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  ملخص:
تعريدددل القدددانون الددددولي اإلنسدددانيع و يدددان مو دددوعاذ الوقدددول علددد   هددددفذ هدددذا الدراسدددة

ألسدددرو أو الجريددد  أو المددددنيينع وغيدددرهم مدددن الفئددداذ التدددي تي ددد  باليمايدددة مدددن يمايدددة لع تطبيقددد 
ُتطبد  علد  ذاذ المسدليةع ومقارنتد  بمدا قررتد  الشدريعة اإلسدالمية مدن أيكدام الدولية زمن النزاعداذ 
 تمثل في مجموعها القانون الدولي في اإلسالم.المو وعاذ والتي 

 :المقدمة
اليمد هلل رب العالمينع والصدالة والسدالم علد  سديد المرسدلينع وقددوة المدر ين سديدنا ميمددع 

   يوم الدينع وبعد:وعل  آل  وصيب ع ومن سار عل  هديهم إل
إن الغايددة مددن القددانون الدددولي اإلنسدداني تتمثددل فددي اليددد والتقليددل مددن ا  ددرار الناجمددة عددن  

النزاعددداذ المسدددلية التدددي تليددد  با شددديا  وا عيدددان الدددذين يتمتعدددون باليصدددانة أو اليمايدددة زمدددن 
مدن اليمايدة لألعيدان اليربع أو بمعن  آير يهدل القانون الدولي اإلنساني إل  توفير اليد ا دن  

 وا شيا  زمن النزاعاذ المسلية الدولية وغير الدولية.
 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البيث في النقاط التالية:
علد  مسدتوو  الهمدوم والمع دالذالكثيدر مدن  اليوم . يتناول وايدًا من أهم المو وعاذ التي تثير1

االنتهاكدداذ الصددارية ليقددو  ة التعامددل مدد  فددي كيفيدد الميتصددةوالمؤسسدداذ الدددول والهيئدداذ الدوليددة 
 اإلنسان في زمن اليروب والنزاعاذ المسلية. 

الفئداذ الميميدة بموجدب مثلد  مدن تهديدد علد  مدا تالممارساذ المعاصدرة فدي النزاعداذ المسدلية و . 2
  رورة تطبي  القانون الدولي اإلنساني.؛ مما يستدعي التأكيد عل  القانون الدولي اإلنساني

 البحث:  أهداف
 يهدل البيث إل  تيقي  ما يلي:

 .القانون الدولي اإلنساني في القانون وفي الشريعة اإلسالمية. الوقول عل  مفهوم 1
 .مجاالذ تطبي  القانون الدولي اإلنساني من ييث المو وع. بيان 2
 .مقارنة تطبي  القانون الدولي اإلنساني في مو وعات  م  الشريعة اإلسالمية. 3

 البحث وخطته:منهج 
ذاذ العالقة الواردة فدي  يقوم البيث عل  المنهج التيليلي االستنباطي من يالل النصو 

والسدنة وأقددوال العلمدداءع وقدد تددم إعددداد  الشدرعية مددن القددرآن االتفاقيداذ الدوليددةع ومدن يددالل النصددو 
 يطة البيث بعد المقدمة السابقة كما يلي:

 .اإلنساني القانون الدوليالمبيث ا ول: مفهوم 
 .مو وعاذ تطبي  القانون الدولي اإلنسانيالمبيث الثاني: 

 الياتمة: وتت من أهم النتائج والتوصياذ.
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 مفهوم القانون الدولي اإلنساني: ولالمبحث األ 

 تعريف القانون الدولي اإلنساني:المطلب األول: 
 أواًل: تعريف القانون الدولي اإلنساني في القانون الوضعي:

 لقانون الدولي العام:تعريف ا -1
إن القانون الدولي ل  معنيان: أيدهما بالمعن  الواس  وهو المعبر عن  بالقانون الدولي العامع 

 واآلير بالمعن  ال ي  وُيعبر عن  بالقانون الدولي اإلنساني أو قانون اليرب.
رل بقانون والقانون الدولي العام يتناول فرعين ميتلفين: أيدهما يطب  في زمن السلم وُيع

يقو  اإلنسان وهو القانون الذي ين م عالقة الدولة م  رعاياها وم  الدول ا يرو والمن ماذ 
الدوليةع واآلير يطب  في زمن اليرب وهو القانون الذي ين م عالقة الدولة م  رعايا ا عداء 

 وُيعرل بقانون اليرب.
لقواعد المن مة لعالقاذ أشيا  ومن هنا كان تعريل القانون الدولي العام بأن : مجموعة ا

 .(1)القانون الدولي فيما بينها في ياالذ السلم واليرب
وهناك من عّرل القانون الدولي العام بأن : "كافة ا يكام القانونية الدولية سواء في  

 . أي في السلم واليرب.(2")التشريعاذ أو القوانين العامة التي تكفل ايترام الفرد وتعزز ازدهارا

 ريف القانون الدولي اإلنساني )قانون الحرب(:تع -2
عّرف  بع هم بأن : مجموعة القواعد الدولية التي تهدل إل  تيفيل ويالذ اليرب وقصر 

 .(3)أ رارها عل  أطرافها المشاركين فيها بقدر اإلمكان
ني وهناك تعريل آير اعتمدت  اللجنة الدولية للصليب ا يمر يفيد بأن القانون الدولي اإلنسا

الرامية عل  وج  التيديد إل  يل  هو: "مجموعة القواعد الدولية المستمدة من االتفاقياذ أو العرل
المشكالذ اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعاذ المسلية الدولية وغير الدولية ع والتي تقيد 

  لهم أو تيمي  سباب إنسانية ي  أطرال النزاع في استيدام طر  وأساليب اليرب التي ترو 
 .(4)ا عيان وا شيا  الذين ت رروا أو قدد يت ررون بسبب النزاعاذ المسلية"

                                           

 .14الزيد: مقدمة في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم   ((1
ع بيث منشور في كتاب دراساذ في القانون الدولي 34ا ومبادؤا   بكتي : القانون الدولي اإلنساني تطور  ((2

 .ع تقديم: أ.د. مفيد شهاباإلنسانيع لنيبة من المتيصصين واليبراء

 .24الزيد: مقدمة في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم   ((3

بيث ع 262اإلسالمية   يماية  يايا النزاعاذ المسلية في القانون الدولي اإلنساني والشريعة ميمود: ((4
 .ع تقديم: أ.د. مفيد شهابمنشور في كتاب دراساذ في القانون الدولي اإلنسانيع لنيبة من المتيصصين واليبراء
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 ثانيًا: تعريف القانون الدولي اإلنساني في الشريعة اإلسالمية:
 تعريف القانون الدولي العام في اإلسالم: -1

إلسالمية في هو مجموعة القواعد وا يكام في الشريعة اإلسالمية التي تلتزم بها الدولة ا
 . (1)عالقاتها م  الدول والمن ماذ الدولية ا يرو في ياالذ السلم واليرب

ومن الممكن أن نقول إن القانون الدولي العام اإلسالمي هو مجموعة القواعد الشرعية 
 المن مة لعالقاذ الدول فيما بينها في ياالذ السلم واليرب.

 تعريف القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي: -2
عّرف  بع هم بأن : مجموعة القواعد الشرعية الهادفة إل  يماية اإلنسان واليفاظ عل  يقوق  

 . (2)وقذ النزاع المسلح
وعّرل آيرون القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم بأن : هو مجموعدة ا يكام المستمدة من 

الناشئة عن النزاعاذ المسلية القرآن أو السنة أو االجتهاد التي تهدل إل  يل المشكالذ اإلنسانية 
الدولية والدايلية والتي تقيد  سباب إنسانية ي  أطرال النزاع في استيدام طر  وأساليب اليرب 
التي ترو  لهم أو تيمي ا عيان وا شيا  الذين ت رروا وقد يت ررون بسبب النزاعاذ 

 .(3)المسلية
ون الو عي و ين تعريف  في الشريعة والفر  بين تعريل القانون الدولي اإلنساني في القان

 اإلسالمية يتمثل فيما يلي:
البعد الديني للقواعد وا يكام الشرعية التي تّكون القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي؛ مما   -1

يعزز االن باط بها لما فيها من المسؤولية الدنيوية وا يروية؛ يالفًا للقواعد وا يكام التي تّكون 
اإلنساني الو عي إذ تفتقر هذا القواعد إل  النزعة الدينية أو المسؤولية ا يروية؛  القانون الدولي

 مما ي عل أثرها في إدارة العملياذ العسكرية في النزعاذ المسلية.
 االيتالل في المصادر التي تستمد منها قواعد وأيكام القانون الدولي اإلنساني.  -2

  
 
 
 
 

                                           

 .15الزيد: مقدمة في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم   ((1

 .25الزيد: مقدمة في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم   ((2

بيث ع 265اية  يايا النزاعاذ المسلية في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية  يم ميمود: ((3
 .ع تقديم: أ.د. مفيد شهابمنشور في كتاب دراساذ في القانون الدولي اإلنسانيع لنيبة من المتيصصين واليبراء
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 نون الدولي اإلنسانيالمبحث الثاني: موضوعات تطبيق القا
 مجاالت تطبيق القانون الدولي اإلنساني من حيث الزمان والمكان:المطلب األول: 

 أواًل: نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني الزماني:
بما أن الغاية من القانون الدولي اإلنساني هو اليد من ا  رار الناجمة عن النزاعاذ المسلية 

  تطبيق  الزماني هو زمن اليروب والنزاعاذ المسلية سواء كانذ هذا فمن الطبيعي أن يكون نطا
 اليروب دولية أو أهلية.

 ثانيًا: نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني المكاني:
إن نطا  تطبي  قواعد القانون الدولي اإلنساني من ييث المكان إنما يكون عل  ا را ي  

سلية؛  ن البالد ا يرو التي ال تشهد نزاعاذ مسلية أو أو البالد التي تدور فيها النزاعاذ الم
ليس بين أطرافها يالة يرب أو نزاع مسلح فإن القانون الذي يطب  فيها هو قانون يقو  اإلنسان 

 وليس القانون الدولي اإلنساني.   

 تطبيق القانون الدولي اإلنساني من حيث الموضوع: المطلب الثاني: مجاالت
وجليًا من يالل مدلول القانون الدولي اإلنساني أن الهدل المنشود من   لقد بدا وا ياً  

يتمثل في توفير اليد ا دن  من اليماية لألعيان وا شيا  زمن النزاعاذ المسلية الدولية وغير 
الدولية؛ ولذلك البد من تيديد نطا  تطبي  القانون الدولي اإلنساني المو وعيع ومو وع تطبي  

ي اإلنساني هم ا شيا  وا عيان الذين يتمتعون باليماية واليصانة زمن النزاعاذ القانون الدول
 المسلية الدولية وغير الدوليةع وتو يح ذلك في الفروع التالية:   

 حقوق الجرحى والمرضى والغرقى:: ولاأل  فرعال
رعاية المقصود بالجري  والمر   والغرق  ا فراد العسكريين أو المدنيين الميتاجين لل 

 والعناية الطبية أو أي مساعدة عاجلة سواء كانوا في ميدان اليروب البرية أو البيرية.
ومن المعلوم أن اتفاقيتي جنيل ا ول  والثانية قد تناولتا يماية الجري  والمر    

ول العسكريين في اليروب البرية والبيريةع بينما تناولذ اتفاقية جنيل الرابعة وكذلك البروتوكول ا 
ونين هنا بصدد اليديث عن ذ المسلية الدولية وغير الدولية. والثاني يماية  يايا النزاعا

اليماية التي قررها القانون الدولي اإلنساني للجري  والمر   والغرق  العسكريين مقارنة بما قررت  
 الشريعة اإلسالمية وذلك كما يلي:

 ن الدولي اإلنساني:أواًل: حماية الجرحى والمرضى والغرقى في القانو
 قرر القانون الدولي اإلنساني ليماية الجري  والمر   والغرق  ما يلي: 
يجب في جمي  ا يوال ايترام ويماية الجري  والمر   من أفراد القواذ المسلية  -1

 وغيرهم.
 عل  طرل النزاع الذي يق  الجري  تيذ سيطرت  أن يعاملهم معاملة إنسانية. -2
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ز عل  أساس الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو أية معايير العناية بهم دون تميي -3
 أيرو.
 يي ر تعذيبهم أو االعتداء عل  يياتهمع أو إجراء التجارب العلمية عليهم.  -4
 يجب عدم قتلهم أو إبادتهم. -5
يجب عدم تركهم عمدًا دون عالج أو رعاية طبيةع أو يل   رول تعر هم لمياطر  -6

 لجروح.العدوو با مراض أو تلوث ا
 تقرر ا ولوية في العالج عل  أساس الدواعي الطبيةع وتعامل النساء بصورة ياصة. -7
إذا ا طر طرل النزاع إل  ترك بعض الجري  أو المر   أو الغرق  ليصم  أن يترك  -8

 .(1)معهم بعض أفراد يدمات  الطبية والمهماذ الطبية للعناية بهم
ب ة اليصم يعتبرون أسرو يرب وتطب  الجري  والمر   والغرق  اللذين يقعون في ق -9

 .(2)عليهم االتفاقياذ الياصة بذلك
للبيث عن الجري  والمر    باك اتياذ كافة التدابير الالزمةعل  أطرال النزاع بعد االشت -10

 . (3)والغرق  ويمايتهم من السلب والنهب وتأمين الرعاية الطبية الالزمة لهم
 في اإلسالم: ثانيًا: حماية الجرحى والمرضى والغرقى

سب  وأشرنا إل  أن اليرب في اإلسالم اقت تها ال رورةع وال رورة تقدر بقدرهاع ومن  
ُجرح أو مرض أو غر  من العسكريين ولم يعد قادرًا عل  يمل السالح أو القتال فقتل  أو االعتداء 

الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ للّاَ اَل  َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل للاِّ  :علي  ُيعد تجاوزًا واعتداًء وقد قال هللا 
ُيِيبِّ اْلُمْعَتِدينَ 

. وبما أن هذا الفئة من الجري  والمر   والغرق  العسكريين من أفراد العدو (4)
 .(5): "استوصوا با سارو ييرا"وقعذ في قب ة المسلمين فيجري عليهم قول النبي 

بقة ومن غيرها أن اإلسالم قد سب  القانون الدولي اإلنساني بأكثر نفهم من النصو  السا 
 سنة في تقرير اليماية للجري  والمر   والغرق ع ويمكن بيان ذلك من يالل اآلتي: 1400من 

 معاملة الجرحى معاملة إنسانية: -1
 ولم  إن الهدل من اليرب هو كسر شوكة العدوع وبما أن العدو غدا جرييًا أو مري ًا أو غريقاً 

 يعد يقاتل ووق  في قب ة المسلمين فالبد من اإليسان إلي  ومعاملت  معاملة إنسانية تلي  بآدميت ؛ 

                                           

 اتفاقية جنيل الثانية.المادة الثانية عشرة من اتفاقية جنيل ا ول ع والمادة الثانية عشرة من  ((1
 المادة الرابعة عشرة من اتفاقية جنيل ا ول ع والمادة السادسة عشرة من اتفاقية جنيل الثانية. ((2
 المادة اليامسة عشرة من اتفاقية جنيل ا ول ع والمادة الثامنة عشرة من اتفاقية جنيل الثانية. ((3
 .190سورة البقرة اآلية  ((4
 .1/250ع 409م الصغيرع حالطبراني: المعج ((5
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. فيقدم لهم ما ييتاجون  من مأكل (1): "استوصوا با سارو ييرا"انطالقًا من وصية الرسول 
 ومشرب وملبس وغير ذلك من مقوماذ اليياة اإلنسانية.

 والغرقى:عدم قتل الجرحى والمرضى  -2
أال ال يجهزن : "إن عدم اإلجهاز عل  الجري  هو اليكم الذي استقر بعد فتح مكة؛ وذلك لقول  

. وهذا اليكم ليس ياصًا (2)"عل  جريحع وال يتب  مدبرع وال يقتلن أسيرع ومن أغل  باب  فهو آمن
 بأهل مكة بل هو عام م  جمي  الجري  والمر  .

 ية بهم:مداواة الجرحى والمرضى والعنا -3
إن من اإليسان للجري  والمر   ياصة الواقعين في ا سر منهم هو تقديم العالج الالزم لهم 

 ورعايتهم الرعاية الطبية التي ييتاجونها.
 عدم تعذيب الجرحى والمرضى: -4

إن اإلسالم ينه  عن تعذيب ا صياء ف اًل عن الجري  والمصابين والمر  ع بل إن هذا 
ة والمعاني اإلنسانية السامية التي ينادي بها اإلسالمع ياصة بعد  فر يتناف  م  روح الف يل

 .(3): "إن هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"المسلمين وانتصارهمع وقد قال النبي 

مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بحماية الجرحى والمرضى 
 :والغرقى العسكريين

القانون الدولي اإلنساني يتف  م  الشريعة اإلسالمية فيما من يالل ما سب  ُياليظ أن  
مع التأكيد أن الشريعة اإلسالمية كانت األسبق في قررت  ليماية الجري  والمر   والغرق ع 

التي ترتكز عليها أحكام الشريعة اإلسالمية،  ةتقرير تلك الحماية، إلى جانب األبعاد اإليماني
اللتزام بها قربة من القربات، ومخالفتها معصية من المعاصي، واعتداء على حق هللا تعالى؛ فا

وهذا األمر ينبغي أن يكون حاضرًا في كل  فتشكل ضمانة من ضمانات االلتزام بتلك المبادئ.
مقارنة بين الشريعة اإلسالمية وبين القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بسائر الفئات التي 

  ظى بالحماية الدولية.تح

 حقوق األسرى:الثاني:  فرعال
قبل اليديث عن يقو  ا سرو واليماية المقررة لهم البد من تعريل ا سيرع ومن هو  

 الشي  الذي تطب  علي  قواعد القانون الدولي اإلنساني الياصة بأسرو اليرب؟ وذلك كما يلي:
                                           

 .1/250ع 409الطبراني: المعجم الصغيرع ح ((1
 .5/205ابن بطال: شرح صييح البياريع كتاب الجهاد  ((2
مسلم في صييي ع كتاب البر والصلة واآلدابع باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير ي ع   أيرج ((3
 .5613ع ح12/429اإلبايةع فصل في التعذيبع ؛ وابن يبان في صييي ع كتاب الي ر و 2613ع ح 4/2018



7 

 ي:أواًل: تعريف األسرى في القانون الدولي اإلنسان
 المقصود بأسرو اليرب هم ا شيا  الذين ينتمون إل  الفئاذ التالية وقد وقعوا في قب ة العدو:

أفراد القواذ المسلية  يد أطرال النزاعع والمليشياذ أو الويداذ المتطوعة التي تشكل  -1
 جزءًا  من هذا القواذ المسلية.

ء يركاذ المقاومة المن مة أفراد المليشياذ والويداذ المتطوعة ا يرو بمن فيهم أع ا -2
الذين ينتمون إل  أيد أطرال النزاعع ويعملون دايل أو يارج إقليمهم يذ لو كان هذا اإلقليم 

 ميتاًل بشرط:
 أن يقودها شي  مسئول عن مرؤوسي . -
 أن يكون لها شارة مميزة وميددة يمكن تمييزها عن بعد. -
 أن تيمل ا سلية جهرًا. -
 ين اليرب وعاداتها.أن تلتزم في عملياتها بقوان -
 أفراد القواذ المسلية الن امية التابعين ليكومة أو سلطة ال تعترل بها الدولة الياجزة. -3
ا شيا  الذين يرافقون القواذ المسلية دون أن يكونوا في الواق  جزءًا منهاع كا شيا   -4

دي التموينع وأفراد المدنيين الموجودين  من أطقم الطائراذ الير يةع والمراسلين الير يينع ومتعه
ويداذ العمال أو اليدماذ الميتصة بالترفي  عن العسكريين؛ شريطة أن يكون لديهم تصريح من 

 القواذ المسلية التي يرافقونها.
أفراد ا طقم الماليية بمن فيهم القادة والماليون ومساعدوهم في السفن التجاريةع وأطقم  -5

 الطائراذ المدنية التابعة  طرال النزاع.
سكان ا را ي غير الميتلة الذين ييملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو  -6

 لمقاومت  شريطة:
 أن ييملوا السالح جهرًا. -
 أن يراعوا قوانين اليرب وعاداتها. -

 يعامل ا شيا  التالي ذكرهم بالمثل كأسرو يرب وهم:مالحظة: 
سلية للبلد الميتل إذا رأذ دولة ا شيا  الذين ينتمون أو كانوا منتمين للقواذ الم -1

 االيتالل  رورة اعتقالهم بسبب هذا االنتماء يت  لو كانذ قد أفرجذ عنهم سابقًا.
ا شيا  المصنفون  من الفئاذ الستة المذكورة الذين تستقبلهم دولة ميايدة أو غير  -2

 .(1)ميار ة وتعتقلهم بموجب القانون الدولي
 ن الدولي اإلنساني الوضعي:الحقوق المقررة لألسرى في القانو

 قررذ اتفاقية جنيل الثالثة مجموعة من اليقو  لألسروع وتتمثل هذا اليقو  فيما يلي: 

                                           

 المادة الرابعة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((1
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 حماية األسير والحفاظ على حياته: -1
 يي ر عل  الدولة اآلسرة أي فعل أو إهمال يسبب موذ ا سير وهو في عهدتهاع فال بد من إجالء 

ويجب معسكراذ بعيدة عن مناط  القتالع يمكنع ونقلهم إل  ا سرو من أرض المعركة بأسرع ما 
 .  (1)أال يتعر وا لليطر دون مبرر وهم ينت رون اإلجالءع وأن يتم نقلهم بصورة تلي  بإنسانيتهم

 معاملة األسرى معاملة إنسانية: -2
 ي يجب معاملة ا سرو معاملة إنسانية في جمي  ا وقاذع فال يجوز التمييز بين ا سرو تيذ أ

مبرر تمييزًا ي ر بهمع وال يجوز تعريض ا سير  ي تشوي  بدني أو تجارب طبية أو علمية مما 
 .(2)ال تبررا المعالجة الطبية لألسير أو ال يكون في مصليت 

ومن ي  ا سرو االيتفاظ بجمي  ا شياء الشيصية التي ال عالقة لها باليربع وال يجوز تجريدهم 
 .(3)و جنسيتهمع أو من ا شياء التي لها قيمة شيصية أو عاطفيةمن رتبهم أو نياشينهم أ

 احترام أشخاص األسرى وشرفهم: -3
لألسير الي  في أن ُييترم شيصي  وشرف ع فييتفظ ا سير بكامل أهليت  المدنيةع وال يجوز للدولة 

 ي  ا سر.اآلسرة أن تقيد ممارسة ا سير يقوق  التي تكفلها هذا ا هلية إال بالقدر الذي يقت 
ويجب أن ُتعامل النساء ا سيراذ بكل االعتباراذ الواجبة لجنسهنع وأن يتلقين معاملة ال تقل 

 .(4)مالئمة عن المعاملة التي يتلقاها الرجال
 عدم تعذيب األسرى: -4

ال يجوز تعذيب ا سرو بدنيًا أو معنويًاع أو ممارسة اإلكراا والتهديد عليهم أو السباب واإلجيال 
  المعلوماذ منهمع إذ ال يلزم ا سير اإلدالء بأي معلوماذ سوو تلك المتعلقة باسم  الستيال

 .(5)الكامل و رتبت  العسكرية وتاريخ ميالدا ورقم  بالجيش أو الفرقة أو رقم  الشي  أو المسلسل
 توفير المأوى والغذاء والماء والملبس لألسرى: -5

ما ُيوفر للقواذ المسلية للطرل اآلسرع وأن يجب أن تكون معسكراذ ا سر مالئمة ومماثلة ل
يراع  في هذا المعسكراذ عاداذ وتقاليد ا سروع وأال تكون  ارة بصيتهمع وأن تكون ميمية من 
الرطوبةع وأن تكون مدفأة وم اءة بشكل صييع وأن ييص  للنساء ا سيراذ مهاج  

 .(6)منفصلة

                                           

 المادة الثالثة عشرة والمادة التاسعة عشرة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((1
 المادة الثالثة عشرة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((2

 المادة الثامنة عشرة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((3

 المادة الرابعة عشرة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((4

 المادة السابعة عشرة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((5

 المادة اليامسة والعشرون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((6
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مياذ الغذاء الكافية والمناسبة من ييث نوعيتها ويجب عل  الدولة اآلسرة أن تزود ا سرو لديها بك
وتنوعها للمياف ة عل  صيتهمع وأن تعد أماكن مناسبة للطعامع وأن تزود ا سرو بكمياذ كافية 

 . (1)من ماء الشربع وبكمياذ مناسبة من المالبس وا يذية المالئمة لمناخ منطقة االيتجاز
 حق األسرى في الرعاية الطبية: -6

آلسرة أن تلتزم باتياذ كافة التدابير الالزمة لن افة معسكراذ ا سرو ومالءمتها عل  الدولة ا
 للمعايير الصييةع كما ويجب أن تتوفر لألسرو مراف  صيية مستوفية للشروط الصييةع وأن 

 تيص  مراف  للنساء إن وجدن أسيراذ في ذلك المعسكر.
ي  ا سير ما ييتاج إلي  من الرعاية ويجب أن يتم توفير عيادة طبية في كل معسكر لألسرو لي

ذا ما ايتاج أسرو اليرب المصابون بأمراض يطيرة أو بإصاباذ بالغة إل  عالج يا   الطبيةع وا 
 .  (2)أو عملياذ جرايية يتم نقلهم إل  مستشفياذ عسكرية أو مدنية

 حق األسرى في ممارسة الشعائر الدينية: -7
لة في ممارسة شعائرهم الدينيةع وأن ُتعد أماكن مناسبة يجب أن يتمت  أسرو اليرب باليرية الكام

 .(3)إلقامة هذا الشعائر
 حق األسرى في النشاط البدني والذهني: -8

عل  الدولة اآلسرة أن تشج  ا سرو لديها عل  ممارسة ا نشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية 
فر  سرو اليرب فر  القيام والريا يةع وأن توفر ا ماكن وا دواذ الالزمة لذلكع وأن تو 

جراء ا لعاب والمسابقاذ  .(4)بالتمارين الريا يةع وا 
 تواصل األسرى مع عائالتهم وأهلهم: -9

من ي  ا سير وبمجرد وقوع  في ا سر أو يالل مدة ال تزيد عن أسبوع أن يتواصل م  عائلت  
م فيها بأسرا وبعنوان  وبيالت  بأن يرسل إليهم مباشرة أو إل  الوكالة المركزية  سرو اليرب يبلغه

الصييةع ويجب أن ُيسمح لألسرو بإرسال واستالم الرسائلع وكذلك الطرود الفردية والجماعية التي 
 .(5)تيتوي عل  مواد غذائية أو مالبس أو كتب أو أدوية أو مستلزماذ دراسية أو دينية أو ريا ية

 ثانيًا: تعريف األسرى في اإلسالم:
سالم هم: المقاتلون من ا عداء الذين استسلموا ووقعوا أيياًء في قب ة ا سرو في اإل   

 المسلمين. أو "هم ا عداء الذين أ هروا العداوة لإلسالم وعملوا عل  ميار ت  فسقطوا في أيدي 

                                           

 المادة السادسة والعشرون والمادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((1
 مادة الثالثون من اتفاقية جنيل الثالثة.المادة التاسعة والعشرون وال ((2

 المادة الرابعة والثالثون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((3
 المادة الثامنة والثالثون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((4
 المادة السبعون واليادية والسبعون والثانية والسبعون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((5
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 ويمكن أن يكون المقاتل امرأة أو صبيًا أو غيرهم ممن لم ُيعهد من  سابقًا القتال.  .(1)المسلمين"
 المقررة لألسرى في اإلسالم: الحقوق 
لقد أول  اإلسالم مو وع ا سرو أهمية ياصةع ولم تعرل البشرية جيشًا أريم بأسراا  

وأرف  من الجيوش اإلسالمية التي فتيذ البالد ويررذ العبادع وقد التزم أفراد هذا الجيوش بالجملة 
 أو في السلمع ويمكن إجمال ما  بأوامر دينهمع فكان اإلسالم قمة في اإلنسانية سواًء في اليرب
 قررت  الشريعة اإلسالمية من يقو  لألسرو عل  النيو التالي:

 حسن معاملة األسرى: -1
تميز اإلسالم برقة الشعور اإلنسانيع ونبل العاطفةع والريمة اإلنسانية عندما امر اإلسالم 

ب  عند تفري  ا سرو: يقول  صيا باإليسان إل  ا سرو أثناء فترة أسرهمع فقد كان الرسول 
 .(2)"استوصوا با سارو ييرا"

وال يجوز تعذيب ا سير؛  ن من تعاليم اإلسالم  رورة ايترام ا سرو ويسن معاملتهمع 
واليفاظ عل  كرامتهم اإلنسانيةع وا مر ليس تن يرًا فكريًاع بل هو ممارسة عملية عاشها واق  

يدف  با سير إل  بعض المسلمين ويقول  الرسول المسلمين في يرو هم م  أعدائهم؛ فقد كان 
 .(3)ل : أيسن إلي 

وروو عمران بن يصين قال: كانذ ثقيل يلفاء لبني عقيلع فأسرذ ثقيل رجلين من أصيداب 
وهو في الوثا  فقال: يا ميمدد فأتدااع فقال: ما شأنك؟ قال:ِ بَم أيذتني؟ قال: أيذتك  رسدول هللا 

ثم انصرل فناداا فقال: يا ميمد يا ميمدع فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلمع بجريرة يلفائك ثقيدلع 
قال: لو قلتها وأنذ تملك أمرك أفليذ كل الفالحع ثم انصرل عن  فناداا: يا ميمد يا ميمدع فأتاا 
فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائ  فأطعمني و مآن فأسقنيع قال: هذا ياجتك. أي يا رة يؤت  

 . (4)وُفِدَي بعد ذلك بالرجلينإليك بها الساعة 
 المساواة بين األسرى: -2

إن اإلسالم هو دين العدل والمساواةع وتطبي  المساواة ليس رهين يالة السلم فقطع بل تطب  
المساواة أي ًا في يالة اليربع والمساواة هنا تكون في المعاملة اإلنسانية دون تمييز  ية معايير 

كل والمشرب والملبس والمأووع يت  في طلب الفداءع فهذا زينب بنذ مهما كانذع والمساواة في المأ
تدف  فدية زوجها أبي العا  ييث كان أسيرًا لدو المسلمينع ومن  من ما دفعت   رسول هللا 

                                           

 .34لدولي اإلنساني في اإلسالم  الزيد: مقدمة في القانون ا ((1
 

 .1/250ع 409الطبراني: المعجم الصغيرع ح ((2
 .1/427البي اوي تفسير البي اويع  ((3

 .7/350الشوكاني: نيل ا وطار  ((4
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ع بل تمذ ع فلم يشف  لها كون أبيها رسول هللا من مال قالدة كانذ قد أهدتها لها أمها يديجة 
ن كان الصيابة قد ردوا إليها مالهاع فالنبي معاملة ا سرو جميعًا ب لم يعفها  نفس المعاملةع وا 

ن شاءوا تركوا وذلك بقول   نما أوكل ا مر إل  الصيابة إن شاءوا أيذوا وا  إن : "من الفدية وا 
 .(2()1)"رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذو لها فافعلوا

 توفير المأوى لألسرى: -3
ون في صدر اإلسالم يتيذون أماكن أو معسكراذ ياصة اليتجاز ا سرو كما لم يكن المسلم

يوزع أسرو  هو اليال اليومع إال أن ا سرو وقتئٍذ كانوا يتمتعون بيسن اإليواءع فقد كان النبي 
 .(4)ع أو كان يتم ايتجازهم في المسجد(3)ويقول: أيسن إلي  ير   عل  المسلمين لإلقامة في بيوتهم

 غذاء والكساء لألسرى:توفير ال -4
إن اإلسالم سب  القانون الدولي اإلنساني بعشراذ القرون في تقرير ي  ا سير في الغذاء 
والكساءع ونزل من اآلياذ القرآنية ما يمتدح المسلمين ليسن تعاملهم م  ا سروع واإليسان إليهم؛ 

ينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيراً َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَل  ُيبِِّ  ِمْسكِ : فقد قال هللا 
وروي أن أبا عزيز أيو  ع(5)

قبلوا أنصار يين كنذ في رهط من ا مصعب بن عمير وق  في أسر المسلمين يوم بدر فيقول: 
 التمر؛ لوصية الرسول  كلواأو عشاءهم يصوني باليبز و أذا قدموا غداءهم إمن بدر وكانوا 
  .(6)باإليسان إلينا

لما كان يوم بدر أتي بأسارو وأتي بالعباس ولم يكن علي  ثوب؛ د أن  وبشأن الكساء فقد ور 
 (.7)إياا فوجدوا قمي  عبدهللا بن أبي يقدر علي ع فكساا النبي  ل  قميصاً  فطلب النبي 

 المحافظة على روابط األسرة وعدم التفريق بين أفرادها: -5
وفي وقذ اليروب  إن اإلسالم ييافظ عل  ويدة ا سرة ليس في وقذ السلم فقط بل

 والصراعاذع فقد كانذ ا سرة قديمًا ر ما تق  كلها في ا سر وتعتبر من السباياع وم  ذلك فاإلسالم 
 .(8): "ال يفر  بين الوالدة وولدها"ينه  عن التفري  بين أفرادها؛ فيقول الرسول 

 تواصل األسرى مع أقاربهم وعائالتهم:  -6
                                           

 .6/322ع 13229البيهقي: السنن الكبروع باب ما جاء في مفاداة الرجالع ح  ((1
في اإلسالم والقانون الدولي اإلنسانيع بيث منشور في كتاب: الشريل: اليقو  اإلنسانية  سرو اليرب  ((2

 .105مقاالذ في القانون الدولي اإلنساني واإلسالم للدكتور عامر الزماليع  
 .1/427البي اوي تفسير البي اويع  ((3

 .303- 7/301الشوكاني: نيل ا وطار  ((4
 .8سورة اإلنسان اآلية  ((5
 وما بعدها. 5/2967أبي نعيم: معرفة الصيابةع  ((6
 .8/221القرطبي: الجام   يكام القرآنع  ((7
 .163السيوطي: شرح سنن ابن ماجة   ((8
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ما ينسجم م  روح سرو م  عائالتهم وأقار همع بل هذا ا  ليس في اإلسالم ما يمن  أن يتواصل
اإلسالم والريمة التي ييملها للبشرية جمعاء؛ و ن اليرب في اإلسالم أيالقيةع ومن مكارم 

بأال يترتب عل  ذلك  وة اإلنسانيةع ولكن كل ذلك مرهون ا يال  اليفاظ عل  الكرامة وا ي
 رهم.التواصل  رر بالمسلمين أو إفشاء  سرا

 بحقوق األسرى:مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق 
م  الشريعة اإلسالمية أي ًا من يالل ما سب  ُياليظ أن القانون الدولي اإلنساني يتف   

ذا كان القانون الدولي اإلنساني يلزم أطرال النزاع بإقامة مراكز  عا سرو فيما قررت  ليماية  أو وا 
مراكز أو مثل تلك الليس هناك ما يمن  أن تقيم الدولة اإلسالمية معسكراذ إليواء ا سرو ف

 معسكراذ إليواء ا سرو تتوفر فيها كل شروط الصية والسالمة التي تن  عليها اتفاقياذ جنيل.
ليس في اإلسالم ما يمن  أن يتواصل ا سرو و يصو  تواصل ا سرو م  ذويهم وأهليهم ف

ئالتهم وأقار همع وهذا ما ينسجم م  روح اإلسالم والريمة التي ييملها للبشرية جمعاء؛ و ن م  عا
وة اإلنسانيةع ولكن كل اليرب في اإلسالم أيالقيةع ومن مكارم ا يال  اليفاظ عل  الكرامة وا ي

 بأال يترتب عل  ذلك التواصل  رر بالمسلمين أو إفشاء  سرارهم. ذلك مرهون 

 ى:مصير األسر 
 :مصير ا سير كما يلي ينتهي ا سر ويتيددالقانون الدولي اإلنساني الوضعي: أواًل: في 

وذلك قبل انتهاء ا عمال العدائيةع  إعادة األسرى إلى أوطانهم مباشرة، أو إلى بلد محايد: -1
ييث تلتزم أطرال النزاع بإعادة أسرو اليرب المصابين بأمراض يطيرةع أو جراح يطيرةع 

 .(1)من عالجهمع وبغض الن ر عن رتبتهم أو عددهموميؤوس 
إذا لي  ا سير بالقواذ المسلية لبلداع أو غادر ا را ي  الهروب الناجح لألسير: -2

اليا عة لسلطة العدوع أو ان م إل  سفينة ترف  علم بالدا أو بلد يليل لبالدا وفي المياا الدولية 
ذا وق  في ا  سر مرة أيرو فال يعاقب عل  هروب  ا ولع أما إذا فإن ق ية أسرا تعتبر منتهيةع وا 

 .(2)قبض علي  عند مياولت  الهرب فيعاقب عقوبة تأديبية
عادتهم إلى أوطانهم بعد انتهاء األعمال العدائية: -3 بعد انتهاء  اإلفراج عن األسرى وا 

انهم دون ا عمال العسكرية بين أطرال النزاع ُيفرج عن ا سرو لدو الطرفين وُيعادوا إل  أوط
ن لم تكن هناك اتفاقية بين طرفي النزاع بشأن و   نهاية لألعمال العدائية ت   كل  إبطاءع وا 

 .(3)دولة بنفسها يطة إلعادة ا سرو إل  أوطانهم و دون إبطاء

                                           

 المادة التاسعة بعد المائة والمادة العاشرة بعد المائة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((1
 المادة اليادية والتسعون والمادة الثانية والتسعون من اتفاقية جنيل الثالثة. ((2
 المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((3
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البد من دفن ا سير بااليترام الواجبع وأن يتم إجراء في  قبل دفن   وفاة األسير: -4
تقرير بهذا اليصو ع ويتم تبليغ دولت ع والبد من أن يدفن في مقبرة  وتيديد أسباب الوفاةع ويو  

 . (1)يمكن دائمًا االستدالل عليها م  تدوين المعلوماذ المتعلقة بذلك
 ثانيًا: في القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي:

إن مصير ا سير في اإلسالم ييددا اإلمام بالن ر إل  المصالح ومن باب السياسة  
 ةع ولإلمام أن يقرر ا صلح بين اليياراذ التالية:الشرعي
طالق سراحه: -1 َقاِب : يقول هللا  العفو عن األسير وا  َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَ ْرَب الرِّ

مَّا ِفَداء َيتَّ  َتَ َ  اْليَ  وا اْلَوَثاَ  َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َواِ  ْرُب َأْوَزاَرَهاَيتَّ  ِإَذا َأْثَينُتُموُهْم َفُشدُّ
. وقد قال (2)

. (3)"لو كان المطعم بن عديٍّ يياًّ ثم كلمني في هؤالء النتن  لتركتهم ل " :في أسارو بدر النبي 
طال  سرايهم.  وهذا الن  يدل داللة وا ية عل  أهمية العفو عن ا سرو وا 

َفِإمَّا َمّنًا لكريمة: وهذا الييار دلذ علي  اآلية ا فداء األسير وهو إطالق سراحه بمقابل: -2
مَّا ِفَداء َيتَّ  َتَ َ  اْلَيْرُب َأْوَزاَرَها َبْعُد َواِ 

(4). 
 صياب :  تدف  فدية زوجها أبي العا ع ويقول الرسول  وها هي زينب بنذ رسول هللا 

 .(5)"إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذو لها فافعلوا"
ر  اليوم لم يعد قائمًاع وهذا ينسجم م  مبادئ اإلسالم وروي ع ومن إن ال استرقاق األسير: -3

نا أستر  اإلمام ثم ال يستر  اإلمام ا سرو إال من باب المعاملة بالمثلع فإذا استر  العدو أسرا
 ال مان  من أن توق  الدولة اإلسالمية اتفاقياذ دولية تن  عل  عدم استرقا  ا سرو.أسراهمع و 

تل ا سير كان في بداية ا مر يينما كان المسلمون أقلة و عالع أما وقد وق قتل األسير: -4
أصبح للمسلمين قوة وشوكة فصار الييار بين المن أو الفداءع إال أن تعامل العدو م  أسرو 
المسلمين هو الذي ييدد الييارع وعل  ذلك يمكن القول أن العدو إذا قتل أسرو المسلمين فُيعامل 

راا؛ ليكون ذلك رادعًا ل ع بل ولإلمام أن يقرر قتل ا سير إذا اقت ذ ال رورة ذلك بالمثل وُيقتل أس
ن لم يقتل العدو أسرو المسلمين لدي .  وا 

 بمصير األسرى:مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق 
 م  الشريعة ملة في الجمن يالل ما سب  ُياليظ أن القانون الدولي اإلنساني يتف   

                                           

 المادة العشرون بعد المائة من اتفاقية جنيل الثالثة. ((1
 .4سورة ميمد اآلية  ((2
أيرج  البياري في صييي ع كتاب فرض اليمسع باب ما من النبي صل  هللا علي  وسلم عل  ا سارو من  ((3

 3139ع ح 4/91غير أن ييمسع 
 .4سورة ميمد اآلية  ((4
 .6/322ع 13229البيهقي: السنن الكبروع باب ما جاء في مفاداة الرجالع ح  ((5
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ذا كان القانون الدولي اإلنساني يلزم أطرال النزاع بإنهاء ع ا سرو  قررت  بمصير اإلسالمية فيما وا 
وعدم االعتداء عليهم بأي صورة من صور االعتداءع وأن ق ية ا سروع ويشدد عل  يمايتهم 

م يقررا اإلمام وف  مصير ا سير ينبغي أال ينتهي إل  القتلع إال أن مصير ا سير في اإلسال
 ذاإللزامياع وليس في دائرة والمباياذ السياسة الشرعية والمصلية وهو يتيرك في دائرة اليياراذ

 ع ومن ثم فال يوجد ما يمن  الدولة اإلسالمية من التوقي  عل  تلك االتفاقياذ الدوليةوالواجباذ
بال مقابل إذا رأذ  ا سرو  حالياصة بمصير ا سروع بل يجوز للدولة اإلسالمية أن تطل  سرا

المصلية في ذلك؛ وهو ما يشكل بعدًا إنسانيًا رائدًاع وال ي ر من  اإلمام من ييار قتل ا سير؛ 
في  و ن التزام الدولة اإلسالمية سيقابل  التزام من الدول ا يرو التي قد تكون معها في يالة يرب

 .تعاملها م  أسرو المسلمين

 :لمدنيينحقوق االثالث:  فرعال
لقد كان من  من أهدال القانون الدولي اإلنساني توفير اليد ا دن  من اليماية  

ك إال بتقرير اليصانة واليماية لهمع وهذا يستدعي عند لألشيا  المدنيينع وال سبيل إل  ذل
مباشرة ا عمال الير ية التفري  بين العسكريين والمدنيينع وال يجوز أن يكون المدنيون مياًل 
لالستهدال من أي طرل من أطرال النزاعع فمن هم المدنيون؟ وما هي اليماية المقررة لهم؟ هذا 

 ما ستجيب علي  البنود التالية:
 واًل: المدنيون والحماية المقررة لهم في القانون الدولي اإلنساني الوضعي:أ

هم ا شيا  الذين يجدون أنفسهم في لي ة ما وبأي شكل كان في  تعريف المدنيين: -1
 .(1)يالة قيام نزاع مسلح أو ايتالل تيذ سلطة طرل في النزاع ليسوا من رعاياا

 ا ول والثاني يوفرون اليماية لألشيا  الذين ال واتفاقية جنيل الرابعة وكذلك البرتوكول  
يشاركون في ا عمال الير ية ياصة المدنيينع إال أن هناك فئاذ ال توفر لهم هذا االتفاقياذ أية 

 يمايةع وهذا الفئاذ هي:
 رعايا الدول غير المرتبطة باتفاقية جنيل الرابعة الياصة بيماية المدنيين. -1
 وجودون في أرا ي دولة ميار ةع والدولة التي ينتمون إليها ممثلة رعايا الدولة الميايدة الم -2

 تمثياًل دبلوماسيًا عاديًا في الدولة التي يقعون تيذ سلطانها.
 رعايا الدولة الميار ة. -3
ا شيا  الذين تيميهم اتفاقياذ أيروع كالجري  والمر   العسكريين في اليروب  -4

 .(2)ا ول  والثانيةالبرية أو البيرية فتيميهم اتفاقية جنيل 

                                           

 المادة الرابعة من اتفاقية جنيل الرابعة. ((1
 المادة اليامسة من اتفاقية جنيل الرابعة. ((2
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 الحماية التي يقررها القانون الدولي اإلنساني الوضعي للمدنيين: -2
 تكفل القانون الدولي اإلنساني بتوفير اليماية للمدنيين من يالل إلزام أطرال النزاع بما يلي:       

يتمت  ا شيا  المدنيون والسكان المدنيون بيماية عامة  د ا يطار الناجمة عن  -
 .(1)ياذ العسكريةع وال يجوز أن يكونوا مياًل للهجومع كما وتمن  الهجماذ العشوائيةالعمل
ي ر جمي  التدابير التي تسبب معاناة بدنية كالتعذيب والعقوباذ البدنية والتشوي   -

والتجارب الطبية والعلمية أو القتل واإلبادة الجماعيةع أو ا عمال الويشية  د ا شيا  
 .(2)رة أيد طرفي النزاعع وسواء قام بهذا ا عمال وكالء مدنيون أو عسكريون الموجودين تيذ سيط

 ي  المدنيين في ايترام أشياصهم وشرفهم ومعتقداتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. -
يجب معاملة المدنيين معاملة إنسانية ويمايتهم بشكل يا   د جمي  أعمال العنل أو  -

رع كما ويجب يماية النساء بصورة ياصة  د أي اعتداء التهديدع و د السباب وف ول الجماهي
 عل  شرفهن وال سيما  د االغتصاب واإلكراا عل  الدعارة وأي هتك ليرمتهن.

يجب عدم التمييز بين المدنيين تمييزًا  ارًا بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو االنتماء  -
 .(3)الفكري والسياسي أو أية اعتباراذ أيرو 

 .(4)البدني أو المعنوي يصوصًا بهدل اليصول عل  المعلوماذ ي ر اإلكراا -
ي ر العقوباذ الجماعيةع أو التهديد أو اإلرهابع أو معاقبة شي  عل  ميالفة لم  -

 .(5)يرتكبهاع أو االقتصا ع أو سلب الناس ممتلكاتهمع أو أيذهم رهائن
ذا يجب عل  دولة االيتالل تزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية و  - االمداداذ الطبيةع وا 

 كانذ موارد البالد الميتلة غير كافية فعل  دولة االيتالل استيراد ما يلزمع وال يجوز االستيالء عل  
 .(6)أغذية أو أية إمداداذ مما يوجد في البلد المسيطر علي  إال لياجة قواذ االيتالل وأفراد اإلدارة

 .(7)ييتاجون إلي  يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما -
تأمين مغادرة الرعايا ا جانب قبل بدء النزاع أو م  بدايت  أو أثناءاع وال بد من توفير  -

 .   (8) رول مالئمة من الشروط الصيية والغذائية والسالمة

                                           

 المادة اليادية واليمسون من البرتوكول ا ول. ((1
 الثون من اتفاقية جنيل الرابعة.المادة الثانية والث ((2
 المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيل الرابعة. ((3

 المادة اليادية والثالثون من اتفاقية جنيل الرابعة. ((4

 المادة الثالثة والثالثون والمادة الرابعة والثالثون من اتفاقية جنيل الرابعة. ((5
 جنيل الرابعة. المادة اليامسة واليمسون من اتفاقية ((6
 الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من البرتوكول الثاني. ((7
 المادة اليامسة والثالثون من اتفاقية جنيل الرابعة. ((8
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 ثانيًا: المدنيون والحماية المقررة لهم في القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي:
المدنيين يشمل كل من ال يتأت  من  القتال صورة أو معن   إن مفهوم تعريف المدنيين: -1

العتباراذ بدنية أو عرفية كالنساء والصبيانع وغيرهم من سائر الناس الذين ال يشاركون في أية 
 نشاطاذ أو أعمال عسكرية.

 الحماية التي قررها  القانون الدولي اإلسالمي للمدنيين: -2
من ألل وأر عمائة سنة في التفري  بين المقاتلين إن اإلسالم سب  القانون الو عي بأكثر 

 التالية: وقرر يماية المدنيينع وهو ما دلذ علي  النصو  والمدنيينع وشرع مقاتلة المقاتلينع
ِدينَ َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل للّاِ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ للّاَ اَل ُيِيبِّ اْلُمْعتَ  :قول هللا  -

(1). 

 من النساء وا طفال والرهبان وغيرهم فال يقتلون. ال يقدر عل  القتال منفال يقاتل إال المقاتلع و 
انطلقوا باسم هللا وباهلل قول   صياب  وهو يبعثهم لمقاتلة ا عداء: " ما روي عن النبي  -

 امرأة وال تغلوا و موا غنائمكم وال وال صغيراً  وال طفالً  فانياً  وعل  ملة رسول هللا وال تقتلوا شيياً 

إن هللا ييب الميسنينوأصليوا وأيسنوا 
(2). 

عدم جواز قتل من ال يقاتل من النساء وا طفال والشيوخ. فهؤالء ال  وا ح من وصية النبي 
يتوق  منهم المشاركة في ا عمال الير يةع ف اًل عن أن اإلسالم إنما شرع القتال والجهاد  هدال 

 ة نبيلة تتمثل في دف  االعتداء ورد العدوان ومن  ال لمع وال يتطل  إل  إبادة الناس أو افنائهم.إنساني
ايرجوا بسم هللا تقاتلون كان يوصي جيوش  بقول : " من أن النبي  ما رواا ابن عباس  -

 .(3)"ب الصوام في سبيل هللا من كفر باهلل ال تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا الولدان وال أصيا

النساء  أجم  العلماء عل  تيريم قتل وقد. عن قتل النساء والصبيان نه  رسول هللا  -
وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا  عيقتلون  قال الجمهورفإن قاتلوا ع والصبيان إذا لم يقاتلوا

 .(4)الشافعي قتلهم عندون وا صح ال يقتل :قال مالك وأبو ينيفة عال ففيهم وفي الرهبان ياللا  و 

. قال وعل  المقدمة يالد بن "ما كانذ هذا لتقاتلوجد امرأة مقتولة فقال: " ورد أن النبي  -

 .(5)ًا"قل ليالد ال تقتلن امرأة وال عسيف" الوليد فبعث رجال فقال :

                                           

 .190سورة البقرة اآلية  ((1
 .2/342ع 2616أبو داود: سنن أبي داودع باب في دعاء المشركينع ح ((2
 .4/461ع 2728أيمد: مسند اإلمام أيمدع ح ((3
 .12/48ع 1744النووي: شرح صييح مسلمع باب تيريم قتل النساء والصبيانع ح ((4
 .9/82ع 18570البيهقي: السنن الكبروع باب المرأة تقاتل فتقتلع ح ((5
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نفس المسلك في وصية الجندع فأوص  يزيد بن أبي سفيان بقول :  وقد سلك أبو بكر  -
وال  عامراً  وال تير واً  وال تقطعوا مثمراً  وال راهباً  وال مري اً  كبيراً  وال امرأة وال شيياً  ا صبياً ال تقتلو "

 .(1)"وال تيرقوا وال بقرة إال لمأكل وال تغرقوا نيالً  تذبيوا بعيراً 

 يالتين:في ال يقتل النساء والصبيان والشيوخ إال مالحظة: 
ة سواء كانذ مشاركتهم بالرأي وهم مطاعون في قومهمع أو إذا شاركوا في ا عمال العسكري األولى:

 بمباشرة القتال بالسالح. فتنتفي عنهم يينئٍذ صفة المدنيين ويعتبرون مقاتلين.
إذا تترس بهم العدوع أو تيصن في يصن يوجد في  نساء وصبيان وشيوخ وبقط  الن ر  الثانية:

لعدو م  تيري إصابة المقاتلينع وال يرج مسلمين كانوا أو من رعايااع فال رورة تقت ي  رب ا
 إن طال ا ذو وال رر من تترس بهمع ويكون قتلهم واليالة هذا تبعًا وليس قصدًا.

 :حماية المدنيينمقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق ب
م  الشريعة اإلسالمية  ةبالكليمن يالل ما سب  ُياليظ أن القانون الدولي اإلنساني يتف   

ذا كان القانون الدولي اإلنساني يلزم أطرال النزاع ع ليماية المدنيينفيما قررت   بعدم االعتداء عل  وا 
ع فإن ما قررت  ع وااللتزام بمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالمدنيينع و رورة يمايتهم

ليس قصدًا ال ينبغي أن يعتبر ميالفًا لمبادئ استهدافهم تبعًا و الشريعة اإلسالمية من جواز 
اإلسالمع أو لمبادئ القانون الدولي اإلنساني؛  ن المعتدي هو من يالل مبادئ القانون الدولي 

 اإلنساني فاستيدم المدنيين كدروع بشرية.

 الفرع الرابع: حقوق المفقودين والموتى:
 اني الوضعي:أواًل: المفقودون والموتى في القانون الدولي اإلنس

ين  القانون الدولي اإلنساني من يالل مبدأا العام عل  ي  كل أسرة معرفة مصير  
 .(2)أفرادهاع سواء كانوا أسرو أو قتل  أو مفقودين

 ما قرره القانون الدولي اإلنساني الوضعي بخصوص المفقودين: -1
في موعد  يجب عل  كل طرل من أطرال النزاع البيث عن المفقودين الذين أبلغ عنهم -

 أقصاا فور انتهاء ا عمال الير يةع وتقديم المعلوماذ عن هؤالء المفقودين؛ لتسهيل البيث عنهم.
كالة المركزية تبليغ المعلوماذ المتعلقة بالمفقودين مباشرة إل  اليصم أو عن طري  الو  -

 .(3)التابعة للجنة الدولية للصليب ا يمر أو ن يراتها الوطنية كالهالل ا يمر

                                           

 .9/90ع 18616البيهقي: السنن الكبروع باب ترك قتال من ال قتال في ع ح ((1
 ول.المادة الثانية والثالثون من البرتوكول ا  ((2
 المادة الثالثة والثالثون من البرتوكول ا ول. ((3
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 ا قرره القانون الدولي اإلنساني الوضعي بخصوص الموتى:م -2
يجب عدم انتهاك رفاذ ا شيا  الذين توفوا أثناء ا عمال العسكرية أو بسبب االيتاللع  -

أو في أثناء االعتقال في بلد هم ليسوا من رعايااع كما ويجب اليفاظ عل  مدافنهمع ووسمها بييث 
 يمكن التعرل عل  أصيابها. 

أطرال النزاع يماية مدافن الموت  وصيانتها بصورة مستمرةع وتسهيل وصول يجب عل   -
أسر الموت  ومثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إل  مدافن الموت  واتياذ الترتيباذ العملية بذلكع 

 وأمتعتهم الشيصية إل  وطنهم إذا ما طلب ذلك بلدهم أو أقار هم. العمل عل  تسهيل عودة رفاتهمو 
 طر أيد طرفي النزاع ل رورة ملية إيراج رفاذ الموت  تتعل  بالصالح العام فيجب إذا ا -

بالغ بلدهم ا صلي وا عطاء إي اياذ بهذا  علي  في جمي  ا يوال عدم انتهاك رفاذ الموت  وا 
 .(1)الشأن والمكان الجديد الذي ستنقل إلي  رفاذ الموت 

 اإلنساني في اإلسالم:ثانيًا: المفقودون والموتى في القانون الدولي 
 رعاية القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم للمفقودين: -1

ومن نتائج اليروب عادة وجود  اهرة المفقودينع ياصة في فئة المفقود هو من ال يعلم ل  يبرا. 
الجنودع ومن المعلوم في اإلسالم أن من ي  الجنود عل  مسؤوليهم وعل  دولتهم أن تعرل 

  أيبارهمع وأن تتقص  عنهمع بل ومن ي  أهليهم أن يعرفوا مصير أبنائهم؛ وقد مصيرهمع وأن تتاب
مسلك البيث عن المفقودين من جنودا ياصة في نهاية غزوة أيد فقد أيذ بنفس   سلك النبي 

بنفس  أمام جثمان  يتفقد أصياب  ليعرل من هو اليي ومن هو الميذ ومن هو الجريحع ووقل 
ب  بالبيث عن الصيابة الذين ي روا المعركة لمعرفة مصير كل منهمع عم  يمزة ع وكلل أصيا

معرفة مصير كل في مقام الياجة بيان وتشري ع فيجب عل  الياكم أن يسع  ل وفعل الرسول 
 فرد من أفراد جيش .

م  العدو مباشرة أو عبر شي   الشريعة اإلسالمية التفاوض يس هناك ما يمن  فيلو 
إهمالهم  المسلمين. ولقد يَرم اإلسالم معلوماذ لمعرفة مصير المفقودين منثالث من أجل تبادل ال

لعدو بمن بيوزة العدو. كما أوص  اإلسالم بإيطار ا وعدم السؤال عنهم ومعرفة مصيرهم لعلة أنهم
 جواز التكتم عل  أيبارهم. وبعدم عبيوزت  من أسرو أو قتل 

 وتى:رعاية القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم للم -2
إن  اهرة القتل  والموت  في اليروب هي  اهرة طبيعية وأمر يتميع وقد سب  اإلسالم القانون 

 الو عي في تقرير اليماية لجثث الموت ؛ وذلك من يالل ما يلي:
 يفا ًا عل  كرامة اإلنسان و يرمة الميذع أوص  اإلسالم بايترام جثة  حظر المثلة: -

                                           

 المادة الرابعة والثالثون من البرتوكول ا ول. ((1
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هللا قاتلوا من كفر باهلل وال  باسمأن  قال: "سيروا   عن رسول هللافبعدم جواز التمثيل بها. و القتل  
 .(1)"لولدانتمثلوا وال تغدروا وال تقتلوا ا
: نزل قول   أن يمثل بسبعين من ا عداء كما مثلدوا بيمزة عم   وعندما عزم الرسول 

 ِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِ  َوَلئ اِبرينَ َواِ  َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلّلِ  ن َصَبْرُتْم َلُهَو َيْيٌر لِّلصَّ
مَّا َيْمُكُرونَ  َواَل َتْيَزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك ِفي َ ْيٍ  مِّ

: "نصبر وال نعاقب"ع وأمسك عما أراد ع فقال (2)
 من التمثيل بهم وَكفَّر عن يمين .

 . (3)نه  عن المثلة زيد ا نصاري أن النبي عن عبد هللا بن يوكما جاء 
بل ع في دفنها عدم ترك الجثة في ميدان المعركة واإلسراعاإلسالم بأمر  دفن جثث الموتى: -

وأال يتركوا للجوارح والسباعع قتل  العدو  دفنأوص  ب بعد من ذلك يينأأن اإلسالم ذهب إل  
  .وذلك ايترامًا لكرامة اإلنسانع واعتبارًا آلدميت

ن عمر بن عبد هللا بن يعل  بن مرة الثقفي عن أبي  قال سمعذ يعل  بن مرة وورد أي ًا ع
غير مرة فما رأيت  يمر بجيفة إنسان فيجاوزها يت  يأمر بدفنها ال  يقول: سافرذ م  رسول هللا 

 .(4)"يسأل أمسلم هو أو كافر
 حقوق المفقودين والموتى:بما يتعلق مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني في

 م  الشريعة اإلسالمية فيما القانون الدولي اإلنساني يتف من يالل ما سب  ُياليظ أن  
وهو ما يعبر عن روح اإلنسانية اليا رة في كل تشريعاذ  عقررت  بيصو  المفقودين والموت 

ستجابة والموافقة عل  مبادئ و وابط اليرب في الشريعة اإلسالميةع وهو ما يدف  المسلمين لال
دليل عل  أن القتال القانون الدولي اإلنساني؛  ن ما ينادي ب  هو من صميم مبادئ اإلسالم؛ وهو 

سلوكياذ المقاتل كن أن تغيب عن  أيال  اإلنسانيةع وينبغي أن تكون يا رة في ال يمفي اإلسالم 
  المسلم أثناء النزاعاذ المسلية.

 األعيان والمرافق والمنشآت المدنية:  الفرع الخامس: حماية
 أواًل: ا عيان والمراف  والمنشآذ المدنية واليماية لها في القانون الدولي اإلنساني الو عي:

 المقصود باألعيان والمرافق والمنشآت المدنية: -1
هي عبارة عن كافة ا عيان التي ليسذ أهدافًا عسكرية كالمدارس والجامعاذ والمستشفياذع 

اول أي ًا المواد التي ال غن  عنها لبقاء السكان المدنيينع ومثلها المواد الغذائية والمناط  وتتن

                                           

 .4/461ع 2728أيمد: مسند اإلمام أيمدع ح ((1

 .127ع 126سورة النيل اآلية  ((2

 .5516ع ح 7/94 ع كتاب الذبائح والصيدع باب ما يكرا من المثلة والمصبورة والمجتمةعأيرج  البياري  ((3
 .4/116ع 41الدارقطني: سنن الدارقطنيع كتاب السيرع ح ((4
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الزراعية التي تنتجهاع والمياصيل والماشية ومراف  مياا الشربع وشبكتهاع وأشغال الريع واآلثار 
 رويي للشعوب.التاريييةع أو ا عمال الفنيةع أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو ال

 المدنية في القانون الدولي اإلنساني الوضعي: لمقررة لألعيان والمرافقالحماية ا -2
 ال تكون ا عيان المدنية مياًل للهجوم أو لهجماذ الردع. -
ي ر ارتكاب أي من ا عمال العدائية الموجهة  د اآلثار التارييية أو ا عمال الفنية أو  -

 الثقافي والرويي للشعوب. أماكن العبادة التي تشكل التراث
 ي ر استيدام هذا ا عيان في دعم المجهود الير ي. -
 ي ر اتياذ مثل هذا ا عيان مياًل لهجماذ الردع. -
 .(1)ي ر استهدال وتدمير ا عيان والمواد التي ال غن  عنها لبقاء السكان المدنيين -
واسعة االنتشار وطويلة ي ر استيدام أساليب أو وسائل القتال التي تسبب أ رارًا بالغة و  -

 .(2)ا مد التي تلي  بالبيئة الطبيعية وبصية السكان
ال تكون ا شغال الهندسية أو المنشآذ كالسدود والجسور والميطاذ النووية لتوليد الكهر اء  -

التي تيوي مواد يطرة مياًل للهجومع يت  لو كانذ أهدافًا عسكرية إذا كان من شأن هذا الهجوم 
 .     (3)انطال  مواد يطرة يترتب عليها يسائر فادية بين السكان المدنيينأن يتسبب في 

 المدنية في القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم: المرافقثانيًا: الحماية المقررة لألعيان و 
إن اليرب في اإلسالم إنما ُشرعذ لرد العدوان ومن  الفسادع والتيريب والتدمير الذي يطال 

جعل اإلنسان يليفة في ا رض لعمرانها  ة هو من باب الفسادع كما أن هللا ا هدال المدني
وليس لتيريبهاع وما شرع  ل  من أيكام إنما لتيقي  هذا الغايةع فاليرب إذن هي للتعمير وليس 

 للتدمير؛ وهذا ما تؤكدا نصو  القرآن والسنةع وذلك كما يلي:
اَس َبْعَ ُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِذ اَ ْرُض َوَلدِكنَّ للّاَ ُذو َفْ ٍل َعَل  َوَلْواَل َدْفُ  للّاِ النَّ  :قال هللا  -
اْلَعاَلِمينَ 

(4).  
َمْذ َصَواِمُ  َوِ َيٌ  َوَصَلَواٌذ َوَمَساِجُد  :وقال  - ِ النَّاَس َبْعَ ُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ َوَلْواَل َدْفُ  للاَّ

ِ َكِثيراً  َوَلَينُصَرنَّ للاَُّ َمن َينُصُرُا ِإنَّ للاََّ َلَقِويٌّ َعِزيز ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم للاَّ
(5). 

                                           

 المادة الثانية واليمسون والمادة الثالثة واليمسون والمادة الرابعة واليمسون من البرتوكول ا ول. ((1
 المادة اليامسة واليمسون من البرتوكول ا ول. ((2

 ا ول.المادة السادسة واليمسون من البرتوكول  ((3
 .251سورة البقرة اآلية  ((4
 .40سورة اليج اآلية  ((5
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َذا َتَولَّ  َسَع  ِفي اَ ْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَيْرَث َوالنَّْسَل َوللّاُ اَل ُيِيبُّ  :قال  - َواِ 
الَفَسادَ 

(1).  
ن َبْعِد َعاٍد َوَ وََّأُكْم ِفي اَ ْرِض َتتَِّيُذوَن ِمن ُسُهوِلَها َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُيَلَفاء مِ  :وقول   -

ُقُصورًا َوَتْنِيُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوتًا َفاْذُكُروْا آالء للّاِ َواَل َتْعَثْوا ِفي اَ ْرِض ُمْفِسِدينَ 
(2). 

تالل ا عيان التي ال غن  عنها ليي نه  أبو بكر  - اة جندا عن تيريب العمران وا 
وال  وال مري اً  كبيراً  وال امرأة وال شيياً  ال تقتلوا صبياً اإلنسانع فأوص  يزيد بن أبي سفيان بقول : "

وال  الً يوال تغرقوا ن ةوال بقرة إال لمأكل وال تذبيوا بعيراً  عامراً  وال تير واً  وال تقطعوا مثمراً  راهباً 
 .(3)"تيرقوا

نذ ثقافية أم أماكن عبادةع فيجب تجنيب هذا وهذا يشمل جمي  ا عيان المدنية سواء أكا
 ا عيان ا عمال العسكريةع أو أن تكون مياًل لهجماذ الردع من أطرال النزاع.

وأكبر دليل عل  سلوك جيوش المسلمين هذا المسلك في يرو هم  د الكفار والصليبيينع وعدم 
 ثرية ف اًل عن دور العبادة التي تدميرهم لألعيان المدنية أو دور العبادة بقاء البيوذ واليصون ا

ال زالذ قائمة في بالد المشر  اإلسالميع بل إن التاريخ يشهد أن هذا ا ماكن تركذ  هلهاع وما 
لم يصل في كنيسة القيامة عندما  تمذ مصادرت  منها تم ردا إل  أهل ع وهذا عمر بن اليطاب 

درتها وتيويلها مسجدًا من قبل المسلمينع تسلم مفاتيح القدس؛ لعلم  أن الصالة فيها يعني مصا
 .إل  يومنا هذا وبقيذ شاهدة عل  صني  عمر 

حماية األعيان والمرافق بمقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق 
 والمنشآت المدنية::

إلسالمية فيما من يالل ما سب  ُياليظ أن القانون الدولي اإلنساني يتف  م  الشريعة ا 
اليرب في اإلسالم  وهو ما يؤكد أن عبيصو  يماية ا عيان والمراف  والمنشآذ المدنية قررت 

التيريب والتدمير الذي يطال ا هدال المدنية هو من أن إنما ُشرعذ لرد العدوان ومن  الفسادع و 
َذا:ع وهو ميرم في الشريعة اإلسالمية؛ لقول  في ا رض باب الفساد َتَولَّ  َسَع  ِفي اَ ْرِض  َواِ 

ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَيْرَث َوالنَّْسَل َوللّاُ اَل ُيِيبُّ الَفَسادَ 
وقد سبقذ الشريعة اإلسالمية في التمييز  .(4)

 بين ا هدال العسكرية وغير العسكرية منذ أكثر من ألل وأر عمائة وثالثين سنة
 

 
                                           

 .205سورة البقرة اآلية  ((1
 .74سورة ا عرال اآلية  ((2
 .9/90ع 18616البيهقي: السنن الكبروع باب ترك قتال من ال قتال في ع ح ((3
 .205سورة البقرة اآلية  ((4
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 النتائج والتوصيات
 هذا البيث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصياذ التي توصلذ إليها كما يلي: في نهاية
 أواًل: أهم النتائج:

هو مجموعة القواعد الدولية التي تهدل إل  تيفيل القانون الدولي اإلنساني الو عي  .1
 ويالذ اليرب وقصر أ رارها عل  أطرافها المشاركين فيها بقدر اإلمكان

اإلسالمي هو مجموعة القواعد الشرعية الهادفة إل  يماية اإلنسان القانون الدولي اإلنساني  .2
 .واليفاظ عل  يقوق  وقذ النزاع المسلح

النطا  المو وعي لتطبي  القانون الدولي اإلنساني هم ا شيا  وا عيان الذين يتمتعون  .3
 .باليماية واليصانة زمن النزاعاذ المسلية الدولية وغير الدولية

ر   وا سرو والمدنيون وسائر  يايا النزاعاذ المسلية باليماية يي   الجري  والم .4
من أي نوع من االعتداء أثناء النزاع وهذا مقرر في الشريعة اإلسالمية وفي القانون 

 الو عي.
اإلسالم سب  القانون الدولي اإلنساني في و    وابط وأيال  اليرب أكثر من ألل  .5

 .وأر عمائة وثالثين سنة ن ريًا وعملياً 
يي   القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي با بعاد الدينية وبالثواب والعقاب بينما ييلو  .6

 القانون الدولي اإلنساني الو عي من ذلك.
 أهم التوصيات:ثانيًا: 

معالجة التيدياذ المعاصرة التي تواج  وتعرقل تطبي  االتفاقياذ الدولية أثناء النزاعاذ  .1
 يدة ذاذ  رر مفرط أو تدمير واس .المسلية من استيدام أسلية جد

إ افة مواد قانونية جديدة تتناول تجريم الدول المعتدية والتي تيتل دول أيرو  .2
 وت طهد شعو ها.

 رورة أن يراعي القانون الدولي ي  الشعوب لمقاومتها لعدوها الذي ييتل أر ها م   .3
ارستها يقها في ا يذ بعين االعتبار  رول هذا الشعوب الميدانية والجغرافية لمم

 المقاومة.
مياولة تفعيل المؤسساذ الدولية ذاذ العالقة بجرائم اليرب والتيل  من ازدواجية  .4

 المعايير في تطبي  القوانين الدولية.
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