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 إقرار الطالبة

 -أنا المواقعة أدناه وبيناتي كاآلتي :

 بالكامؿ :راضية سعد العبلقي صوه.اإلسـ 

أقر بأف ىذه الرسالة التي حضرتيا لنيؿ درجة الماجستير في قسـ األحواؿ 
الشخصية كمية الدراسات العميا جامعة موالنا مالؾ إبراىيـ اإلسبلمية الحكومية 

 -بماالنج تحت عنواف :

 )حقوؽ األسرى في القانوف الدولي اإلنساني والفقو اإلسبلمي (

ذا ادعى  حضرتيا وكتبتيا بنفسى ،وما زورتيا مف إبداع غيري أو تأليؼ اآلخر وا 
أحد أنيا مف تأليفو وتبيف فعبًل أنيا ليست مف بحثي  فأنا أتحمؿ مسؤولية ذلؾ 

،ولف يكوف المسؤولية عمي المشرفيف أو عمى الكمية الدراسات العميا جامعة موالنا 
النج .مالؾ إبراىيـ اإلسبلمية الحكومية بما  

 ىذا وحررت ىذا اإلقرار بناء عمى رغبتي الخاصة ولـ يجبرني أحد عمى ذلؾ.

 التوقيع .....................
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 اللستهـــــــــــــــــاإل

"  "ِبْسػػػػػـِ المَِّو الرَّْحَمػػػػػِف الرَِّحػػػػػػػيـِ

َما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأف َيُكوَف َلُو َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَف ِفي اأَلْرِض ُتِريُدوَف 
لَّْواَل ِكَتاٌب  (ٚٙ)َعَرَض الدُّْنَيا َوالّمُو ُيِريُد اآلِخَرَة َوالّمُو َعِزيٌز َحِكيـٌ 

ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ  ـْ ِفيَما َأَخْذُت َف الّمِو َسَبَؽ َلَمسَُّك  (ٛٙ)مّْ
 النفاؿسورة ا  

 يقوؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ  :

 " ٔستوصوا باألسارى خيرًا إ " 

"َأْطِعُموا اْلَجاِئَع َوُعوُدوا اْلَمِريَض َوُفكُّوا اْلَعاِنَي َقاَؿ ُسْفَياُف َواْلَعاِني 
وقوؿ أبو عزيز بف عمير وكاف في أسرى بدر: ] ُكْنُت َمَع " ٕاأْلَِسيرُ 

وِني ِباْلُخْبِز  َرْىٍط ِمَف اأَلْنَصاِر ِحيَف َقَفُموا، َفَكاُنوا ِإَذا َقدَُّموا َطَعاًما َخصُّ
ـْ  ـْ ِبَنا، َما َيَقُع ِفي َيِد َرُجٍؿ ِمْنُي َوَأَكُموا التَّْمَر؛ ِلَوِصيَِّة َرُسوِؿ ا  ِإيَّاُى

َرٌة إالَّ َنَفَحِني ِبَيا؛ َقاَؿ: َفَأْسَتِحي َفَأُردَُّىا َعَمى َأَحِدِىَما، َفَيُردَُّىا َعَميَّ َما ِكسْ 
 َيَمسَُّيا[ 

                                                             
 اخرجة الطبراني بأسناد حسف . ٔ
 ٖٚ٘( ح )ٚٙ/ٚا تعالى وقولو ]أنفقوا مف طيبات ما كسبتـ[ )أخرجو البخاري في صحيحو, كتاب: األطعمة, باب قوؿ  ٕ
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ــــــــــــــــــــــــــــــداءاإله  

ِن الرَِّحيمِ   ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم َٰ
ًة و ه يِّْئ ل ن ا ِمْن )  (أ ْمرِن ا ر ش ًدار بَـّن ا آتِن ا ِمن لَُّدنك  ر ْحم 

يل رعاية حقوق إىدي البشرية و علم الناس اخلري واحلب والتسامح ي إىل...  ادلعلم األول الذ
 وضع القانون األول حلقوق األسري و  عطائهم حقوقهمإوحث علي ى األسر 

 "  سيدنا محمد صل اهلل علية وسلم"

اللواء عبد الفتاح م ،الشهيد ،وعلى رأسه هاليت روت أرضنا الطاىر ليبيا إىل .. دماء شهداء 
 .نسيو 

 القابعني خلف القضبان فرج اهلل كرهبم .كل أسري يذوذ عن دينو وامتو إىل ...  

من كّلت أناملو ليقدم لنا حلظة سعادة  إىل ... إىل من جرع الكأس فارغًا ليسقيين قطرة حب إىل
 (والدي العزيزبري )إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم إىل القلب الك

  . الفردوس األعلى من اجلنةو رمحة اهلل الذي علمين اإلصرار على النجاح  أسأل اهلل ل

اليت سهرت الليايل وربتين صغريا , ألبسها اهلل ثوب الصحة والعافية الغالية احلنون أميإىل ...  
 وناصرتين كبريا .

 . محمد  ىذا البحث أخي العزيزوقامسين عناء إىل ... من ساندين يف مشواري بصربة 

جلهم أ ،من "خيت حممدأ بنأ وعبداهلل ،عبد السالم ،وأمحد ،و"  عليا إلحباب "إىل ... أخويت  
 . سهرت وصربت 

وكل من علمين حرفا وقدم يل نصحا وقوم يل  وخوايت  الذين كانت دعواهتم ترافقين  عمتي إىل ... 
ا أىدي ىذا البحث سائلة ادلويل عز وجل أن يتقبل مين ، إليهم مجيع خطأ.. وأرشدين إىل الصواب

  يغير  أحوال المسلمين إلي ما يحبة ويرضاةعملي ىذا وأن 
 راضية سعد العالقي:لباحثةا .                                                                     
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 كلمة الشكر وتقدير
وفتح بو علّي من إجناز ذلذا البحث، فلو سبحانو أذلج أمحد اهلل عز وجل أواًل على ما مّن 

 باحلمد والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمائك وعظيم عطائك  .

انطالقا من قولة تعايل"من يشكر فأمنا يشكر لنفسة " ومن قول الرسول صل اهلل علية 
باجلميل وتقدمي الشكر واالمتنان  وسلم "اليشكر اهلل من االيشكر الناس"واميانا بفضل األعًتاف

ألصحاب ادلعروف فأين اتقدم بالشكر اجلزيل والثناء العظيم والعرفان باجلميل إىل الذين كان ذلم 
فضل يف خروج ىذا البحث إيل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيء طلبت ، ومل يكن حيدىم إال 

 العمل اجلاد ادلخلص ومنهم:

ة اإلسالميمدير جامعة موالنا مالك إبراىيم موجيا راها رجو، مساحة  األستاذ الدكتور: 
 احلكومية مباالنج .

، عميد كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم مـهيـمـنمساحة األستاذ الدكتور: 
 ة احلكومية مباالنج.اإلسالمي

يا جبامعة ،عميد قسم االحوال الشخصية كلية الدراسات العلضيل االفمساحة الدكتور:
 ة احلكومية مباالنج، على حسن معاملة .اإلسالميموالنا مالك إبراىيم 

الذي أفاد الباحثو علميًا وعمليًا ووجها  األولادلشرف منير العابدين، مساحة الدكتور: 
خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت االنتهاء منو، فلو من اهلل 

 من الباحثو عظيم الشكر والتقدير.خري اجلزاء و 

، ادلشرف الثاين فحقًا يعجز لساين عن شكره وتقديره فقد عون الرفيقمساحة الدكتور: 
قدم للباحثو كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره 

البحث أكرب األثر يف نفس الباحثو يومًا عن مساعدة الباحثو وتوجيهها، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا 
فلو من اهلل عظيم الثواب واجلزاء ومن الباحثو جزيل الشكر والتقدير , وكما أتقدم بالشكر والتقدير 

وختامُا أسال اهلل العلي  اىل دولة إندونيسيا حكومتًا وشعبًا على رحب صدرىا وطيبة شعبها.
 لمين و خالصاً لوجه الكريم.القدير أن يكون هذا العمل فيه نفع لألسالم والمس
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 الممخص

األسرى في القانوف الدولي اإلنساني والفقو اإلسبلمي/  حقوؽ األسرى.ٕٗٔٓسعد العبلقي صوة راضية \اسـ الطالبة 
ة الحكومة اإلسبلميبراىيـ إجامعة موالنا مالؾ قسـ األحواؿ الشخصية ،كمية الدرسات العميا  في، رسالة ماجستير

 المشرؼ الثاني الدكتور: عوف الرفيؽ.ٕالدكتور: منير العابديف  األوؿؼ .المشر ٔ  ماالنج 

--------------------------------------------------------------------
 . الفقو اإلسبلمي، اإلنسانيالكممات األساسية : حقوؽ األسرى ،القانوف الدولي 

 ،حيز واسعًا عمي الساحة الدولية أخذتوالتي ،حقوؽ األسرى مف القضايا المعاصرة  وعضلما كاف مو 
نتياكات لؤلسرى محور رئيسيًا في كؿ مف العالـ المرئي والمسموع عمي حد سواء كسب ىذا وبشكؿ كبير وعف اإل

البحث أىمية كبية ألنو يعني باألنساف وىو أكـر مخموقات ا مما جعمو موضوع جديرًا بالبحث والتمحيص في القانوف 
ة فجاء ىذا البحث مبينًا مفيـو حقوؽ األسرى حقوؽ األسرى في القانوف الدولي مبرزًا لبنود اإلسبلميلشريعة الدولي وا

ومبينًا، أبراز ماتتمتع بو الشريعة  شريعة اإلسبلمية مقارناً ؤلسرى في اللالثالثة عارضا لما جاء مف حقوؽ  اتفاقية جنيؼ
 ، وىدؼ البحث الى:  ، وتزداد صوره يومًا بعد يـولمسمميفمـ الذي يقع عمى األسرى االظ مف ضمانات في ضؿ

، وتقديـ صيغة مقترحة لضماف حقوؽ األسرى في القانوف والفقو  اإلسبلميمعرفة حكـ أسرى الحرب في القانوف والفقة 
التطبيؽ مف حيث  اإلختبلؼبياف القوانيف المأخوذة مف الفقو وموجودة في القانوف،وبياف أوجو التشابة و ، اإلسبلمي

 .نيما فيما يخض ضماف حقوؽ األسرى بي

ستخدامت الباحثة لبحث ىذا الموضوع المنيج الوصفي التحميمي المقارف وذلؾ ا  و  البحث كيفي،مكتبي،المنيجية :   
 النتائج ىذا البحث البد مف تحميؿ ىذه األقواؿ . ىولموصوؿ ال الكتب ،و  مف أجؿ جمع المعمومات عف طريؽ الوثائؽ

ستنادًا لما ورد في كتاب ا تعالى مف أة حكاـ األسرى، بؿ بينتيا وفصمتيا ولـ تغفؿ شريعتنا اإلسبلمي*والنتائج وىي
،فكانت أحكاميا مابيف المف ،الفداء العفو،أما آيات تبيف أحكاـ األسرى، وكذلؾ ما ورد في السنة النبوية الشريفة 

*وضع أستراتجية لضماف حقوؽ األسري تجمع ما بيف ما جاء بو الفقو  .القانوف فما جاء في اتفاقية جنيؼ الثالثة 
 في ضماف حقوؽ األسرى ينساناإلسبلمي وما وضعة القانوف الدولي اإل

كؿ القوانيف التي تعني بالحالة النفسية والجسدية لؤلسرى وجدت في الشريعة اإلسبلمية قبؿ أف تعرفيا القوانيف *
يتعمـ كؿ واحد فييا أف إحساف معاممة األسرى  حيث عمى حسف معاممة األسيرجنوده، ربيي اإلسبلـ،إف * الدولية .

ـَ َعَمى ُحبِّْو يتقرب بيا الىمف األعماؿ الصالحة التي  ؛ حيث جاءت في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى: "َوُيْطِعُموَف الطََّعا
رض الواقع ،عمى عكس أـ الذي يغمب في التطبيؽ عمي نتقاما القانوف فوجود عنصر األأ ِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا"ِمسْ 

وجود جوانب لمنقص  ،الشريعة التي يؤمف المسمـ بأف ا حسيب رقيب فيخشو ويتقية حب وخوؼ مف عقابة 
تفاقية الخاصة بضماف حقوؽ األسرى أوجد ثغرات كثيرة لمتحايؿ عدـ التوازف في بعض أحكاـ ىذه اإلواالختبلؿ و 

تفاقية إلى آليات مناسبة لمتنفيذ سببًا ميما لعدـ جدواىا ف تبعاتيا،وايضا يعد افتقار كثير مف ىذه اإلعمييا، والتنصؿ م
 ،وفاعميتيا
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ABSTRAK 

Sa’ad A, Radia. 2014. Hak-hak Tahanan Dalam Hukum Kemanusiaan Internasional dan 

Fiqih Islam. Tesis. Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. 

Pembimbing II: Dr. Aunur Rofiq 

 

Kata Kunci: Hak-hak Tahanan, Hukum Kemanusiaan Internasional, Fiqih Islam 

Topik mengenai hak-hak tahanan merupakan bagian dari permasalahan 

kontemporer yang sudah menjadi permasalahan luas pada tingkat internasional dan secara 

makro pelanggaran-pelanggaran terhadap tahanan merupakan topik utama di seluruh 

media audio visual, sehingga kajian ini mendapatkan antusias yang besar karena 

perhatiannya terhadap manusia sebagai mahluk Allah yang paling mulia, hal ini 

menjadikan topik ini layak untuk diteliti dan didalami dalam hukum internasional dan 

hukum Islam.  

Kajian ini menerangkan konsep hak-hak tahanan dalam hukum internasional 

dengan menonjolkan butir-butir perjanjian jeneva ketiga yang memaparkan hak-hak 

tahanan dalam hukum Islam sebagai perbandingan dan penjelasan, yang mana hukum 

Islam mengangkat ke permukaan bentuk-bentuk jaminan yang ada dalam hukum Islam 

terkait bentuk kekejaman terhadap para tahanan muslim dari hari ke hari. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum tahanan 

perang dalam perspektif hukum internasional dan syari’at Islam yang mengusulkan 

adanya bentuk jaminan hak-hak tahanan dalam hukum internasional dan fiqih Islam 

berdasarkan data dan keterangan hukum-hukum yang bersumber dari fiqih dan yang 

terdapat dalam hukum internasional, serta penjelasan sisi persamaan dan perbedaan dari 

segi penerapannya antara keduanya khususnya terkait jaminan hak-hak tahanan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pustaka. Peneliti 

menggunakan metodologi deskriptif analisis komparatif dalam pengumpulkan data 

melalui dokumentasi dan buku. Sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian ini, harus 

diadakan analisis pada statemen-statemen yang ada. 

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Hukum Islam kita tidak 

mengabaikan hukum tahanan, akan tetapi menjelaskan dan merincinya berdasarkan ayat-

ayat al-Qur’an dan as-Sunnah an-Nabawiyah, yang mana hukum-hukumnya mengenai 

harapan dan pengampunan. Adapun dalam aturan hukum internasional maka 

sebagaimana yang tertera pada kesepakatan jeneva ketiga. 2). Pembuatan strategi jaminan 

hak-hak tahanan diambil dari fiqih Islam dan hukum kemanusiaan internasional yang 

mana memuat jaminan hak-hak tahanan. 3). Semua aturan-aturan hukum yang berafiliasi 

terhadap kondisi jiwa dan fisik tahanan sudah ada dalam syari’at Islam sebelum 

tercantum di dalam aturan hukum internasional. 4). Islam mendidik para tentaranya untuk 

memperlakukan tahanan dengan baik agar setiap tentara belajar bahwa memperlakukan 

tahanan dengan baik merupakan salah satu amal sholeh dalam mendekatkan diri kepada 

Allah, sebagaimana yang ada dalam al-Qur’an ”    

Adapun hukum internasional menemukan adanya unsur balas dendam yang 

mendominasi praktek di lapangan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang diyakini 

oleh setiap orang muslim bahwa Allah itu Maha menghitung, Maha mengawasi, sehingga 

menjadikan setiap orang muslim waspada dan takut terhadap hukuman-Nya. Selain 

daripada itu dalam perjanjian ini terdapat sisi kekurangan dan cela serta tidak adanya 

keseimbangan pada beberapa hukum  khususnya terkait jaminan hak-hak tahanan dan 
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penolakan konsekwensinya, juga banyaknya kekurangan pada mekanisme penerapannya 

menjadi sebab penting tidak adanya manfaat dan efektifitasnya. 

 

ABSTRACT 

 

Sa'ad A, Radia. 2014. Rights of Prisoners in International Humanitarian Law and 

Islamic Fiqh. Thesis. Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate School of UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. Supervisor 

II: Dr. Aunur Rofiq  

 

Keywords: Prisoners Rights, International Humanitarian Law, the Islamic Fiqh  

 

  The topic about prisoners rights is part of a contemporary issue that has become a 

widespread problem at the international level and as the macro level violations of the 

prisoners is a major topic in the entire audio-visual media, so this study have great 

enthusiasm because of his concern for human beings as creatures of God, it makes this 

topic worthy to be researched and explored in international law and Islamic law.  

  This study explains the concept of prisoners rights in international law to 

highlight the grain of the third Jeneva agreement that lays out the rights of prisoners in 

the Islamic law as a comparison and explanation, in which Islamic law brings it  to the 

surface forms of security that exist in Islamic law related forms of atrocities against 

Muslim prisoners from day to day.  

  The purpose of this study was to determine the laws of war prisoners in the 

perspective of international law and Islamic law that proposed a form of guarantee of the 

rights of detainees in international law and Islamic jurisprudence based on data and 

information sourced laws of jurisprudence and contained in international law, as well as 

an explanation of the similarities and differences between the two, especially in terms of 

its application related guarantees the rights of prisoners.  

  This research is qualitative research and literature. Researchers used a descriptive 

comparative analysis methodology in compiling the data through documentation and 

books. Meanwhile, to obtain these results, it should be held on the analysis of existing 

statements.  

  The results of this study are as follows: 1). Our Islamic law does not ignore the 

legal custody, but to explain and elaborate based on the verses of al-Quran and as-Sunnah 

an-Nabawiyah, that where laws regarding hope and forgiveness. As for the rules of 

international law so as indicated on the deal Jeneva third. 2). Making guarantees strategy 

from the rights of prisoners taken from Islamic jurisprudence and international 

humanitarian law which includes the guarantee the rights of prisoners. 3). All the rules of 

law which is affiliated to the mental and physical condition of detainees already exists in 

Islamic law before it is listed in the rules of international law. 4). Islam educate soldiers 

to treat prisoners well, for every soldier learns that treating prisoners well is one of the 

pious charity draw closer to God, as contained in the Qur’an " 

  As for international law found an element of revenge that dominates practice in 

the field or location. This is in contrast with Islamic law that is believed by all Muslims 

that Allah is counting, Supreme oversee, so it makes Muslims worry and afraid of His 

punishment. Other than in this agreementthat contained weekness and the lack of balance 

in some particularly relevant law guarantees the rights of detainees and the denial of its 

consequences, as well as the many shortcomings in the enforcement mechanisms become 

important because the lack of benefit and effectiveness. 
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 الفصل األول

 األطار العام والدراسات السابقة  

 -مقدمة : - أ

ف الحروب بيف البشر ظاىرة طبيعية، ونزعة فطرية، لـ يكف باإلمكاف أ
ستئصاليا،ولذلؾ لـ تزؿ مبلزمة لئلنساف، منذ بدء حياتو عمى األرض واستقراره إ

 .فييا 
الحياة البشرية وتستدعييا األوضاع واألحواؿ  متطمبات حيث تفرضيا

بطبعيا ال تعرؼ ومعمـو أف الحروب  البشرية في كثير مف المواقؼ والظروؼ
بيا الفتؾ باآلخريف مف كؿ طرؼ إلحرازالنصر والغمبة، وحتى يراد الرحمة وانما 

الحرب إلى مبتغاة مف النصر والغمبة، إذ كبًل يعمؿ  يصؿ كؿ طرؼ مف أطراؼ
عمى تدمير خصمو أو إضعاؼ قوتو وكسر شوكتو وذلؾ يتطمب إيقاع كثير مف 
الخسائر البشرية والمادية بيف اإلطراؼ المتحاربة ممثمة في الموت والجرح واألسر 

عمى  والتدمير في المدف والقرىولذلؾ كانت الحرب مكروىة، وكاف وقعياوالخراب 
 لؾ أدؽ التصوير في قولة سبحانة وتعاليذاالنفوس مؤلمًا، ويصور القرآف الكريـ 

ـْ َوَعَسى َأف  ـْ َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر لَُّك ـُ اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه لَُّك )ُكِتَب َعَمْيُك
ـُ وَ  ـْ َوالّمُو َيْعَم ـْ اَل َتْعَمُموَف(ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُىَو َشرّّ لَُّك َأنُت

ٖ 
ذا  أف اإلسبلـ ُيقيـ عبلقتو مع اآلخريف ابتداء عمى أساس السبلـ، وا 
اضطر لمحرب، فإنو يراعي القواعد األخبلقية، وميثاؽ األخوة اإلنسانية حتى في 

نسانيتو، حيث يحتـر الكرامة ،معاممتو ألعدائو وىنا تتجمى عظمة اإلسبلـ وا 
 والسيوؼ متشابكة.اإلنسانية أثناء الحرب 

ومف الطبيعي أف يكوف نتاج ىذه الحروب قتمى وأسرى... فتختمؼ   

                                                             
 ٕٙٔسورة البقرة، االية ٖ
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شتركت الحضارات السابقة عمى قتؿ إ فقد معاممة األسرى مف عصر إلى آخر، 
ضطياد، وكانوا يعدلوف عف فكرة اإلاألسرى،وجعموىـ عرضة لمتعذيب واإليذاء و 

سبلـ إلحتي جاء االصعبة. الشاقة ستيانوىـ في األعماؿا  سترقاقيـ، و إالقتؿ إلى 
والمحافظة عمي كرامة األسير وحياتة فقد  ىمنياًجا في معاممة األسر  ووضع

 :سير فقاؿ تعالى ألوردت آيات كثيرة في القراف الكريـ تحض عمي تكريـ ا
ـْ َوُتْخِرُجوَف َفِريًقا مّْنُكـ مّْف ) ؤاَُلِء َتْقتُُموَف َأنُفَسُك ـْ ىََٰ َـّ َأنُت ـْ َتَظاَىُروَف ُث ِدَياِرِى

ـْ  ـْ ِإْخَراُجُي ـٌ َعَمْيُك ـْ َوُىَو ُمَحرَّ ـْ ُأَساَرىَٰ تَُفاُدوُى ف َيْأُتوُك ثْـِ َواْلُعْدَواِف َواِ  َعَمْيِيـ ِباإلِْ
ـْ ِإالَّ خِ  ِلَؾ ِمنُك ْزٌي َأَفُتْؤِمُنوَف ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمف َيْفَعُؿ ذََٰ
ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياَوَيْوـَ اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَف ِإَلىَٰ َأَشدّْ اْلَعَذاِب َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُموفَ 

ٗ) 
ألسير فى معاممتو اكد حؽ تؤ , الدراسة ذهيات سنوردىا لحقا في ىألوغيرىا مف ا

 رحيمو .معاممة 
الحروب،رؤية ال تفرؽ بيف جنس ولوف وديف، ى سر لؤلاإلسبلمية  الرؤيةو 

نيا ترى اإلنساف أكـر المخموقات عمى األرض، فتتعامؿ معو بناء عمى ىذا  وا 
ستطاع اإلسبلـ نقؿ إجاءاإلسبلـ،ونشر الرحمة والعدالة، فقد حيث ،الراقيالتصور 
األسير إلى وضع كمو رحمة ورأفة  يبلقيو مف التعامؿ اليمجي الذي كافالبشرية 

وبحالو، وكاف لئلسبلـ فضؿ السبؽ في ذلؾ؛ فقد حرص اإلسبلـ عمى بو 
اإلحساف إلى األسرى فقاؿ تعالى في كتابو العزيز: }َوُيْطِعُموَف الطََّعاـَ َعَمى ُحبِّْو 

 ِ٘مْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا{
حرص اإلسبلـ عمى منح ضحايا النزاعات المسمحة )مف جرحى ، يضا او  

، وغرقى ، وأسرى ، ومدنييف ( الحماية واالحتراـ والمعاممة ومرضى ، وقتمى 
,وقد وضع اإلنسانية الكريمة ، عبلوة عمى حماية األعياف والممتمكات المدنية

                                                             
 ٘ٛسورة البقرة، االية ٗ
 ٛسورة االنساف االية ٘
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قيودًا بشأف وسائؿ القتاؿ، بحيث ال تتعدى الضرورة العسكرية، ذلؾ أف   اإلسبلـ
 مضرورة.الحرب في اإلسبلـ، ليست مباحة كقاعدة عامة ولكنيا تُباح ل

وتتمخص ميمة القانوف الدولي اإلنساني في حماية حقوؽ اإلنساف أثناء 
النزاعات المسمحة، يتكوف مف مجموعة مبادئ متفؽ عمييا دوليًا ومستقرة في 

ستخداـ العنؼ أثناء النزاعات المسمحة، أالمجتمع الدولي، تدعو إلى الحد مف 
، والذيف توقفوا عف المشاركة فييا، وحماية األفراد المشتركيف في العمميات الحربية

مثؿ الجرحى والمصابيف واألسرى والمدنييف بقصد جعؿ العنؼ في النزاعات 
 .المسمحة محصورا في األعماؿ التي تقتضييا الضرورة العسكرية

و  ٜٜٛٔومصادر القانوف الدولي اإلنساني ىي اتفاقيات الىاي لعامي 
ئؿ المسموح بيا أثناء النزاعات ـ، خاصة المواد التي تنص عمي الوساٜٚٓٔ

ـ )األولى المتضمنة حماية ٜٜٗٔالمسمحة، واتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 
الجرحى والمرضى وتحسيف أحواليـ في القوات المسمحة في الميداف، والثانية 
بشأف تحسيف حالة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسمحة في البحار، 

والرابعة بخصوص  التي نخصيا بدراسة , رى الحرب،والثالثة بشأف معاممة أس
 ـ(.ٜٚٚٔف لعاـ ة المدنييف وبروتوكولييا اإلضافيحماي

وتنص كافة ىذه االتفاقيات عمى عدـ حرماف أحد مف حياتو بشكؿ  
إنسانية أو لمعاممة أو العقوبة القاسية البلتعسفي، أو تعريضو لمتعذيب أو ا

 .المحاطة بالكرامة

القوانيف إال أنيا تعانى مف الضعؼ والفشؿ بسبب أف ىذه ومع كثرة ىذه 
تفاقيات ال تطبقيا بعض الدوؿ, و حتى الدوؿ التي أخذت بيا ال تمتـز بيا ألا

مصرييف مت حبر عمي ورؽ فما فعمة الييود بأسري الفمسطينيف والفقد ظ بكامميا,
صورة ـ حيث قتموا بٜٚٙٔوبعد حرب حزيراف ٜٙ٘ٔبعد العدواف الثبلثي عاـ 
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سرئيمي موشي إلمف العبارات المشيورة لمجنراؿ ا األسرىمف  لؼوحشية اال
السجوف تخرج معاقيف وعجزة ليكونوا عبئا عمي المجتمع  هدياف"سوؼ نجعؿ ىد

ما أف الضوابط ك المسمموف في سجف غوانتاناموا ىاألسر  ووما يعانيٙالفمسطيني"
وأحكاـ القانوف الدولي االنسانى لـ الواردة في ىذه االتفاقيات وغيرىا مف قواعد 

تصؿ بعد  إلى المستوى الذي وصمت إليو الشريعة اإلسبلمية المستمدة مف رب 
 .العالميف و التى نتعبد  بتنفيذ كافة بنودىا

و لذا نجد أف قواعد اإلسبلـ يمتـز بيا كؿ المسمميف خمفاء وقادة وجنود, و 
الخطاب عزؿ قائد جيوشو خالد ابف ليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف الخميفة عمر بف 

الوليد بالرغـ مف كثرة االنتصارات العظيمة التي حققيا, وقاؿ )أف سيؼ خالد فيو 
مـ اف صمي المة عمية وسمـ عندما ع ووقول.رىقا( أي أف سبب عزلو كثرة القتؿ

فقتؿ ألسرى الذيف قالوا : صبأنا ٚالي بني جديمة  وخالد ابف الوليد عندما بعث
فوداىـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ  ،صبأنا . ولـ يحسنوا أف يقولوا : أسممنا 

حتى رد إلييـ ميمغة الكمب ، "ورفع يديو وقاؿ : الميـ إني أبرأ إليؾ مما صنع 
قا في ىذا لح طبيؽ بيف الشريعة والقانوف سنوردهفي الت وىنا نري التناقض"ٛخالد

 بحث.ال

القانوف أسرى الحرب في "حقوؽ في قضيةلدراسة ىذا اجائت ومف ىنا 
باعتبارىا مف القضايا الميمة في القانوف سبلمية" ألنساني والشريعة األالدولي ا

رتباط وثيؽ بحقوؽ اإلنساف وكرامتو وبالقوانيف والقيـ اإلنسانية كما إالدولي وليا 

                                                             
 )دار النشر ىيئة عمماء فمسطيف في الخارج ,الطبعة االولي،  االسري حقوقهم وواجباتهم واحكامهم،ناصر عبد الجواد، ٙ

ٕٓٔ) 
 الوليد إلى بني َجذيمة، وبنو َجذيمة بطف مف قبيمة بني كنانة كانوا ببمدة يقاؿ ليا الغميصاء بأسفؿ مكة ناحيةسرية خالد بف ٚ

 ىػ، وىو "يـو الغميصاء" ٛيمممـ، وذلؾ في شير شواؿ سنة  
 واألعياف سنة إحدىالحوادث الواقعة في الزماف ووفيات المشاىير  -)سنة إحدى عشرة مف اليجرة  البداية والنهاية، إبف كثير،ٛ

 ( ٔٙٗص  )   -(  ٜالجزء : )  -خبر مالؾ بف نويرة اليربوعي التميمي  -عشرة مف اليجرة
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التي تدعي االنسانية السياسات واألنظمةمتحاف أل أنيا تصمح أف تكوف محكاً 
 وكشفيا عمى حقيقتيا في توجياتيا اإلنسانية.وتنادي بيا 

شؾ أف فبلويمكف مف خبلليا إبراز أىمية اإلسبلـ وحاجة البشرية إليو، 
الشريعة اإلسبلمية ىي تنزيؿ الحكيـ العميـ شرعيا ا تعالى وأوجبيا عمى عباده 

وأنيا كاممة وال ينقصيا عباد في المعاش والمعاد، لما فييا مف ضماف مصالح ال
 :شيء كما قاؿ تعالى 

(والناظر ) اليـو أكممت لكـ دينكـ وأتممت عميكـ نعمتي ورضيت لكـ اإلسبلـ دينا
بجبلء أف مختمؼ األنظمة والقوانيف العالمية قد  ة، تبيف ليفألنظمة والقانونا في 

، وذلؾ باعتراؼ أىميا مف فقياء  ستفادت وغرفت مف نير الشريعة اإلسبلميةأ
انتيت محكمة العدؿ الدولية الدائمة في حكميا الصادر في حيث ،  القانوف بذلؾ

واإلشارة إلى أنيا أحد  ٜإلى اإلشادة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ٜٛ٘ٔ/ٛ/ٖٕ
 األنظمة القانونية الراقية في العالـ الحديث. 

جدر بنا بما تحممو ىذه الشريعة مف كنوز فاأل نوفاالقىؿ أستشيادات مف أ ىذه
وىناؾ حقوقًا كثيرة جاء بيا  نحف مف يتمسؾ بيا ويطبقيا لما فييا مف خير

بامكاف مف خبلؿ ما ورد ,و  اإلسبلـ لـ تفمح البشرية حتى اآلف في المطالبة بيا
وباالخص  نسانياأل الدوليبمورة إستراتيجية أو مشروع عمؿ  لتطوير قانوف 

ويعيدنا إلى  بجمع فئاتيـ ىسر األبما يسيـ في ضماف حقوؽ  ىسر ألا حقوؽ
 .أخبلؽ الرشد وسماحة اإلسبلـ

لو المسمموف المأسوريف  ىو ما يتعرض ختيار ىذا الموضوعأسباب أفمف 
سرائيمي وفي قاعدة اإلحتبلؿ اإل ياد واالعتداء في سجوفضطألا مف أنواع

                                                             
 "ٜٖٛٚعبد الطيؼ القرني "مقالة بعنوف الدراسات المقارنة بيف الشريعة والقانوف"مجمة االقتصادية العدد"ٜ



20 
 

مف  قد ناليـو بكوبا مف قبؿ القوات العسكرية األمريكية  ٓٔ(غوانتانامو ،)سجف
حتى نددت بذلؾ مؤسسات حقوؽ اإلنساف األسر  الظمـ والجور المخالؼ ألعراؼ

 ومعظـ دوؿ العالـ عمى اختبلؼ ممميا  . 

 ؤلسرىيـو لـ تستطع أف تجمب حماية لفالقوانيف الوضعية في أرقى صورىا ال
تي ترفع شعارات الحرية والعدالة وتشير سيؼ في سجوف المجتمعات المتحضرة ال

 نساف في كافة بقاع العالـ . اإل الدفاع عف حقوؽ

 المسمموف في السجوف   ىجاة األسر ومف أجؿ تقديـ شئ مف الواجب ت 

 : البحث  أسئــــــــمة - ب
 :التالية األسئمة في البحث أسئمة تتمثؿ
 ؟سبلمي اإل والفق و نسانيإلالقانوف الدولي ا حكـ اسري الحرب فيما  -ٔ

القانوف الدولي  ضوء فيى لضماف حقوؽ االسر  المقترحة ماالصيغة-ٕ
 اإلسبلمي؟ والفقنساني و اإل

مي موجودة في القانوف الدولي سبلإلا ومف الفقه ماالقوانيف المأخود-ٖ
 ؟ىسر إلضماف حقوؽ ا نساني فيإلا
نساني اإلماأوجو التشابو واألختبلؼ في التطبيؽ بيف القانوف الدولي  -ٗ

 ؟األسرىسبلمي في حقوؽ اإل ووالفق
  
 
 

                                                             
 ، يقع معتقؿ جوانتانامو في خميج جوانتانامو وىو Guantanamo Bay Detention Campمعتقؿ غوانتانامو باإلنجميزية: ٓٔ

 ، وذلؾ لسجف مف تشتبو في كونيـٕٕٓٓسجف سيء السمعة، بدأت السمطات األمريكية باستعمالو في سنة 
 إرىابييف، ويعتبر السجف سمطة مطمقة لوجوده خارج الحدود األمريكية، وذلؾ في أقصى جنوب شرؽ كوبا، وتبعد 

 وال ينطبؽ عميو أي مف قوانيف حقوؽ اإلنساف إلى الحد الذي جعؿ منظمة العفو الدولية تقوؿميؿ عف فموريدا،  ٜٓ
 أف معتقؿ جوانتانامو األمريكي يمثؿ ىمجية ىذا العصر )الموسوعة الحرة وكبيديا(
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 البحث  دافــأه -ج

 سبلمي.إلا والفقنساني و اإلالقانوف الدولي  الحرب  في األسرىمعرفة حكـ  -ٔ
انوف الدولي القفي ضوء  ألسرىماف حقوؽ اضالمقترحة ل صيغة تقديـ -ٕ

 .سبلميإلا والفقنساني إلا
مي موجودة في القانوف الدولي سبلإلا واف القوانيف المأخودة مف الفقبي . -ٖ

 ىسر إلنساني في ضماف حقوؽ اإلا
لتطبيؽ بيف القانوف الدولي مف حيث اأوجو التشابو واألختبلؼ  بياف -ٗ

 .ألسرىسبلمي في حقوؽ اإلا ووالفق نسانياأل

 البحث  أهمية -د
ى سر أالدراسة في كونيا مدخبل لموقوؼ عمي أحكاـ  ذهىمية ىأتكمف  -ٔ

أو  حتراميا آلدمية اإلنساف حراً أالحرب في الشريعة اإلسبلمية ومدي 
 .أسيرا

 ٓاإلسبلمية الدراسات ىذه لمثؿنساني اإلالقانوف الدولي  افتقار-ٕ
قانونية  السياسة رسـ عمى القائموف الدراسة ىذه نتائج مف يستفيد قد -ٖ

 رعاية عمى والمشرفوف ، بيـ ُتعني التي والمؤسساتى سر األ لرعاية
 ى.سر ألا
سبلـ لؤلو ذي تكنمريكية والحقد الألية ااالخر لسياسو ظيار الوجإ-ٗ 
 سير في سجف غوانتانامو.مسمميف مف خبلؿ عرض ما يعانية األوال

 حدود البحث. -و
 -:ماوى ريف و تنقسـ حدود ىذه الدراسة إلى مح

حقوؽ في  اموضوع بحثية لقد حدد الباحثالحدود الموضوعية:   -ٔ
الثالثة  اتفاقية جنيفوبتحديد  نسانيإلالدولي ا ففي القانو  ىسر ألا

كات نتياألوقد خصصت  ا،االسبلمي ووالفقالمتعمقة بحقوؽ األسرى 
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في سجوف مف يدعوف  ىيا األسر ل النفسية والجسدية التي يتعرض
 وينادوف بحقوؽ األنساف.

ـ/ ٕٗٔٓالدراسة ستكوف في العاـ الحاليالحدود الزمانية: ىذه  -ٕ
 وقد أستغرؽ مف الوقت أربع أشير. ىػٖ٘ٗٔ

 
 مصطمحات لاتحديد   -ز

 تعريف الحق -1

لغة : ورد استعماؿ لفظ الحؽ في المغة بمعاف عدة فتارة يستعمؿ الحؽ  
فيدمغو فإذا بمعنى نقيض الباطؿ كما قاؿ تعالى :} بؿ نقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ 

الواقع ال محالة كما في دعائو وتارة يستعمؿ بمعنى الشيء الثابت و ٔٔىو زاىؽ {
ا عميو و سمـ عند قيامو لمصبلة في جوؼ الميؿ : )) الميـ لؾ الحمد أنت  صؿ

نور السموات واألرض و لؾ الحمد أنت قياـ السموات واألرض و لؾ الحمد أنت 
ت الحؽ وقولؾ الحؽ ووعدؾ الحؽ ولقاؤؾ رب السموات واألرض ومف فييف أن

 .ٕٔ… ((حؽ والجنة حؽ والنار حؽ والساعة حؽ

و قد يستعمؿ بمعنى النصيب كما في قولو صمى ا عميو و سمـ: )) إف  
أي أعطاه حظو ونصيبو . ٖٔ(( ا قد أعطى كؿ ذي حؽ حقو فبل وصية لوارث

و الوزف يومئذ } :الذي فرض لو، و قد يستعمؿ بمعنى العدؿ كقولو تعالى
و الحؽ اسـ مف أسماء ا الحسنى لقولو تعالى:} ذلؾ بأف ا ىو ٗٔالحؽ{

                                                             
 ٛٔسورة االنبياء االية ٔٔ
 .ٜٙٚرواة مسمـ برقـ  ٕٔ
 .ٕٓٚٛصحيح رواة ابو داود برقـ  ٖٔ

 .ٛاالية سورة االعراؼ، ٗٔ
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وقيؿ ىو صفة مف صفاتو الحميدة فيو سبحانو الموجود الثابت وجوده ٘ٔالحؽ{
لييتو .  وا 

ىو ما يختص بو الشخص عف غيره مادة ومعنى "و اصطبلحا فالحؽ  
 . ٙٔ"التأليؼ المعنويولو قيمة ومنو حؽ الممكية المادي وحؽ 

وىذا ٚٔ"مصمحة ذات قيمة مالية يحمييا القانوف"وعرفو القانونيوف بأنو 
التعريؼ يختص بالجانب المادي لكممة الحؽ، وأما تعريفو بالمعنى العاـ فيو 

وقيؿ أف الحؽ . "متنوعة كالحؽ المالي و األدبي مصمحة مستحقة شرعاً "
 ٛٔ"لو أو تكميفا عميو ختصاص يخوؿ الشرع صاحبو بموجبو سمطة إ"

ختصاص ىو عبلقة تشمؿ الحؽ الذي يكوف موضعو الماؿ إلفيذا ا
كالديف في الذمة، أو الذي يكوف موضعو ممارسة سمطة شخصية كممارسة 
الوالي واليتو و الوكيؿ وكالتو، وكبلىما حؽ شخصي، وىذه العبلقة لكي تكوف 

إال عندما يتصور  حقا يجب أف تخص شخصا معينا أو فئة،إذ ال معنى لمحؽ
 .ٜٔفيو مزية ممنوحة لصاحبو و ممنوعة عف غيره

 -تعريف االسير: -ٕ
 األسير لغةً  ( أ

عند تتبع معنى األسير في المعاجـ والقواميس المغوية نجد أنيا تعني  
ألسير مأخوذ مف اإلسار وىو القيد ااصحاب المعاجـ :  " المقيد والمسجوف. يقوؿ

خيذ أسيار واف لـ يشد بو وكؿ محبوس في أألنيـ كانوا يشدونو بالقيد فسمي كؿ 
ويطعموف الطعاـ عمى ):قاؿ مجاىد في تفسير قوؿ ا تعالى.ار قيد أو سجف أسي

                                                             
 ..ٙسورة الحج، االية ٘ٔ
 (.ٕٔمفيـو الحؽ في االسبلـ ,لمدكتور محمود محمد بابممي, مجمة الداعي الشيرية , دار العمـو ,العدد )ٙٔ
 اشكاالت حوؿ بيع الحقوؽ المعنوية لسعد السبر منشور ضمف مجموعة بحوث عمي شبكة السبر. ٚٔ
 .مقالة,لمحمد بابممي ,مرجع سابؽ عف دار العمـو ٛٔ
 المرجع السابؽٜٔ
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أخوذ مال . وقاؿ أبوالبقاء:األسيرٕٓاألسير المسجوف (ا ر حبو مسكينا ويتيما وأسي
 . ٕٔيشدف لـ أسيرا وا  ا أصمو الشد فسمي المأخوذ ر قي

 
 معنى األسير في االصطالح الشرعي ( ب
ستعماالت النصوص الشرعية يتبيف ا  ستعماالت الفقياء ليذا المفظ أو إبتتبع  

أف لفظة األسير تطمؽ عمى كؿ مف يظفر بيـ مف المقاتميف ومف في حكميـ 
عمى مف يؤخذ في أجواء  وكذلؾ تطمؽ ،ويؤخذوف أثناء الحرب أو في نيايتيا

حتمالية أف لـ تكف الحرب مشتعمة ماداـ إعبلف الحرب قائما و أالقتاؿ والحرب و 
 الحرب قائمة.

وفي ىذا الخصوص يقوؿ الماوردي:" األسرى: ىـ الرجاؿ المقاتموف مف  
وقد قيؿ معنى األسير:"وقوع العدو  ،ٕٕالكفار إذا ظفر المسمموف بأسرىـ أحياء"
وقيؿ أيضا:"ىو الكافر الحربي يقع في ،ٖٕالمحارب حيا في يد عدوه أثناء القتاؿ

 ".ٕٗيد المسمميف في حربيـ إياىـ

 تعريف أسرى الحرب في الفقه اإلسالميج( 

يعرؼ الدكتور وىبة الزحيمي أسرى الحرب بقولو: ىـ الرجاؿ المقاتموف مف 
ذا ظفر ال ، كما يعرؼ الدكتور عبد المطيؼ عامر ٕ٘مسمموف بأسرىـ أحياءالكفارا 

                                                             
 ، مادةاسر باب الرا ء(، تحقيؽ: احمد عبد الغفورعطار، ٜٗٔٔ)بيروت: دار صادر، مجمد  ، لسان العربابف منظورٕٓ

 ؽ: إب ا رىيـ الترزي، دار اليدايفصؿ: األلؼ؛ اولزبيدي، تاج الفردوس، تحقيٕدار العمـ لممبليف بيروت) 
 .  ٕٖٔ/ والنشر:  ٔمادة: اسر؛ اولفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيؿ (بيروت)  ٜٔ `/ٗٗٓلمطباعة.
 ـ( ٜٔٔٔ

 (ٗٔٔ-ـٜٜٛٔ) أبو البقاء، الكميات، مؤسسة الرسالة (بيروت)، طٕٔ
 ؛ موسوعة عبدالناصر في الفقو  ٖٔٔـ):  ٖٜٚٔ-ٖالقاىرة)، ط -المارودي، األحكاـ السمطانية، البابي الحمبي ٕٕ

 (ٜٕٗ-ٖٜٕ-ٜبلـ)اإلس
 .ٙ٘ٔ-ٜ-ٖمحمد رواس قمعجة موسوعة فقة عمر بف الخطاب دار النفائس بيروت "ٖٕ
 محمد رواس قمعجة،المرجع السابؽ . ٕٗ
، ص  ٕٜٜٔوىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي) دراسة مقارنة(، الطبعة الرابعة، دار . الفكر، دمشؽ، سوريا، ٕ٘

ٗٔٚ. 
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األسير بأنو الشخص الذي يقع في يد قـو بينيـ وبيف قومو عداوة يتوقع منيا قياـ 
الحرب المسمحة، ويشترط في ىذا األسير انتماؤه إلى أعداء آسريو، وقد يكوف. ) 

شترط قياـ حالة الحرب مف المحاربيف، وقد ال يكوف كذلؾ(ويجدر التنويو أنو ال ي
حتى يتحقؽ وضع األسر في الفقو اإلسبلمي، فقد يحدث األسر دوف قتاؿ، مثؿ 
أف تمقي السفينة شخصا مف الكفار إلى ساحؿ ببلد المسمميف، أو أف يضؿ 

 . ٕٙأحدىـ أو يؤخذ بحيمة 

سور فقط ىف البقرة  ربعأسر في القراف الكريـ في وقد وردت كممة األ
ـْ ألواألحزاب وا ـْ َىؤاَُلِء َتْقتُُموَف َأْنُفَسُك َـّ َأْنُت نساف وسورة االنفاؿ.قاؿ تعالى : }ُث

ـْ  ِاْف َيْأُتوُك ـْ ِباإْلثْـِ َواْلُعْدَواِف وَ  ـْ َتَظاَىُروَف َعَمْيِي ـْ ِمْف ِدَياِرِى َوُتْخِرُجوَف َفِريًقا ِمْنُك
 {  ُٕٚأَساَرى

ـُ الرُّعْ   َٕٛب َفِريًقا َتْقُتُموَف َوَتْأِسُروَف َفِريًقا {قاؿ تعالى:}َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِي

قاؿ تعالى : }َوُيْطِعُموَف الطََّعاـَ َعَمى ُحبِّْو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا {
ٕٜ 

 ٖٓقاؿ تعالى : }َما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَف ِفي اأْلَْرِض{

ـْ ِمَف اأْلَْسَرى {  قاؿ تعالى : }َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْؿ ِلَمْف ِفي َأْيِديُك
ٖٔ 

 تعريف أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني -د

المتمثؿ في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  نسانيإللـ يضع القانوف الدولي ا 
بؿ وضعيات تبثت بموجبيا لمشخص صفة أسير سرى الحرب، تعريفا أل ٜٜٗٔ

                                                             
 .ٕٗٙ( ص. ٜٜٗٔمصر: مؤسسة الرسالة القاىرة، الطبعة االولي، بحوث في الحرب االسالمية، )، حسف محمد عمي عبارةٕٙ
 .٘ٛسورة البقرة االية ٕٚ
 .ٕٙسورة االحزاب االيةٕٛ
 .ٛسورة االنساف االية ٜٕ
 .ٚٙسورة االنفاؿ االية ٖٓ
 ٓٚسورة االنفاؿ االية ٖٔ
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ولعؿ مرد ذلؾ ىو كثرة الوضعيات التي يكوف عمييا الشخص زمف النزاع حرب 
ونحف نتفؽ مع وجية . ويثبت لو بموجبيا المركز القانوني ألسير الحرب,المسمح 

كتفاء باإلشارة إلى ألالمشرع الدولي في عدـ وضع تعريؼ محدد ألسير الحرب وا
لتي ينطبؽ عمييا وصؼ أسرى الحرب كونو في حاؿ قيامو بذلؾ فسيكوف الفئات ا

ىذا التعريؼ جامعا مانعا مما يترتب عميو تضييؽ نطاؽ مف يعتبروف أسرى 
 .حرب

رغـ ذلؾ يمكف إيراد التعريؼ الذي قاؿ بو الدكتور عمر سعد ا مف أف 
طرؼ العدو  أسرى الحرب ىـ األشخاص الذيف يتـ إلقاء القبض عمييـ مؤقتا مف

نما ألسباب عسكرية  ٕٖ. في نزاع مسمح ليس لجريمة ارتكبوىا، وا 

صطبلح أسرى أفيذا التعريؼ يتميز بجممة مف الخصائص تتوفر في  
الحرب بناءعمى ما تقرره المواثيؽ الدولية، حيث أنو يضمف لمعسكرييف مف رعايا 

 الصفة مف القانوف الدوليالدولة المحاربة، ولؤلفراد المدنييف الذيف يكتسبوف ىذه 
إذا وقعوا في قبضة الخصـ االنتفاع مف وضع أسرى الحرب، ىذا مف جية، ومف 
جية أخرى يجعؿ األسر مجرد إجراء مؤقت، إذ يعادوف إلى أوطانيـ فور انتياء 
العمميات الحربية، ىذا فضبل عمى اعتبار األشخاص محتجزيف ال الرتكابيـ 

نما نتيجة أ  . عماؿ يجيزىا القانوف الدوليأفعاال مجرمة، وا 

وحمؿ ىؤالء األشخاص لصفة أسير الحرب يقتضي بالضرورة واجب  
 المعاممة اإلنسانية لشخصيـ وحمايتيـ مف االعتداء والتمتع بالضمانات

 .متيازات المقررة بموجب قواعد القانوف الدولي اإلنسانياإلو 

 -:دراسات سابقة  -ح

سبلمي إلا ووالفق في القانوف الدولي اإلنساني ىسر ألحقوؽ ا"أف دراسة   
                                                             

 ٗ٘ٔ,صٜٜٚٔاالولي ,دار الغرب االسبلمي ,بيروت,لبناف عمر سعد المة تطور تدويف القانوف الدولي االنساني ,الطبعة ٕٖ
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عميو فميس  ءوبنا ،مف الدراسات التي لـ يتطرؽ إلييا أحد مف قبؿ عمى حد عممي
الفمسطيني  االسير سوي تمؾ الدراسات التي وصفت حاؿ ىناؾ دراسات سابقة

 . خاص بشكؿ 
بعض الدراسات التي تتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية لموقوؼ ىنا نورد

عمى أىـ الموضوعات التي تناولتيا،والتعرؼ عمى األساليب واإلجراءات التي 
ستفادة منيا،وقد تـ ترتيبيا إلتبنتيا ، والنتائج التي توصمت إلييا ، وتوضيح مدى ا

 في العرض بحسب تاريخ النشر .

 : الدراسة االولي -ٔ

والمعتقمين في حماية أسري الحرب ـ"  بعنواف "ٕٓٔٓدراسة "عمي محمد حمس " 
االراضي الفمسطنية المحتمة دراسة تحميمية تطبيقية في اتفاقيتي جنيف الثالثة 

 "م1327والرابعة لعام 

ىذه الدراسة معالجة موضوع حماية األسرى والمدنييف المعتقميف ت تنول 
الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية ، و الوقوؼ عمى مدى االنتياؾ اإلسرائيمي 

رى والمعتقميف الفمسطينييف في سجونيا فقد بيف الحقوؽ الممنوحة لحقوؽ األس
 ـ . ٜٜٗٔلؤلسرى والمعتقميف بموجب اتفاقيتي جنيؼ الثالثة والرابعة لسنة 

تيـ ومكاف وظروؼ كما تناولنا حقوؽ المدنييف المعتقميف فيما يتعمؽ بمعامم
تفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي أنطباؽ أ الدراسةإلى عتقاؿ وخمصتاأل

نطباقيا عمي إدعت عدـ إالفمسطينية المحتمة ، وفندت الحجج اإلسرائيمية التي 
عدـ واقعيتيا وبأنيا حجج سياسية وليست قانونية  األرض الفمسطينية وأثبتت

اإلسرائيمية  ووجوب أف يتمتع المدنيوف الفمسطينيوف المعتقموف في السجوف
ـ عمى  ٜٜٗٔاتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لسنة بموجب ما أقرتو 

 عتبار أف األراضي الفمسطينية محتمة مف قبؿ إسرائيؿ.إ
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ستعرض الباحث أيًضا وضع األسرى في ظؿ اتفاقيات السبلـ الموقعة ا  و 
سرائيؿ وتحميؿ نصوص ىذه االتفاقيات الخاصة  بيف السمطة الفمسطينية وا 
في ما يخص موضوع األسرى في ظؿ  قاط الضعؼن وبيفبإطبلؽ سراح األسرى 

 .مية يسرائإلاالتفاقيات الموقعة بيف السمطة الفمسطينية وا

 هي استخدمالذالمنهج 

ستخداـ األسموب التحميمي التطبيقي حيث قاـ إ دراستواخد الباحث في 
بدراسة تحميمية لحقوؽ أسرى الحرب في اتفاقية جنيؼ الثالثة وحقوؽ المدنيف 

نتياكات إلعف ا المعتقميف في األقاليـ المحتمة في اتفاقية جنيؼ الرابعة ،وكشؼ
وقد توصمت  المعتقميف الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية ،  اإلسرائيمية بحؽ

 ىسر ألاتجاه بتطبيؽ االتفاقيات الدولية سرائيؿ إ لتزاـإعدـ برزىا "إلي نتائج إ
 ."الفمسطينييف

فمسطيف   -غزة  –جامعة األمة  -دراسة " فخري راضي"-الدراسة الثانية :-4
ـ( بعنواف "الحقوؽ العينية لؤلسير في الفقو اإلسبلمي، وبياف ٕٔٔٓلسنة)

وتوضيح إذا ما راعت اتفاقية جنيؼ الثالثة الحقوؽ العينية لؤلسير أـ أىممت ىذا 
بة وكانت مشكمة البحث لدية ىي تتمثؿ إشكالية البحث في محاولة اإلجا الحؽ

 عف التساؤالت التي تطرحيا الدراسة .

ىؿ ىذا الحؽ المدني لؤلسير) الحؽ العيني ( موجود في الفقو اإلسبلمي 
، وىؿ معاىدة جنيؼ بشأف معاممة األسرى ذكرت ىذا الحؽ ؟ وبعد ذلؾ يقارف 

 بحؽ األسير في الفقو اإلسبلمي .
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 حث:االبستخدمه إالذي  المنهج

تقـو ىذه الدراسة عمى المنيج الوثائقي التأريخي التحميمي المقارف بيف  
أراء العمماء في موضوع الدراسة ، ثـ مقارنتيا بالقانوف المدني العاـ ومعاىدة 

فكاف مف أبرز ما توصؿ الية الباحث ىو أف الشريعة اإلسبلمية قد سبقت جنيؼ.
ىـ أوؽ األسرى .وكاف مف كؿ النظـ والقوانيف الدولية في مراعاة وذكر حق

التوصيات ىي إبراز دور الشريعة اإلسبلمية في المحافظة عمى الحقوؽ عامة ، 
ظـ الشرائع الدولية في ىذا وعمى حقوؽ اإلنساف خاصة ، وأنيا سبقت كؿ الن

، وذلؾ باإلكثار مف البحوث التي تبيف حؽ اإلنساف وحؽ األسير مف ناحية األمر
 شرعية .

 -ختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :واألأوجة التشابه 

 الدراسات ىذه مفلـ اجد اي السابقة، الدراسات مف تتبع كثير خبلؿ ومف
نساف ألسجوف الدوؿ التي تنادي بحقوؽ ا في ىسر ألحقوؽ ات درس قدالسابقة 

 نحوالتأصيؿ لبنة وضع في لممساىمة  الدراسة فكرة تمخضت ىنا ،ومفحتراميا أو 
و في الفق ىسر حقوؽ األ دراسة خبلؿ وذلؾ مفى سر أللحقوؽ ا اإلسبلمي
 ي يقع عمية .لذسير  والضمـ اعيشيا األيالمعانة التي  ضوء في اإلسبلمي
 

 أوجو األختبلؼ أوجو التشابو    
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تبحث في حقوؽ أسرى  الدراسات السابقة   
 الحرب 

موضوع حماية األسرى   
والمدنيف والمعتقميف 
الفمسطينيف في السجوف 
أإلسرئمية ،والدراسة 
الثانية كانت الحقوؽ 
العينية األسير في الفقو 
اإلسبلمي وبياف توضيح 
أذا ما راعت اتفاقيةجينؼ 

 ىذه الحقوؽ.
تبحث في حقوؽ أسرى  الدراسة الحالية   

 الحرب 
حقوؽ األسري في 

تي تدعي سجوف الدوؿ ال
الحرية وتنادي بحماية 

حقوؽ 
األنساف.واألنتياكات 

 النفسية والجسدية لؤلسير
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 الفصـــــــــــــــــل الثانـــــي
 األطار النظري

 
 

 -: وهي  عددة مباحث ى وقد تم تقسيمة ال
 المبحث االول:

ـ والمركز ٜٜٗٔالحرب في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  ىسر أحماية 
 . الحرب ىالقانوني ألسر 

 . ماىية أسير الحرب وبدايتة :المطمب االول 
 الحرب ىسر أ المبادئ العامة لحماية : المطمب الثاني 

 ـٜٜٗٔالحرب في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  ىحقوؽ أسر :  الثالثالمطمب 
 : لثانيالمبحث ا
 .بعض السجوف العالـ في  المسمميف ىاألسر الواقعة عمي نتياكات اإل 

المسمموف في سجوف  ىنتياكات النفسية والجسدية لؤلسر اإل  المطمب االول :
 . سرائيميإلحتبلؿ اإلا

المسمموف في سجف  ىنتياكات النفسية والجسدية لؤلسر اإل : المطمب الثاني
 .غوانتاناموا
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 الفصــــــل الثاني
 األطــــار النظري

 :المبحث االول
 ـٜٜٗٔتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة الحرب في أى أسر  حماية

 . الحرب ىوالمركز القانوني ألسر 
 :المطمب االول

 ما ىية أسير الحرب وبدايتة .
أشارت االتفاقية إلى بداية األسر بأنو الوقت الذي يقع فيو األسير تحت  

سمطة الدولة المعادية سواء تـ أسره بمعرفة فرد أو وحدة عسكرية تابعة لجيش 
الدولة أآلسره وتتحمؿ الدولة الحاجزة المسؤولية عف األسرى مف لحظة وقوعيـ 

عادتيـ إلى  ( ٕٔ)وطنيـ ، و نصت المادةفي األسر إلى أف يتـ اإلفراج عنيـ وا 
مف االتفاقية عمى " يقع أسرى الحرب  تحت سمطة الدولة المعادية ال تحت 

وبخبلؼ المسئوليات الفردية ،  سمطة األفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتيـ
 ٖٖالتي قد توجد تكوف الدولة الحاجزة مسئولة عف المعاممة التي يمقاىا األسرى"

عتقموا( التي إجاءت بتطور كبير حيث استبدلت كممة )يذه االتفاقية قد ف
كانت تستعمؿ في االتفاقيات السابقة بعبارة )يقع أسرى الحرب تحت سمطة الدولة 
المعادية( وعمى ىذا فإف الجيوش التي تستسمـ في الميداف تتمتع بالحماية المقررة 

 . ٖٜٜٗٗٔ في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة
مشرع الدولي قد أحدث توسع كبير في مجاؿ وبيذا التعديؿ يكوف ال 

الحماية المقررة ألسرى الحرب في الميداف فبعد أف أصبحوا عاجزيف عف القتاؿ 
السبلح ولـ يقاوموا أخذىـ كأسرى فبل يجوز  ةبسبب المرض أو اإلصابة أوقو 

                                                             
 ـ .ٜٜٗٔاغسطس-ٕٔ"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة اسري الحرب ٕٔالمادة"ٖٖ

ايـ محمد فوزي عبد الحميد ,احكاـ معاممة اسري الحرب بيف الشريعة االسبلمية والقانو الدولي العاـ "رسالة دكتوراة ,جامعة ٖٗ
 ٕٗٓٓالقاىرة 



33 
 

الخضوع المادي  بي القتميـ ، والخضوع لسمطة العدو يراد بو الخضوع النس
حماية حتى ولو لـ يكونوا تحت السيطرة المادية لمدولة اآلسرة ويكفي ويتمتعوف بال

 .أف يكونوا تحت السيطرة الفعمية 
ويتحقؽ األسر منذ المحظة التي يفقد فييا األسير فاعميتو ويصبح ال  

يشكؿ خطورة عمى قوات الدولة اآلسرة وذلؾ دوف حاجة ألف يكوف في حيازتيا 
رد ال يتمتع بالحماية طالما كاف قادًرا عمى القتاؿ المادية ، ويمكف القوؿ أف الف

 .ستمرار فيو وقاـو األسر األولديو الرغبة في 
ـ ىذا التوجو فأقر مف  ٜٚٚٔوقد أيد البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لسنة 

بيف األعماؿ التي تعد انتياكا جسيما لبلتفاقية والبروتوكوؿ اتخاذ شخص ىدفا 
ف القتاؿ وىو ما يؤكد امتداد) الحماية القانونية لميجـو عف معرفة بأنو عاجز ع

 ٖ٘لؤلسرى لتشمؿ الخاضعيف لمسيطرة المادية والفعمية
 سمو كامبلً أستجوابو باإلدالء بأويمتـز األسير عند وقوعو في األسر و 

لجيش أو الفرقة أو رقمو الشخصي ورتبتو العسكرية وتاريخ ميبلده ، ورقمو في ا
في حاؿ عدـ قدرتو اإللماـ بالمعمومات المطموبة منو  اإلدالء بمعمومات مماثمةو 

 . لما تعرض لو في ميداف القتاؿ
ذا رفػػض األسػػير  لتػػزاـ فإنػػو يتعػػرض لبلنتقػػاص مػػف المزايػػا الممنوحػػة األوا 

لؤلسرى الذيف ليـ نفس رتبتو، وال يجوز ألي مف الدوؿ المتعاقدة أف تجـر أو تمـز 
أو أف تعاقب الدولة أسراىا عمى اإلدالء بأي  أفرادىا بعدـ اإلدالء بيذه المعمومات

معمومػػػػػات وال يجػػػػػوز تعػػػػػذيب األسػػػػػرى أو إكػػػػػراىيـ وتيديػػػػػدىـ أو سػػػػػبيـ لػػػػػئلدالء 
بالمعمومػات بسػبب قػدرتيـ العقميػػة  بمعمومػات وفػي حالػة عػدـ قػػدرة األسػير اإلدالء

الموضػػح فييػػا البيانػػات ،يػػتـ تحديػػدىا مػػف خػػبلؿ بطاقػػة تحقيػػؽ اليويػػة  ،أو البدنيػػة
أسػير، حيػث يمتػـز حيث يمتػـز اطػراؼ النػزاع بتزويػد افرادىػا بيا،لؤلسػيرلشخصية ا

                                                             
مف البرتوكوؿ االضافي االوؿ لسنة ٘ٛمف المادة ٖمف الفقرة  ٘,راجع بندٕٚٓد الواحد الفار,اسري الحرب ,مرجع سابؽ صعبٖ٘

 ـ.ٜٚٚٔ
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أطػراؼ النػزاع بتزويػد أفرادىػا بيػا ، وفػػي حػاؿ فقػدانيا بسػبب األعمػاؿ القتاليػة يػػتـ 
 .تسميميـ لمخدمات الطبية وتحدد ىويتيـ بأي وسيمة ممكنة 

ـ قد أحدثت تطورا كبيرا  ٜٜٗٔونجد أف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة 
الحرب باعتبارىا أف ابتداء األسر مف المحظة التي  ىسر األبتوسيع نطاؽ الحماية 

تمكف الدولة أآلسره مف السيطرة الفعمية عمى األسرى ويفقد فييا األسير فاعميتو 
 ة األسر .وال تكوف لدية الرغبة في استمرار القتاؿ ومقاوم

 -: المطمب الثاني
 سري الحرب.أ المبادئ العامة لحماية 

تفاقية بوجوب ألتقضي المبادئ العامة لحماية أسرى الحرب التي أقرتيا ا
تفاقيات جنيؼ أ(المشتركة في ٖمعاممة أسير الحرب معاممة إنسانية في المادة )

،كما وأكدت ٖٙاألربعأحكاـ معينة مف جميع االتفاقيات  ـ وكذلؾ في ٜٜٗٔلسنة
(مف االتفاقية الثالثة عمىأف توفر ليـ الحماية في جميع األوقات . ٖٔالمادة)

ويحظر أف تقترؼ الدولة الحاجزة أي فعؿ أو إىماؿ غير مشروع يسبب موت 
 . أسير في عيدتيا 

وال يجوز تعريض أسير الحرب لمتشويو البدني أو التجارب الطبية أو  
العممية دوف أف ال يكوف لو مصمحة فييا وال يجوز نيائيا القصاص مف أسير 

،وكذلؾ أكدت بأنو ال يجوز محاكمة أو إدانة أسير الحرب لفعؿ غير ٖٚالحرب
اقتراؼ الفعؿ محظور صراحة في قانوف الدولة الحاجزة أو القانوف الدولي وقت 

أو ممارسة الضغط عميو أثناء التحقيؽ معو ويجب إعطاؤه فرصة لمدفاع عف 
وقد استقر الفقو الدولي عمى تصنيؼ ىذه ٖٛنفسو وتوكيؿ محامي لمدفاع عنو

الحقوؽ إلى مجموعتيف حيث تشمؿ األولى الحقوؽ التي تثبت لؤلسير لحظة 

                                                             
 ـ ٜٜٗٔ"مف اتفاقيات جنيؼ ,لسنة ٖانظر المادة"ٖٙ
 ـٜٜٗٔ"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة اسري الحرب لسنة ٖٔالمادة "ٖٚ
 ـ ٜٜٗٔالثالثة يشأف معاممة اسري الحرب لسنة  "مف اتفاقية جنيؼٜٜالمادة "ٖٛ
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فيي تمؾ التييتعيف أف يتمتع وقوعو في األسر وأما المجموعة األخرى مف الحقوؽ 
بيا األسير خبلؿ فترة األسر،ويعتبر النظاـ القانوني الذي أقرتو اتفاقية جنيؼ 

ـ ذات قيمة كبيرة في حماية أسرى الحرب مف االعتداء عمى  ٜٜٗٔالثالثة لسنة 
وسبلمة الجسد أو الشرؼ والتي سوؼ نتناوليا بالدراسة عمى النحو التالي  الحياة

: 
 .عمى شخص أسير الحرب وكرامتو  المحافظة

يتضمف ىذا المبدأ المحافظة عمى شخص أسير الحرب وكرامتو في 
أوقات المنازعات المسمحة بعدـ االعتداء عمى حياة أسير الحرب وتحريـ التعذيب 

 والجرائـ الماسة بالشرؼ   .
 .: عدـ االعتداء عمى حياة أسير الحرب  أوال 

عبر تاريخ الحروب فيناؾ مف كاف يقتميـ تباينت معاممة أسرى الحرب 
فور وقوعيـ في األسر وىناؾ مف كاف يبيعيـ كرقيؽ طبقا لممبدأ الذي كاف سائدا 
" إف األسير تحت التصرؼ المطمؽ لممنتصر مالكا لو إف شاء قتمو واف شاء 

المجتمعات والقانوف الدولي فقد أصبحت الحرب  ىذا وبتطورٜٖ" استبقاه واستغمو
بيف الدوؿ وليس بيف األفراد ، ومف ثـ يخضع أسرى الحرب مباشرة عبلقة 

لحكومة الدولة اآلسرة وليس لؤلفراد أو الوحدات التي قامت بأسرىـ وذلؾ وفقا 
عمى  ـ والتي نصت ٜٜٗٔ(مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٕٔألحكاـ المادة )

فراد أو "يقع أسرى الحرب تحت سمطة الدولة المعادية ، ال تحت سمطة األ
 الوحدات العسكرية التي أسرتيـ ... " 

ويعتبر األشخاص الذيف يتـ أسرىـ في مسؤولية الدولة اآلسرة ويجب أف 
ف تكفؿ أمتياف و ألتعامميـ وفقا لمبادئ اإلنسانية وأف تحمييـ ضد أعماؿ العنؼ وا

                                                             
  ٖٚٚمحمد حمد العسبمي ,المراز القانوني ألسري الحرب ,مرجع سابؽ ,صٜٖ
 ـ القتؿ العمد لبلشخاص المحمييف انتياؾ جسيـ ويصنؼ القتؿ اجريمةحربٜٜٗٔوتندرج اتفاقيات جنيؼ االربعة لسنة -

 لدوليتيف ليوغسبلفيا السابقة ولرواندا ولممحكمة الخاصة لسيراليوفبموجب النظـ االساسية لممحكمتيف الجنائيتيف ا
 انظر في جو ماري "القانوف الدولي النساني العرفي. 
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ة حتراـ البلـز ألشخاصيـ وشرفيـ وكرامتيـ ، إذ أف األسر ال يعتبر عقوبإلليـ ا
نما وسيمة لمنع األسرى مف إلحاؽ الضرر بمقاتمي الدولة اآلسرة وال ٓٗأو انتقاما وا 

بالثائر مف أسرى الحرب عما اقترفوه مف أعماؿ قبؿ وقوعيـ في  يجوز األخذ
األسر حتى ولو أساءت دولتيـ معاممة األسرى المحتجزيف لدييا وبناء عمى ذلؾ 

، وال يجوز قتؿ أسرى ٔٗجريمة حربنتقاـ مف األسرى يعتبر إفإف أي فعؿ يشكؿ 
الحرب بمجرد أف يكفوا عف القتاؿ بسبب اإلصابة أو الجرح أو المرض أو أي 
نوع مف العجز البدني أو العقمي أو إذا ما ألقوا سبلحيـ بإرادتيـ ويجب معاممتيـ 

، ويعتبر مبدأ حظر قتؿ األسير أساس يعتمد عمييا قواعد حماية ٕٗمعاممة إنسانية
 . بأسرى الحر 

وورد النص عمى حظر القتؿ ألسرى الحرب في الفقرة األولى مف المادة  
ـ بأنة " يحظر أف تقترؼ الدولة ٜٜٗٔ(مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٖٔ)

الحاجزة أي فعؿ أو إىماؿ غير مشروع يسبب موت أسير في عيدتيا " سواء 
الطبية عميو سواء كاف ذلؾ بتعرض األسير لمتشويو البدني أو إجراء التجارب 

تحـر سمحة الدولية أو غير الدولية ،و كاف ذلؾ في المنازعات الم
ـ في حاالت المنازعات ٜٜٗٔ(المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ لعاـ ٖالمادة)

تفاقية أل( مف أٖالمسمحة القتؿ بجميع أشكالو وىذا تأكيد لمضموف المادة )
حظر ٜٚٚٔ توكوؿ األوؿ لسنةمف البر  (ٔٔ،٘ٚ،٘ٛ الثالثة ،وتناولت المواد ) 

نتياؾ الجسيـ لشخص األسير ومنيا جريمة القتؿ العمد ، وقد حظر في ألا
األمر بعدـ اإلبقاء عمى قيد الحياة وذلؾ في المادة ٜٚٚٔالبروتوكوؿ األوؿ لسنة 

(منو والتي نصت عمى " يحظر األمر بعدـ إبقاء أحد عمى قيد الحياة ، أو ٓٗ)

                                                             
 ٜٔٛصٜٜٚٔعمي صادؽ ابو ىيؼ القانو الدولي العاـ ,منشأة المعارؼ االسكندرية ,الطبعة السادسة ٓٗ
 رياض صالح ابو العطا,قضية االسري المصرييف في ضوء القانو الدولي االنساني ,الطبعة الثانية ,دار النيضة العربية سنة ٔٗ

 ٖ٘,ٖٗبدو ص`    
 ٕٔٔمحمد فياد الشبللدة القانو الدولي االنساني ,مرجع سابؽ صٕٗ
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ويعني ذلؾ ٖٗدارة األعماؿ العدائية عمى ىذا األساس "تيديد الخصـ بذلؾ أو إ
محافظة الدولة اآلسرة عمى حياة مف وقع في األسر مف األعداء بعدـ إصدار 

 .األوامر بقتميـ ومعاممتيـ بشكؿ مرضى وتوفير اإلقامة واألماف لضماف الحياة
نو حدثت عمميات قتؿ لؤلسرى أبالرغـ مف ىذا التحريـ لقتؿ األسرى إال 
ما قامت بو وحدة "روح شاكيد " و منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما حدث  

التابعة لمجيش اإلسرائيمي والتي كاف يرأسيا "بنياميف بف أليعازر" بقتؿ مائتيف 
ـ بعد انتياء الحرب حيث بث التمفزيوف ٜٚٙٔوخمسيف أسيرا مصريا عاـ

 ٗٗعف ىذه الجريمةٕٚٓٓفي السابع والعشريف مف فبرايراإلسرائيمي فيمما وثائقيا 
مما أثار ذلؾ حفيظة الرأي العاـ الشعبي والرسمي المصري وكذلؾ الميتميف 

 بمجاؿ حقوؽ اإلنساف.
 : ثانيا _تحريم التعذيب

في اتفاقية مناىضة التعذيب ، والتي تبنتيا الجمعية يب ذورد تعريؼ التع
حيث عرؼ في المادة األولى التعذيب  ٜٗٛٔ-ٕٔ-ٓٔالعامة لؤلمـ المتحدة في 

عمى أنو " أي عمؿ ينتج عنو ألـ أوعذاب شديد ، جسدًيا كاف أـ عقمًيا ، يمحؽ 
عمًدا بشخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص أو مف شخص ثالث عمى 
معمومات أو عمى اعتراؼ أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو يشتبو في أنو ارتكبو 

الث أو تخويفو أو ارغامو ىو أو أي شخص ثالث أو عندما ىو أو شخص ث
أو األلـ ألي سبب مف األسباب يقـو عمى التمييز أًيا  ٘ٗيمحؽ مثؿ ىذا العذاب

كاف نوعو أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت عنو موظؼ رسمي أو أي 
 .  الرسمية شخص آخر يتصرؼ بصفتة

                                                             
 .ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٓٗراجع المادة ٖٗ
 رياض صالح ابو العطا ,قضية االسري المصرييف عمي ضؤ قواعد القانوف الدولي االنساني ,دار النيضة العربية ,الطبعة ٗٗ

 ٚالثالثة ص
 .ٔجامعة منيسوتا,اتفاقية مناىضة التعذيب وغيرة مف ضروب المعاممة ,مكتبة حقوؽ االنساف الجزء ,االوؿ المادة ٘ٗ
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يحصرىا بسبب لؾ كي ال ذو  ونواعألـ يحدد إنو ا التعريؼ ذنجد في ى  
ف أخمص تولكف نسيب ذبتكارىا مف المكمفيف بتعإالتي يتـ تطور طرؽ التعذيب 

إلحاؽ األلـ أوعذاب شديد جسديا كاف أـ عقميا يمحؽ عمدا بشخص  ىو يبذالتع
رتكبو إمعاقبتو عمى ما عتراؼ بالتخويؼ أو ألا ستخبلص المعمومات أوإما بقصد 

إنزاؿ العقاب مثؿ الحرماف مف النـو والطعاـ والتغير مف عمؿ باإلذالؿ أو 
والضوء والعزؿ التاـ والتيديد بالقتؿ  يف البرودة والحرارة وبيف السكوفالمفاجئ ب

 . ستخداـ الكيرباء وا   واالعتداء الجنسي
موكذلؾ البروتوكوالف اإلضافياف ٜٜٗٔوتناولت اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

/أ( مف ٔ) الفقرة الفرعية مباشر وذلؾ فيـ تحريـ التعذيب بشكؿ ٜٚٚٔلسنة
عتداءعمى الحياة إلاـ عمى تجريـ "ٜٜٗٔالمادة الثالثة مف اتفاقية جنيؼ لسنة

 والسبلمة البدنية وبخاصة القتؿ بجميع أشكالو والتشويو والمعاممة القاسية
تفاقية ألمف ا"ٚٔ"وكذلؾ الجممة األولى مف الفقرة الرابعة مف المادةٙٗوالتعذيب"

معمى أنو " ال يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي ٜٜٗٔالثة لسنةالث
أسرى الحرب الستخبلص معمومات منيـ مف أي نوع  شكؿ آخر مف اإلكراه عمى

 .ٚٗ" ميما تكف
كما تـ تحريـ التعذيب في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيد الدولي 

كما تـ ,ٛٗتفاقية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافأللمحقوؽ المدنية والسياسية وكذلؾ في ا
مناىضة التعذيب بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دورة انعقادىا 

ـ وكذلؾ في دورة االنعقاد التاسعة ٖٜٚٔنوفمبر سنة  ٕة والعشريف في الثامن
وكذلؾ في مؤتمر األمـ المتحدة الخامس  ٜٗٚٔنوفمبر سنة  ٙوالعشريف في 

                                                             
 ـٜٜٗٔؼ الثالثة لسنة مف اتفاقية جني أ/ٖ\ٔراجع المادة ٙٗ
 ـ.ٜٚٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٚٔ-ٗراجع المادة ٚٗ
 .ٜٖٔمحمد حمد العسيمي,المركزالقانوني السري الحرب مرجع سابؽ صٛٗ
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وقرار الجمعية العامة في  ٜ٘ٚٔالجريمة ومعاممة المجرميف لسنة بشأف منع 
 . ٜٗـ ٜ٘ٚٔديسمبر سنة  ٜدورة انعقادىا الثبلثيف في 

وبالرغـ مف تحريـ التعذيب في القانوف الدولي والقوانيف الداخمية،إالأنو مف  
 الناحية الواقعية مازاؿ يمارس بصورة كبيرة ومتزايدة عمى األسرى الفمسطينييف في

وذلؾ باستخداـ ، المسمميف في سجف غوانتاناموا ى سر أاو ،السجوف اإلسرائيمية 
وقانوني وبشكؿ ممنيج ومنظـ ، وبغطاء سياسي  ، أساليب متطورة حديثة ومبتكرة

. 
 : غتصابإلتحريم الجرائم الماسة بالشرف وا :ثالثا

غتصاب مف الجرائـ الخطرة التي إلتعتبر ظاىرة المساس بالشرؼ وا
حرمتيا الشرائع السماوية و حرمتيا القوانيف في وقت السمـ والمنازعات المسمحة 

صاب مف قبؿ غتإلوحرمت الجرائـ الماسة بالشرؼ وا، الدولية وغير الدولية
في القانوف الدولي وعمى وجو الخصوص اتفاقيات جنيؼ  القوات أآلسره لؤلسرى

 . ـ والبروتوكوالف اإلضافيافٜٜٗٔلسنة
مف االتفاقية الثالثة عمى أنو " ألسرى الحرب  (ٗٔ) مادةحيث نصت ال

حؽ في احتراـ أشخاصيـ وشرفيـ في جميع األحواؿ " وذلؾ مف أجؿ المحافظة 
عمى المشاعر المعنوية لؤلسير وكذلؾ شرؼ أسير الحرب وذلؾ بمراعاة حراس 

دارة المعسكر لحالة األسرى وحمايتيـ وكذلؾ مف األسرى أنفسيـ ، ٓ٘األسير وا 
تفاقية السباب وتعرض األسرى لفضوؿ الجماىير والعنؼ ألوحرمت ىذه ا

 ٔ٘والتيديد
منساء ل خاصة تخصيص مياجع،عمى تفاقيةإلا حرصت وكذلؾ
وتخصيص مرافؽ خاصة ليف في المعسكر ويشرؼ عمييف نساء ٕ٘وتخصيص

                                                             
 .ٕـ صٕٜٜٔمحمد مصطفي يونس ,معاممة المسجونيف في ضوقواعد ومبادئ القانوف الدولي العاـ ,دار النيضة العربية ٜٗ
 ـ.ٜٜٗٔمف اتفاقية جيؼ الثاثةلسنة ٗٔراجع المادة   ٓ٘
 ـ.ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٚٔ,ٖٔالمادة ٔ٘
 ـ.ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٕ٘المادة ٕ٘
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مف اجؿ ضماف الفصؿ بيف الجنسيف والمحافظة عمى النساء مف األسرى مف 
 . ٖ٘شرفيف لمطبيعة الخاصة ليذه األماكفاالعتداء عمى 

( مف البروتوكوؿ ٙٚ) كما أكدت اتفاقية جنيؼ الفقرة األولي مف المادة
حتراـ خاص وأف يتمتعف بحماية إاألوؿ عمى أنو " يجب أف تكوف النساء موضع 

والسيما ضد االغتصاب واإلكراه عمى الدعارة وضد أي صورة أخرى مف صور 
(مف البروتوكوؿ األوؿ تنص عمى أنو " يجب ٚٚلمادة)، وكذلؾ اٗ٘خدش الحياء

موضع احتراـ خاص وأف تكفؿ ليـ الحماية ضد أي صورة مف  أف يكوف األطفاؿ
 صور خدش الحياء " 

ولخطورة ىذه الجريمة أدرجت مف بيف جرائـ الحرب التي تختص بالنظر 
 ٛ( مف المادة ٕفييا المحكمة الجنائية الدولية ضمف نص الفقرة الفرعية )ب/ 

 .٘٘ـٜٜٛٔعمييا عاـ  مف نظاـ المحكمة الموقع
  -:الثالث المطمب 

 ـ.ٜٜٗٔتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة إحقوؽ أسري الحرب في 
بعد وقوع أسرى الحرب في قبضة العدو تقـو الدولة اآلسرة بإخبلئيـ عمى 
 الفور إلى أماكف آمنة تكوف معدة الحتجازىـ لتجنيبيـ األخطار التي قد
يتعرضوف إلييا خبلؿ فترة االحتجاز ، وتقع عمى الدولة الحاجزة مسئولية توفير 

حقوؽ مادية  ،االحتياجات البلزمة لؤلسرى ، ويكوف لؤلسرى خبلؿ فترة الحجز
وعمى وجو الخصوص  ،ومعنوية ومالية ،كفميا ليـ القانوف الدولي اإلنساني

 نعرضيا بختصار.،ـ ٜٜٗٔاتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة
 الحقوؽ المادية ألسرى الحرب -:اوال

                                                             
 .ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٜٚ.ٛٓٔالمادة ٖ٘
 ٜٚٚٔمف  البرتوكوؿ االوؿ لسنة ٚٙ,ٔالمادة ٗ٘
"مف ٘ٚ,ٕ٘,ٚٔ,ٗٔ,ٖٔانظر كدلؾ المواد"ٚٔٗ-ٜٔٗالسري الحرب ,مرجع سابؽ صمحمد حمد العسيمي ,المراز القانوني ٘٘

 ـ.ٜٚٚٔمف البرتوكوؿ االوؿ لسنة ٘ٚ,ٙٚ.ٚٚـ المواد"ٜٜٗٔاتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة 
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حتياجات الضرورية لبقائيـ عمى إلبا،تتمثؿ الحقوؽ المادية ألسرى الحرب 
وتتمثؿ في إخبلء األسرى ،خبلؿ فترة وجودىـ في معسكرات األسر ،قيد الحياة 
وتقع مسؤولية توفير  ،والمبلبس والرعاية الطبية ،وتوفير المأوى والغذاء،وترحيميـ 

 تمؾ االحتياجات عمى الدولة الحاجزة.
 إخبلء األسرى مف ساحة العمميات -ٔ 

وتقع عمى الدولة اآلسرة مسؤولية إخبلء األسرى مف ساحة العمميات 
العسكرية المعرضة لمقصؼ والنيراف مف قبؿ الدولتيف المتنازعتيف إلى منطقة 

ا في مأمف مف الخطر وذلؾ بأسرع أخرى تبعد عف ميداف القتاؿ بحيث يكونو 
وقت ممكف بيدؼ الحفاظ عمى حياتيـ وال يجوز لمدولة الحاجزة إبقائيـ في 
مناطؽ النزاع أو استغبلؿ وجودىـ لتوفير الحماية المواقع العسكرية التابعة ليا  
ويجب أف يتـ إخبلؤىـ بطريقة إنسانية إلى معسكرات االعتقاؿ واف تحرص الدولة 

وقد تقتضي عممية نقؿ األسرى المرور ، توفير الرعاية الطبية اجزة عمىالح
إال أف االتفاقية ،والتي تكوف فترة اإلقامة فييا قصيرة ،بمعسكرات انتقالية 

ف ال تقؿ في التجييزات عف المعسكرات الدائمة لحيف انتقاليـ إلييا أاشترطت 
الدولة الحاجزة ويمكف لمدولة الحاجزة ترحيؿ األسرى مف معسكر إلى آخر داخؿ 

وىنا يجب مراعاة مصمحة األسرى ويستثنى مف النقؿ األسرى الذيف قد يتعرضوف 
جروحيـ أو مرضيـ لمخاطر أكبر عمى حياتيـ عند نقميـ  واف ال تتضمف  بسبب

عممية النقؿ سوء المعاممة مثؿ ربط أيدي األسرى الجرحى خمؼ ظيورىـ أو 
ستخداـ مثؿ وسيمة أمزدحمة وقد أدى  نقميـ عبر طرؽ وعرة أو في عربات مقفولة

ـ  ٜٚٙٔالنقؿ ىذه إلى اختناؽ ستوف أسير مصري أثناءالحرب مع إسرائيؿ سنة 
 ىذا  اليتماشي مع بنود اتفاقية جنيؼ و ، ٙ٘عند ترحيميـ مف بئر السبع إلي غزة

 
                                                             

"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٜٔ,ٕٓ,ٕٙ,ٕٚوالمواد"ٛٗعامر الزمالي ,مخؿ الي القانوف الدولي االنساني ,مرجع سابؽ صٙ٘
 ـٜٜٗٔ
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 : حؽ األسرى في الغذاء : ٕ
مف ناحية  يجب أف تكوف وجبات الطعاـ األساسية المقدمة لؤلسرى كافية

الكمية والقيمة الغذائية، والتنوع بحيث تكفؿ سبلمة صحة األسرى ويجب أف يزود 
األسرى الذيف يؤدوف أعماال بأغذية إضافية واف تقدـ ليـ كميات كافية مف الماء 
الصالح لمشرب كما وأكدت االتفاقية عمى أف ال يكوف موضوع غذاء األسرى 

 ٚ٘قاببل لمجزاءات التأديبية
 ألسرى في المأوى :حؽ ا -8

يجب عمى الدولة الحاجزة أف توفر في المكاف الذي يحجز فيو األسرى 
ظروفا مبلئمة ومماثمة لممعسكرات التي تقيـ فييا قواتيا التي تعسكر في نفس 
المنطقة ويجب أف يكوف مكاف احتجاز األسرى في مباني مقامو عمى وجو 

فة الشروط الصحية مف حيث األرض بعيدة عف ميداف القتاؿ يتوافر فييا كا
مف  pwأو  pgالرطوبة واإلنارة والتدفئة و التيوية كما ويجب توفير الحماية ليـ

الغارات الجوية كما يعد لممدنييف المحمييف واف تميز معسكرات األسر بحروؼ 
بحيث تكوف واضحة وأف يعد في جميع المعسكرات التي تقيـ فييا أسيرات حرب 

 . ٛ٘وقت مبيت خاص لمنساء منفصؿ عف الرجاؿمع أسرى .) في نفس ال
 حؽ األسرى في المبلبس :-2

يجب عمى الدولة الحاجزة أف تزود أسرى الحرب المحتجزيف لدييا بكميات 
كافية منالمبلبس والمبلبس الداخمية واألحذية والجوارب المبلئمة لمناخ المنطقة 

مف مبلبس لمقوات المحتجزيف فييا إذاكاف ما استولت عميو الدولة الحاجزة 
العسكرية المعادية مناسبا لممناخ يسمح ألسرى الحرب المحتجزيف لدييا بارتدائو 

                                                             
عبد العني عبد الحميد بسيوني ,حماية ضحايا النزاعات المسمحة في القانوف الدولي االنساني والشريعة االسامية ,مرجع سابؽ ٚ٘

 ٕٚٚص
 "ٕٕ,ٖٕ,ٕٗ,ٕ٘راجع المواد"ٛٔ-ٜٔىاشـ ,معاممة اسري الحرب في ظؿ احكاـ اتفاقية جنيؼ مرجع سابؽ ص ٜٙ
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وعمى الدولة الحاجزة أف تقـو باستمرار باستبداؿ وتصميح مبلبس األسرى وأف 
 .ٜ٘تمنح مف يقـو بالعمؿ منيـ المبلبس المناسبة لمعمؿ الذي يقوموف بو

 حؽ األسرى في الرعاية الطبية :-٘
جنيؼ الثالثة عمى مسئولية الدولة الحاجزة إتفاقية (في ٘ٔتوجب المادة)

ببذؿ العناية الطبية البلزمة لؤلسرى لضماف النظافة والصحة في معسكرات 
حتجاز لمنع انتشار األمراض واألوبئة،ويجب تزويد األسرى بكميات كافية مف ألا

إلى المستشفيات إذا  الماء والصابوف لنظافة أجساميـ وغسيؿ مبلبسيـ،ونقميـ
تطمب األمر إجراء فحوصات طبية شاممة لؤلسرى كؿ شير وتكوف تكاليؼ 
العبلج عمى مسئولية الدولة اآلسرة وال يجوز حرماف أحد األسرى مف الرعاية 
ذا كاف مف بيف األسرى مف يمارس مياـ طبية فيجوز لمدولة الحاجزة  الطبية ، وا 

 . ٓٙحة أسرى الحرب التابعيف لنفس الدولةأف تكمفيـ بمباشرة مياـ طبية لمصم
 الحقوؽ المعنوية ألسرى الحرب-ثانيا: 

وىي الحقوؽ الذاتية والنفسية واالجتماعية والتي يكوف ليا أثر كبير عمى 
الوضع النفسي لؤلسرى خبلؿ وجودىـ في معسكرات األسر وحتى بعد اإلفراج 

د عمى الحقوؽ المعنوية عنيـ وحرص المشرع الدولي عمى وضع القواعد التي تؤك
لؤلسرى خبلؿ فترة األسر كالحؽ في المعاممة اإلنسانية واحتراـ الشخصية 
والشرؼ والحقوؽ الدينية والبدنية والحؽ في المراسمةوحؽ األسرى في اختيار 

 ممثميف عنيـ التي سوؼ نتناوليا بالدراسة عمى النحو التالي:
 أوال :الحؽ في احتراـ الشخصية والشرؼ :

متع أسرى الحرب بحؽ االحتراـ ألشخاصيـ وشرفيـ ويحتفظوف بكامؿ يت
أىميتيـ المدنية التي كانوا يتمتعوف بيا عند وقوعيـ في األسر وال يجوز لمدولة 

                                                             
مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٕٚونظر المادة ٕٕٙالدولي االنساني .مرجع سابؽ ص سييؿ الفتبلوي وعماد محمد ربيع ,القانوفٜ٘

 ـ.ٜٜٗٔ
"مف اتفاقية ٜٕ,ٕٖ,ٖٔ,ٖٓراجع المواد" ٘ٔٔرجب عبد المنعـ متولي ,الحماية الدولية اثناء النزعات المسمحة ,مرجع سابؽ ص ٓٙ

 ـٜٜٗٔجنيؼ الثالثة لسنة 
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الحاجزة تقيد ممارسة الحقوؽ التي تكفميا تمؾ األىمية سواء في داخؿ أراضييا أو 
اممة النساء األسيرات خارجيا إال بمقدار ما يتطمبو دواعي األمف ويجب مع

التي يمقاىا الرجاؿ بكؿ االعتبار الواجب معاممة ال تقؿ مبلئمة عف المعاممة 
 .ٔٙلجنسيف، مف ناحية عدـ خدش حيائيف وتوفير أماكف خاصة بيف

 الحؽ في ممارسة الشعائر الدينية :-4
توجب اتفاقية جنيؼ عمى الدولة الحاجزة ترؾ الحرية لؤلسرى في ممارسة 

الدينية وأف تخصص األماكف التي تتناسب مع ديانة األسرى وذلؾ في  شعائرىـ
إطار نظاـ عاـ تضعو الدولة اآلسرة ويتعيف عمي الدولة أآلسره السماح لرجاؿ 
الديف الذيف تـ احتجازىـ بالبقاء مع األسرى لمساعدتيـ في إقامة الشعائر الدينية 

السمطات اآلسرة نظاما  بيف أسرى الحرب الذيف مف نفس عقيدتيـ، وتكفؿ ليـ
 . ٕٙلمتنقؿ بيف معسكرات األسرى إلقامة ىذه الشعائر

 الحؽ في ممارسة النشاطات البدنية والتعميمية و الذىنية والترفييية :-ٖ 
يجب عمى الدولة الحاجزة أف تشجع أسرى الحرب عمى ممارسة األنشطة 

افي لممارسة ىذه الرياضية والتعميمية والذىنية والترفييية وتوفير الوقت الك
تمؾ األنشطة وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى التوازف لاألنشطة واألماكف المبلئمة 

 ٖٙالنفسي لؤلسرى 
 حؽ األسرى في المراسمة : -٘

يجب عمى الدوؿ الحاجزة السماح ألسرى الحرب باالتصاؿ بأىميـ وذوييـ 
بإرساؿ الرسائؿ والبطاقات البريدية واستبلميا ومف حقيـ أف يتمقوا الطرود البريدية 
التي تحتوي عمى المواد الغذائية واأللبسة و األدوية واألدوات البلزمة لتمبية 

                                                             
"مف اتفاقية ٖٔ,ٖٓ,ٜٕالمواد"٘ٔٔالدولية لممقاتميف اثناء النزاعات المسمحة ,مرجع سابؽ صرجب عبد المنعـ متولي ,الحماية ٔٙ

 .ٜٜٗٔجنيؼ الثالثة لسنة 
 ,ٕٛٔ,ٕٚٔمحمد فياد الشبللدة ,القانوف الدولي االنساني ,مرجع سابؽ صٕٙ
اقية جنيؼ الثالثة لسنة "مف اتفٖٛراجع المادة "ٛٔٙمحمد حمد العسبمي ,المركز القانوني السري الحرب مرجع سابؽ صٖٙ

 ـٜٜٗٔ



45 
 

الدوؿ الحاجزة لؤلسير بأف يرسؿ عمى احتياجاتيـ الدينية والدراسية. وأف تسمح 
األقؿ رسالتيف كؿ شير و أربع بطاقات بريدية بخبلؼ بطاقة األسر وال يجوز 
تأخير المراسبلت بحجة تأديب األسرى إال أنو يجوز لمدولة الحاجزة مراقبة ىذه 

 ٗٙالرسائؿ والطرود لمتأكد مف عدـ احتوائيا عمى مواد خطرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ٚٔٔرجب عبد المنعـ متولي .مرجع سابؽ صٗٙ
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 الفصــــل الثالــث
 منيجيػػػػػػػػة البحػػػػػػث

 
 يتضمف المنيج المستخدـ في الدراسة عدة نقاط وىي ما يمي: 

 :  نوع البحث-ٔ

النواع البحث العميمي وىو ستخداـ نوع مف إتطمب موضوع الدراسة 
ا بيانات وصفية والمدخؿ يي تنتج عنذالبحث الكيفي وىو خطوة البحث ال

ا ذف ىوأ(library researchالدراسة فيو البحث المكتبي) ذهالمستخدـ في ى
فيما يتعمؽ بي حقوؽ  ـراء العمماء واقوليأالبحث نظري كتابي يحتاج الباحث الي 

 . نساني إلسبلمية واثرىا عمي مبادئ القانوف الدولي اإلفي الشريعة اى سر ألا

الباحث بجمع المعمومات عتمدت الدراسة عمى "المنيج الوصفي،الذي يقـو فيو ا  و 
ستنتاجات ذات إلستخراج اإ، والعمؿ عمى تنظيميا وتحميميا، ومف ثـ والبيانات

 ٖٛالمغزى بالنسبة لممشكمة ، أو الموضوع المطروح لمبحث"

يذا الموضوع عدة مناىج منيا المنيج الوصفي لستخدمنا في بحثنا إ 
ستخدامنا لجمع المعمومات لكتابة البحث ىي الطريؽ إوالتحميمي والمقارف وقد تـ 

الوثائقية وىي طريقة عممية لجمع الحقائؽ والمعمومات عمي طريؽ الوثائؽ 
مة البحث الموجودة في مكاف معيف مف الكتاب وىو منيج يتطمب تحديد مشك

سبلمي إلبيف الفقة ا ىتحتوي عمي الكتب التي بحث فييا عف حقوؽ األسر 
 ثر في حؿ مشكمة الدراسة.أتفاقيات الدولية وما يتعمؽ بة مما لة إلوا

 

                                                             
 .ٔصٕٕٓٓىج البحث في التربية وعمـ النفس "د.ط.القاىرة ,دار النيضة العربية السنة جابر كاظـ وجابر عبد الحميد "مناٖٛ
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 مصادر البيانات : -ب 

 ساسية والثانوية وىي كما يمي ألالمصادر ا الدراسة ما بيف  هتنوعت مصادر ىد

  ساسية .ألالمصادر ا-اوال:

وأتفاقية جنيؼ  حاديث النبوية الشريفة أليات القراف الكريـ واأوتتمثؿ في 
األولي لتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميداف المؤرخة في 

مثؿ المجنة  ىسر ألوالمؤسسات الدولية الخاصة بحقوؽ ا ٜٜٗٔآب/أغسطس ٕٔ
عتبريف مف مءالالعمما قوؿأو (ICRC)ٗٛالدولية لمصميب األحمر,واليبلؿ األحمر

ماـ محمد بف حسف الشيباني ؤللكتاب السير الكبير مثؿ  ىؿ السنة والجماعةأ
عمي -سبلمي والقانوف الوضعي تأليؼ األ وفي الفق ىأحكاـ األسر  لؾ كتاب كذ
وبنود اتفاقية جنيؼ  وىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي –حمد جواد أ

تعرضوا  ى,وشيادات أسر ـٜٜٗٔالحرب لسنة  ىسر أالثالثة بشأف معاممة 
وغيرىا مف الكتب  لمتعذيب الوحشي خبلؿ التحقيؽ معيـ "موقع الجزير نت" 

 .والمقاالت  المتعمقة بموضوع الدراسة 

 المصادر الثانوية وتتمثؿ في  -:ثانيا

كترونية إومواقع  لؾ الصحؼ والمجبلتذكتب عمماء القانوف الوضعي,وك 
نساف ألوحقوؽ ا ىومؤسسة الضمير لرعاية األسر , ىسر ألالخاصة بحقوؽ ا

ديفيد وكتاب سبلمية اإلفي القانوف والشريعة  ىسر أل,والكتب المتعمقة بحقوؽ ا
                                                             

وىي تعمؿ عمى الصعيد العالمي عمى تقديـ المساعدة  ٖٙٛٔأنشئت المجنة الدولية لمصميب األحمر عاـ ٗٛ
ية لضحايا الحرب. اإلنسانية لؤلشخاص المتضرريف مف النػزاعات والعنؼ المسمح وتعزيز القوانيف التي توفر الحما

. ٜٜٗٔوبوصفيا منظمة مستقمة ومحايدة، فإف التفويض الممنوح لمجنة الدولية ينبع أساسًا مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
بمدًا؛ ويعتمد تمويميا أساسًا  ٓٛألؼ موظؼ في  ٕٔويعمؿ بالمجنة الدولية التي يقع مقرىا في جنيؼ بسويسرا نحو 

ت ومف الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر" الصميب األحمر،   عمى التبرعات الطوعية مف الحكوما
الشارة العالمية التي اعُتمدت لمداللة عمى الوحدات الطبية وحمايتيا. وبدأ العمؿ بشارة اليبلؿ األحمر في سنوات 

 الثمانينات مف القرف التاسع عشر .



58 
 

وصحيفة  ،وسيـ حسف عبدة  نساف "ترجمة عنةإلمريكا عمي حقوؽ اأروز, "حرب 
 .ضاالري
دراؾ معانييا لمعرفة المقصود منيا أقوؿ و أأل:فاحتي تتمكف مف فيـ  التحميل -ج

ا  قواؿ أذألا ذهلي مختمؼ نتائج ىدة الدراسة البد مف تحميؿ وىإوبتالي الوصوؿ 
  توضح كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة.

اتفاقية "والقاونيف الوضعية سبلمية,إلالشريعة ابراز مقارنة بيف إ مف أجؿ لؾذ و
القوانيف والمواثيؽ الدولية والمؤتمرات لؾ ذ",وك ىسر إلجنيؼ المتعمقة بحقوؽ ا

ي تحصمنا عمية, مف الكتب ذا الشأف بطريقة تحميؿ المضموف الذالخاصة بي
 القديمة والمعاصرة, بوضوح لكي يسيؿ فيميا لمقارئ .

 :األتيوخطوات الوبنيت ىذه الدراسة عمى 

 . ةقراءة المراجع والمصادر التي تخص موضوع الدراس ٔ-

ات المتعمقة بالموضوع مف كؿ المصادر والمراجع التي جمع المعموم ٕ-
 ة.تخص الدراس

لتوضيح  مطالب، عدة المبحث إلى، و  تقسيـ البحث إلى مبحث ٖ-
حاطة القارئ بموضوعات المبحث.  أىميتو وا 

 ويبحث عما يقابمة،نسانيإلمعيف في القانوف الدولي ايأخذ الموضوع ال ٗ-
 اإلسبلمي   . وفي الفق

في اليامش لكؿ الموضوعات والكممات التي تحتاج إلى التوثيؽ  ٘-
 توضيح وبياف التي تناوليا في المتف .

حقوؽ بياف نتائج الدراسة وبياف ثغرات وعيوب القانوف في المسألة -ٙ
 ، وبياف التوصيات التي يجب إتباعيا . رىسألا
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سبلـ مف إلفي ا ىسر إلستخبلص النظريات والحقوؽ المدنيف واإ -ٚ
 ساس.ألوالسنة في االقراف 

تبت اآليات القرآنية ، وفيرس األحاديث بالترتيب كما وفي الفيارس ر  -ٛ
 ورد في البحث ، والمراجع ترتيبًا فبدأ بالمؤلؼ ثـ المصنؼ .

  البحث :هيكل  -و

كاف الفصؿ االوؿ حيث  ربعة فصوؿأ ميا اليالدراسة تقسي ذهقتضت ىإ
طار النظري  األمع الدرسات السابقة وضـ الفضؿ الثاني  يضـ األطار العاـ

ستخداميا في ىذا البحث وتضمف الفصؿ إوالفضؿ الثالث المنيجية التي تـ 
النتائج والتوصيات والمصادر ومناقشتيا،ثـ الفصؿ الخامس  الرابع تحميؿ البيانات

 سنخصصيا كما يميثـ ممحؽ الخاص بيذا البحث ،والمراجع 

. طار العاـ والدراسات السابقة اإل: ول أل الفصل ا  

سيمو إلى خمفية البحث وأسئمة البحث وأىداؼ البحث ،حدود حيث تـ تق
 ،الدرسات السابقة ،مصطمحات البحث .البحث 

ـ ٜٜٗٔالحرب في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  ىسر أحماية : الفصل الثاني
 الحرب . رىوالمركز القانوني ألس

 أسير الحرب وبدايتة .:ماىية المبحث االوؿ 
 .الحرب ىسر أالمبادئ العامة لحماية  : االوؿ  المطمب 

 ـ.ٜٜٗٔالحرب في اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  ى:حقوؽ أسر  الثاني  المطمب  
 .دوؿ العالـ المسمميف في  ىنتياكات لحقوؽ األسر األ المبحث الثاني :
المسمموف في سجوف  ىر نتياكات الجسدية والنفسيية لؤلساأل :المطمب االوؿ

 سرائيمي.إلحتبلؿ اإلا
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 المسمموف في سجف ى نتياكات الجسدية والنفسية األسر األ :المطمب الثاني
 .غوانتانامو

 الفصل الثالث :
منيجية البحث ،حيث تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلي ثبلث إجزاء وتضمنت 

 األتي :
 نوع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحث .-أ

 البيانات .مصادر -ب
 تحميؿ البيانػػػػػػػػػػػػػات .-ج
 ىيكؿ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحث .-د

 .عرض البيانات وتحميميا ومناقشتيا  الفصل الرابع
حيث تـ في ىذا الفصؿ األجابة عمي أسئمة البحث وتحميميا ومناقشتيا في 

    تيأربع مباحث فكاف لكؿ سؤاؿ مبحث منفصؿ متضمف عددة مطالب فكانت كئل
نساني والفقو إلحكـ األسرى في القانوف والدولي اأالمبحث االوؿ :

 . األسبلمي 

 . نساني إلحكاـ األسرى في القانوف الدولي اأ  المطمب االوؿ :

 . سبلمي اإلحكاـ األسرى في الفقو أ  المطمب الثاني:

سرى في ضوء القانوف إلالصيغة المقترحة في لضماف حقوؽ ا : المبحث الثاني
 .سبلمي إلانساني والفقو إلالدولي ا

 .  سرى الحرب في ضوء القانوف الدولي األنساني أحقوؽ  المطمب االوؿ : 

 .  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي إلاالفقو سرى الحرب في ضوء أحقوؽ  المطمب الثاني :

 ياء األسر.ػنتأالمطمب الثالث: 
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قوؽ سبلمية في ضماف حإلمف الشريعة ا ذهالقوانيف المأخو  المبحث الثالث :
 .ىاألسر 

نساني الذي يضمف حقوؽ األسرى إلالمطمب االوؿ :بداية ونشأة القانوف الدولي ا
 "اتفاقية جنيؼ الثالثة.

سبلمية في ضماف حقوؽ إلالمطمب الثاني : القوانيف المأخوذة مف الشريعة ا
 األسرى .

الدولي  القانوف بيفمف حيث التطبيؽ  ختبلؼإلالتشابة وا ووجأ: ث الرابعالمبح
 ىسر إلسبلمي في حقوؽ اإلنساني والفقة اإلا

والقانوف في حقوؽ  وبيف الفق مف حيث التطبيؽ ختبلؼإلا ووجأ: االوؿ المطمب
 .ىاألسر 

والقانوف في حقوؽ و يف الفقب مف حيث التطبيؽبة التشا ووجأ:الثاني  بالمطم
 .ىاألسر 

 والتوصيات.الفصؿ الخامس :النتائج 

 .  ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاواًل:  نتائ

 ثػانػيًا : التوصيات .

 :المقترحػػػػػػػػػػػػػات .ثالثاً 

 . والمبلحؽ  قائمة المصادر والمراجع:  عاً راب   
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 الفصل الرابع

 عــــــــرض البيـــــانات وتحـــميمها ومناقشتـــها 

 :المبحث األوؿ  
 .سبلمي إلنساني والفقو اإلالقانوف الدولي احكاـ األسرى في أ

 
 . نساني اإلحكاـ األسرى في القانوف الدولي أ المطمب االوؿ :
 .سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي إلحكاـ األسػػػػرى في الفقو اأ المطمب الثاني:

 

الصيغة المقترحة لضماف حقوؽ األسرى في القانوف الدولي  المبحث الثاني :
 سبلمي .إلنساني والفقو اإلا

 .نسػػػػػػػػػػػػػاني اإلحقوؽ األسرى في ضوء القانوف الدولي  المطمب االوؿ : 

 . سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي إلحقوؽ األسرى في ضوء الفقو ا المطمب الثاني :

 . رػػػػػػػػػػياء األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الثالث: انتالمطم

 

سبلمية في إلة مف الشريعة اذ:القوانيف المأخو المطمب االوؿ المبحث الثالث :
 ضماف حقوؽ األسرى

نساني الذي يضمف حقوؽ إلالمطمب االوؿ :بداية ونشأة القانوف الدولي ا
 األسري "اتفاقية جنيؼ الثالثة"

سبلمية في ضماف إلالمطمب الثاني :القوانيف المأخوذة مف الشريعة ا
 حقوؽ األسرى .
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نوف اختبلؼ مف حيث التطبيؽ بيف القألالتشابة وا ووجأ المبحث الرابع :
 .ىسبلمي في حقوؽ األسر إلا ونساني والفقإلالدولي ا

والقانوف في و مف حيث التطبيؽ بيف الفقتشابو لا ووجأ: االوؿ المطمب
 .ىحقوؽ األسر 

والقانوف في  ومف حيث التطبيؽ بيف الفقختبلؼ األ ووجأ:الثاني  المطمب
 حقوؽ األسرى.
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 المبحث االول  

 سبلميإلا والفقنساني و إلالدولي االقانوف سرى في أحكاـ األ

 نساني.اإل  في القانون الدولي أحكام األسري : االولالمطمب 

نسانية تبحث عف حؽ الحرية أ أف قضية األسر في القانوف قضية 
ي قضية في القانوف الدولي تتصدر معظـ يف ىنسانية لؤلسر إلامة اوالكر 

ا ثار التي تخمفيكثر األأمف  وتعد ،القانوف ءغمب فقياأىتـ بيا أاالتفاقيات و 
سجف العراقييف في  أسرىو ، غوانتانامو إ أسرىجدؿ حوؿ  ىناؾ الحرب فقد كاف

ف الفمسطني ىوأسر  ،حرب اكتوبر لدي الييود فيف المصريى وأسر  ، ابو غريب
 .سرائيميإلاحتبلؿ إلفي سجوف ا

الحقوؽ التي و كوف للي طبؽ عمييـ وصؼ األسير في القانوفومف ين
فاقية ألتا هفقد كاف قبؿ ىذ ٜٜٗٔقررىا المجتمع الدولي عبر اتفاقية جنيؼ 

فراد المقاتميف فقط ولكف بمرور الوقت وتوالي الحروب ألطمؽ عمي اياألسير لفظ 
مف اتفاقية ٘ٛصبح يشمؿ فئات جديدة  ذكرتيا المادة الرابعة أتوسع ىذا المفظ و 

 جماليا في االتي :إجنيؼ يمكف 

 وردت اتفاقية جنيؼ الثالثة الفئات التي يشمميا لفظ األسير وىي أحيث 

أفراد القوات المسمحة النظمية سواء البرية او البحرية او الجوية وقد -ٔ
 :ٙٛصحاب القوات النظامية فيما يميأضافية لتحديد المقاتميف و إوضعت شروط 

 شتباكات .إلرتداء الزي العسكري لمدولة اثناء العمميات الحربية واإ-أ

 حمميا .يجندي مف ب البطاقة العسكرية التي البد -ب

                                                             
 يطلق لفظ االسير". بنود اتفاقية جنيف "المادة الرابعة بشان علي من 85
 بنود المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن حقوق االسري"الفقرة أ،من المادة ". 86
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الية حتي تعماؿ القؤلثناء ممارستة لألتزاـ بأحكاـ القانوف الدولي إلا-ج
 رتكابة لجرائـ حرب.ا  دعوي المخالفة لقانوف الحرب و ضده اليقدـ 

سر الحرب المدنيوف المرافقوف لمقوات أيف ينطبؽ عمييـ ذفراد الألمف ا-ٕ 
عماؿ والمراسمة والتحميس كما يقـو بة بعض رجاؿ األيف يقوموف بذالمسمحة وال

تجدر اإلشارة أف موظفي الخدمات الطبية إذا كانوا و  الديف وعمؿ الخدمات الطبية
مف العسكريف المدربيف خصيصا لمعمؿ عند الحاجة كممرضيف أو مساعدي 

الغرقى أو نقميـ حاممي الناقبلت والقياـ بالبحث عف الجرحى والمرضى و 
ف قاموا  ومعالجتيـ، فإنيـ يعتبروف أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو حتى وا 

،ولكف البعض يستثني رجاؿ الديف وعماؿ ٚٛبوظائؼ صحية عند الحاجة
 عطائيـ حصانة .ا  الخدمات الطبية و 

القائموف باعماؿ تجارية ليا صمة بالقوات المقاتمة كمتعيدي الثوري -ٖ 
 اسميف .لمجيش والمر 

ذا إدراج رئيس دولة العدوي ووزرائيا وكبار الموظفيف في الدولة إيمكف -ٗ 
 تـ العثور عمييـ في المعركة .

ما أفراد المقاومة الشعبية الذيف يقوموف باعماؿ خيرية أالمتطوعوف و -٘ 
ذف بذلؾ مف الدولة،والمقصود بيـ أفراد ألردية او جماعية وقد يحصموف عمي اف

وليسوا تابعيف لجيش الدولة بما فييـ مف ينضـ أو  تحمؿ السبلح عمناً القوات التي 
اإلقميـ أو ومة منظمة، سواء كاف عمميـ داخؿ يتطوع لمقتاؿ في شكؿ حركات مقا

،ووضعت شروط ٛٛحتبلؿ دولة أخرىإخارجو، حتى ولو كاف ىذا اإلقميـ قيد 
 حرب ومنيا : ىطبلؽ عمييـ أسر ا  لذلؾ لضماف وصفيـ و 

                                                             
 9999من اتفاقية جنف األولي لسنة ،99راجع المادة  87
88

محمد حنفي محمود ،جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ،الطبعة االولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر  

 .992ص9226،



66 
 

 حتراـ قواعد الحرب وتطبيقيا .إحت قيادة مسئوؿ لضماف العمؿ ت-أ 

 شارة تميزىـ عف غيرىـ فيتـ تميزىـ مف بعيد .إ وجود عبلمة او-ب 

تـ مبلحظة ذلؾ فأف تـ يسمحة بشكؿ ظاىر غير مخفي لئلحمميـ ل-ج 
 اخفاء سبلحة يخرجـ مف ىذا الوصؼ.   

مف ىنا نجد أف مف يطمؽ عمية لفظ أسير حرب لبد مف توفر الشروط  
وتعطي بمجبيا حقوقة كأسير جنيؼ قيةتفاإالسابقة ومف تـ تتطبؽ عمية 

 هختيار إبدوف  هووجد ه،مغادر  عحرب،ولكف ىناؾ مف في أرض المعركة واليستطي
وتوالي بمرور الوقت ولكف ، يراعي فية كرامتيـ فييا ولـ يضع القانوف لة حبلً 

دخاؿ مادة في القانوف الدولي األنساني في ا  الحروب تـ التوصؿ لوضع حد و 
 .ٜٜٗٔ-ٛ-ٕٔاتفاقية جنيؼ 

 : ٜٛمف االتفاقية عمي االتيٕنصت المادة 

ذا كاف أمف الدولة يقضي إالإقامتيـ إتحديد و أالعدو  عتقاؿ رعاياإعدـ -ٔ
 بذلؾ .

ليـ وبأىميتو المدنية وما عتراؼ إلعطائيـ ومنحيـ الحقوؽ فيتـ اإيتـ -ٕ  
 يترتب عمييا مف حقوؽ حاؿ وجودىـ في المعتقؿ.

ه اثناءاقميـ الدولة وقت اعبلف الحرب او ليـ اف يمكنوا مف المغادرة -ٖ  
 بشرط االيضروا بمصالح الدولة .

عتقاؿ وتحديد إللي المحكمة لمتظمـ مف اإليـ مف الحقوؽ المجوء -ٗ 
    جنيؼ . تفاقيةإقامتيـ حسب ما قررتة إ
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ليس ليـ والية سياسية  ونألجبارىـ عمي القتاؿ ضد دولتيـ إاليتـ -٘ 
 عمييـ .

االتفاقية مف حقوؽ لرعيا العدو ىناؾ قصور  وف ما عطتإمما سبؽ نجد 
سبلمية إللي الواقع وخاصة في الدوؿ اإذا نظرا إنو حبر عمي ورؽ ا  في التطبيؽ و 

 رقيب وال قانوف يوقفيا .ماـ مصالح الدوؿ العظمي فبل أوالضعيفة 

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لـ تضع مدلوال محددا  (ٗ)والمبلحظ أف المادة 
لمقوات المسمحة وال الميميشيات أو الوحدات المتطوعة التي قد تشكؿ منيا، تاركة 
ىذه المسألة لقانوف الدولة نفسيا، حيث يعد ىذا األخير المرجع األساسي في 

ظيـ القوات المّسمحة لمدولة، ذلؾ أف ىذا األمر ىو مسألة تحديد حجـ وتكويف وتن
داخمية تدخؿ في نطاؽ السيادة الوطنية لكؿ دولة، فبل يحدىا في ىذا الشأف أي 
قيد وال يقؼ في سبيميا أي عائؽ، ما عدا ما يكوف ىناؾ مف التزامات دولية تحد 

     . ٜٓمف حرية الدولة في ىذا المجاؿ

شموؿ نص المادة الرابعة ومحاولة النص عمى مف جانب آخر فإنو رغـ 
جميع الحاالت، إال أف قواعد القانوف الدولي اإلنساني الموضوعة في ذلؾ الوقت 
بقيت عاجزة عف حماية أفراد حركات التحرير الوطني، باستثناء نظرية االعتراؼ 

 بصفة المحارب.

كتفت إلتي اٜٜٗٔوبعدىا المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ لعاـ  
بوضع حد أدنى لمحماية اإلنسانية الواجب مراعاتيا بالنسبة ليـ دوف أف يكوف  

لـ  ٜٜٗٔمعاىدات جنيؼ لعاـ و  متيازات المحاربيف القانونيفوا   ليـ باقي حقوؽ
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تنص عمى وضعيات حروب التحرير الوطني أو مركزىـ القانوني، حيث كانت 
 .ٜٔنعداـ الشخصية القانونية ليا إلحركات التحرير الوطني تعد نزاعا داخميا 

 :سالمي إلى في الفقه ااألسر أحكام   -:الثاني  المطمب
، بالتي ىي أحسف واإلسبلـ ديف رحمة وعدؿ ، أمرنا ا بالدعوة إلى دين

وترغيب  ٕٜ"اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربّْؾَ  َسِبيؿِ  ِإَلى اْدعُ و "في كتاب حيث قاؿ
في الدخوؿ في ىذا الديف العظيـ ، فإف أصر بعض الناس عمى رفض الناس "

ديف ا وقاـ في وجو الحكـ بما أنزؿ ا في األرض وحاربوا الدعوة إلى ا 
 وجب قتاليـ .

والحرب الشرعية العادلة البد منيا لمقاومة المعتديف والظالميف ودفع 
زالة العقبات التي تحوؿ بيف الناس وبي ف معرفة الحؽ واتباعو ، فإف العدواف وا 

 ىو كما)  اإلسبلـ، في مشروع واألسراألسر جزء مف مقتضيات الحرب ، 
 النصوص مشروعيتو عمى ويدؿ ،(البشرية والقوانيف األعراؼ كؿ في مشروع
َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  َلِقيُتـُ  َفِإَذا﴿ سبحانو ا قوؿ ومنيا ذلؾ، في الواردة  الرّْ
 .ٖٜ﴾اْلَوثَاؽَ  َفُشدُّوا َأْثَخنُتُموُىـْ  ِإَذا َحتَّى

سبلمي : ىـ الرجاؿ المقاِتموف مف إلاألسرى كما عرفيـ عمماء الفقو او 
والدليؿ عمى مشروعية اأَلسر في  ٜٗالكفار إذا ظِفر المسمموف بَأْسرىـ أحياًء 

ـْ ﴾: ﴿ َوُخُذوىُ -تعالى  -اإلسبلـ ىو قولو  ـْ َواْحُصُروُى
-تعالى  -وفي قولو  ،ٜ٘

  .: ﴿ َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ ﴾ ، وىذا كناية عف اأَلسر
فمف ىذا التعربؼ نجد أف األسرى ىـ الرجاؿ الذيف يقعوف في قبضة 

صر عمى محاربو وسقط في أيدي أحياء في حالة الحرب فمف صـ و أعدوىـ 
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او جاسوسا سواء كاف جنديا او متطوعا مع الكفار اومرتزقا ه المسمميف يتـ أسر 
سبلـ إل، فميـ في ا هأما األطفاؿ والشيوخ والنساء والرىباف والفبلحيف والعجز 

نو كاف يوصي جند إ-صؿ ا عمية وسمـ  -معاممة خاصة ، فقد ورد عف النبي
ف يخوضوا في المعركة بنساء واألطفاؿ والشسوخ حيث جاء في أالمسمميف قبؿ 

 وضموا تغموا، وال امرأة، وال صغيًرا، بلً طف وال فانًيا، شيخاً  التقتمواالحديث "
قاؿ ابف القيـ في زاد و ، «ٜٙالمحسنيف يحب ا إف وأحسنوا، وأصمحوا غنائمكـ،

المعاد : كاف يمف عمى بعضيـ ، ويقتؿ بعضيـ ، ويفادي بعضيـ بالماؿ، 
وبعضيـ بأسرى المسمميف ، وقد فعؿ ذلؾ كمو بحسب المصمحة ، ففادى أسارى 

 ًا ، ثـ كممني في ىؤالء النتنى،اؿ : لو كاف المطعـ بف عدي حيبدر بماؿ ، وق
 ٜٚلتركتيـ لو

وقد سئؿ الشيخ محمد بف صالح المنجد في : كيؼ يعامؿ أسرى الحرب 
في اإلسبلـ فأجاب :الحرب ضرورة تقدر بقدرىا وليس المراد بيا سفؾ الدماء ، 

المكاف الُمعّد ليـ فإنو نتقاـ, فإذا استولى المسمموف عمييـ وساقوىـ إلى إلوحب ا
ال ينبغي ليـ أف يؤذوىـ أو ُيعذبوىـ بضرب أو جوع أو عطش أو تركيـ في 
الشمس أو البرد أو لسعيـ بالنار الُمحرقة ، أو تكميـ أفواىيـ وآذانيـ وأعينيـ 
طعاـ وترغيب في اإلسبلـ  ووضعيـ في أقفاص الحيوانات ، بؿ رفؽ ورحمة ، وا 

ٜٛ  
صؿ ا  ألسرى التي وقعت في غزوات الرسوؿا أحكاـومف خبلؿ تتبع  

في تمؾ  التي قاـ بيا أصحابو نجد أف مصير األسرى عمية وسمـ والفتوحات
الفداء كما ورد في اآلية الكريمة التي تحكـ العفو والمف و  ثبلثة حدد في الفتوحات

}َفِإَذا  الوضع الشرعي لؤلسرى غير المسمميف في دولة اإلسبلـ في سورة محمد:
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ـْ َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد  َقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُى ـُ الَِّذيَف َكَفُروا َفَضْرَب الرّْ َلِقيُت
مَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَىا{  َواِ 

 -النبي أف عباس ابف رواه ِبما العمماء بجواز المفاداة بماؿ استدلواوقد  
 .ٜٜ"درىـ أربعمائة بدر يوـَ  الجاىمية أىؿ فداء جعؿ"-وسمـ عميو اصؿ 

أما قتؿ األسري فميس في القراف الكريـ نص يبيح قتؿ األسير لمجرد أنو  
َما َكاَف ِلَنِبيٍّ  التي في سورة األنفاؿ: د أستقر رأي الفقياء عمى أف االيةير،وقأس

ُيْثِخَف ِفي اأْلَْرِض ُتِريُدوَف َعَرَض الدُّْنَيا َوالمَُّو ُيِريُد اآْلِخَرَة َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى َحتَّى 
َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ{

، تتعمؽ بواقعة معينة أراد بيا المسمموف أف يأخذوا أسرى ٓٓٔ
رغبة في مفاداتيـ بالماؿ، وذلؾ قبؿ تحقؽ اليدؼ األساسي مف المعركة وىو 

 قدورد في الكتب الفقو اف النبي صؿ ا عمية وسمـ  وأف كاف قدإعبلء كممة ا،
 في حب ليس ٔٓٔبدر يـو الحارث بف والنضر ُمَعْيط، أبي بف عقبةَ  بقتؿ أمر
 الدولة أمف عمي خطر يشكمموف لؤلنيـ ولكف العدو أسرى مف انتقاـ وال القتؿ

نما األسير؛ قتؿ جواز بعدـغمب عمماء الفقو أ قالواوقد  األسبلمية  اإلماـ رييخ وا 
 الفقياء قاليا التي األخرى واألمور القتؿ يجيزوا ولـ فقط، والفداء المفّْ  بيف

  ٕٓٔاآلخروف
سبلـ اليقتؿ األسري ماورد في إلف اأومف السنة النبوية مايؤكد عمي 

أسيرًا ، فُربط  -سيد بني حنيفة -فقد جئ بثمامة بف أثاؿ الحديث النبوي الشريؼ،
الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ فقاؿ : ماذا عندؾ يا  بسارية المسجد ، فجاء إليو

 ثمامة ؟
تحؽ القتؿ أي أس –قاؿ : عندي يا محمد خير ، إف تقتؿ تقتؿ ذا دـ 

ف كنت تريد الماؿ فسؿ ،-ألني قتمت مف المسمميف ف تُنعـ تُنعـ عمى شاكر ، وا  وا 
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ي كؿ ثبلثة أياـ وف-صمى ا عميو  وسمـ  -ُتعط منو ما شئت فتركو رسوؿ ا
يـو يأتي إليو فيسألو مثؿ ىذه األسئمة ويجيبو ثمامة بمثؿ إجابتو تمؾ ، وبعد 
اليـو الثالث أمر بفؾ أساره ، فانطمؽ إلى نخٍؿ قريب مف المسجد فاغتسؿ ثـ جاء 
إلى النبي صمى ا عميو وسمـ فقاؿ : أشيد أف ال إلو إال ا ، وأشيد أف محمدًا 

يا رسوؿ ا : وا ما كاف عمى األرض أبغض إلى  عبد ا ورسولو ، ثـ قاؿ :
مف وجيؾ ، فقد أصبح وجيؾ أحب الوجوه كميا إليَّ ، وا ما كاف مف ديف 
أبغض إليَّ مف دينؾ فأصبح دينؾ أحب الديف كمو إليَّ ، وا ما كاف مف بمد 
ف خيالتؾ أخذتني وأنا أري د أبغض إليَّ مف بمدؾ فأصبح بمدؾ أحب إليَّ ، وا 

 العمرة فماذا ترى ؟
، فمما قدـ مكة يو وعمى آلو وسمـ،وأمره أف يعتمرفبشره رسوؿ ا صمى ا عم

 قاؿ لو قائؿ : صبوت ؟
فقاؿ : ال ، ولكني أسممت مع رسوؿ ا صمى ا عميو وعمى آلو وسمـ ، وال 

عميو وا ال يأتينكـ مف اليمامة حبة حنطة حتى يأذف فييا رسوؿ ا صمى ا 
 . ٖٓٔوعمى آلو وسمـ

فتأمؿ رحمت ا في ىذه القصة ، وكيؼ أثرت المعاممة الحسنة في ثمامة إلى 
أف اقتادتو إلى اإلسبلـ ، وما كاف ذلؾ ليحصؿ لوال توفيؽ ا ثـ المعاممة 

 الكريمة التي لقييا ثمامة .
في الشريعة  أف الحكمة مف مشروعية األسرومف ىنا يتبيف لنا    

لكسر شوكتة ودفع  شره بإبعاده ولكف  ،نتقاـ مف العدوإلليس حب اسبلمية إلا
فضبًل عف سبلـ ،إلترغيب في ا وايضاولمنع فاعميتو وأداه ، ،ؿعف ساحة القتا
 فتكاؾ أسرى المسمميف بمف عندىـ  .إتوفير أسباب 

 
 

                                                             
 المرجع السابق "كتاب سؤال وجواب " 923



72 
 

 المبحث الثاني
الصيغو المقترحة لضماف حقوؽ األسرى في ضوء القانوف الدولي 

 سبلمي إلنساني والفقو اإلا
 : المطمب االول

  .نساني إلحقوؽ األسرى في ضوء القانوف الدولي ا

 :الوضع القانوني لممقاتؿ   أوال 

يجيز القانوف الدولي اإلنساني ألفراد القوات المسمحة في دولة تكوف طرفًا 
المطموبة في نزاع مسمح دولي ولمميميشيات المرتبطة بيا التي تفي بالمعايير 

ف أو ياالشتراؾ مباشرة في العمميات العدائية. ويعد ىؤالء بشكؿ عاـ مقاتميف شرع
شتراكيـ في العمميات العدائية ما داموا إلمتمتعيف بامتيازات وال تجوز مقاضاتيـ 

يحترموف القانوف الدولي اإلنساني. وحيف يمقى القبض عمييـ يمنحوف وضع 
 أسرى الحرب.

يفترض في الشخص الذي يشارؾ في األعماؿ العدائية وقد نصت المادة  
تفاقية ألويقع في قبضة الخصـ أنو أسير حرب، ومف ثـ فإنو يتمتع بحماية ا

الثالثة إذا ادعي أنو يستحؽ وضع أسير الحرب، أو إذا تبيف أنو يستحؽ مثؿ ىذا 
و الوضع، أو إذا ما ادعي الطرؼ الذي يتبعو ىذا الشخص، نيابة عنو، باستحقاق

مثؿ ىذا الوضع، وذلؾ عف طريؽ إببلغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. 
ويظؿ ىذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شؾ حوؿ استحقاقو 
ليذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا مف حماية االتفاقية الثالثة وىذا المحؽ 

 .ٗٓٔكمة مختصة"البرتوكوؿ" حتى ذلؾ الوقت الذي تفصؿ في وضعو مح
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شتراكًا مباشرًا في العمميات العدائية فيعتبروف إشترؾ المدنيوف إأما إذا   
مقاتميف أو محاربيف " غير شرعييف " أو " غير متمتعيف بامتيازات المقاتؿ " )ال 
ترد ىذه المصطمحات صراحًة في معاىدات القانوف اإلنساني(. وتجوز مقاضاتيـ 

 وف الوطني لمدولة التي تحتجزىـ.عمى ىذه األعماؿ بموجب القان

حتجاز المقاتميف الشرعييف وغير الشرعييف إويجوز في وقت الحرب 
والتحقيؽ معيـ ومحاكمتيـ الرتكابيـ جرائـ حرب. ويحؽ ليـ جميعًا أف يعامموا 

 معاممة إنسانية إذا ما وقعوا في أيدي العدو.

، عمى نحو شرعي والمقاتؿ العدو ىو بالمفيـو العاـ الشخص الذي يشترؾ  
أو غير شرعي، في العمميات العدائية لمطرؼ الخصـ في نزاع مسمح 

،وَيستخدـ حاليًا ىذا المصطمح أولئؾ الذيف يروف أف الحرب عمى ٘ٓٔدولي
اإلرىاب تتضمف نزاعا مسمحا عبر الحدود الوطنية ضد جماعات إرىابية معينة، 

ف إلى جماعات إرىابية أو وذلؾ لئلشارة إلى األشخاص الذيف ُيعتقد أنيـ ينتمو 
 يرتبطوف بيا، بغض النظر عف ظروؼ إلقاء القبض عمييـ.

ونجد أف أفراد القوات المسمحة لدولة مشتركة في نزاع مسمح دولي وأفراد   
الميميشيات المرتبطة بيا والتي تفي بالمعايير المطموبة ىـ مقاتموف, ويمنح ليـ, 

 العدو القبض عمييـ. بيذه الصفة, وضع أسرى الحرب عندما يمقي

أما في النزاعات المسمحة غير الدولية, فبل يمنح وضع المقاتؿ أو أسير 
الحرب عمى المشاركيف في العمميات العدائية, ألف الدوؿ ال ترغب في منح أفراد 
جماعات المعارضة المسمحة الحصانة مف المقاضاة بموجب القانوف الوطني 

ية نظر القانوف الدولي اإلنساني معنى بسبب حمميـ السبلح،وال يوجد مف وج
 قانوني لمصطمح " مقاتؿ " أو " مقاتؿ عدو " خارج النزاع المسمح.

                                                             
 مجلة اللجنة الدولية لصليب االحمر "مقالة بعنون ،مالءمة القانون الدولي االنساني في حاالت االرهاب".  925
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ىذا وتظؿ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني والحماية التي يكفميا قابمة 
لمتطبيؽ ما داـ األشخاص المشار إلييـ بأنيـ " مقاتموف أعداء " قد أسروا في 

دولي, وذلؾ بغض النظر عف كيفية تسمية ىؤالء  نزاع مسمح دولي أو غير
األشخاص. وبصورة مماثمة, عندما يمقى القبض عمى أفراد خارج نزاع مسمح 
يحكـ القانوف الوطني وقانوف حقوؽ اإلنساف أعماليـ والحماية الممنوحة ليـ 

     بغض النظر عف تسميتيـ.

المقاتؿ الي حؽ ففي سياؽ المنازعات المسمحة الدولية يشير مصطمح   
،أما المقاتموف غير الشرعييف فبل ٙٓٔعماؿ العدائية ألشتراؾ المباشر في األا

يمنحوف وضع أسرى الحرب. وتنطبؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة )المتعمقة بالمدنييف( 
عمى وضعيـ حيف يمقي العدو القبض عمييـ إذا ما استوفوا المعايير المتعمقة 

ات الصمة مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ إذا بالجنسية, كما تنطبؽ األحكاـ ذ
 كانت الدولة التي تحتجزىـ قد صدقت عميو.

وتختمؼ ىذه الحماية عف تمؾ الممنوحة لممقاتميف الشرعييف. فعمى العكس 
منيا, تجوز مقاضاة األشخاص الذيف تحمييـ اتفاقية جنيؼ الرابعة واألحكاـ ذات 

شتراكيـ في األعماؿ ألوف الوطني الصمة مف البروتوكوؿ األوؿ بموجب القان
شتراكًا مباشرًا. ويجوز استمرار احتجازىـ ما داموا يمثموف تيديدًا أمنيًا إالعدائية 

حرمانيـ أثناء احتجازىـ مف امتيازات  -تحت شروط معينة  –خطيرًا, كما يجوز 
 معينة تمنحيا ليـ اتفاقية جنيؼ الرابعة. كما تجوز مقاضاتيـ الرتكابيـ جرائـ 

رب وغيرىا مف الجرائـ وأف تصدر ضدىـ أحكاـ بمدد تتجاوز طوؿ مدة النزاع, ح
 وتشمؿ سمسمة العقوبات المنصوص عمييا في القانوف الوطني.

                                                             
المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات 9999اغسطس 99"من البروتوكول االضافي الاتفاقيات جنيف الصادر في 9"93المادة  926

الدولية المسلحة "البرتوكول االضافي االول "وقد اقرت لجنة البلدان االمريكية لحقوق االنسان في تقرير عن االرهاب وحقوق 
 العدو وتدمير اهدافة الحربية االخري االنسان انة اجازة لقتل او جرح  مقاتلي 
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أما األشخاص ممف ال تغطييـ اتفاقية جنيؼ الثالثة وال الرابعة في 
النزاعات المسمحة الدولية فيحؽ ليـ التمتع بالضمانات األساسية التي ينص 

وقانوف حقوؽ اإلنساف.  ،والقانوف الوطني المطبؽ،  مييا القانوف الدولي العرفيع
وتنص كؿ ىذه المصادر القانونية عمى حقوؽ المحتجزيف فيما يتعمؽ بالمعاممة 

 .ٚٓٔوظروؼ االحتجاز والمحاكمة وفقًا لئلجراءات القانونية الواجبة

 -عض التأكيدات عمى عكس ب -ومف ىنا, لـ تصرح المجنة الدولية أبدًا  
بأف لجميع األشخاص الذيف يشاركوف في العمميات العدائية في نزاع مسمح دولي 

 الحؽ في التمتع بوضع أسير الحرب.

 النزاعات الدولية والغير الدولية . في ضوء ىاألسر حقوؽ - :ثانيا   

تفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بأسرى الحرب تحت إتناوؿ الباب الثاني مف 
الحماية العامة ألسرى الحرب جممة مف األحكاـ ىي في حقيقتيا عبارة عنواف 

لتزاـ بيا في جميع فترات ألعف مبادئ عامة لمحمايةعمى الدولة األسرة التقيد وا
، وتتمثؿ ىذه المبادئ في عدـ المساس بالحؽ في الحياة، عدـ تعريض ٛٓٔاألسر

اإلىانة، الحماية مف الصحة والسبلمة البدنية والعقمية لمخطر، الحماية مف 
التعذيب، الحماية مف تدابير االقتصاص، المساواة وعدـ التمييز، والحؽ في 
احتراـ الشخصية والشرؼ والعديد مف المبادئ التي تحفظ لؤلسير كرامتة 
وأنسانيتة نتناوؿ في ىذا المطمب حقوؽ أسير الحرب في المنزاعات الدولية وغير 

 الدولية بشئ مف االيجاز .

في النزاعات المسمحة الدولية فأنة, يعد أفراد القوات المسمحة التابعة لمدوؿ : اوال
 ٜٓٔالمشتركة في نزاع مسمح دولي )والميميشيات المرتبطة بيا( مقاتميف شرعييف

                                                             
 ما وضحتة واشارت علية المادة الخامسة والسبعون من البرتكول االضافي االول ،من اتفاقية جنيف. 927
محمد حمد العسبلي ،المركز القانوني ألسري الحرب في القانون الدولي األنساني ،الطبعة االولي منشأة المعارف االسكندرية  928

 .375،ص9225مصر 
 هذا مانصت علية المادة من اتفاقية جنيف الثالثة من الفقرة الخاصة بنزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية . 929
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ويجب أال ننسى أف المقاتميف الشرعييف موجودوف في ىذا النوع مف النزاعات في ،
لدولة تقاتؿ القوات المسمحة لدولة جيتيف )أو أكثر(, أي أف القوات المسمحة 

 أخرى.

وتنطبؽ اتفاقيات جنيؼ األربع عمى حاالت النزاع المسمح الدولي. وتنظـ 
االتفاقية الثالثة الحماية الممنوحة لممقاتميف الشرعييف عندما يأسرىـ العدو. وفي 
حالة الشؾ, تكوف اإلجراءات البلزمة لكي تحدد " محكمة مختصة " حقيـ في 

 بوضع أسرى الحرب, إجراءات إلزامية . التمتع

 : في النزاعات المسمحة الغير الدولية : ثانيا 

وفي النزاعات المسمحة الغير دولية فنجد انة ال وجود لوضع قانوني 
لممقاتؿ في النزاعات المسمحة غير الدولية, وال ينطبؽ وضع أسير الحرب أو 

ة والرابعة عمى التوالي. وال وضع المدني المحمي بموجب اتفاقيتي جنيؼ الثالث
يحؽ ألفراد الجماعات المسمحة المنظمة التمتع بأي وضع خاص بموجب قوانيف 
النزاعات المسمحة غير الدولية, وتجوز مقاضاتيـ بموجب القانوف الجنائي 

 الوطني إذا شاركوا في العمميات العدائية. 

أف كبًل مف القانوف الدولي اإلنساني لمنزاعات المسمحة غير الدولية  غير
والبروتوكوؿ  -كما تعبر عنو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيؼ  -

اإلضافي الثاني حيف يكوف قاببًل لمتطبيؽ, والقانوف الدولي اإلنساني العرفي, 
إلنساف, تنص جميعيا عمى باإلضافة إلى القانوف الوطني المطبؽ وقانوف حقوؽ ا

حتجاز والمحاكمة وفقًا إلحقوؽ لممحتجزيف فيما يتعمؽ بالمعاممة وظروؼ ا
 لئلجراءات القانونية الواجبة.
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 -المطمب الثاني  : 
 .سبلميةإلالشريعة ا ضوء في سرىأحقوؽ 

واإلنسانية  وضع اإلسبلـ منياًجا في معاممة األسرى جوىره الرحمة   
مف أربعة  وحدد معاممة األسرى منذ أكثر حياة األسير وكرامتو والمحافظة عمى

في ضوء المبادئ اإلنسانية التي أرساىا وقد  ووضع أحكاـ لؤلسرى عشر قرنا
كفؿ لؤلسرى معاممة إنسانية في الكتاب والسنة مف لحظة وقوعيـ في األسر 

قبؿ أف ، أي  حتراـ كرامتيـا  وحتى نيايتو ، مف توفير الطعاـ وكساء ومأوى و 
) ذلؾ أف الرسوؿ في )جنيؼ( وغيرىا، نسمع بمعاىدات دولية واتفاقات عالمية

صؿ ا عميو وسمـ( عقب غزوة بدر وبعد أف فرؽ األسرى عمى أصحابو 
قاعدة كمية في  تليحرسوىـ في رحمة العودة إلى المدينة امر الصحابة وصار 

زاًما عمى كؿ مسمـ أف فأصبح ل ،األسرى، وىو "استوصوا بيـ خيرا"التعامؿ مع 
والسنة  يحسف  في كؿ مجاالت معامبلت األسرى نورد ىنا ماجاء في القراف ،

 ،وفعؿ الخمفاء الراشدوف .

 :أوالِّ: مف القرآف الكريـ

َوَقاِتُموا ِفي  ": -تعالى  -كاف لئلسبلـ منيج رحيـ حتي في الحرب، قاؿ    
ـْ وَ  ، وىذا منيج ٓٔٔ " اَل َتْعَتُدوا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديفَ َسِبيِؿ المَِّو الَِّذيَف ُيَقاِتُموَنُك

ْسِكيًنا َوُيْطِعُموَف الطََّعاـَ َعَمى ُحبِّْو مِ  "-:تعالى –يتعمؽ باألسرى، فقاؿ عاـ، أما ما
حيث وضع  القرآف  لممسمميف منيجا قويما حتى في  "ٛ"اإلنساف " َوَيِتيًما َوَأِسيًرا

ىذه  يياىـ عف تعدع ليـ فييا ضوابط يسيروف عمييا، ونالحروب، ووضَ 
وقد حددت الشريعة  ، "ليـ ما يسمى: "الغاية تبرر الوسيمة يجز الضوابط، ولـ

ما الفداء  . ٔٔٔاإلسبلمية مصير األسرى إما المف وا 

                                                             
 "992سورة البقرة ،االية  992
999

-969م,ص9225رجب عبد المنعم متولي ,الحماية الدولية للمقاتلين اثناء المنازعات الدولية المسلحة ,دار النهضة العربية  

972 
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واألسير ىو الذي يؤسر فيحبس أي أف األسير ىو المحبوس وقاؿ أبو 
صمى ا عمية وسمـ " ويطعموف الطعاـ عمى حبو سعيد ألخدري : قرأ رسوؿ ا 

مسكينا ويتيما وأسيرا " فقاؿ المسكيف الفقير ، واليتيـ الذي ال أب لو ، واألسير 
الممموؾ والمسجوف وقاؿ "سعيد بف جبير"إف إطعاـ اليتيـ والمسكيف عمى التطوع 

طعاـ األسير لحفظ نفسو إال أف يتخير فيو اإلماـ ، فاألسير في  حكـ الضيؼ ، وا 
في اإلسبلـ وليس في حكـ العبد أو الرقيؽ ويطعموف األسرى الطعاـ لحاجتيـ 
إليو كالفقير واليتيـ رغـ أنيـ مف المشركيف وقد نزلت ىذه اآلية في مف تكفؿ 

 .ٕٔٔبأسري بدر
ـْ َوُتْخِرُجوَف َفِريًقا مّْنُكـ ؤاَُلِء َتْقتُُموَف َأنُفَسُك ـْ ىََٰ َـّ َأنُت ـْ  ويقوؿ تعالى ُ)ُث مّْف ِدَياِرِى

ـْ  ـٌ َعَمْيُك ـْ َوُىَو ُمَحرَّ ـْ ُأَساَرىَٰ تَُفاُدوُى ف َيْأُتوُك ثْـِ َواْلُعْدَواِف َواِ  َتَظاَىُروَف َعَمْيِيـ ِباإلِْ
ـْ  ِلَؾ ِمنُك ـْ  َأَفُتْؤِمُنوَف ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمف َيْفَعُؿ ذََٰ ِإْخَراُجُي

ْنَيا َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَف ِإَلىَٰ َأَشدّْ اْلَعَذاِب َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّ إِ  ا الَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّ
.وفى سورة األنفاؿ قاؿ تعالى ) َما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأف َيُكوَف َلُو َأْسَرىَٰ َحتَّىَٰ َٖٔٔتْعَمُموَف(

(ُيْثِخَف ِفي اأْلَْرِض ُتِريُدو  ْنَيا َوالمَُّو ُيِريُد اآْلِخَرَة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ وقاؿ  َف َعَرَض الدُّ
ـْ َخْيًرا  تعالى )َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقؿ لَّْمف ِفي َأْيِديُكـ مَّْف اأْلَْسَرىَٰ ِإف َيْعَمـِ المَُّو ِفي ُقُموِبُك

ـْ َوَيْغِفْر لَ  ـْ َخْيًرا مّْمَّا ُأِخَذ ِمنُك ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر رَِّحيـٌ ُيْؤِتُك ُك
ٔٔٗ ) 

لقد مضت السنة عمى ىذا النيج، وذلؾ في عدة حوادث  :: السنة النبويةثانًيا
نيى الرسوؿ )صؿ ا عمية وسمـ(عند فتح مكة عف قتؿ الجرحى  ووقائع، حيث 

ومف أغمؽ بابو وأعتقيـ جميعا ، وأوصى الرسوؿ صمى ا عميو  ٘ٔٔاألسريو 
                                                                                                                                                                       

د بالمن علي االسير هو اطالق سراحة ومنحة حريتة بغير فداء او عوض والمقصود بالفداء وهو الحل الثاني اي ادا لم المقصو
يمن االمام علي االسير ويتم بطريفتين وهي اما الفداء عن طريف المبادلة اي تبدل اسري العدوبأسري المسلمين الثانية بالفداء 

ر "محمود عبد الفتاح محمود يوسف ,احكام الحرب في الشريعة االسالمية والقانون ,دار يمبلغ يدفع مقابل اطالق سراح االسي
 .993-999الفكر العربي طبعة بدون سنة ص

,99ج999ابي عب اللة محمد بن احمد االنصاري القرطبي الجامع الحكام القران ,دار احياء الثراث العربي بيروت لبنان , 999

 .99ص 
 85سورة البقرة االية  993
 68-67سورة االنفال االية  999
995

يقصد بأسري الحرب في الشريعة االسالمية هم المقاتلون من الكفار ادا ظفر المسلمون بأسرهم احياء "اي المقاتلون الكفار  

القادروين علي القتال وقاتلواضد الدولة االسالمية ادا تمكن المسلمون من اسرهم احياء واليعتبر من االسري من لم يقاتل 
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ومف وصاياه " استوصوا باألسارى خيرا " ، وقاؿ اإلماـ أحمد : وسمـ باألسرى 
قاؿ استشار  –رضي ا عنو  –حدثنا عمي بف ىاشـ ، عف حميد ، عف أنس 

فقاؿ " إف ا أمكنكـ  النبي صمي ا عمية وسمـ الناس في األسارى يـو بدر
عرض عنو منيـ " فقاـ عمر بف الخطاب فقاؿ : يا رسوؿ ا اضرب أعناقيـ فأ

نما  النبي صمي ا عمية وسمـ ، فقاؿ : يا أييا الناس إف ا قد أمكنكـ منيـ وا 
ىـ إخوانكـ باألمس " فقاـ عمر فقاؿ : يا رسوؿ ا اضرب أعناقيـ . فأعرض 
عنو النبي صمي ا عميو وسمـ ، فقاؿ لمناس مثؿ ذلؾ . فقاـ أبو بكر الصديؽ 

 نرى أف تعفو عنيـ وأف تقبؿ منيـ الفداء ، رضي ا عنو فقاؿ : يا رسوؿ ا
ما كاف فيو مف الغـ ،  –قاؿ : فذىب عف وجو رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 

َف المَِّو َسَبَؽ  فعفا عنيـ وقبؿ منيـ الفداء ، قاؿ وأنزؿ ا عز وجؿ : "لَّْواَل ِكَتاٌب مّْ
ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ" ـْ ِفيَما َأَخْذُت َلَمسَُّك

ٔٔٙ   

قاؿ أبو عزيز بف عمير: مرَّ بي أخي مصعُب بف عمير ورجٌؿ مف    
األنصار يأسُرني، فقاؿ لو: شدَّ يديؾ بو؛ فإف أمَّو ذات متاع، قاؿ: وكنُت في 
رىٍط مف األنصار حيف أقبموا بي مف بدر، فكانوا إذا قدَّموا غداءىـ وعشاءىـ 

وني بالخبز، وأكموا التمَر؛ لوصية الرسوؿ  إياىـ  -ا عميو وسمـ صمى  -خصُّ
 .ٚٔٔبنا، ما يقع في يد رجٍؿ منيـ كسرٌة مف الخبز إال نفحني بيا

ففي ىذا الحديث نري اإلحساف ليذا األسير، وتقديمة عمي النفس وذلؾ   
بتقديـ أفضؿ الطعاـ لو، فالخبز كاف طعاَمو، والصحابة يأكموف التمر، ومعمـو أف 

 .، فيو متوفر بكثرة عندىـالخبز كاف طعاًما عزيًزا، أما التمر

                                                                                                                                                                       
تالي يجب معاملتهم معاملة المدنيين "عبد الغني عبد الحميد محمود ,دراسات في القانو الدولي االنساني ,الطبعة االولي,دار وبال

 .979-973,ص9222المستقبل العربي,القاهرة واللجنة الدولية لصليب االحمر سنة 
 9559,دار الشروق ص8سيد قطب,في ظالل القران ,المجلد الثالث االجزاء  996
 .73،79،ص9اين هشام ،السيرة النبوية ،"غزوة بدر الكبري"الجزاء رقم  997
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 توأسر  –صمى ا عميو وسمـ  -وايضا عندما خرجت خيؿ رسوؿ ا 
صمى ا  -رجبًل مف بني حنيفة، وال يعمموف مف ىو، وجاؤوا بو إلى الرسوؿ 

)أتدروف مف أخذتـ؟ ىذا ثمامة بف أثاؿ الحنفي، أحِسنوا  فقاؿ ليـ: -عميو وسمـ 
إلى أىمو فقاؿ:  اجمعوا ما  -ى ا عميو وسمـ صم -إساره(، ورجع رسوؿ ا 

  ٛٔٔفابعثوا بو إليو، وأمر بِمْقحِتو أف ُيْغدى عميو بيا ويراَح  ـكاف عندكـ مف طعا

ستثنائية ىدفيا إفاألصؿ في اإلسبلـ عدـ قتؿ األسير ولكف ألسباب  
تفؽ عمى ذلؾ جميور الفقياء مف أتحقيؽ مصمحة المسمميف يجوز قتميـ و 

المالكية والحنفية والشافعية والحنابمة وىناؾ أدلة لمجميور عمى جواز قتؿ األسرى 
، وقد أمر الرسوؿ )ص( بقتؿ بعض األسرى مثؿ ٜٔٔوذلؾ في حاالت محددة 

دريد بف الصمة وعقبة بف أبي معيط في بدر وأىدر دـ ثمانية مف أىؿ مكة بعد 
 .   ٕٓٔسبؽ وأف ارتكبوىا وىذا يقابؿ محاكمة مجرمي الحرب  الفتح لجرائـ كبيرة

وتتمخص نظرية اإلسبلـ في معاممة األسرى في حسف معاممة األسرى 
طبلؽ سراحيـ بالمف والفدية أو القتؿ لمجرمي  عند أسرىـ حتى يبت في أمرىـ وا 
الحرب ويرجع تحديد مصير األسرى حسب الشريعة اإلسبلمية لمسمطاف وفؽ ما 

 ٕٔٔو المصمحة العامة اإلسبلمية تقتضي
وقد أجاز اإلسبلـ حبس األسرى وربطيـ بالحباؿ وذلؾ ليس لئلضرار بيـ 
نما ىو إجراء وقائي لمنعيـ مف المشاركة في الحرب ضد المسمميف  أو إذالليـ وا 
أثناء القتاؿ أواليرب وبيذا نرى أف الشريعة االسبلمية قد وفرة  الحماية لؤلسرى 

الكريـ في اياتة و في السنة النبوية ، وقد التـز قادة المسمموف وقد بيف القراف 
 . بتعاليـ اإلسبلـ في معاممة األسرى في حروبيـ

                                                             
 .967بيروت ,ص–,دار احياء الثراث العربي  9ابن هشام ,السيرة النبوية ,ج  998

 .982-988رجب عبد النعم متولي ,الحماية الدولية للمقاتلين اثناء النزاعات المسلحة الدلية ,مرجع سابق ص 999
م 9972بين الشريعة االسالمية والقانونين الوضعية ,دار الفتح للطباعة والنشر ,بيروت الطبعة االولي علي منصور ,مقارنة  992

 998ص
999

محمود عبد الفتاح محمود يوسف ,احكام الحرب في الشريعة االسالمية والقانو ,دار الفكر العربي الطبعة بدون سنة  
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 سبلـ لؤلسير: إلنورد ىنا بعض الحقوؽ التي كفميا ا

ضرورة مف ضرورات الحياة،  ، كما ىو معروؼ،  إطعاـ األسير: الطعاـ-ٔ 
وبالرغـ مف أف المسمميف األوائؿ كانوا في ضيؽ مف العيش، إال أف ذلؾ لـ 

أبتغاء رضي ا بو المسمموف أنفسيـ، ى يمنعيـ مف إيثار أسراىـ بما لـ يحظ
في ذلؾ قوؿ ا تعالى: ﴿َوُيْطِعُموَف الطََّعاـَ َعَمى ُحبِّْو ِمْسِكيًنا  تعالي كما جاء 

 (. ِٛتيًما َوَأِسيًرا﴾ )اإلنساف:َويَ 

فقد جعؿ ا ذلؾ مف صفات األبرار الذيف يشربوف مف كأس )في الجنة(   
كاف مزاجيا كافوًرا، وىـ إنما يطعمونو وىـ في أمسّْ الحاجة إليو، كما عبر القرآف 

ـْ لِ  َوْجِو اِ اَل ﴿َعَمى ُحبِّْو﴾ ويبتغوف بذلؾ وجو ا ويطمبوف رضاه.. ﴿ِإنََّما ُنْطِعُمُك
ـْ َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا﴾ )اإلنساف: شر (، ويمتمسوف أف ينجييـ ا مف ُٜنِريُد ِمْنُك

 اليـو العبوس القمطرير.  وويبلت

لـ يكف الصحابة رضواف ا  -صمى ا عميو وسمـ -ولوصية رسوؿ ا
د ما لدييـ عمييـ يقدموف لؤلسرى ما بقي مف طعاميـ بؿ كانوا ينتقوف ليـ أجو 

مف طعاـ, ويجعمونيـ يأكمونو عمبًل بوصية رسوؿ ا بيـ, وىا ىو أبو عزيز 
شقيؽ مصعب بف عمير  يحكي ما حدث يقوؿ: "كنت في رىط مف األنصار 
ْوني بالخبز,  حيف أقبموا بي مف بدر, فكانوا إذا قدموا غداءىـ وعشاءىـ َخصَّ

تقع في يد رجؿ منيـ كسرة خبز إال وأكموا التمر لوصية رسوؿ ا إياىـ بنا, ما 
 األمـ لدى يوجد ال وىذا ، ،ٕٕٔنفحني بيا؛ فأستحي فأرّدىا فيرّدىا َعَميَّ ما يمسيا

 قيمة األسرى بحقوؽ المتعمقة الدولية والمعاىدات لممواثيؽ تجد ال ولذلؾ األخرى،
 تمؾ لمثؿ يعرفوف ال جنودىا فإف الحرب،؛ أسرى بيا يشعر حقيقية ومنفعة
 أسرى مف التشفي وبيف بينيـ يحوؿ عائقاً  المواثيؽ تمؾ يروف بؿ قيمة، القوانيف

                                                             
999

ه ،يروي األمام الطبري في تاريخة هذة الحادثة 9327،بيروت ،ط.اولي. ،دار الكتب العلمية39،9الطبري "تاريخ الطبري" 
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 ليا ووضعت العالـ دوؿ عمييا تفقتأ التي اإلنسانية لحقوقيـ مراعيف غير الحرب
 .  .الدولية المواثيؽ

إذف فإطعاـ األسير، عمى الرغـ مف أنيا معاممة إنسانية بحتة، إال أف 
نوًعا مف القدسية والعبادة؛ ألف فييا طاعة ا وطاعة اإلسبلـ أضفى عمييا 

 رسولو والقربى إلى ا؛ طمبا لثوابو واتقاء لعقابو.

وتذكر كتب التاريخ اف قادة المسمميف في حروبيـ نيجو نفس النيج 
النبوي وبقو عمي ما عمميـ القائد االوؿ محمد "صؿ ا عمية وسمـ "  فما فعمة 

صبلح الديف األيوبي َلمَّا َأسر عدًدا مف جنود الجيش قائد جيوش المسمميف 
أطمؽ سراَحيـ لئبل يموتوا  -الصميبي، وكاف ال يوجد عنده ما يكفييـ مف الطعاـ 

ليو  ٖٕٔجوًعا، ورأى أف يقتَميـ محاربيف أفضَؿ مف أف يقتَميـ في اأَلسر جائعيف
القادة مف طاعة اكبر دليؿ عمي ما يحممة االسبلـ مف رحمة وانسانية وما يحممة 

 لقواعد األسر التي وضعيا القائد االوؿ محمد "صؿ ا عمية وسمـ ".

 كساء األسير: -ٕ

والكساء عموًما أمر واجب لستر العورات، وعدـ إشاعة الفاحشة في 
وضع عنواف لباب المجتمع، وأوجب الشرع كسوة األسير، وستر عورتو، وقد 

مبًل أسماه )باب الكسوة لؤلسارى(، وىو دليؿ اإلماـ "البخاري" باًبا كا وعنونكامؿ 
قائـ عمى أىمية ما يحتويو المْعمـ مف معنى، قاؿ: "حدثنا عبدا بف محمد  

قاؿ: لما  -رضي ا عنيما -حدثنا بف عيينة عف عمرو سمع جابر بف عبد ا
صمى  -كاف يـو بدر ُأتي بأسارى وُأتي بالعباس ولـ يكف عميو ثوب فنظر النبي

لو قميًصا، فوجدوا قميص عبدا بف أبّي يْقُدر عميو فكساه  - عميو وسمـا

                                                             
  929-932ابو زهرة في كتابة العالقات الدولية في االسالم ,ص 993
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 -صمى ا عميو وسمـ -إياه فمذلؾ نزع النبي -صمى ا عميو وسمـ -النبي
 .ٕٗٔقميصو الذي ألبسو"

وىذا دليؿ عمى أنو ال بد مف كساء األسير الكساء المناسب لو في الطوؿ 
ولعؿ كثيًرا مف أبناء المسمميف ال يجد ما والعرض وغير ذلؾ، فانظر وتأمؿ، 

يواري بو عورتو ،وورد أيًضا أف رسوؿ ا أمر ألسرى ىوازف بالكساء فقد أمر 
ـَ مكة فيشتري لمسبي  , فبل يخرج الحرُّ ٕ٘ٔثياب الُمَعقَّد -األسرى-رجبًل أف َيْقُد

 .ٕٙٔمنيـ إال كاسًيا

 مأوى األسير:  -ٖ    

اة وقد كفؿ اإلسبلـ لؤلسير في المأوى ما والمأوى كذلؾ مف ضرورات الحي
ضافًة إلى تأميف مأكمو ومشربو وممبسو ضمف اإلسبلـ  كفمو لئلنساف كافًة، وا 
مسكنو الصحي البلئؽ بإنسانية اإلنساف.وحتى يتـّ النظر في شأف األسرى كاف 
المسمموف يجعمونيـ في أحد مكانيف إما المسجد وىو أشرؼ مكاف عند المسمميف, 

ما ب  يوت الصحابة.وا 

أخبلؽ المسمميف روا قاء األسرى في المسجد أف يوالمستيدؼ مف إب
وعبادتيـ لعميـ يتأّثروف بيا, فيدخؿ اإليماف في قموبيـ, وقد حدث ىذا بالفعؿ مع 

سر ألسبلـ مف ائلساسي لأليأتي اليدؼ ا .مف ىنإٚٔبعضيـ كثمامة بف أثاؿ
 تناؽ ىذا الديف.عإجراء عقابي بؿ ىو حب الخير والخير في إليس 

 -وأما المسكف في بيوت الصحابة، فعف الحسف قاؿ: كاف رسوؿ ا
ُيؤتى باألسير، فيدفعو إلى بعض المسمميف، فيقوؿ:  -صمى ا عميو وسمـ

                                                             
 البخاري ،باب الكسوة لألسير،مرجع سابق. 999
 .98572،ورواة البيهقي في سيية الكبري 9896البخاري "كتاب الجهاد ،باب كسوة األسري رقم  995
 .9932/9المعقد ،المعقد :ضرب من برود هجر."تاج العروس ، ثياب 996
 .952البخاري "كتاب أبواب المساجد ،باب االغتسال اذا أسلم ، 997
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بقاء األسرى ف ٕٛٔ"أحسف إليو" فيكوف عنده اليوميف والثبلثة، فيؤثره عمى نفسو ي وا 
   مف المسمميف ليؤالء األسرى كرامًا كبيراً منازؿ الصحابة فكاف ىذا إ

وفي المسجد، فَعْف َسِعيِد ْبِف َأِبي َسِعيٍد َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ "َبَعَث 
َخْيبًل ِقَبَؿ َنْجٍد َفَجاَءْت ِبَرُجٍؿ ِمْف َبِني َحِنيَفَة  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -َرُسوُؿ المَّوِ 

ُة ْبُف ُأثَاٍؿ َسيُّْد َأْىِؿ اْلَيَماَمِة َفَرَبُطوُه ِبَساِرَيٍة ِمْف َسَواِري اْلَمْسِجِد َفَخَرَج ُيَقاُؿ َلُو ُثَمامَ 
..." وىكذا نرى أف مأوى األسير كاف -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -َرُسوُؿ المَّوِ  ِٜٕٔإَلْيوِ 

المسمميف، أما موزًعا بيف بيوت الصحابة والمسجد، وقد كانا أكـر مكانيف عند 
ربطو في سارية المسجد فميس فيو شيء مف اإلساءة، إنما خوًفا مف اليرب فقط؛ 

 ألنو لـ تكف توجد في حينيا )سجوف(.

كراِىو:-ٗ  عدـ تعذيب األسير وا 

كراىيـ أمر محظور في شريعة اإلسبلـ، إذ عمومًا تعذيب البشر   وا 
لؾ وحفظو مف األذى اإلنساف لو حرمة محفوظة، وقد كفؿ اإلسبلـ لؤلسير ذ

اإلسبلـ عمى إطعامو وسقيو ويوفر لو المأوى المناسب والكسوة  رص،وكيؼ يح
 المناسبة ويرتب الجزاء الكبير عمى ذلؾ ثـ يستبيح تعذيبو وييدر كرامتو؟

وتحريـ تعذيب األسرى يشمؿ عدـ تعذيب الجرحى منيـ بطريؽ األولى، 
ر بأف يبقى ويداوى م نع قتمو وأُ مومة بؿ إذا كاف الجريح ال تعينو قوتو عمى المقا

المنتصر  يمثؿاد في األزمنة الغابرة أف وقد كاف مف المعتٖٓٔويفدى أو ُيَمف عميو
بجثث عدوه المغموب بقصد التشفي ،أما في اإلسبلـ فقد نيى عف ذلؾ تماًما، بؿ 

مر، لكنيـ أإف عموميات األدلة الشرعية في اإلسبلـ توصي باإلحساف إلييـ كما 

                                                             
 .993\3محمد علي الصابوني ، "صفوة التفاسير "، دار القران الكريم ، بيروت  998
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ـْ ِبِو﴾ يمثؿ بيـ ال ـْ َفَعاِقُبوا ِبِمْثِؿ َما ُعوِقْبُت ْف َعاَقْبُت وقولو  ٖٔٔ؛ لقولو تعالى: ﴿َواِ 
ـْ َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمْثِؿ َما اْعَتَدى  أيًضا:﴿َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِف اْعَتَدى َعَمْيُك

ـْ﴾ َعَمْيُك
 لمصابريف{  واألحسف العفو والصفح، لقولو: }ولئف صبرتـ ليو خير ٕٖٔ

أف شريعة اإلسبلـ ال تجيز إكراه األسير لمحصوؿ  ومف اإلنسانية العالية
عمى معمومات عف العدو ،وقد ورد انة "قيؿ لمالؾ: أيعذب األسير إف ُرجَي أف 

و ،مف ىنا نجد انة مف يؤثرونٖٖٔيدؿ عمى عورة العدو؟ قاؿ: ما سمعت بذلؾ"
؟انظر لما يحدث اليـو مف تعذيب  المسمموف عمي انفسيـ في قوتيـ كيؼ يعذبونة

 .  في سجوف االحتبلؿ األسرائيمي وسجف غوانتاناموبشتي انواعة 

حقوؽ اإلنساف التي ينادي بيا الغرب بما فييا المطالبة ب وفي ما يتعمؽ
معيا،  ففي الحديث عف رسوؿ  بحقوؽ األسرى كاف لئلسبلـ األسبقية في التعامؿ

مف قولو في أسرى بني قريظة: "أحسنوا إسارىـ وقيموىـ  صؿ ا عمية وسمـ ا
)أي وفروا ليـ القيمولة( واسقوىـ، وال تجمعوا عمييـ حر الشمس وحر 

 .ٖٗٔالسبلح"

 -تمبية ما يريده األسير: -٘

ومف معالـ معاممة اإلسبلـ الطيبة لؤلسير أف يحدثو المسمموف، ويردوا   
أف يمبوا رغباتو في حدود الشرع؛ ألف عمى استفساراتو في حدود سياسة الدولة، و 

ىدار الكرامة التي نيى عنيا  ىمالو بعدـ الرد عميو نوع مف اإلىانة وا  تركو وا 
اإلسبلـ في معاممة األسير، وىنا تبرز اىتماـ االسبلـ بحالة األسير النفسية فقد 

سبلـ حتي باجانب النفسي لؤلسير وحوارات النبي مع األسرى معروفة إلىتـ اإ
 ومشيورة،نذكر منيا .
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رجبًل مف بني عقيؿ،  -صمى ا عميو وسمـ -أسر أصحاب رسوؿ ا
وىو في  -صمى ا عميو وسمـ -وأصابوا معو العضباء، فأتى عميو رسوؿ ا

الوثاؽ قاؿ يا محمد، فأتاه فقاؿ ما شأنؾ؟ فقاؿ بـ أخذتني، وبـ أخذت سابقة 
بجريرة حمفائؾ ثقيؼ" ثـ انصرؼ عنو فناداه الحاج؟ فقاؿ "إعظاًما لذلؾ أخذتؾ 

رحيًما رقيًقا  -صمى ا عميو وسمـ -فقاؿ يا محمد، يا محمد، وكاف رسوؿ ا
فرجع إليو، فقاؿ "ما شأنؾ؟" قاؿ إني مسمـ. قاؿ: "لو قمتيا وأنت تممؾ أمرؾ 
أفمحت كؿ الفبلح"، ثـ انصرؼ فناداه فقاؿ يا محمد، يا محمد، فأتاه فقاؿ: ما 

  ٖ٘ٔشأنؾ؟ قاؿ إني جائع فأطعمني وظمآف فاسقني قاؿ "ىذه حاجتؾ"

ستفساراتة, وال إفيذا  الصبر عمى الرجؿ كمما نادى عميو كاف يردعمى  
مف أسئمتو, مما  يوحي بسعة صدره, وعمؽ رحمتو التي شممت يمؿ  يسأـ أو

د يدؿ ومناداتو باسمو  مجر  -البشر جميًعا، وىو القائد األوؿ لمدولة اإلسبلمية
عمى مدى الرحمة واإلنسانية التي يحمميا الرسوؿ في قمبو لكؿ البشر ،وأعطى 
رسوُؿ ا ألبي الييثـ بف التّيياف أسيًرا, وأمره باإلحساف إليو, فأخذه أبو الييثـ 
إلى منزلو, ثـ قاؿ: إف رسوؿ ا أوصاني بؾ خيًرا, فأنت ُحرّّ لوجو ا, وُروَي 

 .ٖٙٔلوجو ا, ولؾ سيـ مف مالي"  أنو قاؿ لو: "أنت ُحرّّ 

في حدود  -وىذه المحادثة والكبلـ واألخذ والرد مع األسير وتمبية ما يريده
قد تؤدي باألسير إلى اإلسبلـ، وفييا خير كثير ال سيما لمف ُيرجى  -الشرع طبًعا

 إسبلمو مف األشراؼ، الذيف يتبعيـ عمى إسبلميـ خمؽ كثير.  

مع "ثمامة" وىو مربوط في سارية المسجد،خرج وايضا في حديث الرسوؿ  
فقاؿ: "ماذا عندؾ يا ثمامة" فقاؿ: عندي  -صمى ا عميو وسمـ -إليو رسوؿ ا

ف كنت تريد  ف تُنعـ تنعـ عمى شاكر، وا  يا محمد خير، إف تقتؿ َتقتؿ ذا دـ، وا 
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وىكذا  -صمى ا عميو وسمـ -الماؿ فسؿ تعط منو ما شئت، فتركو رسوؿ ا
: "أطمقوا -ا عميو وسمـ صؿ -ثبلثة أياـ، فقاؿ رسوؿ ا ثبلث مرات في

ثمامة" فانطمؽ إلى نخؿ قريب مف المسجد، فاغتسؿ ثـ دخؿ المسجد فقاؿ: أشيد 
أف ال إلو إال ا وأشيد أف محمًدا عبده ورسولو، يا محمد، وا ما كاف عمى 

أحب الوجوه كميا إلي،  األرض وجو أبغض إلَي مف وجيؾ.. فقد أصبح وجيؾ
وا ما كاف مف ديف أبغض إلي مف دينؾ.. فأصبح دينؾ أحب الديف كمو إلي، 
وا ما كاف مف بمد أبغض إلي مف بمدؾ.. فأصبح بمدؾ أحب الببلد كميا 

 .  ٖٚٔإليّ 

 إعادة األسير:-ٙ

تظؿ رعاية اإلسبلـ لؤلسير قائمة منذ وقوعو أسيًرا في أيدي المسمميف إطعاًما 
سقاًء وكسوًة ومأوًى ومعاممًة طيبًة؛ حتى يعود إلى قومو ويتسممو أىمو.و   ا 

يروي اإلماـ الطبري في تاريخو وقوع ابنة حاتـ الطائي في سبايا طيئ،  
فجعمت ابنة حاتـ في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسف بيا، فمر بيا 

أًة جزلًة، فقالت: يا فقامت إليو، وكانت امر  -صمى ا عميو وسمـ -رسوؿ ا
رسوؿ ا ىمؾ الوالد، وغاب الوافد، فامنف عميَّ مفَّ ا عميؾ.. قاؿ: وَمف 
واِفُدؾ؟ قالت: عدي بف حاتـ. قاؿ: الفاّر مف ا ورسولو... قاؿ: قد فعمت، فبل 
تعجمي بخروج حتى تجدي مف قومؾ مف يكوف لؾ ثقة حتى يبمغؾ إلى ببلدؾ، 

وحممني، وأعطاني نفقًة،  -صمى ا عميو وسمـ -قالت: فكساني رسوؿ ا
فخرَجت معيـ حتى قدمت الشاـ عمى أخييا ليسأليا: ماذا تريف في أمر ىذا 
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الرجؿ؟ قالت: أرى وا أف تمحؽ بو سريًعا فإف يكف الرجؿ نبًيا فالسابؽ إليو لو 
 ٖٛٔفضيمة.

عمى بعد المف  -ا عميو وسمـ صؿ -وبيذه الحادثة سف رسوؿ ا 
األسير، تأميَف الطريؽ الذي سيرجع منو األسير، وتزويده بالنفقة والماؿ الكافي، 

 وتوفير الكسوة والرفقة اآلمنة لو؛ حتى يصؿ إلى قومو سالًما آمًنا.

نساف وتكريمة ىناؾ مف أطمؽ ئلحترامة لإسبلـ وحسف إلومف سماحة ا 
وألنيـ ال يممكوف الفداء كما الرسوؿ صؿ ا عمية وسمـ سراحيـ لفقرىـ وحاجتيـ 

وفي غزوة حنيف أطمؽ الرسوؿ ستة آالؼ أسير مف ·فعؿ في غزوة بدر وغيرىا. 
قبيمة ىوازف دفعة واحدة. لماذا ألنو رسوؿ ىداية لمعالميف؟ لـ يكف اإلسبلـ ديف 

ني المصطمؽ انتقاـ ، حاشاه أف يكوف ديف حقد وتنكيؿ بخصومو،ففي غزوة ب
ا عميو وسمـ رغـ أف قانوف  كراما لرسوؿ ا صؿإ أطمؽ الصحابة األسرى

الحرب في زمانيـ كاف يبيح )قتميـ أو استرقاقيـ( مع تحويميـ إلى عبيد وذؿ 
ا عميو وسمـ ػ اىدى  غريبا عمى االسبلـ، فالنبي ػ صؿ وميانة. وىذا ليس

مى اباسفياف طعاما وىو بمكة عمى شركو ومحاربتو لمرسوؿ وحيف اشتد القحط ع
ارسؿ الييا نبي الرحمة خمسمائة دينار ،مكة ػ وىى عمى عداوتيا وشركيا  اىؿ

 تفرؽ فى اىميا.

ما فعمو القائد المسمـ صبلح  ما ورد في كتب التاريخ ،عف ذكر ىنان و 
دوف فداء وببل  بيفسرى الصميأف يوبي حينما اطمؽ عشرات االالؼ مألالديف ا
اقتداء ومحبة ،ندلس ألوقد فعؿ المسمموف مثؿ ىذا فى حروبيـ فى ا ،مقابؿ

 الدي عمميـ حسف معاممة األسري واليف معيـ .،لرسوؿ الكريـ 

                                                             
 ج "كتاب الحهاد والسير ،باب ربط األسير وحبسة وجواز المن علية ،دار احياء الكتب العربية .مسلم ابن حجا 938



89 
 

لقد جاء اإلسبلـ بقانوف سماوي جديد عمـ اإلنساف كيؼ يحتـر اإلنساف 
ىذا قبؿ أف تولد عصبة األمـ أو ىيئة األمـ وبعد  ، حتى ولو كاف األسير عدوا

البياف لنا اف نقارف  كيفية معاممة اإلسبلـ ألسرى الحرب بما يحدث وبما  ىذا
وما فعمتو في أفغانستاف  فعمتة أمريكا بأسري المسمميف بكوبا) غوانتانامو(،

وغيرىـ مف األسرى ، ف في السجوف الييودية لعراؽ،وأسرى المجاىديف الفمسطينيوا
قد التـز المسمموف بتطبؽ احتراـ  المستضعفيف الذيف يعانوف التعذيب والتشويو، ف

حقوؽ األسير، قبؿ أف تولد اإلتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيؼ الخاصة بأسرى 
الحرب، التي لـ يمتـز بيا األمريكاف في "غوانتنامو" ،وجنود االحتبلؿ االسرائيمي، 

 وبقت حبر عمي ورؽ .

 نتياء األسر.إ:  المطمب الثالث  

الحاالت التي نص عمييا الباب الرابع مف  تنتيي وضعية األسر بتحقؽ
اتفاقية  جنيؼ الثالثة، وىي حالة انتياء األسر بالوفاة، أو باليروب الناجح، أو 
إعادة األسرى إلى أوطانيـ، أو إيوائيـ في بمد محايد بسبب ظروفيـ الصحية، أو 

نتيي باإلفراج عنيـ بناء عمى تعيد، وىذه الحاالت قد تطرأ أثناء األسر، كما ي
األسر بالطريقة المعيودة وىي اإلعادة إلى الوطف مباشرة بعد انتياء العمميات 

 العسكرية.

 نتياء األسر, وىي:إلوضعت اتفاقية جنيؼ الثالثة حاالت  

  وفاة األسير:  : أوالً 

نتياء حالة إنصت اتفاقية جنيؼ الثالثة عمى وفاة األسير كإحدى أسباب 
كانت وفاة طبيعية, أو تسبب فييا إصابات أو أمراض, وأحاطتيا سواء األسر 

بمجموعة ضمانات تتمثؿ في تدويف وتحويؿ الوصايا, الشيادات والببلغات عف 
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جراء التحقيقات في حالة الوفيات  وفاة األسرى, وااللتزاـ بإجراء الفحوص الطبية وا 
 الغامضة, وترتيبات الدفف وتنظيـ مقابر أسرى الحرب .

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة حاالت ىروب ٜٔ_ ىروب األسير: تناولت المادةاً ثاني
 األسير:

ذا غادر إ وقد اوردتيا نة ،إذا لحؽ بالقوات المسمحة الوطنية أو الحميفة ،وا 
األراضي الواقعة تحت سمطة الدولة الحاجزة أو دولة حميفة ،وايضاإذا انضـ إلى 

عمـ دولة حميفة ليا في المياه اإلقميمية  سفينة ترفع عمـ الدولة التي يتبعيا, أو
 لمدولة الحاجزة شرط أف ال تكوف السفينة المذكورة خاضعة لسمطة الدولة الحاجزة.

وتتمثؿ الحقوؽ المكفولة لؤلسير في أنو إذا أفمح في اليروب والمحاؽ 
بجيشو ثـ وقع مف جديد في األسر, ال يجوز معاقبتو عمى فرار األوؿ, أما في 

أخفؽ األسير في اليرب فبل توقع عميو سوى تدابير تأديبية, ويبقى نفس  حاؿ إذا
الحكـ حتى في حاؿ تكرار محاولة اليروب, ويسري أيضًا في حاؿ استعانة 

 األسير بوسائؿ تعينو عمى اليروب .

،وقد ٜٖٔاإلعادة إلى الوطف أو الترحيؿ المباشر إلى بمد محايد -ٗ  
فئتيف ىما فئة الجرحى والمرضى الميؤوس مف نضمتيا المادة مف االتفاقية في 

شفاىـ خبلؿ عاـ طبقًا لمتوقعات الطبية و تستدعي حالتيـ العبلج, والذيف ساءت 
لياقتيـ البدنية أو العقمية بشدة ،والفئة الثانية متمثمة في الجرحى والمرضى الذيف 

يـ تـ شفاؤىـ, لكف نتج عف إصابتيـ أو مرضيـ نقص جسيـ ومستديـ في لياقت
 البدنية أو العقمية.

أما األسرى الذيف تـ إيواؤىـ في بمد محايد فيـ: الجرحى والمرضى الذيف 
يحتمؿ شفاؤىـ خبلؿ سنة مف تاريخ الجرح أو بداية المرض, إذا كاف عبلجيـ 
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في البمد المحايد يرجى منو شفاؤىـ, أو األسرى الذيف تدىورت حالتيـ العقمية أو 
لمتوقعات الطبية ويمكف إيواؤىـ إلى البمد المحايد حتى  البدنية بشكؿ خطير وفقاً 

تتحسف حالتيـ, إال أنو إذا لـ تتقدـ حالة ىؤالء األسرى وتدىورت حالتيـ الصحية 
بحيث صارت مطابقة لمشروط الموضوعية لئلعادة إلى الوطف مباشرة, فإنو 

عادتيـ إلى وطنيـ مباشرة .    يستوجب ترحيميـ وا 

ى تعيد: صورتو أف تقـو الدولة اآلسرة بإخبلء سبيؿ _ اإلفراج بناء عم٘
األسير في أي وقت سواًء بعد توقؼ العمميات العسكرية أو قبؿ ذلؾ بشرط أف 
يوقع األسير عمى تعيد كتابي, أو يعطي كممة شرؼ بعدـ العودة لمقتاؿ ضدىا 

اء مف اتفاقية جنيؼ الثالثة أنواع اإلفراج بنٕٔ مرة أخرى, حيث تناولت المادة
عمى تعيد والمتمثؿ في اإلفراج الجزئي والكمي واإلفراج بناء عمى أسباب صحية 
لكنيا لـ تعط تفاصيؿ دقيقة ليا وشرحًا كافيًا ليا بالمقارنة مع حاالت االنتياء 

 األخرى, ويشمؿ اإلفراج عمى تعيد عمى مجموعة مف الشروط, وىي:

التعيد, فإذا ما أف يكوف قانوف دولة األسير يسمح لو بإعطاء ذلؾ -ٔ
 أعطى األسير تعيدًا, وكاف قانوف دولتو يحظر ذلؾ اعتبر التعيد باطبًل.

ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ إرغاـ األسير عمى قبوؿ إطبلؽ سراحو -ٕ
 في مقابؿ ذلؾ الوعد أو التعيد.

_ إذا أعطى األسير تعيدًا في حاؿ كاف قانوف دولتو يبيح ذلؾ فإنو ٖ
 وز لدولتو أف تمزمو بأي عمؿ مع وعده أو تعيده.يمتـز بذلؾ وال يج

لـ تتطرؽ لعبارة التعيد اومضمونة ومف ذلؾ نجد ٕٔونشير ىنا أف المادة 
اف األمر متروؾ الي الدولة الحاجزة لتحديد صيغة التعيد ورغـ اف العرؼ جري 

 عمي اف التعيد يكوف مكتوبا وموقع عمية األسير. 
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, إذ نصت عمى ٓٗٔء األعماؿ العدائية_ اإلفراج النيائي عند انتياٙ
عادتيـ إلى أوطانيـ دوف إبطاء عند انتياء  ضرورة اإلفراج عف أسرى الحرب وا 
العمميات الحربية الفعمية, وال يشترط أف يكوف انتياء الحرب قد تـ بشكؿ محدد 
فقد تنتيي بتوقيع معاىدة صمح أو عودة العبلقات السممية بيف الدولتيف 

 إجراء إخضاع أحد الطرفيف لآلخر,  المتحاربتيف, أو

ويسري ىذا المبدأ حتى ولو لـ تكف ىناؾ اتفاقية مع دولة األسير تقضي 
بإعادة األسرى بعد انتياء العمميات الحربية ,ألف رفض الدولة الحاجزة اإلفراج 
عف األسرى لدييا يعتبر مخالفة جسيمة ألحكاـ اتفاقية جنيؼ الثالثة وجريمة 

 . مف البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ ٘ٛاـ المادةحرب وفقًا ألحك

يف يقضوف ذوىنا ماذا نقوؿ في أسري المسمموف في سجف غوانتانامو ال
وفي جميع األحواؿ ،دوف محاكمة وتحت التغذيب المستمرفي السجف لسنوات 

تثبت ألسرى الحرب مجموعة مف الحقوؽ تمتـز الدولة اآلسرة بتنفيذىا, منيا الحؽ 
 ونقؿ متاعيـ ومراسبلتيـ وطرودىـ وتذكاراتيـ.في نقؿ األسرى 

ولكف ىناؾ مشكمة لـ تتناوليا اتفاقية جنيؼ وىي رفض األسرى العودة 
كراىيـ في العودة إلييا, إال أنو بالعودة إلى  إلى ببلدىـ خشية االضطياد وا 
الغرض األصمي لبلتفاقية وىو ضماف المعاممة اإلنسانية الكريمة لؤلسرى, 

حدث ألسري الجيش  , كمأٜ٘ٔوالمواثيؽ الدولية وبخاصة اتفاقية البلجئيف لعاـ
الميبي عقب حرب أوزو، بيف ليبيا وتشاد ،فإف األسير يتمتع بصفة الجئ الذي 

 يطمب الموافقة عمى االلتجاء . 

كما يؤخذ عمى اتفاقية جنيؼ الثالثة عدـ النص عمى نظاـ تبادؿ األسرى 
كإحدى حاالت انتياء األسر, حيث ال يجوز لؤلسرى المفرج عنيـ عف طريؽ 
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ما لـ يتفؽ ، ف يعودوا إلى القتاؿ حتى نياية الحرب التي أسروا أثناءىاالتبادؿ أ
األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ, وىذا االتفاؽ أي اتفاؽ تبادؿ األسرى يخضع لؤلحكاـ 

 العامة في القانوف الدولي بشأف المعاىدات .
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 المبحث الثالث

نساني في إلالقانوف الدولي اسبلمي موجودة في إلالفقو االقوانيف المأخوذة مف 
   ضماف حقوؽ األسرى 

 :المطمب االول

نساني المتعمؽ بضماف حقوؽ األسرى "اتفاقية اإلبداية نشأة القانوف الدولي 
 جنؼ الثالثو. 

ية التي خصصيا القانوف الدولي اتفاقية جنيؼ الثالثة،ىي االتفاق
 أسرى اتفاقية محؿ االتفاقية ىذه حمتحث  نساني، بضماف حقوؽ األسرى ،اإل

 عمى ٜٕٜٔ اتفاقية اقتصرت حيف في مادة ٖٗٔ وتضـ، ٜٕٜٔ لعاـ الحرب
 التمتع في الحؽ ليـ الذيف األشخاص فئات نطاؽ توسيع وتـ. فقط مادة ٜٚ

 أدؽ تعريؼ صياغة وتـ. والثانية األولى لبلتفاقيتيف طبقا الحرب أسرى بوضع
 ومواردىـ, الحرب أسرى بعمؿ يتعمؽ ما وخاصة, ومكانو, عتقاؿألا لظروؼ
 وقد. ضدىـ المتخذة القضائية واإلجراءات, يتسممونيا التي واإلعانات, المالية
عادتيـ, األسرى سراح إطبلؽ مبدأ االتفاقية أقرت  تأخير دوف مف وطنيـ إلى وا 
 لوائح تضـ مبلحؽ خمسة أيضا االتفاقية وتضـ.العدائية األعماؿ انتياء بعد

  .أخرىٔٗٔوبطاقات, التعريؼ وبطاقات, المختمفة النماذج

لقد مرت اتفاقية جنيؼ بعددة تطورات وتجديد مف يـو صدورىا الى وقتنا 
الحاضر ولزات تشيد كؿ فترة تطور في بنودىا وستبقي تشيد ىذا التحديث 
والتجديد النيا مف صنع البشر فتبقي ناقصة الى أف تعود الى أصؿ تكوينيا 
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صؿ بنودىا حتي تصؿ الى العودة الى أ ستمدت منياأوالمبادئ السامية التي 
نساف في إلتكوينيا وىي المبادئ األسبلمية التى كانت االصؿ في احتراـ حقوؽ ا

 حالتي الحرب والسمـ .

 : المطمب الثاني

 سبلمية إلالقوانيف المأخوذة مف الشريعة ا

اف الشريعة اإلسبلمية وضعت قواعد كاف ليا اثر كبير في حكـ سموؾ  
المسمميف أثناء الحروب التي كانوا يدخموف فييا ، حيث أثرت فييـ قواعد الشريعة 
اإلسبلمية ، واألوامر التي كاف يتمقاىا المسمموف مف الرسوؿ )محمد( عميو 
الصبلة والسبلـ ، وكذلؾ أوامر الخمفاء الراشديف مف بعده ، وقادة الجيوش 

ز  الإنسانية االة العادات والتقاليد العسكرية اإلسبلمية كاف ليا دور في تغيير وا 
والوحشية التي كانت تتبع في الحروب قبؿ اإلسبلـ وببلخص ما يتعمؽ بمعاممة 

 حساف الييـ .   إلوا ىاألسر 

اإلنساف ولقد جاء اإلسبلـ بقانوف سماوي جديد عمـ اإلنساف كيؼ يحتـر  
تكوف ىناؾ ف ىذا قبؿ أف توجد ىيئة األمـ وقبؿ أ، حتى ولو كاف األسير عدوا

كاتفاقية جنيؼ الخاصة بأسرى الحرب، فمـ تغب الشريعة  اإلتفاقيات الدولية
اإلسبلمية عف واقع وحياة المسمميف في كؿ المجاالت منذ أف جاء بيا الرسوؿ 

وحتى اآلف وعممية استبعاد الشريعة اإلسبلمية كانت في  -صؿ ا عمية وسمـ 
عندما اجتاحت  ،ٜٜٚٔ/ٜٛٚٔفي سنة القرف الثامف الميبلدي عشر وبالتحديد 

وعرض عمييـ قانونو ،جيوش نابميوف بونابرت مصر، فجمع عمماء الشريعة 
الفرنسي الذي يريد أف يطبقو بداًل مف الشريعة، وعندما راح العمماء يدرسوف 
قانوف نابميوف، ظيرت ليـ مفاجأة ، وىي أف األحكاـ والمبادئ القانونية مأخوذة 
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كتابًا سموه:  ة مف األحكاـ الشرعية، ثـ أصدرواي ومستمدمف الفقو اإلسبلم
 .  ٕٗٔ«تطبيؽ قانوف نابميوف عمى مذىب اإلماـ مالؾ»

مف  فمف ىنا نجد أف القانوف الدولي الوضعي قد أخذ حقبة طويمة جداً 
الزمف و التغييرات المتتالية حتى و صؿ إلى بعض المبادىء السامية التي وصؿ 

قروف, فقد كاف القانوف الدولي  في بداية تكوينة ال يطبؽ إلييا اإلسبلـ منذ عدة 
الضوابط التي وصؿ إلييا في القرف العشريف عمى كافة النزاعات المسمحة, حيث 
كاف يشترط شروطا معينة حتى يطبؽ القانوف الدولي عمى ىذه الحروب, وقد مر 

 بمراحؿ مف التطور حتي وصؿ الي ماىو عمية اليـو .   

درسنا القوانيف » أبوالمجد اإلسبلمي والفقيو الدستوري ويقوؿ المفكر
ىكذا  ،خوذة في معظميا مف الفقو المالكيالفرنسية القديمة والحديثة ووجدناىا مأ

يقوؿ د. أحمد كماؿ أبو المجد ويضيؼ: الكثير بؿ إف الغالبية العظمى مف 
، وىو فقو القوانيف الفرنسية ال تتعارض مع أحكاـ اإلسبلـ ألف مصدرىا إسبلمي

ومعظـ  –باستثناء القوانيف المتطرفة  –اإلماـ مالؾ، وكؿ مالو عبلقة بالحريات 
المعامبلت مستمدة مف الفقو اإلسبلمي لكنيـ عزلوىا مف مرجعيتيا اإلسبلمية 

 . ٖٗٔونسبوىا إلى أنفسيـ

نورد ىنا بعض مف القوانيف التي اخذىا القانوف الوضعي مف الشريعة 
حقوؽ األسري فمف يقراء ويطمع عمي القانوف الدولي األسبلمية في ضماف 

يا في طريقة معاممة أن ىا "يجدٖٗٔاألنساني بشكؿ عاـ واتفاقية جنيؼ بموادة "
المسمميف ألسراىـ فيي عندىـ عبادة يتقربوف بيا الى ا تعالي ومف خالفيا 

شكؿ خشي العقاب مف ا تعالي فيي سموؾ المسمميف في تعامميـ مع األنساف ب
 عاـ نورد بعضيا في عددة نقاط وىي :

                                                             
999

 حسن عبدهللا ،مقالة بعنون،الشريعة األسالمية لماذا فشلوا في تطبيقها ،صحيفة اكترونية ،باسم حركة مصر المدنية . 
993 http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=302278 
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 نسانية الحؽ في المعاممة اإل-ٔ

"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة عمي القواعد األساسية ٖٔحيث نصت المادة "
لمعاممة أسرى الحرب عمى أنة "يجب معاممة أسرى الحرب معاممة انسانية في 

ىماؿ غير جميع األوقات ، ويحضر أف تقترؼ الدولة الحاجزة أي فعؿ او ا
ليذه االتفاقية  مشروع يسبب موت أسير في عيدتيا ، ويعتبر انتياكا جسيما

،وعمي األخص ،اليجوز تعريض أي أسير حرب لمتشوية البدني أو التجارب 
الطبية أو العممية مف أي نوع كاف ،كاف مما ال تبرره المعالجة الطبية لؤلسير 

المادة يحظر ارتكاب أي اجراء مف ومف ىذه  المعني أو اليكوف في مصمحتة "
اجراءات األخذ بثأر ضد األسرى ،النيا تعد أعماؿ انتقامية غير مشروعة وفقا 

نساني وذلؾ الف اليدؼ مف عممية إلمخالفة الحكاـ القانوف الدولي ا ٖٔلممادة 
 .ىو منع المقاتؿ مف االستمرار في القتاؿ األسر 

ؤلسرى ولكف مانرى مف تطبيؽ ىذا ماجاء بو القانوف مف حسف معاممة ل
عمي ارض الواقع في سجوف مف وضعوا ىذة األتفاقية فمـ تعرؼ ليـ اال عامؿ 
األنتقاـ مف أسرى عدوىـ بشتي انواع وصور العذاب الذي عرفتو في عصرىا  

سرائيمي في فمسطيف ، وسجف ابو غريب في إلحتبلؿ واإل،ولكـ في سجوف ا
لمتحدة األمريكية ،وسجف غوانتانامو خير دليؿ العراؽ ،المسؤولة عنة الواليات ا

 نتياكات لحقوؽ األسرى.إعمي مايحدث مف 

سبلمية عرفت وطبقت حقوؽ األسرى عمى ف الشريعة اإلأفي حيف نجد 
 األسير معاممة عمى سبلميةإلا الشريعة حتث قد، ف كؿ أسير مف يقع في يدىا

 الديف الختبلؼ اعتبار دوف حرمتو، تنتيؾ وال كرامتو فييا تياف ال كريمة معاممة
 تعالى ا قاؿ حيث األبرار، صفات مف المعاممة تمؾ وَعدَّ  األعداء، مف كونو أو

 ا رسوؿ وأوصى ،ٗٗٔ(َوَأِسيًرا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبّْوِ  َعَمى الطََّعاـَ  َوُيْطِعُموفَ : )فييـ
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 باألسارى استوصوا": فقاؿ األسرى معاممة بحسف أصحابو وسمـ عميو ا صؿ
 أداة إلى األسير مف نتقاـإلا غريزة اإلسبلـ حوؿ األخبلؽ وبيذه، ٘ٗٔ"خيراً 

 تجويعو، أو تعذيبو عف النيي عمى التقتصر العدو مع معاممتة في فنجد ورحمة،
كرامو إليو اإلحساف عمى الحث إلى متدإ بؿ  ومساواتو ووأيثاره عمي نفس وا 

 مف بيا يرجو  عبادة إلى ، الحروب  أثار أحد تتحوؿ وبيذا واليتيـ، بالمسكيف
 . وجؿ عز ا رضا أسير بيده وقع

"والتي ٗٔحتراـ شخصية وشرؼ األسير :أكدت المادة "إالحؽ في -ٕ 
نصت عمى أنو "ألسرى الحرب حؽ في احتراـ  أشخاصيـ وشرفيـ في جميع 

االعتبار الواجب لجنسيف األحواؿ ،ويجب أف تعامؿ النساء األسيرات بكؿ 
معاممة ال تقؿ عف المعاممة التي يمقاىا الرجاؿ ،ويجب عمى أي حاؿ أف يمقيف 

ويحتفط أسرى الحرب بكامؿ أىميتيـ المدنية التي كانت ليـ عند وقوعيـ في 
األسر ،وال يجوز لدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوؽ التي تكفميا ىذه األىمية 

مف ذلؾ نجد اف ٙٗٔخارجة اال بالقدر الذي يقتصية األسر"،سواء في اقميميا او 
أسرى الحرب في جميع الضروؼ واالوقات يتمتعوف بحؽ االحتراـ الشخاصيـ 

 وشرفيـ ،ويحتفظوف بأىميتيـ المدنية التي كانت ليـ عند وقوعيـ في األسر.

حتراـ إسبلمية كؿ ماتحتوية ىذه المادة مف حؽ في وقد وضعت الشريعة اإل
ؤلسيرات مف النساء بمعاممة لـ وشرفيـ في جميع األحواؿ وخصصت أشخاصي

 .خاصة قد تـ ورودىا في المبحث السابؽ مف ىذه الدراسة 

بية :وضعت اتفاقية جنيؼ مادة توجب الحؽ في العناية الصحية والط-ٖ 
بيا الدولة الحاجزة أف توفر لؤلسرى العناية الطبية البلزمة لحالتيـ الصحية 

وتمزميا بتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأميف نظافة المعسكرات ،
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،مرافؽ  وليبلً  اً ومبلئمتيا لمصحة والوقاية مف األوبئة  وأف تتوفر لؤلسرى نيار 
،وايضا توجب ٚٗٔصحية تستوفي الشروط الصحية وتراعي فييا النطافة الدائمة

رى ويفضؿ أف يقـو ىذة االتفاقية وجود مستوصفات طبية في معسكرات األس
سير،وتتحمؿ ألبعبلج أسرى الحرب موظفوف طبيوف مف نفس دولة وجنسية ا

 .الدولة الحاجزة كافة مصاريؼ عبلج األسرى 

 الشريعةف ،سبلمية في معاممتيا مع األسرىإلكدت الشريعة اأوىذا ما
 تحفظ ، إنسانية معاممة األسرى معاممة توجب ،أحكاـ مف فييا بما سبلميةإلا

 الفئات مف األسير فاالقر  ويعتبر ، إنسانيتيـ وتصوف ، حقوقيـ وترعى كرامتيـ،
ىذا في كونة أسير فما بالؾ   والرعاية، واإلحساف الشفقة تستحؽ التي الضعيفة

 واليتيـ المسكيف مثؿسبلـ األسير إلبأسير يحتاج عناية صحية ،مف ىنا يعامؿ ا
 َعَمى الطََّعاـَ  َوُيْطِعُموفَ )  لؤلسرى معاممتيـ وصؼ في تعالى يقوؿ.  المجتمع في
 ُشُكوراً  َواَل  َجَزاء ُنِريُدِمنُكـْ  اَل  المَّوِ  ِلَوْجوِ  ُنْطِعُمُكـْ  ِإنََّما*  َوَأِسيراً  َوَيِتيماً  ِمْسِكيناً  ُحبّْوِ 
بَّْنا ِمف َنَخاؼُ  ِإنَّا*   ٛٗٔ(َقْمَطِريراً  َعُبوساً  َيْوماً  رَّ

 البشر مف ليس المعاممة مع أسيره، رقيب نفسة في يضع المسمـ فينا 
 شأف في - وسمـ عمية ا صؿ نبيو -ا ويخاطب يراه، الذي ا مف ولكف
 الّموُ  َيْعَمـِ  ِإف اأَلْسَرى مّْفَ  َأْيِديُكـ ِفي لَّْمف ُقؿ َأيَُّياالنَِّبيُّ  َيا: ) فيقوؿ بدر أسرى

 .ٜٗٔ( رَِّحيـٌ  َغُفورٌ  َلُكْمَوالّموُ  َوَيْغِفرْ  ِمنُكـْ  ُأِخذَ  مّْمَّا َخْيراً  ُيْؤِتُكـْ  َخْيراً  ِفيُقُموِبُكـْ 

"مف اتفاقية جنيؼ ٙٔنصت المادة ":في المعاممة ه الحؽ في المساو -ٗ
دوف تميز عمى أساس النوع أو الجنسية  ثة عمى بأف يعامؿ األسرى  بمساواهالثال

 ٓ٘ٔأو العقيدة الدينية أو السياسية أو ألي سبب أخر مع مراعاة الرتب العسكرية
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بموجب ىذه المادة عامؿ المساواه التي نادت بيا وجاء مف اجميا  عطي القانوفأ،
صؿ -سبلـ وحث عمييا الرسوؿ الكريـ قبؿ أف تعرؼ ىذة االتفاقية حيث قاؿ اإل

 عمى لعربي فضؿ ال الواحد المشط كأسناف سواسية الناس"-عمية وسمـ ا 
يا الشريعة اإلسبلمية المساواة ىذه التعاليـ التي جائت بٔ٘ٔ"بالتقوى إال أعجمي

ؽ وقات السمـ والحرب قوانيف تطبؽ بالعمؿ ال تكتب حبر عمى ور في كافت اإل
 نساني .كما يحدث في القانوف الدولي اإل

عطي القانوف بما يحممة مف مواد في أ:الحؽ في الغداء والكساء -٘
اتفاقية جنيؼ الثالثة وجوب اف تكوف وجبات الغداء األساسية التي تقدـ لؤلسرى 
كافية في كميتيا وقيمتيا الغدائية وتنوعيا ،كما يجب تزويدىـ بكمية كافية مف 

وورد ٕ٘ٔض عمييـ الماء،وال يجوز أف يقطع شئ مف غدائيـ كجزاء تأديبي يفر 
سبلمية ما يكفؿ لؤلسيرى حقة مف غداء وكساء وماء دوف أف في الشريعة اإل

يطمبة فقد أعطت الشريعة الحؽ فيما يخص الوضع النفسي وذلؾ بممعاممة 
الحسنة فكيؼ بحؽ الطبيعي لؤلنساف ،فكانوا يؤثروف األسير عمى انفسيـ وىـ 

 حقو ضمف كما الكساء، في األسير حؽ اإلسبلـ كفؿ لقد ،محتاجوف الى الطعاـ 
 ويحافظ والحر، البرد ويقيو عورتو، يستر كساء إلى بحاجة فاإلنساف الغذاء، في

 َلمَّا:"قاؿ عنيما، ا رضي ا عبد بف جابر روى فقد اإلنسانية، كرامتو عمى
   النَِّبيُّ  َفَنَظرَ  َثْوٌب، َعَمْيوِ  َيُكفْ  َوَلـْ   ِباْلَعبَّاِس،    َوُأِتيَ  ِبُأَساَرى، ُأِتيَ    ، َبْدرٍ     َيْوـَ  َكافَ 

، ْبفِ  المَّوِ  َعْبدِ     َقِميَص  َفَوَجُدوا َقِميًصا، َلوُ     َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى   َعَمْيوِ  َيْقُدرُ    ُأَبيٍّ
 َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصؿَّ    النَِّبيُّ  َنَزعَ  َفِمَذِلؾَ  ِإيَّاُه،   َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصؿَّ     النَِّبيُّ  ،َفَكَساهُ ٖ٘ٔ

 األسير، بحاجة تفي أف يجب الكسوة أف في واضح ،وىذاٗ٘ٔ"َأْلَبَسوُ  الَِّذي َقِميَصوُ    
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وقد افردنا ليذا مبحث مف ىذه .مقاسو وفؽ تكوف وأف جسمو، ستر حيث مف
 الدراسة 

 نصوصو في واضحة األسرى بمعاممة اإلسبلـ أحكاـ ظيرت قدل 
 بحقوؽ تتعمؽ اتفاقات مف البشرية إليو توصمت ما كؿ فاقت التي وتطبيقاتو،
 أما عميو، كتبت الذي الورؽ رىينة بقيت التي األسرى حقوؽ ومنيا ، اإلنساف
 المعاممة في المرء يتصوره ما أدنى إلى  األسرى بإنسانية نزؿ فقد التطبيؽ
 في يجري وما ،"غريب أبو" في العراؽ؛ سجوف في جرى ما ولعؿ ، األنسانية

 ما عمى شاىد أكبر اإلسرائيمي، االحتبلؿ سجوف في يجري وما ،"غوانتنامو"
 الذي ، نسانياإل الدولي القانوف ضؿ في سوء مف األسرى معاممة إليو وصمت
 ال شعارات في حقوقو، عمى والمحافظة اإلنساف بحرية  تنادي دوؿ فيو تنادي
 .الواقع أرض عمى ليا تطبيقاً  تجد

ى سبلـ مف حقوؽ لؤلنساف يشكؿ عاـ واألسر لوتحدثنا عف ماجاء بو اإل
عطت الحقوؽ وكفمت لؤلسرى أسبلمية قد بشكؿ خاص لوجدنا أف الشريعة اإل

حقوقيـ بجميعيا ولـ يضمـ أسير يقع في أسر المسمميف وىـ يتمتعوف بتعاليـ 
،فا القائد الذي كاف مع   الة السمـ والحربنساف في حاإلسبلـ وحسف وتكريـ إلا

 عمييـ تجمعوا ال "أسرى الييود الذيف غدرو بو وخانوا العيد رحيـ عندما وجدىـ 
مف ىنا ماجاء بو و ٘٘ٔ"يبردوا حتى واسقوىـ َقيّْموىـ، السبلح، وحر الشمس حر

سبلمية التي شممت الحقوؽ القانوف الدولي اإلنساني ينبع مف منبع الشريعة اإل
كاممة فيي نابعة مف رب العالميف الذي خمؽ األنساف ويعمـ ما االفضؿ لمعاممتة 

– األسوة نبيو وىدي الحنيؼ، الديف ىذا تعاليـ إلى البشرية أحوج فماوتكريمة 
 . وأسيراً  وميتاً  حياً  اإلنساف كرامة عمى حافظ الذي -صؿ ا عمية وسمـ 
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 المبحث الرابع 

و والفق ينسانإلأوجو التشابة واألختبلؼ مف حيث التطبيؽ بيف القانوف الدولي ا 
 ىسبلمي في حقوؽ األسر إلا

 : المطمب االول 

 التشابة مف حيث التطبيؽ وأوج

ؿ غزوة غنـ فييا و عمييا الرسوؿ في أ لقد كانت القاعدة العامة التي حث
،لكف الميـ في ٙ٘ٔ«خيًرا -أي باألسرى-استوُصوا بيـ »المسمموف أسرى ىي: 

مجرد األمر أف ىذه المعاممة الحسنة التي أمر بيا رسوؿ ا لؤلسرى لـ تكف 
في مجموعة مف  ولكنيا تمثمت قوانيف نظرية ليس ليا تطبيؽ في واقع الحياة, 

المظاىر التي تُنبئ عف قموب مؤلتيا الرحمة, وعف مشاعر فاضت بالعطؼ 
 والحناف . 

أما مسألة التطبيؽ، فالتطبيؽ ىو النتيجة وىو الثمرة ليذه الحقوؽ، فما  
ريعات الدولية عف األسرى، أمر جاء بو اإلسبلـ، وما ىو مدوف في األنظمة والتش

يختمؼ عميو اثناف، فميس ىناؾ جيؿ مف االطراؼ التي تخترؽ القانوف  ال
الحقوؽ وتمؾ األنظمة، ألنيا يمتفت لتمؾ ال نظمة وال بالقوانيف، ولكف لؤلسؼباأل

مسألة  تسمط القوي عمى الضعيؼ،غابت فية المبادئ واألخبلؽ والقيـ والمثؿ 
 اإلنسانية.

إف الواقع ليشيد، ويزخر بالشواىد التي تعد عارًا عمى جبيف اإلنسانية، 
ىذه الشواىد لـ تأتي مف دوؿ متسمطة فحسب، بؿ مع تسمطيا تدعي الحرية، 

ية حقوؽ اإلنساف ، فما يحصؿ اآلف في )غوانتانامو( الجزيرة والمثالية في رعا
الكوبية ،المكاف الذي تمتمكة دولة  مف أكثر دوؿ العالـ مطالبة بحقوؽ اإلنساف 
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حيث تضع األسرى المشكوؾ في أمرىـ في أقفاص كأقفاص الحيوانات "اكرميـ 
عف اإلنساف، ا" في الخبلء،وتعامميـ بمعاممة اليعامؿ بيا الحيواف  فضبًل 

والشاىد اآلخر ما حصؿ في السجوف اإلسرائيمية مف تعذيب المستمرة لؤلسري 
،في خرؽ واضح لتفاقية جنيؼ المتعمقة بحقوؽ األسري معمنة فية رفضيـ أي 

 لجنة لتقصي الحقائؽ.  
وعمى الرغـ مما جاء بو القانوف الدولي مف مبادئ سامية تتعمؽ بتنظيـ  

ـ تطبؽ مف قبؿ الدوؿ المتحاربة إال في حدود ضيقة حالة الحرب إال أنيا ل
فضبل" عف أف أساس ىذه المبادئ السامية قد وجد في الشريعة اإلسبلمية ، فيي 
قد سبقت القانوف الدولي العاـ بقروف عديدة في تنظيـ حالة الحرب ووصمت 
قواعدىا المنظمة لحالة الحرب إلى إف قاؿ البعض فييا أنيا مبادئ أخبلقية 

 غير أف المتتبع لسيرة الرسوؿ )صؿالية يستحيؿ تطبيقيا في الوضع الراىف ، مث
ف ىذه القواعد قد طبقت بحذافيرىا دوف تمكأ أا عميو وسمـ ( وصحبو الكراـ يجد 

أو تباطؤ مما يؤكد إنسانية اإلسبلـ وعالميتو ،عمي عكس ما يعانية القانوف 
 نساني في وقتنا الحاضر. إلالدولي ا

نساني في إلالقانوف الدولي ا أفد فنج ة لتشابة مف حيث التطبيؽ فبل وج
جامدة دوف لؾ الحؽ ذال يتـ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الخاصة ب رىسألمسألة حقوؽ ا

سبلـ الذي ىو مصدر إلعمي ورؽ في حيف نجدىا في افيي عبار عف  تطبيؽ
عمي القائد أحكاـ األسرى وألتزاـ بمعمؿ  ة الحقوؽ ومرجع ليا قد تـ تطبيؽليذ

نساف في إلسبلـ بحسف معاممة ائلتروي ذلؾ وتشيد ل ٚ٘ٔوالجند وكتب التاريخ
 نساف في وضع ضعيؼ .إلوقت السمـ فما بمؾ بوقت األسر الذي يكوف في ا
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 الثاني المطمب ا
 ختبلؼ مف حيث التطبيؽاإلأوجة 

قواعد  شئ عف في الوقت الذي كانت فيو الحروب الجاىمية ال تعرؼ أي
تـ ، بمبادئو العسكرية -ا عميو وسمـ  صؿ–أخبلقيات الحرب، ظير النبي و 

سبلمية ، ليشرع لمعالميف تصورًا شامبًل لحقوؽ اإل الفتحات ىتطبيقيا عمي أسر 
عت ر المنظمات الدولية قد ش، األسرى في اإلسبلـ، في حيف نرى في ىذا العصر

لحقوؽ األسرى، كاتفاقية جنيؼ، بشأف  –غير مفعمة وال مطبقة  –بنودًا نظرية 
 معاممة أسرى الحرب، ورعايتيـ جسديًا ونفسيًا. 

ا عميو وسمـ  صؿ-مة نورد ىنا بعض المواقؼ التي ، تبيف لنا مدى رح
باألسرى،عرضيف بعض مف شخصية بمغت مف السمو والرفعة مبمغًا بعيدًا،  -

 تتحرؾ القموب نحوىا،لما تحممة  مف الرحمة والعفو والسماحة.شخصية 

لـ يشيد في عصر الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ وال في عصر الخمفاء 
،اما مايحدث اليـو والسنوات الماضية  ىالراشدوف عمي اي خروقات لحقوؽ األسر 

فنري خرقات واضحة وصريحة وبعترفات اصحابيا شخصيا فما يحدث في 
سرائيمي والرئيس إعترفت بيا إسرائمية وفي سجف كوبا مف خرقات إلالسجوف ا

سبلـ نجد أف مصير إل"شخصيا في تصرحاتة االخيرة ،فافي ا امامريكي "اوبإلا
األسرى حدد في ثبلثة امور، أحدىما العفو والمف، واآلخر الفداء حيث لـ يقتؿ 

وقد أكد  المسمميف،قبؿ أسره في إيذاء أمرًا خطيرًا مف األسرى إال مف أحدث 
عمييما العمماء، كما ورد في اآلية الكريمة التي تحكـ الوضع الشرعي لؤلسرى 

فإذا لقيتـ الذيف كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ،)غير المسمميف في دولة اإلسبلـ 
ّما فداء حتى تضع الحرب أوزارىا( ومعنى اآلية أف ٛ٘ٔأثخنتموىـ فإما مّنًا بعد وا 

ميف عند لقائيـ بالكفار في ساحة الوغى أف يعمموا السيؼ عمى المجاىديف المسم
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نياكيـ إلى درجة الوىف، عمييـ القبض عمييـ  في رقابيـ، وبعد إثخانيـ بالجراح وا 
وتقييدىـ والتحفظ عمييـ حتى تضع الحرب أوزارىا، وعند ذلؾ يحؽ لممسمميف 

     المف عمييـ بإطبلؽ سراحيـ بدوف أي مقابؿ أو مفاداتيـ بماؿ.

ا عميو وسمـ في كثير مف غزواتو،  وقد حكـ بو الرسوؿ الكريـ صؿ 
عميو السبلـ، وال غرو في ذلؾ فإف ا سبحانو بدأ  ٜ٘ٔكما ىو مدوف في سيرتو

ما فداء حتى تضع الحرب أوزارىا(، ومدح مف  بالمف عندما قاؿ: )فإما منًا بعد وا 
ف تعفوا وتصفحوا وتغفروا   فإف ا غفور رحيـ(.يتصؼ بصفة العفو والصفحوا 

ا عميو  و األوؿ ألنو مف شيمة المصطفى صؿوىكذا كاف العفو ى
وسمـ، حتى إنو كاف يطمؽ األسير بمجرد فداء بسيط، أو تدخؿ رجؿ مف 
المؤمنيف يطمب حرية األسير، وكاف عميو السبلـ يتمنى أف يتدخؿ أحدىـ، حتى 

ليتدخؿ في أسرى بدر ليطمؽ سراحيـ، إنو تمنى حياة أحد الكفار مف الذيف ماتوا 
وىو المطعـ بف عدي، كؿ ىذا وذاؾ يدؿ داللة أكيدة ما لمعفو مف قيمة ومف 
قدسية، وألجؿ ذلؾ حث اإلسبلـ الناس عمى تطبيؽ ىذه الصفة، وأعظـ التطبيؽ 

 حيف يكوف ذلؾ مع أسرى الحرب.

ا وقع أما فداء أسرى الحرب : فاألسير إما أف يفدي نفسو بالماؿ، كم 
عند الكفار، ولـ ذلؾ في أسرى غزوة بدر الكبرى، أو يفدى برجؿ مسمـ أسير 

ا عميو سمـ عمى الفداء بالماؿ والرجاؿ، بؿ جعؿ الفداء  يقتصر الرسوؿ صؿ
، وىذه أسيؿ ميمة بالنسبة ٓٙٔبتعميـ األسير أوالد المسمميف الكتابة والقراءة
لى محاربة الجيؿ لؤلسير،وىذا يدؿ عمى ما ليذا الديف مف تطم ع إلى الحرية وا 

الفكري واالعتقادي عمى حد سواء، وأنو يتطمع إلى دولة العمـ والتفكير الصحيح  
، ولؤلسؼ فإف اإلنسانية لـ تنتبو حتى يومنا ىذا إلى ىذا الحكـ النبوي الكريـ 
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الذي طبقو سيد الخمؽ عميو أفضؿ الصبلة والسبلـ منذ أربعة عشر قرنًا، في 
كف لمثقافة قيمة وال لؤلسير حاجة، وال توجد اتفاقية جنيؼ والجمعيات وقت لـ ت

 دولية أو منظمات تيتـ باألسرى.

فاليدؼ مف األسر وىو إعبلء كممة ا،وذلؾ بتمكيف األسير سمع كبلـ 
ا وليس القتؿ وقد وقاؿ المصطفى صمى ا عميو وسمـ: "ال يعترض أحدكـ 

   ىو ما  في ذلؾ كثيرة جدًا ،  فما جاء بو اإلسبلـ، أسير أخيو فيقتمو"، واألخبار 
أمر ال يختمؼ عميو فيذا مدوف في األنظمة والتشريعات الدولية عف األسرى، 
تسمط القوي عمى  أالىو مااثناف ، اما في التطبيؽ في الوقت المعاصر  ف

 الضعيؼ، فأيف المبادىء واألخبلؽ؟ أيف القانوف وموادة ؟

في ضؿ  يب بتجريد األسري مف مبلبسيـري التعذناألسير وفي كسوة 
 ،وغوانتامو،سجف ابو غريب في العراؽ ،القانوف األنساني في كبل مف  وجود

 ،اما الواجبات التي قررىا اإلسبلـ وجث عمييا   والسجوف األحتبلؿ األسرائيمي،
كسوة األسير كسوة الئقة بو تقيو حر الصيؼ وبرد الشتاء، فقد ثبت عف رسوؿ 

مف حديث جابر رضي ا عنو أنو لما كاف يـو بدر ،ا صمى ا عميو وسمـ 
يو ثوب، فنظر رسوؿ ا صمى ا م، وأتي بالعباس ولـ يكف عٔٙٔأتي باألسارى
رث يقدر عميو فكساه إياه، كما فوجد قميص عبد ا بف أبي بف الحا، عميو وسمـ 

 ورد انو عميو السبلـ كسا بعض األسارى مف مبلبسو.

 والقدوة الحسنة األسوة وسمـ عميو اصؿ  ا رسوؿ لنا ا ماقدمووايض
ا  النبي صؿ أنكر بدر غزوة ففي كميا، المواطف في األسرى معاممة في الطيبة

عميو وسمـ عمى بعض الصحابة عندما ضربوا غبلميف مف قريش وقعا أسيريف 
ـْ َتَرْكُتُموُىَما،  َذا َكَذَباُك ـْ َضَرْبُتُموُىَما، َواِ  في أحداث بدر، فقاؿ ليـ: "إَذا َصَدَقاُك

اف َصَدَقا، َواِ ِإنَُّيَما ِلُقَرْيِش...". مع أف ىذيف الغبلميف المذيف ُضِرَبا كانا يمدَّ 
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 عمى الصحابة وسمـ عميو ا صؿ الرسوؿ حث كذلؾ ،ٕٙٔالجيش المعادي بالماء
 قبؿ الفدية، دفع يستطع لـ ومف األسرى، بعض مف الفداء ؿفقب  األسرى إكراـ
وىنا   بعضيـ، عف وعفا ٖٙٔالكتابة، المسمميف أبناء مف عشرة يعمـ أف منو

يختمؼ القانوف عف الفقو في كوف مبداء العفو ليس موجود في بنود القانوف 
 َلِقيُتـُ  َفِإَذا: )التنزيؿ محكـ في تعالى ا ألمر تحقيًقااألنساني، فافي الشريعة ىو 

َقاِب  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  مَّا َبْعدُ  َمنِّا اَفِإمَّ  اْلَوثَاؽَ  َفُشدُّوا َأْثَخْنُتُموُىـْ  ِإَذا َحتَّى الرّْ  َواِ 
 .ٗٙٔ( َأْوَزاَرَىا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى ِفَداءً 

 يـو سماحتو كانت فقد ،العداءلو  نصبوا الذيف مخالفيو كؿرحمتو  تجاوزة
 أسرىـ في يقع مف عف وعفوىـ البشر صفح إليو يصؿ أف يمكف ما غاية، الفتح
،ووقعوا سيوفيـ يضعوا ولـ الدعوة عمى حربا كانوا ممف موقفو فكاف، أعداء مف

  ( ٘ٙٔالطمقاء فأنتـ اذىبوا: ) ليـ قاؿ أف في األسر

أف -وكاف مف بينيـ جويرية بنت الحارث-في أسرى غزوة بني المصطمؽ
أباىا الحارث بف أبي ضرار، حضر إلى المدينة ومعو كثير مف اإلبؿ ليفتدي بيا 

خفى اثنيف مف الجماؿ أعجباه في ابنتو، وفي وادي العقيؽ، قبؿ المدينة بأمياؿ، أ
شعب بالجبؿ، فمما دخؿ عمى النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ لو: يا محمد 

فأيف البعيراف المذاف »فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: ،أصبتـ ابنتي، وىذا فداؤىا
؟ فقاؿ الحارث: أشيد أف ال إلو إال ا وأنؾ «غيبتيما بالعقيؽ في شعب كذا

ما أطمعؾ عمى ذلؾ إال ا. وأسمـ الحارث وابناف لو، وأسممت  رسوؿ ا، وا
ا عميو وسمـ إلى أبييا وتزوجيا، فقاؿ  ، فخطبيا رسوؿ ا صؿابنتو أيضا

ا عميو  لذيف بأيدينا أصيار رسوؿ ا صؿسرى األالناس: لقد أصبح ىؤالء ا
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،أكراما لرسوؿ صؿ ا منوا عمييـ بغير فداءو  فأعتؽ المسمموف أسرييـوسمـ،
 عمية وسمـ.

فما أعمـ أف امرأة كانت أعظـ بركة عمى »وتقوؿ عائشة رضي ا عنيا: 
قوميا مف جويرية، إذ بتزوج الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ إياىا أعتؽ مائة مف 

   ٙٙٔأىؿ بيت بني المصطمؽ

الذي لـ ،وىنا أيف القانوف مف ىذا العفو الجماعي لكؿ ىؤالء األسرى 
يذه ىي الرحمة التي يسعي الرسوؿ الكريـ الي غرسيا بيف ،فة بعد تعرفو البشري

بوضعيا كماىي دوف تطبيؽ فقد كاف أوؿ مف حابة بتطبيؽ والعمؿ الأص
 عميو ا صؿ ػ النبي راعىيطبقيا،فمـ يكف يوما دافعة األنتقاـ مف األسري ، فقد 

 لـ التي الرحمة  ، أعدائو مف األسرى مع اإلنسانية والكرامة الرحمة معاني ػ وسمـ
 وصيتو ػ وسمـ عميو ا صؿ ػ فقاؿ ، المعاصر اإلنساني الدولي القانوف يبمغيا
 ( خيرا باألسارى استوصوا) : باألسرى وخير إحساف لكؿ والشاممة العامة

  حسف في ةيحضار  دروًسا أجمع لمعالـ أعطي  اإلسبلـمف ىذا نجد أف  
"اتفاقية األسرى حقوؽ بحماية المعنية الدولية المعاىدات سبقت األسرى، معاممة

 والسنة، القرآف في القطعية بنصوصو وذلؾ قرًنا عشر بأربعة جنيؼ الثالثة"
 "والصحابة رضي ا عنيـ وسمـ عميو ا صؿ الرسوؿ مف الفعمية وبتطبيقاتو

  .  سامية نسانيةإ قيـ ولنشر لمعالميف رحمة جاء اإلسبلـ أف مؤكدة

أماالتعذيب المعروؼ في ىذا العصر، ومنو ما جرى في  غوانتانامو وفي 
وتناقمتو وسائؿ ، سرائيميةإلومايحدث في السجوف اسجف أبو غريب في العراؽ ،

ة والقيـ الدينية ياإلعبلـ، فيو أمر مرفوض ويتناقض مع جميع المبادئ األخبلق
اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة األسرى عمى ما يمي: )يجب  وتنصية،ولوالمواثيؽ الد
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جميع د ض ة في جميع األوقات... وعمى األخصيمعاممة األسرى معاممة إنسان
أعماؿ العنؼ أو التيديد، وليـ الحؽ في احتراـ أشخاصيـ وشرفيـ في جميع 
األحواؿ، ويحتفظوف بكامؿ أىميتيـ المدنيَّة التي كانت ليـ عند وقوع األسر، 

(و  . وىذا ما ٚٙٔيجب أف تعامؿ النساء األسيرات بكؿّْ االعتبار الواجب لجنسيفَّ
صحابة قبؿ أربعة عشر أجاء بو اإلسبلـ وحرص عمي تطبيؽ الرسوؿ الكريـ و 

 ا مف الزماف.نقر 

 :حقوق األسرى في وقتنا الحاضر

فتطبيقات القانوف الدولي التي يمقي فييا األسرى  أما في وقتنا الحاضر
 ال أنو ذلؾ ومف،   شتي أنواع العذاب حيث ال يعد األسير أسير حرب اصبلً 

 معاممة بيف الفرؽ يظير ىنا ، سجنو تـ أجميا مف التي التيـ معرفة لؤلسير يحؽ
 حينما بوضوح الفرؽ ويظير غيرىـ، لدى األسير ومعاممة المسمميف لدى األسير
 ببلدىـ إلى يرجعوف ال المسمميف غير لدى المسمميف األسرى مف كثيراً  أف نعمـ
 كثيراً  وأف البدنية، أو النفسية باألمراض مصابوف أو عاجزوف أو موتى وىـ إال
 اإلفراج يتـ حينما الحاضر وقتنا في المسمميف أيدي في يقعوف الذيف األسرى مف

 ال معاممة وىي حسنة، معاممة مف تمقوه ما عمى يثنوف سالميف يرجعوف عنيـ
نما دولية، معاىدات أو مواثيؽ إلى تستند  اإلسبلـ يربي الذي بالخمؽ ترتبط وا 
 ِلّموِ  َقوَّاِميفَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا_: "تعالى_ قاؿ عميو، وينشئيـ أصحابو عميو

 ِلمتَّْقَوى َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلواْ  َتْعِدُلواْ  َأالَّ  َعَمى َقْوـٍ  َشَنآفُ  َيْجِرَمنَُّكـْ  َوالَ  ِباْلِقْسطِ  ُشَيَداء
 . ٛٙٔ" َتْعَمُموفَ  ِبَما َخِبيرٌ  الّموَ  ِإفَّ  الّموَ  َواتَُّقواْ 

فمازاؿ مف المسمموف مف يحرص  سبلمية،اإل أماعف تطبيقات الشريعة 
الرسوؿ الكريـ والصحابة  ىسبلـ وكاف قدوتة في معاممة األسر اإلعمي قيـ 
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 صحفية أف ٜٙٔالنابمسي راتب الداعية الدكتور وردأ قدرضواف ا عمييـ، ف
 تخمع إحراجيـ، في تفننت آسيا، شرؽ في مسممة جماعة أسر في وقعت بريطانية

 مكثت إلييا، بو يأتوف نادراً  طعاماً  تطمب البصر، عنيا يغضوف أماميـ، ثيابيا
 وفي إحراجيـ، في تفننت الخياؿ، دح يفوؽ اإلسبلـ عمى حقدا تحمؿ ىي أشيرًا،

 أف أشيد:  قالتيا كممة أوؿ صحافياً  مؤتمراً  عقدت سراحيا، أطمقوا ثـ استفزازىـ،
 في الكبيرات الداعيات مف اآلف وىي،  ا رسوؿ محمداً  وأف ا إال إلو ال

 تنطوي تفصيبًل، قصتيا أعرؼ أبالغ ال وا ؟ داعية أصبحت كيؼ بريطانيا،
 عامموىا، كيؼ أسروىا الذيف رأت لما الخياؿ، حدّ  يفوؽ الديف ليذا حقد عمى
 وحيف مطالبيا، ليا حققوا كيؼ تشتيي، ما أطعموىا كيؼ أكرموىا، كيؼ

 البصر. عنيا غضوا ثيابيا بخمع استفزتيـ

 القائد توجييات عمي القروف مرور رغـمف ىذه الحادثة نجد أنو 
 الديف ىذا بة جاء ما يطبقوف المسمموف مازاؿ صؿ ا عمية وسمـ""محمد األوؿ
 لضماف ووماشرع اإلسبلـ عف فكرة أعطوا،حيث الكريـ  الرسوؿ بة مرأ وما

 قوانيفوبينوا أف ال هاألسير ه ىذ مع الحسنة معاممتيـ خبلؿ مف رىاألس حقوؽ
 .الوضعي القانوف ىو كما ورؽ حبرعمي وليست تطبؽ

 نياية ىذا المبحث جدوؿ ممخص لتشابة واألختبلؼ بينيما :نورد ىنا في 

 ختبلؼ  إلأوجو ا أوجو التشابو   
مع ما يعانيو صياغة القوانيف ووضعيا 

 القانوف مف نقص فيو في تجديد دائـ
وكافة التجديد يوافؽ ويطابؽ ماجاء في 

 الشريعةاألسبلمية ومشابو ليا .

غياب األخبلؽ والقيـ في التعامؿ  
 وتطبيؽ بنود قانوف حقوؽ األسرى
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 حقوقيـ في بنود المواد ىأعطي األسر 
 وأعطي كبًل مف القانوف والفقحيث 

اإلنسانية  لؤلسرى حقوقيـ في المعاممة
عطوا أو واحتراـ شخصية األسير 

األسيرى الحؽ في العناية الصحية 
اممة والطبية وحقو في المساواه في المع

،وكافة الحقوؽ الطبيعية كالحؽ في 
 والغداء  ،والكساء،الطعاـ 

مف الفقو والقانوف الحقوؽ  أعطي كبلً 
المعنوية لؤلسرى ،وىي الحقوؽ الذاتية 

ية خبلؿ وجوده في ووالنفسية واألجتماع
لحقوؽ الدينة والبدنية معسكر األسر كا

 وحقة المراسمة وحقو في ممثؿ عنو .
بؽ أنو الوجو و ما سينجد ونخمص ف

في اليدؼ مف وراء  التشابو بيف القانوف
األسر بيف القانوف والشريعة اإلسبلمية 
فاىدؼ اإلسبلـ أخراج األسرى مف 

إلي النور أما القانوف إذالؿ  لظمماتا
 و والتفنف في تعذيبخضاعة ا  و األسير 

 . واإلنتقاـ منو
في تطبيؽ مواد القانوف الأخبلؽ في 

أما التعامؿ مع األسرى 
الشريعةاإلسبلمية فالمسمـ مف مبادئي 

 دينة اإلحساف في المعاممة مع العدو

ما أ،غياب أليات التطبيؽ في القانوف
في الشريعةاإلسبلمية فتطبيؽ حسف 

جند األسرى يسرى عمي القادة والمعاممة
يعد حسف معاممة األسير عبادة ،حيث 

ما القانوف أ،يتقرب بيا المسمـ إلي ربة 
نتقاـ موجود في كافة إلفنجد عنصر ا

سجوف الدوؿ الموقعة عمي ىذه 
األتفاقية وباألخص مف يدعوف الدفاع 
عف حقوؽ األسرى ،ويختمؼ ايضًا في 
كوف المسمـ اليحتاج إلي اليات لرقابة 

وحسف معاممة مع األسير النو ير ه،داءأ
أف ا رقيب عمية حسيب ،أما القانوف 
فيو يعاني مف وجود ثغرات في موادة 
يمكف مف خبلليا التحايؿ عميو وعدـ 
 تطبيؽ ما جاء فييا مف حقوؽ لؤلسير.

ختبلؼ فيو واضح مف خبلؿ ما إلأما ا
ورد عمي لساف األسرى الذيف ىـ بيد 
السمموف سواء في عيد الرسوؿ أـ في 

ضر وعمي لساف مف خرجوا وقتنا الح
 سجفسرائمية او مف السجوف اإل

   تـ األشارة ليـ فيوقد  غوانتانامو
 .النظري الباب
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 الخامـــــــس الباب 
 ممخص نتائج البحث

 :اوالً 
 -النتائج  :

بلمية والقانوف اإلس في الشريعة ىما سبؽ حقوؽ األسر تناولنا في    
الشريعة  في ىكدراسة مقارنة وبالمقارنة بيف حقوؽ األسر نساني إلالدولي ا

 نساني  يتضح اآلتي:اإلاإلسبلمية وفي القانوف الدولي 

 ورد لماأستنادًا  وفصمتيا بينتيا بؿ األسرى، حكاـ سبلميةاإل شريعتنا تغفؿ ولـ-ٔ
 السنة في ورد ما وكذلؾ األسرى، أحكاـ تبيف آيات مف تعالى ا كتاب في

 وأفعالو،  وسمـ عمية ا صؿ ا رسوؿ أقواؿ مف العطرة والسيرة الشريفة النبوية
 األسرى . معاممة فييا بيف التي

أما األطفاؿ والنساء ،شريعة بيف العفو،والمف،والفداءال أحكاـ األسر في - أ
ة والحكمفميـ في اإلسبلـ معاممة خاصة، ةوالرىباف والفبلحيف والعجز 

نتقاـ مف إلاسبلمية ليس حب مف مشروعية األسر في الشريعة اإل
عف ساحة القتاؿ ،  هالعدو ولكف لكسر شوكة العدو ودفع شره بأبعاد

 ـ ،بحسف المعاممة سبلإلوترغيبو في دخوؿ ا
األحكاـ والتشريعات فيي أكمؿ وأعـ مف ما تتمتع بو الشريعة  - ب

 وأشمؿ مف ما جاء بو القانوف الذي يعاني مف نقض . 
 سبؽ قد الحنيؼ اإلسبلـ بأف التشكيؾ أو لمشؾ مجاالً  ليس ىناؾ  - ت

 بمعاممة المتعمقة الدولية تفاقاتإلوا والمعاىدات اإلنسانية القوانيف كؿ
 واتفاقات ـ،ٜٜٗٔ وعاـ ىػٜٕٜٔ عاـ جنيؼ كاتفاقات األسرى،
 . وغيرىا األسرى ومعاممة اإلنساف لحقوؽ الىاي
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أحكاـ األسر في القانوف والتي تضمف حقوؽ األسرى  شرعيا   - ث
فقيا القانوف الدولي فيي في حالة تجديد واضافة بيف حرب واخري لما 

 تعانية مف نقص في حفط حقوؽ األسرى .
مف أحكاـ  ةسبلمياإلما تتمتع بو الشريعة و  ما يوجد في القانوف الدولي   -ٕ

يكفي لوضع صيغة قانونية تخدـ  ىوقواعد في ضماف حقوؽ األسر 
األنسانية فيما يتعمؽ بقواعد الحرب  بشكؿ عاـ ومايكفؿ ويضماف حقوؽ 

 األسرى بشكؿ خاص . 
سبلـ مف حقوؽ في إلميما تقدـ القانوف وتجدد لف يصؿ إلي ماأعطي ا-أ

 .ضمنت لؤلسير حقو

توافقة وتطابقو ما جاء في اتفاقية جنيؼ الثالثة، سبلمية تتمتع بو الشريعة اإلما-ٖ
معاممة األسير في الشريعة اإلسبلمية بوجود عنصر اإللزاـ الذي تفتقر  زيتممع 

بيا  فيي في الشريعة اإلسبلمية عبادة يتقرب نساني،إلإليو قواعد القانوف الدولي ا
قوانيف ضعيفة ال تكاد المتابعة و الالدولي فآليات  المسمـ إلي ربو، أما في القانوف

مما جعؿ تفرظ تطبيقيا عمي الدوؿ الضعيفة ،،القوية ألنيا بيد الدوؿ،تشعر بيا
قواعد القانوف األنساني ورقية أو نظرية أكثر منيا عممية بينما الوضع عكس ذلؾ 

  تماما في الشريعة اإلسبلمية.

, فالشريعة الشريعة مع القانوف ونقاط تختمؼ فييا اىناؾ نقاط تشابة فيي-ٗ
اإلسبلمية تتميزعف التشريع الوضعي في كؿ مف الشكؿ ) اإلجراءات( والموضوع 

 )المضموف(, 

نساني قاصرة مف حيث المضموف إلعد الواردة في القانوف الدولي اقواال-أ
عمى القانوف الدولي الوضعي مف حيث واإلجراءات, مما يبيف أفضمية اإلسبلـ 

 عنصر اإللزاـ المتمثؿ في اعتبار حسف معاممة األسري في اإلسبلـ عبادة نتقرب



115 
 

سبلمى أعـ وأشمؿ في المفيـو والمضموف, و لذا اإل بيا إلى ا، كما أف القانوف
 فيو الصالح لكؿ زماف و مكاف.

 ىحماية حقوؽ أسر  تتشابة الشريعة مع القانوف في كونيما ييدفاف إلي-ب
 الحرب وأيضًا في نصوص المواد في الحقوؽ العامة .

أعطت اتفاقية جينؼ الثالثة حقوؽ األسرى وغابت اليات التطبيؽ ليذه -ج
يعمؿ عمي التطبيؽ عمميًا عمي مف يقع بأيدييـ مف الحقوؽ ،في حيف أف اإلسبلـ 

 األسرى .
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 التوصيات واألقتراحات: ثانيا

 -التوصيات: -ٔ 

والسنة النبوية وفقياء  فيما كتبو القرآف الكريـ طبلعألر واأعادة  النظ   
اإلرىابي  ىو ألسرى في اإلسبلـ، ليعرؼ العالـ مفحوؿ حقوؽ ا المسمميف
بعيدًا عف  إنسانية البشر وأف كانوا أعداء ومف ىو الذي يحتـر الحقيقي،

 .معتقداتيـ، ليقؼ الناس عمى الحرية الحقيقية 

سبلـ مف إلضرورة شرح وتوضيح وايضا العمؿ عمي تطبيؽ ما يحممة ا 
عمى المستوى  ىبحسف معاممة لؤلسر وقوانيف لمحرب وخاصة فيما يتعمؽ قواعد 

تيامات الجزافية التي يطمقيا االعداء عمى إلالدولي ىو خير وسيمة لمرد عمى ا
 اإلسبلـ باعتباره يحض عمى اإلرىاب والعنؼ.

في  ىالدور الريادي الذي أواله اإلسبلـ تجاه حقوؽ األسر  ضرورة إبراز  
تطورا في المستقبؿ القادـ لسد ما بة وقت السمـ والحرب مف خبلؿ العمؿ عمي 

وذلؾ  سبلمةإلصؿ تكوينة مبادي الحرب في الشريعة اأمف نقص حتي يعود الي 
نشاء لجاف و  اإلنساني طنية لمقانوف الدولي بالمشاركة في النشاطات الدولية وا 

 ستفادة مف الخبرات الحركية الدولية لميبلؿ والصميب األحمر في ىذا المجاؿ.إلوا

نتياؾ كرامة االسير واالعتداء عمية جسديا ونفسيا  أ إفالتأكيد عمي 
جريمة وتخمؼ حضاري وأمر محـر في شريعة اإلسبلـ مما ينبغي أف يؤكد عميو 

فؽ شرع ا ،ويستحؽ العقوبة الرادعة و  في المعاىدات والمواثيؽ والقوانيف الدولية
 .والمواثيؽ والقوانيف
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إحدى القضايا اإلنسانية ،غواناتنمو وقضية األسير الفمسطيني ىقضية أسر 
لتنفذ بنود  ىحقوؽ األسر بالتي يجب أف ُتحشد ليما جيود المؤسسات المعنية 

  اتفاقية جنيؼ الثالثة  بشأنيـ.

ية بلمسإلبناء المسمميف قيـ اأضرورة وضع منيج يعرؼ الجيؿ الجديد مف 
 والعمؿ عمي ضرورة  الحفاظ عمييا  .  ىسر ألحتراـ حقوؽ اإفي الحرب مف حيث 

 المقترحــــــــــــــــات -4

والمعرفة بما تحممة الشريعة  وبحث وبعد األطبلع عميالمف خبلؿ 
اإلسبلمية وما جاء بة القراف الكريـ والسنة النبوية الشريفة وما يحممة الفقو 

 مف فيـ وعمؽ ىذا الديف الحنيؼء المسمموف عمي مختمؼ مذاىبيـ وعمما

ري ضرورة التعريؼ بما يحممة اإلسبلـ مف قيـ أنسانية رائعة لـ تبغيا أ
تشريعات ربانية نبيمة ىدفيا حماية اإلنسانية جمعا  عقوؿ البشرية الضعيفة أماـ

واليكوف ذلؾ إال بنشر ىذه المبائي في كافة المحافؿ الدولية والمؤتمرات الحقوقية 
وكافة الندوات التي تعني بحقوؽ اإلنساف ليعرؼ ويتعرؼ عمي ىذه القيـ 

 اف عدو.اإلنسانية النبيمة وير اإلسبلـ كيؼ كاف يكـر اإلنساف ويحسف لو ولو ك
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 المالحق

 أغسطس/آب ٕٔ في المؤرخة الحرب أسرى معاممة بشأف حنيؼ تفاقيةإ
 المؤتمر قبؿ مف نضماـاإلو  والتصديؽ لمتوقيع وعرضت عتمدتإٜٜٗٔ

 جنيؼ في ،المعقود الحروب ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبموماسي
: النفاذ بدء تاريخ ٜٜٗٔ أغسطس/آب ٕٔ إلي أبريؿ/نيساف ٕٔ مف الفترة خبلؿ
 ٖٛٔ المادة ألحكاـ وفقا ٜٓ٘ٔ أكتوبر/األوؿ تشريف ٕٔ

 عامة أحكاـ: األوؿ الباب

 وتكفؿ االتفاقية ىذه تحتـر بأف المتعاقدة السامية األطراؼ تتعيدٔ المادة
 .األحواؿ جميع في احتراميا

 ىذه تنطبؽ السمـ، وقت في تسري التي األحكاـ عمي عبلوةٕ المادة
 أو طرفيف بيف ينشب آخر مسمح اشتباؾ أي أو المعمنة الحرب حالة في االتفاقية

 .الحرب بحالة أحدىا يعترؼ لـ لو حتى المتعاقدة، السامية األطراؼ مف أكثر

 الكمي أو الجزئي االحتبلؿ حاالت جميع في أيضا االتفاقية ىذه تنطبؽ
 مقاومة االحتبلؿ ىذا يواجو لـ لو حتى المتعاقدة السامية األطراؼ أحد إلقميـ
ذا ،مسمحة  النزاع دوؿ فإف االتفاقية، ىذه في طرفا النزاع دوؿ إحدى تكف لـ وا 

 تمتـز أنيا كما. المتبادلة عبلقاتيا في بيا ممتزمة ذلؾ مع تبقي فييا األطراؼ
 .وطبقتيا االتفاقية أحكاـ األخيرة ىذه قبمت إذا المذكورة الدولة إزاء باالتفاقية

 أي يمتـز ال-ٚٔ المادة األسر ابتداء: األوؿ القسـ:األسر الثالث الباب
 ميبلده، وتاريخ العسكرية، ورتبتو بالكامؿ، باسمو باإلدالء إال استجوابو عند أسير
 يستطع لـ فإذا. المسمسؿ أو الشخصي رقمو أو الفرقة أو بالجيش ورقمو

 .مماثمة فبمعمومات
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 المزايا النتقاص يتعرض قد فإنو باختياره القاعدة بيذه األسير أخؿ إذا
 .وضعو أو رتبتو ليـ الذيف لؤلسرى تمنح التي

 لو التابعيف األشخاص جميع يزود أف النزاع في طرؼ كؿ عمي
 اسـ فييا يبيف اليوية لتحقيؽ ببطاقة حرب، أسرى يصبحوا ألف والمعرضيف

 المسمسؿ أو الشخصي رقمو أو الفرقة أو بالجيش ورقمو ورتبتو، بالكامؿ، حامميا
 توقيع أيضا اليوية بطاقة تحمؿ أف ويمكف. ميبلده وتاريخ مماثمة، معمومات أو

 أخري معمومات أية كذلؾ تتضمف وقد كمييما، أو أصابعو بصمات أو حامميا
 أمكف وكمما. المسمحة لقواتو التابعيف األشخاص عف إضافتيا النزاع طرؼ يرغب
 األسير ويبرز. نسختيف مف وتصدر سنتيمترات ٓٔ*  ٘.ٙ البطاقة اتساع يكوف
 .األحواؿ مف حاؿ بأي منو سحبيا يجوز ال لكف طمب كؿ عند ىويتو بطاقة

 أسرى عمي إكراه أي أو معنوي أو بدني تعذيب أي ممارسة يجوز وال
 الحرب أسرى تيديد يجوز وال. نوع أي مف منيـ معمومات الستخبلص الحرب
 .إجحاؼ أو إزعاج ألي تعريضيـ أو سبيـ أو اإلجابة يرفضوف الذيف

 بسبب ىويتيـ عف بمعمومات اإلدالء عف العاجزوف الحرب أسرى يسمـ
 األسرى ىؤالء ىوية وتحدد. الطبية الخدمات قسـ إلي العقمية أو البدنية حالتيـ
 أسرى استجواب يجري، السابقة الفقرة أحكاـ مراعاة مع الممكنة الوسائؿ بكؿ

 .يفيمونيا بمغة الحرب

 الخاصة واألدوات األشياء بجميع الحرب أسرى يحتفظ-ٛٔ المادة
 والمستندات الحربية، والميمات والخيوؿ، األسمحة، ماعدا- الشخصي باستعماليـ

 األدوات وجميع الغازات، مف الواقية واألقنعة المعدنية بخوذتيـ وكذلؾ -الحربية
 حوزتيـ في تبقي كما. الشخصية لمحماية ليـ صرفت قد تكوف التي األخرى
 بعدتيـ تتعمؽ كانت لو حتى وتغذيتيـ ممبسيـ في تستخدـ التي واألدوات األشياء
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 تحقيؽ وثائؽ بدوف األسرى يكوف أف وقت أي في يجوز ال ،الرسمية العسكرية
 .يحممونيا ال الذيف األسرى بيا تزود أف الحاجزة الدولة وعمي. ىويتيـ

 أو نياشينيـ، أو وجنسيتيـ، رتبيـ شارات مف الحرب أسرى تجريد يجوز ال
 .عاطفية أو شخصية قيمة ليا التي األدوات

 ضابط يصدره بأمر إال الحرب أسرى يحمميا التي النقود سحب يجوز ال
 المبمغ صاحب تسميـ وبعد خاص، سجؿ في صاحبو وبياف المبمغ تقييد وبعد

 المذكور اإليصاؿ يعطي الذي الشخص اسـ مقروء بخط فيو يبيف مفصبل إيصاال
 عممة نوع مف تكوف مبالغ أي األسير لحساب وتحفظ. يتبعيا التي والوحدة ورتبتو
 .ٗٙ لممادة طبقا األسير طمب عمي بناء العممة ىذه إلي تحوؿ أو الحاجزة الدولة

 القيمة ذات األشياء الحرب أسرى مف تسحب أف الحاجزة لمدولة يجوز وال
 سحب حالة في المتبعة اإلجراءات تطبؽ الحالة ىذه وفي. أمنية ألسباب إال

 األسرى مف تسحب التي والنقود األشياء الحاجزة الدولة عيدة في تحفظ، النقود
 وتسمـ استبداليا، أصحابيا يطمب أف دوف الحاجزة الدولة لعممة مغايرة بعمبلت
 .أسرىـ انتياء عند األسرى إلي األصمي بشكميا

 وينقموف أسرىـ، بعد يمكف ما بأسرع الحرب أسرى إجبلء يتـ-ٜٔ المادة
 في يكونوا حتى القتاؿ منطقة عف كاؼ بقدر تبعد منطقة في تقع معسكرات إلي

 إال مؤقتة، وبصورة خطرة، منطقة في يستبقي أف يجوز ال،الخطر مف مأمف
 عند أكبر لمخاطر مرضيـ أو جروحيـ بسبب يتعرضوف الذيف الحرب أسرى
 مبرر دوف لمخطر الحرب أسرى يعرض أال يجب ،مكانيـ في بقوا لو مما نقميـ
 .قتاؿ منطقة مف إجبلئيـ انتظار أثناء

 وفي إنسانية بكيفية دائما الحرب أسرى إجبلء يجري أف يجب-ٕٓ المادة
 .تنقبلتيا في الحاجزة الدولة لقوات توفر التي لمظروؼ مماثمة ظروؼ
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 بكميات إجبلؤىـ يتـ الذيف الحرب أسرى تزود أف الحاجزة الدولة عمي
 أف وعمييا. البلزمة الطبية والرعاية وبالمبلبس والطعاـ الشرب ماء مف كافية
 يمكف ما بأسرع تعد وأف نقميـ، أثناء سبلمتيـ لضماف االحتياطات جميع تتخذ
 الحرب أسرى مرور األمر اقتضى فإذا،إجبلؤىـ يتـ الذيف الحرب بأسرى قائمة
 المعسكرات ىذه في إقامتيـ مدة تكوف أف وجب انتقالية، بمعسكرات نقميـ أثناء

 .يمكف ما أقصر

 الحرب أسرى اعتقاؿ: الثاني القسم

 إخضاع الحاجزة لمدولة يجوز-ٕٔ المادة،عامة اعتبارات: األول الفصل
 معينة حدود تجاوز بعدـ التزاما عمييـ تفرض أف وليا. لبلعتقاؿ الحرب أسرى
 ومع. مسورا كاف إذا نطاقو تجاوز بعدـ أو فيو، يعتقموف الذي المعسكر مف

 يجوز ال والتأديبية، الجنائية بالعقوبات يتعمؽ فيما االتفاقية ىذه أحكاـ مراعاة
 أف يجوز وال صحتيـ، حماية تقتضيو ضروري كإجراء إال األسرى حبس أو حجز
 .اقتضتو التي الظروؼ تتطمبو مما ألكثر حاؿ أي عمي الوضع ىذا يدـو

 أو وعد مقابؿ كمية أو جزئية بصورة الحرب أسرى حرية إطبلؽ يجوز
 اإلجراء ىذا ويتخذ. يتبعونيا التي الدولة قوانيف بذلؾ تسمح ما بقدر منيـ تعيد
 صحة تحسيف في ذلؾ فييا يسيـ أف يمكف التي األحواؿ في خاصة بصفة

 .تعيد أو وعد مقابؿ سراحو إطبلؽ قبوؿ عمي أسير أي يرغـ وال. األسرى

 األعماؿ نشوب عند اآلخر، الطرؼ يخطر أف النزاع في طرؼ كؿ عمي
 مقابؿ الحرية قبوؿ مف تمنعيـ أو لرعاياه تسمح التي والموائح بالقوانيف العدائية،

 وفقا تعيد أو وعد مقابؿ سراحيـ يطمؽ الذيف الحرب أسرى ويمتـز. تعيد أو وعد
 بكؿ أعطوه الذي التعيد أو الوعد بتنفيذ النحو ىذا عمي المبمغة والموائح لمقوانيف

 ىذه مثؿ وفي. أسرتيـ التي الدولة أو يتبعونيا، التي الدولة إزاء سواء دقة،
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 تأدية منيـ تقبؿ أو إلييـ تطمب ال بأف األسرى يتبعيا التي الدولة تمتـز الحاالت،
 .أعطوه الذي التعيد أو الوعد مع تتفؽ ال خدمة أية

 فوؽ مقاومة مباف في إال الحرب أسرى اعتقاؿ يجوز ال-ٕٕ المادة
 سجوف في اعتقاليـ يجوز وال والسبلمة، الصحة ضمانات كؿ فييا تتوفر األرض

 ما بأسرع يجب ،أنفسيـ األسرى مصمحة تبررىا خاصة حاالت في إال إصبلحية
 المناخ يكوف حيث أو صحية، غير مناطؽ في المعتقميف الحرب أسرى نقؿ يمكف
 في الحرب أسرى الحاجزة الدولة تجمع، ليـ مبلءمة أكثر مناخ إلي بيـ، ضارا

 ال أف شريطة وعاداتيـ، ولغاتيـ لجنسياتيـ تبعا المعسكرات أقساـ أو المعسكرات
 كانوا التي المسمحة لمقوات التابعيف الحرب أسرى عف األسرى ىؤالء يفصؿ

 .بموافقتيـ إال أسروا عندما فييا يخدموف

 منطقة إلي حرب أسير أي إرساؿ كاف وقت أي في يجوز ال-ٖٕ المادة
 بعض لجعؿ وجوده استغبلؿ أو فييا، إبقاؤه أو القتاؿ، منطقة لنيراف فييا يتعرض
 ألسرى توفر أف يجب ،الحربية العمميات مف مأمف في المناطؽ أو المواقع
 مف لموقاية مبلجئ المحمييف، المدنييف لمسكاف يوفر لما مماثؿ بقدر الحرب،
 بوقاية منيـ المكمفيف باستثناء- ويمكنيـ األخرى، الحرب وأخطار الجوية الغارات
 بمجرد يمكف ما بأسرع المخابئ إلي يتوجيوا أف -المذكورة األخطار مف مآوييـ
 يتخذ الوقاية إجراءات مف آخر إجراء أي عمييـ وبطبؽ. بالخطر اإلنذار إعبلف

 .األىالي لمصمحة

 المفيدة المعمومات جميع الحامية، الدوؿ طريؽ عف الحاجزة، الدوؿ تتبادؿ
 الحربية، االعتبارات سمحت كمما ،الحرب أسرى لمعسكرات الجغرافي الموقع عف
 بكيفية توضع التي ،PG1 أو PW بالحروؼ نيارا الحرب أسرى معسكرات تميز

 أية عمي تتفؽ أف المعنية لمدوؿ يمكف أنو عمي. الجو مف بوضوح مرئية تجعميا
 .الحرب أسرى معسكرات إال الكيفية بيذه تميز وال. لتمييزىا أخري وسيمة
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 طابع ليا التي الفرز معسكرات أو االنتقالية المعسكرات تجيز-ٕٗ المادة
 ويفيد القسـ، ىذا في عنيا المنصوص لؤلوضاع مماثمة أوضاع في الدواـ

 .األخرى المعسكرات نظاـ نفس مف فييا األسرى

 في توفر-ٕ٘ المادة، الحرب أسرى وممبس وغذاء مأوي :الثاني الفصل
 المقيمة الحاجزة الدولة لقوات يوفر لما مماثمة مبلئمة ظروؼ الحرب أسرى مأوي
 أال ويجب األسرى، وتقاليد عادات الظروؼ ىذه في وتراعي. ذاتيا المنطقة في

 عمي األخص عمي المتقدمة األحكاـ وتنطبؽ ،حاؿ بأي بصحتيـ ضارة تكوف
 اليواء لكمية األدنى والحد الكمية مساحتيا حيث مف سواء الحرب، أسرى مياجع
 .األغطية ذلؾ في بما والفراش، العامة المرافؽ حيث مف أو تتخمميا التي

 الجماعي أو الفردي لبلستعماؿ المخصصة األماكف تكوف أف ويجب
 وعمي كاؼ، بقدر ومضاءة ومدفأة الرطوبة، مف تماما محمية الحرب ألسرى
طفاء الغسؽ بيف الفترة في األخص  لمنع االحتياجات جميع وتتخذ. اإلضاءة وا 
 أسرى مع حرب أسيرات فييا تقيـ التي المعسكرات جميع وفي ،الحريؽ أخطار

 .منفصمة مياجع ليف تخصص نفسو، الوقت في

 كميتيا حيث مف كافية اليومية األساسية الطعاـ جرايات تكوف-ٕٙ المادة
 وال جيدة حالة في الحرب أسرى صحة عمي المحافظة لتكفؿ وتنوعيا ونوعيتيا
 النظاـ كذلؾ ويراعي. الغذائي العوز اضطرابات أو الوزف لنقض تعرضيـ
 الحرب أسرى تزود أف الحاجزة الدولة وعمي، األسرى عميو اعتاد الذي الغذائي
 .يؤدونو الذي بالعمؿ لمقياـ البلزمة اإلضافية بالجرايات أعماال يؤدوف الذيف

 باستعماؿ ليـ ويسمح. الشرب مياه مف كافية بكميات الحرب أسرى ويزود
 الغرض، وليذا وجباتيـ، إعداد في الحرب أسرى يشترؾ اإلمكاف، وبقدر،التبغ
 مف تمكنيـ التي بالوسائؿ يزودوف ذلؾ، عمي وعبلوة. المطابخ استخداميـ يمكف
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 لتناوؿ مناسبة أماكف وتعد، بأنفسيـ حوزتيـ في التي اإلضافية األغذية تييئة
 .الغذاء تمس جماعية تأديبية تدابير أي اتخاذ ويحظر،الطعاـ

 المبلبس، مف كافية بكميات الحرب أسرى الحاجزة الدولة تزود-ٕٚ المادة
 ،األسرى فييا يحتجز التي المنطقة لمناخ المبلئمة واألحذية، الداخمية والمبلبس

ذا  المسمحة لمقوات عسكرية مبلبس مف الحاجزة الدولة عميو تستولي ما كاف وا 
 الحاجزة الدولة وعمي،الحرب أسرى لكساء يستخدـ فإنو لممناخ، مناسبا المعادية
 يجب ذلؾ، عمي وعبلوة ،بانتظاـ الذكر سالفة األشياء وتصميح استبداؿ مراعاة
 ذلؾ تستدعي حيثما أعماال، يؤدوف الذيف لؤلسرى المناسبة المبلبس صرؼ
 .العمؿ طبيعة

 أف يستطيع المعسكرات، جميع في( كنتينات) مقاصؼ تقاـ-ٕٛ المادة
 االستعماؿ وأدوات والتبغ، والصابوف، الغذائية، المواد عمي األسرى فييا يحصؿ
 تستخدـ ،المحمية السوؽ أسعار عمي أسعارىا تزيد أال ويجب. العادية اليومي
 خاص صندوؽ وينشأ األسرى، لصالح المعسكرات مقاصؼ تحققيا التي األرباح

 وىذا المقصؼ إدارة في االشتراؾ حؽ األسرى لممثؿ ويكوف. الغرض ليذا
 .الصندوؽ

 منظمة إلي الخاص الصندوؽ رصيد يسمـ المعسكرات، أحد غمؽ وعند
 الذيف األسرى جنسية نفس مف حرب أسرى لمصمحة الستخدامو دولية إنسانية
 الدولة تحتفظ الوطف، إلي العامة اإلعادة حالة وفي. الصندوؽ أمواؿ في أسيموا
 .ذلؾ بغير يقضي المعنية الدوؿ بيف اتفاؽ يتـ لـ ما األرباح بيذه الحاجزة

 الدولة تمتـز ٜٕ المادة، الطبية والرعاية الصحية الشروط: الثالث الفصؿ
 المعسكرات نظافة لتأميف الضرورية الصحية التدابير كافة باتخاذ الحاجزة

 نيارا الحرب، ألسرى تتوفر أف يجب،  األوبئة مف والوقاية لمصحة ومبلءمتيا
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. الدائمة النظافة فييا وتراعي الصحية الشروط فييا تستوفي صحية مرافؽ وليبل،
 .حرب أسيرات فييا توجد معسكرات أي في لمنساء منفصمة مرافؽ وتخصص

لي أخري، ناحية ومف  التي( األدشاش) والمرشات الحمامات جانب وا 
 الماء مف كافية بكميات الحرب أسرى يزود المعسكرات، بيا تزود أف يجب

 مف الغرض ليذا يمـز ما ليـ ويوفر مبلبسيـ، وغسؿ أجساميـ لنظافة والصابوف
 .ووقت وتسييبلت تجييزات

 الحرب أسرى فييا يحصؿ مناسبة عيادة معسكر كؿ في توفر-ٖٓ المادة
. المناسب الغذائي النظاـ عمي وكذلؾ رعاية، مف إليو يحتاجوف قد ما عمي

 أسرى ،عقمية أو معدية بأمراض المصابيف لعزؿ عنابر االقتضاء عند وتخصص
 أو خاصا عبلجا حالتيـ تقتضي الذيف أو خطيرة بأمراض المصابوف الحرب
 مدنية أو عسكرية طبية وحدة أية إلي ينقموف بالمستشفي، رعاية أو جراحية عممية
 وقت في وطنيـ إلي إعادتيـ المتوقع مف كاف إذا حتى فييا، معالجتيـ يمكف
 خاص، بوجو والعمياف العجزة، لرعاية خاصة تسييبلت منح ويجب. قريب

 الحرب أسرى بعبلج يقـو أف يفضؿ،الوطف إلي إعادتيـ لحيف تأىيميـ وإلعادة
ذا األسرى، يتبعيا التي الدولة مف طبيوف موظفوف  .جنسيتيـ نفس مف أمكف وا 

 المختصة الطبية السمطات عمي أنفسيـ عرض مف األسرى منع يجوز ال
 عمي بناء رسمية، شيادة عولج أسير ألي الحاجزة السمطات وتعطي. لفحصيـ
صابتو، مرضو طبيعة تبيف طمبو،  ىذه مف صورة وترسؿ. ونوعو العبلج ومدة وا 

 عبلج تكاليؼ الحاجزة الدولة تتحمؿ،الحرب ألسرى المركزية الوكالة إلي الشيادة
 في صحتيـ عمي لممحافظة الزمة أجيزة أي تكاليؼ ذلؾ في بما الحرب، أسرى
 والنظارات األخرى االصطناعية والتركيبات األسناف األخص وعمي جيدة، حالة

 .الطبية



131 
 

 في األقؿ عمي واحدة مرة الحرب ألسرى طبية فحوص تجري-ٖٔ المادة
 ىذه مف والغرض. أسير كؿ وزف وتسجيؿ مراجعة الفحص ويشمؿ. شير كؿ

 وتغذيتيـ األسرى لصحة العامة الحالة مراقبة األخص عمي ىو الفحوص
 واألمراض( البرداء) والمبلريا التدرف والسيما المعدية، األمراض وكشؼ ونظافتيـ،
 التصوير ومنيا فعالية، المتاحة الطرائؽ أكثر الغرض ليذا وتستخدـ. التناسمية
 .بدايتو في التدرف كشؼ أجؿ مف مصغرة أفبلـ عمي باألشعة الدوري الجموعي

 األطباء، مف الحرب أسرى تكمؼ أف الحاجزة لمدولة يجوز-ٕٖ المادة
 الطبية مياميـ بمباشرة الممرضات أو والممرضيف األسناف، وأطباء والجراحيف،
 ممحقيف يكونوا لـ إذا حتى الدولة، لنفس التابعيف الحرب أسرى لمصمحة
 أسرى اعتبارىـ يستمر الحالة ىذه وفي. المسمحة قواتيـ في الطبية بالخدمات

 تستبقيـ الذيف المناظريف الطبية الخدمات أفراد معاممة يعامموف ولكنيـ حرب
 .ٜٗ المادة في عنو كالمنصوص آخر عمؿ أي أداء مف ويعفوف الحاجزة، الدولة

  والدينية الطبية الخدمات أفراد :الرابع الفصل

 الطبية الخدمات أفرادٖٖ المادة:الحرب أسرى لمساعدة المستبقوف
 أسرى يعتبروف ال الحرب، أسرى لمساعدة اآلسرة الدولة تستبقيـ الذيف والدينية،

 ىذه بيا تقضي التي والحماية بالفوائد أدني كحد ينتفعوا أف ذلؾ مع وليـ. حرب
 والخدمات الطبية الرعاية لتقديـ البلزمة التسييبلت جميع ليـ تمنح كما االتفاقية،
 أسرى لمصمحة والروحية الطبية مياميـ مباشرة ويواصموف ،لؤلسرى الدينية
 األفراد إلييا ينتمي التي لمدولة التابعيف مف يكونوا أف يفضؿ الذيف الحرب

 تحت الحاجزة، لمدولة العسكرية والموائح القوانيف إطار في وذلؾ المذكوروف،
 بالتسييبلت كذلؾ وينتفعوف. مينتيـ ألصوؿ ووفقا المختصة خدماتيا سمطة
 :الروحية أو الطبية مياميـ ممارسة في التالية



132 
 

 فصائؿ في الموجوديف الحرب ألسرى دورية زيارات بعمؿ ليـ يصرح( أ)
 الدولة تضع الغرض، وليذا. المعسكر خارج القائمة المستشفيات أو العمؿ

  تصرفيـ، تحت البلزمة االنتقاؿ وسائؿ الحاجزة

 سمطات أماـ مسؤوال المعسكر في عسكري طبيب أقدـ يكوف( ب)
. المستبقيف الطبية الخدمات أفراد بأعماؿ يتعمؽ شئ كؿ عف الحربية المعسكر
 عمي العدائية األعماؿ نشوب عند النزاع أطراؼ تتفؽ الغاية، ليذه وتحقيقا
 التابعوف األفراد فييـ بمف الطبية، الخدمات ألفراد المناظرة الرتب موضوع

 حاؿ لتحسيف جنيؼ اتفاقية مف ٕٙ المادة في عنيا المنصوص لمجمعيات
 أغسطس/آب ٕٔ في المؤرخة الميداف، في المسمحة بالقوات والمرضى الجرحى
 في الحؽ الديف، لرجاؿ وكذلؾ األقدـ، العسكري الطبيب ليذا ويكوف. ٜٜٗٔ

. بواجباتيـ المتعمقة المسائؿ جميع بشأف المختصة المعسكر بسمطات االتصاؿ
 االتصاالت إلجراء البلزمة التسييبلت جميع تمنحيـ أف السمطات ىذه وعمي

 .المسائؿ بتمؾ المتعمقة

 الداخمي المعسكر لنظاـ يخضعوف األفراد ىؤالء أف مف الرغـ وعمي( ج)
 بمياميـ يتعمؽ ما خبلؼ عمؿ أي تأدية عمي يرغموف ال فإنيـ فيو، المستبقيف

 اإلفراج إمكاف عمي العدائية األعماؿ أثناء النزاع أطراؼ وتتفؽ ،الدينية أو الطبية
 مف حكـ أي يعفي وال،ذلؾ في تتبع التي اإلجراءات وتضع المستبقيف األفراد عف

 النظر وجية مف الحرب أسرى إزاء التزاماتيا مف الحاجزة الدولة المتقدمة األحكاـ
 .الروحية أو الطبية

 تترؾ-ٖٗ المادة،والبدنية والذىنية الدينية األنشطة: الخامس الفصل
 حضور ذلؾ في بما الدينية، شعائرىـ لممارسة في كاممة حرية الحرب ألسرى

 النظامية التدابير يراعوا أف شريطة بعقيدتيـ، الخاصة الدينية االجتماعات
 .الحربية السمطات حددتيا التي المعتادة
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 الديف لرجاؿ يسمح-ٖ٘ المادة: الدينية الشعائر إلقامة مناسبة أماكف تعد
 الحرب، أسرى مساعدة بقصد يستبقوف أو ويبقوف العدو أيدي في يقعوف الذيف
 نفس مف الحرب أسرى بيف بحرية شعائرىـ وممارسة الدينية المساعدة بتقديـ
 التي العمؿ وفصائؿ المعسكرات مختمؼ عمي ويوزعوف. لعقيدتيـ وفقا دينيـ
 نفس يعتنقوف أو لغتيـ نفس ويتحدثوف ذاتيا، القوات يتبعوف حرب أسرى تضـ

 عنيا المنصوص االنتقاؿ وسائؿ فييا بما البلزمة، التسييبلت ليـ وتوفر. العقيدة
 بحرية ويتمتعوف. معسكرىـ خارج الموجوديف الحرب أسرى لزيادة ،ٖٖ المادة في

 الدينية السمطات مع الدينية بواجباتيـ تتعمؽ التي باألمور يختص فيما االتصاؿ
. لممراقبة المراسبلت خضوع شريطة الدولية، الدينية والمنظمات االحتجاز بمد في

 الحصة إلي إضافة الغرض ليذا يرسمونيا قد التي والبطاقات الرسائؿ وتكوف
 .ٔٚ المادة في عنيا المنصوص

 يكونوا أف دوف الدينييف، مف يكونوف الذيف الحرب ألسرى-ٖٙ المادة
 أعضاء بيف بحرية شعائرىـ يمارسوا أف المسمحة، قواتيـ في ديف كرجاؿ معينيف

 الديف رجاؿ معاممة نفس يعامموف الغرض، وليذا. عقيدتيـ كانت أيا جماعتيـ،
 .آخر عمؿ أي تأدية عمي يرغموف وال الحاجزة، الدولة بواسطة المستبقيف

 أو مستبقي ديف رجؿ خدمات الحرب ألسرى تتوفر ال عندما-ٖٚ المادة
 الواجب بيذا لمقياـ األسرى طمب عمي بناء يعيف دينيـ، رجاؿ مف حرب أسير
ذا ليا، مشابية عقيدة إلي أو عقيدتيـ إلي ينتمي ديف رجؿ  فأحد يوجد، لـ وا 

 ىذا ويتـ. الدينية النظر وجية مف ممكنا ذلؾ كاف إذا المؤىميف، العممانييف
 األسرى طائفة مع باالتفاؽ الحاجزة، الدولة لموافقة يخضع الذي التعييف،
ذا المعنييف، . نفسو المذىب مف المحمية الدينية السمطات بموافقة األمر لـز وا 

 الدولة وضعتيا التي الموائح جميع مراعاة الكيفية بيذه يعيف الذي الشخص وعمي
 .العسكري واألمف النظاـ لمصمحة الحاجزة
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 الحاجزة الدولة تشجع أسير، لكؿ الشخصية األفضميات مراعاة مع -ٖٛ المادة
 وتتخذ والرياضية، والترفييية والتعميمية، الذىنية، األنشطة ممارسة عمي األسرى
 ليـ البلزمة واألدوات المبلئمة األماكف بتوفير ممارستيا، بضماف الكفيمة التدابير

 األلعاب ذلؾ في بما الرياضية، بالتماريف القياـ فرص الحرب ألسرى وتوفر،
 ليذا كافية فضاء مساحات وتخصص. الطمؽ اليواء إلي والخروج والمسابقات

 .المعسكرات جميع في الغرض

 النظاـ: السادس الفصؿ

 المباشرة السمطة تحت الحرب ألسرى معسكر كؿ يوضعٜٖ المادة
 ىذا ويحتفظ. الحاجزة لمدولة النظامية المسمحة القوات يتبع مسؤوؿ لضابط
 معروفة أحكاميا أف مف يتأكد أف وعميو االتفاقية، ىذه مف بنسخة الضابط
 .حكومتو إشراؼ تحت تطبيقيا عف مسؤوال ويكوف والحراس، المعسكر لموظفي

 ضباط لجميع التحية يؤدوا أف الضابط، باستثناء الحرب، أسرى عمي
 في السارية الموائح بيا تقضي التي االحتراـ مظاىر ليـ يقدموا وأف الحاجزة الدولة

 الدولة في األعمى الرتب لضباط إال التحية األسرى الضباط يؤدي وال ،جيوشيـ
 .رتبتو كانت أيا المعسكر لقائد التحية أداء يتعيف أنو غير. الحاجزة

 .األوسمة وكذلؾ والجنسية الرتب شارات بحمؿ يسمح-ٓٗ المادة

 اتفاؽ وأي ومبلحقيا االتفاقية ىذه نص معسكر كؿ في يعمف-ٔٗ المادة
 لجميع فييا يمكف أماكف في الحرب، أسرى بمغة ،ٙ المادة عميو تنص مما خاص
 إلي الوصوؿ يستطيعوف ال الذيف لؤلسرى منيا نسخ وتسمـ. إلييا الرجوع األسرى
 .طمبيـ عمي بناء المعمنة، النسخة
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 بسموؾ المتعمقة والنشرات واإلعبلنات واألوامر الموائح أنواع جميع تبمغ
 منيا نسخ وتسمـ آنفا، الموصوفة بالكيفية وتعمف يفيمونيا، بمغة الحرب أسرى

 يجب الحرب ألسرى فردية بصورة يوجو طمب أو أمر وكؿ. األسرى لمندوب
 .يفيمونيا بمغة إلييـ يصدر أف كذلؾ

 ضد وبخاصة الحرب، أسرى ضد األسمحة استخداـ يعتبر-ٕٗ المادة
 إنذارات دائما يسبقيا أف يجب أخيرة وسيمة اليرب يحاولوف الذيف أو الياربيف
 .لمظروؼ مناسبة

 عند النزاع أطراؼ تتبادؿ- ٖٗ المادة، الحرب أسرى رتب: السابع الفصؿ
 في المذكوريف األشخاص جميع ورتب ألقاب عف اإلببلغ العدائية األعماؿ نشوب
 مف األسرى بيف المعاممة في المساواة ضماف بغية االتفاقية، ىذه مف ٗ المادة
 بطريقة تبمغ فإنيا بعد، فيما ورتب ألقاب إنشاء حالة وفي المتماثمة، الرتب
 .مماثمة

 تبمغيا والتي الحرب ألسرى تمنح التي بالترقيات الحاجزة الدولة وتعترؼ
 أسرى يعامؿ-ٗٗ المادة ،الواجب النحو عمي األسرى إلييا ينتمي التي الدولة بيا

 .وسنيـ لرتبيـ الواجب باالعتبار حكميـ في ومف الضباط مف الحرب

 الجنود مف كاؼ عدد بيا يمحؽ الضباط، معسكرات خدمة ولتأميف
 مع لغتيـ، نفس يتكمموف ممف اإلمكاف وبقدر المسمحة، قواتيـ نفس مف األسرى
 بتأدية الجنود ىؤالء يكمؼ وال األسرى، مف حكميـ في ومف الضباط رتب مراعاة

 .آخر عمؿ أي

 .أنفسيـ الضباط بواسطة الضباط مطعـ إدارة تيسير وسيمة بكؿ ويحب
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 في ومف الضباط بخبلؼ اآلخروف الحرب أسرى يعامؿ-٘ٗ المادة
 المطعـ إدارة تيسير وسيمة بكؿ ويجب ،وسنيـ لرتبيـ الواجب باالعتبار حكميـ
 .أنفسيـ األسرى بواسطة

  المعسكر إلي وصوليـ بعد الحرب أسرى نقؿ: الثامف الفصؿ

 تراعي أف يجب الحرب أسرى نقؿ الحاجزة الدولة تقرر عندما-ٙٗ المادة
 إلي إعادتيـ مصاعب زيادة لعدـ األخص عمي وذلؾ أنفسيـ، األسرى مصمحة
 ال ظروؼ وفي إنسانية بكيفية دائما الحرب أسرى نقؿ يجري أف ويجب ،الوطف

 في تؤخذ أف ويجب. الحاجزة الدولة قوات انتقاؿ ظروؼ عف مبلءمة تقؿ
 تكوف أال ويجب األسرى، عمييا اعتاد التي المناخية الظروؼ دائما االعتبار
 .حاؿ بأي بصحتيـ ضارة نقميـ ظروؼ

 الشرب بمياه النقؿ أثناء الحرب أسرى تزود أف الحاجزة الدولة عمي
 يمـز بما وكذلؾ جيدة، صحة في عمييـ المحافظة تكفؿ كافية بكميات والطعاـ

 المناسبة، االحتياطات الحاجزة الدولة وتتخذ. طبية ورعاية ومسكف مبلبس مف
 قبؿ وتعد النقؿ، أثناء سبلمتيـ لضماف الجو أو بالبحر السفر حالة في وبخاصة
 .المرحميف األسرى بأسماء كاممة قائمة رحيميـ

 إذا الحرب أسرى مف الجرحى أو المرضى ينقؿ أال يجب-ٚٗ المادة
ذا ،النقؿ ىذا تحتـ سبلمتيـ تكف لـ ما لمخطر، شفاءىـ تعرض الرحمة كانت  وا 
 الحرب أسرى نقؿ عدـ وجب المعسكرات أحد مف قريبة القتاؿ منطقة كانت

 في بقاؤىـ كاف أو مبلئمة أمف ظروؼ في النقؿ جري إذا إال فيو الموجوديف
 .منو نقموا لو مما أشد مخاطر إلي يعرضيـ مكانيـ

 وبعنوانيـ برحيميـ رسميا األسرى يخطر النقؿ، حالة في- ٛٗ المادة
 حـز ليـ ليتسنى كاؼ بوقت الرحيؿ قبؿ اإلخطار ىذا ليـ ويبمغ الجديد، البريدي
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ببلغ أمتعتيـ  والمراسبلت الشخصية أمتعتيـ بحمؿ ليـ ويسمح ،عائبلتيـ وا 
 اقتضت إذا األمتعة ىذه وزف تحديد ويمكف وصمتيـ، قد تكوف التي والطرود
 الوزف يتجاوز ال بحيث نقميا األسير يستطيع معقولة بكمية ذلؾ النقؿ ظروؼ
 .كيموغراما وعشريف خمسة حاؿ بأي بو المسموح

 إبطاء، دوف السابؽ معسكرىـ إلي المرسمة والطرود المراسبلت ليـ وتسمـ
 نقؿ بضماف الكفيمة اإلجراءات األسرى ممثؿ مع باالتفاؽ المعسكر قائد ويتخذ
 التحديد بسبب معيـ حمميا يستطيعوف ال التي واألمتعة المشتركة األسرى ميمات
 .المادة ىذه مف الثانية الفقرة بموجب المقرر

 .النقؿ عمميات تكاليؼ الحاجزة الدولة تتحمؿ

 تشغيؿ الحاجزة لمدولة يجوز ٜٗ المادة: الحرب أسرى عمؿ: الثالث القسـ
 قدرتيـ وكذلؾ ورتبتيـ وجنسيـ، سنيـ، مراعاة مع لمعمؿ، البلئقيف الحرب أسرى

 جيدة صحة في عمييـ المحافظة خاصة بصورة القصد يكوف أف عمي البدنية،
 بأعماؿ بالقياـ إال ضابط صؼ رتبة مف الحرب أسرى يكمؼ وال ،ومعنويا بدنيا

 ويدبر يناسبيـ عمبل يطمبوا أف العمؿ بيذا منيـ يكمفوف ال لمذيف ويمكف. المراقبة
ذا ،اإلمكاف بقدر العمؿ ىذا مثؿ ليـ  عمبل حكميـ في مف أو الضابط طمب وا 

 .حاؿ بأي العمؿ عمي يرغموف وال. اإلمكاف بقدر ليـ تدبيره وجب مناسبا،

 أو تنظيمو، أو المعسكر بإدارة المتعمقة األعماؿ بخبلؼ-ٓ٘ المادة
 المبينة خبلؼ أخري أعماؿ تأدية عمي الحرب أسرى إرغاـ يجوز ال صيانتو،

 الخامات، استخراج أو التحويمية أو اإلنتاجية الصناعات( ب) الزراعة،( أ) :أدناه
 والكيميائية، الميكانيكية والصناعات المعادف باستخراج منيا اختص ما عدا فيما

 عسكري، غرض أو طابع ليا ليس التي البناء وأعماؿ العامة واألشغاؿ

 عسكري، غرض أو طابع ليا ليس التي والمناولة النقؿ أعماؿ( ج)
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 والحرؼ، والفنوف التجارية األعماؿ( د)

 المنزلية، الخدمات( ىػ)

 وفي، عسكري غرض أو طابع ليا ليس التي العامة المنافع خدمات( و)
 وفقا الشكوى في حقيـ بمباشرة لؤلسرى يسمح المتقدمة باألحكاـ اإلخبلؿ حالة
 .ٛٚ لممادة

 فيما وبخاصة لمعمؿ، المبلئمة الظروؼ الحرب ألسرى تييأ-ٔ٘ المادة
 مبلئمة الظروؼ ىذه تقؿ أال ويجب والتجييزات، والممبس والغذاء باإلقامة يتعمؽ
 أيضا ويجب مماثؿ، عمؿ في المستخدميف الحاجزة الدولة لرعايا متاح ىو عما
 .االعتبار في المناخية الظروؼ أخذ

 التشريع تطبيؽ مف تتأكد أف الحرب أسرى تشغؿ التي الحاجزة الدولة عمي
 في العماؿ سبلمة تعميمات األخص عمي وكذلؾ العمؿ، بحماية المتعمؽ الوطني
 التدريب عمي الحرب أسرى يحصؿ أف يجب ،األسرى فييا يعمؿ التي المناطؽ

 ومماثمة بو يكمفوف الذيف لمعمؿ مناسبة وقاية بوسائؿ يزودوا وأف لعمميـ، البلـز
 يتعرض أف يجوز ،ٕ٘ المادة أحكاـ مراعاة ومع. الحاجزة الدولة لرعايا يوفر لما

 .المدنيوف العماؿ ىؤالء ليا يتعرض التي العادية لؤلخطار الحرب أسرى

 تدابير اتخاذ طريؽ عف العمؿ ظروؼ صعوبة زيادة حاؿ بأي يجوز ال
 .تأديبية

 أو صحي غير عمؿ في حرب أسير أي تشغيؿ يجوز ال-ٕ٘ المادة
 ميينا اعتباره يمكف بعمؿ حرب أسير أي يكمؼ وال ،بو لمقياـ يتطوع لـ ما خطر
 مف المماثمة النبائط مف وغيرىا األلغاـ إزالة تعتبر ،الحاجزة الدولة قوات ألفراد

 .الخطرة األعماؿ
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 الذىاب وقت فييا بما اليومي، العمؿ مدة تكوف أال يجبٖ٘ المادة
 بالنسبة بيا المسموح المدة حاؿ بأي تتجاوز أال ويجب. الطوؿ مفرطة واإلياب،
 ،نفسو العمؿ يؤدوف الذيف الحاجزة الدولة رعايا مف المنطقة في المدنييف لمعماؿ
 اليومي، العمؿ منتصؼ في ساعة عف تقؿ ال راحة الحرب أسرى منح ويجب
 لمدة الراحة ىذه كانت إذا الحاجزة الدولة لعماؿ يمنح لما مماثمة الراحة وتكوف
 كؿ متصمة ساعة وعشروف أربع مدتيا راحة ذلؾ، عمي عبلوة ويمنحوف،. أطوؿ
. منشئيـ دولة في لمراحة المقرر اليـو أو األحد يـو ذلؾ يكوف أف ويفضؿ أسبوع،
 أياـ ثمانية مدتيا راحة سنة مدة عمؿ الذي األسير يمنح ذلؾ، عف وفضبل
 .العمؿ أجر خبلليا لو يدفع متصمة

 يترتب أال يجب فإنو بالقطعة، العمؿ قبيؿ مف طرائؽ تطبيؽ حالة وفي
 .العمؿ مدة زيادة في مغاالة عمييا

 مف ٕٙ المادة ألحكاـ طبقا الحرب أسرى عمؿ أجور تحدد-ٗ٘ المادة
 عمؿ إصابات ضحايا يقعوف الذيف الحرب أسرى يحصؿ أف يجب االتفاقي، ىذه
 ومف. حالتيـ تتطمبيا التي الرعاية عمي بسببو أو العمؿ أثناء بمرض يصابوف أو

 مف تمكنيـ طبية شيادة تعطييـ أف الحاجزة الدولة عمي يتعيف أخري، ناحية
 إلي الشيادة ىذه مف صورة وترسؿ يتبعونيا، التي الدولة لدي بحقوقيـ المطالبة
 .ٖٕٔ المادة في الوارد النحو عمي الحرب ألسرى المركزية الوكالة

 عمي قدرتيـ مف لمتحقؽ الحرب ألسرى طبي فحص يجري-٘٘ المادة
 في خاصة بصفة وتراعي. شير كؿ مرة األقؿ وعمي دورية، بصفة العمؿ

 .الحرب أسرى بو يكمؼ الذي العمؿ طبيعة الطبي الفحص
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 نفسو بعرض لو سمح العمؿ، عمي قادر غير أنو األسرى أحد اعتبر إذا
 يروف الذيف األسرى بإعفاء يوصوا أف ولؤلطباء لمعسكره، الطبية السمطات عمي
 .العمؿ عمي قادريف غير أنيـ

 أسرى معسكرات لنظاـ مماثبل العمؿ فصائؿ نظاـ يكوف-ٙ٘ المادة
 وتتبعو الحرب أسرى معسكرات أحد إشراؼ تحت عمؿ فصيمة كؿ وتظؿ ،الحرب
 إشراؼ تحت المعسكر، قائد مع مسؤولة العسكرية السمطات وتكوف. إداريا

 قائد وعمي ،العمؿ فصائؿ في االتفاقية ىذه أحكاـ مراعاة عف حكومتيـ،
 عميو يطمع وأف لمعسكره، التابعة العمؿ لفصائؿ واؼ بسجؿ يحتفظ أف المعسكر
 الوكاالت مف غيرىا أو األحمر لمصميب الدولية المجنة أو الحامية الدولة مندوبي

 .لممعسكر زيارتيـ عند الحرب، أسرى تساعد التي

 أشخاص، لحساب يعمموف الذيف األسرى معاممة تقؿ أال يجب-ٚ٘ المادة
 عف وحمايتيـ، عمييـ المحافظة عف مسؤوليف األشخاص ىؤالء كاف لو حتى

 والسمطات الحاجزة الدولة عمي وتقع االتفاقية، ىذه بيا تقضي التي المعاممة
 المحافظة عف الكاممة المسؤولية األسرى، يتبعو الذي المعسكر وقائد العسكرية

 الحؽ األسرى وليؤالء، عمميـ أجور ودفع ومعاممتيـ ورعايتيـ األسرى ىؤالء عمي
 .يتبعونيا التي المعسكرات في األسرى بممثمي اتصاؿ عمي يبقوا أف في

  المالية الحرب أسرى موارد: الرابع القسـ

لي العدائية، األعماؿ بدء عند تحدد أف الحاجزة لمدولة-ٛ٘ المادة  أف وا 
 أو النقدية المبالغ مف األقصى الحد الحامية، الدولة مع الشأف ىذا في االتفاؽ يتـ
 يزيد مبمغ أي ويوضع. حوزتيـ في بو يحتفظوا أف لؤلسرى يمكف مما شابييا ما

 أي مع بيـ خاص حساب في منيـ، سحبو وتـ حوزتيـ في كاف الحد ىذا عمي
 .بموافقتيـ إال أخري عممة أية إلي المبالغ ىذه تحوؿ وال يودعونيا، أخري مبالغ
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 المعسكر خارج مف خدمات بتمقي أو مشتريات بعمؿ لؤلسرى يسمح عندما
 التي المعسكر إدارة أو نفسو األسير بواسطة الدفع يكوف نقدية، مدفوعات مقابؿ
 التعميمات الحاجزة الدولة وتضع. المعني األسير حساب عمي المدفوعات تقيد

 .الخصوص بيذا البلزمة

 الحرب أسرى مف سحبت قد تكوف التي النقدية المبالغ تودع-ٜ٘ المادة
 حساب في الحاجزة، الدولة عممة نفس مف وتكوف ٛٔ المادة بمقتضى أسرىـ عند
 أيضا الحساب ىذا إلي وتضاؼ ،القسـ ىذا مف ٗٙ المادة ألحكاـ وفقا منيـ كؿ
 أخري عمبلت مف مبالغ أي تحويؿ عف ناتجة الحاجزة الدولة بعممة مبالغ أي

 .آنذاؾ الحرب أسرى مف سحبت قد تكوف

 شيرية مقدمات الحرب أسرى لجميع الحاجزة الدولة تصرؼ-ٓٙ المادة
 :الدولة ىذه عممة إلي التالية المبالغ بتحويؿ قيمتيا تحدد رواتبيـ مف

 سويسرية، فرنكات ثمانية: رقيب رتبة دوف الحرب أسرى: األولي الفئة

 الرتب مف األسرى أو الضباط، صؼ وسائر الرقباء: الثانية الفئة
 سويسريا، فرنكا عشر اثني: المناظرة

 المناظرة، الرتب مف األسرى أو نقيب، رتبة حتى الضباط: الثالثة الفئة
 سويسريا، فرنكا خمسيف

 الرتب مف األسرى أو العقداء، أو النقباء، أو المقدموف: الرابعة الفئة
  سويسريا، فرنكا ستيف: المناظرة

 الرتب مف األسرى أو فوؽ، فما عميد رتبة مف القادة: الخامسة الفئة
 .سويسريا فرنكا وسبعيف خمسة: المناظرة



142 
 

 خاصة اتفاقات بموجب تعدؿ أف المعنية النزاع ألطراؼ يمكف انو عمي
 .أعبله المبينة الفئات مختمؼ مف الحرب ألسرى تدفع التي الرواتب مقدمات قيمة

 تتجاوز أعبله األولي الفقرة في المبينة المبالغ كانت إذا أخري، ناحية ومف
 آخر سبب ألي أو الحاجزة، الدولة قوات ألفراد تدفع التي الرواتب كبير حد إلي

 اتفاؽ إلي التوصؿ انتظار وفي الحالة، ىذه ففي بشدة، الحاجزة الدولة ترىؽ
 الدولة فإف المبالغ، ىذه لتعديؿ األسرى إلييا ينتمي التي الدولة مع خاص
 :الحاجزة

 إلي أعبله األولي الفقرة في المبينة المبالغ إضافة بمواصمة تمتـز( أ)
 األسرى، حسابات

 مف تصرؼ التي لممبالغ معقولة قيمة تحدد أف مؤقتة بصفة تستطيع( ب)
 مطمقا المبالغ ىذه تقؿ أال عمي الخاصة، لنفقاتيـ الحرب ألسرى الرواتب مقدمات

 قواتيا ألفراد الحاجزة الدولة تصرفيا التي المبالغ عف األولي بالفئة يختص فيما
 .المسمحة

 .إبطاء دوف الحامية لمدولة التحديد أسباب وتبمغ

 التي الدولة تقدميا قد التي المبالغ توزيع الحاجزة الدولة تقبؿ-ٔٙ المادة
 المبالغ تكوف أف شريطة ليـ، إضافية كرواتب األسرى ىؤالء عمي األسرى يتبعيا
 لجميع الصرؼ يتـ وأف متساوية، الواحدة الفئة أسرى مف أسير لكؿ تدفع التي

 حساباتيـ في المبالغ تودع وأف الفئة، ىذه في الدولة لتمؾ التابعيف األسرى
 الرواتب ىذه تعفي وال. ٗٙ المادة ألحكاـ طبقا ممكف وقت أقرب في الخاصة
 .االتفاقية ىذه بو تقضي التزاـ أي مف الحاجزة الدولة اإلضافية
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 أجر عمي مباشرة الحاجزة السمطات مف الحرب أسرى يحصؿ-ٕٙ المادة
 عف حاؿ بأي يقؿ أال عمي معدلو، المذكورة السمطات تحدد عمميـ، عف مناسب

 األسرى تبمغ أف الحاجزة الدولة وعمي. الكامؿ العمؿ يـو عف سويسري فرنؾ ربع
 .تحدده الذي اليومي األجر معدؿ الحامية الدولة طريؽ عف يتبعونيا التي والدولة

 بصفة المعينيف الحرب ألسرى أجر كذلؾ الحاجزة السمطات وتدفع
 أو ترتيبيا أو المعسكرات بإدارة تتصؿ حرفية أعماؿ أو وظائؼ ألداء مستديمة
 طبية أو روحية بوظائؼ القياـ منيـ يطمب الذيف لؤلسرى وكذلؾ صيانتيا،
 ومساعدوه، األسرى ممثؿ يتقاضاه الذي األجر يخصـ ،زمبلئيـ لمصمحة

 ويحدد ،(الكنتيف) المقصؼ أرباح مف الناتج الرصيد مف وجدوا، إف ومستشاروه
ذا المعسكر، قائد ويعتمدىا األجور ىذه معدؿ األسرى ممثؿ  مثؿ ىناؾ يكف لـ وا 
 .األسرى ليؤالء مناسبا أجرا تصرؼ الحاجزة السمطات فإف الرصيد، ىذا

 ليـ ترسؿ التي النقدية المبالغ بتمقي الحرب ألسرى يسمح-ٖٙ المادة
 الدائف حسابو رصيد أسير كؿ تصرؼ تحت ويكوف ،جماعات أو أفرادا

 التي الحاجزة الدولة تعينيا التي الحدود في التالية المادة في عنو المنصوص
 الخارج، في مدفوعات بسداد أيضا الحرب ألسرى ويسمح. المطموبة المبالغ تدفع
 تعطي الحالة، ىذه وفي. ضرورية تراىا التي النقدية أو المالية القيود مراعاة مع

 األشخاص إلي األسرى يرسميا التي لممدفوعات خاصة أولوية الحاجزة الدولة
 .يعولونيـ الذيف

 عمي يتبعونيا التي الدولة وافقت إذا الحرب، ألسرى يمكف حاؿ، أي وعمي
 الحاجزة الدولة ترسؿ: التالي لئلجراء طبقا بمدانيـ إلي مدفوعات يرسموا أف ذلؾ،
 التفاصيؿ جميع يتضمف إخطارا الحامية الدولة طريؽ عف المذكورة الدولة إلي

 مقدرا يدفع الذي المبمغ قيمة وكذلؾ منو، والمستفيد المبمغ مرسؿ عف البلزمة
 قائد عميو يصدؽ ثـ اإلخطار ىذا المعني األسير ويوقع. الحاجزة الدولة بعممة
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 وتضاؼ األسير، حساب مف المبمغ قيمة الحاجزة الدولة وتخصـ. المعسكر
 .األسرى يتبعيا التي الدولة لحساب بمعرفتيا النحو ىذا عمي المخصومة المبالغ

 بنموذج تستأنس أف الحاجزة لمدولة يمكف المتقدمة، األحكاـ ولتطبيؽ
 .االتفاقية بيذه الخامس الممحؽ في الوارد البلئحة

 البيانات بو تسجؿ أسير لكؿ بحساب الحاجزة الدولة تحتفظ-ٗٙ المادة
 :األقؿ عمي التالية

 أو راتبو مف كمقدمات لو تصرؼ التي أو لؤلسير المستحقة المبالغ. ٔ
 الدولة بعممة األسير مف تسحب التي المبالغ أخري، صفة بأي أو عمؿ أجور

 عممة إلي طمبو عمي بناء وتحوؿ األسير مف تسحب التي والمبالغ الحاجزة،
 .المذكورة الدولة

 والمبالغ مماثؿ، آخر شكؿ بأي أو نقدا لؤلسير تصرؼ التي المبالغ. ٕ
 مف الثالثة لمفقرة طبقا المحولة المبالغ طمبو، عمي وبناء عنو نيابة تدفع التي
 .السابقة المادة

 قبؿ مف عميو التوقيع يصير األسير حساب في يدرج بند كؿ-٘ٙ المادة
 وقت كؿ في الحرب ألسرى تقدـ ،عنو ينوب الذي األسرى ممثؿ أو األسير

 ويمكف منيا، صور عمي والحصوؿ حساباتيـ عمي لئلطبلع معقولة تسييبلت
 ،لممعسكر زياراتيـ عند الحسابات مف يتحققوا أف الحامية الدوؿ لممثمي أيضا
 وفي. الشخصية حساباتيـ إليو تنقؿ آخر، إلي معسكر مف الحرب أسرى نقؿ عند
 في تكوف التي المبالغ إلييا تنقؿ أخري، دولة إلي حاجزة دولة مف النقؿ حالة

 تكوف أخري مبالغ بأي شيادة ليـ وتعطي الحاجزة، الدولة عممة بغير حوزتيـ
 .حساباتيـ في باقية
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 اآلخر الطرؼ منيا كؿ يوافي أف عمي تتفؽ أف المعنية النزاع وألطراؼ
 .الحرب أسرى حسابات بكشوؼ محددة فترات وعمي الحامية الدولة طريؽ عف

 وطنو، إلي إعادتو أو األسير عف باإلفراج األسر انتياء عند-ٙٙ المادة
 الدائف الرصيد فيو يوضح مختص ضابط مف موقعا بيانا الحاجزة الدولة تسممو

 إلي الحاجزة الدولة ترسؿ أخري، ناحية ومف. أسره نياية في لو المستحؽ
 جميع فييا توضح كشوفا الحامية الدولة طريؽ عف األسرى يتبعيا التي الحكومة
 أو اإلفراج، أو الوطف، إلي باإلعادة أسرىـ انتيي الذيف األسرى عف البيانات
 في الدائنة األرصدة خاصة بصورة وتبيف آخر، شكؿ بأي أو الوفاة، أو اليرب،

 الدولة مف مفوض ممثؿ الكشوؼ ىذه مف صفحة كؿ عمي ويصدؽ. حساباتيـ
 .الحامية

 المنصوص األحكاـ كؿ خاص اتفاؽ بموجب تعدؿ أف المعنية ولمدوؿ
 عف مسؤولة الحرب أسير يتبعيا التي الدولة تكوف ،منيا جزءا أو أعبله عنيا

 نياية في الحاجزة الدولة لدي لو المستحؽ الدائف الرصيد معو تسوى بأف االىتماـ
 .أسره مدة

 طبقا الحرب ألسرى تصرؼ التي الرواتب مقدمات تعتبر-ٚٙ المادة
 ىذه وتكوف. األسرى يتبعيا التي الدولة عف بالنيابة مدفوعة كأنيا ٓٙ لممادة

 الفقرة بمقتضى بسدادىا الدولة تمؾ قامت التي المدفوعات جميع وكذلؾ المقدمات
 عند المعنية الدوؿ بيف ترتيبات موضوع ،ٛٙ والمادة ،ٖٙ المادة مف الثالثة
 .العدائية األعماؿ انتياء

 عجز أي عف أو اإلصابة عف لمتعويض األسرى طمبات تقدـ-ٛٙ المادة
. الحامية الدولة طريؽ عف األسرى يتبعيا التي الدولة إلي العمؿ مف ناتج آخر
 الحرب ألسير الحاالت جميع في الحاجزة الدولة تسمـ ،ٗ٘ المادة ألحكاـ ووفقا
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 والمعمومات فييا، حدث التي والظروؼ العجز، أو اإلصابة طبيعة توضح شيادة
 ىذه عمي ويوقع. بالمستشفي عبلج أو طبية رعاية مف لو قدـ بما المتعمقة
 فييا الطبية المعمومات عمي ويصدؽ الحاجزة الدولة مف مسؤوؿ ضابط الشيادة

 .الطبية الخدمات أطباء أحد قبؿ مف

 أي الحرب أسرى يتبعيا التي الدولة إلي أيضا الحاجزة الدولة وتحيؿ
 األشياء أو النقود أو الشخصية الميمات بشأف األسرى مف مقدمة تعويض طمبات
 ولـ ٛٔ المادة ألحكاـ طبقا منو سحبتيا قد الحاجزة الدولة تكوف التي القيمة
 بفقد تتعمؽ تعويض طمبات أي وكذلؾ الوطف، إلي إعادتو عند إليو تردىا

 إال. موظفييا أحد أو الحاجزة الدولة جانب مف خطأ إلي األسير يعزوه متعمقات
 شخصية متعمقات أي عف الحرب أسرى تعويض نفقات تتحمؿ الحاجزة الدولة أف
. األسر في وجودىـ أثناء الحرب أسرى الستعماؿ مطموبة تكوف النوع ىذا مف
 مسؤوؿ ضابط يوقعيا شيادة لؤلسير الحاجزة الدولة تسمـ الحاالت، جميع وفي

 أو المبالغ أو المتعمقات رد عدـ أسباب عف البلزمة المعمومات جميع بيا وتوضح
 األسير يتبعيا التي الدولة إلي الشيادة ىذه مف صورة وترسؿ. إليو القيمة األشياء

 .ٖٕٔ بالمادة عنيا المنصوص الحرب ألسرى المركزية الوكالة طريؽ عف

 الخارج مع الحرب أسرى عبلقات: الخامس القسـ

 قبضتيا في أسرى وقوع فور تقـو أف الحاجزة الدولة عمي-ٜٙ المادة
ببلغ بإببلغيـ  تتخذ التي بالتدابير الحامية الدوؿ خبلؿ مف يتبعونيا التي الدوؿ وا 

 تعديبلت بأي بالمثؿ المعنية األطراؼ تبمغ أف وعمييا. القسـ ىذا أحكاـ لتنفيذ
 .التدابير ىذه عمي تستجد

 مدة خبلؿ أو األسر في وقوعو بمجرد حرب، أسير لكؿ يسمح-ٓٚ المادة
 ىذا كاف لو حتى المعسكر، إلي وصولو تاريخ مف واحد أسبوع عمي تزيد ال
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 إلي أو مستشفي، إلي نقمو أو األسير، مرض حالة في وكذلؾ انتقاليا، المعسكر
لي جية، مف عائمتو إلي مباشرة يرسؿ بأف آخر، معسكر  المركزية الوكالة وا 
 مماثمة بطاقة أخري، جية مف ،ٖٕٔ بالمادة عنيا المنصوص الحرب ألسرى
 وبعنوانو األسر في بوقوعو إلببلغيا االتفاقية، بيذه الممحؽ لمنموذج اإلمكاف بقدر

 بأي تأخيرىا يجوز وال يمكف ما بأسرع البطاقات ىذه وترسؿ. الصحية وحالتو
 .حاؿ

ذا. والبطاقات الرسائؿ واستبلـ بإرساؿ الحرب ألسرى يسمح-ٔٚ المادة  وا 
 عمي السماح عمييا يتعيف فإنو المراسبلت، ىذه تحديد ضرورة الحاجزة الدولة رأت
 اإلمكاف بقدر مماثمة وتكوف شير، كؿ بطاقات وأربع رسالتيف بإرساؿ األقؿ

 عنيا المنصوص األسر بطاقات فييا تحتسب وال االتفاقية، بيذه الممحقة لمنماذج
 في ذلؾ بأف الحامية الدولة تقتنع لـ ما أخري قيود تفرض وال. ٓٚ المادة في

 الكافي العدد تدبير الحاجزة الدولة استطاعة عدـ بسبب أنفسيـ األسرى مصمحة
 ضرورة حالة وفي. البلزمة البريدية المراقبة بميمة لمقياـ األكفاء المترجميف مف

 إال يصدر ال القرار ىذا فإف األسرى، إلي ترسؿ التي الرسائؿ عمي قيود فرض
 ىذه وترسؿ. الحاجزة الدولة طمب عمي بناء ربما األسرى، يتبعيا التي الدولة مف

 أو تأخيرىا يجوز وال الحاجزة، لمدولة متاحة طريقة بأسرع والبطاقات الرسائؿ
 .تأديبية لدواع حجزىا

 طويمة، مدة مف عائبلتيـ أخبار تصميـ لـ الذيف الحرب ألسرى يسمح
 العادي، بالبريد ليـ أخبار إرساؿ أو ذوييـ مف أخبار تمقي يمكنيـ ال والذيف
 أجورىا تخصـ برقيات بإرساؿ ىائمة، بمسافات ذوييـ عف يبعدوف الذيف وكذلؾ

 ولؤلسرى. تصرفيـ تحت التي بالنقدية تدفع أو الحاجزة الدولة لدي حساباتيـ مف
 .العاجمة الحاالت في كذلؾ اإلجراء ىذا مف يفيدوا أف
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 النزاع وألطراؼ. الوطنية بمغتيـ األسرى مراسبلت تحرر عامة، وكقاعدة
 .أخري بمغات بالمراسمة تسمح أف

 تبيف بطاقة عمييا وتمصؽ بعناية، األسرى بريد أكياس تختـ أف يجب
 .إلييا المرسمة البريد مكاتب عناويف عمييا وتكتب بوضوح، محتوياتيا

 أخري طريقة بأي أو بالبريد يتمقوا بأف الحرب ألسرى يسمح-ٕٚ المادة
 أو أدوية أو مبلبس أو غذائية مواد األخص عمي تحتوي جماعية أو فردية طرودا
 الكتب ذلؾ في بما الترفييية، أو الدراسية أو الدينية احتياجاتيـ لتمبية لواـز

 الموسيقية، واآلالت االمتحانات، وأوراؽ العممية، والمواد الدينية، والمستمزمات
 نشاط ممارسة أو الدراسة مواصمة لؤلسرى تتيح التي والمواد الرياضية، واألدوات

 بموجب عمييا تقع التي االلتزامات مف الحاجزة الدولة الطرود ىذه تخمي وال ،فني
 .االتفاقية ىذه

 تقترحيا التي ىي الطرود ىذه عمي فرضيا يمكف التي الوحيدة والقيود
 الدولية المجنة تقترحيا التي أو أنفسيـ، الحرب أسرى مصمحة في الحامية الدولة

 الخاصة بشحناتيا يتعمؽ فيما األسرى تعاوف أخري ىيئة أي أو األحمر لمصميب
 .والمواصبلت النقؿ وسائؿ عمي االستثنائية الضغوط بسبب

 اقتضى إذا الجماعية، أو الفردية الطرود بإرساؿ المتعمقة األساليب وتكوف
 في عمييا يترتب أف يجوز ال المعنية الدوؿ بيف خاصة اتفاقات موضع األمر،

 الكتب إرساؿ يجوز وال. الحرب أسرى عمي اإلغاثة طرود توزيع تأخير حاؿ أي
 طرود في عموما الطبية المعونات وترسؿ والمبلبس، األغذية طرود ضمف

 .جماعية
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 بشأف المعنية الدوؿ بيف خاصة اتفاقات وجود عدـ حالة في-ٖٚ المادة
 اإلغاثة الئحة تطبؽ الجماعية، اإلغاثة طرود وتوزيع باستبلـ المتعمقة األساليب
 .االتفاقية بيذه الممحقة الجماعية

 حؽ حاؿ بأي أعبله إلييا المشار الخاصة االتفاقيات تقيد أف يجوز وال
 ألسرى المرسمة الجماعية اإلغاثة طرود عمي االستيبلء في األسرى ممثمي

 .األسرى لمصمحة فييا التصرؼ أو بتوزيعيا والقياـ الحرب،

 ممثمي أو الحامية، الدوؿ ممثمي حؽ االتفاقات ىذه تقيد أف يجوز ال كما
 مسؤولة وتكوف األسرى تعاوف أخري ىيئة أي أو األحمر لمصميب الدولية المجنة
 المرسمة األشخاص عمي توزيعيا عمي اإلشراؼ في الجماعية، الطرود نقؿ عف
 .إلييـ

 كافة مف الحرب أسرى إلي المرسمة اإلغاثة طرود جميع تعفي-ٗٚ المادة
 .األخرى الرسـو وسائر والجمارؾ االستيراد رسـو

 أسرى إلي المرسمة النقدية والتحويبلت اإلغاثة وطرود المراسبلت وتعفي
 مكاتب طريؽ عف أو مباشرة سواء البريد، بطريؽ بواسطتيـ، أو الحرب

 الحرب ألسرى المركزية والوكالة ٕٕٔ المادة في عنيا المنصوص االستعبلمات
 البمداف في سواء البريد، رسـو جميع ومف ،ٖٕٔ المادة في عنيا المنصوص

 .المتوسطة البمداف في أو إلييا، والمرسمة منيا الصادرة

 الحرب أسرى إلي الموجية اإلغاثة طرود إرساؿ إمكاف عدـ حالة وفي
 مصاريؼ الحاجزة الدولة تتحمؿ آخر، سبب ألي أو وزنيا بسبب البريد، بطريؽ
 األطراؼ األخرى الدوؿ وتتحمؿ. لسيطرتيا تخضع التي األراضي جميع في نقميا
 .أراضييا في كؿ النقؿ، مصاريؼ االتفاقية في
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 أي المرسؿ يتحمؿ المعنية، الدوؿ بيف خاصة اتفاقات وجود عدـ حالة في
 .أعبله المبينة اإلعفاءات تشمميا وال الطرود ىذه نقؿ مف تنشأ مصاريؼ

 يرسميا التي البرقيات رسـو خفض عمي المتعاقدة السامية األطراؼ تعمؿ
 .اإلمكاف بقدر إلييـ توجو أو الحرب أسرى

 المعينة الدوؿ اضطبلع دوف الحربية العمميات تحوؿ عندما-٘ٚ المادة
 و ٕٚ و ٔٚ و ٓٚ المواد في إلييا المشار الطرود نقؿ تأميف إزاء بمسؤوليتيا

 األحمر لمصميب الدولية المجنة أو المعنية، الحامية الدوؿ تتكفؿ أف يمكف ،ٚٚ
 النقؿ بوسائؿ الطرود ىذه نقؿ بتأميف النزاع، أطراؼ تعتمدىا أخري ىيئة أي أو

 (.الخ الطائرات، أو السفف، أو الشاحنات، أو الحديدية، السكؾ) المناسبة

 بيذه تزويدىا عمي المتعاقدة السامية األطراؼ تعمؿ الغرض، وليذا
 .البلزمة المرور تصاريح بمنحيا وخصوصا بمرورىا، وتسمح الوسائؿ

 :نقؿ في الوسائؿ ىذه استخداـ ويجوز

 المركزية الوكالة بيف المتبادلة والتقارير والكشوؼ، المراسبلت،( أ)
 المنصوص الوطنية والمكاتب ٖٕٔ المادة في عنيا المنصوص لبلستعبلمات

 ،ٕٕٔ المادة في عنيا

 الدوؿ تتبادليا التي الحرب بأسرى المتعمقة والتقارير المراسبلت( ب)
 تعاوف التي األخرى الييئات وسائر األحمر لمصميب الدولية والمجنة الحامية
 .النزاع أطراؼ مع أو مندوبييا مع سواء األسرى،

 وسائؿ تنظيـ في النزاع في طرؼ أي حؽ حاؿ بأي األحكاـ ىذه تقيد وال
 ىذه النقؿ لوسائؿ المرور تصاريح منح وفي ذلؾ، يفضؿ كاف إذا أخري نقؿ

 .عمييا االتفاؽ يمكف التي بالشروط
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 عمي المترتبة المصاريؼ فإف خاصة، اتفاقات وجود عدـ حالة وفي
 .بيا رعاياىا ينتفع التي النزاع أطراؼ بيف بالتناسب تقتسـ الوسائؿ ىذه استخداـ

 أسرى إلي الموجية المراسبلت عمي البريدية المراقبة تجري-ٙٚ المادة
 الدوؿ سوي المراقبة بيذه تقـو وال. يمكف ما بأسرع منيـ المرسمة أو الحرب
 .منيما كؿ بواسطة واحدة مرة بواقع المستممة الدوؿ أو المرسمة

 تعرض ظروؼ في الحرب ألسرى المرسمة الطرود فحص يجري ال
 أو إليو المرسؿ حضور في الفحص ويجري لمتمؼ، الغذائية المواد مف محتوياتيا

 أو المكتوبة المحررات حاالت في إال الواجب النحو عمي منو مفوض لو زميؿ
 بحجة لؤلسرى الجماعية أو الفردية الطرود تسميـ تأخير يجوز وال. المطبوعات
 .المراقبة صعوبات

 أو حربية ألسباب النزاع أطراؼ تفرضو المراسبلت بشأف حظر أي
 .ممكنة مدة وألقصر وقتية مؤقتة بصفة إال يكوف ال سياسية

 أو المستندات لنقؿ التسييبلت جميع الحاجزة الدوؿ تقدـ-ٚٚ المادة
 األخص وعمي منيـ المرسمة أو الحرب أسرى إلي الموجية الوثائؽ أو األوراؽ
 المركزية الوكالة أو الحامية الدولة طريؽ عف وذلؾ الوصايا، أو التوكيؿ رسائؿ
 .ٖٕٔ المادة في عنيا المنصوص الحرب ألسرى

 ىذه إعداد الحرب ألسرى الحاجزة الدوؿ تسيؿ الحاالت، جميع وفي
 البلزمة التدابير وتتخذ محاـ، باستشارة األخص عمي ليـ وتسمح المستندات،
 .توقيعيـ عمي لمتصديؽ

 السمطات مع الحرب أسرى عبلقات: السادس القسـ

  األسر نظاـ بشأف الحرب أسرى شكاوي: األوؿ الفصؿ
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 التي العسكرية لمسمطات يقدموا أف في الحؽ الحرب ألسرى-ٛٚ المادة
 .لو يخضعوف الذي األسر بأحواؿ يتعمؽ فيما مطالبيـ سمطتيا تحت يوجدوف

 إما الحامية، الدوؿ ممثمي إلي مطالبيـ توجيو في مطمؽ حؽ أيضا وليـ
 إلي نظرىـ توجيو بقصد لذلؾ، ضرورة رأوا إذا مباشرة أو األسرى ممثؿ خبلؿ مف

 .األسر نظاـ بشأف لشكواىـ محبل تكوف التي النقاط

 المبينة الحصة مف جزءا تعتبر وال والشكاوي المطالب ليذه حد يوضع وال
 اتضح إذا حتى عقوبة أية عنيا توقع وال. فورا تحويميا ويجب. ٔٚ المادة في
 .أساس ببل أنيا

 عف دورية تقارير الحامية الدوؿ ممثؿ إلي يرسموا أف األسرى ولممثؿ
 .الحرب أسرى واحتياجات المعسكرات في الحالة

  الحرب أسرى ممثمو: الثاني الفصؿ

 التي األماكف عدا فيما حرب، أسرى بو يوجد مكاف كؿ في-ٜٚ المادة
 وكذلؾ شيور ستة كؿ السري، وباالقتراع بحرية األسرى ينتخب ضباط، بيا يوجد
 العسكرية السمطات أماـ بتمثيميـ إليو يعيد ليـ ممثبل شواغر، حدوث حالة في

 ويجوز. تعاونيـ أخري ىيئة وأية األحمر لمصميب الدولية والمجنة الحامية والدوؿ
 .الممثميف ىؤالء انتخاب إعادة

 المختمطة، المعسكرات في أو حكميـ في ومف الضباط معسكرات وفي
 معسكرات في ويعاونو. لؤلسري ممثبل الحرب أسرى بيف مف ضابط أقدـ يعتبر

 المعسكرات وفي الضباط، يختارىـ الذيف المستشاريف مف أكثر أو واحد الضباط
 وينتخبوف الضباط غير األسرى بيف مف المساعديف اختيار يتـ المختمطة،
 .بواسطتيـ
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 مف أسرى ضباط يوضع الحرب، بأسرى الخاصة العمؿ معسكرات وفي
 ومف. األسرى عاتؽ عمي تقع التي المعسكر إدارة بمياـ لمقياـ ذاتيا الجنسية
 في الوارد النحو عمي لؤلسرى كممثميف الضباط ىؤالء انتخاب يجوز أخري، ناحية
 األسرى ممثؿ مساعدي اختيار يتـ الحالة، ىذه وفي. المادة ىذه مف األولي الفقرة
 .الضباط غير الحرب أسرى بيف مف

 في الحؽ لو يكوف أف قبؿ انتخابو يتـ ممثؿ أي الحاجزة الدولة تعتمد
 زمبلؤه انتخبو حرب أسير اعتماد الحاجزة الدولة رفضت فإذا. واجباتو مباشرة

 .الرفض ىذا بأسباب الحامية الدولة إببلغ عمييا وجب األسرى،

 ولغة جنسية نفس األسرى لممثؿ يكوف أف يجب الحاالت، جميع وفي
 عمي الموزعيف الحرب أسرى فإف ذلؾ، وعمي. يمثميـ الذيف الحرب أسرى وعادات
 في ليـ يكوف العادات، أو المغة أو الجنسية بحسب المعسكر مف مختمفة أقساـ
 .المتقدمة الفقرات ألحكاـ وفقا بيـ، الخاص ممثميـ قسـ كؿ

 أسرى حالة تحسيف عمي يعمموا أف األسرى ممثمي عمي يتعيف-ٓٛ المادة
 .والذىنية والمعنوية البدنية الحرب

 لممساعدة بينيـ فيما نظاـ وضع األسرى يقرر األخص،عندما وعمي
 إلي باإلضافة األسرى، ممثمي اختصاص مف التنظيـ يكوف أف يتعيف المتبادلة،

 .االتفاقية ىذه مف األخرى األحكاـ بمقتضى إليو بيا المعيود الخاصة المياـ

 المخالفات عف بمياميـ، قياميـ لمجرد مسؤوليف، األسرى ممثمو يكوف ال
 بأي بالقياـ األسرى ممثمي إلزاـ يجوز ال-ٔٛ المادة ،الحرب أسرى يقترفيا التي
 يجوز ،وظيفتيـ أداء صعوبة مف يزيد أف ذلؾ شأف مف كاف إذا آخر، عمؿ

 وتمنح. حاجتيـ حسب األسرى بيف مف مساعديف ليـ يعينوا أف األسرى لممثمي
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 ما بقدر االنتقاؿ، في الحرية بعض األخص وعمي المادية، التسييبلت كؿ ليـ
 (.الخ اإلغاثة، طرود استبلـ العمؿ، فصائؿ عمي التفتيش) مياميـ لتأدية يمـز

 الذيف الحرب أسرى فييا يعتقؿ التي المباني بزيارة األسرى لممثمي يسمح
 لممثمي التسييبلت جميع بالمثؿ تمنح ،ممثميـ مع بحرية التشاور ليـ يحؽ

 الحامية والدوؿ الحاجزة السمطات مع والبرقية البريدية مراسبلتيـ بشأف األسرى
 وكذلؾ المختمطة، الطبية المجاف ومع ومندوبييا، األحمر لمصميب الدولية والمجنة

 العمؿ فصائؿ في األسرى لممثمي وتقدـ. الحرب أسرى تعاوف التي الييئات مع
 وال. الرئيسي المعسكر في األسرى ممثؿ مع مراسبلتيـ بشأف ذاتيا التسييبلت

 .ٔٚ المادة في المبينة الحصة مف جزءا يعتبر وال المراسبلت، ليذه حد يوضع

 خبلليا خميفتو يطمع معقولة ميمة بعد إال لؤلسرى ممثؿ أي نقؿ يجوز وال
 .الحامية لمدولة دوافعو تبمغ المياـ، مف اإلعفاء حالة في ،األعماؿ سير عمي

 والتأديبية الجنائية العقوبات: الثالث الفصؿ

 عامة أحكاـ -أوال

 في السارية واألوامر والموائح لمقوانيف الحرب أسرى يخضع-ٕٛ المادة
 أو قضائية إجراءات تتخذ أف الحاجزة ولمدولة. الحاجزة بالدولة المسمحة القوات
. األوامر أو الموائح أو القوانيف ليذه مخالفة يقترؼ حرب أسير أي إزاء تأديبية
 .الفصؿ ىذا أحكاـ تخالؼ عقوبة أو قضائية مبلحقة بأية يسمح ال أنو عمي

 المعاقبة عمي الحاجزة الدولة أوامر أو لوائح أو قوانيف مف أي نص إذا
 أفراد أحد اقترفو إذا عميو يعاقب ال بينما الحرب أسير اقترفو إذا ما عمؿ عف

 .تأديبية عقوبة إال العمؿ ىذا مثؿ عمي يترتب أال وجب المسمحة، قواتيا
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 إجراءات أو قضائية إجراءات تتخذ كانت إذا فيما البت عند-ٖٛ المادة
 أف مف التأكد الحاجزة الدولة عمي يتعيف حرب، أسير اقترفيا مخالفة إزاء تأديبية

 اإلجراءات وتطبؽ التسامح مف قدر أكبر تقديرىا في تراعي المختصة السمطات
 .ممكنا ذلؾ كاف كمما القضائية دوف التأديبية

 العسكرية المحاكـ اختصاص مف الحرب أسير محاكمة-ٗٛ المادة
 بمحاكمة المدنية لممحاكـ صراحة الحاجزة الدولة تشريعات تسمح لـ ما وحدىا،

 الحرب أسير يبلحؽ التي نفسيا المخالفة عف الحاجزة الدولة قوات أفراد مف أي
 نوعيا كاف أي محكمة بواسطة حاؿ بأي الحرب أسير يحاكـ وال ،بسببيا قضائيا

 حيث مف عموما عمييا المتعارؼ األساسية الضمانات فييا تتوفر لـ إذا
 الحقوؽ لو تكفؿ إجراءاتيا تكف لـ إذا األخص وعمي التحيز، وعدـ االستقبلؿ
 .٘ٓٔ المادة في عنيا المنصوص الدفاع ووسائؿ

 الدولة قوانيف بمقتضى يحاكموف الذيف الحرب أسرى يحتفظ-٘ٛ المادة
 ىذه أحكاـ مف اإلفادة بحؽ األسر في وقوعيـ قبؿ اقترفوىا أفعاؿ عف الحاجزة

 .عمييـ حكـ ولو حتى االتفاقية،

 أو نفسو الذنب عف واحدة مرة إال الحرب أسير يعاقب ال-ٙٛ المادة
 .نفسيا التيمة

 السمطات بواسطة الحرب أسرى عمي يحكـ أف يجوز ال-ٚٛ المادة
 األفعاؿ عف المقررة العقوبات خبلؼ عقوبة بأية الحاجزة الدولة ومحاكـ العسكرية

 .الدولة ليذه المسمحة القوات أفراد اقترفيا إذا ذاتيا

 أف الحاجزة الدولة سمطات أو محاكـ عمي يتعيف العقوبة، تحديد وعند
 لذلؾ وىو الحاجزة الدولة رعايا مف ليس المتيـ أف ممكف، حد أبعد إلي تراعي،

 لظروؼ نتيجة إال سمطتيا تحت يقع لـ وأنو ليا، لموالء واجب بأي ممـز غير
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 العقوبة تخفيؼ في الحرية المذكورة والسمطات ولممحاكـ. إرادتو عف خارجة
 أدني حد بتطبيؽ ممزمة ليست وىي األسير، بيا اتيـ التي المخالفة عف المقررة
 البدنية، والعقوبات فردية، أفعاؿ عف الجماعية العقوبات وتحظر العقوبة ليذه

 أو التعذيب مف نوع أي عاـ، وبوجو النيار، ضوء يدخميا ال مباف في والحبس
 مف حرب أسير أي حرماف الحاجزة لمدولة يجوز ال ذلؾ، عف وفضبل ،القسوة
 .شاراتو حمؿ مف منعو أو رتبتو

 أسرى مف والجنود الصؼ وضباط الضباط إخضاع يجوز ال-ٛٛ المادة
 التي المعاممة مف أشد لمعاممة قضائية أو تأديبية عقوبة يقضوف الذيف الحرب
 مف الحاجزة بالدولة المسمحة القوات أفراد ذاتيا بالعقوبة يتعمؽ فيما ليا يخضع
 تنفيذ أثناء يعاممف وال أشد، بعقوبة الحرب أسيرات عمي يحكـ ال ،المعادلة الرتب
 البلئى النساء عمي المماثمة بالمخالفات يتعمؽ فيما يطبؽ مما أشد معاممة العقوبة
 .الحاجزة بالدولة المسمحة القوات يتبعف

 وال أشد، بعقوبة الحرب أسيرات عمي يحكـ أف حاؿ أي في يجوز وال
 المماثمة بالمخالفات يتعمؽ فيما يطبؽ مما أشد معاممة العقوبة تنفيذ أثناء يعاممف
 .الحاجزة بالدولة المسمحة القوات أفراد مف الرجاؿ عمي

 أو تأديبية عقوبات قضوا الذيف الحرب أسرى معاممة تختمؼ أف يجوز ال
 .اآلخريف األسرى معاممة عف قضائية

  التأديبية العقوبات -ثانيا

 الحرب أسرى عمي تطبؽ التي التأديبية العقوبات تكوف-ٜٛ المادة
 العمؿ وأجر الراتب مقدـ مف بالمائة ٓ٘ تتجاوز ال غرامة. ٔ :كاآلتي

 .يوما ثبلثيف تتجاوز ال مدة خبلؿ ٕٙ و ٓٙ المادتيف في عنيما المنصوص
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 .االتفاقية بيذه عنيا المنصوص المعاممة فوؽ الممنوحة المزايا وقؼ. ٕ

 .يوميا ساعتيف عمي تزيد ال لمدة شاقة أعماؿ. ٖ

 ،والضباط عمي تطبؽ ال ٖ البند في المبينة العقوبة أف عمي ،الحبس. ٗ
 وحشية أو اإلنسانية عف بعيدة التأديبية العقوبات تكوف أف حاؿ أي في يجوز ال
 .الحرب أسرى صحة عمي خطرة أو

 .يوما ثبلثيف عمي مطمقا الواحدة العقوبة مدة تزيد أف يجوز ال-ٜٓ المادة

 قضاىا مدة أية الصادر الحكـ مف تخصـ النظامية، المخالفة حالة في
 .الحكـ صدور أو المحاكمة انتظار في االحتياطي الحبس في األسير

 حتى أعبله المبيف يوما الثبلثيف مدة وىو األقصى الحد تجاوز يجوز ال
 سواء العقوبة، تقرير وقت الحرب أسير عنيا يسأؿ أفعاؿ عدة ىناؾ كانت لو

 .ال أـ ببعضيا مرتبطة األفعاؿ ىذه كانت

 ،واحد شير عمي وتنفيذىا تأديبية بعقوبة بالحكـ النطؽ بيف المدة تزيد ال
 تفصؿ أف يجب فإنو الحرب أسير عمي جديدة تأديبية عقوبة توقيع حالة وفي
 أياـ عشرة إحدييما مدة كانت إذا العقوبتيف تنفيذ بيف أياـ ثبلثة عف تقؿ ال ميمة
 .أكثر أو

 :التالية الحاالت في ناجحا الحرب أسير ىروب يعتبر-ٜٔ المادة

 .متحالفة دولة بقوات أو يتبعيا التي لمدولة المسمحة بالقوات لحؽ إذا. 

 .ليا حميفة دولة أو الحاجزة الدولة سمطة تحت الواقعة األراضي غادر إذا. 

 حميفة دولة عمـ أو يتبعيا، التي الدولة عمـ ترفع سفينة إلي انضـ إذا. ٖ
 خاضعة المذكورة السفينة تكوف أال شريطة الحاجزة، لمدولة اإلقميمية المياه في ليا
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 ىذه بمفيـو اليروب في ينجحوف الذيف الحرب أسرى ،الحاجزة الدولة لسمطة
 ىروبيـ بسبب عقوبة ألية يعرضوف ال أخري مرة األسر في ويقعوف المادة
 .السابؽ

 أف قبؿ عميو يقبض ثـ اليروب يحاوؿ الذي الحرب أسير ٕٜ المادة
 الفعؿ ىذا عف تأديبية لعقوبة إال يعرض ال ،ٜٔ المادة بمفيـو ىروبو في ينجح
 إلي عميو القبض يعاد الذي الحرب أسير يسمـ ،اقترافو إلي العودة حالة في حتى

 مف الرابعة بالفقرة جاء لما واستثناء ،يمكف ما بأسرع المختصة العسكرية السمطة
 عوقبوا الذيف الحرب أسرى عمي خاص مراقبة نظاـ فرض يجوز ،ٛٛ المادة
 الصحية حالتيـ عمي النظاـ ىذا يؤثر أال شريطة ولكف ناجح، غير ىروب بسبب
 عميو يترتب وال الحرب، أسرى معسكرات أحد في يطبؽ وبحيث ضارا، تأثيرا
 .االتفاقية ىذه بمقتضى ليـ ممنوحة ضمانات أي إلغاء

 حالة في حتى اليروب، محاولة أو اليروب اعتبار يجوز ال-ٖٜ المادة
 ىروبو أثناء. اقترفيا مخالفة عف لممحاكمة األسير قدـ إذا مشددا، ظرفا التكرار،

 .ىروبو محاولة أو

 الحرب أسرى يقترفيا التي المخالفات تستوجب ال ،ٖٛ المادة ألحكاـ وفقا
 ضد عنؼ أي استعماؿ عمي تنطوي ال والتي ىروبيـ، تسييؿ ىو واحد بقصد

 تستيدؼ ال التي السرقة أو العامة، الممكية ضد مخالفات كانت سواء األشخاص،
 إال مدنية، مبلبس ارتداء أو مزورة، أوراؽ استخداـ أو أوراؽ تزوير أو اإلثراء،
 محاولة أو اليرب عمي عاونوا الذيف الحرب أسرى يعرض ال ،تأديبية عقوبة
 .تأديبية لعقوبة إال اليرب

 الدولة إلي ذلؾ إببلغ وجب ىارب، أسير عمي القبض أعيد إذاٜٗ المادة
 .ىروبو عف اإلببلغ تـ قد داـ ما ،ٕٕٔ المادة في المبينة بالكيفية يتبعيا التي
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 مخالفات باقتراؼ المتيميف الحرب أسرى حبس يجوز ال-ٜ٘ المادة
 عمي مطبقا نفسو اإلجراء يكف لـ ما المحاكمة انتظار في احتياطيا حبسا نظامية
 أو مماثمة مخالفات باقتراؼ المتيميف الحاجزة لمدولة المسمحة القوات أفراد

 .المعسكر في والربط والضبط النظاـ عمي لممحافظة العميا المصمحة ذلؾ اقتضت

 إلي المخالفات حالة في حرب أسير ألي االحتياطي الحبس مدة تخفض
 .يوما عشر أربعة تتجاوز وال حد أدني

 الحرب أسرى عمي الفصؿ ىذا مف ٜٛوٜٚالمادتيف أحكاـ تنطبؽ
 .نظامية لمخالفات احتياطيا حبسا المحبوسيف

 ضد مخالفات تشكؿ التي الوقائع في فورا التحقيؽ يجب-ٜٙ المادة
 ال العميا، العسكرية والسمطات المحاكـ باختصاص اإلخبلؿ عدـ مع ،النظاـ
 قائدا بوصفو تأديبية سمطات لو ضابط إال التأديبية العقوبة يصدر أف يجوز

 .التأديبية سمطاتو فوضو قد يكوف أو مقامو يقـو مسؤوؿ ضابط أو لممعسكر،

 يباشرىا أف أو الحرب ألسرى السمطات ىذه تفوض أف حاؿ بأي يجوز وال
 باالتيامات بدقة المتيـ األسير يبمغ تأديبية، عقوبة بأي النطؽ قبؿ،األسرى أحد

 لو ويسمح. نفسو عف والدفاع تصرفو لتبرير الفرصة لو وتعطي إليو، الموجية
 الحكـ ويبمغ. مؤىؿ مترجـ بخدمات االقتضاء عند وباالستعانة شيود باستدعاء
 العقوبات بو تقيد بسجؿ المعسكر قائد يحتفظ ،األسرى ولممثؿ المتيـ لؤلسير
 .الحامية الدولة ممثمي قبؿ مف لمتفتيش السجؿ ىذا ويخضع الصادرة، التأديبية

 إصبلحية مؤسسات إلي حاؿ بأي الحرب أسرى ينقؿ ال-ٜٚ المادة
 أف يجب ،فييا تأديبية عقوبات لتنفيذ( الخ ليمانات، إصبلحيات، سجوف،)

 الصحية االشتراطات التأديبية العقوبات فييا تنفذ التي األماكف جميع تستوفي
 عمي المحافظة إمكانية المعاقبيف الحرب ألسرى وتوفر. ٕ٘ المادة في الواردة
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 األماكف في حكميـ في ومف الضباط يحتجز ال ،ٜٕ المادة ألحكاـ طبقا نظافتيـ
 يقضيف البلتي الحرب أسيرات تحتجز ،والجنود الصؼ ضباط فييا يحتجز التي

 عمييف المباشر اإلشراؼ ويوكؿ الرجاؿ، عف منفصمة أماكف في تأديبية عقوبة
 .نساء إلي

 منتفعيف تأديبية عقوبة لقضاء المحتجزوف الحرب أسرى يبقي، ٜٛ المادة
 عمي. نفسو الحجز بسبب متعذرا تطبيقو يكوف ما عدا فيما االتفاقية، ىذه بأحكاـ

 يجوز ال ،ٕٔ و ٛٚ المادتيف بأحكاـ االنتفاع مف حرمانيـ حاؿ بأي يجوز ال أنو
 المرتبطة االمتيازات مف تأديبية بعقوبات عمييـ المحكـو الحرب أسرى حرماف
 في والبقاء بالتريض تأديبية بعقوبات عمييـ المحكـو الحرب ألسرى يسمح ،برتبيـ
 .يوميا األقؿ عمي ساعتيف الطمؽ اليواء

 ليـ وتقدـ اليومي، الطبي لمفحص بالتقدـ طمبيـ عمي بناء ليـ ويسمح
 إلي الحاجة دعت إذا نقميـ، ويتـ الصحية، حالتيـ تتطمبيا التي الطبية الرعاية

 .مستشفي إلي أو المعسكر مستوصؼ

رساؿ والكتابة بالقراءة ليـ ويسمح  عدـ يجوز أنو غير. الرسائؿ وتمقي وا 
 ذلؾ حتى بيا ويعيد العقوبة، انتياء بعد إال المالية والحواالت الطرود تسميميـ
 الطرود بيذه الموجودة لمتمؼ القابمة األغذية يسمـ الذي األسرى، ممثؿ إلي الحيف
 .المعسكر عيادة إلي

  القضائية اإلجراءات -ثالثا

 يحظره ال لفعؿ حرب أسير أي إدانة أو محاكمة يجوز ال-ٜٜ المادة
 اقتراؼ وقت في ساريا يكوف الذي الدولي القانوف أو الحاجزة الدولة قانوف صراحة

 لحممو الحرب أسير عمي بدني أو معنوي ضغط أي ممارسة يجوز ال ،الفعؿ ىذا
 .إليو المنسوب الفعؿ عف بالذنب االعتراؼ عمي
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 نفسو عف الدفاع فرصة إعطائو بدوف حرب أسير أي إدانة يجوز ال
 .مؤىؿ مستشار أو محاـ مساعدة عمي والحصوؿ

 وقت أقرب في الحامية والدوؿ الحرب أسرى تبميغ يجب-ٓٓٔ المادة
 وال ،الحاجزة الدولة لقوانيف طبقا اإلعداـ عقوبة تستوجب التي بالمخالفات ممكف
 يتبعيا التي الدولة بموافقة إال مخالفة أي عف اإلعداـ عقوبة تقرير بعد فيما يجوز

 .األسرى

 توجيو بعد إال الحرب أسرى أحد عمي باإلعداـ الحكـ إصدار يجوز ال
 المتيـ أف إلي -ٚٛ المادة مف الثانية لمفقرة وفقا- خاصة بصورة المحكمة نظر
 لـ وأنو ليا، لموالء واجب بأي ممـز غير لذلؾ وىو الحاجزة الدولة رعايا مف ليس
 .إرادتو عف خارجة لظروؼ نتيجة إال سمطتيا تحت يقع

 ينفذ ال الحكـ فإف حرب، أسير عمي باإلعداـ حكـ صدر إذا-ٔٓٔ المادة
 المفصؿ اإلخطار وصوؿ تاريخ مف شيور ستة عف تقؿ ال ميمة انقضاء قبؿ

 .تبينو الذي العنواف عمي الحامية الدولة إلي ٚٓٔ المادة في عميو المنصوص

 كاف إذا إال نافذا الحرب أسير عمي الصادر الحكـ يعتبر ال-ٕٓٔ المادة
 القوات أفراد ليا يخضع التي ذاتيا لئلجراءات وطبقا ذاتيا المحاكـ مف صادرا

ال الحاجزة، الدولة في المسمحة  .الفصؿ ىذا أحكاـ كذلؾ روعيت إذا وا 

 الحرب بأسير المتعمقة القضائية التحقيقات جميع تجري-ٖٓٔ المادة
 إبقاء يجوز وال. يمكف ما بأسرع يحاكـ وبحيث الظروؼ، بو تسمح ما بأسرع
 نفسو اإلجراء كاف إذا إال المحاكمة، انتظار في احتياطيا محبوسا الحرب أسير
 أو المماثمة، المخالفات إزاء الحاجزة الدولة في المسمحة القوات أفراد عمي يطبؽ

 الحبس ىذا مدة تزيد أف حاؿ بأي يجوز وال. الوطني األمف مصمحة ذلؾ اقتضت
 .أشير ثبلثة عمي االحتياطي
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 حكـ أي مف االحتياطي الحبس في الحرب أسير يقضييا مدة أي تخصـ
 الحرب أسرى يظؿ ،عقوبة أي تقرير عند االعتبار في ذلؾ ويؤخذ بحبسو، يصدر
 .الفصؿ ىذا مف ٜٛ و ٜٚ المادتيف أحكاـ مف يفيدوف احتياطيا حبسيـ أثناء

 اتخاذ الحاجزة الدولة فييا تقرر التي الحاالت جميع في-ٗٓٔ المادة
 بذلؾ الحامية الدولة إخطار عمييا يتعيف حرب، أسير ضد قضائية إجراءات
 ميمة تبدأ وال. أسابيع ثبلثة بمدة التحقيؽ فتح قبؿ األقؿ وعمي يمكف، ما بأسرع
 عمي الحامية الدولة إلي اإلخطار ىذا وصوؿ تاريخ مف إال ىذه أسابيع الثبلثة
 .الحاجزة لمدولة مسبقا األخيرة ىذه تبينو الذي العنواف

 :التالية المعمومات اإلخطار ىذا يتضمف أف ويجب

 المسمسؿ، أو الشخصي ورقمو ورتبتو، بالكامؿ، الحرب أسير اسـ. ٔ
 .وجدت إذا ومينتو ميبلده، وتاريخ

 .حبسو أو حجزه مكاف. ٕ

 .المنطبقة القانونية واألحكاـ إليو، الموجية التيـ أو التيمة بياف. ٖ

 والمكاف التاريخ وكذلؾ المحاكمة، ستتولى التي المحكمة اسـ. ٗ
 لممثؿ الحاجزة الدولة بواسطة نفسو اإلخطار ويبمغ ،المحاكمة لبدء المحدديف
 المشار اإلخطار وصوؿ عمي دليؿ المحاكمة بدء عند يقـ لـ إذا ،المعني األسرى

 بدء قبؿ المعني األسرى وممثؿ الحرب وأسير الحامية الدولة إلي أعبله إليو
 .تأجيميا ووجب المحاكمة إجراء امتنع األقؿ، عمي أسابيع بثبلثة المحاكمة

 زمبلئو أحد معاونة عمي الحصوؿ في الحؽ الحرب ألسير-٘ٓٔ المادة
 واالستعانة شيود، واستدعاء يختاره، مؤىؿ محاـ بواسطة عنو والدفاع األسرى،
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 الحقوؽ بيذه الحاجزة الدولة وتخطره. مؤىؿ مترجـ بخدمات ضروريا ذلؾ رأي إذا
 .مناسب بوقت المحاكمة بدء قبؿ

 توفر أف الحامية الدولة عمي يتعيف لمحاـ، األسير اختيار عدـ حالة وفي
 وبناء. الغرض ليذا األقؿ عمي أسبوع فرصة الحامية لمدولة وتعطي محاميا، لو

 المؤىميف باألشخاص قائمة ليا الحاجزة الدولة تقدـ الحامية، الدولة طمب عمي
 الحامية، الدولة أو األسير بواسطة محاـ اختيار عدـ حالة وفي. بالدفاع لمقياـ
 تعطي ،المتيـ عف لمدفاع مؤىبل محاميا تعيف أف الحاجزة الدولة عمي يتعيف

 قبؿ أسبوعيف عف تقؿ ال فرصة الحرب أسير عف الدفاع يتولى الذي لممحامي
 بصفة ولو المتيـ، عف دفاعو إلعداد البلزمة التسييبلت وكذلؾ المحاكمة بدء

 أف ولو. رقيب حضور دوف معو يتحدث وأف بحرية المتيـ يزور أف خاصة
 ىذه مف ويفيد. الحرب أسرى فييـ بمف التبرئة، شيود جميع مع يتحدث

 .لبلستئناؼ المحددة المدة انتياء حتى التسييبلت

 يفيميا وبمغة مناسب بوقت المحاكمة بدء قبؿ المتيـ الحرب أسير يبمغ
 القوانيف بمقتضى عموما لممتيـ تبمغ التي بالمستندات وكذلؾ االتياـ بصحيفة
 نفسيا بالشروط نفسو اإلخطار ويبمغ. الحاجزة لمدولة المسمحة بالقوات السارية

 بد ال كاف إذا إال المحاكمة حضور في الحؽ الحامية الدولة لممثمي ،محاميو إلي
 الحالة ىذه وفي الدولة، أمف لمصمحة استثنائية بصفة سرية جمسات في تجري أف

 .اإلجراء بذلؾ الحامية الدولة الحاجزة الدولة تخطر

 أفراد عمي المنطبقة الشروط بنفس الحؽ، حرب أسير لكؿ-ٙٓٔ المادة
 رفع أو عميو يصدر حكـ أي استئناؼ في الحاجزة، بالدولة المسمحة القوات
 في بحقوقو بالكامؿ تعريفو ويتعيف. فيو النظر إعادة التماس أو لنقضو دعوى

 .الحقوؽ ىذه لممارسة المحددة والميمة االستئناؼ
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 الدولة إلي فورا حرب أسير أي عمي يصدر حكـ أي يبمغ-ٚٓٔ المادة
 في حؽ لؤلسير كاف إذا ما أيضا فيو يبيف موجز إخطار شكؿ في الحامية

 اإلخطار ىذا ويبمغ. الحكـ في النظر إعادة التماس أو نقض رفع أو االستئناؼ
 بمغة المتيـ الحرب ألسير أيضا اإلخطار ويبمغ. المعني األسرى لممثؿ كذلؾ
 فورا تقـو الحاجزة الدولة أف كما. حضوره في صدر قد الحكـ يكف لـ إذا يفيميا
 حقوقو استعماؿ عدـ أو استعماؿ عف الحرب أسير بقرار الحامية الدولة بإببلغ

 .االستئناؼ في

 االبتدائي الحكـ كاف أو نيائيا، الحكـ أصبح إذا فإنو ذلؾ، عمي عبلوة
 بأسرع الحامية الدولة إلي ترسؿ أف الحاجزة الدولة عمي وجب باإلعداـ، يقضي
 :اآلتي يتضمف مفصبل إخطارا ممكف وقت

 .والحكـ لمحيثيات الكامؿ النص. ٔ

 عناصر األخص عمي يبيف والمرافعات، التحقيقات عف مختصرا تقريرا. ٕ
 .والدفاع االتياـ

 وترسؿ ،العقوبة فييا ستنفذ التي بالمنشأة االقتضاء، عند بيانا،. ٖ
 الذي بالعنواف الحامية الدولة إلي المتقدمة البنود في عنيا المنصوص االخطارات

 .الحاجزة لمدولة مسبقا تبمغو

 أف بعد الحرب، أسرى عمي بيا المحكـو العقوبة تقضي-ٛٓٔ المادة
 القوات أفراد عمي المنطبقة ذاتيا الظروؼ وفي المنشآت في التنفيذ، واجبة تصبح

 مع متفقة الظروؼ ىذه تكوف األحواؿ، جميع وفي. الحاجزة بالدولة المسمحة
 .واإلنسانية الصحية المتطمبات
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 عف منفصمة أماكف في بعقوبات عمييف يحكـ البلئى األسيرات توضع
 األحواؿ، جميع وفي ،نساء إلي عمييف المباشر اإلشراؼ ويوكؿ الرجاؿ، أماكف
 بأحكاـ منتفعيف لمحرية سالبة بعقوبات عمييـ المحكـو الحرب أسرى يظؿ

لي. االتفاقية ىذه مف ٕٙٔ و ٛٚ المادتيف  باستبلـ ليـ يصرح ذلؾ، جانب وا 
رساؿ  بانتظاـ والتريض شير، كؿ األقؿ عمي واحد إغاثة طرد وتمقي المكاتبات، وا 

 الصحية، حالتيـ تتطمبيا التي الطبية الرعاية ليـ وتقدـ الطمؽ، اليواء في
 عمييـ توقع التي العقوبات تكوف أف ويجب. يرغبونيا قد التي الروحية والمساعدة

 .ٚٛ المادة مف الثالثة الفقرة أحكاـ مع متفقة

 الوطف إلي األسرى إعادة: األوؿ القسـ األسر حالة انتياء: الرابع الباب
يواؤىـ مباشرة  الفقرة بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ مع-ٜٓٔ المادة، محايد بمد في وا 
 المصابيف الحرب أسرى تعيد بأف النزاع أطراؼ تمتـز المادة، ىذه مف الثالثة

 الرتبة، أو العدد عف النظر بصرؼ أوطانيـ إلي خطيرة جراح أو خطيرة بأمراض
 األولي لمفقرة وفقا السفر مف يمكنيـ ما الصحية الرعاية مف ينالوا أف بعد وذلؾ
 .التالية المادة مف

 الدوؿ مع بالتعاوف العدائية، األعماؿ مدة طواؿ النزاع أطراؼ تعمؿ
 المشار والجرحى المرضى الحرب أسرى إيواء تنظيـ أجؿ مف المعنية، المحايدة

 عمي عبلوة ليا، ويجوز محايدة، بمداف في التالية المادة مف الثانية الفقرة في إلييـ
 في طويمة مدة قضوا الذيف األصحاء األسرى إعادة إلي ترمي اتفاقات عقد ذلؾ،
 .محايد بمد في حجزىـ أو مباشرة أوطانيـ إلي األسر

 أسير أي العدائية األعماؿ أثناء إرادتو ضد الوطف إلي يعاد أف يجوز ال
 ىذه مف األولي الفقرة بموجب الوطف إلي لئلعادة مؤىؿ مريض أو جريح حرب
 .المادة
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 :مباشرة أوطانيـ إلي أدناه المذكوروف يعاد-ٓٔٔ المادة

 حالتيـ أف يبدو والذيف شفائيـ، مف الميؤوس والمرضى الجرحى. ٔ
 .بشدة انيارت قد البدنية أو العقمية

 لمتوقعات طبقا عاـ خبلؿ شفائيـ مف الميؤوس والمرضى الجرحى. ٕ
 انيارت قد البدنية أو العقمية حالتيـ أف ويبدو العبلج، حالتيـ وتتطمب الطبية،
 .بشدة

 أو العقمية حالتيـ أف يبدو ولكف شفاؤىـ تـ الذيف والمرضى الجرحى. ٖ
 .مستديمة وبصفة بشدة انيارت قد البدنية

 الذيف والمرضى الجرحى. ٔ :محايد بمد في أدناه المذكوريف إيواء ويجوز
 معالجتيـ كانت إذا المرض، بداية أو الجرح تاريخ مف عاـ خبلؿ شفاؤىـ ينتظر

 .وأسرع أضمف شفاء توقع إلي تدعو محايد بمد في

 لمتوقعات طبقا البدنية، أو العقمية صحتيـ تكوف الذيف الحرب أسرى. ٕ
 بمد في إيواؤىـ يمنع أف ويمكف أسرىـ، استمر إذا خطير بشكؿ ميددة الطبية،
 التي الشروط المعنية الدوؿ بيف يعقد اتفاؽ بموجب تحدد ،التيديد ىذا محايد
 إلي يعادوا لكي محايد بمد في إيواؤىـ صار الذيف الحرب أسرى في توافرىا يجب

 أسرى الوطف إلي يعاد أف يجب عاـ، وبوجو. القانوني وضعيـ وكذلؾ وطنيـ
 :التالية الفئات إحدى ويتبعوف محايد بمد في إيواؤىـ صار الذيف الحرب

 اإلعادة شروط تستوفي أصبحت بحيث الصحية حالتيـ تدىورت الذيف. ٔ
 .الوطف إلي المباشرة

 لـ فإذا ،المعالجة بعد متدىورة البدنية أو العقمية حالتيـ تظؿ الذيف. ٕ
 المرض أو العجز حاالت لتحديد المعنية النزاع أطراؼ بيف خاصة اتفاقات تعقد
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 تسوية وجبت محايد، بمد في اإليواء أو الوطف إلي المباشرة اإلعادة تستوجب التي
 الحرب أسرى بإعادة المتعمؽ االتفاؽ نموذج في الواردة لممبادئ وفقا الحاالت ىذه

 البلئحة وفي محايد بمد في وبإيوائيـ الوطف إلي مباشرة والمرضى الجرحى
 .االتفاقية بيذه الممحقيف المختمطة، الطبية بالمجاف المتعمقة

 ودولة األسرى يتبعيا التي والدولة الحاجزة الدولة تعمؿ-ٔٔٔ المادة
 أسرى حجز مف تمكف اتفاقات عقد أجؿ مف الدولتاف، ىاتاف عمييا تتفؽ محايدة
 .العدائية األعماؿ تنتيي أف إلي المذكورة المحايدة الدولة أراضي في الحرب

 مختمطة طبية لجاف تعيف العدائية، األعماؿ نشوب عند-ٕٔٔ المادة
 المناسبة القرارات جميع والتخاذ الحرب، أسرى مف والجرحى المرضى لفحص
 ألحكاـ طبقا واختصاصاتيا واجباتيا وتحديد المجاف ىذه تعييف ويكوف. بشأنيـ
 .االتفاقية بيذه الممحقة البلئحة

 الدولة في الطبية السمطات رأي بحسب يعتبروف الذيف األسرى أف عمي
 إلي إعادتيـ يمكف واضحة، بصورة خطيرة حاالت ذوي ومرضى جرحي الحاجزة
 .مختمطة طبية لجنة بواسطة فحصيـ إلي الحاجة دوف أوطانيـ

 بالدولة الطبية السمطات تعينيـ الذيف األسرى بخبلؼ-ٖٔٔ المادة
 الفئات إلحدى التابعيف الحرب أسرى مف والمرضى لمجرحى يسمح الحاجزة،
 :لفحصيـ السابقة بالمادة عنيا المنصوص المختمطة الطبية لمجنة بالتقدـ التالية

 المعسكر في أعمالو يباشر طبيب يقترحيـ الذيف والمرضى الجرحى. ٔ
 يتبعيا التي لمدولة وحميفة النزاع في طرؼ دولة رعايا مف أو جنسيتيـ مف ويكوف
 .األسرى

 .األسرى ممثؿ يقترحيـ الذيف والمرضى الجرحى. ٕ
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 منظمة أو يتبعونيا التي الدولة تقترحيـ الذيف والمرضى الجرحى. ٖ
 الذيف الحرب ألسرى يجوز ذلؾ ومع ،األسرى وتعاوف المذكورة الدولة بيا تعترؼ

 المختمطة الطبية لمجاف يتقدموا أف المتقدمة الثبلث الفئات إحدى يتبعوف ال
 ،المذكورة الفئات يتبعوف الذيف أولئؾ بعد إال يفحصوف ال ولكنيـ لفحصيـ،

 الحرب أسرى جنسية مف يكوف الذي لمطبيب الفحص ىذا بحضور يسمح
 األسرى لممثؿ بذلؾ يسمح كما لفحصيـ، المختمطة الطبية لمجنة المتقدميف
 .المعني

 تكف لـ ما ينتفعوا، أف بحوادث يصابوف الذيف الحرب ألسرى-ٗٔٔ المادة
 اإليواء أو الوطف إلي باإلعادة يتعمؽ فيما االتفاقية ىذه بأحكاـ إرادية، اإلصابة

 .محايد بمد في

 تأديبية عقوبة ضده صدرت حرب أسير حجز يجوز ال-٘ٔٔ المادة
 ينفذ لـ أنو بدعوى محايد، بمد في إيوائو أو الوطف إلي إلعادتو مؤىبل ويكوف
 ليـ ويتقرر قضائيا إدانتيـ تمت أو محاكمتيـ تجري الذيف الحرب أسرى ،عقوبتو
 ىذه مف اإلفادة يمكنيـ محايد، بمد في إيوائيـ أو وطنيـ إلي إعادتيـ في الحؽ

 .ذلؾ عمي الحاجزة الدولة وافقت إذا العقوبة تنفيذ أو المحاكمة انتياء قبؿ التدابير

 انتياء لغاية احتجازىـ يتقرر الذيف األسرى أسماء النزاع أطراؼ تتبادؿ
 .العقوبة تنفيذ أو المحاكمة

 وطنيـ إلي إعادتيـ نفقات األسرى يتبعيا التي الدولة تتحمؿ-ٙٔٔ المادة
 .الحاجزة الدولة حدود مف ابتداء محايد، بمد إلي نقميـ أو

 الخدمة في وطنو إلي أعيد حرب أسير أي استخداـ يجوز ال-ٚٔٔ المادة
 .العاممة العسكرية
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عادتيـ الحرب أسرى عف اإلفراج:الثاني القسم  انتياء عند أوطانيـ إلي وا 
 دوف أوطانيـ إلي ويعادوف الحرب أسرى عف يفرج-ٛٔٔ المادة،العدائية األعماؿ
 .الفعمية العدائية األعماؿ انتياء بعد إبطاء

 بيف معقودة اتفاقية أي في تقدـ بما تقضى أحكاـ وجود عدـ حالة في
 اتفاقية ىناؾ تكف لـ إذا أو العدائية، لؤلعماؿ نياية وضع بشأف النزاع أطراؼ

 خطة إبطاء دوف وتنفذ بنفسيا الحاجزة الدوؿ مف دولة كؿ تضع النوع، ىذا مف
 .السابقة بالفقرة الوارد المبدأ مع تتمشى وطنيـ إلي األسرى إلعادة

 توزع ،المقررة التدابير عمي الحرب أسرى إطبلع الحالتيف كمتا في ويجب
 الدولة بيف عادلة بطريقة حاؿ أي عمي أوطانيـ إلي الحرب أسرى إعادة تكاليؼ
 في التالية المبادئ تراعي الغرض، وليذا. األسرى يتبعيا التي والدولة الحاجزة
 األسرى يتبعيا التي الدولة تتحمؿ متجاورتيف، الدولتاف كانت إذا( أ) :التوزيع
 .الحاجزة الدولة حدود مف ابتداء إلييا إعادتيـ تكاليؼ

 تكاليؼ الحاجزة الدولة تتحمؿ متجاورتيف، غير الدولتاف كانت إذا( ب)
 فييا إبحار ميناء أقرب إلي أو حدودىا لغاية إقميميا في الحرب أسرى نقؿ

 األطراؼ فإف التكاليؼ، ببقية يتعمؽ فيما أما. األسرى يتبعيا التي الدولة ألراضي
 إبراـ يستخدـ أف حاؿ بأي يجوز وال. بينيا فيما بالعدؿ توزيعيا عمي تتفؽ المعنية

 .أوطانيـ إلي الحرب أسرى إعادة في تأخير أي لتبرير االتفاؽ ىذا مثؿ

 في ذكر لما مماثمة ظروؼ في الوطف إلي اإلعادة تنفذ-ٜٔٔ المادة
 مع الحرب، أسرى نقؿ بشأف االتفاقية ىذه مف شاممة ٛٗ إلي ٙٗ مف المواد
 .التالية الفقرات وأحكاـ ٛٔٔ المادة أحكاـ مراعاة

 تكوف قيمة ذات أشياء أي الحرب أسرى إلي ترد الوطف، إلي اإلعادة عند
 تحوؿ لـ أجنبية بعمبلت مبالغ أي وكذلؾ ،ٛٔ المادة بمقتضى منيـ سحبت قد
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 في عنو المنصوص االستعبلمات مكتب إلي وترسؿ. الحاجزة الدولة عممة إلي
 إلي ترد لـ التي األجنبية، بالعمبلت والمبالغ القيمة ذات األشياء ٕٕٔ المادة
 بأف الحرب ألسرى يسمح ،كاف سبب ألي وطنيـ إلي عودتيـ عند الحرب أسرى
. إلييـ وصمت قد تكوف وطرود مراسبلت وأي الشخصية أدواتيـ معيـ يأخذوا
 بما الوطف، إلي اإلعادة ظروؼ ذلؾ استدعت إذا األشياء ىذه وزف تحديد ويمكف
 بأف األحواؿ جميع في ويرخص معقوؿ، نحو عمي يحممو أف الحرب ألسير يمكف
 .األقؿ عمي كيموغراما وعشريف خمسة يحمؿ

 الدولة عيدة في تترؾ فإنيا األخرى، الشخصية الحرب أسير متعمقات أما
 الدولة مع اتفاقا تعقد أف بمجرد لو ترسميا أف الدولة ىذه عمي ويتعيف الحاجزة،

 حجز يجوز ،النقؿ يتطمبيا التي والتكاليؼ نقميا طرؽ بشأف األسير يتبعيا التي
 جنائية جريمة بسبب القضائية اإلجراءات طائمة تحت يقعوف الذيف الحرب أسرى
 وينطبؽ. العقوبة انتياء حتى االقتضاء وعند اإلجراءات، تمؾ تنتيي أف إلي

جنائية  جرائـ عف أحكاـ عمييـ صدرت الذيف الحرب أسرى عمي نفسو اإلجراء
 المحاكمة انتياء لغاية احتجازىـ يتقرر الذيف األسرى أسماء النزاع أطراؼ تتبادؿ

 األسرى عف لمبحث لجاف تشكيؿ عمي النزاع أطراؼ تتفؽ ،العقوبة تنفيذ أو
 .وقت أقرب في الوطف إلي إعادتيـ وتأميف المفقوديف

 أسرى وصايا تدوف-ٕٓٔ المادة: الحرب أسرى وفاة: الثالث القسم
 الذي بمدىـ تشريع مقتضيات حسب صبلحيتيا شروط تستوفي بحيث الحرب
 عمي وبناء. الشروط بيذه عمما الحاجزة الدولة إلحاطة البلزمة التدابير يتخذ
 إلي إبطاء دوف الوصية تحوؿ حاؿ، أي عمي وفاتو وبعد الحرب، أسير طمب
 المركزية الوكالة إلي األصؿ طبؽ موثقة صورة وترسؿ الحامية، الدولة

 ببمد الحرب أسرى استعبلمات مكتب إلي وقت أقرب في ترسؿ ،لبلستعبلمات
 أو االتفاقية، بيذه المرفؽ لمنموذج طبقا الوفاة شيادات ،ٕٕٔ لممادة وفقا المنشأ
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 في توفوا الذيف الحرب أسرى جميع بأسماء مسؤوؿ ضابط مف معتمدة قوائـ
 عف معمومات المتوفيف أسماء قؤائـ أو الوفاة شيادات في تبيف أف ويجب. األسر
 وتاريخيا، الوفاة ومكاف ،ٚٔ المادة مف الثالثة الفقرة في الوارد لمبياف طبقا اليوية
 لتمييز البلزمة المعمومات جميع وكذلؾ وتاريخو، الدفف ومكاف الوفاة، وسبب
 .المقابر

 الوفاة، حالة إثبات بقصد طبي فحص الحرؽ أو الدفف يسبؽ أف يجب
ثبات تقرير، وضع مف والتمكيف  عمي ويتعيف ،المزـو عند المتوفى ىوية وا 
 دفنوا قد األسر في توفوا الذيف الحرب أسرى أف مف تتأكد أف الحاجزة السمطات
ذا الواجب، باالحتراـ  وتصاف تحتـر مقابرىـ وأف دينيـ، لشعائر طبقا أمكف وا 
 يدفف أمكف، وكمما. وقت أي في عمييا االستدالؿ مف تمكف مناسبة بكيفية وتميز

 .واحد مكاف في واحدة دولة يتبعوف الذيف المتوفوف األسرى

 التي الحاالت باستثناء فردية، مقابر في المتوفوف الحرب أسرى يدفف
 إال الجثث حرؽ يجوز وال. جماعية مقابر استخداـ قيرية ظروؼ فييا تستدعي

 أو المتوفى، ديانة أو قيرية صحية أسباب ذلؾ فييا تقضي التي الحاالت في
 إليو دعت التي األسباب مع ذلؾ يبيف الجثة، حرؽ حالة وفي. رغبتو عمي بناء
 جميع تسجؿ أف يجب المقابر، عمي دائما االستدالؿ يمكف لكي،و الوفاة شيادة في

 وتبمغ. الحاجزة الدولة تنشئيا لممقابر إدارة في والمقابر بالدفف المتعمقة المعمومات
 بأسرى المتعمقة والمعمومات بالمقابر قوائـ األسرى ىؤالء يتبعيا التي لمدولة
 تسيطر التي الدولة وتتحمؿ. أخري أماكف في أو المقابر في المدفونيف الحرب
 وتسجيؿ المقابر بيذه العناية مسؤولية االتفاقية، في طرفا كانت إذا اإلقميـ، عمي
 عمي أيضا األحكاـ ىذه وتنطبؽ. الجثث ليا تتعرض التي البلحقة التحركات كافة

 بناء فيو النيائي التصرؼ يتـ أف إلي المقابر تسجيؿ إدارة تحفظو الذي الرماد
 .المنشأ بمد رغبة عمي



172 
 

 أو وفاة أي بشأف عاجبل رسميا تحقيقا الحاجزة الدولة تجري-ٕٔٔ المادة
 أسير أو حارس عف تسبب أنو في يشتبو كاف أو تسبب حرب ألسير خطير جرح
 ويرسؿ ،سببيا يعرؼ ال وفاة أي بشأف وكذلؾ آخر، شخص أي أو آخر حرب

 الشيود، أقواؿ وتؤخذ. الحامية الدولة إلي فورا الموضوع ىذا عف إخطار
 الدولة إلي األقواؿ ىذه يتضمف تقرير ويرسؿ الحرب، أسرى أقواؿ وخصوصا

 الحاجزة الدولة عمي وجب أكثر، أو شخص إدانة التحقيؽ أثبت إذا ،الحامية
 .المسؤوليف األشخاص أو الشخص ضد القضائية اإلجراءات جميع اتخاذ

 بأسرى المعنية اإلغاثة وجمعيات االستعبلمات مكتب الخامس الباب
 كؿ ينشئ االحتبلؿ، حاالت جميع وفي نزاع نشوب عند-ٕٕٔ المادة الحرب
 في الذيف الحرب أسرى عف لبلستعبلـ رسميا مكتبا النزاع أطراؼ مف طرؼ

 أشخاص أقاليميا في تستقبؿ التي المحاربة غير أو المحايدة الدوؿ وعمي قبضتو،
 ىؤالء إزاء نفسو اإلجراء تتخذ أف ٓٗ المادة في المبينة الفئات إحدى يتبعوف

 مف يمـز بما مزود االستعبلمات مكتب أف مف المعنية الدولة وتتأكد. األشخاص
 في الحرب أسرى تستخدـ أف وليا. بكفاءة بعممو ليقـو وموظفيف وميمات مباف
 ىذه مف الحرب أسرى بتشغيؿ المتعمؽ القسـ في الواردة بالشروط المكتب ىذا

 .االتفاقية

 في لو التابع االستعبلمات مكتب إلي يقدـ أف النزاع في طرؼ كؿ وعمي
 والخامسة الرابعة الفقرات في عنيا المنصوص المعمومات ممكف وقت أقرب

 إحدى يتبعوف الذيف المعاديف األشخاص جميع بشأف المادة، ىذا مف والسادسة
 غير أو المحايدة الدوؿ وعمي. قبضتو في ويقعوف ٗ المادة في المبينة الفئات

 تستقبميـ الذيف الفئات ىذه مف األشخاص إزاء نفسو اإلجراء تتخذ أف المحاربة
 .إقميميا في
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 الدوؿ إلي الممكنة الوسائؿ بأسرع فورا المعمومات إببلغ المكتب وعمي
 عنيا المنصوص المركزية والوكالة جية، مف الحامية الدولة طريؽ عف المعنية

 بإخطار المعمومات ىذه تسمح أف ويجب ،أخري جية مف ،ٖٕٔ المادة في
 المعمومات ىذه تتضمف ،ٚٔ المادة أحكاـ مراعاة ومع. بسرعة المعنية العائبلت

 اسمو االستعبلمات، مكتب حوزة في مادامت حرب، أسير بكؿ يختص فيما
 ومحؿ المسمسؿ، أو الشخصي رقمو أو الفرقة أو بالجيش ورقمو ورتبتو، بالكامؿ،
 وعنواف اسـ واألـ، األب واسـ يتبعيا، التي الدولة واسـ بالكامؿ، وتاريخو الميبلد

 المكاتبات عميو ترسؿ أف يمكف الذي والعنواف إخطاره، يجب الذي الشخص
 .لؤلسير

 المعمومات المختصة اإلدارات مختمؼ مف االستعبلمات مكتب ويتمقى
 في والدخوؿ واليروب الوطف إلي واإلعادة واإلفراج النقؿ بحاالت الخاصة

 الثالثة الفقرة في المبينة بالكيفية المعمومات ىذه ينقؿ أف وعميو والوفاة، المستشفي
 بالحالة المتعمقة المعمومات أمكف، إذا أسبوعيا بانتظاـ، تبمغ وبالمثؿ، ،أعبله

 ويتولى ،خطير جرح أو خطير بمرض أصيبوا الذيف الحرب ألسرى الصحية
 إليو توجو التي االستفسارات جميع عمي الرد كذلؾ االستعبلمات مكتب

 ويقـو األسر، في توفوا الذيف األسرى فييـ بمف الحرب، أسرى بخصوص
 .لديو تتوفر ال التي المطموبة المعمومات عمي لمحصوؿ البلزمة بالتحريات

 التي المكتوبة الرسائؿ جميع عمي خاتـ أو بتوقيع التصديؽ ويجب
 .المكتب يصدرىا

 ذات الشخصية األشياء كؿ جمع كذلؾ االستعبلمات مكتب ويتولي
 والمستندات الحاجزة، الدولة عممة عف تختمؼ بعممة التي المبالغ فييا بما القيمة،
 أفرج أو وطنو إلي أعيد الذي األسير يتركيا التي األسير ألقارب األىمية ذات
 األشياء ىذه المكتب ويرسؿ. المختصة لمدولة األشياء ىذه ويقدـ توفي، أو عنو
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 األشخاص ىوية بدقة فييا تحدد بيانات الطرود بيذه وترفؽ مختومة، طرود في
 وتنقؿ. الطرد بمحتويات كاممة قائمة وكذلؾ األشياء، ىذه بيـ تتعمؽ الذيف

 عمييا المتفؽ لمترتيبات تبعا األسرى بيؤالء الخاصة األخرى الشخصية المتعمقات
 .المعنية النزاع أطراؼ بيف

 أسرى بشأف لبلستعبلمات مركزية وكالة محايد بمد في تنشأ-ٖٕٔ المادة
 رأت إذا المعنية، الدوؿ عمي األحمر لمصميب الدولية المجنة وتقترح. الحرب
 .الوكالة ىذه مثؿ تنظيـ لذلؾ، ضرورة

 والتي الحرب أسرى تيـ التي المعمومات جميع بتركيز الوكالة ىذه وتكمؼ
 بأسرع المعمومات ىذه وتنقؿ الخاصة، أو الرسمية بالطرؽ عمييا الحصوؿ يمكنيا

 أطراؼ ليا وتقدـ. يتبعونيا التي الدولة إلي أو األسرى منشأ بمد إلي يمكف ما
 .المعمومات لنقؿ البلزمة التسييبلت جميع النزاع

 رعاياىا ينتفع التي األطراؼ وبخاصة المتعاقدة، السامية واألطراؼ
 تحتاج قد الذي المالي بالدعـ الوكالة تزويد إلي مدعوة المركزية، الوكالة بخدمات

 لمصميب الدولية لمجنة اإلنساني النشاط تقيد أنيا عمي األحكاـ ىذه تفسر وال ،إليو
 .ٕ٘ٔ المادة في إلييا المشار اإلغاثة وجمعيات األحمر

 المركزية والوكالة لبلستعبلمات الوطنية المكاتب تتمتع-ٕٗٔ المادة
 بمقتضى المقررة اإلعفاءات وبجميع البريد، رسـو مف باإلعفاء لبلستعبلمات

 بتخفيضات األقؿ عمي أو البرقيات رسـو مف باإلعفاء اإلمكاف وبقدر ،ٗٚ المادة
 .الرسـو ىذه في كبيرة

 ضرورية الحاجزة الدوؿ تراىا التي اإلجراءات مراعاة مع-ٕ٘ٔ المادة
 أفضؿ الدوؿ ىذه تقدـ معقولة، أخري احتياجات أي لمواجية أو أمنيا لضماف
 أسرى تعاوف أخري ىيئات أية أو اإلغاثة وجمعيات الدينية، لممنظمات معاممة
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 النحو عمي المعتمديف ولمندوبييا ليا البلزمة التسييبلت جميع وتقدـ. الحرب
 أي مف الواردة والمواد اإلغاثة، إمدادات وتوزيع األسرى، بزيارة لمقياـ الواجب،
 أوقات تنظيـ في لمعاونتيـ أو ترفييية، أو ثقافية أو دينية ألغراض مصادر
 في المذكورة الييئات أو الجمعيات تنشأ أف ويجوز. المعسكرات داخؿ فراغيـ
 .دولي طابع ليا يكوف أف أو آخر بمد في أو الحاجزة الدولة إقميـ

 لمندوبييا يسمح التي والييئات الجمعيات عدد تحدد أف الحاجزة ولمدولة
 التحديد ىذا يعوؽ أال بشرط ولكف إشرافيا، وتحت إقميميا في نشاطيـ بممارسة
 بالوضع االعتراؼ ويجب ،الحرب أسرى لجميع وكافية فعالة معونات توصيؿ
 جميع في واحترامو المجاؿ ىذا في األحمر لمصميب الدولية لمجنة الخاص
 .األوقات

 أعبله المبينة لؤلغراض المرسمة المواد أو اإلغاثة إمدادات تسميـ بمجرد
 مف موقعة إيصاالت تقدـ ذلؾ، بعد قصيرة ميمة غضوف في أو الحرب، ألسرى
 وفي. أرسمتيا التي الييئة أو اإلغاثة لجمعية رسالة كؿ عف األسرى ىؤالء ممثؿ
 ىذه عف إيصاالت باألسرى تيتـ التي اإلدارية السمطات تقدـ نفسو، الوقت

 .الرساالت

 عامة أحكاـ: األوؿ القسـ االتفاقية تنفيذ: السادس الباب

 جميع إلي بالذىاب الحامية الدوؿ مندوبي أو لممثمي يصرح-ٕٙٔ المادة
 والحجز االعتقاؿ أماكف األخص وعمي حرب، أسرى بيا يوجد التي األماكف
. األسرى يستعمميا التي المرافؽ جميع في الدخوؿ حؽ ليـ ويكوف والعمؿ،
 مرورىـ وأماكف ينقموف الذيف األسرى رحيؿ أماكف إلي بالذىاب أيضا ليـ ويصرح

 األسرى، ممثؿ مع وبخاصة األسرى، مع رقيب بدوف يتحدثوا أف وليـ. ووصوليـ
 .الضرورة عند بمترجـ باالستعانة
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 التي األماكف اختيار في الحرية كامؿ الحامية الدوؿ ومندوبي ولممثمي
 ألسباب إال الزيارات تمنع وال الزيارات ىذه وتواتر مدة تحدد وال زيارتيا، يرغبوف
 ،ومؤقتة استثنائية بصفة إال ذلؾ يكوف وال قيرية عسكرية ضرورات تقتضييا
 عمي االقتضاء، عند تتفقا، أف الحرب أسرى يتبعيا التي والدولة الحاجزة ولمدولة
 المجنة مندوبي ينتفع ،الزيارات في باالشتراؾ األسرى ىؤالء لمواطني السماح
 المندوبيف ىؤالء تعييف ويخضع. نفسيا باالمتيازات األحمر لمصميب الدولية
 .زيارتيـ المزمعة األسرى سمطتيا تحت يقع التي الدولة لموافقة

 ىذه نص تنشر بأف المتعاقدة السامية األطراؼ تتعيد-ٕٚٔ المادة
 وقت في كما السمـ وقت وفي بمدانيا، في ممكف نطاؽ أوسع عمي االتفاقية
 العسكري، التعميـ برامج ضمف دراستيا تدرج بأف خاصة بصفة وتتعيد الحرب،
 قواتيا لمجموع معروفة تتضمنيا التي المبادئ تصبح بحيث أمكف، إذا والمدني
 في تضطمع التي غيرىا، أو العسكرية السمطات عمي ويتعيف ،والسكاف المسمحة

 وأف االتفاقية، لنص حائزة تكوف أف الحرب، أسرى إزاء بمسؤوليات الحرب وقت
 .أحكاميا خاصة بصفة تمقف

 االتحاد مجمس طريؽ عف المتعاقدة السامية األطراؼ تتبادؿ-ٕٛٔ المادة
 الرسمية التراجـ العدائية، األعماؿ أثناء الحامية الدوؿ خبلؿ ومف السويسري،

 .تطبيقيا لكفالة تعتمدىا قد التي والموائح القوانيف وكذلؾ االتفاقية، ليذه

 إجراء أي تتخذ بأف المتعاقدة السامية األطراؼ تتعيد-ٜٕٔ المادة
 أو يقترفوف الذيف األشخاص عمي فعالة جزائية عقوبات لفرض يمـز تشريعي
 المادة في المبينة االتفاقية، ليذه الجسيمة المخالفات إحدى باقتراؼ يأمروف
 .التالية
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 المخالفات ىذه مثؿ باقتراؼ المتيميف بمبلحقة متعاقد طرؼ كؿ يمتـز
 ولو. جنسيتيـ كانت أيا محاكمو، إلي وبتقديميـ باقترافيا، باألمر أو الجسيمة
 معني متعاقد طرؼ إلي يسمميـ أف تشريعو، ألحكاـ وطبقا ذلؾ، فضؿ إذا أيضا،
 ىؤالء ضد كافية اتياـ أدلة المذكور الطرؼ لدي تتوفر دامت ما لمحاكمتيـ آخر

 .األشخاص

 التي األفعاؿ جميع لوقؼ البلزمة التدابير اتخاذ متعاقد طرؼ كؿ عمي
 المادة في المبينة الجسيمة المخالفات بخبلؼ االتفاقية ىذه أحكاـ مع تتعارض
 ال الحر والدفاع لممحاكمة بضمانات األحواؿ جميع في المتيموف ينتفع ،التالية
 ىذه عف بعدىا وما ٘ٓٔ بالمواد عنيا المنصوص الضمانات عف مبلئمة تقؿ

 .االتفاقية

 التي ىي السابقة المادة إلييا تشير التي الجسيمة المخالفات-ٖٓٔ المادة
 محمية ممتمكات أو محمييف أشخاص ضد اقترفت إذا التالية األفعاؿ أحد تتضمف
 ذلؾ في بما البلإنسانية، المعاممة أو والتعذيب العمد، القتؿ مثؿ: باالتفاقية
 الخطير اإلضرار أو شديدة آالـ إحداث وتعمد الحياة، بعمـ الخاصة التجارب
رغاـ بالصحة، أو البدنية بالسبلمة  القوات في الخدمة عمي الحرب أسير وا 
 وبدوف قانونية بصورة يحاكـ أف في حقو مف حرمانو أو المعادية بالدولة المسمحة

 .االتفاقية ىذه في الواردة لمتعميمات وفقا تحيز

 متعاقد طرفا يحؿ أو يتحمؿ أف متعاقد طرؼ ألي يجوز ال-ٖٔٔ المادة
 يتعمؽ فيما آخر متعاقد طرؼ عمي أو عميو تقع التي المسؤوليات مف آخر

 .السابقة المادة في إلييا المشار بالمخالفات

 تتقرر وبطريقة النزاع، في طرؼ أي طمب عمي بناء يجري،-ٕٖٔ المادة
 وفي ،االتفاقية ىذه بانتياؾ إدعاء أي بصدد تحقيؽ المعنية، األطراؼ بيف فيما
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 يقرر حكـ اختيار عمي األطراؼ يتفؽ التحقيؽ، إجراءات عمي االتفاؽ عدـ حالة
 النزاع أطراؼ عمي يتعيف االتفاقية، انتياؾ يتبيف أف وما ،تتبع التي اإلجراءات

 .يمكف ما بأسرع وقمعو لو حد وضع

 بالمغتيف االتفاقية ىذه وضعت-ٖٖٔ المادة،ختامية أحكاـ: الثاني القسـ
 االتحاد مجمس وسيقـو ،الحجية في متساوياف النصيف وكبل. والفرنسية اإلنكميزية
 .واألسبانية الروسية بالمغتيف لبلتفاقية رسمية تراجـ بوضع السويسري

 السامية األطراؼ بيف العبلقات في االتفاقية ىذه تحؿ-ٖٗٔ المادة
 .ٜٕٜٔ يوليو/تموز ٕٚ اتفاقية محؿ المتعاقدة

 الىاى باتفاقية المرتبطة الدوؿ بيف القائمة لمعبلقات بالنسبة-ٖ٘ٔ المادة
 ٜٜٛٔ يوليو/تموز ٜٕ في المعقودة سواء البرية، الحرب وعادات بقوانيف المتعمقة

 االتفاقية، ىذه في تشترؾ والتي ،ٜٚٓٔ أكتوبر/األوؿ تشريف ٛٔ في المعقودة أو
 الىاى باتفاقيتي الممحقة البلئحة مف الثاني الفصؿ االتفاقية ىذه تكمؿ

 .المذكورتيف

 لغاية لمتوقيع اليـو تاريخ تحمؿ التي االتفاقية ىذه تعرض-ٖٙٔ المادة
 جنيؼ في افتتح الذي المؤتمر في الممثمة الدوؿ باسـ ،ٜٓ٘ٔ فبراير/شباط ٕٔ
 ولكنيا المؤتمر ىذا في تمثؿ لـ التي الدوؿ وباسـ ،ٜٜٗٔ أبريؿ/نيساف ٕٔ في

 .ٜٕٜٔ يوليو/تموز ٕٚ اتفاقية في تشترؾ

 صكوؾ وتودع يمكف ما بأسرع االتفاقية ىذه تصدؽ-ٖٚٔ المادة
 ويرسؿ التصديؽ، صكوؾ مف صؾ كؿ بإيداع محضر يحرر ،برف في التصديؽ
 التي الدوؿ جميع إلي المحضر ىذا مف موثقة صورا السويسري االتحاد مجمس

 .إلييا االنضماـ عف اإلببلغ أو االتفاقية توقيع باسميا تـ
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 إيداع تاريخ مف شيور ستة بعد االتفاقية ىذه نفاذ يبدأ-ٖٛٔ المادة
 متعاقد ساـ طرؼ أي إزاء نفاذىا يبدأ ذلؾ، وبعد ،األقؿ عمي لمتصديؽ صكيف

 .تصديقو صؾ إيداع تاريخ مف شيور ستة بعد

 جميع النضماـ نفاذىا تاريخ مف ابتداء االتفاقية ىذه تعرض-ٜٖٔ المادة
 .باسميا وقعت قد االتفاقية تكف لـ التي الدوؿ

 ويعتبر كتابة، السويسري االتحاد مجمس إلي انضماـ كؿ يبمغٓٗٔ المادة
 السويسري االتحاد مجمس ويبمغ ،استبلمو تاريخ مف شيور ستة مضي بعد ساريا
 عف اإلببلغ أو االتفاقية توقيع باسميا تـ التي الدوؿ جميع إلي انضماـ كؿ

 .إلييا االنضماـ

 ٖو ٕ المادتيف في عنيا المنصوص الحاالت عمي يترتب-ٔٗٔ المادة
 تبمغيا التي واالنضمامات النزاع أطراؼ تودعيا التي لمتصديقات الفوري النفاذ
 السويسري االتحاد مجمس ويبمغ. االحتبلؿ أو الحربية األعماؿ وقوع بعد أو قبؿ

 .النزاع أطراؼ مف يتمقاىا إنضمامات أو تصديقات أي وسيمة بأسرع

 االنسحاب حؽ المتعاقدة السامية األطراؼ مف طرؼ لكؿ-ٕٗٔ المادة
 الذي السويسري االتحاد مجمس إلي كتابة االنسحاب ويبمغ ،االتفاقية ىذه مف

 االنسحاب ويعتبر ،المتعاقدة السامية األطراؼ جميع حكومات إلي إببلغو يتولى
 أف عمي. السويسري االتحاد لمجمس إببلغو تاريخ مف عاـ مضي بعد ساريا

 ال نزاع، في مشتركة المنسحبة الدولة فيو تكوف وقت في يبمغ الذي االنسحاب
 عف اإلفراج عمميات انتياء بعد حاؿ أي وعمي الصمح، عقد بعد إال ساريا يعتبر

عادتيـ االتفاقية تحمييـ الذيف األشخاص  .أوطانيـ إلي وا 

 أثر أي لو يكوف وال. المنسحبة لمدولة بالنسبة إال أثره لبلنسحاب يكوف وال
 لمبادئ طبقا بأدائيا ممتزمة النزاع أطراؼ تبقي أف يجب التي االلتزامات عمي
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 القوانيف ومف المتمدنة، األمـ بيف الراسخة األعراؼ مف الناشئة الدولي القانوف
 .العاـ الضمير يمميو وما اإلنسانية،

 األمانة لدي االتفاقية ىذه السويسري االتحاد مجمس يسجؿ-ٖٗٔ المادة
 لؤلمـ العامة األمانة السويسري االتحاد مجمس ويخطر. المتحدة لؤلمـ العامة
 ىذه بصدد يتمقاىا إنسحابات أو إنضمامات أو تصديقات بأي كذلؾ المتحدة
  ،االتفاقية

 ىذه بتوقيع تفويضيـ، وثائؽ أودعو الذيف أدناه، الموقعوف قاـ لذلؾ، إثباتا
 ٜٜٗٔ أغسطس/آب مف عشر الثاني اليـو ىذا في جنيؼ، في حرر ،االتفاقية
. السويسري االتحاد محفوظات في األصؿ ويودع والفرنسية، اإلنكميزية بالمغتيف
 الدوؿ جميع إلي االتفاقية مف مصدقة صورا السويسري االتحاد مجمس ويرسؿ

 .االتفاقية إلي تنضـ التي الدوؿ إلي وكذلؾ الموقعة،
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 المصادر والمراجع   

 المصادر  -اوال: 

 القراف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ .

 المغة كتـــــــب  -1

ء، / تحقيؽ: احمد سر باب الراأمادة: ٜٗٔٔ، مجمد لسان العربابف منظور، 
 عبد الغفور عطار، دار العمـ لممبليف بيروت       

 ـ(  ٜٔٔٔ.  ٕٖٔ/ والنشر:  ٔموس المحيط، دار الجيؿ  بيروت لقا
 كتب التفسير -4

     ، تفسير القران العظيم"،إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي،بف كثير إ 
 . ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔدار طيبة ،سنة النشر

"موسوعة النابمسي لمعمـو اإلسبلمية  تفسير القران الكريمبمسي ،محمد راتب،النا 
 ٛاالية تفسير سورة اإلنساف 

 ٖٜٗ\ٖ"، دار القراف الكريـ ، بيروت  صفوة التفاسير، "محمد عميلصابوني ا
 ه وقواعدةكتب الفق -8

الحوادث الواقعة  -سنة إحدى عشرة مف اليجرة  - البداية والنهاية -إبف كثير 
خبر  -مف اليجرة ٔٔفي الزماف ووفيات المشاىير واألعياف سنة

 (  . ٜالجزء : )  -مالؾ بف نويرة 

,دار  حكام القرانإلالجامع "عبد المة محمد بف احمد االنصاري ابي القرطبي 
 .ٜٔجٜٕٔحياء الثراث العربي بيروت لبناف ,إ

-ٖدار النفائس بيروت " عمر بن الخطاب هموسوعة فق "محمد رواس قمعجة 
ٜ-ٔ٘ٙ. 
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) دراسة مقارنة(، الطبعة الرابعة، آثار الحرب في الفقه اإلسالميوىبة الزحيمي، 
     ٕٜٜٔدار . الفكر، دمشؽ، سوريا، 

 "ٖ٘ٙ\ٕٛرقـ الفتوي " ,اإلنترنت شبكة عمى موقعو في منشورة بف تيميةأفتاوي 

 .ٜٜٜٔ،ٜٔٗٔ، ٕر الفتح لؤلعبلـ العربي،القاىرة،ط""دافقة السنة"السيدالسابؽ  

  ٔٙ،صٗج.٘ٔٗٔ،ط.الثراث ،بيروتدار أحياء  ،" السيرة النبوية" ابف ىشاـ،
  

             صحيح البخاريالؤلماـ البخاري الحافظ اي عبدا محمد اسماعيؿ الجعفي  "
     الرياض-المممكة العربية السعوديةٕٙٓٓمكتبة الراشد الطبعة الثانية السنة "

 . والتشريعات والقانون كتب" 

 . ٜٙٛٔدار النيضة العربية  الدولي رهابإل ا, عبداليادي مخيمر عبدالعزيز
 سالمية والقانونإلحكام الحرب في الشريعة اأمحمود عبد الفتاح محمود يوسؼ ,

 .ٖٗٔ-ٗٗٔ,دار الفكر العربي طبعة بدوف سنة ص
سكندرية إل,منشأة المعارؼ ا القانون الدولي العام, ،عمي الصادؽابو ىيؼ

 . ٜٜٚٔ,الطبعة السادسة 

"مركز سرائيميإلحتالل األمعاناةاألسير الفمسطيني في سجون ا"، فارس ابو ىبلؿ
الطبعة -ٜٕٓٓٓ-لبناف–بيروت  –ستشارات ألالزيتونة لمدراسات وا

 ولي  ألا

ولي ,دار أل,الطبعة ا نسانيي اإل تدوين القانون الدول تطورعمر سعد المة 
 ٜٜٚٔسبلمي ,بيروت,لبناف إلالغرب ا
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عتقاؿ ألعاـ مف آٗعاـ مف االحتبلؿ ٓٗ,نساف ألالمركز الفمسطيني لحقوؽ ا
حتبلؿ ألالفمسطينيف في سجوف اى سر إلوضاع اأ,تقرير حوؿ 

 . ٕٚٓٓسرائيمي صدر سنة إلا

وقة بمس جانب العبادات نتياكات غير مسبإ,خبر صحفي ,لمدراسات ىاألسر 
 ٜٕٓٓ,ٔٔفي السجوف بتاريخ  ىبحؽ األسر 

,دراسة ,التعذيب في السجوف  فمسطين خمف القضبان, عبد الناصرفروانة 
 فمسطيف خمؼ القصباف.ٕٚٓٓ,تموزٚٔسرائيمية ,إلا

ولي ,مؤسسة ألبعة اطسبلمية الإلالحرب ا حسف محمد عمي . بحوث في عبارة
 . ٜٜٚٔالرسالة القاىرة ,مصر ,

سبلمية إلالحرب بيف الشريعة ا ىسر أمحمد فوزي عبد الحميد ,احكاـ معاممة 
 ٕٗٓٓ"رسالة دكتوراة ,جامعة القاىرة والقانوف الدولي العاـ 

المصريين في ضوء القانون الدولي  ىسر ألقضية ا, رياض صالحى ابو العط
 , ط.الثانية  , د.ط النيضة العربية سنة بدوف.  نساني اإل 
"ترجمة عنةوسيـ حسف عبدة  نسانإل حرب امريكا عمي حقوق اديفيد روز, "

وائؿ لنشر والتوزيع ألدار النشر إٚٓٓالطبعة العربية االولي لمسنة 
 ,دمشؽ سورية .

 مناهج البحث في التربية وعمم النفسجابر كاظـ وجابر عبد الحميد "
 .ٕٕٓٓ"د.ط.القاىرة , النيضة العربية السنة 

شورات المعيد العربي ,مننسانيإل مدخل الي القانون الدولي اعامر الزمالي ,
 .  ٜٜٚٔنساف والمجنة الدولية لمصميب االحمر,اإللحقوؽ 

,دار  نسانيأل دراسات في القانون الدولي اعبد الغني عبد الحميد محمود ,
 ولي  .ألالمستقبؿ العربي ,الطبعة ا
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 ـ  .ٜٜٓٔ,دار النيضة ,سنة  القانون الدولي العامعبد الواحد محمد الفار 
,الحماية الدولية لممقاتميف اثناء المنازعات الدولية  المنعـرجب عبد متولي 

 ـ.ٕ٘ٓٓالمسمحة ,دار النيضة العربية 
 ,دار الشروؽ.ٛ,المجمد الثالث االجزاء  في ظالل القرانسيد قطب,

,دار الفتح  سالمية والقانونين الوضعيةإلمقارنة بين الشريعة اعمي منصور ,
 ـ  .ٜٓٚٔولي أللمطباعة والنشر ,بيروت الطبعة ا

 مقاالت صحفية 
ىراـ ،مؤسسة ألعمي جمعة ،مقالة بعنوف"معاممة الرسوؿ لؤلسري "،صحيفة ا

 .ٓٔ,ٗ,ٕٔٔٓاألىراـ اليومية ،
 

 تفاقياتألالقوانيف وا-ثالثا:
 ـ.ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة  ٓٗ,ٕ٘المادة  
 .ٜٜٗٔمف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٜٚ.ٜٜٛٓٔلمادة , ا 
 .ٜٚٚٔمف  البرتوكوؿ االوؿ لسنة ٚٙ,ٔالمادة  
ـ ٜٜٗٔ"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٘ٚ,ٕ٘,ٚٔ,ٗٔ,ٖٔالمواد" 

 مف البرتوكوؿ االوؿ لسنة٘ٚ,ٙٚ.ٚٚالمواد"
 ٜٜٗٔ"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة ٜٕ,ٕٖ,ٖٔ,ٖ,ٖٓالمواد"

-ٕٔالحرب ى سر أ"مف اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة ٕٔالمادة"
 ـ .ٜٜٗٔاغسطس

 ـ.ٜٚٚٔمف البرتوكوؿ االضافي االوؿ لسنة ٘ٛمف المادة ٖمف الفقرة  ٘البند 
 
 كترونية إلالمواقع ا-رابعا : 

 الموسوعة الحرة وكبيديا
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http://www.algomhoriah.net/nprint.php?lng=arabic&sid=370 
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-

4266-82c6-6094179ea26d/efef9095-fcf0-44fc-
bcc9-91e83c3aa4b8 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161865 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2923&id=9
7&sid=101&ssid=393&sssid=394 
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