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 أشرف على والسالم والصالة سلطانه وعظيم قدره جبالل يليق محدا وتعاىل سبحانه حنمده ، العاملني رب هلل احلمد  
  الدين يوم إىل بإحسان أثره اقتفى ومن صحبه و آله وعلى حممد وحبيبنا سيدنا ، واملرسلني األنبياء

 : العمل هذا مثرة أهدي

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مدحم سيدنا ، اخلري الناس معلم إىل

 . هلا ويغفر قربها ينري أن اهلل أسأل ،  واألمانة والصدق الصرب علمتين اليت ، الكرمية والديت إىل

 . عمره يف يبارك وأن املتقني عباده من جيعله أن اهلل فأسأل ، سعداء ليجعلنا عمره قضى الذي ، العزيز والدي إىل

 . واآلخرة الدنيا يف يوفقهم أن اهلل فأسأل حيب، قلبهم يغمر ذينال وأخوايت، إخواين إىل

 . اإلسالمية العلوم قسم أساتذة بالذكر وأخص أساتذيت كلو  مشاخيي، كل إىل

 . اجلامعي املسار يف األصدقاء كل إىل

 . بومجعة وصديقي أخي البحث هذا يف رافقين من إىل

 

 عبد المجيد
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  ح دمد  دمدا ليق  لجلا ه عظي م ليااه  عالللا  عالللا  ل ى ح فر  املسلينيامحلد هلل رب العاملني

ىل لو  ادلين مث ح ما بعد    :ل قدان محمد عل ى ح  ه عحصب  ع ل ى من اقتفى ح ثس  ا 

 ح هدي مثس  هذا العمل

ىل من اكن لببا يف لعاد  البرشلة صاحب السعضة الندلة ل قدان عحبقبنا محمد ص ى   .هللا ليق  علمل ا 

لهيام عادلّي الكسميني ىل من ح عصاين هللا بربهام عال حلان ا   ح لأ ل هللا ح ن لبارك يف معس الوادل ,ا 

 .عح ن يلعد  يف ادلهقا ع ال خس ، عح ن يسمح الوادل  الكسمية بسدمت  الوالعة عح ن يلكهنا فل قح جنات 

خواين عح خوايت لك عاحد  ىل ا   عح ن جيعيين ح ن حيفيهم حبفي   ابمس  ع ح لأ ل هللا العي م ا 

ايمه من ح هل القسح ن عخاصت   .عا 

ىل ش قو  عح خذت ليهيم مبادئ ليو  ادلين  اذلين تسبيت ل ى ح لدهيم يخا 

 ح لالقب البحث ع ح خص ابذلكس ح لاتذ  قلم العيو  ال للامية ليمويناذلين  عح لاتذيت

 .ح لأ ل هللا ح ن لبارك يف ليمهم مجقعا عح ن جيمعين هبم يف جنة اخلدل 

ىل ح قاريب ا  .زهيم ظين خري اجلزاءين جشعوين كثريا ح لأ ل هللا ح ن جيذلا 

 .ا ىل لك ال حباب عال صدقاء يف امللار اجلامعي عمن ح حبنا يف هللا عمن ح حببنا  في 

ىل من رافقين عحتمل معي ح ظباء هذا البحث ح يخ عصدلقي   .ظبد اجملقدا 

 

بومجعة



 شكرو عرفان
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 نشكـــــر وعرفـا
                                            

  

، والصالة والسالم على سيد الحمد هلل

البشرية سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى 

 .آله وصحبه إلى يوم الدين

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى من كان .. 

، ندا وعونا لنا في تقويم هذا الجهدس

متمنين له  موفق طيبأستاذنا الدكتور 

مزيدا من الرقي والنجاح في حياته 

 .المهنية

كما نتوجه بالشكر إلى كل مشائخنا 

، وإلى كل من تذتنا األفاضل الكرام، وأسا

أعاننا أو كان له فضل علينا من قريب 

ق وأن ينسأل هللا لهم التوفوبعيد،  فأ

 .جزاء إنه سميع قريبالخير عنا يجازيهم 

 
                                       بوجمعة

 عبد المجيد



 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 

 أ 
 

 :والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد احلمد هلل والصالة
وجه وحرب، على خمتلف األ وسلم واتفاق  وضاع الدائرة من حولنا تتأرجح بني نزاعن األإ

ن يكون هناك أك كان لزاما ة منها، لذليفغراجتماعية والعسكرية وحىت اجلة واإلالسياسية والفكري
هناءه بكل السبل والوسائل املتاحة وذلك إ إىلالنزاع ويبلوره ويسعى  عاد هذاأبحيدد  ا  قانوني ا  ضابط

لة الدولية ءزه حتت املساي نزاع مهما كان نوعه وحىت يضع متجاو أ فهاثار املدمرة اليت خيلحد من اآللل
 .خالله بقوانني هذا النزاع وقواعدهإيف حال 

لفت معاناة ومآسي يف حق عرفت اجملتمعات البشرية منذ نشأهتا حروبا ونزاعات خ ولقد
إىل أية  ستناداإلالقوة دون  واستخداميف السيطرة والتملك  اإلنساناإلنسانية، وهذا عائد إىل غريزة 

وقد تطور قانون احلرب وأصبح يعرف بالقانون  أخالقية  أو  قواعد وضوابط حتكمه سواء كانت قانونية  
 .الدويل اإلنساين

اإلنساين يف حالة وجود نزاع مسلح دويل ونزاع مسلح غري تطبق قواعد القانون الدويل  و   
لتحرر الوطنية اليت تناضل الشعوب فيها ضد التسلط ادويل ،ويدخل ضمن هذا املفهوم حروب 

 .يف تقرير مصريهاها صرية يف ضوء ممارستها حلقاألجنيب وضد األنظمة العن حتاللواإل ستعمارياإل
آثارها املدمرة فولدت لدى اجملتمع الدويل  بالنظر إىلان اإلنس حلقوق عدو  تعترب احلرب أسوء و 

الرغبة يف الكفاح من أجل عامل يعمه السالم ومساعدة ضحايا النزاعات املسلحة وهو ما أخذه على 
 .عاتقه القانون الدويل االنساين

عمال العدائية نظيم األيتضمن القانون الدويل االنساين بعض االتفاقيات اليت هتدف لت
وباعتماد  9191و 9911ىل اتفاقيات الهاي لعام إدوات ووسائل القتال نسبة أخدام واست

ىل محاية العسكريني العاجزين عن القتال إاليت هتدف  9191ربعة لعام ألاتفاقيات جنيف ا
ىل إضافة إلتساهم مباشرة يف العمليات القتالية، با وغريها من العناصر اليت ال واألموال واألشخاص

من الفصل الثاين  91و 91ربعة وخاصة املادة ول امللحق باتفاقية جنيف األضايف األل اإلالربوتوكو 
اليت تؤكد على ضرورة محاية اجلرحى واملرضى واألشخاص الذين ال يشاركون يف العمليات القتالية 

 .والذين ال حيملون السالح
 مبنع اخلاصة دوليةال اإلتفاقيات عقد احلاضر الوقت يف اإلنساين الدويل القانون يشهد

 ستخداما مبنع املتعلقة اإلتفاقيات عقد طريق عن ويالهتا من التخفيف أو الدول، بني احلروب
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       اليت أو الشامل، التدمري ذات األخرى األسلحة و اجلرثومية و الكيماوية و النووية األسلحة
 اإلنسانية هتدد اليت األسلحة من غريها و هلا مربر ال تسبب آالما
يلزم  الذي التناسب مبدأ:ئنيمبد يف اإلنساين الدويل القانون قواعد تضبط اليت املبادئ تتمثل

 التوازن أو لتحقيق املمكنة اإلحتياطات كافة اختاذ العسكري بالعمل القيام حلظة املسلح عزا الن أطراف
 اجلانبية و اإلصابات خلسائرا أو املباشرة غري اآلثار و املطلوبة العسكرية امليزة بني التناسب أو التعادل
 األشخاص عن القتالية يف العمليات املسامهة األموال و األشخاص متييز يعين التمييز مبدأ أما املتوقعة،

 الفئة على القتالية اهلجمات يتم قصر حيث القتالية، العمليات يف املسامهة غري املدنية األموال و
 .احلرب غاية متثل ألهنا وحدها األوىل

حكام املستمدة من الدويل االنساين بأنه جمموعة األ الشريعة االسالمية فتعرف القانونما أ
مباشرة عن  و االجتهاد اليت هتدف إىل حل املشكالت االنسانية الناشئة بصورةن و السنة آالقر 

تعويض اليت تضررت بسبب  و تضررتمحاية األعيان اليت قد أو  .احلربساليب أالنزاعات يف استخدام 
 .لنزاعات املسلحةا

نساين والبشرية يف جمموعها ويلزم الكيان اإلىل احلرب باعتبارها عمال يهدد إالنظر  أمن هنا يبد
لذين دعوا اىل املبادئ التخفيف من شرورها وقد انطلقت هذه النظرة من خالل الفالسفة واحلكماء ا

هذا فيما دعت اليه االديان  أكدتن أخالل العصور القدمية، مث ما لبث نسانية النبيلة والقيم اإل
كما أن . عن وقوع احلرب السماوية وقد متحور هذا التوجه يف ضرورة مراعاة االعتبارات االنسانية

جلعلها  ةكضرورة مفروضة، وقد وضع هلذه احلرب قواعد صارم  إالنساين مثال ال يقر احلرب الفكر اإل
عينون على احلرب فقط لذلك ال جيوز له قتل املرأة ن يقتل احملاربني أو من يأفللمقاتل  إنسانية أكثر

 .عمى وغريهماألوالطفل أو الشيخ أو 
قل ى األلوجود مقنن ع باألسرىيف زمن مل يكن فيه للرفق  باألسرىسالم بالرفق كما أمر اإل  

ستوصوا ا  : )والوصاية هبم فكان يقول باألسرىوقد حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على الرفق 
 (اوأسري  ا ا ويتيم  ويطعمون الطعام على حبه مسكين  : )وقال اهلل تعاىل( ارى خري  ساباأل

 
 
 



 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 

 ج 
 

 :كمن أهداف املوضوع فيما يليت:أهداف الموضوع
ومحاية األشخاص الذين اليشاركون يف القتال كاملدنيني  احلد من تأثري النزاعات املسلحة،

كما يهدف املوضوع إىل احلد من الوسائل ، مثل اجلنود املصابني أوالذين مل يعودوا طرفا يف القتال
 .خدمة يف الصراعاملست

 :أهمية الموضوع
من خالل السعي إىل  حتقيق توازن بني اهلدفني    تنظم ضوابط احلرب الكيفية اليت ختاض هبا احلروب   

 إضعاف قدرات العدو،واحلد من معانات السكان:التاليني 
  .ين واألخالق اليت أقرها الفقه اإلسالمياحرتام قواعد القانون الدويل اإلنسا-

من أجل الكشف  ج املقارننهاملخالل مراحل خطوات حبثنا هذا، وقد اتبعنا : البحثج منه
عن أهم ضوابط احلرب اليت وضعتهاالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين والبحث عن أوجه 

 .اإلتفاق بينهما
 :ليت واجهتنا يف هذا البحث ومن بني الصعوبات ا :التي واجهتنا خالل البحث الصعوبات

 املراجعة قل  -
 صعوبة اإلحاطة باملوضوع -
 .صعوبة التوفيق بني ظروف العمل والدراسة -

 :سباب اختيار الموضوعأ
 :يللموضوع ه اختيارناسباب أن من إ

معرفة أهم القواعد والضوابط اليت وضعها القانون الدويل إلدارة مرحلة احلروب   -
 .والنزاعات

 .اليت تعاين منها البشريةاملؤملة  التأثر باملآسي اإلنسانية  -
ليت نشهدها يف معانات خمتلف املناطق العربية واإلسالمية من ويالت احلروب والنزاعات ا  -

هل هناك من قانون حيمي الفئات املستضعفة يف : التايل نطرح التساؤل صبحنا أعصرنا احلايل حىت 
 ؟(يأكل الضعيف يالقو )و قانون الغاب املناطق ام ههذه 

 :إشكالية الموضوع
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وضعتها الشريعة اإلسالمية والقانون  هل توجد هناك ضواب:شكال التايلومن هنا يثار اإل
لحرب يف القانون الدويل ل وابطضهذه الإىل أي مدى مت تطبيق  الدويل اإلنساين لسري احلروب؟

 .؟لنزاعاتخالل احلروب وا والفقه األسالمي نسايناإل
ول ثالثة مباحث نتناول يف املبحث األىل إشكال قمنا بتقسيم املوضوع ذا اإلعلى ه ولإلجابة

ويف املبحث الثالث مربرات . نسانيةبحث الثاين العالقة اليت حتكم اإلمفهوم احلرب والسلم، ويف امل
 :وهي كاآليت قيودهااحلرب و 

 

 :مقدمة
 مفهوم الحرب والسلم :المبحث األول

 مفهوم الحرب:طلب األولالم
 تعريف الحرب في اللغة:الفرع األول 
 الحرب اصطالحا: الفرع الثاني
  تعريف الحرب في القانون الدولي العام: الفرع الثالث

 مفهوم السلم: المطلب الثاني

 العالقة التي تحكم اإلنسانية:المبحث الثاني
 أصل العالقة بين البشر في اإلسالم: المطلب األول

 )الفقه )األصل الحرب : األول الفرع
 )الفقه الحديث)األصل السلم : الفرع الثاني

 أصل العالقة التي تحكم اإلنسانية في القانون الدولي: المطلب الثاني
 قيودهامبررات الحرب و : المبحث الثالث 
 مبررات الحرب: المطلب األول 
 الحرب قيود:المطلب الثاني

الخاتمة



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفهوم : المبحث األول
 الحرب والسلم



  مفهوم الحرب والسلم :المبحث األول

6 
 

 :مفهوم الحرب والسلم :المبحث األول
احلرب والسلم مصطلحان أو كلمتان متناقضتان لكنهما حتتويان على الكثري من املعاين املرادفة هلما، 

 :رب والسلم يف مطلبني أساسيني كما يليومن خالل هذا السياق ندرج مفهوم احل
 : مفهوم الحرب:المطلب األول
 :الحرب لغة:الفرع األول 

وأصلها الصفة كأهنا مقاتلة حرب هذا قول السريايف وتصغريها حريب بغري  احلرب نقيض السلم،     
هاء،رواية عن العرب ألهنا يف األصل مصدر ومثلها ذريع وقويس وفريس ،انثى، ونييب، ودويد، 

 .1تصغري دود
 الحرب اصطالحا: الفرع الثاني
 الحرب في الفقه اإلسالمي: البند األول
، حيث مل يرد يف كتب العلماء املسلمني الفقه اإلسالمي فيه صعوبة  عن معىن احلرب يفإن البحث 

األوائل لفظة احلرب وذلك ملا يف هذه اللفظة من معىن الصراع والتناحر واالستالء على ما ميلكه الغري 
 ناهأن مع أهداف سامية عادلة وباألخصمن مشولية و  يهوذلك ملا ف ،اجلهاد ةظوإمنا عربوا عن هذه بلف

ن يف و رب الذي تناوله العلماء املعاصر ومن هنا ميكن معرفة معىن احل.يتضمن احلرب وليس العكس 
 .مؤلفاهتم من خالل معىن اجلهاد يف الفقه اإلسالمي 

 :تعريف الجهاد: البند الثاني
 2.أطاق من شيئ املبالغة واستفراغ الوسع يف احلرب أو اللسان أو ما:اجلهاد لغة :أوال

يف اإلسالم أو يعطوا  اليقع بإطالقه إال على جماهدة الكفار بالسيف حىت يدخلوا:اجلهاد شرعا :نياثا
 .3عن يد وهم صاغرون اجلزية

 
 

                                                           

ه اجمللد 9999الطبعة الثالثة سنة  - لسان العرب -املصري  بن مكرم ابن منظور االفريقيإالفضل مجال الدين حممد  وأب -9
 .191صادر بريوت ص األول دار

 911اجمللد الثالث ص  املرجع نفسه -1
دار العرب 9199-9999األوىل  املقدمات املمهدات اجلزء األول الطبعة ،ابن رشد القرطيب الوليد حممد ابن أمحد وأب -1

                                          ت                          بريو 
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 .ويطلق أيضا على جماهدة النفس والشيطان والفسق
جاهد ،جياهد ، جهادا  وجماهدة ، إذا : اجلهاد مأخوذ  من اجلهد، وهو الطاقة  واملشقة، يقال-

 يف( احلرب)غ وسعه، وبذل طاقته ،وحتمل املشقة يف مقاتلة العدو و مدافعته ، وهو ما يعرب عنه استفر 
 1العرف احلديث 

 :تعريف الحرب في القانون الدولي العام : الفرع الثالث 
مسلح بني فريقني متنازعني يستعمل فيها كل فريق مجيع ما لديه من وسائل الدمار  صراع احلرب

ه وحقوقه أولفرض إرادته على الغري واحلرب ،يف القانون الدويل ، التكون إال بني للدفاع عن مصاحل
أما النضال املسلح بني بعض اجلماعات يف داخل دولة معينة ،أو النضال املسلح الذي يقوم به .الدول

قلب  إقليم ثائر ضد حكومة الدولة التابعة هلا،أو النضال املسلح الذي يعلنه فريق من املواطنني بقصد
  2.فال يعترب حربا دولية نظام احلكم،

ويعرف توماس بالس احلرب بأنه صراع مسلح ودموي بني مجاعات ومنظمة وهي صورة من صور 
العنف هلا خاصية أساسية ،هي أهنا منهجية ومنظمة بالنسبة للجماعات اليت تقوم هبا ،بالنسبة للطرق 

ألماكن والعصور وتكون خاصيتها األحرية يف كوهنا دامية اليت يديروهنا هبا، وقواعد تتغري وتتبدل تبعا ل
 3.إذ أنه عندما التؤدي احلرب إىل تدمري حياة البشر التعدو أن تكون نزاعا أو تبادل هتديدات

هذا ونالحظ اليوم أنه مع تطور القانون الدويل اإلنساين تطور إىل جانبه مصطلح احلرب حيث 
ة وأصبح خيضع حلكم احلرب الدولية كل قتال مسلح واسع اصبحت تسمى احلرب بالنزاعات املسلح

 .النطاق
 مفهوم السلم: المطلب الثاني

 مبعىن واّلسالمة السالم بلفظ ويرد ،"َسَلمَ " الثالثي الفعل من" السَّالم"و" السِّلم" مادة أصل       
اليت ال تنَقطع وال تَ ْفىن، وهي  الدائمة السالمة دار ألهنا السالم دار اجلنة مسّيت ومنه والعافية، الرباءة،

 49األرض يف اهلل أمان والسالم اآلفات، من دار السَّالمة   من املوت واهلََرم  واأَلْسقام

                                                           
  169 صم دار الفتح لإلعالم العريب 9111-ه9991سنة 1السيد سابق فقه السنة اجلزء الثالث الطبعة  -9
 111منشورات احلبلي احلقوقية ص1999القانون الدويل العام حممد اجملذوب الطبعة اخلامسة  -2
 919الطبعة الثانية دارهومه ص -سعد اهلل عمر– القانون الدويل حلل النزاعات  -3
              .116 ص الصحاح، خمتار: الرازي/  191 ص ،91ج العرب، لسان: منظور ابن -4
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﴿: -:-وجل عز– قال تعاىل، اهلل أمساء من سمإ والسالم              

           ﴾[84 الحشر]  من النقائص واآلفات ومعناه السالمة

، وقدره، وشرعه، بل شرعه كله حكمة، ورمحة، ، يف ذاته، وصفاته، وأفعاله، وأقواله، وقضائهوالعيوب
 .1ومصلحة وعدل

وحنوها تسايرت " تساملت اخليل"إذا تصاحلا، و" تساملا: "ويأيت مبعىن الصلح وخالف احلرب، يقال   
 . 2بعضا   يف هدوء ال يهيج بعضها

، ويُعّرف أيضا  بأنه 3أما يف االصطالح القانوين فالسلم خالف احلرب، وهو الصلح واألمان      
 .4االبتعاد عن مصدر التوتر

 خمتلف قبول على يقوم القانوين االصطالح يف السلم مفهوم بأن القول ميكن ذلك خالل ومن 
 التوتر ومصادر مثريات وجتنب والتعاون، خوةاأل من إطار يف بينها فيما التعايش والشعوب اجلماعات

                                  .املشرتك العيش ظل يف للسالم حتقيقا   -وحضاراهتا ثقافاهتا اختالف من عليه هي ما رغم-
 :نشأته وتطوره-9

رب احلديث عن السلم واألمن ميتد جبذوره يف الفكر الفلسفي إىل فلسفة األنوار، وذلك ع      
 :ومنهم. املفاهيم اليت طرحها بعض الفالسفة من خالل مؤلفاهتم

الدفاع "الذي دافع عن ثقافة السلم من خالل كتابه :   5(م9434-9821) مارسيليو بادو -
 .عن السلم

 

                                                           
 .991 ص ،1ج لبنان، بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار ت، د البيان، روح تفسري(: الربسوي مصطفى بن إمساعيل)حقي -1
 .996 ص ،9ج يط،الوس املعجم: وآخرون الزيات -2
 .19 ص مصر، اإلسكندرية، املعارف، منشأة ،9191 ،9ط السالم، قانون(: طلعت حممد) الغنيمي -3
 .11 ص مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،9116 ،6 ط السلم، وقت يف العام الدويل القانون: سلطان حامد -4
 عنه انصرف مث الطب درس. املتأخرة الوسطى العصور مفكري زابر  من وهو بادو منطقة من ايطايل مفكر: بادو مارسيليو -5

 يف العلمانية حنو قوي اجتاه ساد الكنيسة،وقد لتسلط الناس برفض متيزت فرتة يف مارسيليو ظهر. والسياسة والفلسفة الدين لدراسة
 .91 ص السياسة، علم مبادئ: عرب هاين/  احلديثة العصور جمليء مقدمة البعض ويعتربه عصره،
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، أعلن فيه أن "مشروع السالم دائم"أّلف كتابا بعنوان : 1(9213 - 9283) إيمانويل كانت -
 .لسبيل الوحيد للقضاء على شرور احلروب وويالهتاإنشاء حلف بني الشعوب هو ا

الداعي إىل إنشاء عصبة األمم كان حيتفظ لقراءاته " ولسن"وقد أّكد بعض الكّتاب أن الرئيس  -
 2اليومية هبذا الكتاب

من خالل  9191أما من الناحية القانونية، فإن أّول ظهور ملصطلح السالم السياسي كان سنة    
 .   3يثاق مسي مبيثاق الّسالم أو باجتماع السالم عقب احلرب العاملية األوىلالتوقيع على أّول م

يف جمال القانون الدويل، خاصة بعد إنشاء هيئة األمم " السلم"مث تداول استعمال مصطلح     
املتحدة عقب هناية احلرب العاملية الثانية، وصدور ميثاقها الذي يعترب مرجعية قانونية أساسية يف إقرار 
احلق يف السلم، وذلك ملا منحه من قيمة جعلته املقصد األول الذي تسعى اجملموعة الدولية 

اجملموعة الدولية على أن تقوم يف حل نزاعاهتا على وجه ال يعّرض  -امليثاق–، وقد حّث 4لتحقيقه
لدويل، ومن مث أشار إىل التدابري اليت ينبغي اختاذها إلقرار السلم ا. 5السلم واألمن الدوليني للخطر

 :ذلك
 .6منع األسباب اليت هتّدد السلم وإزالتها -

                                                           
أكرب فالسفة األملان، وأحد أساتذة الفكر اإلنساين، حاول أن يقيس قدرة العقل، (: Immanuel Kant)إميانويل كانت  - 1

واملذهب الكانيت ". الفلسفة النقدية"وأن يرسم حدوده ومداه، فوضعه موضع النقد الدقيق، ومن أجل هذا أطلق على فلسفته اسم 
، ولذلك يعدُّ من أكرب "نقد ملكة احلكم"، "نقد العقل العملي"، "نقد العقل اخلالص: "مبسوط يف ثالثة كتب على اخلصوص

 . فالسفة األخالق يف العصر احلديث
، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مقدمة املرتجم، ص 9111، 9مشروع للسالم الدائم، ترمجة عثمان أمني، ط: إميانويل كانت/ 
9 . 
 .1ص : املرجع نفسه - 2
 .9191 جويلية 19 إىل جانفي 99 بني ما الفرتة يف - 3
 به يؤمن كان الذي وكل: ".. املتحدة لألمم عام أمني أول كتب وقد.  املتحدة األمم ميثاق من 9 املادة من 9 الفقرة - 4

 يف صغارهاو  كبارها الدول بني النزاع ضروب تنحصر أن  اإلمكان حّيز يف ستجعل املنظمة هذه أن هو املتحدة األمم مؤسسو
 املعرفة، دار ،9111 ،9ط قرن، نصف يف املتحدة األمم: نافعة حسن" / السلمية بالطرق حّله يكون أن وجيب..  سلمي، نطاق

 .99 ص الكويت،
 .  املتحدة األمم ميثاق من 1 املادة - 5
 . املتحدة األمم ميثاق من 9 املادة من 9 الفقرة - 6
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 .1الشعوب بني احلقوق يف واملساواة أساس على األمم بني الودية العالقات إمناء -
 .2تنظيم التسلح -

امس للحديث عن وقد تناول امليثاق موضوع السلم يف العديد من فصوله، فقد خّصص الفصل اخل   
ة حفظ السلم واألمن الدوليني نيابة عن أعضاء منظمة األمم يضطلع مبهمجملس األمن الذي 

، وخّصص الفصل السابع لبيان 3بينما خّصص الفصل السادس حلل املنازعات سلميا .املتحدة
التدابري الواجب اختاذها يف حاالت هتديد السلم، ومنها وقف الصالت االقتصادية، واملواصالت، 

،  وميكن أن تصل هذه التدابري إىل حد القيام بضربات جوية واحلصار. وقطع العالقات الدبلوماسية
كما حّث من خالل الفصل الثامن على ضرورة . 4أو برية أو حبرية بالقدر الذي يرّد السلم إىل نصابه

 . 5ضرورة إنشاء هيئات إقليمية تتكفل حبفظ األمن والسلم ضمن إطارها اإلقليمي
م الدويل وآليات حتقيقه، تواىل إصدار الوثائق املتعلقة وبعد إصدار امليثاق الذي رسم مفاهيم السل    

 :هبذا احلق ومن أمهها
وقد كان هلا األثر الكبري يف التطور القانوين ملبدأ الّسلم والتسوية : 6اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .أ 

 .السلمية
م الشعوب حيث ذّكر بضرورة التزا. 9121الصادر سنة : 7اإلعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل .ب 

 .يف ميثاقها إلنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب املتحدة اجملسدةمبقاصد هيئة األمم 
 :وقد أكد هذا اإلعالن من خالل بنوده على ما يلي       

 

                                                           
 . املتحدة األمم ميثاق من 9 املادة من 1 الفقرة - 1
 . املتحدة األمم ميثاق من 99 املادة - 2
 . املتحدة األمم ميثاق من  19 إىل 11 من املواد - 3
 . املتحدة األمم ميثاق من  19 إىل 11 من املواد - 4
 . املتحدة األمم ميثاق من  19 إىل 11 من املواد - 5
 .9161 سنة أبرمت - 6
. 9119 ديسمرب 96 يف املؤرخ ،(11 الدورة) 1119 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب املأل على ونشر اعتمد - 7

 .بندا   11 تضمن وقد
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مع ضرورة االستفادة الكاملة من الطرق املمكنة لتسوية . االمتناع عن التهديد باستعمال القوة -
 .1النزاعات

 . 2بري الالزمة لصيانة األمن والسلم الدولينياختاذ التدا -
 .3العمل على إزالة اهلوة االقتصادية بني الدول، ملا يف ذلك من ارتباط وثيق بإقامة سلم دويل دائم -

 .3دائم
 .4ضمان ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات العامة، شرط أساسي لتعزيز األمن الدويل -
 .5دة لإلسهام يف حتقيق السلم واألمن الدولينيتشجيع التعاون الدويل يف إطار هيئة األمم املتح -
، والذي بنّي يف ديباجته أن السلم غلى 9123الصادر سنة  :6إعالن حق الشعوب يف السلم .ج 

وقد قّرر . األرض ميّثل الشرط األويل للمحافظة على احلضارة اإلنسانية وعلى بقاء اجلنس البشري
 :نودهذا اإلعالن احلق يف السلم وأقامه على أربعة ب

 .السلم حق مقدس للشعوب -
 .احلق يف السلم ُيشّكل التزاما  على كل دولة -
 وتسوية الدولية، العالقات يف القوة استخدام ونبذ. التزام الدول بالقضاء على أسباب احلرب -

 .السلمية بالوسائل املنازعات
 .اختاذ التدابري الالزمة على املستويني الوطين والدويل لضمان السلم -

وقد اعترب هذا اإلعالن أن . عن منظمة اليونسكو 9111الصادر سنة : 7ادئ التسامحإعالن مب . ج
: بأنه 9من املادة  9وقد عرّفته الفقرة . أن ثقافة التسامح أساس إحالل السالم يف العامل

 لدينا اإلنسانية وللصفات التعبري وألشكال عاملنا، لثقافات الثري للتنوع والتقدير والقبول االحرتام"
                                                           

 .الدويل األمن تعزيز إعالن من 6 ،1 ،9 البنود - 1
 .الدويل األمن تعزيز إعالن من 99 إىل 1 من البنود - 2
 .الدويل األمن تعزيز إعالن من 19 إىل 91 من البنود - 3
 .الدويل األمن تعزيز إعالن من 11 ،11 البندان - 4
 .الدويل األمن تعزيز إعالن من 11 ،19 البندان - 5
 أربعة تضمن وقد. 9199 نوفمرب 91 يف املؤرخ 11/99 املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب املأل على ونشر اعتمد - 6

 .بنود
 على وحيتوي. بباريس 9111 نوفمرب 96 يف ،19 دورته يف( اليونسكو) والثقافة علوموال الرتبية ملنظمة العام املؤمتر اعتمده - 7

 .للتسامح عامليا يوما سنة كل من نوفمرب 96 يوم بإعالن اختتمها. مواد ستة



  مفهوم الحرب والسلم :المبحث األول

01 
 

تيسِّر قيام السالم وإحالل ثقافته حمل ثقافة  اليت الفضيلة وهو االختالف، سياق يف الوئام نهوأ.. 
 ".احلرب

الربط بني التسامح والسالم، باعتبارمها شرطان أساسيان  8من املادة  4-8وأّكدت الفقرة    
 أن الدويل ستويامل علي الوئام لتحقيق اجلوهري من: "حيث جاء فيها أنه. لتحقيق التنمية الشاملة

. واألمم واجلماعات األفراد جانب من واحرتاما قبوال البشرية األسرة مييز الذي الثقايف التعدد يلقى
 أو تنمية هناك تكون أن ميكن ال السالم وبدون سالم، هناك يكون أن ميكن ال التسامح فبدون

 ".دميقراطية
يف اجمللس األوريب االتفاقية األوربية حلل أما على املستوى اإلقليمي فقد تبنت الدول األعضاء    

، وفرّقت هذه االتفاقية بني النزاعات ذات الطابع القانوين، والنزاعات ذات 1النزاعات بالطرق السلمية
 . الطابع السياسي

وذلك  2اإلعالن عن إنشاء جملس السلم واألمن اإلفريقي 8118وعلى املستوى اإلفريقي مت سنة    
 .من واالستقرار يف القارة اليت شهدت الكثري من احلروب والنزاعاتلتعزيز السلم واأل

                                                           
 .سرتاسبورغ يف 9111 أفريل 11 بتاريخ أبرمت - 1
 حيز اجمللس هذا بروتوكول دخل وقد. 1991 جويلية يف إفريقيا جبنوب بديربان األوىل اإلفريقي اإلحتاد قمة خالل من وذلك - 2

 .1999 ماي 11 يف التنفيذ
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 العالقة التي تحكم اإلنسانية:المبحث الثاني
: ال شك أن احلرب ظاهرة اجتماعية وجدت منذ القدم إال أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو

 م احلرب؟ هل العالقة اليت حتكم البشر األصل فيها السلم أ
 :لإلجابة على هذا اإلشكال يتم تقسيم هذا املبحث إىل املطلبني التاليني

 أصل العالقة بين البشر في اإلسالم: المطلب األول
 :تفرق العلماء يف أصل العالقة بني البشر إىل قسمني

  أصل العالقة بين البشر الحرب: الفرع األول
دية ما ُيشعر أن أصل عالقة املسلمني بغريهم هو احلرب، من الشائع يف بعض األدبيات الفقهية التقلي

 :كما يليوقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدد من النصوص الشرعية بياهنا  
﴿: املختصة بقتال أهل الكتاب، وهي قول اهلل عز وجل: آية القتال -    

                           

                          ﴾ [ التوبة
ىت فنسخ اهلل جل ثناؤه العفو عنهم والصفح، بفرض قتاهلم على املؤمنني، ح: "قال الطربي[. 11

فأمر سبحانه : "، وقال القرطيب1"تصري كلمتهم وكلمة املؤمنني واحدة، أو يؤّدوا اجلزية عن يد صغارا
على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما  2وتعاىل مبقاتلة مجيع الكفار إلصفاقهم

هلل عليه صلى ا-لكتاهبم، ولكوهنم عاملني بالتوحيد والرسل والشرائع وامللل، وخصوصا ذكر حممد 
فلما أنكروه تأّكدت عليهم احلجة وعظمت منهم اجلرمية، فنّبه على حمّلهم مث . ومّلته وأمته -وسلم

قال علي بن : "، وقال ابن كثري3"وهو الصحيح. جعل للقتال غاية وهي إعطاء اجلزية بدال عن القتل
﴿: أيب طلحة، عن ابن عباس يف قوله               ﴾ [ 991البقرة] ،

﴿: نسخ ذلك قوله                     ﴾[ التوبة

                                                           
 .191، ص 1جامع البيان يف تأويل القرآن، ج - 1
 .أمجعوا عليه: أصفق القوم على أمر واحد - 2
 .991، ص 9ج: اجلامع ألحكام القرآن - 3
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﴿: ، وقوله[1                          

                            

  ﴾[ 11التوبة]وكذا قال أبو العالية، والربيع بن . ، فنسخ هذا عفوه عن املشركني

﴿: منسوخة بآية السيف، ويرشد إىل ذلك أيضا قوله إهنا: أنس، وقتادة، والسدي       

 ﴾ "1. 

﴿: املختصة بقتال املشركني، واملتمثلة يف قول اهلل تعاىل: آية السيف -   

         ﴾[ 16التوبة] عاىلت–، ذكر الطربي أّن قوله- :﴿   

                  ﴾ [ 69األنفال ] براءة"كانت قبل" ،
يوادع القوم إىل أجل، فإما أن ُيسل موا، وإما أن يقاتلهم، مث  -صلى اهلل عليه وسلم-وكان نيب اهلل 

﴿: نسخ ذلك فقال                     ﴾[ التوبة

﴿: ، وقال[(1              ﴾ [ 16التوبة .. ] وأمره
 .2"بَل منهم إال ذلكبقتاهلم حىت يقولوا ال إله إال اهلل وُيْسلموا، وأن ال يق

وقد توسع بعض العلماء يف احلكم على كثري من آيات الصرب واملساملة واإلعراض عن املشركني 
وهتديدهم بالعذاب بالنسخ، وجعلوا آية القتال أو آية السيف ناسخة ملائة وأربع وعشرين آية يف 

 .3القرآن الكرمي
﴿: قول اهلل عز وجل -                

      ﴾ [ 911التوبة .]4أي شّدة وقوة ومحية.  

                                                           

 .991، ص 9ج: تفسري القرآن العظيم - 1
 .99، ص 99القرآن، ج جامع البيان يف تأويل - 2
 .91ه ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ص  9999، 9الناسخ واملنسوخ، ط(: هبة اهلل بن سالمة)املقري  - 3

: الشوكاين/  999، ص 1ج: تفسري البحر احمليط: أبو حيان األندلسي/  119، ص 9ج: اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب -  4
 .699، ص 1فتح القدير، ج
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جتمع اجلرأة والصرب على القتال وشدة العداوة، : والغلظة: "قال أبو حيان األندلسي -
 .1"والغلظة حقيقة يف األجسام، واستعريت هنا للشدة يف احلرب

: قال -صلى اهلل عليه و سلم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه–عن عبد اهلل بن عمر  -
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة ويؤتوا )

 قال. 2(الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل
 .3"باعتبار أّن إكراه احلريب على اإلسالم إكراه حبق: ".. السرخسي

ونتيجة هلذا الفهم يكون مربّر القتال هو كفر الكفار وليس عدواهنم على املسلمني، بالرغم من 
أن سياق املوضوع يوّضح أّن املربّر هو الدفاع ضد العدوان، وإاّل فإن جمّرد الكفر حتُكمه العديد من 

 ﴿: ها قوله تعاىلاآليات، أمه    ﴾ [ 116البقرة]ومنها قوله تعاىل ، :﴿     

                         ﴾[ يونس
: ، وقوله أيضا  4"وبىن األمر على االختيار لو شاء لقسرهم على اإلميان ولكن مل يفعل،: "، أي[11

﴿               ﴾ [ 11-19الغاشية ]لقوله تعاىل :﴿  

                 ﴾[ 66األنعام]  وقوله أيضا ، :﴿  

                        ﴾ [ 991األنعام] ،

 ﴿: وقوله أيضا                            

                     ﴾ [ 999يونس]  وقوله أيضا ، :

﴿                             

                            ﴾ 

                                                           

 .999، ص 1ج: بحر احمليطتفسري ال - 1
كتاب اإلميان، باب األمر بقتال : ومسلم/  11، رقم 91، ص 9، ج..كتاب اإلميان، باب فإن تابوا : رواه البخاري - 2

 .911، رقم 19، ص 9الناس، ج
 .919، ص 19ج : املبسوط - 3
 .119، ص 9الكشاف، ج: الزخمشري - 4
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لو شاء ربك أيها الرسول احلريص على إميان قومه : "يقول الشيخ حممد رشيد رضا[. 99املائدة ]
لناس أمة واحدة على دين واحد اآلسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته جلعل ا

مبقتضى الغريزة والفطرة، ال رأي هلم فيه وال اختيار، وإذا ملا كانوا هم هذا النوع من اخللق املسّمى 
البشر وبنوع اإلنسان، بل كانوا يف حياهتم االجتماعية كالنحل أو كالنمل، ويف حياهتم الروحية  

عز وجل، فال يقع بينهم اختالف، ولكنه خلقهم  كاملالئكة مفطورين على اعتقاد احلق وطاعة اهلل
 .1"مبقتضى حكمته كاسبني للعلم، ال ملهمني، وعاملني باالختيار

فالعقيدة تتصل بعالقة اإلنسان بربّه فهي تفرتض االقتناع الكامل هبا والتسليم املطلق من 
  -صلى اهلل عليه وسلم –ل اإلنسان خلالقه وهو أمر ال يتم باإلكراه، فالسياق القرآين يبنّي أن الرسو 

ويف ذلك يقول . 2مبّلغ عن ربّه ومذّكر ملا أُم ر بإبالغه، وليس عليه أن يقسر الناس على اإلميان باهلل
 .3"أنه ما بين أمر اإلميان على اإلجبار والقسر، إمنا بين على التمكن واالختيار: "القّفال

لفا أن حياسب الكافرين على كفرهم، أو كما أنه من أُسس الدعوة إىل اهلل أن املسلم ليس مك
يعاقب الضالني على ضالهلم، فهذا ليس إليه، وليس موعده هذه الدنيا، إمنا حساهبم إىل اهلل يوم 

 ﴿: احلساب، وجزاؤهم مرتوك إليه يف يوم الدين، قال تعاىل        

                  ﴾ [ 61-69احلج .]

 ﴿: وقال خياطب رسوله يف شأن أهل الكتاب                

                        

                             ﴾

حلازمة املستقيمة على القيادة ا. إهنا القيادة اجلديدة للبشرية مجعاء: "يقول سيد قطب[. 91الشورى]
وتنأى عن . وتستقيم على أمر اهلل دون احنراف. تدعو إىل اهلل على بصرية. هنج واضح ويقني ثابت

القيادة اليت تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة . األهواء املضطربة املتناوحة من هنا وهناك

                                                           

 .911، ص 91ج : تفسري املنار -1
 .91، ص1روح املعاين، ج: األلوسي/  99، ص 1مفاتيح الغيب، ج: ازيالفخر الر  -2
 .99، ص 1مفاتيح الغيب، ج: الفخر الرازي -3
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. وترد البشرية كلها إىل ذلك األصل الواحد واليت ترد اإلميان إىل أصله الثابت الواحد،. النهج والطريق
 .1"مث هو االستعالء واهليمنة باحلق والعدل

 األصل السلم : لثانيالفرع ا
يرى معظم الباحثني والفقهاء املسلمني احملَدثني إىل أن السلم هو األصل يف العالقة بني     

، كما أن السالم 3ملادة اللغوية، ذلك أن اإلسالم مشتق من السلم باعتبار أصل ا2املسلمني وغريهم
 . من أبرز املبادئ اإلسالمية 

أصبح واجبا  على املسلمني أن يُقيموا "يقول شيخ األزهر األسبق جاد احلق علي جاد احلق أنه 
عالقات املوّدة واحملبة مع غريهم من أتباع الديانات األخرى، والشعوب غري املسلمة نزوال عند هذه 

﴿: منطلقا  من اآلية الكرمية، "األخوة اإلنسانية               

                                                           
 .199، ص 6يف ظالل القرآن، ج: سيد قطب -1
،  "، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان9191، 9ط: اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف اإلسالم"يورد ظافر القامسي يف كتابه  -2

 : آراء العديد من العلماء املؤيدين لنظرية السلم ابتداء، نذكر منهم
 (.911ص)ينكر فريضة القتال إبتداء  ( ه  969 11)  سفيان الثوري 

 (.916ص)  إبن تيمية يقول أن القتال هو ملن يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين اهلل 
، ألن اهلل تعاىل ما أراد إفناء اخللق، وال َخَلَقهم لُيقتلوا، وإمنا أبيح   يرى ابن الصالح أن األصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم

 (.916ص)، فإن دار الدنيا ليست دار جزاء  قتلهم لعارض ضرر وجد منهم، إال أن ذلك ليس جزاء  على كفرهم
دفع الظلم، : منها، فهي  ويرى عبد الرمحن عزام أن اإلسالم حني أباح احلرب، قد علل اإلباحة، وحدد املقاصد واألغراض 

 (.911ص)واحرتام حق اإلقامة، واحلرية يف الوطن، ومنع الفتنة يف الدين، وكفالة حرية العقيدة للناس مجيعا  
  أما وهبة الزحيلي، أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله يف كلييت الشريعة واحلقوق بدمشق، فيقول أن اجلهاد مشروع يف اإلسالم 

وال .  وقد ثبتت الفرضية بالقرآن والسنة واإلمجاع. كل هذا يدل على أن اجلهاد فرض. ة على فَ ْرضية اجلهادوأمجعت األم. اضطرارا
 (.999ص)يفهم من الفرضية أن اجلهاد مبدأ هجومي عدواين 

من يقاتله أو    ويرى عبد اهلل بن زيد آل حممود، رئيس احملاكم الشرعية بدولة قطر، أن اإلسالم يسامل من سامله، وال يقاتل إال
 (.991ص)، ويقطع السبيل يف منع إبالغها للناس  مينع نشر دعوته

، واحرتام عقائد الشعوب    ويرى الشيخ مصطفى السباعي أن األصل يف عالئقنا مع الشعوب مجيعا  هو املساملة واملهادنة
 (.991ص)وحرياهتا وأمواهلا وكراماهتا 

 يفرض علينا القتال، ألجل سفك الدماء، وإزهاق األرواح، وال ألجل الطمع يف   ويرى الشيخ حممد عبده أن اهلل تعاىل ال
 (.191ص)، ومحاية دعوة احلق  الكسب بل للدفاع عن احلق وأهله

 .996، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ص 9199حممد الصادق عفيفي، اإلسالم والعالقات الدولية، ط  -3



 العالق التي تحكم اإلنسانية: الثانيالمبحث 
 

19 
 

                         ﴾ [ 91احلجرات ]
ُد هذه الشعوب ليس . جتّسد معىن التعارف الوارد يف اآلية معتربا هذه العالقات هي اليت فتعدُّ

 .1للخصومة واهلدم، وإمنا هو مدعاة للتعارف والتواد والتحاب
هذه "وبعد أن يورد الشيخ حممد أبو زهرة اآليات اليت تتحدث عن السلم يستنتج أن  

 .2"النصوص كلها تدعو إىل السالم دعوة مطلقة غري مقيدة
السلم هو احلالة األصلية اليت هتيئ للتعاون والتعارف وإشاعة "حممود شلتوت أن  ويرى الشيخ

وإذا احتفظ غري املسلمني حبالة السلم، فهم واملسلمون يف نظر اإلسالم .  اخلري بني الناس عامة
 .3"إخوان يف اإلنسانية

 : آليتواستدل هذا الفريق ومن قال برأيهم جبملة من األدلة بيان جمملها من خالل ا
﴿: قوله تعاىل -                      

         ﴾ [ 199البقرة .]ذلك هو اإلعالن : "يقول عالل الفاسي
فة وذلك باتفاق على حترمي احلروب والتضامن يف القرآين بوجود سلم عاملي تندمج فيه اإلنسانية كا

دفع املعتدين ، والتعاون على منع العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت تؤّدي إىل احلرب بني الناس، 
وال نظن دينا  من األديان أو فلسفة من الفلسفات سبقت اإلسالم إىل مثل هذه اإلعالنات العاملية 

 .4"وال لطائفة دون طائفة من الناس اليت ال توّجه ألمة دون أخرى
  ﴿: قوله تعاىل -                

                                

                           

                                      

                                                           
 .ه 9991مجادى األوىل  96اجلزيرة السعودية، عدد  صحيفة: عالقة اإلسالم باألديان األخرى -1
 .119، األزهر، القاهرة، مصر، ص 9169جممع البحوث اإلسالمية، املؤمتر األول، : العالقات الدولية يف اإلسالم -2
 .911ص : اإلسالم عقيدة وشريعة -3
 .111-119ص : مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها -4
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              ﴾[ 19 - 91النساء ] 

﴿: قول اهلل تعاىل -                     

       ﴾[ 69األنفال ]وأن اللجوء إىل احلرب ال يكون : "يقول مجال الدين عطية

طلوب هو املبين على العدل، فالسالم والعدل والسالم امل. . يف اإلسالم إاّل يف حالة رد العدوان 
صنوان ال يفرتقان، والعدل ليس قاصرا  على اجملتمع اإلسالمي، بل هو مقصد أساسي يف العالقات 

 .1"اإلنسانية على مر التاريخ
يف الدعوة إىل اإلسالم مساملا ، وصربه مع صحابته  -صلى اهلل عليه وسلم–منهج الرسول  -

﴿ :قال تعاىل. له من مشركي قريش الشديد الذي تعرضوا على ذلك، رغم اإليذاء    

                        

                  ﴾[ 996آل عمران] ،
وأصحابه  -صلى اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل :  )قال -رضي اهلل عنه–فعن أسامة بن زيد 

  ﴿: قال تعاىل. 2(يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما أمرهم اهلل ويصربون على األذى

                          

                                 ﴾

إىل املدينة، فأّسس دولته، وُشرّع اجلهاد  -وسلمصلى اهلل عليه –إىل أن هاجر الرسول ، [991البقرة ]
صلى اهلل عليه –وأستد لُّ من السنة بأن النيب : "يقول عبد اخلالق النواوي. ضد من ترصدوا له ولدعوته

كان يدعو مساملا واملشركون يُؤذونه، وقد اعتدوا على أصحابه ليفتنوهم عن دينهم، وكان   -وسلم
-صلى اهلل عليه وسلم–رادوا أن يقتلعوا اإلسالم من أصله بقتل النيب يدعوهم باملوعظة احلسنة حىت أ

                                                           
 .961ص : عة اإلسالميةحنو تفعيل مقاصد الشري -1
 .9119، رقم 9661، ص 9كتاب التفسري، باب سورة آل عمران، ج: رواه البخاري -2
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مهاجرا  وهم يرتّصدون، ومن ذلك الوقت وبعد أن استقر اإلسالم يف املدينة  -عليه السالم-، فخرج 
 .  1.."اجته عليه السالم إىل قتال املشركني ليحمي الدعوة وليمنع الفتنة 

على تنفيذ األمان الذي يُعطيه املسلم لغريه  -لمصلى اهلل عليه وس-شّدد رسول اهلل  -
من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من : )مهما كانت الظروف واألوضاع فقال

وهو ثابت على اجلميع حىت ولو قام به مسلم واحد، فإذا أعطى أحد . 2(مسرية أربعني عاما
ذمة املسلمني : )-لى اهلل عليه وسلمص–املسلمني عهدا مل يكن ألحد نقضه لقول الرسول 

 .3(واحدة يسعى هبا أدناهم
فقد كان لألمان الذي يعطيه املسلمون ألعدائهم أو لآلخرين حرمة كبرية وقدسية عظيمة يف   

      ﴿: نفوسهم، ولو كّلفهم حياهتم، جاء يف كتاب اهلل

                     ﴾[ 6التوبة . ]قال القرطيب :

"﴿       ﴾أي من الذين أمرتك بقتاهلم .﴿  ﴾  أي سأل جوارك، أي
فإن قبل أمرا فحسن، وإن أىب . يفهم أحكامه وأوامره ونواهيهأمانك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي 

 . 4"وهذا ما ال خالف فيه واهلل أعلم. فرده إىل مأمنه
كما التزم املسلمون بالوفاء بالعهود، شرعا  إهليا  عادال ، إلقامة سلم ال ينطوي على أي 

فيذا  ألمر اهلل يف آيات عدوان، وال جيوز نقضها، وال اإلخالل بشروطها ما مل ينقضها العدو، تن
﴿ : منها قوله تعاىل: متعددة             ﴾[9املائدة]، وقوله عز وجل :

﴿                          

           ﴾[ 19النحل]  وقوله أيضا ، :﴿       

     ﴾ [ 19اإلسراء]وقوله عز وجل ، :﴿      

                                                           
 .11، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ص 9119، 9ط: العالقات الدولية والنظم القضائية يف الشريعة اإلسالمية -1
 .1111، رقم 9911، ص 1عاهدا بغري جرم، جكتاب اجلزية واملوادعة، باب إمث من قتل م: رواه البخاري -2
كتاب، باب حترمي تويل العتيق : ومسلم/  1999، رقم 9969، ص 1كتاب احلج، باب فضل املدينة، ج: رواه البخاري -3

 .1111، رقم 991، ص 9غري، ج
 .16، ص 9ج : اجلامع ألحكام القرآن -4
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         ﴾[ 9التوبة]وقوله جل ثناؤه ، :﴿      

                         

           ﴾ [ 1التوبة.] 
: لقوله تعاىل: والوفاء بالعهد مالزم لصفة اإلميان، ونقض العهد شأن املنافقني ال املؤمنني

﴿             ﴾[ 19الرعد]وقوله عز وجل ، :﴿    

                                

                               

                              

                  ﴾ [ 911البقرة] صلى اهلل -، وقول رسول اهلل
 . 1(ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له: )-عليه وسلم

قد شّنت من  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-هؤالء العلماء يرفضون أن تكون حروب الرسول 
خالل حتليل ويرون أن تلك احلروب كانت حروبا  دفاعية، من . أجل إكراه الناس على اإلسالم

ظروف ودوافع كل معركة، حيث كان من الالزم على املسلمني صّد القوى الكافرة اليت تريد القضاء 
وشأنه ومل يعرض له  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-ولو ترك النيب . على اإلسالم وعلى الدولة الوليدة

وخيرجوهم من أوطاهنم ملا  املشركون ويقفوا أمام دعوته ويضطهدوا أتباعه ويصدُّوهم عن سبيل اهلل 
لرّد العدوان، وتأمني حرية الدعوة، أما  -وفق هذا الرأي–كانت هناك حرب، فاحلرب يف اإلسالم 

   ﴿: العدوان فإن اإلسالم يُنكره أشّد اإلنكار بنص القرآن لقوله تعاىل     

   ﴾[ 919البقرة]2 . 

                                                           
، 911، ص 9كتاب اإلميان، باب فرض اإلميان، ج: انوابن حب/  91191، رقم 116، ص 91ج: رواه أمحد بن حنبل -1

 .إسناده حسن يف الشواهد: قال شعيب األرنؤوط. 919رقم 
 .119، مطبوعات الشعب، القاهرة، مصر،  ص 9161اإلسالم والسياسة، ط : حسني فوزي النجار -2
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ان املشركون العرب يسعون للقضاء على اإلسالم بشىت الطرق، وحىت بالعنف، فقد شنوا لقد ك 
محالت عسكرية كانت نتيجتها معارك ضارية يف اُحد واألحزاب وحنني، حاولوا من خالهلا تدمري 

أما بقية احلروب فهي حروب وقائية، من قبيل حرب . املدينة، عاصمة الدولة اإلسالمية اجلديدة
ألهنا حرب التجمعات قبل أن تتحرك للعمل العسكري، مثل غزوة غطفان وبين سليم، وغزوة الدفاع، 

 .1ذات الرقاع، وغزوة بين املصطلق وغزوة خيرب، وغزوة ذات السالسل مث غزوة تبوك
من أجل إقامة عالقات سلمية مع الدول  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-لقد سعى الرسول 
جزيرة العربية، فقد أرسل سفراءه حيملون رسائله لدعوة ملوك مصر وبيزنطة واإلمرباطوريات اجملاورة لل

ومل تكن ردود بعضهم إجيابية، فكسرى فارس مزق رسالة . واحلبشة وفارس وغريها من اإلمارات حوله
، وأصدر أوامره إىل حاكم اليمن الفارسي، يأمره بشّن احلرب على -صلى اهلل عليه وآله وسلم-النيب

وقد اعُترب ذلك الرّد موقفا  عدائيا  وإعالنا  للحرب يرّبر أن . عليه -هلل عليه وآله وسلمصلى ا-حممد
أما بالنسبة للروم البيزنطيني فقد كانوا من أهل الكتاب، وهذا ما دعا . 2يقابله املسلمون باحلرب

لتأييد فخالل صراع الروم والفرس، كان موقف املسلمني هو التضامن وا. املسلمني للتعاطف معهم
  ﴿: وقد أوضح القرآن الكرمي هذا املوقف يف سورة الروم، يف قوله تعاىل. والتعاطف مع الروم

                         

                               

      ﴾[ 1-9الروم.] 
صلى اهلل عليه وآله -ومل يكن موقف الروم جتاه املسلمني إال اجلفاء والعداء، فقد أرسل النيب 

اعتباره ممثال  لقيصر الروم، يدعوه لإلسالم، م، مبعوثا  إىل حاكم بصرى، ب 611، يف صيف - وسلم
كما أن املسيحيني السريانيني قتلوا بعض رجال القبائل   .3ولكن املبعوث تعرض للسلب أثناء عودته

 .4هذه احلوادث كانت بداية العدوان على اإلسالم. الذين اعتنقوا اإلسالم
                                                           

 .196ص  ، دار القلم، الكويت،9191، 1، ط-منهج وتطبيق–اجلهاد يف اإلسالم : رؤوف شليب -1
ص الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، د ت، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مصر، : علي علي منصور -2

116. 
 .199قانون السالم يف اإلسالم، ص : حممد طلعت الغنيمي -3
 .111ص الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، : علي علي منصور -4
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بشة هي  أفضل مثال عملي على ويَعترب بعض الباحثني أن العالقة بني الدولة اإلسالمية واحل
العالقات الودية، فالسياسة اخلارجية للدولة اإلسالمية جتاه احلبشة، خالل القرون األوىل من العصر 

فقد اعترب املسلمون احلبشة، ولقرون طويلة، أهنا مصونة من . اإلسالمي، متثل سابقة ال مثيل هلا
ولعل السبب وراء هذه السياسة، هو أن احلبشة . لكاجلهاد، وامتنعوا عن مهامجتها، ومل يفّكروا يف ذ

قد اعرتفت، ومنذ البداية، بالدولة اإلسالمية الناشئة بطريقة ودية، ومل تتخذ أية سياسة هجومية 
 .1ضدها

ويف هذا السياق ميكن مناقشة وضعية مصر اليت اختذت سياسة مشاهبة، ومل هتاجم الدولة 
صلى -ية على أن حاكمها، املقوقس، قد عرّب عن تقديره للنيب وجتمع الروايات اإلسالم.  اإلسالمية

صلى اهلل عليه -، وأرسل إليه هبدايا، من ضمنها جاريتني، تزوج إحدامها النيب -اهلل عليه وآله وسلم
 .-رضي اهلل عنه–وامسها مارية القبطية، وتزوج األخرى حسان بن ثابت  -وآله وسلم

قد عقد معاهدات  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-النيب ويستند أنصار هذه النظرية على أن 
سلمية مع زعماء القبائل واحلكام غري املسلمني، مثل االتفاقيات السلمية اليت وّقعها مع نصارى جنران 

 .2وآيلة ويهود تيماء وفدك وغريهم 
ل بأن تكون آية السيف أو القتا -القائل بأن السلم هو األصل -كما يُنكر أنصار هذا الرأي

ناسخة آليات السلم والصلح، ومجيع اآليات اآلمرة بالصرب واآليات اآلمرة بالدفع باليت هي أحسن، 
واآلمرة بالدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، بل ذكروا أهنا بعد أن نسخت كل هذا القدر من القرآن 

خت بقوله ﴿: ُنس                          

 ﴾[ 1التوبة] وقيل أن آية السيف منسوخة بقوله ،﴿         ﴾[ 9حممد . ] 
 
 
 

                                                           
 .191قانون السالم يف اإلسالم، ص : ت الغنيميحممد طلع -1
 .، وما بعدها919الوثائق السياسية، ص : حممد محيد اهلل: انظر -2
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ال فهم "قالوا هذا ولٌع بالنسخ ال يعجب احملّققني، ولذلك يصف ابن اجلوزي القائلني به بأهنم 
والصحيح يف النظر أنه ال حُيكم بنسخ شيء من القرآن : "قال ابن عبد الرب. 1"لقرآنهلم من ناقلي ا

 2"إالَّ ما قام عليه الدليل الذي ال مدفع له وال حيتمل التأويل
ويرى أصحاب هذا الرأي أنه ال توجد آية واحدة يف القرآن تدّل أو تشري إىل أن القتال يف 

 . 3اإلسالم فرض حلمل الناس على اعتناقه
وقد حاول الكثري من أتباع هذا الرأي البحث عن تفسري تربيري آليات القتال، من أجل أن 

فاجتهوا إىل تفسري اآليات القرآنية اليت تتّضمن . تنسجم مع أصالة العالقة السلمية مع غري املسلمني
ذا النمط من ومن األمثلة على ه. أوامر بقتال املشركني وأهل الكتاب بشكل يوافق مواقفهم وآراءهم

وكما سبق بيانه فإن أشهر اآليات يف األمر بقتال غري املسلمني من املشركني وأهل الكتاب . التفسري
﴿: املختصة باملشركني وهي قول اهلل عز وجل( آية السيف)مها         

       ﴾[ 16التوبة] ;املختصة بأهل الكتاب وهي قول اهلل عز " آية القتال"و

﴿: وجل                           

                            

    ﴾[ 11التوبة .] 
 

                                                           
 .111، ص 9، جممع امللك فهد، الرياض، ج9199نواسخ القرآن، ط(: مجال الدين عبد الرمحن بن علي)ابن اجلوزي  -1

يف قوله -مثال : خصمه حني خيطئ ويذكر من املنسوخ ما ليس منه، فيقولقويا شديدا يف الرد على  -رمحه اهلل-وكان ابن اجلوزي

﴿: تعاىل          ﴾[ 11مرمي" ]مث "زعم بعض املغفلني من ناقلي التفسري أن اإلنذار منسوخ بآية السيف ،

، مث يقنعهم باألدلة لعدم "زعم ذلك اجلاهل: "تاليةويقول يف اآلية ال" وهذا تالعب من هؤالء بالقرآن: "يأيت يف النهاية ويقول
فسبحان من قدر وجود قوم جّهال يتالعبون بالكالم يف القرآن ويدعون نسخ ما ليس : "صالحية أمثال هذه اآلية للنسخ ويقول

 ".مبنسوخ كل ذلك سوء فهم، نعوذ باهلل منه
 .وأمثال ذلك كثري جدا يف الوقائع اليت ال يقول بنسخها

 .119، ص 99ج: تمهيدال -2
قانون السالم يف اإلسالم، : حممد طلعت الغنيمي/  166الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، ص : علي علي منصور -3

 .161الفكر القانوين اإلسالمي، ص : حممد فتحي عثمان/  919ص 
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﴿يقول طلعت الغنيمي يف تفسري املعىن املراد بكلمة   ﴾1 يف قوله تعاىل :﴿  

           ﴾[ 16التوبة" :] ابن حجر احلليب، لو قبلنا حّجة

                                                           

            ﴾[ 911التوبة] .يف قوله: "د رّجحه الفخر الرازي بقولهوق :﴿ ﴾ قوالن :

 أن يكون املراد قاتلوهم بأمجعهم جمتمعني على قتال: األول
اختلف علماء التفسري يف معىن كلمة ﴿ -1  يف قوله تعاىل ﴾:﴿      على ثالثة أقوال ﴾: 

 وقاتلوا املشركني باهلل، أيها املؤمنون، مجيع ا غري خمتلفني، مؤتلفني غري : "قال الطربي. على املسلمنيأهنا تعود : القول األول
/ أي مجيعكم : وقال ابن كثري. 199، ص99ج: جامع البيان" / مفرتقني، كما يقاتلكم املشركون مجيع ا، جمتمعني غري متفرقني

 .991، ص 9ج: تفسري القرآن العظيم

ذلك أن احتمال وجوب النفري على مجيع املؤمنني منسوخ بقوله تعاىل. أهنا تعود على املشركني:القول الثاين :﴿     

                              

   ،كما أهنم يقاتلونكم على هذه الصفة، يريد تعاونوا وتناصروا على ذلك وال تتخاذلوا وال تتقاطعوا وكونوا عباد اهلل   هم

قاتلوهم بكليتهم وال حتابوا بعضهم برتك القتال، كما أهنم يستحلون : قال ابن عباس: والثاين. جمتمعني متوافقني يف مقاتلة األعداء
وقال السعدي . 99، ص 96مفاتيح الغيب، ج" / أقرب حىت يصح قياس أحد اجلانبني على اآلخروالقول األول . قتال مجيعكم

قاتلوا مجيع أنواع املشركني والكافرين برب العاملني، وال ختّصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم  : أي: "يف تفسري اآلية
تيسري الكرمي الرمحن " / إلميان أعداء هلم، ال يألوهنم من الشر شيئاكلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اختذوا أهل ا

 .116يف تفسري كالم املنان، ص 
واختلف العلماء يف حترمي القتال يف : "وهو أهنا خمتصة بالزمن، مبعىن يف زمن األشهر احلرم ويف غريها، قال البغوي: القول الثالث

﴿: بقوله كان كبريا مث نسخ: فقال قوم. األشهر احلرم         ﴾وهو . كأنه يقول فيهن ويف غريهن

غزا هوازن حبنني، وثقيفا  -صلى اهلل عليه وسلم-إن النيب : قول قتادة، وعطاء اخلراساين، والزهري، وسفيان الثوري، وقالوا
 .91، ص 9ج: معامل التنزيل" / بالطائف، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة

﴿: أن القول الثالث أقرب إىل الصواب، لتعّذر مشاركة مجيع املسلمني يف القتال لقوله تعاىل -واهلل أعلم–والراجح      

        ﴾[ 911التوبة] كما أن مقاتلة مجيع املشركني خمالف ملا ورد من الوفاء بالعهود، ومنع قتل ،

أي قاتلوا الذين هم حبالة من يقاتلونكم، وال تعتدوا يف قتل النساء : "قال ابن عباس يف تفسري اآلية .ساء والصبيانالشيوخ والن
: اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب/ " وهذا أصح القولني يف السنة والنظر: "قال أبو جعفر النحاس" والصبيان والرهبان وشبههم

 .199، ص1ج
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﴿بأن كلمة   ﴾  فإن ذلك يقودنا إىل استنتاج متناقض، أي أن على  "كل واحد بال استثناء"تعين ،
وهذا التفسري ال ينسجم . كل مسلم بال استثناء أن يشّن احلرب على كل مشرك وبال استثناء أيضا  

﴿ :مع القاعدة اليت تقررها اآلية الكرمية                

                        ﴾

 .1[ "911التوبة ]
ن التفسري إ: "فيقول -حسب رأيه–وبعد هذا االعرتاض يواصل كالمه ببيان املقصود من اآلية  

﴿احملتمل لكلمة  ﴾  إذا طابقنا هذه اآلية مع بقية "اليد الواحدة"أو " وحدة الصف"إمنا تعين ،
 باختصار فإن اآلية تدفع املسلمني إىل نسيان. اآليات القرآنية والقواعد املعرتف هبا يف الشريعة

ن املشركني يقاتلون املسلمني التفاوت فيما بينهم، وليكونوا يدا  واحدة يف قتال املشركني، أل
 .2"صفا  واحدا  

   ﴿: أما بالنسبة ملقاتلة أهل الكتاب، فالفقهاء القدماء يقولون بأن آية القتال

                          

                       ﴾ [ التوبة

                                                                                                                                                                                     

أحسب أن موقع هذه اآلية موقع االحرتاس من ظن أن النهي عن انتهاك األشهر : "بن عاشور بقولهوقد ذهب إىل هذا الرأي ا
فيكون املعىن فال تنتهكوا حرمة األشهر احلرم باملعاصي، .. احلرم يقتضي النهي عن قتال املشركني فيها إذا بدأوا بقتال املسلمني، 

﴿ :فقاتلوهم على حنو قوله تعاىل أو باعتدائكم على أعدائكم، فإن هم بادؤوكم بالقتال            

                      ﴾ 

املسلمني يف األشهر احلرم، وتعليله بأهنم يستحلون تلك ، فمقصود الكالم هو األمر بقتال املشركني الذين يقاتلون [919البقرة]
 .96، ص 99ج : التحرير والتنوير" / األشهر يف قتاهلم املسلمني

 . 911املرجع السابق، ص : حممد طلعت الغنيمي -1
ستنتج أهنا كلها يسري الغنيمي على نفس املنهج يف تفسريه لآليات القرآنية املتعلقة بالقتال، مث ي/  911ص : املرجع نفسه -2

 .من نفس املرجع 999   961أنظر مناقشاته يف الصفحات /  تعين حربا  دفاعية
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ال تعين كل الكتابيني، ألن كلمة "أما العلماء املعاصرون فريون أن اآلية املذكورة  .1ختتص هبم[ 11
سم، مما يعين أن احلكم يتعلق بقسم أو اليت تسبق أهل الكتاب تفيد التبعيض إذا سبقت اال" م ن"

واآلية مقدِّمة آليات تتعلق بغزوة تبوك، اليت مت خالهلا جتنيد . بعض من أهل الكتاب وليس كلهم
إذن فسبب نزول اآلية يعود . املسلمني للمشاركة يف حرب  ضد الروم يف وقت كان اجلو فيه حارا  جدا  

 .2"يزنطينيإىل قسم من أهل الكتاب، وخاصة الروم الب
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال : )-صلى اهلل عليه وسلم–أما حديث النيب   

اهلل وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم 
ديث تعين املشركني العرب وأن يف احل" الناس"قالوا بأن كلمة . 3(إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل

 .4الفقهاء جممعون على ذلك
وعليه، ومبالحظة مجيع ما سبق من األقوال والردود، فإنه ميكن القول بأن األصل يف العالقات   

الدولية يف اإلسالم هو السلم، فاإلسالم ال يتشوَّف إىل إراقة الدماء وإزهاق األنفس وإمنا هدفه إعالء  
اكمية يف األرض لشرعه، بالدعوة الظاهرة، واحلّجة القاطعة، فإذا حصل اعرتاٌض كلمة اهلل وجعل احل

﴿أو صٌد من غري املسلمني وجب اجلهاد بكل شّدة وقوة، لقوله تعاىل           

                   

 ﴾[ 911التوبة .]  مع التزام آداب وأخالق احلرب اليت أّسستها أحكام اإلسالم، فإذا
: كّف األعداء أيديهم عن دعوة اإلسالم توقف القتال مباشرة، ولو بقي أهل الكفر على كفرهم ألنه

﴿      ﴾[ 116البقرة.] 
ال يُنكر احلرب كظاهرة اجتماعية، ولكنه يعمل على هتذيبها هتذيبا  من حيث احلوافز  فاإلسالم

﴿: يقول عز وجل. اليت تدعو إليها، ومن حيث األسلوب الذي تسُلكه       
                                                           

أن يقاتلهم  -صلى اهلل عليه وسلم-جل ثناؤه نبيَّه وهم أهل الكتاب، فأمر اهلل : " .. نقل الطربي قول قتادة يف تفسري اآلية -1
 .911ص ، 99ج: جامع البيان" / حىت يسلموا أو يقرُّوا باجلزية

 .911املرجع السابق، ص : حممد طلعت الغنيمي -2
كتاب اإلميان، باب األمر بقتال : ومسلم/  11، رقم 91، ص 9، ج..كتاب اإلميان، باب فإن تابوا : رواه البخاري - 3

 .911، رقم 19، ص 9الناس، ج
 .19، لبنان،  ص ، دار الشروق، بريوت9191، 9الفكر القانوين اإلسالمي، ط: حممد فتحي عثمان - 4
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            ﴾[919بقرة ال ]أي: "يقول ابن كثري :
ثُلة، والغُُلول، وقتل 

َ
قاتلوا يف سبيل اهلل وال تعتدوا يف ذلك، ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من امل

النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وحتريق 
  -صلى اهلل عليه وسلم-اء عن بُ َريدة أّن رسول اهلل وهلذا ج.. األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة 

اغزوا يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تَ غُّلوا، وال تَ ْغدروا، وال مُتَث ُِّلوا، وال تقتلوا : )كان يقول
ا، وال أصحاب الصوامع  .1(وليد 

وإعالء احلق على  فاحلرب يف اإلسالم واقع مسّلم به، ولكنها لدفع الشر واجتناب البالء
﴿: الباطل، لقول اهلل تعاىل                 

           ﴾[ 119البقرة.] 
ست كما أن احلرب يف اإلسالم ُشرِّعت للدفاع عن النفس ومحاية العقيدة وحرية الدعوة، ولي  

﴿:  للعدوان والبغي                    

  ﴾[ 919البقرة.] 
وإمنا وإن كان والبد فإهنا . فتهذيب احلرب هو أاّل ُتشّن بغيا  وعدوانا ، بغري حق ولغري اهلل

 :تكون
 أصل العالقة التي تحكم اإلنسانية في القانون الدولي: يالمطلب الثان

 .احلديث عن العالقة بني البشر يف القانون الدويل يقتضي تتبع الوثائق القانونية
وال شك أن القانون الدويل تغري بالسلم وعلى هذا األساس نشأت هيئة األمم املتحدة  و 

 .صدرت عنها الكثري من الوثائق 
تارخيها الطويل فصوال من احلروب والنزاعات، إاّل أن القرن العشرين شهد عرفت البشرية ضمن 

ظل تطور نظم األسلحة وارتفاع  يفارتكاب أبشع اجلرائم اليت تتناىف مع أبسط القيم اإلنسانية، وذلك 
 . فضال عن التطلعات االستعمارية لدى بعض الدولقدرهتا التدمريية، 

                                                           
 .119، ص 9ج: تفسري القرآن العظيم -1

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-09-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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، فتم الدولينيوالسلم  األمنهذه األحداث حّتمت ضرورة إقامة تنظيم دويل يسهر على محاية 
احلروب وتلك النزاعات، اليت رأى   كوسيلة للحّد من هذه  9191إحداث هيئة األمم املتحدة سنة 

اليت تلت احلرب ها اجملتمع الدويل حصنا يتكفل بتحقيق السلم و األمن الدوليني، إاّل أن األحداث في
والسلم الدوليني من مقاصدها  األمنالعاملية الثانية شّكلت حتديا  قويا لألمم املتحدة اليت يُعترب حفظ 

مصداقية  يفشّككون الرئيسية، مما جعل العديد من املهتمني سواء دول أو منظمات أو أشخاص ي
هده املنظمة، األمر الذي دفعهم للمطالبة بإعادة إصالحها من خالل دمقرطة أجهزهتا و خاصة 

 .األمنجملس 
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 مبررات الحرب وضوابطها: المبحث الثالث 
 مبررات الحرب: المطلب األول 

لقد عاجل هذا يف القانون الدويل أربع اتفاقيات عرفت باتفاقيات جنيف باإلضافة إىل 
 .الربوتوكوالت

 دفع الظلم : أوال
﴿: لقوله تعاىل                     

                              

                             

                            

                            ﴾ [ 11احلج - 
يفهم منه أهنم كانوا قبل ممنوعني، فأذن اهلل هلم بقتال الذين يقاتلون، وإمنا أذن : "قال السعدي[. 99

وألنه لو تُرك القتال . 1"هلم، ألهنم ظلموا، مبنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهم
ولوال دفاع اهلل أهل الشرك باملؤمنني، : "ل الفخر الرازيالستوىل أهل الشرك على أهل األديان، يقو 

من حيث يأذن هلم يف جهادهم وينصرهم على أعدائهم الستوىل أهل الشرك على أهل األديان 
وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة، ولكنه دفع عن هؤالء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل 

وهلذا املعىن ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغري أهل  الدين للعبادة وبناء البيوت هلا،
لوال هذا الدفع هلدم يف زمن موسى الكنائس، ويف زمن عيسى الصوامع والبيع، ويف "، أي 2"اإلسالم

 .3"زمن حممد عليه السالم املساجد
 
 
 

                                                           
 .111تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص  -1
 .119، ص 11ج: مفاتيح الغيب -2
 .19، ص 91اجلامع ألحكام القرآن، ج: القرطيب -3
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 درء الفتنة: ثانيا  
مرهم، مثل األمراض املنتشرة، والتقاتل، والفتنة اختالل نظام احلالة املعتادة للناس واضطراب أ 

﴿: فقد أمر اهلل عز وجل بالقتال لدرء الفتنة لقوله عز وجل. 1واستمرار اخلوف      

                       ﴾[ 911البقرة]تعاىل ، وقوله :

﴿                           

    ﴾[ 11األنفال .]وهذا املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم يف : "يقول سيد قطب
وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى . ا  أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائم

وما يزال األذى والفتنة تلم باملؤمنني أفرادا  ومجاعات وشعوبا  كاملة يف بعض . . أهلها يف شىت الصور 
وكل من يتعرض للفتنة يف دينه واألذى يف عقيدته يف أية صورة من الصور ، ويف أي . . األحيان 

يه أن يقاتل وأن يقتل؛ وأن حيقق املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم ، شكل من األشكال، مفروض عل
فإذا انتهى الظاملون عن ظلمهم؛ وكفوا عن احليلولة بني الناس . . فكان ميالدا  جديدا  لإلنسان 

 .2"ألن اجلهاد إمنا يوجه إىل الظلم والظاملني -أي ال مناجزة هلم  -ورهبم؛ فال عدوان عليهم 
 وانرد العد: ثالثا

ومن األدلة أن احلرب يف اإلسالم لرّد العدوان ومحاية العقيدة ما ورد من النهي عن قتال الذين 
ال يشاركون يف احلرب وما اتفق عليه مجهور املسلمني على أنه ال حيّل قتل غري املقاتلة كالنساء 

 .والصبيان والرهبان
للمجاهدين  - عليه وسلمصلى اهلل-وعلى هنج اإلسالم املتسامح متضي وصايا الرسول   

اغزوا يف سبيل اهلل، ويف سبيل اهلل تقاتلون من صد عن سبيل اهلل، وال تغلوا وال تغدروا وال : "فيقول
 -رضي اهلل عنه  -وعلى نفس الطريق يسري أبو بكر الصديق ". متثلوا وال تقتلوا امرأة وال طفال  

يعين الرهبان  -ستجد قوما  حبسوا أنفسهم هلل إنك (: "يزيد بن أيب سفيان)فيقول ألحد قادة الشام 
ال تغدر، وال متثل، وال تقتل هرم ا، : إين موصيك بعشر.. فذرهم وما حبسوا أنفسهم له -يف األديرة 

وال امرأة، وال وليدا ، وال تعقرن شاة وال بعريا ، وال حترقوا خنال ، وال ختربوا عامرا ، وال تغلوا، وال جتبنوا 
                                                           

 .119، ص 99التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور -1
 .961، ص 9ج: يف ظالل القرآن -2
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امضوا باسم اهلل على : "على نفس السبيل فيوصي قادته -رضي اهلل عنه–وميضي عمر ". عند اللقاء
عون اهلل، وبتأييد من اهلل، وما النصر إال من عند اهلل، والزموا احلق والصرب، وال تعتدوا إن اهلل ال حيب 

ال تقتلوا شيخا ، وال املعتدين، وال جتبنوا عند اللقاء، وال متثلوا عند املقدرة، وال تسرفوا عند الغلبة، و 
إذا التقى اجلمعان، وعند شن  -أي الشيخ واملرأة والوليد  -امرأة، وال وليدا ، واحذروا قتلهم 

 ".الغارات
فاحلرب وإن كانت هلا أصوهلا من الشدة والفتك، فإهنا ال تعين إيقاع األذى بغري احملاربني،    

يف غزوة فرأى  -صلى اهلل عليه وسلم-ل اهلل كنا مع رسو : قال -رضي اهلل عنه–فعن رباح بن ربيع 
على امرأة : فجاء فقال( انظر عالم اجتمع هؤالء: )الناس جمتمعني على شيء فبعث رجال فقال

قل : )وعلى املقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجال فقال: قال(. ما كانت هذه لتقاتل: )فقال. قتيل
 .1(خلالد ال يقتلن امرأة وال عسيفا

ع اإلسالم قواعد للحرب، فإهّنا وإن كانت ظاهرة اجتماعية فإن هلا آداهبا فقد وض    
وأخالقياهتا، فليست احلرب يف اإلسالم للتدمري وال للتخريب وال للتعذيب وال النتهاك احلرمات وال 
لقتل املساملني من رجال الدين وال العجزة من الشيوخ وال النساء وال األطفال، وإمنا هي للقضاء على 

لعدو الذي يبغي الشر ويريده ويفتك باملسلمني إن ظفر هبم أو نال منهم، فالشّدة على احملاربني ا
صلى اهلل عليه -مسى لنا رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه–قرين الرمحة بغري احملاربني، فعن أيب موسى 

، وكان 2(ة ونيب املرمحةأنا حممد وأمحد واملقفي ونيب الرمح: )نفسه أمساء منها ما حفظناها فقال -وسلم
صلى -كان النيب : يطلب إىل جند اإلسالم األناة والرتيث قبل القتال فعن عبد الرمحن بن عابد قال

تألفوا الناس، وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم إىل اإلسالم، فما : )إذا بعث بعثا قال -اهلل عليه وسلم
هبم مسلمني، أحب إيل من أن تقتلوا رجلهم على األرض من أهل بيت مدر ال وبر، إال وأن تأتوين 

 . 3(وتأتوين بنسائهم

                                                           
كتاب اجلهاد، باب الغارة : وابن ماجة/  1619، رقم 6، ص 1كتاب اجلهاد، باب يف قتل النساء، ج: اه أبو داودرو  -1

، 99كتاب السري، باب اخلروج وكيفية اجلهاد، ج: وابن حبان/  1991، رقم 199، ص 1والبيات وقتل النساء والصبيان،ج
 .صحيح: قال األلباين. 91111، رقم 119، ص 11ج : وأمحد بن حنبل/  9119، رقم 991ص 

 .191، رقم 991، ص 9املعجم الصغري، ج: رواه الطرباين -2
، ص 1، دار الوطن، الرياض، ج9111، 9إحتاف اخلرية املهرة بزوائد العشرة، ط(: أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل)البوصريي  -3

 .9196، رقم 911
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يف التزام أخالق احلرب،  -صلى اهلل عليه وسلم–وقد تأّسى اخللفاء الراشدون هبدي النيب    
يقف عند جيش  -رضي اهلل عنه–أبو بكر الصديق  -صلى اهلل عليه وسلم–فهذا خليفة رسول اهلل 

يا أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عين ال ختونوا : "عه قائال  وهو يودّ  -رضي اهلل عنه–أسامة 
وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا طفال صغريا وال شيخا كبريا وال امرأة وال تعقروا خنال وال حترقوه 

قد فرغوا  وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعريا إال ملأكلة وسوف مترون بأقوام
أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 
الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم اهلل عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط 

 أفناكم اهلل بالطعن رؤوسهم وتركوا حوهلا مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم اهلل
 .1"والطاعون
. واحلرب يف اإلسالم شريعة أوجبتها الضرورة لرّد العدوان وحلماية العقيدة وحرية الدعوة هلا   

فإذا كانت املبادرة باحلرب لرّد عدوان يوشك أن يقع باملسلمني فإن الرباعة تقتضي أن يُبادر املسلمون 
، ويصنعون عامل املفاجأة، فاملبادرة من مبادئ احلرب عدّوهم قبل أن يُبادرهم حىت يُباغتونه

وال تكون املبادرة إاّل بعد أن . األساسية، وال تعدُّ املبادرة حينذاك عدوانا  أو من قبيل احلرب العدوانية
–لعلي بن أيب طالب  -صلى اهلل عليه وسلم–تتأكد نية العدوان كما جاء يف حديث رسول اهلل 

يا رسول اهلل كيف : "-رضي اهلل عنه–عثه يف سرية إىل اليمن، فقال علي حينما ب -رضي اهلل عنه
إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حىت يقاتلوك، فإن قاتلوك فال تقاتلهم حىت يقتلوا : )، قال"أصنع؟

منكم قتيال، فإن قتلوا منكم قتيال فال تقاتلهم تلومهم ترهم أناة، مث تقول هلم هل لكم إىل أن تقولوا 
له إال اهلل؟، فإن قالوا نعم فقل هل لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم فقل هل لكم أن خترجوا من ال إ

واهلل ألن يهدي اهلل . أموالكم صدقة تردُّوهنا على فقرائكم ؟ فإن قالوا نعم فال تبغ منهم غري ذلك 
 .2(على يدك رجال واحدا خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت

فليس ( مبادرة  )إاّل أنه إذا كانت احلرب قد فرضها الواقع دفاعا أو هجوما فالسلم هو األصل، 
أمام املسلمني إال القتال دفاعا عن دينهم وعقيدهتم، لنصرة احلق وإعالء كلمة اهلل، مع ما يقتضيه 
ذلك من ثبات وصرب، فعن عبد اهلل بن َأيب َأْوىَف كتَب إىل عمر بن عبيد اهلل حني سار إىل احلرورية 

                                                           
 . 196، ص 1تاريخ األمم وامللوك، ج: الطربي -1
 .911، ص 1، دار الفكر،بريوت، لبنان، ج 9111، 9الثقات، ط(: أبو حامت حممد بن حبان التميمي)حبان  ابن -2
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كان يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو ينتظر حىت إذا   -صلى اهلل عليه وسلم-خيربه أن رسول اهلل 
يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهلل العافية فإذا لقيتموهم : )مالت الشمس قام فيهم فقال

 .1(فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف
صل يف عالقات املسلمني بغريهم، و احلرب أمر طارئ على فالسلم يف اإلسالم هو األ

اجملتمعات البشرية لدفع الشر والعدوان ومحاية الدعوة، وليس للمغالبة أو املخالفة يف الدين، وقد قّرر 
مجهور الفقهاء أن الدعوة إىل اإلسالم تكون باحلجة والربهان، وليس بالسيف والسنان، ألن 

وليس للحرب، وهذا األمر تقّرر فيما بعد لدى فقهاء القانون الدويل، إذ  اإلسالم جينح دائما  للسلم
، وهذا ما سبق اإلسالم إىل إقراره قبل قرون، وأكده 2اعتربوا احلرب حالة عارضة مهما كان سببها

 .بآيات حمكمة غري منسوخة
 ﴿: واحلروب اليت خاضها املسلمون مل تكن يوما  للتشّفي واالنتقام لقوله تعاىل   

                     ﴾[ 9املائدة] وهي ،

  ﴿: ليست لالستعالء وبسط النفوذ والسلطان لقوله عز وجل       

                ﴾[ 91القصص]  وقوله أيضا ، :﴿  

                              

       ﴾[ 99احلج] له أيضا  ، وقو﴿                

                           

                         ﴾[ 11النحل .] َأْي أعز
 .مكانا  وأكثر مجعا  وأوسع سلطانا ، فهذه أهداف مرفوضة يف ميزان اإلسالم وطبقا  ألحكامه

                                                           
، 9991، ص 1إذا مل يقاتل أول النهار، ج  -صلى اهلل عليه وسلم–كتاب اجلهاد والسري، باب كان النيب : رواه البخاري -1

 .9699، رقم 991، ص1لقاء العدو واألمر بالصرب، جكتاب اجلهاد والسري، باب كراهة متين : ومسلم/  1999رقم 
، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 9199، 9العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة بالقانون الدويل احلديث، ط: وهبة الزحيلي -2

 .19ص 
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: فالكفر من حيث هو كفر ليس عّلة  لقتال الكفار، قال الكمال بن اهلمام يف قوله تعاىل
﴿               ﴾[ 16التوبة] ،" فأفاد أن قتالنا املأمور

﴿: به جزاء لقتاهلم ومسبب عنه، وكذا قوله تعاىل           ﴾[ 911القرة ] أي
أسلم  ال تكون منهم فتنة للمسلمني عن دينهم باإلكراه بالضرب والقتل، وكان أهل مكة يفتنون من

بالتعذيب حىت يرجع عن اإلسالم على ما عرف يف السرَي فأمر اهلل سبحانه وتعاىل بالقتال لكسر 
 .1"شوكتهم فال يقدرون على تفتني املسلم عن دينه

أن الفقهاء املسلمني "ويؤيد بعض املستشرقني الغربيني ذلك، إذ يرى السري توماس آرنولد 
، ومع ذلك ال جيوز  دينية تشن ضد الكافرين املهامجني واملفسرين يرون أن اجلهاد يعترب حربا  

وجيرى انتقاء بعض األجزاء من آيات متفرقة، بعيدا  عن اجلو العام لآلية أو الظروف .  االعتداء
 .2"اخلاصة اليت نزلت هبا واليت تعود إليها وحدها

 المعاملة بالمثل: رابعا 
عد القانون الدويل و امتثلتها العالقات الدولية، املعاملة باملثل قاعدة قانونية رست عليها قوا 

واليت تقضي بأنه ال لوم على دولة تقوم برّد االعتداء الواقع عليها باعتداء مماثل، وهو مبدأ أقرّه القرآن 
﴿: الكرمي بقوله تعاىل               ﴾[ 16التوبة] ،

أن يكون املراد قاتلوهم بأمجعهم جمتمعني على قتاهلم، كما أهنم يقاتلونكم على : "الفخر الرازي قال
، وقال 4"فبحسب قتاهلم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا هلم: "، وقال القرطيب3"هذه الصفة

إخراجهم  لتكن مهتكم منبعثة على قتاهلم، كما أن مهتهم منبعثة على قتالكم، وعلى: أي: "ابن كثري
املعىن فال تنتهكوا حرمة األشهر احلرم : "، وقال ابن عاشور5"من بالدهم اليت أخرجوكم منها، قصاص ا

 .6"باملعاصي، أو باعتدائكم على أعدائكم، فإن هم بادؤوكم بالقتال فقاتلوهم

                                                           
 .911، ص 1ج: شرح فتح القدير -1
 .111ص : الدعوة إىل اإلسالم -2
 .99، ص 96ج: مفاتيح الغيب -3
 .916، ص 9ج: اجلامع ألحكام القرآن -4
 .119، ص 9ج: تفسري القرآن العظيم -5
 .96، ص 99ج: التحرير والتنوير -6



 مبررات الحرب وقيودها: الثالثالمبحث 
 

38 
 

 الحرب قيود: المطلب الثاني
 :ما يليلقد وضع القانون الدويل اإلنساين جمموعة من القيود تتمثل في

 إسعاف المرضى والجرحى: الفرع األول
حرص القانون الدويل اإلنساين على احرتام ومحاية املرضى واجلرحى خالل النزاعات املسلحة و 

من الفصل  91أعطاهم األولوية و العناية من خالل االتفاقيات السابق ذكرها فقد نصت املادة 
جيب يف مجيع األحوال احرتام ومحاية اجلرحى واملرضى ' ': الثاين من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي

 .من أفراد القوات املسلحة وغريهم من األشخاص املشار إليهم يف املادة التالية
وعلي طرف النزاع الذي يكونون حتت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعين هبم دون أي متييز 

و الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايري مماثلة ضار علي أساس اجلنس أو العنصر أو اجلنسية أ
وحيظر بشدة أي إعتداء علي حياهتم أو استعمال العنف معهم، وجيب علي األخص عدم . أخري

قتلهم أو إبادهتم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم احلياة، أو تركهم عمدا دون عالج أو 
 .لعدوى باألمراض أو تلوث اجلروحرعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم ملخاطر ا

 .وتقرر األولوية يف نظام العالج علي أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها
 .عتبار اخلاص الواجب إزاء جنسهنوتعامل النساء بكل اال

وعلي طرف النزاع الذي يضطر إيل ترك بعض اجلرحى أو املرضى خلصمه أن يرتك معهم، بقدر 
ربية، بعض أفراد خدماته الطبية واملهمات الطبية الالزمة لإلسهام يف ما تسمح به االعتبارات احل

 1'' . العناية هبم
كما أن االسالم قضى بعدم التعرض لغري املقاتلني، وفئة اجلرحى واملرضى والغرقى الذين مل 
 يعودوا قادرين على مباشرة القتال واالعانة عليه فحكمهم حكم من مل يقاتل من النساء و الولدان

والشيوخ والفالحني ، جيب محايتهم من القتل أو تعريضهم للموت أو األخطار كعدو املرض أو تلوث 
ومن مبادئ الرمحة والكرامة اإلنسانية و األخوة والفضيلة اليت أقرها اإلسالم توجب محاية . اجلروح

آالم جروحهم و  اجلرحى واملرضى والغرقى و معاملتهم معاملة إنسانية وعدم تعذيبهم برتكهم يعانون
أمراضهم، واإلسالم هنى عن تعذيب األصحاء فضال عن اجلرحى واملرضى والغرقى وحذر من هذا 

.  )ان اهلل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس يف الدنيا : ) املسلك فأخرب صلى اهلل عليه وسلم
                                                           

 91املادة  -  )املرضى واجلرحى ) الفصل الثاين  –اتفاقية جنيف الرابعة  - 1
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ألحد من أهلها بسوء يف  والرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد فتح مكة وقد أظفره اهلل هبم مل يتعرض
أال جيهزن ل جرح ، وال يتبعن مدبر ، وال : ) نفس أو مال مث نادى مناديه صلى اهلل عليه وسلم 

وقال علي ابن أيب . وهذه تعليمات هامة تشمل احلروب والنزاعات الدولية وغري الدولية  ) يقتلن أسري
 1 )جتهزوا على جريح ال تطلبوا مدبرا و فالإذا ظهرمت على القوم : ) طالب رضي اهلل عنه يوم اجلمل 

 :تهداف المدنيين عدم اس: الفرع الثاني
 :في القانون الدولي اإلنسانيماية المدنيين ح: أوال

تنص  11املادة لعدم استهداف املدنيني واملنشئات املدنية  جند ان اتفاقية جنيف الرابعة  يف 
ويل علي املستشفيات املدنية إال بصفة مؤقتة ويف ال جيوز لدولة االحتالل أن تست"  على ما يلي

حاالت الضرورة العاجلة للعناية باجلرحى واملرضي العسكريني، وشريطة أن تتخذ التدابري املناسبة ويف 
 .الوقت املالئم لرعاية وعالج األشخاص الذين يعاجلون فيها وتدبري احتياجات السكان املدنيني

خمازن املستشفيات املدنية ما دامت ضرورية الحتياجات السكان ال جيوز االستيالء علي مهمات و 
 2." املدنيني

 :في الشريعة اإلسالميةماية المدنيين ح: ثانيا
ميكن التوصل إىل أحكام محاية املدنيني يف الشريعة اإلسالمية من خالل بني قواعد احلرب يف 

 :الشريعة اإلسالمية والقيود اإلنسانية الواردة عليها كما يلي
 : الحرب قبل مجيء الشريعة اإلسالمية .9

كانت احلروب قبل جميء النيب صلى اهلل عليه وسلم حروب شعوب ال حروب مقاتلني فقط ، 
فكان الشعب احملارب يستبيح من الشعب االخر كل احلرمات يف امليدان، ويف خارج امليدان، ويف 

 .أثناء املعركة وبعدها وقبلها ، مادامت العداوة مستحكمة
إذا أخذنا منطقة شبه اجلزيرة العربية كمثال يف هذا الشأن لوجدنا أنه بعد حرب الفجار و 

مث إن قبائل من قريش تداعت إىل : )... شهدت قريش توقيع حلف الفضول ، وقد قال إبن األثري
انوا بين هاشم ، وبين عبد ذلك احللف، فتحالفوا يف دار عبد اهلل ابن جذعان لشرفه ونسبه، وك

                                                           
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات  –. اينمحاية املدنيني يف الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل اإلنس –ماهر حامد احلويل   - 1

 99ص –فلسطني  –غزة  -الشرعية والقانونية 
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، وبين أسد بن عبد العزى ، وزهرة ابن كالب ، وقيم بن مرة ، فتحالفوا وتعاقدوا أال جيدوا باملطل
مبكة مظلوما من أهلها أو من غريهم من سائر الناس إال قاما معه ، وكانوا على من مله حىت ترد 
مظلمته ، فسمت قري ذلك احللف حلف الفضول، فشهده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال 

قد شهدت مع عموميت حلفا يف دار عبد اهلل ابن جذعان ما أحب أن يل  -:  أرسله اهلل تعاىلحني
 1 ) -به محر النعم ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت 

فنالحظ أنه قبل ظهور اإلسالم كان العامل يسوده الظالم واحلقد والقسوة والوحشية ، وكانت 
 .لة ونادرة حماوالت تنظيم احلروب وتقليل خماطرها  قلي

 : القيود اإلنسانية الواردة على الحرب في الشريعة اإلسالمية .8
وهي متثل محاية املدنيني يف الشريعة اإلسالمية بعد نزول االسالم لقد كان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قائدا عظيما وإنسانا رحيما حيث نظم قواعد سري القتال والقيود والنواهي اليت ترد على 

، قواعد صارمة جلعلها أكثر إنسانيةووضع هلذه احلرب . قتال من بعده سار صحابته على هنجهسري ال
ال جيوز له قتل املرأة، أو الطفل، فللمسلم أن يقتل احملاربني أو من يعينون على احلرب فقط ، لذلك 

ن عمر ، أو األعمى أو القعيد أو حنوهم، فروى البخاري يف صحيحه بسنده عن ابأو الشيخ الفاين
 2"  وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي النيب ، فنهى عن قتل النساء والصبيان: "قال

 :وعلى ذلك جند أن اإلسالم وضع قيودا على املقاتلني أثناء سري القتال أمهها ما يلي
 : منع قتل األطفال والشيوخ والنساء .9

والنساء ، وذلك ألن هؤالء لقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل األطفال والشيوخ 
ال يشاركون يف القتال ، ولقد مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد إحدى املعارك ليتفحص القتلى 

ما كانت هذه لتقاتل، أدرك خالدا فقل له ال تقتلن عسيفا وال : ) فرأى امرأة مقتولة فغضب وقال
    . 3)ذرية 

 : منع قتل العمال .8

                                                           
 . )196)، ح  ) 161/  6) أخرجه البيهقي يف سننه ، باب إعطاء الفىيء على الديوان  -  1
 )16. ) )1991)، ح 9/69أخرجه البخاري يف صحيحه، باب قتل النساء يف احلرب ،  - 2
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل العسفاء وهم العمال الذين ال  لقد هنى رسول          
 .حياربون وال يد هلم يف احلرب

 :منع التخريب .4
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قطع الشجر والنخل وحرقه إال إذا  كذلك رسولولقد هنى  

 .اقتضت ظروف احلرب ذلك
 :إحترام اإلنسانية .3

مثل تشويه األجسام وقطع الرؤوس فقال : بالقتلى لقد هنى صلى اهلل عليه وسلم عن التمثيل
، وكان  صلى اهلل عليه وسلم ينهي عن القتل باجلوع أو " إياكم واملثلة: "صلى اهلل عليه وسلم 

العطش، وهنى أيضا عن تعذيب اجلرحى ، كما أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر بدفن القتلى حىت 
 .طريال تناهلم الذئاب أو سباع األرض أو ال

 :منع التخريب بدون ضرورة .1
ويف ذلك قد ورد أن أىب بكر الصديق بعث جيوشا إىل الشام فخرج ليودع يزيد ابن أيب سفيان 

إنك ستجد قوما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هلل فذرهم : وقال له موصيا  -وكان أحد أمراء اجليش-
ط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوسا

فحصوا عنه بالسيف ،و أين موصيك بعشر ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما، وال تقطعن شجرا 
مثمرا، وال ختربن عامرا وال تعقرن شاتا وال بعريا إال ملالكه ، وال حترقن خنال وال تغرقنه ، وال تغلل ، وال 

 .1جتنب
 طواقم الطبية  و البعثات والهيئات الدينيةعدم التعرض لل: الفرع الثالث 

ال جيوز اهلجوم علي الطائرات اليت يقصر استخدامها علي نقل " تنص على ما يلي  11املادة 
اجلرحى واملرضي املدنيني والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل املوظفني الطبيني واملهمات الطبية، بل 

يف أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بني أطراف جيب احرتامها عند طرياهنا علي ارتفاعات و 
 .النزاع املعنية

من اتفاقية جنيف لتحسني  19وجيوز متييزها بوضع الشارة املميزة املنصوص عنها يف املادة 
 .9191أغسطس /آب 91حال اجلرحى واملرضي بالقوات املسلحة يف امليدان، املؤرخة يف 
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 .رض حيتلها العدو، ما مل يتفق على خالف ذلكحيظر الطريان فوق أراضي العدو أو أ
ويف حالة اهلبوط هبذه الكيفية، ميكن للطائرة . متتثل هذه الطائرات ألي أمر يصدر إليها باهلبوط
 1. " ومستقليها مواصلة طرياهنا بعد أي تفتيش قد حيدث

الوحدات استكماال للقواعد اليت كانت قائمة من قبل بشان محاية  91اىل 91تعد املواد من
وأول ما يثري االهتمام يف هدا الصدد هو الكيفية . الطبية وأفراد اخلدمات الطبية و الدينية و املدنيني 

 :تعرف الوحدات الطبية على النحو التايل( ه) 9اليت مت بتا تعريف هذه الفئات يف الربوتوكول فاملادة 
مت تنظيمها لألغراض الطبية،أي املنشآت وغريها من الوحدات ،عسكرية كانت أم مدنية ،اليت -

وتشخيص حالتهم أوعالجهم  للبحث عن املرضى واجلرحى واملنكوبني يف البحار وإجالئهم ونقلهم
على سبيل املثال .و للوقاية من االمراض ويشمل التعبري أ-مبا يف ذلك اإلسعافات األولية -

ز ومعاهد الطب الوقائي املستشفيات وغريها من الوحدات املماثلة ومراكز نقل الدم ومراك
 .واملستودعات الطبية واملخازن الطبية والصيدلية هلذه الوحدات 

 .وميكن ان تكون الوحدات الطبية ثابتة او متحركة دائمة او وقتية 
وعلينا ان نالحظ ان هذا التعريف ال يقتصر على بيان النشطة املتعلقة بعالج اجلرحى واملرضى 

وهذا التوسع يف التعريف يرتبط ارتباطا .ضمن ايضا الوقاية من االمراض واملنكوبني يف البحار بل يت
سوف تعرض هلذه النقطة مرة اخرى )وهو ما سبق ان تناولناه  آنفا  99مباشرا باتساع نطاق املادة 

 2ه .9يف القسم  96عند مناقشتنا للمادة 
شخاص الذين خيصصهم هم األ 9من املادة ( ج)وافراد اخلدمات الطبية حسبما تعرفهم الفقرة 

وإما .وإما إلدارة الوحدات الطبية( ه (احد اطراف النزاع إما لألغراض الطبية دون غريها املذكورة 
وحتدد " .وقتيا االتخصيص دائما أو وميكن أن يكون مثل هذ.لتشغيل أوإدارة وسائل النقل الطيب

 ":مات الطبيةأفراد اخلد"ثالث فئات لألشخاص الذين يشملهم تعبري ( ج)الفقرة 
التابعني ألحد أطراف النزاع ،مبن  .أفراد اخلدمات الطبية عسكريني كانوا أم مدنيني -9

 وأولئك املخصصني ألجهزة الدفاع املدين فيهم األفراد املذكورين يف اإلتفاقيتني األوىل والثانية،
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رأو أفراد اخلدمات الطبية التابعني للجمعيات الوطنية للصليب األمحرأوللهالل األمح -1
لألسد والشمس األمحرين،وغريها من مجعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية اليت يعرتف هبا ويرخص هلا 

 أحد أطراف النزاع وفقا لألصول املرعية ؛
أو وسائط االطيب املشار إليها يف .دمات الطبية التابعني للوحدات الطبية أفراد اخل  -1

 .الفقرة الثانية من املادة التاسعة
توفرها ألحد أطراف النزاع ,اليت"هي تلك ( .1)سائط النقل املشار إليها يف البندوالوحدات وو 

دولة حمايدة،أومجعية إسعاف معرتف هبا ومرخص هلا،يف تلك الدولة،أو منظمة "بغية أغراض إنسانية 
دولة حمايدة أواية دولة *إىل.شأن مواضع أخرى من الربوتوكول.1تشري املادة)دولية إنسانية حمايدة

هوالتأكيد على حنوقاطع بأن هذا *دولة اخرى*واملقصود من إضافة*.رى ليست طرفا يف ذلك النزاعأخ
واليت رمبا كانت أيضاالتلتزم من مجيع الوجوه .احلكم يشمل أيضا الدول اليت مل تعلن حيادها رمسي ا

غري املشاركة يف  بالقواعد الصارمة لقانون احلياد التقليدي ،على أننا سنشريفيما يلي إىل مجيع الدول
حيث يغطي هذا الوصف يف رأينا وضع هذه الدولة " دولة حمايدة"النزاع باسم واحد هو

 (.أيضا"اخرى"ال 
فحسب،بل ألنه يشمل ( ه ) ويتسم هذا التعريف باتساع نطاقه ،ال ألنه يشريإىل الفقرة الفرعية

بالتعريف الذي الحتكمه ضوابط فثمة على أنه ،يف حقيقة األمر،ليس .أيضا األفراد اإلداريني والتقنيني
قيديتمثل يف وجوب أن يكون األشخاص املعنيون قد مت تكليفهم صراحة من قبل أحد أطراف 

                                                                    1.النزاع
احرتام " الذي يوجب محاية الوحدات الطبية،فتورد يف فقرهتا األوىل املبدأ 91وتتناول املادة 

وميكن لألطراف املعنية سعيا ". الوحدات الطبية ومحايتها يف مجيع األوقات وعدم جعلها هدفا للهجوم
ففيما يتعلق بالوحدات الطبية الثابتة،ميكن لكل منهم .اللجوء إىل تدابري شىت.إىل تفعيل هذا املبدأ

ال يرتتب على "لثة مضيفة يف الوقت نفسه أنهإخطار اخلصم مبواقعها،وهو ما تدعوهم إليهم الفقرة الثا
بالتقيد باملبدأ الذي تقرره الفقرة "عدم القيام هبذا اإلخطار إعفاء أي طرف من األطراف من إلتزامه

وهناك تدبري آخر واضح لكفالة احلماية تورده الفقرة الرابعة اليت تلزم االطراف أن تعمل .األوىل
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يف مواقع اليهدد اهلجوم على األهداف "لطبية الثابتة واملتحركةقدراإلمكان،على أن تكون الوحدات ا
 ".                                                   العسكرية سالمتها

طبية أي  غراضألانت ام مدنية اليت مت تنظيمها عسكرية ك,املنشئات وغريها من الوحدات 
جالئهم ونقلهم وتشخيص حالتهم او عالجهم للبحث عن اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار وإ

 مبا يف ذلك االسعافات االولية
وعالوة على هذه التدابريوما مياثلها،هناك أمر بالغ األمهية وهوإمكان وسم أعيان معينة بالشارة 

 .املميزة للوحدات الطبية
للحماية ولكي تكون وحدة طبية مدنية،كاملستشفيات أو املراكز املدنية لنقل الدم،م ْوهلة 

،فإن هذه الوحدة جيب أن تكون منتمية ألحد أطراف 91املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
أوتوفرها دولة أو منظمة حمايدة على النحو "تقرهاو ترخص هلا السلطة أحد أطراف النزاع"النزاع أو

 .السابق بيانه
باخلصم خترج هبا عن نطاق الرتكاب أعمال ضارة "وحني تستخدم الوحدات الطبية املدنية

بيد أن هذه احلماية،كما حتدد املادة .فإهنا تفقد ما تتمتع به من محاية"مهمتها اإلنسانية
وتورد هذه املادة قائمة األعمال ".إال بعد توجيه إنذار مناسب مث يبقى بالاستجابة "،التوقف91

ألسلحة خفيفة للدفاع "فراد الوحدة،ومنها على سبيل املثال حيازة ا"اليت التعد أعماالضارة باخلصم"
وت ؤكداملادة ".ألسباب طبية" عن أنفسهم أو عن اجلرحى و املرضى ،ووجود مقاتلني بالوحدة

تضمن استمرار تلبية "من االتفاقية الرابعة على دولة االحتالل بأن 11الذي تفرضه املادة 99االلتزام
تضع .وتفصيال لذلك املبدأ".تلة على حنو كافاالحتياجات الطبية للسكان املدنيني يف األقاليم احمل

االستيالء على الوحدات الطبية أومعاداهتا "الفقرة الثانية قيودا حمددةعلى سلطة األطراف املعنية يف 
بإحرتام "مبزيد من التفصيل املبدأ الذي يقضي 91وتقرر املادة  1".أوجتهيزاهتا أو خدمات أفرادها 

يف منطقة تعطلت فيها "وتعاجل الفقرة الثانية من هذه املادة الوضع.أفراد اخلدمات الطبية"ومحاية
فتوجب إسداء كل مساعدة  ،ألفراد اخلدمات الطبية ورغم أن ".اخلدمات الطبية املدنية بسبب القتال

الفقرة ال حتدد على من يقع عليه االلتزام،فبوسعنا القول باطمئنان أنه يقع على كل طرف من أطراف 
 .ادراعلى إسداء مثل هذه املساعدةالنزاع يكون ق
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فتؤكد وتعزز اإللتزامات اليت تقع .الوضع يف األقاليم احملتلة  91وتتناول الفقرة الثالثة  من املادة 
وتوجب على هذه .وما يليها من املواد يف اإلتفاقية الرابعة  16على دولة اإلحتالل مبقتضى املادة 

اد اخلدمات الطبية املدنيني يف األقاليم احملتلة لتمكينهم من تقدم كل مساعدات ممكنة الفر " الدولة ان
أن تقوم بالعكس .بداهة .وال جيوز لدولة اإلحتالل " .القيام مبهامهم االنسانية على الوجه األكمل

 .ال يتالءم مع رسالتهم اإلنسانية"فرتغمهم على التصرف على حنو 
ىل وضع بعينه من اوضاع اخلطر أو تعطل ودون اشارة إ,وتنص الفقرة الرابعة بعبارات عامة 

حق أفراد اخلدمات الطبية املدنيني يف التوجه إىل أي مكان متس احلاجة ",على,اخلدمات أو اإلحتالل 
وخيضع ,سواء كان ذالك من تلقاء انفسهم أولصاحل طرف معيّن من اطراف النزاع ",فيه إىل خدماهتم 

 ".لزوما لإلختاذها"قد يرى ذالك الطرف  اليت"إلجراءات املراقبة واألمن "هذا احلق
تسري القاعدة العامة لإلحرتام واحلماية وكذالك , 91ومبقتضى الفقرة اخلامسة من املادة      

على افراد اخلدمات "املتعلقة حبماية افراد اخلدمات الطبية وبكيفية حتديد هويتهم " األحكام احملددة 
 1.الدينية ايضا  
 :النقل الطبي

سنجد  األحكام املتعلقة بالنقل الطيب يف القسم الثاين من الباب الثاين من الربوتوكول،نتناول 
 9من املادة( و)وحتدد الفقرة الفرعية  .9تعريفات لشىت املفاهيم الرئيسية املتعلقة باملوضوع يف املادة 

دمات الطبية وأفراد وأفراد اخل نقل اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار" بأهنا" النقل الطيب" وظيفة
سواء كان النقل يف  اخلدمات الدينية واملعدات واإلمدادات الطبية اليت حتميها االتفاقيات والربوتوكول،

 ".املاء أم يف اجلو أو الرب
بأهنا ( ز)الفقرة الفرعية  االوظيفة، فتعرفهبوصفها وظيفة القيام هبذه  ،"وسائط النقل الطيب " أما

انت أم مدنية دائمة أو وقتية ختصص للنقل الطيب دون سواه حتت إشراف وسيطة نقل عسكرية ك"
بال جدال شرط أكثر  هو".اإلشراف من هيئة خمتصة "وهذا ".هيئة خمتصة تابعة ألحد أطراف النزاع 

هذا اإلشراف ما ظلت وسيطة النقل  يستمر املسبقني ،و" االعرتاف والرتخيص" من جمرد تشددا
 ".ن سواهخمصصة للنقل الطيب دو "
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املركبات "بني فئات خمتلفة من وسائط النقل الطيب وهي ( ي) إىل (ح)وتتميز الفقرات الفرعية
النقل يف الرب ويف  على الرتتيب، املستخدمة، " الطائرات الطبية"و" السفن والزوارق الطبية"و " الطبية

 .املاء ويف اجلو
ومنها مثال سيارات )ات الطبيةوهناك حكم واحد يف القسم الثاين يتعلق حبماية املركب

تتمتع املركبات الطبية باالحرتام واحلماية اليت تقررها " أن  19،حيث توجب املادة(اإلسعاف
 1".االتفاقيات وهذا الربوتوكول للوحدات الطبية املتحركة

وتورد بقية القسم الثاين أحكاما تكميلية بشأن استخدام ومحاية السفن املستشفيات وزوارق 
كما تعاجل بإسهاب وضع  ،(11املادة )والسفن والزوارق الطبية األخرى ( 11املادة)ذ الساحلية اإلنقا

من احتمال إساءة استعمال  9191وقد أدى اخلوف عام  (.19إىل19املواد من) .الطائرات الطبية
الطائرات الطبية إىل اعتماد قواعد تفرض قيودا شديدة على استخدامها إىل احلد الذي جعل 

وكان من العوامل املهمة يف  .ا كان البد من معاجلة هذا املوقفومن هن. دامها متعذر ا تقريب ااستخ
املداوالت اليت أجريت حول هذا املوضوع ما تقتضيه احلرب اجلوية احلديثة من قرارات سريعة بشأن 

ع أخذ هذا وم .تصنيف األجسام الطائرة واالجراءات اليت يتعني اختاذها إذا ما استدعى األمر ذلك
بغية أن يتوفر  19إىل 19وضعت املواد من  ،ن العوامل ،ذات الصلة يف احلسبانالعامل وغريه م

وخيضع استعمال .للطائرات الطبية أقصى قدر من احلماية ميكن توقعه يف كل موقف قائم على حدة
يف حماولة " حتظر استخدامها19الطائرات الطبية لبعض القيود العامة فالفقرة األوىل من املادة 

،  "حملاولة جعل أهداف عسكرية مبنجى عن اهلجوم" أو" للحصول على ميزة عسكرية على اخلصم
أو لنقل أي " يف مجع أو نقل معلومات استخباراتية"كذلك حتظر يف الفقرة الثانية استخدامها 

ك قيد يضاف إىل ذل" النقل الطيب" أشخاص أو شحنات ال يشملها التعريف املذكور آنفا لوظيفة
بديهي آخر هو أال حتمل الطائرات الطبية، من حيث املبدأ ،أي أسلحة، باستثناء وحيد تورده الفقرة 

االسلحة الصغرية والذخرية اليت أخذت من اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار "الثالثة ويتمثل يف 
ختصة ،وكذلك األسلحة واملوجودين على متنها واليت ال يكون قد جرى تسليمها بعد إىل اجلهة امل

الشخصية اخلفيفة اليت قد تكون الزمة ألفراد اخلدمات الطبية املوجودين على منت الطائرة من الدفاع 
  ".عن أنفسهم وعن املرضى واجلرحى واملنكوبني يف البحار املوكولني هبم
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حتظر  19 وخيضع استعمال الطائرات الطبية لبعض القيود العامة يف الفقرة األوىل من املادة
استخدامها يف حماولة للحصول على ميزة عسكرية على اخلصم أو حملاولة جعل أهداف عسكرية 
مبنحى من اهلجوم ، كذلك حتظر الفقرة الثانية استخدامها يف مجع أو نقل معلومات استخباراتية ، أو 

 (.النقل الطيب)املذكور آنفا لوظيفة النقل 
أوضاع حمددة الطائرة الطبية يف املناطق اليت ال ختضع  ثالثة 16إىل  11وتتناول املواد من 

لسيطرة اخلصم ، أو يف مناطق التماس ، أو ما مياثلها ، أو يف املناطق اليت ختضع لسيطرة اخلصم ، 
محاية واحرتام مثل "أن  11ويثري الوضع األول أقل قدر من املشاكل، ويف هذا الصدد تؤكد املادة 

ا ، ال يتوقفان يف وجود أي اتفاق مع اخلصم، إال أنه سعيا إىل توفري قدر هذه املناطق أو يف أجوائه
أكرب من األمان وخاصة حني تقوم هذه الطائرات بالتحليق يف أماكن جتعلها يف مرمى أسلحة اخلصم 

 ".اليت تكلق من األرض إىل اجلو
ومنطقة رب، ب أك، فتثري مصاعلق فوق مناطق التماس وما ميثلهاأما الطائرات الطبية اليت حت

أي منطقة برية تتماس فيها العناصر األمامية '، هي 16كما تفرقها الفقرة الثانية من املادة . التماس
 1'للقوات املتخاصمة بعضها بالبعض اآلخر خاصة عندما تكون هذه العناصر لنريان أرضية مباشرة
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 الخاتمة

للحرب والوسائل املستخدمة لشنها، وتنطبق هذه القيود  يضع القانون الدويل اإلنساين قيودا
على نوع األسلحة املستعملة وطريقة إستعماهلا والتصرف العام جلميع األطراف املشاركة يف النزاع 
املسلح الدويل، وحيظر بصورة عامة الوسائل واألساليب اليت تتسبب يف إصابات مفرطة أو معاناة ال 

اإلتفاقيات الدولية ، إال أن الواقع يظهر عكس دلك من خالل استخدام مربر هلا مبوجب جمموعة من 
األسلحة احلديثة والتقليدية خاصة يف الوطن العريب الذي يشهد نزاعات تستعمل فيها كافة األساليب 

 ..والوسائل دون قيود تضبطها
الربوتوكوالت ورغم قيام اجملتمع الدويل مبجهودات من خالل إتيانه بإتفاقيات دولية إىل جانب 

 .الالحة هبا إال أن هناك بعض النقائص والثغرات اليت تشوهبا
 :من خالل ما تطرقنا إليه نستنتج 

بعض األسلحة غري املقبولة إنسانيا وذلك من خالل عدة  حيظر القانون الدويل إستخدام 
انتاج وختزين  واتفاقة حظر 9169اتفاقية حظر األسلحة النووية لسنة : اتفاقيات دولية ندكر منها
بشأن حظر االسلحة الكيميائية، إال  9911واتفاقية الهاي لسنة  9111األسلحة البيولوجية لسنة 
 .أهنا ال ختلو من النقائص

إال أهنا ال تضم مجيع بلدان  9169فبخصوص معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لسنة 
اهدة يف منأى عن أي رقابة وغري ملزمة بعدم العامل وبالتايل ستكون باقي الدول غري األطراف يف املع

إنتاج أو إمتالك السالح النووي أو أجهزة التفجري النوية، وهذا ما حتقق فعال حيث متكنت كال من 
 .اهلند وباكستان وإسرائيل وهي دول غري منظمة للمعاهدة من امتالك السالح النووي

أو بإمكاهنا أن تسبب أضرارا  و ترهن صحة  كذلك مت منع استعمال األليات احلربية اليت من شأهنا
أو حياة األشخاص وتعرضها للخطر ، فهناك اليت نظمها القانون الدويل اإلنساين وجاء بأحكام 
تعمل على حظر أعمال العنف واألعمال االنتقامية و أسلوب التجويع اليت متارسها الدول أثناء 

 .مرادهاالنزاعات من أجل السعي إىل بسط سيطرهتا وحتقيق 
فقد عرفت النزاعات الدولية انتهاكات العديد من قواعد القانون الدويل اإلنساين مل يسلم فيها 
األشخاص وال األعيان رغم وجود قواعد قانونية إىل جانب أليات تسهر على تطبيقها على أرض 

ليت تنادي الواقع، فبالنظر إىل ما سعت إليه من جهود إال أن الواقع يعكس ذلك وتلك القواعد ا
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لذلك حرب على ورق، وما حيدث يف الواقع دليل على ذلك، فتمثل األوضاع يف القضية السورية 
إكتشافا  واضحا لزيف شعارات اجملتمع الدويل بالقيم واملبادئ اإلنسانية باحلظر و املنادات  بالسلم 

 .احلقيقة واحلريات واحلاظ على مجيع املكتسبات اإلنسانية وما هو حنن علي مرآة تعكس
أصبحت األسلحة منتشرة على نطاق واسع، قنابل فسفورية وحارقة تلقى على سوريا، أنواع 
جديدة من القنابل احملرمة دوليا تستخدم ضد املدنيني املسببة حروقا مؤملة بشكل ال يطاق إىل جانب 

 .هجمات أوقعت عشرات الضحايا بني قليل جريح
 :التوصيات

 :بالقليلتوصلنا إليها نقرتح بعض التوصيات اليت ميكن أن تساهم ولو بناء على املالحظات اليت 
نوصي بضرورة وضع اتفاقيات دولية حمددة وواضحة تنظم مسألة األعمال العدائية أثناء النزاعات  -

املسلحة بشكل عام لكون أن القواعد اليت وضعت حتتاج إىل تطوير وإعادة النظر فيها وذلك من 
 اصة فيما خيص األسلحةخالل التطور احلاصل خ

ند استخدامها كاألسلحة ضرورة احلظر املطلق على كل األسلحة اليت تسبب أثار ضارة ع -
 .العشوائية

 .الضارةأن نعمل مجيعا على احلد من استخدام األسلحة  -
 .خرين بقوة السالحية من االستحواذ والسيطرة على اآلإعادة احلقوق إىل أصحاهبا بالطرق السلم -
ىل العدل  واحلق واملساواة يف حل كافة النزاعات واخلصومات واختالف وجهات االحتكام إ -

 .النظر اخلاصة بني كافة بشر
األساسية لوجود جمتمع دويل معاصر مزدهر متطور  لكوهنما الركيزةمن والسالم  األالسعي إيل -

و النية الصادقة ترتفع به راية العدالة ومن أجل القيام هبذه املهمة الصعبة جيب توفر شرط مهم وه
 .واإلرادة السياسية الالزمة لدى أطراف النزاع 

 .تعزيز احلماية التامة للنساء واألطفال من إنتهاكات القانون الدويل اإلنساين -
ال بد من حترك اجملتمع الدويل من أجل حظر إنتاج وختزين ونقل واستعمال و التهديد باستعمال  -

 .السالح ومن تصديرها إىل كل الدول دون استثناءاألسلحة النووية وحظر تكنولوجيا هذا 
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 القرآنية اآلياتفهرس 

 الصفحة اآلية القرآنية
﴿                  

 ....................          ﴾ [ 991البقرة] 
81 

﴿             ﴾[ 991البقرة] 93 

﴿                             

           ................        ﴾[ 911البقرة] 
88 

﴿                       

         ﴾[ 919البقرة.] 
82 

﴿                       

          ﴾[ 911البقرة] 
44 

﴿                 

                ﴾[ البقرة

199] 

91 

﴿          ﴾[ 116البقرة] 91 

﴿            

    ...............            ﴾[ آل
81 
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 [996عمران 

﴿                  

 ...........                 

            ﴾[ 19 - 91النساء ] 

91 

 ﴿              ﴾[9املائدة] 89 

﴿                    

                    

                     

        ﴾[ 99املائدة] 

91 

﴿                    

   ﴾[ 66األنعام] 
91 

﴿                     

       ﴾[ 991األنعام] 
91 

﴿               

                   ﴾
44 
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 [.11األنفال ]

﴿                      

     ﴾[ 69األنفال] 
91 

﴿                      

     ﴾[ 69األنفال] 
81 

﴿                  

          ..................      

    ﴾[ 9التوبة] 

88 

﴿                    

   ﴾[ 1التوبة)] 
91 

﴿                   

                        ﴾

 [6التوبة ]

89 

﴿            

                
88 
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……..          ﴾[ 1التوبة] 

﴿             

……………             ﴾[ 11التوبة] 
93 

﴿                 ﴾

 [16لتوبة ا]

91-81-
42 

﴿                     

                   .............  

     ﴾[ 911التوبة] 

82 

﴿                

        ﴾[ 911التوبة] 
91 

﴿                  ﴾[ 19الرعد] 88 

﴿                        

                      

     ﴾[ 19النحل] 

89 

﴿                      48 
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         .................   

       ﴾[ 99 - 11احلج] 

﴿                   

           .......     

  ﴾[ 1-9الروم] 

84 

﴿                   

           .................     ﴾

 [91الشورى]

92 

﴿                  ﴾

 [11-19الغاشية ]
91 
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 الصفحة و األثر الحديث
: قال -صلى اهلل عليه و سلم-أن رسول اهلل  - عنهرضي اهلل–عن عبد اهلل بن عمر 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا )
الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم 

 (وحساهبم على اهلل

96 

ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال : )-وسلم صلى اهلل عليه-وقول رسول اهلل 
 11 (عهد له

رضي اهلل –لعلي بن أيب طالب  -صلى اهلل عليه وسلم–جاء يف حديث رسول اهلل 
يا رسول اهلل  : "-رضي اهلل عنه–حينما بعثه يف سرية إىل اليمن، فقال علي  -عنه

يقاتلوك، فإن قاتلوك فال  إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حىت: )، قال"كيف أصنع؟
واهلل ألن يهدي اهلل على يدك  .....................تقاتلهم حىت يقتلوا منكم قتيال

 (رجال واحدا خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت

11 

 99 "إياكم واملثلة: "فقال صلى اهلل عليه وسلم 

تطلبوا  رمت على القوم فالإذا ظه: ) وقال علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه يوم اجلمل 
 )جتهزوا على جريح ال مدبرا و

11 

قد ورد أن أىب بكر الصديق بعث جيوشا إىل الشام فخرج ليودع يزيد ابن أيب سفيان 
إنك ستجد قوما زعموا أهنم حبسوا : وقال له موصيا  -وكان أحد أمراء اجليش-

د قوما فحصوا عن أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له ، وستج
أوساط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف ،و أين موصيك بعشر ال 
تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال ختربن عامرا وال 

 تعقرن شاتا وال بعريا إال ملالكه ، وال حترقن خنال وال تغرقنه ، وال تغلل ، وال جتنب

99 
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 م في الشريعة األعال

 

 األعالم في القانون

 الصفحة األعالم
 91 سيد قطب
 99 ابن عاشور

 11 رؤوف شليب
 11 حسني فوزي النجار

 99 البخاري

 الصفحة األعالم
 99 (م9191-9199)مارسيليو بادو 
 91 (9999 - 9119)إميانويل كانت 
 19 (م9691– 9191) هيغو جروتيوس
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 الصفحة.........................................................................الموضوع 
 أ: .........................................................................  المقدمة

 مفهوم الحرب والسلم: المبحث األول
 96 ......... ............................................مفهوم الحرب  :المطلب األول
 96 ............................................................الحرب لغة:الفرع األول 
 96...................................................... الحرب اصطالحا :الفرع الثاني
 91 ................................الحرب في القانون الدولي العام  تعريف :الفرع الثالث

 91........................................................ مفهوم السلم: المطلب الثاني
 

 العالقة التي تحكم اإلنسانية: المبحث الثاني
 99.....................................أصل العالقة بين البشر في اإلسالم: المطلب األول
 99.......................................................... األصل الحرب: الفرع األول 

 99.......................................................... األصل السلم : الفرع الثاني 
 11................... أصل العالقة التي تحكم اإلنسانية في القانون الدولي: المطلب الثاني 

 
 قيودهامبررات الحرب و : المبحث الثالث 

 11...................................................... مبررات الحرب: المطلب األول 
 19 .......................................................... الحربقيود: المطلب الثاني

 19................. ..............................إسعاف المرضى والجرحى: الفرع األول
 11.............................  عدم استهداف المدنيين والمنشئات المدنية: الفرع الثاني
 99................. عدم التعرض للطواقم الطبية  و البعثات والهيئات الدينية: الفرع الثالث

 91 .............................................................................الخاتمة 
 18............................................................ قائمة المصادر والمراجع 

 11..............................:.................................فهرس اآليات القرآنية
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 19...........................:...............................فهرس األحاديث واآلثار
        18...................................................................:فهرس األعالم

 14:..............................................................فهرس الموضوعات
 


