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 (مبادئ القانون الدويل اإلنسانيعسز يو العدوان جرمية حيرم االسالم)

 الدكخىز جمُل خصين الضامً  الاشخاذ املصاغد

 -امللدمت:

ًمُم مفهىم الّذوان لذي البّن لِؽمل الحشب سغم اجها اخذي ـىس الّذوان, فالّذوان كذ 

 ِبر اللجىء الى جذمحر اكخفادًاث 
ً
ى ما ٌّشف بالحشب وكذ ًيىن اكخفادًا  َو

ً
ا ًيىن ِعىٍش

المُت لذ ؼّب آخش.  لِؽمل الحشب الىفعُت والِا
ً
ا  البلذان وكذ ًيىن فىٍش

بال ان ؤخىش ـىس الّذوان هي الحشب التي ٌّشفها فلهاء اللاهىن الذولي بإجها ) ـشاُ معلح بحن 

يىن الغشك مىه الذفاُ ًِ اإلافالح الىوىُت للذٌو اإلاخداسبت(.  دولخحن او اهثر ٍو

ه ) ان الحشب واهىاُ اإلالاجلت لم جٌض واكّت في الخلُلت مىز بشؤَا وكذ رهش ابً خلذون في ملذمخ

واهذ ,هللا, فةرا  جزمشوا لزلً وجىافلذ الىاثفخان, اخذَما جىلب الاهخلام. والاخشي جذافْ 

ى امش وبُعي في البؽش ال جخلى مىه امت وال حُل(  .(1)الحشب, َو

اؿ الجماعي او ما ٌّشف بلاِذة )خم والحشب هي الخّبحر الفىشي لحب الثإس والاوماُ واللف

 لللىة(.

م اإلاادي الى اللاهىن الذولي الجىاجي. وكذ   وحّخبر الحشب ظاخت اللاهىن الذولي الاوعاوي والىٍش

ت  بّذ ان  اهدشفذ بها بّن اللىي الىبري ختى اـبدذ جذسحها لمً مفاَُم الحشب اإلاؽشِو

ف ومفهىم الحشب الاظدباكُت. ًلترن  ً  اظبغذ ِلحها ـو رلً مْ اظتهالٌ اللشن الحادي والّؽٍش

ه ـىسة الذًً الاظالمي الحىُف وحّالُمه  بدشوب سافلتها خمالث اِالمُت مملله خاولذ حؽٍى

ُفه بففاث ال  ض العالم وادامت العلم  جخالءمالعمداء ِبر مداولت جـى مْ دوٍس في حٍّض

                                           
 .27,ص1981بريوت, دار القلم, طبعة  مقدمة ابن خلدون,(  (1
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ماٌ التي هفزتها بّن الخىٍُماث ُف بّن الِا اإلاعلحت في مىاوم مخفشكت  الاحخماعي ِبر جٌى

ت. ش َزٍ الفىسة اإلاؽَى  مً الّالم لخمٍش

 في غاًت الاَمُت مفادٍ. َل 
ً
الامش الزي حّل اإلاىففحن او الباخثحن ًِ الحلُلت ًىشخىن حعائال

ّت الاظالمُت ال وظُلت لها  ٍش َى كاهىن خشب؟. اي ان الؽَش ان اللاهىن الذولي الاظالمي  في حَى

ا مً الاممظىي الحشب في حّام ام ان الحشب هي وظُلت فلي لذسء الّذوان وفن  .لها مْ غحَر

  .الجزاُ بّذ اظدىفاد باقي الىشق 

ى ما ظىداٌو  الاحابت ِلُه مً خالٌ َزا البدث.  َو

 الفصل الاول 

 ماهُت الػدوان في اطاز اللاهىن الدولي

 املبحث الاول 

ف الػدوان بمىجب كساز الجمػُت الػامت   3793لػام  1133املخحدة  لألممحػٍس

 

م  م اظخخذام اللىة في الّالكاث الذولُت، وجدٍش ت بلى جدٍش باللذس الزي ظّذ فُه البؽٍش

 حععى بلُه الؽّىب التي جخىق بلى الِّؾ باومئىان وظالم، واهذ 
ً
خشب الّذوان باِخباٍس َذفا

ف للّذوان وبُان مفهىمه خُث ٌل َزا  حهىد الفلهاء حعحر بخىى خثِثت مً ؤحل ولْ حٍّش

لت ًخذاخل مْ مفاَُم ؤخشي، خُث ًٍهش بفىسجه اإلاادًت املجشدة اإلاشجبىت  (2)اإلافهىم لعىحن وٍى

ؤخشي، وججذس ؤلاؼاسة  (3)باليؽاه الّعىشي جاسة ؤو باالكتران مْ الّىفش اإلاّىىي ؤو اللاهىوي جاسة

خُث اظخلش في الّذًذ  ؤن َزا الخّبحر كذ اظخخذم للذاللت ِلى الاظخخذام غحر اإلاؽشُو لللىة،

                                           

للداللاة علا   1815التحالف الرابعي السرية ادلربمة بني بريطانيا وفرنسا وأدلانياا عاام  ( ورد تعبري العدوان يف معاىدة2)
 اذلجوم ادلسلح من جانب قوات دولة أخرى ضد أراضي أو سفن دولة أخرى.

أو العدوان  (un provoked)أو العدوان بال سبب  (Un just aggression)( مثال العدوان غري العادل 3)
 .(defensive aggression)بغري سابق استفزاز أو العدوان الدفاعي 
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مً اإلاّاَذاث واملجاالث الذبلىماظُت ؤن حّبحر الّذوان ًلفذ به الهجىم اإلاعلح الزي ال ًجذ له 

 في اللاهىن لذ ؤساضخي دولت ؤخشي 
ً
 .(4)مبرسا

بلى بزٌ الجهىد ملحاولت ولْ املجخمْ الذولي والفله  وكذ دفّذ ألاَمُت البالغت لفىشة الّذوان

ف له ختى بن ح ت في بيُان هٍام حٍّش ف الّذوان ٌؽيل حجش الضاٍو  مً الفله اِخبر بن حٍّش
ً
اهبا

(، واهه ًخّحن ولْ الؽشوه الىفُلت بخدذًذ اإلاّخذي لخّشف الجماِت الذولُت 5ألامً الجماعي )

مىً اللٌى  بن الّذوان هفىشة كاهىهُت ٌعدىذ بلى 6لذ مً جىحه وجىخل حهىدَا الجماُِت) (. ٍو

 مً الشغبت في الخفذي لألِماٌ الفىشة ألاظاظُت 
ً
التي سافلذ جدذًذ اإلافهىم الذكُم له اهىالكا

الّذاثُت )اظخخذام اللىة( ومعاهذة الىشف اإلاّخذي ِلُه باجخار الخذابحر الجماُِت ؤو الفشدًت، 

 بمؽيلت حُّحن اإلاّخذي، ووحىد الّذوان باِخباٍس فىشة معخللت، خُث 
ً
ووان رلً ًفىذم داثما

 ما و 
ً
اهذ الىكاجْ ًىخىفها الغمىك، ًماف لها جذاخل ادِاءاث الذفاُ ًِ الىفغ ؤو بًجاد غالبا

مبرساث ًذافْ فحها الىشف اإلاّخذي ًِ الخفشف الزي ؤجاٍ، مما ًجّل مهمت اللاثمحن ِلى دساظت 

 بلى حجم الغمىك 
ً
 اظدىادا

ً
 حذا

ً
خباساث املحُىت بدالت الّذوان ـّبت بن لم هلل ِعحرة الِا

 في الّالماث الزي ًدُي 
ً
ى ما دفْ باللاثمحن ِلى َزا ألامش بلى البدث مىىال بالٍشوف، َو

                                           

( يقول تشرشل رئيس وزراء بريطانيا: أنين أقول أن ادلعتدي ىو الدولة اليت تعرب ابلقوة حدود دولة أخرى أواًل، ينظر: 4)
شااارة أن أن أول وةيقااة ر يااة وجتاادر اإ .719د. ويصااا درابس حلااال، العاادوان ادلساالح يف القااانون الاادو ، ، ص 

الثاا    تالساوفيينصت حلراحة عل  اعتبار احلرب العدوانية ))جرمية ضد اإنسانية(( ىي القرار الصادر عن مامترر 
، مع مالحظة أن القرار كان رلرد تعبري عن رغبة وليس أقرارا بوجود قاعدة قانونية 1917نوفمرب/تشرين اث   8يف 

ماان احلاروب.. د.  عااان بطارس فااري  ، تعرياف العاادوان،  اللاة ادلصاارية للقاانون الاادو ،  وضاعية رارم ىاالا الناو 
 .190،ص1968، 24اللد 

دار الفكر العريب ،طبعة  حلالح الدين عامر، ادلقاومة الشعبية ادلسلحة يف القانون الدو  العام، ( د. 5) 
ادلتحدة أن تعريف العدوان ، اللة ادلصرية للقانون .د.حسني عبد اخلالق حسونة، توحلل األمم 458،ص1975

 .52،ص32الدو ، اللد 
حرب الشرق األوسط ونظام األمن اجلماعي ، رللة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد األول  ( د. أبراىيم العنا ،6)

 .224،ص1974والثا ،
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واللشاثً التي جىؽف ًِ الّذوان مثل الخدمحر للحشب، الخّبئت الّامت، بحشاء اإلاىاوساث 

اد ؤِذاد اللىاث اإلاعلحت، سفن الىشق  ادة الدعلح، اظخذِاء الاخخُاه وٍص ت، ٍص الّعىٍش

ا ت اإلاىاِص  ؤن َزٍ الّىامل مّلذة للغاًت ومىلُى جدذًذَا بالغ العلمُت لدعٍى
ً
ث، ولِغ ظشا

ى  لُه ًجب ؤن ًخم بخماُ اإلاّخذي لعلىت مُّىت ًلتزم حمُْ ألاوشاف بلشاساتها َو الخّلُذ، ِو

ألامش الزي جىىس في خلبت ِفبت ألامم ختى ِهذ ألامم اإلاخدذة التي ولْ مُثاكها العلىت 

ت لخدذًذ الىشف اإلاّخذ اإلاىلىبت بُذ مجلغ ألامً، لىً اإلاُثاق لم  الجضاءاثي واجخار الخلذًٍش

 للّذوان ؤو ًدذد اإلاّاًحر الالصمت التي ٌعدىذ بلحها املجلغ، خُث بلى الدعاٌئ الزي 
ً
فا ًمْ حٍّش

 .ًثاس َى مُّاس الففت الّذواهُت الظخخذام اللىة في الّالكاث الذولُت 

ف الّذوا ن وؤَمُخه، بل اهفب ِلى مممىن وفدىي لم ًىً الخالف ًىفب خٌى حذوي حٍّش

ف  ف، خُث اهلعم الفلهاء في اججاَاث مخّذدة بّمها ًىادي بشفن فىشة ولْ حٍّش الخٍّش

مت ِذوان ؤم  ف ِام ًدذد ما برا هىا بفذد حٍش للّذوان بؽيل جام وكعم آخش ًشغب بىلْ حٍّش

ش مذي ال، وبالؽيل الزي ٌّىي للمىٍماث الذولُت وألاحهضة املخخفت ظلىاث  ت لخلٍش جلذًٍش

اهىباق الىكاجْ ِلى اإلافهىم الزي ظُىلْ للّذوان، مْ الخإهُذ ِلى لشوسة ؤن ًيىن الخّشف 

م آخش  ، فُما ًشي فٍش
ً
 ِلى اظدُّاب ما ًمىً ؤن ًىشؤ ِلى اإلاعخىي الذولي معخلبال

ً
 وكادسا

ً
مشها

ف خفشي ؤو مدذد للّذوان مً خالٌ خفش ؤو جدذًذ ألافّاٌ التي حؽيل  لشوسة ولْ حٍّش

جّل الخىبُم  مت واضحت ومدذدة مما ٌعهل الخفعحر ٍو مت الّذوان بؽيل ًجّل الجٍش حٍش

ف اإلاضدوج للّذوان بالؽيل الزي ًجمْ بحن مضاًا  ، ؤما الاججاٍ آلاخش فيان ًذِى بلى الخٍّش
ً
ٌعحرا

ف ؤلحفشي  ف الّام والخٍّش  .الخٍّش

ف الجمػُت الػامت لألمم املخحدة للػدوان   حػٍس

  شثفاظ
ً
ف حهىد املجخمْ الذولي ِبر اهثر مً زالزحن ِاما ل بلى ولْ مؽشُو لخٍّش ًِ الخـى

( ووافلذ ِلُه 29وؤِذجه بفُغخه الجهاثُت زم كذمخه بلى الجمُّت الّامت في دوستها )  الّذوان.

ا )  (.14/12/1974في  3314بلشاَس
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ف الػدوان ا الحظ غلى كساز حػٍسف ألامم املخحدة اهه حصس حػٍس لري جسجكبه الدولت ٍو

باشخخدام اللىة املصلحت ضد دولت أخسي بما يهدد شالمتها إلاكلُمُت واشخلاللها الصُاس ي 

ىت غلى ازجكاب الػمل الػدواوي  جخمثل في املبادأة باشخخدام اللىة  ووحدة أزاضيها. وحدد كٍس

ى ؤن ِمال ـالخُت الحىم ِل، وؤِىى ملجلغ ألامً كا للمُثاق مً جاهب إحدي الدول اهتها

ِذواهُا كذ وكْ في لىء جلذًٍش للمىكف وحعامت الخىش الىاجج ًِ كىة الفّل اإلاشجىب راجه ؤو 

مت الّذوان في مداولت  هخاثجه. وؤحى اللشاس في الفلشة الثالثت ِلى بُان ألافّاٌ التي حؽيل حٍش

 ِلى الظدُّاب اهبر كذس مخِعش مً ألافّاٌ التي ًمىً الاظترؼاد بها وؤبلى الباب م
ً
فخىخا

.هما اهه  مفشاُِه ؤمام مجلغ ألامً ليي ًدذد ما ًشي اهه ٌؽيل ِمال ِذواهُا بملخطخى اإلاُثاق

ت باِخباس الفّل الفادس ال ٌؽيل ِمال ِذواهُا سغم اهه ًىذسج  ؤِىى للمجلغ ظلىت جلذًٍش

الخَ ِلى كشاس ألامم اإلاخدذة اهه ؤغفل اإلاعاولُت  لمً ألافّاٌ التي هفذ ِلحها اإلاادة الثالثت .ٍو

الذولُت للذٌو ولم ًإحي ِلى رهش اإلاعاولُت الجىاثُت الفشدًت لألشخاؿ ؤو اللادة الزًً ًشجىبىن 

الفّل الّذواوي ؤو ًخىىىن لؽىه ؤو ًفذسون ألامش ببذثه ،بر ًمثل رلً ألامش اخذ الُّىب التي 

ف الّذوان) ُما ِذٍ حاهب آخش مً الفله اهه ال ٌّذ ؤداة دولُت ملضمت ، (. ف7ؼابذ كشاس حٍّش

واسجباوه اللاهىوي ًخمثل في جفعحٍر في هىاق اإلاىلُى راجه والتزام فشله مُثاق ألامم اإلاخدذة 

(. واظدىادا بلى ؤن كشاساث الجمُّت الّامت لألمم اإلاخدذة راث 8وهجضء مً اللاهىن الذولي الّشفي)

ت ولِغ لها (. في خحن 9ـفت ؤلالضام هما َى الؽإن باليعبت للشاساث مجلغ ألامً) ـفت اظدؽاٍس

                                           

: 233،ص2000، 1ة، دار النهضة العربية،القاىرة، ط( د. سعيد عبد اللطيف حسن ، احملكمة اجلنائية الدولي7) 
 .102،ص2006د.أبراىيم العنا ، احملكمة اجلنائية الدولية، اللس االعل  للثقافة، القاىرة،

 .194،ص1،2007(د.زلمود شريف بسيو ، مدخل لدراسة القانون اجلنائي الدو ، دار الشروق ، القاىرة، ط 8) 
 القيمة القانونية للقرارات الصادرة من اجلمعية العامة: ( دلزيد من التفاحليل عن9) 
ادلصرية للقانون الدو ،  اللة نبيل العريب، بعض ادلالحظات حول اآلاثر القانونية لقرارات اجلمعية العامة، د.
دلسمتولية طارق احلسيين دمحم منصور العراقي، احملكمة اجلنائية الدولية كتطور دلفهومي ا . د.273،ص31،1975اللد

. 504،ص2009والسيادة مع التطبيق عل  قضية دار فور، رسالة دكتوراه مقدمة أن كلية احلقوق جامعة ادلنصورة عام
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بن البّن ًشي اهه ظُيىن َادًا ومشؼذا ليافت الذٌو وألحهضة ألامم اإلاخدذة وفي ملذمتها مجلغ 

فمل  ألامً، ولللماء الجىاجي الذولي ِىذما ًخفذي للففل في كُام الّذوان ؤو ِذم كُامه ٍو

م آخش ؤن ًذسج َزا ا ه مّاَذة  دولُت ليي جيىن فٍش ف لمً  مُثاق ألامم اإلاخدذة  ؤو جدخٍى لخٍّش

له كىة  ملضمت، والُىم وبّذ ؤن جم حّذًل هٍام سوما ألاظاسخي للمدىمت الجىاثُت الذولُت فلذ جم 

 (  والزي جم اِخمادٍ في 8/الفلشة الثالثت ( لمً مدخىي اإلاادة )3314بدساج مدخىي اللشاس) 
ً
مىشسا

شان/ ًىهُى ماجمش همبا ف الّذوان وفم ما هق كشاس الجمُّت 2010ال في خٍض والتي جممىذ حٍّش

ذ 1974لّام  29في دوسجه  3314الّامت لألمم اإلاخدذة  ري الشكم  ٍش  بؽيل واضح ـو

 املبحث الثاوي

ف الػدوان في اطاز املحكمت الجىائُت   الدولُتحػٍس

مت الّذوان وةخذي الجشاثم التي جخخق بها   املحىمت الجىاثُت الذولُت التي دخلذ حٍش

الا ان الىٍام الاظاسخي اإلازوىس احل الّمل بهزا  1998اوؽاث بمىحب هٍام سوما الاظاسخي لّام 

م دولي  مت الّذوان واسواجها وبالفّل فلذ ؼيل فٍش ف لجٍش الاخخفاؿ لححن الخىـل الى حٍّش

م ِبر اهثر مً مت الّذوان وكذ اظخىاُ الفٍش ف حٍش ِؽش ظىىاث ان ًمْ  ِامل ًخخق بخٍّش

مت الّذوان وكذ  ف حٍش اكش ماجمش همباال  للذٌو امام ماجمش همباال مؽشُو اللشاس الخاؿ بخٍّش

شان/10الاوشاف في املحىمت الجىاثُت الذولُت في  مت  2010/خٍض ف حٍش اإلاؽشُو اإلالترح لخٍّش

ىسن مً  آراس  –ماسط  25-22الّذوان والزي جم ِشله ؤمام الذوسة الثاهُت اإلاعخإهفت في هٍُى

م  (10)2010 مت الّذوان خُث اخخخم الفٍش م الّامل الخاؿ اإلاّجي بجٍش  لجهىد الفٍش
ً
جا جخٍى

 لللشاس   (11)الّامل ؤِماله
ً
اإلاخممً  مىاـلت الّمل اإلاخّلم  (Icc-ASP/1/Res-1)واإلاؽيل وفلا

                                                                                                                         

سياسية قانونية يف ضوء أحكام القانون الدو ، منشورات اذليئة ادلصرية  الفلسطينية دراسةدمحم شوقي حافظ، الدولة  د.
 ىا.وما بعد 151،ص1992للكتاب ، القاىرة،

  icc، ASP/7/20/Add1( الوةيقة 10)
الواثئق الر ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائياة الدولياة، الادورة األون نيوياورك ،  (11)

  .2002أيلول  –سبتمرب  10
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 لللشاس )و( مً الىزُلت الخخامُت إلااجمش سوما
ً
مت الّذوان، واظدىادا ف . (12)بجٍش وكذ حاء الخٍّش

ف  مْ الخٍّش
ً
 1974لّام  3314الىاسد في اللشاس  الزي جم اِخمادٍ مخىابلا

 الفصل الثاوي

مت الػدوان واللىاغد التي ًلىم غليها اللاهىن الدولي الاشالمي  مىكف الدًً الاشالمي مً جٍس

 املبحث الاول 

 مىكف الدًً إلاشالمي مً الػدوان

 

م للذ وان لٍهىس ألادًان  م الّذوان، وجدٍش  في الخإهُذ ِلى جدٍش
ً
 هبحرا

ً
ت ؤزشا العماٍو

 ال 
ً
اث الذولُت، وفي َزا الفذد لّب ؤلاظالم دوسا اللجىء بلى اللىة اإلاعلحت وىظُلت لحل اإلاىاِص

ت والحث ِلى  خذاءاث غحر اإلاؽشِو مه ليافت ـىس الِا ، ورلً بخدٍش ًمىً ألي مىفف بهياٍس

 ودلُل رلً كىله ظبداهه وحّالى "اللجىء بلى الىظاثل العلمُت م
ً
ىا ِفي ا ؤمىً بلى رلً ظبُال

ُ
اِجل

َ
َوك

مْ 
ُ
ك
َ
ىه

ُ
اِجل

َ
ل ًُ  ًَ ِرً

ه
ِ ال

  َشِبُِل َّللاه
َ
  َول

َ ُدوا ِإنه َّللاه
َ
ْػخ

َ
ًَ   ل ح ِدً

َ
ْػخ

ُ
ِحبُّ امل  ل" وكىله حّالى(190)البلشة   "،ًُ

ْم 
ُ
ىك

ُ
اِجل

َ
ل ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِرً

ه
ًِ ال  َغ

ُ ُم َّللاه
ُ
ْنَهاك ًَ ًِ َوُهْم  ِفي الِدً َبرُّ

َ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
اِزك ًَ ً ِد م ّمِ

ُ
ِسُجىك

ْ
خ ًُ ْم 

َ
ىا  َول

ُ
ِصط

ْ
ل
ُ
َوج

 
َ
ِصِطين

ْ
ل
ُ
ِحبُّ امل ًُ  

َ ْيِهْم ِإنه َّللاه
َ
َها ( وكىله حّالى "8"، ) اإلامخدىت .آلاًت ِإل

َ
ْح ل

َ
اْجى

َ
ِم ف

ْ
ل ُحىا ِللصه

َ
 َوِإن َجى

 ِ ى َّللاه
َ
ْل َغل

ه
َىك

َ
 و ( 61"،   )الاهفاٌ آلاًت َوج

ً
َمِت  " ٍلٌى ؤًما

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ى َشِبُِل َزّبِ

َ
ِت  اْدُع ِإل

َ
ْىِغظ

َ ْ
َوامل

ِت 
َ
ًُ  الَحَصى ْحَص

َ
ِتي ِهَي أ

ه
ُهم ِبال

ْ
ى في رلً ًبحن الاواس الّام إلاىكف 135"  )الىمل. آلاًت َوَجاِدل ( .َو

 (13) الذًً الاظالمي مً الّذوان.

، وؤن ٌهىس الاظالم ؤواثل 
ً
بادة وخىم ، ؤي ؤهه دًً ودولت مّا فاإلظالم َى ِلُذة ِو

ت آهزان الى مبادت  ، ًبحن مذي خاحت البؽٍش
ً
ّا  ظَش

ً
اللشن العابْ اإلاُالدي واهدؽاٍس اهدؽاسا

                                           

 –يونيو  15جنائية دولية ، روما ، ( الواثئق الر ية دلمترر األمم ادلتحدة الدبلوماسي للمفوضني ادلعين إبنشاء زلكمة 12)
 A/CONF(  (183/13 )وةيقة األمم ادلتحدة 1998روز  –يوليو  17حزيران ، 

د. أمحااد أبااو الوفااا، كتاااب اإعااالم بقواعااد القااانون الاادو  والعالقااات الدوليااة يف شااريعة اإسااالم، اجلاازء العاشاار،  (13)
 .2001القاىرة،  احلرب يف الشريعة اإسالمية، دار النهضة العربية،
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ت تهذف الى  اوعاهُت جدلم سغبتها في العلم والخّاٌؾ وظي ـشاُ ِعىشي بحن كىي مخىاِص

م.. ولم ًخّشك اللشآن اظخّباد بجي ال ل ألاٌو واإلافذس الّام لإلظالم َى اللشآن الىٍش بؽش وألـا

لخففُل الجضثُاث بل هق ِلى ألاظغ الثابخت واللىاِذ اليلُت التي ًبجى ِلحها جىٍُم الؽاون 

ا مً ألامم الكتها بغحَر  .(14)الّامت للذولت، ِو

 ورلً مً هىاح ؤسبّت: وججذس ؤلاؼاسة ؤن ؤلاظالم كذ خذد الحشب في ؤلُم الحذود

مً الىاخُت اإلاياهُت: خُث كفش الحشب ِلى مىاوم اللخاٌ وخذَا، وبالخالي خشم هلل  -1

 الحشب بلى اإلاىاوم اإلاذهُت التي ًلىجها ظيان غحر مداسبحن.

مً الىاخُت الصخفُت كفش ؤلاظالم اللخاٌ لذ املحاسبحن فلي، ؤما غحر املحاسبحن  -2

ملحاسبتهم، وبالخالي خشم ؤلاظالم جىحُه ؤفّاٌ اللخاٌ لذَم بال فلِغ َىان زمت لشوسة 

 برا اؼتروىا في الحشب ولى بالشؤي واإلاؽىسة.

ُت: ال ًبُذ ؤلاظالم الحشب بال برا وكْ ِذوان ِلى الذولت  -3 مً الىاخُت اإلاىلِى

فلي ؤلاظالمُت، وبالخالي فاإلظالم ال ًبُذ الحشب الّذواهُت )ؤي الابخذاس باللخاٌ( وإهما 

.)
ً
 ِلى ِذوان كاثم ؤو في ظبُله للىكُى فّال

ً
 الحشب الذفاُِت )سدا

مً الىاخُت الضمىُت خشم ؤلاظالم اللخاٌ في ؤوكاث مُّىت )ألاؼهش الحشم سغبت في جدبِب  -4

 ، وألاؼهش الحشم هي رو اللّذة ورو الحجت واملحشم وسحب.(15)اإلالاجلحن بلى العلم وهبز الحشب

خجعذ ؤظاط سفن ال  هللا غً  مًنهاك "ل : اإلامخدىتواضح في ظىسة  بؽيل ّذوان بيل ؤؼيالهٍو

الرًً لم ًلاجلىكم في الدًً ولم ًخسجىكم مً دًازكم أن جبروهم وجلصطىا إليهم إن هللا ًحب 

                                           

 .149، ص 1995( د. عبد الواحد دمحم الفار، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة، 14)
( د. أمحااد أبااو الوفااا، كتاااب اإعااالم بقواعااد القااانون الاادو  والعالقااات الدوليااة يف شااريعة اإسااالم، اجلاازء العاشاار، 15)

 .34احلرب يف الشريعة اإسالمية، مصدر سابق، ص 
 .190وينظر: د. أمحد أبو الوفا، العالقات الدولية يف السنة النبوية، دار النهضة العربية، ب. ت، القاىرة، ص 
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مً دًازكم وظاهسوا غلى   امللصطين، إهما ًنهاكم هللا غً الرًً كاجلىكم في الدًً وأخسجىكم

 إخساجكم أن جىلىهم ومً ًخىلهم فأولئك هم الظاملىن". 

 

ىزا فةن ؤلاظالم لِغ جىا  هما ًذعي هثحرون بلى العُف ؤو الحشب لفشك حّالُمه، َو
ً
كا

بر ؤن َزٍ الذِىة لِغ لها مً ظبُل بال مجشد اللُل واللاٌ ؤو ؤلاؼاِت وألاباوُل فلذ بحن  

الذًً ؤلاظالمي َل بن الجهاد فشك ِحن ؤم فشك هفاًت. هما خذد ؤلاظالم ألاخىاٌ التي ًجىص 

 ظُاظت الحشوب وألامىس اإلاخّللت  فحها اللجىء بلى الحشب وجلً التي ال
ً
ًجىص فحها رلً، وهٍم ؤًما

 .(16)بها

 

مت   ٍلىم سفن الّذوان في ؤلاظالمو  ِلى كاِذجحن ؤظاظِخحن َما الُىم في ـلب مفهىم حٍش

ل في ؤلاظالم َى كبٌى آلاخش الزي لم ًلاجل اإلاعلمحن جخلخق اللاِذة ألاولى في بن الّذوان:  ألـا

 دفاُِت لذ اإلاّخذي اهىالكا مً في الذًً ولم ًخشحهم 
ً
م والحشب في ؤلاظالم جيىن دوما مً دًاَس

مت:" وكاجلىا في ظبُل هللا الزًً ًلاجلىهىم وال حّخذوا بن هللا ال ًدب اإلاّخذًً".  آلاًت الىٍش

شاف والالتزام بالّهىد، ظىاء واهذ ِامت ؤو واللاِذة الثاهُت جخلخق في  اخترام اإلاىازُم وألِا

وأوفىا بػهد هللا إذا غاهدجم ول ) وكىله حّالى(أيها الرًً أمىىا أوفىا بالػلىدًا خاـت: )

 
ا
لى (جىلضىا ألاًمان بػد جىكُدها، وكد جػلخم هللا غلُكم كفُال اشدىصس وإن ) وكىله حل ِو

إل الرًً غاهدجم مً ) وكىله (في الدًً فػلُكم الىصس إل غلى كىم بِىكم وبُنهم مُثاق  موك

، فأجمىا إليهم غهدهم إلى مدتهم، املشسكين، 
ا
، ولم ًظاهسوا غلُكم أحدا

ا
ثم لم ًىلصىكم شِئا

 (.إن هللا ًحب املخلين

ىزا فلذ   م   في ؤلاظالم  وان اإلابذؤ ألاظاسخيَو الجىىح للعلم ال لللخاٌ والحشب وججٍش

 
ً
  الّذوان ؼىال

ً
هي ؤن . وإن وان زمت هلىت ًجمْ ِلحها ؤـذكاء و ؤِذاء ؤلاظالم ، فومممىها

                                           

( د. أمحااد أبااو الوفااا، كتاااب اإعااالم بقواعااد القااانون الاادو  والعالقااات الدوليااة يف شااريعة اإسااالم، اجلاازء العاشاار، 16)
 .62احلرب يف الشريعة اإسالمية، مصدر سابق، ص 
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واإلاعلمحن و بهما مً مىىلم الذفاُ ًِ الىفغ، ؤي ما ٌّخبر  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اللخاٌ لم ًىً اخخُاس الىبي

ف الاظخّماٌ اإلاؽشُو لل لٍى في الّالكاث الذولُت او ما ٌّشف بدم الذفاُ ألاظاط الُىم في حٍّش

ومً ؤحل  .ه ال لغاًت بوؽاء الذولتالذًً ودًمىمخ وؽش واهلاروكذ ؤبُذ اللخاٌ مً ؤحل  .الؽشعي 

ت الّبادة ال ت ألجها ألاظاط في ول حذٌ  خٍش ٍش زٍ هلىت حَى ألحل مفادسة خم الاخخالف، َو

الح في ؤلاظالم كذًما وحّبر  تزاٌ وؤلـا بظالمي خٌى الجهاد وؤلامامت والحىم. وكذ واهذ مىىلم الِا

الزي جلذم هلٌى ؤن اإلاعخلش ِلُه في . وبّذ (17)ًِ وحهت هٍش الخي ؤلاظالمي اإلاخىىس الُىم

الفله ؤلاظالمي بن ؤـل الّالكاث الخاسحُت في ؤلاظالم َى العلم ال الحشب  وان ألاخحرة ال جيىن 

 مً اللاِذة، لذفْ الؽش والّذوان وخماًت الذِىة وؤن الذِىة بلى ؤلاظالم جيىن 
ً
بال اظخثىاءا

(
ً
ٍت الحعىت ؤوال   (.18بالحىمت واإلاِى

 ثاوياملبحث ال

 اللىاغد التي ًلىم غليها اللاهىن الدولي في الاشالم

ٌؽمل مذلٌى اللاهىن الذولي الّام حمُْ اللىاِذ التي جىٍم الّالكت بحن اشخاؿ اللاهىن 

 ٌ  الى الّشف واإلاّاَذاث واللىاِذ  -الذولي)الذو
ً
اإلاىٍماث( في وكذ العلم والحشب , اظدىادا

 اللاهىهُت

                                           
 25-23د. ىيثم منا  ، زلاضرة ألقيت مبناسبة انعقاد ادلمترر التأسيسي للحملة العادلية ضد العادوان )الدوحاة   ((17  

 http://alhakim.eu/lectures/criminal.htm( 2005فرباير/شباط 
 
للطباعة، القاىرة،  رية( د. نبيل زلمود حسن، ادلسمتولية اجلنائية للقادة يف زمن النزاعات ادلسلحة، الدار ادلص18) 

 .50،ص2008
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ت اللىاِذ والاخيام في وفي َزا العُاق فان اللاهى  فه باهه مجمِى ن الذولي الاظالمي ًمىً حٍّش

ّت الاظالمُت التي جلتزم بها الذٌو الاظالمُت في ِالكاتها مْ الذٌو واإلاىٍماث  الؽَش

 (.19الذولُت)اشخاؿ اللاهىن الذولي(الاخشي)

ف فان اللاهىن الذولي الاظالمي لم ًىً كاهىن خشب وان  ّت الاظالمُت وبمىحب َزا الخٍّش الؽَش

. وان الحشب الّذواهُت لم جىً  ا مً الذٌو لها الّذًذ مً الىظاثل التي حّضص ِالكاتها مْ غحَر

 لفن الجزاُ بّذ اظدىفار باقي الىشق.
ً
 خُاس الذولت الاظالمُت ختى ِىذما جيىن الحشب وظُلت

خي ًاهذ ان الذولت الاظالمُت مىز وؽإتها وخالت الحش   ِلحها مً كبل وان الىاكْ الخاٍس
ً
ب مفشولت

ان العُادة ِلى ؼّىب الّالم اللذًم.  الذولخحن الٍّمُحن) الفشط والشوم( اللخان واهذ جدىاِص

ت الّلُذة ولى في هىاق الذًً الىاخذ, وكذ  وحعخّبذان جلً الؽّىب, وجفادسان بلعىة خٍش

شة جدفضجا للضخف لللماء ِلى الاظالم في مىوىه, خُثما فؽلذ الجماِاث الىزي ُت داخل الجٍض

 الّشبُت في اللماء ِلُه. 

خ ان اللىاث ؤلاظالمُت ولما الخلذ باللىاث اإلاعلحت إلخذي الذولخحن الٍّمخحن)  وكذ سجل الخاٍس

ً. اما الذخٌى في الاظالم  ا كبل خىك اإلاّشهت الى كبٌى اخذ الامٍش الفشط والشوم( واهذ جذَِى

ت الادًا ت الافشاد في جلً الؽّىب. ووان سفن َزا واما ابشام مّاَذة للعالم جىفل خٍش ن وخٍش

 لها  مً 
ً
 للحشب اللاثمت ولِغ اِالها

ً
الّشك مً حاهب خيام جلً الؽّىب ٌّذ بمثابت اظخئىافا

 (.20حاهب اإلاعلمحن)

مىً احماٌ اَم اللىاِذ التي ًلىم ِلحها اللاهىن الذولي الاظالمي بما ًإحي:  -ٍو

                                           
زيد بن عبد الكرمي الزيد, مقدمة يف القانون الدو  االنسا  يف االسالم, احلدار اللجنة الدولية للصليب  ((19

 .15,ص2004االمحر,
 32د. دمحم كامل ايقوت. الشخصية الدولية ص ( (20
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 خُث ان  -مبذؤ الىخذة الاوعاهُت: -1
ً
 واخذة

ً
 امت

ً
ّت الاظالمُت ان الىاط حمُّا خىم الؽَش

ًا ايها الىاس اها جيىن الافملُت فحها بمىحب الاظخجابت ألمش هللا ظبداهه وحّالى)

 وكبائل لخػازفىا ان اكسمكم غىد هللا 
ا
خللىاكم مً ذكس واهثى وجػلىاكم شػىبا

 (.22لّالكاث الىدًت)( . فالخّاسف بحن الؽّىب واللباثل ًمثل خالت مً ا21( )اجلاكم

ش الّالكاث الذولُت في الّمل اإلاؽترن مً احل الخحر. كاٌ  -مبذؤ الخّاون: -2 ى حَى َو

(. مْ الخإهُذ ِلى 23حّالى)وحّاوهىا ِلى البر والخلىي وال حّاوهىا ِلى الازم والّذوان()

خممً اؼاسة الى الىهي ًِ الّذوان.  الىهي ًِ ول ما مً ؼإهه ان ًادي الى العىء ٍو

ّت الاظالمُت َزا اإلابذؤ مْ لبي َزٍ اإلاّاملت في اواس  -ذؤ اإلاّاملت باإلاثل:مب -3 اكشث الؽَش

اإلاّاملت الاخالكُت ودون ان جخشج ًِ ملخمُاث الّذالت ولمً اواس اللُم العامُت 

 (.24التي سسخها الذًً الاظالمي)

ّت الاظالمُت خُث اهذث ِلى -الّذٌ: -4  للملً في اواس الؽَش
ً
اكشاس  ٌل الّذٌ اظاظا

ًا ايها الرًً امىىا كىهىا كىامين في خالتي العلم والحشب وكاٌ حّالى) االّذٌ والحىم به

ول ًجسمىكم شيئان كىم غلى (. وكىله حّالى) 25()باللصط شهداء هلل ولى غلى اهفصكم

 (26()الا حػدلىا اغدلىا هى اكسب للخلىي 

 

 الفصل الثالث                                        

ػت الاشالمُت            حلىق الفئاث التي ًحميها اللاهىن الدولي الاوصاوي  في اطاز الشَس

                                           
 .13اآلية -احلجرات( (21

 .15يف القانون الدو  االنسا  يف االسالم, مصدر سابق ص د. زيد بن عبد الكرمي الزيد, مقدمة  (22)
 .2ادلائدة اآلية سورة ( (23
 .16ادلصدر السابق ص( (24

 .135النساء اآلية سورة  (25)
 .8ة اآلية \ادلائدسورة   (26)
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ٌّذ مً اإلافىلحاث  International humanitarian lawؤن مفىلح اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي 

الحذًثت التي اظخخذمذ في فله اللاهىن الذولي وسبما جم اظخخذامه ؤٌو مشة مً حاهب اللجىت 

ُت للفلُب ألاخمش في الىزاثم التي كذمتها بلى ماجمش الخبراء الحيىمُحن الزي ِلذ دوسجه الذول

 ِلى اظخخذام اللىة  1971ألاولى ِام 
ً
والتي ًلفذ بها مجمىِت اللىاِذ واإلابادت التي جمْ كُىدا

 وكذ الجزاُ اإلاعلح ورلً مً ؤحل:

ت الحذ مً آلازاس التي ًدذثها الّىف ِلى اإلاخداسبحن مما ً -1 خجاوص اللذس الالصم وجلُُذ خٍش

ؤوشاف الجزاُ اإلاعلح في بداسة الجزاُ وفي اخخُاس وظاثل اللخاٌ والىق ِلى مداهمت 

 اهتهاواث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي. مشجىبي

ججىِب ألاشخاؿ الزًً ال ٌؽتروىن بؽيل مباؼش في الّملُاث الحشبُت ألالشاس  -2

والىىاثف اإلاىفىؿ ِلحها في الاجفاكُاث الذولُت الىاحمت ًِ الجزاِاث )مثل اإلاذهُىن 

 .(27) ومىْ ؤي ؤلشاس حعُمت بالبِئت الىبُُّت(

ُت   ت اللىاِذ الؽِش ّت الاظالمُت فهى مجمِى اما مفىلح اللاهىن الذولي الاوعاوي في الؽَش

 الهادفت الى خماًت الاوعان والحفاً ِلى خلىكه الاظاظُت ابان الجزاِاث اإلاعلحت.

 ول املبحث الا 

 حماًت املدهُين

اإلااظعاث اإلاهخمت باللاهىن الذولي الاوعاوي اجها اظخىاِذ  ان جاظغ خالٌ اللشن  جفخخش

اإلااضخي ِبر الّذًذ مً الاجفاكُاث الذولُت كىاِذ كاهىهُت مذوهت اظخىاِذ مً خاللها ان جمفي 

 مً الحماًت للعيان اإلاذهُحن ابان الجزاِاث اإلاعلحت.
ً
ا  هِى

                                           

والشاريعة اإساالمية النظرية العامة للقانون الادو  اإنساا  يف القاانون الادو   –( أستاذان الدكتور/ أمحد أبو الوفا 27)
 .4ص  – 2006القاىرة  –الطبعة الثانية  –دار النهضة العربية  –
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لزهش ان الذًً  الاظالمي الحىُف ًضخش بالؽىاَذ واللىاِذ التي جىق ِلى خماًت ومً الجذًش با 

اإلاذهُحن ابان الجزاِاث اإلاعلحت. ففي الحذًث الزي سواٍ اوغ بً مالً ًِ سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص, خُث 

ذاء)  ى ًبّثهم للخاٌ الِا م حىذٍ َو لت اهطللىا باشم هللا وباهلل وغلى مًىصخي الشظٌى الىٍش

 ول امسأة ول حغلىا وضمىا غىائمكم واصلحىا 
ا
 صغيرا

ا
 ول طفال

ا
 فاهُا

ا
زشىل هللا, ول جلخلىا شُخا

(. خحر دلُل ِلى الحماًت اللاهىهُت التي الفاَا الذًً 28()واحصىىا ان هللا ًحب املحصىين

لِغ  الاظالمي ِلى َزٍ الفئاث) الؽُخ الىبحر, الىفل الفغحر, اإلاشؤة( وهي حؽمل ول شخق

ت للّذو ولم ٌؽاسن في اللخاٌلمً اللىّاث الّ  عىٍش

اًا التي ًىصخي بها الشظٌى الاهشم ملسو هيلع هللا ىلص كادة حُىؼه بإن ال  والعحرة الىبىٍت الّىشة صاخشة بالـى

م لخالذ بً  ُت الشظٌى الىٍش ٌغذسوا وال ًمثلىا وال ًلخلىا الىلذان وال اصحاب الفىامْ, وفي ـو

 ٌ له)الىلُذ اهه كا
ا
 ول غصُفا

ا
ت ( والّعُف َى الّامل بإحشة او الفالح. وهخخم 29()ل جلخل ذٍز

ذ بً ابي ظفُان خحن اسظله الى الؽام) ال جلخلىا  ُت الخلُفت ابي بىش الفذًم الى كاثذٍ ًٍض بـى

 وال
ً
 وال جخشبىا ِامشا

ً
 وال جلىّىا مثمشا

ً
 وال ساَبا

ً
ما  وال مٍش

ً
 هبحرا

ً
 وال امشؤة وال ؼُخا

ً
 جزبدىا ـبُا

()  وال جدشكٍى
ً
 الا إلاإول وال حغشكىا هخال

ً
 وال بلشة

ً
ّت 30بّحرا ىزا فإهه بمىحب اخيام الؽَش (. َو

ً ِلى اللخاٌ الزًً جم  ت الا الى الاشخاؿ اللادٍس ماٌ الّعىٍش الاظالمُت ال ًجىص جىحُه الِا

عهم للّمل الّعىشي, بمّجى ان العيان اإلاذهُحن الزًً لم ًخم  اِذادَم جخفُفهم وجىَش

ً واملخىىحن له ال ٌّخبرون مً اإلالاجلحن  لللخاٌ ولم ًباؼشٍو بالفّل ولم ًيىهىا مً الذبٍش

زَب حمهىس مً الفلهاء الى اهه ال ًلخل غحر اإلالاجل,) ذٌ لزلً 31وبالخالي ال ًجىص كخالهم, ٍو ( ٍو

                                           
.وامحد بن احلسن البيهقي, 3/37ابو داود, سنن ايب داود. رقيق دمحم زلي الدين عبد احلميد, بريوت, دار الفكر, (31)

 9/90ه,1414السنن الكربى, رقيق دمحم عبد القادر عطا, مكة ادلكرمة, دار الباز, 
 ,2/133,واحلاكم ادلستدرك عل  الصحيحني11/112ابن حبان, حلحيح ابن حبان (32)

 9/90البيهقي, السنن الكربى (30)
. 51ص-50. االحكام السلطانية للماوردي, ص177ص-176,ص2حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبري, ي (31)

 4,222مغين احملتاي,ي
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(ظىسة ب املػخدًًوكاجلىا في شبُل هللا الرًً ًلاجلىهكم ول حػخدوا ان هللا ل ًحكىله حّالى) 

 .190البلشة/ آلاًت 

 املبحث الثاوي

 حماًت الجسحى واملسض ى والاشسي 

اًت وبُت بعبب الفذمت  ًلفذ بالجشحى واإلاشضخى الاشخاؿ الزًً ًدخاحىن الى معاِذة او ِس

ؽمل حّبحر الجشحى واإلاشضخى  او اإلاشك او عجض بذوي والزًً ًحجمىن ًِ ؤي ِمل ِذاجي َو

اًت خاالث الىلْ  والاوفاٌ خذًثي الىالدة والاشخاؿ الزًً ًدخاحىن معاِذة وبُت او ِس

(. وكذ اولى الاظالم مىز ٌهىٍس الحماًت الياملت 32ِاحلت مثل روي الّاَاث وؤوالث الاخماٌ)

م مً ضحاًا الجزاِاث اإلاعلحت والامثلت هثحرة في َزا الفذد, ولّل خذًث  للجشحى واإلاشضخى وغحَر

 هللا ِلُه الشظٌى الاهشم ـلى 

(. والىق َىا ِام خُث ًفُذ 33()ٌػرب ًىم اللُامت الرًً ٌػربىن الىاس في الدهُاان هللا )

م حّزًب الىاط ظىاء في وكذ العلم او الحشب وظىاء واهىا معلمحن او غحر معلمحن  بخدٍش

ً ًِ الذفاُ  ًِ وبالخالي فان الذًً الاظالمي الحىُف ًدشم حّزًب الجشحى او اإلاشضخى والّاحٍض

 ِلى ِذم حىاص الاحهاص ِلى اإلاشضخى والجشحى في خاٌ 34اهفعهم مً افشاد الّذو)
ً
(.ومما ًذٌ اًما

ماٌ الّذاثُت ًخجعذ في اإلاىكف الزي اجخزٍ الشظٌى )ملسو هيلع هللا ىلص( بصاء اَل مىت ًىم  امخىاِهم ًِ الِا

الا ًجهزن غلى دًه) فخدها, خُث لم ًخّشك الخذ مً اَلها بعىء في هفغ او ماٌ, زم هادي مىا

                                           

 1977عام من الربوتوكول االضايف االول  ل 8م (32)
رايض الصاحلني من كالم سيد ادلرسلني لألمام زلي الدين ايب زكراي حيىي بن شرف النووي, ممتسسة الكتب  (33)

 .59,:االموال اليب عبيد,ص484م,ص 1985ه, 1405 .ط الثقافية, بريوت
االسالمية. احلدار اللجنة د. عبد الغين زلمود. محاية ضحااي النزاعات ادلسلحة يف اطار القانون الدو  والشريعة  (34)

 .21,ص2,2006الدولية للصليب االمحر.ط
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ح, ول ًدبػً مدبس, ول ًلخلً اشير ومً اغلم بابه فهى آمً  35()جٍس
ً
زا الىق لِغ خاـا (.َو

ى ان  خمعً به ِلى ِمىمه. وفي َزا جىبُم إلابذ بظالمي اـُل َو بإَل مىت فإن اللفَ ِام ٍو

ا , فمتى اهتهذ   الحشب لشوسة والمشوسة جلذس بلذَس

ها, رلً ان الاظالم دًً الشخمت الّامت بالّاإلاحن وادعى ما جىلبه َزٍ المشوسة وحب الخىكف ِج

 (,36الشخمت هي خاٌ اإلاشك او الجشح)

ملىا ِلى مداسبخه فعلىىا في  اما الاظشي فُلفذ بهم الاِذاء الزًً اٌهشوا الّذاوة لإلظالم ِو

ف الزي هفذ ِلُه اجفاكُت حىُف الثا ف مْ الخٍّش خىابم َزا الـى لثت لّام اًذي اإلاعلمحن ٍو

( التي هفذ ِلى) اظشي الحشب باإلاّجى اإلالفىد في َزٍ الاجفاكُت َم 4في اإلاادة) 1949
ً
/ؤ/اوال

لّىن في كبمت الّذو: افشاد اللىاث  -1الاشخاؿ الزًً ًيخمىن الى اخذي الفئاث الخالت , ٍو

 اإلاعلحت الخذ اوشاف الجزاُ(.

ّت الاظالمُت ًلفذ باألظشي  ذاء "وفي اواس الؽَش ملىا ِلى الِا الزًً اٌهشوا الّذاوة لإلظالم ِو

م 37)"مداسبخه فعلىىا في اًذي اإلاعلمحن (. ؤو َم اإلالاجلىن مً الىفاس ارا ٌفش اإلاعلمىن بإظَش

ماٌ الّذاثُت  ً ِلى اللخاٌ مً الشحاٌ والزًً اؼتروىا بالفّل في الِا ّجي رلً اللادٍس اخُاء َو

ف ا إلاذهُىن مً الشحاٌ والؽباب الزًً ال ًلاجلىن لذ اإلاعلمحن بدُث ًخشج مً اواس َزا الـى

ّت الاظالمُت واللاهىن الذولي  ىزا فال خالف بحن الؽَش واليعاء والاوفاٌ وسحاٌ الذًً َو

ماٌ اللخالُت وخذَم َم اظشي الحشب الزًً جخّحن  الاوعاوي مً خُث اِخباس اإلاؽاسهحن في الِا

مُّىت ال حّخبر دولت متى واهذ خشبها مً احل خماًتهم ظىاء واهذ الحشب بحن دولخحن  او مجمىِت 

                                           

 ,1969االموال أليب عبيد القاسم بن سالم, رقيق وتعليق دمحم خليل ىراس, مكتبة الكليات االزىرية, القاىرة, (35)
 .157,ص141ص

عبد  الغين:دوعبد33ابق,صد. زيد بن عبد الكرمي الزيد مقدمة يف القانون الدو  االنسا  يف االسالم مصدر س (36)
 ,21احلميد زلمود , محاية ضحااي النزاعات ادلسلحة يف القانون الدو  والشريعة االسالمية, مصدر سابق,ص

 34ادلصدر السابق. ص (37)
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ش اإلافحر) (. وجبذؤ خالت الاظش مىز اللاء اإلالاجل لعالخه واظدعالمه ألخذ وشفي الجزاُ وججذ 38جلٍش

مّاملت الاظشي مياهت في لىء اإلابادت الاوعاهُت التي اسظاَا الاظالم والتي جخجلى في الّفى 

اتهم مىز لحٍت الاظش وختى ِىدتهم والاخعان والىشامت الاوعاهُت لألظشي وا خترام خلىكهم وخٍش

ش مبادت الحماًت  ّت الاظالمُت ًِ اللاهىن الذولي في جلٍش م وروحهم. وال جخخلف الؽَش الى دًاَس

اًت والاجفاٌ مْ روحهم   اؼت والِش اإلالشسة لألظشي مً خُث اإلاّاملت الاوعاهُت وجىفحر ظبل الِا

ذم حّزًبهم او كخلهم, بل ان الا  ا اللاهىن ِو ظالم اِىى لألظشي مّاملت افمل  مً جلً التي كشَس

ّضص  م ِلى اهفعهم خحر مثاٌ, َو الذولي وفي اهشام الشظٌى الاهشم ملسو هيلع هللا ىلص والصحابت ألظشي بذس واًثاَس

()
ً
ىا باألظاسي خحرا ش لىحىب مّاملت 39رلً كٌى الشظٌى الٍُّم ملسو هيلع هللا ىلص) اظخـى (. وفي رلً جلٍش

ٍت ألصحابه)  الاظحر بالحعجى ومىْ ارالله واَاهخه واإلاغ بىشامخه. وكىله ملسو هيلع هللا ىلص ًىم غضوة بجي كٍش

م ختى ًبردوا() م واظلَى م وكُلَى (, وفي مىالْ هثحرة ال جدصخى ٌسجل 40اخعىىا اظاَس

ي بالحعجى واخعان هعىتهم وخلهم للمعلمحن اجهم اصحاب سجل هاـْ في خعً مّاملت الاظش 

ل الامش  اثً وخعً اوّامهم. ختى ـو ذم الغذس باألظشي والَش م الذًيُت ِو في مماسظت ؼّاثَش

 
ً
 مً حُىػ الافشهج ولم ًجذ وّاما

ً
 ضخما

ً
باللاثذ اإلاعلم ـالح الذًً الاًىبي ًىم اظش ِذدا

, وإلاا جياجفىا ووىهىا  مْ اهفعهم 
ً
 ًلاجله, سخب بزلً وسؤي ان ًىفحهم فاولم ظشاخهم حمُّا

ً
حِؽا

(. وكذ حّل هللا ظبداهه 41مً الخحر ان ًلخلهم في اإلاُذان مداسبحن وال ًلخلهم في الاظش حاجّحن)

طػمىن رًً َم اِلى دسحاث اإلاامىحن فلاٌ حّالى) 1وحّالى اوّام الاظحر مً ـفاث الابشاس اٌ ٍو

                                           

 .31د. عبد الغين عبد احلميد زلمود. محاية ضحااي النزاعات ادلسلحة, مصدر سابق ,ص (38)
كبري, ينظر سليمان الطربا , ادلعجم الصغري, رقيق دمحم مشكور, الطبعة االون, اخرجو الطربا  يف الصغري وال (39)

 (.1/250ه)1485بريوت, 
دمحم بن احلسن الشيبا , السري الكبري وشرحو للسرخسي, رقيق دمحم حسن دمحم الشافعي. بريوت, دار الكتب  (40)

 (.3/127ه,)1417العلمية. 
 .57,ص56,ص1958احلرب يف االسالم, اللة ادلصرية للقانون الدو , القاىرة,دمحم ابو زىرة, نظرية الشيخ   (41)
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 واشيرا
ا
دُما  ٍو

ا
سمض لإلخعان لألظحر سغم الحاحت  (. وفي رل42ً()الطػام غلى حبه مصكُىا

شمض الى ؼذة الاًثاس هما ان الاظالم  يىن الىّام َىا اؼشف اهىاُ الاخعان ٍو الؽذًذة للىّام ٍو

ت التي كذ جدفل مً بّن الجىىد هدُجت الخإزحراث الىفعُت للمّشهت   مىْ الخفشفاث الفىٍس

ظشي للاثذ الجِؾ وما ًشاٍ مً فمىْ آلاظش مً كخل اظحٍر او حّزًبه وكذ جشن الاظالم امش الا 

احشاءاث جالثم حّالُم الذًً الاظالمي وال ًدعْ مجاٌ البدث َىا وجدذًذٍ بزهش ما جضخش به 

ّت الاظالمُت مً خعً مّاملت الاظشي في وافت الجىاهب,   الؽَش

 املبحث الثالث

 حماًت الاغُان الدهُت

ُان اإلاذهُت في اللاهىن الذولي الاوعاوي و   ت)ًلفذ باأِل  ِعىٍش
ً
ُان التي لِعذ اَذافا ( 43افت الِا

لفذ بها دوس العىً ودوس الّبادة  وحّجي حمُْ اإلايؽأث التي جشجبي بدُاة العيان اإلاذهُحن ٍو

ت  واإلاذاسط ومدىاث اإلاُاٍ والىهشباء والفشف الفحي والجعىس والىشق واإلافاوْ غحر الّعىٍش

زاثُت واإلاىاوم الضساُِت واملحاـُل ومدىاث الىاكت الىهشباثُت وخىىه الىلل واإلاىاد الغ

ُان واإلاىاد التي ال غجى  ِجها لبلاء العيان اإلاذهُحن)  (.44واإلااؼُت وحؽمل هزلً حمُْ الِا

 
ً
ا  مما ٌّذ لشوٍس

ً
ا اهفا ُان الىاسد رهَش  جذمحر الِا

ً
ا ّت الاظالمُت فإهه ال ًجىص ؼِش وفي اواس الؽَش

ت وفي الُم هىاق, خُث لحُاة العيان اإلاذهُحن الا في الحاالث التي  جلمحها المشوسة الّعىٍش

 مً الّبث والفعاد الزي ههى ِىه هللا ظبداهه وحّالى بلىله) 
ً
ا ول حػثىا في الازض ٌّخبر رلً هِى

ف اإلاىافم في كىله حّالى )  45مفصدًً( واذا جىلى , والافعاد ـفت ًىهى ِجها الخالم خُث ـو

                                           

 اآليةسورة االنسان  (42)
 1977من الربوتوكول االضايف االول لعام  1فق 52م (43)
 .1977من الربوتوكول االضايف األول لعام  2فق 54م (44)
 60سورة البقرة/ االية (45)
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( وفي رلً ههي ًِ 46()يصل وهللا ل ًحب الفصادشعى في الازض لُفصد فيها ويهلك الحسث وال

ُت الخلُفت ابي بىش 47اَالن الحشر الزي َى مدل هماء الضسُو والثماس واليعل) (. وكذ حاءث ـو

دت في الىهي ًِ الافعاد  ا ـٍش ذ بً ابي ظفُان الىاسد رهَش الفذًم هنع هللا يضر للاثذ حِؾ اإلاعلمحن ًٍض

 ًُ ) اوي مـى ب خُث ًلٌى , وال جلىًّ والخخٍش
ً
 َشما

ً
 وال هبحرا

ً
 وال ـبُا

ً
بّؽش: ال جلخلً امشؤة

 وال حغشكىه, وال 
ً
 بال إلاإولت, وال جدشكً هخال

ً
 وال بّحرا

ً
, وال حّلشن ؼاة

ً
, وال جخشبً ِامشا

ً
 مثمشا

ً
شجشا

ب الّامش وربذ 48حغلل, وال ججبن() ُت ههي ًِ كىْ الصجش اإلاثمش وجخٍش (. وفي َزٍ الـى

ول وههي ًِ الخّشك إلاا له ِالكت بدُاة الاوعان وبلاءٍ ِلى كُذ الحُاة الحُىاهاث لغحر الا

ى ما ًيسجم مْ ح ُان اإلاذهُت, َو ّت الاظالمُت والاَخمام بما ٌّشف الُىم باأِل ّالُم الؽَش

 .العمداء

 -خاجمت البحث:

ّت الاظالمُت في  ٌى الى غاًت مدذدة هي ان الؽَش للذ هىا جهذف مً خالٌ َزا البدث الـى

ل كاهىن ظالم  خُت الّادًت ال الاظخثىاثُت َى في الـا ت ومً خالٌ العىابم الخاٍس كاِذتها الىٍٍش

 مبجي ِلى اإلاعاواة الاوعاهُت والدعامذ الذًجي والاخىة الؽاملت.

ت الا هخذبحر دفاعي حعىغه الٍشوف الاهُت   ال حّخبر مدلت او مؽشِو
ً
ا وان الحشب في الاظالم هٍٍش

ت الذًً وسد الّذوان اللىُّت ورلً ألحل ومىْ الٍلم وجىوُذ الىٍام الاحخماعي ومً  خماًت خٍش

ه بان الذِىة لإلظالم ًجب ان حعدىذ بفىسة سثِعُت الى الجهاد الىبحر  الاَمُت البالغت الخىٍى

م وحّالُمه العمداء. ٍت الحعىت بىاظىت اللشآن الىٍش  ومّىاٍ الحىمت واإلاِى

                                           

 205 اآليةسورة البقرة/  (46)
عبد الغين عبد احلميد, محاية ضحااي النزاعات ادلسلحة, مصدر  , مشار اليو يف د.246,ص1ابن كثري,ي تفسري (47)

 .57سابق,ص
 .249,ص7: نيل االوطار,ي360ادلوطأ لإلمام مالك,ص (48)
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في جىٍُم الّالكاث الذولُت بالشوح الاظخثىاثُت في الّاإلاحن وان الاظالم كذ اظهم بؽيل هبحر 

 مً اللىاِذ اإلاثبخت في الحىمت والّذٌ والاه
ً
 مدعىظا

ً
فاف الؽشقي والغشبي خُث اهه جشن جشازا

 ظىاًء في صمً العلم او الحشب

 اإلافادس

 .1981ملذمت ابً خلذون, بحروث, داس الللم, وبّت  -1

ت لللاهىن  -2 ف الّذوان،  املجلت اإلافٍش ، 24الذولي، املجلذ  د. ظمّان بىشط فشج هللا، حٍّش

1960. 

د. ـالح الذًً ِامش، اإلالاومت الؽّبُت اإلاعلحت في اللاهىن الذولي الّام، داس الفىش الّشبي   -3

 ،1975،وبّت 

ف   -4 ت د.خعحن ِبذ الخالم خعىهت، جىـل ألامم اإلاخدذة بلى حٍّش الّذوان ، املجلت اإلافٍش

 .32لللاهىن الذولي، املجلذ 

د. ببشاَُم الّىاوي، خشب الؽشق ألاوظي وهٍام ألامً الجماعي ، مجلت الّلىم اللاهىهُت   -5

 .1974والاكخفادًت، الّذد ألاٌو والثاوي،

، 1ه د. ظُّذ ِبذ اللىُف خعً ، املحىمت الجىاثُت الذولُت، داس الجهمت الّشبُت ،اللاَشة، -6 

2000. 

لى للثلافت، اللاَشة، -7  .2006د. ببشاَُم الّىاوي، املحىمت الجىاثُت الذولُت، املجلغ الِا

ف بعُىوي، مذخل لذساظت اللاهىن الجىاجي الذولي، -8 داس الؽشوق ، اللاَشة،  د. مدمىد ؼٍش

،2007. 

  

ُت الّامت، املجلت د. هبُل الّشبي، بّن اإلاالخٍاث خٌى آلازاس اللاهىهُت للشاساث الجمّ -9

ت  .31،1975لللاهىن الذولي، املجلذ اإلافٍش
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د. واسق الحعُجي دمحم مىفىس الّشاقي، املحىمت الجىاثُت الذولُت هخىىس إلافهىمي اإلاعاولُت  -10

والعُادة مْ الخىبُم ِلى كمُت داس فىس، سظالت دهخىساٍ ملذمت بلى ولُت الحلىق حامّت 

 .2009اإلاىفىسة ِام

ؼىقي خافَ، الذولت الفلعىُيُت دساظت ظُاظُت كاهىهُت في لىء ؤخيام اللاهىن  د. دمحم -11 

ت للىخاب ، اللاَشة،الذولي، ميؽىساث الهُئ  .1992ت اإلافٍش

 

الىزاثم الشظمُت لجمُّت الذٌو ألاوشاف في هٍام سوما ألاظاسخي للمدىمت الجىاثُت الذولُت،   -12

ىسن ،    .2002ٌ ؤًلى  –ظبخمبر  10الذوسة ألاولى هٍُى

الىزاثم الشظمُت إلااجمش ألامم اإلاخدذة الذبلىماسخي للمفىلحن اإلاّجي بةوؽاء مدىمت حىاثُت   -13

شان ،  –ًىهُى  15دولُت ، سوما ،  (  (183/13 )وزُلت ألامم اإلاخدذة 1998جمىص  –ًىلُى  17خٍض

A/CONF 

ّت  -14 الم بلىاِذ اللاهىن الذولي والّالكاث الذولُت في ؼَش د. ؤخمذ ؤبى الىفا، هخاب ؤلِا

ّت ؤلاظالمُت، داس الجهمت الّشبُت، اللاَشة،   .2001ؤلاظالم، الجضء الّاؼش، الحشب في الؽَش

 ،.1995د. ِبذ الىاخذ دمحم الفاس، الجشاثم الذولُت وظلىت الّلاب ِلحها، داس الجهمت،   -15

 

ت، داس الجهمت الّشبُت، ب. ث، اللاَشة،  -16 د. ؤخمذ ؤبى الىفا، الّالكاث الذولُت في العىت الىبٍى

. 
د. َُثم مىاُ ، مدالشة ؤللُذ بمىاظبت اوّلاد اإلااجمش الخإظِسخي للحملت الّاإلاُت لذ   -17

 http://alhakim.eu/lectures/criminal.htm( 2005فبراًش/ؼباه  25-23الّذوان )الذوخت 

 

ت -18  د. هبُل مدمىد خعً، اإلاعاولُت الجىاثُت لللادة في صمً الجزاِاث اإلاعلحت، الذاس اإلافٍش

 .2008للىباِت، اللاَشة، 
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ذ, ملذمت في اللاهىن الذولي الاوعاوي في الاظالم, اـذاس اللجىت الذولُت   -19 م الٍض ذ بً ِبذ الىٍش ٍص

 .2004الاخمش,للفلُب 

  

ّت  –ؤخمذ ؤبى الىفا  د.-20 ت الّامت لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في اللاهىن الذولي والؽَش الىٍٍش

 .– 2006اللاَشة  –الىبّت الثاهُت  –داس الجهمت الّشبُت  –ؤلاظالمُت 
؛واخمذ 3/37الفىش,ابى داود, ظجن ابي داود. جدلُم دمحم محي الذًً ِبذ الحمُذ, بحروث, داس   -21

 .1414ٌ, مىت اإلاىشمت, داس الباص, بً الحعً البحهلي, العجن الىبري, جدلُم دمحم ِبذ اللادس ِىا
 ,والحاهم اإلاعخذسن ِلى الصحُدحن11/112ابً خبان, صحُذ ابً خبان  -22

 .البحهلي, العجن الىبري 

 .مغجي املحخاج,ماوسدي, الاخيام العلىاهُت لل و 2ى الؽشح الىبحر, جخاؼُت الذظىقي ِل -23

ا ًدحى بً ؼشف الىىوي,  -24 اك الفالححن مً هالم ظُذ اإلاشظلحن لألمام محي الذًً ابي صهٍش ٍس

  1985ٌ, 1405ماظعت الىخب الثلافُت, بحروث .ه 

ّت  -25 د. ِبذ الغجي مدمىد. خماًت ضحاًا الجزاِاث اإلاعلحت في اواس اللاهىن الذولي والؽَش

 .2006,ت الذولُت للفلُب الاخمشللجىالاظالمُت. اـذاس ا

ت, الامىاٌ ألبي ِبُذ اللاظم بً ظالم, جدلُم وحّلُم دمحم خلُل َشاط, مىخبت ا-26 ٍش ليلُاث الاَص

 .1969اللاَشة,

دمحم بً الحعً الؽِباوي, العحر الىبحر وؼشخه للعشخسخي, جدلُم دمحم خعً دمحم الؽافعي.  -27

 .1417ٌحروث, داس الىخب الّلمُت. ب

ت لللاهىن الذولي, اللاَشة,الؽُخ   -28 ت الحشب في الاظالم, املجلت اإلافٍش شة, هٍٍش  .1958دمحم ابى َص

 


