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 :الممخص
مجملعػ  ا(الاعػػد ا(ا الايػػ  "يمكػف عرريػػؼ نوػ الف ا( ػػربل ألنا(اػػ الف ا(ػدل(( اأاهػػ ا(ل   اػػ    

 لعفػرض فيػلداع ع ػػ  ، فػ(   (ػ  ابػلب ااعمػػ ؿ ا(ردا يػ  ا(مع  ر ػ ؿ ل  ت ا(ػد ػع ػدد  اػلؽ للاج ا(عػ(
 اػلؽ  لع مػ( ، يف فػ( لهػ  ؿ اهػعمداـ ا(اػلة ا(رهػكري  لوعػر   ع ػ  ا(معاػ ع يف دلف  يػر ـ ا(مع ػ ر 

لا(  ريػػ   ضػػ  ي  ا(ازاعػػ ت ا(مهػػ    لم عػػ  ا(اع ػػ  لا(جر ػػ  لا(مرضػػ  لااهػػرر فػػ( ا(مرػػ رؾ ا( ريػػ 
  "فضالع عف ا(مداييف ا(م مييف مف هك ف ا(ما طؽ ا(م ع   ،لا(جلي 

 ل ذا ا(ا الف يعكلف مف فرعيف أه هييف 
 ف( ا( رب. ا(مع  ر يفو الف ال  ي  لي دد ا(الاعد ا(ع( ع كـ ععرؼ © 
  و الف جايؼ  لي دد ا(م  دئ لا(الاعد ا(ع( ع م( ا(بمعي  اأاه اي  ف(   (  ا( رب.© 

 أل ،ل اػػػ ؾ هػػػؤاؿ يطػػػرح افهػػػ  فػػػ(  ػػػذا ا(مجػػػ ؿ ل ػػػل  مػػػف أيػػػف عا ػػػ  ولاعػػػد ا(اػػػ الف ا(ػػػدل(( اأاهػػػ ا(
  ل مػفػػػػػػػػػػػػػمع در  ؟ (إلج    ع    ذا ا(هؤاؿ يجب أف اميز  يف نا(مع در ا(بك ي ( ػػػػػػػػػ  ا رر م   

 لنا(معػػ در ا(بػػرعي ل مػػف جهػػ  ه ايػػ . ل كػػذا إذا جػػ ز (اػػ  أف ارع ػػر ناالعف ويػػ ت ا(دل(يػػ ل ا(عػػ( ،جهػػ 
 لاالامػػر ا(ميداايػػ  ا(عػػ( ، لااعػػراؼ ا( ر يػػ  لال ػػ ي،م عػػ  اعف ويػػ ت جايػػؼ   ، ععر ػػؽ   (ملضػػلع

 ي  ا(دل(يػػ ... إذا جػػ ز (اػػ  أف ارع ػػر  ػػذاهػػكر رلوػػرارات ا(م ػػ كـ ا( ، ػػػػػػيرطيهػػ  ا(اػػ دة فػػ( ا( ػػرلب ا(دل(ي
 إف نا(معػ در ا(ملضػلعي ل (هػذافػ ،ا(بػك ي ل (الاعػد ا(اػ الف ا(ػدل(( اأاهػ ا( ك   مف و يؿ نا(مع در 

 ل ػػذا مػػ  ،لم عػػ  فػػ( كػػؿ مػػف نا(ها فػػ ل لناامػػالؽل ل ا(ػػديفل ،ماظلمػػ ت أمػػرر ا(اػػ الف اجػػد   فػػ(
 ي ع ج (ب(ء مف ا(ع هيط لا(برح.

 (.القانون الدولي االنساني خالق والدين،األ)الثقافة، مفتاحية : الكممات ال
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Abstracts: 
 ( The law of war) or (international humanitarian law) can be defined as: “a 

set of legal rules that define the rights and duties of belligerent states in the 

event of hostilities, impose restrictions on the belligerents in the means of 

using military force and limit them to the combatants only, and protect the 

rights of victims of armed conflicts Especially the dead, wounded, sick and 

prisoners in land, sea and air battles, as well as civilians who are protected 

from the inhabitants of the occupied areas. 

This law consists of two main branches: 

 ©Hague Law: It defines the rules governing the conduct of belligerents in 

war. 

 ©Geneva law: It sets out the principles and rules that protect the human 

personality in the event of war. 

There is a question that arises in this field, which is: Where do the rules of 

international humanitarian law stem from, or rather, what are their sources? 

To answer this question, we must distinguish between (formal sources) on the 

one hand, and (legal sources) on the other hand. Thus, if it is permissible for 

us to consider (international agreements) that are related to the subject, 

especially the Geneva and Hague conventions, and the customs of war, and 

the field orders given by commanders in international wars, and the decisions 

of international military courts... If we are permitted to consider all of this as 

(formal sources). ) For the rules of international humanitarian law, the 

(objective sources) of this law are found in other systems, especially in 

(culture), (ethics) and [religion), and this needs some simplification and 

explanation. 

Keywords: (culture, ethics and religion, international humanitarian law). 
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 أثر الثقافة في القانون الدولي اإلنساني -أواًل 
اجػػػػػػػػد أف (هػػػػػػػ  عػػػػػػػػدة إذا عػػػػػػػدا  إ(ػػػػػػػ  عرريػػػػػػػػؼ ا(ها فػػػػػػػ  فػػػػػػػػ( ا(اػػػػػػػلاميس لا(مرػػػػػػػ جـ      

 ػػػػػػػ( جم ػػػػػػػ  "عرريفػػػػػػػ ع إجرا يػػػػػػػ ع ل ػػػػػػػل ا(ػػػػػػذي ياػػػػػػػلؿ   عرػػػػػػ ريؼ (ػػػػػػػذا هػػػػػػػامع ر مػػػػػػػف  ياهػػػػػػ 
لا(ػػػػػذلؽ لم كػػػػػ  ا(م  كمػػػػػػ   ا(مرػػػػػ رؼ ا(مكعهػػػػػ   ا(عػػػػػ( عهػػػػػػم   عطػػػػػلير ا( ػػػػػس ا(ااػػػػػػدي

  .لٔن عاد اأاه ف"
ل ػػػػػػذا ا(مرػػػػػػ رؼ ا(مكعهػػػػػػي  يع ا  ػػػػػػ   ،ل كػػػػػػذا ف (ها فػػػػػػ   ػػػػػػ( جم ػػػػػػ  مرػػػػػػ رؼ مكعهػػػػػػ    

ل(كػػػػف كػػػػلف ا(ها فػػػػ  مكعهػػػػ   ال يراػػػػ(  . عػػػػ  ( ظػػػػ  لف عػػػػ   دعػػػػ ا(مػػػػرء ماػػػػذ ( ظػػػػ  لال
مػػػػػػػف مهػػػػػػػعلر  ها فعػػػػػػػ ي ػػػػػػػدأ   ردفػػػػػػػااػػػػػػػ  إذا كػػػػػػػ ف ا( ،ي    عػػػػػػػ ػػػػػػػػػػبمع أل فرديػػػػػػػ أاهػػػػػػػ  

( فا(هاػػػػ    مرياػػػػ  مػػػػف ا(عػػػػراكـػػػػػػػفإاػػػػ  علجػػػػد فػػػػ( كػػػػؿ مجعمػػػػ  درج لالدعػػػػ  ،ا(عػػػػفر عاػػػػد 
االجعم عيػػػػ ل  ع ػػػػ  بػػػػكؿ عػػػػ دات لعا (يػػػػد لوػػػػيـ يمكػػػػف أف اط ػػػػؽ ع يهػػػػ  أهػػػػـ نا(را يػػػػ 

االجعم عيػػػػػػ ل فػػػػػػ( اطػػػػػػػ ؽ  ا(عابػػػػػػي كػػػػػػؿ فػػػػػػرد أهاػػػػػػ ء طفل(عػػػػػػ  ع ػػػػػػػر عم يػػػػػػ  ن ليع ا  ػػػػػػ 
فػػػػ( اطػػػػ ؽ ا(مؤههػػػػ ت   ػػػػذهػػػػ   رد ع ايهػػػػ  لا(عػػػػ هر  هػػػػـ يعػػػػ    لا( ػػػػ(ااهػػػػرة لا(مدرهػػػػ  

ا(ػػػػػػػػدا رة ا(لظيفيػػػػػػػػ   ، ا(جمريػػػػػػػػ  ،ا( ػػػػػػػػزب ،ا(مرمػػػػػػػػؿ ،  اامػػػػػػػػرر نا(اػػػػػػػػ ديػػػػػػػػػػػػػػاالجعم عي
مكلاػػػػػ ت   ػػػػػػػكلاػػػػػ ت ها فعػػػػػ  ا(فرديػػػػػ    أضػػػػػ ف  إ(...ا(ػػػػػو ل. لكػػػػػؿ ذ(ػػػػػؾ يػػػػػدمؿ فػػػػػ( م

  االمعالط   آلمريف...ل. ،  ا(عجر  ،ا(اراءة ا(هفر،بمعي  أمرر مهؿ ن
ب اب ا(فردي لا(ج ا(   (ج ا( اأاه (د ا(ا الف ا(دل ػػلمف ا(ط ير( أف عع هر ولاع

  ا(ها ف    ا(مجعمر( مف
ٔ-  ا(رػدل  ا(مهافيف لا(معر ميف و دريف ع   عفهـف( مج ؿ ا(ها ف  ا(فردي   اجد ا(جالد ف

لمػػف  ، ػػذا مػػف جهػػ   ي  مػػف ا(جاػػلد ااميػػيف.المر م ػػ  جاػػدا لملاطايػػ   ػػرلج أكهػػر إاهػػ 
 ( أمر  ع   ا(الاعد ااه هي  ( ا الف ا(دل(( اأاه ا( االطالعجه  ه اي  فإف إمك اي  

  ـ. لوػػػد أدركػػػت ا( جاػػػ يػػػر غل(كاهػػػ   يػػػر معيهػػػرة ( ،معيهػػػر ( جاػػػلد ا(مهافػػػيف لا(معر مػػػيف
ا(دل(يػػ  ( عػػ يب اا مػػر فػػ( جايػػؼ أ ميػػ  إدمػػ ؿ أ كػػ ـ ا(اػػ الف ا(ػػدل(( اأاهػػ ا( فػػ( 

 ،ا(لطايػػػ  ع ػػػ  مهػػػعلر ا(ج مرػػػ ت لا(مػػػدارس ا(ه اليػػػ  ا(رهػػػكري  لا(ر مػػػ  ا(ها فػػػ  ا(ر مػػػ 

                                                           
1
 )

 1994ديسمبر  - نوفمبر ؛   4عدد مجلة الدولية للصليب األحمر , الال -
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كمػ  أاهػ  أمػذت ععػدر مج ػ  دلريػ   ،م دة عاضػ(  ػذ(ؾ اار   َفُضَماُت اعف وي ت جايؼ
بػػرل لذ(ػػؾ  غيػػ  اعم مػػ ع ع ػػ  ا(هػػدؼ ماهػػ  ل ػػل نا( راع يػػدؿػػػػػػ ع مغيااػػ رػػدة (غػػ ت ع مػػؿ عال 

ها ء ػػ و ػػؿ ا( ػػرب  ،ممكػػف درمػػابػػر ا(ها فػػ  ا(دل(يػػ  اأاهػػ اي  ع ػػ  ألهػػ   لم عػػ   ،لا 
ا ا(يػـل لمػ  ما (اػ   ػذ ،ا(رػدل (در مف عضرهـ لظ  فهـ أل ظرلفهـ ف( عم س م  بر م 

 ا(اراء ا(كراـ. إال الع مف م  ل(  ابر ا(ها ف  ا(معر ا    (ا الف ا(دل(( اأاه ا(  يف
ف ػػػػػػػػػا(مجعمريػػػػ   اجػػػػد أف  رػػػػض ا(مجعمرػػػػ ت أكهػػػػر مهػػػػ (م  م ا(ها فػػػػ لفػػػػ( مجػػػػ ؿ   -ٕ 

لذ(ػؾ  هػب ا(را يػ  االجعم عيػ  ( مػ .  ،ل رضه  اآلمػر أكهػر عدلاايػ    (ما  ػؿ ، ير  
ا(اػرف  اػذمػهالع أف ا(مجعمػ  ا(عػيا( وػد امعػرع ا( ػ رلد م اػذكرا(مج ؿ أف  ليمكف ف(  ذا
ل(ـ يهعمدم   ،( اهعمدام  ع   ااههـ لاا(ر ب ا(ا ري ػػػػػػاوععر ف (كا  ،ا(ه    ( ميالد

ا(ها فػػػ  ا(عػػػياي  ا(معػػػ هرة  م ػػػ دئ ا(كلافلبيلهػػػي  ك اػػػت عماػػػ   اف ،كهػػػالح معفجػػػر أ ػػػداع 
عػػف طريػػؽ ، لر ػػ إ(ػػ  أف ااعاػػؿ هػػر ا( ػػ رلد إ(ػػ  أ مػػر كػػذ(ؾلظػػؿ اا ،ا( جػػلء إ(ػػ  ا(اعػػؿ

عػـ اهػعمداـ ا( ػ رلد كهػالح معفجػر فػ(   يػث ،مػ ركل  ل(ػل""رلؼ را(ر  (  اأيط (( ا(م
ذا ااعا اػػ  إ(ػػ  مجػػ ؿ ا( ضػػ رة لا(ها فػػ     عبػػر ػػا(مػػداف  لا( اػػ دؽ ماػػذ ألا ػػؿ ا(اػػرف ا(را لا 

ا(ا الف ا(دل(( اأاه ا( و ؿ أف  س ولاعداجد ماظلم ت ها في  را ر  عكر  ف  ا اأهالمي  
لماػ  ا(غػدر  ،اأاهػ ف لمف ذ(ؾ ا عراـ إاهػ اي  ، ت ا(هايف يكرهه  ا(ا الف ا(لضر(  م

 ..... لا(لف ء   (رهد لا(رفؽ   اهرر
إ(ػ   ػذا ا(معػدر ا(هػري مػف معػ در  أميػرات ا( جا  ا(دل(ي  ( ع يب اا مر اطفلود   

 (ػػػػػػا(ا الف ا(دل(
ضػماع   "معػلراع  راػلاف "مػف ذاكػرة ا(عػ ريو ا(رر ػ( اأهػالم( مابلرااأاه ا( ف عدرت 

مػ   ،  ع عر ي  مبهلرة ف( مج ؿ عط يؽ ا(عر (يـ اأاه اي  ف( ا(ه ـ لا( ػربهلأ دا أولاالع 
  ( ا(مر عر.امف ولاعد ا(ا الف ا(دل(( اأاه  م  يا  ؿ ذ(ؾ

  عر يػػػػ  عبػػػػكؿ  رػػػػض أ ػػػػـ ػػػػػػػػػػماظلمالهاعػػػػ( عبػػػػرة  ٜٜٗٔكمػػػػ  كػػػػرس عاػػػػليـ عػػػػ ـ    
لع  ت  ذا ا(ماظلم ت ف( أبك ؿ لمطػلط عر يػ   ،(ااأاه  مرطي ت ا(ا الف ا(دل((
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ا(ماظلمػػ ت ا(بػػرري  لا(اهريػػ   هػػب عه هػػؿ لرلد ػػ  فػػ(  ل ػػ   ػػ( عبػػر مػػف  ػػذا ،را رػػ 
 ا(عاليـ 

 ؛(م ( ا(ديف  ف عر (لن ث  ؾ غأ ث مف اهع  -1
 ا(عل يديل؛ال عذر ف(  در نآل (  ي ف  -2
  ي  ـ ضم  (هـ إذا أع  ـ أهير ال يفكلا  نا ( ا(رالء ا(مرريل؛ا ـ أه رر م  -3
 ن( بيو ا(ب راليل؛  ا(ع   مف ذي ودرة اع   -4
 إذا داف ا(ردر لجب اام ف ن(ل(( ا(ديف يكفل؛  -5
 ؛ت م  ك ف أمضرا ن( اظ    ف عرادةل فهال عركا  ا(ا  -6
لال عجهزلا ع   جري  لال عهيجلا ا(اه ء   ذر ال عاع لا مد را لال ععي لا مرلراع  -ٚ

  ؛لط (ب  ن(ر (  ف أ (
 مف يكف (  كـر عكـر  ه  ع  ااهرر نا ( ا(رالء ا(مرريل؛ -8
 ؛ع (ج عدلؾ كم  عر (ج   ي ؾ ن( ط يب ع (  ف رضلافل -ٜ
  ٔٓ-  إا( أماعكـ ع   أافهكـ لأملا(كـ لكا  هكـ ل يركـ لهلر مدياعكـ ن(  يب  ف

 (فهريل.مه م  ا
ليمكف أف اضيؼ إ(ػ  ذ(ػؾ أوػلاالع عر يػ  أمػرر بػهيرة مػف مػ رج ا(عاػليـ ا(مػذكلر كاػلؿ  

غػػػدر ميػػػر مػػػف  ػػػدر  غػػػدر"  لوػػػلؿ اأمػػػ ـ فهػػػر ا(ػػػديف  لفػػػ ء "أ ػػػ( هػػػفي ف   مر ليػػػ   ػػػف
اأاه ا( أبػرؼ ااجهػ ـ  دفلا(  ، (ـرفلس ف(  ذا ا(اأبرؼ ا( ا(افس اأاه اي "ا(رازي  

 ؿ عرؼ ا(ع ريو ع   مر ا(رعلر أ  غ لألجز   هـ (م ذا اذ ب  ريداع     ."ف(  ذا ا(ر (ـ
( ام ػ دي ا(اػ الف اأاهػ  أ ػـرض( اهلل عا  عادم  عػ غ  مف ا(م يف  أ (  كر ا(عديؽ

أه م   ف زيد  يف و ؿ مم ط  ع إي ا لجاػدا   ا(مر عر ف( لعيع  ا(ع( لجهه  إ(  و  دا
لال  ،لال عغػدرلا،لال عغ ػلا ، عملاػلا  ال"عاػ(    ف  فظل ػوفلا ألعكـ  ربػر  ،أيه  ا(ا س“

لال  ،عراػػرلا امػػالع لال ع روػػلا لال ،امػػرأة ع ك يػػراع لال يملا طفػػالع عػػغيراع لال بػػاع ػػلال ع ،عمه ػػلا
لهلؼ عمرلف   ولاـ ود  ،لال عذ  لا ب ة لال  ارة لال  ريراع إال (م كؿ ،عاطرلا بجرة مهمرة

عاػػدملف ع ػػ  وػػػـل  لهػػلؼ ،هػػهـ (ػػ فلمػػ  فر ػػلا أا فر ػػلا أافهػػهـ فػػ( ا(عػػلام  فػػدعل ـ
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لا(هػؤاؿ   فػإذا أك ػعـ ماهػ  فػ ذكرلا اهػـ اهلل ع يػ " . ،ي علاكـ  آايػ  فيهػ  أ(ػلاف مػف ا(طرػ ـ
 ا(ذي اطر    اػ   ػل ا(عػ (( " ػؿ كػ ف  لهػ  ا(م يفػ  ا ػ(  كػر ا(عػديؽ أف يػاظـ را رعػ 

ؿ كػ ف وػ دة جيبػ   ػذ(ؾ ل  ػمر ها فػ  إاهػ اي  عػ    واأاه اي   ػذا (ػل (ػـ عكػف رل ػ  مبػر 
 . لٕن  ؟"لا ع يه يعايدلف  مهؿ  ذا ا(م  دئ (ل(ـ يكلالا ود ع بل   و ال لعر  داالج

 في القانون الدولي اإلنساني قأثر األخال  -ثانياً 
 رضػػهـ  ،يمكػػف عرريػػؼ اامػػالؽ   اهػػ  "ا(ر ػػـ ا(ػػذي ي  ػػث فػػ( ولاعػػد هػػ لؾ ا( بػػر     

 ل كذا "،عج ا  رض
ا( اأاه ف. لود عالد ـ إ(  ا(ايػ ـ  ععػرف ت عمػ (ؼ ع ػؾ  ف امالؽ أمر ماعلر ع   

ع ػػ  عكػػس ا( يلااػػ ت ا(عػػ( عععػػرؼ دلمػػ ع  هػػب  را ز ػػ   ،إ(يهػػ   را ػػز ـ ا(عػػ( عػػدفرهـ
 ذات  دؼ ميػري أل إيجػ  ( أل أمالوػ(   (مايػ س ا( بػري. رف عه ػػػا  عع( ع  إذا  دت 

 ر   أمه ت (كهير مف ا(الاعد ا(ا الاي  لم عػ  فػ( مجػ ؿ لا(م  دئ اامالوي  يمكف اعع 
 يط  ػػ  ،اامػػ ف (مػػف  إعطػػ ء ،  عػػداءعػػدـ االع مػػهالف ذ(ػػؾ مػػ ،ا(ػػدل(( اأاهػػ ا( ا(اػػ الف

 ما  اال عع ب ... إ(و.ما  ا(اهب ،  ، ا عراـ ا(لعد
لوػػ الف  " ،ألراػػ مل ا(هػػلمري لمػػف يراجػػ  ا(عبػػرير ت ا(بػػروي  ا(اديمػػ  مهػػؿ وػػ الف "    

أكهػر  (يهت لكذ(ؾ ا(عبرير ت ا(هادي  لا(عياي  ا(اديم ؛ يجد أاه  ،  " ملرا ( ا(    ( "
لع ػ  هػ يؿ ا(مهػ ؿ  ،ك اػت هػ  دة فػ( ع ػؾ ا(مجعمرػ ت  دئ اامالويػ  ا(عػ( ػت ( مه مف 

ألجػب ع ػ  ". وػد ؽ.ـ  ٓٓٓٔع ـ ( ػػػػػ لا( اجد و الف "م ال" ا(ذي ك ف ه  داع ف( ا(هاد
لال  ، مػػػػ  أل أعػػػػزؿا  عػػػػدلاع  لال،لال أهػػػػير  ػػػػرب  ، ياعػػػػؿ عػػػػدلا اهعهػػػػ ـ ال فأا(م ػػػػ رب 

 .لٖنآمر"لال عدلا مبع ك ع م  معـ  ،بمع ع مه (م ع  ير م  رب
ذا ع م ا  ف(  ذا ا(الا ( جمير ع اجد أاه  عر ر عف  س أمالوػ( هػ ـ يعمهػؿ فػ(       لا 

 ،لا(ماػ ع يف ل يػر ا(ماػ ع يف ،  ر يفمللجلب ا(عمييز  يف ا(م  ر يف ل ير ا(  ما  ا(غدر
   (ي ع. اأاه ا(ا(دل((  ا(ا الفل ( أ ـ أهس 

ذا ااعا عػ  إ(ػ  ا( ضػ رة ا(رر يػ  اأ      ت ا راهػػ ع اػؽ ا( ميػدة ك هػالمي  اجػد أف اامػاللا 
 يػػػث بػػػك ت ،  ضػػػد اآلمػػػريف  ػػػرل هـلا(اػػػ دة ا(غػػػرب ا(مهػػػ ملف فػػػ(  يعايػػػد  ػػػ  ا(م فػػػ ء
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 ء   (رهػػد ل ا(هػػ (لث ا(ماػػدس فػػ( ععػػرف ت ا(رػػرب فػػلن ا(ل  دا(ػػ لا(فضػػي  ل لنا(رن ئم ػػ د
هػلاء كػ ف ذ(ػػؾ  ، لب اامػرررمػ  ا(بػػ رضػهـ ا(ػػ رض أل فػ( عالوػ عهـ ا(مهػ ميف  ػيف 

بػ ء ا(هػالـ  ع يػ  فف( إ أل ف( زمف ا( رب. ليظهر ذ(ؾ  بكؿ م ص ، مف ا(ه ـز ف( 
يما ػػػ   لفػػػ( أهػػػ لب ناامػػػ فل ا(ػػػذي  ع ،ا(هػػػالـ ع ػػػيكـل  ػػػيف ا(مهػػػ ميف  رضػػػهـ  رضػػػن 

 فػ( عجػ رة أل زيػ رة أل هػف رة. ل(ػيس مػف و يػؿ ج ءل ـا(مه ملف ا ا ء  اي  ا(برلب إذا 
ا(عرعػػب ا(اػػلم( أل ا(ػػديا( أف اؤكػػد أف ا(رػػرب ا(مهػػ ميف  ػػـ اامػػ  اال(ػػ  ا(عػػ( رفرػػت 

ا(بػػرلب  اامالويػػ  إ(ػػ  مهػػعلر ا(الاعػػد ا(بػػرعي  اأ(زاميػػ  فػػ( مجػػ ؿ مر م ػػ   ا(م ػػ دئ
 راهػ ع اذ(ؾ ف(   (  ا(ه ـ أل ا( رب. ل ذا ا(الاعػد اامالويػ  ظ ػت  هلاء ك ف ،اامرر

لم عػ  فػ( مرػ ركهـ مػ   ،عجػ ا ا(رػدل لع ػ  مػر ا(رعػلر يهدي ا(مهػ ميف فػ( هػ لكهـ
ليرعػرؼ  هػذا ا(فضػؿ  ا(عػ ي ي لا( ػرلب  ا(رلـ لاالرل يػيف مػالؿ ا ػداث فػع  اااػد(س

مهػػػؿ ا( ػػػػ رلف  ،ا(مر عػػػريف لا(مفكػػػػريف لا(فاهػػػ ء االرلييػػػيفعػػػرا   كهيػػػر مػػػف ا(كعػػػ ب 
ا(اػػ الف ا(ػػدل((  ل "ا(ػػذي ياػػلؿ فػػ( م  ضػػرة (ػػ  أ(ا  ػػ  فػػ( أك ديميػػ (DETaubeدلعػػلب 

فػػػػ( عطػػػػلير   ع إف أ ميػػػػ  اأهػػػػالـ عملمػػػػ" ل ػػػػ ( رؼ ا(لا ػػػػد   ٕٜٙٔال ػػػػ ي عػػػػ ـ فػػػػ( 
ف ا(رػػػ (ـ ضػػػمف  ػػػلض ا(  ػػػر اا ػػػيض ا(معلهػػػط عجر اػػػ  اا ػػػؿ االععػػػراؼ  ػػػ  ا( ضػػػ رة

 يث ، لف ا( رب لع داع   يف برلب ألرل   ا رض اظـ و  اأهالم( ود ه  ـ  عبكيؿ
ا(ػػذيف ا عػػيعهـ ا(رػػداء أهاػػ ء ا( ػػرلب ا(عػػ ي ي    أف  ػػذا ا(بػػرلب لجػػدت (ػػدر أعػػدا ه 

لمر م ػػ   ،ا(ماػػ ع يف ل يػػر ا(ماػػ ع يف  يف ػػولاعػػد جػػ  زة ععر ػػؽ  ػػإعالف ا( ػػرب لا(عمييػػز 
لماػ   رػض لهػ  ؿ اأضػرار  ،  ـ ا( ر يػ اػلأهرر ا( رب لعاهيـ ا(غ  لا(جر   ضا(مر 
 .لٗن... " (ردل 

مه ؿ ع   ذ(ؾ اجدا ف( ه لؾ ا(ه ط ف عالح ا(ديف اايػل ( فػ( مر م عػ    لألض    
ا(عػػ ي ييف  يػػث يػػرلي عاػػ  مػػؤرخ هػػيرع  ا ػػف بػػداد ااػػ  كػػ ف  "ي هػػف  اهػػرر ا( ػػرب

لعاػػدم   ، ا(مريبػػ  لم ػػ  ا(هيػػ ب ع ػػيهـ مػػاهـ   هػػف مر م ػػ  ااهػػرر ليمػػص ا( ػػ رزيف
أكػػػـر ر مػػػ  اهلل  ،ذ(ػػػؾ ا(مج ػػػس  لكاػػػت   ضػػػراع  ، أ ضػػػر ا(اػػػ س وػػػعال ـ  رػػػد ا(مرركػػػ 

لأمػر (كػؿ لا ػد ،  لأم ػ  ع ػ  ماػدم( ا(رهػكر اأفراهػ( فػرلة م عػ  ، يف مػاهـما(معاد
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 ررلة م رجيػػػ  اف ا( ػػػرد كػػػ ف بػػػديداع . ل ػػػيف ك اػػػت ا(مرركػػػ  أل ا( عػػػ فػػػمػػػف ا( ػػػ ويف  
ؿ يافػػػػذ   لفاػػػػ   ػػػػ ،دوػػػ  عاعهػػػ(   هعهػػػػالـ ا(طػػػػرؼ اآلمػػػػر كػػػ ف يافػػػػذ بػػػػرلط االهعهػػػػالـ 

داء ـ فػػل ػػيف يػػدف  ااهػػرر  اػػ  ،ا(مهعهػػ ميف أكهػػر ممػػ  ععط  ػػ  ا(بػػرلط أ ي  (معػػ   
 ،ل رػػد أف فػػع  اهلل ع يػػ    (اعػػر لا(ظفػػر   عػػ  يعػػ لا إ(ػػ  مػػ ماهـ. يرهػػؿ مػػف ي رهػػهـ

، عػػّ ت افإاهػػ  (ػػـ عكػػف وػػد ،  ج ػػس ا(هػػ ط ف عػػالح ا(ػػديف اايػػل ( فػػ( د  يػػز ا(ميمػػ 
لج ػس فر ػ   عػّ ت ا(ميمػ ال  ، لف إ(ي    اهرر ل مف لجدلا مػف ا(ماػدميف لا(ا س يعار 

،  هػػـ اهع ضػػر ا(م ػػؾ جفػػري لأمػػ ا لا( ػػراس أراػػ ط ، اهلل ع يػػ  أارػػـمهػػرلراع بػػ كراع (مػػ  
لكػػ ف ع ػػ  أبػػد  ػػ ؿ عػػف  ،فبػػرب ماهػػ  ، الب  ػػه جلاػػ لؿ ا(م ػػؾ جفػػري بػػر   مػػف جػػ

جميؿ ع دة ا(ررب لكريـ أمالوهـ أف ااهػير إذا أكػؿ أل بػرب مػف  طش . لك ف مفرا(
 .ل٘ن"ا(ه ط ف  ذ(ؾ ا(جري ع   مك ـر اامالؽ فاعد ، م ؿ مف اهرا ع ر آما ع 

لكيػؼ يمكػف ععػلر مر م ػ  أايػؿ مػف ت عاػديـ ا(بػراب  ،عرر أي  أمالؽ أكػـر مػف  ػذا 
 ؟.ا(ماهلر ا(مه ج ( هير

أم  ف( ا( ضػ رة االرل يػ  فاجػد أف رلح ا(فرلهػي  ا(عػ( هػ دت ا(  ػداف االرل يػ  مػالؿ 
 ، إ  هػػ  ا(م هػػلؼ ،ا(اػػرلف ا(لهػػط  وػػد أمػػرت  مهػػؿ  ػػذا ا(م ػػ دئ ن م يػػ  ا(اهػػ ء مر  ػػ 

ا(كػػؼ عػػف ما ع ػػ  ا(معػػـ ا(ػػذي ياكهػػر  ،فرهػػ ا(ػػذي يهػػاط عػػف  عػػدـ مه جمػػ  ا(فػػ رس
 دئ  رلا م فاه ء ا(ا الف ا(دل(( لا(   هيف في  اعع  ل  ع  أف  رضوهيف  ف( يدا ...إ(

ا(ػػدل(( اأاهػػ ا(. لكػػ ف (اجػػ ح ا(هػػلرعيف  ا(فرلهػػي  معػػدرا ر يهػػي ع مػػف معػػ در ا(اػػ الف
الوػػ( ( اػػ الف ااهػػ س اام عػػ هير ضػػمـ فػػ( عطػػلير ٜٛٚٔلا(فراهػػي   ٙٚٚٔاامريكيػػ  

ا(عػػ( يعمعػػ   هػػ   ا(ػػدل(( اأاهػػ ا(  يػػث كعػػب أ ػػد ا(اػػ دة ا(فراهػػييف معػػلراع اامالويػػ ت
لأف  ،  ػػػؿ  اػػػ ؾ و  ػػػد أل ما عػػػؿ ال ير ػػػب أف يعػػػفؽ (ػػػ  معػػػم  ل ػػػل يا عػػػؿ"   جاػػػدا
لاهـ ا( يػػزلرلف أعػػداء ـ ا(جر ػػ  ليػػدفا(اػػد رأيػػت فرهػػ    رػػد أف ياععػػر ع يػػ   مػػي عر 

ا(اػدر ا(ػذي ما اػ( فرعػ  ويػ دة مهػؿ  ػؤالء ا(رجػ ؿ". لفػ( مكػ ف   ركػت  لود ، مر طفهـ
كػػ ف ا(جاػػلد لا( رجلازيػػلف فػػ( هعراهػػيلرغ " افهػػ  ياػػلؿ   آمػػر اجػػد  ػػذا ا(ا  ػػد ا(فراهػػ(

 يػػػػل هـ ز لا(مػػػػؤف ليم ػػػػؤلف ج ػػػػمرهػػػػـ ا(م لكػػػػ الا يعا هػػػػملف ، يرػػػػ م لف ااهػػػػرر كػػػػإملة
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أف اهػػر ا(ػػرايف (ػػـ يرػػد (ػػ   (م ايػػ إ(ػػ  ا لكع ػػلال  ػػراع  لروػػ لوػػد ط  ػػلا  ،  (عػػ ؼ ا(لطايػػ 
 .لٙنا "لجلد ا د

لمػػف جهػػ  ه  يػػ  فػػإف اآلراء ا(ف هػػفي  ا(عػػ( اػػ در  هػػ  كػػؿ مػػف "رلهػػل ل  ، ػػذا مػػف جهػػ 
كػ ف   فػ( أمريكػ  " اي ميف  ػرااك ف" عيؿ" ف( هليهرا ل ففراه  ل"ايمريؾ  "ملاعهكيل' ف(

ا(ػػدل(( اأاهػػ ا( لوػػد اهػػع هـ ماهػػ   الف ااهػػ س اامالوػػ( ( اػػ  ك يػػر فػػ( عػػدعيـ (هػػ  أهػػر
 ط ا(لاليػ ت ا(مع ػدة  مهلدة ا(عر يمػ ت ا(ملجهػ  (ضػ ا( رلفيهلر "(ي ر"  عم   يف لض 

ا(عر يم ت ا(ع( دم ت  رد ذ(ؾ ف( عػ ب  ل ل (ٖٙٛٔاامريكي  أها ء ا( رب اا  ي  ن
 ػػرب ا( ريػػ  ا(معر اػػ   اػػلاايف ا( ا(اػػ الف ا(ػػدل(( اأاهػػ ا( ع ػػر ا(ػػاص ا(ُمهػػم  نا(ال  ػػ 

   ٜٚٓٔر  (ر ـ  لا(را   ٜٜٔٛي  (ر ـ الأعرافه ل. لا(ذي يبكؿ م  ا ع العف وي  ال  ي ا(ه 
عكفياػ  اأبػ رة إ(ػ  أف ال  ػ  ا( ػرب  ال ػ يلف الط (م  ا ػف فػ( مجػ ؿ ا(ع ػدث عػف وػ 

 ػػػلت فػػػ( ماػػػدمعه  بػػػرط  يجرػػػؿ مػػػف اامػػػالؽ ا(ر مػػػ  معػػػدراع مػػػف معػػػ در  ا( ريػػػ  وػػػد
لا(ػذي يػاص ع ػ   ،زلانبرط مػ رع ـ ه ل ل ا(برط ا(مررلؼ ، اأاه ا( ا(ا الف ا(دل((

 ، ا(اعػلص ا(ملضػلعي  مػف و ػؿ ااطػراؼ ا(معر وػدة ف( ا(  الت ا(ع( ال عاظمهػ "أا   
لف ا(ػػػدل(( ا(عػػػ( يارر ػػػ  ام ػػػ دئل ا(اػػػ  لف ع ػػػت  م يػػػ  لهػػػ ط ف يظػػػؿ اا ػػػ (( لا(م ػػػ ر 

يػػل (  ػػ  ا(ضػػمير ا(رػػ ـ  اأاهػػ اي  لمػػ يف الوػػلا ،ا(رػػرؼ ا(مهػػعار  ػػيف ا(بػػرلب ا(معمداػػ 
 . "اأاه ا(

لأم  ااه س اامالو( (اػ الف جايػؼ  ، ذا فيم  يعر ؽ   اه س اامالو( (ا الف ال  ي
ي  ااأاه  لم دأ ،ي الف يالـ ع   م دأ اأاه ااف  ذا ا(ا  ،ال ي ع ج أه  ت فهل لاض 

 ػؿ إف فكػرة وػ الف ا(عػ يب اا مػر  ،لٚنا(ػدل((اامػالؽ ا(ر مػ  ( مجعمػ   يالـ ع   أه س
ل ػػل  ،عكػػريس (م ػػدأ ا عػػراـ ا(فػػرد اأاهػػ ا( لكرامعػػ  ا(بمعػػي  (يهػػت أكهػػر مػػف ، ك م هػػ 
ع ػػ  اأطػػالؽ. لعػػ ع( أ ميػػ  ا(م ػػ دئ اامالويػػ  مػػف   دئ اامالويػػ  ػػمػػف أ ػػـ ا(م م ػػدأ

ر( ا(عػػ( ال يػػاص ع يهػػ  ا(اػػ الف ا(لضػػ هػػ  ا( ػػؿ ( مهػػ  ؿا يػػث أاػػ  يمكػػف أف اهػػع هـ م
 ٓ (ٛن بكؿ عري  
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 أثر الدين في القانون الدولي اإلنساني -ثالثًا 
مجملعػ  مػف ا(بػر  ر ا(مععػ    رايػدة مرياػ  فػ( "يمكف عرريؼ ا(ديف  بكؿ ع ـ   ا    

ليعميػػز ا(ػػديف اأهػػالم( عػػف  يػػرا فػػ(  ػػذا ".عػػ   اأاهػػ ف ا(رل يػػ   ػػ هلل  مجػػ ؿ ع ديػػد
 ػؿ يعرػدر ذ(ػؾ إ(ػ  ع ديػد عػ ع   ، اأاهػ ف  م (اػ  ع ديػد عػ    ا(مج ؿ   ا  ال يكعفػ(

 ل  ( يلاا ت لاابي ء أيض .  ؿ  ع  ع ع   افه  ،   مه ( 
م  ف هفي   ،( إم  هم لي  نا(يهلدي  لا(مهي ي  لاأهالـل لاادي ف ا(مررلف  ا(يـل      لا 

 ا ت عاري عػ  علي  . لجميػ   ػذا ا(ػدياك ( را م ايػ  لا( لذيػ  لا(كلافلبيلهػي  لا(بػ إعال ي 
إمػػػ   اعلعػػػه   ،(الاعػػػد ا(اػػػ الف ا(ػػػدل(( اأاهػػػ ا( ا(مررلفػػػ  ا(يػػػلـ   ايػػػ  معػػػدراك اػػػت 
آيػػ ت ا(اػػراف ا(كػػريـ مهػػؿ " ػػؿ جػػرالاء اأ هػػ ف إال   كمػػ   ػػ( ا( ػػ ؿ فػػ(  رػػض ،ا(م  بػػرة

مػػػ   بػػػكؿ ، لٜنلٓٙنا(ػػػر مف/ اأ هػػػ ف" م  بػػػر عػػػف طريػػػؽ ا(ععػػػرف ت ا(مه (يػػػ    يػػػر لا 
.  لٓٔندل ػػػمػػف ي ػػػلذ   (مر   ت نو عػػػدة ا(كػػػؼ عػػف وعػػػؿاعػػ مر   ػػػذا ا(ػػدي لاامالويػػ  ا(عػػػ( 

ليمكاا  أف اذكر ف(  ذا ا(مج ؿ مهالع دلر كؿ مف ا(دي ا  ا(رلم اي  لا(مهي ي  لاأهالـ 
 ( اه الف ا(دل(( اأاا(ا  دلاعورض   ف( إره ء

ٔ-  يهػػملف ن فػػ( مجػػ ؿ ا(دي اػػ  ا(رلم ايػػ  مػػهالع يمكػػف أف اػػذكر دلر ا(كهاػػ  ا(ػػذيفف 
Fetiali )لا(عػػ( كػػ ف ع ػػ  ا(اػػ دة  ،لف ا( ػػرباابػػلء  رػػض ا(الاعػػد ا(معر اػػ   اػػ  ل فػػ

رػدـ بػف ا( ػرب ع ػ  بػرب   عدة ا(عػ( عاضػ( الم ع  ا(،  ه  لا(جالد ا(رلم ف ا(عايد 
أهػ لب ناأاػذار ا(اهػ  (ل ا(ػذي يجػب علجيهػ  و ػؿ  ل ػذا  ػ(  ػذرة .(ؾذذارا  اآمر و ؿ إ

 ا(مر عر. ا(ردا ي  فرالع ف( ا(ا الف دء ا(رم ي ت 
 د(ػ ل لن يػر رلف( مج ؿ ا(مهي ي  اجػد أف ألؿ  ػف اػ در  ػ (عمييز  ػيف نا( ػرب ا( -ٕ 

ا(ػػػذي ياػػػلؿ فػػػ( كعػػػ ب (ػػػ  ع ػػػت  "كػػػ ف را  ػػػ  علاهػػػي   ػػػل ا(اػػػديس "أل هػػػعيالس ا(ر د(ػػػ ل
امػػػ   ، لف ال عط ػػػػؽ ع ػػػ  اافػػػراد فاػػػػطااهلل" إف أ كػػػ ـ ا(اػػػ  عاػػػلاف  "فػػػ( مدياػػػػ  يجػػػػب لا 

ط (ػػػب  ػػػ  عراـ ا(مر  ػػػدات لأعػػػراؼ ا( ػػػرب. ل رػػػد  كمػػػ  ،عط ياهػػػ  ع ػػػ  ا(مم (ػػػؾ أيضػػػ ع 
ا(اػػػػ الف  فػػػػ("علمػػػػ  ااكػػػػليا(" ف  ػػػػث   رػػػػدة وػػػػرلف أعػػػػ  ا(اػػػػديس" ا(اػػػػديس "أل هػػػػعيالس
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لطػػػلر (هػػػ( ، ا(اػػػ الف ا ف أاهمػػػ  ال يعر رضػػػ ف مػػػ  ػػػيل  ، ا(ط يرػػػ( لا(اػػػ الف اأاهػػػ ا(
 .لٔٔنل  ير ا(ر د(  ا( رلبنف( عرريؼ نا( رب ا(ر د( ل ل "أ   ث ا(اديس "أل هعيالس

إف ا(ػػرلاد االا ػػؿ ( اػػ الف ا(ػػدل(( ا(لضػػر( فػػ( ألرليػػ  فػػلمػػف جهػػ  ه ايػػ   ، ػػذا مػػف جهػػ 
مهؿ ندلفيعلريػ ل لنهػلاريز .. ا(ػول. لممػ  ي فػت ا(اظػر أيضػ ع أف ألؿ    ف ك الا مف ا(ر 

ل ػػل  ،ألرل ػػ  كػػ ف رجػػؿ ديػػف أيضػػ ع ا( ػػرلب فػػ(  يػػالتل مػػف اػػ در   م يػػ  ا(مػػداييف مػػف 
كعػ ب   (العيايػ  عػدر (ػ   ن يث يالؿ فػ( (2451–2212،)"ا(ك رديا ؿ " يالرم ف 

 يػػر  فػػ( ا(م ػػ دئ ا(ط يريػػ  ( ػػديف ا(مهػػي (ل مػػ  مراػػ ا  "إفن ع ػػت عاػػلاف  ٜٔٙٔعػػ ـ 
ك (ا عريف لا(اه ء لا(بيلخ لا(رجزة اآلمػريف يجػب عػدـ ا(مهػ س  ،ا(ا دريف ع   ا( رب

ف رج ؿ  ،آلف ا(دلاف  اأاه اي  عدعلا  (ردـ وعؿ أل( ؾ ا(ذيف ال يهعطيرلف ا(اع ؿ،  هـ لا 
يجػب عػدـ أهػر ـ عمبػي ع مػ   ،ا(عج ر لا(فال يف ا(ذيف يزرعػلف أراضػيهـ ا(ديف لااج اب

ذا ااعا ا  مف م  أعراؼ جمي  اامـ. ج ؿ اآلراء ا(فاهي  إ(  مج ؿ ا(مؤهه ت ا(ا الايػ  لا 
فػػ( اه يػػ  ا(اػػرلف ا(لهػػط   مؤههػػعيف كػػ ف (همػػ  أهػػر   اجػػد أف ا(مهػػي ي  زلدت ألرل ػػ 

 ك ير ف( مج ؿ نو الف ا( د مف ا( رلبل ل م  
  دا  ا(ربل.ن ل  نه ـ ا(ربل 

ٔ-    فرػػف طريػػؽ نهػػ ـ ا(ػػربل ا(ػػذي أوػػر فػػ( مجمػػ  العػػراف عػػ ـ2904   عمػػت  م يػػ
  ػػػػد ،لااعيػػػػ ف نا(مر  ،اابػػػػم ص ن ػػػـ ا(ر  ػػػػ ف لا(بػػػػيلخ لا(اهػػػ ء لااطفػػػػ ؿل زمػػػرة مػػػػف
اادلات لا(م  عػػػيؿ ا(زراعيػػػ ل  ، ت ا(جػػػراػػػلاابػػػي ء ن يلا ،ا(كايهػػػ ل أمػػػالؾ ،ا(مػػػدارس
  ا( رب لآه ر  . ا  ه   مرزؿ عف لذ(ؾ يإ

فعلعػ(  ماػ  ا( ػرب فػ(    ٜٙٓٔ   ا(ربل ا(ع( أور   مجم  ك يرملف ع ـا دنأم   -ٕ 
لمالؿ فعرة ا(عي ـ ا(عػ(  ،ا(ك  ا  مف مه ء ا(جمر  لعي ح االهايف مف كؿ أه لع ا(فعرة

ل ػػ( مؤههػػ  بػػ يه   اظػػ ـ  ،لفعػػرة ا(عػػي ـ ا(عػػ( عهػػ ؽ عيػػد ا(فعػػ  ،ا(مػػيالد عهػػ ؽ عيػػد
ل ف(  اأهالـ. ناابهر ا( ـر

 اأهالـ لا(ا الف ا(دل(( اأاه ا(  يمع ؼ اأهالـ عف  اي  اادي ف   ا  (يس ديػف  -ٖ 
ام   ل  ،فاط ل ذا ا(برير  ك م   ععضػمف جميػ  ابػ ط ت ا( يػ ة  ،ديف لبرير  أيض ع  لا 
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فيه  مر م   أ ا ء ا(برلب اامرر ف( ا(ه ـ لا( ػرب. لمػف ا(مر ػـل أاػ   اػ ؾ هالهػ    م 
 ،لاالجعهػػ د ،لا(هػػا  ا(مطهػػرة ،اأهػػالمي  ل ػػ(  ا(اػػرآف ا(كػػريـأه هػػي  ( بػػرير   معػػ در

ا(هالهػػػ   ػػػ( معػػػ در نبػػػرير  ا( ػػػرب فػػػ( اأهػػػالـل ا(عػػػ( هػػػ  مت فػػػ(  ل ػػػذا ا(معػػػ در
فػ (ارآف ا(كػريـ مػهالع اػص ع ػ  كهيػر  ،(لاا(ػدل(( اأاهػ  عكليف مػ  يهػم  ا(يػـل نا(اػ الف

فػػ( ا(هػػ ـ لا( ػػرب فكػػ ف ذ(ػػؾ ا(بػػرلب اامػػرر  مػػف ا(الاعػػد ا(عػػ( ععر ػػؽ  مر م ػػ  أ اػػ ء
لمكمػػالع (مػػ  لرد فػػ( ا(اػػرآف فكػػ ف ذ(ػػؾ   الجػػ ء ا( ػػديث ا(بػػريؼ مفهػػر  ، مه  ػػ  "ا(دهػػعلر"

 -لعػػػ ي  ا(م فػػػ ء ا(رابػػػديف لماػػػ  -هػػػـ جػػػ ء االجعهػػػ د ا(فاهػػػ( "لايػػػ اا(الاعػػػد ا(ا "مه  ػػػ   
  د ا(ررب ا(مه ميفل.افبكؿ م  يمكف عهميع  نآداب ا( رب ع

إ(  أر ر   -ت ا(عهمي  ءج  اإذ -اأهالـ  ف(ليمكاا  أف ااهـ ا(ا الف ا(دل(( اأاه ا(  
  اب جلا

ٔ-  ؛  الت مبرلعي  ا( رب ف( اأهالـ 
 أه لب إعالف ا( رب ف( اأهالـ؛  -ٕ
 ؛ه لؾ ا(مج  ديف ا(مه ميف ف( ا( رب  -ٖ 

 ا  ـ ف( اأهالـ.غأ ك ـ مر م   ااهرر لا(  -ٗ
رػ   أف الّفّ(  ذا ا(جلااب اار  ،ف( ك م  مهؿ  ذا، لمف ا(ط ير( أا  يهع يؿ ع يا      

أي هػػػػ لؾ  ،ب ا(ه (ػػػػث ماهػػػػ اػػػػ(ػػػػذا هػػػػاكعف(  مر (جػػػػ  ا(ج .مػػػػف ا(  ػػػػث  جميرهػػػػ   اهػػػػ 
 يػؿ مػف ير ػب   (علهػ  فػ(  ػذا إ(ػ  كعػ  يف اُ ل  ،بػديد  مععػ ر ل  ،يف ا(مه ميف ا(م  ر 

ل نأ كػػ ـ ،  لٕٔنناأهػػالـ لا(اػػ الف ا(ػػدل((ل ل مػػ   ػػذا ا(مجػػ ؿ فػػ(  إعػػدار م  هػػ ؽ (اػػ  
 .لٖٔنا( رب لا(هالـ ف( دل(  اأهالـل

 ه لؾ ا(مج  ديف ا(مه ميف ف( ا( رب  
هـ ضػػػد أ اػػػ ء  إف ا(الاعػػػد ا(عػػػ( كػػػ ف ا(مج  ػػػدلف ا(مهػػػ ملف يعايػػػدلف  هػػػ  فػػػ(  ػػػرل     

ع ال ػػػ  عػػػف أل لعػػػ ي  ،  دئ أمالويػػػ  ع مػػػ  ػػػاامػػػرر (ػػػـ عكػػػف مجػػػرد م ا(بػػػرلب لاامػػػـ
امػػ  ك اػػت ،وػػ دعهـ لأمػػرا هـ لاج ػػ ت بػػرعي  ماعػػلص ع يهػػ    ( ػػ ع فػػ( ا(اػػرآف لا(هػػا   لا 
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همػػػ  يعررضػػػلف ( راػػػ ب فػػػ( ا( يػػػ ة  ، فاػػػط لير وػػػب مم (فل ػػػ  (ػػػيس مػػػف و ػػػؿ رؤهػػػ  هـ لا 
 ا(ارآف ألا(ها  أل ف( ك يهم  مر ع. اامرر ااهـ م (فلا اعلع ع برعي  وطري  لاردة ف(

هػ ميف فػ(  ػذا ا(مجػ ؿ  ػ( م(برعي  ا(ع( ك ات ع كـ ه لؾ ا(مج  ديف ا(لأ ـ ا(الاعد ا 
 ا(ع (ي  

ع   رج ؿ ا(رػدل لا(م ػ رييف فاػط   يػث يػرلر عػف ا(رهػلؿ نصلأاػ   بوعر ا( ر ل ٔ 
 ف اي لال امرأة لال ك يراع لال  اع ال عاع لا ل(يد" ؿ ملع( زيدا  ف   ره  (م  أافذا إ(  مؤع   و

كمػػػػػ  ألعػػػػػ  ا(رهػػػػػلؿ نصل  رػػػػػدـ اهػػػػػعمداـ ا(جر ػػػػػ  فػػػػػ(  .لٗٔنلال مارػػػػػزال  عػػػػػلمر  "
رض   اذر (رمػ ؿ رردـ ا(ع لكذ(ؾ  ،(يس ما " ال عا عؿ  مجرلح فإف  رض " ا( رلب  

 ،ع مػػ ع  ػػآف ا(ذريػػ   ػػـ االالد ،لال عهػػيف ع  ال عاع ػػلا ذريػػ "ا(زراعػػ  لااطفػػ ؿ لذ(ػػؾ  ال(ػػ   
  (اهػ   ( اهػ ء فاػد أمػر ا(رهػلؿ  لا(رهيؼ  ل ا(ر مؿ ا(ذي يف   اارض ليزرعه  . لأمػ 

 يػػث أف ا(رهػػلؿ  ،نصل  رػػدـ ا(عرػػرض (هػػف إال إذا  م ػػف ا(هػػالح فػػ( لجػػ  ا(مهػػ ميف
"مػ  ك اػت  مػف وع هػ  أل أذف  اع هػ   ال مػ وعي   مف ا(مبركيف و ؿ  المرأةعادم  رأر جه  

  ذا (عا عؿ" .
ا(مرػػػػػػػ رؾ  ػػػػػػػرلح إاهػػػػػػػ اي      يػػػػػػػث ال يجػػػػػػػلز ا(اعػػػػػػػؿ اال (هػػػػػػػ ب بػػػػػػػرع( مػػػػػػػلض  -ٕ 

ن لال عاع ػػػػػػلا ا(ػػػػػػافس ا(عػػػػػػ(  ػػػػػػـر اهلل اال  ػػػػػػ ( ؽ  اػػػػػػص اآليػػػػػػ  ا(كريمػػػػػػ كمػػػػػػ  ه  ػػػػػػت مػػػػػػف 
. ليجػػػػػػػب أف يكػػػػػػػلف ا(اعػػػػػػػؿ ل٘ٔنلٔ٘ٔنااارػػػػػػػ ـذ(كػػػػػػػـ لعػػػػػػػ كـ  ػػػػػػػ  (ر كػػػػػػػـ عرا ػػػػػػػلف ل  

بػػػػػريؼ لأكهر ػػػػػ  إاهػػػػػ اي  اػػػػػزلال عاػػػػػد  كػػػػػـ ا( ػػػػػديث ا( ا(بػػػػػرع( ضػػػػػمف أفضػػػػػؿ ا(طػػػػػرؽ
ذا ذ  ػػػػعـ ، ـ ف  هػػػػالا ا(اع ػػػػ ع"إذا وع ػػػػ لع ػػػػ   ػػػػذا يماػػػػ  ا(عرػػػػذيب  ،ف  هػػػػالا ا(ذ  ػػػػ " لا 
ا(عمهيػػػػػػػؿ   (جهػػػػػػػث لذ(ػػػػػػػؾ  لكػػػػػػػذ(ؾ ،"أاػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ( ا(م  مػػػػػػػ  لأاػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ( ا(مر مػػػػػػػ "   عمػػػػػػػ ع 

اهػػػػ اي  اأاهػػػػ ف  يػػػػث يػػػػرلر عػػػػف ا(رهػػػػلؿ نصل أاػػػػ  وػػػػ ؿ   ا عرامػػػػ ع (ادهػػػػي  ا(ميػػػػت لا 
 . "'إي كـ لا(مه   ل(ل   (ك ب ا(رالر

 ،  مػ  اأهػالـف( رأي أ   ي  ا(فاهػ ء أف إ ػراؽ ا(جهػث   (اػ ر أمػر يعاػ فلا(مرعاد أيض ع 
لال يهػػعها  مػػف ذ(ػػؾ إال ا(  (ػػ  ا(عػػ( عهػػعلجب ا(معػػ     ،عا يػػد مػػف عا (يػػد ا(لهايػػ  ااػػ 

لؼ مػػف عفبػػ( مػػرض ا(طػػ علف مػػهال . لعملمػػ ع مػػكمػػ  فػػ(   (ػػ  ا( ،ا(رمػػؿ ا(ر مػػ   ػػذا
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/  اه ف لكرامع  عافيا ع (اص اآلي   "ل(ؽ َكَرْماعػ   اػ( دـ" ناأهػراءاأ يجب ا عراـ إاه اي 
اأاهػ اي  أبػرؼ  (ػافسا"فػ( بػرح  ػذا اآليػ   " اأم ـ "ا(فمر ا(رازي  يث يالؿ لٙٔنلٓٚ

 .لٚٔن"دف اأاه ا( ابرؼ ااجه ـ ف(  ذا ا(ر (ـ( لاا(ر (ـ ، ا(افلس ف(  ذا 
"اهػػ  ا(رهػػلؿ نصل عػػف ا(اه ػػ    ماػػ  ا(اهػػب ا(ػػذي كػػ ف يهػػلد  ػػرلب ا(ج   يػػ    -ٖ

مرجا  م  رهلؿ اهلل نصل ف( هفر " يث رلي عف رجؿ مف اااع ر أا  و ؿ   ،أيض ع 
 ػػ( إذ جػػ ء غفػػإف وػػدلرا  (ع ، ػػاـ ف اعه ل ػػ  ف عػػ  لا ،  جػػ  بػػديدة لجهػػد  عػػ ب ا(اػػ سف

هػـ جرػؿ يرمػؿ ا(  ػـ  ػ (عراب لياػلؿ  الهػ  ا(اػدلر  -أي و ػب  -ف كفػ   رهلؿ اهلل يمب(
إذ  "،ـ  اػ(غ"ا   يف"ا(اهب" ل ا. ليجب أف اميز   لٛٔن"مف ا(ميع   ه   (يهت    ؿاإف ا("

لمػػػف ا(جػػػدير   (ػػػذكر أف ا(اػػػ الف  ا(ػػػاص ا(ارآاػػػ(. أف ااميػػػرة مبػػػرلع  لم   ػػػ   هػػػب
 Butin deا( رييػ  ن ا(ػدل(( اأاهػ ا( ال زاؿ ُيجيػز  عػ  اآلف االهػعيالء ع ػ  ا(غاػ  ـ

guerre .ل 
( اايػػػ  فػػػفاػػػد لرد ، ايػػػ  ا(رػػػدل   هػػػلء (ػػػ  ا(بػػػؾ  ماػػػ  ا(مي اػػػ  لا(اػػػدر   عػػػ  فػػػ(  -ٗ

مػ  عمػ فف مػف وػلـ مي اػ     يم ا(كر   "يفايال ي ػب ا(مػ   اهلل إ(ػيهـ ع ػ  هػلاء إف ف ا ػذ"لا 
 لفػػ( مجػػ ؿ ا( ػػديث ا(ا ػػلي اجػػد لعػػي  ( رهػػلؿ نصل عماػػ  ا(مي اػػ .لٜٔنلٛ٘نااافػػ ؿ/

  هـ اهلل فػ( هػ يؿ اهلل لوػ ع لا أعػداء اهلل. ال عغ ػلا لال عغػدرلا  هيرلا"در  يث يالؿ  غلا(
 لال عمه لا لال عاع لا ل(يدأع".

عالؼ اااملاؿ  كم  أف ا(اػ الف ا(ػدل(( اأاهػ   -٘ ا(مر عػر يماػ  مػ   ا(ما  ا(عدمير لا 
ا ا(عػػػدمير أيضػػػ ع. ـ مهػػػؿ  ػػػذنا(عػػػدمير ا(ماهجػػػ(ل عماػػػ  بػػػرير  ا( ػػػرب فػػػ( اأهػػػال يهػػػم 

ل(ذ(ؾ يما  ف( االهالـ وط  اابػج ر ا(مهمػرة ، لا  ػراؽ ا(اميػؿ لذ ػ  بػي ا ا(رػدل ل اػرا 
  لٕٓنر  ػ  ر يػ  أضػر ؼ ا(رػدل لااعػزاع ا(ظفػ  راعػ ة (ضػرلرةمإذا ك ف ذ(ػؾ  ل ريرا ، إال

 اأم ـ االزاع( ر م  اهلل. (رأيلذ(ؾ اهعا داع 
 ت ا( ػرلب االرل يػ  (ػـ عرػرؼ  عػ  ألا ػؿ ا(اػرفإعط ء اام ف (مف يط     إذا ك ا  -6

 ،ا(ربػػػريف لجػػػلب ا عػػػراـ نط ػػػب اامػػػ فل ا(ػػػذي يمكػػػف أف يط  ػػػ   رػػػض جاػػػد ا(رػػػدل
(عضػميف نال  ػ  ا( ػرب ا( ريػػ ل  ٜٛٛٔا(معف لضػلف فػ( ال ػ ي عػ ـ    يػث اضػطر
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فإف  ،(إلعالف عف عدـ و لؿ ط ب اام ف ا(مع  ر  ا(جيلش  يبجب (جلء و دة اع 
ف أ  "ل يمػػ   ا(كر يػػاص إ ػػمػػف ظهػػلرا لذ(ػػؾ عمػػال  اػػ  اععػػرؼ  هػػذا ا( ػػؽ لط ـاأهػػال

هـ ا  ذ(ػؾ  ػػ اػـل اهلل هػـ أ  غػ  م م عػ  يهػػم  َكػال بػركيف إهػعج َرؾ فػ جيرةمَأَ ػد مػف ا(
 .لٕٔنل ٙ   نا(عل " ولـ ال َيَرَ ُملفَ 

ٚ-  ت هػػاالااطػػ ع عػػف ا(اعػػ ؿ إذا اااطػػ  عاػػ  ا(رػػدل  إف ا( ػػرب فػػ( اظػػر اأهػػالـ (ي
امػ  ،فػ(  ػد ذاعهػ    يػ  ز ػ ؽ ا(  طػؿ لا  ل(ػذا يجػب ب عػػدـ  ، ػ( هػػ يؿ أ اػ ؽ ا( ػؽ لا 

ل ذا ازلال عاد  كـ اآلي  ا(كريم    ،ملاع   ا(اع ؿ إذا اااط  ا(ردل. عا  اأعرار ع  
. لٕٕنلٔٙناااف ؿ/   "ا(ر يـ  ا(هِمي  ل َف ِجعالٍ  (ه  لعلكؿ ع   اهلل إا   لا ( ه ـا"لاف ج

 يث  ،فاه ء ا(مه ميف أج زلا ( مير وع ؿ جاد ا(ردل هلاء ك الا ما  يف أـ مد ريفل(كف  
ل(ػػيس عهػػ يم ع ماػػ   ،ا(جػػ  ز أف يعظػػ  ر ا(رػػدل   الاهػػ  ب كجػػزء مػػف مطػػ  عهػػكري  مػػف
ا(عػػ( دعػػت  ( هػػ  بكمػػ  أف االهػػعج    ( عػػ   مبػػرلط   إزا(ػػ  ا(رػػدل   ( عػػ  .  ػػ ع لط 

ال أعػ  ت  ،ع   ااوػؿ عه ازا( أل   هعردادا ،(  رب أعالع  (ط ػب ا(عػ    االهػعج   لا 
فهػػذا  ػػػ( أ ػػـ ا(الاعػػػد ا(عػػ( ع كػػػـ  ،ل رػػػد  ا(لاوػػ .  اامػػػرلاععرافػػ  مضػػلع ع أرادة ا(رػػػدل 

ل   ضػػد ا(رػدل. ل ػػذا ي ػػيف ايبػ  هػ لؾ ا(مج  ػػديف ا(مهػ ميف فػػ( ا( ػرلب ا(عػػ( يمكػػف أف
 اأاه ا(. لف ا(دل((ا بكؿ ال ( س في  مه  م  اأهالـ ف( ابلء ا(ا 

ليرعرؼ  ػذ(ؾ عػرا   كهيػر مػف ا(كعػ ب لا(مفكػريف لا(فاهػ ء ا(مر عػريف مػف االرل يػيف 
 ل ير ـ.
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