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املعنيني بالقانون الدولي اليت تقلق  ضوعاتموضوع املرتزقة من املو مما ال شك فيه أّن

املرتزقة إذا ذكروا ذكر القتل والبطش واالنتهاك  اإلنساني وحقوق اإلنسان، ألّن

نساني يف قواعده العقوبة على املرتزق ومل إلالقانون الدولي اد لإلنسانية، وهلذا شّد

مع الشريعة  يتعارضاألسري إذا وقع يف قبضة خصمه، وهذا  أويعطه حق املقاتل 

مية اليت تعطي وتعامل املرتزق إذا وقع يف األسر، معاملة أسري حر  مادا  سالإلا

 يقاتل يف جيش أو غريه، ومل تفرق بني مقاتل ومقاتل.

وُبنيت الدراسة على املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني يف 

 .معاملة األسري املرتزق

من القد ،  ةموجود ي، بل هًاجديد ئًاشي تسوكان من نتائج الدراسة أن املرتزقة لي

زالت غامضة يف التعامل مع األسري املرتزق،  وأن قواعد القانون الدولي اإلنساني ال

وأن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني أسري مقاتل مرتزق أو غري مرتزق، فهم يف 

 املعاملة سواء.

باملرتزقة، وأن يكون  كون هناك آلية جديدة وصارمة ملن يستعنيتأن  جيبولذلك 

هناك تعديل على قواعد القانون الدولي اإلنساني خبصوص معاملة املرتزق يف حال 

جنيف  ةاتفاقيكما يف نصوص  ن يعامل معاملة املقاتل األسري دون متييزأأسره، ب

 الثالثة خبصوص األسرى.

Abstract 

    There is no doubt that the issue of mercenaries is one of the 

topics of which worries people who interested in International 

Humanitarian Law and human rights, because the mercenaries 

when they are mentioned we talk about killing and oppression and 

violation of humanity, and that of International Humanitarian Law 

stresses in his rules the punishment against the mercenary and did 

not give him the right of warring or prisoner if  he occurred in the 

grip of his opponent, and this disagrees to Islamic law, which gives 

him the rights of warring and prisoner and deals  with him if he is 

occurred with the treatment of prisoners of  war as long as he fights 
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in the army or other. Also, the Islamic Law did not differentiate 

between a fighter and a non fighter. 

   The  current study is built on a comparison between Islamic law 

and International Humanitarian Law with the subject of treatment 

of mercenary prisoner. 

The results of the study includes that the mercenaries are nothing 

new, but as a issue is present since old time, and that the rules of 

International Humanitarian Law is still vague in dealing with the 

prisoner mercenary, and that Islamic law does not differentiate 

between a prisoner fighters mercenaries or non mercenary, and 

their treatment is once. 

Therefore there must be a new and rigorous mechanism for whom 

will uses mercenaries, and that necessitates an amendment to the 

rules of International Humanitarian Law regarding to the treatment 

of mercenary in the event of his capture, that he must treated as a 

captured fighter without discrimination as in the texts of the Third 

Geneva Convention concerning prisoners. 

 

من يتابع اليو  أخبار احلرو  والعمليات العدائية يف العامل، فإنه جيد 

انتهاكات كبرية للقانون الدولي اإلنساني سواء كانت نزاعات داخلية أو 

دولية، ومن هذه االنتهاكات استخدا  املرتزقة الذين ينكلون باملدنيني 

ا وتقتيال، وذلك من خالل شركات متخصصة لتجنيد املرتزقة تعذيب

وجتنيدهم للقتال مقابل مبالغ مالية، األمر الذي يدعو للقلق بهذا 

 اخلصوص. 

كن من العامل حيتد  فيها النزاع ااستخدا  املرتزقة يف هذه األيا  يف عدة أم

ورية والقتال، يف األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق وأفغانستان وس

وليبيا، حيث استخد  املرتزقة يف احلر  األخرية على غزة، ويف الدول 

املذكورة سابقا، وبرزت قضية املرتزقة على السطح بشكل ملحوظ 

 ستني خالل السنوات األخرية خاصة يف العراق، حيث عملت فيه حنو

 ذلك الوقت ما يفشركة أمنية مجيعها تعتمد على املرتزقة، ويقدر عددهم 

ألفا، حتت مسميات خمتلفة مثل الشركات  عشرينو سة عشرمخبني 

آالف مرتزق من  وعشرة مخسةاألمنية واحلماية وغريها، منهم ما بني 
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جنو  أفريقيا، ويتقاضى أفرادها الذين يتمتعون باحلصانة رواتب عالية، 

وعلى رأس هذه الشركات ما يعرف ببالك ووتر
(1)

. 

وضوع من كثرة استخدا  تأتي أهمية هذا امل: همية املوضوعأ

ه إذا ذكر املرتزق ذكر القتل املرتزقة يف النزاعات احلالية، حيث إّن

والبطش واالنتهاكات بشتى أنواعها، وبعض الدول أو األحزا  واملليشيات 

جتعل املرتزقة وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وارتكا  اجملازر واجلرائم، 

ولية العقوبة على املرتزق ومل ومقابل هذا شددت املنظمات واهليئات الد

تعطه حياة وكرامة األسري املقاتل، فكان ذلك إجحافا يف حقه اإلنساني، 

فكان لزاما أن يبحث ذلك األمر حتى يعود األمر إىل نصابه، ويعامل 

 املرتزق معاملة إنسانية ال تنقص عن معاملة األسري املقاتل. 

ولة اإلجابة عن التساؤالت تتمثل إشكالية البحث يف حما: إشكالية البحث

، من هم املرتزقة؟ ما هو حكم املرتزق يف القانون اليت تطرحها الدراسة

الدولي اإلنساني؟ وكيف تكون معاملته إذا وقع باألسر؟ وما هو حكم 

 املرتزق يف الشريعة اإلسالمية؟ وكيف تكون معاملته إذا وقع يف األسر؟

وضوع وحبثنا فيه، تبني لنا أن من دراستنا هلذا امل: الدراسات السابقة

عا   يف لوندا أنغوالسواء كانت مؤمترات دولية كما  الدراسات السابقة

أو أحباثًا  6799اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية يف ليربفيل عا  ، و6791

علمية يف جمالت علمية حمكمة كمجلة اللجنة الدولية للصليب األمحر 

زق ومكافحة االرتزاق والوضع القانوني الدولي، كانت تتناول تعريف املرت

 هلم، وكيفية معاملتهم وحماكمتهم يف القانون الدولي اإلنساني.

أما يف الشريعة اإلسالمية فلم يرد أي ذكر للمرتزقة األسرى يف الشريعة 

اإلسالمية أو يف معناها، ألنها مل تفرق بني مقاتل ومقاتل يف حال األسر، 

 فهم يف ميزان واحد.  

التحليلي  صفيالوتقو  هذه الدراسة على املنهج : الدراسة منهج

الشريعة اإلسالمية ومواد وقواعد القانون الدولي املقارن بني واملنهج 

 . اإلنساني
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 وبنيت هذه الدراسة على خطوات عدة:

 قراءة املراجع واملصادر اليت ختص موضوع الدراسة.-6

ملصادر واملراجع اليت ختص مجع املعلومات املتعلقة باملوضوع من كل ا-2

 .الدراسة

إىل إذا تطلب األمر وقسيم البحث إىل مطالب، واملطالب إىل فروع ت-3

 غصون. 

 ويبحث عما القانون الدولي اإلنساني بداية،يأخذ املوضوع املعني يف -4

 .الشريعة اإلسالمية تفصيال دقيقايقابله يف 

حتتاج إىل وليت تناوهلا املنت التوثيق يف اهلامش لكل املوضوعات والكلمات ا-5

 .وبيانتوضيح 

التوصيات اليت جيب  توضيحالدراسة، وما توصلت إليه بيان نتائج -1

 إتباعها.

 باملؤلف ثم املصنف. بدءًا هجائيا املراجع ترتيبًارتبت -9

 بدأ هذا البحث يف صفحته األوىل بعنوان املوضوع،: خطة البحث

ثم ، "ية والقانون الدولي اإلنسانيحكم املرتزقة يف الشريعة اإلسالم"

كانت صفحة املقدمة وجاء هيكل البحث يف عدة مطالب، واملطلب فيه 

 .عدة فروع

 املرتزقة يف القانون الدولي اإلنساني وفيه عدة فروع:املطلب األول: 

 الفرع األول: تاريخ املرتزقة.

 مكافحة املرتزقةالفرع الثاني: 

 تعريف املرتزقةالفرع الثالث: 

 مفهو  األسري يف الفقه اإلسالمي، وفيه عدة فروع املطلب الثاني: 

  الفرع األول: تعريف األسري لغة

 : تعريف األسري يف الفقه اإلسالميالثانيالفرع 

 : من األسري؟الثالثالفرع 

 : أراء الفقهاء يف من يكون أسريا؟الرابعالفرع 
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 حكم احملار  إذا دخل دار اإلسال . :اخلامسالفرع 

تطور قانون األسرى يف العصر اإلسالمي األول، والعصر لفرع السادس: ا

 .احلاضر

 اخلامتة 

  املرتزقة يف القانون الدولي اإلنسانياملطلب األول: 
االستعانة باملرتزقة ليس بالشيء اجلديد،  الفرع األول: تاريخ املرتزقة

ى رفت على مدوبعكس ما يظنه البعض، فإن االرتزاق ظاهرة قدمية ُع

وروما يف األزمنة واليونان  العصور املاضية، فقد استخدمت بالد فارس

القدمية املرتزقة، وشاع استخدامهم خالل الفرتة من القرن الثاني عشر 

حتى القرن السادس عشر امليالديني، فقد استأجر كثري من احلكا  آنذاك 

أمواال بعض احلكا  رحبوا  جنودا حمرتفني مدربني حلماية دوهلم، كما أّن

، واستخدمت اإلمرباطورية كمرتزقةبتأجري جيوشهم لدول أخرى للعمل 

ملساعدتها على القتال  البيزنطية يف القرن الرابع عشر امليالدي املرتزقة

ويف العصور الوسطى قا  لويس احلادي عشر ملك فرنسا ضد األتراك، 

عا  ووقع معهم اتفاقية ، جبلب أعداد غفرية من املرتزقة السويسريني

كما استخد  نابليون ،   للقتال يف قواته الربية لقاء رواتب جمزية هلم6494

 ،النصفليتجاوز عددهم يف جيشه ، التوسعيةاملرتزقة يف حروبه 

أملانيني جنودا  (1783-1775) الثورة األمريكية أثناء بريطانيا واستأجرت

  .حملاربة السكان األمريكيني
ظهرت ف، ويف العصر احلديث ازداد اعتماد جيوش الظال  على املرتزقة

ينضمون لصفوف مأجورين اليت جتند مقاتلني ، يف أمريكا شركة بالك ووتر

لينتقل ، واليت غزت بهم كال من العراق وأفغانستان، القوات األمريكية

إضافة العتماد الفرق ، والتوسعيةهذا الداء إىل معظم الدول االستعمارية 

الضالة واملنحرفة على املرتزقة يف مثل هذه األيا 
(2). 

نت بعنوان "من هم املرتزقة"، اجلزيرة يف مقال نشر على : اهرة قدميةظ

خالل القرن املاضي، بّين فيه أن املرتزقة ليس بالشيء اجلديد، ففي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1775
http://ar.wikipedia.org/wiki/1783
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استخدمتهم املخابرات املركزية األمريكية والشركات األمنية اخلاصة يف 

 حر  فيتنا .

قتصادية وتستخد  حاليا دول غربية املرتزقة حلماية مصاحلها اال

ات األمنية يف الشرك مناذج ذلك ومن والنفطية يف أفريقيا وآسيا،

وبرزت قضية املرتزقة على السطح بشكل ملحوظ ، أفغانستان والعراق

شركة  16 خالل السنوات األخرية خاصة يف العراق، الذي تعمل فيه حنو

الذين يتمتعون –أمنية مجيعها تعتمد على املرتزقة ويتقاضى أفرادها 

رواتب عالية-حلصانةبا
(3)

. 

يقدر الباحث باسل يوسف النري  يف كتابه "املرتزقة  جيوش الظل

ألفا، حتت  26و 65األجانب يف العراق ما بني  جيوش الظل" عدد املرتزقة

 5مسميات خمتلفة مثل الشركات األمنية واحلماية وغريها، منهم ما بني 
وأضاف النري  يف كتابه الصادر عا  ، آالف مرتزق من جنو  أفريقيا 66و

 ألف منظمة. 366 عدد منظمات االرتزاق يف العامل يزيد على أّن 2662

القوانني واالتفاقيات الدولية تفرق بني اجلنود  إّنا من حيث احلقوق فأّم

احملاربني الذي يتمتعون عند أسرهم مبعاملة أسرى احلر ، وبني اجلنود 

غري احملاربني الذين ال يعاملون معاملة أسرى احلر  وال حيق هلم االشرتاك 

هلم حق املعاملة العادلة وفق  يف العمليات العسكرية، ومع ذلك فإّن

 دولة املستهدفة.قوانني ال

وأكثر ما يثري قلق اجملتمع الدولي هو استخدا  املرتزقة وسيلة النتهاك 

حقوق اإلنسان وارتكا  اجملازر واجلرائم، وهو ما دفع كثريين للمطالبة 

مبراقبة الشركات األمنية وإخضاعها للمساءلة
(4)

. 

بدأت مكافحة املرتزقة يف أوائل : مكافحة املرتزقةالفرع الثاني: 

ات من القرن املاضي، وأول مشروع قامت بتقدميه اللجنة يالسبعين

، حول منع 6791الدولية للصليب األمحر للتحقيق بشأن املرتزقة عا  

االرتزاق وقمعه يف لوندا أنغوال، وهو ما يعرف مبشروع )اتفاقية لوندا( 

االرتزاق جرمية حياسب عليها سواء كان مرتكبها مجاعات أو  واعتربت أّن
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، إذا ما ارتكبت بهدف مقاومة عملية حق تقرير املصري بالعنف ًارادأف

تلى ذلك اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية يف ليربفيل عا   ثّم، املسلح

مبا يعرف بالقضاء على االرتزاق، وجعلت يف صلبها أن الشخص  6799

يرتكب جرما جنائيا جملرد كونه مرتزقا، ويتحمل املرتزقة أيضا املسئولية 

اجلنائية عن أية أفعال جنائية حمددة يرتكبها أثناء مهامهم، وال يتمتع 

هلم بوضع أسري احلر ، وعلى وال حق املرتزق بالوضع القانوني للمقاتل 

بأقسى العقوبات مبوجب قوانينها، مبا يف ذلك املرتزق كل دولة أن تعاقب 

 عقوبة اإلعدا .

اء مشاورات مع عدد من وقد قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بإجر

تقسيم ضرورة اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية الوطنية أسفرت عن 

حبث املوضوع إىل قسمني، يتناول األول قواعد احلماية من حاالت املنازعات 

املسلحة الدولية، ويتناول الثاني قواعد احلماية يف حاالت املنازعات 

وقد  ،ال ميكن جتاهلها يف حياة البشرغري الدولية اليت غدت ظاهرة  املسلحة

أعدت اللجنة صياغة ملشروعي بروتوكولني قامت بإرساهلما إىل الدول 

 24املدعوة لالشرتاك يف مؤمتر اخلرباء احلكوميني الذي انعقد يف املدة من 

احلاجة  أّن   وناقشت هذين املشروعني، إاّل 6796حزيران  62أيار إىل 

ؤمتر اخلرباء احلكوميني وذلك لعد  توصل دعت إىل عقد دورة ثانية مل

 .خرباء الدورة األوىل لنتيجة نهائية حول املوضوع

وقد راوح املشروعان يف دورات متتالية للمؤمتر الدبلوماسي حتى العا  

حزيران إقرارهما حبضور  66آذار إىل  69حيث مت يف الدورة الرابعة  6799

 619على الربوتوكول األول دولة ويبلغ عدد املصدقني  672ممثلني عن 

وقد صدرت عن ، دولة 616يزيد عن  دولة يف حني انضم إىل الثاني ما

 :املؤمتر الدبلوماسي نتيجة دوراته األربع الوثيقتان التاليتان
   6747اإلضايف التفاقيات جنيف املوقعة يف آ  « الربوتوكول»الَلحق 

« الربوتوكول»لحق بشأن محاية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية )ال

 . 2و6مادة وملحق  662األول( ويقع يف 
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وجاءت بعد ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة جتنيد املرتزقة 

 ، لكنها مل تدخل حيز 6727واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم عا  

وأضافت على الربتوكول األول أنها مل  2666كتوبر األول أالتنفيذ حتى 

بأن الشخص املرتزق يشارك فعال يف األعمال جتعل الشرط الذي يقضي 

العدائية، وهذا االستثناء وحده جيعل تعريف اتفاقية األمم املتحدة لوضع 

 املرتزق أوسع من التعريف الوارد يف الربتوكول اإلضايف األول.

أيضا من املشاريع اليت ناقشت موضع املرتزقة، مشروع قانون جلنة 

طرح مشروع قانون اجلرائم املخلة   ، حيث6776القانون الدولي عا  

بسلم اإلنسانية وأمنها الصادر عن جلنة القانون الدولي، وذكرت يف 

الواردة يف اتفاقية منظمة الوحدة الشروط موادها تعريف املرتزق بنفس 

أنها مل تدرج مثل اتفاقية األمم املتحدة الشرط اخلاص بأن  اإلفريقية، إاّل

مال العدائية، وُحذفت جرمية جتنيد املرتزقة املرتزق يشارك فعال يف األع

واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم من النسخة الثانية ملشروع قانون جلنة 

 6775القانون الدولي عا  
(5)

. 

امللحق األول  ورد تعريف املرتزقة يف: تعريف املرتزقةالفرع الثالث: 

  ة : املرتزق49يف املادة  ،6747اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املوقعة عا  

  ال جيوز للمرتزق التمتع بوضع املقاتل أو أسري احلر . -6  

  املرتزق هو أي شخص: -2  

  جيرى جتنيده خصيصًا، حمليًا أو يف اخلارج، ليقاتل يف نزاع مسلح،  أ(  

  يشارك فعاًل ومباشرة يف األعمال العدائية،   (  

دائية، الرغبة يف حتقيق مغنم حيفزه أساسًا إىل االشرتاك يف األعمال الع ج(

شخصي، ويبذل له فعاًل من قبل طرف يف النزاع أو نيابة عنه وعد 

ذوو الرتب والوظائف املقاتلون بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به 

  املماثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع هلم، 

يم يسيطر عليه أحد وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متوطنًا بإقل د(

  أطراف النزاع، 
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  ليس عضوًا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع،  هـ(

وليس موفدًا يف مهمة رمسية من قبل دولة ليست طرفًا يف النزاع  و(

  بوصفه عضوًا يف قواتها املسلحة. 

عمل  يأبهو كل شخص يقو   من التعريف السابق يفهم أن املرتزق  

النظر عن نوعية العمل أو اهلدف منه، وغالبا يطلق  مبقابل مادى بغض

لبلد أجنيب من أجل املال، ومعظم  القوات املسلحة امسه على من خيد  يف

الرجال والنساء املرتزقة يفعلون ذلك من أجل املال أو ألنهم 

 واملغامرة. احلر  حيبون

املرتزقة "هم جنود مستأجرون  وميكن اختصار التعريفات بالقول إّن

ليحاربوا من أجل دولة أخرى غري دوهلم، لتلبية مصاحلهم اخلاصة بهم 

قيةبعيدا عن املصاحل السياسية أو اإلنسانية أو األخال
(6)

." 

 6727ديسمرب/كانون األول  واعتمدت األمم املتحدة يف الرابع من

االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم 

وتدريبهم، وجرمت كل مرتزق وكل من يقو  بتجنيد أو استخدا  أو 

كما حظرت على الدول جتنيدهم واستخدامهم، إذ ال ، متويل املرتزقة

رتزق بوضع املقاتل أو أسري احلر يتمتع امل
(7)

. 
 املطلب الثاني: مفهوم األسري يف الفقه اإلسالمي.

لغة وشرعا، يف الشريعة اإلسالمية  تعريف األسري طلباملهذا يتناول 

وسياق من السرية النبوية لتوضيح مفهو  األسري، ورأي الفقهاء يف حتديد 

حتى يتبني رع اإلسالمي من يكون األسري، ثم تعريف عا  لألسري يف الش

 ة.اإلسالمي يةيف الشرعلنا هل ُذكر املرتزق من بني األسرى 
وَأَسَر َقَتَبه الفرع األول: تعريف األسري لغة:

(8)
: شدَُّه. ابن سيده: 

َأَسَرُه َيْأِسُره َأْسرًا وِإساَرًة َشدَّه باإِلساِر. واإِلساُر: ما شّد به، والـجمع ُأُسٌر. 

َسَن ما َأَسَر َقَتَبه َأي ما َأحَسَن ما ّشده بالِقدِّ؛ ومنه قول اإِلصمعي: ما َأَح

اهلل جل وعز" )َوَشَدْدَنآ َأْسَرُهْم
(9)

والِقدُّ الذي ُيْؤَسُر به الَقَتُب يسمى ( 

اإِلساَر، ومجعه ُأُسٌر؛ وَقَتٌب مْأسور وَأْقتاٌ  مآِسري. واإِلساُر: الَقـْيُد ويكون 

اأَلسري؛ وكانوا يشّدونه بالقدِّ فُسمِّي ُكلُّ َأِخيٍذ  َحْبَل الِكتاِف، ومنه مسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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ِإسارًا، فهو َأسري وَأِسريًا وِإن مل يشّد به ويقال: َأَسْرت الرجَل َأْسرًا 

ومْأسور، واجلمع َأسرى وُأسارى. وتقول: اْسَتْأِسْر َأي كن َأسريًا لي. 

. َأو ِسْجٍن: َأسرٌي بوس فـي ِقدِّ. وكلُّ حمواأَلسرُي: اأَلِخيُذ، وَأْصله من ذلك

على ِحبِّه مسكينًا ويتيمًا وَأسريًاالطعا  : "ويطعمون وقوله تعاىل
(10)

"؛ 

قال جماهد: اأَلسري املسجون
(11).

 

 يرد يف الفقه : ملالفرع الثاني: تعريف األسري يف الفقه اإلسالمي

اإلسالمي تعريف حمدد وحمصور بكلمات معدودة، إمنا بأمور عدة، فقد 

األسرى بأّنهم: الّرجال املقاتلون من الكّفار، إذا ظفر  اوردّيعّرف امل

املسلمون بهم أحياًء. وهو تعريٌف أغليبٌّ، الختصاصه بأسرى احلربّيني 

عند القتال، ألّنه بتتّبع استعماالت الفقهاء هلذا الّلفظ يتبّين أّنهم 

يطلقونه على كّل من يظفر بهم من املقاتلني ومن يف حكمهم، 

أثناء احلر  أو يف نهايتها، أو من غري حرٍ  فعلّيٍة، ما دا   ويؤخذون

 العداء قائمًا واحلر  حمتملٌة.

من ذلك قول ابن تيمّية: أوجبت الّشريعة قتال الكّفار، ومل توجب قتل  

املقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الّرجل منهم يف القتال أو غري القتال، 

ضّل الّطريق، أو يؤخذ حبيلٍة فإّنه يفعل مثل أن تلقيه الّسفينة إلينا، أو ي

به اإلما  األصلح. ويف املغين: هو ملن أخذه، وقيل: يكون فيئًا. ويطلق 

الفقهاء لفظ األسري أيضًا على: من يظفر به املسلمون من احلربّيني إذا 

دخلوا دار اإلسال  بغري أماٍن
(12).

 

جيب تعريف  ،الفرعقبل أن نبحث يف هذا  الفرع الثالث: من األسري؟

عدة أمور مهمة ُيبنى عليهم كثري من األحكا  اليت ختص هذا األمر، 

 وهي:

أهل   -أهل البغي -أهل الذمة، دار اإلسال  -احلربيون  -دار احلر  

 .املستأمنون –العهد 

: هم غري املسلمني الذين مل يدخلوا يف عقد وأهل احلرب أو احلربيون

  وال عهدهم.الذمة، وال يتمتعون بأمان املسلمني
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 بالتزا  كفرهم على اإلسال  دار يف أقروا الذين الكفار هم الذمة أهل

فيهم اإلسال  أحكا  ونفوذ اجلزية
(13)

. 

 مدة احلر  إنهاء على املسلمني إما  صاحلهم الذين هم :العهد أهل

 املؤقت، الصلح وهو: العهد من: واملعاهد يراها، ملصلحة معلومة

واملوادعة واملساملة واملعاهدة واملهادنة اهلدنة ويسمى
(14)

 . 

 اإلسال  دار يدخل الكافر وهو لألمان، الطالب: األصل يف املستأمن

بأمان الكفار دار دخل إذا املسلم أو بأمان،
(15)

. 

هي بالد املشركني الذين ال صلح بينهم وبني املسلمني، بل دار احلرب: 

تباعد وبغضاء
(16)

الد اليت ال تطبق فيها ها "البوعرفها بعض العلماء بأّن، 

أحكا  اإلسال  الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة 

اإلسالمية، أي أن السلطان فيها لغري املسلمني
(17)

." 

هي كل بالد فتحها املسلمون عنوة أ  سلما وظهروا عليها  دار اإلسالم:

بإظهار أحكا  اإلسال  فيها
(18)

ح وهذا التعريف يستدل عليه من افتتا، 

النيب صلى اهلل عليه وسلم بالد بين املصطلق
(19)

يف  ، كما روى البيهقي

"افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالد بين املصطلق وظهر  سننه:

عليهم فصارت بالدهم دار اإلسال 
(20)

ودار اإلسال  تضم مجيع البالد ، "

اإلسالمية، ويرى ابن تيمية
 

ة الواحدة، "أن بالد اإلسال  كلها مبنزلة البلد

وعني ذلك أن دار اإلسال  أو دولة اإلسال  غري متعددة، والتعدد فيها 

طارئ ليس من طبيعتها
(21)

وعرف بعض العلماء دار اإلسال  بأنها: ، "

"البالد اليت تسود فيها أحكا  اإلسال  وشعائره، ويأمن فيها املسلمون 

مبنعة وقوة هلم
(22)

." 

وبني املسلمني عهد عقد ابتداء أو عقد "هي البالد اليت بينها  :دار العهد

انتهاء أو عهد عند انتهاء القتال معها عندما خيريهم املسلمون بني العهد 

أو اإلسال  أو القتال
(23).

 

هذه التعريفات تبني لنا بالتحديد من هم أهل احلر  الذين وقعوا يف 

قبضة املسلمني بعد عداء وبغضاء مع املسلمني، ومل يكونوا من أهل 

 ذمة أو استئمان أو عهد. ال
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اختلف الفقهاء  الفرع الرابع: أراء الفقهاء يف من يكون أسريا؟

 فيمن جيري عليه األسري وتنطبق عليه أحكا  األسرى إىل عدة أراء:

حكم األسر ينطبق على  ذهب احلنفية إىل أّن املذهب األول: األحناف:

سيف، وقع كل أهلها إذا فتح املسلمون أي بلدة قهرا وبغلبة ال أمور عدة:

كل من يقع يف أيدي املسلمني ولو خارج دار احلر  فإنه يكون ، يف األسر

أسري ما دامت احلر  قائمة
(24)

 . 

يقع يف أيدي املسلمني من أهل  نوذهب املالكية إىل أن كل م املالكية:

أسرى ناحلر ، سواء مقاتلني أ  نساء أ  شيوخا أ  صغارا يكونو
(25).  

الشافعية إىل أسر الذراري واإلناث والعبيد ولو كانوا ذهب  الشافعية:

مسلمني بأسر من أهل احلر 
(26)

. 

ذهب احلنابلة إىل ما ذهب إليه الشافعية وغريهم من سيب وأسر  احلنابلة:

األعمى واملرأة واجملنون وغريهم
(27).   

كل  يالحظ من رأي الفقهاء يف هذه املسألة، أن الفقهاء جممعون على أّن

من أهل احلر  يف أيدي املسلمني، سواء كانوا مقاتلني أ  شيوخا  من يقع

هذا كان رأي الفقهاء يف زمن كان ، وأ  نساء أ  أطفاال، يكونوا أسرى

الكفار يأسرون كل من يقع يف أيديهم من املسلمني، فكانت املعاملة 

 باملثل. 

اختلف الفقهاء حكم احملارب إذا دخل دار اإلسالم  الفرع اخلامس:

 احملار  والتاجر من دار احلر  إذا دخال دار املسلمني إىل عدة أمور يف

 منها:

: احلربيأوال
(28)

إذا دخل دار املسلمني بغري عقد أمان 
(29).

 

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على عدة أراء:

احلربي إذا دخل دار  ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أّن: احلنفية واحلنابلة-1

ان، بأن ضل الطريق أو أتت به ريح يف مركب فإنه يقع املسلمني بغري أم

إذا كانت معه قرينة تدل على ذلك يف األسر، وال يقبل منه أعذار إاّل
(30)

. 
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هم يرجعون أّن ذهب املالكية إىل ما ذهب إليه احلنفية، إاّل: املالكية-2

األمر إىل والي املسلمني فيجتهد فيه، إما أن يكون أسريا أ  يرده إىل 

أهله
(31)

. 

ذهب الشافعية إىل أنه إذا ادعى بأنه رسول أو أن له : الشافعية-3  

دعوى أمان قبل منه وإال كان أسريا
(32).

 

ا التجار احلربيون إذا دخلوا دار اإلسال  أّم: ثانيا: التجار احلربيون

بتجارة ظاهرة فإنهم يأّمنون ال خالف بني الفقهاء يف ذلك، إال إذا خان 

ه جاسوسالتاجر بأن بان أّن
(33)

أو غري ذلك فيكون حكمه حكم  

األسري
(34)

. 

بعد ، خيلص الباحث إىل تعريف لألسري عند الفقهاء يف العصور السابقة

من  كّل" االطالع على أراء الفقهاء يف هذه املسألة، يتبني أن األسري هو:

يقع يف أيدي املسلمني من رجال ونساء وأطفال يف أي بلد فتحوه بالقوة، 

قع يف أيديهم من احلربيني ولو خارج دار احلر  ما دامت وكل من و

أن يكون تاجرا أو  احلر  معلنة، وكل من دخل دار اإلسال  بغري أمان، إاّل

 ا الفقهاء املعاصرون فيعرفون األسري بأنه "هم الرجالأّم، "رسوال

املقاتلون من الكفار إذا ظفر املسلمون بهم أحياء والنساء
(35)

." 

تطور قانون األسرى يف العصر اإلسالمي األول،  الفرع السادس:

 والعصر احلاضر.

يف العهد اإلسالمي األول كان األسرى ما بني أن يقتلوا أو يفادوا باملال أو 

تطور الوضع إىل أن كان يف  ثّم، بأسرى مثلهم، أو مين عليهم أو يسرتقوا

تبادل هـ( فقد أبرمت اتفاقيات مع الرو  على 236العهد العباسي سنة )

 ومن نيوتتطور األمر بعد وأبرمت عدة اتفاقيات يف عهد العباسي، األسرى

بعدهم مع اإلمرباطورية البيزنطية
(36)

وبقيت االتفاقات كما هي إىل ، 

وهذا الرأي الذي يتفق مع الواقع املعاصر ، أواخر القرن الثامن عشر

 ويتوافق مع املعاهدات واالتفاقيات بني الدول.

ق من تعريف احلربي واألسري عند فقهاء الشريعة ُيستنتج مما سب

ال مكان للمرتزق يف تعريفهم  اإلسالمية السابقني واملعاصرين، أّن
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هم، إمنا يدخل حتت مفهو  احلربي أو األسري، أي كانت جهته مومفهو

وخلفيته اليت يقاتل من أجلها مادا  مع الكفار يقاتل حتت رايتهم، وإن 

 قاتل من أجله هو املال.كان هدفه األساسي الذي ي

أما ما يشاع ويكتب على صفحات االنرتنت بأن املرتزق يف الشريعة 

حملاربني الذين ذكرهم اهلل تعالي يف قرآنه الكريم يف ااإلسالمية يأخذ حكم 

قوله تعاىل "ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض 

اًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُيْنَفْوا َفَس

ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌ  َعِظيٌم
(37)

 ،"

وإن شاء قطع فولي األمر له اخليار إن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، 

 .أيديهم وأرجلهم من خالف، وإن شاء نفاهم من األرض

احملاربني املقصودين يف اآلية الكرمية  ، ألّنوقاصرهذا فهم خاطئ  نقول

هم قطاع الطرق من املسلمني وغريهم يف دار اإلسال ، وال عالقة هلم بدار 

 احلر ، فال يأخذ املرتزق حكم قاطع الطريق.

تزق وإمثه، هو من مسح له وجهزه للقتال حتت والذي يتحمل وزر املر

جناحه ورايته، فاملرتزق يف هذه احلالة أصبح جنديا من اجليش أو غريه 

من مسميات احلرو ، يفعل ما يؤمر به من قادة اجليش املنظم وغريه، 

للقتال، وال ذنب له إن ودربه فالذي يتحمل أخطاءه هو من هيئه وجهزه 

 م األسري.وقع يف األسر أال يأخذ حك

وبناء على ذلك جيب أن يأخذ املرتزق حكم األسري إذا وقع يف قبضة من 

يقاتلهم، ألنه يفعل ما يؤمر به من قبل قادة اجليش أو املليشيات أو 

غريهم، فهم الذين يتحملون املسئولية الكاملة عما حيدث يف احلرو  

 واملعارك.

 تفرق بني مقاتل وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة اإلسالمية اليت مل

يقاتل من أجل عقيدة أو شريعة أو من أجل أرض أو مال أو غري ذلك، 

أن يكون أسريا يف الشريعة اإلسالمية أن يكون يف شرط ال فهم سواء، ألن

 مقاتال من الكفار، وقد حتقق سواء كان اهلدف مادي أو عقدي أو غريه.

 قة باألسر.فهنا وجب معاملته كأسري حر  له كامل احلقوق املتعل
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وعليه جيب مراجعة القوانني والقواعد اليت وضعها مشرعو القانون 

الدولي اإلنساني حبق املرتزق، والرتكيز على حماسبة من دفع وجهز ودر  

 املرتزق للقتال جبانبه، فهم الذين يتحملون الوزر األكرب يف ذلك.

8 

تارخيهم بعد الدراسة املستفيضة والبحث والتدقيق يف حكم املرتزقة و

ومكافحتهم، والبحث يف الشريعة اإلسالمية على حكم املرتزق وكيفية 

 معاملته إن ُأسر، نستنتج ما يلي:

االرتزاق ليس بالشيء اجلديد، فهو موجود منذ القد ، ولكن ازداد  أوال:

يف هذا العصر لدرجة أن بعض الدول تعتمد عليه اعتمادا كليا يف 

 جيوشها.

مضا يف قواعد القانون الدولي اإلنساني خبصوص مازال األمر غا ثانيا:

 معاملة األسري املرتزق.

الشريعة اإلسالمية ال يوجد يف قواعدها  بّينت الدراسة أّن ثالثا:

وتشريعاتها مفهو  املرتزقة وما يتعلق بها، إمنا مقاتل يقاتل يف صفوف 

 العدو بغض النظر عن اهلدف الذي دفعه للقتال. 

 التوصيات:

ر والبحث يف أهم ما وصلت إليه الدراسة من نتائج، نوصي بعد النظ

 ببعض األمور لعلها تكون نافعة ورافعة للبشرية واإلنسانية مجعاء:

وضع آلية جديدة حملاربة االرتزاق بتشديد العقوبات الصارمة على  .6

من يستخد  وميول ويدر  املرتزقة، بدال من التشديد على املرتزق 

 الذي يفعل ما يطلب منه.

مراجعة القواعد والقوانني الدولية اليت ختص املرتزق، وتعديلها مبا  .2

 يناسب إنسانية املرتزق.

إعطاء املرتزق يف حال مت أسره حق التمتع بوضع املقاتل أو أسري  .3

 احلر  من غري متييز. 

إقامة مؤمترات علمية من قبل املعنيني بالقانون الدولي اإلنساني  .4

 سري املرتزق.ملراجعة ومناقشة معاملة األ
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 واهلل ولي التوفيق

  اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
، مرتزقة ية وعسكرية أي أنها شركةبالك ووتر، هي شركة تقد  خدمات أمن (1)

وهي  الواليات المتحدة وتعترب واحدة من أبرز الشركات العسكرية اخلاصة يف

وقد تأسست وفق القوانني األمريكية اليت تسمح  ،بفرسان القديس يوحنا مرتبطة

بالكووتر أخطر منظمة ، مبصانع وشركات عسكرية خاصة.  جريميي سكاهيل

 ، 2666. 3شركة املطبوعات للنشر والتوزيع ط، سرية يف العامل. بريوت

 http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، املوسوعة احلرة . 

مركز التأصيل ، http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، املوسوعة احلرة .  (2)

 "املرتزقة اجلدد" . مقال بعنوان http://taseel.comللدراسات والبحوث
 مقال يف اجلزيرة نت بعنوان "من هم املرتزقة؟" (3)

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18 
 املرجع السابق. (4)

خمتارات من اجمللة ، الشركات الفاعلة: الوضع القانوني للمرتزقة، فالحكاترين  (5)

 .617-611ص، 2661يونيو/حزيران ، 213، ع22، مجالدولية للصليب األمحر
 مقال يف اجلزيرة نت بعنوان "من هم املرتزقة؟" (6)

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18  
خمتارات من اجمللة ، الشركات الفاعلة: الوضع القانوني للمرتزقة، كاترين فالح (7)

 .617-611ص، 2661يونيو/حزيران ، 213، ع22، مجالدولية للصليب األمحر
ص: ، 6لسان العر  ج: ، البعري لَقَتُب: هو اإِلكاف الصغري الذي علـى َقْدِر َسنا  (8)

 ، مادة قتب.116

 (.22اإلنسان) (9)

 (.2اإلنسان ) (10)
طبعة ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، خمتار الصحاح، حممد بن أبي بكر الرازي (11)

، بريوت، لسان العر ، ، حممد بن مكر  بن منظور9ص  ،6ج  ،هـ6465، جديدة

غريب احلديث البن ، مسلم بن قتيبهعبد اهلل بن ، 67ص  ،4ج ، 6ط، دار صادر

 مادة أسر. 197ص، 3ج، هـ6379، 6ط، مطبعة العين، بغداد، قتيبة

دار ، الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (12)

 .634ص ،4ج، هـ(6429-6464الطبعة: )من ، السالسل

كشاف القناع عن منت  ،هـ6656ت ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (13)

 .964/  6، دار الفكر، بريوت، اإلقناع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://taseel.com/Display/Author/AuthorsPubs.aspx?ID=219
http://taseel.com/Display/Author/AuthorsPubs.aspx?ID=219
http://taseel.com/Display/Author/AuthorsPubs.aspx?ID=219
http://taseel.com/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/18
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، فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلما  (14)

ت ، على خمتصر سيدي خليل وما بعدها، اخلرشي 4/273، دار الفكر، هـ216ت

 .2/676، والشرح الكبري للدردير، 66ط ، 695/ 3، دار الفكر، هـ6662

، دار الكتب العلمية، بريوت، درر احلكا  شرح جملة األحكا ، علي حيدر (15)

 بوالق. ، ط3/249، ، والدر املختار6/212
، العالقات الدولية يف اإلسال  مقارنة بالقانون الدولي احلديث، وهبة الزحيلي (16)

 .665-664ص: ،  6729، 3ط، بريوت، مؤسسة الرسالة

 .665-664املرجع السابق ص:  (17)

، من أحكا  احلر  يف الشريعة اإلسالمية والقانون، حممود عبد الفتاح يوسف (18)

 .36ص: ، دار الفكر العربي، القاهرة

 .269ص: ، 2ج:  ،السرية النبوية، وبنو املصطلق من خزاعة (19)

، سنن البيهقي الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي (20)

 .54ص، 7ج، هـ6464، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة

، العالقات الدولية يف اإلسال  مقارنة بالقانون الدولي احلديث، وهبة الزحيلي (21)

 .665-664ص: 

 املرجع السابق. (22)
 .33ص:  ،من أحكا  احلر  يف الشريعة اإلسالمية والقانون، حممود عبد الفتاح (23)

ار ، دبريوت، الرائق شرح كنز الدقائق البحر، زين الدين بن إبراهيم بن جنيم (24)

 .27ص، 5ج، 2ط، املعرفة

دار ، بريوت، التاج واإلكليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (25)

، 2ط، ار الفكر، دبريوت، الدر املختار، 23، ص1ج، هـ6372، 2ط، الفكر
 .154ص، 3ج، هـ6321

دار الكتب ، بريوت، فتح الوها ، ألنصاريأبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد ا (26)

، مغين احملتاج، ، حممد اخلطيب الشربيين362ص، 2ج، هـ6462، 6ط، العلمية

 .229ص، 4ج، دار الفكر، بريوت
عامل ، بريوت، شرح منتهى اإليرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (27)

 .125ص، 6ج،  6771، 2ط، الكتب

  وهو القتال والتباعد والبغضاء، املطلع على أبوا  واحلربي منسو  إىل احلر (28)

 .221ص، 6ج، املقنع
مغين ، عقد األمان هو: ضد اخلوف وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفار (29)

 .226ص، 6ج، ، املطلع على أبوا  املقنع231ص، 4ج، احملتاج
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، الفروع، ، أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسي75ص، 5ج، البحر الرائق (30)

 .227، ص1ج، هـ6462، 6ط، دار الكتب العلمية، بريوت

 .66ص، 3ج، دار صادر، بريوت، املدونة الكربى، مالك بن أنس األصبحي (31)

 .265ص، 4ج، هـ6373، 2ط، دار املعرفة، بريوت، األ ، حممد الشافعي (32)

اجلاسوس هو: صاحب سر الشر، من التجسس أي التفحص عن األخبار  (33)

، 1ج، ، لسان العر 221ص، 6ج، املطلع على أبوا  املقنع، طن األموروبوا
 .32ص

املكتبة ، اهلداية شرح البداية، املرعياني أبو عبد اهلل بن أبي بكر الرشداني (34)

، عبد السال  بن عبد اهلل بن تيمية 227ص، 4ج، ، األ 654ص، 2ج، اإلسالمية

 .626ص، 2ج، هـ6464، 2ط، عرفمكتبة امل، الرياض، احملرر يف الفقه، احلراني
دار ، بريوت، آثار احلر  يف الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة(، وهبة الزحيلي (35)

 .الفكر
، دمشق، دار اجلليل، القانون الدولي العا  يف السلم واحلر ، إحسان هندي (36)

أحكا  األسرى والسبايا يف احلرو  ، عبد اللطيف عامر، 347ص، 6ط

مبادئ القانون الدولي العا  ، 74-37ص: ، كتب اإلسالميةدار ال، اإلسالمية

 .9ص:، د عمر حسن عدس، املعاصر
 .(33)املائدة:  (37)


