن االعمــــــال الحربي فهــــــم اشــــــخاص محمي

بـــــل يجـــــب رعـــــايتهم وتقـــــديم , جمتهم وال التعـــــرض لهـــــم بـــــأي وجـــــه اخـــــر والمهـــــا

  : وهؤالء هم , العون لهم ومعاملتهم معاملة انسانية على الدوام 

  

  



صـــــلى اهللا (لـــــم يعـــــرف عـــــن حـــــروب االســـــالم فـــــي عيـــــد النبـــــي : النســـــاء  - أ

والفــــي عهــــد خلفائــــه ان حادثــــة واحــــدة فــــي قتــــل امــــرأة ) عليــــه والــــه وســــلم

وقعــــت علــــى امتــــداد تــــاريخ تلــــك الحقبــــة الزمنيــــة  او التعــــرض للنســــاء قــــد

خـــــــرج مـــــــع احـــــــد ) صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(فيمـــــــا روى ان النبـــــــي 

صــــــلى اهللا (اصــــــحابه فــــــي احــــــدى الغــــــزوات فــــــرأى امــــــرأة مقتولــــــة فقــــــال 

فنهــــــى عــــــن قتــــــل النســــــاء  )29(ماكانــــــت هــــــذه لتقاتــــــل) عليــــــه والــــــه وســــــلم

ن حــــــق وان وامتــــــداثر التحــــــريم عــــــن التعــــــرض للنســــــاء ومنــــــع استئصــــــاله

 . كن يحرضن بصيحاتهن المحاربين ضد المسلمين 

ومـــن هنـــا انـــدرجت النســـاء فـــي ظـــل قـــانون االســـالم االنســـاني فـــي حكـــم 

المكــــــان المــــــدنيين الــــــذين ينبغــــــي تــــــوفير الحمايــــــة الالزمــــــة لهــــــن اثنــــــاء 

  . العمليات الحربية 

ـــــة : الصـــــبيان  - ب ـــــر االطفـــــال زين ـــــذي اعتب ـــــي ال ـــــى القرآن تمشـــــيا مـــــع المعن

فـــــي ) صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(فقـــــد اكـــــد النبـــــي الكـــــريم ,  )30(الحيـــــاة

وصــــــــيته االنفــــــــة الــــــــذكر الــــــــى المجاهــــــــدين فــــــــي ســــــــبيل اهللا اال يتعرفــــــــوا 

صـــــلى اهللا عليـــــه (بـــــاالذى لالطفـــــال وعـــــن االســـــود بـــــن ســـــريع ان النبـــــي 

 ) . واله وسلم

  " التقتلوا الذرية في الحرب " 

                                                           

, الضــعاني : وانظــر . 72ص,  8ج, مرجــع ســابق , دار الجيــل , نيــل االوطــار , الشــوكاني  -29
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م أوالد   المشـــــركين أولـــــيس خيـــــارك: فقـــــال صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم 

  .  )31(!؟

كــــــذلك امــــــر احــــــد اصــــــحابه باللحــــــاق الــــــى قائــــــد جــــــيش االســــــالم خالــــــد 

  .  )32( )التقتلوا ذرية والعميقاً (ايمن الوليد يأمره بأن 

ولــــــيس لهــــــم دور , ذلــــــك ان االعتــــــداء اليتصــــــور وقوعــــــه مــــــن االطفــــــال 

, لـــــذا ينبغــــــي ان اليتحملـــــوا تبعـــــة ابــــــائهم , فيهـــــا يحـــــدث مـــــن كــــــوارث الحـــــرب 

حتــــــى يكـــــــون قتـــــــل هـــــــؤالء , وحــــــرب االســـــــالم ليســـــــت حربــــــا لالبـــــــادة واالفنـــــــاء 

ـــــاء( ـــــا .. مســـــوغا لهـــــا ) االبري ـــــدًا قاطعـــــا ونهائي ـــــل هـــــذه الوقـــــائع تكـــــون تحدي ومث

فــــالنهي المتكــــرر الــــذي أبلغــــه , " الســــكان االمنــــين " ار االطفــــال مــــن فــــي اعتبــــ

الصـــــــحابه ولجنـــــــد االســـــــالم اصـــــــبح ) صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(الرســـــــول 

ـــــي الحـــــرب الن حـــــديث  ـــــه الحاســـــمة ف ـــــه فاعليت ـــــي الشـــــرع االســـــالمي ل ـــــا ف قانون

مفســـــــرًا ومكمـــــــل لحكـــــــم ســـــــكت عـــــــن ) صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(الرســـــــول 

  . لذي هو المصدر االول للتشريع القران الكريم ا

وبــــــذات المســــــتوى يتأكــــــد االطــــــار االنســــــاني لطبيعــــــة االســــــالم ولطبيعــــــة 

تشــــــريعاته فهــــــو ينظــــــر الــــــى الصـــــــبيان الــــــذين هــــــم دون ســــــن التكليــــــف نظـــــــرة 

صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه (وكمـــــا شـــــدد النبـــــي , حضـــــارية واخالقيـــــة فكـــــرة وتطبيقـــــا 

ـــــال ونهـــــى ) وســـــلم ـــــة ارواح االطف ـــــى ضـــــرورة حماي ـــــتلهم عل ـــــذائهم او ق , عـــــن اي

فــــــان تشــــــديده كــــــان امــــــرًا مباشــــــرًا واضــــــحا وصــــــريحا اليقبــــــل أي تأويــــــل ســــــوى 
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ــــــه فــــــي الحــــــديث الشــــــريف , الرحمــــــة والعــــــدل  ــــــك كل ــــــق ذل ــــــوا : ... " يتوث والتقتل

  .  )33( ...وليدًا 

ويـــــــــذهب فقهـــــــــاء المســـــــــلمين مثـــــــــل مالـــــــــك واال وزاعـــــــــي بانـــــــــه اليجـــــــــوز 

ـــــدهما  ـــــو تتـــــرس  –بحـــــال مـــــن االحـــــوال  –عن ـــــى ل فضـــــل النســـــاء واالطفـــــال حت

اهـــــــل الحـــــــرب بهـــــــم او تحصـــــــنوا بحصـــــــن او ســـــــفينة وجعلـــــــوا معهـــــــم النســـــــاء 

او قتــــالهم خشــــية ان يصــــيبوا النســــاء , والصــــبيان فــــال يجــــوز عنــــد ذلــــك رمــــيهم 

  .  او االطفال باالذى 
  

تتواصــــــل قواعــــــد الرحمــــــة فــــــي االســــــالم وتتجمــــــع واحــــــدة : الشــــــيوخ  -ج

هايـــــــــة الداللـــــــــة االخالقيـــــــــة االنســـــــــانية للشـــــــــريعة اثــــــــر اخـــــــــرى لتشـــــــــكل فـــــــــي الن

  . االسالمية 

ففــــــي مجـــــــال اعتبـــــــار كبـــــــار الســــــن او للشـــــــيوخ مـــــــن الســـــــكان المـــــــدنيين 

ـــــــاء النزاعـــــــات المســـــــلحة  ـــــــات المســـــــلم اثن ـــــــى واجب , ومســـــــألة رعـــــــايتهم مـــــــن اول

والتقتلــــــوا شــــــيخا ) (صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم(امتثــــــاال لقــــــول النبــــــي الكــــــريم 

تأكيـــــدات الخليفـــــة ابــــــي بكـــــر لجـــــيش المســـــلمين ووصــــــيته  وكانـــــت.  )34()فانيـــــا

انمــــا يعبــــر عــــن القــــوة القانونيــــة التــــي اكتســــبتها , بوجــــوب حفــــظ حيــــاة الشــــيوخ 

  " . وال اكبر هرما ... التقتل " هذه القاعدة االخالقية والتي عبر عنها 
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صـــــلى (وقـــــد تـــــابع الخليفـــــة الثـــــاني عمـــــر بـــــن الخطـــــاب مـــــانهى الرســـــول 

وذلــــك فــــي , عنــــه ومــــا أوصــــى بــــه ابــــو بكــــر مــــن قبلــــه ) ماهللا عليــــه والــــه وســــل

  " . والتقتلوا هرما " توجيهاته المراء الجيش 

ــــــة الشــــــيوخ والتســــــامح معهــــــم  ومثــــــل هــــــذه القاعــــــدة االنســــــانية فــــــي معامل

ــــــادئ االســــــالم  ــــــاة , انمــــــا اشــــــتقت مــــــن مب ــــــانوني فــــــي حي فأخــــــذت اعتبارهــــــا الق

  . المسلمين 

يـــــف ويـــــالت الحـــــرب الـــــى ومـــــن صـــــلب واجبـــــاتهم االنســـــانية بهـــــدف تخف

  .    اقصى الحدود وتضييق دائرة آالمها 

اكــــــدت الشــــــريعة االســــــالمية عبــــــر مصــــــدرها االول : رجــــــال الــــــدين ) د( 

ــــــــة  ــــــــة ضــــــــرورة معامل ــــــــان كمــــــــا اوجهــــــــت النصــــــــوص القراني ــــــــة االدي ــــــــدأ حري مب

وهـــــو امـــــر كانـــــت لـــــه تطبيقاتـــــه االنســـــانية فـــــي حيـــــاة .  )35(اصـــــحابها بالحســـــنى

ــــــي فقــــــد روي عــــــ, المســــــلمين  ــــــه وســــــلم(ن النب ــــــه كــــــان ) صــــــلى اهللا عليــــــه وال ان

ــــاة رجــــال  ــــى التقييــــد بمبــــدأ حريــــة االديــــان ويوصــــي بعــــدم تعــــريض حي يشــــدد عل

أخرجــــــوا باســــــم اهللا تعــــــالى تقــــــاتلون فــــــي ســــــبيل اهللا مــــــن " الــــــدين الــــــى الخــــــالق 

والتمثلـــــوا والتقتلـــــوا الولـــــد وأصـــــحاب الصـــــوامع , والتغلـــــوا , كفـــــر بـــــاهللا والتغـــــدروا 

")36(   .  
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التقتلــــــــوا اهــــــــل " أي ) اصـــــــحاب الصــــــــوامع(وثـــــــق السرخســــــــي معنــــــــى وي

  .  )37("الديرة 

ــــي , وفــــي روايــــة اخــــرى  ــــه وســــلم(خــــرج النب مشــــيعا ) صــــلى اهللا عليــــه وال

ـــــه فقـــــال . الهـــــل مؤتـــــة حتـــــى بلـــــغ ثنيـــــة الـــــوداع  اغـــــزوا : " فوقـــــف ووقفـــــوا حول

ــــــاتلوا عــــــدو اهللا وعــــــدوكم بالشــــــام , بأســــــم اهللا  وســــــتجدون فيهــــــا رجــــــاال فــــــي , فق

  .  )38("فال تعرضوا لهم , الصوامع معتزلين للناس 

فقـــــــد انصـــــــرفوا للعبـــــــادة وتركـــــــوا ) اصـــــــحاب الصـــــــوامع(ذلـــــــك ان هـــــــؤالء 

ــــم يكــــن لهــــم رأى  ــــي قتــــال ول ــــم يشــــتركوا ف ــــدنيا ومــــايجري فيهــــا مــــن احــــداث فل ال

  . وال مكيدة فيه 

وبـــــذات المعنـــــى االنســـــاني تجـــــيء وصـــــية الخليفـــــة االول الصـــــديق الـــــى 

ــــــأقوام قــــــد فرغــــــوا أنفســــــهم فــــــي الصــــــوامع : " جــــــيش اســــــامة  وســــــوف تمــــــرون ب

  . فدعوهم ومافرغوا انفسهم له 

ومثــــــل هــــــذه الرحابــــــة االنســــــانية فــــــي توجيهــــــات , ومثــــــل هــــــذا الوضــــــوح 

رســـــول االســـــالم وخليفتـــــه انمـــــا يوطـــــد فـــــي النتيجـــــة التطبيـــــق االنســـــاني للقـــــانون 

ــــم يكــــن طرفــــًا فــــي ال ــــاة مــــن اليقاتــــل أو مــــن ل , نــــزاع االســــالمي فــــي احتــــرام حي

  . ومعاملتهم بالتسامح والرحمة والرأفة بهم, فينبغي ان تؤمن حياتهم 
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ويمتــــــد اطــــــار الســــــكان المــــــدنيين فيشــــــل ) : العمــــــال( )39(العســــــفاء) هـــــــ( 

) " صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(فهذاحـــــــديث النبـــــــي الكـــــــريم , شـــــــرائح اخـــــــرى 

رب والحــــــــــ, الن العســــــــــفاء اجــــــــــراء اليحــــــــــاربون , " التقتلــــــــــوا ذريــــــــــة وال عســــــــــفا 

ــــى مــــن يقاتــــل  والن الحــــرب مــــن وجهــــة النظــــر االســــالمية حــــرب , مقصــــورة عل

ال الفتـــــك , مـــــن اجـــــل الســـــالم هـــــدفها دفـــــع الشـــــر وقهـــــر الفســـــاد وازاحـــــة الظلـــــم 

وألن العمـــــال قـــــوم مســـــتغلون يعملـــــون اجـــــراء تحـــــت ســـــيطرة القـــــوى , واالنتقـــــام 

ـــــــم , الظالمـــــــة  ـــــــودا , فهـــــــم ضـــــــحية الظل ـــــــوا وق واالســـــــتبداد فـــــــال يصـــــــح ان يكون

لحــــرب لــــم يكونــــوا طرفــــا فيهــــا ولــــيس لهــــم مصــــلحة منهــــا فيمــــا تتوضــــح الداللــــة 

ــــــــه هــــــــؤالء  االنســــــــانية والحضــــــــارية فــــــــي موقــــــــف االســــــــالم مــــــــن خــــــــالل مايمثل

ـــــــاة وتعميرهـــــــا , العســـــــفاء  ـــــــاء الحي ـــــــى زراعـــــــة االرض وبن ـــــــون عل ـــــــذين يعكف , ال

, االمـــــر الـــــذي ينســـــجم ودعـــــوة االســــــالم التـــــي جـــــاءت لصـــــنع الحيـــــاة العادلــــــة 

ــــاة ومــــن هــــذا  ايضــــا تكــــون مبــــادئ االســــالم فــــي معاملــــة العســــفاء انتصــــارا للحي

ـــــــارهم , ولصـــــــناعها  ـــــــر وزراعـــــــة ) أي العمـــــــال(بأعتب ـــــــذلك , اداة تشـــــــييد وتعمي ل

اتقـــــوا اهللا فـــــي الفالحـــــين الـــــذين الـــــذين : " يقـــــول الخليفـــــة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب 

  " .  الينصبون لكم الحرب 
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لـــــم تكــــــن هـــــي الكثافــــــة علـــــى ان الشــــــرائح انفـــــة الــــــذكر : العجـــــزون ) و(

بــــل , الســــكانية القصــــوى التــــي تحظــــى بمنايــــة الشــــرع االســــالمي اثنــــاء الحــــرب 

  .  )40(اضيفت اليها حاالت خاصة كما يذكر لنا الكاساني

  . المقعد  -1

  . يابس الشق  -2

  . االعمى  -3

  . مقطوع اليد والرجل  -4

  .  مقطوع اليمنى  -5

  .المعتوه  -6

  .السائح في الجبال  -7

  . وغيرهم ماال يرجى نفعه والضره على الدوام  -8

فالتشــــريع االســــالمي اليحــــرم فصــــل القتـــــل عــــن هــــؤالء المــــدنيين حســـــب 

ــــــه تــــــوفير الحمايــــــة الالزمــــــة لكــــــل  وانمــــــا يتوجــــــب علــــــى جنــــــده وذوى الــــــرأى في

  .وبأقصى مدى من العون والمساعدة , هؤالء 

لحركـــــــة واالســـــــالم بهـــــــذا التوســـــــع التشـــــــريعي انمـــــــا يتـــــــيح مجـــــــاال رحبـــــــا 

القـــــانون الـــــدوليى االنســـــاني فـــــي الحـــــرب الـــــذي لـــــم يكتـــــف باســـــتثناء الحـــــاالت 
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بـــــل التقســـــط ببصـــــيرته االنســـــانية حتـــــى الحـــــاالت التـــــي قـــــد , المدنيـــــة المباشـــــرة 

  . ال تخطر على بال انسان اثناء العمليات الحربية 
  

اذا ماعـــــــدنا الـــــــى : كـــــــل مـــــــن يلقـــــــي الســـــــالح ويمتنـــــــع مـــــــن القتـــــــال ) ز(

خالقيـــــــة التـــــــي اوجبـــــــت حمايـــــــة الســـــــكان المـــــــدنيين واحتـــــــرام اصـــــــل القاعـــــــدة اال

ــــــزاع المســــــلح  ــــــاء الن ــــــي وضــــــعت تحــــــت تشــــــريع صــــــارم , حقــــــوقهم اثن اال , والت

  . يقاتل غير القاتل 

اقـــــــول ان مثـــــــل هـــــــذه القاعـــــــدة اســـــــمى واكمـــــــل وابـــــــر وارحـــــــم مـــــــن كـــــــل 

ـــــــه تشـــــــريع لبشـــــــر  ـــــــانون , مـــــــايحتوي علي ـــــــه قواعـــــــد الق ـــــــدانيها ماوصـــــــت الي والي

ذلـــــك ان الشـــــرع االســـــالمي لـــــم يســـــتثنى مـــــن حكمـــــه فـــــي ,  )41(ثالـــــدولي الحـــــدي

فلكــــل مــــن , العســــكريين فــــي االعــــداء " اال يقاتــــل غيــــر القاتــــل " تطبيــــق قاعــــدة 

القــــى ســــالح مــــنهم وامتنــــع عــــن القتــــال فقــــد اعتبــــره االســــالم فــــي حكــــم المــــدنيين 

لــــه مــــالهم مــــن حقـــــوق وعليــــه يجــــب احترامــــه وعـــــدم مقاتلــــة اســــتنادا الــــى مـــــا , 

" . وقـــــــاتلوا فـــــــي ســـــــبيل اهللا الـــــــذين يقـــــــاتلونكم" اليـــــــة القرانيـــــــة الكريمـــــــة اكدتـــــــه ا

فــــــان , فالقتــــــال اذن مشــــــروط موقــــــف الطــــــرف االخــــــر الــــــذي يحصــــــل الســــــالح 

وجـــــب علـــــى المســـــلمين تـــــرك , اختـــــار االمـــــر االخـــــر وهـــــو الكـــــف عـــــن القتـــــال 

ــــــال فــــــورا  ــــــة غلبــــــة المســــــلمين علــــــى جــــــيش العــــــدو فــــــأن ألقــــــى , القت وفــــــي حال

دمـــــه ومالــــــه وأهلـــــه ومعقتـــــده ويتوجـــــب رعايتـــــه ومعاملتــــــه  الســـــالح فقـــــد عصـــــم

: تصــــديقا لقولــــه تعـــــالى " معاملــــة المــــدني" أي , معاملــــة انســــانية علــــى الــــدوام 
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فينبغـــــــــي عـــــــــدم تخطـــــــــي هـــــــــذا الحـــــــــد " التعتـــــــــدوا ان اهللا اليحـــــــــب المعتـــــــــدين " 

ـــــدفاع عـــــن الـــــنفس وفـــــي حـــــدوده  ـــــدأ ال وان كـــــان مبـــــدأ مقـــــررا , انطالقـــــا مـــــن مب

فاصــــــطبغ , االســــــالم زاد عليــــــه اعتبــــــار الفضــــــيلة والتقــــــوى فــــــان , مــــــن القــــــدم 

) صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم(بصــــبغة العدالــــة كمــــا عرفنــــا وقــــد ورد عــــن النبــــي 

ــــه  ــــرحم اليــــرحم : " قول ــــدخل " , " مــــن الي ــــار وي ومــــن أحــــب ان يزحــــزح عــــن الن

الجنـــــة فلتأتـــــه منيتـــــه وهـــــو يـــــؤمن مـــــن بـــــاهللا واليـــــوم االخـــــر وليـــــأت الـــــى النـــــاس 

  .  )42("ن يؤتى اليه الذي يحب ا

ارحمــــــوا مــــــن فــــــي االرض يــــــرحمكم مــــــن , الراحمــــــون رحمهــــــم الــــــرحمن " 

  " . في السماء 

وهـــــذا المبـــــدأ اعتمـــــد كأســـــاس هـــــام فـــــي تقاليـــــد الحـــــرب عنـــــد المســـــلمين 

ـــــــى قـــــــدر الحاجـــــــة ومـــــــع  ـــــــدفع العـــــــدوان وتقتصـــــــر وســـــــائله عل ـــــــن ل ـــــــال يعل فالقت

ســــــــاهمتهم فــــــــي وان القــــــــائهم الســــــــالح وعـــــــدم م, المحـــــــاربين فقــــــــط دون غيـــــــرم 

ـــــادئ الشـــــرع االســـــالمي  ـــــدأ اصـــــيال مـــــن مب ـــــر مب ـــــر تغيي ـــــة يعتب االعمـــــال الحربي

ــــــــاة الهــــــــدوء  ــــــــدماء واقــــــــرار الســــــــالم والعــــــــودة الــــــــى حي ــــــــى حقــــــــن ال الهــــــــادف ال

فــــان اعتزلــــوكم فلــــم " واالســــتقرار وهــــذا المعنــــى يتاكــــد بوضــــوح فــــي قولــــه تعــــالى 

  .  )43("ال يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبي

وبهـــــــذا الـــــــنص االلهـــــــي يصـــــــل التنظـــــــيم القـــــــانوني الـــــــى مرحلـــــــة التقييـــــــد 

المباشـــــر للحـــــرب مـــــن ناحيـــــة ويســـــاوي بـــــين المقاتـــــل الـــــذي القـــــى الســـــالح مـــــع 
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وهــــو مــــن اســــمى العــــاني االنســــانية التــــي , الســــكان المــــدنيين مــــن ناحيــــة اخــــرى 

ــــى ضــــمان حيــــان االنســــان وســــعادته بعيــــدا عــــن العــــداء والحقــــد ور  وح تهــــدف ال

  .    التدمير 

  

اجـــازة االمـــان فـــي ميـــدان القتـــال منعـــا الســـتمرار الحـــرب كليـــا : ثانيـــا 

  : او جزئيا 

ـــــي مخلـــــف عصـــــورها وحتـــــى يومنـــــا  ـــــوانين الوضـــــعية ف ـــــاق االســـــالم الق ف

ومنعـــــا الســــتمرار القتــــال كليـــــا , هــــذا بــــاهم تشــــريع انســـــاني كبيــــر حقنــــا للــــدماء 

: التــــــي امــــــر اهللا بهـــــا فــــــي كتابــــــه الكــــــريم " االســـــتجارة " فــــــي مبــــــدا , ام جزئيـــــا 

وان احــــــد مــــــن المشــــــركين اســــــتجارك فــــــأجره حتــــــى يســــــمع كــــــالم اهللا ثــــــم ابلغــــــه 

  " . منه مأ

لمــــــن " بأجــــــازة االمــــــان " ويقضــــــي مبــــــدأ االجــــــارة فــــــي الفقــــــه االســــــالمي 

حيــــــــث يبــــــــيح االســــــــالم  )44("المســــــــتأمنين " يطلبــــــــه مــــــــن المحــــــــاربين ويــــــــدعون 

لالفــــــراد والجماعــــــات مــــــن الدولــــــة المحاربــــــة بموجبــــــه ان ان تتصــــــل بالمســــــلمين 

م فيــــــدخل دار االســــــالم ويقــــــي" اجــــــازة االمــــــان " اثنــــــاء القتــــــال فتحصــــــل علــــــى 

فيمـــــا توجـــــب الشـــــريعة االســـــالمية مـــــن ناحيـــــة اخـــــرى علـــــى المســـــلمين , فيهـــــا 

تقـــــديم كـــــل وســـــائل الحمايـــــة للمســـــتأمنين علـــــى انفســـــهم وعـــــوائلهم وحـــــريتهم فـــــي 

  .  )45(دينهم وعقائدهم
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وازاء هــــــذا القــــــدر الكبيــــــر مــــــن الحقــــــوق التــــــي تبتهــــــا االســــــالم لهــــــم فقــــــد 

ترتــــب علــــى المســــلمين اعفــــى هــــؤالء المســــتأمنين مــــن بعــــض االلتزامــــات التــــي ت

  . انفسهمغايته حقن الدماء والدمار 

وامــــام تضــــييق رقعــــة الحــــرب ومنعهــــا بكــــل الوســــائل فاالســــالم قــــد خــــول 

الجنــــــــدي المســــــــلم والقائــــــــد اوالحــــــــاكم وحــــــــق النســــــــاء صــــــــالحية اعطــــــــاء عهــــــــد 

المســــلمون تتكافــــأ دمــــاؤهم وهــــم يــــد " طبقــــا للحــــديث النبــــوي الشــــريف , االمــــان 

  . )46("ذمتهم ادناهم على من سواهم ويسعى ب

فقــــــد نــــــص معظــــــم الفقهــــــاء علــــــى ان " االجــــــارة " وانطــــــالق مــــــن مبــــــدأ 

ــــــي اذا دخــــــل دار االســــــالم مســــــتجيرا لغــــــرض شــــــرعي كســــــماع كــــــالم اهللا  الحرب

بحيــــــث يكــــــون محروســــــا فــــــي نفســــــه , او دخــــــل بأمــــــان للتجــــــارة وجــــــب تامينــــــه 

ــــأمن فيهــــا ــــي ي ــــغ داره الت ــــى ان يبل ــــه ال ــــه ,  )47(ومال ــــه والــــهصــــلى اهللا عل(وقول ) ي

ــــــاام هــــــاني  ــــــا مــــــن اجــــــرت ي ــــــق والســــــمو " قــــــد اجرن ــــــى العمي ــــــل هــــــذا المعن ويمث

االنســـــــاني والروحيـــــــة المتألقـــــــة لقـــــــانون الســـــــماء فـــــــان االســـــــالم واصـــــــل تثبيـــــــت 

قواعـــــده فـــــي الســـــاحة والرأفـــــة والرفـــــق ومـــــنح االمـــــان واالطمئنـــــان لهـــــؤالء الـــــذين 

االســــالم  قــــد يســــاورهم شــــك او وهــــم بعــــدم ضــــمان حيــــاتهم وممتلكــــاتهم فــــي دار

ــــبالد والعــــودة اليهــــا متــــى شــــاء  ــــي مغــــادرة ال , بــــان اعطــــى الحــــق للمســــتأمنين ف

ســــــواء اكــــــان مــــــن اجــــــل تجــــــارة يكســــــبها او , او متــــــى وجــــــد الــــــى ذلــــــك ســــــبيال 

دونمــــا قيــــد او شــــرط علــــى كــــل تلكـــــم , ســــياحة او تفقــــد شــــؤون خاصــــة اخــــرى 
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مية كانــــت فــــان اختــــار االقامــــة الدائميــــة خــــارج الــــبالد االســــال, االمــــور الســــالفة 

ســــــلطة االســــــالم حارســــــة وحافظــــــة لمــــــا تركــــــه فــــــي ارض المســــــلمين مــــــن مــــــال 

ولــــــــه الحــــــــق فــــــــي االتجــــــــار والتقاضــــــــي امــــــــام القضــــــــاء حتــــــــى فــــــــي , وعيــــــــال 

فيتمتـــــع , الخصـــــومة التـــــي تنشـــــأ بينـــــه وبـــــين وبـــــين مـــــواطني الدولـــــة االســـــالمية 

ولتلـــــــك , بكافـــــــة الضـــــــمانات التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا ســـــــواء مـــــــن عمـــــــوم المســـــــلمين 

وهنـــــا جـــــاء , مـــــوح االنســـــانية فـــــي العـــــدل البشـــــري والســـــمو الروحـــــي اقصـــــى ط

  . االسالم اال من اجل تحقيق العدالة الحقيقية على االرض 

بـــــل , لـــــيس للمـــــدنيين فقـــــط " اجـــــارة االمـــــان " ومـــــن هنـــــا تتضـــــح حقيقـــــة 

ـــــــــاة , للمحـــــــــاربين االعـــــــــداء ايضـــــــــا  مـــــــــن اجـــــــــل صـــــــــيانة االرواح وحفظـــــــــا لحي

ـــــــه تعـــــــالى االنســـــــان  ولكـــــــي التتســـــــع رقعـــــــة الحـــــــر  وان : " ب ويؤكـــــــد ذلـــــــك قول

ــــاجنح لهــــا  ــــه تعــــالى ,  )48("جنحــــوا للســــلم ف ــــيكم : " وقول ــــى ال ــــوا لمــــن الق وال تقول

فمــــن يســــالم المســــلمين وان لــــم يكــــن مســــلما يــــدين ,  )49("الســــالم لســــت مؤمنــــا 

  .     بدينهم فيجب مسالمته واليجوز محاربته 

ســـــالمي تتوضـــــح مثـــــل هـــــذه النظـــــرة الشـــــاملة التـــــي احتواهـــــا القـــــانون اال

تعاليمـــــــه وتوجيهاتـــــــه ونصوصـــــــه وتطبيقاتـــــــه علـــــــى نحـــــــو مثـــــــالي فـــــــي مســـــــعى 

  . )50(انساني مع اهل الحرب وان كان القتال مستمرًا على اشده
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اعتبر االسالم الفضيلة والتقوى اساس العالقات الدولية في الحـرب والسـلم 

غيـــر المقـــاتلين وال التخريـــب بالتـــدمير اال فـــي فـــال يحـــل قتـــال , حـــد ســـواء   على 

الن , وان صـــنع العـــدو شـــيئا مـــن ذلـــك , والتنتهـــك االعـــراض , حـــدود الضـــرورة 

االغــراض حرمــات اهللا تعــالى التبــاح فــي ارض واليختلــف التحــريم لهــا بــاختالف 

والتعتبر المعاصـي والمحرمـات , االشخاص او االجناس او االجناس او االديان 

فـاكرام المـدنيين مــثال , الن الـدين والخلـق يصـاحبان السـلم اينمـا كـان  , )51(حـالال

  .  )52(اساس في الشرع ورعاية الحرمات امر مقرر بصفة اصلية في الدين

فالرحمـــة فـــي , وتجـــيء االعتبـــارات االخالقيـــة فـــي االســـالم نظـــرا وتطبيقـــا 

,  الحرب هـي القـانون االسـمى وهـي تخـالط بشاشـة قلـوب المـؤمنين فـي كـل وقـت

ولـذلك كـان الغلـب والظفـر فـي المعـارك . وتلعو فوق القوة والسالح فـي كـل حـال 

دون أن يكــون ذلــك مــدعاة , " باالثخــان فــي االعــداء " المعبــر عنــه , للمســلمين 

بــل ان العدالـــة , لحــب الســيطرة واالســـتعالء علــى المغلـــوبين او اســاءة معـــاملتهم 

الن الظلـم والطغيـان اسـاس , م المطلقة هي اساس كل عالقة انسانية فـي االسـال

                                                           

سورة الفرقـان " ومن يفعل ذلك يلق اثما , واليقتلون النفس التي حرم اهللا اال بالحق واليزنون "  -51
 . 68اية , 

  . ومابعدها  127ص, اثار الحرب في الفقه االسالمي , وهبه الزجيلي : راجع  -52
 .   115-114ص, العالقات الدولية في االسالم , محمد مصطفى شحاته الحسيني : وانظر 



ان اهللا يأمر بالعـدل واالحسـان " خراب المدنيات وزوال الحضارات وانهيار النظم 

")53(  .  

ان اهللا كتـب علـى نفسـه العـدل ) " صلى اهللا عليه واله وسـلم(وقول رسوله 

  .  )54(فال تظالموا

, وطبق المسلمون هذه النصوص حتـى ضـرب بخلفـائهم المثـل فـي العـدل 

  " . ا يتالزم االخاء االنساني مع الرحمة والعدل في االسالم هكذ

وســـــنتطرق الـــــى بعـــــض المبـــــادئ االنســـــانية والفضـــــيلة التـــــي تحكـــــم ســـــير 

ثــم المحافظــة علــى االمــوال الخاصــة والعامــة التــي تمكــن , العمليــات الحربيــة اوال 

  .  االنسان على العيش بعزه وشرف ثانيا 

  

  :      نسانية والفضيلة اثناء العمليات الحربية وجوب احترام مبادئ اال : اوًال 

ـــــه الكـــــريم  ـــــي كتاب ـــــال اهللا تعـــــالى ف ـــــره " ق ـــــرا ي ـــــال ذرة خي ومـــــن يعمـــــل مثق

ــــــوا الخيــــــر لعلكــــــم تفلحــــــون "  )55("ومــــــن يعمــــــل مثقــــــال ذره شــــــرا يــــــره   )56("وافعل

والتســــتوي الحســــنة وال الســــيئة ادفــــع بــــالتي هــــي احســــن فــــان الــــذي بينــــك وبينــــه 
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حمــــيم ومــــا يلقاهــــا اال الــــذين صــــبروا ومــــا يلقاهــــا اال ذو حــــظ عــــداوة كأنــــه ولــــي 

  .  )57("عظيم 

ان المبــــــــدأ االخالقــــــــي الــــــــذي يؤكـــــــــده االســــــــالم فــــــــي معاملــــــــة الســـــــــكان 

المـــــدنيين ينطلـــــق مـــــن موقفـــــه االنســـــاني الـــــذي يـــــدعوا الـــــى رد العـــــدوان حمايـــــة 

للـــــــنفس والعقيـــــــدة فالقتـــــــال هنـــــــا يتخـــــــذ طابعـــــــا دفاعيـــــــا مهمتـــــــه تـــــــأمين الحريـــــــة 

ـــــ ـــــة الفردي ـــــيم االخالقيـــــة والكرامـــــة االنســـــانية ,ة والجماعي لـــــذلك , وبمـــــا يعـــــزز الق

ـــــــالحرب عـــــــن اهـــــــداف الطمـــــــع واالســـــــتثئار  ـــــــانون االســـــــالمي ب ـــــــأى الق ـــــــد ن , فق

ـــــــى مـــــــوازين  واذالل الضـــــــعفاء وابتغـــــــى طريـــــــق االطمئنـــــــان وتركيـــــــز الحيـــــــاة عل

منطلقــــا مــــن ايمانــــه بعقيدتــــه بــــان النــــاس جمــــيعهم قــــد خلقــــوا , العــــدل والمســــاواة 

ويــــأتي حــــديث , فمــــنهم اخــــوة وان اختلفــــت اديــــانهم والــــوانهم , مــــن نفــــس واحــــدة 

ليوضــــــح الــــــنص القرآنــــــي فــــــي الحــــــث ) صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم(الرســــــول 

ـــــــه للمســـــــلمين  ـــــــى االخـــــــاء االنســـــــاني بقول ـــــــيس رحمـــــــة احـــــــدكم " ... عل ـــــــه ل بان

  " .  صاحبه ولكن رحمة العامة 

حــــــروب التشــــــفي  ومــــــن هنــــــا حــــــرم القــــــران الكــــــريم مــــــن واقــــــع نصوصــــــه

وال يجـــــــزمنكم شـــــــنئان قـــــــوم ان صـــــــدوكم عـــــــن المســـــــجد " واالنتقـــــــام لالســـــــاءات 

  .  )58(الحرام ان تعتدوا

ومـــــــن مبـــــــادئ االســـــــالم االخالقيـــــــة ممـــــــا يؤكـــــــد علـــــــى ضـــــــرورة حـــــــرص 

المجاهـــــدين علـــــى حمايـــــة الســـــكان المـــــدنيين مـــــن ان يصـــــابوا بـــــأذى مـــــن جـــــراء 
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ــــاه او ت ــــث المي ــــد حــــرم تلوي ــــرارا لهــــذا فق ســــميمها وعــــدم التعــــرض لمــــن القتــــال واق

كاالطعمـــــــــة واالشـــــــــربة وحـــــــــرم العبـــــــــث فـــــــــي , يقـــــــــدمون الخـــــــــدمات االنســـــــــانية 

وكـــــذلك لمـــــن يســـــقط فـــــي القتـــــال مـــــن الجرحـــــى ,  )59(مصـــــادرها كـــــالزرع واالبـــــار

بـــــــل تحـــــــض , وعـــــــدم مطـــــــاردة الهـــــــاربين مـــــــن القتـــــــال , والمرضـــــــى والمـــــــوتى 

يم المـــــوتى الفضـــــيلة االســـــالمية علـــــى مـــــداواة المـــــرض واســـــعاف الجرحـــــى وتكـــــر 

وقـــــد , بـــــدفنهم وفـــــق ماتقضـــــي بـــــه اعـــــراف الرحمـــــة واصـــــول الكرامـــــة االنســـــانية 

بــــدفن جثــــة قتلــــى بــــدر مــــن اعدائــــه ) صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم(امــــر النبــــي 

  .  )60("في بئر جاف من الماء 

ففــــــي االحــــــوال الخارجــــــة عــــــن , وثمــــــة مبــــــادئ اخــــــرى اعتمــــــدها الشــــــرع 

فقـــــد فرضـــــت , االشـــــتباكات المســـــلحة  االعفـــــاء والتـــــي يســـــوغ فيهـــــا القتـــــل اثنـــــاء

ـــــة والغـــــدر , الشـــــريعة بشـــــأنها قواعـــــد رحيمـــــة  ـــــداء والحقـــــد والخيان فـــــالغش واالعت

ـــــي  ـــــه وســـــلم(والتمثيـــــل محرمـــــات لقـــــول النب ـــــه وال ـــــوا ) : " صـــــلى اهللا علي * التغل

  .  "والتغدروا والتمثلوا 

ــــل الوحشــــي  ــــدني والتمثي ــــب التشــــويه الب ــــم الجــــل تجن ــــال رســــول , ث ــــد ق فق

 )61("اذا قاتـــــل احـــــدكم فليتجنـــــب الوجـــــه ) : " صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(اهللا 

 .  
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, وبنــــاء علــــى ذلــــك فقــــد حــــرم االســــالم كــــل انــــواع التعــــذيب او التشــــويه 

فثابـــــت ممـــــا تضـــــمنه القـــــران والســـــنة الشـــــريفة واعمـــــال الخلفـــــاء الراشـــــدين مـــــن 

فــــي حــــين ان القواعــــد المنظمــــة , تقنــــين شــــامل للحــــرب منــــذ اربعــــة عشــــر قرنــــًا 

للحــــرب فــــي القــــانون الــــدولي الحــــديث بــــدأت منــــذ ثالثــــة قــــرون تــــأثرًا بالشــــريعة 

ومــــــن المعلــــــوم ان الســــــلطان صــــــالح .  )62("االســــــالمية او محاكــــــاة لقواعــــــدها 

" ريكـــــــــاردوس " الـــــــــدين االيـــــــــوبي ارســـــــــل االطبـــــــــاء واالدويـــــــــة لقائـــــــــد اعدائـــــــــه 

أنف فــــي اثنــــاء الحــــروب الصــــليبية ولــــم يســــت" قلــــب االســــد " االنجليــــزي الملقــــب 

  .القتال حتى شفاءه 

  

  منع اتالف االموال الخاصة والعامة     : ثانيًا 

ــــه  ــــى لدعوت ــــذ البــــدايات االول ــــي اقرهــــا االســــالم من ومثــــل هــــذه القاعــــدة الت

فليســــــت , انمــــــا تقــــــرر مبــــــدأ انســــــانيًا فــــــي نطــــــاق القــــــانون الــــــدولي , االنســــــانية 

والتــــــدمير بغيــــــر فــــــال يجــــــوز التخريــــــب , امــــــوال العــــــدو مباحــــــة بســــــبب الحــــــرب 

كمـــــــا يحـــــــرم االســـــــالم وفـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة اعمـــــــال الســـــــلب , ضـــــــرورة قـــــــاهرة 

اذ لــــم يكــــن مــــن قصــــد االســــالم فــــي , والنهــــب حيثمــــا كانــــت وتحــــت أي ذريعــــة 

نزاعـــــه المســـــلح اصـــــال هـــــو الحصـــــول علـــــى الغنـــــائم او الســـــيطرة علـــــى منـــــاطق 

ــــــــا بعــــــــد الحــــــــرب  ــــــــائم امــــــــرًا طبيعي ــــــــت الغن ــــــــوذ وانمــــــــا كان ــــــــروة والنف ال ان ا, الث

ــــي المنــــاطق المفتوحــــة  المســــلمين كــــانوا يتركــــون االرض بيــــد أصــــحابها ســــواء ف

الن ,  )63(وكـــــــــذلك االمـــــــــر بالنســـــــــبة للمنقـــــــــوالت, او التـــــــــي صـــــــــولحوا عليهـــــــــا 
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ــــه االنســــان فيهــــا والتــــي ســــخرها  ــــي خيــــرات االرض يتجــــافى عــــن خالف العبــــث ف

ـــــــيس للضـــــــرر  ـــــــع ول ـــــــه ليكشـــــــف نواميســـــــها ويســـــــتغل خيراتهـــــــا للنف اهللا تعـــــــالى ل

  . ولمصلحة االنسان وعمارة االرض لخرابها 

وفـــــي ضـــــوء ماتقـــــدم فـــــال يحـــــل للمســـــلمين ان يفعلـــــوا شـــــيئا ممـــــا يـــــؤدي 

  . الن ذلك فساد واهللا اليحب المفسدين , الى التخريب في بالد االعداء 

واذا تــــولى ســــعى فــــي االرض ليفســــد " ويســــتدل ايضــــا مــــن قولــــه تعــــالى 

  .    )64("الفساد فيها ويهلك الحرث والنسل واهللا اليحب 

جيشـــــــه الـــــــى ) صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم(وكـــــــذلك امـــــــر رســـــــول اهللا 

  . )65("ال تحرقن نخال والتقطعن شجرا والتهدموا بيتا " الشام في قوله 

ـــــر  بهـــــذا الـــــروح وبهـــــذه الفضـــــائل وعلـــــى هـــــذا المـــــنهج الســـــمح الكـــــريم الب

ريـــــب منـــــع اتـــــالف االمـــــوال واالشـــــجار واالثمـــــار وتخ" الرحـــــوم صـــــيغت قاعـــــدة 

فقـــــد روى عـــــن ابـــــي بكـــــر الصـــــديق رضـــــي اهللا عنـــــه فيمـــــا اوصـــــى " . العمـــــران 

بــــه يزيــــد بــــن ابــــي ســــفيان حينمــــا بعثــــه الــــى الشــــام اميــــرًا علــــى ربــــع مــــن اربــــاع 

ــــه , الجــــيش  والتعقــــرن , والتخــــرب عــــامرا , التقطــــع شــــجرا مثمــــرًا : " انــــه قــــال ل

  .  )66("اال لمأكله والتعقرن دخال والتحرقه , والبعيرا , شاه 
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ــــــه  ــــــه اليمكــــــن ان يقول ــــــه حجــــــة الن وكــــــالم الخليفــــــة االول رضــــــي اهللا عن

اذ , مــــن غيــــر اصــــل مــــن التعــــاليم القرانيــــة الكريمــــة او الســــنة النبويــــة الشــــريفة 

ـــــذاء , لـــــيس الغـــــرض فـــــي شـــــريعة االســـــالم كمـــــا بينـــــا آنفـــــا  ـــــال اي ان يكـــــون القت

  . الرعية والتكيل بها واالنتقام منها 

امـــــــر بعـــــــض ) اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلمصـــــــلى (ومـــــــاروى مـــــــن ان النبـــــــي 

ـــــى  ـــــاء حصـــــاره لهـــــم كمـــــا يشـــــير ال ـــــي النضـــــير اثن ـــــوت بن اصـــــحابه بتخريـــــب بي

ـــــه تعـــــالى  ـــــديهم وايـــــدي المـــــؤمنين : " ذلـــــك قول ـــــون بيـــــوتهم بأي انمـــــا .  )67("يخرب

ــــوداع  ) المــــدني(كــــان ذلــــك النهــــم حولوهــــا مــــن دور للســــكن للمطمــــئن االمــــن ال

فهـــــو , االذى بالمســـــلمين منهـــــا  الـــــى حصـــــون عســـــكرية واعتصـــــموا بهـــــا وانزلـــــوا

ــــة  ــــى رد , بمثابــــة قــــالع عســــكرية واهــــداف حربي ــــذي دعــــا المســــلمين ال االمــــر ال

, والضــــــــرورة تقــــــــدر بقــــــــدرها , هــــــــذا العمــــــــل كانــــــــت توجيــــــــه ضــــــــرورة خاصــــــــة 

والـــــدفاع عـــــن امـــــن المســـــلمين وعقيـــــدتهم يكـــــون واجـــــب الحفـــــظ والصـــــيانة والبـــــد 

, ر الحمايــــــة للمســــــلمين مــــــن اتخــــــاذ كافــــــة االجــــــراءات التــــــي مــــــن شــــــأنها تــــــوفي

فهــــي جــــاءت تعــــالج ظــــروف ومكــــان خــــاص بــــدليل ان ابــــا بكــــر الصــــديق منــــع 

قطـــــع الشــــــجر وتخريــــــب العـــــامر مــــــن البيــــــوت علــــــى مـــــا أوضــــــح فــــــي وصــــــيته 

  .  )68(المذكورة اعاله

ـــــان االســـــالم نهـــــى فـــــي الحـــــرب مـــــن التخريـــــب وكـــــل االعمـــــال  وهكـــــذا ف

التـــــي تعـــــود بالضـــــرر علـــــى الســـــكان المـــــدنيين االمنيـــــين غيـــــر المســـــاهمين فـــــي 
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فـــــــي حـــــــين ان قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي الحـــــــالي اباحـــــــت , العمليـــــــات الحربيـــــــة 

تــــــدمير جميــــــع الممتلكــــــات التــــــي يمكــــــن ان يســــــتفيد منهــــــا العــــــدو فــــــي الحــــــرب 

كمــــــا يبــــــيح االســــــتيالء , ووســــــائل المواصــــــالت المختلفــــــة  كــــــالطرق والجســــــور,

علــــى كــــل مــــايمكن االســــتيالء عليــــه مــــن معــــدات العــــدو ومؤنــــه وذخــــائره ســــواء 

كانـــت هـــذه االشـــياء تحـــت يـــد القـــوات المقاتلـــة او كانـــت فـــي طريقهـــا الـــى هـــذه 

وبهـــــذا يكـــــون مـــــن .  )69(وكـــــل مايســـــتفيد منـــــه العـــــدو واثنـــــاء الحـــــرب, القـــــوات 

التــــي تتجــــه الــــى القــــوات  –وهــــي فــــي الطريــــق  –ين المــــؤن الصــــعب التمييــــز بــــ

ــــــدولي , المســــــلحة وبــــــين التــــــي تســــــاق للســــــكان المــــــدنيين  واذا جــــــوز القــــــانون ال

فقـــــــد , تـــــــدمير المـــــــؤن المتجهـــــــة الـــــــى القـــــــوات المســـــــلحة ومفترضـــــــين التمييـــــــز 

  . احتلت حصانة الجرحى والمرضى واالسرى وتعرضوا للخطر 

ان مـــــــن اهـــــــم ســـــــمات االســـــــالم االنســـــــانية هـــــــي وحـــــــدة المعاملـــــــة تجـــــــاه 

الســــــكان المــــــدنيين ســــــواء اثنــــــاء النــــــزاع او بعــــــد النصــــــر عنــــــدما يكونــــــوا تحــــــت 

ظلــــــــه وهــــــــذا ماســــــــتطرق اليــــــــه بشــــــــكل اوســــــــع وادق فــــــــي المبحــــــــث االول مــــــــن 

  . الفصل الرابع 
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لقـــــد بـــــات معروفـــــا ان عـــــالم اليـــــوم منـــــذ نهايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة 

بعـــــد ان تمتعـــــت الـــــدول . تميـــــز بتطـــــور جديـــــد فـــــي نوعيـــــة الحـــــروب الحديثـــــة 

اال ان , الرئيســـــــية بشـــــــيء مـــــــن الســـــــالم المبنـــــــي علـــــــى تـــــــوازن الرعـــــــب الـــــــذري 

فمـــــن  وقـــــد تنوعـــــت, الـــــدماء قـــــد ازداد ســـــفكها فـــــي اغلـــــب بقـــــاع العـــــالم الثالـــــث 

حـــــروب التحريـــــر مـــــن اجـــــل تصـــــفية االســـــتعمار الـــــى حـــــروب دوليـــــة بـــــين هـــــذه 

  . الدول الى حروب محلية غير دولية تمزق البلد الواحد 

ومــــع تطــــور كــــل هــــذه الحــــروب فقــــد تطــــورت اســــاليب االبــــادة والــــبطش 

ـــــدمار وكـــــان الســـــكان المـــــدنيون يشـــــكلون الضـــــحية االولـــــى  وتنوعـــــت وســـــائل ال

ة فـــــــي اغـــــــراض الحـــــــورب ووســـــــائلها واســـــــاليبها بســـــــبب هـــــــذه الظـــــــواهر الجديـــــــد

  . فأصبحت اكثر شراسة واقل فروسية 

ـــــــدعوات مـــــــن اجـــــــل المزيـــــــد مـــــــن  ـــــــي ظـــــــل هـــــــذا الصـــــــراع ارتفعـــــــت ال ف

ــــــــة كــــــــي تواجــــــــه مســــــــتوى الشراســــــــة والضــــــــراوة فــــــــي الحــــــــروب الدوليــــــــة  الحماي

ان مآســــــي الحـــــــرب العالميــــــة الثانيـــــــة كانــــــت دافعـــــــا للحمــــــاس مـــــــن . المحــــــددة 

ـــــــرام اتفاقيـــــــا ـــــــف االروع لعـــــــام اجـــــــل اب ـــــــي كانـــــــت محصـــــــلة ,  1949ت جني والت



ـــــــانون الحـــــــرب بشـــــــكل عـــــــام وفـــــــي  ـــــــذي يحكـــــــم ق ـــــــدأ االنســـــــاني ال التطـــــــور للمب

  . مواجهة االستخدام السيء للقوة التي تسبب دمارا المبرر له 

اال ان هــــــذه االتفاقيــــــات ليســــــت ســــــوى تأكيــــــدات تتجــــــدد فــــــي كــــــل مــــــرة 

ان الشــــيء اغلــــى واهــــم و . والن ضــــحايا المنازعــــات هــــم بشــــر قبــــل كــــل شــــيء 

ومــــن جهــــة اخــــرى فــــان , هــــذا مــــن جهــــة . مــــن حيــــاة االنســــان واحتــــرام ادميتــــه 

اتفاقيـــــات جنيـــــف قبـــــل كــــــل شـــــيء امتـــــداد للفكـــــر الغربــــــي فـــــي تقنـــــين القــــــانون 

فهـــــي مشـــــبعة بالذهنيــــــة واالســـــاليب الغربيـــــة ولــــــم يكـــــن لـــــدول العــــــالم , الـــــدولي 

ــــــي تبنيهــــــا  ــــــذكر ف ــــــاك فتــــــر ,دور ي ــــــان هن ــــــى ذلــــــك ف ــــــة مابعــــــد اضــــــافة ال ة طويل

الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة الـــــى وقتنـــــا الحاضـــــر ممـــــا تســـــتدعي الحاجـــــة للقواعـــــد 

ــــــث  ــــــالت الحــــــروب وحــــــروب العــــــالم الثال ــــــالتخفيف مــــــن وي ــــــة ب االنســــــانية الكفيل

بالــــذات ومــــن هنــــا انبثقــــت فكــــرة اعــــادة النظــــر فــــي هــــذه االتفاقيــــات او اكمالهــــا 

الكاملــــــة للــــــدول  وذلــــــك عــــــن طريــــــق تأكيــــــدها وتطويرهــــــا مــــــع اعطــــــاء الفرصــــــة

الحديثــــة كــــي تضــــفي عليهــــا مــــن ذهنيتهــــا وتقاليــــدها وخبرتهــــا وقيمهــــا لتحــــد مــــن 

وكانـــــــــت فرصـــــــــة البروتـــــــــوكليين , شراســـــــــة الحـــــــــروب وتقلـــــــــل مـــــــــن ضـــــــــحاياها 

هـــــدفًا جديــــــدا للبشـــــرية مــــــن اجـــــل ان يكــــــون القــــــانون  1977االضـــــافيين لســــــنة 

ــــــدعم قــــــدرة هــــــذا ال ــــــيم االنســــــانية بأكملهــــــا ول ــــــى االنســــــاني شــــــامال للق قــــــانون عل

  . ابداع مثل متكاملة متكافئة من اجل ابناء البشرية في العالم 

البـــــد , ولتوضـــــيح المبـــــادئ التـــــي تـــــوفر الحمايـــــة للســـــكان المـــــدنيين فيـــــه 

لنــــــا مــــــن عرضــــــها فــــــي ثالثــــــة فــــــروع نخصــــــص االول لبيــــــان مفهــــــوم الســــــكان 

المــــــدنيين والثــــــاني للتميــــــزيين االهــــــداف الشــــــريعة واالهــــــداف البحريــــــة والثالــــــث 

  .للحماية العامة للسكان المدنيين وحسن معاملتهم 
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حــــــــددت اتفاقيــــــــة جنيــــــــف الرابعـــــــــة مفهــــــــوم الســــــــكان المــــــــدنيين بجميـــــــــع 

االشـــــــخاص غيـــــــر العســـــــكريين ومـــــــن فـــــــي حكمهـــــــم والمقيمـــــــين فـــــــي االراضـــــــي 

ــــة والــــذين تحمــــيهم فــــي زمــــن االحــــتالل الحربــــي قواعــــد قــــانون االحــــتالل  المحتل

  . الحربي في لوائح الهاي 

ولقـــــد عرفـــــت المـــــادة الثالثـــــة مـــــن اتفاقيـــــة جنيـــــف المـــــذكورة اعـــــاله هـــــؤالء 

  : المدنيين الذين ينبغي توفير الحماية الواجبة لهم بما يلي 

االشـــــــخاص الـــــــذين ليســـــــوا لهـــــــم دور ايجـــــــابي فـــــــي االعمـــــــال العدائيـــــــة " 

لــــذين ابعــــدوا مــــن وا, بمــــا فــــيهم افــــراد القــــوات المســــلحة الــــذين ســــلموا ســــالحهم 

القتــــــــال بســــــــبب المــــــــرض او الجــــــــروح او االســــــــر او أي ســــــــبب اخــــــــر يجــــــــب 

معـــــــاملتهم فـــــــي جميـــــــع االحـــــــوال معاملـــــــة انســـــــانية دون ان يكـــــــون للســـــــاللة او 

ــــــون او الــــــدين او الجــــــنس او المولــــــد او الثــــــروة او ماشــــــابه ذلــــــك أي تــــــأثير  الل

ي وعلــــــى ذلــــــك فــــــان الهــــــدف مــــــن الحمايــــــة التــــــ" ضــــــار علــــــى هــــــذه المقاطعــــــة 

هــــو منــــع التعســــف مــــن جانــــب العــــدو , تكفلتهــــا االتفاقيــــة لمــــن لهــــم هــــذا الحــــق 

  .  )70("والذي يمكن ان يتعرضوا له متى وقعوا تحت رحمته 

ـــــرة كـــــذلك  ـــــة محظـــــورة وتبقـــــى معتب ـــــر االعمـــــال االتي ولهـــــذا الغـــــرض تعتب

  : في أي وقت وفي أي مكان بالنسبة لالشخاص المذكوريين 

                                                           

 1977, جنيـف , " القواعد االساسـية " اللجنة الدولية للصليب االحمر اتفاقية جنيف : راجع  -70
 .  43ص, 



خص وعلـــــى االخـــــص القتـــــل بكـــــل اعمـــــال العنـــــف ضـــــد الحيـــــاة والشـــــ - أ

 .وبتر االعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب , انواعه 

 . اخذ الرهائن  - ب

االعتــــــــداء علــــــــى الكرامــــــــة الشخصـــــــــية وعلــــــــى االخــــــــص التحقيـــــــــر  - ت

 . والمعاملة المزرية 

اصــــــــدار االحكــــــــام وتنفيــــــــذ العقوبــــــــات دون محاكمــــــــة ســــــــابقة امــــــــام  - ث

محكمـــــــة مشـــــــكلة قانونـــــــا تكفـــــــل جميـــــــع الضـــــــمانات القضـــــــائية التـــــــي 

 " . تعتبر في نظر الشعوب المتمدنية المندوحة عنها 

" فيمـــــــا ادخلـــــــت المـــــــادة الرابعـــــــة مفهـــــــوم اخـــــــر للســـــــكان المـــــــدنيين وهـــــــم 

ـــــدون انفســـــهم فـــــي لحظـــــة مـــــا  ـــــذين يجي أي ظـــــرف كيفمـــــا وفـــــي , االشـــــخاص ال

ــــة او , حــــرب او احــــتالل " كــــان عنــــد قيــــام  فــــي ايــــدي احــــدى االطــــراف التحارب

  . )71("دولة محتلة ليسوا من مواطنيها 

وهــــذا مــــا اشــــتمله البــــاب الثــــاني مــــن االتفاقيــــة والــــي وضــــعت نصــــوص 

قيـــــودا معينـــــة علـــــى المقـــــاتلين اثنـــــاء النزاعـــــات  )72( )26الـــــى  13مـــــن (موادهـــــا 

ـــــة الســـــكان المـــــدنيين ضـــــد بعـــــض عواقـــــب والتـــــي مـــــن شـــــ, المســـــلحة  انها حماي

  . الحرب وآثارها التدميرية 

                                                           

 .  204ص, االتفاقية الرابعة , المادة الرابعة  -71

  . اتفاقية جنيف الرابعة  -72
-209ص,    الوقاية العامة للسكان ضد بعض عواقب الحرب , الباب الثاني , راجع االتفاقيات 

2012  . 



فاالتفاقيـــــة تلـــــوم االطـــــراف المتحاربـــــة باالبقـــــاء علـــــى حيـــــاة ذلـــــك القطـــــاع 

ــــذي اليشــــترك فــــي القتــــال  ولهــــذا الغــــرض . مــــن الســــكان علــــى وجــــه التحديــــد ال

 يحـــــدد البـــــاب الثـــــاني عـــــددا مـــــن االجـــــراءات العمليـــــة التـــــي يقصـــــد منهـــــا الحـــــد

مــــــن الــــــدمار الــــــذي تســــــببه الوســــــائل الحديثــــــة المســــــتخدمة فــــــي الحــــــرب وعلــــــى 

  : النحو التالي 

  : المناطق المأمونة  -1

ـــــــاطق ) 14(فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــى جـــــــواز انشـــــــاء مستشـــــــفيات ومن عل

الجرحـــــــــى , وأمـــــــــاكن صـــــــــحية مأمونـــــــــة بكيفيـــــــــة تحمـــــــــي مـــــــــن اثـــــــــار الحـــــــــرب 

ــــال الــــذين تقــــل اعمــــارهم عــــن خمســــ ة عشــــر عامــــا والمرضــــى والمســــنين واالطف

ــــذين تقــــل اعمــــارهم عــــن ســــبع ســــنوات  " والنســــاء الحبليــــات وامهــــات االطفــــال ال

ـــــة للصـــــليب االحمـــــر  ـــــة واللجنـــــة الدولي ـــــدول الحامي واوصـــــت المـــــادة المـــــذكورة ال

  . ان تساهم بكل طاقتها لتسهيل اقامة مثل هذه المناطق واالعتراف بها 

طــــراف يجــــوز الي طــــرف مــــن ا" علــــى انــــه ) 15(كمــــا ونصــــت المــــادة 

النـــــــزاع ان يعـــــــرض علـــــــى الطـــــــرف المعـــــــادي امـــــــا مباشـــــــرة او بواســـــــطة دولـــــــة 

ان ينشــــــئ فــــــي االقــــــاليم التــــــي يجــــــري فيهــــــا , محايــــــدة او أي منظمــــــة انســــــانية 

منـــــــــاطق محايـــــــــدة لكـــــــــي تحمـــــــــى مـــــــــن اثـــــــــار الحـــــــــرب االشـــــــــخاص , القتـــــــــال 

  . المذكورين بعده دون تمييز 

 . الجرحى والمرضى من المحاربين او غير المحاربين   - أ



االشــــــخاص المــــــدنيين الــــــذي اليشــــــتركون فــــــي االعمــــــال العدائيــــــة   - ب

والــــذين اليقومــــون بــــأي عمــــل ذي صــــيغة حربيــــة اثنــــاء اقــــامتهم فــــي 

 .تلك المناطق 

ــــــي  ــــــى الموقــــــع الجغراف واالدارة , اذا مــــــا اتفقــــــت االطــــــراف المختصــــــة عل

وتمـــــوين االغذيـــــة والرقابـــــة للمنطقـــــة المحايـــــدة المقترحـــــة فـــــيمكن وضـــــع اتفـــــاق 

قـــــــع عليـــــــه ممثلـــــــوا اطـــــــراف النـــــــزاع وتحـــــــدد المعاهـــــــدة ابتـــــــداء ومـــــــدة كتـــــــابي يو 

  . استمرار حياة المنطقة 

ــــــول ) 16(وجــــــاءت المــــــادة  الجرحــــــى والمرضــــــى وكــــــذلك العجــــــزة : " لتق

وبقـــــدر " والنســـــاء الحبليـــــات يجـــــب ان يكونـــــوا موضـــــع حمايـــــة خاصـــــة ورعايـــــة 

 ماتســــمح بــــه االعتبــــارات الحربيــــة يجــــب علــــى كــــل طــــرف مــــن اطــــراف النــــزاع

ـــــــى والجرحـــــــى ومســـــــاعدة  ـــــــي تتخـــــــذ للبحـــــــث عـــــــن القتل تســـــــهيل االجـــــــراءات الت

الغرقــــــى وغيــــــرهم مــــــن االشــــــخاص المعرضــــــين لخطــــــر كبيــــــر وحمــــــايتهم ضــــــد 

  . السلب والمعاملة السيئة 

ان يعمــــــــل اطــــــــراف " وتــــــــنص االتفاقيــــــــة فــــــــي مادتهــــــــا الســــــــابعة عشــــــــرة 

النـــــــــزاع علـــــــــى عقـــــــــد اتفاقـــــــــات محليـــــــــة لنقـــــــــل الجرحـــــــــى والمرضـــــــــى والعجـــــــــزة 

شـــــخاص المســـــنين واالطفـــــال وحـــــاالت الـــــوالدة مـــــن المنـــــاطق المحاصـــــرة او واال

ـــــــة , المطوقـــــــة  ـــــــة الطبي ـــــــراد الهيئ ـــــــان واف ـــــــع االدي والســـــــماح بمـــــــرور رجـــــــال جمي

  . والمهمات الطبية الى تلك المناطق 

  :            المستشفيات المدنية  -ب



نصوصــــــها بوجــــــوب احتــــــرام  )73( 20,  18, 16وقــــــد كرســــــت المــــــواد الـــــــ 

كمـــــــــــا تـــــــــــنص علـــــــــــى حمايـــــــــــة , والعجـــــــــــزة والحبلـــــــــــى , والمرضـــــــــــى  الجرحـــــــــــى

ـــــة  ـــــك فقـــــد نصـــــت المـــــادة , المستشـــــفيات المدني ـــــى جانـــــب ذل ـــــى ان "  19وال عل

ــــى المستشــــفيات اال تشــــتغل فــــي ارتكــــاب اعمــــال خارجــــة عــــن نطــــاق  يتحــــتم عل

وتمتــــد هــــذه الحمايــــة لتشــــمل العــــاملين  )74("واجباتهــــا االنســــانية وضــــارة بالعــــدو 

الوحـــــدات الصــــحية علـــــى ان تكـــــون هنــــاك قائمـــــة بأســـــمائهم بهــــذه المستشـــــفيات 

  .    )75(تحت تصرف السلطات المسؤولة في جميع االوقات

  : امدادات الغوث  -جـ

مـــــــن االتفاقيـــــــة الرابعـــــــة علـــــــى حريـــــــة مـــــــرور جميـــــــع  23تـــــــنص المـــــــادة 

رســــــاالت المهمـــــــات الطبيــــــة ومهمـــــــات المستشـــــــفيات العبــــــادة الدينيـــــــة المرســـــــلة 

  . ن لطرف اخر فقط للمدنيين التابعي

  : رعاية الطفولة  -د

مـــــــن االتفاقيـــــــة الرابعـــــــة علـــــــى ان يتخـــــــذ اطـــــــراف  )76(24تـــــــنص المـــــــادة 

االجــــــراءات الضــــــرورية لضــــــمان عــــــدم تــــــرك االطفــــــال دون الخامســــــة " النــــــزاع 

ولضـــــــمان , عشـــــــرة الـــــــذين تيتمـــــــوا او فصـــــــلوا عـــــــن عـــــــائالتهم بســـــــبب الحـــــــرب 

, جميـــــــع االحـــــــوال تســـــــهيل ســـــــبل اقـــــــامتهم وممارســـــــة عقائـــــــدهم الدينيـــــــة فـــــــي 

  .ويعهد بأمر تعليمهم بقدر االمكان الى اشخاص نفس ثقافتهم التقليدية 

                                                           

 .  اتفاقية جنيف الرابعة , راجع نصوص هذه المواد  -73

 .   االتفاقية الرابعة,  19راجع نص المادة  -74

 .  من االتفاقية الرابعة  20راجع نص المادة  -75

 . االتفاقية الرابعة /  16,  25,  24راجع نصوص المواد  -76



  : االخبار العائلية  -هـ

فقــــــد ســــــمح لجميــــــع االشــــــخاص المقيمــــــين فــــــي ,  25وبموجــــــب المــــــادة 

اراضــــي احــــد اطــــراف النــــزاع او فــــي اراضــــي محتلــــة بواســــطته باعطــــاء االنبــــاء 

ذات الصـــــــــيغة الشخصـــــــــية البحتـــــــــة الـــــــــى افـــــــــراد عـــــــــائالتهم اينمـــــــــا كـــــــــانوا وان 

  . يتسلموا اخبارهم 

ــــي ذات االتجــــاه فقــــد قضــــت المــــادة  بــــأن يســــهل كــــل طــــرف مــــن  26وف

بســـــبب , التحريـــــات التـــــي يقـــــوم بهـــــا افـــــراد العـــــائالت المشـــــتتة " النـــــزاع اطـــــراف 

او عــــــن طريــــــق , بقصــــــد تجديــــــد اتصــــــاالتهم واجتمــــــاعهم اذا أمكــــــن , الحــــــرب 

المنظمـــــات المشـــــتغلة بهـــــذا العمـــــل وبشـــــرط تنفيـــــذ التعليمـــــات الخاصـــــة بـــــاألمن 

 .  

  

  

$��dع ا��Aا� 

 ا����9 #" اBه'اف ا�G�و�1 واBه'اف ا=���

 

ن ان نالحـــــظ نشـــــوء معيـــــار الحضـــــارة فـــــي تطـــــور قـــــوانين الحـــــرب يمكـــــ

حيــــث جــــاء , واعرافهــــا منــــذ زمــــن موغــــل فــــي القــــدم حتــــى القــــرن الســــابع عشــــر 

فـــــي تأكيـــــد قـــــيم دينيـــــة واخالقيـــــة وانســـــانية معينـــــة متعلقـــــة بحمايـــــة حيـــــاة الفـــــرد 

وبــــــالرغم مـــــن ان هــــــذا المعيـــــار كـــــان فــــــي طـــــور اولــــــي اال , وصـــــحته واموالـــــه 



ــــــديانات والفلســــــفات انــــــه كــــــان يعبــــــر  مــــــن التــــــأثيرات االساســــــية التــــــي كانــــــت ال

ــــــــه  ــــــــم ســــــــلوكه تجــــــــاه اعدائ ــــــــرى تمارســــــــها فــــــــي مفهــــــــوم االنســــــــان ومــــــــن ث الكب

ــــــــر المحــــــــاربين  ــــــــار , المحــــــــاربين وغي ــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر كــــــــان معي وفــــــــي الق

فــــأوال جــــاء فــــي , الحضــــارة قــــد تأكــــد بصــــورة صــــريحة فــــي نصــــوص االتفاقــــات 

ثـــــــــم فـــــــــي , " قـــــــــوانين االنســـــــــانية "  الـــــــــذي اشـــــــــار الـــــــــى) اعـــــــــالن بطرســـــــــبوغ(

ومــــــن ثــــــم فــــــي صــــــيغة ,  1847البروتكــــــول النهــــــائي لمــــــؤتمر بروكســــــل عــــــان 

 1899الشـــــــهيرة فـــــــي ديبـــــــاجتي اتفاقيـــــــة الهـــــــاي الثانيـــــــة عـــــــام ) دي مـــــــارتينس(

الـــــــذي تبنتـــــــه ) 1653(وجـــــــاء القـــــــرار ,  1907واتفاقيـــــــة الهـــــــاي الرابعـــــــة عـــــــام 

ــــــــة العامــــــــة فــــــــي  بشــــــــأن ال مشــــــــروعية ,  1961تشــــــــرين الثــــــــاني ) 24(الجمعي

ووفقـــــا لـــــنص , اســـــتخدام االســـــلحة النوويـــــة ليتضـــــمن معنـــــى هـــــذه التصـــــريحات 

ــــرار  ــــأن , هــــذا الق ــــر " قــــوانين االنســــانية " ف ــــي آالم انســــانية غي تحــــرم التســــبب ف

قـــــوانين " فـــــان , ومـــــع ذلـــــك . ضـــــرورية وكـــــذلك المعانـــــاة والتـــــدمير العشـــــوائيين 

اال انهــــــا تنطــــــوي علــــــى , شــــــكلية  التخلــــــق بــــــذاتها قيمــــــا رســـــمية او" االنســـــانية 

ـــــة  ـــــار القانوني ـــــرة . بعـــــض االث ـــــد جـــــاءت الفق اللحـــــق ) (35(مـــــن المـــــادة ) 3(وق

" لتؤكـــــــد هـــــــذا المعنـــــــى فـــــــي صــــــــيغة اتفاقيـــــــة والتـــــــي تـــــــنص علــــــــى ان ) االول

ــــال  ــــع منهــــا ان ,يحظــــر اســــتخدام وســــائل او اســــاليب للقت ــــد توق يقصــــد بهــــا او ق

  " . ة االنتشار وطويلة االمد تلحق بالبيئة الطبيعية اضرارا بالغة واسع

ـــــة بـــــين مشـــــكلة التمييـــــز بـــــين االهـــــداف المشـــــروعة واالهـــــداف  ان العالق

المحرمــــــــة ومشــــــــكلة التمييــــــــز بــــــــين االســــــــلحة واالســــــــاليب الحربيــــــــة المشــــــــروعة 

المـــــادة (وعنـــــدما تؤكـــــد تنظيمـــــات الهـــــاي . والمحرمـــــة واضـــــحة وضـــــوحا كافيـــــا 

وســـــــــائل التــــــــــي لـــــــــيس للمتحـــــــــاربين حـــــــــق مطلــــــــــق فيمـــــــــا يخـــــــــص ال" ان ) 24



فانمــــا هــــي تحــــدد اســــلحة واســــاليب القتــــال اضـــــافة , " يتخــــذونها اليــــذاء العــــدو 

اليـــــذاء " وســـــيلة " الن تـــــدمير هـــــدف معـــــين قـــــد يكـــــون بذاتـــــه , الـــــى االهـــــداف 

ــــــدأ يمكــــــن اســــــتنتاجه ايضــــــا مــــــن قائمــــــة المحرمــــــات التــــــي . العــــــدو  وهــــــذا المب

بـــــين االهـــــداف  فمـــــن الواضـــــح انـــــه اذا ألغينـــــا كـــــل تمييـــــز,  13تضـــــمها المـــــادة 

فـــــان مســـــألة شـــــرعية اوال شـــــرعية اســـــاليب الحـــــرب واالســـــلحة تفقـــــد جـــــزءًا مـــــن , 

ـــــه المـــــادة , اهميتهـــــا  ـــــرة ) 35(وهـــــذا مـــــا أكدت مـــــن الملحـــــق االول حيـــــث ) 1(فق

ان حــــق اطــــراف أي نــــزاع مســــلح فــــي اختيــــار اســــاليب ووســــائل " نصــــت علــــى 

ـــــــود  ـــــــيس حقـــــــًا التقيـــــــده قي ـــــــة" .. القتـــــــال ل ـــــــى حال اســـــــلحة  وكـــــــذلك ينطبـــــــق عل

كمـــــا ينطبـــــق علـــــى مايســـــمى باالســـــلحة العميـــــاء , واســـــاليب التـــــدمير الجمـــــاعي 

التـــــــي تكـــــــون دقـــــــة نارهـــــــا ناقصـــــــة او التـــــــي تكـــــــون تاثيراتهـــــــا فـــــــوق متنـــــــاول , 

ـــــــرة , الســـــــيطرة عليهـــــــا  ـــــــه الفق مـــــــن ) 35(مـــــــن المـــــــادة ) 2(وهـــــــذا ماتنبهـــــــت الي

ـــــــــه , الملحـــــــــق االول  ـــــــــى ان ـــــــــث نصـــــــــت عل يحظـــــــــر اســـــــــتخدام االســـــــــلحة " حي

ئف والمـــــواد ووســـــائل القتـــــال التـــــي مـــــن شـــــانها احـــــداث اصـــــابات او آالم والقـــــذا

  " . المبرر لها 

ومــــــن المؤكــــــد ان تطــــــور الظــــــروف السرســــــيولوجية والتقنيــــــة أي تكــــــوين 

ــــــدة  ــــــة ضــــــخمة وتطــــــوير االســــــلحة الجدي ــــــوش الي ــــــي االســــــاس  –جي ــــــر ف ــــــد أث ق

  . الذي يستند اليه قواعد الهاي 

أي القــــــانوني المتعلــــــق بــــــالتمييز اال انــــــه باالمكــــــان البرهنــــــة علــــــى ان الــــــر 

كمــــا هــــو , بــــين االهــــداف المشــــروعة والمحرمــــة هــــو فــــي الحقيقــــة شــــيء ثابــــت 

واضــــح مــــن الــــرأي الــــذي اعربــــت ضــــم الــــدول او الكيانــــات االخــــرى المشــــتركة 



ـــــرة  ـــــر , فـــــي المنازعـــــات االخي ـــــين االهـــــداف العســـــكرية وغي ـــــز ب وهـــــذه اآلراء تمي

  . العسكرية 

ومـــــن ثـــــم الـــــدول االعضـــــاء  –م المتحـــــدة فـــــأن االمـــــ, واضـــــافة الـــــى هـــــذا 

عبــــرت مــــرارا وتكــــرارا عــــن رأيهــــا بــــأن الســــكان المــــدنيين ليســــوا هــــدفًا مشــــروعًا  –

  : وهنا يجب ان نذكر ثالثة قرارات مهمة , 

 1961تشـــــــــرين الثـــــــــاني ) 24(المـــــــــؤرخ ) 26( 1653القـــــــــرار رقـــــــــم   - 1

ــــــــذي , حــــــــول شــــــــرعية اســــــــتخدام االســــــــلحة النوويــــــــة  وهــــــــو القــــــــرار ال

م شــــــرعية هــــــذه االســــــلحة مــــــن المعانــــــاة االنســــــانية بــــــال يســــــتنتج عــــــد

ـــــدميرا للجـــــنس  ـــــع ان هـــــذه االســـــلحة تســـــبب االمـــــا وت ـــــرر ومـــــن واق مب

 . البشري بدون تمييز 

كـــــــــــانون االول عـــــــــــام ) 5(المـــــــــــؤرخ ) 21(ب  2162القـــــــــــرار رقـــــــــــم   - 2

مســـــــألة بروتوكـــــــول (حـــــــول االســـــــلحة الكيميائيـــــــة والجرثوميـــــــة  1966

" ان اســـــلحة الـــــدمار الجمـــــاعي الـــــذي يقـــــول فـــــي ديباجتـــــه , ) جنيـــــف

تتنـــــاقص مـــــع معـــــايير الحضـــــارة المعتـــــرف بهـــــا ويؤكـــــد ان المراعــــــاة 

الدقيقــــــة لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي الخاصــــــة بــــــادارة الحــــــرب هــــــي فــــــي 

 . مصلحة الحفاظ على معايير الحضارة هذه 

كـــــــــــــانون االول ) 19(المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي ) 23( 2444القـــــــــــــرار رقـــــــــــــم   - 3

, ان فـــــي النزاعـــــات المســـــلحة المتعلـــــق بـــــاحترام حقـــــوق االنســـــ 1968

الــــــــذي وافــــــــق عليــــــــه المــــــــؤتمر العشــــــــرون  28الــــــــذي يتبنــــــــى القــــــــرار 

ــــــا (لمــــــؤتمر الصــــــليب االحمــــــر  ــــــادئ ) 1965, فين ــــــذي يؤكــــــد المب وال

 : االتية 



وان , ان اختيـــــــــــار الوســـــــــــائل اليـــــــــــذاء العـــــــــــدو لـــــــــــيس غيـــــــــــر محـــــــــــدود 

ـــــى الســـــكان المـــــدنيين محرمـــــة  ـــــز دائمـــــا , الهجمـــــات عل وان مـــــن الواجـــــب التميي

ـــــين المتقـــــاتلين والســـــكان المـــــدنيين  ـــــه المـــــؤتمر الدبلوماســـــي , ب وهـــــذا ماتنبـــــه الي

  : من الملحق االول حيث نصت على ) 36(في المادة 

يلتـــــــزم أي طـــــــرف ســـــــامي متعاقـــــــد عنـــــــد دراســـــــة او تطـــــــوير او اقتنـــــــاء " 

بــــان يتحقــــق ممــــا اذا , ســــالح جديــــد او اداة للحــــرب او اتبــــاع اســــلوب للحــــرب 

ـــــــك محظـــــــورا فـــــــي ج ـــــــع االحـــــــوال او فـــــــي بعضـــــــها بمقتضـــــــى هـــــــذا كـــــــان ذل مي

الملحــــق او أي قاعــــدة اخــــرى مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي التــــي يلتــــزم بهــــا هــــذا 

  " . الطرف السامي المتعاقد 

وهـــــذه القـــــرارات تركـــــز بصـــــورة رئيســـــية علـــــى حمايـــــة الســـــكان المـــــدنيين 

اال ان مــــــــــؤتمر جنيــــــــــف , والتـــــــــذكر االهــــــــــداف العســــــــــكرية بصـــــــــورة صــــــــــريحة 

ــــــي  ــــــك ف ــــــأن  ) 48(المــــــادة اوضــــــح ذل ــــــره ب ــــــي تعبي " ... مــــــن الملحــــــق االول ف

  . ولذلك فان من الضروري تحديد او تعرض االهداف العسكرية 

اال انــــــه مــــــن الصــــــعب ايجــــــاد مثــــــل هــــــذا التعريــــــف او التحديــــــد بشــــــكل 

ويمكــــن االســــتدالل عليــــه مــــن خــــالل تعريــــف وتحديــــد الســــكان , واضــــح ودقيــــق 

ــــــواردة فــــــي ات ــــــي وصــــــفهم ال ــــــات جنيــــــف المــــــدنيين ومــــــن ف وماعــــــدا ذلــــــك , فاقي

  . تعتبر اهداف عسكرية 

ان التميــــــــز بــــــــين االهــــــــداف المشــــــــروعة وغيــــــــر المشــــــــروعة اليتطـــــــــابق 

ورغـــــم ان . بالضـــــرورة مـــــع التمييـــــز بـــــين االهـــــداف العســـــكرية وغيـــــر العســـــكرية 

اكثريــــــــة الكتــــــــاب يقــــــــرون بانــــــــه مــــــــن الصــــــــعب حاليــــــــا تطبيــــــــق التمييــــــــز بــــــــين 



تقـــــدون بـــــان التمييـــــز اليـــــزال قائمـــــا مـــــن االهـــــداف المشـــــروعة والمحرمـــــة فهـــــم يع

وبمــــــا ان الهــــــدف المشــــــروع محتــــــواه ملخصــــــا فــــــي التاكيــــــد , الناحيــــــة القانونيــــــة 

  . بان السكان المدنيين ليسوا هدفا مشروعا 

ـــــــة غيـــــــر ذي عالقـــــــة  ـــــــز بـــــــين االهـــــــداف المادي , وهكـــــــذا ســـــــيكون التميي

ــــــه لمــــــا كــــــان المــــــدنيين موجــــــودين  ــــــول بهــــــذا الصــــــدد بان ــــــك يمكــــــن الق ومــــــع ذل

فالبـــــد ان تنطـــــوي حمايـــــة الســـــكان المـــــدنيين علـــــى , بالضـــــرورة فـــــي مكـــــان مـــــا 

ســــواء كانــــت منــــاطق يتركــــز فيهــــا الســــكان او منشــــات الغنــــى , اهــــداف ماديــــة 

مــــــن الملحــــــق ) 54(مــــــن المــــــادة ) 2(ولــــــذلك عالجــــــت الفقــــــرة , عنهــــــا لحيــــــاتهم 

يحظــــــر مهاجمــــــة او تــــــدمير او : " فقــــــد نصــــــت علــــــى , االول هــــــذا الموضــــــوع 

تعطيـــــل األعيـــــان والمـــــواد التـــــي الغنـــــى عنهـــــا لبقـــــاء الســـــكان المـــــدنيين نقـــــل او 

ومثالهــــــــا المـــــــــواد الغذائيـــــــــة والمنـــــــــاطق الزراعيـــــــــة التـــــــــي تنتجهـــــــــا والمحاصـــــــــيل 

اذا تحـــــدد القصــــــد , والماشـــــية ومرافـــــق ميــــــاه الشـــــرب وشـــــبكاتها واشــــــغال الـــــري 

مــــن ذلــــك فــــي منعهــــا عــــن الســــكان المــــدنيين او الخصــــم لقيمتهــــا الحيويــــة مهمــــا 

ــــى النــــزوح ام كــــا ن الباعــــث ســــواء كــــان بقصــــد تجويــــع المــــدنيين او لحملهــــم عل

وهكـــــــذا علينـــــــا ان نعـــــــود الـــــــى الفكـــــــرة القائلـــــــة ان الهـــــــدف , ألي باعـــــــث اخـــــــر 

كمـــــا يتضـــــمن اشخاصــــــا , ) امكنــــــة ايضـــــا(المـــــدني يتضـــــمن اهـــــدافا ماديـــــة او 

فانـــــه يجـــــب ان يتســـــم باالهميـــــة العســـــكرية المباشـــــرة او , امـــــا الهـــــدف المشـــــروع 

وهــــذه هــــي , المباشــــرة التــــي يحقــــق تــــدميره فائــــدة عســــكرية للطــــرف االخــــر  غيــــر

ومـــــــن الواضـــــــح انـــــــه اذا كانـــــــت االهميـــــــة العســـــــكرية تعتمـــــــد , الســـــــمة الوحيـــــــدة 

ـــــذي يقـــــدمها المتحـــــاربون مـــــن جانـــــب واحـــــد  ـــــى التقـــــويم او التقـــــدير ال فـــــان , عل

فكـــــرة الضـــــرورات العســـــكرية بمعناهـــــا االوســـــع ســـــيعاد االخـــــذ بهـــــا بشـــــكل اســـــوأ 



ولهــــــذا الســــــبب اقترحــــــت لجنــــــة , عنــــــف وســــــتجعل أي تــــــدمير امــــــر مشــــــروعا وأ

ان تجعــــل هــــذه ,  1956الصــــليب االحمــــر الدوليــــة فــــي مســــودة قواعــــدها عــــام 

المعتــــــــرف بصـــــــورة عامــــــــة بانــــــــه ذو : " الفكـــــــرة موضــــــــوعية باســـــــتخدام عبــــــــارة 

ويبـــــدو انـــــه اليريـــــد مـــــن تعريـــــف االهـــــداف العســـــكرية وذلـــــك " اهميـــــة عســـــكرية 

  . الهداف المدنية بتمييزها من ا

ــــاك مشــــكلة اخــــرى هــــي مــــا اذا كــــان جــــزء مــــن هــــدف عســــكري هــــو  وهن

وتشــــــــترط تعليمــــــــات , ان فائــــــــدة عســــــــكرية يمكــــــــن استخالصــــــــها مــــــــن تــــــــدميره 

الهــــاي وكــــذلك مســــودة قواعــــد لجنــــة الصــــليب االحمــــر الدوليــــة بمــــا اكــــده وأقــــره 

كبيـــــرة فائـــــدة عســـــكرية " بـــــأن التـــــدمير يجـــــب ان يحقـــــق , الملحـــــق االول ايضـــــا 

ـــــارة " او مباشـــــرة او واضـــــحة  ويضـــــيف مصـــــطلح مســـــودة القواعـــــد والملحـــــق عب

  .  )77(اخذا في الحسبان, " في الظروف السائدة في ذلك الوقت : " 

االهــــداف المختلطــــة التــــي قــــد التكــــون لهــــا اال اهميــــة عســــكرية عــــابرة " 

وقــــد تكــــون ضــــرورة البرهنــــة علــــى الفائــــدة العســــكرية الناجمــــة عــــن التــــدمير , " 

وبصـــــــورة , عمليـــــــا شـــــــرطا اضـــــــافيا لشـــــــرعية التـــــــدمير فـــــــي الظـــــــروف الســـــــائدة 

" المختلطــــــة " ســــــيكون مــــــن الضــــــروري فــــــي تعريــــــف االهــــــداف      , خاصــــــة 

  . شكال المحتملة لطابعها دراسة اال

                                                           

تقصـــر الهجمـــات علـــى االهـــداف : " مـــن الملحـــق االول ) 52(مـــن المـــادة ) 2(نصـــت الفقـــرة  -77
عسـكري سـواء كـان العسكرية فيما يتعلق باالعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة فـي العمـل ال

والتـــي يحقـــق تـــدميرها التـــام ام الجزئـــي او , ذلـــك بطبيعتهـــا او بموقعهـــا ام بغايتهـــا ام بأســـتخدامها 
 .   االستيالء عليها او تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة 



انهــــــا , ان هـــــذه االهــــــداف ليســــــت دائمـــــا اهــــــدافا عســــــكرية فـــــي جوهرهــــــا 

غالبـــــــا مـــــــاتكون اهـــــــدافا مدنيـــــــة تحولـــــــت الـــــــى اهـــــــداف عســـــــكرية عـــــــن طريـــــــق 

احتاللهــــــا او باســــــتخدامها وهــــــي يمكــــــن ان تعــــــاد الــــــى اهــــــداف مدنيــــــة بســــــهولة 

ة فــــي منطقــــة وتقــــع هــــذه االهــــداف بصــــورة رئيســــي) الــــخ, كالمنــــازل والمــــدارس (

وايــــــــة منطقـــــــة او موقــــــــع يجـــــــري الــــــــدفاع عنـــــــه بخلــــــــق , العمليـــــــات العســـــــكرية 

فرضــــــية مؤداهــــــا انــــــه هــــــدف عســــــكري صــــــرف وفــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة لــــــيس 

  . هناك التزام باستثناء البنايات اال بمقدار ماتسمح به الظروف 

ان اصـــــعب المســـــائل هـــــي مســـــألة تحديـــــد االهـــــداف العســـــكرية الثانويـــــة 

ــــق اال ــــدر تعل ــــة . مــــر بالقصــــف الســــتراتيجي بق ــــي هــــذه الحال اليتعامــــل مــــع , وف

ـــــال  ـــــة مـــــن , اهـــــداف تســـــتخدم بصـــــورة مباشـــــرة للقت ـــــل مـــــع اهـــــداف ذات عالق ب

  .     الناحية االقتصادية مع سير الحرب 
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أثبتـــــــت أوجـــــــه  1949ان الحـــــــروب المحـــــــدودة التـــــــي وقعـــــــت منـــــــذ عـــــــام 

وكــــــذلك فــــــي االتفاقيــــــات , القصــــــور والــــــنقص فــــــي نصــــــوص االتفاقيــــــة الرابعــــــة 

فــــــي وقــــــت لــــــم تجــــــد نصوصــــــها محــــــال للتطبيــــــق ,  )78(الــــــثالث االخــــــرى ايضــــــا

وعـــــدم اســـــتيعابها لكـــــل , لعـــــدم التـــــزام االطـــــراف المتحاربـــــة بمبادئهـــــا مـــــن جهـــــة 

  . متطلبات وظروف النزاعات المسلحة الحديثة من جهة اخرى 

, القـــــانون االنســـــاني يتطلـــــب ان يعامـــــل كـــــل شـــــخص معاملـــــة انســـــانية ف

وبهــــذا المعنــــى يتوجــــب علــــى اتفاقيــــاتجنيف تنظــــيم هــــذه المعاملــــة لالنســــان مــــن 

ـــــه االنســـــان ـــــل اخي ـــــدها مـــــن ,  )79(قب ـــــذلك باشـــــر الجهـــــد الفكـــــر االنســـــاني لتوكي ل

جهــــة وتطويرهــــا فــــي البحــــث عــــن مــــواد اضــــافية لتغطيــــة الــــنفص الــــذي اعتــــرى 

فكــــان نتيجــــة ذلــــك اســــتحداث البروتوكــــولين , هــــا مــــن جهــــة اخــــرى بعــــض مواد

ــــات ازاء الســــكان , المضــــافين  ــــة واجب ــــف بصــــورة عامــــة ثالث ــــانون جني ويضــــع ق

, مـــــــنحهم الحمايـــــــة , احتـــــــرامهم : المـــــــدنيين اثنـــــــاء النزاعـــــــات المســـــــلحة وهـــــــي 

  . معاملتهم بشكل انساني 

                                                           

اتفاقيــات المقتــرح الحاقهمــا ب" دراســة حــول مشــروع البروتوكــولين " , حامــد ســلطان .د: يراجــع  -78
 .  2ص,  1973,القاهرة , جنيف االربع 

بحـث مقـدم , حول التطورات االخيرة في القـانون الـدولي االنسـاني , اقبال الفلوجي .د: يراجع  -79
, نيســان /13-5عمــان , الــى مــؤتمر الشــرق االوســط العربــي االول عــن القــانون الــدولي االنســاني 

1981  . 



وحفـــــــظ  وعـــــــدم التهديـــــــد, فــــــاالحترام هـــــــو موقـــــــف يتميـــــــز بعــــــدم االيـــــــذاء 

  . الكرامة وسبل الحياة االخرى لشخصيتهم الفردية 

فهــــــي مســــــألة المحافظــــــة علــــــى , والحمايــــــة هــــــي موقــــــف اكثــــــر ايجابيــــــة 

االخـــــرين مـــــن الشـــــرور واالخطـــــار والمعانـــــاة التـــــي قـــــد يتعرضـــــون لهـــــا والـــــدفاع 

  . عنهم وتقديم المساعدة الواجهة والعون الذي يحتاجونه 

فقــــــد يكــــــون عبثــــــا ومجازفــــــة ان يقــــــوم  امــــــا بالنســــــبة للمعاملــــــة االنســــــانية

  .المرء بتعداد كل ماتتضمنه حيث ان ذلك يختلف ويتنوع تبعا للظروف

ــــــى كــــــل حــــــال  ــــــة العامــــــة للســــــكان , وعل يمكــــــن تقســــــيم مضــــــمون الحماي

التـــــدابير الوقائيـــــة وثانيـــــا : اوال : الـــــى  –حســـــب اتفاقيـــــات جنيـــــف  –المـــــدنيين 

  . الى االفعال المحرم القيام بها تجاههم : 

  :      التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لحماية السكان المدنيين : اوال 

ان قـــــوة بعـــــض االســـــلحة ووســـــائل الحـــــرب قـــــد تجعـــــل مـــــن التمييـــــز بـــــين 

القـــــــــوات المســـــــــلحة والمـــــــــدنيين وبـــــــــين االهـــــــــداف الماديـــــــــة العســـــــــكرية وغيـــــــــر 

ـــــــا , العســـــــكرية  علـــــــى المتحـــــــاربين ان يتخـــــــذوا , وكقاعـــــــدة عامـــــــة , امـــــــرا وهمي

وفقـــــا لمبـــــدأ , ة الالزمـــــة لتكييـــــف االســـــلحة واالســـــاليب للهـــــدف المهـــــاجم الحيطـــــ

ــــــــيهم ان يتأكــــــــدوا مــــــــن ان الهــــــــدف المقــــــــرر مهاجمتــــــــه هــــــــدف , التناســــــــب  وعل

  . عسكري فعال 

صـــــحيح ان الــــــبعض يـــــرون ان قصــــــف منطقـــــة الهــــــدف اصـــــبح اســــــلوبا 

اال ان هــــــــــذا يعنــــــــــي اهمــــــــــال مبــــــــــدأ التناســــــــــب , للحــــــــــرب مألوفــــــــــا ومشــــــــــروعا 



ــــــ ــــــاقص مــــــع مب ــــــر المشــــــروعة ويتن ــــــين االهــــــداف المشــــــروعة وغي ــــــز ب , دأ التميي

وينبغـــــي علـــــى ذلـــــك ان مثـــــل هـــــذا القصـــــف اليســـــمح بـــــه االمـــــر فـــــي منـــــاطق 

وحتـــــى هنـــــا يجـــــب التمييـــــز بـــــين االمـــــاكن المـــــدافع عنهـــــا (العمليـــــات العســـــكرية 

والمنــــــــاطق التــــــــي تكــــــــون فيهــــــــا االهــــــــداف العســــــــكرية ) وغيــــــــر المــــــــدافع عنهــــــــا

  . االرض ذات الصلة او العالقة   متجاورة تغطي جزءا كبيرا من

ـــــذي , ان هـــــذه التعقيـــــدات التـــــي ورد ذكرهـــــا  هـــــي التعبيـــــر عـــــن المبـــــدا ال

يترتــــب ان تكــــون , ومــــن ثــــم , يحــــرم تســــبب دمــــار ومعانــــاة بشــــرية المبــــرر لهــــا 

, االهميـــــة العســـــكرية لالهـــــداف كبيـــــرة نوعـــــا مـــــا لكـــــي يتناســـــب ومبلـــــغ التـــــدمير 

ـــــة العســـــ ـــــزم ان تكـــــون االهمي فهـــــي اليجـــــب ان تكـــــون , كرية مباشـــــرة بينمـــــا اليل

  . افتراضية 

ــــــــة  ــــــــة والرابعــــــــة مــــــــن اتفاقي ويمكــــــــن توضــــــــيح نصــــــــوص المــــــــادتين الثالث

  :  )80(جنيف الرابعة بالقواعد التالية

وأولئـــــــــك الـــــــــذين , ان االشــــــــخاص الـــــــــذين يكونــــــــون خـــــــــارج القتــــــــال   - 1

ـــــــرامهم وحمـــــــايتهم  اليشـــــــتركون مباشـــــــرة فـــــــي االشـــــــتباكات يجـــــــب احت

 .بشكل انساني 

                                                           

  . =الحمر ترجمة اللجنة الدولية للصليب ا -80
طبعــة اللجنــة الدوليــة للصــليب االحمــر , مبــادئ القــانون الــدولي االنســاني , جــان بكنيــه : راجــع =
  .  67-38ص, جنيف ,

بحيث مقدم الى مؤتمر الشرق , قانون الهاي واتفاقيات جنيف االربع , هانز بيتر غاسر : وانظر 
الجمعيـــة الوطنيـــة للهـــالل االحمـــر ترجمـــة , االوســـط العربـــي االول عـــن القـــانون الـــدولي االنســـاني 

 . االردني 



ــــــــــاتلين خــــــــــارج منطقــــــــــة   - 2 ــــــــــى المحــــــــــاربين ان يتركــــــــــوا غيــــــــــر المق عل

 . العمليات كما ان عليهم االحجام عن مهاجمتهم عمدا 

ــــــــدما توجــــــــه ضــــــــد اهــــــــداف   - 3 ــــــــط عن ــــــــر الهجمــــــــات مشــــــــروعة فق تعتب

أي االهـــــداف التـــــي يشـــــكل تـــــدميرها كليـــــا او جزئيـــــا فائـــــدة , عســـــكرية 

 .عسكرية مؤكدة 

ه خــــــــاص التعــــــــرض علــــــــى االطــــــــراف المتحاربــــــــة ان يتجنبــــــــوا بوجــــــــ  - 4

للمؤسســــــــات الحيويــــــــة والدينيــــــــة والعلميــــــــة والثقافيــــــــة والفنيــــــــة وكــــــــذلك 

 . على االثار التاريخية 

مــــن لــــوائح  25مــــادة (يحظــــر مهاجمــــة المواقــــع غيــــر المــــدافع عنهــــا   - 5

  ) .   الهاي

عمليــــــــات النهــــــــب محظــــــــورة وكــــــــذلك التــــــــدمير الــــــــذي المبــــــــرر لــــــــه   - 6

 . واالستيالء على امالك العدو 

ـــــــذل ر  ـــــــات العســـــــكرية ويبغـــــــي ب ـــــــة متواصـــــــلة فـــــــي ادارة العملي مـــــــن , عاي

  .   )81(اجل تفادي السكان المدنيين والمنشات المدنية

اتخـــــــاذ التـــــــدابير الوقائيـــــــة الالزمـــــــة ) االول(ومـــــــن هنـــــــا اوجـــــــب الملحـــــــق 

ــــــاء النزاعــــــات المســــــلحة  ــــــة اثن ــــــب االهــــــداف المدني ــــــب هــــــذه , لتجن ويمكــــــن تبوي

  : التدابير او االحترازات كما يلي 

 .حتياطات اثناء الهجوم اال  - 1

                                                           

1- Report of the conference on contemporary problems of the law of 

Armed Conflicts Geneva 15-20 September , 1969 Published by camegie 

endo – wment for interna tional peace ,New –York , 1971, P , 22 .  



 .االحتياطات ضد اثار الهجوم   - 2

عنايتهــــــــــــــا علــــــــــــــى          "  75" فيمــــــــــــــا يخــــــــــــــص االولــــــــــــــى اولــــــــــــــت المــــــــــــــادة 

  : النحو التالي 

ان يبـــــــذل مــــــــن يخطـــــــط لهجــــــــوم او يتخــــــــذ قـــــــرارا بشــــــــأنه التحقــــــــق : اوًال 

وانهـــــا , ليســـــت اشخاصـــــا مدنيـــــة , عمليـــــا مـــــن ان االهـــــداف المقـــــرر مهاجمتهـــــا 

وانهـــــا اهـــــداف عســـــكرية فـــــي منطـــــوق المـــــادة , بحمايـــــة خاصـــــة غيـــــر مشـــــمولة 

  . وانه غير محظور مهجامتها بمقتضى احكام هذا الملحق  )82()52(

ان تتخــــــذ جميــــــع االحتياطــــــات المســــــتطاعة عنــــــد تخيــــــر وســــــائل : ثانيــــــا 

  . واساليب الهجوم من اجل تجنب احداث خسائر في ارواح المدنيين 

بشــــــن أي هجــــــوم قــــــد يتوقــــــع منــــــه  ان يمتنــــــع عــــــن اتخــــــاذ قــــــرار: ثالثــــــًا 

بصـــــفة عرضــــــية ان يحــــــدث خســــــائر فـــــي ارواح المــــــدنيين او الحــــــاق االصــــــابه 

  . او االضرار باالعيان المدنية , بهم 

علــــــــى ضــــــــرورة الغــــــــاء او تعليــــــــق أي هجــــــــوم اذا ) ب(ونصــــــــت الفقــــــــرة 

  .تبين ان الهدف ليس هدفا عسكريا او انه مشمول بحماية خاصة 

, تصـــــــبح داللـــــــة الفقـــــــرات الســـــــالفة ) 57(وفـــــــي ضـــــــوء ماقررتـــــــه المـــــــادة 

توكيـــــــــدا لمخططـــــــــي العمليـــــــــات العســـــــــكرية ومنفـــــــــذيها فـــــــــي تجنـــــــــب االهـــــــــداف 

                                                           

  : على مايلي ) الملحق االول) (52(نصت المادة  -82
واالعيان المدنية هـي كافـة االعيـان التـي ليسـت اهـدافا , التكون االعيان المدنية محال للهجوم  -أ

  . عسكرية 
 .  تقتصر الهجمات على االهداف العسكرية فقط  -ب



ـــــة  ـــــة ووســـــائل , المدنيـــــة والمنشـــــآت المدني ـــــك ان قـــــوة بعـــــض االســـــلحة الحديث ذل

وبـــــــين , الحـــــــرب قـــــــد تجعـــــــل مـــــــن التمييـــــــز بـــــــين القـــــــوات المســـــــلحة والمـــــــدنيين 

وكقاعـــــــــــدة علـــــــــــى , يـــــــــــا االهـــــــــــداف العســـــــــــكرية وغيـــــــــــر العســـــــــــكرية امـــــــــــرا وهم

المتحـــــاربين ان يتخـــــذوا الحيطـــــة الالزمـــــة لتكييـــــف االســـــلحة واالســـــاليب للهـــــدف 

وعلـــــيهم ان يتأكـــــدوا مـــــن ان الهـــــدف المقـــــرر , وفقـــــا لمبـــــدأ التناســـــب , المهـــــاجم 

  .مهاجمته هو هدف عسكري فعًال 

 :   االحتياطات ضد اثار الهجوم :  -2

  . )83(مل على مايليينبغي على اطراف النزاع قدر المستطاع الع

الســــعي جاهــــدة الــــى نقــــل ماتحــــت ســــيطرتها مــــن الســــكان المــــدنييون   ) أ

واالفـــــراد المـــــدنيين واالعيـــــان المدنيـــــة بعيـــــدا عـــــن المنـــــاطق المجـــــاورة 

 )84( )49(لالهــــــداف العســــــكرية وذلــــــك مـــــــع عــــــدم االخــــــالل بالمـــــــادة 

 . من االتفاقية الرابعة 

بالســـــكان  تجنـــــب اقامـــــة اهـــــداف عســـــكرية داخـــــل المنـــــاطق المكتظـــــة   ) ب

 . او بالقرب منها 

                                                           

  .  الملحق االول /57المادة ) ب(نص الفقرة : راجع  -83
مـــن االتفاقيـــة الرابعـــة علـــى تحـــريم النقـــل االجبـــاري فرديـــا كـــان ام جماعيـــا ) 49(تشـــير المـــادة -84

وكذلك ترحيل االشخاص المحمين من اراضي محتلة الى اراضـي دولـة االحـتالل او اراضـي دولـة 
بغــض النظـر عــن دواعيـه لكــن المــادة جـوزت لدولــة االحــتالل ان , محتلــة او غيـر محتلــة , اخـرى 

  .ي لمنطقة معينة اذا تطلب امن السكان او اسباب حربية قهرية تقوم بأخالء كلي او جزئ
  .    225-224ص, االتفاقية الرابعة , اتفاقيات جنيف : راجع النص كامال 



اتخــــاذ االحتياطــــات االخــــرى الالزمــــة لحمايــــة ماتحــــت ســــيطرتها مــــن   ) ت

ســـــكان مـــــدنيين وأفـــــراد وأعيـــــان مدنيـــــة مـــــن االخطـــــار الناجمـــــة عـــــن 

 .العمليات العسكرية 

  :االفعال المحرم القيام بها تجاه المدنيين : ثانيا 

لقـــــد باشـــــر الجهـــــد القـــــانوني دوره االنســـــاني فـــــي البحـــــث عـــــن ضـــــمانات 

ــــــر اتســــــاعا وشــــــموال لحمايــــــة الســــــكان المــــــدنيين  واقصــــــاء كــــــل المخــــــاطر , اكث

" ومـــــن هنـــــا بـــــرزت ضـــــرورة تطـــــوير , التـــــي تتعـــــرض بســـــببها المواقـــــع المدنيـــــة 

وقــــــد بــــــدأت الجهــــــود , واســــــتكماله بأحكــــــام جديــــــدة مكملــــــة لــــــه " قـــــانون جنيــــــف 

وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق منــــا بأحكــــام الحمايــــة , تحقيــــق هــــذا الهــــدف  الدوليــــة نحــــو

ـــــة لتعرضـــــهم  ـــــي جـــــاءت اســـــاليب الحـــــرب الحديث الخاصـــــة بضـــــحايا الحـــــرب الت

لالخطـــــار والـــــويالت دون تمييـــــز فـــــي كثيـــــر مـــــن االحيـــــان بـــــين المـــــدنيين وبـــــين 

  . العسكريين 

ولقـــــد كـــــان االتجـــــاه الرئيســـــي الــــــذي اقتـــــرح اتباعـــــه هـــــو عـــــدم المســــــاس 

ت جنيــــــــــــف االربــــــــــــع مــــــــــــن حيــــــــــــث التعــــــــــــديل اوالتنظــــــــــــيم او اعــــــــــــادة     باتفاقيــــــــــــا

ــــة للصــــليب االحمــــر ــــي اللجنــــة الدلي ــــر غــــامر " ,الصــــياغة القانونيــــة ف " هــــانز بي

بــــــأن اتفاقيــــــات جنيــــــف والهـــــــاي التــــــزال بعيــــــدة عـــــــن الكمــــــال والتــــــدعي بانهـــــــا 

  : شاملة 

ــــــة جنيــــــف لعــــــام "  ــــــذين وضــــــعوا اتفاقي اســــــقطو  1949ان االشــــــخاص ال

حمايـــــــة الســـــــكان المـــــــدنيين ضـــــــد االثـــــــار : ال مهمـــــــا جـــــــدا مـــــــن حســـــــابهم فصـــــــ

ذلــــــــك ان االشــــــــكال الجديــــــــدة للحــــــــرب اخــــــــذت , المباشــــــــرة للعمليــــــــات الحربيــــــــة 



ـــــزداد فـــــي االهمـــــي منـــــذ عـــــام  وخاصـــــة فـــــي فتـــــرة تصـــــفية االســـــتعمار  1949ت

ــــل قــــانون النزاعــــات المســــلحة  ــــدا مــــن قب ــــب تحــــوال جدي ــــك التطــــور تطل هــــذا , ذل

ـــــــة فـــــــ: ومـــــــن جهـــــــة اخـــــــرى , مـــــــن جهـــــــة  ان ضـــــــعف شـــــــرط الجـــــــزاء فـــــــي حال

ـــــذي يجعلهـــــا عـــــاجزة عـــــن  ـــــة االمـــــر ال ـــــر فعال ـــــات يجعلهـــــا غي انتهاكـــــات االتفاقي

تأديــــة الــــدور الــــذي وجــــدت مــــن اجلــــه ويعتمــــد فــــي تطبيقهــــا حاليــــا علــــى جانــــب 

ــــــــرام والتــــــــزام االطــــــــراف الدوليــــــــة  ــــــــق , الثقــــــــة ومــــــــدى احت ومــــــــدى وعيهــــــــا العمي

  " . ة وتقاليدها االخالقي, لالعتبارات االنسانية 

ولـــــــذا كانــــــــت مــــــــواد الملحـــــــق االول قــــــــد حاولــــــــت تشـــــــكيل اســــــــس مبــــــــدأ 

ــــة العامــــة  ــــد وضــــع الضــــمانات االساســــية لمبــــدأ , الحماي فــــان الملحــــق الثــــاني ق

ــــــــة االنســــــــانية وكيفياتهــــــــا  ــــــــوق غيــــــــر , وســــــــبل تحقيقهــــــــا , المعامل ــــــــدعيما لحق ت

وحمايــــــــــة الشخاصــــــــــهم وحــــــــــريتهم وممتلكــــــــــاتهم ضــــــــــد العمليــــــــــات , المقــــــــــاتلين 

  .آثارها المسلحة و 

ــــــة االنســــــانية بمــــــا  ــــــدأ المعامل ويمكــــــن اجمــــــال الضــــــمانات االساســــــية لمب

  ) :الفقرة االولى( )85(يلي فقد جاء في المادة الرابعة

يكـــــــــون لجميـــــــــع الشـــــــــخاص الـــــــــذين اليشـــــــــتركون بصـــــــــورة مباشـــــــــرة او " 

ســــواء قيــــدت حــــريتهم او , الــــذين يكفــــون عــــن االشــــتراك فــــي االعمــــال العدائيــــة 

يحتــــــرم اشخاصــــــهم وشــــــرفهم ومعتقــــــداتهم وممارســــــتهم لــــــم تقيــــــد الحــــــق فــــــي ان 

ــــــة انســــــانية  ــــــع االحــــــوال معامل ــــــة ويجــــــب ان يعــــــاملوا فــــــي جمي لشــــــعائرهم الديني

                                                           

  .  الملحق الثاني ) 4(راجع نص المادة  -85



ــــاة , دون أي تميــــز مجحــــف  ــــد الحي ــــى قي ــــاء احــــد عل " ويحظــــر االمــــر بعــــدم ابق

 .  

تكــــــون ) 4(وفــــــي ضــــــوء هــــــذا المعنــــــى القــــــانوني الــــــذي اعتمدتــــــه المــــــادة 

ــــــى ــــــت , كامــــــا عامــــــة اح"  )86(احكــــــام الفقــــــرة االول ــــــتم بموجبهــــــا حمــــــايتهم وتثبي ي

حقهــــم الشخصــــي فــــي المقعــــد الــــديني وممارســــة الشــــعائر الدينيــــة دونمــــا ضــــغط 

  . او اكراه 

مــــــن المــــــادة المــــــذكورة اعــــــاله االعمــــــال  )87(وقــــــد فصــــــلت الفقــــــرة الثانيــــــة

المحظـــــورة ضـــــد االشـــــخاص حـــــاال واســـــتقباال وفـــــي كـــــل زمـــــان ومكـــــان وعلـــــى 

  : النحو التالي 

ــــــى حيــــــاة االشــــــخاص وصــــــحتهم وســــــالمتهم البدنيــــــة او  االعتــــــداء - أ عل

ــــــة القاســــــية كالتعــــــذيب اوالتشــــــويه او  ــــــل والمعامل العقليــــــة والســــــيما القت

 . اية صورة من صور العقوبات البدنية 

 .الجزاءات الجنائية  - ب

 . اخذ الرهائن  - ت

   . اعمال االرهاب  - ث

انتهــــــــاك الكرامــــــــة الشخصــــــــية وبوجــــــــه خــــــــاص المعاملــــــــة المهيمنــــــــة   -  ج

مــــــن قــــــدر االنســــــان واالغتصــــــاب واالكــــــراه علــــــى الــــــدعارة والمحطــــــة 

 . وكل مامن شأنه خدش الحياء 
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 . الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها   -  ح

 . السلب والنهب   -  خ

 . التهديد بأرتكاب أي من االفعال المذكورة   -  د

ـــــــة ضـــــــد االشـــــــخاص  ـــــــي تحـــــــريم االعمـــــــال العدائي وأزاء هـــــــذا التشـــــــديد ف

ــــــة لهــــــم ــــــة,  المــــــدنيين وازاء القــــــدر مــــــن الحماي خصصــــــت  )88(فــــــان الفقــــــرة الثالث

, لمبـــــدأ الرعايـــــة والمعونـــــة الواجـــــب تقـــــديمها لالطفـــــال بقـــــدر مايحتـــــاجون اليـــــه 

  . وبصفة خاصة 

ــــــيم  - أ ــــــة , يجــــــب ان يتلقــــــى هــــــؤالء االطفــــــال التعل ــــــك التربي بمــــــا فــــــي ذل

الدينيــــة والخلقيــــة تحقيقــــا لرغبــــات ابــــائهم او اوليــــاء امــــورهم فــــي حالــــة 

 .عم وجود ابناء لهم 

جميــــع الخطــــوات المناســــبة لتســــهيل جمــــع شــــمل االســــر التــــي تتخــــذ  - ب

 . تشتتت لفترة مؤقته 

لـــــيس هنـــــاك عـــــن حاجـــــة الـــــى تأكيـــــد القيمـــــة التـــــي المثيـــــل بهـــــا للـــــروابط 

العائليــــــة فهــــــي هامــــــة لدرجــــــة انهــــــا تحتــــــل االســــــاس الموضــــــوعي الــــــذي بنيــــــت 

         .   عليه الفقرة الثالثة من تشديدات بهذا الصدد 

اســــــــــتعمال االكــــــــــراه البــــــــــدني او المعنــــــــــوي ضــــــــــد كمــــــــــا انــــــــــه اليجــــــــــوز 

االشـــــــخاص المحمـــــــين وان يتخـــــــذ اجـــــــراءات مـــــــن شـــــــأنها ان تســـــــبب التعـــــــذيب 

او ابـــــــادة االشـــــــخاص المحميـــــــين الموجـــــــودين تحـــــــت ســـــــلطة احـــــــدى , البـــــــدني 

ـــــــل والعـــــــذيب والعقوبـــــــات  ـــــــط علـــــــى القت االطـــــــراف واليقتصـــــــر هـــــــذا الحظـــــــر فق
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ـــــة والعمل ـــــر االعضـــــاء والتجـــــارب الطبي ـــــة وبت ـــــي اليقتضـــــيها عـــــالج البدني ـــــة الت ي

ولكنــــه يشــــمل ايضــــا اجــــراءات وحشــــية اخــــرى ســــواء مـــــن , الشــــخص المحمــــي 

  .  )89(الوكالء المدنيين او العسكريين

فقـــــــد حظــــــرت االتفاقيـــــــة الرابعـــــــة اعمـــــــال  )90( )23(وبمقتضــــــى المـــــــادة " 

اخــــــذ  )91( )34(وبــــــنفس هــــــذا االتجــــــاه فقــــــد حرمــــــت المــــــادة , الســــــلب والنهــــــب 

  ". الرهائن تحت أي عذر 

ومــــن الجـــــدير باالهتمــــام التطـــــرق الــــى بعـــــض المالحظــــات العامـــــة عـــــن 

  : الوضع القانوني للمدنيين ومعاملتهم وهي 

  :احترام الفرد : اوال 

حيـــــــث انهـــــــا تعلـــــــن , اســـــــاس االتفاقيـــــــة الواســـــــعة ) 27(تشـــــــكل المـــــــادة 

ــــــف  ــــــانون جني ــــــادئ الرئيســــــية لق ــــــى وجــــــوب , المب ــــــي الحقيقــــــة ال ــــــدعو ف فهــــــي ت

    . وعدم تنازله عن حقوقه االساسية , احترام الفرد 

لالشـــــخاص المحميـــــين فـــــي جميـــــع " علـــــى ان ) 27(نصـــــت المـــــادة  فقـــــد

وحقـــــــوقهم العائليـــــــة وعقائـــــــدهم االحـــــــوال حـــــــق االحتـــــــرام الشخاصـــــــهم وشـــــــرفهم 

ويعــــاملون فــــي كــــل االوقــــات معاملــــة , الدينيــــة وممارســــتها وعــــادتهم وتقاليــــدهم 

ــــى االخــــص ضــــد اعمــــال العنــــف والتهديــــد بهــــا , انســــانية  وتصــــير حمــــايتهم عل

وتحمــــــي النســــــاء بصــــــفة خاصــــــة مــــــن " , " وضــــــد الســــــب والتعــــــريض العلنــــــي 
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ــــــى االخــــــص هتــــــك العــــــرض  ــــــى شــــــرفهن وعل او , االغتصــــــاب و , االعتــــــداء عل

  . )92("أي نوع من االعتداء المشين 

ـــــــاره  ـــــــك ان االنســـــــان حســـــــاس بصـــــــفة خاصـــــــة بالنســـــــبة لشـــــــرفه واعتب ذل

ــــــة فــــــي , الشخصــــــي  ــــــك اناســــــا يضــــــعون معتقــــــداتهم الروحي ــــــين ان هنال وقــــــد تب

لهـــــــذا فـــــــان االنســـــــانية تتطلـــــــب منـــــــع هـــــــذه االمـــــــور , منزلـــــــة تعلـــــــو ارواحهـــــــم 

ـــــار  ـــــك ا, ماتســـــتحقه مـــــن اعتب ـــــع وفضـــــال عـــــن ذل ـــــي الواق ـــــيس حســـــن االدب ف ل

  . الخطوة االولى نحو السالم 

ـــــه المـــــرء نفســـــه  ـــــدين ب ـــــذي ي ـــــذلك ان , فـــــاالحترام ال ـــــذي يجـــــب تبعـــــا ل وال

يمنحـــــه لالخـــــرين مـــــن خـــــالل تجنـــــب اثـــــارة مشـــــاعرهم او هدرالكرامـــــة االنســـــانية 

ومـــــن ناحيـــــة اخـــــرى .  )93(التـــــي يجـــــب ان تؤخـــــذ باالعتبـــــار فـــــي نطـــــاق القـــــانون

الـــذي يمكـــن العثـــور عليـــه فـــي كثيـــر مـــن العبـــارات الـــواردة  فـــأن المعنـــى الثـــاني

  .  يتضمن ايمانا باالنسان هدفا الي اجراء تشريعي ) 27(في المادة 

  : تقديم الطلبات الى الدول الحامية والى الصليب االحمر  -ب

ضــــــــــمانا الحتــــــــــرام هــــــــــذا المبــــــــــدأ تقــــــــــديم لالشــــــــــخاص المحميــــــــــين كــــــــــل 

ــــــ ــــــاتهم الــــــى ال ــــــى اللجنــــــة الدوليــــــة , دول الحاميــــــة التســــــهيالت ليتقــــــدموا بطلب وال

الهــــــــالل (للصــــــــليب االحمــــــــر والــــــــى الجمعيــــــــة الوطنيــــــــة للصــــــــليب االحمــــــــر او 
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فـــــي الـــــبالد التـــــي يقيمـــــون فيهـــــا وكـــــذلك الـــــى أي منظمـــــة يمكـــــن ان ) . االحمـــــر

  .  )94(تعاونهم

  : حظر المعاملة السيئة والسلب  -ج

اليجــــــــوز " انــــــــه  )95( )31(ينبثــــــــق مــــــــن هــــــــذا المبــــــــدأ وبموجــــــــب المــــــــادة 
اســــــتعمال االكــــــراه البــــــدني او المعنــــــوي ضــــــد االشــــــخاص المحميــــــين للحصــــــول 

  " . على معلومات منهم او من غيرهم 
" ووفـــــــق نفـــــــس المبـــــــدأ ايضـــــــا ان  )96( )32(كمـــــــا يترتـــــــب وفـــــــق المـــــــادة 

يتفــــق االطــــراف الســــامون المتعاقــــدون علــــى االخــــص انــــه مــــن المحظــــور علــــى 
ا ان تســــــــبب التعــــــــذيب البــــــــدني او أي مــــــــنهم ان يتخــــــــذ اجــــــــراءات مــــــــن شــــــــأنه

  .النفسي 

  
C��dا� CD+ا� 

$����Bم وا�����ن ا�'و& ا��Bا���ر�� #" ا 

   �f H<� ا���aن ا�'��" ا`��ء ا���ل

 

ان احكــــام االســــالم كمــــا تــــنظم عالقــــة االنســــان مــــع ربــــه فــــي العبــــادات 

ــــة مــــع االنســــان فــــي المعــــامالت ,  ــــنظم العالقــــات الدول, وعالق ــــة بــــين كــــذلك ت ي

الدولــــــة االســــــالمية والــــــدول االخــــــرى فــــــي حــــــالتي الســــــلم والحــــــرب ومــــــن تلــــــك 
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ــــــــدولي  ــــــــي المجــــــــال ال ــــــــة الحــــــــرب  –التنظيمــــــــات االســــــــالمية ف فتعامــــــــل  –حال

ــــة انســــانية بعيــــدة عــــن كــــل ســــوء وضــــرر  ــــزاع معامل الســــكان المــــدنيين اثنــــاء الن

ــــي اشخاصــــهم او ممتلكــــاتهم  ــــك ف يلحــــق بهــــم مــــن جــــراء الحــــرب ســــواء كــــان ذل

ـــــول ال.  ـــــق الســـــعادة والرحمـــــة للمجتمـــــع البشـــــري كمـــــا يق ن االســـــالم جـــــاء لتحقي

  " . وما ارسلناك االرحمة للعالمين : " القران الكريم 

, ولـــــــــم يـــــــــأت االلحـــــــــاق االذى والســـــــــوء بالنـــــــــاس مهمـــــــــا كـــــــــان الســـــــــبب 

وانطالقـــــا مـــــن هـــــذه الحقيقـــــة فـــــان المبـــــادئ االســـــالمية تقضـــــي بعـــــدم المســـــاس 

معركـــــة ضـــــد االســـــالم عمـــــال او قـــــوال وثـــــد بـــــاالذى أي شـــــخص اليســـــاهم فـــــي ال

اســــتقر هــــذا المبــــدأ الســــامي االنســــاني فــــي االســــالم منــــذ مــــيالده فــــي حــــين ان 

القــــانون الــــدولي االنســــاني مــــر بمراحــــل متطــــورة فــــي اقــــرار هــــذا المبــــدأ بعــــد ان 

واجــــــــه ظــــــــروف مملــــــــوءة بالمعانــــــــاة واالالم التــــــــي خلفتهــــــــا الحــــــــروب للمجتمــــــــع 

ين االســــــــالم والقــــــــانون بالنســــــــبة  لهــــــــذا البشــــــــري ونحــــــــن بصــــــــدد الموازنــــــــة بــــــــ

ثــــــم , الموضــــــوع نحــــــاول ان تســــــتعرض فــــــي هــــــذا البحــــــث اهــــــم أوجــــــه الشــــــبه 

  . نتناول مايتميز به كل منهما في هذا المضمار 
  

  :اوجة الشبه : اوال 

يتشـــــــابهان فـــــــي تحديـــــــد مـــــــاينطبق علـــــــيهم وصـــــــف الســـــــكان المـــــــدنيين   - 1

الـــــــــذين تجـــــــــب حمـــــــــايتهم مـــــــــن اثـــــــــار الحـــــــــرب غيـــــــــر ان مفهـــــــــوم هـــــــــذا 

المصــــطلح اوســــع فــــي االســــالم بحيــــث يــــدخل فــــي كــــل الجماعــــات التــــي 

اعتبرهــــــا االســــــالم مــــــن الســــــكان المــــــدنيين حيــــــث يشــــــمل شــــــرائع عديــــــدة 

 . تقررت حمايتها في نظر االسالم 



ــــــــة  يتشــــــــابهان فــــــــي  - 2 ــــــــي تضــــــــمن حماي ــــــــادئ االنســــــــانية الت ــــــــد المب تحدي

الســــــكان المــــــدنيين مــــــن اخطــــــار الحــــــرب وتحقــــــق لهــــــم حســــــن المعاملــــــة 

ــــــد تلحــــــق بهــــــم  ــــــي ق ــــــف عــــــنهم االثــــــار الســــــيئة الت بشــــــكل انســــــاني ونخف

 . نتيجة الحرب كما بينا ذلك مفضال في البحثين السابقين 

نيين يتشـــــــابهان فـــــــي تـــــــوفير الوســـــــائل الكافيـــــــة لحمايـــــــة الســـــــكان المـــــــد  - 3

واتخــــــاذ كــــــل االجــــــراءات الوقائيــــــة التــــــي مــــــن شــــــأنها ان تجعــــــل منــــــاطق 

الســــكان المــــدنيين منــــاطق مأمونــــة بعيــــدة عــــن ســــاحة العمليــــات الحربيــــة 

 . كي يكون اصحابها في منأى عن أخطار المنازعات المسلحة 

ــــــات للســــــكان المــــــدنيين بغــــــض   - 4 ــــــرار الحقــــــوق والواجب يتشــــــابهان فــــــي اق

وجنســــــهم ومعتقــــــداتهم وحريــــــة ممارســــــة النظــــــر عــــــن هــــــويتهم وعــــــرفبهم 

 . طقوسهم الدينية 

يتشـــــابهان فـــــي معاملـــــة الســـــكان المـــــدنيين فيمـــــا يخـــــص حفـــــظ امـــــوالهم   - 5

وممتلكـــــاتهم وعـــــدم المســـــاس بهـــــا والنهـــــي عـــــن النهـــــب والســـــلب وايقـــــاع 

 . العقوبات الصارمة على كل من يرتكب ذلك 

ــــان وال  - 6 ــــدين واالعي ــــي عــــدم جــــواز التعــــرض لرجــــال ال عمــــال يتشــــابهان ف

ـــــــــم  ـــــــــال اذا ل والفالحـــــــــين واصـــــــــحاب الحـــــــــرف والمهـــــــــن والنســـــــــاء واالطف

 . يساهموا في المعركة ال عمال والرأيا 

يتشــــــابهان فــــــي وجــــــوب عــــــدم الحــــــاق االذى بفــــــرق الغــــــوث واالســــــعاف  - 7

 . ذ وتسهيل مهمتهم االنسانية   واالنقا

يتشــــــابهان فــــــي عــــــدم جــــــواز التعــــــرض للمنشــــــات العامــــــة االقتصــــــادية   - 8

االجتماعيــــــة وكــــــذلك االشــــــغال الهندســــــية والمنشــــــات التــــــي اوالثقافيــــــة او 



ــــاة الســــكان المــــدنيين  ــــى حي ــــأثير عل اال , تحــــوي مــــواد خطــــرة التــــي لهــــا ت

ان القــــــانون الــــــدولي حــــــوز تــــــدمير المنشــــــات وجميــــــع الممتلكــــــات التــــــي 

 . يستفيد منا العدو في الحرب 

يتشــــــــابهان فــــــــي تحــــــــريم االســــــــلحة التــــــــي مــــــــن شــــــــأنها الحــــــــاق الــــــــدمار  - 9

الجماعيــــــــة مثــــــــل االســــــــلحة الكيمياويــــــــة والجرثوميــــــــة والحارقــــــــة  واالبــــــــادة

ــــــك مــــــن الوســــــائل  ــــــر ذل ــــــاه واالطعمــــــة وغي ــــــة وكــــــذلك تســــــميم المي والنووي

التــــي تعــــود بالضــــرر الــــذي المبــــرر لــــه علــــى مجمــــوع الســــكان المــــدنيين 

 . 

يتشــــــابهان فــــــي شــــــجب المخالفــــــات الــــــال انســــــانية او ارتكــــــاب جــــــرائم  - 10

ـــــــــى مرتك ـــــــــاع العقوبـــــــــات عل بـــــــــي هـــــــــذه المخالفـــــــــات اال ان الحـــــــــرب وايق

االســـــــالم يمتـــــــاز بالتشـــــــديد والتنفيـــــــذ لهـــــــذه العقوبـــــــات فـــــــي الـــــــدنيا وفـــــــي 

 . االخرى في حالة افالته من عقوبته في الدنيا 

يشـــــتركان فـــــي عـــــدم جـــــواز تهجيـــــر او ترحيـــــل الســـــكان المـــــدنيين مـــــن  - 11

 . اراضيهم الى اماكن اخرى الي سبب كان 

ـــــــب االخـــــــر - 12 ـــــــال كـــــــي  يشـــــــتركان فـــــــي ضـــــــرورة اعـــــــالم الجان بنيـــــــة القت

اليؤخــــــذ علــــــى غفلــــــة وحتــــــى تؤخــــــذ االحتياطــــــات الالزمــــــة لحفــــــظ حيــــــاة 

الســــــكان المــــــدنيين اال ان المــــــدونات التاريخيــــــة والمعاصــــــرة تشــــــير الــــــى 

عــــــــدم التــــــــزام اشــــــــخاص القــــــــانون الــــــــدولي بهــــــــذا المبــــــــدأ فــــــــي حــــــــين ان 

ـــــا  ـــــال مطلق ـــــادئ بالقت ـــــم يكـــــن المب ـــــرًا ول االســـــالم يهـــــتم بهـــــذا اهتمامـــــًا كبي

 . ح باستخدام القوة اال بعد االنذار ومباشرة الطرف الثانيواليسم

  



  :          مايمتاز به االسالم : ثانيا 

ــــة الســــكان  ــــانون الــــدولي االنســــاني بصــــدد حماي ــــى الق ــــز االســــالم عل يتمي

  : المدنيين اثناء الحرب بالمميزات التالية 

ــــه مــــن خــــالل   - 1 ــــاع مــــا امــــرهم ب ــــزم المســــلمين باتب انــــه قــــانون الهــــي يل

عاليمـــه التـــي تعتبـــر تربيـــة اخالقيـــة لكافـــة ابنـــاء البشـــرية لهـــذا كانـــت ت

الفضـــــــــيلة والرحمـــــــــة وعـــــــــدم مقاتلـــــــــة غيـــــــــر المقـــــــــاتلين تعبيـــــــــرا عـــــــــن 

 . اساسيات الدين وقواعده االخالقية اثناء العمليات الحربية 

ان مــــــا يمتــــــاز بــــــه االســــــالم عــــــن القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني فـــــــي   - 2

نــــــاء النــــــزاع انــــــه لــــــم يطــــــرأ عليــــــه المعاملــــــة مــــــع الســــــكان المــــــدنيين اث

تطــــــور او تبــــــدل او تغيــــــر بهــــــذا الخصــــــوص النــــــه امــــــر الهــــــي فــــــي 

حــــين او قواعــــد القــــانون خاضــــعة للتبــــدل والتفســــير حســــب الظــــروف 

 . الزمانية والمكانية وحسب ماتقتضيه الحاجة 

االســـــالم حـــــرم بشـــــكل قـــــاطع التعـــــرض لكـــــل مـــــن اليحمـــــل الســـــالح   - 3

 . ت الحربية ويشارك مشاركة فعلية في العمليا

يمتــــــــاز االســــــــالم بحمايــــــــة خاصــــــــة للنســــــــاء واالطفــــــــال واعطــــــــائهم   - 4

الضــــــمانات الكفيلــــــة بعــــــدم المســــــاس بهــــــم الــــــى حــــــد انــــــه حــــــرم قتــــــال 

العـــــدو اذا كـــــان متحصـــــنًا بالنســـــاء او باالطفـــــال خشـــــية ايقـــــاع االذى 

 . بهم 

مـــــن العســـــكريين  –يمتـــــاز االســـــالم بمعاملـــــة كـــــل مـــــن ألقـــــى الســـــالح  - 5

ـــــــــة  –د المعركـــــــــة قبـــــــــل او خـــــــــالل او بعـــــــــ بضـــــــــمان معاملتـــــــــه معامل

 . السكان المدنيين 



" ان مـــــا امتـــــاز بـــــه االســــــالم هـــــو ذلـــــك النظــــــام الفريـــــد الـــــذ يعــــــرف   - 6

عنـــــــــدما مـــــــــنح حـــــــــق االجـــــــــازة للمقـــــــــاتلين افـــــــــرادا " باجـــــــــارة االمـــــــــان 

 . وجماعات 

ــــــة واليلجــــــا اليهــــــا اال فــــــي   - 7 الحــــــرب فــــــي االســــــالم هــــــي حــــــرب دفاعي

ـــــنفس  ـــــدة وال ـــــدفاع الشـــــرعي عـــــن العقي ـــــي , ال فـــــي حـــــين ان الحـــــرب ف

القــــانون الـــــدولي االنســــاني قـــــد يكـــــون هــــدفا اقتصـــــاديا او عســـــكريا او 

 . سياسيا 

منـــــــع االســـــــالم اتـــــــالف االمـــــــوال الخاصـــــــة او العامـــــــة مهمـــــــا يكـــــــن   - 8

دولي االنســـــــاني تـــــــدمير االمـــــــوال بينمـــــــا حـــــــوز القـــــــانون الـــــــ, الســـــــبب 

 . التي يكون لها تأثير مباشر في الحرب 

االســـــــالم يناشـــــــد الحكومـــــــات واالفـــــــراد علـــــــى حـــــــد ســـــــواء ويلـــــــزمهم   - 9

ـــــد بتعاليمـــــه  ـــــدولي االنســـــاني , التقي ـــــانون ال ـــــاقي , بينمـــــا الق ـــــانون اتف ق

يناشـــــد الحكومـــــات والقـــــادة بشـــــأن االلتـــــزام بـــــه وتجنـــــب الحـــــاق االذى 

 . ور ايجابي في الحرب بالذين ليس لهم د

  

  :      ميزات القانون الدولي االنساني : ثالثًا 

ــــــة   - 1 ــــــدولي االنســــــاني اهــــــتم بالتفصــــــيالت والتفرعــــــات الدقيق ــــــانون ال ان الق

لكــــــــل متطلبــــــــات التطــــــــور الحضــــــــاري اكثــــــــر مــــــــن اهتمامــــــــه بالقضــــــــايا 

الجوهريــــــة التــــــي مــــــن شــــــانها ان تفــــــرض ســــــيطرتها الكاملــــــة علــــــى عــــــدم 

 . خرق المبادئ التي وجدت هذه الصياغات من اجلها 



تطـــــور مرحليـــــا اســـــتجابة ان القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني قـــــانون طـــــوعي ي  - 2

ـــــــه امـــــــن واحتياجـــــــات , الحتياجـــــــات البشـــــــرية وامالهـــــــا  وخاصـــــــة مايتطلب

فــــــي حــــــين ان االســــــالم , الســــــكان المــــــدنيين خــــــالل النزاعــــــات المســــــلحة 

 . قانون جبري ولم يخضع لهذا التطور كما ذكرنا 

ـــــــة الســـــــكان   - 3 ـــــــدولي االنســـــــاني المنظمـــــــة لحماي ـــــــانون ال تتســـــــم قواعـــــــد الق

ريـــــــة اكثـــــــر ممـــــــا ان تكـــــــون تطبيقيـــــــة فقـــــــد اثبتـــــــت المـــــــدنيين بكونهـــــــا نظ

النهــــــــا , الحـــــــروب الحديثــــــــة ذلـــــــك مــــــــن خـــــــالل عــــــــدم االلتـــــــزام بقواعــــــــد 

  .  التملك القوة التنفيذية الكفيلة بتطبيقها وفق مراميها 
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ـــــــون  بـــــــل الينبغـــــــي , كـــــــان اســـــــرى الحـــــــرب فـــــــي العصـــــــور القديمـــــــة يقتل

بعــــــــض المجتمعــــــــات كــــــــالمجتمع اليهــــــــودي بقتــــــــل االســــــــرى المحــــــــاربين وانمــــــــا 

يقومــــــــون بقتــــــــل النســــــــاء واالطفــــــــال واتــــــــالف الحيوانــــــــات وحــــــــرق المزروعــــــــات 

  .  )97(ايضا في المناطق المستولى عليها عن طريق الحرب

التاريخيـــــة بـــــان الفـــــرس كـــــانوا ممـــــن يعـــــاملون االســـــير وتشـــــهد المـــــدونات 

  .  )98(بأسوأ مما كان عليه لدى االقوام االخرى

ـــــى ان حـــــدثت فكـــــرة االســـــترقاق بـــــدال  ـــــة االســـــرى ال وهكـــــذا اســـــتمرت حال

مــــن قــــتلهم لــــدى الرومــــان واليونــــان بعــــد ان طــــرأ شــــيء مــــن التطــــور الحضــــاري 

فــــــاع بأعمــــــال حيـــــــث علــــــى حيــــــاتهم بغيــــــة االســـــــتفادة مــــــن بقــــــاء الرقيـــــــق واالنت

  .يعتبر هو ومايكسبه ملكا لسيده 

غيــــــر ان حــــــال االســــــير بعــــــد االســــــترقاق لــــــم تكــــــن باحســــــن ممــــــا عليــــــه 

ـــــــــة  ـــــــــزل عقوب ـــــــــه فكـــــــــان التشـــــــــريع الرومـــــــــاني بعطـــــــــي الحـــــــــق للســـــــــيد ان ين قبل

  . الموتبالرقيق اذا سرق او هرب 

                                                           

 .   339ص, الشريعة االسالمية والقانون الدولي العام , علي علي منصور .د -97

 .  126ص, الحرب والسلم في شرعة االسالم , مجيد خدوري .د -98



وفــــــي ظــــــل النظــــــام اليونــــــاني كــــــان الســــــادة يعــــــاملون ارقــــــاءهم معاملــــــة 

بـــــل كـــــان عطفهـــــم علـــــى الحيـــــوان اكثـــــر مـــــن , ويـــــذيقوهم ســـــوء العـــــذاب البهـــــائم 

ويكلـــــف بمـــــا اليطقيـــــون مـــــن اعمـــــال وتســـــاء معاملتـــــه , عطفهـــــم علـــــى العبيـــــد 

  .  )99(في مأكله وملبسه

وهكـــــــــذا ظـــــــــل اســـــــــير الحـــــــــرب طيلـــــــــة العصـــــــــور المظلمـــــــــة المنصـــــــــرمة 

, وفــــي غمــــرة هــــذه الظلمــــة الحالكــــة , ضــــحية تنكيــــل وتعــــذيب وقتــــل واســــترقاق 

ضـــــــى العارمــــــــة اشــــــــرقت شـــــــمس االســــــــالم علــــــــى الوجـــــــود واحلــــــــت علــــــــى والفو 

 )100(المجتمـــــع البشـــــري العقيـــــدة العصـــــماء التـــــي اتـــــت بنظـــــام التحريـــــر والعتـــــق

ــــــدأ  ــــــن القــــــران الكــــــريم الول مــــــرة مب ــــــرق واعل ليحــــــل محــــــل نظــــــام االســــــتعباد وال

  .  المساواة بين المجتمع البشري حين ناداهم 

أنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائــــل ياايهــــا النــــاس انــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر و " 

صـــــــلى (واكـــــــد الرســـــــول الكـــــــريم .)101("ان اكـــــــرمكم عنـــــــد اهللا اتقـــــــاكم , لتعـــــــارفوا 

  : هذا المبدأ السامي بقوله في خطبة الوداع )اهللا عليه واله وسلم

كلكــــــم مــــــن آدم وآدم , أيهــــــا النــــــاس ان ربكــــــم واحــــــد وان أبــــــاكم واحــــــد " 

علــــــــى اســــــــود اال الفضــــــــل لعربــــــــي علــــــــى عجمــــــــي وال ألبــــــــيض , مــــــــن تــــــــراب 

  .  )102("بالتقوى 
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وشـــــدد القـــــران الكـــــريم بعمـــــل فريـــــق مـــــن االمـــــم علـــــى استضـــــعاف فريـــــق 

  : اخر فقال 

ـــــة "  ـــــي االرض وجعـــــل اهلهـــــا شـــــيعا يستضـــــعف طائف أن فرعـــــون عـــــال ف

  .  "منهم يذبح ابناءهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين 

واة بــــين ابنــــاء وبــــذلك اكــــد القــــران الكــــريم علــــى ان االخــــالل بمبــــدأ المســــا

  .المجتمع البشري فساد في االرض 

فهــــذا المبــــدأ الســــامي المثــــالي شــــمل معاملــــة االســــير فــــي الحفــــاظ علــــى 

ــــه وكرامتــــه وانســــانيته وحريتــــه الــــذي عمــــل بــــه االســــالم قبــــل اربعــــة عشــــر  حيات

ـــــرن  ـــــة الق ـــــذ بداي ـــــدولي واالنســـــاني اال من ـــــه فكـــــر القـــــانون ال ـــــم يصـــــل الي ـــــا ول قرن

ـــــــد اتف ـــــــة الهـــــــاي العشـــــــرين وبعـــــــد عق ـــــــي اصـــــــبح اســـــــرى الحـــــــرب  1907اقي الت

ـــــل واالســـــترقاق والتعـــــذيب  وانمـــــا يجـــــوز تـــــوقيفهم , بموجبهـــــا مصـــــونين مـــــن القت

وهــــذا يــــدل علــــى , مــــع تــــامين اطعــــامهم واكســــائهم وتهيئــــة امــــاكن صــــحية لهــــم 

وفــــي مبــــادئ , بشــــكل عــــام , مــــدى تــــأثير االســــالم فــــي قواعــــد القــــانون الــــدولي 

  . بشكل خاص المعاملة االنسانية لالسرى 

ومــــــن االدلــــــة  التاريخيــــــة علــــــى ذلــــــك مطالبــــــة ملــــــك االســــــبان بتطبيــــــق 

ـــــدي المســـــلمين  ـــــي اي ـــــذين ســـــقطوا ف ـــــى اســـــرى االســـــبان ال الشـــــرع االســـــالمي عل

فـــــي المغــــــرب العربــــــي قبـــــل ثالثــــــة قــــــرون ولــــــم يطلـــــب تطبيــــــق أي شــــــرع اخــــــر 

  .  )103(وهذا يدل على عدم وجود اصلح منه في ذلك الوقت, غيره 
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هـــــو كـــــل مـــــن قـــــبض عليـــــه وأخـــــذ : فـــــي االســـــالم لغـــــة  ويعـــــرف االســـــير

ـــه  ـــه كـــان فـــي الســـابق كـــل مـــن يلقـــى القـــبض علي مقيـــدا وجـــاءت التســـمية مـــن ان

  . وجمعه اسرى وأسارى , يشد باالسار 

كمــــا ان هنــــاك تعريفــــا فقهيــــا يــــنص علــــى ان االســــير هــــو كــــل شــــخص 

  . )104(مقاتل من الكفار اذا ظفر المسلمون بأسره حيا

االســـــالمي باســـــس ومبـــــادئ عامـــــة لمعاملـــــة أســـــرى وقـــــد جـــــاء التشـــــريع 

  . وهذا مانروم بحثه , الحرب 
  

  :  المبادئ االنسانية العامة لمعاملة اسرى الحرب في االسالم 

اتخــــذ االســــالم منــــذ يــــوم مــــيالده موقفــــا انســــانيا وحضــــاريا متقــــدما بشــــأن 

ــــى القــــيم  ــــاظ عل ــــت للحف ــــي ات ــــادئ الســــامية الت ــــا مــــن مب ــــة االســــرى انطالق معامل

ــــــادئ  ــــــك المب ــــــه ويمكــــــن تلخــــــيص تل ــــــة االنســــــان وكرامت ــــــة آدمي االنســــــانية ورعاي

  : فيما يلي 
  

  :  احترام كرامة االسير وآدميته كأنسان : اوًال 

القــــــران الكــــــريم ارتفـــــع باالنســــــان حتــــــى جعـــــل منــــــه خليفــــــة فــــــي  ذلـــــك ان

االرض الــــــذي ســــــخر لــــــه الكــــــون وجعلــــــه فــــــي نطــــــاق ســــــلطانه وعلمــــــه بــــــالنظر 

  . الى العقل الذي اودعه فيه 

  .  )105("لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم : " قال تعالى 
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فــــــال يجــــــوز لالنســــــان ان يــــــدير معــــــالم هــــــذه الخلقــــــة الحســــــنة بالتعــــــذيب 

ولقــــــد كرمنــــــا بنــــــي آدم : " وكــــــرم ربــــــه مــــــن بــــــين خالئقــــــه , ل والتشــــــويه والتنكيــــــ

ـــــر  ـــــى كثي ـــــات وفضـــــلناهم عل ـــــاهم مـــــن الطيب ـــــر والبحـــــر ورزقن وحملنـــــاهم فـــــي الب

  .  )106("من خلقنا تفضيال 

وجعلــــــه خليفـــــــة اهللا , فــــــال يجــــــوز مــــــن هـــــــذه الكرامــــــة باالهانــــــة واالذالل 

عليـــــه كفـــــره هـــــو الـــــذي جعلكـــــم خالئـــــق فــــي االرض مـــــن كفـــــر ف: " فــــي االرض 

")107(  .  

فــــــال يجــــــوز ان يعامــــــل فــــــي أي حــــــال مــــــن االحــــــوال بمــــــا يخــــــل بمركــــــزه 

ـــــي فـــــي االرض  وســـــخر لـــــه مـــــافي الســـــماوات ومـــــافي االرض ليصـــــبح , الخالق

ــــــــق الكــــــــون  ــــــــين خالئ ــــــــروا ان اهللا ســــــــخر لكــــــــم مــــــــافي : " ســــــــيدا مــــــــن ب ــــــــم ت أل

  .  )108("السماوات ومافي االرض 

ــــــك فــــــال يجــــــوز اذالل االســــــير واســــــتعباده واســــــترقاقه  ــــــى ذل . واســــــتنادا ال

فهــــذه المنزلــــة المتميــــزة مــــن منزلــــة بقيمــــة خالئــــق الكــــون التــــي منحــــت لالنســــان 

تـــــأبى ان ... مـــــن قبـــــل ربـــــه ايـــــا كـــــان جنســـــه ولونـــــه ولغتـــــه ومكانـــــه وعقيدتـــــه 

يعامـــــل بمـــــا يقلـــــل مـــــن شـــــأن مركـــــزه التكريمـــــي المتميـــــز مـــــن ســـــائر موجـــــودات 

  . وذكرا ان انثى , وصغير ا كبيرا , ن سواء اكان اسيرا ان منطلقا الكو 
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وهـــــذه المنزلـــــة المميـــــزة لالنســـــان مـــــن قبـــــل اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى تظهـــــر 

نـــــدى عظمـــــة هـــــذا التكـــــريم الـــــذي يشـــــترك فيـــــه كـــــل النـــــاس دون اســـــتثناء علـــــى 

يـــــا ايهــــــا النـــــاس اتقـــــوا ربكــــــم : " اعتبـــــار ان الجميـــــع خلقـــــوا مــــــن نفـــــس واحـــــدة 

قكـــــم مـــــن نفـــــس واحـــــدة وخلـــــق منهـــــا زوجهـــــا وبـــــث منهـــــا رجـــــاال كثيـــــرًا الـــــذي خل

  .  )109("ونساء 
  

 :        حماية حياة االسير : ثانيًا 

الن دم االنســــــان محـــــرم بعــــــد اســــــره , قتــــــل االســـــير او اعدامــــــه  اليجـــــوز

ــــع  ــــدم فــــي جمي كتحريمــــه قبــــل اســــره فــــي غيــــر ظــــروف الحــــرب فهــــو مصــــون ال

وقـــــد أكـــــد علـــــى , االحـــــوال مـــــالم يكـــــن هنـــــاك مايهـــــدره مـــــن المبـــــررات الشـــــرعية 

  : هذا المبدأ القران الكريم في نصوص كثيرة منها قوله     تعالى 

  .  )110( "لتي حرم اهللا اال بالحق وال تقتلوا الناس ا" 

  .   )111( "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 

, ولقـــــد جعـــــل اهللا تعـــــالى قتـــــل االنســـــان بشـــــير حـــــق مســـــاويا للشـــــرك بـــــه 

والـــــذين اليـــــدعون مـــــع اهللا الـــــه اخـــــر وال يقتلـــــون الـــــنفس التـــــي : " قـــــال تعـــــالى 

  .  )112(" حرم اهللا اال بالحق 
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احــــدة بغيــــر حتــــى كأنــــه قتــــل لالنســــانية كلهــــا فقــــد جعــــل قتــــل الــــنفس الو 

وان مـــن حـــافظ , مـــن حيـــث الـــذم واللـــوم فـــي الـــدنيا واالثـــم والعقـــاب فـــي االخـــرة 

علــــى حيـــــاة انســـــان معـــــرض لالعتـــــداء عليــــه فكأنمـــــا حـــــافظ علـــــى حيـــــاة جميـــــع 

فقــــــال , النــــــاس مــــــن حيــــــث التقــــــدير فــــــي الــــــدنيا واالجــــــر والثــــــواب فــــــي االخــــــرة 

  : تعالى 

ر نفــــس أو فســــاد فــــي االرض فكأنمــــا قتــــل النــــاس ومــــن قتــــل نفســــا بغيــــ" 

  .  )113(" جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا 

وفــــد دفــــع احتــــرام حــــق الحيــــاة بعــــض الفقهــــاء الــــى القــــول بأنــــه اليجــــوز 

للدولــــــــــة ان تفــــــــــرد عقوبــــــــــة القتــــــــــل مــــــــــن غيــــــــــر جــــــــــرائم الحــــــــــدود والقصــــــــــاص 

والمحاربـــــــة المنصــــــوص لهـــــــا علــــــى عقوبـــــــة القتـــــــل وهــــــي جـــــــرائم القتــــــل والزنـــــــا 

  .  )114(والردة والبغي

هـــــذه الحقيقـــــة الكبـــــرى فـــــي التصـــــور االســـــالمي والنســـــبي أكـــــدتها الكثيـــــر 

مـــــــن النصـــــــوص القرانيـــــــة واالحاديـــــــث النبويـــــــة هـــــــي تصـــــــور بـــــــالغ القـــــــوة فـــــــي 

اذ هـــــي فـــــي الـــــنص ليســـــت . بشـــــاعة جريمـــــة قتـــــل االنســـــان ظلمـــــا يشـــــير حـــــق 

ــــــى الفــــــرد فقــــــط  ــــــى المجتمــــــع كمــــــا, عــــــدوانا عل تــــــنص القــــــوانين  وال عــــــدوانا عل

ولكنهــــا شــــيء اكبــــر وأفــــدح انهــــا عنــــد , الجنائيــــة والقــــوانين الجزائيــــة الوضــــعية 

  . وعلى الجنس البشري بأسره , اهللا سبحانه عدوان على الناس جميعا 
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ــــع الرســــول  مــــن قتــــل االســــرى وامــــر ) صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم(وامتن

ميــــا بــــل جــــاء ديــــن الن االســــالم لــــم يكــــن دينــــا انتقا, اصــــحابه بعــــدم فعــــل ذلــــك 

  : قال صلى اهللا عليه واله وسلم , رحمة بالبشرية جمعاء 

  .  )115(" ال اقتل اسيري واليقتل رجل من اصحابي اسيره " 

ـــــه  ـــــه والـــــه وســـــلم(وقول أال ال يجهـــــزون علـــــى جـــــريح ) : " صـــــلى اهللا علي

  " . واليتبعن مدبر واليقتلن اسير 

 عليــــــه والـــــــه صـــــــلى اهللا(ويتبــــــين ممـــــــا ذكرنــــــا قـــــــد ســــــلك نهـــــــج الرســــــول 

ـــــي تطبيـــــق هـــــذا المبـــــدأ خلفـــــاؤه واصـــــحابه وقـــــادة الجـــــيش فـــــي صـــــدر ) وســـــلم ف

االســــــالم وفــــــي وقــــــت لــــــم يكــــــن للقــــــانون الــــــدولي االنســــــاني وجــــــود ولــــــم يصــــــل 

ـــــد اكـــــد فقهـــــاء الشـــــريعة , الفكـــــر البشـــــري  ـــــه وق ـــــدأ وتطبيق ـــــة هـــــذا المب ـــــى اهمي ال

. حــــق  االســــالمية علــــى هــــذا المبــــدأ بشــــاعة جريمــــة قتــــل االنســــان ظلمــــا بغيــــر

وال عــــــــدوانا علــــــــى , اذ هـــــــي فــــــــي الـــــــنص ليســــــــت عــــــــدوانا علـــــــى الفــــــــرد فقـــــــط 

ولكنهـــــا , المجتمـــــع كمـــــا تـــــنص القـــــوانين الجنائيـــــة والقـــــوانين الجزائيـــــة الوضـــــعية 

وعلــــى , شــــيء اكبــــر وافــــدح انهــــا عنــــداهللا ســــبحانه عــــدوان علــــى النــــاس جميعــــا 

  . الجنس البشري بأسره 

ــــع الرســــول  مــــن قتــــل االســــرى وامــــر ) مصــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــل(وامتن

الن االســــالم لــــم يكــــن دينــــا انتقاميــــا بــــل جــــاء ديــــن , اصــــحابه بعــــدم فعــــل ذلــــك 

  : قال صلى اهللا عليه واله وسلم , رحمة بالبشرية جمعاء 
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  " . ال أقتل اسيري واليقتل رجل من اصحابي اسيره " 

  : وقوله صلى اهللا عليه واله وسلم 

  " مدبر وال يقتلن اسير  أال ال يجهزون على جريح واليتبعن" 

صــــلى اهللا عليــــه والـــــه (ويتبــــين ممــــا ذكرنــــا انـــــه قــــد ســــلك نهــــج الرســـــول 

ـــــي تطبيـــــق هـــــذا المبـــــدأ خلفـــــاؤه واصـــــحابه وقـــــادة الجـــــيش فـــــي صـــــدر ) وســـــلم ف

االســــــالم وفــــــي وقــــــت لــــــم يكــــــن للقــــــانون الــــــدولي االنســــــاني وجــــــود ولــــــم يصــــــل 

ـــــد اكـــــد ف, الفكـــــر البشـــــري  ـــــه وق ـــــدأ وتطبيق ـــــة هـــــذا المب ـــــى اهمي قهـــــاء الشـــــريعة ال

االســــالمية علــــى هــــذا المبــــدأ فقــــال كــــل مــــن الحســــن البصــــري وعطــــاء وحمــــاد 

ــــن ســــلمه ومجاهــــد ومحمــــد بــــن ســــيرين  التقتــــل االســــرى وانمــــا يمــــن علــــى : " ب

) صــــــلى اهللا عليـــــه والــــــه وســــــلم(االســـــير او يفــــــادى بـــــه كمــــــا صــــــنع رســـــول اهللا 

  .  بأسرى بدر

لتـــــاريخ االســـــالمي ويـــــدل علـــــى هـــــذا المبـــــدأ تـــــوافر العمـــــل علـــــى امتـــــداد ا

مــــن ذلــــك مــــاروى عــــن ابــــن عمــــر ان الحجــــاج اتــــى باســــير فقــــال لعبــــداهللا بــــن 

وتــــال االيــــة فــــي  )116(مابهــــذا امرنــــا, فقــــال ابــــن عمــــر " اقــــدم فأقتلــــه : " عمــــر 

وحكـــــى الحســـــن بـــــن محمـــــد ,  )117("فأمـــــا منـــــا بعـــــد وامـــــا فـــــداء " قولـــــه تعـــــالى 

ــــه الصــــحابة " التمــــي  ــــل االســــير اجمــــع علي ــــة ,  "ان عــــدم جــــواز قت ومــــن االمثل
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قيــــــــام الخليفــــــــة يعقــــــــوب المنصــــــــور بــــــــاطالق ســــــــراح االالف مــــــــن , التاريخيــــــــة 

  . االسرى نتيجة معارك غرب اوربا دون مقابل 
  

  :   عدم حرمان االسير من الطعام والشراب : ثالثًا 

اليجــــــوز حرمــــــان االســــــير مــــــن الطعــــــام والشــــــراب ويكفــــــي شــــــاهدا علــــــى 

ـــــــذين هـــــــذا المبـــــــدأ االنســـــــاني مـــــــاورد فـــــــي القـــــــرا ـــــــى ال ـــــــاء عل ن الكـــــــريم مـــــــن الث

ــــار  ايثــــار االســــير علــــى انفســــهم بتقــــديمي الطعــــام الــــذي , يتصــــفون بــــروح االيث

يملكونـــــه اليـــــه وهــــــم فـــــي امـــــس الحاجــــــة الـــــى هـــــذا الطعــــــام فقـــــد قـــــال ســــــبحانه 

  :  وتعالى في وصف هؤالء والثناء عليهم 

  .  "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا " 

يعبـــــر عـــــن صـــــورة مشـــــرقة مخلصـــــة عازمـــــة علـــــى الوفـــــاء فهـــــذا النصـــــر 

بتكـــــاليف العقيـــــدة التــــــي تتطلـــــب مــــــن االنســـــان ان يحمــــــل روح شـــــعور االيثــــــار 

تجـــــاه اخيـــــه االنســـــان مســـــكينا ويتيمـــــا واســـــيرا وهـــــو ال يملـــــك كـــــل مكنـــــة ماديـــــة 

وثمـــــــة تأكيـــــــدات واقعيـــــــة تـــــــدل داللـــــــة قطعيـــــــة علـــــــى مـــــــدى , لتـــــــأمين معيشـــــــته 

الســــــالم الســــــرى الحــــــرب والتــــــي التجــــــد لهــــــا العمــــــق االنســــــاني فــــــي معاملــــــة ا

مثــــيال فــــي الشــــرائع والقــــوانين واالعــــراف الســــائدة او التــــي ســــبقت االســــالم فيمــــا 

: الــــذي وقــــع فــــي اســــر المســــلمين مــــن انــــه قــــال  )118(رواه ابـــو عزيــــز بــــن عميــــر

كنــــــت فــــــي رهــــــط مــــــن االنصــــــار حــــــين اقبلــــــوا بــــــي مــــــن بــــــدر اســــــيرا فكــــــان " 

م خصـــــــــوني بـــــــــالخبز واكلـــــــــوا التمـــــــــر المســـــــــلمون اذا قـــــــــدموا غـــــــــذائهم وعشـــــــــائه
                                                           

هــو ابــو عزيــز بــن عميــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار اســمه زرارة ولــه صــحبه  -118
 . اتفقت اهل المعاني على انه اسر يوم بدر , وسماع من النبي صلى عليه واله سلم 



مـــايقع يـــد رجـــل مـــنهم , لوصـــية الرســـول صـــلى اهللا عليـــه والـــه وســـلم ايـــاهم بنـــا 

فأســــــــتحي فأرهــــــــا علــــــــى احــــــــدهم : كســــــــرة مــــــــن الخبــــــــز اال نفحنــــــــي بهــــــــا قــــــــال 

  .  )119("فيردهاعلي مايمسها 

ــــــد اكــــــد الرســــــول الكــــــريم  ــــــه وســــــلم(وق ــــــى هــــــذا ) صــــــلى اهللا عليــــــه وال عل

ــــي اعم ــــه المبــــدأ االنســــاني ف ــــه وال ــــه صــــلى اهللا علي ــــرة منهــــا قول ــــه الكثي ــــه واقوال ال

  .  )120(" استوصوا باالسارى خيرا " وسلم 

وقــــــد قــــــدم الرســــــول الكــــــريم صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم بيــــــده الشــــــريفة 

وهـــــذا , الحـــــد االســـــرى الطعـــــام والمـــــاء عنـــــدما طلبـــــه منـــــه وقـــــال هـــــذه حاجتـــــك 

هللا عليــــه والــــه لالســــارى يــــدل علــــى الغايــــة الكبيــــرة التــــي اوالهــــا الرســــول صــــلى ا

  . حفظا على حياتهم واحتراما آلدميتهم 

ويــــذكر لنــــا التــــاريخ الموقــــف الشــــريف الــــذي وقفــــه القائــــد صــــالح الــــدين 

ــــدس  ــــه مــــع الصــــليبين الخــــراجهم مــــن بــــين الق ــــاء قتال ــــوبي اثن ــــث اســــر , االي حي

ولمـــا قيـــل لــــه , عـــددًا كبيـــرًا مـــن االســــرى وعنـــدما عجـــز عـــن اطعــــامهم اطلقهـــم 

وال اميـــــــتهم , قـــــــال اقـــــــاتلهم فـــــــي الميـــــــدان فـــــــأقتلهم , ســـــــيجتمعون لقتالـــــــه انهـــــــم 

فرجــــــع جانــــــب الفضــــــل واالحســــــان عنــــــد المقــــــدرة وهــــــذا مــــــا امــــــر بــــــه , جوعــــــا 

علـــــى عكـــــس ماقـــــام بـــــه ريكـــــاردوس الملقـــــب قلـــــب االســـــد الـــــذي ,  )121(االســـــالم

                                                           

,  6ج, هــ 1353, مكتبـة القـدس , القـاهرة , ابو بكر الهيثمـي , ونبع الفوائد , مجمع الزوائد  -119
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قتــــــل مــــــن اســــــرى المســــــلمين امــــــام بيــــــت المقــــــدس ثالثــــــة االف اســــــير بعــــــد ان 

ولــــــم , عطــــــاهم العهــــــد بحقــــــن دمــــــائهم فنــــــذر بهــــــم وخــــــانهم قطــــــع علــــــى نفســــــه ا

  .  يعامل المسلمون بالمثل في اسرى الصليبين 
  

  : احترام عقيدة االسير : رابعًا 

ــــــة فــــــي  ــــــد اتســــــم االســــــالم وانفــــــرد عــــــن الشــــــرائع الســــــابقة بميــــــزة الحري لق

بــــل , العقيــــدة فلــــم يكــــن طريقــــه يومــــا اجبــــار احــــد علــــى اعتنــــاق االســــالم بــــالقوة 

نـــــــة المحاكـــــــاة واالقنـــــــاع والنقـــــــاش والـــــــدعوة الصـــــــحيحة الـــــــى العقيـــــــدة كـــــــان ديد

ــــــدة جليــــــة  ــــــة العقي ــــــل وحري ــــــاب الكــــــريم يعلــــــن كلمــــــة العق االســــــالمية وجــــــاء الكت

ـــــه تعـــــالى  ال : " واضـــــحة ال لـــــيس بهـــــا والغمـــــوض فـــــي اكثـــــر مـــــن مكـــــان كقول

ـــــين الرشـــــد مـــــن الغـــــي  ـــــدين قـــــد تب ـــــه تعـــــالى ,  )122("اكـــــراه فـــــي ال ـــــل : " وقول وق

  .  )123("م فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من ربك

ومـــــن اجــــــل منــــــع االســــــباب التــــــي قـــــد تــــــؤثر فــــــي تــــــأمين حريــــــة العقيــــــدة 

 –اســــــراء وغيــــــرهم  –يحــــــدد اهللا ســــــبحانه للمــــــؤمنين ســــــبيل الجــــــدل مــــــع غيــــــرهم 

ادع الـــــى ســــــبيل ربلـــــك بالحكمــــــة والموعظـــــة الحســــــنة وجـــــادلهم بــــــالتي " فيقـــــول 

  .  )124(هي احسن

ويحــــــــــدد القــــــــــران الكــــــــــريم روحيــــــــــة العالقــــــــــة المنزهــــــــــة بــــــــــين المســــــــــلمين 

المــــؤمنين وبــــين غيــــرهم مــــن اصــــحاب العقائــــد االخــــرى التــــي يــــؤمن بهــــا هــــؤالء 
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وان كـــــــان طائفـــــــة مـــــــنكم : " قـــــــال تعـــــــالى , االســـــــرى ان يتركـــــــوا ومايعتنقونـــــــه 

ـــــى يحكـــــم اهللا وهـــــو  ـــــوا فأصـــــبروا حت ـــــم يؤمن ـــــه وطائفـــــة ل ـــــذي ارســـــلت ب ـــــوا بال امن

  .  )125("مين خير الحاك

وهـــــذه االيـــــة الكريمـــــة لهـــــا شـــــمولية لكـــــل الـــــذين يعتنقـــــون غيـــــر االســـــالم 

ســــواء أكـــــان ذلـــــك فــــي حالـــــة الســـــلم او الحــــرب واالســـــرى هـــــم جــــزء مـــــن هـــــؤالء 

بـــــــل ان , فـــــــال يجبـــــــرون بمقتضـــــــى روح هـــــــذه االيـــــــة علـــــــى تغييـــــــر معتقـــــــداتهم 

ى المســـــلمين مـــــدعوون الـــــى االغضـــــاء عـــــن تنكـــــرهم للعقيـــــدة اذ يقـــــول اهللا تعـــــال

قـــــل للـــــذين امنـــــوا ينفـــــروا للـــــذين اليرجـــــون ايـــــام اهللا ليجـــــزي قومـــــا بمـــــا كـــــانوا : " 

  .  )126("يكسبون 

وهـــو فــــي ســــبيل منـــع االســــباب التــــي قـــد تــــؤثر فــــي تـــأمين حريــــة العقيــــدة 

  . يحدد للمؤمنين به سبيل الجدل مع غيرهم 

ثــــم يـــــأتي دور الفقــــه ليعلـــــل حــــرص االســـــالم علــــى تاكيـــــد حريــــة العقيـــــدة 

هللا ســــبحانه وتعــــال لمــــا بــــين كــــل دالئــــل التوحيــــد بيانــــا شــــافيا قاطعــــا فيقــــول ان ا

انــــه لــــم يبــــق بعــــد ايضــــاح هــــذه الــــدالئل عــــذر للكــــافر : للمعــــذرة قــــال بعــــد ذلــــك 

وذلــــك ممــــا , فــــي االقامــــة علــــى كفــــره اال ان يقســــر علــــى االيمــــان ويجبــــر عليــــه 

ــــــــدنيا التــــــــي هــــــــي دار ابــــــــتالء  اذ ان فــــــــي هــــــــذا القهــــــــر , اليجــــــــوز فــــــــي دار ال

كــــــراه علــــــى الــــــدين بطــــــالن معنــــــى االبــــــتالء واالمتحــــــان ونظيــــــر هــــــذا قولــــــه واال
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أفأنــــت تكــــره , ولــــو شــــاء ربــــك آلمــــن مــــن فــــي االرض كلهــــم جميعــــا : " تعــــالى 

  .   الناس حتى يكونوا مؤمنين
  

  :    اليجوز تعذيب االسير نفسيا او جسديا : خامسًا 

يـــــث لقـــــد التشـــــريع االســـــالمي اســـــتخدام وســـــائل العنـــــف ضـــــد االســـــير بح

  . يؤدى الى احداث الم نفسي او جسدي فيه 

ـــــــره  ـــــــة مـــــــع االســـــــير وغي ـــــــان تكـــــــون المعامل وقـــــــد امـــــــر القـــــــران الكـــــــريم ب

ان اهللا يـــــأمر بالعـــــدل : " خاضـــــعة لقـــــانون العـــــدل واالحســـــان فـــــي قولـــــه تعـــــالى 

  .  )127("واالحسان 

كمــــا اليجــــوز ان يتخــــذ العــــداء مــــن قــــوم االســــير ودولتــــه ذريعــــة الهانتــــه 

: وقــــد اكــــد القــــران الكــــريم علــــى ذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى , ة معــــه واســــاءة المعاملــــ

  .  )128("واليجرمنكم شنآن قوم اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى " 

أي اليحملـــــنكم بغضـــــكم وعـــــدائكم لقـــــوم اال تعـــــدلوا مـــــع مـــــن ينتمـــــي الـــــى 

ــــى التقــــوى واالنســــانية  هــــذا القــــوم بــــل تعــــاملوا معــــه بالعــــدل الن العــــدل اقــــرب ال

  . والسلوك السليم 

والـــــى جانـــــب ذلـــــك فـــــان مـــــن المبـــــادئ المقـــــررة فـــــي الشـــــريعة االســـــالمية 

ــــاب انــــه اليســــأل احــــد عــــن جريمــــة احــــد واليؤخــــذ شــــخص بــــذنب اخــــر بــــل  العق

فـــــي االســـــالم امـــــر شخصـــــي لصـــــيق بالجـــــاني نفســـــه وقـــــد نـــــص القـــــران الكـــــريم 
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ـــــه تعـــــالى  ـــــرة منهـــــا قول ـــــدأ فـــــي نصـــــوص كثي ـــــى هـــــذا المب والتكســـــب كـــــل : " عل

  . )129("نفس اال ماعليها والتزر وازرة وزر أخرى 

مـــــن اهتـــــدى فانمـــــا يهتـــــدي لنفســـــه ومـــــن ضـــــل : " ومنهـــــا قولـــــه تعـــــالى 

  .  )130("زر اخرى فانما يضل عليها والتزر وازرة و 

ــــول  ــــي بقيــــة الكتــــب الســــماوية كمــــا يق وقــــد تقــــرر هــــذا المبــــدأ االنســــاني ف

, أم لــــــم ينبــــــأ بمــــــا فــــــي صــــــحف موســــــى : " القــــــران الكــــــريم فــــــي قولــــــه تعــــــالى 

  .  )131("االتزر وازرة وزر اخرى , وابراهيم الذي وفى 

ــــى  ــــي االســــالم تقضــــي بنظــــرة التســــامح ال وهكــــذا كانــــت قواعــــد الحــــرب ف

اهـــــدار انســـــانيتهم او اذالل ادميـــــتهم بالتعـــــذيب والتنكيـــــل النهـــــا  االســـــرى وعـــــدم

قواعـــــــد نابعـــــــة مـــــــن فضـــــــيلة التعـــــــدوها الـــــــى روح االنتقـــــــام حتـــــــى ولـــــــو تجـــــــاوز 

  . المعتدون حدود الطبيعة البشرية 

علـــــى تحـــــريم تعـــــذيب ) صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(وقـــــد أكـــــد الرســـــول 

ان اهللا يعـــــذب الـــــذين "  :االنســـــان اســـــيرا كـــــان ام غيـــــره فـــــي اقـــــوال كثيـــــرة منهـــــا 

وتتجلــــى روعــــة هــــذا الــــنص فــــي ظــــل رحمــــة ,  )132("يعــــذبون النــــاس فــــي الــــدنيا 

  . االسالم بأسراء 
  

  :     المساواة في المعاملة : سادسًا 
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حجـــــب االســـــالم التمييـــــز بـــــين اســـــير واخـــــر فـــــي المعاملـــــة بســـــبب اللـــــون 

مبــــــدأ وقـــــد اكــــــد القـــــران الكــــــريم علـــــى وجــــــوب تطبيـــــق , او الجـــــنس او العقيــــــدة 

ــــه  ــــرة مــــن القــــران الكــــريم كقول المســــاواة فــــي جميــــع المجــــاالت فــــي نصــــوص كثي

ــــــاكم شــــــعوبا : " تعــــــالى  ــــــى جعلن ــــــاكم مــــــن ذكــــــر وانث ــــــا خلقن ــــــاس ان ــــــا ايهــــــا الن ي

  . )133("ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم , وقبائل لتعارفوا 

هــــو الــــذي خلقكــــم مــــن نفــــس واحــــدة وجعــــل منهــــا : " ومنهــــا قولــــه تعــــالى 

  .  )134("ا زوجها ليسكن اليه

صــــلى اهللا عليــــه (كمــــا حــــث علــــى االلتــــزام بهــــذا المبــــدأ الرســــول الكــــريم 

يـــا ايهـــا النـــاس ان ربكـــم واحـــد : " فـــي كثيـــر مـــن اقوالـــه منهـــا قولـــه ) والـــه وســـلم

ــــــد اهللا اتقــــــاكم , وان ابــــــاكم واحــــــد كلكــــــم الدم وآدم مــــــن تــــــراب  , ان اكــــــرمكم عن

يض علـــــــى لـــــــيس لعربـــــــي علـــــــى اعجمـــــــي وال ألعجمـــــــي علـــــــى عربـــــــي وال ألبـــــــ

  .    )135("اسود أو احمر فضل اال بالتقوى 

النـــــاس سواســـــية كأســـــنان المشـــــط : " وقـــــال صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم 

وقـــــد ســـــلك مـــــنهج القـــــران الكـــــريم وســـــنة الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه .  )136("

وســـــلم االصـــــحاب وقـــــادة الجـــــيش فـــــي صـــــدر االســـــالم فـــــي عـــــدم التفريـــــق بـــــين 

وهـــــذا عمـــــر .. انســـــان واخـــــر بســـــبب العـــــرق واالصـــــل او اللـــــون او غيـــــر ذلـــــك 

ـــــي وقـــــاص        قـــــائال  ـــــن اب ـــــده ســـــعد ب ـــــن الخطـــــاب يخاطـــــب قائ ان اهللا : " ب
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بالســـــيئة ولكـــــن يمحـــــو الســـــيئة بالحســـــنة ولـــــيس بـــــين اهللا وبـــــين  اليمحـــــو الســـــيئة

, ســـــــواء ) أو فـــــــي ذات اهللا(فالنـــــــاس فـــــــي ديـــــــن اهللا , احـــــــد نســـــــب اال بطاعتـــــــه 

... اهللا ربهـــــم وهـــــم عبـــــاده يتفاضـــــلون فـــــي العاقبـــــة ويـــــدركون ماعنـــــده بالطاعـــــة 

"  .  

والحقيقــــــة ان مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي التعامــــــل مــــــع االســــــرى اليحتــــــاج فــــــي 

اثباتـــــه الـــــى عنـــــاء كبيـــــر الن االســـــالم بجملـــــة مبادئـــــه وتشـــــريعاته دعـــــوة للعـــــدل 

واالحســــــان والمســــــاواة دون ان يضــــــع أي اعتبــــــار لالنتمــــــاء الطبقــــــي او الــــــديني 

  .   او العنصري او غير ذلك 
  

  :    االهتمام بحالة االسير الصحية: سابعًا 

المبــــــــادئ االنســــــــانية االســــــــالمية العامــــــــة تقضــــــــي بتــــــــوفير المســــــــتلزمات 

الن المـــــــريض حـــــــين مرضـــــــه , الصـــــــحية للمـــــــريض ولـــــــو كـــــــان مـــــــن االعـــــــداء 

يعتبـــــر عـــــاجزًا عـــــن القتـــــال والمســـــاهمة فـــــي الحـــــرب ومـــــن تلـــــك المبـــــادئ قـــــول 

  .  )137("استوصوا باالسارى خيرا ):" صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول 

واطعمــــوا الجــــائع ) االســــير(فكــــوا العــــاني : اهللا عليــــه والــــه وقولــــه صــــلى 

  .  "وعودوا المريض 

ومــــن التطبيقـــــات العمليـــــة علــــى هـــــدى االســـــالم مــــاوقع الســـــرى االســـــبان 

مــــــن رعايــــــة لالهتمــــــام بصــــــحتهم ومعالجــــــة مرضــــــاهم وتقــــــديم االدويــــــة الالزمــــــة 
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ــــدما اســــتعادوا العــــرائش التــــي )138(مــــن قبــــل المســــلمين فــــي المغــــرب العربــــي  عن

احتلــــت مـــــن قبـــــل الجــــيش االســـــباني بطريقـــــة الغـــــش والغــــدر فوقعـــــوا فـــــي ايـــــدي 

, هـــــــــ 1101المســــــــلمين اســــــــرى وذلــــــــك فــــــــي زمــــــــن الســــــــلطان اســــــــماعيل ســــــــنة 

  .    واستمرت الى زمن السلطان محمد بن عبداهللا 
  

  : تحريم الغدر واالغتيال : ثامنًا 

مــــــــن المبــــــــادئ المقــــــــررة فــــــــي الشــــــــريعة االســــــــالمية انــــــــه اليجــــــــوز اخــــــــذ 

ــــى هــــذا المبــــدأ الرســــول الكــــريم  ــــة وقــــد أكــــد عل صــــلى اهللا (االســــير غــــدرا او غيل

ــــــه وســــــلم ــــــه منهــــــا ) عليــــــه وال ــــــوا : " فــــــي اقوال ــــــوا والتغــــــدروا         والتمثل التغل

")139(  .  
  

ـــــاقرار شـــــيء مـــــا بتعـــــذيب  اليجـــــوز: تاســـــعًا  ـــــى اكراهـــــه ب مســـــاومة االســـــير عل

وازرة وزر اخــــــرى  والتــــــزر: " بعــــــض اولــــــي رحمــــــه اســــــتنادا الــــــى قولــــــه تعــــــالى 

")140(  .  
  

  :     قاعدة عدم المعاملة بالمثل : عاشرًا 
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ــــــــة اســــــــرى  ــــــــل فيمــــــــا اذا اســــــــيئت معامل ــــــــة بالمث اليقــــــــر االســــــــالم المعامل

خــــذ العفــــو وأمــــر بــــالمعروف : " المســــلمين لــــدى االعــــداء اســــتنادا لقولــــه تعــــالى 

  .  )141("وأعرض عن الجاهلين 

  : عدم شمولية معاملة االسرى للجاسوس 

الجاســـــــوس لغـــــــة العـــــــين النـــــــه يتجســـــــس بهـــــــا االخبـــــــار ثـــــــم يـــــــأتي بهـــــــا 

ومصـــــدره التجســـــس وهـــــو التفتـــــيش عـــــن بـــــواطن االمـــــور وأكثرهـــــا مايقـــــال فـــــي 

  .  )142(الشر

هــــــو الشــــــخص الــــــذي يحــــــاول االطــــــالع : والمعنــــــى الفقهــــــي للجاســــــوس 

علــــــى عــــــورات المســــــلمين وأمــــــورهم وأحــــــوال الدولــــــة االســــــالمية وأخبــــــار العــــــدو 

  .  )143(بذلك

ــــــديم والت ــــــي الق ــــــر مــــــن اعظــــــم الجــــــرائم خطــــــورة ف جســــــس دون شــــــك يعتب

  . والحديث لما له من عالقة وثيقة بأمن الدولة وسالمتها 

وبـــــالنظر الـــــى خطـــــورة هـــــذه الجريمـــــة فقـــــد نصـــــت معظـــــم الشـــــرائع علـــــى 

ـــــات اذا كـــــان الفاعـــــل مـــــن  ـــــات قاســـــية جـــــدا وتشـــــدد هـــــذه العقوب معاقبتهـــــا بعقوب

  . االجانب او االعداء 

مقتضــــــــى احكــــــــام الشــــــــرع االســــــــالمي فينبغــــــــي بالدرجــــــــة امــــــــا عقــــــــابهم ب

  . االولى التفريق بين جواسيس العدو والجواسيس من المسلمين 
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  :  جواسيس العدو

عهــــــــد (او , ) عهــــــــد االمــــــــان(اذا دخــــــــل العــــــــدو دار االســــــــالم بموجــــــــب 

ــــــى احــــــوال المســــــلمين , ) الذمــــــة ــــــم ارتكــــــب عمــــــال مــــــن اعمــــــال التجســــــس عل ث

ر امانـــــــه وعقـــــــد ذمتـــــــه وكـــــــذلك اذا ظـــــــاهر يعتبـــــــر ناقضـــــــا للعهـــــــد ويفقـــــــد ظـــــــاه

  . الذمي االسالم جاز اعدامه عقابًا له 

ولـــــذا دخـــــل حربـــــي دار الســـــالم بصـــــفة رســـــول لملـــــك اهـــــل الحـــــرب فهـــــو 

آمــــــن حتــــــى يبلــــــغ رســــــالته وذلــــــك باالســــــتناد الــــــى الحصــــــانة التــــــي يتمتــــــع بهــــــا 

ــــــد تجســــــس  ــــــة ان يكــــــون هــــــذا الرســــــول ق الرســــــل ولكــــــن اذا خــــــاف حــــــاكم الدول

عــــــض او كــــــل مــــــن اســــــرار الدولــــــة واحــــــوال المســــــلمين وامــــــورهم واطلــــــع علــــــى ب

ليـــــدل العـــــدو عليهـــــا فـــــال جنـــــاح بـــــان يحبســـــه حبســـــا احترازيـــــا حتـــــى يـــــأمن مـــــن 

الن فـــــي هـــــذا الحـــــبس مصـــــلحة للمســـــلمين وحمايـــــة المـــــنهم وال يســـــتلزم , ذلـــــك 

الحـــــــبس ان يقيـــــــد المحبـــــــوس وال ان يغـــــــل بـــــــل يكفـــــــي ان يجعـــــــل معـــــــه حـــــــرس 

وقـــــد حرمـــــت الشـــــريعة االســـــالمية التجســـــس ,  )144(يحرســـــه مـــــالم يخـــــف انفالتـــــه

يــــا ايهــــا الــــذين امنــــوا اجتنبــــوا كثيــــرا مــــن الظــــن ان : " اســــتنادًا الــــى قولــــه تعــــالى 

  .  )145("بعض الظن اثم والتجسسوا 

ـــــة حـــــال ينبغـــــي حـــــال ينبغـــــي للحـــــاكم ان ينفـــــق علـــــى الرســـــول  ـــــى اي وعل

اثنـــــاء حبســــــه وان يـــــرده الــــــى مامنـــــه اذا كــــــان قـــــد ارغمــــــه علـــــى االنتقــــــال الــــــى 
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ــــــت مــــــال المســــــلمين  ــــــك مــــــن بي واذا اخلــــــى , موضــــــع اخــــــر وتكــــــون مؤونــــــة ذل

ســــــبيله وكــــــان فــــــي موضــــــع يخــــــاف منــــــه او ال يــــــامن مــــــن اللصــــــوص فعلــــــى 

  .  لغونه مأمنه االمير ان يرسل معه قوما يب

ــــــة ــــــى ســــــبيل المماثل ــــــى وال عل ــــــه بحــــــال حت فاالســــــالم ,  )146(واليجــــــوز قتل

فـــــوق مايكفـــــل للرســـــل مـــــن صـــــيانة وأمـــــن علـــــى االرواح يمـــــنحهم ايضـــــا نوعـــــا 

مـــــن الحصـــــانة االجتماعيـــــة التـــــي تخـــــولهم حريـــــة العـــــودة الـــــى اوطـــــانهم متــــــى 

مـــــن شـــــاءوا واليـــــدع ســـــبيال الـــــى حجـــــزهم فـــــي البلـــــد التـــــي دخلوهـــــا بحجـــــة انهـــــم 

  .  )147(قوم عدو لنا

وأخيــــــرا اذا دخــــــل الحربــــــي دار الســــــالم مــــــن دون امــــــان ثــــــم ثبــــــت عليــــــه 

جــــرم التجســــس علــــى احــــوال المســــلمين فيجــــوز فــــي هــــذه الحالــــة قتلــــه عقابــــا لــــه 

  .  )148(على فعله االثيم
  

  :     تجسس المسلم

ــــــان اعطــــــى وافشــــــى اســــــرار ذات  اذا ارتكــــــب مســــــلم جريمــــــة التجســــــس ب

عالقــــــة بــــــأمن الدولــــــة ومصــــــالحها الحيويــــــة فــــــي كافــــــة المجــــــاالت ممــــــا تشــــــكل 
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هــــذه العمليــــات مصــــدر خطــــر حاضــــرا ومســــتبقة فحكمــــه القتــــل والتوبــــة لــــه اذا 

  . ابدى ندمه او طلب عفوا عن عمله 

ـــــذين واليقلـــــل مـــــن قيمـــــة هـــــذا الحكـــــم بعـــــض االراء لعـــــدد مـــــن ا لفقهـــــاء ال

  . يرون ان حكم الجاسوس هو حبسه حتى توبته 

والـــــذي اراه فـــــي هـــــذه المســـــالة وهـــــو ماعليـــــه رأى الجمهـــــور مـــــن الفقهـــــاء 

والمســـــتحدثين مـــــن ان التجســـــس جريمـــــة ولـــــيس لهـــــا عقوبـــــة مقـــــدرة فهـــــي مـــــن 

ـــــي االمـــــر حســـــب ماتقتضـــــيه  ـــــى ول ـــــدير عقوبتهـــــا ال ـــــز فيفـــــوض تق جـــــرائم التعزي

ـــــة امـــــن الد ـــــى حـــــد الضـــــرورة لحماي ـــــة ال ـــــة واالمـــــة ولهـــــؤالء ان يصـــــلوا بالعقوب ول

ولمـــــا رواه ســـــلمة بـــــن االكـــــرع عـــــن رســـــول " . والضـــــرورة تقـــــدر بقـــــدرها " القتـــــل 

أتــــــى النبــــــي صــــــلى اهللا : " مــــــن انــــــه قــــــال ) صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم(اهللا 

عليــــه وســــلم عــــين جاســــوس وهــــو فــــي ســــفر فجلــــس عنــــد بعــــض اصــــحابه ثــــم 

فســــبقتم اليــــه . اطلبــــوه فــــأقتلوه ) ليــــه والــــه وســــلمصــــلى اهللا ع(انســــل فقــــال النبــــي 

ولمــــــا رواه ايضــــــا الفقيــــــه المحــــــدث ابــــــي القاســــــم عبــــــد الــــــرحمن بــــــن , )149(قتلــــــه

  .   )150(عبداهللا من الدليل على قتل الجاسوس المسلم
  

  :  المرتزقة في االسالم
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يحـــــدث فـــــي بعــــــض الحـــــروب ان ينضـــــم بعــــــض االفـــــراد االجانـــــب الــــــى 

لالســــالم بســــبب الكســــب المــــادي واتخــــاذ مهنــــة القتــــال جــــيش الدولــــة المحاربــــة 

وقـــــد تميـــــز هـــــؤالء دائمــــــا باثـــــارة الفـــــتن بغيــــــة , وســـــيلة للحصـــــول علـــــى المــــــال 

الحصـــــــول علـــــــى مايصـــــــبون اليـــــــه مـــــــن االنتفـــــــاع ويكـــــــون حكـــــــم هـــــــؤالء فـــــــي 

, االســــالم هــــو القتــــل قصاصــــا عــــادال لهــــم علــــى مــــايقترفون مــــن جــــرائم انســــانية 

والفتنــــة اشــــد مــــن القتــــل : " ريم فــــي قولــــه تعــــالى اســــتنباطا مــــن حكــــم القــــران الكــــ

فـــــــي الشـــــــريعة االســـــــالمية  )152(وبمـــــــا ان حكـــــــم القتـــــــل العمـــــــد فســـــــادا )151(... "

وحيــــث ان المرتزقـــــة يقترفــــون جـــــرائم , هــــو اعــــدام القاتـــــل جــــزاءا علـــــى جريمتــــه 

اذ ان جــــــــريمتهم تتعــــــــدى , اشــــــــد مــــــــن القتــــــــل بحكــــــــم االيــــــــة الكريمــــــــة اعــــــــاله 

. فـــــــوس البشـــــــرية التـــــــي حـــــــرم اهللا قتلهـــــــا مـــــــنهم بالضـــــــرر الـــــــى العديـــــــد مـــــــن الن

  . والحالة هذه يعتبرون مجرمي حرب ويكون جزاؤهم والقتل 
  

  :  انتهاء حالة االسر

امــــــا المــــــن او ,  )153(وتنتهــــــي حالــــــة االســــــر بأحــــــد امــــــرين الثالــــــث لهمــــــا

فــــــاذا لقيــــــتم الــــــذين كفــــــروا فضــــــرب الرقــــــاب حتــــــى اذا : " الفــــــداء لقولــــــه تعــــــالى 

  .  )154("الوثاق فأما منا بعد واما فداء اثخنتموهم فشدوا 
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والمــــــن فــــــي اصــــــطالح الفقهــــــاء تحليــــــة ســــــبيل االســــــير واطــــــالق ســــــراحه 

وان المقــــرر عنــــد أكثــــر اهــــل العلــــم ,  )155(الــــى بــــالده دون ان يؤخــــذ منــــه شــــيء

هـــــو ان ألولـــــي االمـــــر ان ) صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(مـــــن اصـــــحاب النبـــــي 

يم المـــن علـــى الفـــداء فـــي االيـــة وفـــي تقـــد" يمـــن علـــى مـــن يشـــاء مـــن االســـارى 

,  الكريمـــــة الســـــابقة اشـــــارة الـــــى ترجيحـــــه علـــــى الفـــــداء احترامـــــا لكرامـــــة االنســـــان

  .وهذا سمو انساني جليل في التعامل مع بني االنسان 

ــــة الرســــول  ــــه (وقــــد تجســــد هــــذا المبــــدأ الســــامي فــــي معامل صــــلى اهللا علي

تظنــــون انــــي مــــاذا : " مــــع مشــــركي مكــــة عنــــد فتحهــــا حيــــث ســــأل ) والــــه وســــلم

ــــالوا , فاعــــل بكــــم  ــــال , اخ كــــريم وابــــن اخ كــــريم : ق ــــأنتم الطلقــــاء : ق ــــوا ف " اذهب

 .  

" يعنـــــي االســـــير" فكـــــوا العـــــاني ) : " صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم(وقـــــال 

  .  )156("وأطعموا الجائع وعودوا المريض 

ان ثمــــــــانين رجــــــــال مــــــــن االهــــــــداء " وعــــــــن ابــــــــي داود رضــــــــي اهللا عنــــــــه 

واصــــحابه عنــــد صــــالة الفجـــــر ) اهللا عليــــه والـــــه وســــلمصــــلى (هــــاجموا الرســــول 

ــــــوهم فأنتصــــــروا علــــــيهم  ــــــه والــــــه وســــــلم , ليقتل فأخــــــذهم الرســــــول صــــــلى اهللا علي

ــــــه , فــــــاعتقلهم  ــــــذي : " فــــــأنزل اهللا ســــــبحانه وتعــــــالى ايتــــــه الكريمــــــة بقول وهــــــو ال
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ـــــبطن مكـــــة  ـــــدكم عـــــنهم ب ـــــديهم عـــــنكم وأي فـــــأطلق الرســـــول صـــــلى , ..." كـــــف اي

  . سراحهم منا طبقا لالية الكريمة اهللا عليه واله وسلم 

ــــى االســــير يكــــون مطلقــــا  ــــاذا خــــالف االســــير شــــروط المــــن , والمــــن عل ف

جــــاز عقابــــه بالعقوبــــة التــــي يرتئيهــــا اولــــوا االمــــر والتــــي تتناســــب والجريمــــة التــــي 

يرتكبهـــــا االســـــير كمـــــا فعـــــل الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم بـــــأبي عـــــزة 

د بــــأن ال يظــــاهر عليــــه أحــــدًا وفــــي الشــــاعر حــــين مــــن عليــــه وأخــــذ عليــــه تعهــــ

غــــزوة احــــد قــــدم ابــــو عــــزة مــــع المشــــركين لمحاربــــة رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه 

: والـــه وســـلم فأســـروه وأوتـــي بـــه الـــى الرســـول صـــلى اهللا عليـــه والـــه وســـلم فقـــال 

: " فقــــــال رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم , " يامحمــــــد أمــــــنن علــــــي " 

يثــــــاق ؟ ال واهللا اليســــــمح عارضــــــيك بمكــــــة ايــــــن مــــــا أعطيتنــــــي مــــــن العهــــــد والم

ــــدغ مــــن جحــــر مــــرتين , ســــخرت بمحمــــد مــــرتين : تقــــول  ــــم " وان المــــؤمن اليل ث

  . وذلك لمخالفته شروط الدين  )157(امر بضرب عنقه

ـــــــر بـــــــن الحـــــــارث لشـــــــدة عـــــــداوتهما هللا  ـــــــن معـــــــيط والنظي ـــــــل عقبـــــــة ب وقت

وكــــــــذلك امــــــــر الرســــــــول صــــــــلى اهللا  )158(ورســــــــوله واثارتهمــــــــا الفــــــــتن والحــــــــروب

عليــــه والـــــه وســـــلم عنــــد فـــــتح مكـــــة المكرمــــة بقتـــــل كـــــل مــــن عبـــــداهللا بـــــن خطـــــل 

الــــذي كــــان مســــلما فــــي المدينــــة فقتــــل مســــلما وارتــــد الــــى مكــــة مشــــركا وكانــــت 

لديــــــــه قضـــــــــيتان تقنيتــــــــان بســـــــــبب رســــــــول اهللا صـــــــــلى اهللا عليــــــــه والـــــــــه وســـــــــلم 

وتحرضـــــان الكفــــــار علــــــى قتالــــــه فقتلـــــت احــــــداهما واســــــتامنت االخــــــرى ومقــــــيس 
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ــــذ ي قتــــل اخــــاه خطــــأ مــــن قبــــل احــــد االنصــــار فــــي المدينــــة فأخــــذ بــــن حبابــــة ال

  . ديته ثم اغتال القاتل وعاد الى مكة مرتدا يتربص الدوائر بالمسلمين 

ــــــه  ــــــذي كــــــان يهجــــــي رســــــول اهللا صــــــلى اهللا علي والحــــــويرث بــــــن نفيــــــل ال

والــــــــه وســــــــلم ويتفــــــــنن فــــــــي اذائــــــــه وايــــــــذاء المســــــــلمين وكمثــــــــال الحــــــــد مواقفــــــــه 

ـــــا ـــــدما لحـــــق بن ـــــة عن ـــــه وســـــلم وهـــــن فـــــي االجرامي ت النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه وال

ــــى االرض ممــــا  ــــى المدينــــة مهــــاجرات فــــنخس البدايــــة فــــوبى بهمــــا ال طــــريقهن ال

  . ادى الى وفاة احدهما واصيبت االخرى 

وهــــؤالء قــــد ابــــاح الرســــول صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم دمــــاءهم مــــن قبــــل 

وهـــــم بمثابـــــة  ان يكونـــــوا اســـــارى لشـــــدة كفـــــرهم بـــــاهللا واذاهـــــم لرســـــوله والمســـــلمين

ولــــــم يثبــــــت ان , مجرمــــــي حــــــرب فــــــي منطقــــــة وفقــــــه القــــــانون الــــــدولي الحــــــالي 

رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم قتـــــل غيـــــر هـــــؤالء فـــــي تلـــــك االســـــباب 

بــــل ولــــم ينشــــئ رق علــــى حــــرقط  )159(انفــــة الــــذكر وال اســــترق احــــدا مــــن االســــرى

يــــه مــــن ومــــا اهــــدى ال, وماكــــان عنــــده مــــن رقيــــق فــــي الجاهليــــة فقــــد اعتنقــــه , 

  . رقيق بعد ذلك اعتقه ايضا 

وكــــذلك يتبــــين لنــــا ان القــــران الكــــريم لــــيس فيــــه اذن باالســــترقاق بــــل فيــــه 

ـــــــه  ـــــــارة فباالشـــــــارة, ماينفي ـــــــم يكـــــــن بصـــــــريح العب ـــــــران ,  )160(ان ل وقـــــــد حـــــــث الق

الكـــــريم علــــــى اعتــــــاق االرقـــــاء الموجــــــودين قبــــــل االســـــالم فــــــي نصــــــوص كثيــــــرة 
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وهــــذا غايــــة الحــــث ,  )161(قبــــة فــــك رقبــــةومــــا ادراك مــــا الع: " منهــــا قولــــه تعــــالى 

  .   للمسلمين على العتق والتعظيم في االجر لمن يعملوا بموجبه 

انمــــــــــا الصــــــــــدقات للفقــــــــــراء والمســــــــــاكين " وفــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى ايضــــــــــا 

ــــــوبهم وفــــــي الرقــــــاب والغــــــارمين وفــــــي ســــــبيل اهللا  والعــــــاملين عليهــــــا والمؤلفــــــة قل

  .  )162("وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

ــــى  ــــه فريضــــة عل ــــى العتــــق بمــــا يجعل ــــة عل وفــــي هــــذه االيــــة الكريمــــة دالل

اولـــــي امـــــر المســـــلمين عنـــــد تيســـــر المـــــال لـــــديهم لعتـــــق كـــــل الرقيـــــق مـــــن بيـــــت 

وان هــــــذه الفريضــــــة , المــــــال لقولــــــه تعــــــالى فريضــــــة مــــــن اهللا واهللا علــــــيم حكــــــيم 

ولهـــــــذا جعـــــــل اهللا . متعلقـــــــة بشـــــــرط هـــــــو تـــــــوافر المـــــــال الكـــــــافي لفـــــــك الرقـــــــاب 

انه وتعــــــالى العتــــــق مــــــن القربــــــات الموجبــــــة لرضــــــاء اهللا وكفــــــارة لـــــــبغض ســــــبح

ومـــــن : " الـــــذنوب كالقتـــــل الخطـــــأ مـــــثال والظهـــــار وكفـــــارة اليمـــــين لقولـــــه تعـــــالى 

ــــل مؤمنــــا خطــــأ فتحريــــر رقبــــة الــــذين يظــــاهرون مــــن : " وقولــــه تعــــالى ,  )163(قت

ــــــة مــــــن قبــــــل ان يتماســــــا   )164(" نســــــائهم ثــــــم يعــــــودون عمــــــا قــــــالوا فتحريــــــر رقب

اليؤاخــــــذكم اهللا بــــــاللغو فــــــي ايمــــــانكم ولكــــــن يؤاخــــــذكم : " ه تعــــــالى أيضــــــًا وقولــــــ

ـــــه اطعـــــام عشـــــر مســـــاكين مـــــن اوســـــط مـــــاتطعمون  ـــــدتم االيمـــــان فكفارت بمـــــا عق

  .  )165(اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
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وقولــــــه تعــــــالى فــــــي العتــــــق بطريقــــــة الكتابــــــة وهــــــي التــــــزام الرقيــــــق بــــــدفع 

ن الكتــــــاب ممــــــا ملكــــــت ايمــــــانكم والــــــذين يبتغــــــو " المــــــال عوضــــــا عــــــن التحريــــــر 

  .  )166("فكتابوهم ان علمتم فيهم خيرًا 

ايهـــــا رجــــــل " ولقـــــول الرســـــول صــــــلى اهللا عليـــــه والــــــه وســـــلم فـــــي العتــــــق 

ــــق امــــرئ مســــلم اســــتنقذ اهللا مــــن كــــل عضــــو منــــه عضــــوا مــــن النــــار   )167("اعت

  .وكذلك العتق في السرايا وهو اعتاق العبد لعتق جزء منه 

الـــــذي يتكـــــون بطريقـــــة الشـــــراء او الخطـــــف  وكـــــذلك حـــــرم االســـــالم الـــــرق

او الســــرقة او غيــــر ذلــــك مــــن االعمــــال التــــي تنشــــئ علــــى االنســــان الــــرق فــــي 

  .  )168(ذلك الوقت

ــــي االمــــر  ــــم اجــــد مايســــتند عليــــه بعــــض الفقهــــاء عنــــدما يجــــوزون الول ول

ــــذي  قتــــل االســــرى او اســــترقاقهم مثــــل ابــــي حنيفــــة رحمــــة اهللا عليــــه والشــــافعي ال

, جـــــوز الولــــــي االمـــــر اســــــترقاقهم او قـــــتلهم او اطــــــالق ســـــراحهم منــــــا او فــــــداء 

ـــــة  ـــــدح عقوب ـــــذي هـــــو اف ـــــل ال ـــــه القت ـــــه يجـــــوز في ـــــي رأى واحـــــد ل ـــــاقض ف وهـــــذا تن

ومـــــا أرى هـــــذه االراء اال , بـــــدون مقابـــــل وهـــــو غايـــــة الرحمـــــة واالنســـــانية والمـــــن 

ويجـــــــب ان الننســـــــى ان اعـــــــداء االســـــــالم حـــــــاولوا كثيـــــــرا ان , مدخولـــــــة علـــــــيهم 

يشـــــــوهوا مبادئـــــــه ويطمســـــــوا معالمـــــــه الن مثـــــــل هـــــــؤالء الفقهـــــــاء العظـــــــام علـــــــى 

والجمــــاع المفســــرين , رجاحــــة افكــــارهم اليصــــح صــــدور مثــــل هــــذا الــــرأي عــــنهم 
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مـــــن ســـــورة محمـــــد غايتـــــه ) 4(فـــــي تفســـــير ايـــــة ) االســـــر(ن شـــــد الوثـــــاق علـــــى ا

ونهايتــــــه ان تضــــــع الحــــــرب اوزارهــــــا وبعــــــد انتهــــــاء الحــــــرب التــــــي اســــــروا فيهــــــا 

فـــــي هـــــذه " امـــــا " يجـــــب ان يطلـــــق ســـــراحهم امـــــا تكرمـــــا وامـــــا فـــــداء الن كلمـــــة 

" االيـــــة الكريمـــــة للحصـــــر تحصـــــر تخيـــــر االمـــــام او الســـــلطة بـــــين امـــــرين فقـــــط 

  " .  د واما   فداء فلما منا بع

وهـــــي ليســـــت منســـــوخة وتعتبـــــر مـــــن امهـــــات اآليـــــات التـــــي بينـــــت كيفيـــــة 

القتــــــال والن النســـــــخ انمــــــا يكـــــــون بشــــــيء قـــــــاطع يثبــــــت التـــــــأخير الزمنــــــي فـــــــي 

الناســــــخ والتقــــــدم فــــــي المنســــــوخ عنــــــد المعارضــــــة وال معارضــــــة بــــــين ايــــــة بــــــراءة 

قـــــــــاتلوا ف" فآيـــــــــة بـــــــــراءة , وايـــــــــة محمـــــــــد اذ يمكـــــــــن الجمـــــــــع والتوفيـــــــــق بينهمـــــــــا 

وايـــــة , فـــــي الـــــذين كـــــانوا حربـــــا علـــــى المســـــلمين " المشـــــركين حيـــــث وجـــــدتموهم 

" فـــــاذا لقيـــــتم الـــــذين كفـــــروا فضـــــرب الرقـــــاب " محمـــــد تـــــأذن بالقتـــــال فـــــي اولهـــــا 

ــــا " .. وفــــي نهايتهــــا حكــــم االســــرى  حتــــى اذا أثخنتمــــوهم فشــــدوا الوثــــاق فأمــــا من

اولــــــوا االمــــــر أي يخيــــــر ... " بعــــــد وامــــــا فــــــداء حتــــــى توضــــــع الحــــــرب اوزارهــــــا 

  .  )169(بين احد أمرين فأما تكرما واما فداء

وبهــــــذا المعنــــــى اخــــــذ كــــــل مــــــن الحســــــن البصــــــري وعطــــــاء وحمــــــاد بــــــن 

يمــــــن علــــــى االســــــير او : ســــــلمى ومجاهــــــد ومحمــــــد ابــــــن ســــــيرين حيــــــث قــــــالوا 

وقــــد نــــدب , والفديــــة قــــد تكـــون بالمــــال وقــــد تكــــون بمبادلـــة االســــرى , يفـــادى بــــه 

ــــــه اطالقهــــــم تفضــــــال ــــــى الفــــــداء اهللا جــــــل جالل ــــــنص عل ــــــي ال ــــــدم ف  الن المــــــن ق
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ألهميتـــــه ولمـــــا تقتضـــــيه روح االســـــالم مـــــن تســـــامح ولكـــــن اذا رأى ولـــــي االمـــــر 

  .  ان المصلحة في فديتهم له ان يطلق سراحهم بالفــداء 

ـــــــل عـــــــوض  ـــــــاطالق ســـــــراح االســـــــير مقاب ـــــــتم ب ـــــــداء فـــــــي االســـــــالم في والف

بكميـــــة مـــــن  ســـــواءا كـــــان هـــــذا العـــــوض هـــــو المبادلـــــة بأســـــير مـــــن المســـــلمين او

وقـــــد .  )170(او مـــــن ينـــــوب عنـــــه, المـــــال او غيـــــر ذلـــــك ممـــــا يـــــراه ولـــــي االمـــــر 

امـــــا الـــــذين لـــــيس , فـــــدى الرســـــول اســـــرى المشـــــركين بعـــــد واقعـــــة بـــــدر بالمـــــال 

ـــــــديهم المـــــــال فكانـــــــت فـــــــديتهم ان يعلـــــــم كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم عشـــــــرة مـــــــن اوالد  ل

هــــــا وفــــــدى عليــــــه الصــــــالة والســــــالم فــــــي غير ,  )171(المســــــلمون القــــــراءة والكتابــــــة

  .  )172(من المواقع باالسرى من الرجال والنساء

واليشـــــــترط فـــــــي الشـــــــريعة االســـــــالمية ان يكـــــــون التبـــــــادل بـــــــين االســـــــرى 

علــــى التســــاوي فقـــــد فــــادى الرســــول صـــــلى اهللا عليــــه والــــه وســـــلم رجلــــين برجـــــل 

وتـــــم اول تبـــــادل مـــــن هـــــذا القبيـــــل بعـــــد ذلـــــك فـــــي عهـــــد هـــــارون الرشـــــيد ســـــنة 

ومـــــــن , هجريــــــة كمـــــــا اقتضـــــــت طبيعـــــــة العالقـــــــات بـــــــين العـــــــرب والـــــــروم  181

ــــــى ضــــــفاف نهــــــر اشــــــهر الوقــــــائع فــــــي هــــــذ ــــــروم والعــــــرب عل ا الشــــــأن التقــــــاء ال

 845ايلــــول ســــنة  16الالمــــس لتبــــادل االســــرى فــــي عهــــد الخليفــــة الــــواثقي فــــي 

ميالديــــــة وبعـــــــد مفاوضـــــــات طويلــــــة بـــــــين الطـــــــرفين رفــــــض فيهـــــــا الـــــــروم فـــــــداء 
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المجـــــــرزة مـــــــن النســـــــاء والرجـــــــال واالطفـــــــال واتفـــــــق علـــــــى فـــــــداء كـــــــل    رجـــــــل 

  .    )173(برجل

اســــــماعيل اميــــــر المغــــــرب العربــــــي االســــــالمي وكــــــذلك بــــــادل الســــــلطان 

حيــــث فــــادى قســــم مــــن االســــرى مــــن , مــــع ملــــك االســــبان فــــي اســــرى الطــــرفين 

الرجـــــــال بأســـــــرى المســـــــلمين مـــــــن الرجـــــــال وقســـــــما مـــــــن االســـــــرى مـــــــن الرجـــــــال 

االســــبان فــــي قســــم مــــن النســــاء واالطفــــال المســــلمين وفــــادى قســــم اخــــر بالكتــــب 

االســـــــبان ومـــــــن علـــــــى القســــــــم  الســـــــلمية والدينيـــــــة االســـــــالمية الموجـــــــودة لـــــــدى

االخـــــــر وكـــــــذلك اطلـــــــق ســـــــراح رجـــــــال الـــــــدين والنســـــــاء واالطفـــــــال دون قيـــــــد او 

  .  )174(شرط

وهكــــــذا يتبــــــين لنــــــا ممــــــا ســــــبق ان الــــــدين االســــــالمي قــــــد شــــــيد صــــــرحًا 

انســــانيا شــــامخا للوضــــع الــــذي يجــــب ان يكــــون عليــــه هــــؤالء االســــرى تحــــت يــــد 

ن القـــــــران الكـــــــريم المســـــــلمين مـــــــن مثـــــــل ومبـــــــادئ انســـــــانية رائعـــــــة مســـــــتمدة مـــــــ

والســـــنة النبويـــــة الشـــــريفة عكـــــس ماكـــــان عليـــــه االســـــرى فـــــي ذلـــــك الوقـــــت عنـــــد 

الممالـــــك المجـــــاورة الـــــذين يـــــذهبون ضـــــحية للتنكيـــــل والتعـــــذيب والقتـــــل والصـــــلب 

  .   والعبودية 
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ــــــــم تبــــــــدأ معــــــــالم التطــــــــور االن ــــــــة اســــــــرى الحــــــــرب ل ســــــــاني بشــــــــأن معامل

. اال فـــــي نهايـــــة القـــــرن الثـــــامن عشـــــر  –واضـــــحة فـــــي نطـــــاق القـــــانون الـــــدولي 

واول مادخلــــــت فيــــــه الــــــدول مــــــن المعاهــــــدات لتنظــــــيم معاملــــــة اســــــرى الحــــــرب 

ـــــــين كـــــــل مـــــــن بروســـــــيا والواليـــــــات  ـــــــت معاهـــــــدة الصـــــــداقة التـــــــي ابرمـــــــت ب كان

مـــــــن هـــــــذه ) 24(حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  )175(1785المتحـــــــدة االمريكيـــــــة عـــــــام 

مــــــع حظــــــر , المعاهــــــدة علــــــى ضــــــرورة معاملــــــة اســــــرى الحــــــرب معاملــــــة الئقــــــة 

ـــــة  ـــــرض االتفاقي ـــــديهم كمـــــا تف ـــــي اي ـــــي الســـــجون او وضـــــع االغـــــالل ف حبســـــهم ف

ـــــي امـــــاكن صـــــحية  ـــــدولتين واجـــــب جمـــــع االســـــرى ف ـــــى ال وان تعطـــــى لهـــــم , عل

فرصــــة التــــريض مــــع اطعــــامهم مــــن نفــــس الطعــــام الــــذي يتناولــــه جنــــود الدولــــة 

  . وغير ذلك االسرة 

ـــــــل ان الدولـــــــة  ـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر بـــــــدأ يســـــــتقر المبـــــــدأ القائ وخـــــــالل الق

ــــي تعامــــل بهــــا  ــــك الت ــــل تل ــــة تماث االســــرة يجــــب ان تعامــــل اســــرى الحــــرب معامل

مناســــــــبة ســــــــنحت فيهــــــــا  1874وكــــــــان مــــــــؤتمر بروكســــــــل , قواتهــــــــا المســــــــلحة 

الفرصــــــة لمنـــــــدوبي الــــــدول المجتمعـــــــة للعنايــــــة بحالـــــــة اســــــرى الحـــــــرب ووضـــــــع 

 )176(وتحســـــين معـــــاملتهم, المالئـــــم الـــــذي يكفـــــل لهـــــم الحمايـــــة الالزمـــــة  التنظـــــيم
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 .   199ص, عبد الواحد يوسف الفار .د -176



الــــذي تنــــاول تنظــــيم حالــــة اســـــرى  )177(1899وقــــد تلــــى ذلــــك مــــؤتمر الهــــاي , 

الحـــــرب فـــــي بعـــــض مـــــواد الئحـــــة الحـــــرب البريـــــة اال ان قـــــرارات هـــــذا المـــــؤتمر 

لـــــم تتنـــــاول جميـــــع الحـــــاالت التـــــي يمكـــــن ان تقـــــوم بـــــين المتحـــــاربين وانـــــه فيمـــــا 

ـــــــق  ـــــــى يتعل ـــــــى الشـــــــعوب ويبق ـــــــم يتناولهـــــــا التنظـــــــيم تبق ـــــــي ل بهـــــــذه الحـــــــاالت الت

المتحــــــــاربين تحــــــــت حمايــــــــة المبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام كمــــــــا 

تســــتخلص ممــــا جــــرى عليــــه عــــرف الشــــعوب المتمدينــــة ومــــن قــــوانين االنســــانية 

ــــه الضــــمير العــــام  ــــي اعــــادة , وممــــا يتطلب ــــت الضــــرورة الملحــــة ف ومــــن هنــــا كان

فأعيـــد الـــنص عليهـــا فـــي المـــواد مـــن , ة اســـرى الحـــرب قائمـــة النظـــر فـــي مســـأل

ــــــة ) 4-20( ــــــات ســــــنة (مــــــن الئحــــــة الحــــــرب البري ــــــة الرابعــــــة مــــــن اتفاقي االتفاقي

1907 . (  

ــــــى   1918-1914وفــــــي ضــــــوء ماحــــــدث خــــــالل الحــــــرب العالميــــــة االول

, مــــن ثبــــوت عــــدم كفايــــة القواعــــد الموضــــوعة لتحســــين احــــوال ضــــحايا الحــــرب 

ـــــد النظـــــر ســـــنة  ـــــذي  1929أعي ـــــي وال ـــــى دعـــــوة سويســـــرا الجتمـــــاع دول ـــــاء عل بن

تقــــرر بموجبــــه وضــــع المزيــــد مــــن القواعــــد التــــي يجــــب مراعاتهــــا لتحســــين حالــــة 

  .     )178(اسرى الحرب

خطـــــــوة جديـــــــدة باتجـــــــاه تنظـــــــيم  1929وتعتبـــــــر اتفاقيـــــــة اســـــــرى الحـــــــرب 

ــــة هــــؤالء االســــرى فــــي موادهــــا التــــي تزيــــد عــــن الثمــــانين  هــــذا وقــــد , دقيــــق لحال
                                                           

بحـث مقـدم الـى , قـانون الهـاي واتفاقيـات جنيـف االربعـة , بيتـر غاسـر -السيد هانز: راجع  -177
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ـــــار اســـــرى الحـــــرب اســـــرى ألزمـــــت هـــــذه  ـــــدول الموقعـــــة عليهـــــا باعتب ـــــة لل االتفاقي

  . لديها ال أسرى الشخص او الفرقة التي أسرتهم 

, وفرضــــــــــت علــــــــــيهم وجــــــــــوب معــــــــــاملتهم طبقــــــــــا للمبــــــــــادئ االنســــــــــانية 

وحمــــايتهم مــــن االعتــــداء واالهانــــة كمــــا اوجبــــت علــــى هــــذه الــــدول ايضــــا احتــــرام 

ة التــــي خاضــــتها االنســــانية وقــــد وصــــلت التجربــــة المريــــر , شخصــــيتهم وشــــرفهم 

ـــــــة  ـــــــة الثاني ـــــــب عليهـــــــا مـــــــن  )179( )1945-1939(فـــــــي الحـــــــرب العالمي ومايترت

االمـــــر , ســـــوء معاملـــــة اســـــرى النزاعـــــات المســـــلحة درجـــــة فاقـــــت حـــــد الوصـــــف 

  .  1929الذي ادى الى مراجعة التقنيين السابق في معاهدة 

ــــــــي ســــــــنة  ــــــــد مــــــــؤتمر دول ــــــــورت فكــــــــرة عق ــــــــا تبل هدفــــــــه  1949ومــــــــن هن
تفاقــــات الســــابقة وتطويرهــــا والــــذي انتهــــى الــــى ابــــرام اربــــع اتفاقيــــات مراجعــــة اال

 )180(انســـــانية تمثــــــل فــــــي الوقـــــت الحــــــالي الجانــــــب االكبـــــر مــــــن قــــــانون الحــــــرب

وكانــــــــت اتفاقيــــــــة جنيــــــــف الثالثــــــــة قــــــــد كرســــــــت لمعاملــــــــة اســــــــرى الحــــــــرب فقــــــــد 
توصـــــلت الـــــى صـــــياغة نظـــــام قـــــانوني متكامـــــل فـــــي ذلـــــك الوقـــــت مـــــن خـــــالل 

ســــــية ألســــــير الحــــــرب فــــــي حــــــق الحمايــــــة مــــــن افعــــــال تــــــوفير الضــــــمانات االسا
االعتــــــــداء علــــــــى الحيــــــــاة وســــــــالمة الجســــــــم او الشــــــــرف او االعتبــــــــار وكانــــــــت 
انــــــذاك تعتبــــــر مــــــن بــــــين اهــــــم انجــــــازات القــــــانون الــــــدولي اال انهــــــا كانــــــت فــــــي 

ــــر شــــاملة ــــم تســــتجب لكــــل االصــــل االنســــاني وهــــي غي ــــك ان   )181(حقيقتهــــا ل ذل
ــــــين عامــــــا اســــــقطوا مــــــن  االشــــــخاص الــــــذين وضــــــعوا هــــــذه االتفاقيــــــة منــــــذ ثالث
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وهـــــو حمايـــــة االســـــرى ضـــــد االثـــــار المباشـــــرة , حســـــبانهم موضـــــوعا مهمـــــا جـــــدا 
ـــــات الحربيـــــة  ـــــك اشـــــكاال جديـــــدة مـــــن الحـــــروب , للعملي باالضـــــافة الـــــى ان هنال

وخاصـــــــة فـــــــي فتـــــــرة تصـــــــفية  1949اخـــــــذت تتزايـــــــد فـــــــي االهميـــــــة منـــــــذ عـــــــام 
ـــــاوال جديـــــدا مـــــن ق بـــــل قـــــانون النزاعـــــات االســـــتمارة وهـــــذا التطـــــور قـــــد تطلـــــب تن

وازاء ذلــــــــك تعينــــــــت الحاجــــــــة االساســــــــية التــــــــي فرضــــــــها التــــــــاريخ , المســــــــلحة 
, وحركـــــــة العالقـــــــات الدوليـــــــة وتفجـــــــر النزاعـــــــات المســـــــلحة االقليميـــــــة والدوليـــــــة 

ونشـــــوء حـــــاالت قانونيـــــة جديـــــدة الـــــى تطـــــوير وتوكيـــــد اتفاقيـــــات جنيـــــف االربـــــع 
واحتــــــرام ,االنســــــان  والتــــــي جــــــاء البروتوكــــــوالن كأضــــــافة جديــــــدة بهــــــدف حمايــــــة

  . حقوقه 

ـــــاول فـــــي هـــــذا المبحـــــث اهـــــم المـــــواد  وبعـــــد هـــــذه المقدمـــــة نحـــــاول ان نتن
, التـــــي تتعلـــــق بحمايـــــة اســـــرى الحـــــرب فـــــي القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني بفـــــرعين 

ــــيهم وصــــف االســــير , نبــــين فــــي االول  ــــد مــــن ينطبــــق عل , وفــــي الثــــاني , تحدي
  .     الحماية العامة السرى الحرب 
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ــــــف اســــــير الحــــــرب  ــــــد او تعري ــــــى هــــــي تحدي , ان النقطــــــة االســــــاس االول

ان الســــؤال هــــو مــــن الــــذي ينطبــــق عليــــه وصــــف االســــير ؟ وبالتــــالي ينتفــــع مــــن 

الوضــــــع المميــــــز المقــــــدم وفــــــق االتفاقيــــــة الثالثــــــة والبروتوكــــــوالت الملحقــــــة ؟ ان 

قيــــــــة جنيــــــــف الثالثــــــــة اســــــــتندوا اساســــــــا علــــــــى االشــــــــخاص الــــــــذين وضــــــــعوا اتفا

والـــــذي يعتبـــــر ,  1907تعريـــــف المحـــــارب كمـــــا وضـــــعته قواعـــــد الهـــــاي لعـــــام 

  . تعريفا متشدد جدًا 

تحديـــــــــــد اســـــــــــير الحـــــــــــرب ) اوال(فـــــــــــي  )182( )4(فقـــــــــــد تولـــــــــــت المـــــــــــادة 

  : والطوائف التي ينطبق عليها وصف اسرى الحرب بهؤالء 

المليشـــــــيا او الوحـــــــدات  وكـــــــذلك افـــــــراد... افـــــــراد القـــــــوات المســـــــلحلة   - 1

 . المتطوعة التي تعتبر جزءا من هذه القوات المسلحة 

وافــــــراد الوحـــــــدات المتطوعـــــــة االخـــــــرى  )183(افــــــراد المليشـــــــيا االخـــــــرى  - 2

بمـــــا فــــــي ذلـــــك الــــــذين يقيمـــــون بحركــــــات مقاومـــــة نظاميــــــة ويتهمــــــون 

ــــون داخــــل او خــــارج اراضــــيهم و حــــق لــــو  ــــزاع ويعمل احــــد اطــــراف الن

ة بشــــرط ان تتــــوفر فــــي هــــذه المليشــــيا او كانــــت هــــذه االراضــــي محتلــــ

                                                           

 .100-98ص,  4المادة , اتفاقية جنيف الثالثة , ااتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب  -182

القـوات المسـلحة النظاميـة بـل تشـبهها  من المتطوعين الذين هم غير ذلـك الجـزء الملحـق فـي -183
 . وتعمل على انفراد 



, بمـــــــــا فيهـــــــــا تلـــــــــك المقاومـــــــــات المنظمـــــــــة , الوحـــــــــدات المتطوعـــــــــة 

 :الشروط االتية 

 . ان تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه  - أ

 . يمكن تمييزها عن بعد , ان تكون لها عالمة مميزة معينة  - ب

 . ان تحمل اسلحتها بشكل ظاهر  - ت

 . بقا للقوانين وتقاليد الحرب ان تقوم بعملياتها الحربية ط - ث

افــــراد القــــوات المســــلحة الظاميــــة الــــذين يعلنــــون والءهــــم لحكومــــة او   - 3

 .لسلطة التعترف بها الدولة الحاجزة 

 ).أفراد الخدمات(االشخاص الذين يوافقون القوات المسلحة   - 4

ــــــادة المالحــــــون فــــــي الطــــــائرات   - 5 ــــــواخر بمــــــا فــــــيهم الق افــــــراد طــــــاقم الب

 . المدنية التابعون الطراف النزاع 

ســـــكان االراضـــــي غيـــــر المحتلـــــة الـــــذين يحملـــــون الســـــالح باختيـــــارهم   - 6

 . عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية 

, واعتبــــــرت هــــــؤالء جميعــــــا اســــــرى حــــــرب اذا وقعــــــوا فــــــي قبضــــــة العــــــدو 

علـــــــى ان يعامـــــــل كأســـــــرى حـــــــرب بمقتضـــــــى هـــــــذه ) ثانيـــــــا( فيمـــــــا نصـــــــت فـــــــي

  : االتفاقية االشخاص االتيــة 

ــــــــوات المســــــــلحة   - 1 ــــــــابعين للق ــــــــذين يتبعــــــــون او كــــــــانوا ت االشــــــــخاص ال

اذا رات دولـــــــــة االحــــــــتالل ضـــــــــرورة ,الخاصــــــــة باالراضـــــــــي المحتلــــــــة 

اعتقـــــالهم بســــــبب والئهـــــم حتــــــى ولـــــو كانــــــت قـــــد تــــــركتهم احـــــرارا فــــــي 

عمــــــال الحربيــــــة خــــــارج االراضــــــي التــــــي بــــــادئ االمــــــر عنــــــد قيــــــام اال

وعلــــــــى االخــــــــص اذا قــــــــام هــــــــؤالء االشــــــــخاص بمحاولـــــــــة , تحتلهــــــــا 



فاشـــــلة لالنضـــــمام الـــــى القـــــوات المســـــلحة التـــــي يتبعونهـــــا والمشـــــتبكة 

 . في القتال 

االشــــخاص الــــذين يتبعــــون أي فئــــة مــــن الفئــــات البيئيــــة بهــــذه المــــادة   - 2

بــــة ويطلــــب الــــذين يصــــلون الــــى اراضــــي دولــــة محايــــدة او غيــــر محار 

الـــــى هـــــذه الـــــدول اعتقـــــالهم بمقتضـــــى القـــــانون الـــــدولي دون ان يـــــؤثر 

وتتخــــذ موقـــــف الدولـــــة , ذلــــك علـــــى ايــــة معاملـــــة اكثـــــر مالءمــــة لهـــــم 

الحاميــــة بالنســــبة لهــــم كمــــا نــــص عليــــه بهــــذه االتفاقيــــة طبقــــا للعــــرف 

وباالضـــــافة الـــــى ذلـــــك فانـــــه فـــــي , السياســـــي والقنصـــــلي والمعاهـــــدات 

ســــبة لوضــــع فـــرد مــــافي أي مــــن الفئــــات التــــي حالـــة وقــــوع التبــــاس بالن

: " مــــن انــــه ) 5(يؤخــــذ بمــــا تــــنص عليــــه المــــادة ) 4(اوردتهــــا المــــادة 

اذا بـــــدأ أي شـــــك عـــــن قيـــــام اشـــــخاص بعمـــــل حربـــــي ووقعـــــوا فـــــي يـــــد 

ـــــــة التـــــــي , العـــــــدو  ـــــــل هـــــــؤالء االشـــــــخاص يتمتعـــــــون بالحماي ـــــــأن مث ف

م تكفلهــــا هــــذه االتفاقيــــة الــــى ان يحــــين الوقــــت الــــذي يتقــــرر فيــــه امــــره

 " . بواسطة محكمة مختصة 

ــــــــذلك تحمــــــــي هــــــــذه المــــــــادة المقــــــــاتلين النظــــــــاميين مــــــــن االجــــــــراءات  وب

ـــــــــر  ـــــــــة مـــــــــن غي ـــــــــروا الول وهل ـــــــــق ضـــــــــدهم اذا اعتب ـــــــــد تطب ـــــــــي ق التعســـــــــفية الت

  . النظاميين 

الرابعــــــة (وعلــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك يــــــرى الكثيــــــرون ان هــــــاتين المــــــادتين 

يــــــــه نــــــــرى ان وعل. التفيــــــــان بــــــــالغرض علــــــــى النحــــــــو المطلــــــــوب ) والخامســــــــة



ــــــــــــوات المســــــــــــلحة ووســــــــــــع  البروتوكــــــــــــول االول أوضــــــــــــح مفهــــــــــــوم عضــــــــــــو الق

  .  )184(نطاقها

 : البرتوكول االول مايلــي / 43فقد تناولت المادة   - أ

تتكــــــون القــــــوات المســــــلحة لطــــــرف النــــــزاع مــــــن كافــــــة القــــــوات المســــــلحة   - 1

ــــــادة مســــــؤولة  ــــــي تكــــــون تحــــــت قي ــــــة الت والمجموعــــــات والوحــــــدات النظامي

ـــــك  عـــــن ســـــلوك مرؤوســـــيها مـــــن ـــــو كـــــان ذل ـــــى ول ـــــك الطـــــرف حت ـــــل ذل قب

ويجـــــب ان , الطـــــرف مـــــثال بحكومـــــة او بســـــلطة اليعتـــــرف الخصـــــم بهـــــا 

تخضــــع مثـــــل هــــذه القـــــوات المســـــلحة لنظــــام داخلـــــي يكفــــل اتبـــــاع قواعـــــد 

 .القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح 

عـــــــدا افـــــــراد الخـــــــدمات (يعـــــــد افـــــــراد القـــــــوات المســـــــلحة لطـــــــرف النـــــــزاع   - 2

مـــــــن االتفاقيـــــــة الثالثـــــــة ) 73(اظ الـــــــذين تشـــــــملهم المـــــــادة الطبيـــــــة والوعـــــــ

مقـــــــــاتلين بمعنـــــــــى ان لهـــــــــم حـــــــــق المســـــــــاهمة المباشـــــــــرة فـــــــــي االعمـــــــــال 

 . العدائية 

اذا ضــــــمت القــــــوات المســــــلحة لطــــــرف فــــــي نــــــزاع هيئــــــة شــــــبه عســــــكرية   - 3

مكلفــــــة بفــــــرض احتــــــرام القــــــانون وجــــــب عليــــــه اخطــــــار اطــــــراف النــــــزاع 

 . االخرى بذلك 

اســـــير حـــــرب اذا ) 43(ممـــــن وصـــــفتهم المـــــادة يعـــــد كـــــل مقاتـــــل " وذلـــــك 

  .  44مادة ) 1(فقرة " ماوقع في قبضة الخصم 

                                                           

االضــافيين الــى اتفاقيــة " البروتوكــولين " اللجنــة الدوليــة للصــليب االحمــر الملحقــين : راجــع  -184
  . جنيف 

 .  36ص, الوضع القانوني للمقاتل والسير الحرب : القسم الثاني 



" كــــــل مــــــن حمــــــل الســــــالح وشــــــهره فعـــــــال " ووفــــــق هــــــذه الفقــــــرة يعتبــــــر 

وبهـــــــذا , واشـــــــترك فـــــــي النـــــــزاع المســـــــلح اســـــــيرا اذا مـــــــاوقع فـــــــي قبضـــــــة العـــــــدو 

 التحديـــــد الحاســـــم لمـــــن ينطبـــــق علـــــيهم وصـــــف االســـــير اشـــــارت الفقـــــرة الثالثـــــة

الــــى ضــــرورة ان يلتــــزم المقــــاتلون مــــن اجــــل حمايــــة المــــدنيين ) 44(مــــن المــــادة 

بــــــان يميــــــزوا انفســــــهم عــــــن الســــــكان المــــــدنيين " ضــــــد اثــــــار االعمــــــال العدائيــــــة 

اثنـــــاء اشــــــتباكهم فـــــي هجــــــوم او فـــــي عمليــــــة عســـــكرية تجهــــــز للهجـــــوم واذا لــــــم 

ــــى النحــــو الواضــــح فأنــــه يبقــــى  يكــــن بوســــع المقاتــــل المســــلح ان يميــــز نفســــه عل

محتفظــــــًا بوضــــــعه كمقاتــــــل شــــــريطة ان يحمــــــل ســــــالحه علنــــــا فــــــي مثــــــل هــــــذه 

  " . المواقف 

 . اثناء اشتباك عسكري  - أ

طــــــوال ذلــــــك الوقــــــت الــــــذي يبقــــــى خاللــــــه مرئيــــــا للخصــــــم علــــــى مــــــدى  - ب

البصــــــر اثنــــــاء انشــــــغاله بتوزيــــــع القــــــوات فــــــي مواقعهــــــا اســــــتعدادا للقتــــــال 

 . قبيل شن الهجوم عليه 

دون ان يكــــــــون , بضــــــــة الخصــــــــم كــــــــذلك اليفقــــــــد أي قاتــــــــل يقــــــــع فــــــــي ق

حقـــــه فـــــي ان , مشـــــتبكا فـــــي هجـــــوم او فـــــي عمليـــــة عســـــكرية تجهيـــــز للهجـــــوم 

. اســـــتنادا الـــــى ماســـــبق ان قـــــام بـــــه مـــــن نشـــــاط , يعـــــد مقـــــاتال او اســـــير حـــــرب 

  ) . 44(مادة ) 5(فقره 

فـــــــان الئحـــــــة , وازاء هـــــــذا التحديـــــــد لمـــــــن تطبـــــــق علـــــــيهم صـــــــفة االســـــــر 

ــــة لســــنة  اســــقطت عــــن الفئــــات التاليــــة صــــفة  1970الهــــاي حــــول الحــــرب البري

  : االسر وهم 



  :       الجواسيس  -أ

ــــــــــة ) 29(نصــــــــــت المــــــــــادة  اليمكــــــــــن ان يعتبــــــــــر " مــــــــــن الالئحــــــــــة الثالث

جاسوســـــا اال الشـــــخص يعمـــــل فـــــي الخفـــــاء او تحـــــت ســـــتار كـــــاذب فيحصـــــل او 

يحـــــــاول الحصـــــــول علـــــــى معلومـــــــات فـــــــي منطقـــــــة العمليـــــــات العســـــــكرية الحـــــــد 

  .   )185("للخصم المحاربين بغية ابالغها 

ولهــــذا االعتبــــار فقــــد اســــقطت عــــن الجاســــوس الحمايــــة التــــي يتمتــــع بهــــا 

الن عمــــــــل , وعــــــــدم اعتبــــــــاره اســــــــيرا . المقاتــــــــل اذا وقــــــــع فــــــــي قبضــــــــة العــــــــدو 

, الجاســـــوس يضـــــر ضـــــررا بليغـــــا بمصـــــالح الدولـــــة التـــــي يرتكـــــب اعمالـــــه فيهـــــا 

يــــة فقــــد اصــــبح مــــن لمســــلم بــــه فــــي كافــــة الــــدول اعتبــــار التجســــس جريمــــة داخل

تمــــــس امــــــن الدولــــــة وســــــالمتها ويعاقــــــب مرتكبهــــــا بأشــــــد العقوبــــــات ولــــــم يعـــــــد 

, هنـــــاك دولـــــة يخلـــــو قانونهـــــا الـــــداخلي مـــــن تحـــــريم هـــــذا العمـــــل والعقـــــاب عليـــــه 

ســـــواء كـــــان مرتكـــــب هـــــذه الجريمـــــة جنـــــديا مـــــن جنـــــود العـــــدو يلقـــــي بنفســـــه فـــــي 

او كـــــــان ارتكـــــــاب هـــــــذا , مـــــــواطن الخطـــــــر خدمـــــــة لجيشـــــــه واخالصـــــــا لوطنـــــــه 

وســــواء , فعــــل اجيــــر خــــائن يفشــــي اســــرار دولتــــه لقــــاء ثمــــن معلــــوم العمــــل مــــن 

  .  )186(تم ذلك في وقت السلم ام في وقت الحرب

ــــــة مــــــن المــــــادة نفســــــها  عــــــدم شــــــمول العســــــكرين , وتوضــــــح الفقــــــرة الثاني

غيــــــر المتنكــــــرين الــــــذين يحــــــاولون جمــــــع المعلومــــــات عــــــن العــــــدو ومــــــن الــــــذين 

طبيعــــة واجبــــاتهم تفــــرض علــــيهم مثــــل هــــذا العمــــل ومــــنهم ضــــباط االســــتخبارات 

                                                           

 .  1970الئحة الهاي حصول الحرب البرية لسنة  -185

 . ومابعدها  150ص, اسرى الحرب , عبد الواحد الفار : راجع  -186



وجنــــــود االســــــتطالع والرصــــــد حتــــــى اذا القــــــي القــــــبض علــــــيهم داخــــــل منطقــــــة 

فـــــــال يعتبـــــــر هـــــــؤالء جواســـــــيس , خلـــــــف خطـــــــوط الجـــــــيش  او, اعمـــــــال العـــــــدو 

, واليجـــــب محـــــاكمتهم كجواســـــيس بـــــل يجـــــب معـــــاملتهم معاملـــــة اســـــرى الحـــــرب 

كــــذلك اســــتثنت الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة نفســــها العســــكريين وغيــــر العســــكريين 

, المكلفـــــــين بـــــــابالغ الرســـــــائل لجيشـــــــهم او مـــــــن جيشـــــــهم الـــــــى جـــــــيش العـــــــدو 

ـــــد وكـــــذلك المراســـــلين العســـــكريين وم ـــــوا تحـــــت , راســـــلو الجرائ شـــــريطة ان اليكون

مــــــن الالئحـــــــة نفســـــــها علـــــــى محاكمـــــــة ) 3(وتـــــــنص المـــــــادة , الســــــتار الكـــــــاذب 

مـــــن ) 31(الجاســـــوس المتلـــــبس بالجريمـــــة قبـــــل معاقبتـــــه ثـــــم اوضـــــحت المـــــادة 

الالئحـــــة ايضـــــا فـــــي حالـــــة تمكـــــن الجاســـــوس العســـــكري الهـــــرب الـــــى جيشـــــه ثـــــم 

أل عـــن فعـــل التجســـس الســـابق اســـر مـــن بعـــد فانـــه يؤخـــذ كأســـير حـــرب وال يســـ

 .  

" االول بخصــــــــــــــوص ) البروتوكــــــــــــــول(وجــــــــــــــاءت توكيــــــــــــــدات الملحــــــــــــــق 

اذا وقــــــع " فــــــي فقرتهــــــا االولــــــى علــــــى انــــــه ) 46(فنصــــــت المــــــادة " الجواســــــيس 

أي فـــــرد فـــــي القـــــوات المســـــلحة لطـــــرف فـــــي النـــــزاع فـــــي قبضـــــة الخصـــــم اثنـــــاء 

مقارفتــــــه التجســــــس فــــــال يكــــــون لــــــه الحــــــق فــــــي التمتــــــع بوضــــــع اســــــير حــــــرب 

وذلــــك بغــــض النظــــر عــــن أي نــــص اخــــر فــــي " جــــوز انــــه يعامــــل كجاســــوس وي

  ) .البروتوكول(وهذا الملحق , االتفاقيات 

وتوضــــــــح فقراتهــــــــا الثانيــــــــة والثالثــــــــة والرابعــــــــة االعمــــــــال التــــــــي اليعتبــــــــر 

اليعـــــــد : " حيـــــــث نصـــــــت الفقـــــــرة الثانيـــــــة علـــــــى , فاعليهـــــــا مقترفـــــــي التجســـــــس 

النـــــزاع الــــذي يقـــــوم بجمـــــع  مقارفــــا للتجســـــس فــــرد القـــــوات المســـــلحة لطــــرف فـــــي



او يحــــــاول جمــــــع معلومــــــات لصــــــالح ذلــــــك الطــــــرف فــــــي اقلــــــيم يســــــيطر عليــــــه 

  " . الخصم اذا ارتدى زي قواته المسلحة اثناء ادائه لهذا العمل 

اليعـــــــــد مقارفـــــــــا للتجســـــــــس فـــــــــرد : " كذلكنصـــــــــت الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة علـــــــــى 

الـــذي  القـــوات المســـلحة لطـــرف فـــي النـــزاع الـــذي يقـــيم فـــي اقلـــيم يحتلـــه الخصـــم

ــــــة جمــــــع معلومــــــات ذات  ــــــذي يتبعــــــه بجمــــــع او محاول ــــــم لصــــــالح الخصــــــم ال يق

مـــالم يرتكـــب ذلــــك عـــن طريــــق عمـــل امــــن , قيمـــة عســـكرية داخــــل ذلـــك االقلــــيم 

  . اعمال الزيف او تعد التخفي 

حقــــــه فــــــي التمتــــــع بوضــــــع اســــــير , فضــــــال مــــــن ذلــــــك , واليفقــــــد المقــــــيم 

اثنـــــــاء مقارفتـــــــه  الحـــــــرب واليجـــــــوز ان يعامـــــــل كجاســـــــوس اال اذا قـــــــبض عليـــــــه

  " . الجاسوسية 

ــــى  ــــرة الرابعــــة عل ــــي " وتــــنص الفق ــــوات المســــلحة لطــــرف ف ــــد فــــرد الق اليفق

النــــزاع غيــــر مقــــيم فــــي االقلــــيم الــــذي يحتلــــه الخصــــم واليقــــارف الجاسوســــية فــــي 

ذلـــــــك االقلـــــــيم حقـــــــه فـــــــي التمتـــــــع بوضـــــــع اســـــــير الحـــــــرب واليجـــــــوز ان يعامـــــــل 

لمســــلحة التــــي ينتمــــي اليهــــا كجاســــوس مــــالم يقــــبض عليــــه قبــــل لحاقــــه بــــالقوات ا

 . "  

ـــــة التـــــي تمثلهـــــا الحركـــــات  ـــــى الفـــــارق فـــــي الدالل فيمـــــا ينبغـــــي التأكيـــــد عل

ـــــــة المناهضـــــــة لالســـــــتعمار والتفرقـــــــة العنصـــــــرية واالغتصـــــــاب  ـــــــث , التحرري حي

يقـــــف النمـــــوذج الفلســـــطيني كأحـــــد الـــــدالالت القانونيـــــة وحيـــــث يناضـــــل الشـــــعب 

ــــــي الفلســــــطيني داخــــــل فلســــــطين وخارجهــــــا ويقــــــو  ــــــة فــــــي العرب م بمهامــــــه الوطني

االمــــــر الــــــذي يقتضــــــي ان , مقاومــــــة الصــــــهيونية وتصــــــفية كيانهــــــا العنصــــــري 



ـــــــى  ـــــــة جنيـــــــف فـــــــي معن ـــــــاك حـــــــد فاصـــــــل فيمـــــــا اشـــــــارت اليـــــــه اتفاقي يكـــــــون هن

التجســــس اذ عليهــــا ان تفــــرق بــــين حــــروب التحريــــر المشــــروعة وبــــين الحــــروب 

ــــــة  ــــــي ي, العدواني ــــــة الت ــــــة الدولي ــــــة تحمــــــل اهليتهــــــا القانوني ــــــزم فالثاني جــــــب ان تلت

بكافـــــــة االتفاقيــــــــات واالعــــــــراف الدوليــــــــة امــــــــا االولــــــــى فهــــــــي التحمــــــــل اهليتهــــــــا 

القانونيــــــة الدوليــــــة وبالنتيجــــــة يجــــــب ان التترتــــــب عليهــــــا مــــــاعلى الــــــدول كاملــــــة 

ـــــي  االهليـــــة اخـــــذين بنظـــــر االعتبـــــار االوضـــــاع الماديـــــة والنفســـــية والصـــــحية الت

رزحــــــون تحــــــت نيــــــر يقاتــــــل ويعــــــيش بظلهــــــا هــــــؤالء المظلومــــــون وهــــــم مــــــازالوا ي

ـــــــــل عـــــــــد وغاصـــــــــب اســـــــــتباح كـــــــــل المحرمـــــــــات  االحـــــــــتالل البغـــــــــيض مـــــــــن قب

والمقدســـــات فـــــي ســـــبيل الوصـــــول الـــــى غايتـــــه غيـــــر االنســـــانية والـــــال أخالقيـــــة 

مخـــــــــالف لجميـــــــــع االعـــــــــراف والقـــــــــوانين واالعالنـــــــــات واالتفاقيـــــــــات والقـــــــــرارات 

ى وعلــــــ,  )187(الدوليــــــة االنســــــانية امــــــام مــــــرأى ومســــــمع االســــــرة الدوليــــــة بأكملهــــــا

هــــــذا مــــــن الضــــــروريات التــــــي تفــــــرض نفســــــها فــــــي عمليــــــة النضــــــال الشــــــرعي 

ثـــــم الـــــدفاع عـــــن , رصـــــد تحركـــــات العـــــدو : يجـــــب ان تكـــــون مـــــن شـــــقين همـــــا 

انفســـــهم واســـــتخدام حقهـــــم فـــــي تحريـــــر بالدهـــــم وعمليـــــة الرصـــــد التـــــي تمارســـــها 

ــــدول الحديثــــة بواســــطة التكنولوجيــــا المتطــــورة مثــــل االقمــــار الصــــناعية  ــــع ال جمي

البعيــــــدة المــــــدى والتــــــي لــــــم تتــــــوفر لــــــدى منظمــــــات التحريــــــر جعلهــــــا والمراصــــــد 

االمــــر الــــذي يتوجــــب علــــى , مضــــطرة الــــى اســــتخدام اشخاصــــها لهــــذا الغــــرض 

                                                           

, اعمـــال مـــؤتمر الشـــرق االوســـط العربـــي االول الخـــاص بالقـــانون الـــدولي االنســـاني : راجـــع  -187
  . ومابعدها  58ص,  1981, طبعة جنيف ) 1981ايار  3-5عمان (

مطبعـة دار النشـر للجامعـات , قضية فلسـطين فـي ضـوء القـانون الـدولي , حسن الجلبي : وانظر 
 .  ومابعدها  76ص,  1969القاهرة , المصرية 



العـــــدو ان يعامـــــل مـــــن يســـــقط مـــــنهم فـــــي قبضـــــته معاملـــــة اســـــير حـــــرب ولـــــيس 

  . معاملة المتجسس 
  

  :  المرتزقة  -ب

ة يشـــــكل ان وضـــــع المرتزقـــــ, قبـــــل عـــــدة ســـــنوات , لـــــم يكـــــن احـــــد يعتقـــــد 

ــــــة صــــــعبة جــــــدا  ــــــو كــــــانوا اعضــــــاء فــــــي , مشــــــكلة قانوني القــــــوات المســــــلحة " فل

الميليشــــــيات او وحــــــدات المتطــــــوعين التــــــي تشــــــكل " او " الحــــــد طرفــــــي النــــــزاع 

ــــــك القــــــوات المســــــلحة  ــــــيهم الشــــــروط " جــــــزء مــــــن تل ــــــق عل او كــــــانوا ممــــــن تنطب

اعضــــــــاء ميليشــــــــيات اخــــــــرى او اعضــــــــاء وحــــــــدات " االربعــــــــة المطلوبــــــــة فــــــــي 

مـــــــن اتفاقيـــــــة ) أ(الفقـــــــرة الثانيـــــــة ) 4(الـــــــواردة فـــــــي المـــــــادة " اخـــــــرى  متطـــــــوعين

لكــــــانوا يســــــتحقون معاملــــــة اســــــرى الحــــــرب  )188(جنيــــــف حــــــول اســــــرى الحــــــرب

ــــة المــــدنيين الــــذين  ــــانهم يعــــاملون معامل ــــيهم هــــذه المقــــاييس ف ــــوفر ف وطالمــــا التت

يحــــاربون دون امتيــــازات وبنــــاء علــــى ذلــــك يتعرضــــون للمحاكمــــة والعقوبــــة مــــن 

, هكـــــذا ســـــيكون الموقـــــف فـــــي نـــــزاع دولـــــي مســـــلح , وة التـــــي اعتقلـــــتهم قبـــــل القـــــ

فســــــوف لــــــن يكــــــون للمرتزقــــــة ايــــــة حمايــــــة , او فــــــي نــــــزاع مســــــلح غيــــــر دولــــــي 

ــــي اكــــدت عليهــــا المــــادة  ــــة الثالثــــة ) 3(ســــوى بعــــض الضــــمانات الت مــــن االتفاقي

حــــــــول حمايــــــــة ضـــــــحايا الحــــــــرب مــــــــن انـــــــه يجــــــــب ان يعــــــــاملون  1949لعـــــــام 

ـــــة انســـــانية وعـــــدم ا ـــــات دون محاكمـــــة ســـــابقة معامل ـــــذ عقوب صـــــدار احكـــــام وتنفي

ــــل جميــــع الضــــمانات القضــــائية التــــي  امــــام محكمــــة مشــــكلة بصــــفة قانونيــــة تكف

  . تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة مما المناصة منها 
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فـــــي  2708ولقـــــد اصـــــدرت الجمعيـــــة العامـــــة لالمـــــم المتحـــــدة قـــــرارا بـــــرقم 

ة حركـــــــة التحـــــــرر وصـــــــفت فيـــــــه اســـــــتخدام المرتزقـــــــة فـــــــي مقاومـــــــ 1907ســـــــنة 

اكــــــــدت  1973وفــــــــي عــــــــام , الــــــــوطني فــــــــي شــــــــكل اجرامــــــــي غيــــــــر مشــــــــروع 

ــــذي  3103الجمعيــــة العامــــة لالمــــم المتحــــدة قرارهــــا الســــابق فــــي قرارهــــا رقــــم  وال

ــــذلك كمجــــرمين  وفــــي الجلســــة الثانيــــة , اوجبــــت فيــــه ان يعاقــــب المرتزقــــة وفقــــا ل

ــــــد فــــــي عــــــام  ــــــد )189(1975مــــــن المــــــؤتمر الدبلوماســــــي المنعق مــــــن  اشــــــار العدي

المتحـــــدثين حـــــول قضـــــية تصـــــنيف جديـــــد الســـــرى الحـــــرب وكـــــذلك اشـــــاروا الـــــى 

  . النشاطات االجرامية للمرتزقة 

ــــــد  ــــــة للمــــــؤتمر الدبلوماســــــي حــــــول اعــــــادة تأكي ولكــــــن فــــــي الجلســــــة الثالث

والـــــذي , وتطـــــوير القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني المطبـــــق فـــــي النزاعـــــات المســـــلحة 

وأثبتــــت ان مشــــكلة ,  1976 عقــــد فــــي جنيــــف منــــذ نيســــان لغايــــة حزيــــران عــــام

المرتزقــــة قــــد اثــــارت المتاعــــب وحركــــت المشــــاعر حــــول االســــر نتيجــــة اعتقــــال 

ـــــدهم للقتـــــال فـــــي انغـــــوال وبســـــبب الـــــذكريات االفريقيـــــة  ـــــة الـــــذين تـــــم تجني المرتزق

مثــــــل الحــــــرب فــــــي , حــــــول اســــــتخدام المرتزقــــــة البــــــيض فــــــي نزاعــــــات ســــــابقة 

  .  )190(الكونغو

                                                           

المتضــمنة بخصــوص مشــروع البروتوكــول ) 1975(ملحــق  36-33انظــر الوثيقــة المرقمــة  -189
  " . تصنيف جديد السرى الحرب " , ) 42(المادة , ) 1(رقم 
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فــــي  )191(بتقديمــــه,  1976المبــــادرة فــــي عــــام وقــــد اخــــذ الوفــــد النيجيــــري 

مجموعــــة العمــــل التابعــــة للجنــــة الثالثــــة مقترحــــا كــــان نتيجــــة للتقــــارير مــــع عــــدد 

ـــــدة للمـــــادة , مـــــن الوفـــــود  ـــــرح يتضـــــمن اضـــــافة جدي الدخالهـــــا ) 42(وكـــــان المقت

حــــــول النزاعــــــات الدوليــــــة المســــــلحة وهــــــذه االضــــــافة ) 1(فــــــي البروتكــــــول رقــــــم 

 : هي مايلي 

ل او اســــــــير حــــــــرب يجــــــــب ان التعطــــــــي الي مرتــــــــزق ان صــــــــفة مقاتــــــــ  - 1

لعـــــام (يشـــــترك فـــــي نزاعـــــات مســـــلحة مشـــــار اليهـــــا فـــــي اتفاقيـــــات جنيـــــف 

 .والبروتوكول الحالي ) 1949

المرتـــــزق هـــــو كـــــل شـــــخص لـــــيس عضـــــوا فـــــي القـــــوات المســـــلحة الحـــــد   - 2
اطـــــراف النـــــزاع وهـــــو مجنـــــد خصيصـــــا فـــــي الخـــــارج او الـــــداخل ومـــــدفوع 

لح اساســـــا قابـــــل اجـــــور مدفوعـــــة او للقتـــــال او االشـــــتراك فـــــي نـــــزاع مســـــ
وبالتــــالي فــــان أي طــــرف فــــي النــــزاع اليلــــزم بــــان  مكاســــب خاصــــة اخــــرى

ــــان الموضــــوع يجــــب ان يعــــرض  ــــزق كأســــير حــــرب ولهــــذا ف يعامــــل المرت
امــــام الجلســــة الرابعـــــة واالخيــــرة مـــــن المــــؤتمر والتــــي ســـــتعقد فــــي جنيـــــف 

ــــداء مــــن نيســــان عــــام  ــــة الــــى,  )192(1977ابت ــــي النهاي  والتــــي توصــــلت ف
                                                           

قـة بيان صادر من الوفد النياجيري فـي مجموعـة العمـل التابعـة للجنـة الثالثـة حيـث قـدم وثي"  -191
مــن     البروتوكــول ) 2(كمقتــرح حــول المرتزقــة وكأضــافة الــى المــادة  CDDH/III/GT/82رقــم 

)1 . (  
ــــــــــــم  -192 ــــــــــــة رق ــــــــــــم ) . CDD/III/GT/(& )1976الوثيق ــــــــــــة رق ــــــــــــنص الســــــــــــابق كــــــــــــان الوثيق ال

CDDH/III/GT/96 )1976 . ( اذ ان الكلمـــــات الموضـــــوعة بـــــين االقـــــواس تعكـــــس الكلمـــــات او
وذلـك مــن وجهـة نظـر رئـيس مجموعــة , اختالفـا جوهريـا فـي االراء حـروف الجـر التـي كـان عليهــا 

  . =العمل التابعة للجنة الثالثة 
الوثيقـــة , حـــول المرتزقـــة ) 42(االضـــافة للمـــادة , ملحـــق مشـــروع تقريـــر اللجنـــة الثالثـــة : وانظـــر =

CDDH/III/361  1976) (1(اضافة . (  



صـــــياغة واضـــــحة ومحـــــددة لظـــــاهرة المرتزقـــــة تحديـــــدا وتعريفـــــا واحكامـــــا 
ـــــــي  )193( )47(المـــــــادة  –االول ) البروتوكـــــــول(قاطعـــــــة فـــــــي الملحـــــــق  الت

 : قضت بما يلي 

 . اليحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل او اسير الحرب   - 1

 : المرتزق هو كل شخص تنطبق عليه االوصاف التالية   - 2

 . يجرى تجنيده خصيصا محليا او في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح  - أ

 . يشارك فعال ومباشرة في االعمال العدائية  - ب

ـــــــي  - ت ـــــــة ف ـــــــة الرغب ـــــــي االعمـــــــال العدائي ـــــــى االشـــــــتراك ف ـــــــزه اساســـــــا ال يحف
    . تحقيق مغنم شخصي 

 . ليس من رعايا طرف من النزاع  - ث

 . ليس عضوا في القوات المسلحة الحد أطراف النزاع   -  ج

لـــيس موفـــدا فـــي مهمـــة رســـمية مـــن قبـــل دولـــة ليســـت طـــرف فـــي النـــزاع   -  ح
 . بوصفه عضوا في قواتها المسلحة 

وبهــــــــذه الفقــــــــرات تتحــــــــدد الخطــــــــوط القانونيــــــــة االساســــــــية لمــــــــن تنطبــــــــق 
  .   )194(عليهم صفة المرتزفة

  

  

  
                                                           

  ) . الملحقان(البروتوكول االول ) 47(راجع نص المادة  -193
2- American Journal of In terna tional Law, October 1976.   

VOI.70.NO.4,P.P , 811-812 .  



$��dع ا��Aا� 

 اF��<� ا����� �i�ى اF�ب

 

الحــــرب مــــن افعــــال اســــتقر العــــرف الــــدولي علــــى وجــــوب حمايــــة اســــرى 

ــــــــار  ــــــــى ســــــــالمة الجســــــــم او الشــــــــرف واالعتب ــــــــاة وعل ــــــــى الحي ــــــــداء عل ... االعت

وألزمــــت االتفاقيــــة الثالثــــة بشــــان معاملــــة االســــرى االطــــراف المتنازعــــة بمعاملــــة 

اســــــرى الطــــــرف االخــــــر معاملــــــة انســــــانية فــــــي جميــــــع االوقــــــات وحظــــــرت مــــــن 

داث الوفــــــاة اتيــــــان االعمــــــال االيجابيــــــة والســــــلبية التــــــي يكــــــون مــــــن شــــــأنها احــــــ

كمـــــا حرمـــــت بصـــــفة خاصـــــة نـــــزع ,  )195(لالســـــرى واالضـــــرار الشـــــديد بصـــــحتهم

ــــــــة او  بعــــــــض االعضــــــــاء مــــــــن اجســــــــام االســــــــرى او تعريضــــــــهم لتجــــــــارب طبي

ويعتبـــــر اتيــــان مثــــل هـــــذه االفعــــال اخـــــالال , علميــــة التبررهــــا حـــــالتهم الصــــحية 

ــــــــة االســــــــرة باالضــــــــافة الــــــــى  ــــــــب مســــــــؤولية الدولي ــــــــة ممــــــــا يرت ــــــــرا باالتفاقي خطي

ويمكــــــن بيــــــان كــــــل ذلــــــك فــــــي , ؤولية الفرديــــــة لمرتكبــــــي هــــــذه االعمــــــال المســــــ

يعامــــــل اســــــرى الحــــــرب : " ان ) 13(فقــــــد الزمــــــت المــــــادة : النصــــــوص التاليــــــة 

فـــــي جميـــــع االوقـــــات معاملـــــة انســـــانية كمـــــا تجـــــب حمايـــــة اســـــرى الحـــــرب ضـــــد 

 )196("اعمـــــــال العنـــــــف او االهانـــــــة وضـــــــد الســـــــباب والتحقيـــــــر امـــــــام الجمـــــــاهير 

ان يـــــؤمروا بالســـــير جماعـــــات فـــــي " ســـــرى لفضـــــول النـــــاس ومثـــــال تعـــــريض اال

ــــك بقصــــد  ــــي الطرقــــات فــــي ســــيارات مكشــــوفة وذل الشــــوارع او ان يطــــاف بهــــم ف

واالســــر لــــيس , ذلــــك ان اســــير الحــــرب لــــيس بعبــــد " . مشــــاهدة الجمــــاهير لهــــم 

                                                           

  .  208ص, اسرى الحرب , عبد الواحد يوسف الفار : انظر  -195
, الحــرب االتفاقيــة الثالثــة الحمايــة العامــة الســرى , البــاب الثــاني ,  13نــص المــادة : راجــع  -196

  .  105-104ص, اتفاقيات جنيف 



ـــــــه مايـــــــدعو للخجـــــــل, عـــــــارا  ـــــــيس في ـــــــه ل ـــــــى عـــــــرض ,  )197(كمـــــــا ان فـــــــاللجوء ال

ال فضـــــال عـــــن منافاتـــــه لالعـــــراف الدوليــــــة االســـــرى امـــــام النـــــاس اليكـــــون مقبـــــو 

  . واالنسانية على السواء 

ــــــب اخــــــر ان االســــــر ينبغــــــي ان اليأخــــــذ طــــــابع  وهــــــذا يوضــــــح مــــــن جان

وانمـــــا هـــــو مجـــــرد اعتقـــــال تحفظـــــي غرضـــــه الوحيـــــد منـــــع , االنتقـــــام او العقـــــاب 

وهـــــــو يخضـــــــع للقـــــــوانين , االســـــــير مـــــــن العـــــــودة الـــــــى المســـــــاهمة فـــــــي القتـــــــال 

الجــــــــاري العمــــــــل بهــــــــا فــــــــي القــــــــوات المســــــــلحة بالدولــــــــة والتعليمــــــــات واالوامــــــــر 

وتطبــــق عليــــه العقوبــــات الجنائيــــة والتأديبيــــة عــــن ذنــــب يقترفــــه بعــــد . الحــــاجزة 

وثمــــــة حمايــــــة ,  )198(محاكمتــــــه ولــــــه الحــــــق باســــــتئناف أي حكــــــم يصــــــدر عليــــــه

  . حماية مادية وحماية ادبية : عامة اخرى يمكن تقسيمها الى نوعين 

  :     لألسرى الحماية المادية: أوًال 

تعـــــد الدولـــــة الحـــــاجزة مســـــؤولة بصـــــفة عامـــــة عـــــن حيـــــاة اســـــرى الحـــــرب 

ـــــــيهم  ـــــــدة , والمحافظـــــــة عل ـــــــوا فـــــــي صـــــــحة جي وثمـــــــة , اذ تجـــــــب رعـــــــايتهم ليظل

  : منها مايلي , حقوق متنوعة تلزم الدولة االسرة برعايتها 

  : مكان االقامــة -أ

تــــوفر يجــــب ان يــــوفر فــــي اقامــــة االســــرى مــــن الحــــرب مكــــان القــــامتهم ت

كمـــــــا ويجـــــــب ان , فيـــــــه الشـــــــروط المالئمـــــــة المماثلـــــــة لقـــــــوات الدولـــــــة الحـــــــاجزة 

                                                           

  .  65-64ص, مبادئ القانون الدولي االنساني , جان بكتيه : راجع  -197
  .  152-140ص, من اتفاقية اسرى الحرب الثالثة ) 108-82(راجع المواد  -198



يكـــــون مالئمـــــا لعـــــادات وتقاليـــــد االســـــرى واليجـــــوز بـــــأي حـــــال مـــــن االحـــــوال ان 

  .    )199(تكون ظروف المكان ضارة بصحتهم
  

  :  الغــذاء -ب

الــــــى ان وجبــــــات الغــــــذاء االساســــــية اليوميــــــة يجــــــب ) 26(تشــــــير المــــــادة 

ان تكـــــون كافيـــــة فـــــي كميتهـــــا وقيمتهـــــا الغذائيـــــة وتنوعهـــــا بحيـــــث تكفـــــل ســـــالمة 

الحالـــــة الصـــــحية لالســـــرى والتعرضـــــهم لـــــنقص فـــــي الـــــوزن او تفشـــــي االضـــــرار 

عـــن ســـوء التغذيـــة مـــع مراعـــاة انـــواع االغذيـــة التـــي مـــن عـــادة االســـرى تناولهـــا 

 .  

ـــــات وب ـــــد االســـــرى بكمي ـــــة الحـــــاجزة بتزوي ـــــزم الدول موجـــــب هـــــذه المـــــادة تلت

وقـــــد حرصـــــت المـــــادة ,  )200(كافيـــــة مـــــن ميـــــاه الشـــــرب والســـــماح لهـــــم بالتـــــدخين

ــــى تــــوفير كافــــة الخــــدمات الالزمــــة التــــي تتصــــل ) 28( مــــن االتفاقيــــة الثالثــــة عل

عـــــــن طريـــــــق اقامـــــــة مطـــــــاعم , بالغـــــــذاء وبمـــــــواد االســـــــتعمال اليـــــــومي العاديـــــــة 

فـــــي جميـــــع المعســـــكرات يســـــتطيع ان يحصـــــل منهـــــا االســـــرى علـــــى  ومجمعـــــات

المــــواد الغذائيــــة والصــــابون والــــدخان وغيــــر ذلــــك واليجــــب ان تزيــــد اســــعار هــــذه 

   .  )201(المواد من اسعار السوق المحلية
  

  :             المالبـس -جـ

                                                           

  .  111ص, اتفاقيات جنيف , االتفاقية الثالثة ) 25(راجع نص المادة  -199
  .  112ص, اتفاقيات جنيف , االتفاقية الثالثة ) 26(راجع نص المادة  -200
  .  113ص, اتفاقيات جنيف , االتفاقية الثالثة , ) 28(راجع نص المادة  -201



مـــــن االتفاقيـــــة الثالثـــــة الدولـــــة الحـــــاجزة بـــــأن تتـــــولى ) 27(ألزمـــــت المـــــادة 

. والمالبـــــس الداخليـــــة , اســـــرى الحـــــرب بكميـــــات كافيـــــة مـــــن المالبـــــس تزويـــــد " 

واذا كانـــــــت , بحيــــــث تكـــــــون مالئمــــــة لجـــــــو االقلــــــيم الـــــــذي يقــــــيم فيـــــــه االســــــرى 

كســــاوي قــــوات العــــدو المســــلحة التــــي تقــــع فــــي يــــد الدولــــة الحــــاجزة مناســــبة لجــــو 

وعلـــــى الدولـــــة الحــــــاجزة , االقلـــــيم يجـــــب اعطـــــاء نفــــــس النـــــوع الســـــرى الحــــــرب 

تبدال وتصــــــليح االشــــــياء المتقدمــــــة بانتظــــــام ويجــــــب عــــــالوة علــــــى مراعــــــاة اســــــ

ذلــــــك ان تصـــــــرف لالســـــــرى الـــــــذين يــــــؤدون اعمـــــــاًال المالبـــــــس المناســـــــبة كلمـــــــا 

  .  )202(استدعت ذلك طبيعة العمل
  

  :   )203(المرافق الصحية والعناية الطبية -د

ــــــة  مــــــن الواجــــــب فــــــي جميــــــع الظــــــروف ان يتلقــــــى اســــــرى الحــــــرب العناي

ويفضــــــل ان يقــــــوم علــــــى العنايــــــة افــــــراد مــــــن الهيئــــــة , م التــــــي تقتضــــــيها حــــــالته

ــــــة التــــــي ينتمــــــي اليهــــــا االســــــرى  واذا أمكــــــن مــــــن نفــــــس , الطبيــــــة التابعــــــة للدول

  . جنسيتهم 
  

  

  

  :  نقل االسـرى -هـ 

, يجــــوز فقــــط نقــــل اســــرى الحــــرب الــــى دولــــة تكــــون طرفــــا فــــي االتفاقيــــة 

ــــــدى الدولــــــة المنقــــــول  ــــــة الحــــــاجزة بتــــــوفر الرغبــــــة والقــــــدرة ل بعــــــد ان تقتنــــــع الدول

                                                           

  .  112ص, اتفاقيات جنيف , االتفاقية الثالثة ) 27(المادة  -202
  .  114-113ص, االتفاقية الثالثة ,  31,  30,  29راجع نصوص المولد  -203



,  12(وقـــــد نصـــــت االتفاقيـــــة فـــــي المـــــواد , لتطبيـــــق االتفاقيـــــة , اليهـــــا االســـــرى 

علــــــــى انــــــــه يجــــــــب ان يجــــــــري نقــــــــل اســــــــرى الحــــــــرب بكيفيــــــــة  )204()48,  46

وفـــــــي ظـــــــروف التقـــــــل مالءمـــــــة عـــــــن ظـــــــروف انتقـــــــال قـــــــوات الدولـــــــة انســـــــانية 

  . الحاجزة 

ومبـــــدأ الوجـــــوب بهـــــذه الصــــــفة انمـــــا يســـــتهدف تحقيــــــق قـــــدر كبيـــــر مــــــن 

ـــــــديل لـــــــه فـــــــي  ـــــــة االنســـــــانية الواجـــــــب اعتمادهـــــــا واتخاذهـــــــا كمبـــــــدأ ال ب المعامل

تحقــــــق االمــــــن والطمأنينــــــة , عمليــــــة نقــــــل االســــــرى وفــــــي ظــــــل ظــــــروف امنيــــــة 

ن الحمايـــــة الماديـــــة التمثـــــل اال جانبـــــا واحـــــدا مـــــن مبـــــدأ لهـــــؤالء االســـــرى علـــــى ا

الحمايـــــة الـــــذي تكملـــــه الحمايـــــة المعنويـــــة التـــــي التقـــــل فـــــي درجتهـــــا االعتباريـــــة 

  . عن الحماية االولى 
  

  :  الحماية المعنوية لالسرى: ثانيا 

, التخــــــــتص االتفاقيـــــــــة الثالثـــــــــة بـــــــــالظروف الماديـــــــــة لالســـــــــرى فحســـــــــب 

ولكنهـــــــا تتضـــــــمن احكاماعديـــــــدة تتعلـــــــق بـــــــالظروف الروحيـــــــة والمعنويـــــــة التـــــــي 

  . يجب ان تتوافر في معسكرات اسرى الحرب 

والتتعلـــــق هـــــذه االحكـــــام فقـــــط بالديانـــــة او النشـــــاطات الثقافيـــــة والرياضـــــة 

ــــة االســــرى الصــــحية  ــــاظ بحال ــــذي يعــــد الزمــــا لالحتف ــــل ايضــــا يشــــمل العمــــل ال ب

ـــــا  ـــــة , جســـــميا ومعنوي ـــــل والبطال ـــــادئ , ووقـــــايتهم مـــــن المل ـــــق هـــــذه المب , ولتطبي

  :   نصت االتفاقية على احكام الموضوعات    التالية 
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الدولــــــــة الحــــــــاجزة ان  )205( )34(اوصــــــــت المـــــــادة  :يــــــــة الجهـــــــود الدين  -  أ

ـــــاتهم الدينيـــــة بمـــــا فـــــي  يتـــــرك الســـــرى الحـــــرب التامـــــة فـــــي ممارســـــة واجب

ذلـــــــــــك حضـــــــــــور االجتماعـــــــــــات الدينيـــــــــــة الخاصـــــــــــة بعقيـــــــــــدتهم بشـــــــــــرط 

ـــــة  ـــــة الموضـــــوعة بمعرفـــــة الســـــلطات الحربي مراعـــــاتهم االجـــــراءات النظامي

ويكــــــــون . نيــــــــة وان تعــــــــد امــــــــاكن مناســــــــبة تقــــــــام فيهــــــــا الخــــــــدمات الدي. 

تحــــــت شــــــرط , لهــــــؤالء حــــــق المكاتبــــــة فيمــــــا بخــــــتص بواجبــــــاتهم الدينيــــــة 

المراقبـــــة البريديـــــة مـــــع الســـــلطات الدينيـــــة الموجـــــودة فـــــي الدولـــــة الحـــــاجزة 

 . 

  : مايلي  37,  36كذلك اوجبت المادة 

اســـــــرى الحـــــــرب الـــــــذين يكونـــــــون مـــــــن المـــــــدنيين دون ان  : 36: مـــــــادة 

ــــ ــــن مــــع ق ــــوا كرجــــال دي ــــد عين ــــوا ق ــــرك لهــــم الحريــــة يكون واتهم المســــلحة تت

  . في اقامة الشعائر الدينية مع افراد عقيدتهم 

عنــــــدما اليتــــــوفر الســــــرى الحــــــرب احــــــد رجــــــال الــــــدين مــــــن  : 37مــــــادة 

المحجــــــوزين او احــــــد الــــــدينين مــــــن اســــــرى الحــــــرب مــــــن نفــــــس عقيــــــدتهم 

يعــــين احــــد رجــــال الــــدين مــــن مــــذهب االســــرى او مــــن مــــذهب مشــــابه لــــه 

أحـــــد العلمـــــانيين مـــــن المثقفـــــين اذا امكـــــن ذلـــــك مـــــن ف, واذا لـــــم يوجـــــد , 

بنــــــاء علــــــى طلــــــب االســــــرى المختصــــــين ليقــــــوم , وجهــــــة النظــــــر الدينيــــــة 

وهــــذا التعيــــين الــــذي يكــــون بموافقــــة الدولــــة الحــــاجزة يــــتم , بهــــذا الواجــــب 

  .بأتفاق طائفة االسرى المختصة لمصلحة النظام واالمن الحربي 
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ــــابالنشــــاط الفكــــري والثقــــافي والرياضــــي واال  - ب توجــــب المــــادة : ) 206(لع

ـــــات الشخصـــــية لكـــــل اســـــير  )207( )38( ـــــة , مراعـــــاة الرغب ـــــل الدول مـــــن قب

فيمــــــا يتعــــــين عليهــــــا مــــــن ناحيــــــة اخــــــرى ان اشــــــجع االســــــرى , الحــــــاجزة 

علـــــــــــى ممارســـــــــــة النشـــــــــــاط الفكـــــــــــري والثقـــــــــــافي والرياضـــــــــــي وااللعـــــــــــاب 

وان تتــــــاح لهــــــم فــــــرص القيــــــام بالتمرينــــــات الرياضــــــية بمــــــا , المســــــابقات 

وتهـــــــــــيء , جيــــــــــة فــــــــــي ذلــــــــــك االلعــــــــــاب والمســــــــــابقات الرياضــــــــــية الخار 

 . مساحات كافية لهذا الغرض في جميع معسكرات االسرى 

ــــــة الحــــــاجزة اســــــتخدام اســــــرى الحــــــرب الالئقــــــين  :العمـــــــل  - ت يجــــــوز للدول

طبيـــــا مـــــع مراعــــــاة ســـــنهم وجنســــــهم وقـــــدراتهم البدنيــــــة وان يقصـــــد بــــــذلك 

ولـــــم .  )208(االحتفـــــاظ بحـــــالتهم الصـــــحية بصـــــورة جيـــــدة جســـــميا ومعنويـــــا

ارغــــام  )209( )50(ا الحــــد بــــل حرمــــت المــــادة تتوقــــف االتفاقيــــة ضــــد هــــذ

 . االسرى على تأدية اعمال خالف الزراعة 

  

 

ـــــًا  ـــــات أســــــرى الحــــــرب : ثالث ـــــة : واجب قـــــد عرضـــــنا فيمـــــا ســـــبق الحماي

ــــــــة والمعنويــــــــة وفجــــــــأة هــــــــذه  العامــــــــة الســــــــرى الحــــــــرب وحقــــــــوقهم المادي

  . الحقوق على أسرى الحرب واجبات والتزامات 
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ــــــات ــــــق بالواجب ــــــى االســــــرى  امــــــا فيمــــــا يتعل فــــــان قواعــــــد , التــــــي تقــــــع عل

وقــــــــد وردت بعــــــــض , الحــــــــرب والتقاليــــــــد الحربيــــــــة هــــــــي التــــــــي تمليهــــــــا 

ــــــي االتفاقيــــــة الثالثــــــة  ــــــات بالتحديــــــد ف التــــــي ) 17(فنجــــــد المــــــادة , الواجب

ـــــــط  ـــــــاالدالء فق ـــــــزام كـــــــل اســـــــير ب ـــــــق باســـــــتجواب االســـــــرى تحـــــــدد الت تتعل

فـــــي الجـــــيش ورقمـــــه , باســـــمه الكامـــــل ورتبتـــــه العســـــكرية وتـــــأريخ مـــــيالده 

او رقمــــــــــه الشخصــــــــــي او المسلســــــــــل فــــــــــاذا لــــــــــم يســــــــــتطيع , او الفرقــــــــــة 

  .  )210(فمعلومات مماثلة

وعلـــــــى كـــــــل طـــــــرف مـــــــن اطـــــــراف النـــــــزاع ان ) " 21(وتضـــــــيف المـــــــادة 

يخطــــــر الطــــــرف االخــــــر بــــــالقوانين والتعليمــــــات التــــــي تســــــمح لرعايــــــاه او 

, تمــــنعهم مــــن قبــــول الحريــــة ازاء وعــــد او تعهــــد بلتــــزم بــــه اســــرى الحــــرب 

علـــــى اســـــرى الحـــــرب بأســـــتثناء الضـــــباط ان يـــــؤدوا التحيـــــة الـــــى ضـــــابط و 

ــــي تقضــــي بهــــا التعليمــــات  ــــرام الت ــــدموا مظــــاهر االحت ــــة الحــــاجزة ويق الدول

المتبعـــــة فـــــي جيوشـــــهم وعلـــــى الضـــــباط االســـــرى ان يـــــؤدوا التحيـــــة فقـــــط 

الــــى ضــــباط الدولــــة الحــــاجزة الــــذين فــــي رتبــــة اعلــــى مــــن رتــــبهم وعلــــيهم 

,  )211(ئـــــــــد المعســـــــــكر مهمـــــــــا كانـــــــــت رتبتـــــــــهان يـــــــــؤدوا التحيـــــــــة الـــــــــى قا

ــــــوانين والتعليمــــــات واالوامــــــر الجــــــاري العمــــــل بهــــــا  ويخضــــــع االســــــير للق

فـــــــي القــــــــوات المســــــــلحة بالدولــــــــة الحــــــــاجزة التــــــــي مــــــــن ســــــــلطتها اتخــــــــاذ 

االجـــــــراءات القضـــــــائية او التأديبيـــــــة بخصـــــــوص أي ذنـــــــب يقترفـــــــه احـــــــد 
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ــــــك القــــــوانين او التعليمــــــات او االوامــــــر ــــــى ,  )212(االســــــرى اخــــــالال بتل عل

انــــــــه اليســــــــمح بــــــــاي اجــــــــراءات او عقوبــــــــات مخالفــــــــة الحكــــــــام الفصــــــــل 

الثالــــــث المتضــــــمن العقوبــــــات الجنائيــــــة والتأديبيــــــة والتــــــي تنــــــدرج تحتــــــه 

والتـــــــــــــي تحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى الضـــــــــــــمانات لســـــــــــــالمة ) 107-82(المـــــــــــــواد 

  . االجراءات المتخذة ضد االسير 

   :انتهاء حالة االسر : رابعًا 

ــــة الثالثــــة نص تضــــمنت  -  أ ــــاء االتفاقي ــــي اثن وصــــا باالعــــادة المباشــــرة حتــــى ف

ــــــــة  ــــــــام االعمــــــــال العدائي ــــــــدة وذلــــــــك , قي ــــــــي دولــــــــة محاي وباالقامــــــــة ف

بالنســـــبة للجرحـــــى الـــــذين اليرجـــــى شـــــفاؤهم والمرضـــــى الـــــذين يعـــــانون 

 . من انهيار خطير في حالتهم العقلية 

يوضـــــــــــح ,  )213(وقــــــــــد ألحــــــــــق باالتفاقيــــــــــة نمـــــــــــوذج اتفــــــــــاق خــــــــــاص

ــــدقيق الحــــاالت المخت ــــق عليهــــا بالتفصــــيل ال ــــي يمكــــن ان ينطب لفــــة الت

ــــــه المــــــادة  ــــــب االمــــــر كمــــــا بينت ــــــدأ ويتطل مــــــنح  )214( )112(هــــــذا المب

الســـــلطة الكافيـــــة للجنـــــة الطبيـــــة المختلطـــــة التـــــي تعـــــين ضـــــد انـــــدالع 

  .  الحرب 

ان االوضــــاع التــــي قــــد تنشــــأ فــــي اعقــــاب الحــــرب قــــد بينــــت ان تطبيــــق  - ب

الخاصـــــــــة  1929المبــــــــدأ الــــــــذي ورد فـــــــــي االتفاقيــــــــة الدوليـــــــــة لعــــــــام 

عقــــد " بمعاملــــة اســــرى الحــــرب والــــذي يســــتدعي اعــــادة االســــرى بعــــد 

ـــــــد اوضـــــــحت , يمكـــــــن ان يســـــــبب لهـــــــم اضـــــــرارا " اتفـــــــاق الســـــــالم  فق
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توقــــــف االعمــــــال التجربــــــة انــــــه قــــــد تمــــــر فتــــــرة ليســــــت بقصــــــيرة بــــــين 

ولعــــــالج , العدائيــــــة وعقــــــد معاهــــــدة ســــــالم بــــــين االطــــــراف المتنازعــــــة 

مــــــــن االتفاقيــــــــة الثالثــــــــة  )215( )118(هــــــــذه المشــــــــكلة تــــــــنص المــــــــادة 

علـــــــى ان اعـــــــادة االســـــــرى يجـــــــب ان يـــــــتم دون تـــــــأخير عنـــــــد وقـــــــف 

 . االعمال العدائية الفعلية أي بعد وقف اطالق النار مباشرة 

حــــــــدد عــــــــدد الجمعيــــــــات والمنظمــــــــات ويجــــــــوز للدولــــــــة الحــــــــاجزة ان ت

التـــــــي يســـــــمح لمنـــــــدوبيها بالقيـــــــام بجهـــــــودهم فـــــــي اراضـــــــيها وتحـــــــت 

وصـــــول المعارضـــــة , بشـــــرط اال يمنـــــع مثـــــل هـــــذا التحديـــــد , اشـــــرافها 

  . الكافية والمناسبة لجميع اسرى الحرب 

, والمركـــــز المختـــــار للجنـــــة الدوليـــــة للصـــــليب االحمـــــر فـــــي الميـــــدان 

  . ع االوقات يجب تقديره واحترامه في جمي

ـــــة او المـــــواد المرســـــلة  بمجـــــرد تســـــليم اســـــرى الحـــــرب امـــــدادات االغاث

ــــــرة قصــــــيرة جــــــدا يجــــــب ان , لألغــــــراض المتقدمــــــة  او بعــــــد ذلــــــك بفت

موقعـــــــا عليهـــــــا مـــــــن ممثلـــــــي , تعطـــــــى ايصـــــــاالت عـــــــن كـــــــل رســـــــالة 

االســـــرى الـــــى جمعيـــــة االغاثـــــة او الهيئـــــة التـــــي ارســـــلتها وفـــــي نفـــــس 

مــــــــن الوقــــــــت يجــــــــب ان تعطــــــــى ايصــــــــاالت عــــــــن هــــــــذه الرســــــــاالت 

  .  السلطات االدارية المسؤولة عن حراسة االسرى 
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قبــــل ان ادخــــل فــــي لــــب الموضـــــوع او ان اشــــير الــــى ان المبــــادئ التـــــي 

مـــن  تخـــص معاملـــة اســـرى الحـــرب التـــي جـــاء بهـــا االســـالم متكاملـــة منـــذ اكثـــر

اربعــــة عشــــر قرنــــا دون ان تمــــر تلــــك المبــــادئ بــــالتطور الــــذي مــــرت بــــه قواعــــد 

القـــــــانون الـــــــدولي االنســـــــاني ودون ان يكـــــــون هنـــــــاك نقـــــــص يبـــــــرز فـــــــي ضـــــــوء 

ممــــــا يــــــدل علــــــى تــــــاثر القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني , تغيــــــر اســــــاليب الحــــــروب 

والــــى جانــــب ذلــــك فــــان هنــــاك مبــــادئ اقرهــــا الشــــرع االســــالمي منــــذ , باالســــالم 

ومـــــرد ذلـــــك الـــــى , ده والنجـــــدها لحـــــد االن فـــــي القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني مـــــيال

ان المشــــــــرع للقــــــــانون الــــــــدولي االنســــــــاني ذو قــــــــدرة محــــــــدودة تجــــــــاه متطلبــــــــات 

ومـــــن خـــــالل , مايســــتجد مـــــن احـــــداث فـــــي المســـــتقبل بخـــــالف التشـــــريع االلهـــــي 

هــــــــــذا المنطــــــــــق احــــــــــاول اوال ان اســــــــــتعرض المبــــــــــادئ المشــــــــــتركة ثــــــــــم أبــــــــــين 

  . من التشريع االسالمي والقانون الدولي االنساني  مايختص به كل

  
  

  

  

  :  المبادئ المشتركة : اوًال 

يشترك كل من التشريع االسالمي والقانون الدولي االنساني بخصوص 

  : معاملة اسرى الحرب في المبادئ العامة االتية 



امـــــــر كـــــــل مـــــــن التشـــــــريع االســـــــالمي والقـــــــانون الـــــــدولي االنســـــــاني   - 1

بـــــاحترام قـــــيم االنســـــان النـــــه هـــــو االســـــاس بـــــين خالئـــــق هـــــذا الكـــــون 

وان كــــــل مخلــــــوق فــــــي هــــــذا العــــــالم مســــــخر مــــــن قبــــــل رب العــــــالمين 

لخدمتـــــــه فهـــــــو محتـــــــرم ومكـــــــرم ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق يجـــــــب احتـــــــرام 

ـــــــه  وضـــــــمانها االســـــــير ورعايـــــــة ادميتـــــــه وتـــــــوفير الحمايـــــــة الالزمـــــــة ل

ســــواء اكانــــت هــــذه الحمايــــة ماديــــة او معنويــــة كتــــوفير مكــــان االقامــــة 

المناســــب اضــــافة الــــى الغــــذاء والكســــاء والرعايــــة الصــــحية وممارســــة 

 . النشاط الفكري والثقافي وغير ذلك 

ـــــــدولي االنســـــــاني فـــــــي وجـــــــوب عـــــــدم   - 2 يشـــــــترك االســـــــالم والقـــــــانون ال

االدالء  االكـــــــــراه االســـــــــير علـــــــــى االقـــــــــرار بشـــــــــيء او اجبـــــــــاره علـــــــــى

ذلـــــك ألنـــــه يتعـــــارض , بالمعلومــــات عـــــن طريـــــق العنـــــف او التعــــذيب 

مــــع مــــا أقــــره القــــانونين االســــالمي والــــدولي مــــن مبــــدأ وجــــوب احتــــرام 

 . االنسان 

يوصـــــي كـــــل مـــــن االســـــالم والقـــــانون الـــــدولي برعايـــــة مبـــــدأ المســـــاواة   - 3

فــــي المعاملــــة مـــــع اســــرى الحــــرب دون ان يؤخـــــذ باالعتبــــار أي امـــــر 

ـــــز ا ـــــدين عارضـــــي يمي نســـــان عـــــن انســـــان اخـــــر كـــــاللون والجـــــنس وال

ــــــك  ــــــر ذل ــــــى . والمركــــــز االجتمــــــاعي وغي كــــــذلك اليجــــــوز اكراهــــــه عل

 . القيام باعمال مخلة بالشرف او مخدشة بكرامة االنسان 

اقــــــرار االســــــالم والقــــــانون الــــــدولي االنســــــاني ضــــــرورة احتــــــرام حريــــــة   - 4

االســـــير التامـــــة فـــــي ممارســـــة شـــــعائره الدينيـــــة والتصـــــرف فـــــي ضـــــوء 



مــــــايؤمن بــــــه ويعتقــــــدون اذا لــــــم يكــــــن ذلــــــك مخالفــــــا للنظــــــام واالداب 

 . العامة 

اقــــــر كــــــل منهمــــــا اعتبــــــار االســــــير خاضــــــعا لســــــلطة الدولــــــة االســــــرة   - 5

وبهــــــذا تكــــــون الدولــــــة مســــــؤولة , فقــــــد دون ســــــلطة االفــــــراد او القــــــادة 

ــــــة  ــــــراد او اي ــــــه وعــــــدم جــــــواز اخضــــــاعه لغيرهــــــا مــــــن االف عــــــن حمايت

جهـــــة عســــــكرية مــــــن قـــــام بأســــــره لمــــــا فـــــي خضــــــوعه لســــــلطة الدولــــــة 

      .االسرة من ضمان لآلدميته والرعاية لكرامته 

يشـــــــترك االســـــــالم والقـــــــانون الـــــــدولي االنســـــــاني ان لالســـــــير اهليـــــــة   - 6

ـــــك  ـــــة وذل ـــــه المدني ـــــه مـــــن خاللهـــــا ممارســـــة حقوق ـــــة يمكن ـــــة كامل قانوني

 . عن طريق الوكاالت لنفاذ معامالته المتعلقة به 

بتشـــــابه القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني واالســـــالم باســـــقاط صـــــفة االســـــر   - 7

 . عن المرتزقة ومحكامتهم كمجرمي حرب 

يتشــــــابه التشــــــريع االســــــالمي والقــــــانون فــــــي تحديــــــد مفهــــــوم االســــــير   - 8

يعتبــــر كــــل بــــالغ عاقــــل يلقــــي القــــبض عليــــه فــــي معركــــة ســــاهم فيهــــا 

فعــــال او رأيــــًا أســــيرًا تنطبــــق عليــــه احكــــام االســــير ســــواء كــــان مواطنــــا 

 . منتميا الى الدولة المتحاربة ام غيرها 

الجاســـــوس حقـــــوق االســـــالم والقـــــانون الـــــدولي يتفقـــــان علـــــى حرمـــــان   - 9

ـــــة  ـــــة تمـــــس ام الدول ـــــار التجســـــس جريمـــــة داخلي ـــــة االســـــير بأعتب حماي

 . وسالمتها 

  

  :      مميزات الشريعة االسالميــة : ثانيا 



ـــــــدولي االنســـــــاني بشـــــــأن  ـــــــانون ال ـــــــز الشـــــــريعة االســـــــالمية عـــــــن الق وتتمي

  : معاملة اسرى الحرب بالميزات التالية 

مية مقترنـــــة بــــــالجزاء معاملـــــة اســـــرى الحـــــرب وفـــــق المبـــــادئ االســـــال  - 1

 –ان الجهــــــة المســــــؤولة عــــــن العمــــــل بموجــــــب تلــــــك المبــــــادئ  –أي 

ان خالفــــــت مبــــــدأ منهــــــا عرضــــــت نفســــــها للعقوبــــــة االلهيــــــة والتفلــــــت 

 . من عدالة السماء ان خلصت نفسها من العقبة الدنيوية 

تتميـــــــز الشـــــــريعة االســـــــالمية بـــــــان االلتـــــــزام بـــــــالتطبيق يـــــــأتي تأكيـــــــد   - 2

فالقـــــانون الـــــداخلي يســـــتغرق القـــــانون , انين لمبـــــدأ تحقيـــــق وحـــــدة القـــــو 

ومـــــن هنـــــا يكـــــون لـــــه , الـــــدولي فـــــال يوجـــــد حـــــد فاصـــــل بـــــين االثنـــــين 

نفــــــس قـــــــوة االلتـــــــزام القـــــــانون المطبــــــق علـــــــى المخالفـــــــات والجنايـــــــات 

 . الداخلية منها والدولية على السواء 

اليعتبـــــــر االســـــــالم المعاملـــــــة االنســـــــانية لالســـــــرى تفضـــــــال او منــــــــه   - 3

بـــــع هـــــذه المعاملـــــة مـــــن الـــــنص القرانـــــي الكـــــريم الـــــذي علـــــيهم وانمـــــا تن

ولقــــد كرمنــــا بنــــي : " ... يقــــره كرامــــة االنســــان كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى 

ـــــــه تعـــــــالى ,  )216(... "آدم  ـــــــد اهللا : " ... وكـــــــذلك قول ان اكـــــــرمكم عن

 .  )217("اتقاكم 

الطــــالق ســــراح االســــرى بــــدون مقابــــل ) المــــن(اعتبــــر االســــالم مبــــدأ   - 4

وفــــي ضــــوء ذلــــك  –أي فــــك االســــير بالمقابــــل  –) الفــــداء(فــــوق مبــــدأ 

يعتبــــــر موقــــــف االســــــالم موقفــــــا انســــــانيا ال يدانيــــــه ماعليــــــه القــــــانون 

                                                           

  .   70آية , سورة االسراء  -216
  .   13آية , سورة الحجرات  -217



الـــــدولي االنســـــاني مـــــن ان عمليـــــة تســــــليم االســـــرى تـــــتم بعـــــد انتهــــــاء 

واطــــــالق ســــــراح االســــــير , الحــــــرب وعلــــــى اســــــاس المقابلــــــة بالمثــــــل 

 بغيــــر مقابــــل يــــتم غالبــــا تحــــت ممارســــة ضــــغوط مــــن خاللهــــا تتحقــــق

 . اغراض لصالح الدولة االسرة 

ــــة اســــرى الحــــرب بميــــزة النجــــدها فــــي أي   - 5 يمتــــاز االســــالم فــــي معامل

قـــانون منــــذ الخليقــــة حيـــث فضــــل االســــير علـــى المــــواطن المســــلم فــــي 

االحتــــرام والرعايــــة وســــد حاجتــــه بمــــا يكــــون المــــواطن نفســــه فــــي أمــــن 

ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــك قول ـــــــى ذل ـــــــه كمـــــــا اكـــــــد عل ويطعمـــــــون : " الحاجـــــــة الي

 .  )218(" على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الطعام 

ينظـــــــر االســـــــالم الـــــــى االســـــــير كانســـــــان واليأخـــــــذ بنظـــــــر االعتبـــــــار   - 6

االمــــور العارضــــية فــــال يفــــرق بالعاملــــة بــــين الجنــــدي والضــــابط وبــــين 

القـــــادة والمرؤوســـــين اخـــــذًا بالمبـــــدأ الـــــذي نـــــادى بـــــه الرســـــول االعظـــــم 

 " . لمشط الناس سواسيه كأسنان ا" صلى اهللا عليه واله وسلم 

االســــالم اليحمـــــل االســـــير علــــى القيـــــام بـــــاي عمــــل مـــــالم يبـــــد رغبـــــة   - 7

مـــن قبـــل نفســـه فـــي القيـــام بهـــذا العمـــل فـــي حـــين ان القـــانون الـــدولي 

االنســـــاني يهـــــيج لالســـــرة تشـــــغيل االســـــرى مقابـــــل اجـــــر مناســـــب ذلـــــك 

 . رغم عدم رغبة االسير 

 . اعتناق االسير للعقيدة االسالمية   - 8

ــــــة اســــــرى اليقــــــر االســــــالم المع  - 9 ــــــة بالمثــــــل فيمــــــا اذا ســــــيئت معامل امل

 . المسلمين من قبل دولة الخصم االسرة 

                                                           

  .  8آية , سورة االنسان  -218



فـــــــي حالـــــــة االحـــــــتالل الكلـــــــي او  –يعامـــــــل االســـــــالم العســـــــكريين  - 10

معاملــــــــة الســــــــكان المــــــــدنيين فــــــــي حــــــــين حــــــــوز القــــــــانون  –الجزئــــــــي 

ـــــــدولي االنســـــــاني اعتقـــــــالهم ومعـــــــاملتهم كأســـــــرى حـــــــرب بمقتضـــــــى  ال

 . من االتفاقية الثالثة ) 4(لمادة من ا) ] 1(ثانيًا [ الفقرة 

ويبـــــدو لنـــــا مـــــن هـــــذه الميـــــزات التـــــي يمتـــــاز بهـــــا االســـــالم فـــــي معاملـــــة 

  . االسرى مدى ماتتسم به مبادؤه االنسانية والرحمة والعدالة 
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ـــــــذي يقـــــــع علـــــــى  ـــــــة القتـــــــال فـــــــي االســـــــالم رد لالعتـــــــداء والظلـــــــم ال حقيق

ــــــه االنســــــان  ــــــي يســــــردها , االنســــــان مــــــن اخي ــــــاة الكريمــــــة الت ــــــى الحي وصــــــوال ال

  . العدل والكرامة االنسانية 

, فلـــــم يكـــــن القتـــــال ضـــــد المســـــلمين هـــــدنا لقتـــــل االنســـــان او النيـــــل منـــــه 

جـــــريح او المـــــريض وبهـــــذا التصـــــور ينطلـــــق المقاتـــــل المســـــلم فـــــي تعاملـــــه مـــــع ال

ويحـــــــرم علـــــــى نفســـــــه أي , فيســـــــلك معـــــــه كـــــــل الطـــــــرق االنســـــــانية , او القتيـــــــل 

, يلحــــــق بهــــــم الضـــــرر او العبــــــث فــــــي جثــــــث القتلــــــى  –تعامـــــل مــــــن شــــــأنه ان 

ــــــك ممــــــا ســــــيأتي ذكــــــره فســــــوف نتنــــــاول بفــــــرعين  ــــــة : وغيــــــر ذل احــــــدهما لمعامل

  . والثاني الحترام قتلى الحرب , الجرحى والمرضى 

  

  

  

  

  

  



Bع ا�Aولا� 


� اn��^ وا��3^���� 

وديــــن انســــانية فــــي تدســــيد هــــذه , لقــــد تميــــز االســــالم بكونــــه ديــــن رحمــــه 

ــــــــق المجتمــــــــع الحضــــــــاري الســــــــعيد  ــــــــا مــــــــن , المعــــــــاني لخل والمســــــــلمون انطالق

المبــــــادئ االلهيــــــة مكلفــــــون بــــــااللتزام باخالقيــــــة متســــــامية البشــــــرية جمعــــــاء دون  

  . ين أو جنس او د, او لون , فرق او تمييز في عرق 

يــــا ايهــــا النــــاس انــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائــــل " 

  .  )219("لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم 

ـــــــدركون  ـــــــات ذات البعـــــــد االنســـــــاني فهـــــــم ي مـــــــن هـــــــذه المبـــــــادئ والمنطلق

تمــــــام االدراك ان رســــــالتهم جــــــاءت كــــــي تحقــــــق فــــــي االرض ســــــعادة االنســــــان 

بــــل , يعــــاني منهــــا فــــي حــــالتي الســــلم والحــــرب وانتقالــــه مــــن كــــل الكبــــوات التــــي 

اذ ان , قـــــــد تكــــــــون المســـــــؤولية فــــــــي الحــــــــرب اكثـــــــر منهــــــــا فـــــــي وقــــــــت الســــــــلم 

, اكثــــــر مــــــن أي وقــــــت اخــــــر , االنســــــانية معرضــــــة للــــــدمار والقتــــــل والتخريــــــب 

ـــــي االســـــالم والحـــــرب هـــــو االســـــتثناء وانمـــــا  ـــــار ان الســـــلم هـــــو االســـــاس ف باعتب

غيــــان المســــلط علــــى بنــــي االنســــان شــــرعت للــــدفاع عــــن الــــنفس ضــــد الظلــــم والط

مــــــن المتجبــــــرين والطغــــــاة الــــــذين اليعيــــــرون اهتمامــــــا لالنســــــان وحفــــــظ حياتــــــه 

ـــــرا فـــــي القـــــول والعمـــــل والتطبيـــــق لضـــــمان  ومـــــن هنـــــا كـــــان االســـــالم داعيـــــا كبي

وفـــــي الـــــنص القرانـــــي المـــــذكور داللـــــة واضـــــحة , حمايـــــة ابنـــــاء البشـــــرية جميعـــــا 

ء تكونــــــت مــــــن اب واحــــــد وام البنــــــاء البشــــــرية جمعــــــا )220(علــــــى وحــــــدة االصــــــل
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واحـــــــدة ولهـــــــا وحـــــــدة انســـــــانية التتجـــــــزأ فـــــــي حقهـــــــا بالحيـــــــاة واالمـــــــان والرعايـــــــة 

اضــــافة الــــى ماتقــــدم فــــان المســــلم يشــــعر بــــأن عليــــه واجبــــا حتــــى اتجــــاه خصــــمه 

ــــى  ــــاد الن رابطــــة االخــــرى االنســــانية تســــمو عل ــــراي واالعتق ــــي ال ــــه ف المخــــالف ل

علــــى مواصــــلة القتــــال فــــي  فحــــين يجــــد المســــلم شخصــــا غيــــر قــــادر. ماعــــداها 

ســـــاحة المعركـــــة بســـــبب المـــــرض او الجـــــرح يـــــرى مـــــن زاويـــــة االخـــــوة والفضـــــيلة 

وجــــوب تقــــديم العـــــون والرعايــــة والعنايــــة لـــــه فــــي احســــن صـــــورة تضــــمن حياتـــــه 

ــــه ســــبحانه وتعــــالى , مــــن المــــوت  مــــن قتــــل نفســــا بغيــــر نفــــس او فســــاد : " لقول

كأنمـــــا احيـــــا النـــــاس ومـــــن احياهـــــا ف, فـــــي االرض فكأنمـــــا قتـــــل النـــــاس جميعـــــا 

  .  )221("جميعا 

اذن فالمتســــبب فــــي احيــــاء نفــــس مــــن المــــوت جعــــل اهللا لــــه ثوابــــا واجــــرا 

اليدانيـــــه عمـــــل مثلـــــه فـــــي الـــــدنيا لمرضـــــاة اهللا ســـــبحانه ويعـــــادل احيـــــاء , كبيـــــرا 

  .  )222(التي هي عند اهللا اكرم مخلوقاته واحبها اليه, البشرية جمعاء 

متممـــــــــة ومفســـــــــرة للنصـــــــــوص ولقـــــــــد جـــــــــاءت الســـــــــنة النبويـــــــــة الشـــــــــريفة 

ــــــــاة هــــــــؤالء الجرحــــــــى  ــــــــى حي ــــــــة بشــــــــكل متكامــــــــل وهــــــــادف وحــــــــريص عل القراني

ـــداء علـــى  ـــا قاطعـــا عـــن االعت ـــه نهي والمرضـــى فـــي اكثـــر مـــن موضـــوع منهـــا نهي

ــــــه وســــــلم  ــــــه وال ــــــه صــــــلى اهللا علي ــــــي قول ــــــه كمــــــا جــــــاء ف أال ال : " الجــــــريح وقتل

  .  )223("يجهزون على جريح 
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ـــــــره مـــــــن النصـــــــ ـــــــنص وغي ـــــــد اصـــــــبح هـــــــذا ال ـــــــى هـــــــذا لق ـــــــة عل وص الدال

المعنــــى دليــــل عمــــل للمســــلمين التزمــــوا بــــه وطبقــــوه فــــي كــــل معــــاركهم وحــــروبهم 

 .  

كمـــــــا ان هـــــــذا الحـــــــديث يـــــــدل بمنطوقـــــــه علـــــــى تحـــــــريم االعتـــــــداء علـــــــى 

ويقــــاس علــــى , الجــــريح فهــــو يــــدل بفهومــــه علــــى تقــــديم العــــون بمــــا ينقــــذ حياتــــه 

االســـــالم  الجــــريح المــــريض بجـــــامع العجــــز عـــــن مواصــــلة القتــــال يوجـــــب بحكــــم

الرعايـــــــة والعنايـــــــة علـــــــى كـــــــل مـــــــن يقـــــــع تحـــــــت ســـــــيطرته هـــــــؤالء الجرحـــــــى او 

المرضــــــى بحســــــن المعاملــــــة وتمريضــــــهم كمــــــا مــــــر بنــــــا ســــــابقا فــــــي االهتمــــــام 

اخـــــــذًا بمبـــــــدأ االخـــــــوة االنســـــــانية التـــــــي اقرهـــــــا ,  )224(بحالـــــــة االســـــــير الصـــــــحية

  .  )225(القران الكريم

مـــــن جـــــيش واالســـــالم يفـــــرض علـــــى المســـــلمين واجـــــب حمايـــــة المرضـــــى 

ــــى , العــــدو بكــــل الوســــائل التــــي تضــــمن ســــالمتهم  ونقلهــــم مــــن ســــاحة القتــــال ال

  . اماكن امنة 

فـــــورا اذا وافـــــق العـــــدو " أي ايقـــــاف القتـــــال لفتـــــرة زمنيـــــة " وعقـــــد الهدنـــــة 

بغيـــــــة البحـــــــث عـــــــن الضـــــــحايا  )226(حتـــــــى اذا اريـــــــد منهـــــــا الخديعـــــــة للمســـــــلمين

وان جنحـــــوا : " الى كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــ, وتخفيـــــف نـــــار الحـــــرب المتقـــــدة بيـــــنهم 
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وان يريــــدوا ان .. للســــلم فــــأجنح لهــــا وتوكــــل علــــى اهللا انــــه هــــو الســــميع العلــــيم 

  .  )227("يخدعوك فان حسبك اهللا 

ــــــد  ــــــة تقطــــــع بضــــــرورة التقي ــــــة بمواقــــــف بين ــــــات النبوي وقــــــد زخــــــرت المروي

ـــــرة واخـــــرى ليتســـــنى  ـــــين فت ـــــال ب ـــــف القت ـــــادل المعلومـــــات عـــــن المفقـــــودين ووق بتب

  .    )228(والمرضى ودفن الموتىلهم اخالء الجرحى 

واالحاديــــــث الشــــــريفة تشــــــير الــــــى ان هنــــــاك فرقــــــا لالغاثــــــة مــــــن النســــــاء 

كانـــــت تكلـــــف باســـــعاف المرضـــــى والجرحـــــى وتقـــــديم كـــــل مســـــتلزمات االســـــعاف 

ـــــــــــي لهـــــــــــم فقـــــــــــد روى احمـــــــــــد ومســـــــــــلم وابـــــــــــن ماجـــــــــــه عـــــــــــن ام عطيـــــــــــه  الطب

لم غــــزوت مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــ: " قالــــت  )229(االنصــــاريه

ـــــي رجـــــالهم  وأداوي الجرحـــــى , فأصـــــنع لهـــــم الطعـــــام , ســـــبع غـــــزوات اخلفهـــــم ف

  .  )230("وأقوم على المرضى 

فهـــــذا الـــــنص مطلـــــق يؤخــــــذ علـــــى اطالقـــــه طالمــــــا اليوجـــــد هنـــــاك مقيــــــد 

فيشــــــمل جرحــــــى ومرضــــــى المســــــلمين والعــــــدو معــــــا فيؤخــــــذ بالتــــــالي ان الفرقــــــة 

ـــــ ر مســـــؤولة المســـــؤولة عـــــن مـــــداواة ومعالجـــــة جرحـــــى ومرضـــــى المســـــلمين تعتب

                                                           

 .  61-60اية , سورة االنفال  -227

المطبعـــــــــــــــة الســـــــــــــــلفية                 ,  10ج, شـــــــــــــــرح النيـــــــــــــــل وشـــــــــــــــفاء العليـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد اطفيشـــــــــــــــي  -228
 .  415ص,  هـ 1343,

كانـــت تغـــزو كثيـــرا مـــع , هـــي نســـيبة بنـــت الحـــارث االنصـــارية مـــن فواضـــل نســـاء الصـــحابة  -229
هــ تقريبـًا 13توفيـت سـنة , فتمرض المرضـى وتـداوي الجرحـى , الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم 

 . 

 .  388ص, هـ 13000, دلهي ,  2ج, جامع الترمذي  -230



عــــــن جرحــــــى ومرضــــــى العــــــدو ايضــــــا ســــــواء كانــــــت هــــــذه الفرقــــــة متكونــــــة مــــــن 

  . النساء ام من الرجال ام من كليهما 

ويؤكـــــــد هـــــــذا االطـــــــالق حـــــــديث الرســـــــول صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم 

يــــــابن آدم مرضــــــت : (ان اهللا عــــــز وجــــــل يقــــــول يــــــوم القيامــــــة : " حيــــــث يقــــــول 

أمـــــا : رب العـــــالمين ؟ قـــــال يـــــارب كيـــــف أعـــــودك وانـــــت : قـــــال ! فلـــــم تعـــــودني 

أمــــــا علمــــــت انــــــك لــــــو عودتــــــه ! علمــــــت ان عبــــــدي فالنــــــا مــــــرض فلــــــم تعــــــوده 

  .  )231(" )لوجدتني عنده 

ويتعــــــــين مــــــــن هــــــــذا الحــــــــديث الشــــــــريف الحــــــــث علــــــــى زيــــــــارة المــــــــريض 

ــــــــه  ومســــــــاعدته دون تمييــــــــز الن معنــــــــى الحــــــــديث يفيــــــــد االطــــــــالق بداللــــــــة قول

  ) . يابن ادم(

ـــــــع ـــــــت معـــــــوذ وروى احمـــــــد والبخـــــــاري عـــــــن الربي ـــــــت  )232(بن ـــــــا : " قال كن

نغــــزو مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم فنخــــدم القــــوم ونســــقيهم المــــاء 

  .  "ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة 

ـــــات واضـــــحا ان رعايـــــة المرضـــــى والجرحـــــى عـــــن نظـــــرة انســـــانية  ولقـــــد ب

الن فيهـــــــا تعزيـــــــزا للجهـــــــود االنســـــــاني وتخفيفـــــــا مـــــــن كاهـــــــل المعانـــــــاة لالنســـــــان 

واالســـــالم اولـــــى هـــــذه المســـــألة أتـــــم العنايـــــة وأســـــمى الرعايـــــة انطالقـــــا , المقاتـــــل 

ــــــواء  ــــــى اي ــــــادرين عل ــــــى المســــــلمين الق ــــــه وقيمــــــة االنســــــانية فأوجــــــب عل مــــــن مثل
                                                           

, الحين مـــن كـــالم ســـيد المرســـلين ريـــاض الصـــ, محـــي الـــدين أبـــي زكريـــا بـــن شـــرف الـــدين  -231
 .  355ص

صـــحابية مـــن ذوات الشـــأن فـــي , البخاريـــة االنصـــارية , هـــي الربيـــع بنـــت معـــوذ بـــن عفـــراء  -232
 .   هـ 45عاشت الى ايام معاوية وتوفيت نحو سنة , االسالم 



ضـــــــى والجرحـــــــى فـــــــي بيـــــــوتهم عنـــــــد تعـــــــذر اســـــــتيعاب امـــــــاكن التمـــــــريض المر 

  .  )233(لهم

ولـــــــم يكتـــــــف االســـــــالم بـــــــالزام المســـــــلمين باســـــــعاف المرضـــــــى والجرحـــــــى 

وانمـــــا امـــــرهم بـــــالتردد علـــــيهم بـــــين اونـــــة واخـــــرى وأوجـــــب زيـــــارتهم فـــــي , فقـــــط 

االوقـــــــات المناســـــــبة اللقـــــــاء الســـــــرور فـــــــي قلـــــــوبهم وألن مثـــــــل هـــــــذه اللقـــــــاءات 

فكونــــوا : " فاء ولهــــذا قــــال الرســــول صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم تعجــــل لهــــم الشــــ

  .      )234("وعودوا المريض , وأطعموا الجائع , العاني 

ــــالجنود االعــــداء مــــن قــــادة هــــؤالء  وكــــان المســــلمون اكثــــر رحمــــة ورأفــــة ب

االعــــــداء وقــــــد ضــــــربوا بــــــذلك اروع المثــــــل فــــــي انســــــانيتهم عنــــــدما منحــــــوا جنــــــد 

فهــــذا صــــالح الــــدين يــــأمر جنــــده بوقــــف القتــــال  ,االعــــداء الكثيــــر مــــن عطفهــــم 

قــــــد " بقلــــــب االســــــد " ضــــــد الصــــــليبيين المعتــــــدين الن قائــــــد جنــــــدهم المعــــــروف 

ــــه  ــــى عالجــــه بنفســــه وبخيــــرة اطبائ ــــدين يشــــرف عل ــــذي كــــان صــــالح ال جــــرح وال

ولــــــــــم تســــــــــتأنف الحــــــــــرب اال بعــــــــــد شــــــــــفائه وابتدائــــــــــه هــــــــــو , مــــــــــن المســــــــــلمين 

  . )235(بالحرب

لـــــوافرة الزاخـــــرة بهـــــذه الروحيـــــة المتســـــامية هـــــذا مثـــــل واحـــــد مـــــن االمثلـــــة ا

التــــــي اوالهــــــا المســــــلمون للمرضــــــى والجرحــــــى مــــــن االعــــــداء ومــــــن المعلــــــوم ان 

                                                           

 . 330ص, هـ 1312مصر , المطبعة العمومية , حقوق الدول , حسن باشا فهمي .د -233

, منصــور علــي ناصــف , التــاج الجــامع لالصــول فــي احاديــث الرســول , االســير : العــاني  -234
 .  394ص

بحث مقدم الى الحلقة الدراسية الثالثة , الشريعة االسالمية والقانون الدولي , محمد ابو زهره  -235
 .  272-271ص, 1ج,   1972طبعة القاهرة , القانون والعلوم السياسية ,  1969, في بغداد 



ــــرون مــــن االســــرى  ــــوق , هــــؤالء بعــــد الشــــفاء يعتب ــــة الحق ــــالي يتمتعــــون بكاف وبالت

  .     الممنوحة لالسرى كما سبق بيان ذلك في         الفصل السابق

ن يقــــــدمون الخــــــدمات االنســــــانية امــــــا فيمــــــا يخــــــص عــــــدم التعــــــرض لمــــــ

, كعــــــــالج الجرحــــــــى والمرضــــــــى واحتــــــــرام افــــــــراد الوحــــــــدات الطبيــــــــة وحمايتهــــــــا 

وتســـــــهيل مهماتهـــــــا فهـــــــي مـــــــن االمـــــــور البديهيـــــــة فـــــــي االســـــــالم ومـــــــن صـــــــلب 

  .    مبادئه االنسانية 
  

 :  عدم التعرض لمن يقدمون الخدمات االنسانية: خامسًا 

د االنســـــانية التـــــي مـــــن شـــــأنها واذا كـــــان االســـــالم قـــــد اقـــــر جملـــــة القواعـــــ

ــــم يكــــن  ــــان موقــــف االســــالم ل ــــالت الحــــرب والتخفيــــف مــــن نتائجهــــا و ف ــــع وي دف

موقفـــــــــا جزئيـــــــــا يقتصـــــــــر علـــــــــى حمايـــــــــة الســـــــــكان المـــــــــدنيين او غيـــــــــرهم مـــــــــن 

ـــــا آنفـــــا , المعاهـــــدين والمســـــتأمنين المحـــــاربين  ـــــين لن ـــــل هـــــو يتجـــــاوز , كمـــــا تب ب

جتمــــــع ســــــواء اكــــــانوا ذلــــــك بطبيعتــــــه االنســــــانية ليشــــــمل شــــــرائح اخــــــرى مــــــن الم

ــــــــــي مستشــــــــــفيات الوحــــــــــدات العســــــــــكرية  اطبــــــــــاء او ممرضــــــــــون او عــــــــــاملين ف

المتنقلـــــة او الثابتـــــة وغيـــــر ذلـــــك ممـــــا يتصـــــل بالخـــــدمات االنســـــانية كالطبـــــاخين 

ـــــدين والعلمـــــاء والوعـــــاظ مـــــن أي , والحمـــــالين  ـــــرا احتـــــرام رجـــــال ال كمـــــا اقـــــر كثي

ــــــذين يقومــــــون باعمــــــال انســــــانية ور المســــــتحدثة واقــــــر االمــــــ,  )236(ديــــــن كــــــان ال

كمــــا فــــي اتخــــاذ النبــــي االكــــرم صــــلى اهللا عليــــه , التــــي تســــتخدم للغــــرض نفســــه 

فقـــــد ورد عـــــن انـــــس رضـــــي اهللا , والـــــه وســـــلم النســـــاء ممرضـــــات فـــــي الحـــــرب 

                                                           

بحـث مقـدم الـى مـؤتمر , القـانون الـدولي االنسـاني والشـريعة االسـالمية ,عزيـز الخيـاط عبد ال -236
 . الشرق االوسط العربي االول 



كـــــان النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم يغـــــزو بـــــأم ســـــليم ونســـــوة : عنـــــه قـــــال 

ام هـــــؤالء واليـــــتم قيـــــ )237(مـــــن االنصـــــار معـــــه فيســـــقين المـــــاء ويـــــداوين الجرحـــــى

بواجبـــــاتهم علـــــى الوجـــــه االفضـــــل اال بتـــــوفير وســـــائل الحمايـــــة الالزمـــــة واالمـــــن 

كمــــا يــــدل  –ومنــــع االســــالم التعــــرض لغيــــر المحــــاربين والســــيما النســــاء , لهــــم 

مـــــــن بـــــــاب اولـــــــى عـــــــدم التعـــــــرض لمـــــــن يقـــــــوم بـــــــالتعريض والمعالجـــــــة الطبيـــــــة 

وقـــــــد ضـــــــرب المســـــــلمون االمثلـــــــة الرائعـــــــة فـــــــي اعطـــــــاء الخـــــــدمات , للجرحـــــــى 

وممـــــا يتعلـــــق بالمنشـــــات الطبيـــــة الحديثـــــة كالمستشـــــفيات , االنســـــانية العـــــدائهم 

وغيرهـــــا مــــــن الطــــــائرات الطبيــــــة والســــــفن الطبيــــــة والتــــــي تحمــــــل معــــــدات طبيــــــة 

ــــــان االســــــالم نهــــــى عــــــن التعــــــرض لهــــــا , ذات االهــــــداف االنســــــانية  قياســــــا , ف

ــــادئ االنســــانية والفضــــيلة وكــــذلك فــــان  لمبدئــــه االنســــاني فــــي وجــــوب احتــــرام مب

ـــــة للرســـــل والســـــفراء  ـــــرر حـــــق الحماي ـــــي االســـــالم ق ـــــدولي االنســـــاني ف ـــــانون ال الق

وتــــــأمين تأديـــــة رســــــالتهم وضـــــمان حيــــــاتهم حتـــــى يعــــــودوا , فـــــي اثنــــــاء الحـــــرب 

ومنــــع االعتــــداء علــــيهم بــــاي حــــال , لـــى بالدهــــم او الــــى مقــــر جيشــــهم ســـالمين ا

وقــــــد قــــــال الرســــــول االعظــــــم صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم لرســــــولي مســــــيلمة , 

امــــا : الكــــذاب حــــين شــــهدا برســــالته وكــــذبا النبــــي صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم 

  .  )238(واهللا لوال ان الرسل التقتل لضربت عنقكما

                                                           

منشــورات المكتــب , الجــامع الصــحيح , ابــي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري  -237
 .  196ص,  5ج, ) سنة الطبع بال(لبنان  –بيروت , التجاري للطباعة والنشر 

الـــروض االنـــف فـــي تفســـير الســـيرة النبويـــة البـــن هشـــام مكتبـــة الكليـــات , الخثعمـــي الســـهيلي  -238
 .  221ص,  4ج,  1973, االزهرية 



ســـــــل واحتـــــــرام مهـــــــامهم مـــــــن التقاليـــــــد االســـــــالمية وقـــــــد اصـــــــبح اكـــــــرام الر 

فـــــي  )239("مضـــــت الســـــنة ان التقتـــــل الرســـــل : " الراســـــخة اذ قـــــال ابـــــن مســـــعود 

الوقــــت الــــذي كانــــت فــــي كثيــــر مــــن الــــدول التحتــــرم الموفــــدين اليهــــا مــــن الرســــل 

  " .  السفراء " و 

ومـــــن خـــــالل ماتقـــــدم يمكـــــن القـــــول بـــــان انســـــانية االســـــالم انمـــــا تبتـــــدئ 
) القــــــرآن والســــــنة(ونيــــــة مــــــن ذات المصــــــادر االصــــــلية لهــــــا وهــــــي حركتهــــــا القان

فـــــــأحترام االنســـــــانية , والتـــــــي بنـــــــت مجتمعـــــــا مثاليـــــــا ذو قـــــــيم اخالقيـــــــة ســـــــامية 
وتكـــــــريم البشـــــــرية والـــــــدعوة الـــــــى االخـــــــاء الشـــــــامل حتـــــــى مـــــــع الـــــــوثنيين كانـــــــت 
قاعــــــدة انســـــــانية اتبعهـــــــا االســـــــالم والمســـــــلمون ممارســـــــة وتطبيقـــــــا فـــــــي الحـــــــرب 

ــــا بنــــي ادم : " ال اهللا تعــــالى قــــ, والســــلم معــــا  وقــــال عــــز وجــــل  )240("ولقــــد كرمن
ــــــاكم شــــــعوبا وقبائــــــل "  ــــــاس انــــــا خلقنــــــاكم مــــــن ذكــــــر وأنثــــــى وجعلن ــــــا أيهــــــا الن ي

  .    )241("ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم , لتعارفوا 

 

 

 

 
                                                           

فصـل عقـود , صبح االعشـى , القلقشندي : وانظر .  520ص, 10ج, المعني , ابن قدامه  -239
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Aـا���dع ا��ــ$ 


ــا� �بــ^ اFــ�ام ,

 

مـــــن المبـــــادئ االصـــــلية الثابتـــــة فـــــي الشـــــريعة االســـــالمية احتـــــرام جثـــــث 

ــــــاة المــــــوتى ســــــواء كــــــانوا مــــــن المســــــلمين ام مــــــن االعــــــداء  الن االنســــــان , ووف

اكتســـــــب , وخليفتـــــــه فـــــــي االرض , مهمـــــــا كانـــــــت صـــــــفته مخلـــــــوق اهللا المكـــــــرم 

عبــــر هــــذا التصــــور حصــــانة ترتفــــع فــــوق االجنــــاس وااللــــوان وحتــــى االديــــان اذ 

نفــــح اهللا فيــــه مــــن روحــــه وميــــزه , تابعــــة مــــن حقيقــــة كونــــه انســــانا هــــي حصــــانة 

عـــــن ســـــائر مخلوقاتـــــه االخـــــرى وأمـــــر المالئكـــــة ان يســـــجدوا لـــــه كمـــــا يقـــــول اهللا 

ــــه ســــاجدين : " ســــبحانه وتعــــالى  ــــه مــــن روحــــي فقعــــوا ل ــــاذا ســــويته ونفخــــت في ف

  .  )242("فسجد المالئكة كلهم أجمعون , 

فـــــي حـــــس محمـــــي وحـــــرم انـــــه , فكـــــل انســـــان لـــــه فـــــي االســـــالم قدســـــية 

واليــــزال كــــذلك حــــق يهتــــك هــــو حريــــة نفســــه وينــــزع بيــــده هــــذه االحاطــــة , محــــرم 

  .  

وقـــــد نهـــــى الرســـــول االكـــــرم صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم نهيـــــا باتـــــا عـــــن 

التمثيــــل بــــالقتلى وهــــو القطــــع او التشــــويه او جــــره علــــى االرض او تعليقــــه فــــي 

ـــــة كرامتـــــه االنســـــانية ـــــه الن  الفضـــــاء بقصـــــد التشـــــفي منـــــه واهان ـــــى بعـــــد موت حت

ولقـــــــد قـــــــال ســـــــبحانه , االســـــــالم يعتبـــــــر هـــــــذا العمـــــــل اهانـــــــة بكرامـــــــة االنســـــــان 

  " .ولقد كرمنا بني آدم : " وتعالى 
                                                           

  .  30,  29آية , سورة الحجر  -242
 .   73,  72آية , سورة ص     



ـــــد  ـــــل العب ـــــه مـــــن قب ـــــه وخالقـــــه التجـــــوز ان تهـــــان كرامت , فمـــــن يكرمـــــه رب

  .  )243(فجثته بعد موته مكرمة كما هي في حياته

ــــى والمــــ ــــات القتل ــــى رف ــــداء عل وتى النهــــا تعتبــــر شــــيئا وبــــذلك يحــــرم االعت

, ولــــه حرمتــــه فــــي نفوســــهم , مكرمــــا عنــــد اهللا ومحترمــــا لــــدى المجتمــــع البشــــري 

ـــــــت نفســـــــه والشـــــــريعة  ـــــــي الجريمـــــــة هـــــــو الجماعـــــــة دون المي ـــــــه ف فـــــــالمجني علي

ــــــى كرامــــــة االنســــــان وحرمــــــة  ــــــديا عل ــــــاره معت ــــــب مرتكبهــــــا بأعتب االســــــالمية تعاق

  .  )244(االموات

ســــلم فــــي جملــــة احاديثــــه الشــــريفة واكــــد الرســــول صــــلى اهللا عليــــه والــــه و 

علــــــى هــــــذا االمــــــر اذا صــــــبحت هــــــذه التعــــــاليم النبويــــــة مــــــن اخــــــص الواجبــــــات 

ــــــــي اوصــــــــى بتنفيــــــــذها وبضــــــــرورة تطبيقهــــــــا وجعلهــــــــا امــــــــرا متبعــــــــا تكريمــــــــا  الت

لالنســـــان ورفعـــــا لمنزلتـــــه وصـــــيانة آلدميتـــــه حيـــــا او ميتـــــا ومـــــن تلـــــك االحاديـــــث 

ــــــذين ــــــه وســــــلم الصــــــحابه ال ــــــه وال ــــــه صــــــلى اهللا علي : " ذادوا عــــــن االســــــالم  قول

  .   )245("التغلوا والتغدروا والتمثلوا 

                                                           

بحــث مقــدم الــى مجلــة احيــاء التــراث , مــن خصــائص الشــريعة االســالمية , ابــراهيم النعمــة  -243
 .200ص, م 1981/هـ1401, السنة الثالثة ,  11-10العدد , بغداد , العربي االسالمي 

مطبعـــة , الطبعـــة الثانيـــة , الجـــزء االول , التشـــريع الجنـــائي االســـالمي , عبـــد القـــادر عـــوده  -244
 .  399ص, هـ 1959,   القاهرة, المدني 
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 .  72ص, 8ج, دار الجيل , نيل االوطار , الشوكاني : انظر



ــــــره فقهــــــاء الشــــــريعة  )246(وفــــــي هــــــذا الحــــــديث كمــــــا قــــــال الشــــــوكاني وغي

دون تفريــــق بـــــين قتلـــــى المســـــلمين , دليــــل قـــــاطع علـــــى تحــــريم التمثيـــــل بـــــالقتلى 

وهــــذا الحــــديث وان لــــم يكــــن متــــواترا لفظــــا اال انــــه يعتبــــر , وبــــين قتلــــى االعــــداء 

تــــواتر معنــــى الن هــــذا المعنــــى قــــد روى بروايــــات وألفــــاظ كثيــــرة فــــي كــــل مــــن الم

والــــــى جانــــــب , عصــــــر مــــــن جماعــــــة يســــــتحيل العقــــــل تواطــــــؤهم علــــــى الكــــــذب 

ذلــــك فقــــد اســــتقر علــــى حكمــــه رأي جميــــع الفقهــــاء المســــلمين بعــــد وفــــاة الرســــول 

ـــــا التجـــــوز مخالفتـــــه ,  ـــــالي اصـــــبح حكمـــــه قطعي واكتســـــب صـــــفة االجمـــــاع وبالت

  . جوه بأي وجه من الو 

ــــــض كــــــل  ــــــي رف ــــــي بكــــــر الصــــــديق موقفــــــه الحاســــــم ف وقــــــد روى عــــــن اب

مــــــــامن شــــــــأنه ان يســــــــيء الــــــــى الكرامــــــــة االنســــــــانية ومبــــــــادئ الفضــــــــيلة اثنــــــــاء 

ـــــــة  ـــــــه بـــــــن عـــــــامر الجهنـــــــي , العمليـــــــات الحربي ـــــــى " رأســـــــًا " فقـــــــد حمـــــــل عتب ال

  . الخليفة االول فأنكر عليه فعلته 

  " . ياخليفة رسول اهللا انهم يفعلون بنا ذلك : " فقال عتبة 

  "  . انه فسق واليصح المسلم ان يجازى في الكافر : " فقال له 

وازاء هـــــــذه الواقعـــــــة فقـــــــد كتـــــــب الصـــــــديق رضـــــــي اهللا عنـــــــه الـــــــى قـــــــواده 

واليجعــــل الــــى رأس واال فقــــد بغيــــتم ولكــــن يكفينــــي " كتابــــا يــــأمرهم فيــــه بمــــا يلــــي 

  .    )247("الكتاب والخبر 

                                                           

 .  107ص,  1ج, عيون االخبار , ابن قتيبة  -246
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, ويؤخـــــذ مــــــن ذلــــــك تحـــــريم العبــــــث بالجثــــــث واالشـــــالء وضــــــرورة دفنهــــــا 

ــــــى ذويهــــــم او  ــــــى ال واذا عرفــــــت اســــــماؤهم فــــــال مــــــانع مــــــن ارســــــال كشــــــف القتل

  . )248(دولتهم

فـــــــان موقــــــف االســـــــالم مـــــــن , واذا افترضــــــنا ان العـــــــدو لــــــم يـــــــدفن قــــــتال 

أنه ذلــــك هــــو ان ابقــــاء جثــــة الميــــت فــــي العــــراء هــــدر الدميتــــه واالقــــالل مــــن شــــ

ــــى الصــــالح العــــام ,  لهــــذا يجــــب مــــواراة الجثــــة لمــــا فــــي ذلــــك مــــن المحافظــــة عل

  .  )249(وهذا من باب المصالح المرسلة واالستحسان بالضرورة

يـــــــــدفن : " ومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق قـــــــــال فقهـــــــــاء الشـــــــــريعة االســـــــــالمية 

المســـــلمون قتلـــــى العـــــد وعنـــــد الضـــــرورة اذا لـــــم يجـــــدوا مـــــن يقـــــوم بـــــه غيـــــرهم وال 

  .  )250(لى موتاهمبأس ان نعينهم ع

ـــــبعض االخـــــر مـــــن الفقهـــــاء الـــــى ضـــــرورة وجـــــوب دفـــــن  وكـــــذلك هـــــب ال

  .   "جميع قتلى العدو احتياطا وهو عمل حسن 

وقـــــد روى الـــــدار قطنـــــي عـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــداهللا بـــــن مـــــوط الثقفـــــي عـــــن 

ســـــافرت مـــــع رســـــول اهللا صـــــلى : " ســـــمعت بعلـــــي بـــــن مـــــرة يقـــــول : ابيـــــه قـــــال 

                                                           

دراســة مقدمــة الــى , القــانون الــدولي والشــريعة االســالمية , راجــع الشــيخ عبــد العزيــز الخيــاط  -248
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ايتــــه يمــــر بجيــــف انســــان فيجاوزهــــا حتــــى اهللا عليــــه والــــه وســــلم غيــــر مــــرة ممــــا ر 

  .  )251(اليسأل مسلم هو ام كافر, يأمر بدفنها 

كــــذلك الموقـــــف الواضـــــح للنبـــــي صـــــلى اهللا عليــــه والـــــه وســـــلم مـــــن جثـــــث 

  .  )252(قتلى بدر من المشركين عندما امر المسلمين بدفنهم

ــــوب فــــي االســــالم هــــو ســــتر الجثــــة  ــــك ان المطل امــــا , نســــتخلص مــــن ذل

وجــــه المعــــروف فــــي االســــالم فلــــيس مــــن الضــــروري اتباعــــه كــــون الــــدفن علــــى ال

ـــــه والقيـــــام بعملـــــه ولكنـــــه  بالنســـــبة لقتلـــــى العـــــدو اذا كـــــان ذلـــــك ممـــــا يتعـــــذر فعل

  . يكون واجباعند االستطاعة وتوفر القدرة على فعل ذلك 

ــــك  ــــاذا رغــــب العــــدو باســــتالم قــــتاله فــــال يمنــــع ذل بــــدليل مــــاروي عــــن , ف

ســــــير ابــــــن اســــــحق فــــــي مغازيــــــه ان  النبــــــي صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم فــــــي

المشـــــركين ســـــألوا النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم ان يبـــــيعهم جســـــد نوفـــــل 

ــــه  ــــه وال ــــال صــــلى اهللا علي ــــتحم الخنــــدق فق ــــد اق ــــرة وكــــان ق ــــداهللا بــــن المغي بــــن عب

  " . الحاجة لنا بثمنه والجسده : " وسلم 

ـــــزاع  واذا كانـــــت المعـــــارك قـــــد اتســـــعت فـــــي عصـــــرنا الحاضـــــر وطـــــال الن

د فلـــــيس هنـــــاك مـــــانع شـــــرعي مـــــن ايقـــــاف القتـــــال بـــــين المســـــلمين وغيـــــرهم وامتـــــ

فتــــــرة يســــــتطيع فيهــــــا الطرفــــــان نقــــــل جثــــــث قــــــتالهم الــــــى مــــــاوراء جبهــــــة القتــــــال 
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ودفـــــنهم بـــــل علـــــى المســـــلمين ان يكونـــــوا حريصـــــين علـــــى اتاحـــــة الفرصـــــة كـــــيال 

  . تتعرض جثث قتالهم من المسلمين واعدائهم لاليذاء والعبث 

ـــــــى ـــــــى قتل ـــــــر عل ـــــــة المعركـــــــة فيجـــــــوز شـــــــرعا  واذا عث االعـــــــداء فـــــــي بداي

ـــــــل  ـــــــة بالمث ـــــــى اســـــــاس المعامل ـــــــواد جيشـــــــهم عل , ارســـــــال المعلومـــــــات عـــــــنهم لق

وغيــــرهم يهمهــــم التعــــرف علــــى مصــــير الجنــــود حتــــى يكــــون القائــــد , فالمســــلمين 

  .  )253(على بينة من امر جيشه لتقدير نتائج المعركة

فقـــــد , عميــــق ويــــذهب االســــالم فــــي احترامـــــه للمــــوتى الــــى بعـــــد انســــاني 

التســـــــبوا " حـــــــرم الرســـــــول صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم ســـــــب االمـــــــوات فـــــــي قولـــــــه 

  .   )254(االموات فأنهم قد أفضوا الى ماقدموا

ــــــذين  ــــــى المقــــــابر حرمــــــة واحترامــــــا للمــــــوتى ال وكــــــذلك حــــــرم الجلــــــوس عل

ــــه وســــلم  ــــث قــــال صــــلى اهللا عليــــه وال الن يجلــــس احــــدكم علــــى : " تضــــمهم حي

جلــــــــــده خيــــــــــر لــــــــــه مــــــــــن ان يجلــــــــــس         جمــــــــــرة فتحــــــــــرق ثيابــــــــــه فــــــــــتخلص الــــــــــى 

  .  "على قبر
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ـــــــل  ـــــــى احتـــــــرام المـــــــوتى مـــــــن قب ـــــــة القاطعـــــــة عل وهكـــــــذا تبـــــــين لنـــــــا الدالل

االســـــــالم ونظرتـــــــه الســـــــامية فـــــــي تحـــــــريم كـــــــل مـــــــامن شـــــــأنه ان يســـــــيء الـــــــيهم 

ـــــــنهم ممـــــــا يعجـــــــز العقـــــــل  ـــــــي داخـــــــل االرض بعـــــــد دف ـــــــث او حـــــــق وهـــــــم ف كجث

البشــــري االنســــاني عــــن ادراكــــه ولــــم نجــــد هــــذه النظــــرة فــــي ايــــة شــــرائع او لــــوائح 

  . والى عصرنا المتطور الحالي وضعية على مر العصور 
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ان حمايـــــــة ضـــــــحايا الحـــــــرب وتحســـــــين احـــــــوالهم تقـــــــف كقضـــــــية رأســـــــية 

اذ هــــي اول مـــــن حــــرك المشـــــاعر , فــــي عمــــوم االتفاقيـــــات الخاصــــة بـــــالحروب 

نحـــــــو العمـــــــل اليجـــــــاد صـــــــيغة قانونيـــــــة دوليـــــــة لحمايـــــــة هـــــــؤالء  )255(االنســـــــانية

الضـــــــحايا وكـــــــذلك هـــــــي اول حـــــــافز النتقـــــــال القـــــــانون الـــــــدولي االنســـــــاني مـــــــن 

ـــــة ـــــة ,  )256(الشـــــرائع الســـــماوية واالعـــــراف الـــــى معاهـــــدات دولي كـــــان اولهـــــا اتفاقي

والتــــــــــي دعيــــــــــت باتفاقيــــــــــة تحســــــــــين حالــــــــــة العســــــــــكريين ,  )257(1864جنيــــــــــف 

ــــــــــدلعت بعــــــــــدها اظهــــــــــرت نواقصــــــــــها  اال ان الحــــــــــروب, الجرحــــــــــى  ــــــــــي ان , الت

الصــــــــالح هــــــــذه ,  1899فتوجهــــــــت المســــــــاعي لعقــــــــد معاهــــــــدة الهــــــــاي لعــــــــام 

التـــــي جابهـــــت الصـــــعوبات ,  1906ثـــــم تلتهـــــا اتفاقيـــــة جنيـــــف لعـــــام , النـــــواقص 

فقــــــــد اهتمــــــــت بــــــــالحروب البريــــــــة واعتنــــــــت , وقــــــــدمت الحلــــــــول المناســــــــبة لهــــــــا 

بضــــــحاياها واوجبــــــت احتــــــرم العســــــكريين مــــــن المــــــرض والجــــــرص ومعــــــالجتهم 

كــــــــذلك نصــــــــت علــــــــى حمايــــــــة جمعيــــــــات , بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن جنســــــــياتهم 

ــــــى ان  ــــــب الحكومــــــات عل ــــــرف بهــــــا والمصــــــرح لهــــــا مــــــن جان المتطــــــوعين المعت

وانين واالنظمــــــــة العســــــــكرية وألزمــــــــت الــــــــدول الموقعــــــــة عليهــــــــا ان تخضــــــــع للقــــــــ
                                                           

, سويسـرا  –لبي جنيـف بقلـم رضـا فـوزي شـ, اللجنة الدوليـة للصـليب االحمـر والعـالم العربـي  -255
 .  4ص,  1974

-59ص,      1978, مطبوعـات جامعـة الكويـت , االجرام الدولي , عبد الوهاب حومد .د -256
60   . 

 .  8ص, اللجنة الدولية للصليب االحمر  -257



ــــــــى الجرحــــــــى  ــــــــة المرتكبــــــــة عل تعاقــــــــب جزائيــــــــا أفعــــــــال الســــــــلب وســــــــوء المعامل

ثــــــــم عقــــــــدت اتفاقيــــــــة جديــــــــدة فــــــــي , والقتلــــــــى ,  )258(والمرضــــــــى فــــــــي الجيــــــــوش

تضـــــمنت وجــــوب تطبيـــــق قواعــــد اتفاقيـــــة جنيــــف لعـــــام  )259(1907الهــــاي عــــام 

  . ا على الحرب البحرية ايض 1906

ــــة االولــــى ظهــــرت الحاجــــة الــــى اعــــادة النظــــر فــــي  وبعــــد الحــــرب العالمي

المعاهـــــدات النافـــــذة الخاصـــــة بجـــــرائم الحـــــرب لعـــــدم كفايتهـــــا فـــــي ضـــــبط ســـــلوك 

عقـــــــد مـــــــؤتمر دبلوماســـــــي فـــــــي  1929المحـــــــاربين خـــــــالل الحـــــــرب وفـــــــي عـــــــام 

جنيــــــف اســــــفر عــــــن وضــــــع ثالثــــــة اتفاقيــــــات خاصــــــة بحمايــــــة ضــــــحايا الحــــــرب 

   :من العسكريين وهي 

ـــــى  -  الخاصـــــة بتحســـــين أحـــــوال الجرحـــــى والمرضـــــى : االتفاقيـــــة االول

وقــــد جــــاءت تعــــديال لالتفاقيــــات , مــــن القــــوات المســــلحة فــــي الميــــدان 

او  1864الخاصــــــــة بهــــــــم مــــــــن قبــــــــل وهــــــــي اتفاقيــــــــة جنيــــــــف لعــــــــام 

 .  1906تعديالتها في عام 

وهـــــــــي خاصـــــــــة بتحســـــــــين حالـــــــــة الجرحـــــــــى : االتفاقيـــــــــة الثانيـــــــــة  - 

ــــــــ ــــــــة المرضــــــــى والغرقــــــــى مــــــــن الق وقــــــــد جــــــــاءت تعــــــــديال ,وات البحري

 .  1907و  1899التفاقيتي الهاي لعام 

                                                           

عـن القـانون الـدولي , بحث مقدم الى مؤتمر الشرق االوسـط العربـي , محمد عزيز شكري .د -258
 .    30ص, الشارة اليه سبقت ا, االنساني 
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ـــــــــة  -  ـــــــــة الثالث ـــــــــة اســـــــــرى الحـــــــــرب : االتفاقي وهـــــــــي خاصـــــــــة بمعامل

وتضـــــــمنت نصـــــــوص اتفاقيـــــــات الهـــــــاي الخاصـــــــة بأســـــــرى الحـــــــرب 

   .  1907,  1899لعامي 

وعقــــــــــب ويــــــــــالت وماســــــــــي الحــــــــــرب العالميــــــــــة الثانيــــــــــة تقــــــــــرر اجــــــــــراء 

لمواجهــــــة هــــــذه النكبــــــات والحــــــد مــــــن االمهــــــا مفاوضــــــات علــــــى مســــــتوى عــــــالي 

االمــــر الــــذي اســــتدعى وضــــع قانونــــا جديــــدا مــــن شــــأنه توســــيع دائــــرة , وويالتهــــا 

الرعايــــة التــــي يجــــب العمــــل علــــى تنفيــــذها والتقيــــد بأحكامهــــا فــــي اغاثــــة ضــــحايا 

النزاعــــات المســــلحة تــــدعيما لمبــــدأ االنســــانية وهــــو ماتضــــمنته اتفاقيــــات جنيــــف 

ثاقهــــا خطــــوة متقدمــــة فــــي تطــــوير مبــــدأ حمايــــة ضــــحايا وبعــــد انب,  1949لعــــام 

ـــــــة ـــــــات الحربي ـــــــت المـــــــادة ,  )260(العملي ـــــــة ) 12(فجعل ـــــــدأ مشـــــــتركا فـــــــي اتفاقي مب

ـــــــرا مـــــــن االنظمـــــــة  ـــــــق قـــــــدرا كبي ـــــــي توقعـــــــت تطبي ـــــــة والت ـــــــى والثاني ـــــــف االول جني

التعتبــــــر النهايــــــة ) 12(علــــــى ان المــــــادة , االنســــــانية فــــــي النزاعــــــات المســــــلحة 

القصـــــوى للتطـــــور ولكـــــن يمكـــــن القـــــول بانهـــــا خطـــــوة فـــــي طريـــــق االتجـــــاه نحـــــو 

عـــــــات المســـــــلحة والتـــــــي حاولـــــــت مـــــــواد االتفاقيـــــــة حمايـــــــة اوســـــــع لضـــــــحايا النزا

فيمــــــــا كــــــــان البحــــــــث عــــــــن ضــــــــمانات متكاملــــــــة لضــــــــحايا , االولــــــــى تغطيتهــــــــا 

العمليـــــــــات الحربيـــــــــة متواصـــــــــال نتيجـــــــــة الفحـــــــــص النقـــــــــدي والتطبيقـــــــــي لمـــــــــواد 

ـــــــــة , االتفاقيـــــــــات  ـــــــــة الدولي ـــــــــة واللجن لهـــــــــذا توصـــــــــل عمـــــــــل الدبلوماســـــــــية الدولي

يمكـــــن اضـــــافتها الـــــى اتفاقيـــــات  والتـــــي انتهـــــت الـــــى نتـــــائج, للصـــــليب االحمـــــر 

                                                           

 1864جـــاءت االتفاقيـــة تعـــديال لالتفاقيـــات الخصاصـــة بهـــم مـــن قبـــل وهـــي اتفاقيـــة جنيـــف  -260
الخاصـــة بتحســـين حالـــة الجرحـــى  1929واتفاقيـــة جنيـــف المؤرخـــة ,  1906وتعـــديالتها فـــي عـــام 

 .  والمرضى من القوات المسلحة 



جنيــــف لتوكيــــدها وتطــــوير الــــبعض منهــــا فــــي بروتوكــــولين اضــــافيين وذلــــك فــــي 

ويعتبـــــران جـــــزءا مـــــن االتفاقيـــــات االربعـــــة ومكمـــــالن ألحكامهمـــــا ,  1977ســـــنة 

.  

ـــــــــــــي وردت بصـــــــــــــدد الجرحـــــــــــــى والمرضـــــــــــــى  ـــــــــــــدات الت ـــــــــــــر ان التأكي غي

والمنكـــــوبين فـــــي البحـــــار اتســـــمت بـــــالتكرار فـــــي الملحـــــق االول حيـــــث خصـــــص 

لهــــــا البــــــاب الثــــــاني مــــــن الملحــــــق المــــــذكور واعيــــــدت تأكيــــــداتها فــــــي الملحــــــق 

ـــــــث(الثـــــــاني  ـــــــى االوضـــــــاع المســـــــتجدة لهـــــــؤالء ) . البـــــــاب الثال دونمـــــــا اشـــــــارة ال

  . ة الضحايا في الحروب البري

وعلـــــــــى ذلـــــــــك ســــــــــوف يتنـــــــــاول هـــــــــذا المبحــــــــــث ضـــــــــحايا االشــــــــــتباكات 

ـــــــى فـــــــرعين , المســـــــلحة  ـــــــف وتشـــــــتمل عل , كمـــــــا نصـــــــت عليهـــــــا اتفاقيـــــــات جني

ـــــــة العامـــــــة للجرحـــــــى والمرضـــــــى : االول  ـــــــاني , فـــــــي الحماي ـــــــرام : والث فـــــــي احت

     .       جثث القتلى 

 

 

  

  

  

  



 ا�Aـ�ع اBول

  اF��<ـ� ا����ـ� �
o��ـ^ وا��3ـ^
 

علــــــى وجــــــوب العنايــــــة بالمرضــــــى  )261(فاقيــــــة جنيــــــف االولــــــىنصــــــت ات

والجرحـــــــى فـــــــي ميـــــــدان القتـــــــال مـــــــن حيـــــــث الرأفـــــــة بهـــــــم وتطيـــــــبهم ومـــــــداواتهم 

 )262(واســـــــعافهم االســـــــعافات العاجلـــــــة ثـــــــم نقلهـــــــم الـــــــى المستشـــــــفيات الخاصـــــــة

لينــــالوا فيهــــا رعايــــة اكثــــر وعنايــــة ادق مــــع حســــن المعاملــــة وفــــي حالــــة شــــفائهم 

يجـــــب ان يعـــــاملوا كاســـــرى حـــــرب فيســـــتفيدوا مـــــن اتفاقيـــــة جنيـــــف الثالثـــــة ســـــالفة 

اوجبــــت االتفاقيــــة االولــــى ايضــــا , ومــــن جهــــة اخــــرى , هــــذا مــــن جهــــة , الــــذكر 

ال الحمايـــــــــة والرعايـــــــــة واالحتـــــــــرام للهيئـــــــــات التـــــــــي تقـــــــــوم بمثـــــــــل هـــــــــذه االعمـــــــــ

كالهيئـــــات الطبيـــــة والـــــذين يقومـــــون بواجـــــب التمـــــريض والعمـــــال المكلفـــــون بنقـــــل 

المرضــــــى والقــــــائمين بالخــــــدمات الدينيــــــة مثــــــل رجــــــال الــــــدين والهيئــــــات الدينيــــــة 

ـــــوات  ـــــل الق ـــــك ممـــــن يكـــــن لهـــــم واجـــــب انســـــاني ويصـــــرح لهـــــم مـــــن قب ـــــر ذل وغي

  .المسلحة الموافقون لها 

ــــــة جنيــــــف االولــــــ ى الخاصــــــة بضــــــحايا هــــــذا هــــــو االتجــــــاه الســــــام التفاقي

والتــــــــــــي يمكــــــــــــن توزيــــــــــــع معنــــــــــــى موادهــــــــــــا علــــــــــــى , االشــــــــــــتباكات المســــــــــــلحة 

  : الموضوعات التالية 
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ـــــة ,  32,  24,  23,  20,  19,  15,  14,  12,  3راجـــــع نصـــــوص المـــــادة  -261 مـــــن اتفاقي
 . جنيف االولى لحماية ضحايا الحرب 

, القاهرة , دار القلم , الشريعة االسالمية والقانون الدولي العام , علي علي منصور : انظر  -262
 .  332-331ص,  1962
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ان افـــــــراد القـــــــوات " مـــــــن االتفاقيـــــــة االولـــــــى علـــــــى ) 12(تـــــــنص المـــــــادة 

المســـــــلحة مـــــــن الجرحـــــــى والمرضـــــــى يجـــــــب احتـــــــرامهم وحمـــــــايتهم فـــــــي جميـــــــع 

  .  )263("االحوال 

وبهـــــذا الـــــنص تضـــــع االتفاقيـــــة المقدمـــــة االســـــاس كمبـــــدأ انســـــاني بشـــــأن 

احتـــــرام الضــــــحايا االشــــــتباكات المســـــلحة وتقــــــديم الخــــــدمات الواجبـــــة التــــــي مــــــن 

شـــــانها تحســــــين احــــــوال الجرحــــــى والمرضــــــى مـــــن افــــــراد القــــــوات المســــــلحة فــــــي 

  . الميدان 

ـــــه  ـــــى ان ـــــة اخـــــرى عل ـــــى مـــــن ناحي ـــــة االول ـــــنص االتفاقي ـــــى طـــــرف " وت عل

تحـــــــت ســـــــلطته ان يعـــــــاملهم معاملـــــــة ) ضـــــــحايا الحـــــــرب(لـــــــذي تكـــــــون النـــــــزاع ا

انســــــانية وان يعنــــــى بهــــــم دون أي تمييــــــز ضــــــار بســــــبب الجــــــنس او العنصــــــر 

  .    )264("او الجنسية او الدين او المعتقد السياسي او ماشابه ذلك 
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انهــــــا تناولــــــت المرضــــــى ) 12(ونســــــتنتج مــــــن خــــــالل اســــــتعراض المــــــادة 

اتلين ومــــن المـــــدنيين الـــــذين يرافقـــــون القـــــوات والجرحــــى مـــــن العســـــكريين او المقـــــ

بينمـــــــــــا يـــــــــــأتي الملحـــــــــــق االول فيشـــــــــــمل , المســـــــــــلحة ويكونـــــــــــوا جـــــــــــزءا منهـــــــــــا 

العســــــكريين والمــــــدنيين بشــــــكل مطلــــــق مــــــن الــــــذين يحتــــــاجون الــــــى مســــــاعدة او 

ثـــــــم يـــــــدرج فـــــــي حكمهـــــــم حـــــــاالت الوضـــــــع واالطفـــــــال حـــــــديثي , رعايـــــــة طبيـــــــة 

ــــــاجو  ــــــذين قــــــد يحت ــــــوالدة واالشــــــخاص االخــــــرين ال ــــــة ال ــــــى مســــــاعدة او رعاي ن ال

اال انـــــــــــه يشـــــــــــترط , طبيـــــــــــة عاجلـــــــــــة مثـــــــــــل ذوي العاهـــــــــــات وأوالت االهمـــــــــــال 

  .  )265(حجومهم عن أي عمل عدائي

ــــة المرضــــى  ــــي تتطلبهــــا حال ــــة االنســــانية الت ولكــــن مــــاهي طبيعــــة المعامل

والجرحـــــى ومـــــاهي نوعيـــــة الرعايـــــة التـــــي ينبغـــــي تقـــــديمها الـــــى هـــــؤالء الضـــــحايا 

  ؟ 

منهـــــــــا علـــــــــى مبـــــــــدأ ) 12(ان االتفاقيـــــــــة االولـــــــــى ركـــــــــزت فـــــــــي المـــــــــادة 

وكـــــذلك , اساســـــي اخالقـــــي وهـــــو عـــــدم اطـــــالق النـــــار علـــــى جـــــريح او مـــــريض 

ــــــوم بعمــــــل عــــــدائي(مــــــن الملحــــــق االول ) 8(المــــــادة  ومثــــــاال ) طالمــــــا انــــــه اليق

ـــن يكـــون لـــه  ـــار ل ـــذي يســـتمر فـــي اطـــالق الن ـــك فـــان الجنـــدي الجـــريح ال ـــى ذل عل

وان لـــــــم تتطـــــــرق اليهـــــــا المـــــــادة . تـــــــه الســـــــباب واضـــــــحة الحـــــــق فـــــــي انقـــــــاذ حيا

التـــــــي تماثـــــــل المـــــــادة  –مـــــــن الملحـــــــق االول ) 10(وتـــــــنص المـــــــادة , صـــــــراحة 

  : على  –من الملحق الثاني ) 7(
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يحـــــــــب احتـــــــــرام وحمايـــــــــة الجرحـــــــــى والمرضـــــــــى والمنكـــــــــوبين فـــــــــي : اوًال 

  .البحار أيًا كان الطرف الذي ينتمون اليه 

ال ان يعامـــــــــل أي مـــــــــنهم معاملـــــــــة يجـــــــــب فـــــــــي جميـــــــــع االحـــــــــو : ثانيـــــــــا 

وان يلقـــــــى جهـــــــد المســـــــتطاع وبالســـــــرعة الممكنـــــــة والرعايـــــــة الطبيـــــــة , انســـــــانية 

ويجـــــب عــــــدم التمييـــــز الي اعتبــــــار ســـــوى االعتبــــــارات , التـــــي تتطلبهـــــا حالتــــــه 

  . الطبية 

ان عبــــــارة عــــــدم التمييــــــز بيــــــنهم الي اعتبــــــار ســــــوى االعتبــــــارات الطبيــــــة 

هــــــي تفيــــــد عــــــدم التمييــــــز الضــــــار بســــــبب يفهــــــم منهــــــا انهــــــا مطلقــــــة شــــــاملة ف" 

الجـــــــنس او العنصـــــــر او اللـــــــون او الجنســـــــية او الـــــــدين او المعتقـــــــد السياســـــــي 

ـــــــى ) 12(وماشـــــــابه ذلـــــــك والـــــــذي تطرقـــــــت اليـــــــه المـــــــادة  , مـــــــن االتفاقيـــــــة االول

وكــــــذلك تفيــــــد ايضــــــا بعــــــدم التمييــــــز بســــــبب العــــــداء او أي ســــــبب اخــــــر ســــــوى 

ــــــة بــــــالجرحى والم ,  )266(رضــــــى هــــــو التــــــزام ايجــــــابياالعتبــــــارات الطبيــــــة والعناي

  .توجيه روح االنسانية والشعوبيه لدى غالبية ابناء البشرية

الــــــذي يفســــــر مبــــــدأ اساســــــا " دون تمييــــــز عــــــدائي " غيــــــر ان اصــــــطالح 

يعنــــــــي ان الشــــــــخص الجــــــــريح او , مــــــــن مبــــــــادئ القــــــــانون الــــــــدولي االنســــــــاني 

ته المـــــريض يجـــــب اعتبـــــاره كـــــذلك دون النظـــــر الـــــى هويتـــــه العســـــكرية او جنســـــي

بــــــــين  –غالبــــــــا مايتوجــــــــب ذلــــــــك الســــــــباب علميــــــــة  –اال انــــــــه يجــــــــب التمييــــــــز 

, فقـــــــط اذا اســـــــتندت علـــــــى مقـــــــاييس طبيـــــــة , ضـــــــحيتين جـــــــريحتين مختلفتـــــــين 
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ويجـــــب ان نعتـــــرف انـــــه لـــــيس , وعمليـــــا فانهـــــا تعنـــــي اهتمامـــــا انســـــانيا عميقـــــا 

ــــود اذا كــــان االول بحاجــــة  ــــى الطبيــــب ان يعــــالج عــــدوا قبــــل جن مــــن الســــهل عل

  .  )267("دات اكثر من الثاني الى مساع

ان هــــــذه المالحظــــــة التــــــي يقــــــدمها الســــــيد هــــــانز غاســــــر رئــــــيس الشــــــعبة 

بشــــــــــأن الصــــــــــعوبة التــــــــــي , القانونيــــــــــة باللجنــــــــــة الدوليــــــــــة للصــــــــــليب االحمــــــــــر 

يستشــــــعرها الطبيــــــب فــــــي مثــــــل هــــــذا الموقــــــف وقــــــد ثبــــــت عكســــــها تمامــــــا فــــــي 

ــــــران  ــــــين العــــــراق واي ــــــزاع المســــــلح ب ــــــاء العرا, الن ــــــادر االطب ــــــد ب ــــــوعي فق ــــــون ب قي

انســـــاني عميـــــق فـــــي اســـــعاف جرحـــــى العـــــدو وتقـــــديم الرعايـــــة الطبيـــــة الالزمـــــة 

رغــــــــم وحشــــــــي الطــــــــرف االخــــــــر فــــــــي معاملتــــــــه الســــــــرى العــــــــراق , لمرضــــــــاهم 

  . واجهاز قواته على بعض الجرحى والمرضى 

ومــــــن هنــــــا يكــــــون العــــــراق قــــــد طبــــــق المبــــــدأ االنســــــاني القائــــــل بضــــــرورة 

, النظـــــر عـــــن مـــــوقفهم العـــــدائي  اســـــعاف ضـــــحايا المنازعـــــات المســـــلحة بغـــــض

وهــــــــذا يجعلنــــــــا نســــــــتذكر بهــــــــذا الصــــــــدد ان مبــــــــدأ حمايــــــــة ضــــــــحايا النزاعــــــــات 

ـــــــط  ـــــــة فق ـــــــة العالجي ـــــــديم العناي ـــــــب تق وانمـــــــا يســـــــتوجب , المســـــــلحة اليأخـــــــذ جان

تـــــــــوفير الضـــــــــمانات الواجبـــــــــة لـــــــــئال ترتكـــــــــب بحقهـــــــــم جريمـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم 

  :  )268(التالية

ــــى ا  - 1 الخــــص القتــــل بكــــل اعمــــال العنــــف ضــــد الحيــــاة الشخصــــية وعل

 . المعاملة القاسية والتعذيب , ببتر االعضاء , انواعه 
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 . اخذ الرهائن   - 2

االعتـــــــــداء علـــــــــى الكرامـــــــــة الشخصـــــــــية وعلـــــــــى االخـــــــــص التحقيـــــــــر   - 3

 . والمعاملة المزرية 

ــــات دون محاكمــــة ســــابقة امــــام محكمــــة   - 4 اصــــدار احكــــام وتنفيــــذ عقوب

ة التــــــي مشــــــكلة بطريقــــــة قانونيــــــة تكفــــــل جميــــــع الضــــــمانات القضــــــائي

 . تعتبر في نظر الشعوب المندوحة عنه 

 . ويجب اال يعرضوا لتجارب خاصة بعلم الحياة   - 5

 . اال يتركوا دون عالج او عناية   - 6

 .  )269(اال يعرضوا للعدوى او بنقل امراض معدية اليهم  - 7

ويضـــــيف عليهـــــا تحـــــريم ) 11(ويؤكـــــد هـــــذا الملحـــــق االول  فـــــي المـــــادة 

واعتبــــــــر كــــــــل عمــــــــل , غيــــــــة اســــــــتزراعها استئصــــــــال االنســــــــجة او االعضــــــــاء ب

عمـــــدي او احجـــــام مقصـــــود يمـــــس بدرجـــــة بالغـــــة بالصـــــحة او الســـــالمة البدنيـــــة 

او العقليـــــة الي شــــــخص مــــــن الـــــذين فــــــي قبضــــــة طـــــرف غيــــــر الطــــــرف الــــــذي 

  . ينتمون اليه انتهاكا جسيما لهذا الملحق 

  : البحث عن الضحايا واغاثتهم  -2

ـــــــدأ  ـــــــوفير وســـــــائلها االنســـــــانية التتجـــــــزأ عـــــــن مب ـــــــة او ت ـــــــديم الحماي ان تق

وفـــــي , ضـــــروري الزم هـــــو مبـــــادرة اطـــــراف النـــــزاع فـــــي البحـــــث عـــــن الضـــــحايا 

الـــــى انـــــه يجـــــب , جميـــــع االوقـــــات وعلـــــى االخـــــص بعـــــد االشـــــتباك فـــــي القتـــــال 

ان يقــــوم اطـــــراف النـــــزاع دون تــــأخير بجميـــــع االجـــــراءات الممكنــــة للبحـــــث عـــــن 

                                                           

 . من االتفاقية االولى ) 12(مادة  -269



ـــــــــةالجرحـــــــــى والم , رضـــــــــى وجمعهـــــــــم وحمـــــــــايتهم مـــــــــن الســـــــــلب وســـــــــوء المعامل

  " .وضمان العناية المناسبة لهم والبحث عن جثث القتلى   ومنع تلفها 

ويتوجــــــــب علــــــــى الفرقــــــــاء المتصــــــــارعين ان يقومــــــــوا بكافــــــــة االجــــــــراءات 

مــــــن ناحيــــــة اخــــــرى  )270("الممكنــــــة للبحــــــث عــــــن الجرحــــــى والمــــــوتى وجمعهــــــم 

) 15(لجرحــــى والمرضــــى توصــــي المــــادة وزيــــادة فــــي تــــوفير الحمايــــة الالزمــــة ل

االتفــــاق علـــــى ترتيبـــــات محليــــة بـــــين اطــــراف النـــــزاع لنقـــــل او " ايضــــا بأمكانيـــــة 

تبــــــادل الجرحــــــى والمرضــــــى مــــــن منطقــــــة محاصــــــرة او مطوقــــــة ولمــــــرور افــــــراد 

ــــــــك المنطقــــــــة  ــــــــك تعزيــــــــزا , " الهيئــــــــة الطبيــــــــة والدينيــــــــة والمهمــــــــات الــــــــى تل وذل

مــــــــن شــــــــانها التخفيــــــــف مــــــــن آالم لالجــــــــراءات المتخــــــــذة بهــــــــذا الصــــــــدد والتــــــــي 

  . الضحايا الذين تستدعي حاالتهم االسعافات الفورية المباشرة 

ويجـــــب علـــــى الســـــكان المـــــدنيين رعايـــــة الجرحـــــى والمرضـــــى والمنكـــــوبين 

ــــــى الخصــــــم  ــــــو كــــــانوا ينتمــــــون ال ــــــا مــــــن , فــــــي البحــــــار حــــــق ول ــــــوا أي وأال يرتكب

جمعيــــــة  ويســــــمح للســــــكان المــــــدنيين وجمعيــــــات الغــــــوث مثــــــل, أعمــــــال العنــــــف 

بــــــأن يقومــــــوا ولــــــو مــــــن تلقــــــاء انفســــــهم , ) الصــــــليب االحمــــــر(الهــــــالل االحمــــــر 

بـــــايواء الجرحـــــى والمرضـــــى والمنكـــــوبين فـــــي البحـــــار والعنايـــــة بهـــــم حتـــــى فـــــي 

والينبغــــــي التعــــــرض الي شــــــخص او , منــــــاطق العــــــزو االجنبــــــي او االحــــــتالل 

ز كمــــــا يجــــــو ,محاكمتــــــه او ادانتــــــه او عقابــــــه بســــــبب هــــــذه االعمــــــال االنســــــانية 

ـــــات الغـــــوث  ـــــزاع مناشـــــدة الســـــكان المـــــدنيين وجمعي المشـــــار اليهـــــا (ألطـــــراف الن

والبحـــــث , ايـــــواء ورعايـــــة المرضـــــى والجرحـــــى والمنكـــــوبين فـــــي البحـــــار ) اعـــــاله
                                                           

  . من االتفاقية االولى ) 15(راجع نص المادة  -270
 .   47ص, قانون الهاي واتفاقيات جنيف االربع , هانز غاسر  :وانظر 



ويجــــــب علــــــى اطــــــراف النــــــزاع مـــــــنح , عــــــن المــــــوتى واالبــــــالغ عــــــن امــــــاكنهم 

 كمــــــا, الحمايــــــة والتســــــهيالت الالزمــــــة ألولئــــــك الــــــذين يســــــتجيبون لهــــــذا النــــــداء 

يجـــــب علـــــى الخصـــــم اذا ســـــيطر علـــــى المنطقـــــة او اســـــتعاد ســـــيطرته عليهـــــا او 

  .  )271(يوفر الحماية والتسبيالت ذاتها مادام ان الحاجة تدعو اليه
  

 :      تسجيل البيانات الخاصة بالضحايا  -3

ويطالــــــب القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني الســــــلطات الحربيــــــة بــــــدورة العنايــــــة 

تســــاعد علــــى تحقيــــق شخصــــية كــــل جــــريح او بتســــجيل أي بيانــــات خاصــــة قــــد 

ــــي , مــــريض او متــــوفي مــــن الطــــرف المعــــادي يقــــع فــــي ايــــديها  ــــة الت اســــم الدول

وتـــــأريخ المـــــيالد , يتبعهـــــا والـــــرقم بـــــالجيش او الـــــرقم الشخصـــــي واالســـــم الكامـــــل 

ـــــالجروح اوالمـــــرض او , وتـــــاريخ ومكـــــان االســـــر او الوفـــــاة ,  وبيانـــــات خاصـــــة ب

  .  )272("ألخ ... سبب الوفاة 

وان تقـــــديم هـــــذه المعلومـــــات بأســـــرع مـــــايمكن الـــــى مكتـــــب االســـــتعالمات 

مــــــن االتفاقيــــــة الثانيــــــة علــــــى المعنــــــى  )273( )19(الــــــوطني وقــــــد قضــــــت المــــــادة 

وذلـــــك لنقـــــل البيانـــــات عـــــن الضـــــحايا الـــــى الدولـــــة التـــــي يتبعهـــــا هـــــؤالء " نفســـــه 

االشــــــــخاص عــــــــن طريــــــــق مكتــــــــب االســــــــتعالمات الخــــــــاص بمعاملــــــــة اســــــــرى 

  :من الملحق االول) 33(كذلك نصت المادة , )274(الحرب

                                                           

 . من الملحق االول ) 17(مادة  -271

 . االتفاقية االولى ) 16(راجع نص المادة  -272

  .  19ص, اتفاقيات جنيف , االتفاقية الثالثة ) 19(راجع نص المادة  -273
 .   18ص, ) الساسيةالقواعد ا(اتفاقيات جنيف , اللجنة الدولية للصليب االحمر  -274



حالمـــــا تســـــبح الظـــــروف بـــــذلك , يجـــــب علـــــى كـــــل طـــــرف فـــــي نـــــزاع   - 1

وفــــي موعــــد اقصــــاء انتهــــاء االعمــــال العدائيــــة ان يقــــوم بالبحــــث عــــن 

االشـــــــخاص الـــــــذين ابلـــــــغ الخصـــــــم عـــــــن فقـــــــدهم ويجـــــــب علـــــــى هـــــــذا 

ـــــــــــغ جميـــــــــــع المعلومـــــــــــات المجديـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــؤالء  الخصـــــــــــم ان يبل

 . ا البحث االشخاص لتسهيل هذ

تســـــــهيال لجمـــــــع المعلومـــــــات , يجــــــب علـــــــى كـــــــل طـــــــرف فـــــــي نـــــــوع   - 2

المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي الفقـــــــرة الســـــــابقة فيمـــــــا يتعلـــــــق باالشـــــــخاص 

الــــــذين اليســــــتفيدون مــــــن معاملــــــة افضــــــل بموجــــــب االتفاقيــــــات وهــــــذا 

 : ان يقوم " البروتوكول " الملحق 

مـــــــــن ) 138(بتســـــــــجيل المعلومـــــــــات المنصـــــــــوص عليهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة  - أ

ــــــة ــــــوا  االتفاقي ــــــوا او ســــــجنوا او ظل ــــــذين اعتقل الرابعــــــة عــــــن االشــــــخاص ال

الي ســـــبب اخـــــر فـــــي االســـــر مـــــدة تتجـــــاوز االســـــبوعين نتيجـــــة االعمـــــال 

العدائيــــة او االحــــتالل او مــــن أولئــــك الــــذين توفــــوا خــــالل فتــــرة اعتقــــالهم 

 . 

بتســـــهيل الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات علـــــى اوســـــع نطـــــاق ممكـــــن عـــــن  - ب

ـــــــد االقتضـــــــاء وتســـــــجيل هـــــــؤالء االشـــــــخاص واجـــــــراء البحـــــــث عـــــــنهم  عن

المعلومــــات المتعلقــــة بهــــم اذا كــــانوا قــــد توفــــوا فــــي ظــــروف اخــــرى نتيجــــة 

 . لالعمال العدائية او االحتالل 

ـــــة  - 3 ـــــغ المعلومـــــات المتعلق ـــــذين اخطـــــر عـــــن فقـــــدهم  تبل باالشـــــخاص ال

ــــى وكــــذلك الطلبــــات الخاصــــة بهــــذه المعلومــــات امــــا  وفقــــا للفقــــرة االول

يــــة او الوكالــــة المركزيــــة للبحــــث مباشــــرة او عــــن طريــــق الدولــــة الحام



عــــــــــن المفقــــــــــودين التابعــــــــــة للجنــــــــــة الدوليــــــــــة للصــــــــــليب االحمــــــــــر او 

الهــــــــالل االحمــــــــر لالســــــــد (الجمعيــــــــات الوطنيــــــــة للصــــــــليب االحمــــــــر 

واذا مــــــاتم تبليــــــغ هــــــذه المعلومــــــات عــــــن غيــــــر ) والشــــــمس االحمــــــرين

طريــــق اللجنــــة الدوليــــة الصــــليب االحمــــر ووكالتهــــا المركزيــــة للبحـــــث 

يعمــــل كــــل طــــرف فــــي النــــزاع علــــى تــــأمين تزويــــد , ن عــــن المفقــــودي

 . الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات 

ـــــيح   - 4 ـــــات تت ـــــاق حـــــول ترتيب ـــــى اتف ـــــزاع للوصـــــول ال يســـــعى اطـــــراف الن

لفـــــرق ان تبحـــــث عـــــن المـــــوتى وتحـــــدد هويـــــاتهم وتلـــــتقط جثـــــثهم مـــــن 

لفـــرق منـــاطق القتـــال بمـــا فـــي ذلـــك الترتيبـــات التـــي تتـــيح لمثـــل هـــذه ا

ان تصـــــطحب عـــــاملين مـــــن لـــــدن الخصـــــم , اذا ســـــنحت المناســـــبة , 

ويتمتــــــع , اثنــــــاء هــــــذه المهــــــام فــــــي منــــــاطق يســــــيطر عليهــــــا الخصــــــم 

ـــــــرغهم الداء هـــــــذه  ـــــــاء تف ـــــــة اثن ـــــــاالحترام والحماي ـــــــرق ب افـــــــراد هـــــــذه الف

 . المهام دون غيرها 
 

 :      مبدأ عدم التعرض لمن يقدمون العالج للجرحى والمرضى  -4

االتفاقيـــــة االولـــــى عـــــدم التعـــــرض االنســـــان او ادانتـــــه بســـــبب  لقـــــد أقـــــرت

مــــــن ) 18(فقــــــد نصــــــت المــــــادة , ماقدمــــــه مــــــن عــــــالج للجرحــــــى او المرضــــــى 

اليضـــــايق أي شـــــخص او يـــــتهم بســـــبب ماقدمـــــه مـــــن " اتفاقيـــــة جنيـــــف االولـــــى 

وتعطــــــي هــــــذه العبــــــارة اجابــــــة قاطعــــــة  )275("عنايــــــة نحــــــو الجرحــــــى والمرضــــــى 

الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة وبعـــــدها مباشـــــرة  علـــــى المشـــــاكل التـــــي اثيـــــرت خـــــالل
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, فــــــي كثيــــــر مــــــن االقطــــــار التــــــي دمرتهــــــا النزاعــــــات المســــــلحة ماديــــــا ومعنويــــــا 

ــــــك االثنــــــاء ان قتــــــل رجــــــال ونســــــاء وســــــجن واوذي  ففــــــي الواقــــــع حــــــدث فــــــي تل

ــــــامهم بالعمــــــل فــــــي الخدمــــــة  اخــــــرون بســــــبب معــــــالجتهم للجرحــــــى او بســــــبب قي

وقــــد كانــــت مثــــل هــــذه , االحــــتالل الطبيــــة لجمعيــــة الصــــليب االحمــــر فــــي دولــــة 

ـــــف ومبـــــدأ الحيـــــاد ,  )276(االجـــــراءات القاســـــية مخالفـــــة تمامـــــا لـــــروح اتفاقيـــــة جني

ـــــي هـــــذه المســـــالة لتأكيـــــدها  ممـــــا حـــــدا بـــــالمؤتمر الدبلوماســـــي علـــــى االهتمـــــام ف

وتطويرهــــا وخــــرج بنتيجــــة جريئــــة وواضــــحة ودقيقــــة فــــي مادتــــه السادســــة عشــــرة 

  : والتي تنص على 

ــــاي حــــال   - 1 ــــى أي شــــخص اليجــــوز ب ــــاب عل مــــن االحــــوال توقيــــع العق

لقيامــــــه بنشــــــاط ذي صــــــفة طبيــــــة يتفــــــق مــــــع شــــــرف المهنــــــة الطبيــــــة 

 . يغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط 

اليجـــــوز ارغـــــام االشـــــخاص الـــــذين يمارســـــون نشـــــاطا ذا صـــــفة طبيـــــة  - 2

علــــــى اتيــــــان تصــــــرفات او القيــــــام باعمــــــال تتنــــــافى وشــــــرف المهنــــــة 

ـــــر ذلـــــك مـــــن  ـــــة او غي ـــــة التـــــي تســـــتهدف صـــــالح الطبي القواعـــــد الطبي

ــــــــــــات وهــــــــــــذا الملحــــــــــــق  " الجرحــــــــــــى والمرضــــــــــــى او احكــــــــــــام االتفاقي

او علــــــــى االحجــــــــام عــــــــن اتيــــــــان التصــــــــرفات والقيــــــــام " البروتوكــــــــول 

 . باالعمال التي تتطلبها هذه القواعد واالحكام 

ـــــة علـــــى   - 3 اليجـــــوز ارغـــــام أي شـــــخص يمـــــارس نشـــــاطا ذا صـــــفة طبي

والمرضـــــــــــى الـــــــــــذين كـــــــــــانوا او  االدالء بمعلومـــــــــــات عـــــــــــن الجرحـــــــــــى

 . مازالزوا موضع رعايته الي شخص سواء 
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أكـــــان تابعـــــا للخصـــــم ام للطـــــرف الـــــذي ينتمـــــي هـــــو اليـــــه اذا بـــــدأ لـــــه ان 

مثــــــــل هــــــــذه المعلومــــــــات قــــــــد تلحــــــــق ضــــــــررا بهــــــــؤالء الجرحــــــــى والمرضــــــــى او 

بأســــرهم وذلــــك فيمــــا عــــدا الحــــاالت التــــي يتطلبهــــا قــــانون الطــــرف الــــذي يتبعــــه 

ن تراعـــــي القواعـــــد التـــــي تفـــــرض االبـــــالغ عـــــن االمـــــراض ا, ويجـــــب مـــــع ذلـــــك 

  .المعدية 

ـــــة المرضـــــى والجرحـــــى فـــــي  ـــــى الســـــكان المـــــدنيين رعاي كـــــذلك اوجـــــب عل
  : التي نصت ) 17(المادة 

ـــــــــة الجرحـــــــــى والمرضـــــــــى "   - 1 ـــــــــى الســـــــــكان المـــــــــدنيين رعاي يجـــــــــب عل

, والمنكــــــوبين فــــــي البحــــــار حتــــــى ولــــــو كــــــانوا ينتمــــــون الــــــى الخصــــــم 

ــــــف  ــــــا مــــــن اعمــــــال العن ــــــوا اي ويســــــمح للســــــكان المــــــدنيين , واال يرتكب

الهــــالل (وجمعيــــات الغــــوث مثــــل جمعيــــة الصــــليب االحمــــر الوطنيــــة 

لـــــو مـــــن تلقـــــاء بـــــأن يقومـــــوا و ) االســـــد والشـــــمس االحمـــــرين, االحمـــــر 

انفســــهم بــــايواء الجرحــــى والمرضــــى والمنكــــوبين فــــي البحــــار والعنايــــة 

والينبغــــــي التعــــــرض , بهــــــم حــــــق فــــــي منــــــاطق الغــــــزو او االحــــــتالل 

ـــــــــــه او عقابـــــــــــه بســـــــــــبب هـــــــــــذه  ـــــــــــه او ادانت الي شـــــــــــخص او محاكمت

 . االعمال االنسانية 

يجـــــــــوز الطـــــــــراف النـــــــــزاع مناشـــــــــدة الســـــــــكان المـــــــــدنيين وجمعيـــــــــات   - 2

ــــــة الجرحــــــى الغــــــوث المشــــــار ا ــــــواء ورعاي ــــــى اي ليهــــــا فــــــي الفقــــــرة االول

والمرضـــــى والمنكـــــوبين فـــــي البحـــــار والبحـــــث عـــــن المـــــوتى واالبـــــالغ 

ويجـــــــــب علـــــــــى اطـــــــــراف النـــــــــزاع مـــــــــنح الحمايـــــــــة , عـــــــــن امـــــــــاكنهم 

كمـــــا , والتســـــهيالت الالزمـــــة ألولئـــــك الـــــذين يســـــتجيبون لهـــــذا النـــــداء 



يجـــــب علـــــى الخصـــــم اذا ســـــيطر علـــــى المنطقـــــة او اســـــتعاد ســـــيطرته 

ليهــــــــا ان يــــــــوفر الحمايــــــــة والتســــــــهيالت ذاتهــــــــا مــــــــادام ان الحاجــــــــة ع

 " . تدعو اليها 

  

 :  حماية الوحدات الطبية واحترام أفرادها  -هـ 

ان مــــــــــنح االطبــــــــــاء والممرضــــــــــات وعمـــــــــــوم لوحــــــــــدات الطبيــــــــــة اثنـــــــــــاء 

, اليعنــــي ان ذلـــــك يـــــتم لمركـــــزهم الشخصـــــي , المعركــــة امتيـــــازات عاليـــــة نســـــبيا 

مـــــن المرضـــــى , يقدمونـــــه مـــــن عـــــالج للضـــــحايا انمـــــا يضـــــحون ذلـــــك بســـــبب ما

والحمايـــــــة , ويتمتـــــــع االطبـــــــاء بالحمايـــــــة بحكــــــم عملهـــــــم العالجـــــــي , والجرحــــــى 

  . )277(هي فضال عن ذلك أرفع تقدير يمكن ان        يقدم لهم

ـــــى عـــــام  ـــــة جنيـــــف االول علـــــى ضـــــرورة اعـــــادة  1864وماتضـــــمنته اتفاقي

الـــــى بالدهـــــم يســـــتهدف اعفـــــاء الهيئـــــة الطبيـــــة الـــــذين يقعـــــون فـــــي ايـــــدي العـــــدو 

ــــي عــــام , ايضــــًا مصــــلحة الضــــحايا  ــــنص ف ومــــن اجــــل مصــــلحة هــــؤالء جــــاء ال

ـــــة او االفـــــراد  1949 ـــــف عمـــــل الوحـــــدات الطبي ـــــدخل لوق ايضـــــا ليؤكـــــد عـــــدم الت

ــــــــل أوجبــــــــت المــــــــادة , الطبــــــــين  ــــــــى ضــــــــرورة  )278( )19(ب ــــــــة االول مــــــــن االتفاقي

   .حماية المنشآت والوحدات الطبية المتحركة    للخدمات الطبية 

وطبقـــــا لهـــــذه المـــــادة توجـــــب االتفاقيـــــة احتـــــرام وحمايـــــة المنشـــــات الثابتـــــة 

وهـــــــــي تتضـــــــــمن (والوحـــــــــدات الطبيـــــــــة المتحركـــــــــة التابعـــــــــة للخـــــــــدمات الطبيـــــــــة 

                                                           

  .  62ص, مبادئ القانون الدولي االنساني , جان بكتيه , راجع  -277
  . االتفاقية االولى ) 19(راجع نص المادة  -278



بــــالطبع تلــــك الوحــــدات التابعــــة للجمعيــــات الوطنيــــة للهــــالل والصــــليب االحمـــــر 

  ) .  المعترف بها

ــــــــاني او ا ــــــــوفر هــــــــذه الحمايــــــــة ايضــــــــا بالنســــــــبة لكافــــــــة المب لمنشــــــــات وت

كالمستشــــــــــفيات والمســــــــــتودعات وكــــــــــذلك لكافــــــــــة الوحــــــــــدات الطبيــــــــــة (الثابتــــــــــة 

ــــــــــــــدان ) المتحركــــــــــــــة ــــــــــــــام , كســــــــــــــيارات االســــــــــــــعاف ومستشــــــــــــــفيات المي , والخي

بشـــــــرط ان تكــــــون مخصصــــــة كليـــــــة للعنايــــــة بـــــــالجرحى , والتركيبــــــات المتنقلــــــة 

واليجـــــوز بحـــــال مـــــا االعتـــــداء عليهـــــا , والمرضـــــى مـــــن افـــــراد القـــــوات المســـــلحة 

ــــم تــــأوي فــــي وقــــت , او اعاقتهــــا عــــن تأديــــة وظيفتهــــا , فهــــا او اتال ــــو ل حتــــى ول

  .  )279(جرحى او مرضى

ـــــــت المـــــــادة  ـــــــى ) 12(كـــــــذلك ذهب ـــــــذات المعن اال , مـــــــن الملحـــــــق االول ب

التــــي لــــم تــــنص عليهــــا  –انهــــا شــــملت الوحــــدات الطبيــــة المدنيــــة بهــــذه الحمايــــة 

حـــــــدات واشـــــــترطت علـــــــى الو  –مـــــــن االتفاقيـــــــة االولـــــــى ) 19(صـــــــراحة المـــــــادة 

  : الطبية المدنية ان 

 . تنتمي الحد أطراف النزاع  - أ

ان تقرهــــــا او تــــــرخص لهــــــا الســــــلطة المختصــــــة لــــــدى احــــــد اطــــــراف  - ب

 . النزاع 

  .  من االتفاقية االولى)  )27(وفقا للمادة (او يرخص لها  - ت

                                                           

يجـب ان تقـام المنشـات والوحـدات الطبيـة او توضـع , االتفاقيـة االولـى ) 19(بموجب المادة  -279
  .  بقدر الستطاع بعيدا عن االهداف الحربية 



ـــــى والمـــــادة ) 21(مـــــع ذلـــــك فـــــأن المـــــادة  مـــــن ) 13(مـــــن االتفاقيـــــة االول

الحمايــــــــــة الواجهــــــــــة لهــــــــــذه المنشــــــــــات والوحــــــــــدات الملحــــــــــق االول تقــــــــــرران ان 

مثـــــل ايـــــواء مقـــــاتلين (الطبيـــــة تقطـــــع اذا اســـــتخدمت فـــــي اعمـــــال ضـــــارة بالعـــــدو 

ــــــة حربيــــــة فــــــي هــــــذه  ــــــة او وضــــــع نقــــــط مراقب اصــــــحاء يتمتعــــــون باللياقــــــة البدني

علـــــــى انـــــــه اليجـــــــوز ان تقطـــــــع حمايتهـــــــا اال بعـــــــد اعطـــــــاء انـــــــذار ) . االمـــــــاكن

  .  )280(يلتفت الى مثل هذا االنذار يحدد فترة معقولة من الزمن مالم

, االدويـــــــــــــــــة , النقـــــــــــــــــاالت ومعـــــــــــــــــدات الجراحـــــــــــــــــة " (المهمـــــــــــــــــات " ان 

الخاصـــــــة بالوحـــــــدات الطبيـــــــة المتحركـــــــة التـــــــي تقـــــــع فـــــــي ) الـــــــخ, الضـــــــمادات 

ايـــــدي العـــــدو وتبقـــــى مخصصـــــة للعنايـــــة بـــــالجرحى والمرضـــــى وكـــــذلك المبـــــاني 

قـــــوات المســـــلحة تبقـــــى والمخـــــازن الخاصـــــة بالمنشـــــات الطبيـــــة الثابتـــــة التابعـــــة لل

خاضــــعة لقــــوانين الحــــرب ولكــــن اليجــــوز تحويلهــــا عــــن هــــذه االغــــراض طالمــــا 

كانــــــت هنــــــاك حاجــــــة اليهــــــا للعنايــــــة بــــــالجرحى والمرضــــــى ويجــــــوز للقــــــادة فــــــي 

الميــــدان االســــتفادة منهــــا فــــي حالــــة الضــــرورة الحربيــــة العاجلــــة بشــــرط اتخــــاذهم 

واليجـــــــوز , بهـــــــا  ترتيبـــــــا تســـــــابقة لراحـــــــة المرضـــــــى والجرحـــــــى الـــــــذين يعـــــــالجون

وكـــــذلك  )281(اتـــــالف المهمـــــات والمخـــــازن المشـــــار اليهـــــا فـــــي هـــــذه المـــــادة عمـــــدا

ــــــــــاالت الجرحــــــــــى والمرضــــــــــى او المهمــــــــــات يجــــــــــب احترامهــــــــــا وحمايتهــــــــــا  انتق

ـــــــــــة المتحركـــــــــــة  ـــــــــــالجرحى والمرضـــــــــــى , كالوحـــــــــــدات الطبي ـــــــــــة ب ويجـــــــــــب العناي

والمبــــــــاني والمهمــــــــات والمخــــــــازن الخاصــــــــة بالجمعيــــــــات  )282(الموجــــــــودين بهــــــــا

                                                           

  . من الملحق االول ) 13(من االتفاقية االولى والمادة ) 21(راجع نص المادة  -280
  . من االتفاقية االولى ) 33(راجع المادة  -281
  . من االتفاقية االولى ) 35( راجع المادة -282



ــــر الو  ــــرف بهــــا تعتب ــــة المعت ــــات االغاث ــــة للهــــالل االحمــــر وغيرهــــا مــــن جمعي طني

ويجـــــــوز للجـــــــيش االســـــــتفادة منهـــــــا فـــــــي حالـــــــة الضـــــــرورة . ممتلكـــــــات خاصـــــــة 

 )283(بشـــــرط اتخـــــاذ ترتيبـــــات للعنايـــــة بـــــالجرحى والمرضـــــى الـــــذين يعـــــالجون بهـــــا

 .  

أي الطــــــــــائرات التــــــــــي , ويجــــــــــب احتــــــــــرام وحمايــــــــــة الطــــــــــائرات الطبيــــــــــة 

وكــــــذلك النتقــــــال افــــــراد الهيئــــــة الطبيــــــة , رحــــــى او المرضــــــى تســــــتخدم لنقــــــل الج

  .  )284(والمهمات الطبية

مـــــــــن االتفاقيـــــــــة االولـــــــــى ينطبـــــــــق نفـــــــــس ) 36(وازاء ماقررتـــــــــه المـــــــــادة 

ــــــة  ــــــى الطــــــائرات الطبي ــــــه المــــــادة , الشــــــيء عل ــــــذي حددت مــــــن ) 39(بالشــــــرط ال

ـــــات وخطـــــوط ســـــير  ـــــة الثانيـــــة وهـــــو طيرانهـــــا علـــــى ارتفاعـــــات وفـــــي اوق االتفاقي

  .  )285(ة متفق عليها بواسطة اطراف النزاعمعين

وقـــــــد اهـــــــتم الملحـــــــق االول بحمايـــــــة الطـــــــائرات الطبيـــــــة وعـــــــدم انتهاكهـــــــا 

لمــــا تقــــوم بــــه مــــن اعمــــال انســــانية النقــــاذ حيــــاة الجرحــــى والمرضــــى واســــعافاتهم 

  . الفورية 

لـــــذا فقـــــد بـــــين الموقـــــف , لتمتعهـــــا بميـــــزة الســـــرعة والمرونـــــة فـــــي الحركـــــة 

اههـــــا وماعليهـــــا مـــــن وجبـــــات بشـــــكل دقيـــــق ومـــــنظم مـــــن الطـــــرف المعـــــادي تج

ولكــــــل منطقــــــة قواعــــــد تــــــنظم مســــــيرها , وحســــــب المنــــــاطق التــــــي تحلــــــق فوقهــــــا 

                                                           

  . من االتفاقية االولى ) 34(راجع المادة  -283
  . من الملحق االول ) 24(والمادة , من االتفاقية االولى ) 36(راجع المادة  -284
  . من االتفاقية الثانية ) 39(راجع المادة  -285



ـــــــة ـــــــت المـــــــادة  )286(وفـــــــق مـــــــواد قانوني تنظـــــــيم مســـــــير الطـــــــائرات ) 25(فقـــــــد تول

) 26(الطبيـــــة فـــــي المنـــــاطق التـــــي التخضـــــع لســـــيطرة الخصـــــم وتولـــــت المـــــادة 

) 27(وتولــــــت المـــــــادة , مايمثلهـــــــا الطــــــائرات الطبيـــــــة فــــــي منـــــــاطق االشــــــتباك و 

وكـــــــذلك , الطـــــــائرات الطبيـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق التـــــــي تخضـــــــع لســـــــيطرة الخصـــــــم 

موقـــــف الـــــدول المحايــــــدة او الـــــدول االخـــــرى التـــــي ليســــــت ) 31(تولـــــت المـــــادة 

وتولـــــت المـــــادة , طرفـــــا فـــــي النـــــزاع مـــــن الطـــــائرة الطبيـــــة الحـــــد اطـــــراف النـــــزاع 

ــــــة االخطــــــارات واالتفاقــــــات بشــــــان القــــــرارات ) 29( ــــــت المــــــادة , الطبي بينمــــــا تول

) 30(وأخيــــــرا تولــــــت المــــــادة , القيــــــود علــــــى عمليــــــات الطــــــائرات الطبيــــــة ) 28(

  . هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها 

ــــــــف  ــــــــى الموق ــــــــة االول ــــــــد عالجــــــــت االتفاقي ــــــــدر واالهتمــــــــام فق ــــــــنفس الق وب

القـــــــانوني الفـــــــراد الهيئـــــــة الصـــــــحية ورجـــــــال االســـــــعاف مـــــــن اطبـــــــاء وصـــــــيادلة 

مــــــن االشــــــخاص المكلفــــــين بالعمــــــل فــــــي المستشــــــفيات او  وممرضــــــين وغيــــــرهم

فــــي وحــــدات االشــــعاف وتقــــرر وجــــوب حمــــايتهم واحتــــرامهم فــــي كــــل الظــــروف 

ويلحـــــق يهـــــؤالء مـــــن حيـــــث , وعـــــدم اعتبـــــارهم اســـــرى اذا وقعـــــوا فـــــي يـــــد العـــــدو 

وجـــــــــوب تمـــــــــتعهم بالحمايـــــــــة الخاصـــــــــة مـــــــــوظفي جمعيـــــــــة الصـــــــــليب االحمـــــــــر 

معيـــــــات االســـــــعاف المتطـــــــوعين الوطنيـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن ج) الهـــــــالل االحمـــــــر(

بشــــــــرط ان تكــــــــون هــــــــذه الجمعيــــــــات , ألغاثــــــــة جرحــــــــى النزاعــــــــات المســــــــلحة 

ــــــــة التــــــــي توجــــــــد فيهــــــــا  وان يخضــــــــع , معترفــــــــا بهــــــــا مــــــــن قبــــــــل حكومــــــــة الدول

ـــــة مـــــن ) 15(فقـــــد وســـــعت المـــــادة .  )287(متطوعهـــــا للقـــــوانين والتعليمـــــات الحربي

                                                           

  . راجع نصوص المواد وتفصيالتها في الملحق االول  -286
  . من االتفاقية االولى ) 32,  26,  24(واد راجع نصوص الم -287



ـــــــراد المحميـــــــين  ـــــــراد الخـــــــ, الملحـــــــق االول دائـــــــرة االف دمات الطبيـــــــة فشـــــــملت اف

  . المدنيين وافراد الهيئات الدينية المدنية 

امــــــا افــــــراد الهيئــــــة الطبيــــــة بمــــــا فــــــيهم رجــــــال الــــــدين الملحقــــــون بــــــالقوات 

المســـــلحة اليعتبـــــرون مقـــــاتلين وعليـــــه فـــــأنهم يتمتعـــــون بحمايـــــة خاصـــــة ويطلـــــق 

  : ويشمل هؤالء االفراد .  "االفراد المحميون : " عليهم اسم 

االفـــــراد المشـــــتغلين بصـــــفة كليـــــة فـــــي العنايـــــة بـــــالجرحى والمرضـــــى   - 1

) الممرضـــــات وحـــــاملوا المقـــــاالت, الممرضـــــون , االطبـــــاء (بـــــالجيش 

 . 

المـــــــــــوظفين المشـــــــــــتغلين فـــــــــــي ادارة الوحـــــــــــدات والمنشـــــــــــاة الطبيـــــــــــة   - 2

 ) . الخ... الطباخون , االداريون السائقون (

ســــــة او الشــــــيوخ القساو , رجــــــال الــــــدين الملحقــــــين بــــــالقوات المســــــلحة   - 3

ويشـــــــكل هـــــــؤالء االفـــــــراد جـــــــزءًا مـــــــن , او الوعـــــــاظ مـــــــن أي ديـــــــن , 

وقــــــد ,  )288(الخــــــدمات الطبيــــــة للجــــــيش او الخــــــدمات الدينيــــــة للجــــــيش

ينتمــــــي هــــــؤالء ايضــــــا الــــــى الجمعيــــــة الوطنيــــــة للهــــــالل او الصــــــليب 

االحمـــــر او أي جمعيـــــة اخـــــرى لالغاثـــــة تكـــــون معترفـــــا بهـــــا كمعـــــاون 

ان يكونـــــــوا خاضـــــــعين للقـــــــوانين للخـــــــدمات الطبيـــــــة للجـــــــيش بشـــــــرط 

وربمـــــا يكـــــون هـــــؤالء االفـــــراد مـــــن رعاياهـــــا ,  )289(والتعليمـــــات الحربيـــــة

احـــــــدى الـــــــدول المحايـــــــدة بشـــــــرط موافقـــــــة حكومتهـــــــا وطـــــــرف النـــــــزاع 

ــــــدة الطــــــرف  ــــــغ الدولــــــة المحاي المســــــتفيد وتوضــــــع تحــــــت اشــــــرافه ويبل
                                                           

  .  االتفاقية االولى ) 24(راجع نص المادة  -288
  . االتفاقية االولى ) 26(راجع نص المادة  -289



لـــــذلك يكـــــون ملـــــزم طـــــرف النـــــزاع المخـــــتص او المســـــتفيد , المعـــــادي 

ـــــر ا ـــــل اســـــتخدامهمان يخب واليجـــــوز حجـــــزهم  )290(لطـــــرف المعـــــادي قب

ـــــــدي العـــــــدو ـــــــي اي ـــــــوات المســـــــلحة  )291(اذا وقعـــــــوا ف ـــــــراد الق وكـــــــذلك اف

ــــــــــــــي  ــــــــــــــدربون خصيصــــــــــــــا الســــــــــــــتخدامهم كممرضــــــــــــــون ف ــــــــــــــذين ي ال

المستشـــــــفيات او الممرضـــــــات او حـــــــاملوا نقـــــــاالت المرضـــــــى الـــــــذين 

يعلمـــــون فـــــي البحـــــث عـــــن الجرحـــــى والمرضـــــى او جمعهـــــم او نقلهـــــم 

يجــــــب احتــــــرامهم وحمــــــايتهم عنــــــدما يقعــــــون فــــــي يــــــد ,او معــــــالجتهم 

ويعتبـــــــــرون اســـــــــرى حـــــــــرب ويســـــــــتخدمون فقـــــــــط فـــــــــي ,  )292(العـــــــــدو

 .  )293(الواجبات الطبية بقدر ماتقتضيه الحاجة

مــــــن االتفاقيــــــة االولــــــى الــــــى انــــــه اليحجـــــــز ) 28(وقــــــد اشــــــارت المــــــادة 

ــــــي المــــــواد  ــــــيهم ف ــــــدي ) 26و  24(هــــــؤالء االفــــــراد المشــــــار ال اذا وقعــــــوا فــــــي اي

ــــــــة الطــــــــر  ــــــــة الصــــــــحية واالحتياجــــــــات الديني ف المعــــــــادي اال اذا اقتضــــــــت الحال

الســــــــرى الحــــــــرب مواصــــــــلة هــــــــؤالء االفــــــــراد ممارســــــــتهم لواجبــــــــاتهم الطبيــــــــة او 

ــــــرون اســــــرى , الروحيــــــة  ــــــة اليعتب ــــــذين يحتجــــــزون بهــــــذه الكيفي ولكــــــن االفــــــراد ال

مــــع ذلــــك فــــانهم ينتفعــــون علــــى االقــــل بأحكــــام اتفاقيــــة جنيــــف الخاصــــة , حــــرب 

ويواصــــــلون ممارســــــة واجبــــــاتهم الطبيــــــة او الروحيــــــة , اســــــرى الحــــــرب  بمعاملــــــة

فــــــــي حــــــــدود القــــــــوانين والتعليمــــــــات الحربيــــــــة للدولــــــــة الحــــــــاجزة وتحــــــــت ســــــــلطة 

                                                           

  . من االتفاقية االولى ) 27(راجع نص المادة  -290
  .من االتفاقية االولى ) 32(راجع نص المادة  -291

  . 21-20ص, القواعد االساسية ,  اللجنة الدولية للصليب االحمر: وانظر 
  .من االتفاقية االولى ) 25(راجع نص المادة  -292
  .من االتفاقية االولى ) 29(راجع نص المادة  -293



االدارة المختصــــــة وطبقــــــا للمبــــــادئ الســــــامية للمهنــــــة لمصــــــلحة اســــــرى الحــــــرب 

ــــذكورون  ــــراد ال ــــي يتبعهــــا االف ــــوات المســــلحة الت ــــي الق ــــذين يفضــــل ان يكونــــوا ف ال

ــــــة ويتمتعــــــو  ــــــاتهم الطبي ــــــام بواجب ن ايضــــــا بالتســــــهيالت الالزمــــــة فــــــي ســــــبيل القي

  . والروحية 

ــــــى والمــــــادة ) 20(وهــــــذا وقــــــد نصــــــت المــــــادة  ) 27(مــــــن االتفاقيــــــة االول

ان االفــــــراد الــــــذين يحجــــــزون بهــــــذه الكيفيــــــة " مــــــن االتفاقيــــــة الثانيــــــة علــــــى ان 

يعــــــادون الــــــى طــــــرف النــــــزاع الــــــذي يتبعونــــــه متــــــى اصــــــبحت المســــــاعدة التــــــي 

  .  )294(دمونها امرا غير ملحيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .  من االتفاقية الثانية ) 31(ونص المادة , االتفاقية االولى ) 30(راجع نص المادة  -294



$��dع ا��Aا� 


ــ^  ا�ــ�ام �Cd ا��
  

ــــــث  ــــــع العب ــــــات اولهــــــا ان تمن ــــــى واجب ــــــة نحــــــو القتل ــــــدول المحارب ــــــى ال عل

ــــــي او اشــــــياء اخــــــرى ذات  ــــــود او حل باشــــــالئهم وســــــلب مــــــايكون معهــــــم مــــــن نق

وان تعمــــــــل علـــــــــى اعــــــــادة هـــــــــذه االشــــــــياء بقـــــــــدر , قيمــــــــة ماديــــــــة او معنويـــــــــة 

  .  )295(المستطاع

ويســـــــهل علينـــــــا , وعليهـــــــا ثانيـــــــا ان تتحقـــــــق مـــــــن شخصـــــــية كـــــــل مـــــــنهم 

ـــــود مثبتـــــة حـــــول ايـــــديهم  ـــــة التـــــي يحملهـــــا الجن , االمـــــر تلـــــك الصـــــحيفة المعدني

والعالمـــــات المميـــــزة كـــــرقم الجنـــــدي وعالمـــــات الفرقـــــة التـــــابع لهـــــا        وغيـــــر 

  .    ذلك

ـــــت  ـــــة ان تبعـــــث لالخـــــرى فـــــي اســـــرع وق ـــــدول المحارب ـــــى كـــــل مـــــن ال وعل

ن باســـــماء قتالهـــــا الـــــذين عثـــــرت علـــــيهم والعناصـــــر المثبتـــــة لشخصـــــيتهم ممكـــــ

ــــاة الخاصــــة بهــــم  ــــي توجــــد معهــــم , وشــــهادة الوف ــــع اشــــيائهم الشخصــــية الت وجمي

وعليهــــــا أخيــــــرًا ان تقـــــوم بــــــدفنهم بعـــــد تقــــــديم المراســــــيم . او فـــــي ميــــــدان القتـــــال 

  . الدينية الواجبة لهم 

ثبتـــــة لشخصـــــيته وتوضـــــع مـــــع كـــــل قتيـــــل نصـــــف الصـــــحيفة المعدنيـــــة الم

ــــــى بعــــــد الحــــــرب  ــــــه اذا مــــــارؤى نقــــــل اشــــــالء القتل ــــــى يســــــهل التعــــــرف علي , حت

                                                           

  . من اتفاقية جنيف االولى ) 16(مادة  -295



ـــادل طرفـــا الحـــرب بعـــد انتهائهـــا بيانـــات عـــن قبـــور قتلـــى كـــل مـــنهم وقائمـــة  ويتب

  .    )296(بأسماء المدفونون فيها

ويمكـــــــن توضـــــــيح كـــــــل ماتقـــــــدم تفصـــــــيليا مـــــــن خـــــــالل اســـــــتعراض مـــــــواد 

  . االتفاقية االولى ذات العالقة 

ـــــــد نصـــــــت المـــــــادة  وعلـــــــى , فـــــــي جميـــــــع االوقـــــــات " علـــــــى ان ) 15(فق

يقـــــــوم اطـــــــراف النـــــــزاع دون تـــــــأخير , االخـــــــص بعـــــــد االشـــــــتباكات فـــــــي القتـــــــال 

  " . من جثث القتلى ومنع تلفها ... بجميع االجراءات الممكنة للبحث 

  : وبهذا المبدأ تؤكد المادة الحقائق التالية 

 . بعد القتال المباشرة الفورية بالبحث عن القتلى   - 1

 . اتخاذ جميع التدابير الالزمة في هذا الصدد   - 2

  . عدم العبث بجثث القتلى ومنع تلفها   - 3

ومـــــن اجــــــل انجــــــاز ذلـــــك والقيــــــام بــــــه علــــــى نحـــــو فاعــــــل يتوجــــــب علــــــى 

ييســــــجلوا بأســــــرع مــــــايمكن جميــــــع البيانــــــات التــــــي تســــــاعد " اطــــــراف النــــــزاع ان 

الطــــــــرف علــــــــى تحقيــــــــق شخصــــــــية كــــــــل جــــــــريح او مــــــــريض او متــــــــوفي مــــــــن 

  .    )297("المعادي يقع في ايديهم 

  : ويجب ان تشمل هذه التسجيالت اذا امكن على مايأتي 

                                                           

  . من االتفاقية االولى ) 17(مادة  -296
  .  824-823ص, القانون الدولي العام , علي صادق ابو هيف : وانظر 

  . من االتفاقية االولى ) 16(راجع نص المادة  -297



 . اسم الدولة التي يتبعها  - أ

 . الرقم بالجيش او الفرقة او الشخصي او المسلسل  - ب

 . اللقب  - ت

  . االسم او االسماء االولى  - ث

 . تاريخ الميالد   -  ج

قيـــــــــــق أي بيانــــــــــات اخــــــــــرى مدونـــــــــــة فــــــــــي بطاقـــــــــــة او صــــــــــحيفة تح  -  ح

 . الشخصية 

 . تأريخ ومكان االسر أو الوفاة   -  خ

 . بيانات خاصة بالجروح او المرض أو سبب الوفاة   -  د

يعـــــــد اطـــــــراف النـــــــزاع ويقـــــــدم كـــــــل منهمـــــــا لالخـــــــر عـــــــن طريـــــــق مكتـــــــب 

  . المصدق عليها , شهادات الوفاة او كشوفات الموتى  )298(االستعالمات

احـــــد نصـــــفي , ويجمعـــــون بالمثـــــل ويقـــــدمون عـــــن طريـــــق نفـــــس المكتـــــب 

والوصـــــــايا االخيـــــــرة او غيرهـــــــا مـــــــن , صـــــــحيفة تحقيـــــــق الشخصـــــــية المزدوجـــــــة 

والنقــــــود وباالجمــــــال جميــــــع االشــــــياء  التــــــي , الوثــــــائق ذات االهميــــــة لالقــــــارب 

وترســـــل هـــــذه االشـــــياء , لهـــــا قيمـــــة ذاتيـــــة او معنويـــــة التـــــي توجـــــد مـــــع المـــــوتى 

اء التـــــي لـــــم يعـــــرف اصـــــحابها فـــــي طـــــرود مختومـــــة بهـــــا بيانـــــات وكـــــذلك االشـــــي

عــــن جميــــع التفصــــيالت الالزمــــة لتمييــــز شخصــــية اصــــحابها المتــــوفين وترفــــق 

  . كذلك بكشف كامل بمحتويات الطرود 

                                                           

  . من اتفاقية اسرى الحرب ) 122(راجع نص المادة  -298



وازاء هــــــــذه التفصــــــــيالت التــــــــي الغنــــــــى عنهــــــــا فــــــــي تحقيــــــــق شخصــــــــية 

ــــــق شخصــــــية  ــــــي مــــــن شــــــأنها تحقي ــــــل وضــــــمان المعلومــــــات الضــــــرورية الت القتي

ــــــــق مبــــــــدأ ا ــــــــي مــــــــن شــــــــانها تحقي ــــــــل وضــــــــمان المعلومــــــــات الضــــــــرورية الت لقتي

علـــــى اطـــــراف النـــــزاع ان  )299()17(االنســـــانية فـــــي هـــــذا الســـــبيل اوجبـــــت المـــــادة

ان دفــــن الجثــــث او حرقهــــا يجــــري لكــــل حالــــة علــــى حــــده بقــــدر " يتحققــــوا مــــن 

علـــــى ان دفـــــن الجثـــــث او حرقهـــــا لـــــيس فعـــــال مباشـــــرا بـــــل " ماتســـــمح الظـــــروف 

وفحـــــص طبـــــي اذا امكـــــن , يســـــبقه فحـــــص الجثـــــة بدقـــــة " ان  ينبغـــــي قبـــــل ذلـــــك

ــــتمكن مــــن  ــــوفي وال ــــاة والتحقــــق مــــن شخصــــية المت ــــة الوف بقصــــد التأكــــد مــــن حال

  " . وضع تقرير 

ولهـــــذه االجــــــراءات التــــــي تعطيهــــــا االتفاقيــــــة اهميــــــة مضــــــاعفة تســــــتهدف 

ــــــي هــــــدفها التحقــــــق والتأكــــــد ازاء  فــــــي حقيقتهــــــا وضــــــع اقصــــــى االحتمــــــاالت الت

  . ا النزاعات المسلحة حاالت ضحااي

التحـــــــرق الجثـــــــث الســـــــباب " ايضـــــــا بمـــــــا يلـــــــي ) 17(وتوصـــــــي المـــــــادة 

وفـــــــي  حالـــــــة الحـــــــرق , او الســـــــباب تتعلـــــــق بـــــــدين المتـــــــوفي , صـــــــحية قهريـــــــة 

تبــــــــين اســــــــبابه وظروفــــــــه بالتفصــــــــيل فــــــــي شــــــــهادة الوفــــــــاة او بكشــــــــف المــــــــوتى 

  " . المصدق عليه 

ة االتفاقيــــة اطــــراف مطالبــــ, ولعــــل فــــي مقدمــــة مبــــدأ احتــــرام وفــــاة القتلــــى 

  .  )300("ان الموتى قد دفنوا باحترام " النزاع المسلح بأن يتحققوا 

                                                           

  . راجع النص في االتفاقية االولى  -299
  . من اتفاقية جنيف االولى ) 17(المادة  -300



ــــم يكــــن ثمــــة نــــص يكملهــــا او , ومثــــل هــــذه العبــــارة تبــــدو وغامضــــة  اذا ل

ولــــــــذلك نصــــــــت االتفاقيــــــــة علــــــــى ان احتــــــــرام القتلــــــــى يتأكــــــــد , يفســــــــر داللتهــــــــا 

وتبعـــــا لتقاليـــــدهم  "الشـــــعائر الدينيــــة " بــــاجراءات الـــــدفن وبكيفيـــــة مراســــيمه نحـــــو 

لجنســــــياتهم ومجمعــــــه اذا أمكـــــن تبعــــــا " الخاصـــــة وان تكــــــون مقـــــابرهم محترمــــــه 

  .   )301("ومحفوظة ومميزة بكيفية تمكن من االستدالل عليها 

ــــق هــــذا الغــــرض  ــــدء االعمــــال , ومــــن اجــــل تحقي ــــد ب ــــنظم عن عليهــــا ان ت

ــــــة  ــــــابر(العدائي يمــــــا المكــــــان االســــــتدالل عليهــــــا ف) ادارة التســــــجيل الرســــــمي للمق

وامكـــــان , كيفمـــــا كـــــان موقـــــع المقـــــابر , والتحقـــــق مـــــن شخصـــــية الجثـــــث , بعـــــد 

ولــــــم يفــــــت االتفاقيــــــة ان تلتفــــــت الــــــى قاعــــــدة , نقلهــــــا الــــــى مــــــوطني االصــــــلي 

انســـــانية اخـــــرى فـــــي تطبيـــــق هـــــذه االحكـــــام بالمثـــــل فيمـــــا يخـــــص بالرمـــــاد الـــــذي 

 يحـــــتفظ بـــــه بواســـــطة ادارة التســـــجيل المقـــــابر الـــــى ان يـــــتم التصـــــرف فيـــــه طبقـــــا

ـــــه االصـــــلي  ـــــى قاعـــــدة , لرضـــــات اهـــــل موطن ـــــم يفـــــت االتفاقيـــــة ان تلتفـــــت ال ول

ــــل فيمــــا يخــــتص بالرمــــاد الــــذي  ــــي تطبيــــق هــــذه االحكــــام بالمث انســــانية اخــــرى ف

يحـــــتفظ بـــــه بواســـــطة ادارة تســـــجيل المقـــــابر الـــــى ان يـــــتم التصـــــرف فيـــــه طبقـــــا 

  .)302(لرضات اهل موطنه االصلي

ـــــي ـــــات المعتقل ـــــة وفي ـــــات حال ـــــم تغفـــــل االتفاقي ـــــث افـــــردت بهـــــا لهـــــا ول ن حي

تحويـــــل ) 129(الفصـــــل الحـــــادي عشـــــر مـــــن االتفاقيـــــة الرابعـــــة واوجبـــــت المـــــادة 

وصـــــية المتـــــوفي مـــــن المعتقلـــــين دون تـــــأخير الـــــى الشـــــخص الـــــذي يكـــــون قـــــد 

, عينـــــه مـــــن قبـــــل تؤيـــــد وفيـــــات المعتقلـــــين فـــــي كـــــل حالـــــة بشـــــهادة مـــــن طبيـــــب 
                                                           

  .  نفس المادة أعاله  -301
  . من االتفاقية االولى ) 17(المادة  -302



ف التــــي حصـــــلت والظــــرو , تبــــين فيهــــا اســــباب الوفــــاة , وتحــــرر شــــهادة الوفــــاة 

دون تـــــأخير الـــــى الدولـــــة الحاميـــــة , وترســـــل صـــــورة منهـــــا موقعـــــا عليهـــــا , فيهـــــا 

ويجـــــب ان , ) 140(وكـــــذلك الـــــى المركـــــز الرئيســـــي المشـــــار اليـــــه فـــــي المـــــادة 

تتأكــــــد الســــــلطات الحــــــاجزة مــــــن ان المعتقلــــــين الــــــذين يموتــــــون اثنــــــاء اعتقــــــالهم 

ن تكــــــــون مقــــــــابرهم واذا امكــــــــن تطبيقــــــــا لشــــــــعائر ديــــــــنهم وا, يــــــــدفعون بــــــــاحترام 

ومميــــــزة بكيفيــــــة تمكــــــن مــــــن االســــــتدالل عليهــــــا فــــــي أي , ومصــــــانة , محترمــــــة 

  . وقت 

اال اذا اســــــــــتدعت ظــــــــــروف اليمكــــــــــن , ويــــــــــدفنون فــــــــــي مقــــــــــابر فرديــــــــــة 

ويجــــــــوز حــــــــرق الجثــــــــث فــــــــي حــــــــاالت , تــــــــدراكها اســــــــتخدام مقــــــــابر جماعيــــــــة 

او اذا كـــــان ديـــــن المتـــــوفي يقضـــــي , اضـــــطرارية فقـــــط تحتمهـــــا اســـــباب صـــــحية 

ـــــك ـــــك مـــــع ,  ذل ـــــين ذل ـــــة يب ـــــة حـــــرق الجث ـــــه الصـــــريحة وفـــــي حال ـــــذًا لرغبت او تنفي

االســــباب بشــــهادة الوفــــاة وتحــــتفظ الســــلطات الحــــاجزة بالرمــــاد ثــــم ترســــله بأســــرع 

  . )303(مايمكن الى عائلته بناء على طلبها

كــــــل وفــــــاة " مــــــن االتفاقيــــــة المــــــذكورة علــــــى ان ) 131(وتــــــنص المــــــادة 

او اصـــــابة خطيـــــرة تقـــــع لمعتقـــــل او يشـــــتبه فـــــي ان تكـــــون قـــــد وقعـــــت بواســـــطة 

ـــــــــل اخـــــــــر  ـــــــــاة التـــــــــي , او أي شـــــــــخص اخـــــــــر , حـــــــــارس او معتق وكـــــــــذلك الوف

يجـــــــب ان يعمـــــــل تحقيـــــــق عاجـــــــل بشـــــــأنها بواســـــــطة الـــــــدول , اليعـــــــرف ســـــــببها 

ــــــة ويرســــــل اخطــــــار عــــــن هــــــذا , الموضــــــوع فــــــورا الــــــى الــــــدول الحاميــــــة  الحامي

ويؤخــــذ اقــــوال الشــــهود ويعمــــل تقريــــر يتضــــمن هــــذه االقــــوال ويرســــل الــــى الدولــــة 

                                                           

  . اتفاقية جنيف الرابعة ) 130(مادة  -303



فعلـــــــــى الدولـــــــــة , واذا اثبتـــــــــت التحقيـــــــــق ادانـــــــــة شـــــــــخص او اكثـــــــــر , الحاميـــــــــة 

الحــــــاجزة اتخــــــاذ جميــــــع االجــــــراءات القضــــــائية ضــــــد الشــــــخص او االشــــــخاص 

  .      المسؤولين 

 يجــــــب عــــــدم" التــــــي تــــــنص ) 34(فــــــي المــــــادة ويضــــــيف الملحــــــق االول 

انتهــــاك وفــــاة االشــــخاص الــــذين توفــــوا بســــبب االحــــتالل او فــــي اثنــــاء االعتقــــال 

النـــــاجم عـــــن االحـــــتالل او االعمـــــال العدائيـــــة وكـــــذلك وفـــــاة االشـــــخاص الـــــذين 

توفــــوا بســــبب االعمــــال العدائيــــة فــــي بلــــد ليســــوا هــــم مــــن رعاياهــــا كمــــا ويجــــب 

خاص جميعــــا ووســــمها عمــــال بأحكــــام المــــادة الحفــــاظ علــــى مــــدافن هــــؤالء االشــــ

مــــــن االتفاقيــــــة الرابعــــــة مــــــالم تلـــــــق وفــــــاتهم ومــــــدافنهم معاملــــــة افضـــــــل ) 130(

  " . البروتوكول " عمال بأحكام االتفاقيات وهذا الملحق    

, يجـــــب علـــــى االطـــــراف الســـــامية المتعاقـــــدة التـــــي توجـــــد فـــــي اراضـــــيها 

خاص توفــــــوا بســــــبب مواقــــــع اخــــــرى تضــــــم وفــــــاة اشــــــ, تكــــــون الحــــــال , كيفمــــــا 

االشـــــــتباكات او اثنـــــــاء االحـــــــتالل او االعتقـــــــال ان تعقـــــــد حالمـــــــا تســـــــمح بـــــــذلك 

  : الظروف والعالقات بين االطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية 

تســــــهيل وصــــــول اســــــر المــــــوتى وممثلــــــي الــــــدوائر الرســــــمية لتســــــجيل    - أ

 . القبور الى مدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك 

 . ذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة تأمين حماية ه  - ب

تســــــهيل عــــــودة رفــــــاة المــــــوتى وامتعــــــتهم الشخصــــــية الــــــى وطــــــنهم   - ت

او طلبــــه اقــــرب النــــاس الــــى المتــــوفي , اذا مــــا طلــــب ذلــــك هــــذا البلــــد 

 . ولم يعترض هذا البلد 



ـــــي اراضـــــيه مـــــدافن   - 3 ـــــع ف ـــــذي تق ـــــد ال يجـــــوز للطـــــرف الســـــاعي المتعاق

هـــــا فـــــي الفقـــــرة الثانيـــــة عنـــــد عـــــدم تـــــوفر االتفاقيـــــات المنصـــــوص علي,

ولــــــــم يرغــــــــب بلــــــــد هــــــــؤالء المــــــــوتى ان يتكفــــــــل بنفقــــــــات ) ج(او ) ب(

صــــيانة هــــذه المــــدافن ان يعــــرض تســــهيل اعــــادة رفــــاة هــــؤالء المــــوتى 

الــــــى بالدهــــــم واذا لــــــم يــــــتم قبــــــول هــــــذا العــــــرض ان يتخــــــذ الترتيبــــــات 

التـــــي تـــــنص عليهـــــا قوانينـــــه المتعلقـــــة بالمقـــــابر والمـــــدافن وذلـــــك بعـــــد 

 . المعني وفقا لالصول المرعية  اخطار البلد

يســــمح للطــــرف الســــاعي المتعاقــــد الــــذي تقــــع فــــي اراضــــيه المـــــدافن   - 4

المشــــار اليهــــا فــــي هــــذه المــــادة اخــــراج الرفــــاة فــــي الحــــاالت    التاليــــة 

 : فقط 

والثالثـــــــة ) ج(فــــــي الحـــــــاالت المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي الفقـــــــرتين الثانيـــــــة   - أ

ـــــــــاة يشـــــــــكل ضـــــــــرورة ملحـــــــــ) ب( ـــــــــق اذا كـــــــــان اخـــــــــراج هـــــــــذه الرف ة تتعل

بالصــــالح العــــام بمــــا فــــي ذلــــك المقتضــــيات الطبيــــة ومقتضــــيات التحقيــــق 

ويجـــــــب علـــــــى الطـــــــرف الســـــــاعي المتعاقـــــــد فـــــــي جميـــــــع االحـــــــوال عـــــــدم 

انتهــــاك رفــــاة المــــوتى وابــــالغ بلـــــدهم االصــــلي عــــن عزمــــه علــــى اخـــــراج 

   . هذه الرفاة واعطاء االيضاحات الموقع المزمع اعادة الدفن فيه 

اوزارهــــــــــا وانتهــــــــــى النــــــــــزاع المســــــــــلح تتبــــــــــادل واذا ماوضــــــــــعت الحــــــــــرب 

االدارات عــــــن طريــــــق مكتــــــب االســــــتعالمات المــــــذكور فــــــي الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن 

ـــــــى والمـــــــادة ) 16(مـــــــن الملحـــــــق االول و ) 34(المـــــــادتين  ـــــــة االول مـــــــن االتفاقي

مــــــن االتفاقيــــــة الرابعــــــة كشــــــوفا مبينــــــا بهــــــا بالضــــــبط مواقــــــع وعالمــــــات ) 136(



ــــــــات عــــــــن المــــــــو  وفــــــــق  )304(هــــــــا.....تى المــــــــدفونين فــــــــيالمقــــــــابر وكــــــــذلك بيان

مـــــــن           ) 129(والمـــــــادة , مـــــــن االتفاقيـــــــة االولـــــــى ) 17(مانصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

      . االتفاقية الرابعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           

  . من االتفاقية الرابعة ) 129(, من االتفاقية االولى ) 17(مادة  -304
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االســـــالم والقـــــانون الـــــدولي االنســـــاني بضـــــرورة اعتمـــــاد  أوصـــــى كـــــل مـــــن

االســــــس االنســــــانية فــــــي الحــــــرب والتخفيــــــف مــــــن ويــــــالت النزاعــــــات المســــــلحة 

عـــــن طريـــــق اســـــعاف ضـــــحاياه مـــــن الجرحـــــى والمرضـــــى واحتـــــرام جثـــــث القتلـــــى 

والقـــــــــانون الـــــــــدولي , غيـــــــــر ان ذلـــــــــك اليعنـــــــــي اتفـــــــــاق الشـــــــــريعة االســـــــــالمية , 

بـــــل هنـــــاك بعـــــض الســـــمات , الخصـــــوص  االنســـــاني فـــــي جميـــــع الوجـــــود بهـــــذا

احــــاول ابرازهــــا فــــي , التــــي يتميــــز بهــــا االســــالم مــــن القــــانون الــــدولي االنســــاني 

  .هذه المقارنة بعد بيان اهم االسس التي يلتقيان فيها 
  

  :  المبادئ المتشركة: أوًال 

ـــــدولي االنســـــاني بشـــــأن معاملـــــة  ـــــانون ال يشـــــترك التشـــــريع االســـــالمي والق

  :والقتلى في المبادئ االتية الجرحى والمرضى 

تلتـــــزم االطــــــراف المتحاربـــــة بموجــــــب كــــــل مـــــن الشــــــريعة االســــــالمية   - 1

والقــــــانون الــــــدولي االنســــــاني باســــــعاف الجرحــــــى ومعالجــــــة المرضــــــى 



الــــذين يصــــابون مــــن احــــد اطــــراف النــــزاع دون تمييــــز بســــبب الجــــنس 

 . او العنصر او الدين او المعتقد السياسي او ماشابه ذلك 

الشـــــــريعة االســـــــالمية والقـــــــانون الـــــــدولي االنســـــــاني  يقـــــــر كـــــــل مـــــــن  - 2

احتــــرام جثــــث القتلــــى وينهــــى عــــن التمثيــــل او العبــــث بالجثــــث بغــــض 

ـــــــدة  ـــــــون أو العقي ـــــــد السياســـــــي او العنصـــــــر او الل النظـــــــر عـــــــن المعتق

 .الدينية أو غير ذلك 

يشـــــتركان فـــــي مبــــــدأ عـــــدم جـــــواز التعــــــرض للـــــذين يقومـــــون بمهمــــــة   - 3

حمايـــــــة الوحـــــــدات الطبيـــــــة  ووجـــــــوب, العـــــــالج للمرضـــــــى والجرحـــــــى 

كمـــــــا يتفقـــــــان علـــــــى ضـــــــرورة حمايـــــــة المنشـــــــات , واحتـــــــرام افرادهـــــــا 

الصــــــحية وفــــــرق الغــــــوث واالســــــعاف وصــــــيانة المؤسســــــات الصــــــحية 

ــــــي تســــــتخدم  ــــــل االســــــعاف الت ــــــة وقواف كالمستشــــــفيات ومخــــــازن االدوي

 . لنقل الجرحى وعدم تعرضها للتدمير او الحاق   االذى بها 

ـــــــــق الشـــــــــريعة االســـــــــالم  - 4 ـــــــــانون الـــــــــدولي االنســـــــــاني علـــــــــى تتف ية والق

ضـــــرورة اطـــــالق النـــــار بـــــين فتـــــرة واخـــــرى لغـــــرض دفـــــن القتلـــــى مـــــن 

وتبــــــادل المعلومــــــات الخاصــــــة بهــــــؤالء وعــــــن االشــــــخاص , الجــــــانبين 

 . المفقودين بسبب المرض او الجرح او الموت 

ـــــي عـــــدم   - 5 ـــــدولي االنســـــاني ف تشـــــترك الشـــــريعة االســـــالمية والقـــــانون ال

او المــــريض طالمــــا انـــــه اليســــتطيع ان يقـــــوم االجهــــاز علــــى الجـــــريح 

بعمـــــل عـــــدائي تجـــــاه احــــــد االطـــــراف بـــــل علــــــى عكـــــس ذلـــــك يجــــــب 

ــــــه بشــــــكل انســــــاني كمــــــا يجــــــب  ــــــه وحمايت ــــــه ورعايت ــــــة ب ــــــيهم العناي عل

ــــــــئال ترتكــــــــب بحقهــــــــم جريمــــــــة مــــــــن  تــــــــوفير الضــــــــمانات المطلوبــــــــة ل



الجــــــــرائم كاالجهــــــــاز علــــــــى المــــــــريض او عــــــــدم مــــــــداواة الجــــــــريح او 

 . الم مقصودة تعذيبه او احداث آ

ـــــــــراد او   - 6 ـــــــــه المســـــــــؤولية لالف ـــــــــى عـــــــــدم توجي يتفـــــــــق كـــــــــل منهمـــــــــا عل

الجماعـــــات بســـــبب مايقدمونـــــه مـــــن عنايـــــة نحـــــو الجرحـــــى والمرضـــــى 

وعـــــــــدم مضـــــــــايقتهم او . او القيـــــــــام بـــــــــاجراء مراســـــــــيم دفـــــــــن القتلـــــــــى 

اتهـــــــامهم او تقـــــــديمهم للمحـــــــاكم عمـــــــا كـــــــانوا يفعلـــــــون تجـــــــاه ضـــــــحايا 

 .  يحتاجونها  الحرب من مداواة أو مساعدات أخرى

  

 :     مايمتاز به االسالم: ثانيًا 

يتميـــــــز االســـــــالم فـــــــي معاملـــــــة الجرحـــــــى والمرضـــــــى والتصـــــــرف بجثـــــــث 

  : القتلى بالمميزات التالية 

ــــة الجرحــــى والمرضــــى   - 1 اقــــر االســــالم االســــس العامــــة المتعلقــــة بحماي

وهــــــي مجزيــــــة  –واحتــــــرام القتلــــــى فــــــي اثنــــــاء الحــــــروب منــــــذ مــــــيالده 

دون ان تمــــــر  –تلبــــــي كــــــل المتطلبــــــات االنســــــانية التــــــي يحتاجونهــــــا 

تلـــك المبـــادئ واالســـس بـــالتطور الـــذي مـــرت بـــه فـــي القـــانون الـــدولي 

والـــــذي مـــــر بمراحـــــل متطـــــورة اثبتـــــت الظـــــروف فـــــي كـــــل , االنســـــاني 

 .مرحلة سابقة نقصها بالنسبة للمرحلة الالحقة 

ــــــى التفاصــــــيل الجز   - 2 ــــــم يتطــــــرق ال ــــــواردة االســــــالم ل ــــــة والشــــــكليات ال ئي

ـــــــى االســـــــس  ـــــــه اقتصـــــــر عل ـــــــل ان ـــــــدولي االنســـــــاني ب ـــــــانون ال فـــــــي الق

والمبـــــادئ العامـــــة وتـــــرك امـــــر تفصـــــيلها وتطـــــوير ومفاهيمهـــــا لتطـــــور 

الحيـــــــاة وتغيـــــــر وســـــــائل واســـــــاليب الحـــــــرب ويعتبـــــــر هـــــــذا مـــــــن أهـــــــم 



مميــــــزات الشــــــريعة االســــــالمية فهــــــي تطــــــرح المبــــــادئ العامــــــة وتتــــــرك 

مـــــر حســـــب ماتقتضـــــيه ظـــــروف الحيـــــاة فـــــي امـــــر التفاصـــــيل لـــــوالة اال

 . كل زمان ومكان 

تتســـــــــــم مبـــــــــــادئ الشـــــــــــريعة االســـــــــــالمية بشـــــــــــأن حمايـــــــــــة الجرحـــــــــــى   - 3

والمرضـــــى واحتــــــرام رفــــــاة القتلـــــى بطــــــابع االلــــــزام اكثـــــر مــــــن القــــــانون 

الن االســــــــــالم اعتبــــــــــر ذلــــــــــك واجبــــــــــا حتميــــــــــا , الــــــــــدولي االنســــــــــاني 

ـــــة الكريمـــــة  ـــــا: " بمقتضـــــى االي ـــــا نفســـــا فكأنمـــــا أحي ـــــاس  ومـــــن احي الن

 " . جميعًا 

ــــي تنفيــــذ هــــذا الحكــــم يعــــرض نفســــه للحســــاب  وكــــل مســــؤول اذا قصــــر ف

واذا فلــــت مــــن عقــــاب الــــدنيا فانــــه لــــن يفلــــت مــــن , والعقــــاب فــــي الــــدنيا واالخــــرة 

ــــزداد حرصــــًا فــــي  ــــل اهللا ســــبحانه وتعــــالى في ــــه مراقــــب مــــن قب ــــاب االخــــرة الن عق

ـــــــانون فـــــــي حـــــــي, تطبيـــــــق المبـــــــادئ االنســـــــانية المقـــــــررة فـــــــي االســـــــالم  ن ان الق

بـــــل مـــــدى تطبيـــــق مبادئـــــه منــــــوط , الـــــدولي االنســـــاني اليقتـــــرن بجـــــزاء عملـــــي 

بمــــــدى االخالقيـــــــة التـــــــي تلتـــــــزم بهـــــــا االطـــــــراف المتحاربـــــــة ومايمليـــــــه الضـــــــمير 

     .   االنساني العام 
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كــــــان المشــــــرع االســــــالمي بانســــــانيته لــــــم يــــــدع شــــــيئا يتصــــــل بالنزاعــــــات 

المســـــلحة اال ووضـــــع مقابلـــــه مايضـــــمن اســـــتمرار الحيـــــاة ويعمـــــل علـــــى تطورهـــــا 

فانــــه لــــم يتوقــــف عنــــد حــــد حمايــــة المــــدنيين بــــل عمــــل بحــــرص شــــديد ومثــــابرة , 

متواصــــلة علــــى رعايــــة هــــؤالء النــــاس وهيــــأ لهــــم مــــن وســــائل الحمايــــة مــــايعتبر 

وكــــان يســــمح , اســــية الســــتمرار نشــــاطهم فــــي العمــــل والحيــــاة معــــا ضــــمانات اس

الفــــــراد هــــــؤالء الطوائــــــف اذا اختــــــاروا البقــــــاء علــــــى ديــــــنهم ان يطبقــــــوا الشــــــريعة 

الخاصـــــة بهـــــم وبعقيـــــدتهم واذا اراد واالســـــتفادة مـــــن العـــــدل االســـــالمي فبوســـــعهم 

  .  )305(والقوانين الشرعية, ايضا الرجوع الى المحاكم االسالمية 

ا جــــاء االســــالم بتجربــــة فريــــدة مــــن نوعهــــا فــــي معاملــــة االقــــوام ومــــن هنــــ

وكـــــذلك يـــــنص علـــــى , التـــــي دخلـــــت تحـــــت ســـــلطانه بـــــأي شـــــكل مـــــن االشـــــكال 

انــــه فــــي وســــع أي فــــرد مــــن افــــراد هــــذه الطوائــــف ان ينضــــم فــــي أي وقــــت الــــى 

  . جماعة المسلمين بمجرد اسالمه 

                                                           

 –الــدار المتحــدة للنشــر , الحــرب والســلم فــي شــرعة االســالم , راجــع الــدكتور مجيــد خــدوري  -305
 .   236-235ص,  1973, الطبعة االولى , بيروت 



ـــــــك اقـــــــرت الشـــــــريعة االســـــــالمية الضـــــــمانات االساســـــــية  وفـــــــي ضـــــــوء ذل

ــــــاة ل ــــــة حــــــق االنســــــان فــــــي الحي ــــــرام الكرامــــــة االنســــــانية فــــــي الســــــلم , حماي واحت

  . )306(والوفاء بالعهد, وحق العدالة , واالخوة االنسانية , والحرب 

ــــــغ حــــــرص الشــــــريعة االســــــالمية بعــــــدم  وبهــــــذه الضــــــمانات االساســــــية يبل

, المســـــاس بحيـــــاة االنســـــان وحمايـــــة كرامتـــــه االنســـــانية واحتـــــرام عقيدتـــــه الدينيـــــة 

ـــــم تصـــــل اليهـــــا شـــــريعة اخـــــرى مـــــن وتق ـــــة ل ـــــغ درجـــــة عالي ـــــه بمـــــا يبل ـــــده وتراث الي

  . شرائع االمم في كل عصورها 

وهـــــو يحـــــرم علـــــى , فالقـــــانون االســـــالمي اليفـــــرق بـــــين المســـــلم والكـــــافر 

ــــــا لحكــــــم , المســــــلم ان يقتــــــل الكــــــافر  ــــــه فيتوجــــــب القصــــــاص منــــــه وفق فــــــان قتل

علكـــــــم    تتقـــــــون ولكـــــــم فـــــــي القصـــــــاص حيـــــــاة يـــــــا أولـــــــي االلبـــــــاب ل: " القـــــــران 

")307(    .  

او , واليفـــــرق االســـــالم فـــــي ذلـــــك بـــــين ان يكـــــون القتيـــــل رجـــــال او أمـــــرأة 

ــــــا , بالغــــــا او صــــــبيا  ــــــا او جــــــاهال , عــــــاقال او مجنون , مســــــلما او كــــــافرا , عالي

, والعاقـــــــل فـــــــي المجنـــــــون , فيقتـــــــل الرجـــــــل فـــــــي المـــــــرأة والبـــــــالغ فـــــــي الصـــــــبي 

  . حر في العبد والمسلم في الكافر وال, والعالم في الجاهل 

كــــذلك حـــــرم االســـــالم ايضـــــا كـــــل مـــــامن شـــــانه ان يســـــيء الـــــى المجتمـــــع 

البشــــري او يمــــس كرامتــــه مثــــل الســــرقة والزنــــا وقــــذف المحصــــنات والســــعي فــــي 
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االرض فســـــادا وجعـــــل عقوبتهـــــا حقـــــا خالصـــــا هللا اليملـــــك المجنـــــى عليـــــه العفـــــو 

  .  )308(عن الجاني والتملك السلطة االسالمية اسقاطه

دئ كــــــان قــــــادة االســــــالم يحرصــــــون علــــــى تــــــأمين االهــــــالي وبهــــــذه المبــــــا

وفــــــي , فــــــي االراضــــــي المفتوحــــــة فيحــــــافظون علــــــى حيــــــاة الســــــكان بعــــــد الفــــــتح 

ــــــه  هــــــذا يقــــــول عمــــــرو بــــــن العــــــاص فــــــي معاهدتــــــه مــــــع المصــــــريين بعــــــد دخول

ـــــه مـــــع المصـــــريين " مصـــــر  ـــــن العـــــاص فـــــي معاهدت هـــــذا مـــــا اعطـــــى عمـــــرو ب

ص اهـــــل مصـــــر مـــــن هـــــذا مـــــا اعطـــــى عمـــــر بـــــن العـــــا" بعـــــد دخولـــــه مصـــــر 

" انفســـــــــهم وأمـــــــــوالهم وكنائســـــــــهم وصـــــــــلبهم وبـــــــــرهم وبحـــــــــرهم " االمـــــــــان علـــــــــى 

  .  )309("اليدخل عليهم شيء من ذلك والينتقص 

ونحـــــاول فـــــي هـــــذا المبحـــــث ان نحـــــدد الجماعـــــات الـــــذين يســـــتفيدون مـــــن 

ــــــة االســــــالمية  ــــــة مــــــن الســــــكان الخاضــــــعين للدول ــــــم نســــــتعرض , هــــــذه المعامل ث

  .ررها االسالم لهم أهم الحقوق العامة التي يق
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ـــــى عمـــــوم االمـــــم والشـــــعب , كانـــــت الرســـــالة االســـــالمية  ومـــــا " رســـــالة ال

فمـــــــــن ,فرســـــــــالة االســـــــــالم رســــــــالة انســـــــــانية  )310("ارســــــــلناك اال كافـــــــــة للنــــــــاس 

ومـــــن لـــــم , فهـــــو مســـــلم , اســـــتجاب لـــــدعوتها وامـــــن بهـــــا وعمـــــل وفـــــق تعاليمهـــــا 

فهــــو , يســــتجب ولــــم يــــؤمن بمــــا انــــزل علــــى النبــــي صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم 

فريـــــق , وهكـــــذا ينقســـــم البشـــــر فـــــي نظـــــر الشـــــريعة الـــــى فـــــريقين , غيـــــر المســـــلم 

بهـــــذا االعتبـــــار فـــــان تقســـــيم البشـــــر انمـــــا وفريـــــق غيـــــر المســـــلمين و , المســـــلمين 

يقــــــــوم علــــــــى اســــــــاس قبــــــــولهم االســــــــالم او رفضــــــــه بغــــــــض النظــــــــر عـــــــــن أي 

ــــــون او , اخــــــتالف فيمــــــا بيــــــنهم مــــــن حيــــــث الجــــــنس او العــــــرق  او اللغــــــة او الل

ـــــــة او أي اخـــــــتالف اخـــــــر ـــــــيم او الطبق ـــــــات القرانيـــــــة  )311(االقل ـــــــك االي ـــــــل ذل ودلي

س احـــــــد اثنـــــــين امـــــــا الكثيـــــــرة التـــــــي عبـــــــرت نصوصـــــــها بوضـــــــوح عـــــــن ان النـــــــا

مـــــؤمن برســــــالة االســـــالم وامــــــا منكــــــر لهـــــا واذا كانــــــت مثــــــل هـــــذه التفرقــــــة بــــــين 

ومـــــدعاة قانونيـــــة هـــــدفها ضـــــبط احكـــــام كـــــل منهـــــا علـــــى نحـــــو , المســـــلم وغيـــــره 

ســـــواء , ويحفـــــظ حقـــــوق الجميـــــع , يـــــنظم المجتمـــــع ويوطـــــد اســـــس العدالـــــة فيـــــه 

او ,  ماكـــــــــان يـــــــــدخل فـــــــــي دائـــــــــرة الحقـــــــــوق الشخصـــــــــية وضـــــــــماناتها الالزمـــــــــة

وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك يتعـــــين علينـــــا , مايتوجـــــب تقديمـــــه مـــــن خـــــدمات وتســـــهيالت 

وبـــــديهي ان تحديـــــد , ومـــــن هـــــم االجانـــــب , تحديـــــد مـــــن هـــــم مواطنـــــوا االســـــالم 
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يــــــزداد اهميــــــة مضــــــاعفة بالنســــــبة للــــــدول ,ومــــــن هــــــواالجنبي , هويــــــة المــــــواطن 

ــــين  ــــين هــــاتين الفئت ــــوق ب ــــي الم, التــــي تف ــــق ف ــــز والتفري ــــة وكلمــــا ازداد التميي عامل

غيــــــر ان اهــــــم ميــــــزات االســــــالم هــــــي المســــــاواة , ازدادت اهميــــــة هــــــذا التحديــــــد 

والعدالـــــة وضـــــمان ســـــالمة اوراح جميـــــع النـــــاس وممتاكـــــاتهم واحتـــــرام شـــــعائرهم 

ـــــــة  ـــــــدهم الديني ـــــــه, وتقالي ـــــــر دين ـــــــى تغيي او ,  )312(فـــــــال يجـــــــوز اكـــــــراه انســـــــان عل

لــــــه داخــــــل كمــــــا اليجــــــوز تقييــــــد حريتــــــه او تنق, التخلــــــي عــــــن شــــــعائره وتقاليــــــده 

والســــــبيل الــــــى تحديــــــد مــــــن هــــــم االجانــــــب هــــــو , اوطــــــان االســــــالم او خارجهــــــا 

معرفـــــة االوصـــــاف الشـــــرعية التـــــي اوردهــــــا الفقـــــه االســـــالمي فـــــي بحوثـــــه عــــــن 

الفئــــات المختلفــــة مــــن االجانــــب والــــذين يطلــــق علــــيهم اســــم المســــتأمنون ويحــــدد 

الشــــــــرع االســــــــالمي ايضــــــــا الفئــــــــات التــــــــي يتشــــــــكل او يتكــــــــون منهــــــــا الســــــــكان 

لخاضــــــــعون لســــــــلطان االســــــــالم الــــــــذين دخــــــــل االســــــــالم ديــــــــارهم او اراضــــــــيهم ا

او , وهــــــذه الفئــــــات امـــــا ان يكونــــــوا مســــــلمين , وأضـــــحوا فــــــي حمايتــــــه ورعايتـــــه 

  : غير مسلمين ويتكون غير المسلمين من 

 .المعاهدون  - أ

   . اهل الذمة  - ب

   . المستأمنون  - ت

ــــــــة  وســــــــنبين فيمــــــــا يلــــــــي تعريفــــــــا مــــــــوجزا لكــــــــل مــــــــنهم متضــــــــمنا المعامل

  : االنسانية تجاههم 

  :    الذين يعتنقون االسالم : اوال 
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ان االستســـــالم فـــــي النـــــزاع المســـــلح الـــــذي يكـــــون المســـــلمون طرفـــــا فيـــــه 

يعنــــــي قبــــــول العــــــدو بالغايــــــة التــــــي تقصــــــد بهــــــا الدولــــــة االســــــالمية وهــــــي فــــــي 

ــــــــة نشــــــــر االســــــــال ــــــــأمين حري ــــــــب ت ــــــــدهم الغال ــــــــداءهم وتهدي م او دفــــــــع شــــــــر اعت

للمســــلمين او عــــدم محاربتــــه وهــــو الــــدخول فــــي معاهــــدة او عقــــد امــــان او عقــــد 

الذمــــــة او ان يعتنقــــــون الــــــدين االســــــالمي وبهــــــذا يكتســــــبون جميــــــع مــــــا للرعايــــــا 

ويجـــــــري علـــــــيهم احكـــــــام , المســـــــلمين مـــــــن حقـــــــوق ومـــــــا علـــــــيهم مـــــــن واجبـــــــات 

, انفســــــهم وامــــــوالهم جميعــــــا وهكــــــذا يعصــــــمون , الشــــــرع فــــــي معاينــــــة الكاملــــــة 

كاالراضـــــــي , ) خاضـــــــعة لضـــــــريبة العشـــــــر(أي , وتصـــــــير اراضـــــــيهم عشـــــــرية 

  .  )313(التي احياها المسلمين تماما

امـــــــــا اعتنـــــــــاق االســـــــــالم فيكـــــــــون بلفـــــــــظ الشـــــــــهادتين وبـــــــــاقرار الرســـــــــالة 

المحمديــــة وااللتــــزام بالتعــــاليم الدينيــــة علــــى النحــــو الــــذي ذكرتــــه كتــــب الصــــحاح 

  . والسنن 

عامــــــة بمجــــــرد اعالنــــــه االســــــالم دون , الســــــالم مــــــن الشــــــخص ويقبــــــل ا

ضــــــرورة الســــــتنباط حقيقــــــة امــــــره او الكشــــــف عمــــــا فــــــي قلبــــــه كقــــــول الرســــــول 

وقـــد ذهـــب ,  )314("مـــن اســـلم علـــى مالـــه فهـــو لـــه " صـــلى اهللا عليـــه والـــه وســـلم 

الجمهــــــور علــــــى ان الحربــــــي اذا اســــــلم كانــــــت جميــــــع اموالــــــه ملكــــــا لــــــه والفــــــرق 
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وذلــــك حقنــــا للــــدماء , لحــــرب او فــــي بــــالد االســــالم بــــين مــــن اســــلم فــــي بــــالد ا

ــــه وســــلم انــــه , وتركــــا للقتــــال مــــا أمكــــن  ويــــروي عــــن النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وال

ــــــه انهــــــم اتخــــــذوا  كــــــان يقبــــــل مــــــن المنــــــافقين عالنيــــــتهم مــــــع اخبــــــاراهللا تعــــــالى ل

ولقــــــد قــــــالوا كلمــــــة , وانهــــــم يحلفــــــون بــــــاهللا ماقــــــالوا " أي وقايــــــة " ايمــــــانهم جنــــــة 

  .  )315(سالمهم وهموا بما لم ينالوا الى غير ذلكالكفره بعد ا

ــــــى اســــــالم العــــــدو  ــــــدماء واالمــــــوال : ويترتــــــب عل كمــــــا هــــــو , عصــــــمة ال

ـــــــوي المشـــــــار اليـــــــه ســـــــابقا  ـــــــة , صـــــــحيح فـــــــي الحـــــــديث النب ـــــــى االي واســـــــتنادا ال

  .  )316("وال تقولوا لمن ألتقى اليكم السلم لست مؤمنا : " القرآنية 

ســــالم يجــــري علــــيهم حكــــم االســــالم فتصــــبح بــــالد العــــدو باالســــالم دار ا

ــــه وتشــــريعاته  ــــى , تطبــــق فيهــــا قوانين ــــيهم مــــا عل ويكــــون لهــــم مــــا للمســــلمين وعل

  . المسلمين من الحقوق والواجبات

  : غير المسلمين : ثانيا 
 :المعاهدون   -  أ

واالســــــالم يقــــــر االلتــــــزام بالمعاهــــــدة , معاهــــــدة صــــــلح مــــــع العــــــدو  قــــــد تعقــــــد

ويحــــرم الخيانــــة او نقــــض العهــــد مــــالم يقــــم الطــــرف االخــــر , والوفــــاء بشــــروطها 

ــــــذلك قــــــال تعــــــالى  وافــــــوا بالعهــــــد " ,   )317("واوفــــــوا بعهــــــد اهللا اذا عاهــــــدتم : " ب

  .   )318("ان العبد كان مسؤوال 
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فــــــــال يجــــــــوز , ة المســــــــلم فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة يعامــــــــل المعاهــــــــدون معاملــــــــ 

ــــــــيهم  ــــــــداء عل ــــــــة المعاهــــــــدين , االعت ــــــــى ضــــــــرورة معامل ويوصــــــــي االســــــــالم عل

ـــــــدهم ومعاهـــــــدهم  ـــــــى معاب ـــــــاء عل ـــــــن دمـــــــائهم واالبق جـــــــاء فـــــــي , بالحســـــــنى وحق

  : مصالحة اهل الشام من قبل عمر رضي اهللا عنه بأن 

يصـــــالحهم علـــــى االبقـــــاء علـــــى معابـــــدهم مـــــن البيـــــع والكنـــــائس داخـــــل " ... 

جهـــــا ويصـــــونها واليهـــــدم منهـــــا شـــــيء واليغيـــــر مـــــن معالمهـــــا شـــــيء المـــــدن وخار 

  .  وصالحهم على حقن دمائهم وحفظ حياتهم

ــــن  ــــداهللا ب ــــى عب ــــه وســــلم ال ــــه وال ــــي حــــديث النبــــي صــــلى اهللا علي ــــد جــــاء ف وق

ــــه فــــوق طاقتــــه او انتقضــــه او أخــــذ شــــيئا : " أرقــــم  ــــم معاهــــدا أو كفل أال مــــن ظل

  .   )319("بغير طيب نفسه فأنما حجيجه يوم القيامة 

  : وكتب الخليفة عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة يقول 

وكــــــف عـــــــنهم وامنـــــــع المســــــلمين عـــــــن ظلمهـــــــم وعــــــن االضـــــــرار بهـــــــم " ... 

وأكــــل أمــــوالهم اال بحلهــــا ووف لهــــم شــــرطهم الــــذي شــــرطت لهــــم فــــي جميــــع مــــا 

  .  )320("أعطيتهم 

ــــرة ــــة مــــع المعاهــــدين كثي ــــة علــــى حســــن المعامل حتــــى انهــــم لــــم ,  )321(واالمثل

ففــــــي , نــــــوا يســــــتجيبون ان يأخــــــذوا مــــــن امــــــوالهم اتفــــــه االشــــــياء اال بثمنهــــــا يكو 

انــــــه مــــــر بقريــــــة مــــــن قــــــوى الغوطــــــة فــــــأمر " عبــــــادة بــــــن الصــــــامت " , حــــــديث 
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فمضــــى الغــــالم , غالمــــه ان يقتطــــع ســــواكا لــــه مــــن صــــفاف علــــى نهــــر بــــردى 

ارجــــع فانــــه اال يكــــن بــــثمن االن فانــــه : " ليفعــــل ثــــم صــــاح بــــه عبــــادة فقــــال لــــه 

  . "يعود حطبا بثمن سييبس ف

وبهــــــذا يــــــدل علــــــى ان الــــــورع والتقــــــوى وحــــــب العــــــدل قــــــاد المســــــلمين الــــــى 

تحــــــريم كــــــل شــــــيء لــــــه قيمــــــة فــــــي االراضــــــي المفتوحــــــة وان كــــــان ذلــــــك المــــــال 

مشـــــاعا لـــــيس لـــــه مالـــــك الن مـــــافي االرض يعـــــود الـــــى اهلهـــــا وان لـــــم يخضـــــع 

ر وألن اهلهـــــا احـــــق بـــــه مـــــن غيـــــرهم باعتبـــــار أن مـــــال الغيـــــ, لملكيـــــة خاصـــــة 

  . عليهم حرام 

 : الذميون  - ب

والـــــذميون هـــــم المعاهـــــدون مـــــن اهـــــل , فـــــي اللغـــــة االمـــــان العهـــــد  الذمـــــة

   .    الكتاب عوغيرهم ممن يقيم في دار السالم

ــــى  ــــة االســــالم عل ــــالعيش فــــي دول ــــم تقتصــــر الطرائــــق التــــي ســــمح لهــــا ب ل

شــــريطة ان , وعبــــدة النــــار , بــــل شــــملت ايضــــا عبــــدة االصــــنام , اهــــل الكتــــاب 

  .يقبلوا االقامة في بلد اسالمي ماعدا االماكن المقدسة 

اليهـــــــــود والمســـــــــيحيون والســـــــــامريون والصـــــــــابئة " واهـــــــــل الكتـــــــــاب هـــــــــم 

ـــــرهم  ـــــت عبـــــارة " وغي ـــــد اطلق ـــــاب " وق ـــــر المســـــلمين الـــــذين " اهـــــل الكت علـــــى غي

امــــا , عنــــدهم كتــــاب مقــــدس منــــزل ســــواء اقــــاموا فــــي بــــالد االســــالم أم خارجهــــا 

ـــــذين ســـــكنوا بـــــالد اال " ذميـــــون " ســـــالم وقبلـــــوا بـــــالحكم االســـــالمي فقيـــــل لهـــــم ال

ــــــة  ــــــر المســــــلمة التــــــي انطــــــوت تحــــــت رعاي هــــــم افــــــراد الجماعــــــات االقليميــــــة غي

ومنحـــــت االمـــــن واالمـــــان فـــــي انفســـــهم وعقائـــــدهم واقـــــوالهم , الدولـــــة االســـــالمية 



ــــــــأن لهــــــــم  بمعنــــــــى ان التــــــــزام الدولــــــــة االســــــــالمية  )322("ذمــــــــة اهللا ورســــــــوله " ب

فهـــــو التـــــزام أبـــــدى , يـــــاتهم مصـــــدره حكـــــم اهللا وســـــنة نبيـــــه بتـــــأمين حقـــــوقهم وحر 

ـــــر قابـــــل لالنتقـــــاض او الـــــنقض مـــــن جانـــــب الدولـــــة االســـــالمية ووالة امرهـــــا  غي

ـــــــك , حكايـــــــا او افـــــــرادا  فهـــــــو اذن فـــــــي مســـــــتوى النصـــــــوص العليـــــــا التـــــــي التمل

ـــــــي االمـــــــر فيهـــــــا  فهـــــــي جـــــــزء مـــــــن اوصـــــــول , المســـــــاس بهـــــــا , االمـــــــة وال اول

وهــــــذا االلتــــــزام يشــــــمل جميــــــع , االســــــاس لالســــــالم الشــــــريعة أي النظــــــام العــــــام 

شـــــعوب االقـــــاليم التـــــي دخلهـــــا االســـــالم او تلـــــك التـــــي حررهـــــا المســـــلمون مـــــن 

ــــــي , قبضــــــة االحــــــتالل الفارســــــي والرومــــــاني  ــــــات العامــــــة الت فــــــأمن فيهــــــا الحري

ـــــدة  ـــــي " الجزيـــــة " مقابـــــل دفـــــع , كانـــــت مصـــــادرة وفـــــي مقـــــدمتها حريـــــة العقي الت

) الـــــذميين(والمحافظـــــة علـــــيهم ويـــــدل عـــــدم قيـــــام كانـــــت تؤخـــــذ نظيـــــر الحمايـــــة 

  .  )323(بواجب الدفاع الوطني عن كيان الدولة وامن مواطنيها

النـــــــه , واليجــــــب الجهــــــاد علــــــى الكــــــافر ولــــــو ذميــــــا : " قــــــال الشــــــربيني 

وبهــــذا يظهــــر ان الجزيــــة ليســــت  )324("يبــــذل الجزيــــة لنــــذب عنــــه ال ليــــذب عنــــا 

ـــــا مـــــن الـــــوان العقـــــاب علـــــى الكفـــــر او عـــــدم ا اليمـــــان باالســـــالم كمـــــا يـــــزعم لون

وثمــــة مراجــــع كثيــــرة واصــــيلة فــــي الفقــــه االســــالمي تــــدل , المستشــــرقون وغيــــرهم 

                                                           

 –بيـــروت , الطبعــة الرابعــة , دار احيــاء التــراث العربــي , ســبل االســالم , راجــع الصــنعاني  -322
 . ومابعدها  250ص,  1ج, 1960, لبنان 

اذا بادر اهل الذمة الـى االشـتراك بواجـب الـدفاع الـوطني واالنخـراط فـي صـفوف المجاهـدين  -323
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 .  227ص,  4ج, هـ 1311القاهرة , المطبعة الخيرية 



,  )325(علــــى ان الجزيــــة بــــديل الحمايــــة يمكــــن الرجــــوع اليهــــا ومعرفــــة تفاصــــيلها

ــــي عــــن الــــذمي متــــى اســــلم وذلــــك بأتفــــاق العلمــــاء لقــــول النبــــي صــــلى اهللا  وتنتف

ــــه وســــلم  ــــه مــــن أســــلم فــــال جزيــــ: " عليــــه وال ــــدت , مهمــــا يكــــن , "ه علي فــــاذا عق

فالعقــــد الزم فــــي حــــق المســــلمين اليملكــــون , الذمــــة الحــــد مــــن غيــــر المســــلمين 

ويتـــــــولى رئـــــــيس المســـــــلمين او نائبـــــــه ,  )326(النـــــــه عقـــــــد مؤبـــــــد, نقضـــــــه بحـــــــال 

ـــــر المســـــلم فـــــال يصـــــح مـــــن غيرهمـــــا ـــــد مـــــع غي ـــــرام هـــــذا العق ـــــه . اب ويترتـــــب علي

مــــــن كــــــل مــــــن المســــــلمين وغيــــــرهم انهــــــاء القتــــــال وعــــــودة العالقــــــات الســــــليمة وا

  . على انفسهم وأموالهم وبالدهم وأغراضهم لثبوت العصمة بالعقد 

وانمــــــا بــــــذلوا : " وقــــــد روى عــــــن االمــــــام علــــــي بــــــن ابــــــي طالــــــب قولــــــه 

  " . الجزية لتكون اموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا 

فــــان قبلــــوا : " وكخالصــــة الثــــار عقــــد الذمــــة نــــذكر ماقالــــه ابــــن عابــــدين 

بالعـــــــدل  –المعاملـــــــة , يـــــــة فلهـــــــم مالنـــــــا وعلـــــــيهم ماعلينـــــــا مـــــــن االنصـــــــاف الجز 

والمــــراد انــــه يجــــب لهــــم علينــــا ويجــــب  –االخــــذ بالعــــدل  –والقســــط واالنتصــــاف 
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او تعرضــــــــوا لــــــــدمائنا واموالنــــــــا , لنــــــــا علــــــــيهم لــــــــو تعرضــــــــا لــــــــدمائهم وامــــــــوالهم 

  .   )327("مايجب لبعضنا على بعض عند التعرض 

احــــــــدهما الكــــــــف : ويلتــــــــزم ببــــــــذل الجزيــــــــة حقــــــــان : " وقــــــــال المــــــــاوردي 

ــــــــــاني , عــــــــــنهم  ــــــــــة لهــــــــــم : والث ــــــــــة . الحماي ــــــــــين وبالحماي ــــــــــالكف امن ــــــــــوا ب ليكون

والنهـــــم قبلـــــوا عقـــــد " وفـــــي شـــــرح الســـــير الكبيـــــر لالمـــــام السرخســـــي . محروســـــين

  " . الذمة لتكون اموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم 

رعية واالحكـــــــام الفقهيـــــــة التـــــــي التتـــــــرك مجـــــــاال هـــــــذه هـــــــي الوثـــــــائق الشـــــــ

للشــــك فــــي ان غيــــر المســــلمين الــــذين ينضــــوون تحــــت ظــــل الســــلطة االســــالمية 

وانهــــم فــــي , يتمتعــــون بحقــــوق متســــاوية مــــع جميــــع مــــواطني المجتمــــع المســــلم 

اال ان الــــــذميين كــــــانوا , ضــــــمانة كافيــــــة لممارســــــة حريــــــاتهم وتطبيــــــق شــــــرائعهم 

ع والينخرطــــون الــــى الخدمــــة االلزاميــــة ويــــدفعون فــــي الــــدفا, ســــابقا اليشــــتركون 

وأمـــــا اليـــــوم , مقابـــــل ذلـــــك مـــــاهو بمثابـــــة البـــــدل النقـــــدي الـــــذي يســـــمى بالجزيـــــة 

     . فانهم بمشاركتهم في الدفاع اليجب            عليهم الجزية 

  : المستأمنون  -ج

المســــــتأمن شــــــخص مــــــن أهــــــل دار الحــــــرب دخــــــل ارض االســــــالم لمــــــدة 

ـــــد أمـــــان أو بمجـــــرد منحـــــه حـــــق االقامـــــة  ـــــة بعق ـــــدين , معين ـــــم ال او , بقصـــــد تعل

                                                           

, المطبعـــة االميريــــة القــــاهرة , رد المحتـــار علــــى الـــدر المختــــار) محمـــد امــــين(ابـــن عابــــدين  -327
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او مـــــن أمنـــــه المســـــلمون أو أحـــــدهم علـــــى نفســـــه , التجـــــارة او الســـــياحة والزيـــــارة 

  .  )328(وماله أثناء النزاع المسلح

احـــــــــد مـــــــــن  دار االســـــــــالم بأمــــــــان مـــــــــن طـــــــــرف) الحربـــــــــي(فــــــــاذا دخـــــــــل

فــــال يجــــوز الحــــد ان يتعــــرض لــــه فــــي مالــــه ونفســــه , المســــلمين او مــــن الدولــــة 

" وحتــــــى فــــــي حالــــــة قيــــــام حــــــرب بــــــين المســــــلمين وبــــــين اهــــــل دار المســــــتأمنين 

ــــــيم المجتمــــــع االســــــالمي  ــــــم بعمــــــل مضــــــاد الهــــــداف وق ــــــى ,  )329("مــــــالم يق وعل

ذلــــــك يعطــــــى الضــــــمانات االســــــاس التــــــي مــــــن شــــــأنها ان تــــــوفر لــــــه الحمايــــــة 

  . مة في حياته وتجارته الالز 

واليمــــنح االمــــان مــــن غيــــر المســـــلم ســــواء كــــان كتابيــــا ام وثنيــــا ام غيـــــر 

ــــــــك رجــــــــال كــــــــان ام أمــــــــراة ــــــــه تعــــــــالى  )330(ذل وان احــــــــد مــــــــن المشــــــــركين " لقول

وللمســــتأمنين الحــــق " اســــتجارك فــــأجره حتــــى يســــمع كــــالم اهللا ثــــم أبلغــــه مأمنــــه 

واالم والجــــــــــدان فـــــــــي ان يصـــــــــطحب اهلـــــــــه وأوالده غيـــــــــر المحـــــــــاربين وبناتـــــــــه 

.  )331(والخـــــدم مـــــادام عائشـــــين معـــــه ويســـــري االمـــــان علـــــيهم كمـــــا يســـــري عليـــــه

ـــــــدول ـــــــه يعطـــــــي للجماعـــــــات وال ـــــــراد فأن هـــــــذا  )332(ومثلمـــــــا يعطـــــــي االمـــــــان لالف
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 . 64ص,  1965



ـــــــدخول  ـــــــل مـــــــنح ســـــــمة ال االذن يســـــــميه الفقهـــــــاء االمـــــــان المؤقـــــــت وهـــــــو مايقاب

  : وانواع االمان المؤقت هي , لالجنبي في االصطالح القانوني 

الـــــذي يعطـــــي لواحـــــد او عـــــدد قليـــــل  هـــــو:  االمـــــان المؤقـــــت الخـــــاص - 1

ويجـــــوز الحـــــاد المســـــلمين منحـــــه لقـــــول النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه 

ــــــــاهم : " وســــــــلم  ــــــــذمتهم ادن ــــــــأ دمــــــــاؤهم ويســــــــعى ب " المســــــــلمون تتكاف

ولكـــــن اذا نهـــــى رئـــــيس الســـــلطة االســـــالمية المســـــلمين عـــــن التـــــأمين 

فــــــأن لــــــم يجــــــزه , فــــــأمنوا فــــــان أمــــــانهم الينفــــــذ اال اذا اجــــــازه الــــــرئيس 

 . رج االجنبي من دار السالم أخ

هــــو الــــذي يعطيــــه رئــــيس الدولــــة االســــالمية :  االمــــان المؤقــــت العــــام - 2

وهــــذا االمــــان , لجميــــع االجانــــب او الــــى جمــــع مــــنهم غيــــر محصــــور 

ـــــال يصـــــح مـــــن آحـــــاد  ـــــه ف ـــــرئيس او نائب ـــــر ال اليصـــــح منحـــــه مـــــن غي

المســـــــــلمين لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن االفتيـــــــــات الن التـــــــــأمين العـــــــــام يتعلـــــــــق 

ـــــ ـــــات رئيســـــها هـــــذا مـــــن جهـــــة بمصـــــالح الفول ومـــــن , ة وبصـــــميم واجب

جهـــــة ثانيـــــة هـــــو ان االمـــــان العـــــام بصـــــفته هـــــذه اليصـــــح عقـــــده اال 

  .  لمن له الوالية العامة على المسلمين 

ــــــان بالموادعــــــة - 3 ــــــى تــــــرك :  االم وهــــــي المعاهــــــدة مــــــع دار الحــــــرب عل

ويترتــــــب عليهـــــــا , القتــــــال وتســــــمى بالمعاهـــــــدة والمســــــالمة والمهادنـــــــة 

ين يمكـــــنهم الـــــدخول الـــــى دار االســـــالم بأمـــــان الموادعـــــة ان المـــــوادع

ـــــــداخل مـــــــنهم فـــــــي دار , واليحتـــــــاجون الـــــــى امـــــــان جديـــــــد  ويعتبـــــــر ال

 .  )333(السالم بمنزلة المستأمنين

                                                           

 .  133ص,  4ج, مرجع سابق , شرح السير الكبير للسرخسي  -333



هـــــذا يكـــــون بالنســـــبة لالشـــــخاص :  االمـــــان المؤقـــــت بـــــالعرف والعـــــادة - 4

ـــــــى  ـــــــال حاجـــــــة ال ـــــــالد االســـــــالم ب ـــــــدخولهم ب ـــــــذين قضـــــــى العـــــــرف ب ال

ومــــــــــن هــــــــــؤالء رســــــــــل الدولــــــــــة المحاربــــــــــة استحصــــــــــال اذن مســــــــــبق 

 .  )334(والتجار

وهـــــذا يشـــــمل االشـــــخاص الـــــذين يـــــدخلون : االمـــــان المؤقـــــت بالتبعيـــــة  - 5

, فـــــي امـــــان غيـــــرهم تبعـــــًا لـــــه واليحتـــــاجون الـــــى امـــــان مســـــتقل لهـــــم 

عــــــدا أوالده الكبــــــار  –مثـــــل زوجــــــة المســــــتأمنين ومــــــن يعــــــيلهم شــــــرعًا 

فيــــدخلون معــــه مــــواطن االســــالم كمــــا  –الــــذين يقــــاتلون مــــع االعــــداء 

 .    )335(مر بنا ويعم هذا االمان ماله ايضا

االمـــــــر اليتـــــــرك علـــــــى هـــــــذا النحـــــــو دون ان تقـــــــدم الـــــــدالالت  غيـــــــر ان

التشـــــــريعية التـــــــي تعتبـــــــر فـــــــي تطبيقاتهـــــــا بمثابـــــــة الضـــــــمانات االساســـــــية وفـــــــي 

مقـــــــــدمتها الحقـــــــــوق العامـــــــــة والحقـــــــــوق السياســـــــــية الهـــــــــل الذمـــــــــة أي الســـــــــكان 

ــــدولي الحــــديث المــــدني ــــة , ين فــــي مفهــــوم القــــانون ال ــــذين يكونــــون تحــــت الرعاي ال

    .  االسالمية وفي ظل دولتها او سلطتها السياسية 
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  .  347-345ص, مرجع سابق ,  1ج, شرح السير الكبير السرخسي  -335
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 5ج, م 1949-1948, مصـر , مطبعـة السـنة المحمديـة ) هـ840(يحيى المرتضى المتوفي سنة 
  .  455ص, 

 " .  والده الصغار وماله واذا دخل حربي دار االسالم بأمان عم نفسه وأ" جاء فيه 
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ــــد اقــــر االســــالم لكــــل مــــن يســــكن فــــي مــــوطن االســــالم بغــــض النظــــر  لق

ياســـــــية واالجتماعيـــــــة علـــــــى نطـــــــاق عـــــــن عقيدتـــــــه ولونـــــــه وجنســـــــه الحقـــــــوق الس

ـــــي  اوســـــع ممـــــا يقـــــرره القـــــانون الـــــدولي فـــــي عصـــــرنا الحاضـــــر وهـــــم الفئـــــات الت

ـــــز مـــــنهم الـــــذميين فـــــي  ـــــع بحقـــــوق متشـــــابهة يتمي ســـــبق ذكرهـــــا وتحديـــــدها وتتمت

ـــــــرون مـــــــن المـــــــواطنين االصـــــــليين فـــــــي وطـــــــن  ـــــــوق السياســـــــية النهـــــــم يعتب الحق

ســــتامنين قــــد يخلــــون فــــي بينمــــا المعاهــــدون قــــد ينقضــــون العهــــد والم, االســــالم 

عقـــــد االمـــــان ممـــــا يوجـــــب لـــــرئيس الدولـــــة فســـــخ عقـــــد االمـــــان واخـــــراجهم مـــــن 

  . بالد االسالم 

يســــــــتمدون وجــــــــودهم وضــــــــمان حقــــــــوقهم مــــــــن القــــــــران والســــــــنة , والكــــــــل 

اال ان عقـــــد الذمــــة فيـــــه التأبيــــد فـــــال يجــــوز لـــــرئيس الدولــــة االســـــالمية , النبويــــة 

ولهــــــذا اجمــــــع الفقهــــــاء . الل بــــــه او أي احــــــد مــــــن المســــــلمين انقاضــــــه او االخــــــ

ـــــــــا  – ـــــــــين لن ـــــــــيهم مـــــــــاعلى  –وكمـــــــــا تب ان الهـــــــــل الذمـــــــــة مـــــــــا للمســـــــــلمين وعل

اال انهـــــم قـــــد اليشـــــتركون فـــــي الــــدفاع عـــــن الدولـــــة مقابـــــل دفـــــع ,  )336(المســــلمين

وامــــا اهــــل االمــــان فقــــد اجمــــع الفقهــــاء علــــى انهــــم بمنزلــــة اهــــل الذمــــة , الجزيــــة 

ــــــوق العامــــــة ــــــث الحق ــــــي مــــــوطن المســــــلمين مــــــن حي وأمــــــا أهــــــل العهــــــد ,  )337(ف

فتنشـــــأ لهـــــم حقـــــوق مـــــن خـــــالل المعاهـــــدة ويزيـــــد عليهـــــا االســـــالم قـــــول الرســـــول 
                                                           

 .  64ص, العالقات الدولية في االسالم , محمد ابو زهرة  -336

 .  74-73ص, احكام الذميين والمستأمنين , عبد الكريم زيدان .د -337



مـــــــن ظلــــــم معاهــــــدًا او كلفـــــــه فــــــوق طاقتـــــــه او " صــــــلى اهللا عليــــــه والـــــــه وســــــلم 

ـــــــوم القيامـــــــة  ـــــــا حجيجـــــــه ي ـــــــب نفســـــــه فأن ـــــــر طي " . انقضـــــــه او اخـــــــذ شـــــــيئا بغي

ــــــع هــــــذه الشــــــرائح  ــــــى  –وتشــــــترك جمي ــــــي  –كحــــــد ادن ــــــوق العامــــــة الت ــــــي الحق ف

  : نوجزها بما يلي 

  

  :        حـق الحيـاة -1

حقــــــــا طبيعيــــــــا لجميــــــــع ) حــــــــق الحيــــــــاة(اذا كــــــــان االســــــــالم قــــــــد اعتبــــــــر 

فــــان مثــــل هــــذا الحــــق تفرضـــــه , الســــكان الــــذين هــــم تحــــت الرعايــــة االســـــالمية 

فاصــــبح حكمــــا واجــــب االلتــــزام , ) القــــران والســــنة(مصــــادر التشــــريع االســــالمي 

  . بل المسلمين به من ق

وفـــــي , انطالقـــــا مـــــن احتـــــرام االســـــالم للحيـــــاة االنســـــانية علـــــى االطـــــالق 

 )338(وانــــــه قــــــد شــــــرع عقوبــــــة القصــــــاص, مقــــــدمتها حــــــق االنســــــان فــــــي الحيــــــاة 

لحمايـــــــــة هـــــــــذا الحـــــــــق بقطـــــــــع النظـــــــــر عـــــــــن جـــــــــنس القتيـــــــــل وســـــــــنه ومنزلتـــــــــه 

  . او غيرهم  )339(االجتماعية وديانته وكونه من االعداء

فـــــي الداللـــــة علـــــى حـــــرص االســـــالم علـــــى احتـــــرام  وابلـــــغ مـــــن هـــــذا كلـــــه

وعلــــى زجــــر النــــاس وتخــــويفهم مــــن عوقــــب االســــتهانة , الحيــــاة وحمايــــة الــــنفس 

واالهمــــال فــــي هــــذه الشــــؤون وحملهــــم علــــى اتخــــاذ منتهــــى الحيطــــة والحــــذر فــــي 

                                                           

ولكـم فـي القصـاص حيـاة يـا أولـي االلبـاب : " القصاص هو قتل القاتل المتعمد لقوله تعالى  -338
 .  179اية , سورة البقرة " لعلكم تتقون 

: " أي مــن غيــر حالــة الحــرب وتشــمل كافــة النــاس عــدا المحــاربين فــي الميــدان لقولــه تعــالى  -339
 ) . 45( سورة المائدة ايه" وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 



صـــــددها هـــــو مـــــايقرره مـــــن المســـــؤولية مـــــن القتـــــل الخطـــــأ ومـــــافي حكمـــــه ســـــواء 

ربيــــــًا مســــــتأمنًا أو ذميــــــًا أو مســــــلمًا او كــــــان مــــــن وقــــــع عليــــــه القتــــــل الخطــــــأ ح

  .   حيث يوجب االسالم في هذه الحالة الدية       الهل القتيل , غيرهم 

  :  حرية السكن وحرمته -2

حـــــــــق الســـــــــكن مصـــــــــون للجميـــــــــع وينبغـــــــــي ان يتمتـــــــــع بكافـــــــــة وســـــــــائل 

ـــــــة  ذلـــــــك ان الســـــــكن الشخصـــــــي هـــــــو موضـــــــع ســـــــر االنســـــــان ومقـــــــر . الحماي

ــــراد  ــــيس ثمــــة مــــن حياتــــه الخاصــــة مــــع اف ــــه ايضــــا ول اســــرته وهــــو موضــــع اموال

ــــــى حرمــــــة الســــــكن  ــــــداء عل ــــــرر لالعت ــــــى الســــــكن , مب ــــــداء عل اذ ان فعــــــل االعت

وقـــــــد ,  )340(المنفصـــــــل عـــــــن ســـــــاكنيه وحـــــــرمتهم, اليؤخـــــــذ بمعنـــــــاه التجريـــــــدي 

نــــص القــــران الكــــريم علــــى المنــــع مــــن دخــــول مســــاكن الغيــــر بــــدون اذنهــــم وذلــــك 

ـــــه تعـــــالى  ـــــي قول ـــــ: " ف ـــــذين آمن ـــــوتكم حتـــــى ياايهـــــا ال ـــــر بي ـــــا غي ـــــدخلوا بيوت وا الت

فــــان لــــم , حتـــى تستأنســــوا وتســـلموا علــــى اهلهـــا ذلكــــم خيــــر لكـــم لعلكــــم تـــذكرون 

ــــــؤذن لكــــــم  ــــــدخلوها حتــــــى ي ــــــال ت وان قيــــــل لكــــــم ارجعــــــوا , تجــــــدوا فيهــــــا احــــــدا ف

       .   )341("فارجعوا هو أزكى لكم واهللا بما تعلمون عليم 

  :  حرية العقيدة الدينية -3

ولكنــــــه فــــــي نفــــــس الوقــــــت ضــــــمن حريــــــة , للبشــــــر كافــــــة جــــــاء االســــــالم 

ـــــه  ـــــى اعتناق ـــــم يكـــــره احـــــد عل ـــــاس فل ـــــاد للن ـــــي عـــــن دينـــــه, االعتق ,  )342(او التخل
                                                           

 3ج,               1969, بيـروت , دار المعرفـة , تفسير القران العظـيم , راجع ابن كثير  -340
 .  278ص, 

 .  28,  27اية , سورة النور  -341

 .  605-604ص,  2ج, فقه السنة , السيد سابق  -342



فـــــاالول , واالكـــــراه عليـــــه بشـــــيء اخـــــر , ذلـــــك ان الـــــدعوة الـــــى االســـــالم شـــــيء 

مشــــروع والثــــاني محــــرم وممنــــوع التزامــــا بمبــــادئ االســــالم وتحقيقــــا لقولــــه تعــــالى 

ربــــــك بالحكمــــــة والموعظــــــة الحســــــنة وجــــــادلهم بــــــالتي هــــــي ادع الــــــى ســــــبيل : " 

  .  )343("احسن 

  .  )344("ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي :" ولقوله تعالى

مــــــن هنــــــا بنــــــت الشــــــريعة االســــــالمية اســــــتنادا الــــــى قواعــــــدها التأصــــــيلية 

ـــــــه التعامـــــــل مـــــــع ســـــــكان دار  ـــــــة لمـــــــا ينبغـــــــي ان يكـــــــون علي الصـــــــورة النموذجي

ــــــــر المســــــــلمين  ــــــــدينون " فقضــــــــت القاعــــــــدة , االســــــــالم مــــــــن غي ــــــــركهم وماي " نت

ــــــــل ان , فحريــــــــة العقيــــــــدة مضــــــــمونة , بــــــــاطالق حريــــــــة هــــــــؤالء ومايعتقــــــــدون  ب

ـــو لـــم يكـــن مقـــررًا لمـــن هـــم تحـــت رعايـــة الدولـــة , د ضـــمان هـــذا الحـــق مؤكـــ اذ ل

ولمــــــا , االســــــالمية لمــــــا شــــــرع عقــــــد الذمــــــة والعقــــــد االمــــــان وال عقــــــد المعاهــــــدة 

ــــــــدتهم وعــــــــدم  ــــــــى عقي ــــــــدها يتضــــــــمن اقــــــــرار هــــــــؤالء الســــــــكان عل جــــــــاز ألن عق

  . التعرض لهم بسبب معتقداتهم 

 ومــــن خــــالل هــــذا المفهــــوم االنســــاني الرحــــب لمعنــــى الحريــــة فــــي بعــــدها

نســـــــــتطيع القـــــــــول بـــــــــأن االســـــــــالم قـــــــــد ضـــــــــمن لغيـــــــــر , العقائـــــــــدي او الـــــــــديني 

ـــــــادتهم  وأوجـــــــد الضـــــــمانات االســـــــاس للمحافظـــــــة , المســـــــلمين حـــــــريتهم فـــــــي عب

                                                           

 .  125آية , سورة النحل  -343

الغيـــر منســـوخة باتفـــاق الجمهـــور وان  وهـــي مـــن االيـــات المحكمـــة,  256ايـــة , ســـورة البقـــرة  -344
  . والقتال على من حارب االسالم فقط , احكام هذا النص القراني عام 

,  4ط, لبنــان  –بيــروت , دار العلــم للماليــين , النظريــة االســالمية , صــبحي الصــالح .د: انظــر 
 .  517ص,  1978



ـــــاداتهم ومقســـــاتهم  ـــــى دور عب ـــــة بعيـــــدة , عل ـــــة مطمئن ـــــاتهم الديني بمـــــا يجعـــــل حي

ـــــــــــــدخل  ـــــــــــــالتنظيم وال بالتبـــــــــــــديل             , عـــــــــــــن الت ـــــــــــــة الراعيـــــــــــــة ب ـــــــــــــل الدول مـــــــــــــن قب

  . )345(بالهدموال 

  :  حرية الرأي واالجتماع والتعليم -4

ضـــــــمنت الشـــــــريعة االســـــــالمية للمســـــــلمين ممـــــــن تحـــــــت رعايـــــــة الســـــــلطة 

وقـــــــل هـــــــل : " لقولـــــــه تعـــــــالى , االســـــــالمية حريـــــــة الـــــــرأي واالجتمـــــــاع والتعلـــــــيم 

فيجـــــوز لغيـــــر المســـــلمين مـــــن ,  )346("يســــتوي الـــــذين يعلمـــــون والـــــذين اليعلمـــــون 

اهــــــــــدين التعبيــــــــــر عــــــــــن رأيهــــــــــم والحــــــــــوار حــــــــــول الــــــــــذميين بالمســــــــــتأمنين والمع

علـــــى اال يمـــــس ذلـــــك مـــــن قريـــــب او  )347(مـــــايخص شـــــؤونهم العامـــــة الخاصـــــة

أي اال يعملــــــوا مــــــايعتبر مخالفــــــا للنظــــــام . بعيــــــد اســــــس المعتقــــــدات االســــــالمية 

ايضـــــا فـــــي  )348(امـــــا حريـــــة التعلـــــيم فهـــــي مضـــــمونة لهـــــم.  العـــــام فـــــي االســـــالم 

م ومعتقــــــداتهم وأبــــــاح انشــــــاء مــــــدارس تعلــــــيم اوالدهــــــم وفــــــق منــــــاهجهم واســــــاليبه

الن التعلـــــيم مرتفـــــق بحريـــــة االديـــــان , خاصـــــة بهـــــم اينمـــــا وجـــــدوا وحيثمـــــا ارادوا 

والن العلـــــوم والمـــــدارس هـــــي ســـــابقا غالبـــــا ماتقتصـــــر علـــــى المعلومـــــات الدينيـــــة 

والتــــي تضــــم فــــي نفــــس الوقــــت بعــــض العلــــم مثــــل علــــوم الطــــب والفلــــك او غيــــر 

أي بـــــأن يبدونـــــه حتـــــى عليـــــه وعلـــــى ســـــبيل ذلـــــك وقـــــد اجـــــاز االســـــالم حريـــــة الـــــر 

وكـــــــــــذلك اجـــــــــــاز للمســـــــــــلمين ابـــــــــــداء محـــــــــــامين ديـــــــــــنهم والقـــــــــــاء , المجادلـــــــــــة 
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ـــــــه  ـــــــدا لقول ـــــــة حـــــــول هـــــــذه االراء بالحســـــــنى تأكي ـــــــة والمجادل المحاضـــــــرات الثقافي

وقياســـــــا .  )349("والتجـــــــادلوا اهـــــــل الكتـــــــاب اال بـــــــالتي هـــــــي أحســـــــن : " تعـــــــالى 

اع والتعلـــــيم لهـــــؤالء الســـــكان علـــــى ماتقـــــدم عـــــن ضـــــمان حريـــــة الـــــراي واالجتمـــــ

ومســـــــــايرة االســـــــــالم للتطـــــــــورات الحضـــــــــارية فـــــــــال يمـــــــــانع ايضـــــــــا مـــــــــن انشـــــــــاء 

ـــــات واصـــــدار الصـــــحف والمجـــــالت طالمـــــا  ـــــة وتأســـــيس المكتب ـــــات الثقافي الجمعي

ــــــدة االســــــالمية او  ــــــة العقي انهــــــا تخــــــدم الشــــــؤون االنســــــانية والتكــــــون اداة لمحارب

ــــر االســــالم الحــــق ال, الطعــــن بمبادئهــــا  هــــل االمــــان واهــــل الذمــــة فــــي كــــذلك اق

ــــــم ليســــــت  ــــــدة العل ــــــب عــــــام والن فائ ــــــت مــــــال المســــــلمين ســــــيما اذا كــــــان طال بي

, والعلــــم يهــــتم بــــه االســــالم , مقصــــورة بــــل هــــي تتعــــدى بالفائــــدة لمجمــــوع االمــــة 

  .  )350(فجعله فريضة لضرورته في مسار التطور الحضاري العام

  :      حق التمتع بمرافق الدولة وكفالة بيت المال -5

لقـــــد عامـــــل االســـــالم كافـــــة معاملـــــة حســـــنى وان الفـــــرق بـــــين المســـــلمين 

وغيــــرهم مــــن ســــكان االقــــاليم االخــــرى الــــذين ارتبطــــوا مــــع الدولــــة بعهــــد او عقــــد 

فلهـــــؤالء الحـــــق فـــــي اســـــتغالل مرافـــــق الدولـــــة واالســـــتفادة مـــــن , ذمـــــة او أمـــــان 

ـــــة لرعاياهـــــا الخ ـــــي تمنعهـــــا الدول ـــــوق الت ـــــة وكـــــل الحق اضـــــعين مشـــــاريعها الخدمي

ـــــى . لســـــلطانها  وبمـــــا انهـــــم مشـــــمولين بهـــــذا الوصـــــف حيـــــث اجمـــــع الفقهـــــاء عل

ومنطـــــــوق هـــــــذه القاعـــــــدة شـــــــامل وعـــــــام فهـــــــم , ان لـــــــم مالنـــــــا وعلـــــــيهم ماعلينـــــــا 
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ـــــث الحقـــــوق  الن الســـــلطة فـــــي مفهـــــوم , يتســـــاوون بهـــــا مـــــع المســـــلمين مـــــن حي

ــــــى خدمــــــة االنســــــان وضــــــمان مصــــــالحه وحقوقــــــه  الشــــــرع االســــــالمي تهــــــدف ال

لعـــــــدل والمســـــــاواة فـــــــي مبـــــــدأ التضـــــــامن والتكافـــــــل االجتمـــــــاعي علـــــــى اســـــــاس ا

النــــــاس شــــــركاء فــــــي : " يجملـــــه حــــــديث الرســــــول صــــــلى اهللا عليــــــه والــــــه وســــــلم 

  .  )351("الماء والكأل والنار 

, تشــــــمل عمـــــــوم ابنــــــاء البشـــــــر , كلمــــــة النــــــاس فـــــــي الحــــــديث الشـــــــريف 

ــــــع فهــــــي  ــــــة للجمي ــــــق الضــــــمانات الحياتي ــــــة االســــــالمية تحقي ــــــت الدول وبهــــــذا كفل

كمــــــا هــــــي لغيــــــره الن غيــــــر المســــــلمين اعتبــــــروا مــــــن رعاياهــــــا ايضــــــا , للمســــــلم 

ومــــن حقهــــم علــــى الســــلطة رعــــايتهم والعنايــــة بهــــم واالهتمــــام بــــأمورهم كمــــا جــــاء 

 )352("كلكـــــم راع وكلكـــــم مســـــؤول عـــــن رعيتـــــه : " فـــــي الـــــنص النبـــــوي الشـــــريف 

 .  

الن رعايــــــة الســــــكان عنـــــــد الحاجــــــة والفاقــــــة هـــــــو مــــــن منطلــــــق الرحمـــــــة 

واهللا يحـــــب : " ن واالســـــالم هـــــو ديـــــن االحســـــان والرحمـــــة قـــــال تعـــــالى واالحســـــا

ـــــه وســـــلم يقـــــول ,  )353("المحســـــنين  ـــــه وال الراحمـــــون : " والرســـــول صـــــلى اهللا علي

ارحمـــــــوا مـــــــن فـــــــي االرض يـــــــرحمكم مـــــــن فـــــــي الســـــــماء , يـــــــرحمهم اهللا تعـــــــالى 

")354(  .  
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وفــــي ظــــل هــــذه المبــــادئ االنســــانية للتشــــريع االســــالمي نهضــــت الدولـــــة 

, ية بمســـــــؤوليتها وســـــــار أولـــــــي االمـــــــر علـــــــى خطـــــــى القـــــــران والســـــــنة االســـــــالم

ــــــــة العامــــــــة بضــــــــمنها مرفــــــــق  ــــــــع فــــــــي مرافــــــــق الدول فضــــــــمنوا لهــــــــم حــــــــق التمت

فأحــــــاطوا أهــــــل الذمــــــة بالرعايــــــة واالهتمــــــام والعنايــــــة وأشــــــركوهم ,  )355(القضــــــاء

وفــــي الروايــــة ان الخليفــــة , مــــع المســــلمين فــــي كفالــــة بيــــت المــــال عنــــد الحاجــــة 

شـــيخ كبيـــر ضـــرير : ي مـــر ببـــاب قـــوم وعليـــه ســـائل يهـــودي يقـــول الراشـــد الثـــان

: مــــــا ألجــــــأك الــــــى هــــــذا ؟ قــــــال : فقــــــال لــــــه عمــــــر رضــــــي اهللا عنــــــه , البصــــــر 

فأخــــــذ عمـــــر بيــــــده وذهـــــب الــــــى منزلـــــه واعطــــــاه شـــــيء ثــــــم , الحاجـــــة والجزيـــــة 

انظــــــر هــــــذا وأمثالــــــه فــــــواهللا مــــــا : ارســــــل الــــــى خــــــازن بيــــــت المــــــال وقــــــال لــــــه 

انمــــا : "  )356(ثــــم نخذلــــه عنــــد الهــــرم وقــــرأ قولــــه تعــــالىأنصــــفناه ان أكلنــــا شــــبيته 

فعفــــــاه عــــــن الجزيــــــة وعــــــين لــــــه مايســــــد .  )357("الصــــــدقات للفقــــــراء والمســــــاكين 

  . نفقاته من بيت مال المسلمين 

ـــــر هـــــذه الصـــــور الرائعـــــة نجـــــد دون شـــــك ان االســـــالم ضـــــمن حيـــــاة  وعب

االنســــان ضــــمانا أمينــــا ووفيــــا وجــــاء مطمئنــــا للنــــاس كافــــة فــــي حيــــاتهم وارزاقهــــم 

ومســـــتقبل ايـــــامهم المجهولـــــة وجعـــــل لكـــــل فـــــرد حقـــــا فـــــي بيـــــت مـــــال المســـــلمين 

ــــه وكفيــــل  بــــل اصــــبح هــــذا , ســــواء اكــــان مســــلما او غيــــر مســــلم فهــــو ضــــامن ل

فضـــــــــمنوها دســـــــــاتيرهم , الوجـــــــــوب علـــــــــى الدولـــــــــة االســـــــــالمية االمـــــــــر بمنزلـــــــــة 

: فقــــد نصــــت معاهــــدة خالــــد بــــن الوليــــد مــــع اهــــل الحيــــرة ,المتمثلــــة بالمعاهــــدات 
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وجعلـــــت لهـــــم ايمـــــا شـــــيخ ضـــــعيف عـــــن العمـــــل او اصـــــابته افـــــة مـــــن االفـــــات " 

,  )358(او كـــــان غنيـــــا فـــــافتقر طرحـــــت جزيتـــــه وميـــــل مـــــن بيـــــت مـــــال المســـــلمين

ــــذلك نــــرى ان هــــذا التكافــــ ــــى ول ل االجتمــــاعي هــــو حــــق لهــــم اوجبــــه االســــالم عل

ــــه  ــــاج وذات عــــوز وفات ــــالتحري عــــن كــــل محت ــــي االمــــر بــــل امــــرهم ب أينمــــا , اول

  : وجدوا فقد كتب الخليفة عمر بن العزيز الى عامله بالبصرة 

وانظـــــــر مـــــــن قبلـــــــك مـــــــن اهـــــــل الذمـــــــة قـــــــد كبـــــــرت ســـــــنه ... امـــــــا بعـــــــد 

مـــــال المســـــلمين وضــــعفت قوتـــــه وولــــت عنـــــه المكاســــب فـــــأجر عليــــه مـــــن بيــــت 

  .  )359(مايصلحه

ومـــــن بـــــين الحقـــــوق االخـــــرى التـــــي قررتهـــــا الشـــــريعة االســـــالمية للـــــذميين 

فــــانهم فــــي , هــــو حــــق التمتــــع بتــــولي الوظــــائف العامــــة فــــي الدولــــة االســــالمية 

ــــة ومؤسســــاتها ــــي ادارة مرافــــق الدول ــــك شــــأن مــــا للمســــلمين مــــن حقــــوق ف  )360(ذل

بــــــــاء وظــــــــائف الدولــــــــة فيجــــــــوز اشــــــــتراك الــــــــذميين فــــــــي تحمــــــــل مســــــــؤولية اع, 

  . واسنادها اليهم 

ومــــن ناحيــــة اخــــرى فلهــــم حــــق الترشــــيح فــــي المجــــالس , هــــذا مــــن ناحيــــة 

المختلفــــة الن العضــــوية فــــي هــــذه المجــــالس تفيــــد البــــداء الــــرأي وتقــــديم النصــــح 

للحكومــــــــة وعــــــــرض مشــــــــاكل النــــــــاخبين ممــــــــا لــــــــه اثــــــــر كبيــــــــر علــــــــى  تطــــــــور 

ثــــــم ان .  )361(الســــــالمياالوضــــــاع العامــــــة لصــــــالح المــــــواطنين فــــــي المجتمــــــع ا
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ـــذميين يعتبـــرون مـــن افـــراد شـــعب وطـــن االســـالم ومـــن تبعـــه هـــذا الـــوطن فهـــم  ال

اذن مرتبطــــــون بالدولــــــة االســــــالمية بمــــــا يســــــمى فــــــي الوقــــــت الحاضــــــر برابطــــــة 

اال ان بعـــــض الوظـــــائف العامـــــة اليكلـــــف بهـــــا مثـــــل رئاســـــة الدولـــــة , الجنســـــية 

لوظـــــائف مـــــن شـــــرط االســـــالمية وقيـــــادة الجـــــيش والقضـــــاة لمـــــا تقتضـــــيه هـــــذه ا

  .        علمهم الكامل بأحكام الشريعة االسالمية ليتسنى لهم العمل بموجبها 

فمــــــــــن الطبيعــــــــــي ان اقــــــــــامتهم فــــــــــي دار , امــــــــــا بالنســــــــــبة للمســــــــــتأمنين 

ــــذلك اليجــــوز مســــاهمتهم فــــي الترشــــيح واالنتخــــاب  االســــالم هــــي اقامــــة مؤقتــــة ل

ـــــي الشـــــخص  ـــــوافر صـــــفة المـــــواطن ف واالجنبـــــي  ,ألن هـــــذه الحقـــــوق تفتـــــرض ت

  . مجرد من هذه الصفة ) المستأمنين(

  :         حرية العمـل -6

ـــــــة االســـــــالمية تعـــــــاطي النشـــــــاط  ـــــــواقعين تحـــــــت ســـــــلطة الدول للســـــــكان ال

االقتصــــــــادي بكافــــــــة جوانبــــــــه وفروعــــــــه ولهــــــــم ممارســــــــة المعــــــــامالت التجاريــــــــة 

والبيـــــع والشـــــراء واالجـــــارة شـــــأنهم فـــــي ذلـــــك شـــــأن المســـــلمين اال ماكـــــان محربـــــا 

شــــــــريعة كالتعامــــــــل بالربــــــــا فهــــــــذا التعامــــــــل محظــــــــور علــــــــيهم كمــــــــا هــــــــو فـــــــي ال

ــــــى المســــــلمين بــــــالنص  واحــــــل اهللا البيــــــع وحــــــرم : " قــــــال تعــــــالى , محظــــــور عل

والن النبـــــــي صـــــــلى اهللا عليـــــــه والـــــــه وســـــــلم كتـــــــب الـــــــى مجـــــــوس ,  )362("الربـــــــا 

  .  )363("اما ان تذروا الربا او تأذنوا بحرب من اهللا      ورسوله : " هجر 
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الـــــــــذميون مـــــــــن بيـــــــــع الخمـــــــــور والخنـــــــــازير فـــــــــي امصـــــــــار كمـــــــــا يمنـــــــــع 

لكـــــــن ســـــــمح االســـــــالم ببيعهـــــــا فيمـــــــا , المســــــلمين او ادخالهـــــــا امـــــــاكن ســـــــكناهم 

بيــــــنهم وفــــــي امــــــاكن ســــــكناهم او تجمعــــــاتهم كــــــالقرى والمــــــدن واالحيــــــاء او فــــــي 

  .  )364(اماكن اخرى اليشكل المسلمون فيها كثافة مطلقة

ومــــــــن هــــــــذا المنطــــــــق فلــــــــيس فــــــــي االســــــــالم مــــــــايمنع عمــــــــل الـــــــــذميين 

اذ كــــــــانوا فــــــــي ظــــــــل , وممارســــــــتهم حريــــــــة العمــــــــل اال فيمــــــــا حرمــــــــه االســــــــالم 

  . االسالم في قمة تألقهم التجاري والمهني والحرفي 
  

  :  حرية التنقل واالقامة -7

وهـــــو لــــــذلك ينطلـــــق مــــــن ان ســــــعادة , لقـــــد جــــــاء االســـــالم للنــــــاس كافــــــة 

  . فه وغايته االنسان هي هد

واالســـــالم كمـــــا تبـــــين ســـــلفا ضـــــمن لكـــــل النـــــاس حـــــريتهم بكافـــــة انواعهـــــا 

ومعانيهـــــا مـــــن اجـــــل ان يكـــــون االنســـــان متســـــاميا بهـــــذه الحريـــــة وحريـــــة التنقـــــل 

, كاحـــــدى الحقـــــوق المقـــــرة فـــــي االســـــالم اوالهـــــا الكثيـــــر مـــــن العنايـــــة والتســـــهيل 

ــــــــرهم مــــــــن اهــــــــل مــــــــوطن االســــــــالم ــــــــة الن ح.  )365(فمنحهــــــــا للمســــــــلمين وغي ري

التنقــــــل بحـــــــد ذاتهـــــــا وســـــــيلة لغايـــــــة نبيلــــــة تتجلـــــــى فـــــــي افســـــــاح المجـــــــال لبنـــــــي 

االنســــــان كافــــــة مهمــــــا كانــــــت اديــــــانهم وجنســــــياتهم وانتمــــــائهم االخــــــرى ليطلعــــــوا 

                                                           

 .   254-251ص, مرجع سابق ,  2ج, شرح السير الكبير , السرخسي  -364

  .   91ص, احكام الذميين , عبد الكريم زيدان  -365
بحــث منشــور فــي مجلــة القــانون والعلــوم السياســية الحلقــة الدراســية , عبــد الكــريم زيــدان : وانظــر 
 .   197-191ص,  1969  ,  1ج, الثالثة 



علــــــى حقيقــــــة هــــــذا الــــــدين بــــــدليل ان االجنبــــــي يــــــدخل مــــــوطن االســــــالم بأمــــــان 

ــــــــة  ــــــــل الدول ــــــــراد مــــــــن , االســــــــالم بأمــــــــان مــــــــن قب او المنظمــــــــات او احــــــــاد االف

كــــــي يفســــــح المجــــــال لهــــــم بمخالفــــــة المســــــلمين واالطــــــالع علــــــى  )366(مســــــلمينال

محاســــن االســــالم اذ قــــد يــــدعوهم ذلــــك اليـــــه وفــــي هــــذا نصــــر كبيــــر للمســـــلمين 

ــــــه وســــــلم  ــــــه وال ــــــر ممــــــا : " قــــــال صــــــلى اهللا علي ــــــك رجــــــال خي الن يهــــــدي اهللا ب

  .  )367("طلعت عليه الشمس وغربت 

اليمكــــــن , ا الســــــامية انطالقــــــا مــــــن هـــــدفها وغايتهــــــ, فالدولـــــة االســــــالمية 

ــــــى ارضــــــها بــــــل هــــــي بتشــــــريعها تــــــدعو  ان تضــــــيق علــــــى االجانــــــب لــــــدخول ال

للــــــدخول الــــــى اوطانهــــــا واراضــــــيها والــــــى جانــــــب ذلــــــك فــــــان فــــــي ذلــــــك تســــــهيال 

لعمليــــة التجــــارة وتوطيــــد للعالقــــات الماليــــة مــــن بيــــع وشــــراء وتصــــدير واســــتيراد 

المســــلمين فرصــــة االمــــر الــــذي يعــــود بــــالنفع العــــام علــــى الجميــــع وتبــــيح لغيــــر , 

التطلـــــــع والتعـــــــرف علـــــــى طبيعـــــــة الحيـــــــاة والعالقـــــــات الديمقراطيـــــــة الحقـــــــة بـــــــين 

  . المسلمين انفسهم من ناحية وبني الراعي والرعية من ناحية ثانية 

وللــــذميين حــــق التنقــــل فــــي دار االســـــالم واالقامــــة حيثمــــا شــــاءوا وارتيـــــاد 

يســـــــــمح  وكـــــــــذلك, )368(الن حقـــــــــوقهم كحقـــــــــوق المســـــــــلمين, االمـــــــــاكن العامـــــــــة 

للمســـــــتامنين فـــــــي الخـــــــروج مـــــــن دار االســـــــالم متـــــــى شـــــــاءوا علـــــــى ان يكـــــــون 

                                                           

وان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره حتــى يســمع كــالم اهللا ثــم : " اســتنادا لقولــه تعــالى  -366
 " .    أبلغه مأمنه 

 .  344ص,2ج,هـ1352,  1ط, القاهرة , مطبعة حجازي , الجامع الصغير , السيوطي  -367

 .    250ص,  3ج, السير الكبير , االمام السرخسي  -368



مــــع امــــن عــــودتهم متــــى  )369(الهــــدف مــــن خــــروجهم هــــو اللحــــاق بــــدار الحــــرب

  .  شاءوا 
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ــــة ــــي القواعــــد القانوني ــــة االحــــتالل  يســــتلزم البحــــث ف ــــق فــــي حال التــــي تطب

ــــي ــــة االحــــتالل  )370(الحرب ــــانون ملــــزم لدول يقيــــد تصــــرفاتها ويبعــــد مــــن , وجــــوه ق

وأســـــكتت , ســــلوكها الـــــذي يعتمـــــد علـــــى القـــــوة العســــكرية التـــــي احـــــرزت النصـــــر 

ــــــت اراضــــــي اجنبيــــــة تابعــــــة لســــــيادة دولــــــة أخــــــرى , المقاومــــــة المســــــلحة  , واحتل

ومثـــــل هـــــذا القــــانون مـــــن شـــــأنه ان . وتمكنــــت مـــــن حفــــظ النظـــــام واالمـــــن فيهــــا 

, يضـــــع قواعـــــد الحمايـــــة الواجبـــــة لالشـــــخاص المـــــدنيين فـــــي االراضـــــي المحتلـــــة 

                                                           

 .   346ص,  3ج ,رد المحتار , ابن عابدين  -369

يعتبر االقليم محتال عندما يصبح فعال خاضعا لسلطة الجيش المعادي واليمتد االحتالل اال  -370
  . الى االقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها 

حــة مــن الالئ) 42(اتفاقيــة الهــاي الرابعــة الخاصــة بقــوانين واعــراف الحــرب البريــة المــادة : راجــع 
 .  1907تشرين أول  18المؤرخة في 



ـــــر شـــــرعي  وســـــواء , بصـــــرف النظـــــر عـــــن كـــــون هـــــذا االحـــــتالل شـــــرعيا ان غي

  . حدث نتيجة حرب مشروعة ام نتيجة حرب اعتداء 

فالشــــــيء امهــــــم هــــــن ضــــــرورة ايجــــــاد القواعــــــد التــــــي تحكــــــم هــــــذه الحالــــــة 

الجديــــدة التــــي نشــــأت نتيجــــة اســــتخدام القــــوة المســــلحة وانتهــــت بــــاحتالل افعليــــة 

  . اراضي دولة اخرى 

ـــــنظم  ـــــذي ي ـــــي هـــــو جـــــزء مـــــن قـــــانون الحـــــرب ال وقـــــانون االحـــــتالل الحرب

العالقــــــــة بــــــــين ســــــــلطات االحــــــــتالل وســــــــكان االقــــــــاليم المحتلــــــــة ومتكونــــــــا فــــــــي 

ة ولـــــوائح الحـــــرب البريـــــ 1907,  1899االصـــــل مـــــن اتفـــــاقيتي الهـــــاي لســـــنتي 

  . الملحقة بها 

ــــــة ســــــنة  ــــــة الثاني ــــــران الحــــــرب العالمي ــــــدما اشــــــتعلت ني ــــــت  1939وعن كان

عمليـــــات القتـــــل الجمـــــاعي تصـــــل الـــــى ذروة الوحشـــــية فـــــي مواجهـــــة المـــــواطنين 

ـــــال انســـــانية للمـــــدنيين مـــــن ســـــكان االراضـــــي المحتلـــــة  ـــــي المعاملـــــة ال العـــــزل وف

ـــــانون االحـــــتالل الحربـــــي , اء قـــــانون ممـــــا دعـــــا معظـــــم فقهـــــ, وانتهـــــاك احكـــــام ق

الـــــــدولي الـــــــى تنـــــــاول حـــــــوادث الحـــــــرب بالشـــــــرح والتعليـــــــق والمطالبـــــــة بضـــــــرورة 

وضــــــع قواعــــــد جديــــــدة تضــــــمن الحمايــــــة الكافيــــــة للمــــــدنيين وامــــــوالهم فــــــي زمــــــن 

وتقييــــــد ســــــلوك المحــــــاربين فــــــي االراضــــــي التــــــي , الحــــــرب واالحــــــتالل الحربــــــي 

الفــــــات وتحــــــدد مســــــؤولية هــــــؤالء المحــــــاربين عــــــن االنتهاكــــــات والمخ, يحتلونهــــــا 

كمـــــا طالـــــب اكثـــــر هـــــؤالء الفقهـــــاء , والجـــــرائم التـــــي يرتكبونهـــــا اثنـــــاء االحـــــتالل 

بانشــــــــاء محـــــــــاكم للنظــــــــر فـــــــــي تجـــــــــاوزات دول االحــــــــتالل التفاقيـــــــــات الهـــــــــاي 

واللـــــوائح الملحقـــــة بهـــــا أو أن يتفـــــق علـــــى انشـــــاء هـــــذه المحـــــاكم فـــــي معاهـــــدات 



ثانيــــة  ومــــن جهــــة, هــــذا مــــن جهــــة  )371(الحــــربالســــالم التــــي تعقــــد بعــــد انتهــــاء 

ل يكـــــــــن للســـــــــكان المـــــــــدنيين قواعـــــــــد قانونيـــــــــة او اتفاقـــــــــات او لـــــــــوائح خاصـــــــــة 

عــــــدا بعــــــض , تعطــــــيهم حمايــــــة كافيــــــة فــــــي زمــــــن الحــــــرب واالحــــــتالل الحربــــــي 

,  1907المــــواد التــــي جـــــاءت بلــــوائح الهـــــاي الملحقــــة باالتفاقيـــــة الرابعــــة لســـــنة 

ــــة المــــدنيون ) 56-42(هــــي المــــواد مــــن     ــــم تغ, الخاصــــة بحماي ــــي ل طــــي والت

  .اال جانبا محدودا فضال عن عدم كفايتها في حاالت الحرب الشاملة 

ـــــــى الجهـــــــود العالميـــــــة ان تواصـــــــل عملهـــــــا  ـــــــك كـــــــان عل وفـــــــي ضـــــــوء ذل

لضـــــمان حقـــــوق الســـــكان المـــــدنيين وتـــــوفير وســـــائل افضـــــل لحمـــــايتهم فـــــي ظـــــل 

ــــــي  ــــــف الرابعــــــة , االحــــــتالل الحرب ــــــى اتفاقيــــــة جني ــــــا جــــــاء التوصــــــل ال ومــــــن هن

ان المـــــدنيين فـــــي زمـــــن النزاعـــــات المســـــلحة واالحـــــتالل الخاصـــــة بحمايـــــة الســـــك

ولـــــذلك تكـــــون اتفاقيـــــة جنيـــــف لحمايـــــة االشـــــخاص المـــــدنيين وقـــــت , العســـــكري 

هـــــي االتفاقيـــــة الجديـــــدة التـــــي وضـــــعها المـــــؤتمر الدبلوماســـــي تكمـــــيال , الحـــــرب 

ولوائحهــــــــــــا لتغطيــــــــــــة الثغــــــــــــرات  1907-1899التفــــــــــــاقيتي الهــــــــــــاي لســــــــــــنتي 

 )372(ك االتفاقيــــــات                  واللــــــوائحوالنــــــواقص التــــــي اتســــــمت بهــــــا تلــــــ

ـــــــف الرابعـــــــة لســـــــنة .  ـــــــة جني ـــــــأن اتفاقي ـــــــول ب ـــــــر انجـــــــازا  1949ويمكـــــــن الق تعتب

عظيمـــا لصــــالح البشــــرية فــــي تلـــك الفتــــرة حيــــث وجــــدت دعمـــا كبيــــرا مــــن جانــــب 

واوصـــــت بضـــــرورة التـــــزام الـــــدول بالقواعـــــد , االمـــــم المتحـــــدة بمختلـــــف اجهزتهـــــا 

                                                           

 .  190ص, حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي , محي الدين علي عشماوي . د -371

فــــي العالقــــات بــــين الــــدول المرتبطــــة : " مــــن اتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة ) 154(نصــــت المــــادة  -372
 1907او المؤرخـة  1899باتفاقيات الهاى الخاصة بقوانين واعراف الحرب البرية سـواء المؤرخـة 

فـان هــذه االخيــرة تعتبـر مكملــة للقسـمين الثــاني والثالـث مــن اللــوائح , والتـي تعاقــدت بهـذه االتفاقيــة 
 " .   الملحقة باتفاقيات الهاي المشار اليها 



فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالحقوق االنســـــانية لالنســـــان وقـــــت  التـــــي جـــــاءت بهـــــذه االتفاقيـــــة

ـــــــة لهـــــــم فـــــــي زمـــــــن االحـــــــتالل  الحـــــــرب وبضـــــــرورة تقـــــــديم كـــــــل وســـــــائل الحماي

ومــــــن هــــــذا الـــــــدعم اكتســــــبت قواعــــــدها صـــــــفة امــــــرة ملزمــــــة لجميـــــــع , الحربــــــي 

الـــــدول ســـــواء كانـــــت اطـــــراف فيهـــــا او غيرهـــــا ممـــــن لـــــم تكـــــن طرفـــــا فيهـــــا تنفيـــــذ 

ــــة االنســــانية مــــن ويــــالت الحــــروب المقاصــــد ميثــــاق االمــــم المتحــــدة علــــى حما ي

علـــــى ان عقــــــد هـــــذه االتفاقيــــــة لـــــم يكــــــن , وحمايـــــة حقــــــوق االنســـــان االساســــــية 

ــــف ظــــروف الحــــرب وآثارهــــا  ــــي مجــــال تخفي ــــة الجهــــد االنســــاني ف فنتيجــــة , نهاي

لتكـــــــرار تطبيــــــــق هــــــــذه االتفاقيـــــــة بواســــــــطة معظــــــــم دول العـــــــالم التــــــــي شــــــــهدت 

ض اوجـــــــــه الـــــــــنقص اثبتـــــــــت بعـــــــــ 1954منـــــــــذ عـــــــــام , الحــــــــروب ال المحـــــــــدود 

, والتقصـــــير فـــــي االتفاقيـــــة وعـــــدم قـــــدرتها علـــــى معالجـــــة كـــــل ظـــــروف الحـــــرب 

اضــــــافة الــــــى عــــــدم اســــــيعابها لالمــــــور المســــــتجدة نتيجــــــة التطــــــور الهائــــــل فــــــي 

االمـــــر , االســـــلحة ومـــــاينعكس عـــــن ذلـــــك فـــــي تغييـــــر اســـــاليب ووســـــائل القتـــــال 

  . الذي اوجب ضرورة تطويرها وتنميتها 

ـــــار عـــــام  ـــــوق دعـــــا  1968وفـــــي اي مـــــؤتمر االمـــــم المتحـــــدة الخـــــاص بحق

االنســــان االمــــين العــــام لالمــــم المتحــــدة الــــى ضــــرورة اجــــراء اتصــــاال مــــع اللجنــــة 

الدوليــــــــة والصــــــــليب االحمــــــــر مــــــــن اجــــــــل اعــــــــداد الدراســــــــات الخاصــــــــة بهــــــــذا 

) 3032(ثــــم تلــــى ذلــــك قــــرار الجمعيــــة العامــــة لالمــــم المتحــــدة رقــــم , الموضــــوع 

وقــــــد , ن فــــــي المنازعـــــات المســــــلحة بشــــــأن أحتـــــرام حقــــــوق االنســـــا 1972لعـــــام 

حــــــدثت فــــــي هــــــذا القــــــرار الحكومــــــات اللجنــــــة الدوليــــــة للصــــــليب االحمــــــر علــــــى 

  .        توحيد الموقف لتبني مؤتمرا دبلوماسيا يعقد             لهذا الغرض



مــــــن ) الملحقــــــين(وعلــــــى اثــــــر ذلــــــك تــــــم تقــــــديم مشــــــروعي البروتوكــــــولين 

ـــــة للصـــــليب االحمـــــر عـــــام  ـــــة الدولي ـــــل اللجن ـــــى دعمـــــا مـــــن ,  1973قب ـــــذي لق ال

وبعــــــــد انعقــــــــاد اربــــــــع دورات للمــــــــؤتمر الدبلوماســــــــي فــــــــي , المجتمــــــــع الــــــــدولي 

والثـــــــاني ) 1974اذار  29 –شـــــــباط  20(ابتـــــــدأ االول منـــــــه بتـــــــاريخ  –جنيــــــف 

حزيـــــــــــران  11 –نيســـــــــــان  21(والثالـــــــــــث ) 1975نيســـــــــــان  19 –شـــــــــــباط  12(

  : صدر عنه  –) 1977حزيران  10 –اذار  17(والرابع ) 1976

االضـــــــافي التفاقيـــــــة جنيـــــــف الموقعـــــــة فـــــــي ) البروتوكـــــــول(الملحـــــــق   - 1

ــــــــــــة  1949اب  12 ــــــــــــة ضــــــــــــحايا المنازعــــــــــــات الدولي , بشــــــــــــأن حماي

ـــــــه اســـــــم الملحـــــــق او  ـــــــق علي  102االول ويضـــــــم ) البروتوكـــــــول(واطل

 . مادة وملحقين 

االضــــــافي التفاقيــــــات جنيــــــف الموقعــــــة فــــــي ) البروتوكــــــول(الملحــــــق   - 2

بشـــــــأن حمايـــــــة ضـــــــحايا المنازعـــــــات المســـــــلحة  1949اب عـــــــان  12

ــــه الملحــــق  ــــة واطلــــق علي ــــر الدولي ــــاني ويضــــم ) البرتوكــــول(غي  28الث

 . مادة 

ـــــــى ان   - 3 وتـــــــنص ديباجـــــــة الملحقـــــــين المضـــــــافين التفاقيـــــــة جنيـــــــف عل

ـــــــة ومؤكـــــــدة لنصـــــــوص  ـــــــة نصـــــــوص موادهـــــــا هـــــــي مكمل مـــــــواد اتفاقي

ـــــــة  ـــــــة تكـــــــون مجموعـــــــة نصـــــــوص متكامل ـــــــف وهـــــــي مـــــــع االتفاقي جني

 . اطلق عليها اسم القانون الدولي االنساني 

وبهـــــــذا اكتســـــــبت صـــــــفتها الدوليـــــــة العالميـــــــة نتيجـــــــة اشـــــــتراك ممثلــــــــو          

معظــــم دول العــــالم وباشــــراف ودعــــم الهيئــــة العامــــة لالمــــم المتحــــدة التــــي تمثــــل 

  . العالم بأسره 



لســـــنة ) البروتوكـــــولين(ولهـــــذا تصـــــبح قواعـــــد هـــــذه االتفاقيـــــة ولحقانيهـــــا          

قواعــــــد عرفيــــــة مــــــن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني الملزمــــــة لكــــــل ,  1977

الـــــدول ولـــــيس هنـــــاك مـــــايمنع قانونـــــا مـــــن ذلـــــك ســـــيما بعـــــد ان وضـــــعت اتفاقيـــــة 

االســـــــاس القـــــــانوني  1969ايـــــــار  23فينـــــــا لقـــــــانون المعاهـــــــدات الموقعـــــــة فـــــــي 

ــــل  ــــة علــــى مــــايلي ) 38(هــــذا االتجــــاه فلقــــد نصــــت المــــادة لمث مــــن هــــذه االتفاقي

مـــــــايحول دون ان تصـــــــبح قاعـــــــدة واردة فـــــــي ) 37-34(لـــــــيس فـــــــي المـــــــواد : " 

باعتبارهــــا قاعــــدة عرفيــــة مــــن قواعــــد , معاهــــدة ملزمــــة لدولــــة ليســــت طرفــــا فيهــــا 

  .   )373(" القانون الدولي ومعترفا لها بهذه الصفة 

, لقاعـــــدة تصـــــبح احكـــــام القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني وفـــــي ضـــــوء هـــــذه ا        

. احكامــــا ملزمــــة لــــيس فقــــط لالطــــراف المتعاقــــدة بــــل ولعمــــوم الــــدول فــــي العــــالم 

وهـــــــو امـــــــر يضـــــــيف لقواعـــــــد اتفاقيـــــــة جنيـــــــف وبروتكوليهـــــــا االضـــــــافيين دعمـــــــا 

الــــــى جانــــــب الــــــدعم الــــــذي تتمتــــــع بــــــه مــــــن قبــــــل االمــــــم المتحــــــدة , مضــــــاعفا 

وفير الحمايــــــة الالزمــــــة للمــــــدنيين الــــــذين يقعــــــون ومنظماتهــــــا الدوليــــــة باتجــــــاه تــــــ

  . في قبضة االحتالل الحربي 

ــــزام العــــالمي          ويقــــرر الفقــــه الحــــديث فــــي مناقشــــة اتفاقيــــات بــــأن لهــــا االل

النهـــــــا تتضـــــــمن المبـــــــادئ الرئيســـــــية التـــــــي تعتـــــــرف بهـــــــا االمـــــــم , لكـــــــل الـــــــدول 

والــــداخلي مـــــن وتؤيــــد تطبيقهـــــا فــــي حـــــاالت النــــزاع المســــلح الـــــدولي , المتمدنــــة 

                                                           

, المجلـــد الخـــامس والعشـــرين , المجلـــة المصـــرية للقـــانون الـــدولي , راجـــع نـــص اتفاقيـــة فينـــا  -373
 .  293ص, ) الوثائق(,  1969



اجـــــــــل تـــــــــوفير حمايـــــــــة انســـــــــانية لالشـــــــــخاص المـــــــــدنيين اثنـــــــــاء النـــــــــزاع وبعـــــــــد 

  .  )374(انتهائها

ويمكـــــن االســـــتدالل علـــــى ذلـــــك ايضـــــا مـــــن الرضـــــا الالحـــــق للمعاهـــــدات        

  .الدولية من جانب دول العالم التي لم تكن اطرافا فيها 

وبعــــــــد هــــــــذه المقدمــــــــة ســــــــوف نتنــــــــاول البحــــــــث فــــــــي االتفاقيــــــــة الرابعــــــــة 

واللحقــــــــــانين بخصــــــــــوص معاملــــــــــة المــــــــــدنيين وســــــــــبل حمــــــــــايتهم والضــــــــــمانات 

, االســـــاس الواجـــــب توفرهـــــا لتحســـــين احـــــوالهم وتخفيـــــف اثـــــار االحـــــتالل علـــــيهم 

ـــــــي فـــــــرعين االول  ـــــــك ف ـــــــين ذل ـــــــة االنســـــــانية : ونب ـــــــاني , المعامل ـــــــوق : والث الحق

  . العامة للسكان الخاضعين لطرف النزاع 
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 ا�A�ع اBول

 ا����Bـ�ـ�ا����
ـ� 
  

مــــــن االتفاقيــــــة الرابعــــــة مــــــن  المعاملــــــة االنســــــانية ) 147(تنهــــــى المــــــادة 

ويبـــــدو انـــــه مـــــن الصـــــعوبة تعريـــــف المعاملـــــة غيـــــر االنســـــانية وحصـــــر االفعـــــال 

حيــــث , وهــــذا ماحــــاول الملحقــــين توضــــيحه , التــــي تنــــدرج تحــــت هــــذا الوصــــف 

ــــــان الرابعــــــة والخامســــــة مــــــن المــــــادة  ــــــى الملحــــــق ) 85(اوجهــــــت الفقرت االول عل

ــــة المــــدنيين معاملــــة انســــانية وتبتعــــد عــــن كــــل  ــــة االحــــتالل ان تلتــــزم بمعامل دول

مـــــايمس كـــــرامتهم البشـــــرية وتمتنـــــع عـــــن ارتكـــــاب االفعـــــال التـــــي تمـــــس الكرامـــــة 

ممارســـــــــة التفرقـــــــــة العنصـــــــــرية وغيرهـــــــــا مـــــــــن االســـــــــاليب " الشخصــــــــية ومنهـــــــــا 

يــــــة والتــــــي مــــــن المهنيــــــة علــــــى التمييــــــز النعنصــــــري والمنافيــــــة لالنســــــانية والمهن

او ارتكــــاب االفعــــال التــــي قــــد تــــؤدي  )375(شــــأنها النيــــل مــــن الكرامــــة الشخصــــية

ــــــــر مــــــــن شــــــــأنهم  ــــــــى التحقي انتهــــــــاك الكرامــــــــة الشخصــــــــية وبوجــــــــه خــــــــاص " ال

المعاملــــــة المهنيــــــة والمحطــــــة مــــــن قــــــدر االنســــــان واالغتصــــــاب واالكــــــراه علــــــى 

ـــــاء  ـــــق والـــــرق وتجـــــارة الرق" و  )376("الـــــدعارة وكـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه خـــــدش الحي ي

التهديــــــــد بارتكــــــــاب أي مــــــــن االفعــــــــال " او  بجميــــــــع صــــــــورها والســــــــلب والنهــــــــب

  .    المذكورة

ـــــــــى ان ) 27(وقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة  ـــــــــف الرابعـــــــــة عل مـــــــــن اتفاقيـــــــــة جني

الحــــــــق فــــــــي ان يعــــــــاملوا معاملــــــــة انســــــــانية وتصــــــــير " االشــــــــخاص المــــــــدنيين 

                                                           

 ) .  ج(الفقرة الرابعة ) 85(المادة  -375

 ) .  هـ) (2(فقرة , ) 4(المادة ) البرتوكول الثاني(الملحق  -376



حمــــــايتهم علــــــى االخـــــــص ضــــــد اعمـــــــال العنــــــف والتهديــــــد بهـــــــا وضــــــد الســـــــب 

وقــــــــــد اســــــــــتوعب البروتوكــــــــــول الثــــــــــاني الضــــــــــمانات  )377("نــــــــــيوالتعــــــــــريض العل

ـــــــق  ـــــــوات االحـــــــتالل عـــــــن طري ـــــــة االنســـــــانية المنتظـــــــرة مـــــــن ق االســـــــاس للمعامل

وفــــــــي نطــــــــاق االحتــــــــرام  )378("توفيرهــــــــا الرعايــــــــة والمعونــــــــة للســــــــكان المــــــــدنيين 

ـــــة  ـــــة , لالســـــخاص وشـــــرفهم وحقـــــوقهم العائلي ـــــد دعـــــائم الوحـــــدة االجتماعي وتوطي

ا االولـــــى الزمـــــت االتفاقيـــــة ســـــلطات االحـــــتالل طبقـــــا التـــــي تشـــــكل االســـــرة نواتهـــــ

بــــــــــــاحترام شــــــــــــرف االشــــــــــــخاص المــــــــــــدنيين المحميــــــــــــين ضــــــــــــد ) 27(للمــــــــــــادة 

فشـــــرف االنســـــان والتنفصـــــل , االفتـــــراءات وتشـــــويه الســـــمعة والتحقيـــــر واالهانـــــة 

, عنهـــــــا وينبغـــــــي احترامـــــــه حتـــــــى ولـــــــو كـــــــان هـــــــذا التشـــــــخيص مـــــــن االعـــــــداء 

االشــــــــــخاص المــــــــــدنيون فــــــــــي  واحتـــــــــرام شــــــــــرف االنســــــــــان يتطلــــــــــب اال يكـــــــــون

  ". االراضي المحتلة محال الي عقوبات أو اعمال مخزية 

ايضــــا علـــــى ضــــرورة احتــــرام الحقــــوق العائليـــــة ) 27(كمــــا تــــنص المــــادة 

ــــــــك بهــــــــدف حمايــــــــة روابــــــــط , لالشــــــــخاص المــــــــدنيين المحبيــــــــين االتفاقيــــــــة  وذل

الــــــــزواج المقدســــــــة وحمايــــــــة االبــــــــاء واالمهــــــــات واالوالد الــــــــذين تتكــــــــون مــــــــنهم 

ــــي تكــــوين المجتمــــع اال ــــة واالســــاس ف ــــواة الطبيعي ــــر الن ــــي تعتب , ســــرة الواحــــدة الت

فيجــــــــب احتــــــــرام تكــــــــوين هــــــــذه الوحــــــــدة االجتماعيــــــــة االولــــــــى وتنميتهــــــــا وعــــــــدم 

كــــذلك يجــــب احتــــرام الســــكن الــــذي تقــــيم فيــــه هــــذه االســــرة , التفرقــــة بــــين افرادهــــا 

 وينبغــــــي اال يكــــــون هــــــذا محــــــال الي اعتــــــداء او تــــــدخل تحكمــــــي مــــــن جانــــــب, 
                                                           

,    ) همحالــــة االشــــخاص المحميــــين ومعــــامالت(البــــاب الثالــــث , راجــــع اتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة  -377
 ) . 27(المادة 

, ) جـــ, ب , أ ,  3) (هـــ , د , جـــ , ب , أ  2(فقــرة , ) 4(المــادة , الملحــق الثــاني : انظــر  -378
 ) . د, ج , ب , أ  2, د , ج , ب , أ  1(فقرة ) 5(والمادة 



واحتــــرام الحقــــوق العائليــــة يتضــــمن , اصــــحاب الســــلطة فــــي االراضــــي المحتلــــة 

وقـــــد , بطبيعـــــة الحـــــال حمايـــــة النســـــاء وشـــــرفهن مـــــن االغتصـــــاب او االعتـــــداء 

فـــــي فقراتهـــــا الـــــثالث والتـــــي ) 76(المـــــادة , نـــــص علـــــى ذلـــــك البروتكـــــول االول 

يـــــــة مـــــــن اتفاق) 82(والمـــــــادة) 27(جـــــــاءت توكيـــــــدًا للفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن المـــــــادة 

  . جنيف الرابعة 

وان يتمــــــــتعن , يجـــــــب ان تكــــــــون النســـــــاء موضــــــــع احتـــــــرام خــــــــاص   - 1

وضـــــد , بالحمايـــــة والســـــيما ضـــــد االغتصـــــاب واالكـــــراه علـــــى الـــــدعارة 

 . اية صورة اخرى من صور خدس الحياء 

تعطـــــــــــى االولويـــــــــــة القصـــــــــــوى لنظـــــــــــر قضـــــــــــايانا اوالت االحمـــــــــــال   - 2

وامهــــــــــات صــــــــــغار االطفــــــــــال اللـــــــــــواتي يعتمــــــــــد علــــــــــيهن اطفـــــــــــالهن 

ـــــــق  ـــــــيهن او المحتجـــــــزات او المعـــــــتقالت الســـــــباب تتعل ـــــــوض عل المقب

 . بالنزاع المسلح 

تحـــــاول اطـــــراف النـــــزاع ان تتجنـــــب قـــــدر المســـــتطاع اصـــــدار حكـــــم   - 3

باالعـــــــــــدام علـــــــــــى اوالت االحمـــــــــــال او امهـــــــــــات صـــــــــــغار االطفـــــــــــال 

اللـــــــواتي يعتمـــــــد علـــــــيهن اطفـــــــالهن بســـــــبب جريمـــــــة تتعلـــــــق بــــــــالنزاع 

ــــى مثــــل هــــؤالء النســــوة واليجــــوز ان ينفــــذ حكــــم اال, المســــلح  عــــدام عل

   .  

فـــــاحترام المـــــرأة لـــــيس احترامـــــا مجـــــردا او منفصـــــال عـــــن وســـــائل الحمايـــــة 

ــــل  ــــى ســــلطات االحــــتالل توفيرهــــا وضــــمان تحقيقهــــا فحســــب ب ــــي يتوجــــب عل الت

ويجــــــــب ان يحفــــــــظ للمــــــــرأة كرامتهــــــــا الشخصــــــــية واالنســــــــانية ويصــــــــون شــــــــرفها 

ــــــزاع بحســــــن قضــــــايا النســــــاء باســــــرع , وادميتهــــــا  ــــــزام طــــــرف الن فضــــــال عــــــن ال



ولمتابعــــــــة االم دورهــــــــا االيجــــــــابي فــــــــي , حقــــــــوق العائليــــــــة مــــــــايمكن احترامــــــــا لل

ـــــــة ورعايتهـــــــا ـــــــة مـــــــن المـــــــادة ,  )379(حمايـــــــة الطفول ـــــــر ان الفقـــــــرة الثالث ) 76(غي

ـــــاع عـــــن اصـــــدار  ـــــة باالمتن ـــــزام الســـــلطات المحتل الملحـــــق االول عجـــــزت مـــــن ال

ــــــة االعــــــدام بحــــــق النســــــاء عمومــــــا  فاســــــتخدمت لغــــــة يفهــــــم منهــــــا انهــــــا , عقوب

تحــــــاول اطــــــراف النــــــزاع ان تتجنــــــب " ع والتلــــــزمهم توصــــــي فقــــــط اطــــــراف النــــــزا

ـــــي اســـــتخدمت كلمـــــة " قـــــدر المســـــتطاع  ـــــة(وان المـــــادة الت ـــــي فقرتهـــــا ) المحاول ف

علـــــى اوالت االحمـــــال او ) المحاولـــــة(الثالثـــــة فشـــــلت مـــــرة اخـــــرى حـــــين قصـــــرت 

ولــــــم تمتــــــد الــــــى " امهــــــات صــــــغار االطفــــــال اللــــــواتي يعتمــــــد علــــــيهن اطفــــــالهن 

ــــاقي النســــاء  ــــارة يفهــــم منهــــا تضــــييق غيــــر انهــــا ا, ب ســــتدركت هــــذه الناحيــــة بعب

واليجـــــــوز ان ينفـــــــذ حكـــــــم " دائـــــــرة حكـــــــم االعـــــــدام بحقهـــــــن فنصـــــــت علـــــــى انـــــــه 

االعـــــــدام علـــــــى مثـــــــل هـــــــؤالء النســـــــوة أي اوالت االحمـــــــال او امهـــــــات االطفـــــــال 

واحتــــــرام الحقــــــوق العائليــــــة يتطلــــــب ايضــــــا حمايــــــة جانــــــب اخــــــر مــــــن , " فقــــــط 

و امــــــــر تــــــــواله الملحــــــــق االول بعنايــــــــة وهــــــــ,  )380("الطفولــــــــة " روابطهــــــــا وهــــــــي 

علـــــى وجـــــوب ان يكـــــون ) 77(فقـــــد نصـــــت الفقـــــرة االولـــــى مـــــن المـــــادة , فائقـــــة 

الحمايــــة ضــــد ايــــة مــــن " وان تكفــــل لهــــم , " موضــــع احتــــرام خــــاص " االطفــــال 

العنايــــــــة " ويجــــــــب ان تهيــــــــئ لهــــــــم اطــــــــراف النــــــــزاع " صــــــــور خــــــــدش الحيــــــــاء 

صــــت الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة فيمــــا ن,  )381("والعــــون اللــــذان يحتــــاجون اليهمــــا 

كافــــــة التــــــدابير المســــــتطاعة " نفســــــها علــــــى ضــــــرورة ان يتخــــــذ اطــــــراف النــــــزاع 

                                                           

اعداد محمد , موسوعة حقوق االنسان ,  1952اتفاقية حماية االمومة المعدلة لعام : أنظر  -379
 .   568ص, المجلد االول ,  1970القاهرة , ق او نائلة وفي

 ) . 24(اتفاقية جنيف الرابعة المادة : انظر  -380

 ) . 1(الفقرة ) 77(المادة , االول ) البروتوكول(الملحق  -381



التـــــي تكفـــــل عـــــدم اشـــــتراك االطفـــــال الـــــذين لـــــم يبلغـــــوا بعـــــد مـــــن ســـــن الخامســـــة 

كمـــــا تـــــنص الفقـــــرة الرابعـــــة منهـــــا علـــــى ,  )382("عشـــــرة فـــــي االعمـــــال العدائيـــــة 

ــــيهم" وجــــوب  ــــبض عل ــــة الق ــــال فــــي حال او احتجــــازهم او اعتقــــالهم  وضــــع االطف

ــــــــك التــــــــي  ــــــــق بــــــــالنزاع المســــــــلح فــــــــي امــــــــاكن منفصــــــــلة عــــــــن تل الســــــــباب تتعل

تخصــــص للبــــالغين وتســـــتثنى مــــن ذلــــك حـــــاالت االســــر التــــي تعـــــد لهــــا امـــــاكن 

) 75(كمـــــا جـــــاء فـــــي الفقـــــرة الخامســـــة مـــــن المـــــادة " لالقامـــــة كوحـــــدات عائليـــــة 

جتمــــــــع االساســـــــــية والن الطفولــــــــة مـــــــــادة الحيــــــــاة ومقدمـــــــــة الم, الملحــــــــق االول 

حرمــــت علــــى ســــلطات االحــــتالل ) الفقــــرة الخامســــة 77(للمســــتقبل فــــان المــــادة 

تنفيـــــذ حكـــــم االعـــــدام لجريمـــــة تتعلـــــق بـــــالنزاع المســـــلح علـــــى االشـــــخاص الـــــذين 

  . اليكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة 

مــــــــم ولـــــــم يقــــــــف الملحــــــــق االول عنـــــــدما عنــــــــدما اوصــــــــت بـــــــه هيئــــــــة اال

فقــــد اشــــارت الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة , المتحــــدة فيمــــا يتعلــــق بحقــــوق االطفــــال 

متابعــــة تزويــــد الطفــــل جهــــد , الــــى انــــه يتعــــين علــــى ســــلطات االحــــتالل ) 78(

, االمكــــان بــــالتعليم بمــــا فــــي ذلــــك تعليمــــه الــــديني واالخالقــــي وفــــق رغبــــة والديــــه 

علـــــــى علـــــــى تأكيـــــــد ) أ 3(الفقـــــــرة ) 4(وقـــــــد حـــــــث البروتوكـــــــول الثـــــــاني المـــــــادة 

واحتـــــــرام . ماجـــــــاء فـــــــي اعـــــــاله بخصـــــــوص تربيـــــــة هـــــــؤالء االطفـــــــال وتعلـــــــيمهم 

الحقـــــوق العائليـــــة اليتطلـــــب فقـــــط المحافظـــــة علـــــى روابـــــط العائلـــــة بـــــل يتطلـــــب 

ــــــك  ــــــي تعرضــــــت لالنفصــــــال وذل ــــــام االســــــر الت ــــــى اعــــــادة التئ ايضــــــا العمــــــل عل

لمـــــادة وهـــــذا ماتهـــــدف االتفاقيـــــة عنـــــدما تقـــــرر فـــــي ا, نتيجـــــة لحـــــوادث الحـــــروب 

ـــــاء ) 25( ـــــة باعطـــــاء االنب الســـــماح لالشـــــخاص المقيمـــــين فـــــي االراضـــــي المحتل
                                                           

 ) . 24(المادة , وقارن باالتفاقية الرابعة , ) 4(الفقرة , ) 77(المادة , الملحق االول  -382



ذات الصـــــــــبغة الشخصـــــــــية البحتـــــــــة الـــــــــى افـــــــــراد عـــــــــائالتهم اينمـــــــــا كـــــــــانوا وان 

وان تقـــــــــوم ســـــــــلطات االحـــــــــتالل بتســـــــــهيل تســـــــــليم هـــــــــذه , يتســـــــــلموا اخبـــــــــارهم 

ـــــه  ـــــرر ل ـــــاخير ال مب ـــــدون ت ـــــات بســـــرعة ب ـــــزم المـــــادة , المكاتب مـــــن ) 26(كمـــــا تل

تفاقيــــة اطــــراف النــــزاع بــــان يســــهلوا التحريــــات التــــي يقــــوم بهــــا افــــراد العــــائالت اال

, بقصــــــد تجديــــــد اتصــــــاالتها واجتماعهــــــا اذا امكــــــن , المشــــــتتة بســــــبب الحــــــرب 

كمـــا تلـــزم اطــــراف النـــزاع بــــان يشـــجعوا عمـــل المنظمــــات التـــي تعمــــل مـــن اجــــل 

ونظـــــــرا الهميـــــــة هـــــــذا الجانـــــــب ,  )383(تجميـــــــع شـــــــمل هـــــــذه العـــــــائالت المشـــــــتته

النســـــــاني وارتباطـــــــه المباشـــــــر بوحـــــــدة االســـــــرة فقـــــــد اكـــــــده الملحـــــــق االول فـــــــي ا

تيســـــر ســـــلطة االحـــــتالل او اطـــــراف النـــــزاع " حيـــــث نصـــــت علـــــى ) 74(المـــــادة 

جمــــــع شــــــمل االســــــر التــــــي شــــــتت افرادهــــــا نتيجــــــة المنازعــــــات , قــــــدر االمكــــــان 

ـــــي تكـــــرس , المســـــلحة  وتشـــــجع بصـــــفة خاصـــــة عمـــــل المنظمـــــات االنســـــانية الت

) البرتوكـــــــول(لمهمـــــــة طبقـــــــا الحكـــــــام االتفاقيـــــــات وهـــــــذا الملحـــــــق ذاتهـــــــا لهـــــــذه ا

  " . واتباعا للوائح االمن الخاصة بكل منها 
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  : هذا االلتزام بشرطين هما ) 26( تقيد المادة -383
  . قبول المنظمة المشتغلة بهذا العمل القيام به  -أ

 .  تنفيذ هذه المنظمة لتعليمات االمن التي تصدرها سلطات االحتالل  -ب



يتنــــــاول هــــــذا الفــــــرع اهــــــم الحقــــــوق العامــــــة للســــــكان الخاضــــــعين لطــــــرف 

  : النزاع في القانون الدولي االنساني أهمها هي 
  

  حمـاية حـق الحياة: أوًال 

ان نصــــــوص التشــــــريعات الوضــــــعية التــــــي جــــــاءت حفاظــــــا علــــــى حــــــق 

ــــي  ــــع تحــــت االحــــتالل الحرب ــــدما يق ــــاة عن ــــي الحي ــــا , االنســــان ف ــــل جواب انمــــا يمث

ــــــي انســــــانيا واخال ــــــة والنزاعــــــات المســــــلحة الت ــــــى حــــــرب االبــــــادة الجماعي ــــــا عل قي

كـــــان ضـــــحيتها االالف مـــــن ابنـــــاء البشـــــرية قبـــــل نشـــــأة قواعـــــد قـــــانون االحـــــتالل 

الــــــذي جــــــاء او انبثــــــق نتيجــــــة تعــــــرض الســــــكان المــــــدنيين مــــــن قبــــــل , الحربــــــي 

ـــــــة الســـــــيئة وغيـــــــر االنســـــــانية  فقـــــــد كـــــــان مـــــــن حـــــــق , االعـــــــداء للقتـــــــل والمعامل

هــــــؤالء المــــــدنيين او يعــــــذبهم بنــــــاء علــــــى حريــــــة التصــــــرف  المحــــــارب ان يقتــــــل

المعتـــــرف للســـــكان المـــــدنيين الـــــذين يســـــكنون فـــــي االمـــــاكن المحســـــنة التـــــي يـــــتم 

وظـــــل الحـــــال ,  )384(والتـــــي كانـــــت تخضـــــع لرحمـــــة المهـــــاجم, االســـــتيالء عليهـــــا 

هكــــــذا حتــــــى القــــــرن الثــــــامن عشــــــر حــــــين نشــــــأت قاعــــــدة عرفيــــــه جــــــرى عليهــــــا 

العمــــــل بــــــين الدولــــــة المتمدنــــــة نهــــــت عــــــن قتــــــل او مهاجمــــــة اشــــــخاص العــــــدو 

                                                           

  . ومابعدها  320ص, حقوق المدنيين , محي الدين على عشماوي : يراجع  -384
 1963, الطبعـة االولـى , مكتبة االنجلـو المصـرية , حقيقة السالم , يحيى ابو بكر وكمال متولي 

  . = 35-30ص, 
 11ص,  1938الطبعـة الثانيـة , القـاهرة , القانون الـدولي العـام , محمود سامي جنينة : وانظر =

  . ومابعدها 
 .  115-114ص, القاهرة , دار الفكر العربي , المقاومة الشعبية , صالح الدين عامر 



ــــي المــــادة  ــــنص ف ــــوائح الهــــاي لت منهــــا علــــى ) 46(مــــنن المــــدنيين ثــــم جــــاءت ل

  . التزام دول االحتالل باحترام حياة االشخاص في االراضي المحتلة 

جــــاء االعــــالن العــــالمي لحقــــوق االنســــان لتــــنص مادتــــه الثالثــــة علــــى ثــــم 
  .  )385("انه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه 

وبالمثـــــــل جـــــــاءت اتفاقيـــــــة جنيـــــــف الرابعـــــــة باالحكـــــــام الخاصـــــــة بحمايـــــــة 

حـــــــق الحيـــــــاة للمـــــــدنيين فـــــــي االراضـــــــي المحتلـــــــة وبتحـــــــريم أي اعمـــــــال غيـــــــر 

ــــا للمــــادة . يين انســــانية ترتكــــب ضــــد هــــؤالء المــــدن ــــة) 32(طبق  )386(مــــن االتفاقي

ـــــــة االحـــــــتالل ان تتخـــــــذ اجـــــــراءات مـــــــن " المـــــــذكورة  ـــــــى دول مـــــــن المحظـــــــور عل

شــــــأنها ان تســــــبب التعــــــذيب البــــــدني او ابــــــادة االشــــــخاص المحميــــــين الموجــــــود 

تحــــت ســــلطته واليقتصــــر هــــذا الحظــــر علــــى مجــــرد القتــــل والتعــــذيب والعقوبــــات 

ـــــــــر االعضـــــــــاء والتجـــــــــارب ال ـــــــــة وبت ـــــــــي تقتضـــــــــيها البدني ـــــــــة الت ـــــــــة او العملي طبي

ـــــــع االجـــــــراءات الوحشـــــــية , ضـــــــرورات العلـــــــم الطبـــــــي  ـــــــل يشـــــــمل ايضـــــــا جمي ب

  ". االخرى سواء من ممثلي هذه الدول المدنيين او      العسكريين 

محظـــــور علـــــى دولـــــة االحـــــتالل ارتكـــــاب أي , وفـــــي ضـــــوء هـــــذا الـــــنص 

ن غيـــــر انتهاكـــــات ضـــــد االشـــــخاص المـــــدنيين ســـــواء كـــــانوا مـــــن االعـــــداء او مـــــ

  . االعداء طالما أنهم تحت سيطرة هذه الدولة 

بــــــل تحـــــــرم ايضــــــا ايقـــــــاع المـــــــوت , وهــــــذه المـــــــادة التحــــــرم القتـــــــل فقـــــــط 

مثــــل االهمــــال فــــي رعايــــة المــــدنيين طبيــــا حتــــى يلقــــوا حــــتفهم , نتيجــــة االهمــــال 
                                                           

  .  1948كانون اول سنة  10ملة لالعالن العالمي الصادر في راجع النصوص الكا -385
,  1980, عمـان , المطبعـة التوفيفيـة , جريمة ابادة الجـنس البشـري , محمد سليم محمد غزوي .د

 .    108-101ص

 .   219-218ص, ) 32(نص المادة , اتفاقية جنيف الرابعة  -386



كمــــا تحــــرم هــــذه المــــادة وســــائل التعــــذيب تحريمــــا , مــــن االصــــابات او المــــرض 

حتـــى ماكـــان منهـــا جـــزءا مـــن العقوبـــات المقـــررة فـــي مطلقـــا فـــي جميـــع صـــورها 

او كانــــــــــت عقوبــــــــــات اضــــــــــافية يقررهــــــــــا هــــــــــذا , التشــــــــــريع الجنــــــــــائي للدولــــــــــة 

  .  )387(التشريع

العقوبـــــات البدنيـــــة وعمليـــــات التســـــوية ) 32(كـــــذلك تحـــــرم المـــــادة المـــــادة 

كمــــا حرمــــت , التــــي تعتبــــر نوعــــا مــــن انــــواع التعــــذيب وااليــــذاء للــــنفس البشــــرية 

لتجـــــارب الطبيـــــة التـــــي تجـــــري علـــــى االشـــــخاص المحميـــــين التـــــي هـــــذه المـــــادة ا

قاســـــى منهـــــا الكثيـــــرون مـــــن المـــــدنيين الـــــذين وقعـــــوا فـــــي قبضـــــة االحـــــتالل فـــــي 

ــــــة ــــــة  )388(الحــــــرب العالمي ــــــر مــــــن التجــــــارب الطبي ــــــذين تعرضــــــوا لكثي الثانيــــــة وال

  . التي ادت الى وفاة االالف منهم 

ة علـــــى تحـــــريم مـــــن اتفاقيـــــة جنيـــــف الرابعـــــ) 33(وبالمثـــــل نصـــــت المـــــادة 

ــــــة ضــــــد االشــــــخاص المــــــدنيين او تعــــــذيبهم وكــــــذلك  اتخــــــاذ االجــــــراءات االرهابي

اليجــــــوز اســــــتعمال : " مــــــن االتفاقيــــــة نفســــــها علــــــى انــــــه ) 31(نصــــــت المــــــادة 

االكــــــــراه البــــــــدني او المعنــــــــوي ضــــــــد االشــــــــخاص المحميــــــــين للحصــــــــول علــــــــى 

  " .   معلومات منهم او من غيرهم 

مـــــــن ) 75(الثانيـــــــة مـــــــن المـــــــادة وبهـــــــذا االتجـــــــاه ايضـــــــا نصـــــــت الفقـــــــرة 

ــــــى انــــــه  تحظــــــر االفعــــــال التاليــــــة حــــــاال واســــــتقباال فــــــي " البروتوكــــــول االول عل

  : أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتدون مدنيون او عسكريون 

                                                           

 .   330ص, حقوق المدنيين , محيي الدين علي عشماوي : راجع  -387

 .  9-8ص, جريمة ابادة الجنس البشري , محمد سليم محمد غزوي .د: انظر  -388



ممارســــــــة العنــــــــف ازاء حيــــــــاة االشــــــــخاص او صــــــــحتهم او ســــــــالمتهم  - أ

 : البدنية او العقلية وبوجه خاص 

  . القتل : أوًال 

  . التعذيب بشتى صوره بدنيا كان ام عقليًا : ثانيًا 

  . العقوبات البدنيـة : ثالثا 

  . التشويـه : رابعًا 

ــــــــة المهينــــــــة  - ب انتهــــــــاك الكرامــــــــة الشخصــــــــية وبوجــــــــه خــــــــاص المعامل

لالنســـان والمحطــــة مــــن قــــدره واالكــــراه علــــى الــــدعاره وايــــة صــــورة مــــن 

 . صور خدش الحياء 

 . اخذ الرهائن  - ت

 . العقوبات الجماعيـة  - ث

 . تهديد بارتكاب أي من االفعال المذكورة آنفا ال  -  ج

مــــــــن ) 32(فهــــــــذه المــــــــادة جــــــــاءت توكيــــــــدا او تطــــــــويرا الحكــــــــام المــــــــادة 

ــــة الرابعــــة  فأضــــافت بنــــود اخــــرى فــــي تحــــريم االنتهاكــــات ضــــد ســــكان , االتفاقي

وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالتعــــذيب الــــذي مــــن , االراضــــي المحتلــــة مــــن المــــدنيين 

فضـــــــال عـــــــن , الفـــــــا لقـــــــوى االنســـــــان العقليـــــــة شـــــــأنه ان يســـــــبب انتهاكـــــــا او ات

تحـــــريم انتهـــــاك الكرامـــــة الشخصـــــية وبوجـــــه خـــــاص المعاملـــــة المهينـــــة لالنســـــان 

وايــــــة صــــــورة مــــــن , التــــــي تحــــــط مــــــن قــــــدر االنســــــان او تكرهــــــه علــــــى الــــــدعارة 

كمـــــا نصـــــت ايضـــــا علـــــى تحـــــريم ممارســـــة العنـــــف فـــــي , صــــور خـــــدش الحيـــــاء 

أي مـــــــــن االفعـــــــــال  صـــــــــورة عقوبـــــــــات جماعيـــــــــة وحظـــــــــرت التهديـــــــــد بارتكـــــــــاب

  . المذكورة في أي وقت وتحت أي تبرير او ذريعه 



مـــــــن الملحـــــــق كرســـــــت فقراتهـــــــا فـــــــي ) 75(ويمكـــــــن القـــــــول بـــــــان المـــــــادة 

تحقيــــــــق قــــــــدر مــــــــن الضــــــــمانات االســــــــاس فــــــــي مجــــــــال احتــــــــرام حــــــــق الحيــــــــاة 

ــــــم هــــــذه  ــــــي تكفلهــــــا ل ــــــى بالحمايــــــة الت ــــــع المــــــدنيون كحــــــد ادن وبضــــــرورة ان يتمت

ـــــــز مجحـــــــف  ـــــــى اســـــــاس العنصـــــــر او اللـــــــون او المـــــــادة دون أي تميي ـــــــوم عل يق

  .  )389(الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او االراء السياسية او غيرها

فالقــــــــــانون الــــــــــدولي االنســــــــــاني يتضــــــــــمن علــــــــــى ان احتــــــــــرام المبــــــــــادئ 

االنســـــــانية بســـــــتدعي بالضـــــــرورة االقـــــــرار بحـــــــق االنســـــــان فـــــــي احتـــــــرام حياتـــــــه 

ماشـــــــــددت عليـــــــــه المـــــــــادة  وهـــــــــو,  )390(وشـــــــــرفه وحقوقـــــــــه ومعتقداتـــــــــه وعاداتـــــــــه

فقـــــررت تحــــريم القتـــــل العمـــــد او , فــــي مجـــــال احتـــــرام حــــق الحيـــــاة  )391( )147(

وطالبـــــت الـــــدول بضـــــرورة معاقبـــــة مرتكبـــــي هـــــذه االعمـــــال او الـــــذين , التعــــذيب 

ــــــأمرون بهــــــا ــــــى عمليــــــات ,  )392(ي فقــــــد يحــــــدث ان تلجــــــأ ســــــلطات االحــــــتالل ال

ــــــــات مــــــــن بعــــــــض االشــــــــخاص  ــــــــى اعتراف التعــــــــذيب مــــــــن اجــــــــل الحصــــــــول عل

المحميــــــــين فــــــــي ظــــــــروف معينــــــــة ممــــــــا يشــــــــكل خطــــــــر كبيــــــــرا علــــــــى الصــــــــحة 

ـــــد اعتبـــــرت االتفاقيـــــة مثـــــل هـــــذه , الجســـــمانية والنفســـــية لهـــــؤالء االشـــــخالص  وق

ـــــــرة تشـــــــكل انتهاكـــــــا ت الحكامهـــــــا وتعـــــــرض العمليـــــــات جـــــــرائم ومخالفـــــــات خطي

  . حياة االشخاص المدنيين للخطر 

                                                           

 .  الفقرة االولى , ) 75(المادة , الملحق االول  -389

 .  46ص, مبادئ القانون الدولي االنساني , جان بكتيه : راجع  -390

 . القسم االول , ) تنفيذ االتفاقية(, الباب الرابع , رابعة اتفاقية جنيف ال -391

 .  من االتفاقية الرابعة  ) 146(المادة  -392



وكــــــــذلك النفــــــــي او االبعــــــــاد غيــــــــر القــــــــانوني لالشــــــــخاص المحميــــــــين او 

ارغــــامهم علــــى الخدمــــة فــــي قــــوات الــــدول المعاديــــة او تعمــــدة حرمــــان شــــخص 

مــــن الحقــــوق الخاصــــة بالمحــــاكم الصــــحيحة القانونيــــة المنصــــوص عنهــــا بهــــذه 

للممتلكـــــــات او االســـــــتيالء عليهـــــــا دون ضـــــــرورة االتفاقيـــــــة او التـــــــدمير الشـــــــامل 

  .  )393(حربية وبكيفية غير مشروعة واستبدادية
  

   حق االطفال في الرعايـة والتعليم: ثانيًا 

يمكـــــن القـــــول ان اهـــــم مـــــاتميزت بـــــه اتفاقيـــــة جنيـــــف الرابعـــــة انهـــــا كانـــــت 

احـــــدى المصـــــادر االســـــاس فـــــي تشـــــريع حقـــــوق الطفـــــل فـــــي االعـــــالن العـــــالمي 

حيـــــــــث تـــــــــوفر لـــــــــه بموجـــــــــب هـــــــــذا االعـــــــــالن االعتـــــــــراف ,  لحقـــــــــوق االنســـــــــان

ــــــيم ــــــة والتعل ــــــة وبحقــــــه فــــــي الرعاي ــــــنص ,  )394(بشخصــــــيته القانوني ولقــــــد جــــــاء ال

: مــــن االتفاقيــــة الرابعــــة علــــى الوجــــه التــــالي) 50(علــــى هــــذا الحــــق فــــي المــــادة 

تســـــــــهيل دولـــــــــة االحـــــــــتالل بمعاونـــــــــة الســـــــــلطات الوطنيـــــــــة والمحليـــــــــة االدارة " 

  " .المخصصة للعناية باالطفال وتعليمهمالجيدة لجميع المنشآت 

ان المآســــــي التــــــي التوصــــــف والتــــــي احــــــدثتها الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة 

هــــي التــــي دفعــــت واضــــعي االتفاقيــــة علــــى تقريــــر , فــــي حيــــاة ماليــــين االطفــــال 

هـــــذا الحـــــق فلقـــــد تعـــــرض االطفـــــال االبريـــــاء بســـــبب حـــــوادث هـــــذه الحـــــرب الـــــى 

ر مــــــن االالم والحــــــوادث المحزنــــــة هــــــدر لحقــــــوقهم االنســــــانية ممــــــا ســــــبب الكثيــــــ

  . التي اودت بمستقبل الكثير منهم 
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       )حق الرعاية الطبية وتوفير المؤن الغذائية(واجب االغاثة : ثالثًا    

أبــــــدت االتفاقيــــــة الرابعــــــة اهتمامــــــا كبيــــــرا بحــــــق الرعايــــــة الطبيــــــة وتــــــوفير 

ــــــك لمــــــا لهــــــذا الحــــــق, المــــــؤون الغذائيــــــة لســــــكان االراضــــــي المحتلــــــة  مــــــن  وذل

اهميـــــة مباشـــــرة تتصـــــل بحيـــــاة االشـــــخاص المـــــدنيين الموجـــــودين فـــــي االراضـــــي 

ـــــة  ـــــر مـــــن الســـــكان , المحتل ـــــي يقاســـــي منهـــــا كثي وحمـــــايتهم مـــــن الجماعـــــات الت

ـــــدول  ـــــزاع مســـــلح واحـــــتالل اراضـــــي احـــــدى ال ممـــــا قـــــد , فـــــي حـــــاالت نشـــــوب ن

يتعرضــــون غالبـــــا لـــــنقص شـــــديد ونـــــزاع مســــلح واحـــــتالل اراضـــــي احـــــدى الـــــدول 

تعرضـــــــون غالبـــــــا لـــــــنقص شـــــــديد فـــــــي المـــــــؤون الغذائيـــــــة والمـــــــؤون ممــــــا قـــــــد ي, 

فــــــــاذا حــــــــدث ان قامــــــــت , الطبيــــــــة التــــــــي تســــــــبب انتشــــــــار المجاعــــــــة واالوبئــــــــة 

ــــــــة والمهمــــــــات والمــــــــواد  ــــــــى المــــــــواد الغذائي ســــــــلطات االحــــــــتالل باالســــــــتيالء عل

ـــــة مـــــن اجـــــل مصـــــلحة قـــــوات االحـــــتالل  فـــــان ذلـــــك ســـــيؤدي بالضـــــرورة , الطبي

  .  )395(ئة في االراضي المحتلةالى زيادة المجاعة واالوب

ــــــــى هــــــــذا الحــــــــق فــــــــي المــــــــادة  ــــــــنص عل مــــــــن  )396( )55(ولقــــــــد جــــــــاء ال

ـــــة االحـــــتالل ان تعمـــــل بأقصـــــى " االتفاقيـــــة الرابعـــــة علـــــى  ـــــه مـــــن واجـــــب دول ان

ــــــوفير المــــــؤون الغذائيــــــة  ــــــه الوســــــائل التــــــي تحــــــت تصــــــرفها علــــــى ت ماتســــــمح ب

ن المـــــواد والطبيـــــة لالهـــــالي ومـــــن واجبهـــــا علـــــى االخـــــص ان تســـــتورد مـــــايلزم مـــــ

الغذائيــــــة واالدوات الطبيــــــة وغيرهــــــا اذا كانــــــت مــــــوارد االراضــــــي المحتلــــــة غيــــــر 

فــــاذا كانــــت القاعــــدة التــــي جــــاءت بهــــا هــــذه المــــادة تقضــــي بمســــؤولية , " كافيــــة 

الدولــــــــة القائمــــــــة بــــــــاالحتالل عــــــــن المحافظــــــــة علــــــــى االحــــــــوال الماديــــــــة التــــــــي 
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دولـــــة االحـــــتالل فانهـــــا تلـــــزم , تضـــــمن الحيـــــاة للســـــكان فـــــي االراضـــــي المحتلـــــة 

ايضـــا بـــان تســـعى الـــى تـــذليل ايـــة صـــعوبات قـــد تعتـــرض تحقيـــق هـــذا الغـــرض 

ولــــيس لهــــا ان تحــــتج بالصــــعوبات الماديــــة التــــي قــــد تنــــتج عــــن حالــــة الحــــرب , 

فهـــــي ملزمـــــة باســـــتخدام كـــــل الوســـــائل , مثـــــل مشـــــاكل التحويـــــل والنقـــــل وغيرهـــــا 

  .   التي تحت تصرفها لتحقيق مضمون         التزامها هذا 

بـــــل , وااللتـــــزام هنـــــا لـــــيس مقصـــــورا علـــــى تـــــوفير المـــــؤون الغذائيـــــة فقـــــط 

يجـــــب ايضـــــا تـــــوفير االمـــــدادات الطبيـــــة والمتطلبـــــات االخـــــرى للمحافظـــــة علـــــى 

  . حياة السكان في االراضي المحتلة 

ان تعمـــــــــل الدولـــــــــة القائمـــــــــة بـــــــــاالحتالل علـــــــــى ) 55(وتتطلــــــــب المـــــــــادة 

جــــــة االهــــــالي فــــــي االراضــــــي جلــــــب المــــــواد الغذائيــــــة واالدوات الطبيــــــة لســــــد حا

المحتلــــــة وذلــــــك فــــــي حالــــــة نقــــــص مــــــوارد هــــــذه االراضــــــي المحتلــــــة وذلــــــك فــــــي 

فالدولــــــة , حالـــــة نقــــــص مــــــوارد هــــــذه االراضـــــي او تعرضــــــها للتلــــــف او شــــــحتها 

ـــــــة هـــــــذه المـــــــواد او اســـــــتيرادها مـــــــن أي  ـــــــزم اذن بأحضـــــــار او تهيئ ـــــــة تلت المحتل

لــــة محايــــدة او دولـــــة واليهــــم ان يكــــون هــــذا المكــــان دولــــة حليفــــة او دو , مكــــان 

ولـــــم تغفـــــل , معاديـــــة او مـــــن االقلـــــيم الـــــوطني لهـــــذه الدولـــــة القائمـــــة بـــــاالحتالل 

الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة المــــذكورة تاكيــــد المحافظــــة علــــى هــــذا الحــــق ولتمنــــع 

الدولــــــة القائمــــــة بــــــاالحتالل مــــــن االســــــتيالء علــــــى المــــــواد الغذائيــــــة واالمــــــدادات 

ممــــــــا كــــــــان , فــــــــي االراضــــــــي المحتلــــــــة الطبيــــــــة الالزمــــــــة للســــــــكان المــــــــدنيين 

ضـــــــروريا لســـــــد احتياجـــــــات الســـــــكان المـــــــدنيين واليجـــــــوز لســـــــلطات االحـــــــتالل 

  . االستيالء عليه 



ـــــــــى ) 57(ويجـــــــــوز لســـــــــلطة االحـــــــــتالل بحكـــــــــم المـــــــــادة  ان تســـــــــتولي عل

المتشــــــــفيات المدنيــــــــة بصــــــــفة وقتيــــــــة وفــــــــي حــــــــاالت الضــــــــرورة العاجلــــــــة فقــــــــط 

اتخـــــاذ اجـــــراءات مناســـــبة وفـــــي  للعنايـــــة بـــــالجرحى والمرضـــــى الحـــــربيين وبشـــــرط

الوقــــــــت المالئــــــــم للعنايــــــــة بالمرضــــــــى وعالجهــــــــم وتــــــــدبير احتياجــــــــات الســــــــكان 

المـــــدنيين مـــــن جهـــــة العـــــالج بالمستشـــــفيات واليجـــــوز االســـــتيالء علـــــى مهمـــــات 

ومخــــــــازن المستشــــــــفيات المدنيــــــــة طالمــــــــا كانــــــــت الزمــــــــة الحتياجــــــــات الســــــــكان 

  . المدنيين 

ارســـــاليات الغـــــوث عـــــن  كمـــــا اليجـــــوز لهـــــا ان تحـــــول بـــــاي شـــــكل كـــــان

مقصـــــدها وال ان تـــــؤخر تســـــييرها اال فـــــي حـــــاالت الضـــــرورة القصـــــوى ولصـــــالح 

كمــــــــــا ان اطــــــــــراف النــــــــــزاع واجــــــــــب حمايــــــــــة , الســــــــــكان المــــــــــدنيين المعنيــــــــــين 

ارســــــاليات الغــــــوث وتســــــهيل توزيعهــــــا الســــــريع ويحبــــــذ تشــــــجيع اطــــــراف النــــــزاع 

ليــــات وكــــل طــــرف ســــام متعاقــــد يعنــــي ويســــهل اجــــراء تنســــيق دولــــي فعــــال لعم

  .        )397(الغوث المشار اليها في الفقرة االولى
  

حمايـــــة امـــــاكن العبـــــادة والهيئـــــات الدينيـــــة واحتـــــرام العقائـــــد : رابعـــــًا 

       والعادات والتقاليد للسكان الخاضعين لطرف النزاع

لــــــــــم تكــــــــــن اتفاقيــــــــــة جيــــــــــف الرابعــــــــــة فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد اال رد فعــــــــــل 

لالنتهاكــــــات الجســــــمية التــــــي احــــــدثتها الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة مــــــن تعــــــرض 

خطيــــــر لحريــــــة ســــــكان االراضــــــي المحتلــــــة فــــــي عــــــاداتهم وتقاليــــــدهم وعقائــــــدهم 

                                                           

 . من الملحق االول ) 70(المادة  -397



ــــــة الضــــــمير والفكــــــر ــــــوق المتصــــــلة بحري ــــــي تعتبــــــر مــــــن الحق ــــــة الت ,  )398(الديني

ـــــــى انهـــــــا تعت ولهـــــــذا فقـــــــد , بـــــــر مـــــــن الحريـــــــات االساســـــــية لالنســـــــان اضـــــــافة ال

ـــــدما يقـــــع االنســـــان  ـــــى وجـــــوب الحفـــــاظ عليهـــــا عن ـــــالنص عل ـــــة ب اهتمـــــت االتفاقي

ــــــين  ــــــى حــــــق االشــــــخاص  )399( )27(فاشــــــارت مادتهــــــا , تحــــــت رحمــــــة المحتل ال

ــــدهم  ــــة ممارســــتها وتقالي ــــدهم الدينيــــة وحري ــــرام عقائ ــــي احت ــــين ف ويقصــــد , المحمي

, الـــــذي يظهـــــر فـــــي مجـــــاالت حياتـــــه المختلفـــــة بالعـــــادات هـــــي ســـــلوك االنســـــان 

ــــــد هــــــي  ــــــي مجتمــــــع خــــــاص تعــــــود عليهــــــا " والتقالي ــــــق عليهــــــا ف االعــــــراف المتف

ــــــص المــــــادة  )400("واصــــــبحت الزمــــــة مــــــن لوازمــــــه  ــــــدا لمــــــا ) 58(يعتبــــــر ن تاكي

حيـــــث نصـــــت , تعارفـــــت عليـــــه المجتمعـــــات مـــــن ضـــــرورة احتـــــرام هـــــذه العقائـــــد 

ـــــى  ـــــدين باســـــ" عل ـــــى تســـــمح دول االحـــــتالل لرجـــــال ال ـــــة ال داء معـــــاونتهم الروحي

افــــــــراد طــــــــوائفهم الدينيــــــــة وتقبــــــــل دولــــــــة االحــــــــتالل رســــــــاالت الكتــــــــب واالدوات 

ـــــــة  , " الالزمـــــــة لالحتياجـــــــات الدينيـــــــة وتســـــــهل توزيعهـــــــا فـــــــي االراضـــــــي المحتل

                                                           

 . ومابعدها  383حقوق المدنيين ص, عثماوي : راجع  -398

او اتفاقيــة المــدنيين لــم تكــن اول مــن قضــى بعــدم انتهــاك عقائــد , ان اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  -399
يـدهم مـن قبـل قـوات االحـتالل بـل ان الكثيـر مـن الوثـائق نـادت بموجـب حمايـة وعادات االمم وتقال

ثم اتجهـت جهـود ,االعالن العالمي لحقوق االنسان , تقاليد وقيم وعقائد الشعوب كان في مقدمتها 
االمـــم المتحـــدة الـــى مهمـــة اكثـــر صـــعوبة وهـــي تحويـــل المبـــادئ الـــى مـــواد معاهـــدة تقـــرر التزامـــات 

وفي نهاية االمر تقرر التزامات قانونية مـن جانـب كـل دولـة , دولة مصدقة قانونية من جانب كل 
االولـى , وفي نهايـة االمـر تقـرر ان هنـاك حاجـة الـى اتفـاقيين ولـيس الـى اتفاقيـة واحـدة , مصدقة 

  . واالخرى تعالج الحقوق االجتماعية والثقافية , تتناول الحقوق المدنية والسياسية 
تفاقـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق االنسـان والبرتوكـول االختيـاري الصـادر في هذا الصدد اال: راجع 

 .     5-4ص, 1976القاهرة , مكتب االعالم , عن االمم المتحدة 

,  1978, اللجنـة الدوليـة للصـليب االحمـر جنيـف , الملحـق الثـاني ) 16(راجع نص المـادة  -400
 .  102ص



وهـــــــذه المـــــــادة تلـــــــزم ســـــــلطات االحـــــــتالل بـــــــان يســـــــمحوا لرجـــــــال الـــــــدين بتقـــــــديم 

ـــــــذين يمار  ســـــــون شـــــــعائرهم وطقوســـــــهم العـــــــون الروحـــــــي لالفـــــــراد والجماعـــــــات ال

وتلـــــــــزمهم ايضـــــــــا بقبـــــــــول الكتـــــــــب واالدوات الالزمـــــــــة لالحتياجـــــــــات , الدينيـــــــــة 

الدينيـــــــة وتســـــــهل توزيعهـــــــا علـــــــيهم ليتمكنـــــــوا مـــــــن ممارســـــــة عقائـــــــدهم الروحيـــــــة 

  . المختلفة 

وبهــــذا يكــــون كــــل عمــــل يهــــدف الــــى تــــدمير امــــاكن العبــــادة او التعــــرض 

مـــــن ممارســـــة عقائـــــدهم الدينيـــــة للهيئـــــات الدينيـــــة او حرمـــــان الســـــكان المـــــدنيين 

ــــــة جــــــرائم حــــــرب مــــــع عــــــدم االخــــــالل  ــــــدهم بمثاب ــــــرام عــــــاداتهم وتقالي وعــــــدم احت

) 85(مــــــــن المــــــــادة ) 5(بتطبيــــــــق هــــــــذه المواثيــــــــق وفقــــــــا لمــــــــا تقتضــــــــيه الفقــــــــرة 

ــــاء االنســــان , الملحــــق االول  ــــة جــــزء مــــن بن ــــيم الديني ــــد والق الن العــــادات والتقالي

ويـــــة التـــــي تـــــنهض عليهـــــا المجتمعـــــات الروحـــــي والثقـــــافي لكونهـــــا االســـــس المعن

ومـــــن هنـــــا يصـــــبح التهديـــــد او االنتهـــــاك جنايـــــة ضـــــد , فـــــي كـــــل زمـــــن ومكـــــان 

يجــــــب علــــــى كافــــــة " ... , الســــــالم وجريمــــــة ضــــــد التــــــراث االنســــــاني للشــــــعوب 

االطـــــــــــراف احتـــــــــــرام جميـــــــــــع هـــــــــــؤالء االشـــــــــــخاص فـــــــــــي شخصـــــــــــهم وشـــــــــــرفهم 

  .  )401("ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية 
  

ـــة التن: خامســـًا  ـــاري لســـكان حري ـــل االجب ـــل وتحـــريم النق االراضـــي    ق

                           المحتلة

نصــــــت االتفاقيــــــة الدوليــــــة بازالــــــة كافــــــة اشــــــكال التمييــــــز العنصــــــري فــــــي 

لكـــــل انســـــان بـــــدون أي تمييـــــز بســـــبب الجـــــنس او " مادتهـــــا الخامســـــة علـــــى ان 
                                                           

 . الملحق االول ) 75(المادة  -401



ــــــــون او االصــــــــل القــــــــومي او العرفــــــــي  حــــــــق حريــــــــة االنتقــــــــال واالقامــــــــة ... الل

كمـــــا لـــــه الحـــــق فـــــي مغـــــادرة أي بـــــالد بمـــــا فـــــي ذلـــــك ... داخـــــل حـــــدود الدولـــــة 

  " . بالده وحق العودة الى بالده 

كــــذلك نجـــــد هـــــذا الحـــــق فـــــي االتفاقيــــة الدوليـــــة لحقـــــوق االنســـــان المدنيـــــة 

  : ث منها حين قررت مايلي من القسم الثال) 12(والسياسية في المادة 

لكـــــل فـــــرد مقـــــيم بصـــــفة قانونيـــــة ضـــــمن اقلـــــيم دولـــــة مـــــا الحـــــق فـــــي   - 1

 . حرية االنتقال وفي ان يختار مكان اقامته ضمن ذلك االقليم 

 . لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بالده   - 2

ــــــــــــك   - 3 ــــــــــــود عــــــــــــدا تل ــــــــــــوق المشــــــــــــار اعــــــــــــاله الي قي التخضــــــــــــع الحق

لتـــــــي تعتبـــــــر ضـــــــرورية لحمايـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي القـــــــانون وا

االمـــــــن الـــــــوطني او النظـــــــام العـــــــام او الصـــــــحة العامـــــــة او االخـــــــالق 

او حقـــــوق وحريـــــات االخـــــرين وتتمشـــــى كـــــذلك مـــــع الحقـــــوق االخـــــرى 

 . المقررة في االتفاقية الحالية 

اليجــــــــــوز حرمــــــــــان احــــــــــد بشــــــــــكل تعســــــــــفي مــــــــــن حــــــــــق الــــــــــدخول           - 4

       .الى بالده

وقـــــد جـــــاء االعـــــالن العـــــالمي لحقـــــوق االنســـــان ليؤكـــــد حريـــــة التنقـــــل فـــــي 

  : مادته الثالثة عشر والتي نصت بما يلي 

لكـــــل فـــــرد حريـــــة التنقـــــل واختيـــــار محـــــل اقامتـــــه داخـــــل حـــــدود كـــــل  :أوًال 

  . دولة 



ــــًا  كمــــا , يحــــق لكــــل فــــرد ان يغــــادر ايــــة بــــالد بمــــا فــــي ذلــــك بلــــده  :ثاني

   .   يحق له العودة اليه 

ــــي المــــادة  وامــــا ــــة جنيــــف الرابعــــة بهــــذا الشــــان ) 49(ماجــــاء ف مــــن اتفاقي

ـــــــــالغموض واالبهـــــــــام  ـــــــــة االحـــــــــتالل : " لقولهـــــــــا , فانـــــــــه يتســـــــــم ب التحجـــــــــز دول

االشــــــخاص المحميــــــين فــــــي منطقــــــة معرضــــــة الخطــــــار الحــــــرب اال اذا تطلــــــب 

ــــــة  ــــــة قهري ــــــك امــــــن الســــــكان او اســــــباب حربي ــــــث يستشــــــف مــــــن هــــــذه , " ذل حي

ـــــــــة ا ـــــــــارة ان اطـــــــــالق حري ـــــــــاطق العب ـــــــــين مـــــــــن المن ـــــــــل لالشـــــــــخاص المحمي لتنق

ـــــك  ـــــى هـــــذا الحـــــق يقطـــــع اذا تطلـــــب ذل المعرضـــــة لالخطـــــار الحربيـــــة فقـــــط وحت

وهــــذا تنــــاقض بــــين , امــــن الســــكان او اســــباب حربيــــة قهريــــة علــــى حــــد تعبيرهــــا 

واال فمـــــا هـــــو االمـــــن الـــــذي يحققـــــه وجـــــود , يؤكـــــد عـــــدم ســـــالمة هـــــذا التعبيـــــر 

ــــــي منطقــــــة معرضــــــة للهجــــــوم واال خطــــــار ولهــــــذا نجــــــد مــــــن اشــــــخاص عــــــزل ف

وكـــــــان االجـــــــدى ان يتالفـــــــى هـــــــذا , الضـــــــرورة توضـــــــيح مفهـــــــوم هـــــــذه العبـــــــارة 

الـــــنقص فـــــي البروتوكـــــولين او الملحقـــــين المضـــــافين الهميـــــة حريـــــة التنقـــــل فـــــي 

امـــــا فيمـــــا يخـــــص تحـــــريم النقـــــل االجبـــــاري لســـــكان االراضـــــي , حيـــــاة الســـــكان 

تفصـــــيليا فـــــي  لوضـــــوحه, المحتلـــــة فهـــــو اليحتـــــاج الـــــى عنـــــاء كبيـــــر لتوضـــــيحه 

النقـــــــــل االجبـــــــــاري الفـــــــــري او (المـــــــــادة المشـــــــــار اليهـــــــــا والتـــــــــي نصـــــــــت علـــــــــى 

الجمــــــاعي وكــــــذلك ترحيـــــــل االشــــــخاص المحميــــــين مـــــــن اراضــــــي محتلــــــة الـــــــى 

ـــــر محتلـــــة  ـــــة او غي ـــــة االحـــــتالل او اراضـــــي أي دولـــــة اخـــــرى محتل اراضـــــي دول

  " .محظور بغض النظر عن دواعيه



الل كلــــــي او جزئــــــي ومــــــع ذلــــــك يجــــــوز لدولــــــة االحــــــتالل ان تقــــــوم بــــــاخ

 )402(اذا تطلـــــب ذلـــــك امـــــن الســـــكان او اســـــباب حربيـــــة قهريـــــة, لمنطقـــــة معينـــــة 

ــــــين .  ــــــى هــــــذه االخــــــالءات اخــــــراج االشــــــخاص المحمي واليجــــــوز ان يترتــــــب عل

اال اذا تعـــــــذر الســـــــباب ماديـــــــة تالفـــــــي هـــــــذا , مـــــــن حـــــــدود االراضـــــــي المحتلـــــــة 

  .    الموضوع 
  

المـــدنيين علـــى الخدمـــة حـــق العمـــل الحـــر وتحـــريم اجبـــار : سادســـًا 

   في قوات االحتالل

ان حمايــــة حــــق المــــدنيين فـــــي العمــــل الحــــر عـــــدم اجبــــارهم علــــى القيـــــام 

مـــــن لـــــوائح الهـــــاي ) 52(بخدمـــــة قـــــوات االحـــــتالل اول مانصـــــت عليـــــه المـــــادة 

ان تشــــــغيل المــــــدنيين مــــــن ســــــكان االراضــــــي المحتلــــــة : " حيــــــث نصــــــت علــــــى 

ود معقولــــــة وفــــــي االعمــــــال غيــــــر جــــــائز اال بــــــأوامر القائــــــد المحلــــــي وفــــــي حــــــد

ـــــــــي  ـــــــــك اشـــــــــتراكهم ف التـــــــــي يحتاجهـــــــــا جـــــــــيش االحـــــــــتالل دون ان يتضـــــــــمن ذل

اال انهـــــــا لـــــــم تحصـــــــر حـــــــاالت االشـــــــتراك , العمليـــــــات الحربيـــــــة ضـــــــد وطـــــــنهم 

  . والنوع الخدمات التي تعتبر اشتراكا في االعمال الحربية 

ـــــــرة ) 23(وجـــــــاءت المـــــــادة  ـــــــى " فـــــــي فقرتهـــــــا االخي ـــــــه يحـــــــرم عل مـــــــن ان

محاربــــــة ان تكــــــره رعايــــــا دولــــــة العــــــدو علــــــى االشــــــتراك فــــــي االعمــــــال الدولــــــة ال

الحربيــــة ضــــد دولــــتهم حتــــى ولــــو كــــان هــــؤالء الرعايــــا فــــي خــــدمتها قبــــل ابتــــداء 

اال ان هــــذه القواعــــد قــــد انتهكــــت خــــالل الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ولــــم " الحــــرب 

ــــة للصــــليب االحمــــ ــــة الدولي ر يتقيــــد بهــــا المحــــاربون ونتيجــــة لهــــذا اقترحــــت اللجن
                                                           

 .  225-224ص, من اتفاقيات جنيف الرابعة ) 49(دة راجع الما -402



قواعــــــد جديــــــدة لتغطــــــي اوجــــــه الــــــنقص التــــــي ظهــــــرت فــــــي لــــــوائح الهــــــاي بمــــــا 

  . يضمن عدم انتهاكها مستقبال 

علـــــى  1949وقـــــد وافـــــق المـــــؤتمر الدبلوماســـــي الـــــذي انعقـــــد فـــــي جنيـــــف 

مــــــن االتفاقيــــــة الرابعــــــة التــــــي ) 51(هــــــذه االقتراحــــــات وجــــــاءت نتيجتهــــــا المــــــادة 

  : نصت على 

الشـــــــــخاص المحميـــــــــين علـــــــــى اليجــــــــوز لدولـــــــــة االحـــــــــتالل ان تــــــــرغم ا" 

كمــــــا اليســــــمح بــــــأي ضــــــغط او , الخدمــــــة فــــــي قواتهــــــا المســــــلحة او المســــــاعدة 

  . دعابة بقصد تطوعهم 

اليجـــــوز لدولـــــة االحـــــتالل او تـــــرغم االشـــــخاص المحميـــــين علـــــى العمـــــل 

ـــــــة تكـــــــون , اال اذا كـــــــانوا فـــــــوق الثامنـــــــة عشـــــــر مـــــــن العمـــــــر  وفـــــــي هـــــــذه الحال

ــــــوفير احت ــــــي االعمــــــال الالزمــــــة لت ــــــي الخدمــــــة ف ياجــــــات جــــــيش االحــــــتالل او ف

خدمــــة المصـــــالح العامــــة او لتـــــوفير الغــــذاء والمـــــأوى والملــــبس والنقـــــل والصـــــحة 

ــــــة  ــــــبالد المحتل ــــــاي , لســــــكان ال ــــــام ب ــــــى القي ــــــون عل ــــــرغم االشــــــخاص المحمي والي

واليجــــوز لدولــــة , عمــــل يترتــــب عليهــــا التــــزامهم باالشــــتراك فــــي عمليــــات حربيــــة 

علـــــــى اســـــــتخدام وســـــــائل تنطـــــــوي االحـــــــتالل ان تـــــــرغم االشـــــــخاص المحميـــــــين 

علـــــى اســـــتعمال القـــــوة لضـــــمان امـــــن المنشـــــات عنـــــدما يكونـــــون مكلفـــــين بتأديـــــة 

  . عمل اجباري 

واليجــــــــــري تنفيــــــــــذ االعمــــــــــال اال فــــــــــي داخــــــــــل االرض المحتلــــــــــة يوجــــــــــد 

ويحــــــتفظ بكــــــل شــــــخص بقــــــدر االســــــتطاعة فــــــي , االشــــــخاص المكلفــــــون بهــــــا 

ـــــاد ويعطـــــي للعمـــــال احـــــر مناســـــب ويكـــــون ـــــه المعت العمـــــل متناســـــبا  مكـــــان عمل



مــــــع قــــــدرتهم البدنيــــــة والعقليــــــة ويطبــــــق علــــــى االشــــــخاص المحميــــــين المعنيــــــين 

التشـــــريع القـــــائم فـــــي الـــــبالد المحتلـــــة فـــــي , للعمـــــل المشـــــار اليـــــه بهـــــذه المـــــادة 

خصــــــــوص شــــــــروط العمــــــــل والضــــــــمانات المتعلقــــــــة بصــــــــفة خاصــــــــة بــــــــاالجور 

اض وســــــاعات العمــــــل والمهمــــــات والتــــــدريب االولــــــي والتعــــــويض حــــــوادث وامــــــر 

  . المهنة 

واليجـــــوز بـــــاي حـــــال مـــــا ان يـــــؤدى طلـــــب العمـــــال للعمـــــل الـــــى تعبئـــــتهم 

  . في منظمة ذات صبغة حربية او شبه حربية 

جوايــــــــا كافيــــــــا وشــــــــامال لضــــــــمان حقــــــــوق ) 51(وبهــــــــذا تكــــــــون المــــــــادة 

المـــــدنيين تحـــــت االحـــــتالل فـــــي العمـــــل الحـــــر وتحـــــريم اجبـــــارهم علـــــى االعمـــــال 

   .التي تخدم قوات العدو المسيطرة 

ـــــــى هـــــــي  ـــــــرتين مـــــــن فقراتهـــــــا االول ـــــــك غموضـــــــا يعتـــــــري فق : اال ان هنال

وفــــــي هــــــذه الحالــــــة تكــــــون الخدمــــــة فــــــي االعمــــــال الالزمــــــة لتــــــوفير احتياجــــــات 

جـــــــيش االحـــــــتالل وهـــــــذه العبـــــــارة غيـــــــر دقيقـــــــة ومبهمـــــــة وكـــــــان االجـــــــدر علـــــــى 

ـــــد  ـــــي ق ـــــى المقصـــــود مـــــن االحتياجـــــات الالزمـــــة والت واضـــــعيها ان يحـــــددوا المعن

مثــــــل انشــــــاء , الواســــــع تخــــــدم القــــــوات المســــــلحة وتقويمهــــــا  تكــــــون فــــــي معناهــــــا

وبهـــــــذا , التحصــــــينات او حفــــــر الخنـــــــادق او نقــــــل الــــــذخائر والـــــــى غيــــــر ذلــــــك 

المعنــــى يقــــع التنــــاقض مــــع الفقــــرة التــــي ســــبقتها والتــــي تــــنص علــــى عــــدم ارغــــام 

ـــــــى الخدمـــــــة قـــــــي قواتهـــــــا المســـــــلحة او المســـــــاعدة  ـــــــين عل , االشـــــــخاص المحمي

ددوا االحتياجـــــات علـــــى منـــــوال الخـــــدمات االنســـــانية وكـــــان االجـــــدر بهـــــم ان يحـــــ



ـــــــة واســـــــعاف المرضـــــــى او  ـــــــة والديني ـــــــات الطبي ـــــــة والهيئ ـــــــل المـــــــؤون والغذائي كنق

  . الجرحى ونقل افراد القوات المجازين من والى اهاليهم 

واليجــــــوز لــــــدول االحــــــتالل ان تــــــرغم االشــــــخاص " والفقــــــرة الثانيــــــة هــــــي 

ـــــى ا ســـــتعمال القـــــوة لضـــــمان امـــــن المحمـــــين عـــــن اســـــتخدام وســـــائل تنطـــــوي عل

  .المنشات عندما يكونون مكلفين بتأدية عمل اجباري 

وقــــــد تفســــــر علــــــى عــــــدم جــــــواز اجبــــــار اشــــــخاص مــــــدنيين الداء اعمــــــال فــــــي 

ـــــع شـــــن هجـــــوم مســـــلح عليهـــــا  ـــــي يتوق ـــــوع , احـــــدى المنشـــــات الت ـــــة وق وفـــــي حال

مثـــــل هــــــذا الهجــــــوم اليرغمــــــون علــــــى اســـــتخدام ايــــــة وســــــيلة مــــــن وســــــائل القــــــوة 

  . من اجل الدفاع عنها او رد الهجوم الواقع عليها المختلفة 

وفـــــي حالـــــة تجـــــاوز قـــــوات االحـــــتالل علـــــى هـــــذه الضـــــمانات فمـــــن حـــــق 

ــــــة الحاميــــــة ويطلبــــــوا  ــــــي الدول ــــــى ممثل االشــــــخاص المحميــــــين فــــــي ان يلجــــــأوا ال

  .    )403(اليهم تدخل الدولة المذكورة

            حق المدنيين في التمتع بمرافق الدولة: سابعًا 

الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة وتعــــــرض ســــــلطات االحــــــتالل  نتيجــــــة لحــــــوادث

للمــــــوظفين المــــــدنيين فــــــي االراضــــــي المحتلــــــة مــــــن اضــــــطهاد التبــــــاع سياســــــة 

معينـــــة تملـــــى علـــــيهم لتســـــييرهم وفـــــق اهـــــدافها او عـــــزلهم وتعيـــــين غيـــــرهم ممـــــن 

) مـــــن االتفاقيـــــة 54(جـــــاءت المـــــادة , تـــــامن جـــــانبهم وتتوســـــم االخـــــالص فـــــيهم 

كـــــام خاصـــــة لحمايـــــة المـــــوظفين العمـــــوميين فـــــي االراضـــــي المحتلـــــة الرابعـــــة بأح

                                                           

 . من االتفاقية الرابعة ) 52(مادة  -403



ــــوحي مــــن ضــــمائرهم  ــــاتهم ب ــــي مباشــــرة واجب ــــي ان يســــتمروا ف ولتضــــمن حقهــــم ف

  : دون أي تاثير عليهم حيث نصت على 

ـــــــوظفين العمـــــــوميين او "  ـــــــة ال ـــــــر حال ـــــــة االحـــــــتالل ات تغي اليجـــــــوز لدول

ـــــــات ـــــــيهم عقوب ـــــــة او ان توقـــــــع عل او ان تتخـــــــذ  القضـــــــاة فـــــــي االراضـــــــي المحتل

ــــــــدافع مــــــــن  ــــــــاتهم ب ــــــــة واجب ضــــــــدهم اجــــــــراءات تعســــــــفية اذا امتنعــــــــوا عــــــــن تأدي

واليـــــؤثر ) 51(علـــــى ان هـــــذا الخطـــــر اليمنـــــع مـــــن تطبيـــــق المـــــادة , ضـــــمائرهم 

  . على حق دولة االحتالل في نقل الموظفين العموميين من مراكزهم 

 علــــى ان هــــذا الحظــــر اليمنــــع مــــن تطبيــــق الفقــــرة الثانيــــة(اال ان عبــــارة 

الن الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن , اخلـــــت فـــــي معناهـــــا هـــــذه المـــــادة ) " 51(مـــــن المـــــادة 

كمــــــا مـــــــر بنــــــا ســـــــابقا يعتريهــــــا االبهــــــام والغمـــــــوض وقــــــد تجـــــــوز ) 51(المــــــادة 

لقـــــوات االحـــــتالل بارغـــــامهم علـــــى الخدمـــــة الالزمـــــة لتـــــوفير احتياجـــــات جـــــيش 

ــــون لتمريــــر وت, االحــــتالل  ــــذي يجعــــل فيهــــا ثغــــرة يســــتغلها المحتل ــــر االمــــر ال بري

اغراضـــــــــهم الغيـــــــــر مشـــــــــروعة اضـــــــــافة الـــــــــى هـــــــــذا لـــــــــم نجـــــــــد فـــــــــي الملحقـــــــــين 

ـــــــد فـــــــي وجـــــــوب ) البروتوكـــــــولين( ـــــــى هـــــــذا الموضـــــــوع عـــــــد التأكي أي اشـــــــارة عل

  . المعاملة االنسانية للسكان المدنيين 

ونظـــــــرا الهميـــــــة مكتـــــــب االســـــــتعالمات والمركـــــــز الرئيســـــــي فـــــــي تنظـــــــيم 

  . شؤون االشخاص المحميين أرتأينا الحاقه بالفصل الرابع لتمام الفائدة 
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ــــة مــــن خــــالل ــــذي يتجــــه كــــل مــــن االســــالم  تنبثــــق هــــذه المقارن الهــــدف ال

والقــــــــانون الــــــــدولي االنســــــــاني نحــــــــو تحقيقــــــــه مــــــــن الحمايــــــــة الالزمــــــــة للســــــــكان 

ــــــنهم مــــــن مواصــــــلة , الخاضــــــعين الحــــــد اطــــــراف النــــــزاع نتيجــــــة الحــــــرب  وتمكي

ــــاتهم تحــــت ســــقف االمــــن والطمأنينــــة التــــي يوفرانهــــا لهــــم بايجــــاد لضــــمانات  حي

  . االساس لهذه الحماية 

ا الهـــــــدف يلتقـــــــي فيـــــــه الشـــــــرع االســـــــالمي والقـــــــانون واذا كـــــــان مثـــــــل هـــــــذ

ـــــدولي االنســـــاني فـــــان لكـــــل منهمـــــا بعـــــض االتجاهـــــات والضـــــمانات الخاصـــــة  ال

ــــــادئ المشــــــتركة  ــــــب المب ــــــى جان فــــــاذا كــــــان االســــــالم قــــــد وطــــــد دعــــــائم , بــــــه ال

االنســـــانية فـــــي معاملـــــة الســـــكان المـــــدنيين الـــــذين ينضـــــوون تحـــــت ظـــــل دولـــــتهم 

فـــــــان االنســـــــانية عبـــــــر جهـــــــدها , ئـــــــة ســـــــنة قبـــــــل القـــــــانون بزهـــــــاء الـــــــف واربعما

ــــى ايجــــاد متطلبــــات اخــــرى مــــن  ــــت تســــعى ال ــــانوني ومنظماتهــــا الدوليــــة مازال الق

  . شأنها تخفيف وطأة االحتالل على سكان االراضي المحتلة 

ومهمـــــــــا يكـــــــــن االمـــــــــر فــــــــــان الشـــــــــريعة االســـــــــالمية والقـــــــــانون الــــــــــدولي 

ات االنســــــانية االنســــــاني قــــــدما جهــــــدا متواصــــــال منصــــــبا علــــــى تحقيــــــق االنجــــــاز 

وهــــذا مايــــدعونا الــــى ابــــراز , بــــين البشــــر فــــي هــــذا المجــــال والمجــــاالت االخــــرى 

وبيـــــــان خصـــــــائص , المبـــــــادئ المشـــــــتركة بينهمـــــــا بصـــــــدد حمايـــــــة الســـــــكان اوال 

ونحـــاول عـــرض هـــاتين النقطتـــين , كـــل منهمـــا فـــي هـــذا فـــي هـــذا المجـــال ثانيـــا 



ــــين االســــالم و  ــــدئين باالســــس المشــــتركة ب ــــدولي فــــي هــــذا المبحــــث مبت ــــانون ال الق

  .ثم بالميزات الخاصة باالسالم في هذا المضمار , االنساني 

   المبادئ المشتركة: اوًال 

يشترك كل من التشريع االسالمي والقـانون الـدولي االنسـاني بصـدد تـأمين 

  : الحماية العامة لسكان االراضي المحتلة في المبادئ التالية 

يشــــــتركان فــــــي تمكــــــين هــــــؤالء الســــــكان مــــــن اداء شــــــعائرهم الدينيــــــة   - 1

والمحافظــــــــة علــــــــى تقاليــــــــدهم فــــــــي ضــــــــوء مايعتنقونــــــــه مــــــــن العقائــــــــد 

ـــــــــى اال  ـــــــــر عـــــــــن ارائهـــــــــم عل ـــــــــة التعبي الســـــــــماوية او الوضـــــــــعية وحري

ــــــادئ العامــــــة  ــــــرام امــــــاكنهم , يتعــــــارض مــــــع النظــــــام العــــــام والمب واحت

 . تها ورعايتها الخاصة بالعبادة وتوفير كل الضمانات لصيان

ــــــيم   - 2 ــــــي عــــــدم جــــــواز اكــــــراه أي انســــــان مــــــن ســــــكان االقل يشــــــتركان ف

 . المحتل على تغيير دينه ومعتقده واتجاهه السياسي 

يشـــــتركان فـــــي تـــــوفير ضـــــمان حريـــــة التنقـــــل لهـــــؤالء الســـــكان داخـــــل   - 3

االقلــــــــيم وخارجــــــــه مــــــــالم يترتــــــــب علــــــــى هــــــــذا التنقــــــــل مايهــــــــدد امــــــــن 

لـــــى تغييـــــر امـــــاكن ســـــكناهم وحرمـــــا اجبـــــارهم ع, المجتمـــــع وســـــالمته 

 . 

ــــــــع   - 4 ــــــــي ان يمــــــــارس الســــــــكان المــــــــدنيين جمي يســــــــمح كــــــــل منهمــــــــا ف

المعـــــــامالت المباحـــــــة شـــــــرعا واعطـــــــائهم حريـــــــة حـــــــق العمـــــــل وعـــــــدم 

وفضــــال عــــن , اكــــراههم بــــاداء اعمــــال مــــن شــــأنها ان تمــــس كــــرامتهم 



ذلـــــك فـــــان االســـــالم قــــــد ابـــــاح لهـــــم بعــــــض معـــــامالت حرمهـــــا علــــــى 

 . لمحرمة في االسالم المسلمين كالتجارة بالمواد ا

يشـــــترك كـــــل مـــــن االســـــالم والقـــــانون الـــــدولي االنســـــاني فـــــي الســـــماح   - 5

ـــــة العامـــــة  غيـــــر ان فقهـــــاء . لهـــــم بتـــــولي الوظـــــائف فـــــي مرافـــــق الدول

المســـــــلمين اجمعـــــــوا علـــــــى ان الواليـــــــات التـــــــي تشـــــــمل امـــــــورا تتصـــــــل 

بالعقيــــــــــــدة اليتقلــــــــــــدها اال المســــــــــــلمين كمــــــــــــا ان القــــــــــــانون اليســــــــــــمح 

 . رسة الوظائف الخاصة بالسياسة العليا بمساهمتهم في مما

يشــــــترك كــــــل منهمــــــا فــــــي االهتمــــــام برعايــــــة االطفــــــال وجمــــــع شــــــمل   - 6

 . االسر التي تشتت نتيجة ظروف الحرب 

يشـــــــتركان فــــــــي وجــــــــوب احتــــــــرام النســــــــاء وخاصــــــــة اوالت االحمــــــــال   - 7

اال , وأوالت االطفـــــــال وتهيئـــــــة كـــــــل المســـــــتلزمات التـــــــي يحتاجونهــــــــا 

ان االســــالم اولــــى اهتمــــام اكثــــر شــــموال ليضــــمن كافــــة النســــاء بينمــــا 

القــــــانون الـــــــدولي ركــــــز فـــــــي االهتمــــــام علـــــــى أوالت االحمـــــــال وأوالت 

 .االطفال فقط 
  

    خاصة باالسالمالميزات ال: ثانيًا 

ــــــدولي االنســــــاني فــــــي معاملــــــة الســــــكان  يتميــــــز االســــــالم مــــــن القــــــانون ال

  : الخاضعين لسلطانه نتيجة الحرب بالمميزات التالية 

ان المعاملـــــــــة االنســــــــــانية التـــــــــي اقرهــــــــــا االســـــــــالم للســــــــــكان الــــــــــذين   - 1

يخضـــــعون لســــــلطانه نتيجــــــة الحـــــرب لــــــم تكــــــن تلـــــك المعاملــــــة وليــــــدة 

وا ظرفيــــا اوجهــــه المكــــان والهــــي نتيجــــة ظــــروف معينــــة معينــــة والتقربــــ



ـــــادئ , قـــــوانين نســـــبة تخضـــــع لمتغيـــــرات الزمـــــان  وانمـــــا هـــــي ثمـــــرة مب

اكتســــبت ثباتهــــا النهــــائي مــــن مصــــدرها االلهــــي الــــذي يوجــــب االلتــــزام  

باالنســــــــانية منهجــــــــا او طريقــــــــا فــــــــي معاملــــــــة الســــــــكان الخاضــــــــعين 

 وقـــــد كانـــــت تلـــــك المبـــــادئ مســـــتقرة فـــــي, لســــلطان الدولـــــة االســـــالمية 

صـــــيغ واقعيـــــة وعمليـــــة فـــــي وقـــــت كـــــان العـــــالم غـــــارق فـــــي جهـــــاالت 

ـــــــم يصـــــــل الـــــــى مرحلـــــــة التقنـــــــين  الظـــــــالم والفوضـــــــى واالضـــــــطهاد ول

 . للمبادئ االنسانية اال في نهاية القرن التاسع عشر 

واذا كــــان التشــــريع االســــالمي قــــد عبــــر ثنايــــا قواعــــده االنســــانية عــــن   - 2

نشــــــــــاطات اقصــــــــــى حــــــــــدود الحمايــــــــــة الالزمــــــــــة للســــــــــكان وتــــــــــأمين ال

المشـــــروعة لهـــــم فانـــــه بـــــنفس القـــــدر واالهميـــــة قـــــد قـــــرر مبـــــدأ انســـــانيا 

ثابتــــا وهــــو المســــاواة فــــي الحقــــوق مــــع غيــــرهم مــــن المســــلمين اضــــافة 

ــــاءهم مــــن واجــــب  ــــع بــــه المســــلمون وهــــو اعف ــــى مــــنحهم حقــــا اليتمت ال

الخدمــــة العســــكرية فــــي الــــدفاع عــــن العقيــــدة والــــوطن مــــالم يبــــد احــــد 

الــــى صــــفوف القــــوات االســــالمية بحريتــــه مــــنهم الرغبــــة فــــي االنخــــراط 

واختيـــــــاره للــــــــدفاع عـــــــن معتقــــــــدات الدولـــــــة وأمنهــــــــا وســـــــالمتها ضــــــــد 

 . العدوان الخارجي 

المبــــــــادئ االســــــــالمية الخاصــــــــة بحمايــــــــة ســــــــكان االقــــــــاليم المحتــــــــل   - 3

ــــدولي االنســــاني الن  ــــانون ال ــــه الق ــــر ممــــا هــــو علي ملزمــــة للســــلطة اكث

لــــــــة االســــــــالمية المســــــــؤولين عــــــــن حمايــــــــة هــــــــؤالء الســــــــكان فــــــــي الدو 

يعرضــــــــون انفســــــــهم للعقوبــــــــة الدنيويــــــــة واالخرويــــــــة اذا خــــــــالفوا تلــــــــك 

فهــــــــم ان افلتــــــــوا مــــــــن , المبـــــــادئ وقصــــــــروا فــــــــي تطبيقهــــــــا وتنفيـــــــذها 



العقوبــــة الدنيويــــة فــــانهم الينجــــون مــــن العقوبــــة االخرويــــة امــــام حــــاكم 

 . التخفى عليه اية خافية 

ـــــة  - 4 ـــــه االلزامي ـــــي االســـــالم يكتســـــب قوت ـــــدولي ف مـــــن قواعـــــد  القـــــانون ال

قانونيـــــه الـــــوطني او الـــــداخلي الن القـــــانون الـــــوطني او الـــــداخلي فـــــي 

ــــــــه  ــــــــدولي ويكــــــــون جــــــــزء من ــــــــانون ال وبهــــــــذا , االســــــــالم يســــــــتغرق الق

يكتســــــب القــــــانون الــــــدولي نفــــــس الصــــــفة االلزاميــــــة للقــــــانون الــــــداخلي 

فــــــــي حــــــــين ان مصــــــــدر قــــــــوة , ومصــــــــدرها القــــــــران والســــــــنة النبويــــــــة 

الثقــــــــــــة واالحتــــــــــــرام للمواثيــــــــــــق القــــــــــــانون الــــــــــــدولي االنســــــــــــاني هــــــــــــي 

والمعاهــــــــــدات واالعــــــــــراف الدوليــــــــــة دون ان تكــــــــــون لهــــــــــا فاعليتهــــــــــا 

الحاســــمة فــــي مواجهــــة انتهاكاتهــــا مــــن قبــــل قــــوات االحــــتالل الحربــــي 

 . 

ينطلــــق مبــــدأ تقريــــر الحيــــاة فــــي االســــالم مــــن خــــالل المعنــــى الــــديني   - 5

واالخالقــــــــي علــــــــى اســــــــاس ان االنســــــــان غايــــــــة الحيــــــــاة واداة بنائهــــــــا 

ـــــة والرخـــــاء       اينمـــــا يكـــــن يجـــــب ا ـــــه مـــــايحقق والطمأنين ـــــوفر ل ن ي

 . 

حــــــق االمــــــان فــــــي االســــــالم نظــــــام فريــــــد مــــــن نوعــــــه لــــــم تتضــــــمنه   - 6

فهـــــو يمـــــنح الحـــــق لطالـــــب االمـــــان , الشـــــرائع الســـــماوية او الوضـــــعية 

ـــــــدر مايمنحـــــــه للســـــــكان االصـــــــليين  ـــــــانون حـــــــق , بق ـــــــي الق ـــــــه ف ويقابل

متــــــع بكــــــل حقــــــوق االقامــــــة غيــــــر ان المقــــــيم فــــــي نظــــــر القــــــانون اليت

المــــــواطنين وبــــــذلك يكــــــون المركــــــز القــــــانوني للمقيمــــــين فــــــي االســــــالم 

 . اقوى من مركز القيم في ظل القانون 



كـــــل فـــــرد مـــــن افـــــراد الســـــكان الخاضـــــعين لســـــلطان االســـــالم نتيجـــــة   - 7

الحـــــــرب يعتبـــــــر متجنســـــــا بجنســـــــية الدولـــــــة االســـــــالمية فـــــــي اعتناقـــــــه 

ن بــــــاهللا وبرســــــوله الن الجنســــــية فــــــي االســــــالم هــــــو االيمــــــا, االســــــالم 

 . والخضوع الحكامه الشرعية 

ــــي   - 8 ــــا تجــــاه الســــكان ف ــــا الزامي ــــر واجب ــــي االســــالم يعتب ــــة ف حــــق االغاث

اســــــعاف متطلبــــــات حيــــــاتهم فــــــي حــــــين ان هــــــذا الحــــــق فــــــي القــــــانون 

الــــدولي يكــــون مجهــــودا خيريــــا وتبرعــــا وتفضــــال مــــن الدولــــة المحتلـــــة 

 .او غيرها من الدول والمنظمات االنسانية 

ــــــــل االســــــــال  - 9 ــــــــيم المحت ــــــــه االنســــــــانية مــــــــع ســــــــكان االقل م فــــــــي معاملت

اليفــــرق بــــين العســــكريين الــــذين حملــــوا الســــالح ضــــده وبــــين المــــدنيين 

وانســـــانية , انطالقـــــا مـــــن اخالقيـــــة قواعـــــده  –كمـــــا تبـــــين لنـــــا ذلـــــك  –

مبادئــــــه خالفــــــا لمــــــا عليــــــه القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني الــــــذي جــــــوز 

ايــــــــة معاملــــــــة  اعتقــــــــالهم ومعــــــــاملتهم كأســــــــرى حــــــــرب ولــــــــم يمــــــــنحهم

افضــــل عــــدا مــــاهو منصــــوص عليــــه فــــي عمــــوم االتفاقيــــات الخاصــــة 

بحقــــــــوق االنســــــــان والتــــــــي قــــــــد يســــــــاء التصــــــــرف فيهــــــــا مــــــــن خــــــــالل 

لصـــــالح دولــــــة ) 49(الضـــــرورات الحربيـــــة التـــــي جـــــاءت بهـــــا المـــــادة 

االحـــــــــتالل التـــــــــي تمنحهـــــــــا مطلـــــــــق الحريـــــــــة فـــــــــي التصـــــــــرف وفـــــــــق 

 . مصالحها 

جـــــــــــوز القـــــــــــانون الـــــــــــدولي حجـــــــــــز االشـــــــــــخاص المـــــــــــدنيين فـــــــــــي  - 10

االراضـــــي المحتلـــــة فـــــي منطقـــــة معرضـــــة لخطـــــر الحـــــرب اذا تطلبـــــت 

, ذلــــــك اســــــباب حربيــــــة قهريــــــة وهــــــذا ممــــــا يعرضــــــهم لخطــــــر االبــــــادة 



حـــــرم ذلـــــك بـــــل الـــــزم نفســـــه  –كمـــــا مـــــر بنـــــا ســــابقا  –بينمــــا االســـــالم 

ـــــم يكلفهـــــم حتـــــى  بـــــدرء الخطـــــر عـــــنهم لضـــــمان حقهـــــم فـــــي الحيـــــاة ول

 .بل يتبني هو ذلك بدال عنهم, بالدفاع عن انفسهم 

الشـــــروط الجزائيـــــة فـــــي االســـــالم علـــــى منتهكـــــي مبادئـــــه االنســـــانية  - 11

ــــي  ــــة رادعــــة مــــن خــــالل قاعــــدة القصــــاص الت بــــالحرب واضــــحة وفعال

ــــــد مــــــن يســــــرق  ــــــل مــــــن يقتــــــل وقطــــــع ي ــــــخ ... تقضــــــي بقت بينمــــــا , ال

لـــــى اضـــــافة ا, النجـــــد الشـــــرط الجزائـــــي واضـــــح فـــــي القـــــانون الـــــدولي 

عـــــــدم فاعليتـــــــه والتـــــــي تتســـــــم بمبـــــــدأ التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر تـــــــارة 

ـــــــة عـــــــن  ـــــــل محـــــــاكمهم الوطني ومحاكمـــــــة االفـــــــراد المنتهكـــــــين مـــــــن قب

جــــــرائمهم التــــــي قــــــد التوقــــــع علــــــيهم احكامــــــا مســــــاوية لحجــــــم جريمــــــة 

           .  انتهاكهم تارة اخرى 

        



q�pــا� 

 

وتناولـــــــت فيهـــــــا اهـــــــم االســـــــتنتاجات التـــــــي توصـــــــلت اليهـــــــا مـــــــن خـــــــالل 

وهــــــي تتعلــــــق بمــــــا يخــــــص الصــــــلة بــــــين الشــــــريعة , دراســــــة موضــــــوع الرســــــالة  

االســــــالمية والقــــــانون الــــــدولي االنســــــاني مــــــن جهــــــة والتوصــــــيات التــــــي تعتبرهــــــا 

  . ضرورية بالنسبة الى القانون الدولي االنساني من جهة اخرى 

ــــي  -أ تخــــص الصــــلة بــــين الشــــريعة االســــالمية والقــــانون االســــتنتاجات الت

 الدولي االنساني 

هنـــــــــاك فتـــــــــرة زمنيـــــــــة طويلـــــــــة تفصـــــــــل بـــــــــين تـــــــــاريخ ظهـــــــــور الشـــــــــرع   - 1

االســــــــالمي وبــــــــين تــــــــاريخ نشــــــــوء القــــــــانون الــــــــدولي االنســــــــاني الحــــــــديث 

واســـــــتقرار قواعـــــــده فقـــــــد ظهـــــــر االســـــــالم وشـــــــريعته الكاملـــــــة فـــــــي القـــــــرن 

ـــــدأ نشـــــؤه فـــــي القـــــرن  الســـــابع المـــــيالدي فـــــي حـــــين ان القـــــانون الـــــدولي ب

ـــاني مـــن القـــرن الســـابع عشـــر وأخـــذ يتطـــور شـــيئا فشـــيئًا ا لـــى النصـــف الث

ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــان , العشـــــــرين حتـــــــى دخـــــــل مرحلـــــــة االســـــــتقرار النســـــــبي 

النظــــام الــــذي يشــــتمل عليــــه القــــانون الــــدولي اليبــــدو لحــــد االن بالصــــورة 

 . المتكاملة التي بدأ بها نظام الشريعة االسالمية وقت ظهورها 

ان مهمــــــة الشــــــرع االســــــالمي هــــــي بالدرجــــــة االولــــــى مهمــــــة حضــــــارية   - 2

ـــــدولي تنظيمـــــه وت ـــــانون ال ـــــي حـــــين ان مهمـــــة الق ـــــة امـــــرة وشـــــاملة ف نظيمي

 . قائمة على االتفاق وقد ال يتعدى اثرها نطاق المتفقين 

يتميـــــز الشـــــرع االســـــالمي بالعموميـــــة والشـــــمولية لتنظـــــيم العالقـــــات فـــــي   - 3

امـــــا , جميـــــع المجـــــاالت ومنهـــــا نظـــــام التعامـــــل االنســـــاني فـــــي الحـــــروب 



فــــرع مـــــن فــــروع القـــــانون العــــام واليعنـــــي  القــــانون الـــــدولي االنســــاني فهـــــو

اال بالعالقــــات التــــي تقـــــوم بــــين الــــدول وحـــــدها او بينهــــا وبــــين اشـــــخاص 

 . القانون الدولي في وقت الحرب 

امــــــا مــــــن حيــــــث المخاطــــــب بــــــالحكم فــــــأن الشــــــرع االســــــالمي يخاطــــــب   - 4

جميــــــــع افــــــــراد البشــــــــرية وكافــــــــة الجماعــــــــات االنســــــــانية علــــــــى اخــــــــتالف 

تطبيــــق قواعــــده وتنفيــــذ أحكامــــه فــــي حــــين ان صــــورها انواعهــــا وتلــــزمهم ب

ـــــدولي وحـــــدهم  ـــــانون ال ـــــدولي اشـــــخاص الق ـــــانون ال , المخاطـــــب بحكـــــم الق

فهـــــو بالشـــــرع االســـــالمي عـــــام وشـــــامل بينمـــــا فـــــي القـــــانون الـــــدولي يقـــــوم 

الن قواعـــــد , علــــى اســـــاس الرضــــا ويكـــــاد دائمـــــا ان يتســــم بالخصوصـــــية 

ورها توجــــــــد اتفاقيـــــــة يخلقهـــــــا اتفـــــــاق المخــــــــاطبين بمضـــــــمونها وهـــــــي بـــــــد

 . شخصيتهم القانونية 

الشـــــرع االســـــالمي نظـــــام قـــــانوني اصـــــيل ومســـــتقل بقواعـــــده ونظرياتـــــه   - 5

وهــــو فــــي الواقــــع المصــــدر االســــاس لمبــــادئ القــــانون الــــدولي العــــام الــــذي 

 .   أخذت به النظم القانونية للدول المتحضرة 

الشــــــريعة االســــــالمية تشــــــمل القــــــانون المحلــــــي والقــــــانون الــــــدولي العــــــام   - 6

ا فتقـــــوم علـــــى قاعـــــدة وحـــــدة القـــــانون بينمـــــا تقـــــع النظريـــــات التقليديـــــة معـــــ

 . على قاعدة ثنائية القانون 

لقــــد قامــــت العالقــــات االنســــانية فــــي االســــالم علــــى اســــاس العــــدل بــــين   - 7

المســـــــــلمين وبـــــــــين غيـــــــــر المســـــــــلمين واعتبـــــــــار النـــــــــاس جميعـــــــــا ســـــــــواء 

 : التفاضل بينهم امام االحكام وقد اكد على ذلك قوله تعالى 



ــــى ان التعــــدلوا اعــــدلوا هــــو اقــــرب للتقــــوى "  " واليجــــرمنكم شــــنآن قــــوم عل

 .  

يــــا أيهــــا الــــذين امنــــوا كونــــوا قــــوامين بالقســــط شــــهداء هللا : " وقولــــه تعــــالى 

  " .ولو على انفسكم 

وبهــــــذا دعــــــا االســــــالم الــــــى قــــــانون عــــــادل المعاملــــــة المســــــلمين وغيــــــرهم 

ـــــــرادى او جماعـــــــات او دول الن النصـــــــوص مطلقـــــــة والمطلـــــــق  يؤخـــــــذ ف

  .على اطالقه 

وهــــــــو يــــــــرفض , ان الشــــــــرع االســــــــالمي اليقــــــــرر اســــــــتغالل الشــــــــعوب   - 8

ــــــــرف بنظــــــــام الحمايــــــــة  نظــــــــام االســــــــتعمار واالحــــــــتالل العســــــــكري واليعت

 . االستعمارية النه يرتكز بنائه على العدل والمساواة 

ــــة عامــــة   - 9 ــــدولي رضــــا الدول ــــانون ال ــــي قواعــــد الق ان االســــاس االلزامــــي ف

امـــــــا , اء اكـــــــان الرضـــــــا صـــــــريحا او ضـــــــمنيا بالخضـــــــوع الحكامـــــــه ســـــــو 

الشـــــريعة االســـــالمية فـــــان االســـــاس االلزامـــــي لقواعـــــدها هـــــو مبـــــدأ الوفـــــاء 

بالعهــــد وهــــي حالــــة اجمــــع عليهــــا علمــــاء االســــالم تنفيــــذًا المــــر اهللا بقولــــه 

 " . وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤال : " الكريم 

 تنقضـــــوا االيمـــــان بعـــــد وافـــــوا بعهـــــد اهللا اذا عاهـــــدتم وال: " وقولـــــه تعـــــالى 

  " . توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال 

خيـــــاركم (حيـــــث قـــــال , وأوضـــــحها الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه والـــــه وســـــلم 

  " . أنا أحق من وفى بعهد " وقال " الموفون بعهودهم 

ــــــــي الشــــــــرع  - 10 ــــــــان مصــــــــادر االحكــــــــام ف ــــــــث المصــــــــادر ف امــــــــا مــــــــن حي

فــــالقران مصــــدر الحكــــام االســــالمي هــــي القــــران والســــنة النبويــــة الشــــريفة 



ربانيـــــة وبهــــــذا الوصـــــف فأنهــــــا ذات قدســــــية خاصـــــة وتنطــــــوي بطبيعتهــــــا 

امـــــا , علـــــى احكـــــام ملزمـــــة اذ الســـــلطان لـــــالرادة االنســـــانية فـــــي نطاقهـــــا 

مصــــادر القـــــانون الـــــدولي فهــــي مصـــــادر انســـــانية خالصــــة وهـــــي جميعـــــا 

 .مصادر رضائية 

اهليتهــــا الشــــرع االســــالمي فــــي قاعدتــــه يفــــرق ويميــــز بــــين الشخصــــية و  - 11

فتبقـــــى الشخصـــــية قائمـــــة قانونـــــا ولـــــو تجـــــردت مـــــن اهليتهـــــا القانونيـــــة , 

ـــــة لحقوقهـــــا  ـــــة القانوني ـــــف جـــــوهرا , فـــــال تســـــحب عنهـــــا الحماي بينمـــــا تختل

ــــث انهــــا تــــربط الشخصــــية  ــــدي مــــن حي ــــدولي التقلي عــــن قاعــــدة القــــانون ال

 . بأهليتها القانونية او حريتها وجودا وعدما 

القـــــــــانون الـــــــــدولي فـــــــــي العصـــــــــر  المركـــــــــز القـــــــــانوني لالجانـــــــــب فـــــــــي - 12

الحـــــديث اكثـــــر مـــــا اعطـــــى حقوقـــــا لالجانـــــب المقيمـــــين فـــــي اقلـــــيم دولتـــــه 

ــــــــع  ــــــــه اجــــــــراء جمي ــــــــي تكفــــــــل ل هــــــــي االعتــــــــراف باالهليــــــــة القانونيــــــــة الت

االعمــــــــال القانونيــــــــة الالزمــــــــة لحيــــــــاة الفــــــــرد فقــــــــط واليــــــــدخل فــــــــي هــــــــذه 

الحقــــوق حــــق التملــــك للعقــــارات القائمــــة علــــى اقليمهــــا اعتــــرف لــــه ايضــــا 

ـــــــــة ممارســـــــــة ب ـــــــــدة وحري ـــــــــة العقي ـــــــــات الشخصـــــــــية االنســـــــــانية كحري الحري

وحريــــــــة التنقــــــــل وحرمــــــــة , الديانــــــــة فــــــــي حــــــــدود النظــــــــام العــــــــام واالداب 

ــــم يصــــل أي نظــــام قــــانوني فــــي . المســــكن فــــي حــــدود القيــــود الســــابقة  ول

ايــــة دولــــة متحضــــرة لحــــد االن الــــى ماوصــــل اليــــه الشــــرع االســــالمي مــــن 

 . الرقي والسمو في هذا النطاق 

ولوحـــــدة قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي الـــــداخلي فـــــي الشـــــرع االســـــالمي فانـــــه  - 13

ــــــانون  ــــــدولي االســــــالمي يكتســــــب نفــــــس قــــــوة جــــــزاء الق يجعــــــل القــــــانون ال



, الـــــــداخلي علـــــــى مخالفـــــــة االول يماثـــــــل الجـــــــزاء علـــــــى مخالفـــــــة الثـــــــاني 

ويعـــــود ذلـــــك الـــــى امـــــرين اولهمـــــا االعتقـــــاد المخلـــــص بحيـــــاة االخـــــرة بمـــــا 

ـــــه مـــــن حســـــاب ممـــــا ـــــى تصـــــرفات  تنطـــــوي علي ـــــة الضـــــمير عل ـــــيم رقاب يق

ــــــراد  ــــــى تصــــــرفات افرادهــــــا وتوقيعهــــــا , وثانيهمــــــا , االف ــــــة عل ــــــة الدول رقاب

الجـــــزاء علـــــى المخـــــالف مـــــنهم حســـــب مـــــا يقـــــرره الشـــــرع االســـــالمي فـــــي 

 . احكامه التي تقوم على العدل والمساواة 

ــــــى فلســــــفة قوامهــــــا تكــــــريم االنســــــان  - 14 ــــــام الشــــــرع االســــــالمي عل ــــــد ق , لق

االعتبــــــارات المحيطــــــة بــــــه مــــــن جــــــنس او لــــــون او بغــــــض النظــــــر عــــــن 

اقلــــــيم او عقيــــــدة متنــــــاول الفكــــــر االســــــالمي هــــــذه الفلســــــفة فــــــي تأصــــــيل 

وتفصـــــيل لـــــم يكـــــد يغفـــــل مبحثـــــا مـــــن المباحـــــث التـــــي تعـــــرض لهـــــا الفقـــــه 

ـــــه  ـــــراه ســـــابقا فـــــي االشـــــارة الي ـــــذات االنســـــانية , الحـــــديث اال ون ـــــاول ال فتن

كـــــريم وتنـــــاول اشـــــخاص ومقوماتهـــــا واســـــباب تكريمهـــــا ومظـــــاهر هـــــذا الت

, القــــــانون الــــــدولي العــــــام والعالقــــــات الدوليــــــة وتنظيمهــــــا والســــــلم كنظــــــام 

ــــه االيجــــابي  ــــاد فــــي جانبــــه الســــلبي وجانب والحــــرب محكومــــة بقــــانون الحي

 . على السواء 

الن قواعـــــده انســـــانية بحتـــــة , االســـــالم اليقـــــر قاعـــــدة المعاملـــــة بالمثـــــل  - 15

التســـــــمح بمقابلـــــــة الضــــــــرر بالضـــــــرر كمـــــــا اكــــــــد علـــــــى ذلـــــــك الرســــــــول 

الضــــرر والضــــرار فــــي (العظــــيم صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم فــــي قولــــه 

 ) . االسالم

غيــــر ان االســــالم يســــره ماتوصــــل اليــــه القــــانون الــــدولي االنســــاني عبــــر 

مرات الدوليـــــة وهـــــي تقتـــــرب نحـــــو المثـــــل االنســـــانية التـــــي الهيئـــــات والمـــــؤت



ـــــــرب العـــــــالم  ـــــــدما يقت ـــــــبط المســـــــلمون عن ـــــــدأ ظهـــــــوره ويغت ـــــــذ ب تتبناهـــــــا من

  . بمفهومه االنساني من تعاليم دينهم وأوامر ربهم سبحانه وتعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  



           التوصـيـات -ب

ينبغـــــي للقـــــانون الـــــدولي االنســـــاني ان يســـــتفيد مـــــن الميـــــزات االســـــالمية   - 1

فـــــي المعـــــامالت والحقـــــوق االنســـــانية التـــــي اقرهـــــا االســـــالم ومـــــن الصـــــفة 

ــــاة كمــــا  ــــي تحكــــم ســــلوكه فــــي جميــــع مجــــاالت الحي ــــة لقواعــــده الت االلزامي

 . سبق ذكرها 

ان ثمــــــة فراغــــــا بــــــين ميثــــــاق االمــــــم المتحــــــدة الــــــذي يــــــنص علــــــى منــــــع   - 2

د باســــــــتعمال القــــــــوة او اســــــــتخدامها ضــــــــد ســــــــالمة االراضــــــــي او التهديــــــــ

االســــــــتقالل السياســــــــي اليــــــــة دولــــــــة او علــــــــى أي وجــــــــه اخــــــــر اليتفــــــــق 

كمـــــا يـــــنص علـــــى ) 2(مـــــن المـــــادة ) 4فقـــــرة (ومقاصـــــد االمـــــم المتحـــــدة 

ــــوة مســــلحة اخــــرى  ــــداء مــــن ق ــــوع اعت ــــة وق ــــدفاع عــــن الــــنفس حال جــــواز ال

ـــــــذي ) 51م ( ـــــــدولي االنســـــــاني ال ـــــــف االم وبـــــــين القـــــــانون ال يعنـــــــى بتخفي

ــــث وقوعــــه والي ســــبب كــــان شــــرعيا ام غيــــر شــــرعي  ــــالت النــــزاع حي ووي

االمـــر الـــذي يـــدعو الـــى ضـــرورة وجـــود هيئـــة دوليـــة ناتجـــة عـــن االمـــم . 

واناطتهـــــــا هـــــــذه صــــــــالحيات , المتحـــــــدة وعلـــــــى غـــــــرار مجلـــــــس االمـــــــن 

ــــــار فــــــور نشــــــوبه دون النظــــــر فــــــي االســــــباب  تفــــــرض وقــــــف اطــــــالق الن

احالــــة االســــباب ومايترتــــب عنهــــا الــــى اللجــــان  التــــي ادت الــــى قيامــــه ثــــم

 . والمحاكم الدولية المختصة لتسويتها 

ومــــــن الضــــــروري ايضــــــا وجــــــود منظمــــــة لهــــــا دور فــــــي تخفيــــــف او حــــــل 

التــــــوترات والصـــــــراعات السياســـــــية الدوليـــــــة قبــــــل تطورهـــــــا الـــــــى نزاعـــــــات 

ــــــد ان  ــــــوب هــــــذا الب ــــــؤدي هــــــذه المنظمــــــة دورهــــــا المطل مســــــلحة ولكــــــي ت



ـــــين  تكـــــون بمســـــتوى نـــــوعي عـــــال ومتجـــــرد لدراســـــة المشـــــكالت القائمـــــة ب

  .االطراف المعنيين من اجل السالم والتعاون الدوليين

ضـــــرورة ايجـــــاد اتفاقيـــــة دوليـــــة تـــــنص علـــــى تحديـــــد العقوبـــــات المناســـــبة   - 3

لكــــــل جريمــــــة مــــــن جــــــرائم الحــــــرب والجــــــرائم ضــــــد االنســــــانية وانتهاكــــــات 

. احكــــــام القــــــانون الــــــدولي االنســــــاني وغيرهــــــا مــــــن المخالفــــــات الخطيــــــرة 

ـــــي هـــــذه الجـــــرائم المنصـــــوص  ـــــدول علـــــى تســـــليم مرتكب وان تلـــــزم كافـــــة ال

يـــــــتم هـــــــذا بـــــــالنص عليهـــــــا فـــــــي التشـــــــريعات و , عليهـــــــا فـــــــي االتفاقيـــــــات 

 . الداخلية للحكومات 

ان انشـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة تابعـــــة لالمـــــم المتحـــــدة يعتبـــــر خطـــــوة   - 4

مهمـــة نحــــو تطـــوير القــــانون الـــدولي الــــذي بـــدأ يفــــرض وجـــوده علــــى مــــر 

بـــــل , ولـــــم يعـــــد تأســـــيس هـــــذه المحكمـــــة مجـــــرد رغبـــــة او فكـــــرة , الســـــنين 

ــــدولي الــــذي يشــــهد ارتكــــاب جــــرائم هــــو اليــــوم ضــــرورة الزمــــة للمجتمــــ ع ال

متعـــــــــددة ومســـــــــتمرة دون ان يحاســـــــــب مرتكبوهـــــــــا ممـــــــــا يشـــــــــجع علـــــــــى 

 . االجرام الدولي وشل المنظمات الدولية االنسانية 

ـــــذي تعـــــاني   - 5 ـــــتخلص مـــــن الشـــــلل ال ـــــة لل ـــــد حـــــان الوقـــــت لالســـــرة الدولي لق

منــــــه بســــــبب اســــــتعمال الــــــدول ذات المركــــــز الــــــدائم فــــــي مجلــــــس االمــــــن 

لقــــــرارات االمــــــم المتحــــــدة وهــــــذا العيــــــب ينــــــاقض ) فيتــــــوال(لحــــــق الــــــنقض 

ـــــــرارات الهادفـــــــة لمصـــــــلحة  مصـــــــالح االمـــــــم والشـــــــعوب فـــــــي اتخاذهـــــــا للق

, االســــرة الدوليــــة ومــــن ضــــمنها قــــرارات حمايــــة االمــــن والســــالم الــــدوليين 

هــــــذا مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة اخــــــرى فهــــــو يشــــــكل نقصــــــا فــــــي الســــــيادة 

دة الثانيـــــة علـــــى حيـــــث نـــــص ميثـــــاق االمـــــم المتحـــــدة فـــــي المـــــا, الدوليـــــة 



" تقـــــوم الهيئـــــة علـــــى مبـــــدأ الســـــيادة بـــــين جميـــــع    اعضـــــائها : " مـــــايرام 

  .   

غيــــر ان مبــــدأ المســــاواة فــــي الســــيادة الــــذي قــــرره ميثــــاق االمــــم المتحــــدة 

ذلــــــك الن الــــــدول العظمــــــى الخمســــــة احتفظــــــت لنفســــــها , يعتبــــــر ناقصــــــا 

ــــــق بالتصــــــويت فــــــ ــــــي تتعل ــــــرة فــــــي الشــــــؤون الت ي وال ارادتهــــــا بســــــلطة كبي

  : مجلس االمن كما واضح 

وبــــــدخول هــــــذا التعــــــديل فــــــي , فيمـــــا يتعلــــــق بتعــــــديل احكــــــام الميثــــــاق  - أ

) 27(فقــــــد نصــــــت الفقــــــرة الثالثــــــة مــــــن المــــــادة , دور التنفيــــــذ الــــــدولي 

تصــــــدر قــــــرارات مجلــــــس االمــــــن فــــــي المســــــائل االخــــــرى " علــــــى انــــــه 

بموافقـــــة اصــــوات ســــبعة مـــــن ) وهــــي المســـــائل غيــــر االجرائيــــة(كافــــة 

ـــــة و , اعضـــــائه  ـــــدائميين متفق يكـــــون مـــــن بينهـــــا اصـــــوات االعضـــــاء ال

بشـــــرط انـــــه فـــــي القـــــرارات المتخـــــذة تطبيقـــــا الحكـــــام الفصـــــل الســـــادس 

يمتنـــــع مـــــن كـــــان طرفـــــا فـــــي النـــــزاع  52والفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة 

ويعنــــــي هــــــذا الــــــنص ان يكــــــون لكــــــل دولــــــة مــــــن " عــــــن التصــــــويت 

الـــــــدول ذوات المركـــــــز الـــــــدائم فـــــــي مجلـــــــس االمـــــــن وهـــــــي جمهوريـــــــة 

, الصــــــــــين وفرنســــــــــا واتحــــــــــاد الجمهوريــــــــــات الســــــــــوفيتية االشــــــــــتراكية 

والواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة الحـــــق , والمملكـــــة المتحـــــدة البريطانيـــــة 

فـــــاذا اعتـــــرض احـــــداها , فـــــي االعتـــــراض علـــــى قـــــرار مجلـــــس االمـــــن 

علـــــى القـــــرار المـــــذكور امتنـــــع مجلـــــس االمـــــن عـــــن اصـــــداره وصـــــار 

ـــــرار كـــــأن لـــــم يكـــــن  لبيـــــة االصـــــوات التـــــي وذلـــــك مهمـــــا تكـــــن أغ, الق

 . وافقت عليه في االصل 



ـــــث  - ب ـــــاق االمـــــم المتحـــــدة حي ـــــق بتعـــــديل ميث وكـــــذلك االمـــــر فيمـــــا يتعل

علــــــــى ان ) 19(والفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن المــــــــادة ) 18(نصـــــــت المــــــــادة 

تعـــــديل احكـــــام الميثــــــاق اليســـــري اال اذا صـــــدق عليــــــه ثلثـــــا اعضــــــاء 

ــــس االمــــن الــــدائم ــــنهم جميــــع اعضــــاء مجل ين االمــــم المتحــــدة ومــــن بي

بمعنـــــى ان كـــــل دولـــــة مـــــن الـــــدول ذوات المركـــــز الـــــدائم فـــــي مجلـــــس 

االمـــــن اذا مـــــا امتنعـــــت عـــــن التصـــــديق فـــــان التعـــــديل اليســـــري مهمـــــا 

ـــــي االصـــــل  ـــــه ف ـــــي صـــــادقت علي ـــــة الت ـــــاقض , تكـــــن االغلبي وهـــــذا يتن

ــــــدأ وأهــــــداف ومقاصــــــد ميثــــــاق االمــــــم المتحــــــدة الــــــذي وجــــــد مــــــن  لمب

لســـــــيادة بـــــــين كـــــــذلك يشــــــكل نقـــــــص كبيــــــر فـــــــي المســــــاواة با, اجلهــــــا 

الــــدول االعضــــاء االخــــرى ممــــا يهــــدد مســــتقبل االمــــم المتحــــدة ويشــــل 

 . حركتها 

وقــــد حــــان الوقــــت الن تقــــف البقيــــة مــــن االســــرة الدوليــــة لتالفــــي هــــذا 

  . العيب الذي يتضمنه الميثاق ليكون اكثر فاعلية 

ــــــي تقــــــديم خدمــــــة متواضــــــعة , وختامــــــا ارجــــــو ان أكــــــون قــــــد وفقــــــت ف

الســــــاتذة االفاضــــــل الــــــذين ســــــبقوني فــــــي المتــــــي أوفــــــد بهــــــا ماقدمــــــه ا

وليســــــــت هــــــــذه االطروحــــــــة اال بدايــــــــة بحــــــــث فــــــــي , هــــــــذا المجــــــــال 

اطرحــــه مخلصــــًا ليطــــوره البــــاحثون مـــــن , موضــــوع جــــدير باالهتمــــام 

  . بعدي 

  واهللا ولي التوفيق



  :  القران الكريم والتفسير: أوال 

 . القران الكريم   - 1

المشــــــــهور , ابــــــــي بكــــــــر احمــــــــد بــــــــن علــــــــي الــــــــرازي , احكــــــــام القــــــــران   - 2

,  1335, االســــــــــتانة , مطبعــــــــــة االوقــــــــــاف االســــــــــالمية , بالجصــــــــــاص 

 . هـ 1338

ابـــــــــــي عبـــــــــــداهللا محمـــــــــــد بـــــــــــن ادريـــــــــــس الشـــــــــــافعي         , احكـــــــــــام القـــــــــــران   - 3

 . م 1952 -هـ 1371, القاهرة ,  1ط, ) هـ214ت (

, مطبعــــــة الســــــعادة ,  1ط, ابــــــن حيــــــان االندلســــــي , البحــــــر المحــــــيط   - 4

 .هـ 1328, مصر 

المطبعـــــــــة ,  2ط, ) 606-543(الفخـــــــــر الـــــــــرازي , التفســـــــــير الكبيـــــــــر   - 5

 . القاهرة , البهية المصرية 

الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزيــــل وعيــــون االقاويــــل فــــي وجــــوه التأويــــل ابــــي  - 6

-467(القاســـــــم جـــــــار اهللا محمـــــــود بـــــــن عمـــــــر الزمخشـــــــري الخـــــــوارزمي 

 . السنة بال , لبنان  –وت بير , دار الفكر , ) هـ538

المطبعــــــــة , القاضــــــــي البيضــــــــاوي , انــــــــوار التنزيــــــــل واســــــــرار التأويــــــــل   - 7

 . هـ 1358, استانبول , العثمانية 

اســــــــماعيل بــــــــن كثيــــــــر القرشــــــــي الدمشــــــــقي               , تفســــــــير القــــــــران العظــــــــيم   - 8

 . م 1969, بيروت , مطبعة دار المعرفة ) هـ774ت (

ابــــي جعفــــر محمـــــد بــــن جريـــــر , جــــامع البيــــان عـــــن تاويــــل أي القـــــران   - 9

مطبعــــــة مصــــــطفى البــــــابي الحلبــــــي واوالده ,  2ط) هـــــــ310ت (الطبــــــري 

 . هـ 1373, القاهرة , 



شــــــهاب , روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القــــــران العظـــــيم والســـــبع المثـــــاني  - 10

الطباعـــــــة , ) هــــــــ1270ت (الـــــــدين الســـــــيد محمـــــــود االلوســـــــي البغـــــــدادي 

 . السنة بال , مصر , المنيرية 

ابـــــي علـــــي الفضـــــل ابـــــن الحســـــن , مجمـــــع البيـــــان فـــــي تفســـــير القـــــران  - 11

طبـــــع ونشـــــر علـــــى نفقـــــة اصـــــحاب دار الفكـــــر ودار الكتـــــاب , الطبرســـــي 

 .م 1957, اللبناني في بيروت 

  

 :        كتب الحديث: ثانيا 

ـــه  - 12 ـــة فـــي مائـــة حـــديث مـــن , ابـــي هريـــرة فـــي ضـــوء مرويات دراســـة مقارن

ـــــرحمن االعظمـــــي م. مروياتـــــه د ـــــاب المصـــــري , حمـــــد ضـــــياء ال دار الكت

 . م 1979 -هـ 1369,  1ط, القاهرة , 

العالمـــــــــة القســـــــــطالني , ارشــــــــاد الســـــــــاري لشـــــــــرح صـــــــــحيح البخـــــــــاري  - 13

 .هـ1307المطبعة الميمنية بمصر سنة ) هـ932ت (الشافعي 

, القــــاهرة ) هـــــ224ت (االمــــام ابــــي عبــــد القاســــم بــــن ســــالم , االمــــوال  - 14

 . م 1950,  2ط, ية المطبعة العامر 

ـــــــث الرســـــــول  - 15 ـــــــي احادي ـــــــاج الجـــــــامع لالصـــــــول ف الشـــــــيخ منصـــــــور ,الت

 1962,  3ط, بيــــــروت , دار احيــــــاء التــــــراث العربــــــي , علــــــي ناصــــــيف 

 . 

ـــــد الصـــــحيح الحاديـــــث الجـــــامع الصـــــحيح  - 16 ـــــن , التجري ـــــاس زي ـــــي العب اب

مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي , الـــــدين احمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن عبـــــد اللطيـــــف 

 . السنة بال , مصر , الحلبي 



ـــــذير  - 17 ـــــي حـــــديث البشـــــير الن ـــــدين , الجـــــامع الصـــــغير ف لشـــــيخ جـــــالل ال

مطبعــــــة ,  1ط, ) هـــــــ911(, بـــــن عبــــــد الـــــرحمنبن ابــــــي بكــــــر الســـــيوطي 

, مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي ,  4ط, هــــــ 1352رة حجـــــازي القـــــاه

 . هـ 1373مصر 

,  1ط, مطبعــــــة دار المعــــــارف العثمانيــــــة , الســــــنن الكبــــــرى  البيهقــــــي  - 18

 . هـ 1354

جمــــال , المتخيــــر مــــن حــــديث رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه والــــه وســــلم  - 19

 -1398, بغــــــداد , مطبعــــــة وزارة االوقــــــاف العراقيــــــة , الــــــدين االلوســــــي 

1978  . 

ـــــــس , موطـــــــأ ال - 20 ـــــــن أن ـــــــك ب ـــــــاهرة , مطبعـــــــة حجـــــــازي , االمـــــــام مال , الق

 . هـ 1368

طبعـــــة   دلهـــــي , محمـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن الترمـــــذي , جـــــامع الترمـــــذي  - 21

 .  هـ 1300, 

محيـــــي الــــــدين ابــــــي , ريـــــاض الصــــــالحين مــــــن كـــــالم ســــــيد المرســــــلين  - 22

, بيـــــــروت , دار الكتـــــــاب العربـــــــي , زكريــــــا يحيـــــــى بـــــــن شـــــــريف النـــــــووي 

 . م 1973-هـ1393,  1ط

ــــــه , زاد المعــــــاني فــــــي هــــــدى خيــــــر العبــــــاد  - 23 , االمــــــام ابــــــن قــــــيم الجوزي

 . هـ 1347,  1ط, المطبعة المصرية بمصر 

    كتب الفقـه: ثالثًا 

ـــــة , احكـــــام اهـــــل الذمـــــة  - 24 ـــــن القـــــيم الجوزي م 1961, طبعـــــة دمشـــــق , اب

 . 



ـــــي , الغزالـــــي , احيـــــاء علـــــوم الـــــدين  - 25 , مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلب

 . م 1934 -هـ 1358القاهرة 

, لالمـــــام ابـــــي جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر الطبـــــري , اخـــــتالف الفقهـــــاء  - 26

 . م 1933, طبعة ليدن 

علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن حبيـــــــــب البصـــــــــري , االحكـــــــــام الســـــــــلطانية  - 27

. القــــــــاهرة , المطبعــــــــة المحموديــــــــة ) هـــــــــ450ت (المــــــــاوردي الشــــــــافعي 

 . م 1964, 1953طبعات 

, القـــــــــاهرة  ,المكتبـــــــــة التوفيقيـــــــــة , المـــــــــاوردي , االحكـــــــــام الســـــــــلطانية  - 28

1978  . 

االمـــــام جـــــالل الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن , االشـــــباه والنظـــــائر فـــــي الفـــــروع  - 29

مطبعــــة مصــــطفى , ) هـــــ911ت(, الشــــافعي , بــــن ابــــي بكــــر الســــيوطي 

 . هـ 1359, محمد بمصر 

ــــــــــس الشــــــــــافعي , االم  - 30 ــــــــــن ادري ــــــــــداهللا محمــــــــــد ب ــــــــــي عب ت (االمــــــــــام اب

م 1973, لبنــــــان -بيــــــروت, دار المعرفــــــة للطباعــــــة والنشــــــر , ) هـــــــ204

 . 

, زيــــــن العابــــــدين بــــــن نجــــــيم , شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق , البحــــــر الرائــــــق  - 31

 . هـ 334, القاهرة 

تــــــأليف االمــــــام , البحــــــر الزخــــــار الجــــــامع لمــــــذاهب علمــــــاء االمصــــــار  - 32

ي لـــــدين اهللا احمـــــد بـــــن يحيـــــى المرتضـــــى المتـــــوفى ســـــنة المجتهـــــد المهـــــد

 . م 1949-م1948, مصر ,مطبعة السنة المحمدية , هـ 840



ـــــة  - 33 ـــــة والنهاي ـــــر الدمشـــــقي , البداي ـــــن كثي ـــــن عمـــــر ب ,  1ط, اســـــماعيل ب

 . هـ 1351

ــــــــة واحكــــــــام المحــــــــاربين  - 34 ــــــــري(الجهــــــــاد والجزي ــــــــدكتور ) للطب ــــــــق ال تحقي

 .  1933, لندن , يوسف شخت 

طبعـــــــة ,  1979, بيـــــــروت , دار المعرفـــــــة , يوســـــــف  ابـــــــي, الخـــــــراج  - 35

 . هـ 1352, المطبعة السلفية , القاهرة 

, فـــــــــي تفســـــــــير الســـــــــيرة النبويـــــــــة البـــــــــن هشـــــــــام , الـــــــــروض االنـــــــــف  - 36

 .  1973, مكتبة الكليات االزهرية , الخثعمي السهيلي 

الحســــــن بــــــن احمــــــد , الــــــروض النضــــــير شــــــرح مجمــــــوع الفقــــــه الكبيــــــر  - 37

,  1ط, مطبعــــــــــة الســــــــــعادة , القــــــــــاهرة , الحيمــــــــــي اليمنــــــــــي الصــــــــــنعاني 

 .هـ 1347

دار الكتــــــاب , الجبعــــــي , شــــــرح اللمعــــــة الدمشــــــقية , الروضــــــة البهيــــــة  - 38

 . مصر , العربي 

 . القاهرة, مطبعة مصطفى الحلبي , البي الهمام , فتح القدير  - 39

ــــــــه الســــــــنة  - 40 ــــــــي , الســــــــيد الســــــــابق , فق ــــــــاب العرب  –بيــــــــروت , دار الكت

 .  م1977 -هـ 1397,  2ط, لبنان 

  

 :  الكتب اللغويـة: رابعًا 

مطبعــــــــة المؤسســـــــة العربيــــــــة , الفيــــــــروز ابـــــــادي , القـــــــاموس المحـــــــيط  - 41

 . للدراسات والنشر 



ــــار فــــي صــــحاح اللغــــة  - 42 ــــي , المخت ــــاب العرب ــــرازي عــــدا الكت ــــروت , ال بي

 ,1981  . 

, دار الكتـــــــــاب العربـــــــــي , الـــــــــرازي , المختـــــــــار فـــــــــي صـــــــــحاح اللغـــــــــة  - 43

 .  1981, بيروت 

ــــــــــــــــــــدة , المنجــــــــــــــــــــد  - 44 ــــــــــــــــــــة , الطبعــــــــــــــــــــة الجدي ,          المطبعــــــــــــــــــــة الكاثوليكي

 .  1960, بيروت 

ابـــــي الفضـــــل جمـــــال الـــــدين محمـــــد , لالمـــــام العالمـــــة , لســـــان العـــــرب  - 45

 . هـ 689, بيروت  –دار صادر , بن مكروم ابن منظور 

  

  :  كتب الفقـه الحديث والقانون: خامسًا 

, مصــــــــر , وفــــــــد مطبعــــــــة ال,  1ط, عصــــــــبة االمــــــــم , احمــــــــد وفيــــــــق  - 46

 . م 1937

تــــاريخ اعــــالن حقــــوق االنســــان , محمــــد منــــدور .ترجمــــة د, ألبيربابيــــه  - 47

   .   1950القاهرة ,         مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 

الهيئـــــــــة , الحلقـــــــــة الدراســـــــــية الثالثـــــــــة , القـــــــــانون والعلـــــــــوم السياســـــــــية  - 48

 . م 1969, المصرية العامة للكتاب 

الخاصـــــة بحقـــــوق االنســـــان والبروتكـــــول االختيـــــاري  االتفاقـــــات الدوليـــــة - 49

طباعــــــة المركــــــز الــــــدولي للتعلــــــيم ,مكتــــــب االعــــــالم , االمــــــم المتحــــــدة , 

. ج , المنوفيـــــة  –ســـــرس الليـــــان , الـــــوظيفي للكبـــــار فـــــي العـــــالم العربـــــي 

 .  1976, ع . م 



ترجمــــــــــة اللجنــــــــــة الدوليــــــــــة ,القواعــــــــــد االساســــــــــية ,اتفاقيــــــــــات جنيــــــــــف  - 50

 .  1977جنيف , للصليب االحمر 

, جنيــــــف ) البروتوكــــــوالن االضــــــافيان الــــــى اتفاقيــــــة جنيــــــف(الملحقــــــان  - 51

1978  . 

الشــــافعي محمــــد بشــــير القــــانون الــــدولي العــــام فــــي الســــلم والحــــرب . د - 52

 .م 1971, دار المعارف , االسكندرية , 

ــــــــدولي العــــــــام فــــــــي الســــــــلم , الشــــــــافعي محمــــــــد بشــــــــير .د - 53 , القــــــــانون ال

 . م 1971, دار المعارف , االسكندرية , والحرب 
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aGــا� �ــ�'<� وا�
  

اتوجــــــه اوال بجزيــــــل الشــــــكر والتقــــــدير الــــــى جامعــــــة ســــــانت كلمنــــــتس       

الـــذي فتحـــت بـــاب العلـــم الـــى كـــل الطلبـــة بـــدون اســـتثناء وشـــكري وتقـــديري 

  .الى الدكتور كرمي مزعل الساعدي لنيل الشهادة العليا 

ـــة القـــانون وشـــكري الـــى كـــل  قـــدمكمـــا ا شـــكري الـــى اســـاتذتي فـــي كلي

  . من ساعدني في ترجمة بعض الكتب 

ـــــــي تفســـــــير بعـــــــض  ـــــــي مســـــــاعدتي ف ـــــــه ف ـــــــى رجـــــــال الفق وشـــــــكري ال

  . االيات 

ــــــــات وموظفيهــــــــا لجهــــــــودهم  ــــــــع المكتب ــــــــى جمي ــــــــديري ال وشــــــــكري وتق

ـــــوفير مراجـــــع البحـــــث  ـــــي ت ـــــة ف ـــــي . الطيب ـــــوار ف ـــــى مطبعـــــة االن وشـــــكري ال

   .   لرسالة اخراج وطبع هذه ا
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γ     ٍة �ِيت نَقََضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد قُو� ٍة َوَال �َُكونُوا َاكل �ِيت نَقََضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد قُو� ٍة َوَال �َُكونُوا َاكل �ِيت نَقََضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد قُو� ٍة َوَال �َُكونُوا َاكل �ِيت نَقََضْت غَْزلَهَا ِمْن بَْعِد قُو� َوَال �َُكونُوا َاكل

ٌة  ٌة #%ْ-َاك4ً تَت�1ُِذوَن #%يَْما-َُمكْ َدَ+ًال بَ)ْ'َُمكْ #%ْن �َُكوَن #"م� ٌة #%ْ-َاك4ً تَت�1ُِذوَن #%يَْما-َُمكْ َدَ+ًال بَ)ْ'َُمكْ #%ْن �َُكوَن #"م� ٌة #%ْ-َاك4ً تَت�1ُِذوَن #%يَْما-َُمكْ َدَ+ًال بَ)ْ'َُمكْ #%ْن �َُكوَن #"م� #%ْ-َاك4ً تَت�1ُِذوَن #%يَْما-َُمكْ َدَ+ًال بَ)ْ'َُمكْ #%ْن �َُكوَن #"م�

�َما  ن
6
ٍة ۚ ا �َما ِيهَ #%ْرَىبٰ ِمْن #"م� ن
6
ٍة ۚ ا �َما ِيهَ #%ْرَىبٰ ِمْن #"م� ن
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        صدق اAًُ العيل العظميصدق اAًُ العيل العظميصدق اAًُ العيل العظميصدق اAًُ العيل العظمي                                                                                                                                                                                                                                

        النSلالنSلالنSلالنSلسورة سورة سورة سورة                                                                                                                                                                                                                                                                         

        ))))92929292((((اUٓية اUٓية اUٓية اUٓية                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

  

 



                        ���
�
� ا���! آ���" ��#   143ا
�&د                             $

�* �(ض ا
	�ات                                   +#                          2015/  3 / 2   

  

 ,
��#� / إ.�
  ��4ة ا
&آ�(رة �(ال ا01/* ا

 ��#5�
�7� ا
&و
� و ا
�&�6 ا
�	(ض �
7* ا� *�  #&�6ة #+

  


* آ=� 9>& ;�: ا
5&و�9  / م >
   18714 -أ?�و�� ا

  

 �<�? ��.A ..  

 Bرا)�
* ا
&آ�(ن دو
� ��& إآ�ل # ) / آ=� 9>& ;�: ا
5&وCD�� ) �9 إ
�+� أ?�و�� ?F Bرا)�دآ
 �6&G�
C7 ا
H+� و اD �# I56�JA م وK�6 �	M� �4$�اء #
  .. #<�(ب �6$, ا

  

ت GD��
  ا

• Bرا)� أ?�و�� ا
&آ

•  �HF�# ��5
  ��+HA 

• �.<
 أ#� $#�� ��FMار ا

•   �HF�# ��5
 إ�Fار 

  
  
  
  
  

  ا
&آ�(ر                                            
                                             &#���
� 9>& ا
(ا�& ا�F  


OHون �(ض ا
	�ات  ��#5
ون ر�7� ا�# 

 



 اBهـــ'اء

 

0/ و'� ا�.�	ة -,+* �� �* � .........................  ا���� 

   '	ر��1 ا��,+*

 � ..............................................................   ا��

45 3� ��ء آ� ا2�	��	�3   

 ��.�� � ...........  ............................................ ا��

��+"
   وا7رادة وا�6��0 ا�

 ا��,3%م وا�#ي روح.......  ...................................... ا��

#�  ا�=>	�� ;�/ 2

  



 

 





 


