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 أسلحة الدمار الشامل   -  األسلحة يف احلروب 

 الدكتور وهبة الزحيلي 
إن احلرب قدميًا وحديثًا تتحكم فيها غالبًا األهواء والنزوات الطائشة والسلوكيات احلمقاء  
اهلائجة، فهي يف الغالب ال حترتم األخالق، وال تلتزم ابلقوانني واألعراف اإلنسانية، ألن  

 حتقيق النصر مبختلف األسباب والوسائل، ونعاصر اليوم مثالني صارخني:هدفها 
حرب الصهاينة الوحشية املستمرة يف فلسطني احملتلة ضد مواطنيها وسكاهنا العرب  أوهلما: 

األصليني، مبا فيها من تدمري وتشريد ومصادرة وانتهاك لكل القيم األخالقية واإلنسانية، من  
وحتقيق أطماع الصهيونية العاملية، ابلتعاون مع أمريكا الظاملة   أجل تصفية الوجود العريب

 وحليفتها بريطانية اليت زرعت "إسرائيل" يف قلب فلسطني حلماية املصاحل الغربية يف املنطقة.
م 20/3/2003حرب أمريكا وبريطانية وأعواهنا ضد العراق اليت بدأت يف  وثانيهما: 

رباطورية أمريكية يف العامل بقيادة ما يسمى ابلقطب الواحد حلماية املصاحل الصهيونية وإقامة ام
 م فيما كان يسمى بــ "االحتاد السوفيايت"1989بعد اهنيار الشيوعية عام 

عنها  وغاية هذه احلرب العدوانية الشرسة وغري الشرعية تتمثل يف األمور اليت أفصحت 
  وهي:نيتصرحيات املسؤولني األمريكي

 توفري األمن الكامل والسالم واالعرتاف املتبادل بني العراق و"إسرائيل".  -

 لـ "إسرائيل".  جتريد العراق وأية دولة عربية أو إسالمية من أية قوة هتدد اإلستقرار األمين -
وهذا ما صرح به قبل أايم احلرب على العراق وزير الدفاع اإلسرائيلي أبن إسرائيل تشرف على 

 حرب سابعة تكسبها للقضاء على قوة العمق االسرتاتيجي العريب.

أتمني الوجود اجملاين للقواعد األمريكية يف املواقع االسرتاتيجية ابلبلدان العربية   -
 واإلسالمية.

 كيد دوران الدول العربية واإلسالمية يف فلك السياسة األمريكية. أت -

وهذه الغاايت تنذر أبزمات وكوارث خطرية على النظام العاملي، علمًا أبنه تستخدم يف 
هذه احلروب خمتلف أنواع أسلحة الدمار الشامل اليت تزعم أمريكا أن حتارب من أجل نزع  

ا املتقدمة املعلنة. فقد قصفت يف مساء اجلمعة ليلة  هذه األسلحة من العراق متهيدًا خلطته
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ألف صاروخ يف عملية الدهشة والصدمة والرتعيب،  22/3/2003السبت الواقع يف 
ويسمح لربيبتها "إسرائيل" ابمتالك خمتلف أنواع هذه األسلحة مبا فيها القنابل النووية  

 ائيت رأس نووي أو قنابل ذرية. واجلرثومية وغازات األعصاب املسمومة، فإن إسرائيل متتلك م
وتستعمل اآلن أمريكا يف هذه احلرب قنابل اليورانيوم احملظورة دوليًا والقنابل العنقودية  

 م.2001وحنوها، كما استعملتها يف حرب أفغانستان عام 
فهل ميكن للدول املتحاربة املعاصرة أن يستيقظ يف وجداهنا االعتبارات األخالقية  

 زم بوسائل وأساليب احلرب املشروعة، ومتتنع هنائياً عن احملظور واملمنوع منها؟ واإلنسانية، وتلت
حمظور دوليًا من هذه الوسائل  إن هذا البحث يبني ما هو مشروع وغري مشروع أو 

 واألساليب واألسلحة، يف ثالثة مطالب: 
 أهم قواعد احلرب يف اإلسالم. األول: 

 املستخدمة والوسائل املباحة. األسلحة واألساليب  الثاني: 

 األسلحة واألساليب املستخدمة والوسائل احملرمة. الثالث: 

 أهم قواعد احلرب يف اإلسالم:   املطلب األول: 

نالحظ فرقًا واضحًا بني أنظمة احلرب الدولية ونظام احلرب أو اجلهاد يف اإلسالم، ففي 
رب، وال توجد قيود على استعمال  األوىل يف جمال العالقات الدولية ال قانون ابلفعل للح

وسائل القتال إال قواعد األخالق، وهذه معايري مضطربة وال ضوابط هلا يف األعراف الدولية،  
لتأثر هذه املعايري ابألعراف احمللية واملصاحل الذاتية اليت ال تراعي الدول املتحاربة اليوم سواها،  

نسانية يف معاملة غريها، وال سيما الضعفاء،  فكثريًا ما جتاوزت هذه الدول املبادئ والقيم اإل
يف احلربني العامليتني األوىل والثانية يف نظرة  كما لوحظ   زال املنطق السائد أن احلق للقوةوما ي

أملانيا النازية بزعامة هتلر للعامل، وكما هو مشاهد اآلن يف معاملة أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل"  
م، أو يف فلسطني احملتلة، سواء  2003أو يف العراق عام م 2001سواء يف أفغانستان عام 

يف أثناء احلرب أو بعدها يف معاملة األسرى، كما هو ملموس اآلن يف معاملة أسرى  
أفغانستان الذين أودعتهم أمريكا كالوحوش املفرتسة يف قاعدة غوانتاانمو يف كواب. وأسرى  

 العرب يف سجون ومعاقل الصهاينة يف فلسطني.
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الثابت والدائم يف الشريعة اإلسالمية أن احلرب ختضع لقانون حمرتم يف مجيع األحوال  واملقر
بنصوص شرعية، وينبع احرتامها من أساس ديين حمكم ومهيمن على أنواع التعامل والسلوك، 
سواء يف حال القوة أو حال الغضب، بني املسلمني، وابلنسبة لغري املسلمني على السواء، 

يز، وال عنصرية وال تعصب، وال جماملة ملسلم على حساب غريه، فالكرامة  دون تفرقة وال مت
َنا   َوَلَقد  )اإلنسانية حمرتمة لقول هللا تعاىل:  واحلق والعدل واملساواة أصول واجبة   (آَدمَ  َبيِن  َكرَّم 
  أَقـ َربُ  ُهوَ  اع ِدلُوا   تـَع ِدُلوا   َأالَّ  َعَلى قـَو م   َشَنآنُ  ََي رَِمنَُّكم   َوالَ )االعتبار وااللتزام، لقوله سبحانه: 

َرَمُكم   ِإنَّ )وقوله جّل جالله: ( لِلتـَّق َوى وأوضح النيب صلى هللا عليه وسلم   (أَتـ َقاُكم   اّللَِّ  ِعندَ  َأك 
فضل لعريب على أعجمي إال ال )بقوله يف حجة الوداع يف صحاح الكتب احلديثية: 

 . ابلتقوى(
إن هذا السبق املدين واحلضاري واإلنساين لشريعة اإلسالم واضح املعامل والتطبيق يف 

رب، وال سيما أمريكا  الغاحلروب اإلسالمية كلها، خالفًا ملا جنده يف مدينة اليوم وسلوكيات 
  "إسرائيل" وإيطاليا وهولندا وروسيا وغريها من الدول القوية واملستكربة واملتسلطة وبريطانيا و

 على الشعوب الضعيفة.
ومن قواعد اإلسالم احلربية: ضرورة التفرقة بني األشخاص واألموال، فاألعداء صنفان:  

ن يف احلرب برأي أو إمداد أو معونة أو حماربون أو مقاتلون، ومدنيون مساملون ال يشاركو 
قتال، وهؤالء املدنيون ال ميسهم السوء أو األذى والضرر إال إذا دعت الضرورة احلربية القهرية  

 ويف حدود الضرورة.
للضرورة ولقمع الشر والعدوان، واحلرب يف ميزان اإلسالم ظاهرة استثنائية ومشروعة 

وليست قاعدة دائمة، وال أسلوب معاملة عامة، وهلا هدف حمدد وغاية مقصودة، ال حياد  
عنها، وهي إما رد العدوان ودحر املعتدين، وإما اسرتداد حق مغتصب واستعادة داير منكوبة  

ق املعتدى عليه، ودفع وأموال منهوبة. وإما ملناصرة املستضعفني واملعاهدين، وإما إلحقاق احل
الباطل وغلبة الشر السائد أو املبّيت القائم على احلقد والبغضاء واالستكبار أو االستعالء،  
أو بغية التسلط على ثروات اآلخرين من غري اعتداء أو آتمر، ودون مسوغات )مربرات( أو  

لتكرب واالستكبار،  ألطماع مادية أو اقتصادية أو لتحقيق نزوة الشر واملكر، وشهوة التسلط وا
وحب اهليمنة والتفوق، وسلب الشعوب حرايهتا، ومعاملة اآلخرين مبكيالني أو ميزانني، كما  
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"إسرائيل" أو اهلند ضد   نشاهد اليوم يف معاملة أمريكا للعرب واملسلمني، ومعاملتها املتميزة لـ
 املسلمني ابلذات.

األنظمة اإلنسانية اجملردة، وقواعد  مراعاة وأهم املنطلقات أو قواعد احلرب يف اإلسالم:
األخالق الثابتة، والتزام قواعد الدين اإلهلي الثايتة، ومنع الفساد واإلفساد والتدمري والتخريب 

َر ضِ  يف  ال َفَسادَ  تـَب غِ  َواَل )لغري ضرورة لقوله تعاىل:   ِسِدينَ  حيُِب   اَل  اّللََّ  ِإنَّ  األ   .(ال ُمف 
 احلرب وأساليب القتال يف اإلسالم ما يأتي: ومن أهم قواعد  

َنا  )َوَلَقد  لآلية الكرمية:  احرتام الكرامة اإلنسانية:  وألن اإلنسان أخو   ( .. آَدمَ  َبيِن  َكرَّم 
اإلنسان أحب أم كره، فليست قواعد احلروب مثل شريعة الغاب ووحوش الرباري، وإمنا هي  

عدو وحتقيق النصر، فال يصح يف قواعد  ذات غاية شريفة، وإن كان الغرض منها قهر ال
األخالق أو السلوك معاملة اآلخرين معاملة غري كرمية أو غري إنسانية، وال يلجأ إىل القتل 
الوحشي أو الدمار الشامل، وال َيوز اللجوء إىل شيء من التمثيل والتشويه كقطع األنوف  

،  (ال متثلوا آبدمي وال هبيمة)نها: ألحاديث كثرية يف املوضوع ماواآلذان وفقء العيون وحنوها، 
ابلتجويع   األمانة. وال يلجأ إىل (ال متثلوا وال تقتلوا وليداً ). (ال متثلوا بشيء من خلق هللا)

 والعطش، وال إىل تشويه اجلثة وتقطيع األعضاء بعد املوت.

فال يقتل غري املقاتلون، وال حيل التخريب والتدمري إال لضرورة  التزام األخالق والفضيلة:
و القنابل النووية  حربية، وال القتل اجلماعي، أو املوت البطيء، أو استعمال النار أو احلرائق أ

أو قنابل الناابمل أو رصاص دمدم، أو القنابل العنقودية ذات الشظااي املنشطرة أو قنابل  
رثومية أو غاز األعصاب، إال معاملة ابملثل، وال تنتهك األعراض أو اليورانيوم أو احلرب اجل

يعتدي على النساء واألطفال وإن تورط العدو بشيء من ذلك، ألن األعراض حرمات هللا  
تعاىل ال تباح حبال، وال خيتلف حكم التحرمي فيها ابختالف األشخاص واألجناس واأللوان  

"آمرك ومن معك أن تكونوا  يب وقاص رضي هللا عنهما: واألداين، قال اإلمام عمر لسعد بن أ
أشد احرتاسًا من املعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم، 
وإمنا ينصر املسلمون ملعصية عدوهم هلل، ولو ال ذلك مل تكن لنا قوة هبم، ألن عدوان ليس  
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ان هلم الفضل علينا، وإال ننصر عليهم كعدوهم، وال عدتنا كعدهتم، فإن استوينا يف املعصية ك
 . بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا.." 

يراعى األخذ هبذا املبدأ يف معاملة األعداء حيث ال يتصادم ذلك مع قواعد  املعاملة باملثل: 
وحىت ال   "عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به"الفضيلة ومسو اإلسالم للقاعدة اإلسالمية 

يسرتسل العدو يف أعمال شنيعة ال َيد هلا رداً أو صداً، فإن ارتكب العدو ما خيل ابملروءة أو  
فعل ما ال حيقق نفعاً. ال نتورط مبثل فعله ترفعًا وتسامياً. وإظهار لفضل اإلسالم ومسو  

 رسالته، وتعليمه البشرية أصول األخالق واآلداب احلميدة. 

ان ال منّثل بقتالهم، ولكن إذا استخدموا سالحًا مدمرًا ممنوعًا يف  فإذا مّثل األعداء بقتال
النظام اإلهلي أو البشري، قابلناهم ابملثل، ليقلعوا عن أفعاهلم الذميمة أو املنكرة، فإن املبادئ  

 أظلم، وعلى الباغي تدور الدوائر.
 األسلحة واألساليب املستخدمة والوسائل املباحة:   : املطلب الثاني 

نفرد املقاتلون أو اجليش احملارب ابلقتال ومتيزوا عن غريهم من املدنيني، جاز استعمال  إذا ا
كل ما هو مشروع ليس فيه تدمري شامل وال إفناء عام للبشر، وال إابدة للنوع البشري أو  

 إعدام لقابلية احلياة الطبيعية يف املستقبل، هذا هو املبدأ العام أو القاعدة يف اجلملة. 
 جند لفقهائنا رأيني يف وسائل احلرب املادية: ومع ذلك  

 الرأي األول لفقهاء احلنفية والشافعية، واحلنابلة يف املعتمد من الروايتني عند اإلمام أمحد: 
وهو أنه ُيستعان على األعداء بكل وسيلة تؤدي إىل كسر شوكتهم وإهدار قوهتم، سواء  
أكانت الوسيلة شديدة أو خفيفة، لكن استعمال األشد مع إمكان حتقيق املقصود ابألخف  
فيه كراهية، ألنه إفساد يف غري حمل احلاجة، كما قال الكمال بن اهلمام. ومعىن هذا إعطاء 

الثقيلة يف الرب والبحر  واآلالت قهر عدوه أبية طريقة كالسالح األبيض،  احلرية للمقاتل يف
وقذائف انرية، وصواريخ، وقنابل وحنوها، حىت تسميم العدو مبثل  واجلو من جمانيق يف املاضي 

قاذفات اللهب أو الغازات السامة، حىت وإن منع ذلك نظراًي يف العرف الدويل احلاضر، 
 . فالعمل جار على خالفه
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وز احلصار االقتصادي بدليل فعل املسلمني أبمر نبيهم ابلتعرض قبل موقعة بدر الكربى  وَي
 بقافلة أيب سفيان القادمة من الشام واحململة ابلطعام.

ولفقهاء اإلسالم ثالثة آراء يف التدمري واهلدم والتخريب، فريى احلنفية: أن ال أبس إبحراق  
ريبها عليهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زروعهم، وذبح  حصون العدو ابلنار، وإغراقها ابملاء وخت

حيواانهتم، ونصب اجملانيق على حصوهنم وهدمها، لقوله تعاىل: )خيربون بيوهتم أبيديهم  
وأيدي املؤمنني( وألن يف مجيع ذلك قهر العدو وكسر شوكته وتفريق مجعه، وتلك هي ضرورة  

 حربية. 
وز ختريب وهدم منازل العدو والتحريق والتغريق، ويرى املالكية والشافعية والظاهرية: أنه َي

ولكن ال يقطع النخل واألشجار إال لألكل أو ملصلحة حربية، كإضعافهم والغلبة هلم، أو  
ملصاحلتهم سلماً، فإن مل تتوافر مصلحة وكان الفعل عبثًا فال َيوز، ويف العهد النبوي قطعت  

 .كروم أهل الطائف فأسلموا، وقطعت خنيل بين النضري
 لكن مل َيز املالكية التحريق ابلنار إال إذا مل يكن غريها وخيف من األعداء.

ويرى فقهاء احلنابلة وهو رأي أيب بكر الصديق وأيب ثور واألوزاعي: أنه ال َيوز التخريب 
والتحريق واهلدم وقطع األشجار املثمرة، بدليل ما جاء يف وصية أيب بكر ليزيد بن أيب 

ك بعشر: ال تقتل امرأة وال صبيًا وال كبريًا هرماً، وال تقطعن شجراً "وإين موصي سفيان:
مثمراً، وال ختربن عامراً، وال تعقرن شاة وال بعريًا إال ملأكلة، وال حترقن خناًل وال تغرِّقنه، وال  

 .تُغلل وال جتنب"
 األسلحة والوسائل واألساليب املادية احملرمة:   : املطلب الثالث 

كل ما يرتتب عليه تدمري عام، أو نشر وابء شامل، أو إضرار دائم ابلبيئة لإلنسان والنبات 
واحليوان، أو قتل مجاعي يعم احملاربني وغريهم كالقنابل النووية وغاز األعصاب واملواد 

ومية وحنوها من أسلحة الدمار الشامل يكون الكيماوية والبيولوجية وأنواع املستحضرات اجلرث
حمظورًا يف اإلسالم وكذا يف القانون الدويل، إال لضرورة قصوى، على سبيل املعاملة ابملثل،  

  َوَما )ولكن ذلك ال يتفق مع مبادى الرمحة اليت جاء اإلسالم من أجلها يف قوله تعاىل: 
 .( لِّل َعاَلِمنيَ  َرمح َةً  ِإالَّ  أَر َسل َناكَ 
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إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا  )وقوله صلى هللا عليه وسلم: 
 .تلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة(الق

بني الدول احلديثة حرمت احلرب البكرتولوجية أو   1930ويف معاهدات نزع السالح سنة 
اوية والسوائل، مثل البيولوجية والغازات السامة أو اخلانقة ومجيع أنواع املستحضرات الكيم

اجلمرة اخلبيثة وغريها من مجيع املواد املماثلة، ألهنا تتجاوز ساحات احلرب إىل املدنيني 
وملخاطرها املستقبلية، وإضرارها ابلبيئة وقتل اإلنسان واحليوان، وإصاابهتا الدائمة، وإحداثها  

 أشنع امليتات. 

 خدع احلرب: 

 على أن للدول املتحالفة استعمال أنواع احليل،  اتفق التشريعان اإلسالمي والوضعي إمجاالً 
واخلداع املشروع لتحقيق الظفر، قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار يف 

 احلرب، كيف أمكن اخلداع، إال أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فال حيل. 
وقرار ابن خلدون أن أكثر   (احلرب ُخدعة)النبوي: واستدل علماؤان على ذلك ابحلديث 

ما تقع اهلزائم به، وحيقق النصر احلريب هو: استعمال وسائل خفية وأسباب نفيسة من احليل 
واخلداع، أو أمور مساوية من الرعب واخلذالن اإلهلي، وهو معىن قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 . (نصرت ابلرعب مسرية شهر)
 ظروف يف كل زمان ومكان، منها: واخلدع اجلائزة شرعًا كثرية تتغري حبسب ال 

هو خدعة جائزة وشائعة يف اإلسالم والقانون الدويل احلديث، وليس فيه غدر،   : الكمني 
ألنه ال يكون إال أبن حيدث االستخفاء يف مكمن حبيث ال يفطن هلم، مث ينهضون على 

فعله عبد  العدو على غفلة منهم، ومشروعيته ليدان ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أقر ما
هللا بني أيب حدرد وصاحباه يف سريهتم، لقتل رفاعة بن قيس اجلشمي، إذ كمنوا يف موضع  
 لياًل، وانتظروه حىت قدم آخذًا سيفه فشدوا عليه وقتلوه، وجاءوا برأسه. 

وتضعضع املسلمون يوم حنني، على الرغم من كثرهتم وقول بعضهم "لن نغلب اليوم من قلة" 
 شعاب الوادي وجوانيها، مث شّدت الكتائب على املسلمني شدة بسبب كمناء هوازن يف

 مدبرين. رجل واحد. فولوا 
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قال أبو بكر بن العريب: إن اخلديعة املشروعة يف احلرب تكون فيما تكون ابلكمني يعّده  
 اجليش.

األلغام احلديثة الربية والبحرية العائمة أو حتت املاء لتدمري الغواصات وغريها َيوز   األلغام: 
استعماهلا شرعًا وقانوانً، مثل بقية األسلحة النارية األخرى، إذا مل تضر ابملدنيني أو املساملني  

مياهها  ( للدول املتحاربة وضع األلغام يف 21لنا، ومل تكن يف البحار العامة، وأابحت املادة )
( أن يكون بث األلغام أمام شواطئ العدو  22اإلقليمية ومياه عدوها، وشرطت املادة )

 لغرض حريب. 

هو عمل مشروع أيضًا يف اإلسالم والقانون الدويل، ألنه نوع من  تفريق صفوف العدو: 
أنواع الكيد للعدو، وقد استطاع نُعيم بن مسعود األشجعي الذي أسلم يوم اخلندق )وقعة 

هـ أن يفّرق بني يهود بين قريظة وقبائل غطفان وقريش، حيث طلب من 5زاب( سنة األح
هؤالء أن أيخذوا رهائن من اليهود. توثقاً من خوض احلرب، وأقنع اليهود أبن قريشاً وغطفان 

 يريدون أخذ الرهائن لقتلهم.
يف صفوف   واستخدم الرسول عليه الصالة والسالم اإلغراءات املالية لزرع الشقاق واخلالف

العدو يف وقعة اخلندق، فعرض على ُعيينة بن حصن، وهو زعيم غطفان يومئذ ثلث مثر خنل 
 املدينة، على أن خيّذل األحزاب وينصرف عن املدينة مبن معه.

 احلرب النفسية أو حرب األعصاب: 

هذا عمل مشروع يف اإلسالم والقانون الدويل أيضاً، ألنه من وسائل الكيد للعدو، إذا  
 من الغدر، وقد رخص الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الكذب أثناء احلرب، وألن خال

فكل ما يؤدي إىل أضعاف الروح املعنوية للعدو من أقوال وأفعال، ولو كان   (احلرب اخلدعة)
 طابعها الكذب والتضليل، يكون جائزاً. 

معبد اخلزاعي الذي أسلم ومن أمثلته: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر معبد بن أيب 
يوم موقعة أحد أن يلحق أبيب سفيان فيخّذله. ففعل، وقال له: حممد وأصحابه قد حترقوا 

 عليكم، وخرجوا يف مجع مل خيرجوا مثله ومل أر مثله قط. 



 د. وهبة الزحيلي                                                       أسلحة الدمار الشامل  -األسلحة يف احلروب 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                           9

هـ حينما تسّلم خالد بن الوليد قيادة اجليش، وكانوا ثالثة آالف   8ويف غزوته مؤتة سنة 
ألف بعد قتل ثالثة قادة، غرّي يف ترتيب اجليش، فجعل املقدمة  100 – 40والروم ما بني 

مؤخرة، وامليمنة ميسرة، فاخندع الروم وظنوا أن قد جاء مدد، فرعبوا واهنزموا، فكانت هذه  
هـ أمر  8ويف فتح مكة سنة مكيدة حربية اعتربها الرسول صلى هللا عليه وسلم نصرًا حربياً. 

إبيقاد نريان عظيمة يف "مّر الظهران" على اجلبال ليوهم قريشاً  النيب عليه الصالة والسالم
بكثرة عدد اجليش اإلسالمي، حىت قال أبو سفيان قبل إسالمه: ما رأيت كالليلة نريااًن قط  
وال عسكراً، وقال أيضًا للعباس بن عبد املطلب عم النيب، حينما عرضت جيوش الرسول 

فقال  "لقد أصبح ُملك ابن أخيك الغداة عظيماً": صلى هللا عليه وسلم من القبائل أمامه
 . "فنعم إذن" :قال اي أاب سفيان: إهنا النبوة" " العباس: 

فهذا نوع من اإلعالم املضّلل إلستدراج العدو، وإيهامه بكثرة عدد اجليش وقوته وكثافة  
 صفوفه وغري ذلك من اخلدع احلربية. 

 هناك أنواع ممنوعة وأخرى جائزة كما تقدم. ألوان اخلداع: اخلداع مشروع يف احلرب، لكن 
 أمثلة من أنواع اخلدع املمنوعة: 

يف اإلسالم والقانون الدويل على اخلدع هناك أمثلة ممنوعة يف اإلسالم والقانون الدويل 
 املمنوعة، منها:  

مثل رفع الراية البيضاء، أو وضع عالمة اهلالل   التظاهر بالتسليم أو بطلب املفاوضة، 
بقصد التسليم أو املفاوضة، وهذا نوع من الغدر أو اخلداع، بل توعد اخلليفة عمر  األمحر،

"والذي نفس حممد بيده، لو أن أحدكم اشار إبصبعه إىل مشرك، بقتل خائن األمان، فقال: 
 . مث نزل إليه على ذلك، مث قتله ، لقتلته" 

رار ضمين أو أتمني  هو ممنوع أيضًا يف اإلسالم، ألنه إق ومنها ارتداء أزياء العدو: 
من الئحة احلرب الربية بني الدول  23/6ابإلشارة، ملا عليه حال العدو، وقد نصت املادة 

على أن "من اخلدع غري اجلائزة استعمال جيش العدو لرتب الفريق اآلخر، أو محل شاراته أو  
األفراد  رفع عّلمه، وأن من الواجب أثناء احلرب أن يتبني كل من الفريقني بوضوح اتم أي

 ينتمي إليه، وأيهم ينتمي إىل عدوه".
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وكذلك حماكاة العدو يف نداءاته: شيء ممنوع عند بعض فقهاء القانون الدويل، ملنافاته مع  
مصاحل احلرب، ومينع ذلك أيضاً يف اإلسالم، ألن تقليد النداء، فيه أتمني رمزي أو ضمين، له  

 قوة التأمني القويل الصريح.
هذه هي أهم أحكام األسلحة واألساليب املستخدمة املشروعة منها، والوسائل احملرمة، 

منها سبق اإلسالم إىل كثري من األحكام اليت يراعي فيها االعتبارات اإلنسانية  يتبني 
 واألخالقية واملصاحل احلربية املشروعة.

 
 


