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 مقػػػدمػة

 
منع ألمـ منظمة ا يثاؽكتتكسع باستمرار رغـ تضمف متزداد النزاعات الدكلية المسمحة     

ديد باستعماليا، كيتزايد معيا عدد الضحايا الذيف المجكء إلى استخداـ القكة أك التي المتحدة
 تستيدفيـ آثار ىذه النزاعات.

ذا كانت الحرب سابقا تخص المحاربيف المشتركيف في ميداف القتاؿ كال تمحؽ المدنييف      كا 
مٌمف ال يقكمكف بالعمميات العدائية إاٌل بصكرة عرضية كمحدكدة، فإنيا أصبحت كال غيرىـ 

اآلف شأنا يخٌص أفراد الدكلة بأكمميا بما تيسٌببو ليـ مف خسائر رىيبة خصكصا مع تطٌكر 
كسائؿ القتاؿ كأساليبو كاستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ التي ال تمٌيز بيف المحاربيف كالمدنييف 

 القتاؿ كغيرىا.كال بيف ساحة 
نتج عف ىذا الكضع الجديد لشكؿ الحرب كأساليبيا حدكث تطكر في قانكف النزاعات     

القكاعد التي تحمي ضحايا  ـ صارت1864جنيؼ األكلى لسنة  المسمحة، فمنذ اتفاقية
 النزاعات الدكلية المسٌمحة في اتساع كتطٌكر كبيريف.

األكركبي يرل أٌف ىذه القكاعد كانت نتيجة تطٌكر  القانكني إذا كاف جانب كبير مف الفقو    
الفكر األكركبي خبلؿ القركف الكسطى كما تبلىا، إاٌل أٌف الدراسة المكضكعية تثبت أٌف األمـ 
ف تبايف حجميا مف أٌمة  كالشعكب األخرل عرفت ىذه القكاعد اإلنسانية منذ كقت بعيد كا 

تفسير التاريخي ىك سيادة الحضارة الغربية ألخرل كمف حرب لغيرىا. كلعٌؿ السبب في ىذا ال
بعد تراجع الحضارة اإلسبلمية، كما عقب ذلؾ مف نزاعات بيف األكركبييف كغيرىـ مف 
الشعكب كاألمـ األخرل، اتسمت بطابع الكحشية كاإلبادة كارتبطت بنظرة الكراىية كالبغض 

أدنى حٌد مف المعاممة  لكٌؿ مف ىك غير أكركبي، ككصؼ اآلخريف باليمج الذيف ال يستحقكف
 اإلنسانية الكريمة. 

القكاعد اإلنسانية المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسٌمحة مكركثا بشريا  يمكف اعتبار   
مشتركا، فيي ال تنسب إلى حضارة معٌينة أك شعكب محٌددة، إٌنما يعكد الفضؿ في إيجادىا 

 ية مختمفة بما يتناسب مع رقٌييا كتمدينيا. كتطبيقيا كتطكيرىا إلى كٌؿ األمـ عبر مراحؿ تاريخ
ني، عامؿ ػػػعٌدة عكامؿ أىٌميا العامؿ الديكتتمثؿ أسباب تطٌكر ىذه األفكار اإلنسانية في     

الضركرة، عامؿ الفركسية كعامؿ اإلنسانية. فالحركب القديمة تراكح السمكؾ القتالي فييا بيف 
ذا  ضحاياه كمعاممتيـالقسكة عمى العدٌك إلى أقصى حٌد كالرفؽ ب كبشر قبؿ كٌؿ شيء، كا 
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بير أك بعض الحركب تتسـ بالكحشية كاإلسراؼ في سفؾ الدماء دكف تمييز بيف شيخ ك كانت
ٌننا نجد بعض الشكاىد التي تدٌؿ عمى مراعاة بعض القكاعد امرأة حامؿ أك طفؿ رضيع إاٌل أ

 اع المسٌمح. اإلنسانية في تمؾ العصكر شكمت النكاة األكلى لقانكف النز 
كانت حركب المصرييف تتسـ باالعتداؿ في القتؿ كالتدمير نتيجة لما بمغتو حضارتيـ  إذ   

مف مستكل رفيع، لكنيا لـ تكف تخمك مف بعض األعماؿ الكحشية مثؿ تشكيو جثث القتمى 
بعض الممكؾ الذيف  في ببلد فارس فكجد . أٌما1كاإلجياز عمى األسرل في بعض األحياف

يـ التسامح كالعدؿ كمعاممة ضحايا الحركب بالحسنى، فكاف الممؾ ككركش عيرؼ عن
(Cyrus)   ييمـز جنكده بأف يحترمكا األماكف المقٌدسة كيعاممكا الشعكب الميزكمة معاممة

. كما عرؼ اليكنانيكف بعض القكاعد اإلنسانية المنظمة لمحرب بيف المدف اليكنانية 2إنسانية
لزاـ المقاتميف بقبكؿ فقط، منيا السماح بدفف جث ث المكتى كافتداء األسرل أك مبادلتيـ كا 

اليدنة إذا طمبيا أحد الطرفيف لنقؿ جثث قتبله إلى ببلده لدفنيا ككذا الكٌؼ عف قتؿ مف يمكذ 
. كلـ يكف العرب قبؿ اإلسبلـ يميمكف إلى تعذيب األسرل كالتمثيؿ بالقتمى إاٌل نادرا 3بالمعابد

جعمتيـ يترٌفعكف عف األساليب الكحشية  ة كالتقاليد العربية، التيمركءألٌف ذلؾ يتنافى مع ال
. ىذا ككاف لظيكر األدياف السماكية أثر كبير في تطٌكر قكاعد حماية ضحايا 4في حركبيـ

اختبلؼ نظميا كأحكاميا  قٌررتو مف مبادئ كقيـ إنسانٌية  رغـ  النزاعات المسٌمحة، ذلؾ بما
لحرب في الديانة الييكدية حرب إبادة لمعدٌك فإٌف التعاليـ المسيحية في ذلؾ األمر. فإذا كانت ا
، كلعٌؿ ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية كاف لو أبرز كالتسامح تدعك إلى المحٌبة كالرحمة

أقامت عبلقة المسمميف بغيرىـ أثناء  جاؿ، إذتأثير في تطكير القكاعد اإلنسانية في ىذا الم
احتراـ الكرامة اإلنسانية كمراعاة الفضيمة كالتقكل فضبل عف الحرب عمى عدة أسس أىميا 

مبدأ الرحمة كالعدؿ. انتقمت ىذه المبادئ اإلسبلمية المتعمقة بمعاممة ضحايا النزاعات 
المسٌمحة إلى أكركبا كقاـ بعدىا بعض الكٌتاب المسيحييف بالدعكة إلى التقٌيد بيا لمتخفيؼ مف 
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يـ جركسيكس ثـ جاء بعده جاف جاؾ ركسك. كاف ليؤالء كمن ؾكحشية الحركب السائدة آنذا
الكٌتاب دكر في نقؿ ىذه المبادئ إلى بعض االتفاقات الثنائية التي عقدىا قادة الجيكش 

نشأ عف تكرار بعض القكاعد في ىذه االتفاقات  .تحديد مصير ضحايا الحركب القادمةل
يات المدنية بالحصانة مف اليجـك تشٌكؿ مجمكعة مف المبادئ العرفٌية منيا تمٌتع المستشف

يبلء العناية البلزمة لمجرحى كالمرضى ككذا المحافظة عمى األسرل كاإلبقاء عمى المدنييف  كا 
 المسالميف بعيدنا عف آثار القتاؿ.

أٌكؿ  لتنظيـ قكاعد القتاؿ، كأبرمت كاف ليذه المبادئ تأثير كبير عمى الجيكد البلحقة   
ـ انتقاال لؤلفكار 1864اتفاقية دكلية تعني بأحكاؿ الجرحى مف الجيكش في الميداف عاـ 

اإلنسانية كاألخبلقية العرفية إلى ميداف القانكف الدكلي المدٌكف، غير أٌنو في منتصؼ القرف 
خاصة مع تطٌكر كسائؿ كأساليب القتاؿ كمع محدكدية آثار االتفاقات  الميبلدمالتاسع عشر 

ثنائية بيف الدكؿ المتحاربة، اتجو المجتمع الدكلي إلى عقد عدد مف االتفاقيات الدكلية ال
 لحماية ضحايا الحرب. 

مما  جدا متطٌكرة الثانية كاستخدمت فييا أسمحة  اندلعت الحرب العالمية 1939كفي سنة   
جعميا أكثر فتكا باإلنساف كاألعياف، األمر الذم جعؿ األصكات ترتفع معمنة عدـ كفاية 

 . 1قكاعد قانكف الحرب القائمة كمطالبة بضركرة مراجعتيا كاستكماؿ أكجو القصكر فييا
ات ـ، كييبلحظ أف االتفاق1949لعاـ  ت جنيؼ األربعتيٌكجت ىذه الجيكد بإقرار اتفاقا    

 التي تتعٌمؽ –ات السابقة ا منٌقحة لبلتفاقكلى ال تخرج عف ككنيا نصكصالثبلث األ
جرل تعديميا كتطكيرىا عمى ضكء تجارب الحرب العالمية الثانية لتحقيؽ  -نفسو المكضكعب

فيذىب  ،حماية أكسع كأكبر لصالح ضحايا النزاعات المسمحة، أما مكضكع االتفاقية الرابعة
ي إطار تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، كما أٌف االتفاقية ذاتيا المختٌصكف إلى تأكيد حداثتو ف

تيعتبر فتحا جديدا في مجاؿ القيـ األخبلقية كالحقكؽ اإلنسانية الشتماليا عمى مبادئ إنسانية 
كميثؿ عميا أممتيا األعراؼ كاآلداب الدكلية كالشرائع السماكية كالضمير اإلنساني

2. 
ـ قد حٌققت إنجازا كبيرا في مجاؿ حماية 1949ألربع لسنة ات جنيؼ اإذا كانت اتفاق    

ضحايا النزعات المسمحة الدكلية، فإٌنو سرعاف ما ظيرت أكجو النقص فييا سيما بعد الحرب 

                                                 
1
 .35ـ، ص 1991، دار النيضة العربية، القاىرة، 1عبد الغني محمكد، القانكف الدكلي اإلنساني، ط  - 

2
ـ، 1997دار الغرب اإلسبلمي، بيركت،  ،1عمر سعد اهلل، تطٌكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، ط  - 
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العالمية الثانية. فيي مف جية لـ تعد متناسبة مع األخطار الناجمة عف استخداـ أساليب 
العسكرييف كالمدنييف، كمف جية أخرل فإٌف ىذه ككسائؿ الحرب الحديثة التي ال تيمٌيز بيف 

التي كانت تحت سيطرة االستعمار الغربي  رىا دكف مشاركة الدكؿ المتخمفةاالتفاقيات تـٌ إقرا
كبالتالي جاءت معٌبرة عف الفكر الغربي تجاه قانكف الحرب كال تكٌفر الحماية البلزمة لمقاتمي 

 . 1حركات التحرير الكطنية
ات لتكممة أكجو ذه االتفاقى ما سبؽ كاف مف الضركرم إعادة النظر في ىكتأسيسا عم    

مع طمكحات  اليب الحرب الحديثة، كتتكافؽ النقص كالقصكر فييا لتتبلءـ مع كسائؿ كأس
ـ الممحقيف 1977. تحٌقؽ ذلؾ بإقرار البركتكككليف اإلضافييف لسنة كؿ دكؿ العالـ  كأخبلؽ

اشتركت الستعمارك تزامف ذلؾ مع أنشط مراحؿ تصفية ا ـ، كما1949باتفاقيات جنيؼ لسنة 
الدكؿ حديثة االستقبلؿ في إعدادىما كىك ما كٌلد لدييا إحساسان باالنتماء ليذا القانكف 

 .2اإلنساني
كيبقى المجتمع الدكلي يتطٌمع بعد كٌؿ مرحمة تاريخية إلى كضع قكاعد جديدة تيحٌقؽ     

 يا بصكرة أكثر فعالٌية.حماية أكسع ليؤالء الضحايا كلتطبيق
العالـ  لنزاعات الدكلية المسٌمحة، في ككفيكمف سبب اختيارنا مكضكع حماية ضحايا ا    

يشيد اليـك باستمرار نزاعات مسمحة يسقط مف جرائيا اآلالؼ مف الضحايا سكاء أكانكا 
عسكرييف أـ مدنييف، كغالبا ما ييبلقي ىؤالء الضحايا معاممة سيئة تتنافى مع الكرامة 
اإلنسانية المقٌررة في قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. كما تبرز أىمٌية ىذا المكضكع في 

كاف  نساني كأحكاـ الفقو اإلسبلمي ألنولدراسة المقارنة بيف قكاعد القانكف الدكلي اإلمجاؿ ا
لفقياء اإلسبلـ إسياـ كبير في دراسة جكانب الحرب مف نشكئيا كسيرىا كاآلثار المترتٌبة عف 

د مؤلفات مستقمة معركفة بكتب الجيا،أك انتيائيا، سكاء كمحكر ضمف أبكاب الفقو المختمفة 
نظرية شاممة كمتكاممة تتضٌمف أحكاما إنسانية مماثمة لتمؾ  ر كالمغازم، تيشٌكؿ أصكؿأك السي

التأكيد عمى  فعنا إلى اختيار ىذا المكضكع المقٌررة في القكانيف الحديثة لمنزاع المسٌمح. كقد د
                                                 

1
محمد عزيز شكرم، تاريخ القانكف الدكلي اإلنساني كطبيعتو، مجمة الحٌؽ، اتحاد المحاميف العرب،   - 

 . 23ك  22ـ، ص1982
فياف لسنة البركتكككالف اإلضا-عبد الكريـ الفمكجي، حكؿ التطٌكرات األخيرة في القانكف الدكلي اإلنساني   -

 . 42ك  41ـ، ص 1982، مجمٌة الحٌؽ، اتحاد المحاميف العرب، -ـ1977
2
إيؼ ساندكز، اتفاقيات جنيؼ بعد نصؼ قرف مف الزماف، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، مختارات  - 

 .41ـ، ص 1999مف أعداد 



5 

 

ضركرة تفعيؿ آليات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني لنقؿ اإلطار النظرم لحماية ضحايا 
ات الدكلية المسمحة إلى كاقع تطبيقي، كقد حصرنا بحثنا ىذا في القكاعد التي تؤٌمف النزاع

ات مكاف عمى المنصكص عميو في اتفاقحماية مباشرة ليؤالء الضحايا مع حرصنا قدر اإل
ـ، كمقارنة ىذه القكاعد مع ما 1977ـ كالبركتكككؿ األكؿ لسنة 1949جنيؼ األربع لعاـ 

ف حمكؿ في الشأف نفسو كقمنا بصياغة إشكالية بحثنا عمى النحك قٌدمو الفقو اإلسبلمي م
يا النزاعات إلى أّم مدل ُتحّقؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني الحماية لضحااآلتي: 

 ؟ الدكلّية المسّمحة كما ىك المعمكؿ بو في ظؿ قكاعد الفقو اإلسالمي

ه الدراسة إلى بابيف، نتناكؿ في لئللماـ بيذا المكضكع مف جكانبو األساسية قٌسمنا ىذك    
الباب األٌكؿ منيا مضمكف الحماية القانكنية لضحايا النزاعات الدكلية المسٌمحة ببياف فئات 
األشخاص المحمٌييف، كمبادئ كأشكاؿ المعاممة الكاجبة ليـ، بينما خصصنا الباب الثاني 

حماية ليؤالء الضحايا لمحديث عف اآلليات الكطنية كالدكلية التي تضمف تطبيؽ قكاعد ال
 بشكؿ فعمي كفٌعاؿ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البػاب األكؿ
 

 قكاعد الحماية المقررة لضحػايا
 حةالنزاعات الدكلية المسمّ 
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تؤدم النزاعات المسٌمحة دائما إلى حدكث تغيير جذرم في العبلقات بيف الدكؿ، فيحٌؿ       
المختمفة بينيا، كما تسفر ىذه الكضعية العداء محٌؿ التعايش كتنقطع ركابط التعاكف كالتبادؿ 

عف كقكع الكثير مف الخراب كالدمار الذم يمحؽ مؤسسات الدكلة كمنشآتيا كمرافقيا المختمفة، 
كما يصحب ذلؾ سقكط العديد مف الضحايا سكاء في جانب العسكرييف أك المدنييف، كمع 

لتمييز بينيما صعبة . تطكر أساليب ككسائؿ القتاؿ في النزاعات الحديثة أضحت دائرة ا
اتجيت الجيكد الدكلية إلى كضع مجمكعة مف النصكص القانكنية لحماية ىذه الفئات مف 

 الضحايا بالكيفية التي تضمف ليـ معاممة إنسانية ككريمة.
نتناكؿ في ىذا الباب مضمكف كأشكاؿ الحماية القانكنية المقٌررة ليؤالء الضحايا. كقبؿ      

أٌف الكممة نفسيا ال تظير في  يجب تحديد مفيـك "الضحية"، كرغـ التطرؽ لقكاعد الحماية 
اتفاقيات جنيؼ أك غيرىا مف معاىدات القانكف اإلنساني إاٌل أٌف الضحايا يشكمكف بداىة 

يعانكف نتيجة اني، كيمكف تعريفيـ باعتبارىـ مكضكع االىتماـ األساسي لمقانكف الدكلي اإلنس
كنعني بذلؾ المقاتميف     . 1كيجرم االصطبلح عمى تسميتيـ بػ"ضحايا الحرب" ،نزاعتأثرىـ ب

الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما عاجزيف عف مكاصمة القتاؿ بعد إلقاء أسمحتيـ طكعا أك 
كأسرل الحرب كمف فقد أك البحار  جبرا، كىـ العسكريكف، الجرحى كالمرضى كالمنككبكف في

المدنيكف الذيف ال يشارككف عمى نحك مباشر في العمميات  ؿ(، كتكفي منيـ)الفصؿ األكٌ 
 )الفصؿ الثاني(. مع بياف أكجو المقارنة مف خبلؿ الفقو اإلسبلمي في ىذا المجاؿ.      العسكرية

                                                 

 الفصؿ األكؿ 
 العاجزيف اية المقاتميفػػػحم

 

الذىف كألٌكؿ كىمة أٌف المقاتؿ ىك الشخص الحامؿ لمسبلح الذم يقؼ في يتبادر إلى     
الصفكؼ األكلى لقكات العدك، كبالتالي تعٌيف مقاكمتو كمحاربتو بمختمؼ الطرؽ كالكسائؿ 
لصٌده كرٌد عدكانو، غير أٌف ىذا المقاتؿ في الحقيقة ال يبقى محتفظا بيذه الصفة دائما طكاؿ 

                                                 
ـ، األكؿ مؤرخ 1949جنيؼ كمع ذلؾ تظير كممة ضحايا في عنكاف البركتكككليف اإلضافييف التفاقيات  -1

ـ 1977جكاف  8ـ متعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية كالثاني مؤرخ في 1977جكاف  8في 
 كذلؾ كىك متعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية.

لمصميب : ليزبث زيجفمد، سبؿ إنصاؼ ضحايا انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، المجمة الدكلية انظر 
 . 355ـ، ص2003األحمر، مختارات مف أعداد 
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ث بعض التغيرات كالظركؼ أثناء القتاؿ تنزع عنو ىذا الكصؼ النزاع المسٌمح، فقد تحد
 القانكني كتجعمو  شخصا عاجزا جديرا بالحماية.

لحماية البلزمة لو بدأ االىتماـ بالمقاتؿ مف الناحية اإلنسانية منذ زمف بعيد بتكفير ا    
عدٌك كيتحكؿ صفتو كيتجرد مف  د إلقائو سبلحو طكعا أك جبرا أٌف المقاتؿ بعكإنساف، خاصة 
 يستحؽ الرعاية كاالحتراـ البلـز لشخصو ككرامتو. إلى إنساف عاد

 ىـ الجرحى في الميداف، كانت بداية ىذه الحماية ببسطيا عمى فئة معينة مف المقاتميف    
ككذلؾ الجرحى كالغرقى كالمرضى في الحركب  ،بكحسب، ثـ تكسعت لتشمؿ أسرل الحر 

 كصؼ المقاتؿ القانكني المقاتؿ في النزاعات المسمحة سنيحدد البحرية. كنظرا ألىمية كضع 
في الفقو اإلسبلمي)مبحث أٌكؿ(، قارف ذلؾ بكصفو المقرر ثـ ن 1في القانكف الدكلي اإلنساني

 .)مبحث ثاف(نتقؿ بعدىا لمحديث عف قكاعد كمظاىر الحماية المقررة لولن

                                                 
1
يعتبر مصطمح القانكف الدكلي اإلنساني مف أحدث المصطمحات الميستخدمة في فقو القانكف الدكلي،  - 

: جاف بكتيو، )انظر  كقد اختمؼ الفقياء حكؿ مدلكلو بيف مف أعطاه مفيكما كاسعا كمف ضٌيؽ مف مفيكمو
حماية ضحايا الحرب، بحث منشكر في كتاب مدخؿ في القانكف اإلنساني الدكلي القانكف الدكلي اإلنساني ك 
كما  272ـ، ص 1999. تحرير محمد شريؼ بسيكني، طبعة استخداـ األسمحةكالرقابة الدكلية عمى 

. كييعٌرؼ بالمعنى الكاسع بأٌنو "مجمكعة القكاعد الدكلية االتفاقية أك العيرفية المنشأ التي تستيدؼ (بعدىا.
عمى كجو التحديد تسكية المشكبلت اإلنسانية الميترتٌٍبة مباشرة عمى النزاعات المسمحة الدكلية أك غير 
الدكلية، كالتي تيقٌيد بأسباب إنسانية حٌؽ أطراؼ النزاع المسٌمح في استخداـ طرؽ كأساليب الحرب محٌؿ 

ٌررىـ مف النزاع )اعتمدت المجنة اختيارىا أك التي تحمي الممتمكات كاألشخاص المتضرريف أك المحتمؿ تض
ـ، ص 1993، 33: المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العددانظر الدكلية لمصميب األحمر ىذا التعريؼ، 

:  جعفر عبد السبلـ، القانكف الدكلي اإلنساني في اإلسبلـ، مجمة كمية الشريعة انظر . كأيضا 344
. ككذلؾ: رٌشاد عارؼ السٌيد، نظرات حكؿ 165ص ـ، 1986كالقانكف، جامعة األزىر، العدد الثاني، 

.( "، 83ـ، ص 1985، 41قانكف حقكؽ اإلنساف في النزاع المسٌمح، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، العدد
كالقانكف الدكلي اإلنساني بيذا المعنى ميرادؼ لقانكف الحرب أك قانكف النزاعات المسٌمحة. فيك يتضٌمف 

د تتعٌمؽ بالحرب ذاتيا ككيفية إدارتيا كالكسائؿ الحربٌية المسمكح بيا مف جية ، نكعيف مف القكاعد، قكاع
كتيسٌمى قانكف الىام، كقكاعد أخرل تختص بحماية ضحايا النزاعات المسٌمحة كىـ الجرحى كالمرضى 
كاألسرل كالمدنيكف كما إلى ذلؾ كتيسٌمى قانكف جنيؼ. كيذىب جانب آخر مف الفقو إلى تعريؼ القانكف 
الدكلي اإلنساني تعريفا ضيقا بحيث ال يضـٌ إاٌل قانكف جنيؼ بالمعنى المذككر سمفا ، فيك ييعتبر فعبل 

نسانيا في كقت كاحد )انظر : ستانسيبلؼ أ.نيميؾ، عرض مكجز لمقانكف الدكلي اإلنساني،  قانكنا دكليا كا 
. كأيضا: مفيد 9ـ، ص 1984، أكت كسبتمبر 241مقاؿ مترجـ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد 
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 المبحث األكؿ

 كنيػػؿ القانػاتػالمق
 

مسألة تحديد األفراد الذيف ليـ الحؽ في اكتساب كصؼ المقاتؿ القانكني، بما  تعتبر    
يرتبو ىذا الكصؼ مف الحؽ في إلحاؽ األذل باألعداء، كاكتساب الحؽ في المعاممة كأسرل 

". كانت ىذه المسألة مكضكع ٌك، أحد أىـ مشاكؿ " قانكف الحربعند الكقكع في أيدم العد
لدكلية الخاصة بتقنيف عادات الحرب كأعرافيا كمنيا مؤتمرات نقاش كبير في المؤتمرات ا

تحديد مف يككف لو كصؼ المقاتؿ  . 1ـ1907ـ ك1899ـ كالىام 1874برككسؿ عاـ 
كسنتعرض لتحديد كصؼ  .2" في مجمكعوطة البداية لتطبيؽ "قانكف الحربالقانكني يعد نق

الفقو اإلسبلمي، كسيككف ذلؾ  حكاـالمقاتؿ القانكني في القانكف الدكلي اإلنساني مقارنة بأ
 : مف خبلؿ مطمبيف إثنيف كىما كالتالي

 

 المطمب األّكؿ
 تحديد كصؼ المقاتؿ في القانكف الدكلي اإلنساني

 

                                                                                                                                               

شياب، القانكف الدكلي اإلنساني، نظرة عامة، ندكة التعريؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني، جامعة الدكؿ 
. كأيضا:  عامر الزٌمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، 2ـ، ص 1992العربية، القاىرة، أكتكبر 

. كأيضا: محمد مصطفى يكنس، مبلمح 7ـ، ص 1993منشكرات المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، تكنس، 
كىك  .(.63ـ، ص 1996، دار النيضة العربية، القاىرة، 2التطٌكر في القانكف الدكلي اإلنساني، ط

 .التعريؼ الذم اعتمدناه في بحثنا ىذا في شقٌو المتعٌمؽ بالقانكف الكضعي
1
، 4الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، طحامد سمطاف،  عائشة راتب،  صبلح الديف عامر، القانكف  - 

 .812ك 811ـ، ص 1987القاىرة، 
2
مع إشارة خاصة إلى  –صبلح الديف عامر، المقاكمة الشعبية المسمحة في القانكف الدكلي العاـ  - 

 .305، دار الفكر، القاىرة، ص -قاكمة الفمسطينيةاألسس الشرعية الدكلية  لمم
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، كقد عرؼ ىذا المصطمح تطٌكرا كاكب 1مقاتميف أفراد القكات المسمحة لطرفٌي النزاعيعد      
مف جية كحداثة كسائؿ كأساليب القتاؿ فييا اتساع دائرة المشاركيف في الحركب المعاصرة 

    مف جية أخرل.
 ـ ك1949اعد القانكنية المنبثقة عف اتفاقات جنيؼ األربع لعاـ كنقصد بالتحديد القك     

 : ـ،كنبحث ذلؾ في فرعيف إثنيف كالتالي1977ؿ األكؿ لعاـ البركتككك 
 .1949صفة المقاتؿ في قانكف جنيؼ لعاـ : الفرع األكؿ

 .1977صفة المقاتؿ في البركتكككؿ األكؿ : الثاني الفرع
 

 الفرع األّكؿ
 ـ5121في قانكف جنيؼ لعاـ المقاتؿ صفة 

 
الحرب العالمية الثانية كما لحقيا مف تطكر في العديد مف المبادئ اإلنسانية نشكب إٌف     

النابعة مف  كازدياد حٌدة المطالبة بتقنيف جديد لقانكف الحرب، يتفؽ مع التطكرات الجديدة
ازدياد حركات المقاكمة في األراضي المحتمة كالرغبة الشعبية الجارفة في مشاركة الثكار في 
أعماليـ ضد قكات االحتبلؿ كمطالبتيـ بدكر أكبر في الصراعات الدائرة أثناء الحرب 

ميف العالمية الثانية. األمر الذم دعا المجنة الدكلية لمصميب األحمر لمقياـ بجيد مكثؼ لتض
ـ تعريفا مفصبل لممقاتميف القانكنييف ألفراد حركات المقاكمة 1949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

 . 2المسمحة في اإلقميـ المحتؿ
ىذا الطمب، مما يفيـ منو أٌف فاقات الثبلث تألؼ( مف اال4، 13، 13لمكاد)ا كتضمنت    

المشتركة في االتفاقيتيف األكلى  13كصؼ المقاتميف القانكنييف قد تـ تحديده بدقة في المادة 
كالثانية، كاألشخاص الذيف يتمتعكف بكصؼ أسرل الحرب حاؿ كقكعيـ في قبضة العدٌك في 

 )أ( كىـ: 4المادة 
.أفراد القكات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع كالمميشيات كالكحدات المتطكعة التي 1

 تشكؿ جزءنا مف ىذه القكات المسمحة.

                                                 
1
- Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international 

humanitaire coutumier, Bruylant, Bruxelles 2006, p 15. 
2
 ،-دراسة مقارنة-رجب عبد المنعـ متكلي، الحماية الدكلية لممقاتميف أثناء النزاعات الدكلية المسمحة  - 

 .32ك  31ـ، ص 2005دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة .أفراد الم2
المنظمة الذيف ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج إقميميـ حتى كلك 
كاف ىذا اإلقميـ محتبل عمى أف تتكافر الشركط التالية في ىذه المميشيات أك الكحدات 

 اكمة المنظمة المذككرة:المتطكعة بما فييا حركات المق

 .   1أف يقكدىا شخص مسئكؿ عف مرءكسيو -أ   

 .2أف تككف ليا إشارة مميزة يمكف تمييزىا بيا عف بعد -ب  

  .3أف تحمؿ األسمحة عمنا -ج  

 أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كأعرافيا. -د  
مة أك سمطة ال تعترؼ بيا . أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحكك 3

 .4الدكلة الحاجزة

. األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا، 4 
كاألشخاص المدنييف المكجكديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية كالمراسميف الحربييف 

ف العسكرييف، كمتعيدم التمكيف كأفراد كحدات العماؿ أك الخدمات المختصة بالترفيو ع
 شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا.

                                                 
1
نا مف قبؿ الدكلة التي ينتمي إلييا أك مسئكالن أماميا بؿ أف يككف معيٌ  يكؿ ال يعنؤ ئيس المساشتراط الر  - 

كلية ىنا أساسان تككف في مكاجية المجتمع ؤ الغرض تحقيؽ االنضباط العسكرم لتمؾ الجماعات، كالمس
د محمد يكسؼ : عبد الكاحانظر ؛ القانكف الدكلي الدكلي بأكممو حيث يتعيف عميو تطبيؽ أحكاـ كقكاعد

 .102ك 101الفار، مرجع سابؽ، ص 
2
أم أف يككف ألفراد المقاكمة الشعبية لباس عسكرم خاص بيـ أك عمى األقؿ إشارة أك عبلمة مميزة  - 

، ص نفسوانظر : المرجع ؛ ا الشرط تحقيؽ فكرة عبلنية الحربيمكف تمييزىـ بيا عف بعد كالغرض مف ىذ
 .103ك 102

3
يتكافر في أفراد تمؾ الجماعات الشرطيف األكؿ كالثاني كالشرط الرابع فإنو يستكم  كالصحيح أنو طالما - 

في ذلؾ أف يككف حمميـ لمسبلح عمنا أك بطريؽ الخفاء، ألف حربيـ إنما ىي حرب خدعة كسرعة 
كانقضاض، كما أف طبيعة القتاؿ الذم يقكمكف بو يتطمب منيـ الحذر كالحيطة كقد يقتضي الحاؿ أحيانا 

 ء السبلح في طيات المبلبس.إخفا
 .  105، صرجع نفسوانظر : الم

4
كانت عميو قكات حككمة فرنسا  ذمالقانكنييف جاءت لتقنف الكضع الىذه الفئة الجديدة مف المقاتميف  - 

الحرة بقيادة الجنراؿ شارؿ ديغكؿ أثناء الحرب العالمية الثانية كالتي لـ تعترؼ بيا ألمانيا كنٌصبت المارشاؿ 
 ىنرم فيميب بيتاف رئيسا لفرنسا في مدينة فيشي. 
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. أفراد األطقـ المبلحية بمف فييـ القادة كالمبلحكف كمساعدكىـ في السفف التجارية كأطقـ 5
الطائرات المدنية التابعة ألطراؼ النزاع الذيف ال ينتفعكف بمعاممة أفضؿ بمقتضى أحكاـ 

 الدكلي.أخرل في القانكف 
. سكاف األراضي الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدٌك لمقاكمة القكات 6

 الغازية ممف ال يتكافر ليـ الكقت الكافي لتنظيـ أنفسيـ أك لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية
 يراعكا قكانيف الحرب كأعرافيا. شريطة أف يحممكا السبلح عمنا ك

     
ىـ المقاتمكف الحقيقيكف  ،6، 3، 2، 1أف األشخاص المنتميف إلى الفئات كمما يبلحظ     

ألنيـ كحدىـ المصرح ليـ بالمشاركة في العمميات العسكرية الدائرة أك في العمميات الفدائية 
ضد القكات الغازية، لذلؾ فيـ يعٌدكف أسرل حرب عند القبض عمييـ كيتمتعكف بالحماية 

فيـ مف غير المقاتميف كمع ذلؾ يجكز  5، 4صحاب الفئات المقررة ألسرل الحرب، أما أ
خبلء سبيميـ كما ت  جب معاممتيـ كأسرل حرب عند احتجازىـ.اإلفراج عنيـ كا 

     
 1فيك التسميـ ألفراد حركات المقاكمة المنظمة" ،أما التعديؿ األىـ في االتفاقيات الجديدة    

مقاتميف القانكنييف سكاء أكانكا يعممكف داخؿ أحد أطراؼ النزاع " بكصؼ ال الذيف ينتمكف إلى
أك خارج اإلقميـ، حتى كلك كاف ىذا اإلقميـ محتبلن عمى أف تتكافر في أعضاء ىذه الحركات 

الشركط األربعة التي نصت عمييا  –باإلضافة إلى شرط انتمائيـ إلى أحد أطراؼ النزاع  –
 . 2ات جنيؼ الجديدةالئحة الىام كرددتيا اتفاق

 
 

 رع الثانيالف
 ـ5111في البركتكككؿ األكؿ لعاـ  صفة المقاتؿ

                                                 
1
اكمة المسمحة في أم ينبغي التحقؽ مف اتخاذ المقاكمة شكؿ الحركة المنظمة التي تتكلى إدارة المق - 

اإلقميـ المحتؿ، كبالتالي يبقى خارج نطاؽ حماية قانكف جنيؼ األفراد الذيف يمارسكف المقاكمة المسمحة 
 بدافع مف مشاعرىـ الكطنية دكف أف يككنكا منتميف إلى إحدل حركات المقاكمة. 

2
ـ محمد الداحكؿ،  -  ة مقارنة بيف قكاعد القانكف حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسٌمحة، دراسعبد الكري

 .262ص ، 1998الدكلي العاـ كالشريعة اإلسبلمية، رسالة دكتكراه، كمٌية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
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عمى أنو:" ينطبؽ  ـ1949ات جنيؼ ـ الممحؽ باتفاق1977األكؿ لعاـ  نصَّ البركتكككؿ    

 .1ات"المشتركة بيف ىذه االتفاق 2مادة عمى األكضاع التي نٌصت عمييا ال
ؿ فييا كتتضمف األكضاع المشار إلييا في الفقرة السابقة المنازعات المسمحة التي تناض    

الشعكب ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ األجنبي كضد التفرقة العنصرية كذلؾ في 
ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير المصير، كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف المتعمؽ 

األمـ منظمةالدكلي الخاصة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ  بمبادئ القانكف
 .     2المتحدة

تبنى المؤتمر الدبمكماسي ، ك 3يذه الحركب أصبحت معترفا بيا كحركب دكلٌيةكىكذا ف    
صكتان كبمعارضة صكت  70حكؿ القانكف اإلنساني خبلؿ دكرتو األكلى الفقرة المذككرة بتأييد 

 شأف كبير في إقرارىا.  لمدكؿ العالـ المتخمفةكىك صكت إسرائيؿ، ككاف  كاحد

 

  
ذا كاف البركتكككؿ األكؿ لعاـ     مف ، ف4ـ قد اعتبر حركب التحرير حركبا دكلٌية1977كا 

 ي أسرل الحرب قد جاءت مشتركة كسٌكتالمنطقي أٌف القكاعد التي تحدد المقاتميف كبالتال
 5مف البركتكككؿ األكؿ بيف قكات منظمات التحرير كالقكات المسمحة التابعة لمدكؿ 43المادة 

كلة كااللتزاـ بقكاعد القانكف األكؿ كالرابع كىما القيادة المسؤ كأكجبت عمييا االلتزاـ بالشرطيف 
 الدكلي المطبقة في النزاعات المسمحة.

                                                 
1
 .1977األٌكؿ لسنة  مف البركتكككؿ 3/ فقرة 1المادة  - 

2
 نفسو. مف البركتكككؿ 4/الفقرة 1المادة  - 

3
- Mohamed El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en droit 

humanitaire et droits de l’homme, Martinus NIJHOFF publishers, The 

Netherlands, 1986, p 15.     
4
إٌف ىذا التكسع في طائفة المقاتميف ليشمؿ أفراد حركات التحرير الكطني  قد أثار كال يزاؿ الكثير مف  - 

ئلرىاب " كيمنح حقكقا حٌد كصؼ البركتكككؿ األكؿ بأٌنو  "ميثاؽ ل االنتقادات، كقد كصمت بعضيا إلى
: يكراـ دينشتايف، تعميقات عمى البركتكككؿ األكؿ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد انظر ؛ لئلرىابييف

 .   525ـ، ص1997، السنة 57
 ، نقبل عف: 46رجب عبد المنعـ متكلي، مرجع سابؽ، ص  -5

Herczeg G.Development of international humanitarian law, Geneva, protocols of 

1977, p. 17. 
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مقكاعد التي يخضع ليا الجنكد ـ الخضكع  لكب التحرير ال يمكنيا كاف مقاتمك حر كلمٌ     
زة كحمؿ السبلح عمنا، ألٌف ذلؾ يؤدم إلى كشفيـ النظاميكف فيما يتعمؽ بالعبلمة المميٌ 

 كتعريضيـ لمخطر كالتصفية كىك ماال يتفؽ مع طبيعة حركب التحرير. كمف ثـ جاءت المادة
المقاتمكف بأف  يميزكا  نٌصت:" يمتـزمف البركتكككؿ األكؿ مخففة  ىذيف الشرطيف ك  44

"  . 1أنفسيـ عف السكاف المدنييف أثناء اشتباكيـ في ىجـك أك في عممية عسكرية تجيز لميجـك
بناء عمى ذلؾ يمكف لممقاتميف تمييز أنفسيـ بأم شيء يختاركنو بدؿ كضع عبلمة ك     

سمحة ما ال يناؾ مف مكاقؼ النزاعات المفيما يتعمؽ بحمؿ السبلح عمنا فمميزة محددة، أما 
يممؾ فييا المقاتؿ المسمح أف يميز نفسو عف السكاف المدنييف، كعندئذ يبقى محتفظا بكضعو 

 كمقاتؿ شريطة أف يحمؿ سبلحو عمنا في مثؿ ىذه المكاقؼ: 
 (.(engagement militaireأثناء أم اشتباؾ عسكرم  - أ

طكاؿ ذلؾ الكقت الذم يبقى خبللو مرئيا لمخصـ عمى مدل البصر أثناء انشغالو  -ب   
 .2بتكزيع القكات في مكاقعيا استعدادا لمقتاؿ قبيؿ شٌف ىجـك عميو أف يشارؾ فيو

 
طكاؿ الكقت الذم  –، فالفقرة "ب" 3كيتشاءـ البعض إزاء ىذه الصياغة الغامضة كالمبيمة    

فيضيؼ النص العربي كممة " مدل البصر" لمنع الخمط بيف  -خصـيبقى خبللو مرئيا لم
 العيف المجردة كالكسائؿ اإللكتركنية لكف النصكص األخرل ليست حاسمة في ىذا المجاؿ. 

المكقؼ الثاني الذم يمـز فيو التمييز بحمؿ السبلح عمنا  غير كاضح ف أخرل، كمف ناحية    
رل " تكزيع القكات في مكاقعيا استعدادا لمقتاؿ ال في النص العربي كال في النصكص األخ

قبيؿ شٌف ىجـك عميو أف يشارؾ فيو "إذ أٌف تعبير تكزيع القكات في مكاقعيا استعدادا لمقتاؿ 
 غير كاضح. (dépliement militaire) الذم يقابمو في الفرنسية

باإلقرار بأٌف مف التناقض حيف تبدأ مف البركتكككؿ  4/ الفقرة 44المادة كما التخمك     
المقاتؿ يخٌؿ بحقو في الحماية كأسير حرب حينما يفتقد بعض الشركط، لكنيا تنتيي بالتأكيد 
عمى أٌنو يستحؽ حماية تماثؿ مف كافة الكجكه تمؾ التي تضفييا االتفاقية الثالثة كالبركتكككؿ 

                                                 
  مف البركتكككؿ األكؿ. 3/ الفقرة 44المادة  -1
 مف البركتكككؿ األكؿ.  3/ الفقرة 44المادة  -2
 .50ك 49عبد الكريـ الفمكجي، مرجع سابؽ، صارجع في ذلؾ إلى   -3
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كي يترؾ لمزمف األكؿ. ككأٌف الجميع قد اختاركا عدـ الكضكح لبعض التعابير في ىذه المادة 
 إمكانية انتصار فيميـ ليا  مف خبلؿ التقاليد كالتطبيؽ.

 تضمنتو مف البركتكككؿ األكؿ ما 44لغمكض الذم يكتنؼ المادة ا يخفؼ كلعٌؿ ممٌ     
مف البركتكككؿ نفسو بحيث إذا ما ثار الشٌؾ حكؿ تمتع شخص  2ك 1/ الفقرتاف 45المادة 

ممف كقعكا في قبضة الخصـ بكصؼ أسير الحرب، فإٌنو يفترض فيو أنو أسير حرب كيتمتع 
ال يتمتع بكصؼ كما  بالحماية المقررة لؤلسرل حتى تفصؿ في كضعو محكمة مختصة.

  .1ـ المرتزقة كالجكاسيسالمقاتؿ فئتاف مف األشخاص كى
 

 المطمب الثاني
 الفقو اإلسالميالمقاتؿ في صفة 

 

لـ فقياء اإلسبلـ  قبؿ الحديث عف المقاتؿ في الفقو اإلسبلمي نيشير بداية إلى أفٌ     
كما أٌنيـ لـ يستخدمكا مصطمح القانكف الدكلي  2يستخدمكا مصطمح القانكف الدكلي اإلنساني

ٌنما  عالجكا مختمؼ المسائؿ المرتبطة بعبلقة الدكلة اإلسبلمية بغيرىا مف الدكؿ العاـ نفسو، كا 
. 3في كتب الفقو كالتراث اإلسبلمي تحت مصطمحات "الجياد" أك "المغازم" أك "السير"

كيعتبر كتابا السير الصغير كالكبير لمفقيو الحنفي اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني المتٌكفي 
القرف الثامف الميبلدم تنظيما يكاد يككف كامبل لما ييسمى اليـك  ىػ كالمؤلفاف في189سنة 

القانكف الدكلي، مف ناحيةالمكضكع كالقكاعد التي أكردىا بشأف تنظيـ العبلقات الدكلية في 

                                                 
 مف البركتكككؿ األكؿ. 1فقرة/ ال 47ك 46المادتاف  -1

2
 .167جعفر عبد السبلـ، مرجع سابؽ، ص   - 
ييعٌرؼ الجياد لغة بأٌنو "بذؿ الجيد كالطاقة" كاصطبلحا "بذؿ الجيد كالطاقة بالقتاؿ في سبيؿ اهلل عٌز  -3

 كجٌؿ بالنفس كالماؿ كالمساف أك غير ذلؾ".
، دار الكتاب العربي، 2، ط7انظر : عبلء الديف الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء 

 . 97ـ، ص 1974بيركت، 
كالسير جمع سيرة كىي تبٌيف سيرة المسمميف في المعاممة مع المشركيف مف أىؿ الحرب كمع أىؿ العيد  -

 منيـ مف المستأمنيف كأىؿ الذمة كمع المرتديف.
 .2، مطبعة السعادة، مصر، ص 10شمس الديف السرخسي، المبسكط، الجزء  انظر :
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. كال يكجد في اإلسبلـ ما يمنع مف استخداـ اصطبلح القانكف الدكلي 1حاالت السمـ كالحرب
. ىذا كييستنبىط القانكف الدكلي اإلنساني 2نساف في زمف الحرباإلنساني لمداللة عمى حقكؽ اإل

اإلسبلمي مف القرآف الكريـ كالسٌنة النبكٌية باعتبارىما المصدريف األساسييف لمتشريع 
ذا لـ يكجد مصدر لمحكـ فييما كاف مصدره البحث كالنظر مف أىؿ العمـ  اإلسبلمي، كا 

عاٌمة، كىـ المعركفكف باسـ المجتيديف كالمعركؼ بالقرآف كالسٌنة كبركح التشريع كقكاعده ال
 . 3بحثيـ كنظرىـ باسـ االجتياد

     
بعد ىذا التقديـ يمكننا أف نكرد التعريؼ الذم أعطاه الدكتكر "عبد الغني محمكد" لمقانكف     

الدكلي اإلنساني اإلسبلمي كىك:"مجمكعة األحكاـ المستمدة مف القرآف أك السٌنة أك االجتياد 
تي تيدؼ إلى حٌؿ المشكبلت اإلنسانية الناشئة بصكرة مباشرة عف النزاعات المسٌمحة ال

الدكلية كالداخمية، كالتي تنقيّْد ألسباب إنسانية حٌؽ أطراؼ الٌنزاع في استخداـ طيرؽ كأساليب 
الحرب التي تركؽ ليا، أك تحمي األعياف كاألشخاص الذيف تضٌرركا أك قد يتضٌرركف بسبب 

 .  4المسٌمحة"النزاعات 

     

                                                 
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر 2سمير عالية، عمـ القانكف كالفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة، ط  -1

 .219ـ، ص 1996كالتكزيع، بيركت، 
ـ دكر القانكف الدكلي اإلنسان -2 ي اإلسبلمي بقكلو:"أنا نبٌي الرحمة فقد لٌخص الرسكؿ عميو الصبلة كالسبل

ـ  كأنا نبٌي الممحمة". فقرف الممحمة بالمرحمة كقٌدـ المرحمة عمى الممحمة حتى ييقٌرر في قمب المقاتؿ المسم
 بأٌنو يد العدالة كليس سيؼ النذالة. 

ة المصرية انظر :  محمد طمعت الغنيمي، نظرة عامة في القانكف الدكلي اإلنساني اإلسبلمي، أعماؿ الندك 
   19ـ، ص1982نكفمبر  24إلى  20األكلى حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني، القاىرة، مف 

 كما بعدىا.
3
        468ـ، ص 1985، دار الشركؽ، القاىرة، 13محمكد شمتكت، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، ط  - 
 .469ك
4
 .15عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   - 
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ألف  ،كلـ يكف فرض عيف، 1عمى أٌف الجياد فرض عمى الكفايةكقداٌتفؽ فقياء اإلسبلـ     
 .2كؿ ما فرض لغيره ال لعينو فيك فرض كفاية

كيتحقؽ فرضو عمى الكفاية بشرطيف، األكؿ ىك أف يكؼ العدك عف ببلد اإلسبلـ كالثاني     
شركيف لدعكتيـ إلى اإلسبلـ كتبميغ رسالة اهلل إلى ىك السماح لممسمميف بدخكؿ ببلد الم

الناس جميعا. فإذا تخمؼ أحد ىذيف األمريف صار فرض عيف عمى جميع المسمميف، كما 
يصبح الجياد فرض عيف عمى كٌؿ شخص في حالة استنفار مف إماـ المسمميف لمبلقاة 

 العدك. 
مية كاف جميع المسمميف المكمفيف أنو مع بداية نشأة الدكلة اإلسبلإلى كتجدر اإلشارة     

ييستدعكف لمجياد كمما اقتضت الضركرة، كيعكدكف بعد ذلؾ إلى ممارسة شؤكنيـ المختمفة مف 

                                                 
ييطمب فعمو شرعا مف مجمكع المكمفيف ال مف كؿ فرد عمى حده. فإذا قاـ فرض الكفاية ىك الذم  -1

بالجياد قـك سقط عف باقييـ كلـ يأثمكا بتركو كأما فرض العيف فيك ما يطمب شرعا مف كؿ فرد مف 
 المكمفيف بعينو.

 35ـ، ص 1998، مؤسسة الرسالة، بيركت، 7:  عبد الكريـ زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، ط انظر 
 .36ك

2
مخصص بآيتيف: آية "كما كاف المؤمنكف لينفركا كافة  41ألٌف عمـك آية "انفركا خفافا كثقاال " التكبة/ - 

. كآية "ال يستكم القاعدكف مف المؤمنيف غير أكلي الضرر 123/فمكال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة" التكبة
سنى" النساء/كالمجاىدكف في سبيؿ اهلل بأمكاليـ كأنفسيـ..." إلى قكلو  . فمك 95تعالى: "ككبلِّ كعد اهلل الحي

كاف الجياد فرض عيف الستحؽ القاعد الكعيد ال الكعد، فالجياد ال يقصد منو مجرد ابتبلء المكمفيف بؿ، 
ذا لـ يتحقؽ  إعزاز الديف كدفع شٌر الكفار، فإذا حصؿ ىذا المقصكد ببعض الناس سقط عف الباقيف كا 

فرض عيف. كما إذا ىجـ الكفار عمى بمد مف ببلد المسمميف كحصؿ النفير  المقصكد بقياـ البعض كاف
العاـ أك التعبئة العامة فيصير فرض عيف عمى جميع أىؿ تمؾ البمدة، ككذا يجب عمى مف يقرب منيـ إف 
لـ يكف بأىميا كفاية ككذا مف يقرب ممف يقرب إف لـ يكف بمف يقرب كفاية أك تكاسمكا أك عصكا كىكذا إلى 

 يجب عمى جميع أىؿ اإلسبلـ شرقان كغربا. أف
ير، ػ: محمد بف عمي يف محمد الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسانظر 

الشربيني، بف الخطيب محمد شمس الديف ؛ 451ـ، ص 1997بة العصرية، بيركت، ، المكت1، ط 2ج 
، 275 ص ،1997دار المعرفة بيركت،  ،1ط  ،4منياج، ج ني ألفاظ الامغني المحتاج إلى معرفة مع

؛ 177ك 176ـ، ص 1990الفكر، بيركت، ، دار 4عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي، األـ، ج  كأب؛ 276
 ،10، ج كيميو الشرح الكبير لشمس الديف ابف قدامة المقدسي  المغنيمكفؽ الديف أبك محمد بف قدامة، 

 .   265، 264 ص د.ت.ف، دار الكتاب العربي،



17 

 

زراعة كتجارة كغيرىا. ككاف ىذا األسمكب في القتاؿ يتناسب مع ظركؼ ذلؾ العصر، فمدة 
لكف بعد استقرار القتاؿ كانت قصيرة ككسائمو بسيطة كال تتطمب ميارات عسكرية معينة. 

الدكلة اإلسبلمية كتكسع رقعتيا الجغرافية تنٌبو قادة المسمميف إلى ضركرة نظاـ التجنيد الدائـ 
 : كيتفرع ىذا المطمب إلى فرعيففحٌمت القكات النظامية كالمتطكعة محٌؿ القكات المؤقتة.

 أفراد القكات المسمحة النظامية في الدكلة اإلسبلمية.: الفرع األكؿ-
  القكات غيرالنظامية في الجيش اإلسبلمي.: الفرع الثاني -

 الفرع األّكؿ
 في الدكلة اإلسالمية. أفراد القكات المسمحة النظامية
 

عنيا العدكاف كيحمي  ـ كقكٌم يردٌ كجكد جيش منظٌ إلسبلمية عمى مقكمات الدكلة اترتكز     
لمجياد تتماشى كالتطكر المعاصر لمدكلة.  ارجي، إذ لـ تعد اليبة العامةأمنيا الداخمي كالخ

األمر الذم تطمب كجكد أفراد كظيفتيـ األساسية ىي الجندية الدائمة كيخصص ليـ مقابؿ 
مادم يكفييـ عف السعي لمرزؽ، كقد تـٌ تكزيعيـ في سائر أراضي الدكلة اإلسبلمية 

ع عف الدكلة كفؽ عمى أىبة االستعداد لمدفا صص ليـ أماكف أك مراكز دائمة ليككنكاكتخ
 .1الضكابط المشركعة لمحرب في اإلسبلـ

أكؿ مف أنشأ الجيش  –رضي اهلل عنو  -عمر بف الخطاب الخميفة الثاني  كافلقد     
المنظـ في الدكلة اإلسبلمية إذ قاؿ " أرأيتـ ىذه الثغكر؟ ال بد ليا مف رجاؿ يبلزمكنيا، أرأيتـ 

ليا كأف تشحف بالجيكش  كفة كالبصرة كمصر؟ ال بدٌ ىذه المدف العظاـ كالشاـ كالجزيرة كالك
درار العطاء عمييـ...إف لـ تشحف ىذه الثغكر كىذه المدف بالرجاؿ كتجرم عمييـ ما يتقككف  كا 

أككؿ إليو  2إنشاء ديكاف سماه" ديكاف الجيش"لؾ ينسب إليو بو رجع أىؿ الكفر إلى مدنيـ " لذ
الجيش مبنيا عمى نظاـ العشيرة، فمف مجمكعة ميمة تنظيـ الجيش اإلسبلمي، كقد كاف ىذا 

مف العشائر المتحدة يتككف نظاـ عسكرم يعيف لو الخميفة أك الكالي شيخا لرئاستو يشبو 

                                                 
1
 .50رجب عبد المنعـ متكلي، مرجع سابؽ، ص  - 

2
يتككف مف مجمسيف: المجمس األكؿ لمتقرير كىك يختص بركاتب الجند كمستحقاتيـ كأكقاتيـ بالشيكر  - 

كاألياـ كما يحتاجكنو منيا في أكقاتو، أما المجمس الثاني فيك مجمس المقابمة كىك يختص بالنظر في تحديد 
:  محمد ؛ انظر الغ أرزاقيـ كما حصمكا عميو منياأسماء الجند كأنسابيـ كأجناسيـ كأعمارىـ كمبككتابة 

 .  171ـ، ص1983، مكتبة الفبلح، الككيت، 1سبلـ مدككر، معالـ الدكلة اإلسبلمية، ط 
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الكحدة العسكرية في الكقت الحاضر. كيتككف الجيش مف مجمكعة مف الكحدات يرأسيا 
مف  43في المادة كؿ كاحد كىك ما يشبو شرط التنظيـ كالتبعية المنصكص عميو ؤ شخص مس

 .1ـ1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
د فقياء اإلسبلـ مجمكعة مف الشركط ينبغي تكافرىا في أفراد الجيش النظامي كقد حدٌ     

 اإلسبلمي كىي:
أف يككف المقاتؿ مسمما، ألف النصكص الشرعية خصت المؤمنيف في التكميؼ  :.اإلسالـ5

هَ : "بالجياد مف ذلؾ قكلو تعالى ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلقَِتالِ َيا أَيُّ بِيُّ َحرِّ كقكلو تعالى  ،2"ا النَّ
 .3" َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لَِيْنفُِروا َكافَّة  أيضا: "

تؤكد عدـ جكاز االستعانة  -عميو الصبلة كالسبلـ  –ة مف سيرة النبي كما كردت أدلٌ      
أٌف  -رضي اهلل عنيا  –مف ذلؾ ما ركتو السيدة عائشة ،ك بغير المسمميف في أمكر الجياد

كىك مكضع قرب  –خرج ًقبؿ بدر فمما كاف بحر الكبرة  –عميو الصبلة كالسبلـ  –الرسكؿ 
أدركو رجؿ قد كاف يذكر عنو جرأة كنجدة ففرح أصحاب رسكؿ اهلل لرؤيتو فمما  –المدينة 

اؿ رسكؿ اهلل: ألتبعؾ كأصيب معؾ. ق: أنت  -عميو الصبلة كالسبلـ  –أدركو قاؿ لمرسكؿ 
قاؿ: فارجع فمف أستعيف بمشرؾ. كقد أعاد ذلؾ المشرؾ عرضو  ،قاؿ: ال تؤمف باهلل كرسكلو،
ثبلث مرات متتالية، حتى إذا أعمف استعداده  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عمى رسكؿ اهلل 

 .4يفلمدخكؿ في اإلسبلـ كأسمـ فعبل أذف لو رسكؿ اهلل بالقتاؿ مع المسمم

                                                 
1
: تتككف القكات المسمحة لطرؼ النزاع مف كافة القكات المسمحة كالمجمكعات 1/ الفقرة 43تنص المادة  - 

كالكحدات النظامية التي تككف تحت قيادة مسئكلة عف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ 
كات المسمحة لنظاـ الطرؼ ممثبل بحككمة أك سمطة ال يعترؼ الخصـ بيا كيجب أف تخضع مثؿ ىذه الق
 داخمي يكفؿ فيما يكفؿ إتباع قكاعد القانكف الدكلي التي تطبؽ في النزاع المسمح.   

2
 .65سكرة األنفاؿ، اآلية  - 

3
 .122سكرة التكبة، اآلية  - 

4
، دار التراث، 7ككاني، نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار، ج ػمحمد بف عمي بف محمد الش - 

 . 223القاىرة، ص 
 .63ص د.ت.ف،  ، دار الفكر،2، ط 9البييقي، السنف الكبرل، ج أبك بكر  -
   .928، مكتبة اإليماف، المنصكرة، ص 1817أبك الحسف مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، رقـ الحديث  -
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أصحاب ىذا الرأم مف المعقكؿ بأف قالكا إٌف الكافر ال يؤمف مكره كغائمتو  كما استدؿٌ     
خمط بالجياد ما ليس  ُي لخبث طكيتو، ثـ إف فعؿ المشركيف ال يككف جيادا فبل ينبغي أف مي

 بجياد.
ة بالمشركيف كيستدلكف عمى ذلؾ باألدلة يذىب فريؽ آخر مف الفقياء إلى جكاز االستعانك    

 :الثبلثة التالية 
استعاف بناس مف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ما ركم عف الزىرم أنو قاؿ: "إٌف النبيَّ  -

 .1الييكد في خيبر في حرب فأسيـ ليـ"

يـك حنيف كىك  –عميو الصبلة كالسبلـ  –ما ركم أٌف صفكاف بف أمية قد خرج مع النبي  -
 .2عمى شركو، فأسيـ لو كأعطاه مف سيـ المؤلفة

أٌف قزماف الظفرم اشترؾ مع المسمميف في غزكة أيحد كقاتؿ قتاال شديدا، فقتؿ ما ركم  -
يقكؿ إذا ذيكر  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كحده ثمانية أك سبعة مف المشركيف. ككاف النبي 

ٌف اهلل ليؤيد ىذا الديف لو: إٌنو مف أىؿ النار. ك"إٌنو ال يدخؿ ا لجنة إاٌل نفس مسممة كا 
 .3بالرجؿ الفاجر"

ح تفكيض ىذا األمر إلى إماـ المسمميف باعتباره مف نا نرجٌ نٌ كرغـ ىذا االختبلؼ الفقيي فإ   
السياسة الشرعية، فإذا رأل الحاجة كالمصمحة تتطمب ذلؾ استعاف بالمشركيف ك إاٌل امتنع. 

ر المسمميف ليس في الجيش النظامي بؿ في القكات غير النظامية كيبقى المكاف األنسب لغي
المكمفيف لمسمميف كمف غير التي تضـ كؿ مف يدعكف إلى الجياد عند الحاجة مف غير ا

 .4أساسا كالنساء كالصبياف كأىؿ الذمة
ألٌف الصبي غير البالغ ضعيؼ البنية كال تحتمؿ بنيتو الحرب عادة إضافة إلى  :البمكغ -4

سنة كىي بداية التكميؼ باألحكاـ  15أٌنو غير مكمؼ. كسف القبكؿ لبلشتراؾ في القتاؿ ىي 
جانبيا صفة المياقة البدنية كالميارات الحربية  الجياد. إاٌل أٌنو قد يراعى إلى كمنيا 5الشرعية

                                                 
1
 .223، مرجع سابؽ، ص مف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 

2
 .49، المكتبة القيمة، القاىرة، ص 4 ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج - 
 . 34ص ـ،1981دار الفكر،  ،4، صحيح البخارم، ج عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم كأب -3
ـ، 1996، دار البيارؽ، بيركت، 2محمد خير ىيكؿ، الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، ط    -4

 .1029ص
نبات الشعر كالحيض كالحمؿ كبمكغ كىك قكؿ جميكر الفقياء، كعبلمات البمكغ  -5 خمس كىي: االحتبلـ كا 

 سنة". 18كقاؿ أبك حنيفة  17عاما كقيؿ  15السف كىك 
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إذف لبللتحاؽ بصفكؼ المقاتميف. كيترؾ األمر في ذلؾ لصاحب السمطة لما لمحصكؿ عمى 
 يراه مف مصمحة في اإلذف أك عدمو.

: كيشترط في المقاتؿ أف يككف عاقبل، ألف المجنكف غير مكمؼ أصبل بأم حكـ العقؿ -3
 شرعٌي.

ع الحر أٌنو كاف يباي –عميو الصبلة كالسبلـ  –كدليؿ ذلؾ ما ركم عف النبي  :الحرية -2
ىذا الشرط لـ يعد لو . كنرل 1عمى اإلسبلـ كالجياد كيبايع العبد عمى اإلسبلـ دكف الجياد

 قد زاؿ نيائيا مف الكجكد. في الكقت الحاضر ألف نظاـ الرؽٌ  معنى
أنيا قالت:  –رضي اهلل عنيا  –كالدليؿ عمى ذلؾ ما ركم عف عائشة  :الذككرة -1

في الجياد فقاؿ: "جيادكف الحج " كفي لفظ سألو  –سبلـ عميو الصبلة كال –"استأذنت النبي 
    .2نساؤه عف الجياد، فقاؿ: " نعـ الجياد الحج"

قد تحمؿ المرأة السبلح كتقاتؿ إلى جانب الرجاؿ حيف يصبح القتاؿ فرضا عمييا كذلؾ ك    
، أك لمدفاع عف  لمدفاع عف نفسيا كما في قتاؿ النساء يـك اليرمكؾ كقد ىجـ عمييـ الرـك

يـك  كما تجمى ذلؾ في خبر دفاع أـ عمارة األنصارية عنو –عميو الصبلة كالسبلـ  –النبي 
إلى  الجيش النظامي إذا دعت المصمحة في قبكؿ بعض النساء. كلكف ذلؾ ال يمنع 3أيحد

 .4ذلؾ بحسب تقدير الحاكـ، ماداـ الجياد في األصؿ ليس ممنكعا عمى المرأة
لبدف كذلؾ لقدرتيـ عمى إاٌل عمى األصحاء سميمي ا الجياد فبل يفرض :سالمة البدف -6

العاىات فبل يفرض عمييـ الجياد  الببلء في المعركة، أما المقعدكف كلمرضى كذككك  المقاكمة
 . 5"لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َوََل َعلَى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعلَى اْلَمِريِض َحَرجٌ  لقكلو تعالى: "

ٌُ  6نكافؽ ما يراه جانب مف الفقوكىنا     اتو، ػات القتاؿ الحديث كأدكاتو كتنظيمجدٌ ػػمست أٌف
جعمت بعض أصحاب األعذار يصمحكف لمقتاؿ أك األعماؿ المتصمة بو. عمى أف يترؾ 

يستعيف بالخبراء  طمكبة لبلشتراؾ في القتاؿ، كما األمر لصاحب السمطة لتقدير السبلمة الم
                                                                                                                                               

 .91، ص 1991، دار الفكر، الجزائر، 1، ط 1:  كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلٌتو، جانظر 
1
 .366ؽ، ص ، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابمكفؽ الديف أبك محمد بف قدامة - 

2
 .  221ك  220، ص3، ج مرجع سابؽأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم،  - 

3
 .54ك 53، مرجع سابؽ، ص 3ابف ىشاـ، ج  - 

4
 .1023محمد خير ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

5
 .61سكرة النكر/ اآلية  - 

6
 . 998محمد خير ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص   - 
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كء خصائص كؿ سبلح يستطيع تحديد مف يصمح مف أصحاب األعذار العسكرييف كعمى ض
 في مجاؿ القتاؿ دكف اآلخر كمف ال يصمح في أم مجاؿ منيا.

َعَفاِء َوََل َعلَى اْلَمْرَضى َوََل َعلَى الَِّذيَن ََل :" لقكلو تعالى :كجكد النفقة -1 لَْيَس َعلَى الضُّ

ِ َوَرُسولِهِ َيِجُدوَن َما يُْنفِقُوَن َحَرٌج إَِذا َنصَ  َوََل َعلَى الَِّذيَن إَِذا َما أََتْوَك "كلو أيضا: كق 1" ُحوا ّلِِلَّ

ا أََلَّ يَ  ْمِع َحَزن  ِجُدوا َما لَِتْحِملَهُْم قُْلَت ََل أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعيُنُهُْم َتفِيُض ِمَن الدَّ

 .2"يُْنفِقُونَ 
 ،كمنيا تنظيمات الجيش ،الدكلة العصرية كتنظيماتيا المختمفة ك مع التقدـ الذم بمغتو   

سيما ما يتعمؽ بتقديـ الدكلة لمسبلح ككذا النفقة الشخصية لمجنكد، لـ تعد ىناؾ حاجة لنفقة 
الجندية إاٌل في حالة ما إذا تسببت الجندية في فقداف األىؿ لمكرد رزقيـ بسبب تجنيد 

كفي ىذه الحالة يجب عمى الدكلة أف تكفر مكرد رزؽ الجندم في مقابؿ االنقطاع  عائميـ،
 .3لمجندية
     
ىذه ىي الشركط التي ينبغي تكافرىا في المقاتؿ النظامي المسمـ، كلكف ليس طبيعيا أف ك    

 يف في الجيش النظامي المسمـ، ألنويككف كؿ المسمميف الذيف تتكفر فييـ ىذه الشركط مجند
ذا كاف يتر  ؾ األمر لصاحب السمطة الختيار أمثميـ كأصمحيـ لمتجنيد في ذلؾ الجيش. كا 

أفراد الجيش النظامي يشكمكف عصب الحياة فيو، إاٌل أنيـ ليسكا الكحيديف الذيف يتككف منيـ 
لمتطكعة التي سنعرض الجيش فيناؾ فئات أخرل مف أفراد القكات غير النظامية كالكحدات ا

 لي.اليا في الفرع الت

                                                 
1
 .91سكرة التكبة / اآلية  - 

2
كقد نزلت ىذه اآلية في البكائيف الذيف أرادكا الخركج لمغزك مع الرسكؿ كلـ ، 92سكرة التكبة / اآلية  - 

ا لو: ما يحمميـ عميو كىـ سبعة مف األنصار أتكا رسكؿ اهلل كقالك  –عميو الصبلة كالسبلـ  –يجد الرسكؿ 
: "ال أجد ما أحممكـ عميو  - صمى اهلل عميو كسمـ –قد نذرنا الخركج معؾ فاجعمنا نغزك معؾ" فقاؿ "

 –صمى اهلل عميو كسمـ  –"فتكلكا كىـ يبككف مف شدة الحزف ألنيـ لـ يجدكا ما ينفقكنو لغزكىـ مع الرسكؿ 
 كلـ يكف عند الرسكؿ ما يحمميـ عميو.

ـ، 1981، دار القرآف الكريـ، بيركت، 4، ط 1: محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، ج انظر 
 .       555ص

3
الحسف عمي بف محمد الماكردم، األحكاـ السمطانية، تحقيؽ احمد جاد، دار الحديث، القاىرة،  كبأ - 

 .  305ـ، ص 2006
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 الفرع الثاني
 غير النظامية في الجيش اإلسالمي القكات

 
ظركؼ الحرب أحيانا عدـ االقتصار غمى القٌكات النظامية، بؿ قد تحتاج إلى تقتضي     

 مف المقاتميف:صنفيف يمكف التمييز بيف مشاركة فئات أخرل، ك 
مقيدة في سجبلت غير ىي الفئة األكلى: ىي الفئة المتطكعة لمجياد في سبيؿ اهلل ك  -

 الجند.
 الفئة الثانية: ىي عامة المسمميف في حالة النفير العاـ. -

 
 
 
 

 : عةال: القكات المتطكّ أكّ 
د في ف كصؿ سف البمكغ ككاف قادرا عمى الجياد كغير مقيٌ ممٌ  1المتطٌكعةالقكات تتككف     

الديكاف، أما غير ديكاف الجندية. يسمى المقاتمكف المنتسبكف لمجيش النظامي بأصحاب 
المنتسبيف فيسمكف بالمتطكعيف، كىؤالء ليـ الخيار في القتاؿ أك الكؼ عنو عندما يككف 

يـ ال يتمقكف ركاتب نظير تفرغيـ لمحياة العسكرية. كيقـك المقاتمكف الجياد كفائيا ألنٌ 
قديـ المتطكعكف بمختمؼ األعماؿ التي يكمفكف بيا سكاء قتاال أك استطبلعا أك حراسة أك ت

خدمات لممقاتميف كما إلى ذلؾ، مع مراعاة ما يصمح لكؿ فرد منيـ مف األعماؿ سيما كأنيـ 
لـ يتمقكا تدريبات كافية مثؿ المقاتميف النظامييف. كلقد كاف التطكع في البداية مدفكعا بعكامؿ 

كلعكامؿ مادية كلكف سرعاف ما ضعؼ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –دينية لقربيـ مف الرسكؿ 
كما ضعؼ الكازع المادم بفعؿ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –لكازع الديني مع تباعد عيد النبي ا

                                                 
1
 كما بعدىا. 64رجب عبد المنعـ متكلي، مرجع سابؽ، ص   - 
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اإلسبلمية، مما دعا السمطاف أك الحاكـ في الدكلة  الكفرة المالية التي جمبتيا الفتكحات
 .ىك ما سنمقي عميو الضكء في المحكر التاليك  االستنفار،أف يمجأ إلى نظاـ  إلى العصرية

 
 : المقاتمكف في حالة النفير العاـ ثانيا:

ـ مف المسمميف القادريف عمى مبلقاة العدك، كىؤالء يقصد بيـ أكلئؾ الذيف تـ استدعاؤى    
 كتتحقؽ ىذه الفرضية في حالتيف: يعد القتاؿ بالنسبة ليـ فرض عيف.

القتاؿ في ىذه الحالة ببلد المسمميف)النفير العاـ( ف: إذا داىـ العدٌك بمدا مف ىاألكل الحالة -
يجب عمى أىؿ البمد المسمـ جميعيـ كال يسقط بقياـ البعض دكف البعض اآلخر فيك بمنزلة 
الصياـ كالصبلة، فيخرج العبد بغير إذف مكاله كالمرأة بغير إذف زكجيا كالكلد متى كاف قادرا 

ؾ كعندئذ يجب عمى القتاؿ. كال يسقط عنيـ ىذا الكاجب إال في حالة عجزىـ عف القياـ بذل
عمى جيرانيـ مف المسمميف القياـ بيذا الكاجب دفاعا عنيـ كىك كاجب دائـ حتى كلك لـ 
ٌنما كاف قريبا منيا. كالدليؿ عمى ىذا الفرض قكلو تعالى: "  يدخؿ العدك دار اإلسبلـ كا 

ا َوثَِقاَل   مة خفت كقد ذكر اإلماـ القرطبي في معناىا الصحيح انفركا جم 1" اْنفُِروا ِخَفاف 
، كما ذكر اإلماـ الطبرم أٌف الخفاؼ قد يدخؿ فيو كؿ مف كاف 2عميكـ الحركة أك ثقمت

عميو سيبل النفر لقكة بدنو عمى ذلؾ، كصحة جسمو كشبابو كمف كاف ذا تيسير بماؿ كفراغ 
مف االشتغاؿ كقادر عمى الظير كالركاب، كيدخؿ في الثقاؿ كؿ مف كاف بخبلؼ ذلؾ مف 

مو كسقيمو كمف معسر مف ماؿ كمشتغؿ بضيعة كمعاش كمف كاف ال ضعيؼ الجسـ كعمي
 . 3ظير لو كال ركاب كالشيخ ذك السٌف كالعياؿ

كما كرد في السنة النبكية ما يؤكد معنى ىذه اآلية كىك قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: "     
ذا استينًفرتـ فانًفركا "  .4كا 

 

                                                 
1
 .41سكرة التكبة / اآلية  - 

2
 .150ص د.ت.ف، ، دار الكتب المصرية، 8أبك عبد اهلل محمد القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج  - 

3
ـ، 1992، دار المعرفة، بيركت، 10أبك جعفر محمد الطبرم، جامع البياف في تفسير القرآف، ج  - 

 .98ص
ابؽ، ، مرجع س1864صحيح مسمـ، رقـ الحديث ؛ 210مرجع سابؽ، ص ، 3جصحيح البخارم،  -4 

 .952ص
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عمى أمر السمطاف)حالة النفير الخاصة( كيشمؿ طائفة مف  : االستنفار بناءةالثاني الحالة -
الناس بعينيا كبصفاتيا كفي حالة صدكر األمر يصبح الجياد فرض عيف عمييـ كيحـر 
عمييـ التخٌمؼ طاعة لئلماـ. كمف األدلة الشرعية عمى ككف الجياد فرض عيف عمى مف 

َها الَِّذيَن آَ  عينو اإلماـ لذلؾ قكلو تعالى:" ِ َيا أَيُّ َمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكمُ اْنفُِروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

اَقْلتُْم إِلَى اْْلَْرِض  اثَّ
ا َغْيَرُكمْ كقكلو أيضا:"  1"  ا َوَيْسَتْبِدْل َقْوم  ا أَلِيم  ْبُكْم َعَذاب  ، 2" إَِلَّ َتْنفُِروا يَُعذِّ

ذا قكلو ع ، 3كيقتضي ظاىر اآلية كجكب النفير عمى مف ييستنفر ميو الصبلة كالسبلـ:" كا 
 .4استنفرتـ فانفركا " كفيو كجكب تعييف الخركج إلى الغزك عمى مف عٌينو اإلماـ

الذم يتمتع بكضع  الفقو اإلسبلمينستخمص مف خبلؿ ما سبؽ أٌف المقاتؿ القانكني في ك    
عند إلقائو السبلح اختيارا أك جبرا ىك مف كاف عضكا في الجيش النظامي أك  أسير الحرب

سمو أكعامة المسمميف يستنفره إماـ المسمميف بصفتو أكافردا مف القكات المتطكعة أك مف 
 داىـ األعداء ببلد المسمميف.القادريف عمى القتاؿ عندما يي 

  

 
 

 المبحث الثاني
 فػاتميػية المقػاػد حمػقكاع

 
إلضعاؼ الخصـ المشركعةاستخداـ كافة كسائؿ القتاؿ الحؽ في أطراؼ النزاع يممؾ     

عميو، كيستمر ىذا الحؽ لممقاتميف كؿ في مكاجية اآلخر ما دامكا ال يزالكف مقاتميف  كالتغمب
جكز يـ اضطرار أك اختيارا. عندئذ ال تكقادريف عمى حمؿ أسمحتيـ لمقتاؿ إلى أف يمقكا أسمحت

ٌنما تترتب ًقبىميـ كاجبات تقتضييا مبادئ اإلنسانية كتفرضيا االتفاقيات الدكلية  مياجمتيـ كا 
جنيؼ، كاجبات تجاه الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار ككاجبات  اتكخاصة اتفاقي

                                                 
1
 . 32سكرة التكبة / اآلية  - 

2
 .39سكرة التكبة / اآلية  - 
محمد بف الحسف الشيباني، شرح كتاب السير الكبير، أبك عبد اهلل محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ  -3 

 .  144ص ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،3الشافعي، ج 
، المكتبة السمفية، 3، ط 6أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني، فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج  -4 

 . 46ىػ، ص 1407القاىرة، 
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ات جنيؼ في مبدأ كاحد يقضي بأنو: . كيمكف تمخيص اتفاق1ًقبؿ القتمى كأخرل قبؿ األسرل
دكر مباشر في األعماؿ لذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ كمف ليس ليـ "يجب احتراـ أكلئؾ ا

 .2جب حمايتيـ كمعاممتيـ معاممة إنسانية"العدائية كت
قاتميف ككيؼ يتحقؽ االحتراـ متعرض في ىذا المبحث لمضمكف الضحايا مف الن ك   

اإلسبلمي حكؿ قو أحكاـ الف يـ متناكال القكاعد التي تتضمنياكالحماية كالمعاممة اإلنسانية ل
 قسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب: نالعنصر نفسو. كعمى ضكء ذلؾ 

 المطمب األكؿ: حماية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار. -
 المطمب الثاني: حماية األسرل. -
 المطمب الثالث: حماية المتكفيف كالمفقكديف. -
 
 

 المطمب األكؿ
 في البحار حماية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف

 
بصفة عامة مطابقة لبلتفاقية  1949أكت  12تعتبر اتفاقية جنيؼ الثانية المؤرخة في     

األكلى، كاالختبلؼ الجكىرم بيف االتفاقيتيف ىك أٌف الثانية تختص بالجرحى كالمرضى 
بينما تختص األكلى بحماية الجرحى كالمرضى  ،كالغرقى مف أفراد القكات المسمحة في البحار

كتشتمؿ  نفسيا ممبادئقكات المسمحة في البٌر. كفيما عدا ذلؾ تخضع االتفاقيتاف لأفراد ال مف
مع مراعاة اختبلؼ الظركؼ في حالتي البر كالبحر، كسيأتي  عمى قكاعد الحماية ذاتيا

 : تفصيؿ ذلؾ في الفرعيف التالييف
 

 الفرع األكؿ
 حى كالمرضى كالمنككبيف في البحارالجر  تعريؼ

 

                                                 

 .  817عمى صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص  -1 
2
 34ص ، 1984، جنيؼ 2طتقديـ ماكس ىكبر، ، جاف بكتيو، مبادئ اليبلؿ / الصميب األحمر - 
 .  58، ص مرجع سابؽالقانكف اإلنساني كحماية ضحايا الحرب،  ،جاف بكتيو ؛ 35ك
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نعرض في العنصر األكؿ لمدلكؿ ىذه المصطمحات في القانكف الدكلي اإلنساني كفي      
 .تضمنتو أحكاـ الفقو اإلسبلمي مالالعنصر الثاني 

 
 انكف الدكلي اإلنسانيأّكال: في الق

نما  تعريؼ لؤلشخاص الجرحى كالمرضى، ـ أمٌ 1949لـ يرد في اتفاقية جنيؼ لعاـ      كا 
الحسنة لؤلطراؼ  ـ لحسف اإلدراؾ كالنيات1964لعاـ تيرؾ ىذا األمر منذ إقرار اتفاقية جنيؼ 

المسمح. كقد حاكؿ الحسنة ال كجكد ليا في زمف النزاع مع العمـ أٌف فكرة النيات  1المتحاربة
ىـ المقاتمكف الذيف ات جنيؼ كضع تعريؼ لمجرحى كالمرضى فقاؿ:"بعض شراح اتفاق

الجرح أك المرض مف أم نكع كاف، أك الذيف يكفكف عف القتاؿ كيمقكف  بدكاع يسقطكف
ي يكاصؿ كىناؾ بعض الحاالت الت 2مف اعتبلؿ في صحتيـ" بو سبلحيـ نتيجة لما يشعركف

جركحيـ الخطيرة، كىـ بذلؾ يرفضكف بإرادتيـ استخداـ حقيـ في رغـ  ؿفييا الجنكد القتا
لقائو السبلح ىما الٌمذاف يؤىبلنو قية. كلذلؾ فتمنحيا ليـ االتفا الحماية التي سقكط الجندم كا 

 . 3لمحماية

ليكسع مف دائرة األشخاص الذيف يتمتعكف بالحماية  1977البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ  ثـ أبـر    
بسبب الجرح أك المرض سكاءن أكانكا عسكرييف أك مدنييف، فعٌرؼ الجرحى كالمرضى بأٌنيـ: 

أك المدنيكف الذيف يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية بسبب "األشخاص العسكريكف 
الصدمة أكالمرض أك أٌم اضطراب أك عجز بدنيا كاف أـ عقميا الذيف يحجمكف عف أٌم عمؿ 

. كيبلحظ أٌف التعبير جاء كاسعا ليشمؿ العسكرييف كالمدنييف مف جية أكلى 4عدائي...."
بل ة كالمساعدة الطبية مف جية ثانية. فضيكيرتكز عمى عنصر أساسي ىك الحاجة إلى العنا

تشمؿ  عف إدراج المصاب بالمرض العقمي في فئة الجرحى إلى جانب الجرح الجسدم. كما
حاالت الكضع كاألطفاؿ حديثي الكالدة كاألشخاص اآلخريف الذيف عبارتا الجرحى كالمرضى 

                                                 
1
ىنرم ككرسيو، منيج دراسي مف خمسة دركس عف اتفاقيات جنيؼ، ترجمة جمعية اليبلؿ األحمر  - 

 .65ـ، ص 1974السعكدم، المجنة الدكلية  لمصميب األحمر، 
 ، نقبل  عف: 330الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص محمد عبد الكريـ  -2 

- J. Pictet, Geneva convention, Commentary,  I.C.R.C, Geneva, 1952, p. 136. 
3
 .65ىنرم ككرسيو، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 .1977/ فقرة أ مف البركتكككؿ األٌكؿ 8المادة  - 
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كالت األحماؿ الذيف قد يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية عاجمة، مثؿ ذكم العاىات كأ
 . 1يحجمكف عف أمّْ عمؿ عدائي

المنككبيف في البحار بأٌنيـ: "األشخاص  تحديد1977البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ  كما تضمف    
العسكريكف أك المدنيكف الذيف يتعرضكف لمخطر في البحار أك أٌية مياه أخرل نتيجة لما 
يصيبيـ أك يصيب السفينة التي تقميـ مف نكبات، كالذيف يحجمكف عف أٌم عمؿ عدائي، 

ى أف يحصمكا عمى ىـ إلاص منككبيف في البحار أثناء إنقاذكيستمر اعتبار ىؤالء األشخ
( أك ىذا البركتكككؿ بشرط أف 1949ضع آخر بمقتضى االتفاقيات )اتفاقات جنيؼ األربعك 

 .2يستمركا في اإلحجاـ عف أٌم عمؿ عدائي"
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أٌف البركتكككؿ األٌكؿ يضفي الحماية عمى الجرحى كالمرضى ك    

مدنييف، كما أٌف اصطبلح المنككبيف في كالمنككبيف في البحار سكاءن أكانكا عسكرييف أك 
البحار يشمؿ المعٌرضيف لمخطر في البحار أك أٌية مياه أخرل نتيجة لما يصيب الطائرة التي 

كليس مف الضركرم أف يككف االصطبلح مقصكرا عمى منككبي السفف.  ،تقميـ مف نكبات
عمؿ عدائي، كفي حالة كما اشترط ىذا البركتكككؿ إمتناع ىؤالء الضحايا عف القياـ بأمّْ 

 . 3ممارستيـ ألمّْ عمؿ عدائي ضد الخصـ تسقط عنيـ الحماية التي أضفاىا قانكف جنيؼ
 
 

 حى كالمرضى كالمنككبيف في الفقو اإلسالميالجر  تعريؼثانيا: 
لـ يضع فقياء اإلسبلـ القدامى تعريفا محددا لمجرحى كالمرضى الذيف يتمتعكف بحماية     

زاعات المسمحة الدكلية، إاٌل أٌنو باستقراء األحكاـ الشرعية التي كضعيا إنسانية أثناء الن

                                                 
1
ـ القانكف الدكلي  -  اإلنساني، كرقة عمؿ قدٌمت إلى المؤتمر عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب أحكا

بمناسبة االحتفاؿ باليكبيؿ  1999نكفمبر  16إلى  14اإلقميمي العربي المنعقد في القاىرة في الفترة مف 
 .113( ص 1949/1999الذىبي التفاقيات جنيؼ)

2
 .1977/ب مف البركتكككؿ األٌكؿ 8المادة  - 

3
 . 41عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص  - 
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الفقياء ليؤالء الضحايا يمكف تحديد المقصكد بالجريح كالمريض بأٌنو: "كؿ مف كاف في 
 .1ساحة القتاؿ كبو داء أك جرح ال يستطيع معو القتاؿ كال يرجى برؤه "

 كيتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ ما يأتي:    
 كؿ مف كاف في ساحة القتاؿ يشمؿ المقاتؿ كغير المقاتؿ. أفٌ  -
الٌداء أك الجرح يشمؿ كافة أنكاع األمراض سكاء كانت بدنية أك عقمية مثؿ الجنكف  -

 كالعتو.

عدـ القدرة عمى القتاؿ، أم أٌف الجريح أك المريض القادر عمى القياـ بعمؿ عدائي يعٌد  -
 مقاتبلن.

كال يترؾ قتالو إاٌل إذا ي إذا كاف المريض يرجى شفاؤه فيعد مقاتبل ال يرجى برؤه، كبالتال -
ذا ظفر بو المسممكف حيان ف كٌؼ عف القتاؿ، يعامؿ معاممة األسير كال يجكز رٌده إلى أىؿ كا 

الحرب إال بعد انتيائيا، ألٌف لو بنية صالحة لمقتاؿ كاعتقاده يحممو عمى ذلؾ كال يأمف 
 . -القتاؿ أم  – المسممكف مف عدـ رجكعو إليو

 
كؿ مف أصيب بنكبة، كالنكبة: ما يصيب اإلنساف مف  فيك لغة أٌما بالنسبة لممنككب    

كبناء عمى ذلؾ المنككب في البحر: " ىك كؿ مف كاف في بحر أك نير أك كاف ، 2الحكادث
و في سفينة أك غيرىا فانكسرت بو نتيجة أعماؿ عدائية أك بفعؿ عكامؿ طبيعية كأف ىٌبت عمي

الريح فماج بو البحر أك النير كاضطرب، ككاف في حاؿ ال يستطيع معو القتاؿ كخيؼ عميو 
 .3اليبلؾ"

كؿ مف أيصيب بنكبة في البحر أك في أم مياه أخرل أثناء الحرب كيشمؿ ىذا التعريؼ     
نتيجة عمؿ عدائي أك بفعؿ طبيعي سكاء كاف مقاتبل أك غير مقاتؿ، سكاء كاف راكبا عمى 

لسفينة أك ساقطا مف فكؽ متف طائرة بشرط أف تظير عميو عبلمات اليبلؾ التي ظير ا
                                                 

1
ـ، 1994دار الفكر، بيركت،  ، تحقيؽ  محمكد مطرجي،10الماكردم، الحاكم الكبير، ج أبك الحسف  - 

، دار إحياء الكتب 2شمس الديف محمد عرفة الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ج ؛ 441ص 
  .176ـ، ص 1980العربية 

2
لكيس معمكؼ، ؛ 4535ص د.ت.ف، ، ةالقاىر دار المعارؼ، ، 6 مدجالملعرب، منظكر، لساف ا ابف - 

، ط   .912، المطبعة الكاثكليكية، بيركت، ص 5المنجد في المغة كاألدب كالعمـك
3
عزت عبد العزيز عبد الرحيـ إسماعيؿ، الحقكؽ اإلنسانية أثناء النزاعات المسمحة الدكلية في الشريعة  - 

 .    134ـ، ص2001زىر، كالقانكف، رسالة دكتكراه، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األ
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: ثـ قد تظير عبلمات اليبلؾ دفعة كاحدة: 2. كقد قاؿ اإلماـ الفخر الرازم1تعجزه عف القتاؿ
فأكليا أف تجيئيـ الرياح العاصفة الشديدة كثانييا أف تأتييـ األمكاج العظيمة مف كؿ جانب 

النجاة ليست متكقعة، ألٌف اهلل تعالى كصفيـ عمى ظنكنيـ أٌف اليبلؾ كاقع ك  كثالثيا أف يغمب
ٍيفى ًبًيـٍ "بشدة الخكؼ فقاؿ:  تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ كىجىرى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر حى كي ىيكى الًَّذم ييسىيّْري

اًصؼه كى  اءىٍتيىا ًريحه عى كا ًبيىا جى فىًرحي ظىنُّكا أىنَّييـٍ أيًحيطى ًبًريحو طىيّْبىةو كى كىافو كى ٍكجي ًمٍف كيؿّْ مى ـي اٍلمى اءىىي جى
ٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى  كيا المَّوى مي  .3..."ًبًيـٍ دىعى

 
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ كجكد نقاط اتفاؽ كعناصر اختبلؼ بيف القانكف الدكلي ك    

لمنككبيف في البحار كالمرضى كاإلسبلمي بشأف مدلكؿ الجرحى الفقو ااإلنساني كأحكاـ 
 :4ح ذلؾ عمى النحك اآلتيكضٌ كسن
أٌف صفة الجريح أك المريض أثناء النزاع  عمى اإلسبلميكأحكاـ الفقو  الدكلي يتفؽ القانكف -

 المسمح إٌنما تنطبؽ عمى كؿ مف كجد في ساحة القتاؿ سكاء كاف عسكريا أك مدنيا.
شأف مف ييطمؽ عميو صفة الجريح أك الدكلي في القانكف  فاإلسبلمي ع لفقوختمؼ اي -

ال تطمؽ ىذه الصفة إاٌل عمى مف عجز عف أم عمؿ بسبب لرأم الفقياء المريض، فطبقا 
 جز عف القتاؿ أك حمؿ السبلح فيعدمرضو أك جرحو أما مف كاف مريضا أك جريحا كلـ يع

ذايعد مقاتبل مة عكمؿ معام كؼ عف القتاؿ ثـ ظيفر بو حيا  إلى أف يكٌؼ عف القتاؿ فعبل، كا 
يذه الصفة تنطبؽ عمى كٌؿ مف أيصيب بمرض أك جرح األسير. أما كفقا لمقانكف الدكلي ف

 سكاء أعجزه ىذا عف القتاؿ أـ ال، إاٌل أٌنو اشترط أف يكٌؼ الجريح أك المريض عف القتاؿ.

اإلسبلمي عمى أٌف صفة المنككب في البحر الفقو يتفؽ القانكف الدكلي اإلنساني مع  -
ة في بحر سكاء كاف عسكريا أك مدنيا ك أٌيا كانت عمى كؿ مف أيصيب بنكبة أك شدٌ  تنطبؽ

الكسيمة التي كانت تقمو، إاٌل أٌنيما يختمفاف حكؿ مف يستحؽ الحماية أثناء الحرب، فطبقا 
مف كاف في كضع خطير ال يمكّْنو القتاؿ أك حمؿ ال يستفيد مف ىذه الحماية إاٌل لرأم الفقياء 

                                                 
1
 .134 ، صنفسوالمرجع  - 

2
، دار الكتب العممية، 2، ط 17محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف الرازم، التفسير الكبير، ج  - 

 .67ـ، ص 1990طيراف، 
3
 .22سكرة يكنس / اآلية  - 
  .136ك  133عزت عبد العزيز عبد الرحيـ إسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص  -4
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ذ كؿ مف أيصيب بنكبة في الدكلي ف يعٌد مقاتبل، أٌما طبقا لمقانكفا قدر عمى ذلؾ فالسبلح كا 
القتاؿ أـ ال ما داـ قد أحجـ لحماية سكاء كاف في كضع يمكنو بحر أك نير لو الحؽ في ا

 عف األعماؿ العدائية.

 
 الفرع الثاني

 حى كالمرضى كالمنككبيف في البحارقكاعد حماية الجر 
 

 رب: احتراميـ،ػكاجبات حياؿ ضحايا الح ةلى أٌف قانكف جنيؼ يقرر ثبلثأشرنا سابقا إ    
مف بعضيا البعض كلكنيا ليست  متقاربةىذه المفاىيـ . ك 1حمايتيـ كمعاممتيـ بإنسانية

تتكامؿ كتككف مزيجا متجانسا.  ، كلكنيا حيف تتجمع مترادفة، فبينيا اختبلفات دقيقة
دد، حافظ عمى ػػاع كمعناه ال تؤذ، ال تيػفاالحتراـ مكقؼ سمبي إلى حٌد ما، إٌنو مكقؼ امتن

 حياة اآلخريف ككرامتيـ ككسائؿ كجكدىـ، احتـر شخصيتيـ الذاتية الفردية.
معاناة التي الحماية مكقؼ أكثر إيجابية كىك صيانة اآلخريف مف العمؿ كاألخطار كالإٌف      

فإٌنيا تتبايف  2أٌما المعاممة اإلنسانية ع عنيـ كتزكيدىـ بالعكف كالدعـ،قد يتعرضكف ليا كالدفا
 كثيرا بحسب الظركؼ كتمثؿ الحٌد األدنى مف المتطمبات البلزمة لحياة مقبكلة. 

 ف الدكلي اإلنساني كأحكاـحاكؿ التطرؽ لتفاصيؿ قكاعد الحماية في كٌؿ مف القانك نس ك  
 الفقو اإلسبلمي.

 
 الن: في القانكف الدكلي اإلنسانيأكّ 

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني معاممة متمٌيزة لفئة الجرحى كالمرضى كالمنككبيف أضفت     
" يجب احتراميـ كحمايتيـ أٌيا كاف الطرؼ الذم ينتمكف إليو كما يجب في إذ  1في البحار

                                                 
1
- Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, 

institut Henry-Dunant, 1973, p 35.   
2
- Le principe humanité est bien déterminé par la formule de Pasteur qui dit :  

« Ne me dis pas qui tu es, ni quelle est ton histoire. Dis-moi seulement quelle est 

ta souffrance ».  
- Rony Brauman, Devoir humanitaire devoir de l’humanité. 

Voir : Humanité humanitaire, Publications des facultés universitaires, Saint-

Louis, Bruxelles 1998, p 20.    
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المستطاع كبالسرعة الممكنة  قدريمقى إنسانية ك  عامؿ أٌم منيـ معاممةجميع األحكاؿ أف ي
الرعاية الطبية التي تتطمبيا حالتو كيجب عدـ التمييز بينيـ ألمّْ اعتبار سكل االعتبارات 

 .2الطبية"

ىدنة   أف يتفؽ أطراؼ النزاع عمى تدبير عقد -كمما سمحت الظركؼ بذلؾ -كما يتعٌيف    
إلمكاف جمع كتبادؿ كنقؿ الجرحى المترككيف في  ترتيبات محمية أك كقؼ إطبلؽ النار أك 

 .3ميداف القتاؿ
جب حماية ىؤالء كاالعتناء بيـ كرعايتيـ بغض النظر عف جنسيتيـ، كيتعيف ك مف ثـٌ ت   

عمى الطرؼ الذم يسيطر عمى ميداف المعركة أف يبحث عنيـ كيحمييـ مف أٌم اعتداء أك 
يحـر في جميع األحكاؿ قتميـ أك تعذيبيـ أك أخذىـ كرىائف أك تعريض ، ك 4معاممة سيئة ةأيٌ 

أمٍّ منيـ ألم إجراء طبي ال تقتضيو حالتو الصحية كال يتفؽ مع المعايير الطبية المرعية 
التي قد يطبقيا الطرؼ الذم يقـك باإلجراء عمى رعاياه المتمتعيف بكامؿ حريتيـ في الظركؼ 

 . 5الطبية المماثمة
 –حتى كلك كاف ذلؾ بمكافقتيـ  –جرل ليؤالء األشخاص ة خاصة يحظر أف تكبصف   

قصد زراعتيا، أك إجراء التجارب الطبية أك استئصاؿ األنسجة أك األعضاء  عمميات البتر
. كما ييحظر قتميـ أك إبادتيـ أك تعذيبيـ أك تركيـ عمدا بدكف عبلج أك 6كالعممية عمييـ

. كيتعيف في جميع األكقات، كعمى األخص بعد 7دكلعناية معرضيف لخطر الكباء كالع
االشتباؾ في القتاؿ، أف يقـك أطراؼ النزاع دكف تأخير بجميع اإلجراءات الممكنة لمبحث عف 
الجرحى كالمرضى كجمعيـ كحمايتيـ مف السمب كسكء المعاممة كضماف العناية المناسبة 

                                                                                                                                               
1
أحمد أبك الكفا، النظرية العاٌمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية،   - 

عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص ؛ كما بعدىا 33ـ، ص 2006القاىرة،  ، دار النيضة العربية،1ط 
 كما بعدىا.   46

2
 ـ.1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  10المادة  - 

3
 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لسنة  18األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقية مف 15المادة  - 

4
 ـ. 1949مف االتفاقية الثانية لسنة  18األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقية مف 15المادة  - 

5
 ـ.1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  1/ فقرة  11المادة  - 

6
 ـ.1977البركتكككؿ األكؿ لسنة مف  2/ فقرة  11المادة  - 

7
أحمد عمي نكر، حماية ضحايا الحرب بيف الشريعة كالقانكف الدكلي اإلنساني، المجمة الدكلية لمصميب  - 

 .26ـ، ص 1993، 29األحمر،  عدد 
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بأسرع ما يمكف جميع البيانات ؿ . كما يجب عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يسجٌ 1ليـ
التي تساعد عمى تحقيؽ شخصية كؿ مريض أك جريح أك غريؽ أك متكفي مف الطرؼ 

 .2المعادم يقع في قبضتو
مف ألقى ، ف3بالنسبة لممعاممة الكاجبة ليؤالء الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحارك    

رىا لو اتفاقية لحماية التي تقرٌ كيستفيد في ىذه الحالة مف ا ،4سبلحو منيـ يصبح أسير حرب
ـ ككذا االتفاقيتاف األكلى كالثانية لمسنة نفسيا فضبل عف 1949جنيؼ الثالثة لعاـ 
 ـ. 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

عمى السكاف المدنييف رعاية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار حتى كلك يتعٌيف     
إزاءىـ أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ،كما يسمح لمسكاف كانكا ينتمكف إلى الخصـ كأاٌل يمارسكا 

المدنييف كلجمعيات الغكث مثؿ جمعيات اليبلؿ األحمر الكطنية كالصميب األحمر بأف 
يقكمكا كلك مف تمقاء أنفسيـ بإيكاء الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار كالعناية بيـ 

شخص أك محاكمتو أك إدانتو حتى في مناطؽ الغزك أك االحتبلؿ. كال يجكز التعرض ألم 
 .5أك عقابو بسبب ىذه األعماؿ اإلنسانية

كما يجكز ألطراؼ النزاع مناشدة السكاف المدنييف كجمعيات الغكث الكطنية إيكاء كرعاية     
الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار، كعمى أطراؼ النزاع أف يقدمكا التسييبلت البلزمة 

ذا استكلى الطرؼ ك يكفركا ليـ الحماية البلزمة.  يذا النداء، كي حاؿ استجابتيـ لليؤالء ف ا 
طرتو عمييا المعادم عمى المنطقة التي يؤدم فييا ىؤالء مساعدتيـ التطكعية أك استعاد سي

 .6طالما تدعك الحاجة إلييانفسيا التسييبلت فعميو أف يكفر ليـ الحماية ك 
 -ة لمجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار أخيرا تجدر اإلشارة إلى أٌف الحقكؽ المعركف    

ىي حقكؽ ثابتة كغير  –شأنيـ في ذلؾ شأف جميع األشخاص المحمييف في قانكف جنيؼ 
                                                 

1
 ـ.1949الثانية لسنة  جنيؼ تفاقيةمف ا 18األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقية مف 15المادة  - 

2
 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لسنة  1/ فقرة  19األكلى  كالمادة  جنيؼ اتفاقيةمف  1قرة / ف 16المادة  - 
 وما بعدها.  333عبد الكرٌم محمد الداحول، مرجع سابق، ص  -3

 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لسنة  16األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقيةمف  14المادة  -4
5
مف البركتكككؿ األٌكؿ  1فقرة  17كالمادة  1949مف اتفاقية جنيؼ األكلى لسنة  3/ فقرة 18المادة  - 

 . 1977لسنة 
6
مف البركتكككؿ األٌكؿ لسنة  2/ فقرة 17كالمادة  1949األكلى سنة  جنيؼ تفاقيةمف ا 1/ فقرة18المادة  - 

1977. 
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، كمىرٌد ذلؾ 1قابمة لمتصرؼ كال يجكز ليـ التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئيا أك كميا عنيا
كتضمف الحد األدنى مف حمي ػأٌف ىذه الحقكؽ قد منحت أساسا لتحفظ كرامة الشخص الم

المصالح العميا لممجتمع الكلي قبؿ مساسيا ، كىذه الحقكؽ تمس المعاممة اإلنسانية الكريمة
 .2بمصمحتو الشخصية

ة مسائؿ و "يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تعقد اتفاقات خاصة....بشأف أيٌ مع أنٌ     
يرا ضارا ؤثر أم اتفاؽ خاص تأثي كال يجكز أف ترل مف المناسب تسكيتيا بكيفية خاصة.

ات جنيؼ بمقتضى  اتفاق –...أك يقيد الحقكؽ الممنكحة ليـ عمى كضع األشخاص المحمييف
كمف أجؿ تكفير الرعاية الطبية لمجرحى كالمرضى فقد أضفى القانكف اإلنساني  – 3األربع

كضّْحو في عمى أفراد الخدمات الطبية كالمنشآت كالكحدات الطبية حماية عمى نحك ما سن
 النقاط اآلتية: 

 

 ة أفراد الييئات الطبية كالدينيةحماي .5

نيـ ال يعتبركف في أل ،4يتمتع أفراد الييئات الطبية كالدينية بالحماية  بطريؽ غير مباشر    
الحقيقة جزءا مف القكات المسمحة كلكنيـ يتمتعكف بالحماية نظرا ألىمية دكرىـ بالنسبة 

مياميـ الطبية بكضكح في البحث عف الجرحى كالمرضى لمجرحى كالمرضى. كتتحدد 
بمثؿ ىذه  كجمعيـ كنقميـ كعبلجيـ، كالحماية تتقرر لؤلشخاص الذيف ييعيد إلييـ القياـ

 . 5يككنكف مشغكليف كمية بيذه األعماؿ األعماؿ دكف غيرىا 
 ياـ ألنيـمدربكف خصيصا عمى ىذه المييستثنى مف ىذه القاعدة أفراد القكات المسمحة ال    

كال يتمتعكف بالحماية إاٌل أثناء  6حاممي ناقبلتستخداميـ عند الحاجة كممرضيف أك يمكف ا
بالحماية اإلداريكف العاممكف في الكحدات الطبية كالمكظفيف  ائيـ ليذه المياـ. كما يتمتع أد

يا بدكنو. كما لكحدات القياـ بعممف ال يتسنى ليذه ااإلدارييف كالسائقيف كالطباخيف، كغيرىـ ممٌ 

                                                 
1
 .1949ربع لعاـ المشتركة مف االتفاقيات األ 8، 7، 7، 7المادة  - 

2
 .464عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 .1949المشتركة مف االتفاقيات األربع لعاـ  7، 6، 6، 6المادة  - 

4
 86؛  رجب عبد المنعـ متكلي، مرجع سابؽ، ص26ك  25ص مرجع سابؽ، ستانيسبلؼ أ. نيميؾ،  - 

 كما بعدىا.
5
 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لسنة  37ك  36كلى كالمادتاف األ جنيؼ اتفاقيةمف  24المادة  - 

6
 ـ. 1949األكلى لسنة  جنيؼ اتفاقيةمف  25المادة  - 
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كالشيكخ كالقساكسة كرجاؿ  1بالقكات المسمحةيتمتع بيذه الحماية رجاؿ الديف الممحقكف 
 .2األدياف األخرل كبعبارة أشمؿ أفراد الييئات الدينية

جب ـ إلى حد كبير دائرة األشخاص الذيف ت1977ع البركتكككؿ األكؿ لعاـ كسٌ لقد     
أكضح أنو ييقصد بتعبير أفراد الخدمات الطبية  ينية، كبب مياميـ الطبية أك الدحمايتيـ بس

ما إلدارة  األشخاص الذيف يخصصيـ أحد أطراؼ النزاع إما لؤلغراض الطبية دكف غيرىا كا 
الكحدات الطبية أك لتشغيؿ أك إدارة كسائط النقؿ الطبي. كما ذكر أٌف مثؿ ىذا التخصيص 

 .3طبية قد يككنكف مف العسكرييف أك المدنييفقد يككف دائما أك كقتيا، ك أف أفراد الخدمات ال
العسكرييف كالمدنييف دائرة أفراد الييئات الدينية لتشمؿ  ع البركتكككؿ األكؿ كذلؾ كسٌ كما     

مكف إلحاقيـ بالقكات عمى حد سكاء كالكعاظ المكمفيف بأداء الشعائر الدينية دكف غيرىا، كي
أجيزة الدفاع المدني التابعة ألحد الطبي أك  المسمحة أك الكحدات الطبية أك كسائط النقؿ

 .4أطراؼ النزاع كذلؾ بصفة دائمة أك كقتية
 

  أفراد الجمعيات التطكعية .4

يضفي القانكف الدكلي اإلنساني أثناء النزاع المسمح الحماية عمى أفراد الكحدات الطبية     
التابعة لمجمعيات التطكعية، كال تقتصر ىذه الحماية عمى جمعيات الدكؿ المتنازعة بؿ تشمؿ 

 . 5أيضا جمعيات الدكؿ المحايدة
 –اد الخدمات الطبية يشمؿ ـ عمى أف تعبير أفر 1977كقد نٌص البركتكككؿ األكؿ لسنة     

أفراد الخدمات الطبية التابعيف لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ  –مف بيف ما يشمؿ 
 كغيرىا مف جمعيات اإلسعاؼ الكطنية التطكعية التي تعترؼ بيا كترخص ليا  6األحمر

                                                 
1
 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لسنة  36األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقيةمف  24المادة  - 

2
 ـ.1949الثانية لسنة  جنيؼ اتفاقيةمف  36المادة  - 

3
 ـ.                                                  1977/ الفقرة "ج" مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  8المادة  - 

4
 / الفقرة "د" مف البركتكككؿ نفسو. 8المادة  - 

5
 ـ. 1949 األكلى لسنة جنيؼ اتفاقيةمف  27المادة   - 

6
كقد كاف اليدؼ األساسي إلنشاء الجمعيات الكطنية لميبلؿ كالصميب األحمر ىك معاكنة الخدمات  - 

 الطبية في الجيكش في تنفيذ ميمة لـ تستطع ىذه الخدمات التصدم ليا في مرات عديدة. 
يب : فرتيزكالشكفف، عدـ التحيز كالحياد في القانكف اإلنساني كممارستو، المجمة الدكلية لمصمانظر 

 .429ـ، ص 1989، 10األحمر، العدد 
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 .1حككماتيا كفقا لؤلصكؿ المرعية
 –الحماية المقررة ألفراد الخدمات الطبية  أفراد الجمعيات التطكعية عمى  يحصؿ مف ثـٌ ك    

التابعيف لمقكات المسمحة شريطة التزاميـ بالقكانيف كالتعميمات  –مف عسكرييف كمدنييف 
. كال يجكز لجمعيات تطكعية تابعة لدكلة محايدة أف تقدـ مساعدة أفرادىا ككحداتيا 2الحربية

سابقة مف حككمتيا كقبكؿ طرؼ النزاع بمكافقة  الطبية إلى طرؼ مف األطراؼ المتنازعة إالٌ 
المتمقي ليذه المساعدة، كعمى الدكلة المحايدة أف تبمغ مكافقتيا إلى الطرؼ المعادم لمدكلة 

 .3التي قبمت المساعدة

 

 حماية األعياف الطبييف .3

حماية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف مف العسكرييف عمى حماية األعياف تتكقؼ عممية     
أم  –ستخدـ لعبلج العسكرييف التي تي تمؾ ي البداية كاف قانكف جنيؼ يستيدؼ فف ،4الطبٌييف

كمع التطكر التقني الذم حصؿ في كسائؿ النقؿ  ،–المركبات الطبية كالمستشفيات العسكرية 
أضفيت الحماية عمى "السفف المستشفيات"، سكاء كانت تمؾ السفف عسكرية كىي التي 
أنشأتيا الدكؿ أك أعدتيا خصيصا لغرض كاحد ىك مساعدة الجرحى كالمرضى كالغرقى 

ة أك جمعيات كمعالجتيـ كنقميـ، أك كانت مجيزة بكاسطة جمعيات الصميب األحمر الكطني
رة لسفف الحماية المقر فراد. كتتمتع السفف األخيرة باإلغاثة المعترؼ بيا رسميا أك بكاسطة أ

 ال يجكز االعتداء عمييا أك أسرىا.  المستشفيات العسكرية ك
كما تقررت الحماية لمطائرات الطبية المستخدمة كمية في نقؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى     

 . 5ؿ أفراد الييئات الطبية كالميمات الطبية كال يجكز االعتداء عميياالعسكرييف ككذلؾ لنق
دات ـ الحماية الكاسعة الممنكحة لمكح1977ؿ لسنة ىذا كقد أضفى البركتكككؿ األكٌ     

ـ عمى الكحدات الطبية المدنية فعٌرؼ 1949ات جنيؼ لسنة الطبية العسكرية في ظؿ اتفاق
عسكرية كانت أـ مدنية التي تـ  ،رىا مف الكحداتالكحدات الطبية بأنيا المنشآت كغي

                                                 
1
 ـ.1977" مف البركتكككؿ األكؿ لسنة 2/ الفقرة ج " 8المادة  - 

2
 . 1949األكلى لسنة  جنيؼ اتفاقيةمف  1/ الفقرة  26المادة  - 

3
 .1949األكلى لسنة  جنيؼ اتفاقية مف 27المادة  - 

4
، منشأة المعارؼ، -نساف، المنظمات الدكلية حقكؽ اإل -عبد الكريـ عمكف، القانكف الدكلي العاـ   - 

 . 251ـ، ص 2007اإلسكندرية، 
5
 ـ.1949األكلى لسنة  جنيؼ اتفاقيةمف  27إلى  24، 22المكاد  - 
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جبلئيـ  تنظيميا لؤلغراض الطبية، أم البحث عف الجرحى كالمرضى المنككبيف في البحار كا 
كنقميـ كتشخيص حالتيـ أك عبلجيـ، بما في ذلؾ اإلسعافات األكلية كالكقاية مف األمراض. 

ىا مف الكحدات المماثمة كمراكز نقؿ كيشمؿ ىذا التعبير عمى سبيؿ المثاؿ المستشفيات كغير 
الدـ كمعاىد الطب الكقائي كالمستكدعات الطبية كالمخازف الطبية كالصيدلية ليذه الكحدات، 

فقرة ق مف  8)المادة  كيمكف أف تككف الكحدات الطبية ثابتة أك متحركة، دائمة أك كقتية
 .البرتكككؿ األٌكؿ(

مف اتفاقية جنيؼ األكلى إذا  21شآت كفقا لممادة تتكقؼ الحماية الكاجبة نحك ىذه المن    
أسيء استعماليا كأف تستخدـ في أعماؿ تضر بالعدك خركجا عمى كاجباتيا اإلنسانية مثؿ 

 .1إيكاء الجنكد األصحاء أك استخداميا كنقاط مراقبة عسكرية
ضى ـ النقؿ الطبي بأنو نقؿ الجرحى كالمر 1977كما عرَّؼ البركتكككؿ األكؿ لعاـ     

كالمنككبيف في البحار كأفراد الخدمات الطبية كالييئات الدينية كالمعدات الطبية التي تحمييا 
ـ كىذا البركتكككؿ سكاء كاف النقؿ في البر أك في الماء 1949اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة 

 .2أك في الجك
كسائؿ النقؿ الطبي بأنيا أية كسيطة نقؿ عسكرية كانت أـ  ا عرَّؼ البركتكككؿ كم    

مدنية، دائمة أك كقتية تخصص لمنقؿ الطبي دكف سكاه تحت إشراؼ ىيئة مختصة تابعة 
 :3ألحد أطراؼ النزاع كتشمؿ

 المركبات الطبية كىي أية كسيطة لمنقؿ الطبي في البر. -
 الماء. السفف كالزكارؽ الطبية كىي أية كسيطة لمنقؿ الطبي في -

 الطائرات الطبية كىي أية كسيطة لمنقؿ الطبي في الجك. -
كىذه الكسائؿ المستعممة في النقؿ الطبي عسكرية كانت أـ مدنية، دائمة أـ مؤقتة يجب     

مف االتفاقية األكلى لعاـ  1/ الفقرة  35المادة ) احتراميا كحمايتيا كالكحدات الطبية المتحركة
 .4(ـ1949

                                                 
1
 .822سابؽ، ص  ععمي صادؽ أبك ىيؼ، مرج  - 

2
 ـ.1977/ الفقرة "ك" مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  8المادة  - 

3
 "ح"، "ط"، "م" مف البركتكككؿ نفسو./ الفقرات "ز"،  8المادة  - 

4
لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ شركط حماية ىذه الكحدات انظررجب عبد المنعـ متكلي، مرجع    سابؽ،  - 

 نقبل عف:  98ص
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  ةالشارة المميِّز  .2

الخدمات الطبية  اضعك قانكف جنيؼ مدل الحاجة إلى شارة تميّْز نشاطات أفرادك أدرؾ     
ات جنيؼ عمى المسمحة الدكلية، لذلؾ نصت اتفاقمساعدة ضحايا النزاعات الذيف يقكمكف ب

 1منح الشارة صفة الحماية كىي عبارة عف صميب أك ىبلؿ أحمر عمى أرضية بيضاء
يستخدميا كؿ فرد يؤدم خدمات طبية لصالح ىؤالء الضحايا، أك ترفع عمى الكحدات الطبية 

 . 2ككسائؿ النقؿ الطبي تحت إشراؼ الخدمات الطبية العسكرية
كييشترط في ىذه الشارة حتى تتمتع بالحماية المقررة ليا أاٌل تيرفع إاٌل عمى الكحدات الطبية     

ستخداميا مف قبؿ أشخاص ال ينتمكف إلى اليبلؿ أك الصميب كأفرادىا كذلؾ لتجنب إساءة ا
(، Emblem indicative) داللةك  (Protective Emblem)األحمر فيي شارة حماية 

ذات أبعاد صغيرة كييفضؿ أف ييكتب اسـ الجمعية حكليا أك أسفؿ منيا كأاٌل كيجب أف تككف 
 .3ييكتب شيء حكليا دكنما أف يحدث خمطه بيا

ات جنيؼ لعاـ الطبية كالدينية فقد نٌصت اتفاق ة لتحديد ىكية أفراد الخدماتبالنسب    
ـ عمى أف يضع ىؤالء عمى الذراع األيسر عبلمة ذراع عمييا ىبلؿ أك صميب أحمر، 1949

 . 4كتيصرؼ ىذه العبلمة بمعرفة السمطات العسكرية كتيختـ بخاتميا
ـ قد 1949ات جنيؼ لعاـ عمى اتفاقمصادقتيا إسرائيؿ عند  أفٌ إلى تجدر اإلشارة  ك   

تحفظت عمى العبلمة الطبية أك الشارة المميّْزة لمكحدات الطبية. ككاف مبنى تحفظيا أٌف 
إسرائيؿ بينما ىي تحتـر حرمة العبلمات كالشارات المميّْزة الخاصة باالتفاقية فإٌنيا ستستعمؿ 
                                                                                                                                               

- KALSOVEN.F. Red affirmation and development of international humanitarian 

law applicable in armed conflict, the diplomatic conference, Geneva, 1974 – 

1977, p.114. 

 - BOTHE M. and JANSSEN K, the implemention of international humanitarian 

law at the national level, I.R.R.C, N°233, 198, p.191. 
1
تفاقية الثانية لعاـ مف اال 1/ الفقرة  41األكلى كأيضا المادة  جنيؼ اتفاقيةمف  1/ الفقرة  32المادة  - 

 ـ.1949
2
مف  18ـ كالمادة 1949مف االتفاقية الثانية لعاـ  41األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقيةمف  39المادة  - 

 ـ.1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
3
حبيب سميـ، حماية شارتٌي اليبلؿ كالصميب األحمر كقمع إساءة استخداميما، المجمة الدكلية لمصميب  - 

أنطكاف بكفير، جكانب خاصة الستخداـ شارتي الصميب األحمر ؛ 311، ص 1989، 9العدد األحمر، 
 . 327، ص المرجع نفسوكاليبلؿ األحمر، 

4
 ـ.1949مف االتفاقية الثانية لعاـ  42األكلى كالمادة  جنيؼ اتفاقيةمف  40المادة  - 
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تيا المسمحة. ككاف الكفد اإلسرائيمي شارة درع داكد كشارة كعبلمة مميّْزة لمخدمات الطبية بقكا
ات جنيؼ تعديبل يقضي بضركرة النص تمر الدبمكماسي الذم اعتمد اتفاققد اقترح في المؤ 

عمى قبكؿ درع داكد األحمر عمى قدـ المساكاة مع اليبلؿ األحمر كاألسد لشمس األحمريف، 
تصة كالجمسة العامة كمع ذلؾ ريفض ىذا التعديؿ بأغمبية األصكات في كؿ مف المجنة المخ

 .1لممؤتمر
 الفقو اإلسالميثانيان: في 

اإلسبلمي بشأف الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار  قبؿ الحديث عف أحكاـ الفقو    
 يتعيف أف نكرد المبلحظات اآلتية:

إٌف القكاعد القانكنية الخاصة بحماية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار ىي قكاعد  -أ
عرؼ إاٌل بعد دخكؿ الجماعة الدكلية عصر التنظيـ الدكلي في النصؼ الثاني مف كلـ تي  حديثة

، كقد كانت الدكؿ اإلسبلمية آنذاؾ ممثمة في الدكلة العثمانية الميبلدمالقرف التاسع عشر 
 عضكا في ىذا التنظيـ.

ىا، كاف العرؼ السائد في تمؾ الفترة ىك اعتناء كؿ دكلة بمرضاىا كجرحاىا كغرقا -ب
لتطكعية ككاف الجيش اإلسبلمي يعتمد في عبلج جرحى المسمميف كرعايتيـ عمى الخدمات ا

 المعنى نذكر منيا: ردت أحاديث نبكٌية كثيرة تؤكد ىذاك  التي تقـك بيا النساء 

صمى  -ركل أحمد كالبخارم عف الربيع بنت معكذ أنيا قالت:" كنا نغزكا مع رسكؿ اهلل  -   
 .2"نسقي القـك كنخدميـ كنرٌد القتمى كالجرحى إلى المدينة –اهلل عميو كسمـ 

"غزكت مع   رسكؿ  ركل أحمد كمسمـ كابف ماجو عف أـ عطية األنصارية أنيا قالت: -   
سبع غزكات أخمفيـ في رحاليـ كأصنع ليـ الطعاـ كأداكم  –صمى اهلل عميو كسمـ  –اهلل 

 .3الجرحى كأقـك عمى الزمنى"
يغزك  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ركل مسمـ كالترمذم عف أنس قاؿ:" كاف رسكؿ اهلل  -   

 .4بأـ سميـ كنسكة معيا مف األنصار يسقيف الماء كيداكيف الجرحى"

                                                 
1
مجمة الدكلية لمصميب األحمر، ـ، ال1949كمكد بيمك، التحفظات المتعمقة باتفاقيات جنيؼ لعاـ  - 

 . 276ـ، ص 1990، 14العدد
2
 .222مرجع سابؽ، ص ، 3جصحيح البخارم،  - 

3
 .94مرجع سابؽ، ص العسقبلني، أحمد بف عمي ابف حجر  - 

4
 .239محمد بف عمي الشككاني، نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار، مرجع سابؽ، ص  - 
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لـ يتعرض فقياء اإلسبلـ األكائؿ لمنككبي البحار ألٌف المسمميف في عيكدىـ األكلى  -ج
كاف محدكدا جدا، فقكاتيـ العسكرية كانت في  كانت حركبيـ برية كانشغاليـ بالحركب البحرية

 األساس برية ال بحرية.
     
محؿ خبلؼ فقيي  لجرحى كالمرضى كالغرقى في اإلسبلـمسألة العناية بافي الحقيقة ف    

كبير، فالسابقكف مف الفقياء كيؤيدىـ في ذلؾ عدد مف الفقياء المحدثيف يركف جكاز اإلجياز 
كرد عف اإلماـ محمد بف الحسف ي البحار عمى الجرحى كالمرضى كغيرىـ مف منككب

مف  "إذا اقتتؿ المسممكف كالمشرككف فانيـز المشرككف ككجد المسممكف الشيباني قكلو:
ف كاف ييعمـ أنيـ ال يعيشكف مع تمؾ قكما جرحى فبل بأس  المشركيف أف ييجيزكا عمييـ، كا 

نما أعجزىـ إثخاف الجراحات مف مباشرة القتاؿ فبل بأس  الجراحات ألف ىؤالء مقاتمة، كا 
ف شاءكا ترككىـ حتى يذكقكا المكت كؿ ذلؾ كاسع" كييكرد استثناءا عمى ذلؾ  1بقتميـ...كا 

عمـ بأنو ال يعيش مع ىذا المرض...فحينئذ ال ينبغي أف يقتمكه ألنو قد بقكلو:" إال أف يحيط ال
 . 2كقع اليأس مف قتالو فحالو اآلف كحاؿ الشيخ الفاني"

أما المريض : ك  -المغني  –في كتابو  مع رأم الفقيو ابف قدامة الذم قاؿكيتفؽ ىذا     
عمى الجريح فيك ييجيز فيقتؿ إذا كاف ممف لك كاف صحيحا قاتىؿ ألنو بمنزلة اإلجياز 

ه فيككف بمنزلة الزًمف ال يقتؿ ألنو ال ييخاؼ ؤ كسا بير ياز عمى الجريح فمثبل أف يككف ميؤ اإلج
منو أف يصير إلى حاؿ يقاتؿ فييا، كييبلحظ ىنا أٌف المريض الذم يقصده ابف قدامة 

القتاؿ كالشيباني ىك المريض بصفة عامة في زمف الحرب كليس المريض الذم يسقط أثناء 
   .  3في المعركة فكبلىما يقتؿ حتى كلك لـ يشارؾ األكؿ في القتاؿ

عميو  – فيـ يذىبكف إلى أف الرسكؿ ،ا الفريؽ الثاني كيمثمو جميكر الفقياء كالكتابأمٌ     
بعد انتياء المعركة كاالطمئناف  ،كاف يحرص ككذلؾ المسممكف مف بعده –الصبلة كالسبلـ 

اإلسبلـ  يعامؿ جرحى العدك كمرضاه أحسف كأرفؽ معاممة، ألفٌ أف  ،عمى الظفر كالنصر
ديف الرحمة لمعالميف كأدعى ما تتطمبو الرحمة اإلنسانية ىي حاؿ الجرح كالمرض كفي حاؿ 

                                                 
1
أبك عبد اهلل محمد حسف محمد حسف تحقيؽ السير الكبير، تاب محمد بف الحسف الشيباني، شرح ك - 

 .203، 202ص  دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،، 4ج إسماعيؿ الشافعي، 
2
 .203، ص نفسومرجع ال - 

3
 . 401مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص  - 
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القتاؿ أيضا إذا ثبت أف العدك مريض أك جريح جاز عبلجو، ألٌف األمر باإلحساف إلى 
عف قتؿ غير المقاتمة كالجريح كالمريض األسرل يتناكؿ عبلجيـ فضبل أف اإلسبلـ ينيى 

كبلىما عاجز عف القتاؿ بسبب ما حؿ بيما لذا ال يجكز في نظرىـ قتميـ كال اإلجياز 
 عند فتح مكة: –عميو الصبلة كالسبلـ  –عمييـ. كييدلّْؿ ىذا الفريؽ عمى رأيو بقكؿ النبي 

 .1كمف أغمؽ عميو بابو فيك آمف" عمى جريح كال ييتبعف مدبر كال ييقتمفَّ أسير " أال ال ييجيزفٌ 
ليس خاصا  –عميو الصبلة كالسبلـ  –يرل أصحاب ىذا االتجاه أف ىذا القكؿ لمرسكؿ ك    

     .2بأىؿ مكة ألف المفظ عاـ في أىؿ مكة كغيرىا مف بقاع األرض
ىناؾ رأم آخر قريب مف الرأم المتقدـ يرل أصحابو أٌف حماية الجرحى كالمرضى ك    

 :3البحار تتحدد مف خبلؿ المبادئ اآلتيةكمنككبي 
قتاليـ كيضفي عمييـ الحماية المقررة ألسرل الحرب، ىؤالء أك أداؤىـ الجزية  إسبلـ يمنع -أ

كاف رسكؿ  عف سميماف بف بريدة عف أبيو قاؿ:فقد ركل أحمد كمسمـ كابف ماجو كالترمذم 
سىرية أكصاه في خاصتو بتقكل  إذا أمَّر أميرا عمى جيش أك –صمى اهلل عميو كسمـ  –اهلل 

اهلل كمف معو مف المسمميف خيرا، ثـ قاؿ: أيغزكا باسـ اهلل في سبيؿ اهلل قاتمكا مف كفر أيغزكا 
ذا لقيت عدكؾ مف المشركيف فادعيـ إلى  كال تغمكا كال تغدركا كال تمثمكا كال تقتمكا كليدة كا 

ٌؼ عنيـ، ادعيـ إلى اإلسبلـ  فإف ثبلث ًخصاؿ أك ًخبلؿ فأيتيف ما أجابكؾ فاقبؿ منيـ ككي 
                                                 

1
 ،ـ2003، دار الكتب العممية، بيركت، 3، ط9، ج الكبرلأحمد بف حسيف بف عمي البييقي، السنف  - 

 .199ص 
2
 476، المكتبة الحديثية، ص 2ط ، ي الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنةكىبة الزحيمي، آثار الحرب ف  - 
 .477ك

 كيقكؿ بيذا الرأم معظـ الكتاب المحدثيف نذكر منيـ:
بة الفبلح، الككيت، ، مكت1الشريعة اإلسبلمية، ط إسماعيؿ إبراىيـ محمد أبك شريعة، نظرية الحرب في   -

عبد الكىاب خبلؼ، السياسة الشرعية أك نظاـ الدكلة اإلسبلمية في الشؤكف الدستكرية ؛ 521ـ، ص 1981
سعيد محمد أحمد باناجة، المبادئ األساسية ؛ 94ـ، ص 1977صار، كالخارجية كالمالية، دار األن

ـ كالحرب  لمعبلقات الدكلية الدبمكماسية كقت ، 1 ، ط -بيف التشريع اإلسبلمي كالقانكف الدكلي العاـ  –السم
، 1998، دار الفكر، بيركت، 2، ط 3سيد سابؽ، فقو السنة، ج ؛ 116ـ، ص 1985مؤسسة الرسالة، 

لممبلييف، بيركت،  ، دار العمـ1ظافر القاسمي، الجياد كالحقكؽ الدكلية العامة في اإلسبلـ، ط ؛ 44ص 
محمد سعيد الدقاؽ، القانكف الدكلي اإلنساني بيف المفيـك اإلسبلمي كالقكاعد ؛ 528ـ، ص 1982

 .101ـ، ص 1990، 12الكضعية، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد 
3
 كما بعدىا.  54عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   - 
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أجابكؾ فاقبؿ منيـ ككيٌؼ عنيـ...فإف ىـ أبكا فسميـ الجزية فإف أجابكؾ فاقبؿ منيـ ككيٌؼ 
ف أبكا فاستعف باهلل عمييـ كقاتميـ..."  .1عنيـ كا 

عجز ىؤالء الضحايا عف حمؿ السبلح كقتاؿ المسمميف ىكشرط حمايتيـ كمنعيـ مف  -ب
ييـ أدُّكا الجزية أك منعكىا، أسممكا هلل أـ ال. كفي ىذه الحالة يتعيف عمى القتؿ أك اإلجياز عم

ال يجكز اإلجياز عمييـ كذلؾ يـ كمعاممتيـ معاممة إنسانية ك المسمميف حمايتيـ كصكف كرامت
 لؤلسباب اآلتية: 

إٌف الحرب ضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا، فإذا ما زاؿ خطر ىؤالء كلـ يعد بإمكانيـ  -
 ء عمى المسمميف فبل مبرر لئلجياز عمييـ.االعتدا

مبادئ اإلنسانية التي أرساىا اإلسبلـ المتمثمة في األخكة كالكرامة الإٌف حمايتيـ تتفؽ مع  -
 اإلنسانية كالرحمة كالفضيمة.

إٌف الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار ممف ال يقكمكا بأم عمؿ عدائي ضد  -
ؾ إنسانيتيـ أم ميزة عسكرية بؿ يعتبر نكعا مف اإلفساد المسمميف، ال يحقؽ قتميـ أك انتيا
لحاؽ الضرر بالغير ببل مسكغ.  كا 

إٌف الجرحى كالمرضى كالمنككبيف في البحار ممف عجزكا عف القتاؿ ييعٌد كضعيـ ككضع  -
 مف ال يشترؾ في القتاؿ مف النساء كاألطفاؿ كغيرىـ الذيف ال يجكز قتميـ.

لـ  إزاء أىؿ مكة يـك فتحيا إذ –ميو الصبلة كالسبلـ ع –المكقؼ الذم اتخذه الرسكؿ  -
يتعرض ألحد مف أىميا بسكء ثـ ناد مناديو:" أال ال ييجيزىفَّ عمى جريح " كىذا يسرم عمى 

لقادتو:"ال  –رضي اهلل عنو  -عمى لساف أبي بكر الصديؽ  . كما جاء 2كافة الحركب
 .3تخكنكا كال تغًدركا كال تغمكا كال تيمثّْمكا كال تيجًيزكا عمى جريح"

مف خبلؿ استعراض اآلراء الفقيية السابقة فإٌننا نميؿ إلى ترجيح رأم جميكر الفقياء ك   
اب المحدثيف القاضي باإلحساف إلى ىؤالء الضحايا كالرفؽ بيـ كمما يؤكد صحة ىذا كالكتٌ 

قىاًب مف نصكص القرآف الكريـ كقكلو تعالى:" الرأم ما كرد  كا فىضىٍربى الرّْ فىًإذا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري

                                                 
1
 .230، مرجع سابؽ، ص مف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 

2
 .101، ص مرجع سابؽالكاساني،  - 

3
، دار الكتاب المصرم، القاىرة، 1عبد اهلل عامر، أحكاـ األسرل كالسبايا في الحركب اإلسبلمية، ط   - 

 .36ـ، ص 1986
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ثىاؽ ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى قاؿ المفسركف في شرح ىذه اآلية الكريمة أم يا أييا  ك ،1"حى
فاحصدكا الكفار بسيكفكـ كة ى المعر المؤمنكف عند مقابمتكـ مع الكفار في الحرب كدارت رح

ذا كثير قتبلىـ كجرحاىـ كعجز كثيرمنيـ عف حمؿ السبلح فاكتفكا بأسرىـحصدا ك  . كما 2ا 
ٍعتىًديفى قاؿ تعالى:" ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  .3"كى

مف  مر بتكجيو القتاؿ إلى المقاتميف، كالمقاتىمة في الغالب ال تككف إالٌ أالسابقة في اآلية ك     
اثنيف يقاتؿ كؿ منيما اآلخر. كالجرحى كالمرضى كالمنككبكف في البحار كفكا عف القتاؿ 
كعجزكا عنو فخرجكا مف جممة المقاتىمة المأمكر بقتاليـ، فيككف قصدىـ بقتاؿ محرما 

 . 4كالمحافظة عمى حياتيـ كاجبا
اإلسبلمي مع القانكف الدكلي اإلنساني في حماية  فقواتفاؽ أحكاـ المٌما تقدـ  كنستنتج  

الكسائؿ التي تكفؿ لممرضى كالجرحى كالمنككبيف في البحار الحؽ في المحافظة عمى حياتيـ 
يتحقؽ ىذا ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب،  كمعاممتيـ بشكؿ إنساني كذلؾ مف باب ما

كؿ كسيمة مؤدية إلى ىذا الكاجب، كقد حدد القانكف ىذه الكسائؿ في حماية  بالمحافظة عمى
أفراد الخدمات كالكحدات الطبية إال أٌف الشريعة اإلسبلمية لـ تذكرىا حصرا لتسع ما ييستجد 
في كؿ عصر مف ىذه الكسائؿ كتطبيقا لمبدأ الكسيمة إلى الشيء تأخذ حكـ ذلؾ الشيء، 

ى كالمنككبيف في البحار في البحث عنيـ كنقميـ إلى أماكف كمف ذلؾ حؽ الجرحى كالمرض
 . 5آمنة فضبل عف حقيـ في الرعاية الصحية البلزمة

تكفير الحماية ألفراد الييئات الطبية مف خبلؿ التكسع في تفسير النصكص كما يمكف     
لربيع فقد ركم عف ربىاح بف ا –األجراء كالمستخدىمكف–ـ التعرض لمعسفاء التي جاءت تحرٌ 

في غزكة فرأل الناس مجتمعيف عمى  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ا مع رسكؿ اهلل "كنٌ  قاؿ:
شيء فبعث رجؿ فقاؿ: أنظر عبلـ اجتمع ىؤالء. فجاء فقاؿ: عمى امرأة قتيؿ. فقاؿ: ما 

                                                 
1
 .4سكرة محمد، اآلية  - 

2
 .206، ص 3محمد عمي الصابكني، مرجع سابؽ، ج  - 

3
 .190سكرة البقرة، اآلية   - 

4
محمد عبد اهلل دراز، مختصر دستكر األخبلؽ  ؛ 348ك  347، ص 2رجع سابؽ، المجمد القرطبي، م - 

 .266ـ، ص 1998، دار الدعكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، 2في القرآف، ط 
5
ـ إسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص  - لمتكسع في ىذا المعنى يمكف العكدة إلى: -  عزت عبد العزيز عبد الرحي
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كانت ىذه لتقاتؿ. قاؿ: كعمى المقدمة خالد بف الكليد، فبعث رجبل فقاؿ: قؿ لخالد: ال يقتيمف 
 .    1ال عسيفا"امرأة ك 

أف  جراء بالحصانة مف القتؿ أك غيره أثناء الحرب، ال بدٌ بناء عمى ذلؾ لكي يتمتع األي ك   
. كمعمـك أف أفراد الييئات 2باألعماؿ القتاليةلو يككف عمميـ الذم استأجركا لمقياـ بو ال صمة 

ية الدائرة بيف ليـ عبلقة باألعماؿ القتال تليس –الميستأجىركف أك المتطكعكف  –الطبية 
نما يقتصر دكرىـ عمى الخدمات اإلنسانية التي يقدمكنيا إلى مف أص بح عاجزا الجيكش كا 

 .    3النص الشرعي السابؽ يشمميـ بكصفيـ عسفاءعف القتاؿ، لذلؾ نرل 
كما أننا نشاطر د. عبد الغني محمكد في رأيو أف اإلسبلـ أقٌر األعماؿ التطكعية     

في  لنساء كف يصاحبف الجيش اإلسبلميمرضى كرعايتيـ باعتبار اجرحى كاللمعالجة ال
جرحى كمرضى العدك الذيف يقعكف في قبضة المسمميف، فقد  حركبو كتشمؿ ىذه الرعاية 

عمى إكراـ مف يقع مف أفراد العدك في قبضة  –عميو الصبلة كالسبلـ  –حث الرسكؿ 
المسمميف كما حدث في غزكة بدر. كاإلكراـ يشمؿ تقديـ الغذاء كالماء كالدكاء كغيره لمجرحى 
المرضى، كما أف الشريعة تكفؿ الحماية لرجاؿ الديف التابعيف لمعدك طالما ال يشارككف في 

 . 4األعماؿ العدائية قكال أك فعبل

 

 المطمب الثاني
 رلػػػاية األسػػػحم

 
إٌف الغاية المبتغاة مف كراء تحديد كصؼ المقاتؿ القانكني ىي إعطاء كصؼ أسير     

الحرب ألم مف المقاتميف عند تخميو عف سبلحو اضطرارا أك اختيارا ككقكعو في قبضة 

                                                 
1
، مكتبة 2أبكداكد سميماف بف األشعث السجستاني، سنف أبي داكد، تعميؽ محمد ناصرالديف األلباني،ط   - 

، بيت 1ائد بف صبرم بف أبي عمفة، شركح سنف ابف ماجو، ط؛ ر 468المعارؼ، الرياض، د.ت.ف، ص 
 .1078ـ، ص 2007األفكار الدكلية، األردف ، 

2
 .1247ص محمد خير ىيكؿ، مرجع سابؽ،   - 

3
يقكؿ  عبد الكىاب خبلؼ:" الكصفاء ىـ المستخدمكف كيدخؿ في ىؤالء الممرضكف كالنقالة ككؿ مف  - 

 ييستخدمكف إلسعاؼ الجرحى كالمرضى كالقياـ بحاجاتيـ كتخفيؼ آالميـ ".
 .94مرجع سابؽ، ص 

4
 .61عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   - 



44 

 

ف سمطة الدكلة التي أسرتيـ كيتعيف عمييا أ –أم المقاتميف  –العدك. كعندئذ تتصرؼ حياليـ 
 تكفر ليـ االحتراـ كالحماية البلزميف، ككذا المعاممة اإلنسانية الكريمة.

األسر ما ىك إال إجراء حربي كقائي الغرض منو المحافظة عمى نظاـ دكلة األسر إٌف     
ـ مقررة ليذه الحماية 1949كعدـ اإلضرار بو، كقد جاءت اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ 

اإلفراج  مف لحظة كقكعيـ في األسر إلى ضمانات ليـ فتضمنت مجمكعة مف الحقكؽ كال
 عنيـ كرجكعيـ إلى أكطانيـ.

لمتعريؼ بأسرل الحرب كالثاني  ص األكؿاألكؿ نخصٌ  كنتناكؿ في ىذا المطمب فرعيف   
 رة ليـ.لمحديث عف أشكاؿ الحماية المقرٌ 

 الفرع األكؿ
 تعريػؼ أسػرل الحػػرب

 
تنتيي النزاعات المسٌمحة في الغالب بكقكع مجمكعة مف األفراد في قبضة العدك  يطمؽ     

في القانكف الدكلي عمييـ اسـ أسرل الحرب. نحاكؿ أف نبٌيف المقصكد بيذا المصطمح 
 اإلسبلمي بشأف المكضكع نفسو. فقواإلنساني ك ما جاءت بو أحكاـ ال

 
 الدكلي اإلنسانيال: في القانكف أكّ 
 ـ في تعريؼ المقاتؿ القانكني المبدأ العا يقضياألشخاص المعتبركف أسرل حرب:  -5  

بأف كؿ فرد مف أفراد القكات المسمحة التابعة ألحد أطراؼ النزاع يعد مقاتبل، ككؿ مقاتؿ يقع 
 . 1في قبضة الطرؼ الخصـ يتمتع بكصؼ أسير الحرب

كاـ التي تستيدؼ تحديد الشركط التي تستكمؿ ىذه القاعدة العامة بثبلثة أنكاع مف األح ك   
ييعترؼ بمكجبيا بالقكات المسمحة بصفتيا ىذه، كتكسيع صفة أسير الحرب لتشمؿ فئات ال 

                                                 
1
محمد حمد العسبمي، المركز  ؛ 147إلى ص  70سابؽ، ص  لفار، مرجععبد الكاحد محمد يكسؼ ا - 

 17ـ، ص 2005 ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،1القانكني ألسرل الحرب في القانكف الدكلي اإلنساني، ط 
ـ، ص 2005محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  ؛ كمابعدىا
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تغطييا القاعدة العامة كذلؾ لمحيمكلة دكف حرماف المقاتؿ الذم قبض عميو في حالة معينة 
 :1مف صفتو كمقاتؿ قانكني كبالتالي مف تمتعو بكضع أسير الحرب

أف تككف يتعيف لبلعتراؼ بالقكات المسمحة التابعة ألحد أطراؼ النزاع بصفتيا ىذه   -أ
منظمة كتحت قيادة شخص مسئكؿ أماـ ىذا الطرؼ عف سمكؾ مرؤكسيو، كال ييـ بعد ذلؾ  

 سمطة ال يعترؼ بيا الطرؼ الخصـ.ككف ىذه القكات ممثمة بحككمة أك أف ت
كما يجب أف تخضع ىذه القكات المسمحة لنظاـ داخمي يكفؿ بشكؿ خاص االلتزاـ     

بقكاعد القانكف الدكلي المنطبقة في النزاعات المسمحة الدكلية. كينطكم ىذا االلتزاـ عمى أف 
فيما عدا استثناء كاحد عندما تقتضي  –يمتـز المقاتمكف بتمييز أنفسيـ عف السكاف المدنييف 

عبلمة أخرل مرئية يمكف كذلؾ بارتداء زٌم مكحد أك  –ماؿ العدائية خبلؼ ذلؾ طبيعة األع
. كييعاقىب كاؼ أثناء اشتراكيـ في ىجـك أك عتمييزىا مف بعد  ممية عسكرية تجيز ليجـك

المقاتؿ عمى انتياؾ القكاعد المنطبقة عمى النزاع المسمح، إال أنو طالما كاف ذلؾ المقاتؿ 
ع ة بشكؿ ظاىر أثناء القتاؿ فإنو ال يحـر مف حقو في التمتع بكضيحمؿ عمى األقؿ األسمح

ذا تعمد الطرؼ الذم تنتمي إليو ىذه القكات إىماؿ أك  أسير الحرب في حالة القبض عميو، كا 
رفض احتراـ ىذه القكاعد فإف ذلؾ قد يستتبع أف يفقد جميع أفراد ىذه القكات المسمحة كضع 

 أسرل الحرب.
ه الفئة كىي تشمؿ أساسا أفراد القكات المسمحة النظامية المشكمة طبقا باإلضافة إلى ىذ -ب

لمتشريع الكطني الذم تعترؼ بو الحككمة التي تتكلى السمطة كقت ىذا التشكيؿ، تـ تكسيع 
نطاؽ الكضع القانكني ألسير الحرب كمعاممتو ليشمؿ فئات مختمفة مف األشخاص الذيف ال 

النحك الكارد أعبله أك ليسكا مقاتميف، لذلؾ تتمتع الفئات ينطبؽ عمييـ تعريؼ المقاتؿ عمى 
 التالية مف األشخاص بكضع أسير الحرب: 

 المشترككف في ىبة جماىيرية. -
 األشخاص المصرح ليـ بمتابعة القكات المسمحة دكف أف يشكمكا جزءا منيا. -
 أطقـ األساطيؿ التجارية كالطيراف المدني. -
 يف يعممكف في تنظيمات الدفاع المدني.المكظفكف العسكريكف الذ -

نما ليـ الحؽ في التمتع بمعاممتيـ كىـ كىناؾ فئات أخرل ال      : تعتبر مف أسرل الحرب كا 

                                                 
1
ـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  عبد -   .361، 360الكري
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األشخاص المقبكض عمييـ في األراضي المحتمة بسبب انتمائيـ لمقكات المسمحة لمبمد  -
 الذم تـ احتبللو.

 المحتجزكف العسكريكف المكجكدكف في بمد محايد. -

 أفراد الخدمات الطبية كالدينية غير المحاربيف الذيف يشكمكف جزءا مف القكات المسمحة. -

بصفة استثنائية عندما تقتضي طبيعة األعماؿ العدائية يمكف إعفاء المقاتؿ مف االلتزاـ  -ج
بتمييز نفسو عف السكاف المدنييف في أثناء العمميات العسكرية بارتداء ًزٌم مكحد أك حمؿ 

معينة يمكف تمييزىا مف بعد. غير أف ىؤالء المقاتميف يمتزمكف بتمييز أنفسيـ بحمؿ شارة 
ثناء الكقت الذم يككنكف فيو معرضيف لرؤية ة مكشكفة في أثناء االشتباؾ أك السبلح بطريق

سبؽ شف اليجـك الذم سيشترككف الخصـ ليـ أثناء اشتراكيـ في عممية انتشار عسكرية ي
قد يحـر مف كضعو القانكني كلكف تزاـ بحمؿ األسمحة بشكؿ ظاىر فلأما مف يخالؼ اال فيو،

ليس مف الضمانات المتصمة بو في حالة محاكمتو لحممو السبلح بطريقة غير مشركعة إلى 
     جانب أية مخالفات أخرل ارتكبيا.    

ـ 1977تدبير تعسفي كقت األسر ينص البركتكككؿ األكؿ لسنة  كلتجنب أم خبلؼ أك    
ى أنو يفترض أف أم شخص يشترؾ في األعماؿ العدائية كيقع في قبضة الخصـ أنو عم

صؿ أسير حرب، كمف ثـ يعامؿ كأسير حرب حتى في حالة الشؾ حكؿ كضعو القانكني كتف
ذا تقرر في النياية حرماف الشخص الذم يشترؾ في في ىذه المسألة محكمة مختصة، ك  ا 

مف حقو في كضع أسير الحرب،  –كط المذككرة أعبله دكف استيفائو الشر  –األعماؿ العدائية 
باإلضافة إلى الضمانات األساسية  1949فإنو يستفيد مف أحكاـ اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة 

 مف البركتكككؿ األكؿ.  75التي تنيص عمييا المادة  
 
 شخاص غيرالمعتبريف أسرل حرب األ -4

إعطاء صفة األسير لطائفتيف مف األفراد كىـ تمنع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني     
 : ، سأبٌيف تفصيبل كضع كٌؿ منيما كمايمي1المرتزقة كالجكاسيس

مكاطني الدكلة ىـ الذيف يتككف منيـ جيشيا، كىـ الذيف الكضع الطبيعي ل المرتزقة: -أ  
لة في الدفاع عف دك  أف يشارؾ بعض األفراد في حرب ما يدافعكف عنيا، إال أنو قد يحدث

أخرل، كقد يككف ذلؾ بناء عمى رغبة دكلتيـ سكاء كاف ذلؾ تكميفا ليـ أك حثا ليـ عمى 
                                                 

1
- Abdelwaheb Biad, Droit international humanitaire, 2

éme
 édition, Ellipses, Aout 

2006, France, p 60-61.  



47 

 

التطكع  في صفكؼ جيش الدكلة األخرل، كقد يرجع ذلؾ إلى أف الحرب التي تخكضيا 
الدكلة األخرل حرب مشركعة في إطار الدفاع الشرعي، أك في إطار األمف الجماعي. إال 

كف بعض األفراد مف ممتيني القتاؿ طمبا لمنفع المادم كالمزيد مف أنو في أحياف أخرل قد يك
الماؿ، كال ييميـ أف تككف الحرب التي تخكضيا الدكلة التي استعانت بيـ مشركعة أك غير 
مشركعة، مادامت ستدفع ليـ األمكاؿ عمى النحك الذم يرضييـ، فيـ يبيعكف مبادئيـ 

  .1مرتزقةكأخبلقيـ لمف يدفع ليـ أكثر كىؤالء ىـ ال
ر الكاقع أف ظاىرة المرتزقة تعكد إلى العصكر القديمة قبؿ تككيف الجيكش النظامية كاستمك    

كقد استعانت الدكؿ االستعمارية بالمرتزقة إلخماد حركات  كجكدىا مع قياـ الدكلة الحديثة،
 المقاكمة الكطنية في مستعمراتيا، ككذا لتشجيع الحركات االنفصالية.

بعد تبٌني  كلـ يتـ كضع تعريؼ لممرتزقة في إطار القانكف الدكلي اإلنساني إالٌ      
الخاص بالمنازعات المسمحة الدكلية، ك تنٌص المادة  1977البركتكككؿ األكؿ لسنة 

يجرم تجنيده خصيصا محميا أك  -منو: عمى أف المرتزؽ ىك أم شخص: " أ 2/الفقرة 47
 في الخارج ليقاتؿ في نزاع مسمح. 

 يشارؾ فعبل كمباشرة في األعماؿ العدائية.  - ب
يحفزه أساسا إلى االشتراؾ في األعماؿ العدائية الرغبة في تحقيؽ مغنـ شخصي،   -ج

كيبذؿ لو فعبل مف قبؿ طرؼ في النزاع أك نيابة عنو كعد بتعكيض مادم يتجاكز بإفراط 
المسمحة لذلؾ الطرؼ أك ما يكعد بو المقاتمكف ذكك الرتب ك الكظائؼ المماثمة في القكات 

 ما يدفع ليـ.
 ليس مف رعايا طرؼ في النزاع كال متكطف بإقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع. -د
 ليس عضكا في القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع. -ق
كليس مكفدا في ميمة رسمية مف قبؿ دكلة ليست طرفا في النزاع بكصفو عضكا في  -ك

 قكاتيا المسمحة ".
 الكاضح انو يتعيف تكافر جميع ىذه الشركط إلضفاء كصؼ المرتزؽ عمى شخص ما.ك     

                                                 
1
غساف الجندم، المرتزقة كالقانكف الدكلي،  ؛ بعدىاكما  111محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  - 

عبد اهلل األشعؿ، ظاىرة  ؛ 267إلى ص  247ـ، ص1985، 41مجمد ة لمقانكف الدكلي، الالمجمة المصري
، 39المرتزقة في العبلقات الدكلية ك خطرىا عمى العالـ الثالث، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المجمد 

 .83إلى ص  67ـ، ص 1983
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س ضركرة مف ضركرات الحرب كثيرا ما تمجأ إليو الدكؿ المحاربة التجسٌ  الجكاسيس: -ب
لمعرفة حركات العدك كقدر قكاتو كأسمحتو. كلكؿ مف طرفي الحرب أف يستخدـ ما يشاء مف 

كما أف لكؿ  ،1التي تيمو في إدارة األعماؿ الحربية الجكاسيس لمحصكؿ عمى المعمكمات
ينزؿ بيـ إذا ما كقعكا في يده أشد العقكبات افع عف نفسو ضد جكاسيس العدك ك أف يد منيما 

 لما تنطكم عميو األعماؿ التي يقكمكف بيا مف تيديد لسبلمة الدكلة ككيانيا.
 29ـ الخاصة بالحرب البرية الجاسكس في المكاد مف 1907فت الئحة الىام لسنة عرٌ ك    

بأنو الشخص الذم يعمؿ في خفية أك تحت ستار مظير كاذب في جمع أك في  31إلى 
إيصاؿ ىذه محاكلة جمع معمكمات في منطقة األعماؿ الحربية إلحدل الدكؿ المحاربة بقصد 

 ـ:1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  3/ الفقرة  46ادة ت المكما نصٌ المعمكمات لدكلة العدك،
يحتمو -مقارنا لمتجسس فرد القكات المسمحة لطرؼ في النزاع الذم يقيـ في إقميـ  عدٌ "ال يي 

الخصـ كالذم يقـك لصالح الخصـ الذم يتبعو بجمع أك محاكلة جمع معمكمات ذات قيمة 
ؽ عمؿ مف أعماؿ الزيؼ أك تعمد عسكرية داخؿ ذلؾ اإلقميـ ما لـ يرتكب ذلؾ عف طري

 التخفي...".
بناء عمى ذلؾ ال يعتبر جاسكسا أم فرد مف أفراد القكات المسمحة التابعة ألحد أطراؼ     

النزاع إذا دخؿ اإلقميـ الذم يسيطر عميو الخصـ بقصد جمع معمكمات عنو ماداـ كاف مرتديا 
 زٌم قكاتو المسمحة أثناء أدائو ليذا العمؿ.

لمدكلة التي قبضت عمى الجاسكس في حالة تمبس أف تكقع عميو العقكبة التي تنص     
عمييا قكانينيا بالنسبة لمتجسس كىي عادة اإلعداـ. كلما كانت ىذه العقكبة شديدة فقد أحاط 

 القانكف الدكلي اإلنساني تطبيقيا ببعض الضمانات كىي:
 

تو كصدكر حكـ نيائي بثبكت ال يجكز تكقيع العقكبة عمى الجاسكس إال بعد محاكم - أ
مف االتفاقية  2/ فقرة  6ـ كالمادة 1907مف الئحة الىام في  30التيمة ضده. ) المادة 

 .2الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية (

                                                 
1
ية، القاىرة، ، دار النيضة العرب1ط  محمد حنفي محمكد، جرائـ الحرب أماـ القضاء الجنائي الدكلي، - 

، 1القانكف الدكلي اإلنساني(، ط بد الجكاد الشريؼ، قانكف الحرب )محمد ع؛ 216ك  215ـ، ص 2006
 كما بعدىا.  457ـ، ص 2003المكتب المصرم الحديث، القاىرة، 

2
 : ال ييعاقىب الجاسكس الذم يقبض عميو متمبسا بالتجسس دكف محاكمة مسبقة.30المادة  تنٌص  - 
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جكز محاكمة الجاسكس كتكقيع العقكبة عميو إال إذا تـٌ القبض عميو أثناء ال ت -ب
بالجيش الذم ينتمي إليو ثـ كقع بعد ذلؾ في  ، أما إذا تمكف مف المحاؽ1ارتكابو التجسس

قبضة العدك فإنو يعامؿ كأسير حرب كال تقع عميو أية مسئكلية مف أعماؿ التجسس 
 .2السابقة

 
 فقو اإلسالميفي التعريؼ أسرل الحرب ثانيا: 
. كعرفيـ اإلماـ الماكردم بقكلو: 3ؼ اإلماـ الكاساني األسرل بأنيـ: الرجاؿ المقاتمةعرٌ     

. كمثؿ ىذا التعريؼ أكرده 4الرجاؿ المقاتمكف مف الكفار إذا ظفر المسممكف بأسرىـ أحياء
. 5اإلماـ أبك يعمى فقاؿ: األسرل ىـ الرجاؿ المقاتمكف مف الكفار إذا ظفر المسممكف بأسرىـ

 كىذه التعاريؼ خاصة بأسرل الحربييف عند القتاؿ.
ؿ: األسرل ىـ كؿ مف يظفر بيـ المسممكف ىناؾ مف حاكؿ تمخيص التعاريؼ السابقة فقاك    

رب أك مف عدكىـ مف الرجاؿ المقاتميف، كمف في حكميـ سكاء كاف ذلؾ في كقت الح

                                                                                                                                               

: في الببلد التي لـ تمغ فييا عقكبة اإلعداـ بعد يجكز تنفيذ ىذا الحكـ بالنسبة 2/ الفقرة  6المادة  كتنٌص 
جريمة كليس خبلفا ألكثر الجرائـ خطكرة فقط كذلؾ طبقا ألحكاـ القانكف المعمكؿ بو في كقت ارتكاب ال

تنفذ  أفلنصكص ىذه االتفاقية كاالتفاؽ الخاص بالحماية مف جريمة إبادة الجنس كالعقاب عمييا كال يجكز 
 ىذه العقكبة إال بعد صدكر حكـ نيائي صادر مف محكمة مختصة.  

1
 ـ تنص: 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  3/ الفقرة  46المادة  - 

 اسكس إال إذا قيًبض عميو أثناء مقارفتو لمجاسكسية "."...كال يجكز أف يعامؿ كج
2
 تنص:  1977األٌكؿ لسنة مف البركتكككؿ  4/ الفقرة  46المادة  - 

"ال يفقد فرد القكات المسمحة لطرؼ في النزاع غير مقيـ في اإلقميـ كال يقارؼ الجاسكسية في ذلؾ اإلقميـ 
حقو في التمتع بكضع أسير الحرب كال يجكز أف يعامؿ كجاسكس ما لـ يقبض عميو قبؿ لحاقو بالقكات 

 المسمحة التي ينتمي إلييا". 
3
 .119الكاساني، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 .207ردم، األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص الماك  - 

5
ـ، ص 1983أبك يعمى محمد بف الحسف الفراء، األحكاـ السمطانية، دار الكتب العممية، بيركت،  - 

141 . 
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كيدخؿ  1يايتيا، أك كاف في غير كقت الحرب الفعمية بيف الجانبيف إاٌل أف العداء قائـ بينيمان
 في حكـ الرجاؿ المقاتميف ما يأتي:

أك أعجزتو الزمانة ) المرض كاالبتبلء( مف أىؿ  مف أضعفو اليـر ) كبر السف( - أ
 الحرب ممف يمدكف المقاتمة برأييـ كيحرضكنيـ عمى القتاؿ.

الرىباف كأصحاب الصكامع إذا كاف ليـ رأم ك مشكرة يساعدكف بيما أىؿ الحرب لما  -ب
 .    2فيو مف ضرر عمى المسمميف

لمرأة المقاتمة، كيعكد األمر ربما إلى يا لـ تشمؿ اأنٌ  بلحظ عمى التعريفات السابقةكالم    
ارتباط ىذه التعريفات بمرحمة تاريخية كانت العمميات القتالية فييا مف اختصاص الرجاؿ 

. كال نجد ما يمنع في كقتنا الحاضر مف شمكؿ التعريؼ النساء المقاتبلت أيضا فحسب
قاتبلت مجندات كفيا مخاصة مع ظيكر فكرة الجيكش النظامية المدربة التي تضـ في صف

 مف الميارة العسكرية. عمى قدر عاؿ
 

 حكـ المرتَزؽ -5

الية مف إذا كاف المرتزىؽ كفقا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني يشارؾ في العمميات القت    
يذا ال ينطبؽ عمى المسمـ ألف قتالو مف أجؿ المبادئ كحماية أجؿ تحقيؽ مغنـ شخصي، ف

االعتداء. كىذا كاضح في ما ركاه الجماعة عف أبي مكسى قاؿ:" سيًئؿ رسكؿ اهلل  العقيدة كردٌ 
عف الرجؿ يقاتؿ شجاعة كيقاتؿ حمية كيقاتؿ رياء فأم في سبيؿ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –

 .3اهلل؟ فقاؿ: مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل "
حكاؿ أف يككف المسمـ مرتىزقا بالمفيـك المعركؼ كبالتالي ال يمكف بأم حاؿ مف األ    
إلى ترجيح رأم اإلماميف مالؾ كأحمد في عدـ ، فإننا نميؿ . أما بالنسبة لغير المسمـ4قانكنا

جكاز االستعانة بالكفار لقتاؿ الكفار ألنيـ غير مأمكنيف في الجياد، كقد استدلكا بما ركاه 

                                                 
1
ـ، 1994محمد نبيؿ سعد الشاذلي، أحكاـ األسرل في الفقو اإلسبلمي، دار النيضة العربية، القاىرة،   - 

 .8ص 
2
مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع ؛ 143ء، مرجع سابؽ، ص ك يعمى الفراأب - 

 .400سابؽ، ص 
3
 .214، مرجع سابؽ، ص مف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 

4
 - Dr. Hamed Sultan, la conception islamique, « Les dimensions internationales 

du droit humanitaire », institut Henry Dunant, 1986, p.56. 
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ًقبؿ بدر فمما  -صمى اهلل عميو كسمـ  –اهلل  أحمد كمسمـ عف عائشة أنيا قالت: خرج رسكؿ
كاف بحرة الكبرة أدركو رجؿ قد كاف تذكر منو جرأة كنجدة ففرح بو أصحاب الرسكؿ حيف رأكه 

: -ميو الصبلة كالسبلـ ع–فمما أدركو قاؿ جئت ألتبعؾ فأصيب معؾ، فقاؿ لو رسكؿ اهلل 
مشرؾ، قالت ثـ مضى حتى إذا كاف تؤمف باهلل كرسكلو؟ قاؿ: ال، قاؿ: فارجع فمف أستعيف ب

 –عميو الصبلة كالسبلـ  –بالشجرة أدركو الرجؿ، فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة، فقاؿ لو النبي 
كما قاؿ أكؿ مرة، قاؿ: ال، قاؿ فارجع فمف أستعيف بمشرؾ، قاؿ فرجع فأدركو بالبيداء فقاؿ 

 .1انطمؽ "لو كما قاؿ أكؿ مرة تؤمف باهلل كرسكلو؟ قاؿ: نعـ، فقاؿ لو: ف
كما أخرج الشيخاف عف البراء قاؿ: " جاء مقنع بالحديد فقاؿ: يا رسكؿ اهلل أقاتؿ أك أيسًمـ     

: عمؿ قميبل -صمى اهلل عميو كسمـ  –فقاؿ: أىسًمـ ثـ قاًتؿ، فأىسمـ ثـ قاتىؿ فقيًتؿ، فقاؿ النبي 
 .2كأيجر كثيرا "

ذا كانت الضركرة أحيانا قد تتطمب االستعانة ك     " الضركرات تبيح  بالكفار كفقا لقاعدةا 
أم مف  –ف لذلؾ قيدكا االستعانة بأف تككف مف أىؿ الذمة المحظكرات " فالفقياء المجيزك 

كىك األمر الذم يتعارض مع ما جاء بو البركتكككؿ األكؿ لسنة  –رعايا الدكلة اإلسبلمية 
ف رعايا طرؼ في النزاع ( التي تشترط أال يككف الشخص م 2/ الفقرة 47ـ ) المادة 1977

 كال متكطنا في اقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع.
 

 حكـ الجاسكس -4

اعترفت الشريعة اإلسبلمية بمقتضيات الضركرة العسكرية كاعتبرت التجسس عمبل     
 الكقت العدك كتحصيناتو كمكاقعو، كفي مشركعا مف أعماؿ الحرب اليدؼ منو معرفة قكات 

منحت لمدكلة اإلسبلمية الحؽ في الدفاع عف نفسيا ضد خطر الجاسكسية فقررت  نفسو
لمجاسكس أقصى عقكبة. كبالعكدة إلى السيرة النبكية نجد استخداـ الجكاسيس في غزكات 

 كمف أمثمة ذلؾ: –عميو الصبلة كالسبلـ  –الرسكؿ 
لصبلة كالسبلـ عميو ا –قاؿ: "سار الرسكؿ  –رضي اهلل عنو  -ركل ابف جرير عف عمي  -

إلى بدر فسبقنا المشرككف إلييا فكجدنا فييا رجميف، منيـ رجؿ مف قريش كمكلى لعقبة  –
؟  .فانفمت ،فأما القرشي ،بف أبي معيط كأما مكلى عقبة فأخذناه، فجعمنا نقكؿ: كـ القـك

                                                 
1
 .928، مرجع سابؽ، ص 1817صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 

2
 .225، مرجع سابؽ، ص مف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 
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فيقكؿ: كاهلل كثير شديد بأسيـ، فجعؿ المسممكف إذا قاؿ ذلؾ صدقكه، حتى انتيكا بو إلى 
؟ قاؿ: ىـ كاهلل كثير شديد بأسيـ فجيد  –عميو الصبلة كالسبلـ  –الرسكؿ  فقاؿ لو كـ القـك
عمى أف يخبره كـ ىـ فأبى، ثـ أف الرسكؿ قاؿ: كـ تنحركف  –عميو الصبلة كالسبلـ-النبي 

، قاؿ الرسكؿ : القـك ألؼ". -عميو الصبلة كالسبلـ -مف الجيزر؟ قاؿ: عشرة كؿ يـك
قد استطاع معرفة العدك كعدده عف طريؽ التحقيؽ الذكي  –صبلة كالسبلـعميو ال-فالرسكؿ 

بنفسو كىك القائد األعمى  مع األعرابي، كبيذا يككف قد باشر عممية االستخبار عف العدك
 .1لمجيش

عبد اهلل بف أبي حدرد األسممي  –عميو الصبلة كالسبلـ  –في غزكة حنيف بعث النبي  -
كأمره أف يدخؿ في األعداء فيقيـ فييـ حتى يعمـ عمميـ ثـ يأتيو بخبرىـ، فانطمؽ بف أبي 

صمى اهلل  –جمعكا لو مف حرب رسكؿ اهلل أحدرد فدخؿ فييـ فأقاـ فييـ حتى سمع كعمـ ما 
 . 2ثـ رجع فأتى الرسكؿ فأخبره الخبر –عميو كسمـ 

ايا الخمفاء الراشديف لقادة الجيش اإلسبلمي أمثمة عف أىمية الطبلئع في كصكما نجد     
جاء في كصية أبي بكر  . ك3االستكشافية كضركرتيا لمحصكؿ عمى معمكمات عف العدك

إلى عمرك بف العاص قاؿ فييا:" كابعث عيكنؾ يأتكؾ بأخبار  –رضي اهلل عنو  –الصديؽ 
ف كاف يريد عسكرا فأنفذ أبي عبيدة فإف كاف ظافرا بعدكه فكف أنت لق تاؿ مف في فمسطيف  كا 

 إليو جيشا إثر جيش".
   إلى سعد بف أبي كقاص: -رضي اهلل عنو  -كما جاء في كصية عمر بف الخطاب     

"فإذا كطئت أرض العدك فأذؾ العيكف بينؾ كبينيـ..كال يخؼ عميؾ أمرىـ، كليكف عندؾ مف 
كصدقو، كالغاش عيف عميؾ كليس عينا  العرب أك مف أىؿ األرض مف تطمئف إلى نصحو

 لؾ".
يرل اإلماـ ابف قدامة جكاز مكافأة الجاسكس عمى خدماتو كنظرا لخطكرة الميمة التي     

:" كيجكز لئلماـ كنائبو أف يبذال جعبل لمف يدلو اء كاف مسمما أك غير ذلؾ كقاؿيقـك بيا سك 

                                                 
1
، مكتبة النيضة اإلسبلمية، 1محمد عمي الحسف، العبلقات الدكلية في القرآف الكريـ كالسنة، ط   - 

 .135ـ، ص 1980
2
 .284ـ، ص 2004، دار السبلـ، مصر، 14محمد سعيد رمضاف البكطي، فقو السيرة النبكية، ط   - 

3
ـ، 1985ر السبلـ، القاىرة، ا، د2محمد راكاف الدُّغمي، التجسس كأحكامو في الشريعة اإلسبلمية، ط  - 

 كما بعدىا.  75ص 



53 

 

ك يغير عميو أك ثغرة يدخؿ منيا، عمى ما فيو مصمحة لممسمميف مثؿ...قمعة يفتحيا...أك عد
 .1ال نعمـ في ىذا خبلفا "

فيي اإلعداـ سكاء كاف حربيا أك ذميا. فالجاسكس الحربي  ،ا بالنسبة لعقكبة الجاسكسأمٌ     
عميو  –كرد في قتمو ما ركاه أحمد كالبخارم كأبك داكد عف سممة بف األككع قاؿ:" أتى النبي 

 ،عيف مف المشركيف كىك في سفر فجمس عند أصحابو يتحدث، ثـ انفتؿ –الصبلة كالسبلـ 
 .2فقتمتو فنفمني سمبو " لصبلة كالسبلـ : اطمبكه كاقتمكه،فقاؿ النبي عميو ا

بالنسبة لمجاسكس الذمي فقد كرد في قتمو ما ركاه أحمد كأبك داكد عف فرات بف حٌياف: ك    
مو ككاف ذميا ككاف عينا ألبي سفياف كحميفا لرجؿ أمر بقت –عميو الصبلة كالسبلـ –النبي أفٌ "

ي مسمـ، فقاؿ رجؿ مف األنصار: يا رسكؿ بحمقة مف األنصار فقاؿ: إنٌ  مف األنصار، فمرٌ 
منكـ رجاال نىًكمييـ إلى  : إفٌ  –صمى اهلل عميو كسمـ –و مسمـ، فقاؿ رسكؿ اهلل و يقكؿ أنٌ اهلل إنٌ 

 . 3إيمانيـ منيـ فرات بف حياف "
ضح مف ىذا الحديث أف الذم حاؿ دكف قتؿ فرات بف حياف ىك اعتناقو اإلسبلـ كا    

كتكبتو عما بدر منو. أما بالنسبة لمجاسكس المسمـ فقد كرد في شأنو ما ركاه البخارم كمسمـ 
أنا كالزبير  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ:" بعثني رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-عف عمي 

انطمقكا حتى تأتكا ركضة خاخ فإٌف بيا ظعينة. كمعيا كتاب فخذكه كالمقداد بف األسكد كقاؿ: 
منيا. فانطمقنا تتعادل بنا خيمنا، حتى انتيينا إلى الركضة، فإذا نحف بالظعينة، فقمنا: أخرجي 
الكتاب. فقالت: ما معي مف كتاب. فقمنا: لتخرجٌف الكتاب أك لنمقيٌف الثياب. فأخرجتو مف 

فإذا فيو: مف حاطب بف أبي بمتعة  –صمى اهلل عميو كسمـ  – عقاصيا فأتينا بو رسكؿ اهلل
فقاؿ رسكؿ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –إلى أناس مف أىؿ مكة يخبرىـ ببعض أمر رسكؿ اهلل 

، إني كنت امرءا ممصقا في قريش  اهلل: يا حاطب ما ىذا؟ قاؿ: يا رسكؿ اهلل ال تعجؿ عميَّ
بيا أىمييـ اجريف ليـ قرابات بمكة يحمكف كلـ أكف مف أنفسيا ككاف مف معؾ مف المي

تني ذلؾ مف النسب فييـ أف أتخذ عندىـ يدا يحمكف بيا قرابتي، كما كأمكاليـ فأحببت إذ فا
: -صمى اهلل عميو كسمـ –فعمت كفرا كال ارتدادا كال رضا بالكفر بعد اإلسبلـ. قاؿ رسكؿ اهلل 

                                                 
1
 .414 رجع سابؽ، صمكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، م - 

2
صحيح البخارم،  ؛ 7، مرجع سابؽ، ص 8، ج مف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 
  .31، مرجع سابؽ، ص 4ج
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ىذا المنافؽ. قاؿ: إنو قد شيد بدرا قد صدقكـ. فقاؿ عمر: يا رسكؿ اهلل دعني أضرب عنؽ 
 .1كما يدريؾ لعؿ اهلل أف يككف قد اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ: اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ"

الظاىر مف ىذا الحديث أف الجاسكس يقتؿ كلك كاف مسمما، ألف عمر طمب مف الرسكؿ     
ه غزكة بدر كلكال ذلؾ اإلذف لو بقتمو، كلكف الرسكؿ ذكر مانعا يحكؿ دكف قتمو كىك حضكر 

رل الجاسكس المسمـ أخطر مف غيره إذ ال يشكىؾ في ننا كاف مستحقا لمقتؿ. كحقيقة األمر أنٌ 
أمره كال ييتكقع منو الضرر كىك أقدر مف غيره عمى تكفير المعمكمات لمعدك لذلؾ كاف قتمو 

 أكجب.
غير مشركع كبالتالي يتضح مف خبلؿ ما تقدـ أف العمؿ الذم يقـك بو الجاسكس الحربي     

تنتفي عنو صفة أسير الحرب كال يتمتع بالحقكؽ كالحماية المقررة ألسرل الحرب في اإلسبلـ، 
 .2كىك أمر ال خبلؼ فيو بيف القانكف الدكلي اإلنساني كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 
 الفرع الثاني

 الحماية المقررة ألسرل الحرب
 

المعاممة القانكنية المقررة لؤلسير بداية مف أسره إلى أشكاؿ في ىذا الفرع إلى طرؽ تن    
  ، كذلؾ في قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ثـٌ في الفقو اإلسبلمي.3حيف البت في أمره

 كال: في القانكف الدكلي اإلنسانيأ
ـ المتعمقة بمعاممة أسرل الحرب مشتممة عمى 1949جاءت اتفاقية جنيؼ الثالثة لسنة     

عامة لؤلسرل، فنصت عمى احتراميـ كمعاممتيـ بشكؿ إنساني ككفمت ليـ مجمكعة الحماية ال
مف الحقكؽ كالضمانات منذ لحظة كقكعيـ في األسر كحتى اإلفراج عنيـ كعكدتيـ إلى 

 أكطانيـ.
 
 رة عند ابتداء األسرالحماية المقرّ  -5

                                                 

 . 264محمد سعيد رمضاف البكطي، مرجع سابؽ، ص   -1 
2
 . 83عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص  - 

3
، مكتبة 1جعفر عبد السبلـ، قكاعد العبلقات الدكلية في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية، ط  - 

 . كما بعدىا 36أحمد أبك الكفا، مرجع سابؽ، ص  ؛ كما بعدىا 743ـ، ص 1981القاىرة، السبلـ، 
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يعتبر أسيرا كؿ مف يقع في قبضة أحد أفراد أية كحدة عسكرية تابعة لجيش العدك، لذلؾ     
يبتدئ األسر مف لحظة اإلمساؾ باألسير كال يناؿ مف كرامتو أك يقمؿ مف الحماية المكفكلة لو 

، مثؿ تفتيشو لمتأكد مف عدـ إخفائو أية أسمحة قد 1إخضاعو لبعض اإلجراءات الكقائية
اإلضرار بسمطات دكلة األسر، أك لمتأكد مف عدـ حممو لكثائؽ أك ميمات  تستخدـ في

عسكرية أك أية أجيزة قد تستخدـ في نقؿ المعمكمات عف دكلة األسر كما معو مف نقكد 
كغيرىا مف المقتنيات الشخصية. كيعتبر كؿ ما يسفر عنو التفتيش ممكا لسمطات األسر إال 

كيسمـ صاحبيا إيصاال رسميا مدكنا بو اسـ كرتبة األسير  النقكد فإنيا تحفظ لصاحبيا كأمانة
كال يجكز لسمطات األسر تجريد  ،2كالكحدة التي يتبعيا كتمتـز الدكلة بردىا عند نياية األسر

األسير مما معو مف شارات كرتب أك أية أشياء ليا داللة عاطفية أك إنسانية لدل األسير 
 .3كالرسائؿ أك الصكر العائمية كغيرىا

فيك االستجكاب الذم يجرم لؤلسير كال يمـز فيو إال بذكر  ،ا ثاني اإلجراءات الكقائيةأمٌ     
االسـ بالكامؿ كرتبتو العسكرية كتاريخ ميبلده كرقمو بالجيش الذم يعمؿ فيو ككذلؾ الفرقة 

نما  . كىي 4التي يتبعيا كرقمو الشخصي أك المسمسؿ البيانات المدكنة ببطاقات األسير كا 
االستجكاب لتأكيد ىذه البيانات، لذلؾ عند امتناعو عف اإلجابة أك ضياع ىكيتو أك  شيرع

بطاقتو الشخصية يجكز لدكلة األسير أف تحرمو مف بعض المزايا التي يتمتع بيا مف ىـ في 
 رتبتو.  

تمـز أحد أفرادىا متعاقدة أف تمنع أحد أسراىا أك إذا كاف ال يجكز ألٌم مف الدكؿ ال    
ف كاف ال يجكز ليا أف تي باالمتن تعاقب عمى  ـ كجرّْ اع عف اإلدالء ببعض ىذه المعمكمات، كا 

اإلدالء بأية معمكمات قد تضر أمنيا كسبلمتيا. فإنو في المقابؿ ال يجكز إخضاع األسرل 
لمتعذيب البدني أك المعنكم أك أم نكع مف اإلكراه البدني أك المعنكم أك تيديدىـ بغية انتزاع 

 ت منيـ أك إساءة معاممة الممتنعيف عف اإلجابة منيـ. أية معمكما

                                                 
1
كلي، مرجع رجب عبد المنعـ مت ؛ كما بعدىا 362ؽ، ص حكؿ، مرجع سابعبد الكريـ محمد الدا - 

 كما بعدىا. 85عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص ؛ كما بعدىا 109سابؽ، ص 
2
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  18المادة  - 

3
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  2/ الفقرة  18المادة  - 

4
 يا.مف االتفاقية نفس 17المادة  - 
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ال يجكز لمدكلة الحاجزة أك دكلة األسر أف تكجو لؤلسرل أية أسئمة عف كحداتيـ كما     
ف كاف يجكز ليؤالء االمتناع عف اإلجابة عف ىذه األسئمة كال يجكز عندئذ  العسكرية كا 

. كعند انتياء اإلجراءات ك التدابير 1معاممتيـحرمانيـ مف أية مزايا منحت ليـ أك إساءة 
الكقائية ضد األسرل يجب كضعيـ في أماكف تميؽ بيـ تتكافر فييا شركط معينة كىك ما 

 نعرضو تفصيبل في النقطة التالية.
 أماكف اعتقاؿ األسرل -4

سر ـ الدكلة الحاجزة أك دكلة األ1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  19ألزمت المادة     
بأف تبادر فكر إلقائيا القبض عمى األسرل األصحاء الى إجبلئيـ مف أماكنيـ كنقميـ إلى 
معسكرات قريبة مف المناطؽ اآلمنة أك بعيدا عف ميداف القتاؿ حفاظا عمى أركاحيـ. أما 
بالنسبة لممرضى كالجرحى منيـ الذيف يضاركف مف عممية النقؿ فيجب إبقاؤىـ في أماكنيـ 

مع تقديـ كافة المستمزمات الطبية الضركرية التي تساعدىـ عمى االستشفاء  بصكرة مؤقتة
السريع، ك في جميع األحكاؿ ال يجكز تعريض األسرل لمخطر أثناء انتظارىـ لمنقؿ أك 
اإلجبلء إلى أماكف اعتقاليـ كيجب عمى الدكلة الحاجزة أك دكلة األسر عند نقميا ليؤالء أف 

تزكدىـ بالكميات البلزمة مف  ألكثر إنسانية في عممية النقؿ كتتتبع الكسائؿ كاألساليب ا
 تتخذ كافة االحتياطات لضماف سبلمتيـ. اـ كالماء كالمستمزمات الطبية كالطع
ذا ما اقتضت عممية النقؿ مركر ىؤ ك     إقامتيـ فييا يجب الء األسرل بمعسكرات انتقالية فا 

نسانية كالكريمة أثناء إقامتيـ المؤقتة أف تككف أقصر كقت كتضمف ليـ فييا المعاممة اإل
 .2لحيف انتقاليـ إلى مقٌر إقامتيـ الدائمة

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة الشركط الكاجب تكافرىا في  25إلى  22كقد حٌددت المكاد مف      
 معسكرات األسرل كمف أىميا:

 أف تككف مباني المعسكرات المعدة لحجز األسرل مقامة عمى كجو األرض. -
 تقاـ ىذه المعسكرات في أماكف بعيدة عف مياديف القتاؿ.أف  -

تكافر في ىذه المعسكرات سبؿ الكقاية مف أخطار الحركب بصكرة تماثؿ أماكف أف ت -
البعض أف يستنتج مف تكفير الدكلة ليذه األماكف  إلىالمدنييف القريبة منيا كىك ما دعا

 لمحافظة عمى حياة األسرل.تطبيقا ليذا الشرط عبلقة أكيدة عمى جدية الدكلة في ا

                                                 
1
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  17المادة  - 
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 تزكيد ىذه األماكف بكسائؿ اإلنارة كالتدفئة ككسائؿ منع الحريؽ. -

 PG   Prisonniersأك   PW (Prisoner of war )تمييز ىذه المعسكرات بحركؼ -

de guerre) .بكيفية تجعميا كاضحة مف الجٌك ) 

المخصصة لبيع كافة مستمزمات األسرل مف  (Canteens)إقامة عدد مف المقاصؼ  -
عارىا المكاد الغذائية كالمنظفات كغيرىا مف كسائؿ االستعماؿ اليكمي شريطة أال تزيد أس

 .1تستخدـ أرباحيا لصالح ىؤالء األسرل عف سعر األسكاؽ المحمية ك

متبلئمة مع  ك يجب أف تككف ىذه المعسكرات مستكفية لكافة شركط اإلقامة الصحية -
 دات كتقاليد أسرل الحرب.عا

كجكب إتباع مبدأ اإلفراد كالتصنيؼ في اعتقاؿ األسرل، فيجب تخصيص أماكف لكؿ فئة  -
تتبع جنسية كؿ دكلة كاحدة كتتكمـ لغة كاحدة، ألف اشتراؾ عدد مف األسرل ممف ينتمكف 
إلى جنسيات مختمفة يتكممكف بمغات متعددة قد ال يؤدم إلى انسجاميـ لذلؾ يجب 

 ىـ كتصنيفيـ.إفراد

 يجب عزؿ النساء األسيرات في أماكف خاصة بيف. -

يجب كضع كؿ معسكر مف ىذه المعسكرات تحت إشراؼ كقيادة ضابط نظامي في  -
يشرؼ عمى  2جيش الدكلة الحاجزة عمى أف تككف بيده نسخة مف اتفاقية حماية األسرل

تنفيذ بنكدىا بدقة كافية عمى أف تككف ىذه االتفاقية بمغتيـ حتى تسيؿ عمييـ معرفة 
 فييا فضبل عف الكاجبات الممقاة عمى عاتقيـ فييا. 3حقكقيـ كضماناتيـ

يخضع األسرل في معسكرات اعتقاليـ لقاعدة المساكاة في المعاممة كعدـ التمييز بينيـ  -
الجنسية أك المعتقدات كاآلراء السياسية إال ما يكجد في بسبب العنصر أك الديف أك 

االتفاقية بيف قكاعد تمييز خاصة برتبيـ كجنسيـ كحالتيـ الصحية كأعمارىـ كمؤىبلتيـ 
 .4المينية

فيجب أف تككف كجبات  ،ا فيا يتعمؽ بحياة األسرل اليكمية داخؿ معسكرات االعتقاؿأمٌ     
يراعى فييا التمثيؿ  نكعيا ككميتيا كتنكعيا يكميا ك رل اليكمية كافية إلعاشتيـ فياألس

                                                 
1
 ـ. 1949مف مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  28المادة  - 

2
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3
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4
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يسمح ليـ بقدر  ى صحة األسرل كسبلمة أبدانيـ، كالغذائي الكافي كالبلـز لممحافظة عم
اإلمكاف باالشتراؾ في إعداد كجباتيـ مف الطعاـ مع مراعاة حصكؿ األسرل القائميف بأعماؿ 

يتـ ىذا الطعاـ في اـ بمثؿ ىذه األعماؿ ك كميات إضافية مف الطعاـ تمكنيـ القيمعينة عمى 
 .1أماكف نظيفة كمبلئمة

يجب عمى الدكلة الحاجزة تزكيد األسرل بعدد مف المبلبس المبلئمة لمناخ اعتقاليـ مع     
صبلحيا بانتظاـ كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ كتزكيدىـ  مراعاة ضركرة إبداؿ مبلبسيـ كا 

 .2لييـبمبلبس تتناسب مع األعماؿ المكككلة إ
فتمتـز الدكلة الحاجزة باتخاذ كافة االحتياطات  ،ا بالنسبة لمرعاية الصحية لؤلسرلأمٌ     

كالتدابير البلزمة لممحافظة عمى نظافتيـ كصحتيـ داخؿ المعسكرات المخصصة ليـ، كيجب 
بصفة خاصة أف تكفر ليـ المرافؽ الصحية المجيزة النظيفة دكما لمنع انتشار األكبئة مع 

 .3تخصيص مرافؽ منفصمة لمنساء األسيرات
يتكافر في كؿ معسكر عيادة طبية متخصصة بيا كافة المستمزمات الطبية ينبغي أف     

الضركرية لتكفير الرعاية الصحية لؤلسرل، كال يجكز حرماف أحد األسرل مف ىذه الرعاية 
الطبية كمف يىثبت مف خبلؿ الكشؼ الطبي عميو أف حالتو تستدعي التدخؿ الجراحي فيجب 

المدني إلجراء العبلج المناسب لو، أك ترحيمو إلى نقمو فكرا إلى المستشفى العسكرم أك 
الكطف بأسرع كقت ممكف قبؿ أف تسكء حالتو أكثر مع ضركرة تكفير الرعاية البلزمة لؤلسرل 
مف العجزة كالعمياف، كما يجب إجراء فحكصات طبية دكرية لؤلسرل مرة كؿ شير عمى 

عف الكشؼ عف األمراض  األقؿ لمراقبتيـ صحيا مع تكفير الغذاء المناسب ليـ فضبل
ٌؿ كاألمراض التناسمية كغيرىا  .4المعدية فييـ كخصكصا المبلريا كالسي

فيجب أف يمنحكا الحرية الكافية  ،ا فيما يتعمؽ بمباشرة ىؤالء األسرل لشعائرىـ الدينيةأمٌ     
 لممارستيا في ظؿ النظاـ المتبع في المعسكر كمف خبلؿ التدابير المتبعة بالداخؿ، شريطة
أال تتضمف ممارسة الشعائر الدينية استفزازا لمكاطني الدكلة أك إثارة لبعضيـ أك أف تتضمف 

يسمح لرجاؿ الديف بمساعدة األسرل في  ـ كاآلداب داخؿ البمد الحاجز، كمخالفة النظاـ العا
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أداء شعائرىـ الدينية كتكفير كسائؿ االنتقاؿ لزيارة األسرل المكجكديف خارج معسكرات 
اؿ مع عدـ جكاز تعييف الدكلة الحاجزة ألحد رعاياىا كرجؿ ديف كمكجّْو لؤلسرل إال االعتق

 . 1بعد مكافقتيـ عميو
 حؽ األسرل في االتصاؿ بالخارج -3

خبلؿ مدة ال تزيد عمى أسبكع كاحد مف تاريخ أسير فكر كقكعو في األسر أك  يحؽ لكؿٌ     
ة مرضو أك نقمو إلى ككذلؾ في حال كصكلو إلى المعسكر حتى كلك كاف معسكرا انتقاليا،

معسكر آخر إببلغ أىمو كذكيو مف جية كالككالة المركزية ألسرل الحرب مف مستشفى أك 
جية أخرل. كيككف ذلؾ اإلببلغ مف خبلؿ بطاقة حددت االتفاقية نمكذجا ليا، ييعًمـ فييا 

كتسمى  ،الصحية حالتومذككرة  بتاريخ كقكعو في األسر كمكاف معسكر االعتقاؿ ك الجيات ال
ؿ بأسرع ما يمكف كال يجكز تأخير ذلؾ بأم حاؿ مف  ىذه األخيرة بطاقة األسر كترسى

 .2األحكاؿ
السماح لؤلسرل باالتصاؿ بأىميـ كذكييـ عف بكما ألزمت االتفاقية الثالثة الدكؿ المتعاقدة     

يدية كمكاد اإلغاثة، طريؽ إرساؿ الرسائؿ كالبطاقات البريدية كاستبلميا كاستبلـ الطركد البر 
مف االتفاقية الثالثة عمى الدكلة الحاجزة أف تسمح لؤلسير بأف يرسؿ  71كىكذا أكجبت المادة 

رسالتيف أك أربع بطاقات عمى األقؿ كؿ شير، كذلؾ بخبلؼ بطاقة األسر المذككرة سابقا 
ؽ في . كلؤلسرل كذلؾ الح3كبأسرع كقت ممكف كيمنع تأخيرىا أك حجزىا لدكاع تأديبية

بلـ الطركد سكاء أكانت فردية أـ جماعية يبلـ الرسائؿ مف أىميـ كذكييـ، إضافة إلى استياست
كالتي تحتكم عمى األخص مكاد غذائية أك مبلبس أك أدكية أك لكاـز لتمبية احتياجاتيـ الدينية 

 .4أك الدراسية أك الترفييية
المكجية إلى األسرل أك المرسمة منيـ  لمدكلة الحاجزة الحؽ في مراقبة المراسبلت البريديةك    

 .5لمتمؼ –خصكصا المكاد الغذائية  -بشرط عدـ تعريض محتكياتيا 
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تجدر اإلشارة إلى أف الطركد التي يتمقاىا األسرل مف الخارج بمثابة إمدادات إضافية ك    
الحاجزة مف عما ىك مقرر ليـ أصبل مف الدكلة الحاجزة، أم أف تمؾ الطركد ال تعفي الدكلة 

كتعفى جميع طركد اإلغاثة المرسمة إلى األسرل مف كافة  .1التزاماتيا المقررة ًقبؿ األسرل
 . 2الرسـك

 تشغيؿ األسرل 

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بحماية أسرل الحرب يجكز تشغيؿ  49عمبل بالمادة     
يـ سنيـ كجنسيـ كحالتيـ ، عمى أف يراعى في تشغيم3األسرل األصحاء القادريف عمى العمؿ

الغرض مف تشغيميـ ىك المحافظة عمى لؾ رتبتيـ كقدرتيـ عمى العمؿ، ك البدنية كالنفسية ككذ
حالتيـ البدنية كالنفسية بصكرة جيدة. كيبلحظ ىنا بأنو ال يجكز لمدكلة الحاجزة أف ترغـ أحدا 

ذا طىمىب منيا أحد األسرل عمبل مناسبا لب ت طمبو فكرا، ألف مف األسرل عمى العمؿ، كا 
نما الغرض منو المحافظة عمييـ في صحة جيدة  تشغيؿ األسرل ليس مقصكدا في ذاتو كا 

 بدنيا كمعنكيا.
التي تعطي الحؽ لمدكلة الحاجزة في  50مع نص المادة  49كال يتناقض نص المادة     

زراعية مثؿ صيانة كتنظيـ المعسكر كاألعماؿ ال ،إرغاـ األسرل عمى تدبير بعض األعماؿ
ككذا بعض الصناعات التحكيمية كاستخراج الخامات كاألشغاؿ العامة  ،كاإلنتاجية األخرل

كمكاد البناء، كغيرىا مف أعماؿ النقؿ كالمناكلة كاألعماؿ التجارية كالفنية ككذا الخدمات 
 كالتي ليس بيا غرض عسكرم كبعيدة تماما عف األعماؿ العسكرية.  ،المنزلية كالعامة

ػحية أك مف االتفاقية الثالثة تشغيؿ األسرل في األعماؿ غير الص 52حظرت المادة  قدل    
كال  مة أك المتصمة باألعماؿ العسكريةلخطرة مثؿ إزالة األلغاـ أك األعماؿ الماسة بالكراا

مف  ـيجكز إرغاـ الضباط كمف يماثميـ عمى أم عمؿ، كلكف يمكف أف يقكمكا بما يناسبي
كال يجكز أف يطمب مف صؼ الضباط إال أعماؿ المراقبة فقط كلمف لـ  عمؿ إذا طمبكا ذلؾ،

 . 4ييطمب لمثؿ ىذا العمؿ يمكنو طمب عمؿ يناسبو
 المكارد المالية لألسرل -1
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يجكز ، إذ 1أحكاما تتعٌمؽ بحماية المكارد المالية لؤلسير القانكف الدكلي االنساني تضمف   
ة التي يحمميا األسرل عند ابتداء األسر بأمر يصدره لمدكلة الحاجزة أف تسحب المبالغ النقدي

ضابط، كيقيد المبمغ كىكية صاحبو في سجؿ خاص كيسمـ صاحب المبمغ إيصاال مفصبل 
في حساب خاص  –عممة الدكلة الحاجزة إذا كانت مف  –بذلؾ، كتكدع ىذه المبالغ النقدية 

الحاجزة ناتجة عف تحكيؿ أية ضاؼ إلى ىذا الحساب أية مبالغ بعممة الدكلة لكؿ أسير. كت
، كيجكز لمدكلة الحاجزة أف تحدد الحد 2مبالغ مف عمبلت أخرل تككف قد سحبت مف األسير

ي حكزتيـ. كيكضع أم مبمغ األقصى مف المبالغ النقدية التي يمكف لؤلسرل االحتفاظ بيا ف
كييدرج فيو كؿ ما يحصؿ عميو األسير بصفة مرتب  3ىذا الحد في حسابيـ الخاص يزيد عف

لى ىذا أك أجر عمؿ أك حكالة نقدية مرسمة إليو مف الخارج ترل الدكلة الحاجزة أف تضيفو إ
أف تحدد الحد األقصى مف المبالغ النقدية التي يجكز لؤلسير أف يحتفظ  الحساب، كيحؽ ليا

 .4حسابوبيا معو بينما يظؿ باقي المبمغ محتفظا لو بو في 
مف االتفاقية الثالثة عمى الدكلة الحاجزة أف تصرؼ لجميع أسرل  60كتكجب المادة     

 الحرب مقدمات شيرية مف ركاتبيـ تيحدد قيمتيا بتحكيؿ المبالغ التالية إلى عممة ىذه الدكلة:
 فرنكات سكيسرية. 8 –الجنكد كالعرفاء  –أسرل الحرب دكف رتبة رقيب  -
 فرنكا سكيسريا. 12ضباط الرقباء كسائر صؼ ال -

 فرنكا سكيسريا. 50الضباط حتى رتبة نقيب  -

 فرنكا سكيسريا. 60النقباء أك المقدىمكف أك العقداء  -

 فرنكا سكيسريا. 75القادة  مف رتبة عميد فما فكؽ  -

ؿ بمكجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الركاتب كيمكف ألطراؼ النزاع المعنية أف تعدٌ     
ذا كانت ىذه المبالغ تتجاكز  التي تدفع ألسرل الحرب مف مختمؼ الفئات المبينة أعبله، كا 
إلى حد كبير الركاتب التي تدفع ألفراد قكات الدكلة الحاجزة، أك ألم سبب آخر ترىؽ الدكلة 

لى اتفاؽ خاص مع الدكلة التي ينتمي الحاجزة بشدة، ففي ىذه الحالة كفي انتظار التكصؿ إ
 يجب عمى الدكلة الحاجزة مراعاة ما يأتي: األسرل لتعديؿ ىذه المبالغ،  إلييا

                                                 
1
 كما بعدىا. 373ص عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ،  - 

2
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  59المادة  - 

3
 مف االتفاقية نفسيا. 58المادة  - 

4
 .239عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار، مرجع سابؽ، ص  - 
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 تمتـز بمكاصمة إضافة المبالغ المبينة أعبله إلى حسابات األسرل. -1
تستطيع بصفة مؤقتة أف تحدد قيمة معقكلة لممبالغ التي تصرؼ مف مقدمات الركاتب  -2

فقاتيـ الخاصة، عمى أال تقؿ ىذه المبالغ مطمقا فيما يختص بالفئة األكلى ألسرل الحرب لن
 .1عف المبالغ التي تصرفيا الدكلة الحاجزة ألفراد قكاتيا المسمحة

ع المبالغ التي قد تقدميا الدكلة التي يتبعيا األسرل يجب عمى الدكلة الحاجزة أف تكزٌ     
أسرل  كف المبالغ التي تيدفع لكؿ أسير مفعمى ىؤالء كركاتب إضافية ليـ، شريطة أف تك

يتـ الصرؼ لجميع األسرل التابعيف لتمؾ الدكلة في ىذه الفئة. كال الفئة الكاحدة متساكية، ك 
 .2تيعفي ىذه الركاتب اإلضافية الدكلة الحاجزة مف أم التزاـ تقضي بو اتفاقية جنيؼ الثالثة

دكلتو مع مراعاة القيكد المالية أك  سمح ألسير الحرب بتحكيؿ جزء مف رصيده إلىيي ك    
النقدية التي تراىا الدكلة الحاجزة ضركرية، كفي ىذه الحالة تعطي الدكلة الحاجزة أكلكية 

، كعند انتياء حالة 3خاصة لمتحكيبلت التي يرسميا األسرل إلى األشخاص الذيف يعكلكنيـ
مكقع عميو مف ضابط األسر تمتـز الدكلة الحاجزة بأف تزكد األسير بكشؼ عف حسابو 

مختص، كترسؿ كشفا تفصيميا لجميع األسرل الذيف انتيى أسرىـ ألم سبب كاف إلى دكلتيـ 
 .4كلة عف تسكية رصيدىـؤ عف طريؽ الدكلة الحامية، كتككف دكلتيـ مس

 
  انتياء حالة األسر -6

أك انتقاما، الحياة الدكلية أف األسر ال يعد عقكبة المستقر عميو في الفقو الدكلي ك مف     
نما ىك إجراء كقائي لمنع األسير مف اإلضرار بالدكلة الحاجزة أك اإلخبلؿ بأمنيا كنظاميا  كا 
فيك حالة مؤقتة كليست دائمة، كقد تنتيي أحيانا عمى نحك ممـز لؤلطراؼ المتنازعة كفي 

 .5بعض الحاالت عمى نحك اختيارم

                                                 
1
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  60المادة  - 

2
 مف االتفاقية نفسيا. 61المادة  - 

3
  نفسيا.فاقية مف االت 63المادة  - 

4
 مف االتفاقية نفسيا. 67المادة  - 

5
 ؛كما بعدىا 124كلي، مرجع سابؽ، ص رجب عبد المنعـ مت  - 

- Maurice Torrelli, le droit international humanitaire, Presses universitaires de 
France, p.59-60. 

- Claude Pilloud, protection des victimes des conflits armés –prisonniers de 

guerre-, op.cit, p.127-218. 
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 ىركب األسير-أ
لدل األسير في الرجكع إلى كطنو كمعاكدة االلتحاؽ مف المقرر أف ىناؾ رغبة مشركعة     

بجيشو لمكاصمة الدفاع عف كطنو كأرضو، كرغـ مشركعية ىذه الرغبة إال أنيا مف كجية 
خبلؿ مف األسير بكاجبات األسر ك  نظر الدكلة الحاجزة أمر غير مشركع كعدائي كا 

نا اعترفت االتفاقية الثالثة االنضباط العسكرم كمخالفة كاضحة لقكانيف الدكلة الحاجزة. مف ى
لمدكلة الحاجزة بالحؽ في اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لمنع األسير مف اليرب كقمع كؿ 

ذا كانت اتفاقية جنيؼ لعاـ 1محاكلة منو لئلضرار بالدكلة الحاجزة ـ قد أغفمت 1929. كا 
ليرب كتركت النص عمى حؽ الدكلة الحاجزة في استخداـ القكة ضد األسير الذم يحاكؿ ا

 تقدير األمر لمدكلة الحاجزة إف ىي رأت أف الحالة تستدعي ذلؾ.
اعتبرت استخداـ األسمحة ضد أسرل الحرب، ، فـ1949ا اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ أمٌ     

سبقيا دائما إنذارات اكلكف اليرب كسيمة أخيرة يجب أف تكبخاصة ضد الياربيف أك الذيف يح
مى ذلؾ أشارت االتفاقية ذاتيا إلى الحاالت التي يعد فييا ىركب عبلكة ع ،2مناسبة لمظركؼ

 األسير ناجحا كىي: 
 إذا لحؽ بالقكات المسمحة لمدكلة التي يتبعيا أك بقكات دكلة حميفة ليا. -
 إذا غادر األراضي الكاقعة تحت سمطة الدكلة الحاجزة أك دكلة حميفة ليا. -

يتبعيا أك عمـ دكلة حميفة ليا في المياه إذا انضـ إلى سفينة ترفع عمـ الدكلة التي  -
اإلقميمية لمدكلة الحاجزة، شريطة أال تككف السفينة المذككرة خاضعة لسمطة الدكلة 

 الحاجزة.

سير الحرب الذم ينجح في اليرب كما ىك محدد في أل كتنتيي حالة األسربالنسبة
إذا كقع مرة أخرل  صمة تربطو بالدكلة الحاجزة، ك كتنقطع بذلؾ كؿ ابقة الحاالت الس

 . 3أسيرا في أيدم قكات تمؾ الدكلة ال يجكز تعريضو ألية عقكبة بسبب ىركبو السابؽ
كفي جميع األحكاؿ إذا لـ يتمكف األسير مف تنفيذ خطتو في اليرب كأيلقي القبض عميو     

نما يجكز أف تفرض عميو عقكبة تأد يبية في أثناء تمؾ العممية، فبل يجكز معاقبتو جنائيا كا 
 . 1فحسب حتى في حالة تكراره المحاكلة

                                                 
1
 .769 مرجع سابؽ، صمحمد حمد العسبمي،   - 

2
 ـ.1949مف االتفاقية الثالثة لعاـ  42المادة  - 
  ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  91المادة  -3 
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 إعادة األسرل ألسباب صحية -ب
ـ األطراؼ المتنازعة بإعادة 1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  109ألزمت المادة     

أسرل الحرب المصابيف بأمراض خطيرة إلى أكطانيـ بصرؼ النظر عف عددىـ أك رتبيـ، 
 110كما ألزمت المادة  كطانيـ،السفر إلى ألتي تمكنيـ يـ لمرعاية الصحية اكذلؾ بعد نيم

مف االتفاقية نفسيا األطراؼ بعدـ إجبار أم جريح حرب عمى العكدة إلى كطنو، كذلؾ أٌم 
حاالت اإلعادة المباشرة عادة إلى أرض كطنو، كقد حددت أسير جريح أك مريض مؤىؿ لئل

 ألعماؿ العدائية كتشمؿ الفئة األكلى:إلى الكطف أك اإليكاء في بمد محايد إلى أف تنتيي ا
جميع الجرحى كالمرضى الميئكس مف شفائيـ كالذيف يبدك أف حالتيـ البدنية أك العقمية  -1

 قد انيارت بشدة.
كس مف شفائيـ خبلؿ عاـ حسب التكقعات الطبية كيحتاجكف المرضى كالجرحى الميؤ  -2

 بشدة.إلى العبلج كيبدك أف حالتيـ البدنية كالعقمية قد انيارت 

الجرحى كالمرضى الذيف تـ شفاؤىـ كلكف يبدك أف حالتيـ العقمية أك البدنية قد انيارت  -3
 بشدة كبصفة مستديمة.

 ا بالنسبة لمفئة الثالثة التي يجكز إيكاء أفرادىا في بمد محايد فتشمؿ:أمٌ      
انت الجرحى كالمرضى الذيف يينتىظر شفاؤىـ خبلؿ عاـ مف تاريخ الجرح أك المرض إذا ك -1

 معالجتيـ في بمد محايد تنبئ بشفاء أسرع.
يدىدة  –طبقا لمتكقعات الطبية  –أسرل الحرب الذيف تككف صحتيـ العقمية أك البدنية  -2 مي

 بشكؿ خطير إذا استمر أسرىـ كيمكف أف يمنع إيكاؤىـ في بمد محايد ىذا التيديد، ييبلحظ أفٌ 
ف كاف مف األفضؿ إيكاؤىـ في بمد محايد، كما تحدد االتفاقات  ىذا اإليكاء ليس إلزاميا كا 

 الخاصة الشركط التي بمكجبيا يتـ إيكاء ىؤالء في البمد المحايد.
ىناؾ فئات مف األسرل يجب إعادتيـ إلى أرض الكطف مف الذيف تـ إيكاؤىـ في بمد  ك  

 محايد كىـ:
 أصبحت تستكفي شركط اإلعادة المباشرة إلى الكطف.حية ك الذيف تدىكرت حالتيـ الص -1
 الذيف تظؿ حالتيـ العقمية أك البدنية متدىكرة بعد المعالجة. -2

أف تعمؿ الدكلة الحاجزة كالدكلة التي يتبعيا األسرل كيتطمب حجز األسرل في بمد محايد     
ف مف حجز أسرل الحرب كدكلة محايدة تتفؽ عمييا ىاتاف الدكلتاف مف أجؿ عقد اتفاقات تمكً 

                                                                                                                                               
1
 .1949جنيؼ الثالثة لسنة مف اتفاقية  93ك 92المادتاف  - 
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 كتتحمؿ الدكلة التي ،1في أراضي الدكلة المحايدة المذككرة إلى أف تنتيي األعماؿ العدائية
األسرل نفقات إعادتيـ إلى كطنيـ أك نقميـ إلى بمد محايد ابتداء مف حدكد الدكلة  ينتمي إلييا

 .2الحاجزة
 كفاة األسير -ج

كتمتـز الدكلة الحاجزة باتخاذ بعض اإلجراءات فكر ، 3ينتيي األسر في حالة كفاة األسير    
حدكث الكفاة إال أنيا تمتـز قبؿ الكفاة بتدكيف كصايا أسرل الحرب طبقا لمشركط المنصكص 

التي عمييا اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلحاطة الدكلة الحاجزة بيذه  –عمييا في قكانيف دكلتيـ 
ر أثناء حياتو، كفي جميع األحكاؿ ترسؿ كترسؿ الكصية بناء عمى طمب األسي –الشركط 

بعد كفاتو إلى الدكلة الحامية التي تقـك بتسميميا إلى ذكم العبلقة كترسؿ صكرة طبؽ األصؿ 
 .4إلى الككالة المركزية لبلستعبلمات

عند كفاة األسير تنظـ الدكلة الحاجزة شيادة كفاة بمكجب نمكذج خاص مرفؽ باالتفاقية، ك    
خصية عف األسير المتكفي، كسبب ك ظركؼ الكفاة، كمكاف الدفف تتضمف معمكمات ش

دؽ ضابط اكتاريخو، ككيفية حفظ أدكاتو الشخصية، كتفصيبلت كاممة عف الكفاة كيص
 كؿ عمى شيادة الكفاة.ؤ مس
ذا كانت الك     تسبب فييا حارس أك أسير حرب آخر  كفاة غير طبيعية كأف يشتبو في ككنياا 

عمى الدكلة الحاجزة أف تقـك قد حدثت بسبب آخر غير طبيعي ف أك أم شخص آخر، أك أنيا
بإجراء تحقيؽ عاجؿ لمعرفة سبب الكفاة، كييرسؿ إخطار عف ىذا المكضكع فكرا إلى الدكلة 
ذا ظير مف التحقيؽ أف الكفاة قد  الحامية كما ترسؿ نسخة مف التحقيؽ إلى ىذه الدكلة. كا 

ة الحاجزة اتخاذ جميع اإلجراءات القضائية ضد ب فييا شخص أك أكثر، كجب عمى الدكلتسبٌ 
، كتتـ إجراءات الدفف بإشراؼ السمطات الرسمية لمدكلة 5عف ذلؾالمسؤكليف أك المسؤكؿ 

كاجب، األسرل المتكفيف قد دفنكا باالحتراـ الاجزة كيجب التأكد بصفة خاصة مف ككف الح
. كتجدر 6اقتضت الضركرة غير ذلؾيدفنكا في مقابر فردية إال إذا كطبقا لشعائرىـ الدينية ك 

                                                 
1
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  111المادة  - 

2
 مف االتفاقية نفسيا. 116المادة  - 

3
 كما بعدىا. 748محمد حمد العسبمي، مرجع سابؽ، ص   - 

4
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  120المادة  - 

5
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  121المادة  - 

6
 نفسيا.مف االتفاقية  120المادة  - 
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اإلشارة إلى أنو ال يجكز حرؽ الجثة إال إذا كانت ديانة المتكفي تسمح بذلؾ أك أف 
 .1المقتضيات الصحية تكجب حرؽ بعض جثث األسرل

  اإلفراج عف األسرل بشرط التعيد -د
ـ إطبلؽ أسرل الحرب مقابؿ 1907أجازت البلئحة الممحقة باتفاقية الىام الرابعة لسنة     

. كفي مثؿ ىذه الحالة 2كعد أك تعيد منيـ بقدر ما تسمح بذلؾ قكانيف الدكلة التي يتبعكنيا
لتي يتبعكنيا أك التي يمتزمكف عمى شرفيـ الشخصٌي بتنفيذ تعيداتيـ بدقة سكاء إزاء الدكلة ا

كتمتـز الدكلة التي يتبعيا األسرل في مثؿ ىذه الحاالت بأال تطمب منيـ أك تقبؿ  تيـ،أسر 
منيـ أية خدمة ال تتفؽ مع الكعد أك التعيد الذم أعطكه. إال أنو ال يجكز إكراه أسير الحرب 
عمى قبكؿ اإلفراج عنو مقابؿ كعد أك تعيد، كبالمثؿ ال تمتـز الدكلة الحاجزة باالستجابة لطمب 

 اإلفراج عنو مقابؿ كعد أك تعيد. سير باأل
عبلكة عمى ذلؾ أجازت البلئحة المذككرة حرماف أسير الحرب الذم ييفرج عنو مقابؿ كعد ك    

أك تعيد ثـ يقع في األسر مرة أخرل كىك يحمؿ السبلح ضد الدكلة التي تعيد ليا بشرفو أك 
 قدـ لممحاكمة. ضد حمفائيا مف حقو في المعاممة كأسير حرب كما يجكز أف ي

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة ىذه الطريقة إلنياء حالة األسر عمى نحك  21مت المادة نظٌ ك     
مشابو لؤلحكاـ السابقة، فأجازت إطبلؽ حرية أسرل الحرب بصكرة جزئية أك كمية مقابؿ كعد 
أك تعيد منيـ بقدر ما تسمح بذلؾ قكانيف الدكلة التي يتبعكنيا، ك تضيؼ المادة أف ىذا 

خاصة في األحكاؿ التي يمكف أف يسيـ فييا ذلؾ في تحسيف صحة  اإلجراء ييتخذ بصفة
أيضا بأنو ال يرغـ أم أسير عمى قبكؿ إطبلؽ سراحو مقابؿ كعد  21األسرل. كقضت المادة 

أك تعيد كما أنو عمى كؿ طرؼ في النزاع أف ييخطر الطرؼ اآلخر عند نشكب األعماؿ 
قبكؿ الحرية  مقابؿ كعد أك  ه أك تمنعيـ مفالعدائية بالقكانيف كالمكائح التي تسمح لرعايا

كيمتـز أسرل الحرب الذيف يطمؽ سراحيـ بيذه الصفة كفقا لمقكانيف كالمكائح المبمغة  تعيد،
يتبعكنيا  عمى ىذا النحك بتنفيذ الكعد أك التعيد الذم أعطكه بكؿ دقة، سكاء إزاء الدكلة التي

تمتـز الدكلة التي يتبعيا األسرل بأال تطمب أك كفي مثؿ ىذه الحاالت  أك الدكلة التي أسرتيـ،
 .التزمكا بوتقبؿ منيـ أية خدمة ال تتفؽ مع الكعد أك التعيد الذم 

                                                 
1
 المادة نفسيا. - 

2
طارؽ عزت رخا، القانكف الدكلي العاـ في السمـ  ؛ 135فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص محمد  - 

 .567ـ، ص 2006كالحرب، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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عادتيـ إلى أكطانيـ عند انتياء األعماؿ العدائية -ق   اإلفراج عف األسرل كا 

إلى  أف يفرج عف أسرل الحرب كيعادكامف اتفاقية جنيؼ الثالثة عمى  118دة نصت الما    
 ، كتعد ىذه الطريقة النياية العادية لحالة األسر.1أكطانيـ بعد انتياء األعماؿ العدائية الفعمية

كنظرا إلى أنو قد تىمير فترة طكيمة بيف تكقؼ األعماؿ العدائية الفعمية كبيف إنياء حالة الحرب 
عادتيـ إلى كعقد اتفاؽ السبلـ، فقد أكجبت االتفاقية السابقة اإلفراج عف أسرل الحرب  كا 

أكطانيـ دكف تأخير عند تكقؼ األعماؿ العدائية الفعمية أم إثر كقؼ إطبلؽ النار. كما 
تنص االتفاقية بكضكح عمى أنو في حالة عدـ كجكد أحكاـ تقضي باإلفراج عف أسرل الحرب 
ف في أية اتفاقية معقكدة بيف أطراؼ النزاع بشأف كضع نياية لؤلعماؿ العدائية، أك إذا لـ تك

ىناؾ اتفاقية مف ىذا النكع، تضع كؿ دكلة مف الدكؿ الحاجزة بنفسيا كتنفذ دكف إبطاء خطة 
 .2إلعادة األسرل إلى كطنيـ

ال ييشترط لقياـ الدكلة باإلفراج عف األسرل المحتجزيف لدييا أف تقـك الدكلة المعادية ك    
األسرل فيما بيف الدكؿ كلكنو باإلفراج عف عدد مماثؿ ليـ، إذ أف األمر ال يتعمؽ بتبادؿ 

 .3يرتبط أساسا بالتزاـ دكلي يقع عمى عاتؽ كؿ دكلة مختصة يجب عمييا تنفيذه
كال يكفي لتنفيذ ىذا االلتزاـ أف تقـك الدكلة الحاجزة باإلفراج عف األسير، بؿ يجب عمييا     

 إعادتو إلى كطنو لتبلفي قياميا بالقبض عميو مرة أخرل.
و بالنسبة لؤلسرل الذيف يقعكف تحت طائمة اإلجراءات القضائية أنٌ إلى  تجدر اإلشارة    

بسبب جريمة جنائية يجكز احتجازىـ إلى أف تنتيي تمؾ اإلجراءات كعند االقتضاء حتى 
أحكاـ عف جرائـ  نفسو عمى األسرل الذيف صدرت ضدىـانتياء العقكبة. كينطبؽ اإلجراء 

النزاع أسماء األسرل الذيف يتقرر احتجازىـ حتى جنائية، في ىذه الحالة يتبادؿ أطراؼ 
، ىذا كيبلحظ أف األحكاـ السابقة خاصة باألسرل الراغبيف 4انتياء المحاكمة أك تنفيذ العقكبة

تنظيـ حالتيـ، األمر الذم أدل  أما غير الراغبيف فمـ يتـ النص عمىفي العكدة إلى أكطانيـ 
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 .568طارؽ عزت رخا، مرجع سابؽ، ص  ؛ 136فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص محمد   - 

2
 ـ.1949مف االتفاقية الثالثة لعاـ  2الفقرة /  118المادة  - 

3
 .390عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار، مرجع سابؽ، ص  - 

4
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ف كاف إلى تككيف قاعدة قانكنية عرفية مفادىا عد ـ جكاز إعادة األسرل إلى أكطانيـ بالقكة، كا 
 .1العقاب عمييـ لعدـ عكدتيـ إلى أرض الكطف إيقاعىذا ال يمنع دكلتيـ مف 

    
 فقو اإلسالميثانيا: حماية األسرل في ال

تتراكح بيف القسكة كالشدة كبيف الميف كالرحمة،  مة األسرل في العصكر القديمة معامكانت     
نت تتكقؼ عمى المعتقدات كاألفكار السائدة لدل كؿ أمة كحسب الكضع السائد في بؿ أنيا كا

 كؿ معركة كحسب رغبة قائد الجيش المنتًصر.
نذ لحظة كلما جاء اإلسبلـ كضع قكاعد محددة تكفؿ المعاممة اإلنسانية الكريمة ليـ م    

 ا لممسمميف.تقرير مصيرىـ حسب ما يراه صاحب السمطة صالح كقكعيـ في األسر إلى 
المعاممة الكريمة المقررة ليـ مف جانب أكؿ ككذا االقتراحات  كسنتطرؽ إلى أشكاؿ   

 .انب ثافكالبدائؿ المكجكدة لتقرير مصيرىـ مف ج
 
 رة لألسرلأشكاؿ المعاَممة المقرّ -5

الشريعة اإلسبلمية بعض المبادئ األساسية التي تكفؿ معاممة إنسانية  ككريمة تضمنت     
 لؤلسرل نكضحيا عمى النحك اآلتي:

    إطعاـ األسرل ككسكتيـ -أ
، فقد أثنى 2مف أكؿ المبادئ التي قررتيا النصكص الشرعية فيما يتعمؽ باألسرل إطعاميـ    

اهلل عٌز كجؿ عمى عباده المحسنيف إلى الفئات الضعيفة كمنيـ األسرل فقاؿ:         
بّْ" مىى حي ييٍطًعميكفى الطَّعىاـى عى ا كىأىًسيرناكى يىًتيمن يـ يطعمكف الطعاـ مع شيكتيـ لو أنٌ  أم 3"ًو ًمٍسًكيننا كى

 .4كحاجتيـ إليو..لمفقير كاليتيـ كاألسير كىك مف أيًسر في الحرب مع المشركيف
                                                 

1
 .137رجب عبد المنعـ متكلي، مرجع سابؽ، ص   - 

2
كالقكانيف الكضعية، دار الفتح لمطباعة  المستشار عمي عمي منصكر، مقارنات بيف الشريعة اإلسبلمية - 

 .120ص د.ت.ف، كالنشر، بيركت، 
3
  .8سكرة اإلنساف، اآلية  - 

4
 .493، ص 3محمد عمي الصابكني، مرجع سابؽ، ج  - 

، دار الفكر، بيركت، 23، ج كأيضا بمعاني متقاربة: طنطاكم جكىرم، الجكاىر في تفسير القرآف الكريـ
، دار الفكر، 4ات عبد اهلل النسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، ج البرك كأب؛ 325ص د.ت.ف، 
 . 432، مرجع سابؽ، ص 5الشككاني، فتح القدير، ج ؛ 317ص  د.ت.ف، بيركت،
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كيشيد لذلؾ أف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ أمر أصحابو يـك بدر أف يكرمكا األسارل     
طعاميـ  عند الغداء. كما يدخؿنيـ عؿ أنفسيـ فكانكا يقدمك  في  اإلحساف إلى األسرل كا 

 -قاؿ: " فككا العانيالبخارم عف أبي مكسى األشعرم إذ عمـك قكلو عميو السبلـ فيما ركاه 
 .1كأطعمكا الجائع كعكدكا المريض " كعبارة الجائع تشمؿ األسير كغيره -األسير
ثقيؼ حمفاء لبني عقيؿ فأسرت  ركل أحمد كمسمـ عف عمراف بف حصيف قاؿ: " كانت    

كأسر أصحاب الرسكؿ رجبل  -صمى اهلل عميو كسمـ –ثقيؼ رجميف مف أصحاب رسكؿ اهلل 
مف بني عقيؿ..فأتى عميو رسكؿ اهلل كىك في الكثاؽ، قاؿ: يا محمد. فأتاه فقاؿ: ما شأنؾ؟. 

فقاؿ: يا محمد فقاؿ: بـ أخذتني؟...فقاؿ: أخذتؾ بجريرة حمفائؾ ثقيؼ...ثـ انصرؼ، فناداه 
يا محمد. فأتاه فقاؿ: ما شأنؾ؟. قاؿ: إني جائع فأطعمني كظمآف فاسقني، قاؿ: ىذه 

. كمعنى قكلو ىذه حاجتؾ أم حاضرة يؤتى إليؾ بيا حاال، كىذه دليؿ كاضح 2حاجتؾ..."
عمى أف الشريعة اإلسبلمية جعمت الطعاـ كالشراب حؽ لؤلسير فبل يجكز تأخيرىما عنو ألنو 

 .3ف مالو مقيد فبل يسعى إلى طعامو فيجب إطعامومنقطع ع
 –صمى اهلل عميو كسمـ  –كم عف أبي ىريرة أنو قاؿ: " خرجت خيؿ لرسكؿ اهلل ري     

فأخذت رجبل مف بني حنيفة...حتى أتكا بو رسكؿ اهلل فقاؿ:..ىذا ثمامة بف آثاؿ الخنفي 
ى أىمو فقاؿ: اجمعكا ما عندكـ إل –صمى اهلل عميو كسمـ  –فأحسنكا إساره. كرجع رسكؿ اهلل 

 .4أف يغدل عميو بيا كييراح " -ناقتو –مف طعاـ فابعثكا بو إليو، كأمر بمقحتو 
نسكؽ مثاال مف التاريخ اإلسبلمي يدؿ عمى حسف معاممة أسرل العدك، فقد استطاع ك   

ييـ صبلح الديف األيكبي أسر عدد كبير مف الجنكد الصميبييف كلما لـ يكف عنده طعاـ يكف
فكاف بيف أمريف إما أف يتركيـ يمكتكف جكعا أك يطمؽ سراحيـ، فأليمو دينو كما يحكيو مف 
فضائؿ أف يطمؽ سراحيـ فخرجكا كككنكا جيشا يقاتمو، فمـ يندـ صبلح الديف  أف يقتميـ في 
الميداف محاربيف أفضؿ مف أف يقتميـ في األسر جائعيف. كعمى الجانب اآلخر نجد قائد 

مكا أنفسيـ إليو، ككاف قد بييف ريتشارد قتؿ آالؼ المسمميف األسرل الذيف سمٌ جيكش الصمي

                                                 
1
 .99عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 . 123صمرجع سابؽ، دار الكتب العممية، ، 9ج البييقي،   - 

3
 . 307، مرجع سابؽ، ص 7، جمف أحاديث سيد األخيار الشككاني، نيؿ األكطار - 

4
 .174ص  مرجع سابؽ، ،2، ج ـابف ىشا - 
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أعطاىـ عيدا بحقف دمائيـ كمع ذلؾ عندما تحقؽ النصر النيائي لمقائد صبلح الديف لـ 
 .1يمس أسارل الصميبييف بأذل

بف ى ذلؾ بحديث جابر كييستدىؿ عم 2فيي أمر مطمكب شرعا ،ا بالنسبة لكسكة األسرلأمٌ     
ا كاف يـك بدر أيتي بأسارل كأيتي بالعباس كلـ يكف عميو ثكب فنظر النبي قاؿ:" لمٌ  عبد اهلل إذ

 –عميو الصبلة كالسبلـ  –لو قميصا، فكجد قميص عبد اهلل بف أيبي يقدر عميو فكساه النبي 
، ف العباس كاف طكيبليصمح لمعباس إال قميص عبد اهلل أليـ لـ يجدكا قميصا ألنٌ  ،3إياه "

. إذ أف -صمى اهلل عميو كسمـ –كليس ذلؾ تكريما لمعباس كخاصا بو لمنزلتو عند رسكؿ اهلل 
ترؾ األسير عاريا فيو إىدار لكرامتو كال ييعقؿ أف ييدر ىذا الحؽ كاإلسبلـ يأمر بستر 

، كفضبل عف ذلؾ فإف 4العباس يفيد الكجكب –عميو الصبلة كالسبلـ  –العكرة، ككساء النبي 
أف ترؾ األسير عاريا  نص عميو اإلسبلـ يتضمف كسكتيـ إذإلى األسرل الذم اإلحساف 

 يتنافى مع اإلحساف إليو.
 
 إكراه األسرل عمى إفشاء األسرار -ب
نادرا ما ينقؿ دكما بقكمو ككطنو كيفضؿ دكلتو عمى غيرىا مف الدكؿ ك  يرتبط األسير  

لذا كاف الغالب ىك عدـ االستفادة مف أخبار األسير ألنيا تشتمؿ عمى  أسرارىا إلى العدك،
 خداع كتضميؿ يجمب الضرر أكثر مف النفع. 

ذا كاف السؤاؿ المطركح ىك ىؿ يجكز الضغط عمى األسير أك     ك إجباره عمى إفشاء أسرار ا 
يصح لؤلسير  اإلجابة عنو تقتضي التمييز بيف نكعيف مف األسرار، فالنكع األكؿ الدكلتو؟ ف

أف يدلي بيا لمعدك كيعد إفشاؤىا جريمة كمف ثـ ال يجكز إجبار األسير عمى اإلدالء بيا مثؿ 
مكقع القيادة العامة لمجيش، أماكف تمركز القكات كمخابئ األسمحة، أك مكاطف الضعؼ عند 

الثاني أما النكع  و أك يؤثر عمى مكقفيا أماـ العدك،العدك ككؿ ما مف شأنو أف ييضًعؼ دكلت

                                                 
1
محي الديف العشماكم،  مراد رشدم، أ. إسماعيؿ عبد الرحماف، أ. شريؼ عتمـ، جيكد مصر في   - 

االحتفاؿ  إنماء كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني، كثيقة مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي العربي بمناسبة
 .8، ص 1999نكفمبر  16إلى  14ـ(، القاىرة، مف 1999-ـ1949باليكبيؿ الذىبي التفاقية جنيؼ ) 

2
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 . 144أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، مرجع سابؽ، ص  - 
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مف األسرار فاإلدالء بيا ال يعد جريمة فتشمؿ المياديف كالمرافؽ المعمكمة لمكافة )الجسكر، 
 المصانع، المطارات...(.

لذلؾ أجمع العمماء عمى عدـ جكاز إجبار األسير عمى اإلدالء بأسرار دكلتو العسكرية  ك   
ية التي تكصي باإلحساف كيستندكف في ذلؾ إلى األدلة الشرع ،كال يصح تعذيبو ألجؿ ذلؾ

إلى األسير كعدـ معاممتو بالقسكة كالشدة كبخاصة رأم اإلماـ مالؾ حيف سيًئؿ: أييعذَّب 
 األسير إف ريًجي أف يدؿ عمى عكرة العدك؟ فقاؿ: ما سمعت بذلؾ.

فقد كرد في السيرة النبكية أنو قبؿ معركة بدر بعث النبي عميو الصبلة كالسبلـ بعض     
ماء بدر يمتمسكف خبر قريش فكجدكا غبلميف لقريش فأتكا بيما كسألكىما عف أصحابو إلى 

يصمي" فقاال: نحف سقاة قريش بعثكنا  –صمى اهلل عميو كسمـ  –أخبارىا ككاف الرسكؿ 
نسقييـ مف الماء فكره القـك خبرىما كرجكا أف يككنا ألبي سفياف. فضربكىما فمما أذلقكىما ) 

صمى اهلل عميو  –نحف ألبي سفياف. فترككىما، كركع رسكؿ اهلل بالغكا في ضربيما ( قاال: 
ذا كذباكـ تركتمكىما، صدقا  –كسمـ  كسجد سجدتيو ثـ سمـ كقاؿ: إذا صدقاكـ ضربتمكىما كا 

 .1كاهلل إنيما لقريش، أخبراني عف قريش؟ قاال: ىـ كاهلل كراء ىذا الكثيب... "
حساف إلى األسير أمر مطمكب لكف اإلاستنادا إلى ذلؾ يذىب البعض إلى القكؿ أف     

جكز معاممتو بالعنؼ كالشدة عند الحاجة إلى ذلؾ مثؿ الحصكؿ عمى معمكمات قد تيـ ت
ف كنا نميؿ إلى ترجيح رأم األكثرية مف الباحثيف كالكتاب المعاصريف الذيف 2المسمميف . كا 

لمسمميف ألف يركف عدـ جكاز الضغط عمى األسرل لحمميـ عمى اإلدالء بمعمكمات تيـ ا
 . 3ذلؾ يتعارض مع األصؿ العاـ كىك اإلحساف إلى األسرل كالعناية بيـ
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الشيف محمد الغياتي، آداب اإلسبلـ كأخبلقياتو في حالتي السمـ كالحرب، مجمة   ؛41ـ، ص 1991، 17
كىبة الزحيمي، أحكاـ ؛ 72ـ، ص 1992كيمية، أكت، سبتمبر المحامي، جمعية المحاميف الككيتية، أعداد ج
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 عاممة اإلنسانية الكريمةالم -ج
مو معاممة إنسانية كريمة ، بؿ تمز فقط  إلى ما يسد جكعتو كيستر بدنواليحتاج األسير     
كمف  1المرأة المسبيةتقرير مصيره النيائي كتتمثؿ أكجو ىذه المعاممة في احتراـ شرؼ إلى 

عميو الصبلة  –ذلؾ تحريـ كطئيا قبؿ أف تمد أك تحيض، فقد أخرج اإلماـ أحمد أف النبي 
حتى تحيض  2قاؿ:"مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فبل ينكح شيئا مف السبايا –كالسبلـ 
 حيضة ".

حرارة العالية في كما تتضمف العناية باألسرل كقايتيـ مف شدة الحٌر، كعدـ تعريضيـ لم    
ننا نرل أف مف مقتضيات المعاممة اإلنسانية  ،3كقتيا كعدـ تعريضيـ لمبركدة الشديدة أيضا كا 

 الكريمة تكفير أسباب العبلج لؤلسير في حالة المرض.
كاف مجرد كسيمة لمنعو مف اليرب، كذلؾ لعدـ تخصيص ا بالنسبة لتكبيؿ األسير فأمٌ     

ير يكضع إما في المسجد أك يعيد بو إلى أحد المسمميف حتى أماكف لبلعتقاؿ بؿ كاف األس
بعض أسراه في المسجد  –عميو الصبلة كالسبلـ  –أنزؿ الرسكؿ  . كىكذا 4يتقرر مصيره

حبس في المدينة رجبل مف بني حنيفة ييقاؿ لو ثمامة بف أثاؿ فريبط بسارية مف سكارم النبكم ك 

                                                                                                                                               

الحرب الدكلية المشركعة في نظر اإلسبلـ كالجكانب اإلنسانية الممًيزة ليا، مجمة الشريعة كالقانكف، كمية 
محمد أبك زىرة، ؛ 41ـ، ص 1989، جكيمية 3دة، العدد الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتح

 .56ـ، ص 1958، 14لمقانكف الدكلي، العدد نظرية الحرب في اإلسبلـ، المجمة المصرية 
1
ـ  –قد ضرب الرسكؿ ل -  المثؿ األعمى في ذلؾ حيف تزكج إحدل السبايا في غزكة  –عميو الصبلة كالسبل

بني المصطمؽ كىي جكيرية بنت الحارث، كحيف شاع الخبر بيف المسمميف قالكا: أصيار رسكؿ اهلل. 
ترقكىـ فأعتؽ بتزكيجو إياىا مائة أىؿ بيت مف بني المصطمؽ فأرسمكا ما بأيدييـ مف األسرل الذيف اس

 .191، مرجع سابؽ، ص 3ابف ىشاـ، ج، نقبل عف: فكانت أعظـ امرأة بركة عمى قكميا
2
ماء؛ السبي كالسباء: األسر -  كالسبي يقع عمى النساء مف أىؿ الحرب ؛ فالسبي أخذ الناس عبيدا كا 

 .1933، 1932ص ، مرجع سابؽ، 3ر، المجمد ابف منظك ف ، نقبل عكأطفاليـ كال يقاؿ ذلؾ لمرجاؿ
3
ف رأل اإلماـ قتؿ األسارل فينبغي لو أف ال يعذبيـ "قد ذكر اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني قكلو:ل -  كا 

عدما احترؽ في بني قريظة ب -عميو الصبلة كالسبلـ -بالعطش كالجكع كلكنو يقتميـ قتبل كريما. كقاؿ 
أم يدخمكا في  –ال تجمعكا عمييـ حٌر ىذا اليـك كحٌر السبلح قيمكىـ حتى يبردكا صائؼ:"النيار في يـك 

ـ حتى  –كقت البرد  محمد بف الحسف الشيباني، شرح كتاب  ، نقبل عف:أبردكا ثـ راحكا ببقيتيـ فقتمكىـفقيمكى
  .127ص ، مرجع سابؽ، 3ج  السير الكبير،

4
 .409اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص  كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو  - 
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ركل ابف إسحاؽ أف سكدة بنت زمعة رأت في  ، كأنزؿ في بيتو سييؿ بف عمرك فقد1المسجد
بيت النبي أبا يزيد بف سييؿ بف عمرك أحد أسرل بدر )مجمكعة يداه إلى عنقو بحبؿ( أما 

 باقي األسرل فقد فرقيـ بيف أصحابو   كقاؿ:"استكصكا باألسارل خيرا".
ير مف اليرب كىي منع األس –كبالتالي إذا كاف باإلمكاف في كقتنا الحاضر تحقؽ الغاية     
يا االكتفاء بكضعو في أماكف اعتقاؿ تتكافر فيمجكء إلى تقييده كشدّْ كثاقو بؿ دكف ال –

 ذلؾ ييعتبر مف معاني اإلحساف إلى األسرل.الشركط اإلنسانية المطمكبة ف
ألف ذلؾ يتفؽ ،كال يمنع اإلسبلـ األسرل مف االتصاؿ بأىميـ كأقاربيـ لبلطمئناف عمييـ     

إلسبلـ القائمة عمى الرحمة كالكرامة اإلنسانية كالفضيمة، كلكف مف  حؽ الدكلة مع مقاصد ا
اإلسبلمية أف تتخذ اإلجراءات الضركرية عند تبادؿ الرسائؿ بيف األسرل كذكييـ بما ال يؤدم 

 .2اإلسبلمية كاإلضرار بكيانيا إلى إفشاء أسرار الدكلة
  انتياء األسر -4

أنو كاف يمفُّ عمى بعض األسرل، كيفادم  –لصبلة كالسبلـ عميو ا –الثابت عف النبي     
بعضيـ بالماؿ أك بأسرل مف المسمميف، كما كاف يقتؿ البعض كيسترؽ البعض اآلخر.  كىك 

األسرل إلى رئيس الدكلة اإلسبلمية )اإلماـ أك  راألمر الذم جعؿ فقياء اإلسبلـ يككمكف أم
المسمميف مختارا بيف خمسة أمكر ىي:  صاحب السمطة ( يقرر ما يراه األفضؿ لمصمحة

 المف أك الفداء أك القتؿ أك االسترقاؽ أك ضرب الجزية.
ىذا التخيير يستند إلى مصمحة كاجتياد ال تخيير شيكة فما رأل المصمحة في خصمة مف     

ف كاف ىذا يتصؿ إلى حد 3ىذه الخصاؿ كجب عميو اتخاذىا كلـ يجز العدكؿ عنيا  ، كا 

                                                 
1
، 8العسقبلني، مرجع سابؽ، جإبف حجر ؛ 892، مرجع سابؽ، ص 1764ـ الحديث صحيح مسمـ، رق - 

 .319مرجع سابؽ، ص ، دار الفكر، 6جالبييقي، ؛ 87ص 
2
 .103ك 102عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   - 

3
أبك بكر جابر ؛ كما بعدىا 430مرجع سابؽ، ص مي، كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبل  - 

، 3ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج ؛ 360ـ، ص 1992دار الفكر، بيركت،  الجزائرم، منياج المسمـ،
مجد ؛ 141، ص أبك يعمى الفراء، مرجع سابؽ؛ 58ك  57ـ، ص 2007منشر كالتكزيع، ، دار الضياء ل1ط

دار الكتاب العربي، ، 2ى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ج الديف أبي البركات، المحرر في الفقو عم
ـ، 1990ممية، بيركت، ، دار الكتب الع1بياء الديف المقدسي، العدة شرح العمدة، ط ؛ 172بيركت، ص 

شمس الديف بف شياب الديف الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج في الفقو عمى ؛ 500ك 499ص 
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 كسنتناكؿ آراء المذاىب الفقيية في ىذه الخيارات. ،1المعاممة بالمثؿ مع األعداءكبير بمبدأ 
 
عادتو إلى ببلده مف غير شيء ييؤخذ  المّف عمى األسرل: - أ ييقصد بو إطبلؽ سراح األسير كا 

 بصفةمنو. كىذه المسألة خبلفية فقد رأل جميكر الفقياء جكاز المف عمى األسرل 
 . 3بينما رأل الحنفية تحريـ المفٌ  2في ذلؾ مطمقة لمف رأل اإلماـ مصمحة

ا ًفدىاءن كقد استدؿ الجميكر بأدلة منيا قكلو تعالى:"      مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  ا مى فقد خيرت ىذه  4" فىًإمَّ
 اآلية صاحب السمطة بيف أمريف المٌف أك الفداء.

 في السنة النبكية عدة كقائع تدؿ عمى المٌف منيا: تكما كرد    
قاؿ في أسارل بدر:"لك  –عميو الصبلة كالسبلـ  –عف جبير بف مطعـ بف عدم أف النبي  -

 .5كاف المطعـ بف عدم حيا ثـ كممني في ىؤالء النتنى لتركتيـ لو"

                                                                                                                                               

عبلء الديف عمي بف محمد ؛ 69ك  68ـ، ص 1984الفكر، بيركت،  دار، 8مذىب اإلماـ الشافعي، ج 
 .134، دار الفكر، بيركت، ص 4الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، ج 

1
...فإذا قتؿ العدك أحدا مف أسرانا فإف لئلماـ ) صاحب السمطة ( ىنا أك نائبو أف يقتؿ مف أسراىـ في  - 

نا يتحقؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ عدال كردعا كزجرا لمعدك. كذلؾ إذا رأل اإلماـ أيدينا ما يراه مقاببل لذلؾ، كى
أك طمب العدك تبادؿ األسرل أك المفاداة كأجابو اإلماـ أك نائبو إلى ذلؾ كرأل المصمحة في ىذا التبادؿ أك 

ذا كاصؿ العدك استرقاقو ألسرانا فكاصم نا استرقاؽ أسراه فيذا الفداء فإنو بذلؾ يطبؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ. كا 
ذا أطمؽ الكفار أسرل مف المسمميف لدييـ فأطمؽ المسممكف مقابؿ ذلؾ  يككف تحقيقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ، كا 

: عبد الحميد إبراىيـ بركات انظر؛ لمسمميف في إطار المعاممة بالمثؿأسرل مف الكفار فإف ىذا مٌف مف ا
في الشريعة اإلسبلمية، رسالة دكتكراه، كمية الشريعة كالقانكف، أكسعدة، نظرية المعاممة بالمثؿ في الحرب 

 .224ك  223ـ، ص 1986جامعة األزىر، 
2
؛ 141ك يعمى الفراء، مرجع سابؽ، ص أب؛ 207كاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص الماكردم، األح - 

، رجع سابؽ، مالشربيني؛ 165ـ، ص 1984دار الفكر، بيركت،  ،1، ط 3محمد عميش، منح الجميؿ، ج 
 . 400الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص  ؛ مكفؽ302ص 

3
 ..119ص  مرجع سابؽ،الكاساني، ؛ 197ص  مرجع سابؽ ،18الماكردم، الحاكم الكبير، ج  - 

4
 .4سكرة محمد، اآلية  - 

5
ـ، 1998، مكتبة المعارؼ، الرياض، 2محمد ناصر الديف األلباني، صحيح سنف أبي داكد، المجمد  - 

 .150ص 
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عميو الصبلة  –عف أنس بف مالؾ أف ثمانيف رجبل مف أىؿ مكة ىبطكا عمى النبي  -
يـ عند صبلة الفجر ليقتميـ فأخذىـ كأصحابو في صمح الحديبية مف جباؿ التنع –كالسبلـ 

ا ) أسارل ( فأعتقيـ رسكؿ اهلل ًسٍممن
1. 

 –عمى أبي العاص بف الربيع زكج زينب بنت النبي  –عميو الصبلة كالسبلـ  –مٌف النبي  -
 –ككاف مف أسرل المشركيف في مكقعة بدر، فقد ركل عف عائشة  –صمى اهلل عميو كسمـ 

قالت:" لما بعث أىؿ مكة في فداء أسراىـ بعثت زينب في فداء أبي  –رضي اهلل عنيا 
العاص بماؿ، كبعثت فيو بقبلدة ليا كانت عند خديجة أدخمتيا بيا عمى أبي العاص...فمما 

رٌؽ ليا رٌقة شديدة كقاؿ: إف رأيتـ أف تطمقكا ليا  –صمى اهلل عميو كسمـ  –رآىا رسكؿ اهلل 
 . 2. فقالكا: نعـ"أسيرىا كتردكا عمييا الذم ليا

 
 أما الحنفية كىـ القائمكف بعدـ جكاز المٌف عمى األسرل فيستدلكف بما يمي:    
ٍدتيميكىيـٍ :" قكلو تعالى - كىي آخر ما نزؿ مف القرآف الكريـ  3" فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حىٍيثي كىجى

ا ًفدىاكتنسخ كؿ ما قبميا سكاء آية ) مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  ا مى ( أك ما كرد في السنة النبكية مف جكاز ءن فىًإمَّ
 المٌف عمى األسرل.

إٌف في المٌف عمى األسير تمكيف لو لكي يعكد محاربا لممسمميف كمقكيا لعدكىـ عمييـ.  -
التكبة أيضا ي ميحكمىة كلـ ينسخيا شيء كآية كيرل البعض أنو بالنسبة آلية المف كالفداء في

المٌف كالفداء تتعمؽ بحالة ما بعد االنتياء مف الحرب ىي ميحكمىة كال تعارض بينيما فآية 
 .4تتعمؽ بحالة القتاؿ عند العدكافف أما آية التكبة ،ككقكع بعض األفراد في األسر

تجدر اإلشارة إلى أف اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني يجيز المٌف عمى األسرل إذا ك    
عمى ثمامة  –عميو الصبلة كالسبلـ  –كانت مصمحة المسمميف تقتضي ذلؾ كقد مٌف النبي 

 .5بف آثاؿ سيد أىؿ اليمامة

                                                 
1
 .150، ص جع نفسومر ال - 

2
 .151ك  150المرجع نفسو، ص  - 

3
 .5سكرة التكبة، اآلية  - 

4
 .448كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص   - 

5
 .309ـ، ص 1984، عالـ الكتب، 3، تحقيؽ  مارسكف جكنس، ط 1مغازم ، ج الكاقدم، ال - 
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ذا كاف المٌف ىك ك      يمكف أف يككف إطبلؽ سراحو بناء إطبلؽ سراح األسير دكف مقابؿ، فا 
ذا عاد إلى قتلعكدة لقتاؿ المسمميف مرة أخرل، ك عمى تعيد منو بعدـ ا اليـ ككقع في األسر ا 

 .1ع عميو العقكبة التي تراىا مناسبة لذلؾالدكلة اإلسبلمية تكقمرة ثانية ف
مٌف عمى رجؿ ييقاؿ  -عميو الصبلة كالسبلـ  –ثبت في السنة النبكية الشريفة أف النبي ك    

لو أبك عزة عمر الجمحي الشاعر في غزكة بدر عمى أف ال يرجع إلى قتاؿ المسمميف، فرجع 
عميو  –ة أيحد دعا النبي إلى مكة كمسح عارضيو كقاؿ: خدعت محمدا، فمما جاءت معرك

قائبل: الميـ ال تفمتو. فاستجاب اهلل لدعاء نبيو فمـ يقع في األسر غيره،  –الصبلة كالسبلـ 
: ال ييمدغ المرء  -عميو الصبلة كالسبلـ –فقاؿ عمر الجمحي: يا محمد إني ذك عيمة. فقاؿ 

 .2مف جحر مرتيف كأمر بقتمو
 ـ إذ1949اقية جنيؼ الثالثة لعاـ مف اتف 2/ فقرة  21ىذا ما يتفؽ مع ما قررتو المادة ك    

نصت:"...يجكز إطبلؽ حرية أسرل الحرب بصكرة جزئية أك كمية مقابؿ كعد أك تعيد منيـ 
 بقدر ما تسمح بذلؾ قكانيف الدكلة التي يتبعكنيا...".

سراح ييقصد بو إطبلؽ سراح أسرل العدك مقابؿ ماؿ يدفعكنو أك مقابؿ إطبلؽ : الفداء -ب
عف طريؽ أعماؿ أك خدمات يقـك بيا األسرل أنفسيـ. كقد سمميف كييمكف أف يككف الفداء الم

ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كغيرىـ إلى جكاز المفاداة بالماؿ أك 
فالمشيكر مف مذىبيـ أنيـ ال يجيزكف الفداء بماؿ، أما باألسرل  ،أما األحناؼ .3باألسرل

جكز ذلؾ عند الصاحبيف كأظير الركايتيف عند أبي حنيفة، كأجاز محمد بف الحسف الفداء في
 .4بالماؿ عند شدة الحاجة كفي حالة األسير الذم ال ييرجى منو نسؿ

 الجميكر عمى رأييـ بما يمي: كقد استدؿٌ     

                                                 
1
 .106عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   - 

2
 .309الكاقدم، مرجع سابؽ، ص  - 

3
أبك يعمى، ؛ 197الماكردم، الحاكم الكبير، مرجع سابؽ، ص ؛ 165محمد عميش، مرجع سابؽ، ص  - 

ف أبي البركات، مرجع سابؽ، مجد الدي؛ 1356سابؽ، ص الصنعاني، مرجع ؛ 141مرجع سابؽ، ص 
مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح ؛ 69ك  68الرممي، مرجع سابؽ، ص شمس الديف ؛ 172ص 

 .402، 401الكبير، مرجع سابؽ، ص 
4
 .كما بعدىا 300 صمرجع سابؽ، ، 3شرح كتاب السير الكبير، ج، الشيباني محمد بف الحسف - 
 .119، ص مرجع سابؽني، الكاسا 
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قىاًب  قاؿ اهلل تعالى:" - كا فىضىٍربى الرّْ ثىاؽى فىًإذا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى حى
ا ًفدىاءن  مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  ا مى فظاىر اآلية صريح في جكاز الفداء بالماؿ أك باألسرل.  1..." فىًإمَّ

كم عف عمر ابف حصيف أف رسكؿ اهلل  فدل رجميف مف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ري
 .2المسمميف برجؿ مف المشركيف مف بني عقيؿ

كم عف ابف عباس أف النبي  - جعؿ فداء أىؿ الجاىمية يـك  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ري
 .4كمثمو في فداء أبي عزيز بف عمير 3بدر أربعمائة درىـ

كم عف ابف عباس أنو قاؿ: كاف ناس مف األسرل يـك بدر لـ يكف ليـ فداء فجعؿ  - ري
 .5الد األنصار الكتابةفداءىـ أف ييعممكا أك  –صمى اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل 

و     ما فعمو بف أبي كداعة السيمي ككاف أبكه مف األسرل كلـ يكف معو فداء إال أنٌ  -
 .6يحسف القراءة كالكتابة فأعطكه عشرة مف غمماف المدينة يعمميـ ككاف ذلؾ فداءه

 أك مقابؿ خدمة  7ة تؤكد جكاز مفاداة األسرل بالماؿ أك بأسرل مسمميفىذه األدلٌ  كتؤكد   
يا لمدكلة اإلسبلمية كإفادتيا بمعمكمات عسكرية أك ىندسية أك طبية أك نحك ذلؾ مف يؤدكن

 . 8العمـك الحديثة
 استدلكا لمذىبيـ بأدلة منيا:ا األحناؼ فأمٌ     
ا ًفدىاءن تعالى:"قكلو  - مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  ا مى ٍدتيميكىيـٍ  فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى " منسكخة بآية: 9"فىًإمَّ  .10"حىٍيثي كىجى

                                                 
1
 .4اآلية  ،سكرة محمد - 

2
تحقيؽ أبي معاذ طارؽ بف عكض اهلل الديف ، 9، ج مف أسرار منتقى األخبار الشككاني، نيؿ األكطار - 

 .488 ص، 2005، دار إبف القٌيـ لمنشر كالتكزيع، الرياض، 1بف محمد، ط 
3
 .474أبكداكد السجستاني، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 .123الخضرم، نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف، دار الفكر، بيركت، ص محمد  - 

5
 .59، مرجع سابؽ، ص 2ابف قيـ الجكزية، ج  - 

6
 .120محمد الخضرم، مرجع سابؽ، ص  - 

7
كييقابؿ ىذا ما يعرؼ في العرؼ الدكلي الحديث بتبادؿ األسرل، كال مانع شرعا مف إبراـ اتفاؽ مع  - 

ط أال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كال يؤدم إلى إلحاؽ ضرر بالدكلة العدك بشأف ذلؾ بشر 
 اإلسبلمية كال ييفكت مصمحة مف مصالحيا.

8
 .201ك  200محمد عمي الحسف، مرجع سابؽ، ص   - 

9
 .4سكرة محمد / اآلية  - 

10
 .5سكرة التكبة / اآلية  - 
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بشأف أخذ الفداء المالي يـك بدر  –عميو الصبلة كالسبلـ  -العتاب الذم نزؿ عمى النبي  -
تَّى ييٍثًخفى ًفي اأٍلىٍرًض تيًريديكفى عىرىضى الدٍُّنيىا  :"بقكلو تعالى ا كىافى ًلنىًبيٍّ أىٍف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل حى مى

ًكيـه  كىالمَّوي ييًريدي اآٍلىًخرىةى  كىالمَّوي عىًزيزه حى
ًظيـه   ٍذتيـٍ عىذىابه عى ا أىخى ـٍ ًفيمى . 1"لىٍكالى ًكتىابه ًمفى المًَّو سىبىؽى لىمىسَّكي

عمر" ألنو أشار  :" لك نزؿ العذاب ما نجا منو إالٌ  -عميو الصبلة كالسبلـ  –لذلؾ قاؿ النبي 
 .2بقتؿ أسرل بدر دكف أخذ الفداء منيـ أك المٌف عمييـ

الفداء بالماؿ أك باألسرل إعانة ألىؿ الحرب عمى المسمميف ألنو يؤدم إلى تقكية إف في  -
منعتيـ بذلؾ، كدفع شر حرابتيـ خير مف استنقاذ األسير المسمـ، ألنو إذا بقي في أيدييـ كاف 

 .3ابتبلء في حقو فقط، كالضرر برد أسيرىـ إلييـ يعكد عمى جميع المسمميف فبل يجكز

ا الصاحباف المذاف يجيزاف المفاداة باألسرل فإنيما استدال عمى ذلؾ بما ثبت في السنة أمٌ     
فادل رجميف مف المسمميف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عف عمراف بف حصيف أف رسكؿ اهلل 

برجؿ مف المشركيف مف بني عقيؿ، كبما كرد عف سممة بف األككع أنو كىب لرسكؿ اهلل امرأة 
 .4ا ناسا مف المسمميف كانكا أسرل بمكةمف فزارة ففادل بي

أجاز اإلماـ محمد بف الحسف المفاداة بالماؿ بالنسبة لمشيخ الكبير ك العجكز الفانية ك    
المذيف ال يرجى منيما نسؿ، ألنو انتفت فييما عمة المنع كىي إعانة أىؿ الحرب كعدـ كجكد 

 القتاؿ منيما.
 ية كالحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يجكزذىب جميكر الفقياء مف المالك :القتػؿ -ج

. كذىب الشيعة اإلمامية كجماعة مف السمؼ منيـ 5لمحاكـ أف يحكـ عمى أسرل الكفار بالقتؿ

                                                 
1
 . 68ك  67سكرة األنفاؿ / اآليتاف  - 

2
 .119ص مرجع سابؽ،  الكاساني، - 

3
 120، ص المرجع نفسو  - 

4
 .886، مرجع سابؽ، ص 1755صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 

 .60ك  59مرجع سابؽ، ص  ،الجكزية ابف قيـ
5
 68الرممي، مرجع سابؽ، ص ؛ 500ك  499مرجع سابؽ، ص بياء الديف عبد الرحماف المقدسي،  - 
؛ 165محمد عميش، مرجع سابؽ، ص ؛ 197، مرجع سابؽ، ص 18الكبير، ج  الماكردم، الحاكم؛ 69ك
، مكتبة الرشيد، الرياض، 3عمي الحسف بف أحمد، كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي، المجمد ك أب

 .1163ص
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عبد اهلل بف عمر كالحسف البصرم كعطاء كمحمد بف سيريف كمجاىد في أحد ركايتيف عنو 
 .    1ع الصحابةإلى تحريـ القتؿ، كذكر الحسف بف محمد التميمي أنو إجما

     
 جميكر الفقياء القائميف بجكاز القتؿ بما يأتي: كقد استدؿٌ     
فىاٍقتيميكا :" عمـك آيات القرآف الكريـ التي تأمر بقتاؿ المشركيف كقتميـ مثؿ قكلو تعالى -

كىيـٍ  ٍدتيمي ا َمنّ ا " كلـ يجعمكا ىذه اآلية ناسخة آلية " اٍلميٍشًرًكيفى حىٍيثي كىجى ا فَِداء  َفإِمَّ " كتبقى َبْعُد َوإِمَّ
 محكمة كييعمؿ بيا كفؽ المصمحة كحسب ما يراه صاحب السمطة.

استشار النبي عميو الصبلة كالسبلـ أصحابو في شأف  ما جاء في قصة أسرل بدر، إذ -
فأخذ برأم أبي بكر كقبؿ الفداء فنزؿ  بك بكر بالفداء كأشار عمر بالقتؿ،األسرل فأشار أ

صمى –ركم عف ابف عباس عف عمر بف الخطاب أف رسكؿ اهلل  . ك2يعاتبوالقرآف الكريـ 
اهلل  قاؿ ألبي بكر كعمر: ما تركف في ىؤالء األسرل؟ فقاؿ أبك بكر: يا نبيٌ  –اهلل عميو كسمـ

ىـ بنك العـ كالعشيرة أرل أف تأخذ منيـ فدية فتككف لنا قكة عمى الكفار، فعسى اهلل أف 
اهلل: ما ترل يا ابف الخطاب؟ فقاؿ: ال كاهلل يا رسكؿ اهلل ما أرل  ييدييـ لئلسبلـ. فقاؿ رسكؿ

الذم رأل أبك بكر، كلكني أرل أف تمكنا فنضرب أعناقيـ..فإف ىؤالء أئمة الكفر كصناديدىـ 
ا كاف مف الغد جاء عمر بف فممٌ  فيكم رسكؿ اهلل ما قاؿ أبك بكر كلـ ييك ما قاؿ عمر..

كأبك بكر يبكياف..فقاؿ عمر: يا رسكؿ  –ى اهلل عميو كسمـ صم –الخطاب... فإذا رسكؿ اهلل 
اهلل مف أم شيء تبكي أنت كصاحبؾ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل: أبكي لمذم عرض عمي أصحابؾ 

شجرة قريبة مف نبي اهلل  –مف أخذىـ الفداء، لقد عيرض عمي عذابيـ أدنى مف ىذه الشجرة 
ل حتى ييثخف في األرض...إلى قكلو كأنزؿ اهلل عز كجؿ:" ما كاف لنبي أف يككف لو أسر  –

ا تعالى:" ب  ا َغنِْمتُْم َحََلَل  َطيِّ  .3" َفُكلُوا ِممَّ

جكاز قتؿ األسرل جميعا كليس البعض فقط، كقد عاتب اهلل تعالى عمى ىذا الحديث  يدؿٌ ك    
و في ىذه اآلية عمى أخذ الفداء مف األسرل، كفي ذلؾ إشارة إلى أف القتؿ كاف أكلى في نبيٌ 

 ذلؾ الظرؼ.

                                                 
1
 .24، مرجع سابؽ، ص 10؛ شمس الديف السرخسي، ج519، مرجع سابؽ، ص 3الجصاص، ج - 

2
 .151ك 150اني، مرجع سابؽ، ص محمد ناصر الديف األلب - 

3
 .69إلى اآلية  67سكرة األنفاؿ مف اآلية  - 
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كم عف أنس بف مالؾ أف رسكؿ اهلل  - دخؿ مكة عاـ الفتح  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ري
، فمما نزعو جاء رجؿ فقاؿ: إف ابف خطؿ متعمؽ بأستار الكعبة، فقاؿ: 1عمى رأسو الًمغفىر

 .2أقتمكه
كم عف ابف مسعكد أنو قاؿ: لما كاف يـك بدر كجيء باألسارل قاؿ رسكؿ اهلل   - صمى –ري

 .3منيـ أحد إال بفداء أك ضرب عنؽ" :"ال ينفمتفٌ  -اهلل عميو كسمـ 

  

 القائمكف بتحريـ قتؿ األسرل بأدلة عديدة منيا: قد استدؿٌ ل    
ا فَِداء  َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها قكلو تعالى:" - ا َمنّ ا َبْعُد َوإِمَّ ، فقد أمر اهلل تعالى 4" َفإِمَّ

ـ أسرىـ، ثـ بعد ذلؾ لممسمميف الخيار بالمٌف أك الفداء، كالقصر في مقاـ بقتؿ الكفار حتى يت
البياف يفيد الحصر، كما أف استعماؿ إٌما مكررة بمثابة استعماؿ إٌنما، كىي أداة حصر كىذا 

ا فَِداء  يعني عدـ جكاز القتؿ. كىكذا كفقا ليؤالء فإٌف قكلو تعالى:"  ا َمنّ ا َبْعُد َوإِمَّ " ناسخ  َفإِمَّ
ٍدتيميكىيـٍ  تعالى:"لقكلو   .5" فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حىٍيثي كىجى

 

بة لقكلو تعالى:" كاستدلٌ  - ـٍ كا بالمعقكؿ فقالكا: إف إباحة القتؿ لدافع المحارى فىًإٍف قىاتىميككي
كقد انتفى ذلؾ باألسر كانتياء الحرب، فميس في القتؿ بعد ذلؾ إال إبطاؿ حؽ  6" فىاٍقتيميكىيـٍ 
بعدما ثبت في رقابيـ كذلؾ ال يجكز. كيميؿ معظـ الكتاب المعاصريف إلى القكؿ  المسمميف

 .7بمنع قتؿ األسرل إال في حاالت خاصة كلمضركرة

 
 كىي:  نتائجبعض الإلى في ىذا اإلطار  كنخمص    

                                                 
1
 المغفر: ما ينسج عمى قدر الرأس كيكضع تحت القمنسكة. - 

2
 .149األلباني، مرجع سابؽ، ص محمد ناصر الديف  - 

3
، دار 1طتحقيؽ بٌشار عٌكاد معركؼ، ، 5، ج الكبيرأبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم ، الجامع  - 

 .271ص ، 1996الغرب اإلسبلمي، 
4
 .4اآلية  ،سكرة محمد - 

5
 .5سكرة التكبة / اآلية  - 

6
 .191سكرة البقرة / اآلية  - 

7
 كما بعدىا. 436كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص   - 
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نما حدث في حاالت نادرة جدا األسرل لـ يكف قتؿ  - و فقد كرد أنٌ  1مبدأ الدكلة اإلسبلمية كا 
لـ يقتؿ مف أسرل بدر سكل اثنيف مف سبعيف أسيرا كما لـ يقتؿ في  –عميو الصبلة كالسبلـ–

 غزكة أحد سكل أسيرا كاحدا كلـ يقتؿ في مكة سكل ثبلثة فقط.
بسبب الجرائـ التي   –ة كالسبلـعميو الصبل-حكادث قتؿ األسرل في عيد النبي  كانت -

قعت عمييـ ل2ارتكبكىا قبؿ كقكعيـ في األسر  كىذا ما ،ككنيـ أسرل حرب، كلـ تكف عقكبة كي
ـ 1949مف اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  85نصت المادة  ييقره القانكف الدكلي الحديث إذ

)أسرل الحرب الذيف يحاكىمكف بمقتضى قكانيف الدكلة الحاجزة عف ذنكب اقترفكىا قبؿ 
حيكـ عمييـ( فيذا النص كقكعيـ في األسر، ليـ حؽ االستفادة بمزايا ىذه االتفاقية حتى لك 

ل ذلؾ إلى إعداميـ، أدٌ  ىا قبؿ األسر كلكمحاكمة األسرل عف الجرائـ التي ارتكبك  ال يمنع 
إنما يتطمب ىذا النص مراعاة المبادئ اإلنسانية كعدـ التعذيب أك المساس بالشرؼ أك 

 .3ممارسة التمييز ضد المحكـك عميو

بعض األفراد الذيف أىدر النبي عميو الصبلة كالسبلـ دماءىـ في فتح مكة كلك تعمقكا  إفٌ  -
ييـ عقكبة القتؿ إنما عفي عف البعض منيـ بعد ذلؾ كالبعض بأستار الكعبة لـ تنفذ عم

 .4اآلخر أسمـ

المعاىدات  في عصرنا الحاضر يمكف التكصؿ إلى منع قتؿ األسرل عف طريؽ -
ذا ارتبطت الدكلة اإلسبلمية بمعاىدة مع الدكؿ األخرل تتضمف عدـ كاالتفاقات الدكلية، ك  ا 

 .5ف ببنكدىاآلخركف ممتزميالكفاء بيا ما داـ اقتؿ األسرل فإنو يتعيف 

                                                 
1
محمكد عبد الفتاح محمكد يكسؼ، مف أحكاـ الحرب في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف، دراسة مقارنة،   - 

 . 221دار الفكر العربي، القاىرة، ص 
2
ألبي عزة الشاعر يعكد إلى مخالفتو لمعيد الذم قطعو  –عميو الصبلة كالسبلـ  –حيث أف قتؿ النبي  - 

ا عقبة بف أبي معيط فقد آذل الرسكؿ ككاف يضع رجميو كقاتمو، كأمٌ عمى نفسو لمرسكؿ بعدـ قتالو ثـ عاد 
عمى عنؽ الرسكؿ كىك ساجد في صبلتو كيمقي عميو القاذكرات ككذلؾ كاف النضر بف الحارث مف أشد 

يذاء لمرسكؿ.  الناس كفرا كعنادا كا 
3
 .47ك  46 محمد طمعت الغنيمي، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 كىـ كاآلتي: - 
ي جيؿ أسمـ بعد ذلؾ، ىبار بف األسكد عفا عنو النبي، الحارث بف ىشاـ أمنتو أـ ىانئ ثـ عكرمة بف أب -

 أسمـ بعد ذلؾ، صفكاف بف أمية أسمـ بعد ذلؾ، ىند بنت عتبة ككعب بف زىير ككحشي أسممكا بعد ذلؾ. 
5
 .1548ك  1547محمد خير ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص   - 
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أف يصير األسرل عبيدا كيجرم عمييـ ما يجرم عمى المممككيف  كيعني   االسترقاؽ: -د
مف تكزيع أك عتؽ، كىذا الحكـ قاؿ بو جميكر الفقياء حيف تقتضيو المصمحة كىـ الحنفية 

 ، كقد استدلكا لرأييـ بما يأتي:1كالمالكية كالشافعية كالحنابمة
أنو استرؽ بعض العرب كيكازف كبني المصطمؽ  –عميو الصبلة كالسبلـ–ثبت عف النبي  -

استعباد أىؿ  كغيرىـ، كما أنو بعد فتح المسمميف لببلد فارس أجمع الصحابة عمى جكاز
ناثيـ  .2الكتاب ذكرانيـ كا 

أنو قاؿ لعامؿ كسرل:"...أمرنا نبينا رسكؿ  –رضي اهلل عنو  –ركم عف المغيرة بف شعبة  -
كا الجزية كأخبرنا نبينا أف نقاتمكـ حتى تعبدكا اهلل كحده أك تؤدٌ  –اهلل عميو كسمـصمى –ربنا 

 .3عف رسالة ربنا أنو مف قيتؿ منا صار إلى الجنة...كمف بقي منا ممؾ رقابكـ... "
الظاىر مف ممؾ الرقاب ىنا ىك استرقاؽ مف لـ يمٌف عميو أك يفادل أك ييقتؿ مف أىؿ إٌف     

 المسمميف. مف الذيف يقعكف أسرل بأيدمي القتاؿ الحرب ف
اب المعاصريف الذيف يركف أف استرقاؽ األسرل في نميؿ إلى ترجيح رأم كثير مف الكتٌ ك     

عمى أساس  يد صحابتو مف بعده إنما كاف بناءكفي ع –عميو الصبلة كالسبلـ  –عيد النبي 
الزماف، لكي ييشعر المعاممة بالمثؿ كفرضتو الضركرة كقانكف الحرب السائد في ذلؾ 

المسممكف غيرىـ أنيـ صاركا في مركز ذم كياف دكلي يستطيعكف معو تنفيذ تعاليـ الحرب 
 .4كتثبيت الييبة كالسمطاف

                                                 
1
 .197، مرجع سابؽ، ص 18كردم، الحاكم الكبير، ج الما؛ 166محمد عميش، مرجع سابؽ، ص  - 
 ؛ 69ك  68لديف الرممي، مرجع سابؽ، ص شمس ا؛ 1163، مرجع سابؽ، ص عمي الحسف بف أحمد كأب

مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص ؛ 119، ص مرجع سابؽالكاساني، 
402. 

2
مرجع  ،الجكزية ابف قيـ؛ 445لفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص كىبة الزحيمي، آثار الحرب في ا - 

 .59سابؽ، ص 
3
 .64ك 63  ، ص مرجع سابؽ، ،4جصحيح البخارم، - 

4
عبد اهلل ناصح عمكاف، نظاـ ؛ 446مرجع سابؽ، ص آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، كىبة الزحيمي،  - 

سيد قطب، نحك مجتمع إسبلمي، ؛ 73ك  72ـ، ص 1993سبلـ، القاىرة، ، دار ال4الرؽ في اإلسبلـ، ط 
 .76ك  75دار الشركؽ، القاىرة، ص 
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ييضاؼ إلى ذلؾ أف األسرل معظميـ في الكاقع لـ يكف حرا قبؿ أسره، إنما كاف مف ك    
يف، فكأف األمر في الحقيقة لـ الرقيؽ الذم استرقو الفرس كالركماف كدفعكه إلى قتاؿ المسمم

نما ىك كضع مكقكت يؤدم في النياية إلى التحرير  .1يكف استرقاقا مف أجؿ االسترقاؽ كا 
مف القبائؿ أك أفراد العدك قد عاد حرا، فقد رد الرسكؿ  أغمب ما استرؽٌ  ىذا أفٌ عمى  يدؿٌ ك    
بياف كالرجاؿ إلى ستة آالؼ مف سبي ىكازف مف النساء كالص –عميو الصبلة كالسبلـ  –

ىكازف حيف أسممكا...كتزكج الرسكؿ جكيرية بنت الحارث مف سبايا بني المصطمؽ فأعتؽ 
صمى اهلل عميو - بتزكيجو إياىا مائة مف أىؿ بيت بني المصطمؽ إكراما لصير الرسكؿ

لـ ينشئ رقا عمى  –عميو الصبلة كالسبلـ-ف فضكؿ الكبلـ أف نذكر أف النبيكم  ،-كسمـ
 .2عتؽ ما كاف عنده مف رقيؽ ككاف ييعتؽ كؿ ما أىدم إليوأكقد  حر أبدا،

استرقاؽ األسرل أمر تخييرم في اإلسبلـ كمرتبط بالمصمحة التي يراىا عمى أية حاؿ ف    
صاحب السمطة، كليس ىناؾ ما يمنع شرعا أف ترتبط الدكلة اإلسبلمية بغيرىا مف الدكؿ 

 ف كاجبا التقيد بأحكاميا.بمعاىدة تمنع استرقاؽ األسرل كعندئذ يكك 

 

ذىب جميكر الفقياء مف أحناؼ كمالكية كشافعية كحنابمة إلى جكاز تخمية  الجزية: -ىػ
سبيؿ األسرل كتركيـ أحرارا في ببلد اإلسبلـ مع ضرب الجزية عمييـ متى اقتضت 

ف كاف األحناؼ قد استثنكا مف ذلؾ مشركي الحرب 3المصمحة كذلؾ مف خبلؿ عقد الذمة . كا 
. كقد استدؿ 4و ال يجكز في حؽ ىؤالء إال اإلسبلـ أك السيؼكالمرتديف مف قبكؿ الجزية ألنٌ 

                                                 
1
...فقد كاف رقيؽ الحرب يعيشكف فترة مف الزمف في جك المجتمع اإلسبلمي يبصركف عف كثب صكرة "- 

ـ ركح اإلسبلـ الرحيمة بحسف معاممتيا كاعتباراتيا اإلنسانية  العدؿ الرباني مطبقا في كاقع األرض، كتشممي
فتتشرب أركاحيـ بشاشة اإلسبلـ كتتفتح بصائرىـ لمنكر..كعند إذف يحررىـ اإلسبلـ بالعتؽ في بعض 
األحياف أك بالمكاتبة إف تاقت نفكسيـ إلى الحرية كسعكا إلييا. كبذلؾ تصبح الفترة التي يقضكنيا في الرؽ 

ـ بآ شعارى دميتيـ الميدرة كتكجيو أركاحيـ في الحقيقة فترة عبلج نفسي كركحي قكامو إحساف المعاممة ليـ كا 
ـ في النياية يككف التحريرإلى النكر الرباني بغير إك : محمد قطب، شبيات حكؿ اإلسبلـ، ط انظر "، راه..ث

 كما بعدىا. 55ـ، ص 1980، دار الشركؽ، القاىرة، 13
 .447ك  446كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص   2-

، مكتبة القاىرة، 9مكفؽ الديف أبك محمد بف قدامة، المغني، ج؛ 121، ص مرجع سابؽ، نيالكاسا -3
 .166ك  165محمد عميش، مرجع سابؽ، ص ؛ 222ـ، ص 1968

دار الكتب العممية،  ،1ط،5ج  عمى اليداية شرح بداية المبتدم، ، شرح فتح القديرالحنفي ابف اليماـ -4
 .430ص ، 2003بيركت، لبناف، 
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تركيـ  ب رضي اهلل عنو في أىؿ العراؽ إذالجميكر عمى رأييـ بما فعمو عمر بف الخطا
ف شر األسير يندفع بقبكؿ الجزية ، كما استندكا إلى المعقكؿ أل1أحرارا ذمة لممسمميف
 .2مميف باإلضافة إلى أف المسمميف يجنكف منافع مف أخذ الجزيةكخضكعو لحكـ المس

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لدينا أف صاحب السمطة في الدكلة اإلسبلمية مخير في أسرل ك    
ف كاف  الحرب، فإف كاف اإلسبلـ ظاىرا كقكيا كرأل اإلماـ أف يمٌف عمى األسرل فعؿ ذلؾ، كا 

المسمميف فعؿ  ة مبادلتيـ بأسراه تحت أيدمحب السمطلدل العدك أسرل مسممكف كرأل صا
ف كاف المسممكف بحاجة إلى الماؿ أك غيره مف الخدمات كرأل أف يفادم أسرل  ذلؾ، كا 

 المشركيف بالماؿ أك غيره جاز لو ذلؾ. 
ا إذا كاف المسممكف في حالة ضعؼ أك أف األسرل اقترفكا جرائـ كاعتداءات خطيرة أمٌ     

ـ، كما يمكف المجكء إلى استرقاؽ األسرل أك فرض الجزية عمييـ في جاز لو قتمي،فقبؿ األسر
فر حالة الحاجة إلى أعماليـ. كيمجأ صاحب السمطة إلى اختيار أحد البدائؿ السابقة شرط تك 

أف األسير إذا أسمـ يحـر قتمو عند إلى  كتجدر اإلشارة  المصمحة في أم خيار يميؿ إليو،
م كمسمـ عف أبي ىريرة أف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ جميكر الفقياء، فقد  ركل البخار 

قاؿ:"أيمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إاٌل اهلل فإذا قالكىا عصمكا مني دماءىـ 
كعندئذ تبقى لصاحب السمطة ثبلث خيارات كىي: المٌف أك الفداء أك  كأمكاليـ إال بحقيا".

 االسترقاؽ.
نعاما عميو خاصة كأٌف الرؽ ح أف يمٌف عميو اإلنرجٌ ك      ماـ بفداء أك بغير فداء إكراما لو كا 

، كالمعركؼ أف القانكف الدكلي ال ييرتّْب عمى إسبلـ األسير أم  لـ يعد لو مكاف في عالـ اليـك
ف قكاعده تحكـ الدكؿ بمختمؼ عقائدىا كدياناتيا، أما اإلسبلـ فمف مقاصده ألأثر ذلؾ 

 .3اآلثار الممكنة عميواألساسية نشر الدعكة كترتيب 
     
كما يقابميا في الفقو بعد استعراض الحماية المقررة لؤلسرل في القانكف الدكلي اإلنساني ك    

 جممة نتائج كىي:استخبلص  يمكننا االسبلمي

                                                 
1
 .26ك  25ـ، ص 1979دار المعرفة، بيركت، أبك يكسؼ، الخراج،  - 

2
 كما بعدىا. 400مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 .463كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص   - 
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المبدأ بيف الشريعة كالقانكف فيما يتعمؽ باإلحساف إلى األسرل  ليس ىنالؾ اختبلؼ في -
 تيـ، كيظير جانب التفكؽ في كمعاممتيـ بشكؿ إنساني كالنيي عف تعذيبيـ كامتياف كرام

كصحابتو مع األسرل إذ  –عميو الصبلة كالسبلـ–السمكؾ العممي الذم كاف يتبعو الرسكؿ 
 ؿ كالمشرب.كانكا يؤثركنيـ حتى عمى أنفسيـ في المأك

فيما يتعمؽ بانتياء حالة األسر في اإلسبلـ بالمٌف عمى األسير بعد نياية المعركة أك مقابؿ  -
مع أحكاـ اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  مميف مرة ثانية فيك أمر يتفؽ تعيده بعدـ قتاؿ المس

 ـ.1949

ائية كليس نرل أنيا نياية طبيعية كتمقحالة األسر بسبب مكت األسير بالنسبة لنياية  -
لمدكلة اآلسرة أم يد في كقكعيا، كبالتالي ال نرل مبررا لمنص عمييا فقيا ضمف الخيارات 

 التي يممكيا صاحب السمطة في الدكلة اإلسبلمية.

عمى قياـ الدكؿ المتحاربة بتبادؿ األسرل كىك ما يشبو نظاـ فداء  جرل العرؼ الدكلي  -
مف إطبلؽ سراح األسير مقابؿ  قكاعد الفقو كفار، أما ما تقررهأسرل المسمميف بأسرل ال

ًعكض مالي أك خدمة يؤدييا فميس لو ما يقابمو في اتفاقية جنيؼ الثالثة كتبرز أىمية أكؿ 
، فيك تحرير 1خدمة إنسانية قدميا األسرل في غزكة بدر في تعميـ األطفاؿ القراءة كالكتابة

 د األمية كالجيؿ.لئلنساف مف قيكد األسر مرتبط بتحرير لئلنساف مف قيك 

إسبلـ األسير كقيمة في العبلقات بيف الدكؿ ك تجعؿ لمديف اعتبارا تعطي قكاعد االسبلـ  -
 عصمة لدمو كحرمة لقتمو كىك األمر الذم ال تيرتب عميو قكاعد القانكف الدكلي أم أثر.    

 
 المطمب الثالث

 حماية المتكفيف كالمفقكديف
 

ي إذا كاف مف طبيعة النزاعات المسمحة أنيا تؤدم إلى كقكع جرحى كمرضى كمنككبيف ف    
ة كأفراد آخريف غير معركؼ عف كقكع قتمى مف األطراؼ المتحارب البحار كأسرل، فإنيا تيسفر

الذم انقطعت كمف الحقكؽ المشركعة أف تعرؼ كؿ أسرة مصير أحد أفرادىا  مصيرىـ،
صؿ عمى أخبار دقيقة متعمقة بمكقع دفنو، كلكف كثيرا ما تعيؽ تحالمعمكمات عنو، أك 

ظركؼ النزاعات المسمحة الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات بدقة خاصة مع كسائؿ كأساليب 
                                                 

1
 .257ك  256ص  مرجع سابؽ، م،عبد السبلـ بف الحسف األدغير   - 
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الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف الدكلي  الحديثة متعددة اآلثار. لذلؾ تضمنتالحركب 
قكديف كتحديد ىكية المتكفيف كحماية اإلنساني أحكاما تيدؼ إلى تسييؿ البحث عف المف

 كصيانة المدافف.
ـ عمى أنو يجب عمى الدكؿ 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  32كقد نصت المادة     

المتعاقدة كاألطراؼ المتنازعة كالمنظمات اإلنسانية الدكلية أف تبذؿ كؿ ما في كسعيا لتنفيذ 
ؽ كؿ أسرة في معرفة مصير أفرادىا، األحكاـ المتعمقة بالمفقكديف كالمتكفيف استنادا إلى ح

و في فرعيف إثنيف،األكؿ نعالج فيو حماية المتكفيف كالمفقكديف في القانكف الدكلي كىكماسنبحث
 اإلنساني،كالثاني ندرس فيو حماية المتكفيف كالمفقكديف في الفقو اإلسبلمي.

 
 

 الفرع األكؿ
 كديف في القانكف الدكلي اإلنسانيحماية المتكفيف كالمفق

 
فقكد كالمتكفي كالحماية القانكنية المحددة نكضح في ىذه النقطة المقصكد بكؿ مف الم   

 ليما.
 
 
 
 

 أكال: المفقكدكف
) مف الجرحى،  1ر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ضركرة البحث عف المفقكديفقرٌ تي     

باتخاذ كؿ زعـ الطرؼ المعادم أنيـ كذلؾ ك الغرقى، األسرل، المكتى كغيرىـ (الذيف ي
قدير فكر كبأسرع ما يمكف كفقا لؤلحكاؿ القائمة، كبأقصى تاإلجراءات المبلئمة لتحقيؽ ذلؾ 

مف اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف  7/ الفقرة  119كرد في المادة  انتياء األعماؿ الحربية، 

                                                 
1
ك  55ـ، ص 2006قافة، القاىرة، ، المجمس األعمى لمث1أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني، ط   - 

أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية، ؛ 56
 .57مرجع سابؽ، ص 
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معاممة أسرل الحرب) تتفؽ أطراؼ النزاع عمى تشكيؿ لجاف لمبحث عف األسرل المفقكديف 
 كتأميف إعادتيـ إلى الكطف في أقرب كقت (.

ص المدنييف مف اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخا 3/ الفقرة  133المادة  كنٌصت    
:"...تيشكؿ باالتفاؽ بيف الدكلة الحاجزة كالدكلة المعنية لجاف لمبحث في كقت الحرب عمى أف

 عف المعتقميف المفقكديف بعد انتياء األعماؿ العدائية أك االحتبلؿ ". 
ـ التي نصت:" يجب عمى 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  1الفقرة /  33ككذا المادة     

كؿ طرؼ في نزاع حالما تسمح الظركؼ بذلؾ كفي مكعد أقصاه انتياء األعماؿ العدائية أف 
يقـك بالبحث عف األشخاص الذيف أبمغ الخصـ عف فقدىـ كيجب عمى ىذا الخصـ أف يبمغ 

 تسييؿ ىذا البحث".جميع المعمكمات المجدية عف ىؤالء األشخاص ل
 
 : حماية المفقكديف -5

مف  33كفقا لنص المادة ، ف1قٌررت أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني حماية متمٌيزة لممفقكديف   
ـ يتعيف عمى األطراؼ المتحاربة القياـ بأىـ الكاجبات 1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
 بخصكص المفقكديف كىي:

طرؼ في النزاع بتبميغ جميع المعمكمات المتكفرة لديو عف المفقكديف إلى دكلتيـ قياـ كؿ  -1
مباشرة أك عف طريؽ الدكلة الحامية أك الككالة المركزية لمبحث عف المفقكديف التابعة لمجنة 

ذا ما تـ تبميغ ىذه  يات الكطنية لمصميب األحمر،الدكلية لمصميب األحمر أك الجمع كا 
ريؽ المجنة الكطنية لمصميب األحمر كككالتيا المركزية لمبحث عف المعمكمات عف غير ط

تأميف تزكيد الككالة المركزية لمبحث عف المفقكديف قكديف، يعمؿ كؿ طرؼ في النزاع لالمف
 بيذه المعمكمات.

يتعيف عمى كؿ طرؼ في النزاع أف يسجؿ المعمكمات المتعمقة باألشخاص الذيف اعتيًقمكا  -2
عماؿ العدائية ألم سبب آخر في األسر مدة تتجاكز األسبكعيف نتيجة األأك سيًجنكا أك ظمكا 

 أكلئؾ الذيف تكفكا خبلؿ فترة اعتقاليـ.أك االحتبلؿ أك 

يجب عمى األطراؼ المتحاربة تسجيؿ المعمكمات المتعمقة بمف ماتكا أثناء اعتقاليـ.  -3
يبلده بالكامؿ كتتضمف المعمكمات الخاصة بكؿ شخص لقبو كاسمو األكؿ كمحؿ كتاريخ م

                                                 
1
 .114ك  113 عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص  - 
 .148ك  147محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  
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كجنسيتو كآخر محؿ إقامة لو كالعبلمات المميزة لو كاسـ كالده كلقب كالدتو، كتاريخ كطبيعة 
اإلجراء الذم اتخذ ضده، كالمكاف الذم اتخذ فيو ىذا اإلجراء كالعنكاف الذم يمكف تكجيو 

 .1مراسبلتو عميو، ككذلؾ اسـ كعنكاف الشخص الذم يتعيف إببلغو المعمكمات

األطراؼ المتحاربة تسييؿ الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات عف ىؤالء  يجب عمى -4
األشخاص المفقكديف كاتخاذ اإلجراءات الضركرية لمبحث عنيـ كتسجيؿ المعمكمات المتعمقة 

 بيـ إذا كانكا قد تكفكا في ظركؼ أخرل نتيجة لؤلعماؿ العدائية أك االحتبلؿ.

اتفاؽ لترتيب الفرص السانحة  يجب عمى األطراؼ المتحاربة أف تسعى لمكصكؿ إلى -5
تتيح لفرؽ أف تبحث عف المكتى كتحدد ىكياتيـ كتمتقط جثثيـ مف مناطؽ القتاؿ بما في ذلؾ 
الترتيبات التي تتيح لمثؿ ىذه الفرؽ إذا سنحت الظركؼ المناسبة أف تصطحب عامميف مف 

ىذه الفرؽ  لدف الخصـ أثناء ىذه المياـ في مناطؽ يسيطر عمييا الخصـ، كيتمتع أفراد
 باالحتراـ كالحماية أثناء تفرغيـ ألداء ىذه المياـ دكف غيرىا.

 2تعمؿ الككالة المركزية لمبحث عف المفقكديفالة المركزية لمبحث عف المفقكديف: الكك -4
في إطار المجنة الدكلية لمصميب األحمر كعمى أساس التزاماتيا كفقا التفاقيات جنيؼ كحقيا 

 ية، كتتكلى الككالة المركزية المياـ الرئيسية التالية:في المبادرة اإلنسان
جمع معمكمات عف الضحايا بغية تقديـ العكف ليـ) االستعبلـ عف أماكف كجكد األسرل  .1

ببلغ العائبلت بمصير أفرادىا (.  كا 
 إعادة االتصاؿ بيف أفراد األسر الذيف شتتيـ الحرب كالمحافظة عميو بصفة مستمرة. .2

 أفراد العائبلت المتفرقة كعمميات النقؿ كاإلعادة إلى الكطف.تنظيـ جمع شمؿ  .3

 االتصاؿ بالسمطات نيابة عف العائبلت لمتعرؼ عمى مصير األشخاص المفقكديف. .4

إصدار كثائؽ سفر مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر صالحة لبلستخداـ مرة كاحدة  .5
 بصفة مؤقتة لؤلشخاص المجرديف مف كثائؽ تحقيؽ اليكية.

المحركمكف  بعة أحكاؿ أفراد المنتميف إلى فئات معينة مف الضحايا كمنيـ األشخاصمتا .6
 حمايتيـ.مف حريتيـ، كالعمؿ ل

تسميـ شيادات األسر أك اإلقامة في المستشفيات أك الكفاة لقدامى المعتقميف أك أسرل  .7
د األيسر الحرب أك خمفائيـ. كتيعد رسائؿ الصميب األحمر كسيمة االتصاؿ الرئيسة بيف أفرا

                                                 
1
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  138: المادة انظر  - 

2
 .149ك  148محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص   - 
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كتتكلى المجنة الدكلية نقؿ ىذه الرسائؿ عبر الحدكد كخطكط الجبية  الذيف فرؽ بينيـ النزاع،
حيف يتعذر استخداـ قنكات االتصاؿ العادية، كفي كثير مف األحياف تضطمع الجمعيات 

 الكطنية بالعبء الضخـ المتمثؿ في جمع كتكزيع ىذه الرسائؿ.

كفقا لمقكاعد  ،مبحث عف المفقكديف مع جميع البيانات الشخصيةتتعامؿ الككالة المركزية لك    
القانكف الدكلي بكجو ، سكاء كانت ىذه القكاعد مف القانكنية التي تكفؿ الحماية ليذه البيانات

 بشكؿ خاص. االنساني عاـ أك القانكف الدكلي
 

 ثانيا: المتكفكف
لعاـ  في اتفاقات جنيؼ األربع اإلنساني المنصكص عمييار قكاعد القانكف الدكلي تقرٌ     

 ـ مجمكعة مف الكاجبات عمى األطراؼ 1977ـ كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 1949
 كتتمثؿ فيما يأتي: ،1المتحاربة لحماية المتكفيف

ببلغيا إلى الطرؼ اآلخر الخصـ    )الدكلة  -1 سرعة تسجيؿ كافة البيانات عف المتكفيف كا 
عسكرم، االسـ، تاريخ الميبلد، تاريخ كمكاف الكفاة كسببيا( كيجب التي ينتمكف إلييا، الرقـ ال

 122تبميغ ىذه المعمكمات إلى مكاتب االستعبلمات التي ينشئيا كؿ طرؼ عمبل بالمادة 
مف االتفاقية الثالثة لعاـ  123كالتي تقـك بإببلغيا إلى الككالة المركزية لؤلسرل عمبل بالمادة 

 ـ.1949
ترسميا ليا عف طريؽ مكتب  عد شيادات الكفاة لدل كؿ منيا كت عمى أطراؼ النزاع أف -2

 المكتب قا عمييا عمى النحك الكاجب مف فاالستعبلمات مصحكبة بقكائـ أسماء المكتى مصد
ككذلؾ نصؼ المكحة المزدكجة الخاصة بيكية المكتى كالكصايا األخيرة كما عسى أف  نفسو

قيمة معنكية أك مادية أك عاطفية، كما يجب يكجد مع المتكفي مف مستندات أك أكراؽ ذات 
 .2عمى أطراؼ النزاع البحث عف جثث المكتى كمحاكلة دفنيا كمنع سمبيا

                                                 
1
 ؛ 146ك 145لشبللدة، مرجع سابؽ، ص فياد ا ؛ 115ك 114ني محمكد، مرجع سابؽ، ص عبد الغ  - 

قكاعد العبلقات الدكلية جعفر عبد السبلـ،  ؛ كما بعدىا 141كلي، مرجع سابؽ، ص رجب عبد المنعـ مت
 ؛ 746ص  في القانكف الدكلي كفي الشريعة االسبلمية،مرجع سابؽ،

-José Francisco Rézek, protection des victimes des conflits armés –blessés, 

malades et naufragés-, « les dimensions internationales du droit 
humanitaire », institut Henry Dunant, 1986, p.193-194. 

2
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ الثانية لعاـ  19مف اتفاقية جنيؼ األكلى كالمادة  16: المادة انظر  - 
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احتراـ التعميمات بشأف دفف الجثث أك حرقيا أك إلقائيا في البحر، إذ يجب عمى أطراؼ  -3
حصا يسبؽ دفف الجثة فحصيا فكؿ جثة حسب التعميمات المقررة ك  النزاع التحقؽ مف دفف

يكضع مع  كفي مع كتابة تقرير عف الحالة كطبيا دقيقا لمتأكد مف صحة الكفاة كىكية المت
 .   1الجثة أحد نصفي لكحة تحقيؽ اليكية إذا كانت مزدكجة أك المكحة نفسيا إف كانت منفردة

في حالة غياب المستندات الشخصية يتـ المجكء إلى أساليب كطرؽ عممية أخرل لتحديد  -4
الحامض النككم لمجثة كفحص األسناف  تحميؿ عينة مف جسد المتكفي كىكية المتكفي مثؿ 

 كقياس السف كأخذ البصمات.

ال يجكز حرؽ الجثث إال ألسباب صحية قيرية كأف يككف بالجثة مرض معدو سريع  -5
حرؽ جب اإلشارة إلى أسباب ال، كفي كؿ األحكاؿ تر أك ألسباب تتعمؽ بديانة المتكفياالنتشا

 .  2قائمة أسماء المكتى المصدؽ عميياكظركفو في شيادة الكفاة أك 

كتى باحتراـ طبقا لشعائر دينيـ يجب عمى األطراؼ المتحاربة التحقؽ مف دفف الم -6
إذ أمكف كتسير إدارة المقابر عمى صيانتيا  ييجمع المكتى في مقابر محترمة تبعا لجنسياتيـك 

كسبلمتيا بصفة دكرية كيتبادؿ أطراؼ الحرب بعد انتيائيا بيانات عف قبكر مكتى كؿ منيـ 
 .3كقائمة المدفكنيف فييا

لكصكؿ إلى اتفاؽ حكؿ ترتيبات تتيح لفرقة تابعة لجيش كبل حث أطراؼ النزاع عمى ا -7
 .  4تيـ كنقؿ جثثيـ مف مناطؽ القتاؿالطرفيف البحث عف المكتى كتحديد ىكيا

ـ مجاؿ تطبيؽ 1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  1/ الفقرة  34كقد كسعت المادة      
األحكاـ السابقة كأضافت إلييا إلى جانب تمؾ المتعمقة برفات كمقابر المقاتميف الذيف قيتمكا في 

المدنييف مف الفئات  ارت تشمؿ لذيف ماتكا أثناء احتجازىـ، كصالميداف ككذا أسرل الحرب ا
 التالية:

 األشخاص الذيف ماتكا ألسباب تتعمؽ باالحتبلؿ. - أ

                                                 
1
مف اتفاقية جنيؼ  20ك  19، 18كالمكاد مف اتفاقية جنيؼ األكلى  17ك  16، 15: المكاد انظر  - 

 ـ.1949الثانية لعاـ 
2
 ـ.1949مف اتفاقية جنيؼ األكلى لعاـ  17المادة  - 

3
ـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص -   .415عبد الكري

4
 ـ.1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  4/ الفقرة  33المادة  - 
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جميع األشخاص الذيف ماتكا في القتاؿ الناجـ عف االحتبلؿ أك األعماؿ العدائية مثؿ  -ب
 السجناء كاألسرل كالمعتقميف.

 األعماؿ العدائية. األشخاص الذيف ليسكا مف رعايا البمد الذم ماتكا فيو نتيجة -ج
 تكجب المادة المذككرة سابقا حماية رفاتيـ كاحتراـ مدافنيـ كصيانتيا.  

كؿ نفسو تنظيـ مف البركتكك 34باإلضافة إلى ما تقدـ تضمنت الفقرة الثانية مف المادة ك 
 كىي: 1األىمية ثبلث مسائؿ في ذات

كر إلى المدافف كاتخاذ تسييؿ كصكؿ أسر المكتى كممثمي الدكائر الرسمية لتسجيؿ القب - أ
دخكؿ اإلقميـ ككذا منحيـ التأشيرات ممية بشأف ذلؾ عف طريؽ تمكينيـ الترتيبات الع

 كتزكيدىـ بمعمكمات دقيقة عف مكاقع الدفف.
تأميف حماية المدافف كصيانتيا بصكرة مستمرة، كال شؾ أف المحافظة عمى المدافف  -ب

كصيانتيا قد يحتاج إلى نفقات كبيرة خاصة كأنو يحتاج إلى كقت طكيؿ لذلؾ فإف ىذه 
ف رفض قاـ الطرؼ الذم تقع المدافف  النفقات يتحمميا بمد المكتى إف كافؽ عمى ذلؾ، كا 

رفات المكتى إلى ببلدىـ كفي حالة عدـ قبكؿ ذلؾ يتخذ  عمى أرضو بعرض تسييؿ عكدة
الترتيبات المنصكص عمييا في قكانينو المتعمقة بالمقابر كالمدافف بعد إخطار البمد األصمي 

 بذلؾ.  
تسييؿ عكدة رفات المكتى كأمتعتيـ الشخصية إلى كطنيـ إذا ما طمب ذلؾ ىذا البمد أك  -ج

 يعترض ىذا البمد. طمبو أقرب الناس إلى المتكفي كلـ
إخراج الرفات في حاالت محددة، كعبلكة عمى تقيُّد الدكلة التي تقع المدافف في أراضييا ب

 يناؾ ثبلثة التزامات إضافية يجب أف تتقيد بيا ىذه الدكلة كىي:ف
أف تعامؿ رفات المكتى باحتراـ في جميع الظركؼ حتى كلك كاف إخراج الرفات ألسباب  -

 عاـ.تتعمؽ بالصالح ال
إببلغ بمدىـ األصمي عف عزميا عمى إخراج ىذه الرفات، كىذا البمد ال يمكنو االعتراض  -

 عمى ىذه العممية بؿ بإمكانو تقديـ مبلحظات بشأنيا.

                                                 
1
راؼ المتنازعة مف خبلؿ اتفاقيات يتـ التكصؿ إلييا تجدر اإلشارة أف تنظيـ ىذه المسائؿ متركؾ لؤلط - 

 حالما تسمح بذلؾ الظركؼ كالعبلقات بيف األطراؼ. 
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ضركرة إخطار دكلة األصؿ بمكقع المدفف الجديد، ألف حؽ األسرة في حرية الكصكؿ إلى  -
ت كيككف بمد األصؿ مسئكال عف إببلغ مدافف أفرادىا يتطمب بكضكح نقؿ ىذه المعمكما

 األسرة المعنية بتمؾ المعمكمات.
ال  34القكاعد التي جاء بيا البرتكككؿ األكؿ في مادتو  أفٌ  إلى أخيرا تجدر المبلحظة    

البحر، فتطبىؽ أيضا بشأنيا  في تؤثر بأم حاؿ عمى القكاعد كالتقاليد المتبعة في إلقاء الجثث
ات المكتى يجب احتراميا في جميع الظركؼ، كال تتضمف المادة أم القاعدة العامة أف رف

 التزاـ بجمب رفات األشخاص الذيف لقكا حتفيـ في البحر إلى الشاطئ لدفنيا ىناؾ.
 

 الفرع الثاني
 اإلسالمي فقوحماية المتكفيف كالمفقكديف في ال

 

أكلت أحكاـ الفقو اإلسبلمي اىتماما بالغا لفئتي المفقكديف كالمتكفيف، كيبرز ذلؾ مف     
خبلؿ اإلشارة إلى مجمكعة مف النصكص النبكية كتطبيقات السيرة كممارسات الخبلفة 

اإلسبلـ لحماية حقكؽ المفقكديف فقياء رىا نتناكؿ في ىذا العنصر األحكاـ التي قرٌ الراشدة. 
 كحقكؽ المتكفيف في المقاـ الثاني. في المقاـ األكؿ

 
 أّكال: المفقكدكف

ديف ال يعمـ عنيـ أىميـ أك تيسفر النزاعات المسمحة الدكلية في الغالب عف كجكد مفقك     
األمكات، كال يمكف معرفة أحكاؿ ىؤالء المفقكديف إال  أقرباؤىـ شيئا ىؿ ىـ مف األحياء أـ

 يـ بيف الدكؿ المتنازعة لمعرفة مصيرىـ.بالبحث عنيـ كتبادؿ المعمكمات الخاصة ب
 

 البحث عف المفقكد -5
إٌف البحث عف المفقكد المسمـ بيف صفكؼ القتاؿ  :حؽ المفقكد المسمـ في البحث عنو -أ

أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كاجب عمى الدكلة اإلسبلمية، ألف ىذا المفقكد كاف يقاتؿ 
ال يجرم عادة إال بعد انتياء النزاع المسمح الدكلي، كقد دفاعا عنيا، إال أف ىذا البحث  كاف 

لناس لقتبلىـ في لما فرغ ا ىذا اإلجراء في غزكة أيحد إذ –عميو الصبلة كالسبلـ  –طبؽ النبي
:" مف رجؿ ينظر لي ما فعؿ سعد بف الربيع؟ في  -صمى اهلل عميو كسمـ-غزكة أيحد قاؿ 

لؾ  أنظر : أنا  -ىك محمد بف سممة–األنصار األحياء ىك أـ في األمكات؟ فقاؿ رجؿ مف 



93 

 

يا رسكؿ اهلل ما فعؿ سعد، فنظر فكجده جريحا في القتمى كبو رمؽ قاؿ: فقمت لو إف رسكؿ 
أفي األحياء أنت أـ في األمكات؟ قاؿ: أنا في األمكات... قاؿ: فجئت  انظر اهلل أمرني أف 
عميو  -كاف النبي أخبرتو خبره، كفي ىذه الغزكة ف -صمى اهلل عميو كسمـ –إلى رسكؿ اهلل 
يتفقد قتمى كجرحى المسمميف بنفسو ككقؼ أماـ جثة حمزة بف عبد المطمب  –الصبلة كالسبلـ 

كقد مثؿ بو المشرككف فشقكا كجدعكا أنفو كأذنيو فساءه ذلؾ كقاؿ: لكال أف تحزف صفية 
 .1كحكاصؿ الطير..." ة مف بعدم لتركتو حتى يككف في بطكف السباعنٌ كيككف سي 

في حالة كجكد اتفاؽ بيف المسمميف  مفقكد مف أىؿ الحرب في البحث عنو:حؽ ال -ب
يجب عمى المسمميف اء النزاعات المسمحة الدكلية كعدكىـ يتضمف البحث عف المفقكديف أثن

ْوفُوا بِاْلَعهْ :"البحث عف ىؤالء المفقكديف تنفيذا لبنكد ىذا االتفاؽ لقكلو تعالى
ِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َوأَ

 .2"َمْسئُوَل  
مفقكدييـ أثناء النزاع األمر يفيد الكجكب كيشمؿ الكفاء لؤلعداء بالبحث عف كىذا     

عمى البر مف مقاصد اإلسبلـ الداعية إلى التعاكف  المسمح، ألف البحث عف المفقكديف 
ذلؾ يجعؿ أىؿ ف ذا بحثكا عف مفقكدم أىؿ الحربإ كالتقكل فضبل عف ذلؾ فالمسممكف

 الحرب يبحثكف عف مفقكدم المسمميف تطبيقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ.
قد ثبت في السيرة النبكية أنو في غزكة بني قريظة التي كقعت في آخر ذم القعدة كأكؿ كل   

ذم الحجة مف السنة الخامسة لميجرة، أف الصحابي الجميؿ ثابت بف قيس بف الشماس أتى 
قرظي حيف سألو األخير عف رجاؿ مف قكمو فقدكا أثناء الغزكة فأجابو عما الزبير الييكدم ال

 .3سأؿ كقاؿ لو ثابت: ذىبكا قيًتمكا
لك كاف جكاب أىؿ الحرب إلى ما طمبكا مف االستعبلـ عف المفقكد منييا عنو ألنكر     

المقاـ كسككت النبي في ىذا عمى ثابت بف قيس ما فعؿ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –النبي 
 .4لفعمو تقرير

 ؿ المعمكمات لمعرفة مصير المفقكدتباد -4

                                                 
 .62ك  61 ص مرجع سابؽ، ،3ج  ـ،ابف ىشا -1

2
 .34سكرة اإلسراء، اآلية  - 
 .156ك  155مرجع سابؽ، ص  ،3ج ابف ىشاـ، -3 

4
محمد الداحكؿ، مرجع عبد الكريـ ؛ 305 لرحيـ إسماعيؿ، مرجع سابؽ، صعزت عبد العزيز عبد ا - 

  .425سابؽ، ص 
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 نؤيد ما يجيزه البعض مف الفقياء المعاصريف بشأف تبادؿ المعمكمات مع العدك     
ثالث حكؿ المفقكديف مف الجانبيف إذ ال ضرر في ذلؾ، بؿ الضرر  مباشرة أك عف طرؼ 

ذا التـز العدك بإخطار الدكلة ك  .1في عدـ سعي الحاكـ المسمـ لمعرفة مصير جنكده ا 
اإلسبلمية بكافة المعمكمات المتعمقة بأفراد الجيش اإلسبلمي المتكاجديف لديو، كيقـك بالبحث 
عنيـ في أرضو فيتعيف أف تفعؿ الدكلة اإلسبلمية الشيء نفسو بالنسبة لجنكده كأفراده عمى 

ضرر ألم منيما.  يترتب عميو أمأساس المعاممة بالمثؿ كىك أمر يجمب الفائدة لمطرفيف كال 
جابة أىؿ الحرب إلى ما طمبكا مف كما أف العمؿ ل معرفة مصير المفقكد المسمـ كاجب كا 

استعبلـ عف المفقكد منيـ كسيمة إلى ىذا الكاجب كالكسيمة إلى الكاجب كاجبة، كىذا الكاجب 
 ممقى عمى عاتؽ اإلماـ أك نائبو عمى الجيش أك الحككمة.

ذلؾ أف تبادؿ المعمكمات مع العدك عف المفقكديف ضركرم في اإلسبلـ  ييضاؼ إلى    
لتسييؿ حؿ بعض المشكبلت االجتماعية كالمعضبلت الفقيية التي يتكقؼ حميا عمى معرفة 

 مصيرىـ منيا مثبل: استمرار العبلقة الزكجية، قسمة التركات كتنفيذ الكصايا.
ؿ المعمكمات بشأنيـ يمكف معالجتو في نرل أف مكضكع البحث عف المفقكديف كتباد ك    

ـ 1949كقتنا الحاضر مف خبلؿ انضماـ الدكؿ اإلسبلمية إلى اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 
ـ الممحؽ بيا أك مف خبلؿ المجكء إلى عقد اتفاقات خاصة مع 1977كالبركتكككؿ األكؿ لعاـ 

 األعداء لمعالجة قضايا المفقكديف.
 الدكلي االنساني مع أحكاـ الفقو اإلسبلميتفاؽ قكاعد القانكف يتضح مف خبلؿ ما تقدـ اك    

في كجكب البحث عف المفقكديف كمعرفة مصيرىـ، كيستند ىذا األمر طبقا لمشريعة إما عمى 
 اتفاؽ دكلي أك تطبيقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ أك تحقيقا لمصمحة عامة  لممسمميف. 

بيف أطراؼ النزاع لمعرفة مصير المفقكديف  األمر نفسو ينطبؽ حكؿ تبادؿ المعمكمات    
 سكاء بشكؿ مباشر أك عف طريؽ طرؼ ثالث كأف يككف دكلة محايدة أك منظمة دكلية.

 ك
 فثانيا: المتكفك

                                                 
1
عبد الغني محمكد، مرجع  ؛ 525ك  524ك شريعة، مرجع سابؽ، ص إسماعيؿ إبراىيـ محمد أب - 

 .118سابؽ، ص 
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غير مسمـ حتى كلك كاف مف  اإلسبلمية لمميت حرمتو مسمما كاف أكالشريعة  تضمنت    
يؽ منع التمثيؿ بالجثث كاإللزاـ كذلؾ عف طر  كضعت منيجا متميزا لمعناية بواألعداء ك 

نفاذ كصايا األمكات كاحتراـ المقابر كصيانتيا.  بدفنيا كا 
 
 احتراـ جثث المكتى -5
أكجبت أحكاـ اإلسبلـ عمى المسمميف احتراـ جثث قتمى العدك، كمف ثـ حـر اإلسبلـ     

المثمة بيـ كتقطيع رؤكسيـ ككسر عظاميـ أك بتعبير آخر منع كؿ فعؿ مف شأنو أف يشكه 
 خمقة اإلنساف كبقر البطف كقطع الرأس كاألذف كجدع األنؼ كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا: 

ابِِرينَ  َوإِنْ  قكلو تعالى:" -   . 1"َعاَقْبتُْم َفَعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن َصَبْرتُْم لَهَُو َخْيٌر لِلصَّ

خرج بعد نياية غزكة أيحد يمتمس  –صمى اهلل عميو كسمـ  –الرسكؿ  سبب نزكؿ ىذه اآلية أفٌ 
ٌثؿ بو حزف ألجمو أشد الحزف كق اؿ: كاهلل لئف أظيرنا اهلل عمو حمزة، فمما رآه قد بيقر بطنو كمي

عمييـ يكما مف الدىر ألمثمف بيـ مثمة لـ يمثميا أحد مف العرب، كفي ركاية:ألمثمف بسبعيف 
صمى اهلل عميو  –مكانؾ " قاؿ ابف عباس: فأنزؿ اهلل اآلية السابقة الذكر، فعفا رسكؿ اهلل 

 .2كصبر كنيى عف المثمة –كسمـ 
 
لجيكشو "أيغزكا باسـ اهلل في سبيؿ اهلل...كال  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كصية النبي  -

 .4فقكلو كال تمثمكا فيو دليؿ عمى تحريـ المثمة 3تمثمكا..."
يحثنا  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ركل أبك داكد عف سمرة بف جندب قاؿ:" كاف الرسكؿ  -

 .5عمى الصدقة كينيانا عف المثمة

                                                 
1
 .127ك  126سكرة النحؿ، اآليتاف  - 

2
 .62مرجع سابؽ، ص ،  3ج ابف ىشاـ، - 

3
عيسى محمد  كأب؛ 356ـ، ص 1993سة الرسالة، بيركت، ، مؤس2، ط 1مالؾ بف أنس، المكطأ، ج  - 

؛ 86ك  85ـ، ص 1983الفكر، بيركت، ، دار 2، ط 3بف عيسى الترمذم، الجامع الصحيح، ج 
، الدار المتحدة 1القانكف الدكلي اإلسبلمي، تحقيؽ كتعميؽ  مجيد خدكرم، ط  ،كتاب السيرالشيباني، 

 .93لمنشر، بيركت، ص 
4
 . 370ص مرجع سابؽ، ، ألكطار مف أسرار منتقى األخبار، نيؿ االشككاني - 

5
 .143محمد ناصر الديف األلباني، مرجع سابؽ، ص  - 
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: دعني -صمى اهلل عميو كسمـ  –خطاب قاؿ لرسكؿ اهلل قاؿ ابف إسحاؽ: إف عمر بف ال -
 –أنزع ثنية سييؿ بف عمرك يدلع لسانو، فبل يقـك عميؾ خطيبا في مكطف أبدا؟ فقاؿ الرسكؿ 

ف كنت نبيا -صمى اهلل عميو كسمـ   . 1: ال أمثؿ بو فيمثؿ اهلل بي كا 

األخبار بالنيي عنيا حتى كقد قاؿ اإلماـ الزمخشرم:" كال خبلؼ في تحريـ المثمة كقد كردت 
 .2بالكمب العقكر "

 ففيو قكالف:  ،ا بالنسبة لنقؿ رؤكس الكفار إلى ببلد اإلسبلـأمٌ     
 حمؿ الرؤكس إلى الكالة ألنيا جيفة، كالسبيؿ دفنيا إلماطة  ًحؿٌ يرل عدـ القكؿ األكؿ:  -

 

عف المثمة كلك  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كنيى الرسكؿ  ،3إبانة الرأس مثمةاألذل كألف 
عمى نيج الرسكؿ في عدـ حمؿ  –رضي اهلل عنو  -بالكمب العقكر. كقد سار الصديؽ 

الرؤكس كقد بٌيف الصديؽ أف ىذا مف فعؿ أىؿ الجاىمية كقد نيانا الشارع عف التشبو بيـ 
كيؤيد ىذا ما ركم عف عقبة بف عامر الجيني أنو قدـ عمى أبي بكر الصديؽ برأس يناؽ 

نكر ذلؾ. فقيؿ لو: يا خميفة رسكؿ اهلل إنيـ يفعمكف ذلؾ بنا. قاؿ: فاستناف بفارس البطريؽ فأ
؟ ال ييحمؿ إلي رأس إنما يكفي الكتاب كالخبر. كفي ركاية: قاؿ ليـ: لقد بغيتـ أم  كالرـك
تجاكزتـ الحد. كفي ركاية: كتب إلى عمالو بالشاـ: ال تبعثكا إلي برأس كلكف يكفيني الكتاب 

   .   4كالخبر
يرل أصحابو ال بأس بحمؿ رؤكس الكفار إذا كاف في ذلؾ كبت كغيظ  القكؿ الثاني: -

لممشركيف بأف كاف المقتكؿ مثبل مف قادة المشركيف أك عظمائو البارزيف كقد استدؿ ىذا 
 الفريؽ بما يمي:

إذ أنو حمؿ رأس أبي جيؿ إلى رسكؿ  –رضي اهلل عنو  –ما فعمو عبد اهلل بف مسعكد  -
يـك بدر حتى ألقاه بيف يديو فقاؿ: ىذا رأس عدكؾ أبي جيؿ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –اهلل 

فقاؿ رسكؿ اهلل:" اهلل أكبر. ىذا فرعكني كفرعكف أمتي ككاف شره عمٌي كعمى أمتي أعظـ مف 
                                                 

1
 .310، ص 1985 بيركت، مكتبة المعارؼ، ،3ابف كثير، البداية كالنياية، ج  - 

2
ـ محمكد بف عمر الزمخشرم، الكٌشاؼ، ج  -  ، 1998، مكتبة العبيكات، الرياض، 1، الطبعة 3أبك القاس

 .488، 487ص 
3
؛ 300؛ الشربيني، مرجع سابؽ، ص 327، 326، ص مرحع سابؽالمغني، مكفؽ الديف بف قدامة،  - 

 .80، 79، مرجع سابؽ، ص 1ج شرح كتاب السير الكبير، الشيباني، محمد بف الحسف 
4
 .80، صالسابؽالمرجع  شرح كتاب السير الكبير،الشيباني، محمد بف الحسف   - 
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عمى عبد  –صمى اهلل عميو كسمـ  -. فمـ ينكر الرسكؿ 1شر فرعكف عمى مكسى عمى أمتو "
 اهلل بف مسعكد فعمو.

صمى اهلل  –مة كحمؿ الرؤكس كلـ يثبت أنو حيمؿ لمرسكؿ الراجح ىك القكؿ بتحريـ المثي     
 -أحاديث عف النبي  –في حمؿ الرؤكس  –شيء مف ذلؾ، كقد قاؿ أبك داكد  –عميو كسمـ 

 –ال يصح فييا شيء. كقد قاؿ اإلماـ الزىرم: لـ ييحمؿ إلى النبي  –صمى اهلل عميو كسمـ 
رأس قط، كحيمؿ إلى أبي بكر رأس فأنكره كأكؿ مف حيممت إليو  –كسمـ  صمى اهلل عميو

 –رضي اهلل عنو  -. فقد ركل البييقي كأبك داكد عف عبد اهلل 2الرؤكس عبد اهلل بف الزبير
 : أعؼُّ الناس قتمة أىؿ اإليماف.-صمى اهلل عميو كسمـ  –قاؿ رسكؿ اهلل 

 
 دفف المكتى -4

إٌف المظير الثاني مف مظاىر حرمة جثث المتكفيف ىك ضركرة دفنيا، ألف جثة اآلدمي     
تيصاف عف االمتياف كلك كاف كافرا كما أف تركيا في العراء بدكف دفف يجعميا عرضة لمتفسخ 
كيكقع ضررا بالمارة، لذلؾ يتعيف دفنيا إلبعاد األذل. فضبل عف أف تعفف الجثث شديد 

 ى المسمميف أنفسيـ. كييستدؿ عمى ذلؾ بما يمي: الخطر كاألذل عم
غير مرة فما  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ما ركاه يعمى بف ميرة قاؿ: سافرت مع رسكؿ اهلل  -

 .3رأيتو يمر بجيفة إنساف فيجاكزىا حتى يأمر بدفنيا كال يسأؿ مسمـ ىك أك كافر
كم عف عبد الرحماف بف أبي عمرة، قاؿ: مٌر النبٌي  - عمى  -الصبلة كالسبلـ عميو–ما ري

امرأة مقتكلة فأنكر قتميا، كقاؿ: مف قتميا؟ فقاؿ رجؿ: أنا يا رسكؿ اهلل أردفتيا خمفي فأرادت 
4فدفنت. –صمى اهلل عميو كسمـ –قتمي فقتمتيا، فأمر بيا رسكؿ اهلل  

 

فرت ليـ خنادؽ في سكؽ المدينة إللقائيـ فييا -  . 5حينما قتؿ المسممكف ييكد بف قريظة حي

                                                 
1
 .80المرجع نفسو،ص  - 

2
 .327 ، صمرحع سابؽالمغني، مكفؽ الديف بف قدامة،  - 

3
، تحقيؽ عبد اهلل ىاشـ يماني 4جرقطني، اسنف الد عمي بف عمر أبك الحسف الدارقطني البغدادم، - 

 .116ص ، 1966المدني، دار المعرفة، بيركت، 
4
 .188، مرجع سابؽ، ص  4السير الكبير، جكتاب الشيباني، شرح  - 

5
 .70ابف قيـ الجكزية، مرجع سابؽ، ص  - 



98 

 

كم عف عائشة أنيا قالت:" لما أمر رسكؿ اهلل م - بالقتمى أف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ا ري
طيًرحكا فيو، إال ما كاف مف أمية بف خمؼ فإنو انتفخ في درعو فمؤلىا  1ييطرحكا في القميب

 .2لقكا عميو ما غيبو مف التراب كالحجارة..."كا ليحرككه فتزايؿ لحمو فأقركه كأفذىب

نما يف في حفرة القميب ال لبلحتقار كا  إلقاء قتمى المشرك أفٌ إلى يشير د. كىبة الزحيمي     
أف يشؽ عمى أصحابو لكثرة جيؼ الكفار، أف يأمرىـ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كره الرسكؿ 

بدفنيـ، فكاف كضعيـ في تمؾ الحفرة أيسر عمييـ كقصة القميب ىذه تتضمف فعبل مف أفعاؿ 
مجيكؿ الصفة، كالحؽ في مثمو أف الكجكب صفتو فيككف دفف ىؤالء القتمى  الرسكؿ كىك

  .3كاجبا
ترؾ الجثة مف غير النيي عف المثمة ف قد صح عنو –صمى اهلل عميو كسمـ  –إذا كاف النبي 

 عند     دفف ييعتبر معنى مف معاني المثمة كىك قكؿ الحنفية كالراجح عند المالكية كقكؿ
 .   4الحنابمة كالظاىرية كالراجح عند اإلماميةالشافعية كقكؿ 

ا سبؽ أف المطمكب في اإلسبلـ ىك ستر الجثة، أما ككف الدفف عمى الكجو ييستخمص ممٌ     
. أما إذا 5الشرعي المعركؼ في اإلسبلـ فميس مف الضركرم إتباعو بالنسبة لقتمى العدك

ميف كأىؿ الحرب في البحر فإنو كانت الجثة عمى ظير سفينة كأف كانت المعركة بيف المسم
يجب عمى المسمميف دفنو فإف كانكا بالقرب مف األرض كلـ يمحقيـ ضرر مف العدك كاف 
عمييـ أف يقدمكه إلى قبره في األرض، أما إذا كاف بينيـ كبيف األرض مسافة بعيدة ييخشى 

ك فإنيـ منيا فساد الميت أك كانكا قريبيف مف األرض كيخشكف أف يمحقيـ ضرر مف العد
 .6يشدكنو بيف لكحيف كيمقكنو في البحر

مف النادر في كقتنا الحاضر تعذر إيصاؿ جثث قتمى العدك إلى البر لدفنيا سيما ك نرل     
مع كسائؿ القتاؿ الحديثة التي تستعمؿ فييا الحكامات الطبية كالطائرات العسكرية الصغيرة 

 التي يمكنيا القياـ بيذه المياـ.   
                                                 

1
 البئر القديمة.  ىيالقميب  - 

2
 .169، مرجع سابؽ، ص 2ابف ىشاـ، ج - 

3
 .490ك  489ص مرجع سابؽ، كىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي،   - 

4
الشيباني،  ؛1محمد عميش، مرجع سابؽ، ص؛ 92مرجع سابؽ، ص  الماكردم، األحكاـ السمطانية، - 

  .80ص مرجع سابؽ، ،1السير الكبير، ج كتاب شرح 
5
 . 490ص مرجع سابؽ ،  آثارالحرب في الفقو االسبلمي،كىبة الزحيمي،   - 

6
 .  328عزت عبد العزيز عبد الرحيـ إسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص  - 
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ت المعركة قد اتسعت كطالت فميس ىناؾ مانع شرعي مف اتفاؽ المسمميف مع إذا كانك  
ذا عيثر عمى قتمى العدك  غيرىـ لكقؼ القتاؿ مدة يستطيع فييا الطرفاف نقؿ قتبلىـ كدفنيـ، كا 
في ميداف المعركة فيجكز شرعا إرساؿ المعمكمات عنيـ لقادة جيشيـ عمى أساس المعاممة 

ذا أراد الطرؼ ا  1آلخر استعادة جثث قتبله لدفنيـ في ببلده فيجكز تمكينو مف ذلؾبالمثؿ. كا 
فقد ركم عف ابف عباس أف رجبل مف المشركيف قيتؿ يـك األحزاب فبعث المشرككف إلى 

أف ابعث لنا بجسده نعطيؾ اثني عشر ألفا قاؿ رسكؿ  –صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكؿ اهلل 
 .2اهلل: ال خير في جسده كال في ثمنو، كمكنيـ مف أخذه إلييـ

ف لقتمى دكف نظر إلى شعائر دينيـ، ك الكاجب مكاراة اا فيما يتعمؽ بمراسـ الدفف، فأمٌ      ا 
ف لـ يكف بيـ أثر غسمكه بإفاضة الماء عمييـ  كاف بيـ أثر قتاؿ كجرح أك غيره لـ ييغسمكا، كا 

ذا كانت شعائر دينيـ تبيح 3ـ كانكا ال يتكضؤكفيكال يكضأ أحدىـ كضكء الصبلة ألنٌ  . كا 
 –حرؽ جثة المتكفي فبل يجكز في اإلسبلـ أف ييحرؽ أحد منيـ بالنار حٌيا كال مٌيتا لقكلو 

 . 4:"...فإنو ال ييعذب بالنار إال رٌب النار " -صمى اهلل عميو كسمـ 
ى لك أكصى أحد ىؤالء القتمى بحرؽ جثتو فالكصية باطمة، كألف ذلؾ معصية حت    

. كما يتعيف أيضا مكاراة قتمى العدك باحتراـ فقد كاف 5كالكصية بمعصية اهلل باطمة ببل خبلؼ
يحتـر مكتى الييكد كغيرىـ حتى ثبت أنو كاف يقؼ إذا مرت  –صمى اهلل عميو كسمـ  –النبي 

ا سيئؿ عف ذلؾ قاؿ:" أليست نفسا"كاقفا حتى تتكارل عنو، كلمٌ  عميو جنازة ييكدم كيظؿ
6. 

ذا كاف احتراـ مكتى أىؿ الحرب كاجبا مف ًقبؿ المسمميف أثناء قياـ أىؿ الحرب بمكاراة ك      ا 
جثث مكتاىـ فيككف احتراـ مكتى أىؿ الحرب مف ًقبؿ المسمميف أثناء قياـ المسمميف بمكاراة 

 .7ىذه الجثث أكلى كأكجب
 
 إرساؿ أسالب القتمى إلى كرثتيـ -3

                                                 
1
 .491ك  490ص  مرجع سابؽ، ،آثارالحرب في الفقو اإلسبلميكىبة الزحيمي،  - 

2
 .224دار الكتب العممية، مرجع سابؽ، ص ، 9لبييقي، ج ا - 

3
 .55ص مرجع سابؽ، ، 1السرخسي، ج  - 

4
 . 145محمد ناصر الديف األلباني، مرجع سابؽ، ص  - 

5
 . 92ص  مرجع سابؽ، الماكردم، األحكاـ السمطانية، - 

6
  .437، مرجع سابؽ، ص 960صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 

7
 .329الرحيـ، مرجع سابؽ، ص عزت عبد  - 



100 

 

السمب: ما عمى القتيؿ مف سبلحو كثيابو كدابتو التي ىك عمييا كما معو مف الذىب     
كاألسبلب يقابميا في القانكف الدكلي األمتعة الشخصية لمقتمى،  يو،كالفضة كجميع ما في يد

 ال؟. أكة الشخصية إلى كرثة قتمى العدك فيؿ تيعاد ىذه األسبلب كاألمتع
أنو قاؿ:" مف قتؿ قتيبل  –عميو الصبلة كالسبلـ  –ركل اإلماـ أحمد كأبك داكد عف النبي     

 .1فمو سمبو"
 كقد اختمؼ فيو العمماء إلى رأييف:    
القتؿ بنص الشرع كىك قكؿ الشافعية كالحنابمة  كؿ: إف القاتؿ يستحؽ السمب فكرالقكؿ األ -

أف  –عميو الصبلة كالسبلـ–ا بيف الصحابة في حياة النبي ف األمر كاف مشتير ، أل2كالظاىرية
ف لـ يىقيؿ اإلماـ بذلؾ، ك  ال يجكز إرساؿ ىذه بناء عمى ىذا عمى ىذا القكؿ السمب لمقاتؿ كا 

 األمتعة إلى الكرثة إال بمكافقة مف يستحقيا.
ركاية عف القكؿ الثاني: أف القاتؿ يستحؽ السمب بقكؿ اإلماـ كىك رأم الحنفية كالمالكية ك  -

فذ أمره إاٌل بإذف اإلماـ. كبناء عمى ، فيك فعؿ ميجتيىد فيو كلـ ين3أحمد كقكؿ الزيدية كاإلمامية
 يجكز لئلماـ أك نائبو أف يرسؿ ىذه األسبلب إلى كرثة القتمى دكف إذف مستحقييا. ذلؾ 

صر نرٌجح قكؿ الحنفية كمف معيـ، ألنو يتناسب كركح الع كبعد عرض رأم الفريقيف ،   
الذم نعيشو، إذ كاف الجيش اإلسبلمي في الماضي يعتمد عمى المتطكعة مف الرجاؿ 
بالدرجة األكلى فكاف اإلماـ أك قائد الجيش يجعؿ لكؿ قاتؿ مف الجيند سمب قتيمو تحريضا 

لـ يقؿ ذلؾ إاٌل مٌرة كاحدة في  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ليـ عمى القتاؿ، سيما كأف الرسكؿ 
 الخمفاء بعد الرسكؿ لـ يعممكا بو ألنو تصرؼ منكط بالمصمحة. غزكة حنيٍيف ك 

فكاف  ،جميع المقاتميف يأخذكف مرتباتيـ كمبلبسيـ كجكائزىـ مف خزينة الدكلةا اليـك فأمٌ     
ييا األنسب أف تككف أسبلب القتمى كأمتعتيـ الشخصية تحت سمطة اإلماـ أك نائبو يتصرؼ ف

يجكز لئلماـ أك نائبو أف ييرسؿ أسبلب القتمى  بما ىك أصمح لممسمميف. كبناء عمى ما تقدـ 

                                                 
1
 .397الشككاني، نيؿ األكطارشرح منتقى األخبار، مرجع سابؽ، ص - 

2
، ؛ 426مرجع سابؽ، ص ، كيميو الشرح الكبير المغنيبف قدامة، يف مكفؽ الد -  أبكمحمد عمي بف حـز

 . 335ق، ص 1349، تحقيؽ عبد الرحماف الجزيرم، إدارة الطباعة المنيرية، 7المحٌمى، الجزء 
3
مالؾ بف أنس ؛ 427، 426سابؽ، ص مكفؽ الديف بف قدامة ، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع  - 

 . 517ك  516ـ، ص 1994، ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف1، ط1األصبحي، المدكنة الكبرل، ج
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إلى كرثتيـ إذا اقتضت المصمحة العميا لممسمميف ذلؾ، أك بناء عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ ثـ 
 ييعكض المستحقيف ليذه األسبلب.

 
 احتراـ المقابر كحمايتيا -2
ب أنيـ يدفنكف األبطاؿ منيـ بأسمحتيـ كالبعض اآلخر ال مف عادة بعض أىؿ الحر     

يدفنكف ىؤالء إال بأكفانيـ فقط، فيؿ يجكز حفر ىذه المقابر كاستخراج ما فييا أثناء النزاعات 
 لمسمحة؟ ىذا ما سنبينو فيما يأتي:الدكلية ا

 بش المقابر الستخراج رفات المكتىن -أ
 الستخراج المكتى كاستدلكا بما يأتي:اتفؽ الفقياء عمى حرمة نبش المقابر     
قاؿ:" كسر عظـ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –أف النبٌي  (رضي اهلل عنيا)عف أـ سممة  -

كمف المعركؼ أف إخراج الميت مف  قبره أك أخذ كفنو  ،1الميت ككسر عظـ الحٌي في اإلثـ"
 يؤدم إلى كسر عظمو.

بي عنيا كألف لممٌيت حرمة تمنع إخراج المٌيت مف قبره دكف ضركرة مثمة كقد نيى الن إفٌ  -
إخراجو، كلما كاف الكفف ليس بماؿ ضائع بؿ ىك مصركؼ إلى حاجة المٌيت حريـ أخذه 

 . 2كذلؾ

و ال مانع شرعا مف إخراج رفات أمكات أىؿ الحرب كنقميا إذا كانت أنٌ إلى تجدر اإلشارة ك    
ىناؾ ضركرة إلخراجيا، سكاء تعمقت ىذه الضركرة بمقتضيات التحقيؽ أك تعمقت بالصحة 

إذ الضركرات تيبيح ،العامة أك كاف في بقاء ىذه الجثث في مكانيا خطر عمى الناس 
ذا تـ نقؿ رفات  يجب إببلغ أقاربيـ عف ى أماكف أخرل فىؤالء المكتى إلالمحظكرات. كا 

المكقع الميراد إعادة الدفف فيو، كفي كؿ األحكاؿ أكجب اإلسبلـ احتراـ المقابر كتأكيدا لذلؾ 
كطء المقابر  -عميو الصبلة كالسبلـ–حٌرـ كطأىا باألقداـ أك الجمكس عمييا بؿ جعؿ النبٌي 
كقكؼ عمى جمرة فقاؿ:" ألف يجمس باألقداـ كالجمكس عمييا أشد إيبلما مف الجمكس أك ال

 .  3أحدكـ عمى جمرة فتحرؽ ثيابو، فتخمص إلى جمده خير لو مف أف يجمس عمى قبر"
 ستخراج ما فييا مف أمكاؿ كأسمحةنبش المقابر ال -ب

                                                 
1
 .577أبكداكد السجستاني، مرجع سابؽ، ص؛ 642م بف أبي عمفة، مرجع سابؽ، ص رائد بف صبر  - 

2
 .148ص مرجع سابؽ، ، 3ج شرح كتاب السير الكبير، اني، الشيب - 

3
 .441، مرجع سابؽ، ص 971صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 
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يجيزكف نبش مقابر أىؿ الحرب كاستخراج ما فييا مف أمكاؿ  1إذا كاف الحنفية كالشافعية    
عة لممسمميف، فيـ يستعممكف األسمحة لقتاؿ أىؿ الحرب كحرمة كسبلح ألف في ذلؾ منف

ذا جاز اليجـك عمييـ في بيكتيـ ألخذ ما فييا مف ، ك قبكرىـ ال تككف فكؽ حرمة بيكتيـ ا 
األمكاؿ فكذلؾ يجكز حفر قبكرىـ كألف ىذه األمكاؿ ضائعة كالمكضع الذم تدفف فيو األمكاؿ 

لؾ ك األكزاعي كالحنابمة ال ييجيزكف نبش قبكر أىؿ ٌف اإلماـ ماإاٌل أيككف كنزا ال قبرا. 
 كقد استدلكا بما يأتي: الحرب مطمقا

عمى الًحجر  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عف عبد اهلل بف عمر قاؿ: مررنا مع رسكؿ اهلل  -
فقاؿ:"... ال تدخمكا مساكف الذيف ظممكا أنفسيـ إال أف تككنكا باكيف حذرا أف يصيبكـ مثؿ ما 

كفي الحديث نيي عف دخكؿ بيكت المشركيف فيككف النيي عف دخكؿ قبكرىـ  2أصابيـ.. ."
 أكلى.

ألف  بضركرة تيبيح نبش ىذه القبكر اؿ كالسبلح مف قبكر أىؿ الحرب استخراج الم ليس -
نما اليدؼ رد العدكاف  لمقبكر حرمة، كليس اليدؼ مف القتاؿ في اإلسبلـ جمع غنائـ كا 
عبلء كممة اهلل كالقكؿ بأنو يجكز اليجـك عمييـ في بيكتيـ ألخذ ما فييا فكذلؾ يجكز  كا 
اليجـك عمى مقابرىـ فيذا ال يصح ألف لمساكنيـ حرمة كال يجكز اليجـك عمييـ فييا إال إذا 

نرجّْح قكؿ الفريؽ الثاني الذم ال  ، ك3كحصكف لمقتاؿ أك كانت مخازف سبلح استيخدمت
 ييجيز نبش مقابر أىؿ الحرب مطمقا.

 مى حماية المقابر كالداللة عمييااإلشراؼ ع -ج
إٌف كاجب حماية الجثث المدفكنة في دار اإلسبلـ يقع عمى عاتؽ اإلماـ أك نائبو، ألف     

ىمالي ىماؿ جثث المسمميف المدفكنة التفريط في حمايتيا كا  ا يؤدم إلى التفريط في حماية كا 
لدل األعداء طبقا لمبدأ المعاممة بالمثؿ، كما يجكز تسييؿ كصكؿ أيسر المكتى كغيرىـ إلى 
المدافف قياسا عمى مشركعية الداللة عمى قبكر المسمميف. كقد ثبت في السيرة النبكية أف 

أف يبيعيـ جسد نكفؿ ابف عبد اهلل  –كالسبلـ  عميو الصبلة –المشركيف سألكا النبي 

                                                 
1
، ج؛ 148، 147، ص 3الشيباني، شرح كتاب السير الكبير، ج -   .327ص مرجع سابؽ، ، 7ابف حـز

2
 .1470مرجع سابؽ، ص  ،2980صحيح مسمـ، الحديث رقـ   - 

3
 .335عزت عبد الرحيـ، مرجع سابؽ، ص  - 
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:"إنو خبيث، خبيث الدٌية،  -عميو الصبلة كالسبلـ  –المخزكمي ككاف قد اقتحـ الخندؽ فقاؿ 
 . 1فمعنو كلعف دٌيتو فبل أرب لنا في دٌيتو كلسنا نمنعكـ أف تدفنكه"

تة أمياؿ مف مكة كما ركل ابف أبي مميكة فقاؿ: مات عبد الرحماف بف أبي بكر عمى س    
فحممناه فجئنا بو مكة فدفناه، فقدمت عمينا عائشة أـ المؤمنيف فقالت: أيف قبر أخي؟ فدلمناىا 

 .2عميو
ا ييساعد في الداللة عمى مقابر أىؿ الحرب ىك دفف قتبلىـ في مكاف مستقؿ بعيدا ممٌ     

كم أف النبي 3عف مقابر المسمميف، كىك أمر كاجب ما داـ المسممكف قادريف عميو  -. فقد ري
مٌر عمى مقابر المسمميف فقاؿ:" أدرؾ ىؤالء خيرا كثيرا " ثـ مٌر عمى  –صمى اهلل عميو كسمـ 

ف كحي بكجكد مسافة بينيما، ألكصياغة الحديث ت 4مقابر المشركيف فقاؿ:"سبؽ ىؤالء خير"
 حرؼ ثـ لمعطؼ كيفيد الترتيب كالتراخي.

حرب بكضع عبلمات عمييا كىك جائز باتفاؽ الفقياء قياسا كما يمكف تمييز مقابر أىؿ ال    
كم أف النبي 5ليا عمى مقابر المسمميف أعمـ قبر عثماف بف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –، فقد ري

 ، كالحديث كاضح الداللة عمى جكاز جعؿ عبلمة عمى قبر 6مظعكف بصخرة
 الحرب في أماكف  الميت كنصب حجر أك ترقيمو، كال مانع شرعا مف تصنيؼ مكتى أىؿ

 . 7دفنيـ طبقا لشعائر دينيـ
مف خبلؿ استعراض قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بشأف حماية المتكفيف كما يقابميا مف ك    

 جممة مف النتائج كىي: يمكننا استخبلص اإلسبلمي فقوأحكاـ في ال
ث المكتى كتحريـ فيما يتعمؽ باحتراـ جث فقو اإلسبلمياتفاؽ قكاعد القانكف مع أحكاـ ال -

مع  –صمى اهلل عميو كسمـ  –المثمة بيا، كقد طيبؽ ىذا المبدأ عمميا في غزكات الرسكؿ 
 الخمفاء الراشدكف مف بعده. أعدائو كالتزمو 

                                                 
1
 .107،مرجع سابؽ، ص 4ابف كثير،البداية كالنياية،ج - 

2
 .142ص مرجع سابؽ، ، 5، ج ابف حـز - 

3
 5 ، ص1ج الشربيني، مرجع سابؽ،  - 
 .581السجستاني، مرجع سابؽ، ص  أبكداكد -4
 541.، ص 1ج  الشربيني، مرجع سابؽ، - 5
 .619رائد بف صبرم بف أبي عمفة، مرجع سابؽ، ص ؛ 577رجع سابؽ، ص  أبكداكد السجستاني، -6

7
 .338عزت عبد الرحيـ، مرجع سابؽ، ص  - 
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اتفاؽ قكاعد القانكف مع أحكاـ الشريعة فيما يتعمؽ بكجكب إرساؿ القتمى إلى دكليـ  -
ميّْز بيف يي  اإلسبلميفقو ال،فا ما يخص إرساؿ الكصايا كأقربائيـ لدفنيـ كفقا لشعائر دينيـ، أمٌ 

نكعيف منيا، فما كاف فيو معصية هلل حرمت إرسالو كما لـ يكف فيو معصية هلل أكجبت 
ألـز الدكؿ المتحاربة بإرساؿ كصايا األسرل بعد مكتيـ إلى بمدىـ دكف ، فإرسالو، أما القانكف

 نظر إلى الشيء المكصى بو.

مى إرساؿ األمتعة الشخصية لممتكفى إلى كرثة القتيؿ أمر تيقره الشريعة إذا االتفاؽ ع إفٌ  -
فيمكف تحريض الجنكد عمى القتاؿ بيذه األمتعة أما  ،كاف فيو مصمحة، أما عند انتفائيا

فقد أكجب إعادة ىذه األمتعة إلى دكلة المتكفى كأقربائو كيمكف  ،القانكف الدكلي اإلنساني
عمى طمب تقدمو دكلتو أك ييقدمو أقرب الناس إليو  ىذه األمتعة بناء بإجراءات تسميـالقياـ 

 .  1بشرط مكافقة الدكلة كىذا ما أخذ بو المالكية كالحنابمة

أما  .الشريعة اإلسبلمية ألم سبب كافأحكاـ فقد حرمتو  ،فيما يتعمؽ بحرؽ الجثث -
 فيبيحو ألسباب صحية أك دينية. ،القانكف

أم  –ـ دفف جثث أىؿ الحرب في الحـر فإف الشريعة اإلسبلمية تيحرٌ  ،بالنسبة لمكاف الدفف -
أما القانكف الدكلي اإلنساني فييبيح الدفف في كؿ مكاف كال يكلي  –حدكد حـر مكة كالمدينة 

 لممعاني الدينية أم اعتبار.

خراج  فقو اإلسبلمياتفاؽ قكاعد القانكف مع أحكاـ ال - رفات فيما يتعمؽ بجكاز نبش القبكر كا 
المكتى أثناء الضركرة، ككذا جكاز تمييز أماكف الدفف لتسييؿ الكصكؿ إلييا ممف لو مصمحة 

 في ذلؾ.

 احتراـ المقابر كالمحافظة عمييا منشؤه في الشريعة اإلسبلمية قكاعد الديف، بخبلؼ إفٌ  -
 الديني.ات الدكلية التي تفتقد في الغالب إلى الكازع القانكف الذم يرجعو إلى االتفاق

يمكف التأسيس عمى قكاعد المعاممة بالمثؿ كمقتضيات المصمحة العامة لممسمميف كمقاصد  -
اإلسبلـ الكمية، لتقرير كثير مف األحكاـ التي تيعاًلج قضايا المفقكديف كالمتكفيف التي لـ 

 تتناكليا النصكص الشرعية الجزئية كلـ تكف ليا سكابؽ في السيرة النبكية.  
 
 

 

                                                 
1
، ص 1989دار الفكر، ، 3، ج شرح مختصر خميؿ منح الجميؿ، محمد عميشمحمد بف أحمد بف  - 

198. 
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 الفصؿ الثاني
 حمػػاية المدنيػيػػف

 
عرفت الشعكب منذ القدـ مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغيرىـ مف األشخاص الذيف ال     

يشترككف في العمميات العسكرية، فكانت األعماؿ العدائية تقتصر عمى الفئة األكلى كال تمحؽ 
ساس لقانكف الحرب في مجمكعو الفئة الثانية إال عرضا. كرغـ أف ىذا المبدأ ييمثؿ حجر األ

إال أنو لـ يعد يعرؼ استقرارا كتطبيقا في النزاعات المسمحة الحديثة، سيما مع تطكر أساليب 
ككسائؿ القتاؿ التي تتميز بقدرة تدميرية ىائمة يدفع ثمنيا بالدرجة األكلى األشخاص 

 .1المدنيكف

                                                 
1
نيشير في ىذا الصدد إلى أف الحرب العالمية األكلى شيدت مقتؿ حكالي عشر مبلييف إنساف، ككانت  - 

ربعيف أ النسبة في الضحايا ىي عشريف مقاتؿ مقابؿ مدني كاحد، كفي الحرب العالمية الثانية قيتؿ نحك
ـ حتى الكقت الحاضر كفي ظؿ كجكد مائة نزاع مسمح 1945ف نصفيـ مف المدنييف، كمف عاـ مميك 

مدني  200تقريبا، أصبحت نسبة القتمى ىي عسكرم كاحد مقابؿ عشر مدنييف، ككفقا لمتكقعات فإف 
ة أينظر:  فاطمة شحات؛ رب نككية أك كيماكية أك بيكلكجيةسيسقطكف مقابؿ عسكرم كاحد إذا ما اندلعت ح

، 2005، جانفي 159زيداف، الحماية الدكلية لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة، مجمة السياسة الدكلية، العدد 
 .8ص 

- Oji Umozurike, protection des victimes des conflits armés, -Ш- population 

civile, « les dimensions internationales du droit humanitaire », institut Henry 
Dunant, 1986, p. 232. 
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ني لحماية ىذه الفئة في النزاعات لذلؾ اتجيت الجيكد في إطار القانكف الدكلي اإلنسا      
ـ لحماية المدنييف كاعتيبرت بحؽ فتحا 1949المسمحة تيكّْجت بإبراـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 

ف أضفت عمى  جديدا في مجاؿ القيـ األخبلقية كالحقكؽ اإلنسانية، إال أف ىذه االتفاقية كا 
ؿ دكد، كقد عالج ذلؾ بركتككك المدنييف الحماية إال أف بعض نصكصيا ييعتبر ذا نطاؽ مح

نطاؽ الحماية لممدنييف كأكمؿ ما في االتفاقية مف نقص ك  ـ فكٌسع 1977جنيؼ األكؿ لعاـ 
 قصكر كما سنكضحو الحقا.

نقتصر في ىذا الفصؿ عمى دراسة حماية ىذه الفئة مف الضحايا منذ بدء األعماؿ القتالية    
كحتى تكقفيا دكف التطرؽ إلى كضعيا في ظؿ االحتبلؿ الحربي، كتتطمب منا ىذه المعالجة 

 التطرؽ إلى عنصريف أساسييف: 
 .)مبحث أٌكؿ( مفيـك المدنييف -
 .  ث ثاف()مبح قكاعد حمايتيـ مف األعماؿ القتالية  -

 
 المبحث األكؿ

 مفيػػكـ المدنػيػػيف
 

، تتعمؽ األكلى بمبدأ التطرؽ إلى مسألتيف ميمتيفيتكقؼ أمر تعريؼ فئة المدنييف عمى     
التفرقة بيف المقاتميف كالمدنييف كتتعمؽ الثانية بتحديد فئة المدنييف تحديدا دقيقا. كىذا ما 

الفقو اإلسبلمي كمف نتناكلو مف خبلؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كما جاءت بو أحكاـ 
 خبلؿ مطمبيف اثنيف.

 
 المطمب األكؿ

 فالتفرقة بيف المقاتميف كالمدنيي
 

صعكبة الفصؿ بيف المقاتميف كغيرىـ، لذلؾ اتجو ات المسمحة الحديثة بالنزاعتتمٌيز     
يشمؿ كؿ مف لـ يتمتع بكصؼ المقاتؿ القانكني  إلى كضع تعريؼ سمبي لممدنييف كالتفكير 

اإلسبلمي فئات المدنييف المتمتعيف بالحماية  فقوبينما عمى العكس مف ذلؾ حددت أحكاـ ال
 ييعتبركف مقاتميف.كما عداىـ 
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 الفرع األكؿ
 اإلنسانيفي القانكف الدكلي 

 
جرت محاكالت كثيرة كبيذلت مجيكدات كبيرة خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع     

أيطمؽ ك  كتطكيرىا.عشر كأكائؿ القرف العشريف مف أجؿ تدكيف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 
في قانكف الحرب كىي التي ازدىرت كتطكرت في  عمى ىذه المجيكدات النظرية التقميدية

أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف، كمف أىـ المبادئ التي قامت عمييا تمؾ 
غيرىـ مف المدنييف المسالميف، كقد أيعتبر ىذا المبدأ مبدأ التفرقة بيف المقاتميف ك  النظرية

بؿ لقد اعتبرت  ،متعكف بيا كقت الحربلمحماية التي يت سا لتعريؼ السكاف المدنييف كأسا
يترتب  . إذ1المقاتميف أعظـ انتصار ليا فرقة بيف المدنييف المسالميف كىذه النظرية مبدأ الت

دكف غيرىـ، كجعؿ المدنييف عمميات العسكرية ضد المقاتميف عمى ىذه التفرقة قصر تكجيو ال
ذىب ، بؿ رية كليس ىذا فقطالمسالميف في مأمف كحماية مف أخطار ىذه العمميات العسك

البعض مف أنصار ىذه النظرية إلى اعتبار ذلؾ المبدأ األساس الذم يقـك عميو القانكف 
 .2الدكلي اإلنساني كمو

     
 ع تطكر كسائؿ كأساليب القتاؿ، ، خصكصا م3بدأت الشككؾ تحـك حكؿ ىذا المبدأ    

نظاـ التجنيد اإلجبارم كىذا أدل  تزايدت أعداد المقاتميف في الجيكش الحديثة مع تطبيؽك 
بدكره إلى تزايد أعداد المدنييف الذيف يساىمكف في صناعة األسمحة كالذخائر البلزمة لتجييز 

                                                 
 كما بعدىا.  43مرجع سابؽ، ص  مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة، صبلح الديف عامر،  -1
ـ، ص 1978زكريا عزمي، مف نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسمح، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة،  -2

237. 
- Biad Abdelwahab, opcit, p 72. 
-Stéphanie Bouchie de belle, "les boucliers humains en droits international 

humanitaire", mémoire master en droit international humanitaire, centre 

universitaire de droit international humanitaire, université de GENEVE, 2007, 
p.29. 

3
حامد سمطاف،  عائشة راتب،  صبلح الديف عامر،   ؛71ص  سابؽ، مرجع صبلح الديف عامر، - 

 .776مرجع سابؽ، ص 
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تمؾ األعداد الضخمة مف الجيكش، كفي تقديـ الخدمات المتعمقة بالعمميات الحربية كأصبحت 
الذيف  حسب بؿ عمى أبلح فنتيجة النزاعات المسمحة ال تعتمد عمى مف يستخدمكف الس

ة لمغزك يصنعكنو كيطكركنو كتنامت النزعة الكطنية لدل الشعكب التي كانت ببلدىا عرض
كقؼ سكاف ىذه الببلد إلى جانب قكاتيـ المسمحة لمقاكمة الغزك الخارجي كاالستعمارم، ك 

 . 1االستعمارم الذم ييدؼ إلى إخضاعيـ أك حتى إبادتيـ
م في الحركب الحديثة إلى إلقاء مزيد مف الشككؾ السبلح الجكٌ  ل تزايد االعتماد عمىأدٌ ك     

قكاعد قانكنية دكلية  ةحكؿ مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كالمدنييف، خاصة في ظؿ غياب أي
 تينظـ الحرب الجكية. 

ظمى مف أظيرت تجارب الحربيف العالميتيف األكلى ك الثانية أف المدنييف كانكا الغالبية الع    
قيصفت المدف كالمراكز الصناعية مف الجك بدكف تمييز، كرغـ ذلؾ الغارات الجكية، فضحايا 

بقي مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف أحد المبادئ األساسية في قانكف النزاعات المسمحة، 
 . 2فانتياؾ المبدأ لـ ييؤثر عمى كجكده كلـ ينؼ أحد كجكده

ـ بجديد يؤكد عمى المبدأ السابؽ ما خبل 1949 لسنة ت جنيؼ األربعاكلـ تأت اتفاق    
 .3بعض القكاعد المختصرة كالمحدكدة المتعمقة بحماية السكاف المدنييف ضد عكاقب القتاؿ

ياه مف جديد، فنص في د عمى ىذا المبدأ كأحـ فأكٌ 1977جاء البركتكككؿ األكؿ لعاـ     
المدنييف كالمقاتميف كبيف األعياف  تعمؿ أطراؼ النزاع عمى التمييز بيف السكاف: "48المادة 

المدنية كاألىداؼ العسكرية كمف ثـ تكًجو عممياتيا ضد األىداؼ العسكرية دكف غيرىا كذلؾ 
 ".لسكاف المدنييف كاألعياف المدنيةمف أجؿ تأميف احتراـ كحماية ا

      
السكاف المدنييف  إلى الغاية مف التمييز كذلؾ لتأميف احتراـ كحمايةكتشير المادة السابقة    

كاألعياف المدنية، فاالحتراـ يتضمف تجنب األشخاص كاألعياف المدنية كعدـ اليجـك عمييا، 
بينما تتضمف الحماية عمبل ايجابيا يشتمؿ عمى تقديـ الدعـ كالمساعدة كىكذا تيكمؿ الفكرتاف 

الناحية مف  –بعضيما البعض. كتيسيـ قاعدة التمييز التي جاء بيا البركتكككؿ األكؿ 
إسياما فٌعاال في حماية السكاف المدنييف أثناء القتاؿ، بيد أٌف الفيصؿ  –النظرية عمى األقؿ 

                                                 
1
       .431محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  عبد الكريـ- 

2
 .433سابؽ، ص المرجع المحمد الداحكؿ،  عبد الكريـ - 

3
 (.26إلى  13ـ )المكاد مف 1949ييراجع الباب الثاني مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  - 
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في أىميتيا يككف بالسمكؾ الفعمي لمدكؿ المتعاقبة بعدـ استخداـ األسمحة غير المميزة كالتي 
 . 1تتطكر باستمرار ال يمكف معو التمييز بيف مدني كمقاتؿ

الصعكبات العممية في تطبيؽ ىذا المبدأ خاصة في ظركؼ الحرب كجكد بعض مع ذلؾ ف ك 
يجب أال تحجب حقيقة أف ،الشاممة  التي حاكؿ البركتكككؿ األكؿ أف يجد ليا بعض الحمكؿ 

 مبدأ التمييز أصبح كاضحا لمف يريد أف يمتـز بو بحسف نية.  
 

 الفرع الثاني
 اإلسالميالتفرقة بيف المقاتميف كالمدنييف في الفقو 

 
ـ اف المدنييف الذيف لـ يتٌ ، بمعنى أف السكٌ 2يرل جميكر الفقياء أنو ال ييقتؿ غير المقاتؿ    

ال ييعتبركف مف  ،إعدادىـ لمقتاؿ كلـ ييباشركه بالفعؿ كلـ يككنكا مف المخططيف كالمدبريف لو
قىاًتميكا :"قتاليـ. كيستدلكف بقكلو تعالى كبالتالي ال يجكز ،المقاتميف ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى كى

ٍعتىًديفى  ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي  .3"ييقىاًتميكنىكي
مىخى " :بقكلو تعالى يرل جميكر الفقياء أٌف ىذه اآلية محكمة كليست منسكخةك     فىًإذىا اٍنسى

ٍيثي  ـي فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حى كىيـٍ اأٍلىٍشييري اٍلحيري ٍدتيمي  .4"كىجى
قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكيـٍ " ؿ ابف كثير في قكلو تعالى:كقا     إنما ىك تيييج  5"كى

غراء باألعداء الذيف ىمتيـ قتاؿ اإلسبلـ كأىمو   أم كما ييقاتمكنكـ فاقتمكىـ أنتـ كما قاؿ،كا 
قىاًتميكا اٍلميٍشًرًكيفى " :تعالى ـٍ كىافَّةن كى ا ييقىاًتميكنىكي قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ثـٌ فآية " "، كمفكىافَّةن كىمى كى

ميحكمة كغير منسكخة ألف األمر بالقتاؿ الكارد فييا ىك لمف قاتؿ المسمميف ال إلى " ييقىاًتميكنىكيـٍ 
باشرة كىي قكلو تعالى غيرىـ ممف ال ييقاتميـ، كمما يؤكد ىذا المعنى اآلية التي بعدىا م

                                                 
1
ف أف ىذه القنابؿ كانت ذكية كحتى عندما استخدمت ) القنابؿ الذكية ( في حرب الخميج الثانية فقد تبيٌ  - 

نظر:  زكريا عزمي، ا؛ األرض تحتتى في المبلجئ المحصنة فعبل في البحث عف المدنييف كقتميـ ح
 . 258مرجع سابؽ، ص 

2
 .295، مرجع سابؽ، ص 4الشربيني، ج؛ 77نية، مرجع سابؽ، ص الماكردم، األحكاـ السمطا - 

3
 .190سكرة البقرة، اآلية  - 

4
 .5سكرة التكبة، اآلية  - 

5
 .226، ص1984، دار المعرفة، بيركت،1ابف كثير، تفسيرالقرآف العظيـ،ج - 
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ككيـٍ " ٍيثي أىٍخرىجي ـٍ ًمٍف حى ـٍ كىأىٍخًرجيكىي ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ـٍ حى أم لتككف ىمتكـ منبعثة عمى قتاليـ  ؛"كىاٍقتيميكىي
 .1كما ىمتيـ منبعثة عمى قتالكـ كعمى إخراجيـ مف ببلدىـ التي أخرجككـ منيا قصاصاى 

ذا كاف األمر ىك بقتاؿ مف قاتؿك     العتداء منييه قتؿ مف لـ يقاتؿ يككف اعتداء كا ، فقتؿا 
ٍعتىًديفى تعالى "عنو بقكلو  ء بعد كقد كرد النيي عف االعتدا ،"كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي

جكاز قتؿ مف لـ يقاتؿ. كيقكؿ اإلماـ  إشارة إلى عدـ نفسيا، اآليةاألمر بقتاؿ مف قاتؿ في 
و يدخؿ في االعتداء األمكر المنيي عنيا مف المثمة كالغمكؿ كقتؿ النساء إنٌ الحسف البصرم 

كالصبياف كالشيكخ الذيف ال رأم ليـ في مسائؿ الحرب كالقتاؿ كال يمكنيـ االشتراؾ في القتاؿ 
 . 2كالرىباف كأصحاب الصكامع كتحريؽ األشجار كقتؿ الحيكاف

ف مكجية لقادة الجيكش اإلسبلمية تؤكد قد كردت نصكص نبكية ككصايا لمخمفاء الراشديل    
 ذكر منيا:يـ كقتميـ كبيف مف ال يجكز ذلؾ نمبدأ التمييز بيف مف يجكز قتال

كاف إذا بعث جيشا  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عف أنس بف مالؾ أف رسكؿ اهلل  -
 .4كال طفبل صغيرا كال امرأة..." 3قاؿ:"انطمقكا باسـ اهلل ال تقتمكا شيخا فانيا

ابف عباس أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف إذا بعث جيكشا قاؿ: أيخرجكا باسـ اهلل،  عف -
كفي ركاية  5تقاتمكف في سبيؿ اهلل مف كفر باهلل...كال تقتمكا الكلداف كال أصحاب الصكامع"

جرا أخرل "كال تقتمكا كليدا طفبل كال امرأة كال شيخا كبيرا كال تغكرٌف عيناى كال تعقرٌف شجرة إال ش
 .6يمنعكـ قتاال أك يحجز بينكـ كبيف المشركيف"

                                                 
1
  .226السابؽ، صلمرجع ا ،ابف كثير - 

2
  .226ص ، السابؽلمرجع ا ،ابف كثير - 

3
كم عف الحسف بف سيمرة -    :في حديث آخر قاؿ –صمى اهلل عميو كسمـ –رسكؿ اهلل بف جندب أفٌ  ري
مع بيف الحديثيف بأف الشيخ المنيي عف "، قتمكا شيكخ المشركيف كاستبقكا شرخيـا" يقكؿ الشككاني: كقد جي

 قتمو في الحديث األكؿ ىك الفاني الذم لـ يبؽ فيو نفع لمكفار كلك بالرأم كال مضرة عمى المسمميف، كالشيخ
مة فإف النبي أمكر بقتمو في الحديث الثاني ىك مالم ف بقي فيو نفع لمكفار كلك بالرأم كما في دريد بف الصُّ
لما فرغ مف حنيف بعث أبا عامر عمى جيش أكطاس فمقي دريد كقد كاف نيؼ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –

الشككاني، نيؿ  ي ذلؾ عميو، انظر:ر النبعمى المائة كقد أحضركه ليدبر ليـ الحرب فقتمو أبك عامر كلـ يينك
    .368ك367األكطار شرح منتقى األخبار، مرجع سابؽ، ص

4
  .459أبكداكد السجستاني، مرجع سابؽ، ص - 

5
 .  364الشككاني، نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، مرجع سابؽ، ص - 

6
 .146، دار الكتب العممية، مرجع سابؽ، 9البييقي، ج  - 
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كجدت امرأة مقتكلة في بعض مغازم رسكؿ اهلل قاؿ:" –رضي اهلل عنيما  –عف إبف عمر  -
كفي ركاية أخرل  ،1فنيى رسكؿ اهلل عف قتؿ النساء كالصبياف" –صمى اهلل عميو كسمـ–

 "فأنكر رسكؿ اهلل قتؿ النساء كالصبياف".

في غزكة فرأل  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عف رباح بف الربيع قاؿ: كنا مع رسكؿ اهلل   -
عىبلىـى اجتمع ىؤالء؟ فجاء فقاؿ: عمى جتمعيف عمى شيء فبعث رجبل فقاؿ:"انظر الناس م

فقاؿ: ما كانت ىذه لتقاتؿ. قاؿ: كعمى المقدمة خالد بف الكليد...فبعث رجبل  !امرأة قتيؿ
 . 2ال يقتمٌف امرأة كال عسيفا""قيؿ لخالد  فقاؿ:

في كصيتو إلى يزيد بف أبي  –رضي اهلل عنو–د عمى ىذا المبدأ أبك بكر الصديؽ أكٌ     
سفياف قائد جيشو إلى الشاـ في قكلو:"...إنؾ ستجد قكما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ هلل، فذرىـ 

ني مكصيؾ بعشر: ال تقتمف ا مرأة كال صبيا كال كبيرا كما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ لو...كا 
ىرما، كال تقطعف شجرا مثمرا، كال تيخربٌف عامرا، كال تعقرٌف شاة كال بعيرا إال لمأكمة، كال 

 . 3تحرقف نخبل كال تغرقنو..."
باإلضافة إلى كجكب التمييز بيف أكلئؾ الذيف يجكز تكجيو السبلح نحكىـ كالذيف ال ك    

كذلؾ بقكلو: كال  4بعدـ التعرض لؤلعياف المدنية يجكز ذلؾ بحقيـ، أكصى أبك بكر الصديؽ
تقطعف شجرا مثمرا كال تيخربٌف عامرا كال تعقرٌف شاة كال بعيرا إال لمأكمة كال تحرقٌف نخبل كال 

 تغرقنو.     
"اتقكا اهلل في الفبلحيف فبل تقتمكىـ إاٌل  يقكؿ: –رضي اهلل عنو  –ككاف عمر بف الخطاب     

كىكذا أضاؼ إلى الفئات المستثناة مف القتؿ في الحرب فئة  ،5اء"أف ينصبكا لكـ الًعد
 الفبلحيف. 

                                                 
1
ف أنس، المكطأ، مرجع سابؽ، ص مالؾ ب؛ 144لديف األلباني، مرجع سابؽ، ص محمد ناصر ا - 

 .263ص د.ت.ف، ، دار الفكر، 14بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج ؛ 358
2
 .144محمد ناصر الديف األلباني، مرجع سابؽ، ص  - 

3
، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط 3محمد الزرقاني، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ، ج  - 

 .17ك  16ـ، ص 1990
4
 .442عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص - 

5
  .401مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص  - 
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و ال يجكز لممقاتؿ المسمـ أف يكجو سبلحو إلى ف مف النصكص كاآلثار السابقة أنٌ يتبيٌ ك    
النساء كاألطفاؿ كالرىباف كالشيكخ كالعسفاء كالفبلحيف، كىذه الحصانة الممنكحة لتمؾ الفئات 

 شرتيـ القتاؿ. مقيٌدة بعدـ مبا
 

 المطمب الثاني
 لسكاف المدنييف كاألعياف المدنيةتعريؼ ا

كتعريؼ األعياف المدنية لما حصر دقيؽ دكف إىماؿ  بشكؿينبغي تحديد فئات المدنييف     
ليذا التعريؼ مف أثر عمى تكفير المزيد مف الحماية لمسكاف المدنييف. كسنعرض في ىذا 

فقو الدكلي اإلنساني في ىذا اإلطار كما جاءت بو أحكاـ الالمطمب إلى ما سمكو القانكف 
  اإلسبلمي،كسيككف ذلؾ مف خبلؿ فرعيف اثنيف.

 
 الفرع األّكؿ

 دنية في القانكف الدكلي اإلنسانيتعريؼ السكاف المدنييف كاألعياف الم
 

مكف يرتبط الحديث عف المدنييف بشكؿ متبلـز مع التطرؽ إلى األعياف المدنية، إذ ال ي    
نتناكؿ في ىذا الفرع تعريؼ السكاف تصكر معرفة األٌكؿ دكف اإلشارة إلى الثاني، ليذا 

 .تعريؼ األعياف المدنية كعنصر ثافالمدنييف كعنصر أٌكؿ ثـٌ 
 

 أّكال: تعريؼ السكاف المدنييف
ـ الرابعة أٌنيا اىتٌمت بتعداد الفئات التي تحمييا دكف أف تيتجنيؼ نبلحظ عمى اتفاقية  مف  

مف ىذه االتفاقية األشخاص  4حٌددت المادة ك  بإيجاد تعريؼ محٌدد ككاضح لمسكاف المدنييف،
الذيف تحمييـ بأٌنيـ "أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأٌم شكؿ كاف، في حالة قياـ 
نزاع أك احتبلؿ تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف 

 .رعاياىا"
مف اآلثار الخطيرة المترتبة عمى عدـ كجكد تعريؼ محدد لمسكاف المدنييف انتياؾ ك    

مف  48حقكقيـ كتعرضيـ ألبشع صكر المعاناة أثناء النزاعات المسٌمحة. كلذلؾ نٌصت المادة 
عمى أٌنو "يجب أف تعمؿ األطراؼ المتحاربة عمى التمييز بيف  1977البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ 
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مدنييف كالمقاتميف، كبيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية، كمف ثـٌ تكٌجو السكاف ال
السكاف  رىا كذلؾ مف أجؿ تأميف احتراـ كحمايةعممياتيا ضٌد األىداؼ العسكرية دكف غي

 ". المدنية المدنييف كاألعياف
األىداؼ ىكذا تمقي ىذه المادة عمى عاتؽ األطراؼ التزاما صريحا بقصر ىجماتيا عمى ك     

 . 1العسكرية فقط، كضركرة حماية السكاف المدنييف
مت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتعريؼ لمسكاف المدنييف إلى مؤتمر الخبراء تقدٌ ك     

الحككمييف في دكرتيو األكلى كالثانية، كقد جاء ىذا التعريؼ عمى النحك اآلتي: "السكاف 
مف القٌكات المسٌمحة أك الييئات المرتبطة بيا، أك  المدنيكف ىـ أكلئؾ الذيف ال يشكمكف جزءا

ال يشترككف اشتراكا مباشرا في العمميات ذات الطابع العسكرم كال يسيمكف بطريقة مباشرة 
في نشاط المجيكد الحربي". كقد اعتبر االقتراح الثاني المقٌدـ مف المجنة األشخاص الذيف ال 

أك الييئات المرتبطة بيا ، كال يشترككف اشتراكا  يشكمكف جزءا مف القكات المسٌمحة النظامية
مباشرا في العمميات العسكرية أك ذات الطابع العسكرم ىـ مدنيكف بتمؾ الصفة كيشكمكف 

 .2السكاف المدنييف
عف إقرار تعريؼ التعريؼ، كتمٌخضت  ت بعض الكفكد تعديبلت كاقتراحات حكؿ ذلؾكقٌدم   

، كقد جاء عمى النحك 1977مف البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ  50لمسكاف المدنييف تضٌمنتو المادة 
المدني ىك أٌم شخص ال ينتمي إلى أٌم فئة مف فئات األشخاص المشار إلييا  -1اآلتي:"

الخاٌصة  –مف االتفاقية الثالثة  4في البنكد األٌكؿ كالثاني كالسادس مف الفقرة أ مف المادة 
ذا ثار الشؾٌ  3لبركتكككؿمف ىذا ا 43كالمادة  –بحماية أسرل الحرب  حكؿ ما إذا كاف  كا 

                                                 
حة، دراسة مقارنة أبك الخير أحمد عطٌية، حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنٌية إٌباف النزاعات المسمٌ   -1

 . 65ك 64، ص 1998، دار النيضة العربية، القاىرة، 1بالشريعة اإلسبلمية، ط 
 .266ك  265زكريا عزمي، مرجع سابؽ، ص   -2
تتككف القكات المسٌمحة لطرؼ النزاع مف كافة القٌكات المسٌمحة كالمجمكعات  -1: "43تنص المادة  -3

ة مسئكلة عف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ ذلؾ الطرؼ، حتى كلك كاف كالكحدات النظامية التي تككف تحت قياد
ذلؾ الطرؼ ممٌثبل بحككمة أك سمطة ال يعترؼ الخصـ بيا كيجب أف تخضع مثؿ ىذه القٌكات المسٌمحة 

ييعٌد أفراد  -2لنظاـ داخمي يكفؿ فيما يكفؿ اتساع قكاعد القانكف الدكلي التي تيطٌبؽ في النزاع المسٌمح. 
مف االتفاقية  33حة لطرؼ النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبٌية كالكعاظ الذيف تشمميـ المادة القٌكات المسمٌ 

إذا ضٌمت القٌكات المسٌمحة  -3الثالثة( مقاتميف بمعنى أٌف ليـ حٌؽ المساىمة المباشرة في األعماؿ العدائية. 
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يندرج في السكاف المدنييف  -2غير مدني فإٌف ذلؾ الشخص ييعٌد مدنيا.  شخص ما مدنيا أك
 كافة األشخاص المدنييف. 

ف مف صفتيـ المدنية كجكد أفراد بينيـ ال يسرم عمييـ تعريؼ ك ال يجٌرد السكاف المدني -3
 المدنييف". 

 مف االتفاقية الثالثة الخاصة بحماية أسرل الحرب كما يمي: 4جاء نٌص المادة  كما    
"أسرل الحرب بالمعنى المقصكد في ىذه االتفاقية ىـ األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل 

 الفئات التالية، كيقعكف في قبضة العدك:
عة التي تشكؿ أفراد القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع كالمميشيات أك الكحدات المتطك  -1

 مف ىذه القكات المسمحة. اجزء
أفراد المميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ أعضاء حركات  -2

المقاكمة المنظمة الذيف ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج إقميميـ 
المستشفيات أك  حتى لك كاف ىذا اإلقميـ محتبل، عمى أف تتكافر الشركط التالية في ىذه

 الكحدات المتطكعة بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة:

 أف يقكدىا شخص مسئكؿ عف مرؤكسيو. -أ
 أف تككف ليا شارة مميَّزة محددة يمكف تمييزىا عف بعد. -ب
 أف تحمؿ األسمحة جيرا. -ج
 أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا. -د

سمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحككمة أك سمطة ال تعترؼ بيا أفراد القكات الم -3
 .....إلخ.الدكلة الحاجزة.

سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدك  -6
لمقاكمة القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية شريطة أف 

 السبلح جيرا كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا".يحممكا 
ييبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يقـك عمى معياريف ىما حالة أك صفة الشخص الميراد ك    

تعريفو، كما إذا كاف ىذا الشخص عضكا في القكات المسمحة أـ ال. أما المعيار الثاني فيك 

                                                                                                                                               

طار أطراؼ النزاع األخرل خلطرؼ في نزاع ىيئة شبو عسكرية مكٌمفة بفرض احتراـ القانكف كجب عميو إ
 بذلؾ".
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معيار العمؿ أك الدكر أك الكظيفة أك النشاط الذم يقـك بو الشخص، كما إذا كاف نشاط 
 في عمميات القتاؿ أـ ال ييعتبر كذلؾ. الشخص ييعتبر مشاركة 

كما ييعتبر ىذا التعريؼ لؤلفراد المدنييف سمبيا، بمعنى أف كؿ شخص تنطبؽ عميو شركط     
ذا كق 43المادة الرابعة مف االتفاقية الثالثة كالمادة  ع في مف البركتكككؿ األكؿ ييعٌد مقاتبل كا 

ردا مدنيا، كعمى ذلؾ فالمدني ىك كؿ ما عدا ذلؾ ييعتبر فاألسر ييعامؿ كأسير حرب، ك 
 .1شخص ال ييقاتؿ كال يشترؾ في القتاؿ

معانا في التأكيك      مف  1/ الفقرة  50ت المادة د عمى حماية السكاف المدنييف، تضمنا 
ا كاف شخص ما مدنيا أـ ـ أنو إذا أيثير الشؾ حكؿ ما إذ1977البركتكككؿ األكؿ لعاـ 

يا كذلؾ تغميبا لمصفة المدنية كتأكيدا لمحماية. كمف ناحية ذلؾ الشخص ييعتبر مدنعسكريا ف
      اليسرمأيخرل ال ييجرّْد السكاف المدنييف مف صفتيـ المدنية كجكد أشخاص مف بينيـ 

ت الكاجبة لمسكاف المدنييف. كما نصعمييـ كصؼ المدنييف ككؿ ذلؾ لتغميب جانب الحماية 
فة أف اصطبلح السكاف المدنييف يشمؿ كاالسابقة مف البركتكككؿ األكؿ  50المادة 

يذا االصطبلح يشمؿ جميع السكاف المدنييف المكجكديف عمى األشخاص المدنييف، كمف ثـٌ ف
أقاليـ الدكؿ المتحاربة، ككذلؾ المدنييف األجانب التابعيف لمعدك كالمقيميف عمى إقميـ إحدل 

 .2راضي المحتمةالدكؿ المتحاربة ككذلؾ السكاف المدنييف المقيميف في األ
 

 ثانيان: تعريؼ األعياف المدنية
حماية السكاف المدنييف ال يمكف تصكرىا عمميا دكف تكفير حماية متزامنة  اليمكف تصكر    

لؤلعياف التي تأكييـ. لذلؾ يبدك ضركريا تحديد كتعريؼ األىداؼ العسكرية التي تعتبر ىدفا 
كتعريؼ األعياف المدنية بيغية تفادم  مشركعا لؤلعماؿ العسكرية مف جية أكلى، كتحديد

 تكجيو العمميات العسكرية نحكىا. 
في ىذا اإلطار حاكؿ بعض الفقو كضع تعريؼ لؤلىداؼ العسكرية كطالب بقصر ك    

اليجمات ضدىا كما عداىا أىداؼ غير عسكرية يحـر تكجيو اليجمات العسكرية ضدىا، 
مف اتفاقية جنيؼ  18اؼ العسكرية منيا المادة كما أشارت االتفاقيات الدكلية إلى فكرة األىد

)كبالنظر لؤلخطار التي  عمى أنو تحماية المدنييف كقت الحرب كنصالرابعة الخاصة ب

                                                 
1
 .71أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   - 

2
 .72ك  71أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص  - 
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تتعرض المستشفيات نتيجة قربيا مف األىداؼ العسكرية، فإنو يجدر الحرص عمى أف تككف 
 تمؾ المستشفيات بعيدة بقدر اإلمكاف عف األىداؼ العسكرية(. 

ـ عمى األطراؼ المتحاربة 1977مف البرتكككؿ األكؿ لعاـ  48كما أكجبت المادة     
ضركرة التمييز بيف األىداؼ العسكرية كاألىداؼ المدنية كألزمتيا بقصر عممياتيا ضد 

 األىداؼ العسكرية فقط. 
ىذا كقد تقدمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتعريؼ لؤلىداؼ العسكرية كذلؾ في     

مشركع القكاعد المتعمقة بالحد مف األخطار التي يتكبدىا السكاف المدنيكف في زمف الحرب 
ـ بأنيا ) تمؾ األىداؼ التي تنتمي إلى فئات ذات أىمية عسكرية ينتج عف 1956لعاـ 

 .1تدميرىا كميا أك جزئيا نتائج عسكرية كبيرة(
و يأخذ بمعيار الميزة العسكرية نٌ د، كما أشامؿ كغير محدٌ و لكف ىذا التعريؼ منتقد ألنٌ     

مف تدمير اليدؼ كمعيار لكصؼ اليدؼ بأنو عسكرم، كبذلؾ يترؾ الحرية لمطرؼ القائـ 
باليجـك في إدخاؿ بعض األىداؼ ذات الطبيعة المدنية في عداد األىداؼ العسكرية التي 

 . 2يحؽ ليا تكجيو اليجمات العسكرية ضدىا
المكجية إلى المعايير المقترىحة كأساس لتعريؼ األىداؼ نظرا لبلنتقادات المختمفة ك    

العسكرية كتحديدىا انتيى الفقو إلى األخذ بمعيار الكظيفة أك الدكر الذم يؤديو اليدؼ في 
دؼ مف كجية نظر كبل الطرفيف، العمميات العسكرية أم االستخداـ الفعمي ك الحقيقي لمي

سكريا كاف استخدـ استخداما مدنيا اعتبر ىدفا استخدـ اليدؼ استخداما عسكريا عيٌد ىدفا عف
. كفي ىذا الصدد ذىب مجمع القانكف الدكلي إلى تعريؼ األىداؼ 3مدنيا ككجبت حمايتو

المدنية بأنيا ) الكسائؿ التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف كاألىداؼ التي بطبيعتيا 
 .4ماكف الثقافية(تخدـ أغراض اإلنسانية كالسبلـ مثؿ أماكف العبادة كاأل

مصطمح األىداؼ المدنية بديبل عف األىداؼ العسكرية  باستخداـات الدكلية كبدأت االتفاق   
ف كردت ىذه األىداؼ عمى سبيؿ المثاؿ نذكر منيا: المادة  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  14كا 

ألطراؼ و )يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة في كقت السمـ ك ـ التي قررت أنٌ 1949لعاـ 

                                                 
1
 ك ما بعدىا. 281زكريا عزمي، مرجع سابؽ، ص   - 

2
 .74أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   - 

3
 .76ك  75المرجع نفسو، ص  - 

4
 )في اليامش(. 286ك  285رجع سابؽ، ص زكريا عزمي، م  - 
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النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية أف تنشئ في أراضييا أك في األراضي المحتمة إذا دعت 
الحاجة، مناطؽ كمكاقع استشفاء كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية المرضى كالجرحى 
كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشر مف العمر، كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف 

 (.ىذه األماكف تككف مكضع حماية كاحتراـ خاص...السابعة... ك 
مف االتفاقية نفسيا إلى أف المستشفيات المدنية التي تعنى  18كما أشارت المادة     

بالمرضى كالجرحى كالعجزة كالمسنيف كحاالت الكالدة يجب أف تككف مكضع حماية كاحتراـ 
 في جميع األكقات.

األىداؼ العسكرية فيما يتعٌمؽ باألعياف بأٌنيا  1977حٌدد البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ  كما    
)تمؾ التي تسيـ مساىمة فٌعالة في العمؿ العسكرم، سكاء كاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بمكقعيا أـ 
بغايتيا أـ باستخداميا كالتي يحٌقؽ تدميرىا الٌتاـ أك الجزئي أك االستيبلء عمييا أك تعطيميا 

حٌدد األعياف المدنٌية بأٌنيا كافة األعياف . ك 1ية أكيدة(في الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكر 
 .2التي ليست أىدافا عسكرية

كرغبة في التأكيد عمى حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية أقاـ البركتكككؿ األٌكؿ     
 –افتراضا لصالح األعياف المدنية بحيث في حالة الشؾ فيما إذا كانت إحدل األعياف 

مثؿ أماكف العبادة أك منزؿ أك أٌم مسكف آخر أك  –دة لؤلغراض المدنية المخٌصصة عا
مدرسة تستخدـ في تقديـ مساىمة فٌعالة لمعمؿ العسكرم، فإٌنو يفترض أٌنيا تستخدـ في 

اعتمد البركتكككؿ األٌكؿ معيارا  . حيث3الغرض المدني المكٌرسة لو كليس في العمؿ العسكرم
ذا في العمميات العسكرية الدائرة، ك  الفٌعالة كالمنتجة لميدؼمكضكعيا كىك معيار المساىمة  ا 

ف لـ  كاف اليدؼ يسيـ مساىمة فٌعالة كمنتجة في العمميات العسكرٌية عيٌد ىدفا عسكريا، كا 
 يكف كذلؾ عيٌد ىدفا مدنيا تجب حمايتو. 

كلـ  مف ناحية أخرل قاـ البركتكككؿ األٌكؿ بكضع تعريؼ سمبٌي لؤلىداؼ العسكرٌيةك      
يضع تعريفا إيجابيا لؤلىداؼ المدنية، كقد أحسف صنعا لما يترتب عمى التعريؼ اإليجابي 

                                                 
 .1977مف البركتكككؿ األٌكؿ لعاـ  2فقرة  52المادة  -1
 مف البركتكككؿ نفسو. 1فقرة  52المادة  -2
 مف البركتكككؿ نفسو. 3فقرة  52المادة  -3
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 –ذكرىا  ة مف عداد ىذه األىداؼ لعدـلؤلىداؼ المدنية مف إخراج بعض األىداؼ المدني
 .1في ذلؾ التعريؼ –كلك عف غير قصد 

  
 رع الثانيالف

 الفقو اإلسالمينييف كاألعياف المدنية في تعريؼ السكاف المد
 

عرفت المدارس الفقيية اإلسبلمية اجتيادات فقيية في مجاؿ الكتابة عف المدنييف،إذ نقمت     
إلينا آراء لفقياء كبار في ىذا الشأف قدمكا رؤيتيـ في المكضكع بناء عمى ما بمغيـ مف 

 العنصرمدلكؿ السكاف المدنييف في  مف خبلؿ ىذا الفرع نتناكؿ نصكص كآثار كفيميـ ليا.
 الثاني فنخصصو لمحديث عف األعياف المدنية. أما العنصر األكؿ،

 أكال: تعريؼ السكاف المدنييف
بالحماية تبعا الختبلفيـ حكؿ النصكص كاآلثار  المعنيةاختمؼ الفقياء في تحديد الفئات     

 أف العمةالكاردة في ىذا المكضكع، ككذلؾ تبعا الختبلفيـ في العمة المكجبة لمقتؿ. فمف زعـ 
أحدا مف المشركيف، كمف زعـ أف العمة في ذلؾ ىي القدرة  المكجبة لذلؾ ىي الكفر لـ يستثف

عمى القتاؿ لمنيي عف قتؿ النساء مع أنيف كفار استثنى مف لـ يطؽ القتاؿ كمف لـ ينٌصب 
نفسو إليو كالفبلح كالعسيؼ. كىكذا نجد اتجاىيف فيما يتعمؽ بجكاز القياس عمى مف جاءت 

 نصكص الشرعية بعدـ قتميـ مف األعداء:ال
يحصر حظر تكجيو السبلح أثناء القتاؿ نحك أشخاص محدديف بالجنس  االتجاه األكؿ: -

أك الكصؼ، كىـ مف منعت النصكص التعرض ليـ كالنساء كاألطفاؿ كيرل عدـ األخذ 
ماـ الشافعي بالقياس عمييـ، فبل نقيس غير المقاتميف مف الكفار عمى النساء مثبل كييعٌمؿ اإل

ذلؾ بأف حكـ تحريـ قتمى النساء مف أىؿ الحرب لك كانت عمتو الكحيدة ىي عدـ كجكد 
في جميع مف ال يقاتمكف عادة  –كىك تحريـ القتؿ  –القتاؿ مف النساء عادة لكيجد ىذا الحكـ 

 مف الكفار كالجبناء كمف ىـ أكثر سمبية مف النساء في مكضكع القتاؿ، كمع ذلؾ لـ يقؿ أحد
 بتحريـ قتؿ ىذه الفئة مما يدؿ عمى أف عدـ القتاؿ مف الكفار ال يصبح عمة لتحريـ قتاليـ.

كىك رأم الجميكر الذم يأخذ بالقياس كيبنكف كجية نظرىـ بأنو ثبت أف  االتجاه الثاني: -
ما ؿ عف المرأة التي كيجدت مقتكلة )قا–عميو الصبلة كالسبلـ  –النساء ال يىقتمف كأف النبي 

                                                 
 .80أبك الخير أحمد عطٌية، مرجع سابؽ، ص   -1
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ىذه لتقاتؿ( كمعنى ذلؾ أنيا إذا قاتمت قيتمت، كأف عمة النيي عف قتميا أنيا ال تقاتؿ، كانت 
عمى الدكاـ  كىكذا فكؿ رجاؿ أىؿ الحرب ممف ال ييرجى نفعيـ لمعدك كال ضرىـ لممسمميف

 فع السبلح عمييـ. يأخذكف حكـ النساء عف طريؽ القياس في عدـ جكاز ر 

     
عمى ذلؾ يرل الحنفية أٌنو في )حاؿ القتاؿ فبل يحؿ فييا قتؿ امرأة كال صبي كال  كبناء    

قعد...كال أعمى، كال مقطكع الرجؿ كاليد مف خبلؼ، كال مقطكع اليمنى، كال  شيخ فاف كال مي
في دار أك كنيسة معتكه كال راىب في صكمعة كال سائح في الجباؿ ال ييخالط الناس، كقـك 

:"ال تقتمكا -صمى اهلل عميو كسمـ –ترٌىبكا كطيبؽ عمييـ الباب..أما المرأة كالصبي فمقكؿ النبي 
ىؤالء ليسكا مف أىؿ القتاؿ فبل ييقتمكف...كاألصؿ أف كؿ مف كاف مف  ألفٌ  امرأة كال كليدا"

القتاؿ ال يحؿ قتمو  أىؿ القتاؿ يحؿ قتمو، سكاء قاتؿ أك لـ ييقاتؿ، ككؿ مف لـ يكف مف أىؿ
 .1(إلخإال إذا قاتؿ حقيقة أك معنى بالرأم كالطاعة كالتحريض ك أشباه ذلؾ...

بلـ كؿ مف بمغ مبمغ الرجاؿ كالبمكغ قد يككف بالعبلمة كاالحت"جاء في شرح المقاتمة: ك    
س لمنساء ألف المقاتؿ مف لو بنية صالحة لمقتاؿ إذا أراد القتاؿ، كليكاإلحباؿ كقد يككف بالسٌف 

كالصغار بنية صالحة لمقتاؿ فبل يككنكف مف المقاتمة كاف باشركا القتاؿ بخبلؼ العادة. أال 
عتباره لو بنية صالحة ترل أف مف ال ييقاتؿ مف الرجاؿ البالغيف فيك مف جممة المقاتميف با

األيدم  ف كاف ال ييباشر القتاؿ لمعنى، كذكك األعذار مف العمياف كالزمنى كمقطكعيلمقتاؿ كا  
ذلؾ فميسكا كاألرجؿ إف كانكا ييباشركف القتاؿ فيـ مف جممة المقاتمة، كاف كانكا ال يباشركف 

كالشيخ الكبير الذم ال ييطيؽ القتاؿ كال رأم لو في الحرب فيك ليس مف المقاتمة مف المقاتمة 
كيصدركف كليذا ال يجكز قتمو بمنزلة األعمى كالمقعد، فإف كاف أحد مف ىؤالء رأس الحصف 

ف كاف ال ييباشر القتاؿ"عف رأيو فيك مف جممة المق  . 2اتمة كا 

                                                 
1
 .101، مرجع سابؽ، ص 7الكاساني، ج - 

2
، 2، ط 3الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج ؛ 32مرجع سابؽ، ص ، 10، ج السرخسي - 

ر الفكر، ، دا2، ط 5ابف اليماـ، شرح فتح القدير، ج ؛ 245ك  244اإلسبلمي، القاىرة، ص  دار الكتاب
دار الفكر، ، 2، ط 4ابف عابديف، حاشية رد المحتار عمى الدٌر المختار، ج كما بعدىا؛  452بيركت، ص 

 كما بعدىا. 130ـ، ص 1966
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ال يجكز تكجيو السبلح إلى كؿ مف لـ يكف مف  –كفقا لممذىب الحنفي  –كىكذا نجد     
كىـ أكلئؾ الذيف ليس ليـ بنية صالحة لمقتاؿ إال إذا قاتمكا حقيقة أك معنى  –أىؿ القتاؿ 

 .    -بالرأم كالتحريض
أف اإلماـ إذا ظفر بالكفار لـ يجز  إفٌ " :مف الفقو الحنبمي –ء في المغني البف قدامة جاك    

ألف ف كبذلؾ قاؿ مالؾ كأصحاب الرأم، كال تيقتؿ امرأة كال شيخ فايقتؿ صبيا بغير خبلؼ 
 و ليس مفكألنٌ خا فانيا كال طفبل كال امرأة" "ال تقتمكا شي قاؿ: –صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 
مفه كال أعمى كال كال يقتؿ ز خ اليـر في معناىا فنقيسو عمييا كالشيقتاؿ فبل ييقتؿ كالمرأة أىؿ ال
كحجتنا في الزمف كاألعمى أنيما ليسا مف أىؿ القتاؿ فأشبيا المرأة. كفي الراىب ما راىب 

كم في حديث أبي بكر ال ستمركف عمى أقكاـ في الصكامع قد حبسكا أنفسيـ صديؽ أنو قاؿ:"ري
 يـ ال ييقاتمكف تدينا فأشبيكا مف ال يقدر عمى القتاؿ.ألنٌ  دعكىـ"فييا ف

ركه أف ال يقتؿ ذرية "أدرككا خالدا فم : –عميو الصبلة كالسبلـ– ال ييقتؿ العبيد لقكؿ النبيكما 
ف لك كاف صحيحا قاتؿ، ألنو بمنزلة كىـ العبيد...فأما المريض فييقتؿ إذا كاف ممٌ كال عسيفا"، 

و ال أف يككف ميئكسا مف برئو فيككف بمنزلة الزًمف ال ييقتؿ، ألنٌ  الجريح، إالٌ اإلجياز عمى 
 .     1ييخاؼ منو أف يصير إلى حاؿ ييقاتؿ فييا"

ىـ كؿ مف  –في أثناء القتاؿ  –األشخاص المستثنكف مف القتؿ ككفقا لرأم ابف قدامة ف    
 ليس مف أىؿ القتاؿ.

 :2جكز قتؿ مف لـ ييقاتؿ عمى النحك اآلتيكجاء في الفقو المالكي أنو ال ي    
كيجرم في نحكه كالرجاؿ فإنيا تيقتؿ أيضا فإف قاتمت بالسبلح ك تيا في مقاتم المرأة إالٌ  إالٌ )

الصبي ما يجرم فييا مف التفصيؿ، كالصبي كالمعتكه، يعني أف الصبي الميطيؽ لمقتاؿ ال 
ك ضعيؼ العقؿ ال ييقتؿ كالمجنكف الميطبؽ ييقتؿ إال أف ييقاتؿ فكذلؾ المرأة ككذلؾ المعتكه كى

ف كاف يفيؽ أحيانا قيتؿ، كشيخ فاف كزمف كأعمى كراىب منعزؿ بدير أك صكمعة ببل  أحرل كا 
رأم يعني أف الشيخ الفاني أم الذم ال بقية فيو كالزمف بإقعاد أك شمؿ أك فمج أك جيذاـ، 

                                                 
1
 .401مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص   - 

2
لفقيية، دار الفكر، لبناف، ابف جزٌم، كتاب القكانيف ا؛ 146ك  145مد عميش، مرجع سابؽ، ص مح - 

؛ 112د.ت.ف. ص الفكر، ، دار 3الخرشي عمى ميختصر سيدم خميؿ، ج ؛ الخرشي، 127د.ت.ف، ص 
دار الفكر، بيركت،  ،1محمد أحمد، الفتح الرباني شرح عمى نيظـ رسالة ابف أبي زيد القيركاني، ج 

ـ، 1994، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 1، ط 3شياب الديف القيرافي، الذخيرة، ج ؛ 199ـ، ص 1997
 .399ص 



121 

 

ال ييقتمكف حيث لـ يكف ليـ رأم كاألعمى كالراىب المينعزؿ بدير أك دار أك غار أك صكمعة 
 كال تدبير أما إف كاف ألحد مف ىؤالء رأم قيتؿ(.

يأخذ الكتاب المعاصركف بالقياس عمى نحك كاسع كال يقتصركف عمى الفئات التي ذكرىا     
الجميكر، ألنيا ليست مف أىؿ القتاؿ، بؿ يذىبكف إلى تحريـ تكجيو السبلح أثناء الحرب إلى 

ا معكقيف أـ أصحاء، فيركف غير المقاتميف بالفعؿ سكاء أكانك  د المعادية مفجميع سكاف الببل
فاهلل تعالى ما أراد لحكـ يدكر مع عمتو كجكدا كعدما، أف كؿ مف التـز السبلـ يحـر قتالو كا

نما أيبيح قتميـ لعارض كيجد منيـ، كىذا العارض الذم أيبيح بو  إفناء الخمؽ كال خمقيـ لييقتمكا كا 
ك المقاتؿ ىك حرابتو لدفع عدكانو كدرء أخطاره كينتيكف إلى القكؿ إف الشرع قتؿ العد

نٌ  ما المحاربكف ىـ كؿ مف نصب اإلسبلمي ال يعتبر جميع أفراد العدك الحربييف محاربيف كا 
نفسو لمقتاؿ بطريؽ مباشر أك غير مباشر، كذلؾ كالجنكد كالمتطكعيف سكاء في البر أك 

نيكف الذيف ألقكا السبلح كانصرفكا إلى أعماليـ ككؿ مف لو صفة ا المدالبحر أك الجٌك. أمٌ 
حيادية فعبل عف معاكنة العدٌك كالممحقيف العسكرييف كمراسمي الصحؼ كرجاؿ الديف التابعيف 

 .1لمقكات الحربية. فيؤالء ال ييعتبركف محاربيف يييدر دميـ
يتضح مف خبلؿ ما تقدـ أف المعيار الذم استند إليو الفقياء األقدمكف لمقكؿ بعدـ تكجيو ك    

السبلح إلى ىذه الفئات مف أشخاص العدك ىك أف ال يككف ليؤالء بنية صالحة لمقتاؿ، كىك 
يختمؼ نكعا ما عما استند إليو الفقياء المعاصركف الذيف يقكلكف بمعيار عدـ صدكر القتاؿ 

إذا ى ىذه الفئات مف أشخاص العدك متمتعة بالحماية كال يكجو القتاؿ إلييا إال منيـ. كتبق

                                                 
1
؛ كقريبا مف نفس 503ك  502، ص رجع سابؽكىبة الزحيمي، آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، م  - 

السعيد الدقاؽ، مرجع محمد  كما بعدىا؛  136مكد، مرجع سابؽ، ص نظر:  عبد الغني محالمعنى ا
كيرل الدكتكر جعفر عبد السبلـ: أف فئة غير المقاتميف تتضمف مف ال يستطيع الكقكؼ ؛ 103سابؽ، ص 

ر القتاؿ عمى مف ييقاتؿ كفقا لمقاعدة العامة، كالتجار كالزراع إذا ما جيندكا  في ميداف القتاؿ لييقاتؿ كيقصي
دخمكا في فئة المحاربيف كلكف طالما بقكا بدكف تجنيد فيـ غير مقاتميف كال يحؿ قتميـ. كىكذا فالمعيار األكؿ 

يتفؽ مع المبدأ العاـ في عدـ جكاز قتاؿ مف ليس لو  –مف ال يستطيع الكقكؼ في ميداف القتاؿ لييقاتؿ  –
فؽ مع ما يراه الفقياء طاقة عمى القتاؿ، أما المعيار الثاني الذم يعتمده كىك عدـ التجنيد فيك يت

 .193ني في اإلسبلـ،مرجع سابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساالمعاصركف، انظر مؤٌلفو: 
قتاؿ كمعيار لتعريؼ الشخص المشاركة الفعمية في أعماؿ ال كيعتمد الدكتكر حامد سمطاف عمى مبدأ عدـ

ـ، 1986العربية، القاىرة،  أحكاـ القانكف الدكلي في الشريعة اإلسبلمية، دار النيضةالمدني، انظر مؤٌلفو: 
 .248ص 
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التحريض كالتأليب عمى إشعاؿ نار الحرب ضد اشتركت في القتاؿ بالفعؿ أكالرأم كالمشكرة أك 
 المسمميف. 

كما تسقط الحماية عنيـ أيضا في حالة الغارات بسبب اختبلطيـ بالمحاربيف كصعكبة     
المنجنيؽ عمى أىؿ الطائؼ كىك  –عميو الصبلة كالسبلـ  –ينيـ، فقد نٌصب النبي التمييز ب

ذا اتخذ األعداء أطفاليـ كنساءىـ كغيرىا مف الفئات  يعمـ أف فييا النساء كالصبياف كغيرىـ، كا 
التي ال يجكز في األصؿ قتميـ دركعا بشرية يحمكف بيا أنفسيـ، جاز لممسمميف ضرب ذلؾ 

صكؿ إلى األعداء إذا دعت إلى ذلؾ الضركرة أك المصمحة تبعا لتقدير الدرع البشرم لمك 
 صاحب السمطة.

 
 

  ثانيان: تعريؼ األعياف المدنية
تخدـ المجيكد  الليا صمة بالعمميات العسكرية أك  األماكف المدنية ىي التي ليست    

التي تضمنتيا الحربي. كلذا فيي تتمتع بالحماية ضد أخطار القتاؿ، كالمتأمؿ في األحكاـ 
ة اإلسبلمية ييدرؾ سبقيا إلى حماية كؿ مف أك ما ليس لو صمة بالعمميات الحربية. منظكمال

القتاؿ ضركرة يجب أف تقدر بقدرىا فبل  سفة اإلسبلمية في ىذا الصدد مف ككفكتنطمؽ الفم
ينبغي أف تتجاكز العمميات الحربية حدكد الضركرات العسكرية، كمف ثـ فكؿ مف ليس مف 

 تتناكلو أعماؿ الحرب. العسكرية  يجب أالٌ لمقاتميف ككؿ ما ال يدخؿ في خدمة العمميات ا
 أنو كاف يقكؿ لقائد جيشو: –رضي اهلل عنو  –ثبت في سيرة الخميفة أبي بكر الصديؽ ك    

"إنؾ ستجد قكما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ في الصكامع ) أم أماكف العبادة ( فدعيـ كما 
ني  مكصيؾ بعشر ال تقتمف امرأة كال صبيا كال كبيرا ىرما كال تقطعف شجرا مثمرا زعمكا...كا 

 كال نخبل كال تحرقيا كال تخربف عامرا كال تعقرف شاة كال بقرة إال لمأكمة كال تجبف كال تغمؿ". 
 : 1إلى اتجاىيفحكؿ ىذه المسألة كقد انقسـ الفقياء األقدمكف     
اه اإلماـ األكزاعي الذم قاؿ بأنو ال يحؿ لممسمميف أف يفعمكا شيئا مما تبنٌ  االتجاه األكؿ: -

تعالى: يرجع إلى التخريب في دار الحرب ألف ذلؾ فساد كاهلل ال يحب الفساد كاستدؿ بقكلو 

                                                 
1
ربية، أحمد أبك الكفا، أنصكؿ القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية عند اإلماـ الشيباني، دار النيضة الع  - 

 .182ك  181ـ، ص 1998القاىرة، 
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ييٍيًمؾى اٍلحىٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى يي " لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى ذىا تىكى كلما  1"ًحبُّ اٍلفىسىادى كىاً 
كاف يذكر ىذا  –صمى اهلل عميو كسمـ  –أف النبي  –رضي اهلل عنو  –ركم في حديث عمي 

 في كصاياه أليمراء السرايا. 
تبناه اإلماـ الشيباني كيذىب إلى القكؿ أنو لٌما جاز قتؿ النفكس كىك  االتجاه الثاني: -

ف تخريب البنياف كقطع األشجار ألف يككف أعظـ مف ىذه األشياء لكسر شككتيـ فما دكنو م
مأذكنا فيو كاف أكلى. غير أف اإلماـ الشيباني يستثني مف ذلؾ حالة كجكد اتفاؽ مبـر بيف 
المسمميف كأعدائيـ، ففي ىذه الحالة ال يجكز التخريب، كال شؾ أف ذلؾ تطبيؽ لمقاعدة التي 

 قررىا اإلسبلـ كالتي تقضي بضركرة الكفاء بالعيد.
      
 مف خبلؿ العرض السابؽ آلراء الفقياء األقدميف نخميصي إلى نتيجتيف:ك    
النيي عف تدمير أم ممتمكات أك منشآت لمعدك إذا كاف ذلؾ مف شأنو أف يؤدم إلى -1

 تخريب العمراف كاإلفساد في األرض.
كردكا مف إف كتابات الفقياء القدامى كانت صكرة لمكاقع االجتماعي الذم عايشكه فيـ لـ ي-2

التي كيجدت في زمانيـ كجاء ذكرىا في النصكص النبكية ككصايا الخمفاء األعياف المدنية إال 
 الراشديف مثؿ البيكت، دكر العبادة، األشجار كغيرىا.

حاكؿ الباحثكف المعاصركف إعطاء تعريؼ لؤلعياف المدنية فمنيـ مف رأل أنيا تتضمف ك    
يعتيا لمحياة اليكمية العادٌية لتيساعد الناس عمى معاشيـ األماكف كالمنشآت التي أيعٌدت بطب

. كىناؾ مف يرل بأنو 2كحياتيـ مثؿ البيكت كاألراضي الزراعية كدكر العبادة كالقنكات كالسدكد
ال يجكز إتبلؼ شيء مف أمكاؿ العدك مف أبنية ك زركع كأشجار كمنشآت مدنية كالجسكر 

يجكز إتبلؼ ما ال حاجة إلتبلفو أك ما تدعك كالطرؽ إال لضركرة أك حاجة حربية، كال 
 . 3الحاجة إلى إبقائو لمصمحة عامة كالخٌزانات المائية

     

                                                 
1
 .205سكرة البقرة، اآلية  - 

2
إسماعيؿ عبد الرحماف محمد، الحماية الجنائية لممدنييف في زمف النزاعات المسمحة، رسالة دكتكراه،  - 

 كما بعدىا. 61ـ، ص 2000كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 
3
المشركعة في نظر اإلسبلـ كالجكانب اإلنسانية المميوزة ليا، كىبة الزحيمي، أحكاـ الحرب الدكلية   - 

 .35مرجع سابؽ، ص 



124 

 

 :1بالحماية كىي عنيةذىب طرؼ ثالث إلى تعداد األعياف المدنية الم    
 األحياء السكنية ألنيا تحكم في الغالب النساء كاألطفاؿ كالشيكخ كالعجزة. -
قصفيا أثناء العمؿ كتكاجد المكظفيف بيا سكاء كانت تخيصُّ  المصالح الحككمية فيحـر -

أمكر الصحة أك التعميـ أك الزراعة كالتمكيف كغيرىا، ألف المكظفيف في ىذه المصالح ليسكا 
نما ىـ أيجراء مكمفكف بإنجاز ما كيٌمفكا بو مف أعماؿ ليحصمكا عمى ميرتٌبات  عديف لمقتاؿ كا  مي

سرىـ كييستثنى مف ذلؾ الدكائر الرسمية ذات الصمة تيعينيـ عمى معيشتيـ كمعيشة أي
يجكز اإلغارة عمييا كضربيا كرئاسة الجميكرية أك ات العسكرية كالمجيكد الحربي فبالعممي

القصر الممكي كرئاسة الكزراء كمراكز االتصاؿ السمكية كالبلسمكية كمحطات اإلذاعة 
ا في الغالب تحكم مكظفيف ييشارككف كالتمفزيكف كالمؤسسات الصحفية التابعة لمدكلة، ألني

 في خدمة العمميات الحربية مف تخطيط كتكجيو كتبرير كتحريض.

التي تينتج مختمؼ المنتجات التي يحتاجيا السكاف مف أغذية المصانع كالشركات مثؿ  -
كمبلبس كأدكات بناء ككسائؿ مكاصبلت كأجيزة كآالت كالتي تحكم األيدم العاممة كالفنية، 

جراء ك أصحاب حرؼ ال يجكز تعريض حياتيـ لخطر المكت، كلكي يتمتعكا بيذه فيؤالء أي
الحماية البد أف يككنكا منصرفيف لمينيـ كأعماليـ كأف ال يككنكا مدربيف عمى القتاؿ، 
كتيستثنى المصانع كالشركات التي تينتج األسمحة كالمعدات الحربية فيي تعتبر أىدافا 

 عسكرية.

غاثة فبل تجكز اإلغارة عمى المستشفيات المدنية كما تحكيو مف المستشفيات كىيئات اإل -
دارييف ف الييئات الطبية صؿ أنيـ مف غير المقاتميف، ك األأطباء كمرضى كممرضيف كا 

المحايدة كىيئات اإلغاثة اإلنسانية المكجكدة في ساحة المعركة ألف ميمتيا ىي العناية 
ئيـ كذلؾ بتكصيؿ الدكاء كالطعاـ كالكساء بضحايا الحرب مف كبل الطرفيف المسمميف كأعدا

 ليـ.

المؤسسات التعميمية مثؿ المدارس كالجامعات كمف فييا مف األساتذة كالطبلب ألنيا تقـك  -
بدكر اإلعداد كالتأىيؿ لمف فييا لكي يقكمكا بسد حاجات المجتمع مف مختمؼ الميف 

 تيعد أىدافا عسكرية. كاألعماؿ كييستثنى مف ذلؾ المدارس كالكميات العسكرية فإنيا

                                                 
1
عبد الفتاح شايؼ نعماف، معاممة المدنييف كاألعياف المدنية في الحرب في ظؿ الفقو اإلسبلمي كقكاعد  - 

 بعدىا.كما  103ـ، ص 2001القانكف الدكلي، رسالة دكتكراه، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األزىر، 
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جكز اإلغارة عمى دكر العبادة كالنكادم الرياضية كالفنادؽ كدكر الميك ككذا كأيضا ال ت -
كسائؿ المكاصبلت الجكية كالبرية كالبحرية التي يستخدميا المدنيكف، أما ما كيًجد مف ىذه 

  تيعتبر أىدافا عسكرية.  معركة ككاف ميخٌصصا لمعسكرييف فالمنشآت في أرض ال

ميا بعض الكيٌتاب المعاصريف كغيرىـ مف خبلؿ استعراض التعاريؼ السابقة التي قدٌ     
 نستنتج ما يأتي:

األعياف المدنية ىي األماكف كالمنشآت التي تحكم سكانا مدنييف أك تيستعمؿ  إفٌ  -
 ألغراض كأىداؼ مدنية.

األعياف المدنية ال ينبغي إتبلفيا إال إذا كانت الضركرة الحربية تستدعي  المبدأ العاـ أفٌ  -
 ذلؾ.

المنشآت المدنية إذا استيعًممت ألغراض عسكرية كلدعـ المجيكد الحربي لمعدك تزكؿ  إفٌ  -
 عنيا الصفة المدنية كتيصبح أىدافا عسكرية.

عياف المدنية في كما يتضح لدينا مف خبلؿ دراسة تعريؼ األشخاص المدنييف كاأل    
ذا كاف المدلكؿ، ك  كجكد تقارب كبير بينيما في القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي ا 

ما انتيى إليو الكيٌتاب ترؾ في القتاؿ في نظر القانكف فالمدنٌي كؿ شخص ال ييقاتؿ كال يش
شارؾ في أعماؿ كالباحثكف المعاصركف في الشريعة ىك أٌف كؿ شخص مف أفراد العدٌك ال يي 

الرأم كالمشكرة فبل يجكز تكجيو السبلح إليو فيك ييعتبر مدنٌيا مشمكال القتاؿ بالفعؿ أك 
 بالحماية. 

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني اعتمدت عمى معيار أما بالنسبة لؤلعياف المدنية ف    
نًتجة في العمميات العسكرية، ك مكضكعٌي ىك المساىمة الفٌعالة كا ذا لمي كاف اليدؼ ييسيـ ا 

ف لـ يكف كذلؾ عيٌد ىدفا مدنٌيا. يات العسكرية عيٌد ىدفا عسكريا كا  بشكؿ فٌعاؿ كمنًتج في العمم
ما اعتبرت األماكف المدنية عند أحكاـ الفقو اإلسبلمي كىذا المعنى ال يختمؼ كثيرا عما قررتو

 ي. التي ليست ليا صمة بالعمميات العسكرية كال تخدـ المجيكد الحرب ىي 
 

 المبحث الثاني
 قػكاعد حمػاية المدنيػيػف

 



126 

 

ظير ك  ،الخسائر بيف صفكؼ المدنييف في الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية تتزايد    
نٌظمة لمحرب فيقصكر ال بكضكح حماية تمؾ فاتجيت الجيكد نحك العمؿ ل ،القكاعد السابقة المي

الفئة الجديدة مف ضحايا النزاعات المسمحة، كتـٌ التكٌصؿ إلى اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
تتعمؽ بالحماية العامة لمسكاف المدنييف  –الباب الثاني  –ـ التي تضمنت بعض المكاد 1949

في ـ. كنقـك 1977مف عكاقب القتاؿ كعيٌززت بأحكاـ جديدة تضمنيا البركتكككؿ األكؿ لعاـ 
ثـٌ نيعالج القكاعد  )مطمب أٌكؿ( ىذا اإلطار بدراسة القكاعد العامة لحماية السكاف المدنييف

 .)مطمب ثاف( الخاصة بحماية بعض الفئات مف السكاف المدنييف نظرا ألكضاعيـ الخاصة
 المطمب األّكؿ

 القكاعد العامة لحماية المدنييف
 

التطرؽ التفاقية جنيؼ  كجكبكاف المدنييف لتعرض لمقكاعد العامة لحماية السايستمـز     
ألٌنيا تعتبر حجر األساس في الحماية بالنسبة ليذه الفئة  1949الرابعة لحماية المدنييف لسنة 

المقابؿ إلى ما جاءت بو أحكاـ الفقو  كسنشير في 1977ككذا البركتكككؿ األكؿ لسنة 
  اثنيف. اإلسبلمي مف مقررات في ىذا المجاؿ،كسيككف ذلؾ في فرعيف

 
 الفرع األّكؿ
 في ظّؿ القانكف الدكلي اإلنساني القكاعد العامة لحماية السكاف المدنييف
 

ككذا  1949نتناكؿ أىـ الضمانات التي أقٌرتيا االتفاقية الرابعة لحماية المدنييف سنة     
 اإلسبلمي. فقو، كما يقابميا مف أحكاـ في ال1977البركتكككؿ األكؿ لسنة 

 
     5121اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  في ظؿّ أّكالن: 

ـ عمى أىـ الحقكؽ الشخصية لئلنساف كىي الحؽ في 1949نٌصت االتفاقية الرابعة لسنة     
المبدأ العاـ لحماية السكاف المدنييف، ، كما أرست 1الحياة كتحريـ التعذيب كالمعاممة اإلنسانية

ات في احتراـ أشخاصيـ كشرفيـ الذم قٌرر حؽ األشخاص المحمييف في جميع األكق
كحقكقيـ العائمية كعقائدىـ الدينية كعاداتيـ كتقاليدىـ، ككجكب معاممتيـ معاممة إنسانية، 

                                                 
1
- Marcel Sinkondon, Droit international public, Ellipses, France, 1999, p 180.  
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كحمايتيـ بشكؿ خاص ضد جميع أعماؿ العنؼ أك التيديد، كضد السباب كفضكؿ 
 الجماىير. ككجكب حماية النساء بصفة خاصة ضٌد أٌم اعتداء عمى شرفيٌف كال سيما ضدٌ 

 مف االتفاقية(. 27االغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة كأٌم ىتؾ لعرضيٌف )المادة 
 :1تتمٌثؿ أىـ الضمانات التي أقٌرتيا االتفاقية الرابعة فيما يأتيك   

اف خاصة، كمناطؽ أجازت االتفاقية ألطراؼ النزاع االتفاؽ عمى إنشاء مناطؽ أم .5
بحماية كرعاية الجرحى كالمرضى ؾ بعد نشكب القتاؿ لكي تسمح استشفاء خاصة كذل

)المادة  سنة، كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة 15كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف 
 (.  01فقرة  14

لضماف احتراـ مناطؽ األماف السابقة أجازت االتفاقية ألطراؼ النزاع أف يعيدكا     
ميب األحمر، أك إلى إحدل بميمة اإلشراؼ عمى ىذه المناطؽ إلى المجنة الدكلية لمص

 (. 03فقرة  14الدكؿ الحامية)المادة

تجيز االتفاقية ألطراؼ النزاع االتفاؽ عمى إنشاء مناطؽ محايدة في األقاليـ التي  .4
يجرم فييا القتاؿ سكاء قبؿ اندالع القتاؿ أك بعد اندالعو. كتككف محؿ عناية كرعاية 

كغيرىـ، ككذلؾ لمعناية باألشخاص خاصة لمعناية بالمرضى كالجرحى مف المقاتميف 
المدنييف الذيف ال يشترككف في العمميات العسكرية كال يقكمكف بأم عمؿ لو طابع عسكرم 

 (.15أثناء إقامتيـ في ىذه المناطؽ )المادة 

جاءت االتفاقية بحكـ خاص بحماية الجرحى كالمرضى. حيث قررت أف يككف الجرحى  .3
ضع حماية كاحتراـ خاصيف، كيمتـز كؿ طرؼ في كالمرضى ككذلؾ العجزة كالحكامؿ مك 

النزاع بتسييؿ البحث عف المرضى كالجرحى كالغرقى كغيرىـ مف األشخاص المعرضيف 
لمخاطر كبيرة كحمايتيـ مف السمب كسكء المعاممة. كما يمتـز كؿ طرؼ في النزاع بتسييؿ 

طؽ المحاصرة مركر أفراد الخدمات الطبية كالمياـ الطبية كرجاؿ الديف إلى المنا
كالمطكقة، ككذلؾ تسييؿ مركر المرضى كالجرحى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ كالنساء 

 (.17ك 16النفاس مف المناطؽ المحاصرة أك المطكقة )المادتاف 

قررت االتفاقية قكاعد خاصة بحماية المستشفيات المدنية التي تقـك عمى رعاية  .2
نييف، حيث ألزمت األطراؼ المتحاربة بعدـ المرضى كالجرحى كالعجزة كالمسنيف مف المد

جكاز مياجمة ىذه المستشفيات كحمايتيا في جميع األكقات بشرط عدـ استخداـ ىذه 
                                                 

 كما بعدىا.  93أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   -1
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المستشفيات في أغراض أخرل غير األغراض اإلنسانية المعٌدة لمقياـ بيا. كال يجكز كقؼ 
عتبر عمبل ضارا ىذه الحماية إاٌل إذا استخدمت في القياـ بأعماؿ تضٌر بالعدك، كال ي

بالعدك كجكد عسكرييف جرحى أك مرضى تحت العبلج في ىذه المستشفيات أك كجكد 
أسمحة صغيرة أك ذخيرة أيخذت مف ىؤالء العسكرييف كلـ تسٌمـ بعد إلى اإلدارة المختٌصة 

 (.19ك 18)المادتاف 

، قررت االتفاقية أيضا حماية خاصة لؤلفراد الذيف يقكمكف عمى خدمة المستشفيات .1
حيث قررت التزاـ األطراؼ باحتراـ كحماية المكظفيف المخصصيف كمية كبصكرة منتظمة 
دارة المستشفيات المدنية، بمف فييـ األشخاص المكمفكف بالبحث عف الجرحى  لتشغيؿ كا 
كالمرضى المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس كجمعيـ كنقميـ كمعالجتيـ، بشرط أف يمٌيزكا 

 (.  22، 21، 20طاقة تحقيؽ شخصية )المكاد: بشارة خاصة تميزىـ كب

ألقت االتفاقية عمى عاتؽ األطراؼ المتحاربة كاجب السماح بمركر شحنات األغذية  .6
كاألدكية كالميٌمات الطبية كمستمزمات العيادات المرسمة إلى السكاف المدنييف لطرؼ آخر 

مف األغذية حتى كلك كاف خصما، كااللتزاـ بالترخيص بحرية مركر أٌم رساالت 
الضركرية كالمبلبس كالمقٌكيات المخٌصصة لؤلطفاؿ دكف الخامسة عشر مف العمر 

 (.23كالنساء الحكامؿ أك النفاس )المادة 

ألزمت أطراؼ ة مف العمر، ك قٌررت االتفاقية قكاعد خاصة باأليتاـ دكف الخامسة عشر  .1
إعالتيـ كممارسة دينيـ النزاع باتخاذ التدابير الضركرية لحمايتيـ كرعايتيـ كأف تيسر 

كتعميميـ في جميع األحكاؿ، كيعيد بأمر تعميميـ إذا أمكف إلى أشخاص ينتمكف إلى 
 (.24التقاليد الثقافية ذاتيا )المادة 

حرصت االتفاقية عمى حماية األسر التي شيتٌتت نتيجة الحرب، فألزمت األطراؼ  .8
تسييؿ االتصاؿ بيف أفراد  المتحاربة  بالعمؿ عمى جمع شمؿ ىذه األسر، كالعمؿ عمى

األسرة الكاحدة، كتسييؿ مركر األخبار ذات الطابع الشخصي بيف أفراد األسرة الكاحدة 
 (.26، 25)المادتاف 

 
مف خبلؿ استعراض الضمانات السابقة نجد أٌنيا تركز عمى المدنييف في األراضي ك    

أثناء النزاعات المسمٌحة. كما أٌنيا  المحتٌمة، كال تكفر كسائؿ الحماية الكافية لمسكاف المدنييف
تخرج بعض الطكائؼ مف عداد األشخاص المحمييف، مثؿ مكاطني الدكلة المحايدة أك 



129 

 

مكاطني الدكلة المعادية إلحدل الدكؿ المحاربة، طالما كاف لدكلتيـ تمثيؿ دبمكماسي مع 
 .1الدكلة المكجكديف عمى إقميميا

     
معظميا التزامات ت التي قٌررتيا االتفاقية نجد ى االلتزامامف ناحية أخرل إذا نظرنا إلك    

جكازية تخضع التفاؽ األطراؼ المتحاربة مٌما يجعميا قاصرة عف تكفير الحماية الكافية 
لمسكاف المدنييف إٌباف النزاعات المسٌمحة. كما يظير ضعؼ الدكر الرقابي أك اإلشرافي لمييئة 

 .  2أك الدكلة الحامية

 
 5111ظّؿ البركتكككؿ األّكؿ لسنة ثانيان: في 

كاف القصكر المكجكد في اتفاقية جنيؼ الرابعة دافعا بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى     
بذؿ الجيكد لتحقيؽ حماية كافية كفٌعالة لمسكاف المدنييف كاألعياف المدنية إٌباف النزاعات 

الذم تضٌمف  1977البركتكككؿ األٌكؿ لسنة المسٌمحة. كقد أسفرت ىذه الجيكد عف إقرار 
 ي:المتمثٌمة فيما يأت 3قكاعد العامةالعديد مف ال

قٌرر أٌف  السكاف  مة في حماية السكاف المدنييف،إذأقٌر البركتكككؿ األٌكؿ القاعدة العا .1
 51المدنييف  يتمتعكف بحماية عامة ضٌد األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية) المادة 

(، سكاء كانت ىذه العمميات دفاعية أك ىجكمية ضٌد الخصـ كذلؾ في أٌم إقميـ تيشٌف 01فقرة 
منو، بما في ذلؾ اإلقميـ الكطني ألحد أطراؼ النزاع كالكاقع تحت سيطرة الخصـ سكاء في 
البٌر أك البحر أك الجك. كال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا محبٌل لميجـك ) 

 (. 3، 2، 1قرات الف 49المادة 

حظرت قكاعد البركتكككؿ األٌكؿ عمى الدكؿ األطراؼ القياـ بأٌم عمؿ مف أعماؿ العنؼ  .2
أك التيديد بو بقصد بٌث الذعر بيف السكاف المدنييف، كما يحظر القياـ بأٌية ىجمات عشكائية 

دكف يككف مف شأنيا أف تصيب األىداؼ العسكرية كاألشخاص المدنييف أك األعياف المدنية 
، 4، 2الفقرات  51تمييز. كما يحظر القياـ بيجمات الردع ضٌد السكاف المدنييف ) المادة 

6.) 

                                                 
 . 322زكريا عزمي، مرجع سابؽ، ص   -1
 .96أبك الخير أحمد عطٌية، مرجع سابؽ، ص   -2
 كما بعدىا. 349عزمي، مرجع سابؽ، ص  كما بعدىا؛ زكريا 97نفسو، ص مرجع ال -3
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أثناء اليجـك لتفادم  تيجب عمى كؿ طرؼ في النزاع المسٌمح أف يتخذ كافة االحتياطيا .3
 (.57إصابة السكاف كاألشخاص المدنييف كاألعياف المدنية ) المادة 

أٌنو يجب عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ عمى مف البركتكككؿ األٌكؿ  58كما قٌررت المادة  .4
النزاع المسٌمح أف يسعى بقدر اإلمكاف لنقؿ ما تحت سيطرتو مف السكاف كاألفراد المدنييف 

يتجٌنب إقامة األىداؼ  ؽ المجاكرة لؤلىداؼ العسكرية، ككاألعياف المدنية بعيدا عف المناط
ناطؽ المكتٌظة بالسكاف أك بالقرب منيا. كما يجب عميو اتخاذ االحتياطات العسكرية في الم

األخرل البلزمة لحماية ما تحت سيطرتو مف سكاف كأفراد مدنييف كأعياف مدنية مف أٌم 
 أخطار تنتج عف العمميات العسكرية.

عدـ  ،السابقة مف البركتكككؿ األكؿ58 لكف يجب أف يراعى في تطبيؽ نص المادة    
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تنص عمى حظر النقؿ اإلجبارم  49خبلؿ بنص المادة اإل

الفردم كالجماعي مف األراضي المحتٌمة إلى أراضي دكلة االحتبلؿ أك أراضي دكلة أخرل 
يعكد  محتٌمة أك غير محتٌمة، إاٌل إذا تطٌمب ذلؾ أمف السكاف أك أسباب حربية قيرية، عمى أف

تكقؼ األعماؿ العدائية في المنطقة التي نقؿ منيا ىؤالء  كنيـ فكراألشخاص إلى مسا
األشخاص. إاٌل أٌنو ال يجكز بأٌم حاؿ أف تيرحّْؿ دكلة االحتبلؿ أك تنقؿ بعض سكانيا 

كيشترط لتمتع السكاف المدنييف بقكاعد الحماية السابقة  يف إلى األراضي التي تحتٌميا. المدني
 في األعماؿ العدائية.عدـ قياميـ بأٌم دكر مباشر 

 لؤلشخاص المدنييف الذيف يقعكف في قبضة أحد أطراؼ النزاع المسٌمح حؽ االحتراـ    .5
يز بسبب الجنس أك يكالحؽ في معاممتيـ معاممة إنسانية في جميع األحكاؿ، بدكف أٌم تم

ك الثركة العنصر أك المكف أك العقيدة أك اآلراء السياسية أك االنتماء القكمي أك االجتماعي أ
 1الفقرة  75أك المكلد أك أٌم كضع آخر أك عمى أساس أٌية معايير أخرل مماثمة ) المادة 

 مف البركتكككؿ(.

ال يجكز بأٌم حاؿ مف األحكاؿ، في أٌم كقت كفي أٌم مكاف أف تمارس أعماؿ العنؼ ضٌد  .6
حظر ارتكاب أك العقمية كي ةاألشخاص المدنييف أك العسكرييف أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدني

األفعاؿ التالية ضٌد أٌم شخص: أعماؿ القتؿ كالتعذيب بشتى صكره بدنيا كاف أك عقميا، 
العقكبات البدنية، التشكيو، انتياؾ الكرامة الشخصية، كبكجو خاص المعاممة الميينة لئلنساف 
، كالمحٌطة مف قدره كاإلكراه عمى الدعارة كأٌية صكرة مف صكر خدش الحياء، أخذ الرىائف
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العقكبات الجماعية، كما يحظر التيديد بارتكاب أٌم فعؿ مف األفعاؿ المحٌرمة سالفة الذكر ) 
 مف البركتكككؿ األكؿ(. 2الفقرة  75المادة 

يحظر تعريض أٌم شخص إلجراء طبي ال تقتضيو الحالة الصحٌية كال يتفؽ مع المعايير  .7
ة أك العممية كلك بمكافقة الطبٌية، كيحظر بصفة خاصة بتر األعضاء كالتجارب الطبيٌ 

الشخص المعني، إاٌل إذا اقتضت ذلؾ حالتو الصحٌية كفقا لما تقرره الييئة الطبٌية القائمة 
 (.األكؿ مف البركتكككؿ 2ك 1الفقرة  11عمى عبلجو ) المادة 

مف االتفاقية الرابعة  33جكز معاقبة شخص عف ذنب لـ يرتكبو ىك شخصيا ) المادة ال ت .8
يبٌمغ أٌم شخص احتجز أك قبض عميو كاعتقؿ ألعماؿ تتعٌمؽ بالنزاع المسٌمح (. كيجب أف 

رة التخاذ ىذه التدابير ب زكاؿ الظركؼ التي  مغة يفيميا كيطمؽ سراحو فكرباألسباب المبرّْ
 75أٌدت إلى اتخاذ ىذه التدابير، فيما عدا مف قبض عميو أك احتجز الرتكاب جرائـ ) المادة 

كؿ األكؿ(. كال يجكز إصدار أك تنفيذ أٌم عقكبة ضٌد شخص ثبتت إدانتو مف البركتكك 3فقرة 
في جريمة مرتبطة بالنزاع المسٌمح، إاٌل بناء عمى حكـ صادر مف محكمة محايدة تيشٌكؿ 
ىيئتيا تشكيبل قانكنيا كتمتـز بالمبادئ التي تقـك عمييا اإلجراءات القضائية المرعية كالمعترؼ 

 مف البركتكككؿ األكؿ(.  4فقرة  75بيا عمكما ) المادة 

يجب أف يتمتع األشخاص الذيف يقبض عمييـ أك يعتقمكف ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسٌمح  .9
بالحماية كالضمانات السابقة لحيف إطبلؽ سراحيـ أك إعادتيـ إلى أكطانيـ أك تكطينيـ 

 تكككؿ األكؿ(.       مف البرك  6فقرة  75بصفة نيائية حتى بعد انتياء النزاع المسٌمح ) المادة 
 
يتضح مف خبلؿ استعراض قكاعد الحماية العامة لمسكاف المدنييف المشار إلييا سابقا ك    

أٌنيا تكفر حماية قكٌية كفٌعالة شرط احتراميا مف قبؿ األطراؼ المتحاربة، كيبرز ىنا الدكر 
 ت الدكلية.  المجتمع الدكلي كالمنظماكف أف تمارسو الدكلة الحامية ك الرقابي الذم يم

 
 الفرع الثاني

 اإلسالمي فقوال اية السكاف المدنييف فيالقكاعد العامة لحم
 

اإلسبلـ مجمكعة مف القكاعد لحماية السكاف المدنييف أثناء النزاعات  أرست أحكاـ    
ترتبط أساسا بفمسفتو في الحرب القائمة عمى مقاكمة الطرؼ المعتدم لرٌد عدكانو  المسٌمحة
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غير المشاركيف في النزاع المسٌمح كمعاممتيـ بكٌؿ إنسانية كفضيمة، كيمكف إجماؿ كمسالمة 
 في النقاط اآلتية: ىذه القكاعد

. المعاممة بالمثؿ مع التقكل، أم يتعٌيف معاممة األعداء بالمثؿ مع التمسؾ بالفضيمة 5
مىٍيكي ". قاؿ تعالى: 1اإلنسانية كاحتراـ كرامة اإلنساف ًف اٍعتىدىل عى ا فىمى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى

تًَّقيفى  كا أىفَّ المَّوى مىعى اٍلمي ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى كىاٍعمىمي مىٍيكي بالقتمى مف  . فإذا كاف األعداء ييمثّْمكف2"اٍعتىدىل عى
عميو –المسمميف فبل ينبغي لممسمميف أف يهمثّْمكا بالقتمى مف األعداء كقد ثبت أٌف الرسكؿ 

"أيغزكا باسـ اهلل في  كاف إذا أٌمر أميرا عمى جيش أك سرٌية يقكؿ ليـ : -لسبلـالصبلة كا
ٌمكا كال تغدركا كال تمثّْمكا كال تقتمكا كليدا...."  . 3سبيؿ اهلل تقاتمكف مف كفر باهلل كال تغي

عميو الصبلة  -قاؿ لرسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو –ثبت أٌف عمر ابف الخطاب  كما    
: "دعني أنزع ثنٌية سييؿ ابف عمرك يدلع لسانو فبل يقـك عميؾ خطيبا في مكطف -كالسبلـ

ف كنت نبٌيا"-عميو الصبلة كالسبلـ-أبدا". فقاؿ الرسكؿ   .4: "ال أمٌثؿ بو فيمثّْؿ اهلل بي كا 
ضركرة ك  ككجكب حماية غير المقاتميف  5قاتميف. تقرير مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كغير الم4

ألفراد  -عميو الصبلة كالسبلـ -حماية األىداؼ المدنية، يظير ذلؾ مف كصايا الرسكؿ 
جيكشو: "انطمقكا باسـ اهلل كباهلل كعمى بركة رسكؿ اهلل، ال تقتمكا شيخا فانيا كال طفبل صغيرا 

. كما يتضح 6سنكا إٌف اهلل يحب المحسنيف"كال امرأة كال تغٌمكا كضعكا غنائمكـ كأصمحكا كأح
ليزيد بف أبي سفياف عندما أرسمو عمى رأس  -رضي اهلل عنو –مف كصٌية أبي بكر الصديؽ 

                                                 
سمير محمد فاضؿ، التطكرات الحديثة لمقانكف الدكلي اإلنساني المطٌبؽ في المنازعات المسٌمحة مع   -1

 104، ص 1982مقارنة بتعاليـ اإلسبلـ، الندكة المصرية األكلى حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني، القاىرة، 
 . 105ك
، مكتبة 1بادئ العبلقات الدكلية اإلسبلمية كالعبلقات الدكلية المعاصرة، ط عبد العظيـ الجنزكرم، م -

 . 700ك 699ص د.ت.ف، اآلالت الحديثة، أسيكط، 
 .  194سكرة البقرة، اآلية   -2
، تصحيح كتعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 2مالؾ بف أنس، المكٌطأ، ج  -3

 .  7ص
 .310، ص مرجع سابؽ، 3ج  بداية كالنياية،ابف كثير، ال  -4

5
- Dr. Hamed Sultan, la conception islamique du droit international humanitaire 

dans les conflits armés, Revue égyptienne du droit international, T. 34, 1978, p. 

15-16. 
 .  90لفكر، ص ، دار ا9أبك بكر البييقي، السنف الكبرل، الجزء  -6
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ٌني مكصيؾ بعشر، ال تقتمٌف امرأة كال صبيا كال كبيرا ىرما، كال  جيش إلى الشاـ: "....كا 
، تقطعٌف شجرا مثمرا كال نخبل كال تحرقيا، كال تخربٌف عامرا ، كال تعقرٌف شاةن كال بقرة إاٌل لمأكمةو

 .1كال تجبف كال تغمؿ"

 

اعتبر القرآف الكريـ إطعاـ األسير مف أكـر البر، تعذيب األسرل بالجكع كالعطش، ك  . منع3
ييٍطًعميكفى الطَّعىاـى " كمف صفات المؤمنيف ككأٌف األسير ضيؼ عند المسمميف، قاؿ تعالى: كى

بًّْو ًمٍسًكيننا مىى حي ا كىأىًسيرنا عى يىًتيمن  .2"كى

حرمات اهلل . منع انتياؾ األعراض كلك كاف العدك يفعؿ ىذا األمر، ألٌف األعراض ىي 2
 تعالى ال تباح في أٌم مكاف، كال يختمؼ التحريـ باختبلؼ األشخاص أك األجناس أك

 . 3األدياف

عف تعذيب العباد فقاؿ:  -عميو الصبلة كالسبلـ –. النيي عف التعذيب، فقد نيى الرسكؿ 1
. كالحديث في مضمكنو ينيى عف التعذيب سكاء كاف في صكرة مادية 4"ال تعذّْبكا خمؽ اهلل"

أك معنكية، مثؿ بتر األعضاء أك انتياؾ كرامة اإلنساف أك المعاممة الميينة لو أك خدش 
تشكيو الجسد كضرب الكجو ألٌنو عف  –عميو الصبلة كالسبلـ  -حيائو. كما نيى الرسكؿ 

ذا كاف ىذا األمر قد 5مجمع المحاسف اإلنسانية، فقاؿ: "إذا قاتؿ أحدكـ فميتجنب الكجو" . كا 
 كرد بشأف معاممة المقاتؿ فيك ينطبؽ عمى معاممة المدني مف باب أكلى.

     
لدكلي اإلنساني اإلسبلمي ال تختمؼ عف قكاعد القانكف ا فقونستنتج مٌما سبؽ أٌف أحكاـ الك    

لقياـ بأٌم فيما يتعمؽ بعدـ جكاز قتؿ المدنييف أك جعميـ محبل لميجـك طالما امتنعكا عف ا
أيضا في تحريـ ممارسة أعماؿ العنؼ كالتعذيب البدني كالمعنكم. عمؿ عدائي. كما 

تمحؽ  باإلضافة إلى ذلؾ منع اإلسبلـ انتياؾ كرامة اإلنساف كالمعاممة الميينة لو، ألٌنيا أمكر
: "ال ضرر كال -عميو الصبلة كالسبلـ  -الضرر بالغير كالضرر محٌرـ شرعا، لقكلو 

                                                 
 .17ك16محمد بف عبد الباقي الزرقاني، مرجع سابؽ، ص  -1
 .  08سكرة االنساف، اآلية  -2
 . 30نظرية الحرب في االسبلـ، مرجع سابؽ، ص  محمد أبك زىرة، -3
 .78أبكداكد السجستاني، مرجع سابؽ ، ص  -4
 .1298، مرجع سابؽ، ص 2612صحيح مسمـ، رقـ الحديث  -5
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ما كرد الكعيد لمف . ىذا الحديث دليؿ عمى تحريـ الضرر عمى أٌم صفة كاف. ك1ضرار"
مف ضٌر أضٌر اهلل بو كمف شاؽ شاؽ : "-عميو الصبلة كالسبلـ –قاؿ الرسكؿ ضاٌر غيره، ك 

 . 2اهلل عميو"
ذا كاف الضرر محرما شرعا      لمدنييف ماديا أك و ال يجكز ارتكاب أٌم عمؿ ييضٌر فإنٌ ،كا 

 .3معنكيا أك بدنيا
          

 المطمب الثاني
 د الخاصة بحماية السكاف المدنييفالقكاع

 
، تكفٌر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مجمكعة مف األطر العامة لمحماية بالنسبة لممدنييف    
ٌف ىناؾ بعض الفئات مف السكاف المدنييف تككف في حاجة ماسة إلى إقرار حماية أكبر إاٌل أ

 كتجدر اإلشارة كخاصة بيا، باعتبارىا مف الفئات التي تتعٌرض لمخاطر كبيرة أثناء الحرب.
أٌف ىذه القكاعد الخاصة ىي قكاعد مكمٌمة لقكاعد الحماية العامة كال تستطيع الدكلة  إلى

 ،كسنبٌيف ذلؾ في أربعة فركع.التذٌرع بإحداىا لمتحمؿ مف األخرل
 

 الفرع األّكؿ
 القكاعد الخاصة بحماية األطفاؿ

 
ؿ أك يمحؽ األطفاؿ في الحركب ضرر كبير مف عٌدة جكانب، فمنيـ مف يتعٌرض لمقت    

الجرح، كآخركف تمارس عمييـ مختمؼ أنكاع العنؼ كاالستغبلؿ الجنسي، كأصناؼ أخرل 

                                                 
، دار الكتاب العربي، بيركت، 2اهلل الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، جأبك عبد  -1

 .57صد.ت.ف، 
الترمذم كحٌسنو مف حديث أبك صرمة؛ أبك داكد السجستاني، مرجع سابؽ، أخرجو أبك داكد كالنسائي ك  -2

 .652، ص 3635حديث رقـ 
 .141عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   -3
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منيـ يحرمكف مف التعميـ فتدٌمر مدارسيـ ككٌؿ المرافؽ الخاصة بيـ، فسٌنت قكاعد القانكف 
 اآلتي: في ىذا العنصر عمى النحك تعرض ليان، 1الدكلي اإلنساني بأحكاـ خاصة لحمايتيـ

 ف الدكلي اإلنسانيالقانك أّكال:
 مف النساء األكلى كالثانية أٌف أكثر ضحاياىماأثبتت تجارب الحربيف العالميتيف     

 األطفاؿ ىـ األكثر تضررا مف كيبلت الحرب نظرا لعجزىـ عف حماية كاألطفاؿ، ك 
تيجير نسبة عداد غير معركفة مف األطفاؿ، ك أنفسيـ. كتيسفر الحركب دائما عف قتؿ كجرح أ

ضافة إلى ما سبؽ فاأخرل أك تيتيميا أك أخذىكبيرة  لحرب تأثير غير مباشر ا كرىائف. كا 
عمى األطفاؿ، فيي تقمؿ إلى حد كبير مف النمك الطبيعي كالسكم ليـ، نتيجة إلغبلؽ 
المدارس كالمستشفيات كفقداف األمف كاآلماف كاالطمئناف كالثقة بالنفس نتيجة لمخكؼ كالرعب 

 مف الحرب.الذيف يتعرضكف لو في ز 
بقكاعد خاصة  1949الرابعة لسنة  جنيؼ اتفاقيةرا ليذه االعتبارات جاءت أحكاـ نظك    

مف جكاز إنشاء مناطؽ مأمكنة  14كمف ىذه األحكاـ ما جاءت بو المادة  ،لحماية األطفاؿ
عاما مف آثار الحرب. كما  15كأماكف أماف منظمة تحمي األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

مف االتفاقية نفسيا األطراؼ بالسماح بمركر األطفاؿ مف األماكف المطٌكقة  17مادة ألزمت ال
زعة االلتزاـ بأف تسمح فألقت عمى عاتؽ األطراؼ المتنا 23جاءت المادة  أك المحاصرة. ثـٌ 

رساالت مف األغذية الضركرية أك المبلبس أك المقكيات المخصصة لؤلطفاؿ بمركر أٌم ا
مف االتفاقية ذاتيا التزاـ األطراؼ المتنازعة باتخاذ  24ت المادة قرر  سنة. ثـٌ  15دكف 

سنة الذيف تيتمكا أك افترقكا عف  15اإلجراءات الفٌعالة لضماف عدـ ترؾ األطفاؿ دكف 
عائبلتيـ بسبب الحرب، كتيسير إعالتيـ كممارسة دينيـ كتعميميـ في جميع األحكاؿ. كعمى 

طفاؿ في بمد محايد طكاؿ مٌدة النزاع، بمكافقة الدكلة أطراؼ النزاع تسييؿ إيكاء ىؤالء األ
 الحامية إف كجدت.

ىذه األحكاـ السابقة جاءت غير كافية، ليذا اتجيت الجيكد إلى إقرار قكاعد قانكنية كلكف   
 منو لتقرر : 77. كقد جاءت المادة 1977جديدة في البركتكككؿ األكؿ لسنة 

                                                 
دنيس  كما بعدىا؛  12زيداف، مرجع سابؽ، ص فاطمة شحاتو  ؛ 373مرجع سابؽ،  زكريا عزمي، -1

ألحمر، مام، ببلتنر، حماية األطفاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني، مقاؿ مترجـ، المجمة الدكلية لمصميب ا
 ؛12ك 4، ص 1984جكاف، 

- Abdelmajid Abdelli, Le droit de la guerre ou le droit introuvable, Art couleurs, 

Tunis, 1998, p. 104 et ss. 
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تيكفؿ ليـ الحماية ضد أٌم صكرة مف خاص، ك ككف األطفاؿ مكضع احتراـ يجب أف ي .1
صكر خدش الحياء. كيجب أف تييء ليـ أطراؼ النزاع العناية كالعكف المذيف يحتاجكف 

 إلييما، سكاء بسبب سنيـ أك ألم سبب آخر. 

يجب عمى أطراؼ النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفؿ عدـ اشتراؾ األطفاؿ  .2
في األعماؿ العدائية بصكرة مباشرة كعمى ىذه األطراؼ بكجو  15الذيف لـ يبمغكا سف 

خاص، أف تمتنع عف تجنيد ىؤالء الصغار في قكاتيا المسمحة، كيجب عمى أطراؼ النزاع 
أف تسعى إلعطاء األكلكية  18كلـ يبمغكا بعد سف  15في حالة تجنيد ىؤالء ممف بمغكا سف 

 .1المف ىـ أكبر سنٌ 

سنة في  15ئية أف شارؾ األطفاؿ مٌمف لـ يبمغكا بعد سف إذا حدث في حاالت استثنا .3
يظٌمكف مستفيديف مف الحماية ف األعماؿ العدائية بصكرة مباشرة ككقعكا في قبضة الخصـ

 الخاصة التي تكفميا ىذه المادة سكاء كانكا أك لـ يككنكا أسرل حرب.

سباب تتعمؽ يجب كضع األطفاؿ في حالة القبض عمييـ أك احتجازىـ أك اعتقاليـ أل .4
التي تخصص لمبالغيف، كتستثنى مف ذلؾ حاالت ع المسٌمح في أماكف منفصمة عف بالنزا

مف  75مف المادة  5األسر التي تعدُّ ليا أماكف لئلقامة ككحدات عائمية، كما جاء في الفقرة 
 البركتكككؿ األٌكؿ.

خاص الذيف ال ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ لجريمة تتعمؽ بالنزاع المسٌمح عمى األش .5
 سنة مف عمرىـ كقت ارتكاب الجريمة.     18يككنكف قد بمغكا 

 
ضٌد أعماؿ  قكاعد خاصة لحماية األطفاؿمف البركتكككؿ األكؿ  78المادة  كما تضمنت    

 قٌررت: الترحيؿ كاإلجبلء، ك
إلى بمد أجنبي إاٌل  -بخبلؼ رعاياه–ال يقـك أٌم طرؼ في النزاع بتدبير إجبلء األطفاؿ  -1

إجبلء مؤقتا إذا اقتضت ذلؾ أسباب قيرية تتعمؽ بصٌحة الطفؿ أك عبلجو الطبي، أك إذا 
                                                 

 النص اإلنجميزم ليذه المادة أكثر صراحة:  -1

« …..they shall refrain from recruiting them into their armed forces. »                  
حاالت تعني كيقصد بكممة تكظيؼ ليس فقط التجنيد إجباريا بؿ أيضا االلتحاؽ بالجيش طكعا، كفي ىذه ال

سنة الذيف قد  15كممة تكظيؼ كذلؾ إدماج، كىذا يفيد أٌف عمى األطراؼ أف تمتنع عف تجنيد األطفاؿ دكف 
السيدة ماريا تيريزا دكتمي، األطفاؿ المقاتمكف  –يرغبكف في االلتحاؽ بالقكات المسمحة طكعا. نقبل عف 

 .400، ص 1990، أكتكبر، ، سبتمبر15األسرل، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد 
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تطٌمبت ذلؾ سبلمتو في إقميـ محٌتؿ، كيقتضي األمر الحصكؿ عمى مكافقة مكتكبة عمى ىذا 
ذر العثكر في حالة تعاإلجبلء مف آبائيـ أك أكلياء أمكرىـ الشرعييف إذا كانكا مكجكديف، ك 

األمر يقتضي الحصكؿ عمى مكافقة مكتكبة عمى مثؿ ىذا اإلجبلء عمى ىؤالء األشخاص ف
مف األشخاص المسئكليف بصفة أساسية بحكـ القانكف أك العرؼ عف رعاية ىؤالء األطفاؿ. 
كتتكلى الدكلة الحامية اإلشراؼ عمى ىذا اإلجبلء باالتفاؽ مع األطراؼ المعنية، أم 

رؼ الذم ينظـ اإلجبلء كالطرؼ الذم يستضيؼ األطفاؿ كاألطراؼ الذيف يجرم إجبلء الط
رعاياىـ، كيتخذ جميع أطراؼ النزاع في كؿ حالة عمى حدة كافة االحتياطات الممكنة 

 لتجنب تعريض ىذا اإلجبلء لمخطر.

كده خارج لطفؿ أثناء كجكيتعيف في حالة حدكث إجبلء كفقا لمفقرة األكلى متابعة تزكيد ا -2
 اإلمكاف بالتعميـ بما في ذلؾ تعميمو الديني كاألخبلقي كفؽ رغبة كالديو. الببلد قدر

إذا –تتكلى سمطات الطرؼ الذم قاـ بتنظيـ اإلجبلء، ككذلؾ سمطات البمد المضيؼ  -3
إعداد بطاقة لكؿ طفؿ مصحكبة بصكرة شمسية تقـك بإرساليا إلى الككالة  -كاف ذلؾ مناسبا

ث عف المفقكديف التابعة لمجنة الدكلية لمصميب األحمر، كذلؾ مف أجؿ تسييؿ المركزية لمبح
عكدة األطفاؿ الذيف يتـٌ إجبلؤىـ كفؽ ىذه المادة إلى أسرىـ كأكطانيـ، كتتضمف كؿ بطاقة 
المعمكمات التالية، كٌمما تيٌسر ذلؾ كحيثما ال يترتب عمى ذلؾ مجازفة بإيذاء الطفؿ: لقب أك 

الطفؿ أك أسماؤه، نكع الطفؿ، محٌؿ كتاريخ الميبلد، اسـ األب بالكامؿ،  ألقاب الطفؿ، اسـ
كلقبيا قبؿ الزكاج إف كجد، اسـ أقرب الناس لمطفؿ، جنسية الطفؿ، لغة الطفؿ  اسـ األـ

الكطنية كأٌية لغات أخرل يتكمـ بيا الطفؿ، عنكاف عائمة الطفؿ، أٌم رقـ ليكية الطفؿ، حالة 
ـ الطفؿ، المبلمح الممٌيزة لمطفؿ، تاريخ كمكاف العثكر عمى الطفؿ، الطفؿ الصحٌية، فصيمة د

تاريخ كمكاف مغادرة الطفؿ لمبمد، ديانة الطفؿ إف كجدت، العنكاف الحالي لمطفؿ في الدكلة 
 المضيفة، تاريخ كمكاف كمبلبسات الكفاة كمكاف الدفف في حالة كفاة الطفؿ قبؿ عكدتو.

قكاعد حماية خاصة باألطفاؿ كذلؾ في   1977البركتكككؿ الثاني لسنة كقد تضٌمف     
 كما يمي: 04مف المادة  03بعض ما جاء في الفقرة 

 "يجب تكفير الرعاية كالمعكنة لؤلطفاؿ بقدر ما يحتاجكف إليو كبصفة خاصة:
تحقيقا  يجب أف يتمقى ىؤالء األطفاؿ التعميـ، بما في ذلؾ التربية الدينية كالخمقية -أ    

 لرغبات آبائيـ أك أكلياء أمكرىـ في حالة عدـ كجكد آباء ليـ.
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في القٌكات أك الجماعات المسٌمحة، كال يجكز سنة  15ال يجكز تجنيد األطفاؿ دكف  -ج    
 السماح باشتراكيـ في األعماؿ العدائية.

رية عمييـ إذا سا 15 سف تظٌؿ الحماية الخاصة التي تكفرىا ىذه المادة لؤلطفاؿ دكف -د    
 اشترككا في األعماؿ العدائية بصكرة مباشرة، رغـ أحكاـ الفقرة )ج( إذا ألقي القبض عمييـ.

إذا اقتضى األمر، اإلجراءات إلجبلء األطفاؿ كقتيا عف المنطقة التي تدكر فييا  تيتخذ -ػى   
ئكلكف عف األعماؿ العدائية إلى منطقة أكثر أمنا داخؿ البمد عمى أف يصحبيـ أشخاص مس

سبلمتيـ كراحتيـ، كذلؾ بمكافقة األشخاص المسئكليف بصفة أساسية عف رعايتيـ قانكنا أك 
 عرفا".
ييبلحظ بعد استعراض القكاعد السابقة أٌنيا تكفر حماية قكٌية كفٌعالة لؤلطفاؿ في زمف     

تنبط مف ىذه النزاعات المسٌمحة، كلكٌنيا لـ تضع تعريفا محددا لمطفؿ، إاٌل أٌنو يمكف أف نس
. لكف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي 1سنة 15االتفاقية أٌف الطفؿ ىك الشخص الذم لـ يبمغ بعد 

 18قد عٌرفت الطفؿ بأٌنو "كؿ شخص لـ يتجاكز  20/11/1989أقٌرتيا األمـ المتحدة في 
مف العمر، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب قكاعد القانكف الدكلي الذم يطٌبؽ عميو". 

ناء كقد أٌكدت ىذه االتفاقية عمى الحماية التي يعترؼ بيا القانكف الدكلي اإلنساني لؤلطفاؿ أث
كاجب الدكؿ األطراؼ في  عمى مف ىذه االتفاقية 38المادة  النزاعات المسٌمحة، كنصت

 حة.حماية كاحتراـ حقكؽ األطفاؿ أثناء النزاعات المسمٌ 

                                                 
الذم  1983ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي لسنة  -كقد تناكلت عٌدة مكاثيؽ دكلية ىذه المسألة نذكر منيا:  -1

تناكؿ الطفؿ لكٌنو لـ يفرد لو تعريفا كاضحا كمحددا ضمف مكاده، إالٌ أٌف المبلحظ أٌف مقدمة الميثاؽ أشارت 
يثاؽ تحقيؽ تنمية كرعاية كحماية شاممة لكٌؿ طفؿ عربي مف يـك إلى التعريؼ حيث جاء فييا أٌف ىدؼ الم

 سنة مف العمر. 15مكلده إلى بمكغ 
منو: "ييعٌد الطفؿ كؿ إنساف  02، حيث نٌصت المادة 1990الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ  -

ٌنما جاءت كالذم لـ يفرد ما 2001اإلطار العربي لحقكؽ الطفؿ لعاـ  سنة". 15أقٌؿ مف  دة لتعريؼ الطفؿ كا 
اإلشارة إلى ذلؾ في البند األكؿ مف األىداؼ العامة حيث نٌص عمى أٌنو: "يجب تكريس الحقكؽ لمطفؿ 

سنة دكف أٌم تمييز بسبب العنصر أك الديف أك المغة أك الجنس أك الكضع االجتماعي أك  18حتى إتماـ 
مكد سعيد محمكد سعيد، الحماية الدكلية لؤلطفاؿ أثناء الثركة أك المكلد أك ألٌم سبب آخر"، نقبل عف مح

 .21ك 20، ص 2007النزاعات المسٌمحة، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، 
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ـ الكاردة في القانكف اإلنساني الدكلي التي تقضي تـٌ التأكيد عمى عدـ استبعاد األحكاك    
مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية  05بقدر أكبر إلى إعماؿ حقكؽ الطفؿ في نص المادة 

 .1حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسٌمحة
ذا انتقمنا إلى الكاقع العممي نجد مخالفات كانتياكات صارخة ليده األحكاـك     ، ففي ا 

 مف مرتكبيو تعٌرض األطفاؿ لمعنؼ ككانكا النزاعات المسٌمحة التي حدثت في السنكات األخيرة
مميكف قيتمكا خبلؿ العقد األخير في نزاعات  2,5تفيد تقارير األمـ المتحدة أف نحك  .أيضا

مميكف طفؿ باتكا ميعكقيف جسديا خبلؿ تمؾ النزاعات، فضبل عف إصابة نحك  6,5مسٌمحة ك
مميكف بأمراض نفسية كعصبية كتتسؽ أرقاـ األمـ المتحدة مع تقديرات منظمة الصٌحة  16

 184ألؼ إلى  25العالمية التي تفيد أف عدد األطفاؿ مف ضحايا النزاعات يتراكح ما بيف 
مميكف طفؿ  83ألؼ حالة سنكٌيا، كمبلييف األطفاؿ قد تـٌ تشريدىـ فضبل عف حرماف نحك 

 زاعات المسٌمحة. مف التعميـ جراء الن
كليس األطفاؿ ليسكا ضحايا عندما تطمؽ عمييـ نيراف كيتمقكف االنتياكات مثؿ التشريد     

كالضرب كاإلىانة كاالغتصاب دائما فقط، لكٌنيـ ضحايا أيضا عندما يصبحكف في مكقع 
نتًيؾ كالميغتًصب، إذ تيقٌدر األمـ المتحدة عدد األطفاؿ الجنكد بنحك  ألؼ  400القاتؿ كالمي

نقطة نزاع مسٌمح، كيتكٌزعكف بيف جيكش  36دكلة ك  50جندم طفؿ، ينشطكف في نحك 
حككمية كمميشيات كعصابات حرب كتشكيبلت شعبية كعرقية كدينية، كما يتـ تكظيفيـ في 

 . 2عمميات لنزع األلغاـ كيتعٌرضكف لبلستغبلؿ الجنسي مف المقاتميف
ىا القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ رغـ العديد مف اإلجراءات التي قٌرر     

اإلنساف المتعٌمقة بحماية األطفاؿ في النزاعات المسٌمحة، إاٌل أٌف الحقيقة المٌرة كالكحشية ىي 
أٌف األطفاؿ ىـ في الغالب ضحايا انتياكات خطيرة. إذ أٌف تقريرا لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

                                                 
اعتمد ىذا البركتكككؿ االختيارم كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة  -1

، دخؿ حيّْز التنفيذ في 25/05/2000المؤٌرخ في الدكرة الرابعة كالخمسكف  263لؤلمـ المتحدة رقـ 
، نقبل عف كائؿ أنكر بندؽ، المرأة كالطفؿ كحقكؽ اإلنساف، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 23/02/2002

 .157، ص 2004
2
ـ، المجنة 2011، سنة 51ياسر عبد العزيز، أطفاؿ الحرب كالحرب باألطفاؿ، مجمٌة اإلنساني، العدد  - 

 .33-32مصميب األحمر، ص الدكلية ل
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يقة محرجة معمنة عف انتياكات جديدة كمتكررة لحقكؽ يعرض حق 1ـ2011منشكرا في سنة 
منيا المدارس اتخذت ىدفا مف طرؼ القٌكات  15منطقة لمنزاع في  22الطفؿ، التقرير ييعايف 

المسٌمحة أك المجمكعات المسٌمحة، البعض اآلخر أيغمؽ بقٌكة كاألطفاؿ استعممكا بعنؼ. كفي 
 .   2ف "عصافير الجٌنة" لمقياـ بيجمات انتحاريةالعراؽ تنظيـ القاعدة يستعمؿ أطفاال ييسٌمك 

  اإلسالمي فقوحماية األطفاؿ في ال :ثانيا
 سامية لحماية األطفاؿ بصفة عامة كحمايتيـ أثناء النزاعات قكاعدسبلـ أحكاـ اإلأقٌرت     

ضعاؼ ال يقاتمكف كال رأم ليـ أك تدبير في القتاؿ. كلقد كاف المسٌمحة بصفة خاصة ألٌنيـ 
يغضب أشٌد الغضب إذا عمـ أٌف جنده قتمكا صبيا أك طفبل،  -عميو الصبلة كالسبلـ–النبي 

"ما باؿ أقكاـ جاكز بيـ القتؿ حتى قتمكا  كلقد بمغو قتؿ بعض األطفاؿ فكقؼ يصيح في جنده
 ال تقتمكا الذرٌية، أال ال تقتمكا الذرٌية". الذرٌية، أال ال تقتمكا الذرٌية، أال

قتؿ النساء كاألطفاؿ أشار إلى ىذا بقكلو:  -عميو الصبلة كالسبلـ– كحيف استعظـ النبيٌ     
 .3"ىاه ما كانت ىذه تقاتؿ، أدرؾ خالدا كقؿ لو ال تقتؿ ذرٌية كال عسيفا"

نيي عف التفريؽ بيف األـ اإلسبلمي لؤلطفاؿ إجراءات خاصة مف خبلؿ ال فقولقد كفؿ ال    
: "مف فٌرؽ بيف كالدة ككلدىا فٌرؽ اهلل بينو كبيف  -عميو الصبلة كالسبلـ–ككلدىا، فقد قاؿ 

أحٌبتو يـك القيامة". كامتثاال ليذا الحديث جمع الصحابي الجميؿ أبك أيكب األنصارم بيف 
دكف انتظار إلذف ىذا  ، ألٌنو قاـ بتنفيذ مقتضى الحديث4سبٌية ككلدىا دكف استئذاف األمير

  -عميو الصبلة كالسبلـ–األخير، أك إذف المختص بالقسمة، فالجميع يذعف ألكامر الرسكؿ 
                                                 

1
ـ لؤلمـ المتحدة -  ، كثيقة األمـ المتحدة بشأف مصير األطفاؿ في كقت النزاع المسٌمح تقرير األميف العا

  A/65/820-S/2011/250,23 avril 2011 .رقـ:
2
- Jaap Doek, Le cadre juridique international pour protéger les enfants des les 

conflits armés, Forum du désarmement trois-2011, UNIDIR, p 8.   
 .144محمد ناصر الديف األلباني، مرجع سابؽ، ص -3
كفي مسند أحمد قٌصة تبٌيف ذلؾ، فعف أبي عبد الرحماف الحبمي قاؿ: "كٌنا في البحر )أم غزاة( كعمينا  -4

فمٌر صاحب المقاسـ )الذم يقسـ المغانـ عبد اهلل بف قيس الفزارم )أم أميرا(، كمعنا أبك أيكب األنصارم 
كالسبايا( كقد أقاـ السبي، فإذا امرأة تبكي فقاؿ )أم أبك أيكب(: ما شأف ىذه؟ قالكا فٌرقكا بينيا كبيف كلدىا، 
ـ إلى عبد اهلل بف قيس )األمير( فأخبره،  قاؿ: فأخذ بيد كلدىا حتى كضعو في يدىا. فانطمؽ صاحب المقاس

فقاؿ: ما حممؾ عمى ما صنعت؟ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ: مف فٌرؽ بيف كالدة فأرسؿ إلى أبي أيكب 
الشيباني، مسند اإلماـ أحمد أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل  ،ككلدىا فٌرؽ اهلل بينو كبيف أحٌبتو يـك القيامة..."

   . 412ص ، 23546حديث رقـ ت.ف، د.، مؤسسة قرطبة، القاىرة، 5بف حنبؿ، ج
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بيف األخكيف  بيف الكلد كجده أك جدتو، كال . كما ال يفٌرؽ بيف الكالد ككلده، كال1مسٌمميف
التفريؽ بيف كؿ ذم رحـ محـر ، كالعمة مع ابف  يجكز كاألختيف، بؿ قاؿ البعض بأنو ال

 أخييا ، كالخالة مع ابف أختيا. 
ذا كانت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ال تجيز تجنيد األطفاؿ في القٌكاك     ت المسٌمحة قبؿ ا 

اإلسبلـ بدكره ال يكجب الجياد عمى الصبي الذم لـ يصؿ إلى سف البمكغ سنة، ف 15بمكغ 
البراء بف عازب  -عميو الصبلة كالسبلـ–يكر الفقياء(. فقد رٌد الرسكؿ سنة عند جم 15)

كمى عف عبد اهلل ابف عمر  15كغيره يـك بدر مٌمف لـ يبمغكا   -رضي اهلل عنيما–سنة. كقد ري
يـك أحد كأنا ابف أربعة عشر فمـ  -عميو الصبلة كالسبلـ–"عيرضت عمى رسكؿ اهلل قاؿ :

 يجزني في المقاتمة".
 لثانيالفرع ا

 القكاعد الخاصة بحماية النساء
 

خبلؿ النزاعات المسٌمحة لصكر مختمفة مف االعتداء، فقد يستيدفف ض النساء تتعرٌ     
بعمميات القتؿ، كما يفقدف أزكاجيٌف كيصبحف أرامؿ، غير أٌف البلفت لبلنتباه في النزاعات 

ستغبلؿ الجنسي كتكتيؾ لقير الحديثة ىك أٌف النساء تمارس عمييٌف أنكاع شتى مف العنؼ كاال
ذاللو. ليذا  فقو أحكاـ الكسبقتيا إلى ذلؾ أكلت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني الخصـ كا 

نكضحو عمى النحك س ما اإلسبلمي عناية بالغة لفئة النساء سيما في فترة النزاع المسمح، كىك
 اآلتي:

 
 ال: في القانكف الدكلي اإلنسانيأكّ 

 إٌف النساء أكثر الفئات تعرضا لبلعتداء في النزاعات المسٌمحة، كيتراكح االعتداء     
 عمييٌف بيف ىتؾ العرض كاالغتصاب كالقتؿ كاإلكراه عمى ممارسة األفعاؿ المنافية 

 لؤلخبلؽ كاآلداب.
ليذا تضمنت اتفاقية جنيؼ الرابعة العديد مف القكاعد التي تقرر حماية خاصة لمنساء، ك   

مف جكاز إنشاء مناطؽ أماف خاصة كمناطؽ لبلستشفاء  14ىذه القكاعد ما قررتو المادة مف 
 تحمى فييا مف آثار العمميات العسكرية النساء الحبميات كأميات األطفاؿ دكف السابعة. 

                                                 
 .290، ص 2001ضاكم، المرجعية العميا في اإلسبلـ لمقرآف كالسٌنة، مكتبة كىبة، القاىرة، يكسؼ القر   -1
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أٌف النساء الحبميات يجب أف يكٌف مكضع حماية كاحتراـ  عمى 16كمانصت المادة    
لكي تحمي النساء كبصفة خاصة مف االعتداء عمى شرفيٌف  27 خاصيف. كما جاءت المادة

 األخص ىتؾ العرض أك االغتصاب كاإلكراه عمى الدعارة. كعمى
 قكاعد خاصة لحماية النساء منيا:  1977كما تضمف البركتكككؿ األكؿ لسنة     
ع المسٌمح، في "تحتجز النساء المكاتي قيٌدت حريتيٌف ألسباب تتعمؽ بالنزا :5فقرة  75المادة  -

أماكف منفصمة عف أماكف الرجاؿ كيككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء، كمع ذلؾ ففي 
فيجب قدر اإلمكاف أف يكفر ليا ككحدات عائمية مأكل  لحالة اعتقاؿ أك احتجاز األسر 

 كاحد".
م صكرة مف صكر خدش قررت حماية النساء ضٌد االغتصاب كاإلكراه كضٌد أ 76المادة  -
 ما يمي:ياء كنصت عمى الح
يتمتعف بالحماية، كال سيما ضٌد االغتصاب تككف النساء مكضع احتراـ خاص، ك يجب أف  .1

 كاإلكراه عمى الدعارة، كضٌد أٌم صكرة مف صكر خدش الحياء.

قضايا أكالت األحماؿ كأميات صغار األطفاؿ المكاتي في منظر لتعطى األكلكية القصكل  .2
قبكض عمييٌف أك المحتجزات أك المعتقبلت ألسباب تتعمؽ بالنزاع يعتمد عمييٌف أطفاليٌف، الم

 المسٌمح.

تحاكؿ أطراؼ النزاع أف تتجنب قدر المستطاع إصدار حكـ باإلعداـ عمى أكالت األحماؿ  .3
كأميات صغار األطفاؿ المكاتي يعتمد عمييٌف أطفاليٌف، بسبب جريمة تتعمؽ بالنزاع المسٌمح، 

 عداـ عمى ىؤالء النسكة. كال يجكز أف ينٌفذ حكـ اإل

المبلحظ عمى ىذه الفقرة األخيرة أٌنيا جاءت غير قاطعة في إرساء كاجب صريح أك ك    
التزاـ قانكني قاطع عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ، فيذا الحكـ أقرب إلى التكصية منو إلى 

 .1االلتزاـ

التطبيقي أظير  أٌف الجانب لكف كرغـ ىذه الحماية الكاسعة التي يكفميا القانكف نظريا، إالٌ     
أصبح العنؼ الجنسي كاالغتصاب كإستراتيجية حرب في النزاعات عكس ذلؾ تماما ك 

الجنكد العراقييف اغتصبكا   أفٌ الصادرة عف المنظمات الدكلية ب أفادت التقارير، ف2الحديثة

                                                 
 .125أبك الخير أحمد عطٌية، مرجع سابؽ، ص  -1

2
- Kofi A.Annan, « Les femmes, la paix et la sécurité », Etude présenté 

conformément a la résolution 1325 (2000) du conseil de sécurité, publications 

nations unies, 2003, p 14.  
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يير الصرب أثناء حرب التط آالؼ امرأة ككيتية، كما قاـ 5أثناء غزك الككيت أكثر مف 
. 1ألؼ امرأة بكسنية مسممة 50العرقي التي شٌنت ضٌد مسممي البكسنة، باغتصاب حكالي 

في ركاندا قد  ـ1994أٌف عدد النساء البلئي تـٌ اغتصابيٌف عاـ  إلى اتكما أشارت اإلحصاء
 ـ1991بمغ نصؼ مميكف امرأة كفتاة، في حيف بمغ ىذا العدد في سيراليكف في الفترة مف عاـ 

، كفي جميكرية الككنغك الديمقراطية سيٌجمت 2ألؼ امرأة كفتاة 64ما يقرب مف  ـ2001إلى 
ـ. فباغتصاب النساء المكاتي يمٌثمف 2003ـ إلى 1998ألؼ حالة عنؼ جنسي مف  100

 النقاء كثقافة األٌمة، فالجيكش الغازية تغتصب بشكؿ رمزم األٌمة ذاتيا أيضا.
 

 إلسالمياقكاعد حماية النساء في الفقو  ثانيا:
قرنا مف الزماف، فقد نيى  14عرفت أحكاـ اإلسبلـ الغٌراء ىذه القكاعد كأقٌرتيا منذ     

رضي اهلل –عف قتؿ النساء، فعف عبد اهلل ابف عمر  -عميو الصبلة كالسبلـ–الرسكؿ 
عميو –قاؿ: "كجدت امرأة مقتكلة في بعض مغازم رسكؿ اهلل فنيى رسكؿ اهلل  -عنيما

. كعف أنس بف مالؾ أٌف رسكؿ اهلل كاف إذا 3عف قتؿ النساء كالصبياف" -الصبلة كالسبلـ
. كما 4بعث جيشا قاؿ: "انطمقكا باسـ اهلل، ال تقتمكا شيخا فانيا كال طفبل صغيرا كال امرأة..."

نيى عف التفريؽ بيف األـ ككلدىا "مف فٌرؽ بيف أـ ككلدىا فٌرؽ اهلل بينو كبيف أحٌبتو يـك 
 .5القيامة"
ـ اإلسبلـ أٌم فعؿ أك قكؿ مشيف سكاء كاف ضٌد الرجؿ أك المرأة، فقد ركل ما يحرٌ ك    

 قاؿ:  -عميو الصبلة كالسبلـ–أٌف الرسكؿ  -رضي اهلل عنو–الترمذم عف ابف مسعكد 

                                                 
 .270، ص 1993، أبريؿ 112مجمة السياسة الدكلية، العدد  -1
محمكد حجازم محمكد، العنؼ الجنسي ضٌد المرأة في أكقات النزاعات المسٌمحة، دار النيضة العربية،   -2

 .47، ص 2007القاىرة، 
- Evelijne Josse, Les conséquences des violences sexuelles sur la santé mentale 

des femmes victimes dans les contestes de conflit armé, Revue internationale de 

la Croix-Rouge, Mars 2010, p 134.  
 . 144محمد ناصر الديف األلباني، مرجع سابؽ، ص  -3
 .459جستاني، مرجع سابؽ، ص أبكداكد الس -4
    .571، ص 1283، مرجع سابؽ، رقـ الحديث 3سنف الترمذم ، ج -5
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كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى : ".كقاؿ تعالى1"ليس المؤمف بالطٌعاف كال المٌعاف كال الفاحش كال البذمء"
ٍؤًمًنيفى  ًبيننا اٍلمي ا مي ٍثمن ميكا بيٍيتىاننا كىاً  ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمى ٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى عف  كماركل الترمذم. 2"كىاٍلمي

قاؿ: "ما كاف الفحش في شيء  -عميو الصبلة كالسبلـ–أٌف الرسكؿ  -رضي اهلل عنو–أنس 
  .3إاٌل شانو كما كاف الحياء في شيء إاٌل زانو"

إذا  4ا عند الظاىرية كتعزيرا عند الجميكركقد قٌرر فقياء اإلسبلـ معاقبة المسمـ حدٌ     
ذا زنى المسمـ بذمٌية  قذؼ ًذٌميا أك مستأمنا سكاء كاف المقذكؼ رجبل أك امرأة أك طفبل، كا 

 . 5أقيـ عميو حد الزنا
ني مف عدـ امتياف ره القانكف الدكلي اإلنسامع ما يقرٌ أحكاـ الفقو اإلسبلمي  كتتفؽ    

 كما ال تجيز الشريعة  الكرامة الشخصية كالنيؿ مف شرؼ اإلنساف كعرضو كخاصة المرأة. 
تكقيع اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ. فقد ركم عف عمر ابف حصيف أٌف امرأة مف جيينة أتت 

ر فقالت: "إٌني أصبت حدا فأقمو عمٌي، قاؿ كىي حامؿ، فأم -كالسبلـ ةعميو الصبل–النبي 
أف يحسف إلييا حتى تضع. فمٌما كضعت جاءت فأقٌرت بمثؿ الذم أقٌرت فأمر بيا فأسبمت 
ثيابيا عمييا ثـ رجمت كصمى عمييا، فقاؿ لو عمر: يا رسكؿ اهلل تصمي عمييا كقد زنت؟ 
فقاؿ: لقد تابت تكبة لك قسمت بيف سبعيف مف أىؿ المدينة لكسعتيـ، كىؿ كجدت تكبة 

 . 6ا هلل تعالى؟"أفضؿ مف أف جادت بنفسي
تخص امرأة مسممة فبل مانع مف سرياف حكميا عمى غير المسممة كلككانت ىذه الكاقعة     

فيي قاعدة عامة تسرم عمى الجميع في السمـ كالحرب ألٌف العٌمة كاحدة كىي الحماية 
 .7المكفكلة لمجنيف ألٌنو لـ يرتكب إثما كال جريرة

 
                                                 

محي الديف يحيى ابف شرؼ النككم، رياض الصالحيف، ضبط كتعميؽ خالد رشيد القاضي، دار صبح،  -1
 .355، ص 2006بيركت، إديسكفت، الدار البيضاء، 

 .58سكرة األحزاب، اآلية  -2
 .355يحيى ابف شرؼ النككم، مرجع سابؽ، ص محي الديف  -3
، ج  ابف -4 مالؾ بف أنس ؛ 118ص ، مرجع سابؽ، 9السرخسي، ج ؛ 274، مرجع سابؽ، ص 11حـز

 .492، مرجع سابؽ، ص 4ج األصبحي، 
 .129مكفؽ الديف بف قدامة، المغني كيميو الشرح الكبير، مرجع سابؽ، ص  -5
 .856سابؽ، ص ، مرجع 1696صحيح مسمـ، رقـ الحديث  -6
 .143عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   -7



145 

 

 الفرع الثالث
 الطبيةحماية أفراد الخدمات 

إقرار حماية  بيا أفراد الخدمات الطبٌية اإلنسانية الخطيرة التي يقـك تستكجب المياـ     
سعاؼ الضحايا في ميداف 1كافية ليـ ضٌد مخاطر العمميات العسكرية ، فيـ يتكلكف إنقاذ كا 

بما يمي: "أفراد الخدمات الطبٌية ىـ  1977القتاؿ. كقد عرفيـ البركتكككؿ األكؿ لسنة 
شخاص الذيف يخصصيـ أحد أطراؼ النزاع إٌما لؤلغراض الطبية دكف غيرىا المذككرة األ

ٌما لتشغيؿ كسائط النقؿ الطبي، كيمكف أف  ٌما إلدارة الكحدات الطبٌية، كا  في الفقرة "ىػ" كا 
 .2يككف ىذا التخصيص دائما أك كقتيا"

كالمنككبيف في األغراض الطبٌية المشار إلييا ىي البحث عف الجرحى كالمرضى ك     
جبلئيـ كنقميـ كتشخيص حالتيـ أك عبلجيـ، بما في ذلؾ اإلسعافات األكلٌية،  البحار كا 

 .3كالكقاية مف األمراض
قصد بالكحدات الطبٌية المنشآت كغيرىا مف الكحدات عسكرية كانت أك مدنية التي يتـ يي ك    

قى، أك إجبلئيـ أك تنظيميا لؤلغراض الطبٌية، مثؿ البحث عف الجرحى كالمرضى كالغر 
نقميـ أك تشخيص حالتيـ أك عبلجيـ، بما في ذلؾ تقديـ اإلسعافات األكلٌية، كالكقاية مف 
األمراض. كيشمؿ التعبير عمى سبيؿ المثاؿ، المستشفيات كغيرىا مف الكحدات المماثمة 
كمراكز نقؿ الدـ كمراكز كمعاىد الطب الكقائي كالمستكدعات الطبية كالمخازف الطبية 
كالصيدلية ليذه الكحدات، كيمكف أف تككف الكحدات الطبية ثابتة أك متحركة، دائمة أك 

 كقتية. 
تككف الكحدات الطبية دائمة إذا كانت مخصصة لؤلغراض الطبية دكف سكاىا كلمدة     

غير محددة، كتككف كقتية إذا خصصت لؤلغراض الطبية دكف غيرىا لمدة محددة كذلؾ 
 .4لمتخصيص خبلؿ المدة اإلجمالية

 تتمثؿ أشكاؿ الحماية المقٌررة ألفراد الخدمات الطبٌية فيما يمي:ك    
                                                 

1
 ، نقبل عف: 130أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   - 

- HOWARDS - Levie - the law of non international armed conflict protocol 2 to 

the 1949 GENEVA conventions, HENRY DUNANT institute, GENEVA, 1987, 

p.337 et ss.     
 .1977فقرة ج مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  8المادة  -2
 .1977فقرة ىػ مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  8المادة  -3
 .1977كتكككؿ األكؿ لسنة فقرة ىػ مف البر  8المادة  -4
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حؽ االحتراـ كالحماية، كيعني ذلؾ حمايتيـ كعدـ مياجمتيـ كالدفاع عنيـ كتقديـ  .1
: 1949مف االتفاقية األكلى لسنة  24المساعدة كالدعـ ليـ. كىذا ما جاء في المادة 

 كحماية أفراد الخدمات الطبية...."."يجب في جميع األحكاؿ احتراـ 
:"يجب احتراـ كحماية أفراد الخدمات 1949مف االتفاقية الثانية لسنة  37ك 36المكاد 

 الطبٌية".  
:"احتراـ كحماية أفراد الخدمات الطبٌية أمر 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  15المادة 

 كاجب".
 الخدمات الطبٌية".   :"يجب احتراـ كحماية أفراد 1977مف البركتكككؿ الثاني لسنة  9المادة 

 عدـ جكاز التنازؿ عف الحقكؽ المقررة ليـ بمقتضى القانكف الدكلي اإلنساني. .2
:"ال يجكز ألفراد الخدمات الطبية التنازؿ في 1949مف االتفاقية األكلى لسنة  7المادة      

 ".ليـ بمقتضى ىذه االتفاقيةأٌم حاؿ مف األحكاؿ جزئيا أك كمٌية عف الحقكؽ الممنكحة 
 حظر األعماؿ االنتقامية ضٌدىـ. .3

: "تحظر تدابير االقتصاص مف الجرحى 1949مف اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة  47المادة 
أك المرضى أك الغرقى أك المكظفيف الذيف تحمييـ ىذه االتفاقية أك السفف أك الميمات 

 التي تحمييا".
:"يحظر الردع ضٌد األشخاص  تنص 1977لسنة  مف البركتكككؿ األكؿ 20المادة 

 كاألعياف التي يحمييا ىذا الباب".
جكز معاقبة أك مضايقة أفراد الخدمات الطبية لتنفيذىـ المياـ الطبية التي تتفؽ مع ال ت .4

 شرؼ المينة الطبية.

: "ال يعٌرض أم شخص أك يداف 1949مف اتفاقية جنيؼ األكلى لسنة  18المادة     
 دمو مف عناية لمجرحى أك المرضى".بسبب ما ق

مف البرتكككؿ األكؿ: "ال يجكز بأٌم حاؿ مف األحكاؿ تكقيع العقاب عمى أٌم  16المادة  
شخص لقيامو بنشاط ذم صفة طبٌية يتفؽ مع شرؼ المينة الطبٌية بغض النظر عف 

 شخص المستفيد مف ىذا النشاط".
صفة طبية عمى إتياف تصرفات أك  ال يجكز إرغاـ األشخاص الذيف يمارسكف نشاطا ذا .5

 القياـ بأعماؿ تتنافى كشرؼ المينة الطبية...

 .1977مف البركتكككؿ الثاني لسنة  10المادة  
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ال يجكز إرغاـ أفراد الخدمات الطبية عمى اإلدالء بمعمكمات عف الجرحى كالمرضى  .6
 الذيف تحت رعايتيـ.

 مف البركتكككؿ األكؿ. 3فقرة  16المادة    
 مف البركتكككؿ الثاني. 3فقرة  10المادة    
 

 الفرع الرابع
 عمػػاؿ اإلغػػاثة

 
يقكمكف بو مف مياـ  لما 1عناية ممٌيزة لعماؿ اإلغاثة أىكلى القانكف الدكلي اإلنساني    

إنسانية جميمة، فيـ يتكلكف إيصاؿ إرساليات اإلغاثة إلى السكاف المحصكريف في حالة النزاع 
كاجباتيـ في ظركؼ شديدة الخطكرة، لذلؾ يحتاجكف إلى حماية كافية أثناء  المسمح كيؤدكف

 قياميـ بكاجباتيـ ضد مخاطر العمميات الحربية.
ألزمت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني األطراؼ المتحاربة بأف تسمح بالقياـ بأعماؿ ك    

ز مجحؼ بيف السكاف تميي اإلغاثة ذات الصبغة المدنية كاإلنسانية المحايدة، كبدكف أمٌ 
المدنييف، في األقاليـ الخاضعة لسيطرة أحد أطراؼ النزاع مف األقاليـ غير المحتمة، إذا لـ 
يزكدكا باإلمدادات البلزمة لحياتيـ مف إيكاء كغذاء كفراش كدكاء كما يمزميـ ألداء العبادة 

األطراؼ المعنية عمى كغيرىا مف األمكر البلزمة لبقائيـ عمى قيد الحياة، كلكف بشرط مكافقة 
 ىذه األعماؿ. 

ال تعتبر أعماؿ اإلغاثة التي تتكافر فييا الشركط المذككرة أعبله تدخبل في النزاع ك     
تعطى األكلكية عند تكزيع إرساليات الغكث لؤلطفاؿ ، كما المسٌمح كال أعماؿ غير كدٌية

 ةمعاممة مفضٌمة أك حماي كأكالت األحماؿ كحاالت الكضع كالمراضع الذيف ىـ أىؿ ألف يمقكا
 .2خاصة طبقا لبلتفاقية الرابعة كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ

كؿ طرؼ متعاقد أف يسمح كيسيؿ المركر السريع كبدكف  كيجب عمى أطراؼ النزاع    
عرقمة لجميع إرساليات الغكث كالعامميف عمييا. حتى كلك كانت ىذه المساعدات مرسمة 

                                                 
 .149ك 148أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   -1
 .1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  1فقرة  70المادة  -2
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. كيجب عمى أطراؼ النزاع احتراـ األشخاص العامميف في 1لمخصـلمسكاف المدنييف التابعيف 
نقؿ كتكزيع إرساليات الغكث كحمايتيـ كلكف بشرط عدـ تجاكز ىؤالء العامميف لحدكد المياـ 
المنكطة بيـ، كما يجب عمى عماؿ اإلغاثة مراعاة متطمبات أمف الطرؼ الذم يؤدكف كاجبيـ 

إنياء ميمة أم فرد مف عماؿ اإلغاثة ال يمتـز بيذه عمى إقميمو، كيحؽ ألم طرؼ في النزاع 
 .2الشركط
             

إذا الفقو اإلسبلمي مف معاممة عماؿ اإلغاثة، فتجدر اإلشارة إلى أٌنو أٌما بالنسبة لمكقؼ     
كاف فقياء اإلسبلـ األقدمكف لـ يفردكا أحكاما خاصة لرجاؿ اإلغاثة كأفراد الخدمات الطبية، 

، نفسو بالنسبة لمؤلفات الكتاب المعاصريف في القانكف الدكلي اإلنساني اإلسبلميكىك األمر 
نرل أٌف الشريعة اإلسبلمية قد حكت أحكاما عامة يمكف التفريع عمييا. مف ىذه األحكاـ أٌف ف

أم أك المشكرة. الر لمشخص المقاتؿ سكاء بالفعؿ أك  القتاؿ في اإلسبلـ ال ينبغي تكجييو إالٌ 
ما ال يتـ الكاجب إاٌل بو فيك كاجب، أم أٌف حماية كرعاية ضحايا النزاعات ية فمف جية ثان

أداء الطبية كعماؿ اإلغاثة لتمكينيـ حة تستكجب تكفير حماية كافية ألفراد الخدمات مالمس
 مياميـ اإلنسانية عمى أكمؿ كجو كىذا مقصد إسبلمي نبيؿ تقتضيو معاني الرحمة كالفضيمة.

 كجكد ألٌم مانع مف التزاـ الدكؿ اإلسبلمية باألحكاـ كالكاجبات المقررة الكحسب تقديرنا    
لعماؿ اإلغاثة كأفراد الخدمات الطبية ألٌنيا ال تتنافى مع ىدؼ اإلسبلـ كفمسفتو في الحركب 

 القائمة عمى الرحمة كالتقكل كاإلنسانية.
 

 المطمب الثالث
 اية الخاصة ببعض األعياف المدنيةالحم

 
إاٌل إذا تقررت حماية مدنييف في النزاع المسمح القكاعد الخاصة بحماية السكاف ال التكتمؿ    

خاصة لؤلىداؼ كالمنشآت المدنية التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة، 
 أك نظرا لما تيمٌثمو مف أىمية خاصة لتراثيـ الثقافي كالحضارم كالركحي، أك بسبب ما يمحؽ

                                                 
 .1977، مف البركتكككؿ األكؿ لسنة 5، 4، 3الفقرات  70المادة  -1
 .  1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  71المادة  -2
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نشآت كاألعياف بالتفصيؿ في المدنييف مف أضرار كأخطار نتيجة مياجمتيا. كنتناكؿ ىذه الم
 .خمسة فركع

 
 الفرع األكؿ

 حماية المنشآت كاألىداؼ الاّلزمة لبقاء السكاف المدنييف
 

ال يتحقؽ االىتماـ بالسكاف المدنييف كحمايتيـ إاٌل عبر تكفير مجمكعة مف أشكاؿ     
 .1ااألعياف كاألماكف التي ال يمكف تصٌكر حياة مستقٌرة كىادئة ليـ بدكنيالحماية لمختمؼ 

 ثـٌ  جاءت بو قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني حكؿ ىذا العنصر ماىذا اإلطار في  نكضح
 .الفقو اإلسبلمي نشير بعد ذلؾ إلى مكقؼ

 
 ال: القانكف الدكلي اإلنسانيأكّ 

 :اآلتي ـ عمى1977اإلضافي األكؿ لعاـ مف البركتكككؿ  54نٌصت المادة     
 ييحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب الحرب. .1

ييحظر مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء  .2
السكاف المدنييف كمثاليا المكاد الغذائية كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا كالمحاصيؿ 

اه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرٌم، إذا تحقؽ القصد مف ذلؾ في منعيا كالماشية كمرافؽ مي
ف الباعث سكاء كاف بقصد تجكيع أك الخصـ لقيمتيا الحيكية ميما يكعف السكاف المدنييف 

 المدنييف أـ لحمميـ عمى النزكح أـ ألم باعث آخر.

ألعياف كالمكاد ال ييطٌبؽ الحظر الكارد في الفقرة الثانية عمى ما يستخدمو الخصـ مف ا .3
 التي تشمميا تمؾ الفقرة:

 زادا ألفراد قكاتو المسمحة كحدىـ.  - أ

                                                 
1
 .410ك  409ص  زكريا عزمي، مرجع سابؽ، - 
، دار عكيداف الدكلية، باريس، 1ىشاـ حمداف، دراسات في المنظمات الدكلية العاممة في جنيؼ، ط   -

 كما بعدىا. 394ـ، ص 1993بيركت، 
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أك إف لـ يكف زادا فدعما مباشرا لعمؿ عسكرٌم شريطة أاٌل تيٌتخذ مع ذلؾ حياؿ  -ب     
ىذه األعياف كالمكاد في أٌم حاؿ مف األحكاؿ إجراءات قد ييتىكقع أف تدع السكاف المدنييف 

 بما ال ييغني عف مأكؿ كمشرب عمى نحك ييسبب مجاعتيـ أك يضطرىـ إلى النزكح.
 

 كالمكاد محبل ليجمات الردع. ال تككف ىذه األعياف .4

لمتطمبات الحيكية ألم طرؼ في النزاع مف أجؿ الدفاع عف إقميمو بمراعاة ا ييسمح .5
الكطني ضد الغزك، بأف يضرب طرؼ النزاع صفحان عف الحظر الكارد في الفقرة الثانية 

مٌحة.  في نطاؽ مثؿ ذلؾ اإلقميـ الخاضع لسيطرتو إذا أممت ذلؾ ضركرة عسكرية مي

 ـ ك1977كؿ اإلضافي الثاني لسنة مف البركتكك 14كما أقرت ىذه الحماية نفسيا المادة     
:"يحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب القتاؿ، كمف ثـٌ ييحظر تكصبل عمى أف نٌصت

لذلؾ مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيؿ األعياف كالمكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف 
الحياة كمثاليا المكاد الغذائية كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا كالمحاصيؿ  المدنييف عمى قيد

 كالماشية كمرافؽ مياه الشرب كشبكاتيا كأشغاؿ الرٌم".
    
 يمكف تسجيؿ جممة مف المبلحظات عمى النصيف السابقيف:ك    
نطاؽ ؿ كىك أمر إيجابي حتى ال يضيقا أنيما ذكرا األشياء كالمنشآت عمى سبيؿ المثا -

مكف أف نضيؼ إلى ذلؾ المساكف كالمدارس كالجامعات ،إذ يالحماية الخاصة بتمؾ المنشآت
 كالمصانع التي تنتج السمع الغذائية كاألدكية...إلخ.

حظر النٌص كافة صكر االعتداء المتكقىعة ضد ىذه األعياف، سكاء تمثَّؿ في المياجمة أك  -
 .1التدمير أك النقؿ أك التعطيؿ

النزاع الذم تقع ىذه األعياف كالمكاد في نطاؽ اإلقميـ الخاضع لسيطرتو ييسمح لطرؼ  -
ًمٌحة مف أجؿ الدفاع  بعدـ مراعاة الحماية المقٌررة ليا إذا كاف ذلؾ تتطمبو ضركرة عسكرية مي
عف إقميمو الكطني ضد الغزك، كىذا يعني أنو ال يجكز بأم حاؿ انتياؾ الحماية المقررة ليذه 

 .2ذا كانت ىذه المكاد كاألعياف كاقعة في نطاؽ إقميـ غير خاضع لسيطرتواألعياف كالمكاد إ

 ث

                                                 
1
 .154ك  153أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   - 
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 الفقو اإلسالميمكقؼ انيا: 
أقٌرت أحكاـ اإلسبلـ قكاعد سامية لحماية المنشآت كاألعياف المدنية البلزمة لبقاء السكاف     

قكلو مت اإلفساد في األرض كمنعتو كيظير ذلؾ في المدنييف أثناء الحرب، فقد حرٌ 
ٍفًسًديفى  تعالى:" بيكا ًمٍف ًرٍزًؽ المًَّو كىالى تىٍعثىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض مي كصفة اإلفساد ال يرتضييا  .1"كيميكا كىاٍشرى

ييٍيًمؾى اهلل عٌز كجٌؿ كقد كصؼ بيا المنافقيف فقاؿ: " لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى ذىا تىكى كىاً 
يىنَّـي  مَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى اٍلحىٍرثى كىالنٍَّسؿى كىال ثٍـً فىحىٍسبيوي جى ذىا ًقيؿى لىوي اتًَّؽ المَّوى أىخىذىٍتوي اٍلًعزَّةي ًباإٍلً كىاً 

لىًبٍئسى اٍلًميىادي   .2"كى
فإىبلؾ الحرث كىك محٌؿ نماء الزىكر كالثمار كالنسؿ كىك نتاج الحيكانات التي ال قكاـ     

 .3ىذه صفاتو كال مف يصدر منو ذلؾكانت مف لمناس إال بيا، كاهلل ال يحب 
صريحة في النيي عف  –رضي اهلل عنو  –كقد جاءت كصية أبي بكر الصديؽ     

قاؿ ليزيد بف أبي سفياف حينما أرسمو عمى رأس جيش إلى الشاـ:"إنؾ كالفساد، ك التخريب 
ني  مكصيؾ بعشر: ستجد قكما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ في الصكامع فدعيـ كما زعمكا، كا 

ال تقتمٌف امرأة كال صبيا كال كبيرا ىرما كال تقطعٌف شجرا مثمرا كال تيخربٌف عامرا كال تعقرٌف شاة 
 .4كال بعيرا إال لمأكمة كال تحرقٌف نخبل كال تيغرقٌنو..."

 الدكلي اإلنساني مع أحكاـ الفقو اإلسبلمياتفاؽ القانكف  كيتضح خبلؿ العرض السابؽ     
سكاف لحمميـ لتخريب كاإلتبلؼ لؤلعياف المدنية إذا كاف القصد مف ذلؾ تجكيع الفي تحريـ ا

غاظة العدٌك كما يتفقاف في جكاز استخداـ ىذه المكاد إلطعاـ أفراد الجيش عمى النزكح، أك إل
شاة كال بعيرا إاٌل لمأكمة..." كما يتضح  كىذا كاضح في قكؿ أبي بكر الصديؽ:"...كال تعقرفٌ 

 .5أ مف البركتكككؿ األكؿ -54/3في المادة 
كًليىا ا قكلو تعالى في سكرة الحشر:"أمٌ      مىى أيصي ٍكتيميكىىا قىاًئمىةن عى ا قىطىٍعتيـٍ ًمٍف ًلينىةو أىٍك تىرى مى

ًلييٍخًزمى اٍلفىاًسًقيفى  فقد ذىب الشيخ محمد أبك زىرة إلى أنو ال يديٌؿ عمى إباحة  6"فىًبًإٍذًف المًَّو كى
القرآف ىي الثمرة كليست النخمة إذ أنو  مطمقة، ألف المينة المذككرة في النصالتخريب إباحة 
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ال يمكف فرض قياميا عمى أصكليا إال إذا كانت ىي الثمرة ال أصؿ النخمة كقطع الثمرة ال 
يذه الكاقعة تيحمؿ عمى حالة بالمينة النخمة كليست الثمرة ف ييعد تخريبا، كحتى لك كاف المقصكد

 5/ الفقرة  54رية الممٌحة كليست اإلباحة مطمقة كىذا ما يتفؽ مع نٌص المادة الضركرة العسك
 .1مف البركتكككؿ األكؿ

بلزمة لبقاء إذا كانت قكاعد الحماية مف الناحية النظرية تكفر ضمانات كبيرة لممنشآت ال    
مخالفات جسيمة ليذه القكاعد مف األطراؼ السكاف المدنييف، فالكاقع العممي يكشؼ 

 المتحاربة. 
كنضرب أمثمة لذلؾ بما حدث مف قكات التحالؼ الدكلي في حرب الخميج األخيرة التي     

شنتيا ضد العراؽ لتحرير دكلة الككيت، فقد قامت ىذه القكات بقصؼ أىداؼ مدنية كأشياء 
في بغداد كمدف عراقية اه الشرب ضركرية لحياة السكاف المدنييف مثؿ محطات تنقية مي

المساكف كالمنازؿ كمحطات الصرؼ مصانع إنتاج ألباف األطفاؿ كاألدكية ك قصؼ أخرل، ك 
أصبحت معظـ المدف العراقية ،ك الصحي كمحطات تكليد الكيرباء كمحطات تنقية المياه 

أٌدل إلى تفشي الرئيسية ببل ماء لمشرب، كعاد العراقيكف يشربكف مف مياه الترع كاألنيار مما 
 المجاعة كانتشار األكبئة. 

قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي  فسو تكرر في قطاع غزة بفمسطيف حيف قامتاألمر نكتكٌرر     
بغمؽ جميع المعابر مما أٌدل إلى منع دخكؿ الغذاء كالدكاء كالغاز، فتكقفت الكثير مف 

ـر الفمسطينيكف مف محطات تكليد الكيرباء كضخ المياه الصالحة لمشرب كأفراف الخ بز فحي
جراء ذلؾ مف ضركريات الحياة، فتكقفت الكثير مف المستشفيات عف تقديـ العبلج مما أٌدل 

 إلى كفاة المرضى أصحاب الحاالت الحرجة.
  
 الفرع الثاني

 حماية األعياف الثقافية كدكر العبادة
 

و كراحتو، يحتاج إلى تغذية مثمما يحتاج اإلنساف إلى الطعاـ كالغذاء كالكساء لدكاـ حيات    
فكره بالعمـ كالثقافة كركحو بممارسة مختمؼ الشعائر التعبدية، كال يتحقؽ ىذا إاٌل بحماية 

ح محتكل الحماية يكضالمرافؽ الثقافية كالمؤسسات الدينية مف آثار الحرب. ليذا كجب عمينا ت
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النبكية كتطبيقات الخمفاء كالسنة الكريـ نصكص القرآف  ليذه األعياف في القانكف ك المقررة
  الراشديف.

 انكف الدكلي اإلنسانيالق أكالًّ: 
حرصت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى إقرار حماية خاصة لؤلعياف كالمنشآت     

األعياف مصدر دة ضد آثار اليجمات العسكرية ،إذ تيمثّْؿ ىذه المنشآت ك الثقافية كأماكف العبا
كعممي لمشعكب كما تعٌد  قيمة معنكية كركحية كبيرة لمسكاف إشعاع ثقافي كحضارم 

كاف ذلؾ .       1المدنييف، كالحماية الركحية لممدنييف ال تقٌؿ ضركرة عف الحماية البدنية
دافعا بالمجتمع الدكلي إلى بذؿ الجيكد إلقرار قكاعد قانكنية دكلية تؤٌكد عمى حماية األعياف 

ـ 1954دة، كقد تـٌ بالفعؿ التكٌصؿ إلى إبراـ اتفاقية الىام لعاـ كالمنشآت الثقافية كدكر العبا
لحماية األعياف كالممتمكات الثقافية بصفة عامة كحمايتيا ضد العمميات العسكرية بصفة 

 حماية خاصة ألماكف كدكر العبادة. خاصة غير أٌف اتفاقية الىام لـ تقٌرر 
البركتكككؿ األكؿ  قرار نٌص خاص فيدفع المجتمع الدكلي إلى بذؿ الجيكد إلكىك ما    

:" تيحظر األعماؿ التالية كذلؾ دكف اإلخبلؿ عمى منو 53نصت المادة ـ ك 1977لعاـ 
بأحكاـ اتفاقية الىام المتعمقة بحماية األعياف الثقافية في حالة النزاع المسٌمح المعقكدة في 

 ـ كأحكاـ المكاثيؽ الدكلية األخرل الخاصة بالمكضكع:14/5/1954
ارتكاب أٌم مف األعماؿ العدائية المكجية ضد اآلثار التاريخية أك األعماؿ الفنية أك  -أ

 أماكف العبادة التي تيشٌكؿ التراث الثقافي أك الركحي لمشعكب.
 استخداـ مثؿ ىذه األعياف في المجيكد الحربي. -ب
 . "اتخاذ مثؿ ىذه األعياف محبٌل ليجمات الردع -ج

:"ييحظر ارتكاب عمى نصت الحماية نفسيا كمف البركتكككؿ الثاني  16 ت المادةكقد أقرٌ     
أٌية أعماؿ عدائية مكجية ضد اآلثار التاريخية أك األعماؿ الفنية كأماكف العبادة التي تشكؿ 
التراث الثقافي أك الركحي لمشعكب كاستخداميا في دعـ المجيكد الحربي كذلؾ دكف اإلخبلؿ 

                                                 
1
عكاشرية رقية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة غير الدكلية، رسالة دكتكراه،  - 
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تعمقة بحماية األعياف الثقافية في حالة النزاع المسمح المعقكدة في بأحكاـ اتفاقية الىام الم
 .1ـ"14/5/1954

 الفقو اإلسالميفي ثانيا: حماية األعياف الثقافية كدكر العبادة 
أقٌرت قكاعد اإلسبلـ ضمانات كحماية فٌعالة لؤلعياف الثقافية كدكر العبادة ضد أعماؿ     

الحرب، فمنعت تدميرىا كتخريبيا ألف ذلؾ ييعٌد نكعا مف الفساد في األرض كقد نيى اهلل عٌز 
ـٍ كىالى تىٍعثىٍكا ًفي اأٍلى كجٌؿ عف اإلفساد فقاؿ:" ٍفًسًديفى كىالى تىٍبخىسيكا النَّاسى أىٍشيىاءىىي . كما نجد 2"ٍرًض مي

يكصي جنكد المسمميف بعدـ قتؿ الرىباف كمف حبسكا  –عميو الصبلة كالسبلـ  –الرسكؿ 
رضي اهلل عنو  -الخميفة أبك بكر الصديؽ  كامع لمعبادة كىك ما أكصى بو أنفسيـ في الص

ـ في الصكامع قاؿ:" إنؾ ستجد قكما زعمكا أنيـ قد حبسكا أنفسيسفياف ك  قائده زيد بف أبي –
كالعامر يشمؿ كؿ شيء بما في  فدعيـ كما زعمكا...." كما أكصاه قائبل:"كال تيخربٌف عامرنا"

كىجيىةن إلى جيش  ذلؾ أماكف كدكر العبادة، مع التنبيو أف كصية الحميفة أبي بكر كانت مي
لتي متجو إلى ببلد الشاـ كىي أرض مقدسة بيا ىياكؿ الييكد كصكامع الرىباف كالمعابد ا

 عكؼ عمييا العيٌباد.
ىذه الحصانة الممنكحة لمرىباف كرجاؿ الديف منكطة ببقائيـ في صكامعيـ كبيعيـ، أما ك    

يفقدكف ىذه الحصانة ا في الحرب بالفعؿ أك الرأم فإذا خرجكا منيا إلى المعركة كاشتركك 
 .3كيحؿُّ قتاليـ

عمى حريتيـ الدينية كحرمة  مياء )القدس( نصه كفي عيد عمر بف الخطاب إلى أىؿ إي    
معابدىـ كشعائرىـ ) ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنيف أىؿ إيمياء مف األماف، 
أعطاىـ أمانا ألنفسيـ كأمكاليـ ككنائسيـ كصمبانيـ كسائر مٌمتيا، ال تيسكف كنائسيـ كال تييدـ 

كال ييكرىكف عمى  ليـكال يينتقص منيا كال مف حيزىا كال مف صميبيا كال مف شيء مف أمكا
 .4أحد منيـ كال ييسكف بإيمياء معيـ أحد مف الييكد..." دينيـ كال يضارٌ 

                                                 

1- Stanislas-Edward Nahlik, Protection des biens culturels, « Les dimensions 

internationales du droit humanitaire », institut Henry Dunant, 1986,  p.248-
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ىجرية نظر عمر بف الخطاب كخمفو جيشو إلى بناء  16كفي رحمة الصمح ىذه سنة     
بارز قد ظير أعبله كطيمس أكثره فسأؿ ما ىذا؟ قالكا: ىيكؿ لمييكد قد طمس الركماف 

الييكؿ  لقاه بعيدا فصنع الجيش صنيعو فبداأخذ مف التراب بفضؿ ثكبو كأمعالمو بالتراب، ف
 . 1كظير ليتعبد الييكد

الذيف  كأصحابو قد نيكا عف قتؿ رجاؿ الديف –عميو الصبلة كالسبلـ  –إذا كاف الرسكؿ     
يذا يقتضي حماية كنائسيـ كمعابدىـ كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لآلثار ال يشارككف في القتاؿ، ف

ديو دكر كأماكف العبادة فتأخذ الدكر الذم تؤ كر العمـ كالثقافة ألنيا تؤدم تاريخية كالفنية كدال
 .نفسو2الحكـ
مع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في حمايتيا الفقو اإلسبلمي بذلؾ يتضح اتفاؽ أحكاـ ك    

كحماية األماكف  ألماكف كدكر العبادة كفي االلتزاـ بحماية رجاؿ الديف كالرىباف كفي احتراـ
 . 3كاألعياف الثقافية التي تيشكؿ الميراث الثقافي كالحضارم كالركحي لمشعكب

 
 الفرع الثالث

 شآت كاألىداؼ التي تحكم قكل خطرةحماية المن
 

ييضفي القانكف الدكلي اإلنساني الحماية عمى ىذه األشغاؿ كالمنشآت باعتبار ذلؾ     
لحماية السكاف المدنييف  ـ في 1977اـ أنفسيـ، كمف ثـٌ نٌص البركتكككؿ األكؿ لعضركريان ن

 : عمى أف1/ الفقرة 56المادة 
ال تككف األشغاؿ اليندسية أك المنشآت التي تحكم قكل خطرة أال كىي السدكد كالجسكر  .1

كالمحطات النككية لتكليد الطاقة الكيربائية محبلِّ لميجـك حتى كلك كانت أىدافان عسكرية، 
مثؿ ىذا اليجـك أف يتسبب في انطبلؽ قكل خطرة ترٌتب خسائر فادحة  إذا كاف مف شأف

بيف السكاف المدنييف، كما ال يجكز تعريض األىداؼ العسكرية األخرل الكاقعة عند ىذه 
األشغاؿ اليندسية أك المنشآت عمى مقربة منيا لميجـك إذا كاف مف شأف مثؿ ىذا اليجـك 
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غاؿ اليندسية أك المنشآت ترٌتب خسائر فادحة أف يتسبب في انطبلؽ قكل خطرة مف األش
 بيف السكاف المدنييف.

 تتكقؼ الحماية الخاصة ضٌد اليجـك المنصكص عميو بالفقرة األكلى في الحاالت التالية: .2

فيما يتعمؽ بالسدكد أك الجسكر، إذا استخدمت في غير استخداماتيا العادية دعما  -أ   
كمباشر ككاف مثؿ ىذا اليجـك ىك السبيؿ الكحيد  كميـيات العسكرية عمى نحك منتظىـ لمعمم

 المستطاع إلنياء ذلؾ الدعـ.
فيما يتعمؽ بالمحطات النككية لتكليد الكيرباء، إذا كٌفرت ىذه المحطات الطاقة  -ب   

ـ كمباشر ككاف مثؿ ىذا اليجـك ىك منتظـ كمي الكيربية لدعـ العمميات العسكرية عمى نحك
 تطاع إلنياء مثؿ ىذا الدعـ.السبيؿ الكحيد الميس

فيما يتعمؽ باألىداؼ العسكرية األخرل الكاقعة عند ىذه األعماؿ اليندسية أك  -ج   
مميات العسكرية عمى نحك منتظـ المنشآت أك عمى مقربة منيا، إذا استيخًدمت في دعـ الع

 ذا الدعـ.كمباشر، ككاف مثؿ ىذا اليجـك ىك السبيؿ الكحيد الميستطاع إلنياء مثؿ ى ميـ

يظٌؿ السكاف المدنيكف كاألفراد المدنيكف في جميع األحكاؿ متمتعيف بكافة أنكاع الحماية  .3
التي يكفميا ليـ القانكف الدكلي بما في ذلؾ الحماية التي تكفرىا التدابير الكقائية المنصكص 

منشآت ، فإذا تكقفت الحماية أك تعرض أم مف األشغاؿ اليندسية أك ال57عمييا في المادة 
أك األىداؼ العسكرية المذككرة في الفقرة األكلى لميجـك تيتخذ جميع االحتياطات العممية 

 لتفادم انطبلؽ القكل الخطرة.

ييحظر اتخاذ أم مف األشغاؿ اليندسية أك المنشآت أك األىداؼ العسكرية المذككرة في  .4
 الفقرة األكلى ىدفا ليجمات الردع.

قامة أية أىداؼ عسكرية عمى مقربة مف األشغاؿ تسعى أطراؼ النزاع إلى تجنب إ .5
اليندسية أك المنشآت المذككرة في الفقرة األكلى كييسمح مع ذلؾ بإقامة المنشآت التي يككف 
القصد الكحيد منيا الدفاع عف األشغاؿ اليندسية أك المنشآت المتمتّْعة بالحماية ضد 

. كيجب أال تككف ىي بذاتيا ىدفا لميجـك بشرط  عدـ استخداميا في األعماؿ اليجـك
العدائية ما لـ يكف ذلؾ قياما بالعمميات الدفاعية البلزمة لمرد عمى اليجمات ضد األشغاؿ 

عمى صد أم يا قاصرا عمى األسمحة القادرة اليندسية أك المنشآت المحمية، ككاف تسميح
 عمؿ عدائي ضٌد األشغاؿ اليندسية أك المنشآت المحمية.
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براـ المزيد مف االتفاقات فيما بينيا مية المتعاقدة ك أطراؼ النزاع إلتعمؿ األطراؼ السا .6
 لتكفير حماية إضافية لؤلعياف التي تحكم قكل خطرة.

يجكز لؤلطرؼ بغية تيسير التعرؼ عمى األعياف المشمكلة بحماية ىذه المادة أف تسـ  .7
ىية تيكضع عمى األعياف ىذه بعبلمة خاصة تتككف مف مجمكعة مف ثبلث دكائر برتقالية زا

( ليذا البرتكككؿ كال 1مف الممحؽ رقـ ) 16المحكر ذلتو حسب ما ىك محدد في المادة 
يعفي عدـ كجكد ىذا الكسـ أم طرؼ في النزاع مف التزامو بمقتضى ىذه المادة بأم حاؿ 

 مف األحكاؿ.

كذلؾ  56ـ بأحكاـ مماثمة لممادة 1977مف البرتكككؿ الثاني لعاـ  1كما جاءت المادة     
شغاؿ اليندسية أك المنشآت التي تحكم قكل خطرة أال كىي السدكد كما يمي ) ال تككف األ

كالجسكر كالمحطات النككية لتكليد الطاقة الكيربائية محبلن لميجـك حتى كلك كانت أىدافان 
عسكرية إذا كاف مف شأف ىذا اليجـك أف يتسبب في انطبلؽ قكل خطرة ترتب خسائر فادحة 

 كاف المدنييف (.بيف الس
السابقة أنيا تيقٌرر ىذه الحماية لصالح المنشآت اليندسية  56نستنتج مف المادة ك     

، فيي تتمتع كالمنشآت التي تحكم قكل خطرة حتى كلك كانت ىذه المنشآت أىدافان عسكرية
يحظر تكجيو أم ىجـك عسكرم أك أية أعماؿ عدائية ضدىا إذا كاف مف بحماية خاصة ك 

اليجـك أف يؤدم إلى انطبلؽ قكل خطرة ترتب خسائر فادحة لمسكاف المدنييف،  شأف ىذا
حٌرـ ضرب أك مياجمة األىداؼ العسكرية القريبة مف ىذه المنشآت ، بؿ كليس ىذا فحسب

كتمؾ األشغاؿ إذا كاف مف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى انطبلؽ قكل خطرة منيا تؤدم إلى 
 . 1خسائر فادحة لمسكاف المدنييف

كتعريفا لؤلىداؼ العسكرية،  أكثر تفصيبل ألٌنو يضع ضكابط 56 كما جاء نص المادة    
كىدؼ المادة حماية المنشآت المحتكية عمى عناصر خطرة، كمف بيف المنشآت كاجبة التنفيذ 
السدكد كالجسكر كالمحطات النككية لتكليد الكيرباء كاألىداؼ العسكرية األخرل الكاقعة عند 

مميات ندسية أك المنشآت أك عمى مقربة منيا ما لـ تستخدـ لدعـ العىذه األعماؿ الي
ـ كمباشر، ككاف مثؿ ىذا اليجـك ىك السبيؿ الكحيد العسكرية عمى نحك منتظـ كمي
 المستطاع إلنياء مثؿ ىذا الدعـ.

                                                 
 ا.كما بعدى 173محمد مصطفى يكنس، مرجع سابؽ، ص   -1



158 

 

مف البركتكككؿ األٌكؿ إلى االحتياطات التي يجب عمى األطراؼ  57أشارت المادة     
لة تعٌرض أٌم مف األشغاؿ اليندسية أك المنشآت أك األىداؼ العسكرية اتخاذىا في حا

لميجـك لتفادم إنطبلؽ القكل الخطرة مف ىذه المنشآت مٌما  1فقرة  56المذككرة في المادة 
 قٌررت:   لمدنية، ك يضٌر بالسكاف كاألشخاص أك األعياف ا

ادم السكاف المدنييف تيبذؿ رعاية متكاصمة في إدارة العمميات العسكرية مف أجؿ تف .1
 كاألشخاص كاألعياف المدنية.

2. :  تيتخذ االحتياطات التالية فيما يتعمؽ باليجـك

 يجب عمى مف يخطط ليجـك أك يتخذ قرارا بشأنو: -أ
األىداؼ المقٌرر مياجمتيا ليست  مف ككف أف يبذؿ ما في طاقتو عمميا لمتحقؽ :أكال -

مشمكلة بحماية خاصة، كلكٌنيا أىداؼ عسكرية في غير صا مدنييف أك أعيانا مدنية ك أشخا
غير محظكر مياجمتيا بمقتضى أحكاـ ىذا كمف  52مف المادة  2ؽ الفقرة منطك 

 البركتكككؿ.
أف يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخٌير كسائؿ كأساليب اليجـك مف  :ثانيا -

ة بيـ أك اإلضرار باألعياف أجؿ تجٌنب إحداث خسائر في أركاح المدنييف أك إلحاؽ اإلصاب
 المدنية كذلؾ بصفة عرضية، كعمى أٌم األحكاؿ حصر ذلؾ في أضيؽ نطاؽ.

أف يمتنع عف اتخاذ قرار بشٌف أٌم ىجـك قد ييتكقع منو بصفة عرضية أف ييحدث  :ثالثا -
خسائر في أركاح المدنييف أك إلحاؽ اإلصابة بيـ أك اإلضرار باألعياف المدنية أك أف 

مطا مف ىذه الخسائر كاألضرار مٌما يفرط في تجاكز ما يينتظر أف يسفر عنو ذلؾ ييحدث خ
 اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة.

حماية خاصة أك بمشمكؿ  يا أك عسكر جـك إذا تبٌيف أٌف اليدؼ ليس ييمغى أك ييعٌمؽ أٌم ى -ب
ك إلحاؽ اإلصابة بيـ أ أٌف اليجـك قد ييتكٌقع منو أف ييحدث خسائر في أركاح المدنييف أك

يحدث خمطا مف ىذه الخسائر كاألضرار كذلؾ بصفة عرضية اإلضرار باألعياف المدنية أك 
 تفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة.

ما  ييكٌجو إنذار مسبؽ كبكسائؿ مجدية في حالة اليجمات التي قد تمٌس السكاف المدنييف -ج
 لـ تحؿ الظركؼ دكف ذلؾ.      
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ينبغي أف يككف اليدؼ الكاجب اختياره حيف يككف الخيار ممكنا بيف عٌدة أىداؼ . 3
عسكرية لمحصكؿ عمى ميزة عسكرية مماثمة، كذلؾ اليدؼ الذم ييتكٌقع أف يسفر اليجـك 

 عميو عف إحداث أقٌؿ قدر مف األخطار عمى أركاح المدنييف كاألعياف المدنية.
العمميات العسكرية في . يتخذ كؿ طرؼ في النزاع كافة االحتياطات المعقكلة عند إدارة 4

الجٌك كفقا لما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات بمقتضى قكاعد القانكف الدكلي البحر أك 
لحاؽ  التي تيطٌبؽ في المنازعات المسٌمحة لتجنب إحداث الخسائر في أركاح المدنييف كا 

 مكات المدنية.الخسائر بالممت
. ال يجكز تفسير أٌم مف أحكاـ ىذه المادة بأٌنو يجكز شٌف أٌم ىجـك ضد السكاف المدنييف 5

 أك األشخاص المدنييف أك األعياف المدنية.  
مف مقتضيات  ألٌنو الفقو اإلسبلميقكاعد مع ما تقٌرره السابقة ال تتعارض األحكاـ     

ٌنما تكجييو إلى الحصكف كالقبلعحماية المدنييف عدـ جكاز تكجيو القتا . كما 1ؿ إلى المدف كا 
ينبغي تكخي الحذر حتى ال يناؿ المدنييف أذل، كبالتالي ال يجكز اليجـك عمى المنشآت 

ذا تعمد 2كاألىداؼ العسكرية القريبة منيا إاٌل بعد التأكد مف عدـ إصابة المدنييف بأذل ، كا 
نيا السكنية أك إقامة المنشآت العسكرية بالقرب مالعدٌك إقامة ىذه المنشآت في المناطؽ 

يجكز ضرب ىذه األىداؼ كييتكٌقى قتؿ النساء كاألطفاؿ فإذا لـ ليحتمي بالنساء كاألطفاؿ ف
يكصؿ إلى قتميـ إاٌل بقتؿ النساء كاألطفاؿ جاز قتاليـ في حاؿ كجكد األطفاؿ كالنساء 

 . معيـ
بطريؽ القصد إلييـ بؿ المراد إذا لـ يكف  ليس المراد إباحة قتؿ النساء كالصبياف    

كذلؾ  3الكصكؿ إلى أىداؼ العدك العسكرية كقكاتو بدكف تجاكز النساء كاألطفاؿ جاز قتميـ
مف  56لمضركرة كالضركرة تيقٌدر بقدرىا. كال يتعارض ىذا مع ما نٌصت عميو المادة 

المنشآت كاألىداؼ  ـ مف تكقؼ الحماية في حالة استخداـ1977البرتكككؿ األكؿ لعاـ 
المذككرة في األعماؿ العدائية، كليس ىناؾ تعارض بيف التشريعيف اإلسبلمي كالكضعي مف 

 .4ناحية كجكب اتخاذ االحتياطات البلزمة في حالة تكقؼ الحماية

                                                 
 . 200جعفر عبد السبلـ، القانكف الدكلي االنساني في االسبلـ، مرجع سابؽ، ص  -1
 .155عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص  -2
 .363الشككاني، نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، مرجع سابؽ، ص  -3
 .156ك  155عبد الغني محمكد، مرجع سابؽ، ص   -4
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 الفرع الرابع

 المناطؽ المحايدة أك منزكعة السالح
 

تكٌجو األعماؿ العسكرية في األصؿ ضٌد المقاتميف الحامميف لمسبلح، كما يقع التحاـ     
الجنكد في الغالب في ساحات القتاؿ، غير أٌف عادات كأعراؼ الحرب تقٌر بقاء بعض 

مف حمكؿ اإلنساني القانكف الدكلي  هقرٌ أ ف مانبيٌ المناطؽ بعيدة عف العمميات القتالية، ليذا س
 منيا في نقطة ثانية. اإلسبلمي فقو قؼ الك مك  ،في نقطة أكلىليذه األماكف 

 القانكف الدكلي اإلنساني أكالًّ:
نتيجة لآلثار التدميرية الكبيرة لؤلسمحة الحديثة، أقرت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني     

رككف في األعماؿ جكاز انشاء مناطؽ محايدة لحماية األشخاص المدنييف الذيف ال يشت
أف  العدائية كال يقكمكف بأم عمؿ لو طابع عسكرم أثناء إقامتيـ في ىذه المناطؽ، كال بدٌ 

يككف إنشاء ىذه المناطؽ المحايدة بمكجب اتفاؽ كتابي بيف أطراؼ النزاع يتضمف تحديد 
دارتيا كمراقبتيا كتمكينيا كابتداء  كمدة استمرار المكقع الجغرافي لممنطقة المحايدة المقترحة كا 

 ـ(. 1949/ فقرة ب مف االتفاقية الرابعة لعاـ  15حيادىا ) المادة 
ـ صراحة جكاز إعبلف بعض الجيات مناطؽ 1977كما أقٌر البركتكككؿ األكؿ لعاـ     

كسيمة  ةمفتكحة كمجردة مف كسائؿ الدفاع كبالتالي ييحظر عمى أطراؼ النزاع مياجمتيا بأيٌ 
 :1كاقع المفتكحة ال تتمتع بالحماية إال بتكفر الشركط اآلتيةكانت، إاٌل أٌف ىذه الم

أف يتـٌ إجبلء القكات المسمحة ككذلؾ األسمحة المتحركة كالمعدات العسكرية المتحركة  -أ
 عنو.
 أاٌل تيستخدـ المنشآت أك المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا. -ب
 مطات أك السكاف.أاٌل ترتكب أية أعماؿ عدائية مف قبؿ الس -ج

 أاٌل يجرم أٌم نشاط دعما لمعمميات العسكرية. -د

إذا لـ تتكافر ىذه الشركط فإف الخصـ ال يمتـز بمعاممة المكقع عمى أنو مكقع مجرد مف     
السبلح، إاٌل أٌف المكقع يظؿ رغـ ذلؾ متمتعا بالحماية التي تقررىا كؿ مف األحكاـ األخرل 

                                                 
1
 ـ.1977كؿ األكؿ لعاـ مف البرتكك 2/ فقرة  59المادة  - 
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أٌنو يجكز  ،غير 1الدكلي األخرل التي تطبؽ في النزاعات المسمحةلمبرتكككؿ كقكاعد القانكف 
ألطراؼ النزاع أف يتفقكا فيما بينيـ عمى إنشاء مكاقع مجردة مف كسائؿ الدفاع حتى كلك لـ 

 . 2تتكافر فييا الشركط سالفة الذكر
كعمى طرؼ النزاع الذم يسيطر عمى مكقع يشممو مثؿ ىذا االتفاؽ أف يسمو بقدر     
يمكف رؤيتيا  مع الطرؼ اآلخر، عمى أف تكضع بكيفيةمكاف بعبلمات معينة يتفؽ عمييا اإل

كيفقد المكقع الذم  . 3طرقو الرئيسيةة عمى المحيط الخارجي لممكقع كحدكده ك بكضكح كخاص
د مف كسائؿ الدفاع إذا لـ يعد مستكفيا تـٌ اإلعبلف عنو أك اتفؽ عميو صفتو كمكقع مجرٌ 

البرتكككؿ ) الشركط األربعة سالفة الذكر ( أك الشركط التي تـٌ االتفاؽ  الشركط التي كضعيا
مع ذلؾ متمتعا بالحماية التي تنٌص عمييا األحكاـ  ؿٌ ا بيف طرفٌي النزاع، إاٌل أٌنو يظعميي

 .4األخرل لمبرتكككؿ األكؿ كقكاعد القانكف الدكلي األخرل التي تيطٌبؽ في النزاعات المسمحة
ى إنشاء مناطؽ ـ جكاز اتفاؽ أطراؼ النزاع عم1977برتكككؿ األكؿ لعاـ كما أقٌر ال    

الشركط كاألحكاـ المتعمقة بالمكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع، كيككف منزكعة السبلح ب
االتفاؽ عمييا صريحا كيتـٌ شفاىة أك كتابة كييعقد في زمف السمـ أك عند بداية النزاع كييحٌدد 

 .5عة السبلح كينٌص عمى كسائؿ اإلشراؼ إذا لـز األمربدقة حدكد المنطقة منزك 
 بالحماية إال بتكافر الشركط اآلتية: ه المناطؽ مكضكع االتفاؽىذكالتتمتع  

أف يتـٌ إجبلء جميع المقاتميف ككذلؾ األسمحة المتحركة كالمعدات العسكرية المتحركة   -أ 
 عنيا.

 ستخداما عدائيا.أاٌل تيستخدـ المنشآت كالمؤسسات العسكرية الثابتة ا -ب 

 أاٌل تيرتكب أٌية أعماؿ عدائية مف قبؿ السمطات أك السكاف. -ج 

 .6أف يتكقؼ أٌم نشاط يتصؿ بالمجيكد الحربي   -د 

ف عمى طرؼ النزاع الذم ييسيطر عمى المنطقة مكضكع االتفاؽ أف يسميا قدر يتعيٌ     
يمكف  تكضع بكيفيةمع الطرؼ اآلخر، عمى أف اإلمكاف بالعبلمات التي قد ييتفؽ عمييا 

                                                 
1
 .1977مف البرتكككؿ األكؿ لسنة  4/ فقرة  59دة الما - 

2
 مف البرتكككؿ نفسو. 5/ فقرة  59المادة  - 

3
 .مف البركتكككؿ نفسو 6/ فقرة  59المادة  - 

4
 مف البركتكككؿ نفسو. 7/ فقرة  59المادة  - 

5
 .1977األكؿ لسنة مف البركتكككؿ  2/ فقرة  60المادة  - 

6
 .مف البركتكككؿ نفسو 3/ فقرة  60ة الماد - 
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ذا 1طرقيا الرئيسيةعمى المحيط الخارجي لممنطقة كحدكدىا ك  رؤيتيا بكضكح كال سيما . كا 
ارتكب أحد أطراؼ النزاع انتياكا جسيما إلحدل الشركط المذككرة سابقا أك قاـ باستخداـ 

 أك ألغى كضعيا المنطقة المشمكلة بالحماية في أغراض تتصؿ بإدارة العمميات العسكرية
ييعفى الطرؼ اآلخر مف التزاماتو بمقتضى االتفاؽ كتفقد المنطقة كضعيا بشكؿ انفرادم ف

كلكنيا تظٌؿ متمتعة بالحماية التي تكفرىا األحكاـ األخرل ليذا البركتكككؿ كقكاعد القانكف 
 .  2الدكلي األيخرل التي تيطٌبؽ في المنازعات المسمحة

 اإلسالميالمناطؽ المحايدة في الفقو ثانيا: 
االتفاؽ بيف الدكلة اإلسبلمية كدكلة معادية عمى إنشاء التمنع قكاعد الشريعة اإلسبلمية     

مناطؽ محايدة لحماية األشخاص المدنييف ما داـ ذلؾ ال ييعارض نٌصا شرعيا كال ييفٌكت 
بدأ إنشاء منطقة لحماية المدنييف مف شأنو تعزيز م كحقيقة األمر أفٌ . مصمحة عمى المسمميف

ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ :"عدـ جكاز قتؿ غير المقاتميف لقكلو تعالى قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي كى
ٍعتىًديفى  اقيٍّ لتجسيد ىذا المبدأ، عمميٍّ اتف عمى تكفير إطار. كما ييساعد ىذا 3"المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي

التقديرية لكلٌي األمر أك مف يفكضو لذلؾ كتصرفو ىذا منكط  األمر كمو متركؾ لمسمطةكنرل 
 بالمصمحة.

 الفرع الخامس
 ةػة الطبيعيػة البيئػحماي

 
ات كالقكانيف كالمكائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر كاجبة مف الجدير بالذكر أٌف االتفاق    
ات التي ال يؤثر عمييا االتفاقلتطبيؽ في زمف السمـ كالحرب، ألٌف اتفاقات حماية البيئة مف ا

اندالع الحرب، كلكف لؤلخطار الشديدة المحدقة بالبيئة بسبب آثار الحرب كاألسمحة 
جراءات فٌعالة لحمايتيا خبلؿ المستخدمة فييا، ف تككف في حاجة ماٌسة إلى إقرار تدابير كا 

 النزاع المسٌمح.
 القانكف الدكلي اإلنساني أّكال: 

                                                 
1
 .1977األٌكؿ لسنة مف البركتكككؿ  5/ فقرة  60المادة  - 

2
 .نفسو مف البركتكككؿ 7ك  6/ الفقرتاف  60المادة  - 

3
 .190سكر البقرة، اآلية  - 
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ا خالية مف أٌم نص يقٌرر حماية نجدى 1949فاقات جنيؼ األربع لعاـ إذا نظرنا إلى ات    
البيئة الطبيعية في زمف النزاع المسٌمح، كما كاف المشركع المقٌدـ مف المجنة الدكلية لمصميب 
د األحمر خاليا مف نٌص خاص لحماية البيئة الطبيعية إٌباف النزاعات المسٌمحة. لذلؾ قاـ الكف

النمسا، بتقديـ لمانيا الديمقراطية كالمجر ك مف تشيككسمكفاكيا كأي ذلؾ األسترالي، مؤٌيدا ف
اقتراح إلى الدكرة الثانية لمؤتمر جنيؼ الدبمكماسي بمشركع مادة تتضٌمف األحكاـ الخاصة 
بحماية البيئة الطبيعية أثناء الحرب، كقد قررت ىذه المادة حظر استخداـ كسائؿ أك طرؽ 

 . 1لتدمير كاسع االنتشار ذم اآلثار الخطيرة عمى البيئةالحرب التي تقصد أك تسبب ا
حياة السكاف المدنييف نٌص االقتراح السابؽ المحافظة عمى التكازف البيئي ك نظرا لضركرة     

عمى حظر االلتجاء إلى اإلجراءات االنتقامية أك ىجمات الردع ضٌد البيئة الطبيعية حتى ال 
، كقد أسفرت ىذه  مف البركتكككؿ  55المناقشات عف إقرار نٌص المادة تصبح ىدفا لميجـك

تراعى أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف  -1: "أف كالتي نٌصت عمى 1977األٌكؿ لعاـ 
األضرار البالغة كاسعة االنتشار كطكيمة األمد كتتضمف ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب 

بالبيئة الطبيعية أف تسبب مثؿ ىذه األضرار  أك كسائؿ القتاؿ التي يقصد بيا أك يتكقع منيا
تحظر ىجمات الردع التي تشٌف ضٌد البيئة  -2صحة أك بقاء السكاف. كمف ثٌمة تضٌر 

 الطبيعية".
     
المبلحظ أٌف النص لـ يستخدـ لفظ السكاف المدنييف كاستخدـ لفظ السكاف فقط، مٌما يدٌؿ ك    

ف كالمقاتميف عمى حٌد سكاء. كقد اىتمت الجمعية عمى أىمية حماية البيئة بالنسبة لممدنيي
ضيو الحرب يجب عدـ ما ال تقت يئة أثناء النزاعات المسٌمحة كعمىالعامة بمسألة حماية الب

: "إٌف تدمير البيئة الذم ال تبرره ضركرة 1992/ 47/37نٌصت في قرارىا المساس بو، ك 
الدكلي الحالي". كقد حٌثت الدكؿ  عسكرية كينٌفذ عمدا أمر يتعارض بشكؿ كاضح مع القانكف

عمى اتخاذ جميع التدابير البلزمة لكفالة االمتثاؿ لقكاعد القانكف الدكلي السارية بخصكص 
حماية البيئة كمنع تمكثيا، التزاما يقع عمى عاتؽ الدكؿ في كؿ األكقات في كقت السمـ كفي 

ال شٌؾ أٌف ىذا االلتزاـ يصبح كقت الحرب، كسكاء كانت العبلقات بينيا عادية أك متكترة. ك 

                                                 
 . 421ك 420زكريا عزمي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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ضركريا أكثر في كقت الحرب كيتٌضح أكثر بالنسبة لممنشآت النككية بالنظر إلى النتائج 
 . 1الخطيرة المتمثٌمة في اإلشعاعات التي قد تترتب داخؿ كخارج الدكلة التي يتـ اليجـك عمييا

لبيئة لؤلغراض العسكرية أك أٌية أٌما االتفاقية الدكلية لحظر استخداـ تقنيات التغيير في ا    
( كقد تـٌ التكصؿ ENM0Dأغراض عدائية أخرل )كىي االتفاقية المعركفة اختصارا باسـ 

لمجنة نزع السبلح في  إلى إقرارىا خبلؿ المفاكضات متعددة األطراؼ في مؤتمر جنيؼ
10/12/1976. 
ي ديباجتيا: "إٌف الدكؿ ت ىذه االتفاقية صراحة إلى حماية البيئة إذ كرد فضقد تعرٌ ل    

األطراؼ في ىذه االتفاقية يحدكىا الحرص عمى تعزيز السمـ كترغب في اإلسياـ في قضية 
نقاذ  كقؼ سباؽ التسٌمح كتحقيؽ نزع السبلح العاـ الكامؿ في ظٌؿ رقابة دكلية دقيقة كفٌعالة كا 

أٌف التقدـ ؾ البشرية مف خطر استخداـ كسائؿ جديدة مف كسائؿ الحرب...كلٌما كانت تدر 
ات جديدة فيما يتعمؽ بالتغيير في البيئة. كرغبة منيا في فرض حظر العممي قد يتيح إمكان

فٌعاؿ عمى استخداـ تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألٌية أغراض عدائية أخرل 
ميا عمى البشرية، كتأكيدا لعز  بغية القضاء عمى ما ينطكم عميو ىذا االستخداـ مف أخطار

زيادة سياـ في دعـ الثقة بيف األمـ ك في اإلتحقيؽ ىذا اليدؼ كرغبة منيا  العمؿ في سبيؿ
 تحسف الحالة الدكلية كفقا لمقاصد األمـ المتحٌدة كمبادئيا فقد اتفقت عمى ما يمي: 

 : المادة األكلى -
التغيير في البيئة ذات  تتعٌيد كؿ دكلة طرؼ في ىذه االتفاقية بعدـ استخداـ تقنيات -1

اسعة االنتشار أك طكيمة البقاء أك الشديدة ألغراض عسكرية أك ألٌية أغراض اآلثار 
 ضرار بأٌية دكلة طرؼ أخرل.إللحاؽ الدمار أك الخسائر أك اإل عدائية أخرل ككسيمة

تتعٌيد كؿ دكلة طرؼ في ىذه االتفاقية بأاٌل تساعد أك تشٌجع أك تحٌض أٌية دكلة أك  -2
( 1مكعة مف الدكؿ أك أٌية منظمة دكلية عمى االضطبلع بأنشطة منافية ألحكاـ الفقرة )مج

 مف ىذه المادة.

يقصد بعبارة تقنيات التغيير في البيئة كما ىي مستعممة في المادة األكلى  :المادة الثانية -
دينامية الكرة في  -عف طريؽ التأثير المتعٌمد في العمميات الطبيعية–أٌية تقنية إلحداث تغيير 

ة )البيكتا( كغبلفيا  ٌُ األرضية أك تركيبيا أك تشكيميا، بما في ذلؾ مجمكعات أحيائيا المحمٌي

                                                 
دكلية لمبيئة مف التمكث، المجمٌة المصرية لمقانكف الدكلي، مجمد أحمد أبك الكفا، تأمبلت حكؿ الحماية ال -1

 . 83، 82، ص 1993، 49
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الصخرم كغبلفيا المائي كغبلفيا الجكم أك في دينامية الفضاء الخارجي أك تركيبو أك 
 . 1تشكيمو"

كاسعة االنتشار أك  قد قٌدمت تفسيرات عديدة بشأف التغيير في البيئة المنطكم عمى آثارل    
طكيمة البقاء أك شديدة كحصؿ تفاىـ خاص اعتمد معيار اتساع االنتشار عمى أٌف المقصكد 

طكؿ البقاء يشمؿ فترة عٌدة أشير أك لمرٌبعة ك بو منطقة تشمؿ عٌدة مئات مف الكيمكمترات ا
اة كاضحة بالحي إلى أضرارفتفضي  ،فصؿ عمى األٌقؿ مف فصكؿ السنة، أٌما شٌدة األثر

اإلنسانية كالمكارد الطبيعية كاالقتصادية أك غيرىا مف األحكاؿ. كتجدر اإلشارة إلى أٌف 
التطكر المذىؿ في مجاؿ التكنكلكجيا المستخدمة في كسائؿ القتاؿ تؤثر تأثيرا بالغا كتؤدم 
إلى إحداث التغيير في البيئة بمعناىا الكاسع في البٌر كالبحر كالجك كتمٌس التراث العالمي 
الثقافي كالطبيعي كتؤثر في تغيير المناخ مف خبلؿ االنبعاثات التي تصدر عف تقنيات 

      .        2التغيير اليادفة إلى اإلضرار بالبيئة
إذا نظرنا إلى ما يحدث في الكاقع العممي لمحركب نجد الدكؿ تستخدـ المبيدات     

كالميمكات الكيمياكية في األغراض الحربية كالعسكرية ميستيدفة إىبلؾ المحاصيؿ الزراعية 
كمناطؽ الرعي كالغابات فضبل عف إفساد التربة الزراعية. ىذا كتنيض الحرب األمريكية في 

ىد حؽ عمى ذلؾ، فقد انعيقد في فيتناـ المؤتمر الدكلي لتقدير فيتناـ دليؿ صدؽ كشا
جانفي  20إلى  13المحٌصمة األكلية آلثار الحرب الكيمياكية في فيتناـ في الفترة مف 

 ـ كقد كاف مف أبرز نتائج ىذا المؤتمر ما يمي: 1983
ألمريكية ة القد مينيت البيئة في فيتناـ بخسائر  جكىرية بسبب استخداـ الكاليات المتحد -

مميكف  44ألقت منيا المثاؿ مادة ) الجاف أكرانج ( ك استخدمت عمى سبيؿ لتمؾ المبيدات، ك 
أٌدل ذلؾ إلى ـ ( ك 1971ـ إلى 1961سنكات )  10لتر عمى األراضي الفيتنامية خبلؿ 

تغيير عميؽ في تككيف التربة في المناطؽ التي استخدمت فييا ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 
 انتقمت ىذه المكاد بكاسطة العكامؿ الطبيعية كالحيكانية كالنباتية.جاكرة ليا ك طؽ الملممنا

                                                 
، 2002نظر: مكسكعة القانكف الدكلي االنساني، إصدار بعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر، القاىرة، ا -1

 .  478ص 
ث عمى ضكء قكاعد القانكف االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة مف التمك  صالح محمد محمكد بدر الديف، -2

، 116، ص 2006الدكلي لمبيئة كقرارات كتكصيات المنظمات الدكلية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
117. 
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الدراسات التي أيجريت اآلثار الضارة بالنكع البشرم كأظيرت  أكدت نتائج المؤتمر استمرار -
ضكا لخطر استخداـ المبيدات كالمقاتميف أنيـ لحقت بيـ أضرار كراثية عمى األفراد الذيف تعرٌ 

مقية بيـ مثؿ مرض )المنغكلية أدت في النيا   .(mangolismية إلى إحداث تشكىات خى

كتظير أعراض ىذا المرض في ببلىة تصيب الطفؿ عند كالدتو كيككف مف نتيجتيا      
انحراؼ العينيف كتسطح الجبية كأكبر أجزاء الجسـ عرضة لئلصابة بيذه المكاد الجمد 

ميا تؤدم إلى نتائج كراثية تيدد كبٌل مف اإلنساف كالعيكف كبعض األغشية كالغدد التناسمية، كك
كالحيكاف فضبل عف النبات.أٌدل ذلؾ إلى ارتفاع معدالت المكاليد غير الطبيعييف في أيسر 

 . 1المقاتميف الفيتنامييف في أعقاب ىذه الحرب
رة بيف كما يمكننا ذكر مثاؿ آخر عف تمكيث البيئة في الخميج العربي في الحرب األخي    

قاـ النظاـ العراقي بضخ البتركؿ الخاـ مف حقكؿ البتركؿ في مياه العراؽ كقكات الخمفاء، ك 
الخميج العربي، األمر الذم ترتب عميو تمكيث مياه الخميج العربي كمو بالزيت كقد أثبت 

 ،عاـ 200الخبراء أف عكدة مياه الخميج إلى ما كانت عميو قبؿ الحرب تحتاج إلى حكالي 
ى ىذا التمكيث كفاة جميع الكائنات الحية الحيكانية كالنباتية األمر الذم يعكد كقد ترتب عم

الزراعة في دكؿ الخميج التي كانت تعتمد عمى عمى الثركات في الخميج ك  بأفدح األضرار
الزراعة مف مياه الخميج بعد تنقيتيا. كلـ يكتؼ النظاـ العراقي بتدمير البيئة البحرية بؿ قاـ 

لبتركؿ في الككيت كامتدت آثار الحرائؽ إلى اليكاء في الجٌك فمكثتو بشكؿ بتفجير آبار ا
خطير لدرجة أف ىذه األدخنة كانت تحجب ضكء الشمس في معظـ فترات النيار في مناطؽ 
كاسعة مف الخميج، كتكقع بعض الخبراء أف ىذه األدخنة  سكؼ تؤدم إلى سقكط أمطار 

لمنبعثة مف حرائؽ النفط تقضي عمى كافة سكداء تحمؿ كثيرا مف العناصر السامة ا
 .2المحاصيؿ الزراعية في جميع المناطؽ التي تسقط عمييا تمؾ األمطار

 حماية البيئة في الفقو اإلسالميثانيا: 
اىتمت الشريعة اإلسبلمية بحماية البيئة اىتماما كبيرا، فحٌث القرآف الكريـ المسمميف عمى     
ًحيىا : "قاؿ اهلل عٌز كجؿٌ بيئة ك بلح البيئي كعدـ تمكيث الاإلص كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى

                                                 
1
 149ـ، ص 2001، دار الشركؽ، القاىرة، 1يكسؼ القرضاكم، رعاية البيئة في شريعة اإلسبلـ، ط   - 

ـ عبد المطيؼ الصعيدم، 150ك   62البيئة في الفكر اإلنساني كالكاقع اإليماني، ص . نقبل عف عبد الحكي
 .63ك 
2
 .177ك  176أبك الخير أحمد عطية، مرجع سابؽ، ص   - 
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ٍحًسًنيفى  عنا ًإفَّ رىٍحمىةى المًَّو قىًريبه ًمفى اٍلمي طىمى ٍكفنا كى كهي خى يعني جممة  . كاإلفساد في األرض1"كىاٍدعي
لَّى سىعىى ًفي :"مسائؿ منيا االعتداء عمى األرض كالبيئة اإلنسانية كقد قاؿ تعالى ذىا تىكى كىاً 

ييٍيًمؾى اٍلحىٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى   . 2"اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى
ال تحدىا ألٌف البيئة ىي كؿّّ ال يتجزأ ك كالميبلحظ أف نظرة الشريعة إلى البيئة نظرة شاممة     

ٍفًسًديفى " دكؿ كقد قاؿ تعالى:العكائؽ الجغرافية كال الحدكد السياسية لم . 3"كىالى تىٍعثىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض مي
تمحؽ عمدا بالبيئة كقاؿ  كما أقٌرت الشريعة اإلسبلمية مبدأ المسؤكلية عف األضرار التي

ا كىسىبى رىًىيفه  " :تعالى الفضؿ في  –عميو الصبلة كالسبلـ  –كاف لمرسكؿ  ، كما4"كيؿُّ اٍمًرئو ًبمى
إرساء معاني اإلنسانية في الحركب كعدـ االعتداء عمى المككنات البيئية في كصاياه لقادة 

"انطمقكا بسـ اهلل كباهلل كعمى مٌمة رسكؿ اهلل ال  الجيكش اإلسبلمية حيث جاء في إحداىا قكلو:
ٌمكا كضمكا غنائمكـ كأصمح ا كأحسنكا إف اهلل ك تقتمكا شيخا فانيا كال طفبل صغيرا كال امرأة كال تغي

 يحب المحسنيف".
في كصايا أبي بكر الصديؽ إلى الجيكش اإلسبلمية تأكيدا في المحافظة عمى كنجد     

ني مكصيؾ بعشر، ال تقتمف امرأة كال صبيا  البيئة كعدـ اإلفساد في األرض منيا قكلو: "...كا 
شاة إال  تخربف عامرا كال تعقرفٌ كال كبيرا ىرما كال تقطعف شجرا مثمرا كال نخبل كال تحرقيا كال 

 لمأكمة كال تجبف كال تغمؿ".
عف قكاعد القانكف  أحكاـ الفقو اإلسبلمي عدـ اختبلؼكيتضح مف خبلؿ ما سبؽ يتضح     

الدكلي اإلنساني في منع استخداـ كسائؿ كأساليب القتاؿ التي تؤدم إلى اإلضرار بالبيئة 
ف أشكاؿ الفساد الممنكع شرعا. فبل ينبغي تقطيع الطبيعية لئلنساف ألٌف ذلؾ ييعد شكبل م

األشجار كال تخريب العامر كال تيديـ األبنية كال قتؿ الحيكانات إال ما اقتضتو الضركرة 
  .5القصكل

                                                 
1
 .56سكرة األعراؼ، اآلية  - 

2
 .205سكرة المائدة، اآلية  - 

3
 .85سكرة ىكد، اآلية  - 

4
 .21سكرة الطكر، اآلية  - 

5
 .150ك  149اإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص يكسؼ القرضاكم، رعاية البيئة في شريعة   - 

محمد عبد الرحماف الدسكقي، االلتزاـ الدكلي بحماية طبقة األكزكف في القانكف   -كقريبا مف ىذا المعنى:
عبد الرحماف جيرة، اإلسبلـ كالبيئة،  كما بعدىا؛  55ـ، ص 2002ىرة، الدكلي، دار النيضة العربية، القا

 .131ك  130ـ، ص 2002، دار السبلـ، القاىرة، 1ط 
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ليس ليا أية قيمة نصكصا القكاعد المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة  تيعدٌ     
، كيعكد األمر 1أك معنى ما لـ تينٌفذ. كمع ذلؾ يجب اإلقرار بأٌف ىذه القكاعد ال تحتـر غالبا

ىذه القكاعد التي تيرٌجح االعتبارات اإلنسانية عمى اعتبارات الضركرة  إلى ككففي ذلؾ 
تضبط  ح الشخصية لمدكؿ كأىدافيا فضبل عف ككنيا غالبا ما تتعارض مع المصال العسكرية

 كسائؿ كأساليب القتاؿ كتيقٌيد حركة المقاتميف في استعماليا. 
ذا كاف الكاقع العممي يشير إلى كجكد خرؽ كبير ككاسع ليذه القكاعد ف     ي النزاعات كا 

لمدمار الشامؿ حة الحديثة المحدثة قد تنامى بشكؿ كبير مع األسمالمسمحة الحديثة، ف
كالمفرطة في الضرر، مٌما أٌدل إلى سقكط عدد رىيب مف الضحايا سكاء مف جانب 
العسكرييف أك المدنييف، بؿ نستطيع القكؿ أٌف النزاعات المسٌمحة الحديثة يعمنيا القادة 

د تدعك الحاجة السياسيكف كالعسكريكف كيكتكم بمظاىا الشعب بأكممو. أماـ ىذا الكضع الجدي
إلى ضركرة التفكير في كضع مجمكعة مف األيطر القانكنية كالعممية تكٌفر حماية كافية 
لضحايا ىذه النزاعات، مع التأكيد عمى أٌف ىذا العمؿ ينبغي القياـ بو في فترة السمـ كمنيج 
عدادم كيستمر حاؿ نشكب النزاع المسٌمح كأسمكب تذكيرم كعبلجي كيتكاصؿ إلى  كقائي كا 

صبلح األضرار.  ما بعد نياية النزاع بالعقاب كا 
نعالج في ىذا الباب االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدكؿ لضماف المزيد مف االحتراـ كس   

لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كتتمثؿ ىذه االلتزامات في كسائؿ الرقابة الكطنية عمى تنفيذ 
 .ابة الدكلية عمى تنفيذه ) الفصؿ الثاني(كسائؿ الرقذا القانكف ) الفصؿ األكؿ ( ك ى

 الفصؿ األكؿ
 آليات الرقابة الكطنية لتنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني

 
تمٌثؿ القكاعد اإلنسانية التي تكصؿ إلييا الفكر البشرم إطارا قانكنيا متمٌيزا يحفظ لئلنساف     

كرامتو بعيدا عف أٌم معاممة منحطة كميينة، غير أٌف ىذه القيـ اإلنسانية تبقى عالما مف 
المثؿ كالفضائؿ إذا لـ ينتفع بيا اإلنساف كلـ تتحٌكؿ إلى ممارسة كفعؿ خاصة عندما تتكقؼ 

 ممية السبلـ كينشب النزاع المسٌمح. ع

                                                 
1
جيرار نيك نفيكك، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كمبدأ سيادة الدكؿ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر،  - 

 .101ـ، ص 1991، 18عدد 
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كضع القانكف الدكلي اإلنساني مجمكعة مف كسائؿ كآليات الرقابة الداخمية ليذه األسباب     
عمى تطبيؽ أحكامو، كتتمثؿ في مجمكعة مف اإلجراءات الكقائية التي تتخذىا الدكؿ في 

تياكات تمجأ الدكؿ إلى  كفي حالة كقكع بعض المخالفات كاالن)مبحث أٌكؿ( المقاـ األكؿ 
 .)مبحث ثاف( قمعيا

 
  

 المبحث األكؿ
 الكسائػػؿ الكقائػػية

 
تتمثؿ أىـ ىذه اإلجراءات في احتراـ الدكؿ األطراؼ لمقانكف الدكلي اإلنساني كقياميا     

بنشر قكاعده لمتعريؼ بأحكامو ككذا تدريب أشخاص مؤىميف كتعييف مستشاريف قانكنييف في 
ة، فضبل عف ذلؾ تضطمع الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ القكات المسمح

، دكف أف نيمؿ دكر المجاف الكطنية لمقانكف الدكلي األحمر بدكر كبير في ىذا الجانب
اإلنساني التي ما فتئت الدكؿ تيؤٌسسيا في بمداف مختمفة مف العالـ،كىكما ندرسو في المطالب 

 : األربعة التالية
  

 
 
 
 
 األكؿالمطمب 

 احتراـ الدكؿ المعنية لمقانكف
 

في احتراـ الدكؿ األطراؼ مبدأ الكفاء نساني أفضؿ تطبيؽ لمقانكف الدكلي اإليكمف     
ألٌف الدكؿ بانضماميا إلى اتفاقات جنيؼ األربع لعاـ  .1( pacta sunt servandaبالعيد ) 

                                                 

1-Yves Sandoz, Mise en œuvre du droit international, « Les dimensions 

internationales du droit humanitaire », institut Henry Dunant, 1986, p.302.  
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اقات كؿ منيا في إطار ـ كبركتكككلييا اإلضافييف تتعيد باحتراـ بنكد ىذه االتف1949
رغـ مف أٌف ذلؾ يرتبو قانكف المعاىدات بشكؿ عاـ إال أٌف المادة األكلى المشتركة كاليتيا.ك 

األطراؼ بيف اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ تضفي طابعا خاصا عمى التزامات الدكؿ 
األطراؼ السامية  مف االلتزامات ًقبؿ الكافة ك تنص ىذه المادة عمى ما يمي:" تتعيد كتعيٌدىا

كتيرتّْب ىذه المادة ، المتعاقدة بأف تحتـر ىذه االتفاقية كتكفؿ احتراميا في جميع األحكاؿ"
يعني فا االلتزاـ باالحتراـ التزاميف:) التزاـ باحتراـ ( ك) التزاـ بأف تكفؿ احتراـ ( االتفاقيات. أمٌ 

تطبيؽ القكاعد المترتبة عف ىذه أٌف الدكلة يتعٌيف عمييا القياـ بكٌؿ ما في كسعيا لضماف 
 .1االتفاقيات مف أجيزتيا كمؤسساتيا كمف طرؼ األفراد الخاضعيف لكاليتيا الكطنية

يعني أنو يجب عمى الدكؿ سكاء كانت طرفا في النزاع أـ ،فا االلتزاـ بكفالة االحتراـأمٌ     
كمف  2مف قبؿ الجميعغير طرؼ أف تتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفؿ احتراـ القكاعد 

قبؿ أطراؼ النزاع بصفة خاصة. كيظير مف خبلؿ العمؿ الدكلي كممارسات المنظمات 
الدكلية كأحكاـ القضاء كآراء الفقياء أٌف المادة األكلى تتضمف قاعدة تيجبر جميع الدكؿ عمى 

ع ما، االمتثاؿ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني سكاء أكانت أطرافا أـ غير أطراؼ في نزا
ات في راـ ككفالة احتراـ قكاعد االتفاقييضاؼ إلى ذلؾ أٌف ىذه المادة تتحدث عف التزاـ باحت

 . 3جميع األحكاؿ، مما يجعؿ ىذا االلتزاـ غير مرتبط بقيد المعاممة بالمثؿ

                                                 
1
- Dr. Bouskia Ahcéne," Incorporation des règles pénales du droit international 

humanitaire dans le droit interne algérien", acte du premier colloque algérien sur 

le droit international humanitaire, Alger le 19 et 20 mai 2001, organisé par le 

CRA avec la collaboration du CICR, casbah éditions, Algérie 2006, PP 155-156.  
2
إبراىيـ أحمد خميفة، الرقابة الدكلية عمى تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، دار الجامعة الجديدة،  - 

 .91ـ، ص 2007اإلسكندرية، 

- LUIGI Condorelli, Quelques remarques à propos de l’obligation des états de 

« respecter et faire respecter » le droit international humanitaire « en toutes 

circonstances ». 

Voir : Christophe Swinarski, Etudes et essais sur le droit international 

humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff, Publishers, 

p 17.   
3
فقكاعد القانكف اإلنساني الدكلي قكاعد آمرة ألنيا تينٌظـ مكضكعا يتصؿ باإلنسانية في مجمكعيا، كمف  - 

ثىـٌ ال يدخؿ في إطار العبلقات التبادلية بيف الدكؿ الذم يتسـ بنسبية التطبيؽ كىذا ما قررتو اتفاقية فيينا 
:" قاعدة تقبميا كتسمـ بيا  53ـ إذ عٌرفت القاعدة اآلمرة في المادة 1969عاىدات لسنة بشأف قانكف الم

األسرة الدكلية بكافة دكليا كمعيار ال يجكز انتياكو كال يمكف تعديمو إال بقاعدة جديدة في القانكف الدكلي 
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نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الفتكل الصادرة مف محكمة العدؿ الدكلية في الطمب المقدـ ك     
جكيمية  8كعية التيديد باستخداـ األسمحة النككية أك استخداميا الصادرة في إلييا بشأف مشر 

ـ كقد ذكرت فييا ) أٌف عددا كبيرا جدا مف قكاعد القانكف اإلنساني كاجبة التطبيؽ أثناء 1996
النزاع المسمح تيعٌد أساسية جدا إلى الحد الذم يكجب عمى جميع الدكؿ احتراـ ىذه القكاعد 

كـ . ك 1أكانت قد صٌدقت عمى االتفاقيات الميتضًمنة ليا أـ لـ تيصٌدؽ عمييا(األساسية سكاء  حي
جاء فيو ـ ك 2000جانفي  14بقة الصادر في المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السا

التزامات  –بحكـ طابعيا المطمؽ  –)...ىذه القكاعد لمقانكف الدكلي اإلنساني ال تفرض 
ٌنما تفرض باألحرل التزامات متبادلة بيف الدكؿ أم الت زامات تتحمميا دكلة ًقبؿ دكلة أيخرل كا 

ًقبؿ المجتمع الدكلي في مجمكعو. كيترتب عمى ذلؾ أف كؿ عضك في المجتمع الدكلي لو 
مصمحة قانكنية في احتراـ ىذه القكاعد كمف ثـ لو حؽ قانكني في المطالبة باحتراـ ىذه 

 . 2االلتزامات(
      
ـ عمى الكسائؿ التي 1977مف البركتكككؿ اإلضافي األٌكؿ لعاـ  80المادة دت أكٌ كما     

 يمكف أف تتخذىا الدكؿ تنفيذا اللتزاماتيا بصفة عامة عمى النحك التالي: 
تتخذ األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع دكف إبطاء كافة اإلجراءات البلزمة  -1
 البركتكككؿ.ات كىذا تنفيذ التزاماتيا بمقتضى االتفاقل

ت الكفيمة بتأميف تيصدر األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع األكامر كالتعميما -2
 ات كىذا البركتكككؿ كما تيشرؼ عمى تنفيذىا.احتراـ االتفاق

                                                                                                                                               

نتقاـ مف األفراد المحمييف :" األحكاـ التي تحظر اال 60العاـ تككف ليا نفس الصفة " ثـٌ قٌررت في المادة 
نظر: إسماعيؿ عبد الرحماف، األسس الدكلية اىدات تككف ليا الطبيعة اآلمرة "؛ الكاردة بمثؿ ىذه المع

 .202ك  201ـ، ص 2000، جكيمية 18لمقانكف اإلنساني الدكلي، مجمة مركز بحكث الشرطة، العدد 
1
ـ، ىامش ص 2002دار النيضة العربية، القاىرة،  سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، - 

12. 
2
عف غرفة المحاكمة  519ـ، فقرة 2000جانفي  14، الحكـ الصادر في IT- 95- 16- Tقضية رقـ  - 

 بالمحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السابقة.
 .13نظر: المرجع السابؽ، ص ا
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إذا أردنا أف نستعرض أىـ اإلجراءات كالكسائؿ التي يمكف أف تمجأ إلييا الدكؿ ال لمكفاء     
لو فنجدىا تتمٌثؿ في ممارسة انكف الدكلي اإلنساني بؿ لكفالة االحتراـ بالتزاميا باحتراـ الق

 الضغكط الدبمكماسية )فرع أٌكؿ( كتتعٌداىا في حاالت أخرل إلى تدابير قيرية )فرع ثاف(.
 
 ألكؿالفرع ا

 ممارسة الضغكط الدبمكماسية
 

  عدة أشكاؿ كىي: 1الضغكط الدبمكماسيةيمكف أف تتخذ ىذه      
شديدة الميجة كمستمرة ييقدميا أكبر عدد ممكف مف األطراؼ إلى السفراء الذيف احتجاجات  -أ 

يمثمكف الدكلة المعنية في بمدانيا أك يقدميا عمى العكس ممثمك ىذه األطراؼ المعتمدكف لدل 
 حككمة الدكلة السابؽ ذكرىا.

 استنكار طرؼ كاحد أك أكثر أك منظمة إقميمية ذات نفكذ خاص عمى نحك عمني لخرؽ -ب 
القانكف الدكلي اإلنساني مف أمثمة ذلؾ البياف الذم أدلت بو الكاليات المتحدة األمريكية في 

ـ بشأف إبعاد مدنييف فمسطينييف مف األراضي المحتمة 20/12/1990مجمس األمف في 
ٌث  ٌننا نحي كالذم جاء فيو:" إٌننا نعتقد أٌف ىذا اإلبعاد ىك خرؽ التفاقية جنيؼ الرابعة...كا 

سرائيؿ بكؿ قكة عمى كقؼ اإلبعاد فكرا كبصكرة دائمة، كعمى االمتثاؿ تماما التفاقية حككمة إ
ـ" كبالمثؿ فإٌف مجمس 1967جكاف  5جنيؼ الرابعة في كؿ األراضي التي احتمتيا منذ 

أكت  31ك 30جامعة الدكؿ العربية أداف في الدكرة االستثنائية التي عقدىا في القاىرة في 
ات العراقية ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني المتعٌمقة بمعاممة المدنييف ـ انتياؾ السمط1990

 / د،أ الفقرة األكلى (.5038في األراضي الككيتية التي تقع تحت االحتبلؿ العراقي ) القرار 

قترؼ االنتياؾ عف طريؽ كسطاء. -ج   ممارسة ضغكط دبمكماسية عمى مي

 
 الفرع الثاني

 ريةػػير القيػػالتداب

                                                 
1
- Umesh Palwanker, Mise en œuvre du droit humanitaire, Mesures auxquelles 

peuvent recourir les états pour remplir leur obligations de faire =  = respecter le 

droit international humanitaire, Revue internationale de la croix rouge, janvier- 

février, 1994, p. 14-15. 
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إزاء الدكؿ األخرل  1يتضح مف خبلؿ الممارسة أف الدكؿ تمجأ إلى اعتماد تدابير قيرية    

لبلنتقاـ مف عمؿ ترتكبو الدكلة التي تيٌتخذ ىذه التدابير ضدىا، كيمكف أف نذكر مجمكعة مف 
ىذه التدابير أىميا: طرد الدبمكماسييف، قطع العبلقات الدبمكماسية، كقؼ المفاكضات 

ة الجارية أك رفض التصديؽ عمى المعاىدات التي سبؽ تكقيعيا، االمتناع عف الدبمكماسي
 معكنة حككمية لمدكلة المعنية. ةتجديد االمتيازات أك االتفاقات التجارية، تخفيؼ أك كقؼ أيٌ 

كما يمكف أف تشمؿ ىذه التدابير ضغكطا اقتصادية كتستيدؼ عرقمة العبلقات     
قييد أك حظر بيع األسمحة كالتكنكلكجيا العسكرية كالتعاكف االقتصادية كالمالية كمنيا: ت

العممي، فرض التقييدات عمى صادرات أك كاردات الدكلة التي ترتكب االنتياكات كحظر تاـ 
عمى عبلقاتيا التجارية، حظر االستثمارات كتجميد األمكاؿ ككقؼ اتفاقات النقؿ الجكم 

 كغيرىا مف االتفاقات.
أٌف كؿ القكاعد  2فيرل الدكتكر أحمد أبك الكفا ،بمكقؼ التشريع اإلسبلميا فيما يتعمؽ أمٌ     

التي تنٌص عمى أحكاـ كردت في الكتاب أك السنة أك اإلجماع ، خاصة 3الدكلية في اإلسبلـ
مًزمة لكؿ مسمـ حاكما كاف أك محككما. فالمسممكف يمتزمكف بقكاعد  القانكف تيعٌد قكاعد مي

داخمية بالتطبيؽ كاعد دكلية ك رتيا الشريعة اإلسبلمية كقالتي قرٌ  العبلقات الدكليةالدكلي ك 
ؼ إلى ذلؾ ضاحكاـ اإلسبلـ حيثما كأينما كاف( تي األصكلية المعركفة )المسمـ يمتـز بأ ةلمقاعد

باح في دار الحرب كما ىك ميحـر في القاعدة التي تيقٌرر ) باح في دار اإلسبلـ مي كٌؿ ما ىك مي
 األخيرة(.األكلى محٌرـ في ىذه 

األمر كذلؾ بالنسبة لمقكاعد الدكلية التي تجد مصدرىا في العرؼ أك المعاىدة الدكلية أك ك    
مية عمى الصعيد أيضا كتمتـز بيا الدكلة اإلسبلىذه المبادئ العامة لمقانكف، إذ تيطٌبؽ 

 –كالقكاعد الميستمدة مباشرة مف مصادر الشريعة  -يترٌتب عمى مخالفتيا الداخمي، كما 
إمكانية تكقيع القاضي المسمـ عمى مف أخٌؿ بيا الجزاء المناسب. فالمبدأ العاـ ىك كحدة 
ذا كاف أساس إلزاـ  تطبيؽ قكاعد الشريعة اإلسبلمية عمى الصعيديف الدكلي كالداخمي، كا 

                                                 
1
-  Umesh Palwanker, op.cit, p.18 et ss. 

2
، 1، ط1أحمد أبك الكفا، كتاب اإلعبلـ بقكاعد القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية في شريعة اإلسبلـ، ج  - 

 .24ك  23ـ، ص 2001دار النيضة العربية، القاىرة، 
3
ـ أف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتضمنة الحماية اإلنسانية المطمكبة لضحايا النزاعات  -  مف المعمك

 ة تيمثؿ جزء معتبرا منيا.المسمح
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حظ باىتماـ الفقياء األقدميف، فيرل الدكتكر سبلـ مسألة لـ تقكاعد القانكف الدكلي في اإل
أساس اإللزامية لمدكلة اإلسبلمية ىك فكرة )االرتباط أك االلتزاـ بالتطبيؽ( سكاء  أحمد أبك الكفا

 كانت تمؾ القكاعد شرعية بحتة أك ناتجة عف تعامميا مع الدكؿ األجنبية.
يؽ القكاعد اإلسبلمية الدكلية ألٌف ذلؾ ييشٌكؿ عمى فمف ناحية تمتـز الدكؿ اإلسبلمية بتطب    

لحياتيا المدنية، كمف ناحية أخرل يأتي التزاـ الدكؿ  اتطبيقو ضركري يككف عاتقيا التزاما دينيا
لحياتيا  اذلؾ الزم مة عف تعامميا مع دكؿ أخرلاإلسبلمية بتطبيؽ القكاعد الدكلية الناج

 مثؿ قاعدة الكفاء بالعيد. المدنية التي أكدتيا القكاعد الشرعية
 

 المطمب الثاني
 ات اإلنسانيةقالتزاـ الّدكؿ بنشر أحكاـ االتفا

 
ـ كالبركتكككؿ األكؿ لعاـ 1949لعاـ  تمتـز الدكؿ األطراؼ في اتفاقات جنيؼ األربع    

في زمف النزاع المسمح بنشر نصكص ىذه الصككؾ القياـ في زمف السمـ ك ـ ب1977
، كبإدراج دراستيا بصفة خاصة ضمف برامج 1نطاؽ ممكف في ببلدىا عمى أكسع اإلنسانية

التعميـ العسكرم كتشجيع السكاف المدنييف عمى دراستيا، حتى تصبح ىذه المكاثيؽ معركفة 
 .2لمقكات المسمحة كالسكاف المدنييف عمى السكاء

                                                 
1- Michel-Cyr djiena Wembou et Daouda fall, «  Droit international humanitaire, 

théorie générale et réalité africaines », éd L’UAS martan, collection logique 

juridiques, paris, 2000, p 112.  
2
ف اتفاقيات جنيؼ األربعة تنٌص:" تتعيد األطراؼ السامية المشتركة بي 144، 127، 48، 47فالمادة  - 

المتعاقدة بأف تنشر نٌص ىذه االتفاقية عمى أكسع نطاؽ ممكف في بمدانيا في كقت السمـ كما في كقت 
الحرب، كتتعيد بصفة خاصة بأف تيدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكرم كالمدني إذا أمكف، بحيث 

ضمنيا معركفة لجميع السكاف كعمى األخص لمقكات المقاتمة المسمحة كأفراد تيصبح المبادئ التي تت
 الخدمات الطبية كالدينية ".

مف البركتكككؿ األكؿ:" تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تحتـر كأف  1/ فقرة  1كما تنص المادة     
 تفرض احتراـ ىذا البركتكككؿ في جميع األحكاؿ ".

ـ في 18/10/1907االتفاقية المتعمقة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية المؤرخة في ت كما نصٌ     
مادتيا األكلى:" عمى الدكؿ المتعاقدة أف تيصدر إلى قكاتيا المسمحة البرية تعميمات تككف مطابقة لبلئحة 

 الميمحقة بيذه االتفاقية كالخاصة باحتراـ قكانيف الحرب كاألعراؼ البرية ".
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ذكره في القرار ات اإلنسانية قد كرد أٌف االلتزاـ بنشر نصكص االتفاق تجدر اإلشارة إلىك    
ـ كنٌص عمى 1869الختامي لممؤتمر الثاني لمصميب األحمر الذم انعيقد في برليف في سنة 

 . 1ات جنيؼ عمى أكسع نطاؽ ممكف كالسيما بيف الجنكد"و:" يجب نشر المعرفة بمكاد اتفاقأن
كؿ ػو بشرا ضركريا كشرطا كجكبيا لتطبيقػرفة أٌم قانكف تيعٌد أمػا ال شؾ فيو أف معػممٌ     
اء في اؿ، كتتطمب عممية نشر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني القياـ بإجراءات خاصة سك ػػػػػػػػفعٌ 

لمدني. ففي المجاؿ العسكرم ينبغي تخصيص ممتقيات، محاضرات التعميـ العسكرم أك ا
لقانكف فيـ قكاعد ىذا المجنكد كالقادة بكيفية تيمكنيـ كندكات في إطار برامج التدريب العسكرم 

 فضبل عف إمدادىـ بمنشكرات تشرح ليـ القكاعد األساسية لمقتاؿ. 
ذا كاف الجنكد ييطمب م التمييز بيف مستكل المتدربيف، ك ييراعى في برامج التدريب العسكر      ا 

الضباط يتعٌيف عمييـ المعرفة التامة بكؿ أحكامو. اـ بالمبادئ األساسية لمقانكف فمنيـ اإللم
في  أٌف عممية التككيف كالتعميـ ىذه ييشرع في تنفيذىا في كقت السمـ إلى ةكما تجدر اإلشار 

ذا حدث نزاع مسمح في كقت مف األكقات يككف األفراد شكؿ برنامج ثابت كمستقر، ك  ا 
المقاتمكف باختبلؼ رتبيـ عمى دراية مسبقة بالقكاعد األساسية ليذا القانكف. كبتعبير آخر 

لمسمحة لمقكات المسمحة كتدريبيا عمى تطبيقو كتنظيميا عمى ينبغي تدريس قانكف النزاعات ا
ممارسات الدكؿ ليست مشجعة تاـ اللتزاـ التعميـ كالتدريب فغـ مف الكضكح ال، كلكف ر 2أساسو

 .3في ىذا المجاؿ

                                                                                                                                               

ـ 14/5/1954نت اتفاقية الىام لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح المؤرخة في ا تضمٌ كم    
:" تتعيد األطراؼ السامية 25نصا مماثبل لمنص الكارد في اتفاقيات جنيؼ األربعة حيث نصت المادة 

ييا سكاء في كقت المتعاقدة بنشر نص ىذه االتفاقية كالئحتيا التنفيذية عمى أكسع نطاؽ ممكف في أراض
ـ أك في حالة نزاع مسمح كتتعيد بصفة خاصة بإدراج دراستيا في برامج التعميـ العسكرم كالمدني إف  السم
أمكف حتى يككف جميع سكاف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى عمـ بمبادئيا كال سيما أفراد القكات المسمحة 

 كالمكظفكف المكمفكف بحماية الممتمكات الثقافية ". 
1
 .5، ىامش 389ـ، ص 1993،  33المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد  - 

2
سيرج بكرجكا، تدريس قانكف النزاعات المسمحة لمقكات المسمحة كتدريبيا عمى تطبيقو كتنظيميا عمى  - 

أساسو، مف كتاب القانكف الدكلي اإلنساني دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الكطني، دار المستقبؿ العربي، 
 كما بعدىا. 439، ص 2003

3
دافيد لكيد ركبرتس، تدريب القكات المسمحة عمى احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني، المجمة الدكلية  - 

 .439ـ، ص 1997، 56لمصميب األحمر العدد 
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يمكف االعتذار بجيؿ القانكف، ألٌنو  و في ضكء التزاـ الدكؿ بإجراء ىذا التدريب فبلإاٌل أنٌ     
الدكلي  ميـ الجنكد مبادئ كأساليب اليجـك كالدفاع، يجب إدراج قكاعد القانكفكما يجب تع

، كتقع  المسؤكلية 1تصبح قكاعده دليبل كىاديا لمجنكد خبلؿ المعركةاإلنساني في التدريب ك 
كالحرص عمى  عمى عاتؽ القادة كالضباط مف خبلؿ إظيار  االىتماـ بالتدريبالكبرل 

عطاء التككيف الكافي ك  ، كلتحقيؽ 2القدكة لمجنكد مف حيث االمتثاؿ كالتطبيؽ لقكاعد القتاؿا 
في برامج التككيف داخؿ  –القانكف الدكلي اإلنساني  –ينبغي إدراج ىذه المادة ىذا اليدؼ 

 كؿ الكميات العسكرية كمدارس الشرطة كاألمف.
ى نحك كاسع سيما نشر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بيف السكاف المدنييف عم كما يجب    
دكف مف بيف المدنييف كما أف النزاعات ٌف المقاتميف ييجنٌ يـ معنٌيكف بالكثير مف أحكامو، ألكأن

الحديثة لـ تعد تقتصر عمى الجيكش النظامية بؿ تشارؾ فييا كؿ فئات المجتمع كآثارىا 
طراؼ في األ تنصرؼ بشكؿ كبير إلى المدنييف. لذلؾ يتعيف عمى السمطات المعنية في الدكؿ

ات اإلنسانية أف تسعى لتضميف برامج التعميـ المدني قدر اإلمكاف بعض األحكاـ االتفاق
اد الميشار إلييا باإلضافة إلى المك  –، كقد أكد عمى ذلؾ 3األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني

لعاـ  21قرار المؤتمر الدبمكماسي رقـ  –ات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ سابقا في اتفاق
 ـ بشأف نشر القانكف الدكلي اإلنساني المطٌبؽ في النزاعات الدكلية المسمحة.1977
 جاء نٌص القرار بما يمي:ك      

                                                 
1
 .440، ص المرجع نفسو - 

2
اإلنساني بالنسبة  ـ عمى أىمية نشر القانكف الدكلي1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  87أكدت المادة  - 

عمى األطراؼ السامية المتعاقدة كعمى أطراؼ النزاع أف تكٌمؼ  -1لمقكات المسٌمحة عمى النحك اآلتي: 
ببلغيا  ذا لـز األمر بقمع ىذه االنتياكات كا  القادة العسكرييف بمنع االنتياكات لبلتفاقيات كليذا البركتكككؿ كا 

اد القكات المسمحة الذيف يعممكف تحت إمرتيـ كغيرىـ ممف إلى السمطات المختصة كذلؾ فيما يتعمؽ بأفر 
كؿه  –يجب عمى األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع أف يطمبكا مف القادة  -2يعممكف تحت إشرافيـ. 

التأكد مف أٌف أفراد القكات المسمحة الذيف يعممكف تحت إمرتيـ عمى بينة مف  –حسب مستكاه مف المسؤكلية 
 التزاماتيـ كما تنص عمييا االتفاقيات كىذا البرتكككؿ كذلؾ بغية منع كقمع االنتياكات. 

3
: ضركرة -مدٌرب في معيد ساف ريمك لمقانكف الدكلي اإلنساني  –حيث يرل األستاذ أسامة دمج  - 

ميـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني نطاؽ القكات المسمحة بيدؼ خمؽ حالة ثقافية عامة تجاكز نشر كتع
 بيف المكاطنيف تؤمف بيذه المبادئ كصكال إلى مؤسسات السمطة السياسية. 

)مداخمة ضمف ندكة: القانكف الدكلي اإلنساني، الكاقع كالطمكح. تنظيـ كمية الحقكؽ جامعة دمشؽ كالمجنة 
 (.197، دمشؽ، ص 2000نكفمبر  5ك  4ب األحمر، يكمٌي الدكلية لمصمي
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"إٌف المؤتمر الدبمكماسي...اقتناعا منو بأٌف اإللماـ الجيد بالقانكف الدكلي اإلنساني ييشكؿ 
سيـ في التركيج   لمثؿ عامبل جكىريا في تطبيقو الفٌعاؿ كثقة منو بأٌف نشر ىذا القانكف يي 

شاعة ركح السبلـ بيف الشعكب.اإلنسانية العم  يا كا 
لمتعاقدة ـ التزمت األطراؼ السامية ا1949ات جنيؼ األربع لعاـ ييذكر بأنو طبقا التفاق -1

ات عمى أكسع نطاؽ ممكف كبأٌف الٌمحقيف اإلضافييف الٌمذيف أقٌرىما بنشر أحكاـ ىذه االتفاق
 د ىذا االلتزاـ كيتكسعاف فيو.المؤتمر يؤكداف مف جدي

يدعك الدكؿ المكٌقعة إلى اتخاذ جميع التدابير الميجدية لضماف نشر فٌعاؿ لمقانكف  -2
الدكلي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة كلممبادئ األساسية التي تيشكؿ أساس ىذا 

 القانكف، كبكجو خاص اتخاذ التدابير التالية: 

تشجيع السمطات المختصة عمى كضع كتنفيذ طرؽ لتدريس القانكف الدكلي اإلنساني  -أ 
تتبلءـ كالظركؼ الكطنية، كباألخص في صفكؼ القكات المسمحة كالسمطات اإلدارية 
لى ما  المختصة مع المجكء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة المجنة الدكلية لمصميب األحمر كا 

 تسديو مف مشكرة.
السمـ بتدريب مكظفيف مؤىميف قادريف عمى تعميـ القانكف الدكلي القياـ في زمف  -ب 

مف البركتكككؿ  82ك  6اإلنساني كتيسير تطبيقو كال سيما بالمفيـك الكارد في المادتيف 
 األكؿ.

ات كمي)1تكصية السمطات المعنية بتعزيز تعميـ القانكف الدكلي اإلنساني في الجامعات -ج 
 كغيرىا(. بٌ الحقكؽ كالعمـك السياسية كالط

تكصية السمطات المختصة بإدخاؿ منيج لتعميـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني في   -د 
 المدارس الثانكية أك ما يماثميا.

)اليبلؿ األحمر كاألسد كالشمس األحمريف(  يدعك الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر -3
إلى تقديـ مؤازرتيا لمسمطات الحككمية المختصة بغية اإلسياـ في تفيـ كنشر القانكف الدكلي 

 اإلنساني عمى نحك فٌعاؿ.   

يدعك المجنة الدكلية لمصميب األحمر أف تساند عمى نحك إيجابي المجيكد الذم ييبذؿ  -4
نشر المكاد التي مف شأنيا تيسير تعميـ القانكف الدكلي ب -لنشر القانكف كعمى األخص:أ
                                                 

1
- Oussedik Fawzi ," Diffusion et promotion du droit international humanitaire  

dans l'université algérienne ", Acte du premier colloque algérien sur le droit 

international humanitaire, p 169 – 172.  
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ات جنيؼ كالبركتكككليف يع المعمكمات المجدية لنشر اتفاقاإلنساني كالعمؿ عمى تداكؿ جم
تنظيـ حمقات دراسية كمحاضرات عف القانكف الدكلي اإلنساني سكاء كاف  -اإلضافييف.ب

الجمعيات الكطنية كالتعاكف في سبيؿ  ذلؾ مف تمقاء نفسيا أـ بناء عمى طمب الحككمات أـ
 .1"غرض مع الدكؿ كالمؤسسات المناسبةتحقيؽ ىذا ال

قكاعد القانكف الدكلي  العديد مف المؤتمرات الدكلية دعت إلى احتراـ أفٌ  إلى تجدر اإلشارةك    
اعتمد المؤتمر البرلماني الدكلي التسعيف بشأف احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كنشره، ك 

قد في الفترة مف كم سبتمبر  18إلى  13ساندة العمؿ اإلنساني في النزاعات المسمحة الذم عي
ـ في مدينة كانبيرا في استراليا قرارا أٌكد فيو الطابع العالمي لمقكاعد كالمبادئ األساسية 1993

مجالس النكاب كالحككمات إلى السير عمى  -"...ب لمقانكف الدكلي اإلنساني كدعا إلى:
قرارات األمـ المتحدة بشأف القضايا اإلنسانية عمى الكجو الصحيح كاعتماد تدابير تطبيؽ 

كطنية بيدؼ تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني السيما بإدراج عقكبات ردعية في 
تشريعاتيا لتفادم انتياؾ ىذه القكاعد، كالنظر في إمكانية إنشاء لجاف كزارية أك تنشيط 

أك مندكب بمتابعة التدابير الكاجب اتخاذىا عمى الصعيد الكطني  أعماليا أك تكميؼ مكتب
 كتنسيقيا.

عبلمية بيدؼ التعريؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني  -ج كؿ الدكؿ إلى تنفيذ برامج تربكية كا 
 كاحترامو عمى نحك أفضؿ.

 الحككمات إلى تعريؼ أفراد القكات المسمحة بالقانكف الدكلي اإلنساني عمى نحك أفضؿ. -د

كؿ الدكؿ إلى تذكير القادة العسكرييف بأنيـ ممزمكف بتعريؼ مرؤكسييـ بااللتزامات  -ىػ
المترتبة عمى القانكف الدكلي اإلنساني كبذؿ قصارل جيدىـ لتفادم ارتكاب المخالفات 

 .2كقمعيا باإلببلغ عنيا لمسمطات في حالة ارتكابيا

قد في تكنس في الفترة مف  –كما اعتمد مجمس كزراء منظمة الكحدة اإلفريقية       6الذم عي
قرارا مماثبل طمب إلى الدكؿ األعضاء القياـ بتركيج القكاعد  –ـ 1994جكاف  11إلى 

األميف العاـ لمنظمة ني بيف مكاطنييا كدعا القرار كالمبادئ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنسا
التعاكف فيما بينيما في حاالت الكحدة اإلفريقية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى تعزيز 

                                                 
1
 .177الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص عبد - 

2
ـ، ص 2002، دار مجدالكم، عىماف، 1عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني. كثائؽ كآراء، ط  - 

 .122إلى  118
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. كما اتخذت منظمة الدكؿ 1النزاعات كالحركب كتركيج معرفة القانكف الدكلي اإلنساني
قدت في بميـ دكبارا بالبرازيؿ في   26األمريكية في دكرتيا العادية الرابعة كالعشريف التي عي

 . 2ـ قرارا مماثبل1994جكاف 
مازاؿ النيج الذم يأخذه نشر القانكف الدكلي اإلنساني  في أبعاده القانكنية يستيدؼ     

التعريؼ بمكاد قانكنية تحظر كتسمح، تمنع كتمنح، مكاد قد ال يتقبميا الكثيركف إٌما لكثرتيا 
ٌما لطابعيا الرسمي. مف المفٌضؿ في ىذا المجاؿ التركيز عمى نشر المبادئ اإلنسانية عبر  كا 

لعديد مف الثقافات المحمٌية التي تشٌجع ذلؾ. ألٌف النشر ال بٌد أف يأخذ بعيف االعتبار الفئة ا
التي يستيدفيا كالفئة العمرية كالخمفية الدينية أك السياسية أك األيديكلكجية كالكزف السياسي 

ٌية كالقانكني في الدكلة، فما يمكف تمريره عبر رسائؿ إنسانية مقدمة ضمف الثقافة المحم
كبالمغة المحمٌية كلما ال كفؽ الديانة المحمية ال شٌؾ أٌنو سيككف أكثر تأثيرا مٌما 

  : ،كسنبحث كؿ ىذه الجكانب في الفركع األربعة التالية3سكاه
 

 الفرع األكؿ

 إسياـ الجمعيات الكطنية في نشر القانكف الدكلي اإلنساني

 
ا عمى الجمعيات الكطنية بمسؤكلية ـ التزاما صريح1949ات جنيؼ لعاـ لـ تضع اتفاق    
، 4اقياتػػمة في تنفيذ القكاعد اإلنسانية التي تحتكييا ىذه االتف،كلكف باعتبارىا أداة مينشرىا

ت عمى دكر الجمعيات الكطنية في أعماؿ مساعدة ضحايا الحرب ككذلؾ فقد نصٌ 
بشأف نشر القانكف الدكلي اإلنساني  21القرار رقـ. ك 5ـ1977البركتكككالف اإلضافياف لعاـ 

                                                 
1
 .427ـ، ص 1994، 39المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد   - 

2
 .429ك  428المرجع نفسو، ص  - 

3
ذ القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء التغيرات الدكلية لمقانكف الدكلي المعاصر، أحسف كماؿ، آليات تنفي - 

 .64، ص 2011مذكرة ماجستير، كمٌية الحقكؽ، جامعة تيزم كزك، 
4
دكر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في تنفيذ القانكف "محمد حمد العسبمي،  - 

 351مرجع سابؽ، ص  اإلنساني دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الكطني،القانكف الدكلي  ،"الدكلي اإلنساني
 كمابعدىا.

5
 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المكاد اآلتية: - 
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المطبؽ في المنازعات المسمحة الصادر عف المؤتمر الدبمكماسي لتأكيد كتطكير القانكف 
ـ، كبالتالي تككف الجمعيات 1977الدكلي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة لسنة 

لقياـ بالنشاطات اإلنسانية الممقاة الكطنية معنية بنشر أحكاـ ىذا القانكف حتى يتسنى ليا ا
عمييا إذ تقـك الجمعيات الكطنية بتقديـ أعماؿ المساعدة لمجرحى كالمرضى كالغرقى كاألسرل 

 كالسكاف المدنييف حسب اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذه االتفاقيات. 
نية في يترتب عمى ذلؾ أف الترخيص ليذه الجمعيات الكطنية بممارسة الخدمات اإلنساك    

أكثر فعالية لنشر  مجالي الحماية كالمساعدة يمقي عمى عاتقيا ضركرة المشاركة بصكرة
 رة ألجميا.تطبيقيا في الظركؼ المقرٌ أحكاـ االتفاقات كالعمؿ مع السمطات العامة ل

كما تتعاكف الجمعيات الكطنية مع السمطات الكطنية في عممية نشر أحكاـ القانكف     
 مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات كىي:الدكلي اإلنساني 

ات جنيؼ ضمف ؿ إدخاؿ القكاعد األساسية التفاقالقياـ بحٌث حككمة ببلدىا مف أج -
التعميمات المكجية إلى الضباط كالجنكد، ككذلؾ معاىد التعميـ العالي كاألطباء كالمعاكنيف 

ؽ كاسع بيف الشباب ني عمى نطاالطبييف، كتكثيؼ الجيكد لنشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنسا
 مختمؼ الكزارات المعنية أك الجامعات كالمدارس كالميف الطبية.ك 

المساىمة في برامج النشر التي تنفذىا السمطات الكطنية مف خبلؿ االشتراؾ في كضعيا  -
 كتكفير مستمزمات النشر كتقديـ الخبرات البلزمة لتنفيذ ىذه البرامج.

التي تعدىا الجمعيات الكطنية أك التي تستمميا مف تقديـ المشكرة لمسمطات الكطنية سكاء  -
 المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

ىذا كقد شاركت الجمعيات الكطنية بشكؿ فٌعاؿ في تنظيـ ندكات دراسية حكؿ تنفيذ     
ـ 1997القانكف الدكلي مع مندكبيات الخدمات االستشارية المنتشرة في العالـ، ففي عاـ 

كة دراسية في العالـ منيا ثبلث دكرات إقميمية ككاف مف بينيا أربع نيٌظمت إحدل كعشركف ند
 .1ندكات أيقيمت في المنطقة العربية اثنتاف في األردف ككاحدة في اليمف كاألخرل في لبناف

                                                                                                                                               

مف  18كأيضا المادة  1977مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ  3ك  2/ الفقرتاف  81، المادة 1/ الفقرة  6المادة 
 ـ.1977البركتكككؿ الثاني لعاـ 

1
دكلي دكر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في تنفيذ القانكف ال محمد حمد العسبمي، - 

 نقبل عف:؛ 353اإلنساني، مرجع سابؽ، ص 
- National Implementation of international humanitarian law, annual report of 

1997, advisory service on international humanitarian law, ICRC, 1998, pp 6-16. 
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 .1إقميميةندكات  مت عشركف ندكة دراسية منيا أربعـ نيظّْ 1998كفي عاـ     
 

 الفرع الثاني

 دكر الصحافة كاإلعالـ
 

كاعد القانكف كسائؿ اإلعبلـ في نشر ق تنبيو إلى الدكر األساسي الذم تؤديوينبغي ال    
صارت تفتؾ بالقيـ غت حدا مف الفعالية كالتعقيد ك ف ىذه األجيزة قد بمالدكلي اإلنساني، أل

ات جنيؼ. إذ أٌف مكجة العنؼ التي تيساىـ ز عمييا ركح اتفاقاألخبلقية كاالجتماعية التي ترتك
دكؿ بصكرة خاصة ميمة بٌث القيـ اإلنسانية، كالبلـ في نشرىا ال يمكف أف تيسيؿ زة اإلعأجي

ات البلزمة لمقياـ بميمة البث لذلؾ البد مف التضامف الدكلي لكي تتحمؿ ال تمتمؾ اإلمكان
 الدكؿ األخرل أعباءىا. 

ككيف الرأم ت لقد أصبحت كسائؿ اإلعبلـ اليـك أجيزة ذات فعالية ىائمة ليا دكرىا في    
مقمقة السيما بسبب ما  ا السمبية عمى قيـ المجتمعات نتائجي العاـ العالمي، كما أصبحت

مف صكر أك معمكمات تيشجع عمى العنؼ، ىذا السبلح الفعاؿ البد أف ييكٌرس مف أجؿ  وتبيثٌ 
 حماية القيـ اإلنسانية كتطكيرىا كبدكنو تبقى الجيكد األخرل محدكدة األثر. 

يتفاقـ بشكؿ رىيب، لذلؾ أصبح ضركريا  ـ في العصر الحديث أجيزة اإلعبل يرٌ كصارتأث 
كفي ىذا المجاؿ عمينا أف  الكفاح مف أجؿ تعبئة أجيزة اإلعبلـ مف أجؿ اإلنساف كقيمو،

حقكؽ  أ مف كافة القكاعد اإلنسانية كأىمياننظر لمقانكف الدكلي اإلنساني بمثابة جزء ال يتجز 
 .      2اإلنساف

 

 الفرع الثالث
 ية لنشر القانكف الدكلي اإلنسانيأمثمة عف خطط عمم

بعض الخطط العممية التي أعدىا خبراء عمى الصعيد العربي تيدؼ  نذكر في ىذا الفرع    
 كذلؾ في ستة إجراءات. إلى نشر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كتنفيذه عمى نحك فٌعاؿ

 

                                                 
1
 نقبل عف: ، 353محمد حمد العسبمي، المرجع السابؽ، ص  - 

- National Implementation of international humanitarian law, annual report of 

1998, advisory service on international humanitarian law, ICRC, 1999, pp 9-19. 
2
 . 60ك  59جع سابؽ، ص إقباؿ عبد الكريـ الفمكجي، مر  - 
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 القاىرةأكالًّ: المؤتمر اإلقميمي العربي ب
قد المؤتمر اإلقميمي العربي     جنيؼ  بالقاىرة بمناسبة االحتفاؿ باليكبيؿ الذىبي التفاقيات عي

. تكٌلت كزارة العدؿ 1ـ1999نكفمبر  16إلى  14اإلنساني خبلؿ الفترة مف  لمقانكف الدكلي
األحمر  المصرية تنظيـ المؤتمر بالتنسيؽ مع جامعة الدكؿ العربية كالمجنة الدكلية لمصميب

ات جنيؼ كالقيـ اتفاقكقد أٌكد المشارككف بأٌف المبادئ التي تيرسييا   كاليبلؿ األحمر المصرم
تستمدىا شعكب أيمتٌنا العربية مف  ما ىي تراث إنسانٌي مشترؾ، كمعافالتي تؤكدىا إن

الرساالت السماكية التي كاف ثراىا ميدا ليا كباتت كامنة في كجدانيا تعصميا مف السقكط 
في ىاكية الغشـ كالعدكاف. كقد أكصى المشارككف في المؤتمر بمجمكعة مف التكصيات نذكر 

 مف بينيا:
تعزيز الجيكد الرامية إلى نشر أحكاـ كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كالتعريؼ بو عمى  .أ 

 نطاؽ كاسع كذلؾ مف خبلؿ إدراجو في برامج التعميـ المدنية كالعسكرية، كحٌث أجيزة اإلعبلـ
صدار النشرات المتخصصة كالمبسطة التي تساعد  عمى المشاركة الفٌعالة في خطط التكعية كا 

 عمى الكقكؼ عمى مضمكف ذلؾ القانكف كمراميو.
ات جنيؼ بما يكفؿ احتراـ األطراؼ اللتزاماتيا ؽ التشريع الكطني مع أحكاـ اتفاقتكفي .ب 

 المنصكص عمييا فييا.

إلعداد األشخاص المؤىميف في مجاؿ القانكف الدكلي تنظيـ الدكرات التدريبية البلزمة  .ج 
 اإلنساني كتطكير قدرات ككفاءة الككادر الكطنية.

السير عمى كفالة احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كمبادئو بالعمؿ عمى الحٌد مف صكر  .د 
 االنتياكات الجسيمة لو مثؿ التنكيؿ بالمدنييف كتركيعيـ كتجكيعيـ كتعطيؿ المنشآت المدنية
رغاـ المدنييف عمى الرحيؿ كالنزكح  كتخريبيا كىتؾ أعراض النساء كاألطفاؿ كتيديد حياتيـ كا 
كمصادرة ممتمكاتيـ كاحتجاز الرىائف كاستخداـ ضحايا الحرب كدركع بشرية كسٌف التشريعات 

 المؤثّْمة لتمؾ االنتياكات.

داء في مكاجية الككارث االىتماـ ببرامج التككيف الفني الرامية إلى االرتقاء بمستكل األ.ق 
 الطبيعية كتنمية ركح التضامف في معالجة آثارىا.

                                                 
1
الصعيد الكطني، مرجع سابؽ، ص  قانكف الدكلي اإلنساني دليؿ لمتطبيؽ عمىال ،مف كتاب3ممحؽ رقـ  - 

 ما بعدىا. ك  331
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الحٌث عمى تقديـ المساندة البلزمة ألنشطة المجنة الدكلية لمصميب األحمر فيما تقدمو  .ك 
مف خدمات إنسانية كمساعدات فنية كاستشارية بيدؼ تفعيؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 

 ات.كتذليؿ ما يعترض ذلؾ مف عقب

دعكة الدكؿ العربية إلى إنشاء لجاف كطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني تتكٌكف مف ممٌثمي  .ز 
يتعمؽ بتطبيؽ ا استشاريا لمسمطات الكطنية فيما الكزارات كالمؤسسات المعنية كتككف مرجع

 القانكف الدكلي اإلنساني عمى المستكل الكطني كنشره.

 

الدكؿ العربية الشقيقة الرامية إلى نشر  تشجيع عقد الندكات كالحمقات الدراسية في .ح 
الكعي بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كتبادؿ الخبرات كالمعكنة الفنية فيما بينيا كبيف 

 المنظمات اإلنسانية ذات الصمة.
 لمتابعة تنفيذ إعالف القاىرة ثانيان: اجتماع الخبراء العرب

قد ىذا االجتماع بالقاىرة مف      ـ بشأف متابعة تنفيذ إعبلف القاىرة 2001مام  9إلى  7عي
كتضٌمف خطة العمؿ لتطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كشارؾ فيو نخبة  1ـ1999لسنة 

كليف الحككمييف العرب كممثميف عف بعض الجمعيات الكطنية في المنطقة العربية ؤ مف المس
جامعة الدكؿ العربية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر المصرم. كممثميف عف 

 كأكصى المشارككف في اجتماع القاىرة باتخاذ التدابير التالية:
في مجاؿ اليياكؿ الكطنية المعنٌية بتطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني فإٌف المشاركيف  -1

 يدعكف إلى إتباع الخطكات التالية:
لدكؿ العربية إلنشاء ىياكؿ كطنية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني أك أٌية آليات دعكة ا -

أخرل تراىا مناسبة، عمى أف تكفؿ ليا التشكيؿ كالصبلحيات ككسائؿ العمؿ البلزمة ألداء 
 مياميا.

الدعكة إلى التنسيؽ بيف اليياكؿ الكطنية القائمة أك التي تنشأ في المنطقة العربية بغرض  -
 المعمكمات كالخبرات.تبادؿ 

                                                 
1
مف كتاب القانكف الدكلي اإلنساني دليؿ  قسـ الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، - 

 كما بعدىا.  335مرجع سابؽ، ص  لمتطبيؽ عمى الصعيد الكطني،
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دعكة المجنة الدكلية لمصميب األحمر كجامعة الدكؿ العربية بالتنسيؽ مع الحككمات  -
كالجمعيات الكطنية العربية إلى تنظيـ اجتماع بيف ممثمي اليياكؿ الكطنية القائمة في بداية 

 ـ تكخٌيا لتكفير تعاكف إقميمٌي جيد في ىذا المجاؿ.2002عاـ 

اليياكؿ الكطنية العربية في االجتماع العالمي لٌمجاف الكطنية الذم  الدعكة إلى مشاركة -
 ـ2001ينظمو قسـ الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر في نياية عاـ 

تكعية يدعك المؤتمر الدكؿ إلى العمؿ  لمفي مجاؿ نشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  -2
ٌناع القبالقانكف الدكلي اإلنساني في أكسا دراج القانكف رار ككسائؿ اإلعبلـ كأف تعمؿ إلط صي

الدكلي اإلنساني في البرامج التعميمية العامة في المنظمات ذات الصمة كالييئات المينية 
عماال لمبند األكؿ مف تكصيات إعبلف القاىرة مف ضركرة  ،كالمؤسسات التعميمية المعنية كا 

مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كالتعريؼ بو عمى تعزيز الجيكد الرامية إلى نشر أحكاـ ك 
نطاؽ كاسع، ذلؾ مف خبلؿ إدراجو في برامج التعميـ المدنية كالعسكرية، كحٌث أجيزة اإلعبلـ 
صدار النشرات المتخصصة كالمبٌسطة التي تيساعد  عمى المشاركة الفٌعالة في خطط التكعية كا 

 عمى الكقكؼ عمى مضمكف ذلؾ القانكف كمراميو.
 كفي ىذا اإلطار يكصي المشارككف بما يمي:    
دراج القانكف الدكلي اإلنساني كمادة أساسية تيدٌرس في كافة المعاىد العسكرية العمؿ إل -

 ككميات الحقكؽ كالشرطة كالمعاىد القضائية.
دراج معمكمات عف القانكف الدكلي اإلنساني في المناىج الدراسية لممنشآت العمؿ إل -

 التعميمية.

إعداد برامج لتأىيؿ معممي المدارس لتدريس القانكف الدكلي اإلنساني باالشتراؾ مع  -
 الجمعيات الكطنية.

 تبادؿ برامج التدريب كنشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني بيف الدكؿ العربية. -

التنسيؽ بيف الجيات المعنية في الدكؿ العربية ككسائؿ اإلعبلـ بيا مف أجؿ إعداد البرامج  -
 كالنشرات التي تيدؼ إلى نشر الكعي بأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.

نشاء معيد متخصص لمتدريب في القانكف الدكلي دة جامعة الدكؿ العربية لمعمؿ إلمناش -
 اإلنساني بالمغة العربية.

 يكصي المشارككف بما يمي: في مجاؿ التعاكف اإلقميمي، -3
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أقٌرىا المؤتمر كتضـ ممثمي اإلدارة القانكنية  تشكيؿ لجنة متابعة لتنفيذ خطة العمؿ التي -
لجامعة الدكؿ العربية كقسـ الخدمات االستشارية التابع لمجنة الدكلية لمصميب األحمر تككف 
عمى اتصاؿ دائـ بالمشاركيف في ىذا االجتماع مف أجؿ تبادؿ المعمكمات كالخبرات كيككف 

 مف بيف مياـ ىذه الٌمجنة: 

مكمات الخاصة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد تجميع البيانات كالمع - أ
اإلقميمي، كما ييتخذ في ىذا الشأف مف إجراءات تشريعية كعممية مف أجؿ تيسير تبادؿ 

 المعمكمات بيف مختمؼ الدكؿ العربية. 
الدعكة إلى إنشاء مراكز تكثيؽ خاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني في مختمؼ الدكؿ  -ب

دعكة جامعة الدكؿ العربية كقسـ الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية لمصميب العربية، ك 
 األحمر إلى دعـ الدكؿ مف أجؿ إنشاء ىذه المراكز.

 
 

 ـ4553ثالثان: خطة العمؿ اإلقميمية لسنة 
كقد أٌكد فييا  1ـ2002/ 10/ 20ـ في تاريخ 2003اعتمدت خطة العمؿ اإلقميمية لسنة     

عف إعبلف  العرب التزاميـ بما كرد في خطة العمؿ اإلقميمية التي انبثقتالخبراء الحككميكف 
ـ ، كأكلكا اىتماميـ لمتطكرات ذات الصمة 2001مام  9إلى  7القاىرة خبلؿ الفترة مف 

مي د اإلقميبتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كالتي يجب أف تعكسيا خطة العمؿ عمى الصعي
 كأكصكا بتعديؿ خطكط العمؿ عمى الصعيد اإلقميمي العربي عمى النحك التالي: العربي،

في مجاؿ اليياكؿ الكطنية المعنية بتطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني. ييرحب  -5
المجتمعكف بما تحقؽ عمى الساحة العربية بإنشاء ىياكؿ كطنية لتنفيذ القانكف الدكلي 

األردف، اليمف كمصر كما ييبذؿ مف جيكد في سبيؿ إنشاء ىياكؿ  اإلنساني في كؿ مف
مماثمة في كٌؿ مف الككيت، اإلمارات، ليبيا، المغرب، لبناف كالسكداف، كيكصي المشارككف 

 إتباع الخطكات التالية: 
مناشدة الدكؿ التي شرعت في إنشاء ىياكؿ كطنية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كتمؾ  -

رع بعد بالمبادرة إلى إنشاء تمؾ اليياكؿ أك أية آليات أخرل مناسبة عمى أف تكفؿ التي لـ تش
 ليا التشكيؿ  كاالختصاصات ككسائؿ العمؿ البلزمة ألداء مياميا.

                                                 
1
 كما بعدىا. 340قسـ الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، مرجع سابؽ، ص  - 
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التأكيد عمى أىمية التنسيؽ بيف اليياكؿ الكطنية القائمة في المنطقة العربية بغرض تبادؿ  -
 باقي الدكؿ العربية لبلستفادة مف الخبرات في ىذا الشأف.مع معمكمات كالخبرات فيما بينيا ك ال
ـ 2003دعكة المجنة الدكلية لمصميب األحمر كجامعة الدكؿ العربية إلى تنظيـ دكرة خبلؿ  -

لتدريب المستشاريف القانكنييف لٌمجاف الكطنية القائمة  أك التي في سبيميا إلى التككيف بغرض 
 اإلجراءات الكطنية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني.دعـ القدرات الفنية ليـ في مجاؿ 

دعكة قسـ الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر لمكاصمة الجيكد في سبيؿ  -
ؿ مف األردف كاليمف تقديـ المشكرة الفنية إلنشاء اليياكؿ الكطنية عمى غرار ما تـٌ في ك

السكداف كالمغرب مع إتاحة تمؾ المشكرة لكافة ؿ مف جيكد في كٌؿ مف ليبيا ك كمصر كما ييبذ
الدكؿ العربية، عمى أف يككف ذلؾ مف خبلؿ ترتيب لقاءات ثنائية أك إقميمية مع المسئكليف 

 الحككمييف في الدكؿ العربية.
في مجاؿ نشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كالتدريب عمى أحكامو. آخذيف في  -4

ف عقد أكؿ دكرة إقميمية لضباط الشرطة العرب ) في القاىرة االعتبار ما بيذؿ مف جيد بشأ
)في القاىرة مف  ـ ( كالدكرة األكلى لرجاؿ القضاء العرب2002جكاف سنة  27إلى  23مف 

ـ( كالدكرة اإلقميمية األكلى في مجاؿ تككيف الككادر التعميمية لمتعريؼ 2003جانفي  9إلى  4
نكفمبر سنة 1 أكتكبر إلى  21درسي )بالرباط مف ميـ المبالقانكف الدكلي اإلنساني بمرحمة التع

 ـ(.2002
ف لما بيذؿ مف جيكد عمى الصعيد الكطني لنشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كمدركك     

 كالتدريب عمى أحكامو في مختمؼ الدكؿ العربية، يكصي المشارككف بإتباع الخطكات التالية:  
ذلؾ بالدعكة إلى إدراج القانكف الدكلي اإلنساني ضمف ك  ط الحككمية،النشر في األكسا -

برامج تككيف القضاة كرجاؿ النيابة العامة كالقضاء العسكرم عمى غرار ما بيذؿ مف جيد في 
دراج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج تككيف ضباط  ىذا الشأف في مصر كاألردف كاليمف، كا 

التي اعتمدتيا كزارة الداخمية المصرية،  الشرطة بمختمؼ تخصصاتيـ عمى غرار البرامج
كالسعي إلى تحقيؽ اإللماـ الكامؿ بأحكاـ ىذا القانكف في األكساط الدبمكماسية سكاء مف 
خبلؿ الدكرات األساسية لمدبمكماسييف الجدد أك الدكرات التنشيطية لرجاؿ السمؾ الدبمكماسي، 

عداد برامج لنشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ل مبرلمانييف بما ييسٌيؿ ميمة اعتماد كاقتراح كا 
 مشركعات القكانيف ذات الصمة بالقانكف الدكلي اإلنساني.
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إدراج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج التدريب العسكرية: إصدار قرار عمى مستكل  -
كطني ييخًضع المعنييف بتدريس القانكف الدكلي اإلنساني كالتدريب عمى تطبيقو عمى جميع 
مستكيات القكات المسمحة، كالدعكة إلى إدراج القانكف الدكلي اإلنساني ضمف برامج تككيف 
دراج البرامج  المستشاريف القانكنييف لدل مختمؼ قطاعات ككحدات القكات المسمحة، كا 
الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني ضمف برامج التدريب بالقكات المسمحة أسكة بمسمؾ العديد 

 بية.مف الدكؿ العر 

إدراج القانكف الدكلي اإلنساني في المقررات الجامعية: الدعكة إلى التأكيد عمى أىمية قياـ  -
ات جنيؼ كبركتكككلييا بتدريس أحكاـ القانكف الدكلي دكؿ العربية المصدّْقة عمى اتفاقال

دراجو ضمف برامج كميات الحقكؽ بصفة خاصة، دعكة المجنة الدكلية لمصميب  اإلنساني كا 
حمر إلى تنظيـ دكرة إقميمية ألساتذة القانكف الدكلي اإلنساني كحٌث الجامعات في الدكؿ األ

 العربية عمى اإلسياـ بفعالية في تنظيميا كالمشاركة في أعماليا. 

إدراج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج التعميـ المدرسي: دعكة الدكؿ العربية التخاذ  -
دراجو ضمف خطة اإلجراءات البلزمة لدراسة برن امج التعريؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني كا 

كزارات التربية كالتعميـ أسكة بالمغرب كمصر كاليمف كمكريتانيا أك الدكؿ التي رٌحبت بذلؾ 
ال يتجزأ مف المناىج  اكسكريا كاألردف كتكنس بيدؼ أف يصبح تدريس القانكف اإلنساني جزءن 

د الرامية إلى نشر أحكاـ ىذا القانكف كالتعريؼ بو التعميمية. حيث يكفؿ ذلؾ تعزيز الجيك 
عمى أكسع نطاؽ، كمناشدة الدكؿ العربية إدراج المفاىيـ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني 
ضمف مختمؼ البرامج التعميمية لطمبة المدارس أسكة باألردف كمصر لتربية األطفاؿ عمى 

 احتراـ أحكاـ ىذا القانكف. 

ات الكطنية لميبلؿ األحمر كالصميب األحمر  في المنطقة العربية: دعـ جيكد الجمعي -
إدراكا لمدكر الريادم الذم تقـك بو الجمعيات الكطنية لميبلؿ األحمر كالصميب األحمر في 
مجاؿ نشر القانكف الدكلي اإلنساني بيف مختمؼ فئات المجتمع، كفقا لمنظاـ األساسي لمحركة 

ؿ األحمر، يدعـ المجتمعكف ىذه الجمعيات في مكاصمة بذؿ الدكلية لمصميب األحمر كاليبل
 ىذا الجيد مف أجؿ التكعية بأحكاـ ىذا القانكف.

 في مجاؿ التعاكف اإلقميمي. يكصي المشارككف بإتباع الخطكات التالية: -3
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مكاصمة تجميع البيانات الخاصة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد اإلقميمي  -
في ىذا الشأف مف إجراءات تشريعية كعممية مف أجؿ تيسير تبادؿ المعمكمات  كما ييتخذ

 كالكثائؽ بيف مختمؼ الدكؿ العربية.
تدارس إمكانية إنشاء أكؿ معيد إقميمي عربي في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني في  -

ية في رحاب جامعة الدكؿ العربية كحٌث المجنة الدكلية لمصميب األحمر في اإلسياـ بفاعم
 إنشائو كممارستو ألنشطتو.

طرح فكرة إنشاء مراكز إقميمية متخصصة لمختمؼ القطاعات الحككمية كالقضاة كالشرطة  -
كالدبمكماسييف...عمى الدكؿ العربية التي قد تيبادر إلى ذلؾ لنشر أحكاـ القانكف الدكلي 

 .اإلنساني. مما يتكاءـ كاحتياجات كؿ قطاع منيا
إصدار التقرير العربي األكؿ عف حالة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني  ى لتسريعالعمؿ عم -

مما ييتيح تبادؿ المعمكمات الخاصة بتطبيؽ أحكاـ ىذا  كاالستمرار في إصداره بصفة سنكية،
 القانكف في كافة الدكؿ العربية.

في ذلؾ، مكاصمة الزيارات الميدانية ألعضاء المكتب لمختمؼ الدكؿ العربية، إذا ما رغبت  -
 بيدؼ دعـ المشكرة الفنية كتبادؿ اآلراء حكؿ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني.

 
 4558: خطة العمؿ اإلقميمية لسنة رابعان 
قد االجتماع السابع لمخبراء الحككمييف حكؿ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني خبلؿ      عي

عضكا مف  52ـ بمدينة الرباط بالمممكة المغربية كشارؾ فيو 2008فيفرم  8إلى  5الفترة مف 
ـ في مجاؿ نشر القانكف 2007ت مناقشة جيكد الدكؿ العربية خبلؿ عاـ دكلة. كتمٌ  18

ات ذات التشريعية كالتصديؽ عمى االتفاق كأىـ السبؿ إلحداث المكاءمة الدكلي اإلنساني
ـ عمى 2008الصمة. كفي ختاـ أعماؿ ىذا االجتماع تـ استعراض خطة العمؿ لسنة 

 كتـٌ اعتمادىا مف قبؿ المشاركيف عمى النحك التالي: 1الصعيد اإلقميمي العربي
دكلي اإلنساني كاالنضماـ لقانكف العمى صعيد مكاءمة التشريعات العربية مع أحكاـ ا -5

 ات الدكلية ذات الصمة:لبلتفاق

                                                 

عمى المكقع: 2008عمى الصعيد العربي لعاـ  تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنسانيلخطة العمؿ اإلقميمية  - 1 
 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm . 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm
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لمتكصيات الصادرة عف الندكة العربية الثانية حكؿ الجكانب التشريعية لتطبيؽ  تنفيذا    
ـ، 2004ديسمبر  5إلى  2القانكف الدكلي اإلنساني المنعقدة بمدينة الرباط خبلؿ الفترة مف 

التشريعية البلزمة لتنفيذ  بالبرلمانييف العرب حكؿ اإلجراءات كاتساقا مع خطة العمؿ الخاصة
ات القانكف الدكلي اإلنساني عمى األصعدة الكطنية كالمعتمد في إباف اجتماعيـ في اتفاق

ـ، كالتكصيات الصادرة عف االجتماع السادس 2005نكفمبر  22إلى  20دمشؽ مف 
مارس  29إلى  25ة بالجزائر في الفترة مف لمسئكلي إدارات التشريع في الدكؿ العربية المنعقد

فيفرم  14إلى  10ـ كالتي أكدت عمييا دكرتيـ السابعة في الخرطـك خبلؿ الفترة مف 2006
 ـ.2007

االلتزاـ باحتراـ القانكف الدكلي اإلنساني ال يمكف تحقيقو بدكف تنفيذ  كتذكيرا بككف    
تكرارا لضركرة أف تعتمد الدكؿ التدابير  االلتزامات الدكلية عمى الصعيد الكطني، كبالتالي

التشريعية كالتنظيمية كالعممية البلزمة إلدراج القانكف الدكلي اإلنساني في القكانيف 
 كالممارسات الكطنية.

 يكصي المشارككف بإتباع الخطكات التالية:    
كاالتفاقيات تتفؽ د لمراجعة التشريعات الكطنية المنفذة في الدكؿ العربية لتنسيؽ الجيك  -

الدكلية ذات الصمة بالقانكف الدكلي اإلنساني التي صادقت عمييا تمؾ الدكؿ في مجاالت 
الممتمكات الثقافية، كتنظيـ كسائؿ كأساليب القتاؿ ع جرائـ الحرب، كحماية الشارة ك قم

 كحماية حقكؽ األشخاص المفقكديف كأيسرىـ. 
ات الدكلية ذات الصمة النضماـ لبلتفاقاسة مدل مكاءمة ادعكة الحككمات العربية إلى در  -

 بالقانكف الدكلي اإلنساني كالتي لـ تنضـ إلييا بعد.

دعكة لجنة متابعة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد العربي إلى التنسيؽ مف  -
ات الدكلية ذات الصمة التصديؽ أك االنضماـ إلى االتفاقأجؿ إعداد دراسات متكاممة حكؿ 

 الدكلي اإلنساني ككيفية تطبيقيا عمى الصعيد الكطني.بالقانكف 

دعـ التعاكف بيف اليياكؿ الكطنية لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كالبرلمانات العربية  -
كاالتحاد البرلماني العربي كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر مف أجؿ إعداد خطة عمؿ 

 التشريعات ذات الصمة.عربية عمى صعيد دعـ الجيكد البرلمانية العتماد 

 

 في مجاؿ نشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كالتدريب عمى أحكامو: -4
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أخذا في االعتبار ما بيذؿ مف جيد عمى الصعيد اإلقميمي بإنشاء مركز إقميمي لمقضاء     
بدكلة الككيت كمركز إقميمي لمدبمكماسييف في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كقرار مجمس 

اء العدؿ العرب في دكرتو التاسعة عشر المنعقدة في الجزائر بتكميؼ مركز الدراسات كزر 
القانكنية كالقضائية ببيركت بعقد دكرتيف سنكيا لمقانكف الدكلي اإلنساني، كلما بيذؿ مف جيكد 
عمى الصعيد الكطني لنشر أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كالتدريب عمييا في مختمؼ الدكؿ 

 العربية.
كترحيبا بصدكر النسخة العربية مف القكاعد العرفية في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني،     

كما ليذه الدراسة مف أىمية كبرل في دعـ احتراـ ككفالة احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني، 
األمر الذم يستحسف معو كالحاؿ كذلؾ إدراجيا ضمف برامج النشر المقررة لممختصيف في 

 ف.ىذا الشأ
 يكصي المشارككف بإتباع الخطكات التالية:    
مكاصمة النشر في األكساط الحككمية المعنية بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى  -

الصعيديف الكطني كاإلقميمي كبصفة خاصة القضاء كأعضاء النيابة العامة كالقضاء 
 العسكرم، األكساط الدبمكماسية، البرلمانييف.

 امية إلى إدراج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج التدريب العسكرية.مكاصمة الجيكد الر  -

مكاصمة الجيكد الخاصة بإدراج القانكف الدكلي اإلنساني في المقررات الجامعية كبصفة  -
 خاصة كميات الحقكؽ كالعمـك السياسية كاإلعبلـ.

مؿ عمى دمج إدراج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج التعميـ المدرسي مف خبلؿ الع -
 المفاىيـ األساسية التي يتضمنيا برنامج التعريؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني.

دعـ جيكد الجمعيات الكطنية لميبلؿ األحمر كالصميب األحمر في نشر أحكاـ القانكف  -
 الدكلي اإلنساني في المنطقة العربية.

عمى الصعيد اإلقميمي مكاصمة تجميع البيانات الخاصة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني  -
كما ييتخذ في ىذا الشأف مف إجراءات تشريعية كعممية مف أجؿ تيسير تبادؿ المعمكمات 
صدار التقرير العربي الخامس عف حالة تطبيؽ القانكف  كالكثائؽ بيف مختمؼ الدكؿ العربية كا 

 الدكلي اإلنساني.

 

 ـ 4553ـ/4554خامسا: خطة األعماؿ اإلقميمية لعامّي 
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ر المشارككف في االجتماع التاسع لمخبراء الحككمييف العرب كممثمي المجاف الكطنية قرٌ     
ـ اعتماد خطة العمؿ 2012جانفي  12-10لمقانكف الدكلي اإلنساني المنعقد في أبك ظبي 

 :1عمى النحك التالي  ـ2013ـ/2012التالية بما يتفؽ كاألكلكيات المحٌددة لعامٌي 
 في مجاؿ المجاف الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني أٌكال:

مكاصمة الجيكد الرامية إلى إنشاء ىياكؿ كطنية بالدكؿ العربية التي لـ تقـ بذلؾ بعد  -1
 لتتكٌلى تقديـ المشكرة لجيات الدكلة في ما يتعٌمؽ بتطبيؽ كنشر القانكف الدكلي اإلنساني.

المجاف الكطنية القائمة كبعضيا البعض، زيادة التنسيؽ كتبادؿ الخبرات كالزيارات بيف  -2
كبينيا كبيف الجيات القائمة عمى دراسة إنشاء ىياكؿ كطنية بالدكؿ التي لـ تقـ بذلؾ بعد، 
كدعكة لجنة متابعة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني لكضع كتنفيذ برامج خاصة بيذا التنسيؽ 

 كالتبادؿ.

اجات كاإلمكانيات البلزمة لمجاف حٌث الحككمات عمى مكاصمة تكفير كافة االحتي -3
الكطنية العربية المتخصصة في تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني لمنيكض بدكرىا بما 

 يتكاكب مع المستجدات عمى صعيد تطبيؽ كنشر القانكف الدكلي اإلنساني.

 
 في مجاؿ المكاءمة التشريعية كالتصديؽ عمى االتفاقات ذات الصمة. ثانيا:

راء الدراسات كاألبحاث الكطنية في شأف االنضماـ إلى اتفاقات القانكف االستمرار في إج -1
 الدكلي اإلنساني التي لـ يتـ االنضماـ إلييا بعد، كبما يٌتفؽ كرؤية كؿ دكلة لمصالحيا.

االستمرار في قياـ المجاف الكطنية بمراجعة التشريعات الكطنية لكؿ دكلة بيدؼ الخركج  -2
يا مع االلتزامات الدكلية الناشئة عف اتفاات القانكف الدكلي بتكصيات في شأف كيفية مكاءمت

اإلنساني التي انضمت إلييا الدكلة، كبصفة خاصة في مجاالت مكافحة جرائـ الحرب، 
كحماية الشارة كحماية الممتمكات الثقافية، كتنظيـ كسائؿ كأساليب القتاؿ، كحماية حقكؽ 

 األشخاص المفقكديف كأسرىـ.

كطنية لتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كالبرلمانات العربية كاإلتحاد دعكة اليياكؿ ال -3
البرلماني العربي كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر لمتعاكف في سبيؿ دعـ جيكد البرلمانات 

                                                 
1
التقرير السنكم السادس عف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعامٌي  - 

 كمابعدىا.  17ـ، ص 2011ـ/2010
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العربية الرامية العتماد التشريعات ذات الصمة بتطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى 
 الصعيد الكطني.

متابعة تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني بالتعاكف مع فريؽ مف الخبراء العرب دعكة لجنة  -4
لكضع دليؿ تجميعي لمقكانيف النمكذجية ذات الصمة بالقانكف الدكلي اإلنساني كالتنسيؽ مف 
أجؿ اعتماده أثناء االجتماع القادـ لمديرم التشريع العرب كمف قبؿ لجنة المتابعة المشكمة 

 برلمانييف العرب.ضمف إطار اتحاد ال

 ثالثا: في مجاؿ نشر القانكف الدكلي اإلنساني كالتدريب عمى أحكامو.
مكاصمة األنشطة الكطنية كاإلقميمية الخاصة بنشر القانكف الدكلي اإلنساني بيف سمطات  -1

الدكلة المعنٌية، كبصفة خاصة القضاة كأعضاء النيابة العامة كالقضاء العسكرم كاألكساط 
 البرلمانييف.الدبمكماسية ك 

مكاصمة الجيكد الرامية إلى إدراج القانكف الدكلي اإلنساني ضمف برامج التدريب  -2
العسكرية كضمف برامج التعميـ المدنية كبصفة خاصة المقٌررات الجامعية لكمٌيات الحقكؽ 

ج كاإلعبلـ كالعمـك السياسية، ككذلؾ دعـ المجاف الكطنية لكزارات التربية كالتعميـ مف أجؿ إدرا
 المفاىيـ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني في مراحؿ التعميـ األساسي.

مكاصمة الجيكد الرامية إلدراج المفاىيـ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقكانيف ذات  -3
 الصمة في برامج تدريب قكات األمف.

كساط حٌث المجاف الكطنية عمى مكاصمة برامج نشر القانكف الدكلي اإلنساني في أ -4
 اإلعبلمييف كمنظمات المجتمع المدني.

دعـ جيكد الجمعيات الكطنٌية لميبلؿ األحمر كالصميب األحمر في نشر أحكاـ القانكف  -5
 الدكلي اإلنساني في المنطقة العربية.

 
 رابعا: في مجاؿ التعاكف الدكلي.

الدكلي حٌث لجنة المتابعة عمى مكاصمة تجميع البيانات الخاصة بتطبيؽ القانكف  -1
اإلنساني عمى الصعيد اإلقميمي كما ييٌتخذ في ىذا الشأف مف إجراءات تشريعية كعممٌية مف 
صدار التقرير العربي عف  أجؿ تيسير تبادؿ المعمكمات كالكثائؽ بيف مختمؼ الدكؿ العربية كا 

 حالة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني.
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مصميب األحمر لمكاصمة الجيكد مف دعكة كحدة الخدمات االستشارية بالمجنة الدكلية ل -2
خبلؿ المقاءات الكطنية كاإلقميمية في سبيؿ تقديـ الدعـ الفٌني كالمشكرة القانكنية لؤلجيزة 
الحككمية كاألكاديمية المعنٌية بتطبيؽ كنشر القانكف الدكلي اإلنساني لكضع ىذه الخطة 

ساني لمتابعة ىذا التنفيذ مكضع التنفيذ، كدعكة لجنة متابعة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلن
 كتسييمو.

حٌث الحككمات كالمجاف الكطنية كالجمعيات الكطنية كالمنظمات األىمية ذات الصمة  -3
عمى التضامف مع الحممة الدكلية لحماية كسائؿ الرعاية الصحية الميعٌرضة لممخاطر التي 

 دٌشنتيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

إنشاء لجنة دائمة لمقانكف الدكلي اإلنساني تنيض  دعكة جامعة الدكؿ العربية إلى -4
 . كاإلقميمي الصعيديف الكطنيبمسؤكلية متابعة تطبيؽ ىذا القانكف عمى 

 
 سادسا: جيكد الجزائر في نشر القانكف الدكلي اإلنساني

نيشير في ىذه النقطة عمى سبيؿ المثاؿ إلى أىـ اإلنجازات التي تحٌققت خبلؿ أعكاـ     
 :1ـ2011ـ/2010ـ/2009

تنظيـ دكرة تككينية لفائدة الصحافييف العامميف في كسائؿ اإلعبلـ الجزائرية المسمكعة ك  -
قدت بمقٌر إقامة  المرئية كالمقركءة حكؿ "دكر الصحفييف في النزاعات المسٌمحة" التي عي

 ـ.2009جانفي  21القضاة يـك 
ميمية لمتدريب في مجاؿ القانكف مشاركة عضك المجنة ممثّْؿ كزارة العدؿ في الدكرة اإلق -

ًقدت ببيركت خبلؿ الفترة مف   ـ.2009فيفرم  6جانفي إلى  26الدكلي اإلنساني التي عي
حضكر ممٌثؿ عف المجنة في كرشة عمؿ حكؿ "القانكف الدكلي اإلنساني كعبلقتو بأحكاـ  -

باالشتراؾ مع بعثة المجنة الفقو اإلسبلمي" المنٌظمة مف طرؼ كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ 
قدت بدار اإلماـ بالمحمدية، الجزائر يكمٌي  ك  18الدكلية لمصميب األحمر/ فرع الجزائر، عي

 ـ.2009فيفرم  19

                                                 
1
التقرير السنكم السادس عف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد العربي، مرجع سابؽ، ص  - 

 . 35ك  34
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تمثيؿ رئيس المجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني في أشغاؿ الممتقى الدكلي حكؿ  -
المادم كالتكييؼ القانكني مف أجؿ "جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية في غزة، التكثيؽ 
قد بفندؽ ىيمتكف بالجزائر يكمٌي   ـ.2009مارس  1جانفي ك  28دعكة جزائية دكلية"، عي

عقد دكر تككينية لفائدة األطباء الجزائرييف حكؿ دكر األطباء في المنازعات المسٌمحة،  -
قدت بمقٌر إقامة القضاة يـك   ـ.2009مام  20عي

فكرـك المجاىد بمناسبة مركر السنة األكلى إلنشاء المجنة كذلؾ تنشيط يـك إعبلمي ب -
 ـ.2009جكاف  8لمتعريؼ بيا كبالقانكف الدكلي اإلنساني كذلؾ بمقٌر جريدة المجاىد يـك 

قدت  - مشاركة عضك المجنة في الدكرة التككينية األكلى في القانكف الدكلي اإلنساني التي عي
 ـ. 2010فيفرم  5إلى جانفي  25ببيركت خبلؿ الفترة مف 

مشاركة عضك األمانة الدائمة لمجنة في الدكرة التككينية الثانية في القانكف الدكلي  -
قدت ببيركت خبلؿ الفترة مف   ـ.2010أفريؿ  9مارس إلى  29اإلنساني التي عي

مشاركة أعضاء المجنة في اليـك الدراسي حكؿ دكر البرلمانييف في تنفيذ أحكاـ القانكف  -
قد بمقٌر المجمس الشعبي الكطني في الدك  فيفرم  29لي اإلنساني في التشريع الكطني الذم عي

 ـ.2010
مشاركة أعضاء المجنة في الدكرة التككينية العادية لفائدة القضاة في مجاؿ القانكف الدكلي  -

قدت بمقٌر المدرسة العميا لمقضاء أٌياـ   ـ.2010فيفرم  28-26اإلنساني التي عي
ضك مف المجنة ممثّْؿ كزارة العدؿ في دكرة تقنيات إلقاء المحاضرات لمدربي مشاركة ع -

ًقدت بالقاىرة خبلؿ الفترة مف   ـ.2010جكاف 3مام إلى  21القانكف الدكلي اإلنساني التي عي
مشاركة عضكيف مف المجنة في المؤتمر العالمي الثالث لمجاف الكطنية المعنٌية بتنفيذ  -

ًقد بجنيؼ أٌياـ القانكف الدكلي اإلنسا  ـ.2010أكتكبر  29-27ني الذم عي
تنظيـ ندكة كطنية لفائدة عمداء الكمٌيات كمدراء معاىد التعميـ العالي حكؿ تدريس القانكف  -

 ـ.2011مارس  17الدكلي اإلنساني في 
مشاركة عضك مف المجنة ممثّْؿ كزارة العدؿ في تأطير الدكرة القانكنية لفائدة القضاة حكؿ  -
 ـ. 2011جكاف  8-6انكف الدكلي اإلنساني التي نيظّْمت بالمدرسة العميا لمقضاء أٌياـ الق

  
 الفرع الرابع

 مكقؼ الفقو اإلسالمي مف نشر القانكف الدكلي اإلنساني
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تيخاطب الشريعة اإلسبلمية المسمميف خطابا مباشرا بأحكاـ القانكف الدكلي اإلسبلمي     

، األمر الذم ييكجب عمـ كؿ مقاتؿ مسمـ بأحكاـ 1الدكلة اإلسبلميةاإلنساني كجزء مف شريعة 
دينو، كمف ىذه األحكاـ، تمؾ المتعمقة بقكاعد القتاؿ كآدابو كال يمكف االعتذار بجيؿ أساليب 

 القتاؿ كضكابطو في اإلسبلـ.
القانكف الدكلي اإلنساني حكؿ ضركرة ما تضمنتو أحكاـ مع كما يتفؽ فقياء اإلسبلـ     

لقياـ بكؿ ما مف شأنو نشر أحكاـ القتاؿ في اإلسبلـ كالتعريؼ بيا حتى تصبح معمكمة ا
 لممقاتميف كالسكاف المدنييف عمى السكاء.

لـ يغفؿ فقياء المسمميف ضركرة التنبيو عمى تدريس قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني إذ     
إلماـ الشيرزم ) تكفي سنة كفي ىذا المعنى يقكؿ ا كضركرة معرفة المقاتميف خصكصا بيا،

"أف ييمـز جيشو بما أكجبو اهلل تعالى مف حقكؽ كبما أمره  :2ىػ( أٌف مف كاجبات الممؾ 589
اهلل تعالى مف مراعاة حدكده، ألنو مف جاىد عف الديف كاف أحؽ الناس بالتزاـ أحكامو، 

 :-صمى اهلل عميو كسمـ–كالفصؿ بيف حبللو كحرامو، كقد قاؿ رسكؿ اهلل 
 نيكا جيكشكـ عف الفساد، فإنو ما فسد جيش قٌط إاٌل قذؼ اهلل تعالى في قمكبيـ الرعب' ".ا'

أٌف الشريعة اإلسبلمية كضعت القكاعد اآلتية بخصكص تدريس إلى نخمص مف ذلؾ     
 :3قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

يجب إلزاـ الجيش بالحدكد كاألحكاـ كاجبة المراعاة كقت الحرب كال شؾ أف ذلؾ   -أكال
 يتضمف القكاعد الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني التي كضع اإلسبلـ العديد مف مبادئيا.

-صمى اهلل عميو كسمـ –كما جاء مف حديث الرسكؿ يجب نيي الجيش عف الفساد )  -ثانيا
لفساد يعني عدـ انتياؾ القكاعد كاجبة المراعاة، كمنيا عدـ ارتكاب كال شؾ أٌف النيي عف ا ،(

 ما ييخالؼ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

                                                 
1
 .34ة، عالـ الكتب، القاىرة، ص مصطفى كماؿ كصفي، النظـ اإلسبلمية األساسي - 

2
أحمد أبك الكفا، أثر أئمة الفقو اإلسبلمي في تطكير قكاعد القانكف الدكلي  كالعبلقات الدكلية، دار  - 

 .288ـ، ص 1997النيضة العربية، 
3
 .24ك  23أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي اإلنساني،مرجع سابؽ، ص  - 
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" قيكدا أخبلقية كشرعية " تزاـ القيكد كاجبة المراعاة النيي عف الفساد كضركرة ال يعدٌ  -ثالثا
صمى اهلل عميو  -يجب عمى كؿ مقاتؿ أف يراعييا، نظرا ألف مصدر النيي كارد في حديثو

 .-كسمـ
كالتمييز بيف  لمسمميف، ألٌف االلتزاـ باألحكاـكاجبا دينيا عمى عاتؽ ا ذلؾ شٌكؿيي   -رابعا

 الحبلؿ كالحراـ، أمر كاجب في شريعة اإلسبلـ.   
 

 
 
 

 

 
 

 المطمب الثالث
 فإعداد العامميف المؤىميف كالمستشاريف القانكنيي

 
العامميف المؤىميف في مبحث أكؿ ك المستشاريف القانكنييف مب إعداد نتناكؿ في ىذا المط    

 .في مبحث ثاف
  
 الفرع األكؿ 

 إعداد العامميف المؤىميف
 

األطراؼ بنشر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالتعريؼ بيا بيف العسكرييف  تمتـز الدكؿ    
ؿ فكرة جديدة ألكٌ  ـ عمى1977نٌص البركتكككؿ األكؿ لسنة  باإلضافة إلى ذلؾ كالمدنييف،

 . Qualified  Personnel 1كتتعمؽ بإعداد العامميف المؤىميفة في المادة السادسة منو مرٌ 
جاء ىذا النص استجابة لقرار المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر العشريف الذم انعقد عاـ     

في  تككيف مجمكعة مف األفراد قادريف عمى العمؿبضركرة العمؿ ل كالذم طالب ،ـ1965
                                                 

1
- Marie-Françoise Furet, Jean-Claude Martinez, Henri Doranden, La guerre et le 

droit, éditions A. Pedone, Paris, p.230.    

- Yves Sandoz, op.cit, p.305. 
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مجاؿ تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كعٌبر عف الرغبة في أف تيساىـ الٌمجنة في تدريب ىؤالء 
األفراد، ككانت المجنة الطبية القانكنية إلمارة مكناكك قد أكصت بإنشاء مجمكعات مف 

 .1األشخاص المؤىميف في كؿ دكلة لئلشراؼ عمى تنفيذ القانكف المذككر
 المذككرة عمى ما يمي:  6كتنص المادة     
تسعى األطراؼ السامية المتعاقدة في زمف السمـ أيضا بمساعدة الجمعيات الكطنية  -1

مؤىميف بغية لمصميب األحمر ) اليبلؿ األحمر، األسد  كالشمس األحمريف ( إلعداد عامميف 
ؽ بنشاط الدكؿ ات كىذا الٌمحؽ " البركتكككؿ " كخاصة فيما يتعمٌ تسييؿ تطبيؽ االتفاق

 الحامية.
عداد مثؿ ىؤالء مف صميـ الكالية الكطنية. -2  ييعتبر تشكيؿ كا 

تضع المجنة الدكلية لمصميب األحمر رىف تصرؼ األطراؼ السامية المتعاقدة قكائـ  -3
باألشخاص الذيف ايعٌدكا عمى النحك السابؽ، التي تككف قد كضعتيا األطراؼ السامية 

 جنة ليذا الغرض.المتعاقدة كأبمغتيا إلى الم

تككف حاالت استخداـ ىؤالء العامميف خارج اإلقميـ الكطني في كؿ حالة عمى حدة، محؿ  -4
 اتفاقات خاصة بيف األطراؼ المعنية.

يتضح مف ىذا النص أٌف اختيار العامميف المؤىميف ىك مف صميـ الكالية الكطنية لكؿ     
مباشرة العمؿ في النزاعات المسمحة،  يككف في إمكانيـذلؾ في زمف السمـ، ك  يتـك  ،2دكلة

كما أٌف المادة السادسة السابقة لـ تيبٌيف تشكيؿ العامميف المؤىميف، كلكف مشركع القرار الذم 
تقدمت بو المجنة الطبية القانكنية إلمارة مكناكك أشار عمى سبيؿ المثاؿ إلى مجمكعة مف 

ت الطبية الذيف لـ يمكف تكفيرىـ المتطكعيف مف األطباء كالمحاميف كالمكظفيف في الخدما
 لمدكؿ المتحاربة أك لمدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر حينما يككف ذلؾ ضركريا. 

مف بيف العامميف في مجاؿ اإلغاثة أك مف بيف  يار ىؤالء العامميف المؤىميف كيمكف اخت    
مميف استداللية كليست حصرية، ، كال شؾ أٌف قائمة العا3العسكرييف مكظفيف الحككمييف كال

                                                 
1
محمد يكسؼ عمكاف، نشر القانكف الدكلي اإلنساني، كرقة عمؿ ميقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي العربي  - 

ـ بمناسبة االحتفاؿ باليكبيؿ الذىبي 1999نكفمبر  16لى إ 14الذم انعيقد في القاىرة في الفترة مف 
 .499ـ ( ، ص 1999 – 1949التفاقيات جنيؼ ) 

2
ـ، ص 2001، 2حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، الحامد لمنشر كالتكزيع، ط  فيصؿ شطناكم، - 

231. 
3
 .500محمد يكسؼ عمكاف، مرجع سابؽ، ص  - 
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، تأخذ في االعتبار الجكانب 1إاٌل أٌنو مف الضركرم تشكيؿ فريؽ متعدد االختصاصات
العسكرية، كتيغٌطي الجكانب القانكنية كالطبية كاإلدارية كأعماؿ اإلغاثة حتى يمكنيـ تقديـ 

لميبلؿ/الصميب  ى الجمعيات الكطنيةكتتكلٌ  ،2المساعدات المطمكبة في زمف النزاع المسمح
، كذلؾ عف طريؽ العمؿ األحمر بمساعدة األطراؼ المتعاقدة إعداد كتأىيؿ ىؤالء األفراد

كضع البرامج العممية بالتعاكف مع الجيات المعنية مف أجؿ إعدادىـ كتأىيميـ بالقدر الكافي ل
أك  إلى أبعد حٌد حتى يككنكا عمى استعداد لتقديـ المساعدة، بحسب تخصصاتيـ العسكرية

 . 3القانكنية أك الطبية أك اإلدارية أك ما إلى ذلؾ
ختيار كتدريب العامميف المؤىميف في زمف السمـ، فإٌنو بإمكانيـ اإلسياـ بشكؿ نظرا ال    

فٌعاؿ في نشر قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ تكاصميـ مع مختمؼ فئات الجميكر 
حيؿ ضماف فعالٌية عممية النشر كالتعميـ بدكف بمستكيات تخصصية رفيعة إذ يبدك مف المست

 . 4اشتراؾ عامميف مؤىميف تأىيبل عاليا
ذكره، الذم دعا  ـ السابؽ1977لسنة  21مر الدبمكماسي رقـ أشار إلى ذلؾ قرار المؤتك     
 إلى:
".....)ب( القياـ في زمف السمـ بتدريب مكظفيف مؤىميف قادريف عمى تعميـ القانكف الدكلي    
 نساني، كتيسير تطبيقو..."اإل

نظرا لمعمؿ األساسي ليؤالء العامميف المؤىميف في زمف النزاع المسمح مف خبلؿ قياميـ      
ات ك الٌمحؽ " البركتكككؿ " األكؿ، إلنسانية التي تنص عمييا االتفاقبمختمؼ النشاطات ا

المفقكديف، كتبادؿ  كخاصة في مجاؿ الخدمات الطبية، كأعماؿ اإلغاثة كاإلنقاذ، كالبحث عف
 : 5المراسبلت العائمية، كجمع شمؿ األسر المشتتة، كيمكف ليؤالء تقديـ خدماتيـ في حالتيف

                                                 
1
ماريا تيريزا دكتمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ، المجمة  - 

 . 7ـ، ص 1993، 29الدكلية لمصميب األحمر، عدد 
2
في تنفيذ القانكف الدكلي  كاليبلؿ األحمر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر دكر محمد حمد العسبمي، - 

  .25ؽ، ص االنساني، مرجع ساب

3
في تنفيذ القانكف الدكلي  كاليبلؿ األحمر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر دكر محمد حمد العسبمي، - 

 .26مرجع سابؽ، ص  ،االنساني
4
 .8ك  7مرجع سابؽ،  ص  ماريا تيريزا دكتمي، - 

5
فيذ القانكف في تن كاليبلؿ األحمر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر دكر" ،محمد حمد العسبمي - 

 .28ك  27مرجع سابؽ، ص  ،"الدكلي االنساني
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دكرىـ يتمثؿ في متابعة جكانب العمؿ الء األفراد طرفا في النزاع، فإذا كانت دكلة ىؤ  :أكال   
خدمات الطبية اإلنساني منذ بداية النزاع المسمح إلى غاية نيايتو، مف حيث تقديـ ال

كاالجتماعية كتكزيع عمميات اإلغاثة كتكلي عمميات إعداد كتنظيـ إيكاء األسرل كالمعتقميف 
 المدنييف كالنازحيف عف ديارىـ.

 
حالة ما إذا كانت دكلة ىؤالء األفراد ليست طرفا في النزاع، يمكنيـ تقديـ  كفي :ثانيا   

المساعدة عندما تتكلى دكلتيـ أعماؿ الدكلة الحامية، أك عندما تضعيـ دكلتيـ تحت تصرؼ 
 الدكلة الحامية أك البديؿ عنيا.

 
 الفرع الثاني

 المستشاركف القانكنيكف
 

اد القادة العسكرييف بكٌؿ المعمكمات التي يحتاجكنيا، إلمد 1فك ييعمؿ المستشاركف القانكن    
مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة  82ألكؿ مرة في المادة إذ كرد النص عمى ىذا النظاـ 

 ـ التي تنٌص عمى ما يمي:1977
)تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة دكما، كتعمؿ أطراؼ النزاع أثناء النزاع المسمح عمى    

تأميف تكفير المستشاريف القانكنييف عند االقتضاء لتقديـ المشكرة إلى القادة العسكرييف عمى 
المستكل المناسب بشأف تطبيؽ االتفاقيات كىذا البركتكككؿ كبشأف التعميمات المناسبة التي 

 عطى لمقكات المسمحة فيما يتعمؽ بيذا المكضكع(. تي 
 ييبلحظ عمى ىذا النص ما يمي:    
تمييزا بيف األطراؼ السامية المتعاقدة كاألطراؼ في النزاع،  السابقة  82تضع المادة   -

حيث ألزمت األكلى "دكما" أم في جميع األكقات بيذا الحكـ، بينما تمتـز بو أطراؼ النزاع 
ف حركات التحرير الكطنية ال يمكف مح". كليذا التمييز ما يبرره أللنزاع المسفقط "في زمف ا

 .2أف تمتـز بالبركتكككؿ األكؿ في كقت سابؽ عمى اندالع النزاع المسمح

                                                 
1
-  Marie-Françoise Furet, Jean-Claude Martinez, Henri Doranden, op.cit, p.231-

232. 

- Yves Sandoz, op.cit, p. 305. 
2
 مف البركتكككؿ األكؿ في الفقرة الثالثة: 96تنٌص المادة  - 



201 

 

تتمثؿ ميمة ىؤالء المستشاريف القانكنييف في تقديـ المشكرة كالرأم لمقادة العسكرييف، كال  -
 .1الصدديتمتع رأييـ بقيمة ميمزمة في ىذا 

ا بتدريب ضباط مف القكات المسمحة تدريبا قانكنيا يتـ تعييف المستشاريف القانكنييف إمٌ  -
مبلئما، كتعيينيـ كمستشاريف قانكنييف أك بتعييف قانكنييف ليـ كفاءة في أداء ىذه الميمات 

 .2كتدريبيـ تدريبا عسكريا

ات بشأف تعميـ القانكف تتحدد ميمة ىؤالء المستشاريف في زمف السمـ في كضع تكصي    
الدكلي اإلنساني ألفراد القكات المسمحة، كتدريب األشخاص الذيف مف المرتقب أف يتكلكا 
ميمة المستشاريف القانكنييف في زمف النزاع المسمح، كتقديـ المشكرة عمكما بشأف المسائؿ 

 المرتبطة بالقانكف الدكلي اإلنساني.
لممستشار القانكني عمى الفحص القانكني لمخطط  األىـ مف ذلؾ يقـك الدكر الرئيسي    

كالتعميمات التكتيكية قبؿ االشتباؾ المسمح لمتأكد مف اتفاقيا مع ما تفرضو االتفاقيات األربع 
ـ مف التزامات عمى أطراؼ النزاع، سيما ما يتعمؽ بالحماية 1977كالبركتكككؿ األكؿ لسنة 

 .3البلزمة لممدنييف مف آثار القتاؿ
 

 الرابع المطمب
 دكر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليالؿ األحمر

 

                                                                                                                                               

(....أف تتعيد بتطبيؽ ع طرؼ ساـ متعاقد في نزاع مسمح )دكليمشتبؾ م" يجكز لمسمطة الميمًثمة لشعب 
حؽ "البركتكككؿ" فيما يتعمؽ بذلؾ النزاع.كذلؾ عف طريؽ تكجيو إعبلف إنفرادم إلى االتفاقيات كىذا المٌ 

 أمانة إيداع االتفاقيات...كيككف لمثؿ ىذا اإلعبلف...اآلثار التالية فيما يتعمؽ بذلؾ النزاع:
"البركتكككؿ" في حٌيز التطبيؽ بالنسبة لمٌسمطة المذككرة بكصفيا طرفا في  االتفاقيات كىذا الٌمحؽتدخؿ  -أ

 الٌنزاع، كذلؾ بأثر فكرم.
تمارس الٌسمطة المذككرة الحقكؽ ذاتيا كتتحمؿ االلتزامات عينيا التي لطرؼ ساـ متعاقد في االتفاقيات  -ب

 حؽ "البركتكككؿ"......".كىذا المٌ 
1
 .23سالـ جكيمي، مرجع سابؽ، ص  سعيد - 

2
 . 39كريستر تيميف، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 .186عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص - 
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في  ميمةحدل اآلليات الإ 1تعتبر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر    
تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني باعتبارىا أجيزة مساعدة لمسمطات العامة في بمدانيا في 
 2القضايا اإلنسانية. كتتكلى الجمعيات الكطنية القياـ بيذا الدكر استجابة لما جاء في الفقرة 

الصادر عف المؤتمر الدكلي الخامس كالعشريف لمصميب األحمر كاليبلؿ  5مف القرار 
دعكة الجمعيات الكطنية إلى مساعدة حككماتيا عمى " ـ كالتي تنص1986لعاـ  األحمر

 كالتعاكف معيا في الكفاء بالتزاماتيا في ىذا الصدد".
تمتمؾ الجمعيات الكطنية معرفة كخبرة عممية في نشاطات متعددة تتعمؽ بالقانكف الدكلي     

عمكمات كالتدابير البلزمة لتنفيذ إيصاؿ كتمرير الم يا في كضع يمٌكنيا اإلنساني، كما أنٌ 
الجيات كالمؤسسات الميتمة بيذا الجانب في إلنساني إلى السمطات المعنية ك القانكف الدكلي ا

 ببلدىا.
كالمساىمة بمجمكعة مف لذلؾ يمكف لمجمعيات الكطنية اتخاذ العديد مف التدابير     

 اإلجراءات بيدؼ تنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.
 

 لفرع األكؿا
 القانكف الدكلي اإلنساني االنضماـ إلى معاىدات

 
جراءاتتتطٌمب      كليذا يمكف لمجمعيات الكطنية مف أجؿ تحقيؽ  ،عممية االنضماـ كقتا كا 

 ىذا اليدؼ القياـ بميمتيف ىما:
 كالغرض منيا مع السمطات الكطنية. مناقشة مضمكف كمحتكل ىذه المعاىدات -
 .اىداتالتركيج لدعـ ىذه المع -

رة مشتممة عمى جكانب يتـ ذلؾ عف طريؽ تكميؼ قانكني مختص يتكٌلى كضع مذكّْ     
القانكني، كتزكيده بالمراسبلت البلزمة إلى الكزارات المعنية إلجراء االتصاالت  مكضكع النص

القانكني  لقاءات معيـ لمناقشة مضمكف النص مع المختصيف فييا كالشركع في عقد

                                                 
1
في تنفيذ القانكف  كاليبلؿ األحمر دكر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر" محمد حمد العسبمي، - 

 كما بعدىا. 347، مرجع سابؽ، ص "الدكلي االنساني
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كتكضيح مختمؼ عناصره كجكانبو ككذا تقديـ التكصيات البلزمة ،المطمكب االنضماـ إليو
 كاإلجراءات التي ينبغي متابعتيا.

بسبب الدكر األساسي الذم تقـك بو الجمعيات الكطنية في ىذا اإلطار ما فتئت الخدمات     
ـ كثائؽ تحتكم عمى تكضيحات تقد ،ـ2000االستشارية لمقانكف الدكلي اإلنساني منذ عاـ 

جراءات مطمكبة لنصكصك  قانكنية كذلؾ لدعكة الجمعيات القانكنية القياـ بحٌث حككماتيا  ا 
 عمى االنضماـ إلييا كىي:

ـ 1954اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في كقت النزاع المسمح المكقعة في الىام عاـ  -
 ـ.1999المكقع عاـ ـ كالثاني 1954كبركتكككالىا األكؿ المكقع عاـ 

 ـ. 1972اتفاقية تحريـ كتدمير األسمحة البيكلكجية المكقعة عاـ  -

اتفاقية الحظر العسكرم أك أم عمؿ عدائي الستخداـ تقنية التحكير البيئي المكقعة عاـ  -
1976. 

 ـ.1993اتفاقية تحريـ األسمحة الكيميائية المكقعة عاـ  -

 ـ.1998المكقع عاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  -

 الفرع الثاني
 القانػػػػكف الكطنػػػػػػي

 
أحكاـ معينة في القانكف الدكلي اإلنساني يتطمب تنفيذىا تدابير تشريعية كطنية، تكجد     

كيتعمؽ ىذا بالدرجة األكلى بااللتزاـ الخاص بالمبلحقة الجنائية لبلنتياكات الجسيمة لمقانكف 
حكاـ يجب أف يييسر كييدعـ بكاسطة قكانيف كتعميمات كلكائح الدكلي اإلنساني. فتنفيذ األ

 .1كطنية
أف تقـك الجمعيات الكطنية بدكر في ىذا الخصكص حتى يتـ كضع القانكف  ىذا يتطمب     

 الكطني المطمكب كذلؾ مف خبلؿ عدة إجراءات:
 ني.تكعية السمطات الكطنية بالحاجة إلى قانكف كطني لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنسا -
اقتراح مسكدة قانكف كطني عمى السمطات الكطنية بما يتفؽ مع متطمبات القانكف الدكلي  -

اإلنساني كضركرة أف يتضمف قانكف إنشاء جمعية كطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر 
 اعتبارىا جمعية معاكنة لمسمطات العامة في مجاؿ الخدمات اإلنسانية.

                                                 
1
 .133ر فميؾ ،مرجع سابؽ، ص ديت - 
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 كاعتماده مف قبؿ الييئة التشريعية.التشجيع عمى إدراج قانكف كطني  -

 تكضيح الحاجة إلى قانكف كطني ألعضاء الييئة التشريعية كالجميكر العاـ. -

 
 الفرع الثالث

 تدابيراستعماؿ الشارة
 

عيرفت شارة الحماية "الصميب األحمر أك اليبلؿ األحمر أك األسد أك الشمس الحمراكيف"     
مف اتفاقية جنيؼ األكلى بشأف تحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى العسكرييف  38بمكجب المادة 

ـ. كتكضع الشارة عمى قاعدة بيضاء لمتعريؼ بالخدمات الطبية 1949في الميداف لسنة 
ات جنيؼ لعاـ ماية الجرحى كالمرضى، كيحكـ استعماؿ الشارة اتفاقت المسمحة كحلمقكا

 ـ كالتشريع الكطني لكؿ دكلة.1977ف لعاـ ف اإلضافياـ كالبركتكككال1949
شارة الحماية عمى مف يحمميا مف األفراد الطبييف كسيارات اإلسعاؼ كسفف سط تب    

 ، إذكالمراكز الطبية المكسكمة بياالمستشفيات البحرية كالطائرات التي ترفعيا كالمستشفيات 
تمقى كؿ االحتراـ كالحماية أثناء تأدية كاجباتيا اإلنسانية كلف تككف عرضة لبلعتداء عمييا أك 

 عرقمة نشاطاتيا اإلنسانية لصالح المرضى كالغرقى كاألسرل كالمدنييف.
مع الجمعيات كي تتـ المراقبة الفعمية الستعماؿ الشارة يجب عمى الدكلة بالتعاكف كل   

 الكطنية اتخاذ التدابير التالية:
 شارات المحمية المعترؼ بيا كتحديدىا.تعريؼ  -
 صبلحية تنظيـ استعماؿ الشارة. لمسمطة الكطنية  -

 الييئات المرخص ليا استعماؿ الشارة. -

 حاالت االستعماؿ المسمكح بيا. -

اغتو أك المشاركة في تكضع ىذه التدابير ضمف قانكف كطني تقـك الجمعية الكطنية بصي    
صياغتو كتتكلى السمطة المختصة إصداره، كيمكف أف ييسند ليا دكر في تنفيذه أك متابعة 

 تنفيذه.
 إضافة إلى ما سبؽ يتعيف عمى الجمعيات الكطنية اتخاذ التدابير اآلتية:     

زيادة التكعية لدل سمطات الدكلة كأصحاب الميف كرجاؿ األعماؿ كالعامة بالشارة  -
 ستخداماتيا القانكنية.كا
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 نشر قانكف الشارة مف خبلؿ أنشطتيا المختمفة. -

 .1مراقبة استخداـ الشارة بشكؿ قانكني كسميـ -

 
 الرابع الفرع

 الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنسانيالمجاف 
 

كضع المؤتمر الدكلي الرابع كالعشركف لمصميب األحمر المنعقد بمدينة مانيبل عاـ     
ـ عمى عاتؽ الجمعيات الكطنية مسؤكلية خاصة تتمثؿ في مساعدة حككمات بمدانيا 1981

مف أجؿ تشكيؿ لجاف كطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني تتكلى نشاطات النشر كالتنفيذ، كتتككف 
ؼ الكزارات كالقطاعات المعنية كالجمعية الكطنية لمصميب األحمر أك مف ممثميف عف مختم

اليبلؿ األحمر، غير أف االستجابة ليذه الدعكة كانت قميمة جدا كىك األمر الذم جعؿ 
ـ يؤكد عمى 1986المؤتمر الدكلي الخامس كالعشريف لمصميب األحمر المنعقد بجنيؼ عاـ 

، كمنذ ذلؾ التاريخ بدأ يتبمكر 2نكف الدكلي اإلنسانيالحككمات تشكيؿ لجاف كطنية لتنفيذ القا
يـك  منتشرة في جميع أنحاء العالـ إلى لجنة 63تنظيـ ىذه المجاف الكطنية حتى يبمغ عددىا 

 .3ـ30/06/2001

                                                 
1
دك الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في تنفيذ القانكف الدكلي "محمد حمد العسبمي،  - 

 .351ك  350، مرجع سابؽ، ص "االنساني
دك الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في تنفيذ القانكف الدكلي "محمد حمد العسبمي،   -2

  .355مرجع سابؽ، ص "، االنساني

ـ لـ يكف في المنطقة العربية إال لجنة كحيدة مشٌكمة في 1999تجدر اإلشارة إلى أٌنو حتى عاـ  -3
التزايد فكانت المجاف الكطنية في كٌؿ مف المممكة األردنية  الجميكرية اليمنية، كبعد ذلؾ أخذ العدد في
السكداف، المممكة المغربية، دكلة اإلمارات العربية المتحدة، الياشمية، جميكرية مصر العربية، جميكرية 

الجميكرية العربية السكرية، دكلة الككيت، فمسطيف، ليبيا، تكنس، المممكة العربية السعكدية، الجزائر، لبناف. 
أبك  ككفقا لما كرد في التقارير الكطنية الميقٌدمة مف الدكؿ خبلؿ االجتماع اإلقميمي الذم انعقد في إمارة

ـ، فيناؾ عٌدة دكؿ في سبيميا إلنياء اإلجراءات التشريعية الخاصة بإنشاء لجاف 2012ظبي في مطمع عاـ 
دكلة أنشأت  13كطنية لدييا كىي: دكلة قطر، سمطنة عماف، العراؽ. كالخبلصة في ىذا الشأف أٌف ىناؾ 

 ، العراؽ كمكريتانيا.لجاف كطنية كلـ يتبقى مف الدكؿ الثمانية عشر سكل قطر، عماف، البحريف
 انظر: 
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 كفي ىذا اإلطار يمكف اإلشارة إلى أىـ التدابير التي تتخذىا الجمعيات الكطنية كىي:    
 ممؼ تشكيؿ المجنة في حالة عدـ كجكدىا.االتصاؿ بالحككمات لدراسة  -
 تعييف مراسؿ لدل ىذه المجنة. -

 تكعية السمطات الكطنية بمزايا تشكيؿ ىذه المجاف كتقديـ المشكرة البلزمة لذلؾ. -

فادتيا باالقتراحات الضركرية. -  تشجيع المجاف عمى عقد اجتماعات منتظمة كا 

 أكال: مياميا
إٌف اليدؼ مف تشكيؿ المجاف الكطنية ىك تطبيؽ كتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كنشره     
 ككف ليذه المجاف الخصائص التالية:ى المستكل الكطني، لذا يتعيف أف تعم
كمكاثيؽ  قتو بااللتزامات المترتبة عف نصكصيـ القانكف الكطني في عبلالقدرة عمى تقك  -

 القانكف الدكلي اإلنساني.
قانكف الدكلي اإلنساني تقديـ تكصيات حكؿ تنفيذ الف تككف المجنة في كضع يمكنيا أ -

 تنقيح القانكف المعمكؿ بو، أك  ضماف تطبيقو، كقد ييتاح ذلؾ مف خبلؿ اقتراحكالعمؿ ل
 المساعدة عمى تفسير القكاعد اإلنسانية كتطبيقيا.

يـ ىذا القانكف في كافة شرائح تعمنشطة الميساعدة لالقدرة عمى إعداد دراسات كاقتراح األ -
 المجتمع.

بناء عمى ذلؾ يجب مشاركة ىذه المجنة في تعميـ القانكف الدكلي اإلنساني لمقكات     
 المسمحة كمختمؼ مستكيات التربية كعمـك السكاف.

     
 ثانيا: أمثمة تطبيقية

 مف الدكؿ  نشير في ىذا اإلطار إلى اإلجراء الذم اتخذتو الجزائر عمى غرار كثير    
كىي عبارة عف جياز  ،1العربية كالمتمثؿ في إنشاء المجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني

مسمطات العمكمية في جميع المسائؿ مكمؼ بالمساعدة بآرائو كدراساتو لاستشارم دائـ 

                                                                                                                                               

التقرير السنكم السادس عف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعامي  -
 .  8ـ،مرجع سابؽ، ص 2010/2011

 
1
ـ الرئاسي رقـ  -  ـ 2008يكنيك  4ىػ المكافؽ  1429جمادل األكؿ عاـ  29المؤرخ في  163-08المرسك

 .29لمقانكف الدكلي اإلنساني، الجريدة الرسمية ، العدد يتضمف إحداث المجنة الكطنية 
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 المرتبطة بالقانكف الدكلي اإلنساني، كما يتكلى ترقية تطبيقو مف خبلؿ جممة مف اإلجراءات
 تتمثؿ فيما يمي:

 ات كالمعاىدات الدكلية المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلنساني.اقتراح المصادقة عمى االتفاق -
 تنظيـ لقاءات كمنتديات كندكات كممتقيات ذات الصمة بالقانكف الدكلي اإلنساني. -

 اقتراح التدابير البلزمة لتكييؼ القانكف الكطني مع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. -

جراء كؿ العمميات التدقيقية أك التق -  يمية الضركرية ألداء مياميا.ك القياـ بكؿ الدراسات كا 

 ترقية التعاكف كتبادؿ الخبرات مع المنظمات اإلقميمية كالدكلية العاممة في ىذا المجاؿ. -

 تبادؿ المعمكمات حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني مع المجاف الكطنية لبمداف أخرل. -

بقكاعد ىذا القانكف  شؾ فيو أف ىذه اإلجراءات تساىـ بشكؿ كبير في التعريؼا ال ممٌ ك     
 تضـ أىـ القطاعات الكزارية في الدكلة. –أم المجنة  –أنيا كنشره سيما 

ية لمقانكف الدكلي اإلنساني في مصر إنشاء المجنة الكطن تـٌ  عمى سبيؿ المثاؿ فقد    
دت المادة الثانية منو كحدٌ ـ، 2000سنة ل 149مجمس الكزراء رقـ بمقتضى قرار رئيس 

 اختصاصات المجنة كىي:
تعزيز التنفيذ الفعمي لقكاعد كمرامي القانكف الدكلي اإلنساني بما في ذلؾ التنسيؽ لدل  -

ية لصايغي السياسات كالقرارات القتراحات المتفقة كالمصمحة الكطنالجيات المعنية، كتقديـ ا
 في ىذا المجاؿ.

تتضمف التدابير الكطنية البلزمة لنشر الكعي بالقانكف الدكلي  كيةناقتراح خطة س -
 اإلنساني.

تشجيع الجيكد الرامية إلى التككيف كاالرتقاء بمستكل تدريب الككادر الكطنية القائمة عمى  -
تنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ككفالة احتراميا كتعزيز القدرات الكطنية لمتغمب عمى 

 رض تفعيؿ أحكامو.المعكقات التي تعت

اإلسياـ في إعداد برامج تدريب كتطكير العامميف في خدمة القانكف الدكلي اإلنساني في  -
مع مراعاة أف يشمؿ التطكير المجاؿ اإلعبلمي لضماف  ،ضكء االحتياجات المحمية الكطنية

لي تكعية الجماىير كتعميـ قكاعد السمكؾ اإلنساني لجميع العامميف في مجاؿ القانكف الدك 
 اإلنساني.
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تبادؿ المعمكمات كالخبرات مع االتحادات كالجمعيات كالمنظمات اإلنسانية العاممة في  -
ية العربية كاألجنبية لمقانكف ، كتكثيؽ الركابط مع المجاف الكطنمجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني

 الدكلي اإلنساني.

ي اإلنساني كتحديد اختصاصاتيا ي اليمف إنشاء المجنة الكطنية لشؤكف القانكف الدكلف تـٌ ك     
دت المادة الثانية منو مياـ المجنة كحدٌ ـ، 1999لسنة  408قرار جميكرم رقـ  بمقتضى

 كاختصاصاتيا كىي:
مراجعة التشريعات النافذة ذات العبلقة كتحديد مدل تكافقيا مع نصكص القانكف الدكلي  -أ 

عات بما يكفؿ مكاكبتيا لممستجدات اإلنساني كتقديـ المقترحات اليادفة إلى تطكير ىذه التشري
 كالتطكرات التي يشيدىا القانكف الدكلي اإلنساني.

تحديد اآلليات كالتدابير كاإلجراءات الكفيمة بتنفيذ مضاميف القانكف الدكلي اإلنساني   -ب 
 ككضع أحكامو مكضع التطبيؽ العممي.

يمو كالعمؿ عؿ تنمية إقرار الخطط كالبرامج الكفيمة بنشر القانكف الدكلي اإلنساني كتعم -ج 
 الكعي القانكني بأحكامو بيف صفكؼ مختمؼ شرائح المجتمع كمتابعة تنفيذىا.

ـ بشأف تنظيـ شارتي اليبلؿ 1999لسنة  43اإلشراؼ عمى تنفيذ أحكاـ القانكف رقـ  -د 
 األحمر كالصميب األحمر كمنع إساءة استخداميما.

قرار عقد الندكات كسائر الفعاليات المتعمق -ي  اإلنساني عمى ة بالقانكف الدكلي دراسة كا 
 المشاركة في المؤتمرات كالفعاليات اإلقميمية كالدكلية ذات العبلقة. المستكل الكطني ك

ات الدكلية كالبركتكككالت في مجاؿ ي دراسة كمراجعة مشركعات االتفاقالمشاركة ف -و 
 القانكف الدكلي اإلنساني كتقديـ المقترحات كالتكصيات المناسبة بشأنيا.

تنمية التعاكف كتبادؿ الخبرات مع المنظمات اإلقميمية كالدكلية العاممة في مجاؿ العمؿ ل -ز 
القانكف الدكلي اإلنساني كمساعدة الجيات الحككمية ذات العبلقة في إعداد الدراسات 

 كالتقارير التي تتطمبيا تمؾ المنظمات. 

 .1لدكلي اإلنسانيالتنسيؽ بيف الجيد الحككمي كالجيد الدكلي في مجاؿ القانكف ا -ح 

     

                                                 
1
كما  324 مرجع سابؽ،، "تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى األصعدة الكطنية"شريؼ عتمـ،   - 

 بعدىا. 
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 4568بمقتضى القانكف رقـ  األردففي إنشاء المجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني  تـٌ     
 ـ.16/10/2002الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 :عمى أف مف القانكف 5تنيٌص المادة 
دئ كأحكاـ تيدؼ المجنة بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة إلى ترسيخ مبا    

جنة في سبيؿ القانكف الدكلي اإلنساني كالتعريؼ بو ككيفية تطبيقو عمى الصعيد الكطني، كلمٌ 
 تحقيؽ ىذه األىداؼ القياـ بما يمي:

قرار الخطط كالبرامج لنشر الكعي بمبادئ  -أ  رسـ السياسة العامة كاإلستراتيجية الكطنية كا 
 طني.القانكف الدكلي اإلنساني كتطبيقو عمى الصعيد الك 

تعزيز الجيكد مع المجنة الدكلية لمصميب األحمر كالجيات المعنية بنشر مبادئ القانكف  -ب 
 الدكلي اإلنساني كتطبيقو. 

تبادؿ المعمكمات كالخبرات مع المنظمات كالمجاف الكطنية كالعربية كاإلقميمية كالدكلية  -ج 
 المعنية بالقانكف الدكلي اإلنساني كتكثيؽ الركابط معيا.

حكث كالدراسات كتقديـ المقترحات كاالستشارات بما يتناسب مع المصمحة إعداد الب -د 
 الكطنية لمجيات ذات العبلقة.

إصدار النشرات كالرسكمات التكضيحية المتعمقة بمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني   -ي 
 ككيفية تطبيقيا.

كمتابعة  تبني التكصيات كالتقارير المتعمقة بمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كتطكيره  -و 
 ذلؾ مع الجيات ذات العبلقة.

 المساىمة في تطكير التشريعات المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلنساني. -ز 

 لمجنة. ةإقرار التقرير السنكم كالمكازنة السنكي -ح 

 إقرار الييكؿ التنظيمي كجدكؿ تشكيبلت الكظائؼ. -ط 

 إصدار التعميمات البلزمة لعمؿ المجنة. -ي 

 يد أتعابو.تعييف مدقؽ حسابات قانكني كتحد -ك 

تشكيؿ لجاف فرعية مف أعضاء المجنة كخارجيا لمساعدتيا عمى تنفيذ كاجباتيا كمياميا  -ل 
 كتحديد مياـ ىذه المجاف كصبلحياتيا.

 
 الفرع الخامس
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 يةػيات الكطنػمكارد الجمع
 

تممؾ الجمعيات الكطنية مجمكعة مف المكارد لتركيج تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني     
مكانية االتصاؿ كالتعاكف كالمساعدة  .1كتتعمؽ أساسا بالخبرة الكطنية كا 

 :مايمي فالخبرة الكطنية يمكف تقديميا مف خبلؿ      
 المستشار القانكني لمجمعية الكطنية. -
 لعامميف مع الجمعيات بصفات أخرل.ف االمستشاركف القانكنيك  -

 ف الذيف يككنكف عمى اتصاؿ دائـ بالجمعية.األكاديميكف أك االختصاصيكف العسكريك  -

كما تستطيع الجمعية الكطنية تطكير اتصاالتيا داخؿ بمدانيا مع العديد مف الجيات     
 كىي:

 ة(.الحككمة المركزية )بما في ذلؾ كزارة الخارجية كالدفاع كالعدؿ كالصح -
 الييئات التشريعية. -

 الييئات القضائية كالمحاميف. -

 القكات المسمحة كقكات األمف. -

 منظمات اإلغاثة. -

 الييئات الطبية كالتنظيمات المينية. -

 ؿ.ارجاؿ األعم -

كيمكف لمجمعيات الكطنية أثناء التركيج لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني أف تحصؿ عمى     
 المشكرة كالمساعدة مف باقي ىيئات الحركة الدكلية كمنيا:

 جمعيات كطنية أخرل مف منطقة كاحدة. -
 جمعيات كطنية أخرل ليا خبرة في مجاؿ التنفيذ. -

ني التابعة لمجمعية الدكلية لمصميب األحمر، الخدمات االستشارية لمقانكف الدكلي اإلنسا -
فيي تكفر ليذه الجمعيات المكاد كالمطبكعات في عٌدة مكضكعات كتيقٌدـ ليا النصيحة 
كالمساعدة لصياغة مشركعات القكانيف كالنظـ عف الشارة كالعبلمات المميزة المحمية بمكجب 

 المعاىدات اإلنسانية.

                                                 
1
في تنفيذ القانكف الدكلي  كاليبلؿ األحمر الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر دكر محمد حمد العسبمي، - 

 .359ك  358رجع سابؽ، ص م اإلنساني،
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في االجتماعات كالحمقات التي تعقدىا الجمعيات كما تشارؾ الخدمات االستشارية     
 ؽ معيا عمى نطاؽ كاسع في برامج التعاكف المرتبطة بأىدافيا.الكطنية كتنسٌ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الكسائػػؿ القمعيػػػة

 
ذا فشمت الكسائؿ الكقائية في تبذؿ الدكؿ جيكدا معتبرة لنشر االتفاقات اإلنسانية، ك      ا 

عمى األطراؼ المتعاقدة في اتفاقيات جنيؼ كاـ القانكف الدكلي اإلنساني، فتحقيؽ االحتراـ ألح
 أف تيعيد فرض احتراـ ذلؾ القانكف بكضع حد لبلنتياكات المقترفة.

1كيعتبر القمع الجزائي    
لبعض انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني إطارا فٌعاال لضماف  

التي تزايد عددىا كتكٌسعت دائرتيا كصاحب خاصة في النزاعات المسمحة المعاصرة ،احترامو 
 ذلؾ انتياكات كبيرة ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.

ات جنيؼ األربع النظرم لمقمع مف خبلؿ نصكص اتفاقنتناكؿ في ىذا المحكر اإلطار ك    
، ثـ التعٌرض ألىـ )مطمب أٌكؿ( ـ كعنصر أٌكؿ1977ـ كالبركتكككؿ األكؿ لسنة 1949لسنة 

كاإلجراءات التشريعية التي تقـك بيا الدكؿ لمكاءمة التشريعات الكطنية مع أحكاـ  األساليب
 .)مطمب ثاف(القانكف الدكلي اإلنساني

 
 المطمب األكؿ

 نتياكات القانكف الدكلي اإلنسانيقمع ا
 

 التيديد بالعقكبة ىك أحد مف كؿ بنياف قانكني متماسؾ، ك  جزءا ال يتجزأالعقكبة تيمٌثؿ    
                                                 

1
- Ghislaine Doucet, "La qualification  des infractions graves du droit 

international humanitaire", Mise en œuvre du droit international humanitaire, 

Martinus Nijhoff  Publishers, The Netherlands, 1989, p 80. 
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الدكؿ األطراؼ فييا أف تنٌص في  1لذا ألزمت اتفاقيات جنيؼ األربع الردع.عناصر 
 اعتماد األشخاص الذيف ينتيككف ىذه النصكص، أك تشريعاتيا الكطنية عمى مبلحقة 

 .أيضا 2البركتكككؿ األكؿ تدابير تأديبية ضد ىؤالء األشخاص، كىذا ما أقٌره 
                                                 

1
 ـ عمى أف تتعيد 1949المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربع لسنة  146، 129، 50، 49تنص المادة  - 

األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزائية فٌعالة عمى األشخاص 
 ينة في المادة التالية.الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية المب

يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا،     
كبتقديميـ إلى محاكمة، أٌيا كانت جنسيتيـ كلو أيضا، إذا فٌضؿ ذلؾ، كطبقا ألحكاـ تشريعو أنو ييسمميـ إلى 

تتكفر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء  طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ ما دامت
 األشخاص.

عمى كؿ طرؼ متعاقد اتخاذ التدابير لكقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية     
بخبلؼ المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية كينتفع المتيمكف في جميع األحكاؿ بضمانات 

كما بعدىا مف اتفاقية  105بالمادة  عميياالحٌر ال تقؿ مبلءمة عف الضمانات المنصكص  لممحاكمة كالدفاع
 ـ.12/08/1949جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب، المؤرخة في 

المشتركة مف االتفاقيات نفسيا عمى أف المخالفات الجسيمة التي  147، 130، 51، 50كتنص المادة     
لتي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك تيشير إلييا المادة السابقة ىي ا

ممتمكات محمية باالتفاقيات: القتؿ العمد، التعذيب أك المعاممة البلإنسانية، بما في ذلؾ التجارب الخاصة 
 بعمـ الحياة، تعٌمد إحداث آالـ شديدة أك اإلضرار الخطير بالسبلمة البدنية أك بالصحة، تدمير الممتمكات

 أك اإلستيبلء عمييا عمى نطاؽ كاسع ال تبرره الضركرات الحربية، كبطريقة غير مشركعة كتعسفية.

2
 منو عمى: 85تنص المادة  - 
تنطبؽ أحكاـ االتفاقيات المتعمقة بقمع االنتياكات كاالنتياكات الجسيمة مكممة بأحكاـ ىذا القسـ  -1  

 كتكككؿ.عمى االنتياكات كاالنتياكات الجسيمة ليذا البر 
تيعٌد األعماؿ التي كيٌيفت عمى أنيا انتياكات جسيمة في االتفاقيات بمثابة انتياكات جسيمة كذلؾ  -2  

 44بالنسبة ليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" إذا اقترفت ضد أشخاص ىـ في قبضة الخصـ كتشمميـ حماية المكاد 
المرضى أك المنككبيف في البحار الذيف  مف ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" أك ايقترفت ضد الجرحى أك 73ك 45ك

ينتمكف إلى الخصـ كيحمييـ ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" أك ايقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية  أك الييئات 
المدنية، أك ضد الكحدات الطبية أك كسائؿ النقؿ الطبي التي ييسيطر عمييا الخصـ كيحمييا ىذا الٌمحؽ 

 "البركتكككؿ".
بمثابة انتياكات جسيمة  11اؿ التالية فضبل عف االنتياكات الجسيمة المحددة في المادة تيعد األعم -3  

ليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" إذا ايقترؼ عف عمد مخالفة لمنصكص الخاصة بيا في ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" 
 كسببت كفاة أك أذل بالغا بالجسد أك بالصحة:
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.جعؿ السكاف المدنييف أك األفراد المد -أ  نييف ىدفا لميجـك
شٌف ىجـك عشكائي، يصيب السكاف المدنييف أك األعياف المدنية عف معرفة بأٌف مثؿ ىذا اليجـك  -ب

ييسٌبب خسائر بالغة في األركاح، أك إصابات باألشخاص المدنييف أك أضرارا لؤلعياف المدنية كما جاء في 
 .57" ثالثا مف المادة 1الفقرة الثانية "

عمى األشغاؿ اليندسية أك المنشآت التي تحكم قكل خطرة عف معرفة بأٌف مثؿ ىذا اليجـك شٌف ىجـك  -ج
ييسبب خسائر بالغة في األركاح، أك إصابات باألشخاص المدنييف أك أضرارا لؤلعياف المدنية كما جاء في 

 .57الفقرة الثانية "أ"  ثالثا مف المادة 
.اتخاذ المكاقع المجٌردة مف كسائؿ الدفاع -د  ، أك المناطؽ المنزكعة السبلح ىدفا لميجـك
، عف معرفة بأنو عاجز عف القتاؿ. -ق  اتخاذ شخص ما ىدفا لميجـك
سد لمعبلمة الممٌيزة لمصميب األحمر أك اليبلؿ األحمر أك األ 37االستعماؿ الغادر مخالفة لممادة  -ك

 عبلمات أخرل لمحماية تقٌرىا االتفاقيات أك ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ". كالشمس األحمريف، أك أمٌ 
تيعد األعماؿ التالية، فضبل عف االنتياكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة كفي االتفاقيات،  -4  

حؽ بمثابة انتياكات جسيمة ليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" إذا ايقترفت عف عمد، مخالفة لبلتفاقيات أك المٌ 
 "البركتكككؿ":

قياـ دكلة االحتبلؿ بنقؿ بعض سكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا أك ترحيؿ أك نقؿ كٌؿ أك  -أ
مف االتفاقية  49بعض سٌكاف األراضي المحتمٌة داخؿ نطاؽ تمؾ األراضي أك خارجيا، مخالفة لممادة 

 الرابعة.
 المدنييف إلى أكطانيـ. كؿ تأخير ال ميبرر لو في إعادة أسرل الحرب أك -ب
ممارسة التفرقة العنصرية )األبارتييد( كغيرىا مف األساليب المبنية عمى التمييز العنصرم كالمنافية  -ج

 لئلنسانية ك الميينة، كالتي مف شأنيا النيؿ مف الكرامة الشخصية.
كف التعرؼ عمييا بكضكح، شٌف اليجمات عمى اآلثار التاريخية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية التي يم -د

مٌثؿ التراث الثقافي أك الركحي لمشعكب، كتكفرت ليا حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معٌينة،  ُن كالتي تي
كعمى سبيؿ المثاؿ في إطار منظمة دكلية مختصة، مما ييسفر عنو تدمير بالغ ليذه األعياف كذلؾ في 

ـ لم كفي الكقت الذم ال تككف  53فقرة "ب" مف المادة الكقت الذم ال يتكفر فيو أم دليؿ عمى مخالفة الخص
 فيو ىذه اآلثار التاريخية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية في مكقع قريب بصكرة مباشرة مف أىداؼ عسكرية.

حرماف شخص تحميو االتفاقيات، أك مشار إليو في الفقرة الثانية مف ىذه المادة مف حقو في محاكمة  -ق
 لمرعية.عادلة طبقا لؤلصكؿ ا

تيعٌد االنتياكات الجسيمة لبلتفاقيات كليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" بمثابة جرائـ حرب كذلؾ مع عدـ  -ؾ
 اإلخبلؿ بتطبيؽ ىذه المكاثيؽ.    

 مف نفس الٌمحؽ "البركتكككؿ" عمى أٌف: 86كتنٌص المادة 



214 

 

ات الذم يستيدؼ كقؼ المخالفات كمنع القمع الجزائي بتحقيؽ نظاـ العقكبكيتـ     
 .1االنتياكات الجسيمة التي تكصؼ بأنيا جرائـ حرب

ات جنيؼ، ييعٌد االلتزاـ بقمع ( مف اتفاق148،131،52،51مشتركة )طبقا لممادة الك    
 .2االنتياكات كالمخالفات الجسيمة التزاما مطمقا، ال يجكز االتفاؽ عمى ما ييخالفو

يا مسؤكلية لى أنو ليست كؿ انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني تترتب عميينبغي التنبيو إ    
ـ كالبركتكككؿ األكؿ تيحٌدد األعماؿ كالتصرفات 1949ات جنيؼ لعاـ جنائية دكلية، فاتفاق

 Grave breachesب عمييا عقكبات جزائية، كتكصؼ بأنيا انتياكات جسيمة  تالتي تتر 
 .3كىي تقع في نطاؽ جرائـ الحرب

تيشكؿ األعماؿ التالية "انتياكات جسيمة"  147، 130، 51، 50كطبقا لممادة المشتركة     
 لمقانكف الدكلي اإلنساني:

ات األربع كىي: القتؿ العمد، التعذيب، المعاممة انتياكات تيجمع عمييا االتفاق - ب
الخطير ضرار إنسانية، التجارب الخاصة بعمـ الحياة، تعمُّد إحداث آالـ شديدة، اإلالبلٌ 

الصحة، تدمير الممتمكات كاالستيبلء عمييا عمى نحك ال تبرره الضركرات بالسبلمة البدنية ك 
 الحربية.

عمييا اتفاقيتا جنيؼ الثالثة كالرابعة كىي: إرغاـ أسير الحرب أك شخص  انتياكات تنٌص  - ت
معادية، مدني محمي بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى الخدمة في القكات المسمحة بالدكلة ال

                                                                                                                                               

الجسيمة كاتخاذ اإلجراءات تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع عمى قمع االنتياكات  -1  
البلزمة لمنع كافة االنتياكات األخرل لبلتفاقيات كليذا المحؽ "البركتكككؿ"  التي تنجـ عف التقصير في 

 أداء عمؿ كاجب األداء.  
ال يعفي قياـ أم مرؤكس بانتياؾ االتفاقيات أك ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" رؤساءه مف المسؤكلية  -2  

يبية، حسب األحكاؿ، إذا عممكا، أك كانت لدييـ معمكمات تيتيح ليـ في تمؾ الظركؼ، أف الجنائية أك التأد
يخمصكا إلى أنو كاف يرتكب أك أنو في سبيمو الرتكاب مثؿ ىذا االنتياؾ، كلـ يتخذكا كؿ ما في كسعيـ مف 

 إجراءات مستطاعة لمنع أك قمع ىذا االنتياؾ.
1
المجنة الدكلية لمصميب األحمر كتنفيذ نظاـ قمع اإلخبلؿ "ديني، ماريا تيريزا دكتمي ككريستينا بيبلن - 

 .104ـ، ص 1994، 36، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، عدد "بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
2
 .41سعيد سالـ جكيمي، مرجع سابؽ، ص  - 

3
في النزاعات المسمحة غير  القمع الجزائي النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني المنطبؽ"دنيس ببلتنر،  - 

 .389ـ، ص 1990، 15، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد "الدكلية
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حرماف أسير الحرب أك شخص مدني محمي بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة مف حقو في أف 
 ييحاكـ بصكرة قانكنية كبدكف تحٌيز كفقا لمتعميمات الكاردة في اتفاقيتي جنيؼ الثالثة كالرابعة.

انتياكات تنص عمييا اتفاقية جنيؼ الرابعة فقط كىي: النفي كالنقؿ غير المشركع     -ج
أٌف ىذه األعماؿ ال تيشٌكؿ  إلى جز غير المشركع، أخذ الرىائف. إاٌل أنو تجدر اإلشارةالح

انتياكات جسيمة إاٌل في حالة ارتكابيا ضد أشخاص يدخمكف في نطاؽ التعريؼ القانكني 
. فصفة الشخص المحمي في كؿ اتفاقية مف اتفاقات جنيؼ األربع لؤلشخاص المحمييف

ف كانت عدٌكة تنسحب عمى الشخص بانتمائو  .1برابطة الجنسية إلى دكلة كا 
 85نطاؽ األعماؿ التي تيعٌد انتياكات جسيمة، فكفقا لممادة كما كٌسع البركتكككؿ األكؿ     

 منو تيشٌكؿ األعماؿ التالية انتياكات جسيمة:
إذا اقترفت عف عمد مخالفة لمنصكص الخاصة بيا في ىذا البركتكككؿ  :األعماؿ التالية -أ

 بت كفاة أك أذل بالغا بالجسد أك بالصٌحة:كسبٌ 
1-  .  جعؿ السكاف المدنييف ىدفا لميجـك
شٌف ىجـك عشكائي عف معرفة بأٌف ىذا اليجـك يسبب خسائر بالغة في األركاح أك  – 2

 إضرارا  لؤلعياف المدنية. 
مياجمة األشغاؿ اليندسية أك المنشآت التي تحكم قكل خطرة عف معرفة بأٌف ىذا  -3 
ليجـك يسبب خسائر بالغة في األركاح أك إصابات باألشخاص المدنييف أك أضرارا لؤلعياف ا

 المدنية.
.دة مف كسائؿ الدفاع، أك المناطؽ اتخاذ المكاقع المجرٌ  -4   منزكعة السبلح ىدفا لميجـك
 اتخاذ شخص ما ىدفا لميجـك عف معرفة بأٌنو عاجز عف القتاؿ.  -5 

أٌية عبلمات االستعماؿ الغادر لمعبلمة الممٌيزة لمصميب األحمر أك اليبلؿ األحمر أك  -6
 ات أك ىذا البركتكككؿ.أخرل تقٌرىا االتفاق

 ات أك البرتكككؿ األٌكؿ:ذا اقترفت عف عمد مخالفة لبلتفاق: إاألعماؿ التالية -ب

اضي التي تحتميا أك ترحيؿ أك قياـ دكلة االحتبلؿ بنقؿ بعض سكانيا المدنييف إلى األر  -1 
 نقؿ كؿ أك بعض سكاف األراضي المحتمة داخؿ نطاؽ تمؾ األراضي أك خارجيا.

 كؿ تأخير ال مبرر لو في إعادة أسرل الحرب أك المدنييف إلى أكطانيـ. -2  

                                                 
1
القمع الجزائي النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني المنطبؽ في النزاعات المسمحة غير "دنيس ببلتنر،  - 

 .390ك  389جع سابؽ، ص ة"، مر الدكلي



216 

 

ممارسة التفرقة العنصرية ك غيرىا مف األساليب المبنية عمى التمييز العنصرم  -3  
 نسانية كالميينة.كالمنافية لئل

مياجمة كتدمير اآلثار التاريخية كاألعماؿ الفنية أك أماكف العبادة التي يمكف  التعرؼ  -4  
 عمييا بكضكح.

 ات مف حقو في محاكمة عادلة طبقا لؤلصكؿ المرعية.حرماف شخص تحميو االتفاق -5  
 في حالة اقترافيا ضد: األعماؿ التالية -ج
مف  -73، ك 45، 44 -األشخاص الذيف ىـ في قبضة الخصـ كتشمميـ المكاد -1   

ف في األعماؿ العدائية، كف كأسرل الحرب، األشخاص المشاركك البركتكككؿ األكؿ.)أم المقاتم
 البٌلجئكف كاألشخاص غير المنتميف ألية دكلة(.

إلى الطرؼ الخصـ ف في البحار الذيف ينتمكف مرضى أك المنككبك الجرحى أك ال -2   
 كيحمييـ البركتكككؿ األكؿ.

أفراد الخدمات الطبية أك الييئات الدينية أك الكحدات الطبية أك كسائؿ النقؿ الطبي  -3   
 التي يسيطر عمييا الخصـ كيحمييا ىذا البركتكككؿ.

      
القانكف  السابقة المنصكص عمييا في نصكص يظير مف خبلؿ استعراض االنتياكاتك    
عسكرييف ميٌما في دكلي اإلنساني أنيا شممت مختمؼ األعماؿ المجٌرمة، كيبقى دكر القادة الال

ذا لـز األمر ىذا الشأف، ك  يتعٌيف عمييـ منع كقمع االنتياكات التي تقع مف مرؤكسييـ كا 
 .1إببلغيا إلى السمطات المختصة

د" العقكبات الجزائية ات جنيؼ عمى ضركرة التزاـ الدكؿ األطراؼ بتحديتفاقكتنٌص ا      
 .3في قانكنيا الكطني كتترؾ التقدير في ذلؾ لمدكؿ األطراؼ كفقا لنظاميا الداخمي 2المبلئمة"

التزاما عمى كؿ دكلة طرؼ في نصكص القانكف الدكلي  إذا كاف تحديد العقكبات يمٌثؿ    
 .4يمزميا بقمعو خرؽ جسيـ ألحكاـ ىذه النصكص أمٌ اإلنساني، ف

                                                 
1
 ـ.1977عاـ مف البركتكككؿ األكؿ ل 87المادة  - 

2
 ـ.1949المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  146، 129، 50، 49المادة  - 

3
المنطبؽ في النزاعات المسمحة غير  القمع الجزائي النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني"دينز ببلتنر،  - 

 .391، مرجع سابؽ، ص "الدكلية
4
 .391المرجع نفسو، ص   - 
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تفعيؿ عممية قمع االنتياكات المختمفة، يجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تتبادؿ مف أجؿ     
تيقدـ المساعدة القضائية البٌلزمة  تبطة بمكضكع المخالفة الجسيمة كالمعمكمات المفيدة المر 

 . 1يما ما يخٌص االستجابة لطمبات تسميـ المجرميفالس
ذا كاف التشريع الداخمي لدكلة ما يمنع ذلؾ فيمكنيا  تقديـ ميرتكب الجريمة إلى دكلة أخرل كا 

 طرؼ لمحاكمتو.
ىناؾ بعض المخالفات ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني لـ  أفٌ إلى نبغي اإلشارة كأخيرا ت   

تبمغ درجة االنتياؾ الجسيـ، لذا مف المناسب أف يترؾ لمقادة العسكرييف قمعيا عف طريؽ 
ات المشتركة بيف االتفاق 146، 129، 50، 49دة أف الماقكبات التأديبٌية البٌلزمة خاصة الع

تي أٌف: " عمى طرؼ متعاقد اٌتخاذ التدابير البلزمة لكقؼ جميع األفعاؿ ال عمى نٌصت
 ات(....بخبلؼ المخالفات الجسيمة".تتعارض مع أحكاـ ىذه )االتفاق

 
 المطالب الثاني

جراءات قمع االنتياكات  أساليب كا 
 

تممؾ الدكؿ جممة مف الخيارات تمٌكنيا كضع حٌد لبلنتياكات المختمفة لمقانكف الدكلي     
تناكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر أىـ المتطمبات اإلنساني كمف ضمنيا اإلجراءات التشريعية. ن

الممقاة عمى عاتؽ الدكؿ مف أجؿ مكاءمة التشريعات الكطنية مع أحكاـ القانكف  القانكنية
 : ،كذلؾ مف خبلؿ الفركع الستة التالية2يالدكلي اإلنسان

 
 
 

                                                 
1
 :   1977لسنة  مف البركتكككؿ األكؿ 88تنص المادة  - 
تقدـ األطراؼ السامية المتعاقدة كؿ منيا لآلخر أكبر قسط لممعاكنة فيما يتعٌمؽ باإلجراءات الجنائية  -1"  

 التي تيتخذ بشأف االنتياكات الجسيمة ألحكاـ االتفاقٌيات أك ىذا الٌمحؽ )البركتكككؿ(.
 ا بينيا بالنسبة لتسميـ المجرميف عندما تسمح الظركؼ بذلؾ...".تتعاكف األطراؼ السامية المتعاقدة فيم -2
2
، القانكف الدكلي اإلنساني، دار "تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى األصعدة الكطنية"مـ، تشريؼ ع - 

 كما بعدىا. 299ـ، القاىرة، ص 2003المستقبؿ العربي، 
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 الفرع األكؿ
 إدخاؿ العقكبات في القانكف الجنائي

   
يكجد لدل المشٌرع خيارات عٌدة إلدخاؿ الجرائـ الجسيمة المتضمنة انتياكات القانكف     

خضاعيا ألحكامو، كتشتمؿ ىذه الخيارات ما  الدكلي اإلنساني إلى قانكف العقكبات الكطني كا 
 يمي:

تطبيؽ القانكف العسكرم القائـ أك القانكف الجنائي لمبمد المعني كىك ما يطمؽ عميو نظاـ  -5
 :التجريـ المزدكج

كمف مميزات ىذا الخيار أف غالبية قكانيف العقكبات الحديثة تنٌص عمى معاقبة عدد مف     
قانكف الدكلي األفعاؿ التي تشتمؿ جرائـ معينة كخاصة االنتياكات الجسيمة ألحكاـ ال

اإلنساني، كما ىك الحاؿ فيما يخص انتياكات حقكؽ اإلنساف األساسية كالحؽ في الحياة 
 لكف ىذا الخيار تشكبو عدة عيكب كىي: كالصحة كالسبلمة العقمية كالبدنية.

طني ال تشمؿ كؿ كثيرا ما تككف الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف الجنائي الك  -
 ي ترتبط ارتباطا كثيقا بإدارة العمميات العسكرية.ات التالتصرفات كالسمكك

دكما  ى القانكف الجنائي الكطني إجراءات كشركط معاقبة مرتكبي الجرائـ بمقتضالتتفؽ   -
مع متطمبات القانكف الدكلي اإلنساني، فضبل عف ذلؾ فالعقكبات ال تتبلءـ كسياؽ النزاعات 

 المسمحة.

 :التجريـ العاـ في القانكف الكطني -4
إٌف الجرائـ الجسيمة كغيرىا مف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني يمكف تجريميا في     

القانكف الكطني عف طريؽ إدراج مادة تحيؿ إلى األحكاـ ذات الصمة في القانكف الدكلي 
العقكبات  نفسو تحديد نطاؽ  الكقت كف الدكلي بشكؿ عاـ. كيمكف في اإلنساني كالقان
 .1الممكف تطبيقيا

المعاقبة عمى جميع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كذلؾ ىذا الخيار بسيط ألنو يمٌكف     
 القانكنية المبلئمة. شارة إلى مرجعٌية محددة ىي النصكصعف طريؽ اإل

                                                 
1
  301، مرجع سابؽ، ص "األصعدة الكطنية تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى"شريؼ عتمـ،  - 
 .302ك
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كما أٌف ىذا الخيار ال يتطمب كضع تشريع كطني جديد عندما يتـ تعديؿ المعاىدات     
لدكلة تصبح طرفا في معاىدة جديدة. غير أٌف مف عيكب ىذا  أكحينما تنشأ التزامات جديدة

النظاـ أنو يتطمب مف القاضي أف يحٌدد كيفٌسر القانكف عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي مع 
لجسيمة ترؾ مساحة كبيرة لمتقدير. كميمة القاضي ليست سيمة ألف تعريؼ الجرائـ ا

كف غامضا كال ينسجـ مع الصياغة التي ات الدكلية عادة ما يكالمنصكص عمييا في االتفاق
 ألفيا القاضي عادة.

 التجريـ الخاص لمجرائـ كما تنٌص عميو المعاىدات اإلنسانية. -3
التصرفات التي تعتبرىا المعاىدات الدكلية جرائـ يتـ نقميا اعتمادا عمى ىذا األسمكب ف    

ئـ كاممة إلى ائمة الجراإلى القانكف الكطني، كيمكف إنجاز ىذه العممية عف طريؽ نقؿ ق
المعاىدات طبؽ األصؿ، مع إيراد العقكبات التي تنطبؽ القانكف الكطني بالعبارات الكاردة في 

 عمييا، سكاء عمى نحك فردم أك كفؽ فئات الجرائـ.
مف مميزات ىذا األسمكب أنو يسمح بمعاقبة أم انتياؾ ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني      

لدكلة التي تقـك بالمبلحقة القضائية قد صدقت عمى المعاىدة، كما أنو حتى كلك لـ تكف ا
يحتـر عمى نحك أكثؽ مبدأ الشرعية طالما يحدد بشكؿ كاضح السمككات اإلجرامية، كيعفي 

كال  القضاة مف العبء المتمٌثؿ في البحث كالمقارنة كالتفسير في مجاؿ القانكف الدكلي.
اعتماد قانكف جديد. غير أٌف ىذا ـ تعديؿ المعاىدات أك يد عندما يتيتطمب إصدار تشريع جد

األسمكب يتطمب جيدا كبيرا في البحث كالصياغة، كقد يستمـز المراجعة الشاممة لمتشريع 
 العقابي القائـ.

 
 الفرع الثاني

 ائـ الحرباالختصاص العالمي في جر 
 

مبلحقة مرتكبييا ىك ك في قمع جرائـ الحرب عمى المستكل الكطني  نصر ميـع يكجد    
ألٌف ىذا المبدأ يمنح تفكيضا لمحاكـ . 1بغض النظر عف جنسياتيـ أك مكاف ارتكاب الجريمة

كافة الدكؿ أف تتطٌمع عمى كقائع بعض الجرائـ الدكلية بغض النظر عف المكاف الذم ارتيكبت 

                                                 
1
براىيـ نجاة، المسؤكلية الدكلية عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة المعارؼ، إأحمد أحمد  - 

 .248ـ، ص 2009اإلسكندرية، 
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سؽ فيو الجرائـ كجنسية مرتكبييا أك ضحاياىا، كييدؼ ذلؾ االختصاص إلى ضماف قمع مت
لبعض الجرائـ ذات الخطكرة االستثنائية، كما يبرىف عمى التضامف بيف الدكؿ في مساعييا 

 لمحاربة الجريمة الدكلية.
لقد أظيرت األمثمة حديثة العيد أٌف االختصاص العالمي، أم البدء في الدعكل القانكنية     

الجرائـ عمى أراضييا أك في بمد آخر قد يككف لو تأثير عمى المحاكـ في الدكلة التي ارتكبت 
 .1الدكلة التي ينتمي إلييا مرتكب الجـر عف طريؽ تحريؾ الدعكل القضائية

تتخذ ممارسة االختصاص العالمي شكؿ سٌف القانكف الكطني )االختصاص العالمي ىذا ك     
 التشريعي( أك التحقيؽ مع المتيميف كمحاكمتيـ )االختصاص العالمي القضائي(.

ييعٌد بكجو عاـ أساسا ضركريا  كثر شيكعا في ممارسات الدكؿ، كؿ األكؿ األييعتبر الشك    
 لمتحقيقات كالمحاكمة.

يكمف أساس تأكيد االختصاص العالمي في جرائـ الحرب في كؿ مف قانكف المعاىدات     
المي قد تـ إدخالو عف كالقانكف الدكلي العرفي، فاألساس التعاقدم لتأكيد االختصاص الع

 .2ـ1949لعاـ  اتفاقات جنيؼ األربعطريؽ 
لنظر عف مكاف ات صراحة عمى تأكيد االختصاص بغض افي حيف ال تنص االتفاق    

لعالمي. تـ تفسيرىا بكجو عاـ عمى اعتبار أنيا تنص عمى االختصاص اارتكاب الجريمة، ك 

                                                 
1
ـ أفضؿ لمقانكف اإلنساني، آف  -  المجمة مارم الركزا، استعراض فاعمية العقكبات ككسيمة لتحقيؽ احترا

 .14ـ، ص 2008، جكاف 870الدكلية لمصميب األحمر، العدد 
2
 تنص:  ـ1949المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  146، 129، 50، 49المادة  - 

عمى  "تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي ييمـز لفرض عقكبات جزائية فٌعالة
 يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية....".األشخاص الذيف يقترفكف أك 

"يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك يأمر باقترافيا كبتقديميـ 
إلى محاكمة أٌيا كانت جنسيتيـ كلو أيضا إذا فٌضؿ ذلؾ ،كطبقا ألحكاـ تشريعو، أف ييسمميـ إلى طرؼ 

د معني آخر لمحاكمتيـ ما دامت تتكفر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء متعاق
األشخاص... " مثؿ ىذا النٌص يدعك في كاقع األمر الدكؿ إلى تزكيد قضائيا الجزائي الكطني بما ييسمى 

لتزاـ ، إاٌل أٌف ىذا االUniversal  jurisdiction/Competence universelle باالختصاص العالمي،
 لـ ييتٌبع إاٌل مف عدد قميؿ مف الدكؿ. 
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قانكف ات مف بيف األمثمة المبكرة عمى االختصاص العالمي في كبذلؾ تعتبر ىذه االتفاق
 المعاىدات.

ات تحت إطار االختصاص العالمي اإللزامي، أم أنيا تيجبر الدكؿ عمى كتندرج االتفاق   
تأكيد االختصاص كالدكؿ ليست مجبرة بالضركرة عمى محاكمة المتيميف باالنتياؾ، غير أنو 

 تتخذ اإلجراءات الضركرية لتسميـحاالت التي ال تقـك فييا بذلؾ، ك يتعيف عمييا في ال
الشخص إلى دكلة طرؼ أخرل تيقدـ دعكل ظاىرة الكجاىة. كلٌما كاف مف الجائز أاٌل يككف 

يتعٌيف في كؿ األحكاؿ أف يتكافر لدل الدكؿ تشريع جنائي تسميـ إلى دكلة أخرل ممكنا، فال
 يمٌكنيا مف محاكمة المتيميف، بصرؼ النظر عف جنسيتيـ أك مكاف ارتكاب الجريمة.

أحكاـ قانكف جنيؼ عمى االنتياكات الجسيمة، يمكف النظر فيو تقتصر  كفي الكقت الذم   
إلى االختصاص العالمي في القانكف الدكلي العرفي باعتباره يشمؿ كؿ انتياكات قكانيف 

ال ييمـز الدكؿ بممارسة االختصاص، لكنو و كأعراؼ الحرب التي تشٌكؿ جرائـ حرب، غير أنٌ 
 ص العالمي الختيار الدكؿ.يجعمو جكازيا كتخضع ممارسة االختصا

ىذا ك تعتمد الدكؿ العديد مف األساليب التشريعية التي تيتيح االختصاص العالمي في      
ظٌؿ قكانينيا الكطنية، فتتيح البعض منيا ذات النظـ القانكنية المدكنة االختصاص العالمي 

جراءات الجنائية أك داخؿ قانكف العقكبات العادم لدييا، كالبعض اآلخر يتيحو في قانكف اإل
 قانكف جنائي عسكرم مستقٌؿ.

كىي عادة البمداف التي تتبع نظاـ  –لدييا نظـ قانكنية مدكنة  تا في البمداف التي ليسأمٌ     
األمر المعتاد ىك النص عمى االختصاص العالمي ف –( Common Lawالقانكف العاـ )

 في التشريع األساسي.
 

 الفرع الثالث
 التشريعات مف االختصاص العالمي في جرائـ الحربمكقؼ بعض 

 
في ىذا الفرع بعض األمثمة التطبيقية لمبدأ االختصاص العالمي في جرائـ الحرب، نذكر     

 كأىميا القانكف البمجيكي مف أكركبا، كالتشريعيف اليمني كاألردني مف الببلد العربية.
 
 لبمجيكيال: القانكف اأكّ  
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يتعمؽ  2ـ1999-2-10المعٌدؿ بتاريخ  1ـ1993-06-16نكنا بتاريخ اعتمدت بمجيكا قا    
اختصاص  تضمف بصكرة خاصة، ك بقمع االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني

بالنظر في الجرائـ المنصكص عمييا بيذا القانكف كالمتمثمة في جريمة  المحاكـ البمجيكية 
ات ات الجسيمة المنصكص عمييا باتفاقاإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كالمخالف

ف المكاف الذم ارتكبت فيو. كما أخذ القانكف ـ أم جرائـ الحرب ميما يك1949عاـ جنيؼ ل
الدعكل العمكمية كالعقاب بالتقادـ، كىك األمر الذم جعؿ البمجيكي صراحة بمبدأ عدـ سقكط 

بعض أىالي ضحايا كاقعة صبرا كشتيبل بفمسطيف يتقدمكف بدعاكل جزائية ضد رئيس 
الحككمة اإلسرائيمي السابؽ "أرييؿ شاركف"، إاٌل أف القضاء الجزائي البمجيكي لـ يتمكف مف 

ط السياسي الذم مارستو بعض النظر في ىذه القضية بالصكرة المطمكبة بفعؿ الضغ
األمر الذم أٌدل إلى تعكير صفك المناخ الدبمكماسي بيف  األكساط عمى السمطة البمجيكية،

إسرائيؿ كبمجيكا، فضبل عف شٌف حممة دكلية ضد بمجيكا كاتياميا بمعاداة السامية ككقؼ 
دكؿ أخرل غير تقديـ الدعـ المالي المخٌصص لحمؼ الناتك إلجباره عمى عقد اجتماعاتو في 

بمجيكا، ىذا ما أٌدل ببمجيكا إلى تعديؿ قانكنيا مٌما ييؤكد صعكبة قياـ عدالة خالية مف 
االعتبارات السياسية، كما أٌف تضاعؼ الشكاكل جعؿ القضاة البمجيكييف يتخٌكفكف مف ككف 

 . 3قضاءاالختصاص العالمي ببمجيكا إذا لـ تيحٌدد معالمو سيصبح نكعا مف الفكلكمكر كيمٌيع ال
كأٌدل نجاح القانكف إلى إحداث رٌد فعؿ عكسي شديد في بمجيكا، كشعرت السمطات      

السياسية بأٌنيا تحٌكؿ الدكلة إلى "بؤرة جذب لقضايا حقكؽ اإلنساف" في مختمؼ أنحاء العالـ، 
كما طالب كزير خارجة بمجيكا كغيره مف المسؤكليف بإدخاؿ تعديبلت عمى القانكف الذم 

ٌد بشكؿ فٌعاؿ مف تطبيقو كذلؾ بفرض رقابة سياسية عمى العممية القضائية، كتمٌثمت سكؼ يح

                                                 
1
- Loi relative a la répression des infractions graves aux conventions 

internationales de GENEVE  du 12 aout 1949, et aux protocoles Ι et ІІ du 8 juin 

1977 additionnels a ces conventions Moniteur Belge, 16/06/1993.  
2
- Loi relative a la répression des violations graves de droit international 

humanitaire, 10/02/1999. 
3
- Paul Martens, l’expérience belge de compétence universelle, la justice pénale 

international (Actes du colloque organisé a LIMOGES les 22 et 23 novembre 

2001) ministre de la justice et ministre de la recherche, imprimerie LIENHART , 

France, mars 2002, p 195-196.    
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استجابة جماعات حقكؽ اإلنساف في التركيز عمى أٌف الحٌؿ يكمف في إقناع مزيد مف الدكؿ  
 . 1باعتماد قكانيف االختصاص القضائي العالمي بدال مف أف تحٌد بمجيكا مف تطبيؽ قانكنيا

محكمة االستئناؼ في   Chambre des mises en accusationة االتياـقٌررت دائر     
ـ أٌف الشكاكل المقدمة ضد المدعٌك أرييؿ شاركف لتكرطو في 26/6/2002ببرككسؿ في 

فضبل  لة.الجرائـ التي تـٌ تنفيذىا بمخيمات البلجئيف الفمسطينييف بصبرا كشتيبل غير مقبك 
 تمتع مف لو صفة رسمية بالحصانة القضائية.مكقؼ محكمة العدؿ الدكلية القاضي بعف 
و مف الميـ مبلحظة أٌف "دائرة االتياـ" لـ تؤسس قرارىا بعدـ قبكؿ الشكاكم المقدمة إاٌل أنٌ     
جب مراعاتيا بؿ عمى أرييؿ شاركف عمى تمتعو بصفة رسمية ترًتب لفائدتو حصانة ت ضد

ذا كاف ب عض قضاة محكمة العدؿ الدكلية قد عدـ كجكد المشتكي بو باإلقميـ البمجيكي. كا 
قرار حقو بمفيـك االختصاص العالمي فانتقدكا بشدة مكقؼ المحكمة كالحظكا الضرر لذم يم

محٌؿ نقد شديد مف قبؿ عدة أكساط في  في محكمة االستئناؼ ببرككسؿ كاف  2"دائرة االتياـ"
االختصاص العالمي الذم متقميص الذم يحدثو ذلؾ القرار في مضمكف تيا اعتبارا لبمجيكا ذا

  نجحت بمجيكا في إقراره بتشريعيا.
كما طرحت  أماـ القضاء البمجيكي قضية كزير خارجية الككنغك السيد "عبد البلم     

"، ك تعكد أصكليا إلى شير أكت Abdulay Yerodia Ndombassiيركديو ندكمباسي" "
غكلية القياـ باستئصاؿ المميشيات ، إذ طمب السيد "يركديو" مف القكات المسٌمحة الككن1998

الركاندية الغازية لشرؽ الككنغك، كاعتبرىـ "اليكاـ" الركاندييف. بعد ىذه العممية انفجرت 
انتفاضات أكقعت عددا كبيرا مف الضحايا في قبائؿ "التكتسي" في الككنغك. في شير نكفمبر 

" قاضي M.Damien Vandermeershأكدعت العديد مف الشكاكل أماـ السيد" 1998
جكاف  16التحقيؽ لدل محكمة االستئناؼ األكلى ببرككسؿ بناء عمى القانكف المؤرخ في 

 المتعمؽ بقمع االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني.  1993
كأصدرت بمجيكا بناء عمى ىذا القانكف كصيغتو المعدٌلة مذكرة اعتقاؿ دكلية ضد كزير    

تكبا أك مشاركا في ارتكاب جرائـ تشكؿ انتياكات جسيمة التفاقات خارجية الككنغك بكصفو مر 

                                                 
1
ـ الدكلية مف التخميف إلى الكاقع، المجمة الدكلية لمصميب األحمر،  -  إلينا بيجيتش، المساءلة عف الجرائ

 . 196ـ، ص 2002مختارات 
2
، القانكف الدكلي اإلنساني كالعبلقات نظر: ا -  تكفيؽ بكعشبة، القانكف الدكلي اإلنساني في عالـ اليـك

 كما بعدىا. 64ـ، ص 2002الدكلية، جامعة دمشؽ، كمية الحقكؽ، 
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كالبركتكككليف الممحقيف بيا ك جرائـ ضٌد اإلنسانية.كطرحت ىذه القضية  1949جنيؼ لسنة 
إشكاليف قانكنييف متعمقيف بحصانة كزير الشؤكف الخارجية ككذا مشركعية القانكف البمجيكي 

انكف الدكلي، فمحكمة العدؿ الدكلية في حكميا الصادر المتعمؽ باالختصاص العالمي في الق
أدانت مذكرة االعتقاؿ الصادرة مف طرؼ القاضي البمجيكي بسبب عدـ  14/02/2002في 

احتراـ الحصانات المقررة في القانكف الدكلي دكف التطرؽ لممسألة المتعمقة بمشركعية القانكف 
 . 1البمجيكي بالنسبة لمقانكف الدكلي

ـ نصا يحٌد نطاؽ قانكف 2003-4-5اإلشارة إلى أف البرلماف البمجيكي أقٌر في  ركتجد     
لمحككمة  -بشركط-االختصاص العالمي في مجاؿ جرائـ الحرب، كيسمح ىذا النص 

قامة ضد مسؤكؿ أجنبي ميتيـ بجرائـ حرب أك جرائـ ضد  البمجيكية بإحالة أم دعكل مي
االختصاص ع حصكؿ تمؾ المكاقؼ القضائية فكمتيـ. اإلنسانية أك جرائـ اإلبادة إلى بمد الم

إذ ىناؾ دكؿ أخرل في العالـ أرست االختصاص العالمي في  ثباتالعالمي يشؽ طريقو ب
 تشريعيا الجزائي منيا عمى سبيؿ المثاؿ كندا كسكيسرا إلى حٌد ما كنيكزلندا كغيرىا.

 
 ثانيا: القانكف اليمني

بشأف جرائـ العقكبات العسكرية بإدراج فصؿ  21رقـ ـ تـ تعديؿ القانكف 1997في عاـ    
، كجاءت 23إلى  20جديد بعنكاف "الفصؿ الثالث الخاص بجرائـ الحرب" كىك مف المكاد 

مف ىذا القانكف تعاقب بالحبس كؿ مف أقدـ عمى سمب أسير أك ميت أك مريض  20المادة 
ى عشر سنكات أك جزاء كعاقبت بالحبس مدة ال تزيد عم 21أك جريح. ثـ جاءت المادة 

يتناسب مع نتائج الجريمة كؿ مف ارتكب في أثناء نزاع مسمح أفعاؿ تمحؽ ضررا باألشخاص 
 ات الدكلية التي تككف الجميكرية اليمنية طرفا فييا. لممتمكات المحمية بمقتضى االتفاقكا

الحرب اإلحالة العامة عٌددت ىذه المادة عمى كجو الخصكص بعض جرائـ  بعد ىذهك    
كمنيا: قتؿ األسرل أك المدنييف، تعذيب األسرل أك إساءة معاممتيـ أك تعمد إحداث آالـ 
شديدة بيـ أك إخضاعيـ ألم تجارب عممية، تعمد إلحاؽ األضرار الخطيرة بالسبلمة البدنية 
رغاميـ عمى الخدمة في القكات  كالعقمية كالصحية لؤلسرل مف العسكرييف كالمدنييف كا 

حتجاز األشخاص المدنييف بصكرة غير مشركعة أك أخذىـ كرىائف أك التحٌصف المسمحة، ا
                                                 

1
- Club des amis du droit du Congo (CAD) , La représsion des crimes 

intérnationaux par les juridictions congolaises, publications VOX JURIS, Revue 

Scientifique du (CAD) , Mai 2010, p.18.  
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بيـ أثناء العمميات الحربية، االستخداـ الغادر لمشارة الممٌيزة لميبلؿ األحمر اليمني أك أٌم 
ات الدكلية، اليجـك عمى السكاف المدنييف بلتفاقإشارات أخرل دكلية لمحماية كفقا ل

قتاؿ كنيب كسمب الممتمكات مع الحكـ بإعادتيا أك الضماف مع كاألشخاص العاجزيف عف ال
منزكعة السبلح مع مة كالخاصة، اليجـك عمى المناطؽ التمؼ، اليجـك عمى المنشآت العا

كي تقضي بعدـ سقكط الدعكل في الجرائـ  22عدـ كجكد مبرر لذلؾ. كجاءت المادة 
 .1المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ بالتقادـ

المبلحظ عمى التشريع اليمني أف القائمة التي جاءت بيا تمؾ المكاد لـ تذكر كافة  إاٌل أفٌ     
أك كجرائـ  أنكاع الممارسات التي تيعٌد كمخالفات جسيمة ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني

ـ كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 1949ات جنيؼ األربع لعاـ حرب كما كضعتيا اتفاق
 .بيا
التشريع اليمني المذككر رغـ أىميتو لـ يأخذ بمبدأ االختصاص العالمي بصكرة  كما أفٌ     

تامة ك صريحة، فيك ال ينطبؽ إاٌل عمى األشخاص المنتميف لمقكات المسمحة اليمنية أك 
يكرية اليمنية، كبيذه الصكرة القكات الحميفة أك الممحقيف بيا إذا كانكا يقيمكف في أراضي الجم

اليمني الحالي ال ييتيح محاكمة مجرمي الحرب مف غير اليمنييف أك التشريع العسكرم ف
 .2القكات الحميفة لميمف

كثيرا مف  2011كأحدثت التغييرات السياسية في بعض الببلد العربية مع مطمع سنة     
مظاىر العنؼ كاستعماؿ القٌكة بيف األنظمة القائمة كالمعارضة، أٌدت إلى سقكط الكثير مف 
الضحايا، كأفرز ىذا صدكر قرار مف مجمس األمف الدكلي يدعك كافة األطراؼ في اليمف 

استخداـ القٌكة، كانفرد النظاـ اليمني بإيجاد مخرج قانكني يمنح  إلى نبذ العنؼ ككقؼ
الحصانة لمرئيس اليمني كحاشيتو مف المتابعة القانكنية كالقضائية مقابؿ تنحيو عف الحكـ 

 لنائبو.

                                                 
1
منيج كمكضكع التعديؿ التشريعي، كرقة عمؿ نتياكات القانكف الدكلي اإلنساني شريؼ عتمـ، تجريـ ا - 

 بعدىا.كما  16ـ، ص 2003مقدمة إلى المؤتمر الحادم عشر لمجمعية المصرية لمقانكف الجنائي، القاىرة، 
2
تكفيؽ بكعشبة، القانكف الدكلي اإلنساني كالعدالة الجنائية )بعض المبلحظات في اتجاه تعميـ  - 

مرجع كطني، القانكف الدكلي اإلنساني دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الاالختصاص العالمي(، 
 .376ص  سابؽ،
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، 21/10/2011بتاريخ  2014قرار مجمس األمف الدكلي: صدر ىذا القرار تحت رقـ  - أ
 ..: ..1ككاف محتكاه عمى النحك اآلتي

 يعرب عف أسفو العميؽ بشأف قتؿ المئات مف المدنييف، بما فييـ النساء كاألطفاؿ.  -1

يديف بشٌدة استمرار انتياكات حقكؽ اإلنساف مف قبؿ السمطة اليمنية، كاالستخداـ   -2
المفرط لمقٌكة ضٌد المحتجيف السممييف كبالمثؿ تماما يديف أعماؿ العنؼ، كاستخداـ القٌكة 

المرتكبة مف قبؿ الجيات األخرل، كيشدد عمى أف كافة أكلئؾ نساف كانتياكات حقكؽ اإل
   .المسئكليف عف العنؼ كانتياكات حقكؽ اإلنساف يجب أف يتحممكا المسئكلية

 يدعك كافة تمؾ األطراؼ كبشكؿ فكرم إلى نبذ استخداـ العنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية.  -3

ييجٌدد تأكيده عمى كجية نظره بأٌف التكقيع كالتنفيذ بأسرع ما يمكف التفاقية التسكية عمى   -4
نٌظمة كشاممة تقكدىا  أساس مبادرة مجمس التعاكف الخميجي تيعتبر ضركرية إلحداث عممية مي
ذ يينٌكه إلى تكقيع اتفاقية مجمس التعاكف الخميجي مف جية أحزاب المعارضة كحزب  اليمف، كا 

تمر الشعبي العاـ، فيدعك كافة األطراؼ في اليمف إلى إلزاـ أنفسيـ بتنفيذ التسكية المؤ 
السياسية عمى أساس ىذه المبادرة، كما يينٌكه بضركرة االلتزاـ مف قبؿ الرئيس اليمني )أك 
أكلئؾ المخٌكليف أك المفٌكضيف لمتصٌرؼ نيابة عنو( لمتكقيع عمى مبادرة مجمس التعاكف 

نجاز التسكية السياسية عمى أساسيا، كيدعك إلى أف ييترجـ ىذا الخميجي بشكؿ ف كرم كا 
 االلتزاـ بشكؿ عممي، لكي يتحٌقؽ انتقاؿ سياسي سممي لمسمطة بدكف المزيد مف التأخير.

التزامات انات مباشرة تتمٌثؿ إجراءاتيا في تقديـ ضم إلى يدعك المجمس السمطات اليمنية  -5
مـز تطبيقو، كالسماح لمشعب )تعٌيدات( بمكجب قكانيف حقكؽ اإل نساف كالقانكف الدكلي المي

اليمني بممارسة حيرياتو األساسية كالحصكؿ عمى حقكقو اإلنسانية، بما في ذلؾ حقكقيـ في 
ميؿ ذلؾ حرية أجيزة التجمع السممي لممطالبة بإنصافيـ مف المظالـ كحريتيـ في التعبير، كيش

التي تطاؿ المدنييف كاألىداؼ المدنية عف طريؽ  اتخاذ تدابير إلنياء اليجماتاإلعبلـ، ك 
 قكات األمف التابعة ليا.

ٌث ك -6 نجاز افة حركات المعارضة االلتزاـ بآداءيحي  دكر بٌناء كشامؿ في االتفاقية كا 

 كيدعك كافة حركات المعارضةمبادرة مجمس التعاكف الخميجي، التسكية السياسية عمى أساس 
 قؼ عف استخداـ القكة لتحقيؽ أىداؼ سياسية.المتناع عف العنؼ، كالتك ا  إلى

                                                 

 
1

       http://almasdaronline.com/article/24952-لالطالع على وص القرار ٌرجع إلى :            -

http://almasdaronline.com/article/24952
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ييطالب المجمس بإزالة كافة المجاميع المسٌمحة كاألسمحة مف مناطؽ المظاىرات   -7
السممية، كاالمتناع عف التحريض )االستفزازات( كالعنؼ، كالتكقؼ عف االستخداـ غير 

 تٌية الحيكية.القانكني لؤلطفاؿ،  كيحٌث جميع األطراؼ عمى عدـ استيداؼ البنية التح

ييعرب المجمس عف قمقو بخصكص تنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية، كعمى   -8
إصراره في مكاجية ىذا التيديد كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة كالقانكف الدكلي. بما في ذلؾ 

مًزمة التطبيؽ كالقانكف اإلنساني كالبلجئيف.  قكانيف حقكؽ اإلنساف مي

الدكلي عمى تقديـ المساعدات اإلنسانية إلى اليمف، كبيذا ييشٌجع المجمس المجتمع   -9
الخصكص يدعك كافة األطراؼ في اليمف إلى تسييؿ عمؿ ككاالت األمـ المتحدة 

 كالمنظمات األخرل ذات العبلقة.

يطمب المجمس مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مكاصمة مساعيو الحميدة، بما في ذلؾ  -10
بيا مستشاره الخاص، كاالستمرار في حٌث جميع أصحاب  الزيارات المباشرة التي يقـك

المصمحة اليمنييف لتنفيذ بنكد ىذا القرار، كتشجيع كافة الدكؿ كالمؤسسات اإلقميمية لممساىمة 
 في ىذا اليدؼ.

يطمب مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تقديـ تقرير حكؿ تنفيذ ىذا القرار خبلؿ ثبلثيف  -11
 يكما فيما بعد.يكما مف تبٌنيو ككٌؿ ستيف 

 تقٌرر أف تبقى ىذه القضية قيد النظر بشكؿ نشط. -12

-1-21( بتاريخ 1: صدر ىذا القانكف تحت رقـ )1قانكف منح الحصانة لمرئيس اليمني - ب
ـ بشأف منح حصانة مف المبلحقة القانكنية كالقضائية ككاف محتكاه عمى النحك اآلتي: 2012

.... باسـ الشعب، كبعد اإلطبلع عمى دستكر الجميكرية اليمنية،   كاستنادا إلى ما كرد في 
خميج العربية الذم أكجب عمى مجمس البند )ثالثا( مف مبادرة دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ ال

النكاب بما فييـ المعارضة أف ييقٌر القكانيف التي تمنح الحصانة ضد المبلحقة القانكنية 
 كالقضائية لرئيس الجميكرية كمف عممكا معو خبلؿ فترة حكمو.

كعمى الفقرة التاسعة مف اآللية التنفيذية لممبادرة التي أكجبت عمى األطراؼ اتخاذ    
كات البلزمة لضماف اعتماد مجمس النٌكاب لمتشريعات كالقكانيف األخرل البلزمة لمتنفيذ الخط

الكامؿ لبللتزامات المتعمقة بالضمانات المتعٌيد بيا في مبادرة مجمس التعاكف الخميجي كآليتيا 
ـ برعاية كريمة مف خادـ 2011-11-23التنفيذية المكٌقعتيف في مدينة الرياض بتاريخ 

                                                 
1

 لالطالع على وص القاوون ٌرجع إلى : -

 - http://yemc.org/index.php?page=news_dev&sub_page=view_one&ar_no=355  

http://yemc.org/index.php?page=news_dev&sub_page=view_one&ar_no=355
http://yemc.org/index.php?page=news_dev&sub_page=view_one&ar_no=355
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لشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعكد ككزراء خارجية دكؿ مجمس الحرميف ا
التعاكف لدكؿ الخميج العربية كسفراء الدكؿ دائمة العضكية بمجمس األمف الدكلي كسفير 
االتحاد األكركبي المعتمديف في اليمف كسفير الكاليات المتحدة األمريكية في الرياض كاألميف 

 لخميجي كممٌثؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة السيد جماؿ بف عيمر.العاـ لمجمس التعاكف ا
ـ 2011-10-21ـ بتاريخ 2014كاستنادا إلى ما جاء في قرار مجمس األمف الدكلي رقـ    

في فقرتو الرابعة التي دعت كافة األطراؼ في اليمف إلى االلتزاـ بتنفيذ تسكية سياسية قائمة 
 خميجي.عمى مبادرة دكؿ مجمس التعاكف ال

 كحرصا عؿ أف يساىـ كؿ أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء كالتنمية.
كاحتكاء لآلراء التي نتجت عف األزمة الداخمية التي حدثت أثناء الفترة الماضية كما نتج 
عنيا. كتجسيدا لركح التسامح األصيؿ في عقؿ كضمير الشعب اليمني. كنظرا لمقتضيات 

 افقة مجمس النٌكاب، صدر القانكف اآلتي نٌصو:المصمحة الكطنية. كبعد مك 
(: يمنح األخ عمي عبد اهلل صالح رئيس الجميكرية، الحصانة التامة مف    المبلحقة 1مادة)

 القانكنية كالقضائية.
 (: تنطبؽ الحصانة مف المبلحقة الجنائية عمى المسؤكليف الذيف عممكا مع الرئيس    2مادة )

كالعسكرية كاألمنية فيما يتصؿ بأعماؿ ذات دكافع سياسية قامكا  في مؤسسات الدكلة المدنية
 بيا أثناء أدائيـ لمياميـ الرسمية، كال ينطبؽ ذلؾ عمى أعماؿ اإلرىاب.

(: عمى حككمة الكفاؽ الكطني تقديـ مشركع بقانكف أك مشاريع بقكانيف إلى البرلماف 3مادة )
لما كرد في اآللية التنفيذية لممبادرة الخميجية  حكؿ المصالحة الكطنية كالعدالة االنتقالية كفقا

( بما يرمي إلى تحقيؽ المصالحة الكطنية كالعدالة االنتقالية 21في فقرتيا )ح( مف البند )
 كاتخاذ التدابير البلزمة لضماف عدـ حدكث انتياكات لحقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني.

 كال يجكز إلغاؤه أك الطعف فيو. (: ييعٌد ىذا القانكف مف أعماؿ السيادة4مادة )
 (: تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى األفعاؿ الكاقعة خبلؿ فترة حكـ الرئيس عمي عبد 5مادة )

 اهلل صالح كحتى تاريخ صدكره.
(: ييعمؿ بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كيينشر في الجريدة الرسمية، كييفٌسر ىذا 6مادة )

مس التعاكف الخميجي كآليتيا التنفيذية كقرار مجمس األمف القانكف بما يتكافؽ مع مبادرة مج
 . 2014رقـ 
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 كنعمؽ عمى ىذا النص القانكني مف خبلؿ إيراد المبلحظات اآلتية:    
ينٌص القانكف عمى العفك الشامؿ عمى عمي عبد اهلل صالح كمف عمؿ معو خبلؿ فترة  -

 المشمكلة بالعفك.حكمو دكنما تحديد ال لؤلشخاص كال لمجرائـ 
يعتبر ىذا النص ضربا مف االنقبلب عمى المسار التطٌكرم لمحضارة اإلنسانية في مجاؿ  -

القضاء كحقكؽ اإلنساف فضبل عف تعارضو الجكىرم مع سائر التشريعات بما فييا المكاثيؽ 
 الدكلية كالقكانيف الكطنية.

إعطاء الحصانة لمف اقترفكا جرائـ ييمٌثؿ ىذا النص تعارضا مع القانكف الدكلي الذم رفض  -
حرب كجرائـ ضد اإلنسانية، كما ييعٌد صٌكا عمى بياض ييكافئ حتى المفسديف عف فسادىـ 
في مراحؿ تاريخية ال عبلقة ليا باندالع كتداعيات ما سيمٌي بثكرات الربيع العربي، كىذا ما 

ة لمقتؿ. كقد رخص   تعتبر قانكف الحصانة Human Rights Watchجعؿ ربما منظمة 
شعر رئيس الحككمة اليمني )محمد سالـ باسندك( بالحرج الكبير كأجيش بالبكاء خبلؿ تكجيو 
الكممة إلى أعضاء مجمس النكاب كقاؿ:"إٌف قانكف الحصانة سييعٌرضني لمشتـ مف قبؿ البعض 

 كلف ييرضي البعض اآلخر... لكف أنا مستعد أف أمكت مف أجؿ ىذا الكطف".
 

 كف األردنيثالثا: القان
تعتبر المممكة األردنية الياشمية ثاني دكلة عربية تيتـ بصكرة فعمية بإدراج جرائـ الحرب     

ـ صدر قانكف 16/06/2002ضمف تشريعيا الجزائي الكطني في شقو العسكرم، فبتاريخ 
 ـ.2002لسنة  30العقكبات العسكرم المؤقت رقـ 

 20منو جرائـ الحرب كخصتيا في  41مادة، كقد عٌددت المادة  61يتككف القانكف مف ك    
نفسيا لتضع  41فعؿ عمى غرار المشرع البمجيكي في الفقرة األكلى منيا، ثـ جاءت المادة 

 عقكبات عمى ىذه الجرائـ تتراكح مف السجف حتى اإلعداـ. 
اب المحٌرض كالمتدخؿ في جرائـ النٌص صراحة عمى عق 42كقد كرد في متف المادة     

عمى عدـ سقكط ىذه الجرائـ بالتقادـ، ثـ  43الحرب بعقكبة الفاعؿ ذاتو، كما نصت المادة 
ما بانطباؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى أم مدني يرتكب جرائـ الحرب حكما مي 44أكردت المادة 

 .1الكاردة فيو

                                                 
1
، مرجع "منيج كمكضكع التعديؿ التشريعي نتياكات القانكف الدكلي اإلنسانيتجريـ ا"شريؼ عتمـ،  - 

 كما بعدىا. 17سابؽ، ص 
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ني في تناكلو لجرائـ الحرب أتى عمى المبلحظ أف مشركع قانكف العقكبات العسكرم األردك    
كافة الحاالت تقريبا كالمعتبرة في القانكف الدكلي اإلنساني كمخالفات جسيمة، كبالتالي كجرائـ 
الحرب، كقد جاءت القائمة في مشركع قانكف العقكبات األردني بأكثر مما جاء بو التشريع 

شأنو شأف –ردني لـ ينٌص ىك أيضا اليمني سابؽ الذكر، إاٌل أٌف مشركع قانكف العقكبات األ
ف مكاف ارتكابيـ مى األشخاص غير األردنييف ميما يكعمى انطباقو ع -التشريع اليمني

 .1لمجرائـ المعتبرة كجرائـ حرب
القانكنيف اليمني كاألردني يشكبلف خطكة إيجابية مف الممكف أف تتبعيا كبيذه الصكرة ف   

مي لممحاكـ الجزائية لمبمديف عمبل بمقتضى أحكاـ خطكات أخرل نحك إقرار االختصاص العال
 القانكف الدكلي اإلنساني في ىذا الشأف.

      
النص عمى االختصاص العالمي في القانكف كاف األسمكب التشريعي المعتمد فا أيٌ     

 الكطني يقتضي معالجة بعض المسائؿ الميمة كمنيا:
ض النظر عف جنسياتيـ، كسكاء تـ ليشمؿ جميع مرتكبي الجرائـ، بغاالختصاص  يمتدٌ  -

 ارتكاب الجريمة داخؿ إقميـ الدكلة أك خارجو. 
تطبيؽ مبدأ "عدـ أخذ الشخص مرتيف بجريرة كاحدة" كذلؾ بقصر االختصاص عمى  -

، أك األخذ نفسو الفعؿد حككـ بالفعؿ خارج البمد عمى الحاالت التي ال يككف فييا المتيـ ق
 بالفعؿ في الخارج بعيف االعتبار.بالعقكبات التي تـ فرضيا 

يا كقد لمي، معالجة قضية جمع األدلة كتقكيميتعٌيف عند النٌص عمى االختصاص العا -
يشمؿ ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، أحكاما تتعمؽ بجمع األدلة عف طريؽ التصكير بالفيديك، 

رسا خاصة إعماؿ ترتيبات ؿ طمبات إنابة قضائية إلى الخارج، كربما اقتضى األمر كا 
 (.88بالتعاكف القضائي الدكلي كما ينص عمى ذلؾ البركتكككؿ اإلضافي األكؿ )المادة

 
 الفرع الرابع

 ميـ المجرميف كالمساعدة القضائيةالتعاكف في مجاؿ تس
 

                                                 
1
 .377تكفيؽ بكعشبة، القانكف الدكلي اإلنساني كالعدالة الجنائية، مرجع سابؽ، ص  - 
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يعتبر جانبا متأٌصبل في مبدأ "إما كىذا ـز الدكؿ بالتعاكف في مجاؿ تسميـ المجرميف متت     
ـ 1949لكارد في آلية القمع المنصكص عمييا في اتفاقيات جنيؼ لعاـ التسميـ أك المحاكمة" ا

بشأف االنتياكات الجسيمة ألحكاـ المعاىدات. كما يعٌد فرصة لمدكؿ التي قد يتكاجد ىؤالء 
األشخاص عمى أرضيا أك في نطاؽ سمطتيا لكي يككف بكسعيا الكفاء بالتزاماتيا إزاء 

 المعاىدات.
 

مف البركتكككؿ األكؿ صراحة عمى أف األطراؼ السامية  2رة /فق88كتنٌص المادة      
المتعاقدة مف كاجبيا التعاكف في شؤكف تسميـ المجرميف، كيتضمف ىذا الكاجب التزاـ الدكلة 
بأف تفحص بعناية أٌم طمب مقٌدـ لتسميـ المجرميف مف جانب بمد لو مصمحة قانكنية مثبتة 

 اردة في قانكف الدكلة المقدـ إلييا الطمب.في محاكمتيـ، شريطة استيفاء الشركط الك 
 

بعض العكائؽ العممية منيا جنسية الشخص المطمكب كتعترض مبدأ تسميـ المجرميف     
تسميمو، الطبيعة السياسية لمجريمة، كالشركط المتعمقة بعممية التسميـ المقررة في القانكف 

 تسميـ المجرميف.المحمي مثؿ كجكد معاىدة ثنائية أك متعددة األطراؼ بشأف 

 
 1/فقرة 88فقد نصت المادة  ،ا فيما يتعمؽ بالمساعدة القضائية في الشؤكف الجنائيةأمٌ     

مف البركتكككؿ األكؿ "تقًدـ األطراؼ السامية المتعاقدة كؿ منيا لآلخر أكبر قسط لممعاكنة 
ات أك ىذا تفاقـ االفيما يتعمؽ باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأف االنتياكات الجسيمة بأحكا

كتشمؿ ىذه المعاكنة كبل مف المساعدة المتبادلة في اإلجراءات الجنائية التي  البركتكككؿ".
 تجرم خارج الببلد كتنفيذ األحكاـ الجنائية األجنبية.

 
 الفرع الخامس

خاللو بكاجباتو  مسؤكلية القائد كا 
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مرؤكسيو مف ارتكاب انتياؾ لمقانكف  األمر ىنا بالقائد الذم ال يفعؿ شيئا لمنع أحد يتعمؽ    
 كيمكف اختصار آلية مسؤكلية القادة عمى النحك التالي: ،1اإلنسانيالدكلي 

 يتطمب األمر كجكد قائد، أم كجكد شخص يتمتع بالسمطة عمى مرؤكس. -
 عمـ القائد أك كاف يتعيف أف يعمـ أٌف الجريمة ارتيكبت أك في طريقيا إلى االرتكاب. -

 القائد القدرة عمى منع السمكؾ اإلجرامي أك إيقافو.كانت لدل  -

ـ 1977ات جنيؼ إلى ىذه النقطة، غير أف البركتكككؿ األكؿ لسنة ىذا كلـ تشر اتفاق    
ي قياـ أم مرؤكس بانتياؾ "ال يعف تنٌص المادة:تطكرات ميمة، ك  2/فقرة 86لمادة أدرج في ا

مف المسؤكلية الجنائية أك التأديبية، حسب ات أك ىذا الٌمحؽ )البركتكككؿ( رؤساءه االتفاق
األحكاؿ، إذا عممكا أك كانت لدييـ معمكمات تتيح ليـ في تمؾ الظركؼ، أف يخمصكا إلى أنو 
كاف يرتكب، أك أنو في سبيمو الرتكاب مثؿ ىذا االنتياؾ كلـ يٌتخذكا كؿ ما في كسعيـ مف 

 إجراءات ميستطاعة لمنع أك قمع ىذا االنتياؾ".
ـ عمى التزامات القادة بشكؿ 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  87تنص المادة  كما    

 صريح:
يتعٌيف عمى األطراؼ السامية المتعاقدة كعمى أطراؼ النزاع أف تكٌمؼ القادة العسكرييف  -1

ذا لـز األمر بقمع ىذه االنتياكات  بمنع االنتياكات لبلتفاقيات كليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" كا 
ببلغيا إ لى السمطات المختصة، كذلؾ فيما يتعمؽ بأفراد القكات المسمحة الذيف يعممكف كا 

 تحت إمرتيـ كغيرىـ ممف يعممكف تحت إشرافيـ.
كؿ حسب –يجب عمى األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع أف يطمبكا مف القادة  -2

ف تحت إمرتيـ عمى التأكد مف أٌف أفراد القكات المسمحة الذيف يعممك  -مستكاه مف المسؤكلية
ات كىذا الٌمحؽ 'البركتكككؿ' كذلؾ بغية منع كقمع تزاماتيـ كما تنٌص عمييا االتفاقبٌينة مف ال

 االنتياكات.

يجب عمى األطراؼ السامية المتعاقدة ك أطراؼ النزاع أف يطمبكا مف كؿ قائد يككف  -3
ى كشؾ أف عمى بٌينة مف أف بعض مرؤكسيو أك أٌم أشخاص آخريف خاضعيف لسمطتو عم

ات أك ليذا الٌمحؽ 'البركتكككؿ'  أف يطٌبؽ اإلجراءات فكا أك اقترفكا انتياكات لبلتفاقيقتر 

                                                 
1
حسيف عيسى ماؿ اهلل، ؛ 41لدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص القانكف اسعيد سالـ جكيمي، تنفيذ  - 
دليؿ لمتطبيؽ عمى  ، القانكف الدكلي اإلنساني"مسؤكلية القادة كالرؤساء كالدفع بإطاعة األكامر العميا"

 كما بعدىا.  384الصعيد الكطني، مرجع سابؽ، ص 
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ات أك ليذا الٌمحؽ 'البركتكككؿ' كأف يتخذ عندما يككف زمة لمنع مثؿ ىذا الخرؽ لبلتفاقالبل
 ذلؾ مناسبا إجراءات تأديبية أك جنائية ضد مرتكبي ىذه االنتياكات.

في االلتزاـ بمنع أك كقؼ جرائـ مرؤكسيو كذلؾ باتخاذ  ب القائد في التصرؼ اجك كيكمف     
أف يقمع أك  ر سمطتو"، كينبغي عمى القائدجميع اإلجراءات "الممكنة" كالتي تقع "في إطا

 يعاقب مرتكبي الجرائـ. كال يتطمب األمر سكل اتخاذ اإلجراءات التي تقع في "إطار سمطتو".
مشاركة الجنائية، كبناء عميو كلية القادة شكبل خاصا مف أشكاؿ الكيمكف اعتبار مسؤ      
القائد الذم تقع عميو المسؤكلية عند ارتكاب أحد مرؤكسيو النتياؾ جسيـ، ينبغي أف يتحٌمؿ ف

ىك نفسو مسؤكلية ارتكاب انتياؾ جسيـ، كيتعيف عمى الدكؿ معاقبتو أك تسميمو بغض النظر 
 النتياؾ.عف جنسيتو أك عف مكاف ارتكاب ا

 
 الفرع السادس

 ةػػراءات الجنائيػػاإلج
 

يؤكد القانكف الدكلي اإلنساني عمى احتراـ مجمكعة مف الضمانات القضائية تتعمؽ      
باإلجراءات المتصمة بقمع االنتياكات، كيتعيف تطبيؽ ىذه الضمانات عمى األشخاص 
المتيميف بارتكاب انتياكات ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني بصرؼ النظر عف خطكرة 

مؿ بيا بؿ مف الميـ أف يقٌر القانكف الكطني كيؤكد عدـ قابمية المخالفة، كال يجكز كقؼ الع
 ىذه الضمانات لئللغاء.

ات جنيؼ لسنة األساسية المنصكص عمييا في اتفاقد ىذه الضمانات القضائية كتتحدٌ     
 ـ فيما يمي:1977ـ كالبركتكككؿ األكؿ لسنة 1949
  ٌزة.حؽ المتيـ في أف يحاكـ بكاسطة محكمة مستقمة كغير متحي 
"ال يجكز إصدار أم حكـ أك  :مف البركتكككؿ األكؿ عمى 4/فقرة 75المادة  تنص -    

تنفيذ أية عقكبة حياؿ أٌم شخص تثبت إدانتو في جريمة مرتبطة بالنزاع المسمح إال بناء عمى 
حكـ صادر عف محكمة محايدة تشكؿ ىيئتيا تشكيبل قانكنيا كتمتـز بالمبادئ التي تقـك عمييا 

 ءات القضائية المرعية كالمعترؼ بيا عمكما".اإلجرا
 ـ إعبلمو بالجرائـ المنسكبة إليوحؽ المتيـ في أف يت 



234 

 

"يتـ دكف إبطاء إببلغ أٌم متيـ  :مف االتفاقية الرابعة عمى أف 2/فقرة 71المادة  تنص -     
كيينظر في تحاكمو دكلة االحتبلؿ كتابة كبمغة يفيميا بتفاصيؿ االتيامات المكجية إليو، 

 الدعكل بأسرع ما يمكف".
" يجب أف تنص  :عمى )أ( 4/ فقرة 75كما نص البركتكككؿ األكؿ في المادة   -     

تكفؿ لممتيـ  تفاصيؿ الجريمة المنسكبة إليو كاإلجراءات عمى إعبلف المتيـ دكف إبطاء ب
 محاكمتو ". كافة الحقكؽ كجميع الكسائؿ الضركرية لمدفاع عف نفسو سكاء قبؿ أـ أثناء

 حقكؽ ككسائؿ الدفاع 
ال يجكز إدانة أسير حرب بدكف " :مف االتفاقية الثالثة عمى 2/فقرة 99المادة  تنص -     

 إعطائو فرصة لمدفاع عف نفسو كالحصكؿ عمى مساعدة محاـ أك مستشار مؤىؿ".
مف االتفاقية الرابعة عمى: "أم متيـ لو الحؽ في تقديـ األدلة  72كما تنص المادة  -     

البلزمة لدفاعو، كعمى األخص استدعاء الشيكد، كلو حؽ االستعانة بمحاـ مؤىؿ يختاره 
 يستطيع زيارتو بحرية كتكٌفر لو التسييبلت البلزمة إلعداد دفاعو.

يار محاـ، تعيف لو الدكلة الحامية محاميا. كفي حالة إذا لـ يقدـ المتيـ عمى اخت      
مكاجية المتيـ بتيمة خطيرة كعدـ كجكد دكلة حامية، يتعيف عمى دكلة االحتبلؿ أف تنتدب لو 

 محاميا شريطة مكافقة المتيـ.
يحؽ ألم متيـ، إاٌل إذا تخمى بمحض إرادتو عف ىذا الحؽ، أف يستعيف بمترجـ، سكاء       

ؽ أك جمسات المحاكمة، كلو في أم كقت أف يعترض عمى المترجـ أك يطمب أثناء التحقي
 تغييره".

 )أ(ك)ز( عمى: 4/فقرة 75كما نص البركتكككؿ األكؿ في المادة  -
أف تيكفىؿ لممتيـ كافة الحقكؽ كجميع الكسائؿ الضركرية لمدفاع عف نفسو سكاء قبؿ ..... -أ

 أـ أثناء محاكمتو.
جريمة أف يناقش شيكد اإلثبات أك يكمؼ الغير بمناقشتيـ كما يحؽ ألٌم شخص متيـ ب -ز

يحؽ لو استدعاء كمناقشة شيكد النفي طبقا لمشركط ذاتيا التي يجرم بمكجبيا استدعاء 
 شيكد اإلثبات.

 مبدأ المسئكلية الجنائية الفردية 

مة ال ييداف أٌم شخص بجري" عمى: )ب( 4/فقرة 75ينص البركتكككؿ األكؿ في المادة   - 
 إاٌل عمى أساس المسئكلية الجنائية الفردية".
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 بدأ ال جريمة إاٌل بمكجب القانكفم 
"ال يجكز أف ييٌتيـ أم  :أف )ج( عمى 4/فقرة 75نٌص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

شخص أك يداف بجريمة عمى أساس إتيانو فعبل أك تقصيرا لـ يكف يشٌكؿ جريمة طبقا لمقانكف 
 الدكلي الذم كاف يخضع لو كقت اقترافو لمفعؿ.....". الكطني أك القانكف

 .مبدأ افتراض البراءة 
"ييعتبر المتيـ بجريمة بريئا إلى  )د( عمى: 4/فقرة 75نٌص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

 أف تثبت إدانتو قانكنا".
 .حؽ المتيـ في أف ييحاكىـ حضكريا 
"يحٌؽ لكؿ متيـ بجريمة أف  )ىػ( عمى: 4/فقرة 75نٌص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

 ييحاكـ حضكريا".
 .حؽ المتيـ في عدـ اإلدالء بشيادة عمى نفسو أك االعتراؼ بأنو مذنب 
"ال يجكز أف يرغـ أٌم شخص  )ك( عمى: 4/ فقرة 75نٌص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

 عمى نفسو أك عمى االعتراؼ بأنو مذنب". عمى اإلدالء بشيادة
 كاحدة. بجريمة مبدأ عدـ أخذ الشخص مرتيف 
"ال ييعاقب أسير الحرب إاٌل مرة كاحدة عف  مف االتفاقية الثالثة عمى: 86تنص المادة  -  

 الذنب نفسو أك التيمة نفسيا".
شخص معتقؿ إاٌل مرة "ال ييعاقب  مف االتفاقية الرابعة عمى: 3/فقرة 117تنص المادة  -     

 كاحدة عف العمؿ الكاحد أك التيمة الكاحدة".
)ح( مف البركتكككؿ األكؿ عمى: "ال يجكز إقامة الدعكل ضد  4/فقرة 75كتنص المادة  - 

أم شخص أك تكقيع العقكبة عميو لجريمة سبؽ أف صدر بشأنيا حكـ نيائي طبقا لمقانكف 
 بيا لدل الطرؼ الذم يبٌرئ أك يديف ىذا الشخص".ذاتو كاإلجراءات القضائية ذاتيا المعمكؿ 

 لمتيـ في النطؽ بالحكـ عميو عمناحؽ ا 
: " لمشخص الذم يتيـ أف )ط( عمى 4/فقرة 75ينص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

 بجريمة الحؽ في أف يطمب النطؽ بالحكـ عميو عمنا".
 بييو إلى حقكقو في الطعف القضائيحؽ المتيـ في تن 
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:" لمشخص المحكـك عميو حؽ أف عمى 1/فقرة 73االتفاقية الرابعة في المادة  تنص - 
استخداـ كسائؿ االستئناؼ التي يقررىا التشريع الذم تطبقو المحكمة كيبٌمغ بكامؿ حقكقو في 

 االستئناؼ كالميمة المقررة لممارسة ىذه الحقكؽ ".
عمى:"يجب تنبيو أم شخص )م(  4/ فقرة 75كما ينص البركتكككؿ األكؿ في المادة  - 

التي يحؽ لو االلتجاء  يصدر ضده حكـ كلدل النطؽ بالحكـ إلى اإلجراءات القضائية كغيرىا
 المدد الزمنية التي يجكز لو خبلليا أف يتخذ تمؾ اإلجراءات ". إلييا ك

 
 المطمب الثالث

 ضمانات الفقو اإلسالمي الحتراـ القانكف الدكلي اإلنساني
 

الشريعة اإلسبلمية مجمكعة مف الضمانات تكفؿ احتراـ قكاعد القانكف  أرست أحكاـ     
مو عمميا في سمكؾ المقاتميف، كنتناكؿ الدكلي اإلنساني، كتسيـ بشكؿ كبير في مراعاة تعالي

 :ىذه الضمانات في الفركع األربعة التالية
 
 

 الفرع األكؿ
 ةػػػدة الدينيػػالعقي

 
عمية ما مف أسس تحقيؽ فافي اإلسبلـ بالعقيدة الدينية  أساسا مي ارتباط المقاتميف يعدٌ      

ف مبادئ كأحكاـ ىذا القانكف تدخؿ أعماؽ الرجاؿ المحاربيف، القانكف الدكلي اإلنساني، أل
كتصبح عقائدا يؤمنكف بيا أكالن كقبؿ كؿ شيء. كال شٌؾ أف التعميـ كالتدريب المرتبط بالعقيدة 

اإلنساف ككجدانو، كمف ثـ يشٌكؿ سمككو كعممو. لذا يكصؼ  اإلسبلمية يتغمغؿ في كياف
بالجيش اإلسبلمي بالقكؿ: إٌف الجندٌم المسمـ كاف يحمؿ قبؿ سبلحو مصحفو كعقيدتو 
ذا كيجّْو إلى العدك كجّْو  يمانو، كمف ثـ يككف ىذا السبلح نفسو ذا أخبلؽ، إذا سيٌف بقانكف، كا  كا 

ذا أيغمد أيغمد بقانك  يجعؿ المسمـ  -تربية كسمككا-ف. ىكذا كاف اإلسبلـ إليو بقانكف، كا 
 ينصاع إلرادة خالقو كيتٌبع أكامره كنكاىيو.



237 

 

 لذم ييحارب المسمـ مف أجمو في سبيؿ اهلل، كالغرض اكتسٌف الحركب في اإلسبلـ      
عادؿ كنبيؿ، كالنصر في اإلسبلـ ىك انتصار قضية اإلسبلـ، كمثؿ ىذه القضية النبيمة ال 

ييسمح بتحقيقيا بأساليب تفتقر إلى اإلنسانية كالكرامة، فاإلنسانية ىي القمب كالمُّب  ينبغي أف
 .1في أم حرب يقدـ عمييا المسممكف

 
 لثانيالفرع ا

 ة قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيحرمة مخالف
 

إذا أمر أميرا عمى  -صمى الو عميو كسمـ –يقكؿ اإلماـ الصنعاني: "ككاف رسكؿ اهلل     
جيش أك سرية أكصاه في خاصتو بتقكل اهلل كبمف معو مف المسمميف خيرا ثـ يخبره بتحريـ 

ثمة كتحريـ قتؿ صبياف المشركيف، كىذه محرمات باإلجماع" الغدر كتحريـ المي
2. 

جنكده، بؿ أٌف أك انو سكاء كاف ذلؾ مف القائد ال شؾ أٌف كؿ فعؿ محٌرـ يجب عدـ إتي     
أٌم أمر يشتمؿ عمى انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني يتعٌيف عدـ تنفيذه كاالستجابة لو. 

كيقكؿ  3:" ال طاعة في معصية اهلل إنما الطاعة في المعركؼ"-عميو الصبلة كالسبلـ–لقكلو 

                                                 
1
 .53، مرجع سابؽ، ص بلـ"في اإلس القانكف الدكلي اإلنساني"جعفر عبد السبلـ،  - 
سبؿ السبلـ المكصمة إلى بمكغ المراـ، تحقيؽ محمد صبحي محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني،  -2 

 .253، ص 1997، دار ابف الجكزم، 7حسف حبلؽ، ج
3
ف أف الطاعة لكلي األمر أك كىناؾ نصكص قرآنية كنبكية كتطبيقات مف حياة الخمفاء الراشديف تبيٌ  - 

 مـ بالدليؿ أنو حؽ كصكاب أذكر منيا:أك القائد تككف فيما عي الرئيس 
ية اآل، ءالشعراسكرة "،  األرض كال يصمحكف يفسدكف في فتطيعكا أمر المفسديف الذيكال  قاؿ اهلل عز كجٌؿ:"

عف عذاب المحككميف بسبب طاعتيـ حكاميـ في المعصية:" ربنا إٌننا أطعنا سادتنا  كقكلو تعالى؛ 151
، اآليتاف فأضميكنا السبيؿ ربنا آتيـ ضعفيف مف العذاب كالعنيـ لعنا كبيرا "، سكرة األحزابككبراءنا 

 :" ال طاعة في معصية اهلل. إٌنما الطاعة في المعركؼ"-عميو الصبلة كالسبلـ–كقكلو ؛ 68،67
"عمى المرء المسمـ السمع (؛ كقكلو كذلؾ: 940، مرجع سابؽ، ص 1840ديث رقـ )صحيح مسمـ، الح 

كالطاعة فيما أحب ككره ما لـ يؤمر بمعصية فإف أيمر بمعصية فبل سمع كال طاعة "،  )صحيح مسمـ، 
 (.940، مرجع سابؽ، ص 1839الحديث رقـ 

في التأكيد عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى نيج الرسكؿ  -رضكاف اهلل عمييـ–كقد سار الصحابة      
 أٌف الطاعة لكلي األمر تككف في الحؽ .
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مف األحاديث المطمقة األماـ الشككاني تعميقا عمى ىذا النص النبكم أف:" ىذا تقييد لما أطمؽ 
"  .1القاضية بطاعة أكلى األمر عمى العمـك

كٌتؼ  ي جذيمة إذفي قبيمة بن المكرمة ا يؤيد ذلؾ ما فعمو خالد بف الكليد بعد فتح مكةمٌ كم   
بتمؾ الكاقعة قاؿ:"  -صمى اهلل عميو كسمـ –األسرل، فقتؿ مف قتؿ منيـ، فمما عمـ رسكؿ اهلل 

 .2ا صنع خالد بف الكليد "الميـ إٌني أبرأ إليؾ مم
 كيستفاد مف تمؾ الكاقعة أمراف:

األكؿ: عدـ جكاز تنفيذ أمر القائد إذا كاف ييشٌكؿ مخالفة كاضحة لقكاعد القانكف الدكلي  -
 اإلنساني.

الثاني: إعطاء المثؿ ألٌم قائد آخر قد يرتكب مثؿ ما ارتكبو خالد بأٌف فعمو لف يمقى  -
عميو  –لف ييقًدـ عمى ذلؾ أبدا، لذلؾ قيؿ أف قكلو . كمف ثـ ـ الدكلة اإلسبلميةمكافقة حاك

:" الميـ إٌني أبرأ إليؾ مما صنع خالد "، "لينزجر غير خالد بعد ذلؾ عف -الصبلة كالسبلـ
 .3مثؿ فعمو"

اضطبلع القائد العاـ لمجيش اإلسبلمي بنفسو بإلزاـ مف  المكرمة كما ييستفاد مف فتح مكة    
 حدث يـك فتح مكةاإلنساني مف الناحية العممية. ك اعد القانكف الدكلي ىـ دكنو باحتراـ قك 

أف قاؿ سعد بف عبادة كىك يحمؿ الراية " اليـك يـك الممحمة، اليـك تستحؿ الحرمة "  المكرمة
فسمعيا عمر بف الخطاب فقاؿ يا رسكؿ اهلل:" إسمع ما قاؿ سعد بف عبادة، ما نأمف أف 

 لعمي بف أبي طالب: -صمى اهلل عميو كسمـ –رسكؿ اهلل  يككف لو في قريش صكلة " فقاؿ
، كيستخمص مف ىذه الكاقعة حرص 4"أدركو، فخذ الراية منو فكف أنت الذم تدخؿ بيا"

بنفسو عمى اتخاذ إجراء كقائي يمنع بمقتضاه جيشو مف  -صمى اهلل عميو كسمـ –الرسكؿ 
 اقتراؼ أٌم انتياؾ لقكاعد الحرب، كفي ذلؾ مظير التعامؿ اإلنساني الحضارم مع األعداء.

                                                                                                                                               

:" أطيعكني ما أطعت اهلل كرسكلو فيكـ فإف عصيت فبل -رضي اهلل عنو–فقاؿ أبك بكر الصديؽ      
 طاعة لي عميكـ"، 

 :" إنو لـ يبمغ حؽ ذم حؽ أف ييطاع في معصية هلل ".-رضي اهلل عنو–كما قاؿ عمر بف الخطاب      
1
 .326الشككاني، نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، مرجع سابؽ، ص - 

2
 .42، ص 4ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج - 

3
أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية،  - 

 .177مرجع سابؽ، ص 
4
 .28، ص 4ابف ىشاـ، المرجع السابؽ، ج  - 
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 الفرع الثالث

 التعػػاكف الدكلػػي
 

أ أساسو في قكلو أقٌرت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مبدأ التعاكف الدكلي، كيجد ىذا المبد     
ثٍـً كىاٍلعيٍدكىافً "-:تعالى مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى   ،1"كى

كًؼ كىيىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً "- كفى بًاٍلمىٍعري ييـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري ٍؤًمنىاتي بىٍعضي ٍؤًمنيكفى كىاٍلمي  ، 2"كىاٍلمي
ٍنكىرً "- ًف اٍلمي يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى ٍعري كفى ًباٍلمى يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي  ، 3"كى
تيٍؤًمنيكفى ًبالمَّوً "- ٍنكىًر كى ًف اٍلمي تىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى ٍعري كفى ًباٍلمى ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى  4"كيٍنتيـٍ خى
نىيىٍكا عىفً "- كًؼ كى ٍعري كا ًباٍلمى كىاةى كىأىمىري ةى كىآىتىكيا الزَّ كا الصَّبلى ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أىقىامي كَّنَّاىي ٍنكىًر  الًَّذيفى ًإٍف مى اٍلمي

اًقبىةي اأٍليميكرً  ًلمًَّو عى  ، 5"كى
ٍنكىرً "- ًف اٍلمي كًؼ كىاٍنوى عى ٍعري ٍر ًباٍلمى ةى كىٍأمي   .6"يىا بينىيَّ أىًقـً الصَّبلى

 :-عميو الصبلة كالسبلـ–كما يجد أساسو في أقكاؿ الرسكؿ     
 ،7"إٌف الناس إذا رأكا الظالـ فمـ يأخذكا عمى يديو أكشؾ أف يعميـ اهلل بعقاب مف عنده"-
"مف رأل منكـ منكرا فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف لـ يستطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ -

 .8اإليماف"
التعاكف عمى نصرة الضعيؼ، فقد حضر  -عميو الصبلة كالسبلـ–الرسكؿ دئكاف مف مبا    

قبؿ البعثة حمفا لبعض أشراؼ قريش عقد في دار عبد اهلل بف جدعاف تعاقدكا كتعاىدكا فيو 
عمى أف ال يجدكا بمكة مظمكما مف أىميا كغيرىـ ممف دخميا مف سائر الناس إال قامكا معو، 

يو مظممتو، فسٌمت قريش ذلؾ الحمؼ: حمؼ الفضكؿ، ككانكا عمى مف ظممو حتى تيرد عم
                                                 

1
 .2سكرة المائدة/ اآلية  - 

2
 .71التكبة/ اآلية سكرة  - 

3
 .103آؿ عمراف/ اآلية رة سك  - 

4
 .110سكرة آؿ عمراف/ اآلية  - 

5
 .41الحٌج/ اآلية سكرة  - 

6
 .17لقماف/ اآلية سكرة  - 

7
 .777، ص 4338أبك داكد السجستاني، مرجع سابؽ، حديث رقـ  - 

8
 .48، مرجع سابؽ، ص49صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 
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:" لقد شيدت في دار عبد اهلل بف جدعاف حمفا ما أحب أٌف لي -عميو الصبلة كالسبلـ–فقاؿ 
ف كاف  فعبل جاىميا دعتيـ إليو   ،1بو حمر النعـ كلك أدعى بو في اإلسبلـ ألجبت" ىذا كا 

لو كما قالو في تأكيد أمره حكما  -ـصمى اهلل عميو كسم–السياسة فقد صار بحضكر الرسكؿ 
 .2شرعيا كفعبل نبكيا

أف ييعاكف اإلنساف أخاه اإلنساف في أم إقميـ  -عميو الصبلة كالسبلـ –ب النبي كما رغٌ     
كفي أم مكطف فقاؿ:" اهلل في عكف العبد ما داـ العبد في عكف أخيو" كقد عٌمؽ اإلماـ أبك 

الحديث ذلؾ األخ بؿ عٌممو، فيعـ األخكة اإلنسانية،  زىرة عمى ىذا الحديث بقكلو )لـ يعيف
 .3كال يقتصر عمى األخكة الدينية أك اإلقميمية(

 بالنزعة العالمية لقكلو تعالى: كتتصؼ رسالة اإلسبلـ     
ٍبًدًه ًليىكيكفى ًلٍمعىالىًميفى نىًذيرنا"- مىى عى ؿى اٍلفيٍرقىافى عى ٍمنىاؾى :"كجؿٌ  ، كقكلو عزٌ 4"تىبىارىؾى الًَّذم نىزَّ ا أىٍرسى مى كى

 . 5"ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى 
إذا أخذنا بعيف االعتبار أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أتت لتطبؽ عمى البشر كافة،     

يمكننا أف نقرر أنيا تكجب عمى كؿ فرد في الدكلة اإلسبلمية، كفي المجتمع الدكلي بأكممو، 
ألف ذلؾ مف قبيؿ تحقيؽ البٌر كالتقكل  6قكؽ اإلنسافأف يتعاكنكا عمى مقاكمة انتياكات ح

 .7كينسجـ مع القيـ كالمثؿ العميا التي جاء بيا اإلسبلـ
ميا، تسميـ المجرميف، جمع األدلة كتقكي يمكف أف يشمؿ التعاكف الدكلي أمكرا عديدة منياك    

قمع االنتياكات  تسييؿ اإلجراءات الجنائية كغيرىا مف الترتيبات التي تسيـ بشكؿ فٌعاؿ في
 لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. المختمفة

 
 الفرع الرابع

                                                 
1
 .73 ، مرجع سابؽ، ص1ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ج  - 

2
 .133الماكردم، األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 .25أبك زىرة، العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 .1الفرقاف/ اآلية سكرة  - 

5
 .107األنبياء/ اآلية سكرة  - 
 اإلنساف.كال شؾ أٌف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني تمثؿ جانبا معتبرا مف منظكمة حقكؽ  -6 

7
طارؽ عزت رخا، قانكف حقكؽ اإلنساف بيف النظرية كالتطبيؽ في الفكر الكضعي كالشريعة اإلسبلمية،  - 

 .274ـ، ص 2005-2004دار النيضة العربية، القاىرة، 



241 

 

 كاليػػػة المظالػػػـ
 

سبقت الدكلة اإلسبلمية المجتمع الدكلي في إنشاء آلية لحماية اإلنساف مف االنتياكات     
لمشريعة  فع الظمـ كفقاكالمعاممة البلإنسانية أك الميينة، كذلؾ استنادا إلى مبادئ العدالة كر 

 تتمثؿ ىذه اآللية في "كالية المظالـ".اإلسبلمية، ك 
"كنظر المظالـ ىك قٍكدي المتظالميف إلى التناصؼ بالرىبة،  فيا اإلماـ الماكردم بقكلو:عرٌ     

كزجر المتنازعيف عف التجاحد بالييبة، فكاف مف شركط الناظر فييا أف يككف جميؿ القدر، 
ر العفة، قميؿ الٌطمىع، كثير الكرع، ألنو يحتاج في نظره إلى نافذ األمر، عظيـ الييبة، ظاى

سطكة الحماة، ك تثٌبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بيف صفات الفريقيف، كأف يككف بجبللة 
 .1القدر نافذ األمر في الجيتيف..."

" نكع خاص مف القضاء منفصؿ عف  كما عٌرفيا الدكتكر عبد الحميد الرفاعي بأٌنيا:    
 مات كالخصكمات التي يككف أحد طرفييا اء العادم كيقـك إلى جانبو يفصؿ في التظمٌ القض

 أك كبلىما مف ذكم القكة كالجاه كالنفكذ سكاء استمد ذلؾ مف عممو الكظيفي الذم يقـك بو
 .2أك بسببو أك بأم سبب آخر"

 فقضاء المظالـ أكثر شمكال، كأكسع اختصاصا، فيك يشمؿ فيما يشمؿ الدعاكم    
كالخصكمات التي تقـك ما بيف األفراد كجيات اإلدارة العامة، بما في ذلؾ مرافقيا العامة التي 

شخصا  تستخدـ كسائؿ القانكف العاـ، إلى جانب الخصكمات التي يككف أحد طرفييا جية أك
أف يردعو عف ظممو، أك يكقفو عند حده، أك ذا قكة كنفكذ كتسمط كاليستطيع القضاء العادم 

 .3طيع جيات التنفيذ أف تمزمو لتنفيذ الحكـ القضائي الذم صدر بحقوال تست
 

 أكاّل: نشأة كالية المظالـ

                                                 
1
 .130الماكردم، األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص  - 
 . 73أبك يعمى الفراء، األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص  -  
2
دراسة مقارنة لقضاء المظالـ العربي  –عبد الحميد الرفاعي، القضاء اإلدارم بيف الشريعة كالقانكف  - 

 .85ـ، ص 1989دار الفكر، دمشؽ، ، اإلسبلمي مع أنظمة القضاء اإلدارم
3
 .86، ص المرجع نفسو - 



242 

 

قضى في شرب  أٌكؿ مف نظر المظالـ بنفسو، ك -صمى اهلل عميو كسمـ –كاف الرسكؿ     
بيف الزبير بف العٌكاـ كأنصارم فقاؿ لمزبير: " اسؽ أنت يا زبير ثـ األنصارم "  قاؿ 
األنصارم:" إٌنو البف عٌمتؾ يا رسكؿ اهلل" فتمٌكف كجو النبٌي ثـٌ قاؿ: "يا زبير اسؽ. ثـ احبس 

ناس إذ ذاؾ ال . ككذا األمر بالنسبة لفترة الخمفاء الراشديف، فال1الماء حتى يرجع إلى الجدر"
. كلذلؾ ييبلحظ بأنو لـ يتصدر لقضاء -صمى اهلل عميو كسمـ –يزالكف قريبي عيد الرسكؿ 
ككذا الخمفاء أنفسيـ مف بعده أك مف  -صمى اهلل عميو كسمـ –المظالـ أحد سكل الرسكؿ 

 .2ينيبكنيـ عنيـ أحيانا كفي حكادث قميمة عابرة
ف بعدىـ مختمطة بالقضاء العادم إلى أف جاء كقد ظٌمت كالية المظالـ في عيدىـ كم    

عصر الدكلة األمكية بتكٌلي الخميفة األمكم "عبد الممؾ بف مركاف" خبلفة المسمميف فأعطى 
فتح بابا لتقبؿ التظممات، فكاف ينظرىا كيكقع عمييا برأيو الية المظالـ قدرا مف التنظيـ ك ك 

في يـك محٌدد لمفصؿ في قضايا  ؿ فيياضيو أبي إدريس األكدم ليفصكأمره، كيدفعيا إلى قا
 المظالـ.

ى عمر بف عبد العزيز خبلفة المسمميف أعاد الفاعمية لكالية المظالـ، فكاف يجمس ا تكلٌ لمٌ ك   
صكف يكما مف لممظالـ بنفسو في يـك معركؼ لعامة الشعب، كأصبح الخمفاء مف بعده يخصٌ 

فعؿ خمفاء بني العٌباس، اليادم كالرشيد األسبكع لقضاء المظالـ يجمسكف فيو بأنفسيـ كىكذا 
 .3كالمأمكف

إحياء لكالية المظالـ، أسست المممكة العربية السعكدية "ديكاف المظالـ" كقد كاف في بداية     
ـ كبصدكر المرسـك 1955ىػ المكافؽ لػ 1374األمر دائرة مف دكائر مجمس الكزراء حتى عاـ 

بجعمو  ىػ الذم أعاد تنظيـ ديكاف المظالـ17/06/1374بتاريخ  2/13/8759الممكي رقـ 
زير، كىك مسؤكؿ الممؾ، كىك المرجع األعمى، كأصبح رئيسو برتبة ك ىيئة مستقمة مرتبطة ب

 الممؾ.مباشرة أماـ 

                                                 
1
 .1179، مرجع سابؽ، ص 2357صحيح مسمـ، رقـ الحديث  - 

2
 .119ك  118فاعي، مرجع سابؽ، ص عبد الحميد الر  - 

3
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ديكاف المظالـ في المممكة العربية السعكدية في حقيقتو امتداد لديكاف المظالـ في كيعتبر   
طرأ عميو لينسجـ مع الظركؼ كالتنظيمات السياسية  ،تطكيرالالدكلة اإلسبلمية مع بعض 

 .1كاإلدارية الجديدة
 

 ثانيا: اختصاصات كالي المظالـ
ما ييمنا منيا في ىذا المكضع ما كرد في ك  ،2كالي المظالـ بعدة اختصاصات يختٌص     

خبلؿ بالشركط أك بت عبير القسـ التاسع المتعمؽ بمراعاة قضايا الجياد كما فييا مف تقصير كا 
 آخر األحكاـ المرتبطة بالقتاؿ كأساليبو كآدابو.

بالتالي إذا مارس الجيش اإلسبلمي أك أحد قادتو أك ضباطو أك جنكده سمككا غير ك    
 إنساني كمييف أك أتى أفعاال تتنافى كآداب كأخبلؽ الحرب في اإلسبلـ، أك أمر بذلؾ أك

                                                 
1
 .240عبد الحميد الرفاعي، مرج سابؽ، ص  - 

2
 أ( اختصاصات ال يتكقؼ مباشرتو ليا عمى تقديـ دعكل كىي: - 
 النظر في تعدم إدارة الجباية بالزيادة في المقادير أك في مخالفة المكاعيد المناسبة لمجباية. -1 
 النظر في الغصكب الكاقعة مف رجاؿ السمطة كذلؾ لرد الغصكب عمى أربابيا الشرعييف.  -2 
راء بدكف اإلشراؼ عمى شؤكف األكقاؼ العامة كالكقؼ عمى المساجد كالمستشفيات كالمدارس كالفق -3 

 تعينيـ.
 مراقبة أداء العبادات الظاىرة، كالجمع كاألعياد، كالحج كالزكاة كالجياد.  -4 

 ب( اختصاصات ال ينظر فييا كالي المظالـ إاٌل بعد الدعكل كتشمؿ: 
 الغصكب الصادرة مف ذكم النفكذ، الذيف ليست ليـ مناصب رسمية في الدكلة. -1
 نكد مف نقص أرزاقيـ، أك تأخرىا عنيـ.النظر في تظمٌـ المكظفيف كالج -2
 النظر في قضايا الكقكؼ الخاصة بمعنييف، عندما يرفع إليو ذلؾ مف أصحاب المصمحة. -3
 النظر فيما يعجز عنو المحتسب مف المصالح العامة. -4
قضاء النظر في النزاعات العادية بيف األفراد إذا لجأ إليو أطراؼ النزاع كىك يمارس ىذه الميمة كال -5

 العادم عمى مستكييف.
ألكؿ مرة أك الفصؿ فيو كجية إستئنافية كيممؾ زيادة عمى القاضي العادم سمطة إٌما الفصؿ في النزاع     

 التكٌسع في كسائؿ اإلثبات كفي استعماؿ كسائؿ الضغط المشركعة كفقا لمشريعة.
أبك يعمى، األحكاـ السمطانية،  كما بعدىا؛ 134 أنظر: الماكردم، األحكاـ السمطانية، مرجع سابؽ، ص

 كما بعدىا. 76مرجع سابؽ، ص 
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يككف متعديا، كينعقد حرص أك ساعد أك سكت عف ىذه الممارسات مع عممو بيا 
نصاؼ الضحية لكالي المظالـ.  االختصاص بمحاكمتو كرد االعتداء كدفع الظمـ كا 

ال يتكقؼ اختصاص كالي المظالـ في ىذه الحالة عمى تقديـ شككل أك تظٌمـ مف ك     
الضحية، فيي سمطة رقابية مبنية عمى رفع الظمـ كدفعو إف كقع، سيما كأنو يممؾ مف فضؿ 

انتياكات قكاعد الحرب في ة اليد ما يجعمو آلية سريعة كحاسمة كفٌعالة لمقاكمة الييبة كقك 
 :كثيرة لذلؾأمثمة اإلسبلـ، كقد عرؼ التاريخ اإلسبلمي 

 :المثاؿ األكؿ -
بعث سراياه لمدعكة إلى  المكرمة مكة -صمى اهلل عميو كسمـ –بعد أف فتح الرسكؿ     

عمييا خالد بف الكليد،  -صمى الو عميو كسمـ – اإلسبلـ، ككاف منيا سرية كٌلى رسكؿ اهلل
فسار بمف معو ييدـ األصناـ، كيدعك إلى اإلسبلـ حتى كصؿ إلى بني جذيمة، فمما رآه 
نما  القـك شيركا سبلحيـ في كجيو فطمب إلييـ خالد أف يضعكا السبلح ألٌنو لـ يأت لقتاؿ كا 

ظف أٌف ذلؾ خدعة منيـ لما عيرؼ ليدعك إلى اإلسبلـ، فكضع القـك السبلح، ككأف خالدا 
عنيـ ذلؾ فيما سبؽ، كأنيـ آمنكا بألسنتيـ كلـ تؤمف قمكبيـ، لذلؾ أمر بيـ خالد فكيٌتفكا، ثـ 

 صمى اهلل –عرضيـ عمى السيؼ فقتؿ منيـ مف قتؿ، فانفمت رجؿ منيـ فأتى رسكؿ اهلل 
يديو إلى السماء  -كسمـصمى اهلل عميو  –ا رفع رسكؿ اهلل فأخبره الخبر، كعندى -عميو كسمـ

"الميـ إٌني أبرأ إليؾ مما صنع خالد بف الكليد" ثـ استدعى عمي بف أبي طالب كقاؿ  كقاؿ:
"يا عمي أخرج إلى ىؤالء القـك فانظر في أمرىـ، كاجعؿ أمر الجاىمية تحت قدميؾ"  لو:

يـ فكدل ل -صمى اهلل عميو كسمـ –فخرج حتى جاءىـ كمعو ماؿ قد بعث بو رسكؿ اهلل 
الدماء كما أيصيب ليـ مف األمكاؿ حتى إذا لـ يبؽ شيء مف دـ كال ماؿ إاٌل كداه، بقيت معو 

حيف فرغ منيـ: ىؿ بقي لكـ بقية مف دـ  -رضكاف اهلل عميو –بقية مف الماؿ فقاؿ ليـ عمي 
كؿ أك ماؿ لـ يرد إليكـ؟ قالكا: ال، قاؿ: فإٌني أيعطيكـ ىذه البقية مف ىذا الماؿ احتياطا لرس

مما يعمـ كال تعممكف ففعؿ. كلما رجع إلى رسكؿ اهلل فأخبره  -صمى اهلل عمي كسمـ –اهلل 
فاستقبؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ –الخبر، قاؿ:" أصبت كأحسنت"، قاؿ: ثـ قاـ رسكؿ اهلل 

القبمة قائما شاىرا يديو حتى إنو ليرل مما تحت منكبيو يقكؿ:" الميـ إني أبرأ إليؾ مما صنع 
 بف الكليد" ثبلث مرات.خالد 
يظير مف خبلؿ ىذه الكاقعة أف خالد بف الكليد قائد عسكرم مف قادة الدكلة، كٌمفو     

بأمر فأخطأ بأف قاـ بتكتيؼ األسرل كقتميـ، كلما تثٌبت  -صمى اهلل عميو كسمـ –الرسكؿ 
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ف بيت مف ذلؾ أمر بدفع الديات كالتعكيض عف األمكاؿ م -صمى اهلل عميو كسمـ –الرسكؿ 
عف مٍيمغة الكمب: أم الكعاء الذم  -كما يقكؿ ابف ىشاـ –ماؿ المسمميف، كعكضيـ حتى 

 . 1ييسقى منو الكمب. ككاف جزاء خالد القائد التقريع كالتكبيخ كالتبرؤ مف فعمو
 :المثاؿ الثاني -

حدث في خبلفة أبي بكر الصديؽ أف مالؾ بف نكيرة أحد رؤساء بني يربكع ككاف مف     
و جمعيا كبددىا، كلذلؾ فيك لـ يعـز عمى امتنعكا عف أداء الزكاة، كيقاؿ بأنٌ  فة الذيجمم

الحرب، كلـ يؤد الزكاة، ككاف خالد بف الكليد القائد المسؤكؿ عف تأديب ىؤالء المرتديف، كلما 
قتاؿ، فعسكر حيث نزؿ كأرسؿ سراياه في إثر أىؿ ؿ بالبطاح لـ يمقو أحد بزكاة أك نز 

 -البطاح، فجاءتو بمالؾ بف نكيرة في نفر مف قبيمة بني يربكع فحبسيـ خالد ثـ أمر بقتميـ  
ف إنو حدث خطأ في تكجيو األكامر ألكقيتؿ فيمف قيتؿ مالؾ، كقيؿ   –حسب تعميمات الخميفة 

سراكـ " ففيـ الحراس أنو يريد القتؿ ألنيـ مف " دافئكا أ –ككانت الميمة باردة  -خالدا قاؿ: 
 بني كنانة، كالمدافأة بميجتيـ كناية عف القتؿ.

ف الخميفة حاكـ خالدا كاقترح عمر بف الخطاب كىك أحد ألاألمر الذم ال مرية فيو ك     
قائبل: إٌف سيفو فيو رىؽ، أم  -أم يقتمو قصاصا –يقيده تشارم الخميفة، أف يعزؿ خالدا ك مس
اف، إاٌل أف الخميفة أبا بكر قاؿ لعمر: يا عمر إٌنو تأكؿ فأخطأ، ارفع لسانؾ عف خالد، طغي

فإني ال أشيـ )أم ال أغمد( سيفا سمو اهلل عمى الكافريف، فأمر الخميفة بدفع دية مالؾ كعٌنؼ 
 . 2كاجتياده كأبقاه في منصبوككبخ خالدا عمى فعمتو 

 :3المثاؿ الثالث -
 فرفعكا إليو أف  4عمر بف عبد العزيز كفد إليو قـك مف أىؿ سمرقند لما كلي الخبلفة     

قيتٍيبة قائد الجيش اإلسبلمي فييا دخؿ مدينتيـ كأسكنيا المسمميف غدرا بغير حؽ فكتب عمر 
أف ينصب ليـ قاضيا ينظر في مسألتيـ، فإف قضى  -سميماف بف السرم –إلى عاممو ىناؾ 

ميع بف حاضر القاضي الناجي  –بإخراج المسمميف مف سمرقند أيخرجكا. فنصب ليـ الكالي  جي
ينظر في شككاىـ، فحكـ القاضي كىك مسمـ بإخراج المسمميف عمى أف ينذرىـ قائد الجيش  –

                                                 
1
 .43ك  42،مرجع سابؽ، ص 4إبف ىشاـ ،ج  - 

2
 .122ك  121عبد الحميد الرفاعي، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 .146ـ، ص 1980مصطفى السباعي، مف ركائع حضارتنا، دار الصديقية، الجزائر،  - 

4
 كفياتي في مقاطعة أكزبكستاف ككانت عاصمة تيمكر لنؾ.سمرقند مدينة قديمة في االتحاد الس - 
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مبادئ الحرب اإلسبلمية، حتى يككف أىؿ سمرقند عمى كفقا ل 1اإلسبلمي بعد ذلؾ، كينابذىـ
استعداد لقتاؿ المسمميف فبل يؤخذكا بغتة. فمما رأل ذلؾ أىؿ سمرقند، رأكا ما ال مثيؿ لو في 

ٌنما حكميا  !التاريخ مف عدالة تنفذىا الدكلة عمى جيشيا كقائدىا قالكا: ىذه أمة ال تيحارب، كا 
يظير مف خبلؿ ىذه الكاقعة جميا كيؼ أف بلمي. ك عمة كرضكا ببقاء الجيش اإلسرحمة كن

القاضي ألغى التصرؼ غير المشركع لقائد الجيش اإلسبلمي كأمر بإعادة األكضاع إلى ما 
كانت عميو قبؿ التصرؼ، فانقاد كانصاع قادة الجيش ألمر القضاء كاتخذكا األىبة لمرحيؿ 

 كالعكدة إلى الخياـ في خارج المدينة.
 
 

 

 
 
 

 لثانيالفصؿ ا   
 آليات الرقابة الدكلية لتنفيذ أحكاـ القانكف 

 الدكلي اإلنساني
 

التي أشرنا  –إلى جانب كسائؿ الرقابة الكطنية في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني      
تكجد آليات دكلية لمرقابة عمى تنفيذ قكاعده  –مف ىذا البابإلى عناصرىا في الفصؿ األكؿ 

بالدرجة األكلى التي كرد النص عمييا في قانكف جنيؼ، أم الدكلة الحامية، . نعني كأحكامو
كنخص بذلؾ المجنة الدكلية لتقٌصي الحقائؽ. إلى  1977كما جاء بو البركتكككؿ األٌكؿ لسنة 

جانب ىاتيف اآلليتيف القانكنيتيف ال يمكف أف نغفؿ الدكر الذم تؤديو بعض الييئات الدكلية 
يدؼ ذاتو، كنعني بذلؾ المجنة الدكلية لمصميب األحمر كالقضاء الجنائي األخرل في تحقيؽ ال

                                                 
1
( أنو ال يجكز أف يحارب ultimatumما يعرؼ اليـك في القانكف العاـ باالنذار ) ييراد بالمنابذة - 

نما يجب عمييـ أف يميمكا أعداءىـ ثبلثة أياـ  يدعكىـ قبميا إمٌ  ا إلى اعتناؽ المسممكف غيرىـ غيمة كغدرا، كا 
افىفَّ ًمٍف قىٍكـو ًخيىانىةن فىاٍنًبٍذ :"تعالىكذلؾ مأخكذ مف قكلو  دفع الجزية أك إلى المقاتمةاإلسبلـ أك  ا تىخى مَّ كىاً 

اًئًنيفى  مىى سىكىاءو ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلخى  .58سكرة األنفاؿ/ اآلية  "،ًإلىٍيًيـٍ عى
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الدكلي بنكعيو: المؤقت متمثبل في المحاكـ الجنائية المؤقتة كالدائـ متمثبل في المحكمة 
  : الجنائية الدكلية،كىكماندرسو في المباحث الثبلثة التالية

 
 المبحث األكؿ

 دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في الرقابة عمى تنفيذ 
 قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

 
الدكلية لمصميب األحمر  منظمة غير حككمية سكيسرية، كلكف عمميا ذك  مجنةال تعد    

طابع دكلي. كتسمح األطراؼ المتحاربة عادة لتمؾ المجنة في أراضييا لمقياـ بمياميا ألٌنيا 
 حيادىا كعدـ تحيزىا.تثؽ في 

تسعى ىذه المنظمة إلى الحفاظ عمى قدر مف اإلنسانية في خضـ الحركب، كتسترشد ك    
في ذلؾ بالمبدأ القائؿ بكضع حدكد لمحرب نفسيا: أم حدكد لتسيير األعماؿ الحربية كحدكد 

 لسمكؾ الجنكد.
ضحايا النزاعات اية حقكؽ دكرىا في حم ىذا المبحث نشأة ىذه المجنة ك سنتناكؿ فيك    

 المسمحة مف خبلؿ ثبلثة مطالب.
 

 المطمب األكؿ
 الدكلية لمصميب األحمر نشأة المجنة

 
صرار مكاطف سكيسرم يدعى "ىكنرم دكناف"  يعكد الفضؿ في نشأة المجنة      إلى رؤية كا 

ـ، بالمكاف المسمى سكلفرينك بشماؿ إيطاليا، اشتبؾ الجيشاف 24/06/1856إذ بتاريخ 
كبعد ست عشرة ساعة مف القتاؿ كانت ساحة  كالفرنسي في معركة ضارية، لنمساكما

المعركة تغص بأجساد أربعيف ألؼ مف القتمى كالجرحى. كفي مساء اليـك نفسو كصؿ 
رحمة عمؿ، كىناؾ راعتو رؤية آالؼ الضحايا مف الجيشيف كقد تيرككا  إلى"ىكنرم دكناف" 

و إذ ذاؾ نداء إلى السكاف المحمييف طالبا كجٌ فمة ييعانكف بسبب ندرة الخدمات الطبية المبلئ
منيـ مساعدتو عمى رعاية الجرحى كممٌحا عمى كاجب العناية بالجنكد الجرحى مف كبل 

 الجانبيف.
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كعند عكدتو إلى سكيسرا نشر "دكناف" كتاب "تذكار سكلفرينك" الذم كٌجو فيو ندائيف     
ثة في كقت السمـ تضـ ممرضيف ميميف، األكؿ يدعك فيو إلى تشكيؿ جمعيات إغا

كممرضات مستعديف لرعاية الجرحى كقت الحرب، كالثاني يدعك فيو إلى االعتراؼ بأكلئؾ 
المتطكعيف الذيف يتعٌيف عمييـ مساعدة الخدمات الطبية التابعة لمجيش كحمايتيـ بمقتضى 

خيرية  ـ شيٌكمت "جمعية جنيؼ لممنفعة العامة" كىي جمعية1863اتفاؽ دكلي. كفي عاـ 
بمدينة جنيؼ تضـ خمسة أعضاء لبحث إمكانية تطبيؽ أفكار دكناف، كىؤالء األعضاء ىـ: 

ىنرم دكفكر"، "لكم أبيا"، "تيكدكر مكنكار" فضبل عف دكناف -"غكستاؼ مكانييو"، "غيـك
نفسو. أنشأ ىذا الفريؽ "المجنة الدكلية إلغاثة الجرحى" التي أصبحت فيما بعد "المجنة الدكلية 

  .1ميب األحمر"لمص
بعد تأسيس المجنة شرع مؤسسكىا الخمسة في تحكيؿ األفكار التي طرحيا كتاب "دكناف" ك    

دكلة كأربع جمعيات إنسانية ممثميف ليا إلى المؤتمر  16إلى كاقع، كتمبية لدعكة منيـ أكفدت 
الذم اعتمد ـ، ككاف ذلؾ المؤتمر ىك 26/10/1863الدكلي الذم افتتح في جنيؼ في 

كمف خبللو انبثقت مؤسسة  –شارة الصميب األحمر عمى أرضية بيضاء  –الشارة المميزة 
 الصميب األحمر.

مف أجؿ إضفاء الطابع الرسمي عمى حماية الخدمات الطبية في ميداف القتاؿ كالحصكؿ ك    
ا عمى اعتراؼ دكلي بالصميب األحمر كمثمو العميا، عقدت الحككمة السكيسرية مؤتمر 

حككمة كاعتمدكا معاىدة بعنكاف  12ـ شارؾ فيو ممثمكا 1864دبمكماسيا في جنيؼ عاـ 
"اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى الجيكش في الميداف" كالتي أصبحت أكلى معاىدات 

 القانكف اإلنساني. 
قدت مؤتمرات أخرل الحقا كٌسعت نطاؽ القانكف األساسي ليشمؿ فئات أخرل مف ك     عي

قد مؤتمر دبمكماسي الضحايا كأ سرل الحرب مثبل، كفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عي
ـ التي 1949ات جنيؼ األربع في كاعتمدت عمى أثره اتفاقدامت مداكالتو أربعة أشير 
ـ ببركتكككليف 1977ات في أكقات الحرب كأكممت ىذه االتفاق عٌززت حماية المدنييف في

 إضافييف.

                                                 
1
- Michel-cyr  Djiena Wembou, Daouda Fall, Le droit international humanitaire 

(Théorie générale et réalités africaines), L’Harmattan, Paris, France, p 34. 

- Sayeman Bula-Bula, Droit international  humanitaire, Bruylant-Academia, 

Louvain-La-Neuve, 2010, p 60.  
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 المطمب الثاني

 حماية ضحايا النزاعات المسمحة ة فيدكر المجن
 

 -إٌف المجنة الدكلية لمصميب األحمر منظمة محايدة خاصة، كقد كيٌمفت بكجو خاص    
لى إبراـ بتقديـ خدماتيا لصالح ض -بسبب حيادىا ـ 1929اتفاقية حايا النزاعات المسمحة. كا 

بإرساؿ المعكنة إلى ضحايا لـ يعترؼ لمجنة بدكر مستقؿ، إاٌل أٌنيا أقامت حقيا في الممارسة 
 النزاعات المسٌمحة كأمنتيا ليـ. 

نفسيا في معسكرات األسرل، كبدأت في المجنة الدكلية لمصميب األحمر ىكذا كجدت ك     
إبداء رأييا حكؿ أحكاؿ األسرل لمدكلة المحتًجزة، كنتيجة لمنشاط الذم قامت بو في الحرب 

 . 1929في اتفاقية جنيؼ لعاـ العالمية األكلى اعتيرؼ بدكرىا المستقؿ 
لنزاعات انا ىنا ىك الدكر الذم تقـك المجنة بو لضماف احتراـ حقكؽ ضحايا الذم ييمٌ ك     

 1ي ترمي إلى التطبيؽ الدقيؽ لمقانكف الدكلي اإلنسانيالمسٌمحة، كذلؾ انسجاما مع ميمتيا الت
 بشأف االنتياكات المزعكمة لذلؾ القانكف. 2كتمقي شكاكل

                                                 
1
- Luigi Condorelli, «le droit humanitaire dans la Crise et la guerre du golfe» les 

aspects juridiques da la crise et la guerre du golfe, actes du  colloque des 7 et 8 

juin 1991, organisé par le centre de droit international, université Paris  

x-Nanterre, éd Monchrestien, Paris, 1991, pp 91, 92. 

- Jean-Philippe la voyer, « le C.I.C.R et le conflit du golfe quelques aspects 

juridiques », actes du colloque des 7 et 8 juin 1991, organisé par le centre de 

droit international, université Paris, x-Nanterre, éd Monchrestien, Paris, 1991, 
p200 à 204. 

الرئيس السابؽ لبعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر في ككلكمبيا أنو "...تيسجؿ المجنة الدكلية قاؿ  -2
شككل فردية مف ضحايا مخالفات القانكف الدكلي اإلنساني التي  1500لمصميب األحمر سنكيا ما يزيد عف 

عداـ خارج القانكف، الفاعميف في المنازعات المسمحة، كيمكف أف تضـ ىذه الشكاكل: اإل ارتكبيا مختمؼ
كعدـ التعكيض عمى أجزاء الجسـ، كتيديد الحياة كالممتمكات، كفي العديد مف الحاالت يتمكف مندكبك 
المجنة الدكلية لمصميب األحمر الذيف ينقمكف ىذه الشكاكم مف المساعدة عمى تحديد الجناة في   االنتياكات 

مدل خطكرة التيديدات كيحصمكف أحيانا عمى كيطمبكف تعكيضات كيحصمكف عمييا أحيانا، كيكضحكف 
أنظر: ليزبث زيجفمد، سبؿ إنصاؼ ضحايا انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني،  تراجع مف ذلؾ المصدر.

 .373ـ، ص 2003المجمة الدكلية لمصميب األحمر، مختارات مف أعداد 
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مف النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب  4كرد النص عمى دكر المجنة في المادة  قدل -1
 األحمر كيتمثؿ أساسا في:

صكف كنشر المبادئ األساسية لمحركة، أال كىي اإلنسانية كعدـ التحيز كالحياد  -أ
 .1كاالستقبلؿ كالطكعية كالكحدة كالعالمية

ك يعاد تأسيسيا تستكفي شركط االعتراؼ بيا االعتراؼ بكؿ جمعية كطنية يتـ إنشاؤىا أ -ب
خطار الجمعيات الكطنية األخرل بذلؾ.  المحددة في النظاـ األساسي لمحركة كا 

تطبيؽ الدقيؽ لمقانكف بالمياـ التي تككميا إلييا اتفاقات جنيؼ، كالعمؿ لماالضطبلع  -ج
أٌم إخبلؿ مزعـك  الدكلي اإلنساني المنطبؽ في المنازعات المسمحة، كتسمـ الشكاكم بشأف

 بيذا القانكف. 
بكجو     2العمؿ في جميع األكقات، بكصفيا مؤسسة محايدة تمارس نشاطيا اإلنساني -د

تأميف أك االضطرابات الداخمية، ل -رىاالدكلية أك غي –خاص في حاالت المنازعات المسمحة 
يترتب عمييا مف حماية كمساعدة الضحايا العسكرييف كالمدنييف لؤلحداث المذككرة كما 

 عكاقب مباشرة.
ات لمفقكديف المنصكص عمييا في اتفاقتأميف سير عمؿ الككالة المركزية لمبحث عف ا -ػى

 جنيؼ.

                                                 
1
- Pour plus de détails voir:   

- Michèle Mercier, Le comité international de la Croix-Rouge, L’action 
humanitaire dans le nouveau contexte mondial, 1

ére 
édition, 2004, p 11-12.  

- Anne Rineker, le comité international de la Croix-Rouge et les conflits armés, 

Actes du colloque international (les organisations internationales et les conflits 

armés), organisé par l’université de Cergy-Pontoise, les 2 et 13 mai 2000, 

l’Harmattan, Paris – France  2001, p 159.   

- Sacké Kouyaté Kaba Daikité, Droit international humanitaire dans les conflits 

armés, L’Harmattan, Paris 2011, p 59-60. 
2
كقد ظير نشاطيا منذ احتبلؿ قكات التحالؼ األمريكية البريطانية لمعراؽ إثر المعارؾ التي شنتيا في  - 

ـ ك برز نشاطيا جميا في الميمة المكككلة إلييا كىي قيادة كتنسيؽ العمؿ اإلنساني، حيث 19/03/2003
خبلؿ ضماف أف المستشفيات كمحطات قامت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بأنشطة إلنقاذ األركاح مف 

المياه يمكنيا االستمرار في العمؿ، كتسميـ اإلمدادات الطبية المسمحة إلى المستشفيات كتزكيد المجنة 
الدكلية المحتجزيف لدل قكات التحالؼ )أسرل الحرب كالمحتجزيف المدنييف(، مساعدة الناس في البحث عف 

 ـ.1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  أقاربيـ المفقكديف كمراقبة تطبيؽ نصكص
 .329نظر: محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص ا
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عداد العامميف كالمستمزمات الطبية  -ك المساىمة، تحسبا لمنزاعات المسمحة، في تدريب كا 
 ة كالسمطات المختصةبالتعاكف مع الجمعيات الكطنية كالخدمات الطبية العسكرية كالمدني

 األخرل. 
عداد ما العمؿ ل -ز تفٌيـ كنشر القانكف الدكلي اإلنساني المنطبؽ في المنازعات المسمحة، كا 

 قد يمـز مف تحسينات لتطكيره.  
االضطبلع بالكاليات المخكلة ليا مف قبؿ المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر كاليبلؿ       -ح

 األحمر.
أف تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخؿ في نطاؽ عمميا كمؤسسة ككسيط يجكز لمجنة الدكلية  -2

 تدرس أية مسألة يقتضي األمر أفيف كمستقميف عمى كجو التحديد، ك محايد
 .1تدرسيا مؤسسة مف ىذا النكع

ذا كاجيت المجنة الدكلية لمصميب األحمر أثناء أداء مياميا انتياكا لمقانكف الدكلي      كا 
 تقـك بو مف عمؿ؟اإلنساني، فما الذم 

ع أٌم انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، تتدخؿ لدل أطراؼ النزاإذا تبٌيف لمجنة     
كمف أمثمة النزاعات الحديثة  ،2ات اإلنسانية التي كافقت عمييالتذكيرىا بكجكب احتراـ االتفاق

                                                 
1
ؿ حيز النفاذ ـ دخ1998جكاف  24النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر الصادر في  نظر:ا - 

إلى  520ـ، ص 1998، سبتمبر 61المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد ـ؛ 1998جكيمية  20في 
526. 

2
 3ظير نشاط المجنة الدكلية لمصميب األحمر منذ اندالع أزمة الخميج عندما غزت العراؽ الككيت في   - 

التي  1949ـ، حيث نبيت األطراؼ إلى االلتزامات التي تقع عمييا بمقتضى اتفاقيات جنيؼ 1990أكت 
فت مساعييا لدل السمطات كقعت عمييا، كخبلؿ فترة تطكر األزمة تابعت المجنة الكضع في الخميج، كضاع

العراقية لمتمكف مف أداء مياميا لمساعدة مختمؼ ضحايا النزاع. كما تمكنت المجنة بسرعة مف تقديـ 
مساعداتيا لعشرات اآلالؼ مف المدنييف الذيف غادركا العراؽ عف طريؽ األردف، كذلؾ بعد النداء الذم 

نة إلى التعاكف مع اليبلؿ األحمر األردني في ـ، فقد بادرت المج23/08/1990كجيتو حككمة األردف في 
مركز لبلستقباؿ كلبلستعبلمات  1990أكت  24د افتتح في تنفيذ برنامج لمساعدة البلجئيف كبناء عميو فق

كـ مف  50كـ مف حدكد العراؽ، ثـ افتتح مركز آخر عمى بعد  90األكلية في منطقة الركيشد عمى بعد 
ـ مركز استقباؿ ثالث بالقرب مف كاحة األزرؽ عمى بعد 1990اية أكت الحدكد، ثـ أنشأت المجنة في ني

 كـ مف عماف. 100
يراف، ـ بتنفيذ كمراقبة عمميات تبا1990كما قامت المجنة خبلؿ شير أكت  دؿ أسرل الحرب بيف العراؽ كا 

 .479ك  478نظر: محمد عبد الجكاد الشريؼ، مرجع سابؽ، ص ا
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ريقة رسمية إلى التي تدٌخمت فييا المجنة كلفتت انتباه األطراؼ المنخرطة في النزاع بط
ـ، حرب 1987القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني نجد النزاع التشادم الميبي سنة 

ريتريا 1995ـ، النزاع بيف اإلككادكر كالبيرك 1990الخميج  ـ، 1999ـ، النزاع بيف إثيكبيا كا 
سرائيؿ سنتٌي 2003ـ، احتبلؿ العراؽ 2002أفغانستاف   ـ2006ـ، لبناف كقطاع غزة كا 

استغبلؿ نفكذىا لدل األطراؼ األخرل المتعاقدة لحمؿ األطراؼ  . كما يمكف لمجنة1ـ2009ك
المتنازعة عمى ضماف احتراـ  أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كفقا لمحتكل المادة المشتركة 

 .2ات جنيؼ كالمادة األكلى مف البركتكككؿ األكؿاتفاق مف
كلة  عف التجاكزات حتجاج مباشرة أماـ السمطات المسؤ كما يستطيع مندكبك المجنة اال    

التي يبلحظكنيا كيمفتكف انتباىيا إلييا، كتتراكح ىذه االحتجاجات ما بيف المبلحظات الشفكية 
 .3كبيف إعداد تقرير مفصؿ مف رئيس المجنة إلى الحككمة المعنية

تخرج عف صمتيا في حالة قد ،غير أٌنيا  4المبدأ العاـ ىك أف مساعي المجنة سريةإٌف     
ارتكاب انتياكات جسيمة كمتكررة، ككذلؾ إذا لـ تبادر السمطات إلى اتخاذ اإلجراءات 
                                                                                                                                               

-Daniel Palmieri, « La traverse de désert – Le CICR en Irak: analyse d’une 

opération humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge , sélections 

2008, p 109. 

- C.Ginnou et M.Baldan, « La chirurgie de guerre », Comité international de la 

Croix-Rouge, Genéve, p 48.  
- Comité internationale de la Croix-Rouge, Mieux faire respecter le droit 

international humanitaire, Genéve, Février 2008, p 15.  
1
 تكني بفنر، آليات كنيج مختمفة لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كحماية كمساعدة ضحايا الحرب، - 

 .54ـ، ص 2009، جكاف 874مختارات مف المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد 
2
ماريا تيريزا دكتمي ككريستينا بيبلنديني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر كتنفيذ نظاـ قمع اإلخبلؿ  - 

 .108ص  ـ،1994، سنة 36يب األحمر، العدد بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، المجمة الدكلية لمصم
 كقريبا مف ىذا المعنى أيضا: -

- Maurice Torrelli, Le droit international humanitaire, 2éme édition mise à jour 

11° mille, presses universitaires de France, Paris, octobre 1989, p 110-111.  
 نقبل عف: ، 196محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  عبد الكريـ -3
ف الدكلي اإلنساني، كثيقة صادرة عف إجراءات المجنة الدكلية لصميب األحمر في حاالت انتياؾ القانك  -

ICRC 4،5ـ، ص 1989، الترجمة العربية لمقاؿ نشر في المجمة الدكلية لمصميب األحمر، مارس/أفريؿ. 
4
ـ يتجو نحك  -  قضية السرية في عمؿ المجنة الدكلية كثيرا ما تككف محٌؿ انتقاد مف عٌدة جيات، ككف العال

ى المجنة الدكلية ترشيد ىذه الكسيمة كتحسيف استخداميا. كمما يؤخذ عمى الشفافية كالتنديد باالنتياكات، كعم
ـ أٌنو رغـ تكافر كؿ الشركط كجسامة االنتياكات لمقانكف 2006المجنة الدكلية في حرب لبناف األخيرة لسنة 
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. يمكف لمجنة أف تكجو نداء لممجتمع الدكلي في 1التصحيحية المناسبة إلصبلح المخالفات
حٌد  حالة كقكع انتياكات خطيرة كمتكررة، بؿ كشجب تمؾ االنتياكات عمنا كالمطالبة بكضع

ليا. كقد تكاترت تمؾ النداءات في السنكات األخيرة عمى نحك متزايد، السيما في النزاعات 
الكبرل في بمداف مثؿ الصكماؿ كركاندا كالككنغك كيكغسبلفيا السابقة كأفغانستاف كالعراؽ 
كاألراضي الفمسطينية المحتٌمة. تتسـ ممارسة المجنة الدكلية في ىذا الصدد مع ذلؾ بالحذر 

ي ال تبدك االنتياكات المتعددة كاسعة النطاؽ مبتذلة أك تافية بسبب اإلنذار عنيا بشكؿ ك
، كلكي ال تيعٌرض المجنة قدرتيا فى العمؿ عمى األرض لمخطر  متكٌرر أكثر مف البلـز

 .               2أيضا
اإلنساني في حالة كقكع انتياكات لمقانكف الدكلي  3يمكف لمجنة اإلدالء ببيانات عمنية كما

 بتكافر الشركط التالية:

                                                                                                                                               

ـ اإلسرائيمية المتكررة عمى المدنييف، لـ تعمف المجنة الدكلية عف ىذه ا النتياكات مما الدكلي اإلنساني كالجرائ
 يطرح تساؤال حكؿ صحة منيج عمميا.

انظر: جاككب كمينبرغر، ىؿ نتحدث عبلنية أـ نصمت أثناء العمؿ اإلنساني، مختارات مف المجمة الدكلية 
 .  17-3ـ، ص 2005لمصميب األحمر، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، القاىرة، 

1
 .109مرجع سابؽ، ص ماريا تيريزا دكتمي ككريستينا بيبلنديني،  - 

2
 . 58تكني بفنر، مرجع سابؽ، ص  - 

3
أذكر مف أمثمة ذلؾ البياف الصادر عف المجنة الدكلية لمصميب األحمر بخصكص ما جرل مف أحداث  - 

مأساكية في غزة كاألراضي الفمسطينية المحتمة، حيث استنكرت المجنة ما حدث نتيجة لميجـك اإلسرائيمي 
 قطاع غزة، كفيما يمي نص البياف الصادر في يـك اليجـك نفسو: عمى بيت حانكف في شماؿ

" تستنكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر كقكع عدد كبير مف القتمى كالمصابيف المدنييف نتيجة لميجـك عمى 
بيت حانكف في شماؿ قطاع غزة كتدعك إسرائيؿ إلى احتراـ التزاماتيا  بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني. 

 إفٌ " السيد )شتيميارت دكمينيؾ( رئيس بعثة المجنة الدكلية في إسرائيؿ كاألراضي المحتمة قائبل: كصٌرح
صابة  21المجنة الدكلية مرتاعة إزاء مقتؿ   58شخصا عمى األقؿ مف بينيـ سبعة أطفاؿ كسبع نساء كا 

ة في بيت حانكف في آخريف عمى األقؿ جركح بعضيـ بالغة الخطكرة نتيجة لمعمميات العسكرية اإلسرائيمي
ـ. كقد فاجأ القصؼ المتكرر لقكات الجيش   اإلسرائيمي بعض 08/11/2006الساعات األكلى مف 

الضحايا كىـ نياـ، كلحقت إصابات مباشرة بمبنييف مدنييف كتدعك المجنة الدكلية السمطات اإلسرائيمية إلى 
مكنة عند القياـ بالعمميات العسكرية، خاصة تفادم مياجمة المدنييف كحمايتيـ كاتخاذ كافة االحتياطات الم

 كاستطرد السيد )شتيميارت( قائبل: "في المناطؽ المكتظة بالسكاف
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 إذا كانت االنتياكات خطيرة كمتكررة. -
 إذا فشمت الخطكات التي اتخذتيا سرا في إنياء االنتياكات. -

 إذا كاف اإلعبلف في صالح األفراد أك المجتمعات المتضررة أك الميددة. -

تمدكف عمييا إذا كاف مندكبك المجنة قد شاىدكا االنتياكات بأعينيـ، أك لدييـ أدلة يع -
 .1كيتحققكف منيا

 

إطبلع المجنة الدكلية عمى كقكع انتياكات لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني دكف الكاقع أٌف     
سيما إذا انتشرت  -أم السمطات–مبادرة السمطات المعنية بإصبلحيا مف شأنو أف يضٌر بيا 

كىك ما يمس بييبة الدكلة كمصداقيتيا. إضافة إلى ما سبؽ تستمـ المجنة  2عمى نطاؽ كاسع
كىي  3الدكلية لمصميب األحمر الشكاكم بشأف االنتياكات المزعكمة لمقانكف الدكلي اإلنساني

 عمى نكعيف:
طبيؽ أك سكء تطبيؽ أحكاـ يشمؿ الشكاكم أك الرسائؿ التي تتعمؽ بعدـ ت ،النكع األكؿ -

اإلنسانية مف قبؿ السمطة المسئكلة في مكاجية األفراد المشمكليف بحمايتيا، في ات االتفاق
ظركؼ تستطيع المجنة اتخاذ إجراءات مباشرة لصالحيـ كبإمكاف مندكبييا التأكد مف صحة 
الشكاكم كاتخاذ الخطكات المناسبة كزيارة معسكرات األسرل أك معتقبلت المدنييف، كعندئذ 
                                                                                                                                               

" يجب أال يدفع المدنيكف ثمف النزاع ألف كؿ خسارة في األركاح في صفكؼ المدنييف تؤدم إلى إشعاؿ 
 75ألسبكع الماضي كحده قيتؿ أكثر مف كفي ايد مف الخسائر كالمعاناة كاألسى فتيؿ النزاع أكثر كتكلٌد المز 

إٌف القانكف الدكلي اإلنساني يحظر بشدة اليجمات ضد لعمميات الجيش اإلسرائيمي في غزة، شخصا نتيجة 
سكاف المدنييف كاألىداؼ العسكرية، انظر المدنييف كالممتمكات المدنية كما يقضي بالتمييز الصاـر بيف ال

 ممؼ:
معيشية كالصحية/ مجمة اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، العدد فمسطيف: تدىكر األكضاع ال -

 .17ـ، ص 2006، سنة 38
1
إجراءات المجنة الدكلية لمصميب األحمر في مجاالت انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ،  - 

 .9ص 
2
- David Weissbrodt et Peggyl. Hicks, Mise en œuvre des droits de l’homme et 

du droit humanitaire dans les situations de conflit armé, Revue internationale de 

la croix rouge, N° 30, mars-avril, 1993, p.142-143. 
3
/ فقرة ج مف النظاـ األساسي لمحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر المعتمد مف 5المادة  - 

ـ 1995ـ كالمعدؿ عامي 1986س كالعشركف لمصميب األحمر في جنيؼ عاـ المؤتمر الدكلي الخام
 ـ.2006ك
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كليف إلقناعيـ بتصكيب أية أخطاء أك انتياكات يبمّْغ عنيا ؤ بالمس بإمكاف المجنة االتصاؿ
 .1مندكبكىا

فيتعمؽ باالحتجاجات عمى االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني  ،أما النكع الثاني -
التي ترتكب في ظركؼ ال تستطيع فييا المجنة مساعدة الضحايا بشكؿ مباشر، كأف تككف 

ة بمخالفة قكاعد إدارة العمميات القتالية أك ترتكب في مجاؿ بعيد عف ىذه االنتياكات مرتبط
القاعدة المتبعة ىي أٌف ف  . لذاؾ2أك ليس ليا بو إاٌل اتصاؿ محدكد جدا ICRCمتناكؿ 
ICRC  أك إلى جمعيتيا الكطنية لميبلؿ/ لمصميب  –ال تنقؿ إلى دكلة طرؼ في نزاع
إال إذا  -أك جمعيتو الكطنية  –ذلؾ النزاع  الشكاكل التي يقدميا طرؼ آخر في -األحمر

انعدمت كسيمة أخرل لبلتصاؿ، كيتطمب األمر نتيجة لذلؾ كجكد كسيط محايد بيف الطرفيف. 
) حككمات، جمعيات كطنية، منظمات : ال تنقؿ الشكاكم مف أطراؼ ثالثة ICRCكما أٌف 

 .  3حككمة أك غير حككمية، أفراد(
عف الشكاكل التي تتمقاىا، كلكف ليا أف تؤكد عمنا تمقي  ICRCكقاعدة عامة ال تعمف ك    

شككل ما إذا كانت تتعمؽ بكقائع معركفة، كبإمكانيا أف تعمف مف جديد ما تنكم فعمو في 
    .4المكضكع إذا اقتضت المصمحة ذلؾ

" يجرم بناء  ـ عمى أف1949يؼ األربع لسنة ات جنعبلكة عمى ما سبؽ، تنص اتفاق    
دد أم طرؼ في النزاع، كبطريقة تتقرر فيما بيف األطراؼ المعنية، تحقيؽ بص عمى طمب أم

 .5ات"ادعاء بانتياؾ ىذه االتفاق
في تشكيؿ لجنة لمتحقيؽ بناء عمى طمب  ICRCبمقتضى ىذا النص يمكف أف تشترؾ     

األطراؼ المعنية كتقـك المجنة حينئذ باختيار أفراد مؤىميف سكاء مف بيف أعضائيا أك مف 
 خارج أفرادىا.

                                                 
1
إجراءات المجنة الدكلية لمصميب األحمر في مجاالت انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ،  - 

 .6ص 
2
، سابؽ إجراءات المجنة الدكلية لمصميب األحمر في مجاالت انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع - 

 .6ص
3
 .10-9ك  6، ص المرجع نفسو - 

4
 .10، ص نفسوالمرجع  - 

5
 ـ.1949مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة  149، 132، 53، 52المادة  - 
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أف تسجؿ نتائج انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني رغـ أنيا  ICRCأخيرا قد يطمب مف     
مانات مف عدـ استغبلؿ كجكد مندكبييا ال تستجيب لمثؿ ىذه الطمبات إاٌل بعد تمقي ض

مف األصمح قياميا بيذا العمؿ نظرا لحيادىا كاضطبلعيا بالدكر ك  ، 1ألغراض سياسية
 .2الرقابي بشكؿ متميز عف كؿ المنظمات األخرل
 

 المطمب الثالث
 الدكلية لمصميب األحمر لمجنة ةالميداني العكائؽ

 

الميداني لمجنة  سنجد فيو بعض مظاىر الضعؼ، كيعكد ذلؾ إلى إذا عدنا إلى العمؿ     
النزاعات التي دارت في كثير مف مناطؽ العالـ كاتسمت بالبشاعة، ىذه الصفة التي اتسمت 
بيا عمميات القتاؿ مف قبؿ أطراؼ النزاع أماـ أنظار العالـ كبتكاطؤ مف المجتمع الدكلي، 

ٌدت في بعض الحاالت إلى انييار السمطات تسببت في انتشار حاالت الفكضى كالتي أ
الحككمية كظيكر حكـ العصابات كانتشار الجريمة كانعداـ مظاىر األمف، فأصبحت 

 المؤسسات اإلنسانية رىنا لمعصابات المسٌمحة بالتضييؽ عمى عمميا. 
ىكذا كجدت المجنة الدكلية في مكقؼ مناقض ال تحسد عميو، ففي الكقت الذم اٌتسع     

في أغمب  كجدت نفسيا تكاجو مصاعب تشٌؿ حركتيا قبكليا أكثر مف أٌم كقت مضىنطاؽ 
األحياف، إذ يستنجد بيا المسؤكلكف السياسيكف لكٌنيـ ال يستطيعكف ضماف أمف مندكبييا 

 . 3كقكافميا
كأفراد ىذه المنظمات اإلنسانية غالبا ما يجدكف أنفسيـ مقحميف في النزاع، كيعتبركف     

كيككنكف بذلؾ  -أك ربما يعتبركف خصما مع الطرؼ الثاني في النزاع – يوكطرؼ ثالث ف
عرضة لبلعتداء كلجميع أعماؿ العنؼ التي تمٌس بشخصيـ كالنشاط الذم يؤدكنو. كليس 
ٌنما  اليدؼ األساسي ألطراؼ النزاع في النزاعات الحديثة ليس إضعاؼ الطرؼ اآلخر كا 

ٌظمات اإلنسانية يصطدـ بيدؼ الجماعات المسٌمحة القضاء عميو كمٌية، كبالتالي فعمؿ المن
                                                 

1
 8إجراءات المجنة الدكلية لمصميب األحمر في حالة انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص - 

 .10ك 
2
 .199ك  198ص مرجع سابؽ، عبد الكريـ محمد الداحكؿ،  - 

3
أحسف كماؿ، آليات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء التغيرات الدكلية لمقانكف الدكلي المعاصر،  - 

 . 57ـ، ص 2011مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة تيزم كزك، 
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التي تيدؼ إلى القضاء عمييا. في ىذه الحالة يصبح كجكد المنظمات في حٌد ذاتيا ىك 
المستيدؼ كليس التفكير في تكفير األمف كالظركؼ المكاتية لمسماح ليا بأداء ميمتيا في 

 . 1الميداف
لية كعادتيا في العمؿ دكف االستعانة بالقٌكة كرغـ مف ىذه المصاعب استمٌرت المجنة الدك    

العسكرية، إاٌل أٌنيا لـ تتمكف مف الكصكؿ إلى كؿ الضحايا كمف بينيـ أسرل الحرب الذيف لـ 
تستطع زيارتيـ كال حتى اإلشراؼ عمى مبادالتيـ مع التيديدات المٌكجية لمندكبي المجنة مف 

ا شعرت المجنة الدكلية بما يفعمو كعندم 1992أطراؼ النزاع. ففي حرب البكسنة سنة 
تندد فيو  25/08/1999بتاريخ  46/242الصرب بقكافؿ اإلغاثة أصدرت القرار رقـ 

باالنتياكات الكاقعة عمى أفرادىا ككحداتيا، لكف ىذا القرار لـ يمؽ أٌم صدل لدل القٌكات 
الدكلية لمصميب  الصربية كقامت في أحد الحكادث األكثر خطكرة باستيداؼ قافمة تابعة لمجنة

األحمر كانت تحمؿ إمدادات طبٌية إلى مستشفى صراييفك مٌما أٌدل إلى كفاة أحد مندكبي 
صابة آخريف  . 2المجنة كا 

1996ديسمبر  19كما تعٌرض ستة مف مندكبٌي المجنة لمقتؿ في النزاع الشيشاني في     
3 ،

في  1998جانفي  23إلى  19مف  (GLIONكىذا ما دفع إلى انعقاد اجتماع غميكف )
دكلة، تـٌ التكصؿ فيو إلى استنتاجات مف بينيا أٌنو يتعٌيف عمى المجنة  129سكيسرا بحضكر 

االستمرار في ميٌمتيا المتعمقة بحماية كمساعدة ضحايا النزاعات المسٌمحة، كقد تـٌ فيو 
 سباب عديدة أىٌميا: التصريح بممارسة المجنة الكلية مياميا في ظركؼ أمنية غير كافية أل

 ظيكر فاعميف كمجمكعات مسٌمحة جديدة كصعكبة فيـ النزاعات غير المنٌظمة. -

                                                 
1
لدكلي اإلنساني، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في خمفاف كريـ، دكر مجمس األمف في مجاؿ القانكف ا - 

 .  176، 174، ص 2007القانكف، كمٌية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
2
العقكف ساعد، مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف كتحديات النزاعات المسمحة المعاصرة، مذكرة  - 

ـ القانكنية تخصص القانكف الدكلي اإلنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  لنيؿ شيادة الماجستير في العمك
 . 201ـ، ص 2009

3
- BUGNION François : « 17 décembre 1996 : six collaborateurs de la Croix-

Rouge assassinés en Tchétchénie », RICR, N
o
 824, mars-avril 1997, in : 

www.cicr.org/fre.    

http://www.cicr.org/fre
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نظرة المتحاربيف إلى شارة الصميب األحمر عمى أٌنيا رمز غربي، مٌما يتبعو استيداؼ  -
 .1المجنة الدكلٌية في العمميات العسكرية

ماـ رغباتيـ في قير العدك كلك كاف ذلؾ اعتبار المتحاربيف المساعدات اإلنسانية عائقا أ -
 عمى حساب السكاف المدنييف.

عدـ إمكانية المنظمات اإلنسانية في التنسيؽ بيف عمميات إعادة السمـ كاألمف كالتدابير  -
الرامية إلى تقديـ المساعدات اإلنسانية، كما لكحظ أٌنيا ال تراعي سمكؾ الحياد كاحتراـ 

ريرات المنظمات اإلنسانية ال تككف دائما إنسانية، كما أٌنيا ال العادات. ضؼ إلى ذلؾ أٌف تب
 تتكفر عمى الكفاءة كرغـ ذلؾ تكٌمؼ بميٌمات.   

 المبحث الثاني
 رقابة الدكلة الحامية كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ

 
 في نقطتيف، نخصص األكلى نتناكؿ رقابة الدكلة الحامية كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ    
مفيكميا، الحقكؽ المرتبطة بنشاطيا، بدائميا كدكرىا في  يث عف نظاـ الدكلة الحامية فيلمحد

ك نعالج في النقطة الثانية المجنة الدكلية لتقصي  الرقابة عمى تنفيذ القانكف الدكؿ اإلنساني.
 ؽ كمكاصفات تشكيمتيا كاختصاصاتيا، كلذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف اثنيف.الحقائ

 
 المطمب األكؿ

 Protecting powerرقابة الدكلة الحامية 
 

أىمية  إحدل الدكؿ لدل دكلة أخرل  ميمة الدكلة الحامية في رعاية مصالحتكتسي     
خاصة في أكقات الحرب بما تقدمو مف خدمات إنسانية لفائدة رعايا الدكؿ المتحاربة كبما 

 : ، كىك ماسنبٌينو في الفركع الثبلثة التاليةمو مف ضماف لتنفيذ أحكاـ االتفاقات اإلنسانيةتمث
 

 الفرع األكؿ
 تعريؼ الدكلة الحامية

                                                 
1
- SCHMIDT Frank : « Recommandation pour renforcer la sécurité de personnel 

humanitaire », RICR, N
o 
824, mars-avril 1997, in : www.cicr.org/fre.  

http://www.cicr.org/fre
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نيا أحد أطراؼ دكلة محايدة أك دكلة أخرل ليست طرفا في النزاع يعيٌ الدكلة الحامية     

ات كىذا إلى الدكلة الحامية كفقا لبلتفاقالنزاع كيقبميا الخصـ كتكافؽ عمى أداء المياـ المسندة 
 .1الٌمحؽ "البركتكككؿ"

طمح لـ يكف رغـ مف أف ىذا المصـ، ك 16يرجع نظاـ الدكلة الحامية إلى القرف     
ة بدكر ميـ في تطبيؽ تمؾ ات الىام، فقد قامت ىذه الدكؿ الحاميمنصكصا عميو في اتفاق

ف أل. ككانت الدكؿ تتطمع 2ات خبلؿ الحرب العالمية األكلى بمقتضى عرؼ دكلياالتفاق
نظاـ الدكلة الحامية منصكصا عميو في كثيقة دكلية رسمية، كتحقؽ ذلؾ في عاـ  يككف

مف االتفاقية الخاصة بمعاممة أسرل الحرب التي نصت عمى ما  86ـ في المادة 1929
يمي:" تقر األطراؼ السامية المتعاقدة  بأف التطبيؽ ليذه االتفاقية إنما يكمف في إمكانية قياـ 

 بحماية مصالح األطراؼ المتحاربة. حامية المكمفةالتعاكف بيف الدكؿ ال

                                                 
1
 ـ.1977فقرة ج مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  2المادة  - 

2
فقد كجدت مجمكعة مف النماذج ككنت ما يشبو عرفا كاجب اإلتباع نذكر منيا تكميؼ بريطانيا العظمى  - 

ـ ألمانيا نتيجة حرب برعاية شؤكف السجناء  ـ، أما السجناء 1871-1870كاألسرل الفرنسييف الذيف تحتجزى
كاألسرل األلماف ) مف بركسييف، ساكسكنيف، كالمقاطعات األلمانية األخرل( الذيف كانت تحتجزىـ فرنسا، 

ر إتٌباع فقد كمفت ثبلث دكؿ برعاية شؤكنيـ كىي الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا كسكيسرا. كقد استم
ـ كيٌمفت الكاليات المتحدة األمريكية بحماية 1894ففي الحرب الصينية اليابانية عاـ  ؛ىذا النمكذج بعد ذلؾ

ـ أككؿ إلى ألمانيا حماية األسرل األتراؾ 1897أسرل حرب الطرفيف كفي الحركب التركية اليكنانية عاـ 
لى فرنسا كبريطانيا العظمى كركسيا حماية األسرل اليكن انييف، كفي الحرب اإلسبانية األمريكية عاـ كا 

ـ أككمت حماية األسرل األمريكييف إلى بريطانيا العظمى كحماية األسرل اإلسباف إلى فرنسا 1898
ـ أككؿ إلى فرنسا 1905-1904كاإلمبراطكرية النمساكية الينجارية. كفي الحرب الركسية اليابانية عامي 

لى الكاليات المتحدة األمريكية حماية أسرل الياباف، كفي الحرب اإليطالية التركية  حماية األسرل الركس، كا 
ـ قامت ألمانيا عمى حماية أسرل الطرفيف، كفي الحرب العالمية األكلى تعددت الدكؿ الحامية، 1911عاـ 

األلماف  أسبانيا تتكلى حماية األسرل الفرنسييف في ألمانيا، كالكاليات المتحدة األمريكية تتكلى حماية األسرل
ـ عندما دخمت الكاليات المتحدة األمريكية في الحرب تكلت سكيسرا حماية 1917كبعد عاـ  في فرنسا.

ـ حماية األسرل البريطانييف  في ألمانيا، كتكلت سكيسرا 1917األسرل األلماف، كما تكلت ىكلندا بعد عاـ 
رم، كحماية األسرل األلماف في إيطاليا، حماية األسرل اإليطالييف في ألمانيا، كاالتحاد النمساكم الينجا

أنظر: محمد عبد الجكاد الشريؼ، مرجع سابؽ، أسرل النمسا ىنجاريا في إيطاليا،  كقامت إسبانيا بحماية
 .475ك  474ص 
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في ىذا السياؽ يمكف لمدكؿ الحامية، بصرؼ النظر عف مكظفييا مف الدبمكماسييف، أف ك    
تعٌيف مندكبيف مف بيف مكاطنييا أك مكاطني دكلة محايدة أخرل، كال بد أف يحظى تعييف 

معو بميمتيـ. كيحصؿ ممثمك  ىؤالء المندكبيف بمكافقة الطرؼ المحارب الذم سيضطمعكف
الدكؿ الحامية أك مندكبكىا المعترؼ بيـ عمى ترخيص بالكصكؿ دكف استثناء يذكر إلى أم 

إلى كؿ المراكز التي يشغميا  زيف فيو، كما يتعيف أف يصمكا مكاف يككف أسرل الحرب محتج
اعدة العامة السجناء كيتمكنكف مف التحدث معيـ عمى انفراد كبدكف شيكد، حسبما تقضي الق

 سكاء تحدثكا شخصيا مباشرة أك استعانكا بمترجميف".

الدكؿ الحامية  يككف عمى األطراؼ المتحاربة أف تيسر بأقصى قدر ممكف ميمة ممثمي     
 يا المعترؼ بيـ، كال بد مف إخطار السمطات العسكرية بيذه الزيارة.أك مندكبي

جنسية السجناء يف بالسماح ألشخاص يحممكف حاربكما يتعٌيف أف يكافؽ كبل الطرفيف المت    
 بالمشاركة في الجكالت التفقدية.

 ض نص المادة السابقة لعدة انتقادات مف أىميا:كقد تعرٌ      
إٌف انتشار دائرة النزاع في الحرب العالمية الثانية، جعؿ الدكؿ القميمة التي ظمت متمسكة  -

ف بمد، فمثمت أطرافا متعاقدة كىك ما جعميا بالحياد تكافؽ عمى أف تصبح دكال حامية ألكثر م
يمكف أف تستخدـ المبادلة بالمثؿ كمكضكع كؿ الحكـ في األمكر اإلنسانية ك تتخذ ش

 لممساكمة.
بقاء الكثير مف أسرل الحرب بدكف دكلة حامية بسبب عدـ اعتراؼ الدكلة الحاجزة بدكلة  -

 المنشأ. 

 .1جيةمعاناة المدنييف كانعداـ الحماية ليـ مف أية  -

 
     ـ5121اتفاقات جنيؼ األربع لسنة ال: في ظؿ أكّ 

 أٌدت االنتياكات الخطيرة التي كقعت في الحرب العالمية الثانية، كضعؼ أداء الدكؿ     
 الحامية إلى قياـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بدراسة المكضكع بالتركيز عمى ثبلث 

 نقاط ىي:
 ات جميعيا.ليشمؿ االتفاقراؼ الدكؿ الحامية تكسيع إش -
 اتخاذ التدابير البلزمة لكضع بدائؿ لمدكؿ الحامية في حالة عجزىا عف أداء مياميا. -

                                                 
1
 .28ك  27سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 
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 إقرار الطبيعة اإللزامية لنظاـ الدكلة الحامية. -

، 8، 8، 8د كانت نتيجة ىذه الدراسة تطكير نظاـ الدكلة الحامية ثـ النص عميو في المكا    
ـ عمى النحك التالي:" تطبؽ ىذه االتفاقية 1949جنيؼ لسنة ات المشتركة بيف اتفاق 9

بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكؿ الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ النزاع كطمبا ليذه 
الغاية يجكز لمدكؿ الحامية أف تعٌيف، بخبلؼ مكظفييا الدبمكماسييف أك القنصمييف، مندكبيف 

كيخضع تعييف ىؤالء المندكبيف لمكافقة الدكلة التي مف رعاياىا أك رعايا دكؿ أخرل محايدة، 
سيؤدكف كاجباتيـ لدييا. كعمى أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثمي أك مندكبي الدكلة الحامية 
إلى أقصى حد ممكف. كيجب أال يتجاكز ممثمك الدكؿ الحامية أك مندكبكىا في أم حاؿ مف 

يـ بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمف األحكاؿ حدكد ميمتيـ بمقتضى ىذه االتفاقية، كعمي
الدكلة التي يقكمكف فييا بكاجباتيـ كال يجكز تقييد نشاطيـ إال إذا استدعت ذلؾ الضركرات 

 الحربية كحدىا كيككف ذلؾ بصفة استثنائية كمؤقتة ".
في مادة مشتركة أخرل بيف كما كرد النص عمى كظيفة كصبلحيات الدكؿ الحامية     

عمى التكالي، كيتضمف دكرىا في عرض المساعي  (12، 11، 11، 11)ىي ات األربع االتفاق
 الحميدة في حالة االختبلؼ عمى تفسير كيفية تطبيؽ االتفاقات، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
"تقدـ الدكؿ الحامية مساعييا الحميدة مف أجؿ تسكية الخبلفات في جميع الحاالت التي ترل 

حمييف، كعمى األخص في حاالت عدـ اتفاؽ أطراؼ فييا أف ذلؾ في مصمحة األشخاص الم
 النزاع عمى تطبيؽ أك تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية. 

ليذا الغرض يجكز لكؿ دكلة حامية أف تقدـ ألطراؼ النزاع، بناء عمى دعكة أحد ك     
األطراؼ أك مف تمقاء ذاتيا، اقتراحا باجتماع ممثمييا، كعمى األخص ممثمي السمطات 

أسرل الحرب عند االقتضاء عمى أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة، كتمتـز  لة عفؤك المس
أطراؼ النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدَّـ ليا تحقيقا ليذا الغرض. كلمدكؿ الحامية أف تقدّْـ إذا 
رأت ضركرة لذلؾ، اقتراحا يخضع لمكافقة أطراؼ النزاع بدعكة شخص ينتمي إلى دكلة 

 جنة الدكلية لمصميب األحمر لبلشتراؾ في ىذا االجتماع".محايدة أك تفكضو الم
المشتركة( أٌف القيكد المفركضة عمى  8،9، 8، 8يتضح مف خبلؿ النص السابؽ )المكاد ك    

أنشطة الدكلة الحامية ىي تمؾ المتعمقة بالضركرات الحربية كحدىا، كيككف ذلؾ بصفة 
االتفاقيتيف األكلى لدكلة الحامية ال يرد إال في استثنائية كمؤقتة، كما أف الحكـ بتقييد أنشطة ا

تقؿ أىمية دكرىا كثيرا عنيا في االتفاقية الثالثة )األنشطة المقدمة لمساعدة كالثانية، ك 
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األسرل( كفي االتفاقية الرابعة )األنشطة المقدمة لمساعدة المدنييف( كيرجع األمر في ذلؾ 
 . 1طبيقيا أساسا في الميدافإلى أٌف االتفاقيتيف األكلى كالثانية يتـ ت

ـ أقٌرت الطبيعة اإللزامية لنظاـ الدكلة الحامية، 1949ات جنيؼ لسنة كرغـ مف أف اتفاق     
في النزاع كالدكلة إاٌل أف تعييف ىذه الدكلة قد ظؿ خاضعا لؤلطراؼ الثبلثة المعنية )طر 

تتكفر فيو الطبيعة  بقي مف الناحية العممية خاضعا لسمطة تمؾ األطراؼ كالالحامية(، ك 
 .2اإللزامية إاٌل مف الناحية النظرية

 

 ـ5111ظّؿ البركتكككؿ األكؿ لسنة ثانيا: في 
ات جنيؼ الثغرات التي كجدت في نصكص اتفاقـ 1977عالج البركتكككؿ األكؿ لسنة     

مية منو عمى الطبيعة اإللزا 5ـ فيما يتعمؽ بتعييف الدكلة الحامية. فأكدت المادة 1949لسنة 
ات لمادة بيف احتراـ كتنفيذ االتفاقلتعييف الدكلة الحامية، كربطت ىذه ا -بالنسبة لؤلطراؼ  –

 كالبركتكككؿ األكؿ كبيف تطبيؽ نظاـ الدكلة الحامية فنصت عمى ما يمي:
لتأميف احتراـ كتنفيذ يككف مف كاجب أطراؼ النزاع أف تعمؿ مف بداية ذلؾ النزاع،  -1

ذلؾ بتطبيؽ نظاـ الدكؿ الحامية خاصة فيما يتعمؽ ك ات كىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" االتفاق
بتعييف كقبكؿ ىذه الدكؿ الحامية طبقا لمفقرات التالية، كتكمؼ الدكؿ الحامية برعاية مصالح 

 أطراؼ النزاع.
ف كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع دكف إبطاء دكلة حامية منذ بداية الكضع المشار إليو يعيٌ  -2

ات كىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" كيسمح أيضا دكف ة األكؿ كذلؾ بغية تطبيؽ االتفاقالمادفي 
إبطاء، كمف أجؿ األغراض ذاتيا بنشاط الدكلة الحامية التي عينيا الخصـ كالتي يككف قد 

 قبميا الطرؼ نفسو بصفتيا ىذه.

لمادة األكلى، إذا لـ يتـ تعييف أك قبكؿ دكلة حامية مف بداية الكضع المشار إليو في ا -3
تعرض المجنة الدكلية لمصميب األحمر مساعييا الحميدة عمى أطراؼ النزاع مف أجؿ تعييف 
دكلة حامية دكف إبطاء يكافؽ عمييا أطراؼ النزاع كذلؾ دكف المساس بحؽ أية منظمة 

 إنسانية محايدة أخرل في القياـ بالميمة ذاتيا. 

                                                 
1
 .30ك  29الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف  - 

2
 .200عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 
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خاصة إلى كؿ طرؼ أف يقدـ إلييا قائمة يمكف لمجنة في سبيؿ ذلؾ أف تطمب بصفة     
تضـ خمس دكؿ عمى األقؿ يقدر ىذا الطرؼ أنو يمكف قبكليا لمعمؿ باسمو كدكلة حامية 
لدل الخصـ. كتطمب مف كؿ األطراؼ المتخاصمة أف يقدمكا قائمة تضـ خمس دكؿ عمى 

نة خبلؿ األقؿ يرتضييا كدكلة حامية لمطرؼ اآلخر. كيجب تقديـ ىذه القكائـ إلى المج
متيف كتعمؿ لمحصكؿ عمى مكافقة األسبكعيف التالييف لتسمـ الطمب كتقـك المجنة بمقارنة القائ

 دكلة كرد اسميا في كبل القائمتيف. أٌية

يجب عمى أطراؼ النزاع، إذا لـ يتـ تعييف دكلة حامية رغـ ما تقدـ، أف تقبؿ دكف إبطاء  -4
ألحمر أك أية منظمة أخرل تتكفر فييا كافة العرض الذم قد تقدمو المجنة الدكلية لمصميب ا

ضمانات الحياد كالفاعمية بأف تعمؿ كبديؿ بعد إجراء المشاكرات البلزمة مع ىذه األطراؼ 
كمراعاة نتائج ىذه المشاكرات، كيخضع قياـ مثؿ ىذا البديؿ بميامو لمكافقة أطراؼ النزاع. 

ات كىذا قياـ بميمتو طبقا لبلتفاقؿ في الكيبذؿ ىؤالء األطراؼ كؿ جيد لتسييؿ عمؿ البدي
 الٌمحؽ "البركتكككؿ".

ال يؤثر تعييف كقبكؿ الدكؿ الحامية ألغراض تطبيؽ ىذه االتفاقيات كىذا الٌمحؽ  -5
"البركتكككؿ" عمى الكضع القانكني ألطراؼ النزاع أك عمى الكضع القانكني ألم إقميـ أيا 

 الرابعة. كاف بما في ذلؾ اإلقميـ المحتؿ، كذلؾ كفقا لممادة

ال يحكؿ اإلبقاء عمى العبلقات الدبمكماسية بيف أطراؼ النزاع أك تكميؼ دكلة ثالثة  -6
برعاية مصالح أحد األطراؼ كمصالح رعاياه طبقا لقكاعد القانكف الدكلي الخاصة 

ات كىذا الٌمحؽ كؿ الحامية مف أجؿ تطبيؽ االتفاقبالعبلقات الدبمكماسية دكف تعييف الد
 "البركتكككؿ".

 تشمؿ عبارة الدكلة الحامية كمما أيشير إلييا في ىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" البديؿ أيضا. -7

 كيبلحظ عمى ىذا النص ما يمي:
أجؿ تأميف احتراـ إجبارية تطبيؽ نظاـ الدكلة الحامية عمى أطراؼ النزاع منذ بدايتو مف  -

 ات كالبركتكككؿ األكؿ.كتنفيذ االتفاق
حامية يجب عمى أطراؼ النزاع قبكؿ البديؿ الذم تقدمو المجنة في حالة عدـ تعييف الدكلة ال -

 الدكلية لمصميب األحمر أك أية منظمة إنسانية أخرل محايدة.

 
 التطبيؽ العممي لمدكلة الحاميةثالثا: 
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في عدد قميؿ مف  ـ إالٌ 1949و لـ يعيف دكؿ حامية منذ أنٌ  إلى يشير الكاقع العممي   
الحرب اليندية  ،بشأف جزيرة غكا ـ1961بيف اليند كالبرتغاؿ ، 1ـ1956النزاعات )السكيس 

بيف األرجنتيف كبريطانيا إذ رعت  المالكيفحرب ـ، 1971بنغبلديش  الباكستانية بشأف
، أٌما في العراؽ فمـ يتـٌ االتفاؽ 2ـ1982 البرازيؿ مصالح األرجنتيف كسكيسرا مصالح بريطانيا

العراقية اإليرانية أك حرب الخميج األكلى، ك في عمى تعييف دكلة حامية سكاء في الحرب 
( كحتى في إطارىا لـ يؤد ىذا النظاـ ميمتو عمى النحك المطمكب، 3ـ1999ككسكفك سنة 

 :4كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب منيا

حيثما ال يككف ة باعتباره اعترافا بالطرؼ اآلخر الخكؼ مف أف ينظر إلى تعييف دكلة حامي -
كثير مف الدكؿ إلى إنكار قياميا بالحرب أك تشكيو الحقائؽ كذلؾ تيربا  ، إذ تميؿمعترفا بو

 .مف إدانة األمـ المتحدة الستخداـ القكة العسكرية أك التيديد بيا لحٌؿ النزاعات بيف أطرافيا

 عدـ الرغبة في اإلقرار بكجكد نزاع مسمح. -
 طابع السرعة الذم تتسـ بو الحركب المعاصرة. -
كتككف قادرة كراغبة في  عمى دكلة محايدة تحظى بقبكؿ كبل طرفي النزاعصعكبة العثكر  -

العمؿ بيذه الصفة، إذ مف الكاضح أٌف نظاـ الدكلة الحامية يقـك عمى حياد الطرؼ المعني 

                                                 
1
طيٌبقت فكرة الدكلة الحامية فقط بالعبلقات بيف مصر كالمممكة المتحدة مف جية، كبيف مصر كفرنسا  - 

سرائيؿ كذلؾ بسبب عدـ ا عتراؼ مصر في مف جية أخرل، لكف الفكرة لـ تطبؽ في العبلقات بيف مصر كا 
 ذلؾ الكقت بإسرائيؿ كدكلة.

2
 .326ك  325محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  - 

3
- La Crise du Kosovo en 1999, a également été l’occasion pour la France de 

demander à la Suisse d’assurer la représentation de ces intérêts auprès de la 

République  Fédérale de Yougoslavie. 

Cité in : Patricia Buirette et Philippe Lagrange, le droit humanitaire, éd La 

découverte, Paris, 2008, p.65.        
4
إيؼ ساندك، نحك ؛ أ.33ك  32اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي - 

، دار المستقبؿ العربي، 1، ط-دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني –إنفاذ القانكف الدكلي اإلنساني 
 .526ـ، ص 2000القاىرة، 

دنيز ببلتنر، المجنة الدكلية لمصميب األحمر كحياد المساعدة اإلنسانية، المجمة الدكلية لمصميب األحمر،  -
 . 179ـ، ص 1996، مارس كأفريؿ 48العدد 

طاىر بكجبلؿ، آليات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، كرقة عممية ميقٌدمة في الممتقى العممي األٌكؿ  -
 .  4ـ، جامعة الرياض، ص 2012جانفي  11إلى  9ألجيزة اليبلؿ األحمر المينعقد خبلؿ الفترة مف 
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الذم يؤدم دكر الكسيط بيف أطراؼ النزاع، إاٌل أٌنو نتيجة لما طرأ عمى مفيـك الحياد مف 
دكؿ التي ليست طرفا في النزاع، ال تيحبذ القياـ بمياـ الدكلة تغييرات أك تفسيرات شتى فال

 .الحامية كذلؾ بسبب كثرة األعباء الناجمة عف ىذه الميمة
 عدـ انضماـ الخصـك في بعض المنازعات إلى االتفاقات المنظمة لعمؿ ىذه اآللية. -
 كقعة.غالبية النزاعات الحالية ذات طبيعة داخمية، ك الدكلة الحامية غير مت -
المحافظة عمى العبلقات الدبمكماسية بيف األطراؼ المتحاربة، فالنزاعات المسمحة التي  -

نشبت نادرا ما كانت مف النكع الذم تنقطع فيو العبلقات الدبمكماسية مثمما كاف الحاؿ في 
الماضي، كتتكلى عندئذ دكلة أك أكثر مف غير أطراؼ النزاع حماية مصالح الدكؿ 

 تضطمع بصكرة تمقائية تقريبا بكاجبات الدكلة الحامية عند نشكب القتاؿ.المتحاربة ثـ 
 اضطبلع المجنة الدكلية لمصميب األحمر بأغمب كظائؼ الدكلة الحامية.  -

 
 الفرع الثاني

 بدائؿ الدكلة الحامية
 

ات جنيؼ حبل آخر لمشكمة تعييف الدكلة الحامية أك بديميا، كذلؾ بنصيا أكجدت اتفاق    
أنو "إذا لـ ينتفع الجرحى كالمرضى كأفراد الخدمات الطبية كالدينية )ضحايا النزاعات عمى 

المسمحة الدكلية( أك تكقؼ انتفاعيـ ألم سبب كاف بجيكد دكلة حامية أك ىيئة معنية...فعمى 
ىيئة مف ىذا القبيؿ أف تضطمع بالكظائؼ التي ة أف تطمب إلى دكلة محايدة أك الدكلة الحاجز 

 .1ذه االتفاقية بالدكؿ الحامية التي تعينيا أطراؼ النزاع"تنيطيا ى
يتعيف عمى الدكلة المحايدة أك الييئة التي طمبت منيا الدكلة الحاجزة أف تقـك بمياـ     

الدكلة الحامية، أف تقدر طكاؿ مدة قياميا بنشاطيا، المسئكلية التي تقع عمييا تجاه طرؼ 
تقدـ الضمانات الكافية  محميكف بمقتضى االتفاقات كاألشخاص الالنزاع الذم ينتمي إليو 

 .2إلثبات قدرتيا عمى تنفيذ المياـ المطمكبة كأدائيا دكف تحٌيز

                                                 
1
 المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربعة. 11، 10، 10، 10المادة  - 

2
 المكاد نفسيا. - 
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ذا لـ تحقؽ أيا      ات تعييف ىيئة إنسانية لئلشراؼ عؿ مف الفركض السابقة أجازت االتفاقكا 
ييف دكف غيرىا مف تنفيذ أحكاميا، كذلؾ فيما يتعمؽ بالنكاحي اإلنسانية لؤلشخاص المحم

 .1مياـ الدكلة الحامية
ات المشتركة مف اتفاق 11، 10، 10، 10يبلحظ عؿ محتكل النص السابؽ )المكاد     

 يمي: جنيؼ األربع( ما
إمكانية قياـ أطراؼ النزاع اختيارا بتعييف منظمة بديمة محايدة ككفؤة تتكلى مياـ الدكلة  -

كمثاؿ ذلؾ ما حدث أثناء حرب الخميج الثانية، عندما عيدت الككيت لمنظمة األمـ  الحامية
المتحدة ميمة ضماف مصالحيا إلى غاية تحرير الككيت، كتحٌممت األمـ المتحدة دكر الدكلة 

 .2الحامية إلى غاية نياية الحرب
المطالبة بدكلة ات كاجب الحاجزة المحمية بمقتضى االتفاق يفرض ىذا النص عمى الدكؿ -

لـ يعد ىؤالء األشخاص ينتفعكف فعميا مف أنشطة  إذامحايدة أك منظمة، كذلؾ في حالة ما
 .3دكلة حامية أك ىيئة مف ىذا القبيؿ

ـ عمى نظاـ بدائؿ الدكلة 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  4/ فقرة 5كتنص المادة      
 الحامية عمى النحك اآلتي:
إذا لـ يتـ تعييف دكلة حامية رغـ ما تقدـ، أف تقبؿ دكف إبطاء  "يجب عمى أطراؼ النزاع

العرض الذم قد تقدمو المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أية منظمة أخرل تتكفر فييا كافة 
ضمانات الحياد كالفاعمية بأف تعمؿ كبديؿ بعد إجراء المشاكرات البلزمة مع ىذه األطراؼ 

خضع قياـ مثؿ ىذا البديؿ بميامو لمكافقة أطراؼ النزاع كمراعاة نتائج ىذه المشاكرات. كي
ات كىذا طبقا لبلتفاقكيبذؿ ىؤالء األطراؼ كؿ جيد لتسييؿ عمؿ البديؿ في القياـ بميمتو 

 الٌمحؽ )البركتكككؿ(".
 بلحظ عمى ىذا النص ما يمي:يي     

                                                 
1
 . 6في اليامش  202عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

2
بككرا إدريس، حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسٌمحة في البحار، بحث لنيؿ شيادة الماجستير  - 

 .122ـ، ص 2004في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، كمٌية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
3
 .34سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 
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افر فييا كافة مطالبة أطراؼ النزاع بأف تقبؿ دكف إبطاء العرض الذم قد تقدمو منظمة تتك  -
ضمانات الحياد كالفعالية بأف تعمؿ كبديؿ إذا لـ تحقؽ إجراءات تعييف دكلة حامية أية 

 نتيجة.
إٌف االلتزاـ الذم تفرضو المادة المذككرة يخضع لقيكد معينة، فبل بد مف مشاكرة األطراؼ  -

 .1لنزاعقبؿ تقديـ العرض، كما يرتيف اضطبلع البديؿ بميامو بقبكؿ كمكافقة كؿ أطراؼ ا

األطراؼ المتحاربة تسمح لمجنة الدكلية لمصميب األحمر  أفٌ عمى كقد جرت العادة       
 لمقياـ بمياميا ألٌنيا تثؽ في حيادىا كعدـ تحيزىا. 

ككثيرا ما عممت الدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر معا أك كؿ عمى انفراد      
 ف مكمؿ لعمؿ الجانب اآلخر.كأثبتت التجربة أف عمؿ أحد الجانبي

في  لجنة الدكلية لمصميب األحمر ىي الييئة الكحيدة القادرة عمى العمؿكبصكرة عامة فا     
مقارنة األحكاؿ كالظركؼ السائدة في البمداف المتحاربة. أما الدكؿ معسكرات الجانبيف، ك 

با كاحدا مف الصكرة الحامية، كىي في العادة دكلة مختمفة في كؿ بمد محارب، فيي ترل جان
 .2فقط

كيمكف لمجنة الدكلية لمصميب األحمر أف تعمؿ بمكجب نظاـ الدكؿ الحامية بصفتيا      
 . 3البديؿ أك شبو البديؿ، أك أف تعمؿ بصفتيا الشخصية خارج حدكد ىذا النظاـ

 
 الفرع الثالث

 دكر الدكلة الحامية
 

تتمتع الدكلة الحامية ببعض الحقكؽ التي تسيؿ ليا ميمة اإلشراؼ عمى تنفيذ مياميا      
في الرقابة عمى تنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، كىذه الحقكؽ ترتبط أساسا بمبدأ حسف 
النية الكاجب تكافره في كافة األطراؼ المتعاقدة، كتحتاج الدكلة الحامية ألداء كاجباتيا إلى 

اكف تسييبلت كثيرة مثؿ المباني أك بعض كسائؿ النقؿ أك تأشيرات الدخكؿ إلى أم

                                                 
1
 .36سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .37ص المرجع نفسو،  - 
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فنصت   (المشتركة مف اتفاقات جنيؼ األربع9، 8، 8، 8معينة....إلخ كقد اىتمت المكاد )
 في الفقرة الثانية عمى:

 ."التزاـ أطراؼ النزاع بتسييؿ ميمة ممثمي أك مندكبي الدكؿ الحامية إلى أقصى حد ممكف"
كبالمقابؿ يجب عمى ىؤالء المندكبيف أك الممثميف التقيد بالمياـ المكمفيف بيا، ككذا مراعاة 

 .1مقتضيات أمف الدكلة التي يقكمكف فييا بكاجباتيـ
يظير دكر الدكلة الحامية الرقابي عمى تنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ ك     

الذىاب إلى جميع األماكف التي يمكف أف يكجد بيا ممثمييا كمندكبييا الذيف يرخص ليـ ب
بالذىاب إلى أماكف ارتحاؿ  جز كالسجف كالعمؿ، كيصرح ليـأسرل حرب مثؿ أماكف الح

 كمركر ككصكؿ األسرل المنقكليف كبإمكانيـ مقابمة األسرل أك ممثمييـ دكف رقيب.
زيارتيا، في ي يرغبكف فضبل عف ذلؾ تككف ليـ الحرية المطمقة في اختيار األماكف الت    

كال يجكز لمدكلة الحاجزة تحديد عدد كمدة ىذه الزيارات إاٌل ألسباب تقتضييا الضركرة 
 العسكرية القيرية كال يككف ذلؾ إال إجراء استثنائيا كمؤقتا.

الدكلة الحامية التحقؽ مف عدـ خركج  كؿ ىذه الزيارات كاالتصاالت يجب عمى فيك     
كافة الحقكؽ كاالمتيازات  كف الدكلي اإلنساني كالتأكد مف ككفحكاـ القانالدكلة الحاجزة عمى أ

ال تيمتيف، كفي حالة ثبكت أم انتياؾ ألحكاـ  –أك لممحتجزيف المدنييف  –المقررة لؤلسرل 
جزة إلى ذلؾ االنتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني فعمييا أف تمفت نظر المسئكليف في الدكلة الحا

ٌدـ الدكلة الحامية مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ كمكاقع االستشفاء تيق منعو.كالعمؿ ل
كاألماف التي تينٌظـ بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف 

 14الخامسة عشرة كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة كاالعتراؼ بيذه المناطؽ )المادة 
ـ(، كليا المكافقة عمى إيكاء األطفاؿ الذيف تيتمكا أك افترقكا 1949رابعة مف اتفاقية جنيؼ ال

   .ـ(1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  24عف عكائميـ في بمد محايد طكاؿ مدة النزاع )المادة 
كص تطبيؽ تتعاكف الدكلة الحامية في تسكية الخبلفات الناشئة بيف طرفي النزاع بخصك      

سبيؿ ذلؾ يتعيف عمييا أف تعمؿ  ات اإلنسانية لمصمحة الضحايا، كفياالتفاقأك تفسير أحكاـ 
جتماع ممثمييا مع ممثمي أطراؼ النزاع، إما بناء عمى مبادرة منيا، أك بناء عمى طمب أحد ال

أطراؼ النزاع، كتمتـز أطراؼ النزاع في ىذه الحالة بتنفيذ المقترحات التي تقدـ ليا ليذا 
 ينتمي إليياحكاؿ يتعيف عمى الدكلة الحامية أف تخطر الدكلة التي الغرض. في جميع األ

                                                 
1
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المحتجزكف بكؿ مخالفة تتكشؼ ليا عند مباشرة مياـ الرقابة عمى تنفيذ القانكف الدكلي 
 .1اإلنساني مع مدىا بالبيانات كالمعمكمات البلزمة في ىذا الشأف

كما تقـك الدكلة الحامية بدكر ميـ في كقؼ االحتبلؿ العسكرم، إذ تعمؿ لتمقي الشكاكم     
مف اتفاقية جنيؼ الثالثة(،  12كدراسة طمبات األشخاص المحمييف كالمعتقميف )المادة 

كمراقبة عمميات النقؿ كاإلخبلء التي قد تيمارسيا سمطات االحتبلؿ بحقيـ كالتحقؽ في كٌؿ 
  30د السكاف بالمؤف الغذائية كاإلمدادات الطبية كاإلغاثة )المادتاف كقت مف تزكي

 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة(.  102ك
مف جية أخرل تقـك الدكلة الحامية بمراقبة المؤسسات القضائية لدكلة االحتبلؿ عند     

محاكمة أم شخص مدني منذ إخطاره بالتيمة المكجية ضده لحيف صدكر الحكـ )المكاد 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة(، كما لمندكب الدكلة الحامية الحؽ في زيارة جميع  60، 55 ،49

األماكف التي يتكاجد بيا األشخاص المحميكف كالمعتقمكف كاالطبلع عمى كافة السجكف في 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة( كذلؾ لمتأكد مف تكافر جميع  74ك  71األراضي المحتمة )المادتاف 

تزامات الدكلية الممقاة عمى عاتؽ سمطات االحتبلؿ طبقا لما نٌصت عميو  المادة الشركط كاالل
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.  100
باإلضافة إلى ما سبؽ تمارس الدكلة الحامية دكر التحقيؽ في مجاالت محددة كما في     

لبعض الكقت في حالة استخداـ األسمحة الكيميائية التي أثبتت التجربة أٌف آثارىا تظؿ باقية 
 143المناطؽ المستيدفة، إذ يمكف لمندكبييا أك بدائميا إجراء تحقيؽ في ىذا الشأف )المادة 

 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة(.
 

 أّكال: التطبيؽ العممي لنظاـ الدكلة الحامية
دكلي ذ القانكف الأىمية المجكء إلى نظاـ الدكلة الحامية كآلية دكلية لمرقابة عمى تنفيريغـ      

ؿ أىمية الكاقع يكشؼ كجكد كثير مف المكانع تحكؿ دكف تطبيقو كىك ما يقمٌ اإلنساني، ف
تجسيده عمميا، كربما المجكء إليو في حاالت محدكدة جدا مف النزاعات المسمحة في العالـ 

 يمكف في ىذا الشأف إيراد مبلحظتيف: خير دليؿ عمى ذلؾ.
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اـ التي يمكف أف تقـك بيا الدكلة الحامية، أٌف إحدل المشاكؿ العممية التي تكاجو المي -
قياميا بمياميا اإلشرافية يقتضي أف يكجد تحت تصرفيا عدد كاؼ مف األفراد المؤىميف ليذا 

مف البركتكككؿ  6العمؿ، غير أٌف ما حٌجـ كثيرا العقبة المذككرة ىك ما أكردتو المادة 
ي زمف السمـ باتخاذ ما ىك ضركرم اإلضافي األٌكؿ مف ضماف قياـ أطراؼ البركتكككؿ كف

 إلعداد ىؤالء األفراد.
إذا كانت ميمة الدكلة الحامية تتمثؿ في اإلشراؼ عمى حسف تطبيؽ القكاعد القانكنية  -

الدكلية اإلنسانية عمى األشخاص المحمييف باتفاقات جنيؼ كالبركتكككؿ اإلضافي األٌكؿ، 
يا كالتي تندرج ضمف بنديف أكالىما المراقبة فيذا اإلشراؼ ال يككف إاٌل ضمف حدكد إمكانات

كالرصد كاإلشراؼ كالتقرير كاإلعبلف، كثانييما تقديـ المساعدات المالية كالمادية البلزمة 
لمجرحى كالمرضى كالغرقى كاألسرل المدنييف الذيف تتدخؿ لحمايتيـ، كفي كبل األمريف تجد 

ذا عددنا بحؽ أٌف الشخص  الدكلة الحامية نفسيا كفي كثير مف األحياف مقٌيدة غير طميقة، كا 
المحمي، أك مف ييفترض أٌنو كذلؾ، بحاجة إلى العكف المادم أكثر منو إلى التضامف 
المعنكم أك المشاركة الكجدانية، سنككف أماـ معضمة حقيقية تتمثؿ في صعكبة تمكيؿ 

 . 1الحماية
 ا يتعمؽ بفمسطيف المحتٌمة،الحديثة لنظاـ الدكلة الحامية م ةكمف األمثمة التطبيقي    

إذ حرص المشارككف في مؤتمر جنيؼ الدبمكماسي لتأكيد كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني 
عمى كضع آليات دكلية لحماية المدنييف في األراضي المحتٌمة، ككبح جماح سمطات كقٌكات 

كلي اإلنساني االحتبلؿ كرقابة أعماليا كتصرفاتيا كتسجيؿ انتياكاتيا لقكاعد القانكف الد
 المطٌبؽ في حاالت النزاعات المسٌمحة كحاالت االحتبلؿ الحربي. 

كاف مف ضمف ىذه اآلليات تعييف دكلة حامية مف أجؿ حماية المدنييف الذيف يتعٌرضكف     
في أشخاصيـ كممتمكاتيـ كمساكنيـ كمصادر معيشتيـ لبلعتداءات مف جانب قكات 

اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية ضحايا الحرب  كسمطات االحتبلؿ بالمخالفة لقكاعد
 .1977كالسكاف المدنييف باألراضي المحتٌمة كبالمخالفة لقكاعد البركتكككؿ األٌكؿ لسنة 

الذم ضـٌ جميع الدكؿ األطراؼ في اتفاقات جنيؼ بما  -لـ يكف لممشاركيف في المؤتمر     
جميع الدكؿ العربية كمنظمة التحرير الفمسطينية فييـ الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ أكربا ك 
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سرائيؿ كالمنظمات الدكلية الخاصة بالدفاع المدني كحقكؽ اإلنساف أٌية تحفظات عمى  -كا 
النظاـ القانكني لمدكلة الحامية التي تتكٌلى اإلشراؼ عمى تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي 

 اإلنساني. 
لكضع الحالي الذم تحتٌؿ فيو أراضي فمسطيف، كما كفيما يتعمؽ بالتزامات إسرائيؿ في ا    

يتعٌرض لو الشعب الفمسطيني مف جرائـ ضٌد اإلنسانية بالمخالفة لما التزمت بو إسرائيؿ 
 بمكجب اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككؿ األٌكؿ، حرص المشارككف عمى تأكيد ما يمي: 

)أفراد الشعب الفمسطيني( بطمب تدخؿ  "...ثانيا: التزاـ إسرائيؿ بالسماح لؤلشخاص المحمييف
مف اتفاقية جنيؼ  03الدكلة الحامية لحمايتيـ في األراضي المحتٌمة كذلؾ طبقا لنص المادة 

الرابعة التي تقرر ما يمي: "تقٌدـ جميع التسييبلت لؤلشخاص المحمييف ليتقدمكا بطمباتيـ إلى 
ية الكطنية لمصميب األحمر أك اليبلؿ الدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر كالجمع

األحمر أك األسد كالشمس األحمريف التابعيف لمبمد الذم يكجدكف فيو ككذلؾ ألٌم ىيئة يمكنيا 
 معاكنتيـ".

ثالثا: الدكر الذم تقـك بو الدكلة الحامية في األراضي المحتٌمة لتطبيؽ أحكاـ اتفاقية جنيؼ 
مف اتفاقية جنيؼ  12ك 9جاء النص عميو في المكاد الرابعة لحماية أفراد الشعب الفمسطيني 

الرابعة، كليذا الغرض يجكز لكٌؿ دكلة حامية أف تقدـ ألطراؼ النزاع بناء عمى دعكة أحد 
األطراؼ أك مف تمقاء ذاتيا اقتراحا باجتماع ممثٌمييا كعمى األٌخص ممثمك السمطات المسؤكلة 

 حايدة بطريقة مناسبة.عف األشخاص المحمييف عند االقتضاء عمى أرض م
مف البركتكككؿ  5رابعا: التزاـ إسرائيؿ باعتبارىا دكلة احتبلؿ بتعييف دكلة حامية طبقا لممادة 

 .1977األٌكؿ لسنة 
سرائيؿ قد شاركت في مؤتمر      كلٌما كانت الدكؿ العربية كمنظمة التحرير الفمسطينية كا 

اإلنساني ككٌقعت كثائؽ المؤتمر جنيؼ الدبمكماسي لتطكير كتأكيد القانكف الدكلي 
كالبركتكككؿ األٌكؿ، كما أٌف إسرائيؿ تعتبر طرفا في اتفاقية جنيؼ الرابعة كصٌدقت عمييا دكف 
أٌية تحفظات خاصة بالدكلة الحامية كلـ يكف ليا تحفظ سكل الخاص بمطالبتيا باالعتراؼ 

األحمر كالصميب األحمر  بنجمة داكد الحمراء كشارة دكلية ليا الحماية مثؿ شارة اليبلؿ
كاألسد كالشمس األحمريف، كبالتالي فإٌف إسرائيؿ تقٌر كتعترؼ بنظاـ الدكلة الحامية كتقبؿ 
بدكرىا كسمطاتيا كاختصاصاتيا الكاردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككؿ األٌكؿ، كليس 
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ينية حٌقيا في السعي مف حٌقيا قانكنا أف تنكر عمى الدكؿ العربية كمنظمة التحرير الفمسط
 دائما لممطالبة بتعييف دكلة حامية في األراضي الفمسطينية المحتٌمة. 

بعد فشؿ محاكالت استئناؼ مفاكضات السبلـ كتعٌرض السمـ كاألمف الدكلييف في منطقة     
الشرؽ األكسط لمخطر كمع استمرار إسرائيؿ في ارتكاب جرائـ ضٌد اإلنسانية في حؽ الشعب 

 ي، فقد أصبحت ىناؾ ضركرة ممٌحة لتعييف دكلة حامية في األراضي المحتٌمة".الفمسطين
اقترح المشارككف في المؤتمر آلية تتمثؿ في مسارعة المجمكعة العربية مع منظمة     

التحرير الفمسطينية إلى إعداد مشركع قرار تجمع فيو مساندة كتأييد معظـ دكؿ العالـ في 
ـ بو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالمسؤكلة عف الحفاظ منظمة األمـ المتحدة، كتتقد

عمى السمـ كاألمف الدكلي بمكجب قرار اإلتحاد مف أجؿ السمـ في حالة عدـ التمكف مف 
الحصكؿ عمى قرار مجمس األمف في ىذا الخصكص، نظرا الستعماؿ االعتراض مف جانب 

 . الدكؿ الكبرل دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي
كطالبت الدكؿ العربية في مشركع ىذا القرار بتعييف دكلة حامية في األراضي الفمسطينية     

لزاـ إسرائيؿ بقبكؿ ىذا  المحتٌمة لحماية الشعب الفمسطيني الذم يباد في كطنو المحتٌؿ، كا 
ممزمة التعييف طبقا اللتزاماتيا باعتبارىا طرفا في اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبرتكككؿ األٌكؿ، ك 

 .        1بتنفيذ أحكاميا بما فييا األحكاـ الخاصة بتعييف دكلة حامية في األراضي المحتٌمة
 

 ثانيا: تفعيؿ دكر الدكلة الحامية
مف أجؿ إحياء دكر الدكلة الحامية، طرح المشارككف في االجتماعات اإلقميمية حكؿ     

 : 2االقتراحات كىي كاآلتيتحسيف االمتثاؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني جممة مف 
 تحسيف المعرفة بإمكانية االستعانة بالدكلة الحامية. -
إعداد قائمة مف الدكؿ المحايدة الراغبة باالضطبلع بدكر الدكلة الحامية كالقادرة عمى  -

 القياـ بيذه الصفة.
 اقتراح تعييف دكلة حامية منفردة مشتركة لجميع أطراؼ النزاع. -

                                                 
1
، بتاريخ 41890محي الديف عمي عشماكم، فمسطيف المحتمٌة كالدكلة الحامية، جريدة األىراـ، عدد  - 

   .eg/Archive/2001/8/15/OPIN7.HTMhttp://www.ahram.org عمى المكقع:  15/08/2001

2
محمد الطراكنة، القانكف الدكلي اإلنساني كتطبيقاتو عمى الصعيد األردني، نقبل عنحيدر كاظـ عبد  - 

 .126عمي، مرجع سابؽ، ص 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/8/15/OPIN7.HTM
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تكميؼ الدكلة الحامية بكظيفة إحالة المخالفات الجسيمة المزعكمة كغيرىا مف االنتياكات  -
الخطيرة إلى المجنة الدكلية لتقٌصي الحقائؽ كالتخٌمص مف شركط اإلجماع كالمبادرة مف جانب 

 أطراؼ النزاع. 
    
الدكلة الحامية  كما تقٌدـ بعض الباحثيف كالدارسيف بأفكار أخرل إلزالة العقبات أماـ    

 :1نذكرىا عمى النحك اآلتي
العمؿ ألف ترتقي حماية ضحايا النزاعات المسٌمحة مف إطار الحؽ إلى درجة اإللزاـ  -

القانكني الذم يقع عمى عاتؽ الدكؿ المتنازعة كالدكلة الحامية كذلؾ عف طريؽ آليات قانكنية 
 دكلية تكفؿ المراقبة كالتنفيذ.

ة سبلحا تشيره الدكؿ في أٌم كقت تشاء، ال سيما عند تعييف دكلة عدـ جعؿ مبدأ السياد -
 حامية تعمؿ عمى أراضييا لمرقابة عمى مدل التزاميا باحتراـ االتفاقات الدكلية.

عدـ تقييد ممارسة الدكلة الحامية لسمطاتيا بحٌجة الظركؼ الحربية كحصرىا في أضيؽ  -
بؿ الدكؿ، كبالتالي يفرغ آلية الحماية مف نطاؽ تجنبا لمتفسير الكاسع ليذه الظركؼ مف ق

 محتكاىا.
السعي لتكريس ىذه الكسيمة نحك الحماية عمى صعيد الممارسة العممية كعدـ تركيا حبيسة  -

 النصكص القانكنية، مٌما يحـر ضحايا النزاعات المسٌمحة مف االستفادة مف مزايا ىذا النظاـ.   
 

 المطمب الثاني
 لتقصي الحقائؽرقابة المجنة الدكلية 
 

يعتبر إنشاء ىذه المجنة أحد أكبر اإلنجازات في تاريخ القانكف الدكلي اإلنساني، إذ ألكؿ     
مرة كافقت الدكؿ عمى إنشاء ىيئة دكلية دائمة لتقصي الحقائؽ كضماف لمتقيد بأحكاـ ذلؾ 

 القانكف.

                                                 
1
ـ  -  ليث الديف صبلح حبيب، أركاف حميد جديع، نظاـ الدكلة الحامية، مجمة جامعة األنبار لمعمك

 .384، ص 2010األٌكؿ، مارس اإلنسانية، العدد 
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التي جاء بيا البركتكككؿ تعٌد ىذه المجنة المساىمة األساسية كاألداة الجديدة الكحيدة      
 .1األكؿ لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

عمى  149، 132، 53، 52إذا كاف إجراء التحقيؽ الدكلي قد كرد النص عميو في المكاد     
 ـ عمى النحك التالي:1949ات جنيؼ األربع لعاـ اتفاق الترتيب مف

ما بيف األطراؼ المعنية تحقيؽ "يجرم بناء عمى طمب أم طرؼ في النزاع كبطريقة تتقرر في
 بصدد أم ادعاء بانتياؾ ىذه االتفاقية.

كفي حالة عدـ االتفاؽ عمى إجراءات التحقيؽ، يتفؽ األطراؼ عمى اختيار حكـ يقرر 
 اإلجراءات التي تيتبع.

كما إف يتبيف انتياؾ ىذه االتفاقية، يتعيف عمى أطراؼ النزاع كضع حد لو كقمعو بأسرع ما 
 يمكف ".

عدـ رغبة سبب صعكبة االتفاؽ عمى حكـ، ك إاٌل أٌف ىذا اإلجراء لـ يحقؽ نجاحا يذكر ب    
الدكؿ أطراؼ النزاع في المجكء إلى ىذه اإلجراءات، ألٌنيا في الغالب ال تقبؿ بالطعف في 

عف طريؽ التحقيؽ الذم ال تسيطر عميو سيطرة كاممة  يرىا اإلنسانية أك في حسف نياتيامعاي
 .2ضؿ الدخكؿ في مفاكضات سريةلذا فيي تف

نتيجة لبلنتقادات المكجية لئلجراء السابؽ، تكٌصؿ أطراؼ البركتكككؿ اإلضافي األكؿ     
  .3منو 90إلى حٌؿ كسط بإنشاء )لجنة دكلية لتقصي الحقائؽ( في المادة 

                                                 
1
- Patricia Buirette et Philippe Lagrange, Le droit international humanitaire, 

Collection Repères, La Découverte, France 2008, p 68.   
2
 .45ك  44سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 

3
 : 90تنص المادة  - 

عضك عمى  15)أ( تشكؿ لجنة دكلية لتقصي الحقائؽ يشار إلييا فيما بعد باسـ "المجنة" تتألؼ مف  -1
 درجة عالية مف الخمؽ الحميد كالمشيكد ليـ بالحيدة.

مف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى قبكؿ  20)ب( تتكلى أمانة اإليداع، لدل مكافقة ما ال يقؿ عف 
سنكات إلى عقد  5، الدعكة عندئذ ثـ بعد ذلؾ عمى فترات مدل كؿ منيا 2اختصاص المجنة حسب الفقرة 

اجتماع لممثمي أكلئؾ األطراؼ السامية المتعاقدة مف أجؿ انتخاب أعضاء المجنة، كينتخب ممثمك األطراؼ 
ا السامية المتعاقدة في ىذا االجتماع أعضاء المجنة باالقتراع السرم بيف القائمة مف األشخاص تيرٌشح فيي

 كؿ مف األطراؼ السامية المتعاقدة شخصا كاحدا.
)ج( يعمؿ أعضاء المجنة بصفتيـ الشخصية كيتكلكف مناصبيـ لحيف انتخاب األعضاء الجدد في 

 االجتماع التالي.
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مف أٌف األشخاص المرشحيف لمجنة  –عند إجراء االنتخاب  –)د( تتحقؽ األطراؼ السامية المتعاقدة 
 ت المطمكبة كأٌف التمثيؿ الجغرافي المقسط قد ركعي في المجنة ككؿ.يتمتعكف شخصيا بالمؤىبل

)ق( تتكلي المجنة ذاتيا مؿء المناصب الشاغرة التي تخمك بصكرة طارئة مع مراعاة أحكاـ الفقرات الفرعية 
 المذككرة آنفا.

 )ك( تكفر أمانة اإليداع لمجنة كافة التسييبلت اإلدارية البلزمة لتأدية مياميا.
( يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة لدل التكقيع أك التصديؽ عمى الٌمحؽ "البركتكككؿ" أك االنضماـ )أ -2

دكف اتفاؽ خاص ، ًقبؿ أم طرؼ ك  إليو، أك في أم كقت آخر الحؽ، أف تعمف أنيا تعترؼ اعترافا كاقعيا
ـ ذاتو باختصاص المجنة بالتحقيؽ في ادعاءات مث ؿ ىذا الطرؼ اآلخر، كفؽ ساـ متعاقد آخر يقبؿ االلتزا

 ما تجيزه ىذه المادة. 
)ب( تسمـ إعبلنات القبكؿ المشار إلييا بعاليو إلى أمانة اإليداع ليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" التي تتكلى إرساؿ 

 صكر منيا إلى األطراؼ السامية المتعاقدة.
 )ج(تككف المجنة مختصة باآلتي:

بأم ادعاء خاص بانتياؾ جسيـ كما حددتو االتفاقيات كىذا الٌمحؽ ؽ في الكقائع المتعمقة يأكال: التحق -
 "البركتكككؿ".

 ثانيا: العمؿ عمى إعادة احتراـ أحكاـ االتفاقيات كىذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" مف خبلؿ مساعييا الحميدة. -

 بمكافقة )د( ال تجرم المجنة تحقيقا في الحاالت األخرل، لدل تقدـ أحد أطراؼ النزاع بطمب ذلؾ، إالٌ 
 الطرؼ اآلخر المعني أك األطراؼ األخرل المعنية.   

مف االتفاقية  132مف االتفاقية الثانية كالمادة  53مف االتفاقية األكلى كالمادة  51)ق( تظؿ أحكاـ المكاد 
عمى مف االتفاقية الرابعة سارية عمى كؿ ما يزعـ مف انتياؾ لبلتفاقيات كتنطبؽ كذلؾ  149الثالثة كالمادة 

 ما يزعـ مف انتياؾ ليذا الٌمحؽ "البركتكككؿ" عمى أف يخضع ذلؾ لؤلحكاـ المشار إلييا آنفا في ىذه الفقرة.
)أ( تتكلى جميع التحقيقات غرفة تحقيؽ تتككف مف سبعة أعضاء يتـ تعيينيـ عمى النحك التالي، كذلؾ  -3

 ما لـ تتفؽ األطراؼ المعنية عمى نحك آخر:
ء المجنة ليسكا مف رعايا أحد أطراؼ النزاع يعينيـ رئيس المجنة عمى أساس تمثيؿ ( خمسة مف أعضا1   

 مقسط لممناطؽ الجغرافية كبعد التشاكر مع أطراؼ النزاع.
( عضكاف خاصاف ليذا الغرض، كيعيف كؿ مف طرفي النزاع كاحدا منيما، كال يككناف مف رعايا 2   

 أييما.
ذا لـ يتـ )ب( يحدد رئيس المجنة فكر تمقيو طمب ا بالتحقيؽ ميمة زمنية مناسبة لتشكيؿ غرفة التحقيؽ، كا 

تعييف أم مف العضكيف الخاصيف خبلؿ الميمة المحددة يقـك الرئيس عمى الفكر بتعييف عضك أك عضكيف 
 إضافييف مف المجنة بحيث تستكمؿ عضكية غرفة التحقيؽ.
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تقدما ممحكظا في ىذا المجاؿ بإضفاء الصفة المؤسسية الدائمة إنشاء ىذه المجنة اعتبر     
  في المبدأ –عمى التحقيؽ، كما أف قبكؿ اختصاص لجنة تقصي الحقائؽ يتـ اإلعبلف عنو 

ضافة إلى ذلؾ في زمف السمـ، قبؿ أف تدعك الحاجة إلى إجراء تحقيؽ. باإل -المبدأ 
اؼ النزاع التي قد يغرييا اقتراؼ انتياكات ألحكاـ استمرارية المجنة لو تأثير رادع تجاه أطر ف

 .1القانكف الدكلي اإلنساني
اتخاذ قرار يقـك عمى الكقائع التي تقدميا  –مف الناحية القانكنية  –يعني تقصي الحقائؽ    

  .2األطراؼ المتخاصمة

                                                                                                                                               

ثالثة بيدؼ إجراء التحقيؽ أطراؼ النزاع )أ( تدعك غرفة التحقيؽ المشكمة طبقا ألحكاـ الفقرة ال -4
لمساعدتيا كتقديـ األدلة كيجكز ليا أيضا أف تبحث عف أدلة أخرل حسبما يتراءل ليا مناسبا كما يجكز ليا 

 أف تجرم تحقيقا في المكقؼ عمى الطبيعة.
 )ب( تعرض جميع األدلة بكامميا عمى األطراؼ ، كيككف مف حقيا التعميؽ عمييا لدل المجنة.

 )ج( يحؽ لكؿ طرؼ االعتراض عمى ىذه األدلة.
)أ( تعرض المجنة عمى األطراؼ تقريرا بالنتائج التي تكصمت إلييا غرفة التحقيؽ مع التكصيات التي  -5

 تراىا مناسبة.
)ب( إذا عجزت غرفة التحقيؽ عف الحصكؿ عمى أدلة كافية لمتكصؿ إلى نتائج تقـك عمى أساس مف 

 المجنة أف تعمف أسباب ذلؾ العجز.الكقائع كالحيدة فعمى 
 طراؼ النزاع.  )د( ال يجكز لمجنة أف تنشر عمنا النتائج التي تكصمت إلييا إاٌل إذا طمب منيا ذلؾ جميع أ

تتكلى المجنة كضع الئحتيا الداخمية بما في ذلؾ القكاعد الخاصة برئاسة المجنة كرئاسة غرفة التحقيؽ،  -6
ارسة رئيس المجنة لميامو في جميع األحكاؿ كأف يمارس ىذه المياـ لدل كيجب أف تكفؿ ىذه القكاعد مم

 إجراء أم تحقيؽ شخص ليس مف رعايا أحد أطراؼ النزاع.
تسدد المصركفات اإلدارية لمجنة مف اشتراكات األطراؼ السامية المتعاقدة التي تككف قد أصدرت  -7

كيقدـ طرؼ أك أطراؼ النزاع التي تطمب التحقيؽ  إعبلنات كفقا لمفقرة الثانية، كمف المساىمات الطكعية،
األمكاؿ البلزمة لتغطية النفقات التي تتكمفيا غرفة التحقيؽ كيسدد ىذا الطرؼ أك األطراؼ ما كفتو مف 
أمكاؿ مف الطرؼ أك األطراؼ المدعى عمييا، كذلؾ في حدكد خمسيف بالمائة مف نفقات غرفة التحقيؽ، 

 ة مف األمكاؿ البلزمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيؽ إدعاءات مضادة.كيقدـ كؿ جانب خمسيف بالمائ
1
فرانسكاز كريؿ، المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ: دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر، المجمة الدكلية  - 

 .166ـ، ص 1991، 18لمصميب األحمر، عدد 
2
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ إلى اتفاقيات  مف 90شيمي ركتش، المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ، المادة ا - 

 .147ـ، ص 1991، 18ـ، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، عدد 1949جنيؼ لعاـ 
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ف ككانت الدكلة العشرك  – يابعد أف قبمت كندا باختصاص اكتمؿ النصاب لتشكيؿ المجنة    
بمغ عدد الدكؿ التي قبمت ك ـ. 20/11/1990بتاريخ  –التي تقبؿ ىذا االختصاص 

ف دكلة، مف بينيا ثبلث دكؿ ـ خمسي10/09/1977لمجنة حتى تاريخ االختصاص اإلجبارم 
 ت العربية المتحدة، الجزائر كقطر.عربية ىي اإلمارا

الصادرة بتاريخ  47/30ة في تكصيتيا رقـ كقد دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحد    
ـ الدكؿ األعضاء في البركتكككؿ األكؿ إلى إصدار اإلعبلف المنصكص 25/11/1992

. اعتمدت المجنة 1أم قبكؿ اختصاص لمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ 90عميو في المادة 
  .2ـ08/07/1992نظاميا الداخمي بتاريخ 

 
 الفرع األّكؿ

 نةػػات المجػاصػاختص
 

في عميو ال يحؿ محؿ ذلؾ المنصكص إجراء تتبع المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ     
 -149، 132، 53، 52 -، كتظؿ أحكاـ المكاد3اتفاقيات جنيؼ األربع، لكنو يأتي مكمبل ليا

ات جنيؼ سارية عمى ما يزعـ مف انتياؾ ليذا البركتكككؿ عمى أف المشتركة بيف اتفاق
 .4مف البركتكككؿ األكؿ 90المشار إلييا في المادة يخضع ذلؾ لؤلحكاـ 

 ستفاد مف ىذا الحكـ أف ىناؾ ثبلثة اقتراحات ال يمكف لمجنة إجراء التحقيؽ فييا:يي     
إذا لـ يصدر أم طرؼ في النزاع اإلعبلف المنصكص عميو في البند )أ( مف الفقرة -1

 مف البركتكككؿ األكؿ. 90الثانية مف المادة 
يعط الطرؼ المتيـ المكافقة المنصكص عمييا في البند )د( مف الفقرة الثانية إذا لـ -2

 نفسيا.

                                                 
1
نظر: ىانس بيتر جاسر، إسياـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تعميـ القانكف الدكلي اإلنساني، ا - 

 .380ـ، ص 1994، 39المجمة الدكلية لمصميب األحمر، عدد 
2
 كما بعدىا. 127ـ، ص 1993، 30نظر: المجمة الدكلية لمصميب األحمر، عدد ا - 

3
 .330محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 مف البركتكككؿ األكؿ. 90الفقرة الثانية )ىػ( مف المادة  - 
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إذا لـ يتحقؽ أم مف االفتراضيف المذككريف )كجكد إعبلف أك اتفاؽ خاص( كلكف -3
االنتياكات المزعكمة ليست انتياكات جسيمة بمفيـك البند )ج( أكال مف الفقرة الثانية مف 

 .90المادة 

المشتركة بيف - 149، 132، 53، 52 -شأ إحدل ىذه الحاالت تنطبؽ المكادنعندما ت    
 .1ات أك البركتكككؿ األكؿلبلتفاق –سكاء أكاف جسيما أـ ال  –االتفاقيات عمى أم انتياؾ 

 .2، إٌما عف طريؽ إصدار إعبلف أك بطريقة مخٌصصةكيتـ قبكؿ اختصاص المجنة بطريقتيف
 

 ال: عف طريؽ إصدار إعالفأكّ 
 بكسعو أف يفرض ي قد قبؿ مقدما اختصاص المجنة فإذا كاف الطرؼ المشتك     

التحقيؽ عمى طرؼ آخر سبؽ لو إصدار اإلعبلف نفسو. كمف جانب آخر إذا كاف ىناؾ 
بل تستطيع إجراء تحقيؽ بناء عمى طمبو. بؽ لو قبكؿ اختصاص المجنة، فطرؼ لـ يس

بارم لمجنة كيسمى ىذا الشرط المنصكص فاإلعبلف نفسو ىك الذم يرتب االختصاص اإلج
كيمكف  3"الشرط االختيارم لبلختصاص اإلجبارم" 90)أ( مف المادة  2عميو في الفقرة 

 لمطرؼ في البركتكككؿ األكؿ إصدار إعبلف قبكلو باختصاص المجنة في أم كقت. 
 

 ثانيا: بطريقة مخّصصة
في نزاع دكلي مسمح، بإمكانو إذا أٌف أم طرؼ  إلى 90)د( مف المادة  2أشارت الفقرة     

 تبشأف انتياؾ جسيـ مزعـك لبلتفاقا لـ يكف طرفا في البركتكككؿ األكؿ، أف يطمب التحقيؽ
 .4لكف بشرط مكافقة الطرؼ المعني اآلخر أك األطراؼ المعنية األخرل

 كتختص المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ بما يمي:
 التحقيؽ في كقائع معينة -5

                                                 
1
 نقبل عف: ، 208محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  عبد الكريـ - 

- M.Bothe, K.J.Partsh, W.A.Solf, new rules for victims of armed conflicts, 

Martinus nijhoff publishers, The hagne, Boston, London, 1982, p 544.  
2
 .170فرانسكاز كريؿ، مرجع سابؽ، ص  - 
 .380ىانس بيتر جاسر، مرجع سابؽ، ص  -
3
 .170فرانسكاز كريؿ، المرجع السابؽ، ص  - 

4
ـ، 1993، 33لحماية ضحايا الحرب، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، عدد المؤتمر الدكلي  نظر:ا - 

 .380ص 
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اص بانتياؾ جسيـ كما حددتو تختص المجنة بالتحقيؽ في الكقائع المتعمقة بأم ادعاء خ    
المجنة تختص بالتحقيؽ في . كمف ىنا ف1ـ كالبركتكككؿ األكؿ1949ات جنيؼ لسنة اتفاق

                                                 
( 147، 130، 51، 50االنتياكات الجسيمة كردت حصرا في اتفاقيات جنيؼ )المادة المشتركة  -1

 ( كىي:85، 11كالبركتكككؿ األكؿ )المادتاف 
 القتؿ العمد. -1
 لؾ إجراء تجارب بيكلكجية.التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذ -2
 لحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة.إتعمد إحداث معاناة شديدة أك  -3
إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر  -4

 ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطريقة عابثة.
ـ أسير الحرب أك أٌم شخص آخر مشمكؿ -5  بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة معادية. إرغا
تعمد حرماف أٌم أسير حرب أك أٌم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف يحاكـ محاكمة  -6

 عادلة كنظامية.
 اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع. -7
 أخذ رىائف. -8
بالغة بالصحة أك بالسبلمة البدنية أك العقمية ألٌم كؿ عمؿ عمدم أك إحجاـ مقصكد يمٌس بدرجة  -9

 شخص ىك في قبضة طرؼ غير الذم ينتمي إليو.
تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف مباشرة في  -10

 األعماؿ الحربية.
 تشكؿ أىدافا عسكرية.تعمد تكجيو ىجمات ضد مكاقع مدنية، أم المكاقع التي ال  -11
 تعمد شٌف ىجـك عمى األشغاؿ اليندسية أك المنشآت التي تحكم قكل خطرة. -12
13- .  اتخاذ المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع، أك المناطؽ المنزكعة السبلح ىدفا لميجـك
، عف معرفة بأنو عاجز عف القتاؿ. -14  اتخاذ شخص ما ىدفا لميجـك
اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية كزيو العسكرم أك عمـ األمـ المتحدة أك إساءة استعماؿ عمـ  -15

شارتيا كأزيائيا العسكرية، ككذلؾ الشعارات المميزة التفاقيات جنيؼ بما يسفر عف مكت األفراد أك إلحاؽ 
 إصابات بالغة بيـ.

ي تحتميا، أك نقؿ كؿ أك بعض قياـ دكلة االحتبلؿ بنقؿ أجزاء مف سكانيا المدنييف إلى األرض الت -16
 سكاف األراضي المحتمة داخؿ نطاؽ تمؾ األراضي أك خارجيا.

 التأخير غير المبرر في إعادة األسرل أك المدنييف إلى أكطانيـ. -17
ممارسة التفرقة العنصرية كغيرىا مف األساليب المبنية عؿ التمييز العنصرم كالمنافية لئلنسانية أك  -18

 الميينة.
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دائـ محايد كغير سياسي لكٌنيا ليست ىيئة  فيي جياز ،الكقائع كال تختص بإصدار األحكاـ
يتعيف أف تككف لمجنة الصبلحية ـ ادعاء يتعمؽ بكقائع حدثت، فة تقدي. كفي حال1قضائية

المطمكبة لمحاكلة التحقؽ مما إذا كانت الكقائع قد حدثت أـ ال. كال تممؾ المجنة إصدار حكـ 
المجنة  البعض  . كيرل2رسمي يقرر أف ىذه الكقائع، لك ثبت حدكثيا تشكؿ انتياكا جسيما

، عمى عكس ما 3ياكات سكاء كانت جسيمة أك غير جسيمةتختص بالتحقيؽ في جميع االنت
 ـ.1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  90كرد حرفيا في نص الفقرة الثانية )ج( أكال مف المادة 

نساني لعمو مف األنسب أف تختص المجنة بالتحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي اإل    
البركتكككؿ األكؿ، عمى أساس أف مف يممؾ ات جنيؼ األربع ك كما كردت في أحكاـ اتفاق

 .4األكثر يممؾ األقؿ
 
 المساعي الحميدة -4

ات كالٌمحؽ ختصاص الثاني لمجنة في "العمؿ إلعادة احتراـ أحكاـ االتفاقيتمثؿ اال    
. كييفيـ مف عبارة "المساعي الحميدة" 5'البركتكككؿ األكؿ'...مف خبلؿ مساعييا الحميدة"

بصكرة خاصة تبميغ النتائج المتعمقة بالكقائع كالمبلحظات بشأف إمكانية التسكية الكدية، 
كالمبلحظات الشفيية كالمكتكبة التي تبدييا الدكؿ المعنية. كيجب عمى المجنة أف "تحيط 

 5المطمب الكارد في الفقرة  عمما" بالكقائع قبؿ عرض مساعييا الحميدة. كىك ما يشير إليو
مف البركتكككؿ األكؿ التي تقضي بتقديـ تقرير إلى األطراؼ عف نتائج  90)أ( مف المادة 

 التحقيؽ مشفكعا  بالتكصيات التي تراىا مناسبة.

                                                                                                                                               

عمد شٌف اليجمات عمى اآلثار التاريخية كأماكف العبادة كاألعماؿ الفنية التي تمثؿ التراث الثقافي أك ت -19
 الركحي لمشعكب في الكقت الذم ال تككف فيو قريبة مف األىداؼ العسكرية.

1
-Toni Pfanner ; Mécanismes et méthodes visant a mettre en œuvre le droit 

international humanitaire et apporter protection et assistance aux victimes de la 

guerre, p.8. 
2
- M.Bothe, K.J.Partsh, W.A.Solf, op.cit, p 544.  

 .152آشيمي ركتش، مرجع سابؽ، ص  -3 
4
؛ فريتس كالسيكقف، ليزابيث تسغًفمد، ضكابط تحكـ 211محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  عبد الكريـ - 

خكض الحرب، مدخؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني، ترجمة أحمد عبد العميـ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 
 .180ـ، ص 2004

5
 .1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  90ف المادة )ج( ثانيا م 2الفقرة  - 
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ىكذا يتضح أنو يحؽ لمجنة بعد أف تحيط عمما ببعض الكقائع التي ليس ليا طابع ك     
ح كسائؿ لتأميف حماية متزايدة، كسكؼ تسعى األطراؼ عمى االنتياكات الجسيمة أف تقتر 

إال أنو إذا أثبتت غرفة التحقيؽ كقكع انتياؾ جسيـ، أصبح  1األرجح إلى تنفيذ ىذه المقترحات
 .2مف كاجبيا إببلغ ىذه النتيجة بطريقة مستقمة عف أية تكصية قد ترغب في تقديميا

الحميدة لتسييؿ إعادة العمؿ الحتراـ ىذه عي رغـ أىمية اختصاص المجنة بالقياـ بالمسا    
ات ابة عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقات اإلنسانية إاٌل أٌف دكرىا األىـ يتمثؿ في الرقاالتفاق

كذلؾ بالتحقيؽ في الكقائع المتعمقة بأٌم ادعاء خاص بانتياؾ جسيـ ألحكاـ القانكف الدكلي 
 .3اإلنساني

( عمى أف تتكلى إجراء التحقيؽ غرفة تتككف مف سبعة )أ 3/ الفقرة  90تنص المادة     
أعضاء مف بينيـ خمسة يعينيـ رئيس المجنة كال ينتمي أم منيـ إلى أحد أطراؼ النزاع، 
عمى أساس تمثيؿ مقسط لممناطؽ الجغرافية كبعد التشاكر مع أطراؼ النزاع. كيرل البعض 

ف ييدد بفشؿ التحقيؽ كمو. أما أف تعييف عضك لـ يحظ بمكافقة أطراؼ النزاع مف شأنو أ
 فيعيف كؿ مف طرفي النزاع كاحدا منيما، كال يككناف مف رعايا أييما. ،العضكاف اآلخراف

مة التي يحددىا رئيس عمى أٌنو إذا لـ يتـ تعييف أحد العضكيف أك كمييما خبلؿ المي    
)ب( مف المادة  3رة ىذا التعييف بنفسو مف بيف أعضاء المجنة }الفقالمجنة، فيتكلى الرئيس 

تدعك غرفة التحقيؽ بعد إنشائيا أطراؼ النزاع إلى مساعدتيا في البحث عف األدلة  {. 90
كتقديميا، كيجكز لمغرفة أف تبحث عف أدلة أخرل حسبما تراه مناسبا، كتجرم التحقيؽ في 

اع مقبكلة مكاف الحادث. كتقرر غرفة التحقيؽ ما إذا كانت اإلثباتات التي تقدميا أطراؼ النز 
. كبعد انتياء التحقيؽ يطمب مف الغرفة إعداد 4كجديرة بالثقة، كما تقرر شركط سماع الشيكد

ذا لـ  ،"تقرير عف نتائج التحقيؽ" يتعيف أف تككف استنتاجاتو "مكضكعية كغير متحيزة" كا 
تتمكف الغرفة مف جمع األدلة الكافية لمكصكؿ إلى مثؿ ىذه النتائج كجب عمييا أف تبمغ 

. في الحالة األكلى يرسؿ الرئيس التقرير 5لمجنة أسباب ذلؾ، كتتكلى المجنة إببلغ األطراؼا
                                                 

1
 .153أشيمي ركتش، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. - 

3
 .212عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 ، نقبل عف المكقع:  27/2نة الدكلية لتقصي الحقائؽ، المادة النظاـ الداخمي لمج - 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc29.html  
5
 .1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  90ف المادة )أ( ك)ب( م 5الفقرة  - 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icrc29.html
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إلى األطراؼ المعنية مصحكبا بكافة التكصيات التي تراىا المجنة مناسبة، أما بالنسبة 
بل يجكز لمجنة أف تنشر عمنا النتائج التي تكصمت إلييا إاٌل إذا طمب منيا ذلؾ ، فلمتقرير

 .1اؼ النزاعجميع أطر 
أف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ يمكف أف تسيـ بشكؿ فٌعاؿ في في األخير يمكف القكؿ     

ليا دكر ميـ في ردع القانكف الدكلي اإلنساني، كما التسكية الكدية إلعادة احتراـ أحكاـ 
 أطراؼ النزاع عف انتياؾ قكاعده مف خبلؿ التقارير التي تتكلى إعدادىا.

 
 انيالفرع الث

 عراقيؿ نشاط المجنػػة
 

لمرقابة عمى حماية ضحايا النزاعات  دكلية لتقصي الحقائؽ آلية  ميمةالمجنة ال تمٌثؿ    
 كىي مف أىـ االنجازات التي جاء بيا البركتكككؿ األكؿ لسنة ،الدكلية المسمحة

 كىي: 2مجمكعة مف المعكقات تعترض نشاطيا ، كرغـ ذلؾـ1977 
ب( مف المادة -1تشترط الفقرة )ك اشتراط عدد معيف كحد أدنى مف الدكؿ إلقامة المجنة:  -1

رط ـ قبكؿ اختصاص المجنة مف قبؿ عشريف دكلة كش1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  90
ـ، كىك 1991ف العدد البلـز إلقامة المجنة لـ يكتمؿ قبؿ عاـ إلقامة لجنة تقصي الحقائؽ. أل

ية عمى انتياكاتيا في الحركب. ككصؿ رقابة قانكنية دكل ةكؿ في قبكؿ أيٌ ما يثبت تردد الد
 دكلة. 64إلى  2003القابمة لمجنة عاـ  عدد الدكؿ

حصرية عمؿ المجنة: ينحصر عمؿ المجنة في تقصي الحقائؽ بيف الدكؿ األطراؼ في  -2
بيف الدكؿ  بيف أطرافيا كليسأٌم أٌف صبلحية المجنة منحصرة الٌمحؽ التي تقبؿ اختصاصيا 

 األطراؼ في الٌمحؽ.

                                                 
1
 .مف البركتكككؿ نفسو 90مف المادة )ج(  5الفقرة  - 

2
ـ، كرقة عمؿ 1949محمد عزيز شكرم، تفعيؿ المادة األكلى المشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  - 

 11أكت ك  30ة إلى األياـ الدراسية العربية األكلى حكؿ القانكف اإلنساني المنعقدة في البلذقية بيف مقدم
 ـ.2003سبتمبر 
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المجنة مفتكحة أماـ الدكؿ فقط: المجنة ليست مفتكحة عضكيتيا أماـ األفراد أك المنظمات  -3
الدكلية الحككمية أك غير الحككمية كىذه كميا أشخاص اعتبارية تيتـ بانتياؾ قكاعد القانكف 

 الدكلي اإلنساني أحيانا أكثر مف الدكؿ.

يؽ مف أعضاء ييختاركف عمى أساس التكزيع الجغرافي كمكافقة تركيبة غرؼ التحقتككف  -4
 األطراؼ.

مع أطراؼ النزاع يمكف أف  إٌف اإلصرار عمى مراعاة التكزيع الجغرافي كبعد التشاكر   
الشرط الثاني منيما در عدـ التقيد بيذيف الشرطيف أك مؤىبلت المحققيف ككاف األجيضعؼ 

عمى أم مرشح لمعمؿ في غرفة  النزاع في كضع اعتراضعناه حؽ طرؼ عمى األقؿ ألٌف م
 التحقيؽ حتى كلك كانت مؤىبلتو أفضؿ مف سكاه.

ذا ما استغاث شعب مثبل ارتكبت ضده مخالفاتك     بل يمكنيا أف تتحرؾ جسيمة بالمجنة ف ا 
تعيد المجنة. كبطبيعة الحاؿ طالما لـ يكافؽ الطرؼ المعتدم كالمرتكب لمجرائـ المعنية عمى 

أم طرؼ يككف مكرطا في ارتكاب مخالفات أك جرائـ خطرة إزاء أحكاـ القانكف الدكلي ف
 .  1اإلنساني ال يكافؽ عمى تدخؿ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ

                                                 
1
ضافة  2002ىذا ما حصؿ بصكرة خاصة بالنسبة لمحالة الفمسطينية، حيث منذ ربيع عاـ  -  لى إكا 

القكات اإلسرائيمية عف ممارستيا ضد االعتداءات كالجرائـ المتنكعة كالمخالفات الجسيمة التي لـ تكٌؼ 
الشعب الفمسطيني منذ أمد بعيد قامت ىذه القكات تنفيذا لقرارات الحككمة اإلسرائيمية بعدكاف فادح مميء 

 إنسانية ضد المدنييف الفمسطينييف. بالممارسات البل
مفركض في مثؿ كفي ىذا اإلطار برزت كاقعة جنيف التي كقعت فييا مجازر بالغة الضرر،ك كاف مف ال 

ىذه الحالة أف يجرم تحقيؽ عف طريؽ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ، إاٌل أٌف األحداث كالكقائع أكدت أف 
 تمؾ المجنة ما ىي إالٌ مجرد "كىـ" عمى حد تعبير أحد الفقياء ممف كتبكا في مادة القانكف الدكلي اإلنساني.

 Le mythe de laحيث استعمؿ عبارة:   Maurice Torelliنشير ىنا إلى ما كتبو األستاذ 

commission internationale d’établissement des faits".،   فبطبيعة الحاؿ لـ يكف منتظرا أف
تقبؿ إسرائيؿ بالتحقيؽ فيما حصؿ بأماكف مختمفة مف األراضي الفمسطينية عف طريؽ تمؾ المجنة الدكلية 

استخداـ تمؾ اآللية الرئيسية مف آليات القانكف الدكلي المخصصة لتقصي الكقائع. كأماـ عدـ إمكانية 
اإلنساني كبالنظر إلى خطكرة الكضع في مدينة جنيف بادر األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة السيد "ككفي 

ناف" إلى بعث لجنة تحقيؽ لتقصي الكقائع بخصكص ما حصؿ بمدينة جنيف كىي المبادرة التي كافؽ ع
ـ، عمما أف ىذا القرار تـ اقتراحو 2002لسنة  1405رعة كباإلجماع بمقتضى القرار عمييا مجمس األمف بس

مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية كبعد أف حصؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عمى تعيد مف إسرائيؿ )عف 
 طريؽ محادثة ىاتفية( بأنيا ستتعاكف مع الفريؽ الذم سيعينو لمغرض.
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ج( يقتصر عمؿ المجنة عمى التحقيؽ -2كفؽ ما جاء في الفقرة )محدكدية عمؿ المجنة:  -5
 ات كىذا الٌمحؽ.سيـ كما صكرتو االتفاقبانتياؾ ج في الكقائع المتعمقة بأٌم ادعاء خاص

ىذا يعني استثناء االنتياكات العادية مف التحقيؽ، كحصر ميمة المجنة بشأنيا في بذؿ ك     
 ات كىذا الٌمحؽ.أجؿ إعادة احتراـ أحكاـ االتفاق مساعييا الحميدة مف

يمكف القكؿ أٌنو لككف أٌف عممية التحقيؽ بكامميا تخضع لمكافقة األطراؼ المتحاربة، ىذا      
يشٌكؿ أحد أىـ األسباب التي يرجع إلييا عدـ كجكد أم نجاح يذكر، إضافة إلى كاقع النزاع 
المسٌمح ال يبلئـ إمكانية إجراء تحقيؽ بطمب مف الخصـ، كليذا لـ يكف ليذه الكسيمة األثر 

كس في الحٌد مف النزاعات المسٌمحة كما ينتج عنيا مف انتياكات. بالتالي ال يمكف لمجنة الممم
الدكلية لتقصي الحقائؽ في ظؿ ىذا النظاـ القانكني اليزيؿ كالضعيؼ أف تيحٌقؽ أٌيا مف 
األىداؼ التي أنشئت مف أجميا، فبل بد مف تحديد كضعيا القانكني بشكؿ أكضح لتككف آلية 

ة في انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، ك يجب أف يككف قبكؿ اختصاصيا تحقيؽ إلزامي
تابعا لمتصديؽ عمى البركتكككؿ اإلضافي األٌكؿ، أٌما أف يككف قبكؿ اختصاصيا بإعبلف 
منفصؿ، فمعظـ الدكؿ ال تممؾ الرغبة في التحقيؽ في أٌم مف النزاعات المسٌمحة التي دارت 
                                                                                                                                               

ـ( تكلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تشكيؿ لجنة تقصي الكقائع 2002لسنة  1405) كتطبيقا لمقرار السابؽ
 مف فريؽ اختاره بكؿ دقة مف بينو رئيس أسبؽ لمجنة الدكلية لمصميب األحمر.

إاٌل أٌنو كمنذ تشكيؿ ذلؾ الفريؽ أخذت الحككمة اإلسرائيمية تطرح السؤاؿ تمك اآلخر كتختمؽ العذر تمك 
تقاؿ المجنة لؤلراضي الفمسطينية المحتمة كتحديدا إلى جنيف. كتمكنت الحككمة اإلسرائيمية اآلخر لتعطيؿ ان

ـ الصادر عف مجمس األمف، حيث لجأ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 2002لعاـ  1405مف إجياض القرار 
إسرائيؿ كبصكر غير معيكدة في مجاؿ العمؿ األممي إلى اتخاذ قرار بحؿ تمؾ المجنة مفسرا ذلؾ برفض 

التعاكف مع المجنة كتمكينيا مف دخكؿ اإلقميـ الذم حصمت فيو الكقائع المراد التحقيؽ فييا. كالغريب في 
الصادر في  E.S 10/10األمر أف الجمعية العامة ألمـ المتحدة طمبت إلى األميف العاـ بمقتضى القرار 

كببعض المدف الفمسطينية األخرل  يفـ أف يقدـ تقريرا حكؿ األحداث التي حصمت بمدينة جن2002مام  7
فقاـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإعداد تقرير دكف تنقؿ إلى  باالعتماد عمى المكارد كالمعمكمات المتكفرة.

عيف المكاف أم إلى جنيف كال إلى أية مدينة فمسطينية أخرل. مع العمـ أف في ىذه الحالة أيضا رفض 
 ميف العاـ لؤلمـ المتحدة.الجانب اإلسرائيمي التعاكف مع األ

ـ قدـ األميف العاـ تقريرا فريدا مف نكعو مف حيث أنو يشكؿ صبغة 2002كفي نياية شير جكيمية 
مستحدثة في إجراء تحقيؽ عف بعد في غياب إمكانية إجراء تحقيؽ عمى عيف المكاف بسبب تصدم 

، نظر: تكفيؽ بكعشبة، القانكف الدكلي ا إسرائيؿ لمثؿ ذلؾ اإلجراء. ، مرجع سابؽاالنساني في عالـ اليـك
 .56ك 55ص
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. كما 1رافا فييا، مٌما يجعؿ المجكء لمثؿ ىذه اآللية قاصراعمى أراضييا أك التي كانت أط
يجب أف تضطمع المجنة بمياـ اإلحالة إلى القضاء الكطني أك الدكلي حاؿ ثبكت انتياكات 
صارخة لمقانكف الدكلي اإلنساني كتحديدنا لمبدأ التمييز كليس ليا أف تكتفي بإصدار 

 .2تكصيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 دكر القضاء الدكلي الجنائي في قمع انتياكات 

 القانكف الدكلي اإلنساني
 

ما كأساسيا مف أجؿ تطبيؽ القانكف كتنفيذه. القضاء في أم نظاـ قانكني دكرا مي يؤدم      
مرتكبي المخالفات القانكنية كمعاقبتيـ، فيرتفع شأف القانكف  القضاء تتـٌ مبلحقة فمف خبلؿ

 في المجتمع. كيتحقؽ األمف كالسمـ
                                                 

1
 .62-61أحسف كماؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 . 204العقكف ساعد، مرجع سابؽ، ص  - 
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ليذا كانت فكرة إنشاء قضاء جنائي دكلي قديمة، قدـ القانكف الدكلي الجنائي. فقد تطمع      

الفقياء منذ بدايات القرف العشريف إلى إنشاء قضاء جنائي يتمتع بصفة الحياد كاالستمرارية، 
ؼ كعادات ينظر في المخالفات كاالنتياكات التي يتـ ارتكابيا بالمخالفة لقانكف كأعرا

الحركب. فتـ إنشاء أكؿ قضاء جنائي دكلي بعد الحرب العالمية الثانية، لمحاكمة مجرمي 
اإلنسانية خبلؿ الحرب العالمية الثانية، كىك ما  ف ارتكبكا أفظع كأبشع الجرائـ ضدٌ الذي الحرب

عرؼ بالمحكمة العسكرية في نكرمبرج كطككيك. كقد كاف القضاء مؤقتا كمحددا بالجرائـ التي 
ارتكابيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية، كما تحرؾ مجمس األمف الدكلي لمكاجية  ـت

بلفيا السابقة كركاندا، فأصدر قرارات االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني في يكغس
  (.Ad Hocبإنشاء محاكـ جنائية دكلية خاصة )

 
في مطمع التسعينات كعمى أثر االرتفاع الممحكظ في عدد ضحايا النزاعات المسمحة      

المعاصرة كنتيجة لتأثير ضغط الرأم العاـ العالمي، أممت الضركرة إنشاء قضاء دكلي دائـ 
ـ إلى الجمعية 1994ائية دكلية قٌدـ المشركع األساسي ليا في عاـ تمثؿ في محكمة جن

كما سنبيف ذلؾ في  1998افقت عميو في صكرة اتفاقية دكلية في مؤتمرركما سنة العامة كك 
 : المطالب الثبلثة التالية

 
 
 
 

 المطمب األكؿ
 كطككيكالمحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبرج 

 
بدأ اإلعداد لمحاكمة مرتكبي جرائـ الحرب العالمية الثانية أثناء سير معارؾ تمؾ      

ف مف مخالفات كجرائـ خطيرة ضد ك يلؾ لما ارتكبتو دكؿ المحكر كحمفاؤىا القانكنالحرب، كذ
عقب المؤتمر الذم عقدتو  -قكانيف الحرب. فقد أصدرت الدكؿ التي احتمتيا ألمانيا إعبلنا 
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أكدت فيو عمى التمسؾ بضركرة تقديـ  -1ـ 13/01/1942س باالس" بتاريخ في "ساف جيم
كليف عف ارتكاب الجرائـ التي حدثت أثناء القتاؿ لممحاكمة أماـ عدالة منظمة، سكاء المسؤ 

 بالنسبة ألكلئؾ الذيف أمركا بارتكابيا أك الذيف شارككا في تنفيذىا.
لتكصؿ إلى إنشاء ما يعرؼ "بالمحكمة ـ تـ ا1945أكت  8كبمكجب اتفاقية لندف في      

:" تنشأ محكمة أف . كقد نصت المادة األكلى مف تمؾ االتفاقية عمى2العسكرية الدكلية"
لمحاكمة مجرمي الحرب الذيف  -بعد التشاكر مع مجمس الرقابة عمى ألمانيا-عسكرية دكلية 

، أك بصفتيـ ف بصفة شخصيةليس لجرائميـ تحديد جغرافي معٌيف، سكاء أكانكا متيمي
 منظمات أك ىيئات، أك بكمتا الصفتيف ".أعضاء في 

تضمنت ىذه االتفاقية تشكيؿ المحكمة، فيي تتككف مف أربعة قضاة، تعيف كؿ دكلة مف      
ة مناكبيف يعينكف بالطريقة الدكؿ المكٌقعة عمى االتفاقية كاحدا منيا، باإلضافة إلى أربعة قضا

 ثنيف.ذاتيا،كسنبحث ذلؾ في مبحثيف ا
 

 فرع األكؿال
 محكمة نكرمبرج

 

                                                 
1
ىذه الدكؿ ىي: بمجيكا، تشيككسمكفاكيا، فرنسا، اليكناف، لككسمبكرغ، ىكلندا، النركيج، بكلندا  - 

ككندا كاليند كنيكزلندا كاتحاد جنكب إفريقيا كالكاليات  كيكغسبلفيا، كقد حضر مندكبكف عف بريطانيا كاستراليا
 المتحدة كالصيف كاالتحاد السكفيتي بصفتيـ مراقبيف مدعكيف.

2
 جاء بديباجة االتفاقية أٌف: - 

ـ حكؿ الفظائع األلمانية في أكركبا المحتمة قد 30/10/1943"نظرا ألف إعبلف مكسكك الصادر في     
الفظائع مف الضباط كالجنكد أعضاء الحزب النازم، أك الذيف يشارككف عمدا  أكضح أف المسئكليف عف تمؾ

في ارتكابيا، سكؼ يتـ تسميميـ إلى الببلد التي ارتكبكا فييا جرائميـ لكي يحاكمكا كفقا لقكانيف تمؾ الببلد، 
جرائميـ نظرا ألف ىذا اإلعبلف قد تـ كضعو مع التحفظ بشأف كبار الضباط كالمسئكليف الذيف لـ تحدد 

بنطاؽ جغرافي معيف حيف تيرؾ أمر عقابيـ إلجراء جماعي تتخذه حككمات الدكؿ الحميفة، لذلؾ فإٌف 
حككمة الجميكرية الفرنسية المؤقتة كحككمة الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

كىي تعمؿ لصالح جميع األمـ المتحدة عقدت كايرلندا الشمالية كاتحاد الجميكريات االشتراكية السكفياتية 
 عف طريؽ مندكبييا المفكضيف شرعا ىذا االتفاؽ".
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تدخؿ ضمف صبلحيات المحكمة الجرائـ ضد السمـ كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد     
ٌحرضكف أك الذيف يشترككف في إعداد أك أك ي أك ينظمكف يعتبر الذيف يتزعمكفك  اإلنسانية،

عف  ولٍهمسؤأك مؤامرة الرتكاب أية جريمة مف الجرائـ المذككرة سابقا،  تنفيذ مخطط عاـ
 .1جميع األعماؿ التي يرتكبيا أم شخص تنفيذا لمثؿ ىذا المخطط أك المؤامرة

اتيمتيـ المحكمة العسكرية الدكلية، فحصؿ  24شخصا مف بيف  22ت محاكمة لقد تمٌ     
اثني عشر باإلعداـ شنقا، كبالسجف مدل  ثبلثة مف المدعى عمييـ عمى البراءة كحكـ عمى

 20لى إ 10الحياة عمى ثبلثة، كصدرت عمى الباقيف أحكاـ بالسجف لمدد تتراكح ما بيف 
مف الحمفاء عف جرائـ الحرب التي ارتكبكىا ضد األلماف،  عاما، كلـ يحاكـ أم عسكرم

 .2فقط كبالتالي كانت اإلجراءات تتعمؽ بمتيميف مف جانب كاحد
ىذا ما جعؿ بعض الفقياء كالسياسييف ك المؤٌرخيف يعتبركف ىذه المحكمة بمثابة انتقاـ     

جماعي، باإلضافة إلى أٌف انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني كاف مف كبل الجانبيف كعميو كجب 
 محاكمة المسؤكليف عف تمؾ االنتياكات مف جانب الحمفاء أيضا.

 :3يمف المشاكؿ القانكنية كاالنتقادات مف أىميا ما يم كاجيت محكمة نكرمبرغ مجمكعة    
 
 كاجب التطبيؽ كيعكد ذلؾ لسببيف:مشكمة القانكف  -1
ت لكي تقـك بمحاكمة كبار مجرمي الحرب األلماف السبب األكؿ: أٌف المحكمة أنشئ -أ  

 كىؤالء يخضعكف لمقانكف األلماني باعتبار قانكنيـ الشخصي، غير أنو تـ استبعاد ىذا
 القانكف.

السبب الثاني: أف التيـ المكجية إلى كبار مجرمي الحرب األلماف ىي القياـ بارتكاب  -ب 
 أفعاؿ امتدت آثارىا اإلجرامية إلى مناطؽ جغرافية غير محدكدة. 

                                                 
1
 جيرىارد فاف غبلف، القانكف بيف األمـ، تعريب عباس العمر، دار اآلفاؽ الحديدة، بيركت، - 

 .211ص
2
ـ، ص 2002رة، محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، مطابع ركز اليكسؼ الجديدة، القاى - 

32 ،33. 
3
 كما بعدىا. 361محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  - 
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رغـ استبعاد تطبيؽ القانكف الجنائي األلماني باعتباره القانكف الشخصي، كاستبعاد      
ميثاؽ نكرمبرج لـ يشر إلى القانكف الكاجب التطبيؽ كليذا ، فاإلقميميتطبيؽ القانكف الجنائي 

 كاف عمى المحكمة أف تختار أحد أسمكبيف:
 كاجب التطبيؽ.ريقة تحكمية في اختيار القانكف : أف تمارس سمطتيا بطليماأكٌ   -

مف النظاـ األساسي لمحكمة  28تطبيؽ نص المادة : أف تمجأ إلى القياس كتعمؿ لثانييما -
العدؿ الدكلية الدائمة. كىك ما اعتمدتو المحكمة في كثير مف األحياف خاصة في نطاؽ 

 .1تعريؼ الجرائـ الدكلية

 عية الجرائـ كالعقكبات:مشكمة شر  -2
استندت ىيئة الدفاع عف المتيميف عمى ىذا المبدأ، كدفعت بعدـ مشركعية الجرائـ      

تمؾ الجرائـ لـ تكف قائمة قبؿ إبراـ ميثاؽ  المقدـ عنيا المتيمكف لممحاكمة عمى أساس أفٌ 
نكرمبرغ مما يعني تخمؼ الركف الشرعي لمجريمة مف جية، باإلضافة إلى عدـ كجكد سابقة 

 تحدد العقكبة الكاجب تطبيقيا عمى مرتكب تمؾ األفعاؿ مف جية أخرل. 
 غياب تمثيؿ الدكؿ المحايدة كألمانيا في تشكيؿ المحكمة. -3
 
، تجاىمت حقيقة كاضحة، كىي أٌف اإلجراءات 2المتبعة في محاكمات نكرمبرغاإلجراءات  -4

التي تعد طبيعية كعادلة في بمد ما تبدك خبلؼ ذلؾ في بمد آخر. ففي محكمة نكرمبرغ كانت 
اإلجراءات السائدة ىي اإلجراءات األنجمكسكسكنية ككاف المدعى عمييـ كالمحامكف األلماف 

                                                 
1
ـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا، دار النيضة العربية، القاىرة،  -  ـ، 1996عبد الكاحد محمد الفار، الجرائ

 .109ك  108ص 
2
مف مثيمتيا األمريكية مف ففي الكقت الذم كانت اإلجراءات الجنائية البريطانية عمى النقيض تماما  - 

السكفياتي  ـ قانكني مدني ككاف لبلتحاد حيث الطبيعة كاالعتماد عمى القانكف العرفي كاف لدل فرنسا نظا
عدالة جديدة شيكعية، إالٌ أٌف ممثمي الحمفاء استطاعكا أف ينسقكا فيما بيف أنظمتيـ القانكنية المختمفة بعممية 

كف( عمى ىذا االندماج القانكني بقكلو أنو كاف في مصمحة المدعى تكفيقية. كلقد عٌمؽ القاضي )جاكس
عمييـ فعمى سبيؿ المثاؿ كاف ليـ في معرض دفاعيـ عف أنفسيـ أف يشيدكا مف عمى المنصة بعد حمؼ 
 اليميف أك يقكمكا في نياية المحاكمة بتقديـ بياف لممحكمة بدكف حمؼ يميف أك بدكف تقديمو لمناقشتيـ فيو.

 ،ـ2007، 2د شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة العربية، ، ط نظر: محما
 .204ك  203ص 
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ات كاستجكاب الشيكد أك المدعيف د أنفسيـ عمى بعض اإلجراءيجدكف صعكبة كبيرة في تعكي
  ٌف مثؿ ىذا اإلجراء لـ يكف مألكفا لدييـ.أل

 ىذه نكرمبرغ إاٌل أفٌ  المشاكؿ كالصعكبات القانكنية التي كاجيتيا محكمةرغـ     
قانكنية المحاكمات الدكلية لمنتيكي أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، كانت درسا كاقعيا كسابقة 

 11مف شأنيا أف تككف رادعا في النزاعات المسمحة التي قد تحدث مستقببل. كمنذ 
ـ كانت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قد اعتمدت بإجماع األصكات القرار رقـ 1946ديسمبر

بعنكاف "تأكيد مبادئ القانكف الدكلي التي أقرىا ميثاؽ محكمة نكرمبرغ". كما تبنت  95
( الصادر 5) 488كذلؾ بقرارىا رقـ  -ة بناء عمى تقرير لجنة القانكف الدكلي الجمعية العام

مبادئ القانكف الدكلي التي اعترفت بيا محكمة نكرمبرغ كفي األحكاـ  -ـ 12/12/1950في 
 الصادرة عنيا.

كلية الجزائية األمـ المتحدة لتقنيف تدكيؿ المسؤ دكلي في  ؿ نٌص أكٌ  1مت ىذه المبادئشكٌ     
ية امتدت أبعاده المكضكعية عمى مدل نصؼ قرف حتى اعتماد نظاـ ركما األساسي الفرد

                                                 
: أم شخص يرتكب فعبل مف األفعاؿ المبدأ األكؿ -نظرا ألىمية ىذه المبادئ نذكر النص الكامؿ ليا: -1

  التي تشكؿ جريمة بمكجب القانكف الدكلي يككف مسؤكال عف ىذا الفعؿ كعرضة لمعقكبة.
: إٌف عدـ فرض القانكف المحمي أية عقكبة عمى فعؿ مف األفعاؿ التي تشكؿ جريمة بمكجب المبدأ الثاني -

 القانكف الدكلي ال يعفي الشخص الذم يقترؼ ذلؾ الفعؿ مف المسؤكلية بمكجب القانكف الدكلي.
بمكجب القانكف الدكلي : إٌف إقداـ شخص عمى ارتكاب فعؿ مف األفعاؿ التي تشكؿ جريمة الثالث المبدأ -

بكصفو رئيسا لمدكلة أك مكظفا حككميا مسؤكال ال يعفي ذلؾ الشخص مف المسؤكلية بمكجب القانكف 
 الدكلي.

: إٌف إقداـ أم شخص عمى ارتكاب فعؿ تنفيذا ألمر مف حككمتو أك مف رئيسو ال يعفي ىذا المبدأ الرابع -
 إذا كاف لديو فعبل خيار أخبلقي. الشخص مف المسؤكلية بمكجب القانكف الدكلي شريطة

: ألم شخص متيـ بارتكاب جريمة بمكجب القانكف الدكلي الحؽ في محاكمة عادلة عمى المبدأ الخامس -
 أساس الحقائؽ كالقانكف.

 : يعاقب عمى الجرائـ المدرجة فيما يأتي بكصفيا جرائـ بمكجب القانكف الدكلي:المبدأ السادس -
 مـ:)أ( الجرائـ المخمة بالس

 ا انتياكا لمعاىدات أك اتفاقات التخطيط لحرب عدكانية أك اإلعداد ليا أك الشركع فييا أك شني -1
 ضمانات دكلية.أك 
 (.1االشتراؾ في خطة أك مؤامرة مشتركة بيدؼ ارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ المذككرة في البند ) -2
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ت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ ـ. كقد تبنٌ 1998لممحكمة الجنائية الدكلية في عاـ 
ـ قرارا يتضمف اتفاقية حكؿ عدـ سقكط جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية 26/11/1968

ا النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبرغ كاالنتياكات الجسيمة المنصكص عميي بالتقادـ كما نٌص 
 .1ات جنيؼييا في اتفاقعم
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 المحكمة العسكرية الدكلية بطككيك

 

                                                                                                                                               

أك أعرافيا كتشتمؿ فيما تشتمؿ، القتؿ، أك  )ب( جرائـ الحرب: األفعاؿ التي تشكؿ انتياكا لقكانيف الحرب
سكء المعاممة أك اإلبعاد إلى أماكف األعماؿ القائمة عمى السخرة أك ألم سبب آخر إذا كانت تمؾ األفعاؿ 
تؤثر عمى السكاف المدنييف إلقميـ خاضع لبلحتبلؿ، أك مقيميف فيو، كأفعاؿ القتؿ أك سكء المعاممة ألسرل 

التدمير أك  يب الممتمكات العامة أك الخاصة عالي البحار أك قتؿ الرىائف أك نالحرب، أك ألشخاص في أ
 الطائش لممدف أك القرل، أك أفعاؿ التخريب الذم ال تبرره ضركرة عسكرية.

)ج( الجرائـ المكجية ضد اإلنسانية: أفعاؿ القتؿ كاإلبادة كاالسترقاؽ كاإلبعاد، كغيرىا مف األفعاؿ 
أٌم مف السكاف المدنييف، أك أعماؿ االضطياد ألسباب سياسية أك عنصرية أك  البلإنسانية المكجية ضد

دينية عندما ترتكب ىذه الجرائـ أك األفعاؿ تنفيذا ألٌم جريمة مخمة بالسمـ أك ألية جريمة حرب أك فيما 
 يتصؿ بأٌم منيا.

يمة ضد اإلنسانية، عمى : التكاطؤ في ارتكاب جريمة مخمة بالسبلـ أك جريمة حرب، أك جر المبدأ السابع -
 نحك ما نص عميو في المبدأ السادس، يشكؿ جريمة بمكجب القانكف الدكلي. 

نظر: ضارم خميؿ محمكد، باسيؿ يكسؼ، المحكمة الجنائية الدكلية. ىيمنة القانكف أـ قانكف الييمنة، ا
 كما بعدىا. 23، ص 2008منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .185إلى ص  183ـ، ص 1988القانكف الدكلي، ط نقبل عف: أعماؿ لجنة 
1
عامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، منشكرات المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف كالمجنة  - 

 .95ـ، ص 1997الدكلية لمصميب األحمر، تكنس، 
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ككانت  1أينشئت ىذه المحكمة بعد ىزيمة الياباف كاستسبلميا في الحرب العالمية الثانية    
أصدر الجنراؿ األمريكي "دكغبلس ماؾ آرثر" بصفتو صمة كثيقة بمحاكمات نكرمبرغ. ك  ليا

ـ يقضي 19/01/1946قائدا أعمى لقكات الحمفاء في الشرؽ األقصى، بيانا خاصا بتاريخ 
بتشكيؿ محكمة عسكرية دكلية لمشرؽ األقصى تتخذ مقرا ليا في طككيك أك في أم مكاف 

 تحدده فيما بعد.    
ىرم عف نظاـ محكمة نكرمبرغ، ال  في ء جك ال يختمؼ نظاـ محكمة طككيك بأٌم شي    

حيث اإلجراءات. ككفقا لنص المادة الخامسة مف ـ المكجية لممتيميف كال التياالختصاص كال 
الئحة طككيك فقد نصت عمى أنكاع الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة كالتي تكجب 

 .2ـ ضد اإلنسانيةالمسؤكلية الشخصية كىي الجرائـ ضد السبلـ، كجرائـ الحرب، كجرائ
 12ـ، كاستمرت المحاكمة حتى 1946أبريؿ  26عقدت المحكمة أكلى جمساتيا في     

التي صدرت متيما بعقكبات تتقارب مع  26د ـ كأصدرت أحكاميا باإلدانة ض1948نكفمبر 
كاف اختيار أعضاء المحكمة عمى أساس تمثيمي، فكاف كؿ عضك  ك3مف محكمة نكرمبرغ

تأثير يمثؿ حككمة دكلتو كليس بصفتو الشخصية، مما أدل إلى تسييس المحكمة كمف ثـ ال
 .عمى العمؿ الداخمي ليا كطبيعة القضاء الذم أقامكه

يار المدعى كانت اإلجراءات ذاتيا متسمة بالشذكذ كمخالفة لممنطؽ القضائي، إذ تـٌ اخت     
عمييـ بناء عمى معايير سياسية، في الكقت الذم برز فيو جميا غياب البعض مف قائمة 

 لـ تتـ محاكمة أم منيـ عف جرائـ الحرب. ف الحمفاء كالمدعى عمييـ مثؿ العسكريي
كما أف تنفيذ العقكبات كاف متضاربا كمحككما بنزكات الجنراؿ األمريكي )ماؾ آرثر(     

طبلؽ سراح مجرمي السياسية بصف تو صاحب السمطة في العفك كتقميؿ مدة العقكبات كا 
عشريف متيما الذيف صدرت رط. كفي النياية تـ اإلفراج عف خمسة ك الحرب المدانيف بش

 لـ يقض أحد منيـ فترة العقكبة كاممة. كاـ بالسجف بنياية الخمسينيات كضدىـ أح

                                                 
1
بمتيف الذريتيف عمى ـ كذلؾ عمى إثر إلقاء القن02/09/1945كٌقعت الياباف عمى كثيقة االستسبلـ في  - 

ألؼ جريح كما  75ألؼ قتيؿ ك 80ـ كقد بمغ قتمى ىيركشيما 09/08/1945ىيركشيما كنجازاكي بتاريخ 
ألؼ، كقد تضمنت كثيقة االستسبلـ إخضاع سمطة اإلمبراطكر كالحككمة  40بمغ عدد قتمى نجازاكي 

 اليابانية لمشيئة القيادة العميا لقكات الحمفاء.
2
 .365شبللدة، مرجع سابؽ، ص محمد فياد ال - 

3
 .113عبد الكاحد محمد الفار، الجرائـ الدكلية، مرجع سابؽ، ص  - 
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ـ بساف 8/9/1951ـ مع الياباف في كأربعكف دكلة عمى معاىدة السبل كٌقعت ثماف     
فرانسيسكك كنٌصت المادة الثانية منيا عمى نقؿ جميع مجرمي الحرب الذيف صدرت أحكاـ 
بإدانتيـ إلى الياباف لتنفيذ المدد المتبقية ليـ تحت إشراؼ القائد األعمى لقكات الحمفاء، كقد 

ـ تـ 1957ـ إلى1951 كعميو ففي الفترة ما بيف كاف ذلؾ بغرض إطبلؽ سراحيـ مبكرا،
اإلفراج الشرطي عف كؿ مجرمي الحرب في الشرؽ األقصى الذيف صدرت ضدىـ أحكاـ 

 باإلدانة كعيٌدلت عقكبة البعض منيـ.
ـ تحديدا أعمنت حككمػة اليابػاف أنػو بنػاء عمػى إجمػاع آراء أغمبيػة دكؿ 1957أبريؿ  7في     

فقػػد تػـػ مػػنح حػػؽ العفػػك  ،شػػرؽ األقصػػىالحمفػػاء الممثمػػيف لػػدل المحكمػػة العسػػكرية الدكليػػة لم
طػػبلؽ سػػراح جميػػع مجرمػػي الحػػرب اليابػػػانييف ذكم الشػػأف فػػكرا كبػػدكف أم شػػركط. عمػػػى   كا 

كػػػاف يينظػػػر لممتيمػػػيف الػػػذيف صػػػدرت ضػػػدىـ أحكػػػاـ باإلدانػػػة خػػػبلؼ مػػػا حػػػدث فػػػي ألمانيػػػا ك 
اص األشػػخ فكػػانكا ينظػػركف ليػػؤالء ،كمجرمػػي حػػرب منبػػكذيف فػػي مجتمعػػاتيـ، أمػػا اليابػػانيكف

 .1كضحايا ال مجرميف

رغـ مف الطابع المحدكد كالمؤقت لمحكمتي نكرمبرغ نخمص مف خبلؿ ما تقدـ أنو      
ت أثر رادع عمى منتيكي أحكاـ القانكف اكطككيك المتيف أنشأىما الحمفاء، فقد كٌقعتا عقكبات ذ

أثارتو أحكاميما  الدكلي اإلنساني، كمارستا تأثيرا فعميا عمى جيكد التقنيف البلحقة فضبل عما
 .2مف اىتماـ رجاؿ الفقو القانكني

تمؾ المحاكـ كقكانينيا كعقكباتيا أثارت تساؤالت جكىرية حكؿ مدل اتفاقيا مع  غير أفٌ     
، فقد شعر البعض عقب الحرب العالمية االعتبارات العامة األخرل لمقضاءمبادئ الشرعية ك 

نفسيـ كقانكنا آخر لمميزكميف، فأيطمؽ عمى الثانية بأٌف الحمفاء يطٌبقكف قانكنا خاصا أل
القاعدة الركمانية "ما ىك كبالتأكيد ف 3محاكمات ألمانيا كالشرؽ األقصى "انتقاـ المنتصريف"

 لـ تكف مأخكذة في االعتبار بكبل النصيف. 4شرعي لممنتصريف ليس شرعيا لمميزكميف"
                                                 

1
كبالفعؿ أصبح مجرمك الحرب مف الفئة )أ( المدانكف مف المحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ األقصى  - 

 Kishiرئيسا لمكزراء، كأيضا  Shijemitsu Mamoruأعضاء بمجمس الكزراء، فمثبل أصبح 

Nobusake  ـ.1960ـ حتى جكاف 1956تكلى منصب رئيس الكزراء في جانفي 
2
 .18عامر الزمالي، تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص - 

3
 .282محمكد شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 

 -
4
.ما ىك مشركع ك قانكني لممنتصر يككف غير مشركع كغير قانكني ل   ممنيـز

- "what is lawful for victors is unlawful for vanquished". 
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لؤلشخاص الذيف تكافرت لدييـ ظركؼ المحاكـ لـ تقدـ معاممة مساكية فضبل عف ذلؾ، ف    
مماثمة كمرتكبيف لجرائـ مماثمة، كبذلؾ أعطت مثؿ تمؾ المحاكـ المظير غير العادؿ أك غير 

 المتكازف في قمع انتياكات قكاعد كأعراؼ الحرب.
 

 المطمب الثاني
 ندامحكمتا يكغسالفيا السابقة كركا

 

لقضاء الدكلي الجنائي، كذلؾ عندما ما في تاريخ اشيدت سنكات التسعينات تطكرا مي     
قاـ مجمس األمف الدكلي بتشكيؿ محكمتي يكغسبلفيا السابقة ك ركاندا لمحاكمة مجرمي 
الحرب. كلقد كاف ليما أثر كبير في معاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي 

اية الضحايا جنائي في حماإلنساني، كقدمتا نمكذجا حقيقيا في دكر القضاء الدكلي ال
نصافيـ،كسندرس ذلؾ في الفرعيف التالييف  : كا 

 

 

 

 
 الفرع األكؿ

 ـ5113السابقة لعاـ  المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسالفيا
 

االىتماـ البالغ الذم أبداه المجتمع الدكلي بمحاكمة عف تأسيس ىذه المحكمة  يعٌبر    
مجرمي يكغكسبلفيا السابقة كذلؾ ردا عمى عمميات القتؿ الكاسعة كاالغتصاب المنظـ 
كالتطيير العرقي التي مكرست ضد المسمميف في البكسنة كاليرسؾ، إذ ارتيكبت المذابح 

ف البعض أحياء بكحشية لـ الشنيعة كأيبيد اآلالؼ مف األشخاص في مقابر جماعية كدف
 تعرفيا القارة األكركبية منذ انتياء الحرب العالمية الثانية.

فقد رأل مجمس األمف الدكلي أف ىذا الكضع الخطير يشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف      
الدكلييف كمف ثـ أنشأ المحكمة الدكلية كجياز قضائي مساعد، قناعة منو بأٌف ذلؾ يساعد 

نصاؼ الضحاياعمى كقؼ االنتياك  .1ات كا 
                                                 

1
 .366محمد فياد الشبللدة، مرجع سابؽ، ص  - 
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ـ الذم ينص عمى تأليؼ 06/10/1992( بتاريخ 780أصدر مجمس األمف قراره رقـ )      
لجنة محايدة مف الخبراء ميمتيا دراسة المعمكمات المتعمقة بمخالفات القانكف الدكلي اإلنساني 

في كتحميميا كالتحقؽ مف االنتياكات الخطيرة كالمخالفات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف 
 يكغكسبلفيا السابقة.

( كالقاضي "بإنشاء محكمة 808ـ أصدر مجمس األمف قراره رقـ )22/02/1993بتاريخ      
كليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي ائية دكلية كمقاضاة األشخاص المسؤ جن

كذلؾ تطبيقا  1ـ"1991اإلنساني، كالتي ارتكبت في إقميـ يكغكسبلفيا السابقة منذ عاـ 
 ـ.1992( عاـ 780لتكصيات لجنة الخبراء التي أنشأىا بقراره )

( تكميؼ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بميمة تحضير مشركع ىذه 808تطمب القرار )       
المحكمة الدكلية خبلؿ ستيف يكما، كتنفيذا لذلؾ القرار أصدر األميف العاـ تقريرا تضمف 

 عمى مكاد النظاـ األساسي. مشركع النظاـ األساسي لممحكمة كتعميقات
( بإنشاء المحكمة كأقٌر مشركع 827عمى إثر ذلؾ أصدر مجمس األمف القرار رقـ )     

ـ 25/05/1993األميف العاـ بدكف تعديؿ، كمف ثـ اكتسبت المحكمة كجكدىا القانكني في 
في ـ تـٌ انتخاب القضاة كشغؿ المدعي العاـ مكتبو 15/09/1993بمقرىا في الىام، كفي 

ـ كأطمؽ القضاة عمى المحكمة اسـ "المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا 15/08/1994
 .2السابقة"

شاء المحكمة، جمس األمف فكرة إنلـ يؤيد جميع األعضاء الدائميف في م في كاقع األمر    
عرقمة تحكؿ دكف الكصكؿ إلى تسكية سياسية لمنزاع، بينما رأل بعض فقد رآىا البعض 

أعضاء مجمس األمف اآلخريف كبعض الدكؿ األعضاء أٌف إنشاء مثؿ ذلؾ الكياف القضائي 
كاف كال بد أف يككف مف خبلؿ الجمعية العامة أك اتفاقية متعددة األطراؼ، بينما طالب 
أعضاء آخركف بضركرة إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة. كلكف كانت الغمبة لمجمس األمف 

 ات الخاصة كذلؾ لما لمتحكـ فييا مف مزايا سياسية عديدة. في إنشاء تمؾ المؤسس
لمكتب الشؤكف غير أٌف ىذه المحكمة ابتعدت عف مجمس األمف مف خبلؿ إدارتيا التابعة     

مـ األمـ المتحدة بينما خضعت أعماليا الداخمية لقكاعد العمؿ اإلدارم باأل القانكنية ألمانة

                                                 
1
- Photini Pazartzis, « Tribunaux pénaux internationalises: une nouvelle approche 

de la justice pénale internationale ? », Annuaire Français de droit international, 

xlix, CNRS, Editions, Paris 2003, P 651. 
2
 .55محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، مرجع سابؽ، ص  - 
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ٌنما طمب ذلؾ مف الجمعية مجمس األالمتحدة، كاألكثر مف ذلؾ ف مف لـ يقـ بتمكيؿ المحكمة كا 
العامة مف خبلؿ ميزانيتيا العادية، كقد كاف ذلؾ بمثابة اختيار غريب لمجمس األمف منذ 
صدكر قراره بإنشاء المحكمة عمبل بسمطاتو الكاردة بالفصؿ السابع مما أدل إلى عرقمة عمؿ 

صة بميزانية الجمعية العامة التي انخفضت بشدة المحكمة بإدخاليا في متاىة اإلجراءات الخا
في تمؾ األثناء، فقد كاف يجب عميو تحكيؿ المحكمة مف خبلؿ الميزانية الخاصة بحفظ 

 السبلـ تجنبا لتمؾ الصعكبات. 
نتيجة لذلؾ كاف تمكيؿ المحكمة غير كاؼ منذ نشأتيا كما أٌف تجربة قياـ بعض مكظفي     

ة محكمة كخاصة في بعض القرارات الميمدارم كالمالي عمى الاألمـ المتحدة باإلشراؼ اإل
حباط الكثير  مثؿ تمؾ المتعمقة بالمكظفيف كالسفر كحماية الشيكد أدت إلى عرقمة كتأخير كا 

باإلضافة إلى ذلؾ ظيرت  قيؽ كاإلدعاء، مف أعماؿ المحكمة خاصة فيما يتعمؽ بأعماؿ التح
ات الكطنية في ذلؾ كغياب آلية تنفيذ ثابتة يمكف صعكبة تسميـ المتيميف كعدـ تعاكف السمط

  .1أف يعتمد عمييا المدعي إلجبار المتيميف عمى المثكؿ أماـ المحكمة

عاـ لممحكمة دليبل  ي تعييف )ريتشارد جكلدستكف( كمدعكاف التراخي لمدة عاـ ف كما    
خبلؿ أشير ـ كفي 15/08/1994إذ تـٌ ذلؾ في ،آخرا عمى محاكلة تسييس تمؾ المحكمة 

( 22باتياـ اثنيف كعشريف ) اقميمة مف تكليو منصبو استطاع المدعي العاـ أف يصدر قرار 
، إاٌل أٌف 2تـ تكجيو االتياـ إلى خمسة كسبعيف شخصا 1995شخصا، كحتى شير مام 

                                                 
1
 . 187إلينا بيجيتش، مرجع سابؽ، ص  - 

2
حيث أعرب السيد البركفيسكر ستكجا نكفيتش، نائب رئيس الكزراء ككزير العدؿ بجميكرية يكغكسبلفيا  - 

كما يمي: إٌف الحككمة الفيدرالية عمى استعداد إلتاحة الفرصة ألحد  FRYعف مكقؼ الػ  FRYالفيدرالية 
تكاجد في إطار قكة الحماية ممثمي المحكمة الجنائية الدكلية أك لممثؿ االدعاء بالمحكمة أك لكمييما لم

التابعة لؤلمـ المتحدة في )بمجراد(، بدكف التمتع بالحؽ في إظيار أٌم إشارة السـ المحكمة الجنائية الدكلية 
جيات الفيدرالية أك السـ ممثؿ االدعاء بالمحكمة أك لكمييما، كسكؼ تتاح ليذا المندكب فرصة االتصاؿ بال

ير الحككمية، كضعا في االعتبار أنو لف تتاح لو القدرة عمى القياـ بأٌم كلة بالمنظمات غكالجميكرية المسؤ 
 أعماؿ تمر حياؿ أم شخصية طبيعية محمية.

كينتيي الخطاب إلى أٌف جميكرية يكغكسبلفيا الفيدرالية "تشكؾ في مصداقية ضمانات عدالة المحكمة، كىك 
 يو االتيامات األكلى ضد الصرب.كجما قد ينعكس سمبا عمى فرص التعاكف في المستقبؿ" نظرا لت

 )في اليامش(. 238ك  237نقبل عف: محمكد شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص 
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حككمتا جميكرية يكغكسبلفيا الفيدرالية "صربيا كالجبؿ األسكد" رفضتا االعتراؼ باختصاص 
 .1ضتا التعاكف سكاء مف خبلؿ التحقيقات أك تسميـ المتيميفالمحكمة كرف

ل ىذا القصكر في التعاكف إلى عرقمة قدرات المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا أدٌ ك     
رغـ مف أف مجمس األمف لحرب المتيميف إلى المحاكمة، ك السابقة عمى إحضار مجرمي ا

ص عمييا في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ ىك الذم أنشأ المحكمة بمكجب سمطاتو المنصك 
المتحدة، إاٌل أٌف المجمس لـ يستخدـ سمطاتو العقابية لتطبيؽ قرارات المحكمة حياؿ أم مف 

ة، كبعد ضد جميكرية يكغكسبلفيا االتحادي ، فضبل عف عدـ اتخاذه أم إجراء2المتيميف
رب عمى خمسة مف مجرمي الح IFORك  NATOـ قبضت قكات الػ 1995معاىدة دايتكف 

ك نذكر عمى سبيؿ المثاؿ بعض األحكاـ 3كليف حتى اآلفكلكنيا لـ تقبض عمى كبار المسؤ 
 : 4التي أصدرتيا المحكمة كىي

ـ أماـ 1997-6-24قضية الجنراؿ تييكمير ببلزكيتش: بدأت محاكمة ىذا الجنراؿ في  -
ـ، ككذا 1949ات جسيمة التفاقات جنيؼ المحكمة االبتدائية ككٌجيت لو تييـ الرتكابو انتياك

                                                 
1
تيمة  66كلعؿ مف أىـ المتيميف الرئيس اليكغكسبلفي السابؽ سمكبكداف ميمكسكفيتش حيث كجيت لو  - 

ـ لممحكمة الدكلية 2001-6-29فقد تـ تسميمو يـك  ـ،1995مف ضمنيا ما يتعمؽ بمذبحة سريبريتشا لعاـ 
في الىام لمحاكمتو عف الجرائـ ضد اإلنسانية التي أمر القكات اليكغكسبلفية بارتكابيا في حٌؽ شعب 

ـ أماـ 2001-7-3ـ، كقد امتثؿ ميمكسكفيتش يـك 1999-ـ1998ككسكفك خبلؿ النزاع بيف عامٌي 
كاستمرت المحاكمة  اكـ أماـ محكمة دكلية جنائية في ىذا القرف،المحكمة كىك ما يجعؿ منو أٌكؿ رئيس يح

دليؿ كمع ذلؾ لـ  5000سنكات تـ خبلليا استدعاء مئات الشيكد لئلدالء بإفاداتيـ كتقديـ نحك  5زىاء 
 ـ.2006يتسٌف إصدار حكـ عميو قبؿ كفاتو بالسجف في مارس 

2
مف كىك التقرير السنكم التاسع عف المدة بيف يشير آخر تقرير مقدـ مف رئيس المحكمة إلى مجمس األ - 

ـ بأنو مف المنتظر إنجاز محاكمات الدرجة األكلى في مكعد 2002جكيمية  31ـ كحتى 2001أكؿ أكت
االحتجاز  محتجزا في كحدة 46متيما صدرت بحقيـ الئحة اتياـ ك  76ـ كأٌف ىناؾ 2008يقارب سنة 

 (.A/379/57-985/2002/5)الكثيقة رقـ: التابعة لؤلمـ المتحدة، 
 .58ك  57نقبل عف: ضارم خميؿ محمكد، باسيؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 

3
 كما بعدىا. 235محمكد شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 

4
 ، نقبل عف: 108-107أحسف كماؿ، مرجع سابؽ، ص  - 
تقرير المحكمة الدكلية لمحاكمة األشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني  -

الدكرة الرابعة  -ـ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 1991المرتكبة في إقميـ يكغكسبلفيا السابقة منذ عاـ 
 . 21ك  16ـ، ص 1999-9-25 -مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 53البند  -كالخمسكف
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التي ارتكبيا أفراد القكات المسٌمحة التابعة لمجمس الدفاع  مسؤكليتو الرئيسية عمى الجرائـ
ـ 1992الكركاتي ضد المسمميف البكسنييف في منطقة البكسنة الكسطى خبلؿ الفترة مف مام 

ـ يقضي بعقكبتو 2004-7-29ـ، انتيت قضيتو بإصدار قرار ضٌده يـك 1994إلى جانفي 
 سنكات سجنا.  9
ـ بتيمة 1998-12-2قضية الجنراؿ راديسبلؼ كرستتش: اعتقمتو قكات األمـ المتحدة في  -

اإلبادة الجماعية كانتياؾ قكانيف كأعراؼ الحرب كارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية فيما يٌتصؿ 
تي سبؽ أف أعمنتيا األمـ باألحداث التي كقعت أثناء كفيما بعد إعبلف سقكط سريبرينتما ال

 المتحدة منطقة آمنة. 
قضية القائد الصربي أرديمكفيتشي: حيكـ عميو أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا  -

سنكات الشتراكو في قتؿ كتعذيب كاغتصاب  10ـ بالسجف لمدة -1999-2-2السابقة في 
 100تشا البكسنية، إذ بمغ عدد القتمى عدد مف المدنييف مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ بسيبريني

 .1قتيؿ مٌما يدٌؿ عمى عدـ عدالة العقكبة كعدـ تناسبيا مع فداحة الجـر المرتكب

    
 الفرع الثاني

 ـ5112الجنائية الدكلية لركاندا  المحكمة
 

ـ القاضي بتشكيؿ محكمة 08/11/1994في  955أصدر مجمس األمف القرار رقـ     
جنائية دكلية لمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ اإلبادة أك االنتياكات الجسيمة األخرل لمقانكف 
الدكلي اإلنساني التي ارتيكبت في أراضي ركاندا، ككذلؾ المكاطنيف الركاندييف الذيف يعتبركف 

ارتكاب ىذه األعماؿ أك االنتياكات في أراضي الدكؿ المجاكرة في الفترة مف  مسؤكليف عف
  ـ.31/12/1994األكؿ مف يناير إلى

ٌف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا جاء مقتبسا مف النظاـ األساسي لممحكمة المبلحظ أ    
ككاف لمحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السابقة، مع مراعاة الظركؼ الخاصة لركاندا 

 –ككانت تختص  2ـ31/12/1994ـ حتى 1994جانفي  1ركاندا اختصاص مؤقت مف 

                                                 
1
إخبلص بف عبيد، آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، مذكرة لنيؿ شيادة  - 

ـ القانكنية، كمية الحقكؽ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   .174ـ، ص 2009الماجستير في العمك
2
 .97سعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 
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بجرائـ إبادة الجنس البشرم، كالجرائـ ضد اإلنسانية. كلكنيا لـ  -مثؿ محكمة يكغكسبلفيا 
ـ الخاصة بالمنازعات 1949ات جنيؼ لعاـ كاتفاقتختص بانتياكات قكانيف كأعراؼ الحرب 

اختصاصيا كاف يشمؿ ركاندا كاف حربا أىمية، كلذلؾ ف طبيعة النزاع في الدكلية، نظرا ألف
ـ كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 1949ات جنيؼ لعاـ نتياكات المادة الثالثة مف اتفاقا

 .ةـ الخاص بالمنازعات غير الدكلي1977
ستئنافية ككاف الدائرة اإلا ركاندا كيكغكسبلفيا السابقة  المدعي العاـ ك تقاسمت محكمتك      

السبب في ذلؾ ىك تكفير النفقات كتفادم التأخر في اختيار المدعي العاـ كما حصؿ في 
 المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السابقة.

ألنو ال يمكف ألٌم  عاـ كاحد لكمتا المحكمتيف اختيارا غير مكفؽ نظرا كاف اختيار مدع    
كفاءتو أف يراقب عمؿ مكتبي إدعاء رئيسييف تفصؿ بينيما مسافات بعيدة،  شخص ميما تكف

إذ ليس مف المنطؽ أف يسافر المدعي العاـ مف الىام في ىكلندا إلى أركشا في تنزانيا ألداء 
يف كما أف اشتراؾ المحكمتيف في دائرة استئنافية كاحدة كاجو مشكمتيف قانكنيت، عممو المعتاد

الدائرة فكاجب التطبيؽ بالنسبة لممحكمتيف مختمؼ، كمف ثـ المكضكعي أكليما أف القانكف 
اإلستئنافية لف تمتـز بتفسير كاحد "لمجرائـ ضد البشرية" طبقا لمنظاـ األساسي لممحكمتيف، 
كثانيتيما أف قضاة المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السابقة كانكا يتناكبكف شغؿ مقاعد 

عمى خبلؼ قضاة محكمة ركاندا فيـ ثابتكف، كظير جميا أف إحدل الدائرة اإلستئنافية 
المحكمتيف ستعاني، ككانت محكمة ركاندا ىي التي عانت بالفعؿ. كما أف خضكع محكمة 
ركاندا إلشراؼ األمـ المتحدة مف الناحية المالية كاإلدارية قد تسبب في العديد مف 

 المصاعب.
دثا غير مسبكؽ كتطمب عقد اتفاؽ بيف األمـ كاف إنشاء المحكمة في دكلة أخرل ح    

المتحدة كتنزانيا، تستضيؼ األخيرة بمكجبو المحكمة كىك األمر الذم استغرؽ كقتا لمكصكؿ 
إلى قرار فيو ألف أغمب المدعى عمييـ كالشيكد كاف يتعيف عمييـ الحضكر مف ركاندا، كقد 

ك حٌث مجمس األمف  .1ات العمميةكاف ذلؾ بمثابة مغامرة مفعمة بالمشاكؿ المنطقية كالصعكب
بأف تقـك الدكؿ بقبض كاحتجاز األشخاص الذيف يتكاجدكف عمى  95-978الدكلي بقراره رقـ 

  إقميميا كالمتيميف بارتكاب جرائـ دكلية تدخؿ في اختصاص المحكمة الدكلية.

                                                 
1
 كما بعدىا. 242محمكد شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  - 
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كبدأ ـ مٌمف تكٌلكا مناصب قيادية في ركاندا، 1997شخصا قبؿ نياية  24تـٌ احتجاز     
الئحة اتياـ  14ـ كتـٌ إقرار 1997العمؿ في دائرتٌي محاكـ الدرجة األكلى في سبتمبر 

شخصا مف مجمكع األشخاص الذيف الزالكا محتجزيف، كأصدرت المحكمة  21مكٌجية إلى 
 Jean Paul Akayesu)ـ ضٌد )جكف بكؿ أكايسك 1998-9-2الدكلية أٌكؿ أحكاميا يـك 
لمسؤكليتو عف ارتكاب أعماؿ عنؼ جنسية، تعذيب كتقتيؿ كأفعاؿ عمدة مدينة تابا بركاندا 

غير إنسانية، كيصفت األعماؿ بأٌنيا جرائـ إبادة جماعية كجرائـ ضد اإلنسانية كحيكـ عميو 
 .1بالسجف المؤبد

كـ Jean Kambendaأٌما الحكـ الثاني فكاف ضٌد الكزير األٌكؿ )جكف كامبيندا      ( كقد حي
، أٌما الحكـ الثالث فكاف ضٌد )جكف 2بد الرتكابو جرائـ ضٌد اإلنسانيةعميو بالسجف المؤ 
( مدير الشؤكف السياسية لدل كزارة Jean Bosco Barayagwizaبكسكك باراياككيزا 

ـ 2007-11-28الشؤكف الخارجية بركاندا، فقد أكدت غرفة االتياـ لدل المحكمة في 
سنة سجنا  32إلنسانية، كحكمت عميو بعقكبة مسؤكليتو عف ارتكاب جرائـ إبادة كجرائـ ضٌد ا

 .ـ2010-3-5سنكات منيا كتكٌفي بالمستشفى بجميكرية البنيف في  3قضى حكالي 
 دا في القضايا المعركضة عمييا ساىمتيا محكمة ركانتصدر أال شؾ أف األحكاـ التي     

إمكانية متابعة المسؤكليف  تكدالعقاب في إفريقيا، كما أ في تقميؿ حاالت اإلفبلت مف
السياسييف كالعسكرييف كمعاقبتيـ عمى انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني. كيبقى ذلؾ متكقفا 
عمى دعـ المجتمع الدكلي ممثبل باألمـ المتحدة بتكفير الكسائؿ البشرية كالمادية إلنجاز 

 .3ميمتيا عمى أحسف كجو
 

 المطمب الثالث
 المحكمة الجنائية الدكلية

                                                 
1
 - Voir : affaire le procureur C/Jean-Paul Akaysu, N

o
 (TPIR-96-4-T), Résumé 

du jugement rendu le 02 septembre , In:   

http://www.un.org/FRENSH/low/Rwanda/accus.htm .  
2
- Voir : affaire le procureur C/Jean Kamanda, N

o 
(ICTR-07-23), Arrêt relative a 

la requête de l’appelant Jean-kambanda en admission de nouveaux moyens de 

preuve, In : http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Kambanda décisions/dec 31050003f.htm .  
3
، المجمة -دكر المحكمة في إطار الكاقع اإلفريقي  –جيننا كمبك، المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا  - 

 .663ـ، ص 1997، نكفمبر ك ديسمبر، 58الدكلية لمصميب األحمر، العدد 

http://www.un.org/FRENSH/low/Rwanda/accus.htm
http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Kambanda%20décisions/dec%2031050003f.htm
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بادة جماعية، كمف      شيدت النزاعات المسمحة الحديثة انتياكات جسيمة كجرائـ حرب كا 

األمـ المتحدة إرادة كبيرة في إنشاء  ظير المجتمع الدكلي ممثبل في منظمةجانب آخر أ
قضاء دكلي جنائي لقمع ىذه المخالفات بداية بالمحكمتيف الدكليتيف ليكغكسبلفيا السابقة 

 ،كسندرس ذلؾ في فرعيف اثنيف.ء بالمحكمة الجنائية الدكليةكركاندا كانتيا
 
 
 
 

 الفرع األكؿ
    النتياكات القانكف الدكلي اإلنسانيالمحكمة قمع 

     
المشركع النيائي لمنظاـ األساسي لممحكمة  المجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة قدمت     

جكاف إلى  15الجنائية الدكلية لمؤتمر األمـ المتحدة الذم انعقد في مدينة ركما في الفترة مف 
دكلة  120ـ، كقد كافقت عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 1998جكيمية  17

، إسرائيؿ، الصيف، اليند، العراؽ، ليبيا كاعترضت عميو سبع دكؿ )الكاليات المتحدة األمريكية
 دكلة عف التصكيت مف بينيا عدد مف الدكؿ العربية. 21كقطر( كامتنعت 

ـ النظاـ األساسي لممحكمة، كفتح باب التكقيع 1998جكيمية  17اعتمد المؤتمر في     
ـ، كما فتح باب التصديؽ عميو كبمغ عدد الدكؿ المكقعة 2000ديسمبر  31عميو حتى 

تصديقا،  94تكقيعا ك 139المصدقة عمى نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ك 
ـ عندما بمغ عدد الدكؿ 01/07/2002ذ بتاريخ لنظاـ األساسي لممحكمة حٌيز التنفيكدخؿ ا

 .1دكلة 60المصدقة 
                                                 

1
مف الجدير بالذكر أف الكاليات المتحدة األمريكية بعد أف كقعت عمى النظاـ األساسي بتاريخ  - 

ـ بأنو ليس في نيتيا االنضماـ 13/05/2002ـ، أبمغت األمانة العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 31/12/2000
ـ. كما ابمغ 31/12/2000إلى النظاـ األساسي لممحكمة األمر الذم يعني سحب التكقيع الذم تـ في 

ـ بأٌف تكقيع إسرائيؿ عمى 28/08/2002الكياف الصييكني )إسرائيؿ( األمانة العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 
ـ ال ينطكم عمى أٌم التزاـ باالنضماـ إلى النظاـ كليس في 31/12/2000نظاـ ركما األساسي بتاريخ 

نيتيا االنضماـ إليو. األمر الذم يؤكد التكافؽ مع المنيج األمريكي المبمغ إلى األمانة العامة لؤلمـ المتحدة 
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ا، ترتبط المحكمة باتفاقية كصؿ مع منظمة األمـ المتحدة، كمقرىا مدينة الىام بيكلند    
كىي ليست كالمحاكـ الجنائية الدكلية التي أينشئت مف قبؿ فيي مؤسسة دكلية دائمة أينشئت 
بمكجب معاىدة لغرض التحقيؽ كمحاكمة األشخاص الذيف يرتكبكف أشد الجرائـ خطكرة كىي 
اإلبادة الجماعية، كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب كجريمة العدكاف، كىي ليست بديبل 

 ء الجنائي الكطني كلكنيا مكممة لو.عف القضا
     
 التي تقع ضمف اختصاص المحكمة  مف النظاـ نفسو "جرائـ الحرب" 8ف المادة تبيٌ     

 :     اآلتي تنص في فقرتيا الثانية عمىك 
 لغرض ىذا النظاـ األساسي تعني 'جرائـ الحرب': -2"

 .1ـ1949أكت  12ات جنيؼ المؤرخة في االنتياكات الجسيمة التفاق ( أ
االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية   ( ب

 .2المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي"

                                                                                                                                               

نقبل عف: ضارم خميؿ محمكد،باسيؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص ـ كما كرد أعبله، 13/05/2002تاريخ ب
73. 

أٌم مف األفعاؿ التالية ضد األشخاص أك الممتمكات الذيف تحمييـ أحكاـ اتفاقية جنيؼ ذات كىي  -1
 الصمة:

 القتؿ العمد. -1
 التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذلؾ إجراء تجارب بيكلكجية. -2
 تعمد إحداث معاناة شديدة أك إلحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة. -3
النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر  إلحاؽ تدمير كاسع -4

 ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف بطريقة عابثة.
إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة  -5

 معادية.
في أف يحاكـ محاكمة  تعمد حرماف أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو -6

 عادلة كنظامية.
 اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع. -7
 أخذ الرىائف. -8
2
 كىي أم مف األفعاؿ التالية: - 
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تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف مباشرة في  -1
 األعماؿ الحربية.

 يو ىجمات ضد مكاقع مدنية، أم المكاقع الني ال تشكؿ أىدافا عسكرية.     تعمد تكج -2
تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات أك مركبات مستخدمة في  -3

ميمة مف مياـ المساعدة اإلنسانية أك حفظ السبلـ عمبل بميثاؽ األمـ المتحدة ما دامكا يستحقكف الحماية 
 ٌفر لممدنييف أك لممكاقع المدنية بمكجب قانكف المنازعات المسمحة.التي تك 

تعمد شف ىجـك مع العمـ بأٌف ىذا اليجـك سيسفر عف خسائر تبعية في األركاح أك عف إصابات بيف  -4
المدنييف أك عف إلحاؽ أضرار مدنية أك إحداث ضرر كاسع النطاؽ كطكيؿ األجؿ كشديد لمبيئة الطبيعية، 

 و كاضحا بالقياس إلى مجمؿ المكاسب العسكرية المتكقعة المممكسة المباشرة.يككف إفراط
مياجمة أك قصؼ المدف أك القرل أك المساكف أك المباني العزالء التي ال تككف أىدافا عسكرية بأية  -5

 كسيمة كانت.
 ع.قتؿ أك جرح مقاتؿ استسمـ مختارا، يككف قد ألقى سبلحو أك لـ تعد لديو كسيمة لمدفا -6
 العسكرم أك عمـ األمـ المتحدة  إساءة استعماؿ عمـ اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية كزيو -7
شاراتيا أك أزيائيا العسكرية، ككذلؾ الشعارات المميزة التفاقيات جنيؼ مما يسفر عف مكت األفراد أك أك 

 إلحاؽ إصابات بالغة بيـ.
غير مباشر، بنقؿ أجزاء مف سكانيا المدنييف إلى األرض التي قياـ دكلة االحتبلؿ عمى نحك مباشر أك  -8

 تحتميا أك إبعاد أك نقؿ كؿ سكاف األرض المحتمة أك أجزاء منيـ داخؿ ىذه األرض أك خارجيا.

تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك التعميمية أك الفنية أك العممية أك  -9
 التاريخية، كالمستشفيات كأماكف تجٌمع المرضى كالجرحى شريطة أالٌ تككف أىدافا عسكرية.الخيرية، كاآلثار 

إخضاع األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معاد لمتشكيو البدني أك ألٌم نكع مف التجارب  -10
لمشخص  الطبية أك العممية التي ال تبررىا المعالجة الطبية أك معالجة األسناف أك المعالجة في المستشفى

المعني كالتي ال تجرم لصالحو كتتسبب في كفاة ذلؾ الشخص أك أكلئؾ األشخاص أك في تعريض 
 صحتيـ لخطر شديد.

 قتؿ أفراد منتميف إلى دكلة معادية أك جيش معاد أك إصابتيـ غدرا. -11
 إعبلف أنو لف يبقى أحد عمى قيد الحياة. -12
مو ضركرات ما لـ يكف ىذا التدمير أك االستيبلء مما تحتٌ  تدمير ممتمكات العدك أك االستيبلء عمييا -13

 الحرب.
 إعبلف أف حقكؽ كدعاكل رعايا الطرؼ المعادم ممغاة أك معمقة أك لف تككف مقبكلة في أٌم محكمة.       -14
ف كانكا قبؿ  -15 إجبار رعايا الطرؼ المعادم عمى االشتراؾ في عمميات حربية مكجية ضد بمدىـ حتى كا 

 الحرب في خدمة الدكلة المحاربة.نشكب 
ف تـ االستيبلء عميو عنكة. -16  نيب أم بمدة أك مكاف حتى كا 
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ـ كىي 1949ىذه الفقرات ميزت بيف االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ  ييبلحظ أفٌ     
الكاردة في الفقرة الفرعية )أ( كبيف االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية 

رغـ أف ىذه "االنتياكات الخطيرة"  -الفقرة الفرعية )ب(-عمى المنازعات الدكلية المسمحة...
 -تقريبا-ا عف االنتياكات التي عددتيا الفقرة الفرعية )أ( كىي نفسيا ال تقؿ درجة جسامتي

 .1تعد انتياكات جسيمة بمكجب البركتكككؿ األكؿ
نما      كما يبلحظ أف ىذه المادة لـ تشر إلى االنتياكات الجسيمة لمبركتكككؿ األكؿ كا 

ى المنازعات الدكلية أشارت إلى االنتياكات الخطيرة األخرل "لمقكانيف كاألعراؼ السارية عم

                                                                                                                                               

 استخداـ السمـك أك األسمحة المسممة. -17
المكاد أك  جميع ما في حكميا مف السكائؿ استخداـ الغازات الخانقة أك السامة أك غيرىا مف الغازات ك  -18

 أكاألجيزة.
ـ البشرم مثؿ الرصاصات ذات األغمفة استخداـ الرصاصات ا -19 لتي تتمدد أك تتسطح بسيكلة في الجس

 الصمبة التي ال تغطي كامؿ جسـ الرصاصة أك الرصاصات المحززة الغبلؼ.
استخداـ أسمحة أك قذائؼ أك مكاد أك أساليب حربية تسبب بطبيعتيا أضرارا زائدة أك آالما ال لزـك  -20

بالمخالفة لمقانكف الدكلي لممنازعات المسمحة، بشرط أف تككف ىذه األسمحة  ليا، أك تككف عشكائية بطبيعتيا
كالقذائؼ كالمكاد كاألساليب الحربية مكضع حظر شامؿ كأف تدرج في مرفؽ ليذا النظاـ األساسي عف 

 .123، 121طريؽ تعديؿ يتفؽ كاألحكاـ ذات الصمة الكاردة في المادتيف 
 الحاطة بالكرامة. اصة المعاممة الميينة ككرامة الشخص كبخاالعتداء عمى  -21
اد الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم عمى النحك المعرؼ في عبستغتصاب أك االاال -22

، أك التعقيـ القسرم، أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي يشكؿ أيضا 7)ك( مف المادة  2الفقرة 
 انتياكا خطيرا التفاقيات جنيؼ.

ستغبلؿ كجكد شخص مدني أك أشخاص آخريف متمتعيف بحماية إلضفاء الحصانة مف العمميات ا -23
 العسكرية عمى نقاط أك مناطؽ أك كحدات عسكرية معينة.

تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني كالمكاد كالكحدات الطبية ككسائؿ النقؿ كاألفراد مف مستعممي  -24
 نيؼ طبقا لمقانكف الدكلي.الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات ج

تعمد تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب الحرب بحرمانيـ مف المكاد التي ال غنى عنيا لبقائيـ، بما  -25
 في ذلؾ تعمد عرقمة اإلمدادات الغكثية عمى النحك المنصكص عميو في اتفاقيات جنيؼ.

يا في القكات المسمحة أك استخداميـ تجنيد األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر إلزاميا أك طكع -26
 لممشاركة فعميا في األعماؿ الحربية.

1
 ـ. 1977مف البركتكككؿ األكؿ لسنة  85المادة  - 
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المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي". كلعؿ السبب في ذلؾ أف بعض الدكؿ المشتركة 
  .1في مؤتمر ركما الدبمكماسي لـ تكف أطرافا في ذلؾ البركتكككؿ

كفقا ألحكاـ  5تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة     
 ساسي في األحكاؿ التالية:ىذا النظاـ األ

14)أ( إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقا لممادة 
 حالة يبدك فييا أٌف جريمة   2

 أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.
)ب( إذا أحاؿ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة حالة 

 أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.إلى المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة 
)ج( إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقا 

15لممادة 
3. 

                                                 
1
 .221عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

2
يجكز لدكلة طرؼ أف تحيؿ إلى المدعي العاـ  -1مف النظاـ األساسي لممحكمة:  " 14تنص المادة  - 

حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت كأف تطمب  أية
أكثر تعيف تكجيو االتياـ لشخص معٌيف  أك إلى المدعي العاـ التحقيؽ في الحالة بغرض البت فيما إذا كاف ي

 بارتكاب تمؾ الجرائـ.
ف مشفكعة بما ىك في متناكؿ الدكلة المحيمة مف تحدد الحالة قدر المستطاع الظركؼ ذات الصمة كتكك  -2

 مستندات مؤيدة."
 مف النظاـ األساسي: 15تنص المادة  -3
لممدعي العاـ أف ييباشر التحقيقات مف تمقاء نفسو عمى أساس المعمكمات المتعمقة بجرائـ تدخؿ في  -1

 اختصاص المحكمة.
كيجكز لو، ليذا الغرض، التماس معمكمات إضافية  يقـك المدعي العاـ بتحميؿ جدية المعمكمات المتمقاة -2

مف الدكؿ، أك أجيزة األمـ المتحدة، أك المنظمات الحككمية الدكلية أك غير الحككمية، أك أية مصادر 
 أخرل مكثكؽ بيا يراىا مبلئمة، كيجكز لو تمقي الشيادة التحريرية الشفكية في مقر المحكمة.

اؾ أساسا معقكال لمشركع في إجراء تحقيؽ يقدـ إلى الدائرة التمييدية إذا استنتج المدعي العاـ  أف ىن -3
طمبا لئلذف بإجراء تحقيؽ مشفكعا بأية مكاد مؤيدة يجمعيا، كيجكز لممجني عمييـ إجراء مرافعات لدل 

 الدائرة التمييدية كفقا لمقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات.
لمطمب كلممكاد المؤيدة، أف ىناؾ أساسا معقكال لمشركع في إجراء إذا رأت الدائرة التمييدية، بعد دراستيا  -4

تحقيؽ كأف الدعكل تقع عمى ما يبدك في إطار اختصاص المحكمة، كاف عمييا أف تأذف بالبدء في إجراء 
 التحقيؽ، كذلؾ دكف المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأف االختصاص كمقبكلية الدعكل.
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 -متصرفا بمكجب الفصؿ السابع– الدكلي ييبلحظ أف الفقرة )ب( أجازت لمجمس األمف    
أك أكثر مف الجرائـ المشار إلييا في  أف يحيؿ إلى المدعي العاـ حالة يبدك فييا أف جريمة

في المجمس كدكف أف  أٌم مف الدكؿ األعضاء الخمسالمادة الخامسة قد ارتكبت. كبالتالي ف
تستطيع أف تدفع مجمس األمف ألف يحيؿ إلى  ،تككف طرفا في النظاـ األساسي لممحكمة

مف  5في المادة ييا المدعي العاـ أية حالة ترل أنيا تندرج ضمف الجرائـ المنصكص عم
منع مجمس األمف  -باستخداـ حؽ النقض-كفي اآلف نفسو تستطيع أٌم منيا  نظاـ المحكمة،

مف النظاـ المذككر سابقا. كىك  5مف إحالة أم حالة تدخؿ ضمف الجرائـ المذككرة في المادة 
ما يؤدم إلى كجكد صنفيف مف المجرميف، صنؼ أكؿ يضـ مجرميف أصدقاء إلحدل الدكؿ 

يضـ مجرميف  لمحكمة، كصنؼ ثافضاء الدائمة في المجمس ال يحاكمكف أماـ ىذه ااألع
أعداء إلحدل ىذه الدكؿ يحالكف كحدىـ إلييا. ككاف مف األكلى إعطاء الجمعية العامة لؤلمـ 

أف الكاقع المعاصر يبٌيف أٌف أكبر ، خاصة 1المتحدة ىذه الصبلحية بدال مف مجمس األمف
 .الدكلي فراد ينتمكف إلى إحدل ىذه الدكؿ الخمس في مجمس األمفجرائـ الحرب يقترفيا أ

أقٌر النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المسؤكلية الجنائية الفردية لؤلشخاص     
 :عمى اآلتي منو 25الذيف يرتكبكف جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة، إذ نصت المادة 

 عييف عمبل بيذا النظاـ األساسي.يككف لممحكمة اختصاص عمى األشخاص الطبي -1
مسؤكال عنيا ريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة الشخص الذم يرتكب جيككف  -2

 بصفتو الفردية ك عرضة لمعقاب كفقا ليذا النظاـ األساسي.

كفقا ليذا النظاـ األساسي، يسأؿ الشخص جنائيا كيككف عرضة لمعقاب عف أية  -3
 ـ ىذا الشخص بما يمي:جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قيا

ارتكاب ىذه الجريمة سكاء بصفتو الفردية أك باالشتراؾ مع آخر أك عف طريؽ شخص  -أ
 آخر، بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ اآلخر مسؤكال جنائيا.

 األمر أك اإلغراء بارتكاب، أك الحث عمى ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ أك شرع فييا. -ب
                                                                                                                                               

ية اإلذف بإجراء التحقيؽ ال يحكؿ دكف قياـ المدعي العاـ بتقديـ طمب الحؽ يستند رفض الدائرة التمييد -5
 إلى كقائع أك أدلة جديدة تتعمؽ بالحالة ذاتيا.

المقدمة   أٌف المعمكمات  2ك  1الفقرتيف  إذا استنتج المدعي العاـ بعد الدراسة األكلية المشار إلييا في -6
، كاف عميو أف يبمغ مقدمي المعمكمات بذلؾ، كىذا ال   يمنع المدعي معقكال إلجراء تحقيؽ اال تشكؿ أساس

 تيا في ضكء كقائع أك أدلة جديدة.كمات أخرل تقدـ إليو عف الحالة ذاالعاـ مف النظر في معم
1
 .223عبد الكريـ محمد الداحكؿ، مرجع سابؽ، ص - 
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المساعدة بأم شكؿ آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه  تقديـ العكف أك التحريض أك -ج
 الجريمة أك الشركع في ارتكابيا، بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا.

المساىمة بأية طريقة أخرل في قياـ جماعة مف األشخاص، يعممكف بقصد مشترؾ  -د
 تقدـ: أف تككف ىذه المساىمة متعمدة ك بارتكاب ىذه الجريمة أك الشركع في ارتكابيا، عمى

إما بيدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي أك الغرض اإلجرامي لمجماعة، إذا كاف ىذا النشاط  -1
 أك الغرض منطكيا عمى ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة.

 . .......أك مع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدل ىذه الجماعة. -2
يبدأ بو تنفيذ الجريمة بخطكة الشركع في ارتكاب الجريمة عف طريؽ اتخاذ إجراء  -ك

فالشخص   ر ذات صمة بنية الشخص، كمع ذلؾمممكسة، كلكف لـ تقع الجريمة لظركؼ غي
ال ،الذم يكؼ عف بذؿ أم جيد الرتكاب الجريمة أك يحكؿ بكسيمة أخرل دكف إتماـ الجريمة 
ا ىك يككف عرضة لمعقاب بمكجب ىذا النظاـ األساسي عمى الشركع في ارتكاب الجريمة إذ

 تخمى تماما كبمحض إرادتو عف الغرض اإلجرامي.
 

 الفرع الثاني
 عراقيؿ عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية

 
كاعد القانكف الدكلي نقمة نكعية في تطكر قء المحكمة الجنائية الدكلية إنشا يعتبر    

بات رادعة نيا تمٌثؿ جيازا فٌعاال لفرض أحكامو بما تكفره مف إمكانية لفرض عقك اإلنساني، أل
. كىذا مف شأنو أف يكفر مناخا قانكنيا لتقديـ 1عقابعمى منتيكي قكاعده ككضع حد لفكرة البلٌ 

مجرمي الحرب إلى المحاكمة كفي الكقت نفسو يشكؿ ضمانة كاسعة لضحايا النزاعات 
المسمحة، كلكف رغـ األمكر اإليجابية التي تميز نظاـ المحكمة، إاٌل أٌف ثمة بعض الجكانب 

 مبية التي تظير كثيرا مف خبلؿ الممارسة كالتطبيؽ. كأذكر منيا ما يمي:الس
 
 

                                                 
1
- Paul Tavernier, Mécanismes du respect du droit international humanitaire, 

Conformément aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels  

« Le congrès régional des conventions de Genève du droit international 
humanitaire », 1949-1999, Le Caire, 14 au 16 novembre 1999, p.4.       
- Mario Chiavrio, la justice pénale internationale entre le passé et l’avenir, édition 

Dalloz, p 39.   
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 أكال: سمطة مجمس األمف الدكلي في اإلحالة
 /13تيثير مسألة إحالة مجمس األمف لمقضايا إلى المحكمة الجنائية الدكلية )المادة     

فقرة ب( إشكالية كاقعية، إذ مف شأف ذلؾ عجز مجمس األمف عف اتخاذ القرارات الحاسمة  
في العديد مف المناسبات بسبب سيطرة الدكؿ الكبرل دائمة العضكية عميو باستخداـ حٌؽ 
الفيتك، كىك ما كاف باإلمكاف تفاديو لك كاف بإمكاف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إحالة 

 حكمة الجنائية الدكلية. الكضع إلى الم
يبدك أف كاضعي نظاـ ركما قد قصدكا مف خبلؿ اختصاص مجمس األمف بإحالة أٌم     

قضية بشأف مرتكب جريمة دكلية ما، بصرؼ النظر عٌما إذا كانت الدكلة التي ارتيكبت 
 الجريمة عمى إقميميا أك جنسية المتيـ أك الدكلة التي يكجد تحت قبضتيا طرفا في النظاـ
األساسي لممحكمة أـ ال، عدـ إفبلت مجرمي الحركب مف العقاب بحجة امتناع دكليـ عف 

 التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
غير أٌف ليذا النٌص كجيا آخر ذا طابع سمبي يكمف في إمكانية سيطرة إحدل الدكؿ     

رات اإلحالة لككنيا  ال يمكف أف دائمة العضكية في مجمس األمف عمى مسألة إصدار قرا
ـ ناقض السيد مكرتاف برقيسمك 2005نكفمبر  30تصدر إاٌل بمكافقة ىذه الدكؿ. بتاريخ 

Morten Bergsmo  العبلقة بيف المحكمة الجنائية الدكلية كمجمس األمف التابع لؤلمـ
كذلؾ  World forumالمتحدة كذلؾ بمناسبة الممتقى المنٌظـ لبلتفاؽ بيف الدكؿ الشمالية في 

عمى ىامش دكرة الجمعية العامة الرابعة، كقد جاءت مداخمة السيد مكرتاف مرتكزة أساسا 
حكؿ ما يمكف أف تشكمو مسألة إحالة مجمس األمف لمقضايا مف مشاكؿ لممحكمة الجنائية 

، كيكمف الخطر في ككف مجمس الدكلية، إذ الحظ اإلشكاؿ يتضٌمف خػطر القضاء االنتقائي
يشٌكؿ دليبل عمى التحٌيز في تحديد القضايا التي جياز سياسي بالدرجة األكلى مٌما  األمف

 . 1سييقٌرر إحالتيا إلى المحكمة
تيعٌد الخركقات المتكٌررة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف طرؼ القادة اإلسرائيمييف في     

مس األمف متفٌرجا خير دليؿ فمسطيف كالجنكد األمريكييف في العراؽ كأفغانستاف مع بقاء مج
كنشير في ىذا الجانب إلى مثاؿ حٌي يؤٌكد طرحنا السابؽ كيتعٌمؽ بإحالة الكضع  عمى ذلؾ.

ـ 2005مارس  31بقرار مجمس األمف الصادر في  2في دارفكر إلى المحكمة الجنائية الدكلية

                                                 
1
 كما بعدىا. 142أحسف كماؿ، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .147المرجع نفسو، ص  - 
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يؽ في الجرائـ بناء عمى اقتراح مف فرنسا كبتكصية كردت مف تقرير المجنة الدكلية لمتحق
 18الصادر في  1564المرتكبة في دارفكر التي شٌكميا مجمس األمف بمقتضى القرار رقـ 

ـ. ما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىك أٌف إحالة مجمس األمف لقضية دارفكر تدخؿ 2004سبتمبر 
في إطار إصدار قرار ضٌد متيميف بارتكاب جرائـ دكلية تابعيف لدكؿ غير طرؼ في النظاـ 

 ساسي لممحكمة كىي السكداف. األ
كرغـ مف أىمية ىذا القرار في كضع حٌد النتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني إاٌل     

أٌف أىـٌ ما أيخذ عميو ىك االنتقائية كتدخؿ االعتبارات السياسية في صدكره. كيتضح ذلؾ مف 
ر السكدانييف مف المحاكمة خبلؿ الفقرة السادسة منو التي تتيح الفرصة إلفبلت المجرميف غي

حتى كلك كانكا مف المساىميف في تمؾ الجرائـ، إذ تنٌص الفقرة السادسة مف القرار:" ييقٌرر 
إخضاع مكاطني أم دكلة مف الدكؿ المساىمة مف خارج السكداف ال تككف طرفا في نظاـ 

صرية لتمؾ الدكلة ركما األساسي، أك مسؤكليتيا أك أفرادىا الحالييف أك السابقيف لمكالية الح
المساىمة عف كؿ ما يٌدعى ارتكابو أك االمتناع عف ارتكابو مف أعماؿ نتيجة لمعمميات التي 
أنشأىا أك أذف بيا المجمس أك االتحاد اإلفريقي، أك فيما يٌتصؿ بيذه العمميات، ما لـ تتنازؿ 

قضية تمؾ الدكلة المساىمة عف ىذه الكالية الحصرية تنازال كاضحا"،ككاف مصير 
دارفكرالتجميد عبرصفقة تتضمف تنازؿ رئيس السكداف عف منطقة الجنكب لتستقؿ مقابؿ 

 تجميد قضيتو أماـ المحكمة الجنائية الدكلية. 
  

 في إرجاء التحقيؽ أك المقاضاة : سمطة مجمس األمفثانيا
يجكز البدء أك المضي في تحقيؽ مف نظاـ ركما األساسي: )ال  16ت المادة نصٌ     
مقاضاة بمكجب ىذا النظاـ األساسي لمدة اثني عشر شيرا بناء عمى طمب مف مجمس أك 

األمف إلى المحكمة بيذا المعنى يتضمنو قرار يصدر عف المجمس بمكجب الفصؿ السابع 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة كيجكز لممجمس تجديد ىذا الطمب بالشركط ذاتيا(.

قيدا أشد كأقسى عمى اختصاص المحكمة مف الكاضح أف أحكاـ ىذه المادة تشكؿ      
المحكمة مف االستمرار في ممارسة اختصاصيا  مالجنائية الدكلية، ىذا القيد الذم يغٌؿ يد

لى ما قبؿ  1في نظر أية دعكل كفي أية مرحمة كانت عمييا الدعكل ابتداء مف التحقيؽ كا 

                                                 
1
مرحمة مف اإلجراءات أماـ المحكمة، سكاء يمكف أف يككف اإلرجاء في أية  16فحسب منطؽ المادة  - 

 نظر: ح التحقيؽ أك في مرحمة االستئناؼ، افي المرحمة السابقة عمى فت
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ىذه ىي لمدة سنة قابمة إصدار األحكاـ لمدة قد تككف ال نياية ليا ما داـ كقؼ اإلجراءات 
لمتجديد لمرات غير محددة بالنظر لئلطبلؽ الذم كرد عميو النص المتقدـ ما داـ مجمس 
األمف راغبا في ذلؾ كليس ألم اعتبار آخر بما في ذلؾ المجني عميو الذم لـ يحسب لو أم 

 . 1حساب

ا نككف ليس أماـ إٌف السماح لمجمس األمف بتجديد قرار الكقؼ بصفة غير منتيية، يجعمن    
. كىذا يجعؿ un blocageبؿ أماـ "شٌؿ" عمميا  ،une suspension"كقؼ" عمؿ المحكمة 

  .2الجياز القضائي في تبعية الجياز السياسي
يطرح  ىذا الترتيب أحيانا كإجراء لحٌؿ المعضمة بيف السمـ كالعدالة، كقد تـٌ انتقاده في كسط  

المنظمات غير الحككمية كأٌنو إطار يمٌيد لمسياسي عمى القضائي أك أٌنو تناقض الجماعة 
 الدكلية التي تعتًبر مف جية قمع الجرائـ الميينة ييشٌكؿ عامبل لمسبلـ، كمف جية أخرل تؤٌكد

 أف ىذا القمع نفسو قد يضٌر في بعض حاالت البحث عف السبلـ.
كما أٌف عدـ السماح لمدة المحكمة باتخاذ إجراءات حماية األدلة خبلؿ سنة أك سنكات     

الكقؼ، قد يؤدم إلى ضياعيا مما يجعؿ المتابعة بعد ذلؾ بدكف جدكل. كيرل األستاذ 

                                                                                                                                               

- Prezas Loannis, « La justice pénale internationale a l’épreuve du maintien de la 

paix : A propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de 
sécurité », in revue belge de droit international, Vol. XXXIX.N°1, 2006. 

Bruylant, Bruxelles, p. 85.  
1
في إطار ىذا المعنى النقدم كتب بعض الفقو )كحقيقة األمر أف الكاليات المتحدة لـ يشبعيا البتة  - 

تبعي بؿ كلـ يشبعيا كذلؾ مف جانب آخر...غٌميا  انصراؼ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية عمى نحك
أيدم المدعي العاـ...فالكاقع أنو حتى يكتمؿ ليذه الدكلة الديمقراطية التيقف البات مف إخضاع المحكمة 
المستحدثة لقرارىا السيادم..عممت عمى فرض اقتراح ليا أيريد بو اإلجياض الكامؿ لميثاؽ ركما ذاتو، إذ 

قتراح الذم قدر لو أف يدرج داخؿ ذلؾ الميثاؽ رغما عف إرادة مجمؿ المؤتمريف، أف كاف مف مؤدم ىذا اال
صبلحية تقرير إرجاء  -متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة -يخٌكؿ مجمس األمف 

النظر في مجمؿ اإلدعاءات المرفكعة أماـ المحكمة مف قبؿ الدكؿ كالمدعي العاـ عمى حد سكاء كعمى 
 ك صارت معو ىذه الصبلحية غير مقيدة بأٌم قيد زماني أك مادم...(.نح

 .244ك  243نقبل عف: ضارم خميؿ محمكد، باسيؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 
2- LATTANZI Flavia, « Compétence de la cour pénale internationale et 

consentement des Etats », in R.G.D.I.P, T. 2, 1999, p. 443. 
- Armaud M.HOUEDJISSIN, Les victimes devant les juridictions pénales 

internationales, Thèse de doctorat, Université de GRENOBLE, 2011, p 162-163. 
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ظة عمؿ المحكمة في ف غير المقبكؿ مبلحأٌنو "م  (Patrick Baudoineباتريؾ بكدكاف )
أمر بسيط لمجمس األمف لمدة غير محدكدة، كمف دكف أية إمكانية لممدعي لمقياـ شمؿ تاـ، ب

كلك عمى سبيؿ تحفظي بالتحقيقات الضركرية، عمى سبيؿ المثاؿ مف أجؿ تفادم تبلشي 
ككذا استقبلليتيا نطاؽ اختصاص المحكمة يادات. كنجد في ىذه الحالة األدلة أك جمع الش

 .1بمثابة العدـ"
اإلرجاء يمكف أف يمتٌد مف المساس بضمانات المتيـ، خاصة  ييضاؼ إلى ىذا إمكانية    
قابمة لمتجديد، فكيؼ يمكف التكفيؽ بيف اإلرجاء كالحٌؽ ة النظرية لفترة طكيمة باعتبارىا الناحي

2في محاكمة عادلة
زمنية معقكلة مف طرؼ تتضمف حؽ المتيـ في أف ييحاكـ في مدة   

 .3محكمة مختصة كمستقمة كمحايدة
باتخاذ تدابير لمنح حصانة  16شيد مجمس األمف أكؿ احتكاؾ عممي لتطبيؽ المادة     

مستقبمية لؤلفراد المشاركيف في قكات دكلية تابعيف لدكلة ليست طرفا في النظاـ األساسي 
ـ انتيت 30/06/2002 ففي -ألمريكيةأم الكاليات المتحدة ا–لممحكمة الجنائية الدكلية 

ميمة بعثة األمـ المتحدة في البكسنة كاليرسؾ ككاف يجب تمديد ميمتيا بقرار مف مجمس 
األمف الذم أكفد ىذه البعثة في إطار حفظ السبلـ، ىذا كعقد مجمس األمف جمسة في اليـك 

                                                 
1
 جاء النص األصمي بالمغة الفرنسية كما يمي: - 

- « Il n’est pas admissible de voir l’action de la cour entièrement paralysée sur 

simple injonction du conseil  de sécurité pour une période pratiquement illimitée, 
et sans aucune possibilité pour le procureur d’accomplir ne serait- qu’a titre 

conservatoire les investigations nécessaires par exemple pour éviter les 

dépérissements des preuves ou recueillir des témoignages. Là aussi la sphère 

d’action de la cour comme son autonomie même se trouve largement battues en 

brèche ». 

 

Voir : BAUDOINE Patrick : « La route ne s’arrête pas a Rome », in : cour pénale 

internationale, analyse du statut de la C.P.I. Rapport hors série de la lettre 

bimensuelle de la fédération internationale des ligues des droit de l’homme. N° 

266. Rapport de position, N° 3, novembre 1998. In :   

http://www.fidh.org/rapports/r266.htm#266-1 .      
2
-  Prezas Loannis, « La justice pénale internationale a l’épreuve du maintien de 

la paix… », op.cit, p. 86.  
3
قدية عمارم طاىر الديف، عف العبلقة بيف المحكمة الجنائية الدكلية كمجمس األمف الدكلي، المجمة الن - 

 .121ـ، كمية الحقكؽ، جامعة تيزم كزك، ص 2009، 2لمقانكف كالعمـك السياسية، العدد 

http://www.fidh.org/rapports/r266.htm#266-1
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 1420/2002ـ كصٌكت باإلجماع عمى مشركع قرار اتخذ الرقـ 30/06/2002نفسو أم 
 ـ.2002جكيمية  12كيقضي بتمديد ميمة بعثة األمـ المتحدة في البكسنة كاليرسؾ حتى 

طمبت كندا مف رئيس مجمس األمف عقد جمسة عامة لمناقشة مسألة تطبيؽ أحكاـ النظاـ     
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى قكات حفظ السبلـ الدكلية كما طرحتو الكاليات 

 ـ.30/06/2002آراء في جمسة يـك المتحدة مف 
دكلة  19ـ حضرىا مندكبك 10/07/2002بتاريخ  4568عقد مجمس األمف الجمسة رقـ     

فضبل عف الدكؿ األعضاء في مجمس األمف. كحفمت مناقشات ىذه الجمسة بآراء متعددة 
تصب في مجمميا عمى مكقؼ مناىض لممقترحات األمريكية كبعد أف انتيت مناقشات 

ـ كاعتمد 12/07/2002بتاريخ  4572س بالتاريخ نفسو، عقد مجمس األمف الجمسة رقـ المجم
جاء في فقرتو الثامنة مف الديباجة بأف المجمس ـ( ك 2002) 1422جماع القرار رقـ باإل

 يتصرؼ بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
 كجاء في فقراتو العاممة ما يأتي:

مف نظاـ ركما األساسي، أف تمتنع المحكمة الجنائية  16أحكاـ المادة يطمب اتساقا مع  -1"
ـ عف بدء أك مباشرة أية إجراءات 2002جكيمية  1الدكلية لمدة اثني عشر شيرا ابتداء مف 

قضية تشمؿ مسؤكليف أك مكظفيف حالييف أك سابقيف  ةلمتحقيؽ أك المقاضاة، في حالة إثارة أي
فا في نظاـ ركما األساسي، فيما يتصؿ بأم عمؿ أك إغفاؿ تابعيف لدكلة مساىمة ليست طر 

يتعمؽ بالعمميات التي تنشئيا األمـ المتحدة أك تأذف بيا، إاٌل إذا قٌرر مجمس األمف ما يخالؼ 
 ذلؾ.

 1أعبله بالشركط نفسيا كذلؾ في  1يعرب عف اعتزامو تمديد الطمب المبيف في الفقرة  -2
 جديدة، طالما استمرت الحاجة إلى ذلؾ.شيرا  12جكيمية مف كؿ سنة لمدة 

كمع التزاماتيا  1يقرر أٌنو عمى الدكؿ األعضاء أاٌل تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة  -3
 الدكلية."

ـ في أنو 1422/2002تكمف خطكرة االستناد إلى الفصؿ السابع في قرار مجمس األمف     
ٌنما يستيدؼ منح السمـ كااستباقية لتيديد يمس لـ يستيدؼ معالجة  ألمف الدكلييف فحسب، كا 

حصانة مستقبمية مف المبلحقة القضائية عف أعماؿ يمكف أف يرتكبيا أشخاص مستقببل 
عاقب عمييا بمكجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. فالدكؿ الكبرل  كتيشٌكؿ جرائـ مي

جراء قضائي مف طرؼ المحكمة التي ليا العضكية الدائمة في مجمس األمف تريد تفادم أٌم إ
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، 1يككف ضد مكاطنييا كخاصة أفراد قكاتيا العسكرية المشاركة في قكات حفظ السبلـ األممية
كفيٌصؿ القرار بالتحديد عمى قياس العسكرييف األمريكييف المشاركيف في القكات الدكلية ككف 

األسس التي بيني كىك أمر ينسؼ  ،الكاليات المتحدة دكلة غير طرؼ في النظاـ األساسي
 عمييا النظاـ األساسي نفسو لمكقكؼ أماـ اإلفبلت مف العقاب.

ـ أعٌدت الكاليات 1422/2002قبيؿ انتياء فترة السنة الكاردة في قرار مجمس األمف      
المتحدة مشركع قرار جديد لتمديد الحصانة الكاردة في الفقرة األكلى مف القرار سنة أخرل 

 لقرار عمى الدكؿ األعضاء.ككزعت مسكدة مشركع ا
ـ ترأسيا مندكب االتحاد الركسي 12/06/2003عقد مجمس األمف جمسة عامة بتاريخ      

دكلة عضك في  18كحضرىا باإلضافة لمندكبي الدكؿ األعضاء في مجمس األمف، مندكبك 
 .2دكؿ كامتناع ثبلث صكتا 12األمـ المتحدة، كاعتمد مشركع القرار بأكثرية 

فترض في اإلدارة األمريكية أف تعد مشركع قرار يقدـ إلى مجمس األمف قبؿ األكؿ كاف ي    
 . ـ1487/2003ك ـ1422/2002ـ لتمديد ميمة السنة الكاردة في القراريف 2004مف جكيمية 

مف قبؿ القكات كالمحققيف األمريكييف في سجف  المتبعة غير القانكنيةغير أٌف الممارسات     
ـ 2004اضطرت الكاليات المتحدة إلى سحب مشركع القرار الجديد عاـ أبك غريب بالعراؽ 

سبانيا كالبرازيؿ عف تكجييا  كعدـ المطالبة بالتصكيت عميو، سيما كقد عبرت فرنسا كألمانيا كا 
لبلمتناع عف التصكيت، كما أشارت الصيف كركمانيا كالشيمي كبنيف بأنيا يرٌجح أف تنضـ 

يت كىك ما يحكؿ دكف حصكؿ مشركع القرار عمى األصكات إلى قائمة الممتنعيف عف التصك 
 المطمكبة كىي تسعة أصكات.

 

 ثالثا: اتفاقات الحصانة لمجرمي الحرب
مف نظاـ المحكمة )ال يجكز لممحكمة أف تكٌجو طمب تقديـ مساعدة  98تنٌص المادة     

التزاماتيا بمكجب يتطمٌب مف الدكلة المكٌجو إلييا الطمب أف تتصرؼ عمى نحك ال يتفؽ مع 

                                                 
1
يكبي عبد القادر، عبلقة مجمس األمف بالمحكمة الجنائية الدكلية، مجمة العمـك القانكنية كاإلدارية،  - 

 .223ك  222ـ، كمية الحقكؽ، جامعة سيدم بمعباس، ص 2005، 2العدد 
2
يدة لمشركع القرار: اإلتحاد الركسي، إسبانيا، أنغكال، باكستاف، بمغاريا، شيمي، غينيا، الدكؿ المؤ  - 

 الكاميركف، المكسيؾ، المممكة المتحدة، الكاليات المتحدة األمريكية.
 الدكؿ الممتنعة عف التصكيت: ألمانيا، سكريا، فرنسا.



314 

 

اتفاقات دكلية، يتعٌمؽ بحصانات الدكلة أك الحصانة الدبمكماسية لشخص ما لـ تتحصؿ 
 المحكمة عمى تعاكف تمؾ الدكلة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عمى الحصانة(.

يتيح ىذا المدخؿ القانكني لمدكؿ حماية الجناة عبر إبراـ اتفاقات تعرقؿ عمؿ المحكمة  
ة المتكرطيف في جرائـ تدخؿ ضمف كاليتيا، كىك ما بالغت الكاليات كتحكؿ دكف متابع

مف نظاـ ركما كفي سبيؿ حماية  98المتحدة في استخدامو ضمف استغبلؿ منحرؼ لممادة 
 مكظفييا كجنكدىا المتيميف بارتكاب جرائـ حرب مف المبلحقة. 

الثنائية كالجماعية مع  قامت الكاليات المتحدة األمريكية بإبراـ مجمكعة مف االتفاقات    
مختمؼ الدكؿ تقضي بامتناعيا عف تسميـ أك نقؿ المكاطنيف األمريكييف المتيميف بارتكاب 
جرائـ الحرب إلى المحكمة إذا طمبت منيا ذلؾ، كفي سبيؿ الدفع بأكبر عدد مف الدكؿ نحك 

ا العسكرية االنخراط في ىذه االتفاقات التي تسمح ليا بتنفيذ سياستيا الخارجية بأبعادى
. 1كالسياسية بشكؿ مريح، نيجت الكاليات المتحدة أسمكب الترىيب تارة كالترغيب تارة أخرل

يمنع المحاكـ األمريكية كالحككمات  2ـ أصدرت الكاليات المتحدة قانكنا2002أكت  2في 

                                                 
1
 كقات، عمى المكقع:إدريس لكريني، المحكمة الجنائية الدكلية، الرىانات كالمع - 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=96056&eid=2130 
2
 نذكر بعض ما جاء في جكانب ىذا القانكف: - 

العسكرم لكٌؿ الدكؿ التي كٌقعت عمى قانكف ركما ييحٌرـ قانكف حماية الجنكد األمريكييف تقديـ الدعـ  -1
المؤسس لممحكمة الجنائية الدكلية، باستثناء األعضاء في حمؼ شماؿ األطمسي كباقي الحمفاء مف خارج 
 الحمؼ مثؿ تايكاف، كال يرفع ىذا المنع إالٌ إذا قٌرر الرئيس األمريكي أف المصمحة األمريكية تقتضي ذلؾ.

المتحدة في ميمات حفظ السبلـ إالٌ إذا حصمت مف مجمس األمف عمى التزاـ بعدـ  ال تشارؾ الكاليات -2
متابعة الجنكد األمريكييف أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، أك في حالة لـ تكف الدكؿ المشاركة في ىذه 

 الميمات غير مكقعة عمى قانكف ركما أك أطرافا في المحكمة.
ـ األمريكية مف كافة أشكاؿ التعاكف مع المحكمة الجنائية يمنع قانكف حماية الجنكد األمر  -3 يكييف المحاك

الدكلية، كيمنع تسميـ أٌم أمريكي لممحكمة الجنائية الدكلية مثمما يمنع إجراء جميع أصناؼ التحقيقات 
 لصالح ىذه المحكمة فكؽ األراضي األمريكية.

الكسائؿ الضركرية كالمناسبة إلطبلؽ سراح  يتيح ىذا القانكف لمرئيس األمريكي صبلحية استعماؿ كؿٌ  -4
الجنكد األمريكييف أك األفراد المعتقميف مف عناصر الحمفاء المسجكنيف بطمب مف المحكمة الجنائية أك نيابة 

 عنيا.
هانس كوكلر، العدالة الجنائية الدولية في مفترق الطرق: عدالة عالمية أم انتقام شامل؟ ترجمة: انظر: 

 ، نقَل عن:2011ر البيضاء: طوب إديسيون، محمد جليد. الدا
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=254   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=96056&eid=2130
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=96056&eid=2130
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=254
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ؼ المحمية كالحككمة االتحادية مف إجراء أٌم تعاكف مع المحكمة الجنائية الدكلية بصدد تكقي
أك تسميـ أم متيـ أمريكي أك أجنبي مقيـ فكؽ التراب األمريكي أك إجراء أم تحقيؽ معو 
لصالح المحكمة، كما ىٌددت أكثر مف مرة بالتكقؼ عف المساىمة في عمميات األمـ المتحدة 

ـ، أعمنت الكاليات المتحدة عف 2003لحفظ السبلـ في مختمؼ مناطؽ العالـ، كفي سنة 
دكلة منخرطة في النظاـ األساسي لممحكمة  35عسكرية التي تقدميا إلى إيقاؼ المعكنات ال

كالتي رفضت تكقيع ىذه االتفاقات، قبؿ أف تقدـ عمى قطع مساعداتيا االقتصادية عف ىذه 
الدكؿ بعد رفضيا االمتثاؿ لمطالبيا، كبخاصة عقب صدكر قانكف أمريكي يقضي بتعميؽ 

ية إلى الدكؿ األعضاء في اتفاقية المحكمة، إذا المساعدات االقتصادية كالعسكرية المكجٌ 
رفضت ىذه األخيرة إبراـ اتفاقات الحصانة معيا إاٌل إذا تنازؿ الرئيس عف ىذا الشرط، كقد 

 16بمغ عدد الدكؿ التي أبرمت معيا الكاليات المتحدة اتفاقيات في ىذا الشأف إلى غاية 
 دكلة.  70ـ نحك 2004جانفي 

سبتمبر  25الصادر في  1300لبرلماف األكركبي عٌبر مف خبلؿ قراره رقـ نيشير إلى أٌف ا    
ـ عف استيائو كرفضو لعقد مثؿ ىذه االتفاقات مع بعض الدكؿ األكركبية التي صدقت 2002

عمى قانكف ركما في مخالفتيا لمغرض الذم مف أجمو أينشئت اتفاقية ركما، كتبدك رغبة 
مجرميف مف قادتيا كجنكدىا، كذلؾ بالنظر إلى ككنيا الكاليات المتحدة في تأميف حصانة لم

تيعٌد أكبر كأقكل دكلة في االنتشار كالحضكر العسكرياف عمى امتداد خريطة العالـ، مٌما يرافؽ 
ذلؾ مف اقتراؼ جنكدىا ألفعاؿ تتعارض كالقانكف الدكلي بشكؿ عاـ كلحقكؽ اإلنساف 

 كالقانكف الدكلي اإلنساني عمى كجو الخصكص. 
 
  نماذج تطبيقية :بعارا

لىمف باب التأكيد القانكني نشير      أف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية لكي يمارس  ا 
/ج( مف النظاـ 13اختصاصو كصبلحياتو في ىاتيف القضيتيف، يمكنو االستناد إلى المادة )

 األساسي لممحكمة التي تنص:
كفقا ألحكاـ  5مة مشار إلييا في المادة ) لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجري

  ىذه النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية:
حالة يبدك فييا أٌف جريمة أك  14إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقا لممادة  )أ(

 أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.
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مـ المتحدة، حالة إذا أحاؿ مجمس األمف، متصٌرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األ )ب(
 إلى المدعي العاـ يبدك فييا أٌف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.

)ج( إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقا 
 (.15لممادة 
 منيا تنص: 1لكجدنا الفقرة  15كلك رجعنا إلى المادة     

يباشر التحقيقات مف تمقاء نفسو عمى أساس المعمكمات المتعمقة بجرائـ ) لممدعي العاـ أف 
 تدخؿ في اختصاص المحكمة (.

 
 جرائـ الحرب في العراؽ مكقؼ المدعي العاـ مف -5

تىمٌقى المدعي العاـ في المحكمة الجنائية الدكلية شكاكم عديدة عف جرائـ الحرب المرتكبة     
ـ 09/02/2006مذكرة بتاريخ حدة كحمفائيا. كأصدر في العراؽ بعد احتبللو مف الكاليات المت

تناكؿ فييا الشكاكم كلـ ييباشر التحقيؽ فييا. كقد حممت ىذه الشكاكم صكرا عف مختمؼ 
اكات كالجرائـ التي بمغت حدا ال يحتمؿ مف المساس بالكرامة اإلنسانية ىذا كقد رصدت االنتي

المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف الجرائـ كاالنتياكات التي تعٌرض ليا العراقيكف داخؿ كخارج 
 :1السجكف مف جيش االحتبلؿ األمريكي كىي كاآلتي

 لضرب كالسباب حتى خبلؿ التحقيقات.ض المعتقمكف خبلؿ فترة احتجازىـ لمتعذيب كايتعرٌ  -
ال يناؿ المعتقمكف أم قسط مف الراحة كيبقكف خبلؿ فترة االحتجاز مقيديف مف الخمؼ  -

 بقيكد ببلستيكية مسننة تيددىـ في حاؿ الحركة بالجرح أك قطع األكردة.

 ال يسمح ليـ بقضاء حاجاتيـ إال تحت سمع كبصر الحراس. -

 ثبلثة أياـ متصمة عمى مقعد خشبي.يتـ تعذيبيـ بتقييدىـ جالسيف ل -

 يحصمكف في العادة عمى كجبة غذاء كاحدة يكميا كىي قميمة كباردة. -

تعذيب البعض بربط كمتي يديو بقيد حديدم في عمكد معدني كيترؾ في الشمس  يتـٌ  -
 لفترات طكيمة.

 صؼ المعتقميف لقضاء الحاجة مرتيف يكميا فقط. يتـٌ  -

 عمى النـك بسبب تكدس السجناء داخؿ الخياـ.اضطرار المعتقميف إلى التناكب  -

                                                 
1
-، دار الكتاب العربي، دمشؽ1غكانتانامك إلى أبك غريب، طمحمكد بسيكني، العار األمريكي مف  - 

 كما بعدىا. 101ـ، ص 2005القاىرة، 
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 انعداـ الرعاية الصحية رغـ انتشار األمراض المزمنة عند معظـ المعتقميف. -

د حراس السجكف األمريكيكف في بعض األحياف فتح أبكاب الغرؼ التي يمارسكف فييا يتعمٌ  -
 .التعذيب خبلؿ التحقيقات أك بدكنيا إلسماع بقية المعتقميف صراخ زمبلئيـ

ف أفراد األسرة الكاحدة المعتقميف معا مف اإلطبلع عمى أحكاؿ ذكييـ المعتقميف ال يتمكٌ  -
 معيـ.

في بعض األحياف إطبلؽ المعتقميف مقٌيديف كمعصكبي العينيف في الطريؽ العاـ كمف  يتـٌ  -
دكف متعمقاتيـ الشخصية، كال يتسمـ المعتقمكف عند اإلفراج عنيـ منقكالتيـ...كخاصة الثمينة 
منيا مثؿ األمكاؿ كحمي النساء المصادرة خبلؿ المداىمة، فضبل عف ضياع األكراؽ الثبكتية 

 الخاصة بيـ كبذكييـ.

يٌبمغ المترجمكف العراقيكف المعتقميف قبؿ اإلفراج عنيـ بضركرة تكجيو الشكر إلى قائد  -
صية السجف األمريكي عف حسف المعاممة في االحتجاز كعدـ السؤاؿ عف المتعمقات الشخ

اٌل أعيدكا لبلحتجاز.  كا 

تجبر إدارة السجف كؿ المفرج عنيـ عمى التكقيع عمى عشرات األكراؽ بالمغة اإلنجميزية  -
 التي تحكم تنازؿ السجيف عف كؿ حقكقو كحقو في مقاضاة الذيف أساءكا إليو.

كما جاء في تقرير الجنراؿ )تاجكبا( عف أساليب التعذيب المنحطة التي تعرض ليا     
 :1سجناء في أبك غريب أنيا تمثمت فيال
تكجيو الركبلت كالمكمات لممساجيف كقفز الجنكد بأحذيتيـ العسكرية عمى أجساـ السجناء  -

 العراة.
 تصكير السجناء كالسجينات فكتكغرافيا بكاميرات الفيديك، كىـ عراة تماما. -

 لتصكيرىـ.إجبار مجمكعات مف السجناء عمى االشتراؾ في أكضاع جنسية فاضحة  -

 إجبار محتجزيف عمى االستمناء كتصكيرىـ. -

 اإلصرار عمى أف يرتدم السجناء الذككر مبلبس داخمية نسائية. -

 تككيـ األجساد العارية فكؽ بعضيا البعض كقفز الجنكد عمييا. -

 كتابة جممة )أنا مغتًصب( عمى قدـ سجيف بعد اتيامو باغتصاب سجيف آخر. -

                                                 
1
حسنيف المحمدم بكادم، غزك العراؽ بيف القانكف  ؛اكما بعدى 108ني، المرجع السابؽ، محمد بسيك  - 

 .100ـ، ص 2005الدكلي كالسياسة الدكلية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
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ء كأعضائيـ التناسمية لبلستمتاع بمنظرىـ كىـ يرتعشكف تكصيؿ الكيرباء بأطراؼ السجنا -
 كينتفضكف.

 كضع أطكاؽ الكبلب حكؿ رقاب السجناء، ثـ جٌرىـ بالسبلسؿ عمى األرض. -

حداث  - استخداـ الكبلب العسكرية المدربة لتخكيؼ السجناء، كالسماح ليا بنيش لحميـ، كا 
 إصابات بالغة بيـ.

ثث ضحاياىـ مف السجناء العراقييف الذيف ماتكا التقاط الجنكد صكرا تذكارية بجكار ج -
 تحت التعذيب.

كقد اعتمد تقرير )تاجكبا( أيضا عمى شيادات عشرات مف السجناء العراقييف الذيف ألقكا     
 الضكء عمى طرؽ أخرل في التعذيب، يمخصيا التقرير في النقاط التالية:

طبلؽ أعي - فكؽ رؤكس  -بالفعؿ-رة تيديد السجناء بإطبلؽ الرصاص عمى رؤكسيـ، كا 
 البعض.

 التيديد باغتصاب الرجاؿ. -

 اغتصاب عدد مف السجناء الذككر. -

تعذيب السجناء بالضغط عمى أماكف إصابتيـ التي أيصيبكا بيا أثناء عمميات التعذيب  -
 )الجركح الدامية(.

 سكب الماء المثمج عمى أجساد السجناء العارية، كلفيـ بأكياس الثمج. -

 ية عمى المساجيف كتعرضييـ ألضكاء كيماكية.سكب سكائؿ فسفكر  -

 ضرب الرجاؿ بمؤخرات البنادؽ في مناطؽ حساسة بيدؼ إخصائيـ. -

 كضع عصي المكانس في المؤخرات بعد غمسيا في سكائؿ كيماكية حارقة. -

 إجبار الرجاؿ عمى ممارسة الجنس مع بعضيـ البعض مف خبلؿ الضـ. -

نؼ الجنسي تيشٌكؿ جرائـ حرب كاعتبرىا مجمس المبلحظ أٌف األشكاؿ السابقة مف الع    
األمف الدكلي تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف، كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف التكصيات أذكر 

 :1منيا

                                                 
1
- Medina Haeri et Nadine Puech Guirbal, De l’impuissance à l’action : La 

pluralité des expériences des femmes dans les conflits armés, Revue 

internationale  de la Croix-Rouge, Mars 2010, p 79.      
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ـ نٌدد مف خبلليا مجمس األمف الدكلي 2000-10-31بتاريخ  1325التكصية رقـ  -
تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف كدعا بالعنؼ الجنسي في النزاعات المسمحة معتبرا أٌنو ييشٌكؿ 
 كؿ األطراؼ لحماية النساء كالفتيات ضد العنؼ الجنسي.

ـ اعتمدت باإلجماع كالحظ المجمس أف 2008-6-19بتاريخ  1820التكصية رقـ  -
االغتصاب كاألشكاؿ األخرل مف العنؼ الجنسي تستطيع أف تكٌكف جريمة حرب، جريمة 

 لجريمة اإلبادة.ضد اإلنسانية أك عنصرا مؤسسا 
ـ  اعتمدت باإلجماع كدعا المجمس مف خبلليا 2009-9-30بتاريخ  1888التكصية رقـ  -

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لتعييف ممثؿ خاص مكٌمؼ بضماف اتجاه متسؽ كاستراتيجي بغية 
 مكافحة العنؼ الجنسي خبلؿ النزاع المسٌمح.

إنسانية التي اقترفت مف قبؿ الجنكد األمريكييف رغـ كؿ ىذه الممارسات الكحشية كالبلٌ      
ضد العراقييف األبرياء إاٌل أٌف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية لـ يحرؾ ساكنا كلـ 
يبادر بأم إجراء لمتحقيؽ في ىذه االنتياكات رغـ أنيا شاعت كطبقت آفاؽ ككاالت األنباء 

ىا بعض مف الجنكد األمريكييف الذيف أبت العالمية كباألفبلـ المصكرة التي قاـ بتصكير 
 إنسانيتيـ تحمميا كالسككت عنيا. 

ا ما تعمؽ بالممتمكات فيمكف أف نشير إلى القصؼ العنيؼ الذم ارتكبتو القكات أمٌ     
األمريكية، كأٌدل إلى تدمير المتاحؼ كتعريض كؿ الكثائؽ كاألرشيفات ألفدح األخطار، 

اليكمية في دكائر األحكاؿ المدنية، كاألرشيفات الرسمية  خاصة تمؾ التي تيـ حياة الناس
 كالمكتبات الثقافية، كمكتبات الجامعات، كالكثائؽ كاآلثار، كالتراث التاريخي لشعب كأمة.

صكر الدمار ما لحؽ بالمكتبة الكطنية العراقية التي كانت تضـ النتاج أبشع مف إٌف     
تاريخية نادرة، كالمركز الكطني لمكثائؽ الذم الفكرم العراقي مف مخطكطات، ككتب كصحؼ 

يمٌثؿ ذاكرة الكطف العراقي في العصر الحديث، كالمتحؼ العراقي في بغداد كالمكصؿ، 
ألؼ قطعة أثرية نادرة  170كمكتبات الجامعات العراقية باإلضافة إلى سرقة كنيب كتكسير 

 . 1كقيمة امتٌد تاريخيا آلالؼ السنيف
 
 مف جرائـ الحرب في قطاع غزةمكقؼ المدعي العاـ  -4

                                                 
1
لمطبكعات الجامعية، الجزائر، ، ديكاف ا-الممتمكات المحمية–عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني  - 

 .154ـ، ص 2008
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المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تشترط تكافر كاحد إذا كانت     
ما قامت بو المنصكص عمييا في متنيا العتبارىا جريمة حرب فمف األفعاؿ اإلجرامية 

ة كيستكفي كؿ جميع األفعاؿ اإلجرامي ـ يضـٌ 27/12/2008إسرائيؿ في قطاع غزة بتاريخ 
شيرا مف استمرار الحصار  18بؿ إٌف حربيا عمى غزة تأتي بعد  .جريمةىذه المككنات 

 كفرض سياسة التجكيع كمنع الدكاء كالغذاء كالكيرباء كالذم يشكؿ بحد ذاتو جريمة حرب.
استيداؼ مدنييف بغازات جكية مكجية ضد مناطؽ مدنية، في كاحدة مف أكثر  لقد تـٌ     

 ـ :18/01/2009ثافة في العالـ ككانت حصيمة العدكاف بتاريخ المناطؽ ك
 5000بالمائة مف األطفاؿ كالشيكخ كالنساء كجرح أكثر مف  35قتيؿ منيـ  1300 -

 .1شخص
 تدمير كاسع لممنشآت المدنية مثؿ منازؿ المكاطنيف، كمكانئ الصياديف كرشات الحدادة. -

 تدمير المنشآت الرسمية )مبنى البرلماف(. -

مسجدا ديٌمر  92قصفت إسرائيؿ  ت ضد المكاقع المدنية كالمساجد إذتكجيو اليجماتعمد  -
 بشكؿ كامؿ. 42منيا 

 استيداؼ مؤسسات اإلغاثة التابعة لؤلمـ المتحدة مثؿ مدرسة األكنركا كككالة غكث -
فمسطيني مما أدل إلى مقتؿ  700كاف يحتمي بيا قرابة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف ك 

حراؽ األطناف مف المساعدات ـ ك العشرات مني تدمير مخزكف الككالة مف الدكاء كالغذاء كا 
 الغذائية.

 قصؼ المؤسسات التربكية مثؿ جامعة غزة. -

قصؼ مقرات اإلعبلـ التي تغطي كقائع الحرب كمقر فضائية األقصى التابعة لحركة  -
 حماس.

كؿ الدكاء تعمد ضرب الطكاقـ الطبية كقتؿ عدد منيـ كحرؽ المستشفيات كمنع كص -
 .2لمجرحى

                                                 
1
ـ اإلسرائيمية في غزة كاختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، الرابطة الجزائرية  -  بكشاشي مصطفى، الجرائ

معتٌز الفجيرم، فرص المبلحقة الجنائية لمجرمي الحرب في ؛ 17ـ، ص 2009اف، لمدفاع عف حقكؽ اإلنس
 ـ.2009، أبريؿ، 175ية، العدد إسرائيؿ، مجمة السياسة الدكل

  - http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=8351&page=1 .نقبل عف:

2
، بتاريخ 2589عبد اهلل سميماف، الجرائـ الدكلية في حرب غزة، جريدة الشركؽ اليكمي، العدد  - 

 .12ـ، الجزائر، ص 20/04/2009

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=8351&page=1
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ارتكبت  فتح تحقيؽ في الجرائـ التي المحكمة الجنائية الدكلية ممدعي العاـ لدل يجكز ل    
الدكلة التي ينتمي إلييا الجناة لـ تحاكميـ، كليس ىناؾ أٌم مشركع  في قطاع غزة، باعتبار

 لقياـ العدالة اإلسرائيمية بمتابعتيـ.
مختمؼ أنحاء العالـ، انتقؿ ممثمكىا إلى الىام يـك  منظمة حقكقية مف 300كما أٌف     
ـ كقامكا بإيداع شككل أماـ المدعي العاـ كاحترمكا فييا نظاـ المحكمة 23/01/2009

الجنائية الدكلية شكبل كمكضكعا، مما يرتب إلزاما قانكنيا عمى المدعي العاـ بفتح تحقيؽ 
حٌرؾ ساكنا إلى يكمنا ىذا تجاه ىذا لـ ي ، غير أٌنو1إلضفاء المصداقية عمى عمؿ المحكمة

 الممؼ. 
 

تعتبر جرائـ الحرب في العراؽ كفي قطاع غزة مثاال حيا يكشؼ عف التبايف الكبير بيف     
صكرة  دكلية كالكاقع التطبيقي، كىي المبادئ كالفمسفة التي قامت عمييا المحكمة الجنائية ال

ز مع جرائـ الحرب في العالـ، فيك يتحرؾ كاضحة عف االزدكاجية التي يتعامؿ بيا ىذا الجيا
بأقصى سرعة عندما تتعرض مصالح الدكؿ الكبرل لمخطر كال يحٌرؾ ساكنا عندما يخٌص 

 األمر الدكؿ الضعيفة.
 
يمكف القكؿ أٌف المحكمة الجنائية الدكلية  -2014-كبناء عمى التجربة الظاىرة إلى اآلف 

 أنشئت خصيصا لحكاـ الدكؿ المتخمفة دكف سكاىـ.  
  

يتعٌيف التأكيد أٌف مصداقية المحكمة الجنائية الدكلية كقدرتيا عمى أداء دكرىا في المعاقبة     
ماـ أكبر عدد ممكف مف الدكؿ إلييا، كييشير عدـ عمى الجرائـ الدكلية تعتمداف عمى انض

تصديؽ عدد مف الدكؿ ذات النفكذ كبعض الدكؿ المنخرطة حاليا في نزاعات مسٌمحة عمى 
نظاـ ركما األساسي، إلى كجكد معايير مزدكجة في تنفيذ القانكف الجنائي الدكلي. مٌما يقٌكض 

ار االعتبارات السياسية حتى عندما مصداقية المحكمة إلى حٌد ما، كيميؿ إلى تأكيد انتص

                                                                                                                                               

، 175سياسة الدكلية، العدد نادية ليتيـ، المسئكلية القانكنية الدكلية لمجرائـ اإلسرائيمية في غزة، مجمة ال -
 topic-alaw.com/t9522http://www.alexـ، عمى المكقع :                         2009

1
 .18بكشاشي مصطفى، مرجع سابؽ، ص  - 
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تيرتكب جرائـ دكلية. عبلكة عمى ذلؾ فالجياز القانكني الدكلي الذم ييدؼ في المقاـ األٌكؿ 
 .  1إلى معاقبة الجناة ال يمكنو التصٌرؼ في كثير مف األحياف إاٌل بعد سنكات مف انتياء النزاع

     
الفقو اإلسبلمي ال يجكز أف يخضع المسمـ  و مف كجية نظرأنٌ  إلى أخيرا تجدر اإلشارة    

ألف القضاء مف أعظـ الكاليات، كغير دكلية قضاتيا مف غير المسمميف،  لمحكمة أجنبية أك
المسمـ ليس لو أىمية القضاء عمى المسمـ. كنقترح إنشاء جياز قضائي مشٌكؿ مف قضاة 

العربية أك منظمة  مسمميف يككف تابعا إلحدل المنظمات اإلسبلمية مثؿ: جامعة الدكؿ
التعاكف اإلسبلمي يككف مف اختصاصو النظر في جرائـ الحرب التي يقترفيا األفراد 

، كيمكف أف يككف ذلؾ في إطار منظمة التعاكف اإلسبلمي التي أنشئت فييا المسممكف
 .1987محكمة العدؿ االسبلمية منذ سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .47و 46تووً بفىر، مرجع سابق، ص  -
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 خػاتػمػة
 

تناكلنا في ىذا البحث مكضكع حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسٌمحة، كاعتمدنا فيو     
 الفقو اإلسبلمي، كلـ يكف ىدفنا أحكاـ  اعد القانكف الدكلي اإلنساني كمنيج المقارنة بيف قك 

تفضيؿ أحد النظاميف عمى اآلخر، بؿ بياف معالجة كتنظيـ القانكف الدكلي اإلنساني 
انتيينا إلى أٌف القكاعد و في التراث الفقيي اإلسبلمي. ك ٌؿ الدراسة كما يقابملممكضكع مح

اإلنسانية المتعٌمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة ال تنسب إلى حضارة معٌينة أك شعكب 
محٌددة، إٌنما يعكد الفضؿ في إيجادىا كتطبيقيا كتطكيرىا إلى كٌؿ األمـ كالشعكب عبر 

ة، بما يتناسب مع رقييا كتمدينيا، كيعكد الفضؿ في تطٌكر ىذه القكاعد مراحؿ تاريخية مختمف
 إلى عٌدة عكامؿ أىٌميا العامؿ الديني، عامؿ الضركرة، عامؿ الفركسية كعامؿ اإلنسانية.

اعتمدنا في بحثنا عمى مدلكؿ القانكف الدكلي اإلنساني بمفيكمو الضيؽ، أم القكاعد التي     
اية لئلنساف في حاالت الٌنزاع المسٌمح أم قانكف جنيؼ، كىك تتضمف مختمؼ أشكاؿ الحم

األمر الذم ال يمنع استخداـ ىذا المصطمح في الفقو اإلسبلمي لمداللة عمى حقكؽ اإلنساف 
 في زمف الحرب، عمى اختبلؼ في المصدر الذم يستنبط منو كؿ كاحد منيما أحكامو.

 إنجازا كبيرا في مجاؿ حماية ضحايا ـ قد حٌققت1949ات جنيؼ لعاـ إذا كانت اتفاق    
ات تـٌ إقرارىا دكف مشاركة دكؿ العالـ الثالث التي النزاعات المسٌمحة الدكلية، فيذه االتفاق

كانت تحت سيطرة االستعمار الغربي، كبالتالي جاءت معٌبرة عف الفكر الغربي تجاه قانكف 
الكطنية، كىك ما دعا إلى إعادة  الحرب كال تكٌفر الحماية البلزمة لمقاتمي حركات التحرير

النظر فييا لبلستجابة لطمكحات دكؿ العالـ الثالث كتحقؽ ذلؾ بإصدار البركتكككليف 
 مسٌمحة الدكلٌية فأصبحت تغٌطي فكرة النزاعات ال ـ، كىك ما كٌسع 1977يف بيا سنة الممحق
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األنظمة التي تناضؿ بيا الشعكب ضد التسٌمط االستعمار كاالحتبلؿ األجنبي كضد 
 العنصرية. 

كاجبات حياؿ ضحايا الحرب: احتراميـ كحمايتيـ كمعاممتيـ  ةثبلث قانكف جنيؼ  يقٌرر    
بإنسانية، كىذه المفاىيـ قريبة مف بعضيا البعض كبينيا اختبلفات دقيقة، كلكٌنيا حيف تتجٌمع 
تكٌكف مزيجا متجانسا فاالحتراـ مكقؼ سمبي يعٌبر عف امتناع اإليذاء كالحماية مكقؼ إيجابي 

تمٌثؿ الحٌد األدنى مف المتطمبات البلزمة ،فالمعاممة اإلنسانية  يعٌبر عف الصيانة كالدفاع، أٌما
 لحياة مقبكلة.

إذا كانت قكاعد الحماية المقٌررة لضحايا النزاعات المسٌمحة في القانكف الدكلي اإلنساني     
ثٌمة بعض الفركؽ بينيما المرتبطة ، فتتفؽ في كثير مف جكانبيا مع أحكاـ الفقو اإلسبلمي

مف ذلؾ انتياء حالة األسر بإسبلـ األسير كحرمة حرؽ الجثث  ،عتبارات الدينيةبمراعاة اال
.  ألٌم سبب كاف كحظر دفنيا في الحـر

إلى تبياف سبؽ أحكاـ الفقو اإلسبلمي إلى كثير مف نكاحي التشريع في األخير تكٌصمنا     
ف قبيؿ األحكاـ الدكلي، غير أٌف ىذه األحكاـ التي تعرضنا ليا في بحثنا، منيا ما ىك م

الدينية الممًزمة التي ثبتت بنٌص قطعي الثبكت كالداللة أك بإجماع المسمميف أك كانت تقٌرر 
قاعدة خمقية ال تختمؼ باختبلؼ األزمنة، فيذه األحكاـ ال يجكز مخالفتيا مثمما ذكرناه في 

اـ التي معاممة األسرل كاحتراـ جثث المكتى كمنع قتؿ المدنييف. لكف الغالب مف األحك
ذكرناىا ىي أحكاـ فقيية مف كضع الفقياء الذيف كانكا متأثريف بظركؼ الزماف كاألكضاع 

اـ عمى ذلؾ يمكف مخالفة ىذه األحك كتحديد األعياف المدنية، كبناء السائدة كالمعاممة بالمثؿ
 حسب المصمحة أك مراعاة العرؼ كالضركرة. 

نية ال تظير في النص عمييا بقدر ما تبرز في كقد أٌكدنا أٌف قيمة ىذه القكاعد اإلنسا    
أٌف ىذه  إلى تطبيقيا، مع اإلقرار بأٌف ىذه القكاعد ال تحتـر في الغالب،ك يعكد األمر في ذلؾ

القكاعد التي ترٌجح االعتبارات اإلنسانية عمى اعتبارات الضركرة العسكرية غالبا ما تتعارض 
ف أٌنيا تضبط كسائؿ كأساليب القتاؿ كتقٌيد مع المصالح الشخصية لمدكؿ كأىدافيا فضبل ع

 حركة المقاتميف في استعماليا.
تناكلنا في الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني كسائؿ الرقابة الكطنية عمى تطبيؽ كتنفيذ     

قكاعد حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسٌمحة، كأشرنا خاٌصة إلى كجكب نشر ىذه القكاعد 
تمؼ فئات المجتمع في زمف يف عمى حٌد سكاء كضركرة تعميميا لمخبيف المقاتميف كالمدني
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ذا كقع نزاع مسٌمح يككف جميع أفراد المجتمع عمى بينة منيا كيبادركف إلى تطبيقيا السمـ. ك  ا 
بعدما أصبحت جزءا مف ثقافة ككعي ىؤالء األفراد. كفي حالة فشؿ ىذه الكسائؿ الكقائية 

عمى األطراؼ المتعاقدة في اتفاقية جنيؼ أف تعيد الفات، فقابة أك كقكع بعض المخالكطنية لمر 
 فرض احتراـ ىذه القكاعد بقمع تمؾ المخالفات.

ما مف أسس تحقيؽ ـ بالعقيدة الدينية يعٌد أساسا ميرأينا أف ارتباط المقاتميف في اإلسبل    
الرجاؿ  ٌف مبادئ كأحكاـ ىذا القانكف تدخؿ أعماؽعمية القانكف الدكلي اإلنساني، ألفا

المحاربيف كتصبح عقائد يؤمنكف بيا أكال كقبؿ كؿ شيء، كال شٌؾ أف التعميـ كالتدريب 
المرتبط بالعقيدة يتغمغؿ في كياف اإلنساف ككجدانو، كمف ثـٌ يشٌكؿ سمككو كعممو، كفي ذلؾ 

إلسبلـ دكف أف نشيد ضماف أكيد لمراعاة مصالح الناس كحقكقيـ. كليذا طيٌبقت مبادئ ا
غير المسمميف إال ما كاف مف بعض األفراد في حكادث جزئية، كال مانع شرعا تضٌر مخالفة 

 مف تكقيع الجزاء عمى انتياكات قكانيف الحرب.
بٌيننا أف المقاتؿ سكاء في مفيـك القانكف الدكلي اإلنساني أك الفقو اإلسبلمي ىك كما     

حامبل لمسبلح، أٌما إذا ألقى  كحده الذم يشٌكؿ ىدفا عسكريا مشركعا يجكز مياجمتو ما داـ
سبلحو سكاء اضطرارا أك اختيارا كأصبح كاحدا مف الضحايا، سكاء أكاف جريحا أك مريضا 
أك منككبا في البحر أك أسير حرب أك مفقكدا أك متكفيا، فعندئذ يتعٌيف احترامو كحمايتو 

 كمعاممتو بشكؿ إنسانٌي إلى حيف الفصؿ في أمره.
فقد كاف مف الكاجب إقرار  ،الحديثة تستيدؼ المدنييف بنسبة كبيرة كلٌما كانت الحركب    

أحكاـ خاصة لحماية ىذه الفئة كذلؾ بقصر اليجمات عمى األىداؼ العسكرية دكف غيرىا 
 ككضع جممة مف التدابير الكقائية لحماية المدنييف.

 
متمثمة في دكر تعرضنا في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني لكسائؿ الرقابة الدكلية ال    

النزاعات  المجنة الدكلية لمصيب األحمر التي حممت مسؤكلية تطكير قكاعد حماية ضحايا
المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ التي جاء بيا الحامية ك دكر الدكلة  الدكلية المسٌمحة 

منو، مف خبلؿ مساعييا الحميدة رغـ المعكقات التي  90البركتكككؿ األكؿ في المادة 
 نشاطيا عمميا.تعترض 
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إلى دكر القضاء الدكلي الجنائي في معاقبة العنصر األخير مف ىذا البحث في  كأشرنا    
مقترفي االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني، بالحديث عف المحاكـ التي أينشئت 

كانتقاال إلى تمؾ المحاكـ التي ،مؤقتا لقمع الجرائـ التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية 
أنشئت بقرار مف مجمس األمف الدكلي مع مطمع التسعينيات كانتياء بالحديث عف الضركرة 
التي أممت إنشاء قضاء جنائي دكلي دائـ ممثبل في المحكمة الجنائية الدكلية كما تكٌفره مف 

 عقاب.إمكانية لفرض عقكبات رادعة ككضع حٌد لفكرة البلٌ 
في خاتمة بحثنا جممة مف التكصيات نراىا ميمة مف أجؿ تكفير حماية فٌعالة كنقٌدـ    

 لضحايا النزاعات المسٌمحة الدكلية كىي:
 
ضركرة إعادة النظر في بعض مكاد اتفاقية جنيؼ الرابعة كالبركتكككؿ اإلضافي األٌكؿ  -

جديدة التي تتحدل لتعديميا كتطكيرىا بما يحٌقؽ حماية أفضؿ لممدنييف، سيما أٌف المبلمح ال
التصنيؼ المعتاد لمفئات المشاركة في النزاعات المسٌمحة تيشير إلى اعتماد القكات المسمحة 
بشكؿ متزايد عمى المدنييف كالتعاقد معيـ لمياـ كانت يكما ما تعٌد عسكرية بحتة كاستخداميـ 

 في شركات األمف الخاصة.
الحديثة كالخطيرة كتغمّْب االعتبارات  اعتماد نصكص تحظر كتقٌيد استخداـ نظـ التسٌمح -

اإلنسانية عمى الضركرة الحربية، إذ باستقراء نصكص اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ اإلضافي 
األٌكؿ يتٌضح لدينا أٌف الحمكؿ التي يقدميا القانكف الدكلي اإلنساني ضٌد االنتياكات عمى 

حمؿ أطراؼ النزاع كدفعيـ إلى أحكامو تقـك عمى تخفيؼ كتقميؿ معاناة الضحايا أكثر مف 
احتراـ القكاعد اإلنسانية، كيظير ذلؾ جمٌيا مف خبلؿ قراءة عدد المكاد المخصصة لقكاعد 

 الحماية كالتي تظير أٌنيا أكثر مف تمؾ المخٌصصة لسبؿ تنفيذ ىذه القكاعد.
لييا إلزاميا العمؿ لتعديؿ النصكص القانكنية المتعٌمقة بآليات الحماية بصكرة تجعؿ المجكء إ -

لغاء شرط القبكؿ ألطراؼ النزاع كما ىك األمر بالنسبة لنظاـ الدكلة الحامية كلجنة تقصي  كا 
 الحقائؽ.

كجكب تفعيؿ اآلليات القائمة عمى تنفيذ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كربط ذلؾ بتكفير  -
كاقتناعيا بفائدتيا في حماية اإلرادة السياسية لدل الدكؿ كاستعدادىا لقبكؿ ىذه اآلليات 

 ضحايا النزاعات المسٌمحة.



327 

 

تكسيع فكرة االختصاص الجنائي العالمي بالدعكة إلى تبنيو مف طرؼ أكبر عدد مف الدكؿ  -
في العالـ، سيما الدكؿ العربية كاإلسبلمية التي تعتبر أقاليميا أكبر دائرة تيسٌجؿ فيو 

 ي اإلنساني.االنتياكات الجسيمة ألحكاـ القانكف الدكل
ف ساىمت في معاقبة مجرمي الحرب، إاٌل أٌف ما ييعاب  - إٌف المحاكـ الجنائية المؤقتة كا 

عمييا ىك استبعادىا لعقكبة اإلعداـ مف ضمف العقكبات التي تقضي بيا، ألف فظاعة 
كبشاعة الجرائـ الدكلية مثؿ جرائـ الحرب، الجرائـ ضد اإلنسانية، جريمة اإلبادة الجماعية 

 ا يترٌتب عنيا مف آثار كنتائج كارثية يجعؿ اإلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ أمرا حتمٌيا كمبٌررا.كم
يتعٌيف عمى مجمس األمف، بالنسبة لعبلقتو بالمحكمة الجنائية الدكلية، تكظيؼ سمطتو في  -

اإلحالة بما يخدـ القانكف الدكلي اإلنساني في كٌؿ النزاعات كبدكف تمييز، كاألمر نفسو 
بؽ عمى سمطتو في إنشاء المحاكـ الجنائية المؤقتة إذ ينبغي أف يكٌجو إلى اليدؼ ذاتو، ينط

مع السعي الجاد إلعادة النظر في تركيبة أعضاء المجمس كنظاـ التصكيت فيو بالكيفية التي 
تراعي مصالح الدكؿ الضعيفة، سيما أٌف أغمب النزاعات الحديثة تقع عمى أقاليـ ىذه األخيرة 

 كالضحايا ىـ شعكبيا. -الضعيفةالدكؿ –
تفعيؿ دكر منظمات المجتمع المدني المحمي كاإلقميمي كالدكلي كي تؤدم دكر اإلعبلـ  -

 الحديث لكشؼ كٌؿ جرائـ كانتياكات القانكف الدكلي اإلنساني.
حٌث الدكؿ عمى ضركرة التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لضماف  -

اقية المحكمة الجنائية الدائمة، كحتى يتحقؽ ليا القبكؿ العاـ لدل كٌؿ أعضاء فعالية كمصد
الجماعة الدكلية البد لمجنة الدكلية لمصميب األحمر ككؿ الميتميف بالقانكف كالقضاء الجنائي 
الدكلي تكثيؼ مساعييـ الرامية إلى تحسيس الدكؿ بأىمية التصديؽ الفكرم عمى النظاـ 

 جنائية الدكلية الدائمة.األساسي لممحكمة ال
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