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 :ملخص 

تھدف ھذه الدراسة إلى بیان حقوق المقاتل في الحرب وھي دراسة مقارنة بین الشریعة 
اإلسالمیة والقانون الدولي والجھود الدولیة في تعزیز وبیان حقوق المقاتل، حیث تھدف 

ن عدم جواز التمثیل بھ والكف عن ھذه الدراسة إلى بیان حقوق المقاتل أثناء الحرب م
قتال من ألقى سالحھ، والحث على السلم وعقد الصلح مع العدو إذا طلب ذلك وعدم الغدر 
بھ بعد الصلح، وھذه الدراسة كذلك تھدف إلى بیان حقوق المقاتل بعد الحرب والتي ھي 

لى عدم من نتائج الحرب وذلك باإلحسان إلى المقاتل إذا وقع في األسر باإلضافة إ
  .االعتداء علیھ إذا ُجرح، والحث على دفنھ بعد موتھ إذا لم یوجد من یدفنھ

ھذه الدراسة تنقسم إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، المقدمة تتحدث عن التعریف 
بالموضوع وأھمیتھ وسبب اختیاره، والمبحث األول یتحدث عن تعریف المقاتل لغة 

ة اإلسالمیة والقانون الدولي، أما المبحث الثاني واصطالحًا، وتعریف الحرب في الشریع
فیناقش حقوق المقاتل أثناء الحرب، والمبحث الثالث یناقش حقوق المقاتل بعد الحرب، 
والمبحث الرابع یتحدث عن الجھود الدولیة في تعزیز الحفاظ على حقوق المقاتل، وأخیرًا 

  .حث وكذلك التوصیاتخاتمة البحث تحتوي على أھم النتائج المستخلصة من الب

 السالح، السلم، األسر، االعتداء، التمثیل، الدفن، القتل، :الكلمات المفتاحیة ذات الداللة
 .الجرح
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Abstract: 

This study aims to clarify the rights of the combatant at the 
time of war, it is a comparative study between Islamic law, 
international law and international efforts to enhance and 
clarify the rights of the combatant, as this study aims to clarify 
the rights of the combatant during a war with regard to the 
inadmissibility of combatant mutilation, harassing or 
maltreatment and ceasing to fight those who lay down their 
arms, and urging peace with the enemy if he asks for that, 
and not betraying him after reconciliation.  

This study also aims to clarify the rights of the combatant after 
the war, which are among the results of the war, by offering 
kindness to the combatant if he is captured, in addition to not 
attacking him if he is wounded, and urging to bury him after 
his death if there is no one to bury him. 

This study is divided into an introduction, four topics and a 
conclusion, the introduction talks about the definition of the 
topic, its importance and the reason for choosing it, and the 
first topic talks about defining a combatant in language and 
idiomatically, and the definition of war in Islamic and 
international law, while the second topic discusses the rights 
of a combatant in the midst of war, the third topic discusses 
the rights of the combatant after the end of the war, and the 
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fourth topic talks about international efforts to promote the 
preservation of combatant rights. Finally, the conclusion of the 
research contains the most important findings drawn from the 
research as well as recommendations. 

Significant keywords: arms, peace, capture, assault, 
mutilation, harassing, maltreatment, burial, murder, wounding. 
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  :مقـــــــــدمة

  الحمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد 

الحرب سنة إلھیة كانت وال زالت قائمة منذ الِقدم، والصراعات والنزاعات التي تحصل 
بین الناس والدول طبیعة بشریة نتیجة الصراعات التي تحصل بینھم، فھناك نزاعات 

د وھناك صراعات تحصل بین القبائل وقد تمتد ھذه الصراعات لتكون تحصل بین األفرا
بین الدول، ومنذ قدیم الزمان وإلى یومنا ھذا یشھد العالم صراعات وحروب بین الدول، 

  .وھذه الحروب ال تكون إال نتیجة صراعات مسبقة بین الدول أدت إلى قیام الحرب

ة والدفاع عنھا ضد الخطر الذي یداھمھا، ولكل دولة في العالم جنود یقومون بحمایة الدول
وإذا حصل القتال بین المقاتلین فإن الشریعة اإلسالمیة أعطت لكل مقاتل حقوقًا یجب 
عدم تجاوزھا، وھذا ما نادى بھ القانون الدولي وذلك باحترام حقوق المقاتل وعدم 

  .تجاوزھا حقنًا للدماء وللحفاظ على أكبر قدر ممكن من األرواح البشریة

 كان الھدف من غزواتھ ھو عدم الخوض في -صلى اهللا علیم وسلم–فالنبي الكریم محمد 
الحرب إال بعد دعوتھم إلى اإلسالم وإذا لم یستجیبوا فیتم اللجوء إلى الحرب بضوابط 
معینة بحیث یتم فیھا الحفاظ على األرواح قدر المستطاع وعدم سفك المزید من الدماء، 

 ع�لى لَّا ۡ�ع�د فلاۡ نت�ه�و فإ龵ۖ ل龵لَّه龵 لد龷ين� �ي�كو ف龵ت�ن�ة  لا ت�كو  ح�ت�ىۡت龵لوه�م�ق﴿كما قال تعالى 

َذَكر اهللا تعالى المقصود من : "-رحمھ اهللا– قال الشیخ عبدالرحمن السعدي )١( ﴾ل龵م龵ني�لظَّ

، وأخذ أموالھم، ولكن المقصود القتال في سبیلھ، وأنھ لیس المقصود بھ، سفك دماء الكفار

تعالى، فیظھر دین اهللا تعالى على سائر األدیان، ویدفع كل ما }  لد龷ين� ل龵لَّه龵ي�كو{بھ أن 

یعارضھ، من الشرك وغیره، وھو المراد بالفتنة، فإذا حصل ھذا المقصود، فال قتل وال 
  )٢(".قتال

ش ویوصیھ بأن یدعو ھذه الفئة فقد كان نبینا علیھ الصالة والسالم یرسل قائد الجی
المشركة إلى شھادة أن ال إلھ إال اهللا ابتداًء فإن أجابوا ودخلوا في اإلسالم وإال أمره أن 
یطلب منھم الجزیة فإن أجابوا إلى إعطاء الجزیة وإال فالقتال، ثم إذا تم القتال وضع 

م عدم تجاوزھا كما النبي علیھ الصالة والسالم حدودًا للقتال یجب على المقاتل المسل
  .سیأتي بیانھ من خالل ھذا البحث

لذا فالھدف األساس من الخوض في الحرب ھو للدعوة ابتداء ثم للحرب ثانیًا دون تعٍد، 
ولذا فمن یتأمل في عدد القتلى الذین ماتوا في غزوات النبي صلى اهللا علیھ وسلم من 

ذ بعثة المصطفى علیھ الصالة المقاتلین المسلمین وغیر المسلمین خالل عشر سنوات من

                                                           

 ١٩٣:  سورة البقرة، اآلیة)١(
: المت�وفى  ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عب�د اهللا ال�سعدي        )٢(

 .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، ط: ، تحقیق٨٩، ص)ھـ١٣٧٦
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 وما ذاك إال لحرص نبینا )١(والسالم یجد أن العدد قریب من األلف قتیل أو تزید قلیًال،
  . علیھ الصالة والسالم على أرواح المقاتلین وعدم ھدرھا إال بحقھا

وقد نادى القانون الدولي إلى حفظ حقوق المقاتل وعدم تجاوزھا حقنًا للدماء وحفاظًا على 
ألرواح قدر المستطاع ال سیما وقد سّطرت كتب التاریخ العدید من األحداث التي تم فیھا ا

التجاوز في إراقة دماء المقاتلین بل واالعتداء علیھا بعد موتھا دون مراعاة إلنسانیة ھذا 
المقاتل الذي كرمھ اهللا سبحانھ، باإلضافة إلى ما یشھده العالم الیوم من انتھاكات إنسانیة 

ق المقاتلین أثناء الحرب وبعد الحرب والتي ال تراعي حرمة دم وال إنسان بل لحقو
  .وأحیانًا قد یتعدى ھذا األمر إلى قتل األبریاء من المدنیین

  :أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ

بالنظر إلى عدد الذین ُقتلوا من المقاتلین في زمن النبي علیھ الصالة والسالم وفي زماننا 
لشاسع في عدد القتلى جعل لدي الرغبة في توضیح حقوق المقاتل في ھذا والفرق ا

الحرب وذلك حفاظًا لروح المقاتل مسلمًا كان أو كافرًا وعدم إھدار المزید من الدماء 
السیما وأن من أھم مقاصد الشریعة اإلسالمیة ھي حفظ األنفس البشریة وصیانتھا وعدم 

الل تبیین الحقوق الخاصة بالمقاتل في الحرب االعتداء علیھا، وال یتأتى ذلك إال من خ
وذلك لعدم التعدي والَجور على اآلخر دون وجھ حق السیما وأني لم أجد فیما أعلم من 
بحث ھذه الحقوق بحثًا مستقًال في دراسة مقارنة وجمع شتاتھا باإلضافة إلى إبراز 

  .الجھود الدولیة في تعزیزھا

 حفظ النفس البشریة من االعتداء علیھا أو إتالفھا وتأتي أھمیة الموضوع من خالل أھمیة
وإلبراز حقوق المقاتل في الشریعة اإلسالمیة وكیف أن اإلسالم أبرز ھذا الجانب بوضع 
ضوابط وقواعد متقنة ومقننة للحفاظ على روح المقاتل، باإلضافة إلى بیان أحكام القانون 

وإبراز الجھود الدولیة في التصدي الدولي الذي ساھم في الحفاظ على أرواح المقاتلین 
  .لمن ینتھك ھذه الحقوق

                                                           

وھناك من یرى أن ع�دد القتل�ى   . ٣٣حمید الصغیر، ص. أخالقیات الحرب في السنة النبویة، أ     :  انظر )١(
محم�د عم�ارة،   . الغرب واإلس�الم، د : في صفوف المسلمین والمشركین ال یتجاوز األربعمائة قتیل، انظر     

 . ه١٤٢٤، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ١ ط،١١٥ص
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ولقد رغبت في بحث حقوق المقاتل أثناء الحرب وبعد الحرب حیث أن للمقاتل حقوق 
حقوق : "تكون في الحرب وتمتد نتائجھا إلى ما بعد الحرب وجعلت عنوان ھذا البحث

نة بین الشریعة اإلسالمیة المقاتل في الحرب والجھود الدولیة في تعزیزھا دراسة مقار
  :وقسمتھ إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي" والقانون الدولي

  .التعریف بالموضوع وأھمیتھ وسبب اختیاره: المقدمة

  :تعریف المقاتل في الحرب، وفیھ مطلبان: المبحث األول

  :تعریف المقاتل، وفیھ فرعان: المطلب األول

  .المقاتل لغة تعریف :الفرع األول

  . تعریف المقاتل اصطالحًا:الفرع الثاني

  :تعریف الحرب، وفیھ فرعان: المطلب الثاني

  . تعریف الحرب في الشریعة اإلسالمیة:الفرع األول

  . تعریف الحرب في القانون الدولي:الفرع الثاني

  :حقوق المقاتل أثناء الحرب، وفیھ ثالث مطالب: المبحث الثاني

  .دم التمثیل بالمقاتلع: المطلب األول

  .الكف عن قتال من ألقى سالحھ: المطلب الثاني

  .السلم وعقد الصلح وعدم الغدر: المطلب الثالث

  :وفیھ ثالثة مطالب، حقوق المقاتل بعد الحرب: المبحث الثالث

  .اإلحسان إلیھ إذا وقع في األسر: المطلب األول

  .عدم االعتداء علیھ إذا ُجرح: المطلب الثاني

  .دفنھ بعد موتھ: طلب الثالثالم

  .الجھود الدولیة في تعزیز الحفاظ على حقوق المقاتل: المبحث الرابع

  .أھم النتائج المستخلصة من البحث والتوصیات: الخاتمة
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  املبحث األول

  تعريف املقاتل يف احلرب                  

  :وفیھ مطلبان

  :تعریف المقاتل، وفیھ فرعان: المطلب األول

  . تعریف المقاتل لغة: األولالفرع

  . تعریف المقاتل اصطالحًا:الفرع الثاني

  :تعریف الحرب، وفیھ فرعان: المطلب الثاني

  . تعریف الحرب في الشریعة اإلسالمیة:الفرع األول  

  . تعریف الحرب في القانون الدولي:الفرع الثاني  

  اطب اول

   رف ال

  : وفیھ فرعان

  :یف المقاتل لغةتعر: الفرع األول

قَتَلُھ : المقاتل من قتل والقاف والتاء والالم أصٌل صحیح یدلُّ على إذالٍل وإماتٍة، یقال
 واْلُمَقاَتَلُة واْلِقَتاُل وَقاَتَلُھ )٢( واْلمَقاتل من یصلح ِلْلِقَتاِل َأو یباشره وجمعھا مقاتلة،)١(َقْتًال،

وَقَتَلُھ .  وَقَتَلُھ َقْتًال وَتْقتاًال)٣(.ِر التَّاِء اْلَقْوُم الَِّذیَن َیْصُلُحوَن ِلْلِقَتاِلِقَتاًلا وِقیَتاًلا، واْلُمَقاِتَلُة ِبَكْس
مقتل الرجل : "یقال. المواضع التي إذا أصیبت قتلتھ: وَمقاِتُل اإلنساِن. ِقْتَلَة َسْوٍء، بالكسر

ُبوٍر لكثیِر الَقتِل، من َأْبِنَیِة جمُع َقُتوٍل، كَص: الُقْتُل، بالضَّّم، وبضّمَتْین ")٤(".بین فكیھ

                                                           

عب�د ال�سالم محم�د ھ�ارون،     :  معجم مقاییس اللغة، أب�و الح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا، المحق�ق            )١(
ل�سان الع�رب، محم�د ب�ن مك��رم ب�ن عل�ي، جم�ال ال�دین اب�ن منظ��ور          : انظ�ر . ه١٣٩٩، دار الفك�ر،  ٥/٥٦

 .ه١٤١٤دار صادر، بیروت، ، ٣، ط١١/٥٧٤، )ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري 
 .، دار الدعوة٢/٧١٥مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، :  المعجم الوسیط، المؤلف)٢(
: المت�وفى ( مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عب�د الق�ادر الحنف�ي ال�رازي         )٣(

 –لدار النموذجی�ة، بی�روت       ا -، المكتبة العصریة    ٥، ط ٢٤٧یوسف الشیخ محمد، ص   : ، المحقق )ھـ٦٦٦
 .ه١٤٢٠صیدا، 

: المت��وفى( ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، أب��و ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري الف��ارابي  )٤(
 .ه١٤٠٧، دار العلم للمالیین، بیروت، ٤أحمد عبد الغفور عطار، ط: ، تحقیق٥/١٧٩٧، )ھـ٣٩٣
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كانْت : معركُة الِقتاِل، َوُیَقال: عرََّضھ للَقتِل وَأصبَره َعَلْیِھ، والَمْقَتَلة: وَأْقَتَلھ. الُمباَلغة
  )١(."بالرُّوِم َمْقَتلٌة عظیمٌة

  :تعریف المقاتل اصطالحًا: الفرع الثاني

فعل یقطع عالقة الروح بالجسد : "و أو ھ)٢(".فعل یحصل بھ زھوق الروح: "القتل ھو
واْلمَقاتل من یصلح ِلْلِقَتاِل َأو یباشره  ")٣(".وقطُعھا بالموت بفعل المتولِّي لذلك وھو القاتُل

والمقاتلة بضم المیم وكسر التاء جمع والمفرد منھ مقاتل وھم  ")٤(،"وجمعھا مقاتلة
بالكسر اسم َفاعل والجمع مقاِتُلوَن ُمَقاِتل  ")٥(".المحاربون من یصلحون للقتال ویباشرونھ

 والمقاتلون جمع مقاتل )٦(".وُمَقاِتلة وبالَفْتح اسم مفعول والُمَقاَتَلة الذین َیأخذون في اْلِقَتال
أشخاص یخولھم :  أو ھم)٧(.أفراد القوات المقاتلة التابعة لألطراف المتحاربة: وھم

ل العدائیة والھجوم على الخصم القانون الدولي اإلنساني الحق في القیام باألعما
  )٨(.باألسلحة

وبن��اء عل��ى م��ا س��بق، وحی��ث إن المقات��ل ال یك��ون مق��اتًال إال إذا ك��ان م��ن أف��راد الق��وات      
المسلحة وشارك في الحرب بالقتال ضد العدو، لذا فإن المقاتل ھو الشخص ال�ذي ی�شارك      

 فإن��ھ ل��یس ف��ي الح��رب ض��د الع��دو بوص��فھ محارب��ًا، حی��ث إن ال��ذي ی��شارك ف��ي الح��رب    
بال���ضرورة أن یك���ون محارب���ًا كاألطب���اء ال���ذي ی���شاركون ف���ي الح���رب لع���الج الجرح���ى  
والمرضى، أو كال�صحفیین ال�ذین ی�شاركون ف�ي الح�رب لتغطی�ة أح�داث الح�رب دون أن                    
یكون محاربین، لذا فالمقاتل ھو المخّول لھ المشاركة مع أفراد الق�وات الم�سلحة لمحارب�ة                 

  . مالعدو بھدف االنتصار علیھ

                                                           

ن عب��د ال��رّزاق الح��سیني، الملّق��ب بمرت��ضى  ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس، محّم��د ب��ن محّم��د ب�� )١(
 .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: ، المحقق٢٣٦-٣٠/٢٣٠، )ھـ١٢٠٥: المتوفى(الزَّبیدي 

، دار الكت�ب  ١، ط١٧٢، ص)ھ�ـ ٨١٦: المت�وفى ( كتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الجرج�اني   )٢(
 .ه١٤٠٣العلمیة بیروت، لبنان، 

 .ه١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ١، ط١٧٠، محمد عمیم اإلحسان البركتي، ص التعریفات الفقھیة)٣(
 .، دار الدعوة٢/٧١٥مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، :  المعجم الوسیط، المؤلف)٤(
، دار النف�ائس للطباع�ة   ٢، ط٤٤٨ معجم لغة الفقھاء، محم�د رواس قلعج�ي وحام�د ص�ادق قنیب�ي، ص           )٥(

 .ه١٤٠٨والنشر والتوزیع، 
نح�و  : المت�وفى (مصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي الحم�وي،            ال )٦(

 .، المكتبة العلمیة، بیروت٢/٤٩٠، )ھـ٧٧٠
 .م٢٠١٦، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، ٧٨ القانون الدولي اإلنساني، نیلس میلتسر، ص)٧(
، ٩١م��صعب التج��اني، ص. ن خ��الل النزاع��ات الم��سلحة، د الق�انون ال��دولي اإلن��ساني وحمای��ة الم��دنیی )٨(

 .م٢٠١٩، المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، ١ط
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ب اطا  

  رف ارب

  : وفیھ فرعان

  .تعریف الحرب في الشریعة اإلسالمیة: الفرع األول

 وھي اْلِقَتال َبین فئتین )١(َنِقیُض السِّلم ُأنثى وَأصُلھا الصِّفُة كَأنھا ُمقاَتَلٌة َحْرٌب،: اْلَحْرب لغة
 ُمحاَربًة وِحرابًا وتَحاَرُبوا واْحتَرُبوا حارَبھ:  یقال)٢( )ُمَؤّنَثة َوقد تذكر على معنى اْلِقَتال(

اَألزھري َأنَُّثوا الَحْرَب َألنھم ذَھُبوا بھا إلى الُمحاَربِة : قال وحاَرُبوا، وجمعھا ُحُروٌب
وكذلك السِّْلُم والسَّْلُم ُیْذَھُب بھما ِإلى الُمسالمِة فتَؤنث ودار الَحْرب بالُد المشركین الذین ال 

  )٤(. وھي األرض التي تدار الحرب علیھا)٣(المسلِمین،ُصْلح بینھم وبین 

   :الحرب في اصطالح الفقھاء

لم یرد مصطلح الحرب في كثیر من مؤلفات الفقھاء السابقین، ولكن الفقھاء المعاصرین 
 )٥(".القتال المسلح بین دولتین فأكثر: "تعرضوا لتعریف الحرب في النطاق الدولي بأنھا

 فإنھم كانوا إذا أرادوا الحدیث عن الحرب فإنھم كانوا یستخدمون أما الفقھاء في السابق
  .مصطلح الجھاد بدًال من الحرب

و :  القتال في سبیل اهللا، قال تعالى:والجھاد لغة       ٦ 

-  وھو التعب والمشقة والمبالغة في العمل، والجھد-بفتح الجیم –مأخوذ من الَجھد : ھوو
  )٧(.الوسع والطاقة؛ ألن كًال بذل طاقتھ في دفع صاحبھ: معناه- بالضم

                                                           

 .٢/٨١٥دار المعارف ، . عبداهللا علي الكبیر وآخرون، ط:  لسان العرب ، البن منظور، تحقیق )١(
مخت�ار ال�صحاح،   . ١/١٦٣دار ال�دعوة، ب�دون ،      .  المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ط         )٢(

 .٦٩زین الدین الرازي، المكتبة العصریة، 
تھ�ذیب اللغ�ة، لمحم�د األزھ�ري الھ�روي، دار إحی�اء الت�راث        . ٢/٨١٦ لسان الع�رب ، ألب�ن منظ�ور،          )٣(

 .١/١٢٧المصباح المنیر، أبوالعباس الحموي، المكتبة العلمیة، . ٥/١٦العربي، 
 .١/٥٣] الحرب: [مادة»  القاموس المحیط)٤(
 .٣/٨٢م، ١٩٩٦ھـ ١٤١٧دار المؤید الثانیة عشر ، الریاض . السید سابق، ط:  فقھ السنة ، الشیخ )٥(
 ٧٨:  الحج، اآلیة)٦(
 ).٧١، ٧٠(» المصباح المنیر«، )٣/١٣٣(، ]جھد: [ لسان العرب مادة)٧(
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  :أما الجھاد في اصطالح الفقھاء فلھم حول معنى مصطلح الجھاد عدة تعریفات ومنھا

،  بالنفس والمال - - بذل الوسع والطاقة، بالقتال في سبیل اهللا :عـرفھ األحناف بأنھ
عالى، أو ھو الدعاء إلى الدین الحق، والقتال مع من واللسان وغیرھم؛ إلعالء كلمة اهللا ت

  )١(.ال یقبلھ

 قتال مسلم كافرًا غیر ذي عھد؛ إلعالء كلمة اهللا تعالى، أو :وعرفھ المالكیة بأنھ
  )٢(.حضوره لھ، أو دخولھ أرضھ

ھو المبالغة واستفراغ ما في :  قتال الكفار لنصرة اإلسالم، وقیل:وعرفھ الشافعیة بأنھ
 ھو بذل الجھد في سبیل إقامة المجتمع اإلسالمي، وأن تكون كلمة اهللا ھي الوسع أو

  )٣( .العلیا، وأن تسود شریعة اهللا العالم كلھ

 . بخالف المسلمین من البغاة وقطاع الطریق)٤(، قتال الكفار خاصة:وعرفھ الحنابلة بأنھ
)٥(  

  : تعریف الحرب في القانون الدولي: الفرع الثاني

 یقتصر فقط على المخالفات التي یرتكبھا الجنود المحاربون أثناء مفھوم الحرب ال
الحرب من القتل وغیره، وإنما تشمل كذلك المبادرة في العدوان والحرب السیما إذا لم 
یكن ھناك مبرر لخوض ھذه الحرب كالدفاع عن النفس باإلضافة إلى عدم استنفاد 

ن البلدین، وبالتالي فمنذ إعالن األمم التدابیر األخرى الدبلوماسیة لتسویة الخالف بی
المتحدة حظر الحرب وعدم استخدام القوة والتھدید فیھا أصبحت الدول التي تبادر 

                                                           

م، حاش�یة  ١٩٨٦-ھ�ـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، ١، كتاب السیر، ط)٧/٩٧( بدائع الصنائع، للكاساني  )١(
درر . ھـ١٣١٨، مكتبة البابي الحلبي، مصر،     ٢، ط )٢٥٧ص(الطحاوي على مراقي الفالح، للطحاوي،      

النھر الفائق شرح كنز ال�دقائق،  . ، إحیاء الكتب)١/٢٨١(الحكام شرح غرر األحكام، لمحمد بن فرموز،     
حت�ار عل�ى ال�در المخت�ار،     رد الم . ٢٠٠٢كتاب السیر، دار الكتب العلمیة      ) ٣/١٩٨(سراج الدین الحنفي    

 .، دار الفكر، بیروت٤/١٢١ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، 
، دار الكت�ب  ١، ط)١/٣٥٢(ص�الح األزھ�ري،     /  جواھر اإلكلی�ل ش�رح مخت�صر ال�شیخ خلی�ل، لل�شیخ             )٢(

الة أب��ي زی��د القیروان��ي، ل��شھاب الفواك��ھ ال��دواني عل��ى رس��: انظ��ر. م١٩٩٧-ھ��ـ١٤١٨العلمی��ة، بی��روت، 
 . م١٩٩٥-١٤١٥، دار الفكر، )١/٣٩٥(الدین األزھري المالكي، 

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل، سلیمان بن عمر بن منصور      )٣(
فى م�صط / الفق�ھ المنھج�ي عل�ى م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي لل�دكتور         . ، دار الفكر  ٥/١٧٩العجیلي األزھري،   

المجموع شرح المھذب،   . ١٤١٣/١٩٩٢، دار القلم، دمشق،     )٨/١١٥(مصطفى البغا،   / الخن، والدكتور 
 .دار الفكر) ١٩/٢٦٣(لإلمام النووي، 

 مؤس�سة الرس�الة،    ١عبداهللا الترك�ي، ط     . تحقیق د ) ٢/٢٠٣( منتھى اإلرادات، تقي الدین ابن النجار،        )٤(
 .، دار المؤید٢٩٥منصور البھوتي، ص / نع، للشیخالروض المربع شرح زاد المستق. ١٩٩٩-١٤١٩

ش�رح منتھ�ى   . ، دار الكت�ب العلمی�ة   )٣/٣٢(من�صور البھ�وتي     /  كشاف القناع ع�ن م�تن اإلقن�اع لل�شیخ          )٥(
مطال��ب أول��ى النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى لم��صطفى      . ، ع��الم الكت��ب )١/٦١٧(اإلرادات للبھ��وتي، 

، دار )٣/٢٠٨(مبـدع في شرح المقنع الب�ن مفل�ـح الحنبل�ي،          ، المكتب اإلسالمي، ال   )٢/٤٩٧(الرحیباني،  
 .ھـ١٤٠٠الكتب العلمیة، بیروت، 
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بخوض الحرب فإنھا تكون قد ارتكبت مخالفة جسیمة وانتھكت المواثیق الدولیة التي 
  )١(.تنادي بھا المنظمات الدولیة

على ھذا المصطلح فقط وإنما یطلق أیضًا ومصطلح الحرب في النطاق الدولي ال یقتصر 
على النزاعات المسلحة التي تتم من خالل استخدام القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى 

 وھناك من )٢(.وبصرف النظر عما إذا كان ھذا الھجوم المسلح مشروعًا أو غیر مشروع
تصر دوره یرى أن مصطلح الحرب یطلق كذلك على القانون الدولي اإلنساني الذي یق

  )٣(.على تنظیم القتال بعد اللجوء إلیھ وذلك للتخفیف من مآسي القتل والدمار وغیره

نزاع مسلح ینشأ بین دولتین أو أكثر ألسباب سیاسیة أو : "ویمكن تعریف الحرب بأنھ
  )٤(".اقتصادیة أو لخالف على إقلیم من األقالیم

 طریق القسر بعد تعثر حسم لخالف دولي وحلھ عن: "وھناك من عرف الحرب بأنھ
  )٥(".الوسائل السلمیة

أعمال العداء التي یقوم بھا الجنود أو غیرھم من أفراد العدو متى : "وھناك من عرفھ بأنھ
  .)٦("كان من الممكن عقابھ أو القبض على مرتكبھ

  )٧(".نضال بین قوتین مسلحتین لدولتین متنازعتین: "وھناك من عرفھ بقولھ

: كریة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب األلمان الحرب بأنھاوعرفت المحكمة العس
  )٨(".األعمال التي تشكل انتھاكًا لقوانین وأعراف الحرب"

انتھاك قانون الحرب من جانب أي شخص أو األشخاص : "وتم تعریف الحرب كذلك بأنھ
  )٩(".من العسكریین أو المدنیین

الذي تدور رحاه بین القوات المسلحة الصراع أو النضال المسلح : "وھناك من عرفھ بأنھ
  )١٠(".النظامیة لدولتین أو أكثر

                                                           

 .، دار أفریقیا الشرق٨٩محمد رضوان، ص.  المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني والعدالة الدولیة، د)١(
 النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة، ، دار٢٧٤س��عید س��الم ج��ویلي، ص .  الم��دخل لدراس��ة الق��انون ال��دولي اإلن��ساني، د)٢(

 .م٢٠٠٢
 .١٩حسین الدریدي، ص .   القانون الدولي اإلنساني، د)٣(
. ١/٤٢٤م، ١٩٩٠ األول��ى، - بی��روت–دار العل��م للمالی��ین  .  موس��وعة الم��ورد العربی��ة، منی��ر البعلبك��ي ، ط    )٤(

 .٢٠١١ العراق، ، جامعة جیھان،٣، ط١٧٧صالح الدین حمدي، ص. دراسات في القانون الدولي العام، د
/ ھ�ـ ١٤١٩دار الفك�ر الثالث�ة ، دم�شق،    . وھب�ة الزحیل�ي، ط    .  آثار الحرب في الفقھ اإلسالمي دراس�ة مقارن�ة، د          )٥(

 .٤٠م، ص١٩٩٨
 .، دار ھومة، الجزائر١٤ جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، ونوقي جمال، ص)٦(
 .ه١٣٩٠، القاھرة، ٢٣٣بن علي منصور، ص الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي العام، علي )٧(
 .١٨ المرجع السابق ص )٨(
 .، دار الجامعة الجدیدة، مصر٢٠٣عصام عبدالفتاح مطر، ص .  القانون الدولي اإلنساني، د)٩(
 .، دار وائل، األردن١، ط١٥١مخلد الطراونة، ص .  الوسیط في القانون الدولي اإلنساني، د)١٠(
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صراع بین دولتین أو أكثر : من خالل التعریفات السابقة یتبین لنا بأن الحرب ھو
  .باستخدام القوة المسلحة بھدف انتصار الدولة على الدولة األخرى

فراد بین بعضھم البعض صراع بین دولتین أو أكثر فإننا نخرج صراع األ: فحینما نقول
ألن صراع األفراد غالبًا تكون داخل الدولة الواحدة ولیس بین دولتین أو أكثر باإلضافة 
إلى أن صراع األفراد ال یتم فیھا استخدام القوة المسلحة كالقنابل والطائرات الحربیة 

لحة باستخدام القوة المس: وغیرھا ألن ھذا من سیاسات واختصاص الدول، وحینما نقول
فإننا نخرج الحرب الباردة وغیرھا من الحروب التي لیس فیھا استخدام للقوة المسلحة 
حیث إن الحرب الباردة ھي صراع بین دولتین أو أكثر دون استخدام السالح، والصراع 
الذي یكون بین دولتین أو أكثر باستخدام السالح فإن الھدف منھا رغبة أحد الطرفین في 

الدولة ال تلجأ إلى الحرب مع دولة أخرى وھي تعلم أنھا قد تخسر االنتصار وذلك ألن 
بعضًا من جنودھا وعدتھا وأسلحتھا إال رغبة في االنتصار على الدولة األخرى وإلظھار 

  .قوتھا وھیبتھا لدى الدول المحایدة األخرى

ومن خالل التعریفات السابقة للحرب یمكن استخالص مجموعة من الخصائص 
  )١(:للحرب

حرب صراع مسلح بین الدول، حیث أنھا دائما صراع مسلح بین دول، ولیس ال -١
 أي بمعنى آخر یلزم لقیام حالة )٢(بین أناس عادیین أو بین طوائف معینة،

الحرب، بالمعنى القانوني ارتكازھا ابتداء على نزاع مسلح، تكون الجیوش 
 .ھي أطرافھ الرئیسیة

ز الحرب سواء كانت بریة أو بحریة أو اللجوء إلى القوة المسلحة وھو الذي یمی -٢
جویة، باعتبارھا صراعًا مسلحًا، عن غیرھا من األوجھ الدولیة للعالقات 

 )٣(.التنازعیة في دائرة القانون الدولي العام

اتجاه إرادة أطراف الصراع المسلح من أشخاص القانون الدولي إلى قیام حالة  -٣
 .ت المسلحة الدولیةالحرب بما یستتبعھ من تطبیق قانون النزاعا

تھدف الحرب إلى إرغام دولة ما على الرضوخ لمطالب الدولة المعتدیة أو  -٤
 .احتالل جزء من أراضیھا

                                                           

 وما بعدھا، ط ٨حازم محمد علتم، ص. ة الدولیة المدخل والنطاق الزماني، د قانون النزاعات المسلح)١(
 مكتبة ١، ط٤٢٤أحمد أبو الوفا، ص. القانون الدولي العام، د.  ٢٠٠٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢

 وم�ا بع�دھا،   ٤٢منتصر حم�ودة، ص . حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، د     . ٢٠١٦-١٤٣٧الرشد،  
 ومابع��دھا، ٣٨٤منت��صر حم��ودة، ص. الق��انون ال��دولي المعاص��ر، د. ر الجامع��ة الجدی��دة، م��صر، دا١ط
 .، دار الفكر الجامعي، مصر١ط
 دار الجامع�ة الجدی�دة   ١.، ط٤٢منتصر سعید حمودة، ص .  حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، د      )٢(

 .م٢٠٠٨اإلسكندریة، 
، دار ٢، ط١٩ح�ازم محم�د ع�تلم، ص   . خل والنطاق الزم�اني، د  قانون النزاعات المسلحة الدولیة المد    )٣(

 .م٢٠٠٢النھضة العربیة، القاھرة، 
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  املبحث الثاني

  حقوق املقاتل أثناء احلرب

ج��اءت ال��شریعة اإلس��المیة بحف��ظ حق��وق المقات��ل وذل��ك بقت��ال المقات��ل ف��ي الح��رب دون       

 للَّـه龵  ف龵ي س�بيل ت龵لو�قَ ﴿ اء، فقد قال اهللا سبحانھ  االعتداء علیھ بأي صورة من صور االعتد      

 قال الشیخ عبدالرحمن السعدي رحمھ )١( ﴾لم�ع�ت�د龵ين� لا ي�ح龵ب� للَّه�َّ ت�ع�ت�د�  �لا ۡت龵لون�كم ي�قلَّذ龵ين�

ن غی�رھم والنھ�ي     أي الذین یسَتِعدُّون للقتال من الرجال المكلفین دو       " الذین یقاتلونكم : "اهللا
عن االعتداء یشمل كل أن�واع االعت�داء الت�ي ل�یس فیھ�ا م�صلحة تع�ود للم�سلمین كالتمثی�ل                

  )٢(".بالقتلى وغیره

فاهللا سبحانھ ح�ث المقات�ل عل�ى قت�ال م�ن قاتل�ھ دون االعت�داء علی�ھ، ول�ذا س�نتكلم ف�ي ھ�ذا                         
  :المبحث عن حقوق المقاتل أثناء الحرب وذلك في ثالثة مطالب

  . عدم التمثیل بالمقاتل:ألولالمطلب ا

  . الكف عن قتال من ألقى سالحھ:المطلب الثاني

  . السلم وعقد الصلح وعدم الغدر:المطلب الثالث

  اطب اول

  دم ال ل

التمثیل بالقتیل ھو التنكیل بالقتیل بجدع األنف أو األذن أو التشویھ بقطع األعضاء للحي 
 وفي الغالب أن )٤(التمثیل بجثث الموتى من األعداء،:  أو ھو)٣(ك،أو المیت أو شیئًا من ذل

الحرب إذا دارت بین طائفتین فإنھ سیكون ھناك قتلى من الطرفین، فمن حقوق المقاتل 
التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة ھو عدم التمثیل بھذا المحارب بعد قتلھ، كما قال اهللا 

قتلى یعتبر من االعتداء فقد روى مسلم في صحیحھ عن  والتمثیل بال)٥( ﴾التعتد﴿تعالى 

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا أمر أمیرًا على : سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال
اغزوا بسم اهللا، ((جیش أو سریة أوصاه بتقوى اهللا وبمن معھ من المسلمین خیرًا ثم یقول 

                                                           

 ١٩٠: سورة البقرة )١(
 تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم المن�ان، ال�شیخ عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر ب�ن عب�د اهللا ال�سعدي                )٢(
 .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، ط:  تحقیق٨٩، ص )ھـ١٣٧٦: المتوفى(
، دار ٢، ط٤٠٤ و ص١٤٦ حام��د ص��ادق قنیب��ي، ص   - معج��م لغ��ة الفقھ��اء، محم��د رواس قلعج��ي     )٣(

تھذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحم�د األزھ�ري،   : انظر. ه١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،    
 .م٢٠٠١ت، ، دار إحیاء التراث العربي، بیرو١، ط١٥/٧٣محمد عوض مرعب، : تحقیق

 .ـھ١٣٩٠، القاھرة، ٣٣٠ الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي العام، علي منصور، ص )٤(
 .١٩٠:  سورة البقرة)٥(
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 تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا في سبیل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا، وال
 وقد روى قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن النبي علیھ الصالة )١(...))ولیًدا

ھذا الحدیث دلیل على :  قال النووي)٢(.والسالم كان یحث على الصدقة وینھى عن المثلة
ن فأرادوا قتلھم قتلوھم إذا أسر المسلمون المشركی: " وقال الشافعي)٣(تحریم المثلة،

بضرب األعناق ولم یجاوزوا ذلك إلى أن یمثلوا بقطع ید وال رجل وال عضو وال مفصل 
وال بقر بطن وال تحریق وال تغریق أو غیر ذلك ألن النبي علیھ السالم نھى عن 

ُنِق ِبالسَّْیِف َكَما َوِإْحَساُن اْلَقْتِل َلا َیْحُصُل ِبَغْیِر َضْرِب اْلُع: "  وقال الشوكاني)٤(".المثلة
إَذا : "َیْحُصُل ِبِھ، لحدیث شداد بن أوس رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

 - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - َوِلَھَذا َكاَن )٥("َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذِّْبَحَة
ِبَضْرِب ُعُنِق َمْن َأَراَد َقْتَلُھ َحتَّى َصاَر َذِلَك ُھَو اْلَمْعُروُف ِفي َأْصَحاِبِھ، َفِإَذا َرَأْوا َیْأُمُر 

إنَّ اْلَقْتَل ِبَغْیِر : َیا َرُسوَل اللَِّھ َدْعِني َأْضِرْب ُعُنَقُھ، َحتَّى ِقیَل: َرُجًلا َیْسَتِحقُّ اْلَقْتَل َقاَل َقاِئُلُھْم
  )٦(".ِق ِبالسَّْیِف ُمْثَلٌةَضْرِب اْلُعُن

ومع أن الحرب فیھ إراقة للدماء وإزھاق لألرواح إال أن اإلسالم نھى عن التمثیل بجسد 
اإلنسان وذلك بجدع األنف أو قطع األطراف أو تشویھ الِخلقة أو نزع األذن أو شق 

ك محرم في البطن إلى غیر ذلك من أنواع التمثیل الذي فیھ تشویھ لِخلقة اإلنسان فكل ذل
اإلسالم ولذلك فقد كان المصطفى علیھ الصالة والسالم یرسل رسائلھ إلى سرایاه وكان 
ینھاھم فیھا عن التمثیل بالقتلى، وحینما انتصر المسلمون انتصارًا عظیما في غزوة بدر 
وُأسر سھیل بن عمرو وقد كان یلقب بخطیب العرب لفصاحتھ وكان قبل أسره یؤذي 

ة والسالم بسالطة لسانھ فعندما ُأسر استأذن عمر بن الخطاب رضي اهللا النبي علیھ الصال
عنھ النبي علیھ الصالة والسالم في نزع ثنیتي سھیل بن عمرو لكي ال یتجرأ على إیذاء 

ال : "النبي علیھ السالم بلسانھ فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم بلسان الرحیم المشفق
                                                           

نی�ل  : في ھذا الحدیث دلیل على تحریم المثل�ة، انظ�ر      : قال الشوكاني . ٣ –) ٣/١٣٥٧( صحیح مسلم،    )١(
ع�صام ال�دین   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٢٥٠: ت�وفى الم(األوطار، محمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني                  

 .ه١٤١٣، دار الحدیث، مصر، ١، ط٧/٢٩٣الصبابطي، 
أن : ففي الح�دیث ع�ن قت�ادة، أن أن�سا رض�ي اهللا عن�ھ، ح�دثھم        . ٤١٩٢ –) ٥/١٢٩( صحیح البخاري    )٢(

: ي اهللاناسا من عكل وعرینة قدموا المدینة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وتكلموا باإلسالم، فقالوا یا نب�             
فأمر لھم رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      «إنا كنا أھل ضرع، ولم نكن أھل ریف، واستوخموا المدینة،           

، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحیة الح�رة،  »بذود وراع، وأمرھم أن یخرجوا فیھ فیشربوا من ألبانھا وأبوالھا  
فبل�غ النب�ي ص�لى اهللا    «اس�تاقوا ال�ذود،   كفروا بعد إسالمھم، وقتل�وا راع�ي النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، و           

علیھ وسلم فبعث الطلب في آثارھم، فأمر بھم فسمروا أعینھم، وقطعوا أیدیھم، وترك�وا ف�ي ناحی�ة الح�رة               
بلغنا أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بعد ذل�ك ك�ان یح�ث عل�ى ال�صدقة        : قال قتادة » حتى ماتوا على حالھم   

 .وینھى عن المثلة
: المت�وفى (حیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي               المنھاج شرح ص   )٣(

 .ه١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢، ط١١/١٥٣، )ھـ٦٧٦
، دار المعرف��ة، بی��روت، ٤/٢٥٩، )ھ��ـ٢٠٤: المت��وفى( األم، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي )٤(

 .ه١٤١٠
 .١٩٥٥-)٣/١٥٤٨( صحیح مسلم، )٥(
 .٧/٢٧ نیل األوطار، محمد بن علي الشوكاني، )٦(
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فالنبي علیھ الصالة والسالم نھى عن التمثیل  )١(،" نبیًاأمثل بھ فیمثل اهللا بي ولو كنت
باإلنسان حیًا ونھى عن التمثیل بھ میتًا وذلك لشرف اإلنسان وكرامتھ أیًا كانت دیانتھ بل 

  .وحتى لو كان عدوًا

 على االھتمام اإلنساني باإلنسان )٢(وفي المقابل فقد نصت مبادئ القانون الدولي اإلنساني
، ومن ذلك ما نصت علیھ اتفاقیة جنیف األولى والثانیة في المادة وعدم التعرض لھ

المخالفات الجسیمة ھي التي تتضمن أحد : "الخمسون والمادة الواحد والخمسون على أنھ
القتل : األفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة باالتفاقیة

 وحیث أن المادة لم تنص صراحة على )٣("...العمد، التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة
حرمة التمثیل بالمیت ولكن یؤخذ منھا حرمة المعاملة الالإنسانیة وھي تشمل المعاملة 
الالإنسانیة لألحیاء وكذلك األموات، فالتمثیل بالقتلى بقطع األنف أو األذن أو غیرھا 

 ولكن نصت المادة الثالثة من تعتبر من المعاملة الالإنسانیة التي ینددھا المجتمع الدولي،
اتفاقیة جنیف الرابعة صراحة على حظر التشویھ بالمیت حیث نصت المادة على حظر 

  :عدة أمور ومنھا

االعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة وخاصة القتل بجمیع أشكالھ والتشویھ "  . أ
  )٤(".والمعاملة القاسیة والتعذیب

التفاقیة نفسھا أي أمر فیھ معاناة بدنیة من قتل أو وحظرت المادة الثانیة والثالثون من ا
   )٥(.تعذیب أو تشویھ إلى غیر ذلك

وكذلك نصت المادة الرابعة والثالثون من البروتوكول اإلضافي األول التابع التفاقیة 
یجب عدم انتھاك رفات األشخاص الذین توفوا بسبب االحتالل أو في "جنیف على أنھ 

عن االحتالل أو األعمال العدائیة وكذلك رفات األشخاص الذین أثناء االعتقال الناجم 

                                                           

 ).٣/٢٠٠(، السیرة النبویة البن ھشام )٣/٣٧٨( البدایة والنھایة البن كثیر )١(
 مبادئ القانون الدولي اإلنساني ُتعرف أیًضا بقواعد الح�رب الت�ي نظمتھ�ا اتفاقی�ات جنی�ف األرب�ع م�ع              )٢(

 وأساس ھذا القانون، وھي مجموعة م�ن القواع�د الدولی�ة         البروتوكوالت اإلضافیة لھا والتي تعتبر جوھر     
التي تحدد المبادئ والضوابط التي یمكن وما ال یمكن فعلھ أثناء النزاع المسلح س�واء كان�ت ھ�ذه القواع�د          

. تخاطب المدنیین أو المق�اتلین الم�شاركین ف�ي الح�رب، وس�یأتي الح�دیث ح�ول ھ�ذا ف�ي ثنای�ا ھ�ذا البح�ث             
 https//:www.icrc.org/ar/the-rules-of-war:  ولیة للصلیب األحمرانظر موقع اللجنة الد

 اتفاقیة جنیف األول�ى لتح�سین ح�ال الجرح�ى والمرض�ى ب�القوات الم�سلحة ف�ي المی�دان المؤرخ�ة ف�ي                     )٣(
رقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغ . ١٩٤٩

 ١٩٤٩في 
 اتفاقی��ة جنی��ف الرابع��ة ب��شأن حمای��ة األش��خاص الم��دنیین ف��ي وق��ت الح��رب المؤرخ��ة ف��ي أغ��سطس      )٤(

١٩٤٩. 
تحظر األطراف السامیة المتعاقدة صراحة جمیع التدابیر التي من ش�أنھا  " حیث نصت المادة على أنھ      )٥(

وال یقت�صر ھ�ذا الحظ�ر       .  لألش�خاص المحمی�ین الموج�ودین تح�ت س�لطتھا          أن تسبب معاناة بدنیة أو إب�ادة      
على القتل والتع�ذیب والعقوب�ات البدنی�ة والت�شویھ والتج�ارب الطبی�ة والعلمی�ة الت�ي ال تقت�ضیھا المعالج�ة                    
الطبی�ة لل��شخص المحم�ي وح��سب، ولكن�ھ ی��شمل أی��ضًا أي أعم�ال وح��شیة أخ�رى، س��واء ق�ام بھ��ا وك��الء       

 ."سكریونمدنیون أو وكالء ع
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توفوا بسبب األعمال العدائیة في بلد لیسوا من رعایاه كما یجب الحفاظ على مدافن ھؤالء 
 من االتفاقیة الرابعة مالم تلق )١(١٣٠األشخاص جمیعًا ووسمھا عمال بأحكام المادة 

  )٢(."م االتفاقیات وھذا البروتوكولرفاتھم ومدافنھم معاملة أفضل عمًال بأحكا

من خالل ما سبق یتبین لنا أن القانون الدولي لم یحّرم التمثیل بقتلى الحرب خاصة وإنما 
حّرم التمثیل بالمیت عمومًا ویشمل ذلك المیت الذي شارك في الحرب أو الذي لم یشارك 

  .ى بعد موتھفیھا لحرمة ھذا اإلنسان والحفاظ على كرامة جسده من االعتداء حت

وبالتالي فالشریعة اإلسالمیة نصت صراحة على عدم جواز التمثیل بالقتلى في الحرب 
خاصة وحّرمت االعتداء على غیر المقاتلین من المدنیین عامة ألن الشریعة اإلسالمیة 
أساسًا تحرم االعتداء على المدنیین إطالقًا وبالتالي نّصت صراحة على حرمة التمثیل 

ء القتال وھذا یؤكد لنا أن الشریعة اإلسالمیة والقوانین الدولیة تحرم التمثیل بالمیت أثنا
  .بالقتلى لما فیھا من انتھاك لكرامة جسد اإلنسان

ب اطا  

 ن أ ل ن فا.  

ذكرنا سابقًا أنھ لیس الھدف من القتال في الشریعة اإلسالمیة ھو إلزھاق األرواح وإراقة 
نما الھدف الرئیسي من القتال ھو إلعالء كلمة اهللا، وبالتالي فإذا ألقى المحارب الدماء وإ

سالحھ واستسلم أو ألقى سالحھ وھرب أو أظھر المشرك إسالمھ حتى ولو قالھا اتقاء 
أنا مسلم، : للحرب والقتل فال یجوز قتلھ، فمن أظھر اإلسالم أو نطق بالشھادتین أو قال

باإلسالم أو قد یكون قالھا غیر معتقد بھا فقط التقاء القتل السیما فقد یكون قالھا اعتقادًا 
إذا قالھا وھو تحت وطأة السیف وأراد الخالص من القتل، ومع ذلك كلھ فمن سماحة 
اإلسالم وآدابھ وأخالقھ الرفیعة عدم قتال ھؤالء والتثبت من أقوالھم ومن حقیقة نطقھم 

  .باإلسالم أو بالشھادتین

 ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ن أظھر إسالمھ فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قالأما في حالة م

ال إلھ إال اهللا، فقد عصم مني : ال إلھ إال اهللا، فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا"

                                                           

على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن "  من اتفاقیة جنیف الرابعة ما نصھ١٣٠ حیث ذكرت المادة )١(
المعتقل��ین ال��ذین یتوف��ون أثن��اء االعتق��ال ی��دفنون ب��احترام، وإذا أمك��ن طبق��ًا ل��شعائر دی��نھم، وأن مق��ابرھم    

وی��دفن المعتقل��ون  . ا دائم��ًاتحت��رم، وت��صان ب��شكل مناس��ب، وتمی��ز بطریق��ة تمك��ن م��ن االس��تدالل علیھ��      
المتوفون في مقابر فردیة، إال إذا اقتضت ظروف قھریة استخدام مقابر جماعیة، وال یجوز حرق الجثث   

وف�ي حال�ة الح�رق    . إال ألسباب صحیة حتمیة أو إذا اقتضى دین المتوفي ذلك أو تنفیذًا لرغبتھ ال�صریحة    
وتح�تفظ ال�سلطات الح�اجزة    .  وفاة ال�شخص المعتق�ل  یبین ذلك مع ذكر األسباب التي دعت إلیھ في شھادة         

اتفاقیة جنی�ف الرابع�ة ب�شأن    : انظر.  بالرماد، وترسلھ بأسرع ما یمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك       
 ١٩٤٩أغسطس /آب١٢حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 

 وال��ذي یت��ضمن حمای��ة ض��حایا  ١٩٤٩ع��ام  البروتوك��ول األول الت��ابع التفاقی��ات جنی��ف ال��صادر ف��ي   )٢(
 .المنازعات الدولیة المسلحة
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في ھذا الحدیث دلیل على أن :  قال الشوكاني)١(".نفسھ ومالھ، إال بحقھ وحسابھ على اهللا
  )٢(.د النطق بالشھادتیناإلنسان یكون مسلمًا بمجر

وقد روى ابن عباس رضي اهللا عنھما أنھ لقي ناس من المسلمین رجال في غنیمة لھ، 

ي�ا ي�ه�ا لَّذ龵ين�  ﴿السالم علیكم، فقتلوه وأخذوا ما معھ من غنیمة فأنزل اهللا سبحانھ : فقال

قولو ل龵م�ن� لقى لي�كم� لس�لا� لس�ت� م�ؤ�م龵ن�ا ت�ب�ت�غ�و ع�ر�� م�ن�و  ض�ر�ب�ت�م� ف龵ي س�بيل للَّه龵 فت�ب�ي�ن�و �لا ت�

 �龵م�غ�انم� كث 龵ند� للَّه龵لد�ن�ي�ا فع 龵ن قب�ل فم�ن� للَّه� ع�لي�كم� فت�ب�ي�ن�و ۚلح�ي�ا龷ك� كنت�م م龵للَّه� كا بم�ا ۚ كذل َّ  

وفي اآلیة دلیل على أن من أظھر شیئًا :  قال الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا)٣( ﴾خ�بت�ع�م�لو 

من عالمات اإلسالم، لم یحل دمھ حتى یختبر أمره، ألن السالم تحیة المسلمین، وكانت 
  )٤(.تحیتھم في الجاھلیة بخالف ذلك، فكانت ھذه عالمة على ذلك

بعثنا رسول اهللا صلى : ((اللَّھ عنھما َقاَلوفي الحدیث الشھیر عن ُأسامَة بِن َزْیٍد رضي 
اهللا علیھ وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فھزمناھم، ولحقت أنا ورجل من األنصار 

ال إلھ إال اهللا فكف األنصاري فطعنتھ برمحي حتى قتلتھ، : رجال منھم، فلما غشیناه، قال
 أقتلتھ بعد ما قال ال إلھ إال اهللا؟ یا أسامة،: فلما قدمنا بلغ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال

 )٥()).كان متعوذا، فما زال یكررھا، حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم: قلت
إنما ! یا رسول اللَّھ: قلت! أقال ال إلھ إال اللَّھ وقتلتھ؟: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اللَّھ : وفي روایة

فما زال یكررھا  !لم أقالھا أم ال؟أفال شققت عن قلبھ حتى تع :قالھا خوفا من السالح، قال
   )٦()).حتى تَمنیُت أني أسلمُت یومئٍذ

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعث بعثا : (( رضي اهللا عنھوعن ُجْندِب بِن عبداللَّھ
من المسلمین إلى قوم من المشركین، وإنھم التقوا فكان رجل من المشركین إذا شاء أن 

: قصد لھ فقتلھ، وإن رجال من المسلمین قصد غفلتھ، قالیقصد إلى رجل من المسلمین 
ال إلھ إال اهللا فقتلھ، فجاء البشیر : وكنا نحدث أنھ أسامة بن زید، فلما رفع علیھ السیف قال

إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فسألھ فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كیف صنع، فدعاه 
، أوجع في المسلمین، وقتل فالنا وفالنا، وسمى لھ یا رسول اهللا: لم قتلتھ؟ قال: فسألھ فقال

ال إلھ إال اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا : نفرا، وإني حملت علیھ، فلما رأى السیف قال
" فكیف تصنع بال إلھ إال اهللا إذا جاءت یوم القیامة؟: "نعم، قال: أقتلتھ؟ قال: علیھ وسلم

                                                           

 .٢١-)١/٥٢(صحیح مسلم . ٢٩٤٦-)٤/٤٨( صحیح البخاري )١(
ع�صام  : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٢٥٠: المت�وفى ( نیل األوطار، محمد بن علي بن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني              )٢(

 .ه١٤١٣، دار الحدیث، مصر، ١، ط٧/٢٣٣الدین الصبابطي، 
 ٩٤: ورة النساء س)٣(
 .ه١٣٧٩ - بیروت–، دار المعرفة ٨/٢٥٩ فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني، )٤(
 .٤٢٦٩ -)٥/١٤٤( صحیح البخاري )٥(
 .٩٦ –) ١/٩٦( صحیح مسلم )٦(
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" صنع بال إلھ إال اهللا إذا جاءت یوم القیامة؟وكیف ت: "یا رسول اهللا، استغفر لي، قال: قال
  )١()).كیف تصنع بال إلھ إال اهللا إذا جاءت یوم القیامة: فجعل ال یزیده على أن یقول: قال

ففي ھذا الحدیث دلیل صریح من المصطفى علیھ الصالة والسالم عن الكف عن قتال من 
وب والنیات ال یعلمھا إال اهللا أظھر إسالمھ ولو كان یبطن غیر ذلك وذلك ألن أعمال القل

وكذلك في حالة من ألقى سالحھ . فقد یكون قالھا صادقًا وقد یكون قالھا بخالف نیتھ
واستسلم أو ھرب فالشریعة اإلسالمیة تنھى عن قتال من ألقى سالحھ ویدخل ھؤالء من 

اهللا  قال بعض المفسرین عن ابن عباس رضي )٢( ﴾التعتد﴿ضمن الذین قال اهللا فیھم 

والتعتدوا أي ال َتقتلوا النساء والصبیان والشیخ الكبیر وال من ألقى السََّلَم، : عنھ أنھ قال
   )٣(.َوَكفَّ َیَده، فإن فعلتم ھذا فقد اعتدیتم

أال ((عن مالحقة من ألقى سالحھ وقتلھ فقد قال علیھ الصالة والسالم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نھى النبي 

َحَكَم علیھ الصالة : " قال ابن القیم رحمھ اهللا)٤())ال یجھزن على جریح وال یتبعن مدبر
والسالم بأن من أغلق داره أو دخل المسجد أو وضع السالح فھو آمن، وأن ال ُیجھز على 

  )٥(".جریح وال یتبع مدبر وال یقتل أسیر

 ألن من ألقى )٦(وفي المقابل فإن القانون الدولي ال یجیز قتال من ألقى سالحھ من العدو
یجب : "جان بكتیھ. ھ ال یكون في حكم المقاتلین وانتھت عدوانیتھ، قال دسالحھ فإن

المحافظة على حیاة من یستسلم من األعداء وال یتعلق ھذا المبدأ إال بالمقاتل فال یجوز 

                                                           

 .٩٧ –) ١/٩٧( صحیح مسلم )١(
 .١٩٠:  سورة البقرة)٢(
ن محم�د ب�ن إدری�س ب�ن المن�ذر التمیم�ي، ال�رازي اب�ن          تفسیر القرآن العظیم، أبو محمد عبد الرحمن ب     )٣(

، مكتب�ة ن�زار م�صطفى الب�از،     ٣أس�عد محم�د الطی�ب، ط     : ، تحقی�ق  ١/٣٢٥،  )ھـ٣٢٧: المتوفى(أبي حاتم   
معالم التنزیل في تفسیر القرآن، أبو محمد الحسین بن مسعود         : انظر. ه١٤١٩المملكة العربیة السعودیة،    

، دار ١عبدالرزاق المھدي، ط: ، تحقیق١/٢٣٦، ) ھـ٥١٠:المتوفى(فعي بن محمد بن الفراء البغوي الشا
جامع البیان في تأویل القرآن، محمد ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د       : انظر. ه١٤٢٠إحیاء التراث العربي، بیروت،     

أحمد محمد شاكر، : ، تحقیق٣/٥٦٣، ) ھـ٣١٠: المتوفى(بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،   
 .ه١٤٢٠سالة، ، مؤسسة الر١ط
 .، دار الفكر)٨/٧١١( مصنف ابن أبي شیبة )٤(
 زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم الجوزی�ة                )٥(
 مكتب���ة المن���ار اإلس���المیة، الكوی���ت، -، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت ٢٧، ط٥/٦٢، )ھ���ـ٧٥١: المت���وفى(

 .ه١٤١٥
اإلنساني لم یذكر في مبادئھ أي أمر یتعلق ب�الكف ع�ن قت�ال م�ن أظھ�ر إس�المھ، وھ�ذا         القانون الدولي    )٦(

طبیعي ألن أحكام الق�انون ال�دولي عام�ة ت�شمل ك�ل األدی�ان والطوائ�ف وذل�ك ألن الح�رب ق�د تك�ون ب�ین                        
 طائفتین أو أكثر وال یدینون دین اإلسالم، ومع ھ�ذا فق�د س�بق اإلس�الم أحك�ام الق�انون ال�دولي ب�الكف ع�ن                

 .  قتال من ألقى سالحھ ویشمل ذلك من أظھر إسالمھ أو ألقى سالحھ واستسلم أو ھرب
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قتل إال الجندي القادر ھو نفسھ على القتال وبمجرد االستسالم وانتھاء العدوانیة یجب أن 
  )١(".یتوقف كل عمل عدائي

فغایة الحرب ھي تحطیم دولة العدو ألن الحرب صلة بین دولة ودولة ولیست بین إنسان 
وإنسان، واألصل السلم وال یكون العداء إال عرضًا ویكون ذلك بین الجنود الحاملین 
للسالح وھم الذین یجوز مقاتلتھم فإذا وضعوا السالح واستسلموا فإنھم في ھذه الحالة 

عودوا مرة أخرى لیصبحوا بشرًا لھم حق الحیاة وال یجوز ینتفي عنھم وصف العدو وی
 وھذا ما تؤكده الفقرة ج من المادة الثالثة والعشرون من اتفاقیة )٢(.ألحد منازعتھم فیھ

 على أنھ ال یجوز قتل أو جرح من أعلن النیة عن االستسالم بعد أن ألقى ١٩٠٧الھاي 
  )٣(.السالح وامتنع عن القتال

المقاتل إذا شارك في القتال فإنھ یكون في عداد المقاتلین الذین یجوز یتضح مما سبق أن 
قتالھم أما إذا أظھر إسالمھ وترك القتال أو ألقى السالح واستسلم أو ھرب فإنھ ال ُیقتل 
ألنھ انتفى عنھ صفة المقاتل وإذا انتفى عنھ صفة المقاتل فإنھ یكون من المدنیین الذین ال 

سبحانھ أمرنا بقتال المقاتل دون غیره فإذا انتفى عنھ صفة المقاتل یجوز قتالھم، ألن ربنا 
فال یجوز قتالھ، وھذه تعد من جملة المبادئ العظیمة التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة 

  .وأخذت بھذه المبادئ السامیة القوانین الدولیة
  

  اطب اث

  ام ود ا  ادو ودم ادر

الحرب أنھا نزاع بین دولتین، وھذا النزاع قد یكون بالسالح وقد یكون ذكرنا في تعریف 
بغیر ذلك، ولذا فحینما نتناول في ھذا المطلب حق المقاتل أو المقاتلین في عقد الصلح 
والسلم فإنھ ال یكون في وقت الحرب بالسالح فحسب وإنما حتى في حالة الحرب دون 

 وعقد الصلح الذي تنادي بھ الشریعة سالح كالحرب الباردة، والمقصد من السلم
اإلسالمیة والقانون الدولي ھو في وجود عالقة سلمیة بین دولتین ثم حدث نزاع 
واضطراب بین ھاتین الدولتین أدى لقیام الحرب سواء كانت حربًا بالسالح أو غیر ذلك 

طریق فرغب أحد الطرفین عودة العالقات السلمیة بین الدولتین كسابق عھدھا وذلك عن 
  .السلم والصلح

وقد یطلب األعداء السلم وعدم االستمرار في القتال كإلقاء السالح واالستسالم أو إذا 
حاصر المسلمون قلعة أو حصنًا أو غیر ذلك فإذا طلب األعداء السلم فعلى المسلمین أن 

ء یستجیبوا لھم ویوقفوا الحرب تلبیة لرغبتھم السلمیة سواء كانت الحرب قائمة أي أثنا

                                                           

، اللجن�ة الدولی�ة لل�صلیب األحم�ر،        ٢٩ج�ان بكتی�ھ، ص    .  القانون الدولي اإلنساني، تط�وره ومبادئ�ھ، د        )١(
 .جان بكتیھ نائب رئیس اللجنة الدولي للصلیب األحمر ومحاضر بجامعة جنیف. ویعد د. جنیف

 .م٢٠١٢، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، ٣٣العقد االجتماعي، جان جاك روسو، ص )٢(
 .م١٩٠٧ أكتوبر ١٨ االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، المنعقدة في )٣(
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 أوصى بالدعوة إلى اإلسالم أوًال ثم السلم وطلب ملسو هيلع هللا ىلصالقتال أو لم تقم الحرب بعد ألن النبي 

الجزیة وإال فالقتال، فلو اختار األعداء السلم قبل الحرب أو أثنائھا فینبغي االستجابة 

توكل على هللا﴿لطلبھم كما قال اهللا تعالى  ا   قال اإلمام )١( ﴾ جنحو للسلم فاجنح 

: َماُلوا ِإَلى الصُّْلِح، َفاْجَنْح َلھا، أي: وإن َجَنُحوا ِللسَّْلِم، أي: قولھ تعالى: "غوي رحمھ اهللالب

: أي}  ج�ن�ح�و�{: " وقال الشیخ عبدالرحمن السعدي رحمھ اهللا)٢(".ِمْل ِإَلْیَھا َوَصاِلْحُھْم

فاج�ن�ح� له�ا �ت�و�كَّل ع�لى {قتال، الصلح وترك ال: أي} ل龵لس�لم{مالوا : الكفار المحاربون، أي

龵جنحو ( : " وقال اإلمام الطبري)٣(".أجبھم إلى ما طلبوا متوكال على ربك: أي} للَّه 

ا ، أي وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرَب، إما بالدخول في اإلسالم، )للسلم فاجنح 

ا(أسباب السلم والصلح، وإما بإعطاء الجزیة، وإما بموادعة، ونحو ذلك من  أي ) فاجنح 

  )٤(".مل إلیھا، وابذل لھم ما مالوا إلیھ من ذلك

فالمقاتل فردًا كان أو جماعة قد تظھر علیھم االستسالم وعدم الرغبة في القتال فھنا رّغب 
 كان یوصي قائد الجیش قبل ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم في جواز تلبیة رغبتھم في ذلك، فنبینا المصطفى 

ھم إلى اإلسالم فإن أجابوا وإال فلیطلب منھم الجزیة وإال فالقتال، فھنا لو المعركة بدعوت
لم یستجب األعداء للدعوة إلى اإلسالم أو دفع الجزیة ثم أبوا إال القتال ثم تراجعوا عنھ 
فھنا اإلسالم حّث على ذلك ورّغب فیھ تجنبًا للقتال، وھذا یعتبر من حقوق المقاتل الذي 

لبھ وذلك إذا استسلم ولیست لدیھ الرغبة في القتال فیجب عدم ینبغي االستجابة لط
االعتداء علیھ كما ذكرنا في المطلب السابق في قصة أسامة بن زید رضي اهللا عنھ 

حینما قتل المشرك بعد أن أظھر استسالمھ وإسالمھ مع أن أسامة   ملسو هيلع هللا ىلصوكیف غضب النبي

مین بل وقتل عدد من المسلمین  أنھ كان مقاتًال ضد المسلملسو هيلع هللا ىلصرضي اهللا عنھ بّین للنبي 

 قتالھ بعد أن أظھر إسالمھ، وھذا ما فعلھ المصطفى علیھ الصالة ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك أبى النبي 

والسالم حینما استجاب لكفار قریش وعقد صلح الحدیبیة معھم ولو كانت في ظاھرھا 

                                                           

 .٦١:  سورة األنفال، اآلیة)١(
: المتوفى (د بن محمد بن الفراء البغوي  معالم التنزیل في تفسیر القرآن، أبو محمد الحسین بن مسعو         )٢(

 .ه١٤٢٠بیروت، –، دار إحیاء التراث العربي ١عبد الرزاق المھدي، ط: ، تحقیق٢/٣٠٧، )ھـ٥١٠
 تیسیر الكریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم المن�ان، لل�شیخ عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر ب�ن عب�د اهللا ال�سعدي                   )٣(
، مؤس��سة الرس��الة،   ١ب��ن مع��ال اللویح��ق، ط  عب��د ال��رحمن   : ، تحقی��ق ٣٢٥، ص)ھ��ـ ١٣٧٦: المت��وفى (

 .ه١٤٢٠
 ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن، لمحم��د ب��ن جری��ر ب��ن یزی��د ب��ن كثی��ر ب��ن غال��ب اآلمل��ي، أب��و جعف��ر   )٤(

 .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقیق١٤/٤٠، )ه٣١٠(الطبري 
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  .ح مكة وكانت ھي البدایة لفت)١(ھزیمة للمسلمین إال أن في باطنھا عزة ونصرة للمسلمین

 إذا عقد الصلح والعھد مع المشركین یفي بھ ویحذر أصحابھ من نقض ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

فو بالعقولذين يها يا﴿العھود فقد قال اهللا سبحانھ  روي :  قال اإلمام الطبراني)٢( ﴾ منو 

أتموا العھود التي بینكم وبین المشركین : "عن ابن عباس والضحاك وقتادة أنھم قالوا

 بالعهد  لعهد كا فو﴿ وقولھ سبحانھ )٣(".ضوھا حتى یكون النقض من ِقَبلھموالتنق

ال ب من ﴿ واهللا سبحانھ ال یحب من كان خوانا أثیما كما قال سبحانھ )٤( ﴾مسؤ  هللا ال

نا ثيما عولذين﴿ وقولھ تعالى )٥( ﴾كا خو عهدهم   بل إن اهللا أمر )٦( ﴾ هم ألمانا�م 

ن بنصرة إخوانھم المسلمین إال إذا كان بینھم وبین المشركین عھد ومیثاق فھنا ال المسلمی

كم  لدين فعليكم لنصر ال على قو یجوز نصرة المسلمین لقول اهللا تعالى  ﴿ ستنصر

﴾ بينهم ميثا إن استنصروكم في الدین فإنھ واجب علیكم : " قال ابن كثیر رحمھ اهللابينكم 

خوانكم في الدین إال إذا استنصروكم على قوم من الكفار بینكم وبینھم نصرھم ألنھم إ
 فاهللا )٧(".میثاق أي مھادنة إلى مدة فالتخفروا ذمتكم وال تنقضوا أیمانكم مع الذین عاھدتم

  .سبحانھ یأمر المؤمنین بالتمسك بالمیثاق ألنھ أولى بالوفاء من حق اإلخوة من المسلمین

                                                           

 س�نوات وم�ن خ�رج م�ن مك�ة م�سلمًا        حیث إن من ضمن بنود صلح الحدیبیة وقف الحرب لمدة عشر           )١(
قاصدًا المدینة فلیرجع ومن خرج من المدینة قاصدًا مك�ة فالیرج�ع، فھ�ذه فیھ�ا م�صلحة للم�سلمین لتكثی�ر            
سواد المسلمین في مكة وانتشار اإلسالم فیھا باإلضافة إلى وق�ف الح�رب م�ع ق�ریش لیتف�رغ النب�ي علی�ھ                      

البدای�ة والنھای�ة الب�ن كثی�ر     . ٥/٤٣ة النبوی�ة الب�ن ھ�شام    ال�سیر : انظ�ر . السالم للدعوة والجھاد مع غیرھم    
: قال اإلمام النووي معلقًا على ما ج�رى م�ن ال�صلح ب�ین الم�سلمین وق�ریش ف�ي ص�لح الحدیبی�ة             . ٤/٣١٧
وفیھ أن لإلمام أن یعقد الصُّْلح على ما رآه مصلحة للمسلمین وإن كان ال َیْظَھُر ذل�ك ل�بعض النَّ�اس ف�ي                   "

: انظ��ر".  وفی��ھ احتم��ال المف��سدة الی��سیَرة ل��دفع أعظ��م منھ��ا أو لتح��صیل م��صلحة أعظ��م منھ��ا َب��اِدِئ ال��رَّْأِي
 .١٢/١٢٥المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین النووي، 

 .١آیة :  سورة المائدة)٢(
 الطبران��ي،  التف��سیر الكبی��ر، تف��سیر الق��رآن العظ��یم، لإلم��ام أب��ي القاس��م س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن أی��وب    )٣(
 .م٢٠٠٨، دار الكتاب الثقافي، األردن، ١، ط٢/٣٤١
 .٣٤آیة :  سورة اإلسراء)٤(
 ١٠٧:  سورة النساء)٥(
 ٨:  سورة المؤمنون)٦(
: المت�وفى ( تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ث�م الدم�شقي          )٧(

 .ـھ١٤٢٠، دار طیبة للنشر والتوزیع، ٢مة، طسامي بن محمد سال: ، المحقق٤/٩٧) ھـ٧٧٤
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من قتل نفسًا معاھدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا توجد من  ((وقال النبي علیھ السالم
  )٢( )١()).مسیرة أربعین عامًا

: لكل غادر لواء یوم القیامة یعرف بھ، یقال((وقال النبي علیھ السالم محذرًا من الغدر 
 َلا ِسیََّما ِمْن َوِفي اْلَحِدیِث ِغَلُظ َتْحِریِم اْلَغْدِر:  قال ابن حجر رحمھ اهللا)٣()).ھذه غدرة فالن

  )٤(.َصاِحِب اْلِوَلاَیِة اْلَعامَِّة ِلَأنَّ َغْدَرُه َیَتَعدَّى َضَرُرُه ِإَلى َخْلٍق َكِثیٍر

كل ما سبق یدل داللة واضحة أن النبي علیھ الصالة والسالم وكذلك الصحابة رضوان 
در ونقض اهللا علیھم من بعده كانوا حریصون كل الحرص على السلم والصلح وعدم الغ

العھد ألن ھذا یتنافى مع الھدف األسمى الذي ذكرناه سابقًا من مواجھة المشركین ھو 
  . الدخول في اإلسالم وعبادة اهللا وحده ولیس إلراقة الدماء أو االستیالء على المدن

أما النظام الدولي فقد أخذت بما أخذت بھ الشریعة اإلسالمیة من وجوب الوفاء بالعھد 
نقض العھود، فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من اتفاقیة الھاي التي وعدم الغدر و

قتل أو : " على مجموعة من المحظورات ومن أھمھا١٩٠٧ و ١٨٩٩صدرت في عامي 
  )٥(".جرح أفراد من الدولة المعادیة أو الجیش المعادي باللجوء إلى الغدر

                                                           

 .٣١٦٦ –) ٤/٩٩( صحیح البخاري )١(
 النھي عن قتل المعاھد ونقض العھد لیست مقتصرة على المعاھد فقط وإنم�ا ت�شمل ال�ذمي والم�ستأمن                   )٢(

كذلك وكلھم مشركون وبینھم وبین المسلمین عھد ومیث�اق ال یج�وز نق�ضھا وھ�م مع�صومو ال�دم والم�ال،                 
نف��س الم��ؤمن، وال��ذمي، والمعاھ��د،  : وال��نفس المحرم��ة أربع��ة أنف��س، ھ��ي : "اب��ن عثیم��ین رحم��ھ اهللاق��ال 

أن : والمستأمن، فالمؤمن إلیمانھ، والذمي لذمتھ، والمعاھد لعھده، والمستأمن لتأمینھ، والفرق ب�ین الثالث�ة        
ذل الجزیة، وأما المعاھد؛ عھد على أن یقیم في بالدنا معصوما مع ب: الذمي ھو الذي بیننا وبینھ ذمة؛ أي   

فیقیم في بالده، لكن بیننا وبینھ عھد أن ال یحاربنا وال نحاربھ، وأما المستأمن؛ فھو الذي لیس بینن�ا وبین�ھ    
ذم�ة وال عھ�د، لكنن�ا أمن�اه ف�ي وق�ت مح�دد؛ كرج�ل حرب�ي دخ�ل إلین�ا بأم�ان للتج�ارة ونح�وه، وك�ل م�نھم                 

الق�ول المفی�د عل�ى كت�اب التوحی�د،          : انظ�ر ." جمی�ع الكف�ار   معصوم الدم والمال، ویجوز العھد والذمة م�ن         
، دار اب��ن الج��وزي، المملك��ة ٢، ط١/٤٩٩، )ھ��ـ١٤٢١: المت��وفى(محم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین  

احَتجَّ ِبَھَذا اْلَح�ِدیِث َعَل�ى   : "قال ابن حجر في معرض الكالم عن ھذا الحدیث. ه١٤٢٤العربیة السعودیة،  
". َذا َقَتَل الذِّمِّيَّ َأِو اْلُمَعاَھَد َلا ُیْقَتُل ِبِھ ِلِلاْقِتَصاِر ِفي َأْم�ِرِه َعَل�ى اْلَوِعی�ِد اْل�ُأْخَرِويِّ ُدوَن ال�دُّْنَیِويِّ              َأنَّ اْلُمْسِلَم إِ  

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل الع��سقالني ال��شافعي،  : انظ��ر
 .ـھ١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، ١٢/٢٦٠

 .١٧٣٦ -)٣/١٣٦٠( ، صحیح مسلم ٣١٨٦ -)٤/١٠٤( صحیح البخاري )٣(
، ٦/٢٨٤ فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،             )٤(

 .ه١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، 
 .١٩٠٧اي  االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة والمسماه باتفاقیة الھ)٥(
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ول التابع التفاقیات جنیف على ونصت كذلك المادة السابعة والثالثون من البروتوكول األ
ثم بینت ھذه المادة " یحظر قتل الخصم أو إصابتھ أو أسره باللجوء إلى الغدر"أنھ 

األفعال التي تستثیر ثقة الخصم مع " المقصود من الغدر حیث نصت على أن الغدر ھو
    )١(".تعمد خیانة ھذه الثقة

الطرفین فإن المادة السادسة من اتفاقیة أما إذا لم یكن ھناك أي عھد أو اتفاقیة سلمیة بین 
جنیف األولى والثانیة والثالثة والمادة السابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة أجازت لألطراف 
عقد اتفاقیة خاصة في أیة مسألة یرى الطرفین أن فیھا منفعة لھم ولألفراد التابعین لھم 

 إلى غیر ذلك شریطة أن ال سواء كانت عقد صلح أو وقف للقتال لفترة مؤقتة أو دائمة
یكون فیھا ضرر على المدنیین أو المقاتلین من الجرحى والمرضى وغیرھم أو یقید 

  )٢(.الحقوق الممنوحة لھم

وبالتالي وبما أن الشریعة اإلسالمیة من أھم مبادئھا عدم الدعوة إلى القتال وأنھا تدعو 
أ للقتال إال في أضیق الحدود، للحفاظ على أرواح المقاتلین قدر المستطاع، فھي ال تلج

وإذا دقت ساعة الحرب فإنھ ال یتم قتال إال المقاتل فقط وال یجوز االعتداء على ھذا 
المقاتل، فإذا استسلم ھذا المقاتل أو ھرب أو طلب قائد الجیش وقف القتال وعقد الصلح 

لى األرواح والسلم فیجب االستجابة لمطالبھ لما في ذلك من وقف ھدر الدماء والحفاظ ع
بل وفیھا دعوة للدین اإلسالمي، أما مبدأ القانون الدولي فھو لیس كمبدأ الدین اإلسالمي، 
فالدین اإلسالمي ھدفھ الحفاظ على األرواح والدعوة للدخول في الدین اإلسالمي بینما 
ھدف القانون الدولي ھو الحفاظ على األرواح وعدم إھدار المزید من الدماء الذي ینادي 

 الدین اإلسالمي، بل وھذا الھدف سبقھ إلیھ دیننا اإلسالمي بقرون بینما لم ینادي بھ
       )٣(.القانون الدولي بھذا الھدف إال متأخرًا بعدما خسر العدید من األرواح البریئة

                                                           

)١(
 والمتعل��ق بحمای��ة ض��حایا ١٩٤٩ أغ��سطس ١٢األول اإلض��افي إل��ى اتفاقی��ات جنی��ف المعق��ودة ف��ي  ) البروتوك��ول( الملح��ق 

التظ�اھر بنی�ة   ) أ: المنازعات الدولیة الم�سلحة، وق�د ن�صت الم�ادة نف�سھا عل�ى بع�ض األفع�ال الت�ي تع�د أمثل�ة عل�ى الغ�در، مث�ل               
. التظ�اھر بوض�ع الم�دني غی�ر المقات�ل     ) ج. التظاھر بعجز م�ن ج�روح أو م�رض   ) ب. المالتفاوض تحت علم الھدنة أو االستس 

التظاھر بوضع یكفل الحمایة وذلك باستخدام شارات أو عالم�ات أو أزی�اء محای�دة خاص�ة ب�األمم المتح�دة أو بإح�دى ال�دول                    ) د
 .٥٤أسئلتك ص إجابات على : وانظر. المحایدة أو بغیرھا من الدول التي لیست طرفًا في النزاع

)٢(
اتفاقی�ة جنی�ف   . ١٩٤٩ اتفاقیة جنیف األولى لتحسین ح�ال الجرح�ى والمرض�ى ب�القوات الم�سلحة ف�ي المی�دان المؤرخ�ة ف�ي              

واتفاقی�ة جنی�ف الثالث�ة ب�شأن     . ١٩٤٩الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى الق�وات الم�سلحة ف�ي البح�ار المؤرخ�ة ف�ي                  
واتفاقی��ة جنی��ف الرابع��ة ب��شأن حمای��ة األش��خاص الم��دنیین ف��ي وق��ت الح��رب      . ١٩٤٩معامل��ة أس��رى الح��رب والمؤرخ��ة ف��ي   

 . ١٩٤٩المؤرخة في 
)٣(

 المتأمل في قوانین ومبادئ القانون الدولي یرى وجود الدعوة إلى عدم القتال وعدم إراقة الدماء إلى غیر ذلك ولكن ھذا 
د القوة الملزمة للقانون الدولي، فمع وجود االتفاقیات األمر النراه واقعًا بسبب عدم وجود الوازع الدیني وعدم وجو

والمعاھدات الدولیة بین الدول بل ومع وجود القوانین التي أصدرتھا األمم المتحدة للحفاظ على األرواح وعدم إراقة الدماء 
 بھذه القوانین وأنھ لیس ومعاقبة من یتسبب في ذلك إال أن التاریخ سّطر خالف ذلك، فالدول لھا سیادة وترى أنھا غیر ملزمة

ألحد سلطان على الدولة، وفي المقابل ذكرنا أن عدد الذین ُقتلوا في عھد نبینا علیھ الصالة والسالم من المسلمین والمشركین 
عدد قلیل مقابلة بحجم الغزوات والمعارك التي خاضھا المسلمون آنذاك والسبب في ذلك وجود وازع دیني لدى المسلمین 

قتال غیر المقاتلین وعدم االعتداء على المقاتلین أنفسھم مع قدرتھم على ذلك، وبالتالي یتبین لنا أن دیننا عظیم وقد یمنعھم من 
فاق ھذه القوانین الدولیة بمراحل عدیدة بل وھناك أمور وصلت لھا شریعتنا الغراء ولم یصل إلیھا القانون الدولي بعد، وال 

 الحمد، كما قال ربنا سبحانھعجب في ذلك فدیننا دین الكمال وهللا
ضيت لكم ﴿  متمت عليكم نعم  ينكم  ليو كملت لكم 

ينا . ﴾إلسال 
 .  ٣: سورة المائدة، آیة
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  املبحث الثالث

  حقوق املقاتل بعد احلرب

 یصیبھ ما یصیب أي مقاتل مما ال یدع مجاًال للشك أن المقاتل إذا دخل في الحرب فإنھ قد
في الحرب من الجرح أو األسر أو القتل، فمن الطبیعي أن المقاتل بعد الحرب لن یكون 
حالھ قبل الحرب وھذا لیس على العموم وإنما في الغالب، فإذا وقعت الحرب بین طرفین 

في المبحث ظھرت لھا آثار ونتائج، لذا فالمقاتل كما أن لھ حقوقًا أثناء القتال مما ذكرناه 
السابق فكذلك لھ حقوق بعد انتھاء الحرب حیث إن حقوق المقاتل تستمر إلى ما بعد 
الحرب ألن ھذه الحقوق التي بعد الحرب تعتبر من اآلثار والنتائج التي كانت أثناء 

  :الحرب، لذا سنتكلم عن ھذه الحقوق من خالل المطالب التالیة

  اطب اول

   اربدن ث  اداء د

الشك أن من نتائج الحرب بین طرفین أن یصبح ھناك جثث وقتلى، وقد كان النبي علیھ 
الصالة والسالم یضع لجثث األعداء اھتمام بالغ، فاألصل أن جثث المشركین یتم دفنھا 
من ِقبل المشركین فإذا لم یفعل المشركون ذلك فقد أمر النبي علیھ الصالة والسالم بدفن 

إكرامًا ألجسادھم وإلنسانیتھم وسترًا لعوراتھم وحفاظًا على البیئة العامة جثث المشركین 
وعدم تلوثھا بجیف المشركین، ولھذا یجب مواراة الجثة لما فیھا من المحافظة على 

 فقد ذكر أھل السیر أن النبي علیھ الصالة والسالم أمر بعد االنتصار )١(الصالح العام،
 ثم وقف علیھا )٢(ث قتلى بدر من األعداء في قلیب بدر،العظیم في غزوة بدر أن تلقى جث

بئس عشیرة النبي كنتم لنبیكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني : "وقال
:   وفي الحدیث اآلخر عن یعلى بن مرة قال)٣(."الناس وأخرجتموني وآواني الناس

جیفة إنسان فیجاوزھا سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مرة فما رأیتھ یمر ب
   )٤(.حتى یأمر بدفنھا، ال یسأل أمسلم ھو أو كافر

                                                           

 .ه١٤١٩، دار الفكر، دمشق، ٣، ط٤٨٧وھبة الزحیلي، ص.  آثار الحرب في الفقھ اإلسالمي، د)١(
حفرتھ ألنھ بالحفر یقلب تراب�ھ  :  وقلبت للقوم قلیبًا القلیب ھي البئر قبل الطّي فإذا طویت فھي الطوّي،         )٢(

أساس البالغة، أبوالقاسم محمود ب�ن عم�رو ب�ن أحم�د،          : انظر. التراب المقلوب : قلبًا، والقلیب في األصل   
، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت،  ١محم���د باس���ل، ط: ، تحقی���ق٢/٩٥، )ھ���ـ٥٣٨: المت���وفى(الزمخ���شري 

وصحاح العربیة، أبو نصر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي      الصحاح تاج اللغة   : وانظر. ه١٤١٩
، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت،   ٤أحم��د عب��د الغف��ور عط��ار، ط   : ، تحقی��ق١/٢٠٦، )ھ��ـ٣٩٣: المت��وفى(

 .ه١٤٠٧
  زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم الجوزی�ة            )٣(
البدای��ة والنھای��ة الب��ن : انظ��ر. ه١٤١٥، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، ٢٧، ط٣/١٦٧، )ھ��ـ٧٥١: المت�وفى (

 . ٣/١٨٨السیرة النبویة البن ھشام : انظر. ٣/٣٥٧كثیر 
 ٤٢٠٣ -)٥/٢٠٣( سنن الدارقطني )٤(
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وكذلك حینما حاصر النبي صلى اهللا علیھ وسلم یھود بني قریظة خمسة وعشرین یومًا 
بعدما نقضوا العھد ثم وافقوا أن ینزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فیھم سعد بقتل 

لقد حكمت فیھم بحكم : "قال علیھ الصالة والسالمرجالھم وسبي نساءھم وُتقسَم أموالھم، ف
فُضربت أعناقھم وكانوا ما بین الستمائة إلى السبعمائة " اهللا من فوق سبع سماوات

  )١(.وحفرت لھم خنادق في سوق المدینة إللقائھم فیھا

أي دین وأي أخالق یأمر بھذه األخالق الرفیعة واآلداب اإلنسانیة العالیة، مع أنھم أعداء 
انوا حریصون على قتال المسلمین ومع ذلك كان الرحمة المھداة حریصًا علیھم قبل وك

  .مماتھم وبعد مماتھم

فالمطلوب في اإلسالم ھو ستر الجثة ولیس من الضروري أن یدفن على الوجھ الشرعي 
  )٢(.المعروف في اإلسالم وذلك لئال یشق ذلك على المسلمین السیما إذا َكُثرت الجیف

ل فقد نادت المجتمعات الدولیة بما نادى بھ اإلسالم بوجوب دفن جثث القتلى وفي المقاب
یتحقق : "في الحرب، فقد نصت المادة السابعة عشرة من اتفاقیة جنیف األولى على أنھ

أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقھا بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح بھ 
حص طبي إن أمكن بقصد التأكد من حالة الوفاة، الظروف، ویسبقھ فحص الجثة بدقة، وف

وال یجوز حرق الجثث إال ...والتحقق من ھویة المتوفى، والتمكن من وضع تقریر
ألسباب صحیة قھریة أو ألسباب تتعلق بدیانة المتوفى، وفي حالة الحرق تبین أسبابھ 

لیھا، وعلى وظروفھ بالتفصیل في شھادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق ع
أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقًا لشعائر دینھم إذا أمكن، وأن 
مقابرھم تحترم، وتجمع تبعًا لجنسیاتھم إذا أمكن، وتصان بشكل مالئم، وتمیز بكیفیة 

  )٣(."تمكن من االستدالل علیھا دائمًا

یتحقق أطراف النزاع من أن " أنھ ونصت المادة العشرون من اتفاقیة جنیف الثانیة على
إلقاء جثث الموتى إلى البحر یجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح بھ الظروف 
ویسبقھ فحص دقیق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من 

   )٤(."الشخصیة

                                                           

 زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم الجوزی�ة                )١(
 .ه١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢٧، ط١٢٢-٣/١٢١، )ھـ٧٥١: المتوفى(
 .٤٩٠وھبة الزحیلي، ص .  آثار الحرب في الفقھ اإلسالمي، د)٢(
 اتفاقیة جنیف األول�ى لتح�سین ح�ال الجرح�ى والمرض�ى ب�القوات الم�سلحة ف�ي المی�دان المؤرخ�ة ف�ي                     )٣(

١٩٤٩. 
، ب�ل  ١٩٤٩ الق�وات الم�سلحة ف�ي البح�ار      اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرق�ى  )٤(

 من اتفاقیة جنی�ف الرابع�ة ن�صت عل�ى أن األس�یر إذا م�ات ف�ي المعتق�ل فإن�ھ ُی�دفن حفظ�ًا                  ١٣٠إن المادة   
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلین الذین : " إلنسانیتھ وكرامتھ، فقد نصت المادة على أنھ   

رام، وإذا أمك��ن طبق��ًا ل��شعائر دی��نھم، وأن مق��ابرھم تحت��رم، وت��صان  یتوف��ون أثن��اء االعتق��ال ی��دفنون ب��احت
 ."بشكل مناسب، وتمیز بطریقة تمكن من االستدالل علیھا دائمًا
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ب اطا  

  ان إ أرى ارب

المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بھم :  ھمأسرى الحرب عند فقھاء الشریعة
وأسرى  )٢(.الرجل المقاتل من غیر المسلمین إذا ظفر بھ المسلمون حیًا:  أو ھو)١(.أحیاًء

كل شخص یقع في قبضة عدو لھ في زمن الحرب : "الحرب عند فقھاء القانون ھو
نما ألسباب كل شخص یؤخذ ال لجریمة ارتكبھا وإ: "أو ھو )٣(".ألسباب عسكریة

   )٤(".عسكریة

لقد كان األسرى في قدیم الزمان وإلى القرن الثامن عشر ُیذبحون أو ُیقدمون قرابین 
 فلم یكن یتمتع أسرى الحرب )٥(لآللھة ثم أصبحوا عبیدًا ویتم استعبادھم واتخاذھم أرقاء،

 كان ُینظر بالحمایة في ھذه النزاعات باستثناء ما جاء في قواعد الشریعة اإلسالمیة حیث
إلى الھدف من األسر ھو إلیقاع العقوبة على األسیر، ثم تولدت بعد ذلك قناعة أخرى 

 ولكن الشریعة اإلسالمیة جاءت بخالف )٦(وھو حبس األسیر وعدم عودتھ إلى القتال،
ذلك فمن مكارم األخالق عند المسلمین ھو اإلحسان إلى األسیر حتى ولو كان كافرًا أو 

ھذا األسیر قبل أسره یعد من المقاتلین األعداء وكان حریصًا على قتل عدوًا، فمع أن 
المسلمین بأي وسیلة إال أن من رحمة اإلسالم وكریم صنع الباري وجمیل صنع الرحیم 
بأمتھ علیھ الصالة والسالم أن جعل من اإلحسان ھو اإلحسان إلى ھؤالء األسرى ولو 

 اهللا في كتابھ حینما أثنى على من أحسن إلى كانوا أعداًء، والذي یدل على ذلك ما ذكره

يتيما يطعمو﴿بعض الفئات الضعیفة ومنھم األسیر فقال سبحانھ   لطعا على حبه مسكينا 

 والمصطفى علیھ الصالة والسالم حین أقبل باألسرى فرقھم بین أصحابھ ،)٧( ﴾س

  )٨(.))ستوصو باألسر خ((: وقال

لیھ السالم إال على أمر مھم، كما أوصانا بالنساء والزوجات وال یوصي المصطفى ع
 وقال ھنا رحمة وشفقة على ھؤالء )٩())استوصوا بالنساء خیرًا((خیرا حینما قال 

استوصوا باألسرى خیرًا، وھنا یظھر المقصد األعظم من الجھاد فلیس ھو قتال فحسب 

                                                           

محم��د س��لیمان الف��را، الجامع��ة اإلس��المیة ف��ي غ��زة  .  أحك��ام الق��انون ال��دولي اإلن��ساني ف��ي اإلس��الم، د )١(
 .٧٥ص

 .٢٠١٢، دار الفكر ، دمشق، ١٠٧وھبة الزحیلي، ص . ن، د القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسا)٢(
 .، دار وائل، األردن١، ط١٩٤مخلد الطراونة، ص .  الوسیط في القانون الدولي اإلنساني، د)٣(
 .٤٠٣وھبة الزحیلي، ص.  آثار الحرب في الفقھ اإلسالمي، د)٤(
 .٤٠٤ المرجع السابق، ص)٥(
 .١٢٢رضوان المجالي، ص. بالل النسور و د. ، د الوجیز في القانون الدولي اإلنساني)٦(
 ٨:  سورة اإلنسان)٧(
ال�سیرة  : وانظ�ر .  وضعفھ األلب�اني ف�ي ض�عیف الج�امع ال�صغیر     ٩٧٧-) ٢٢/٣٩٣( أخرجھ الطبراني   )٨(

 .٣/١٩٥النبویة البن ھشام 
 .١٤٦٨ –) ٢/١٠٩١(صحیح مسلم . ٥١٨٥ –) ٧/٢٦( صحیح البخاري )٩(
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خراج العباد من عبادة العباد إلى وإنما ھو كما ذكرنا سابقًا إعالء كلمة اهللا سبحانھ وإ
عبادة رب العباد، حتى أن الصحابة رضوان اهللا علیھم كانوا یأكلون التمر ویقدمون لھم 

يتيما  فنزلت قول اهللا )١(الخبز إیثارًا لھم على أنفسھم يطعمو لطعا على حبه مسكينا  ﴿

﴾ عام لھم أو إیذائھم، بل من  فلم یأمر اإلسالم بأسرھم وقیدھم وتعذیبھم ومنع الط)٢(س

سماحة وعالمیة ھذا الدین العظیم أن اإلسالم أمر بحسن معاملة ھؤالء األسرى وكأنھم 
في ضیافة المسلمین، فكم رأینا من أسیر أسلم وحسن إسالمھ وذلك حینما طّبق المسلمون 

 - رضي اهللا عنھ –سنة المصطفى علیھ السالم باإلحسان إلى األسیر، كسھیل بن عمرو 
الذي تأثر بتعامل المسلمون حینما كان أسیرًا في غزوة بدر ثم أسلم وحسن إسالمھ بل 
ورّد اهللا بھ فئات من الناس كانت سترتد بعد وفاة النبي علیھ السالم، وقصة ثمامة بن أثال 
حیث كان أسیرًا ثم أطلقھ النبي علیھ السالم في الیوم الثالث من أسره فذھب واغتسل ثم 

: أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا ثم قال یامحمد: المسجد فقالعاد ودخل 
واهللا ما كان على األرض وجھ أبغض إلّي من وجھك، فقد أصبح وجھك أحب الوجوه 
إلّي، واهللا ماكان دین أبغض إلّي من دینك، فأصبح دینك أحب دین إلّي، واهللا ماكان من 

    )٣(."دك أحّب البالد إلّيبلد أبغض إلّي من بلدك، فأصبح بل

بل إن النبي علیھ الصالة والسالم كان أحیانًا یتفقد األسرى بنفسھ ویطعمھم ویسقیھم كما 
یا محمد یا محمد فأتاه : حصل مع النبي علیھ السالم مع رجل في األسر حینما ناداه وقال

 فاسقني، فقال لھ إني جائع فأطعمني وظمآن: ما حاجتك؟ فقال: النبي علیھ السالم وقال لھ
  )٤(.خذ حاجتك، وأعطاه ما یرید: المصطفى علیھ السالم

                                                           

كن�ت ف�ي األس�رى ی�وم ب�در وكن�ت ف�ي نف�ر م�ن          :  أخي مصعب بن عمر قال فعن أبي عزیز بن عمیر   )١(
 إذا قدموا غداءھم وعشاءھم أكل�وا التم�ر وأطعم�وني الب�ر لوص�یة رس�ول                 -أي المسلمون -األنصار فكانوا 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثم�ي         : انظر. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  

 . ھـ١٤١٤ القاھرة -حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي: ، تحقیق٦/٨٦، )ھـ٨٠٧: المتوفى(
 ٨:  سورة اإلنسان)٢(
 .٤٣٧٢ -)٥/١٧٠( صحیح البخاري )٣(
، ولق�د ذك�ر أھ�ل ال�سیر أن أخ�ت ع�دي ب�ن ح�اتم كان�ت م�ن س�بایا             ١٦٤١ -) ٣/١٢٦٢( صحیح مسلم    )٤(

یارس�ول اهللا، ھل�ك الوال�د، وغ��اب    : ی�ھ وقال��ت ط�يء، فم�ّر بھ�ا رس�ول اهللا ص��لى اهللا علی�ھ وس�لم فقام�ت إل       
الفارُّ من اهللا ورسولھ؟ ق�د  : عدي بن حاتم، قال: من وافدك؟ قالت  : الوافد، فامنن علّي مّن اهللا علیك، فقال      

فك�ساني  : فعلُت فالتعجلي بخروج حتى تجدي من قومك م�ن یك�ون ل�ِك ثق�ة حت�ى یبلِّغ�ك إل�ى بل�دك، قال�ت          
لم وحملني وأعطاني نفقة، ثم خرج�ْت معھ�م حت�ى ق�دمْت ال�شام عل�ى أخیھ�ا        رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس  

أرى واهللا أن تلح��ق ب��ھ س��ریعًا ف��إن یك��ن الرج��ل نبی��ًا  : م��اذا تری��دین ف��ي أم��ر ھ��ذا الرج��ل؟ فقال��ت : ف��سألھا
ت��اریخ الرس��ل والمل��وك للطبران��ي . ٤/١٢٥ال��سیرة النبوی��ة الب��ن كثی��ر : انظ��ر." فال��سابق إلی��ھ ل��ھ ف��ضیلة

٣/١١٣. 
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ومن اإلحسان أن النبي علیھ السالم كان یحسن إلى السبایا واألسیرات وال یفرق بین 
من فرق بین والدة وولدھا فرق ((والدة وولدھا حیث قال علیھ السالم إكرامًا وتقدیرًا لھن 

  )١()).یامةاهللا بینھ وبین أحبتھ یوم الق

وفي المقابل نجد مبادئ القانون الدولي أخذ الكثیر فیما یتعلق بأسرى الحرب من مبادئ 
الشریعة اإلسالمیة التي تنص على احترام األسیر وعدم التعرض لھ أو إھانتھ أو إیذائھ، 
ونجد أن اتفاقیة جنیف الثالثة تحتوي على مائة وثالثة وأربعون مادة كلھا تتعلق باألسیر 

 ومن أھم المواد التي )٢(وجوب حفظ إنسانیتھ وصون كرامتھ بعدم االعتداء أو اإلیذاء،و
نصت علیھ اتفاقیة جنیف الثالثة والخاصة بشأن معاملة أسرى الحرب ما نصت علیھ 

تنطبق ھذه االتفاقیة على األشخاص المشار إلیھم في المادة : "المادة الخامسة بقولھا
ھم في ید العدو إلى أن یتم اإلفراج عنھم وإعادتھم إلى الوطن  ابتداء من وقوع)٣(الرابعة

                                                           

ص��حیح وض��عیف الج��امع  : ح��دیث ح��سن انظ��ر :  ، وق��ال األلب��اني ١٢٨٣ -)٢/٥٧١( س��نن الترم��ذي )١(
 .٢/٦٢لأللباني 

م أول المعاھ��دات الت��ي عنی��ت  ١٧٨٥ تعتب��ر معاھ��دة ال��صداقة األمریكی��ة الروس��یة المنعق��دة ف��ي ع��ام    )٢(
ة أس�رى   الت�ي ن�صت عل�ى ض�رورة معامل�         ٢٤بتنظیم معاملة أسرى الح�رب وذل�ك بموج�ب ن�ص الم�ادة              

الحرب معاملة الئقة مع عدم حبسھم ف�ي ال�سجون أو وض�ع األغ�الل ف�ي أی�دیھم، تالھ�ا م�ؤتمر بروك�سل            
 ثم الئح�ة الح�رب   ٢٠ إلى ٤م في المواد   ١٨٨٩ ثم مؤتمر الھاي عام      ٣٤ و   ٢٣م في المواد    ١٨٧٤عام  

التمیی�ز  : انظ�ر . م١٩٤٩م ث�م اتفاقی�ة جنی�ف الثالث�ة ع�ام      ١٩٢٩م ثم اتفاقیة جنی�ف ع�ام   ١٩٠٧البریة عام   
، رس�الة دكت�وراه ف�ي كلی�ة       ٨٩-٨٨بن عیسى زای�د، ص    . بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، د      

 .م٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
أسرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه االتفاقیة ھ�م    :  نصت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف على أن        )٣(

  :األشخاص الذین ینتمون إلى إحدى الفئات التالیة، ویقعون في قبضة العدو
أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل ج�زءا م�ن       . ١

  .ھذه القوات المسلحة
قاومة المنظمة، أفراد الملیشیات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فیھم أعضاء حركات الم    . ٢

الذین ینتمون إلي أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمھم، حتى ل�و ك�ان ھ�ذا اإلقل�یم مح�تال،       
عل��ى أن تت��وفر ال��شروط التالی��ة ف��ي ھ��ذه الملی��شیات أو الوح��دات المتطوع��ة، بم��ا فیھ��ا حرك��ات المقاوم��ة  

  :المنظمة المذكورة
 أن تكون لھا ش�ارة ممی�زة مح�ددة یمك�ن تمییزھ�ا م�ن       )ب(أن یقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسیھ،       ) أ(

  .أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا) د(أن تحمل األسلحة جھرا، ) ج(بعد، 
  .أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون والءھم لحكومة أو سلطة ال تعترف بھا الدولة الحاجزة. ٣
لمسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منھا، كاألشخاص المدنیین األشخاص الذین یرافقون القوات ا. ٤

الموجودین ضمن أطق�م الط�ائرات الحربی�ة، والمراس�لین الح�ربیین، ومتعھ�دي التم�وین، وأف�راد وح�دات                    
العم��ال أو الخ��دمات المخت��صة بالترفی��ھ ع��ن الع��سكریین، ش��ریطة أن یك��ون ل��دیھم ت��صریح م��ن الق��وات     

  .المسلحة التي یرافقونھا
أفراد األطقم المالحیة، بمن فیھم القادة والمالح�ون وم�ساعدوھم ف�ي ال�سفن التجاری�ة وأطق�م الط�ائرات المدنی�ة            . ٥

  .التابعة ألطراف النزاع، الذین ال ینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي
فسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة    سكان األراضي غیر المحتلة الذین یحملون السالح من تلقاء أن         . ٦

دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وح�دات م�سلحة نظامی�ة، ش�ریطة أن یحمل�وا ال�سالح جھ�را وأن یراع�وا ق�وانین                
  .الحرب وعاداتھا

 .١٩٤٩انظر اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 
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بصورة نھائیة، وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي 
وسقطوا في ید العدو إلى إحدى الفئات المبینة في المادة الرابعة فإن ھؤالء األشخاص 

ت في وضعھم بواسطة محكمة یتمتعون بالحمایة التي تكفلھا ھذه االتفاقیة لحین الب
  )١(".مختصة

یجب معاملة أسرى الحرب "ونصت المادة الثالثة عشرة من نفس االتفاقیة على أنھ 
معاملة إنسانیة في جمیع األوقات، ویحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إھمال 

ة، وعلى غیر مشروع یسبب بموت أسیر في عھدتھا، ویعتبر انتھاكا جسیما لھذه االتفاقی
األخص، ال یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة 
من أي نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبیة لألسیر المعني أو ال یكون في مصلحتھ، 
وبالمثل یجب حمایة أسرى الحرب في جمیع األوقات، وعلى األخص ضد جمیع أعمال 

السباب وفضول الجماھیر، وتحظر تدابیر االقتصاص من أسرى العنف أو التھدید وضد 
  )٢(."الحرب

ألسرى الحرب حق في احترام "ونصت المادة الرابعة عشرة من االتفاقیة على أنھ 
أشخاصھم وشرفھم في جمیع األحوال، ویجب أن تعامل النساء األسیرات بكل االعتبار 

ة ال تقل مالءمة عن المعاملة التي الواجب لجنسھن، ویجب على أي حال أن یلقین معامل
یلقاھا الرجال، ویحتفظ أسرى الحرب بكامل أھلیتھم المدنیة التي كانت لھم عند وقوعھم 
في األسر، وال یجوز للدولة الحاجزة تقیید ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه األھلیة، سواء 

  )٣(".في إقلیمھا أو خارجھ إال بالقدر الذي یقتضیھ األسر

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى "المادة الخامسة عشرة من نفس االتفاقیة على أنھ ونصت 
  )٤(."حرب بإعاشتھم دون مقابل وبتقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة مجانا

وذكرت المادة التاسعة عشرة والعشرون على وجوب حمایة األسیر ونقلھ إلى مكان آمن 
دھم بكمیات كافیة من الماء والشراب والطعام والمالبس من الخطر وأن یتم تزوی

  )٥(.والرعایة الطبیة الالزمة واتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتھم

تترك ألسرى الحرب حریة "وذكرت المادة الثامنة عشرة من اتفاقیة الھاي على أنھ 
لخاصة كاملة لممارسة شعائرھم الدینیة، بما في ذلك حضور االجتماعات الدینیة ا

  )٦(."بعقیدتھم، شریطة أن یراعوا التدابیر النظامیة المعتادة التي حددتھا السلطة العسكریة

                                                           

  المرجع السابق)١(
  المرجع السابق)٢(
 جع السابق المر)٣(
  المرجع السابق)٤(
  المرجع السابق)٥(
: انظ��ر. ١٩٠٧االتفاقی��ة الخاص��ة ب��احترام ق��وانین وأع��راف الح��رب البری��ة، اتفاقی��ة الھ��اي      :  انظ��ر)٦(

 .٤٣إجابات على أسئلتك ص 
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ألسرى الحرب حریة كاملة "ولقد ذكرت المادة الثامنة عشرة من اتفاقیة الھاي على أن 
  )١(".لممارسة شعائرھم الدینیة

وبة بل ھو وسیلة لمنع وبالتالي فأسرى الحرب ال یعد اعتقالھم شكًال من أشكال العق"
مشاركتھم مستقبًال في النزاع ویجب إطالق سراحھم وإعادتھم إلى الوطن دون إبطاء بعد 

  )٢(."توقف األعمال العدائیة

بل ذكرت المادة السابعة عشرة من اتفاقیة جنیف الثالثة على عدم جواز تعذیب األسیر أو 
كذلك توجیھ التھدید لھم أو السب إیذاؤه وذلك للحصول على أي معلومات منھم وال یجوز 

أو الشتم أو غیر ذلك وذلك إذا رفض األسیر اإلدالء بأي معلومات وذلك ألن األسیر یعد 
 وبالتالي ال یجوز التعدي علیھ والیجوز لھ التنازل عن بعض )٣(من األشخاص المحمیین

دة السابعة من أو كل حقوقھ إذا تم التعدي علیھ بأي حال من األحوال كما نصت بذلك الما
  )٤(.اتفاقیة جنیف الثالثة

                                                           

 .١٩٠٧ االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة والمسماه باتفاقیة الھاي )١(
ج��ان بكتی��ھ، . الق��انون ال��دولي اإلن��ساني، تط��وره ومبادئ��ھ، د : وانظ��ر. ٤٣عل��ى أس��ئلتك ص  إجاب��ات )٢(

 .، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف٣٧ص
األش�خاص ال�ذین   : " نصت المادة الرابعة من اتفاقیة جنی�ف الرابع�ة عل�ى أن األش�خاص المحمی�ین ھ�م       )٣(

ی�ام ن�زاع أو اح�تالل، تح�ت س�لطة ط�رف ف�ي          یجدون أنفسھم في لحظ�ة م�ا وب�أي ش�كل ك�ان، ف�ي حال�ة ق                 
ون�صت الم�ادة الثالث�ة م�ن اتفاقی�ة جنی�ف       ". النزاع لیسوا من رعای�اه أو دول�ة اح�تالل لی�سوا م�ن رعایاھ�ا           

األول�ى عل��ى أن ال��ذین ال ی��شتركون ف��ي األعم��ال العدائی��ة والع��اجزون ع��ن القت��ال كالمرض��ى والجرح��ى  
ن�سانیة دون تمیی�ز ویحظ�ر االعت�داء عل�ى حی�اتھم وأب�دانھم             والمحتجزین وغیرھم فإنھم یعاملون معامل�ة إ      

اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حالة الجرحى والمرضى بالقوات        : انظر. وكراماتھم بأي شكل من األشكال    
 .م١٩٤٩م واتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب ١٩٤٩المسلحة 

 .١٩٤٩ معاملة أسرى الحرب والمؤرخة في  اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن)٤(
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  اطب اث

روا را  داءدم ا.)١(  

األفراد الذین لم یعودوا قادرین على القتال وذلك بسبب إصابة أو : الجرحى والمرضى ھم
العسكریون أو المدنیون الذین یحتاجون إلى :  أو ھم)٢(.مرض أو جرح أو غیر ذلك

یة طبیة بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز الذین مساعدة أو رعا
  ٣.یحجمون عن أي عمل عدائي

فقد أمرت الشریعة اإلسالمیة باإلحسان إلى ھؤالء الجرحى والمرضى ومعاملتھم معاملة 
  )٤()).أال ال یجھزن على جریح والیتبعن مدبر((حسنة كما قال علیھ الصالة والسالم 

قتلھ مما نھت عنھ الشریعة اإلسالمیة إذ أن الجریح ضعیف فاإلجھاز على الجریح و
والیقدر على القتال وبالتالي فالیكون في عداد المقاتلین الذین أمر اهللا المسلمین بقتالھم في 

 والجریح لیس في عداد المقاتلین ولو كان )٥(قولھ ﴿وقاتلوا في سبیل اهللا الذین یقاتلونكم﴾
 علیھ ي علیھ الصالة والسالم بعدم إیذائھ أو قتلھ لقولھقبل جرحھ منھم، حیث أمرنا النب

  )٦()).أال ال یجھزن على جریح((السالم 

                                                           

 قد یكون ھناك جرحى ومرضى أثناء الحرب ولكن عن�د قراءت�ي ل�بعض كت�ب ش�راح الق�انون وج�دت          )١(
أنھم یذكرون الجرح�ى والمرض�ى بع�د الح�رب ب�ل یعب�رون عنھ�ا بق�ولھم الجرح�ى والمرض�ى ھ�م ال�ذین                  

 الحرب ق�د یك�ون م�ن الطبیع�ي أن ُیج�رح ب�ل إن       تسفر عنھم المعارك بعد انتھائھا وذلك ألن المقاتل أثناء     
المقاتل قد الیموت إال بعد أن ُیجرح وبعضھم قد ُیجرح وُیصاب وی�ستمر ف�ي القت�ال وق�د یق�وم بقت�ل ع�دد          
البأس بھ من الخصم وھو جریح وبالتالي فالبأس بقتال ھذا الجریح كم�ا فع�ل عب�داهللا ب�ن م�سعود رض�ي               

 الرمق األخیر ف�أجھز علی�ھ، وحینم�ا قات�ل محم�د ب�ن م�سلمة مرحب�ا         اهللا عنھ حینما رأى أبا جھل وھو في      
فضربھ وقط�ع رجل�ھ فل�م یجھ�ز علی�ھ فأق�دم عل�ي ب�ن أي طال�ب رض�ي اهللا عن�ھ ف�أجھز علی�ھ، وف�ي ك�ال                      
الحالتین كان یعلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذلك ولم ینكر علیھم�ا، ولك�ن المق�صود ب�الجریح والم�ریض             

ي حالة الجرح والمرض من آثار الحرب بعد انتھائھا أو أحجم عنھ�ا، الس�یما وأن       ھنا ھم الذین یكونون ف    
المادة الخامسة عشرة من اتفاقیة جنیف الثانیة نصت على وجوب حمای�ة الجرح�ى والمرض�ى ف�ي جمی�ع          

ت��شمل الجرح��ى " ف��ي جمی��ع األوق��ات "األوق��ات وب��األخص بع��د االش��تباك ف��ي القت��ال، وم��ضمون عب��ارة   
. نظریة الحرب في الشریعة اإلس�المیة والق�انون ال�دولي، د   : انظر. لحرب وبعد الحربوالمرضى أثناء ا  

القانون الدولي اإلن�ساني،  : وانظر. ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي١، ط٢٠٩-٢٠٨ضو مفتاح غمق، ص   
 .١٣٠نیلس میلتسر، ص

ع��ة اإلس��المیة ف��ي غ��زة  محم��د س��لیمان الف��را، الجام.  أحك��ام الق��انون ال��دولي اإلن��ساني ف��ي اإلس��الم، د )٢(
 .٧٧ص
 .١٣٠ القانون الدولي اإلنساني، نیلس میلتسر، ص(٣)

 .، دار الفكر)٨/٧١١( مصنف ابن أبي شیبة )٤(
 ١٩٠:  سورة البقرة)٥(
 . سبق تخریجھ)٦(
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وفي المقابل نجد أن مبادئ القانون الدولي قد وضع اھتمامًا بالغًا بعدم االعتداء على 
 فقد نصت اتفاقیة جنیف )١(الجرحى والمرضى وغیرھم من غیر القادرین على القتال،

  )٣( )٢(:المادة الثانیة عشرة على أنھالثانیة في 

یجب في جمیع األحوال احترام وحمایة الجرحى والمرضى والغرقى ممن یكونون في "
 )٤(البحر من أفراد القوات المسلحة وغیرھم من األشخاص المشار إلیھم في المادة التالیة،

أن یعنى بھم وعلى طرف النزاع الذي یكونون تحت سلطتھ أن یعاملھم معاملة إنسانیة و
دون أي تمییز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو الدین أو اآلراء 
السیاسیة أو أي معاییر مماثلة أخرى، ویحظر بشدة أي اعتداء على حیاتھم أو استعمال 
العنف معھم، ویجب على األخص عدم قتلھم أو إبادتھم أو تعریضھم للتعذیب أو لتجارب 

 أو تركھم عمدًا دون عالج أو رعایة طبیة، أو خلق ظروف تعرضھم خاصة بعلم الحیاة،
لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوث الجروح، وتقرر األولویة في نظام العالج على 
أساس الدواعي الطبیة العاجلة وحدھا، وتعامل النساء بكل االعتبار الخاص الواجب إزاء 

  )٥(".جنسھن

ادة السابقة تعني واجب االمتناع عن الھجوم أو االعتداء فكلمة احترام الواردة في بدایة الم
أو أي فعل آخر یتسبب في خطر أو إصابة، وكلمة حمایة تعني االلتزام بدرء الضرر عن 

   ٦.األشخاص المعنیین والمبادرة بحمایة حقوقھم

                                                           

 كانت خاصة بتحسین حالة الجرحى م�ن المق�اتلین، ث�م ج�اءت     ١٨٦٤ حیث نجد أن اتفاقیة جنیف لعام     )١(
 الخاص�ة  ١٩٠٧ لتشمل حالة الجرحى والمرضى، ثم جاءت الئحة الھاي لعام          ١٩٠٦ام  اتفاقیة جنیف لع  

باحترام قواعد وأعراف الحرب البریة والتي شملت على تحسین حالة الجرحى والمرضى والغرق�ى، ث�م        
 وتوسعت في حمایة المرض�ى والجرح�ى والغرق�ى م�ن المق�اتلین، وبع�د       ١٩٢٩جاءت اتفاقیة جنیف لعام   

 والتي نصت في اتفاقیتھا األولى عل�ى  ١٩٤٩میة الثانیة ظھرت اتفاقیات جنیف األربعة لعام الحرب العال 
حالة الجرحى والمرضى من المقاتلین في المیدان، ون�صت اتفاقیتھ�ا الثانی�ة عل�ى تح�سین حال�ة الجرح�ى                  

ب�الل  .ي، دالوجیز في القانون ال�دولي اإلن�سان     : انظر. والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار      
 .١١٥رضوان المجالي، ص.النسور و د

 في اتفاقیة جنیف األولى كان�ت ھ�ذه الم�ادة ت�نص عل�ى حق�وق المرض�ى والجرح�ى دون الغرق�ى وت�م                      )٢(
 .إضافة الغرقى في اتفاقیة جنیف الثانیة لما للغرقى من حقوق كالمرضى والجرحى

الثة والرابعة ُذكرت في مع�رض الح�دیث ع�ن ع�دم        المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف األولى والثانیة والث        )٣(
قتال المدنیین وھي تنطبق ھنا على عدم االعتداء على المرضى والجرحى حیث نصت على أنھ في حالة 
قی��ام ن��زاع م��سلح ب��ین دولت��ین فإن��ھ یج��ب ع��دم االعت��داء عل��ى األش��خاص ال��ذین ل��م ی��شاركوا ف��ي الح��رب  

 .ھموالعاجزون عن القتال كالمرضى والجرحى وغیر
 المادة الثالثة عشرة من نفس االتفاقیة نصت على أن ھذه االتفاقیة تطبق على الجرحى والمرضى من       )٤(

أفراد القوات المسلحة التابعین ألحد أطراف النزاع أو أفراد المیلیشیات أو الوح�دات المتطوع�ة األخ�رى                  
 الم��سلحة دون أن یكون��وا ف��ي  أو أف��راد الق��وات الم��سلحة النظامی��ة أو األش��خاص ال��ذین یرافق��ون الق��وات  

الواقع ج�زءًا منھ�ا كاألش�خاص الم�دنیین ض�من أطق�م الط�ائرات الحربی�ة والمراس�لین ومتعھ�دي التم�وین                     
 .والعمال وأفراد األطقم المالحیة في السفن أو الطائرات وسكان األراضي غیر المحتلة

مسلحة في البح�ار المؤرخ�ة ف�ي     اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات ال         )٥(
١٩٤٩. 

 .١٣١القانون الدولي اإلنساني، نیلس میلتسر، ص(٦) 
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  :ونصت المادة الخامسة عشرة من نفس االتفاقیة على أنھ

د االشتباك في القتال، یتخذ أطراف النزاع دون في جمیع األوقات، وعلى األخص بع"
إبطاء جمیع التدابیر الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعھم وحمایتھم من السلب 

  )١(..."وسوء المعاملة وتأمین الرعایة الالزمة لھم

وقد نصت الفقرة األولى من المادة الثامنة من البرتوكول األول على أن الجرحى 
شخاص العسكریون أو المدنیون الذین یحتاجون إلى مساعدة طبیة ھم األ" والمرضى

    )٢(..."بسب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنیا كان أو عقلیا

فالمقاتل الذي أصبح بعد قتالھ عاجزًا عن القتال بسبب المرض أو الجرح فإنھ البد من 
 لذا یتبین أنھ ال یتم )٣(د الحیاة،مساعدتھ للتخفیف علیھ من آالم الحرب ولكي یبقى على قی

قتال إال من كان في حالة من الشجاعة والقوة ولكن إذا انقلب حالھ من القوة إلى الضعف 
وأصبح مریضا أو جریحا أو أسیرا أو غیر ذلك بحیث ال یمكنھ القتال فھنا ال یتم قتالھ 

  .ألنھ انقلب حالھ إلى الضعف ولم یصبح في عداد المقاتلین

                                                           

 . المرجع السابق)١(
 والمتعل��ق بحمای��ة  ١٩٤٩ البروتوك��ول األول اإلض��افي إل��ى اتفاقی��ات جنی��ف المعق��ودة ف��ي أغ��سطس    )٢(

 .ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة
 .٩٢بن عیسى زاید، ص. سلحة الدولیة وغیر الدولیة، د التمییز بین العالقات النزاعات الم)٣(
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   الرابعاملبحث

  اجلهود الدولية يف تعزيز احلفاظ على حقوق املقاتل

ذكرنا في ثنایا ھذا البحث بأن الدین اإلسالمي العظیم قام بوضع عدة ضوابط دقیقة حول 
أھمیة الحفاظ على حقوق المقاتل وتعزیزھا ومن باب أولى المدنیین من البشر، فاإلسالم 

ال من ولى ھاربًا أو أعلن إسالمھ، ویحظر یمنع قتال غیر المقاتل في الحرب، ویحظر قت
كذلك قتال الجرحى والمرضى من العسكریین بل وینھى عن مجاوزة الحد في القتال 
وذلك بالتمثیل بجثث القتلى أو االعتداء على المقاتل وغیر ذلك، وقد حاول القانون الدولي 

 ١٨٦٨ج عام األخذ ببعض ھذه الضوابط اإلسالمیة حیث ورد في مؤتمر سانت بطرسبر
بأن الغرض الذي ترمي إلیھ الدولة المحاربة من الحرب ھو إضعاف القوات العسكریة 
للعدو وھو ما یتحقق بإخراج أكبر عدد ممكن من رجالھ المقاتلین، فإن استعمال أسلحة 
تزید آالم ھؤالء المقاتلین وتجعل موتھم حتمیًا یعتبر تعدیًا لھذا الغرض ومخالفًا لمبادئ 

لیس "  والمادة الثانیة والعشرون من الئحة الھاي للحرب نصت على أنھ )١(.یةاإلنسان
 وفي نفس الالئحة )٢(."للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو

نصت المادة الثالثة والعشرون على المنع من استخدام األسلحة السامة أو قتل وجرح 
 جرحھ بعد أن ألقى السالح وأعلن استسالمھ أو العدو باللجوء إلى الغدر أو قتلھ أو

  )٣(.استخدام األسلحة والقذائف التي من شأنھا إحداث إصابات وآالم ال مبرر لھا

مما الیدع مجاًال للشك بأن الحرب إذا قامت بین طائفتین فإنھا ستخلف العدید من لذا فإنھ 
لمرض أو األسر وغیرھا الخسائر في األرواح سواء كان عن طریق القتل أو الجرح أو ا

السیما وأن كال الطائفتین ستستخدم أفضل األسلحة الموجودة لدیھا وذلك إلظھار القوة 
واالنتصار على العدو بأي وسیلة كانت، وقد ذكرت لنا كتب التاریخ كیف قامت الحرب 
العالمیة األولى والتي كانت فقط بین جیشین متنازعین على أرض معركة بعیدة لیس فیھا 

حد من السكان ثم امتدت وأصبحت تقام على أرض ھذه الدول بما فیھا من المقاتلین أ

                                                           

 .٣١٩ الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي العام، علي منصور، ص)١(
 .م١٩٠٧ االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة عام )٢(
ض�رر  :  لھ�ا بأنھ�ا   المرجع السابق، عرفت محكم�ة الع�دل الدولی�ة اآلالم الت�ي ال مب�رر لھ�ا أو ال ل�زوم                )٣(

أكبر من الضرر الذي ال مفر منھ، بمعنى أن قتال المقاتل ھو ض�رر ولك�ن ال یج�وز اس�تخدام أي وس�یلة           
للقتال فیھا ضرر أكبر من الضرر الذي ال مفر منھ، فاستخدام األسلحة تجاه العدو أمر ال مفر منھ ولك�ن           

ه أعین الجنود لیسبب العمى للمقاتل ھو أمر     استخدام أسلحة قد تسبب أضرارًا زائدة كاستخدام اللیزر تجا        
م�صعب التج�اني،   . الق�انون ال�دولي اإلن�ساني، د   : انظ�ر . محظور ألنھ فیھ ضرر زائ�د وآالم ال مب�رر لھ�ا     

 .٨٠ص
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العسكریین والمدنیین العّزل واستخدمت األسلحة الكیمیائیة وتم قصف المدنیین من السماء 
  )١(.وألول مرة في تاریخ البشریة

 المالیین من ھذه الحرب خّلفت الكثیر من الخسائر البشریة واالقتصادیة وغیرھا فقد ُقتل
 وتم أسر اآلالف من العسكرین وتم إتالف الكثیر من المحاصیل )٢(العسكرین والمدنیین

الزراعیة ودمرت مئات المنازل وآالف المصانع وقضي على عدد الیحصى من المواشي 
إلى غیرھا من الخسائر التي ال یعلم حجمھا إال اهللا سبحانھ، ھذا األمر دعا المجتمع 

وكان ذلك في مؤتمر باریس للسالم " عصبة األمم"امة منظمة دولیة اسمھا الدولي إلى إق
 ھدفھا حل األزمة السیاسیة وإیقاف الحرب بین الدول وانتشار األمن والسلم ١٩١٩عام 

  )٣(.في المجتمع الدولي

ولكن لم تلبث ھذه المنظمة أن فشلت فشًال ذریعًا وذلك بسبب أن ھذه المنظمة كانت ُتدار 
 الدول العظمى بناء على مصالحھا فقط وكانت ھذه الدول تتقاسم الغنائم مما تبقى من ِقَبل

من الحرب العالمیة األولى وكذلك محاولة ضم بعض الدول المھزومة أو المحایدة إلى 
، كذلك أخفقت المنظمة من وضع قوة عسكریة لردع من یحاول )٤(أراضیھا ومستعمراتھا

منظمة الطابع األوربي ولیس الطابع الدولي العالمي الحرب، وقد كان یغلب على ھذه ال
  )٥(.مما جعل إنشاء ھذه المنظمة غیر مفید دولیًا

وألن ألمانیا كانت أكثر المتضررین من الحرب العالمیة األولى وذلك بسبب فقدانھا لجزء 
من أراضیھا ولضعف منظمة عصبة األمم وعدم قیامھا بدورھا على الوجھ المطلوب لذا 

 حینما ١٩٣٩ أشعل فتیل الحرب العالمیة الثانیة وذلك في شھر سبتمبر لعام فھي من
 واشتركت عدة دول في ھذه الحرب منھا )٦(.أرادت األخذ بالثأر واسترداد قوتھا وسمعتھا

                                                           

، ١ وم�ا بع�دھا، ط  ١٢حینما تغیر العالم وبدأ الم�وت، إب�راھیم ف�ضلون، ص    – الحرب العالمیة األولى   )١(
، دار مج�دالوي للن�شر،     ١٨إب�راھیم س�عید البی�ضاني، ص      . دول الكب�رى، د   تاریخ ال .  ٢٠١٤دار النھار،   

 .٢٠١٣األردن، 
 یرى شراح التاریخ أن عدد القتلى طیلة ھذه الحرب یفوق ت�سعة مالی�ین قتی�ل، وع�دد الجرح�ى یف�وق               )٢(

. واحد وع�شرون ملی�ون ج�ریح بینم�ا ع�دد المفق�ودین یف�وق س�بعة مالی�ین مفق�ود م�ن ج�راء ھ�ذه الح�رب                       
، مركز عمان لدراسات حق�وق اإلن�سان،      ١، ط ٥محمد الطراونة، ص  .  القانون الدولي اإلنساني، د    :انظر

٢٠٠٣. 
، ھیئ��ة أب��وظبي لل��سیاحة والثقاف��ة،   ١ ومابع��دھا، ط٣٥١ الح��رب العالمی��ة األول��ى، نی��ل ھایم��ان، ص   )٣(

 .م١٩٩٠، ٣١-٣٠رأفت غنیمي الشیخ، ص. العالقات الدولیة المعاصرة، د: انظر. م٢٠١٢
 حیث أظھرت فرنسا وبریطانیا رغبتھما في توسیع م�ستعمراتھما، حی�ث رغب�ت فرن�سا ف�ي الح�صول            )٤(

على منطقة األلزاس واللورین ونھر الراین من ألمانیا ورغبت كذلك في المحافظة على م�ستعمراتھا ف�ي            
ة باإلض�افة  أفریقیا وآسیا وغیرھا، أما بریطانیا فقد رغبت في الحصول على بعض الم�ستعمرات األلمانی�   

 .إلى بعض الدول العربیة كمصر والسودان وفلسطین والعراق وغیرھا
 حصلت ھناك حروب ومعارك بین ال�دول وذل�ك بع�د قی�ام منظم�ة ع�صبة األم�م، حی�ث غ�زت إیطالی�ا            )٥(

أثیوبی��ا واس��تولت علیھ��ا، وكان��ت ھن��اك ح��رب أھلی��ة ف��ي أس��بانیا، وغ��زت الیاب��ان لل��صین، ودخل��ت ق��وة      
 .إلى النمسا، إلى غیر ذلك من المعارك ومع ذلك لم تفعل ھذه المنظمة أي شيءعسكریة ألمانیة 

 ومابعدھا، دار مجدالوي للن�شر، األردن،      ١٢٧إبراھیم سعید البیضاني، ص   .  تاریخ الدول الكبرى، د    )٦(
٢٠١٣. 
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أمریكا وبریطانیا واسترالیا وكندا وغیرھا واستمرت الحرب لمدة ست سنوات وبعدھا 
در عدد القتلى في ھذا الحرب ما یزید على سبعین انتھت الحرب العالمیة الثانیة ویق

ملیون نسمة ما بین عسكریین ومدنیین، وعشرات المالیین من المرضى والجرحى 
والمفقودین، ھذا األمر دعا المجتمع الدولي ینادي لوقف الحرب وانتشار السلم وحفظ 

یواجھون الخطر حقوق المدنیین والعسكریین المقاتلین السیما وأن المقاتلین ھم الذین 
منظمة األمم "وذلك عن طریق حل منظمة عصبة األمم وإنشاء منظمة جدیدة اسمھا 

وذلك حین انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو في الوالیات المتحدة األمریكیة في " المتحدة
 وكان الھدف من ھذه المنظمة انتشار األمن الدولي وتطویر ١٩٤٥شھر یونیو لعام 

  )١(.ة حقوق اإلنسان لدى كل فرد في العالمالتعاون الدولي وحمای

ُیذكر أن أغلب دول العالم ھم أعضاء في ھذه المنظمة بعضھم كان عضوًا منذ تأسیسھا 
وبعضھم انضم إلیھا الحقًا ومن بین ھذه الدول المملكة العربیة السعودیة والتي انضمت 

لقد كان للمجتمع الدولي ، لذا ف١٩٤٥ أكتوبر لعام ٢٤إلى منظمة األمم المتحدة في تاریخ 
والمنظمات الدولیة جھودًا كبیرة في مكافحة الحروب الواقعة بین الدول، لذلك وبعد قیام 
منظمة األمم المتحدة قامت العدید من االتفاقیات والمعاھدات الدولیة وكان ھدفھا األساسي 

تھ وتسعى حمایة اإلنسان من األضرار الناجمة من ویالت الحرب ولحفظ حقوقھ وإنسانی
أن الحرب إذا قامت فإنھ یجب أن تقوم ضمن حدود معینة : لتجسید مبدأ أساسي أال وھو

  : فمن بین ھذه المعاھدات واالتفاقیات)٢(یجب احترامھا وذلك لحفظ كرامة وحیاة البشر،

 حیث تھدف ١٨٦٤اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حالة الجرحى العسكریین سنة  -
لجرحى العسكریین أثناء الحرب واحترام رجال اإلغاثة ھذه المنظمة إلى حمایة ا

 .والمتطوعین المدنیین لتقدیم المساعدة الصحیة للجرحى العسكریین دون تمییز

 وكان الھدف منھ وضع بعض ١٩٠٧ واألخرى سنة ١٨٩٩اتفاقیة الھاي سنة  -
 .القوانین الخاصة بالحرب ومحاولة التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة

 ١٩٠٦جنیف الثانیة لتحسین حالة الجرحى والمرضى العسكریین سنة اتفاقیة  -
وھذه االتفاقیة مثل سابقتھا لكونھا متطورة وشملت المرضى من العسكریین أثناء 

 .الحرب

اتفاقیة جنیف الثالثة لتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین واتفاقیة جنیف  -
قیة سوى تعدیل وتحدیث  ولم تكن ھذه االتفا١٩٢٩لمعاملة أسرى الحرب سنة 

 .لالتفاقیة الثانیة، وإضافة بعض البنود فیما یتعلق بأسرى الحرب

وبعد الحرب العالمیة الثانیة وما حصل فیھا من خسائر فادحة على العسكریین والمدنیین 
تم توقیع اتفاقیات أخرى حلت محل االتفاقیات السابقة، حیث كانت االتفاقیات السابقة 

                                                           

-http//:www.un.org/ar/sections/un : انظ����������ر میث����������اق األم����������م المتح����������دة عل����������ى   )١(
charter/preamble/index.html  

 ٣ القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ص)٢(
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 على حمایة العسكریین دون ذكر للمدنیین، وبعد إزھاق األرواح تنص أغلب بنودھا
  )١(:للكثیر من المدنیین في الحرب العالمیة الثانیة تم توقیع االتفاقیات التالیة

اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حالة الجرحى والمرضى والجنود في الحرب  -
 .ة السابقةالبریة، وتعتبر ھذه االتفاقیة نسخة محدثة لالتفاقیات الثالث

اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حالة الجرحى والمرضى والجنود الناجین من السفن  -
 .الغارقة في وقت الحرب

 .اتفاقیة جنیف الثالثة والخاصة بمعاملة أسرى الحرب -

 .اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة األشخاص المدنیین في الحرب -

د نھایة الحرب العالمیة الثانیة بأربع  أي بع١٩٤٩كل ھذه االتفاقیات تم توقیعھا في عام 
سنوات، ثم تال ذلك بروتوكوالن إضافیان التفاقیات جنیف السابقة والذي كان في عام 

، أما البروتوكول األول فقد تضمن ھذا البروتوكول اعتبار حروب التحریر ١٩٧٧
لصحیة الوطني نزاعا دولیا مسلحا، باإلضافة إلى زیادة وتوسیع ما یتعلق بالحمایة ا

النظامیة للمنشآت الصحیة ومن یقوم بتقدیم الخدمات الطبیة، أما البروتوكول الثاني فقد 
كان یھدف إلى حمایة ضحایا النزاعات غیر الدولیة أي النزاعات التي تكون بین أفراد 

  .الدولة الواحدة

لحمایة ولم تقف االتفاقیات عند ھذا الحد بل إن المنظمات الدولیة أقامت عدة اتفاقیات 
صدور : المقاتلین والمجتمع الدولي من أي اعتداء زائد أثناء الحرب، ومن أمثلة ذلك

م، واتفاقیة الھاي لحمایة الممتلكات ٢٠١٧اتفاقیة حظر استخدام السالح النووي عام 
م، واتفاقیة حظر تطویر وإنتاج وتخزین األسلحة ١٩٥٤الثقافیة حال النزاع المسلح عام 

م، واتفاقیة حظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة یمكن ١٩٧٢م البكتریولوجیة عا
اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر وما أعقبھا من البروتوكول األول عام 

م بشأن األسلحة المسببة للجروح في جسم اإلنسان عن طریق الشظایا التي ال ١٩٨٠
ید استخدام األلغام ظر أو تقیم بشأن ح١٩٩٦یمكن كشفھا والبروتوكول الثاني عام 

والشراك الخداعیة التي قد تؤدي بحیاة المقاتل، والبروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقیید 
م، واتفاقیة حظر تطویر وإنتاج وتخزین األسلحة ١٩٨٠استخدام األسلحة الحارقة عام 

م، ١٩٩٥الكیماویة وما أعقبھا من بروتوكول بشأن أسلحة اللیزر المسببة للعمى عام 
م بشأن حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل األلغام المضادة ١٩٩٧فاقیة أوتارا عام وات

، ٢٠٠٦لألفراد، واالتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري عام 
م بشأن حظر استخدام ١٨٩٩، وإعالن الھاي عام ٢٠٠٨واتفاقیة الذخائر العنقودیة عام 

                                                           

، ٤٦٣اتفاقی�ات جنی�ف جدی�دة لحمای�ة ض�حایا الح�رب، المجل�ة األمریكی�ة للق�انون ال��دولي، ص         :  انظ�ر )١(
 .١٩٥١دد الع
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م بشأن حظر ١٩٠٧اإلنسان، وقواعد الھاي عام الرصاصات التي تتمدد في جسم 
  )١(.٢٠١٣استخدام المواد واألسلحة السامة، ومعاھدة تجارة األسلحة عام 

وبالتالي فالمجتمع الدولي كان شدید الحرص على حفظ أھم حق لكل فرد في المجتمع 
 من حق الحیاة، ولذا فقد نصت المادة الثالثة: الدولي من المقاتلین وغیرھم أال وھو

لكل فرد الحق في الحیاة والحریة ( على أن ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
ال یتعرض أي إنسان ( ونصت المادة الخامسة من اإلعالن نفسھ على )٢()وسالمة شخصھ

 وتنطیق )٣().للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو اإلحاطة بالكرامة
ن على المقاتلین العسكریین باإلضافة إلى المدنیین، ومن أھم األمور التي بھا ھاتین المادتی

ُتحفظ حق الحیاة للمقاتل ھو امتناع الخصم عن استعمال األسلحة التي قد تسبب أضرارًا 
مفرطة بالمقاتلین حیث إن الھدف من الحرب ھو شلُّ قوة الخصم واالنتصار علیھ 

 استخدام القوة الضروریة فقط حیث إن استخدام القوة وبالتالي فإنھ یجب في ھذه الحالة
  )٤(.الزائدة عن الضرورة تمثل اعتداء غیر مشروعًا تجاه المقاتل حتى ولو كان عدوًا

                                                           

الق�انون  : انظ�ر . ١٥ القانون الدولي اإلنساني، إجابات على أسئلتك، اللجن�ة الدولی�ة لل�صلیب األحم�ر،             )١(
.  ومابع��دھا٧٤م��صعب التج��اني، ص. ال��دولي اإلن��ساني وحمای��ة الم��دنیین خ��الل النزاع��ات الم��سلحة، د   

-https//:www.icrc.org/ar/doc/war-andموق����ع اللجن����ة الدولی����ة لل����صلیب األحم����ر   : انظ����ر
law/weapons/overview-weapons.htm 

 .١٩٤٨ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام )٢(
واز  المرج��ع ال��سابق، وھن��اك اتفاقی��ات أخ��رى ن��صت ص��راحة عل��ى ح��ق الف��رد ف��ي الحی��اة وع��دم ج��     )٣(

 والم�ادة األول�ى م�ن اإلع�الن ال�دولي          ١٩٨٩تعرضھ للتعذیب كالمادة ال�سادسة م�ن اتفاقی�ة حق�وق الطف�ل              
 والم�ادة الخام�سة م�ن    ١٩٧٤الخاص بحمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة        

 .١٩٩٧المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 
 و ٥٨م�صعب التج��اني، ص . دنیین أثن�اء النزاع�ات الم�سلحة، د    الق�انون ال�دولي اإلن�ساني وحمای�ة الم�     )٤(

 .٦٧ص
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والتزال االتفاقیات الدولیة تتوالى في حفظ حقوق المقاتلین من العسكریین وكذلك المدنیین إلى 
ع الدولي لم یألوا جھدًا في مكافحة الحروب حمایة یومنا ھذا، لذا فالمنظمات الدولیة والمجتم

.لكرامة اإلنسان وحفظًا لروحھ من إزھاقھا حتى یعم األمن والسلم في دول العالم
)١(

 
)٢(

                                                           

 ١٩٨٤ في اتفاقیة مناھضة التعذیب والذي صدر م�ن مفوض�یة األم�م المتح�دة ف�ي ش�ھر دی�سمبر لع�ام            )١(
إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیة ت�رى أن االعت�راف ب�الحقوق         "ُذكر في دیباجة ھذه االتفاقیة ما نصھ        

القابلة للتصرف، لجمیع أعضاء األسرة البشریة ھو وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق األمم المتساویة وغیر 
وإذ تدرك أن ھذه الحق�وق ت�ستمد م�ن الكرام�ة المتأص�لة       المتحدة أساس الحریة والعدل والسلم في العالم،     

بتعزی��ز وإذ ت��ضع ف�ي اعتبارھ��ا الواج�ب ال��ذي یق��ع عل�ى ع��اتق ال�دول بمقت��ضى المیث�اق وذل��ك       لإلن�سان، 
 .احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ومراعاتھا على مستوى العالم

 كم��ا أن ھن��اك جھ��ودًا دولی��ة ُتب��ذل لحمای��ة الع��سكریین والم��دنیین م��ن وی��الت الح��روب، ف��إن المملك��ة     )٢(
اء العربیة السعودیة لم تتوانى في االنضمام ألي اتفاقیة لھا عالقة بحفظ حقوق وكرام�ة اإلن�سان من�ذ إن�ش                

منظم��ة األم��م المتح��دة وإل��ى یومن��ا ھ��ذا، حی��ث ان��ضمت المملك��ة إل��ى اإلع��الن الع��المي لحق��وق اإلن��سان      
م، واتفاقی�ة مناھ�ضة التع��ذیب   ١٩٤٨م وان�ضمت ك�ذلك إل�ى اتفاقی��ة من�ع جریم�ة اإلب�ادة الجماعی��ة       ١٩٤٨
ال�سعودیة إل�ى   م، باإلض�افة إل�ى ان�ضمام المملك�ة العربی�ة          ١٩٩٩م، واتفاقیة قمع تموی�ل اإلرھ�اب        ١٩٨٤

م، إل��ى غیرھ��ا م��ن المعاھ��دات    ١٩٤٩اتفاقی��ات جنی��ف األرب��ع الخاص��ة ب��الحرب والنزاع��ات الم��سلحة      
واالتفاقیات التي تكافح الحرب وتحافظ على حیاة المدنیین والحف�اظ عل�ى كرام�ة ال�نفس الب�شریة، الس�یما         

لعربی��ة واإلس��المیة ف��ي وأن المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة حری��صة ك��ل الح��رص عل��ى تحقی��ق آم��ال األم��ة ا 
الت��ضامن وتوحی��د الكلم��ة وعل��ى تقوی��ة عالقاتھ��ا بال��دول ال��صدیقة كم��ا ورد ذل��ك ف��ي الم��ادة الخام��سة           
والعشرون من النظام األساسي للحكم، السیما الجھود العظیم�ة الت�ي تق�وم بھ�ا المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة              

سكري إس�المي بقی�ادة المملك�ة العربی�ة     م م�ن إن�شاء حل�ف ع�      ٢٠١٥لمكافحة الحرب ومنھا ما تم في عام        
السعودیة ومركزھا الرئیسي في الریاض، وقد انضم إل�ى ھ�ذا التح�الف أكث�ر م�ن أربع�ین دول�ة م�ن دول              

مكافحة الحرب والقضاء على اإلرھاب بجمیع أشكالھ وأنواعھ وتعزیز االلت�زام باالتفاقی�ات         : العالم ھدفھا 
النظ��ام األساس��ي للحك��م ف��ي المملك��ة العربی��ة :  وانظ��ر/https//:imctc.org: انظ��ر. واألنظم��ة الدولی��ة

  .٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٠/السعودیة والذي صدر باألمر الملكي رقم أ
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  :الخاتمة

وبعد الخوض في غمار ھذا البحث والذي تم فیھ ذكر حقوق المقاتل في الحرب فإني 
  :ألخص ما تم ذكره في ھذا البحث في عدة أمور

الشخص الذي یشارك في الحرب ضد العدو بوصفھ محاربًا، : المقاتل ھوأن  -
قتال الكفار لنصرة اإلسالم ولتكون : بینما الحرب في الشریعة اإلسالمیة ھي

صراع بین دولتین أو : كلمة اهللا ھي العلیا، أما الحرب في القانون الدولي ھو
 .لدولة األخرىأكثر باستخدام القوة المسلحة بھدف انتصار الدولة على ا

أن الغایة األسمى من الحرب في اإلسالم لیس القتال وإراقة الدماء وإنما للدعوة  -
إلى اهللا والدخول في دین اهللا سبحانھ، لذا فالمنھج اإلسالمي قبل الحرب ھو 

 .الدعوة إلى اهللا ثم طلب الجزیة ثم القتال

ال یتم قتال إال إذا اضطر المسلمون للقتال فیجب عدم التعدي في القتال وأن  -
المقاتل فقط، وھذا ما تنادي بھ الشریعة اإلسالمیة في حق المسلمین وینادي بھ 

 .القانون الدولي في حق المجتمع الدولي عامة

عدم التمثیل بجثتھ بعد قتلھ، والكف عن قتال : أن من حقوق المقاتل أثناء الحرب -
ھرب، باإلضافة إلى من ألقى سالحھ سواء أظھر إسالمھ أو استسلم أو قام بال

االستجابة لطلب السلم وعقد الصلح إذا طلب ذلك أحد الطرفین، وال یجوز بأي 
 .حال من األحوال القیام بالغدر ونقض العھد من أي طرف من الطرفین

دفن جثتھ حتى ولو كان من األعداء، : أن من حقوق المقاتل بعد الحرب -
داد األسرى، باإلضافة إلى عدم واإلحسان إلیھ إذا تم القبض علیھ وأصبح في ِع

 .االعتداء علیھ حال ضعفھ سواء كان مریضًا أو جریحًا

أن المجتمع الدولي یقوم بجھود لمكافحة الحرب ولكن الواقع أن ھذه الجھود فیھا  -
ضعف والمأمول من المجتمع الدولي أن یقوم بجھود أكبر مما یقوم بھ حالیًا في 

ألمن والسالم على المجتمع الدولي بدل مكافحة الحروب قبل وقوعھا لیعم ا
الحروب والدمار الذي یمكن أن یطال الجمیع السیما وأن المجتمع الدولي وضع 
بعض القوانین لمكافحة الحرب، ولو وقع الحرب بین طائفتین فإن القانون الدولي 
نّظم ھذه الحرب وجعلھا في دائرة ضیقة تكون بین المقاتلین فقط دون غیرھم 

تم االعتداء على ھؤالء المقاتلین وذلك باستخدام أسلحة تلحق الضرر وأن ال ی
بالمقاتل سواء كانت اآللة المستخدمة في الحرب أسلحة سامة أو أسلحة حارقة أو 

 .  مسببة للعمى أو غیر ذلك

یوجد في عصرنا ھذا العدید من المبادئ الدولیة التي نظمتھا المنظمات الدولیة  -
نالحظ أن العدید من ھذه المبادئ متوافقة مع الشریعة وذلك لمكافحة الحرب، و

اإلسالمیة بل وھناك مبادئ إنسانیة في الحرب جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة ولم 
تذكرھا المنظمات واالتفاقیات الدولیة في مواثیقھا إلى یومنا ھذا كحال المستأمن 
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اهللا ومن عند وھذا مما یدل على عالمیة ھذا الدین العظیم الذي جاء من عند 
 )١(.صلى اهللا علیھ وسلم –رسول اهللا 

تقوم المملكة العربیة السعودیة بدور كبیر في مكافحة الحرب السیما وأنھا دولة  -
دستورھا كتاب اهللا وسنة محمد علیھ الصالة والسالم، وما الحقوق التي تم ذكرھا 

 من الشریعة في ثنایا ھذا البحث والتي جاء بھا المجتمع الدولي إال استمدادًا
اإلسالمیة، والمملكة العربیة السعودیة قامت بالدخول في االتفاقیات والمعاھدات 
الدولیة التي تھدف لنشر األمن والرخاء والسلم في المجتمع الدولي، فالمملكة 
العربیة السعودیة لھا أیادي بیضاء في مكافحة الحرب والحفاظ على حقوق 

فة إلى إنشاء حلف عسكري إسالمي تضم أكثر المقاتل إذا وقعت الحرب، باإلضا
من أربعین دولة تقودھا المملكة العربیة السعودیة ومركزھا الرئیسي الریاض 

 .حیث یعمل التحالف على التعاون الدولي للقضاء على الحرب واإلرھاب

 :التوصیات

أوصي من خالل ھذا البحث إلى وجوب إبراز القیم العظیمة للشریعة اإلسالمیة  -
ي وضعت حقوقًا خاصة بالمقاتلین أثناء الحرب ونادت إلى عدم الخوض في والت

الحرب إال في أضیق الحدود ووضعت للحرب أسس وضوابط إنسانیة مقننة 
 .ھدفھا الحفاظ على كرامة اإلنسان

إبراز الجانب اإلسالمي العظیم في عدم الخوض في القتال إال بعد التدرج فیھ  -
 ثم القتال وأن ال یتم قتال إال من یقاتل في ساحة بالدعوة إلى اهللا ثم الجزیة

 .الحرب دون غیرھم

إبراز الجانب اإلسالمي في الحفاظ على كرامة المقاتل وأن لھ حقوقًا تجب  -
مراعاتھا منھا حق الحیاة والحفاظ على إنسانیتھ في كونھ فرد في ھذا المجتمع 

 .الدولي، وعدم االعتداء علیھ إذا تم قتالھ

 األمم المتحدة الستخدام القوة لتطبیق المواثیق واالتفاقیات الدولیة أوصي منظمة -
على الدول التي تخالفھا حتى الیصیبھا الفشل الذي أصاب عصبة األمم من قبل 
بسبب عدم قدرتھا على فرض قوتھا على الدول التي تخالف االتفاقیات 

 .والمعاھدات الدولیة التي كانت تنادي بھا
                                                           

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر نشرت في موقعھا محاضرة للدكتور جان بكتیھ نائب الرئیس الفخري ))١(
صلیب األحمر، وكانت ھذه المحاضرة في جامعة جنیف، وجان بكتیھ ممن ینادي لتطبی�ق       للجنة الدولیة لل  

اتفاقیات جنیف األربع مع بروتوكوالتھا اإلضافیة وینادي كذلك لعدم الخوض في الح�رب أو عل�ى األق�ل               
ة تنظیمھا للتخفیف من ویالتھا، ومن أبرز ما قال�ھ ف�ي ھ�ذه المحاض�رة أن�ھ ذك�ر أن أھ�م القواع�د ال�شرعی                  

التي كانت تحكم سلوك المجاھدین في ھذا المجال ھ�ي ق�صر الح�رب عل�ى رج�ال الع�دو المح�اربین فق�ط            
ال : " أنھ قال موصیًا زید بن حارثة لما أنف�ذه إل�ى مؤت�ة   -علیھ الصالة والسالم–حیث یروى عن الرسول  

: انظ����������ر". تقتل����������وا ولی����������دًا وال ام����������رأة والكبی����������رًا فانی����������ًا والمنع����������زًال ف����������ي ص����������ومعة      
https//:www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/٦٥ffbl.htm  
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، ھذا اإلنسان العظیم الذي لم ولن تأتي  ملسو هيلع هللا ىلص حمة محمدإبراز سیرة نبي الر -

البشریة بخیر من سیرتھ ورحمتھ وشفقتھ على أمتھ، حیث رأینا من خالل ھذا 
البحث كیف كانت رحمتھ بالمسلم وغیر المسلم وحرصھ على األرواح وعدم 

یر إزھاقھا، بل وكم أنقذ الكثیر من الناس من القتل والرق والعبودیة بل وأنقذ الكث
من الناس من ضیق الدنیا والنار إلى سعة الدنیا واآلخرة والجنة، فعلیھ وعلى آلھ 
وصحبھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، وجمعنا اهللا بھ في الفردوس األعلى من 

 .الجنة
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  :المراجع

 .القرآن الكریم -١

دي تیسیر الكریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم المن�ان، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر ب�ن عب�د اهللا ال�سع                   -٢
 .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، ط: ، تحقیق)ھـ١٣٧٦: المتوفى (

تفسیر القرآن العظ�یم، أب�و الف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي الب�صري ث�م الدم�شقي                -٣
 .ه١٤٢٠، دار طیبة للنشر والتوزیع، ٢سامي بن محمد سالمة، ط: ، المحقق)ھـ٧٧٤: المتوفى(

آن العظ��یم، أب��و محم��د عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن إدری��س ب��ن المن��ذر التمیم��ي،     تف��سیر الق��ر -٤
، مكتب��ة ن��زار  ٣أس��عد محم��د الطی��ب، ط  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٢٧: المت��وفى(ال��رازي اب��ن أب��ي ح��اتم    

 .ه١٤١٩مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، 

حمد ب�ن أی�وب الطبران�ي،    التفسیر الكبیر، تفسیر القرآن العظیم، لإلمام أبي القاسم سلیمان بن أ   -٥
 .م٢٠٠٨، دار الكتاب الثقافي، األردن، ١ط

معالم التنزیل في تفسیر الق�رآن، أب�و محم�د الح�سین ب�ن م�سعود ب�ن محم�د ب�ن الف�راء البغ�وي              -٦
، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،   ١عب��دالرزاق المھ��دي، ط : ، تحقی��ق) ھ��ـ٥١٠:المت��وفى(ال��شافعي 
 .ه١٤٢٠بیروت، 

 القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر            جامع البیان في تأویل    -٧
 .ه١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقیق) ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري، 

ص��حیح البخ��اري، الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ    -٨
محم�د زھی�ر ب�ن    :  اهللا البخ�اري الجعف�ي، المحق�ق   وسلم وسننھ وأیامھ، محمد بن إسماعیل أبو عبد     

مصورة عن ال�سلطانیة بإض�افة ت�رقیم محم�د ف�ؤاد عب�د          (دار طوق النجاة    : ناصر الناصر، الناشر  
  .ھـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)الباقي

، )ھ��ـ٢٦١: المت��وفى(ص��حیح م��سلم، م��سلم ب��ن الحج��اج أب��و الح��سن الق��شیري النی��سابوري         -٩
  . بیروت-دار إحیاء التراث العربي : باقي، الناشرمحمد فؤاد عبد ال: المحقق

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الع�سقالني ال�شافعي،     -١٠
 .١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : الناشر

سنن الترمذي، محمد ب�ن عی�سى ب�ن س�ورة ب�ن موس�ى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و عی�سى                   -١١
 بیروت، س�نة    -دار الغرب اإلسالمي    : بشار عواد معروف، الناشر   : ، المحقق )ھـ٢٧٩: المتوفى(

  م١٩٩٨: النشر

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن م�سعود ب�ن النعم�ان ب�ن                      -١٢
ش���عیب : ، حقق���ھ وض���بط ن���صھ وعل���ق علی���ھ  )ھ���ـ٣٨٥: المت���وفى(دین���ار البغ���دادي ال���دارقطني  

مؤس��سة : طی��ف ح��رز اهللا، أحم��د برھ��وم، الناش��ر   االرن��ؤوط، ح��سن عب��د الم��نعم ش��لبي، عب��د الل    
 . م٢٠٠٤- ھـ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة-الرسالة، بیروت 

: تحقی�ق ) ٢٧٥: المت�وفى (سنن أبي داوود، أبوداوود سلیمان بن اِألع�ث ب�ن إس�حاق األزدي               -١٣
 . بیروت-المكتبة العصریة: محمد محي الدین عبدالحمید، الناشر
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ن الحجاج، ألبي زكریا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي        المنھاج شرح صحیح مسلم ب     -١٤
 .١٣٩٢ بیروت، الطبعة الثانیة، -دار إحیاء التراث العربي: الناشر) ٦٧٦:المتوفى(

  .مصنف ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي،  دار الفكر -١٥

ل�ك، عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن ع�سكر        إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فق�ھ اإلم�ام ما     -١٦
تقری�رات  : ، وبھام�شھ )ھ�ـ ٧٣٢: المت�وفى (البغدادي، أبو زید أو أبو محم�د، ش�ھاب ال�دین الم�الكي          

شركة مكتبة ومطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي وأوالده، م�صر،      : مفیدة إلبراھیم بن حسن، الناشر  
 .الثالثة: الطبعة

ین، أب��و بك��ر ب��ن م��سعود ب��ن أحم��د الكاس��اني ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع، ع��الء ال��د -١٧
 .١٤٠٦/١٩٨٦، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، )ھـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

، دار المعرف��ة، بی��روت، )ھ��ـ٢٠٤: المت��وفى(األم، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي   -١٨
 .ه١٤١٠

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٢٥٠: ىالمت�وف (نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني      -١٩
 .ه١٤١٣، دار الحدیث، مصر، ١عصام الدین الصبابطي، ط

 مؤس�سة الرس�الة،   ١عب�داهللا الترك�ي، ط   . منتھى اإلرادات، تقي الدین ابن النجار،  تحقی�ق د         -٢٠
١٤١٩/١٩٩٩. 

ص�الح األزھ�ري، ط دار الكت�ب العلمی�ة      / جواھر اإلكلیل شرح مختصر الشیخ خلیل، للشیخ       -٢١
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨ – أولى – بیروت –

 الفواكھ الدواني على رس�الة أب�ي زی�د القیروان�ي، ل�شھاب ال�دین األزھ�ري الم�الكي، ط دار                   -٢٢
 .م١٩٩٥-١٤١٥الفكر، 

 فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجم�ل، س�لیمان ب�ن عم�ر       -٢٣
 .  ، دار الفكر٥/١٧٩بن منصور العجیلي األزھري، 

م�صطفى  / م�صطفى الخ�ن، وال�دكتور     /  اإلم�ام ال�شافعي لل�دكتور      الفقھ المنھجي عل�ى م�ذھب      -٢٤
 .  ١٤١٣/١٩٩٢البغا، الطبعة الرابعة، دار القلم، دمشق، 

، )ھ�ـ ١٤٢١: المت�وفى (القول المفید على كتاب التوحید، محمد بن صالح بن محم�د العثیم�ین         -٢٥
  .ه١٤٢٤، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ٢ط

 أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��صري ث��م الدم��شقي        البدای��ة والنھای��ة،  -٢٦
األول�ى  : دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، الطبع�ة       : عل�ي ش�یري، الناش�ر     : ، المحق�ق  )ھـ٧٧٤: المتوفى(

 .م١٩٨٨-، ھـ١٤٠٨

تاریخ الطبري، تاریخ الرسل والملوك، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي،         -٢٧
: صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المت�وفى  (،  )ھـ٣١٠: المتوفى(أبو جعفر الطبري    

  .ه١٣٨٧الثانیة، : بیروت، الطبعة-دار التراث : ، الناشر)ھـ٣٦٩

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم                  -٢٨
مكتب�ة المن�ار اإلس�المیة،    - بی�روت  ، مؤسسة الرسالة، ٢٧، ط ٥/٦٢،  )ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة  
  .ه١٤١٥الكویت، 
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 ال�روض المرب�ع ش��رح زاد الم�ستقنع، من��صور ب�ن ی��ونس ب�ن ص��الح ال�دین اب��ن ح�سن ب��ن         -٢٩
 .مؤسسة الرسالة-دار المؤید : ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلي 

ن ب�ن إدری�س   كشاف القناع عن متن اإلقناع، من�صور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن ح�س            -٣٠
 .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(البھوتي الحنبلي 

 .درر الحكام شرح غرر األحكام لمحمد بن فرموز، دار إحیاء الكتب العربیة -٣١

رد المحتار على الدر المختار، ابن عاب�دین، محم�د أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز عاب�دین                     -٣٢
 .روت، دار الفكر، بی٤/١٢١الدمشقي الحنفي، 

 .٢٠٠٢ النھر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدین الحنفي، ط دار الكتب العلمیة  -٣٣

 الثانی�ة  – م�صر   –حاشیة الطحاوي على مراقي الفالح، للطحاوي، ط مكتبة الب�ابي الحلب�ي              -٣٤
 .ھـ١٣١٨ –

، دار )٣/٢٠٨( المبـدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفل�ح،      -٣٥
 .ھـ١٤١٨تب العلمیة، بیروت، الك

 مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عب�ده ال�سیوطي، المكت�ب        -٣٦
 .١٩٩٤/ھـ١٤١٥اإلسالمي، الطبعة الثانیة، 

 .المجموع شرح المھذب، لإلمام أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر -٣٧

حسن نور الدین علي ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن س�لیمان الھیثم�ي       مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي ال     -٣٨
  . ھـ١٤١٤ القاھرة -حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي: ، تحقیق)ھـ٨٠٧: المتوفى(

السیرة النبویة، البن ھشام، عبد الملك بن ھ�شام ب�ن أی�وب الحمی�ري المع�افري، أب�و محم�د،              -٣٩
ھیم األبیاري وعبد الحف�یظ ال�شلبي،       مصطفى السقا وإبرا  : ، تحقیق )ھـ٢١٣: المتوفى(جمال الدین   

-ھ�ـ ١٣٧٥الثانیة،  : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة        : الناشر
  .م١٩٥٥

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحم�وي، أب�و      -٤٠
 . بیروت– المكتبة العلمیة: ، الناشر)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�د الق�ادر الحنف�ي ال�رازي              -٤١
 ال�دار النموذجی�ة،     -المكتب�ة الع�صریة     : یوسف الشیخ محمد، الناشر   : ، المحقق )ھـ٦٦٦: المتوفى(

 .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠ صیدا، الطبعة الخامسة،–بیروت 

و ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري الف��ارابي   ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، أب��   -٤٢
، دار العل���م للمالی���ین، بی���روت،  ٤أحم���د عب���د الغف���ور عط���ار، ط : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٩٣: المت���وفى(

 .ه١٤٠٧

ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس، محّم��د ب��ن محّم��د ب��ن عب��د ال��رّزاق الح��سیني، الملّق��ب      -٤٣
  .محققین، دار الھدایةمجموعة من ال: ، المحقق)ھـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى الزَّبیدي 

، دار الكت�ب    ١، ط )ھ�ـ ٨١٦: المت�وفى (كتاب التعریفات، علي بن محمد ب�ن عل�ي الجرج�اني             -٤٤
  .ه١٤٠٣العلمیة بیروت، لبنان، 

 .ه١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ١  التعریفات الفقھیة، محمد عمیم اإلحسان البركتي، ط -٤٥
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عب�د ال�سالم محم�د      :  المحق�ق    معجم مقاییس اللغة، أبو الح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا،                -٤٦
  .ه١٣٩٩ھارون، دار الفكر، 

إبراھیم مصطفى، أحمد الزی�ات، حام�د عب�د    (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،       -٤٧
 .دار الدعوة: ، الناشر)القادر، محمد النجار

، دار النف�ائس للطباع��ة  ٢معج�م لغ�ة الفقھ��اء، محم�د رواس قلعج��ي وحام�د ص�ادق قنیب��ي، ط      -٤٨
  .ه١٤٠٨ر والتوزیع، والنش

، )ھ��ـ٣٧٠: المت��وفى(تھ��ذیب اللغ��ة، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن األزھ��ري الھ��روي، أب��و من��صور     -٤٩
األول��ى، : بی��روت، الطبع��ة-دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : محم��د ع��وض مرع��ب، الناش��ر: المحق��ق
  .م٢٠٠١

  .١٤١٧/١٩٩٦السید سابق، طبعة دار المؤید الثانیة عشر، الریاض : فقھ السنة، الشیخ -٥٠

سان العرب، محمد ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور األن�صاري               ل -٥١
 .دار المعارف. عبداهللا علي الكبیر وآخرون، ط: ، تحقیق )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعي اإلفریقي 

، )ھ��ـ٥٣٨: المت��وفى(أس��اس البالغ��ة، أبوالقاس��م محم��ود ب��ن عم��رو ب��ن أحم��د، الزمخ��شري    -٥٢
 .ه١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، ، ١محمد باسل، ط: تحقیق

 األول���ى، - بی��روت –دار العل��م للمالی��ین   . موس��وعة الم��ورد العربی��ة، منی��ر البعلبك��ي ، ط      -٥٣
 .م١٩٩٠

وھب��ة الزحیل��ي ، طبع��ة دار الفك��ر   . آث��ار الح��رب ف��ي الفق��ھ اإلس��المي دراس��ة مقارن��ة ، د     -٥٤
 .الثالثة ، دمشق

محم�د س�لیمان الف�را، رس�الة ماج�ستیر ف�ي          . أحكام القانون الدولي اإلن�ساني ف�ي اإلس�الم، د            -٥٥
 .كلیة الشریعة والقانون ، الجامعة اإلسالمیة في غزة

 دار الجامعة الجدی�دة    ١.منتصر سعید حمودة، ط   . حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، د      -٥٦
 .م٢٠٠٨اإلسكندریة، 

  .ه١٣٩٠ الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي العام، علي بن علي منصور، القاھرة، -٥٧

 الطبع��ة –ح��ازم محم��د ع��تلم .النط��اق الزم��اني د-ق��انون النزاع��ات الم��سلحة الدولی��ة الم��دخل -٥٨
 .  م٢٠٠٢الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 

 .ICRC القانون الدولي اإلنساني، إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  -٥٩

 .یر، المغربأخالقیات الحرب في السیرة النبویة، حمید الصغ -٦٠

 .ه١٤٢٤، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ١محمد عمارة، ط. الغرب واإلسالم، د -٦١

، دار ١ض��و مفت��اح غم��ق، ط . نظری��ة الح��رب ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون ال��دولي، د   -٦٢
 .ه١٤٢٦الكتب الوطنیة، بنغازي، 

 ٩٠/الملك�ي رق�م أ  النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة وال�ذي ص�در ب�األمر       -٦٣
 .٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ 

 .٢٠١٢، دار وائل للنشر، ١حسین علي الدریدي، ، ط. القانون الدولي اإلنساني، د -٦٤
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ج�ان بكتی�ھ، اللجن�ة الدولی�ة لل�صلیب األحم�ر،       . القانون الدولي اإلنساني، تط�وره ومبادئ�ھ، د    -٦٥
 .جنیف

 .٢٠١٢ار الفكر ، دمشق، وھبة الزحیلي،  د. القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، د -٦٦

س��عید س��الم ج��ویلي، دار النھ��ضة العربی��ة،     .الم��دخل لدراس��ة الق��انون ال��دولي اإلن��ساني، د     -٦٧
 .م٢٠٠٢القاھرة، 

 .جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، ونوقي جمال، دار ھومة، الجزائر -٦٨

ن، دار أفریقی��ا محم��د رض��وا. المب��ادئ العام��ة للق��انون ال��دولي اإلن��ساني والعدال��ة الدولی��ة، د  -٦٩
 .الشرق

 .عصام عبدالفتاح مطر، دار الجامعة الجدیدة، مصر. القانون الدولي اإلنساني، د -٧٠

بن عیسى زاید، رسالة دكتوراه ف�ي   . التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، د        -٧١
 .م٢٠١٧كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .م٢٠١٦اإلنساني، نیلس میلتسر، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، القانون الدولي  -٧٢

 .، دار وائل، األردن١مخلد الطراونة، ط. الوسیط في القانون الدولي اإلنساني، د -٧٣

، ١رض����وان المج����الي، ط.ب����الل الن����سور و د.ال����وجیز ف����ي الق����انون ال����دولي اإلن����ساني، د -٧٤
 .م٢٠١٢األكادیمیون للنشر والتوزیع، 

، دار الجامع���ة ١منت���صر س���عید حم���ودة، ط. ن���سان أثن���اء النزاع���ات الم���سلحة، دحق���وق اإل -٧٥
 .الجدیدة، مصر

، جامع�ة جیھ�ان، الع�راق،    ٣ص�الح ال�دین حم�دي، ط      . دراسات في الق�انون ال�دولي الع�ام، د         -٧٦
٢٠١١. 

 .، دار الفكر الجامعي، مصر١منتصر حمودة، ط. القانون الدولي المعاصر، د -٧٧

م�صعب التج�اني،    . حمای�ة الم�دنیین خ�الل النزاع�ات الم�سلحة، د          القانون ال�دولي اإلن�ساني و      -٧٨
 .م٢٠١٩، المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، ١ط

، دار النھ�ار،  ١حینما تغیر العالم وبدأ الموت، إب�راھیم ف�ضلون، ط  –الحرب العالمیة األولى    -٧٩
٢٠١٤. 

 .٢٠١٣األردن، إبراھیم سعید البیضاني، دار مجدالوي للنشر، . تاریخ الدول الكبرى، د -٨٠

 .م٢٠١٢، ھیئة أبوظبي للسیاحة والثقافة، ١الحرب العالمیة األولى، نیل ھایمان، ط -٨١

 .م١٩٩٠رأفت غنیمي الشیخ، . العالقات الدولیة المعاصرة، د -٨٢

اتفاقی��ات جنی��ف جدی��دة لحمای��ة ض��حایا الح��رب، المجل��ة األمریكی��ة للق��انون ال��دولي، الع��دد       -٨٣
١٩٥١. 

 .م٢٠١٢وسو، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، العقد االجتماعي، جان جاك ر -٨٤

اتفاقی��ة جنی��ف األول��ى لتح��سین ح��ال الجرح��ى والمرض��ى ب��القوات الم��سلحة ف��ي المی��دان           -٨٥
 . ١٩٤٩المؤرخة في 
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اتفاقی�ة جنی��ف الثانی��ة لتح��سین ح��ال جرح��ى ومرض�ى وغرق��ى الق��وات الم��سلحة ف��ي البح��ار    -٨٦
 . ١٩٤٩المؤرخة في 

 . ١٩٤٩بشأن معاملة أسرى الحرب والمؤرخة في اتفاقیة جنیف الثالثة  -٨٧

اتفاقی��ة جنی��ف الرابع��ة ب��شأن حمای��ة األش��خاص الم��دنیین ف��ي وق��ت الح��رب المؤرخ��ة ف��ي         -٨٨
١٩٤٩. 

 المتعلق بحمایة ضحایا ١٩٤٩البروتوكول األول التابع التفاقیات جنیف الصادر في عام  -٨٩
 .المنازعات الدولیة المسلحة

المتعلق بحمایة ١٩٤٩اقیات جنیف المعقودة الصادر في عام البروتوكول الثاني التابع التف -٩٠
 .ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة

اإلعالن بشأن حمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة والذي  -٩١
 كانون ١٤المؤرخ في ) ٢٩-د (٣٣١٨اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

 .١٩٧٤ دیسمبر/األول

 .١٩٠٧االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة والمسماه باتفاقیة الھاي  -٩٢

االتفاقیة الدولیة لوضع الالجئین والتي صدرت من المفوضیة السامیة لألمم المتحدة ل�شؤون     -٩٣
 .١٩٥١الالجئین في عام 

ام�ة لألم�م المتح�دة    اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ص�در بموج�ب ق�رار الجمعی�ة الع      -٩٤
 .١٩٤٨في عام 

   /https//:imctc.org: الموقع الرسمي للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرھاب -٩٥

 http//:www.un.org/ar/sections/un:  الموقع الرسمي لألمم المتحدة -٩٦

of-rules-the/ar/org.icrc.www://https-: اللجن��ة الدولی��ة لل��صلیب األحم��ر موق��ع  -٩٧
war 
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