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 بدم هللا الخحسن الخحيم

 احكام الحخب عشج فتح الخخطهم فقوورقة بعشهان  :

 إعجاد االساتحة :

 ألزىخي د.دمحم التجاني دمحم الذخيف : استاذ مداعج بكمية الذخيعة والقانهن جامعة الدعيم 

 د. دفع هللا العخكي الخدين احسج:استاذ مداعج بكمية الذخيعة والقانهن جامعة الدعيم االزىخي 

 مدتخمص الجراسة  
، وانيا اكبخ الحخب رغع انيا محمػمة لسا فييا مغ إرىاق الشفػس والتخخيب اال انيا سشة مغ سشغ اإلجتساع البذخي   

البقاء الحي ىػ وصف شبيعي مالزم لجسيع الكائشات الحية ال يشفظ عشيا اال ان ىشاك  ازعمطيخ مغ مطاىخ تش

اجسعيغ اخالقيات لمقتال واندانية لمتعامل في الحخب الن االسالم ديغ الخحسة والخأفة والدساحة ييجف الي ىجاية الشاس 

 مغ جسيع الػان االضصياد والعبػدية واالنحخاف واالنحصاط .

ان ىشالظ قرػر في تػضيح مجي التدام الجير السيجوي باحكام الحخب عشج فتح الخخشػم لجراسة فى تسثمت مذكمة ا
الن جل كتاب التاريخ كان تخكيدىع في تػضيح كيفية حرار الخخشػم ودور القادة في ذلظ دون الػقػف برػرة 

. أتت أىسية الجراسة فى أنيا  اقعاً عشجما تريخ الحخب امخًا و واضحة عشج اىع السبادئ واالحكام التي يجب مخاعاتيا 
اىع السبادي التي التدم بيا الجير السيجوي عشج فتح الخخشػم اىسيا عجم الغجر ، حيث اتفقت السرادر تػضح 

ورد  االانو قج رفس ذلظ وعخض عمية االسالم  التاريخية بان السيجي قج ارسل رسالة الي غخدون يصمب مشة االستدالم
بخسالة ذم فييا السيجي وجسع العمساء في الخخشػم فكتبػا نرحًا شخعيًا بيشػا فيو بصالن دعػي دمحم احسج السيجي 

مسا عخض جيذة واالىالي والسػضفيغ لخصخ شح واعج الحرػن والصػابي لسػاجية الجير السيجوي  وحكسػا بتكحيبو 
ية بيعيا باسعار عالية وقت الحاجة الحداسيع بأن الحرار سيصػل الدمع التي قام التجار بإخفائيا داخل بيػتيع عمي ن

 مفاعمغ السيجي حيشئح الجياد ووجو مشذػراتو الي عجد مغ الدعساء بالخخشػم الستشفار االىالي واالستعجاد لفتح الخخشػ 
بيان مجي االلتدام بيا ام الحخب في الفقة االسالمي والقانػن الجولي  و سة الى تػضيح قػاعجواحك، ىجفت الجراوتحخيخىا 
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والسشيج التحميمي لمػصػل لغاية ىحه الجراسة وتحقيق الشتائج اتبعت الجراسة السشيج التاريخى  .عشج فتح الخخشػم 
الصحابو بانتياك مبادئ الحخب ولع يدسح  السيجي لع يدسحالسخجػة ، تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج اىسيا ان 

الخخشػم بعج فتحيا فاصجر االوامخ بجسع االسخي والغشائع واالسالب في خارج اسػار بتبجيج ثخوة العاصسة كحلظ 
لمحفاظ عمييا وخػفًا مغ كسا انو اودع احسج سميسان الحمي الثسيشة الخاصة بالدكان و بزائعيع معدكخ الشجػمي 

وتػضيح الحقائق وتسميكيا  التعسق في دراسة التاريخ، وتػصمت الجراسة الى عجد مغ التػصيات أىسيا ضخورة ضياعيا 
برػرة ناصعة لالجيال القادمة  سػاء كانت سمبية او إيجابية  حيث قام بعس الٌكتاب االروبيػن بتزخيع مقتل غخدون 
وان ذلظ يشتيظ احكام الحخب ومبادئيا ، ولكغ البج مغ االشارة الي انو ما كان لسعخكة كبخي كسعخكة الخخشػم ان تسخ 

 .اليفػات وقتل عشيف خخج احيانًا عغ حج السعقػل دون ان تراحبيا بعس 
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 مقجمة :

الحسجهلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى اشخف السخسميغ سيجنا دمحم وعمى الو وصحبو وسمع ومغ 
 تبعيع باحدان الى يػم الجيغ .

وليكمتيا حيث ياتى  ندتيل بجاية ىحه الجراسو بسقجمو تحتػي عمى اىسية الجراسة واىجافيا ومشيجيا
يدتعخض الباحث مفيػم  ( "إذتحت عشػان )فقو احكام الحخب عشج فتح الخخشػم  مػضػع ىحه الجراسو

 . والكيع التي يجب ان تدػد عشجما تربح الحخب امخًا واقعاً سبادئ ال، مع شخح اىع الحخب
 مذكمة الجراسو:

التدام الجير السيجوي باحكام الحخب عشج تسثمت مذكمة الجراسة فى ان ىشالظ قرػر في تػضيح مجي 
فتح الخخشػم الن جل كتاب التاريخ كان تخكيدىع في تػضيح كيفية حرار الخخشػم ودور القادة في 
ذلظ دون الػقػف برػرة واضحة عشج اىع السبادئ واالحكام التي يجب مخاعاتيا عشجما تريخ الحخب 

 امخًا واقعًا.
  اىسية الجراسة

الذخيعة وضعتيا  والسبادي القػاعجمجي التدام الجير السيجوي ب راسو فى كػنيا تػضح الج تسثمت اىسية
 .االسالمية والتي يجب مخاعاتيا اثشاء الحخب 

  اىجاف الجراسة:
ىجفت الجراسة الى تػضيح قػاعجواحكام الحخب في الفقة االسالمي والقانػن الجولي  وبيان مجي االلتدام   

 بيا عشج فتح الخخشػم . 
 مشيج الجراسو :   

 أتبعت الجراسة السشيج التاريخى ، والسشيج التحميمى لمػصػل لغاية ىحه الخاسو ،والشتائج السخجػه .    
 تقديم الجراسة:   
تتكػن الجراسة مغ السقجمو واالشار السشيجى  والحى يحتػي عمى مذكمة الجراسة واىسيتيا واسباب    

ومشيجية الجراسة، وقج تع تقديع الجراسة الى ثالث مباحث  لتحقيق  اختياري لمسػضػع،واىجاف الجراسة،
 اىجافيا.
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 السبحث االول

في الفقو االسالميواخالقيات القتال احكام الحخب مفيػم   

الحخب اليسكغ ان تدول مغ الجنيا او ان تخف حجتيا اوتحرخ ويالتيا ذلظ انيا بكل ما فييا مغ مخارة   

واالم ، وبكل ما تشصػي عميو مغ قدػة وبصر وإخالل باالمغ والدالم ، سخ مغ اسخار الحياة وجػىخ مغ 

جثة مغ احتكاك وصجام جػىخىا الن الحياة ىي الحخكة ، والحخكة ىي التي تحػل السادة وتغيخىا بسا تح

، ولسا كانت الحخب صػرة مغ ابذع الرػر التي تدبب السػت وتحجثو حتي لتكاد كمسة وصخاع مدتسخ 

الحخب تكػن مخادفة لكمسة السػت ، كان االستعجاد ليا والعسل عمي درء مخاشخىا والحخص عمي احخاز 

الػان الشذاط واالنتاج واالبجاع وكثيخ مغ مغ الشرخ في نيايتيا ىػ الحافد لالندان عمي كل ما نخاه حػلشا 

 1.ضخوب السمحات والسدخات 

 مفيهم الفقة السطمب االول: 

 لمفقو في لغة العخب معشيان :

 (العمع والفيع مصمقًا ، يقال فالن يفقة الخيخ والذخ ،اي يعمسو ويفيسة ، ويقال فقو الكالم  إذا عمسو .1)

)ب( فيع غخض الستكمع مغ كالمو : وىحا السعشي اخز النو قجر زائج عغ مجخد فيع السعشي السػضػع لمفظ 
   2في المغة وإنسا فية فصشة وفيع عسيق يقتزي جيج عقمي .

وعسػمًا يجور معشي الفقو في لغة العخب حػل كمسة الفيع وقج وردت عجة ايات في القخأن الكخيع تؤكج ذلظ 
وقػلو تعالي "واحمل عقجة مغ لداني  3فمػال نفخ مغ كل فخقة مشيع شائفة ليتفقيػا في الجيغ "   حيث قال تعالي

 . 4يفقيػا قػلي "

                                                           

ٔيا تعذْا. 47،صو4791يطاتع االْزاو انرجارٌح ، ط  ادًذدسٍٍ ،انذزب عهً ْذي انقزأٌ ٔانسُح ، -(  1( 
ٔيا تعذْا . 05تذائع انصُائع فً ذزكٍة انشزائع ، نالياو اتً تكز انكاساًَ ،ص(  2

 ( 
(.411( سٕرج انرٕتح ، االٌح) 3

 ( 
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   عشج االصػلييغ ىػ العمع باالحكام الذخعية العسمية السدتشبصة مغ ادلتيا التفريميو . إالصصالح الفقة في 

 . مفيهم الحخب

( وكحلظ ليا تعخيف تقميجي عشج رجال القانػن الجولي ، وىػ ان جاء في لدان العخب )الحخب نكيس الدمع 
الحخب صخاع بيغ دولتيغ اوبيغ فخيقيغ مغ الجول ، ويكػن الغخض مشو الجفاع عغ حقػق ومرالح الجولو 

 السحاربو .

يا فالحخب لجي رجال القانػن يمجأ الييا الغخاض مادية قال احجىع : "الحخب وسيمة مغ وسائل العشف تمجأ الي
 5الجول لحل ما يقػم بيشيا مغ مشازعات ، او سعيًا وراء تحقيق غاية ".

 ذخي محمػمة لسا فييا مغ إزىاق لالرواح والتخخيب ، اال انيا سشو مغ سشغ االجتساع البوالحخب رغع انيا 

 السطمب الثاني : احكام الحخب واخالقيات القتال في الفقو االسالمي .

االسالم ديغ الخحسة والخأفو والدساحة ، ييجف الي ىجاية الشاس اجسعيغ وإنقاذىع مغ جسيع الػان االضصياد 

والعبػدية ومغ اإلنحخاف ، وييجف الي اقامة الحق والعجل ، وليحا فال يقاتل حقجًا ، وال عجوانًا حتي عمي 

حسة في مياديغ القتال وتتجدج اخالقية قيع العفػ والخ واضح مغ خالل التأكيج عمي اشاعة السعتجيغ وىحا 

 القتال في السطاىخ التالية :

 قبل إلقاء الحجة .حخمة القتال (1)

"   االسالم فقج اوصي الشبي "ص اعجاءفيػ محخم قبل إلقاء الحجة عمي  واسباب القتال ميسا كانت دوافع

هللا الن ييجي هللا عد وجل عمي يجيظ رجاًل بحلظ قائاًل "يا عمي ال تقاتل احجًا حتي تجعػه الي االسالم وايع 

 خيخ مسا شمعت عميو الذسذ وغخبت " وحخمة القتال قبل الجعػة مػضع اتفاق بيغ فقياء السدمسيغ .

                                                                                                                                                                                           

(.192( سٕرج طّ ، االٌّ ) 4
 ( 

.41، يطثعح انسٕداٌ نهعًهح ، ص د. دمحم اتٕ عاقهح انرزاتً ، ثقافح انسالو ٔانذٕار يٍ يُظٕر اساليً(  5
 ( 
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   ( الشيي عن قتل السدتزعفين .2)

مخاه ، نيي رسػل هللا )ص( عغ قتل السدتزعفيغ وكانت تعاليسة في القتال " وال تقتمػا فانيًا وال صبيًا وال ا
 ال يصيق قتالكع " ،  وقال )ص(:"ال تقتمػا اىل الػامع "وفي رواية وال تقتمػا وليجًا وال امخاة وال شيخًا كبيخاً 

 . ( حخمة القاء الدم في بالد السذخكين  3)

اسمحة لع يكغ ىجف االسالم مغ تذخيع القتال االنتقام وانسا اليجاية اواًل ورد العجوان ثانيًا لحا حخ م  إستخجام 

الجمار الذامل ومشيا القاء الدع ، عغ االمام عمي رضي هللا عشو انو قال: "نيي رسػل هللا "ص" ان يمقي 

، والخواية وان كانت دالو عمي خرػص الدع ، اال انيا شاممة لكل السبيجات العامة الدع في بالد السذخكيغ "

  6بحيث ال يحىب البخئ بحنب السجخم ، االعدل بحنب السدمح .

 .حخمة الغجر والغمهل والسثمية والتخخيب االقترادي ( 4) 

حخ م االسالم الػسائل الػضيعة حتي في قتال السعتجيغ النو جاء رحسة لمعالسيغ وليذ انتقامًا ، فسغ وصايا 

الخسػل "ص" المخاء جيذو " سيخوا بدع هللا وباهلل وفي سبيل هللا وعمي ممة رسػل هللا "ص" وال تغجروا وال 

 تغمػا وال تسثمػا وال تقصعػا شجخة اال ان تزصخوا الييا ...".

سار  كسا اليجػز حخق الدرع وال قصع شجخة الثسخ وال قتل البيائع وال خخاب السشازل والالتيتظ بالقتل " ولقج

عميو وسمع اصحابة رصػان هللا عمييع وىحا الخميفة االول ابػ بكخ الرجيق  عمي نيج رسػل هللا صمي هللا

فعمػه مغ قبل بالسدمسيغ )ال تخػنػا وال  الذام ليشترف مغ الخوم بس الي ا سامة حيغ بعثةقػل في وصيتو الي

وال تقصعػا ة وال تعقخو نخاًل وال تحخقػه غيخًا وال شيخًا كبيخًا وال امخأ تمػا شفاَل صقتغمػا وال تغجروا وال تسثمػا وال ت

                                                           

. 447، ص 0صذٍخ االياو يسهى ، ج(  6(  
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ػامع ػا انفديع في الرساكمة , وسػف تسخون باقػام قج فخغيخًا اال لبحػا شاة وال بقخة وال بعشجخه مثسخة وال تح

 7انفديع لو (  اػ فجعػىع وما فخغ

 ( وجهب االستجابة لالستجارة وطمب االمان 5)

لسقػمات ىع مقاصج الذخيعة االسالمية حقغ الجماء وليحا فقج اوجب االسالم جسيع الػسائل واالن مغ ا 

مشيا االستجابة ان استجار السعتجي بالسدمع وشمب االمان مشو حيث  قال تعالي السؤدية الي حقغ الجماء 

 8.)وان احج مغ السذخكيغ استجارك فاجخه حتي يدسع كالم هللا ثع ابمغة مامشو ( 

 .( الخحسة في الحخب 6)

زمتان فسا قال صمي هللا عميو وسمع : )انا نبي الخحسة وانا نبي السمحسة ( يعشي ان الخحسة والسمحسة متال

كانت السمحسة اال الجل السخحسة اذ ان الخحسة الحكيكية في ىحا العالع ىي قصع الفداد ومشع الذخ واصالح 

 .(لسجتسع ومشصق االسالم دائسًا )عفا هللا عسا سمفا

 .دن معاممة االسخى ( ح  7) 

في االسالم بجليل قػلو  ء , واالسخ مذخوعاالسخى ىع السقاتميغ مغ الكفار اذا ضفخ السدمسيغ باسخىع احيا

 .  10وولو تعالي : )فذجوا الػثاق( 9تعالي : )وخدوىع واحرخوىع(

                                                           

.181( فقّ انسٍزج انُثٌٕح ، اتٕ عهً ، ص 7(  
(.6( سٕرج انرٕتح ، االٌح ) 8

 ( 
(. 0( سٕرج انرٕتح ، االٌح ) 9

 ( 
(. 1( سٕرج دمحم ، االٌح ) 10

 ( 
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ان كانػا معتجيغ قبل االسخ اندجامًا مع غاياتو واىجافو في سالم بحدغ السعاممة مع  االسخى و ولقج امخ اال

 مخ رسػل هللا صمي هللا عميوقج اخشج , فال يبيح االسالم االذي وسؤ السعاممة ،و ىجاية الشاس واعادتيع الي ال

 .11: )واستػصػ باالسخى خيخًا ( )ص(دغ معاممة اسخى بجر فقال رسػل هللا وسمع بح  

حبو مدكيشًا ويتيسًا واسيخا * عمي  سيخ فقال تعالي: )ويصعسػن الصعامشعام االولقج حس القخآن الكخيع عمي إ

 .12سا نصعسكع لػجو هللا ال نخيج مشكع جداء وال شكػرا( إن

ىحه مغ اىع السبادي والكيع التي يجب ان تدػد في الذخيعة االسالمية عشجمت تربح الحخب امخًا واقعًا الن 

يات والسعاىجات قالذخيعة االسالمية سباقو في اقخار مبادي حقػق االندان  قبل القػانيغ الػضعية واالتفا

 الجولية .

 الثانيالسبحث                                           

 احكام الحخب وفقًا لقهاعج القانهن الجولي االنداني                         

، الكخيع او في الدشو الشبػيو الذخيفو او في كتب نخأقلع يخد ذكخ مرصمح القانػن الجولي االنداني في ال    

ال غخابو في ذلظ الن الذخيعة التخاث االسالمي بذكل عام كالفقو والديخة وكتب التفديخ والتاريخ االسالمي ، و 

نيػيو تذتسل عمي جاالسالميو تتسيد بالعسػم اي شسػل قػاعجىا الحكام الجيغ والجنيا ، وفي نصاق االحكام ال

العالقات الخارجية ، اي عالقات االمة االسالميو ما يشطع العالقات الجاخميو ، كسا تذتسل عمي ما يشطع 

مي انيا شخيعة عالسية تخاشب البذخية جسعاء وتتػجو الييا بجعػة بغيخىا مغ االمع والذعػب ، عالوة ع

                                                           

466( فقّ انسٍزج ، يزجع ساتق ، ص. 11(  
(.45-7االٌح )( سٕرج االَساٌ ،  12

 ( 
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التػحيج بالحكسة والسػعطة الحدشة وتشطع العالقات بيغ السدمسيغ وغيخىع في الدمع والحخب ، وتزع في ذلظ 

 13قػاعج ممدمة اليجػز الخخوج عمييا .

حالة الحخب فأن القانػن الجولي االنداني وشالسا اعتخفت الذخيعة االسالمية بقػاعج ومبادئ يجب مخاعاتيا في 

 لع يخخج عغ ذلظ االشار العام الحي وضعتو الذخيعة االسالمية .

م األساس 1977ا لدشة سم والبخوتػكػالن اإلضافيان السمحقان بي1949ت عتبخ اتفاقيات جشيف األربع لدشة و     
حه االتفاقيات الحساية الذاممة لذتى افخاد الحي تدتشج عميو قػاعج القانػن الجولي اإلنداني ، حيث أضفت ى

السجتسع عشج قيام الشداعات السدمحة حيث اىتست االتفاقية األولى بحال الجخحى والسخضى بالقػات السدمحة 
( مغ أفخاد القػات السدمحة 14في السيجان، واوجبت  في جسيع األحػال احتخام وحساية الجخحى والسخضى)

(، وعمى أشخاف الشداع الحيغ يكػنػن تحت سمصتو أن يعامميع 15)13لييع في موغيخىع مغ األشخاص السذار إ
معاممة إندانية، وأن يعشى بيع دون أي تسييد ضار عمى أساس الجشذ أو العشرخ أو الجشدية أو الجيغ أو 

يع، اآلراء الدياسية، أو أي معاييخ مساثمة أخخى، ويحطخ بذجة أي اعتجاء عمى حياتيع أو استعسال العشف مع
ويجب عمى األخز عجم قتميع أو إبادتيع أو تعخيزيع لمتعحيب أو لتجارب خاصة بعمع الحياة، أو تخكيع 

 عسجًا دون عالج أو رعاية شب ية، أو خمق ضخوف تعخ ضيع لسخاشخ باألمخاض أو تمػث الجخوح. 

ر األولػية في نطام العالج عمى أساس الجواعي الصبية العاجمة وحجىا وتعامل  الشداء بكل االعتبار  وتقخ 
 الخاص الػاجب إزاء جشديغ.

ومغ خالل ىحا السبحث نجلف الي شخح احكام وقػاعج الحخب في القانػن الجولي االنداني مقارنة باحكام  
 الذخيعة االسالمية وذلظ مغ خالل مصمبيغ :

                                                           

و يطثعح دار انكرة 1555( د. عثذ انغًُ عثذ انذًٍذ يذًٕد ، دًاٌح ضذاٌا انُزاعاخ انًسهذح فً انقإٌَ انذٔنً االَساًَ ٔانشزٌعح االساليٍح ،ط4)
.9انقٕيٍح ،ص   

 ة  في الميدان. م الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلح2393من اتفاقيـة جنيف األولى، لسنة  21(م14)
الحماية للمليشيات األخرى والوحدات المتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة  21(إضافة ألفراد القوات المسلحة أضفت م15)

المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع. وكذلك األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها 
اص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، وأطقم المالحة بمن فيهم القادة والمالحون، وسكان األراضي غير كاألشخ

 المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم.
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 السطمب االول : بجاية قهاعج الحخب في القانهن الجولي االنداني .  

ان السقرػد بقػاعج وقػانيغ الحخب ىي القػاعج التي يزعيا القانػن الجولي لكيفية إدارة السعارك الحخبية ،     
 16وتيجف الي مشع او عمي االقل تقميل اعجاد السػتي والجمار الحي تحجثة السعارك الحخبية .

م 1907م و1899ىاي في عام وتخجع مبادئ القانػن الجولي االنداني لتحجيج قػاعج الحخوب الي مؤتسخ ال 
او قػانيغ إدارة وىي التي شيجت اول تقشيغ لسبادئ تقييج العسميات احخبية وتعخف ىحه السبادئ "بقػانيغ الييق" 

الحخوب ، وان القػاعج الجولية التي تحكع شخق إدارة السعارك الحخبية واجبة التصبيق في ك السجاالت التي 
اني واجب التصبيق ايزًا ، وال مجال لمقػل بالزخورات الحخبية السشرػص يكػن فييا القانػن الجولي االند

م والعيج الجولي لمحقػق الثقافية 1966مغ العيج الجولي لمحقػق السجنية والدياسية لدشة  4عمييا في م
 م ، فااللتدام بقػاعج القانػن الجولي االنداني اصبح مقجمًا عمي اي1966واالقترادية واالجتساعية لدشة 

 ضخوف اخخي .

 السطمب الثاني : السبادئ التي يجب مخاعاتيا اثشاء القتال.

 اثشاء القتال بيغ اشخاف الشداع تتسثل في االتي :وىشالظ عجة مبادئ يجب مخاعاتيا 

 .:حساية الجخحى والسخضى فى السيجان اوالً  

األخز بعج االشتباك في القتال،  أشارت اليو إتفاقية جشييف األولى إلى أنو في جسيع األوقات، وعمىوىحا ما 
يتخح أشخاف الشداع دون إبصاء جسيع التجابيخ السسكشة لمبحث عغ الجخحى والسخضى، وجسعيع وحسايتيع مغ 

 (.17الدمب وسػء السعاممة، وتأميغ الخعاية الالزمة ليع وكحلظ البحث عغ جثث السػتى ومشع سمبيا)

وعمى أشخاف الشداع أن تدجل بأسخع ما يسكغ جسيع البيانات التي تداعج عمى التحق ق مغ ىػية الجخحى   
 والسخضى والسػتى الحيغ يقعػن في قبزتيا ويشتسػن إلى الصخف الخرع. 3

 تحدين حال  جخحى ومخضى وغخغى القهات السدمحو فى البحار  : اً ثاني  

                                                           

18و ، ص4559ط، دسٍ دمحم إسًاعٍم انثٍهً ، انقإٌَ انذٔنً االَساًَ ، يُشٕراخ جايعح انسٕداٌ انًفرٕدح (  16(  
 م. 2393من اتفاقية جنيف األولى لسنة  21( م17)
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م بتحديغ حال جخحى ومخضى وغخقى القػات 1949أغدصذ  12اىتست اتفاقية جشيف الثانية والرادرة في  
ت ىحه االتفاقية إلى أنو: )يجب في جسيع األحػال احتخام وحساية الجخحى  السدمحة في البحار، حيث نر 

شخاص الس ذار إلييع في والسخضى والغخقى مسغ يكػنػن في البحخ مغ أفخاد القػات السدمحة وغيخىع مغ األ
السادة التالية عمى أن يكػن مفيػمًا أن تعبيخ "الغخقى" ي قرج بو الغخقى بأي اسباب بسا في ذلظ حاالت 

 (.18اليبػط االضصخاري لمصائخات عمى الساء أو الدقػط في البحخ)
 ات التالية:وتصب ق ىحه االتفاقية عمى الجخحى والسخضى والغخقى في البحخ الحيغ يشتسػن إلى الفئ 

أفخاد القػات السدمحة التابعيغ ألحج أشخاف الشداع، وكحلظ أفخاد السميذيات والػحجات الستصػعة التي تذك ل -1
 جدءًا مغ ىحه القػات السدمحة.

أفخاد السميذيات األخخى والػحجات الستصػعة األخخى بسغ فييع أعزاء حخكات السقاومة السشطسة الحيغ -2
ف الشداع ويعمسػن داخل أو خارج اإلقميع الحي يشتسػن إليو حتى لػ كان ىحا اإلقميع يشتسػن إلى أحج أشخا

 .محتاًل 
 : حساية أسخى الحخب  ثالثاً   

م بذأن معاممة أسخى الحخب في حالة قيام 1949آب/ أغدصذ  12اىتست إتفاقية جشيف الثالثو السؤرخة في   
(، 19نداع مدمح ليذ ذو شابع دولي في أراضي أحج األشخاف الدامية الستعاقجة السػق عة عمى ىحه االتفاقية)

أول اتفاقية تعشى بحساية األسخى وتفخد م التي تعتبخ 1907وسارت ىحه االتفاقية إلى نيج اتفاقية الىاي لدشة 
(. وتعتبخ 20أحكام متعمقة بػصفيع القانػني أثشاء الحخب، وإن كانت ىحه الحساية غيخ كاممة إلى حج كبيخ)

 م. 1907اتفاقية جشيف الثالثة مكس مة لسا جاء في اتفاقية الىاي لدشة 

                                                           

 من اتفاقيـة جنيف الثانية والخاصة بتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار.  21( م18)

 من االتفاقيـة الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.  1( م19)

 292م، ص1002ادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة، ط( د. عصام الين عبد الفتاح مطر، القانون الدولي اإلنساني، مصادره، مب20)
 وما بعدهـا. 
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حيغ يشتسػن إلى إحجى الفئات التالية، ويقعػن وقج عخ فت ىحه االتفاقية أسخى الحخب بأنيع: "ىع األشخاص ال 
 (: 21في قبزة العجو")

أفخاد القػات السدمحة أحج أشخاف الشداع، والسيميذيات أو الػحجات الستصػعة التي تذك ل جدءًا مغ ىحه القػات  .1
 السدمحة. 

لسشطسة الحيغ أفخاد السيميذيات األخخى والػحجات الستصػعة األخخى، بسغ فييع أعزاء حخكات السقاومة ا .2
 يشتسػن إلى أحج أشخاف الشداع ويعسمػن داخل أو خارج إقميسيع، حتى لػ كان ىحا اإلقميع محتاًل. 

 أفخاد القػات السدمحة الشطامية الحيغ يعمشػن والءىع لحكػمة أو سمصة ال تعتخف بيا الجولة الحاجدة.  .3
قع جدًء مشيا كاألشخاص السجنييغ السػجػديغ األشخاص الحيغ يخافقػن القػات السدمحة دون أن يكػنػا في الػا .4

ضسغ أشقع الصائخات الحخبية والسخاسميغ الحخبييغ، ومتعيجي التسػيغ، وأفخاد وحجات العسال أو الخجمات 
 السخترة بالتخفيو عغ العدكخييغ، شخيصة أن يكػن لجييع ترخيح مغ القػات السدمحة التي يخافقػنيا. 

أفخاد األشقع السالحية بسغ فييع القادة والسالحػن ومداعجوىع في الدفغ التجارية وأشقع الصائخات السجنية  .5
 التابعة ألشخاف الشداع، الحيغ ال يشتفعػن بسعاممة أفزل بسقتزى أي أحكام أخخى مغ القانػن الجولي. 

ج اقتخاب العجو لسقاومة القػات الغازية سكان األراضي غيخ السحتمة الحيغ يحسمػن الدالح مغ تمقاء أنفديع عش .6
دونسا أن يتػفخ ليع الػقت لتذكيل وحجات مدمحة نطامية، شخيصة أن يحسمػا الدالح جيخًا وأن يخاعػا قػانيغ 

 الحخب وعاداتيا.

 (.22ويقع اسخى الحخب تحت سمصة الجولة السعادية، ال تحت سمصة األفخاد أو الػحجات العدكخية التي أسختيع)

ػز لمجولة الحاجدة نقل أسخى الحخب إال إلى دولة شخف في االتفاقية وبعج أن تقتشع الجولة الحاجدة بخغبة ال يج
الجولة السعشية في تصبيق االتفاقية وقجرتيا عمى ذلظ، وفي حالة نقل أسخى الحخب عمى ىحا الشحػ تقع 

 . مدئػلية تصبيق االتفاقية عمى الجولة التي قبمتيع ما دامػا في عيجتيا

                                                           

 من اتفاقيـة جنيف الثالثة المذكورة أعـاله.  9( م21)

 من اتفاقيـة جنيـف الثالثة.  21(  م22)
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وإذا قرخت ىحه الجولة في مدئػليتيا في تشفيح أحكام االتفاقية بذأن أية نقصة ىامة، فعمى الجولة التي 
الة لترحيح الػضع، أو أن  نقمتِ اسخى الحخب أن تتخح بسجخ د اخصارىا مغ قبل الجولة الحامية، تجابيخ فع 

 تصمب إعادة األسخى إلييا، ويجب تمبية مثل ىحه الصمبات. 
معاممة األسخى معاممة إندانية في جسيع األوقات، ويحطخ أن تقتخف الجولة الحاجدة أي فعل أو إىسال ويجب 

 (.23غيخ مذخوع يدبب مػت أسيخ في عيجتيا وي عتبخ انتياكًا جديسًا ليحه االتفاقية)
ات بكل وألسخى الحخب حق في احتخامِ أشخاصيع وشخفيع في جسيع األحػال ويجب أن ت عامل الشداء األسيخ  

االعتبار الػاجب لجشديغ. ويجب عمى أي حال أن يمقيغ معاممة ال تقل مالءمة عغ السعاممة التي يمقاىا 
 الخجال. 

وىحه السادة، وبحق فقج أوردت جدئية ميسة وىي ضخورة التعامل الالئق مع الشداء األسيخات برػرة ال تقل عغ 
 قة.معاممة الخجال، بل ىغ أحق بالسعاممة السخنة الالئ

ويحتفظ أسخى الحخب بكامل أىميتيع السجنية التي كانت ليع عشج وقػعيع في األسخ، وال يجػز لمجولة الحاجدة  
أن تقي ج مسارسة الحقػق التي تكفميا ىحه االتفاقية، سػاء في إقميسيا أو خارجو إال بالقجر الحي يقتزيو 

 (.24األسخ)
ل ب  إعاشتيع دون مقابل وبتقجيع الخعاية الصبية التي تتصمبيا وعمى الجولة التي تحتجد أسخى حخب أن تتكف 

 (.25حالتيع الرحية مجانًا)
وال يمتدم أي أسيخ عشج استجػابو إال باإلدالء باسسو بالكامل، ورتبتو العدكخية وتاريخ ميالده، ورقسو بالجير أو  

 (.26الفخقة أو رقسو الذخري أو السدمدل، فإذا لع يدتصع فبسعمػمات مساثمة)
وال يجػز مسارسة أي تعحيب بجني أو معشػي أو أي إكخاه عمى أسخى الحخب الستخالص معمػمات مشيع مغ   

أي نػع، وال يجػز تيجيج أسخى الحخب الحيغ يخفزػن اإلجابة أو سجشيع، أو تعخيزيع ألي إزعاج أو 
 إجحاف.

                                                           

 م.2393من ذات االتفاقيـة الثالثة لسنة  21( م23)

 م. 2393من االتفاقيـة الثالثة جنيـف، لسنة  29( م24)

 من ذات االتفاقيـة المذكورة أعاله. 21( م25)

 من نفس االتفاقيـة. 21( م26)
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ع البجنية أو العقمية إلى قدع ويدم ع أسخى الحخب العاجدون عغ اإلدالء بسعمػمات عغ ىػيتيع بدبب حالتي 
 الخجمات الصبية. 

( مررررررغ االتفاقيررررررة الثالثررررررة األىررررررع، بررررررل األكثررررررخ أىسيررررررة حيررررررث قصعررررررت الصخيررررررق عمررررررى 17وتعتبررررررخ ىررررررحه السررررررادة )
الررررجول الترررري تعسررررل عمررررى إجبررررار األسررررخى لررررةدالء بسعمػمررررات عدرررركخية أو أمشيررررة عررررغ الررررجول الترررري يتبعررررػن 

، وفييرررررا اسرررررتغالل لسػقرررررف األسرررررخى الرررررحيغ يكػنرررررػن تحرررررت رحسرررررة ليرررررا، وتعتبرررررخ تمرررررظ الػسررررريمة، وسررررريمة جبانرررررة
 الجول الحامية. 

ولكرررررررغ ال برررررررج أن نذررررررريخ إلرررررررى ضرررررررخورة تصبيرررررررق الخقابرررررررة الجوليرررررررة عمرررررررى تشفيرررررررح القرررررررػانيغ واالتفاقيرررررررات الجوليرررررررة، 
وقررررػانيغ حقررررػق اإلندرررران، وإال فدررررػف تكرررررػن نرررررػص ىررررحه االتفاقيررررة السيسرررررة لبرررراء مشثررررػر، ومجررررخ د حبرررررخ 

 عمى ورق. 
ال يجرررررػز لمجولررررررة الحرررررراجدة أن تدررررررحب مرررررغ أسررررررخى الحررررررخب األشررررررياء ذات الكيسرررررة إال ألسررررررباب أمشيررررررة، وفرررررري و  

( حالررررررة سرررررحب الشقرررررػد، وتحفرررررظ تمرررررظ األشرررررياء فررررري عيررررررجة 27ىرررررحه الحالرررررة تصبرررررق اإلجرررررخاءات الستبعرررررة فررررري)
 الجولة الحاجدة.

اسخىع، ويشقمػن إلى معدكخات وكحلظ عمى الجول الحاجدة أن تقػم بإجالء أسخى الحخب بأسخع ما يسكغ بعج  
تقع في مشصقة تبعج بقجر كان عغ مشصقة القتال حتى يكػنػا في مأمغ مغ الخصخ إال إذا كان نقميع فيو 

 خصػرة بدبب جخوحيع البالغة.
 مأوى وغحاء وممبذ أسخى الحخب: 
كيسة في السشصقة ذاتيا، ال بج أن تتػفخ ألسخى الحخب مأوى مالئسة مساثمة لسا يػفخ لقػات الجول الحاجدة الس 

 (.28وتخاعى في ىحه الطخوف عادات وتقاليج األسخى، ويجب أال تكػن ضارة برحتيع بأي حال)
رة لالستعسال الفخدي، أو الجساعي ألسخى الحخب محسية تسامًا مغ    ويجب أن تكػن األماكغ السخر 

وإشفاء اإلضاءة، وتتخح جسيع  الخشػبة، ومجفأة ومزاءة بقجر كاف، وعمى األخز في الفتخة بيغ الغدق
 االحتياشات لسشع أخصار الحخيق.

                                                           

 من اتفاقيـة جنيـف الثالثة.  23( م27)

 من ذات االتفاقيـة الثالثة.  11( م28)
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وفي جسيع السعدكخات التي تكيع فييا أسيخات حخب مع أسخى في الػقت نفدو، تخرز ليغ مزاجع   
 مشفرمة. 

د أسخى     د أسخى الحخب بكسيات كافية مغ مياه الذخب، ويدسح ليع باستعسال التبغ وكحلظ ال بج أن ي دو  وي دو 
 حخب بكسيات كافية مغ السالبذ والسالبذ الجاخمية واألححية السالئسة لمسشاخ مغ قبل الجولة الحامية. ال
أسخى الحخب السرابػن بأمخاض خصيخة أو الحيغ تقتزي حالتيع عالجًا خاصًا أو عسمية جخاحية أو رعاية   

فييا، حتى إذا كان مغ الستػقع  بالسدتذفى، ي شقمػن إلى أية وحجة شبية عدكخية أو مجنية يسكغ معالجتيع
 إعادتيع إلى وششيع فيػقت قخيب.

وال يجػز مشع األسخى مغ عخض أنفديع عمى الدمصات الصبية لفحريع، وتعصي الدمصات الحاجدة ألي   
أسيخ ع ػلج شيادة رسسية بشاء عمى شمبو، تبي غ شبيعة مخضو أو إصابتو ومجة العالج ونػعو، وتخسل صػرة 

 دة إلى الػكالة السخكدية ألسخى الحخب. مغ ىحه الذيا

يجػز لمجولة الحاجدة تذغيل أسخى الحخب الالئقيغ لمعسل، مع مخاعاة سش يع وجشديع، ورتبيع، وكحلظ قجرتيع  
 البجنية، عمى أن يكػن القرج برػرة خاصة السحافطة عمييع في صحة جي جة بجنيًا ومعشػيًا. 

السعدكخ أو تشطيسو أو صيانتو ال يجػز إرغام أسخى الحخب عمى تأدية وبخالف األعسال الستعمقة بإدارة  
 أعسال أخخى خالف الفئات السبي شة أدناه:

 الدراعة. -أ 
الرشاعات اإلنتاجية أو التحػيمية واستخخاج الخامات فيسا عجا ما اختز مشيا باستخخاج السعادن  -ب 

البشاء التي ليذ ليا شابع أو غخض  والرشاعات السيكانيكية والكيسيائية، واألشغال العامة وأعسال
 عدكخي.

 أعسال الشقل والسشاولة التي ليذ ليا شابع أو غخض عدكخي. -ج 
 األعسال التجارية والفشػن والحخف. -د 

 الخجمات السشدلية. -ه 

 (.29خجمات السشافع العامة التي ليذ ليا شابع أو غخض عدكخي) -و 

مة يدسح لألسخى بسباشخة حق يع في الذكػى وفقًا لمسادة   . 78وفي حالة اإلخالل باألحكام الستقج 

                                                           

 م. 2393من اتفاقيـة جنيف الثالثة لسنة  10( م 29)
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 (.30ويجب أن تيي أ ألسخى الحخب الطخوف السالئسة لمعسل مغ حيث اإلقامة والغحاء والسمبذ والتجييدات)

ي أو خصخ ما لع يتصػ ع ويجب كحلظ عمى الجولة الحاجدة بأال  تقػم بتذغيل أي أسيخ حخب في عسل غيخ صح
(، عمى أن يجخى فحز شبي ألسخى الحخب لمتحق ق مغ قجرتيع عمى العسل برفة دورية، وعمى 31لمكيام بو)

 (.32األقل مخة كل شيخ، وت خاعى في الفحز برفة خاصة شبيعة العسل الحي ي كم ف بو أسخى الحخب)
ع يعخف التاريخ محاربًا رفيقًا باالسخى كالسدمسيغ ولقج اىتع االسالم ايزًا بحدغ معاممة االسخي واشعاميع ، ول

 .33االوليغ

آب/ أغدطذ  12حساية السجنيين فى وقت الحخب وفقًا التفاقية جشيف الخابعة السؤّرخة في  رابعًا :        
 م.1141

ت ىحه االتفاقية عمى أنو في حالة قيام نداع مدم ح ليذ لو شابع دولي في أراضي أحج األشخاف    وقج نر 
 الدامية الستعاقجة يمتدم كل شخف في الشداع بأن يصب ق كحج أدنى األحكام التالية:

الحيغ ألقػا عشيع  ( األشخاص الحيغ ال يذتخكػن مباشخة في األعسال العجائية بسغ فييع افخاد القػات السدمحة1
أسمحتيع، واألشخاص العاجدون عغ القتال بدبب السخض أو الجخح أو االحتجاز أو ألي سبب آخخ. 
ي عاممػن في جسيع األحػال معاممة إندانية دون أي تسييد ضار يقػم عمى العشرخ أو المػن أو الجيغ أو 

وليحا الغخض تحطخ األفعال التالية فيسا  السعتقج أو الجشذ أو السػلج أو الثخوة أو أي معيار مساثل آخخ،
 يتعمق باألشخاص السحكػريغ أعاله، وتبقى محطػرة في جسيع األوقات واألماكغ:

االعتجاء عمى الحياة والدالمة البجنية، وبخاصة القتل بجسيع أشكالو والتذػيو، والسعاممة القاسية  -أ 
 (.34والتعحيب)

 أخح الخىائغ. -ب 

                                                           

 من ذات االتفاقيـة.  12( م 30)

 من نفس االتفاقيـة.  11( م 31)

 م. 2393ـة جنيف الثالثة لسنة من اتفاقي 11( م 32)

10ِ ، ص4444، دار انًعزفّ تٍزٔخ ،  4قائق ، يجهذذ(فخز انذٌٍ عثًاٌ انزٌهعى ، ذثٍٍٍ انذقائق شزح كُز ان14 )  
 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.  1( م 34)
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 وعمى األخز السعاممة السييشة والحاش ة بالكخامة.، االعتجاء عمى الكخامة الذخرية -ج 

مة تذكياًل قانػنيًا، وتكف ل  -د  إصجار األحكام وتشفيح العقػبات دون إجخاء محاكسة سابقة أمام محكسة مذك 
نة.   جسيع الزسانات القزائية الالزمة في نطخالذعػب الستسج 

 ويجب أن يجسع الجخحى والسخضى وي عتشى بيع. 

(. وال يجػز بأي حال 35والسخضى وكحلظ العجدة والحػامل مػضع حساية واحتخام خاصيغ)يكػن الجخحى  
اليجػم عمى السدتذفيات السجنية السشطسة لتقجيع الخعاية لمجخحى والسخضى والعجدة والسدشيغ واألشفال 

 والشداء الشفاس. وعمى أشخاف الشداع احتخاميا وحسايتيا في جسيع األوقات. 

حساية الػاجبة لمسدتذفيات السجنية إال إذا استخجمت خخوجًا عمى واجباتيا اإلندانية في الكيام وال يجػز وقف ال 
 (.36بأعسال تزخ العجو، عمى أنو ال يجػز وقف الحساية عشيا إال  بعج إنحار ليا)

تجخى ويجب عمى الجول احتخام وحساية عسميات نقل الجخحى والسخضى السجنييغ والعجدة والشداء الشفاس التي  
رة ليحا الشقل) (. 37في البخ بػاسصة قػافل السخكبات وقصارات السدتذفى أو في البحخ بػاسصة سفغ مخر 

 (.38وال يجػز اليجػم عمى الصائخات التي يقترخ استخجاميا عمى نقل الجخحى والسخضى والسجنييغ)

دمات العيادة السخسمة وعمى كل شخف أن يكفل حخية مخور جسيع رساالت األدوية والسيسات الصبية ومدتم 
 (.39حرخًا إلى سكان شخف متعاقج السجنييغ)

 مغ اتفاقية جشيف الخابعة:  24عجم إىسال األشفال دون الخامدة عذخة مغ العسخ م

ت السادة   م بأنو: " عمى أشخاف الشداع أن تتخح التجابيخ 1949مغ اتفاقية جشيف الخابعة لدشة  24نر 
الزخورية لزسان عجم إىسال األشفال دون الخامدة عذخة مغ العسخ الحيغ تيت سػا أو افتخقػا عغ عائالتيع 

عيج بأمخ تعميسيع إذا أمكغ عمى بدبب الحخب وتيديخ إعالتيع ومسارسة ديشيع وتعميسيع في جسيع األحػال، وي  
 أشخاص يشتسػن إلى التقاليج الثقافية 

                                                           

 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.  21( م 35)
 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. 23( م 36)
 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.  12( م 37)
 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.  11( م 38)
 من ذات االتفاقيـة الرابعة. 11( م 39)
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 ذاتيا وعمى أشخاف الشداع تدييل إيػاء ىؤالء األشفال في بمج محايجة.

 م.1141حساية السجنييـن وفقًا لمبخوتهكهل اإلضافي األول التفاقيات جشيف األربع السعقهدة في أغدطذ 

واحتخام الجخحى والسخضى والسشكػبيغ في البحار أيًا كان الصخف الحي  حيث أوجب ىحا البخوتػكػل حساية 
يشتسػن إليو، ويجب في جسيع األحػال أن ي عامل أي مشيع معاممة إندانية، وأن يمقى جيج السدتصاع وبالدخعة 
السسكشة الخعاية الصبية التي تتصمبيا حالتو، ويجب عجم التسييد بيشيع ألي اعتبار سػى االعتبارات 

 (.40الصبية)

استخجام وسائل أو أساليب لمقتال ي قرج بيا أو قج يتػقع مشيا أن تمحق بالبيئة الصبيعية أضخارًا  كحلظ ي حطخ
 بالغة واسعة االنتذار وشػيمة األمج.

 حظـخ الغـجر:خامدًا: 

 مغ البخوتػكػل اإلضافي األول التفاقيات جشيف إلى أنو:  37ذىبت السادة 

أو إصابتو أو أسخه بالمجػء إلى الغجر، وت عتبخ مغ قبيل الغجر األفعال التي تدتثيخ ثقة ( ي حطخ قتل الخرع 1
الخرع مع تعس ج خيانة ىحه الثقة، وتجفع الخرع إلى االعتقاد بأنو لو الحق في أن عميو التدامًا يسشح الحساية 

 ألفعال التالية أمثمة عمى الغجر:شبقًا لقػاعج القانػن الجولي التي تصب ق في السشازعات السدمحة، وت عتبخ ا

 التطاىخ بشية التفاوض تحت عمع اليجنة أو االستدالم.  -أ 

 التطاىخ بعجد مغ جخوح أو مخض.  -ب 

 التطاىخ بػضع السجني غيخ السقاتل.  -ج 

التطاىخ بػضع يكفل الحساية وذلظ باستخجام شارات أو عالمات أو أزياء محايجة خاصة باألمع الستحجة أو  -د 
 سحايجة أو بغيخىا مغ الجول التي ليدت شخفًا في الشداع. بإحجى الجول ال

مغ البخوتػكػل بأن خجع الحخب ليدت محطػرة، وت عتبخ مغ خجع الحخب األفعال التي  37وذكخت نفذ السادة 
 ال ت عج مغ أفعال الغجر ألنيا ال تدتثيخ ثقة الخرع . 

                                                           

 من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيـات جنيـف.  20( م 40)
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 حساية االعيان الثقافيو واماكن العباده  سادسًا: 

يحطخ ارتكاب اي اعسال عجائيو مػجيو ضج االثار التاريخيو او االعسال الفشيو واماكغ العباده التي تذكل   
التخاث الثقافي او الخوحي لمذعػب واستخجاميا فى دعع السجيػد الحخبي وذلظ دون االخالل باحكام اتفاقية 

 .1ه فىالىاي لحساية االعيان الثقافيو فى حالة الشداع السدمح والسعقػد

  السبحث الثالث                                             

 فقو احكام الحخب عشج فتح الخخطهم                                 

اذا كانت الذخيعة االسالمية قج افخدت الحساية حتي لغيخ السدمسيغ في الشداعات السدمحة الجولية وغيخ    
الجولية شالسا لع يقاتمػا السدمسيغ ولع يسارسػا ضجىع اي اعسال عجائية ، فقج تأدب السيجي باخالق وقيع 

خاره بعجم تدميع الخخشػم أصيب ندبة لخفس غخدون وإص، و وتعاليع الجيغ االسالمي عشج فتح الخخشػم 
مق غخدون ورأي أن ما لجيو مغ أقػات ال دية سيئة وشئ مغ الجػع والزيق فقالدكان  في الخخشػم بحالة نف

مفاده " أعمع  الشداء والخجال إلى السيجي بكتابتقػم بتسػيغ كل الشاس فبعث بالخقيق والسداكيغ والعجدة مغ 
كيغ يذتخكػن معظ في الجشدية وقج قزت الحال باخخاجيع مغ الحامية أن الجشذ لمجشذ رحسة وىػالء السدا

بعج أن عاشػا فييا سشة عمى نفقة الحكػمة فرار عميظ اآلن أن تتػلى أمخ معيذتيع فأفعل بيع ما أنت أىمو 
  ، مسا يجل عمي اإلعتشاء بصػائف السجنييغ اثشاء فتح الخخشػم   (41)تكباليع مغ قبل السيجيسفتع ا

 .معاممة الالجئين 

كان لتدميع حامية امجرمان أكثخ بالغ في نفػس أىالي الخخشػم الحيغ ضمػا يعانػن اآلم الحرار ألشيخ 
فأخحوا يتدممػن خمدة لمتدمع فشذخ السيجي كتابًا ألنراره يػصييع بالخفق بيع وحدغ معاممتيع " وبعج فسغ 

صفيائو أنرار الجيغ وخرػصًا العمساء والخؤوس، وبعج فإذا العبج السفتقخ إلى هللا دمحم السيجي إلى أحبابو وأ
فيستيع ىحا أحبائي فألفػا عباد هللا الحيغ يخخجػن مدمسيغ مشقاديغ بأنػاع التأليف وتمقػىع باإلكخام والتذخيف 
وال تشطخوا لسغ استذيجوا مغ األنرار فتحشقػا بدبب ذلظ عمى ما كان مع الكفار ، فإن قيامشا ىحا هلل ومغ 

                                                           
41

  419،  416د. يكً شثٍكح ، انسٕداٌ عثز انقزٌٔ ، دار انثقافح ، تٍزٔخ ، ص   
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هللا تعالى . فأكخمػا الحيغ يأتػن مدمسيغ  واستذيج مغ األنرار فقج نال عطع السقجار فيسا فعمو لػج
 . (42)وخرػصًا العمساء ومغ كانػا أىل وضائف كبار

وبعج أن أشار السيجي ألصحابو بسا يجب أن يعامل بو الحيغ استدمسػا ومغ يدتدمع بعج ذلظ مبعجًا بيحا 
ماء ومخعبًا ألىالي الخخشػم في الخزػع واالنكياد ومطيخًا ليع بالصخيق العسمي أنيع الطغ بأنو يتػق لدفظ الج

في أمغ وسالم إذا ما أذعشػا عشجئح كتب ليع يجعػىع لمتدميع بسا يمي " وبعج فسغ العبج السفتقخ إلى هللا دمحم 
ع باهلل ورغبتكع فيسا عشجه ككختالسيجي بغ عبجهللا إلى كافة أىل الخخشػم ىجاىع هللا إلى الرػاب ، وقج شالسا ذ

وححرتكع مغ وعجه فإلى متى الغفمة والتدػيف وإلى متى مبارزة مػالكع بالعجواة . أتخغبػن الشججة والفخج عشج 
اإلنجميد وترخفػن نطخكع عغ خالقكع الحي بيجه أمػركع وقػامكع ، وىػ القػي العديد ؟ ,,, فإني ال أواخحكع 

كع اليػم يغفخ هللا لكع وىػ أرحع الخاحسيغ . فأنيبػا إلى ربكع وأسمسػا لو مغ قبل بسا فات مشكع وال تثخيب عمي
يأتيكع العحاب بغتة وأنتع ال تذعخون ، عميكع أمان هللا ورسػلو وأمان العبج هلل وليذ عميكع حخج فيسا  نأ

جاح قبل قز مزى وغايتو أن مغ سمع سمع ومغ خالف عصب ونجم فييا ليا ثع ليا إلى شخيق الفالح والش
 مغ شيء يحرل عميكع ... "  تخذػا الجشاج وال

 وىحه رسالة بميغة فييا مغ التبذيخ والشحيخ. 

 مبجأ عجم الغجر عشج فتح الخخطهم : 

إن مبجأ عجم الغجر بالعجو مغ أىع السبادئ الدائجة في أحكام الذخيعة اإلسالمية وقػاعج القانػن الجولي 
حلظ حدب وجية نطخي حيث أنو لع يذارك في فتح الخخشػم بل أصخ عمى اإلنداني ، وقج التدم السيجي ب

حرارىا حتى تدمع كسا سمست حامية األبيس دون إراقة دماء وذلظ حفاضًا لحقػق الدكان السجنييغ واالعيان 
قال " السجنية وقج أرسل رسالة لغخدون يخصخه فييا بأنو حزخ بالقخب مغ امجرمان بجيػشو وأصحابو وأحبابو و 

رتظ باليجػمات التي ال أشظ في نجاحيا سيغ لزخبت صفحًا عغ مخاشبتظ وبادمػال مخاعاة حدع دماء السدل
إال ، ، فدمع تدمع أنت ومغ معظ وقج نرحتظ وأنرحظ وإال فالحخب بعج ذلظ والدالم عمى مغ اتبع اليجى " 

                                                           
42

 و 4880ْـ ٌُاٌز 4451رتٍع األٔل سُح  47تعث انًٓذي تٓذِ انزسانح ألَصارِ فً   
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بل رد بخسالة " لدت أبالي  أن غخدون لع يرغي لحلظ ولع يدعى لحقغ دماء جشػده وأتباعو كسا فعل السيجي
 .  (43)بظ وال بجيػشظ وستخى ما يحل بظ وبجيػشظ

 بعزيع وانحصت الخوح السعشػية لسغ وعشجما سمست حامية أمجرمان وأشتج الزيق عمى أىل الخخشػم وتدمل
بقي مشيع خاشب غخدون بكالم صخيح ولكشو ال يخخج فيو كبخياء ويخبخه أن العػن سػف ال يرمو مغ 

ة اإلنجميدية قال لو " فدمع تدمع يؤتظ هللا أجخك مختيغ وأن اعتخضت كان عميظ أثسظ وأثع مغ معظ التجخيج
فقج أتاني الخبخ مغ الخسػل : أن الجخدة اآلتية لػ كان معي ستة أنفار نسػت خسدة نسػت أو واحج نسػت أو 

 .وحجي كحلظ ولػ كانت مثل ورق الذجخ ونبت الػعخ ومػج البحخ ... " 

غخدون إال أنو بتسثيل الل كل الخصابات التي أرسميا السيجي تػضح بانو لع تكغ لجيو الخغبة في ومغ خال
وميسا كان مغ أمخ ففي زحسة الحساس الجيشي ونذػة الطفخ والشرخ قج تخالف االوامخ وتختكب األخصاء التي 

يراحبيا فػضي ونيب ، وما كان لسعخكة كبخي كسعخكة الخخشػم ان تسخ دون ان كان القائج يححر مشيا
وسمب وقتل عشيف خخج احيانًا عغ الحج السعقػل ، واستسخت الفػضي بزعة ايام ولع تيجأ اال بسجيػد مغ 

 44.  السيجي وقػاده 

والبج مغ االشاره "لالمانة والتاريخ "الي ان الغجر ليذ مغ شيع االمام السيجي في جسيع غدواتو وفتػحاتو فسغ 
مغ الفقيخ السعترع سيجي وججنا نز رسالة كان قج ارسميا الي الذاللي فحػاىا "خالل دراستشا لسشذػرات ال

بسػالة دمحم السيجي بغ عبجهللا الي يػسف حدغ الذاللي ومغ معو مغ الجسػع : اما بعج فج وصل جػابكع اليشا 
وما ذكختع فيو مغ وقػفكع عمي مكاتباتشا وإنكاركع صار معمػم لجيشا ... اما قػلكع ان ا قتمشا العدكخ غجر في 

يح النيع في الػاقعتيغ إبتجأونا بالسحاربة والزخب بالدالح حتي الػاقعتيغ قبل ان يحاربػنا فيحا كحب صخ 
حاربشاىع وقتمشاىع ، وقػلكع ان الحكػمة ارسمتيع ليقفػا عمي ما عشجنا مغ االدلة باشل ايزًا ان الحكػمة لػ 

بيحا اىل السحاكخة والجراية  العمساءالرمحاء و ارادت السخاجعة واالشالع عمي ما عشجنا مغ البخاىيغ الرسمت 

                                                           
43

 .  417د. يكً شثٍكح ، يزجع ساتق ، ص   
.447و ، يطثعح جايعح انخزطٕو ، ص4880( د.دمحم سعٍذ انقذال ، نٕدح نثائز سٕداًَ   44

 ( 
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الذأن ولع تخسل العداكخ االغبياء وتعصييع االسمحة ، وقػلكع ان ا قتمشا جسمة مغ السدمسيغ الستػششيغ بيحا 
 .   45السكان ضمسًا وعجوانًا باشل الن ما قتمشا اال اىل الجخدة بعج ان كحبػنا وحاربػنا "

 كيفية الترخف في الغشائم بعج فتح الخخطهم : 

تؤخح مغ العجو أثخ قتال ، وقج عخفت بيحا الػجو في اإلسالم ، وقج أخح اإلمام الغشيسة ىي مال أو غيخه 
 . (46)كل واقعة مغ وقائع السيجية الخميفة بيحه القاعجة وشبقاىا في السيجي ثع

وعشجماتع فتح الخخشػم حاز بيت السال عمى األراضي التي آلت إلى السيجية بحكع الغشيسة أو الفيء وىي 
األراضي التي كانت تابعة لمحكػمة الدابقة أو التي لع تدبق ممكيتيا ألحج واألراضي التي كان يستمكيا التخك 

 و الشرارى قبل فتح الخخشػم . 

ولي انترارات الثػرة السيجية ، وكان اليجف مغ الغشائع ان تربح دخاًل وكانت مذكمة الغشائع قج بخزت مع ا
لمسجاىجيغ الحيغ انخخشػا في الجياد وتخكػا مرادر دخميع ، فانرار السيجي لع يكػنػا جشػدًا محتخفيغ ، بل 

 كسا وصفيعىع متصػعػن فكانت الغشائع تعػيزًا ليع عغ دخميع الحي فقجوه "وليدػا مجسػعات سمب ونيب 
 47ىػلت " .

وقج ادرك خصػرة الغشائع وما يسكغ ان تدببو مغ صخاعات وإنحخافات ولحلظ ما فتئ يححر اتباعة مغ الغمػل 
في الغشائع ويػصييع بجسعيا وحفطيا الن اخفائيا كالدخقة كسا كان يجعػىع الي عجم االلتفات الي الغشائع وان 

تجسع يفخغػا مغ شخد االنجميد ، وانتيي بو االمخ  يرجقػا الجياد ويعتسجوا عمي انفديع في السعاير حتي
الي ان قخر بأن تتخك الغشيسة لمسجاىجيغ الحيغ ال حخفة ليع يعػدون الييا بعج الحخب وان يتع الرخف 

 لمسجاىجيغ السشقصعيغ لمجياد مغ بيت السال . 

 رًا . بالشدبة لألراضي التي تخز األىالي فقج أعصيت ألصحابيا بحكع أنيع أصبحػا أنرا

                                                           

.0-1، ص8/4/9( يُشٕراخ انًٓذٌح ، يُشٕر تانزقى  45
 ( 

46
 .  44، ص  47950د. دمحم إتزاٍْى أتٕ سهٍى ، األرض فً انًٓذٌح ، يطثعح انرًذٌ تانخزطٕو ، ط رقى   

.447و، يطثعح جايعح انخزطٕو ااَشز ، ص4878-4884( د. دمحم سعذ انقذال ، انسٍاسح االقرصادٌح نهذٔنح انًٓذٌح ، يصادرْا ٔيظاْز ذطثٍقٓا  47
 ( 
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سذ فيريخ خسديا لةمام ليرخفو عمى األوجو السشرػص عمييا بيشسا يريخ خوالحكع في الغشيسة أنيا ت
 الباقي لمسحاربيغ فيقدع بيشيع ويكػن تحت إدارة بيت السال . 

 .السحافظة عمي السهارداالقترادية عشج فتح الخخطهم 

وخيخاتيا فرجرت االوامخ بجسع االسخي واالسالب ان السيجي لع يكغ يقرج الدساح بتيجيج ثخوة العاصسة 

والغشائع في خارج اسػار معدكخ الشجػمي ، واودع احسج سميسان الخقيق والبزائع  والحمي الثسيشة لمدكان في 

 48بيت السال .

 ولقج مات الكثيخ مغ القادة في معخكة الخخشػم اما االحياء فقج مشحػا معاشات صغيخة مغ بيت السال 

 السخي عشج فتح الخخطهم معاممة ا

شخحشا كيفية معاممة االسخي في الذخيعة االسالمية ، وما ىػ مشرػص عمية مغ مبادئ بذأن سبق ان 

معاممة االسخي في االتفاقيات الجولية ، وبسا ان دولة السيجية ىي دولة اسالمية في السقام االول فقج عسجت 

،وراي السيجي ان قبميا  سػاء عشج فتح الخخشػم اوالي العسل بتعاليع االسالم فيسا يتعمق بسعاممة االسخي 

كدخ قػة العجو العدكخية ىي التي يجب ان تكػن ىجف القتال االول ميسا اشتجت صخامتو واحتجم اوارة ، وال 

يجب ان تتجو الجيػد الي قتل االسخي او تعحيبيع او ان تداء معاممتيع ذلظ اانيع قج وقعػا في االسخ لع يعج 

ا ا يحاء فيشبغي الشطخ الييع في ىحه المحطو بغيخ الشطخة التي يشطخ بيلجييع سمصان وال قػة وال قجرة عمي اال

 الي الجشجي السحارب الحي ال زال يحسل الدالح فال حقج عمييع وال محاولة لةنتقام مشيع .

كانت ىشاك معاممة كخيسة لالسخي مغ قبل الجير السيجوي ، فقج ذكخ سالشيغ باشا في كتابو الديف والشار 

"وكان الخميفة يخسل الي  فأكل معة في بعس االوقات وكان ايزًا يخسل ما تبقي مغ شعامة لشا في الدػدان 
                                                           

.78و، يطثعح دار انجٍم ، تٍزٔخ ، ص4878-4880انسٕداٌ  ب. يسرز ْٕند ، دٔنح انًٓذٌح فً ( 48
 ( 
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لشأكل مع السالزميغ الحيغ صخت واحجًا مشيع " ، وذكخ ايزًا بأن الخميفة قج قال لو " ساعصيظ بزع زوجات 

 .49حتي تعير عيذو ىشية "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.157، انسٍف ٔانُار فً انسٕداٌ ،ص ( سالطٍٍ تاشا 49(  
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 الخاتسة                                              

تشاولت ىحة الجراسة فقو احكام الحخب عشج فتح الخخشػم و تػصمت الي العجيج مغ الشتائج نػجد اىسيا ، ثع 
 نعقبيا بالتػصيات السقتخحة .

  اواًل : اىم الشتائج.

 لع يقجم السيجي عمي الغجر بغخدون ، بل ارسل اليو رسالة لمتدميع وانحره بحلظ قبل فتح الخخشػم  (1)

كانت ىشاك معاممة كخيسة لالسخي مغ قبل الجير السيجوي ، فقج ذكخ سالشيغ باشا في كتابو  (2)

خسل الديف والشار في الدػدان "وكان الخميفة يخسل الي  فأكل معة في بعس االوقات وكان ايزًا ي

ما تبقي مغ شعامة لشا لشأكل مع السالزميغ الحيغ صخت واحجًا مشيع " ، وذكخ ايزًا بأن الخميفة قج 

 .قال لو " ساعصيظ بزع زوجات حتي تعير عيذو ىشية "

لع يكغ اليجف مغ غدو الخخشػم الحرػل عمي مغشع ، فقج عسل السيجي عمي السحافطة عمي مػارد  (3)

 عمي حقػق االىالي .  الخخشػم االقترادية والسحافطة

ان السؤرخػن في الدػدان قج اقخوا عغ شخيق االشاره بقصع راس غخدون عشج فتح الخخشػم  اال انيع  (4)

 عممػا ذلظ بأنو عباره عغ ردة فعل الستفدازات غخدون ومغ قبيل بذائخ الشرخ .

الصػائف  ان تعاليع السيجي السدتسجه مغ الكتاب والدشة قج مشعت االنرار مغ االعتجاء عمي (5)

 واالعيان السجنية عشج تحخيخ الخخشػم  .
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 .: اىم التهصيات ثانيا

ضخورة التعسق في دراسة التاريخ وتػضيح الحقائق وتسميكيا برػرة ناصعة لالجيال القادمة  سػاء  (1)
كانت سمبية او إيجابية  حيث قام بعس الٌكتاب االروبيػن بتزخيع مقتل غخدون وان ذلظ يشتيظ 

 ومبادئيا . احكام الحخب

 بسبادئ واحكام الحخب التي اقختيا الذخيعة االسالمية .الجول في العرخ الخاىغ  متدم ان ت (2)

مبجأ حساية السجنييغ مغ اىع السبادئ  في الفقو والسعاىجات الجولية ، فيجب الشطخ الييا بعيغ  (3)

 االعتبار.

ال بج أن تتػفخ ألسخى الحخب مأوى مالئسة مساثمة لسا يػفخ لقػات الجول والبج مغ تكثيف العشاية بيع  (4)

. 
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