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القات ـي العخالفا لما يأمل المثاليون، فاألصل ف      

 الدولية على ما يبدو هو الحرب وليس الوئام والسالم،        
فالحرب واقع الزم اإلنسان منذ الخليقة، ويتأكد ذلـك         
من خالل الحقائق التاريخية، ففـي دراسـة أجرتهـا          

   عن حروب العالـم١٩٤٠ للسالم عام يمؤسسة كارينج
  .،عمانأستاذ مساعد، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا* 

م . ق١٤٩٦في التاريخ حيث ذكرت أنه منـذ العـالم     
 سـنة مـن     ٢٢٧ شهدت البشرية    ١٨٦١وحتى العام   

ن هنـاك  إ سنة من الحروب، أي      ١١٣٠السالم مقابل   
 سنة من الحرب مقابل كل سنة من الـسالم راح           ١٣

ضحيتها خمسة مليارات من البشر، كما قضت الحرب    
اإلضـافة  العالمية األولى على عشرة ماليين نسمة، ب      

.  مليون نسمة نتيجة األوبئة التي خلفتها الحروب       ٢إلى

 

*  

: م٧/٢/٢٠١٠     : م ٢٠١٠/ ٩/٣  
 

      
 ؛ الضوء على معاملة األسرى في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني           إلى تسليط  يهدف هذا البحث        
ن الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع لدى كتلة كبيرة من الدول يتجاوز عددها اآلن األربعين دولة وقد أذلك 

 لذا تعد هذه الشريعة المصدر الرئيـسي الموضـوعي          ؛لك الشريعة حتى وقت قريب    تاعد  ظلت هذه الدول محكومة بقو    
  .والتاريخي لتشريعات تلك الدول

وليس ثمة من شك في ؛       ومن هنا يقبل المجتمع الدولي هذه الشريعة كواحدة من األنظمة القانونية الرئيسية في العالم
 في إرساء قواعد القانون الدولي اإلنساني الذي استمد قواعده أسهمتإلسالمية قد أن كثيرا من المبادئ والقواعد القانونية ا

  . من العقائد واألديان والفلسفات المختلفة ومن بينها الشريعة اإلسالمية بمبادئها السامية والخالقة
سـرى الحـرب   وسوف تقتصر هذه الدراسة على جانب واحد من الجوانب اإلنسانية في وقت الحرب هو معاملـة أ       

   .كدراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني
Abstract  

In this study we shed the light on the treatment of prisoners of war in View of 
Islamic Law and Humanitarian International Law , Islamic  Law is the main 
source of a larg number of states exceeding forty  states. Those states were 
governed and ruled by the rules of that law. up to shorter time , For this reason 
this law is considered the main Objective and historical source of the legislations 
of those states.  Consequently , International Society accepts this law as one of 
the main legal regimes in the world, represented in the formation of  
international court of justice according to article 38 of the statute of the court. No 
doubt that a large number of principles and Islamic.  
legal rules participated in establishing the rules of humanitarian  international 
law which extracted its rules from different beliefs, religions and philosophies   
including Islamic law with its creative  principles.                                       
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وفي الحرب العالمية الثانية قتل مليون نسمة تعادلـت         
  .)١(فيها نسبة المدنيين والعسكريين

 عمال يهدد وصفهامن هنا بدأ النظر إلى الحرب ب      
الكيان اإلنساني والبشرية جمعاء يلزم التخفيـف مـن        

ي في جوهرها ضد القيم اإلنسانية شرورها وآالمها، فه
وقـد  . والحياة ألنها مبعث الدمار وسبب اليتم والثكل      

انطلقت هذه النظرة من خالل الفالسفة والحكماء الذين        
دعوا إلى المبادئ والقيم اإلنسانية النبيلة خالل العصور 
القديمة، ثم ما لبث أن تأكد هذا فيما دعت إليه األديان           

 هذا التوجه في ضرورة مراعاة      السماوية، وقد تمحور  
االعتبارات اإلنسانية عند وقوع الحرب، وقد اسـتمر        
هذا التوجه الفلسفي الديني ردحا من الزمن إلى أن أخذ 
الطابع العرفي حيث تجسدت هذه القواعد من خـالل         
عادات وقواعد عرفية يتحتم مراعاتها من قادة الجيوش 

  .المحاربة
في إطار تقنين مكتوب إال ولم تظهر هذه القواعد       

مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر علـى          
أثر إنشاء اللجنة الدولية للصليب األحمر بدءا باتفاقية        

 والبروتوكوالن اإلضافيان لهمـا لعـام       ١٩٤٩جنيف  
77٢(.١٩(  

 مفهوم وفلسفة   إلىوفي البداية ال بد من التطرق             
  .القانون الدولي اإلنساني

يعتبر مصطلح القانون الدولي اإلنساني من أحدث             
المصطلحات التي استخدمت في فقه القانون الدولي، فهو        
مصطلح عمره بضع سنوات، و تم استخدامه ألول مـرة     
من جانب اللجنة الدولية للصليب األحمر في الوثائق التي         

 الحكوميين الذي عقد دورته     قدمتها إلى مؤتمر الخبراء   
وإذا أردنا تعريفا مبسطا . ١٩٧١يف عام األولى في جن

مجموعة : نهإن نقول أللقانون الدولي اإلنساني نستطيع 
القواعد القانونية التي تحدد حقوق ضحايا النزاعـات        
المسلحة وتفرض قيودا على المقـاتلين فـي وسـائل         
استخدام القوة العسكرية وقصرها على المقاتلين دون        

ة هم عموما القتلى    وضحايا النزاعات المسلح  . غيرهم
والغرقى والجرحى والمرضى واألسرى في المعارك      

البرية والبحرية والجويـة، فـضال عـن المعتقلـين          
  .والمحميين في األراضي المحتلة

أما في اإلسالم، لم يـستخدم فقهـاء الـشريعة                
اإلسالمية هذا االصطالح، كما لم يستخدموا اصطالح       

 عالجوا معظم المسائل    نإالقانون الدولي العام نفسه و    
المتعلقة به في أمهات كتب الفقه والتراث اإلسـالمي         

  .تحت مصطلحات الجهاد والسير
ليس ثمة من شك أن العديد من المبادئ والقواعد       

القانونية اإلسالمية قد ساهمت فـي تكـوين القـانون          
الدولي الوضعي الذي تشكل عبـر القـرون نتيجـة          

ئد والفلسفات وضـرورات    إسهامات مختلفة من العقا   
العيش المشترك في الجماعة الدولية، وهو يبدو فـي         

من الفقه الدولي مهم كثير من األحيان وفي نظر جانب 
في شكل مبادئ عامة سرمدية خالدة أوجدتها الطبيعة        

) مدرسة القانون الطبيعي  (لتحكم بها العالقات الدولية     
خالقـة  وال شك أن الشريعة اإلسالمية من المصادر ال      

ن كانـت   إلهذه المبادئ العامة ذات الطابع المثـالي و       
ـ إالالشريعة تجعلها ذات مـصدر       ن جعلـت   إ، و يه

اإلدراك السليم والكامل لها متروكا إلى المنطق والعقل  
  .السليم
وسوف تقتصر هذه الدراسة علـى إبـراز دور               

الشريعة اإلسالمية في إرساء قواعد القانون الـدولي        
ما يخـص معاملـة أسـرى الحـرب أو          اإلنساني في 

  .المنازعات المسلحة
وتجدر اإلشارة إلى أن الشريعة اإلسالمية بهذا              

الوصف لها دورها في إنشاء وتكوين القانون الـدولي         
 والقانون الدولي اإلنـساني بـشكل       ،العام بشكل عام  

  .خاص
لقد مضى حين من الدهر شاركت فيـه الدولـة             

ن الدول فـي صـياغة القواعـد        اإلسالمية غيرها م  
القانونية الدولية عندما دخلت في عالقات معها، بعضها 
سلمي والبعض اآلخر حربي، وال شك أن العديد مـن        
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القواعد التي تحكم العالقات الدولية في الوقت الحاضر 
  .إنما ترجع إلى هذه الفترة

ترى ما هذه القواعد وما المصدر الدقيق لها من               
جاء فـي دراسـة أعـدها       ريعة اإلسالمية؟ أحكام الش 

فردريك دي موليتان عن قـانون الحـرب والقـوات          
تدربوا على القتال وأصـبحوا      الرجال الذين "المسلحة  

مستعدين للتضحية بحياتهم عند الضرورة من أجل أداء 
القتالية قد ال يكونون على استعداد لالهتمـام         واجباتهم

ميلة من صـنع    بقواعد ال يرون فيها سوى نظريات ج      
  .قانونيين يجهلون حقائق الحرب الواقعية

ن إن هـؤالء الجنـود و     إوفي أفضل الحاالت ف         
توافرت لديهم النية لاللتزام ببعض المبادئ اإلنـسانية        
األولية يعتريهم الشك في أن عدوهم سـيفعل المثـل،          

 فإنهم يعتبرون أنفسهم في حل من مثـل هـذا    من ثم و
ي نوع من التعليم الـسليم لقـانون        االلتزام، وهكذا فأ  

المنازعات المسلحة ال بد وأن يأخذ في االعتبار هـذا         
النوع من الخلفية غير المواتية ولذلك يجب أن يكـون       
الهدف خلق المناخ المناسب لجعل التعليم فعال ويتسم        

  ...بالوضوح
إن الجندي المسلم كان يحمل قبل سالحه مصحفه       

 ثم يكون هذا السالح نفـسه ذا        وعقيدته وإيمانه، ومن  
أخالق، إذا سن بقانون، وإذا وجه للعدو وجـه إليـه           
بقانون، وإذا أغمد بقانون، هكذا كان اإلسالم، تربيـة         
وسلوكا يجعل المسلم ينصاع إلرادة خالقـه، ويتبـع         
أوامره ونواهيه، فهل يكـون مـن بـين توصـيات           
ي المؤتمرات توصية تشير إلى أهمية ربط القانون الدول

اإلنساني بالتعاليم الدينية حتى يمكن أن نحقق الفاعلية        
  . )٣(له

إن الحروب في اإلسالم تشن فـي سـبيل اهللا،                
والغرض الذي يحارب المسلم من أجله هـو غـرض    
عادل ونبيل، والنصر في اإلسالم هو انتصار قـضية         
اإلسالم، ومثل هذه القضية النبيلة ال ينبغي أن يـسمح        

اليب تفتقر إلى اإلنـسانية والكرامـة،       بتحقيقها بـأس 
فاإلنسانية هي األساس في أي حرب يشنها المسلمون        

بـأساليب تفتقر إلى اإلنسانية والكرامة، فاإلنسانية هي 
األساس في أي حرب يشنها المسلمون حيث قيل بأن          
حرارة نار الحرب تثير نفـوس المحـاربين وتعطـل      

من ثم لم تعد    تفكيرهم وتوهن فاعلية معظم الشرائع، و     
العقيدة الدينية وارتباط المقاتلين بها أساسا من أسـس         

  .تحقيق فاعلية القانون الدولي اإلنساني
ونحن نتفق مع العديد من فقاء القانون الـدولي               

الذين يرون أنه ال زال باإلمكان االستفادة من الشريعة      
اإلسالمية في مجالين رئيسيين لم يصل القانون الدولي        

 إلى المستوى المأمول فيها حين سبقت فيـه    ن اآل حتى
  . الشريعة اإلسالمية

  .اعتبار الفرد شخصا قانونيا دوليا: المجال األول
تلقيح المبـادئ األخالقيـة والمثاليـة       : المجال الثاني 

  .لشريعة القانون الدولي
ففي كل من المجالين نجد أحكاما متقدمة نحتاج              

كلما أردنا أن نعيد النظر فـي      دائما إلى االستعانة بها     
قوانيننا وأن نطور أحكامها لتكون أكثر عدالة وأكثـر         

   )٤(.فاعلية
ما مدلول القانون الدولي اإلنساني من المنظور             

  اإلسالمي؟
أشرنا سابقا إلى أن اصطالح القـانون الـدولي              

اإلنساني لم يرد في القرآن الكريم أو في كتب السنة أو 
لتراث اإلسالمي بشكل عام كالفقه والـسير       في كتب ا  

وال ...والمغازي والتفسير والحديث والتاريخ اإلسالمي    
 الشريعة اإلسالمية تتميز بالعموم،  ؛غرابة في ذلك ألن   

أي شمول قواعدها ألحكام الدين والدنيا، وفي نطـاق         
األحكام الدنيوية تشتمل علـى مـا يـنظم العالقـات           

نون الوطني، كما تـشتمل     الداخلية، أي ما يعرف بالقا    
على ما ينظم العالقات الخارجية، أي عالقات األمـة         
اإلسالمية بغيرها من األمم والشعوب، عالوة على أنها 
شريعة عالمية تخاطب البشرية جمعاء وتتوجه إليهـا        

 والموعظـة الحـسنة وتـنظم       ةبدعوة التوحيد بالحكم  
العالقات بين المسلمين وغيرهم في السلم والحـرب،        

وتتميـز  . تضع قواعد ملزمة ال يجوز الخروج عليها   و
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قواعد الشريعة اإلسالمية في هذا الشأن، عن قواعـد         
القانون الوضعي بشكل عام فـي أن الجـزاء علـى           
: اإلخالل بها يرتب في هذا الشأن جزاءين في آن واحد

يوقعه الحاكم المسلم على من أخل بالقاعدة اً دنيويجزاء 
 الدولـة اإلسـالمية، وجـزاء     اإلسالمية من مواطني    

 يلقاه اإلنسان يوم القيامة، وهذا الجزاء يـدفع         اًأخروي
المسلم دائما إلى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسـالمية،        

... سواء كانت متعلقة بمعاملة المسلم أو بغير المـسلم        
عد الشريعة اإلسالمية ومبادئها عالوة على ذلك فان قوا

على األخـالق والقـيم      شريعة إلهية  ترتكز      بوصفها
اإلنسانية، وااللتزام باألخالق الكريمة أمـر تفرضـه        
الشريعة اإلسالمية باعتبار القواعد األخالقية قواعـد       
ملزمة ال يجوز اإلخالل بها أو الخـروج عليهـا وإال     
 تعرض مرتكبها لعقاب اهللا تعالى وهو ما يختلف عـن  

الق القانون الدولي الوضعي الذي ينظر الى قواعد األخ
 قواعد غير ملزمة ال يترتب على  وصفهاوالمجامالت ب 

 عن أن اإلسالم يعتبر فضالُمخالفتها المسئولية الدولية، 
أن الناس جميعا أخوة في اإلنسانية، بمعنى أن النـاس   
جميعا يشتركون ويتساوون في شرف االنتساب إلـى        

ِإنَّا يا َأيها النَّاس {: قال تعالى. آدم وحواء عليهما السالم
خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً وقَباِئـَل        

  .)٥(]الحجرات:١٣[} َأتْقَاكُمِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَِّه
      وتقتضي األخوة اإلنسانية التي أرستها الشريعة      
اإلسالمية أال يتجاوز المسلمون أثناء النزاع المـسلح        

ضرورة العسكرية وأن يعاملوا خصومهم، أيا كـان        ال
 ؛دينهم، معاملة إنسانية وأن يوفروا لهم الحماية الالزمة

ألن اإلنسانية تعلي من قدر اإلنسان وتمنع كل ما يؤدي 
   )٦(. إذالله والحط من قدرهإلى

ومن هنا حرص اإلسالم على تـوفير الحمايـة              
 المسلحة ومنهم   والمعاملة اإلنسانية لضحايا النزاعات   

  )٧(.األسرى
ومن الجدير بالذكر أن قواعد حمايـة ضـحايا               

الحروب في الشريعة اإلسالمية كقواعد ملزمة ترجـع   
 قرنا في حين أن قواعد القانون أربعة عشر ما قبل إلى

الدولي الوضعي لم تبدأ في الظهور إال في منتـصف          
  في اتفاقيات  ١٩٤٩القرن التاسع عشر واستقرت عام      

جنيف األربعة وعلى األخص االتفاقية الثالثة الخاصة       
، ١٩٧٧بأسرى الحرب والبروتوكوالن اإلضافيان لعام 

حيث جاء التشريع اإلسالمي مثال يحتذى في احتـرام         
وحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية والدوليـة       

 سبقت الـشريعة اإلسـالمية      ومن ثم على حد سواء،    
اني في حماية ضحايا النزاعـات      القانون الدولي اإلنس  
 إليـه أن    اإلشـارة  رومما تجـد  . المسلحة والحروب 

مصادر القانون الدولي تختلف عن مصادر القـانون         
 مصادر الـشريعة    ن تختلف ع  يالدولي اإلنساني والت  

ن مصادر القانون الـدولي اإلنـساني       إاإلسالمية، إذ   
شأنها شأن مصادر القانون الدولي العام بـشكل عـام    

مد بصفة أساسية من المعاهدات الدولية والعـرف        يست
الدولي، في حين تستمد قواعد الشريعة اإلسالمية التي        
تكفل ضحايا الحرب مـن القـرآن والـسنة النبويـة           

 المصدرين األساسيين للشريعة اإلسـالمية،      وصفهماب
فإذا لم يوجد الحكم في أي منهما كان مصدر الحكـم           

قرآن والسنة وبـروح     أهل العلم بال   نالبحث والنظر م  
" التشريع وقواعده العامـة وهـم المعروفـون باسـم         

  ". المجتهدين
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف القانون الدولي              

مجموعة األحكام : اإلنساني في الشريعة اإلسالمية بأنه
المستمدة من القرآن والسنة واالجتهاد التي تهدف إلى        

صورة مباشرة عـن    حل المشكالت اإلنسانية الناشئة ب    
النزاعات المسلحة الدولية والداخلية والتي تقيد إلـى        
ألسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق        
وأساليب الحرب التي تروق لها أو تحمـي أألعيـان          
األشخاص الذين تضرروا أو قد يتـضررون بـسبب         

  . )٨(.النزاعات المسلحة
 القانون  ترى ما نظام معاملة أسرى الحرب في            

الدولي اإلنساني وفي الشريعة اإلسالمية؟ قبل الخوض   
في هذا الموضوع نجد من الـضروري معرفـة مـا           
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 كل من القانون الدولي اإلنساني      يباألسير ف المقصود  
  .والشريعة اإلسالمية

 

هناك مجموعتان من األشخاص ينطبق علـيهم             
ى الحرب المقاتلون النظاميون ومن فـي       وصف أسر 

الجيش عموما سـواء العامـل أو االحتيـاط         (حكمهم  
وكذلك الشأن بالنسبة للميليشيات الوحدات المتطوعـة       
على أن تتوافر فيهم الشروط التالية حتى يثبـت لهـم          

  )٩(:الحق في صفة مقاتل

  .قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه -١
 .عالمة مميزة ثابتة تعرف عن بعد -٢
 .مل السالح بشكل ظاهرح -٣

 .احترام قوانين الحرب وأعرافها -٤

 ١/٢م١٩٢٩وأضافت اتفاقية جنيف الثانية لعام            
إلى ذلك جميع األشـخاص فـي القـوات المـسلحة           
لألطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخـصم        
أثناء العمليات الحربية البحرية أو الجوية، كما أبقـت         

 مـن الئحـة     ١٣ة المادة   على صيغ ) ٨١م(االتفاقية  
غير المقاتلين الذين يتبعون القـوات      (الهاي كما هي    

  ). المسلحة
 مفهوم ١٩٤٩ثم وسعت اتفاقية جنيف الثالثة لعام       

األسير بعد أن قبلت الدول بتوسـيع مفهـوم المقاتـل        
ثر التجاوزات الخطرة التي سجلت إبان إخاصة على بو

وال عجب  . الثانيةحروب الثالثينات والحرب العالمية     
أن تعدد االتفاقية فئات تشمل أشخاصا لم يكونوا أسرى 

   )١٠(:حرب في ظل القانون القديم وهي ست فئات
أفراد القوات المسلحة والميليـشيات والوحـدات        •

  المتطوعة األخرى التي تشكل جزءا منها 
أفراد القوات المسلحة والميليـشيات والوحـدات        •

صـر المقاومـة     عنا كالمتطوعة األخرى وكـذل   
المنظمة المنتمون إلى أطراف النزاع سواء كانوا       

 خارج أرضهم وسواء كانـت أرضـهم        وداخل أ 
 ال، على أن تتوافر فيهم الشروط التقليدية ومحتلة أ

  .األربعة المذكورة أعاله

أفراد القوات النظامية لحكومة أو سلطة ال تعترف    •
  الدولة الحاجزة بها

المسلحة دون أن تكون    العناصر التي تتبع القوات      •
مباشرة جزءا منها مثل المدنيين الموجودين ضمن    

 ، ومراسـلي الحـرب    ،أطقم الطيـران الحربـي    
 والمكلفـين برفـاه القـوات       ،والقائمين بالتموين 

ما سلّ شريطة أن يحمل هؤالء ترخيصا م      ،المسلحة
  .الخ... من قبل القوات التي يتبعونها

ران المدني  عناصر أطقم البحرية التجارية والطي     •
ألطراف النـزاع بمـن فـيهم النوتيـة والقـادة          
ومساعدوهم إذا لم تكن لهم مساعدة أفضل بموجب 

  .  أحكام القانون الدولي األخرى
أهالي األرض التي لم يقع احتاللها بعـد الـذين           •

نفيـرا   يهبون في وجه العدو المداهم أو ينفـرون       
عاما على أن يراعوا الشرطين الثالـث والرابـع     

  ). واحترام قوانين الحرب وأعرافها،ح ظاهرسال(
وتضيف االتفاقية الثالثة فئتين أخريين تتمتعـان       
ليس بنظام أسرى الحرب ، وإنمـا بمعاملـة أسـرى         

  :الحرب، هما
األشخاص الذين أعادت سلطة االحتالل اعتقالهم        •

بعد أن كانت أفرجت عنهم بينما ال تزال العمليات 
المحتلة وذلـك   الحربية متواصلة خارج األرض     

 بعد محاولـة    ٍةصاخوبلضرورات تعتبرها ملحة    
 أو رفضهم ،فاشلة منهم لاللتحاق بقواتهم المحاربة

  .االنصياع ألمر اعتقالهم
األشخاص الذين يلتحقون بأرض طرف محايد أو        •

وفق القانون   غير محارب ويتم إيواؤهم من طرفه     
   )١١ (.الدولي

  :  اآلتيةويستبعد من عداد األسرى الفئات      
وال يعد مقارفا للتجسس فرد القـوات       ( الجواسيس   –أ  

المسلحة الذي يقوم بجمع المعلومات في أراضي العدو     
لصالح قواته المسلحة وهو يرتدي زيه العسكري أثناء        

  .)١٢()عمله
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والجاسوس هو الذي يعمل خفية أو في مظهـر               
زائف لجمع أو محاولة جمع معلومات فـي منطقـة           

 الحربية ألحد األطراف المتحاربة بنية إيصال      األعمال
وال يعتبر جاسوسا   )١٣( طرف العدو  إلىتلك المعلومات   

  . د القوات المسلحة لطرف في النزاعرف
الذي يجمع أو يحاول أن يجمع معلومات لفائدة         -

ذلك الطرف وهو يرتـدي الـزي العـسكري                 
  .للقوات التي يتبعها

لخصم ويقوم بأعمال   الذي يقيم في إقليم يحتله ا      -
زائف أو  لفائدة الطرف الذي يتبعه دون      تجسس  

  .تعمد التخفي
الذي ال يقيم في اإلقليم الذي يحتلـه الخـصم           -

ويقوم بأعمال التجسس في ذلك اإلقليم ما لـم         
يقبض عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة التي       

  )١٤(ينتمي إليها
   المرتزقة –ب 
  .وات العدو الوطنيون الذين يلتحقون بق–ج 

ثـــاني
 

يقصد بأسرى الحرب في الـشريعة اإلسـالمية             
المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء،        
أي أولئك القادرون على القتال مـن الرجـال الـذين     
اشتركوا بالفعـل باألعمـال العدائيـة ضـد الدولـة        

ا التعريف ال يشمل المـرأة المقاتلـة،        اإلسالمية، وهذ 
ويفرق الفقهاء في تعريـف األسـرى بـين الرجـال         

ن كانوا  إن كانوا من الرجال سموا أسرى و      إوالنساء، ف 
  .)١٥("سبايا"من النساء واألطفال سموا 

 في الشريعة اإلسـالمية، قـال       عواألسر مشرو       
قولـه  و. ]التوبـة :٥ [}وخُذُوهم واحـصروهم  { :تعالى
فَِإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّى ِإذَا { :تعالى

َأثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَِإما منّاً بعد وِإما ِفداء حتَّـى          
إلسالم ا وقد شجع    ،]محمد: ٤[}تَضع الْحرب َأوزارها  

مـن افتـداء    على تحرير األسرى وأمرهم بتمكيـنهم       
أنفسهم بنشر المعرفة والمساهمة في محو األمية فـي         

ذلك الوقت، وهذا دليل على احتـرام اإلسـالم لهـم           
 يخرج من عداد األسـرى      من ثم وتكريمهم األسرى و  

المدنيون من الرجال والشباب الذين ال يقاتلون، وكذا         
ألطفال ورجال الدين ممن ال يشتركون فـي        االنساء و 

 يتعين معاملة من ال يقاتل ومـن ال         ممن ث المعركة، و 
  . )١٦(يشترك في األعمال العدائية معاملة المدنيين

واألسر حالة مؤقتة تتعلق بأشخاص وقع القبض             
عليهم أحياء أثناء القتال فقد شجع اإلسالم على تحرير         
األسرى وأمر بتمكينهم من افتداء أنفسهم، وتوصل إلى     

تداء نفسه بنشر المعرفـة  أن جعل قدرة األسير على اف  
والمساهمة في محو األمية في ذلك الوقت، وهذا يدل          

  .)١٧ (.على احترام اإلسالم لهم وتكريمه إياهم
لقد ناقش القرآن الكريم وضع أسـرى الحـرب            

ومصيرهم في ثالث مناسبات، أما المناسبة األولى ورد 
 اللتـين   ٦٨ و ٦٧ذكرها في سورة األنفال في اآليتين       

لتا في شأن أسرى موقعة بدر التي كانت أول حرب        نز
بين المسلمين والكفار حيث ظهر بعض التردد فيمـا         
ينبغي عمله مع هؤالء األسرى، حيث كانت تلـك أول    

 وأصحابه هـذه المـشكلة،      مرة يواجه فيها النبي     
فأشار بعض الصحابة على النبي بـأن يحـتفظ بهـم          

 رأي  ويطلب فدية عنهم في وقت الحق، وكـان مـن         
سيدنا عمر رضي اهللا عنه إعدام األسرى، وقرر النبي       

    وهنا نزلت اآلية الكريمـة     .  أن يتبع رأي األكثرية
 الحتفاظه باألسرى فـي مقابـل       التي تعاتب النبي    

قـال  . الفدية التي توقع الحصول عليها مـن أعدائـه       
ن ِفي ما كَان ِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّى يثِْخ{: تعالى

        اللّهةَ واآلِخر ِريدي اللّها ونْيالد ضرع ونِض تُِريداَألر
 ِكيمح ِزيز١٨ (...]األنفال:٦٧[}ع(  

وقد فسر بعض العلماء ذلك بأن كافة المقـاتلين               
بادوا بدون استثناء، بينما     فيهم األسرى يجب أن ي     نبم

ر عنـدما   يرى آخرون أن هذا النص نزل في أيام بد        
ن العود ولـم     وكان لي  هكان اإلسالم في بواكير ظهور    

تكن الدولة حينئذ تستطيع النهوض بأعباء األسـرى،        
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ن هذه اآلية تتعلق فقط بذلك الموقف المحدد،        أفيرون  
ومما يؤيد هذا الرأي ما تنزل بعد ذلك من آيات تعتبر           
التنزيل الثاني بشأن األسرى، فقد جاء في اآلية الرابعة 

فَِإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَـروا فَـضرب       {" ن سورة محمد    م
         دعنّاً با مثَاقَ فَِإموا الْوفَشُد موهتَّى ِإذَا َأثْخَنتُمقَاِب حالر

   }وِإما ِفداء
أما النص الثالث فقد جاء في عبارات أكثر دقة               

ذَا انسلَخَ  فَِإ{: "قال تعالى  .)١٩(وتحديدا في سورة التوبة   
         موهـدتُّمجـثُ ويح ـشِْرِكينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح راَألشْه
وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تَابواْ      
          اللّـه ِإن مـِبيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَوالَةَ وواْ الصَأقَامو

  ]التوبة:٥[}يم غَفُور رِح
وقد ورد في السير وكتـب الحـديث وتفاسـير                

 أنه كان يتوسـع فـي       القرآن أنه روي عن النبي      
إطالق سراح األسرى بدون شروط، وأنه كان يقبـل         

إما الفدية بالمال أو المبادلة باألسرى      : الفداء بطريقتين 
 ،)٢٠(من المسلمين يكونون قد وقعوا في قبضة العـدو        

يطلق عليه تبـادل األسـرى، وال تـشترط         وهذا ما   
النظرية اإلسالمية أن يكون التبادل عدديا بمعنـى أن         
يكون التبادل أسيرا بأسير، كما تسمح بأن يكون األسير 

فدى   ألن الرسول    ؛المسلم فداء لغيره من المسلمين    
العقيلي الذي أسلم بـرجلين مـن المـسلمين، وتـدل       
الممارسة اإلسالمية على جواز اإلذن ممثلـي العـدو       
بزيارة أماكن األسرى لحصرهم واالستيثاق من صحة       
عددهم كما تشير الممارسة اإلسالمية إلـى ضـرورة         
حماية وسائط نقل األسرى حتى يكون ذلـك مبعـث          

  . )٢١(اطمئنان في الحال واالستقبال
وحول معاملة المسلمين ألسرى األعداء يقول اهللا       

 تعالى في كتابه المبين في وصف األبرار من المسلمين
سِكيناً ويِتيمــاً ويطِْعمــون الطَّعــام علَــى حبــِه ِمــ{

استوصـوا  " وقال رسول اهللا     ،]اإلنسان:٨[}وَأِسيراً
لـى  وكان هذا بمثابة حث المسلمين ع     "ألسرى خيرا   اب

أيديهم منذ أكثر من ألف سنة  حسن معاملة األسرى بين
   حين كان األسرى ي هم ثم  قطع أطرافُ بون وتُ عذّقتلون وي

ولقد سار السلف الصالح علـى      . يستبعد البعض منهم  
فلـم  . حسن معاملة األسرى أيا ما كان موقف العـدو        

  .تطبق قاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بقتل األسرى
قتل ريتشارد قلب األسد ثالثة آالف أسير       فحين        

      نهم، كان رد فعـل     مسلم أمام بيت المقدس بعد أن أم
صالح الدين هو التمسك بأحكام الشريعة اإلسـالمية        

  .)٢٢(ولم يقتل أسيرا ولم يسيء معاملته
أما فيما يتعلق بحق األسرى في الحرية، فقد جاء       

سبتمبر ١٠في اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان في       
كل البشر ولدوا أحرارا واالسترقاق وأعمال        "١٩٨١

نه في عصر كان فيه الرق      إ، إذ   )٢م(السخرة محرمة   
يمثل نظاما تعترف به كل المجتمعات، وضع اإلسالم        

 يكفل الحق في  من ثم  هذا النظام تدريجيا و    أبطََلنظاما  
  :يأت ما يإلىمما تقدم نخلص و. الحرية
في الواقع العملي مصادر الـرق      يحدد اإلسالم   : أوال

 والتعويض عنها، والـديون     ،الجريمة(التي كانت ستة    
واالسترقاق بأمر من كبير األسرة واالسترقاق الطوعي 

ولم ).  واالسترقاق نتيجة للحرب،واالسترقاق الموروث
 ربما على سبيل –يستبق منها اإلسالم سوى مصدرين    

 المـوروث  العقاب على سبيل المعاملة بالمثل  الـرق   
  . والسبي بعد الحرب

وتجدر اإلشارة إلى أن القرآن الكريم ال يـنص               
على استرقاق أسرى الحرب، وإنمـا علـى إطـالق          
سراحهم بدون شرط أو مقابل فدية كما أسلفنا، وتسير         
السنة المحمدية في االتجاه نفـسه، إذ عنـدما سـئل           

 عن الشيء الذي يبعد اإلنسان عن النـار         الرسول  
ومن جهـة    )٢٣(".تحرير رقبة " :قربه من الجنة قال   وي

أخرى يمنح اإلسالم للعبد إمكانية استرجاع حريته عن       
  .)٢٤(طريق المكاتبة أي عقد التحرير

الى جانب الحريتين يكرس اإلسالم حق األسرى             
في تلقي معاملة إنسانية وأقلها معاملة العدو بالعـدل،         

ين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِللِّه شُهداء يا َأيها الَِّذ{: قال تعالى
ِبالِْقسِط والَ يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ         

 كما نذكر أن تعليمـات      ،]المائدة:٨[}هو َأقْرب ِللتَّقْوى  
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" إلى جيوشه تؤكد هذه القوانين القرآنيـة       الرسول  
وانظالقا مما سبق سـوف     " ى خيرا استوصوا باألسر 

  : طلبينبحث الى ممنقسم هذا ال
معاملة اسرى الحرب فـي القـانون       : المطلب األول 

  .الدولي االنساني
  .األسرى وسلطات الدولة الحاجزة: طلب الثانيالم

 

 

  
األسرى بمجـرد أن يلقـوا الـسالح        يحرم قتل         

ويستسلموا للعدو، ويتعين على الدولة اآلسرة أن تزود        
األسير بوثائق تحقيق الشخصية، وال يجوز تجريده من      
شارات لرتبته ونياشينه الحيلولة دون تعرضهم للخطر       
وجنسيته، وكذلك األشياء التي لها قيمة شخـصية أو         

  .)٢٥(تذكارية
رة أن ترحل األسرى في أسرع وعلى الدولة اآلس      

وقت ممكن إلى معسكرات تقع في مناطق بعيدة بعـدا        
كافيا عن منطقة القتال لحماية األسـرى مـن خطـر      
العمليات العسكرية، ويراعى في نقلهم أن يتم بطريقة        
إنسانية والحيلولة دون تعرضـهم للخطـر، وتوجـب     
اتفاقية جنيف الثالثة على أطراف النزاع تـوفير مـا          

 دواء وعالج ورياضة وخـدمات      نجه األسرى م  يحتا
                              .)٢٦(روحية

  حقوق األسير أثناء األسر
 من اتفاقية جنيف الثالثة لعـام       ١٣تنص المادة         
 على وجوب معاملة األسير معاملة إنـسانية،        ١٩٤٩

ذلك أن هذا المبدأ يهدف إلى صيانة العرض والمـال          
وعلى الدولة الحاجزة   اعات المسلحة،   والدم أثناء النز  

لحظة وقوعه في احترام شخص األسير ماديا ومعنويا      
قبضتها وحتى عودته إلى وطنه وذلك علـى الوجـه          

  : اآلتي
 

يوجب مبدأ المعاملة اإلنـسانية تمتـع أسـرى               
الحرب في جميع األوقات والظروف بحق االحتـرام        

وشرفهم، وعدم تجريد األسير من األهلية      ألشخاصهم  
القانونية التي كانت لهم عند وقوعهم في األسر بحيث         
يستمر تمتعهم بالحقوق المدنية وفقا لقوانين بالدهـم،        
وليس للدولة الحاجزة وضع قيود على ممارسة هـذه         

  . )٢٧(الحقوق إال بالقدر الذي تتطلبه دواعي األسر
يق المساواة على جميع    وعلى الدولة اآلسرة تطب         

أسراها إال إذا اقتضى األمر منح معاملة خاصة بسبب        
تبة العسكرية أو الجنس أو الكفاءة المهنية،    رالسن أو ال  

لكن ال مجال للتمييز بين األسرى على أساس عقائدي         
)  من االتفاقية الثالثة   ١٦م  (أو عرفي أو سياسي مثال      

تبته ال يكره   وعند استجواب األسير لإلدالء بهويته ور     
على إعطاء معلومات إضافية تتعلق بالوضع الميداني       

وتحفظ األشياء التي أخذت منـه عنـد        ) ١٧م  (مثال  
وقوعه في األسر وتعاد إليه عند عودته ما عدا السالح  

  ).١٨م (فهو غنيمة حرب 
وعند استجواب  )  من االتفاقية الثالثة   ١٦م  (مثال        

 ال يكره علـى عطـاء       األسير لإلدالء بهويته ورتبته   
) ١٧م (معلومات إضافية تتعلق بالوضع الميداني مثال      

وتحفظ األشياء التي أخذت منه عند وقوعه في األسر         
وتعاد إليه عند عودته ما عدا السالح فهو غنيمة حرب      

، كما أن األسير المسلم ال يحق له إباحة أسرار )١٨م (
ي ن عذب وضرب، ومن هنا قال األوزاع      إالمسلمين و 

ن يدل علـى  أال رخصة لالسير في " وسفيان الثوري   
ن غير المسلم ال    إكذلك ف " ن قتل   إعورة في الجيش و   

دالء بأية معلومـات    إليجوز له وال تسمح له دولته با      
  .)٢٨(يستفيد منها غير قومه

ويجب أن تعامل النساء نفس المعاملة الحـسنه              
عاملـة  التي يعامل بها الرجال، ويجب منحهن نفس الم 

التي تتفق مع جنسهن من ناحية عدم خدش حيـائهن           
 من االتفاقية الثالثـة  ١٤م  (وتوفير أماكن خاصة بهن     

 من االتفاقية المذكورة ١٥كما توجب المادة  ) . ١٩٤٩
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على الدولة الحاجزة أن توفر لألسرى العناية الطبيـة         
 منها على ٢٩الالزمة لحالتهم الصحية، وتفرض المادة 

جزة اتخاذ اإلجراءات الـصحية الالزمـة       الدولة الحا 
لضمان النظافة والصحة في المعسكرات ولمنع انتشار      
األمراض واألوبئة، وأن يكون لهم مرافـق صـحية         

  . نظيفة، وتخصص للنساء مرافق صحية منفصلة
كما أن للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب من        

م، غير الضباط، أما هؤالء فيمكنهم العمـل باختيـاره    
وتحظر األعمال الخطرة أو المهنيـة إال إذا تطـوع          

وتراعى فترات الراحـة اليوميـة      . األسير القيام بذلك  
  .)٢٩(واألسبوعية واألجور المالئمة والمراقبة الطبية

أما في الشريعة اإلسالمية حيث لم يرد ثمة دليل              
شرعي يمنع من تشغيل األسرى ولما كان األصل في         

احة حتى يرد الدليل على التحريم ولم       األشياء هو اإلب  
يرد ذلك الدليل فيظل تشغيلهم مباحا وال يكلف األسير         
من وجهة نظر اإلسالم بعمل يفـوق طاقتـه لقـول            

وال تكلفوهم من العمل ما يغلـبهم       " الرسول الكريم   
، وتلك نظرة إنسانية سامية     )٣٠("فان كلفتموهم فأعينوهم  

 دام كلف بعمل يفوق    ترعى إنسانية األسير وكرامته ما    
طاقته، ومن هنا وجب معاونته طالما كلف بعمل شاق         

  .             لضرورة فرضتها ظروف الحرب
 

تتكفل الدولة الحاجزة بالقيام بـشئون األسـرى              
من مأوى وغذاء ولباس ونظافـة      ) ٤٠م(بدون مقابل   

جة الملحة مـن    وتراعي في ذلك الحا   ) ٤١م(وصيانة  
الناحيتين األمنية والغذائية مثال إلى جانـب احتـرام         

  . عادات األسرى وتقاليدهم
كما نصت االتفاقية الثالثة على ضمان اإلجراءات      

القضائية الخاصة بحماية األسير من حيث ضـرورة        
أعالم األسير بأسباب القبض عليهم والتهم المنـسوبة        

م إجباره على االعتراف إليه بلغة يفهمها، وحقه في عد 
أو الشهادة ضد نفسه وعدم اللجوء للتعذيب أو المعاملة  
غير اإلنسانية ثناء التحقيق، ويجوز لألسير أن يـدافع         

 الـخ .....عن نفسه واالتصال بمن يشاء من المحامين      

كما نصت االتفاقية ذاتها علـى      ). ١٠٨-٩٩المواد  (
م إلى أوطـانه   وجوب إطالق سراح األسرى وإعادتهم    

 أن تضع الحرب أوزارهـا      دفورا وبدون تأخير بمجر   
  ).١١٨المادة (وتنتهي األعمال العسكرية 

ترى ما هي حقوق األسرى في القانون اإلسالمي       
  اإلنساني؟ 

قبل أن نتحدث عن حقوق األسرى ال بـد مـن                 
  .تحديد مفهوم اإلسالم لألسير ودليل مشروعية األسر

 
 

ال يحق للدولة الحاجزة أن تنقل األسرى خارج              
أرضها إال إذا اقتضت مصلحتهم ذلك شريطة أن تكون 
الدولة التي ينقلون إليها طرفا في اتفاقية جنيف الثالثة         

  ).٤٤م (وقادرة على احترام أحكامها 
نه يمكن توجيهها إأما شكاوى األسرى ومطالبهم ف      

ذا لوحظ إخالل بأحكـام      إ شرة إلى السلطة المعنية   مبا
ولألسرى ممثلون منتخبـون مـن طـرفهم        . االتفاقية

ينوبون عنهم أمام سلطات الدولة الحـاجزة، والدولـة      
الحامية إن وجدت، واللجنة الدولية للصليب األحمـر        
وأي منظمة إنسانية أخرى، ويتمتع هؤالء الممثلـون         

 االهتمـام بـشئون     بامتيازات وظيفية تساعدهم علـى    
وبالمقابل . )٣١(زمالئهم في إطار ما تسمح به االتفاقية      

  ما هي واجبات والتزامات األسرى؟
 وأوامر ولوائح الدولـة     نيخضع األسرى لقواني        

ارتكـب   وإذا. الحاجزة المطبقة على قواتها المسلحة    
نه يتعرض للتأديب أو الجزاء     إاألسير ما يخالف ذلك ف    

تفاقية التي تراعي ظروف التخفيف وال      وفقا ألحكام اال  
ال إذا قام بعمل يعاقب عليه أحـد         إ تبيح عقاب األسير  

للدولة الحاجزة وتفضل التأديب     أفراد القوات المسلحة  
على الجزاء، وتقضي باختصاص المحاكم العـسكرية       
فقط إال إذا كانت قوانين الدولة الحاجزة تنص علـى          

ى قواتها المسلحة   اختصاص القضاء المدني بالنسبة إل    
  .)٣٢(للنظر في مثل األفعال التي اقترفها األسير
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ألسير فهي اأما المخالفات والجرائم التي يرتكبها       
  : إما أن تكون

التي تقع بالمخالفة لقواعد    وهي  :  مخالفات تأديبية    –أ  
الضبط المرعية في القوات المسلحة كإثارة ضجة أو         

ة أو إعانة أسـير     ضوضاء ومحاوالت الهروب الفاشل   
 وهذه يعاقب عليها بعقوبة واحـدة       .بآخر على الهر  

 ،فقط من تلك المنصوص عليها في اتفاقيـة جنيـف          
  :وهي

من األجـور المقدمـة     % ٥٠غرامة ال تتجاوز     -١
وأجور العمل التي تعطى ألسير الحرب عن مدة        

  . يوما٣٠ال تزيد على 
  .وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية -٢
وال (ت شاقة لمدة ال تزيد على ساعتين يوميا واجبا -٣

   .)توقع هذه العقوبة على الضباط
  . يوما على أقصى تقدير٣٠الحبس مدة  -٤

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة العقوبة       
  . يوما٣٠ نالواحدة ع

وهي الجـرائم التـي ترتكـب        :  جرائم جنائية  –ب  
الحاجرة مثل جريمة   بالمخالفة للقانون الداخلي للدولة     

 ويقـدم أسـير     ،الخ.....الضرب أو الجرح أو السرقة    
الحرب للمحاكمة وتقدم دعواه أمام المحكمة العسكرية       

ويجب أن تكفل للمتهم وسائل الدفاع عـن        . المختصة
نفسه، وال يجوز أن يحكم عليه بأي عقوبات خـالف          

حـد  أتلك المنصوص عليها في القانون إذا ما اقترفها         
لقوات المسلحة للدولة الحاجزة وهو لذلك غير       أفراد ا 

ملزم بواجب الوالء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إال          
  . لظروف خارجة عن إرادته

ـ                ن إأما من وجهة نظر الـشريعة اإلسـالمية ف
محاكمة األسير الرتكابه بعض المخالفات أو لجـرائم        

 ألن األسير تحت سـلطة      ؛لهو حق مقرر في اإلسالم    
ة وأصبح خاضعا لسيادتها ولهـا حـق تطبيـق          الدول

القانون في شأنه بما تمليه المصلحة العامة فأولى من         
  .)٣٣(ذلك محاكمته لرد الحقوق إلى أربابها

ومن المبادئ التي كرستها االتفاقية الثالثة في هذا       
المضمار إمكانية تتبعه بسبب جرائم ما قبل األسر مع         

وفي .  وحظ العقاب الجماعيالتقيد بالضمانات القضائية
حاالت الهروب إذا نجح األسير في الهرب ثم أسر من  

وإذا فـشلت   . جديد فال عقوبة بحقه من أجـل ذلـك        
نه يعاقب تأديبيا فقط مثلما هو الشأن       إمحاولته الهرب ف  

. بالنسبة إلى من يساعد على محاولة الهروب نفـسه        
 وإذا وضع األسير قيد الحبس االحتياطي فال يتعـدى        

  . يوما١٤ذلك 
أما التتبعات القضائية فقد تفـضي فـي بعـض               

وقد وضـعت االتفاقيـة     . الحاالت إلى الحكم باإلعدام   
وإذا حـبس   . شروطا دقيقة للتحقيق والمحاكمة والتنفيذ    

األسير احتياطيا فال يمكن أن يتجاوز ذلك الثالثة أشهر  
  .وتخصم المدة من أي حكم بالحبس

 

يمكن القول بأن اإلسالم يولي أهميـة       مما تقدم         
كبرى للقانون اإلنساني، ونظرته للقيم اإلنسانية ثابتـة        

 ألنها تركز أساسا علـى      ؛وراسخة ال تتبدل وال تتغير    
قواعد مستمدة من القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة        

التي تتصف بالرأفـة والرحمـة       وأخالق الرسول   
ن القانون اإلسـالمي    لذلك كا .ورقة الشعور اإلنساني  

اإلنساني متقدما على عصره في ذلك الوقت وفي كل         
وقت ألنه يوجب دائما على المقاتلين احترام القواعـد         

  . )٣٤(اإلنسانية بصورة دقيقة
ويختلف اإلسالم عن بقية األديان بأنه ليس دينا              

فقط، وإنما هو دين وشريعة أيضا، وهذه لشريعة كاملة  
ات الحياة بما فيها معاملـة أبنـاء      تتضمن جميع نشاط  

  .الشعوب األخرى في السلم والحرب
إن المبادئ السامية التي وضعها اإلسالم بـشأن          

معاملة أسرى الحرب والنزاعات المسلحة سبق بها كل 
االتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمت بشأنهم فيمـا        

دين بعد بمئات بل آالف السنين مما يؤكد أن اإلسالم          
  .الرأفة والرحمة والشفقة للناس جميعا
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ومن هنا يجب أن يهتم الحقوقيون ليس بتدريس              
القانون الدولي اإلسالمي فحسب وإنما بنشره وترجمته       

ير كافة الـشعوب بقـوانين      يإلى اللغات المختلفة لتص   
  .  اإلسالم األخالقية وتربيته ومثله العليا

ة قد سبقت الحركة    ن الشريعة اإلسالمي  إوبحق ف       
وذلك  اإلنسانية الحديثة في إقامة نظام إنساني متكامل      

ولقد أفاض الفقهاء في كتـب الـسير        . بمئات السنين 
واالجتهاد والتفسير في ما أتى به إلسالم من قواعـد          
تحكم استخدام القـوة، فـالحرب ال تكـون إال عنـد            
الضرورة ويجب اإلعالن عنها، فإذا قامت الحرب فال        

  أو النساء أو األسرى وال     لقتل الشيوخ واألطفا  يجوز  
يجوز التمثيل بجثث القتلى، بل وال يجوز اإلسراف في 

  . قتل األعداء
 بشأن اإلسالم المثالية التي وضعها المبادئن كل      إ

معاملة أسرى الحرب سبق بها كل االتفاقيات الدوليـة     
ن اإلسالم هـو  أالتي عقدت بشأنهم فيما بعد مما يؤكد       

ومن هنا نجد أن    . دين الرحمة واإلنسانية للناس جميعا    
 والبروتوكـوالن   ١٩٤٩تفاقيات جنيف األربع لعـام      

 تنسجم كليا مـع روح النظـام   ١٩٧٧اإلضافيان لعام   
. الذي أقره اإلسالم لمعاملة أسرى وضحايا الحـرب       

 الـدولي   نن قواعـد القـانو    إويمكن أن أقول وبقوة     
سالم بأي حال، بل إن اإلنساني ال تخرج عن عباءة اإل  

الكثير من قواعده تجد مـصادرها فـي هـذا الـدين        
  .الحنيف

 
                                            

تاريخ القانون الدولي اإلنساني    محمد عزيز شكري ،      )١(
، ورقة عمل قدمت إلى المـؤتمر اإلقليمـي         وطبيعته

 ١٦-١٤العربي الذي عقد في القاهرة فـي الفتـرة          
 بمناسبة االحتفال باليوبيـل الـذهبي       ١٩٩٩نوفمبر  

إسـماعيل  : ر، وانظ ١٩٩٩- ١٩٤٩التفاقيات جنيف   
األسس األوليـة للقـانون اإلنـساني       عبدا الرحمن،   

 ١، دليل للتطبيق على الـصعيد الـوطني ط،        الدولي
 . ص٢٠٠٣

 ).١٥.إسماعيل عبد الرحمن، المصدر السابق، ص( )٢(

  

، قانون الحرب والقوات المسلحةفردريك دي موليتان،  )٣(
 ١٩٨٤معهد هنري كونان، جنيف، الطبعة العربيـة        

 .٥ص

، الجزء  الوسيط في القانون الدولي   جعفر عبدا لسالم،     )٤(
 .١٢، ص١٩٧٥، األول

 .١٣ سورة الحجرات، آية )٥(

 .٢٦٤جعفر عبدا لسالم، المصدر السابق ص )٦(

، مدخل إلى القانون الدولي اإلنـساني      عامر الزمالي،    )٧(
 .٤٩، ص١٩٩٧

 .٢٦٠جعفر عبدا لسالم، مصدر سابق، ص )٨(

 .المادة األولى ١٩٠٧ الئحة الهاي )٩(

 . من اتفاقية جنيف الثالثة ٤ م)١٠(

 . وما بعدها٤٣عامر الزمالي، مرجع سابق، ص )١١(

الحقـوق اإلنـسانية    الشريف، عبدا لسالم محمـد،       )١٢(
، المجلة الدولية للـصليب     ألسرى الحرب في اإلسالم   

 .١٩٩١ يونيو –، مايو ١٩األحمر، العدد 

 .٢٩/٢ الئحة الهاي م)١٣(

 .٥٢مالي، عامر، مرجع سابق، صالز )١٤(

موسوعة فقه عبدا هللا بـن    محمد رواسي قلعة جي،      )١٥(
 .١٧٤ً ١، جعباس

، ٢٧٤ و ٢٧٣ جعفر عبدا لسالم، مرجع سـابق، ص       )١٦(
الحقـوق اإلنـسانية    الشريف، عبدا لسالم،    : وانظر

، المجلة الدولية للـصليب     ألسرى الحرب في اإلسالم   
 .١٩٩١ يونيو –، مايو ١٩األحمر، العدد 

 .٧عبدا لسالم محمد الشريف، مرجع سابق، ص )١٧(

 .٦٧سورة األنفال، آية  )١٨(

 . من سورة التوبة٥آية  )١٩(

 .٩ الشريف عبدا لسالم محمد، مرجع سابق، ص)٢٠(

 .١١ الشريف، مرجع سابق ص)٢١(

حقوق المقاتلين وضحايا النزاعات اللواء سيد هاشم،     )٢٢(
، المجلـة الدوليـة     رؤية عربية إسـالمية   . المسلحة

 .١٩٩٢ يونيو–، مايو ٢٥للصليب األحمر، عدد 

اإلسـالم والقـانون الـدولي       عياض بن عاشـور،      )٢٣(
، المجلة الدولية للـصليب األحمـر العـدد         اإلنساني
: ، وانظر أيـضا   ١٩٨٠نيسان  /  ابريل -آذار/مارس

المفهوم اإلنساني في القـانون    ايمانويل سترافراكي،   
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 ١٨٨ 

  

مجلة الدولية للصليب األحمر، عدد ، الالدولي اإلنساني
 .١٩٩١فبراير/ يناير

وسورة ، ٦٠، وسورة التوبة آية     ٣٣ سورة النور آية     )٢٤(
 .١٧٧البقرة آية 

 .١٥٧، ألبي عبيد صاألموال )٢٥(

 . من االتفاقية٣٨ - ٣٤، والمواد ٣٢-٢٩المواد  )٢٦(

 .٢٧٥جعفر عبد السالم، مرجع سابق، ص )٢٧(

حمايـة ضـحايا الحـرب بـين        ،  أحمد علي األنور   )٢٨(
، المجلة الدوليـة    الشريعة والقانون الدولي اإلنساني   

، ١٩٩٣ فبرايـر    –، يناير ٢٩للصليب األحمر، العدد    
 . ٢٨-١٢ص

 . من االتفاقية الثالثة٥٧-٤٩المواد  )٢٩(

 .٢٨-١٢األنور، أحمد علي، مرجع سابق، ص  )٣٠(

 .٤٩الزمالي، عامر، مرجع سابق، ص )٣١(

 .٤٩لي، عامر، المرجع السابق، صالزما )٣٢(

 .١٣٩أألنور، أحمد، مرجع سابق، ص )٣٣(

  .١٠٨الشريف عبد السالم محمد، مرجع سابق، ص )٣٤(
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