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ملخص: 

تن�ولت هذه الدرا�سة امل�سوؤولية اجلن�ئية عن االإ�رصار ب�ملدنيني يف احلرب يف الفقه 
والكمني  امل�سوؤولية  الب�حث على م�هية  راأيه فيه�، وقد وقف  بي�ن  اإىل  االإ�سالمي، ه�دفة 
من  احلرب  يف  ب�لكمني  القي�م  اأن  فتبني  منهم�؛  االإ�سالمي  الفقه  وموقف  وعن��رصهم� 
الع�مة  ومق��سده�  االإ�سالمية  ال�رصيعة  قواعد  وب�أن  فيه�،  وامل�رصوعة  اجل�ئزة  االأعم�ل 
الدي�ت وفق ح�الت  ب�أرواح املدنيني من خالل نظ�م  تق�سي مب�س�ءلة املت�سبب ب�الإ�رصار 

معينة يجب معرفته� ومراع�ته�.
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Abstract: 
Prisoners' release has always been a demand that all nations call for 

especially the Muslim nation which gives this issue a priority since releasing 
prisoners is closely associated with Islamic doctrine and Shari'a.  Nowadays, 
Muslims form the biggest number of prisoners and their number in Palestine 
is seven thousand. Consequently, releasing Muslim prisoners by all means 
and approaches has been assured for its importance.

This research deals with the Islamic approach in releasing detainees. 
It consists of an introduction, three chapters, and a conclusion and 
recommendations. In the introduction, the research importance, objectives, 
plans and previous studies have been presented. Also, the merit of resistance 
(Jihad) has been explained since imprisonment is one of its results. The 
definition of the prisoner and the importance of releasing him/her have been 
discussed as well. Chapter two has been devoted to the scholars' viewpoints on 
the judgment of prisoners' release showing their evidences that support these 
views. Chapter three discusses ways of releasing prisoners .The results of the 
study have appeared in the conclusion followed by the research's important 
recommendations.   
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مقدمة: 
احلمد هلل رب الع�ملني وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد �سيد اخللق اأجمعني، وعلى 

اآله و�سحبه، ومن تبعهم ب�إح�س�ن اإىل يوم الدين، وبعد؛ 
ف�إن الفقه االإ�سالمي قد اأوىل النف�ص الب�رصية عن�ية ورع�ية بق�سد احرتامه� واحلف�ظ 
عليه� ومنع االعتداء عليه�، حيث جعله� من ال�رصورات اخلم�ص التي يجب حتقيق م�س�حله�، 
الكرمي  العي�ص  الن��ص من  التي متكن  الرف�هة وال�سع�دة  واإر�س�ء قواعد �سالمته� مب� يحقق 

بعيًدا عن احلرج وامل�سقة.
تقت�سيه�  م�سوؤولية  ي�س�أل  اأن  به�  وال�رصر  االأذى  يوقع  من  على  لزاًم�  ك�ن  ولهذا 
متطلب�ت احلي�ة الكرمية، وتكفله� ن�سو�ص ال�رصيعة ومق��سده� الع�مة، ف�إذا ق�م امل�سلمون 
الكم�ئن  كعملي�ت  ب�ملدنيني)1(  ال�رصر  تلحق  قد  قت�لية  بعملي�ت  االأعداء  مع  يف حروبهم 
الع�سكرية؛ ف�إن هذه امل�رصوعية للمعركة ال تلغي ق�سية امل�س�ءلة عم� ت�سببه هذه االأعم�ل 
التي  امل�سوؤولية  مدى  الب�حث  فيه  ليظهر  البحث  هذا  هن� ج�ء  ومن  ب�الأرواح،  من خ�س�ئر 
بطريق  احلرب  يف  ب�ملدنيني  اإ�رصارهم  ح�ل  معتنقيه�  على  االإ�سالمية  ال�رصيعة  تفر�سه� 

اخلط�أ ال العمد.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 
تربز اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره فيما ياأتي: 

ت�سهم هذه الدرا�سة يف بي�ن عظمة االإ�سالم، واأنه دين �س�لح لكل زم�ن ومك�ن، وهو  1 .
ق�در على بي�ن احللول املالئمة لكل م� تطرحه املجتمع�ت من م�س�ئل وم�سكالت، فلي�ست 

تنزل يف اأحد من اأهل دين اهلل ن�زلة اإال ويف كت�ب اهلل الدليل على �سبيل الهدى فيه�)2( .
اأهميته  رغم  تع�جله  م�ستقلة  �رصعية  بدرا�سة  املو�سوع  هذا  تن�ول  قلة  2 .

اإليه. واحل�جة 
ودرا�سته�  جزئي�ته  بتن�ول  وذلك  االإ�سالمي،  الفقه  خدمة  بوجوب  القن�عة  3 .

متعمقة. درا�سة 
واقعهم  عن  بعيًدا  لي�ص  وهو  املع��رصة،  الن��ص  بحي�ة  املو�سوع  هذا  م�س��ص  4 .

وم�س�هدتهم.
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واأما منهج البحث فلقد كان كاالآتي: 
ليت�سح املق�سود  دقيقً� قبل بي�ن حكمه�،  املراد بحثه� ت�سويراً  امل�س�ألة  ت�سوير  1 .

من درا�سته�. 
الرتكيز على مو�سوع البحث وجتنب اال�ستطراد. 2 .

العن�ية ب�رصب االأمثلة خ��سة الواقعية. 3 .
االعتم�د على املنهج الو�سفي واال�ستقرائي التحليلي. 4 .

الرجوع اإىل امل�س�در االأ�سلية واأمه�ت الكتب، وخ��سة يف اأخذ االآراء من املذاهب  5 .
وذلك ب�أخذ راأي كل مذهب من م�س�دره املعتمدة مع ذكر اأدلتهم من كتبهم، مع املن�ق�سة 

والرتجيح املبني على قوة الدليل و�سالمته من املع�ر�سة.
االهتم�م بعزو االآي�ت القراآنية اإىل مواطنه� يف الكت�ب العزيز، وتخريج االأح�ديث  6 .

النبوية ال�رصيفة.

حمتوى البحث: 
وقد ج�ءت هذه الدرا�سة، اإ�س�فة للمقدمة واخل�متة يف ثالثة مب�حث، حيث ج�ء االأول 
يف م�هية الكمني واأنواعه وطبيعة القي�م به، وحتدث الث�ين عن حكم الكمني من الن�حية 
الفقهية، ون�ق�ص الث�لث ق�سية امل�سوؤولية عن االإ�رصار ب�ملدنيني ب�سبب الكمني يف احلرب 

وهل يلزم الق�ئمني به العو�ص اأم ال، وبيان هذه املباحث فيما ياأتي: 

املبحث األول: 

ماهية املسؤولية اجلنائية والكمني، وأنواع الكمني يف احلرب، 

وطبيعة القيام به:

يعد الكمني يف احلرب من االأ�س�ليب القدمية املتجددة التي تدور فكرته� حول اخلف�ء 
واحليلة واملب�غتة مع الرتكيز يف حتقيق النك�ية والت�أثري يف �سفوف االأطراف املتح�ربة 
والتقليل من اخل�س�ئر قدر امل�ستط�ع بح�سب االأدوات القت�لية املت�حة لكل طرف، ومن هن� 
ك�ن البد من الوقوف على م�هية الكمني واأنواعه وطبيعة القي�م به، وكذلك بي�ن املق�سود 

ب�مل�سوؤولية اجلن�ئية املرتتبة على اإ�رصاره ب�ملدنيني، وذلك فيما ياأتي من مطالب: 
املطلب االأول- التعريف بامل�سوؤولية اجلنائية والكمني:  ◄ 

من مقت�سي�ت التع�مل مع امل�سطلح�ت الوقوف على حمدداته� بق�سد تكييفه�، ومن 
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التعريف مب�سطلح�ت  من  البد  ك�ن  هن�  ومن  اأحك�م،  من  ذلك  على  ينبني  م�  مع�جلة  ثم 
امل�سوؤولية اجلن�ئية والكمني يف احلرب لبي�ن امل�هية وجتلية �سورتهم�، وذلك يف الفروع 

االآتية: 
الفرع االأول- التعريف بامل�سوؤولية اجلنائية:  ♦ 

امل�سوؤولية لغة)3( : من �س�أل وهي ح�ل اأو �سفة من ي�س�أل عن اأمر تقع عليه تبعته، 
.� يق�ل: اأن� بريء من تبعة هذا العمل، وت�س�ءلوا: �س�أل بع�سهم بع�سً

ق�نوًن�  وتطلق  اأو عمال،  قوال  عنه  ي�سدر  ال�سخ�ص مب�  التزام  على:  اأخالقيًّا  وتطلق 
على: االلتزام ب�إ�سالح اخلط�أ الواقع على غريه طبًق� لق�نون)4( . ف�مل�سوؤولية تقت�سي االلتزام 
وتوجيه ال�سوؤال ل�سخ�ص م� ملعرفة تبع�ته وطبيعة االلتزام الواقع عليه بق�سد اإ�سالح اخللل 

وت�سويب اخلط�أ. 
اأما امل�سوؤولية اجلنائية ا�سطالًحا: فهي اأن يتحمل االإن�س�ن نت�ئج االأفع�ل املحرمة 

التي ي�أتيه� خمت�ًرا وهو مدرك ملع�نيه� ونت�ئجه�. 
وبن�ء على هذا التعريف: فمن اأتى فعال حمرًم� وهو ال يريده ك�ملكره اأو املغمى عليه 
ال ي�س�أل جن�ئًي� عن فعله، ومن اأتى فعال حمرًم� وهو يريده، ولكنه ال يدرك معن�ه ك�لطفل اأو 

� عن فعله)5( . املجنون ال ي�س�أل اأي�سً
اأوله�:  اأ�س�ص ثالثة:  اأن امل�سوؤولية اجلن�ئية تقوم على   � اأي�سً التعريف ن�ستخل�ص  ومن 
اأن ي�أتي االإن�س�ن فعاًل حمرَّمً�، وث�نيه�: اأن يكون الف�عل خمت�ًرا، وث�لثه�: اأن يكون الف�عل 

مدرًك�، ف�إذا وجدت هذه االأ�س�ص وجدت امل�سوؤولية، واإذا انعدم اأحده� انعدمت)6( .
الفرع الثاين- التعريف بالكمني يف احلرب  ♦ 

الكمني لغة: من كمن كموًن�: اأي توارى، وا�ستخفى يف مكمن ال يفطن له، والكمني: هم 
القوم يكمنون يف احلرب حيلة)7( 

ويعرف الكمني ا�سطالًحا باأنه: هجوم مف�جئ و�رصيع من موقع خمفي لتدمري قوات 
عليه،  الق�س�ء  اأو  اأفراده،  من  كبري  لق�سم  موؤقت�،  لال�سرتاحة  تقف  التي  اأو  املتحركة  العدو 

وملنع و�سول جنداته)8( .
وجاء يف قامو�س امل�سطلحات الع�سكرية يف تعريف الكمني باأنه: م�سيدة ت�ستطيع 
القطع�ت الق�ئمة به، واملختفية ب�سورة جيدة، اإيق�ع اأكرب اخل�س�ئر والتدمري ب�لعدو، وذلك 
بهجوم مب�غت من املو�سع املخفي، على عدو غ�فل اأثن�ء احلركة اأو خالل واقعة موؤقتة)9(.
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من  العدو  على  مف�جئة  ب�إغ�رة  للقي�م  التكتيكي  العمل  طرائق  اأحد  اإنه   :� اأي�سً وقيل 
خم�بئ تقع على حم�ور حتركه)10( .

يلحظ على التعريف�ت ال�س�بقة للكمني ب�أنه� ترجع يف جممله� اإىل معن�ه اللغوي، فهي 
تدور حول اخلف�ء وال�رصعة واالإعداد والتخطيط امل�سبق املحكم، والت�أثري يف الطرف املوجه 
ب�سكل مب�غت  الق�ئمني به ومتعلق�تهم  اأرواح  النك�ية به مع احلف�ظ على  �سده مب� يكفل 
مف�جئ موؤقت. وهذه املع�ين متثل ال�رصوط التي يجب مراع�ته� يف احلكم على الفعل الذي 

يعد من ب�ب الكم�ئن يف احلرب. 
املطلب الثاين- اأنواع الكمائن يف احلرب:  ◄ 

الن�ظر يف الكم�ئن وطبيعته� يجد اأنه� تتنوع اإىل عدة اأنواع: منه� م� يكون خمطًط� له، 
ومنه� م� يكون قد طراأ ح�سب امل�ستجدات على اأر�ص املعركة، ومنه� م� يتخذ خلداع اخل�سم 

ب��ستدراجه وال�سيطرة عليه، وبيان هذه االأنواع فيما ياأتي)11( : 
 الكمني املدبر، ♦ وهو الكمني الذي يجرى التخطيط له وحت�سريه بدقة، وذلك بح�سب 

معلوم�ت دقيقة ت�سل اإىل اجلي�ص وقي�دته وفى وقت ك�ف للتخطيط والتدبري والتنفيذ.
اأي قوة متقدمة قوات  وهو الكمني الذي يحدث عندم� ت�س�دف  ال�رضيع،  ♦ الكمني 
العدو، وفى هذه احل�لة يقوم ق�ئد املجموعة املق�تلة ب�لتجهيز لهذا الكمني، وذلك من خالل 
تو�سيح �رصيع لطبيعة الكمني واأعم�له الأفراد جمموعته، وذلك بغية االنق�س��ص على قوات 

العدو املتقدمة، ومن ثم تدمريه� يف اأق�رص وقت ممكن.
كمني خدعة، ♦ حيث اإن هذا الكمني يو�سع يف منطقة معينة وبعده� يدفع من قوة 
الكمني مبجموعة �سغرية لت�ستبك مع العدو، ومن ثم تن�سحب قليال الأجل ا�ستدراج العدو اإىل 
مو�سع الكمني الرئي�ص؛ االأمر الذي يف�جئ العدو بقوة الكمني الذي قد ك�ن خدعة له، مم� 

�سيوؤدى اإىل الق�س�ء على اأفراد العدو وجنوده.
املطلب الثالث- طبيعة القيام بالكمني يف احلرب: ◄ 

وتوؤثر يف  املوجه �سده  الطرف  تنكي يف  التي  االأعم�ل  الكم�ئن حول  تدور عملي�ت 
النكاية؛  لتحقيق  واجبات  القتال  العمل  من  النوع  لهذا  كان  ولذا  جيو�سه،  �سفوف 

ومنها)12(: 
ويعد هذا االأمر من االأعم�ل املهمة يف القت�ل الأن القوة الب�رصية  قتل اأفراد العدو:  ♦
يف احلروب اأ�س��ص يف ا�ستمراره�، والنك�ية بهذه القوة واإرع�به� واإ�سع�ف معنوي�ته� عن�رص 
مهم من عن��رص الن�رص والظفر، ولذا ك�ن ا�ستهدافه� بعملي�ت الكم�ئن اإع�نة للق�ئم ب�لكمني 
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على ك�سب املعركة والفوز فيه�)13( . ومث�له م� فعله عبد اهلل بن اأبي حدرد)14( و�س�حب�ه 
يف �رصيتهم لقتل رف�عة بن قي�ص اجل�سمي)15( ، اإذ كمنوا يف مو�سع ليال وانتظروه حتى قدم 

اآخًذا �سيفه، ف�سدوا عليه وقتلوه، وج�ءوا براأ�سه)16( .
الهدف من تدخل  التي تعمل على  القوات  اإيقافها، ♦ وعزل  العدو  تاأخري حتركات 
جندات العدو)17( . ف�لقي�م بهذا الكمني يعطي الق�ئمني به املزيد من الوقت للثب�ت والقت�ل 
يجعل  العمل؛  يف  موؤثر  ب�أ�سلوٍب  ومعدة،  مدربة  جمهزة  بقوة  العدو  اإ�سغ�ل  الأن  والتقدم، 
الكثري  فيه  اأوقع  قد  قوته  اأفراد  من   � بع�سً الأن  عموًم�،  الك�منني  لقوة  يعمل ح�س�ب�  العدو 
من اخل�س�ئر فكيف بب�قي القوات، وب�لت�يل ك�ن قي�م الطرف الك�من بهذا الواجب حمقًق� 

مل�سلحته وم�سهال له يف عمله وتقدمه.
ومث�له قي�م بع�ص ال�سح�بة بذلك، ومن هوؤالء عمر بن اخلط�ب ر�سي اهلل عنه حينم� 
كتب اإىل عتبة بن غزوان)18( بعد اأن اأر�سله اإىل الب�رصة، �سنة اأربع ع�رصة: اأنه قد فتح اهلل على 
اإخوانهم  اأن ميدهم  اآمن  اإخوانكم احلرية)19( وم� حوله�، وقتل عظيم من عظم�ئه�، ول�ست 
من اأهل ف�ر�ص ف�إين اأريد اأن اأوجهك اإىل اأر�ص الهند وفى رواية: اأر�ص ال�سند لتمنع اأهل تلك 
اجلزيرة من اإمدادهم اإخوانهم على اإخوانكم، وتق�تلهم لعل اهلل يفتح عليكم، فقدم الب�رصة)20( 
يف خم�سم�ئة يزيدون قليال اأو ينق�سون قليال)21( . ف�أمر عمر ر�سي اهلل عنه ملنع اأهل الهند 
من جندة َمْن انهزم من اإخوانهم يف احلرية؛ داللة على اأمره بو�سع ق�عدة وخطة ع�سكرية 
من  واحلد  العدو  قوات  لت�أخري  وموقعه�  اأدائه�  يف  �سفوفهم  يف  وتوؤثر  اأعدائه�  يف  تنكي 

حترك�ته.
كذلك فعل خ�لد بن الوليد ر�سي اهلل عنه حني اأر�سَل �رصار بن االأزور)22( لتدمري قوات 
 ، اإنه كمن مبن معه عند بيت لهي�)24(  اأجن�دين)23( ولت�أخريه�، حيث  اإىل  العدو املتقدمة، 
واأخفى اأمره فلم� ق�رب العدو اأعطى اأمره ب�لهجوم ب�أن كرب وكرب معه امل�سلمون وف�ج�أوا 
على  داللة  ل�رصار  خ�لد  ف�إر�س�ل   . تقدمهم)25(  واأخروا  منهم  فقتلوا  املتقدمة  العدو  قوات 

اأهمية الكم�ئن وت�أثريه� يف قوات العدو.
 . قتل القادة اأو اأ�رضهم، اأو فك اجلنود من االأ�رض، اأو ا�ستنقاذ اجلرحى منهم)26( ♦
ف�لنك�ية يف العدو مطلب من متطلب�ت املعركة وع�مل من عوامل الن�رص فيه�، وهي حتقق 
ذروته� ب��ستهداف من توؤول اإليه االأمور يف الراأي واحلكمة وال�سيطرة والتقدم ولذا؛ ك�ن قتل 
الق�دة اأو اأ�رصهم من اأهم االأمور املثبطة لتقدم العدو واملمكنة للطرف الك�من من اإ�سع�ف 

معنوي�ت العدو وتخذيله وتفريق �سفوفه.
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ومث�له اإر�س�ل خ�لد بن الوليد رافع بن عمرية الط�ئي)27( لفك اأ�رص �رصار بن االأزور، 
�رصار  مر  حتى  الوادي  يف  فكمن  احلي�ة،  وادي  بلغ  حتى  واجبه  يف  رافع  �س�ر  قد  حيث 
ومعه احلر�ص من الروم يريدون به حم�ص، فكرب رافع معلنً� بداية االقتح�م، فكربوا جميع� 

واقتحموا احلر�ص، وخل�سوا �رصاًرا من االأ�رص)28( .

املبحث الثاني: 

حكم القيام بالكمني يف الفقه اإلسالمي:

تعد الكم�ئن من اأجنح العملي�ت للت�أثري على معنوي�ت العدو، وخلخلة قواه يف احلروب 
�، وهو م� يدل  التقليدية، ورمب� ك�ن له� دور كبري يف تدمري اآالت القت�ل)29( وخططه اأي�سً

على م�رصوعية هذا النوع من العملي�ت وجوازه و�رصورته يف االأعم�ل احلربية عموًم�.
ج�ء يف م�س�رع االأ�سواق)30( : » ومن اأهم م� يعتنى به يف احلروب من املك�يد الكمن�ء، 
ف�إن الكمني واإن ك�ن عدًدا ي�سرًيا؛ ف�إنه اإذا ظهر اأثر يف القلوب رعًب�، وفى االأع�س�ء �سعًف�، 
وفى العقل جموًدا، وفى االإقدام وقفًة، وال يدوم اإقب�ل مق�تل على خ�سمه اإال اإذا ك�ن اآمًن� 
الدفع والقت�ل، و�سعف ج�أ�سه  اأن يوؤتى من خلفه ت�ستت همته بني  من ورائه، ومتى جوز 
عن مق�ومة الرج�ل، والتفت قلبه حذًرا مم� قد يقع فكيف اإذا �سمع جلبًة خلفه اأو �سوًت� من 
ورائه، ولو من رجل واحد، وال حت�سى كرثة الع�س�كر الذين ا�ستبيحوا ب�لكمن�ء وك�ن �سبب 

هالكهم يف اجل�هلية واالإ�سالم«.
ومن االأدلة على جواز الكمائن يف احلرب ما ياأتي: 

قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »احلرب خدعة«)31( ♦ . ف�حلديث ع�م يف جواز خم�دعة 
العدو والتمويه عليه يف احلروب وهو م� ال خالف فيه بني الفقه�ء)32( . ق�ل النووي: »اتفق 
العلم�ء على جواز خداع الكف�ر يف احلرب، وكيف اأمكن اخلداع اإال اأن يكون فيه نق�ص عهد 

اأو اأم�ن فال يحل«)33( .
العدو  يف  النك�ية  اإحداث  به�  يق�سد  التي  اخلداع  اأنواع  من  نوع  احلرب  يف  والكمني 
واالإ�رصار بجنوده، وهو لي�ص بغدر الأنه ال يكون اإال ب�أن ي�ستخفوا يف مكمن بحيث ال يفطن 

لهم، ثم ينه�سون على العدو على غفلة منهم)34( . ويف هذا دليل على جوازه وم�رصوعيته.
اإن القي�م ب�لكم�ئن يحقق اإغ�ظة للعدو، واإغ�ظة العدو يف االإ�سالم مرغوبة ومطلوبة،  ♦ 
فقد جعل اهلل �سبح�نه وتع�ىل للمج�هد مغيظ الكف�ر اأجًرا وثواًب�)35( حيث ق�ل: »وال يط�أون 
موطًئ� يغيظ الكف�ر وال ين�لون من عدو نيال اإال كتب لهم به عمل �س�لح«)36( . ومن ق�م ب�لكم�ئن 

يف احلرب فقد ا�ستحق االأجر لعده� من ب�ب االإغ�ظة امل�رصوعة وهذا دليل على جوازه�.



186

باملدنيني  اإلضرار  عن  اجلنائية  املسؤولية 

د. سهيل األحمدبسبب الكمني في احلرب في الفقه اإلسالمي

اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قد جعل على الرم�ة يوم اأحد، وك�نوا خم�سني  ♦ 

رجال عبد اهلل بن جبري وق�ل: اإن راأيتمون� تخطفن� الطري فال تربحوا من مك�نكم هذا حتى 
اأر�سل لكم، واإن راأيتمون� هزمن� القوم واأوط�أن�هم فال تربحوا حتى اأر�سل اإليكم، ق�ل: فهزمهم 
اهلل، ق�ل: ف�أن� واهلل راأيت الن�س�ء ي�سندن على اجلبل، فق�ل اأ�سح�ب عبد اهلل بن جبري: الغنيمة 
اأي قوم الغنيمة ظهر اأ�سح�بكم فم� تنتظرون، فق�ل عبد اهلل بن جبري: اأن�سيتم م� ق�ل لكم 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، فق�لوا: واهلل لن�أتني الن��ص فلن�سينب من الغنيمة، ف�أتوهم 
ف�رصفت وجوههم واأقبلوا منهزمني")37( . َفجْعُل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم للرم�ة يكمنون 

على اجلبل حلم�ية جي�ص امل�سلمني دليل على جواز اتخ�ذ الكم�ئن يف احلرب.
اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مل يكن يريد غزوة يغزوه� اإال ورى بغريه�)38( ♦ 
من  وعّده�  هدفه�،  احلرب من خالل خف�ء  الكمني يف  ت�سبه  التي  االأعم�ل  من  والتورية   ،
االأعم�ل التي حتقق مق��سد مطلوبة يف احلرب، االأمر الذي يدل على م�رصوعيته� وم�رصوعية 

الكمني الذي هو يف حكمه�.

املبحث الثالث: 

املسؤولية اجلنائية عن األضرار الالحقة باملدنيني بسبب عمليات الكمني:

من  املدنيني  يف  توؤثر  اأن  الكم�ئن  ومنه�  احلربية،  االأعم�ل  ببع�ص  القي�م  يوؤدي  قد 
الذي  االأمر  االنت�س�ر،  وا�سعة  متفجرة  قت�لية  مواد  ا�ستخدام  نتيجة  القتل  اأو  اجلرح  حيث 
يقت�سي تن�ول م�س�ألة تعوي�ص هوؤالء املت�رصرين عن اخل�س�ئر الالحقة ب�أرواحهم، وبي�ن 
قدره وطبيعته، مع التنبيه اإىل اأن هذا االإ�رصار يعد من قبيل اخلط�أ الواقع من الق�ئمني به، 
على اعتب�ر اأن امل�ستهدف من حيث االأ�سل يف املعركة هو العدو ال غريه، ولذلك ف�إن تن�ول 
يف  اخلط�أ  القتل  اأحك�م  خالل  من  مع�جلته  �سيت�سمن  ال�رصر  هذا  ب�سبب  التعوي�ص  م�س�ألة 
املعركة امل�رصوعة، مع االإ�س�رة اإىل م�س�ألة حكم املقتول من املدنيني يف عملي�ت الكم�ئن، 

هل يعد من قبيل ال�سهداء اأم من غريهم؟ وبي�ن ذلك يف املط�لب االآتية: 
املطلب االأول- حكم املقتول من املدنيني ب�سبب عمليات الكمائن:  ◄ 

اإن االإ�رصار الالحق ب�ملدنيني ح�ل القي�م ب�لكمني يكون بطريق التبع ال طريق الق�سد 
وفرق بني الطريقني من حيث النتيجة واالآث�ر، وعليه ف�إذا قتل اأحد من املدنيني ك�أن ك�ن 
من امل�رة مك�ن الكمني اأو ح�سوله ف�إن حكمه يف هذه احل�لة كمن قتل خط�أ من قبل م�سلم 
يف اأر�ص املعركة، وقد اختلف الفقه�ء يف حكم املقتول يف هذه احل�لة هل يعد �سهيد معركة 
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اأو ال اإىل قولني: 
وهو لل�س�فعية وقول عند امل�لكية، ومف�ده: اأن املقتول من امل�سلمني  القول االأول:  ♦
يف هذه احل�لة �سهيد معركة، وب�لت�يل ال يغ�سل وال ي�سلى عليه وال يكفن،بل ويدفن بثي�به 
التي قتل فيه�)39( . وقد ج�ء هذا القول بن�ء على راأيهم من اأن ال�سهيد يف نظرهم من م�ت 
ب�سبب قت�ل الكف�ر ح�ل قي�م القت�ل، �سواء قتله ك�فر، اأو اأ�س�به �سالح م�سلم خط�أ، اأو قتله 

م�سلم يظنه ك�فًرا)40( .
وميكن اأن ي�ستدل لهوؤالء مب� روى عن ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه�، ق�لت: مل� ك�ن يوم اأحد 
هزم امل�رصكون، ف�س�ح اإبلي�ص: اأي عب�د اهلل اأخراكم، فرجعت اأوالهم ف�جتلدت هي واأخراهم، 
فنظر حذيفة)41( ف�إذا هو ب�أبيه اليم�ن)42( ، فق�ل: اأي عب�د اهلل اأبي اأبي، فوا اهلل م� احتجزوا 

حتى قتلوه،فق�ل حذيفة: غفر اهلل لكم«)43( .
اأن  اهلل  و�سلم،لعل  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  بر�سول  يلحق  اأن  الأجل  �سيفه  اأخذ  ف�أبو حذيفة 
اأ�سي�ف  الن��ص ومل يعلم به،ف�ختلفت عليه  ال�سيف ثم دخل يف  ال�سه�دة معه، ف�أخذ  يرزقه 
اأن يديه،فت�سدق حذيفة  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  امل�سلمني، فقتلوه وال يعرفونه، ف�أراد 

بديته للم�سلمني)44( .
وهذا اال�ستدالل بن�ء على م� ج�ء يف تعريف ال�سهيد عند هذا الفريق؛ يف اأنه من قتل 
من امل�سلمني يف املعركة مع الكف�ر �سواء ك�ن ذلك القتل عن طريق اخلط�أ اأو ظن امل�سلمني 
ب�أنه من الكف�ر فهو �سهيد يف نظرهم، وهو م� وقع يف حق اأبي حذيفة من اختالف �سيوف 

امل�سلمني عليه فقتلوه، وب�لت�يل فال يغ�سل وال ي�سلى عليه ويدفن بثي�به التي قتل فيه�.
ومن هن� ك�ن يف هذا احلديث املوؤيد لوجهة نظر هذا الفريق يف تعريف ال�سهيد، داللة 
اأو  اأن من قتل خط�أ من قبل م�سلم يف املعركة مع الكف�رـ �سواء ك�ن ذلك برمي �سهم  على 
�رصب �سيف اأو ا�ستب�ك اأو انفج�ر ح�ل الكمني.. ف�إنه �سهيد تنطبق عليه اأحك�م ال�سهداء يف 
االإ�سالم، وهذا الأن قتله ك�ن ب�سبب الكف�ر وقت�لهم، ولوال حم�ربته لهم وقت�لهم مل� ح�سل 

له هذا القتل، وب�لت�يل ك�ن �سهيًدا. 
القول الثاين: ♦ وهو قول احلنفية واحلن�بلة، وقول للم�لكية ومف�ده: اأن املقتول من 
امل�سلمني يف هذه احل�لة لي�ص ب�سهيد معركة، وب�لت�يل يغ�سل ويكفن وي�سلى عليه)45( . ج�ء 
يف تبيني احلق�ئق: اإن رمى م�سلم اإىل الكف�ر ف�أ�س�ب م�سلمً�، فم�ت مل يعد �سهيًدا، الأن هذا 
الفعل قطع الن�سبة اإىل العدو)46( . وج�ء يف مواهب اجلليل: ولو قتل امل�سلمون يف املعرتك 
م�سلمً� ظنوه من العدو، ف�إنه يغ�سل وي�سلى عليه)47( . وفى املبدع وغريه: من قتله امل�سلمون 

خط�أ؛ غ�سل رواية واحدة)48( .
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من  املقتول  يف  يرون  ال  القول  هذا  اأ�سح�ب  اأن  على  يدل  م�  ال�س�بقة  االأقوال  ففي 
امل�سلمني يف هذه احل�لة ب�أنه �سهيد، بل يرون اأن يغ�سل وي�سلى عليه ويكفن، وذلك الأن قتله 
يف هذه احل�لة مل يكن بفعل م�س�ف اإىل العدو، وب�لت�يل ال ي�سل بهذا القتل اإىل منزلة من 

قتله العدو، ولذلك فهو �سهيد يف حكم االآخرة ال يف حكم الدني�.
والذي يظهر اأن هذا القول هو الراجح على اعتب�ر اأن املقتول ح�ل الكمني مل يكن بفعل 
م�س�ٍف للعدو، ومل يكن العدو هو من ب��رصه بل امل�سلم الق�ئم ب�لعمل القت�يل من قتل، واأم� 
للعدو، ك�أن قتل ب�سبب اال�ستب�ك احل��سل، فهو بهذا  القتل قد وقع ب�سبب م�س�ف  اإذا ك�ن 
يكون قد قتل بفعل م�س�ٍف للعدو، ومن ب��رص العدو قتله من امل�سلمني اأو ك�ن القتل م�س�ًف� 
اإليه، ف�إن املقتول يف هذه احل�لة يعد �سهيًدا، وب�لت�يل ال يغ�سل وال ي�سلى عليه، وال يكفن بل 

يدفن يف ثي�به التي قتل فيه�.
باأرواح  الالحق  ال�رضر  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية  طبيعة  الثاين-  املطلب  ◄ 

املدنيني ب�سبب الكمني: 
اأو م�  النف�ص  اإن املط�لع مل�س�ئل الفقه االإ�سالمي التي ع�جلت مو�سوع اجلن�ية على 
دونه� يجد اأن النف�ص الب�رصية م�سونة حمرتمة، ويتمثل هذا االأمر مبنع االعتداء عليه� ولزوم 
التعوي�ص املتمثل بنظ�م الدي�ت)49( يف ح�ل وقوع ذلك، واإذا وقع الكمني وترتب على القي�م 

به م� ي�رص ب�ملدنيني فهل يلزم الق�ئمني به العو�ص؟ 
اأن العو�ص ق�سية الزمة يف مثل هذه احل�لة وهي  الن�ظر يف كالم الفقه�ء يظهر له 
متمثلة بنظ�م الدي�ت، على اعتب�ر اأن الكم�ئن من االأعم�ل التي يلج�أ اإليه� لل�رصورة احلربية، 
والتي يرتتب على تنفيذه� اأحي�ًن�ـ خ�س�ئر تتعلق ب�الأرواح، وعليه ك�ن البد من بي�ن ح�الت 

القتل احل��سلة، والتي يلزم فيها نظام الديات بيانه يف الفروع االآتية: 
الفرع االأول- امل�سوؤولية اجلنائية حال القتل اخلطاأ يف الكمني:  ♦ 

ح�ل  القتل  ذلك  ومن  املعركة،  يف  خط�أ  م�سلم�  قتل  اإذا  امل�سلم  اأن  الفقه�ء)50(  اتفق 
الكمني اأن على الق�تل الدية حتمله� الع�قلة. يدل على ذلك ما ياأتي: 

ْهِلِه}  ىَل اأَ ِمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة اإِ قوله تع�ىل: {َوَمْن َقَتَل ُموؤِْمًن� َخَط�أً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤْ - 
]الن�س�ء: 92[. ق�ل القرطبي)فحكم اهلل جل ثن�وؤه يف املوؤمن يقتل خط�أ ب�لدية، وثبتت ال�سنة 
الث�بتة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على ذلك، واأجمع اأهل العلم على القول به( )51( .

عن حممود بن لبيد)52( - ق�ل: )اختلفت �سيوف امل�سلمني على اليم�ن اأبي حذيفة، وال 
يعرفونه فقتلوه، ف�أراد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يديه، فت�سدق حذيفة بديته على 

امل�سلمني( )53( .
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املترِترّ�س  امل�سلمون  املدنيون  ُقِتل  اجلنائية حال  امل�سوؤولية  الثاين-  الفرع  ♦ 
بهم العدو خالل الكمني: 

اإذا ترت�ص العدو ب�أ�رصى امل�سلمني ح�ل التح�م القت�ل واإقب�ل العدو على احلرب وخوف 
امل�سلمني اأن يحيط العدو بهم، فقد اتفق الفقه�ء)54( على اأنه يجوز الرمي نحو الرت�ص ويق�سد 
ب�لرمي الكف�ر، �سواء ك�ن ذلك يف املواجهة يف املعركة اأم ح�ل الكمني، واإن اأف�سى ذلك اإىل 
قتل امل�سلمني املترتَّ�ص بهم، الأن احل�ل ح�ل �رصورة ويف ترك قت�لهم ورميهم ترتب �رصر 

على امل�سلمني، فك�ن يف قتلهم ورميهم ا�ستدف�ًع� الأكرث ال�رصرين ب�أقلهم�.
فقد  امل�سلمني  على  منهم  اخلوف  وعدم  القت�ل،  التح�م  بهم يف غري  ترت�سوا  اإذا  واأم� 

اختلف الفقه�ء يف جواز رميهم اإىل قولني: 
وال�س�فعية)56( -  امل�لكية)55(  ق�ل  وبه  ورميهم.  قت�لهم  يجوز  ال  اأنه  منهما:  االأول 
واحلن�بلة)57( واحل�سن بن زي�د من احلنفية)58( . حيث ال يوجد �رصورة لرميهم، والأن قتل 

امل�سلم حرام، واالمتن�ع عن قتل الك�فر اأمر ج�ئز، وج�نب امل�سلم مقدم)59( .
اإىل جواز رميهم، وبه ق�ل احلنفية)60( - ورواية عند  الثاين: فقد ذهب  القول  واأما 
احلن�بلة)61( ، وذلك الأن يف ترك رمي العدو �سًدا لب�ب اجله�د فيت�رصر امل�سلمون، ويف رميهم 
دفع ال�رصر ب�إحل�ق �رصر خ��ص اأوىل)62( . وين�ق�ص هذا: ب�أن ترك رمي العدو حلرمة رمي 

الرت�ص امل�سلم عملية موؤقتة حتى يتميز العدو، فال يوؤدي ذلك اإىل �سد ب�ب اجله�د.
اإذا  اأن الراأي الراجح االأول والذي يتمثل بعدم جواز قت�ل العدو ورميهم  والذي يظهر 
ترت�سوا ب�أ�رصى امل�سلمني، ط�مل� اأنه مل يكن هن�ك �رصورة لقت�لهم ورميهم وال ح�جة ملحة 
تتنزل منزلة ال�رصورة، وهذا الأن حرمة دم امل�سلم اأعظم من قتل الكف�ر. وعليه؛ ف�إن قتل اأحٌد 
من املدنيني امل�سلمني الذين ترت�ص بهم العدو، فقد اختلف الفقهاء يف �سمان دية املقتول 

ولزوم الكفارة)63( على امل�سلم اإىل ثالثة اأقوال: 
القول االأول: ال يلزم املج�هد دية وال كف�رة، وبهذا ق�ل احلنفية)64( - وامل�لكية اإذا 

مل يعلم الرامي اأن الرت�ص من امل�سلمني)65( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
اأمر اأمريا على جي�ص ق�ل له:  اإذا  م� روي اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ك�ن  Ú 
ادعهم اإىل االإ�سالم ف�إن اأج�بوك ف�قبل منهم وكف عنهم، ف�إن هم اأبوا ف�سلهم اجلزية، ف�إن 
هم اأج�بوك ف�أقبل منهم وكف عنهم، ف�إن هم اأبْوا، ف��ستعن ب�هلل وق�تلهم( )66( . ففي احلديث 
يكون  ف�لرمي  هذا  وعلى  ب�مل�سلمني،  ترت�سوا  واإن  مطلًق�  العدو  حم�ربة  جواز  على  داللة 

مب�ًح�، وال يبقى على الرامي تبعة من كف�رة اأو دية)67( .
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ب�أنه مل� ق�ست ال�رصورة رفع املوؤاخذة الإق�مة فر�ص القت�ل، ق�ست كذلك اإىل نفي  Ú 
م�  واإيج�ب  ال�سم�ن،  لزوم  من  خوًف�  الفر�ص  اإق�مة  مينع  ال�سم�ن  وجوب  الأن  ال�سم�ن، 
مينع من اإق�مة الواجب متن�ق�ص، وفر�ص القت�ل مل ي�سقط فدل على اأن ال�سم�ن �س�قط)68( 
. ونوق�ص هذا: ب�أن ال�رصورة تنفي املوؤاخذة، وال تنفي ال�سم�ن، كتن�ول م�ل غريه يف ح�ل 

املخم�سة، فقد رخ�ص يف تن�وله لكنه يجب عليه �سم�نه)69( .
واجلواب: اأن وجوب ال�سم�ن يف املخم�سة ال مينع تن�ول الطع�م، الأنه لو مل يتن�وله 
هلك، واإذا مل مينع من التن�ول فال يوؤدي اإىل التن�ق�ص ثم يف املخم�سة يجب عليه ال�سم�ن 

مق�بل م� ح�سل له)70( .
اإن على امل�سلم الدية والكف�رة، وهذا قول امل�لكية اإذا علم اأن الرت�ص  القول الثاين:  -
من امل�سلمني)71( ، وقول لل�س�فعية)72( ورواية عند احلن�بلة)73( وقول احل�سن بن زي�د من 

احلنفية)74( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
ْهِلِه}  ىَل اأَ ِمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة اإِ قوله تع�ىل: {َوَمْن َقَتَل ُموؤِْمًن� َخَط�أً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤْ Ú 

]الن�س�ء: 92[. ف�الآية ع�مة يف وجوب الدية والكف�رة على ق�تل املوؤمن خط�أً)75( .
مل  لو  كم�  الدية  فتلزم  ال�سم�ن،  اأهل  من  والق�تل  ب�الإمي�ن  مع�سوًم�  قتل  اأنه  Ú 

يترت�سوا به)76( .
 ، لل�س�فعية)77( -  قول  وهذا  الدية،  تلزمه  وال  الكف�رة،  امل�سلم  تلزم  الثالث:  القول 

ورواية عند احلن�بلة هي املذهب)78( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
َخَط�أً  ُموؤِْمًن�  َقَتَل  َوَمْن  َخَط�أً  اإِال  ُموؤِْمًن�  َيْقُتَل  اأَْن  وؤِْمٍن  مِلُ َك�َن  {َوَم�  تع�ىل:  قوله  Ú 
ُقوا َف�إِْن َك�َن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو  دَّ ال اأَْن َي�سَّ اأَْهِلِه اإِ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤِْمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة اإِىَل 
اأَْهِلِه  اإِىَل  ُم�َسلََّمٌة  َفِدَيٌة  ِميَث�ٌق  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  َقْوٍم  ِمْن  َك�َن  َواإِْن  ِمَنٍة  ُموؤْ َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  ُموؤِْمٌن 

ِريُر َرَقَبٍة ُموؤِْمَنٍة} ]الن�س�ء: 92[. َوحَتْ
وجه الداللة: اأنه ذكر الكف�رة ومل يذكر الدية يف االآية وتْركه لذكره� يف هذا النوع مع 
ذكره� يف االآية التي قبله� دليل ظ�هر، اأنه ال جتب يف هذه االآية، وال تدخل يف عموم وجوب 

الدية يف القتل اخلط�أ)79( .
والظاهر من هذه االأقوال اأن  Ú  . )80(والأنه قتل يف دار احلرب برمي مب�ح فال دية

هناك حالتني: 
اأوالهما: اأن يق�سد امل�سلم ب�لرمي العدو، ثم ال يعلم هل اأ�س�ب م�سلًم�، اأم ال. ويف هذه 
احل�لة ف�لذي يرجح القول االأول يف اأنه ال دية عليه وال كف�رة. الحتم�ل اأنه اأ�س�ب م�سلًم� 
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ويحتمل اأنه مل ي�سبه، ومع االحتم�ل ي�سقط اال�ستدالل، وب�لت�يل ال يثبت احلكم، فال دية وال 
اإليه، ومل  اأن يفعله لل�رصورة  اأمر البد  الدية والكف�رة على امل�سلم يف  اإيج�ب  كف�رة. والأن 
يق�سد االإ�رصار ب�مل�سلم، ومل يعلم اأنه اأ�س�به اأو ال مدع�ة لرتك اجله�د، ويف هذا م� فيه من 

املف��سد واملخ�طر التي يجب منعه� وعدم ال�سم�ح بوقوعه�.
واأما احلالة الثانية: فهي اأن يق�سد امل�سلم ب�لرمي العدو، ثم يقتل من يعلمه م�سلًم� 
يف �سف الكف�ر)81( ففي هذه احل�لة يظهر رجح�ن القول الث�ين الق�ئل بوجوب الدية وكف�رة 
القتل اخلط�أ، الأن هذا قتل خط�أ واالآية وا�سحة و�رصيحة يف ذلك. اإال اأن الذي يتحمل الدية عن 
امل�سلم بيت م�ل امل�سلمني، الأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأراد اأن يدي اليم�ن بعد اأن قتله 
امل�سلمون وهم ال يعرفونه، فت�سدق حذيفة بدية اأبيه على امل�سلمني)82( ، والأن امل�سلم اإمن� 
فعل ذلك م�سطًرا مل� فيه م�سلحة امل�سلمني ون�رص الدين، ف�إن مل يكن بيت م�ل للم�سلمني، 

فتكون الدية على الع�قلة.
الفرع الثالث- امل�سوؤولية حال وقوع قتلى من مدنيي العدو يف الكمني �سواء  ♦ 

كان ذلك بطريق العمد اأم اخلطاأ: 
من املعلوم اأنه ال يجوز التعر�ص ملن مل ي�س�رك من العدو يف املعركة بنف�سه، اأو راأيه، 
اأو التحري�ص، ك�لن�س�ء واالأطف�ل وال�سيوخ وغريهم)83( . ولذلك ف�إذا قتل اأحد ممن ال يجوز 
قتله من العدو خط�أً اأو عمًدا ح�ل الكمني يف احلرب، ف�إنه ال يرتتب �سيء على قتلهم من الدية 

اأو الكف�رة، واإمن� يلزم التوبة واال�ستغف�ر)84( . يدل على ذلك: 
الدار يبيتون من امل�رصكني  اأهل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سئل عن  اأن  م� روي  - 
في�س�ب من ن�س�ئهم وذراريهم، فق�ل: )هم منهم( )85( . فقوله �سلى اهلل عليه و�سلم)هم منهم( 

يعني: اأن ذراري امل�رصكني ون�س�ءهم منهم يف اأنه ال ع�سمة لهم وال قيمة لذمتهم)86( .
والأن جمرد حرمة القتل ال توجب ال�سم�ن وذلك النتف�ء الع��سم وهو: االإ�سالم اأو  - 

االإحراز ب�الأ�رص)87( .
خامتة البحث و نتائجه: 

احلمد هلل رب الع�ملني، الذي اأع�نني على اإمت�م هذا اجلهد املتوا�سع، واحلمد وال�سكر له 
�سبح�نه، خري م� يختم به املرء اأعم�له، وبعد؛ 

هذه  ت�سمنتها  التي  النقاط  اأهم  اأعر�س  اأن  املحطة  هذه  يف  بي  يجدر  فاإنه 
الدرا�سة: 

االأفع�ل  نت�ئج  االإن�س�ن  يتحمل  اأن  ب�أنه�  ا�سطالًح�  اجلن�ئية  امل�سوؤولية  ُتعرَّف  1 .
املحرمة التي ي�أتيه� خمت�ًرا وهو مدرك ملع�نيه� ونت�ئجه�.
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اأن ي�أتي االإن�س�ن فعال حمرم�،  اأوله�:  اأ�س�ص ثالثة:  تقوم امل�سوؤولية اجلن�ئية على  2 .
وث�نيه�: اأن يكون الف�عل خمت�ًرا، وث�لثه�: اأن يكون الف�عل مدرًك�.

العدو  قوات  لتدمري  خمفي  موقع  من  و�رصيع  مف�جئ  هجوم  ا�سطالًح�  الكمني  3 .
عليه،وملنع  الق�س�ء  اأفراده،اأو  من  كبري  موؤقت�،لق�سم  لال�سرتاحة  تقف  التي  اأو  املتحركة 

و�سول جنداته.
منه�:  �رصوط  مراع�ة  يجب  الكم�ئن  من  واعتب�ره  القت�يل  الفعل  على  احلكم  عند  4 .
النك�ية،  وف�علية  املحكم،  امل�سبق  والتخطيط  واملف�ج�أة،  واملب�غتة،  واخلف�ء،  ال�رصعة، 

و�سالمة عودة الق�ئم ب�لكمني اإىل مواقعه.
الن�ظر يف الكم�ئن وطبيعته� يجد اأنه� تتنوع اإىل اأنواع عدة: منه� م� يكون خمطًط�  5 .
املعركة، ومنه� م� يتخذ خلداع  اأر�ص  امل�ستجدات على  له، ومنه� م� يكون قد طراأ ح�سب 

اخل�سم ب��ستدراجه وال�سيطرة عليه.
يف  قواه  وخلخلة  العدو،  معنوي�ت  على  للت�أثري  العملي�ت  اأجنح  من  الكم�ئن  تعد  6 .
�، وهو م�  احلروب التقليدية، ورمب� ك�ن له� دور كبري يف تدمري اآالت القت�ل وخططه اأي�سً
يدل على م�رصوعية هذا النوع من العملي�ت وجوازه و�رصورته يف االأعم�ل احلربية عموًم�.

قد يوؤدي القي�م ب�لكم�ئن اإىل الت�أثري يف املدنيني من حيث اجلرح اأو القتل نتيجة  7 .
ا�ستخدام مواد قت�لية متفجرة وا�سعة االنت�س�ر، وهو م� يقت�سي تن�ول م�س�ألة تعوي�ص هوؤالء 

املت�رصرين عن اخل�س�ئر الالحقة ب�أرواحهم وبي�ن قدره وطبيعته.
يعد االإ�رصار ب�ملدنيني ب�سبب الكمني من قبيل اخلط�أ الواقع من الق�ئمني به، على  8 .

اعتب�ر اأن امل�ستهدف من حيث االأ�سل يف املعركة هو العدو ال غريه.
امل�سوؤولية اجلن�ئية ق�سية الزمة ح�ل حلق ال�رصر ب�أرواح املدنيني وهي متمثلة  9 .
بنظ�م الدي�ت، على اعتب�ر اأن الكم�ئن من االأعم�ل التي يلج�أ اإليه� لل�رصورة احلربية، والتي 

يرتتب على تنفيذه� خ�س�ئر تتعلق ب�أرواح املدنيني وفق ح�الت معينة.
واأخرياً؛ ف�إنني اأتوجه اإىل اهلل �سبح�نه بخ�ل�ص الدع�ء اأن يوفقن� لتح�سيل العلم، واأن 

يعلمن� م� ينفعن�، واأن ينفعن� مب� علمن�، واأن يزدن� علمً�، اإنه �سميع جميب الدع�ء.
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اهلوامش:
يعرف املدين: ب�أنه ال�سخ�ص الذي ال ي�س�رك يف احلرب اأو العملي�ت الع�سكرية ب�أي جمهود  1 .
ك�ن ب�سكل مب��رص اأو غري مب��رص �سواء ك�نت امل�س�ركة ب�لقول اأم ب�لفعل، وي�ستوي يف 
بن  اهلل  عبد  املو�سلي،  وغريهم،  وال�سيوخ  وال�سبي�ن  وال�سب�ب  والرج�ل  الن�س�ء  ذلك 
حممود بن مودود، االختي�ر لتعليل املخت�ر، خرج حديثه و�سبطه وعلق عليه خ�لد عبد 
الك��س�ين،  دار املعرفة، ط1،1998م، 4/ 145- 146،  لبن�ن،  العك، بريوت،  الرحمن 
عالء الدين بن اأبي بكر بن �سعود، بدائع ال�سن�ئع يف ترتيب ال�رصائع، بريوت، دار الكت�ب 
ال�رصح  الد�سوقي على  الد�سوقي، حممد عرفة، ح��سية  العربي، ط2، 1982م، 6/ 63، 
الكبري، حتقيق حممد علي�ص، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، 2/ 479- 480، اخلطيب، 
حممد ال�رصبيني، مغني املحت�ج، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، 6/ 30- 31، ابن قدامة، 
ابن  الفكر، ط1، 1405هـ، 13/ 139- 140،  دار  املغني، بريوت،  اأحمد،  بن  اهلل  عبد 
تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، جمموع الفت�وى، حتقيق عبد الرحمن بن حممد بن ق��سم 

الع�سمي النجدي، د.م، مكتبة ابن تيمية، ط2، د.ت، 28/ 354.
االإم�م ال�س�فعي، اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص، الر�س�لة، الق�هرة، د.ط، د.ت، حتقيق اأحمد  2 .

حممد �س�كر، �ص20.
الفريوزاآب�دي، حممد بن يعقوب، الق�مو�ص املحيط، اعتنى به ح�س�ن عبد املن�ن، بيت  3 .
االأفك�ر الدولية، ط 2004م، عم�ن، االأردن، �ص774، اإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم 

الو�سيط، املكتبة االإ�سالمية، ا�ستن�بول، تركي�، �ص411.
. اإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم الو�سيط، 411. 4

انظر: مبحث االأهلية وعوار�سه� �سواء ك�نت �سم�وية ك�ل�سغر واجلنون والعته والن�سي�ن  5 .
..، اأم مكت�سبة ك�جلهل وال�سكر واخلط�أ واالإكراه..، البخ�ري، عالء الدين بن عبد العزيز، 
ط3،  بريوت،  العربي،  الكت�ب  دار  البزدوي،  االإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  االأ�رصار  ك�سف 
1997م، 4/ 435- 436، مع مالحظة اأن الكمني من العملي�ت احلربية التي تقت�سي 
طبيعة معينة للق�ئم به� من حيث ال�رصوط واالأهلية والقوة والقدرة اجل�سدية والعقلية 
والتي يك�د يخلو منه� ال�سعف�ء واأ�سح�ب االأعذار يف اجله�د، انظر: �رصوط اجله�د يف 
دار  الق�هرة،  الدق�ئق،  كنز  احلق�ئق �رصح  تبيني  علي،  بن  الدين عثم�ن  فخر  االإ�سالم، 

الكتب االإ�سالمي، د.ط، 1313هـ، 3/ 241، ابن قدامة، املغني، 13/ 8.
موؤ�س�سة  الو�سعي،  ب�لق�نون  مق�رًن�  االإ�سالمي  اجلن�ئي  الت�رصيع  عودة،  الق�در،  عبد  6 .

الر�س�لة، بريوت، لبن�ن، ط14، 2000م، 1/ 392.
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املعجم  واآخرون،  م�سطفى  اإبراهيم   ، �ص1528. 7 املحيط،  الق�مو�ص  الفريوزاآب�دي، 
الو�سيط، �ص799.

. االأيوبي، هيثم، املو�سوعة الع�سكرية، بريوت، دار الفكر، ط 1، 1981م، 1/ 724. 8
. اأمني، حممد فتحي، ق�مو�ص امل�سطلح�ت الع�سكرية، د.م، د.ت، ط 2، �ص 416. 9

املعجم الع�سكري املو�سوعي، ب�إ�رصاف العم�د م�سطفى طال�ص، دم�سق، مركز الدرا�س�ت  10 .
الع�سكرية، د.ط، د.ت، 2/ 1159.

اأحمد حممد خلف، التعبئة اجله�دية يف االإ�سالم، عم�ن، االأردن، دار االأرقم،  املومني،  11 .
ط1، 1986م، �ص124.

، عون،  كم�ل، اأحمد ع�دل، الطريق اإىل املدائن، دار النف�ئ�ص، د.م، ط1، 1972م، �ص365. 12
عبد الروؤوف، الفن احلربي يف �سدر االإ�سالم والدولة العب��سية، دار املع�رف، الق�هرة، 
زعرب، خ�لد   ،123 اجله�دية، �ص 120-  التعبئة  املومني،  1961م، �ص250،  ط1، 
العلي�،  الدرا�س�ت  لربن�مج  مقدمة  م�ج�ستري  ر�س�لة  احلرب،  يف  اخلداع  عطوة،  حممد 
يون�ص  الدكتور  ب�إ�رصاف  االإ�سالمية، غزة،  اجل�معة  املق�رن،  الفقه  ق�سم  ال�رصيعة،  كلية 

االأ�سطل،2005م، �ص100.
. كم�ل، الطريق اإىل املدائن، �ص365. 13

هو: عبد اهلل بن اأبي حدرد، وا�سمه �سالمة، وقيل عبيد بن عمري بن اأبي �سالمة بن �سعد  14 .
له  اأبو حممد،  االأ�سلمي،  اأف�سى  اأ�سلم بن  بن �سن�ن بن احل�رث بن عب�ص بن هوازن بن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وك�ن ممن يوؤمر  اأ�سح�ب  والأبيه �سحبة، ك�ن من وجوه 
ابن  وهو  و�سبعني  اإحدى  �سنة  وتويف  خيرب،  ثم  احلديبية  م�س�هده  اأول  ال�رصاي�،  على 
اإحدى وثم�نني، انظر: ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حجر، االإ�س�بة يف متييز 
ال�سح�بة، حتقيق علي حممد البج�وي، بريوت، دار اجليل، ط1، 1992م، 4/ 54، ابن 
عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل بن حممد، اال�ستيع�ب يف معرفة االأ�سح�ب، حتقيق علي 

حممد البج�وي، بريوت، دار اجليل، ط1، 1412هـ- 1992م، 1/ 280. 
هو: رجل من ج�سم بن مع�وية يق�ل: له رف�عة بن قي�ص، اأو قي�ص بن رف�عة، انظر: ابن  15 .
اإ�سم�عيل، البداية والنه�ية، لبن�ن، بريوت، دار املعرفة، 1997م، 4/  اأبو الفداء  كثري، 
223، الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير ، ت�ريخ االأمم وامللوك، د.م، دار بدران، د.ت، 

د.ط، 2/ 148.
ابن ه�س�م، ال�سرية النبوية، حققه� و�رصحه� وو�سع فه�ر�سه�: م�سطفى ال�سق� واإبراهيم  16 .

االأبي�ري وعبد احلميد �سلبي، د.م، دار ابن كثري، د.ط، د.ت، 2/ 629 وم� بعده�.
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. املومني، التعبئة اجله�دية يف االإ�سالم، �ص121. 17
هو: عتبة بن غزوان بن ج�بر بن م�رص، قدمي االإ�سالم، ه�جر اإىل احلب�سة، و�سهد بدرا،  18 .
�سنة  يف  �سليم  بني  معدن  يف  وم�ت  الب�رصة  على  وا�ستعمل  العراق،  فتح  يف  وا�سرتك 
17هـ، وهو ابن �سبع وخم�سني �سنة، انظر: ابن �سعد، حممد بن �سعد بن منيع اأبو عبد اهلل 

الب�رصي الزهري، الطبق�ت الكربى، بريوت، دار �س�در، د.ط، د.ت، 3/ 98 – 99 .
اأطالل ق�عدة امللوك اللخميني بني النجف والكوفة يف العراق، عرفت بحرية النعم�ن،  19 .
امل�رصق،  دار  بريوت،  االأعالم،  يف  املنجد  انظر:  واالأدبي،  الثق�يف  بن�س�طه�  وا�ستهرت 

ط25، 2002م، مطبوع �سمن كت�ب املنجد يف اللغة واالأعالم، �ص227.
عنه  اهلل  ر�سي  اخلط�ب  بن  عمرو  عهد  يف  ت�أ�س�ست  العرب  �سط  على  العراق  يف  مدينة  20 .
وازدهرت مع العب��سيني واأ�سبحت هي و الكوفة مهدا للدرو�ص اللغوية ومركزا ثق�في�، 

انظر: املنجد يف االأعالم، �ص 129.
 . الطربي، ت�ريخ االأمم وامللوك، 31/ 591. 21

اجل�هلية  يف  االأبط�ل  اأحد  االأ�سدي،  خزمية  بن  اأو�ص  بن  االأزور  م�لك  بن  �رصار  هو  22 .
واالإ�سالم، وك�ن �س�عًرا مطبوًع�، له �سحبة، وهو الذي قتل م�لك بن نويرة ب�أمر خ�لد 
بن الوليد، وق�تل يوم اليم�مة اأ�سد قت�ل حتى قطعت �س�ق�ه، فجعل يحبو على ركبتيه 
ويق�تل واخليل تط�أه، وم�ت بعد اأي�م يف اليم�مة، انظر: الزركلي، خري الدين، االأعالم، 

بريوت، دار العلم للماليني، ط10، 1992م، 3/ 215. 
اأبي  بقي�دة  هـ  �سنة 13. 23 البيزنطيني يف  امل�سلمون على  فيه  انت�رص  فل�سطني،  موقع يف 
عبيدة ابن اجلراح، انظر: احلموي، ي�قوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، بريوت، دار الفكر، 

د.ط، د.ت، 1/ 103، واملنجد يف االأعالم، �ص27.
هي قرية بغوطة دم�سق، انظر: احلموي، معجم البلدان، 1/ 522. 24 .

. الواقدي، حممد بن عمر بن واقد، فتوح ال�س�م، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، 1/ 43. 25
. زعرب، اخلداع يف احلرب، �ص100، املومني، التعبئة اجله�دية، �ص123. 26

هو: رافع بن عمرو بن ج�بر بن ح�رثة بن عمرو بن خم�سب اأبو احل�سن الط�ئي ال�سنب�سي  27 .
ويق�ل: بن عمرية ، قيل: له �سحبة، وقيل: هو من الت�بعني، �سهد غزوة ذات ال�سال�سل، 
و�سحب اأب� بكر ال�سديق فيه�، وهو الذي دل خ�لد بن الوليد على طريق ال�سم�وة حتى 
رحل بهم من العراق اإىل ال�س�م يف خم�سة اأي�م، وتويف �سنة ثالث وع�رصين، انظر: ابن 

االأثري، اأ�سد الغ�بة، 1/ 352، ابن حجر، االإ�س�بة، 2/ 440، ت رقم 2540.
. الواقدي، فتوح ال�س�م، 1/ 48. 28
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. املومني، التعبئة اجله�دية، �ص123. 29
دار  اإىل  الغرام  ومثري  الع�س�ق  م�س�رع  اإىل  االأ�سواق  م�س�رع  الدمي�طي،  النح��ص  ابن  30 .

ال�سالم، بريوت، لبن�ن، دار الب�س�ئر االإ�سالمية، ط3، 2002م، �ص 1078- 1079. 
الدولية،  االأفك�ر  بيت  االأردن،  عم�ن،  البخ�ري،  �سحيح  اإ�سم�عيل،  بن  حممد  البخ�ري،  31 .
د.ت، د.ط، كت�ب اجله�د وال�سري، ب�ب احلرب خدعة، ح برقم 3029، �ص 579، وم�سلم، 
ابن احلج�ج الق�سريي الني�س�بوري ، �سحيح م�سلم، عم�ن، االأردن، بيت االأفك�ر الدولية، 

1998م ، د.ط، كت�ب اجله�د وال�سري، ب�ب جواز اخلداع يف احلرب، ح 1739، �ص 722.
ال�رصخ�سي، حممد بن اأحمد، �رصح ال�سري الكبري لالإم�م حممد بن احل�سن ال�سيب�ين، اإمالء  32 .
اأحمد ال�رصخ�سي، د.م، مطبعة �رصكة االإعالن�ت ال�رصقية، 1971م، د.ط، 1/  حممد بن 
85، ابن قدامة، املغني، 9/ 177، والبهوتي، من�سور، ك�س�ف القن�ع عن منت االإقن�ع، 
الق�هرة ، مطبعة اأن�س�ر ال�سنة املحمدية، 1366هـ- 1947م، د.ط، 3/ 38، وال�سوك�ين، 

حممد بن علي، نيل االأوط�ر، بريوت، دار اجليل، 1973 م، د.ط، 8/ 57.
النووي، اأبو زكري� يحيى بن �رصف، �رصح النووي على �سحيح م�سلم، بريوت، دار اإحي�ء  33 .

الرتاث، ط2، 1392هـ، 12/ 45 .
 ، ط4. 34 االأمريية،  املطبعة  الق�هرة،  املنري،  امل�سب�ح  املقري،  علي  بن  اأحمد  الفيومي، 

1921هـ، �ص322.
ابن القيم، �سم�ص الدين حممد بن اأبي بكر الزرعي الدم�سقي، مدارج ال�س�لكني بني من�زل  35 .
حتقيق  1994م،  ط2،  لبن�ن،  بريوت،  العربي،  الكت�ب  دار  ن�ستعني،  واإي�ك  نعبد  اإي�ك 

وتعليق حممد املعت�سم ب�هلل البغدادي، 1/ 241.
. �سورة التوبة ، اآية 120. 36

يف  واالختالف  التن�زع  من  يكره  م�  ب�ب  وال�سري،  اجله�د  كت�ب  ال�سحيح،  البخ�ري،  37 .
احلرب، وعقوبة من ع�سى اإم�مه، ح برقم3039، �ص581، اأبو داود، �سليم�ن بن االأ�سعث 
ال�سج�ست�ين، �سنن اأبي داود، عم�ن، االأردن، بيت االأفك�ر الدولية، 2004م، د.ط، كت�ب 

اجله�د، ب�ب يف الكمن�ء، ح2662، �ص300، واللفظ له.
البخ�ري، ال�سحيح، كت�ب اجله�د وال�سري، ب�ب م� يكره من اأراد غزوة فورى بغريه�، ح  38 .

برقم2947، �ص566.
الدردير، اأبو الربك�ت �سيدي اأحمد، ال�رصح الكبري، حتقيق حممد علي�ص، بريوت، دار الفكر،  39 .
د.ط، د.ت، مطبوع مع ح��سية الد�سوقي، 1/ 425، واخلر�سي، حممد بن عبد اهلل بن علي، 
ح��سية اخلر�سي علي خمت�رص �سيدي خليل، لالإم�م خليل بن اإ�سح�ق بن مو�سى امل�لكي، 
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1417هـ-  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  لبن�ن،  بريوت،  عمريات،  زكري�  وتخريج  �سبط 
الط�لبني وعمدة املفتني،  الدين بن �رصف، رو�سة  النووي، حميي  1997م، 2/ 369، 

بريوت، املكتب االإ�سالمي، ط2، 1985، 2/ 119.
، والنووي، حميي الدين بن يحيى بن �رصف، حتقيق حممد  الدردير، ال�رصح الكبري، 1/ 425. 40

جنيب املطيعي، املجموع، بريوت، دار اإحي�ء الرتاث العربي، د.ط، 1995م، 5/ 221.
هو: حذيفة بن ح�سل بن ج�بر العب�سي، اأبو عبد اهلل، واليم�ن: لقب ح�سل: �سح�بي، من  41 .
الوالة ال�سجع�ن الف�حتني، ك�ن �س�حب �رص النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف املن�فقني، 
ومل يعلمهم اأحد غريه من ال�سح�بة، ولد ب�ملدينة، و�سهد اأحدا واخلندق، وتويف ب�ملدينة 
�سنة 36 هجرية، انظر: ابن االأثري، عز الدين اأبي احل�سن علي بن حممد اجلزري، اأ�سد الغ�بة 
 ، ، ت رقم)1113(  الفكر، د.ط، 1989م،)1/ 468(  دار  ال�سح�بة، بريوت،  يف معرفة 

الزركلي، االأعالم، 2/ 171.
هو: ح�سل، ويق�ل ح�سيل بن ج�بر العب�سي، اأ�س�ب دًم� يف اجل�هلية فهرب اإىل املدينة  42 .
وح�لف بني عبد االأ�سهل، ف�سم�ه قومه)اليم�ن( حللفه لليم�نية وهم االأن�س�ر. �سهد اأحًدا 
الغ�بة يف معرفة  اأ�سد  االأثري،  ابن  انظر:  ال�سح�بة خط�أ الأنهم مل يعرفوه،  فقتله بع�ص 
ال�سح�بة،)1/ 493( ، الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثم�ن بن ق�مي�ز، �سري اأعالم النبالء، 
ط9،  الر�س�لة،  موؤ�س�سة  بريوت،  العرق�سو�سي،  نعيم  وحممد  االأرن�وؤوط  �سعيب  حتقيق 

1413هـ،)2/ 361( عند ترجمة حذيفة بن اليم�ن.
 ، 43 .3290 برقم  ح  وجنوده،  اإبلي�ص  �سفة  ب�ب  اخللق،  بدء  كت�ب  ال�سحيح،  البخ�ري، 

�ص628، كت�ب املغ�زي، ب�ب اإذ همت ط�ئفت�ن، ح برقم 4065، �ص771.
، وامل�رصي، حممود، اأ�سح�ب الر�سول، الق�هرة، دار اأبو بكر  ابن �سعد، الطبق�ت، 2/ 45. 44

ال�سديق، ط2، 2002م، 1/ 430.
دار  الق�هرة،  الدق�ئق،  كنز  احلق�ئق �رصح  تبيني  علي،  بن  الدين عثم�ن  فخر  الزيلعي،  45 .
الت�ج  العبدري،  يو�سف  بن  املواق، حممد  د.ط، 1313هـ، 1/ 247،  االإ�سالمي،  الكتب 
الفكر، ط3، 1992م، مطبوع مع مواهب اجلليل  واالإكليل ملخت�رص خليل، بريوت، دار 
للحط�ب، 3/ 66، الد�سوقي، ح��سية ال�سوقي، 1/ 426، بره�ن الدين اإبراهيم بن حممد 
بن مفلح احلنبلي، املبدع يف �رصح املقنع، بريوت، لبن�ن، املكتب االإ�سالمي للطب�عة 

والن�رص، ط1، 1402 هـ- 1982م، 2/ 238، البهوتي، ك�س�ف القن�ع، 1/ 576 .
. الزيلعي، تبيني احلق�ئق، 1/ 247. 46
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