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الكتــاب كحصيلــة جهــد مشــترك، وتعــاون  يأتــي هــذا 
مثمــر، بيــن مؤسســة دياكونيــا وجامعــة البتــرا ممّثلــة 
الحقــوق  كليــة  تبّنــت  مــا  ســرعان  إذ  الحقــوق؛  بكليــة 
الرائــدة مــن مؤسســة دياكونيــا بعقــد مؤتمــر  الفكــرة 
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  األول  اإلقليمــي  الشــباب 
يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص  لحمايــة  والمخصــص 
بحمايــة خاصــة أثنــاء النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر 
إلعــداد  تحضيريــة  لجنــة  تشــكيل  وقــررت  الدوليــة، 
المؤتمــر المقتــرح بالتنســيق مــع مؤسســة دياكونيــا، 
وقــد تكونــت اللجنــة مــن كل مــن الدكتــور شــادي أبــو 
حلــو عميــد الكليــة، والدكتــور علــي الدبــاس رئيــس قســم 
القانــون العــام، والدكتــور معــن جويحــان مســاعد عميــد 
كليــة  مــن  العواملــة  كمــال  والدكتــور  الحقــوق  كليــة 

الحقــوق.

فــي  للمشــاركة  يدعــى  أن  علــى  الجانبــان  اتفــق  وقــد 
عــرف  الذيــن  األكاديمييــن  مــن  نخبــة  المؤتمــر  أعمــال 
عنهــم حرصهــم علــى االرتقــاء بأحــكام القانــون الدولــي 
اإلنســاني وفــي مقدمتهــم الباحثــون الشــباب، وأن ُيعقــد 

فــي رحــاب جامعــة البتــرا علــى مــدار يوميــن.

اخــذت  الــذي  الموضــوع  نطــاق  اّتســاع  الــى  وبالنظــر 
ــا التصــّدي  ــى عاتقهم ــان للمؤتمــر عل ــان المنظمت الجهت
لــه، حــّددت اللجنــة التحضيريــة ثمانيــة محــاور للمؤتمــر، 
منهــا  يشــاؤون  مــا  اختيــار  المشــاركين  مــن  وطلبــت 
وإعــداد أوراق عمــل فــي المحــور المعنــي. واســتكمااًل 
لجنــة  تشــكيل  تــّم  فقــد  المؤتمــر  ألعمــال  للتحضيــر 
ــور محمــد  ــت مــن: األســتاذ الدكت ــة للمؤتمــر تكّون علمي
يوســف علــوان أســتاذ القانــون العــام فــي كليــة الحقــوق 
جامعــة البتــرا، واألســتاذ الدكتــور مخلــد الطراونــة أســتاذ 
مؤتــة  جامعــة  الحقــوق  كليــة  العــام  الدولــي  القانــون 
وكليــة الشــرطة/ دولــة قطــر، والدكتــور أحمــد الفتــاوي 

أســتاذ القانــون العــام فــي كليــة الحقــوق جامعــة الكوفــة، 
القاضيــة  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  والخبيــرة 
ــي   ــون الدول ــر فــي القان ــا عمــار مــن تونــس، والخبي موني
اإلنســاني القاضــي الدكتــور محمــد الطراونــة نائــب رئيس 
لوطنيــة  ا للجنــة  ا وعضــو  األردنيــة  التمييــز  محكمــة 

اإلنســاني. لدولــي  ا نــون  للقا دنيــة  األر

العاشــر والحــادي عشــر مــن  وقــد عقــد المؤتمــر فــي 
جانــب  الــى  أعمالــه  فــي  وشــارك  2019م،   / حزيــران 
أصحــاب األبحــاث، نخبــة مــن المدعّويــن مــن األكاديميين 
ــة، كمــا شــارك  والسياســيين، ورجــال الصحافــة، والطلب
فــي أعمالــه كذلــك نخبــة مــن المتخصصيــن فــي القانــون 
الدولــي اإلنســاني فــي كّل مــن األردن، ولبنــان، ومصــر، 

والعــراق، وتونــس، والمغــرب، وفلســطين، والجزائــر.
وتعميًمــا للفائــدة، فقــد ارُتئي نشــر األبحــاث التي قّدمت 
خــال أعمــال المؤتمــر والتــي ســبق تحكيمهــا بصــورة 
علميــة فــي كتــاب مصّمــم لجمــع األبحــاث التــي ُقّدمــت 
فــي المؤتمــر، وقــد تشــّكلت لهــذه الغايــة لجنــة تحريــر 
الكتــاب مكّونــة مــن: الدكتــور شــادي أبــو حلــو والدكتــور 
واآلنســة  العواملــة  كمــال  والدكتــور  الدبــاس  علــى 
ــى  ــا إل ــى جمــع البحــوث وضّمه ــت عل ــاء نوفــل، عمل  دع

بعضها وتحريرها. 

أربعــة عشــر بحًثــا تغّطــي  بيــن دفتيــه  الكتــاب  ويضــم 
ــات  ــة: المخاطــر فــي العملي ــي المحــاور التالي ــى التوال عل
العدائيــة، والحمايــة القانونيــة والتطبيــق الفّعــال ألحــكام 
األعيــان  إلــى  بالنســبة  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
العمليــات  ســير  حــول  مختــارة  ومواضيــع  المحمّيــة، 
العدائيــة فــي النزاعــات المســّلحة المعاصــرة، والمســاءلة 
عــن االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني.

وأســأل اللــه ان يكــون القائمــون علــى المؤتمــر، ومقّدمــو 
األبحــاث قــد وّفقــوا فــي نقــل صــورة حّيــة وواقعيــة عــن 

تقديم

الدكتور شادي أبو حلو
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حمايــة األشــخاص الذيــن يتمتعــون بحمايــة خاصــة أثنــاء 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة وعــن أفكارهــم 
ــي اإلنســاني  ــون الدول ــى النهــوض بالقان ــم ال وتطلعاته

ا مــن محــاور القانــون الدولــي. الــذي يعــّد محــوًرا أساســيًّ
واألمــل معقــود علــى أن يكــون هــذا الكتــاب - بمــا يحتويه 
مــن خاصــة لفكــر كوكبــة مــن األكاديمييــن الشــباب 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  لدارســي  معيًنــا   - العــرب 
والقائميــن علــى قيــادة القــوات المســّلحة فــي النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، لحــّل المشــكات التــي 
تواجههــم أثنــاء ســير العمليــات العســكرية وبمــا يعــّزز مــن 

حمايــة كرامــة اإلنســان وأنســنة النزاعــات المســّلحة.

الدكتور شادي أبو حلو
 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
ورئيس لجنة تحرير الكتاب
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يشــّكل مؤتمــر الشــباب األول للقانــون الدولي اإلنســاني 
فــي المنطقــة العربيــة أنجــح الثمــرات التــي حقّقهــا التــزام 
منظمــة دياكونيــا وتركيزهــا علــى توفيــر وتأميــن الظــروف 
المؤاتيــة، والتــي مــن شــأنها أن تســمح للشــباب بتحقيــق 
ــز مــن حيــث إلمامهــم بالقانــون الدولــي اإلنســاني  التمّي

وإظهــار الجانــب األكثــر مهنّيــًة مــن أنفســهم.

يشــّرفنا أن نتشــارك هــذه الرؤيــة مــع شــركائنا فــي جامعــة 
البتــرا، ومــع المجتمــع الدولــي القانونــي فــي المنطقــة. 
كمــا ونقــّدر للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تضامنهــا 
انعقــاده  علــى  منهــا  حرًصــا  المؤتمــر،  لهــذا  ودعمهــا 
إلــى مصــادر  الشــباب  تســهيل وصــول  وعلــى  بنجــاح 
ــي اإلنســاني الرئيســة. ولعــّل هــذا الجهــد  ــون الدول القان
 التعاونــي مــا هــو إاّل نشــٌر للقانــون اإلنســاني بأفضــل 

طريقٍة ممكنة.

يتمحــور هــذا المؤتمــر حــول حمايــة المجموعــات الهّشــة 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. وقــد وقــع االختيــار 
علــى هــذا الموضــوع بالــذات كوننــا نحتفــل هــذا العــام 
بالذكــرى الســبعين التفاقيــات جنيــف، التــي ُتعتبــر حجــر 
ــاة البشــرية وكرامــة األشــخاص  ــة الحي ــة فــي حماي الزاوي

ــات المســّلحة. ــن بالنزاع المتأثري

ال بــل اختيــر موضــوع المؤتمــر لهــذا العــام ُبغيــة إشــراك 
مجتمــع القانــون فــي المحادثــات حــول ُأســس القيــم 
اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  يرعاهــا  التــي  اإلنســانية 
ــون  ــث يتعــّرض هــذا القان ــا هــذا، حي ال ســّيما فــي وقتن
أصبــح  وحيــث  واإلهمــال،  التحديــات  مــن  للكثيــر 
الصريــح  واإلنــكار  البشــرية  للحيــاة  التعّســفي  الســلب 
نشــهده  الــذي  الواقــع  مــن  جــزًءا  اإلنســان  لكرامــة 
تمــّزق  التــي  العنيفــة  المســّلحة  النزاعــات  فــي  ــا   يوميًّ

المنطقة والعالم.

أنتــج  قــد  ــا  يوميًّ نشــهده  الــذي  التبايــن  هــذا  أن  غيــر 
ــا  ــًرا – فاليــوم، أكثــر مــن أّي وقــٍت مضــى، تران ــا كبي زخًم
نســعى إلــى الســام حامليــن رايــة العدالــة. وينعكــس 
هــذا اإلصــرار كذلــك فــي أكثــر مــن 80% مــن الطلبــات 
التــي تلّقيناهــا مــن المتقّدميــن بطلــب المشــاركة فــي 
هــذا المؤتمــر، حيــث تناولــت معظمهــا مواضيــع العدالــة 
الدولــي  للقانــون  الصارخــة  لانتهــاكات  والمســاءلة 

اإلنســان. وحقــوق  اإلنســاني 

أّمــا مســاري الشــخصي فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، 
فقــد بــدأ منــذ 15 عاًمــا، عندمــا كنــت طالبــًة جامعيــة 
وشــاركت فــي مؤتمــٍر للشــباب تماًمــا كهــذا المؤتمــر، 
ــة  ــه بعث ــا الشــرقية ونّظمت كان مخّصًصــا لمنطقــة أوروب
ولقــد  بلغــراد.  فــي  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
حّثنــي ذلــك الملتقــى علــى التفكيــر وســمح لي باكتســاب 
المعاصــرة،  القانونيــة  المواقــف  حــول  المعلومــات 
كمــا وبالتعبيــر عــن حججــي، ال ســّيما تلــك المرتبطــة 
بالمســائل القانونيــة الناتجــة عــن النــزاع المســّلح فــي 

الســابقة.  يوغوســافيا 

ومنــذ ذلــك الحيــن، كان لــي الحــظ أن أتلّقــى التدريــب 
علــى يــد ألمــع عقــول القانــون الدولــي اليوم وشــخصّياته. 
ــرز معّلمــَي هــو البروفيســور ماركــو ساّســولي،  ولعــّل أب
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  جنيــف  أكاديميــة  مديــر 
وحقــوق اإلنســان، الــذي كان وال يــزال لــه تأثيــٌر عميــق 
علــّي. فلــم يعّلمنــي البروفســور ساســولي كيفيــة تطبيــق 
القانــون وحســب، بــل ضــرورة حمايــة نزاهتــه كمــا لــو 
ــون  ــس للقان ــو يقــول: لي ــي الشــخصية. فه ــت نزاهت كان
هــذه  إّن  ســيادته.  تحمــي  وشــرطٌة  قضــاٌة  الدولــي 
المســؤولية تقــع علــى عاتقنــا جميًعــا، نحــن المحاميــن 
الدولييــن والعامليــن فــي المجــال اإلنســاني، ليــس فقــط 

ــا. ــب حياتن ــع جوان ــل فــي جمي ــا، ب خــال ســاعات عملن

الدكتورة يالينا بالمنتس
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والمــوارد،  الوســائل  لهــم  تتوّفــر  الذيــن  هــؤالء  أّمــا 
المجــال  بفســح  تقضــي  أكبــر،  أمــام مســؤوليٍة  فهــم 
والفرصــة لآلخريــن، ال ســّيما الجيــل الجديــد مــن القضــاة 
التطــّور والتقــدم وليصبحــوا رأس  الدولييــن، ليحّققــوا 
والمبــادئ  القانونيــة  للمعاييــر  االمتثــال  فــي   الحربــة 

اإلنسانية الدولية.

ــا فرصــة اإلســهام فــي  ــًرا، لقــد شــّرفنا أن تكــون لن وأخي
المجتمــع  بالتعــاون مــع  القيــادي  الفضــاء  إنشــاء هــذا 
الثابــت للمحاميــن الدولييــن اإلنســانيين. شــكًرا لكــم.

  د. يالينا بالمينتس
مديرة مكتب موارد القانون الدولي اإلنساني في لبنان
  منظمة دياكونيا
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كلمة األستاذ الدكتور رئيس جامعة البترا 

يطيــب لنــا أن نرحــب بكــم جميًعــا فــي رحــاب جامعــة 
البتــرا، وإنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن ينعقــد هــذا 
المؤتمــر المهــم فــي حــرم جامعتنــا تحــت عنــوان »مؤتمــر 
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  األول  اإلقليمــي  الشــباب 
خاصــة  بحمايــة  يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص،  لحمايــة 
فــي النزاعــات المســّلحة«. وذلــك بالتعــاون بيــن جامعتنــا 
ــة  ــي اإلنســاني، ممثل ــون الدول ــا للقان ومنظمــة دياكوني

بالســيدة يالينــا بامينتــس.                                                               

وقــد أحســنت كليــة الحقــوق اختيار هذا العنــوان موضوًعا 
لمؤتمرهــا، نظــًرا إلــى أهمّيتــه القصــوى، فــي زمــن غابــت 
فيــه الحكمــة، وشــحبت فيــه النــوازع اإلنســانية، والعالــم 
يتشــّدق بأنــه يعيــش زمــن التقــدم العلمــي، والتــرف، 
والتحّضــر، وغــزو الفضاء، وقهــر بعض األمراض الفتاكة، 
ولكــن لألســف مــا نــراه، ونســمعه، ومــا يحاصرنــا صباًحــا 
ومســاًء، ُيدمــي القلــوب، ونحــن نــرى ماييــن المعّذبيــن 
فــي األرض، وهــم يعبــرون الحــدود قســًرا فاّريــن مــن 
شــبح المــوت الــذي يطاردهــم، ال يحملــون مــن متــاع 
الدنيــا شــيًئا، يفترشــون األرض، وبعضهــم ال يظفــر بهــذا 
الفــرار، بــل يحاصــره المــوت والفــزع، فــي ظــروف قاســية 
ــت أبصــار أصحــاب  ــم اإلنســانية، وعمي ــت فيهــا القي غاب
قلوبهــم  وخلــت  واللئيمــة،  المشــبوهة   األجنــدات 

من الرحمة.    
                                                                               

حًقــا، نحــن بحاجــة إلــى مثــل هــذا الملتقــى الحقوقــي، 
ــي اإلنســاني،  ــون الدول ــي بالقان ــد مــن الوع ــق المزي لخل
ــرام  ــد مــن االحت ــر المزي ــد اإلقليمــي، وتوفي ــى الصعي عل

ــة.          ــه فــي المنطقــة العربي ل

ــاه لهــذا المؤتمــر تعــّدد محــاوره، فهــو  ومــا يلفــت االنتب
ــر عرضــة لانتهــاك فــي  ــة األشــخاص األكث يتجــاوز حماي
وكبــار  والنســاء،  األطفــال  مــن  المســّلحة،  النزاعــات 
ذلــك  يتجــاوز  وغيرهــم،  والاجئيــن  والعجــزة،  الســن، 
إلــى موضوعــات وأبعــاد حقوقيــة وإنســانية غايــة فــي 
األهميــة، مثــل حمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وحمايــة 
ــا،  دوليًّ المحّرمــة  األســلحة  اســتخدام  ومنــع  البيئــة، 
وااللتــزام باحتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني، وغيــر ذلــك. 
وقــد حظــي هــذا المؤتمــر بمشــاركة نخبــة مــن خيــرة 
الدولــي  بالقانــون  المهتميــن  والباحثيــن  األســاتذة، 
اإلنســاني، الذيــن ينتمــون إلــى بيئــات أكاديميــة مرموقــة 
ومتنوعــة، ممــا ســيثري محــاور هــذا المؤتمــر بــإذن اللــه.                                                                                        
ــص  ــم بخال ــدم إليه ــذه المناســبة أن أتق ــي به ــب ل ويطي
الشــكر، لتلبيتهــم دعوتنــا، مرحًبــا بهــم فــي جامعتهــم، 
وتشــّرف  بحضورهــم،  تزهــو  التــي  البتــرا،  جامعــة 

الفاعلــة.                  بمشــاركتهم 

كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لكليــة الحقــوق 
الختيارهــا هــذا الموضــوع القّيــم، ولمــا بذلــه الزمــاء 
إلنجــاح  والتنظيــم  لإلعــداد  ســخّية  جهــود  مــن   فيهــا 

هذا الملتقى.     
                

عميــد  برئاســة  التحضيريــة  اللجنــة  بذكــر  وأخــّص 
العلميــة  واللجنــة  حلــو،  أبــو  شــادي  الدكتــور  الكليــة 
علــوان.                                          محمــد  الدكتــور  األســتاذ  برئاســة  للمؤتمــر 
لعقــد  طيبــة  فاتحــة  المؤتمــر  هــذا  يكــون  أن  راجيــن 
 المزيــد مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل فــي 

هذا المجال.  
    

ا ناجًحا بإذن الله .متمنًيا لكم جميًعا مؤتمًرا نوعيًّ
.وّفقكم الله، وسّدد خطاكم
.والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس جامعة البترا
األستاذ الدكتور مروان الموال

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة األفاضل العمداء

ضيوفنا األكارم 
الزميالت والزمالء

أبناءنا الطلبة
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كلمة عميد كلية الحقوق

أسعد الله صباحكم،
ــب بكــم فــي  ــا هــذا، يســعدني أن أرّح ــة مؤتمرن فــي بداي
ــت وال  ــي كان ــة، والت ــارة العريق ــرا المن ــة البت ــاب جامع رح
تــزال علــى الــدوام داعمــة لــكل فكــر مســتنير، يهــدف 
إلــى االرتقــاء بطلبتهــا ومجتمعهــا المحلــي، وهــا نحــن 
اليــوم نجتمــع أشــقاء عرًبــا نتحــاور فــي همــوم شــبابنا 
العربــي وتطلعاتــه، ونتشــارك معــه تحــت رايــة الواجــب 
ــة حقوقهــم  ــا العربي ــكل أفــراد أمتن ــه، ول فــي أن نكفــل ل

اإلنســانية.  
   

يأتــي لقاؤنــا اليــوم بعــد تحضيــر دام مــا يقــارب ثمانيــة 
أشــهر، اســتطعنا مــن هنــا فــي عمــان بالتنســيق مــع 
بيــروت، والقاهــرة، والقــدس، وبغــداد، وصنعــاء، وتونــس، 
والجزائــر، والربــاط، وبالتعــاون مــع مكتــب لبنــان للقانــون 
ــا الســويدية،  ــع لمنظمــة دياكوني ــي اإلنســاني التاب الدول
أن نؤســس وبفخــر، ألول مؤتمــر للشــباب اإلقليمــي، 
الــذي مــن خالــه نلقــي الضــوء علــى أبــرز قواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني، التــي تعنــى بحمايــة األشــخاص الذيــن 
يتمتعــون بحمايــة خاصــة فــي النزاعــات المســّلحة الدولية 

وغيــر الدوليــة.
القانــون  قواعــد  مجموعــة  اليــوم  واياكــم  نســتحضر 
آثــار  مــن  الحــّد  إلــى  تســعى  التــي  اإلنســاني  الدولــي 
شــّكلت  قواعــد  المســّلحة،  وغيــر  المســّلحة  النزاعــات 
علــى الــدوام مظلــة للحقــوق اإلنســانية المتأصلــة، التــي 

يشــّكل انتهاكهــا جرائــم تســتدعي العقــاب، بصــرف النظــر 
عّمــن يرتكبهــا، أو مــكان وقوعهــا.  

الحضور الكريم:
فــي مطالعــة نشــرها الموقــع اإللكترونــي لمركــز كارنيغــي 
للشــرق األوســط جــاء فيهــا على لســان المديــرة التنفيذية 
لدائــرة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة 
هيومــن رايتــس ووتــش )أقتبــس( »رغــم مــا تلقتــه حقــوق 
مــن ضربــات مؤلمــة  الشــرق األوســط  فــي  اإلنســان 
منــذ العــام 2011..... إال أن بارقــة األمــل معقــودة علــى 
مســار ال يمكــن عكســه، ويتمثــل فــي الوعــي الجديــد 
الــذي ُبــثَّ فــي نفــوس المواطنيــن، وال ســيما الشــباب، 
ــوا يفهمــون حقوقهــم اإلنســانية األساســية،  ــن بات الذي
ــا  ــد العلي ــا الي ــك الحكومــات راهًن وتضيــف.... ربمــا تمل
فــي ســلب هــذه الحقــوق، لكــن الوضــع لــن يبقــى كذلــك 

إلــى األبــد«. 

لمــا  األليــم  الواقــع  يعكســها  مشــروعة  أمــل  عبــارات 
آلــت إليــه أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، ولعــّل التقاريــر الرســمية الصــادرة عــن 
حقــوق  مجــال  فــي  المتخصصــة  الدوليــة  المنظمــات 
اإلنســان خيــر شــاهد علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

التــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة. . 1
الحجــز التعســفي والمحاكمــات الجائــرة ضد . 2

المتظاهريــن، والحبــس والتعذيــب واإلخفاء 
القســري للمعارضين.

 حمات القمع الممنهجة ضد المهاجرين. . 3
االضطهاد العرقي والديني لألقليات. . 4
االستغال وسوء معاملة المهاجرين.. 5
قمع حرية التعبير والرأي. . 6
االقامة الجبرية وسحب الجنسية.. 7
االستهداف المتعّمد لألطفال.. 8

أمنائهــا  للجامعــة ومجلــس  األعلــى  المستشــار  دولــة 
األســتاذ الدكتــور عدنــان بــدران األكــرم، 

عطوفــة األســتاذ الدكتــور مــروان المــوال رئيــس الجامعــة 
األكــرم راعــي المؤتمر،

السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
السادة العمداء األفاضل، 

ضيوفنا األكارم، 
الزميالت والزمالء، أبناءنا الطلبة، 
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اإلرهاب بكّل مكوناته. . 9
الحصــار وهــدم المنــازل واالعتــداء علــى المــوروث . 10

الثقافــي والدينــي.
  

الحضور الكريم:
تلــك هــي فــي مجملهــا محــاور مؤتمرنــا هــذا، وذلــك مــا 
ــرة مــن  ــن خي ــى مــدار يومي ــى مناقشــته عل ســيعكف عل
خبــراء القانــون الدولــي اإلنســاني فــي وطننــا العربــي، 

ــي:  ــه وفــي جلســات خمــس مــا يل نناقــش مــن خال

حقــوق  مجــال  فــي  حصدناهــا  التــي  النجاحــات  أواًل: 
اإلنســان وأبــرز التحديــات التــي تواجهنــا لتطبيــق القانــون 
الدولــي اإلنســاني علــى المســتوى المحلــي فــي المنطقة 

ــة. العربي

مــن  عنهــا  ينتــج  قــد  ومــا  العدائيــة  العمليــات  ثانيــًا: 
ــا البحــث والنقــاش للوقــوف علــى  ــا يقودن مخاطــر، وهن
عائاتهــم،  واحتياجــات  للمفقوديــن،  الدوليــة  الحمايــة 
واالنتهــاكات التــي تطــال الحــق فــي الصحــة، ومــا قــد 

ينتــج عنهــا مــن مســؤولية دوليــة. 

فقــط،  اإلنســان  علــى  االنتهــاكات  تقتصــر  ال  ثالثــًا: 
بــل تتعّداهــا إلــى األعيــان المحميــة. وفــي هــذا اإلطــار 
نناقــش الحمايــة القانونيــة والتطبيــق الفعــال ألحــكام 
تطــال  التــي  لانتهــاكات،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
الممتلــكات الثقافيــة واآلثــار التاريخيــة، ومنازل الشــهداء، 
واالســتغال غيــر المشــروع للمــوارد الطبيعيــة واآلليــة 

لحمايتهــا. القانونيــة 

القانونيــة  بــكل أشــكاله، واآلليــة  آفــة اإلرهــاب  رابعــًا: 
ــة منّفذيهــا دواًل  المتبعــة لحظــر تلــك األعمــال، ومعاقب

كانــت، أم جماعــات، أو مرتزقــة. 

الدولــي  للقانــون  الجســيمة  االنتهــاكات  خامســًا: 
الجرائــم  مــن  وغيرهــا  الجماعيــة،  كاإلبــادة  اإلنســاني، 
ضــد اإلنســانية، خصوًصــا تلــك التــي يمارســها العــدو 
الصهيونــي، وهــذا مــا يدفعنــا للنقــاش حــول المســاءلة 

الدولــي  الجنائــي  القضــاء  تلــك االنتهــاكات، ودور  عــن 
فــي تنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني، والعقبــات التــي 

تواجهــه.   
 

الحضور الكريم: 
بالشــكر  أتقــّدم  أن  كلمتــي  نهايــة  فــي  لــي  إســمحوا 
برئيســها  ممّثلــة  الحكيمــة،  الجامعــة  إلدارة  والعرفــان 
األســتاذ الدكتــور مــروان المــوال، لمــا قّدمتــه لنــا فــي 
كليــة الحقــوق مــن دعــم مــادي ومعنــوي إلقامــة مؤتمرنا 

هــذا وإنجاحــه. 

كمــا أتقــّدم بالشــكر والتقديــر لمنظمــة دياكونيــا ومكتبهــا 
فــي بيــروت، ممثــًا بــإدارة الســيدة يالينــا بامينتــس، 
زيارتهــم،  شــرف  لــي  كان  الــذي  المكتــب  وموظفــي 
ــق  ــه، لتحقي ــوه ويبذلون ــذي بذل ــى الجهــد ال واالّطــاع عل
األنــاس   .People Change the World شــعارهم 

العالــم.  يغّيــرون 

والشــكر موصــول للســادة األفاضــل المشــاركين فــي 
عنــاء  وتجشــموا  دعوتنــا،  لّبــوا  الذيــن  المؤتمــر،  هــذا 
اإلعــداد للمؤتمــر، والحضــور إلــى عمــان، متمنًيــا لهــم 

إقامــة طّيبــة فــي بلدهــم الثانــي األردن.

ــة للمؤتمــر،  ــة العلمي كمــا ال يســعني إاّل أن أشــكر اللجن
ممّثلــة برئيســها أســتاذي الدكتــور محمــد يوســف علــوان، 
والشــكر ألعضائهــا علــى مــا قّدمــوه مــن جهــد متواصــل 

لدعــم مؤتمرنــا هــذا.

والله ولي التوفيق
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى. 
عميد كلية الحقوق - جامعة البترا  
د. شادي أبو حلو
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الجلسة األولى
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المخاطر في العمليات العدائية
رئيسة الجلسة:

الدكتورة حليمة القعقور
أستاذة قانون دولي عام في الجامعة اللبنانية

المواضيع المختارة:

مصطفى عبد العزيز القاضي
اإلطار القانوني للمفقودين واحتياجات عائالتهم

جامعة عين شمس، مصر

رسل داود العكيدي 
الحماية الدولية للمفقودين في النزاعات المسّلحة

جامعة النهرين، العراق

د. فارس أحمد الدليمي اسماعيل
المسؤولية الدولية عن انتهاك الحق في الصحة

كلية النور الجامعة، العراق
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اإلطار القانوني للمفقودين واحتياجات 
عائالتهم

بحث يقّدمه 
مصطفى عبد العزيز القاضي

الكلمات الرئيسة:

القانون الدولي اإلنساني.. 1
إتفاقية جنيف.. 2
المفقودون.. 3
إفتراض الموت.. 4
إحتياجات العائالت.. 5
البحث عن األشخاص المفقودين.. 6
كوارث نيبال.. 7
المفقودون في نيبال.. 8
المفقودون في لبنان.. 9

اللجنة الدولية للصليب األحمر.. 10
اإلختفاء القسري.. 11
كورت ضد تركيا )المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان(.. 12
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ملّخص
المفقوديــن  األشــخاص  ظاهــرة  البحــث  هــذا  يناقــش 
وإيجــاد  المفقــودون  األشــخاص  هــم  مــن  وتعريــف 
اإلطــار القانونــي للمفقوديــن مــن جوانــب عــّدة منهــا: 
ــر معلومــات  ــن وتوفي البحــث عــن األشــخاص المفقودي
عــن األشــخاص المفقوديــن والتعــاون الدولــي لحســاب 
معرفــة  فــي  العائــات  وحــّق  المفقوديــن  األشــخاص 
مصيــر أقاربهــم ولــّم شــمل األســر المشــّتتة وحــاالت 
إفتــراض المــوت واإلختفــاء القســري. إلــى جانــب مــا هــو 
مذكــور أعــاه يناقــش هــذا البحــث أيًضــا تعريــف عائــات 
تشــمل  التــي  وإحتياجاتهــم  المفقوديــن  األشــخاص 
ومــكان  المفقــود  الشــخص  مصيــر  معرفــة  ضــرورة 
وجــوده واإلحتياجــات النفســية والعاطفيــة واإلحتياجــات 
اإلقتصاديــة والقانونيــة واإلداريــة والعدالــة والمحاســبة 

والتعويضــات.

مقّدمة
القلــق  مصــادر  مــن  مصــدر  المفقوديــن  قضيــة  إّن 
ُتتــرك العائــات بــدون  المتزايــد فــي العالــم الحديــث. 
قاســية  حقيقــة  تواجــه  أن  وعليهــا  أحّبائهــا  عــن  أخبــار 
للغايــة. ويتمّثــل القلــق األساســي فــي معرفــة مــا إذا كان 
األشــخاص المفقــودون أحيــاء أم أمــوات، ويتعاملــون 
مــع اآلثــار الّاحقــة للخســارة، ســواء كان ذلــك نتيجــة 
لغيابهــم أو موتهــم، وبالطبــع الســؤال األبــدي عــن ســبب 

إختفائهــم.
قــد  التــي  األســباب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  هنــاك 
يكــون األشــخاص ُفقــدوا بســببها كمــا تحــدث حــاالت 
اإلختفــاء فــي ســياقات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك حــاالت 
اإلختطــاف،  الّطوعــي مثــل  غيــر  أو  القســري  اإلختفــاء 
ونتيجــة للكــوارث الطبيعيــة أو حــركات الهجــرة. وبشــكل 
خــاص، فــي كل حالــة مــن حــاالت النــزاع المســّلح أو 
إلــى  الكامنــة  تــؤدي األخطــار  الداخلــي تقريًبــا،  العنــف 
اإلنفصــال واإلختفــاء وال يختلــف فــي هــذا الجنــود مــن 
المدنييــن فكاهمــا علــى حــد ســواء، فــي ســياق النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. تشــكل معظــم حــاالت 
اإلنســاني  للقانــون  انتهــاكات  المفقوديــن  األشــخاص 

الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان.

الوقايــة مــن إختفــاء  الدولــي تعــّزز  القانــون  إّن مبــادئ 
األشــخاص. هنــاك تدابيــر عــّدة متاحــة للمســاعدة فــي 
تحقيــق هــذا الهــدف، بمــا فــي ذلــك إصــدار بطاقــات 
الهوية وضمان التســجيل الســليم للمعلومات الشــخصية 
األساســية للفــرد. وبمجــرد إختفــاء شــخص مــا، يحــّق 
تلجــأ  قــد  أو  بمصيــره  إباغهــا  يتــّم  أن  عائــات  ألربــع 
إلــى الدولــة لتقديــم المعلومــات وفًقــا للمــادة الثانيــة 
والثاثيــن مــن البروتوكــول اإلضافــي األول  ولتمكيــن 
المعرفــة، يجــب علــى األطــراف فــي  الحــق فــي  هــذا 
ــغ عــن  ــن قــد ُأبل ــوا عــن األشــخاص الذي ــزاع أن يبحث أي ن
ــن  ــه فــي المادتي ــى النحــو المنصــوص علي اختفائهــم عل
البروتوكــول  مــن  والثاثيــن  والثالثــة  والثاثيــن  الثانيــة 
اإلضافــي األول  والمــواد مــن 136 إلــى 141 مــن إتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة. ويجــب علــى الدولــة تســهيل التحريــات 
ــزاع  ــرة نتيجــة للن ــات المتناث ــي يقــوم بهــا أفــراد العائ الت
لمســاعدتهم علــى إعــادة اإلتصــال والتجّمــع. وتتعلــق 
المســؤولية اإلضافيــة التــي تقــع علــى عاتــق أطــراف 
النــزاع باألشــخاص المتوّفيــن، وهــي مبّينــة علــى نطــاق 
واســع فــي القانــون الدولــي اإلنســاني. تنــّص المــادة 
الخامســة عشــر مــن إتفاقيــة جنيــف األولــى، والمــادة 
والمــادة  الثانيــة،  جنيــف  إتفاقيــة  مــن  عشــر  الثامنــة 
السادســة عشــر مــن إتفاقيــة جنيــف الرابعــة  والمــادة 
األول   اإلضافــي  البروتوكــول  مــن  والثاثــون  الرابعــة 
علــى أن يتــّم اّتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة للبحــث عــن 
القتلــى وإســتعادتهم وتحديــد هويتهــم والحفــاظ علــى 
القوائــم التــي تظهــر الموقــع الدقيــق وعامــات القبــور، 
ــي  ــم ســوف يعــرض هــذا البحــث اإلطــار القانون ومــن ث
الدولــي للمفقوديــن. ولكــن قبــل إســتعراض هــذا اإلطــار 
القانونــي الدولــي للمفقوديــن علينــا تعريــف مــن هــو 

المفقــود. الشــخص 

اإلطار القانوني الدولي للمفقودين
تعريف من هو الشخص المفقود

أوصــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بضــرورة أن 
تكفــل الســلطات الوطنيــة أن يكــون تعريــف الشــخص 
النطــاق بمــا فيــه الكفايــة مــن أجــل  المفقــود واســع 
الذيــن  وأســرته  المفقــود  الشــخص  حقــوق  حمايــة 
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يحتاجــون إلــى الدعــم نتيجــة الظــروف. وينبغــي أن يشــمل 
التعريــف عنصــر عــدم اليقيــن بشــأن مصيــر الشــخص 
ــه، حتــى إذا كانــت بعــض العواقــب  ــغ عن المفقــود المبلَّ
التــي تتدفــق مــن حالــة فقدانهــا قــد تعنــي أن لإلعتــراف 
بهــذه الحالــة آثــار مماثلــة إلعــان الوفــاة. إن الطريقــة 
التــي يعــّرف بهــا القانــون الوطنــي الشــخص المفقــود 
غالًبــا مــا تســتمّد مــن خلفيــة اعتمــاد التدابيــر. ويمكنــه أن 
يعتــرف بمركــز األشــخاص المفقوديــن بطريقــة محــدودة 
المفقوديــن  األشــخاص  طبيعــة  حســب  واســعة  أو 

واألســر المتضــررة وحجمهــم1.

مختلفــة  أشــياء  المفقــود  مصطلــح  يعنــي  أن  يمكــن 
اعتمــاًدا علــى الســياق. قــد تتــراوح حالــة األفــراد المدرجــة 
فــي قاعــدة بيانــات األشــخاص المفقوديــن مــن مجهول، 
أو موجــود، أو مفقــود بالنســبة إلــى البعــض، أو ببســاطة 
خــارج اإلتصــال1. تســمح قاعــدة بيانــات الصليــب األحمــر 
أنفســهم  بتســجيل  »آمــن وجيــد« لألشــخاص  بعنــوان 
فــي قاعــدة البيانــات علــى أنهــم »آمنــون وجيــدون«، ممــا 
يتيــح لألســرة واألصدقــاء المهتميــن البحــث عــن هــذا 
الشــخص فــي قاعــدة البيانات1.بموجــب هــذه الصياغــة، 
يمكــن أن يكــون الشــخص المفقــود مجــّرد فــرد خــارج 

نطــاق اإلتصــال.

فــي  األخــرى  المصــادر  الــواردة مــن  التعاريــف  تســاعد 
ــف  ــرة لتصني ــد العناصــر المهمــة المســتخدمة بكث تحدي
ــّرف  ــال، تع ــى ســبيل المث ــود. فعل ــه مفق ــى أن ــرد عل الف
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر األشــخاص المفقوديــن 
ــزاع المســّلح،  ــل الن ــوارث اإلنســانية، مث فــي ســياق الك
علــى أنهــم »األشــخاص الذيــن ال ُيعــرف مــكان وجودهــم 
معلومــات  أســاس  علــى  تــّم  الذيــن  و/أو  ألســرهم 
موثوقــة، اإلبــاغ عــن فقدانهــم، بســبب نــزاع مســّلح 
دولــي أو غيــر دولــي، أو حالــة مــن العنــف أو اإلضطرابــات 
الداخليــة أو أي وضــع آخــر قــد يتطلــب تدّخــل وســيط 

محايــد ومســتقل«1.

يكونــون  قــد  الذيــن  لألفــراد  أخــرى  تعريفــات  توجــد 
مفقوديــن ألســباب ال عاقــة لهــا بالكــوارث، بمــا فــي 

ذلــك النشــاط اإلجرامــي والمغــادرة الطوعيــة. على ســبيل 
ف قانــون نيــو مكســيكو الشــخص المفقــود  المثــال، ُيعــرِّ
بأنــه »شــخص ال ُيعــرف مــكان وجــوده بالنســبة لصاحــب 
الشــخص أو أحــد أفــراد عائلتــه المباشــرين، والظــروف 
التــي يغيــب عنهــا تشــير إلــى أن )1( الشــخص لــم يتــرك 
ــة الوصــي أو فــرد مــن أفــراد األســرة علــى  ــة ومراقب رعاي
الفــور بمحــض إرادتــه ولــم يــأذن القانــون بأخــذ الشــخص 
إرادتــه رعايــة وســيطرة  تــرك الشــخص بمحــض  أو )2( 
الوصــي دون موافقــة الوصــي وبــدون نية العــودة«1. وقد 
اتفــق اإلتحــاد األوروبــي مــع هــذا التعريــف بشــكل كبيــر، 
حيــث أّنــه عــّرف الشــخص المفقــود بأنــه »هــو الشــخص 
ــه اختفــى  الطبيعــي الــذي أصبــح وجــوده غيــر مؤكــد، ألّن
دون أن يتــرك أثــًرا وال توجــد أي عامــات علــى أّنــه حــي«1. 
المفقوديــن  الفئــة مــن األشــخاص  قــد تشــمل هــذه 
امــرأة غائبــة عــن المنــزل ربمــا تكــون قــد اخُتطفــت أو 
مراهقــة ربمــا تكــون قــد هربــت مــن المنــزل. وتشــير 
هــذه التعريفــات المختلفــة إلــى أّن العنصــر الحاســم هــو 
ــر معــروف ألولئــك  أّن مــكان وجــود الشــخص يكــون غي

المقّربيــن عــادة إلــى الفــرد أثنــاء فتــرة األزمــة1.

وينصــح أن يمّيــز القانــون الوطنــي بيــن أولئــك الذيــن 
ــع أو حــاالت  ــة، مــن الوقائ ــة معين يفتقــدون بســبب حال
الطــوارئ أو العنــف، إلــى إطــار زمنــي محــّدد أو ربمــا إلــى 
ظــروف محــّددة مثــل اإلختفــاء بعــد اإلعتقــال / اإلحتجــاز 
ــزاع مســّلح. ويمكــن أيًضــا توســيع  أو فــي مــا يتعلــق بن
التعريــف ليشــمل األشــخاص المفقوديــن بســبب كارثــة 
طبيعيــة وأولئــك الذيــن ُيفقــدون ألســباب أخــرى. وكّلمــا 
حــّددت فئــة األشــخاص المعنييــن علــى نحــو أضيــق، زاد 
ــن خــارج  احتمــال أن يكــون بعــض األشــخاص المفقودي
ــك، قــد يكــون  ــداًل مــن ذل ــة. وب نطــاق األحــكام القانوني
مــن المرغــوب فيــه توفيــر أحــكام محــّددة لحــاالت معّينــة 

عنــد الضــرورة، وأحــكام أخــرى ذات طبيعــة عامــة1.

حاالت إفتراض الموت1
ينبغــي إفتــراض أن األشــخاص المفقوديــن علــى قيــد 
التأكــد مــن مصيرهــم. أهــّم حــّق  يتــّم  إلــى أن  الحيــاة 
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للشــخص المفقــود هــو البحــث واإلســتعادة. ال يجــوز 
ــة. يمكــن  ــة داعمــة كافي ــدون أدل ــاة شــخص ب إعــان وف
تحديــد وفــاة الشــخص المفقــود مــن خــال تحديــد رفاتــه 
حــاالت  أو  أخــرى  أحــداث  أو  ألدلــة  نتيجــة  افتراضــه  أو 
محــددة، يمكــن افتراضهــا بعــد فتــرة محــددة مــن الزمــن 
ويجــب أن يكــون إلصــدار شــهادة الوفــاة جميــع اآلثــار 
ــى الشــخص المفقــود كمــا هــو الحــال بالنســبة ألي  عل

شــخص آخــر1.

يتــم افتــراض المــوت للمفقوديــن فــي حــاالت عديــدة 
وجــه  علــى  يؤخــذ  أن  يمكــن  المــوت  »يكــون  أن  منهــا 
اليقيــن« للشــخص المفقــود1؛ أو أنــه »مــن المنطقــي أن 
نســتنتج وفــاة الشــخص المفقــود وهــو شــيء مرّجــح«1؛ 
أو »رغــم أن وفــاة الشــخص المفقــود غيــر مؤكــدة، فــإن 
أي  إلــى  بشــكل معقــول  يعــزى  أن  يمكــن  إختفــاءه ال 
ســبب آخــر غيــر المــوت«1. وقاعــدة عامــة يجــب أن يكــون 
الشــخص مفقــوًدا لمــدة ال تقــّل عــن ســبعة أعــوام1، 
إلفتــراض  المحــّددة  الفتــرة  تختلــف  بالطبــع  ولكــن 
ــًا فــي المملكــة  ــة ألخــري فمث ــا مــن دول المفقــود ميًت
المتحــدة نجــد أن الشــخص المفقــود يجــب أن يكــون 
ــر  ــب لمــدة ال تقــل عــن ســبعة أعــوام حتــى ُيعتب قــد تغّي
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  وأيًضــا  مــات1،  قــد  أنــه 
ولكــن  عامــة1  كقاعــدة  ســنوات  الســبع  سياســة  تتبــع 
بعــض الواليــات منهــا واليــة جورجيــا قامــت بإنقــاص 
مختلفــة  مــدة  روســيا  وتتبــع  أعــوام1.  ألربعــة  المــدة 
الشــخص1،  تغييــب  تاريــخ  مــن  أعــوام  خمســة  وهــي 
ــل  ــرض مــن قب ــاة مفت ــب إعــان وف ــم طل و»يجــوز تقدي
أي شــخص أو هيئــة تثبــت مصلحــة مشــروعة أو مــن 
وبالطبــع  الغــرض«1  لهــذا  الدولــة  عّينتهــا  قبــل ســلطة 
يكــون هنــاك تبعيــات إلصــدار إعــان وفــاة مفترضــة. 
وقــد نــّص اإلتحــاد األوروبــي علــى أّنــه »يجــب أن يحتــوي 
إعــان المــوت المفتــرض علــى جميــع اآلثــار القانونيــة 
للمــوت« ولكــن يمكــن وضــع إســتثناءات لبعــض هــذه 
ــه »يجــب أن  ــّص اإلتحــاد األوروبــي علــى أن ــار حيــث ن اآلث
تكــون هــذه اإلســتثناءات محــدودة ولكــن قــد تغطــي 
مســائل مثــل الــزواج والشــراكات المســّجلة واإلنتمــاء 
ــراث، وينبغــي  ــة وحقــوق المي ــي وحقــوق الملكي القانون

ــح  ــوازن عــادل بيــن مصال أن تهــدف إلــى الحفــاظ علــى ت
المعنييــن، بمــا فــي ذلــك الشــخص الــذي يتــّم إعــان 
وفاتــه المفتــرض«1 وخــال المــدة التــي يكــون الشــخص 
يجــب  المفترضــة  وفاتــه  إعــان  وقبــل  فيهــا  مفقــوًدا 
ــر مصالحــه، فمثــًا فــي نيــو ســاوث  وجــود شــخص يدي
األســترالية1،  العاصمــة  ومنطقــة  وفيكتوريــا1  ويلــز1 
تــّم تمديــد قوانيــن الوصايــة للبالغيــن لتشــمل أحكاًمــا 
محــّددة تســمح لألشــخاص الذيــن ُتركــوا وراءهــم بــإدارة 
هــذه  تّتفــق  المفقوديــن.  األشــخاص  أصــول  بعــض 
القوانيــن علــى نطــاق واســع مــع قانــون القــدرات العقليــة 
اإلنجليــزي للعــام 2005. وفــي هــذه الواليــات واألقاليــم، 
يســمح التشــريع بتعيين شــخص إلدارة شــؤون الشخص 
ــة كافيــة علــى  المفقــود فــي ظــروف قــد تفتقــر إلــى أدّل
ــات ليــس لهــا أي  ــات الوفــاة المفترضــة. هــذه الترتيب إثب
الحالــة المدنيــة للشــخص المفقــود )علــى  تأثيــر علــى 
ســبيل المثــال، حالــة الــزواج أو الشــراكة المدنيــة( وال 
ــى إعــان المــوت. والقصــد الواضــح مــن هــذه  ترقــى إل
محــدود  باســتخدام  الســماح  هــو  التشــريعية  األحــكام 
للممتلــكات حيــث توجــد حاجــة واضحــة التخــاذ القــرارات 
ومــن المصلحــة الفضلــى للشــخص المفقــود تعييــن 
مديــر التخــاذ هــذه القــرارات فــي مــا يتعلــق بشــؤون 

المفقــود1. الشــخص 

المفقوديــن  األشــخاص  التشــريع  يعامــل  أن  يجــب 
الذيــن  األشــخاص  بهــا  يعامــل  التــي  الطريقــة  بنفــس 
قــد تكــون قدراتهــم محــدودة بمعنــى أن ينــّص علــى 
عمليــة إلدارة ممتلكاتهــم فــي تمديــد قانــون الوصايــة 
المتعلــق بالبالغيــن ليشــمل األشــخاص المفقوديــن1، 
كمــا يســمح القانــون األســترالي بتعييــن األشــخاص فــي 

التاليــة: » الحــاالت 

ليــس مــن المعــروف مــا إذا كان الشــخص علــى أ. 
قيــد الحيــاة؛ 

ُبذلت جهود معقولة للعثور على الشخص؛ ب. 
لم يّتصل الشخص لمدة 90 يوًما على األقّل.ج. 
األخيــر د.  منزلــه  عنــوان  فــي  يعيــش  شــخص  بــأي 

أو المعــروف، 
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ــذي يحتمــل أن 	.  ــق للشــخص ال ــب أو صدي ــأي قري ب
ــه الشــخص«1. يتصــل ب

لمــدة عاميــن، ولكــن قــد  المديــر مبدئًيــا  تعييــن  يتــّم 
يتــم تمديــد ذلــك لمــدة عاميــن إضافيين1.ويجــوز ألي 
تعيينــه،  أمــر  علــى  للحصــول  التقــّدم بطلــب  شــخص 
ولكــن المحكمــة عــادة مــا تقــوم بتعييــن قريــب أو صديــق 
مقــّرب. وتّتخــذ المحكمــة قرارهــا فــي مــا يتعلــق برغبــات 

الشــخص المفقــود، بقــدر مــا يمكــن التحقــق منهــا1.
إن ميــزة وجــود نظــام قانونــي يتنــاول علــى وجــه الحصــر 
أن  ُيفتــرض  الذيــن ال  المفقوديــن  حــاالت األشــخاص 
ــوا وراءهــم  ــن ُترك ــك الذي ــوا، هــو أن أولئ ــد مات ــوا ق يكون
أن  اإلختفــاء،  بعــد  قصيــرة  زمنيــة  فتــرة  فــي  يمكــن، 
تنشــأ  التــي  العمليــة  اليوميــة  القضايــا  مــع  يتعاملــوا 
أو  الفواتيــر  دفــع  مثــل  شــخص،  فقــدان  يتــّم  عندمــا 
الوصــول إلــى البريــد1، ويتــّم تطبيــق النهــج الــذي نوقــش 
أعــاه بشــأن القانــون األســترالي فــي أونتاريــو1 وكيبيــك1 

ــدا. فــي كن

حتــى  ولكــن  مأســاوي  الكــوارث شــيء  وقــوع  أن  مــع 
بعــد وقــوع كارثــة ُيفقــد بعــض األشــخاص ويعــودون 
بعــد مــدة وفــي مــا يتعّلــق  بعــودة هــؤالء األشــخاص 
نّصــت أنظمــة اإلتحــاد األوروبــي علــى أنــه فــي حالــة انــه 
اتضــح أّن الشــخص الــذي تــّم إعــان موتــه المفتــرض 
ــدول األعضــاء  ــى ال ــاة »ينبغــي عل ــد الحي ــى قي مــا زال عل
أن تضــع تدابيــر تهــدف إلــى إلغــاء القــرار الــذي يعلــن 
وفــاة هــذا الشــخص«1و»يجوز تقديــم طلــب إلغــاء إعــان 
ــّم إعــان  الوفــاة المفترضــة مــن قبــل الشــخص الــذي ت
هيئــة  أو  شــخص  أي  قبــل  مــن  أو  المفتــرض  موتــه 
تثبــت مصلحــة مشــروعة، وكذلــك مــن قبــل ســلطة 
عّينتهــا الدولــة لهــذا الغرض«1وهــذا ُيعتبــر ضمانــة لحيــاة 

المفقــود. الشــخص 

البحث عن األشخاص المفقودين1
ــي: . 1 ــى مــا يل ــّص البروتوكــول اإلضافــي األول عل ين

إنتهــاء األعمــال  »حالمــا تســمح الظــروف، وعنــد 
العدائيــة الفعليــة، يتعّيــن علــى كل طــرف فــي النــزاع 

ــغ عــن اختفائهــم  ــن ُأبل البحــث عــن األشــخاص الذي
مــن جانــب الطــرف الخصــم«1.

المــادة . 2 فــي  القســري  اإلختفــاء  إتفاقيــة  تنــّص 
ــة طــرف  ــى كل دول ــي: »1- عل ــى مــا يل الســابعة عل
القســري  اإلختفــاء  جريمــة  تجريــم  اإلتفاقيــة  فــي 
بعقوبــات مناســبة تراعــي جّديتهــا البالغــة. 2- يجــوز 
تنشــئ:)أ(  أن  اإلتفاقيــة  فــي  طــرف  دولــة  لــكل 
الظــروف المخففــة، باألخــص لألشــخاص الذيــن 
توّرطــوا فــي ارتكاب اإلختفاء القســري، ويســاهمون 
المختفيــن  األشــخاص  إحالــة  فــي  فعــال  بشــكل 
إلــى الحيــاة أو تســهيل توضيــح حــاالت اإلختفــاء 
القســري...ِ«1 وتنــّص اإلتفاقيــة فــي المــادة الرابعــة 
والعشــرين علــى أن »كل دولــة طــرف فــي اإلتفاقيــة 
عليهــا أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة للبحــث عــن 
األشــخاص المختفيــن وتحديــد أماكنهــم وإطــاق 
ســراحهم، وفــي حالــة الوفــاة، تحديــد مــكان رفاتهــم 
ــة فــي  واحترامهــم وإعادتهم«1.كمــا نصــت اإلتفاقي
ــب  ــم طل ــوز تقدي ــه »1- يج ــى أن ــن عل المــادة الثاثي
عــن الشــخص المختفــي والعثــور عليــه إلــى اللجنــة، 
علــى ســبيل اإلســتعجال، مــن قبــل أقارب الشــخص 
المختفــي أو ممثليهــم القانونييــن، أو محاميــه أو 
عــن  وكذلــك  قبلهــم،  مــن  أي شــخص مفــّوض 
طريــق أي شــخص آخــر لديــه مصلحــة مشــروعة. 
إذا رأت اللجنــة أن طلبــات للعمــل العاجــل المقــدم 

عمــًا بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة:
ال أساس لها من الصحة بشكل واضح؛أ. 
ال تشــكل إســاءة اســتخدام للحــق فــي تقديــم هــذه ب. 

الطلبــات؛
ســبق أن ُعرضــت علــى النحــو الواجــب علــى الهيئــات ج. 

مثــل  المعنّيــة،  الطــرف  الدولــة  فــي  المختصــة 
فــي  التحقيقــات،  بإجــراء  لهــا  المرّخــص  الجهــات 

حالــة وجــود مثــل هــذا اإلحتمــال؛
ال تتعارض مع أحكام هذه اإلتفاقية؛ د. 
ال تجــري دراســة المســألة نفســها بموجــب إجــراء 	. 

آخــر مــن إجــراءات التحقيــق أو التســوية الدوليــة مــن 
نفــس النــوع؛

ســوف تطلــب مــن الدولــة الطــرف المعنــي تزويدهــا 
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فــي  المطلوبيــن،  األشــخاص  حالــة  عــن  بمعلومــات 
اللجنــة. تحّددهــا  زمنيــة  فتــرة  غضــون 

الدولــة . 3 مــن  المقدمــة  المعلومــات  ضــوء  فــي 
هــذه  مــن   2 للفقــرة  وفًقــا  المعنيــة  الطــرف 
إلــى  التوصيــات  تحيــل  أن  للجنــة  يجــوز  المــادة، 
تّتخــذ  أن  ذلــك طلــب  فــي  بمــا  الطــرف،  الدولــة 
الدولــة الطــرف جميــع التدابيــر الازمــة، بمــا فــي 
الشــخص  مــكان  لتحديــد  المؤقتــة  التدابيــر  ذلــك 
وإبــاغ  اإلتفاقيــة  لهــذه  وفًقــا  وحمايتــه  المعنــي 
اللجنــة، فــي غضــون فتــرة زمنيــة محــّددة، بالتدابيــر 
المّتخــذة، مــع مراعــاة الطابــع الملــّح للوضــع. تخطــر 
اللجنــة الشــخص الــذي قــّدم طلــب اإلجــراء العاجــل 
إليهــا  قدمتهــا  التــي  وبالمعلومــات  بتوصياتهــا 

الدولــة حــال توفرهــا.
تواصــل اللجنــة جهودهــا للعمــل مــع الدولــة الطــرف . 4

المطلــوب ال  الشــخص  دام مصيــر  مــا  المعنيــة 
يــزال دون حــل. يجــب أن يكــون الشــخص الــذي قــّدم 

الطلــب علــى علــم.«1.

توفير المعلومات عن األشخاص المفقودين1
الثالثــة . 1 جنيــف  إتفاقيــة  مــن   122 المــادة  تنــّص 

علــى أنــه »عنــد نشــوب نــزاع وفــي جميــع حــاالت 
النــزاع  أطــراف  اإلحتــال، ينشــئ كل طــرف مــن 
ا لاســتعام عــن أســرى الحــرب الذيــن  مكتًبــا رســميًّ
فــي قبضتــه«1 مــع توفيــر ذلــك »يجــب علــى كل 
عــن  نقــل معلومــات محــددة  مكتــب معلومــات 
عــن طريــق  المعنيــة،  الــدول  إلــى  الحــرب  أســرى 
للمعلومــات«1. المركزيــة  والوكالــة  الحاميــة  الــدول 

الرابعــة . 2 جنيــف  إتفاقيــة  مــن   136 المــادة  تنــص 
رابًعــا علــى أنــه » منــذ بــدء أي نــزاع، وفــي جميــع 
حــاالت االحتــال، ينشــئ كل طــرف مــن أطــراف 
النــزاع مكتبــًا رســميًا لاســتعامات يتلقــى وينقــل 
المحمييــن  باألشــخاص  المتعلقــة  المعلومــات 
الذيــن يوجــدون تحــت ســلطته. ». كذلــك » وفــي 
ــزاع  أقــرب وقــت ممكــن، ينقــل كل طــرف فــي الن
التــي  التدابيــر  إلــى هــذا المكتــب معلومــات عــن 
محمــي  شــخص  أي  ضــد  الطــرف  هــذا  اتخذهــا 

أو  جبريــة  إقامــة  عليــه  فرضــت  أو  عليــه،  قبــض 
اعتقــل منــذ أكثــر مــن أســبوعين.«1، و أيًضــا تنــّص 
ــى أن »يقــوم كل مكتــب معلومــات  المــادة 137 عل
بنقــل هــذه المعلومــات إلــى الســلطات التــي يكــون 
األشــخاص مــن رعاياهــا، مــن خــال الــدول الحاميــة 

المركزيــة لإلعــام«1. والوكالــة 
الثالثــة والثاثيــن . 3 المــادة  الفقــرة األولــى مــن  إن 

مــن البروتوكــول اإلضافــي األول تنــّص علــى أنــه 
»مــن أجــل تســهيل البحــث، يحيــل كل طــرف جميــع 
باألشــخاص  المتعلقــة  الصلــة  ذات  المعلومــات 
المفقوديــن الذيــن تــّم اإلباغ عنهــم«1 وأيًضا نّصت 
علــى »المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص الذيــن 
ُأبلــغ عــن اختفائهــم عمــًا بالفقــرة 1، والطلبــات 
الخاصــة بهــذه المعلومــات ُتحــال إمــا مباشــرة أو 
عــن طريــق الســلطة الحاميــة أو الوكالــة المركزيــة 
الدوليــة  للجنــة  التابعــة  المفقوديــن  عــن  للبحــث 
الوطنــي«  األحمــر  الصليــب  أو  األحمــر  للصليــب 
والشــمس  األســد  أو  األحمــر  الهــال  )جمعيــات 
ــة عــدم نقــل المعلومــات مــن  ــن(. فــي حال األحمري
خــال اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والوكالــة 
كل  يضمــن  المفقوديــن،  عــن  للبحــث  المركزيــة 
طــرف فــي النــزاع تقديــم هــذه المعلومــات إلــى 

الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن1«.

التعاون الدولي لحساب األشخاص 
المفقودين1

تنــّص إتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــى أن »يتــم إنشــاء . 1
وكالــة معلومــات مركزيــة ألســرى الحــرب فــي بلــد 
الدوليــة للصليــب األحمــر  اللجنــة  تقتــرح  محايــد. 
ــا،  ضروريًّ ذلــك  رأت  إذا  المعنيــة،  الــدول  علــى 
ــة هــي  ــة وتكــون وظيفــة الوكال تنظيــم هــذه الوكال
جمــع كل المعلومــات التــي قــد تحصــل عليهــا مــن 
خــال القنــوات الرســمية أو الخاصــة التــي تحتــرم 
أســرى الحــرب، ونقلهــا بأســرع وقــت ممكــن إلــى 
بلــد منشــأ أســرى الحــرب أو إلــى الدولــة التــي تعتمــد 
النــزاع جميــع التســهيات  عليهــا. وتوّفــر أطــراف 
الازمــة لتنفيــذ عمليــات اإلرســال هــذه. ويطلــب 
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وباألخــص  المتعاقــدة،  الســامية  األطــراف  مــن 
تلــك التــي يســتفيد مواطنوهــا مــن خدمــات الوكالــة 
بالمســاعدة  المذكــورة  الوكالــة  تزويــد  المركزيــة، 

الماليــة التــي قــد تحتاجهــا«1.
تنــّص إتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أن »يتــم إنشــاء . 2

ــن،  ــة لألشــخاص المحميي ــة معلومــات مركزي وكال
تقتــرح  محايــد.  بلــد  فــي  للمعتقليــن،  باألخــص 
الــدول  علــى  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
ــا، تنظيــم مثــل هــذه  المعنيــة، إذا رأت ذلــك ضروريًّ
الوكالــة، والتــي قــد تكــون هــي نفســها المنصــوص 
جنيــف  إتفاقيــة  مــن   123 المــادة  فــي  عليهــا 
المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب«. »تكــون وظيفــة 
الوكالــة هــي جمــع جميــع المعلومــات مــن النــوع 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 136 والتــي يجــوز لهــا 
الحصــول عليهــا مــن خــال القنــوات الرســمية أو 
الخاصــة ونقلهــا بأســرع وقــت ممكــن إلــى بلــدان 
بإســتثناء  المعنييــن،  األشــخاص  إقامــة  محــّل  أو 
ا  ضــارًّ اإلرســال  هــذا  فيهــا  يكــون  التــي  الحــاالت 
باألشــخاص الذيــن تعنيهــم هــذه المعلومــات، أو 
بأقاربهــم. وتوّفــر أطــراف النــزاع جميــع التســهيات 
المعقولــة لتنفيــذ عمليــات اإلرســال هــذه. وُيطلــب 
وباألخــص  المتعاقــدة،  الســامية  األطــراف  مــن 
تلــك التــي يســتفيد مواطنوهــا مــن خدمــات الوكالــة 
بالمســاعدة  المذكــورة  الوكالــة  تزويــد  المركزيــة، 

الماليــة التــي قــد تطلبهــا«1.
تنــّص إتفاقيــة اإلختفــاء القســري علــى أن »تتعــاون . 3

الــدول األطــراف بعضهــا مــع بعــض وتتيــح لبعضها 
البعــض أكبــر قــدر مــن المســاعدة المتبادلــة بهــدف 
ــا اإلختفــاء القســري، وفــي البحــث  مســاعدة ضحاي
عــن أماكــن وجــود المختفيــن وإطــاق ســراحهم، 
وفــي حالــة الوفــاة، فــي اســتخراج الرفــات و تحديــد 

هويتهــم وإعــادة رفاتهــم«1.
حق العائالت في معرفة مصير أقاربهم1

ــى أن »يقــوم كل . 1 ــة عل ــف الرابع ــة جني ــص إتفاقي تن
طــرف فــي النــزاع بتســهيل التحقيقــات التــي يقــوم 
الحــرب،  بســبب  المشــّتتة  العائــات  أفــراد  بهــا 
البعــض  بعضهــم  مــع  اإلتصــال  تجديــد  بهــدف 

واإلجتمــاع إن أمكــن. ويجــب أن يشــّجع علــى وجــه 
الخصــوص عمــل المنظمــات المشــاركة فــي هــذه 
المهمــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لهــا وتتفــق مــع 

لوائحهــا األمنيــة“1.
ينــّص البروتوكــول اإلضافــي األول علــى أنــه، فــي . 2

تنفيــذ القســم المتعلــق بالمفقوديــن والموتــى، 
»يتحــرك الطرفــان أساًســا مــن خــال حــق العائــات 

ــر أقاربهــا«1. فــي معرفــة مصي
يجــب اإلعتــراف بالحــق فــي المعرفــة بشــكل واضــح . 3

الــدول  تلتــزم  المحليــة.  واللوائــح  القوانيــن  فــي 
التدابيــر  بإتخــاذ  المســّلح  النــزاع  فــي  واألطــراف 
الازمــة لتوضيــح مصيــر األشــخاص المفقوديــن 
وإبــاغ أســرهم بذلــك. يجــب إبــاغ أفــراد العائلــة 
المتعلقــة  التحقيــق  ونتائــج  بالتقــدم  بانتظــام 
بمصيــر أو مــكان قريــب مفقــود. وينبغــي توفيــر 
ســبل إنتصــاف فعالــة، بمــا فــي ذلــك التعويــض 
المناســب، عــن أي انتهــاك لهــذا اإللتــزام. وينبغــي 
ــد للحــق فــي  ــة الحرمــان المنهجــي والمتعّم معاقب
بموجــب  جنائيــة  كجريمــة  قريبــه  مصيــر  معرفــة 
ــر  ــك، يجــب توفي ــى ذل ــي. عــاوة عل ــون المحل القان
أي معلومــات متاحــة ليــس فقــط للعائــات ولكــن 
المفقوديــن1. بتعّقــب  المعنيــة  للمؤسســات  أيًضــا 

لّم شمل األسر المشتتة1
ــى أن »يقــوم كل . 1 ــة عل ــف الرابع ــة جني ــّص إتفاقي تن

طــرف فــي النــزاع بتســهيل التحقيقــات التــي يقــوم 
الحــرب،  بســبب  المشــّتتة  العائــات  أفــراد  بهــا 
البعــض  بعضهــم  مــع  اإلتصــال  تجديــد  بهــدف 
واإلجتمــاع إن أمكــن. ويجــب أن يشــّجع علــى وجــه 
الخصــوص عمــل المنظمــات المشــاركة فــي هــذه 
المهمــة بشــرط أن تكــون مقبولــة لهــا وتتفــق مــع 

لوائحهــا األمنيــة“1.
أن . 2 علــى  األول  اإلضافــي  البروتوكــول  ينــّص 

بــكل  تيّســر،  أن  يجــب  النــزاع  فــي  »األطــراف 
الطــرق الممكنــة، لــّم شــمل العائــات المتناثــرة 
وجــه  علــى  وتشــجع،  المســّلحة  للنزاعــات  نتيجــة 
الخصــوص، عمــل المنظمــات اإلنســانية المشــاركة 
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المهمــة«1. هــذه  فــي 
ينــص البروتوكــول اإلضافــي الثانــي علــى أن »تّتخــذ . 3

ــع الخطــوات المناســبة لتســهيل جمــع شــمل  جمي
األســر المشــّتتة مؤقًتــا«1.

تعريف أقارب الشخص المفقود
الشــخص  لنســب  العــام  التعريــف  يكــون  أن  ينبغــي 
األشــخاص  ليشــمل  يكفــي  بمــا  واســًعا  المفقــود 
المتأثريــن بمــكان وجــود الشــخص المفقــود، علــى الرغــم 
ــد التعريــف فــي  ــه قــد يكــون مــن الضــروري تقيي مــن أن
ــن  ــة. بغــض النظــر ع ــا معّين ــر حقوًق أحــكام محــددة توف
األحــكام العامــة المتعلقــة بالعاقــات األســرية الموجودة 
ومســاعدة  حمايــة  لغــرض  الحالــي،  القانــون  فــي 
»األشــخاص األقــارب« لألشــخاص المفقوديــن، ينبغــي 
علــى  األقــارب«  »األشــخاص  المصطلــح  يفهــم  أن 
أنــه يشــمل: - األطفــال المولوديــن داخــل وخــارج إطــار 
ــا أو  ًها قانونيًّ الــزواج، واألطفــال المتبّنيــن، شــريًكا متشــبَّ
ــك األب واألم،  ــب؛ األهــل )بمــا فــي ذل ــر ُمرّت شــريًكا غي
والــد األب، المتبنــي(؛ األشــقاء أو اإلخــوة غيــر األشــّقاء أو 
اإلخــوة بالتبّنــي. ويمكــن أيًضــا توســيع تعريــف النســبية 
الثقافيــة  البيئــة  اإلعتبــار  فــي  يأخــذ  الــذي  الحــد  إلــى 
المحــددة التــي قــد يمتــّد فيهــا مفهــوم األســرة ليشــمل، 

علــى ســبيل المثــال، األصدقــاء المقّربيــن1.

إحتياجات عائالت المفقودين
تنطــوي مســألة األشــخاص المفقوديــن علــى عواقــب 
ال تقتصــر علــى الضحايــا أنفســهم فحســب، بــل أيًضــا 
علــى أســرهم، وباألخــص النســاء المعيــات والمســنين 
بالقيــود  مباشــر  بشــكل  يتأثــرون  الذيــن  واألطفــال 
أن تضمــن  الــدول  يجــب علــى  اإلجتماعيــة والثقافيــة. 
باختفــاء  يتعلــق  وصــم  أي  مــن  األســر  معانــاة  عــدم 
إلــى  لإلســتجابة  تدابيــر  اتخــاذ  الــدول  وعلــي  قريبهــم  
والقانونيــة  والنفســية  والماليــة  الماديــة  اإلحتياجــات 
التــي تواجههــا عائــات األشــخاص المفقوديــن. وفــي 
هــذا الســياق، ينبغــي إنشــاء آليــة لتقييــم اإلحتياجــات 
ومعالجــة طلبــات المســاعدة التــي يمكــن لألشــخاص 

إليهــا1. الوصــول  الصلــة  ذوي 

المبــدأ األساســي هــو أّن حقــوق األشــخاص المفقوديــن 
المدنــي  وضعهــم  ذلــك  فــي  بمــا  ومصالحهــم، 
وممتلكاتهــم يجــب حمايتهــا فــي جميــع األوقــات إلــى 
أو اإلعتــراف بموتهــم،  التأّكــد مــن مصيرهــم  يتــّم  أن 
ــن  ــى أســر األشــخاص الذي ــم المســاعدة إل وينبغــي تقدي
ال ُيعــَرف مصيرهــم، ومــن الضــروري اتخــاذ الخطــوات 
ــن لهــؤالء األشــخاص يحــّق  الازمــة لضمــان أّن المعالي
الماليــة  أو  اإلجتماعيــة  المزايــا  علــى  الحصــول  لهــم 
نفســها المقّدمــة لضحايــا آخريــن. ينبغــي علــى الــدول 
لضمــان  الجنســين  بيــن  الفــوارق  يراعــي  نهــج  اعتمــاد 
حقــوق األقــارب. وينبغــي أن تعالــج التشــريعات المحليــة 
علــى نحــو مائــم مســائل مثــل رعايــة أطفــال المفقوديــن 
وحقــوق اإلرث والحــق فــي الــزواج مــن جديــد وحقــوق 
المعاشــات التقاعديــة وإســتحقاقات المســاعدة العامــة. 
األشــخاص  مصالــح  بيــن  عــادل  تــوازن  إقامــة  يجــب 
المفقوديــن والمســتفيدين وغيرهــم مّمــن لهــم مصلحــة 
ــة  ــق بحقــوق الملكي ــا يتعل مشــروعة، وباألخــّص فــي م
ــاة،  ــى الحي ــن عل ــراث، والمعاشــات والتأمي وحقــوق المي
والحــق فــي دخــول اتحــاد جديــد )الــزواج، شــراكة مســجلة 
أو اتحــاد مماثــل(، واإلنتمــاء القانونــي وحقــوق الوالديــن1.
الماديــة  المســاعدات  تقديــم  ينبغــي  األمــر،  لــزم  إذا 
ــن. وينبغــي  ــي األشــخاص المفقودي ــى ُمعال ــة إل والمالي
علــى الــدول أن تضمــن اســتفادة األســر مــن برامــج الدعم 
الراميــة إلــى تحســين أوضاعهــا ومســاعدتها علــى التعامل 
باختفــاء  المتعّلقــة  المســتمرة  النفســية  المعانــاة  مــع 
أقاربهــا. وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لمصالــح األطفــال 
والنســاء وحالــة األســر الفرديــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 
لــّم شــمل األطفــال غيــر  تدابيــر إلعــادة  اتخــاذ  ينبغــي 
المصحوبيــن بأســرهم أو لمنعهــم مــن االنفصــال عــن 
ــن أو األشــقاء(. كمــا يجــب  أقربائهــم المباشــرين )الوالدي
تقديــم الدعــم المجتمعــي والنفســي، بمــا فــي ذلــك 
ــن. وعــاوة  ــع المحتاجي ــى جمي ــد الضــرورة، إل العــاج عن
علــى ذلــك، ينبغــي دعــم األســر فــي إرادتهــا لإلحتفــال 
بذكــرى أقاربهــا المفقوديــن واســتعادتها داخــل المجتمــع 
أو فــي مجتمعهــم المحلــي. وينبغــي تقديــم المســاعدة 
إعــادة  أجــل  مــن  المفقوديــن  األشــخاص  أقــارب  إلــى 
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تقــّدم  أن  الحيــاة اإلجتماعيــة1، وينبغــي  إدماجهــم فــي 
لصالــح  المدنــي  المجتمــع  لمبــادرات  الدعــم  الــدول 
أســر األشــخاص المفقوديــن والمرتبطيــن بحــّل مســألة 
ينبغــي  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المفقوديــن.  األشــخاص 
لهــم تيســير اإلتصــاالت، بمــا فــي ذلــك اإلتصــاالت عبــر 

الحــدود، بيــن عائــات األشــخاص المفقوديــن1.

التسلسل الهرمي لإلحتياجات
معرفة مصير »مكان وجود« الشخص المفقود1.. 1
اإلمتيــازات . 2 علــى  الطلــب  أو  اإلقتصــادي  الدعــم 

والوظائــف  الطبــي  والعــاج  بالتعليــم  المتعلقــة 
األســرة1. ألفــراد 

العدل، من حيث معاقبة المسؤولين1.. 3
هــذه  أولويــة  تختلــف  أن  الممكــن  مــن  بالطبــع  لكــن 
اإلحتياجــات مــن عائلــة ألخــرى1 ومــن دولــة ألخــرى1 ولهــذا 
المفقوديــن  عائــات  إحتياجــات  بتنــاول  نقــوم  ســوف 

ــى حــدة. ــة عل كاف

المفقــود  الشــخص  مصيــر  معرفــة  ضــرورة 
وجــوده1 ومــكان 

إّن األولويــة األولــى للعديــد مــن األســر/ مهمــا كانــت 
معلومــات  علــى  الحصــول  هــي  وموقعهــا،  خلفّيتهــا 
موثــوق بهــا حــول مصيــر أقاربهــم لكنهــم فــي كثيــر مــن 
األحيــان يرغبــون فــي رؤيــة اعتــراف علنــي باإلختفــاء لمنــع 
أي محاولــة إلثــارة الشــكوك فــي وجــود حــاالت اإلختفــاء 

وضمــان أاّل ينكــر المخطئــون مســؤوليتهم1.

فــي كــوارث نيبــال بــدأت الغالبيــة العظمــى مــن العائــات 
علــى الفــور بالبحــث عــن قريبهــم المفقــود بمجــرد علمهم 
باختفائــه. بذلــت العديــد مــن األســر جهــوًدا كبيــرة لمعرفــة 
مــا حــدث ألحّبائهــا، رغــم الظــروف المحفوفــة بالمخاطــر 
األشــخاص  حالــة  فــي  ولكــن  المســّلح  النــزاع  أثنــاء 
بشــكل  العائــات  ذهبــت  المنــزل،  فــي  المعتقليــن 
عــام مباشــرة إلــى مراكــز الشــرطة أو اإلدارة المحليــة أو 
ــة لتســأل عــن مــكان قريبهــا.  القواعــد العســكرية المحلي
فــي كثيــر مــن األحيــان تنكــر هــذه الكيانــات وجــود أي 
معلومــات. فــي ذلــك الوقــت يصبــح الشــخص »شــخًصا 

مفقــوًدا«1، تحجــم معظــم العائــات بشــدة عــن اإلعتراف 
بــأّن أحّبائهــا يمكــن أن يكونــوا قــد ماتــوا، لــذا فهــي تشــعر 
برغبــة ملحــة فــي الحصــول علــى دليــل علــى مصيرهــم. 
تحتــاج تلــك العائــات إلــى معلومــات تقنعهــا دون أدنــى 
شــك بــأّن الشــخص المفقــود قــد مــات، إذا كان هــذا هــو 
الحــال بالفعــل1، أيًضــا العــادات والطقــوس الدينيــة تؤخــذ 
فــي اإلعتبــار فــي حــاالت األشــخاص المفقوديــن، حيــث 
أّن بعــض الطوائــف الدينيــة تقــوم بحــرق أجســاد الموتــى 

ــر روح الشــخص1. لتحري

اإلحتياجات النفسية والعاطفية1
ا. كان  ــا ونفســيًّ تتأثــر عائــات المفقوديــن بشــدة، عاطفيًّ
وصــف الصعوبــات التــي واجهوهــا، وجهودهــم للتغّلــب 
عليهــا وكفاحهــم للتغّلــب علــى فقــدان أحّبائهــم، مــن 
األمــور المثيــرة لإلعجــاب. معاناتهــم تتجلــى فــي مشــاكل 
محــّددة، عانــى البعــض مــن الصــداع ومشــاكل النــوم 
والتوتــر والقلــق المفــرط حــول األشــياء الصغيــرة وأحــام 
كثيــرة عــن الشــخص المفقــود والقلــق والتعــب العــام 
والتعاســة العامــة. وقــد زعموا أّن ســبب آالمهم المباشــر 
هــو عــدم اليقيــن حول مصيــر أحّبائهــم المفقودين1. وفي 
نيبــال، أصــّر العديــد مــن أقــارب األشــخاص الذيــن ُيزعــم 
أنهــم اعتقلــوا علــى أنــه، نظــًرا لكونهــم ُأخــذوا أحيــاء، يجــب 
إعادتهــم أحيــاًء. لــدى آخريــن أســباب مختلفــة لاعتقــاد 
ــاة: بعضهــم رآهــم  ــأّن أقاربهــم مــا زالــوا علــى قيــد الحي ب
فــي وقــت مــا بعــد اعتقالهــم، تلقــى آخــرون معلومــات 
مــن المحتجزيــن معهــم؛ وفــي كثيــر مــن الحــاالت ظهــرت 
األســاطير حــول الســجون الســّرية أو المفقوديــن الذيــن 
يتــّم نقلهــم إلــى الخــارج، والتــي تســتخدمها العائــات 
للحفــاظ علــى األمــل1 ومــع ذلــك، بالنســبة إلــى معظــم 
العائــات، فــإّن الغمــوض لــم يتــّم حّلــه بالكامــل، وربمــا 
كان الســبب األكبــر للعائــات لاعتقــاد بــأّن أحّباءهــم قــد 
ــد  ــم يع ــم ل ــد مضــى وأّن قريبه ــوا هــو أن الوقــت ق مات
قــط. كّلهــم ُفقــدوا منــذ أكثــر مــن ســنتين وفــي بعــض 

الحــاالت منــذ فتــرة تصــل إلــى 12 ســنة1.

الشــخص  أن  حقيقــة  فــإّن  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
المفقــود ليــس لــه وضــع اجتماعــي محــّدد يجعــل مــن 
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الصعــب علــى أســرة ذلــك الشــخص أن تشــعر بأنهــا جــزء 
مــن مجموعــة معتــرف بهــا. فــي حيــن أن أقــارب الموتــى 
ــا محــّدًدا هــو وضــع أشــخاص  ــد أّن لهــم وضًع الــذي تأّك
فــي حالــة الحــداد، فــإن هــؤالء المفقوديــن ال يســتفيدون 
مــن هويــة اجتماعيــة أو مــكان اجتماعــي معتــرف بــه فــي 
أنهــم ال يســتطيعون  اليقيــن يعنــي  المجتمــع. وعــدم 
طقــوس  مثــل   - المقننــة  الطقــوس  فــي  المشــاركة 
الجنــازة - التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي إعطــاء خبرتهــم 
وضــع  إلــى  اإلفتقــار  إن  آالمهــم.  مــن  وتقّلــل  معنــى 
اجتماعــي وطقــس راســخ للمفقوديــن وأســرهم يّتســم 
ــا  ــي يشــّكل فيه بالحــدة بشــكل خــاص فــي األماكــن الت
الديــن والتقاليــد قلــب الحيــاة المجتمعيــة. كمــا يواجــه 
أو مواقــع  وجــود مدافــن  فبــدون  النســيان:  المفقــود 
تذكاريــة، قــد تكافــح األســر للحفــاظ علــى ذكــرى شــخص 

مفقــود1.

آليــة التكيــف األكثــر شــيوًعا فــي هــذه الظــروف هــي 
مشــاركة المشــكات مــع شــخص مــا. وقــد تــم التأكيــد 
علــى قيمــة هــذا الدعــم مــن خــال اإلســتجابة اإليجابيــة 
للغايــة ألولئــك الذيــن كانــوا علــى اتصــال منتظــم مــع 
جمعيــة عائليــة، حيــث أنهــا تحــّل المشــكلة األساســية 
المتمّثلــة فــي الوصــول إلــى شــخص ال يفهــم فقــط 
مشــكلتك بــل يشــاركك أيًضــا فيهــا1. وبالنظــر إلــى هــذه 
واألســرية  )الفرديــة  عــدة  مســتويات  علــى  المشــاكل 
والمجتمعيــة(، يشــار إلــى نهــج نفســي اجتماعــي واســع 
لمســاعدة أســر المفقوديــن؛ يمكــن لمجموعــات دعــم 
األقــران النفســية اإلجتماعيــة أن تســاعد النســاء علــى 
التعامــل مــع األعــراض العاطفيــة الفرديــة ويمكــن أن 
علــى  للتغلــب  فعالــة  بآليــات  المشــاركة  فــي  تســاعد 
المشــاكل العائليــة الشــائعة لدعــم أعضــاء المجموعــة. 
فــي العائــات التــي تواجــه مشــكات أكثــر تحديــًدا، علــى 
ــه نحــو المــرأة، يمكــن أن  ــف الموّج ــال، العن ســبيل المث
تكــون أســاليب الوســاطة ذات فائــدة. باإلضافــة إلــى 
مســتوى  علــى  التدّخــات  تتضمــن  أن  يمكــن  ذلــك، 
المجتمــع المحلــي تحســيس أفــراد المجتمــع وتعبئتهــم 
اإلنشــقاقات  ومعالجــة  المفقوديــن،  عائــات  لدعــم 
المســتمّرة علــى طــول الخطــوط السياســية. يجــب أن 

تكــون الخدمــات النفســية اإلجتماعيــة مثاليــة ومتعــّددة 
القانونيــة  القطاعــات  مــع  متكاملــة  أي  القطاعــات، 
منظــور  علــى  وتحتــوي  والتعليميــة،  واإلقتصاديــة 
ــن(. الشــرط  ــال التمكي جنســاني قــوي )علــى ســبيل المث
اجتماعــي مفّصــل هــو  تدخــل نفســي  األساســي ألّي 

للمشــكات1. الخبــراء  تقييــم 

اإلحتياجات اإلقتصادية والقانونية واإلدارية1
فــي  العائلــة  تقــع  مــا  غالًبــا  الشــخص،  ُيفَقــد  عندمــا 
صعوبــات ماليــة، خاصــة عندمــا يكــون الشــخص الغائــب 
هــو عائــل األســرة. فــي منطقــة برديــا الفقيــرة فــي نيبــال، 
أثنــاء تمــّرد البلــد الــذي دام عشــر ســنوات، كان الرجــال 
ُيجــرون بإنتظــام بعيــًدا عــن منازلهــم فــي منتصــف الليــل. 
فــي كثيــر مــن الحــاالت، تتوســل زوجاتهــن بــداًل مــن ذلــك 
لضمــان أن أحدهــم ســيعتني باألطفــال. غالًبــا مــا ينفــق 
أفــراد العائلــة الكثيــر مــن األمــوال فــي محاولــة العثــور 
علــى الشــخص المفقــود. قــد يبيعــون األرض، واألصول 
األخــرى كالماشــية لدفــع ثمــن هــذا الجهــد، ويقترضــون 
ــوا مــن الســفر  ــى يتمّكن المــال أو يتركــون وظائفهــم حت

مســافات طويلــة للبحــث عــن أقاربهــم1.

أّمــا الحــاالت األكثــر تطرًفــا فهــي الحــاالت التــي تتــرك 
ــا لتقديــم الدعــم،  فيهــا األســر بــدون فــرد نشــط اقتصاديًّ
باألخــص كبــار الســن الذيــن ليــس لديهــم أطفــال آخــرون 
غيــر المفقوديــن لدعمهــم، أو النســاء اللواتــي يترأســن 
ــى كســب العيــش.  ــة عل أســًرا وال يملكــن القــدرة الكافي
فــي مثــل هــذه الحــاالت، تعتمــد هــذه األســر علــى لطــف 
مجتمعهــا أو ُتدَفــع إلــى التســول1.في نيبــال، جــاء الدعــم 
اإلقتصــادي المتواضــع مــن مصدريــن: المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والــوكاالت األخــرى التــي تقــدم المســاعدة؛ 
واألحــزاب السياســية. تلّقــى عــدد كبيــر مــن العائــات 
الصغــرى  اإلقتصاديــة  المبــادرة  برنامــج  مــن  الدعــم 
التابــع للجنــة الدوليــة لدعــم ضحايــا النــزاع. كمــا قــّدم 
إلــى  المســاعدة  المــاوي  النيبالــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــة فــي  ــن تســببت الدول ــات األشــخاص الذي بعــض عائ
اختفائهــم. وقــد تلقــى عــدد كبيــر مــن األســر الريفيــة 
ــا ظاهــًرا عــن خســارتهم، فضــًا عــن  ــات تعويًض مدفوع
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مثــل  معّينــة  نفقــات  لتغطيــة  مخصصــة  مدفوعــات 
العــاج الطبــي1.

وضًعــا  »مفقــوًدا«  الســلطات  تعتبــر  أن  النــادر  مــن 
ــر عــدم اإلعتــراف هــذا علــى حقــوق األســر  ــا. ويؤث قانونًي
فــي الملكيــة والميــراث والوصايــة علــى األطفــال وحتــى 
ــراد األســرة الحصــول  ــا يحــق ألف ــادًرا م ــة. ون ــزواج ثاني ال
عليهــا  التــي يحصــل  اإلجتماعيــة نفســها  المزايــا  علــى 
الحســابات  إلــى  الوصــول  يمكنهــم  ال  قــد  أقرباؤهــم. 
المصرفيــة أو المدخــرات. وعــاوة علــى ذلــك، إذا كان 
الشــخص المفقــود عليــه ديــون معّلقــة، فــإن األســرة 

ترثهــا عنــه1.

إذا لــم تكــن العائــات علــى درايــة بحقوقهــا القانونيــة، 
فمــن غيــر المحتمــل أن تمارســها. فــي كثيــر مــن األحيــان، 
التــي  الصعوبــات  عــن  فكــرة  أي  الســلطات  تملــك  ال 
تواجههــا األســر. فــي حــاالت أخــرى، يمكــن للســلطات 
معتــادة  غيــر  ولكنهــا  بالقانــون  درايــة  علــى  تكــون  أن 
علــى تطبيقــه. وحتــى عندمــا تتحــرك الســلطات لتعديــل 
التشــريعات لتلبيــة احتياجــات النــاس، يمكــن أن تكــون 
العمليــة طويلــة وتســتمر الخســائر الماليــة للعائــات فــي 
الزيــادة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن العقبــات البيروقراطيــة 
القانونيــة  األعبــاء  إلــى  يضيــف  أن  يمكــن  الفســاد  أو 

واإلداريــة التــي تتحملهــا األســرة1.

علــى الرغــم مــن أن إعــان وفــاة أحــد المفقوديــن قــد 
يســاعد العائلــة علــى الحصــول علــى وضــع قانوني واضح 
للضحيــة وبالتالــي المطالبــة بفوائــد أو إعانــات اجتماعيــة 
ــة،  ــات اإلقتصادي للمســاعدة فــي التغلــب علــى الصعوب
يرفــض الكثيــرون هــذا الخيــار عندمــا ال يكــون هنــاك دليــل 
قاطــع علــى المــوت، ويشــعرون بالتخلــي عــن أحبائهــم1.

ال  أنهــم  المفقوديــن  األشــخاص  عائــات  أوضحــت 
يتوخــون التعويــض أو التعويــض الــذي يتألــف مــن دفعــة 
واحــدة، بــل الدعــم طويــل األجــل فــي مجــاالت محــددة، 
بمــا فــي ذلــك دعــم النفقــات الطبيــة والتعليــم ألطفــال 
هــو  بالعائــات  يتعلــق  مــا  فــي  الحــّل  المفقوديــن. 
إعطائهــا وســيلة مســتدامة لدفــع ثمــن ضــرورات الحيــاة. 

قــد يعنــي ذلــك أن الحكومــة تضمــن التعليــم والرعايــة 
تحصــل  األســر  أن  أو  المفقوديــن،  لعائــات  الصحيــة 
علــى وظائــف تضمــن دخــًا وبالتالــي تزّودهــم باألمــن 
العائــات  تذكــر  لــم  وبينمــا  للمســتقبل.  اإلقتصــادي 
ــه  ــا أن ــدو أيًض مفهــوم المعــاش التقاعــدي، فــإن هــذا يب

يلّبــي احتياجاتهــم1.

العدالة والمحاسبة1
قــد قيــل وُكتــب عــن العدالــة لعائــات المفقوديــن أكثــر 
العدالــة ليســت األولويــة  أّن  آخــر. ومــع  مــن أي شــئ 
األولــى لمعظــم األســر، ولكنهــا مــع ذلــك تظــّل مهمــة 
للغايــة للكثيريــن، حيــث تفّضــل أغلبيــة كبيــرة مقاضــاة 

المســؤولين1. األشــخاص 
يجــب أن يتــّم العــدل. وقــال رجــل اختفــى والــده أثنــاء 
الصــراع فــي تيمــور - ليشــتي: »إذا لــم تكــن هنــاك عدالــة، 
النزيــف«. فــي  أّن قلوبنــا ستســتمّر فــي  فهــذا يعنــي 
ــه بالطريقــة  ــال، يشــعر رجــل فقــدت زوجت ــدو، نيب كاتمان
نفســها. »أولئــك الذيــن أخــذوا زوجتــي مــا زالــوا علــى قيــد 
الحيــاة«. إذا كنــت تحــب، يمكننــي أن أخبــرك بأســمائهم. 
الســاعة  فــي  الليــل  فــي  زوجتــي  الجنــاة  هــؤالء  »أخــذ 
أنهــم ســيعيدونها فــي الســاعة  لــي  التاســعة، وأكــدوا 
السادســة مــن صبــاح اليــوم التالــي. لقــد مــّرت ســّت 
ــة  ــاة يســيرون بحري ــد. هــؤالء الجن ــم تع ــا ل ســنوات لكّنه
يعاقبــوا«1،  أن  المفتوحــة. مطلبنــا هــو  الســماء  تحــت 
ففــي نيبــال تعيــش معظــم عائــات المفقوديــن فــي 
ــة، فــي القــرى التــي تكــون فيهــا األســر  المناطــق الريفي
جــزًءا مــن شــبكة كثيفــة مــن العاقــات اإلجتماعيــة. قــد 
يــؤّدي إختفــاء أحــد األقــارب إلــى تقويــض هــذه العاقــات 
ويــؤّدي إلــى تغييــر المواقــف فــي المجتمــع تجــاه العائلــة 
أو الفــرد. وبالتالــي أفــادت إثنتــا عشــرة بالمئــة مــن األســر 
بأنهــا ال تــزال تعانــي مــن مشــاكل كبيــرة أو بالغــة فــي 
تعــرض  حــاالت  الحــاالت  هــذه  وشــملت  مجتمعهــا. 
هــذه  بســبب  ديارهــا  مــن  نزحــت  أو  للتهديــد،  األســر 
التهديــدات. يــدرك العديــد مــن عائــات األشــخاص الذيــن 
ــن فــي  ــة أن المخبري ــل الدول ــوا مــن قب ــم أنهــم اختف يزع
مجتمعاتهــم يلعبــون دوًرا، وهــذا يســتمّر فــي إدامــة تلــك 

اإلنقســامات1.
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عناصــر  مــن  عنصــر  أهــم  القضائيــة  الماحقــة  تعتبــر 
العدالــة، لكــن الدعــم المــاّدي والحقيقــة همــا أيًضــا مــن 
ــة  ــي تســاهم فــي مفهــوم العدال العوامــل الحاســمة الت
للعائــات. وبينمــا عّبــر ثمانيــة فــي المئــة مــن هــؤالء 
عــن رغبتهــم فــي اإلنتقــام مــن حيــث رؤيــة الجنــاة ُقتلــوا 
ــر ثمانيــة  أو ُعّذبــوا أو عانــوا نفــس مصيــر ضحاياهــم، عّب
وســتون بالمئــة منهــم عــن الحاجــة إلــى العقــاب. هنــاك 
أيًضــا تفاهــم بيــن األقليــة مــن الحاجــة إلــى وضــع حــّد 
لإلفــات مــن العقــاب كمثــال للمســتقبل. كمــا بــّررت 
مــن عمليــة  كجــزء  والعقــاب  المقاضــاة  دور  العائــات 

الشــخصية1. الشــفاء 

يمكــن إلجــراءات المحاكــم أو آليــات العدالــة اإلنتقاليــة 
أن تســاعد العائــات علــى المضــّي قدًمــا. يجــب علــى 
منــح  العدالــة،  جانــب  إلــى  والمجتمــع،  الســلطات 
العائــات كرامــة تكريــم ذكــرى الشــخص المفقــود. يجــب 
ــام بذكــرى أو طقــوس  ــى القي أن تكــون األســر قــادرة عل
رمزيــة مثــل طقــوس الجنــازة، ويجــب أن يكــون لديهــم 
وســيلة رســمية لتلّقــي التعــازي. وفــي احتفــال ذكــرى 
أقيــم فــي قريــة كامامــا فــي أوغنــدا، حضــر أكثــر مــن 500 
ــراءة أســماء الســكان  ــي ق شــخص مــن المجتمــع المحل
المحلييــن الذيــن فقــدوا. وقــد أوضحــت سيســيليا، التــي 
اختطفهــا جيــش اللــورد للمقاومــة فــي عــام 1996، أن 
ــر »للذيــن فقــدوا، بــل للصــاة  الحفــل لــم يكــن مجــّرد تذكُّ
بــأن يعــودوا. آمــل أن يعــود واحــد منهــم علــى األقــل. 

نأمــل أن نجــد بعــض الراحــة بعــد الصــاة«1.

التعويضات1
يشــير التعويــض إلــى التــزام الطــرف المخالــف بتصحيــح 
وبموجــب  المتضــّرر.  بالطــرف  لحقــت  التــي  األضــرار 
القانــون الدولــي، »يجــب علــى التعويــض، قــدر اإلمــكان، 
القانونــي  غيــر  الفعــل  عواقــب  جميــع  علــى  القضــاء 
وإعــادة الوضــع الــذي قــد يكــون موجــوًدا، فــي جميــع 
)محكمــة  الفعــل«.  هــذا  يرتكــب  لــم  إذا  اإلحتمــاالت، 
ــة  ــة الدائمــة، 1928( يشــمل التعويــض ثاث العــدل الدولي
أنــواع رئيســة مــن العــاج: التعويــض المالــي ورّد الحقوق 
والرضــا. يهــدف رّد الحقــوق إلــى اســتعادة الظــروف التــي 

أمــر مســتحيل  وهــو  اإلنتهــاك،  قبــل  كانــت موجــودة 
بالطبــع حيــث ال يعــود الشــخص المفقــود، ولكــن يمكــن 
بــذل جهــود لمعالجــة بعــض اآلثــار علــى األســرة. يشــمل 
التعويــض المالــي الدفــع النقــدي لإلضــرار المــادي أو 
المعنــوي، فــي حيــن أن الرضــا يعالــج اإلصابــات غيــر 
الماديــة وقــد يتضّمــن اعتــذارات رســمية؛ تأكيــدات بعــدم 
تكــرار الجريمــة؛ اإلجــراءات القضائيــة؛ ولجــان الحقيقــة 

والمصالحــة1.

هنــاك قلــق عميــق بيــن العائــات مــن أن مدفوعــات 
التعويــض مصّممــة بطريقــة مــا لصــرف األســر عــن 
متابعــة حقيقــة أحبابهــا، ويعتقــد الكثيــرون أن التعويــض 
يجــب أن يتبــع فقــط اإلعتــراف بالحقيقــة. وقــال أربعــة 
وســبعون بالمئــة مــن األســر فــي نيبــال أنهــم لــن يقبلــوا 

التعويــض إذا ســبق الحقيقــة1.

فــي نيبــال تفهــم العائــات أن الســلطات تحتــاج إلــى 
تزويدهــم بالتعويــض، وتوضــح هــذه الحاجــة إلــى حــّد 
ــا  ــر اإلجــراءات تعويًض ــث التعويــض. إن أكث ــر مــن حي كبي
إجابــة  العائــات  إعطــاء  هــو  الســلطات  جانــب  مــن 
بخصــوص المفقــود وإرجــاع جثــث القتلــى. كمــا تســعى 
ــث  ــى تعويضــات يائســة مــن حي ــات للحصــول عل العائ
يتعلــق  الدعــم، خاصــًة فــي مــا  أو  المــاّدي  التعويــض 
فــي  متــرّددة  العائــات  الصحيــة.  والرعايــة  بالتعليــم 
مــرة  ألول  الحقيقــة  ســماع  دون  التعويضــات  قبــول 
عــن أحبائهــم. تســعى العديــد مــن األســر إلــى الحصــول 
علــى اعتــراف مــن الدولــة بــأن أحبائهــم ماتــوا كشــهداء 
لنيبــال الجديــدة. تســعى معظــم العائــات لرؤيــة النصــب 

مناطقهــم1. فــي  للمفقوديــن  التذكاريــة 
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الحماية الدولية للمفقودين 
في النزاعات المسّلحة

بحث تقدمت به الطالبة
رسل عالء داود العكيدي
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ملّخص
ُتعــّد قضيــة حمايــة األشــخاص المفقوديــن فــي أوقــات 
النزاعــات المســّلحة واحــدة مــن أهــّم القضايــا وأكثرهــا 
حساســية، وال ســيما وأن إندالع النزاع المســّلح ســيكون 
ــة، الدافــع وراء  ــى هــذه المجموع ــه عواقــب وخيمــة عل ل
إتفاقيــات جنيــف، إلــى جانــب البروتوكــوالت الملحقــة 
بهــا، هــو رفــع معانــاة أهالــي األشــخاص المفقوديــن 
والظــروف التــي يواجهونهــا فــي أثنــاء النزاعات المســّلحة، 
فتظــّل الحــرب تطــارد أســر األشــخاص المفقوديــن حتــى 
بعــد أن تســكت المدافــع. هــل ال يزالــون أحيــاء؟ هــل 
ــوا أو ُأســروا؟ يحــّق لألســر أن تعــرف الحقيقــة. إن  أصيب
ــب  ــزاع أن تجي ــة أطــراف الن ــِزم كاف ــون اإلنســاني ُيْل القان
المســّلحة  النزاعــات  حــاالت  فــي  األســئلة.  تلــك  عــن 
وغيرهــا مــن الحــاالت المتضــررة نتيجــة العنــف الناتــج عــن 
تلــك النزاعــات، هنالــك عــدد ال يحصــى مــن األســر تعانــي 
معانــاة شــديدة جــراء اختفــاء أقربائهــم وأحبائهــم ويبذلــون 
محــاوالت يائســة للعثــور عليهــم. وتعانــي تلــك األســر 
ــن ومــكان  ــى أقربائهــا المفقودي جــراء انتظــار التعــّرف عل
آثــاًرا نفســية وعاطفيــة، مــن دون أن تفقــد  وجودهــم 
األمــل فــي معرفــة أيــة معلومــات عــن أحّبائهــم. فضــًا 
عــن تلــك اآلثــار النفســية فــإن هــؤالء يواجهــون صعوبــات 
عديــدة ســواء علــى المســتوى القانونــي او االداري فضــًا 
ويدعــو  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة  الصعوبــات  عــن 
القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
معرفــة  فــي  العائــات  بحــق  التمّســك  إلــى  اإلنســان 
مصيــر أقاربهــا المفقوديــن ومــكان وجودهــم، ولذلــك 
يجــب علــى الــدول بــذل كل جهــد ممكــن لمنــع النــاس من 
االختفــاء والبحــث عــن المفقوديــن والتعامــل مــع تبعــات 
هــذه األحــداث طبًقــا للواليــة التــي كّلفــت بهــا مــن قبــل 
ــي تقــع  ــي، ال ســيما وان األنتهــاكات الت المجتمــع الدول
اليــوم بوصفهــا  تكّيــف  المفقوديــن  األشــخاص  علــى 
التفاقيــات  خرًقــا  ارتكابهــا  يشــّكل  جســيمة  انتهــاكات 
جنيــف والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا، إذ يرقــى الســلوك 
المرتكــب فــي حــاالت األشــخاص المفقوديــن إلــى جرائــم 

ــم ضــد اإلنســانية.  حــرب أو جرائ

مقّدمة
الحــروب  أّن ظاهــرة  التاريخيــة  الحقائــق  أثبتــت  لطالمــا 
القانــون  أن  مــن  فبالرغــم  للبشــرية.  مازمــة  ظاهــرة 
ــد  ــي المعاصــر قــد حــّرم اســتخدام القــوة أو التهدي الدول
االســتقال  أو  اإلقليميــة  الســامة  باســتخدامها ضــد 
اســتخدام  قاعــدة  أصبحــت  إذ  دولــة،  أليــة  السياســي 
القــوة المســّلحة فــي غيــر الحــاالت االســتثنائية التــي 
يبــاح فيهــا أســتخدام القــوة قاعــدة آمــرة اليجــوز مخالفتهــا 
أو االتفــاق علــى مخالفتهــا، إاّل أّن هــذا المنــع القانونــي ال 
يعنــي اختفــاء األســباب والمصــادر المنتجــة للحــروب، إذ 
ال تــزال النزاعــات المســّلحة ســمة بــارزة لواقــع العاقــات 
ــاء  ــإن اختف ــك، ف ــرة كذل ــت هــذه األخي ــإذا كان ــة. ف الدولي
األشــخاص وفقدانهــم هــي نتيجــة حتميــة لــكل النزاعــات، 
بــل إّنهــا تــكاد تشــّكل الجــزء األكبــر مــن النتائــج التــي 

تخّلفهــا.

سياســية  صبغــة  ذات  مســألة  المفقوديــن  ومســألة 
واضحــة ألن المحاربيــن غالًبــا مــا يتاعبــون فــي أعــداد 
المفقوديــن أو يحجبــون عــن عمــد المعلومــات عنهــم 
الذعــر  بــّث  أو  المعــادي،  الطــرف  الضغــط علــى  بغيــة 
فــي الســكان والتحّكــم فيهــم، أو إضعــاف المحتجزيــن 
األشــخاص  فقــدان  فأصبــح  االســتجواب.  ألغــراض 
واختفاؤهــم وســيلة للحــّد مــن قــوة العــدو وإضعافــه 
بقــي  الــذي  فاإلشــكال  القتــال.  مواصلــة  عــن  ليكــّف 
مازًمــا لظاهــرة الفقــدان هــو النظــر اليهــم علــى أنهــم 
الطــرف  تحــت ســلطة  أعــداء ال ســيما عنــد وقوعهــم 
اآلخــر فــي النــزاع. ومــن ثــم كان األشــخاص المفقــودون 
عرضــة للقتــل واالســتبعاد والتعذيــب وهنــا بــرزت قضيــة 
األشــخاص المفقوديــن بوصفهــا إحــدى القضايــا الهامــة 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  اهتمــام  اســتدعت  التــي 
الدوليــة  القانونيــة  القواعــد  وتخصيصهــم بجملــة مــن 
العرفيــة واالتفاقيــة، ال ســيما مــع تطــور وضــع الفــرد 
فــي القانــون الدولــي. فُبذلــت محــاوالت عــدة لوضــع 
الــذي  التعّســف  مــن  للحــّد  اتفاقيــة  وضوابــط  قيــود 
وتوفيــر  وعائلتــه،  المفقــود  الشــخص  إليــه  يتعــّرض 
حــدود مقبولــة مــن المعاملــة اإلنســانية. وتنــدرج حمايــة 
ــروع األساســية  ــن ضمــن أحــد الف األشــخاص المفقودي
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للقانــون الدولــي، هــو القانــون الدولــي اإلنســاني، الــذي 
أخــذ علــى عاتقــه حمايــة كل األنفــس البشــرية المندمجــة 

بطريقــة أو بأخــرى فــي النزاعــات المســّلحة. 

ثانًيا : مشكلة الدراسة
ــي اإلنســاني قــد أدرج األشــخاص  ــون الدول إذا كان القان
المفقوديــن ضمــن فئــات ضحايــا الحــرب التــي تســتحق 
ــره إشــكالية البحــث  ــا تثي ــرى أّن أهــّم م ــا ن ــة، فإنن الحماي

تتمثــل فــي مــا يأتــي :
إلــى أي مــدى وّفقــت  قواعــد  الحمايــة الخاصــة . 1

باألشــخاص المفقوديــن فــي إثبــات فاعليتهــا أو 
قصورهــا فــي تأميــن التطبيــق الــازم لنصوصهــا 
وغيــر  الدوليــة  المســّلحة  النزاعــات  أثنــاء  فــي 

الدوليــة؟
التــي . 2 القانونيــة  النصــوص  إلزاميــة  مــدى  مــا 

ــن؟ ومــا   ــة األشــخاص المفقودي ــى حماي ــّص عل تن
األربــع  جنيــف  اتفاقيــات  وكفايــة  فاعليــة  مــدى 
ــة  ــر الحماي والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا فــي توفي

الفئــة؟ لهــذه  الخاصــة 
مــن . 3 تشــاء  مــا  تطبيــق  فــي  حــّرة  الــدول  إّن  هــل 

نصــوص القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة 
بموضــوع البحــث  علــى أراضيهــا بحجــۃ ســيادتها  

الداخليــة؟ القانونيــة 
مــا هــو موقــف التشــريعات العراقيــة مــن أحــكام . 4

اتفاقيــات جنيــف األربــع والبروتوكوليــن الملحقيــن 
بهــا؟ وهــل كانــت االلتزامــات الدوليــة بخصــوص 
ــة فــي اإلطــار  قضيــة األشــخاص المفقوديــن مرعّي

القانونــي للتشــريعات العراقيــة؟ 
باألشــخاص . 5 الصلــة  ذات  المنظمــات  أّدت  هــل 

المفقوديــن دورهــا المنشــود فــي تطبيــق مضامين 
الحمايــة؟

ثالًثا : أهمية الدراسة
تتمثــل أهميــة البحــث باعتبــارات موضوعيــة تقــوم علــى 
عناصــر عــدة أهمهــا تزايــد حــاالت األشــخاص المفقوديــن 
وغيــر  الدوليــة  المســّلحة  النزاعــات  فــي  والمختفيــن 
الدوليــة، ال ســيما فــي الوقــت الحالــي، كمــا أن طبيعــة 

مهــارات  أعتــى  فيهــا  تســتخدم  التــي  النزاعــات  هــذه 
هــذه  لمثــل  رئيًســا  مســرًحا  األفــراد  تجعــل  التســّلح 
العمليــات ليصبحــوا مــن أهــم ضحايــا النزاعــات المســّلحة 
ــر الدوليــة، ممــا يدعــو إلــى البحــث عــن حــّل  الدوليــة وغي
رئيــس فعــال يجّنــب هــؤالء ويــات الحــروب، كمــا تنبــع 
للنصــوص  عرضهــا  خــال  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة 
الدوليــة المطبقــة فــي أثنــاء النزاعــات المســّلحة الدوليــة 
وغيــر الدوليــة علــى األشــخاص المفقوديــن والكشــف  
والمعوقــات  األســباب  مــدى فاعليتهــا، ومعرفــة  عــن 

التــي تقــف فــي طريــق تنفيذهــا.

رابًعا : منهجية الدراسة
إعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي والمنهــج االســتقرائي 
فــي قــراءة النصــوص القانونيــة الدوليــة الــواردة فــي هــذا 
الصــدد لتســليط الضــوء علــى مواطــن القــوة والخلــل في 
االلتزامــات الدوليــة ومــدى القــدرة علــى تطويرهــا مــن 
ــق  ــًا دون تحقي ــي تقــف حائ ــل المعوقــات الت أجــل تقلي

مصالــح الشــخص المفقــود وذويــه.

خامًسا : خطة الدراسة
قّســمنا دراســتنا علــى مقدمــة و ثاثــة مطالــب وخاتمــة 
اليهــا  توصلــت  التــي  والمقترحــات  النتائــج  تضّمنــت 
الدراســة. اذ تناولنــا فــي المطلــب األّول الوضــع القانونــي 
لألشــخاص المفقوديــن فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، 
حقــوق  فــي  البحــث  الثانــي خصصنــا  المطلــب  وفــي 
المفقوديــن وذويهــم، وفــي المطلــب الثالــث تكّلمنــا 
قضايــا  معالجــة  فــي  الدوليــة  المنظمــات  دور  علــى 

المفقوديــن. األشــخاص 

المطلب األول 
الوضع القانوني لألشخاص 

المفقودين في القانون 
الدولي اإلنساني

ُتعــّد قضـــية األشـــخاص المـــفقودين نتيـــجة للنزاعــات 
أعمــال  عــن   الدوليــة فضــًا  وغيــر  الدوليــة  المســّلحة 
العنــف المســّلح واإلرهــاب الدولــي، اذ تمثــل أولويــة 
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ــر  ــدول التــي تشــهد مثــل هكــذا أوضــاع غي فــي جهــود ال
وتحديــد مصيرهــم  عنهــم  البحــث  أجــل  مــن  إنســانية، 
القضايــا، ال  أهــم  يتنــاول  وفًقــا إلطــار قانونــي قــوي 
ســيما الجانــب الشــخصي للشــخص المفقــود وعائلتــه، 
فضــًا عــن الجانــب الموضوعــي ونقصــد بذلــك الحــد من 
هــذه الظاهــرة التزاًمــا بأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني 
ذات الصلــة. إذ تأخــذ مســألة تحديــد الوضــع القانونــي 
لألشــخاص المفقوديــن أهميــة كبيــرة في نطــاق القانون 
الدولــي اإلنســاني، مــن حيــث التركيــز علــى نقطــة جوهرية 
تمّثــل الرابــط القانونــي  الــذي يحكــم التزامــات أطــراف 
النــزاع المســّلح. فالحــق القانونــي فــي معرفــة مصيــر 
ــة  أحــد األقــارب هــو أحــد االهتمامــات األساســية الدولي
فــي القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقوق 
اإلنســان. ولبيــان ذلــك ســنتطرق اليــه فــي ثاثــة فــروع: 
ــن  ــف بالمفقودي فــي الفــرع األول ســنتحدث عــن التعري
فــي ضــوء التشــريعات الداخليــة األجنبيــة والعربية، فضًا 
عــن التعريــف الــذي أوردُه القانــون الدولــي اإلنســاني ومــا 
ذكرتــه التقاريــر الدوليــة. وفــي الفــرع الثانــي  نتحــدث عــن 
التزامــات أطــراف النــزاع المســّلح. وســنخّصص الفــرع 
الثالــث للبحــث عــن مــدى مواءمــة التشــريعات العراقيــة 
مــع أحــكام االلتزامــات الدوليــة فــي خصــوص قضيــة 
النحــو  علــى  ذلــك  المفقوديــن موضحيــن  األشــخاص 

ــي : اآلت

الفرع األول 
تعريف المفقودين

ــى  وإن  ــة فــي المعن إّن للمفقــود تعريفــات عــدة متقارب
القانونــي  الوضــع  فتحديــد  الصياغــة.  فــي  اختلفــت 

لــه  الصحيــح  الوصــف  وتعريــف  المفقــود  للشــخص 
التشــريع  ســياق  فــي  أثيــرت  التــي  القضايــا  أحــد  هــو 
المفقــود  عنــوان  فــإن  ذلــك  علــى  وعــاوة  الداخلــي، 
تعريــف  فــي  البحــث  عنــد  بحــت.  قانونــي  منظــور  لــه 
المفقــود بموجــب القوانيــن االجنبيــة نأخــذ مــا تطــرق 
اليــه قانــون المفقوديــن فــي البوســنة والهرســك لســنة 
2004، فقــد عــرف المفقــود بأنــه )الشــخص الــذي ليــس 
ــى  ــه مفقــود عل ــد بأن ــه او ُأفي ــدى أســرته معلومــات عن ل
اســاس معلومــات موثوقــة نتيجــة النــزاع الــذي حصــل 
فــي اراضــي جمهوريــة يوغســافيا االتحاديــة االشــتراكية 

ســابقًا()1(.

ناحــظ ان هــذا القانــون، كان ينطبــق علــى األشــخاص 
الذيــن اختفــوا فــي الفتــرة مــن 30 نيســان/أبريل 1991 إلــى 
ــى حــق  ــا باألســاس عل 14 شــباط/فبراير 1996 وكان قائًم

العائــات فــي معرفــة مصيــر مفقوديهــم.

ناحــظ ان هــذا القانــون، كان ينطبــق علــى األشــخاص 
الذيــن اختفــوا فــي الفتــرة مــن 30 نيســان/أبريل 1991 إلــى 
ــى حــق  ــا باألســاس عل 14 شــباط/فبراير 1996 وكان قائًم

العائــات فــي معرفــة مصيــر مفقوديهــم.

وجــاء أيًضــا فــي قانون كوســوفو لألشــخاص المفقودين 
الــذي  )الشــخص  أنــه  علــى  بالنــص  للمفقــود  تعريــف 
أســرته  ألفــراد  معــروف  غيــر  وجــوده  مــكان  يكــون 
ــى معلومــات  ــه اســتناًدا إل ــد بفقدان ــذي أفي ــه وال وطالبي
موثــوق بهــا خــال الفتــرة مــن 1 كانــون الثاني/ينايــر 1998 
الــى 31 كانــون االول/ديســمبر 2000 نتيجــة للحــروب فــي 

1 . See, Article (2)1 of Law on Missing Persons of 2004,

 pursuant to Article (IV 4a) of The Constitution

 of Bosnia and Herzegovina, at the Session of the

 House of Representatives held on 12 October 2004

 and the Session of the House of the Peoples held

 on 21 October 2004, the Parliamentary Assembly

 of Bosnia and Herzegovina adopted the Law on

 Missing Persons of 2004. See Article (2)1، Law on

 Missing Persons, Law No.04/L –023 on Missing

 Persons Official Gazette of The Republic of Kosovo

 / No. 16 / 14 September 2011, Pristina , Assembly

 of the Republic of Kosovo, based on Article 65

 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo,

approves Law on Missing Persons

2 . See, Consultation Paper, Civil Law Aspects of

 Missing Persons LRC,CP 64 – 2011)© Copyright

 Law Reform Commission First Published ISSN

1393-3140, December 2011, P15
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كوســوفو خــال الفقــرة )1998_1999(()2(.
وفــي تعريــف آخــر أورده القانــون المدنــي لألشــخاص 
القوانيــن فــي  لجنــة إصــاح  أقّرتــُه  الــذي  المفقوديــن 
علــى  تعمــل  مســتقّلة  قانونيــة  هيئــة  وهــي  أيرلنــدا 
تقديــم مقترحــات إلصــاح القوانيــن وتحديثهــا. إذ ركــز 
ــاس مــن  ــا الن ــي يختفــي فيه ــى الظــروف الت ــون عل القان
أجــل التوصــل إلــى تعريــف عــام للمفقوديــن، وأّن هنــاك 
العديــد منــا ألســباب وراء اختفــاء األشــخاص وفقدانهــم, 
عاديــة.  غيــر  أو  متوقعــة  غيــر  الظــروف  تكــون  عندمــا 
غــاب عــن شــبكته  الــذي  )الشــخص  فالمفقــود  هــو  
المعتــادة مــن العاقــات االجتماعيــة والشــخصية إلــى 
الحــد الــذي يعــّرف فيهــا لنــاس داخــل تلــك الشــبكة غيابــه 
علــى أنــه يتعــارض مــع أداء هــذا الشــخص للمســؤوليات 
يشــعر  حالــة  إلــى  يــؤدي  ممــا  المتوقعــة،  االجتماعيــة 
فيهــا أعضــاء الشــبكة بااللتــزام  للبحــث عــن الشــخص 
لتحديــد  رســمية  إجــراءات  اتخــاذ  لــه  ويجــوز  المفقــود 

.)3() المفقــود  الشــخص 

أمــا بالنســبة الــى القوانيــن العربيــة فقــد ُعــّرف المفقــود 
بموجــب قانــون األســرة الجزائــري علــى أنــه: )الشــخص 
الغائــب الــذي ال يعــرف مكانــه وال تعــرف حياتــه او موتــه 
بنــاًء علــى حكــم()4(، فالماحــظ  إاّل  وال يعتبــر مفقــوًدا 
علــى المشــرع الجزائــري انــه قــد خــص المفقــود بشــروط 
معينــة، فقــد اشــترط غيبــة الشــخص، وعــدم معرفــة 
مــكان إقامتــه، وكذلــك عــدم االقــرار بحياتــه او موتــه اال 

ــي يقضــي بالفقــدان. ــى حكــم قضائ ــاًء عل بن

وورد فــي تعريــف المشــّرع الســوري للشــخص المفقــود 

بأنــه: )كّل مــن ال ُتعــرف حياتــه أو مماتــه أو تكــون حياتــه 
محّققــة ولكنــه ال ُيعــرف لــه مــكان(، فالمصطلــح وفًقــا 
ُيعــّد  اذ  والمفقــود،  الغائــب  الســوري شــمل  للقانــون 
بحكــم المفقــود الــذي جهلــت حياتــه مــن مماتــه، وبحكــم 
الغائــب الــذي ال يعــرف لــه مــكان علــى الرغــم مــن ان 
حياتــه محققــة، فالظــروف القاهــرة هــي التــي منعتــه 
مــن الرجــوع إلــى مقامــه لتوّلــي وإدارة شــؤونه بنفســه أو 
بواســطة وكيــل عنــه، فعّطلــت بذلــك مصالحــه ومصالــح 

غيــره )5(.

وبالنســبة إلــى التشــريع العراقــي فقــد عّرفــه القانــون 
ــه: )َمــن غــاب  المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951 بأن
بحيــث ال ُيعلــم أحــيٌّ هــو أم ميــت، ُيحكــم بكونــه مفقــوًدا 

ــاًء علــى طلــب مقــّدم مــن ذوي الشــأن( )6(. بن

ــا، ناحــظ ان المشــّرع  ــور آنًف ــف المذك مــن خــال التعري
قــد جمــع بيــن حالــة الغيــاب والفقــدان فجمــع حالــة غيــاب 
الشــخص وانقطاعــه عــن محيطــه وأســرته ومــكان عملــه 

بعدمــا كان معلوًمــا.

أّمــا فــي قانــون رعايــة القاصريــن رقــم )78( لســنة 1985 
فقــد عــّرف المفقــود )الغائــب الــذي انقطعــت أخبــاره  وال 

تعــرف حياتــه او مماتــه ( )7(.

وفــي مــا يخــّص االتفاقيــات الدوليــة نجــد أّن البروتوكــول 
اإلضافــي األّول يعــّد الحافــز األساســي لنشــاط األطــراف 
إلــى  باإلضافــة  المســّلح  النــزاع  وأطــراف  المتعاقــدة 
الفقــدان  معيــار  حــّدد  فقــد  اإلنســانية،  المنظمــات 
فتقديــم  النــزاع.  أطــراف   مــن  يجــري  الــذي  باإلبــاغ 
اإلبــاغ عــن فقــدان شــخص مــا، كفيــل بحــّد ذاتــه بإضفــاء 

أنظــر, المــادة )109( مــن قانــون األســرة الجزائــري رقــم )84( . 3
والمــؤرخ فــي يونيــو 1984.

أنظــر, المــادة )202( مــن قانــون االحــوال الشــخصية الســوري . 4
رقــم )159( لســنة 1953 والمعــدل بالقانــون رقــم )34(لســنة 

1975
أنظــر,  المــادة )36( الفقــرة االولــى, مــن القانــون المدنــي رقــم . 5

40 لســنة 1951 و المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، 
بالعــدد 3015، فــي تاريــخ 9\8\1951. 

القاصريــن رقــم )78( . 7 )86( مــن قانــون رعايــة  المــادة  أنظــر, 

لســنة 1980، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، بالعــدد 
2772، فــي تاريــخ 5\5\1980.

أنظــر، علــي زعــان نعمــة، محمــود خليــل جعفــر، حيــدر كاظــم . 8
عبــد علي،،القانــون الدولــي  اإلنســاني، دار الســنهوري، بــدون 

طبعــة، بغــداد 2018، ص 206
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ــاًء علــى نــّص الفقــرة األولــى  صفــة المفقــود عليــه، وبن
مــن المــادة )33( مــن البروتوكــول اإلضافــي األّول عــام 

1977 يمكــن القــول إّن المفقــود: 
)هــو الشــخص الــذي انقطعــت أخبــاره ولــم يعــد ذووه  
يملكــون معلومــات عنــه، وقــام الطــرف الخصــم باإلباغ 
المذكــورة  المــادة  نــّص  أّن  كمــا  الفقــدان(.  هــذا  عــن 
ــزاع  ــى أطــراف الن ــن عل ــن يتعّي ــر األشــخاص الذي ــم يذك ل
المســّلح تقديــم بيانــات عنهــم، فيكــون مــن البديهــي 
المدنييــون،  او  المقاتلــون  هــم  األشــخاص  هــؤالء  أّن 
التابعــون إلــى الدولــة صاحبــة الطلب المقــدم، وبالمقابل 
للطــرف الخصــم واجــب تقديــم المســاعدة والمعلومــات 

ــة البحــث )8(. الازمــة للمســاعدة فــي عملي
وفــي ســياق التقاريــر الدوليــة ُبذلــت جهــود كبيــرة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم لمعالجــة قضيــة الفقــدان ضمــن  
األشــخاص  حالــة  لمعالجــة  محلــي  تشــريعي  إطــار 
ــاذ  ــل. والهــدف هــو اتخ ــى المــدى الطوي ــن عل المفقودي
قــرار بشــأن  الحــاالت كّلهــا وإنهــاء معانــاة أســرهم ومنــع 
االختفــاء فــي المســتقبل. فقــد عــّرف المفقــود بموجــب 
للمفقوديــن  النموذجــي  للقانــون  التوجيهيــة  المبــادئ 
بأّنــه  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  اعدتــُه  الــذي 
)الشــخص الــذي ال تعلــم أســرته مــكان وجــوده أو أي 
معلومــات عنــه، وُيعتبــر مفقــوًدا اســتناًدا إلــى معلومــات 
موثوقــة نتيجــة نــزاع مســّلح داخلــي أو دولــي أو حالــة مــن 
العنــف الداخلــي، أو اضطرابــات داخليــة، أو أي أوضــاع 
أو وســط محايــد  قبــل مؤسســة  مــن  تدّخــًا  تتطلــب 

مســتقل()9(. 

أّمــا فــي مــا يخــّص اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
)ICMP( فقــد ذهبــت الــى تعريــف الشــخص المفقــود 

9 . See, Article (2) Guiding principle/ model law on

 missing for legislating the situation of persons

 missing as a result of armed conflict or internal

 violence  Measures to prevent persons from going

 missing and to protect the rights and interests of the

 missing and their families, International Committee

 of the Red Cross 19 Avenue De La Paix, 1202

 .Geneva, Switzerland , 2009. P:11

بأنــه (هــو شــخص ُيجهــل مــكان وجــوده وقامــت أســرته 
باإلبــاغ عــن اختفائــه. وقــد يكــون الشــخص المفقــود 

ــى()10(.  ــا أو متوف حيًّ

ونذكــر أيًضــا مــا جــاء فــي التقريــر المقــّدم إلــى الجمعيــة 
إدراج  إذ جــرى  المفقوديــن،  العامــة بشــأن األشــخاص 
األشــخاص المفقوديــن فــي التقريــر علــى أّنهــم )أولئــك 
يعــد  ولــم  األخبــار  انقطعــت عنهــم  الذيــن  األشــخاص 
يعــرف لهــم مصيــر نتيجــة النــزاع المســّلح الدولــي وغيــر 

الدولــي ()11(.

وبهــذا نســتخلص ان مصطلــح »المفقــودون«  يشــير 
إلــى جميــع األشــخاص الذيــن ال ُيعــرف مصيرهــم او 
ــم،  ــار عنه ــر ألســرهم أي أخب ــن وجودهــم، وال تتوف أماك
ربمــا  اذ  االســباب،  مــن  متنوعــة  لمجموعــة  واختفــوا 
اعتقلــوا أو ُخطفــوا او ُقتلــوا أثنــاء القبــض عليهــم، او أثنــاء 
النــزاع المســّلح، او احتجــزوا فــي أماكــن ســّرية بمعــزل 
عــن العالــم الخارجــي ولمــدة مــن الزمــن، او يجــري عزلهــم 
عــن قصــد مــن األطــراف المتحاربــة، وســواء كانــوا أعضــاء 
فــي الجماعــات المســّلحة او المجموعــات المســّلحة او 

ــن.  أفــراًدا مدنيي

الفرع الثاني 
التزامات أطراف النزاع المسّلح 

إن  إذ  إنســانية،  مشــكلة  تّعــد  المفقوديــن  قضيــة  إّن 
المعنييــن وعــدم وجــود  بيــن  السياســية  اإلرادة  غيــاب 
تعــاون مــن جانــب القادريــن علــى التحــرك نحــو حــّل لهــذه 
المشــكلة وحــاالت االختفــاء يجعــل مهمــة العمــل صعبــة 
ــع السياســي، ومــن  ــا مــن الطاب ــة إذ يجــب تجريده للغاي
علــى  وبنــاء  السياســية،  للتســويات  وســيلة  اعتبارهــا 

ــن . 10 ــات ألســر المفقودي ــل مختصــر عــن جمــع البيان أنظــر، دلي
لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
المفقوديــن، الطبعــة الثالثــة، اللغــة العربيــة، الهــاي، هولنــدا، 

2018 , ص 2.
ــس حقــوق اإلنســان . 11 ــة االستشــارية لمجل ــر اللجن أنظــر، تقري

عــن أفضــل الممارســات بشــأن مســألة االشــخاص، مجلــس 
 21  ،28\7 القــرار  رقــم  التاســعة،  الــدورة  اإلنســان،  حقــوق 

كانــون الثانــي 2011, ص 4.
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الحاجــة األساســية للعائــات لمعرفــة مصيــر أحبائهــم،  
ســنقوم  المعرفــة،  فــي   األســر  حــق  مــن  وانطاًقــا 
بالتركيــز فــي هــذا الفــرع علــى أهــّم االلتزامــات القانونيــة 
ــر  ــي وغي ــزاع المســّلح الدول ــى أطــراف الن المفروضــة عل
الــدول  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  عــن  فضــًا  الدولــي، 
للحيلولــة دون اختفــاء األشــخاص موضحيــن ذلــك علــى 

النحــو االتــي :

أواًل: التزامات أطراف النزاع المسّلح الدولي
إّن النزاعــات المســّلحة تعــّد بيئــة مناســبة لحــدوث الكثيــر 
مــن حــاالت الفقــدان  لذلــك فــإّن هنــاك قواعــد أساســية 
اإلنســان  حقــوق  وقانــون  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون 
تهــدف إلــى المســاعدة فــي منــع فقــدان األشــخاص فــي 

النــزاع المســّلح أو العنــف الداخلــي.

إّن احتــرام مبــادئ القانــون الدولــي يعنــي احتــرام ســامة  
جميــع البشــر وكرامتهــم، بمــن فيهــم أولئك الذيــن ماتوا، 
و فــي مــا يتعلــق باألشــخاص المفقودين، يشــّكل احترام 
القانــون ضمانــة أساســية مؤّيــدة للتخفيــف مــن حــاالت 
االختفــاء، وعلــى ذلــك فــإن المدنييــن وأفــراد القــوات 
المرضــى،  مــن  المســّلحة  الجماعــات  أو  المســّلحة 
مــن  مّمــن حرمــوا  أو  والقتلــى،  والجرحــى، واألســرى، 
حريتهــم واألشــخاص الذيــن اختفــوا وجهــل مصيرهــم 
وفًقــا  معاملتهــم   يجــب  عائاتهــم،  خلفهــم  وتركــوا 
لتلــك القواعــد وهــذا ســوف يســاعد علــى جعــل حــاالت 
االختفــاء تكــون بشــكل أقــّل )12(، تقــع علــى عاتــق الــدول 
ــع  ــع حــاالت االختفــاء ومن ــى من مهمــة العمــل بعــزم عل
ارتــكاب عمليــات الخطــف أو غيرهــا مــن أعمــال االختفــاء 
المفقوديــن  علــى توضيــح مصيــر  القســري، والعمــل 
ــا.  ــن أحبائه ــار ع ــا أخب ــس لديه ــي لي ومســاعدة األســر الت

والــدول ملزمــة بنشــر مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني 
منظومتهــا  داخــل  وتنفيذهــا  األساســية  وقواعــده 

القانونيــة وممارســاتها الوطنيــة.

لعــام  جنيــف  التفاقيــات  اآلن  العالمــي  القبــول  ومــع 
1949، يكتســي انطبــاق المــادة األولــى المشــتركة أهميــة 
أكبــر، إذ إنهــا تؤكــد مجــدًدا علــى واجــب األطــراف جميعهــا 
أن تتعّهــد باحتــرام وكفالــة احتــرام المبــادئ األساســية 
للقانــون اإلنســاني فــي جميــع األحــوال، ويعنــي االحتــرام 
أن الدولــة ملزمــة ببــذل كّل مــا فــي وســعها لكفالة احترام 
القواعــد المعنيــة مــن جانــب أجهزتهــا وكذلــك مــن جانــب 
جميــع الهيئــات األخــرى الخاضعــة لواليتهــا، وتعني كفالة 
االحتــرام أن علــى الــدول، ســواء أكانــت منخرطــة فــي 
النــزاع أم ال، أن تّتخــذ كّل اإلجــراءات الممكنــة لضمــان أن 
تحظــى القواعــد باحتــرام الجميــع، ال ســيما أطــراف النــزاع 
ــا بالنســبة إلــى قضيــة  المعنــي، ويعــّد هــذا المبــدأ ضروريًّ
األشــخاص المفقوديــن ويتحّتــم علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر 
ومصالــح  حقــوق  وحمايــة  األشــخاص  اختفــاء  لمنــع 
المفقوديــن وعائاتهــم )13(، فااللتزامــات الدوليــة بالبحــث 
عــن األشــخاص المفقوديــن وتافــي حــاالت االختفــاء 
عرفيــة  قاعــدة  مرّدهــا  النزاعــات  أثنــاء  فــي  تقــع  التــي 
راســخة ضمــن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني. فوفًقــا 
للقاعــدة العرفيــة رقــم )117( التــي أرســتها اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر بخصــوص القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي نجدهــا قــد نّصــت علــى أن ) يّتخــذ كّل طــرف فــي 
النــزاع االجــراءات المســتطاعة لإلفــادة عــن األشــخاص 
الذيــن يبّلــغ عــن فقدهــم نتيجــة نــزاع مســّلح، ويــزّود أفــراد 

عائاتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصيرهــم( )14(. 

إذ وفًقــا لهــذه القاعــدة جــرى تحديــد ممارســة أطــراف 
النــزاع المســّلح، إذ تشــمل هــذه الممارســة حتــى الــدول 
التــي ليســت طرًفــا فــي البروتوكــول اإلضافــي األّول، 

أنظــر، اعــادة الروابــط العائليــة، تقديــم االســتيراتيجية إلنشــاء . 12
شــبكة عالميــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، المركــز 

اإلقليمــي لإلعــام، القاهــرة، 2009، ص2
13 . See, The Families of Missing Persons a Practical

 Handbook, International Committee of the Red

Cross, 1202 Geneva, Switzerland, March 2013, p22

أنظــر، جــون مــاري هنكرتــس، دراســة حــول القانــون الدولــي . 14
اإلنســاني العرفــي )إســهام فــي فهــم واحتــرام حكــم القانــون 
االحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  المســّلح(،  النــزاع  فــي 

الطبعــة الرابعــة، 2009، ص 46
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طالمــا أنهــا قــد نّصــت علــى واجــب عــام يتمّثــل فــي 
ــن، هــذه القاعــدة  ــر األشــخاص المفقودي ــح مصي توضي
ــر أقاربهــم مــن  مدفوعــة بحــّق األســر فــي معرفــة مصي
جنيــف  اتفاقيــة  فــي  ضمًنــا  وارد  وهــذا  المفقوديــن، 
الرابعــة )15(، إذ يتعّيــن علــى الــدول ان تســّهل التحقيقــات 
التــي يقــوم بهــا األعضاء من األســر المشــّتتة نتيجة النزاع 
المســّلح، أي أنــه فــي القســم المتعّلــق بالمفقوديــن بمــا 
فــي ذلــك تنفيــذ االلتــزام بالبحــث فــإن أنشــطة الــدول 
ــزاع والمنظمــات اإلنســانية يجــب ان تكــون  وأطــراف الن
مدفوعــة أساًســا بحــق األســر فــي المعرفــة، حتــى قبــل 

ــول االول. وجــود اعتمــاد إضافــي كمــا فــي البروتوك

ــن  ــة المتعلقــة باألشــخاص المفقودي إن القواعــد الدولي
تنطبــق فــي النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة 
تنطبــق  قاعــدة  وضعــت  قــد  الــدول  ممارســات  وأن 
علــى هــذه النزاعــات ويجــب علــى كّل طــرف مــن أطــراف 
ــا لتوضيــح  النــزاع اتخاذهــا بالكامــل  كتدابيــر ممكنــة عمليًّ
المتعلقــة  المعلومــات  وإرســال  المفقوديــن  مصيــر 
بالمفقوديــن إلــى أفــراد عائلتهــم، فااللتــزام بالبحــث هــو 
ــه بغــض النظــر  ــزام بالوســائل وليــس بالنتيجــة، أي أن الت
عــن النتيجــة يجــب علــى االطــراف بــذل قصــارى جهدهــا 
ــا  ومــع ذلــك يجــب تفســير ذلــك بطريقــة ال تفــرض عبًئ
مســتحيًا أو غيــر متناســب علــى األطــراف، وان االلتــزام 
بتوفيــر المعلومــات المتاحــة لألقــارب هــو التــزام بنتيجــة، 
أي ان أطــراف النــزاع يجــب ان تبّلــغ دائًما بكّل المعلومات 
التــي لديهــا عــن مصيــر الشــخص المعنــي ومــكان وجــوده 
ــة  ــد مــكان وجــوده. مــن ناحي والخطــوات المّتخــذة لتحدي
أخــرى نجــد أن هــذه القاعــدة قــد تراصنــت بالعمــل مــع 
ــى  ــي نّصــت عل ــدة )116( الت ــدة أخــرى أال وهــي القاع قاع

ــة . 15 ــة جنيــف الرابعــة بشــأن حماي أنظــر المــادة )26( مــن اتفاقي
األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب المؤرخــة فــي 12 آب 

1949
أنظــر، جــون مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد، القانــون الدولــي . 16

اإلنســاني العرفــي، جــون _مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد_
بــك، القانــون الدولــي  اإلنســاني العرفــي، المجلــد االول، دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، 

القاهــرة، 2007، ص365

المعلومــات  النــزاع جميــع  أن )يســّجل كل طــرف فــي 
المتاحــة للتحقــق مــن هويــة الموتــى، قبــل تدبيــر أمــر 

ــور ( )16(. ــث، ووضــع عامــات ألماكــن القب الجث

فــي حــاالت كثيــرة  نجــد أن عمليــات اســتخراج الجثــث 
األشــخاص  مصيــر  لتحديــد  مناســبة  وســيلة  تعــّد 
المفقوديــن، وتلتــزم أطــراف النــزاع بتحديــد أماكــن وجــود 
رفــات الموتــى وإجــراء عمليــات اســتخراج الجثــث وتحديــد 
عائــدات الموتــى واحترامهــا وإعادتهــا إلــى األســر، إذ تقــّدم 
وســيلة  النــووي  الحمــض  ومطابقــة  الجنائيــة  العلــوم 
لتحقيــق الحــق فــي المعرفــة، مــن خــال التحقــق مــن 
هويــة الجثــة بعــد دفنهــا  اذ ان عمليــات البحــث يجــب 
ــر  ــى يجــري اتخــاذ التدابي ان تجــري مــن دون اي وقــت حت
ــذي يخــدم  ــى النحــو ال ــن عل ــاة المفقودي ــة لمراع الممكن

االســر. 

المبــدأ العــام القائــم علــى أســاس حــق المعرفــة بالنســبة 
ــا لضمــان أفضــل  إلــى قضايــا المفقوديــن يعــّد ضروريًّ
حمايــة ممكنــة لهــم وألســرهم، وضمــان حمايــة حقــوق 
األشــخاص المفقوديــن ومصالحهــم مــن خــال اتخــاذ 
التدابيــر التــي تمنــع حــاالت اختفــاء األشــخاص، يتوجــب 
علــى الدولــة ان تقــوم بتقديــم تســهيات ألطــراف النــزاع 
المســّلح مــن أجــل البحــث عــن المفقوديــن وتأميــن إعــادة 
االّتصــال بينهــم وبيــن أســرهم ولــّم شــملهم  وان كل مــا 
تــّم ذكــرُه جــرى تحديــده فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي 

اإلنســاني العرفــي.

لتوضيــح مصيــر أولئــك الذيــن اختفــوا أو ماتــوا ألســباب 
مرتبطــة بنــزاع مســّلح، يلــزم القانــون الدولــي اإلنســاني 
األشــخاص  عــن  للبحــث  المتحاربــة  األطــراف  بذلــك 
المتوفيــن والمفقوديــن، و أن يجــري التعامــل مــع رفــات 
الموتــى والمدافــن باحتــرام وأن تكــون المعلومــات متاحة 
بشــأن رفــات الموتــى وتســجيات مواقــع المدافــن )17(.  

17 . See, Nils Melzer, International Humanitarian

 Law,،A Comprehensive Introduction International

 Committee of the Red Cross , 1202 Genève

.Switzerland, August 2016,P: 180
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ــة  ــذات المعني ــف وبال ــات جني مــن خــال مراجعــة اتفاقي
بالمفقوديــن نجــد أن اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة 
 1977 للعــام  اإلضافييــن  والبروتوكولييــن   1949 لعــام 
همــا المصــدر القانونــي الرئيــِس واألســاس فــي تحديــد 
التزامــات الــدول، إذ نجــد ان المــادة )119( مــن اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة قــد دعمــت الحــق فــي المعرفــة مــن خــال 
النــص علــى أن ) تتفــق أطــراف النــزاع علــى تشــكيل لجــان 
للبحــث عــن األســرى المفقوديــن وتأميــن إعادتهــم إلــى 

الوطــن فــي أقــرب وقــت(.

ــى  ــة جنيــف الرابعــة  عل ونّصــت  المــادة )26( مــن اتفاقي
مــا يلــي: )علــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع أن يســّهل 
أعمــال البحــث التــي يقــوم بهــا أفــراد العائــات المشــّتتة 
بســبب الحــرب مــن أجــل تجديــد االتصــال بينهــم وإذا 
أمكــن جمــع شــملهم. وعليــه أن يســّهل بصــورة خاصــة 
أن  شــريطة  المهمــة،  لهــذه  المكّرســة  الهيئــات  عمــل 
يكــون قــد اعتمدهــا وأن تراعــي التدابيــر األمنيــة التــي 

اتخذهــا( )18(.

مــن خــال مــا تقــّدم نجــد أّن المــادة )119( أشــارت إلــى 
ان تضمــن  بغيــة  األســرى  عــن  البحــث  لجــان  تشــكيل 
ــة  ــا شــك يحــدث فــي حال ــى الوطــن فهــذا ب إعادتهــم إل
ــي، كمــا أّن البروتوكــول اإلضافــي  ــزاع المســّلح الدول الن
األّول قــد اختصــت أحكامــه بضحايــا النزاعــات المســّلحة 
الدوليــة والــذي حــّدد التزامــات أطــراف النــزاع. كمــا أن 
ــي تحصــل  ــدان الت ــاالت الفق ــى ح المــادة )26( أشــارت إل
داخــل إقليــم الدولــة الواحــدة أو فــي حــاالت االحتــال 
التــي يســفر عنهــا تشــّتت العائــات، فاإللــزام الملقــى 
ــة هــو البحــث  ــزاع فــي هــذه الحال ــق أطــراف الن ــى عات عل

عــن المفقوديــن ولــّم شــمل األســر. 

يتطّلــب  المفقوديــن  عــن  بالبحــث  االلتــزام  تنفيــذ  إّن 

عمليــات  وتســهيل  عنهــم  المعلومــات  جمــع  ابتــداًء 
البحــث، فنجــد ان اتفاقيــات جنيــف كان يشــوبها النقــص 
ــم تكــن  والغمــوض بخصــوص هــذا الموضــوع  حيــث ل
أحكامهــا كافيــة لتغطيــة المســائل المتعلقــة بالقتلــى 
والمفقوديــن. هــذا األمــر جــرى تداركــه عندمــا اجتمــع 
ــى العــام 1977  المؤتمــر الدبلوماســي مــن العــام 1974 إل
وأثمــر عنــه صــدور البروتوكــول اإلضافــي األّول المتعّلــق 

بحمايــة ضحايــا النزاعــات الدوليــة)19(.

إذ ناحــظ أّنــه أقــّر ثــاث مــواّد متعّلقــة بهاتيــن الفئتيــن، 
ــا مــن خــال تحديــده مبــدأ  إذ أفــرد لهــم قســًما خاصًّ
فــي  أســرة  كّل  بحــق  يقضــي   )32( المــادة  فــي  ــا  عامًّ
األساســي  الحافــز  فــكان  أفرادهــا،  مصيــر  معرفــة 
لنشــاط األطــراف المتعاقــدة الســامية وأطــراف النــزاع 
والمنظمــات اإلنســانية الدوليــة، كمــا أّن المــادة )33( مــن 
الملحــق  نفســه أفــردت أن جهــود البحــث عــن القتلــى 
يجــب أن تتناســب مــع مــا هــو منصــوص فــي المــادة )15( 
مــن اتفاقيــة جنيــف األولــى والمــادة )18( مــن اتفاقيــة 
جنيــف الثانيــة لعــام 1949، مــن خــال المرحلــة األولــى 
الجرحــى والمرضــى والمرحلــة  بالبحــث عــن  المختّصــة 

الثانيــة الخاصــة بالقتلــى. 

تعــّد المــادة )33( مــن البروتوكــول اإلضافــي األّول أّول 
صــّك دولــي تمــت االشــارة مــن خالــه الــى  هــذه الفئــة 
االلتــزام  يعــّد  اذ  البحــث،  قواعــد  تحديــده  خــال  مــن 
مــن  طــرف  كل  عاتــق  علــى  تقــع  مســؤولية  بالبحــث 
حالمــا  االلتــزام  هــذا  ويبــدأ  المســّلح،  النــزاع  أطــراف 
تســمح الظــروف بذلــك وفــي مهلــة أقصاهــا يتمّثــل 
ــزاع  ــى أطــراف الن ــة، وينبغــي عل ــاء األعمــال العدائي بانته
تســجيل كّل المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص الذيــن 
األســر،  فــي  ســبب  ألّي  ظّلــوا  او  ســجنوا  او  اعتقلــوا 
وتبلــغ المعلومــات المتعلقــة بهــم والطلبــات الخاصــة 

ــة أســرى الحــرب . 18 ــة بشــأن معامل ــة جنيــف الثالث أنظــر، اتفاقي
واتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنييــن، المؤرخــة 

فــي 12 آب 1949.

أنظــر، نعمــان عطــا اللــه الهيتــي، القانــون الدولــي  اإلنســاني . 19
فــي حــاالت الحــروب والنزاعــات المســّلحة، المصــدر الســابق، 

ص 103
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بهــذه المعلومــات إّمــا مباشــرة او مــن الدولــة الحاميــة او 
ــة للمفقوديــن او الجمعيــات  ــة المركزي عــن طريــق الوكال

التابعــة للصليــب األحمــر)20(. الوطنيــة 

ــام  ــزم القي ــن يل ــة المفقودي ــزام بحماي ــذ االلت ــة تنفي وبغي
ــة :  بالخطــوات االتي

بتســجيل . 1 القيــام  المســّلح  النــزاع  أطــراف  علــى 
المعلومــات الخاصــة بالشــخص المفقــود والتــي 
ولقبــه  المفقــود  الشــخص  اســم  ببيــان  تتمثــل 
ومحــّل وتاريــخ والدتــه وجنســيته، وآخــر محــّل اقامــة 
كان لــه والعامــات المميــزة لــه، فضــًا عــن اســم 
والــده ولقــب والدتــه، وطبيعــة االجــراءات التــي تــم 
خــذت فيــه هــذه االجــراءات  اتخاذهــا والمــكان الــذي اتُّ
ــه المراســات )21(. ــه الي ــذي توج ــوان ال ــر العن مــع ذك

یســجل أطــراف النــزاع كّل المعلومــات المتعلقــة . 2
ظلــوا  أو  ســجنوا  أو  اعتقلــوا  الذیــن  باألشــخاص 
فــي األســر مــدة تتجــاوز أســبوعین نتیجــة األعمــال 
العدائیــة أو االحتــال، وباألشــخاص الذیــن توفــوا 
يتــّم  التــي  المعلومــات  وُتبّلــغ  اعتقالهــم  أثنــاء 
أو  مباشــرة  المفقــود  ذوي  إلــى  عليهــا  الحصــول 
إلــى الدولــة الحاميــة أو عــن طريــق الوكالــة المركزيــة 
للبحــث عــن المفقوديــن التابعــة الــى اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر والجمعيــات الوطنيــة للصليــب 

األحمــر والهــال األحمــر )22(.
بتســهيل . 3 تقــوم  أن  النــزاع  أطــراف  علــى  ينبغــي   

الحصــول علــى معلومــات األشــخاص المفقوديــن 
واتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة الازمــة للبحــث عنهــم 
وتســجيل المعلومــات المتعلقــة بهــم مــن حيــث اذا 

المســّلحة، . 20 النزاعــات  لضحايــا  والشــرعية  الدوليــة  الحمايــة 
منشــورات  مقارنــة،  دراســة  اإلنســاني  الدولــي   القانــون 

.346 ص   2015 األولــى،  الطبعــة  الحقوقيــة،  الحلبــي 
ــل . 21 ــي  اإلنســاني، دار وائ ــون الدول ــزار العنبكــي, القان أنظــر,  ن

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة االولــى، عمــان، 2010, ص 279.
أنظــر, المــادة )33( الفقــرة )2\ب( مــن البروتوكــول االضافــي . 22

االول المــؤرخ فــي 8 نيســان 1977.

حصــل الفقــدان فــي ظــروف أخــرى نتيجــة األعمــال 
العدائيــة او عنــد االحتــال والســعي الــى إبــرام اتفــاق 
يتيــح مــن خالــه تشــكيل فــرق تكــون وظيفتهــا 
وإخــاء  هوياتهــم  وتحديــد  الموتــى  عــن  البحــث 
جثثهــم مــن مناطــق القتــال، اذ مــن خــال االتفــاق 
أن  الفرصــة  لهــا  اذا ســنحت  الفــرق  لهــذه  يمكــن 
ــدن الخصــم فــي  ــن مــن ل تقــوم باصطحــاب عاملي
أثنــاء هــذه المهــام مــع تمّتعهــم باالحتــرام والحمايــة 
ــاء تفرغهــم ألداء مــا هــو موكــول اليهــم )23(. فــي اثن

الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يمنــح 
االختفــاءات،  لمنــع  كبيــرة  مســاحة  اإلنســان  لحقــوق 
فعلــى ســبيل المثــال يعــّزز هــذان القانونــان العديــد مــن 
التدابيــر مثــل إصــدار بطاقــة الهويــة والتســجيل المناســب 
للبيانــات ذات الصلــة بالهويــة، إذ مــن اجــل زيــادة فعاليــة 
األشــخاص  مصيــر  عــن  للكشــف  المّتخــذة  التدابيــر 
المفقوديــن فــي ســياق نــزاع مســّلح أو عنــف داخلــي، 
ــع المعلومــات  ــة جمــع وتوزي يجــب إجــراء وتنســيق عملي
االطــراف بصــورة نشــطة ومائمــة،  كافــة  قبــل  مــن 
واول تلــك االجــراءات هــو جمــع المعلومــات الدقيقــة 
تعريــض  ينبغــي  ال  أنــه  بيــد   ) الحقائــق  مــن  )التثبــت 
الشــخص المعنــي أو مصــدر المعلومــات للخطــر، ويعتبــر 
لتحســين  ضرورّييــن  وتنســيقها  المعلومــات  تنســيق 
ــر  ــاءات والكشــف عــن مصي ــع االختف ــر من ــة تدابيي فعالي
المفقوديــن ويتصــل هــذا األمــر بتشــجيع  األشــخاص 
وإعــداد وســّن معاييــر تحكــم جمــع المعلومــات وإدارتهــا 

.)24(

إّن االلتزامــات التــي ذكــرت آنًفــا ال يمكــن مخالفتهــا بــأي 
حــال مــن األحــوال وتتحّمــل الدولــة مســؤولية قانونيــة 
أمــام المجتمــع الدولــي فضــًا عــن المســؤولية الجنائيــة 
علــى  القائمــون  المســؤولون  يتحّملهــا  التــي  الفرديــة 

ــادة . 23 ــب االحمــر, اســتيراتيجية اع ــة للصلي ــة الدولي أنظــر, اللجن
الروابــط العائليــة وخطــة التنفيــذ, المركــز االقليمــي لاعــام, 

ــة, 2009, ص 45. القاهــرة, النســخة العربي
24 . See, A Handbook for Parliamentarians Missing

Persons ,No 17, ICRC , 2009 , p18
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المفقوديــن  بشــأن  الحقائــق  وتقصــي  جمــع  ملفــات 
أوالمختفيــن قســًرا، ولهــذا نجــد ان الكثيــر مــن الــدول 
الوطنيــة  التشــريعات  مراجعــة  عاتقهــا  علــى  أخــذت 
القانــون  أحــكام  المواءمــة بينهــا وبيــن  الخاصــة ألجــل 
الدولــي اإلنســاني والتأكيــد علــى حــّق األســر فــي معرفــة 

مصيــر أحبائهــا.

ثانًيــا: التزامــات أطــراف النــزاع المســّلح غيــر 
الدولــي

فــي  للمفقوديــن  القانونــي  الوضــع  يخــّص  مــا  فــي 
النزاعــات المســّلحة الداخليــة إّن القــول بعــدم معالجتــة 
ُيعتبــر أمــًرا غيــر صائــب وذلــك لوجــود اإلشــارة المعروفــة 
الدولــي  القانــون  مبــادئ  ألن  وذلــك  )مارتنــز(،  بشــرط 
اإلنســاني، بوصفهــا مصــدًرا لحمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســّلحة،  قــد اســتقّرت فــي العديــد مــن النصــوص 
معاهــدة  ديباجــة  ظــّل  فــي  انــه  اذ  الدوليــة،  القانونيــة 
الهــاي وفــي ظــّل األوضــاع التــي لــم تشــملها أحــكام 
هــذه االتفاقيــة فضــًا عــن عــدم وجــود نــص قانونــي 
لضحايــا  مســتمرة  الحمايــة  تبقــى  مكتــوب  او  عرفــي 
النــزاع المســّلح مــن الســكان المتحاربيــن باالســتناد الــى 
قوانيــن األمــم والتقاليــد التــي اســتقرت عليهــا الشــعوب 
المتمدنــة والمبــادئ اإلنســانية ومــا اســتقّر عليــه الضميــر 
العــام )25(، وقــد جــرى التأكيــد علــى هــذا المبــدأ فــي ظــل 
ــي  ــع والبروتوكــول اإلضافــي الثان ــات جنيــف األرب اتفاقي

فضــًا عــن الئحــة الهــاي الثانيــة لعــام 1899 اشــارت عــدة . 25
صكــوك دوليــة الــى شــرط مارتنــز منهــا اتفاقيــات جنيــف 
االربــع لعــام 1949 : االتفاقيــة االولــى فــي ضــوء المــادة 63 
واالتفاقيــة الثانيــة فــي المــادة 62 واالتفاقيــة الثالثــة فــي 
المــادة 142 واالتفاقيــة الرابعــة فــي المــادة 158 كمــا اشــار 
اليــه البروتوكــول االضافــي االول لعــام 1977 فــي المــادة )1( 
الفقــرة )2( وديباجــة البروتوكــول االضافــي الثانــي وديباجــة 
اتفاقيــة االســلحة التقليديــة لعــام 1980 ودليــل ســان ريمــو 
بشــأن القانــون الدولــي  اإلنســاني المطبــق  فــي النزاعــات 
ــة  ــرًا فــي ديباجــة اتفاقي المســّلحة فــي البحــار عــام 1994 واخي

دبلــن لحظــر الذخائــر العنقوديــة عــام 2008.
القانــون . 26 لدراســة  المدخــل  جويلــي،  ســالم  ســعيد  أنظــر، 

الدولــي  اإلنســاني، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 2003.، ص 
132

للعــام 1977، الــذي يقضــي  بفــرض الحمايــة فــي جميــع 
توفيــر  المســّلحة وضمــان  النزاعــات  لضحايــا  األحــوال 
الحــّد األدنــى مــن المعاملــة اإلنســاني، وضمــان ذلــك 
ــا  ــي ينــص عليه ــادئ الت ــق المب يتحقــق مــن خــال تطبي
التأكيــد  فــي  والســبب   .)26( اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
يمكنهــا  ال  الدوليــة  االتفاقيــات  ان  المبــدأ  هــذا  علــى 
بحمايــة ضحايــا  تتعلــق  التــي  المبــادئ  كّل  تشــمل  ان 
النزاعــات المســّلحة، لوجــود حــاالت غيــر متوقعــة او غيــر 
مذكــورة فــي صلــب هــذه االتفاقيــات، األمــر الــذي يحتــاج 
ــن  ــا، فضــًا ع ــي تعتريه ــة الت ــرات القانوني ــى ســّد الثغ إل
ضمــان احتــرام المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
ــة، وأن  ــع االطــراف المتحارب ــي اإلنســاني مــن جمي الدول
تكــون متطابقــة مــع مضمــون هــذه االتفاقــات والعــرف 
الدولــي ومــا يمليــه الضميــر العــام والمبــادئ اإلنســانية 
ــارة عــن ترجمــة  ــا مــا تكــون هــذه االتفاقيــات عب الن غالًب
ــة المشــتركة  ــادئ، ومــا ورد فــي المــادة الثالث لهــذه المب
بيــن اتفاقيــات جنيــف مــن اهتمامهــا باألحيــاء والموتــى 
القانــون  إهمــال  معنــاه  ليــس  المفقوديــن،  دون  مــن 
الدولــي اإلنســاني حمايــة هــؤالء فــي النزاعــات المســّلحة 
الداخليــة، اذ يمكــن ان نســتنتج ان البروتوكــول االضافــي 
الثانــي أقــّر الحمايــة لألشــخاص المفقوديــن ضمًنــا مــن 
خــال اإلشــارة إلــى شــرط مارتنــز المنصــوص عليــه فــي 
الفقــرة )5( مــن المــادة االولــى منــه التــي نصــت علــى )أنــه 
ــن الســارية يظــل  ــي ال تشــملها القواني فــي الحــاالت الت
شــخص اإلنســان فــي حمــى المبــادئ اإلنســانية ومــا 

يمليــه الضميــر العــام( )27(.

إذ تجّســدت أهميتــه فــي تضييقــه نطــاق التفســير حتــى 
ال تتعّمــد األطــراف فــي النــزاع المســّلح القيــام بإضفــاء 
الشــرعية علــى بعــض تصّرفاتهــا وبالــذات فــي قضيــة 
المفقوديــن بحجــة عــدم وجــود اتفــاق علــى حظــر مثــل 
ــي اإلنســاني.  ــون الدول ــا ألحــكام القان هــذا اإلجــراء وفًق
ومــا جــاء فــي المــادة )8( التــي نّصــت علــى قيــام  أطــراف 

أنظــر، المــادة )2( الفقــرة )5( مــن البروتوكــول االضافــي الثانــي . 27
المتعلــق بالنزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة المــؤرخ فــي 12 

كانــون االول عــام 1977.
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والمرضــى  الجرحــى  عــن  بالبحــث  إبطــاء  ودون  النــزاع 
مــن  لهــم  الحمايــة  وضمــان  البحــار  فــي  والمنكوبيــن 
عمليــات الســلب والنهــب والمعاملــة الســيئة والقيــام 
بالبحــث عــن الموتــى وتأميــن عــدم انتهــاك حرمتهــم، 
اذ نجــد أنهــا لــم تشــر إلــى فئــة المفقوديــن واكتفــت 
بــاب أولــى أن نأخــذ فــي تطبيــق  بالقتلــى، فإنــه مــن 
األحــكام الخاصــة بهــم مــا ورد فــي البروتوكــول اإلضافــي 
ــم  ــن وتقدي ــن المفقودي ــن أن البحــث ع االول، فضــًا ع
المعلومــات عنهــم يمكــن اســتنتاجه مــن خــال نــص 
اتخــاذ  علــى  نصــت  التــي  )3\ب(  الفقــرة   )4( المــادة 
اإلجــراءات الازمــة لجمــع شــمل األســر التــي تشــّتتت 
باتخــاذ   االلتــزام  ان  لمــدة مؤقتــة، ممــا ال شــك فيــه 
التدابيــر الازمــة لجمــع أفــراد األســر المشــّتتة بســبب 
النــزاع المســّلح غيــر الدولــي، يلــزم أطــراف النــزاع بالبحــث 
عــن المفقوديــن التابعيــن الــى الطــرف اآلخــر فــي اإلقليم 
بأســمائهم  إباغهــم  خــال  مــن  عليــه،  يســيطر  الــذي 
والبيانــات المتعلقــة بهــم كافــة علــى النحــو الــذي ذكــر 

أنًفــا فــي النــزاع المســّلح الدولــي )28(. 

وهــذا يعنــي ان المعاملــة اإلنســانية التــي جــرى النــص 
علــى  تفــرض  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  عليهــا 
أطــراف ذلــك النــزاع التعــاون فــي البحــث عــن المفقوديــن 
أواله  الــذي  فاإليجــاز  بشــأنهم,  المعلومــات  وتبــادل 
الملحــق الثانــي فــي المــادة الثامنــة الــذي جــاء تناولــه 
بصــورة مقتضبــة، وجــاء فــي آخــر فقراتهــا )... والبحــث 
وأداء  حرماتهــم  انتهــاك  دون  والحيلولــة  الموتــى  عــن 
المراســم األخيــرة لهــم بطريقــة كريمــة ( ال يثيــر مشــاكل 
فــي هــذا النــوع مــن النزاعــات، ألن البحــث عــن الموتــى 
إقليــم  داخــل  يجــري  الرفــات  نقــل  ثــم  ودفنهــم ومــن 

بالنزاعــات . 28 المتعلــق  الثانــي  اإلضافــي  البروتوكــول  أنظــر، 
.1977 االول  كانــون   12 فــي  المــؤرخ  الدوليــة  غيــر  المســّلحة 

ضحايــا . 29 حمايــة  محمــود،  الحميــد  عبــد  الغنــي  عبــد  أنظــر، 
النزاعات المســّلحة في القانون الدولي  اإلنســاني والشــريعة 
االســامية، بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، القاهــرة، 

بــدون طبعــة، 2000، ص 83.
أنظــر, عامــر الزمالــي، مدخــل الــى القانــون الدولــي  اإلنســاني, . 30

مكتبــة السيســبان، الطبعــة الثانيــة، 2015 ص 79.

علــى  يســّهل  المــكان  قــرب  ثــم  ومــن  واحــدة.  دولــة 
األقــارب الوصــول إلــى قبــور ذويهــم، علــى عكــس النــزاع 
ــي فــإن النــص المذكــور أعــاه  ــي، وبالتال المســّلح الدول
للموتــى  المقــررة  كافــة  والحقــوق  الضمانــات  يوفــر 
فــي النــزاع المســّلح الداخلــي بشــكل ال يقــّل عّمــا هــو 
وبخصــوص  الدولــي)29(،  المســّلح  النــزاع  فــي  مقــّرر 
المفقوديــن فــإن األحــكام الــواردة فــي الملحــق األول 
تنطبــق  الدوليــة ســوف  المســّلحة  بالنزاعــات  الخــاص 
القيــاس  بــاب  الداخليــة مــن  النزاعــات  علــى مفقــودي 
وذلــك لخلــّو الملحــق الثانــي مــن اإلشــارة الصريحــة إلــى 
الحمايــة لهــؤالء األشــخاص باســتثناء مــا أوردتــه المــادة 
الرابعــة المتعلقــة بالضمانــات األساســية لضحايــا النــزاع 
المســّلح غيــر الدولــي التــي جــرت  اإلشــارة إليهــا ســابًقا 
وبالتالــي ال يكــون هنــاك مجــاال للمقارنــة مــع أحــكام 
الموتــى والمفقوديــن فــي النزاعــات المســّلحة الدولية)30(.

فالمســؤولية فــي منــع االختفــاءات والكشــف عــن مصير 
الســلطات  عاتــق  علــى  تقــع  المفقوديــن  األشــخاص 
ــزاع المســّلح  ــة الن الحكوميــة بصفــة أساســية، وفــي حال
تتحمــل الجماعــات المســّلحة أيًضــا مســؤولية كبيــرة فــي 
هــذا الخصــوص، ويعــّد احتــرام القانــون الدولي اإلنســاني 
وقانــون حقــوق اإلنســان مســألة أساســية للحيلولــة دون 
اختفــاء األفــراد بــا أثــر، وللمســاعدة فــي منــع االختفاءات 
المفقوديــن  لألشــخاص  أفضــل  مســاعدة  وتوفيــر 
وأســرهم مــن الضــروري أن تطّبــق الــدول التشــريعات 
بالكامــل وأن  الدولــي  القانــون  التــي اعتمدتهــا لتنفيــذ 
تعمــل علــى نشــرها علــى أوســع نطــاق، وينبغــي للــدول 
ــة بشــأن األشــخاص  ــع نطــاق سياســتها الوطني أن توّس
المفقوديــن وأســرهم لكــي تطبــق فــي كل الســياقات  
توفيــر  ولضمــان  االختفــاء  حــاالت  فيهــا  تحــدث  التــي 
ــة نفســها لألشــخاص المفقوديــن وأســرهم فــي  الحماي

جميــع األحــوال )31(.

ــي يجــري  ــادئ العامــة الت ــا تقــدم أن المب نســتخلص مّم

31 . See, A Handbook for Parliamentarians Missing

.Persons, Op. Cit. P: 29
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اإلنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  مــن  اســتنباطها 
كا  علــى  منطبقــة  ســتكون  واالتفاقيــة  العرفيــة 
ــة طالمــا أّن  ــر الدولي ــة وغي ــن مــن النزاعــات الدولي النوعي
ــر  المحــور األساســي لهــا يتركــز علــى الكشــف عــن مصي

العدائيــة. األعمــال  انتهــاء  بعــد  المفقوديــن 

القواعــد األساســية للقانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق 
اإلنســان موجــودة للمســاعدة ولمنــع حــاالت فقــدان 
وكرامــة  ســامة  احتــرام  هــو  فاحترامهــم  األشــخاص، 
جميــع البشــر، بمــا فــي ذلــك المتوفــى، وفــي ســياق 
األشــخاص المفقوديــن، انهــا تقيــم حاجــًزا ضــد االختفــاء 
تحــدث،  عندمــا  االختفــاء  حــاالت  حــّل  علــى  وتســاعد 
الجماعــات  أو  المســّلحة  القــوات  وأعضــاء  فالمدنيــون 
أو  األســرى  أو  الجرحــى  أو  المرضــى  مــن  المســّلحة 
المتوفيــن أو المحروميــن مــن الحريــة اذ مــا جــرى التعامــل 
معهــم وفًقــا لهــذه القواعــد، فســيكون هنــاك عــدد أقــّل 
مــن المفقوديــن وعــدد أقــّل مــن العائــات المتبقيــة 
فــي حالــة الظــام حــول مصيرهــم، ومــن المهــّم لجميــع 
أطــراف النــزاع التصــّرف بعــزم علــى منع حــاالت االختفاء، 
ــره مــن  ــات االختطــاف أو غي ــكاب عملي ــع ارت وكذلــك من
حــاالت االختفــاء القســري وتوضيــح مصيــر المفقوديــن 
وتقديــم المســاعدة للعائــات التــي ليــس لديهــا أخبــار عن 
أقاربهــم، وتتوافــر تدابيــر عــّدة للمســاعدة فــي إنجــاز هــذا 
الهــدف، بمــا فــي ذلــك إصــدار بطاقــات الهويــة وضمــان 
والمعلومــات  الفــرد  لشــخصية  الســليم  التســجيل 
أوردتهــا  التــي  واألحــكام  النصــوص  إن   .)32( الشــخصية 
تنشــئ  المفقوديــن  لألشــخاص  بالنســبة  االتفاقيــات 

التزامــات محــددة تســتمّد قوتهــا مــن كونهــا تعّبــر عــن 
إرادة صريحــة ورغبــة معلنــة مــن قبــل األطــراف بقبولهــا 
والتقّيــد بهــا، واحترامهــا  فــي حــاالت النــزاع المســّلح، 
ولكــن ذلــك يثيــر التســاؤل التالــي: هــل يكفــي مــا جــاء 
فــي االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمفقوديــن إلســباغ 
الحمايــة ألفــراد المجتمــع مّمــن ال يكونــون طرًفــا فــي 

النزاعــات المســّلحة ؟ 

الواقــع أن ذلــك ال يكفــي إلســباغ الحمايــة المنشــودة 
ويرجــع ذلــك إلــى أّن تلــك االتفاقيــات ال تنطبــق إاّل علــى 
الــدول التــي صادقــت عليهــا، ويعنــي ذلــك أنــُه ال يمتــّد  
أثــر تلــك االتفاقيــات  إاّل علــى أطرافهــا، وهــذا األمــر 
ــة،  ــد نطــاق تطبيــق االتفاقي ا فــي تحدي ــًرا ســلبيًّ ــل أث يمّث
وهــذا الوضــع هــو الــذي نشــأ عــن امتنــاع عــدد مــن الــدول 

التصديــق علــى البروتوكــول اإلضافــي األّول. 

ــى  ــى هــذا األمــر مــن خــال الرجــوع ال ــب عل يكــون التغّل
ــدرج  ــم ي ــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، أي الــذي ل القان
فــي معاهــدات أو اتفاقيــات مكتوبــة، علــى أســاس ان 
العديــد مــن األحــكام التــي تضّمنتهــا اتفاقيــات جنيــف 
ترجــع فــي أصلهــا إلــى قاعــدة عرفيــة مســتقرة، التــي 
تنّظــم مســائل تهــم البشــرية جمعــاء فهــي بنــاًء علــى 
أهميتهــا  أّن  ويبــدو  اإللزامــي،  طابعهــا  تكســب  ذلــك 
فــي االلتــزام ال يقتضــي االعتــراف الصريــح بهــا واّنمــا 
تمّتعهــا بالقــوة اإللزاميــة تجــاه الجميــع، فالــدول حــّرة 
إذ  أّنهــا  إاّل  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  تطبيــق  فــي 
ــة،  تبقــى ملتزمــة بأحكامــه فــي ضــوء عاقاتهــا المتبادل
فاألشــخاص المفقــودون الذيــن يتعرضــون النتهــاكات 
جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني شــأنهم شــأن ضحية 
العــدوان المســّلح ال يمكــن إهمالهــم وال بــّد مــن وســائل 
وطــرق ليســت فرديــة فحســب، وإنمــا جماعيــة أيًضــا 
لمكافحــة االنتهــاكات فــي هــذا المجــال وهكــذا يبــدو أن 
ــا يحــّدد موقــف الــدول وممارســتها  هنــاك اّتجاًهــا عامًّ
ويــرى االعتــراف بالمســؤولية الجماعيــة لجميــع أعضــاء 
القانــون الدولــي  الدولــي فــي مجــال تنفيــذ  المجتمــع 
اإلنســاني مــا دامــت هــذه االلتزامــات فــي مجــال القانــون 
الدولــي اإلنســاني ذات طبيعــة جماعيــة وان جميــع الــدول 

32 . See, International Humanitarian Law a Manual,

 International Committee of the Red Cross, the

 Domestic Implementation of Geneva,1202

.Switzerland ,  ICRC, April 2013 , P:53

الحيــاة اإلنســانية )حقــوق . 33 أنظــر، كامــن ســخاريف، حمايــة 
الــدول فــي مجــال تدابيــر تنفيــذ القانــون الدولــي اإلنســاني(، 
المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر، الســنة الثانيــة، العــدد 74، 

حزيــران 1989، ص 40.
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المتعاقــدة تعتبــر متضــررة فــي حالــة االنتهــاك)33(.
ان  هــل  التالــي:  التســاؤل  الذهــن  إلــى  يتبــادر  قــد 
المســؤولية الدوليــة ســوف تترّتــب علــى أحــد أطــراف 
النــزاع فــي حــال عــدم قيامــه بالواجــب المنصــوص عليــه 
الملحقــة  والبروتوكــوالت  جنيــف  اتفاقيــات  بموجــب 
المفقوديــن؟ وهــل  باألشــخاص  يتعّلــق  مــا  فــي  بهــا 
يمكــن إثارتهــا أيًضــا فــي حــال إخالــه بالتزاماتــه المتعلقــة 

البحــث؟  بعمليــات 

الرغــم مــن عــدم  إنــه علــى  بالقــول  إّن اإلجابــة تكمــن 
وجــود نــص صريــح فــي اتفاقيــات جنيــف والبروتوكوليــن 
الدوليــة  الملحقيــن بهــا يذكــر فيهــا قيــام المســؤولية 
علــى أحــد األطــراف فــي مــا يتعلــق بقضيــة المفقوديــن 
إاّل أن ذلــك ال يعــّد ســبًبا مانًعــا لقيامهــا، ألن مــن شــروط 
المســؤولية الدوليــة هــي وقــوع فعــل غيــر مشــروع يرّتــب 
بإصــاح  فاعلــه  يلتــزم  بموجبــه  للغيــر  ضــرًرا  بوقوعــه 
الضــرر، لذلــك فــان المســؤولية الدوليــة ســوف تتحــرك 
فــي هــذه الحالــة طالمــا وجــد عنصــر الضــرر حتــى وإن 
ــره علــى الشــخص  ــة مباشــرة إاّل أّن تأثي لــم يصــب الدول
المفقــود وعلــى أقاربــه ســيكون أكثــر، فضــًا عــن ان 
ــر المشــروع   ــام بالفعــل غي اإلخــال قــد وقــع نتيجــة القي
وهــو اإلحجــاب عــن البحــث وإعطــاء المعلومــات الخاصــة 
باألشــخاص المفقوديــن، والتعّمــد فــي توفيــر معلومات 
خاطئــة او غيرمدققــة عــن الشــخص المفقــود مــن قبــل 
مســؤول مّما يعيق البحث عن هذا الشــخص، والتســّبب 
قبــل  مــن  المبــّرر  غيــر  والرفــض  القســري،  باالختفــاء 
ــن  ــات حــول األشــخاص المفقودي ــر البيان مســؤول توفي
عندمــا يطلــب ذلــك أقــارب الشــخص المفقــود، واإلنــكار 
باألســر،  األقــارب  إخطــار  لحــّق  والمتعّمــد  المنهجــي 
ولحــّق تبــادل األخبــار مــع االقــارب، فضــًا عــن مــا يقــع 
علــى شــخص المفقــود مــن أفعــال تشــّكل بحــّد ذاتهــا 
جريمــة دوليــة، هــذا الفعــل غيــر المشــروع شــّكل انتهــاًكا 
اللتــزام دولــي ايــًا كان محــل االلتــزام المنتهــك فضــًا 
ــة  ــة جوهري ــر وواســع النطــاق ذو أهمي ــن انتهــاك خطي ع

لحمايــة الشــخص اإلنســاني.

وأخيــًرا مخالفــة الفعــل لقاعــدة قانونيــة دوليــة منصــوص 

العرفــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  عليهــا 
للمســؤولية،  الحقيقــي  األســاس  يكــون  واالتفاقــي 
النــزاع باالســتناد  ثــم ســتلزم اإلتفاقيــة أطــراف  ومــن 
إلــى قاعــدة المشــاركة والــدول غيــر األطــراف اســتناًدا 
ــق  ــة التطبي ــة فتكــون واجب ــا العرفي ــة قواعده ــى طبيع إل
ــة  ــة ومــن ناحي ــزاع المســّلح، هــذا مــن ناحي ــاء الن فــي أثن
أخــرى ان القواعــد التــي اســتقّر الــرأي علــى اعتبارهــا آمــرة 
ــي هــي القواعــد التــي تمــّس حقــوق  ــون الدول فــي القان
اإلنســان  حقــوق  بحمايــة  الخاصــة  والقواعــد  الــدول 
وحرياتــه األساســية طالمــا تــّم وضعهــا مــن أجــل مصلحــة 

إنســانية قاطبــة.

الفرع الثالث
الخاصــة  العراقيــة  التشــريعات  مواءمــة 
الدولــي  القانــون  أحــكام  مــع  بالمفقوديــن 

ني نســا إل ا
إن عمليــة البحــث والتحــّري عــن األشــخاص المفقوديــن 
تعــّد مهّمــة فــي تحديــد هويــة الشــخص المفقــود، مــن 
خــال تحديــد أوصــاف الســلوك اإلجرامــي الــذي أّدى إلــى 
وفاتــه، فنتيجــة لألوضــاع والظــروف التــي مــّر بهــا العــراق 
ســواء فــي الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي جــرت بيــن 
عامــي )1980_1988( وحــرب الخليــج األولــى التــي جــرت 
مــن جهــة  ثانيــة بيــن العــراق والكويــت عــام 1991 فضــًا 
عــن االنتفاضــة الشــعبانية ومــا صاحبهــا مــن حــاالت 
كبيــرة مــن الفقــدان وأيًضــا مــا لحــق العــراق مــن أوضــاع 
والواليــات  العــراق  بيــن  الثانيــة  الخليــج  حــرب  نتيجــة 
ــام  ــا فــي ع ــدول المتحالفــة معه ــة وال المتحــدة االمريكي
2003 ومــا تاهــا مــن أوضــاع إلــى يومنــا هــذا مــن عمليات 
العــراق كمجــزرة ســبايكر  فــي  والتــي حصلــت  إرهابيــة 
الــذي ذهــب ضحيتهــا أكثــر مــن 1700 متــدّرب مــن قــوات 
ــدًدا  ــذ ع ــت المشــّرع العراقــي يّتخ ــة جعل ــش المتدرب الجي
ــن  ــر المفقودي مــن اإلجــراءات الازمــة للبحــث عــن مصي
كمــا فــي قانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة رقــم )5( لســنة 
2006 لغــرض حســم هــذا الموضــوع المعّقــد، مــع إضافــة 
أحــكام جديــدة علــى التعديــات التــي طــرأت علــى القانــون 
تخــّص عمليــات البحــث والتحــّري عــن المقابــر الجماعيــة 
التــي شــهدت  فــي مــا بعــد عــام 2003 فــي المناطــق 
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أعمــال عنــف مســّلح فضــًا عــن عمليــات االختطــاف 
ــى  ــة عل ــي قامــت بهــا مجموعــات إرهابي ــات الت والتصفي
ســبيل المثــال واقعــة ســبايكر التــي حدثــت عــام 2014 )34(، 
والقيــام بالتنســيق مــع دوائــر الطــّب العدلــي بالبحــث 
ثــم  ومــن  الجماعيــة  المقابــر  عــن  والتنقيــب  والتحــّري 
تحديــد هويــة الضحيــة مــن دائــرة الطــب العدلــي وتســليم 
الوثائــق الخاصــة بهويــة الضحيــة إلــى قســم المفقوديــن 

ــود فــي وزارة حقــوق اإلنســان )35(. الموج

التــي صــدرت وكانــت ذات  األخــرى  التشــريعات  ومــن 
صلــة بالمفقوديــن قانــون )تعويــض المتضرريــن جــراء 
والعمليــات  العســكرية  واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات 
ــون اشــار  ــة رقــم )20( لســنة 2009 اذ كان اول قان اإلرهابي
الــى موضــوع البحــث، إذ ذكــر فــي المــادة االولــى أن 
ــون هــو تعويــض كل شــخص طبيعــي  هــدف هــذا القان
او معنــوي  أصابــه الضــرر مــن جــراء العمليــات الحربيــة 
وجرحــى  اإلرهابيــة  والعمليــات  العســكرية  واألخطــاء 
الحشــد الشــعبي والبيشــمركة مــع تحديــد الضــرر ومــدى 
جســامته لغــرض التعويــض عنــه مــع بيــان كيفيــة طلــب 
التعويــض )36( فضــًا عــن شــمول المفقوديــن بالتعويض 

جــراء العمليــات المذكــورة فــي هــذا القانــون.

ناحــظ مــن القانــون المذكــور آنًفــا انــه مــع إجــراء التعديــل 
التعويــض  فــي  انطباقــه  نطــاق  مــن  وّســع  قــد  عليــه 
ليشــمل كاًّ مــن األشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن 
فضــًا عــن شــموله مقاتلــي قــوات الحشــد الشــعبي 
والبيشــمركة، فناحــظ أن شــمول المفقــود علــى أحــكام 
هــذا القانــون يشــمل فقــط مــن فقــد فــي ظــل الظــروف 

فــي ضــوء . 34 المفقــود  أحــكام  عبيــد،  جاســم  محمــد  أنظــر، 
التشــريعات العراقيــة وأحــكام القانــون الدولــي  اإلنســاني، 
القضائــي، 2017, ص 83. المعهــد  الــى مجلــس  بحــث مقــدم 

ــة . 35 ــات الحربي ــراء العملي ــن ج ــون تعويــض المتضرري أنظــر، قان
واألخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة رقــم )20( لســنة 
2009، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، بالعــدد، )4058( 
 2015 لســنة   )57( رقــم  بالقانــون  والمعــدل   2009/2/5 فــي 
ــة، بالعــدد، 4395، فــي  ــع العراقي ــدة الوقائ المنشــور فــي جري

.2016/1/25
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ــك  ــة مســتثنًيا بذل ــة او إرهابي ــات حربي ــي تشــهد عملي الت
الطبيعيــة  الظــروف  الــذي يحصــل فــي ظــّل  الفقــدان 

ــون.  خارجــة عــن نطــاق هــذا القان

ــة فــي  ــي مــن أهمي ــرة الطــّب العدل وال ننســى لمــا لدائ
الثالثــة  المــادة  فــي  ورد  إذ  المفقوديــن،  عــن  التحــري 
ــي ُتعتمــد  ــه مــن ضمــن األهــداف الت ــا أن الفقــرة سادًس
مــن دائــرة الطــب العدلــي مــا يأتــي : )سادًســا: المســاهمة 
فــي التحــّري عــن المفقوديــن وأعمــال المقابــر الجماعيــة 
وإجــراءات الفحوصــات التكميليــة( )37(، وأيًضــا مــن ضمــن 
أقســام الدائــرة يوجــد قســم خــاص بالمفقوديــن حســب 
إشــارة  لنــا  يمّثــل  هــذا   ،)7( الفقــرة   )14( المــادة  نــص 
ــى هــذه  ــزه عل ــون مــن خــال تركي ــا القان ــة تضّمنه إيجابي
الفئــة ومتابعــة الحــاالت التــي ترفــع الــى القســم مــن 
الجهــات التحقيقيــة لغــرض التأكــد مــن هويــة الشــخص 
المفقــود وإجــراء الفحوصــات ســواء منهــا أو مــن أقســام 
أخــرى، وإن عملهــا هــذا ال تقــوم بــه إاّل بعــد مــا تحــال 
إليهــا القضيــة مــن قبــل الجهــات التحقيقيــة القضائيــة 
ــر  ــن مــن غي ــا  بالمفقودي ــي اختصاصه حصــًرا وهــذا يعن
مــن ضمــن  كانــوا  إذا  أمــا  الدفــاع.  لــوزارة  المنتســبين 
تقــوم  ال  العدليــة  الطبابــة  فــإن  العســكرية  القــوات 
بالفحــص والتحقيــق إاّل بعــد مــا تتــّم إحالــة األمــر لهــا 
المحاكــم  أو  العســكرية  التحقيقيــة  المجالــس  مــن 
العســكرية وحســب مــا هــو متبــع مــن االجــراءات فــي 
التــي  القوانيــن  عــن  فضــًا  العدلــي)38(،  الطــب  دائــرة 
إلــى مســائل ذات صلــة بالمفقوديــن ناحــظ  أشــارت 

االضــرار  القانــون  هــذا  فــي  عليــه  المنصــوص  التعويــض 
المتمثلــة فــي اواًل: االستشــهاد او الفقــدان او االختطــاف 
هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  العمليــات  جــراء  االصابــة  او 

القانــون(
أنظــر، قانــون الطــب العدلــي رقــم )37( لســنة 2013 المنشــور . 37

تاريــخ  فــي   4295 بالعــدد  العراقيــة،  الوقائــع  جريــدة  فــي 
 2015 لســنة   )56( رقــم  بالقانــون  والمعــدل   2013\10\28
بالعــدد 4395فــي  العراقيــة  الوقائــع  والمنشــور فــي جريــدة 

.2016\1\25 تاريــخ 
أنظــر، المــادة )16( الفقــرة االولــى والرابعــة، مــن قانــون الطــب . 38

العدلــي، المصدر الســابق.
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صــدور تعليمــات تضّمنــت إشــارات صريحــة خاصــة بحالــة 
الفقــدان. علــى ســبيل المثــال جــاء فــي التعليمــات التــي 
أصدرتهــا وزارة الماليــة العراقيــة بيــان أســس المطالبــة 
مــن   اتباعهــا  الواجــب  اإلجــراءات  وكيفيــة  بالتعويــض 
ذوي المفقوديــن )39(، وأيًضــا التعليمــات التــي أصــدرت 
لغــرض تســهيل تطبيــق قانــون تعويــض المتضرريــن 
جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات 

اإلرهابيــة رقــم )20( لســنة 2009 )40(.

إاّل أنــُه مــع ذلــك تواجــه  أســر المفقوديــن تحديــات كبيــرة 
فــي البــّت بمصيــر أحبائهــا، ففــي الوقــت الحاضــر عليهــم 
ــة،  ــٍة منفصل ــَر مــن خمــِس جهــاٍت حكومي أن ُيبلغــوا أكث
وهــي عمليــٌة تســتغرُق وقًتــا طويــًا وتســّبُب اإلحبــاَط 
لأُلســر التــي ال تــزاُل تعانــي مــن صدمتهــا بفقــد أحبائهــا، 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات  إكمــال  عليهــا  يتعيــن  إذ 
إبــاغ  المفقــود،  الشــخص  مصيــر  لتحديــد  اســتناًدا 
جهــات  وتشــمل،  حكوميــة  جهــات  خمــس  مــن  أكثــر 
العــدل  ووزارتــي  القضائيــة  والســلطة  القانــون  إنفــاذ 
العديــد  مــلء  ويتعيــن  الشــهداء،  ومؤسســة  والصحــة 
مــن االســتمارات، وينبغــي الحصــول علــى ثاثــة مصــادر 
للحمــض النــووي لــكل شــخص مفقــود، وأيًضــا االتصال 
بمراكــز الشــرطة والمحاكــم المعنيــة لضمــان عــدم وجــود 
لدائــرة  المفقوديــن فــي االحتجــاز، ووفًقــا  األشــخاص 

حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة، فــإن هــذه العمليــة 
تســتغرق وقًتــا بســبب خســارتها وتعتبــر مصــدًرا إلرهــاق 
األســر التــي تعّرضــت بالفعــل لصدمــات شــديدة بســبب 
خســارتها، ويضــع النظــام المّتبــع عبًئــا ثقيــًا علــى كاهــل 
األســر التــي تعّرضــت بالفعــل لصدمــات شــديدة وضغــط 

شــديد )41(. 

تكــون  عندمــا  األمــر  هــذا  مواجهــة  يمكــن  ثــم  ومــن 
هنــاك جهــة مركزيــة واحــدة تتولــى معالجــة كّل المســائل 
المتعلقــة باألشــخاص المفقوديــن والتصــدي لبعــض 
ــا علــى كاهــل  هــذه التحديــات وإزالــة العــبء الملقــى حاليًّ

األســر والتعجيــل بالعمليــة برّمتهــا.

أّن المشــّرع العراقــي  لنــا  مــن خــال مــا تقــّدم يتبّيــن 
شــمل أحــكام المفقوديــن فــي قوانيــن عــدة متفرقــة، 
إذ  واضــح،  غيــر  تناولــه ألحكامهــم  جعــل  الــذي  األمــر 
شــهد حالــة مــن التشــّتت فــي األحــكام، فاإلجــراءات التــي 
اتخذهــا، علــى الرغــم مــن أهميتهــا لملــف المفقوديــن، 
التــي  المتطلبــات  ألهــم  ملّبيــة  جــاءت  أنهــا  صحيــح 
نصــت عليهــا أحــكام القانــون الدولــي. غيــر أّنهــا لــم تكــن 
ــدور مجلــس  ــاب واضــح ل ــة، ال ســيما فــي ظــّل غي فّعال
القضــاء األعلــى بصفتــه الهيئــة المختصــة لتقريــر مصيــر 
مــن  وهــذا  والواجبــات،  الحقــوق  وترتيــب  المفقوديــن 
أجــل إعــادة النظــر فــي القضيــة إمــا مــن خــال التنســيق 
ــًة فــي مجلــس  ــة، ممثل ــة العراقي ــن الســلطة القضائي بي
وزارة  مثــل  الرســمية  الهيئــات  وبيــن  األعلــى  القضــاء 
الداخليــة والدفــاع وغيرهــا. فــا بــّد مــن تعزيــز اإلطــار 
القانونــي الخــاص باألشــخاص المفقوديــن مــن خــال 
ــد خــاص بشــؤون  التدّخــل التشــريعي لســّن قانــون موّح
الفعالــة  والتدابيــر  السياســات  واتخــاذ  المفقوديــن 
لضمــان تنفيــذه لكــي يمنــع التداخــل الــذي يحصــل فــي 
التشــريعات التــي تقــوم بمعالجــة حــاالت شــبيهة بوضــع 
المفقــود؛ إذ ينبغــي ان يكــون قانــون واحــد خــاص معنــي 
ــادىء  ــد المب ــة الفقــدان مــن حيــث مفهومــه و تحدي بحال
المفقوديــن   لاشــخاص  القانونــي  والوضــع  العامــة 
والتعويضــات ومقدارهــا وطريقــة تنفيذهــا، واإلجــراءات 
يجمــع  بــه،  الصلــة  ذات  المســائل  وكافــة  القضائيــة 

أنظــر، تعليمــات اســس المطالبــة بالتعويضــات وكيفيتهــا . 39
الماليــة،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة   ،2010 لســنة   )1( رقــم 

.2010\10\19 بتاريــخ  المتضرريــن,  تعويــض  العــدد803، 
الحقــوق . 40 بشــأن   2011 لســنة   )4( رقــم  تعليمــات  أنظــر، 

التقاعديــة والمنحــة لــذوي الشــهداء والمصابيــن والمفقودين 
والمختطفيــن نتيجــة العمليــات الحربيــة واالخطــاء العســكرية 
والعمليــات االرهابيــة المقــررة بالقانــون رقــم )20( لســنة 2009 
المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4195( فــي 

.2011\6\20
أنظــر، تقريــر االمــم المتحــدة، إماطــة اللثــام عــن المجــازر : . 41

تنظيــم  التــي ســيطرعليها  المناطــق  فــي  المقابرالجماعيــة 
ــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي  داعــش ســابقًا«  مكت
لحقــوق اإلنســان/  بعثــة األمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق، 

المــؤرخ فــي 6 تشــرينا لثانــي 2018، ص13.  
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فيــه الصـاحيـــات المشــتركة ألكثــر مــن جهــة وتوحيــد 
رئاســة قــاٍض مختــص فــي كل منطقــة اســتئناف فــي 
العــراق، كمــا هــو موجــود فــي بعــض الــدول األجنبيــة 
األشــخاص  قانــون  وســّنها  والهرســك  البوســنة  مثــل 

المفقوديــن.

ــاه األشــخاص  ــراق اّتج ــات الع ــا يخــص التزام ــي م ــا ف أّم
القانــون  أحــكام  مــع  مواءمتهــا  ومــدى  المفقوديــن 
الدولــي اإلنســاني يتبّيــن لنــا أّن العــراق مــن ضمــن الــدول 
التــي تحــاول التأكيــد علــى احتــرام حــق اإلنســان فــي حيــاة 
الدوليــة او غيــر  النزاعــات المســّلحة  آمنــة، ســواء فــي 
الدوليــة، ولمــا كان المجتمــع الدولــي فــي الفتــرة األخيــرة 
قــد شــهد انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني، 
ــة أســرى  ــة بشــأن معامل ــف الثالث ــة جني ال ســيما اتفاقي
الحــرب واتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص 
المدنييــن فــي وقــت الحــرب، ورغبــة جمهوريــة العــراق 
ــون وتطويرهــا بمــا يضمــن  ــز أحــكام هــذا القان فــي تعزي
حمايــة ضحايــا النزاعــات المســّلحة واســتكمااًل لاجــراءات 
وتطبيقهــا  االحــكام  هــذه  احتــرام  الــى  تهــدف  التــي 
انضــّم العــراق بموجــب القانــون رقــم )85( لســنة 2001 
باتفاقيــات  الملحــق  األّول  البروتوكــول اإلضافــي  إلــى 
ــا او تشــريًعا يخــّص  ــه قانوًن ــم نجــد في ــف 1977، إذ ل جني
األربــع  جنيــف  اتفاقيــات  علــى  توقيعــه  او  مصادقتــه 
ــون المذكــور أعــاُه، وكمــا ذكــر قــد أشــير  بأســتثناء القان
فيــه الــى موضــوع المفقوديــن بموجــب المــادة )33( منــه 
علــى )يجــب علــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع، وحالمــا 
انتهــاء  اقصــاه  موعــد  وفــي  بذلــك  الظــروف  تســمح 
األشــخاص  عــن  بالبحــث  يقــوم  ان  العدائيــة  األعمــال 
الذيــن ابلــغ الطــرف الخصــم عــن فقدهــم ويجــب ان يبلــغ 
الخصــم بالمعلومــات المجديــة عــن هــؤالء األشــخاص 
اآلليــات  اتخــذ مجموعــة مــن  اذ   ،)42( البحــث(  لتســهيل 

أنظــر، المــادة )1( مــن قانــون االنضمــام الــى البروتوكــول . 42
 )85( رقــم   ،1949/8/12 جنيــف  التفاقيــات  اإلضافــي  االول 
لســنة 2001، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة فــي تاريــخ 

 .2001  \1\1

التــي قدمــت المســاعدة للكشــف عــن مصيــر األشــخاص 
المفقوديــن وتحديــد هويــة الرفــات البشــرية، ونجــد ذلــك 
ومــا  وايــران  العــراق  بيــن  العاقــة  بخصــوص  واضًحــا 
أســفرت الحــرب العراقيــة االيرانيــة مــن  عشــرات اآلالف 
ــن اذ  ــوا فــي عــداد المفقودي ــن ذهب مــن األشــخاص الذي
بذلــت جهــود عديــدة مشــتركة مــن أجــل تحديــد مصيــر 
األشــخاص المفقوديــن خــال المــدة )1980-1988(، فقــد 
ــادة رفــات  ــة بينهمــا مــن أجــل إع ــات ثنائي ُعقــدت اتفاقي
ــزاع المســّلح،  ــة الن ــوا ضحي ــن ذهب ــود الذي عــدد مــن الجن
قــد  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
أســهمت فــي التنســيق مــع العــراق وإيــران مــن خــال 
التدخــل المباشــر فــي عمليــات اســتعادة الرفــات البشــرية 

للجنــود مــن الجانبيــن العراقــي وااليرانــي )43(.

وانطاًقــا مــن نــص المــادة )119( مــن اتفاقيــة جنيــف 
األســرى  عــن  للبحــث  لجــان  بتشــكيل  الخاصــة  الثالثــة 
إلــى  وقــت  أقــرب  فــي  إعادتهــم  وتأميــن  المفقوديــن 
وطنهــم، وفــي إطــار ملــّف قضايــا المفقوديــن نتيجــة 
التفاهــم  مذكــرة  عقــدت  اإليرانيــة،  العراقيــة  الحــرب 
الثاثيــة بيــن العــراق وإيــران واللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر فــي 4 تمــوز 2012، لغرض حّل المســائل المتعلقة 
باألشــخاص المفقوديــن وإعــادة الرفــات البشــرية، كان 
ــد اللجــان  ــدة هــو توحي الغــرض مــن عقــد المذكــرة الجدي
الثنائيــة بيــن  التــي كانــت مشــّكلة بموجــب االتفاقيــة 
العــراق وايــران فــي عــام 2008، والتــي كانت خاصة بأســرى 
الدوليــة للصليــب  ايــران واللجنــة  بيــن  الحــرب فكانــت 
األحمــر مــن جهــة وبيــن العــراق واللجنــة الدوليــة للصليــب 
التفاهــم  مذكــرة  بموجــب  أخــرى،  جهــة  مــن  األحمــر 
ثاثيــة  لجنــة  واصبحــت  اللجــان  توحيــد  جــرى  الجديــدة 
)Tripartite committee( حيــث أصبحــت هــذه اللجنــة 

وقــع العــراق وايــران عــددًا مــن مذكــرات التفاهــم الثنائيــة . 43
المفقوديــن  االشــخاص  عــن  والبحــث  التحــري  بخصــوص 
لــكا الجانبيــن، انظــر، االمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، 
تقريــر االميــن العــام، االشــخاص المفقــودون، تعزيــز حقــوق 
اإلنســان وحمايتهــا، وثيقــة رقــم A\67\267 فــي 8 اب 2012 

.7 ص 
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معنيــة بالقيــام بعمليــات البحــث والتقصــي عــن مصيــر 
تســهيل  أجــل  مــن  والتعــاون  المفقوديــن  األشــخاص 
ــى  ــات البشــرية إل ــودة الرف ــن ع ــودة األســرى فضــًا ع ع
أوطانهــا )44(، وبموجبهــا تــم تحديــد التزامــات الــدول التــي 
يتوجــب عليهــا القيــام بجمــع المعلومــات عــن األشــخاص 
ــة،  فضــًا  ــر الجماعي ــد أماكــن المقاب ــن وتحدي المفقودي
عــن أماكــن وجــود الرفــات البشــرية واعــداد ملــف خــاص 
ــزاع أن  ــي الن ــى كل طــرف ف ــود. وعل ــكل شــخص مفق ل
ــزّود الطــرف اآلخــر بهــذه المعلومــات وأن يرســلها عــن  ي
طريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــن خــال تقريــر 
مفصــل الــى مجموعــة إدارة البيانــات. فبعــد تأســيس 
اللجنــة الثاثيــة برئاســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
فقــد  اإلجرائيــة  القواعــد  علــى  االّطــاع  خــال  ومــن 
أشــارت الفقــرة )2:2( مــن القاعــدة رقــم )2( علــى إحــدى 
مهــام اللجنــة وبالــذات موضــوع البحــث عــن المفقوديــن 
مــن خــال وضــع برنامــج مشــترك بيــن الجانبيــن العراقــي 
ــر إجــراءات  ــة لتطوي ــي بهــدف اإلشــراف والمراقب واإليران
البحــث عــن المفقوديــن)45(، فيمــا أشــارت الفقــرة )2( مــن 
القاعــدة )12( مــن القواعــد اإلجرائيــة للجنــة الثاثيــة علــى 
تحديــد اإلجــراءات الازمــة لتبــادل المعلومــات بخصــوص 
المفقوديــن. اذ نصــت الفقــرة )2:1( مــن القاعــدة  12 علــى 
المســتطاع عــن  أّن كل دولــة طــرف مســؤولة وبقــدر 
جمــع المعلومــات بخصــوص األشــخاص المفقوديــن 
ــا، فضــًا عــن  ــور عليه ــة الممكــن العث ــر الجماعي والمقاب
بــكل شــخص  خــاص  وإعــداد ملــف  الرفــات وجمعهــا 
مفقــود علــى ان تــزود الدولــة الطــرف هــذه المعلومــات 
وترســلها بتقريــر مفّصــل إلــى مجموعــة إدارة البيانــات 

44 . See, Framework memorandum of understanding

 (MOU) between the Islamic Republic of Iran, the

 republic of Iraq and the International Committee of

 the Red Cross on the process to settle unresolved

 cases of persons previously registered as prisoners

 of war (POWS) or know through red cross messages

 (RCMs) missing persons of human remains of the

 Iran –Iraq war 1980-1988, signed in Bagdad, second

annual meeting 4th of July, 2012

45 . See, Rules of procedures for Tripartite committee on

 the process to settle Unresolved cases of persons

وأخيــًرا  األحمــر.  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  خــال  مــن 
الفقــرة )3:2( مــن القاعــدة )12( فقــد أّكــدت علــى التــزام 
الــدول األطــراف فــي هــذا االتفــاق علــى اتخــاذ كافــة 
المفقوديــن  أســر  مــع  للتواصــل  الممكنــة  اإلجــراءات 
علــى معلومــات  الحصــول  لغــرض  اإلداريــة  والجهــات 
ــى  ــذات الحصــول عل ــة األخــرى وبال ــن الدول عــن مفقودي
معلومــات ضروريــة لتاكيــد مصيــر المفقوديــن والظروف 

التــي  أّدت الــى ان يكونــوا مفقوديــن )46(.

يتضــح لنــا أن مذكــرة التفاهــم التــي تمــت اإلشــارة اليهــا 
ــل  ــت تمث ــة كان ــات ثنائي ــًا ومــا نجــم عنهــا مــن اتفاقي آنًف
الثالثــة  اتفاقيــة جنيــف  تجســيًدا لمــا جــرى ذكــره فــي 
لعــام 1949، التــي نصــت علــى أّن » لألطــراف الســامية 
تعهــد  أن  علــى  وقــت  أي  فــي  تتفــق  أن  المتعاقــدة 
إلــى هيئــة تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الحيــدة والكفــاءة 
بالمهــام التــي تلقيهــا هــذه االتفاقيــة علــى عاتــق الــدول 

.)47( الحاميــة 

أّمــا بخصــوص المفقوديــن العراقييــن فــي حــرب الخليــج 
االولــى  )1991( فقــد اتخــذ مجلــس األمــن قــرار عــام 2013 
يقــدم  أن  العــام  األميــن  مــن  فيــه  )2107( طلــب  رقــم 
التقاريــر الدوريــة لتوضيــح الجهــود المتخــذة بشــأن إعــادة 
جميــع الكويتييــن ورعايــا البلــدان الثالثــة الــى أوطانهــم 
والنظــر الــى مــدى امتثــال العــراق بالتزاماتــه ذات الصلــة 
بهــذا الشــأن، إلنهــاء هــذه القضيــة اإلنســانية واالســتمرار 
ــن، وفــي ســبيل  ــادل مــن كا الجانبي ــاون المتب فــي التع
جــرى   الخليــج  حــرب  فــي  المفقوديــن  ملــف  إنهــاء 
تشــكيل لجنــة ثاثيــة بيــن العــراق والكويــت ودول مــن 
التحالــف الدولــي المتمثلــة بـــــ )فرنســا والمملكــة العربيــة 
الســعودية والمملكــة المتحــدة باالضافــة الــى الواليــات 

 previously registered as prisoners of war (powa) of

 known through red cross message (RCMs) missing

 persons and human remains of the Iran-Iraq war

1980-1988

46 . Ibid

)4( أنظــر: المــادة )10( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة المرخــة فــي . 47
12 اب 1949.



42

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

ــب األحمــر  ــة للصلي ــة الدولي المتحــدة ( اذ ترأســتها اللجن
الرفــات  هويــة  وتحديــد  المفقوديــن  قضيــة  لمعالجــة 

البشــرية وأماكــن وجــود المقابــر الجماعيــة )48(. 

ــواردة فــي  ــا باألحــكام ال ــه فــأن العــراق يبقــى ملزًم وعلي
اتفاقيــات جنيــف فــي مجــال عاقاتــه المتبادلة باالســتناد 
ــي جــرى  ــة المشــتركة، فااللتزامــات الت ــى المــادة الثاني ال
ذكرهــا فــي اتفاقيــات جنيــف فضــًا عــن البروتوكــوالت 
الملحقــة بهــا ال يمكــن مخالفتهــا بــأي حــال مــن األحــوال، 
جمــع  عــن  المســؤولية  الــدول  بموجبهــا  وتتحمــل 
المفقوديــن  بشــأن  والمعلومــات  الحقائــق  وتقصــي 
والمختفيــن قســًرا، فضــًا عــن ذلــك أن هــذه االلتزامــات 
ال تســتند الــى الواعــز االخاقــي للــدول فقــط، بقــدر مــا 
يتعلــق االمــر بتجســيده لقاعــدة عرفيــة راســخة فــي أحــكام 
القانــون الدولــي اإلنســاني، قائمــة باألســاس علــى حــق 
العائــات فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا المفقوديــن فــي 

ــزاع المســّلح. الن

ونتيجــة لألوضــاع ومــا خلفــُه تنظيــم داعــش اإلرهابي من 
أحــداث راح ضحيتهــا اآلالف مــن المدنيين والعســكريين، 
ــة، أو أعمــال  ــا نزاعــات مســّلحة داخلي يمكــن القــول بأنه
ومــا  االرهابيــة  األعمــال  عــن  فضــًا  مســّلح  عنــف 
خلفتهــا مــن أعــداد تتجــاوز المليــون مفقــود، فتمّثلــت 
جهــود العــراق فــي مــا يتعلــق  باألشــخاص المفقوديــن 
فــي عــام 2006، بإقــرار البرلمــان قانــون حمايــة المقابــر 
ــِه، اذ تعهــدت وزارة  ــذي ســبقت اإلشــارة الي ــة ال الجماعي
حقــوق اإلنســان بمســؤولية  إخــراج الجثــث مــن المقابــر 
ــي يمكــن اســتخدامها فــي  ــة الت ــق األدل ــة وتوثي الجماعي
الماحقــات الجنائيــة وتضمــن تعــاون الــوزارة مــع نظــام 
المحاكــم ومكتــب المدعــي العــام وخبــراء الطــب الشــرعي 
القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  األهــداف  وغيرهــم 

الضحايــا  هويــة  وتحديــد  الجماعيــة  المقابــر  لحمايــة 
والمجرميــن وجمــع األدلــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــى المحكمــة)49(،  ــة إل ــة ونقــل هــذه األدل محاكمــات جنائي
و فــي ســياق الوضــع الفــوري المتصــل بحالــة األشــخاص 
حمايــة  اتفاقيــة  إلــى  العــراق  انضــم  المفقوديــن، 
ــون رقــم  ــا للقان األشــخاص مــن االختفــاء القســري وفًق
القســري  إيماًنــا بمنــع جريمــة االختفــاء  17 لعــام 2010 
والحــد مــن اآلثــار التــي ترتبهــا )50(، اذ ان هــذه الجريمــة تقــع 
العليــا  العراقيــة  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  ضمــن 
وفًقــا للفقــرة )ط( )12( مــن قانــون المحكمــة رقــم 10 

 .2005 لســنة 

مــع  بالتنســيق  القيــام  مــن  بــد  ال  ذلــك  عــن  فضــًا 
المفقوديــن،  بشــؤون  المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات 
عــن  للبحــث  المركزيــة  أساســية  وبدرجــة  ومنهــا 
المفقوديــن التابعــة لّلجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
وبرنامــج لــّم شــمل األســر التــي فرقهــا النــزاع، فضــًا 
عــن اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن )ICMP( واعــداد 
دورات تدريبيــة للجهــات المســؤولة للبحــث والتحــري عــن 
المفقوديــن، وتشــكيل لجنــة مركزيــة خاصــة تقــوم بجمــع 
وتحليــل البيانــات الخاصــة بالمفقوديــن فــي كافــة انحــاء 

العــراق.

ال  المفقوديــن  األشــخاص  مشــكلة  أن  الباحــث  يــرى 
العاجيــة مــن خــال  الناحيــة  اليهــا مــن  النظــر  يمكــن 
تحديــد االلتزامــات العامــة المفروضــة علــى أطــراف النــزاع 
وضــرورة احترامهــا او اتخــاذ تدابيــر عمليــة عامــة تقلــل 
مــن حــاالت االختفــاء فقــط، وبعبــارة اخــرى االجــراءات 
المتخــذة للتخفيــف مــن معانــاة هــذا الوضــع الاإنســاني،  
خــال  مــن  الوقائيــة  بالتدابيــر  االســتعانة  يجــب  وانمــا 

48 . See, ICRC, the Missing, ICRC, Progress Report ,

.August 2006 , P:13

)2( أنظــر، قانــون حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة رقــم )5( . 49
لســنة 2006، المــؤرخ فــي 12 اذار 2006.

أنظــر، االمــم المتحــدة، االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع . 50
ــدول االطــراف  ــر ال االشــخاص مــن االختفــاء القســري، تقاري
التــي يحــل موعــد تقديمهــا فــي عــام 2012، العــراق، اللجنــة 
IRQ/c///1 المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري، الوثيقــة رقــم

CED/ فــي 26 حزيــران 2014، ص 4. 
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فــي  أهميتهــا  وتكمــن  الوطنيــة،  التشــريعات  ســّن 
الســيطرة الفعالــة علــى خطــوط القيــادة الصارمــة داخــل 
القــوات المســّلحة او الجماعــات المســّلحة، وضمــان ان 
كل شــخص لديــه وثائــق هويــة وتســجيل األشــخاص 
المعرضيــن للخطــر، واتخــاذ القــوات المســّلحة او األمنيــة 
االجــراءات الكفيلــة الحتــرام القانــون ذي الصلــة بتســجيل 
هويــة كل ّمــن ُيقتــل فــي أعمــال قتاليــة او إرهابيــة وإبــاغ 
الســلطات المختصــة إلعــام ذويــه بمصيــره ومنــع اي 
ممارســات مــن شــأنها انتهــاك االلتزامــات الدوليــة ذات 
ــزاع  ــى اطــراف الن ــة باالختفــاء القســري، فيجــب عل الصل
بــذل قصــارى جهدهــا للبحــث عــن األشــخاص الذيــن ُأبلــغ 
عــن فقدانهــم بســبب النــزاع، بطريقــة ال تفــرض عبًئــا 
مســتحيًا او غيــر متناســب علــى االطــراف، هــذه االمــور 
الدوليــة  الممارســات  فــي  المســتقرة  المبــادئ  مــن 
ــة بالحــد مــن ظاهــرة المفقوديــن وال ســيما فــي  المعني

اوقــات النزاعــات المســّلحة.  

المطلب الثاني
حقوق المفقودين وذويهم

ــى  ــن حت تظــّل الحــرب تطــارد أســر األشــخاص المفقودي
بعــد أن تســكت المدافــع، هــل ال يزالــون أحيــاء؟ هــل 
ــوا أو أســروا؟ يحــق لألســر أن تعــرف الحقيقــة، إن  أصيب
ــب  ــزاع أن تجي ــة أطــراف الن ــِزم كاف ــون اإلنســاني ُيْل القان
عــن تلــك األســئلة،  ففــي حــاالت النزاعــات المســّلحة 
وغيرهــا مــن الحــاالت المتضــررة نتيجــة العنــف الناتــج 
عــن تلــك النزاعــات، تعانــي تلــك األســر مــن جــراء انتظــار 
التعــرف علــى اقربائهــم المفقوديــن ومــكان وجودهــم 
األمــل  يفقــدوا  ان  دون  مــن  وعاطفيــة،  نفســية  آثــاًرا 
فــي معرفــة ايــة معلومــات عــن احبائهــم، فضــًا عــن 
تلــك اآلثــار النفســية فإنهــم يواجهــون صعوبــات عديــدة 
ســواء علــى المســتوى القانونــي او االداري فضــًا عــن 
الصعوبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. ويدعــو القانــون 
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
الــى التمســك بحــق العائــات فــي معرفــة مصيــر أقاربهــا 
المفقوديــن ومــكان وجودهــم، ولذلــك يجــب علــى الــدول 
بــذل كل جهــد ممكــن لمنــع النــاس مــن االختفــاء والبحث 

51 . See, Article (6)Rights of missing persons, Guiding

Principles / Model Law on The Missing, Op.Cit.p15

ــر الســنوي . 52 ــة العامــة، التقري  أنظــر، االمــم المتحــدة، الجمعي
لمفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان وتقريــرا 
المفوضيــة واألميــن العــام، المفقــودون، مجلــس حقــوق 
ــدورة العاشــرة، رقــم القــرار A/HRC/28/10   فــي   اإلنســان ال

3 شــباط 2009, ص 4.

عــن المفقوديــن والتعامــل مــع تبعــات هــذه االحــداث 
المجتمــع  قبــل  مــن  بهــا  كّلــف  التــي  للواليــة  طبًقــا 
ــب حقــوق األشــخاص  ــي، وســيناقش هــذا المطل الدول

المفقوديــن فضــًا ع  حقــوق ذويهــم.

الفرع األول 
حقوق األشخاص المفقودين 

ومصالحهــم  المفقوديــن  األشــخاص  حقــوق  تبقــى 
محميــة فــي كافــة األوقــات الــى ان يجــري التعــرف علــى 
اإلقــرار  خــال  فمــن   ،)51( الوفــاة  معرفــة  او  مصيرهــم 
المفقوديــن  لألشــخاص  الخــاص  القانونــي  بالوضــع 
ــات والحقــوق  ــة، لاحتياج تســتجيب التشــريعات الوطني
وكذلــك  المفقــود  للشــخص  القانونيــة  وااللتزامــات 
انهــا  اذ  األســرة،  تواجــه  التــي  والصعوبــات  الشــكوك 
ــا وتجلــب العاجــات المناســبة  ــا خاصًّ تضــع إطــاًرا قانونيًّ
للتعامــل مــع القضايــا العملية واليوميــة. فيجب افتراض 
بقــاء األشــخاص المفقوديــن علــى قيــد الحيــاة إلــى أن 
يجــري الكشــف عــن مصيرهــم. ويكمــن الحــق األساســي 
للشــخص المفقــود فــي البحــث عنــه واســترداده، وفــي 
إطــار حقــه فــي الحيــاة واألمــن يحــق للشــخص المفقــود 
االســتفادة مــن تحــرٍّ شــامل عــن ظــروف االختفــاء إلــى أن 
ــره. يســتند هــذا الحــق  ــة عــن مصي تتحقــق نتيجــة مرضي
إلــى الحــق فــي الحيــاة واألمــن، وإلــى أن يجــري الكشــف 
عــن مصيــر الشــخص، يجــب االعتــراف بالوضــع القانونــي 
لغيابــه وإصــدار شــهادة تثبــت مصيــره المجهول وتســمح 
ــر اي  بحمايــة حقوقــه)52(، وطالمــا لــم يجــِر توضيــح مصي
كالشــخص  يُعــّد  القانونــي  فوضعــه  مفقــود  شــخص 
الغائــب الــذي يجــب االعتــراف بــه، وال يجــوز اإلعــان عــن 
وفاتــِه إاّل بدليــل إثبــات كاٍف ومــن ثــم مــن المفضــل 
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النــص علــى مــدة غيــاب مؤقتــة قبــل إصــدار شــهادة 
الوفــاة ويجــب أن تكــون مــدة الغيــاب المؤقــت معقولــة، 
عقــب اإلعــان عــن الغيــاب، للســماح بالتحــري المائــم 
ــره، ويمكــن أن  ــاء الشــخص ومصي عــن مابســات اختف
تكــون هــذه المــدة المؤقتــة مرهونــة بمابســات االختفاء 
ــى  ــور عل ــة العث ــى التحــري بشــأنها. وفــي حال والقــدرة عل
الشــخص علــى قيــد الحيــاة، يجــب إلغــاء شــهادة الغيــاب 

ــه )53( ــي وكامــل حقوقــه إلي ــاره القانون ورّد اعتب

أن الحــق األهــّم للشــخص المفقــود هــو البحــث عنــه 
تقديــم  دون  الشــخص  وفــاة  تعَلــن  فــا  واســترداده، 
ــة داعمــة، ويمكــن التثبــت مــن وفــاة  مــا يكفــي مــن أدّل

المفقــود مــن خــال التعــرف علــى رفاتــه، كمــا يمكــن 
افتــراض وفاتــِه نتيجــة أدلــة أو أحــداث أخــرى أو نتيجــة 
حــاالت محــددة ومعينــة، أو يمكــن افتــراض حدوثهــا بعــد 
انقضــاء فتــرة زمنيــة معينــة، أذ يحــدث إصــدار شــهادة 
ــي يحدثهــا فــي  ــار نفســها الت وفــاة شــخص مفقــود اآلث

ــر)54(.  ــة اي شــخص آخ حال

المفقوديــن  األشــخاص  حقــوق  نضمــن  وحتــى 
ومصالحهــم ينبغــي أواًل وقبــل كل شــي أن يحــدد فــي 
للمفقوديــن  القانونــي  الوضــع  المحليــة  التشــريعات 
نتيجــة النزاعــات المســّلحة ولذويهــم، وأن يبيــن القانــون 
الظــروف الازمــة لإلعــان عــن غيــاب أو فقــدان شــخص 
علــى  وعــاوة  الصــدد  هــذا  فــي  المتبعــة  واإلجــراءات 
ــى التبعــات  ــون بوضــوح عل ــك ينبغــي أن ينــص القان ذل
القانونيــة لإلعــان عــن غيــاب شــخص أو وفاتــِه بمــا فــي 
ذلــك مــا يتعلــق بــإدارة الممتلــكات والوصايــة والســلطة 

األبويــة.

الفرع الثاني 
حقوق ذوي األشخاص المفقودين

المفقوديــن   عــداد  فــي  األشــخاص  مــن  كثيــر  يصبــح 
فــي أثنــاء النزاعــات المســّلحة وحــاالت العنــف األخــرى 
فيظلــون  منهــم،  الكثيــرون  يعــود  وال  والكــوارث، 

ال خــاف انــه اذا قامــت البينــة المعتبــرة شــرعًا علــى وفــاة . 53
المفقــود فــإن القاضــي يحكــم بوفاتــه مــن التاريــخ الــذي 
ــة انمــا  ــه وال تعــد الوفــاة حكمي ــى وفات ــة عل ــه البين ــت في تثب
حقيقيــة، ولكــن الخــاف يثــور بشــأن اذا لــم تقــم البينــة علــى 
وفاتــه فــا بــد مــن وجــود مــدة يعــول عليهــا اذ يحكــم بمضيها 
علــى موتــه، اذ ترتــب علــى ذلــك اختــاف القوانييــن العربيــة 
واالجنبيــة فــي مــا بينهمــا فنجــد ان المشــرع العراقــي قــد 
فــوض امــر تحديــد مــدة الغيبــة والحكــم بوفــاة المفقــود الــى 
ــي اجــازت الحكــم بوفــاة المفقــود فــي حــاالت  المحكمــة الت
وردت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اذ قــام دليــل قاطــع علــى 
وفاتــه او مــرت اربــع ســنوات علــى اعــان الفقــد او فقــد فــي 
ظــروف يغلــب معهــا الهــاك ومــرت ســنتان علــى فقــده، 
فيمــا يخــص قوانييــن القــوات المســّلحة العراقيــة , فقــد 
جعلــت المفقــود ميتــًا اذا مضــت ســنتان علــى فقــده فــي 
الظــروف التــي يغلــب عليهــا الهــاك ولــم يثبــت وجــوده علــى 
قيــد الحيــاة، فيمــا يخــص القوانيــن العربيــة فنجــد ان المشــرع 
المصــري فــرق بيــن المفقــود الــذي يفقــد فــي ظــروف يغلــب 
فيهــا الهــاك وجعــل الحكــم بموتــه بعــد مضــي اربــع ســنوات 
علــى فقــده وفــي الظــروف التــي يغلــب فيهــا الســامة انــاط 
تحديــد المــدة الــى القاضــي وكذلــك فعــل المشــرع الســوري 
إذ جعــل الحكــم بوفــاة المفقــود بعــد مضــي اربــع ســنوات 
اذا فقــد فــي الظــروف التــي يغلــب عليهــا الهــاك وامــا فــي 
الحــات االخــرى كالفقــد فــي الظــروف التــي تغلــب فيهــا 
مــن  الثمانيــن  يبلــغ  حتــى  بوفاتــه  الحكــم  جعــل  الســامة 
العمــر، وفــي لبنــان يحكــم بمــوت المفقــود فــي ظــروف 
التــي غلبــت عليــه الهــاك بمضــي عشــر ســنين كالجنــدي 
الــذي لــم يعــد علــى الرغــم مــن انقضــاء الحــرب او اذا بلــغ 
مــن العمــر مائــة ســنة ولــم يعــرف مصيــره مــن الحيــاة او 
ــن نوعــي  ــي فــرق بي الممــات، فيمــا يخــص المشــرع المغرب

المفقــود وجعــل الحكــم فــي الظــروف التــي يغلــب فيهــا 
الهــاك مشــروطة بمضــي ســنة مــن اليــأس مــن الوقــوف 
علــى خبــر بشــأن حياتــه او مماتــه امــا فــي حــاالت الفقــد 
االخــرى فجعــل االمــر متــروًكا الــى القاضــي، فــي مــا يخــص 
القوانيــن االجنبيــة فنجــد ان القانــون الفرنســي يحكــم بمــوت 
المفقــود اذا مضــت ثاثــون ســنة مــن تاريــخ اعــان الغيبــة او 
مائــة ســنة مــن تاريــخ الــوالدة، امــا القانــون االنكليــزي  فقــد 
جعــل الحكــم بوفاتــه بعــد مضــي ســبع ســنوات علــى فقــده 
ــد  ــه. هــادي محمــد عب ــر حيات ــى خب ــأس مــن الوقــوف عل والي
اللــه، احــكام المفقــود دراســة مقارنــة بيــن الفقــه االســامي 
والقانــون العراقــي، دار دجلــة، الطبعــة االولــى، عمــان، 2010، 

ص) 208, 209 , 210, 212(.
أنظــر, , تقريــر اللجنــة االستشــارية لمجلــس حقــوق اإلنســان . 54

عــن افضــل الممارســات بشــأن مســألة االشــخاص، مجلــس 
حقــوق اإلنســان , المصــدر الســابق , ص 19.
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مفقوديــن وال ُيســتدل عليهــم لمــدة طويلــة بعــد توقــف 
أمــر  االختفــاء  إن  اإلعمــار،  إعــادة  وبــدء  البنــادق  هديــر 
مــروع للغايــة بالنســبة لألشــخاص المعنييــن، وهــو أيًضــا 
يفجــع عائاتهــم ويصيبهــا باللوعــة ويتركهــا متأرجحــة مــا 
بيــن خــوف ورجــاء بشــأن مصيــر أحبائهــا الغائبيــن، وألن 
أحيــاًء أم  الغائبــون  العائــات ال تعلــم إن كان أحباؤهــا 
فــي عــداد الموتــى، فإنهــا تظــل تبحــث وتنتظــر لســنوات 
طويلــة فــي الغالــب، يراودهــا أمــل بائــس مــن دون أن 
)55( الحــداد  وإعــان  لمعاناتهــا  حــّد  وضــع  مــن  تتمكــن 

ينغمــس أفــراد عائلــة الشــخص الغائــب فــي مشــقات 
أقــارب  يقاســي  مــا  فعــادًة  واجتماعيــة.  اقتصاديــة 
الشــخص المفقــود معانــاة بالغــة إلــى أن يعرفــوا مصيــره 
ــى اإلطــاق)56(. ــك عل ومــكان وجــوده إن تســنى لهــم ذل

 
المفقوديــن  األشــخاص  ألقــارب  حــق  اول  ان  `وعليــِه 
هــو الحــق فــي المعرفــة، إذ يحــق لــكل شــخص معرفــة 
ــه المفقوديــن ومــكان وجودهــم، أو  ــه /أقارب ــر قريب مصي
مابســات وفاتهــم فــي حالــة الوفــاة ومــكان دفنهــم إذا 
عــرف، واســترداد رفاتهــم ويتحتــم علــى الســلطات إشــعار 
العائــات  فتبــدأ  ونتائجــه،  التحريــات  بتقــدم  األقــارب 
فــي البحــث عــن أي قريــب لهــا بمجــرد اختفائــه، وقــد 
تــزور الدواويــن الحكوميــة والمؤسســات والمنظمــات،  
المعــارك  وســاحات  بالســجون  كثيــرون  ويطــوف 
أقاربهــم  عــن  بحًثــا  الجثــث  ومشــارح  والمستشــفيات 
الموتــى فــي محاولــة  المفقوديــن، ويفحصــون جثــث 
للعثــور علــى ســمات مألوفــة، أو يذهبــون إلــى أماكــن 
ُتعــرض فيهــا أمتعــة شــخصية ومابــس وحلــّي ُوجــدت 
مــع رفــات الموتــى، ويواصــل كثيــرون البحــث إلــى أن 
يتوصلــوا إلــى إجابــات، حتــى لــو اســتغرق األمــر ســنوات 
وهــم يــرون أن التوقــف عــن البحــث قبــل الحصــول علــى 

معلومــات بمثابــة تخــٍل عــن الشــخص المفقــود إلــى 
التزامــًا  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يفــرض   ،)57( األبــد 
علــى كل طــرف فــي نــزاع مســّلح باتخــاذ التدابيــر الازمــة 
للكشــف عــن مصيــر الشــخص المفقــود وإشــعار أســرته 
ــا مــن خــال  بذلــك، ويمكــن الوفــاء بهــذا االلتــزام جزئيًّ
التحــري عــن حــاالت االختفــاء التــي حدثــت فــي األراضــي 
ــارب  ــاغ األق ــي تقــع تحــت ســيطرة هــذا الطــرف وإب الت
بتقــّدم التحريــات ونتائجهــا. ويقــّر القانــون الدولــي لحقوق 
اإلنســان بــكل مــن الحــق فــي معرفــة مصيــر أحــد األقارب 
المفقوديــن وااللتــزام الواجــب علــى الســلطات العامــة 
ــاٍل فــي الظــروف المحيطــة باالختفــاء،  ــق ع بإجــراء تحقي
ال ســيما مــن خــال حمايــة الحــق فــي الحيــاة وحظــر 
ــة القاســية أو  التعذيــب وأي شــكل مــن أشــكال المعامل
الاإنســانية أو المهينــة، أو الحــق فــي الحيــاة األســرية)58(. 
المفقوديــن  عــداد  فــي  مــا  يصبــح شــخٌص  عندمــا  إذ 
تواجــه عائلتــه فــي أغلــب األحيــان صعوبــات ماليــة، ال 
ســيما حيــن يكــون الشــخص الغائــب هــو المعيــل الوحيــد 
لألســرة، لــذا تكــون النســاء واألطفــال أكثــر عرضــة للتأثــر 
يجــب  االحتياجــات،  تقييــم  إلــى  واســتناًدا  بفقدانهــم، 
علــى الســلطات تلبيــة احتياجــات األســر ومــن يعيلهــم 
األشــخاص المفقــودون الذيــن ُأعلــن عــن فقدانهــم فــي 
نــزاع مســّلح أو عنــف داخلــي، ويحــق لهــؤالء أن يتمتعــوا 
تقــدم  التــي  الماليــة  أو  االجتماعيــة  المزايــا  بنفــس 
للضحايــا اآلخريــن، يجــب أن تكــون شــهادة الغيــاب أو 
الشــهادة الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
علــى ســبيل المثــال، كافيــة للمطالبــة بالمســاعدة)59(، 

55 . See, Kathmandu, Nepal International Committee of

 the Red Cross, Missing Persons In Nepal The right to

.know, August 2011, P:01

56 . See, Pallavi Dhakal, International Committee of the

 Red Cross, Families of Missing Persons In Nepal, A

study of their needs,/ICRC,April 2000, P:11

57 . See, Helping the Families of the Missing Living With

 Absence, International Committee of the Red Cross,

.1202 Geneva, Switzerland, July 2014, P:09

58 . See, Article (7) Recognition of absence, Guiding

 Principles / Model Law On The Missing, Op. Cit.

.P:18

59 . See, The Needs Offamilies, of Iraqi, Missing Persons,

International Committee of the Red Cross, Al-

Awiyah Post Office - Baghdad، Iraq, May 2017, P:07
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ــن  ــوارق بي ــي الفـ ــدول اعتمــاد نهــج يراع ــى ال ــن عل ويتعي
الجنســين لضمــان حقــوق األقــارب، وينبغــي أن تتنــاول 
التشــريعات المحليــة مـــسائل حـــضانة أطفــال المفقــود، 
وحقــوق الميــراث المتعلقــة بــه، وحــق زوج الشــخص 
علــى  الحصــول  فــي  والحــق  التــزوج،  فــي  المفقــود 
المســاعدة  اســتحقاقات  وعلــى  التقاعديــة  المعاشــات 
ــر المســاعدة  ــد االقتضــاء ينبغــي توفي ــة)60(، وعن الحكومي
ــدول  ــن، وينبغــي لل ــي المفقودي ــة ألهال ــة والمالي المادي
برامــج  مــن  األســر  اســتفادة  إمــكان  مــن  تتأّكــد  أن 
ــساعدتها علــى  ــة إلــى تحســين وضعهــا ومـ الدعــم الرامي
التخّلــص مّمــا تشــعر بــه مــن معانــاة نفســية بســبب 
ــراف  ــدول أن تنظــر فــي االعت ــى ال ــا)61(، فعل ــاء ذويه اختف
بالمدنييــن المفقوديــن علــى أنهــم ضـــحايا حـــرب وإدمــاج 
ــة، مثلهــم  أســرهم فــي نظــام االســتحقاقات االجتماعي
أقــارب  المفقوديــن وضمــان منــح  الجنــود  أســر  مثــل 
المفقوديــن الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض، فــا 
ــن يعيلهــم أفــراد القــوات  ــن َم ــز بإجحــاف بي يجــوز التميي
المســّلحة والمدنيــون علــى أســاس النــوع وفــي معظــم 
األحــوال يكــون األشــخاص المفقــودون مــن الذكور الذين 
كانــوا يعيلــون أســرهم، فــا بــّد مــن توفيــر الخدمــات 
االجتماعيــة األساســية ويمكــن أن يشــمل ذلــك بــداًل 
ــا لســّد االحتياجــات الماديــة األساســية، ومزايــا فــي  ماليًّ
المســكن وفرًصــا للعمــل ورعايــة صحيــة، عــاوة علــى 
بــدل لتعليــم األطفــال والمســاعدة القانونيــة وعنــد وجــود 
نظــام ضمــان اجتماعــي، ال بــّد ألســر المفقوديــن مــن 
ــة لتقييــم االحتياجــات  ــه ويجــب وضــع آلي االســتفادة من
ومعالجــة طلبــات المســاعدة وتمكيــن الضحايــا وأســرهم 

60 . See, In Connection With The Armed Conflicts

 That Have Occurred In Lebanon Since 1975,

 An Assessment Of Their Needs, International

 Committee of the Red Cross, Sadat/ Hamra Street,

 ICRC, The Families Of People Missing, May 2013,

.P:17

61 . See, Missing Persons Needs of the Families Living

 With Uncertainty, International Committee of the

.Red Cross In Sri Lanka, July 2016, P:21

62 . See, Needs Offamilies, of Iraqi, Missing Persons,

  International Committee of the Red Cross, - Op.Cit.

.P: 13

مــن االســتفادة منهــا بســهولة)62(.

ومــن الــدول التــي اهتمــت بمعالجــة أوضــاع المفقوديــن 
وأســرهم دولــة البوســنة إذ اشــارت إلــى الحــق فــي الدعــم 
المالــي لــذوي المفقوديــن، بالنــص علــى مــا يلــي: )وفًقــا 
ألحــكام هــذا القانــون، فــإن أفــراد عائــات األشــخاص 
المفقوديــن، علــى النحــو المحــدد فــي المــادة )2(، الفقــرة 
)2( مــن هــذا القانــون والمعاليــن مــن الشــخص المفقــود 
أو مــن هــم بحاجــة الــى الدعــم يحــق لهــم الحصــول علــى 

الدعــم المالــي الشــهري( )63(.
أّمــا فــي مــا يخــص أحــكام التشــريعات العراقيــة ذات 
تعويــض  قانــون  ان  فنجــد  بالمفقوديــن،  الصلــة 
المتضرريــن جــراء العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية 
والعمليــات االرهابيــة رقــم )20( لســنة 2009 قــد أشــار الــى 
المفقوديــن وحقهــم فــي الشــمول بالتعويــض، حيــث 
اشــار الــى تشــكيل لجنــة مركزيــة فــي بغــداد ولجــان فرعيــة 
فــي المحافظــات لغــرض اســتام طلبــات التعويــض 
والبــّت فيهــا، ومــن خــال تفّحــص أحــكام هــذا القانــون 
هــو  التعويــض  يســتحق  الــذي  المفقــود  أن  يتضــح 
ــه  ــة بالبــت فــي وضعــه أن ــة المعني ــدى اللجن ــت ل مــن ثب
مصــاب بعجــز كلــي أو جزئــي حســب مــا هــو مــدرج فــي 

التقاريــر الطبيــة)64(.

كمــا قــد ترغــب العائــات فــي أن يخضــع األشــخاص 
الذيــن تســببوا فــي اختفــاء أحبائهــم للمســاءلة، يمكــن 
إلجــراءات المحاكــم وآليــات العدالــة االنتقاليــة أن تســاعد 
العائــات علــى طــي هــذه الصفحــة األليمــة، وينبغــي 
إلــى جانــب العدالــة فــي محاســبة المتورطيــن فــي اختفــاء 
األحبــاء، فالتحقيــق الجنائــي فــي الرفــات البشــرية بعــد 
النــزاع المســّلح وغيرهــا مــن حــاالت العنــف المســّلح 

63 . See, Article (11) (Right To Financial Support) , Law

 On Missing Persons In Bosnia And Herzegovina ,

 Op. Cit

)3( مــن قانــون  . 64 الفقــرة االولــى والمــادة   )2( المــادة  أنظــر، 
واألخطــاء  الحربيــة  العمليــات  جــراء  المتضرريــن  تعويــض 
 ،2009 لســنة   )20( رقــم  االرهابيــة  والعمليــات  العســكرية 

الســابق  المصــدر 
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ــان مــن األهــداف  األول هــو اســتعادة الرفــات  ــه اثن لدي
ــد ســبب الوفــاة وطريقتهــا والثانــي هــو  وفحصــه وتحدي
تحديــد الرفــات البشــرية وإعادتهمــا إلــى عائلــة الشــخص 
المفقــود، يســاعد ذلــك أفــراد األســرة فــي التحقــق مــن 
مصيــر قريبهــم والتعامــل مــع البقايــا بطريقــة مناســبة، 
علــى  الحــزن  المفقوديــن مــن  أســر  ثــم تمكيــن  ومــن 

خســارتهم )65(.

مراحــل  مختلــف  فــي  التدخــل  الضحايــا  ألســر  يمكــن 
اإلجــراءات الجنائيــة وممارســة حقهــم فــي معرفــة مصيــر 
األقــارب ومحاســبة المســؤولين عــن اختفائهــم، فمثــًا، 
يمكــن أن تكــون مرحلــة التحقيــق قنــاة مناســبة لعائــات 
المفقوديــن للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة، 
وعــادة ما تســتفيد الســلطات المســؤولة عــن التحقيقات 
واالستفســارات مــن ســلطات موســعة، بمــا فــي ذلــك 
المعلومــات  علــى  الحصــول  بغيــة  اإلنفــاذ،  ســلطة 
ــة، وينبغــي أن يحــاول  ــة التجريبي ــة الازمــة للمرحل واألدل
أقــارب الضحايــا االســتفادة مــن هــذه القــدرة وضمــان 
معالجــة شــواغلهم بشــكل مناســب أثنــاء التحقيقــات )66(.

مــن خــال مــا تقــدم نســتنتج أن الشــخص المفقــود 
هــو ضحيــة وأفــراد عائلــة الشــخص المفقــود هــم أيًضــا 
ضحايــا، فعــدم المعرفــة يؤثــر فــي الراحــة العاطفيــة لبــال 
ــاء  ــد األحب ــاء أح ــي يســببها اختف ــاة الت ــات، والمعان العائ
تســتمر حتــى يجــري التثبــت مــن مصيــر الشــخص، فضــًا 
ــات متعــددة كنتيجــة  ــك، تواجــه العائــات صعوب عــن ذل
مباشــرة،  ويمكــن أن تواَجــه تحديــات قانونيــة وإداريــة 
واجتماعيــة واقتصاديــة معّينــة. كّل هــذه الصعوبــات قــد 

تمنــع العائــات مــن إعــادة بنــاء حياتهــا بعــد االختفــاء، 
يمكــن  شــيء  أصعــب  إّن  عديــدة.  لســنوات  وأحياًنــا 
التغلــب عليــه يتمثــل فــي هــذه الحالــة المســتمرة مــن 
ــاب  ــه يمكــن أن يقــرع الب ــي ال تفارقــك، بأن ــة الت العصبي
فــي أّي لحظــة. إّن وقــع االختفــاء يتعــدى الشــعور بــه 
ــو  ــة المباشــرة للشــخص المفقــود؛ فه ــل العائل مــن قب
يؤثــر أيًضــا فــي المجتمعــات المحليــة التــي ينتمــي إليهــا 
األشــخاص المفقــودون وعائاتهــم ويمكــن أن يشــّكل 
للمجتمعــات  الســلمي  والتعايــش  لاســتقرار  تهديــًدا 

المتضــررة.

وحقــوق  المفقــود  الشــخص  حقــوق  علــى  للحفــاظ 
عائلتــه ال بــد مــن االعتــراف بحقهــم فــي  الحاجــة إلــى 
المعرفــة والحاجــة إلــى المضــي قدًمــا فــي الطقــوس 
التذكاريــة وتلقــي الدعــم القانونــي واإلداري واالقتصــادي 
والنفســي والحاجــة إلــى الحمايــة مــن التهديــدات األمنّيــة 
والحاجــة إلــى االعتــراف بالمعانــاة التــي تمــّر بهــا، وحاجــة 

ــة. ــم العدال ــى محاك ــة الوصــول إل ــى إمكاني البعــض إل

المطلب الثالث 
معالجة قضايا األشخاص 

المفقودين في إطار 
المنظمات الدولية

تــؤدي النزاعــات المســّلحة دوًرا مؤثــًرا فــي تفتــت شــمل 
العائــات وقطــع العديــد مــن الروابــط العائليــة، اذ تكــون 
الــى معرفــة  العائــات فــي كثيــر مــن األحيــان بحاجــة 
األخبــار عــن أبنائهــا الذيــن فرقهــم النــزاع، وتبــذل العديــد 
مــن الجهــود فــي ســبيل إعــادة جمــع الشــمل. وفــي إطــار 
عمليــات البحــث تــؤدي الجهــود الدوليــة الــدور الكبيــر فــي 
هــذا المجــال مــن خــال تجميــع وتســجيل المعلومــات 
األخبــار  وتبــادل  المفقوديــن،  باألشــخاص  المتعلقــة 
العائليــة. وتختلــف هــذه الجهــود فــي الــدور الــذي تؤديــه 
باختــاف طبيعــة النــزاع المســّلح لــذا ســوف نســتعرض 
اهــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة في 
عمليــات البحــث عــن األشــخاص المفقوديــن متمثلــة 
باللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن واللجنــة الدوليــة 

65 . in conformity with the Statutes of the International

 Red Cross and Red Crescent Movement, article

 5(2)(d) and 5(3), adopted by the 25th International

 Conference of the Red Cross in Geneva in October

 1986 and amended by the 26th International

 Conference of the Red Cross and Red Crescent in

.Geneva in December 1995

66 ..See, Nils Melzer, Op.Cit. P: 155
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للصليــب األحمرمــن اجــل تســهيل اعــادة الروابــط العائليــة 
والرفــات البشــرية وكمــا هــو مبيــن علــى النحــو االتــي :

الفرع األول
المنظمــات الدوليــة الحكوميــة )اللجنــة الدوليــة 

)ICMP( لشــؤون المفقودين
أســفر عــن مؤتمــر القمــة لمجموعــة الــدول الســبعة فــي 
ــر الدعــم التفــاق  ــون الفرنســية مــن اجــل توفي ــة لي مدين
دايتــون للســام والــذي وضــع حــًدا للنزاعــات المســّلحة 
فــي البوســنة والهرســك، وبنــاًء علــى مبــادرة الرئيــس 
االمريكــي بيــل كلينتــون عــام 1996 جــرى تأســيس اللجنــة 
الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، وحــّدد الــدور االساســي 
الــذي تقــوم بــه وهــو تحديــد اماكــن األشــخاص الذيــن 
علــى  والتعــرف  المســّلحة  النزاعــات  خــال  ُفقــدوا 

هوياتهــم بدعــم وتعــاون مــن الــدول )67(.

واليــوم أصبحــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
)ICMP( منظمــة نشــطة علــى مســتوى العالــم وتقــوم 
بالترويــج لاعتــراف بقضيــة األشــخاص المفقوديــن على 
أنهــا قضيــة عالميــة تتطلــب بنيــة منظمــة واســتجابة 
ســريعة ومســتمرة لــكل االســباب التــي ادت الــى فقــدان 
حقــوق  وانتهــاكات  المســّلحة،  كالنزاعــات  األشــخاص 
الجريمــة  عــن  فضــًا  الطبيعيــة  والكــوارث  اإلنســان 
مســاعدة  فــي  ــا  حاليًّ وتشــارك  والهجــرة،  المنظمــة 
الحكومــات والمؤسســات األخــرى فــي أنحــاء مختلفــة 
مــن العالــم لمعالجــة المســائل االجتماعيــة والسياســية 
المتعلقــة باألشــخاص المفقوديــن، ولتحديــد هويــات 
الكــواث  وحــاالت  النزاعــات  عقــب  األشــخاص  اولئــك 
الطبيعيــة وتتطلــب اقامــة نظــم فعالــة، ويتواجــد مقّرهــا 
الحالــى فــي ســرايفو فضــًا عــن مكاتــب أخــرى لهــا فــي 

67 . See,  Missing Persons And Victims Of

 Enforced Disappearance In Europe, Issue

 Paper Published By The Council Of Europe,

.Commissioner For Human Rights, 2016 , p31 

   Ibid , p : 32

68 . See, DNA Database Management review and

 Recommendations, ENFSI DNA Working Group,

 European commission directorate general justice

.and home Africa, April, 2016, P: 57

أنظــر، عمــرو الســراج،  تجربــة العدالــة االنتقاليــة فــي البوســنة . 69
والهرســك، الهيئــة الســورية للعدالــة االنتقاليــة، آب، 2013، 

ص 9.
الطــب الشــرعي هــو تخصــص فرعــي يركــز علــى تحديــد ســبب . 70

الوفــاة مــن خــال فحــص الجســم، فاللجنــة الدوليــة لشــؤون 
باســتخدام  الهويــة  المفقوديــن تكمــل عملهــا فــي تحديــد 
الحمــض النــووي عــن طريــق وســائل الطــب الشــرعي، فعلــم 
ــات الحقائــق التــي جــرى الحصــول  الطــب الشــرعي يعنــي إثب
فــي  المتضمنــة  العلميــة  األســاليب  خــال  مــن  عليهــا 
التحقيــق الجنائــي كدليــل أمــام المحاكــم، وغالًبــا مــا يرتبــط 
بجرائــم الماحقــة القضائيــة، لتحديــد األشــخاص المفقوديــن 
نتيجــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان أو فــي حــاالت األعــداد 
الكــوارث  الذيــن يموتــون بســبب  الكبيــرة مــن األشــخاص 
ــر مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية  الطبيعيــة، أنظــر، تقري
لحقــوق اإلنســان بشــأن الحـــق فــي معرفــة الحقيقــة وبشــأن 
االمــم  اإلنســان،  وحقــوق  الوراثــي  الشــرعي  الطــب  علــم 
المتحــدة، الجمعيــة العامــة، مجلــس حقــوق اإلنســان،  البنــد 

بانيالــوكا وتــوزا وبلــدان يوغســافيا الســابقة )68(.

فــي عــام 2001 اســتخدمت اللجنة الحمــض النووي خطوة 
اولــى فــي التعــرف علــى هويــات األشــخاص المفقوديــن 
فــي النــزاع المســّلح، عــن طريــق أخــذ العينــات مــن عظــام 
رفــات الموتــى ومطابقــة الحمــض النــووي مــن الــدم مــع 
عينــات العظــام لتحديــد الهويــة. اذ تقــوم اللجنــة الدوليــة 
ــد  ــر عالمــي لتحدي ــر مختب ــإدارة أكب ــن ب لشــؤون المفقودي
الهويــات عــن طريــق الحمــض النــووي.  تتطلــب إجــراءات 
البحــث عــن المفقوديــن وتســليمهم الــى ذويهــم القيــام 
بأمريــن األول عــن طريــق تحليــل الحمــض النــووي واألمــر 
ــن  ــووي مــع ذوي المفقودي ــة الحمــض الن ــر مطابق اآلخ
واقاربهــم مــن اجــل التعــرف علــى هويــة الجثــة ومــن ثــم 
تســليمها اليهــم )69(. وقامــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
إلدارة  شــامل  نظــام  بتطويــر   )ICMP( المفقوديــن 
مــن  وتحليلهــا  البيانــات  تتبــع  يتيــح  الجنائيــة  البيانــات 
العلــوم  يشــمل  الهويــة  لتحديــد  متكامــل  نظــام  أجــل 
الجنائيــة والطــب الشــرعي األنثروبولوجيــا)70( واألشــخاص 
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النــووي.  الحمــض  ومطابقــة  واألقــارب  المفقوديــن 
ويتضمــن مركــًزا للمعلومــات عبــر اإلنترنــت يســاعد علــى 
إنشــاء مؤسســة تتضمــن قواعــد وبيانــات المفقوديــن 
الهيئــات  مــن  كل  إلــى  المعلومــات  روابــط  ويوفــر 
ــراه مناســًبا للســياق  ــة العامــة والشــريكة كمــا ي القانوني
واألدوار الخاصــة، ومــن العناصــر المحوريــة لــدور اللجنــة 
الحفــاظ  فــي   )ICMP( المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة 
علــى قواعــد بيانــات ضخمــة مــن المعلومــات الحساســة 
البيانــات واالمتيــازات  المحتملــة هــي سياســة حمايــة 
والحصانــات المعتــرف بهــا )71(، هــذه البيانــات المجّمعــة 
مــن أســر المفقوديــن ُتعتبــر محــور عمليــة تحديــد مــكان 
بتحديــد  اللجنــة  قامــت  إذ  وهويتهــم،  المفقوديــن 
البيانــات  بجمــع  الخاصــة  الدوليــة  المعاييــر  وترســيخ 
الشــخصية وتخزينهــا ومشــاركتها بكفــاءة عاليــة وبشــكل 
آمــن. وباإلمــكان مــن خــال نظــم بيانــات اللجنــة الجمــع 
للتحقيقــات  والمتباينــة  المختلفــة  العناصــر  بيــن  مــا 
تطبيقيــن  مــن  البيانــات  نظــم  تتألــف  إذ  الرســمية، 
رئيســيين لمعالجــة البيانــات، وهمــا مركــز االستفســارات 
عبــر االنترنيــت )OIC( ونظــام إدارة متقدًمــا يســاعد  فــي 
تحديــد الهويــة )iDMS( وُينظــر الــى المفقوديــن بالتعــاون 
مــع الهيئــات المحليــة والدوليــة فــي شــتى أنحــاء العالــم، 
ويعتبــر أداة تفاعليــة تســتطيع أســر المفقوديــن وغيرهــم 

علــى  للحصــول  اســتخدامها  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
المعلومــات المخزنــة فــي النظــام أو لتقديــم معلومــات 

جديــدة)72(.

وتســعى اللجنــة الدوليــة المعنيــة بشــؤون المفقوديــن 
الــى  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون 
فــي  األخــرى  والســلطات  الحكومــات  تعــاون  ضمــان 
النزاعــات  بســبب  المفقوديــن  األشــخاص  تحديــد 
انتهــاكات  أو  األخــرى  العدائيــة  األعمــال  أو  المســّلحة 
تدعــم  كمــا  ذلــك،  فــي  وتســاعدهم  اإلنســان  حقــوق 
اللجنــة أعمــال المنظمــات األخــرى فــي جهودها، وتشــجع 
المشــاركة العامــة فــي أنشــطتها وتســهم فــي تطويــر 
التعبيــرات المناســبة لاحتفــال وتكريــم المفقــود مــع 
الحكومــات لضمــان اســتيفاء حقــوق الضحايــا فــي هــذه 
العمليــة، بمــا فــي ذلــك المفهــوم القائــل بــأن أقربــاء 
المفقوديــن لديهــم الحــق فــي الحصــول علــى معلومــات 
الحــق  بشــأن مصيــر الشــخص المفقــود، وأن لديهــم 
ــات البحــث  ــة بعملي فــي أن تكــون المعلومــات المتعلق
ودقيقــة)73(،  موثوقــة  الهويــة  وتحديــد  واالســترداد 
وتســاعد اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن الحكومــات 
المســألة، مــن  علــى معالجــة هــذه  بنــاء قدراتهــا  فــي 
خــال إنشــاء مؤسســات وســّن القوانيــن والتعبيــر عــن 
االحتفــاالت، تعمــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
أيًضــا مــع المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك الجمعيــات 
العائليــة للمفقوديــن. وتقــدم اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
ــد مــكان  ــة تحدي ــة لدعــم عملي المفقوديــن مســاعدة فني
برنامــج  فــي  وتحديدهــم،  واســتعادتهم  المفقوديــن 

التقنيــة. المســاعدة 
واإلجرائيــة،  التنظيميــة  المســائل  األعمــال  جــدول  مــن   1
الــدورة  أعمــال  جــدول  شــروح  عشــر،  الخامســة  الــدورة 
 A ،الخامســة عـشـــرة لمجلــس حقــوق اإلنســان، رقــم الوثيقــة

HRC //1/15 , المــؤرخ فــي 11 آب 2010 , ص 4. 
71 . See, Edwin Huffine, John Crews,  Brenda Kennedy,

 Kathryn Bomberger, Asta Zinbo, Mass Identification

 of Persons Missing from the Break-up of the Former

 Yugoslavia: Forensic Sciences, Structure, Function,

 and Role of the International Commission on

 Missing Persons, The International Commission

 on Missing Persons (ICMP), Sarajevo, Bosnia and

.Herzegovina ,2001, P: 273

ــن . 72 ــات ألســر المفقودي ــل مختصــر عــن جمــع البيان أنظــر، دلي
لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 

ص1. الســابق،  المصــدر   ،)ICMP( المفقوديــن 
73 . See, A Stock Taking, The Situation In Kosovo,

 International Committee on Missing Persons,

.Sarajevo, 14th September 2010 , P:23
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 )ICMP( المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  إن 
رائــدة فــي تطبيــق عمليــة تحديــد  أّنهــا  معروفــة علــى 
علــى   )DNA( النــووي  الحمــض  يقودهــا  التــي  الهويــة 
اللجنــة  تدعــم  كمــا  المفقوديــن،  األشــخاص  حــاالت 
الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أعمــال مؤسســات قطــاع 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــك نظــم العدال ــة، بمــا فــي ذل العدال
والمحليــة، وتقــدم المســاعدة فــي حــاالت الكــوارث علــى 
أســاس مخصــص،  إذ إن معــدل تحديــد هويــة الحمــض 
الجثــث  اســتخراج  عمليــة  بعنصريــن:  مرهــون  النــووي 
الدوليــة  اللجنــة  وقــدرة  الحكومــات  بهــا  تقــوم  التــي 
لشــؤون المفقوديــن علــى جمــع عينــات الــدم مــن أقــارب 

المفقوديــن.

ــة لشــؤون المفقوديــن جهودهــا  ــة الدولي وتواصــل اللجن
المفقوديــن،  األشــخاص  أماكــن  تحديــد  الــى  الراميــة 
وتحديــد هوياتهــم فــي العديــد مــن البلــدان التــي شــهدت 
اليــوم  وجــد  المثــال،  ســبيل  علــى  مســّلحة،  نزاعــات 
الذيــن  العــراق  أقــارب المفقوديــن فــي  الماييــن مــن 
عانــوا مــن عــدم اليقيــن المحيــط بمصيــر أحــد األحّبــاء. 
 )ICMP( المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  تعمــل 
علــى مســاعدة العــراق فــي بنــاء القــدرات المؤسســية 
التــي تمّكــن مواطنيهــا مــن معالجــة هــذه القضيــة وقــد 
ــى العــراق فــي عــام  ــة ألول مــرة إل ذهــب موظفــو اللجن
2003 لتقييــم المســاعدة المقدمــة، وبــدأوا العمــل مــع 
المؤسســات العراقيــة فــي عــام 2005، وأنشــأت مكتًبــا 
 ،2010 عــام  فــي  أربيــل  وفــي   2008 عــام  بغــداد  فــي 
فــي  المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  وســاعدت 
تطويــر قانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة، الــذي أنشــئ 
قانونيــة  آليــة  علــى  القانــون  ينــص  و   ،2005 عــام  فــي 
لتحديــد األشــخاص المفقوديــن  وإجــراء حفريــات رفــات 
الموتــى وتحديــد هويــة الضحايــا الذيــن جــرى اســتخراجهم 
ــر الجماعيــة ولغــرض تســهيل مهمــة البحــث  مــن المقاب
عــن المقابــر الجماعيــة وإعــادة رفــات المفقوديــن إلــى 
ذويهــم، والتعــرف علــى هويــة الضحايــا المدفونيــن فيها، 

داعــش . 74 تنظيــم  كان  الموصــل،  معركــة  انــدالع  وقبــل 
ــى ســجون ســرية ويقــوم  ــي إل ــه مــن األهال يســوق معارضي

ومــا يتبــع ذلــك مــن آثــار شــرعية وقانونيــة فــي حــدود 
أحــكام هــذا القانــون )74(، كمــا أن اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
المفقوديــن قــد عقــدت فــي مقــر مؤسســة الشــهداء 
اجتماًعــا  الجماعيــة  المقابــر  وحمايــة  شــؤون  دائــرة   /
مشــترًكا مــع ممّثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
واالســتعداد  كاملــة  خطــة  وضــع  حــول  االتفــاق  وتــّم 
داعــش  تنظيــم  خّلفهــا  التــي  الجماعيــة  المقابــر  لفتــح 
االرهابــي. وأبــدت منظمــة الصليــب األحمــر اســتعدادها 
ــة  ــر الجماعي ــة المقاب ــرة شــؤون وحماي بدعــم واســناد دائ
باالحتياجــات الضروريــة الازمــة لديمومــة العمــل ومــا 
يتعلــق بجمــع المعلومــات مــا قبــل الفقــدان وقاعــدة 

بأســماء  قوائــم  أحياًنــا  وينشــر  وجبــات  علــى  بتصفيتهــم 
هــذه  المنظمــة  اإلعــدام  حمــات  وطالــت  المعدوميــن، 
الحكومييــن  والموظفيــن  والعســكريين  المدنييــن  آالف 
الســابقين، ودفنــوا عشــوائًيا فــي مقابــر جماعيــة وتّعــد مقبــرة 
ــوب الموصــل مــن  ــل جن الخســفة فــي منطقــة حمــام العلي
أكبــر هــذه المقابــر المكتشــفة، ومقبــرة الخســفة مــن أشــهر 
المقابــر الجماعيــة المكتشــفة حتــى اآلن إذ تشــير تقديــرات 
غيــر رســمية إلــى أنهــا احتــوت علــى رفــات 25 ألــف جثــة، 
»هــذه المقبــرة عبــارة عــن تجويــف يبلــغ عمقــه 180 متــرا، 
كان اإلرهابيــون يلقــون فيــه ضحاياهــم« اذ أن اآلالف مــن 
ــا إلــى صعوبــة فتــح المقبــرة  الضحايــا مدفونــون هنــاك الفًت
ــا جــراء مــواراة عناصــر داعــش الضحايــا تحــت أطنــان مــن  حاليًّ
األنقــاض والمخلفــات بعــد انتهــاء الحــرب. انتشــلت فــرق 
الدفــاع المدنــي العراقيــة مئــات الجثــث مــن تحــت ركام األبنيــة 
ــدا مــن  ــي مــن الموصــل، وتحدي ــب الغرب المدمــرة فــي الجان
المنطقــة القديمــة، وجــاءت عمليــات االنتشــال وفــق باغــات 
مقدمــة مــن األهالــي حــول فقــدان ذويهــم أو ضحايــا مدنييــن 
ــي قــد اســتكملوا  ــام 2018، كان األهال ــول ع يعرفونهــم وبحل
تقديــم باغــات عــن المفقوديــن وكشــف الغبــار أنهــم باشــروا 
بعــد ذلــك بتســجيل أي جثــة يعثــر عليهــا بيــن األنقــاض ولــم 
يبلــغ عنهــا فــي أي تقريــر حــول األشــخاص المفقوديــن، علــى 
أنهــا »مجهولــة الهويــة وأكــد أن »الصعوبــة اليــوم تكمــن فــي 
ــث المنتشــلة دون باغــات وعددهــا  ــة هــذه الجث ــد هوي تحدي
ــن مــن  ــن أم لمقاتلي ــن مفقودي ــات، وهــل هــي لمدنيي بالمئ
داعــش أو عائاتهــم. كمــا أّكــدت اللجنــة ان »جريمــة ســبايكر 
ــن للوصــول  ــازر اذ تعمــل مــع أســر المفقودي ــر المج مــن اكب
الســلطات  مــع  تعمــل  اللجنــة  ان  مبينــة  رفاتهــم«،  الــى 
الطبابــة  فــي  الهويــة  لتحديــد  عملهــا  لتطويــر  المختصــة 
العراقيــة ونحــن علــى اتــم االســتعداد لمســاعدة الســلطات 
الحكوميــة، اللجنــة الدوليــة للمفقوديــن: نحــو مليــون شــخص 
 مفقــود فــي العــراق وعلــى الحكومــة معرفــة مصيرهــم :
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البيانــات المعتمــدة فــي ذلــك، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
ــة  ــرة شــؤون وحماي ــن فــي المؤسســة / دائ المتخصصي
المقابــر الجماعيــة ســيتولون تنفيــذ مــا تــّم رســمه ضمــن 
الخطــط الســنوية الموضوعــة مــن قبــل المؤسســة لفتــح 

الجماعيــة)75(.  المقابــر 
ناحــظ  ان اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن وضعــت 
نظاًمــا للتحقيــق )DNA( ذا كفــاءة عاليــة أدى إلى الســماح 
ألول مــرة بالقيــام مــن خــال األســاليب العلميــة  بتحديــد 
أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص المفقوديــن بســبب نــزاع 
عنيــف، ولهــذا الغــرض تحتفــظ اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
لطبــع  دائمــة  تشــغيلية  قــدرة  بأعلــى  المفقوديــن 
الحمــض النــووي لبقايــا الهيــاكل العظميــة فــي العالــم، 
فــي عمليــة الحمــض النــووي التــي تقودهــا لمطابقــة 
ــووي مــن  ــة مامــح الحمــض الن ــات، تجــري مقارن الجين
بقايــا الهيــاكل العظميــة مــع مامــح مــن أفــراد عائلــة 
علــى  العثــور  أجــل  مــن  الحيــاة  قيــد  علــى  المفقوديــن 
مطابقــات قرابــة الحمــض النــووي مــن كفالــة علميــة 
عاليــة للغايــة، وتوفيــر األســاس لمعلومــات موثوقــة 
ودقيقــة، اذ تحصــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
علــى عينــات بيولوجيــة مأخــوذة مــن رفــات مميتــة جــرى 
العثــور عليهــا فــي مقابــر ســرية، والتــي تقــدم إلــى اللجنــة 
مــن  كل  مــن   )ICMP( المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة 

البعثــات الدوليــة والســلطات الحكوميــة)76(.

ونظــًرا الختفــاء اعــداد كبيــرة مــن األشــخاص نتيجــة للنــزاع 
المســّلح وجــدت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
)ICMP( ضــرورة اتخــاذ خطــوة مهمــة نحــو معالجة قضية 

األشــخاص المفقوديــن فــي ســياق منصــات السياســة 
الدوليــة، فأصبحــت قضيــة  واالســتراتيجيات  الخارجيــة 
المفقوديــن ُتفهــم علــى نحــو متزايد على أنهــا تحدٍّ عالمي 
مــن أجــل تطويــر اســتجابة عالميــة فعالــة لمشــكلة عالمية 
أساســية وملحــة، تتطلــب مــن المؤسســات القضائيــة 
ومؤسســات إنفــاذ القانــون إجــراء تحقيقــات فعالــة بشــأن 
المفقوديــن والمختفيــن جــزءًا مــن الضمانــات اإلجرائيــة 
رســمية  الفعالــة  التحقيقــات  تكــون  وأن  والعــدل، 
وشــفافة وقــادرة علــى إثبــات الحقائــق. وكثيــًرا مــا تجــري 
ــة، بمــا  هــذه التحقيقــات فــي ســياق التحقيقــات الجنائي
فــي ذلــك التحقيــق فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
الدوليــة  اللجنــة  فبنــت  الجماعيــة،  واإلبــادة  الحــرب 
لشــؤون المفقوديــن )ICMP( قاعــدة معــارف وخبــرات 
ال نظيــر لهــا مــن شــأنها أن تكــون حاســمة لتعاونهــا مــع 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لمســاعدة ضحايــا الجرائــم 
ــون  ــز ســيادة القان ــر خطــورة والمســاهمة فــي تعزي األكث
اللجنــة  فتعمــل  والدولــي،  الوطنــي  المســتويين  علــى 
الدوليــة لشــؤون المفقوديــن والمحكمــة علــى أســاس 
ــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن محاســبة  أن ال
الجرائــم  أخطــر  ومقاضــاة  المفقوديــن  األشــخاص 

بموجــب القانــون الدولــي)77(.

فبــرز نشــاط اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن فــي 
ــة  ــن مــع المحكمــة الجنائي ــا األشــخاص المفقودي قضاي
الدوليــة، فعقــد اتفــاق مــن اللجنــة الدوليــة )ICMP( مــع 
المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فمراعــاة أن 
)ICMP( أغــراض اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن
هــي ضمــان تعــاون الحكومــات والســلطات األخــرى فــي 
تحديــد وتعييــن األشــخاص المفقوديــن بســبب الحــروب، 
الطبيعيــة،  والكــوارث  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  أو  لدائــرة شــؤون وحمايــة . 75 التابعــة  الفنيــة  الفــرق  باشــرت   )2(

المقابــر الجماعيــة اعمالهــا فــي تســييج عــدد مــن المقابــر 
نينــوى  - محافظــة  فــي قضــاء ســنجار  الواقعــة  الجماعيــة 
وتحديــدًا ضمــن قريــة كوجــو وقريــة قنــي للحفــاظ علــى االدلــة 
والعظــام الظاهــرة علــى الســطح ومنــع العبــث فيهــا بالتعــاون 
والتنســيق والدعــم الكامــل مــن قبــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
المفقوديــن ICMP , للمزيــد مــن المعلومــات , أنظــر : موقــع 

ــن, المصــدر الســابق.  ــة لشــؤون المفقودي ــة الدولي اللجن
المفقوديــن . 76 الدوليــة لشــؤون  اللجنــة  علــى موقــع  متوفــر 
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أو ألســباب طوعيــة أخــرى، ومســاعدتهم علــى القيــام 
ــة قــد أسســت  ــة الدولي بذلــك، عــدا أن المحكمــة الجنائي
ــاء  ــا األساســي للمســاهمة فــي إنه بموجــب نظــام روم
اإلفــات مــن العقــاب لمرتكبــي الجرائــم األكثــر خطــورة 
الفعــال  التحقيــق  وأن  الدولــي،  المجتمــع  تهــم  التــي 
ومقاضــاة هــؤالء عــن الجرائــم  يجــري مــن خــال ضمــان 
طريــق  وعــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  تدابيــر  اتخــاذ 
العــام  المدعــي  مكتــب  ان  اذ  الدولــي،  التعــاون  تعزيــز 
ــة  ــاالت والمعلومــات المتعلق ــن تلقــي اإلح مســؤول ع
ــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة وبحثهــا  ــم الت بالجرائ
وإجــراء التحقيقــات والماحقــات القضائيــة لهــذه الجرائــم 

المفقوديــن)78(.  باألشــخاص  المتعلقــة 

لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  أن  إلــى  االتفــاق   يشــير  وإذ 
كاملــة،  دوليــة  قانونيــة  شــخصية  تملــك  المفقوديــن 
وعمــًا بالمــادة السادســة )ب( مــن االتفــاق بشــأن وضــع 
وظائــف اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، فــإّن لهــا 
ســلطة الدخــول فــي أي اتفــاق ضــروري، واذ يشــير الــى 
ان المــادة )54\ 3\د( مــن نظــام رومــا األساســي تنــص 
علــى أنــه يجــوز للمدعــي العــام أن يدخــل فــي ترتيبــات 
أو اتفاقــات مــن هــذا القبيــل، ال تتعــارض مــع نظــام 
تعــاون  لتســهيل  الضــرورة  بحســب  األساســي،  رومــا 
دولــة أو منظمــة حكوميــة دوليــة أو فــرد، والرغبــة فــي 
تســهيل  يمكــن  إذ  للطرفيــن،  مفيــدة  عاقــة  إقامــة 
تصريــف مســؤوليات كل مــن اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
 ،)OTP( العــام  المدعــي  ومكتــب   )ICMP(المفقوديــن
أخــذ فــي الحســبان لهــذا الغــرض، أحــكام االتفــاق و مركــز 

78 . See, Memorandum of Understanding between the

 International Commission on Missing Persons and

 the Office of the Prosecutor of the International

 Criminal Court international Committee on Missing

 Persons , The Hague, The Netherlands, seventh of

.July2016,P:01

79 . See., Memorandum of Understanding between the 

 International Commission on Missing Persons and

 the Office of the Prosecutor of the International

 Criminal Court international Committee on Missing

 .Persons , Op. Cit

ــن وأحــكام  ــة لشــؤون المفقودي ــة الدولي ووظائــف اللجن
نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )79(.

إذا طلــب مكتــب المدعــي العــام مــن اللجنــة الدوليــة 
لشــؤون المفقوديــن تقديــم معلومــات أو وثائــق فــي 
إليهــا  عنهــا  اإلفصــاح  تــم  التــي  ســيطرتها  أو  حيازتهــا 
بشــكل ســري مــن قبــل دولــة أو منظمة دولية أو غير 
على  الحصول  إلى   )ICMP( تسعى  فرد،  أو  حكومية 
أو  المعلومات  تلك  عن  للكشف  المصدر  موافقة 
ــب المدعــي العــام  الوثائق، عند االقتضاء و ســيبلغ مكت
أنــه قــد يســعى للحصــول علــى موافقــة المنشــئ للجنــة 
)ICMP( للكشــف عــن تلــك المعلومــات أو الوثائــق فــي 

مــا يخــص األشــخاص المفقوديــن.   

نهًجــا  ُأبرمــت تتضمــن  التــي  التفاهــم  أن مذكــرة  نجــد 
قائًمــا علــى حقــوق اإلنســان يســتند إلــى ســيادة القانــون 
إلــى  وبالنظــر  اإلنســاني،  القانــون  فــي  الثغــرات  لســّد 
التــي يفقــد فيهــا  المجموعــة الواســعة مــن الظــروف 
األشــخاص فالتطــور الصــارخ الــذي حــدث خــال العقديــن 
الماضييــن يتعلــق بالطريقــة التــي يجــري بهــا التعامــل 
بعــد  ســيما  ال  المفقوديــن،  األشــخاص  مســألة  مــع 
تحققــت  وقــد  اإلنســان،  حقــوق  وانتهــاكات  النزاعــات 
الدوليــة  الجهــود  خــال  مــن  األخيــرة  التطــورات  هــذه 
العدالــة  اســتراتيجيات  خــال  مــن  الســام  لتوطيــد 
ــراث  ــي تحــاول معالجــة ت ــون الت ــة وســيادة القان االنتقالي
لحقــوق  الجســيمة  واالنتهــاكات  العنيفــة  النزاعــات  
ــر مباشــر فــي  ــذه االســتراتيجيات تأثي اإلنســان، وكان له
مناهــج  أصبحــت  إذ  المفقوديــن،  األشــخاص  حــاالت 
ســيادة القانــون هــي القاعــدة، تقــوم مؤسســات العدالــة 
اآلن بــدور رائــد فــي اســتعادة الضمانــات األساســية التــي 
ُهلكــت خــال النــزاع، بمــا فــي ذلــك الضمانــات الواجبــة، 
الطــب  أســاليب  اســتخدام  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
ــن  الشــرعي الحديثــة وإنشــاء قواعــد بيانــات مخصصــة مكَّ
مــن تحديــد هويــة األشــخاص المفقوديــن وتحديدهــم 
بمســتوى مــن الكفــاءة واليقيــن لــم يكــن ممكًنــا مــن 
قبــل، وجــرى تحديــد عــدد أكبــر مــن األشــخاص الذيــن 
والنزاعــات  األخيــرة  والكــوارث  النزاعــات  فــي  فقــدوا 
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مثــال  التســعينات  خــال  الســابقة  يوغوســافيا   فــي 
على ذلك.

الفرع الثاني
)اللجنــة  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات 

)ICRC( األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
الســام  لتحقيــق  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى 
النــزاع  فــإّن  عالميتيــن،  حربيــن  أعقــاب  فــي  العالمــي 
ــخ البشــرية، ويظــل  ــارزة فــي تاري المســّلح يظــل ســمة ب
ا إلــى يومنــا  اللجــوء إلــى  اســتخدام األســلحة  مســتمرًّ
ــن  هــذا، إذ يكــون إحــدى الوســائل لتســوية الخافــات بي
ــه  ــة ومــا ينتــج عن ــدول و الشــعوب والجماعــات العرقي ال
ــاة  ــه كالمــوت فضــًا عــن المعان ــة مرافقــة ل مــن حصيل
التــي يعانيهــا الضحايــا وعوائلهــم. تعــّد اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر منظمــة إنســانية محايــدة وغيــر متحيــزة 
مســتقلة، مهمتهــا حمايــة ومســاعدة ضحايــا النزاعــات 
المســّلحة مــن خــال اتفاقيــات جنيــف االربــع لعــام 1949 
والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا لعــام 1977 ولعــام 2005، 
ــى عــام  1864)80(، فمــن  ــة جنيــف األول فضــًا عــن اتفاقي
ــاون مــع  ــب األحمــر وبالتع ــة للصلي ــة الدولي خــال اللجن
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، 
اللجنــة العمــل علــى تحديــد مــكان األشــخاص  تتولــى 
المفقوديــن واالبــاغ عنهــم، ويشــمل ذلــك البحــث عــن 
أفــراد العائلــة، واســتعادة االتصال، ولّم شــمل العائات، 
والســعي إلــى توضيــح مصيــر مــن ال يزالــون مفقوديــن 
ــى مــلء  ــة عل ــة الدولي ــزاع، وتشــّجع اللجن فــي حــاالت الن
طلبــات البحــث عــن المفقوديــن)81(، اذ فــور انــدالع أي نزاع 
تقــوم اللجنــة الدوليــة بمســاٍع لــدى االطــراف المتحاربــة 
للتأكــد مــن أن جميــع التدابيــر الازمــة قــد اتخــذت لمنــع 
مــن  الحًقــا  لتتمّكــن  والمدنييــن،  العســكريين  اختفــاء 
الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، وتلفــت اللجنــة انتبــاه 

اطــراف النــزاع خاصــة الــى التزاماتهــا الناجمــة عــن القانــون 
يشــملها  ال  التــي  الحــاالت  وفــي  اإلنســاني،  الدولــي 
يخــص  مــا  فــي  اللجنــة  عمــل  يســتند  القانــون  هــذا 
األشــخاص المفقوديــن الــى القانــون العرفــي، وتبقــى 
اللجنــة الدوليــة علــى اســتعداد لمســاعدة االطــراف فــي 
ــن، وتســاعد  ــر األشــخاص المفقودي الكشــف عــن مصي
البحــث  طلبــات  بجمــع  رســمية  هيــاكل  إقامــة  علــى 
ومعالجتهــا وتشــارك اآلليــة الرســمية المنشــأة لضمــان 
معالجــة الطلبــات والحصــول علــى ردود مــن االطــراف، 
وتقــدم نصائــح فنيــة اســتناًدا إلــى خبرتهــا وتســاعد علــى 
إخــراج الجثــث مــن القبــور الجماعيــة والتعــّرف علــى هويــة 

الموتــى)82(.

وفــي مــا يتعلــق بموضــوع المعلومــات فتكــون مــن 
خــال الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن اذ تعــّد 
الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقودين جــزًءا من اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ومقّرهــا فــي جنيــف، و تســعى 
ــن افــراد األســر المشــّتتة  ــة بي ــط العائلي ــى إعــادة الرواب ال
فــي جميــع حــاالت النــزاع المســّلح او العنــف الداخلــي )83( 
اذ عنــد قيــام مثــل هــذه الظــروف تقــوم بتوّلــي المهمــة 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  اليهــا  الموكولــة 
ــل المعلومــات عــن  والمتعلقــة بجمــع ومعالجــة وتوصي
األشــخاص المحمييــن، فالحفــاظ علــى وحــدة األســرة 
ــون، لذلــك تبــذل قصــاري  ــه القان ــا يكفل ــا عالميًّ يعــّد حقًّ
جهدهــا للعمــل بوصفهــا وســيًطا مــن اجــل إعــادة الروابــط 
األســرّية بيــن العوائــل المشــّتتة وتجديــد وإدامــة االتصــال 
بينهــم )84( وذلــك عندمــا يفقــدون القــدرة علــى التواصــل 
فــي مــا بينهــم بســبب النزاعــات واالضطرابــات والتوترات 
الطبيعيــة،  الكــوارث  حــاالت  فــي  أيًضــا  او  الداخليــة 

80 . See, Discover The ICRC, International Committee of
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.September 2005, P:06
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.20 ص   ،2009 العربيــة،  النســخة  القاهــرة، 
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.25 2002، ص  االحمــر، 
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مكاتــب  إنشــاء  جــرى  جنيــف  اتفاقيــات  بموجــب  اذ 
معلومــات وطنيــة ووكالــة معلومــات مركزيــة مــن اجــل 
جمــع المعلومــات ونقلهــا الــى العائــات. تقــوم الوكالــة 
مهمــة  بممارســة  المفقوديــن  عــن  للبحــث  المركزيــة 
لجنــة المعلومــات المركزيــة فــي حــاالت النــزاع،  وتعمــل 
بالتنســيق مــع مكاتــب المعلومــات الوطنيــة التــي تكــون 
ارتبــاط، وعلــى  النــزاع ملزمــة بإنشــائها كجهــة  اطــراف 
جمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر او عــن طريــق 
ــدم  ــة ع ــة رســمية ان تقــوم بهــذه المهمــة فــي حال وكال
بموجــب عملهــا  اذ  توفــر مكاتــب معلومــات وطنيــة، 
وســيًطا للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ان تســتمر فــي 
عــرض خدماتهــا إســتناًدا الــى حــق المبــادررة الممنــوح 

لهــا)85(.

ان اللجنــة الدوليــة قــد مارســت هــذا الحــق للمــرة األولــى 
البروســية،  الفرنســية  الحــرب  أثنــاء   ،1870 العــام  فــي 
فقامــت وكالــة البحــث التابعــة لهــا بــدور بــارز بوصفهــا 
الحــرب  أســرى  بيــن  االتصــال  إعــادة  فــي  وســيًطا 
لقوائــم  النــزاع  اطــراف  بيــن  التبــادل  وجــرى  وذويهــم، 
ــة  ــر أنشــطة عمــل الوكال ــم تطوي ــك ت الجرحــى، وبعــد ذل
ــه  ــًا، اي ان ــة للبحــث عــن المفقوديــن تطــوًرا هائ المركزي
خــال الحــرب الفرنســية - البروســية فــي المــدة ) 1870-

األحمــر كا  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أقنعــت   ،)  1871
الطرفيــن المتحاربيــن بالقيــام بتزويدهــا بقوائــم الجرحــى 
والســجناء، وبــدأت فــي الــرّد علــى االستفســارات مــن 
األقــارب القلقيــن وإلرســال المراســات بيــن المعتقليــن 
وعائاتهــم، هكــذا كانــت بدايــة الوكالــة المركزيــة للبحــث 

عــن المفقوديــن )86(.

وخــال الحــرب العالميــة األولــى )1914-1918(، أنشــأت 

أنظــر، اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، القانــون الدولــي  . 85
الثالثــة عشــرة،  اجابــات عــن اســئلتك، الطبعــة  اإلنســاني، 

24 ص   ،2010 القاهــرة، 
86 . See, Handbook for delegates, International

 federation of red cross and red crescent  societies ,

 .Geneva , Switzerland , 2002 , P:12

المركزيــة  الوكالــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
ألســرى الحــرب، التــي كانــت مهمتهــا نقــل الرســائل بيــن 
الجنــود وعائاتهــم، فضــًا عــن  إرســال الطــرود العائليــة 
ــة  ــة الثاني ــى أســرى الحــرب، فــي خــال الحــرب العالمي ال
ــارة مخيمــات  ــام بزي )1939- 1945( تضّمنــت مهمتهــا القي
علــى  المدنييــن وعملــت  والمحتجزيــن  الحــرب   أســرى 
إرســال حوالــى 120 مليــون رســالة تــم تبادلهــا بيــن ســجناء 
الحــرب وعائاتهــم. وبفضــل الصليــب األحمــر تــّم جمــع  
شــمل بعــض األســر، بعــد ذلــك جــرى القيــام باألنشــطة 
اجــل  مــن  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  للحركــة  البحثيــة 
الروابــط األســرّية  البحــث عــن المفقوديــن، واســتعادة 
)87(، لذلــك اكتســب موضــوع البحــث عــن المفقوديــن 

اهميــة و مكانــة بــارزة خــال الحــرب العالميــة االولــى 
والثانيــة، لذلــك فــان اللجنــة عملــت مــن خــال تغييــر 
اســم الوكالــة المركزيــة التــي كانــت فــي الحــرب العالميــة 
األولــى تحظــى بتســمية الوكالــة الدوليــة ألســرى الحــرب 
خــال  الحــرب  ألســرى  المركزيــة  الوكالــة  اســم  الــى 
الحــرب العالميــة الثانيــة لتشــمل بذلــك ضحايــا النزاعــات 
 1945 عــام  وفــي  الداخليــة،  واالضطرابــات  المســّلحة 
اّتســعت أنشــطتها لتشــمل فئــات أخــرى مــن األشــخاص 

والمدنييــن غيــر األســرى والاجئيــن )88(.

واليــوم تتولــى الوكالــة مهــاّم رئيســة تتمّثــل فــي اســتام 
وجمــع ومتابعــة المعلومــات وتســجيلها، مــا قــد يمّكــن 
األشــخاص  أو  والجرحــى  القتلــى  هويــة  تحديــد  مــن 
األقربــاء  أقــرب  إلــى  المعلومــات  ونقــل  المفقوديــن 
لتســهيل المراســات بيــن أفــراد األســرة المنفصليــن عند 
توقــف وســائل االتصــال األخــرى، هــذه المعلومــات يتــّم 
تفريغهــا فــي نمــوذج فــردي موّحــد يحفــظ فــي قاعــدة 

87 . See, Service de recherchesCroix-Rouge Suisse,

 Recherche de personnes disparues Service de

.recherche ICRS , 3001 Berne , 2003 , P:03

أنظر، الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين : خمسون عاًما . 88
مــن العمــل إلعــادة الروابــط العائلية،  اللجنــة الدولية للصليب 
 االحمــر، متوفــر علــى موقــع اللجنــة الدولية للصليــب االحمر :

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/

  documents/interview/centra-tracing-agency-

i n t e r v i e w - 0 7 0 4 1 0 . h t m l
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البحــث،  طلبــات  تقتضيــه  حســبما  إلكترونيــة  بيانــات 
ــن  ــون ع ــن يبحث ــراء مضاهــاة لألشــخاص الذي بغــرض إج
بعضهــم البعــض، وتحفــظ المعلومــات لمــدة مائــة ســنة 
القانــون  بموجــب  محمييــن  بأشــخاص  تتعلــق  عندمــا 
اإلنســاني،  وتقــوم كذلــك بتتبــع األشــخاص المفقوديــن 
إلصــدار  عنهــم   أخبــار  أقاربهــم  لــدى  ليــس  الذيــن  أو 
الوفــاة،  أو  األســر  شــهادات  مثــل  الوثائــق،  مختلــف 

الســفر)89(. وأوراق 

وقــد أجريــت البحــوث المتعلقة باألشــخاص المفقودين، 
وبذلــت الجهــود البحثيــة بنجــاح مّمــا مّكــن مــن تطويــر 
عدســة يمكــن مــن خالهــا رؤيــة هــذه الظاهــرة فــي ضــوء 
التطــورات التكنولوجيــة التــي  لهــا تأثيــر كبيــر فــي البحــث 

عــن المفقوديــن عــن طريــق تســريع نقــل المعلومــات، 
وبــدأت اللجنــة الدوليــة فــي البحــث عــن المفقوديــن فــي 
أواخــر القــرن التاســع عشــر لتنبيــه العائــات بمــكان وجــود 
أفرادهــا المحتجزيــن، اذ تنقــل حالًيــا مئــات اآلالف مــن 
الرســائل التــي تربــط العائــات مًعــا. ففــي العــام 2009 

25 رســالة)90(. ــر مــن 3000 جمعــت وســّلمت أكث

تعــّد شــبكة االنترنــت وســيلة ممتــازة لمخاطبــة فئــات 
مجــال  فــي  ثمينــة  أداة  تعــّد  اذ  النــاس،  مــن  مختلفــة 
العمــل  بــدأ   1996 عــام  ففــي  العائليــة.  الروابــط  إعــادة 
كمحاولــة  مــرة  االنترنــت الول  شــبكة  اســتخدام  علــى 
للعثــور علــى األشــخاص المفقوديــن، الذيــن لــم يكــن 
لــدى عائاتهــم علــم بهــم وكانــوا مجهولــي المصيــر، 
اذ خــال النــزاع الــذي حصــل فــي البوســنة والهرســك 
فــي  المفقوديــن،  األشــخاص  بعــض  أســماء  ُنشــرت 
إطــار الحملــة العلنيــة، التــي كان الغــرض منهــا تمكيــن 
ــكان  ــم، ف ــدة عنه ــار مؤك ــى أخب األســر مــن الحصــول عل
معلومــات  علــى  الحصــول  هــو  النشــر  مــن  الغــرض 
جديــدة مــن الجمهــور والســلطات واألشــخاص الذيــن 

العملــي . 89 القامــوس  ســولنييه،  بوشــيه  فرانســواز  أنظــر، 
659 الســابق،  المصــدر  اإلنســاني،  الدولــي   للقانــون 

ــة الدوليــة للصليــب . 90 المعلومــات متوافــرة علــى موقــع اللجن
االحمــر.

شــاركوا فــي األعمــال العدائيــة، لألشــخاص الذيــن جــرى 
البحــث عنهــم، وتبقــى األســماء فــي طــّي الكتمــان بنــاًء 
علــى طلــب األشــخاص الذيــن يقدمــون المعلومــات )91(، 
فالغــرض مــن نشــر أســماء المفقوديــن هــو الحصــول 
الذيــن  واألشــخاص  والســلطات  الجمهــور  عامــة  مــن 
ــدة  ــى معلومــات جدي ــة عل شــاركوا فــي األعمــال العدائي
عــن األشــخاص الجــاري البحــث عنهــم والظــروف التــي 
اختفــوا فيهــا وتبقــى أســماء األشــخاص الذيــن يقدمــون 

المعلومــات فــي طــي الكتمــان. 

فالتطــورات التكنولوجيــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي البحــث عــن 
نموذجــي  حــّل  ابتــكار  هــو  الهــدف  وكان  المفقوديــن، 
الغــرض  وكان  أمنييــن،  أشــخاص  علــى  للعثــور  أّولــّي 
الحــّل هــو االســتفادة مــن اســتخدام  ابتــكار هــذا  مــن 
أجهــزة الهاتــف النّقــال وشــبكة االنترنيــت، اذ فضــًا عــن 
ــة  ــة وســائل متنوع ــب األحمــر توافــر اللجن رســائل الصلي
إلعــادة األواصــر العائليــة، مــن خــال الهواتــف النقالــة 
و محطــات اإلذاعــة وشــبكة االنترنــت، اذ قامــت اللجنــة 
بإنشــاء )شــبكة االخبــار العائليــة( علــى االنترنــت، كجــزء من 
اســتجابتها للنــزاع الــذي حــدث فــي البلقــان عــام 1999، 
ــم  ــذي صّم ــع ال ــى هــذا الموق ــه يمكــن الوصــول ال اذ ان
كومبيوتــر  جهــاز  اي  عبــر  العائليــة  الروابــط  الســتعادة 
متصــل باالنترنــت، ان المعلومــات كافــة التــي جمعتهــا 
اللجنــة تــدار مــن قبــل قاعــدة بيانــات مركزيــة يمكــن مــن 
ــر  خالهــا معالجــة الماييــن مــن الحــاالت، ويمكــن توفي
هــذه المعلومــات الــى المنظمــات اإلنســانية واللجــان 
األخــرى التــي تتعــاون مــع اللجنــة فــي ســبيل البحــث 
عــن األشــخاص المفقوديــن مــع المحافظــة علــى شــرط 

حمايــة البيانــات الشــخصية )92(.

الهاتــف  تطبيــق  إلــى  الوصــول  للمســتخدمين  يمكــن 
ــى األشــخاص والبحــث عــن أحبائهــم  ــور عل النقــال والعث

الصليــب . 91 جمعيــات  دليــل  العائليــة،  الروابــط  اعــادة  أنظــر, 
56 ص  الســابق،  المصــدر  الوطنيــة،  االحمــر  والهــال  االحمــر 

أنظــر, اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، فــي انتظــار االخبــار، . 92
ــف، 2005، ص 6 جني
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المفقوديــن، اذ مــن المستحســن اســتخدام تطبيقــات 
أّولــّي  كنمــوذج  طــّورت  والتــي  النقالــة  الهواتــف 
ــن  ــد مــكان المفقودي ــل إذ اعتمــدت لتحدي فتكــون األمث
الفعلييــن، ومــن ثــم ســيتيح الفرصــة لألصدقــاء والعائلــة 
لإلبــاغ عــن الحــاالت المفقــودة، حيــث يمكــن للجمهــور 
المتعلقــة  الزائــدة  المعلومــات  عــن  والتراجــع  عرضهــا 
بالمفقوديــن، وبهــذه الطريقــة، ســيتّم لــّم شــمل المزيــد 
مــن العائــات بأحبائهــم المفقوديــن وال داعــي للقلــق 
مــرة أخــرى. ويجــب علــى الــوكاالت اإلنســانية الحكوميــة 
أن تتبنــى هــذا النظــام وتعــززه، وهــذا مــا ســيزيد مــن 
ــد  ــة، وتجني نشــر المعلومــات عــن الشــخصيات المجهول
ــق أقصــى قــدر  ــم المســاعدة  لتحقي الجمهــور فــي تقدي
مــن فــرص تحديــد الهويــة. وســتتمكن األســر واألصدقــاء 
مــن تأديــة دوٍر نشــط  فــي عمليــات البحــث )93(، مــن خــال 

اســتعمال موقــع اللجنــة الدوليــة علــى االنترنــت.)94(

الطلــب  لمقدمــي  المســاعدة  تقديــم  يمكــن  كمــا 
تســجيل  عــن  فضــًا  أقاربهــم،  وجــود  مــكان  لتحديــد 
ــا بياناتهــم الشــخصية وتســهيل إرســال الرســائل  الضحاي
ــع المســتخدمين، ويجــوز  ــر الشــبكة لجمي ــة عب االلكتروني
ــع  ــة ( أن يّطل ــار العائلي ــكل مــن يســتعمل )شــبكة االخب ل
علــى األســماء المنشــورة، وعندهــا يجــري البحــث عــن 
الشــخص  اســم  الــى  باالســتناد  المفقــود  الشــخص 
مراقبــة  مــع  والــده،  واســم  والدتــه  وتاريــخ  ومــكان 
مضمــون الرســائل والتأكــد مــن انهــا تحتــوي علــى بيانــات 
تتطلــب البحــث عــن الشــخص المفقــود وأخبــار عائليــة 
فقــط، خاليــة مــن اإلشــارة الــى أي انتمــاء سياســي او 
الوكالــة  قــوة  نقــاط  وإحــدى   ،)95( تمييــزي  او  عســكري 
المركزيــة تكمــن فــي مجــال خبرتهــا فــي حمايــة البيانــات 
علــى  القائــم  التقليــدي  ومبدئهــا  وادارتهــا  الشــخصية 

93 . See, Thomas m. Omweri , Using a Mobile Based Web

 Service to Search for Missing persons   ,International

 Journal of Computer Applications Technology and

.Research,  Volume 4, Issue , 2015,P: 507

94 .http://www.familylinks.icrc.org

الصليــب . 95 جمعيــات  دليــل  العائليــة،  الروابــط  اعــادة  أنظــر، 
.58 ص  الســابق،  المصــدر  الوطنيــة،  االحمــر  والهــال  االحمــر 

تقديــم  المتضمــن  دورهــا  بتعزيــز  تقــوم  اذ  الســّرية، 
ضمانــات ذات نوعيــة خاصــة، عــن طريــق تحديــد النتائــج 
المنشــودة المتعلقــة بموضــوع البحــث عــن المفقوديــن 
واســتحداث المؤشــرات الخاصة للرصد وادارة االداء. كما 
أّن قيامهــا بالتشــاور مــع المســتفيدين يتيــح لهــا الفرصــة 
لاطــاع علــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، وأخيــًرا تتمتــع 
بــإدارة  النهــوض  علــى  كبيــرة  بقــدرة  المركزيــة  الوكالــة 
مهامهــا التقليديــة )96(، كمــا ان وســائل االعــام تــؤدي 
ــا فــي البحــث عــن المفقوديــن علــى المســتوى  دوًرا مهمًّ
بــث ونشــر معلومــات  خــال  مــن  والدولــي،  المحلــي 
معينــة ذات الصلــة باألشــخاص محــل البحــث، اذ يمكــن 
الدوليــة  اللجنــة  بــدور  التعريــف  اإلعــام  خــال  مــن 
للصليــب األحمــر فــي مجــال اعــادة الروابــط العائليــة، 
)رســائل  تؤديهــا  التــي  بالخدمــات  الجمهــور  واخطــار 
الصليــب األحمــر، طلبــات البحــث عــن المفقوديــن، الــخ( 
فضــًا عــن اختيــار المعلومــات التــي تكــون ضروريــة فــي 
تحديــد هويــة األشــخاص الذيــن نشــرت أســماؤهم)97(.

فــي الواقــع خــال االختفــاء، يمكــن لوســائل اإلعــام أن 
ــى   ــدة، مــن خــال نشــر المعلومــات ال ــة جي تكــون حليف
عامــة النــاس بخصــوص الشــخص المفقــود، ومــن ثــم 
ال يوجــد موانــع للتواصــل مــع وســائل اإلعــام فالعمــل 
خــال  مــن  فرًقــا  يحــدث  أن  يمكــن  الصحفييــن  مــع 
ــات  ــدة فــي عملي ــر معلومــات مفي المســاعدة فــي توفي
البحــث، وتشــجيع األشــخاص الذيــن يحملــون معلومــات 
للتحــدث والســماح للجمهــور بالتعــرف علــى الشــخص 

المفقــود. 

إعــادة  أجــل  مــن  االعــام   وســائل  الــى  اللجــوء  وعنــد 
االتصــال بيــن أفــراد األســر المشــّتتة نجــد ان المعطيــات 
ذات الصلــة بالهويــة لــم ُتــدرج فــي ســجل مرجعــي او 
ــات،  مجموعــة مــن البطاقــات المفهرســة او قاعــدة بيان

ــب االحمــر، اســتيراتيجية اعــادة . 96 ــة للصلي ــة الدولي أنظــر، اللجن
الروابــط العائليــة، المصــدر الســابق، ص 19.

الصليــب . 97 جمعيــات  دليــل  العائليــة  الروابــط  اعــادة  أنظــر، 
.50 ص  الســابق،  المصــدر  الوطنيــة،  االحمــر  والهــال  االحمــر 
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او تكــون  انــه ليــس ثمــة ملــف فــردي مفتــوح،  كمــا 
مدرجــة فــي الســجل او البطاقــات المفهرســة وضمــن 
قاعــدة بيانــات فــي حــال احتيــاج األشــخاص المعنييــن 

بالبحــث الــى المســاعدة الحًقــا)98(.

كمــا ان المؤتمــر الدولــي الخامــس والعشــرين للصليــب 
تؤديــه  الــذي  الــدور  ذكــر   ،1986 جنيــف  فــي  األحمــر 
بوصفهــا  المفقوديــن  عــن  للبحــث  المركزيــة  الوكالــة 
منّســًقا ومستشــاًرا للجمعيــات الوطنيــة والحكومــات، 
ــادة االتصــال  ــم  المســاعدة إلع ومســؤوليتها فــي تقدي
النزاعــات  بســبب  انفصلــت  التــي  األســر  أفــراد  بيــن 

.)99( الطبيعيــة  الكــوارث  حــاالت  او  المســّلحة 

 ،)ICRC(ــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالتعــاون مــع اللجن
المفقوديــن  لألشــخاص  المركزيــة  الوكالــة  اعتمــدت 
األحمــر  والهــال  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  والحركــة 
العائليــة  الروابــط  إلعــادة  تنفيــذ  خطــة   )2018-2008(
لوصــف اســتراتيجية  تطــور اســتعادة االســر. تعــّد شــبكة 
الروابــط العائليــة التابعــة للوكالــة المركزيــة للبحــث عــن 
المفقوديــن )CTA(  ووكاالت البحــث عــن المفقوديــن 
التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمثابــة وفــود 
ــا مــا ترتبــط  وخدمــات بحثيــة للجمعيــات الوطنيــة، وغالًب
النفســي  بالدعــم  العائليــة  الروابــط  إعــادة  أنشــطة 
المتأثريــن  واألشــخاص  لألســر  والمــادي  والقانونــي 
وبرامــج إعــادة التوطيــن أو إعــادة الدمــج وخدمــات الرعايــة 
الرفــات  إدارة  األخــرى  األنشــطة  االجتماعيــة، وتشــمل 

الشــرعي)100(. الطــب  وتحديــد  البشــرية 

أنظر، المصدر السابق، ص 53.. 98
أنظــر، اســتراتيجية اعــادة الروابــط العائليــة، اللجنــة الدوليــة . 99

للصليــب االحمــر المصــدر الســابق، ص 52.
100 . See, Implementation Plan And Red Crescent

 Movement Of The International Red Cross  Council

  Of Delegates,  The Restoring Family Links Strategy,

 Document prepared by the Central Tracing

 Agency،of the International Committee of the Red

.Cross  Geneva, Geneva, Switzerland , October 2007

الهــدف النهائــي هــو جعــل أنشــطة إعــادة الروابــط العائلية 
األمــوال  أدوات جمــع  ر  لــذا ســتطوَّ ذاتيــة االســتدامة، 
بوصفــه جــزًءا مــن إســتراتيجية إعــادة الروابــط العائليــة 
ز الشــراكات بيــن الجمعيــات الوطنيــة مــن أجــل دعــم  وُتعــزَّ

ــر داخــل الشــبكة. قــدرات التطوي

والعشــرين  الثامــن  الدولــي  المؤتمــر  ان  عــن  فضــًا 
بشــكل  عالــج  قــد  األحمــر  والهــال  األحمــر  للصليــب 
فهــو  أســرهم،  ومحنــة  المفقوديــن  قضيــة  مباشــر 
فحســب،  االختفــاء  حــاالت  ومنــع  مراجعــة  يعتــزم  ال 
بــل أيًضــا  وضــع تدابيــر ملموســة للتأكــد مــن مصيــر 
المفقوديــن ومــكان وجودهــم ومســاعدة أســرهم. وقــد 
ناقــش  المشــاركون فــي المؤتمــر فــي جــدول أعمالــه 
والتزمــوا  اإلنســاني  للعمــل  الممارســة  علــى  التركيــز 
بإشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة وســلطات الدولــة 
واألمــم المتحــدة فــي هــذه المســألة)101(، وبعــد ثــاث 
ســنوات مــن هــذا المؤتمــر الهــام في عــام 2006، اعتمدت 
الدوليــة  االتفاقيــة  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، ومــن 
بيــن العديــد مــن تدابيــر الحمايــة، تمنــح العائــات فــي 
كل مــكان الحــق القانونــي فــي معرفــة مصيــر أقاربهــا 
ــادي فــي صياغــة  المفقوديــن، واســتناًدا إلــى دورهــا الري
القانــون الدولــي اإلنســاني وتطبيقــه، تواصــل اللجنــة 
ــي  ــرات والعمــل العمل ــادل المعلومــات والخب ــة تب الدولي
أســر  إلــى  اإلغاثــة  لتقديــم  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 
األشــخاص المفقوديــن وتعزيــز حقهــم فــي المعرفــة.

الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن، التــي ُأنشــئت 
   )ICRC( تحــت رعايــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر

101 . See, International Committee of the Red Cross,

 Helping The Families of the Missing Living With

.Absence , Geneva,Switzerland , July 2014,P:05
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هــي َخَلــف الوكالــة المركزيــة ألســرى الحــرب التــي دافعت 
عــن حقــوق أســرى الحــرب وحــق عائاتهــم فــي معرفــة 
مــا حــّل بهــم خــال الحربيــن العالميتيــن األولــى والثانيــة، 
الرســمية  اإلعاميــة  الخدمــات  مــع  الوكالــة  وتعمــل 
للســلطات الوطنيــة ومندوبــي اللجنــة الدوليــة وغيرهــا 
مــن المؤسســات الناشــطة فــي هــذا المجــال.  وتنّســق 
عمليــة البحــث عــن المفقوديــن وتمــّرر المعلومــات عــن 
أســرى الحــرب وغيرهــم مــن المحتجزيــن وتنّفــذ عمليــات 
الرســائل  الوطــن وتنقــل  إلــى  الســجناء واإلعــادة  نقــل 

ــات)102(. وتســاعد فــي جمــع شــمل العائ

وبخصــوص الحــرب العراقيــة االيرانيــة أدت اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر دورهــا المنشــود لحل المســائل العالقة 
ــة البحــث عــن المفقوديــن  للمفقوديــن، إذ ســّجلت وكال
فــي العــام 1980،  65،733 حالــة تتبــع للطلبــات المتعلقــة 
بحــاالت مبّلــغ عنهــا عــن أشــخاص  مفقوديــن معظمهــم 
مــن المقاتليــن )فــي مــا يتعلــق بالنــزاع العراقــي االيرانــي(.  
ُأرســلت الطلبــات إلــى الطــرف المعنــي بالنــزاع، وطلــب 
ــي  ــات الت ــراء التحقيقــات الازمــة وإعــام  العائ ــه إج من
ليــس لديهــا أخبــار عــن أقربائهــا وحالــة الغيــاب الكلــي 
للمعلومــات مــن اثنيــن مــن المتحاربيــن عن هويــة الجنود 
الذيــن  قتلــوا فــي عــام 1985. تمّكنــت اللجنــة الدوليــة 
ــات  ــة عــن عــدد قليــل فقــط، مــن مئــات طلب مــن اإلجاب
األول  المقــام  فــي  تتعلــق  المفقوديــن،  عــن  البحــث 
بأشــخاص وجــدوا فــي معســكرات أســرى الحــرب فــي 
العــراق وعلــى مــدار العــام، اســتمر وفــد اللجنــة الدوليــة 
فــي طهــران لتبــادل الرســائل العائليــة بيــن أســرى الحــرب 
وعائاتهــم ومــن ثــم كانــت هنــاك )712،592( رســالة مــن 

رســائل الصليــب األحمــر نقلــت إلــى الســلطات اإليرانيــة 
إلعــادة توجيههــا إلــى أســرى الحــرب مــن العراقييــن و 
)540495( رســالة مــن هــؤالء الســجناء ُأرســلت الــى العــراق 

لعائاتهــم)103(. 

إّن مذكــرة التفاهــم التــي ذكــرت آنًفــا ضمــن التزامــات 
الــدول ومــا نجــم عنهــا مــن اتفــاق ثنائــي أعطاهــا مهمــة 
ــا يخــص  ــران فــي م ــراق واي ــن الع ــاون بي التنســيق والتع
تبــادل المعلومــات عــن األســرى والمفقوديــن والرفــات 
البشــرية باالســتناد الــى تطبيــق احــكام القانــون الدولــي 
ثــاث  تشــكيل  علــى  اللجنــة  عملــت  فقــد  اإلنســاني، 
مجموعــات عمــل فنيــة تتمثــل فــي مجموعــة البحــث 
وحفــظ  جمــع  عــن  ومجموعــة  الضحايــا  رفــات  عــن 
الرفــات وتحليلهــا وتحديــد هويتهــا واألخــرى تقــوم بــإدارة 

البيانــات)104(.

وتســاهم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي جهــود 
كلتــا الســلطتين، العراقيــة واإليرانيــة، مــن خــال مبادلــة 
الجثاميــن بيــن البلديــن، وتدريــب خبــراء الطــب الشــرعي، 
وتوفيــر معــدات متخصصــة لمعامــل الطــب الشــرعي 
مــن  والعاشــر  الثامــن  بيــن  مــا  والعــراق،  إيــران  فــي 
ــن رفيعــي  تشــرين األول 2014، ُعقــد اجتمــاع بيــن ممثلي
المســتوى مــن البلديــن فــي جنيــف، تحــت رعايــة اللجنــة 
ــة للصليــب األحمــر، مــن أجــل متابعــة التطــورات  الدولي
واإلنجــازات التــي حققتهــا اللجنــة الثاثيــة، التــي تضــّم 
إيــران والعــراق والصليــب األحمــر، فــي معرفــة مصيــر 

المختفيــن. 

أنظــر، الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن : خمســون . 102
ــة  ــة الدولي ــة،  اللجن ــط العائلي ــا مــن العمــل إلعــادة الرواب عاًم
الدوليــة  اللجنــة  موقــع  علــى  متوفــر  االحمــر،  للصليــب 

الســابق. المصــدر  للصليــب االحمــر، 

103 . See, The International Committee of the Red Cross

 (ICRC), library manual , reports Iran- Iraq, 1980,

  .GENEVA, 1980, P: 67

104 . See, Rules of procedures for Tripartite committee on

 the process to settle Unresolved cases of persons

 previously registered as prisoners of war (powa) of

 known through red cross message (RCMs) missing

 persons and human remains of the iran-iraq war

.1980-1988
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ــة  ــة حــّل معضل ــة الدولي وفــي ذات الشــأن حاولــت اللجن
البحــث عــن المفقوديــن مــن الجانبيــن العراقــي والكويتــي 
مــن خــال التنســيق بيــن العــراق والكويــت، وهــو نشــاط 
التعــاون  مــن  مســتمّر  ضمــان  الــى  يســعى  إنســاني 
المتبــادل بيــن العــراق والكويــت، إلنهــاء قضيــة إنســانية 
ــن، وهــذا يتوافــق  ــو كا البلدي ــا مواطن ــى منه ــرى عان كب
الرقــم  ذي  األمــن  مجلــس  قــرار  مــع  أساســية  بدرجــة 
تقريــر  بتقديــم  طلــب  والــذي   ،1999 عــام  فــي   )1284(
كل أربعــة أشــهر بخصــوص امتثــال العــراق اللتزاماتــه 
ــا البلــدان الثالثــة  بإعــادة أو عــودة جميــع الكويتييــن ورعاي
أو رفاتهــم إلــى أوطانهــم، فضــًا عــن مطالبــة العــراق 
بتحديــد مصيــر جنــود عراقييــن شــاركوا فــي أعمــال قتاليــة 

فــي حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991)105(.

للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أن  تقــّدم  مّمــا  نســتخلص 
األحمــر تضطلــع كمؤسســة محايــدة ومســتقلة بمهمــة 
العســكريين  للضحايــا  والمســاعدة  الحمايــة  توفيــر 
وغيــر  الدوليــة  المســّلحة  النزاعــات  بســبب  والمدنييــن 
الدوليــة، واالضطرابــات الداخليــة أو عواقبهــا المباشــرة، 
فضــًا عــن ذلــك تكفــل اللجنــة الدوليــة حســن ســير عمــل 
ــن المنصــوص  ــن المفقودي ــة للبحــث ع ــة المركزي الوكال
عليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف، ويعيــر القانــون الدولــي 
ــة  ــط العائلي ــى الرواب ــة بالغــة للحفــاظ عل اإلنســاني اهمي
ــة  ــه. وتقــع علــى عاتــق اللجن وإعادتهــا الــى مــا كانــت علي
يتعّيــن  أنــه  ذلــك  المجــال،  هــذا  فــي  كبيــرة  مهمــة 
عليهــا أن تذّكــر الســلطات بالتزاماتهــا وتتدخــل للعمــل 
المركزيــة  الوكالــة  دور  الميــدان، وبحكــم  فــي  مباشــرة 
مســؤولة  فإنهــا  كمنســق،  المفقوديــن  عــن  للبحــث 
حالــة  كل  فــي  اتخاذهــا  الواجــب  اإلجــراءات  تقريــر  عــن 
مــن حــاالت النــزاع المســّلح أو االضطرابــات الداخليــة، 
األحمــر  الصليــب  شــبكة  داخــل  التماســك  وتكفــل 

وتزويــد الجمعيــات الوطنيــة بمنهجيــة مشــتركة ومبــادئ 
الوكالــة  تضــع  ــا  تقنيًّ مستشــاًرا  وبوصفهــا  توجيهيــة، 
مجموعــة مــن إجــراءات العمــل التــي ينبغــي لدوائــر البحــث 
عــن المفقوديــن أن تعتمدهــا، وتنّظــم دورات تدريبيــة 
وتعزيــز  الخبــرات  تبــادل  بغــرض  إقليميــة  واجتماعــات 

المشــتركة.  المعــارف 

الخاتمة
هــي  والتــي  هــذه،  دراســتنا  مــن  االنتهــاء  وبعــد  أخيــًرا 
محاولــة إلبــراز أهــم الجوانــب القانونيــة التــي تكتنــف هــذا 
الموضــوع، نتطــرق ألهــم النتائــج التــي أمكــن التوصــل 
إليهــا وتبيــان لبعــض المقترحــات التــي رأينــا التوصيــة 

ــي. ــى النحــو اآلت ــك عل ــا، وذل به

أواًل : النتائج
دخولهــا . 1 يضمــن  ال  معاهــدة  إلــى  االنضمــام  أّن 

ان  بــل يجــب  بلــد مــا،  النفــاذ داخــل  ــا حيــز  تلقائيًّ
ــي مناظــر  ــام اعتمــاد تشــريع وطن ــه بشــكل ع يعقب
أو مواءمتــه، ثــم ينبغــي تنفيــذ هــذا التشــريع، الــذي 
يهــدف بصفــة رئيســية الــى وضــع إطــار قانونــي 
عــن طريــق لوائــح منفصلــة ومناســبة، يســعى الــى 
توجيــه نظــر الحكومــات الــى قضيــة المفقوديــن 
شــاملة  وطنيــة  سياســات  وتبّنــي  بادهــم،  فــي 
ــزاع المســّلح  ــاء الن للكشــف عــن مصيرهــم فــي اثن
او العنــف الداخلــي، تتضمــن العناصــر االساســية 
لاشــخاص المفقوديــن مــن حيــث تعريــف واضــح 
واالعتــراف  المفقوديــن  األشــخاص  لمفهــوم 
بوضــع قانونــي ينطبــق علــى المفقوديــن وأســرهم، 
واالعتــراف بحــّق األســرة فــي المعرفــة ومــن ثــم 
الحصــول علــى معلومــات بشــأن مصيــر األقــارب 
المقّربيــن المفقوديــن، وتجريــم انتهــاكات معاييــر 
القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان 
المنطبقــة علــى حــاالت االختفــاء بموجــب القانــون 
األشــخاص  أســر  بحقــوق  واالعتــراف  الوطنــي 
المفقوديــن فــي الوقــت الــذي لــم يســتدّل فيــه 
مركزيــة  إجــراءات  وإنشــاء  أقاربهــم،  مصيــر  علــى 
للبحــث عــن الرفــات البشــرية وتحديدهــا والتأكــد مــن 

القــرار)1284( . 105  , العامــة  الجمعيــة   , المتحــدة  االمــم  أنظــر, 
1999,الــذي اتخــذه مجلــس األمــن األمــن فــي جلســته 4084, 
األول  كانــون   17 فــي  المــؤرخ   ,1284/S/RES  القــرار رقــم 

5 ص   ,1999
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تســليمها بشــكل صحيــح إلــى أقاربهــا. 
هنالــك عــدد ال يحصــى مــن األســر التــي تعانــي . 2

ــاة شــديدة مــن جــراء إختفــاء أقربائهــا وأحبائهــا  معان
وتبــذل محــاوالت يائســة للعثــور عليهــم. وتعانــي 
تلــك األســر مــن جــراء انتظــار التعــرف علــى أقربائهــا 
نفســية  آثــاًرا  وجودهــم  ومــكان  المفقوديــن 
وعاطفيــة، مــن دون ان تفقــد األمــل فــي معرفــة 
ايــة معلومــات عــن أحبائهــا، فضــًا عــن تلــك اآلثــار 
النفســية فــإّن هــؤالء يواجهــون صعوبــات عديــدة 
ــي او االداري فضــًا  ــى المســتوى القانون ســواء عل
عــن الصعوبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. ومازالت 
بعــض هــذه األســر تعانــي جروًحــا عميقــة ناجمــة عــن 
اختفــاء أقاربهــا وعــدم معرفــة اي معلومــات تتعلــق 
بهــم. ويدعــو القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
بحــق  التمســك  إلــى  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي 
ــن  ــا المفقودي ــر أقاربه ــة مصي ــات فــي معرف العائ
الــدول  علــى  يجــب  ولذلــك  وجودهــم،  ومــكان 
ــاء  ــاس مــن االختف ــع الن ــد ممكــن لمن ــذل كل جه ب
تبعــات  مــع  والتعامــل  المفقوديــن  عــن  والبحــث 
ــف بهــا مــن  ــة التــي كّل ــا للوالي هــذه االحــداث طبًق

قبــل المجتمــع الدولــي. 
إن تحديــد هويــة الضحايــا فــي المقابــر الجماعيــة عــن . 3

طريــق تحليــل ) DNA ( ســيكون أمــًرا بالــغ األهميــة 
ــى  ــا إل ــادة رفــات الضحاي ــي وإع ــق جنائ ــراء تحقي إلج
عوائلهــا، مــن المرجــح أن تعتمــد التحقيقات الناجحة 
عــن هويــات الضحايــا علــى فحــص الحمــض النــووي 
مــن الضحايــا وأقاربهــم، وكذلــك علــى المابــس 
األســنان  الطبيــة(  الســجات  مثــل  والتوثيــق 
والصحــة )فــي بعــض الحــاالت لــن يكــون هنــاك 
أي حمــض نــووي واضــح إلجــراء االختبار،وتتمثــل 
إحــدى التحديــات فــي هــذا الصــدد، فــي أنــه مــع 
مــرور الوقــت تتغيــر مشــاهد الجريمــة وقــد تختلــف 
الظــروف القائمــة فــي وقــت وقــوع الوفــاة عــن 
الفتــرة التــي تــم اكتشــاف المقبــرة الجماعيــة  فيهــا 
والتحقيــق فيهــا ويمكــن بمــرور الوقــت أن يحــول 
مظهــر الموقــع ويشــوه محتوياتــه، فضــًا عــن ذلــك 
قــد يحــاول أفــراد العائلــة بحســن نيــة اســتعادة رفــات 

أحبائهــم، والتدخــل فــي األدلــة عــن غيــر قصــد، مــع 
ذلــك، قــد تحتــوي المقابــر الجماعيــة علــى كميــة 
هائلــة مــن البيانــات التــي لهــا داللــة جنائيــة علــى 
الضحايــا  وجنــس  الجثــث  عــدد  المثــال،  ســبيل 
وأعمارهــم وانتمائهــم العرقــي ونــوع الجــروح وعــدد 
ذات  االمــور  مــن  غيرهــا  أو  االطاقــات  ظــروف 
الصلــة، وأيًضــا فــي مــا لــو كان الموقــع يحتــوي 
علــى مدنييــن فقــط أو ســجناء أعدمــوا أو مقاتليــن 
آخريــن،  ضحايــا  أو  األمــن  قــوات  مــن  أفــراد  أو 
ــم اكتشــافها  ــي ت ــس الت ــة الماب ــن  نوعي فضــًا ع
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ويمكــن لمثــل هــذه 
األمــور أن تــزود المحققيــن »بالصــورة النهائيــة« لمــا 
حــدث فــي موقــع الجريمــة وإذا مــا تــم قتلهــم فــي 

الموقــع.

ثانًيا: المقترحات
مراجعــة التشــريعات العراقية المتعّلقة باألشــخاص . 1

المفقوديــن مــن خــال توحيــد أحكامهــا فــي قانــون 
رعايــة  قانــون  أحــكام  مختلــف  بيــن  يجمــع  جديــد 
القاصريــن وقانــون األحــوال الشــخصية، فضــًا عــن 
قانــون تعويــض الضحايــا والتشــريعات األخــرى ذات 
ــة، كمــا يجــب علــى مجلــس النــواب العراقــي  الصل
ــإدراج أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني  أن يقــوم ب
الواجــب،  النحــو  علــى  الوطنيــة  التشــريعات  فــي 
ــة  ــة بالغ ــن ســوف يكتســب أهمي ألن ســّن القواني
ــن  ــة األشــخاص المفقودي ــي التعامــل مــع قضي ف
األشــخاص  اختفــاء  دون  والحيلولــة  والمختفيــن، 
ومعرفــة المصيــر الــذي آل اليهــم، فضــًا عــن إدارة 
المعلومــات المتعلقــة بهــم وتوحيدهــا فــي قانــون 

واحــد بــداًل مــن تشــّتتها فــي قوانيــن متعــددة. 
بالمفقوديــن وكذلــك . 2 عــام  إنشــاء ســجّل مركــزي 

الحكومــة  ودعــم  للمفقوديــن  اتحــادي  مكتــب 
المقابــر  هــذه  حمايــة  مهمــة  فــي  العراقيــة 
خــال  مــن  فيهــا،  والتنقيــب  والبحــث  الجماعيــة 
الجماعيــة  المقابــر  وحمايــة  شــؤون  دائــرة  عمــل 
ــاع نهــج متعــّدد  ــن، واتب ــة وشــركائها الدوليي العراقي
الرفــات  اســتخراج  عمليــات  فــي  التخصصــات 
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واألدلــة بمشــاركة متخصصيــن مــن ذوي الخبــرة، 
المتفجــرات  وخبــراء  باألســلحة  التلــوث  كخبــراء 
اتبــاع  جانــب  إلــى  الجريمــة،  مســرح  ومحققــي 
ــة  ــة انتقالي ــة عدال ــا وعملي منهــج يركــز علــى الضحاي
وتحظــى  العراقييــن  مــع  بالتشــاور  إقامتهــا  تتــّم 
بقبولهــم، وخاصــة أولئــك األفــراد مــن المجتمعــات 
المتأثــرة، فضــًا عــن دور المجتمــع الدولــي فــي 
توفيــر المــوارد والدعــم الفنــي للجهــود المتعلقــة 
ونقلهــا  وجمعهــا  البشــرية  الرفــات  باســتخراج 
وتخزينهــا وإعادتهــا إلــى أســر ذويهــا، وكذلــك تحديــد 
ــا، ال ســيما مــن خــال المســاعدة  ــات الضحاي هوي
المقابــر  دائــرة شــؤون وحمايــة  تعزيــز عمــل  فــي 

الجماعيــة.
تنظيــم الوضــع القانونــي للمفقوديــن والمختفيــن . 3

مــن  مصيرهــم،  توضيــح  يجــِر  لــم  الذيــن  قســًرا 
األشــخاص  بشــأن  تشــريع وطنــي  اعتمــاد  خــال 
لمفهــوم  واضًحــا  تعريًفــا  يتضمــن  المفقوديــن، 
بوضــع  واالعتــراف  المفقوديــن،  األشــخاص 
المفقوديــن  األشــخاص  علــى  ينطبــق  قانونــي 
وأســرهم، والحــق فــي المعرفــة المنصــوص عليــه 
معرفــة  فــي  األول  اإلضافــي  البروتوكــول  فــي 
لنــزاع  نتيجــة  بفقدهــم  المفــاد  أفرادهــا  مصيــر 
أو  وجودهــم  وأماكــن  داخلــي،  عنــف  أو  مســّلح 
ظــروف وأســباب وفاتهــم، ومســاعدة األســر علــى 
جبــر الضــرر فــي حالــة انتهــاك حــق أفــراد العائلــة 
عــن  ومائمــة  منتظمــة  معلومــات  تلقــي  فــي 
أو مصيرهــم،  المفقوديــن  أقاربهــا  وجــود  أماكــن 
أو عمليــة البحــث عنهــم ونتائجهــا. ويشــمل جبــر 
الضــرر المذكــور إعــادة النظــر فــي القــرارات التــي 
تمنــع الحصــول علــى المعلومــات ومنــح تعويــض 
عــن  اإلداريــة  أو  الجزائيــة  والعقوبــات  مناســب، 
االمتنــاع غيــر المشــروع عــن اإلدالء بالمعلومــات 
المتوفــرة، أو اإلحجــام عــن بــذل مجهــودات معقولــة 
وفــاة  حقيقــة  حــول  معلومــات  علــى  للحصــول 
الوفــاة  وظــروف  أســباب  أو  المفقــود  الشــخص 
وتوفيرهــا ألحــد أقــارب الشــخص المفقــود عنــد 

طلبهــا.

إصــدار األوامــر والتعليمــات لضمــان االمتثــال إلــى . 4
تنفيذهــا،  ومراقبــة  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون 
وال ســيما إصــدار اللوائــح واألوامــر والتعليمــات، 
ال  الذيــن  األشــخاص  قتــل  دون  تحــول  التــي 
يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة أو الذيــن كّفــوا عــن 
المشــاركة فيهــا وســوء معاملتهــم، بمــا فــي ذلــك 
األشــخاص العاجــزون عــن القتــال، والتــي تنظــم 
األســر واالحتجــاز ألســباب تتصــل بالنــزاع المســّلح 
وتضمــن معاملــة األســرى والمحتجزيــن معاملــة 
إنســانية، وأن يحــول القــادة العســكريون دون وقــوع 
انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني من قبــل أفراد 
القــوات المســّلحة أو الجماعــات المســّلحة الذيــن 
ــن  تحــت إمرتهــم وغيرهــم مــن األشــخاص الواقعي
تحــت ســيطرتهم، وحالمــا تدعــو الضــرورة، ضمــان 
ــر بشــأنها  ــاكات ورفــع تقاري ــك االنته ــل تل قمــع مث

إلــى الســلطات المختصــة. 
لألشــخاص . 5 المنشــودة  الحمایــة  تحقیــق  أّن 

بــذل جهــود لتقنیــن  المفقوديــن ال یعتمــد علــى 
نصــوص جديــدة بقــدر مــا یعتمــد علــى تحریــض 
عناصــر المجتمــع الدولــي علــى تنفیــذ النصــوص 
والمســاواة،  العدالــة  لمبــادئ  وفًقــا  القائمــة 
ومســاعدة المحاكــم الجنائیــة الدولیــة علــى تفعیــل 
دورهــا فــي ســیر إجــراءات المحاكمــة منــذ مرحلــة 
القبــض علــى المجرمیــن وتســلیمهم لهــا إلــى غایــة 
ضدهــم.  تصــدر  التــي  لألحــكام  الفعلــي  التنفیــذ 
ولمــا كانــت النزاعــات المســّلحة مــن أكثر المســببات 
ر  تســخَّ أن  فیجــب  اإلنســان  حقــوق  النتهــاكات 
ــذ وقــت الســلم للحــّد مــن نشــوب هــذه  ــات من آلی
النزاعــات، والتمــاس الحلــول الســلمیة للخافــات 
الدولیــة والداخلیــة للــدول، بــداًل مــن اللجــوء إلــى 

العســكریة.  الحلــول 

قائمة المصادر
اواًل : كتب القانون

احمــد خضــر شــعبان، الحمايــة الدوليــة والشــرعية . 1
الدولــي  القانــون  المســّلحة،  النزاعــات  لضحايــا 
الحلبــي  منشــورات  مقارنــة،  دراســة  اإلنســاني 
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2015 االولــى،  الطبعــة  الحقوقيــة، 
دوزوالد_بــك، . 2 لويــز  و  هنكرتــس  _مــاري  جــون 

القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، المجلــد االول، 
الدوليــة  اللجنــة  القوميــة،  والوثائــق  الكتــب  دار 

2007 القاهــرة،  األحمــر،  للصليــب 
ســعيد ســالم جويلــي، المدخــل لدراســة القانــون . 3

الدولــي اإلنســاني، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 
.2003

الدولــي . 4 القانــون  الــى  مدخــل  الزمالــي،  عامــر 
الثانيــة،  الطبعــة  السيســبان،  مكتبــة  اإلنســاني، 

2015
عبــد الغنــي عبــد الحميــد محمــود، حمايــة ضحايــا . 5

النزاعــات المســّلحة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني 
الدوليــة  اللجنــة  بعثــة  االســامية،  والشــريعة 
2000 ، بــدون طبعــة  القاهــرة،  األحمــر،  للصليــب 

علــي زعــان نعمــة، محمــود خليــل جعفــر، حيــدر . 6
كاظــم عبــد علي،،القانــون الدولــي اإلنســاني، دار 

بــدون طبعــة، بغــداد 2018.  الســنهوري، 
العملــي . 7 القامــوس  ســولنييه،  بوشــيه  فرانســواز 

للقانــون الدولــي اإلنســاني، دار الماييــن، الطبعــة 
االولــى، بيــروت، 2006. 

المفقــود شــرًعا . 8 احــكام  فاضــل دوالن،  القاضــي 
العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  وقانوًنــا وقضــاء، 

.1987 بغــداد،  االولــى،  الطبعــة 
نعمــان عطــا اللــه الهيتــي، القانون الدولي اإلنســاني . 9

دار  المســّلحة،  والنزاعــات  الحــروب  حــاالت  فــي 
رســان للطباعــة والنشــر، الطبعــة االولــى، 2015

دراســة . 10 المفقــود  الله،احــكام  عبــد  محمــد  هــادي 
مقارنــة بيــن الفقــه االســامي والقانــون العراقــي، 

دار دجلــة، الطبعــة االولــى، عمــان، 2010

ثانًيا:  البحوث 
فــي . 1 االنتقاليــة  العدالــة  تجربــة  الســراج،   عمــرو 

للعدالــة  الســورية  الهيئــة  والهرســك،  البوســنة 
.2013 آب،  االنتقاليــة، 

ــاة اإلنســانية )حقــوق . 2 ــة الحي كامــن ســخاريف، حماي
الــدول فــي مجــال تدابيــر تنفيــذ القانــون الدولــي 

األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  المجلــة  اإلنســاني(، 
العــدد 74،حزيــران 1989 الثانيــة،  الســنة 

محمــد جاســم عبيــد، احــكام المفقــود فــي ضــوء . 3
الدولــي  القانــون  واحــكام  العراقيــة  التشــريعات 
المعهــد  مجلــس  الــى  مقــدم  بحــث  اإلنســاني، 

.2017 القضائــي، 

ثالثًا: الوثائق الدولية
القسم األول )الصكوك الدولية (:

اتفاقيات جنيف االربع المؤرخة في 12 آب 1949. 1
باتفاقيــات . 2 الملحــق  االول  البروتوكــول االضافــي 

ضحايــا  حمايــة  بشــأن   1949 لعــام  االربــع  جنيــف 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة،  المــؤرخ فــي 8 حزيــران 

 1977
البروتوكــول االضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات . 3

جنيــف بشــأن حمايــة ضحايــا النزاعــات المســّلحة 
غيــر الدوليــة المــؤرخ فــي 8 حزيــران عــام 1977. 

القسم الثاني )الوثائق الدولية(:
القــرار)1284( . 4 العامــة،  الجمعيــة  المتحــدة،  االمــم 

فــي  األمــن  األمــن  مجلــس  اتخــذه  1999،الــذي 
جلســته 4084، رقــم القــرار  S/RES/1284، المــؤرخ 

.1999 األول  كانــون   17 فــي 
االمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، التقريــر الســنوي . 5

لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  لمفوضيــة 
العــام،  واألميــن  المفوضيــة  وتقريــرا  اإلنســان 
الــدورة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  المفقــودون، 
 3 فــي      28/10/A/HRC القــرار  رقــم  العاشــرة، 

.2009 شــباط 
6 . : المجــازر  عــن  اللثــام  إماطــة  المتحــدة،  االمــم 

المقابــر الجماعيــة فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا 
تنظيــم داعــش ســابقًا«  مكتــب مفــوض األمــم 
المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان/  بعثــة األمــم 
المتحــدة لمســاعدة العــراق، المــؤرخ فــي 6 تشــرين 

الثانــي 2018.
االمــم المتحــدة، االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع . 7

األشــخاص مــن االختفــاء القســري، تقاريــر الــدول 
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االطــراف التــي يحــل موعــد تقديمهــا فــي عــام 2012، 
العــراق، اللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفاء القســري، 
الوثيقــة رقــم IRQ/c//ced/1/ فــي 26 حزيــران 2014. 

االمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، مجلــس حقــوق . 8
اإلنســان،  البنــد 1 مــن جــدول األعمــال المســائل 
عشــر،  الخامســة  الــدورة  واإلجرائيــة،  التنظيميــة 
عـشـــرة  الخامســة  الــدورة  أعمــال  جــدول  شــروح 
 A / الوثيقــة،  رقــم  اإلنســان،  حقــوق  لمجلــس 

.2010 آب   11 فــي  المــؤرخ   ،1/15/HRC

االمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، تقريــر االميــن . 9
حقــوق  تعزيــز  المفقــودون،  األشــخاص  العــام، 
اإلنســان وحمايتهــا، وثيقــة رقــم A\67\267 فــي 8 

.2012 اب 
اللجنــة االستشــارية لمجلــس حقــوق اإلنســان عــن . 10

األشــخاص،  مســألة  بشــأن  الممارســات  افضــل 
مجلــس حقــوق اإلنســان، الــدورة التاســعة، رقــم 

القــرار 7\28، 21 كانــون الثانــي 2011.

رابًعا: النشرات الدولية
االســتيراتيجية . 1 تقديــم  العائليــة،  الروابــط  اعــادة 

النشــاء شــبكة عالميــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب 
 .2009 القاهــرة،  لاعــام،  االقليمــي  المركــز  األحمــر، 

اعــادة الروابــط العائليــة، دليــل جمعيــات الصليــب . 2
ــة  ــة الدولي ــة، اللجن األحمــر والهــال األحمــر الوطني

للصليــب األحمــر، 2002. 
جــون مــاري هنكرتــس، دراســة حول القانــون الدولي . 3

اإلنســاني العرفــي ) إســهام فــي فهــم واحتــرام حكــم 
الدوليــة  اللجنــة   ،) المســّلح  النــزاع  فــي  القانــون 

للصليــب األحمــر، الطبعــة الرابعــة، 2009. 
دليــل مختصــر عــن جمــع البيانــات ألســر المفقودين . 4

الدوليــة  اللجنــة  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
اللغــة  الثالثــة،  الطبعــة  المفقوديــن،  لشــؤون 

 .2018 هولنــدا،  الهــاي،  العربيــة، 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اســتراتيجية اعــادة . 5

الروابــط العائليــة وخطــة التنفيــذ، المركــز االقليمــي 
لاعــام، القاهــرة، النســخة العربيــة، 2009. 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القانــون الدولــي . 6

اإلنســاني، اجابــات عــن اســئلتك، الطبعــة الثالثــة 
عشــر، القاهــرة، 2010. 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اللجنــة الدوليــة . 7
المركــز  وعملهــا،  مهمتهــا  األحمــر  للصليــب 

 .2009 العربيــة،  النســخة  القاهــرة،  االقليمــي، 
علــى . 8 تعــرف  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

الطبعــة  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
 .2007 العربيــة،  النســخة  القاهــرة،  الخامســة، 

انتظــار . 9 فــي  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
.2005 جنيــف،  االخبــار، 

خامًسا :التشريعات العراقية
تعليمــات اســس المطالبــة بالتعويضــات وكيفيتهــا . 1

وزارة  العــراق،  جمهوريــة   ،2010 لســنة   )1( رقــم 
الماليــة، العــدد 803\تعويــض المتضرريــن، بتاريــخ 

 .2010\10\19
الحقــوق . 2 بشــأن   2011 لســنة   )4( رقــم  تعليمــات 

والمصابيــن  الشــهداء  لــذوي  والمنحــة  التقاعديــة 
العمليــات  نتيجــة  والمختطفيــن  والمفقوديــن 
الحربيــة واالخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة 
المقــررة بالقانــون رقــم )20( لســنة 2009 المنشــور 
العراقيــة بالعــدد )4195( فــي  فــي جريــدة الوقائــع 

 .2011\6\20
3 . 2013 لســنة   )37( رقــم  العدلــي  الطــب  قانــون 

المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، بالعدد 4295 
فــي تاريــخ 28\10\2013 والمعــدل بالقانــون رقــم )56( 
لســنة 2015 والمنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة 

بالعــدد 4395فــي تاريــخ 25\1\2016.
القانــون المدنــي رقــم 40 لســنة 1951 والمنشــور . 4

فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، بالعــدد 3015، فــي 
 .1951\8\9 تاريــخ  

العمليــات . 5 جــراء  المتضرريــن  تعويــض  قانــون 
الحربيــة واالخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة 
رقــم )20( لســنة 2009، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع 
العراقيــة، بالعــدد، )4058( فــي 2009/2/5 والمعــدل 
بالقانــون رقــم )57( لســنة 2015 المنشــور فــي جريــدة 
الوقائــع العراقيــة، بالعــدد، 4395، فــي 2016/1/25.

قانــون حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة رقــم )5( . 6
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لســنة 2006، المــؤرخ فــي 12 اذار 2006.
7 . ،1980 لســنة   )78( رقــم  القاصريــن  رعايــة  قانــون 

بالعــدد  العراقيــة،  الوقائــع  جريــدة  فــي  المنشــور 
 .1980\5\5 تاريــخ  2772،فــي 

قانــون االنضمــام الــى البروتوكــول االول االضافــي . 8
لســنة   )85( رقــم   ،1949/8/12 جنيــف  التفاقيــات 
ــة فــي  ــع العراقي ــدة الوقائ 2001، المنشــور فــي جري

تاريــخ 1\1\ 2001.
سادًسا : التشريعات العربية

1 . )159( رقــم  الســوري  الشــخصية  االحــوال  قانــون 
)34( لســنة  رقــم  بالقانــون  والمعــدل  لســنة 1953 

1975
قانــون االســرة الجزائــري رقــم )84( والمــؤرخ فــي . 2

 .1984 يونيــو 

سابًعا:  المواقع االلكترونية
1 . : المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  موقــع 

/https://www.icmp.int

2 . : المفقوديــن  عــن  للبحــث  المركزيــة  الوكالــة 
الروابــط  إلعــادة  العمــل  مــن  عاًمــا  خمســون 
العائليــة، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، متوفــر 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  موقــع  علــى 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/   :
documents/interview/centra-tracing-

htm.070410-agency-،  interview

االنترنــت . 3 علــى  الدوليــة  اللجنــة  موقــع 
العائليــة الروابــط  اعــادة   بشــأن 

http://www.familylinks.icrc.org 
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Kosovo’International Committee On 
Missing Persons’Sarajevo’14th September 
2 0 1 0 . 

4. Discover The ICRC’International 
Committee Of The Red Cross ‘ 1202 
Geneva’Switzerland’ © Icrc’September 
2 0 0 5 .

5. DNA Database Management review And 
Recommendations’Enfsi Dna Working 
Group, European Commission Directorate 
General Justice And Home Africa’ April’ 
2016.

6. Eanne Louise Carriere ‘ The Rights Of The 
Living Dead: Absent Persons In The Civil 
Law ‘Louisiana Law Review’Volume 50 | 
Number 5’Family Law Symposium ‘ May 
1990. 

7. Edwin Huffine’John Crews’ Brenda 
Kennedy’Kathryn Bomberger’Asta 
Zinbo’Mass Identification Of Persons 
Missing From The Break-Up Of The 
Former Yugoslavia: Forensic Sciences 
‘Structure’Function’And Role Of The 
International Commission On Missing 
Persons’The International Commission On 
Missing Persons (Icmp)’Sarajevo’Bosnia 
And Herzegovina ‘2001. 

8. Framework Memorandum Of 
Understanding (Mou) Between The Islamic 
Republic Of Iran  The Republic Of Iraq And 
The International Committee Of The Red 
Cross On The Process To Settle Unresolved 
Cases Of Persons Previously Registered As 

Prisoners Of War (Pows) Of Know Through 
Red Cross Messages (Rcms) Missing 
Persons Of Human Remains Of The Iran –
Iraq War 1980-1988. Singed At Baghdad 
‘Second Annual Meeting 4th ‘ July ‘ 2012. 

9. Handbook For Delegates’International 
Federation Of Red Cross And Red Crescent  
Societies ‘Geneva ‘ Switzerland ‘ 2002. 

10. Helping The Families Of The Missing Living 
With Absence, International Committee 
Of The Red Cross , 1202 Geneva, 
Switzerland’July 2014. 

11. Implementation Plan And Red Crescent 
Movement Of The International Red Cross  
Council Of Delegates , The Restoring 
Family Links Strategy,  Document Prepared 
By The Central Tracing Agency , of The 
International Committee Of The Red Cross  
Geneva, Geneva,  Switzerland ‘October 
2007.

12. In Connection With The Armed Conflicts 
That Have Occurred In Lebanon Since 
1975 ‘ An Assessment Of Their Needs, 
International Committee Of The Red Cross 
‘Sadat/ Hamra Street ‘Icrc’The Families Of 
People Missing ‘ May 2013.

13. International Committee Of The Red 
Cross’Helping The Families Of The Missing 
Living With Absence ‘Geneva’Switzerland 
‘July 2014. 

14. International Humanitarian Law A Manual’ 
International Committee Of The Red 
Cross’ The Domestic Implementation Of 
Geneva’1202 Switzerland’Icrc’April 2013. 

15. Kathmandu’ NepalInternational Committee 
Of The Red Cross’Missing Persons In Nepal 
The Right To Know ‘August 2011. 

16. Memorandum Of Understanding 
Between The International Commission 
On Missing Persons And The Office Of 
The Prosecutor Of The International 
Criminal Court International Committee 
On Missing Persons ‘The Hague’The 
Netherlands’Seventh Of July2016. 

17. Missing  Persons A Hidden Tragedy’ 
International Committee Of The Red Cross 
1202 Geneva’ Switzerland’ August 2007

18. Missing Persons And Victims Of Enforced 
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And Interests Of The Missing And Their 
Families’International Committee Of The 
Red Cross 19 Avenue De La Paix’1202 
Geneva’ Switzerland’ 2009. 

3. Law On Missing Persons  Of 2004’ In Bosnia 
And Herzegovina’ 21 October’2004. 

4. Law On Missing Persons’Official Gazette Of 
The Republic Kosovo /No.16/14 September 
2011 Pristine

French Sources:
Service De Recherches Croix-Rouge 
Suisse’Recherche De Personnes Disparues 

Service De Recherche Icrs ‘3001 Berne’ 2003.

Disappearance In Europe ‘ Issue Paper 
Published By The Council Of Europe 
‘Commissioner For Human Rights ‘2016.

19. Missing Persons Needs Of The Families 
Living With  Uncertainty’  International 
Committee Of The Red Cross In Sri Lanka 
‘July 2016.

20. Red Cross’Of TheCommitteeInternational 
Icrc’Library Manual‘ Reports Iran- Iraq’ 
1980 ‘ Geneva‘1980. 

21. Remarks By Ms. Kathryne 
Bomberger’Director-General’International 
Commission On Missing Persons (Icmp) 
Cooperation In Investigating Missing 
Persons Cases Linked To War Crimes, 
Crimes Against Humanity And Genocide , 
Icmp, The Hague, 17 November 2016. 

22. Rules Of Procedures For Tripartite 
Committee On The Process To Settle 
Unresolved Cases Of Persons Previously 
Registered As Prisoners Of War (Powa) Of 
Known Through Red Cross Message (Rcms) 
Missing Persons And Human Remains Of 
The Iran-Iraq War 1980-1988.

23. The Families Of Missing Persons A Practical 
Handbook, International Committee Of 
The Red Cross, 1202 Geneva,  Switzerland 
, March 2013. 

24. The Needs Of Families ‘Of Iraqi ‘Missing 
Persons ‘International Committee Of 
The Red Cross ‘ Al-Awiyah Post Office - 
Baghdad, Iraq’ May 2017. 

25. Thomas M. Omweri ‘Using A Mobile Based 
Web Service To Search For Missing Persons   
‘International Journal Of Computer 
Applications Technology And Research’  
Volume 4’Issue‘ 2015. 

Third: Foreign Laws
1. Civil Law Aspects Of Missing Persons ‘Law 

Reform Commission’ Issn 1393-3140’ 
December 2011

2. Guiding Principles / Model Law On The 
Missing Principles For Legislating The 
Situation Of Persons Missing As A Result 
Of Armed Conflict Or Internal Violence  
Measures To Prevent Persons From 
Going Missing And To Protect The Rights 
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المسؤولية الدولية عن انتهاك الحق 
في الصحة

بحث يقدمه
الدكتور: فارس أحمد الدليمي اسماعيل



68

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

المستخلص
األساســية  الحقــوق  مــن  الصحــة  فــي  الحــق  يعتبــر 
واللصيقــة بالشــخصية اإلنســانية، وقــد تكفلــت العديــد 
مــن القواعــد القانونيــة الوطنيــة منهــا ام الدوليــة بالنــص 
علــى هــذا الحــق، فضــًا عــن قواعــد القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، إاّل انــه ومــع العديــد مــن القواعــد التــي 
تحمــي الحــق فــي الصحــة، ومنهــا قواعــد القانــون الدولي 
ــاء النزاعــات المســّلحة، فــإن  ــق أثن ــي ُتَطبَّ اإلنســاني والت
هــذا الحــق قــد تعــّرض الــى جملــة مــن االنتهــاكات، ســواء 
فــي اوقــات الســلم او ابــان النزاعــات الدوليــة بشــقيها 

ــي.                                                          ــع الدول ــر ذات الطاب ــي وغي الدول
وقــد تعــددت صــور انتهــاك الحــق فــي الصحــة ومــن أبــرز 
تلــك الصــور التلــوث البيئــي الــذي ألحــق الدمــار بعناصــر 
ــة،  ــات الحربي ــاء العملي ــة وعلــى وجــه الخصــوص اثن البيئ
فأصــاب البيئــة التلــوث فكانــت نتائجــه أصابــت اإلنســان 
األطفــال  بيــن  والتشــوهات  األمــراض  مــن  بالعديــد 
فــي  الحــق  النتهــاك  األخــرى  الصــور  ومــن  والنســاء، 
الصحــة جريمــة التعذيــب التــي تمــارس مــن قبــل القــوات 
ــى الرغــم مــن ان هــذه الجريمــة  ــة، وعل ــة او المحتل الغازي
ــي المســتوى االخاقــي لفاعلهــا، إاّل انهــا  تــدّل علــى تدّن
وجــدت لهــا تطبيًقــا ابــان النزاعــات المســّلحة، علــى الرغــم 
القانــون  فــي  النصــوص   مــن  كبيــر  عــدد  وجــود  مــن 

ــي تجــّرم هــذا الفعــل.  ــي اإلنســاني الت الدول
ان قواعــد المســؤولية الدوليــة ســواء المدنيــة منهــا او  
لمحاســبة منتهكــي قواعــد  تنهــض  الفرديــة،  الجنائيــة 
القانــون الدولــي اإلنســاني، ومنهــا القواعــد التــي تحمــي 
المحاكــم  الــى  إحالتهــم  ثــم  ومــن  الصحــة  فــي  الحــق 

الدوليــة، كــي ينالــوا الجــزاء العــادل.   

مقّدمة
أواًل: موضوع البحث

حــق  فهــو  عالمــي  موضــوع   الصحــة  فــي  الحــق  ان 
طبيعــي، فضــًا عــن انــه حــق مقــّرر بواســطة القواعــد 
المتعلقــة  تلــك  ســواء  الدولــي  للقانــون  القانونيــة 
بحمايــة اإلنســان اثنــاء الســلم او قواعــد القانــون الدولــي 
ــا النزاعــات  ــي تضفــي حمايتهــا علــى ضحاي اإلنســاني الت

المســّلحة بشــّقيها الدولــي وغيــر ذات الطابــع الدولــي، 
والتــي نصــت علــى حــق اإلنســان فــي التمّتــع بمســتوى 
والســامة  الجســدي  والتكامــل  الصحــة  مــن   عــاٍل 

العقلية.   
                                                           

 إن اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام 1949 والبرتوكوليــن 
الملحقيــن بهــا عــام 1977 قــد منحــت اإلنســان مزيــًدا 
مــن الحمايــة الصحيــة ابــان النزاعــات المســّلحة الدوليــة، 
وقــد أشــارت اليهــا القواعــد الخاصــة بالبروتوكــول األّول 
وقواعــد البروتوكــول الثانــي، ومــن دون شــك فــإن الحــق 
فــي الصحــة قــد تعــّرض الــى جملــة مــن االنتهــاكات، 
اثنــاء العمليــات العســكرية  ومنهــا تلــك االنتهــاكات التــي 
أصابــت البيئــة الطبيعيــة، او بأفعــال أخــرى انتهكــت حرمــة 
الجســم البشــري وتمثــل اعتــداء علــى الكرامــة اإلنســانية 

واعتــداء علــى صحــة البشــرية.                                                                                                                        

ومــن دون اي شــك فــإن اي فعــل غيــر مشــروع ينتــج عــن 
ســلوك الدولــة ممثــًا بأفعــال قواتهــا المســّلحة، يرّتــب 
ــة  ــدول المعتدي ــل ال ــاًرا مــن قب ــج آث ــة تنت مســؤولية دولي
التــي يشــّكل ســلوك أفرادهــا ضــرًرا بصحــة االفراد، ســواء 
أكان الضــرر واقًعــا علــى األفــراد، او أن التعــدي كان واقًعــا 
علــى المنشــآت التــي تقــّدم الخدمــات الصحيــة لهــم، 
وهــي المستشــفيات او المراكــز الصحيــة والمختبــرات 

الطبيــة.  

ثانًيا: أهمية البحث وأسباب اختياره
تأتــي أهميــة البحــث - مــن وجهــة نظرنــا المتواضعــة - 
ــي تلحــق  ــة الت ــى المســؤولية الدولي ــه يتعــّرض ال مــن ان
بمنتهكــي قواعــد القانــون الدوليــة اإلنســاني وعلــى وجــه 

الخصــوص المتعلقــة بالحــق فــي الصحــة.

ثالًثا: مشكلة البحث
انطبــاق قواعــد  عــن مــدى  تبحــث  البحــث  ان مشــكلة 
المســؤولية الدوليــة علــى أفعــال منتهكــي الحــق فــي 

الصحــة. 
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رابًعا: منهجية البحث
ان المنهــج التحليلــي للقواعــد القانونيــة هــو األنســب 
لبحــث الموضــوع  وقــد تــم اختيــار هــذا المنهــج مــن أجــل 
عــرض القواعــد القانونيــة الخاصــة بحمايــة الحــق فــي 

الصحــة.

خامًسا : خطة البحث   
جاءت خطة البحث كما يلي:

المبحــث األول : التعريــف بالحــق فــي الصحــة فــي إطــار 
القانــون الدولــي اإلنســاني 

فــي  الحــق  انتهــاكات  صــور  بعــض  الثانــي:  المبحــث 
الدوليــة المســّلحة  النزاعــات  ابــان  الصحــة 

المبحــث الثالــث: المســؤولية الدوليــة المدنيــة والجنائيــة 
الفرديــة عــن انتهــاك الحــق فــي الصحــة  الخاتمــة  التــي 

تضمنــت النتائــج والمقترحــات   

المبحث األول
 التعريف بالحق في الصحة في 

إطار القانون الدولي اإلنساني
اذا كانــت الشــرعية الدوليــة قــد أرســت عــدًدا مــن القواعــد 
القانونيــة الخاصــة بحفــظ الحــق فــي الصحــة، فــإن تلــك 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بيــن  توّزعــت  قــد  القواعــد 
اإلنســان الــذي يضفــي حمايتــه أثنــاء فتــرة الســلم، وبيــن 
قواعــد أخــرى لهــا طابعهــا المميــز وهــي تلــك القواعــد 
التــي تحمــي األفــراد ابــان النزاعــات المســّلحة بشــّقيها 
الدولــي وغيــر ذات الطابــع الدولــي، وهــذه القواعــد واردة 
فــي القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يجــد مجالــه فــي 
ــا سنقســم  ــان النزاعــات المســّلحة. ومــن هن التطبيــق اب
هــذا المبحــث الــى ثاثــة مطالــب نتحــدث فــي األول عــن 
التعريــف بالقانــون الدولــي اإلنســاني، فيمــا نخصــص 
ابــان  الصحــة  فــي  بالحــق  للتعريــف  الثانــي  المطلــب 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة، علــى أن نّكــرس المطلــب 
الدولــي  القانــون  لقواعــد  اآلمــرة  للطبيعــة  الثالــث 

اإلنســاني.

المطلب األول 
التعريف بالقانون الدولي اإلنساني

لبنــي  والويــات  المآســي  وراءهــا  تخّلــف  الحــروب  إّن 
البشــر، تاركــة الضحايــا يئّنــون بمــا أصابهــم مــن آالم 
ســّببتها النزاعــات التــي اندلعــت فــي هــذه البقعــة مــن 
ابتــكارات  فــي  البشــر  قرائــح  تلــك، وتجّلــت  أو  العالــم 
الخطــط  بوضــع  أو  الفتاكــة،  األســلحة  ســواء بصناعــة 
التــي تلحــق المزيــد مــن الدمــار والشــر، وكل ذلــك يجــري 
خاًفــا ألبســط القواعــد القانونيــة التــي تحمــي اإلنســان 

مــن مخاطــر الحــروب وشــرورها.                                                 
ــط الســلوك البشــري،  ــا يضب ــى م ــة إل ــرزت الحاج ــد ب وق
والبيئــة  المدنيــة  واألعيــان  اإلنســان  تجــاه  وتصرفاتــه 
القانــون الدولــي اإلنســاني  الطبيعيــة، فكانــت قواعــد 
خيــر كابــح لســلوك أولئــك المشــتركين فــي النزاعــات 
المســّلحة، ومــن هنــا كان لزاًمــا علينــا أن نتعــّرف علــى 
مفهــوم القانــون الدولــي اإلنســاني ومصــادره )فــرع أول( 
ــان(                                                                     ــرع ث ــون )ف ــادئ هــذا القان ــى مب ــم نتطــرق إل ومــن ث

الفرع األول: مفهوم القانون الدولي اإلنساني 
القانــون  فــروع  أحــد  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يعــّد 
الدولــي، والــذي يهــدف الــى التخفيــف مــن آثــار وويــات 
النزاعــات المســّلحة التــي تلحــق أولئــك الذيــن لــم يعــودوا 
قادريــن علــى المشــاركة فيهــا بعــد أن كانــوا أحــد أطرافهــا، 
أو الذيــن لــم يشــتركوا فيهــا أصــًا، فضــًا عــن تأكيــد 

ــدأ ضــرورة إضعــاف العــدو)1(.  مب

غيــر  الــى  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  حمايــة  وتمتــّد 
االعيــان  علــى  حمايتهــا  قواعــده  تضفــي  اذ  اإلنســان 
المدنيــة ذات المســاس المباشــر بحيــاة اإلنســان، وهــي 
ال تتعــدى حمايــة الصحــة فقــط، بــل مــا يكــون لــه دور 
أيًضــا بحمايــة تلــك الصحــة او بتقديــم الخدمــات الصحيــة 

التــي يكــون اإلنســان فــي حاجــة اليهــا.

مجموعــة  بأنــه   ( اإلنســاني  الدولــي  القانــون  وعــرف 
القواعــد القانونيــة التــي تنّظــم حمايــة األشــخاص وســير 
العمليــات الحربيــة إبــان النزاعــات المســّلحة بغــض النظــر 
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عــن كونهــا نزاعــات دوليــة أو غيــر ذات طابــع دولي()1(.وهــو 
يعــّد أحــد فــروع القانــون الدولــي، إاّل أنــه ممّيــز بمــا يوفــره 
مــن حمايــة لطوائــف متعــددة مــن الســكان، فضــًا عــن 
تقييــده لحريــة أطــراف النــزاع فــي اســتعمال األســلحة؛ 

بــل يتعــدى دوره إلــى تنظيــم الحــرب)1(.

ان قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني تضفــي حمايتهــا 
علــى اإلنســان أثنــاء فتــرة النزاعــات المســّلحة، باعتبــاره 
ا فيطّبــق أثنــاء الحــرب أو يســبقها، وفــي  ظرًفــا اســتثنائيًّ
ذلــك يختلــف عــن قانــون حقــوق اإلنســان الــذي يهــدف 
إلــى توفيــر الحمايــة لإلنســان فــي وقــت الســلم والحــرب 

علــى حــد ســواء)1(. 

وتندرج مصادر القانون الدولي اإلنساني كاالتي:-
العرف الدولي)1(. 1

الدولــي  القانــون  مصــادر  أحــد  الدولــي  العــرف  يعــّد 
اإلنســاني، إذ يلتــزم المتحاربــون بمبــدأ عــدم التعــرض 
أحــد  وهــو  المســّلحة  النزاعــات  فــي  المشــاركين  لغيــر 
األعــراف التــي تلتــزم بهــا األطــراف المتقاتلــة،  ويمكــن 
أرســتها  التــي  التعاليــم  إلــى  ترجــع بعــض األعــراف  أن 
الديانتــان المســيحية واإلســامية، فضــًا عّمــا أّكــدت 

الشــهيرة. عليــه قاعــدة مارتينيــز 
المصادر المكتوبة وهي:-. 2

اتفاقيــات الهــاي : وتشــمل العديــد مــن االتفاقيات أ. 
التــي تحــدد واجبــات المتحاربيــن فــي ســوح القتــال، 
وبعضهــا يقّيــد حريــة المقاتليــن فــي اســتخدام أنــواع 
مــن  بعــٌض  ُأبرمــت  األســلحة، وقــد  مــن  معينــة 
ــّم تعديلهــا عــام  ــي ت ــات الهــاي عــام 1899، الت اتفاقي

. 1907
اتفاقيــة جنيــف عــام 1929: نتيجــة لمــا خلفتــه الحــرب ب. 

بيــن  آثــار مدّمــرة وخســائر  مــن  األولــى  العالميــة 
المدنييــن والعســكريين علــى حــّد ســواء، فقــد دعــت 
سويســرا الــى عقــد مؤتمــر دبلوماســي فــي يوليــو/ 
تمــوز عــام 1929 نتــج عنــه توقيــع اتفاقيتيــن إحداهمــا 
أفــراد  مــن  والمرضــى  الجرحــى  أحــوال  لتحســين 
تتعلــق  واألخــرى  القتــال،  مياديــن  فــي  الجيــوش 

ــة أســرى الحــرب)1( بحماي

أربــع ج.  وتضــم   1949 عــام  األربــع  جنيــف  اتفاقيــات 
: هــي  اتفاقيــات 

أفــراد . 1 بحمايــة  الخاصــة  األولــى  جنيــف  اتفاقيــة 
فــي  والمرضــى  الجرحــى  المســّلحة  القــوات 

. ن ا لميــد ا
أفــراد . 2 بحمايــة  الخاصــة  الثانيــة  جنيــف  اتفاقيــة 

القــوات المســّلحة الجرحــى والمرضــى  والغرقــى 
البحــار. فــي 

أســرى . 3 بحمايــة  الخاصــة  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة 
الحــرب. 

اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.. 4

األول  اإلضافيــان  البرتوكــوالن   1977 ســنة  وُأضيــف 
ليضفــي الحمايــة علــى المدنييــن أثنــاء النزاعات المســّلحة 
ــر  ــا البرتوكــول اإلضافــي الثانــي فــكان لتوفي الدوليــة، أّم
الحمايــة للمدنييــن اثنــاء النزاعــات المســّلحة غيــر ذات 

الطابــع الدولــي.

مــن جملــة مــا ســبق يّتضــح أن القانــون الدولي اإلنســاني 
القانونيــة،  القواعــد  يشــمل  الــذي  القانــون  ذلــك  هــو 
التــي جــاءت بهــا اتفاقيــات الهــاي واتفاقيــات جنيــف 
األربــع والبروتوكــوالن المضافــان عــام 1977، وتهــدف 
ــن فــي اســتخدام أســاليب  ــة المقاتلي ــى الحــّد مــن حري إل
وأســلحة مختلفــة تلحــق الضــرر بالعــدو مــن جهــة وحمايــة 
ضحايــا النزاعــات المســّلحة، بمــا فيهــا اإلنســان وصحتــه، 
واألعيــان المدنيــة والبيئيــة الطبيعيــة ســواء فــي أوقــات 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة أو  ذات الطابــع غيــر الدولــي.

الفرع الثاني: مبادئ القانون الدولي اإلنساني
الدولــي اإلنســاني علــى جملــة مبــادئ  القانــون  يرتكــز 
المدنييــن  بيــن  التمييــز  ومبــدأ  التناســب  مبــدأ  منهــا 
ــة  ــز بيــن االهــداف المدني ــدأ التميي وبيــن المقاتليــن ومب
الضــرورة  مبــدأ  عــن  فضــًا  العســكرية،  واالهــداف 
وســوف نقتصــر فــي دراســتنا علــى مبدأيــن مــن مبــادئ 
القانــون الدولــي اإلنســاني وهمــا مبــدأ التناســب ومبــدأ 
المدنييــن والمقاتليــن، علــى أن ذلــك ال  بيــن  التمييــز 
يعنــي عــدم وجــود مبــادئ أخــرى، ال تقــّل أهميــة عنهمــا.
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اواًل: التناسب
Proportionality

غنــّي عــن البيــان أنــه حينمــا تندلــع الحــروب، ال بــّد وأن 
ــى الوصــول  ــزاع ال ــا هــدف يســعى أطــراف الن ــون له يك
بعــض  تطبيــق  عــن  المتحاربــون  يبتعــد  وقــد  اليــه، 
ولهــذا  اإلنســانية،  االعتبــارات  تتطلبهــا  التــي  المعاييــر 
فهــم يعمــدون الــى اســتخدام األســلحة بغــض النظــر 
عــن مشــروعيتها أو عدمهــا، بالرغــم مــن أن قواعــد الحــرب 
تحــّرم اللجــوء الــى اســتخدام أنــواع مــن األســلحة، ومنهــا 
األســلحة الســاّمة  والجرثوميــة)1(، وفــي ذلــك ابتعــاد عــن 
مبــدأ التناســب الــذي يقــوم علــى مراعــاة التــوازن بيــن 
ضــرورات الحــرب ومتطلبــات الحفــاظ علــى اإلنســانية، 
فيجــب أن يكــون هنــاك تناســب بيــن المزايــا التــي يوفرهــا 
الهــدف العســكري وبيــن اآلثــار الضــاّرة الملموســة منهــا، 

ــزاع.  ــن الن ــج ع ــي يمكــن أن تنت ــة الت والعرضي

إن قواعــد القانــون الدولــي قــد أرســت الدعائــم للحــد مــن 
حريــة األطــراف المتنازعــة باللجــوء الــى األســاليب التــي ال 
تتناســب مــع قيمــة الهــدف، والتــي مــن شــأنها إحــداث 

خســائر ال مبــّرر لهــا)1(. 

بــه،  التناســب وتطبيقــه واإللتــزام  الخضــوع لمبــدأ  إن 
إنمــا هــو تطبيــق لفكــرة الضــرورة التــي تقّيــد خيــارات 
المقاتليــن فــي اســتعمالهم لوســائل العنــف والقســوة، 
هزيمــة  وهــو  المنشــود  الهــدف  عنــد  تقــف  وجعلهــا 
العــدو، وعــدم التمــادي واالســتمرار باألعمــال العدائيــة، 
للصحــة  التعــرض  ومنهــا  بالمدنييــن  األضــرار  وإلحــاق 
البشــرية وكذلــك األعيــان طالمــا أن الهــدف تــم انجــازه)1(.

ان  يجــب  التــي  الحقــوق  مــن  الصحــة  فــي  الحــق  إن 
تصــان كمــا يجــب أاّل يكــون هنــاك تمــاٍد فــي االعتــداء 
مبــدأ  بخصــوص  ذكــر  لمــا  وطبًقــا  الحــق،  هــذا  علــى 
التناســب فــإن أّي غيــاب لهــذا المبــدأ اثنــاء النزاعــات انمــا 
ــا بصحــة  ســيلحق وبــا أدنــى شــّك ضــرًرا وإن كان عرضيًّ
المدنييــن مّمــن هــم ســيتلقون آثــار األســلحة التــي ال 
األســلحة  فاســتخدام  النــزاع.  أحياًنــا وطبيعــة  تتناســب 
النوويــة أو الجرثوميــة أو الكيمائيــة وبنطــاق واســع بعيــًدا 

ــرة بصحــة  ــاًرا مدّم عــن الضــرورة والتناســب، ســيحمل آث
المدنييــن اآلخريــن مــن الذيــن ال يشــاركون فــي العمليات 
الصحيــة  األعيــان  علــى  اآلثــار  عــن  فضــًا  الحربيــة، 
كالمستشــفيات ومراكــز االستشــفاء، واألعيــان المدنيــة 

األخــرى ذات المســاس المباشــر بصحــة اإلنســان.

ثانًيا: مبدأ التمييز
ســهر  التــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  إن 
المجتمــع الدولــي علــى إقرارهــا فــي أكثــر مــن مناســبة 
واتفاقيــة، قــد كفلــت الحمايــة للشــخص المدنــي، كونــه 
د منــه عنــد  ال ينتمــي الــى القــوات المســّلحة، ولكنهــا ُتَجــرَّ

اشــتراكه فــي النــزاع المســّلح)1(.

ويتوّجــب علــى أطــراف النــزاع أن يعملــوا علــى التمييــز بين 
ــة  ــان المدني ــن األعي ــن، وبي ــن والمقاتلي الســكان المدنيي
واألهــداف العســكرية للحــّد مــن األخطــار التــي تهــّدد 
الســكان العــزل وأن يقتصــر توجيــه األســلحة للمقاتليــن 
فقــط دون المدنييــن، وذلــك مــا أشــار اليــه البرتوكــول 

اإلضافــي األول فــي المادتيــن 48 و49. 

ــزم  ــر ال يل ــف الذك ــوارد فــي البرتوكــول اآلن ــزام ال  إن اإلل
قــوات الــدول األطــراف فــي البرتوكــول فقــط؛ بــل أن 
قواعــده ملزمــة لقــوات الــدول غيــر األطــراف بمقتضــى 
القانــون العرفــي، فيفتــرض أن ال تهاجــم ســوى األهداف 
العســكرية دون األعيــان المدنيــة التــي ال يجــوز مهاجمتهــا 
إال إذا اســتخدمت في العمليات الحربية، ومعيار الحرص 
ببــذل كل مــا فــي طاقتهــا،  التزاًمــا  يكــون  أن  يزيــد  ال 
ــأاّل يتعّرضــوا الــى  ــن ب ــزم المهاجمي ــون العرفــي يل فالقان
أشــخاٍص أو أعيــاٍن يعرفــون بأنهــم أشــخاص مدنيــون أو 

أعيــان مدنيــة)1(.    

أســاس  علــى  المدنييــن،  مفهــوم  إلــى  النظــر  ويجــب 
الدولــي  القانــون  قواعــد  كــون  الواســع  المفهــوم 
كالنســاء  محــددة  لفئــات  عنايــة  أولــت  قــد  اإلنســاني 
ــن،  ــن وعديمــي الجنســية والصحفيي ــال والاجئي واألطف
مــن أجــل إبعادهــم قــدر اإلمــكان عــن تلــك األعمــال التــي 
تعــّد تجــاوًزا وانتهــاًكا لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني )1(
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ان مبــدأ التمييــز، ســواء بيــن المدنييــن والمقاتليــن او غيــر 
ــة  المقاتليــن مــن الذيــن يعملــون ضمــن األطقــم الطبي
ــن األهــداف  ــز بي ــك التميي او فــي المستشــفيات، وكذل
العســكرية واألعيــان المدنيــة، هــو مــن القواعــد القانونيــة 
ــص المــادة 52  ــول األول فــي ن ــا البرتوك ــي أشــار اليه الت
فــي فقرتهــا الثانيــة، والتــي منعــت توجيــه االســلحة ضــد 
المدنييــن كــون ذلــك ســيلحق الضــرر بهــم ســواء بالقتــل 
ــى الصحــة العامــة لهــم.  ــر عل ــات أخــرى ذات تأثي او إصاب
ــي  ــة والت ــان المدني ــذي يطــال األعي فضــًا عــن الضــرر ال
المستشــفيات والمشــافي والمختبــرات  مــن ضمنهــا 
الطبيــة، وكذلــك مذاخــر األدويــة  وفــي ذلــك تأثيــر علــى 

حجــم الخدمــة الصحيــة والطبيــة المقدمــة لألفــراد.

المطلب الثاني
التعريــف بالحــق فــي الصحــة ابــان النزاعــات 

الدوليــة  المســّلحة 
يعــد الحــق فــي الصحــة احد الحقوق األساســية لإلنســان، 
أتــّم  والــذي ال يتجســد فقــط فــي كــون الجســم فــي 
صحــة بدنيــة وفــي خلــوه مــن األمــراض، بــل ال بــّد مــن 
توافــق بيــن العقــل والجســم. فالصحــة تشــمل الصحــة 
البدنيــة اضافــة الــى الســامة العقليــة والنفســية، واذا 
مــا كان الجســد والعقــل فــي أحســن حــال نكــون أمــام 
تكامــل صحــي، وصــواًل إلــى الرفاهيــة البدنيــة والعقليــة 
واالجتماعيــة. وان ذلــك ال يتحقــق إاّل بخلــّو الجســم مــن 
ــة  ــذي هــو بــا شــّك اعتــاء واختــال فــي بيئ المــرض ال
اإلنســان الداخليــة ســواء أكانــت أمراًضــا بدنيــة ام عقليــة 
ام نفســية، وبذلــك نكــون امــام إنســان تتوافــق قــواه 

ــة.                                                الجســدية مــع العقلي

وال بــّد مــن القــول إن مفهــوم الحــق فــي الصحــة قــد 
شــهد فــي أواخــر القــرن العشــرين اتجاًهــا يختلــف عّمــا كان 
عليــه فــي الماضــي، اذ لــم يعــد الحــق فــي الصحــة يتمّثــل 
فــي ســامة الجســم مــن األمــراض، بــل شــمل مجــاالت 
أخــرى كحــق اإلنســان فــي بيئــة نظيفــة خاليــة مــن كّل 
ــا، فضــًا  ــة له ــة المكّون ــّوث للعناصــر الثاث أشــكال التل
عــن توفــر العيــش الســليم مــن مــأكل ومســكن صحــي. 
وأشــارت ديباجــة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى 

أّن التحــّرر مــن الفقــر والعــازة انمــا ينعكــس بطريقــة أو 
بأخــرى علــى حــق اإلنســان فــي الصحــة وتمتعــه بوســائل 
تضمــن لــه التحــرر مــن المــرض، كــون الفقــر يعــّد إحــدى 
ــة  ــي فــإن محارب ــى المــرض، وبالتال ــة ال الوســائل المؤدي
الفقــر الــذي يوّلــد العــازة والحاجــة انمــا ينعكــس إيجاًبــا 
علــى صحــة الفــرد وعائلتــه، ومــن ثــم مجتمــع يتمّتــع 
بمســتوى صحــي وعاجــي رفيــع  خــاٍل مــن األمــراض 

واألوبئــة. 

وعــودة الــى نصــوص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان 
يتبّيــن أّن المشــّرع الدولــي وفــي نــّص المــادة )25( لــم 
يتطــّرق الــى حــق اإلنســان الفــرد فــي الصحــة فقــط؛ بــل 
ذكــر أيًضــا مســتوى الئــق ومتطــور مــن الخدمــات الطبيــة 
لألطفــال والنســاء وكبــار الســن والعجــزة ومــن بلــغ ســّن 
الشــيخوخة، وقــد جــاء نــص المــادة )25( بفقرتيــن كمــا 

يلــي:
)لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفــي . 1

لضمــان الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته وخاصــة 
علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة 
االجتماعيــة  الخدمــات  صعيــد  وعلــى  الطبيــة 
الضروريــة. ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي 
حــاالت البطالــة او المــرض او العجــز او الترمــل او 
الشــيخوخة او غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن 

ــده أســباب عيشــه. ــي تفق ــه والت إرادت
ومســاعدة . 2 رعايــة  فــي  حــق  والطفولــة  لألمومــة 

بــذات  التمّتــع  حــق  األطفــال  ولجميــع  خاصتيــن 
الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــار الــزواج 

او خــارج هــذا اإلطــار(. 

ومــن ماحظــة النــص اآلنــف الذكــر نــرى أن االهتمــام 
ــا فــي منطــوق  ــًزا مهمًّ بصحــة اإلنســان قــد شــغلت حي
بالمــآكل،  االهتمــام  الــى  تدعــو  بحيــث  المــادة،  تلــك 
معافــى  جســم  هنــاك  يكــون  ان  يمكــن  ال  أنــه  كــون 
وخــاٍل مــن األمــراض مــا لــم يكــن هنــاك تغذيــة تشــتمل 
علــى العناصــر االساســية التــي تضمــن الصحــة، فضــًا 
ــر أجــواء مناســبة  ــى توفي ــك فــإّن النــص يدعــو ال عــن ذل
ــذي  ــار المســكن الصحــي هــو المســكن ال للســكن باعتب
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ــارة  ــواء الح ــة فــي األج ــة الصحي ــواء التهوئ ــه أج ــر في تتوف
يوّفــر  ذلــك  البــاردة، وفــي كل  األجــواء  فــي  والحمايــة 
الــى المســكن ليجعــل ســاكنيه أقــّل  دخــول الشــمس 
عرضــة لإلصابــة باألمــراض ســواء أكانــوا كبــاًرا ام صغــاًرا.

وبعــد هــذا العــرض يمكننــا ان نعــّرف الحــق فــي الصحــة 
بأنــه حــق اإلنســان فــي ان يتمتــع بمســتوى كاف مــن 
الرعايــة الصحيــة التــي تمنحــه جســًما خالًيــا مــن األمــراض 
العضويــة والنفســية فضــًا عن غذاء ومســتوى معيشــي 

وبيئــي يمكــن الوصــول اليــه.

المطلب الثالث
الدولــي  القانــون  لقواعــد  اآلمــرة  الطبيعــة 

اإلنســاني
ان القواعــد القانونيــة الدوليــة ليســت علــى درجــة واحــدة 
ــة بيــن قواعــد آمــرة ال يجــوز  ــل تتفــاوت قوتهــا اإللزامي ب
االتفــاق علــى مخالفتهــا وتوِجــب الجــزاء علــى مخالفيهــا، 
وأخــرى ال تتعــدى أن تكــون قواعــد توجيهيــة أو تشــجيعية 
ــه، علــى  ــاع عن ــام بفعــل أو االمتن تحــّث الــدول علــى القي
ان القواعــد التــي تكفــل احتــرام صحــة اإلنســان وفــي اي 
ظــرف او زمــان تحظــى باألهميــة، ويترّتــب علــى مخالفتها 
فــرض جــزاءات مدنيــة تــارة، وعقوبــات جزائيــة تــارة أخــرى. 
القواعــد  تلــك  علــى  الدولــي  القانــون  فقهــاء  وأطلــق 
ــداء توجيهــات، تســمية  التــي ال يتعــدى الفــرض فيهــا إب
قواعــد القانــون المــرن  فيمــا تطلــق تســمية القانــون 
الصلــب علــى تلــك القواعــد التــي توجــب الجــزاءات عنــد 

ــا)1(. مخالفته

وغنــي عــن البيــان أن القواعــد اآلمــرة ومــن ضمنهــا قواعد 
مــن  معظمهــا  يتشــكل  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون 
القانــون الصلــب. ولمــا كانــت أغلــب القواعــد المكونــة 
شــارعة  التفاقيــات  نتاًجــا  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون 
ضمــت عــدًدا كبيــًرا مــن الــدول، ومنهــا اتفاقيــات الهــاي 
واتفاقيــات جنيــف عــام 1949م  والبرتوكــوالن اإلضافيــان 
ــد اآلمــرة  ــام 1977، فــإن وصــف القواع ــا ع الملحقــان به
ــا  ــي اإلنســاني ومنه ــون الدول ــد القان ــى قواع ــق عل ينطب
تلــك التــي تضفــي الحمايــة علــى الحــق فــي الصحــة ابــان 

ــة. ــات المســّلحة الدولي النزاع

المتعلقــة  تلــك  اآلمــرة  للقواعــد  األمثلــة  أبــرز  ومــن 
تحظــر  التــي  والقواعــد  البشــري  الجنــس  إبــادة  بحظــر 
تعريضهــم  او  تعذيبهــم  او  المدنييــن  علــى  اإلعتــداء 
الــى أســاليب التجويــع، او منــع  االعتــداء علــى البيئــة 
الطبيعيــة مــن خــال تعرضهــا للتلــوث الــذي ال محالــة 
ســيؤثر فــي صحــة اإلنســان، وبالتالــي يمكــن القــول أن 
القواعــد اآلمــرة هــي القواعــد التــي تتعلــق بالمصالــح 
العليــا للجماعــة الدوليــة، ويشــار إلــى أن قواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني، تتعــرض الــى كفالــة واحتــرام النظــام 
بعــًدا  تحمــل  مبــادئ  إلــى  تســتند  كونهــا  اإلجتماعــي 
ــه للحــد مــن ويــات ومآســي  ا، تهــدف مــن خال إنســانيًّ
البشــرية وحمايــة اإلنســان ومــن ضمنهــا صحتــه فــي 
اإللــزام  فكــرة  فــإن  وعليــه  المســّلحة،  النزاعــات  فتــرة 
التــي تصاحــب قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني تلحقهــا 
الصفــة اآلمــرة وتقّيــد أشــخاص القانــون الدولــي مــن 

تجــاوز الحــدود التــي رســمتها هــذه القواعــد. 

وبالنظــر إلــى قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، يتضــح 
مــن دون لبــس انهــا قواعــد آمــرة، فأغلبهــا قــد جــاءت 
مــن االتفاقيــات الدوليــة أو العــرف الدولــي، وبعضهــا  
تضافــر أكثــر مــن مصــدر فــي  صياغــة قواعدهــا، فضــًا 
عــن اتصافهــا بالعمــوم حيــث تلقــى القبــول مــن غالبيــة 
دول المجتمــع الدولــي إذ صادقــت عليهــا العديــد مــن 
دول العالــم ان لــم يكــن اغلبهــا، وأي انتهــاك لهــا إنمــا 
يمثــل مساًســا بالمصالــح العليــا التــي تشــكل أساًســا 

للمجتمــع الدولــي الــذي يســعى الــى تحقيقهــا.                                                        

إن قاعــدة حظــر االعتــداء علــى حرمــة الجســم البشــري 
وعلــى االخــص حظــر التعذيــب، تعــّد إحــدى القواعــد ذات 
العاقــة بصحــة االفــراد قاعــدة آمــرة نظــًرا إلــى القيــم 
التــي تجســدها، وقــد وصفــت بأنهــا قاعــدة مطلقــة أي ال 
يجــوز انتهاكهــا، وأكــدت العديــد مــن النصــوص الدوليــة 
بأنــه ال يجــوز اإلســتناد أو التــذّرع بــأي ظــروف اســتثنائية 
ــا كانــت هــذه الظــروف كحالــة حــرب أو التهديــد بهــا.  أيًّ
وهــذه القاعــدة تســري فــي مواجهــة أعضــاء المجتمــع 
الدولــي وال تســقط بالتقــادم ولــكل عضــو فــي الجماعــة 
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ــى  ــة بتنفيذهــا)1(.  وألزمــت المــادة االول ــة المطالب الدولي
الــدول   ،1949 عــام  جنيــف  اتفاقيــات  مــن  المشــتركة 
ــي اإلنســاني، وأن تتكفــل  ــون الدول ــرام قواعــد القان باحت
بتوفيــر االحتــرام لهــذه القواعــد وقــد جــاءت كمــا يلــي:_                       
»تتعهــد األطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تحتــرم هــذه 

االتفاقيــة وتكفــل احترامهــا فــي جميــع األحــوال«.

إن االلــزام أعــاه يدعــو الــدول األطــراف الــى »أن تحتــرم« 
وأن »تكفــل احتــرام« االتفاقيــات، وأن تعمــل مــا بوســعها 
لضمــان احتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، مــن 
قبــل أجهزتهــا، أو مــن األفــراد الذيــن يعملون تحــت إمرتها 
ــزام  ــه أن االل ــح مــن المســّلم ب ــا، وأصب أو يخضعــون له
المفــروض فــي المــادة األولــى المشــتركة، ملــزم للــدول 
والمنظمــات وتأكــد ذلــك بــرأي محكمــة العــدل الدوليــة 
ــد  ــي الخــاص بشــأن مشــروعية التهدي ــرأي اإلفتائ فــي ال
باســتخدام االســلحة النوويــة، مؤكــدة أن »عــدًدا كبيــًرا مــن 
قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الواجبــة التطبيــق أثنــاء 
ا، الــى الحــد الــذي يوجب  النــزاع المســّلح تعــّد أساســية جــدًّ
علــى جميــع الــدول احتــرام هــذه القواعــد األساســية ســواء 
كانــت قــد صدقــت علــى اإلتفاقيــات المنظمــة لهــا أم 
لــم تصــدق عليهــا)1(. وان المــادة الســابعة مــن اتفاقيــات 
للجرحــى  يجــوز  ال  بانــه  قــررت   1949 االولــى  جنيــف 
والمرضــى، وكذلــك أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، 
ــا عــن  ــا أو كليًّ التنــازل فــي أي حــال مــن األحــوال جزئيًّ
الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضــى هــذه االتفاقيــة أو 
بمقتضــى االتفاقيــات الخاصــة المشــار اليهــا، وفــي كل 
ذلــك مــن اجــل حمايــة الحــق فــي الصحــة وعــدم التفريــط 

بهــذا الحــق. 

الدولــي  القانــون  إن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  حاصــل 
اإلنســاني يســتمّد أحكامــه مــن مجموعــة مــن االتفاقيات 
الدوليــة المتعــددة، وتهــدف بصفــة عامــة الــى تنظيــم 
أســاليب القتــال، وحمايــة ضحايــا النـــزاعات المســّلحة، 
وأن قواعــد هــذا القانــون قواعــد آمــرة مــن النظــام العــام 
كونهــا  إســتثناء  دون  للجميــع  ملزمــة  وأنهــا  الدولــي، 

تســتهدف حمايــة المجتمــع اإلنســاني بأســره.

المبحث الثاني
بعض صور انتهاكات الحق في 
الصحة ابان النزاعات المسّلحة 

الدولية
علــى الرغــم مــن إقــرار العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي 
تصــدت لموضــوع حمايــة حــق اإلنســان فــي الصحــة ابــان 
ــق االســتجابة  ــم تل ــة، فإنهــا ل النزاعــات المســّلحة الدولي
الكاملــة والتطبيــق الفعــال ابــان النزاعــات، فــكان هنــاك 
كــّم هائــل مــن االنتهــاكات التــي تحققــت نتيجــة لألفعــال 
المتحاربــة،  القــوات  بهــا  التــي قامــت  المشــروعة  غيــر 
وال يمكــن حصــر تلــك االنتهــاكات فــي بحــث، فضــًا 
الوجــود  الــى  تظهــر  التــي  المتجــددة  االنتهــاكات  عــن 
الســلبي  وجههــا  فــي  التكنولوجيــا  لوســائل  بابتــكارات 
اإلنســانية  وجــه  علــى  التدميريــة  بصماتــه  تــرك  الــذي 
وشــواهد الحــرب العالميــة الثانيــة والحــرب التــي قامــت 
 2003 ســنة  امريكــي  االنجلــو-  االحتــال  قــوات  بهــا 
التعــرض  اجــل  ومــن  العــراق.  باحتــال  تّوجــت  والتــي 
الــى تلــك االنتهــاكات فقــد تــم التصــدي لصورتيــن مــن 
تلــك الصــور المتعــددة وهمــا التلــوث البيئــي وجريمــة 
التعذيــب بوصفهمــا ذات مســاس بالحــق فــي الصحــة، 
ومــن هنــا سيقســم هــذا المبحــث الــى ثاثــة مطالــب 
نتنــاول فــي االول الحمايــة القانونيــة للحــق فــي الصحــة 
ابــان النزاعــات المســّلحة الدوليــة،  ونكــّرس المطلــب 
المطلــب  ويخّصــص  البيئــة،  انتهــاك  لجريمــة  الثانــي 

الثالــث لجريمــة انتهــاك األعيــان الخاصــة بالصحــة. 

المطلب االول
إبــان  الصحــة  فــي  للحــق  القانونيــة  الحمايــة 

الدوليــة المســّلحة  النزاعــات 
فــي  تتجســد  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مصــادر  ان 
القواعــد العرفيــة وفــي المصــادر المكتوبــة كاتفاقيــات 
ســنة  بهــا  الملحقيــن  والبروتوكوليــن  األربــع  جنيــف 
التــي احتوتهــا هــذه  1977. ومجمــل القواعــد القانونيــة 
االتفاقيــات هدفهــا إضفــاء الحمايــة علــى صحة اإلنســان، 
يبقــى اإلنســان  ان  الحمايــة يمكــن  تلــك  فمــن خــال 
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علــى قيــد الحيــاة معافــى مــن كل مــا يمكــن ان يعّكــر 
أمنــه الصحــي. بمراجعــة بعــض القواعــد القانونيــة لتلــك 
االتفاقيــات، يمكــن الوصــول الــى حجــم الحمايــة التــي 
أســبغتها تلــك االتفاقيــات علــى اإلنســان وعلــى صحتــه 

الجســماني. وتكاملــه 

وركــزت اتفاقيــات جنيــف علــى حظــر فــرض التجويــع ضــد 
المدنييــن بوصــف ذلــك يشــكل خطــًرا علــى صحتهــم، 
ــة باألمــراض،  ــا يعــرض حياتهــم للخطــر جــراء اإلصاب مّم
فضــًا عــن منــع إجــراء التجــارب البيولوجيــة علــى الســكان 
ــة  ــة الصحي ــوا محــاًّ للرعاي ــأن يكون ــز ب ــن، والتركي المدنيي
والمتابعــة المســتمرة لحالتهــم الصحيــة. وقــد أفــردت 
واالتفاقيــة  و53   50 المادتيــن  فــي  األولــى  االتفاقيــة 
فــي  الثالثــة  واالتفاقيــة  و51   44 المادتيــن  فــي  الثانيــة 
المــادة 130 واالتفاقيــة الرابعــة فــي المــادة 147، جملــة 
مــن الجرائــم التــي تنهــض بموجبهــا المســؤولية الدوليــة 
بنوعيهــا المدنيــة للــدول والجنائيــة الفرديــة لألفــراد، منهــا 
مــا لــه مســاس بصحــة اإلنســان وتكاملــه الجســماني، 

ومــن هــذه الجرائــم:
التــي تهــّدد الســالمة الجســدية . 1 جرائــم التعذيــب 

لإلنســان 
التجارب البيولوجية.. 2
إحداث آالم في الجسم.. 3
الجســدية . 4 بالســالمة  مســاس  ذات  إصابــات 

. لصحيــة ا و
المســاس . 5 ذات  المدنيــة  األعيــان  علــى  االعتــداء 

ــاه والمستشــفيات  ــاة الســكان كمصافــي المي بحي
وأماكــن الرعايــة الصحيــة.

الهجمــات علــى المواقــع العســكرية التــي تحــوي . 6
مــواد خطــرة.

ومــن معاينــة الجرائــم أعــاه يمكــن القــول ان الهــدف 
هــو حمايــة اإلنســان والحفــاظ علــى حياتــه ابــان النزاعــات 
المســّلحة، وحمايــة الحيــاة ال يمكــن تحقيقهــا إال بتوفيــر 
األجــواء المناســبة والرعايــة الصحيــة الكافيــة والمناســبة 
التــي تمكنــه مــن العيــش بيــن أفــراد مجتمعــه. ولمــا 
كانــت التجــارب الطبيــة البيولوجيــة والعلميــة األخــرى فــي 
بعــض جوانبهــا الســلبية تلحــق ضــرًرا بصحــة اإلنســان 

فقــد حظــرت اتفاقيــات جنيــف إجــراء التجــارب الضــارة 
او ان يكــون اإلنســان محــاًّ لهــا، كمــا اشــارت الفقــرة 
االولــى  االتفاقيــة  مــن  )الثالثــة(  المــادة  مــن  )الثانيــة( 
الخاصــة بتحســين حــال الجرحــى والمرضــى فــي الميــدان 
إلــى ضــرورة ان يجمــع المرضــى والجرحــى وان تقــدم لهــم 
العنايــة الازمــة وان تتولــى جهــة انســانية كلجنــة الصليــب 
االحمــر تلــك المهمــة، ممــا يســهم فــي األقــّل علــى 

ــى صحتهــم. الحفــاظ عل

بّينــت  الصحــة فقــد  فــي  الحــق  إطــار حمايــة  وضمــن 
المــادة )19( مــن االتفاقيــة اآلنفــة الذكــر بأنــه ال يجــوز ان 
َض  المنشــآت الثابتــة كالمستشــفيات او الوحــدات  ُتَعــرَّ
الطبيــة الثابتــة وهــي منشــآت وجــدت لتقديــم الخدمــات 
وتقديــم  والمرضــى،  الجرحــى  عــن  والبحــث  الطبيــة 
العاجــات مــن اجــل الحفــاظ علــى الصحــة،  وال يجــوز 
الازمــة  الحمايــة  الطبيــة مــن  الوحــدات  تجريــد أطقــم 
اال اذا اســتخدمت لغيــر الغــرض الــذي ُأعــّدت لــه او ان 
ــًزا  ــى العــدو او تكــون مرك ــار عل تســتخدم فــي إطــاق الن

لتجّمــع القــوات المســّلحة.   

عســكرية  او  مدنيــة  أكانــت  ســواء  المواقــع  بعــض  ان 
تحــوي علــى مــواد خطــرة، يشــكل انبعاثهــا تهديــًدا لصحــة 
ضــرورة  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  وردت  فقــد  اإلنســان. 
ــا  ــي له ــذا أهــداف، ســيما الت ــاع عــن مهاجمــة هك االمتن
عاقــة بالغــازات الســامة والتــي تســهم بتلــوث البيئــة 
الجويــة، فيشــكل انبعاثهــا خطــًرا علــى صحــة اإلنســان 
ــأي  ــا يتســبب فــي تدهورهــا واعتالهــا، وال يمكــن ب مّم
حــال نســيان عــدم اكتــراث قــوات االحتــال االنجلــو – 
امريكــي ابــان احتــال العــراق ســنة 2003، إذ تركــت مجّمــع 
التويثــة عرضــة للنهــب والســلب علــى الرغــم مــن احتوائــه 
علــى مــواد خطــرة ممــا كان لــه األثــر الكبيــر، بإصابــة 
العديــد مــن المواطنيــن بأمــراض ظهــرت الحًقــا وأّدت 

ــم.  ــى تدهــور الوضــع الصحــي له ال

وأشــارت اتفاقيــات جنيــف األربــع الــى ضــرورة توفيــر 
الحمايــة الصحيــة لألســرى مــن رعايــا دولــة العــدو، وعلــى 
األخــّص فــي نصــوص االتفاقيــة الثالثــة، ودعــت لتوفيــر 
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ــر  ــد مــن توفي ــة الازمــة لألســرى)1(، وال ب ــة الصحي الرعاي
الغــذاء المناســب لهــم بوصــف ذلــك لــه التأثيــر المباشــر 
علــى الصحــة، واإلشــارة الــى نظافــة األســير وتمكينــه 
مــن االســتحمام وغســل مابســه)1(، مــع توفيــر الســكن 
الصحــي لــه، مــع ضــرورة الفحــص المســتمر لألســرى 

ــة.  ــة حالتهــم الصحي ومراقب

ومــن أجــل حمايــة المدنييــن مــن آثــار الحــرب جــاء االلتــزام 
الــذي فرضتــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي اطــار الحمايــة 
قــدر  المدنييــن  إبعــاد  ضــرورة  مــن  والطبيــة  الصحيــة 
بإنشــاء  ذلــك  ويتأّتــى  القتــال.  ســاحات  عــن  االمــكان 
مناطــق آمنــة تتوفــر فيهــا المراكــز الصحيــة، مــع ضــرورة 
الــى  والمرضــى  والجرحــى  للمصابيــن  الســريع  النقــل 
الــذي  المناســب  العــاج  الحيــة بغيــة تلقيهــم  المراكــز 
المرضيــة،  المضاعفــات  ويجّنبهــم  صحتهــم  يحفــظ 
فضــًا عــن التأكيــد بضــرورة وصــول المــواد الغذائيــة 
تعريضهــم  وعــدم  المدنييــن،  الســكان  الــى  والميــاه 
لخطــر التجويــع، والســماح لقوافــل الغــذاء والمابــس 
والمؤونــة المرســلة اليهــم وعــدم تعريضهــا للقصــف 
او لنيــران األســلحة مــن اي نــوع كانــت، حتــى وإن كانــت 

قادمــة مــن الدولــة الخصــم)1(.

ــة  ــي اإلنســاني وفــي اطــار كفال ــون الدول ان قواعــد القان
الحــق فــي الصحــة، قــد حرمــت إجــراء اي نــوع مــن التجارب 
ــة أو العلميــة علــى أفــراد العــدو او علــى المدنييــن  الطبي
تلــك  كانــت  غــرض  وألي  المحتلــة  الدولــة  أفــراد  مــن 
التجربــة، اذ فــي ذلــك تعــّرض حياتهــم وصحتهــم للخطــر 
او انتشــار العــدوى بينهــم، كمــا ان علــى دولــة العــدّو 
عــدم الســماح لكوادرهــا الطبيــة فــي ان تقــوم بعمليــة 
بتــر األعضــاء او اســتئصالها إاّل بموافقــة أصحابهــا وان 
يكــون هنــاك طريــق آخــر للعــاج بــداًل مــن تلــك الوســيلة.

ــة الصحيــة  ــر الحماي وال يمكــن التغافــل فــي نطــاق توفي
ــي أســبغتها اتفاقيــات  والرعايــة الطبيــة عــن الحمايــة الت
الضعيفــة  للفئــات  الملحقــان  والبروتوكــوالن  جنيــف 
والتــي تشــمل النســاء واألطفــال وكبــار الســن. فهــذه 
الحــرب  لويــات  مقاومــًة  وأقــّل  أضعــف  الفئــات 
ومآســيها، وأغلــب ضحايــا النزاعــات هــم مــن الفئــات 

ــة  ــة الخاصــة باتفاقي ــرت المــواد القانوني أعــاه، وقــد وّف
جنيــف الرابعــة الحمايــة للنســاء واالطفــال، وضــرورة ان 
تكــون النســاء وعلــى وجــه الخصــوص الحوامــل والعجــزة 

محــّل رعايــة صحيــة )1(.

وفــي تكريــس لحرمــة الجســم البشــري أكــد نــص المــادة 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )7(
والسياســية علــى حظــر إجــراء التجــارب الطبيــة علــى جســد 
اإلنســان مــن دون أخــذ موافقتــه، وعــدم حصــول الرضــى 
الصريــح ومــن دون إكــراه او اســتغال حاجــة الشــخص 
وبــدون تبصيــر واٍف للشــخص فإننــا نكــون امــام انتهــاك 
صريــح لحــق اإلنســان فــي الصحــة، فبعــض التجــارب 
ــة تلحــق أذًى وضــرًرا بالجســد فــإن لــم يكــن ضــرًرا  الطبي
حــااًل فقــد يكــون بســبب  التراخــي ويحصــل بعــد فتــرة 

ــة)1(.   ــرة او طويل ــة ربمــا تكــون قصي زمني

ولمــا كان مبــدأ التمييــز أحــد مبــادئ القانــون الدولــي 
اإلنســاني فقــد أشــار نــص المــادة  )52( مــن البروتوكــول 
االضافــي االول التفاقيــات جنيــف الــى عــدم تعريــض 
األعيــان المدنيــة لنيــران األطــراف المتقاتلــة،  بوصــف 
أّن هــذه االعيــان ذات مســاس مباشــر بصحــة اإلنســان، 
الطاقــة  ومحطــات  األدويــة  ومذاخــر  كالمشــافي 
الكهربائيــة ومعامــل تحليــة الميــاه، وإّن المســاس بهــذه 

االعيــان ســيلحق ضــرًرا  بصحــة اإلنســان.

وال مــراء ان وضــع إحــدى الــدول تحت الحصار االقتصادي 
إنمــا يهــّدد الوضــع المعيشــي والصحــي لألفــراد فــي 
تلــك الــدول، وقــد تحقــق ذلــك ابــان الحصــار االقتصــادي 
الــذي كان قــد فــرض علــى العــراق بموجــب القــرار الصــادر 
الــى  دخولــه  ابــان   )661( بالرقــم  االمــن  مجلــس  مــن 
الكويــت، وفــي ذلــك انتهــاك لحــق اإلنســان فــي الصحــة، 
ــار الوضــع الصحــي  ــك الحصــار انهي ــج ذل إذ كان مــن نتائ
وُأصيــب اآلالف بشــتى األمــراض  جــراء انعــدام األدويــة 
أو نقصهــا، وعلــى األخــص العاجــات التــي لهــا مســاس 
باألمــراض المزمنــة. اضافــة الــى تدهــور الوضــع فــي 
المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة، ونــرى ان فــرض 
مــع  ينســجم  ال  الــدول  علــى  االقتصاديــة  الحصــارات 
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ــا منظمــة االمــم  ــو اليه ــي تدع المقاصــد واالهــداف الت
المتحــدة، ومــن ضمنهــا احتــرام حقــوق اإلنســان ومنهــا 

حــق اإلنســان فــي الصحــة. 

وحجــم االنتهــاكات التــي تعّرضــت لهــا القواعــد القانونيــة 
ومــا   2003 عــام  الصحــة  فــي  الحــق  بحمايــة  الخاصــة 
ــو- ــان احتــال العــراق مــن قبــل القــوات االنجل بعدهــا اب

امريكيــة، ال يقــّل بــأي شــكل مــن األشــكال عــن تلــك التي 
حصلــت عــام 1991، اذ تبّيــن فــي العديــد مــن التقاريــر التــي 
كشــفت اآلثــار الصحيــة والبيئيــة جــراء اســتخدام أنــواع من 
األســلحة تأثيــر واضــح علــى الســكان وصحتهــم العامــة. 
ان تأثيــر الحــروب علــى صحــة اإلنســان كان كبيــًرا ومؤّثــًرا 
واذا  خّلفتهــا،  التــي  الضحايــا  عــدد  مــن  واضــح  وهــذا 
كانــت قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني قــد تصــّدت 
بطريقــة او بأخــرى فــي التقليــل مــن الخســائر والضحايــا، 
وكبــح جمــاح عّشــاق العــدوان والقتــل والدمــار وأعــداء 
الصحــة، إاّل أّن تلــك القواعــد القانونيــة تبقــى قاصــرة عــن 
ــان النزاعــات  ــة اب ــة الطبي ــة والرعاي ــة الصحي ــر الحماي توفي
المســّلحة بشــقيها الدولــي وذات الطابــع غيــر الدولــي.

المطلب الثاني
جريمة انتهاك البيئة

ــا مســّبًبا التلــوث  ــا مــا تخّلــف دمــاًرا بيئيًّ ان الحــروب غالًب
الــذي يؤثــر علــى صحــة اإلنســان، وان كان األثــر الصحــي 
لبعــض األمــراض يظهــر فــي حينــه فــان آثار انتهــاك البيئة 
ــا تظهــر نتائجــه فــي حينــه ويمكــن  تخّلــف دائًمــا تلوًثــا بيئيًّ
ــًدا  ــد تكــون ســنين او عق ــدة ق ــات بعي ــى أوق ــر ال ان تتأخ
مــن الزمــن او عقديــن، فاألمــراض التــي يســّببها الدمــار 

البيئــي توصــف بأنهــا آثــار او أمــراض عابــرة لألزمنــة.

وعّرفــت البيئــة )بأنهــا كل مــا هــو خــارج كيــان اإلنســان 
يحيــط  عّمــا  فضــًا  والتربــة،  والهــواء  المــاء  وتشــمل 
اإلنســان مــن كائنــات حّيــة أخــرى()1(. وُيعتبــر الحــق فــي 
مؤتمــر  أقّرهــا  التــي  األساســية  الحقــوق  مــن  البيئــة 
ســتوكهولم الصــادر عــن األمــم المتحــدة عــام 1974حيــث 

جــاء المبــدأ االول كمــا يلــي:

)لإلنســان حــق أساســي فــي الحريــة والمســاواة وفــي 
نوعيتهــا  تســمح  بيئــة  فــي  مناســبة  عيــش  ظــروف 
بالحيــاة فــي ظــّل الكرامــة وبتحقيــق الرفــاه، وهــو يتحّمــل 
مســؤولية رســمية تتمثــل فــي حمايــة البيئــة والنهــوض 

بهــا مــن أجــل الجيــل الحاضــر واألجيــال المقبلــة(. 
ــا مــا يكــون شــامًا وُيســتخدم  ومصطلــح التلــوث »غالًب
لإلشــارة إلــى مــواد موجــودة فــي الطبيعــة التــي فيهــا 
اســتعمال  تتداخــل مــع  التــي  تلــك  أو  األذى محتمــل، 
ــي ينصــّب  ــة والت ــّوث الثاث ــواع التل ــه، وأن اإلنســان لبيئت
االهتمــام عليهــا هــي تلــوث الميــاه عــن طريــق المخّلفــات 
الصناعيــة والبيتيــة وتلــوث الهــواء الــذي يقصد بــه الدخان 

ــة)1(. أمــا االهتمــام اآلخــر فهــو تلــوث الترب

فــي الحــرب يجــب عــدم التعــرض للبيئــة او المســاس بهــا 
بــأي طريقــة كانــت، وفــي هــذا الســياق جــاء القــرار37/47 
عــام 1992 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
ــّرره الضــرورة  ــذي ال تب ــة ال ــر البيئ ــى أن »تدمي ــّص عل إذ ن
العســكرية وينّفــذ عمــًدا، أمــر يتعــارض بشــكل واضــح 
الــدول  فعلــى  ولذلــك  الحالــي«  الدولــي  القانــون  مــع 
ــال بقواعــد  ــة اإلمتث ــر الازمــة لكفال ــع التدابي »إتخــاذ جمي
ــة فــي  ــة البيئ ــي الســارية بخصــوص حماي ــون الدول القان

ــزاع المســّلح)1(.  أوقــات الن

مــن   )35( المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  منطــوق  أمــا 
البروتوكــول األول المضــاف إلــى اتفاقيــات ســنة 1977، 
فقــد منــع اســتعمال الوســائل التــي تلحــق الضــرر بالبيئــة 

وجــاء النــص  كمــا يأتــي : 

)يحظــر إســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا 
أو قــد يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أضــراًرا 
بالغــة واســعة االنتشــار وطويلــة األمــد(، أمــا المــادة )55( 
المضــاف التفاقيــات جنيــف،  األول  البروتوكــول  مــن 

ــي :   فجــاء منطوقهــا كآالت
»تراعــى أثنــاء القتــال حمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن . 1

األضــرار البالغــة واســعة االنتشــار وطويلــة األمــد 
وتتضمــن هــذه الحمايــة حظــر إســتخدام أســاليب أو 
وســائل القتــال التــي يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن 
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تســبب مثــل هــذه األضــرار بالبيئــة الطبيعيــة ومــن 
ثــم تضــّر بصحــة أو بقــاء الســكان. 

البيئــة . 2 ضــد  تشــّن  التــي  الــردع  هجمــات  تحّظــر 
. ) لطبيعيــة ا

ومــن أجــل المحافظــة علــى صحــة اإلنســان وعــدم تعرض 
حياتــه للخطــر، كان ال بــّد مــن ان تأخــذ التشــريعات البيئيــة 
دورهــا فــي العمــل علــى المحافظــة علــى الصحــة مــن 
جهــة، والعمــل علــى تقليــل اإلصابــات بيــن المدنييــن 
جــراء األضــرار الناتجــة عــن التلــوث البيئــي ابــان النزاعــات 
علــى  الســلبية  نتائجهــا  الحــروب  وأفــرزت  المســّلحة. 
صحــة اإلنســان جــراء التلــوث البيئــي باســتخدام األســلحة 
المحّرمــة او األســلحة ذات التأثيــر المباشــر علــى صحــة 
اإلنســان. وإن مــا يضــّر البيئــة هــو اســتخدام األطــراف 
فادحــة  خســائر  تخّلــف  وأســاليب  لوســائل  المتقاتلــة 
وأضــراًرا شــديدة بالبيئــة) (. فاألضــرار التــي تلحــق بالبيئــة 
غالًبــا مــا تنتــج عــن اســتخدام أســلحة ذات تأثيــر فعــال 
كالغــازات الســامة، التــي ســببت تلوًثــا للهــواء فأّثــر ذلــك 
علــى صحــة البشــر وكان بالتالــي انتهــاًكا لحّقهــم فــي 

ــة. الصح

وعلــى الرغــم مــن وجــود تلــك القواعــد التــي تحمــي البيئــة 
تعرضــت  اإلنســان، فقــد  ومــن خالهــا حمايــة صحــة 
البيئــة أبــان النزاعــات المســّلحة إلــى انتهــاكات واســعة 
ــر فــي انتــكاس حــق اإلنســان فــي الصحــة،  كان لهــا األث
وأصابتــه بالعديــد مــن األمــراض، وخيــر شــاهد علــى ذلــك 
مــا تعّرضــت لــه البيئــة العراقيــة خــال عمليــات الغــزو 
ثــم  االحتــال االنجلــو- األمريكــي للعــراق عــام  ومــن 
2003م. فالمخاطــر الصحيــة لذخائــر اليورانيــوم المنضــب 
التــي تلّوثــت بشــظاياها البيئــة العراقيــة وأرض العــراق 
ومــوارد مياهــه، أســهمت فــي انتهــاك صحــة العراقييــن 
إذ تفاقمــت بيــن األطفــال عــدة إشــكال مــن الســرطانات 
ــوم  ــن اســتخدام اليوراني ــي الناجــم ع ــوث البيئ ــة التل نتيج
المنضــب والتلــوث الجرثومــي فــي ميــاه الشــرب، فضــًا 
عــن نقــص التغذيــة، ونقــص األدويــة واللقاحــات كمــا 
وأدى  الخلقيــة  والتشــوهات  التقــزم  حــاالت  انتشــرت 
تدهــور نظــام الصــرف الصحــي إلــى انتشــار العديــد مــن 
الكبــد  والتهــاب  التيفوئيــد  مثــل  المعديــة  األمــراض 

الفيروســي. 
ــك تعرضــت  ــال األنجلو–أمريكــي كذل ــرة االحت ــاء فت وأثن
الــى  العــراق،  فــي  المدنيــة  واألعيــان  المنشــآت 
االعتــداءات واالنتهــاكات التــي أصابتهــا بالضــرر، فقــد 
والمــزارع  النفــط  ومصانــع  المستشــفيات  اســتهدفت 
ومشــاريع تصفيــة وتوزيــع الميــاه ومجمــل ذلــك لــه تأثيــر 
علــى صحــة اإلنســان، وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرة اعــوام 
بــدأت اآلثــار القاتلــة لليورانيــوم تظهــر فــي عــدة مــدن 
ــوالدات المشــّوهة وحــاالت اإلســقاط  ــث ال ــة، حي عراقي
المتكــررة بيــن النســاء الحوامــل واألمــراض األخــرى التــي 

انتشــرت فــي بقــاع عــدة مــن أرض العــراق.

تعرضــت  التــي  واالنتهــاكات  البيئــي  التلــوث  تأثيــر  ان 
ــان االحتــال االنجلو-امريكــي كان  ــة اب ــة العراقي لهــا البيئ
واســًعا وحمــل الخطــر واألمــراض والمــوت الــى الســكان 
بمختلــف أطيافهــم وأعمارهــم وجنســهم وفــي كل ذلــك 

انتهــاك لحــق اإلنســان فــي الصحــة. 

المطلب الثالث
جريمــة انتهــاك االعيان المدنية ذات المســاس 

بالصحة
تعــّد حمايــة الجســم البشــري وإياؤه الصحــة من الحقوق 
القانونيــة  القواعــد  مــن  كبيــر  عــدد  بموجــب  المصانــة 
الدوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص قواعــد القانــون الدولــي 
اإلنســاني التــي تضفــي حمايتهــا علــى األفــراد واألعيــان 
المدنيــة والممتلــكات الثقافيــة والبيئــة الطبيعيــة ابــان 
النزاعــات المســّلحة بشــقيها الدولــي و ذات الطابــع غيــر 

الدولــي.

ذات  بوصفهــا  بالحمايــة  المدنيــة  األعيــان  وحظــت 
مســاس مباشــر باإلنســان وصحتــه، ومــن ثــم حقــه فــي 
الحيــاة، واذا كانــت هــذه األعيــان بصــورة عامة قد ُشــملت 
ــاء أوقــات الســلم، فمــن الواجــب ان تكــون  ــة أثن بالحماي
ــات  ــان النزاع ــر اب ــى قــدر أكب ــا عل ــة المخصصــة له الحماي
ــان ذات المســاس بالصحــة تعــد جــزًءا  المســّلحة، واألعي
ــة فإنهــا  ــى الرغــم مــن الحماي ــة. وعل ــان المدني مــن األعي
تعرضــت الــى االنتهــاك جــراء الهجمــات التــي تعرضــت 
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لهــا وبمختلــف أنــواع األســلحة ابــان النزاعــات المســّلحة 
ــي. ــع الدول ــر ذات الطاب ــة وغي الدولي

ذات  المدنيــة  األعيــان  ان  اليــه  االشــارة  يمكــن  وممــا 
المســاس بالصحــة قــد تنوعــت، فمنهــا مــا يقــّدم لألفــراد 
التحليــة  كمحطــات  بالميــاه  يــزّوده  مــا  ومنهــا  الغــذاء 
والتنقيــة، واألخــرى تجّهــزه بالطاقــة الكهربائيــة، علــى ان 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة ومراكــز االستشــفاء، 
تعــّد مــن أهــّم األعيــان التــي تعتنــي بصحــة اإلنســان، 
ــان  وتمنحــه العــاج فــي أشــّد األوقــات حراجــة وذلــك اب

الحــروب.  

ال  الصحيــة  المدنيــة  األعيــان  ان  القــول  يفــوت  وال 
ــا ليــس  ــداء عليهــا كونهــا أهداًف يجــوز مهاجمتهــا او االعت
ميــزة  تعطــي  لــن  مهاجمتهــا  وان  ســيما  عســكرية، 
عســكرية لطــرف العــدو، بــل ان هــذه األعيــان انمــا تقــّدم 
خدماتهــا لألفــراد المدنييــن مــن اجــل المحافظــة علــى 
صحتهــم، وان القواعــد القانونيــة الدوليــة قــد أعطــت 
تلــك األعيــان الحمايــة مــن خــال النــص علــى مبــدأ تمييــز 
توّجــه  وان  العســكري،  الهــدف  عــن  المدنــي  الهــدف 

العســكرية.  الــى االهــداف  األفعــال 

الصحــة  فــي  الحــق  بيــن  وثيقــة  العاقــة  ان  جــرم  وال 
والحــق فــي الغــذاء، ممــا يتوجــب عــدم تعريــض األفــراد 
المدنييــن ابــان النزاعــات المســّلحة الدوليــة لخطــر التجويع 
ذلــك  بوصــف  الحصــار،  لفــرض  التعــرض  خــال  مــن 
ســوف يــؤدي الــى تفاقــم األمــراض وظهــور المزيــد منهــا 
لنقــص األغذيــة، ومــن مطالعــة لنــص المــادة )54( مــن 
البرتوكــول اإلضافــي األول التفاقيــات جنيــف ســنة 1977 
ــة  ــة الصح ــى حماي ــص عل ــا حــرص واضعــي الن ــن لن يتبّي
البشــرية بحظــر اســتخدام ســاح التجويــع كأســلوب مــن 
التعــرض  او  مهاجمــة  منــع  وكذلــك  الحــرب،  اســاليب 
لمراكــز التمويــن واإلغاثــة والمناطــق الزراعيــة والمناطــق 

ــن)1(. االخــرى التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنيي
وتأسيًســا علــى ذلــك ولتوفيــر قــدر كاٍف مــن الحمايــة 
المســّلحة  النزاعــات  ابــان  الصحــة  فــي  اإلنســان  لحــق 
الدوليــة، الزمــت االتفاقيــات الدوليــة االطــراف المتحاربــة 

ــة، لمــا  ــان الطبي ــى عــدم مهاجمــة األعي ــى الحــرص عل ال
الصحــة،  فــي  اإلنســان  بحــق  وثيقــة  عاقــة  مــن  لهــا 
الخدمــات  تقــدم  التــي  المراكــز  هــي  الطبيــة  واألعيــان 
ــل  ــة ووســائل النق ــدات الطبي ــة كالمنشــآت والوح الطبي
التــي تســتخدم بنقــل الجرحــى والمرضــى ســواء اكانــت 

وســائل بريــة ام جويــة او بحريــة)1(.

المستشــفيات  كانــت  ولمــا  ذلــك،  مــع  وانســجاًما 
والمشــافي والمراكــز تقــّدم خدماتهــا الطبيبــة لألفــراد، 
فقــد رصــدت االتفاقيــة الرابعــة مــن اتفاقيــات جنيــف 
ــا يمنــع بموجبــه مهاجمــة  ــا قانونيًّ األربــع ســنة 1949 نصًّ
األماكــن  بوصفهــا  المســتوصفات  او  المستشــفيات 
التــي يلجــأ اليهــا األفــراد بحًثــا عــن العــاج والصحــة وجــاء 
نــص المــادة )18( مــن االتفاقيــة اآلنفــة الذكــر مــا يلــي :

)ال يجــوز بــأّي حــال الهجــوم علــى المستشــفيات المدنيــة 
ــزة  ــة للجرحــى والمرضــى والعج ــم الرعاي المنظمــة لتقدي

والنســاء النفــاس(.

وعــودة الــى ســنة 2003 ومــا بعدهــا وعلــى وجه الخصوص 
فــي العــراق يتبيــن لنــا حجــم االنتهــاك الواضــح والصريــح 
لحــق اإلنســان فــي الصحــة، والتــي قامــت بــه قــوات 
ــد مــن  االحتــال االنجلو-امريكــي، وذلــك بتعــرض العدي
المراكــز الصحيــة والمستشــفيات إلــى نيــران الطائــرات 
ــاه  ــن تعــّرض مصافــي مي ــرى، فضــًا ع واألســلحة األخ
الشــرب ومصــادر الطاقــة الكهربائيــة، وكذلــك المناطــق 
ــازات الســامة  ــا القــوى الخطــرة كالغ ــي انطلقــت منه الت
وكمــا حصــل لمجمــع التويثــة، وألحقــت تلــك االنتهــاكات 
األمــراض ممــا أصــاب الصحــة البشــرية باالنتهــاك فــي 
كثيــر مــن المناطــق العراقيــة، والتــي مــا زالــت آثــار تلــك 
ــى اآلن بظهــور  ــان ال ــة للعي األمــراض والتشــّوهات ماثل
العديــد مــن األمــراض بيــن فئــات األفــراد وعلــى وجــه 
تلــك  مجمــل  وان  واالطفــال،  النســاء  فئتــي  التحديــد 

ــة. ــال توجــب مســؤولية القــوات المتحالف األفع



80

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

المبحث الثالث
المسؤولية الدولية المدنية 

والجنائية الفردية عن انتهاك 
الحق في الصحة

ان المصلحــة المحميــة فــي الحــق بالصحــة انمــا هــي 
اذ ال غلبــة  الفــرد والمجتمــع،  بيــن  مصلحــة مشــتركة 
المصلحتيــن  احــدى  كانــت  وان  اآلخــر  علــى  ألحدهمــا 
تتغلــب علــى األخــرى احيانــا، فمــن مصلحــة الفــرد ان 
ــى أكمــل وجــه،  كمــا ان مــن مصلحــة  ــه عل تكــون صحت
ينعمــون  لــه  نيــن  المكوِّ األفــراد  يكــون  ان  المجتمــع 
هــو  وكمــا  فالمجتمــع  الصحيــة.  والرعايــة  بالصحــة 
الذيــن  األفــراد  مــن  مجموعــة  مــن  مكــّون  معــروف 
يعيشــون ضمــن بيئــة معينــة، ولمــا كان الفــرد عنصــًرا 
أعمــال  بــه مــن  يقــوم  المجتمــع، وان مــا  ــا فــي  مهمًّ
ونشــاطات انمــا مردودهــا ونتائجهــا تعــود علــى المجتمــع 
الفــرد شــخًصا  يكــون  ان  المجتمــع  برمتــه، فمصلحــة 
مؤّثــًرا ونافًعــا فــي المجتمــع ينجــز وظيفتــه والمهمــة 
الموكلــة اليــه علــى أكمــل وجــه، ذلــك ان حصيلــة عملــه 
ــدة للمجتمــع وليــس للفــرد وحــده، واذا مــا ُأصيبــت  فائ
صحــة الفــرد باعتــال او تعرضــت للمــرض او ُأصيــب أحــد 
أعضــاء جســده بمــا يجعلــه غيــر ذي دور فعــال اذا حــرم مــن 
الرعايــة الصحيــة، فــان ذلك ســيعود ســلًبا علــى المجتمع. 
وبالتالــي فليــس مــن مصلحــة المجتمــع ان يكــون الفــرد 
مريًضــا او محروًمــا مــن الصحــة لنقصــان كفــاءة أعضائــه 
او الحرمــان مــن أحدهــا، واذا مــا تعرضــت صحــة اإلنســان 
الــى التدهــور او الضــرر، فــإن محــدث الضــرر ســيكون 
مســؤواًل عــن الفعــل غيــر المشــروع، وهكــذا بالنســبة 
ــة التــي تلحــق الضــرر فهــي مســؤولة عــن أفعالهــا  للدول
غيــر المشــروعة وعلــى وجــه الخصــوص ابــان النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة، ومــن هنــا سنقســم هــذا المبحث الى 
ــة،  ــة المدني ــن خّصــص االول للمســؤولية الدولي مطلبي
وخّصــص المطلــب الثانــي للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة.

المطلب األول
المسؤولية الدولية المدنية

إن مشــروع المســؤولية فــي المــادة )األولــى( منــه أشــار 

ــا تقــوم بــه الدولــة  إلــى أن كل فعــل غيــر مشــروع دوليًّ
الــذي  األثــر  هــو  وهــذا  الدوليــة،  يســتتبع مســؤوليتها 
يتولــد عــن المســؤولية. أمــا المــادة )3( مــن المشــروع 
فقــد بينــت )أن عناصــر هــذا الفعــل غيــر المشــروع الــذي 
ينتــج بفعــل أو امتنــاع عــن فعــل إنمــا ينســب إلــى الدولــة 
بمقتضــى القانــون الدولــي، وأنــه يشــكل إخــااًل بالتــزام 

ــة(.     ــي علــى دول دول

وقد عّرف الفقه المسؤولية الدولية بأنها:  
ــي ينســب إليهــا فعــل  ــة الت ــزم الدول ــي تلت ) وضــع قانون
ــر مشــروع اســتناًدا للقانــون الدولــي، بإصــاح الضــرر  غي

ــة المضــرورة( )1(. ــذي أصــاب الدول ال

 كمــا عرفــت علــى أنهــا )مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة 
التــي تحكــم أي عمــل أو واقعــة تنســب إلــى أحد أشــخاص 
ــي، وينجــم عنهــا ضــرر لشــخص آخــر مــن  ــون الدول القان
أشــخاص القانــون الدولــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

التــزام األول بالتعويــض()1(.     
فالمســؤولية عمليــة إســناد فعــل أو واقعــة غير مشــروعة 
بحمايــة  الخاصــة  القانونيــة  القواعــد  انتهــاك  كعمليــة 
الحــق فــي الصحــة او تعذيــب األســرى او إجــراء تجــارب 
ــة او  ــة مــن دون رضاهــم او قصــف منشــآت صحي طبي
مراكــز االستشــفاء،  إلــى دولــة أو أحــد أشــخاص القانــون 
الدولــي، وعمليــة اإلســناد تنشــئ عاقــة قانونيــة بيــن 
الطــرف المعتــدي أو صاحــب اإلخــال بااللتــزام والدولــة 
ــا بمطالبــة  المضــرورة، وبنشــوء المســؤولية تكتســب حقًّ

ــة بالتعويــض.  ــة المعتدي الدول

وتنهــض المســؤولية الدوليــة بتوافــر شــروطها وأولهــا 
الفعــل الدولــي غيــر المشــروع الــذي هــو انتهــاك قاعــدة 
قانونيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي مــن دون النظــر 
فــي مــا اذا كان  الفعــل مباًحــا فــي القانــون الداخلــي 
مــن عدمــه، وانتهــاك  القواعــد الخاصــة بحــق اإلنســان 
فــي الصحــة يثيــر المســؤولية الدوليــة ضــد الدولــة التــي 
انتهكــت تلــك القاعــدة القانونيــة ســواء كان االنتهــاك 
بســلوك قواتهــا المســّلحة او أي فــرد مــن أفرادهــا الذيــن 

يحملــون جنســيتها.                         
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ويعــد الضــرر الشــرط الثانــي لتحقــق المســؤولية الدوليــة، 
ويعــّرف الضــرر فــي القانــون الدولــي بأنــه المســاس بحــق 
أو مصلحــة مشــروعة ألحــد أشــخاص القانــون الدولــي)1(. 
فالضــرر الدولــي ينجــم عــن تصــرف غيــر مشــروع يمكــن 
نســبته الــى أحــد أشــخاص القانــون الدولــي ســواء كان 
ــّد مــن ان يمــّس  دولــة او منظمــة دوليــة)1(، والضــرر ال ب
مصلحــة مشــروعة، ومنهــا المســاس بحــق اإلنســان فــي 
ــا مــن األمــراض البدنيــة  الصحــة وان يكــون جســمه خالًي
والنفســية، الناتجــة عــن فعــل غيــر مشــروع يــؤدي الــى 
انتهــاك صحــة اإلنســان، كاالعتــداء بالضــرب او بالتعذيــب 
او إجــراء تجــارب صحيــة او بتــر عضــو مــن أعضــاء الجســم، 
وهــو  الضــرر  ســتلحق  األفعــال  تلــك  ان  محالــة  وال 

المــرض ومــن ثــم اعتــال الصحــة.     

وهــي  متعــددة  لإلنســان  المشــروعة  المصالــح  إن 
ــا بحــق  ذات عاقــة بشــخصه، فقــد يكــون الضــرر ماسًّ
شــخصه،  علــى  واألمــان  والحريــة  بالحيــاة  اإلنســان 
القاســية  للمعاملــة  وال  للتعذيــب  الخضــوع  وعــدم 
والحاطــة مــن الكرامــة، فهــذه الحقــوق يجــب أن تصــان، 
حــدث  اذا  ولكــن  االنتهــاك،  عــن  بعيــدة  تكــون  وأن 
ــي  ــل شــخص دول العكــس وتعّرضــت لانتهــاك مــن قب
ــرة  ــة أو خــال فت ــرة العمليــات الحربي ــاء فت وخصوًصــا أثن
وبالتالــي  اإلنســان  ســيصيب  ضــرًرا  فــإن  اإلحتــال، 
تنهــض المســؤولية الدوليــة للدولــة مســببة الضــرر عــن 
انتهــاك الحــق فــي الصحــة والســامة البدنيــة والعقليــة.                                                                                                                                        
الفعــل  نســبة  مــن  بــّد  ال  المســؤولية  تنهــض  ولكــي 
مــن  شــخص  او  دولــة  الــى  المشــروع  غيــر  الدولــي 
اشــخاص القانــون الدولــي، كــي تثــار المســؤولية الدوليــة 
تجاهــه وأثنــاء النزاعــات المســّلحة ومــا يتبعهــا أحياًنــا مــن 
ــة  ــة متمثل غــزو أو إحتــال فــإن أعمــال الســلطة التنفيذي
بالقــوات العســكرية، ترتكــب مــن األفعــال غير المشــروعة 
واإلنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا البيئــة الطبيعيــة ومــا 
يصيبهــا مــن التلــوث الــذي ســيلحق الضــرر باألشــخاص 
بســبب  الملــّوث  الهــواء  استنشــاقهم  جــراء  المدنييــن 
او  الكيميائيــة  ومنهــا  المختلفــة  األســلحة  اســتخدام 
البيولوجيــة، فضــًا عّمــا يتعــّرض لــه الســكان المدنيــون 
علــى أيــدي قــوات العــدو مــن عمليــات ضــرب او تعذيــب 

فضــًا عــن التدميــر الــذي ســيلحق األعيان المدنيــة ومنها 
محطــات تحليــة الميــاه او المستشــفيات والمختبــرات 

الطبيــة ذات المســاس المباشــر بصحــة اإلنســان.     

ويجــب عــدم التغاضــي عــن اإلنتهــاك الصريــح والواضــح، 
ــة  ــارة المســؤولية الدولي ــًا يمكــن إث ــذي  يشــكل أساًس ال
مــن خالــه علــى دول اإلحتــال االنجلو-امريكــي، وهــو 
انتهــاك نــص المــادة )31( مــن إتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
المعنــوي  أو  البدنــي  اإلكــراه  ممارســة  تحّظــر  التــي 
للحصــول علــى المعلومــات مــن األشــخاص التابعيــن 
األفعــال  تحظــر  التــي   )32( والمــادة  المحتلــة،  للدولــة 
ــون أو عســكريون  ــا وكاء مدني ــي يقــوم به الوحشــية الت
ــا يمكــن أن نؤســس  ــال، ومــن هن ــة اإلحت تابعــون لدول
مســؤولية األشــخاص العامليــن مــع القــوات االمريكيــة 
ــة  ــة وبصفــة خاصــة الشــركات األمني والقــوات البريطاني
الخاصــة العاملــة معهــا، إذ مارســت عمليــات التعذيــب 
واإلكــراه البدنــي فــي أبــو غريــب، التــي شــكلت مثــااًل 
المادتيــن  لمنطــوق  الصريــح  االنتهــاك  علــى  ــا  واقعيًّ
حمايــة  بشــأن  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و)32(   )31(

األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب.

إن األفعــال التــي قــام بهــا العاملــون فــي  الشــركات 
األمنيــة الخاصــة والتــي عملــت فــي العــراق ابــان احتالــه  
توزعــت بيــن القتــل وااليــذاء والتعذيــب فــي الســجون 
القتــل  ابــو غريــب، واذا كانــت عمليــات  ومنهــا ســجن 
تمثــل انتهــاًكا لحــق اإلنســان فــي الحيــاة، فــإن عمليــات 
ــا لحــق اإلنســان  ــاًكا صريًح ــل انته ــب تمث ــذاء والتعذي االي
ــم  ــا ت ــن انتشــار المعســكرات وم فــي الصحــة. فضــًا ع
تكديســه مــن أســلحة وذخائــر تحتــوي علــى الرصــاص 
وتلــف  ضــرر  محــّل  فهــو  والخــردل،  األعصــاب  وغــاز 
ــا علــى صحــة  تنعكــس نتائجــه علــى البيئــة الطبيعيــة عرضيًّ
اإلنســان فتســبب لــه األمــراض، باإلضافــة الــى عمليــات 
ــت  ــي كان ــر واســعة لعــدد مــن مخــازن األســلحة الت تفجي
موجــودة ولــم تســتعمل بعــد، ممــا نتــج عنــه الكثيــر مــن 
الغــازات التــي انتشــرت فــي الجــو واختلطــت مــع الهــواء، 
فأصابــت البشــر بالكثيــر مــن األمــراض،  فشــّكل هــذا 

ــة.   ــًدا مباشــًرا لحــق اإلنســان فــي الصح العمــل تهدي
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ان األثــر المترتــب علــى ثبــوت المســؤولية الدوليــة بحــق 
الدولــة المنتهكــة هــو إصــاح الضــرر، والمتمثــل بإعــادة 
الحــال الــى مــا كانــت عليــه قبــل حــدوث الضــرر، ويمكــن 
اعادتــه  اذا كان الضــرر يمكــن  ان يكــون ذلــك فــي مــا 
الــى وضعــه، وهــذا يشــمل األعيــان الصحيــة والمراكــز 
ــه عاقــة بالصحــة،  ــة ومــا ل ــي تقــدم الخدمــات الطبي الت
امــا اإلنســان الــذي لحقــه الضــرر المــادي او المعنــوي 
مــن جــراء الفعــل غيــر المشــروع فــإن عمليــة جبــر الضــرر 
تكــون بالتعويــض المــادي والمعنــوي. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن األفعــال غيــر المشــروعة، التــي يرتكبهــا أفــراد 
ــز  ــدأ التميي ــاع مب القــوات المســّلحة، تنشــأ مــن عــدم اتب
بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن أو بيــن األهــداف 
ــاوز  ــة واألهــداف العســكرية، أو فــي تج ــان المدني واألعي
حــدود الدفــاع الشــرعي، أو اســتخدام القــوة المفرطــة 
لتحقيــق هــدف ال يمثــل الحصــول عليــه ميــزة عســكرية، 
واي انتهــاك إنمــا يمثــل إخــاال ً لقواعــد القانــون الدولــي 
البرتوكــول  مــن   )91( المــادة  نــص  ومنهــا  اإلنســاني 

االضافــي االول والتــي نصــت علــى مــا يلــي:
)يســأل طــرف النــزاع الــذي ينتهــك أحــكام االتفاقيــات أو 
هــذا »البرتوكــول« الملحــق عــن دفــع تعويــض إذا اقتضت 
الحــال ذلــك، ويكــون مســؤواًل عــن كافــة االعمــال التــي 
يقترفهــا االشــخاص الذيــن يشــكلون جــزًءا مــن قواتــه 

المســّلحة(. 

قــوات  بهــا  قامــت  التــي  األفعــال  مشــروعية  ولعــدم 
االحتــال األنجلــو- أمريكــي، والمتمثلــة بخرقهــا لقواعــد 
والبروتوكوليــن  األربــع  وجنيــف  الهــاي  اتفاقيــات 
الملحقيــن بهــا، ومهاجمتهــا للمــدن العراقيــة وتدميــر 
الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد  النفــط ومحطــات  مصافــي 
عــدم  عــن  فضــًا  الميــاه،  وتصفيــة  تحليــة  ومولــدات 
المســؤولية  فــأن  الحربــي  اإلحتــال  لقواعــد  إمتثالهــا 
بمــا  القانونيــة  التبعــات  تحمــل  وعليهــا  تحققــت،  قــد 
ــه ان مجمــل  فيهــا التعويــض. وممــا يمكــن االشــارة الي
االنجلــو-  االحتــال  قــوات  بهــا  قامــت  التــي  األفعــال 
ــرت بشــكل او بآخــر علــى صحــة اإلنســان  امريكــي قــد أّث
ــك الحــرب  ــرات تل ــال وان تأثي ــرة االحت ــان فت العراقــي اب
مــا زالــت قائمــة الــى الوقــت الحاضــر، اذ يعانــي الكثيــرون 

مــن األمــراض التــي ظهــرت نتيجــة االســتخدام المفــرط 
ــره مــن األســلحة ذات  ــوم المنضــب وغي لســاح اليوراني
التأثيــر علــى صحــة اإلنســان بصــورة عامــة وعلــى الفئــات 

الضعيفــة بشــكل خــاص.    

المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية الفردية

مــع أفــول النظريــة التقليديــة وظهــور النظريــة الحديثــة 
للمســؤولية الدوليــة، التــي أرســت مبــادئ ودعائــم مهمــة 
ــرف لغيــر الــدول بالشــخصية الدوليــة،  فــي القانــون، إعُت
منهــا المنظمــات الدوليــة التــي أمكــن مســاءلتها عــن 
وظهــرت  لهــا،  التابعيــن  الموظفيــن  وأخطــاء  أخطائهــا 
قواعــد جديــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تجّســدت 
غيــر  األفعــال  عــن  األفــراد  مســاءلة  فــي  مهمتهــا 
ــي  ــون الدول ــي تشــكل فــي منظــور القان المشــروعة، الت

جرائــم دوليــة.              

النظــام  علــى  وتمــرًدا  تحدًيــا  الدوليــة  الجريمــة  وتمثــل 
القانونــي الدولــي نظــًرا النطوائهــا علــى عــدوان يقــع علــى 
مصالــح وقيــم تهــّم المجتمــع الدولــي طبًقــا لقواعــد 
القانــون الدولــي الجنائــي، وان المجتمــع الدولــي ال يــزال 
ــم بصورهــا المختلفــة فــي بقــاع  ــي مــن تلــك الجرائ يعان
متعــددة مــن العالــم، والتــي تنــال مــن المصالــح ذات 
المســاس المباشــر باإلنســان، مــا جعــل المشــّرع الدولــي 
يتكّفــل بحمايــة تلــك المصالــح بإســباغه الحمايــة الجنائيــة 

لهــا )1(.  

االحتــال  قــوات  اســتعملت  فقــد  شــك  دون  ومــن 
األنجلو–أمريكــي، وأثنــاء قيامهــا بغــزو العــراق ســنة 2003 
الضربــات الجويــة، وألقــت آالف األطنــان مــن القذائــف 
األراضــي  علــى  واألنــواع  األحجــام  مختلفــة  والقنابــل 
العراقيــة، وهــذا بحــّد ذاتــه يشــّكل الركــن المــادي للجريمــة 
الدوليــة مــن خــال الســلوك العدوانــي، وأن الطياريــن 
الذيــن القــوا بحممهــم علــى رؤوس الشــعب العراقــي، 
كان لديهــم العلــم بــأن مــا يفعلونــه هــو الوصــول الــى 
نتيجــة إصابــة األهــداف وإلحــاق الخســائر، فضــًا عــن 
النتيجــة،  لتحقيــق  متحفــزة  كانــت  لديهــم  اإلرادة  أن 
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وهــذا يســتدّل عليــه مــن دقــة االصابــات التــي ألحقــت 
األضــرار بالممتلــكات المدنيــة والمؤسســات الحكوميــة 
والــدور ومحــات العبــادة، وهــذه األفعــال تلقــي بظالهــا 
علــى حــق اإلنســان فــي الصحــة، بوصفهــا تحــدث األلــم 

ــم النفســي. ــن األل ــاة فضــًا ع والعن

التــي  الواســعة،  التعذيــب  إن عمليــات  بالقــول  وحــري 
كانــت تمــارس فــي أغلــب المعتقــات، ينطبــق عليهــا 
الركنــان المــادي المتمثــل بعمليــات التعذيــب مــن خــال 
والركــن  عليهــم،  القائميــن  القــادة  أو  الجنــود  ســلوك 
ــه هــو عمــل  ــأن مــا يقومــون ب ــم ب ــوي، وهــو العل المعن
غيــر مشــروع، وهــو مخالفــة قوانيــن الحــرب وأعرافهــا، 
وإن إرادتهــم قــد اتجهــت الــى إحــداث النتيجــة وهــي األذى 
ــل انتهــاًكا لحــق اإلنســان فــي ال ــذي يمث ــن ال بالمعتقلي

ــة.                                                                صح

وكان النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد 
أشــار فــي المــادة )السادســة( منــه الــى:

الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد جماعة.أ. 
إخضــاع الجماعــة عمــًدا ألحــوال معيشــية يقصــد ب. 

ــا. ــا او جزئيًّ بهــا إهاكهــا الفعلــي كليًّ
داخــل ج.  اإلنجــاب  منــع  تســتهدف  تدابيــر  فــرض 

. عــة( لجما ا
ومــن مجمــل األفعــال اآلنفــة الذكــر يمكــن ماحظــة انهــا 
تتعلــق كّلهــا بحــق اإلنســان بالصحــة، بوصــف االفعــال 
تســلب  كونهــا  دوليــة  جرائــم  تشــّكل  بأّنهــا  الســابقة 
ــّم صحــة وتكامــل  ــان يكــون فــي أت ــه ب اإلنســان فــي حّق

جســماني.
الجرائــم  عــن  مســؤواًل  يكــون  الطبيعــي  الشــخص  إن 
الوطنــي  يرتكبهــا حتــى وإن كان قانونــه  التــي  الدوليــة 
ال يعاقــب علــى تلــك األفعــال. فالقانــون الدولــي هــو 
ــي تشــكل  ــار األفعــال الت ــد معي ــه فــي تحدي المعــول علي
ــداء علــى  ــد أو اإلعت ــة مــن عدمــه، وان التهدي جرائــم دولي
المصالــح الدوليــة يعتَبــر مــن الجرائــم الدوليــة، وعلــى 
ــإن الشــخص الطبيعــي وبغــّض النظــر  هــذا األســاس ف
عــن المركــز الوظيفــي الــذي يشــغله فــي الدولــة، يكــون 

مســؤواًل وعرضــة للعقــاب عــن أفعالــه.  

الدوليــة  الجرائــم  فــي  الجنائيــة  الدوليــة  فالمســؤولية 
السياســيون  القــادة  وهــم  الجرائــم،  منفــذي  تطــال 
والعســكريون الذيــن أصــدروا توجيهاتهــم وتعليماتهــم 
للقــادة الميدانييــن الذيــن قامــوا ومــن خــال جنودهــم 
ومرؤوســيهم بتنفيــذ تلــك األفعــال واالنتهــاكات، وال 
جــرم أن أفــراد قــوات االحتــال االنجلو-أمريكي قد إرتكبوا 
أعمــال القتــل واالعتــداء التــي تعــّد مــن جرائــم الحــرب، 
ــي اإلنســاني،  ــون الدول ــد القان ــاكات لقواع وتشــكل انته
فضــًا عــن االســتخدام المفــرط للقــوة وخصوًصــا فــي 
المناطــق اآلهلــة بالســكان. ومــن هنــا فــإن هــذه االفعــال 
يســأل مــن قــام بهــا مســؤولية جنائيــة، ال ســيما وأن 
هــذه األفعــال قــد صنفتهــا المــادة )85( مــن البروتوكــول 
عــن  حــرب، فضــًا  جرائــم  أنهــا  علــى  األول  اإلضافــي 
ذلــك فإنــه ال يمكــن التغاضــي عــن جرائــم التعذيــب التــي 
شــهدتها المعتقــات االمريكيــة فــي العــراق وخصوًصــا 

ــب.  ــو غري ســجن اب

وطبًقــا لذلــك فالقــادة والرؤســاء يكونــون مســؤولين 
ــي ارتكبوهــا او  ــم الت ــة عــن الجرائ ــة فردي مســؤولية جنائي
ارتكبهــا جنــود يعملــون تحــت امرتهــم، ومنهــا الجرائــم 
ذات التأثيــر علــى الصحــة كجرائــم التلــوث البيئــي وجرائــم 
التعذيــب. وبالتالــي ال بــّد مــن ان يقدمــوا الــى المحاكــم 
المختصــة مــن اجــل ان يحاكمــوا، ومــن المهــم االشــارة 
يســتضلوا  ان  يمكــن  ال  القــادة  او  الرؤســاء  ان  الــى 
ــي.  ــي دون الدول ــون الداخل ــا القان ــي مجاله ــة الت بالحصان
وقــد أشــار النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
فــي نــص المــادة )29(  لمبــدأ التقــادم الــذي يعنــي أن 
عرضــة  يبقــون  الجرائــم  هــذه  يرتكبــون  ممــن  الجنــاة 
للقبــض، وفــي ذلــك تجســيد لرغبــة المشــّرع فــي عــدم 
إفاتهــم مــن المســاءلة، وهــذا مــا تناولتــه المــادة )29( 

مــن النظــام االساســي للمحكمــة بالقــول:-                                                      
)ال تســقط الجرائــم التــي تدخــل فــي إختصــاص المحكمــة 

ــا كانــت أحكامــه(.                                بالتقــادم أيًّ

واســتناًدا الــى القواعــد الســابقة فــإن الرئيــس األمريكــي 
ــر، تنهــض  ــي بلي ــي تون ــوزراء البريطان ــس ال الســابق ورئي
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الحــرب  جريمــة  عــن  المباشــرة  الجنائيــة  مســؤوليتهما 
وجرائــم اإلبــادة الجماعيــة والعــدوان والتــي فــي جانــب 
مــن  كبيــر  لعــدد  الصحــة  فــي  الحــق  انتهكــت  منهــا 
مــن  أصلييــن  فاعليــن  باعتبارهمــا  المدنييــن،  الســكان 
جهــة وشــريكين طبًقــا لألفعــال التــي يمارســها اولئــك 
العاملــون تحــت رقابتهمــا وتنفيــذ أوامرهمــا، فضــًا عــن 
المســؤولية عــن أفعــال المرؤوســين عــن جرائــم التعذيــب 
أو  الحصانــات  تحــول  وال  العــراق.  فــي  ارتكبــت  التــي 
بالصفــة  ترتبــط  قــد  التــي  الخاصــة  اإلجرائيــة  القواعــد 
القانــون  إطــار  فــي  كانــت  ســواء  للشــخص  الرســمية 
الوطنــي ام الدولــي، دون ممارســة المحكمــة إختصاصها 

علــى هــذا الشــخص. 

الخاتمة
ــّم التوصــل الــى  بعــد ان انتهينــا مــن هــذا البحــث فقــد ت

ــج ومجموعــة مــن المقترحــات: مجموعــة مــن النتائ

النتائجأ. 
ــر الحــق فــي الصحــة مــن الحقــوق االساســية . 1 يعتب

واللصيقــة بالشــخصية اإلنســانية.
اإلنســاني . 2 الدولــي  القانــون  قواعــد  أضفــت  لقــد 

حمايــة خاصــة للحــق فــي الصحــة وذلــك اعتراًفــا 
الحــق لعاقتــه بحــق اإلنســان بالحيــاة. بأهميــة هــذا 

لقــد تعــرض الحــق فــي الصحــة علــى الرغــم مــن . 3
ــة  ــى مجموع ــة ال ــد القانوني ــر مــن القواع وجــود كثي
البيئــي وجريمــة  التلــوث  االنتهــاكات ومنهــا  مــن 

التعذيــب.
ان انتهــاك الحــق فــي الصحــة يــؤدي الــى نشــوء . 4

او  الدوليــة  المســؤولية  ســواء  المســؤولية 
الفرديــة. الجنائيــة  المســؤولية 

المقترحاتب. 
ضــرورة تفعيــل القواعــد الخاصــة بحمايــة الحــق فــي . 1

الصحــة وعلــى األخــص ابــان النزاعــات المســّلحة 
ــي. ــر الدول ــع غي ــي وذات الطاب بشــقيها الدول

ــة . 2 ــد القانوني ــق الســليم للقواع ــى التطبي ــد عل التأكي
الدوليــة التــي تحمــي البيئــة بوصــف ذلــك لــه عاقــة 

بيئــة  ان  إذ  الصحــة،  فــي  اإلنســان  بحــق  وثيقــة 
ســليمة خاليــة مــن التلــوث معنــاه صحــة بشــرية 

ــدة.  جي
مســاءلة الرئيــس األمريكــي الســابق ورئيــس الــوزراء . 3

ــم  ــر، عــن جريمــة الحــرب وجرائ ــي بلي ــي تون البريطان
اإلبــادة الجماعيــة التــي فــي جانــب منهــا انتهكــت 
الســكان  مــن  كبيــر  لعــدد  الصحــة  فــي  الحــق 
المدنييــن وعلــى وجــه الخصــوص الفئــات الضعيفــة 

بالســن. كاألطفــال والنســاء والطاعنيــن 

المصادر
أوال: باللغة العربية:

الوثائق الدولية:. 1
إتفاقيات الهاي 1907	 
جنيــف 	  التفاقيــات  االول  اإلضافــي  البروتوكــول 

1977 عــام 
اتفاقية  جنيف الثالثة 1949 	 
اتفاقية  جنيف الرابعة 1949	 
المدنيــة 	  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 

1966 والسياســية 
الكتب. 2

لحقــوق 	  الدوليــة  الحمايــة  الوفــا،  ابــو  احمــد  د. 
المتحــدة  االمــم  منظمــة  إطــار  فــي  اإلنســان 
والــوكاالت الدوليــة المتخصصــة، ط3، دار النهضــة 

2008 القاهــرة،  العربيــة، 
الدوليــة 	  الجرائــم  عثمــان،  عبدالحكيــم  احمــد  د. 

والشــريعة  الجنائــي  الدولــي   القانــون  فــي ضــوء 
شــتات  ودار  القانونيــة   الكتــب  دار  االســامية، 
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ملّخص
الحــروب  ويــات  مــن  تعانــي  والبشــرية  القــدم  منــذ 
( ومــع  الغيــر دوليــة  الدوليــة و   ( والنزاعــات المســّلحة 
التطــور التكنولوجــي والعلمــي المواكــب لتوالــي العصــور 
وســوء اســتثمار فــي بعــض المجــاالت ومنهــا العســكري 
ومــا يرافقــه مــن تنامــي ظواهــر الحــروب واالحتــال وحب 
االلغــاء والســيطرة، كان لهــذه العوامــل عواقــب وخيمــة، 
اذ بعــد ان كانــت الحــرب فــي البدايــات تقتصــر نتائجهــا 
علــى إحــداث الضــرر باإلنســان وممتلكاتــه الشــخصية 
حتــى  امتــّدت  التحتيــة،  وبنيتهــا  الدولــة  وممتلــكات 
ــراث األمــة   ــر عــن ت ــي تعب ــكات الت ــى الممتل ــت عل تطاول
اإلنســاني والثقافــي والدينــي والحضــاري التــي ترتبــط 
وتاريًخــا  رمــًزا وهويــة  الثقافيــة  الممتلــكات  تعتبــر  بــه. 
للشــعوب وســجاًّ لماضيهــا، و بقــدر مــا تعطــي الــدول 
اهتماًمــا بثقافتهــا، ترقــى هــذه االمــم وتترقــى. لذلــك ان 
اي اعتــداء علــى هــذه الممتلــكات يعتبــر اعتــداء علــى كرامة 
األّمــة وتاريخهــا ومحاولــة إللغائهــا ومنعهــا مــن التقــدم.

أهميــة  ذات  كانــت  اذا  تراًثــا  الممتلــكات  وتكــون 
ثقافيــة كالقيمــة التاريخيــة والنــادرة والجماليــة والفنيــة 
واالجتماعيــة والعلميــة والدينيــة والمعماريــة والروحيــة 
والرمزيــة والتمثيليــة والتفاعليــة للتــراث الثقافــي لألجيــال 
القادمــة او أهميــة اقتصاديــة لهــا ارتبــاط بالتــراث الثقافي 

واهميــة طبيعيــة.

ــد  ــزال مصــدر تهدي ــات المســّلحة وال ت ــت النزاع لقــد كان
تدميــر  مــن  لــه  يتعــرض  لمــا  الثقافــي،  للتــراث  دائــم 
ونهــب دون إيــاء النتائــج الســلبية المترتبــة عــن هــذه 
ــراث العظمــى  ــة الت ــى أهمي ــة نظــًرا إل ــة أهمي األعمــال أي

عنــد شــعوب العالــم.

الممتلــكات  تواجههــا  التــي  التحديــات  هــذه  كل  أمــام 
الثقافيــة والتراثيــة المتمثلــة بالنهــب والتدميــر وصعوبــة 
إعادتهــا وإصاحهــا كان ال بــد مــن ان تحظــى بحمايــة 
ومعالجــة علــى صعيــد دولــي واســع وليــس علــى صعيــد 
محلــي ضيــق وهــذا مــا حصــل وقــد ترجــم بشــكل أفضــل 
بعــد الدمــار الهائــل الــذي اســتهدف الممتلــكات الثقافيــة 
ابــان الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي شــّكل نقطــة انطاقــة 

ــي فــي هــذا  ــا المجتمــع الدول ــة أقــدم عليه ــة وفعلي جدي
ــات  ــد مــن االتفاقي ــع العدي ــك توقي ــج عــن ذل االطــار ونت
الدوليــة أهمهــا اتفاقيــة الهــاي ســنة 1954 وبروتوكوليهــا 
ــات  ــة وغيرهــا مــن االتفاقي ــن. ان هــذه االتفاقي الملحقي
التــي الزمــت الــدول فــي حالــة النزاعــات المســّلحة ان 
تحتــرم قواعــد جديــدة فــي الحــرب الدائــرة لــم تقــف عائًقــا 
هــذه  تشــكل  ولــم  تتوقــف  ولــم  بــل  التعديــات  أمــام 
االتفاقيــة رادًعــا أمــام الــدول وأمــام المســّلحين حيــث كان 
اســتهداف الممتلــكات الثقافيــة هدًفــا للــدول وذلــك 
القضــاء  بعــد  للقضــاء علــى األمــة بثقافتهــا وتاريخهــا 

ــل. ــا بالقت عليهــا عمليًّ

وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن تدميــر 
ــراث الثقافــي اإلســامي والمســيحي فــي األراضــي  للت
الفلســطينية المحتلــة دون التقيــد او األخــذ بعيــن االعتبار 
الحــد االدنــى مــن قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 

فــي القانــون الدولــي  اإلنســاني.

ان حالــة التخبــط والحــروب والنزاعــات )التــي مصدرهــا 
قصــد  غيــر  او  قصــد  عــن  والتعــرض  ودولــي(  داخلــي 
فــي  كمــا  العربيــة  الــدول  فــي  الثقافيــة  للممتلــكات 
مــن  يرافقــه  ومــا  وســوريا  وليبيــا  وفلســطين  العــراق 
صمــت العالــم عــن هــذه االنتهــاكات والتعديــات علــى 
ــا  ــص عليه ــي ن ــة الت ــة الحماي ــب ثقاف ــكات وتغيي الممتل
التــراث  ان  الــى  اضافــة  اإلنســاني  الدولــي   القانــون 
ــات،  ــا للتطلع ــة الازمــة وفًق ــم يحــط بالحماي الثقافــي ل
ســاقتني الختيــار هــذا الموضــوع علــى أمــل ايجــاد بعــض 
االفــكار التــي مــن شــأنها ان توصــل الــى تصــور قانونــي 
أمثــل لحمايــة التــراث الثقافــي والحفــاظ علــى مــا تبقــى 

ــه. من

المنهج:
ان موضــوع حمايــة التــراث الثقافــي اثنــاء النــزاع المســّلح 
هــو مــن المواضيــع والدراســات الحديثــة، والنصــوص 
ــك يقتضــي  ــة لذل ــة ليســت بالكافي ــة ذات الصل القانوني
اتبــاع المنهــج التحليلــي لتحليــل القواعــد القانونيــة وتبيــان 
مــدى فعاليتهــا مــن خــال الحمايــة التــي توفرهــا علــى 
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ــع. أرض الواق

اإلشكالية:
مــا هــي الممتلــكات الثقافيــة المحميــة فــي النزاعــات 
ــة  ــة ؟ مــا مــدى كفاي المســّلحة ؟ ومــا هــي هــذه الحماي

الحمايــة النابعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة؟
ســيتم  فرعيــة  تســاؤالت  تثــار  االشــكالية  هــذه  تحــت 
: التســاؤالت  هــذه  ومــن  دراســتنا  فــي  عنهــا  االجابــة 

مــا هــي الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة . 1
الدوليــة اثنــاء النزاعــات المســّلحة ؟

ما هي مصادر هذه الحماية ؟. 2
مــا دور المجتمــع الدولــي فــي إنشــاء نظــام قانونــي . 3

اثنــاء  الثقافــي  التــراث  لحمايــة  وفعــال  متكامــل 
النــزاع المســّلح ؟

مــا مــدى فاعليــة النظــام القانونــي الدولــي وتأثيــره . 4
فــي منــع التدميــر والخــراب الــذي يتعــرض لــه التراث 

الثقافــي اثنــاء النزاعــات المســّلحة ؟

خطة البحث:
الــى  البحــث ان ينقســم  تقتضــي المنهجيــة فــي هــذا 

بابيــن.

المفاهيمــي لحمايــة  البــاب االول اإلطــار  نتنــاول فــي 
ــة  ــاء النزاعــات المســّلحة وماهي ــة اثن ــكات الثقافي الممتل
النــزاع المســّلح باالضافــة الــى التطــور التاريخــي الــذي 
شــهدته هــذه الحمايــة مــع البحــث فــي مصــادر حمايــة 

الثقافيــة.  الممتلــكات 

وفــي البــاب الثانــي بحثــت فــي االســتثناءات التــي وردت 
علــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وآليــات تنفيــذ قواعــد 
الحمايــة المقــررة للممتلــكات الثقافيــة اثنــاء النزاعــات 
المســّلحة وآليــة والمســؤولية عــن انتهــاك أحــكام الحماية 

المنصــوص عليهــا.

الباب االول 
المبحث االول : اإلطار 

المفاهيمي لحماية الممتلكات 
الثقافية اثناء النزاعات المسّلحة 

تعريف الممتلكات الثقافية:

ــة،  ــة باالهمي ــر غاي ــة يعتب ــكات الثقافي ان تعريــف الممتل
حيــث انــه يحــّدد الممتلــكات التــي كفــل القانــون الدولــي  
ــاء  ــدول اثن ــة خاصــة فــي زمــن تســعى ال اإلنســاني حماي
الموســع  بالتفســير  تأخــذ  أن  إلــى  المســّلحة  النزاعــات 
لألهــداف العســكرية و تبــرز عدوانيتهــا علــى الممتلــكات.

أّواًل:التعريف اللغوي:
الممتلــكات: مشــتقة مــن الحقــل الثاثــي »ملــك«، . 1

وملكــه تمليــًكا: اي جعلــه ملــًكا لــه.
الثقافــة: جــاء فــي لســان العــرب: ثقــف الشــيء ثقًفا . 2

و ثقاًفــا و ثقوفــة: حذقة،ثقفــت الشــيء حذقته.
التــراث: هــو مصــدر مــن كلمــة »ورث« وهــو مــا . 3

يخلفــه الرجــل لورثتــه. ورث الشــيء أدركــه، نالــه.
تراكمــي . 4 »مخــزون  هــي  )اصطالًحــا(:  الثقافــة 

والمعــارف  العلــوم  لمحصلــة  نتيجــة  مركــب 
واألفــكار والمعتقــدات والفنــون واآلداب واألخــاق 
والموروثــات  والتقاليــد  واألعــراف  والقوانيــن 
فكــر  تشــّكل  التــي  والبيئيــة  واللغويــة  التاريخيــة 
اإلنســان وتمنحــه مــن الصفــات الخلقيــة والقيــم 
الحيــاة. فــي  ســلوكه  يصــوغ  مــا   االجتماعيــة 

تعريف الحماية:
تعريــف الحمايــة )لغــة(: حمــى الشــيء يحميــه حمايــة 
بالكســر: اي منعــه، و حمــى المريــض مــا يضــره: منعــه.

حميت المكان : منعته ان يقترب.
احتمى الرجل من كذا: اتقاه.

تعريف الحماية )اصطالًحا(: هو نفسه الحماية لغًة.
إضافــة الــى التعريــف اللغــوي واالصطاحــي للممتلكات 

الثقافيــة، هنــاك تعريــف اتفاقي.

ثانًيا: التعريف االتفاقي:
قبــل اتفاقيــة الهــاي ســنة 1954 كان هنــاك العديــد مــن 
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االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة لكــن لــم تكــن تتضمــن 
تعريًفــا واضًحــا وصريًحــا عــن الممتلــكات الثقافيــة وانمــا 
ــل  ــة مث ــع بالحماي ــي تتمت ــان الت ــداًدا لألعي ــرز تع ــت تب كان
الحــرب  واعــراف  قوانيــن  باحتــرام  الخاصــة  االتفاقيــة 
البريــة الملحقــة باتفاقيــة الهــاي لعــام 1907 التــي لــم 
تضــع تعريًفــا واضًحــا صريًحــا وانمــا أشــارت الــى أنــواع 
ــل أعمــال الفــن والنصــب  ــة مث ــكات الثقافي مــن الممتل

التاريخيــة ومراكــز العبــادة.

باإلضافــة الــى تقنيــن »اليبــر« لعــام 1863 والــذي حــدد 
والتــي  بالحمايــة  المشــمولة  الثقافيــة  الممتلــكات 
مــن  تحويــه  ومــا  العبــادة  دور  )الكنائــس،  شــملت: 

التعليميــة...(. المؤسســات  ممتلــكات، 

باإلضافــة الــى تصريــح بروكســيل 1864 ودليــل اكســفورد 
لعــام 1880 وميثــاق »روديــش«.

علــى  العــددي  بالمعيــار  أخــذت  االتفاقيــات  هــذه  ان 
ســبيل الحصــر ولــم يتــّم التطــرق الــى المقصــود مــن 

مفصــل. بشــكل  الثقافيــة  الممتلــكات 

األولــى  بمادتهــا   1954 لعــام  الهــاي  اتفاقيــة  عرفــت 
: الثقافيــة  الممتلــكات 

األهميــة أ.  ذات  الثابتــة  او  المنقولــة  الممتلــكات 
كالمبانــي  الثقافــي  الشــعوب  لتــراث  الكبــرى 
المعماريــة أو الفنيــة منهــا والتاريخيــة، الدينــي منهــا 
أو الدنيــوي، واألماكــن األثرية، ومجموعات المباني 
التــي تكتســب بتجّمعهــا قيمــة تاريخيــة أو فنيــة، 
والتحــف الفنيــة والمخطوطــات والكتــب واألشــياء 
واألثريــة،  التاريخيــة  الفنيــة  القيمــة  ذات  األخــرى 
وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب 
الممتلــكات  ومنســوخات  والمحفوظــات  الهامــة 

الســابق ذكرهــا.
المبانــي المخصصــة بصفــة رئيســة وفعليــة لحمايــة ب. 

المبينــة  المنقولــة  الثقافيــة  الممتلــكات  وعــرض 
الكبــرى  الكتــب  )أ(، كالمتاحــف ودور  الفقــرة  فــي 
ومخــازن المحفوظــات وكذلــك المخابــئ المعــّدة 

لوقايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة المبينــة فــي 
ــزاع مســّلح. ــة ن الفقــرة )أ( فــي حال

المراكــز التــي تحتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن ج. 
)أ(  الفقرتيــن  فــي  المبينــة  الثقافيــة  الممتلــكات 
األبنيــة  »مراكــز  اســم  عليهــا  يطلــق  والتــي  و)ب( 

التذكاريــة«.
مــا يمّيــز هــذه المــادة عــن ســابقها فــي اتفاقيــات دوليــة 
وإقليميــة أخــرى هــو التوســع الــذي طرحــت فيــه مفهــوم 
الممتلــكات بذاتهــا فشــملت األماكــن التــي يتــّم فيهــا 
وضــع الممتلــكات أو حفظهــا أو حمايتهــا مثــل المخبــأ 
للتــراث  الكبــرى  األهميــة  بمعيــار  أخــذت  كمــا  مثــًا. 
علــى  للحفــاظ  كّرســت  انهــا  اي  للشــعوب  الثقافــي 
المعانــي  اإلنســانية باعتبــار ان الممتلــكات الثقافيــة هــي 

تــراث لإلنســانية جمعــاء، أي لشــعوب العالــم كافــة.

الدوليــة  الصكــوك  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  ماهيــة 
اتفاقيــة الهــاي 1954 : الالحقــة علــى 

المــادة )53( مــن البروتوكــول اإلضافــي االول التفاقيــات 
جنيــف لعــام 1977 والمادة )16( مــن البروتوكول اإلضافي 
الثانــي تحــت عنــوان »حمايــة األعيــان الثقافيــة وأماكــن 
العبــادة »و التــي حــددت الممتلــكات الثقافيــة بأنهــا : 
»اآلثــار التاريخيــة او األعمــال الفنيــة او أماكــن العبادة التي 
تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب، كذلــك 
مــا جــاء فــي المــادة 8 مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لعــام  1998 عبــارة اآلثــار التاريخيــة والتــي 

يعــّد االعتــداء عليهــا جريمــة مــن جرائــم الحــرب. 

ان هــذه التعريفــات الاحقــة علــى اتفاقيــة الهــاي جــاءت 
لســّد الثغــرات التــي شــابت التعريــف الــوارد فــي اتفاقيــة 

الهــاي 1954، او انهــا تكمــل بعضهــا بعًضــا.

المبحث الثاني: ماهية النزاع 
المسّلح:

مّيــز الفقــه والقانــون الدولــي بيــن  نوعيــن مــن النــزاع 
المســّلح:

النزاع المسّلح الدولي والنزاع المسّلح غير الدولي.
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النــزاع المســّلح الدولــي: هــو النــزاع المســّلح الــذي . 1
ينشــب بيــن طرفيــن او اكثــر مــن أشــخاص القانــون 
الدولــي، و يتضمــن اســتخداًما للقــوة المســّلحة، 

ويهــدف الــى تحقيــق غــرض معيــن.

خصائصه :
يقع بين اشخاص القانون الدولي.أ. 
استخدام القوات المسّلحة ) برية، بحرية، جوية (.ب. 
اآلخــر، ج.  للطــرف  الرضــوخ   ( معينــة  غايــة  تحقيــق 

.) االحتــال... 

النزاع المسّلح غير الدولي:. 2
غيــر  المســّلح  للنــزاع  واضــح صريــح  تعريــف  مــن  مــا 
الدولــي. وكان للفقــه آراء مختلفــة ولعــّل أبرزهــا هــو انــه 
عبــارة عــن نــزاع يقــع داخــل حــدود إقليــم الدولــة الواحــدة، 
المركزيــة،  القــوات المســّلحة للحكومــة  بيــن  وينشــب 
منظمــة  منشــّقة  مســّلحة  جماعــات  أو  وجماعــة 
مناهضــة للحكومــة أو بيــن تلــك الجماعــات، شــريطة 
تحــت  المســّلح  نشــاطها  الجماعــات  تلــك  تمــارس  ان 
قيــادة مســؤولة، وبشــكل متواصــل ومنســق، وعلــى 
جــزء مــن اقليــم تلــك الدولــة، بغــرض تحقيــق اهــداف 
محــددة وبــدون تدخــل مــن قــوات اشــخاص دوليــة اخــرى 

الجماعــات. تلــك  لمســاندة 

المبحث الثالث : التطور 
التاريخي لحماية الممتلكات 

الثقافية اثناء النزاعات 
المسّلحة:

الممتلــكات الثقافيــة هــي تجربــة اإلنســان مــع الوجــود و 
نزعــة نحــو البقــاء وتذمــره مــن االقامــة وانطاقــه لمناجــاة 
الــرب وعزوفــه عــن األنــا. قــد تكون هــذه الممتلــكات على 
هيئــة معتقــدات روحيــة تتجســد فــي امــور طبيعيــة وقــد 
تكــون مرتبطــة بمعــارك تاريخيــة او مــدن قديمــة... وعلــى 
مــّر التاريــخ شــكلت النزاعــات المســّلحة خطًرا شــديًدا على 
الممتلــكات الثقافيــة ولذلــك شــهدت الحقبــات علــى 
مــّر العصــور محــاوالت عديــدة، حيــث بــدأت بمحــاوالت 

خجولــة وضعيفــة شــبه متقدمــة النتائــج، وصــواًل الــى ان 
اصبحــت جــزًءا رئيًســا مــن القانــون الدولــي  اإلنســاني مــن 
خــال االتفاقيــات التــي تــم إبرامهــا منًعــا  إللحــاق الضــرر 
وتحمــل المســؤوليات علــى كل مــن يثبــت انــه وراء هــذا 

التعــرض.

الحضــارات  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  حمايــة  أّواًل: 
عشــر: التاســع  القــرن  حتــى  القديمــة 

حضــارات عريقــة تعاقبــت وأي منهــا لــم يلحــظ موضــوع 
ــل  ــا )مث ــا أو أدبياته ــأي مــن قوانينه ــة المطــروح ب الحماي
ســابًقا  الســائد  الفكــر  ان  اذ  مثــًا(  اليونانيــة  الحضــارة 
بتدميــر  مثــًا  انــه  تبعاتهــا  و  الحــروب  يخــص  مــا  فــي 
ــة الخصــم  ــى هوي ــّم القضــاء عل ــادة ت ــار وأماكــن العب اآلث
ــكات العدوعامــة مــن  ــى ممتل وتاريخــه، واالســتياء عل
عامــات النصــر، و تدميرهــا هــو عامــة علــى إخضاعــه إاّل 
ــل دور  ــة خاصــة مث ــكات كان لهــا حماي ان بعــض الممتل
ــادة وليــس فــي ســبيل حمايتهــا بالمعنــى الصحيــح  العب
وانمــا خوًفــا مــن الــرّد القاســي الــذي يمكــن ان يتــم علــى 
يــد دور العبــادة. إذ ان النظــرة لهــا كانــت علــى أســاس 
انهــا تتمتــع بقــوة روحيــة وطبيعيــة مقدســة وليــس برمــز 

ثقافــي.

ــر قرطاجــة » و  ــم« يقــول »يجــب تدمي ــون القدي كان »كان
فعــًا فعلهــا و لــم يســلم مــن ذلــك ســوى الممتلــكات 
ذات الطابــع الدينــي لمــا تتمتــع بــه مــن قدســية و قيمــة 

ثقافيــة.

اًذا، كان ماحًظــا ان المبــادئ رّكــزت علــى حمايــة أماكــن 
والثقافيــة  المدنيــة  واألعيــان  خاصــة  بصفــة  العبــادة 
بصفــة عامــة، كمــا ان هــذه القواعــد كانــت منحصرة فقط 
فــي النزاعــات المســّلحة بيــن أبنــاء الحضــارة الواحــدة. أّمــا 
فــي حــال كان النــزاع بيــن خصــوم مــن حضــارات مختلفــة 

ــا. فتســقط المحظــورات ويصبــح كل شــيء مباًح

كان جــان جــاك روســو ســّباًقا فــي طــرح مبــدأ التمييــز 
بيــن االهــداف العســكرية والممتلــكات المدنيــة وكان 
الحمايــة  مســألة  طــرح  مــن  أّول  حنتليــس«  »البيرتــو 
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الدوليــة للمتلــكات الثقافيــة وقــد وقــف بوجــه خــاص 
الفقيــه  الــى  باالضافــة  الحــروب،  ابــان  نهبهــا  ضــد 
ــم  ــى عــدم تهدي ــذي تطــرق ال ــدي )جروســيوس( ال الهولن
اثنــاء  الحربيــة  بالعمليــات  الصلــة  عديمــة  المنشــآت 
والتــي  الفاشــلة  المحــاوالت  الــى  باإلضافــة  الحــروب. 
لــم تترجــم الــى اتفاقيــات دوليــة وذلــك بعــد الحــروب 

المدمــرة. النابليونيــة 

وتطــور  فــي حمايــة  دور  الصناعيــة  للنهضــة  كان  كمــا 
الممتلــكات الثقافيــة، اذ عقــدت العديــد مــن االتحــادات 
وتــّم إقــرار االتفاقيــة العالميــة للبريــد واتفاقيــة باريــس 
لحمايــة الملكيــة الصناعيــة التــي كانــت ترتبــط ارتباًطــا 
ــرام  ــّم اب ــر مباشــر بالفــن والثقافــة، وفــي عــام 1886 ت غي
األدبيــة  المصنعــات  حمايــة  بشــأن   « »بــرن  اتفاقيــة 
والفنيــة. ومــن ثــم جــاءت اتفاقيــة الهــاي 1899 واتفاقيــة 
حجزهــا  او  العــدو  ملكيــة  تدميــر  لتحّرمــا   1907 الهــاي 
)باســتثناء ضــرورات الحــرب( اذ يحظــر مهاجمــة او قصــف 
المــدن والقــرى المجــّردة مــن وســائل الدفــاع ويحظــر 
نهــب مدينــة او قريــة، كمــا طرحــت اتفاقيــة 1907 مبــدأ 
ــة )المؤسســات المخصصــة  ــكات الثقافي ــة الممتل حماي

للعبــادة، األعمــال الخيريــة، التعليــم، الفنــون...(.

ثانًيــا :حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي مرحلــة التنظيــم 
الدولــي:

القســم األول : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة األولــى:

كانــت الحــرب العالميــة األولــى بنتائجهــا الكارثيــة، دافًعــا 
أمــام الــدول لمتابعــة العمــل ضمــن نطــاق عصبــة األمــم 
الممتلــكات  لحمايــة  وعمليــة  فعالــة  مبــادئ  لوضــع 
ــار  ــت االختب ــى كان ــة االول ــة. اذ ان الحــرب العالمي الثقافي
االول، اذا صــح التعبيــر، للقواعــد واالتفاقيــات ومــا مــدى 
وقــوف الــدول عندهــا واحترامهــا حيــث شــهدت هــذه 
الممتلــكات.  بحــق  والتدميــر  والســلب  النهــب  الحــرب 
التنفيــذ  حّيــز  كانــت  التــي  والمبــادئ  القواعــد  وأثبتــت 

عجزهــا عــن ردع األطــراف عــن هــذه االنتهــاكات.
التــي  رويــرخ  اتفاقيــة  وضــع  تــم   1925 العــام  وفــي 

والمعاهــد  والمتاحــف  التاريخيــة  اآلثــار  هــذه  تضّمنــت 
العلميــة والفنيــة والتعليميــة والثقافيــة فــي زمــن الســلم 
وفتــرات الحــروب، كمــا نصــت علــى تحييــد كل المواقــع 
االثريــة والمبانــي والمراكــز فــي فتــرات الحــروب، وضرورة 
احترامهــا وحمايتهــا مــن جانــب أفــراد القــوات المتحاربــة. 
كمــا اعتبــر أن الممتلــكات الثقافيــة هــي أماكــن محايــدة 
ــة  ــازات أمــا اذا أزيلــت صفــة الحيادي وتتمتــع بهــذه االمتي
ألقــت  أنهــا  الــى  باالضافــة  االمتيــازات.  مــن  فتجــّرد 
ــزام الــدول بضــرورة وضــع شــعار ليكــون  الضــوء علــى إل
عامــة مميــزة لآلثــار والمؤسســات الثقافيــة التــي تكــون 

ــة. ــة دولي ــة قانوني موضــع حماي

القســم الثانــي: حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة:

ســنوات معــدودة كانــت فاصلــة مــا بيــن الحــرب العالميــة 
األولــى والحــرب العالميــة الثانيــة، لــم يكــن هنــاك فتــرة 
ودمــار  هــول  مــن  اإلنســانية  لتتعافــى   كافيــة  زمنيــة 
الحــرب العالميــة االولــى واذ بالحــرب العالميــة الثانيــة 
تطــّل عليهــا بأضــرار ليســت بأقــل مــن ســابقتها إن علــى 
علــى  المــادي  الضــرر  أو  الشــخصي  الضــرر  مســتوى 
الممتلــكات اذ ان هــول الدمــار واتســاع رقعتــه وعــدم 
ــج  ــرت نتائ ــادئ واالنظمــة أظه ــد والمب ــراث للقواع االكت

تشــمئز لهــا األبــدان. 

اذ ان بعــض الدراســات أظهــرت أن مــا خســره العالــم مــن 
ممتلــكات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة مــن المســتحيل 
تعويضــه. فقــد عانــت الممتلــكات الثقافيــة فــي تلــك 
الحقبــة، اذ ظهــرت  لنــا حــاالت بربريــة متمثلــة بالسياســة 
الهتلريــة والفاشــية. وبعــد هــذه الحــرب المدمــرة علــى 
كافــة األصعــدة، بــرزت لنــا معاهــدات صلــح يتــم إبرامهــا 
التــي  النصــوص  مــن  عــدًدا  تضّمنــت  الــدول،  بيــن 
ــه مــن  ــم االســتياء علي ــادة مــا ت ــى ضمــان إع تهــدف ال
الممتلــكات الثقافيــة الــى أصحابهــا، وتــم تشــكيل لجــان 
كّلفــت بالبحــث عــن الممتلــكات المنهوبــة إلعادتهــا الــى 

بادهــا. 

وكدليــل حّســي علــى اهتمــام الــدول وإيــاء موضــوع 
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الممتلــكات الثقافيــة وكيفيــة حمايتهــا أهميــة اســتثنائية 
بــرز لنــا حــدث بغايــة األهميــة بتاريــخ 16 نوفمبــر 1945 
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  ميثــاق  توقيــع  هــو 
والعلــوم والثقافــة )يونيســكو( فــي لنــدن والتــي اعتبــرت 
األداة الدوليــة التــي أرســت المبــادئ القانونيــة التــي تلــزم 
الــدول بعــدم االعتــداء علــى التــراث الثقافــي  اإلنســاني. 
ــراح مــن  ــى اقت ــاًء عل ــرار ســنة 1949 بن ــا ق كمــا صــدر عنه
التركيــز علــى  الــى ضــرورة  الحكومــة الهولنديــة، يدعــو 
فــي  الثقافيــة  للممتلــكات  الدوليــة  الحمايــة  موضــوع 
بتبنــي  ســاهمت  انهــا  كمــا  المســّلح،  النــزاع  فتــرات 

اتفاقيــة الهــاي 1945. 
اّتخذ مؤتمر الهاي ثاثة قرارات:

القــرار األول: التــزام أجهــزة األمــم المتحــدة المختصــة 
فــي حالــة قيامهــا بعمليــات عســكرية فــي إطــار تنفيــذ 
أحــكام االتفاقيــة مــن جانــب  الميثــاق بضمــان تنفيــذ 

القــوات المســّلحة المشــاركة فــي هــذه العمليــات.
الخبــراء للمســاعدة  لجنــة مــن  الثانــي: تشــكيل  القــرار 
الثقافيــة عنــد  وتقديــم المشــورة لحمايــة الممتلــكات 

النــزاع. انــدالع 
لمنظمــة  العــام  المديــر  يعقــد  أن  الثالــث:  القــرار 
ــه. ــدول الموقعــة علي ــه ال اليونيســكو مؤتمــًرا يجمــع في
بالتمييــز  الخــاص  العالمــي  »االعــان  الــى  باالضافــة 
ــى  ــّص عل ــذي ن ــراث الثقافــي« فــي 2003 ال المتعمــد للت
فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  علــى  المحافظــة  ضــرورة 

الحــروب. فتــرات 

مصادره:
يعتبــر القانــون الدولــي مــن القوانيــن الحديثة النشــأة على 
الرغــم مــن اســتنباطه لقواعــده مــن توالــي الحضــارات 
ــارة عــن أعــراف. و مــع  ــان. أي كان عب ومــن تعاقــب األدي
ــا مــن  ــاد الحــروب ومــا يرافقه تطــور المجتمعــات، وازدي
انتهــاكات علــى المدنييــن األبريــاء والممتلــكات الثقافيــة، 
كان ال بــد مــن االنتقــال بالقواعــد مــن الحالــة العرفيــة 
المعاهــدات  طريــق  عــن  ذلــك  وكان  المدونــة،  الــى 
واالتفاقيــات التــي أبرمــت بيــن الــدول، و كان الهــدف 
الرئيــس مــن هــذه االتفاقيــات هــو تنظيــم النزاع المســّلح 
عبــر فــرض قواعــد علــى األطــراف وجــب عليهــم احترامهــا 

ــة المســؤولية. تحــت طائل
ــة  ــن الحماي ــزاع المســّلح وتأمي ــم الن ــوان تنظي وتحــت عن
للتخفيــف مــن هــول الحــروب وآثارهــا الدمويــة المدمــرة، 
ومحاولــة لوضــع بعــض القيــود التــي مــن شــأنها »أنســنة  
الحــرب« تــّم إبــرام اتفاقيــة الهــاي ســنة 1954، وتبعهــا 
بروتوكــوالن األول ســنة 1954، والثانــي 1999، كمــا تــّم 
إبــرام اتفاقيــات جنيــف األربــع، األولــى كانــت ســنة 1864 
تعديــل  تــّم  ان  لبــث  ومــا   1949 ســنة  كانــت  واألخيــرة 
علــى االتفاقيــات الثــاث األولــى، وتــّم دمــج النصــوص 
االتفاقيــة  هــذه  وتبــع  موّحــدة  اتفاقيــة  فــي  األربعــة 
ــات  ــات وتعدي ــن إضاف ــارة ع ــدة بروتوكــوالت هــي عب ع

لاتفاقيــة األصليــة.

تناولــت هــذه االتفاقيــات ) الهــاي و جنيــف ( بشــكل عــام 
حــاالت النــزاع المســّلح ونتائجــه وكيفيــة تنظيــم هــذه 
ــة الازمــة لمــن يحتاجهــا. ومــن  النزاعــات وتأميــن الحماي
بيــن  هــذه المواضيــع، بــرز موضــوع حمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة فــي النزاعــات المســّلحة، وبالتالــي اعتبــرت هــذه 
االتفاقيــات مصــدًرا مــن مصــادر الحمايــة وبالتالــي ســتتم 

دراســة الحمايــة فــي كل مــن هــذه االتفاقيــات. 

أّواًل: حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وفًقــا التفاقيــة الهاي 
لعام 1954:

اتفاقيــة الهــاي لحمايــة الملكيــة الثقافيــة فــي حالــة النزاع 
المســّلح هــي معاهــدة دوليــة تطلــب مــن الموقعيــن 
عليهــا حمايــة الملكيــة الثقافيــة فــي الحــرب. تــّم التوقيــع 
عليهــا فــي 14 مايــو عــام 1954 فــي مدينــة الهــاي فــي 
ــز التنفيــذ فــي 7 أغســطس 1996، و  هولنــدا، ودخلــت حّي
قــد تــّم التصديــق عليهــا مــن قبــل أكثــر مــن 100 دولــة. 

هــي مــن أولــى المعاهــدات الدوليــة التــي وضعــت قواعــد 
والتــي  الحــرب،  ســياق  فــي  الثقافــي  التــراث  لحمايــة 
ســلطت الضــوء علــى مفهــوم التــراث المشــترك، وأّدت 

ــدرع األزرق. ــة لل ــة الدولي ــى إنشــاء اللجن ال

والبروتوكــوالت  االتفاقيــة  مــواد  خــال  مــن  وتبّيــن 
الملحقــة بهــا، أن احتــرام الممتلكات الثقافية المشــمولة 
بالحمايــة أمــر ملــزم فــي أوقــات النــزاع المســّلح. و نصــت 
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ــر عــن  ــان بالصــراع الدائ ــان المعنيت ــع الدولت علــى أن تمتن
اســتخدام وســائل مدمــرة متطــورة، وأن تتعهــد الــدول 
هــذه  واختــاس  والتخريــب  والنهــب،  الســرقة،  بحظــر 

الممتلــكات الثقافيــة.

لقــد نصــت اتفاقيــة الهــاي ســنة 1954 علــى نوعيــن مــن 
الحمايــة همــا الحمايــة العامــة التــي تســري علــى كافــة 
الممتلــكات الثقافيــة، والحمايــة التــي تســري علــى نــوع 

معيــن مــن الممتلــكات نظــًرا إلــى وضعهــا الخــاص.

الحمايــة العامــة: هــي إجــراءات معينــة توجبهــا اتفاقيــة 
حمايــة  وذلــك  التخاذهــا  الــدول  علــى   1954 الهــاي 
وهــذه  المســّلح  النــزاع  أثنــاء  الثقافيــة  للمتلــكات 
منصــوص  وهمــا  واالحتــرام  الوقايــة  هــي  اإلجــراءات 
عليهمــا فــي المادتيــن الثالثــة والرابعــة مــن االتفاقيــة، 
اذ نّصــت المــادة الثالثــة علــى أن » األطــراف الســامية 
الســلم،  وقــت  منــذ  باالســتعداد  تتعهــد  المتعاقــدة 
لوقايــة الممتلــكات الثقافيــة الكائنــة فــي أراضيهــا، مــن 
األضــرار التــي قــد تنجــم عــن نــزاع مســّلح، باتخــاذ التدابيــر 

تراهــا مناســبة«.  التــي 

ونســتنتج أن المــادة المذكــورة قــد أعطــت الــدول الحريــة 
فــي اتخــاذ التدابيــر الازمــة وهــذا أمــر بالــغ األهميــة، 
حيــث لديــه ايجابيــة ولكــن بنفــس الوقــت فيــه جانــب مــن 
الســلبية حيــث انــه يمكــن أن يبــرز لنــا تقاعًســا أو إغفــااًل 
أو اســتهانة مــن قبــل الــدول ويمكــن التبريــر بالعــودة الــى 
هــذا النــص. لذلــك وبشــكل مواكــب للتطــور الحاصــل 
فــي تحقيــق الحمايــة عــن طريــق اتفاقيــات اضافيــة ممــا 
يزيــد الضمانــة علــى مــا تبقــى مــن آثــار وممتلــكات، بــرزت 
بعــض النصــوص وفيهــا المــادة الخاصة مــن البروتوكول 
االضافــي الثانــي لعــام 1994 التــي تداركــت النقــص بينــت 
التدابيــر الواجــب اتخاذهــا منــذ وقــت الســلم لتوفيــر حــد 
ــد مــن  ــي مــن شــأنها الح ــة الت ــول مــن الوقاي ــى مقب أدن
النكبــات  وحتــى  المســّلحة  والنزاعــات  الحــروب  نتائــج 
حصــر،  قوائــم  التدابيرإعــداد  هــذه  ومــن  والكــوارث، 
والتخطيــط لتدابيــر الطــوارئ للحمايــة مــن الحرائــق أو مــن 
انهيــار المبانــي، واالســتعداد لنقــل الممتلــكات الثقافيــة 

فــي    الممتلــكات  لتلــك  الحمايــة  توفيــر  أو  المنقولــة 
موقعهــا، وتعييــن الســلطات المختصــة المســؤولة عــن 

ــة. ــكات الثقافي صــون الممتل

الرابعــة علــى :احتــرام الممتلــكات  كمــا نصــت المــادة 
الثقافيــة: 

باحتــرام . 1 المتعاقــدة  الســامية  األطــراف  تتعهــد 
الممتلــكات الثقافيــة الكائنــة ســواء فــي أراضـــيها 
ــرى،  ــدة األخ أو أراضــي األطــراف الســامية المتعاق
وذلــك بامتناعهــا عــن اســتعمال هذه الممتلكـــات أو 
الوســائل المخصصــة لحمايتهــا أو األماكن المجاورة 
أو  للتدميــر  تعرضهــا  قــد  ألغــراض  مباشــرة  لهــا 
ــزاع مســّلح، وبامتناعهــا عــن أي  ــة ن التلــف فــي حال

ــي ازاءهــا. عمــل عدائ
ال يجــوز التخلــي عــن االلتزامــات الــواردة فــي الفقــرة . 2

األولــى مــن هــذه المــادة إاّل فــي الحـــاالت التــي 
تســتلزمها الضــرورات الحربيــة القهريــة.

تتعهــد األطــراف الســامية المتعاقــدة أيًضــا بتحريــم . 3
أي ســرقة أو نهـــب أو تبديـــد للممتلكـــات الثقافيــة 
ــزوم  ــد الل ووقايتهــا مــن هــذه األعمــال ووقفهــا عن
ــريم أي عمــل  ــل تحـ ــت أســاليبها، وبالمثـ مهمــا كان
تخريبــي موجــه ضــد هــذه الممتلــكات. كمــا تتعهــد 
ــة  ــة منقول ــكات ثقافي ــى ممتل بعــدم االســتياء عل

كائنــة فــي أراضــي أي طــرف ســام متعاقــد آخــر.
تتعهــد األطــراف الســامية المتعاقــدة باالمتنــاع عــن . 4

أيــة تدابيــر انتقاميــة تمــس الممتلــكات الثقافيــة.
أن . 5 المتعاقــدة  الســامية  يجــوز ألحــد األطــراف  ال 

يتحلــل مــن االلتزامــات الــواردة فــي هــذه المـــادة 
بالنســبة لطــرف متعاقــد آخــر بحجــة أن هــذا األخيــر 
لــم يتخــذ التدابيــر الوقائيــة المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة الثالثــة.
للممتلــكات  المقــررة  العامــة  الحمايــة  الــى  باإلضافــة 
الثقافيــة أثنــاء النــزاع المســّلح، نصــت االتفاقيــة علــى 

حمايــة خاصــة وفًقــا لشــروط محــددة.

الشــرط األول : أن تكــون علــى مســافة كافيــة مــن أي 
مركــز صناعــي كبيــر، أو أي مرمــى عســكري هــام يعتبــر 
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نقطــة حيويــة، كمطــار أو محطــة إذاعــة أو مصنــع يعمــل 
للدفــاع الوطنــي أو مينــاء أو محطــة للســكك الحديديــة 

ذات أهميــة، أو طريــق مواصــات هــام. 

تجــدر االشــارة الــى أن البنــد الخامــس مــن المــادة الثامنــة 
المذكــورة قــد اعتبــر أنــه وفــي حــال تواجــد الممتلــكات 
للبنــد  وفًقــا  الخاصــة،  بالحمايــة  المشــمولة  الثقافيــة 
االول، قــرب األهــداف العســكرية، فــإن هــذه الممتلكات 
تتمتــع بالحمايــة الخاصــة، شــريطة أن تتعهــد الدولــة التــي 
تملــك هــذه الممتلــكات الثقافيــة بعــدم اســتخدام هــذه 
ــة نشــوب  األهــداف العســكرية ألي غــرض كان فــي حال
نــزاع مســّلح وال ســيما اذا كانــت هــذه األهــداف موانــئ 

أو محطــات ســكك حديــد. 

الشــرط الثانــي: أن ال يتــم اســتخدام الممتلــكات الثقافية 
فــي األغــراض العســكرية. و األغــراض العســكرية هــي 
أي نــوع مــن االســتخدامات التــي تســتفيد منهــا القــوات 
المســّلحة فــي النــزاع وحتــى لــو كان مجــرد المــرور بمــكان 
إلــى أن  الثقافيــة. و لكــن نلفــت اإلشــارة  الممتلــكات 
الممتلــكات  األمــن وحراســة  بحفــظ  المعنيــة  القــوات 
يمكــن  ال  ســاًحا،  تحمــل  كانــت  ولــو  حتــى  الثقافيــة 
تصنيفهــا بأّنهــا تســتخدم للممتلــكات ألغراض عســكرية، 
وذلــك للمهمــة الموكلــة إليهــا وهــي حفــظ األمــن العــام 

والنظــام.

الشــرط الثالث : وهو من أهم الشــروط الواجب توفرها، 
حيــث أن الشــرطين الســابقين، وبمجــرد توفرهمــا، ال 
خاضعــة  أصبحــت  الممتلــكات  هــذه  أن  ذلــك  يعنــي 
لحمايــة خاصــة، وإنمــا اشــترطت الفقــرة السادســة مــن 
ــة  ــكات الثقافي ــد الممتل ــة علــى ضــرورة قي المــادة الثامن
فــي  الخاصــة  »الحمايــة  نظــام  تحــت  وضعهــا  المــراد 
يقــوم  حيــث  الثقافيــة،  للممتلــكات  الدولــي  الســجل 
ــدول األطــراف فــي  ــر العــام لليونيســكو بإخطــار ال المدي
االتفاقيــة وذلــك مــن أجــل تجنــب اإلعتــداء المســّلح علــى 

هــذه الممتلــكات الهامــة.

الثامنــة  المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  اعتبــرت  و  كمــا 

وضــع مخابــئ مخصصــة للممتلــكات الثقافيــة تحــت 
نظــام الحمايــة الخاصــة مهمــا كان موقعــه إذا تــّم بنــاؤه 
بشــكل ال يجعــل مــن المحتمــل أن تمســه القنابــل. كمــا 
أن االتفاقيــة لــم تغفــل شــمل عمليــة النقــل بالحمايــة 
الخاصــة وذلــك فــي المــادة الثانيــة عشــرة مــن االتفاقيــة 
ــم ولكــن  ــارج اإلقلي ــك ســواء كان النقــل داخــل أو خ وذل
ارفقــت بهــذه الحمايــة شــرًطا لســريانها وهــو أن يكــون 
النقــل قاصــًرا علــى الممتلــكات الثقافيــة بنــاًء علــى طلــب 
الطــرف صاحــب الشــأن كمــا و أجــازت وضــع الشــعار 
المميــز للمتلــكات الثقافيــة علــى وســائل النقــل التــي 

ــة خاصــة. ــة حماي ــي هــي محمي ــكات الت ــل الممتل تنق

ــي  ــة الهــاي تعن ــي اتفاقي ــررة ف ــة المق ــة العام إن الحماي
ــد لفقــدان  ــث ان االســتثناء الوحي ــة حي ــر فاعلي ــا أكث عمليًّ
الحمايــة العامــة عنــد الضــرورة العســكرية، بينمــا يتجلــى 
إخــال  انهــا تســقط بمجــرد  الخاصــة  الحمايــة  ضعــف 
أحــد األطــراف المتنازعــة بتعهــده المتمثــل فــي االمتنــاع 
عــن اســتخدام هــذه الممتلــكات واألماكــن المجــاورة لهــا 

مباشــرة ألغــراض عســكرية.

ــاء النــزاع المســّلح  ــا: حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثن ثانًي
بموجــب البروتوكــول اإلضافــي االول التفاقيــة الهــاي 

ــام 1954. ع

نصــت المــادة االولــى مــن البروتوكــول االول )1954( علــى 
إلــزام الــدول األطــراف باالمتنــاع عــن تصديــر الممتلــكات 
الثقافيــة الموجــودة علــى األراضــي التــي تحتّلهــا خــال 
المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  نصــت  كمــا  نــزاع مســّلح 
األولــى المذكــورة أنــه فــي حــال كانــت الدولــة الطــرف 
محتلــة دولــة أخــرى، يجــب عليهــا أن تســّلم عنــد انتهــاء 
العمليــات الحربيــة، الممتلــكات الثقافيــة التي اســتوردتها 
الدولــة التــي أقدمــت علــى االحتــال مــن الدولــة التــي تــّم 

عليهــا االحتــال. 

باالضافــة الــى نــص المــادة الثانيــة الــذي ألــزم الــدول 
تحــت  الثقافيــة  الممتلــكات  تضــع  أن  علــى  األطــراف 
أراضيهــا  إلــى  دولــة  اســتوردت  حــال  فــي  الحراســة 
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االحتــال. تحــت  واقعــة  دولــة  ممتلــكات 

أّمــا المــادة الرابعــة منــه فأوجبــت بتعويــض كل مــن حــاز 
الممتلــكات الثقافيــة عــن حســن نيــة.

ثالًثــا: حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النــزاع المســّلح 
بموجــب البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــة الهــاي 

)1945( لعــام 1999 :
بعــد دخــول اتفاقيــة الهــاي حيــز التنفيــذ، ظهــرت العديــد 
مــن األحــداث والنزاعــات التــي اتســمت بالطابــع الغيــر 
ــن بشــكل  ــد التســعينيات، و تبي ــي وخاصــة فــي عق دول
جلــي وجــود نقــص يمــس تطبيــق االتفاقيــة ومــا رافقــه 
الــذي ظهــر فــي  الخاصــة  الحمايــة  مــن فشــل لنظــام 
البروتوكــول األول وضعــف آليــة رقابــة تطبيــق االتفاقية.

لذلــك عالــج البروتوكــول الثانــي بعــض أوجــه القصــور 
ــا  ــة العامــة المنصــوص عليه ــي شــابت نظــام الحماي الت
باتفاقيــة الهــاي، فأدخــل بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها 
أحكاًمــا  المطلوبــة وتضّمــن  الحمائيــة  أن تحســن مــن 
ــة  ــر الحماي ــق وتوفي ــة تحقي ــا و تبســيًطا بغي ــر وضوًح أكث
النــزاع  فتــرات  فــي  الثقافيــة  للممتلــكات  المنشــودة 

المســّلح.

لعــام 1999 مــن  الثانــي  البروتوكــول االضافــي  يتكــّون 
ــة، و هــذا  47 مــادة و هوعــدد يفــوق عــدد مــواد االتفاقي
دليــل علــى دقــة البروتوكــول وهــو بطبيعــة الحــال مكّمــًا 
لاتفاقيــة وال يحــّل محّلهــا، وبالتالــي تعتبــر االتفاقيــة 
نــص  عــن  عبــارة  والبروتوكــول  األصلــي  النــص  هــي 
إضافــي فــي حــال أرادت الــدول أن تصبــح طرًفــا ال بــد 

منهــا أن تصــدق عليــه.

وبالتطــرق إلــى الحمايــة، نصــت المــادة الخامســة مــن 
البروتــوكل االضافــي علــى تدابيــر تحضيريــة تتخــذ فــي 
وقــت الســلم لصــون الممتلــكات الثقافيــة مــن اآلثــار 
الغيــر متوقعــة لنــزاع مســّلح وهــذه التدابيــر: إعــداد قوائــم 
حصــر، والتخطيــط لتدابيــر الطــوارئ للحمايــة مــن الحرائــق 
أو مــن انهيــار المبانــي، واالســتعداد لنقــل الممتلــكات 

الثقافيــة المنقولــة أو توفيــر الحمايــة لتلــك الممتلــكات 
فــي موقعهــا، وتعييــن الســلطات المختصــة المســؤولة 

عــن صــون الممتلــكات الثقافيــة.

كمــا عالــج البروتوكــول مبــدأ احتــرام الممتلــكات الثقافيــة 
نتيجــة الضعــف والقصــور الــذي شــاب االتفاقيــة مــن 
ــة  ــدول فــي حال ــي تســقط الزامــات ال ــة الت ــا الرابع مادته
الضــرورة العســكرية القهريــة. حيــث عــرف فــي المــادة 
التــي  األعيــان  إحــدى  بأنــه  العســكري  الهــدف  االولــى 
تســهم، بحكــم طبيعتهــا أو موقعهــا أو الغــرض منهــا او 
اســتخدامها إســهاًما فّعــااًل فــي العمــل العســكري، والتــي 
يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي أو اإلســتياء عليهــا أو 
تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة فــي ذلــك الوقــت ميــزة 
ــن مــن  ــدة. كمــا وأضــاف البروتوكــول نوعي عســكرية أكي

االحتياطــات. 

االحتياطــات مــن آثــار األعمــال العدائيــة واالحتياطــات 
أثنــاء الهجــوم.

القســم األول : احتياطــات أثنــاء الهجــوم: نصــت المــادة 
الســابعة علــى:

ــا للتحقــق مــن أن أ.  بــذل كل مــا فــي وســعه عمليًّ
ممتلــكات  ليســت  مهاجمتهــا  المزمــع  األهــداف 
المــادة 4 مــن االتفاقيــة. ثقافيــة محميــة بموجــب 

ــار ب.  ــد اختي ــع االحتياطــات المســتطاعة عن ــاذ جمي اتخ
ــب اإلضــرار  وســائل وأســاليب الهجــوم بهــدف تجن
بموجــب  محميــة  ثقافيــة  بممتلــكات  العرضــي 
المــادة 4 مــن االتفاقيــة، وعلــى أي حــال حصــر ذلــك 

ــق نطــاق ممكــن. فــي أضي
قــد ج.  هجــوم  أي  بشــن  قــرار  اتخــاذ  عــن  االمتنــاع 

ــة مفرطــة  ــاق أضــرار عرضي ــع تســببه فــي إلح يتوق
 4 المــادة  بموجــب  محميــة  ثقافيــة  بممتلــكات 
مــن االتفاقيــة، تتجــاوز مــا يتوقــع أن يحققــه ذلــك 
ومباشــرة. ملموســة  عســكرية  ميــزة  مــن  الهجــوم 

إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:
ــة . 1 ــة محمي ــكات ثقافي ــل فــي ممتل أن الهــدف يتمث

ــة  بموجــب المــادة 4 مــن االتفاقي
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أن الهجــوم قــد يتوقــع تســببه فــي إلحــاق أضــرار . 2
محميــة  ثقافيــة  بممتلــكات  مفرطــة  عرضيــة 
مــا  تتجــاوز  االتفاقيــة،  مــن   4 المــادة  بموجــب 
يتوقــع أن يحققــه ذلــك الهجــوم مــن ميــزة عســكرية 

ومباشــرة. ملموســة 

القســم الثانــي : احتياطــات مــن آثــار األعمــال العدائيــة: 
نّصــت المــادة الثامنــة مــن البروتوكــول علــى مــا يلــي: 
تقــوم أطــراف النــزاع إلــى أقصــى حــد مســتطاع، بمــا 

يلــي:
جــوار أ.  عــن  المنقولــة  الثقافيــة  الممتلــكات  إبعــاد 

األهــداف العســكرية أو توفيــر حمايــة كافيــة لهــا 
فــي موقعهــا.

تجّنــب إقامــة أهــداف عســكرية علــى مقربــة مــن ب. 
ثقافيــة. ممتلــكات 

بعــد فشــل نظــام الحمايــة الخاصــة، كان ال بــد مــن إيجــاد 
اإلضافــي  البروتوكــول  فتبيــن  للحمايــة،  جديــد  نظــام 
علــى  عمــل  للحمايــة،  جديــد  نظــام  لإلتفاقيــة  الثانــي 
ــرف  ــة الخاصــة وع ــة أســباب فشــل نظــام الحماي معالج
بإســم نظــام الحمايــة »المعــزز«، حيــث حــّل بــداًل منــه.

قــد تمنــح هــذه الحمايــة المعــّززة لجنــة حمايــة الممتلكات 
الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســّلح بنــاًء علــى طلــب مــن 
الــدول األطــراف أو بتوصيتهــم أو علــى طلــب أو توصيــة 
غيــر  منظمــات  أي  أو  األزرق  للــدرع  الدوليــة  اللجنــة 

حكوميــة أخــرى ذات خبــرات مهنيــة مرموقــة. 

شــروط الحمايــة المعــززة: نّصــت المــادة العاشــرة مــن 
البروتوكــول االضافــي الثانــي علــى شــروط موضوعيــة 
الزمــة لوضــع الممتلــكات الثقافيــة تحــت نظــام الحمايــة 

ــل هــذه الشــروط فــي: المعــززة و تتمث
ــا علــى أكبــر جانــب مــن األهميــة . 1 أن تكــون تراًثــا ثقافيًّ

بالنســبة إلــى البشــرية.
ــة مناســبة . 2 ــة وإداري ــر قانوني ــة بتدابي أن تكــون محمي

بقيمتهــا  لهــا  تعتــرف  الوطنــي  الصعيــد  علــى 
الثقافيــة والتاريخيــة اإلســتثنائية وتكفــل لهــا أعلــى 

مســتوى مــن الحمايــة.
أن ال تســتخدم ألغــراض عســكرية أو كــدرع لوقايــة . 3

مواقــع عســكرية، وأن يصــدر الطــرف الــذي يتولــى 
ــد علــى أنهــا لــن تســتخدم  ــا يؤّك أمــر مراقبتهــا إعاًن

علــى هــذا النحــو.

بالمبــدأ يجــب توافــر الشــروط الثــاث الســالفة لوضــع 
الممتلــك الثقافــي تحــت الحمايــة المعــززة إاّل أن هنــاك 
ــع  ــة تمت ــن نجــد أن البروتوكــول قــد ســمح إلمكاني حالتي
ــي  ــا الشــرط الثان ــي يتوافــر فيه ــة الت ــكات الثقافي الممتل

ــة المعــززة وهمــا:  بالحماي

حالــة عجــز الطــرف الطالــب إلدراج هــذه األعيــان أ. 
عــن  المعــززة  الحمايــة  نظــام  فــي  والممتلــكات 
اتخــاذ التدابيــر القانونيــة واإلداريــة المناســبة علــى 
الصعيــد الوطنــي علــى النحــو الــذي يســبغ علــى 
والتاريخيــة  الثقافيــة  قيمتهــا  الممتلــكات  هــذه 
مــن  مســتوى  أعلــى  لهــا  ويكفــل  اإلســتثنائية 
الحمايــة، ويرافــق ذلــك ضــرورة قيــام هــذا الطــرف 
الدوليــة  اللجنــة  مــن  الدوليــة  المســاعدة  لطلــب 
نــزاع  حالــة  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  لحمايــة 
ــر  ــذ التدابي ــر أو تنفي مســّلح، مــن أجــل ســّن وتطوي
الشــرط  فــي  إليهــا  المشــار  واإلداريــة  القانونيــة 

الثانــي.
حالــة انــدالع نــزاع مســّلح اجــازة الفقــرة التاســعة ب. 

مــن المــادة 11  للــدول األطــراف فيــه، فــي حالــة 
أعيــان  إدراح  اللجنــة  مــن  تطلــب  أن  الطــوارئ، 
وممتلــكات ثقافيــة تخضــع لســلطتها فــي نظــام 
الحمايــة المعــززة حيــث تقــوم اللجنة بإرســال الطلب 
بصفــة  والنظــر  النــزاع  أطــراف  جميــع  إلــى  فــوًرا 
مســتعجلة فــي احتياجــات ذلــك الطلــب، ويتــم اتخاذ 
قــرار منــع الحمايــة بأقصــى ســرعة بأغلبيــة أربعــة 

والمصوتيــن. الحاضريــن  األعضــاء  أخمــاس 

وفــي حالــة تمتــع ممتلــك ثقافــي معيــن بنظــام الحمايــة 
الخاصــة المنصــوص عليهــا باتفاقيــة الهــاي لعــام 1954، 
ــّم إدراجــه علــى قائمــة الحمايــة المعــززة، يتــّم تغليــب  وت
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الحمايــة المعــززة علــى أحــكام الحمايــة الخاصــة.

علــى  الثقافيــة  الممتلــكات  بــإدراج  قــرار  صــدور  بعــد 
قائمــة الحمايــة المعــززة، تصبــح هــذه الممتلــكات تتمتــع 
ــاع عــن اســتهدافها  ــزم دول األطــراف باإلمتن ــة تل بحصان
بالهجــوم أو عــن اســتخدامها أو جوارهــا المباشــر فــي دعــم 
العمــل العســكري  باإلضافــة إلــى أحــكام البروتوكــول 
الثانــي التــي قــررت المســؤولية الجنائيــة علــى كل مــن 
الحمايــة  بنظــام  المشــمولة  الحمايــة  أحــكام  ينتهــك 
المعــززة، حيــث اعتبــرت المــادة 15 منــه أن اســتهداف 
ــززة، للهجــوم،  ــة مع ــة مشــمولة بحماي ــكات ثقافي ممتل
أو اســتقدام ممتلــكات ثقافيــة مشــمولة بحمايــة معــززة 
أو اســتخدام جوارهــا المباشــر فــي دعــم العمــل العســكري 

ــا. ــي يحاســب مرتكبوهــا جنائيًّ ــم الت مــن الجرائ

الثانــي  للبروتوكــول  االســتعراض  هــذا  نهايــة  ففــي 
ــن لنــا أنــه فتــح البــاب أمــام وضــع  التفاقيــة الهــاي، تبّي
المعــززة  الحمايــة  قائمــة  علــى  ثقافيــة  ممتلــكات  أي 
فــي حــال توافــر الشــروط الثاثــة المذكــورة آنفــا، وتجــدر 
ــى ورق  ــًرا عل ــى أن هــذا البروتوكــول يبقــى حب اإلشــارة إل
فــي حــال لــم تحــظ قواعــده بالقبــول العالمــي، والســعي 

بجديــة لتطبيقهــا واإللــزام بهــا.

رابًعــا :حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النــزاع المســّلح 
جنيــف  التفاقيــات  االضافييــن  للبروتوكوليــن  وفًقــا 

:1977
االول  االضافــي  البروتوكــول  مــن   )53( المــادة  نصــت 
ــان الثقافيــة وأماكــن  ــة األعي التفاقيــة جنيــف علــى حماي

العبــادة:
بأحــكام  اإلخــال  دون  وذلــك  التاليــة،  االعمــال  تحّظــر 
الثقافيــة  األعيــان  بحمايــة  المتعلقــة  الهــاي  إتفاقيــة 
فــي حالــة النــزاع المســّلح المعقــودة بتاريــخ 14 أيــار 1954 
وأحــكام المواثيــق الدوليــة األخــرى الخاصــة بالموضــوع:

ارتــكاب اي مــن االعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد أ. 
اآلثــار التاريخيــة أو األعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة 
ــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب. التــي تشــكل الت

اتخاذ مثل هذه األعيان محاًّ لهجمات الردع.ب. 

اســتخدام مثــل هــذه األعيــان فــي دعــم المجهــود ج. 
الحربــي.

االضافــي  البروتوكــول  مــن   )16( المــادة  ونصــت  كمــا 
الثانــي التفاقيــة جنيــف علــى حمايــة األعيــان الثقافيــة 

العبــادة: وأماكــن 

يحظــر ارتــكاب ايــة اعمــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلثــار 
التاريخيــة، أو االعمــال الفنيــة وأماكــن العبادة التي تشــكل 
التــراث الثقافــي والروحــي للشــعوب، واســتخدامها فــي 
بأحــكام  االخــال  الحربــي، وذلــك دون  المجهــود  دعــم 
اتفاقيــة الهــاي، الخاصــة بحمايــة األعيــان الثقافيــة فــي 

ــار 1954. ــزاع المســّلح والمعقــودة فــي 14 أي ــة الن حال

خامًســا : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات 
المســّلحة فــي الشــريعة االســالمية:

قــال اللــه تعالــى فــي كتابــه الشــريف: » وقاتلــوا فــي 
ســبيل اللــه الذيــن يقاتلونكــم وال تعتــدوا إن اللــه ال يحــب 
ــة  ــرب دفاعي ــي اإلســام هــي ح ــرب ف ــن«. فالح المعتدي
وليســت هجوميــة، إذ أنهــا لــم تــأت لتقويــض القائــم 
ــر  ــاء والتعمي ــل جــاءت مــن أجــل البن أو إلفســاد العامــر ب
و  والتخريــب.  للتهديــم  وليــس  والرحمــة،  والشــفقة 
مــن  نســتنتج  الثقافيــة،  الممتلــكات  يخــص  مــا  فــي 
خــال المصــادر المتنوعــة للشــريعة اإلســامية ضــرورة 
المحافظــة علــى الممتلــكات التــي تشــّكل ملمًحــا مــن 
القــرآن  فجــاء  لإلنســانية،  المشــترك  التــراث  مامــح 
الكريــم والســّنة النبويــة الشــريفة والصحابــة والفقهــاء 
المســلمين بالدعــوى علــى وجــوب الحفــاظ علــى هــذه 
اآليــة  الكريــم  القــرآن  فــي  ورد  فمثــًا  الممتلــكات. 
الكريمــة التاليــة: » ومــن أظلــم ممــن منــع مســاجد اللــه 
أن يذكــر فيهــا اســمه وســعى إلــى خرابهــا أولئــك مــا كان 
أن يدخلوهــا إال خائفيــن لهــم فــي الدنيــا خــزي ولهــم 
فــي اآلخــرة عــذاب عظيــم ». وتضمنــت بعــض آيــات 
القــرآن الكريــم إشــارة واضحــة علــى أنــه ال يجــوز التعــرض 
للمتلــكات الثقافيــة والدينيــة وبذلــك الغايــة القســوى 
الشــريعة  أن  نســتنتج  ســلبها،  أو  تدميرهــا  عــدم  فــي 
الدنيــة  األعيــان  بيــن  التمييــز  مبــدأ  أقــرت  اإلســامية 
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ــر  ــرت أن أي تدمي ــن األهــداف العســكرية، حيــث اعتب وبي
للكنائــس والمســاجد والصوامــع وغيرهــا مــن ضروريــات 

الميــاه للســكان المدنييــن ال يجــوز شــرًعا. 

ــال آخــر، ثبــت عــن النبــي )ص( كان إذا بعــث جيًشــا  و مث
قــال : » أخرجــوا فــي ســبيل اللــه تعالــى تقاتلــون فــي 
ســبيل اللــه مــن كفــر باللــه، وال تغــدروا وال تغلــوا وال 

تمثلــوا وال تقتلــوا الولــدان وال أصحــاب الصوامــع.«

كمــا أن هنــاك وثيقــة تعّهــد بموجبهــا النبــي محمــد صلــى 
اللــه عليــه وســّلم النصــارة النجــران  بــأن ال يغّيــر أســقف 
مــن أســقفيته وال راهــب مــن رهبانيتــه وال كاهــن مــن 

كهانتــه.

الباب الثاني:
وبروتوكولهــا   1954 لعــام  الهــاي  إتفاقيــة  تضمنــت 
بنظــام  متعلقــة  أحكاًمــا   1999 لعــام  الثانــي  االضافــي 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وإلتزامــات تقــع علــى عاتــق 
الــدول األطــراف تجــاه الممتلــكات إالّ أنهــا احتــوت كذلــك 
علــى أحــكام تعليــق وفقــدان الحمايــة وبالتالــي فالحمايــة 
ليســت مطلقــة ودائمــة إذ أن هنــاك بعــض الشــروط فــي 

حــال تــم االخــال بهــا تفقــد الحمايــة.

المبحث األول:
تتمثل االستثناءات على 

الحماية الدولية للممتلكات 
الثقافية اثناء النزاع المسّلح:

االستثناء األول:
استخدام الممتلكات الثقافية كأهداف عسكرية:

ــا  ــا واضًح ــة الهــاي لعــام 1954 تعريًف ــم تتضمــن إتفاقي ل
لألهــداف العســكرية ممــا فتــح المجــال أمــام الفقهــاء 
واضــح،  تعريــف  عــن  للبحــث  المختلفــة  والمنظمــات 
األهــداف  لتعريــف  المحــاوالت  مــن  العديــد  فبــرزت 
العســكرية فــكان منهــا مــا تقدمــت بــه اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر لعــام 1956 وذلــك فــي مشــروع القواعــد 
المتعلقــة بالحــد مــن األخطــار التــي يتعــرض لهــا الســكان 
المدنيــون فــي زمــن الحــرب وذلــك فــي المــادة الســابعة 

منــه.

وفــي العــام 1996 قــدم معهــد القانــون الدولــي تعريًفــا 
تعتبــر  منــه:  الثانيــة  المــادة  فــي  العســكرية  لألهــداف 
كأهــداف عســكرية تلــك التــي بطبيعتهــا الفعليــة أو غايتها 
العمــل  فــي  فعليــة  مســاهمة  تســهم  اســتخدامها  أو 
العســكري أو يعتــرف عموًمــا بأهميتهــا العســكرية والتــي 
يقــدم تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي فــي الظــروف الســائدة 

ــزة عســكرية محــدودة وملموســة.  مي

االول  االضافــي  البروتوكــول  فــي   1977 العــام  وفــي 
العســكرية  االهــداف  عرفــت  فقــد  جنيــف  التفاقيــة 
ــه » تقتصــر  ــى أن ــة مــن المــادة )52( عل فــي الفقــرة الثاني
ــى األهــداف العســكرية فحســب وتنحصــر  الهجمــات عل
االهــداف العســكرية فــي مــا يتعلــق باألعيــان علــى تلــك 
التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري 
ســواء كان ذلــك بطبيعهــا أم بموقعهــا أم بغايتهــا أم 
التــام أو الجزئــي  باســتخدامها، والتــي يحقــق تدميرهــا 
أو اإلســتياء عليهــا أو تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة 

حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة«. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التعريــف جــزء مــن القانــون 
فــي  األطــراف  غيــر  للــدول  الملــزم  العرفــي  الدولــي 
البروتوكــول وذلــك بتفســير مــن محكمــة »يوغســافيا« 
الســابقة لنــص المــادة 52 مــن البروتوكــول اإلضافــي.
فــي   52 المــادة  أظهرتــه  الــذي  التعريــف  خــال  ومــن 
فقرتهــا الثانيــة مــن البروتوكــول األول لعــام 1977 وجــد 
الفقهــاء أن هنــاك معاييــر يتــم مــن خالهــا تحديــد الهــدف 

الفكــري وهــي:

معيار المساهمة الفعلية للهدف العسكري.أ. 
معيار الفائدة العسكرية.ب. 

فــي مــا يخــص المســاهمة الفعليــة للهــدف العســكري، 
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مفهــوم  حــول  اآلراء  واختلفــت  نقــاش  بــرز  فقــد 
المســاهمة الفعليــة فــي العمليــات العســكرية التــي لــم 
يتــم تعريفهــا فــي االتفاقيــات أو البروتوكــوالت الســابقة 
ــث  ــي حي ــب األحمــر الدول ــق الفــت للصلي ولكــن وبتعلي
اعتبــر ان االشــتراك الفعلــي فــي االعمــال العدائيــة يجــب 
أن يفهــم علــى أنــه القيــام بأعمــال، بطبيعتهــا أو بالغــرض 
منهــا، تهــدف إلــى إلحــاق ضــرر حقيقــي بمعــدات قــوات 

العــدو.

بالميــزة  يعــرف  مــا  أو  العســكرية  الفائــدة  معيــار  أمــا 
كاآلتــي: فيأتــي  العســكرية 

وهنــا يجــب األخــذ بمبــدأ التناســب بيــن النتيجــة المترتبــة 
عــن الضربــة مــن الناحيــة العســكرية واألضــرار الجانبيــة 

ــة.  الحاصل

االستثناء الثاني:
الضرورات العسكرية:

تعتبــر الضــرورات العســكرية مبــدأ من المبادئ األساســية 
التــي قــام عليهــا القانــون الدولــي  اإلنســاني التــي تنظــم 
قواعــد وســلوك القتــال، ويقصــد بــه التــزام اطــراف النزاع 
الهــدف  لتحقيــق  الازمــة  الضروريــة  القــوة  باســتخدام 
الــذي مــن اجلــه نشــأ النــزاع وهــو االنتصــار علــى الخصــم 
وتقييــد قوتــه فــي المعركــة، وفــي حــال تحقــق ذلــك 
الهــدف فــإن مــا عــداه يصبــح دون مبــرر مــن مبــررات 

الضــرورة العســكرية.

كمــا فــي الفقــه االســامي، كان هنــاك قاعــدة أال وهــي 
الضــرورات التــي تبيــح المحظــورات تتبــع فــي أوقــات 

الســلم والحــرب.

وعلــى مــر العصــور وتوالــي الحضــارات، بــرزت لنــا العديــد 
مــن المفاهيــم المتعلقــة بالضــرورات العســكرية. فعلــى 
ســبيل المثــال فــي الحضــارة الهنديــة القديمــة، كان مبــدأ 
البقــاء،  أجــل  مــن  التوســع  ضــرورة  يســمى  الضــرورة 
ــال آخــر عــن  ــاء. و كمث ــر بالبق ــل والتدمي ــر القت فــكان تبري
مميزيــن  أنفســهم  يعتبــرون  كانــوا  حيــث  اإلغريقييــن 

وفــوق باقــي الشــعوب، وبالتالــي كانــوا يقومــون بأعمــال 
القتــل والتدميــر )قــرى، أماكــن عبــادة( وذلــك إلخضــاع 

ــر إليهــم. الغي

وبالنســبة إلــى األديــان الســماوية، فعلــى ســبيل المثــال 
ــي  ــرة الضــرورة تعن ــر أن فك ــة تعتب ــة اليهودي ــت الديان كان
أن انتصــار الجيــش اليهــودي علــى اعدائــه يجــب أن يتبعــه 
تدميــر الممتلــكات وقتــل الشــيوخ واألطفــال والنســاء. 
الحــرب  فكــرة  كانــت  فقــد  المســيحية،  الديانــة  وأمــا 
العادلــة مبــررة إلضفــاء الشــرعية علــى مبــدأ الضــرورة، 
وأن اللــه أمــر بهــذه الحــرب، لــذا فهــي حــرب مبــررة. 

ــا  ــي و صفه ــد مــن التعريفــات الت ــرزت فــي العدي ــد ب وق
الفقهــاء ومنهــا التعريــف الصــادر عــن الفقيــه )كواكــوا( 
يمارســها  التــي  القــوة  هــي  التــي  العســكرية  الضــرورة 

العســكرية.  أهدافهــم  لبلــوغ  المقاتلــون 

واعتبــر الفقيــه ادوارد فورنــس أن الضــرورة العســكرية مــا 
هــي إال عامــل أساســي للعمليــات العدائيــة. 

ويــرى بعــض الفقهــاء أن الضرورة العســكرية هي اســتثناء 
عــن القاعــدة وال يمكــن اللجــوء اليهــا إاّل فــي حــاالت 
نــادرة مســتندين فــي ذلــك إلــى االتفاقيــات الدوليــة التــي 
أّكــدت أّن اللجــوء الــى الضــرورة العســكرية غيــر مســموح 
أّمــا  معينــة.  وبشــروط  اســتثنائية  حــاالت  فــي  إاّل  بــه 
عنــد االســتاذ حســن إبراهيــم صالــح عبيــد، فقــد عــّرف 
الضــرورات العســكرية علــى أنهــا »الحالــة التــي يتنكــر فيهــا 
أحــد المتنازعيــن لعــادات الحــرب فــي ســبيل تنفيــذ خطــة 
معينــة. كمــا ان االســتاذ مصطفــى كامــل شــحادة، وضــع 

ثاثــة تعريفــات للضــرورة العســكرية وهــي:

»تلــك الظــروف التــي تنشــأ عــن حالــة الحــرب، والتــي . 1
تبــّرر اتخــاذ جميــع الوســائل مــن أجــل إخضــاع العــدو 

وهزيمته«.
التحفظــات . 2 توفرهــا  التــي  االســتثنائية  »الظــروف 

الموجــودة فــي العديــد مــن النصــوص الــواردة فــي 
الئحــة الهــاي واالتفاقيــات األخــرى ذات العاقــة 



103

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

بالنســبة لألعمــال المحظــورة«.
يجــوز . 3 الحــرب،  وأعــراف  قوانيــن  باحتــرام  االلتــزام 

ــة عندمــا  ــة الضــرورة العاجل ــا فــي حال ان ينحــى جانًب
تتعــرض قــوات الحــرب للخطــر.

ــى لجنيــف  ــة االول فقــد نصــت المــادة )50( مــن االتفاقي
ــر  ــى ان تدمي ــة ال ــف الثاني ــة جني والمــادة )52( مــن اتفاقي
الممتلــكات او االســتياء عليهــا علــى نطــاق واســع يعتبــر 
انتهــاًكا جســيًما مــا لــم تبــّرره الضــرورة الحربيــة باالضافــة 
الــى المــواد )49-53-108-147( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

الثانيــة مــن  الرابعــة فــي فقرتهــا  المــادة  كمــا أشــارت 
اتفاقيــة الهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة 
النــزاع المســّلح الــى مبــدأ الضــرورة العســكرية إذ جــاء 
فــي  الــواردة  االلتزامــات  عــن  التخلــي  يجــوز  :«ال  فيهــا 
الفقــرة االولــى مــن هــذه المــادة إال فــي الحــاالت التــي 

القهريــة«. الحربيــة  الضــرورة  تســتلزمها 

نســتنتج مــن هــذه المــواد، و بعــد التعمــق بمضمونهــا، 
ان الضــرورة العســكرية تعــّد مانًعــا من موانع المســؤولية 
ــة للجانــي فــي حــال توافرهــا، وكذلــك الحــال مــع  الجنائي
ــح بحكــم اســتخدامه  ــذي قــد يصب ــك الثقافــي ال الممتل
ا فيكــون عرضــة للهجــوم و لكــن بشــروط: هدًفــا عســكريًّ

الوحيــدة إلنهــاء . 1 الوســيلة  الهجــوم هــو  يكــون  أن 
ا. عســكريًّ هدًفــا  الثقافــي  الممتلــك  اســتخدام 

فــي . 2 المســتطاعة  االحتياطــات  جميــع  تتخــذ  ان 
اختيــار وســائل الهجــوم وأســاليبه بهــدف انهــاء ذلــك 
ــي  ــك الثقاف ــب االضــرار بالممتل االســتخدام، وتجن

أو حصــره بأقــل ضــرر ممكــن. 
لفكــرة الضــرورة العســكرية انتقــادات واســعة وخاصــة 
أنهــا ال تتفــق مــع روح االتفاقيــات الدوليــة التــي تتطــور 
نحــو المعالــم  اإلنســانية علــى حســاب مصالــح الــدول 
حيــث االعتبــارات  اإلنســانية هــي االهــم، وباالضافــة الــى 
ان منطــق الضــرورة يخــول للقــادة العســكريين ســلطة 
تقديريــة فــي المحافظــة علــى ذلــك التــراث أو هدمــه كمــا 

يحلــو لهــم.

المبحث الثاني :
تعليق وفقدان الحماية 

المنصوص عليها في اتفاقية 
الهاي 1954 وبروتوكولها 

الثاني 1999:

أّواًل: تعليــق أو فقــدان الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي 
اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954:

المقــررة  الحمايــة  حــول  ســابًقا  الشــرح  تــّم  كمــا 
ــا التفاقيــة الهــاي، إذ هنــاك  للممتلــكات الثقافيــة وفًق

والخاصــة.  العامــة  وهمــا  الحمايــة  مــن  نوعــان 

للمتلــكات . 1 العامــة  الحمايــة  وفقــدان  تعليــق 
: فيــة لثقا ا

فقــدان  فيهــا  يتــّم  التــي  الحــاالت  االتفاقيــة  حــّددت 
الحمايــة العامــة، وعــن حالــة الضــرورة العســكرية القهريــة 
جــاء  التزامهــا.  عــن  فتتخلــى  الــدول  إليهــا  تلجــأ  التــي 
البروتوكــول االضافــي الثانــي عــام 1999، حيــث وضــع 

وهــي: العســكرية  الضــرورة  شــروط 
ــث . 1 ــت مــن حي ــكات قــد حول ــك الممتل أن تكــون تل

طبيعتهــا إلــى هــدف عســكري.
عــدم وجــود بديــل عملــي لتحقيــق ميــزة عســكرية . 2

مماثلــة للميــزة التــي ينتجهــا توجيــه عمــل عدائــي 
ضــد ذلــك الهــدف.

وأضــاف حمايــة أخــرى تهــدف إلــى الحمايــة مــن هــذا 
التعبيــر الخطيــر، وهــو ان يصــدر عــن ضابــط كبيــر. 

للممتلــكات . 2 الخاصــة  الحمايــة  وفقــدان  تعليــق 
الثقافيــة:

وهي تبرز في وضعيتين حسب ما نصت االتفاقية.
القهريــة،  العســكرية  المقتضيــات  األولــى:  الوضعيــة 
حيــث أعطــت هــذه االتفاقيــة الضــوء األخضــر للــدول فــي 
التخلــي عــن التزاماتهــا، شــرط أن تصــدر عــن قائــد هيئــة 

حربيــة.
الثقافيــة  الممتلــكات  اســتعمال  الثانيــة:  الوضعيــة 

عســكرية: كأهــداف 
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إلقامــة  قاعــدة  أو  لألســلحة،  كمخــازن  تســتخدم  كأن 
ــاج مــواد عســكرية... ــع إلنت القــوات المســّلحة، أو مصن

ــا: تعليــق وفقــدان الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي  ثانًي
ــي لعــام 1999: البروتوكــول اإلضافــي الثان

في حالة الضرورات العسكرية :. 1
اســتعمااًل  الممتلــك  باســتعمال  الــدول  تقــوم  عندمــا 
المعاديــة  الدولــة  قبــل  مــن  اعتبــاره  الــى  يــؤدي  ال 
تجــاه  بالتزاماتهــا  الــدول  إخــال  فــإن  ا.  عســكريًّ هدًفــا 
ممتلكاتهــا ينتــج عنــه ســقوط الحمايــة المعــززة المعطــاة 

الثانــي. االضافــي  بالبروتوكــول 
اســتخدام الممتلــكات الثقافيــة فــي دعــم العمــل . 2

العســكري:
إن عــدم التــزام الــدول باالمتنــاع عن اســتخدام الممتلكات 
أو األماكــن المجــاورة لهــا فــي دعــم العمــل العســكري 
ــة المعــززة المنصــوص عليهــا  ــق الحماي ــى تعلي ــؤدي ال ي

فــي البروتوكــول.

ــف اي شــرط مــن  ــززة، يتخّل ــة المع وبعــد فقــدان الحماي
ــا فــي  ــززة المنصــوص عليه ــة المع ــح الحماي شــروط من
المــادة العاشــرة والبروتوكــول االضافــي الثانــي، تتحــول 

ــة عامــة. ــة بحماي ــة متمتع ــكات مدني ــى ممتل إل

المبحث الثالث: 
آلية الرقابة على تطبيق االتفاقيات:

إن وجــود تنظيــم دولــي ال يكفــي لحمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة أثنــاء النــزاع المســّلح إاّل إذا تدّعــم بآليــات تســهر 
يؤلفهــا  التــي  القانونيــة  القواعــد  تطبيــق  حســن  علــى 
ــة معّرفــة  ــارة عــن آليــات رقاب التنظيــم الدولــي، فهــي عب
الموكلــة  القانونيــة  واإلجــراءات  الوســائل  أّنهــا  علــى 
للــدول والمنظمــات المختصــة وذلــك مــن أجــل الســهر 
علــى التطبيــق الفعلــي للقواعــد الخاصــة بعــدم االعتــداء 
علــى الممتلــكات الثقافيــة، أثنــاء االقتتــال أو االحتــال 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى القيــام بــأي تحقيــق فــي 
حالــة االعتــداء عليهــا، وذلــك مــن أجــل إثبــات مســؤولية 

الطــرف المخالــف.

لقــد أولــت المنظمــات الدوليــة موضــوع الحمايــة الدولية 
للتــراث الثقافــي اهتماًمــا كبيــًرا وفــي مقدمتهــا منظمــة 
ــاة األمــم  اليونيســكو، وذلــك نظــًرا إلــى أهميتــه فــي حي
لــكل دولــة  والشــعوب، وكونــه يمّثــل قيمــة مضافــة 
علــى حــدة. ولــم ينحصــر نطــاق الحمايــة الدوليــة للتــراث 
ــا لمــا ورد فــي اتفاقيــات ومعاهــدات تــّم  الثقافــي، وفًق
التصديــق عليهــا، فــي فتــرات الســلم فحســب، وانمــا 

ــرات الحــروب والنزاعــات المســّلحة. ــّد الــى فت امت

فــي ظــل الحــروب التــي مــّرت فــي تاريــخ التصديــق علــى 
االتفاقيــات وتفعيــل دور المنظمــات الدوليــة، ولضمــان 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة، ال يــزال التــراث الثقافــي 
واالختــاس،  والنهــب  والســرقة  للتدميــر  يتعــرض 
وبالتالــي كانــت وال تــزال تطــرح إشــكاليات متعــددة منهــا 
التقصيــر الــذي تمارســه المنظمــات الدوليــة واالقليميــة 

ودول األطــراف فــي تحقيــق الحمايــة المنشــودة. 

يمكــن تعريــف المنظمــات الدوليــة بأنها شــخص معنوي 
ــي العــام، ينشــأ مــن اتحــاد  ــون الدول مــن أشــخاص القان
إرادات مجموعــة مــن الــدول، لرعايــة المصالــح المشــتركة 
المجتمــع  فــي  ذاتيــة  بــإرادة  ويتمتــع  عينهــا،  الدائمــة 
الدولــي، وفــي مواجهــة الــدول األعضــاء، وتتولــى تنظيــم 
ــدول  ــح المشــتركة لل ــة تمــّس المصال أداء خدمــات دولي
اتفاقيــة  فــي  األطــراف  الــدول  دور  يكمــن  االعضــاء. 
الهــاي لعــام 1954 فــي حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء 
النزاعــات المســّلحة فــي االلتــزام التــي فرضتهــا االتفاقيــة 
ــد بهــا مــن أجــل تحقيــق الغايــة مــن  ــن عليهــا التقّي ويتعّي

نــص االتفاقيــة. 

ــا  ــي، ومنه ــد المحل ــى الصعي ــات عل ــى واجب باإلضافــة ال
وبروتوكوالتهــا،  االتفاقيــة  أحــكام  وتدريــس  نشــر 
االستشــارية. الوطنيــة  اللجــان  إنشــاء  الــى  باالضافــة 

تبــرز العديــد مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 
الحفــاظ علــى التــراث ومنهــا:

اليونيســكو التــي أنشــئت فــي العــام 1945، وهــي . 1
مــن أهــّم الهيئــات الدوليــة المعنيــة بحمايــة التــراث 
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اســتراتيجيات  ووضعــت  العالــم،  فــي  الثقافــي 
وسياســات وبرامــج وسياســات، مــن شــأنها تأميــن 
ــذ بنــود ومــواد  ــة علــى تنفي ــة وتفعيــل الرقاب الحماي

االتفاقيــات التــي تضمــن الحمايــة. 
المجلــس الدولــي للمتاحــف )آيكــوم( وهو مؤسســة . 2

دوليــة غيــر حكوميــة أسســتها اليونيســكو فــي العــام 
1946، وهــو يهتــم بصــورة رئيســة بالعرض المتحفي 
والحفــاظ علــى المقتنيــات المتحفيــة. و قــد أقــّر 
عــدًدا مــن االتفاقيــات التــي تنّظــم امتــاك القطــع 
التراثيــة والطــرق المشــروعة المتاكهــا واســتبدالها 

وكيفيــة حفظهــا. 
المركــز الدولــي لدراســة ترميــم الممتلــكات الثقافية . 3

وصونهــا )االيكــروم( و يعــد واحــًدا مــن ثــاث هيئــات 
استشــارية فــي لجنــة التــراث العالمــي التــي تعمــل 
علــى تنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972، و 
ــى  ــؤدي ال ــي ت ــر الت ــر المعايي ــارز فــي تطوي ــه دور ب ل

حفظهــا.
لجنــة التــراث العالمــي: هــي مــن اللجــان المرتبطــة . 4

انبثقــت  التــي  العالمــي،  الثقافــي  التــراث  بــإدارة 
عــن اتفاقيــة اليونيســكو لحمايــة التــراث العالمــي 
الثقافــي والطبيعــي فــي العــام 1972، والغــرض مــن 
االتفاقيــة هــو تعييــن التــراث الثقافــي والطبيعــي 
وحمايتــه،  االســتثنائية  العالميــة  القيمــة  ذي 

عليــه. والمحافظــة 
اللجنــة الدوليــة إلدارة التــراث األثــري )آيــكام( وهــي . 5

مجــال  فــي  عالميــة متخصصــة  استشــارية  لجنــة 
تأّسســت  لإليكومــوس،  تابعــة  األثــري،  التــراث 
عــام 1990 وتهــدف الــى تشــجيع تبــادل المعلومــات 
مــن  وغيرهــم  اآلثــار،  علمــاء  بيــن  والبحــوث 
ــراث  المتخصصيــن وأصحــاب القــرار فــي مجــال الت
الثقافــي المــادي عبــر برامــج توعيــة الجمهــور، ومــن 
التــراث  إلدارة  الدولــي  الميثــاق  إنجازاتهــا:  أبــرز 

األثــري.
والعلــوم . 6 والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة 

العــام  فــي  تأسســت  التــي  وهــي  )اليكســوم(، 
1945، مــع نشــأة جامعــة الــدول العربيــة، وتهــدف 
الــى تنســيق الجهــود العربيــة للحفــاظ علــى التــراث 

ــا  أم  ــه ونشــره ســواء كان مخطوًط ــي وحمايت العرب
تحًفــا أم معالــم أثريــة.

وقــد قّدمــت الدعــم للمــدن العربيــة التاريخيــة للحفــاظ 
مــن  العديــد  تســجيل  فــي  وأســهمت  تراثهــا،  علــى 
ــراث العالمــي لمنظمــة  ــة علــى الئحــة الت المــدن التاريخي

اليونيســكو.

المبحث الرابع:
المسؤولية المترتبة عن 

انتهاك قواعد وأحكام حماية 
الممتلكات الثقافية أثناء 
النزاعات المسّلحة وآليات 

رقابته:

ــب عــن انتهــاك قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة  يترّت
هــذه  مرتكبــي  علــى  القانونيــة  المســؤولية  قيــام 
االنتهــاكات، ثــم قيــام األثــر أو الجــزاء القانونــي لهــذه 

االنتهــاكات. 

إن القواعــد واألحــكام المتعلقــة بالحمايــة ال تقتصــر علــى 
الــدول، وإنمــا تشــمل األفــراد العادييــن، و بالتالــي يتحمل 
قواعــد  عليهــم  ــق  وتطبَّ الدوليــة  المســؤولية  هــؤالء 
القانــون الجنائــي الدولــي وُيســألون عــن مســؤولية جنائية 
التــي تتعــرض لهــا الممتلــكات  طالمــا ان االنتهــاكات 

ــر جريمــة حــرب. ــة تعتب الثقافي

وبالتالي نستنتج أن هناك نوعين من المسؤولية:

أواًل: المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك قواعــد وأحــكام 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النــزاع المســّلح.

تترّتــب المســؤولية الدوليــة علــى الــدول التــي لــم تتقّيــد 
االتفاقيــات  ومبــادئ  أحــكام  أقّرتهــا  التــي  بااللتزامــات 
ــى  ــة عل ــار المترّتب ــل اآلث ــة )الهــاي، جنيــف(. وتتمث الدولي
قيــام مســؤولية الــدول بشــكل عــام أمــام الممتلــكات 
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الثقافيــة المتداولــة بشــكل غيــر مشــروع، والتعويــض عن 
ــة. ــى بلدانهــا األصلي ــكات التــي تتعــذر إعادتهــا ال الممتل

فاالســترداد هــو طريقــة مــن طــرق التعويــض العينــي 
الــى  الثقافيــة  الممتلــكات  إعــادة  الــى  يهــدف  الــذي 
هــو  واالســترداد  الضــرر  قبــل حضــور  عليــه  كانــت  مــا 

المســؤولية. فــي  األمثــل  األســلوب 

ــة  ــى اتفاقي ــع عل ــّم األخــذ باالســترداد بعــد التوقي وقــد ت
ــة الرابعــة المتعلقــة  الهــاي فــي المــادة 35 مــن االتفاقي

ــة. ــن الحــرب البري بقواني
ومن شروطه:

المطلــوب . 1 الثقافيــة  الممتلــكات  علــى  التعــرف 
إعادتهــا وذلــك بالتحقــق مــن خصائصهــا ومميزاتهــا 
كانــت  جهــة  آخــر  وتحديــد  وعاماتهــا  وأرقامهــا 

بهــا قبــل االســتياء عليهــا. موجــودة 
وجــود مخالفــة دوليــة فــي نــزع الممتلــك الثقافــي، . 2

العنصــر  األخيــر  هــذا  علــى  االســتياء  ويعتبــر 
الدوليــة. المخالفــة  فــي  األساســي 

تقديــم دعــوى االســترداد خــال مــدة ال تزيــد عــن . 3
فيــه  يعلــم  الــذي  التاريــخ  مــن  اعتبــاًرا  3 ســنوات 
المعنــي باالســترداد بمــكان الممتلــك وهويــة حائــزه 
علــى أاّل تتعــدى الخمســين ســنة مــن تاريــخ حــدوث 

الســرقة.
تقديــم تعويــض مقابــل االســترداد وفًقــا للمــادة . 4

التفاقيــة  االول  االضافــي  والبروتوكــول  االولــى 
الهــاي. 

أمــا التعويــض فيظهــر عندمــا تعجــز الدولــة عــن إعــادة 
الممتلــكات الثقافيــة الــى موطنهــا وذلــك إّمــا بســبب 
الدولــة  الــى  التعويــض  ويقــّدم  هاكهــا،  او  فقدانهــا 

المتضــررة.

ــا وهــو االكثــر شــيوًعا،  ويمكــن أن يكــون التعويــض ماديًّ
وهــذا مــا أقرتــه المــادة 44 مــن مشــروع قانــون مســؤولية 
الــدول، ويشــمل أي ضــرر قابــل للتقييــم االقتصــادي، 
عنــد  الفائــت  والكســب  الفوائــد  يشــمل  ان  ويجــوز 
ــي،  ــى التعويــض المال ــة عل ــرز األمثل االقتصــاد. ومــن أب

ــخ 29  ــه قــرار مجلــس االمــن رقــم 674 بتاري ــّص علي مــا ن
أكتوبــر 1995 بشــأن الحالــة بيــن العــراق والكويــت.

ــا مثــل تقديــم اعتــذار  ويمكــن ان يكــون التعويــض إرضائيًّ
رســمي أو التعبيــر عــن األســف وهــي غالًبــا مــا تكــون 

ــوي. ــّي او معن نتيجــة ضــرر أدب
ــا: المســؤولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة عــن انتهــاك  ثانًي
قواعــد وأحــكام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النــزاع 
المحكمــة  ان  ومعــروف  معلــوم  هــو  كمــا  المســّلح 
الجنائيــة الدوليــة تقــوم بمحاكمــة األفــراد وليــس الــدول، 
وبالتالــي ال بــد مــن ان يكــون هنــاك مســؤولية جنائيــة 
تقــوم علــى االفــراد نظــًرا إلــى غيــاب المســؤولية الجنائيــة 
االضافــي  البروتوكــول  عليــه  نــص  مــا  وهــذا  للــدول، 
نصــت  فقــد  اتفاقيــة الهــاي.  مــن   1999 لعــام  الثانــي 
الفقــرة االولــى مــن المــادة 15 علــى مــا يلــي: »يكــون أي 
ــى المقصــود فــي هــذا  ــا لجريمــة بالمعن شــخص مرتكًب
انتهــاًكا  الشــخص عمــًدا  ذلــك  اقتــرف  اذا  البروتوكــول 

ــا مــن االفعــال التاليــة: لاتفاقيــة او للبروتوكــول أيًّ

اســتهداف ممتلــكات ثقافيــة مشــمولة بالحمايــة أ. 
المعــززة بالهجــوم.

بالحمايــة ب.  ثقافيــة مشــمولة  اســتخدام ممتلــكات 
المعــززة، اذا اســتخدم جوارهــا مباشــرة لدعــم العمــل 

العســكري.
محميــة ج.  بممتلــكات  النطــاق  واســع  دمــار  إلحــاق 

أو  البروتوكــول،  وهــذا  االتفاقيــة،  بموجــب 
عليهــا.  االســتياء 

بموجــب د.  محميــة  ثقافيــة  ممتلــكات  اســتهداف 
بالهجــوم. البروتوكــول  وهــذا  االتفاقيــة 

تخريــب 	.  أو  اختــاس  أو  نهــب  أو  ســرقة  ارتــكاب 
االتفاقيــة. بموجــب  محميــة  ثقافيــة  لممتلــكات 

المبحث الخامس:
المعوقــات التــي تعتــرض عمــل المنظمــات الدوليــة فــي 

ســبيل حمايــة التــراث الثقافــي :
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جهــود جّبــارة تقــوم بهــا المنظمــات الدوليــة المعنيــة فــي 
حمايــة التــراث الثقافــي، غيــر أن الواقــع يثبــت أن هــذه 
المنظمــات تعترضهــا بعــض المشــاكل والعوائــق فــي 

ســبيل تحقيــق أهدافهــا، مــن أهمهــا:
الدوليــة،  المنظمــات  بيــن  الفعــال  التنســيق  غيــاب 

الوطنيــة. والمؤسســات 
قلــة المــوارد الماليــة وعــدم توفرهــا بالقــدر الكافــي الــذي 

يمّكــن هــذه المنظمــات مــن تحقيــق طموحاتهــا.
الحكومــات  بعــض  تمارســها  التــي  الخفيــة  الســيطرة 
علــى المنظمــات الدوليــة يجعــل هــذه األخيــرة تحيــد عــن 
ــراث الثقافــي،  ــة الت ممارســة وظيفتهــا فــي مجــال حماي

و خصوًصا في حاالت الحروب والتهريب.
عــدم تبنــي قضايــا التــراث والممتلــكات الثقافيــة فــي 

المناهــج التعليميــة فــي كثيــر مــن البلــدان. 

الخاتمة:
األحيــان  أغلــب  فــي  العســكرية  العمليــات  أّن  صحيــح 
يمكــن  ال  ثقافيــة  ممتلــكات  فــي  دمــاًرا  ســّببت 
تعويضهــا، منهــا قبــل التصديــق علــى اتفاقيــة الهــاي و 
ــت الخســارة  ــا مــا بعدهمــا، فأصاب ــا، و منه بروتوكوالته
التــراث الثقافــي لجميــع الشــعوب، إاّل أّننــا فــي الســابق 
ننــوه  بــد وأن  ألوانــه أن نجــري لهــم تقييًمــا ولكــن ال 
الدولــي  القانونــي  النظــام  فــي  أحدثتــه  الــذي  بالتطــور 
الخــاص بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع 
مســّلح. وممــا ال شــّك فيــه أنــه ال بــّد ان يكــون هــذا 
النظــام علــى قــدر مــن التماشــي مــع التطــور الحاصــل 
فــي أيامنــا هــذه ومــا يبــرزه مــن حــاالت اضافيــة ال بــد مــن 

دمجهــا فــي هــذا القانــون.

النظــر  صــرف  تعنــي  ال  الموضــوع  لهــذا  دراســتنا  إن 
انقــاذ  أن  إذ  الحيــوي  العمــل  اإلنســاني  عــن  واالنتبــاه 
األرواح والمستشــفيات والمنشــآت الطبيــة تأتــي فــي 
المقــام األول قبــل إنقــاذ الممتلــكات الثقافيــة. وكمــا 
أســلفنا إن تدميــر الممتلــكات الثقافيــة ال ينطــوي علــى 
تدميــر هويــة  علــى  بــل  المكتبــات  أو  الكنائــس  تدميــر 
المجتمــع بأســره، لذلــك يأتــي الدفــاع عــن الممتلــكات 
الثقافيــة ومــا يتضمنــه مــن احتــرام لكرامتهــا فــي قلــب 

العمــل  اإلنســاني الــذي يهــدف الــى حمايــة الســكان 
أنفســهم.

لذلك سننهي بحثنا ببعض التوصيات:
ال بــد مــن تفعيــل دور المنظمــات الدوليــة وعلــى . 1

االمــم  ومنظمــة  اليونيســكو  منظمــة  رأســها 
اللجــان. دور  وتفعيــل  المتحــدة 

الدوليــة . 2 واالتفاقيــات  بالمعاهــدات  الــدول  إلــزام 
الثقافيــة. الممتلــكات  بحمايــة  الخاصــة 

العســكرية . 3 الضــرورة  فكــرة  فــي  النظــر  إعــادة 
الــدول. استنســاب  عــن  وإبعادهــا 

ــا . 4 إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة تحاكــم الــدول جنائيًّ
ــة.  ــكات الثقافي ــا للممتل ــى انتهاكاته عل

فــي . 5 الموجــودة  القانونيــة  الثغــرات  معالجــة 
التــراث  بحمايــة  المعنيــة  الدوليــة  التشــريعات 
الثقافــي، مــع ضــرورة تقريــر المســؤولية الجنائيــة 
فــي حالــة انتهــاك قواعــد وأحــكام الحمايــة الدوليــة 
انتهــاك  لجرائــم  والنظــر  الثقافيــة،  للممتلــكات 
التــراث كجرائــم ضــد  اإلنســانية، وإنــزال العقوبــات 
الصارمــة بحــق كل مــن يلحــق عــن عمــد أو إهمــال 
أضــراًرا بتلــك الممتلــكات، مــع بيــان اإلختصــاص 
القضائــي الدولــي فــي حــال انتهــاك هــذه القواعــد، 
و خصوًصــا أثنــاء النزاعــات المســّلحة وفًقــا التفاقية 

الهــاي لعــام 1954 م.
االهتمــام بالتســجيل والتوثيــق للتــراث الثقافــي، . 6

ووضــع قوائــم كاملــة للممتلــكات الثقافيــة فــي كل 
بلــد، وتحديــث تلــك القوائــم بصفــة دوريــة.

فــي . 7 دوليــة  لجنــة  عربيــة  دولــة  كل  تشــكل  أن 
تكــون  لهــا،  واإلداريــة  الدســتورية  النظــم  نطــاق 
الثقافيــة،  الممتلــكات  علــى  المحافظــة  مهمتهــا 
واســترداد مــا يفقــد منهــا، مــن خــال التنســيق مــع 
المنظمــات الدوليــة، واإلقليميــة المعنيــة بالتــراث 
الثقافــي؛ مــن أجــل المســاعدة فــي اســتعادة اآلثــار 
ــة ســواء فــي زمــن الحــرب،  ــة المهّرب والقطــع الفني

أو فــي الســلم.
وفــي الختــام نســأل: أال يعتبــر تدمير الممتلــكات الثقافية 
عــن قصــد او بطريقــة ممنهجــة طريًقــا مــن طــرق اإلبــادة 
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الجماعيــة ؟ إذ عندمــا نبيــد ثقافــة مجموعــة معينــة، مــاذا 
ســيبقى مــن هــذه الجماعــة؟

المراجع :
بحــث موضــوع آفــاق جديــدة لحمايــة الممتلــكات . 1

الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســّلح : دخــول البروتوكــول 
ــز التنفيــذ  الثانــي الملحــق باتفاقيــة الهــاي 1954 حي

بقلــم: فينوريــو مينيتــي.
رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون . 2

العــام للطالبــة عــز الديــن غاليــة بموضــوع : الحمايــة 
النزاعــات  أثنــاء  الثقافيــة  للممتلــكات  الدوليــة 

المســّلحة.
الدوليــة واإلقليميــة فــي حمايــة . 3 دور المنظمــات 

ياســر  بقلــم  وتعزيــزه.  وإدارتــه  الثقافــي  التــراث 
الهباجــي  عمــاد  هاشــم 

اتفاقية الهاي 1954.. 4
اتفاقيات جنيف.. 5
بعض الكتب من الصليب األحمر.. 6
صفحات من اإلنترنت. . 7
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 حماية الممتلكات الثقافية في زمن 
النزاعات المسّلحة: نطاق الحماية 

والمسؤولية الدولية والجنائية المتربة 
عن انتهاكها

بحث يقدمه
د. عادل مساوي 
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ملّخص باللغة العربية:
منــذ القــدم مــن المعــروف أن الممتلــكات الثقافيــة تظــل 
مشــمولة بالحمايــة كأعيــان مدنيــة فــي منظــور القانــون 
الدولــي اإلنســاني. وتســتند حمايــة  الممتلــكات الثقافيــة 
ومقتضيــات  مبــادئ  علــى  المســّلحة  النزاعــات  فــي 
لعــام  اتفاقيــة الهــاي  فــي  قانونيــة منصــوص عليهــا 
1954. وعلــى رأس هــذه المبــادئ أن األضــرار التــي تلحــق 
ــراث  ــا أي شــعب » تمــّس الت ــة يملكه ــكات ثقافي بممتل

ــاء«. ــذي تملكــه اإلنســانية جمع الثقافــي ال
ووفــق هــذا األســاس، فــإن الدراســة تــروم تنــاول أشــكال 
الحمايــة لهــذه الممتلــكات التــي توفرهــا اتفاقيــة الهــاي 
لعــام 1954. كمــا ســتقف عنــد التبعــات والنتائــج  المترّتبــة 
أثنــاء  الثقافيــة  الممتلــكات  هــذه  حمايــة  انتهــاك  عــن 
نشــوب النزاعــات المســّلحة  والمســؤولية المترتبــة عنهــا 

ســواء كانــت دوليــة أو فرديــة جنائيــة. 

»كل شيء ذو قيمة يظل بال دفاع«)106(

مقّدمة:
ــة تظــل مشــمولة  ــكات الثقافي ــوم أن الممتل مــن المعل
بالحمايــة كأعيــان مدنيــة فــي منظــور القانــون الدولــي 
اإلنســاني. وتســتند حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
النزاعــات المســّلحة علــى مبــادئ ومقتضيــات قانونيــة 
منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954. وعلــى 
ــكات  ــي تلحــق بممتل ــادئ أن األضــرار الت رأس هــذه المب
ثقافيــة  يملكهــا  أي شــعب » تمــّس التــراث الثقافــي 

الــذي تملكــه  اإلنســانية جمعــاء«.
 Cultural ويستشــف مــن هــذا األمــر، أن العيــن الثقافــي
Property   Le bien culturel- يحيــل إلــى واجــب كونــي 
يلــزم أعضــاء الجماعــة الدوليــة قاطبــة )107(. فعندمــا تدّمــر 
هــذه الممتلــكات الثقافيــة وتصــاب بأضــرار ليــس لكونهــا 
ــا  ــا فقــط، بــل ألنهــا تضــرب جانًبــا رمزيًّ تحمــل طابًعــا ثقافيًّ

يتجســد أساًســا فــي الهويــة واالعتــراف باآلخــر)108(.  
تســلم  لــم  الماضيــة،  والحقــب  العقــود  مــدار  فعلــى 
آثــار التدميــر  المواقــع الثقافيــة واألعمــال الفنيــة مــن 
والخــراب جــراء الحــروب والنزاعــات المســّلحة. فبالرغــم 
مــن أشــكال الحمايــة التــي فرضتهــا األعــراف الدوليــة 
منــذ العصــور األولــى للحضــارة )109(. فقــد دفــع  الدمــار 
ــي  ــة المجتمــع الدول ــة الثاني ــه الحــرب العالمي ــذي خلفت ال
إلــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة ووضــع قواعــد قانونيــة تــروم  

منــح الحمايــة الخاصــة لهــذه الممتلــكات الثقافيــة. 
مــن هنــا جــاءت إتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 لتلــزم كل 
ممتلكاتهــا  ســبيل صيانــة  فــي  إجــراءات  باتخــاذ  دولــة 
الثقافيــة الخاصــة مــن الهجمــات المســّلحة، ويتــم ذلــك 
عــن طريــق نقــل تلــك الممتلــكات بعيــًدا عــن العمليــات 
العســكرية المحتملــة أو الدائــرة. أو تفــادي إقامــة أهــداف 
عســكرية  بالقــرب منهــا فــي حالــة المواقــع التاريخيــة. وال 
يجــوز لألطــراف المشــاركة فــي النزاعــات المســّلحة توجيه 
العمليــات العدائيــة ضــد الممتلــكات الثقافيــة وعليهــا 
تفــادي وقــوع أضــرار عرضيــة ضــد تلــك الممتلــكات. 
كمــا يحّظــر القانــون الدولــي اإلنســاني اســتعمال هــذه 

الممتلــكات الثقافيــة ألغــراض عســكرية.
األضــرار  هــذه  اســتمرت  ذلــك  كل  مــن  بالرغــم 
بالممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســّلحة حتــى بعــد 
توقــف الحــرب البــاردة، فخــال حــرب البوســنة والهرســك 
فــي مطلــع التســعينات تــم تدميــر مدينــة »دوبروفنيــك« 
ا  إنســانيًّ تراًثــا  المصنفْيــن  »موســتار«   وجســر  األثريــة 
مــن طــرف منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
إلــى تدميــر تمثالــي  اليونســكو-)110(. إضافــة  والثقافــة- 

مقولة للشاعر الهولندي »ليسيبرت«. 106
107 . Manlio Frigo (2004) « Cultural property v. cultural

 heritage: A battle of concepts in international law?

 International Review Of the Red Cross , June , Vol

 86 , N° 854,p. 368

108 . Robert Layta , Peter G stone, Julian Thomas,

 Destruction and conservation of Cultural property

(2001) Routledge , p.22

د. شــريف عتلــم، محاضــرات فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، . 109
بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الدولــي- القاهــرة 2001  

ص، 16-11
عــن . 110 مســؤولة  اليونســكو  منظمــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

تصنيــف هــذه المنشــآت الثقافيــة كتــراث عالمــي إنســاني 
بموجــب اتفاقيــة باريــس للتــراث  العالمــي لعــام 1972   



111

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

بــوذا فــي مدينــة »باميــان« األفغانيــة مــن قبــل حركــة 
طالبــان فــي بدايــة األلفيــة الجديــدة)111(.                      

نشــوب  أثنــاء  بالحمايــة  الثقافيــة  الممتلــكات  وتتمتــع 
النزاعــات المســّلحة بطريقتيــن: فمــن جهــة تنطبــق عليهــا 
أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني التــي تمنــح الحمايــة 
إلــى الممتلــكات المدنيــة إذا كانــت مدنيــة بطبيعتهــا. 
أعــاه  المذكــورة  االتفاقيــة  تكــّرس  ثانيــة  جهــة  ومــن 
النزاعــات  انــدالع  أثنــاء  الثقافيــة  الممتلــكات  بحمايــة 
ــة بالبروتوكوليــن  ــز هــذه االتفاقي المســّلحة وســيتم تعزي
الملحقيــن1977 التفاقيــات جنيــف األربــع  لعــام 1949، 
فهكــذا أضحــت االتفاقيــة  جــزًءا مــن القانــون الدولــي 

اإلنســاني. العرفــي 

مــن  بالعديــد   1954 لعــام  الهــاي   اتفاقيــة  وجــاءت 
ــر  ــدول  باتخــاذ عــدة تدابي ــزم  بموجبهــا  ال االلتزامــات  تل
مــن  الخاصــة  الثقافيــة  الممتلــكات  أجــل صيانــة  مــن 
الهجمــات المســّلحة، ويتــم ذلــك عــن طريــق نقــل هــذه 
الممتلــكات  بعيــًدا عــن العمليــات العســكرية المحتملــة  
أو الدائــرة، أو تفــادي إقامــة  أهــداف عســكرية بالقــرب 
إلــزام  إلــى  إضافــًة  والتاريخيــة.  األثريــة  المواقــع  مــن 
الــدول األطــراف بعــدم اســتعمال الممتلــكات الثقافيــة 
كأهــداف عســكرية. وفــي الوقــت نفســه أقــرت اتفاقيــة 
الممتلــكات  علــى  الهجمــات  شــّن  مشــروعية  الهــاي 
الثقافيــة إذ تــم تحويــل هــذه الممتلــكات  إلــى أهــداف 
عســكرية  إعمــااًل لمبــدأ الضــرورة العســكرية الملّحــة.

الثقافيــة  الممتلــكات  لحمايــة  القانونــي  اإلطــار  وتعــّزز 
فــي زمــن النزاعــات المســّلحة  إلــى جانــب اتفاقيــة الهــاي 
1954 والبروتوكــول األول لعــام 1954 والنظــام األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليةللعــام 1999 بإضافــة بروتوكول 

ثــاٍن التفاقيــة الهــاي.

مــن أجــل كل ذلــك، ســتحاول هــذه الورقــة أن تجيــب 
ــون  ــى أي مــدى يســاهم القان ــة: إل عــن اإلشــكالية التالي

111 . Leturcq (JG), Patrimoine en temps de guerre ,  

 CEDEJ 2006, p. 3

للممتلــكات  الحمايــة  توفيــر  فــي  اإلنســاني،  الدولــي 
أثنــاء  األخــرى  المحميــة  الفئــات  غــرار  علــى  الثقافيــة 
يترتــب  حــد  أي  وإلــى  المســّلحة؟   النزاعــات  نشــوب 
عــن انتهــاك  مبــادئ  هــذه الحمايــة إقــرار المســؤولية 

مرتكبيهــا؟         لــدى  الجزائيــة 

إلــى  الورقــة  هــذه  سنقســم  تقــدم،  مــا  علــى  وبنــاء 
مبحثيــن أساســين: األول ســنتناول فيــه اإلطــار القانونــي 
أو المصــادر القانونيــة التــي تحــّدد نطــاق أشــكال الحمايــة 
لهــذه الممتلــكات الثقافيــة بــدًءا مــن الحمايــة العامــة 
مــروًرا بالحمايــة الخاصــة وصــواًل إلــى الحمايــة المعــززة. 
التكييــف  عنــد  فســنتوقف  الثانــي  المبحــث  فــي  أمــا 
القانونــي المتعلــق بإقــرار المســؤولية الدوليــة والجزائيــة 
والجنائيــة المتربــة عــن انتهــاك حمايــة هــذه الممتلــكات 
الثقافيــة وعــدم صونهــا أثنــاء انــدالع النزاعــات المســّلحة.       

المبحث األول:
اإلطار القانوني الدولي لنطاق 

حماية الممتلكات الثقافية. 
مــن نافلــة القــول، فإن أحــكام القانون الدولي اإلنســاني، 
ــادة  ــا ع ــة« والمقصــود منه ــان المحمي ــى »األعي تشــير إل
العقــارات والمنقــوالت والمناطــق التــي ال تشــترك فــي 
القانــون  بحمايــة  تتمتــع  وبالتالــي  العســكرية  األعمــال 
الدولــي اإلنســاني. ويمكــن تقســيم هــذه األعيــان إلــى 
ــة  ــة. ومناطــق محمي ــات المحمي ــة بالفئ ــان ذات صل أعي
وممتلــكات ثقافيــة  وأشــغال هندســية ومنشــآت تحتوي 

علــى قــوى خطــرة، وأخيــًرا البيئــة الطبيعيــة )112(.  

بنظــام  لحــق  الــذي  التوســع  الحمايــة  هــذه  وتعكــس 
القانــون الدولــي اإلنســاني حيــث لــم يعــد قاصــًرا كمــا 
ــى  ــرن الماضــي، عل ــى منتصــف الق ــه الحــال حت كان علي
حمايــة ضحايــا الحــروب مــن األفــراد وتخفيــف معاناتهــم، 

تدريــب . 112 دليــل  غــازي،  خالــد  المستشــار  عتلــم،  شــريف  د. 
اللجنــة  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  أحــكام  علــى  القضــاة 

37 ص،   ،2008 الدولــي،  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
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بــل امتــّد نطاقــه ليكفــل الحمايــة الخاصــة للممتلــكات 
الثقافيــة فــي فتــرات الحــروب. وقــد جــاء هــذا التوســع 
فــي نطاقــه ليشــمل كنتيجــة طبيعيــة لمــا خلفتــه الحــروب 
ســواء الدوليــة منهــا أو غيــر الدوليــة علــى مــّر العصــور 
للممتلــكات  والنهــب  والســلب  الدمــار  مــن  للعديــد 

الثقافيــة بمختلــف أنواعهــا )113(. 

المطلب األول: أهمية التراث الثقافي وحمايته 

إن التــراث الثقافــي أليــة دولــة ال يمّثــل ملــًكا خالًصــا 
ــدول علــى وجــه الحصــر،  ــة مــن ال لفــرد أو شــعب أو دول
إنمــا يمّثــل تراًثــا مشــترًكا لإلنســانية)114( جمعــاء. فالفكــرة 
المحوريــة التــي يقــوم عليهــا هــذا المفهــوم فــي القانــون 
الدولــي هــو أن األجيــال الحاضــرة مــا هــي ســوى جــزء مــن 
حلقــة يجــب أال تنقطــع. فهنــاك إذن تضامــن عالمــي 
فــي الزمــان بيــن األجيــال المتعاقبــة وفــي المــكان أيًضــا 
منطــوق  مــع  يتماشــى  مّمــا  قاطبــة.  الشــعوب  بيــن 
اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 »... إن األضــرار التــي تلحــق 
بممتلــكات ثقافيــة يملكهــا أي شــعب كان تمــّس التــراث 
ــاء، فــكل شــعب  ــه اإلنســانية جمع ــذي تملك الثقافــي ال
ــا أن  ــة، والعتباره ــة العالمي ــي الثقاف ــه ف يســاهم بنصيب
الثقافــي فائــدة عظمــى  التــراث  فــي المحافظــة علــى 
لهــذا  يكفــل  أن  ينبغــي  وأنــه  العالــم  شــعوب  لجميــع 

التــراث حمايــة دوليــة... )115(«.       
وتــرى لجنــة القانــون الدولــي أن التــراث الثقافــي يشــمل 
الثقافــي.  التــراث  جــزًءا مــن  التــي تشــكل  الممتلــكات 
ويجــوز أن تكــون ممتلــكات الدولــة مشــمولة فــي التــراث 
جوانــب  الوطنــي  التــراث  ويضــم  الوطنــي.  الثقافــي 
عديــدة منهــا اآلثــار والمبانــي والمواقــع، بينمــا يشــير 

إلــى الســمات والمواقــع الطبيعيــة،  التــراث الطبيعــي 
يمكــن  ال  التــي  والطبيعيــة  الجيولوجيــة  والتشــكيات 
تحديــد قيمتهــا النقديــة بســهولة بــل تكمــن قيمتهــا فــي 
أهميتهــا المعنويــة والتاريخيــة أو الفنيــة أو العلميــة أو 
الجماليــة أو فــي حفظهــا أو فــي جمالهــا الطبيعــي)116(. 

ووضعــت اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي 
الثقافــي  للتــراث  شــامًا  تعريًفــا   1972 لعــام  العالمــي 
موضحــة مكوناتــه )117(، وعّرفتــه أّنــه المعالــم الطبيعيــة 
أو  بيولوجيــة  أو  طبيعيــة  تشــكيات  مــن  المكّونــة 
عالميــة  بقيمــة  تتميــز  التشــكيات  لهــذه  مجموعــات 
فائقــة مــن الزاويــة الجماليــة أو العلميــة أو زاويــة الحفــظ 
الثقافــي  التــراث  يشــمل  كمــا  الطبيعــي.  الجمــال  أو 
الثقافيــة،  والمؤسســات  المتاحــف  أيضــا:  العلمــي 
المبانــي التاريخيــة والمواقــع األثريــة، هــذا فضــا عــن 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي الــذي يتضمــن األعمــال 
الفنيــة بمعناهــا الواســع. كمــا أن اتفاقيــة التــراث الثقافــي 
والطبيعي لعام 1972 أشــارت إلى أن الحيوانات والنباتات 

المهــددة تعــد جــزء مــن التــراث الثقافــي العالمــي.

مبــادئ  علــى   1970 لعــام  اليونســكو  إتفاقيــة  وتنــص 
أساســية لحمايــة التــراث العالمــي وتخــّول كل دولــة الحــق 
فــي إقــرار تراثهــا الثقافــي وحمايتــه. وفــي هــذا الخصوص 

113 . David Eric , Principes de droit des conflits armés ,

Bruxelles , Bruylant , 1994, p. 215

د. عبــد القــادر القــادري، مفاهيــم القانــون الدولــي، دار توبقــال  . 114
للنشــر 1990، ص، 69 

انظــر ديباجــة اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 لحمايــة الممتلــكات . 115
الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســّلحة 

ــاء . 116 ــة أثن ــة الممتلــكات الثقافي ســامة صالــح الرهايفــة، حماي
النزاعــات المســّلحة، دار الحامــد للنشــر 2012  ص. 54

117 .: االتفاقيــة  الثقافــي ألغــراض  التــراث   1  : المــادة   تعريــف 
المعالــم األثريــة : أعمــال الهندســة المعماريــة وأعمــال النحــت 
ــع والنقــوش،  ــة الطاب ــاكل األثري ــة  والعناصــر أو الهي والزخرف
والكهــوف الســكنية ومجموعــات المعالــم التــي تتميــز بقيمــة 
 عالميــة فائقــة مــن الزاويــة التاريخيــة أو الفنيــة أو العلميــة، 
أو  المســتقلة  المبانــي   : المبانــي  مجموعــات 
مــن  فائقــة  عالميــة  بقيمــة  تتميــز  التــي  المتصلــة 
بســبب  العلميــة  أو  الفنيــة  او  التاريخيــة  الزاويــة 
الطبيعــي المنظــر  فــي  مكانتهــا  أو  المعمــاري   فنهــا 
التــي  التــي أنجزهــا البشــر أو األعمــال  المواقــع : األعمــال 
بهــا  توجــد  التــي  والمناطــق  والبشــر،  الطبيعــة  صنعتهــا 
مواقــع أثريــة ذات قيمــة عالميــة فائقــة مــن الزاويــة التاريخيــة 

االنتروبولوجيــة.     أو  االثنولوجيــة  أو  الجماليــة  أو 
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تتضمــن االتفاقيــة اقــل التعليمــات المطلوبــة لتحقيــق 
واألجنبــي،  المحلــي  الثقافــي  للتــراث  أفضــل  حمايــة 
وللحيلولــة دون اســتيراد وتصديــر التــراث الثقافــي بطريق 
غيــر مشــروع. وتلتــزم الــدول األعضــاء بتســليم التــراث 
الثقافــي الــذي تــم إدخالــه بشــكل غيــر شــرعي بنــاء علــى 
طلــب مــن الدولــة األصليــة ) الطــرف فــي االتفاقيــة(، 

ــراث )118(.  ــذا الت ــة له المالك

ــا للهويــة  الافــت أن التــراث الثقافــي يعــّد عنصــًرا هامًّ
ويترتــب  والــدول،  والمجتمعــات  لألفــراد  الثقافيــة 
ــج ضــارة بالكرامــة البشــرية  ــره المتعمــد، نتائ ــى تدمي عل
ــا تشــتبك  ــدول عندم وبحقــوق اإلنســان)119(. و ينبغــي لل
فــي نــزاع مســّلح، ســواء أكان ذا طابــع دولــي أم غيــر 
دولــي، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة االحتــال، أن تتخــذ 
القيــام بأنشــطتها  التدابيــر المائمــة مــن أجــل  جميــع 
علــى نحــو يكفــل حمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وفًقــا  
لمبــادئ وأهــداف االتفاقــات الدوليــة والقانــون العرفــي، 
والمتعلقــة بحمايــة ذلــك التــراث أثنــاء أعمــال القتــال)120(. 

وتســعى االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة وقواعــد العــرف 
الدولــي إلــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة باعتبارهــا جــزًءا 
مــن التــراث اإلنســاني، وال تــؤدي النزاعــات المســّلحة 
عــادة إلــى اإلضــرار بالمدنييــن وبحقهــم في الحيــاة وغيرها 
ــا فحســب، بــل  ــا وداخليًّ مــن الحقــوق المعتــرف بهــا دوليًّ
تمتــد أيًضــا إلــى تدميــر الممتلــكات الثقافيــة والحضاريــة 

للشــعوب. 

لتحديــد  المســتخدمة  العامــة  المعاييــر  وتحــدد 
الممتلــكات الثقافيــة المحميــة علــى أســاس األهميــة 
الفنيــة أو التاريخيــة أو األثريــة لهــذه الممتلــكات، وضمــن 

118 . Toman  Jiri , La protection des biens culturels en cas

de conflit armé, Ed, UNESCO 1994, p. 230

نص اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان 1948. 119
ــراث الثقافــي . 120 ــر المتعمــد للت إعــان اليونســكو بشــأن التدمي

لمؤتمــر منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
المنعقــد فــي دورتــه الثانيــة والثاثيــن فــي باريــس عــام 2003، 

ص1 

تتحققــان  أساســيتان  النطــاق، هنــاك مصلحتــان  هــذا 
عنــد القيــام بالحمايــة، همــا مصلحــة الــدول منفــردة، 
 .)121( الدولــي«  المجتمــع  »مصلحــة  شــاملة  ومصلحــة 
وتتطلــب حمايــة الممتلــكات الثقافيــة والحضاريــة الســير 

فــي إتجاهيــن همــا: 

والترميــم  الصيانــة  ويشــمل  مــادي  األول،  االتجــاه 
الدراســات  وإعــداد  والتوثيــق  والحفــظ  والحمايــة 
أو  المؤسســات  وتأســيس  والتحليليــة  االستكشــافية 
والحفــظ  الرعايــة  مجــال  فــي  المتخصصــة  المصالــح 
باألمــوال  والفنيــة ودعمهــا  البشــرية  العناصــر  وتوفيــر 

بدورهــا. للقيــام  المطلوبــة 

بإصــدار  ويتعلــق  قانونــي،  فهــو  الثانــي  االتجــاه  أمــا 
وتطويــر التشــريعات القانونيــة الوطنيــة والدوليــة مــن 
ــا إنشــاء  ــكات، بمــا فيه ــك الممتل ــى تل ــاظ عل اجــل الحف
ــن  ــذ ومتابعــة تلــك القواني ــة لتنفي ــة وقضائي أجهــزة أمني
والحــرص علــى ســامة المواقــع األثريــة والتاريخيــة ومنــع 
ــا. ــا أو االتجــار به ــار وســرقتها وتخريبه ــى اآلث ــداء عل االعت

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن األولويــة فــي أي نــزاع مســّلح 
بالدرجــة  للمدنييــن  الحمايــة  توفيــر  فــي  عــادة  تكــون 
ــي ال تشــارك بشــكل  ــان الت ــى ولألشــخاص واألعي األول
مباشــر فــي القتــال. ويــؤدي اعتمــاد مبــدأ التمييــز بيــن 
األهــداف العســكرية واألعيــان المدنيــة إلــى توفيــر هــذه 

الحمايــة القانونيــة. 

والحقيقــة أن االهتمــام لــم ينصــب علــى تبنــي قواعــد 
فــي  الحــرب  حالــة  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  تحمــي 
ا. وتــم ذلــك فــي البدايــة مــن  حقبــة حديثــة العهــد نســبيًّ
ــز بيــن األهــداف  ــل بالتميي ــدأ األساســي القائ خــال المب
العســكرية والممتلــكات المدنيــة. ويرجــع الفضــل فــي 
ذلــك إلــى »جــان جــاك روســو« الــذي كان لــه الســبق فــي 
طــرح مبــدأ التمييــز بوضــوح، إذ قــال:« إن الحــرب ليســت 
وأخــرى،  دولــة  بيــن  وإنمــا  وآخــر  بيــن شــخص  عاقــة 
يكــون فيهــا األفــراد أعــداء بالصدفــة، وليــس كأشــخاص 

نفس المصدر، ص، 6. 121
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التمييــز  مبــدأ  ويشــمل  كجنــود«.  وإنمــا  مواطنيــن  أو 
ــع  ــة جمي ــكات المدني ــن األهــداف العســكرية والممتل بي
قوانيــن الحــرب وأعرافهــا، ال ســيما القواعــد المتعلقــة 

بســير العمليــات العدائيــة )122(. 

وتتمتــع الممتلــكات الثقافيــة مــن جانبيــن، الجانــب األول 
بحكــم طابعهــا المدنــي، أمــا الجانــب الثانــي فاعتبارهــا 
جــزًءا مــن التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب. ومــن 
ثــم، فإنهــا تحظــى بحمايــة مزدوجــة: فهــي محميــة مــن 
جهــة بصفتهــا ممتلــكات مدنيــة وتســري عليهــا جميــع 
األهــداف  أو  الممتلــكات  بحمايــة  المتعلقــة  األحــكام 
المدنيــة، ومــن جهــة أخــرى تخضع لحمايــة خاصة بموجب 
األحــكام المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
حالــة النــزاع المســّلح. وليــس هنــاك تناقــض بيــن النــوع 

ــان)123(.  ــل أنهمــا متطابق ــة ب ــي مــن الحماي األول والثان

ويجــب أن يتــم تبنــي التدابيــر الازمــة لحمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة فــي أوقــات النزاعــات المســّلحة، فــي أوقــات 
الســلم وذلــك باتخــاذ الخطــوات المناســبة التــي تدعــم 
لتحديــد  الــدول  قبــل  مــن  مناســبة  تشــريعات  تبّنــي 
ــة بشــكل  المســؤوليات ووضــع خطــة واضحــة ومفصل
دقيــق لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، إلــى جانــب تبنــي 
الممتلــكات  هــذه  بأهميــة  للتعريــف  مدروســة  برامــج 
الحفــاظ  وأهميــة  جمعــاء  للبشــرية  الكبيــرة  وقيمتهــا 
عليهــا مــن قبــل كل األفــراد والهيئــات والمؤسســات 
الرســمية وغيــر الرســمية، لضمــان حمايتهــا واحترامهــا 
مــن قبــل جميــع األفــراد ولــدرء خطــر مهاجمتهــا مــن قبــل 

 .)124( والعابثيــن  اللصــوص 

للممتلــكات . 122 القانونيــة  الحمايــة  نشــأة  بونيــون،  فرنســوا 
القانــون  المســّلح ضمــن إطــار  النــزاع  الثقافيــة فــي حالــة 
الدولــي اإلنســاني التعاقــدي والعرفــي – اجتمــاع  الذكــرى 
الخمســين التفاقيــة الهــاي لعــام 1954- منشــورات اللجنــة 

ص,7  ،2004 األحمــر  للصليــب  الدوليــة 

وظــّل تمّلــص عــدد مــن الــدول بعــدم التصديــق علــى 
بعــض معاهــدات القانــون الدولــي اإلنســاني الهامــة.

مــع  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  شــرعت  قــد 
ــة  ــن فــي إجــراء دراســة دولي ــراء البارزي مجموعــة مــن الخب
مــا  فــي  الراهنــة  الــدول  ممارســات  حــول  متخصصــة 
يتعلــق بالقانــون الدولــي اإلنســاني بهــدف تحديــد قواعــد 
القانــون العرفــي فــي هــذا المجــال، وقــد تــم انجــاز هــذا 
القواعــد  الكبيــر ونشــره فــي عــام 2007، وفــي  العمــل 
بعنايــة  المشــمولة  واألعيــان  باألشــخاص  المتعلقــة 
خاصــة أشــار الخبــراء إلــى مجموعــة مــن القواعــد العرفيــة 
مــا  وتتضمــن  الثقافيــة  الممتلــكات  بحمايــة  المعنيــة 

ــي:  يل
يجــب إيــاء اهتمــام خاص فــي العمليات العســكرية 	 

ألغــراض  المخصصــة  بالمبانــي  األضــرار  لتجنــب 
دينيــة أو فنيــة أو علميــة أو تربويــة أو خيريــة وباآلثــار 

التاريخيــة مــا لــم تكــن أهداًفــا عســكرية؛ 
يجــب أاّل تكــون الممتلــكات ذات األهميــة العظيمــة  	 

إاّل  للهجــوم  محــاًّ  شــعب  ألي  الثقافــي  للتــراث 
فــي الحــاالت التــي تســتلزمها الضــرورة العســكرية 

ــة. القهري
كإحــدى قواعــد  القواعــد  لهــذه  الــدول  وتتــم ممارســة 
النزاعــات  فــي  المطبقــة  العرفــي  الدولــي  القانــون 
المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وبينمــا يتعيــن أن تتخــذ، 
فــي أي هجــوم ضــد هــدف عســكري، كافــة االحتياطــات 
لألعيــان  عرضيــة  بأضــرار  التســبب  لتجنــب  الممكنــة 
المدنيــة، وفــي كل األحــوال حصرهــا فــي الحــد األدنــى، 
يتطلــب إيــاء اهتمــام خــاص لتجنــب اإلضــرار ببعــض 
أكثــر األعيــان المدنيــة قيمــة. وقــد أقــّر هــذا المبــدأ ســابًقا 

123 . Protection of Cultural Property in the event of armed

 conflict- Report on the meeting of experts-Advisory

 service on inter on international humanitarian law-

 International Committee of the Read Cross- Geneva

2002 p. 8

124 . Protection of Culture Property- Op.cit p.9- -  
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ــر، وفــي إعــان بروكســيل ودليــل الئحــة  ــة ليب فــي مدّون
الهــاي )125(.   

وتتســبب الحــروب التــي تحــدث فــي مختلــف مناطــق 
العالــم بحــدوث االضطرابــات والقتــل والدمــار واإلضــرار 
واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  باالســتقرار 
للــدول، وال تنحصــر آثارهــا علــى ذلــك فقــط، بــل تــؤدي 
إلــى تدميــر وفقــدان وتشــويه ذاكــرة البشــر المتعلقــة 
بهويتهــم الثقافيــة وإرثهــم الحضــاري )126(. كمــا أن هــذه 
األعمــال يمكــن أن تــؤدي إلــى وضــع أشــبه »باحتــال 

التاريــخ«)127(. 

بحمايــة  المتعلقــة  األساســية  القاعــدة  وتتمثــل 
الممتلــكات الثقافيــة فــي أوقــات النزاعــات المســّلحة 
فــي اعتمــاد مبــدأ هــام يدعــو األطــراف المتنازعــة إلــى 
دامــت  مــا  للهجــوم  هدًفــا  األماكــن  هــذه  اتخــاذ  عــدم 
تمّثــل أعياًنــا مدنيــة، ويمكــن مهاجمتهــا فقــط فــي حــال 
اكتســبت صفــة الهــدف العســكري »فــي حالــة الضــرورة 
خــاص  اهتمــام  إيــاء  واجــب  ويرجــع   .)128( العســكرية« 
لتجنــب اإلضــرار بالمبانــي المخصصــة ألغــراض دينيــة أو 
فنيــة أو علميــة أو تعليميــة أو خيريــة واآلثــار التاريخيــة 
شــريطة أال تســتخدم ألغــراض عســكرية، فــي  الكثيــر مــن 
كتيبــات الدليــل العســكري، وتنــّص تشــريعات العديــد 
مــن الــدول علــى أن مهاجمــة هــذه األعيــان يشــكل جرًمــا 
الــدول ومنظمــة  أدانــت  وقــد  القانــون.  عليــه  يعاقــب 
الهجمــات  أخــرى،  دوليــة  ومنظمــات  المتحــدة  األمــم 
ضــد هــذه األعيــان فــي نزاعــات جــرت علــى ســبيل المثــال 
فــي أفغانســتان كمــا حــدث عنــد تدميــر تماثيــل  »بــوذا« 
ــي  ــر فــي المجتمــع الدول ــا أث ــي كان له ــان« الت فــي »بامي
بأســره. وقــد أعــرب مجلــس األمــن الدولــي ومنظمــة 

العرفــي،  . 125 اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بــك،  دوزوالــد  لويــز 
المجلــد األول، القواعــد- اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر – 

114 2007- ص  القاهــرة 
126 . Le Goff (J), Patrimoine et passion identitaire du

patrimoine, Ed. Fayard 1998, p. 24

حســن جونــي، تدميــر األعيــان الثقافيــة أو احتــال التاريــخ، . 127
مجلــة اإلنســاني، عــدد، 47 شــتاء 2010/2009 

المــادة : 4 مــن اتفاقيــة الهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة . 128
أثنــاء النزاعــات المســّلحة 1954 

اليونســكو فــي هــذا الصــدد عــن قلــق المجتمــع الدولــي 
للتــراث  المتعّمــد  التدميــر  أعمــال  تزايــد  إزاء  العميــق 
الثقافــي وعــن دعوتهــا إلــى الكــّف عــن تدميــر التــراث 
أي  أن  إلــى  اليونســكو  وأشــارت  لإلنســانية.  الثقافــي 
ــاذ  ــع عمــًدا عــن اتخ ــر أو تمتن ــة  تقــوم عمــًدا بالتدمي دول
أي  ومعاقبــة  ووقــف  ومنــع  لحظــر  المائمــة  التدابيــر 
تدميــر عمــدي لتــراث ثقافــي ذي قيمــة عظيمــة بالنســبة 
لإلنســانية، ســواء أكان ذلــك التــراث مدرًجــا  فــي قائمــة 
تحتفــظ بهــا اليونســكو أو أي منظمــة دوليــة أخــرى، أم لم 
يكــن، فهــي تتحمــل المســؤولية عــن ذلــك التدميــر ضمن 

الحــدود التــي يقررهــا القانــون الدولــي )129(.

وكذلــك تدميــر المتحــف الوطنــي العراقــي عنــد احتالــه 
فــي عــام 2003، فضــًا عــن تدميــر األضرحــة ودور العبــادة 
فــي  العســكري  لإلمــام  المقــدس  الضريــح  وتدميــر 
ــة قــوات االحتــال، والــذي  ســامراء الــذي كان فــي حماي
األثريــة،  بالكامــل وســرقة كل مقتنياتــه  جــرى تفجيــره 
وكمــا حــدث أيًضــا فــي التــراث الثقافــي فــي يوغوســافيا 

الســابقة عــام 1999)130(.                         
ــة بوقايــة  وتلــزم قواعــد القانــون الدولــي القــوات المحتّل
علــى  عليهــا  والحفــاظ  الثقافيــة  الممتلــكات  واحتــرام 
األقــل وبشــكل ال يقبــل الجــدل منــذ تبّنــي اتفاقيــات 
جنيــف لعــام 1949 واتفاقيــة الهــاي لحمايــة الممتلــكات 

الثقافيــة فــي النزاعــات المســّلحة  لعــام 1954)131(. 

مــن هنــا تأتــي أهميــة التوقــف والتدقيــق، فــي األســاس 
اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يكفلــه  الــذي  القانونــي 
علــى  وأشــكالها  القانونيــة  الحمايــة  اجــل ضمــان  مــن 
الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء نشــوب النزاعــات المســّلحة 
وهــو مــا ســنتناوله  فــي  المطلــب الثانــي مــن المبحــث 

األول. 

إعــان اليونســكو بشــأن التدميــر المتعمــد للتــراث الثقافــي- . 129
الــدورة الثانيــة والثاثيــن- باريــس 2003- ص3 

130 . Bahrani Zainab(2003) , Iraq’s cultural heritage :

  Monuments history and loss , The Art Journal Vol 62

December , p. 17

 المادة : 4 الفقرة:3 من اتفاقية الهاي لعام 1954. 131
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المطلــب الثانــي:  آليــات و أشــكال  الحمايــة  الدوليــة 
الثقافيــة للممتلــكات 

يظــّل مفهــوم الحمايــة القانونيــة للممتلــكات القانونيــة 
الدوليــة.  الوثائــق  ال ينطــوي علــى معنــى واحــد  فــي 
فالمدلــول الضّيــق لكلمــة )الحمايــة( هــو عــدم تخريــب 
الممتلــكات الثقافيــة الماديــة، ومنــع تدميــر الممتلــكات 
الثقافيــة غيــر الماديــة وحمايــة حقــوق مؤّلفيهــا وحمايــة 
حقــوق مســتخدميها. أّمــا المعنــى الواســع )الحمايــة( فــإن 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة ال تفتــرض صيانتهــا وتأمين 
إّنمــا المســاعدة علــى تطــور هــذا  أداء مهامهــا فقــط، 
ــة.        النــوع مــن النشــاط اإلبداعــي واتســاع رعايتهــا الثقافي
إن مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه فــي هــذا المجــال، أن آليــة 
الحمايــة والمتمثلــة فــي االتفاقيــات الثقافيــة، تعمــل 

فــي الوقــت الحاضــر فــي ثاثــة اتجاهــات رئيســية: 

الدولــي  القانونــي-  العمــل  األول،  االتجــاه  يتضمــن  إذ 
والمتمثــل فــي االتفاقيــات النافــذة والوثائــق األخــرى 

أو اإلقليمــي.  العــام  الطابــع  ذات 

والتوصيــات  القــرارات  فيشــمل  الثانــي،  االتجــاه  أمــا 
المنظمــات  مــن  وغيرهــا  اليونســكو  عــن  الصــادرة 

الحكوميــة. وغيــر  الحكوميــة 

وأخيــًرا االتجــاه الثالــث الــذي يتمثــل فــي العمــل الدولــي 
حتــى  أو  دوليــة  ووثائــق  مؤتمــرات  مــن  المشــترك 
مشــاريع االتفاقــات والقوانيــن التــي تؤمــن تنظيــم هــذه 

المســألة)132(.
جــذوًرا  المســألة  لهــذه  إن  إليــه،  اإلشــارة  تجــدر  ومــا 
تاريخيــة ترجــع إلــى االتفاقيــة العامــة لحمايــة البعثــات 
بــرن  اتفاقيــة  المبرمــة فــي عــام 1885، وإلــى  العلميــة 
لحمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة لعــام 1886، وكذلــك 

التفاقيتــي الهــاي لعامــي 1899 و 1907 فــي مــا يتعلــق 
منهــا بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي أوقــات الحــرب، 
الموقعــة عــام 1919  إتفاقيــة ســان جيرمــان  ثــم  ومــن 
ومعاهــدة نبــذ الحــرب »معاهــدة باريــس لعــام 1928«)133(.  

غيــر أن اتفــاق رويــرش الــذي وقعتــه الــدول األمريكيــة عــام 
1935، يعــّد أول وثيقــة قانونيــة- دوليــة تنظــم مســائل 
كذلــك  الثقافيــة.  والمؤسســات  الممتلــكات  حمايــة 
الممتلــكات  لحمايــة   1954 لعــام  اتفاقيــة الهــاي  حــال 
ــزاع المســّلح، فهــي تعــّد الوثيقــة  ــة الن الثقافيــة فــي حال
القانونيــة األساســية التــي جــاءت مكملــة لجهــود »ميثــاق 

رويــرش«)134(. 

حــاالت  فــي   1907 لعــام  الهــاي  إتفاقيــة  فبموجــب 
الحصــار أو القصــف يجــب اتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة 
المبانــي  علــى  المســتطاع،  قــدر  الهجــوم،  لتفــادي 
المخصصــة للعبــادة والفنــون والعلــوم واألعمــال الخيرية 
واآلثــار التاريخيــة والمستشــفيات والمواقــع التــي يتــّم 
فيهــا جمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة أال تســتخدم 
عســكرية.  ألغــراض  آنــذاك  الســائدة  الظــروف  فــي 
ويجــب علــى المحاصريــن أن يضعــوا علــى هــذه المبانــي 
أو أماكــن التجمــع عامــات ظاهــرة محــددة يتــم إشــعار 

العــدو بهــا مســبًقا)135(.«

وفــي اإلطــار نفســه، تضمنــت معاهدة الهــاي لعام 1907 
مقتضيــات تشــير إلــى أن »امتــاك البلديــات والمنشــآت 
ــم  ــر والتعلي ــادة وألعمــال الب المخصصــة لممارســة العب
والفنــون، حتــى تلــك التــي تكــون مملوكــة للدولــة يجــب 
أضــرار  أو  حجــز  كل  وإن  الخاصــة،  كالممتلــكات  عّدهــا 
التاريخيــة واألعمــال  متعمــدة لهــذه المنشــآت واآلثــار 
الفنيــة والعلميــة هــو أمــر ممنــوع وتتعيــن ماحقتــه«)136(.

المادة : 4 الفقرة:3 من اتفاقية الهاي لعام 1954 . 132
يقصــد أساًســا بالمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي لهــا عاقــة . 133

والمواقــع  لآلثــار  الدولــي  المجلــس   : الموضــوع  بهــذا 
Icomos(( والمجلــس الدولــي للمتاحــف ICOM(( والمجلــس 

للمحفوظــات.   الدولــي 

علــي خليــل إســماعيل الحديثــي، حمايــة الممتلــكات الثقافيــة . 134
ــة  ــة«. مكتب ــة مقارن ــي.« دراســات تطبيقي ــون الدول فــي القان

ــع 1999، ص،24  دار الثقافــة للنســر والتوزي
أنظر المصدر نفسه ص، 24 . 135
المتعلقــة . 136  1907 لعــام  الهــاي  اتفاقيــة    56 المــادة  أنظــر 

البريــة الحــرب  وأعــراف  بقوانيــن 
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وســتتواصل عمليــة تعزيــز اآلليــات القانونيــة لضمــان 
االتفاقيــات  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  حمايــة  مبــدأ 
البروتوكــوالت  فــي  ســيما  وال  المتعاقبــة،  الدوليــة 
الملحقــة التفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949 والموقعــة 

فــي عــام 1977.
»تحظــر األعمــال التاليــة، وذلــك دون اإلخــال بأحــكام 
الثقافيــة  األعيــان  بحمايــة  المتعلقــة  الهــاي  اتفاقيــة 
فــي حالــة النــزاع المســّلح المعقــودة بتاريــخ 14 آيــار / 
مايــو 1954 وأحــكام المواثيــق الدوليــة األخــرى الخاصــة 

بالموضــوع:  
ارتــكاب أي مــن األعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد أ. 

اآلثــار التاريخيــة أو األعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة 
ــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب؛   التــي تشــكل الت

اســتخدام مثــل هــذه األعيــان فــي دعــم المجهــود ب. 
الحربــي؛  

اتخاذ مثل هذه األعيان محًا لهجمات الردع )137(.ج. 

فــكا البروتوكــوالن اإلضافيان قامــا بتعريف الممتلكات 
الثقافيــة علــى أنهــا اآلثــار التاريخيــة، أو األعمــال الفنيــة 
وأماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي 
النزاعــات  علــى  ينســحب  الســريان  بينمــا  للشــعوب. 
الدوليــة حســب البرتوكــول األول وعلــى النزاعــات غيــر 
الدوليــة حســب البروتوكــول اإلضافــي الثانــي. فــي حيــن 
ــة  ــكات الثقافي ــة لهــذه الممتل ــس هــذه الحماي ــم تكري يت
أو   الحربــي،  المجهــود  دعــم  فــي  اســتخدامها  بحظــر 

اتخاذهــا محــًا لهجمــات الــردع.

الممتلــكات  تصبــح  عندمــا  الحمايــة  هــذه  وتتوقــف 
ا )138(. وتشــمل هــذه األهــداف  الثقافيــة هدًفــا عســكريًّ

يلــي: مــا  العســكرية 

انظــر كل مــن المــادة: 53 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول . 137
والمــادة: 16 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي لعــام 1977 

ــة . 138 ــزوال الحماي لقــد أكــد القضــاء الدولــي علــى هــذا الســبب ل
فــي  حكمهــا  ففــي  الثقافيــة.  الممتلــكات  علــى  المقــررة 
الجنائيــة  المحكمــة  ذهبــت   Blaskic indictement قضيــة 
أال تســتخدم  إلــى وجــوب  الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة 
الممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة ألغــراض عســكرية و 

أال تكــون علــى مقربــة مــن األهــداف العســكرية. 

األعيــان التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل 	 
العســكري؛ 

يكــون إســهامها هــذا ناتًجــا عــن طبيعتهــا أو موقعهــا 	 
أو غايتهــا أو اســتخدامها؛

يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي أو االســتياء عليهــا 	 
ــزة  ــذاك مي أو تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة حين

عســكرية أكيــدة )139(.

وبعــد هــذا المدخــل الضــروري الــذي يرســم اإلطــار العــام 
لهــذه المســألة، ال بــد لنــا مــن نســتعرض مدلــول الحماية 
ــكار  ــة فــي ضــوء األف ــكات الثقافي وقــت الحــرب للممتل
الجديــدة التــي جــاءت بهــا اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954. 
ديباجتهــا،  فــي  اســتلهمت  االتفاقيــة  أن  والحقيقــة، 
بعــض األحــكام المبدئيــة الخاصــة بحمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة، فبصــدد الحكــم األول لقــد ورد »أن األضــرار 
التــي تلحــق بممتلــكات ثقافيــة يملكهــا أي شــعب كان، 
تمــس التــراث الثقافــي الــذي تملكــه اإلنســانية جمعــاء، 
فــكل شــعب يســهم بنصيبــه فــي الثقافــة العالميــة«)140(.

  
أمــا الحكــم اآلخــر فيتعلــق بفاعليــة هــذه الممتلــكات، 
ــاذ  ــذ وقــت الســلم باتخ ــا من ــث ضــرورة تنظيمه مــن حي
اإلجــراءات الازمــة ســواء أكانــت وطنيــة أم دوليــة )141(. 
ومــن الجديــر بالذكــر، أن اتفاقيــة الهــاي تتنــاول صنفيــن 
الحمايــة  هــي:  الثقافيــة  للممتلــكات  الحمايــة  مــن 
ــة الخاصــة )142(.  وبعــد النجــاح المحــدود  العامــة، والحماي
نظاًمــا   1999 بروتوكــول  اســتحدث  النظاميــن،  لهذيــن 
جديــًدا وثالًثــا أطلــق عليــه اســم »الحمايــة المعــززة«)143( 
ــا علــى أكبــر  للممتلــكات الثقافيــة التــي تمثــل تراًثــا ثقافيًّ

جانــب مــن األهميــة.
مــن  الثانيــة  المــادة  حــددت  العامــة:  الحمايــة  أواًل: 

انظر نفس المرجع السابق . 139
علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق. ص. 56. 140
انظر ديباجة اتفاقية الهاي  1954. 141
أنظر المواد 2، 8 من اتفاقية الهاي 1954 . 142
أنظــر المــادة : 10 مــن البروتوكــول االضافــي الثانــي لســنة . 143

1999  اتفاقيــة الهــاي 1954
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العامــة  الحمايــة  مــن  أساســين  نوعيــن  االتفاقيــة، 
للممتلــكات الثقافيــة همــا الوقايــة واالحتــرام، فالوقايــة 
ــذ وقــت الســلم مــن  ــدول أن تتخــذ من تســتوجب مــن ال
اإلجــراءات الكفيلــة بذلــك وفًقــا لمــا تــراه مناســًبا لهــا)144(. 

االتفاقيــة  أن  هــي  مهمــة،  بمســألة  التنويــه  وينبغــي 
للممتلــكات  العامــة  الحمايــة  نوعــي  تبّنــت  عندمــا 
بيــن  مــا  التبايــن  مســألة  باالعتبــار  أخــذت  الثقافيــة، 

يأتــي:  كمــا  واالحتــرام  الوقايــة 
إن معنــى الوقايــة يقتصــر علــى التدابيــر الوقائيــة 	 

لحمايــة  إقليمهــا  داخــل  دولــة  كل  تتخذهــا  التــي 
الممتلــكات الثقافيــة، منــذ وقــت الســلم. فــي حيــن 
أن االحتــرام يعنــي االلتزامــات المترتبــة علــى عاتــق 
الدولــة والدولــة الخصــم فــي احتــرام الممتلــكات 

الثقافيــة الكائنــة فــي أقاليمهــا وقــت الحــرب؛ 
واإلجــراءات 	  التدابيــر  اتخــاذ  تفتــرض  الوقايــة  إن 

التحفــظ  يفتــرض  فهــو  االحتــرام  أمــا  المناســبة، 
قــد  عدوانيــة  وأعمــال  انتقاميــة  تدابيــر  أيــة  مــن 
تعــرض الممتلــكات الثقافيــة للتدميــر أو التلــف أو 

التخريــب)145(؛ 
إن التبايــن يكمــن أيًضــا، فــي أن احتــرام الممتلــكات 	 

ــه فــي مــا إذا كانــت هنــاك  ــزم ب الثقافيــة قــد ال يلت
ضــرورات حربيــة، تســتلزم ذلــك، وتجــدر اإلشــارة 
أيًضــا، إلــى انــه ال يحــق للدولــة التحلــل مــن االلتــزام 
باحتــرام الممتلــكات الثقافيــة حتــى وان لــم تتخــذ 

ــا )146(؛ ــر الازمــة لوقايته ــة الخصــم التدابي الدول

هــذا وتشــمل التدابيــر الوقائيــة التــي تتخذهــا الدولــة أيًضــا 
كل اإلجــراءات التــي مــن شــأنها، أن تلــزم أفــراد قواتهــا 
المســّلحة علــى احتــرام الممتلــكات الثقافيــة إبــان الحرب، 
وذلــك مــن خــال اللوائــح والتعليمــات العســكرية )147(. 
وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات األخــرى، كالعمــل علــى إعــداد 

أنظر المادة 2 من االتفاقية . 144
راجع المادة 4 من االتفاقية، الفقرات 3-2-1. 145
انظر المادة 4 من االتفاقية الفقرتين 2و5. 146

األقســام وإنشــاء الدوائــر الخدميــة فــي صفــوف القــوات 
المســّلحة التــي تعنــى بهــذه المســألة وتكــون علــى صلــة 

بالســلطات المدنيــة ذات العاقــة )148(.

أمــا احتــرام الممتلــكات الثقافيــة إبــان الحــرب فيفتــرض 
ــى جانــب تلــك المذكــورة  هــو اآلخــر بعــض اإلجــراءات إل
بنــص  االســتدالل  بمــكان،  المفيــد  مــن  ولعلــه  آنفــا. 
ضــرورة  إلــى  تســير  التــي  االتفاقيــة  مــن   4 المــادة 
االمتنــاع عــن اســتخدام الممتلــكات الثقافيــة أو الوســائل 
المخصصــة لحمايتهــا، فــي األغــراض العســكرية، ومــن 
ثــم التحفــظ مــن أعمــال النهــب والتدميــر وغيرهــا مــن 

األعمــال العدائيــة الموجهــة إزاء هــذه الممتلــكات.

فــي حيــن تتنــاول المــادة 5 مــن االتفاقيــة، هــذه المســألة 
فــي ظــل االحتــال، ومــا ناحظــه فــي هــذا الصــدد، أن 
مفهــوم االحتــال لــم يلــق ذلــك التحديــد الدقيــق، ممــا 
ينبغــي القيــام بــه )لإلحاطــة بــه وصــواًل إلــى تحديــد فعــل 

المــادة 5 تحديــًدا دقيًقــا(.

العســكري،  االحتــال  إلــى  ينظــر  الدولــي  فالقانــون 
كحــادث مــادي وقتــي وذي نتائــج قانونيــة )149(. أقّرتهــا 
اتفاقيــة الهــاي لعــام 1907، وأقّرتهــا التشــريعات الداخليــة 
 1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــة  وأقرتهــا  الــدول،  لمعظــم 

 .)150( إبــان الحــرب  لحمايــة الســكان المدنييــن 

ــة الهــاي لعــام  ويتضــح مــن خــال المــادة:5 مــن اتفاقي
1954 أنهــا  تقــوم علــى مبــدأ مفــاده أن مســؤولية وقايــة  
الممتلــكات الثقافيــة والمحافظــة عليهــا تقــع علــى عاتــق 

دول االحتــال والدولــة المحتلــة علــى حــّد ســواء.
الحمايــة  هــذه  تكريــس  علــى  أيًضــا  االتفاقيــة  وتنــص 

انظر الفقرة األولى من المادة :7 . 147
راجع الفقرة الثانية من المادة نفسها . 148
االحتــال . 149 أ-  بقاعدتيــن:  القانونيــة  النتائــج  هــذه  وتنحصــر 

الحربــي ال يــؤدي إلــى نقــل الســيادة إلــى دولــة االحتــال. 
ــا مــن  ب أنــه يــؤدي إلــى انتقــال بعــض االختصاصــات مؤقًت

الدولــة المحتلــة إلــى الدولــة القائمــة باالحتــال.  
علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق. ص. 58 . 150
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العامــة باحتــرام الشــعار المميــز أثنــاء نشــوب النزاعــات 
ظهــوره    ودرجــة  الشــعار  وضــع  ويتــرك   .)152( المســّلحة 
153للســلطات  المختصــة لــكل طــرف ســاٍم فــي االتفاقيــة 

) انظــر الصــورة :1(

بالممتلــكات  الخــاص  المميــز  الشــعار   :1 الصــورة 
الثقافية            

ثانًيا: الحماية الخاصة 
لعــل مــن جملــة التدابيــر التــي يتفــق فيهــا نوعــا الحمايــة، 
وهــو مــا يتصــل بالتحفــظ مــن اســتخدام الممتلــكات 
الثقافيــة أو الوســائل المخصصــة لحمايتهــا لألغــراض 
العســكرية، ومــع ذلــك فمــا يفــرق بينهمــا حًقــا، هــو مــا 
ــر واإلجــراءات  ــة العامــة مــن إتخــاذ التدابي تفرضــه الحماي
والثابتــة  المنقولــة  الثقافيــة  الممتلــكات  إزاء  الوقائيــة 

منهــا.      

أنهــا  الخاصــة،  الحمايــة  فــي  نجــده  مــا  أن  حيــن  فــي 
تمنــح لعــدد محــدود مــن الماجــئ المخصصــة لحمايــة 
ــة  ــز األبني ــك لمراك ــة وكذل ــة المنقول ــكات الثقافي الممتل
تكــون  التــي  الثابتــة،  الثقافيــة  والممتلــكات  التذكاريــة 

علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة )154(. 

الرابعــة بشــأن . 151 اتفاقيــة جنيــف  مــن   53 و   33 المــادة  انظــر 
الحــرب  وقــت  المدنييــن  الســكان  حمايــة 

راجع المادة 20 من االتفاقية المذكورة. 152
153 . Jan Hdadik (2004),Making of cultural  property with

 the distinctive emblem of 1954 for the protection

 of cultural property in the event of armed conflict.

IRRC, June  Vol 86, N° 854 pp. 379-387

راجع المادة  8 من االتفاقية. 154
راجع المادة 9 من االتفاقية. 155
الائحــة . 156 مــواد  إحــدى  وهــي   12 المــادة  تنــص 

يأتــي:  مــا  علــى  االتفاقيــة  هــذه  مــن   التنفيذيــة 
الثقافيــة  للممتلــكات  دولــي  ســجل  ينشــأ 
الخاصــة الحمايــة  تحــت   الموضوعــة 
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  العــام  المديــر  يتولــى 
أن  وعليــه  الســجل  هــذا  أعمــال  والعلــوم  والثقافــة 
لهيئــة  العــام  الســكرتير  مــن  لــكل  منــه  صــوًرا  يســّلم 
المتعاقــدة.  الســامية  واألطــراف  المتحــدة،   األمــم 
ينقســم الســجل إلــى فصــول يحمــل كل منهــا اســم طــرف 
ثــاث فقــرات  إلــى  وينقســم  كل  فصــل  ســام متعاقــد 
ــكات  ــة، ممتل ــة تذكاري ــز أبني ــئ، مراك ــة: مخاب ــن التالي بالعناوي
كل  محتويــات  العــام  المديــر  ويحــدد  أخــرى.  ثابتــة  ثقافيــة 

فصــل. 

وهــذه الحمايــة ال تتجســد فــي التحفــظ مــن اســتخدام 
المخصصــة  الوســائل  او  الثابتــة  الثقافيــة  الممتلــكات 
لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة وحســب، بــل 
التحفــظ مــن أي عمــل عدائــي موجــه نحــو هــذه  فــي 

الممتلــكات155. إذا مــا روعيــت فيهــا الشــروط اآلتيــة:

أن تكــون علــى مســافة مــن أي مركــز صناعــي كبيــر 	 
أو هــدف هــام كالمنشــآت العســكرية والمطــارات 
ومحطــات اإلذاعــة والموانــئ ومحطــات الســكك 

ــة وشــبكات الطــرق الرئيســة المهمــة؛ الحديدي
ال تســتخدم لألغــراض العســكرية، وجديــر بالذكــر، 	 

الذيــن وضعــوا خصيًصــا  الحــراس المســّلحين  أن 
قــوات  وجــود  أو  الثقافيــة،  الممتلــكات  لحراســة 
ــام، ال  ــة األمــن الع ــة صيان ــا الطبيعي ــة مهمته أمني

يعــّد اســتخداًما ألغــراض عســكرية؛
تســجيلها فــي الســجل الدولــي للممتلــكات الثقافية 	 

الموضوعــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصة )156(.

مــن زاويــة أخــرى، فــإن عــدم االلتــزام بهــذه الشــروط، مــن 
جانــب أحــد األطــراف فــي االتفاقيــة، ســيكون مدعــاة 
لاعتــراض علــى التســجيل مــن قبــل األطــراف األخــرى، 

ــم الشــطب مــن الســجل )157(. ومــن ث
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ونــوّد أن نشــير إلــى مســألة مهمــة أخــرى، إلــى جانــب 
التســجيل فــي الســجل الدولــي، هــي وعــي وضــع شــعار 
الممتلــكات  علــى  الثانيــة(  الصــورة  )أنظــر  االتفاقيــة 
الثقافيــة الموضوعــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصــة لعــدد 
ــة. كمــا  ــكات والمؤسســات الثقافي محــدود مــن الممتل
يضــاف إلــى شــكلي الحمايــة األول والثانــي حمايــة ثالثــة 
بالحمايــة  وتســمى  الشــروط  ناحيــة  مــن  تحديــًدا  أكثــر 

المعــززة. 

بالممتلــكات   الخــاص  المميــز  الشــعار   :   2 الصــورة 
الخاصــة  الحمايــة  بنظــام  المشــمولة  الثقافيــة  

ثالًثا: الحماية المعززة

ــة  ــة تحــت نظــام الحماي ــكات الثقافي يجــوز وضــع الممتل
ــة :  المعــززة وذلــك فــي الحــاالت التالي

ــا علــى أكبــر جانــب مــن األهميــة  أن تكــون تراًثــا ثقافيًّ
البشــرية؛ إلــى  بالنســبة 

مناســبة  وإداريــة  قانونيــة  بتدابيــر  محميــة  تكــون  وأن 
علــى الصعيــد الوطنــي تعتــرف لهــا بقيمتهــا الثقافيــة 
ــة االســتثنائية وتكفــل لهــا أعلــى مســتوى مــن  والتاريخي

الحمايــة؛

وأال تســتخدم ألغــراض عســكرية أو كــدرع لوقايــة مواقــع 
عســكرية، أن يصــدر الطــرف الــذي يتولــى أمــر مراقبتهــا 
إعانــًا يؤكــد علــى أنهــا لــن تســتخدم علــى هــذا النحــو)158(؛ 

ــا  ــكات بحكــم اســتخدامها هدًف إذا أصبحــت هــذه الممتل
ا، وبشــرط: عســكريًّ

ــاء  ــدة إلنه ــة الوحي إذا كان الهجــوم هــو الوســيلة الممكن
ــكات علــى هــذا النحــو؛  اســتخدام الممتل

اختيــار  فــي  الممكنــة  االحتياطــات  جميــع  اتخــذت  إذا 
وســائل الهجــوم وأســاليبه بهــدف إنهــاء ذلــك االســتخدام 
أي  علــى  أو،  الثقافيــة  بالممتلــكات  اإلضــرار  وتجنــب 

األحــوال، حصــره فــي أضيــق نطــاق ممكــن؛

الدفــاع  لمتطلبــات  نتيجــة  الظــروف  تتــح  لــم  مــا 
ــى  ــن أعل ــن النفــس، يصــدر األمــر بالهجــوم ع الفــوري ع
المســتويات التنفيذيــة للقيــادة، ويصــدر إنــذار مســبق 
ــى القــوات المجابهــة بطلــب إنهــاء االســتخدام  ــي إل فعل
للممتلــك المحمــي، وإتاحــة فتــرة معقولــة مــن الوقــت 

للقــوة المجابهــة تمكنهــا مــن تصحيــح الوضــع.

عنــد الجمــع بيــن الحمايــة الخاصــة والحمايــة المعــززة فــي 
ــة خاصــة  حــال ُمنحــت إحــدى الممتلــكات الثقافيــة حماي
أحــكام  تطبــق  فإننــا  يطبــق؟  أيهمــا  معــززة،  وحمايــة 

الحمايــة المعــززة فقــط )159(.

المبحث الثاني: المسؤولية 
المترتبة عن انتهاكات 

الممتلكات الثقافية 

مــن أجــل صــون الممتلــكات الثقافيــة وإقــرار حمايتهــا من 
المخاطــر الســالفة الذكــر، فقــد استشــعر فقهــاء القانــون 
الدولــي أن الوســيلة الفعالــة لضمــان حمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة فــي فتــرات النزاعــات المســّلحة يجــب أن يكــون 
مــن خــال تقريــر المســؤولية الدوليــة فــي حالــة مخالفــة 
القواعــد المقــررة لحمايتهــا، فــإذا وقــع مــا يثبــت حــدوث 
المخالفــة وترتــب عليــه ضــرر مــا اســتوجب ذلــك إصاحــه 

راجع المادة 16 من الائحة التنفيذية لاتفاقية. 157
راجــع البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 1999 التفاقيــة الهــاي . 158

1954
راجع  بروتوكول الهاي 2، م.4/فق.ب . 159
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ســواء عــن طريــق تقديــم التعويــض العينــي أو المالــي. 

ولمــا كان انتهــاك قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
أثنــاء النزاعــات المســّلحة ليــس قاصــًرا علــى الــدول وإنمــا 
ذلــك   فــي  شــأنه  األفــراد  بواســطة  يرتكــب  أن  يمكــن 
شــأن مخالفــة أيــة قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي 
اإلنســاني، تــم إقــرار مبــدأ المســؤولية الجنائيــة لمرتكبــي 
باعتبــار  الثقافيــة  الممتلــكات  ضــد  العدائيــة  األعمــال 
هــذه االنتهــاكات تشــكل جريمــة مــن جرائــم الحــرب التــي 

توجــب إنــزال العقــاب بمرتكبيهــا )160(.

المطلــب األول: إقــرار المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك 
قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة

فــي  الدوليــة   بالمســؤولية  المتعلقــة  القواعــد  تعــد 
نظاًمــا  خاصــة  واإلنســاني  عامــة  الدولــي  القانــون 
ــل  ــات تكف ــرره مــن ضمان ــا تق ا نظــًرا لم ــا أساســيًّ قانونيًّ
ــرام االلتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي علــى  احت
أشــخاصه، ومــا ترتبــه مــن جــزاءات علــى مخالفــة هــذه 
االلتزامــات وعــدم الوفــاء بهــا، وبذلــك تســاهم أحــكام 
المســؤولية الدوليــة فــي حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
وســوء  والتدميــر  كالســرقة  التهديــد  أشــكال  كل  ضــد 
اســتخدام الشــارة المميــزة، باعتبارهــا أفعــااًل مجرمــة )161(.

المســؤولية  تقــوم  الدوليــة:  المســؤولية  تثبيــت  أواًل: 
الدوليــة عموًمــا علــى أســاس الخطــأ، المخاطــر أو الفعــل 
غيــر المشــروع. والمقصــود بالخطأ كأســاس للمســؤولية 
ــي  ــون الدول ــة، أن يصــدر مــن أحــد أشــخاص القان الدولي
فعــل خاطــئ يضــر بغيــره مــن األشــخاص، ســواء كان 
الفعــل متعمــًدا أو نتيجــة إهمــال )غيــر متعمــد(، بمعنــى 

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع راجــع : تيطاونــي . 160
شــهرزاد، الحمايــة الدوليــة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزعــات 
القانــون  فــي  الماجســتير  لنيــل شــهادة  رســالة  المســّلحة. 

ــر1    2013- 2014 ــة  الحقــوق، جامعــة الجزائ ــي، كلي الدول
حفيظــة مســتاوي، المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك قواعــد . 161

حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي النزاعــات المســّلحة. مجلــة 
ــة والسياســية، عــدد 13- جــوان 2016 ص. 128  العلــوم القانوني

آخــر عــدم تنفيــذ واجــب كان باإلمــكان أو فــي الوســع 
احترامــه )162(.

وكمــا هــو معــروف فــإن هــدف كل طــرف فــي نــزاع 
المتنازعــة  األطــراف  أو  الطــرف  إضعــاف  هــو  مســّلح 
األخــرى، ولــو تطلــب األمــر اســتعمال وســائل وأســاليب 
ــة  ــًرا، لكــن األطــراف المتنازع ــدة وأشــد تدمي ــة جدي قتالي
تصيــب  قــد  التــي  األضــرار  حســاباتها  فــي  تضــع  ال 
تحتــّج  وقــد  ذلــك،  وراء  مــن  الثقافيــة  الممتلــكات 
ــات شــرعية أعمالهــا فــي حــال  بالضــرورة العســكرية إلثب
إثبــات الخطــأ عنــد قيــام مســؤولية أحــد أطــراف النــزاع عــن 
التعــرض لممتلــكات ثقافيــة ماديــة. ومــن ثــم ال يمكــن 
المســؤولية  لقيــام  كأســاس  الخطــأ  بنظريــة  االعتــداد 
الدوليــة عــن انتهــاك قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
رغــم أن اتفاقيــة  الهــاي لعــام 1954 أخــذت  بهذا األســاس 
الــذي ال يحقــق حمايــة فعليــة لهــذه الممتلــكات فــي 
النزاعــات المســّلحة، إلــى جانــب أســاس آخــر هــو خــرق 
ــة المقــررة للممتلــكات الثقافيــة بموجــب  قواعــد الحماي
ــر مشــروع(. ــي غي ــل دول ــة )فع ــق المعني نصــوص الوثائ

أمــا الفعــل غيــر المشــروع كأســاس للمســؤولية الدوليــة، 
كان  ــا  أيًّ دوليــة  قانونيــة  بقاعــدة  اإلخــال  فمفــاده 
ــا، وقــد اعتمــدت لجنــة القانــون  ــا أو عرفيًّ مصدرهــا اتفاقيًّ
المــواد  مشــروع  المتحــدة،  لألمــم  التابعــة  الدولــي 
ــر  ــة غي ــدول عــن األفعــال الدولي المتعلقــة بمســؤولية ال
الشــرعية فــي 12 ديســمبر 2001 بمــا فيهــا المســؤولية 
عــن انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني  المــادة 50 )163(.
ويشــترط  لقيــام المســؤولية الدوليــة أن تنســب تلــك 
االنتهــاكات لشــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي. 
الثقافيــة  الممتلــكات  علــى  االعتــداء  يكــون  وبذلــك 

أنظر المرجع نفسه . 162
163 . Résolution adoptée par l’Assemblée génerale,

 «Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement

 illicite » Cinquante-sixième session, 12 décembre

2001, document N°A/RES/56/83
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الماديــة فــي نــزاع مســّلح وبــأي شــكل كان، فعــًا غيــر 
الدوليــة   المســؤولية  عليــه  تؤســس  ــا  دوليًّ مشــروع 
ــف، بغــض النظــر عــن وقــوع ضــرر مــن  للطــرف المخال
عدمــه، ألن انتهــاك القانــون الدولــي اإلنســاني وفًقــا 
ــر حــق الطــرف  ــي وحــده كاٍف لتبري ــون الدول ــة القان للجن
الضحيــة، وإن كان الضــرر يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تقديــر 
كشــرط  الضــرر  علــى  يرّكــز  لــم  حينمــا   .)164( التعويــض 
ــا مــن أن الضــرر  الزم لقيــام المســؤولية الدوليــة انطاًق
المعنــوي موجــود دائًمــا حتــى ولــو لــم يوجــد  الضــرر 

المــادي.

ثانًيــا: موانــع المســؤولية الدوليــة : إن لجنــة القانــون 
شــرعية  تســتبعد  ظــروف  مجموعــة  تقنــن  الدولــي 

أهمهــا:  مــن  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  انتهــاكات 

نــزاع  فــي  طــرف  ألي  يمكــن  فــا  )الرضــا(،  القبــول 
مســّلح أن يقبــل انتهــاك القواعــد اإلنســانية التــي تحمــي 
يجــوز  أنــه ال  مثــًا  ذلــك  ومــن  الثقافيــة.  الممتلــكات 
ــي  ــة الت ــد مــن الحماي ــاق خــاص مــن شــأنه الح ــد اتف عق
تكفلهــا اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 للممتلــكات الثقافيــة 

)165(؛ بحمايتهــا  المكلفيــن  وللموظفيــن 

الدفــاع الشــرعي )166(، فــا يســتبعد الدفــاع عــن النفــس 
عــدم شــرعية الســلوك بالنســبة لالتزامات التــي يفرضها 
ــّررت  ــًرا مــا ب القانــون الدولــي اإلنســاني. ورغــم ذلــك كثي
إســرائيل اســتهدافها للممتلــكات الثقافيــة الفلســطينية 

تحــت هــذا الظــرف؛ 

المادتيــن  مشــروع  يحظــر  حيــث  المضــادة،  التدابيــر 
بمســؤولية  المتعلقــة  المــواد  مشــروع  مــن  و50   22
األعمــال  الشــرعية،  غيــر  الدوليــة  األفعــال  عــن  الــدول 
الثأريــة أو االنتقاميــة التــي تؤثــر علــى االلتزامــات ذات 

راجــع المــادة 15 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــة . 164
الهــاي 1999

أ/ حفيظة مستاوي، مرجع سابق  ص.129. 165
راجع المادة 51 من ميثاق األمم المتحدة . 166

الطابــع اإلنســاني التــي تحظــر تدابيــر االقتصــاص عنــد 
)167( الثقافيــة  الممتلــكات 

الضــرورة، فــا يدفــع بالضــرورة العســكرية للتنصــل مــن 
فيمــا  إاّل  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  بأحــكام  التقيــد 
تنــص عليــه هــذه األحــكام صراحــة بخــاف ذلــك، كنــوع 
ــى  ــى األطــراف المتنازعــة حت ــود المفروضــة عل مــن القي
ال تتســبب فــي تقويــض الحضــارة اإلنســانية لشــعب مــا 
بأثــر رجعــي، علــى الرغــم مــن غمــوض مفهــوم الضــرورة 

العســكرية.

المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية 
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــان أن محاكمــات الح ــن البي ــي ع غن
لمبــدأ  تنفيــذ  أول  كان  ونورمبــرغ  طوكيــو  مــن  لــكل 
ــار  ــة، دونمــا أي اعتب ــة الفردي ــة الدولي المســؤولية الجنائي
للحصانــة أو كــون الشــخص قــد تصــرف بتكليــف مــن 
مــن  لإلعفــاء  الرئيــس كســبب  مــن  بأمــر  أو  الحكومــة 
المســؤولية أو التخفيــف مــن العقوبــة، ودونمــا تمييــز 
بالممتلــكات  ماســة  دوليــة  جرائــم  ارتكــب  مــن  بيــن 
طريــق  عــن  مباشــر  غيــر  بشــكل  أو  ــا  فعليًّ الثقافيــة  
التخطيــط أو التحريــض، وهــو مــا أّيدتــه الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 11 ديســمبر، 
1946، وبالتالــي فــإن األحــكام الصــادرة عــن المحكمــة 
بحمايــة  يتعلــق  مــا  فــي  بنورمبــرغ  الخاصــة  الجنائيــة 
الممتلــكات الثقافيــة الماديــة أثنــاء النزاعــات المســّلحة، 
قــد شــكلت ســابقة قضائيــة فــي هــذا المجــال، حيــث 
اعتبــرت المحكمــة أن التعــرض ألماكــن العبــادة  يشــكل 
جريمــة دوليــة كمــا أدانــت بعــض قــادة الجيــش األلمانــي 
ــر أماكــن العبــادة والكنائــس  فــي روســيا لقيامهــم بتدمي

167 . Etienne Clement et Fabrice Quinto, « La protection

 des biens culturels au Cambodge pendant la période

 des conflits armés à travers l’application de la

 convention de la Haye 1954 », Revue Internationale

 de La Croix Rouge, N° 854, Vol 86 Juin 2004, pp.

  389-398
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فــي بعــض المــدن الروســية المحتلــة )168(. 

شــكل النظامــان األساســيان لــكل مــن المحكمــة الجنائيــة 
والمحكمــة  الســابقة  بيوغســافيا  الخاصــة  الدوليــة 
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة برونــدا، تطبيًقــا أّســس لصياغــة 
والقواعــد  للمبــادئ  تجميعيــة  وبدايــة  دقيقــة  تدريجيــة 
التــي تشــكل القانــون المتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة 
الدوليــة للفــرد بمقتضــى القانــون الدولــي اإلنســاني. 

الســابقة  يوغوســافيا  محكمــة  مــن  محاولــة   ففــي 
لجرائــم الحــرب تنفيــذ قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
الماديــة، نصــت المــادة : 3 مــن النظــام األساســي علــى 
تجريــم أي مســاس بهــذه الممتلــكات، معتبــرة أن أي 
مصادرة أو نهب أو تدمير أو إضرار متعمد بالمؤسســات 
المكّرســة لألنشــطة الدينيــة واألعمــال الخيريــة والتعليــم 
والفنــون والعلــوم واآلثــار واألعمــال الفنيــة والعلميــة، 

يعــّد جريمــة حــرب )169(.

ــر  ــى جريمــة التدمي كمــا أشــارت محكمــة يوغوســافيا إل
أو اإلضــرار العمــدي باآلثــار التاريخيــة مــن خــال القصــف 
المســتمر لمدينــة Dubrovnik  وقــد اعتبــر فتــح الملــف 
ــه ألول مــرة  ــا ألن ــا هامًّ ــر 2001 حدًث ــد فــي فبراي مــن جدي
تتــّم اإلشــارة لهــذا االتهــام فــي حالــة النــزاع المســّلح غيــر 
الدولــي، فقــد أعلــن مديــر اليونســكو الســابق »كواشــيرو 
هــذا  إن   « قائــا  بالمحكمــة  ســعادته  عــن  ماتســورا« 
يمثــل« ســابقة تاريخيــة« وأضــاف : » إنهــا المــرة األولــى 
منــذ أحــكام طوكيــو ونورمبــرغ التــي تصــدر فيهــا محكمــة 
الممتلــكات  ضــد  ترتكــب  جرائــم  علــى  حكًمــا  دوليــة 

الثقافيــة« )170(. 

الســابق   الصربــي  الرئيــس  تقديــم   أّن  إلــى  باإلضافــة 

حفيظة مستاري مرجع سابق، ص 130 . 168
علــي خليــل إســماعيل الحديثــي، حمايــة الممتلــكات الثقافيــة . 169

ــة( دار الثقافــة  فــي القانــون الدولــي ) دراســة تطبيقيــة مقارن
للنشــر والتوزيــع  1999 

أّدى  قــد   2008 فــي  يوغوســافيا  لمحكمــة  كارتزيــدش 
إلــى إثــارة الجرائــم التــي مّســت القيــم الثقافيــة البوســنية 

.Srebrenica خاصــة فــي مدينــة

أمــا نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لعــام 1998، فقــد أقــام المســؤولية الجنائيــة لألفــراد علــى 
أســاس ارتكابهــم جرائــم حــرب ثقافيــة، بحيــث يقتصــر 
اختصــاص المحكمــة علــى األشــخاص الطبيعيين فيكون 
الشــخصية  بصفتــه  الجرائــم  عــن  مســؤواًل  الشــخص 
ســواء ارتكبهــا بنفســه او باالشــتراك مــع غيــره أو عــن 
طريــق شــخص آخــر، أو باألمــر أو باإلغــراء علــى ارتكابهــا. 

وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 8 مــن نظــام رومــا األساســي 
المتضمنــة جرائــم الحــرب المعاقــب عليهــا، تنــص الفقرة 
الثانيــة منهــا تحديــًدا، علــى اعتبــار تعّمــد توجيــه هجمــات 
ضــد المبانــي المخصصــة لألغــراض الدينيــة أو التعليميــة 
او الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة واآلثــار التاريخيــة جريمــة 
أهداًفــا  الممتلــكات  هــذه  تشــكل  أال  شــريطة  حــرب 
عســكرية. كمــا أعــاد نظــام رومــا األساســي التأكيــد علــى 
اعتبــار األفعــال المذكــورة انتهــاكات جســيمة التفاقيــات 
األساســي  النظــام  يجــرم  وبذلــك   ،1949 لعــام  جنيــف 
بالممتلــكات  أي مســاس  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
وغيــر  الدوليــة  المســّلحة  النزاعــات  كل  فــي  الثقافيــة، 

ــى حــّد ســواء )171(. ــة عل الدولي

ــة  ــي لممارســة المحكمــة الجنائي ــق العمل ــر أن التطبي غي
أقاليــم  فــي  المرتكبــة  بالجرائــم  الختصاصهــا  الدوليــة 
عــدم  هــو  األساســي،  نظامهــا  فــي  األطــراف  الــدول 
تعــّرض المحكمــة لمســألة االنتهــاكات الجســيمة بحــق 

الثقافيــة.  الممتلــكات 

حفيظة، مرجع سابق . 170
المستشــار محمــد أميــن المهــدي وآخــرون، الجرائــم التــي . 171

الدوليــة  اللجنــة  الدوليــة   الجنائيــة  المحكمــة  بهــا  تختــص 
 2013 الدولــي  األحمــر  للصليــب 
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المطلــب الثالــث: الجــزاءات المترتبــة عــن انتهــاك قواعــد 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 

لتجريــم  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  أحــكام  وضعــت 
األفعــال المرتكبــة ضــد الممتلــكات، ذلــك أنهــا اعتبــرت 
ــن  ــن االنتهــاكات الجســيمة لقواني ــك األفعــال مــن بي تل
الدولــي  القانــون  بأحــكام  إخــااًل  أي  الحــرب،  وأعــراف 
اإلنســاني نظــًرا لتوفــر عنصــر الضــرر المــادي: ســرقة، 
ــة،  ــم فهــي تشــكل جريمــة حــرب ثقافي ــر... ومــن ث تدمي
وتوقيــع  بارتكابهــا  المتهميــن  محاكمــة  إلــى  تــؤدي 
العقوبــات عليهــم فــي حــال ثبــوت اإلدانــة. تاركــة تحديــد 
نــوع العقوبــة ومقدارهــا للقوانيــن الوطنيــة، أو أوكلــت 
ــة المختصــة بالنظــر فــي  هــذه المهمــة للمحاكــم الدولي

اإلنســاني)172(.  الدولــي  القانــون  انتهــاكات 

فقــد نصــت المــادة 56 علــى اتخــاذ إجــراءات المتابعــة 
بحــق مرتكبــي االنتهــاكات ضــد الممتلــكات الثقافيــة، 
كمــا نصــت المــادة 28 مــن اتفاقيــة الهــاي لعــام 1954 
علــى أن تتعهــد األطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتخــذ 
فــي نطــاق تشــريعاتها الجنائيــة كافــة اإلجــراءات التــي 
تكفــل محاكمــة األشــخاص الذيــن يخالفــون أحــكام هــذه 
االتفاقيــة او الذيــن يأمــرون بمــا يخالفهــا، وتوقيــع جزاءات 
جنائيــة أو تأديبيــة عليهــم مهمــا كانــت جنســياتهم، وهــو 
البروتوكــول  مــن   15 المــادة  إليــه  ذهبــت  مــا  نفســه 

اإلضافــي الثانــي التفاقيــة الهــاي 1999.

ولذلــك  جنائيــة،  الفــرد  مســؤولية  فــإن  تقــدم  وكمــا 
تطبــق عليــه جــزاءات جنائيــة: بدنيــة، كالعقوبــات الســالبة 
للحريــة )الحبــس والســجن((، أو ماليــة ) الغرامــات الماليــة 
فــي  عليــه  منصــوص  هــو  لمــا  وفًقــا  والمصــادرة(، 
التشــريعات الوطنيــة ســواء فــي قوانيــن العقوبــات أو 
ــد  ــت تشــريعات العدي ــن العســكرية، واذا كان فــي القواني

مــن البلــدان ال تلتــزم بذلــك.

ــاء . 172 ــة أثن ــة الممتلــكات الثقافي ســامة صالــح الرهايفــة، حماي
ــات المســّلحة، دار الحامــد للنشــر 2012 النزاع

أمــا بالنســبة للدولــة فتكــون اآلثــار المترّتبــة علــى إعمــال 
أثنــاء  الثقافيــة  للممتلــكات  القانونيــة  الحمايــة  نظــام 
المدنيــة  مســؤوليتها  قيــام  فــي  المســّلحة،  النزاعــات 
حســب مــا اســتقّر عليــه الفقــه والقضــاء والعمــل الدولــي 
عــن االنتهــاكات اإلنســانية المنســوبة إليهــا، مــن خــال 
لحقــت  التــي  األضــرار  بجبــر  المعنيــة  الدولــة  مطالبــة 
ــة مــع اســتبعاد األعمــال  ــة المحمي ــكات الثقافي بالممتل
االنتقاميــة بحــق تلــك الممتلــكات كحــّل قمعــي )173(. 

خاتمة 
إن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني اهتمــت بحمايــة 
اإلنســان  حاجــة  تمّثــل  التــي  والممتلــكات  األعيــان 
الروحيــة والمعنويــة كتــراث ثقافــي. فقــد اســتقّر فــي 
القانــون الدولــي العــام أن لــكل بلــد فــي العالــم هويــة 
ثقافيــة متميــزة، وممتلــكات ثقافيــة خاصــة هــي  جــزء 
ــا  ــد عبقريته ــات شــخصيتها المســتقلة، تجّس مــن مكون
وتمّثــل  ثمــرة اإلبــداع المــادي والمعنــوي  ألبنائهــا علــى 

امتــداد التاريــخ اإلنســاني.

نــزاع  أي  فــي  دخولهــا  حــال  الــدول  تلتــزم  ولذلــك 
ــة  ــكات الثقافي ــن اســتهداف الممتل ــاع ع مســّلح باالمتن
المشــمولة بالحمايــة، تحــت طائلــة المســؤولية الجنائيــة 
المترتبــة علــى هــذا الفعــل  بموجــب الفصــل الرابــع مــن 
باتفاقيــة  الملحــق   1999 لعــام  اإلضافــي  البروتوكــول 
الهــاي لعــام 1954، وبموجــب المــادة 8 مــن نظــام رومــا 
األساســي، حيــث إن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ودخولهــا حّيــز النفــاذ ســّد ثغــرة فــي القانــون الدولــي 
وأحــدث تطــوًرا ملموًســا نحــو متابعــة مســؤولي الجرائــم 
ــًدا عــن  الدوليــة بمــا فيهــا الماســة بالقيــم الثقافيــة، بعي
االعتبــارات السياســية، وذلــك علــى الرغــم مــن اقتصارهــا 
علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة مــع أن الفــرد عــادة مــا 
يرتكــب الجريمــة باســم الشــخص المعنــوي أو لصالحــه.

173 . Henckaerts (Jean- Marie) &Doswal- Beck Louise,

 Custmory International Humanitarian Law. Volume

 II: Practice, second published, International

 Committee of the Red Cross: Cambridge university

press 2005, p.393
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الممتلــكات  لحمايــة  المبذولــة  الجهــود  مــن  وبالرغــم 
الثقافيــة فــي زمــن النزاعــات المســّلحة  ال تــزال تحتــاج 
إلــى المزيــد مــن بــذل الجهــد مــن طــرف الجماعــة الدوليــة. 
فمــع مــرور نصــف قــرن علــى اعتمــاد اتفاقيــة الهــاي 
1954، إال أن عــدد الــدول األطــراف فــي المعاهــدة لــم 
يتجــاوز 103، ولــم ينضــّم إلــى بروتوكولهــا األول ســوى 
85 دولــة. كمــا لــم تصــادق إال 15 دولــة منــذ تاريــخ تبنــي 

البروتوكــول الثانــي لعــام1999 )174(. 

الــدول  إلــى أن هنــاك عــدًدا مــن  كمــا تجــدر اإلشــارة، 
ــس  ــد دائمــة بمجل ــع بشــغل مقاع ــا يتمت ــرى بعضه الكب
إلــى هــذه االتفاقيــة  ترغــب فــي االنضمــام  األمــن ال 
واليابــان  وكنــدا  كالصيــن  اإلضافييــن  وبروتوكوليهــا 

المتحــدة175. والواليــات  إفريقيــا  وجنــوب 

ــز فعاليــة نظــام المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك  ولتعزي
قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي نــزاع مســّلح 

يمكــن تفعيــل التوصيــات  التاليــة:

ليطــال  العالمــي  القضائــي  االختصــاص  مبــدأ  تعزيــز 
أثنــاء  الثقافيــة  الممتلــكات  تطــال  التــي  االنتهــاكات 
الوطنــي  القضــاء  يكــون  ال  حتــى  المســّلحة  النزاعــات 
مقّيــًدا فقــط بالجرائــم التــي تمــس بالممتلــكات الثقافيــة 

إقليمــه.  فــوق  والواقعــة 

تحفيــز الــدول علــى التصديــق علــى نظــام رومــا األساســي 
لعــام 1998 الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل 
ــي اإلنســاني  ــون الدول ــي تطــال القان ــاكات الت ردع االنته
عليــه  تقــوم  الــذي  التكامليــة  مبــدأ  لتعزيــز  وكذلــك 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

تنــص المــادة:43 مــن البروتوكــول الثانــي 1999 علــى ضــرورة . 174
تصديــق عشــرين دولــة لدخولــه حيــز النفــاذ 

للممتلــكات . 175 الدوليــة  الحمايــة  ســرور،  ســامح  محمــد  د. 
عمــر  فــي  مذكــور  المســّلح،  النــزاع  فتــرات  فــي  الثقافيــة 
مكــي القانــون الدولــي اإلنســاني فــي النزاعــات المســّلحة 
األحمــر   للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  منشــورات  المعاصــرة، 

210 ص   ،2016

تطويــر القواعــد التــي تضمنتهــا اتفاقيــة الهــاي 1954 بمــا 
يتناســب والتطــورات الاحقــة علــى المســتوى التشــريعي 
الدولــي ســواء بســبب تبنــي البروتوكــول األول 1977، أو 

النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 1998

العمــل علــى تعزيــز الحمايــة المقــررة للممتلــكات الثقافية 
فــي فتــرات النــزاع المســّلح  فــي أشــكالها الثاثة 

باتخــاذ  األطــراف  الــدول  التــزام  ضــرورة  علــى  التأكيــد 
التدابيــر االحتياطيــة، ونشــر المعلومــات الــواردة باتفاقيــة 
الهــاي 1954 وبروتوكوليهــا اإلضافييــن وطــرح العديــد 

مــن األمثلــة الخاصــة بســبل تنفيــذ هــذا االلتــزام.

ضــد  الخطيــرة  باالنتهــاكات  التعريــف  علــى  الحــرص 
الممتلــكات الثقافيــة والتــي تســتوجب عقــاب مقترفيهــا 

لمحاولــة الحــد مــن اإلفــات مــن العقــاب.   

الئحة المراجع المعتمدة  
المراجع باللغة العربية 

الكتب والمؤلفات
ــل تدريــب  ــد غــازي، دلي ــم، المستشــار خال د. شــريف عتل
القضــاة علــى أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة 

ــة للصليــب األحمــر الدولــي، 2008  الدولي
الدولــي  القانــون  فــي  محاضــرات  عتلــم،  شــريف  د. 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بعثــة  اإلنســاني، 

  2001 القاهــرة  الدولــي- 

د. محمــد ســامح ســرور، الحمايــة الدوليــة للممتلــكات 
الثقافيــة فــي فتــرات النــزاع المســّلح، مذكــور فــي عمــر 
مكــي القانــون الدولــي اإلنســاني فــي النزاعــات المســّلحة 
المعاصــرة، منشــورات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  

2016
ــي، دار  ــون الدول ــم القان ــادري، مفاهي ــادر الق ــد الق  د. عب

توبقــال  للنشــر 1990
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الرسائل الجامعية 
الممتلــكات 	  حمايــة  الرهايفــة،  صالــح  ســامة 

الحامــد  دار  المســّلحة،  النزاعــات  أثنــاء  الثقافيــة 
 2012 للنشــر 

علــي خليــل إســماعيل الحديثــي، حمايــة الممتلــكات 	 
الثقافيــة فــي القانــون الدولــي ) دراســة تطبيقيــة 

ــع  1999 ــة( دار الثقافــة للنشــر والتوزي مقارن
علــي خليــل إســماعيل الحديثــي، حمايــة الممتلــكات 	 

الثقافيــة فــي القانــون الدولــي.« دراســات تطبيقيــة 
مقارنــة«. مكتبــة دار الثقافــة للنســر والتوزيــع 1999

القانونيــة 	  الحمايــة  نشــأة  بونيــون،  فرنســوا 
المســّلح  النــزاع  حالــة  فــي  الثقافيــة  للممتلــكات 
ــي اإلنســاني التعاقــدي  ــون الدول ضمــن إطــار القان
والعرفــي – اجتمــاع  الذكــرى الخمســين التفاقيــة 
الدوليــة  اللجنــة  منشــورات   -1954 لعــام  الهــاي 

2004 األحمــر  للصليــب 
المستشــار محمــد أميــن المهــدي وآخــرون، الجرائــم 	 

التــي تختــص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر الدولــي 2013 

تيطاونــي شــهرزاد، الحمايــة الدوليــة للممتلــكات 	 
لنيــل  المســّلحة. رســالة  النزعــات  أثنــاء  الثقافيــة  
كليــة   الدولــي،  القانــون  فــي  الماجســتير  شــهادة 

.2014  -2013 الجزائــر1    جامعــة  الحقــوق، 

 المقاالت 
عــن 	  الدوليــة  المســؤولية  مســتاوي،  أ/حفيظــة 

انتهــاك قواعــد حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
القانونيــة  العلــوم  مجلــة  المســّلحة.  النزاعــات 

2016 جــوان   -13 عــدد  والسياســية، 
حســن جونــي، تدميــر األعيــان الثقافيــة أو احتــال 	 

التاريــخ، مجلــة اإلنســاني، عــدد، 47 شــتاء2010/2009

الوثائق 
ميثاق األمم المتحدة 1945	 
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان  لعام 1948	 
اتفاقيات جنيف األربع 1949	 

البروتوكوالن الملحقان لعام 1977	 
بحمايــة 	  الخاصــة   1954 لعــام  الهــاي  اتفاقيــة 

المســّلحة  النزاعــات  أثنــاء  الثقافيــة  الممتلــكات 
البروتوكول األول لمعاهدة الهاي لعام 1954	 
البروتوكــول الثانــي 1999 الملحــق لمعاهــدة الهــاي 	 

1954
• Résolution adoptée par l’Assemblée 

génerale, « Responsabilité de l’Etat pour 
fait internationalement illicite » Cinquante-
sixième session, 12 Décembre 2001, 
document N°A/RES/56/83
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المراجع باللغة األجنبية 
Books and Reports
• David Eric, Principes de droit des conflits 

armés, Bruxelles, Bruylant, 1994
• Henckaerts (Jean- Marie) &Doswal- Beck 

Louise (2005), Custmory International 
Humanitarian Law. Volume II: Practice, 
second published, International Committee 
of the Red Cross: Cambridge university 
press – 

• Le Goff (J), Patrimoine et passion identitaire 
du patrimoine, Ed. Fayard 1998

• Leturcq (JG), Patrimoine en temps de 
guerre, CEDEJ 2006  

• Robert Layta(2001),Peter G stone, Julian 
Thomas, Destruction and conservation of 
Cultural property Routledge

• Toman Jiri, La protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, Ed, UNESCO 1994

• Protection of Culture Property in the 
event of armed conflict- Report on the 
meeting of experts- Advisory service 
on inter on international humanitarian 
law- International Committee of 
the Read Cross- Geneva 2002 

Articles 
• Etienne Clement et Fabrice Quinto, « La 

protection des biens culturels au Cambodge 
pendant la période des conflits armés à 
travers l’application de la convention de la 
Haye 1954 », Revue Internationale de  La 
Croix Rouge, N° 854 ,Vol 86 Juin 2004 

• Bahrani Zainab (2003) , Iraq’s cultural 
heritage : Monuments history and loss, The 
Art Journal Vol62  December 

• Jan Hdadik (2004), Making of cultural 
property with the distinctive emblem of 
1954 for the protection of cultural property 
in the event of armed conflict. IRRC, June, 
Vol 86, N° 854

• Manlio Frigo(2004) « Cultural property v. 
cultural heritage: A battle of concepts in 
international law? International Review Of 
the Red Cross, June, Vol 86, N° 854
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مقّدمة:
جرائــم بشــعة عديــدة، ارتكبهــا االحتــال الصهيونــي بحــق 
الشــعب الفلســطيني منــذ العــام 1948م، فــي الوقــت 
ــى  ــات تعن ــر اتفاقي ــى تحضي ــم يعمــل عل ــذي كان العال ال
عــام  االســرائيلي  االحتــال  فمنــذ  اإلنســان.  بحقــوق 
1948م، وتتابًعــا لعــام 1967م، بنكبــة ونكســة بكل معانيها 
وآالمهــا، وبمــرور األيــام الــى يومنــا هــذا، لــم يفــّوت 
االحتــال الصهيونــي، يوًمــا دون ارتــكاب جرائــم بحــق 
ــراوح،  الشــعب الفلســطيني، فصــور جرائمــه تتعــدد وتت
فمــن مجــازر بحــق القــرى الفلســطينية وتطهيــر عرقــي 
ميدانيــة  وإعدامــات  غاشــمة،  واعتقــاالت  لســاكنيها، 
ــى  ــن القــرى والمــدن الفلســطينية، ال ــا، وحواجــز بي يوميًّ
هــدم مســاكن ومنــازل الشــهداء الفلســطينيين وتشــريد 

أهلهــم. 

االنتهــاكات  هــذه  اســتمرت  المنــوال،  هــذا  وعلــى 
اتضــاح  وزاد  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  االســرائيلية 
ذلــك، فــي هبــة اكتوبــر األخيــرة، او بما بات ُيعــرف »بثورة 
الســكاكين«، والتــي جــاءت كــردة فعــل علــى االنتهــاكات 
الــوزراء  أصــدر مجلــس  كّلــه،  هــذا  وأثنــاء  االســرائيلية، 
اإلســرائيلي المصّغــر )الكابينيــت(، وفــي وقــت متأخــر 
مــن الليــل فــي الخامــس مــن اكتوبــر لســنة 2015م،  قــراًرا 
بهــدم منــازل الشــهداء الفلســطينيين وتوســيع االعتقــال 
االداري، وهــذا ينــذر بــأن االحتــال ســوف يعيــد منهجيــة 
هــدم المنــازل كمــا كان هــو الحــال فــي االنتفاضــة االولــى 

وانتفاضــة األقصــى.

ــا الــى البحــث فــي التكييــف القانونــي  ان هــذا كلــه دفعن
ــاق  ــازل الشــهداء الفلســطينيين، فــي ظــل ميث لهــدم من
رومــا واتفاقيــات جنيــف، لمعرفــة المســؤولية القانونيــة 
الناجمــة عــن ذلــك، ولمواجهــة الكيــان الصهيونــي فيمــا 
فلســطين  دولــة  فــي  السياســي  المســتوى  أراد  لــو 
محاســبة االحتــال االســرائيلي علــى هــذه الجرائــم فيمــا 
ــة  ــى المحكمــة الجنائي بعــد، وذلــك مــن خــال التوجــه ال
بهــا  قــام  حــرب  جريمــة  توافــر  مــدى  لبحــث  الدوليــة، 
االحتــال االســرائيلي بحــق الشــعب الفلســطيني مــن 

خــال تدميــر منــازل الشــهداء الفلســطينيين.

وبنظــرة ســريعة علــى االتفاقيــات الدوليــة، وبنــاء علــى مــا 
هــو مســتقر فــي القانــون الدولــي، نــرى ان هــدم المنــازل 
قــد ينــدرج تحــت جرائــم الحــرب، و يمكــن ان تكــون مــن 
ضمــن العقوبــات الجماعيــة، ممــا يتطلــب منــا دراســة 
افعــال  علــى  انطباقهــا  مــدى  لنــرى  الحــرب،  جرائــم 
ــازل الشــهداء  ــان الصهيونــي المتمثــل فــي هــدم من الكي

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة.

أهمية الدراسة:
لهــذه الدراســة بالــغ األهميــة، حيــث أن أهميتهــا تتمحــور 
ــازل المدنييــن وتكييفهــا  فــي معرفــة  طبيعــة هــدم المن
ــى هــذه  ــة المحاســبة عل ــة تســبق مرحل ــي كمرحل القانون
ــا فــي نشــر  ــك، تكمــن أهميته ــى ذل ــال، أضــف إل األفع
وعــي لــدى الشــعب الفلســطيني بــأّن مثــل هــذه األفعــال 
تشــّكل جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي، وبأنه يوجد 
طــرق عــدة لوقفهــا كونهــا جرائــم حــرب، وأن هنــاك جهات 
قضائيــة دوليــة مهمتهــا األساســية تــكاد تكــون أن تمنــع 
هــذه الجرائــم وان تحاســب مرتكبيهــا، كمــا أن أهميتهــا 
تتمثــل فــي اإلشــارة إلــى أن المجتمــع الدولــي المتمثــل 
ــة يتحمــل جــزء مــن المســؤولية عــن  بالمنظمــات الدولي

هــذه الجرائــم، ومرتكبهــا الرئيــس بتأكيــد.

أهداف الدراسة:
عــّدة،  أهــداف  حــول  الدراســة  هــذه  أهــداف  تتمحــور 
إشــكالية  علــى  الضــوء  تســليط  فــي محاولــة  وتتمثــل 
الفلســطينيين  الشــهداء  منــازل  هــدم  وهــي  معينــة، 
يــكّل  فــي الضفــة الغربيــة، كونهــا جرائــم االحتــال ال 
وال يمــّل مــن اقترافهــا واقتــراف غيرهــا، فــي محاولــة 
لوضــع حــد لهــذه االنتهــاكات مــن خــال إعــداد دراســة 
تعمــل علــى تكييفهــا تكييًفــا ســليًما فــي ضــوء القانــون 
الدولــي، ولتكــون نقطــة النطــاق المســتوى السياســي 
فــي دولــة فلســطين لمحاســبة االحتــال اإلســرائيلي 
وقيادتــه، علــى الجرائــم التــي اقترفوهــا، فيمــا لــو رغبــوا 
فــي ذلــك بالتأكيــد، ولتســاعد فــي وضــع حــّل نهائــي 
لهــدم المنــازل فــي الضفــة الغربيــة، وكذلــك لتكــون مــن 
ــال  ــي تســاعد فــي محاســبة االحت ضمــن الدراســات الت
ــاع  ــا مــن ايق ــة، لمــا فيه ــة الدولي أمــام المحكمــة الجنائي
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نصــوص االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة، علــى الوقائــع 
ــد باإلضافــة  ــي تحصــل فــي فلســطين، وهــذا بالتأكي الت
فــي موضــوع جرائــم  الباحــث  وإثــراء  نظــرة  إلقــاء  الــى 
الحــرب، ولتقديمهــا كمتطلــب مــن متطلبــات المشــاركة 
فــي مؤتمــر الشــباب اإلقليمــي األول الدولــي اإلنســاني 
لحمايــة األشــخاص الذيــن يتمتعــون بحمايــة خاصــة فــي 

المنازعــات المســّلحة فــي جامعــة البتــرا – عمــان.

إشكالية وأسئلة البحث:
تكمــن إشــكالية البحــث فــي التكييــف القانونــي لفعــل 
منــازل  هــــــدم  فــي  المتمثــل  اإلســرائيلي  االحتــال 
ابــان  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  الشهــــــداء 
ثــورة  او  أكتوبــر  »انتفاضــة  األخيــرة  الجماهيريــة  الهّبــة 
الســكاكين«، ومــدى اعتبارهــا جريمــة حــرب متمثلــة فــي 
ــي،  ــون الدول ــكات، فــي ظــل القان ــر الممتل جريمــة تدمي
وخاصــة االتفاقيــات المعنيــة بجرائــم الحــرب، والمبــادئ 
المســتقرة فــي النظــام القانونــي الدولــي؛  وبالتحديــد 
)2/أ/2(  الفقــرة  فــي  الثامنــة  المــادة  فــي  رومــا  ميثــاق 

منهــا، محاوليــن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة: 
ما هو المقصود بجرائم الحرب؟. 1
مــا هــو المقصــود بجريمــة تدميــر الممتلــكات فــي . 2

الــواردة فــي ميثــاق رومــا ؟
ما هي عناصر الجريمة؟. 3
التــي . 4 المدنيــة  بالممتلــكات  المقصــود  هــو  مــا 

؟ الحمايــة  تســتحق 
لتدميــر . 5 العســكرية  بالضــرورة  المقصــود  هــو  مــا 

الممتلــكات؟
ما هو المقصود بالنزاع المسّلح الدولي؟. 6
مــا مــدى اعتبــار هــدم منــازل الشــهداء جريمــة تدميــر . 7

الممتلــكات وفًقــا لميثــاق رومــا ؟

نطاق البحث:
للبحــث نطــاق يتمثــل فــي نطــاق مكانــي ونطــاق زمانــي. 
فالنطــاق المكانــي يتمثــل بهــدم منــازل الشــهداء فــي 
الضفــة الغربيــة، »القــدس الشــرقية« دون غيرهــا، فــا 
ــي  ــة ف ــازل الشــهداء الكائن ــى هــدم من يتطــرق البحــث ال
األراضــي المحتلــة عــام 1948م، وكذلــك نطــاق زمانــي، 

ويتمثــل النطــاق الزمانــي، فــي هّبــة اكتوبــر األخيــرة )مــن 
أكتوبــر 2015 الــى منتصــف عــام 2016(، او مــا يعــرف بثورة 
ــل  ــى أعمــال هــدم تمــت قب الســكاكين، دون التطــرق ال
ذلــك، أي ابــان انتفاضــة األقصــى او االنتفاضــة االولــى.

فرضية البحث:
يقــوم البحــث علــى فرضيــة مؤّداهــا، أّن األفعــال التــي 
الشــهداء  منــازل  هــدم  ومنهــا  االحتــال  بهــا  يقــوم 
جريمــة  تشــكل  األخيــرة،  الهّبــة  فــي  الفلســطينيين 
حــرب تتمثــل فــي تدميــر الممتلــكات، وفًقــا لمــا هــو 
الدوليــة  واالتفاقيــات  الدولــي  القانــون  فــي  مســتقّر 
المعنيــة، وبالتحديــد مــا نــّص عليــه ميثــاق رومــا فــي 
المــادة الثامنــة فــي الفقــرة )2/أ/2( منهــا، األمــر الــذي قــد 
يدفــع المســتوى السياســي فــي دولــة فلســطين الــى 
التحــرك باتجــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوقــف هــذه 
ايقــاع نصــوص مــواد  االعتــداءات، وذلــك مــن خــال 
االتفاقيــات الدوليــة علــى الوقائــع واالعمــال التــي يقــوم 
الشــهداء  ممتلــكات  تجــاه  االســرائيلي  االحتــال  بهــا 

عائاتهــم. وممتلــكات  الفلســطينيين 

منهجية البحث:
سنســتخدم فــي هــذا البحــث الكثيــر مــن المناهــج، أّولهــا 
المنهــج التحليلــي الــذي يقــوم علــى تحليــل النصــوص 
لجرائــم  المنظمــة  الدوليــة  المعاهــدات  فــي  القانونيــة 
الحــرب والمتمثلــة فــي جريمــة تدميــر الممتلــكات، فــي 
ــج  ــك المنه ــام، وكذل ــي الع ــون الدول ــادئ القان ضــوء مب
الوصفــي عنــد توصيــف ورصــد ظاهــرة هــدم المنــازل من 

ــال االســرائيلي. ــل االحت قب

كمــا اســتفدنا فــي بحثنــا هــذا، مــن المنهــج التاريخــي، 
ــة  ــم المشــابهة فــي حقب ــى الجرائ ــك عندمــا نشــير ال وذل
ــة أكتوبــر  تاريخيــة معينــة، ســبقت هــدم المنــازل فــي هّب

ــرة. االخي

خطة البحث:
مقدمة

الممتلــكات  تدميــر  جريمــة  ماهيــة  االول:  المبحــث 
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حــرب.  كجريمــة 
المطلب االول: مفهوم جريمة تدمير الممتلكات.

المطلب الثاني: أركان جريمة الحرب.

الشــهداء  منــازل  هــدم  اعتبــار  مــدى  الثانــي:  المبحــث 
الممتلــكات. تدميــر  جريمــة 

المطلب االول: تحليل العناصر العامة للجريمة.
المطلب الثاني: تحليل العناصر الخاصة للجريمة.

الخاتمة.

مقدمة
ــوِع  ــْوِف َواْلُج ــَن اْلَخ ــْيٍء ِم ــْم ِبَش ُك ــى: » َوَلَنْبُلَونَّ قــال تعال
ــِر  َوَبشِّ َمــَراِت  َوالثَّ ْنُفــِس  َواأْلَ ْمــَواِل  اأْلَ ِمــَن  َوَنْقــٍص 
ــِه  ــا ِللَّ ــوا ِإنَّ ــٌة َقاُل ــْم ُمِصيَب ــَن ِإَذا َأَصاَبْتُه ِذي ــَن * الَّ اِبِري الصَّ

ــا ِإَلْيــِه َراِجُعــوَن«. صــدق اللــه العظيــم. َوِإنَّ
تجــاه  االســرائيلي  االحتــال  ارتكبهــا  عديــدة،  انتهــاكات 
الشــعب الفلســطيني، منــذ ان احتــل الكيــان الصهيونــي 
فلســطين، فــي عــام 1948م، واســتمرت هــذه االنتهــاكات 
الــى يومنــا هــذا، مــروًرا بانتفاضــات عديــدة، وخيبــات امــل 
انتهــاكات  ونكســة،  نكبــة  مــن  الفلســطينيون  عاشــها 
تمّثلــت فــي قتــل الفلســطينيين وتشــريدهم وأســرهم، 
هــذه  وتجــّددت  وتدميرهــا،  ممتلكاتهــم  ومصــادرة 
االنتهــاكات بشــكل ملحــوظ فــي الفتــرة األخيــرة، او بمــا 
باتــت تعــرف بانتفاضــة أكتوبــر، فــي اكتوبــر عــام 2015م.

ومــن بيــن هــذه االنتهــاكات، قررنــا كقانونييــن نعيــش 
ورأي  األفعــال،  هــذه  قانونيــة  فــي  نبحــث  أن  الواقــع، 
القانــون الدولــي العــام بذلــك، مرّكزيــن بحثنــا هــذا، علــى 
االنتهــاك المتمثــل بتدمير منازل الشــهداء الفلســطينيين 
ــة والقــدس »الشــرقية«، فــي نطــاق  ــة الغربي فــي الضف
زمنــي يتمثــل فــي »انتفاضــة اكتوبــر«، لنــرى مــا مــدى 
اعتبــار هــذه االفعــال جريمــة مــن جرائــم الحــرب، وفًقــا 
لميثــاق رومــا، أي بصــورة أخــرى، هــل يمكــن ان تشــّكل 
أفعــال االحتــال االســرائيلي المتمثلــة بهــدم المنــازل 

ــاق رومــا؟ ــا لميث جريمــة حــرب وفًق

وعلــى ذلــك، وفــي ســبيل إتمــام هــذا البحــث بشــكل 
يوصلنــا الــى نتيجــة نحكــم علــى أساســها، اتخذنــا مــن كلٍّ 
مــن المنهــج التحليلــي، والمنهــج الوصفــي، والمنهــج 
نتيجــة  الــى  للوصــول  نســتخدمها  وســيلة  التاريخــي، 
تســاعدنا فــي الحكــم. فاســتخدمنا المنهــج التحليلــي فــي 
تحليــل نصــوص االتفاقيــات والمواثيــق ذات الصلــة، 
وامــا الوصفــي، فقمنــا باســتخدامه مــن خــال رصــد 
ظاهــرة هــدم المنــازل، والمنهــج التاريخــي مــن خــال 
االســتفادة مــن قضايــا مشــهورة فــي القضــاء الدولــي 
الجنائــي؛ وقمنــا بتقســيم البحــث الــى مبحثيــن، يتنــاول 
ــا مــن  ــكات وأركانه ــر الممتل ــوم جريمــة تدمي االول مفه
خــال مطلبيــن منفصليــن، امــا الثانــي، فانــه تناول شــرح 
اركان الجريمــة وايقاعهــا علــى الواقــع الفلســطيني، مــن 
خــال مطلبييــن مختلفيــن، يتنــاول األول شــرح االركان - 
العناصــر- العامــة للجريمــة، والثانــي يتنــاول شــرح االركان 

الخاصــة لهــا. 

 وفــي ســبيل هــذا كلــه، قمنــا باســتخدام مصــادر ومراجــع 
متعــددة، كان أغلبهــا يتمثــل فــي اتفاقيــات ومواثيــق 
دوليــة، مثــل ميثــاق رومــا، واتفاقيــات جنيــف األربــع 
أيًضــا  وقمنــا  وغيرهــا،  بهــا  الملحقــة  والبروتــوكات 
باالســتفادة مــن مراجــع متعــّددة تتمثــل فــي موســوعات 
علميــة  واطروحــات  الحــرب،  بجرائــم  تعنــى  وكتــب 
مختلفــة، وقــرارات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــرح 
وشــروحات  بتفســيرات  اســتعّنا  كمــا  الجرائــم،  أركان 
علــى  وتعليقــات  الجنائــي،  الدولــي  القضــاء  لفقهــاء 

أخــرى متعــّددة. نصــوص ميثــاق رومــا، ومراجــع 

تقديمــه كمتطلبــات  البحــث،  هــذا  مــن  الهــدف  وكان 
المشــاركة فــي مؤتمــر الشــباب اإلقليمــي األول الدولــي 
ــة  ــون بحماي ــن يتمتع ــة األشــخاص الذي اإلنســاني لحماي
خاصــة فــي المنازعــات المســّلحة فــي جامعــة البتــرا - 
عمــان، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخرى، حّث المســتوى 
السياســي الــى اللجــوء الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لمحاســبة القيــادات فــي الكيــان الصهيونــي الرتكابهــم 
جرائــم حــرب تجــاه الفلســطينيين، هــذا فــي حــال اكتملــت 
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ــة  أركان الجريمــة وثبتــت الجريمــة وتحققــت، فــي محاول
ــاة ذوي الشــهداء. ــف معان لتخفي

المبحث األول:
ماهية جريمة تدمير الممتلكات 

كجريمة

االول  يتنــاول  الــى مطلبيــن،  المبحــث  سيقســم هــذا 
منــه: مفهــوم جرائــم الحــرب فــي ظــّل المواثيــق والفقــه 
ضمــن  مــن  الجريمــة  كــون  العــام،  الدولــي  القانونــي 
جرائــم الحــرب، وذلــك بشــكل مقتضــب، وكذلــك الــى 
ــم  ــر الممتلــكات كجريمــة مــن جرائ مفهــوم جريمــة تدمي
الحــرب التــي نصــت عليهــا المواثيــق والمعاهــدات، مثــل 
ميثــاق رومــا واتفاقيــات جنيــف االربــع وغيرهــا، امــا فــي 
المطلــب الثانــي؛ فســنقوم فيــه بالتوّســع بجريمــة تدميــر 
والمعاييــر  القانونــي،  تأصيلهــا  مبّينيــن  الممتلــكات، 
شــرح  خــال  مــن  وذلــك  تحكمهــا،  التــي  والضوابــط 
أشــارت  التــي  الجريمــة   - أركان  بشــكل كاٍف عناصــر – 
اليهــا المــادة التاســعة مــن ميثــاق رومــا، وذلــك علــى 

النحــو االتــي:

المطلب األول: مفهوم جريمة تدمير الممتلكات
فــي هــذا المطلــب ســنتطرق الــى مفهــوم جرائــم الحــرب 
بشــكل مقتضــب وفًقــا لميثــاق رومــا، لكونهــا ليســت 
ثــم  ومــن  البحــث،  هــذا  فــي  األساســية  اإلشــكالية 
ســنقوم بتبيــان مفهــوم جريمــة تدميــر الممتلــكات فــي 
ــاق رومــا بشــكل أساســي، وكذلــك مــن خــال  ظــل ميث
اتفاقيــات جنيــف االربــع التــي كانــت ســباقة الــى االشــارة 

ــي: ــى النحــو االت ــم، وهــذا عل ــى هــذه الجرائ ال

أّواًل: مفهوم جرائم الحرب وفًقا لميثاق روما:
ــذي  ــة، وال ــة الدولي ان النظــام الداخلــي للمحكمــة الجنائي
قضائــي  جهــاز  ظهــور  إلــى  النفــاذ،  حيــز  دخولــه   أّدى 
دولــي يعاقــب مرتكبــي جرائــم جســيمة تمــّس المجتمــع 
الدولــي، وهــي جرائــم اإلبــادة وجرائــم الحــرب وجرائــم ضد  
الحــرب، ولإلجابــة  بجرائــم  المقصــود  اإلنســانية، فمــا 

علــى ذلــك، نجــد ان المــادة الثامنــة مــن ميثــاق رومــا، 
قــد تطرقــت الــى مفهــوم جرائــم الحــرب، وحقيقــة األمــر، 
ــا هــو مســتقّر  ــرت عّم ــة آنفــة الذكــر، عّب ان المــادة الثامن
فــي االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة، مثــل اتفاقيــات جنيــف 
 12 بتاريــخ  المؤرخــة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  ان  فنجــد 
اغســطس 1949م، اشــارت الــى جرائــم الحــرب، وذلــك 
مــن   1)130( المــادة  وكذلــك  منهــا،   1)147( المــادة  فــي 
ــك لمــا  ــى ذلــك، وكذل ــة اشــارت ال ــة جنيــف الثالث اتفاقي
بجرائــم  المتعلقــة  العرفيــة  القواعــد  فــي  هــو مســتقر 

الحــرب.
وعــود عــن ذي بــدء، نجــد ان هنــاك الكثيــر مــن التعريفــات 
التــي وضعهــا الفقــه، مســتندين الــى االتفاقيــات الدوليــة 
ــات  ــد ان مــن ضمــن التعريف ــم الحــرب، فنج بشــأن جرائ
الخاصــة بجرائــم الحــرب » انتهــاك القوانيــن واألعــراف 
الدوليــة التــي تحكــم ســلوك الــدول والقــوات المتحاربــة 
ــون مدنييــن  ــة الحــرب هــؤالء قــد يكون واألفــراد فــي حال

او عســكريين«1.

تعريــف  علــى  نــّص  رومــا  ميثــاق  ان  وباألســاس  هــذا 
جرائــم الحــرب، وبّيــن جميــع الجرائــم الممكنــة مــن خــال 
المــادة الثامنــة منــه، فــي )2( فــي فقرتيهــا )أ، ب(، والتــي 
تعــّد خيــر تعريــف لجرائــم الحــرب، والتــي بّينــت ان جرائــم 
الحــرب هــي االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف 
األربــع واالنتهــاكات الخطيــرة األخــرى واألعــراف الســارية 
علــى المنازعــات الدوليــة المســّلحة، وفــي نطــاق الثابــت 

ــا. للقانــون الدولــي، كمــا ســبق وبيّن

ثانًيا: مفهوم جريمة تدمير الممتلكات
وقبــل التطــّرق الــى مفهــوم جريمــة تدميــر الممتلــكات، 
ــاول  ــكات، ســنقوم بتن وألن محــّل الجريمــة هــي الممتل
محــّل الجريمــة للوصــول الــى المقصــود بالممتلــكات 
ان  الــى  االشــارة  تجــدر  وهنــا  الحمايــة.  تســتحق  التــي 
فيرادفهــا  المرادفــات،  مــن  الكثيــر  لهــا  الممتلــكات 
الدوليــة  المواثيــق  فــي  المدنيــة  األعيــان  مصطلــح 
علــى  جاهديــن  ســنعمل  مــا  وهــذا  االمــوال،  وكذلــك 
ــة  ــم حقيق ــا، لنعل ــا نظــًرا ألهميته ــان المقصــود فيه تبي
الممتلــكات التــي تســتحق الحمايــة الدوليــة، ولنحكــم 
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كممتلــكات  الشــهداء  منــازل  علــى  بعــد  مــا  فــي 
تســتحق الحمايــة ام ال. وفــي هــذا الخصــوص نجــد ان 
للممتلــكات كأي مصطلــح، مفهوميــن مــن منطلقيــن، 
منطلــق لغــوي، وآخــر اصطاحــي فــي ظــل المواثيــق 
الدوليــة، فنجــد ان المقصــود اللغــوي لهــا أنهــا تعنــي 
»مصدرهــا ملــك، وتعنــي مــا يملكــه اإلنســان ويتصــرف 
أّمــأ  مــال«،  مــن  اليــد  ملكــت  مــا  كذلــك  وتعنــي  بــه، 
مــن منطلــق المواثيــق الدوليــة، فنجــد ان البروتوكــول 
ــات جنيــف لســنة 1997م، أشــار  اإلضافــي االول التفاقي
ووضــع أســس وقواعــد  يمكــن مــن خالهــا اســتخاص 
المقصــود بالممتلــكات، التــي تســتوجب الـــحماية، فنجد 
ــى  ــر اشــارت ال ــف الذك ان المــادة)52( مــن البروتوكــول آن
عرفتهــا  حيــث  المدنية-الممتلــكات-  االعيــان  تعريــف 
الفقــرة الثانيــة منهــا بكونهــا »هــي كافــة األعيــان التــي 
االفقــرة  حددتــه  لمــا  وفًقــا  عســكرية   أهداًفــا  ليســت 
الثانيــة«1، هــذا يعنــي ان جميــع االهــداف هــي اهــداف 
ــة فــي  ــة، إاّل مــا يمكــن أن تســاهم مســاهمة فعال مدني
العمل  العســكري ســواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها 
أم بغايتهــا أم باســتخدامها1، والتــي يحقــق تدميرهــا التــام 
أوالجزئــي أو االســتياء عليهــا أو تعطيلهــا فــي الظــروف 
تســاهم  أكيــدة   عســكرية  ميــزة  حينــذاك  الســائدة 
مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري ســواء كان ذلــك 
بطبيعتهــا أم بموقعهــا أم بغايتهــا أم باســتخدامها، هــذا 
يعنــي ان الممتلــكات التــي تســتخدم فــي اطــار عســكري 
التــي ال تســتخدم فــي هــذا  الممتلــكات  تختلــف عــن 
االطــار، حيــث ان األولــى ال تســتحق الحمايــة مقارنــة 
ــي  ــون الدول ــي أوالهــا القان ــة الت ــكات المدني مــع الممتل
حمايــة، ويتضــح ان هــذه المنشــأة العســكرية يجــب ان 
يكــون اســتخدامها لغــرض عســكري مباشــر اضافــة الــى 
ان يكــون أثرهــا مباشــًرا فــي العمــل العســكري، وليــس 
ــا  ــر مباشــرة لهــا، إضافــة الــى ان تدميرهــا كليًّ لخدمــة غي
ــا او االســتياء عليهــا يشــّكل ميــزة عســكرية، مــن  او جزئيًّ
ا فــي تحديــد نتيجــة الحــرب، كمــا  خــال لعبهــا دوًرا اساســيًّ
ســبق وبّينتهــا المــادة آنفــة الذكــر. أضــف الــى انــه إذا ثــار 
الشــك حــول مــا إذا كانــت عيــن مــا تكــرس عــادة ألغــراض 
مدنيــة مثــل مــكان العبــادة أو منــزال وأي مســكن آخــر 
أو مدرســة، إنمــا تســتخدم فــي تقديــم مســاهمة فعالــة 

تســتخدم  ال  أنهــا  يفتــرض  فإنــه  العســكري،  للعمــل 
ألغــراض عســكرية، وهــذا مــا اكــدت عليــه الفقــرة الثالثــة 

ــر1. مــن المــادة آنفــة الذك
وبتطبيــق هــذه القواعــد التــي جــاءت بصددهــا المــادة 
بإثــارة  نــرى  البروتوكــول االول، فإننــا  الذكــر مــن  انفــة 
األمــر  بالنســبة للمســاكن،  او باألحــرى منــازل الشــهداء 
الفلســطينيين، فمــن غيــر المتصــور ان تقــوم المنــازل 
بأعمــال عســكرية بالمعنــى المشــار اليــه ســابًقا، وتكــون 
ــه  ــي فــإن مــا اوردت ــا عســكرية، وبتال ــك اعياًن بموجــب ذل
هــو   – االول  البروتوكــول  مــن   52  - الســابقة  المــادة 
تعبيرعــن قاعــدة عامــة، مفادهــا حمايــة االعيــان واالماكــن 
والممتلــكات المدنيــة بطبيعتهــا مثــًا أماكــن الدراســة 
ــة ومخصصــة  ــادة والمســاكن، وبأنهــا مدني وأماكــن العب
لألعمــال المدنيــة، وتبقــى كذلــك ولــو ثــار الشــك حولها1، 
وهنــا نؤكــد ان  منــازل الشــهداء او مســاكنهم، هــي اماكن 
وليــس  للســكن  اساًســا  وممتلــكات مدنيــة تســتخدم 
ألي اعمــال عســكرية، وال يمكــن تصــور بــأي حــال مــن  
االحــوال ان تقــوم بمهــام عســكرية، االمــر الــذي يدفعنــا 
لنؤكــد ان دافــع الكيــان الصهيونــي، هــو االنتقــام مــن 
ــا  الشــهداء وذويهــم وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل  فعــًا جرميًّ
مــن الجرائــم الدوليــة، فــي محاولــة منهــم كمــا يعتقــدون 
ــل هــذه االفعــال، وكعقــاب وانتقــام  ــورة بمث الخمــاد الث
باألســاس،  وان المبــدأ ســالف الذكــر والمتمثــل بحمايــة 
االعيــان المدنيــة وعــدم توجيــه العمليــات العســكرية ضــد 

ــة1. االهــداف غيرالعســكرية، هــي قواعــد عرفي

اصبــح   – المدنيــة  الممتلــكات   - الجريمــة  وألن محــّل 
واضًحــا، ســنبحث االن فــي الســلوك الجرمــي للجريمــة، 
والمتمثــل فــي التدميــر، فنــرى ان التدميــر يتحقــق ســواء 
المنفعــة   تفويــت  بقصــد  ــا،  جزئيًّ او  ــا  كليًّ تدميــًرا  كان 
كمــا  اوحتــى  االســتقرار،  مــن  اهاليهــم  وحرمــان  منــه 
يقــوم الكيــان الصهيونــي احيانــا بأخــذ مقاييــس المنــزل، 
ــن  ــه باإلســمنت قاصدي ــك،  بملئ ليقومــوا مــن بعــد ذل
طبيعتــه  مــن  المقصــودة  المنفعــة  وتضيــع  اتافــه 
ــال  ــه قــوات االحت ــا قامــت ب ــك م ــال ذل الســكنية، ومث
االســرائيلي فــي صبــاح يــوم االثنيــن، الرابــع مــن ينايــر 
لعــام 2016م، حيــث قامــت بإغــاق منــزل الشــهيد عــاء 
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أبوجمــل باإلســمنت، بجبــل المبكــر جنــوب شــرق مدينــة 
القــدس المحتلــة1.

وبهــذا نجــد ان المقصــود بجريمــة تدميــر الممتلــكات، 
بالمدنييــن  الخاصــة  المدنيــة  الممتلــكات  تدميــر  هــو 
والتــي جــاءت المواثيــق الدوليــة لتحميهــا ألنهــا ال تشــكل 
ــا او  أي ميــزة عســكرية، والتــي قــد يكــون التدميــر فيهــا كليًّ
ــا، بصــور عديــدة وبنتيجــة واحــدة متمثلــة باإلتــاف  جزئيًّ
كافــة  مســتكملة  بتدميرهــا،  منهــا  الغــرض  وتفويــت 
حــرب، وبغــض  المطلوبــة العتبارهــا جريمــة  الشــروط 
ــر او  النظــر عــن الدافــع ســواء كان االنتقــام او نشــر الذع

ــره. غي

الدوليــة،  المواثيــق  جّرمتهــا  االعمــال  هــذه  مثــل  ان 
وذلــك مــن خــال اعتبارهــا جريمــة مــن ضمــن جرائــم 
الحــرب، وســنقوم فــي البحــث بالتأصيــل القانونــي فــي 
نصــوص االتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة، فنجــد ان 
النظــام  الثامنــة مــن  المــادة  )2/أ/4( مــن  الفقــرة  نــص 
االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة – ميثــاق رومــا 
ــكات، واعتبرهــا جريمــة  ــر الممتل - اشــارالى جريمــة تدمي
ــي: »الحــاق  ــى مــا يل حــرب، وذلــك مــن خــال النــص عل
تدميرواســع النطــاق بالممتلــكات واالســتياء عليهــا دون 
أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة 
للقانــون وبطريقــة عابثــة«، واشــارت الــى نفــس الجريمــة 
ــي المــادة )19(1،  ــى ف ــف االول ــة جني ــر، اتفاقي بســياق آخ
وكذلــك المــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ونصــت 
كذلــك الائحــة المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة 
ــر/  الملحقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة1- الهــاي / 18 أكتوب
هــذه  علــى  )23/ز(  المــادة  فــي  1907م،  األول  تشــرين 

الجريمــة أيًضــا1.

ــال  ــم الواســع، اال ان االحت ــى الرغــم مــن هــذا التجري عل
االســرائيلي لــم يــكل ولــم يمــل، مــن ارتكابــه الجرائــم 
بحــق الشــعب الفلســطيني، كجريمــة مــن جرائــم ال تعــّد 

وال تحصــى.

المطلب الثاني: عناصرالجريمة:
-عناصــر-  اركان  بدراســة  المطلــب  هــذا  فــي  ســنقوم 

الجريمــة –جريمــة تدميــر الممتلــكات، ذلــك مــن خــال 
ــدول األطــراف فــي نظــام  ــة ال ــه جمعي ــان مــا اعتمدت تبي
رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي دورتهــا 
األولــى المنعقــدة فــي نيويــورك خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 
10 أيلول/ســبتمبر 2002، اســتناًدا الــى المــادة التاســعة 
الدوليــة –  الجنائيــة  النظــام األساســي للمحكمــة  مــن 
ميثــاق رومــا - والتــي اشــارت الــى مــا يلــي: »1- تســتعين 
ــق المــواد  ــم فــي تفســير وتطبي ــأركان الجرائ المحكمــة ب
6 و 7 و 8، وُتعتمــد هــذه األركان بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء 
جمعيــة الــدول األطــراف«1؛ وعلــى هــذا األســاس، تــّم 

ــي:  ــا يأت ــى أركان الجريمــة كم ــص عل الن

أو . 1 نــة  معيَّ ممتلــكات  الجريمــة  مرتكــب  يدمــر  أن 
عليهــا. يســتولي 

أال تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر التدميــر أو . 2
االســتياء.

النطــاق . 3 واســع  االســتياء  أو  التدميــر  يكــون  أن 
. ا تعســفيًّ و

بالحمايــة . 4 مشــمولة  الممتلــكات  هــذه  تكــون  أن 
بموجــب اتفاقيــة أو أكثــر مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 

.1949
أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف . 5

الواقعيــة التــي تثبــت ذلــك الوضــع المحمــي.
أن يصــدر هــذا الســلوك فــي ســياق نــزاع مســّلح . 6

دولــي ويكــون مقترًنــا بــه.
أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف . 7

الواقعيــة التــي تثبــت وجــود نــزاع مســّلح1.

ويتضــح مــن خــال هــذه األركان، ونــص المــادة الثامنــة 
ــا، ان هــذه الجريمــة  ــاق روم ــرة )2/أ/4( مــن ميث فــي الفق
وهــو  الجرمــي،  الســلوك  مــن  صورتيــن  علــى  تقــوم 
ويتحــّدد  »االســتياء«،  وســلوك  »التدميــر«  ســلوك 
بحثنــا هــذا كمــا ســبق وأشــرنا فــي الســلوك االول لهــذه 

الجريمــة وهــو ســلوك التدميــر.

وتبّيــن هــذه االركان انــه وكمــا فــي كل جريمــة، هنــاك 
تختــص  حــدة،  علــى  جريمــة  لــكل  متخصصــة  اركان 
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بطبيعتهــا وطبيعــة الســلوك الجرمــي فيهــا، وان هنــاك 
دائًمــا ركنيــن لجميــع الجرائــم مهمــا كان الســلوك الجرمي 
ــن فــي كل جريمــة،  ــن األخيري ــي الركني ــل ف ــا، وتتمث فيه
وتتمثــل فــي هــذه الجريمــة بالركــن الــذي يتطلــب صــدور 
الســلوك الجرمــي لهــا فــي ســياق نــزاع دولــي مســّلح وان 
ــا بــه، وكذلــك فــي الركــن الــذي يتطلــب ان  يكــون مقترًن
ــة  ــم بالظــروف الواقعي ــى عل ــون مرتكــب الجريمــة عل يك
التــي تثبــت وجــود نــزاع مســّلح. وســنقوم فــي المبحــث 
التفصيــل،  مــن  بشــيء  األركان  هــذه  بدراســة  الثانــي 
محاوليــن  الدراســة،  لهــذه  الرئيســة  الغايــة  لنحقــق 
ايقــاع النصــوص القانونيــة علــى الواقــع الفلســطيني، 
وبالتحديــد التفاصيــل والوقائــع المحيطــة بهــدم منــازل 
الــى  الوصــول  ســبيل  فــي  الفلســطينيين،  الشــهداء 
التكييــف القانونــي لهــا كجريمــة حــرب وبالتحديــد جريمــة 
تدميــر الممتلــكات الــواردة فــي ميثــاق رومــا، فــي المــادة 
الثامنــة وبالتحديــد الفقــرة )2/أ/4( منهــا، مبّينيــن كامــل 
ــّرر التكييــف القانونــي  ــة التــي تب األســانيد الواقيــة واألدل
فــي  ســنتناوله  كلــه  هــذا  وموضوعيــة،  بحيــاد  لهــا، 

المبحــث التالــي.

المبحث الثاني:
ما مدى اعتبار هدم منازل 

الشهداء جريمة حرب

مــن بعــد ان بّيّنــا عناصــر الجريمــة فــي المبحــث األول 
المواثيــق  اليــه  أشــارت  لمــا  وفًقــا  بشــكل مقتضــب، 
هــذا  فــي  ســنقوم  العاقــة،  ذات  الدوليــة  والماحــق 
المبحــث بالبحــث فــي مــدى توافــر هــذه االركان، مــن 
ويلــزم،  يكفــي  بمــا  يوضحهــا  بشــكل  شــرحها  خــال 
لكــي نصــل الــى نتيجــة نحكــم علــى اساســها، فــي مــدى 
توافرهــا بالنســبة للحالــة الفلســطينية، ام انهــا منعدمــة 
ان  حيــث  الفلســطيني.  للواقــع  بالنســبة  ناقصــة  او 
الجريمــة محــّل البحــث، ال بــّد لقيامهــا توفــر ســبعة عناصر 
تشــكلها – كمــا ســبق وبيّنــا - منهــا خمســة عناصــر خاصة 
بالجريمــة، وعنصــران عامــان  لــكل جرائــم الحــرب الــواردة 
ــاق رومــا. ســنقوم بشــرحها فــي هــذا المبحــث  فــي ميث

مــن خــال مطلبيــن، يتنــاول االول شــرح العناصــر العامــة 
– المشــتركة لــكل الجرائــم - وفــي المطلــب الثانــي شــرح 
العناصــر الخاصــة للجريمــة، بإيقاعهــا دائًمــا علــى الواقــع 
الفلســطيني لنقــّرر فــي فرضيــة البحــث فــي ضوئهــا، 

ــي: ــى النحــو االت وذلــك عل

المطلب االول: تحليل العناصر العامة للجريمة
ســنقوم فــي هــذا المطلــب بشــرح وبتحليــل العناصــر 
العامــة للجريمــة، لمعرفــة مــدى توافرهــا فــي الواقــع 
الفلســطيني، وذلــك مــن خــال الشــرح فــي الفــرع االول، 
فــي مــدى توافــر ســلوك هــدم منــازل الشــهداء فــي ظــل 
نــزاع دولــي مســّلح، ومــدى اقتــران هــذا الســلوك فــي 
النــزاع المســّلح الدولــي، امــا فــي الفــرع الثانــي، فســنقوم 
بالظــروف  الجريمــة  مرتكــب  علــم  مــدى  فــي  بالبحــث 
ــزاع مســّلح دولــي، وذلــك  الواقعيــة التــي تثبــت وجــود ن

علــى النحــو اآلتــي:

الفــرع االول: مــدى صــدور ســلوك هــدم المنــازل فــي 
ســياق نــزاع مســّلح دولــي ومــدى اقتــران الســلوك فيــه:

ان  ابتــداء  منــا  يتطلــب  العنصــر  هــذا  فــي  البحــث  ان 
ــي، ومعرفــة  ــزاع المســّلح الدول ــى مفهــوم الن نتطــرق ال
خصائصــه وشــروط توافــره، فمــا هــو المقصــود بالنــزاع 
ــة، كل هــذا  ــة واقعي ــر حال ــى يعتب ــي، ومت المســّلح الدول
ســنقوم بتبيانــه بشــكل مقتضــب لغايــات اثبــات الجريمــة 
مــن قبــل الكيــان الصهيونــي، فــي حــق أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني، علــى النحــو االتــي:

وفــي ذلــك نجــد ان مفهــوم المنازعــات المســّلحة الدولية 
هي » تلك االّدعاءات المتناقضة بين شــخصين دوليين، 
او اكثــر، ويتطلــب حّلهــا طبًقــا لقواعــد تســوية المنازعــات 
ــواردة فــي القانــون الدولــي. والمنازعــات هــي  ــة ال الدولي

صراعــات عســكرية بيــن قــوات الــدول المســّلحة«1.

الدولــي،  المســّلح  للنــزاع  الســابق  التعريــف  ان  ونجــد 
ــا  نزاًعــا دوليًّ النــزاع  يكــون  لكــي  عــدة  يتطلــب شــروًطا 
مســّلًحا، وســنقوم بتبيانهــا واجمالهــا علــى النحــو االتــي:
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اواًل: النزاع بين الدول
يتطلــب هــذا الشــرط ان يكــون النــزاع بيــن الــدول، ولكــن 
الواحــدة  الطبيعــة  مــن  الدولــة  تكــون  ان  يشــترط  لــم 
الدولــي،  المســّلح  النــزاع  يكــون  ان  فيمكــن  نفســها، 
بيــن دولتيــن مســتقلتين، ويمكــن كذلــك ان يكــون بيــن 
ــر مســتقل، وكذلــك  ــة او اقليــم غي ــة مســتقلة ودول دول
يمكــن ان يكــون بيــن دولــة مســتقلة وحركــة تحــرر وطنــي، 
كمــا كان بالنســبة لنــا كفلســطينيين قبــل اعــان دولــة 
فــي  الفلســطينية،  الســلطة  وقبــل مرحلــة  فلســطين 
يعــد  النــزاع  ان  أي  صراعنــا مــع االحتــال اإلســرائيلي، 
ــي ان  ــر1. هــذا يعن ــن او اكث ــن دولتيي مســّلح اذا حصــل بي
الواحــدة، ال  الــذي ينشــب داخــل اقليــم الدولــة  النــزاع 
ــة  ــل يكــون فــي هــذه الحال ــا، ب ــا دوليًّ ــاره نزاًع يمكــن اعتب
القانــون الداخلــي هــو الواجــب التطبيــق وليــس القانــون 
الدولــي العــام1، »حتــى ولــو كانــت أشــّد ضــراوة وقســوة 

مــن الحــرب الدوليــة المتعــارف عليهــا«1.

ثانًيا: الصفة الدولية
يشــترط هــذا الركــن ان يتوافــر فــي النــزاع الصفــة الدوليــة، 
ــا مســّلًحا، ال بــّد مــن توافــر  أي انــه حتــى يعتبــر النــزاع دوليًّ
ان  أي  المســّلح،  النــزاع  طبيعــة  فــي  الدوليــة  الصفــة 
ــة سياســية، او ان  ــن مســألة دولي ــزاع ناشــًئا ع ــون الن يك
يتعلــق بأحــكام ومســائل تتعلــق بالقانــون الدولــي العــام 
وأحكامــه، وهــذا يؤكــد علــى ان االحتــال هــو دائًمــا نــزاع 
دولــي1، وهــذا يعنــي اذا كان النــزاع ذات صفــة خاصــة، 
ــا، وال ينطبــق عليــه القانــون  فــا يمكــن اعتبــاره نزاًعــا دوليًّ
النــزاع  كان  اذا  فمثــًا،  تســويته.  فــي  العــام  الدولــي 
متعلًقــا بحقــوق مواطنــي دولــة مــن الــدول مــع دولــة 
الشــخصية  باألحــوال  متعلقــة  مشــاكل  مثــل  أخــرى، 
مــن ميــراث ووصيــة او متعلقــة بأمــوال منقولــة وغيــر 
ــة، فــإن مثــل هــذه المســأئل ال تعــّد مــن قبيــل  ومنقول
النزاعــات الدوليــة المســّلحة، بــل تنطبــق عليهــا قواعــد 
االســناد فــي القانــون الدولــي الخــاص، وال ينطبــق عليهــا 

ــام1. ــي الع ــون الدول القان

ثالًثا: الصراع العسكري المسّلح:

ان الصــراع العســكري المســّلح، يعنــي بشــكل او بآخــر 
الحــرب، وإن كان ميثــاق االمــم المتحــدة لــم يســتخدم 
مصطلــح الحــرب، بــل اســتخدم مصطلــح »المنازعــات 
ــا1، إاّل ان مصطلــح  الدوليــة«، باعتبارهــا عمــًا محّرًمــا دوليًّ
والمواثيــق  المعاهــدات  مــن  العديــد  فــي  ورد  الحــرب 
الدولــي   بالقانــون  الخاصــة  تلــك  وخاصــة  الدوليــة، 
علــى  يــدّل  كمصطلــح  الحــرب  ان  حيــث  اإلنســاني، 
الصراعــات والنزاعــات بيــن طرفيــن او دولتيــن تســعى كل 
منهــا إلــى التغلــب علــى األخــرى، أي ان الحــرب مــن أقــدم 
الوســائل لتســوية النزاعــات بيــن الــدول، وهــو بــا شــك 

مصطلــح قديــم1.

تبــدأ،  الحــرب كانــت  إجــراءات، حيــث ان  الحــرب  ولبــدء 
ان  او  أخــرى،  دولــة  علــى  حربهــا  الــدول  إحــدى  بإعــان 
تعلــن كلٌّ منهــا الحــرب علــى األخــرى، وفــي حــال مــا 
تــم االعــان عــن الحــرب، تعــّد الحــرب قائمــة، وإن لــم 
تســتخدم القــوة المســّلحة بينهمــا، ولكــن عــادة  ترافــق 
مثــل هــذه اإلجــراءات، عاقــات وتدابيــر غيــر وديــة بيــن 
الدولتيــن، مثــل قيــام احــدى الــدول باحتجــاز رعايــا الدولــة 

األخــرى لديهــا1.

وعــود عــن ذي بــدء، وألن الحــرب والتهديــد باســتخدام 
ومحّرمــان  المتحــدة  األمــم  لمبــادئ  مخالفــان  القــوة، 
طبًقــا لميثاقهــا، هــذا االمــر، يدفــع الــدول المتحاربــة الــى 
االمتنــاع مــن اللجــوء الــى اعــان الحــرب علــى األخــرى، 
لكــي ال تعــّد مرتكبــة فعــًا مخالًفــا للقانــون الدولــي الــذي 
حــّرم الحــرب، االأمــر الــذي يدفعهــا -  الــدول المتحاربــة 
- الــى توجيــه إنــذارات الــى الدولــة األخــرى1، وفــي كل 
القــوة المســّلحة، فــإن  التــي تســتخدم فيهــا  االحــوال 
القانــون الدولــي  اإلنســاني يطبــق فــي هــذه الحالــة، 

للتخفيــف، مــن اآلثــار المترتبــة علــى الحــرب1.

ــر لعــام  ــه يؤكــد ان مــا يحصــل منــذ شــهر اكتوب وهــذا كل
2015م، هــو نــزاع دولــي مســّلح، كونــه صــادًرا مــن قبــل 
وباســتخدام  المحتلــة،  األراضــي  تجــاه  احتــال  دولــة 
العنــف مــن خــال اســتخدام االحتــال ألســلحته وقوتــه 

العســكرية تجــاه الشــعب الفلســطيني.



137

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

ومــن بعــد ان انتهينــا مــن توضيــح المقصــود بالنــزاع 
المســّلح الدولــي، يتوجــب علينــا ان نشــير إلــى أن هــذا 
الركــن قــد أشــار الــى ضــرورة قيــام وتحقــق هــذا الســلوك 
فــي »ســياق« نــزاع دولــي مســّلح، حتــى يتحقــق ويقــوم 
هــذا الركــن بالنســبة للجريمــة، فمــا هــو المقصــود بهــذه 

ــارة؟ العب

ــّرق  ــارة تف ــى ان هــذه العب ــا ان نشــير إل ــداء يجــب علين ابت
بيــن جرائــم الحــرب الــواردة فــي ميثــاق رومــا، والســلوك 
الجرمــي المعتــاد  – األفعــال الجرميــة المشــابهة فــي 
القانــون الداخلــي، وان هــذه العبــارة ترتبــط بالمفهــوم 
الــذي قدمتــه المحكمــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة1، 
والتــي تفيــد بــأن القانــون الدولــي  اإلنســاني ينطبــق 
ســارية  وتبقــى  المســّلحة،  النزاعــات  انــدالع  بمجــرد 
المفعــول حتــى مــن بعــد توقــف العمليــات العســكرية، 

وحتــى يتــم التوصــل الــى قــرار شــامل للســام1. 

وعــود عــن ذي بــدء، ان عبــارة »فــي ســياق« تؤكــد  مــا 
ارتأتــه المحاكــم الخاصــة بجرائــم الحــرب مــن حيــث ضــرورة 
اقتــران الفعــل الجنائــي بالنــزاع المســّلح. فاألفعــال التــي 
يصــّح  المســّلح، ال  النــزاع  عــن  بعيــدة  لدوافــع  تكــون 
بدافــع  والهــدم  القتــل  مثــل  حــرب،  جرائــم  اعتبارهــا 

شــخصي خالــص او بدافــع الغيــرة أيًضــا1.

كمــا ان المحاكــم الخاصــة – المحاكــم الخاصــة بمحاكمــة 
ــا لتحديــد  مجرمــي الحــرب، قــد اســتخدمت خيــاًرا موضوعيًّ
بالجرائــم  وعاقتــه  وطبيعتــه،  المســّلح  النــزاع  وجــود 
موضــع النظــر، وعلــى هــذا االســلوب، نجــد ان المحكمــة 
الخاصــة بيوغوســافيا الســابقة، قــد عاملــت هــذا الركــن 

مــن الجرائــم بوصفــه مســألة تقديريــة باألســاس1.

الحكــم  منطــوق  فــي  ان  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الخــاص بقضيــة ) Tadic(1، قــررت هيئــة المحكمــة ان 
»وجــود نــزاع مســّلح او احتــال، وســريان القانــون الدولــي  
اإلنســاني علــى المنطقــة ال يكفــي فــي حــد ذاتــه لخلــق 
تــم  واليــة قضائيــة دوليــة بصــدد كل جريمــة خطيــرة 

ارتكابهــا فــوق أراضــي يوغســافيا الســابقة. فمــن اجــل 
ان تقــع جريمــة معينــة فــي اختصــاص المحكمــة الدوليــة، 
يلــزم ان يثبــت وجــود عاقــة كافيــة بيــن الفعــل الجنائــي 
المزعــوم وبيــن النــزاع المســّلح الــذي اقتضــى ســريان 

القانــون الدولــي  اإلنســاني«1.

هــذا يعنــي ان فــي حالتنــا الفلســطينية، يتوجــب علينــا ان 
نبّيــن وجــود عاقــة بيــن الفعــل الجنائــي – تدميــر منــازل 
اكتوبــر،  انتفاضــة  المســّلح –  النــزاع  - وبيــن  الشــهداء 
وهــذا حقيقــة مــا ســوف نقــوم بإثباتــه مــن خــال اآلتــي:

حيــث اننــا نجــد ان االحتــال االســرائيلي يقــوم بهــدم 
استشــهادية  بعمليــات  قامــوا  الذيــن  الشــهداء  منــازل 
قبلهــم،  مــن  فعــل  كــردة  االخيــرة  اكتوبــر  هّبــة  خــال 
وســنقوم بتبيــان ذلــك حيــن نقــوم بإثبــات عنصــر واســع 

النطــاق الحًقــا.

هــذا يعنــي ان االحتــال االســرائيلي قــام بهــدم المنــازل 
بســبب قيــام الشــهداء بأعمــال مقاومــة مرتبطــة بالنــزاع 
المســّلح الدولــي الــذي تجــدد فــي بدايــة اكتوبــر العــام 
الماضــي -2015م، ممــا يعنــي ان االحتــال االســرائيلي 
قــام بهــذا الســلوك الجرمــي للجريمــة محــّل البحــث فــي 

ســياق نــزاع دولــي.

علــم  علــى  الجريمــة  يكــون مرتكــب  ان  الثانــي:  الفــرع 
نــزاع مســّلح وجــود  تثبــت  التــي  الواقعيــة  بالظــروف 

ان شــرح هــذا الركــن، يعنــي بصــورة او بأخــرى شــرح الركــن 
المعنــوي للجريمــة، كجريمــة حــرب، فالركــن المعنــوي 
للجريمــة،  الماديــة  بــاألركان  العلــم  فــي  يتمثــل  الــذي 
وكذلــك اإلرادة، كمــا أشــار اليــه نــص المــادة )30( مــن 
ــدى  ــر القصــد ل ــا تواف ــب أيًض ــذي تطل ــا، وال ــاق روم ميث
ان يقصــد  بالســلوك، فهــو  يتعلــق  مــا  الجنــاة، وفــي 
للفعــل  المكونــة  الماديــة  العناصــر  ارتــكاب  الجانــي 
المجــرم – تدميــر الممتلــكات. وأّمــا النتيجــة فيجــب ان 
يقصــد الجانــي التســبب فــي احــداث الســلوك او يــدرك 
انهــا ســتحدث وفــق المجــرى العــادي لألمــور، امــا العلــم، 
بــأن افعالــه  الشــخص مــدرًكا  فهــو يتطلــب ان يكــون 
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العــادي  للمســار  وفًقــا  متوقعــه  نتائــج  الــى  ســتؤدي 
لألحــداث، او ان يكــون هنــاك ظــروف تــدّل علــى وقــوع 

النتيجــة1. 
ان هــذا األصــل بالنســبة إلــى جرائــم الحــرب كافــة، ال 
ــا، وبالنســبة لهــذه الجريمــة محــّل  يتطلــب قصــًدا خاصًّ
البحــث، فيكفــي لقيامهــا توافــر القصــد العــام مــن الركــن 
المعنــوي – أي علــم وإرادة، دون تطلــب أي قصــد جنائــي 

خــاص كبعــض جرائــم الحــرب1.

وفــي شــرحنا لهــذا الركــن الــذي تطلــب ان يكــون مرتكــب 
تثبــت  التــي  الواقعيــة  بالظــروف  علــم  علــى  الجريمــة 
وجــود النــزاع المســّلح، فــإن ذلــك، يوجــب علينــا ان نبّيــن 
المقصــود فــي »علــى علــم« وكذلــك المقصــود فــي 
»الظــروف الواقعيــة«، فــي ســبيل اثبــات الجريمــة بحــق 
االحتــال االســرائيلي فيمــا بعــد، وعلــى ذلــك، فنجــد ان 
ــم« هــو » ان يكــون الشــخص  ــى عل المقصــود فــي »عل
مــدرًكا انــه توجــد ظــروف أو ســتحدث نتائــج فــي المســار 
رومــا،  ميثــاق  فــي  جــاء  مــا  هــذا  لألحــداث«1،  العــادي 
وبالتحديــد الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )30( مــن الميثــاق.

امــا بالنســبة إلــى مصطلــح »الظــروف الواقعيــة« فنجــد 
ان المقصــود منــه كمــا بّينــه االجتمــاع غيــر الرســمي مــا 
بيــن الدورتيــن المعنــي بجريمــة العــدوان الــذي اســتضافه 
معهــد لختنشــتاين بشــأن تقريــر المصيــر، والــذي عقــد 
بنيويــورك فــي الفتــرة الممتــدة مــن 8 الــى 10 حزيــران/

يونيــه 2009، والــذي فــي الصفحــة الثامنــة منــه وفــي 
الواقعيــة يقصــد  الظــروف  بيــن ان   ،)27( الفقــرة رقــم 
بهــا » هــو عبــارة بالفعــل عــن الركــن المعنــوي ذي الصلــة 
بالنســبة للعمــل العدوانــي عبــر كل االركان«1، هــذا يعنــي 
ان الظــروف الواقعيــة تعنــي االعمــال العدوانيــة المكونــة 
وهــدم  تدميــر  مثــل  جريمــة،  ألي  بالنســبة  للســلوك 
منــازل الشــهداء فــي الجريمــة التــي نحــن بصــدد إثباتهــا.

وفــي إثباتنــا لهــذا الركــن، نؤكــد علــى توافــره ونؤكــد علــى 
العلــم واالرادة لــدى االحتــال االســرائيلي بقيامــه بتدميــر 
منــازل الشــهداء الفلســطينيين الذيــن استشــهدوا فــي 
انتفاضــة اكتوبــر، حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء اإلســرائيلي 
المصّغــر )الكابينيــت(، وفــي وقــت متأخــر مــن الليــل فــي 

ــازل  ــدم من ــراًرا به ــر لســنة 2015م، ق الخامــس مــن اكتوب
االداري1،  االعتقــال  وتوســيع  الفلســطينيين  الشــهداء 
ــي تحقــق الســلوك  ــازل يعن ــال بهــدم المن ــام االحت وقي

الجرمــي للجريمــة.

وكذلــك نؤكــد ان االحتــال االســرائيلي يعلــم بوجــود نــزاع 
دولــي مســّلح، مــن خــال علمــه بالظــروف الواقعيــة التي 
تثبــت وجــود هــذا النــزاع، فاســتخدامه ألعمــال العنــف 
تجــاه الشــعب الفلســطيني مــن خــال قتــل عــدد كبيــر من 
الشــهداء، والقيــام باعتقــاالت واســعة بصفوف الشــباب 
الفلســطينيين، واغــاق مناطــق واســعة مــن الضفــة 
الغربيــة واغــاق الحواجــر العســكرية، وقيامهــم بتدميــر 
ممتلــكات واســعة ألســر الشــهداء، هــذا كلــه يؤكــد ان 
االحتــال االســرائيلي قــام بأعمــال عــدوان بحــق الشــعب 
الفلســطيني، االمــر الــذي يؤكــد توافــر هــذا الركــن، هــذا 
باالضافــة ان طبيعــة النــزاع الــذي يتمثــل فــي االحتــال، 
والــذي بــدأ ســنة 1948م، وهــو مســتمر الــى يومنــا هــذا.

المطلب الثاني: تحليل العناصر الخاصة للجريمة
ســنقوم فــي هــذا المطلــب بشــرح اركان الجرائــم الخاصــة 
الحــال  علــى  وايقاعهــا  الممتلــكات،  تدميــر  لجريمــة 
الفلســطيني، لمعرفــة مــدى توافــر هــذه الجريمــة وتوافــر 
اركانهــا فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، مــن 
ــي قامــت  ــى االعمــال واالنتهــاكات الت خــال ايقاعهــا عل
بهــا قــوات االحتــال منــذ مطلــع اكتوبــر الماضــي، وذلــك 

ــة:                                                   مــن خــال الفــروع االربعــة االتي

ممتلــكات  الجريمــة  مرتكــب  يدّمــر  أن  االول:  الفــرع 
نــة أو يســتولي عليهــا، علــى نطــاق واســع، وبشــكل  معيَّ

تعّســفي:
للجريمــة،  ركنيــن  فيــه  جمعنــا  والــذي  الفــرع  هــذا  ان 
ــن مــن خــال  ــا ان نبي ــب من ــث، يتطل الركــن االول والثال
بتدميــر  يقــوم  االســرائيلي  االحتــال  ان  البحــث،  هــذا 
الفلســطينيين،على  للمواطنييــن  التابعــة  الممتلــكات 
نطــاق واســع، وبشــكل تعســفي، دون ان نبّيــن ســلوك 
االســتياء عليهــا، كونهــا ال تنــدرج فــي إشــكالية البحــث، 
وهــذا مــا ســوف نقــوم بــه بالفعــل مــن خــال عــرض 
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أرقــام وحقائــق معينــة، وان كان ال يوجــد أي احصائيــة، 
لحداثــة الموضــوع محــل البحــث – هــدم المنــازل الشــهداء 
منــذ انتفاضــة اكتوبــر-  تعّبــر عــن واقــع هــدم المنــازل 
ــال االســرائيلي ال  ــة. فنجــد ان االحت ــة الغربي فــي الضف
يــكل وال يمــل، مــن توجيــه االعتــداءات الــى الشــعب 
الفلســطيني، والتــي منهــا بالتأكيــد، تدميــر الممتلــكات، 
مــا  فخــال  تعســفي.  وبشــكل  واســع  نطــاق  علــى 
يقــارب اربــع ســنوات مضــت، قــام االحتــال االســرائيلي 
بهــدم مــا يقــارب )3000( منــزل، ومئــات المبانــي العامــة 
شاســعة  ومســاحات  الخاصــة،  التجاريــة  والممتلــكات 
طــرد  الــى  أّدى  الــذي  االمــر  الزراعيــة،  االراضــي  مــن 
عشــرات اآلالف مــن النســاء والرجــال واألطفــال القصــر، 
ــا مســكن1، هــذا  وتشــريدهم مــن منازلهــم ليصبحــوا ب
باالضافــة الــى ان مئــات اآلالف مــن المنــازل مهــّددة  
بالهــدم والتدميــر وتشــريد ســاكنيها مــن قبــل قــوات 
االحتــال االســرائيلي، وان كان ذلــك، ألســباب عديــدة 
البنــاء  مثــل  المقاومــة، وحجــج متعــددة  اعمــال  منهــا 
ولــدواٍع  المحتــّل،  الداخــل  فــي  وخاصــة  ترخيــص  دون 
ســوف  مــا  حقيقــة  هــذه  واهيــة،  وعســكرية  أمنيــة 
ــن نقــوم بشــرح الضــرورة العســكرية  ــده حي نقــوم  بتفني
ــال االســرائيلي  ــد ان االحت ــا، لكــي نؤك وشــروطها الحًق
انتقاميــة  كوســيلة  الجرمــي،  الســلوك  هــذا  يســتخدم 
مخالفــة  يشــكل  وهــذا  الشــهداء،  أَســر  مــن  لينتقــم 
للقانــون الدولــي، وهــذا مــا عبــر عنــه الجيــش االســرائيلي، 
ــازل اإلرهابييــن ليرســل رســالة  ــه »هــدم من ــر بأن حيــث عّب
الــى االنتحارييــن والمتواطئيــن معهــم، مفادهــا ان كل 
مــن يشــارك فــي نشــاط ارهابــي ســيدفع ثمنــا ألفعالــه«1، 
هــذا يؤكــد تعســف قــوات االحتــال فــي قيامهــا بتدميــر 
منــازل عديــدة للشــهداء، وعلــى نطــاق واســع. وهــذا مــا 
ســوف نقــوم بتبيانــه مــن خــال توضيــح مفهوم »واســع 
النطــاق« ومفهــوم »التعســف«، وذلــك فــي مــا يلــي:

ففيمــا يتعلــق بمفهــوم » واســع النطــاق« او مفهــوم 
تعريفــه  تــم  قــد  انــه  نجــد  واســع«،  نطــاق  »علــى 
يشــتمل  كمصطلــح  طويلــة  فتــرة  منــذ  كمصطلــح 
ان  يجــب  والــذي  للهجــوم،  الشــاملة  الطبيعــة  علــى« 
يكــون ذا حــدة، متكــررة، يأتــي تنفيــذه بشــكل جماعــي 

وبشــكل جــّدي، وموّجــه ضــد العديــد مــن الضحايــا«1، 
ــف مفهــوم واســع النطــاق  ــم تعري ــه قــد ت كمــا نجــد بأن
فــي قضيــة اكاييســو1، بأنــه » فعــل متكــرر واســع المــدى، 
ــا بدرجــة شــديدة  ــذ جماعيًّ ــر وينّف ــى نطــاق كبي يحــدث عل
مــن الجديــة، ويوّجــه ضــد ضحايــا متعدديــن«1، كمــا ان 
مفهــوم  ان  الــى  تشــير  اكاييســو-  قضيــة   – القضيــة 
واســع النطــاق يشــير الــى نطــاق االفعــال المرتكبــة او 
عــدد الضحايــا1، وعلــى ذلــك، فــإن النطــاق الواســع، يــدّل 
علــى الضحايــا المتضرريــن مــن تدميــر الممتلــكات، كمــا 

يــدّل علــى النطــاق الواســع للهجــوم.

ــة  ــش( فنجــد ان المحكمــة الجنائي ــة )تاديت امــا فــي قضي
الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة، بينــت بأنــه » مــن 
الثابــت ان بعــض االفعــال يمكــن ان تحــدث، امــا علــى 
نطــاق واســع وامــا بصــورة منهجيــة، واي االمريــن يكفــي 
ــة او عشــوائية«1، وكذلــك  لنفــي ان هــذه االفعــال منعزل
يمكــن ان يكــون واســع النطــاق وغيــر قانونــي وغيــر مبــرر، 
ويحــدد ذلــك وقائــع وطبيعــة القضيــة، فيمكــن ان يكــون 
فعــًا واحــًدا ويكفــي لقيــام جريمــة التدميــر، ومثــال ذلــك، 

تدميــر المستشــفى يكفــي لقيــام جريمــة التدميــر1.

اكتوبــر  منــذ  أقــدم  اإلســرائيلي  االحتــال  ان  ونجــد 
2015م، علــى تدميــر وهــدم منــازل ألســر الشــهداء فــي 
مناطــق متعــددة، فنجــد انــه قــام بتدميــر منــزل الشــهيد 
محمــد الجعابيــص، فــي الســادس مــن اكتوبــر لســنة 
ــر بالقــدس، وفــي تاريــخ  2015م، الكائــن فــي جبــل المكب
االســرائيلي  االحتــال  قــوات  قامــت  2015/10/30م، 
بتدميــر منــزل الشــهيد غســان ابــو جمــل، والمكــّون مــن 
ســّت شــقق ســكنية، وذلــك أيًضــا فــي جبــل المكبــر. 
بهــدم  االســرائيلي  االحتــال  قــام  2015/12/2م  وفــي 
منــزل الشــهيد ابراهيــم العــكاري الكائــن فــي شــفاط فــي 
القــدس. واســتمّر نهــج االحتــال االســرائيلي أيًضــا فــي 
عــام 2016م. ففــي 2016/1/4م، أقــدم جيــش االحتــال 
االســرائيلي فــي صبــاح يــوم االثنيــن، علــى هــدم منــازل 
كّل مــن الشــهيد بهــاء عليــان، والشــهيد عــاء ابــو جمــل، 
ــه  ــت المنفعــه من ــزل بالباطــون لتفوي ــك بمــلء المن وذل
كونــه جــزًءا مــن عمــارة ســكنية، وهــذان المنــزالن كائنــان 
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أعمــال  واســتمّرت  القــدس.  فــي  المكبــر  جبــل  فــي 
2016/2/9م،  الموافــق  الســبت  يــوم  ففــي  االحتــال، 
اقــدم جيــش االحتــال االســرائيلي علــى تدميــر منــزل 
فــي  ســردا  قريــة  فــي  الكائــن  الحلبــي  مهنــد  الشــهيد 
ــاء، 2016/3/9م، قــام  ــوم الثاث ــه، وفــي ي محافظــة رام لل
ابراهيــم  الشــهيد  منــزل  بهــدم  االســرائيلي  االحتــال 
تاريــخ  وفــي  الخليــل،  مدينــة  فــي  الكائــن  ســكافي، 
2016/3/31م، قــام االحتــال االســرائيلي بتدميــر منــزل 
الشــهيد إيهــاب مســودة، الكائــن فــي جبــل الشــريف فــي 
مدينــة الخليــل، وفــي تاريــخ 2016/4/20م، قــام االحتــال 
االســرائيلي بتدميــر منــزل الشــهيد حســين ابــو غــوش 
الموجــود فــي قلنديــا فــي القــدس المحتلــة، وفــي االول 
االســرائيلي  االحتــال  قــام  2016م،  لعــام  نيســان  مــن 
ابــو الــرب  بأخــذ قياســات منــزل الشــهيد احمــد ناجــح 
ــًدا  ــن تمهي ــة فــي محافظــة جني ــدة قباطي ــن فــي بل الكائ
ــة اســرائيل«  ــا فــي »دول لهدمــه. وقــررت المحكمــة العلي
بهــدم منــزل الشــهيد معتــز حجــازي الكائــن فــي بلــدة 
االحتــال  قــوات  قامــت  2016/5/3م،  وفــي  ســلوان، 
بتدميــر منــزل األســير زيــد عامــر فــي مدينــة نابلــس، وهــو 
ــة »ايتمــار«1، كمــا قامــت  ــه أحــد منفــذي عملي متهــم بأن
بأخــذ القياســات لمنــزل الشــهيد محمــد زهــران الكائــن 

فــي بلــدة كفــر الديــك، قضــاء محافظــة ســلفيت.

ــر  ــام بتدمي ــال االســرائيلي ق ــد ان االحت ان كل هــذا يؤك
ممتلــكات الشــهداء، بشــكل واســع، حيــث انهــم قامــوا 
الضحايــا،  مــن  العديــد  مواجهــة  فــي  االعمــال  بهــذه 
ان  جــدي، وبشــكل جماعــي، ومتكــرر. فنجــد  وبشــكل 
التدميــر قــد طــال كًا مــن القــدس، ورام للــه، والخليــل، 
والجنيــن، ونابلــس، وســلفيت، أي طــال معظــم أرجــاء 

الضفــة الغربيــة.

يكــون  ان  بــه  فيقصــد  التعســف  إلــى  بالنســبة  امــا 
االحتــال االســرائيلي قــد تعّســف فــي هــدم المنــازل، 
االحتــال  قبــل  مــن  وتحقــق  قــام  مــا  حقيقــة  وهــذا 
الركــن، يعنــي  الــذي ورد فــي  االســرائيلي. فالتعســف 
ان يقصــد االحتــال قصــد غيــر القصــد الــذي جــاء التبريــر 
ألجلــه، والــذي ينفــي كــون الفعــل جريمــة حــرب1، أي 

بصــورة اخــرى، ان يقصــد االحتــال مقاصــد غيــر مقصــد 
تحقيــق ميــزة عســكرية، والتــي تنجــم مــن وجــود ضــرورة 
العســكرية-  –الميــزة  بالعــادة  تكــون  والتــي  عســكرية، 
تحقيــق قــوة عســكرية وميــزة اكيــدة مــن الهجــوم، وفــق 

الظــروف الســائدة فــي وقــت الهجــوم.

الميــزة  تحقيــق  كان  اذا  بالتدميــر  يســمح  ال  وأيًضــا 
محتملــة او غيــر محــددة، وحيــث انــه فــي حالــة الشــك 
تؤخــذ بعيــن االعتبــار ســامة المدنييــن وممتلكاتهــم اوال 
1، والن الضــرورة العســكرية منتفيــة كمــا ســبق وبيّنــا، 

والضــرورة  العســكرية  للميــزة  يمــّت  ال  القصــد  وألن 
العســكرية بــأي صلــة، وانمــا جــاءت كــرّد فعــل قصــد 
االحتــال مــن ورائــه االنتقــام، كمــا ســبق وبيّنــا مــن 
تصريحــات ضبــاط كبــار مــن جيــش االحتــال االســرائيلي. 
ويؤكــد علــى تعســف االحتــال االســرائيلي، انعــدام مبــدأ 
التناســبية الــذي يتطلــب مــن اطــراف النــزاع ان يمتنعــوا 
عــن القيــام بالهجمــات ضــد االهــداف العســكرية التــي 
يمكــن مــن مهاجمتهــا، التســبب بإصابــات بيــن المدنييــن 
او اإلضــرار بهــم وبممتلكاتهــم بشــكل ال يتناســب مــع 
الهجمــات  هــذه  نتائــج  مــع  وال  العســكرية  الضــرورة 
المبــدأ  هــذا  ويحظــر  العســكرية،  الميــزة   – العســكرية 
أيًضــا، التســبب فــي أضــرار او خســائر عرضيــة مفرطــة 
مــن خــال اســتهداف الجيــش للهــدف، وهــذا أيًضــا يؤكــد 

التعســف مــن قبــل االحتــال االســرائيلي1.

الفــرع الثانــي: أال تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر 
أو االســتيالء التدميــر 

يكــون  ان ال  هــو  الجريمــة،  مــن  الركــن  هــذا  ان مفــاد 
الممتلــكات،  تدميــر  مــن  فائــدة عســكرية  ضــرورة وال 
او بعبــارة اخــرى، ان تدميــر الممتلــكات لــم يحقــق ميــزة 
عســكرية، وعلــى ذلــك، نجــد ضــرورة تحديــد وتوضيــح 
ــان الشــروط الواجــب  مفهــوم الضــرورة العســكرية، وتبي
توافرهــا لتحقيــق الضــرورة العســكرية، هــذا كلــه ســنبينه 

ــي: ــى النحــو االت عل

اواًل: مفهوم الضرورة العسكرية: 
ورد فــي كتــاب »االميــر« للسياســي االيطالــي ميكافيللــي 
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»ان الحــرب تكــون عادلــة عندمــا تكــون ضروريــة وأن الرغبة 
اســتخدام  يبــّرره  وعــام،  طبيعــي  شــيء  االنتصــار  فــي 
القــوة الازمــة لتحقيقهــا«، وهــذا حقيقــة مــا بــات يعــرف 

بالفكــرة المكافيليــة فــي القانــون الدولــي  اإلنســاني1.
وقــد بــرزت هــذه النظريــة فــي تقنيــن اليبــر لعــام 1863م، 
فــي المــواد )14_15(، والتــي اشــارت الــى ان هــذه الضرورة 

هــي اجــراء الزم لضمــان وضــع نهايــة للحــرب1.

ــا للضــرورة العســكرية، نجــد ان المحاكــم  وفــي توضيحن
الملحــة والطارئــة  الحاجــة   « بأنهــا  االمريكيــة وضحتهــا 
التخــاذ االجــراءات الضروريــة مــن قبــل القائــد العســكري، 
أجــل  مــن  الممكنــة  بالســرعة  القــوة  الســتخدام 
االستســام بوســائل العنــف المنظــم، بحيــث ال يكــون 
وأعــراف  قوانيــن  قبــل  مــن  محّرًمــا  او  محظــوًرا  ذلــك 

الحــرب«1.

وكذلــك نجــد ان الفقــه أيًضــا عــرف الضــرورة العســكرية 
بأنهــا »القاعــدة التــي تبــرر األعمــال التــي يتــم اتخاذهــا مــن 
قبــل اطــراف النــزاع والتــي ال يحّرمهــا القانــون الدولــي 
وال غنــى عنهــا فــي ســبيل إضعــاف قــوة العــدو بأقــل 

ــة«1. خســارة ممكن

ومــن هنــا نــرى ان الضــرورة العســكرية المبــررة لألعمــال 
العســكرية المتبعــة مــن قبــل الجيــوش فــي الحــروب، 
هــي التــي مــن شــأنها ان تــؤدي الــى حســم النــزاع والحــرب 
ولــو بشــكل جزئــي، إن لــم تكــن بشــكل كلــي، ومــن هنــا 
جــاء االســتثناء علــى األصــل، والــذي مفــاده ان االعمــال 
العســكرية يمكــن ان تكــون مشــروعة ومبــررة فــي ســبيل 

تحقيــق ميــزة عســكرية.

ثانًيا: شروط الضرورة العسكرية:
ان الضــرورة العســكرية، حتــى تقــوم وتتحقــق ال بــد مــن 
توافــر شــروط عــدة، قــام الفقــه فــي القانــون الدولــي 
تبيانهــا،  علــى  اإلنســاني  الدولــي   والقانــون  العــام، 

وســنبينها علــى النحــو االتــي:
 

العســكرية  الضــرورة  تحقيــق  يتــم  ان  االول:  الشــرط 

بأســتخدام  العســكري،  العمــل  تبــرر  والتــي  المعتبــرة 
وســائل وأســاليب مشــروعة، بموجــب قواعــد القانــون 
الدولــي  اإلنســاني: هــذا يعنــي ان الضــرورة العســكرية 
التــي تتــم باســتخدام وســائل وأســاليب غيــر مشــروعة 
ــا،  ــا مثــل اســتخدام األســلحة المحّرمــة دوليًّ ومحّرمــة دوليًّ
الدولــي   القانــون  لقواعــد  مخالفــة  اخــرى  وســيلة  واي 
اإلنســاني، ال يمكــن ان تكــون مبــررة  للقيــام بالعمــل 

العســكري، مهمــا كانــت الميــزة التــي حققتهــا1.

الشــرط الثانــي: ان يكــون تدميــر الممتلــكات يــؤدي الــى 
تحقيــق ميــزة عســكرية:

ان مفــاد هــذا الشــرط ان تكــون المنــازل تســاهم فــي 
األعمــال العســكرية، وان تدميرهــا يــؤدي الــى إنهــاء هــذه 
المســاهمة مّمــا يحّقــق للطــرف اآلخــر فــي الحــرب ميــزة 
عســكرية بتدميرهــا، بإضعــاف الجهــة المســتفيدة مــن 
هــذه الممتلــكات، أي انهــا تكــون قــد اكتســبت صفــة 
افعــال،  مــن  بــه  تقــوم  لمــا  نظــًرا  العســكري  الهــدف 
وتخــرج مــن طبيعتهــا المدنيــة، ممــا يعنــي انهــا لــم تعــد 
مــن ضمــن الممتلــكات المحميــة1، وعلــى هذا االســاس، 
وبالعــودة الــى منــازل الشــهداء الفلســطينيين الذيــن هدم 
االحتــال االســرائيلي منازلهــم، فنجــد ان هــذا التدميــر 
ــة لإلحتــال  ــزة عســكرية معين ال يمكــن ان يحقــق أي مي
االســرائيلي، كونهــا ليســت أهداًفــا عســكرية باألصــل، 
وانمــا هــي أماكــن مدنيــة الســتخدامات مدنيــة، تقــوم 
ــه  ــر، كمــا ان ــواء عائاتهــم، وتســتخدم كمســكن ال غي بإي
فاألصــل  طبيعتهــا،  حــول  شــك  أي  نشــوء  حــال  فــي 
انهــا مدنيــة، كمــا ســبق واشــرنا، االمــر الــذي يؤكــد ان 
االحتــال االســرئيلي يقــوم بذلــك مــن منطلــق االنتقــام 

ــر. ال غي

الشــرط الثالــث: االرتبــاط الوثيــق بيــن الضرورة العســكرية 
واالهداف العســكرية:

ان هــذا الشــرط والــذي جــاء مكّمــًا للشــرط الســابق، 
والــذي يعبــر عــن قاعــدة معروفــة فــي القانــون الدولــي، 
والقانــون الدولــي  اإلنســاني، والفقهــاء، والتــي هــي ان 
الضــرورة العســكرية تتحقــق عــن طريــق توجيــه الهجمــات 
االهــداف  علــى  وليــس  العســكرية  االهــداف  علــى 
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المدنيــة، لمــا لألهــداف المدنيــة مــن حمايــة مقــّررة فــي 
المواثيــق الدوليــة1، كمــا ســبق وأشــرنا فــي المبحــث 

االول.
وهــذا ايضــا يؤكــد مــا جئنــا بــه فــي الشــرط الســابق، 
ــة مــن  ــردة فعــل انتقامي ــاء ك ــر ج ــد ان التدمي ــذي يؤك وال
قبــل االحتــال، وال يمكــن تصــور قيــام ضــرورة عســكرية 
مــن خــال تدميــر ممتلــكات واهــداف مدنيــة لــم تســاهم 
بأيــة اعمــال عســكرية قــط، وال يمكــن تصورهــا بـــنها 
ولــم  للســكن  معــدة  اماكــن  فهــي  عســكرية،  اهــداف 

يصــدر عنهــا أي عمــل عســكري.

الممتلــكات مشــمولة  تكــون هــذه  ان  الثالــث:  الفــرع 
بالحمايــة بموجــب اتفاقيــة أو أكثــر مــن اتفاقيــات جنيــف 

لعــام 1949م
ابتــداء، ان نؤكــد علــى ســريان  الركــن يتطلــب  ان هــذا 
وانطبــاق اتفاقيــات جنيــف علــى االراضــي الفلســطينية، 
االمــر  حســمت  المتحــدة  االمــم  ان  نجــد  ذلــك  وفــي 
الكيــان  ان  اعتبــرت  حيــن  1967م،  عــام  منــذ  بقراراتهــا، 
لألراضــي  محتلــة  دولــة  »اســرائيل«  الصهيونــي 
الفلســطينية، متخطيــة كل مــا ســاقته دولــة االحتــال 
بفقهائهــا مــن مبــررات1، ويتجســد ذلــك فــي قــرار مجلــس 
االمــن الدولــي رقــم )242( لســنة 1967م، والــذي دعــت 
ــة1،  ــى االنســحاب مــن االراضــي المحتل ــه إســرائيل إل في
وكذلــك القــرار رقــم )338( لســنة 1973، والــذي جــاء ليؤكــد 
مــا جــاء فــي القــرار رقم )242( الســابق ذكره1، كمــا ان القرار 
رقــم )237( لســنة 1967م، دعــت فيــه االمــم المتحــددة 
الكيــان الصهيونــي، الــى تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
علــى االراضــي الفلســطينية، دون أي قيــد او اســتثناء 
او أي شــرط1، وأخيــًرا، نجــد ان القــرار رقــم )271( لســنة 
1969م، جــاء مؤكــًدا علــى انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
وقواعــد القانــون الدولــي الــذي ينظــم االحتــال الحربــي، 
ــى حــرق المســجد االقصــى1، وقــد  ــك كــرّد فعــل عل وذل
ذلــك، ســواء  علــى  المؤكــدة  القــرارت  هــذه  اســتمرت 
العامــة لامــم  مــن قبــل مجلــس االمــن او الجمعيــة 

المتحــدة1.

علــى  جنيــف  اتفاقيــات  انطبــاق  علــى  تأكيدنــا  وبعــد 

الشــهداء  منــازل  ان  نؤكــد  الفلســطينية،  االراضــي 
االســرائيلي  االحتــال  قــام  والتــي  الفلســطينيين، 
بتدميرهــا، هــي ممتلــكات محميــة بموجــب اتفاقيــات 
مــن   )53( المــادة  نــص  ان  مثــًا  نجــد  حيــث  جنيــف، 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ينــص علــى أن »يحظــر علــى دولــة 
االحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة 
الســلطات  أو  بالدولــة  أو  جماعــات،  أو  بأفــراد  تتعلــق 
العامــة، أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة، إال إذا 
ــر«. ــا هــذا التدمي ــة تقتضــي حتًم ــات الحربي ــت العملي كان

إلــى  اإلضافــي  األول  )البروتوكــول(  الملحــق  ان  كمــا 
اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب / أغســطس 1949 
والمتعّلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات الدوليــة المســّلحة، 

نــّص فــي المــادة )52( منــه علــى مــا يلــي:

أو . 1 للهجــوم  محــًا  المدنيــة  األعيــان  تكــون  »ال 
كافــة  هــي  المدنيــة  واألعيــان  الــردع.  لهجمــات 
األعيــان التــي ليســت أهداًفــا عســكرية وفًقــا لمــا 

الثانيــة. الفقــرة  حددتــه 
العســكرية . 2 األهــداف  علــى  الهجمــات  تقصــر 

فحســب. وتنحصــر األهــداف العســكرية فــي مــا 
يتعلــق باألعيــان علــى تلــك التــي تســهم مســاهمة 
ذلــك  كان  ســواء  العســكري  العمــل  فــي  فعالــة 
بطبيعتهــا أم بموقعهــا أم بغايتهــا أم باســتخدامها، 
والتــي يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي أو االســتياء 
عليهــا أو تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة حينــذاك 

ميــزة عســكرية أكيــدة.
س . 3 ــرَّ ــا تك ــن م ــت عي ــا إذا كان ــار الشــك حــول م إذا ث

عــادًة ألغــراض مدنيــة مثــل مــكان العبــادة أو منــزل 
أو أي مســكن آخــر أو مدرســة، إنمــا تســتخدم فــي 
ــه  ــة للعمــل العســكري، فإن ــم مســاهمة فعال تقدي

ــك«. ــا ال تســتخدم كذل ــرض أنه يفت

وقــد جــاءت هــذه النصــوص واضحــة وصريحــة، وال حاجــة 
الــى تفســيرها وشــرحها، االمــر الــذي يؤكــد ان منــازل 
الشــهداء الفلســطينيين، التــي قــام الكيــان الصهيونــي 
بتدميرهــا، هــي أعيــان مدنيــة محميــة بموجــب اتفاقيــات 
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جنيــف، وبهــذا يكــون الركــن الــذي بصــدد إثباتــه قــد قــام 
وتحقــق.

علــم  علــى  الجريمــة  مرتكــب  يكــون  أن  الرابــع:  الفــرع 
بالظــروف الواقعيــة التــي تثبــت ذلــك الوضــع المحمــي

ــى  ــال« عل ــة االحت ــون »دول ــي ان تك ــن، يعن ان هــذا الرك
التــي قامــت  علــم بوجــود حمايــة مقــررة للممتلــكات 
انتفاضــة اكتوبــر، وذلــك مــن خــال  بتدميرهــا، خــال 
األراضــي  علــى  تســري  جنيــف  اتفاقيــات  بــأن  علمهــا 
ــا فــي مــا ســبق، مــن  ــة، وقــد أثبتن الفلســطينية المحتل
خــال قــرارات مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة فــي 
علــى  تســري  االتفاقيــات  هــذه  ان  المتحــدة،  األمــم 
المبــررات  كل  بذلــك،  متجــاوزة  االســرائيلي  االحتــال 
نفــي  ســبيل  فــي  االحتــال  يقدمهــا  التــي  واألســانيد 
االراضــي  علــى  جنيــف  اتفاقيــات  وســريان  انطبــاق 
الفلســطينية، هــذا كلــه يؤكــد انطبــاق اتفاقيــات جنيــف 
علــى االراضــي الفلســطينية، امــا بالنســبة إلدراك ولعلــم 
االحتــال االســرائيلي بالوضــع المحمــي، فندّلــل علــى 
ذلــك مــن خــال القــول انهــا قــد نازعــت فــي هــذا المجــال.

 أضــف الــى ذلــك ان نــص المــادة )32( مــن ميثــاق رومــا 
بّينــت ان الغلــط فــي القانــون مــن حيــث مــا اذا كان نــوع 
معيــن مــن انــواع الســلوك يشــكل جريمــة تدخــل فــي 
اختصــاص المحكمــة ســبًبا المتنــاع المســؤولية الجنائية، 
االمــر الــذي يعبــر عــن قاعــدة ان الغلــط بالقانــون ال يعتــد 

بــه، وبهــذا نكــون قــد اثبتنــا العلــم حكًمــا.

كمــا انــه ومــن غيــر المتصــور، ان يكــون ضبــاط كبــار فــي 
جيــش االحتــال االســرائيلي، ومســؤولوهم مــن وزراء 
ومستشــارين وغيرهــم، علــى غيــر العلــم بــأن مثــل هــذه 
الممتلــكات محميــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف االربــع 

وغيرهــا.

األمــر  الجريمــة،  أركان  جميــع  توافــر  يؤكــد  كلــه  وهــذا 
الــذي يدفعنــا لنؤكــد ان مــا قــام ومــا يقــوم بــه االحتــال 
الذيــن استشــهدوا  الشــهداء  االســرائيلي بهــدم منــازل 
منــذ انتفاضــة اكتوبــر االخيــرة، هــي جريمــة حــرب تتمثــل 

الثامنــة فــي  المــادة  بتدميــر الممتلــكات وفًقــا لنــص 
مســؤولية  عليهــا  ويترتــب  )أ/4(،  فــي  الثانيــة  فقرتهــا 
االحتــال االســرائيلي فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

كمجرمــي حــرب.

الخاتمة
قمنــا  والــذي  البحــث،  هــذا  مــن  انتهينــا  ان  بعــد  مــن 
الحــرب،  جرائــم  مفهــوم  الــى  بالتطــرق  خالــه  مــن 
حــرب،  كجريمــة  الممتلــكات  تدميــر  جريمــة  ومفهــوم 
ــة،  ــة الدولي ــي تكــون محــاًّ للحماي ــكات الت ــا الممتل وبّيّن
ــا اركان الجريمــة واثبتناهــا، حيــث اثبتنــا ان االحتــال  وبيّن
ــازل  ــة بمن ــكات المتمثل ــر الممتل ــام بتدمي االســرائيلي ق
تعســفي،  النطــاق، وبشــكل  واســع  تدميــًرا  الشــهداء، 
دون وجــود ايــة ضــرورة عســكرية تبــرر هــذا التدميــر، وان 
هــذه الممتلــكات كانــت مشــمولة بالحمايــة القانونيــة 
ــا ان االحتــال  المقــررة  باتفاقيــات جنيــف االربــع، وأثبتن
التــي  الواقعيــة  بالظــروف  علــم  علــى  كان  االســرائيلي 
تثبــت هــذا الوضــع المحمــي، وان هــذا الســلوك الجرمــي 
ــا بــه،  صــدر فــي ســياق نــزاع دولــي مســّلح، وكان مقترًن
ــة  ــم بالظــروف الواقعي ــى عل ــال كان عل ــا ان االحت واثبتن
التــي تثبــت هــذا النــزاع الدولــي المســّلح، وصلنــا الــى 
نتيجــة تحقــق فرضيــة البحــث، مفادهــا ان مــا قــام بــه 
ضمــن  مــن  حــرب  جريمــة  هــو  االســرائيلي  االحتــال 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق رومــا فــي المــادة 
محاســبة  تســتوجب  الجريمــة  هــذه  وان  منــه،  الثامنــة 
حــرب،  كمجرمــي  ومعاقبتهــم  إســرائيليين  مســؤولين 
امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعلــى ذلــك، نحــّث 
المســتوى السياســي الفلســطيني فــي االســراع بالتوجــه 
محاســبة  لضمــان  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  الــى 
االحتــال االســرائيلي علــى هــذه االنتهــاكات الموجهــة 
بمجــرد  االكتفــاء  وعــدم  الفلســطيني،  الشــعب  تجــاه 
االحتــال  مواجهــة  فــي  كورقــة ضاغطــة،  اســتخدامها 
انضمــام  مــن  االســتفادة  يجــب  بــل  االســرائيلي، 

فلســطين الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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االستغالل الغير مشروع للموارد الطبيعية 
أثناء النزاعات المسّلحة وتطبيق القانون 

الدولي الجنائي على هذا االستغالل

مقدمة البحث
نورهان إبراهيم مصطفى
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مقّدمة:
أدت العاقــة الســلبية بيــن اإلنســان والبيئــة فــى العصــر 
الحديــث إلــى ظهــور طائفــة مــن الظواهــر البيئيــة الخطيــرة 
والتــى اســترعت اهتمــام العالــم أجمــع، رغبــًة فــى مواجهة 
هــذه المشــكات ودراســتها للحــد مــن أخطارهــا وآثارهــا 

الضــارة علــى اإلنســان.

نتيجــة  ــا  دوليًّ اهتماًمــا  البيئيــة  المشــاكل  احتلــت  كمــا 
آلثارهــا علــى المجتمــع الدولــي، وآثارهــا علــى التنميــة 
االقتصاديــة الســليمة، وقــد ترتــب علــى ذلــك التكفــل 
المختلفــة  المســتويات  علــى  فعــال  بشــكل  بالبيئــة 
ذلــك  تجّلــى  حيــث  الوطنيــة(  و  اإلقليميــة  و  )الدوليــة 
االتفاقيــات  وإبــرام  المؤتمــرات  إقامــة  فــى  بوضــح 
الدوليــة والبروتوكــوالت والنــص فــى معظــم دســاتير 
ــة  ــش فــى بيئ ــى حــق اإلنســان فــى العي ــم عل دول العال
ســليمة ومائمــة، ومنهــا القانــون الدولــى اإلنســاني، 
العمليــات  ســير  علــى  العامــة  أحكامــه  تنطبــق  الــذى 
العدائيــة علــى البيئــة، وهــذا أنــه فــي الغالــب تعتبــر البيئــة 
ذات طبيعــة مدنيــة وال يمكــن بالتالــى شــّن هجمــات 
ــى هــدف عســكري.  ــا إل ــم تحويله ضدهــا إاّل فــى حــال ت
وقــد أضــاف البروتوكــول األول بحظــر هجمــات الــردع 
التــى ُتَشــّن ضــد البيئــة الطبيعيــة مــن قبيــل االنتقــام.

األساســى  رومــا  نظــام  يعتبــر  إذ  فقــط،  هــذا  ليــس 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 جريمــة حــرب كل 
األعمــال التــى تلحــق ضــرًرا واســع النطــاق وطويــل األجــل 

وشــديًدا بالبيئــة وينتهــك مبــدأ التناســب.

حافــًزا  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  الســيطرة  كانــت  فقــد 
والداخليــة  الدوليــة  المســّلحة  الصراعــات  فــى  ــا  قويًّ
ــي فــى الحــزب  ــي والدول ومنهــا الصــراع المســّلح الداخل
الديمقراطــي ) جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة( ألكثــر 
ــع  ــس األمــن التاب ــا اســتدعى انشــاء مجل ــرن، مم مــن ق
لألمــم المتحــدة لفريــق مــن الخبــراء للبحــث فــى مشــكلة 
أثنــاء  الطبيعــة  للمــوارد  قانونــي  الغيــر  االســتغال   (
الصــراع الدائــر فــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (، 
ممــا أدى بعــد ذلــك إلــى أول تحقيــق رســمي مــن قبــل 

مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وأيًضــا مــن ضمــن االســتغال الغيــر قانونــي للمــوارد 
الطبيعيــة التــى ترتكبهــا قــوات االحتــال فــى فلســطين 
والتــي صــدرت بشــأنها تقاريــر عــدة ســواء مــن المنظمات 
اوضــاع  حــول  األمــن  مجلــس  مــن  أو  حكوميــة  الغيــر 

االســتغال الغيــر قانونــي للمــوارد الطبيعيــة.

أهمية البحث:
لإلنســانية  مشــترًكا  تراًثــا  باعتبارهــا  البيئــة  أن  الثابــت 
تســتحق كل الحمايــة واالهتمــام مــن جانــب التشــريع 
ونتيجــًة للمــرض المزمــن الــذى أصابهــا فــى كل جوانبهــا 
الطبيعــة  المــوارد  اســتغال  يتــم  بحيــث  وعناصرهــا 
أبشــع اســتغال بصــور غيــر مشــروعة وأحياًنــا قــد يكــون 
قيــام  أســباب  أحــد  هــو  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال 
ــا مــن  الحــروب فــا بــد مــن حمايتهــا، ألنهــا تعتبــر حقًّ
حقــوق اإلنســان لذلــك قســمنا بحثنــا إلــى ثاثــة مباحــث 
رئيســة يتضمــن كل منهــا عــدًدا مــن المطالــب وهــذا 

وفًقــا ألهميــة موضــوع بحثنــا.

المبحث التمهيدى 
وجــود اإلنســان والمجــال الحيــوي الــذي يحيــا فيــه هــو 
والمــوارد  البيئــة  علــى  للمحافظــة  األســمى  الغايــة 
اإلنســان  علــى  الحــروب  آثــار  كانــت  ولمــا  الطبيعيــة 
واضحــة جليــة تشــهد عليهــا شــواهد التاريــخ مــن جهــة 
الحديــث  فــإن  للعيــان  زالــت حيــة ماثلــة  مــا  وشــواهد 
أن  إال  يعــدو  ال  الموجــز  البحــث  هــذا  مثــل  فــى  عنهــا 
يكــون تركيــًزا بهــذه اآلثــار اســتحضاًرا للتســاؤل مــاذا فعــل 
اإلنســان؟ ومــاذا فعلــت القوانيــن الدوليــة؟ إزاء األخطــار 
أبســط حــق مــن حقــوق  علــى  الحــروب  التــى خلفتهــا 
اإلنســان أال وهــو المــوارد والطبيعــة والبيئــة التــى رزقنــا 
بهــا الخالــق ســبحانه وتعالــى ولذلــك نقــوم مــن خــال 
هــذا المبحــث التمهيــدي بتوضيــح أواًل الخســائر البشــرية 
)مطلــب  الحــروب  تخلفهــا  التــى  والمباشــرة  الفادحــة 
ــى خلفتهــا  ــج الســلبية الت ــك النتائ ــم مــن بعــد ذل أول( ث
ــة  ــة عام ــة بصف ــة والبيئ ــى المــوارد الطبيعي ــروب عل  الح

)مطلب ثاٍن(. 
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المطلب األول
تخلفهــا  التــى  والمباشــرة  الفادحــة  البشــرية  الخســائر 

الحــروب
الحــروب  بعــض  لنتائــج  مرعبــة  أرقاًمــا  التاريــخ  حفــظ 
العالميــة  الحــرب  ضحايــا  أن  نتذكــر  فقــط  ولإلشــارة 
األولــى كان أكثــر مــن مليــون شــخص مــن ســكان القــارة 
األوروبيــة وأن تركيــا وحدهــا فقــدت 13 % مــن مجمــوع 
ســكانها والمنطقــة العربيــة فقــدت 25% مــن مجمــوع 
ســكانها وكانــت هــذه الخســائر بســبب اســتخدام الغــازات 
الحربيــة الســامة علــى نطــاق واســع حيــث اســتخدم فيهــا 
أكثــر مــن مئــة مليــون كيلوجــرام مــن المــواد الســامة 
والتــى كانــت نتيجــة ذلــك أعــداد هائلــة مــن المصابيــن 

بعاهــات مســتديمة1.

فيهــا  اســتخدمت  التــي  الثانيــة  العالميــة  والحــرب 
األســلحة النوويــة ذهــب ضحيتهــا خمســون مليــون مــن 
البشــر. فقــد فقــدت المانيــا 10 % مــن مجمــوع ســكانها 
وبولنــدا 18 % إضافــة إلــى األعــداد الهائلــة مــن المصابيــن 

مســتديمة....وإلخ. بعاهــات 

أمــا فــي مــا يتعلــق بالخســائر البشــرية نتيجــة الصراعــات 
ــة  ــاس كامل ــادة أجن ــل إب المســّماة بصــراع الحضــارات مث
بعشــرات الماييــن إلقامــة كيانــات سياســية جديــدة فقد 
أبيــد الهنــود الحمــر علــى امتــداد القارتيــن األمريكيتيــن 

ــن.1 ــات المســتوطنين األوروبيي لحســاب إقامــة كيان

وكذلــك الحــال فــى اســتراليا فالســيطرة علــى المــوارد 
الطبيعيــة كانــت ســبًبا مــن األســباب الرئيســة إلقامــة 
ــر الدهشــة أن العنــف والقمــع همــا  ــا ال يثي الحــروب مّم
موضوعــان شــائعان فــى إدارة عمليــة اســتغال المــوارد 
ــة أن الحــرب  الطبيعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك تثبــت األدل
ــدرة  ــر مــن الن ــرة المــوارد أكث ــط بوف مــن المرجــح أن ترتب
المــوارد  لعنــة  بأنهــا  الباحثيــن  بعــض  يعتبرهــا  والتــى 
الدمــوي  بالمــاس  )المــاس(  وصفهــم  إلــى  باإلضافــة 
ــد مــن الســلع األساســية  ــى العدي ــال1 واحــد عل وهــذا مث
فــى  واســتخدامها  واســتغالها  اســتخراجها  يتــم  التــى 
تأجيــج الصــراع و لذلــك تعتبر اســتغال المــوارد الطبيعة ) 

المنهوبــة ( مــن ألمــاس وذهــب ومعــادن أخــرى وأخشــاب 
ــي يفقــد امامهــا البشــر  مــن أهــم أســباب النزاعــات والت

حقوقهــم فــى هــذه المــوارد.

أكثــر مــن %40  بــأن  المتحــدة   فتفيــد دراســات األمــم 
مــن الصراعــات الداخليــة المســّلحة، علــى مــدى الســتين 
امتــاك  علــى  بالتنافــس  ارتبطــت  الماضيــة،  عاًمــا 
ــر ذلــك عقــد مجلــس األمــن  المــوارد الطبيعيــة وعلــى أث
جلســة بتاريــخ 18أكتوبــر عــام 2018 عــن األســباب الجذريــة 
للصراعــات ودور المــوارد الطبيعيــة فيهــا والتــي أكــد فيهــا 
المــوارد  اســتغال  إن  المتحــدة  لألمــم  نالعــام  األمــي 
الطبيعيــة أو التنافــس علــى امتاكهــا يمكــن أن يؤديــا 
إلــى نشــوب الصراعــات العنيفــة وقــد أضــاف أن أحــد 
أكبــر تحديــات العصــر الحالــي يتمثــل فــي منــع وإدارة وحــل 
مثــل تلــك الصراعــات فالتنافــس علــى المــوارد الطبيعيــة 
يغــّذي العنــف ويطيــل أمــد الصراعــات المســّلحة ومثــال 
علــى ذلــك عــام 1990،موّلــت عوائــد المــوارد الطبيعيــة 

ــا1.  ــة فــي أفريقي ــا 75% مــن الحــروب األهلي جزئيًّ

المطلب الثانى 
النتائــج الســلبية التــي خلفتهــا الحــروب علــى المــوارد 

الطبيعيــة والبيئــة بصفــة عامــة
حيــاة  علــى  ضخمــة  ســلبية  نتائــج  الحــروب  أوقعــت 
جميــع  فــى  المنــاخ  تغيــر  مــن  يتضــح  وهــذا  البشــرية 
المناطــق فأصبــح هنــاك تدهــور بيئــي يضــع ضغوًطــا 
غيــر مســتدامة علــى توفيــر الكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة 
والمــاء  والمعــادن  والغــاز  النفــط  ذلــك  فــى  يشــمل 

واألرض.

يتعلــق  مــا  فــي  بحثنــا  عليــه  يرّكــز  مــا  إلــى  باإلضافــة 
النتائــج  أهــم  فمــن  الطبيعيــة،  المــوارد  باســتغال 
الســلبية التــى خلفتهــا الحــروب هــو التوزيــع الغيــر عــادل 
للمــوارد الطبيعيــة مــن جانــب الفســاد وســوء اإلدارة/ 
وهــي تــؤدي كّلهــا إلــى صراعــات باألخــص فــى الــدول 

الضعيفــة. المؤسســات  ذات 

فبذلــك تؤثــر الصراعــات علــى األمــن اإلنســاني فيمكــن 
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إجمالهــا علــى ســبيل المثــال وليــس علــى ســبيل الحصــر 
كالتالــي1:

أواًل: شــّح المــاء فــى مقابــل االحتياجــات المتزايــدة مــن 
ميــاه الشــرب والــّري.

ثانًيا: تدهور االنتاج الزراعي.
ثالًثا: تزايد ندرة الموارد الطبيعية.

رابًعــا: خســائر فــى الحيــاة البريــة ومــا يتبعهــا مــن خطــورة 
نقــص مناعــة البيئــة.

خامًسا: األمراض واسعة االنتشار.
سادًسا: تدهور الصحة العامة.

ســابًعا: الخســائر االقتصاديــة المترتبــة علــى إقامــة تلــك 
الحــروب.

ثامًنا: تذبذب الناتج االقتصادي والتجارة.

التــى  الســلبية  النتائــج  أيًضــا علــى  أبــرز االمثلــة  ومــن 
خلفتهــا الحــروب مــا قــام بــه العــراق أثنــاء حرقــه لآلبــار 
ــوات  ــد قامــت الق ــت، فق ــة الكوي ــة لدول ــة التابع النفطي
العرقيــة قبــل أن تنســحب مــن الكويــت فــي فبرايــر مــن 
عــام 1991 بإشــعال أغلــب اآلبــار المنتجــة واالحتياطيــة 

ومعهــا مراكــز التخزيــن وتكريــر البتــرول فــى الكويــت.

وهــذا اجمــااًل مــن األســباب الرئيســة التــي تســتدعينا 
إلــى البحــث مــن خالهــا لحمايــة تلــك المــوارد الطبيعيــة 
ســوف  ولذلــك  للبشــر  أفضــل  لحيــاة  تحقيًقــا  وذلــك 
ننتقــل للبحــث األعمــق حــول مــدى مشــروعية اســتغال 
المــوارد الطبيعــة والحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي 
الجنائــي توضيًحــا للنمــاذج للــدول التــي تعانــي بســبب 
لحمايــة  المبذولــة  الدوليــة  الجهــود  ثــم  مــن  الصــراع 

البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة.

المبحث األول : مدى مشروعية 
استغالل الموارد الطبيعية أثناء 

النزاعات المسّلحة

لقــد ســعى القائمــون علــى تطويــر قواعد القانــون الدولي 
بــكل فروعــه، إلــى اإلحاطــة قــدر اإلمــكان بتفصيــات 

هــذا القانــون والعمــل علــى تافــي العديــد مــن النواقــص 
التــى تعتــري نصوصــه، وباإلمــكان القــول أن القانــون 
الدولــي تعتريــه بالفعــل العديــد مــن اإلشــكاليات تلــك 
اآلليــات  وكذلــك  واكتمالهــا  قواعــده  بقــوة  المتعلقــة 
وهــذه  واحترامــه  تطبيقــه  فــى  المســاعدة  الدوليــة 
إلــى الجــدل القائــم حــول  االشــكاليات بدورهــا تعيدنــا 

قانــون القــوة وقــوة القانــون.

وبالعــودة إلــى عنــوان البحــث حــول اســتغال المــوارد 
الطبيعيــة، والتــى هــي جــزء أساســي مــن البيئــة فاألصــل 
العــام اســتغال المــوارد الطبيعــة، فهــو يعــّد مبــدأ مــن 
مبــادئ الســيادة للدولــة. فمــن حــق كل دولــة اســتغال 
فــي  فيمكــن  منهــا  واالســتفادة  الطبيعيــة  مواردهــا 
بصــورة  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال  األحيــان  بعــض 
ــة كانــت  ــة. فالســيطرة علــى المــوارد الطبيعي ــر قانوني غي
مّمــا  الحــروب،  الرئيســة إلقامــة  األســباب  مــن  ســبًبا 
ال يثيــر الدهشــة أن العنــف والقمــع همــا موضوعــان 
شــائعان فــى إدارة عمليــة اســتغال المــوارد الطبيعيــة 
ولذلــك نبّيــن مــن خــال المطلــب األول ماهيــة المــوارد 
الطبيعيــة بصفــة عامــة وذلــك لســبب افتقــار المعاهــدات 
أو  الطبيعيــة  للمــوارد  إلــى تعريــف شــامل  والمواثيــق 
بمعنــى أدّق هنــاك نقــص واضــح فــي تعريــف اســتغال 
المــوارد الطبيعيــة مــع توضيــح أنــواع اســتغال المــوارد 
الدولــي  القانــون  حمايــة  نوضــح  ثــم  ومــن  الطبيعيــة 

الجنائــي للمــوارد الطبيعيــة.

المطلب األول : ماهية الموارد الطبيعية
بصفــة  الطبيعيــة  بالمــوارد  المقصــود   : األول  الفــرع 

عامــة
المــوارد الطبيعيــة هــي كل الهبــات والمنــح الطبيعيــة 
التــي يمنحهــا اللــه عــز وجــل لإلنســان والتــي يمكــن أن 
تتحــول بواســطة المجهــود البشــري مــن مجــرد محتويــات 
أو كنــوز كامنــة إلــى ثــروة فعليــة بــأي صــورة مــن الصــور 

إمــا علــى هيئــة ســلع أو خدمــات أو غيرهــا.

وتعــرف المــوارد الطبيعيــة أيًضــا بأنهــا المــوارد التــي لــم 
يحــدث أي تغييــر فــي شــكلها الطبيعــي بفعــل البشــر، 
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ــث أن ليــس لإلنســان دخــل فــي وجودهــا.  حي

وتوجدالمــوارد الطبيعيــة كمكونــات تتحــول نتيجــة عمــل 
ويبتكــر  فائدتهــا  يكتشــف  حيــن  ثــروة  إلــى  اإلنســان 
ــم مشــروعات  وســائل الحصــول عليهــا ومعالجتهــا ويقي

الســتغالها.

ويمكــن الحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة مــن البيئــة 
والغابــات  والتربــة  والبتــرول  المعــادن  المحيطة،مثــل 
وغيرهــا مــن المــوارد التــي يعتمــد عليهــا اإلنســان لخدمته 

ــه. وحفــظ بقائ

يكتشــفها  الطبيعيــة دفينــة حتــى  المــوارد  تظــل  وقــد 
اإلنســان ويتعــرف عليهــا وعلــى طــرق اســتغالها وتعتبــر 
هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل عمليــة اســتغال المــوارد 
ــا  الطبيعيــة. ومــن خــال بحثنــا لــم نجــد تعريًفــا قانونيًّ
محــّدًدا حــول المــوارد الطبيعيــة فجميــع التقريــر التــى 
تصدرهــا األمــم المتحــدة لــم تذكــر بشــكل محــدد تعريــف 

للمــوارد الطبيعيــة.

الفرع الثانى : أنواع استغالل الموارد الطبيعية
العــام  للتعريــف  وفًقــا  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال 
كمــا ذكــرت مــن قبــل مثــل المعــادن والبتــرول والتربــة 
عليهــا  يعتمــد  التــي  المــوارد  مــن  وغيرهــا  والغابــات 
اإلنســان لخدمتــه وحفــظ بقائــه لذلــك هنــاك نوعــان مــن 
االســتغال: اســتغال المــوارد مــن قبــل الــدول وهــذا 
حــق  وهــو  الدولــة،  لســيادة  وفًقــا  مشــروع  اســتغال 
لصيــق بحقوقهــا، واالســتغال غيــر المشــروع يأتــي عــن 
طريــق الصراعــات علــى المعــادن والمــوارد الطبيعيــة أثنــاء 
النزاعــات المســّلحة فينتهــك مــن خالــه القانــون كحالــة 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ودولــة فلســطين.

يكتســي الحديــث عــن مبــدأ حــق الشــعوب فــى تقريــر 
المتعلــق  موضوعنــا  فــى  قصــوى  أهميــة  مصيرهــا 
ومواردهــا  ثرواتهــا  علــى  للــدول  الدائمــة  بالســيادة 
الطبيعيــة. مبــدأ حــق الشــعوب فــى تقريــر مصيرهــا أحــد 
أهــم المبــادئ التــي تبحــث فــى الحقــوق الجماعيــة لألفراد.

يمكــن فــى هــذا الجــزء أن نذكــر الحالة الفلســطينية كمثال 
علــى اســتغال أراضيهــا مــن قبــل قــوات االحتــال، وهــذا 
االســتغال الــذي تنتهــك بــه إســرائيل جميــع الحقــوق 
ســيادة  علــى  والمســيطرة  المهيمنــة  هــي  كوصفهــا 
االقليــم. فــدورات مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
المتحــدة تشــير كّلهــا إلــى انتهــاكات واضحــة وصريحــة 
واســتغال غيــر مشــروع للمــوارد الطبيعيــة مــن قبــل 
دولــة االحتــال التــي تنتهــك بذلــك القوانيــن الدوليــة 

وقواعــد القانــون الدولــي  اإلنســاني.

فــى 24 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1970 أصــدرت الجمعيــة 
الخامســة  دورتهــا  فــى   )2625( رقــم  قرارهــا  العامــة 
والعشــرين. فــي هــذا القــرار جمعــت الجمعيــة العامــة 
جميــع المــواد والمبــادئ التــي اتخذتهــا بشــأن حــق تقريــر 
المصيــر فــي قــرار واحــد ونــص هــذا القــرار علــى االعــان 
ــا  ــدول وفًق ــن ال ــة والتعــاون بي الخــاص بالعاقــات الودي
ألحــكام ميثــاق االمــم المتحــدة وقــد اتخــذت الجميعــة 
ــا  العامــة قرارهــا باإلجمــاع وهــو مــا يشــكل دليــًا واضًح

علــى قانونيــة حــق تقريــر مصيــر الشــعوب.

وفــي هــذا الصــدد تبــرز القضيــة الفلســطينية كإحــدى 
القضايــا التــى صــدرت لمصلحتهــا العديــد مــن القــرارات 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  جانــب  مــن  والتوصيــات 
نعــرف  المصيــر. فكيــف  تقريــر  حــق  مبــدأ  بخصــوص 
أن هنــاك مــا يقــرب مــن 136 قــراًرا صــادًرا عــن الجمعيــة 
العامــة وأكثــر مــن 60 قــراًرا صــادًرا مــن مجلــس األمن و10 
قــرارات صــدرت عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
إضافــة إلــى 14 قــراًرا صــادًرا عــن اليونســكو ومــا يقــارب 
3 قــرارات صــادرة مــن منظمــة الصحــة العالميــة. وهــذه 
ــر لفلســطين ســواء  ــر المصي القــرارات دعمــت حــق تقري

ــر مباشــر. بشــكل مباشــر أو بشــكل غي

باإلضافــة إلــى مــا نصــت عليــه اتفاقيــة قانــون البحــار 
للعــام 1982 وبالرغــم مــن أنهــا تفيــد الــدول المتقدمــة 
ــا مــن فــرص  ــى ال شــاطئ له ــة الت ــدول النامي وتحــرم ال
للمنطقــة االقتصاديــة فإنهــا  االســتغال االقتصــادي 
الثــروات  الدائمــة علــى  تشــّكل حمايــة قويــة للســيادة 
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بالنســبة إلــى الــدول الناميــة فــي الوقــت الــذي يفتــرض 
فيــه توفيــر معاملــة تعويضيــة للــدول الناميــة األخــرى 
ــراث المشــترك  وخاصــة مــن خــال تكريــس مفهــوم الت
ــا ســلطة  ــة تشــرف عليه ــة دولي ــرار منطق لإلنســانية بإق
الواليــة  وخــارج  أرضهــا  وباطــن  البحــار  دوليــة ألعمــاق 
ــه يمكــن فهمــه مــن خــال  ــدول. وهــذا كل ــة لل االقليمي
معالجــة قانونيــة للمبــدأ الــذي حاولــت وضعــه األمــم 
المختلفــة وال  للــدول  الوطنيــة  المتحــدة والتشــريعات 
يجــب أن يغفــل عّنــا هنــا مــا تقــوم بــه إســرائيل وهــي دولــة 
االحتــال مــن اســتغال المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية 
المتواجــدة فــى الميــاه االقليميــة الفلســطينية ســواء 
مــن غــاز طبيعــي أو حتــى الثــروة الســمكية الهائلــة والتــي 
يحــرم الفلســطينيون منهــا لعــدم الســماح لهــم بالمــرور 
ــن  ــه بموجــب قواني ــة وأن ــال بحري ــة أمي ــّد الثاث ــاوز ح يتج
مــوارد  اســتغال  االحتــال  يجــوز  ال  الحربيــة  االحتــال 
ــة  ــع الدول ــك أن تتمت ــى ذل ــاًء عل ــّل ويجــب بن ــد المحت البل
الواقعــة تحــت االحتــال بخيراتهــا مــن مواردهــا الطبيعيــة 
وال تكــون لدولــة االحتــال ســوى إدارة تلــك المــوارد. 

المطلب الثانى
الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي الجنائــي علــى 

المــوارد الطبيعيــة

الهــدف مــن الحمايــة هنــا هــو محاولــة تقليــل االخطــار 
التــى تلحــق باإلنســان فــى أوقــات الحــروب. ولمــا كان 
اإلنســان يحيــا حيــاة الئقــة إال فــي ظــروف اقتصاديــة 
والمــرض  للجــوع  فيهــا  يتعــرض  وتنمويــة مائمــة ال 
واألوبئــة هــذه الظــروف التــى قــد تتعــرض لضــرر شــديد 
خــال الحــروب ممــا يعــّرض اإلنســان بالتالــي ألخطــار 
تفــوق مــا قــد يتعــرض لــه من أذى مباشــر. مّما يســتدعي 
ان تبســط الحمايــة علــى هــذه المــوارد والمحافظــة عليهــا 
وعلــى ديمومتهــا أثنــاء الحــرب كمــا هــو الحــال فــى وقــت 

الســلم1.

الفرع االول: المصادر الطبيعية كهدف استراتيجي
ــزال مصــدًرا  ــت وال ت ــر المتجــددة كان ــة غي مصــادر الطاق
إلثــارة نزاعــات دوليــة عبــر التاريــخ. إن مثــل هــذه المصــادر 

توزيعهــا  فــي  اختاًفــا  أو  وجودهــا  محدوديــة  تواجــه 
الطبيعــي مــن منطقــة إلــى أخــرى كمــا أّن الوصــول إليهــا 
تعتريــه عقبــات أو تحيطــه األخطــار أو إجــراءات الحظــر، 
وذلــك مــن عوامــل إثــارة النزاعــات مّمــا يجعــل القــوى 
ــا فــي وضــع تأهــب واســتعداد ألي  المهيمنــة اقتصاديًّ
احتمــال يحــول بينهــا وبيــن الوصــول إلــى هــذه المصــادر. 
كمــا أن امتــاك هــذه المصــادر بحــّد ذاتــه قــد يعتبــر 
عامــل قلــق أحياًنــا حيــث أن َمــن يتحّكــم فــي امتــاك 
هــذه المصــادر ويتحّكــم فــي منــع اآلخريــن مــن الوصــول 
ا  إليهــا فــى األوقــات الازمــة يعتبــر عنصــًرا اســتراتيجيًّ
ــا وقــد يكــون حاســًما إذا أفضــت النزاعــات المســّلحة  هامًّ
ــى الرغــم مــن التقــدم  ــى المواجهــة ألســباب أخــرى عل إل
ــة  ــة. إاّل ان أهمي العلمــي واكتشــاف مصــادر طاقــة بديل
المصــادر الطبيعيــة االساســية لنفــط ومشــتقاته - مــا 
زالــت لهــا الصــدارة فــي االهتمــام الدولــي نظــًرا لحــوادث 
التلــوث الناتــج عــن اســتخدام المفاعــات النوويــة. لــذا 
بســبب  الدوليــة  العاقــات  اعتــرى  الــذى  التوتــر  فــإن 
الطاقــة أدى إلــى الحــرب البــاردة فــي وقــت ســابق وإلــى 

نزاعــات دوليــة تحــت شــعارات واعتبــارات مختلفــة.

للســيطرة  العســكرية  القــوة  اســتخدام  الثانــى:  الفــرع 
الطبيعيــة المصــادر  علــى 

ــة  المظهــر االشــد ســوًءا فــي النزاعــات المســّلحة الدولي
بســبب  العســكرية  القــوة  اســتخدام  إلــى  وصــل  قــد 
نحــو  علــى  فيهــا  والتحكــم  الطاقــة  مصــادر  امتــاك 
مخــّل بتــوازن القــوى مــن وجهــة نظــر بعــض الحكومــات 
ضــرب  إلــى  إســرائيل  لجــأت  فقــد  الدوليــة.  والقــوى 
المفاعــل العراقــي عــام 1981 ألن مثــل هــذا المفاعــل مــن 
وجهــة نظــر إســرائيل يغّيــر مــن ميــزان القــوة االســتراتجية 
لمصلحــة العــراق فــى حالــة نشــوب نــزاع مســّلح. وبعــد 
لــم يكــن لهــا إال  زيــف األســباب المعلنــة لهــا  ثبــوت 
ومخزونــه  النفــط  انتــاج  مناطــق  علــى  الهيمنــة  تعزيــز 
االســتراتيجي فــي منطقــة الخليــج. ويؤكــد ذلــك أن مــن 
الخطــط التــى تعتمدهــا أمريــكا فــى مواجهتهــا مــع االتحاد 
الســوفياتي الســابق تدميــر منشــآت إنتــاج النفــط فــي 
الشــرق االوســط وزيــادة فــي التأكيــد فــإن قــراءة ســريعة 
فــي عاقــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة بإيــران تفيــد 
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بأّنهــا ســيئة بحجــج الحــرص علــى الديمقراطيــة أحياًنــا 
ومكافحــة اإلرهــاب أحياًنــا أخــرى، باإلضافــة إلــى عاقتهــا 
ان  يؤكــد  مــا  وهــذا  الجنســيات  المتعــددة  بالشــركات 
القــوة العســكرية قــد تكــون المحــّرك الرئيــس للســيطرة 

علــى المــوارد الطبيعيــة.

الفــرع الثالــث: اســتخدام المصــادر الطبيعيــة كأدوات 
عســكرية

تــدور االشــكالية عــن العاقــة الجدليــة بيــن البيئــة وعناصر 
ــإن الموضــوع ال يكتمــل إال باإلشــارة  ــة بالحــرب. ف البيئ
إلــى أن المصــادر الطبيعيــة ذاتهــا تســتخدم أحياًنــا كأدوات 
عســكرية لتحقيــق أهــداف حربيــة مباشــرة أو للتأثيــر علــى 
ــاه كان  ــح بمصــادر المي ــة. فالتلوي ــات الحربي ســير العملي
ا  و اليــزال هاجًســا لكثيــر مــن الــدول التــى تعانــي شــحًّ
فــي الميــاه. فتركيــا ال تــزال تتحكــم بمســتوى الميــاه فــي 
نهــري دجلــة والفــرات، وأكثــر مــن ذلــك فــإن مــا تهــّدد بــه 
الــدول مــن تســّرب للنفــط إلــى البحــر فــى حــال نشــوب 
ــا واضًحــا الســتخدام مصــادر الطاقــة  حــرب يعتبــر أمــًرا جديًّ
ــات وفــي  كســاح فــي المعــارك والنزاعــات فــي العملي
الــدول  بيــن  الشــروط  أو  االتفاقيــات  أو  المفاوضــات 

المتنازعــة.

المبحث الثانى: تطبيق 
القانون الدولي الجنائي 

على االستغالل الغير مشروع 
للموارد الطبيعية أثناء النزاعات 

المسّلحة

والتنغســتين  والقصديــر  والتنتالــوم  الذهــب  كان  لقــد 
المعــروف باســم المعــدن tg3 فــي الســنوات األخيــرة 
تصّنــف علــى أنهــا معــادن نــزاع كحالــة جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  ففــي  الديمقراطيــة. 
يتــّم اســتغال المــوارد الطبيعيــة اســتغااًل غيــر قانونــي. 
وهــذا النمــوذج ســوف يوضــح االســتغال الغيــر مشــروع 

ــة. للمــوارد الطبيعي

جمهورية الكونغو الديمقراطية كنموذج
النزاعات المسّلحة منذ عام 1996

مــع   )1997-1996( األولــى  الكونغــو  حــرب  انتهــت 
لورانديزيريــه كابيــا، زعيــم المتمرديــن فــي تحالــف قــوى 
 ،)AFDL( ــر ــر الكونغــو - زائي ــة مــن أجــل تحري الديمقراطي
موبوتــو  إيــداع  بعــد  الرئيــس  منصبــه  مهــام  يتولــى 
تســمى  كانــت  )كمــا  زائيــر  حكــم  الــذي  سيسيســيكو 
 )UPDF( أوغنــدا  الديمقراطيــة(،  الكونغــو  جمهوريــة 

:)RPA( وروانــدا 

علــى الرغــم مــن أن الهــدف الرئيــس لــكل مــن أوغنــدا 
وروانــدا لــم يكــن طــرد موبوتــو بــل الــردع لــى الهجمــات 
ــة داخــل  المتكــررة مــن قبــل الجماعــات المتمــردة العامل
وخــارج إقليــم زائيــر فــي الســنوات التــي ســبقت الحــرب.

والجماعــات المســّلحة المنظمــة بمــا فــي ذلــك القــوات 
كان متواطئــا  )وكاهمــا  الســابقة  الروانديــة  المســّلحة 
روانــدا(  فــي   1994 عــام  فــي  الجماعيــة  اإلبــادة  فــي 
بنظــام  لإلطاحــة  تســعى  التــي  المتمــردة  والجماعــات 
ــا  ــدا قــد وجــدت مــاًذا آمًن ــري موســيفيني فــي أوغن يوي

فــي زائيــر. 

ــو فــي التعامــل  ــردد موبوت ــاط بســبب ت يشــعرون باإلحب
مــع هــذه الجماعــات المســّلحة، كاهمــا بــررت الــدول 
أشــهر  غضــون  فــي  »األمــن«  أســاس  علــى  تدخلهــا 
كابيــا  بيــن  الوديــة  العاقــات  كابيــا،  تنصيــب  مــن 

وبــول. وموســيفيني 

شــرق  فــي  المتناميــة  العرقيــة  االنقســامات  كانــت 
بســبب  تفاقمــت  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
وقــوات  الروانــدي  الوطنــي  الجيــش  وجــود  اســتمرار 
ــة.  ــى األراضــي الكونغولي ــة عل الدفــاع الشــعبية األوغندي
بالنقــل  متعلقــة  ادعــاءات  هنــاك  دائًمــا  وكانــت 
ــة والصناعــات  غيرالمشــروع لألراضــي والمــوارد الطبيعي
المحليــة لمصالــح روانــدا وبــدأت كل مــن روانــدا وأوغنــدا 
فــي الظهــور، ودفعــت التوتــرات المتصاعــدة كابيــا إلــى 

االبتعــاد نفســه مــن حلفائــه الســابقين. 
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اســتمر الضغــط علــى كابيــا كدليــل علــى نطــاق واســع 
و الروانــدي  الوطنــي  الجيــش  ارتكبهــا  التــي  للفظائــع 

AFDL خــال حــرب الكونغــو األولــى. 

انقــاب مخطــط – مدعــوم مــن  بــدأت شــائعات عــن 
روانــدا – قــرر كابيــا علًنــا قطــع عاقاتــه مــع كاا لبلديــن 
األجنبيــة  القــوات  لجميــع  أوامــر  إصــدار  خــال  مــن 
باالنســحاب مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي 27 
يوليــو 1998. بعــد أســبوع واحــد، فــي 2 أغســطس، ســيطر 
الجيــش الوطنــي الروانــدي علــى العديــد مــن كبــرى المــدن 
فــي المقاطعــات الشــرقية، ممــا يشــير إلــى بدايــة حــرب 

ــة. الكونغــو الثاني

المســّلحة  القــوات  قبــل  مــن  المواجهــة  وأصبحــت 
ا مــن روانــدا وأوغنــدا، والتــي أيًضــا  المتفوقــة عســكريًّ
انضمــت إليهــا حركــة تمــرد، التجمــع الكونغولــي مــن أجــل 

الديمقراطيــة.

 )SADC( ــا ــوب إفريقي ــة جن ــا بجماعــة تنمي واتصــل كابي
ســنوات،  خمــس  خــال  المســاعدة.  علــى  للحصــول 
موقًعــا  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  أصبحــت 
لنزاعــات مســّلحة دوليــة وغيــر دوليــة حيــث فقــد ماييــن 
المواطنيــن الكونغولييــن حياتهــم حلــول أيلــول / ســبتمبر 
األوغنديــة  الشــعبي  الدفــاع  قــوات  ســيطرت   ،1998
علــى جــزء كبيــر مــن معــادن األراضــي الشــرقية، التــي 
مــن  الكونغوليــة  الوطنيــة  الحركــة  إلــى  تســليمها  تــم 
 ،)ALC  / الكونغــو  تحريــر  )حركــة  الكونغــو  تحريــر  أجــل 
ــاع الشــعبي  ــا قــوات الدف ــة متمــردة تدعمه وهــي جماع
روانــدا  بيــن  الخــاف  تزايــد  ذلــك،  ومــع  األوغنديــة. 
وأوغنــدا حــول اتجــاه النــزاع أدى التجمــع الكونغولــي مــن 
أجــل الديمقراطيــة إلــى االنقســام إلــى الجنــاح األوغنــدي 
حركــة   – الديمقراطيــة  أجــل  مــن  الكونغولــي  )التجمــع 
التحريــر( والجنــاح الموالــي لروانــدا )التجمــع الكونغولــي 
مــن أجــل الديمقراطيــة - غومــا( وانتشــرت المجموعــات 

المســّلحه.

إلــى جانــب تحــول التحالفــات وتفتيــت بعــض حــركات 

التمــرد ســرعان مــا أدت إلــى الجمــود، وخلــق بيئــة تمكــن 
مــن خالهــا المقاتلــون مــن توحيــد قوتهــم. انتهــت حــرب 
الكونغــو الثانيــة فــي عــام 2003 مــع االنســحاب الرســمي 
لجميــع المســّلحين األجانــب وتشــكيل حكومــة وحــدة 
انتقاليــة بموجــب اتفــاق الســام، وأعيــد تشــكيل القــوات 

المســّلحة.

لجمهوريــة  المســّلحة  )القــوات  الكونغــو  ديمقراطيــة 
موحــدة  دفــاع  قــوة  وهــي  الديمقراطيــة(،  الكونغــو 
تضــم العديــد مــن المنظمــات المنظمــة والجماعــات 
وفــي  الصــراع.  خــال  نشــطة  كانــت  التــي  المســّلحة 
ذلــك الوقــت قامــت األمــم المتحــدة بنشــر قــوة لحفــظ 
الســام لتقديــم المســاعدة للحكومــة خــال المرحلــة 
االنتقاليــة، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه التدابيــر، اســتمر 
العنــف فــي المقاطعــات الشــرقية بســبب الفشــل فــي 
التخلــص مــن جميــع الجماعــات المتمــردة األجنبيــة مــن 
أراضــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وعلــى األخــص 
ــت قــد  ــي كان ــة الســابقة والت القــوات المســّلحة الرواندي
ــر  ــة لتحري ــا لتشــكيل القــوات الديمقراطي ــدت جميعه أعي
روانــدا باإلضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى تطبيــق برنامــج 

شــامل علــى مســتوى البــاد. 

فــي عــام 2008، اندلعــت أعمــال القتــال الرئيســة مــرة 
أخــرى فــي الشــرق بيــن القــوات المســّلحة لجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة والمؤتمــر الوطنــي الموالــي مــن 
أجــل الدفــاع عــن الشــعب )CNDP( فــي أوائــل عــام 2009 
ــدا  ــة روان ــة اســتفادت مــن رعاي ــة متمــردة كونغولي جماع
ــة الكونغــو  ــان غيــر متوقــع للعاقــات بيــن جمهوري وذوب
الديمقراطيــة وروانــدا أدى إلــى عمليــة عســكرية مشــتركة 
فــي الشــرق. علــى الرغــم مــن أن تــم التوصــل إلــى اتفــاق 
بيــن كينشاســاو CNDP بموجبــه تــم دمــج األخيــرة فــي 
الديمقراطيــة،  الكونغــو  لجمهوريــة  المســّلحة  القــوات 
األجنبيــة،  المتمــردة  للجماعــات  المســّلحة  واألنشــطة 
مــن  بيئــة  يديــم  روانــدا،  لتحريــر  الديمقراطيــة  القــوات 

انعــدام األمــن.

فــي عــام 2010، القــوات المســّلحة لجمهوريــة الكونغــو 
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حفــظ  )قــوة   MONUSCO مــن  بدعــم  الديمقراطيــة، 
ــدت تســميته مــن  الســام التابعــة لألمــم المتحــدة( أعي
بعثــة منظمــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة حققــت تقدًمــا كبيــًرا فــي إقامــة بعــض 
مشــاكل  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى  االســتقرار،  مظاهــر 

خطيــرة ال تــزال قائمــة.

وقــد أدى هــذا، مــرة أخــرى، إلــى انــدالع الصــراع فــي 
ــدة، هــي المحافظــات الشــرقية. مجموعــة مســّلحة جدي

M23، يقودهــا زعيــم ســابق للحــزب الوطنــي للدفــاع عــن 
التابــع  األمــن  انشــاء مجلــس  اســتدعى  الشــعب ممــا 
لألمــم المتحــدة فريًقــا مــن الخبــراء للبحــث فــى مشــكلة 
أثنــاء  الطبيعيــة  للمــوارد  قانونــي  الغيــر  )االســتغال 
الصــراع الدائــر فــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (، 
ممــا أدى بعــد ذلــك إلــى أول تحقيــق رســمي مــن قبــل 

مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

العنف المرتبط باستغالل الموارد الطبيعية
لجمهوريــة  الغنيــة  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال  دور 
الكونغــو الديمقراطيــة فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة 

اإلنســان.  لحقــوق 

تتمتــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بوفــرة مــن الثروة 
الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المعــادن مثــل 
والكاســيتريت  والكوبالــت  والنحــاس  والذهــب  المــاس 
)خــام القصديــر( والكولتــان، باإلضافــة إلــى األخشــاب 
والقهــوة والزيــت. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المــوارد الهائلــة 

ــي. ــم تفــد الشــعب الكونغول ل

وبــداًل مــن ذلــك، ســاهموا فــي عقــود مــن الصــراع، 
ــدة لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات  ــرة عدي وانتهــاكات خطي
للقانــون اإلنســاني الدولــي تعــود العاقــة بيــن اســتغال 
إلــى  اإلنســان  حقــوق  وانتهــاكات  الطبيعيــة  المــوارد 
العصــور االســتعمارية واســتمرت طــوال العقــود الثاثــة 

لحكــم الرئيــس موبوتــو سيسيســيكو. 

إمكانــات  لديهــا  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 

ــة  ــي المائ ــى 17 ف ــل حوال ــي تمث ــة ضخمــة. فه اقتصادي
مــن اإلنتــاج العالمــي للمــاس الخــام، علــى ســبيل المثال. 
يحتــوي الحــزام النحاســي الــذي يمــّر عبــر كاتانغــا وزامبيــا 
علــى 34 فــي المائــة مــن الكوبالــت فــي العالــم و 10 فــي 

ــم.  ــة مــن النحــاس فــي العال المائ

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن العثــور علــى 60 إلــى 80 فــي 
الكولتــان،  مــن  العالميــة  االحيتاطيــات  مــن  المائــة 
المســتخدمة فــي تصنيــع الهواتــف المحمولــة وأجهــزة 
فــي  اإللكترونيــة،  المعــدات  مــن  وغيرهــا  الكمبيوتــر 
شــمال وجنــوب كيفــو. ومــع ذلــك، تــم اســتخدام القليــل 
جــًدا مــن عائدات اســتغال المــوارد الطبيعية للمســاهمة 
ــد أو لرفــع مســتوى معيشــة  ــة الشــاملة للبل فــي التنمي

شــعوبها. 

فــي عــام 2003 )الســنة األخيــرة التــي شــملها التقريــر(، 
 167 المرتبــة  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  احتلــت 
مــن أصــل 177 دولــة فــي مؤشــر التنميــة البشــرية لألمــم 

المتحــدة، مــع متوســط عمــر ال يتجــاوز 43 عاًمــا. 

مثلــت الحربــان الكونغوليتــان فــي عامــي 1996 و 1998 
ــر قــدر  نكســة كبــرى أخــرى للتنميــة، »تســببت فــي تدمي
ــة ونشــر ممارســة نهــب المــوارد  ــة التحتي ــر مــن البني كبي
الموروثــة مــن نظــام موبوتــو الكليبتوقراطيــة، بذريعــة 

تمويــل المجهــود الحربــي. 

بالنظــر إلــى أهميــة المــاس بالنســبة القتصــاد البلــد، 
وبعــد  موبوتــو،  الرئيــس  بهــا  أدار  التــي  الطريقــة  فــإن 
ذلــك الرئيــس كابيــا هــذا القطــاع كانــت مــن أعــراض 
ســوء اإلدارة والنهــب الــذي حــدث فــي ظــل الحكومــات 

للبلــد.« المتعاقبــة 

المــوارد  اســتغال  أصبــح  األولــى،  الحــرب  بدايــة  مــع 
كان  موبوتــو،  حكــم  تحــت  بشــدة.  ا  عســكريًّ الطبيعيــة 
قطاعــا الغابــات والتعديــن خاضعيــن لســيطرة المدنييــن 
فــي المقــام األول، علــى الرغــم مــن أن بعــض األربــاح 

كانــت موجهــة للجيــش. 
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»بعــد عــام 1996،« كمــا يشــير التقريــر، »هــذه القطاعــات 
الجديــد  الوطنــي  الجيــش  لســيطرة  تدريًجــا  خضعــت 
المســّلحة.  الجماعــات  ومختلــف  األجنبيــة  والجيــوش 
والغابــات  التعديــن  مناطــق  أصبحــت  لذلــك،  ونتيجــة 
والتجــارة عســكرية بشــكل متزايــد، ممــا أدى إلــى تصاعــد 

العنــف ضــد الســكان المدنييــن. 

ــن األجانــب يشــاركون  ــد مــن الممثلي ــح عــدد متزاي »أصب
لجمهوريــة  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال  فــي  مباشــرة 

الديمقراطيــة.  الكونغــو 

البلــدان  مــن  متمــردة  وجيــوش  جماعــات  شــاركت 
مــن  بمباركــة  زيمبابــوي(  )مثــل  بعضهــا  المجــاورة، 
الســلطات الكونغوليــة، والبعــض اآلخــر )مثــل أوغنــدا 
وروانــدا( إمــا عــن طريــق وســيط شــركائهم الكونغولييــن 
أو صاتهــم، أو عــن طريــق االحتــال المباشــر لجــزء مــن 
البلــد. فــي ضــوء ضعــف وفســاد الحكومــة المركزيــة، 
كانــت ثــروة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي متنــاول 
لفــرض  يكفــي  بمــا  ومصممــة  عنيفــة  مجموعــة  أي 

بالقــوة«.  ســيطرتها 

بمــرور الوقــت، تغيرت أســباب تورط األطــراف المتحاربة. 
فــي البدايــة، فــي عــام 1996، بــدا أن الصــراع كان مدفوًعــا 
واألمنيــة.  السياســية  باالعتبــارات  أساســي  بشــكل 
اســتغال  الثانيــة، أصبــح  الحــرب  ذلــك، خــال  »ومــع 
المــوارد الطبيعيــة أكثــر جاذبيــة، ليــس فقــط ألنــه مّكــن 
ــة ولكــن  ــل جهودهــا الحربي ــات مــن تموي هــذه المجموع
أيًضــا، بالنســبة لعــدد كبيــر مــن القــادة السياســيين / 
وهكــذا  الشــخصي.  لإلثــراء  مصــدًرا  كان  العســكريين، 
وراء  دافعــة  قــوة  تدريًجــا  الطبيعيــة  المــوارد  أصبحــت 

الحــرب.«

ــا  جزئيًّ األهميــة  المتزايــد  االقتصــادي  العامــل  يفســر 
التحالفــات المتغيــرة بيــن مختلــف الجماعــات المســّلحة 
طــوال النــزاع. كان إغــراء المــال أحــد األســباب التــي تجعــل 
بعــض  فــي  فجــأة  تنضــم  المتعارضــة  المجموعــات 
ــان إلــى الصفــوف أو لمــاذا ينقلــب أقــرب الحلفــاء  األحي

ضــد بعضهــم البعــض بشــكل غيــر متوقــع – يستشــهد 
التــي  واألوغنديــة  الروانديــة  القــوات  بمثــال  التقريــر 
تقاتــل بعضهــا البعــض فــي كيــان غانــي باعتبارهــا »ربمــا 
أصبــح  األحيــان  بعــض  فــي  األكثــر صرامــة  التوضيــح 
المعارضــون شــركاء تجارييــن مــع االســتمرار فــي قتــال 

بعضهــم البعــض علــى أرض الواقــع. 

ســرقة  مقاومــة  حاولــوا  الذيــن  المدنيــون  تعــرض 
يتعاونــوا مــع مــن  لــم  الذيــن  أو  الطبيعيــة،  مواردهــم 
ــر قــرى بأكملهــا  ــم تهجي هــم فــي الســلطة، لهجمــات. ت
المســّلحة  والجماعــات  لاســتغال  المجــال  إلفســاح 
المشــاركة فــي المذابــح والعنــف الجنســي والمعاملــة 
القاســية والاإنســانية فــي هــذه العمليــة. كمــا هاجمــوا 
وأحرقــوا قــرى مــن أجــل االســتياء علــى الكولتــان الــذي 

ــا.« حرفيًّ الســكان  يســتخرجه  كان 

المتحــدة  األمــم  عــام 2002، توصــل فريــق خبــراء  فــي 
المعنــي باالســتغال غيــر القانونــي للمــوارد الطبيعيــة 
أن  مفــاده  اســتنتاج  إلــى  األخــرى  الثــروة  وأشــكال 
جميــع مناجــم الكولتــان فــي شــرق جمهوريــة الكونغــو 
أو  متمــردة  جماعــة  مــن  إمــا  تســتفيد  الديمقراطيــة 
جيــوش أجنبيــة. »تشــير أدلــة كثيــرة إلــى أن روانــدا وأوغنــدا 
أربــاح  خــال  مــن  العســكرية  نفقاتهمــا  تمــوالن  كانتــا 
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال 
الديمقراطيــة. ووفًقــا لبعــض التقديــرات، فــإن الدخــل 
الــذي حصلــت عليــه روانــدا وّفــر 80 فــي المائــة مــن جميــع 
نفقــات الجيــش الروانــدي فــي عــام 1999. كمــا تمتــع 
الجيــش األوغنــدي بميزانيــة أكبــر بكثيــر بســبب األربــاح 
مــن ثــروة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة... مــن عــام 
1998 إلــى عــام 2002. »جــزء كبيــر مــن الذهــب المنتــج فــي 
منطقــة إيتــوري فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
»تــم تصديــره عبــر أوغنــدا، ثــم أعيــد تصديــره كمــا لــو أنــه 
ــا – نمــوذج مشــابه للنمــوذج المســتخدم  تــم إنتاجــه محليًّ

فــي تصديــر المــاس.

ــر المشــروع للمــوارد  ال يمكــن أن يحــدث االســتغال غي
الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  فــي  الطبيعيــة 
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اإلنســان  لحقــوق  المصاحبــة  الخطيــرة  واالنتهــاكات 
ــى هــذا النطــاق الواســع  ــي عل ــون اإلنســاني الدول والقان
ــداول فــي  ــو لــم يكــن هنــاك عمــاء علــى اســتعداد للت ل

المــوارد.  هــذه 

فــي الواقــع، لــم يكــن هنــاك أي نقــص فــي المشــترين 
ــى  ــب المســتعدين للتعامــل مــع هــذه الســلع، عل األجان
الرغــم مــن وجــود تقاريــر تديــن االنتهــاكات الجســيمة 
التجاريــون  شــركاؤهم  يرتكبهــا  التــي  الدولــي  للقانــون 
فــي  المتداوليــن  المشــترون  يشــمل  لــم  والماليــون. 
المجــاورة  والبلــدان  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
فحســب، بــل أيًضــا الشــركات الخاصــة المســجلة فــي 
متعــددة  الشــركات  ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى،  البلــدان 

الجنســيات.«

مصــدر  علــى  األجنبيــة  الشــركات  تســيطر  مــا  نــادًرًا 
المعــادن، وأحياًنــا تدفــع للمجموعات المســّلحة مباشــرة: 
»فــي عــدد مــن الحــاالت، كانــت الشــركات األجنبيــة أو 
متعــددة الجنســيات تشــارك مباشــرة فــي مفاوضــات 
مــع مرتكبــي انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان، أو دفــع 
مبالــغ ماليــة للجماعــات المســّلحة أو تزويدهــم بالمرافــق 
المــوارد  اســتغال  أجــل  مــن  اللوجســتية  الخدمــات  أو 

الطبيعيــة.«

ــو  ــة الكونغ ــة فــي جمهوري ــار بالمــوارد الطبيعي كان االتج
بشــكل  مرتبًطــا  النــزاع،  أثنــاء  ســيما  ال  الديمقراطيــة، 
تلــك  ســيما  ال  أخــرى،  إجراميــة  شــبكات  مــع  وثيــق 
المتورطــة فــي االتجــار باألســلحة. »االتصــاالت مــع هــذه 
الشــبكات مكنــت مرتكبــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
تهريــب  مــن  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  فــي 
المــوارد الطبيعيــة خــارج البــاد دون أي صعوبــة، وذلــك 
باســتخدام األربــاح لشــراء األســلحة وارتــكاب المزيــد مــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان.« 

إن اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة فــي 
جمهوريــة  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغال  ســياق 
الكونغــو الديمقراطيــة يعكــس الغيــاب األوســع للعدالــة 

اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  عــن 
الدولــي فــي جميــع أنحــاء البــاد. 

المســؤولية  إثبــات  صعوبــة   Kilwa قضيــة  أثبتــت 
انتهــاكات  ارتــكاب  فــي  الخاصــة  للشــركات  القانونيــة 
حقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي، 
اللوجســتي  الدعــم  أو  األســلحة  توفــر  عندمــا  حتــى 

المســّلحة.  للجماعــات 

السياســي  التدخــل  أن  أيًضــا  الحالــة  هــذه  وأظهــرت 
وانعــدام الحيــاد يــزدادان إثــارة لانتبــاه عندمــا تتعــرض 
ــي  ــة الت ــة للخطــر. فــي هــذه الحادث ــح االقتصادي المصال
وقعــت فــي عــام 2004، ُقتــل مــا ال يقــل عــن 73 شــخًصا 
ــدة  ــوا، وهــي بل ــدي الجيــش الكونغولــي فــي كيل علــى أي
فــي كاتانغــا ســقطت فــي أيــدي جماعــة متمــردة. اتهمــت 
الجيــش  بتزويــد  الكنديــة  األســترالية  التعديــن  شــركة 
عــام  فــي  العســكرية.  أثنــاء عملياتــه  واإلمــداد  بالنقــل 
ــة األولــى مــن نوعهــا، تــم اتهــام تســعة  2007، فــي الحال
جنــود كونغولييــن وثاثــة موظفيــن مغتربيــن فــي شــركة 
جرائــم  فــي  والتواطــؤ  حــرب  جرائــم  بارتــكاب  التعديــن 
بهــذه األحــداث.  يتعلــق  التوالــي، فيمــا  الحــرب، علــى 
القضيــة ســابقة مهمــة مــن حيــث  أن تشــكل  يمكــن 
مســاءلة الشــركات. بــداًل مــن ذلــك، تمــت تبرئــة جميــع 
المدعــى عليهــم مــن التهــم المتعلقــة باألحــداث فــي 
كيلــوا، فــي محاكمــة مــن محكمــة عســكرية لــم تــف 

للعدالــة.« الدوليــة  بالمعاييــر 
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  وفــرة 
الديمقراطيــة وغيــاب التنظيــم والمســؤولية فــي هــذا 
القطــاع قــد خلقــت ديناميكيــة معينــة ســاهمت بشــكل 
النطــاق  واســعة  انتهــاكات  فــي  مباشــر  وغيــر  مباشــر 

الدولــي.«  اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 

بالنظــر إلــى مبــادئ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، »يمكن 
الشــركات  مثــل  الشــركات،  كيانــات  مــن  ُيطلــب  أن 
متعــددة الجنســيات، دفــع تعويضــات لضحايــا الجرائــم 
التــي ثبتــت عليهــم مســؤولية جنائيــة فيهــا مــن قبــل 

مختصــة.«  محكمــة 
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المبحث الثالث : الجهود 
المبذولة لحماية الموارد 

الطبيعية
ــا مــن عناصــر البيئــة، واألضــرار  تعــّد الطبيعــة عنصــًرا مهمًّ
بــأي مــن عناصرهــا يشــكل اعتــداء علــى البيئــة باعتبارهــا 
قيمــة مــن قيــم المجتمــع، وهــي تشــمل عناصر أساســية 
والطيــور  والحيوانــات  الزراعيــة  األراضــي  فــي  تتمثــل 
والمحميــات البحريــة وقــاع البحــر وتربتــه التحتيــة، والحيــاة 
الفطريــة والمعــادن والحفــاظ عليهــا هوتحقيــق نــوع مــن 
ــه  ــون علي ــا يجــب أن تك ــة وم ــن مضــار المدين ــوازن بي الت

البيئــة الطبيعــة الصالحــة للحيــاة داخــل المجتمــع1.

المقصــود منهــا  ليــس  الطبيعــة  أخــرى حمايــة  بعبــارة 
هــذه  تســتهدف  ولكــن  إتافهــا  مــن  حمايتهــا  مجــرد 
الحمايــة تأكيــد االســتعمال العقانــي للمصــادر الطبيعــة، 
اســتمرارها  يكفــل  بمــا  الطبيعــة  عناصــر  وتحســين 
كعنصــر مــن عناصــر المجتمــع باإلضافــة إلــى الحــد مــن 

الطبيعــة. للمــوارد  المشــروع  الغيــر  االســتغال 

اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   )35( المــادة  حّرمــت  فقــد 
اســتخدام  1977م،  لعــام  جنيــف  التفاقيــات  األول 
طــرق أو وســائل فــى الحــرب مــن المتوقــع أن تتســبب 
فــى دمــار واســع بعيــد المــدى أو شــديد علــى البيئــة 
الطبيعيــة واعتبــر مشــروع القانــون النموذجــي العربــي 
بشــأن الجريمــة الدوليــة، االعتــداء علــى البيئــة الطبيعيــة 

الحــرب1. إحــدى صــور جرائــم  الطبيعيــة  والمــوارد 

متعلًقــا  صريًحــا  ــا  نصًّ جنيــف  اتفاقيــات  تتضمــن  لــم 
بالبيئــة، ومــع ذلــك هنــاك بعــض القواعــد القانونيــة التــى 
ــة المقــرر  ــة مــن خــال حماي ــة للبيئ ــة ضمني ــح حماي تمن
للســكان المدنييــن والمقاتليــن فــى وقــت الحــرب التــي 
منعــت قــوة االحتــال مــن تدميــر األمــوال المنقولــة 
وغيــر المنقولــة، والتــي تعــود إلــى األفــراد أو الــدول أو 
الجمعيــات إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي هــذا 

ــر. التدمي

باإلضافــة إلــى مــا اعتبــره مشــروع القانــون النموذجــي 
إطــار  فــى  والمقــّدم  الدوليــة  الجرائــم  بشــأن  العربــي 
الــدول  جامعــة  بيــن  التعــاون  بشــأن  التفاهــم  مذكــرة 
العربيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى جرائــم 
ــا  ــال ومــن بينه ــرب الخاصــة بأســاليب ووســائل القت الح
الفقــرة )ج( التــي أشــارت إلــى إحــداث ضــرر واســع النطــاق 
الطبيعيــة وبشــكل ال  بالبيئــة  وطويــل االجــل وشــديد 
يتناســب علــى االطــاق مــع الميــزات العســكرية المحددة 

التــى ال يرجــى تحقيقهــا مــن خــال الهجــوم.

المعنيــة بحمايــة  الوطنيــة  التشــريعات  إلــى  باإلضافــة 
الطبيعــة فــى مختلــف عناصرهــا مــن خــال تضميــن 
بكيفيــة  الخاصــة  بالقواعــد  الصلــة  ذات  القوانيــن 
كالحيوانــات  الطبيعيــة  للمــوارد  األفضــل  االســتغال 
والمزروعــات والطيــور علــى نحــو يكفــل المحافظــة عليهــا 

اإلبقــاء.  بعناصــر  المســاس  أو  أضــرار  دون 

جنائــي  الغيــر  الجــزاء  بحــدود  التشــريعات  هــذه  إكتفــت 
ــة المختلفــة امــا اذا تجــاوز  ــة العناصــر الطبيعي فــي حماي
اإلضــرار  درجــة  الطبيعيــة  عناصــر  أحــد  علــى  التعــّدي 
الفعلــي أو الحيلولــة دون تحســينها فهنــا يتدخــل المشــّرع 

فــى تلــك القوانيــن.

كمــا أّن علــة التجريــم فــى األفعــال التــى تقــع ضمــن 
جرائــم البيئــة ضمــن أي منهــج تشــريعي عقابــي هــي 
المجتمــع،  فــي  الجوهريــة  المصلحــة  علــى  المحافظــة 
فالقانــون عندمــا يجــّرم الســرقة علــى ســبيل المثــال يكون 
علــة االعتــراف بحــق الملكيــة كقيمــة مــن قيــم المجتمــع 
واألمــر نفســه عندمــا يتدخــل المشــّرع عنــد تجريــم أفعــال 
االعتــداء علــى البيئــة، فذلــك ألنــه يعتــرف بهــا كقيمــة 
مــن قيــم المجتمــع فهــي تحظــى بالحمايــة القانونيــة 
ــك  ــة خاصــة وذل ــة بصف ــة الجنائي ــة وبالحماي ــة عام بصف
لمواجهــة مظاهــر التطــور الســريع فــى نمــاذج األنشــطه 
ــار ســلبية  ــا مــن آث ــب عليه ــة ومــا يترّت ــة والتجاري الصناعي
علــى البيئــة وحرصــت بعــض الدســاتير علــى االعتــراف 
بحمايتهــا والقوانيــن واإلعانــات الدوليــة وجعلهــا فــي 

مصــاف حقــوق اإلنســان.
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المطلب األول 
حماية البيئة على المستوى العالمي

مّمــا ال شــّك فيــه أن قضيــة الحفــاظ علــى البيئــة تعتبــر 
مــن القضايــا الشــائكة التــى باتــت تــؤرق شــعوب دول 
ــع، وكّل فــي مجــال  ــه نجــد أن الجمي ــم أجمــع، وعلي العال
مهمــة  عاتقهــم  علــى  وأخــذوا  تكّفلــوا  قــد  تخصصــه، 
ــرز ذلــك بجــاء  ــة والمحافظــة عليهــا، وقــد ب ــة البيئ حماي
ــا  هامًّ دوًرا  لعبــت  والتــي  المتحــدة  األمــم  جهــود  فــي 
لترســيخ القواعــد والمبــادئ الازمــة نحــو االعتــراف بحــق 
اإلنســان فــي العيــش والتمتــع ببيئــة ســليمة ونظيفــة 
ــر  ــر مســتغلة مواردهــا بصــورة غي ــوث غي ــة مــن التل خالي

مشــروعة.

فتقــوم األمــم المتحــدة بالعمــل علــى مواجهــة التحديــات 
البيئيــة الهائلــة، وبغيــة وضــع منهــج متــوازن إزاء القضايــا 
والمشــكات البيئيــة، فقــد قامــت برعايــة العديــد مــن 
عنهــا  تمّخــض  التــي  الدوليــة  والنــدوات  المؤتمــرات 
نشــوء مؤسســات وأجهــزة لمعالجــة المشــكات البيئيــة 
ويمكــن حصــر أهــم المؤتمــرات فــي مــا يلــي علــى ســبيل 

ــال ال الحصــر. المث

أ- مؤتمر ستوكهولم:
دعــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بقرارهــا رقم 2398 
المــؤرخ فــي 1968/12/3 إلــى عقــد مؤتمــر دولي لمناقشــة 
اإلنســانية  بالبيئــة  تحيــط  التــي  واألضــرار  األخطــار 
لمواجهتهــا  والحلــول  األســاليب  وضــع  ومحاولــة 
ونتيجــة لهــذا انعقــد مؤتمــر األمــم المتحــدة حــول البيئــة 
اإلنســانية بمدينــة ســتوكهولم بالســويد خــال الفتــرة 5 
إلــى 16 يونيــو عــام 1972، ويعتبــر هــذا المؤتمــر االنطاقــة 
شــارك  وقــد  المحيطــة.  بالبيئــة  لاهتمــام  الحقيقيــة 
فــي المؤتمــر 6000 شــخص يمثلــون 113 دولــة وأســفر 
المؤتمــر عــن 16 مبــدأ و109 توصيــة تضّمنهــا اإلعــان 
والتوصيــات  المبــادئ  هــذه  إجمــال  ويمكــن  الصــادر. 
علــى حمايــة البيئــة. كمــا دعــا المؤتمــر إلــى الســعي إلــى 
ايجــاد سياســة عالميــة للبيئــة ووضــع الخطــوط لعمــل 
عالمــي وخلــق مؤسســات تهتــّم بالبيئــة ضمــن نطــاق 
هيئــة األمــم المتحــدة الــذى انتهــى بإنشــاء برنامــج األمــم 

متخصصــة  دوليــة  كهيئــة   )UNEP( للبيئــة  المتحــدة 
بشــؤون البيئــة.

ب- مؤتمر ريو ديجانيرو:
ــة البيئــة مــداه بانعقــاد مؤتمــر  أخــذ البعــد الدولــي لحماي
األمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة المعــروف بقمــة األرض 
ــام  ــو فــي ع ــن 3-14 يوني ــا بي ــرة م ــم فــى الفت ــذى أقي وال
1992 وهــذا بحضــور 178 دولــة و 110 رئيــس دولــة ورئيــس 
حكومــة و 1000 صحافــي و 40000 مشــارك. ويعــّد هــذا 
أهدافــه  ومــن  ســتوكهولم  لمؤتمــر  تكملــة  المؤتمــر 
الــدول  بيــن  للتعــاون  جديــد  بنــاء مســتوى  األساســية 
والعمــل مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق عالمــي يحتــرم 
مصالــح كّل طــرف مــع حمايــة االندمــاج الدولــي فــى 
البيئــة العالميــة كنظــام شــامل وعــام. وقــد اســتقرت عــن 
هــذا المؤتمــر مســتجدات عــدة أهّمهــا إعــان ريــو وأعمــال 
القــرن 21 واالتفاقيــة اإلطاريــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ 

ــوع البيولوجــى1 ــة الن واتفاقي

ج - مؤتمر كيوتو:
قبــل انعقــاد المؤتمــر بعــدة أشــهر بــدأت األمــم المتحــدة 
ــة  ــى اتفاقي ــة عل ــدول الموقع ــراء اتصــاالت برؤســاء ال إج
للتحضيــر  مونريــال  وبرتوكــول  اإلطاريــة  المنــاخ  تغيــر 
الغازيــة  االنبعاثــات  كثافــة  أجــل معالجــة  مــن  لمؤتمــر 
المنــاخ  وتغيــر  األرض  حــرارة  درجــة  الرتفــاع  المســّببة 

األوزون. ثقــب  واتســاع 

وأيًضــا مــن الجهــود الدوليــة المبذولــة، الجهــود التــى 
األوروبــى1:  االتحــاد  يتخذهــا 

ــر  ــر اقتصــاد فــي العالــم وأكب فاالتحــاد األوروبــي هــو أكب
ــم ويضــّم 500 مليــون مســتهلك  ــة فــي العال ــة تجاري كتل
مــن  إليــه  المعــادن  مــن  الــدوالرات  ماييــن  وتتدفــق 

بعــض أفقــر األماكــن علــى وجــه األرض.

و  والمــاس  الذهــب  مثــل   – المــوارد  تجــارة  تســتمر 
التنتالــوم والقصديــر والنحــاس والفحــم – فــي إدامة دورة 



159

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

مــن الصــراع وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي العديــد مــن 
ــم.  المناطــق الهشــة فــي العال

العالميــة  اإلمــداد  فــي ساســل  المــوارد  هــذه  تدخــل 
وينتهــي بهــا المطــاف فــي المنتجــات التــي نســتخدمها 
والهواتــف  والســيارات  الطائــرات  مثــل  يــوم،  كل 

المحمولــة.  الكمبيوتــر  وأجهــزة  المحمولــة 

هــذه البضائــع تربطنــا بمئــات اآلالف الذيــن نزحوا بســبب 
النــزاع فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وكولومبيــا. إنهــا 
تربطونــا أيًضــا بــاآلالف الذيــن عانــوا ســنوات مــن العنــف 
الكونغــو  جمهوريــة  مــن  أجــزاء  فــي  المعاملــة  وســوء 
الديمقراطيــة، والضحايــا غيــر المعروفيــن لمؤسســات 

ــوي.  االســتخبارات الغامضــة فــي زيمباب

فــا توجــد أســئلة حــول كيفيــة اســتخراجها أو مــا إذا كانــت 
تجارتهــا تؤجــج الصــراع فــي المجتمعــات المحليــة وال 
يوجــد لــدى االتحــاد األوروبــي تشــريع معمــول بــه لضمان 
قيــام الشــركات بتصديــر معادنهــا إلــى االتحــاد االوروبــي. 
وأدرجــت المفوضيــة األوروبيــة مســّودة الئحــة لمعالجــة 
االتجــار فــى معــادن الصــراع فــى مــارس 2014 وبــدأت 
توّجــه إليهــا انتقــادات مــن خــال الباحثيــن والمحلليــن ألن 
هــذه الائحــة تتضمــن أربعــة معــادن فقــط ) القصديــر 
ــه أمــر تطوعــي  ــوم – التنغســتين – الذهــب (، إن – التنتال
تماًمــا، حيــث يمنــح 300-400 مســتورد لتلــك المعــادن 
عنهــا،  واإلبــاغ  مســؤولة  بمصــادر  االســتعانة  خيــار 
مــن خــال عمليــة تعــرف باســم »العنايــة الواجبــة فــي 
سلســلة التوريــد ســيغطي القانــون فقــط نســبة ضئيلــة 

ــة. ــي المعني مــن شــركات االتحــاد األوروب

المطلب الثانى 
حماية الموارد الطبيعية على المستوى االقليمي

اإلقليمــي  المســتوى  علــى  الطبيعيــة  المــوارد  حمايــة 
إاّل إذا تضافــرت الجهــود المجتمعيــة ســواء مــن خــال 
المعنيــة  والجمعيــات  والعالميــة  المحليــة  الحكومــات 
بحمايــة البيئــة وجــاء قــول اللــه عــّز وجــل » ظهــر الفســاد 
النــاس ليذيقهــم  أيــدى  البــّر والبحــر بمــا كســبت  فــى 

بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون«1

البيئــة  تجــاه  المبذولــة  الجهــود  نوضــح  أن  فيمكــن 
التــي ُعقــدت علــى المســتوى  مــن خــال المؤتمــرات 
علــى  وليــس  المثــال  ســبيل  علــى  فمنهــا  االقليمــي، 

الحصــر: ســبيل 

أ- مؤتمر نيروبى: 
عقــد هــذا المؤتمــر فــي عــام 1982 بدعــوة مــن األمــم 
المتحــدة واتفــق إليــه لتنفيــذ مــا جــاء بمؤتمــر ســتوكهولم 
نيروبــي.  إعــان  المؤتمــر تســمية  وأطلقــوا علــى هــذا 
وتجــدر االشــارة هنــا إلــى انــه فــي الســنة نفســها أفــرز 
تبّنــت  كمــا  البحــار  لقانــون  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر 
الجمعيــة العامــة الميثــاق العالمــي للطبيعــة لعــام 1982 
ــا مــا  ــم آمًن ــار العال ــه ال يمكــن اعتب ــّر هــذا اإلعــان أن وأق
دام فيــه اســتقطاب للثــروات الطبيعيــة مــن الوطنيــة أو 
ــا  الدوليــة، كمــا دعــا إلــى مســاعدة الــدول الناميــة ماديًّ
ــا لمعالجــة التصّحــر والجفــاف وتشــجيع  ــا وعمليًّ وتقنيًّ
عمليــة الزراعــة ومكافحــة الفقــر وتحســين أوضــاع البيئــة1.

ب - مؤتمر اسكتلندا:
عقــد مؤتمــر اســكتلندا فــى بريطانيــا بمقاطعــة اســكتلندا 
بتاريــخ 2005/7/7 وكان مــن  الثمانيــة  للــدول الصناعيــة 
مســألة  األعمــال  جــدول  فــي  المدرجــة  النقــاط  أهــم 
الغــازات المتصاعــدة المســببة للتلــوث والتــي تســاهم 

فــي ظاهــرة االحتبــاس الحــرارى1.

ج- بروتوكول مونتريال:
عقــد فــى مدينــة مونتريــال بكنــدا اجتمــاع دولــي فــي عــام 
1987 ضــّم رؤســاء دول وحكومــات وممثليــن مــن 26 
دولــة أوروبيــة وبعــض الــدول الصناعيــة والــدول المجاورة 
تــّم االتفــاق فــي  الثالــث.  العالــم  لكنــدا وبعــض دول 
هــذا البروتوكــول علــى كيفيــة العمــل للحــد مــن تصاعــد 
الغــازات الملوثــة الســامة الــى الجــو ووضــع برنامــج زمنــي 
لمــدة 5 ســنوات بغيــة خفــض الغــازات المنبعثــة للــدول 

المشــاركة فــي االجتمــاع.
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تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذا البروتوكــول دخــل حيــز 
بموجــب  ُأنشــئ  وقــد   1989 عــام  مطلــع  فــى  التنفيــذ 
أمريكــي  دوالر  مليــون   200 بقيمــة  مالــي  صنــدوق 
لمســاعدة البلــدان الناميــة المشــاركة فــى البروتوكــول1.

الخاتمة
مشــروع  الغيــر  االســتغال  موضــوع  فــى  البحــث  إن 
إشــكاليات  مــن  بــه  يعتــري  ومــا  الطبيعيــة  للمــوارد 
علــى صعيــد النزاعــات المســّلحة ومبــدأ ســيادة الــدول 
الســتغال المــوارد الطبيعيــة وحــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا هــو اآلخــر توجهــه بعــض االشــكاليات التــي 
تعــود باألســاس إلــى الخافــات السياســية التــى غلقــت 
العاقــة بيــن الــدول الكبــرى بــدًءا مــن زمــن تأســيس 
منظمــة األمــم المتحــدة وصــواًل إلــى وقتنــا هــذا. وهــو 
ــا علــى المحــاوالت الدوليــة مــن أجــل  مــا انعكــس تلقائيًّ
ــا ســواء علــى صعيــد ميثــاق المنظمــة  ترســيخه قانونيًّ

األمميــة أو حتــى التشــريعات الوطنيــة للــدول.

النتائج :
مــن  قواعــده  و  الدولــي  القانــون  مبــادئ  تخــل  لــم 
قانونيــة. أو  سياســية  أكانــت  ســواء  االشــكاليات 

الــذى  االســتغال  العالــم  دول  مــن  الكثيــر  تقبــل  لــم 
ــة االســتعمار ومــا بعدهــا لثرواتهــا  ــان مرحل ــا إب كان قائًم
ــى  ــد عل ــة وســعت جاهــدة نحــو التأكي ومواردهــا الطبيعي
مــن  العديــد  فــى  أراضيهــا  ووحــدة  الســيادة  أهميــة 

الدوليــة. المؤتمــرات 

ــو  ــة الكونغ ــات المســّلحة فــي جمهوري ســيطرت الجماع
الديمقراطيــة بالكامــل علــى المــوارد الطبيعيــة وارتكبــت 
أبشــع وأفظــع الجرائــم بحــّق المدنييــن باإلضافــة إلــى 

ــه مــن االنتهــاكات األخــرى. عــدد ال حصــر ل

الطبيعيــة  المــوارد  علــى  بالكامــل  إســرائيل  ســيطرة 
ا هــو  ا وبحــًرا وجــوًّ والثــروات الطبيعيــة الفلســطينية بــرًّ
مــا يخالــف أحــكام ومبــادئ القانــون الدولــي والقانــون 

الجنائــي. الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي 

هنــاك تحــرك جديــد مــن قبــل االتحــاد االوروبــي، فــي مــا 
يخــص الائحــة التنظيميــة لمــوارد الصــراع.

التوصيات : 
لــن تخــرج توصيــات الدراســة عــن اإلطــار العــام الــذي 
القــرار رقــم 1803 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة  حــدده 
ال  ذلــك  أن  إال   1962 ديســمبر  فــي  المتحــدة  لألمــم 
يمنــع مــن ذكــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي توائــم 
مــا بيــن قديــم الجمعيــة العامــة وقراراتهــا وحديثهــا وبيــن 

العالــم المعاصــر، وهــي: التطــورات فــي 

ــة 	  ــد المتكــرر مــن جانــب الــدول النامي ضــرورة التأكي
مصيرهــا  تقريــر  فــى  المشــروع  حفظهــا  علــى 
ــا  ــة وفًق وســيادتها علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعي

لمــا قررتــه المواثيــق الدوليــة 
للجمعيــة 	  التابعــة  الدولــي  القانــون  لجنــة  دعــوة 

دورهــا  ممارســة  إلــى  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
المعهــود فــي رصــد مخالفــات القــرارات والمواثيــق 
متعلقــة  مائمــة  جديــدة  صيــغ  وإعــداد  الدوليــة 
الطبيعيــة. للمــوارد  قانونــي  الغيــر  باالســتغال 

قائمة المراجع 
القران الكريم 

أواًل : الكتب
القانــون 	  فــي  الوســيط   ،2010 أحمــد،  الوفــا  ابــو 

دار  القاهــرة،  الخامســة،  الطبعــة  العــام،  الدولــي 
لنهضــة. ا

الرابــي ابرهيــم توفيــق 2006 القانــون الدولــي العــام 	 
الطبعــة االولــى غــزة – فلســطين 

فــي 	  محاضــرات   2013 ســعد  أحمــد  أحمــد  األغــا   
القانــون الدولــي العــام غــزة – فلســطين مطبعــة 

القــدس.
حقــوق اإلنســان : مجموعــة صكــوك دوليــة 1993 	 

المجلــد األول األمــم المتحــدة، نيويــورك 
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الدولــي 	  التنظيــم  مانــع،  الناصــر  عبــد  جمــال  د/ 
واإلقليميــة. العالميــة  والمنظمــات  العامــة  للنظريــة 

بــن طــال الحســن 1981 حــق فــي تقريــر المصيــر 	 
دراســة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ثانًيا: المقاالت 
مشــروعية 	  مــدى   2004 إرخيــص  مخلــد  الطراونــة 

فــى  احاديــة  بصــورة  انســانية  العتبــارات  التدخــل 
منشــور  بحــث  الدولــي،  القانــون  القواعــد  ضــوء 
فــى المجلــة القانونيــة والقضائيــة – الدوحــة الســنه 

الثانيــة العــدد 2 
بــو غزالــة محمــد ناصــر -2011 التدخــل  اإلنســاني، 	 

للعلــوم  الجزائــري  المجلــد  فــي  منشــور  بحــث 
الجزائــر.  – الثالــث  العــدد  القانونيــة 

ثالًثا: مواقع االنترنت 
الدائمــة 	  الســيادة  مجــدًدا  تؤكــد  المتحــدة  األمــم 

للشــعب الفلســطيني علــى المــوارد الطبيعيــة علــى 
www.wafa.pna.netarbic: االلكترونــي  الرابــط 

منشــور 	  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  الســيادة 
 : التالــي  االلكترونــي  الموقــع   علــى 
h t t p : / / w w w . w a f a i n f o . p s / a r _ p a g e .

8 2 3 5 =a s p x ? i d

االوروبــي 	 االتحــاد  الئحــة  عــن  مقــال 
https://bit.ly/2ZbdmgG
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الجلسة الثالثة
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مواضيع مختارة حول سير العمليات العدائية في 
النزاعات المسّلحة المعاصرة

رئيس الجلسة:

الدكتور علي الدباس
رئيس قسم القانون العام/ كلية الحقوق جامعة البترا/ األردن

المواضيع المختارة:

أحمد سلمان بركات
حظر األعمال اإلرهابية في القانون الدولي اإلنساني

الجامعة اإلسالمية في لبنان، لبنان

الدكتور شادي أبو حلو والدكتور محمد العماوي 
المقاتلون األجانب والمرتزقة في القانون الدولي اإلنساني

جامعة البترا، األردن

العميد المتقاعد اسامه دمج
عميد متقاعد في الجيش اللبناني

مفهوم المشاركة المباشرة في األعمال العدائية

محمد عوده محسن
مبدأ التمييز في ضوء تحديات القانون الدولي اإلنساني )الروبوتات العسكرية نموذًجا( 

جامعة النهرين، العراق
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حظر األعمال اإلرهابية في القانون 
الدولي اإلنساني

مقدم البحث
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مقّدمة:
مخاطــر عديــدة، قديمــة حديثــة تهــّدد العالــم مــن إنتشــار 
المنظمــة  والجرائــم  أنواعهــا  إختــاف  علــى  األســلحة 
وغيــر المنظمــة والحــروب والمجــازر والتطــرف الدينــي 

والحــوادث السياســية وصــواًل إلــى اإلرهــاب. 

يعتبــر الباحثــون أن أول منطقــة عرفــت إرهاًبــا منظًمــا 
كانــت أرض فلســطين فــي القــرن األول الميــادي عندمــا 
صغيــرة  يهوديــة  مجموعــة  رومــا  حكــم  علــى  تمــردت 
حملــت اســم زيلــوت أو الغيــورون وطالبــت باإلســتقال 
اعتبــاًرا مــن الســنة السادســة للميــاد وأخــذت تنّظــم 
ضربــت  رومــا  ســلطات  لكــن  منهجيــة،  إحتجاجــات 
ــت  ــة وحشــية وصلب ــد وبطريق ــد مــن حدي ــن بي المتمردي
ألفيــن منهــم حيــث كان الهــدف مــن هــذا الفعــل هــو 
الســكان بطريقــة  لــدى  خلــق صدمــة نفســية شــديدة 
تقنعــه بالتخلــي عــن التمــرد، وكان ذلــك أول إســتخدام 
التــي دامــت عقــوًدا، غيــر  الحــرب  للترهيــب فــي هــذه 
ــت تنشــر الرعــب هــي األخــرى  ــوت كان ــة الزيل أن مجموع
وكانــت تذبــح ضحاياهــا أمــام المــأل وفــي األماكــن العامــة 

واألســواق. 

وفــي العصــر الوســيط ظهــرت الطائفــة اإلســماعيلية 
النزاريــة المشــرقية ويعرفهــا الغــرب باســم الحشاشــين 
ووجــدت لهــا مقــرات فــي إيــران وســوريا، ويذكــر أن هــذه 
فــي  وسياســية  دينيــة  أهــداف  عــن  دافعــت  الطائفــة 
الوقــت نفســه تحــت إشــراف زعيمهــا حســن الصبــاح 
ولــم تتــرّدد فــي اللجــوء إلــى تنظيــم هجمــات وعمليــات 
إغتيــال لفــرض نفســها فيمــا كانــت تبــذل مســاٍع دائمــة 

للحصــول علــى تأييــد الفقــراء وســكان األريــاف.

مــارس أيًضــا أعمــال اإلرهــاب والترهيــب مقاتلــون رّحــل 
للتعويــض عــن نقــص عددهــم مقارنــة بالشــعوب التــي 
كانــوا يغزونهــا وكانــوا يســتخدمون عنصــري المفادئــة 
ــل هــؤالء  ــارة الرعــب كوســائل رئيســة وأهــّم مــن يمّث وإث

ــان. ــي جنكيزخ ــد الماغول القائ
أمــا فــي أوروبــا فيعتقــد المؤلفــون أنهــا ظلــت بعيــدة 
عــن عالــم اإلرهــاب حتــى قيــام حــرب الثاثيــن فــي القــرن 

الســابع عشــر عندمــا وقعــت مجــازر بشــعة بعــد إســتياء 
شــاتيون  مدينــة  علــى   >> ســورديس  الماركيــزدو   <<
سورســون فــي منطقــة اللوريــن بنــاءًا علــى أوامــر مــن 
القســم األكبــر مــن  الماركينــز  ديشــيليو، حيــث شــنق 
ــة  ــرة طويل ــن فــي أماكنهــم لفت األســرى وتركهــم معلقي

ليكونــوا عبــرة لمــن اعتبــر فــي المنطقــة. 

العالــم  فــي  الحاليــة  األحــداث  ومــن  ُذكــر  ممــا  يتبّيــن 
خطــورة موضــوع اإلرهــاب وإســتمراريته علــى المجتمــع 
مّمــا دفعنــي للــكام عــن هــذا الجــرم الصغيــر فــي كلمتــه 

والكبيــر فــي مضمونــه.

المنهج:
ــرز  يعــد المنهــج الوصفــي التحليلــي واحــًدا مــن أهــم وأب
يكثــر  الــذي  المنهــج  وهــو  العلمــي،  البحــث  مناهــج 
مــن  وذلــك  البيانــات  تحليــل  عمليــة  فــي  اســتخدامه 
أجــل إيجــاد أفضــل الحلــول للمشــاكل المتعلقــة بهــا، 
تحليــات  إلــى  يحتــاج  مضمونــه  باختــاف  فاإلرهــاب 
كثيــرة للوصــول إلــى حــّل للمشــاكل التــي نعانيهــا فــي 
وتحليــل  القانونيــة  للقواعــد  تحليــل  مــن  الجــرم،  هــذا 
لألفعــال التــي ُتمــارس وبذلــك يتــّم البحــث فــي أســباب 

القريبــة للواقــع. الحلــول  حدوثهــا و محاولــة وجــود 

اإلشكالية:
مدى تأثير القانون الدولي اإلنساني على اإلرهاب

الباب األول: ماهية اإلرهاب
الفصل األول:

ــاه  ــي »رهــب« ومعن اإلرهــاب لغــة: مصــدر للفعــل الثاث
خــاف و فــزع و رعــب، فاإلرهــاب هــو اإلخافــة واإلفــزاع. 
اإلرهابيــون: وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل 

العنــف واإلرهــاب لتحقيــق أهدافهــم. 
اإلرهابي: من يلجأ إلى اإلرهاب إلقامة سلطته. 

علــى  يقــوم  الحكــم  مــن  نــوع  هــو  اإلرهابــي:  الحكــم 
جماعــات  أو  حكومــات  إليــه  تعمــد  والعنــف  اإلرهــاب 
ــوع مــن الحكــم اإلســتبدادي يقــوم علــى  ــة، و هــو ن ثوري
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سياســة العنــف والشــدة بغيــة القضــاء علــى النزاعــات 
اإلســتقالية. والحــركات  التحرريــة  والحــركات 

عنــف  أعمــال  تحدثــه  رعــب  هــو  الرائــد:  فــي  اإلرهــاب 
التخريــب.  أو  المتفجــرات  وإلقــاء  كالقتــل 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المعجمــات العربيــة القديمــة قــد 
خلــت مــن كلمتــي » اإلرهــاب » و » اإلرهابــي » ألنهــا مــن 

الكلمــات الحديثــة اإلســتعمال. 

وال  لــه  هــدف  ال  اإلرهــاب  أن  عليــه  المتعــارف  ومــن 
جميــع  فتكــون  بقانــون  يلتــزم  ال  أنــه  كمــا  لــه،  ديــن 
الوســائل متاحــة أمــام مرتكــب اإلرهــاب ويخالــف كل مــا 
ــى األهــداف  ــر إل ــان وهــو يفتق ــرم اإلنســانية و األدي يحت

المتطرفــة.  الجهــات  بيــن  الموجــودة  المشــتركة 

جهود الفقهاء في تعريف جريمة اإلرهاب 
بــرزت فكــرة الجرائــم االجتماعيــة الول مــرة عــام 1892 مــن 
خــال توصيــات معهــد القانــون الدولــي فــي جنيــف حيث 
اعتبــر ارتــكاب هــذه الجرائــم يترتــب عليــه )قلــب اســس 
ــم( وجــاءت  المجتمــع كمــا هــو منظــم فــي شــكله القائ
اهــم المبــادرات واولهــا لتعريــف ظاهــرة االرهــاب عــام 
1930 خــال مؤتمــر توحيــد القانــون الجنائــي. ركــزت هــذه 
المبــادرة علــى تعريــف قانونــي لمفهــوم االرهــاب. وبــرز 
ــا،  اتجاهــان. االتجــاه االول يعتبــر االرهــاب خطــرا جماعيًّ
االمــر الــذي حــدا بالمشــاركين فــي مؤتمــر فرســوفيا 1930 
الــى اعتبــار الجريمــة االرهابيــة )االســتعمال العمــدي لــكل 

وســيلة قــادرة علــى احــداث خطــر جماعــي(.

 امــا االتجــاه الثانــي فقــد اعتبــر االرهــاب جريمــة اجتماعيــة 
المجتمعــات  عليهــا  تقــوم  التــي  االســس  تقــّوض 
مســتنًدا فــي ذلــك إلــى فكــرة الجريمــة االجتماعية حســب 
توصيــات معهــد القانــون الدولــي. اســتبعد االتجاهــان 
الهــدف السياســي لإلرهــاب وهــذا مــا أكــده المؤتمــر 
الدولــي الســادس لتوحيــد القانــون الجنائــي المنعقــد فــي 
كوبنهاكــن عــام 1935 والــذي ورد فــي مقرراتــه )ان الجرائــم 
ــا او حالــة رعــب ال تعتبــر جرائــم  التــي تخلــف خطــًرا عامًّ

سياســية(. 

فريقيــن  الــى  الفقهــاء  انقســام  الــى  أدى  الــذي  االمــر 
االرهــاب: تعريــف  بصــدد 

االول يــرى ان هنــاك مشــاكل كثيــرة تمنــع التوصــل الــى 
تعريــف اإلرهــاب وحجتهــم فــي ذلــك عــدم وجــود محتــوى 
قانونــي محــدد لمصطلــح االرهــاب ألن معنــاه تطــور 
وتغّيــر باســتمرار منــذ الثــورة الفرنســية الكبــرى فهــو فــي 
نظرهــم مصطلــح يشــوبه الغمــوض. يؤّيــد ذلــك مــا 
ذكــره القاضــي باكســتر بقولــه )لدينــا ســبب يدعونــا إلبــداء 
ــا لارهــاب يفــرض علينــا  األســف، ألن مفهوًمــا قانونيًّ
فــي وقــت مــن االوقــات، فالمصطلــح تعــوزه الدقــة، 
كمــا انــه غامــض. واألهــم مــن ذلــك كلــه انــه اليخــدم 

ــا فاعــًا(. غرًضــا قانونيًّ

اضافــة لذلــك فهنــاك ســبب آخــر هــو ســبب سياســي 
دفــع البعــض مــن الباحثيــن الــى القــول )انــه ال يوجــد 
ــه ال يوجــد ســبب  ــف االرهــاب. كمــا ان ــى تعري اتفــاق عل
يدعــو لاضطــاع بوضــع دليــل بحــث مــن الطــراز االول 

لارهــاب فــي المســتقبل المنظــور(.

القــول  الــى  البعــض  دفعــت  وغيرهــا  االســباب  هــذه 
يلجــأ  وأن  تعريفــه،  مــن  أســهل  اإلرهــاب  بــأن وصــف 
ــي  ــد الصفــات العامــة للعمــل االرهاب ــى تحدي البعــض ال
متجنًبــا تعريفــه. ألن التعريــف وحســب رأي البعــض ال 
يحقــق تقدًمــا فــي دراســة المشــكلة. وبذلــك جعلــوا مــن 

التعريــف لهــذا المصطلــح مشــكلة يصعــب حلهــا.

                        
خصائــص  بذكــر  ارون(  )ريمــون  الفقيــه  اكتفــى  وقــد 

تعريفــه. دون  االرهــاب 
امــا الفريــق الثانــي فقــد أّيــد الفريــق االول فــي عــدم 
وجــود مضمــون قانونــي لارهــاب وفــي عــدم وجــود 
تعريــف قانونــي او سياســي هــو إقــرار بالواقــع إاّل ان 
ــى تعريفــه،  ــا دون التوصــل ال ذلــك يجــب أاّل يقــف عائًق
الجهــد  المزيــد مــن  لبــذل  يكــون مدعــاة  ان  يجــب  بــل 
ــا. وهــذا  ــه عالميًّ ــف متفــق علي ــى تعري ــة التوصــل ال بغي
مــا ذهــب إليــه )بالمــر( و)بســيوني( و )شــكري(. فقــد ذكــر 
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الدكتــور شــكري )القــول بــان مصطلــح االرهــاب ليــس 
لــه مضمــون قانونــي محقــق او دقيــق، او انــه ال يوجــد 
ــه تعريــف قانونــي او سياســي مقبــول بوجــه عــام هــو  ل
إقــرار بالواقــع. ولكــن هــذا الواقــع هــو الــذي يجــب ان 
يكــون باعًثــا للمؤسســات العلميــة علــى القيــام ببحــث 
اكثــر شــمواًل وعمًقــا مــن اجــل التوصــل الــى فهــم هــذه 
ــل ذهــب  ــا(. ب ــا له ــول عالميًّ ــف مقب ــى تعري الظاهــرة وال
بســيوني الــى ابعــد مــن ذلــك فقــال )ان االشــارة الــى 
االرهــاب دون فهــم واضــح لمعنــى المصطلــح ونطاقــه 

ــل(. هــو امــر مضّل

لتعريــف  الفقهــاء  بعــض  بذلهــا  التــي  الجهــود  نذكــر 
االرهــاب:

اإلجرامــي  العمــل  )بانــه   –  Sottile ســوتيل–  عّرفــه 
المصحــوب بالرعــب او العنــف او الفــزع بقصــد تحقيــق 
التشــريات  نايــف،  )اكاديميــة  غــرض معيــن(  او  هــدف 
ــن  ــط بي ــه خل ــف ان ــى هــذا التعري ــة(. مــا ياحــظ عل العربي
العنــف الــذي يعنــي الشــدة والقســاوة وبيــن الرعــب الــذي 
يعنــي الخــوف. إضافــة الــى ان التعريــف المذكــور اطلــق 

الهــدف ولــم يحــّدد طبيعتــه الساســية.

ــد  ــي فــي جامعــة مدري ــون الجنائ وقــد عرفــه اســتاذ القان
جنايــة،  او  جريمــة  )كل   –  Saldana ســالدانا–  الدكتــور 
سياســية او اجتماعيــة يــؤدي ارتكابهــا او االعــان عنهــا 
ــا( ينطلــق  الــى إحــداث ذعــر عــام يخلــق بطبيعتــه خطــًرا عامًّ
ســالدانا مــن العموميــات فــي تعريفــه ودونمــا تمييــز بيــن 

الجريمــة السياســية والجريمــة االجتماعيــة.

-عــرف روالن غوشــيه –Roland Gaucher – االرهــاب 
بمــا يلــي: )لجــوء الــى أشــكال مــن القتــال، قليلــة االهميــة 
ــة،  ــات التقليدي بالنســبة لاشــكال المعتمــدة فــي النزاع
اال وهــي قتــل السياســيين او االعتــداء علــى الممتلــكات، 
بــل يذهــب االرهــاب الــى ابعــد مــن ذلــك، اذ انــه يشــكل 
جهــاز  يرســمه  واضحــة  بصــورة  معلنــا  صراعيــا  نســقا 
ــى هــذا  ــش ســري(. وممــا ياحــظ عل ــذه جي ــن وينف معي
التعريــف انــه يشــمل إرهــاب الضعفــاء ويســتثني إرهــاب 

ــذي تمارســه بواســطة مؤسســاتها الرســمية. ــة ال الدول

–كمــا عــرف ولتــر – Walter – االرهــاب بانــه )عمليــة رعــب 
تتألــف مــن ثاثــة عناصــر، أّواًل فعــل العنــف او التهديــد 
عــن  الناجمــة  العاطفيــة  الفعــل  ردة  ثانًيــا  باســتخدامه، 
أقصــى درجــات الخــوف الــذي أصــاب الضحايــا او الضحايــا 
المجتمــع  تصيــب  التــي  التأثيــرات  وأخيــًرا  المحتملــة، 
بســبب العنــف او التهديــد باســتخدامه ونتائــج الخــوف(، 
انــه أقــرب الــى ذكــر عناصــر  مــا يؤخــذ علــى التعريــف 
االرهــاب منــه الــى تعريفــه وكأنــه أخــذ بتوّجــه الفريــق 
االول الــذي ســبقت االشــارة اليــه. كمــا أغفــل الهــدف 

مــن االعمــال االجراميــة.

ويــرى )هاردمــان( وهــو صاحــب اول تعريــف اكاديمــي بــأّن 
االرهــاب يمثــل نهًجــا او نظريــة كامنــة ويهــدف مــن خــال 
معلنــة  أهــداف  لتحقيــق  حــزب  او  منظمــة  مجموعــة 

ــدوة مكافحــة االرهــاب،1999(. باســتخدام العنــف( )ن

امــا تعريــف )الكــور( لارهــاب فهــو )عمــل سياســي يتــّم 
اســتخدام  يشــمل  وهــو  محــّدد،  هــدف  الــى  توجيهــه 
التهديــد المبالــغ فيــه ويتــم تنفيــذه للحصــول علــى التأثيــر 
المــادي، ويكــون ضحايــاه مجــرد رمــوز. وليــس بالضــرورة 
يحتــم  واالرهــاب  مباشــر.  بشــكل  معينيــن  يكونــوا  ان 
االســتخدام المقصــود للعنــف او التهديــد باســتخدامه 
ــد  ــى تهدي ــؤدي فــي المســتقبل ال ضــد هــدف وســيط ي
هــدف اكثــر اهميــة وهــو بذلــك المعنــى يهــدف الــى إثــارة 
الخــوف او القلــق الداخلــي لكــي يتــم إجبــار الهــدف علــى 

االستســام او علــى تعديــل موقفــه(.

مــن  مجموعــة  بأنــه  اإلرهــاب  جنكينــز  بريــان  ويعــرف 
االفعــال المعينــة التــي يقصــد بهــا أساًســا إحــداث الرعــب 
)اي  بأنهــا  االرهابيــة  الجماعــات  ثــم يصــف  والخــوف(. 
مجموعــة تقــوم بأحــد تلــك االعمــال فانهــا تحمــل وصــف 
االرهابيــة التــي يلتصــق بهــا ســواء كانــت تقصــد مــن 
أفعالهــا إنشــاء حالــة االرهــاب ام ال، وتدخــل بذلــك جميــع 
ــات فــي نطــاق االرهــاب(، ويعرفــه  افعــال حــرب العصاب
يعتمــد  )مذهــب  بانــه  حويمــد  الوهــاب  عبــد  الدكتــور 
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فــي الوصــول الــى أهدافــه علــى الذعــر واالخافــة، وهــذا 
المذهــب ذو شــقين، شــق اجتماعــي يرمــي الــى القضــاء 
علــى النظــام القائــم بمختلــف اشــكاله، فيكــون النظــام 
االجتماعــي هدًفــا مباشــًرا لــه. وشــق سياســي يهــدف 
الــى تغييــر أوضــاع الحكــم رأًســا علــى عقــب وال يتــردد 

ــا(.  ــة ذاته ــة لضــرب الدول ــي الدول فــي ضــرب ممثل

واالرهــاب حســب تعريــف الدكتــور عبــد العزيــز ســرحان هو 
)كل اعتــداء علــى االرواح والممتلــكات العامــة او الخاصــة 
بالمخالفــة الحــكام القانــون الدولــي بمصــادره المختلفــة 
وهــو بذلــك يمكــن النظــر اليــه علــى اســاس انــه جريمــة 
دوليــة أساســها مخالفــة القانــون الدولــي، ويعــّد الفعــل 
ــا وبالتالــي جريمــة دوليــة ســواء قــام بــه فــرد  ــا دوليًّ إرهاًب
او جماعــة او دولــة. كمــا يشــمل أيًضــا أعمــال التفرقــة 
العنصريــة التــي تباشــرها بعــض الــدول( ويقتــرح الدكتــور 
محمــد عزيــز شــكري التعريــف واالليــة القضائيــة لارهــاب 

علــى النحــو التالــي:
االرهــاب الدولــي بالدرجــة االولــى عمــل عنيــف وراءه . 1

ــا كانــت وســيلته، وهــو مخطــط  دافــع سياســي، اي
ــة مــن الرعــب والهلــع فــي قطــاع  بحيــث يخلــق حال
معيــن مــن النــاس لتحقيــق هــدف بالقــوة او لنشــر 
دعايــة لمطلــب او ظامــة، ســواء أكان الفاعل يعمل 
بالنيايــة عــن مجموعــة تمثــل  لنفســه بنفســه أم 
شــبه دولــة أم بالنيابــة عــن دولــة منغمســة بصــورة 
المرتكــب،  العمــل  فــي  غيــر مباشــرة  او  مباشــرة 
شــريطة ان يتعــّدى العمــل الموصــوف فــي زمــن 
الســلم ام فــي زمــن النــزاع المســّلح(. ثــم يقتــرح 
تحديــد عقوبــات لمرتكــب الجريمــة وكذلــك للشــروع 
فــي ارتكابهــا، وللتآمــر والتحريــض واالشــتراك فــي 

ارتكابهــا.

ونكتفــي أخيــًرا بتعريــف )بســيوني( الــذي اخــذت بــه لجنــة 
الخبــراء االقليمييــن فــي اجتماعاتهــا فــي فيننــا مــن 18-14 
ــا  مــارس عــام 1988 وهــو )اســتراتيجية عنــف محّرمــة دوليًّ
تحفزهــا بواعــث عقائديــة، وتتوخــى احــداث عنــف مرعــب 
لتحقيــق  معيــن،  مجتمــع  مــن  خاصــة  شــريحة  داخــل 
الوصــول الــى الســلطة، او القيــام بدعايــة لمطلــب او 

لمظلمــة، بغــض النظــر عّمــا اذا كان مقترفــو العنــف 
الدولــة(.  عــن  نيابــة  او  انفســهم  اجــل  مــن  يعملــون 
ــه )وان  ــف بقول ــى هــذا التعري ــور شــكري عل ــق الدكت وعل
التوصيــف الســابق قــد ال يســّر دواًل معّينــة وجوقتهــا 
مــن رجــال القانــون. ولكــن التعريــف الــذي اقتبســناه للتــو 
جديــر بالدراســة بــكل تأكيــد، ويســتحق التفكيــر بــه بصــورة 
ايجابيــة كمعيــار مقتــرح للحكــم علــى ظاهــرة االرهــاب 

ــى ابعــد الحــدود(. ــا ال ــي جــرى تضخيمه هــذه الت

إن الطبيعة القانونية لإلرهاب محددة بين:
النوع األول: القانون الوطني 
النوع الثاني: القانون الدولي 

النــوع األول اإلرهــاب كجريمــة وطنيــة هــو تعبيــر عــن 
حكــم القانــون الوطنــي الــذي يخضــع للشــريعة الجنائيــة 

الوطنيــة. 

النــوع الثانــي اإلرهــاب كجريمــة دوليــة هــو تعبيــر عــن 
حكــم القانــون الدولــي الــذي يخضــع للشــريعة الدوليــة 
الجنائيــة، وهــو الجريمــة التــي تقــع عبــر أكثــر مــن دولــة مــع 

ــي اإلنســاني.  ــون الدول ــد القان ــة لقواع مخالف
وترتكــب هــذه الجريمــة عنــد مخالفتهــا للقواعــد الدوليــة، 
وترتــب مســؤولية جنائيــة شــخصية، وغالًبــا مــا ترتكــب 
وظائــف  يشــغلون  أفــراد  خــال  مــن  الدوليــة  الجرائــم 
ــي اســتبعاد  ــك ال يعن ــن ذل ــة، لك ــي الدول المســؤولية ف
ارتــكاب جرائــم اإلرهــاب مــن قبــل جماعــات ال تعتبــر مــن 

ــة.  أجهــزة الدول

يظهــر إهتمــام المجتمــع الدولــي فــي مكافحــة األعمــال 
اإلرهابيــة إال أن هــذا اإلهتمــام يقابلــه الخــاف المســتمر 
بســبب عــدم توافــر النيــة للتوصــل إلــى تعريــف مقبــول. 
مــع اإللتفــات إلــى أنــه هنــاك إثنتي عشــر إتفاقيــة متعلقة 
باإلرهــاب لكــن هذه اإلتفاقيات اإلثنتي عشــرة والموقعة 
فــي إطــار األمــم المتحــدة لــم تــأت بــأي تعريــف لإلرهاب، 
حيــث أن اإلتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة التــي قامــت بوضــع 
تعريــف لإلرهــاب هــي إتفاقيــة جنيــف تشــرين الثانــي 

لعــام 1937، التــي لــم يتــّم التصديــق عليهــا. 
الفصل الثاني:
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عندمــا يبــدأ الــكام عــن القانــون الدولــي اإلنســاني، يعنــي 
ذلــك أنــه هنــاك نــزاع مســّلح بشــطريه الدولــي وغيــر 
الدولــي، فعنــد ذكــر النــزاع المســّلح الدولــي فــإن هــذا 
الدليــل الكبيــر علــى أن الــدول هــي مــن ترعــى هــذا النــزاع، 
ــا  ــي فهن ــر الدول ــزاع المســّلح غي ــم عــن الن ــد التكل أمــا عن
يقــع اللبــس بيــن َمــن يعتقــد أن األعمــال التــي يقــوم بهــا 
هــي أعمــال تحرريــة والذيــن فــي أغلــب األحيــان يكونــون 
ــي  ــن يعتقــد أن األعمــال الت ــن وَم مــن الســكان األصليي

تحصــل فــي البلــد المعيــن هــي أعمــال إرهابيــة. 

مفهوم حركات التحرر الوطني
مــن الصعــب وضــع تعريــف جامــع لمفهــوم حــركات 
فــي  ســعى  الفقهــاء  بعــض  ان  غيــر  الوطنــي  التحــرر 
هــذا المجــال. فقــد ذهــب الدكتــور صــاح الديــن عامــر 
الــى القــول بــأن أعمــال المقاومــة الشــعبية المســّلحة 
))عمليــات القتــال التــى تقــوم بهــا عناصــر وطنيــة مــن غيــر 
ــا عــن المصالــح  افــراد القــوات المســّلحة النظاميــة دفاًع
كانــت  اجنبيــة ســواء  القوميــة ضــد قــوى  أو  الوطنيــة 
تلــك العناصــر تعمــل فــي اطــار تنظيــم يخضــع إلشــراف 
وتوجيــه ســلطة قانونيــة أو واقعيــة أو كانــت تعمــل بنــاًء 
علــى مبادرتهــا الخاصــة ســواء باشــرت هــذا النشــاط فــوق 

االقليــم الوطنــي أو مــن قواعــد خــارج هــذا االقليــم ((

غيــر ان مــن الفقهــاء َمــن وضــع عناصــر معّينــة مميــزة 
الحــركات  مــن  غيرهــا  مــن  الوطنــي  التحــرر  لحــركات 

العناصــر: هــذه  ومــن  اإلرهابيــة.  او  االنفصاليــة 

ان الهــدف مــن حــركات التحريــر الوطنــي هــو تحقيــق 
التحــرر؛

تســمح  التــي  الخارجيــة  او  الداخليــة  االراضــي  وجــود 
ان  بمعنــى  العســكرية  عملياتهــا  تباشــر  بــأن  للحــركات 
ــة  ــم عليهــا مؤسســاتها االداري توجــد مناطــق محــررة تقي

والعســكرية؛ والتعليميــة 
ان يتعاطــف الشــعب مــع حــركات التحريــر والمقاومــة 

وتلقــى دعًمــا وتأييــًدا واســًعا مــن المواطنيــن؛
يجــب ان تّتســم اهــداف حــركات التحريــر بدافــع وطنــي 
يتجــاوب ويتــاءم مــع المصلحــة الوطنيــة العليــا وهــو 

ــي تســتهدف  ــن االعمــال الت ــر ع ــركات التحري ــز ح ــا يمي م
أو  المواطنيــن  مــن  الفئــات  لبعــض  خاصــة  مصلحــة 
فــرض  أو  الســلطة  علــى  للســيطرة  تناحــر  أو  تنافــس 
اقليــم  انفصــال  اجــل  الحــرب مــن  أو  فلســفة معينــة. 
معيــن أو جــزء مــن الدولــة ومــن الجديــر بالذكــر ان القانــون 
الدولــي يبيــح لرجــال المقاومــة اللجــوء الــى كل الوســائل 
بطبيعــة  ومنهــا  االحتــال  قــوات  النهــاك  الممكنــه 
الحــال الحــق فــي اســتخدام العنــف كمــا يمكــن ان تكــون 

المقاومــة مدنيــة ال عســكرية؛

االعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير.

بهــا  حفــل  ظاهــرة  لاحتــال  الشــعبية  المقاومــة  أن 
التاريــخ وميــزة تتباهــى بهــا الشــعوب العريقــة. وقــد احترم 
المجتمــع الدولــي هــذا الحــق فــي اكثــر مــن مناســبة. فقــد 
أّكــدت اتفاقيــة الهــاي وجــوب معاملــة أعضــاء حــركات 
المقاومــة المنّظمــة كأســرى حــرب فــي حــال اعتقالهــم.

وفــي الثاثيــن مــن تشــرين الثانــي عــام 1970 أصــدرت 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قرارهــا المرقــم 2672 
والــذي شــجب إنــكار حــق تقريــر المصيــر، وال ســيما علــى 

ــا وفلســطين. ــوب افريقي شــعبي جن

وقــد تضمــن هــذا القــرار الول مــرة احتــرام شــرعية كفــاح 
الشــعوب الرازحــة تحــت الهيمنــة الكولونياليــة واالجنبيــة، 
والمعتــرف بحقهــا فــي اســترداد هــذا الحــق بــأي وســيلة 
أكــدت  االول  كانــون  مــن  التاســع  فــي  حوزتهــا.  فــي 
الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة علــى وجــوب معاملــة 
المشــاركين فــي حــركات المقاومــة كأســرى حــرب عنــد 
إلقــاء القبــض عليهــم، وفًقــا لمبــادىء اتفاقيــة الهــاي 

لعــام 1907 واتفاقيــة جنيــف 1949.

كمــا اكتســب هــذا االعتــراف بعــًدا جديــًدا عندمــا دعــت 
 1971 2787عــام  المرقــم  قرارهــا  فــي  العامــة  الجمعيــة 
ان  والســام  الحريــة  لمثــل  المخلصــة  الــدول  جميــع 
تقــدم الــى هــذه الشــعوب جميــع مســاعداتها السياســية 

والماديــة. والمعنويــة 
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وفــي الثامــن عشــر مــن كانــون االول عــام 1983 اعتبــرت 
تنطــوي  التــى  المســّلحة  النزاعــات  العامــة،  الجمعيــة 
علــى كفــاح تشــّنه الشــعوب علــى الهيمنــة االســتعمارية 
ــة(( ضمــن  ــات مســّلحة دولي ــة ))نزاع واالنظمــة العنصري
االطــار الــذي تحــدده اتفاقيــات جنيــف، وبالتالــي ينطبــق 
وصــف المتحاربيــن وفًقــا لهــذه االتفاقيــات علــى األفــراد 

ــة. المشــاركين فــي النضــال المســّلح ضــد الهيمن

ازاء ذلــك أّيــد المجتمــع الدولــي هــذا االتجاه والقــى ترحيًبا 
فــي مختلــف الــدول بحكــم انــه الواجــب ومــن الــدول 
ــة قــد  ــات المتحــدة األمريكي ــا والوالي ــه بريطاني التــي أيدت
ــورات الهــروب أو  ــى ث ــرة فــي تشــريعاتها عل نصــت األخي
War Rebellions. فقــد ورد فــي  الحــروب  انتفاضــات 
البريــة االمريكيــة  الحــرب  العاشــرة مــن قانــون  المــادة 
))ليــس لمحــارب الحــق فــي ان يعلــن انــه ســيعامل كل 
ــه ضمــن القــوات المســّلحة لجماعــات  مــن يقبــض علي
الشــعب الثائــر فــي وجــه العــدو معاملــة الشــريك فــي 

عصابــة لصــوص أو معاملــة اللــص المســّلح((.

وقــد يتســائل القــارئ مــا عاقــة العمليــات العســكرية 
واإلجتيــاح العســكري مــن قبــل دولــة مــن الــدول إلــى 

داخــل دولــة اخــرى باإلرهــاب والنشــاط اإلرهابــي؟ 

فالجــواب الصريــح والواضــح أّننــا ال يمكــن أن نفّرق الغزو 
العســكري والعمليــات العســكرية فــي إحتــال غاصــب 
فــي  المســّلح  التدخــل  أو  الــدول  مــن  دولــة  ألراضــي 
الشــؤون الداخليــة للــدول عــن اإلرهــاب أو حتــى الجريمــة 
المنظمــة، حيــث يرافــق تلــك األعمــال العســكرية أبشــع 
فصــول اإلرهــاب والتنكيــل الجماعــي لجماعــات كبيــرة 
العالميــة  الحــرب  فــي  مثــًا  حصــل  )كمــا  البشــر  مــن 
ــا آالف األرمــن وحتــى دفنــت  األولــى عندمــا أبــادت تركي
ــاء وقطعــت أجســامهم إلــى مــا هنالــك  ــا منهــم أحي آالًف
مــن فصــول الجرائــم البشــرية اإلرهابيــة والتــي ال يــزال 
الشــعب األرمنــي حتــى اليــوم يطالــب المجتمــع الدولــي 
بمعاقبــة تركيــا عليهــا والتعويــض علــى الشــعب األرمنــي 

ــدة (.  فــي مجــاالت عدي

وتتبــع الجماعــات االرهابيــة نوعيــن مــن العنــف لتحقيــق 
اهدافهــا:

العنف السياسي:
الرمــوز والشــخصيات السياســية  ويتمثــل فــي اغتيــال 
التــي تتبّنــى أهداًفــا تتعــارض مــع أهــداف الجماعــات، 
ليــس لغــرض التخلــص مــن هــذه الشــخصيات فحســب 
بــل لفــرض نفوذهــا االرهابــي علــى الدولــة أيًضــا. وال 
ليشــمل  يمتــّد  بــل  االغتيــاالت  علــى  عملهــا  يقتصــر 
بعــد  الدولــة  هيبــة  إلضعــاف  االقتصاديــة  األهــداف 
الــذي  الشــعب  ان تســقط دعاواهــم ويســخط عليهــم 
ــة  ــك مــن صعوب ــه االرهــاب ومــا ينجــم عــن ذل يوجــه الي
ــا دور  ــي هن ــه. ويأت ــى حكومت ــورة الشــعب عل ــش وث العي
نيبــرج  هارولــد  ويعــرف  أهدافهــم.  لتنفيــذ  االرهابييــن 
والتخريــب  التدميــر  )افعــال  بانــه  السياســي  العنــف 
وإلحــاق االضــرار والخســائر التــي توجــه الــى أهــداف او 
ضحايــا مختــارة او ظــروف بيئيــة او وســائل او ادوات، 
والتــي تكــون آثارهــا ذات صفــات سياســية مــن شــأنها 
تعديــل او تقييــد او تحويــر ســلوك اآلخريــن فــي موقــف 
المســاومة، والتــي لهــا أثــر علــى النظــام االجتماعــي(. 

العنف االجتماعي:
وهــي األعمــال اإلرهابيــة الموجهــة ضــّد المجتمــع لفرض 
ايديولوجيــة معينــة لجماعــة مــا علــى مجتمــع يرفض مثل 
هــذه االيديولوجيــة لتعارضهــا مــع األفــكار التــي يتبناهــا. 
وقــد تبــّرر هــذه الجماعــات األعمــال التــي تمارســها بغطــاء 
دينــي لتغييــر الســلوك االجتماعــي بالقــوة. إاّل أّن هــذا 
اليعنــي انهــا دينيــة فعــًا لتعــارض أفعالهــم مــع التعاليــم 

الدينيــة,

ومن هذه المنظمات كما ذكرها كمال سينغ:
مــن  ولــدت  منظمــة  وهــي  االحمــر.  الجيــش  عصبــة 
الجمعيــة الطابيــة فــي ألمانيــا ويطلــق عليهــا أيًضــا اســم 
ــة  ــادر – ماينهــوف(. وقامــت بأعمــال عدواني مجموعــة )ب
جريئــة هــّزت المؤسســات الحكوميــة. وأول عمــل قامــت 
فرانكفــورت.  فــي  مخزنيــن  فــي  قنبلتيــن  زرع  هــو  بــه 
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وانضمــت اليهــا – بعــد ان ذاع اســم بــادر فــي المانيــا 
لشــجاعتها – منظمــة أخــرى تدعــى أولديــكا ماينهــوف. 
ــه فــي  ــغ االرهــاب ذروت وفــي االعــوام مــن 1970-1972 بل
المانيــا عندمــا قامــت بــادر، بنهــب البنــوك واختطــاف 
االشــخاص للحصــول علــى امــوال لشــراء األســلحة، كمــا 
شــّنت هجمــات علــى قواعــد عســكرية امريكيــة وأبنيــة 
قوانيــن  إصــدار  الــى  الحكومــة  اضطــّر  مّمــا  حكوميــة. 
ــام 1972  ــة الطــوارئ. وفــي ع ضــد اإلرهــاب وفــرض حال
تمّكنــت الشــرطة مــن اعتقــال ثمانيــة عشــر قائــًدا مــن 
عصابــة الجيــش االحمــر وواصــل المعتقلــون نضالهــم 

داخــل الســجن.

اليميــن  الــى  وتنتمــي  االلمانيــة:  العمــل  مجموعــة 
الجديــدة.  النازيــة  علــى  افــكاره  بنــى  الــذي  المتطــرف 
مؤســس هــذه المجموعــة هــو المحامــي مانفريــد ريــدر. 
وكانــت تســتهدف العمــال االجانــب، وقتلــت اثنيــن مــن 

الفيتنامييــن. العمــال 

االلويــة الحمــراء فــي ايطاليــا: وكانــت أعمالهــا موجهــة 
ضــد ضبــاط الشــرطة وأصحــاب المشــاريع الصناعيــة كما 
توجهــت الــى ســرقة البنــوك والخطف لبــث الرعب وجمع 
االمــوال ثــم انحصــر عملهــا فــي شــّن الهجمــات ضــد 
النظــام القضائــي واإلداري. اول عمليــة خطــف قامــت 
اختطفــت  حيــث   1972/3/3 فــي  تمــت  المجموعــة  بهــا 
الصناعــي ايدالغــوا ميكارينــي واســُتعمل وســيلة ضغــط 
علــى الحكومــة كــي تطلــق ســراح قــادة جماعــة 22 اكتوبــر.

مجموعــة العمــل المباشــر: تأّسســت فــي فرنســا عــام 
نفــس  وفــي  إرهابيــة  مجموعــة  أقــوى  وكانــت   1979
وفــي  إرهابيــة  أعمــال  بســتة  قامــت  تأسيســها  ســنة 
الســنة الثانيــة نفــذت اثنــي عشــر هجوًمــا. وفــي عــام 
1980 اصــدرت بيانهــا الرســمي الــذي وصفــت بموجبــه 
وان  الفقيــرة  الــدول  دمــاء  مصاصــة  بأنهــا  الحكومــة 
الحكومــة منهمكــة فــي اســتعباد الشــعوب. وكان مــن 
أوروبــا  فــي  األمريكيــة  العســكرية  القواعــد  أهدافهــا 

االطلســي. شــمال  حلــف  ومؤسســات 

مجموعــة أوســكادي تــا اســكاتا ســونا: وتعــرف اختصــارا 
ــا(. هدفهــا هــو تأســيس أمــة الباســك االشــتراكية  بـــ )ايت
ضــد  االرهابيــة  الوســائل  واســتخدمت  والمســتقلة. 
المذكــور.  الــى هدفهــا  للوصــول  االســبانية  األهــداف 
وتتألــف مــن جناحيــن جنــاح عســكري الــذي يتبنــى العمــل 
العســكري والقيــام باألعمــال اإلرهابيــة ضــد الحكومــة 
التــي  األعمــال  اكثــر  ولعــّل  وآخــر سياســي.  االســبانية 
قامــت بهــا المنظمــة المذكــورة هــو اغتيــال رئيــس وزراء 
ــى  ا عل ــاء العمــل ردًّ ــام 1983 وج ــو ع ــرو بانك اســبانيا كاري
مــا قامــت بــه الحكومــة مــن قتــل تســعة باســكيين. كمــا 
المنظمــة الصواريــخ فــي عملياتهــا وهــذا  اســتخدمت 
بالصواريــخ  هاجمــت  1980حينمــا  عــام  فــي  حــدث  مــا 
المضــادة للدبابــات مقــر رئيــس الــوزراء إاّل ان المبنــى لــم 

ــأذى. يصــب ب

ــاح العســكري  ــدي: وهــو الجن ــوري االيرلن ــش الجمه الجي
لمنظمــة )شــن فيــن( تشــكل فــي البدايــة كقــوة وطنيــة 
غيــر انــه تحــّول الــى جيــش عــام 1924 واعتبرتــه الحكومــة 
االيرلنديــة غيــر شــرعي عــام 1939. وفــي عــام 1969ظهــرت 
مجموعتــان األولــى عرفــت بالجيش الجمهــوري االيرلندي 
المؤقــت والثانيــة الجيــش الجمهــوري االيرلنــدي الســري 
المنظمتــان  هاتــان  فيــن(.  شــن   ( السياســي  وجناحــه 
الشــمالية  ايرلنــدا  مــن  كل  فــي  شــرعيتين  تعتبــران 
ــا حســب  ــن فــي بريطاني ــر قانونيتي ــة لكنهمــا غي والجنوبي
مذكــرة منــع االرهــاب لعــام 1974. قامــت المنظمتــان 
الجمهــوري  الجيــش  بــه  قــام  مــا  كثيــرة منهــا  بأعمــال 
ابــن عــم الملكــة وهــو  االيرلدنــي المؤقــت مــن قتــل 

االميــرال لويــس ماونــت باتــن.

اذا كانــت هــذه المنظمــات قــد اتخــذت مــن االرهــاب 
الحــروب  الــدول  بعــض  اتخــذت  فقــد  لهــا.  صناعــة 
االســتباقية صناعــة لتحقيــق أمنهــا كمــا تدعــي – مــع انهــا 

ال تخــرج عــن مفهــوم االرهــاب.

التــي  الجرائــم  عــّدد  الجنائــي  الدولــي  القانــون  أن  كمــا 
ا علــى المجتمــع الدولــي والســام  تشــكل خطــًرا مســتمرًّ
العالمــي: كجرائــم اإلبــادة الجماعيــة واإلضطهاد الجماعي 
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ــادة جنــس معيــن أو جماعــة دينيــة معينــة، وتشــجيع  وإب
الحكومــات علــى دعــم النشــاطات اإلرهابيــة وإســتعمال 
والجرثوميــة  الكيميائيــة  واألســلحة  محّرمــة  أســلحة 

والبيولوجيــة. 

وكان مــن الضــروري إزاء هــذا النــوع مــن الجرائــم الدوليــة 
أن تلجــأ المجموعــة الدوليــة إلــى تطويــر مفهــوم العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة مــن خــال إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة 
متخصصــة. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنشــأ الحلفــاء 
ــرج( و)محكمــة  ــة )محكمــة نورمب محكمــة عســكرية دولي
طوكيــو( وكانــت أولــى المحــاوالت الدوليــة فــي نطــاق 

العقــاب الدولــي الجنائــي. 

جهــود  رغــم  جنائيــة  دوليــة  قيــام محكمــة  تعّثــر  فيمــا 
األمــم المتحــدة منــذ عــام 1946 وحتــى ســنة 1953 وفشــل 
مــا عــرف بلجنــة األمــم المتحــدة إال أن الجمعيــة العامــة 
بتاريــخ 4  الصــادر  فــي قرارهــا  أكــدت  المتحــدة  لألمــم 
كانــون األول مــن عــام 1989 علــى أهميــة إنشــاء المحكمــة 

ــة.  ــة الدولي الجنائي

لمحاكمــة  المؤقتــة  المحكمــة   1993 عــام  وولــدت 
وعــام  روانــدا،  فــي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  مرتكبــي 
»الفــاو«  منظمــة  مقــر  رومــا  فــي  مؤتمــر  عقــد   1996
النهائيــة لمشــروع اتفاقيــة إنشــاء  لوضــع التحضيــرات 
العامــة  الجمعيــة  وأقــرت  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 
لألمــم المتحــدة بتاريــخ 9 كانــون األول 1998 نظــام رومــا 

 .53  /  105 قــرار  بموجــب  للمحكمــة  األساســي 

مــع العلــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومقّرهــا الهــاي 
/ هولنــدا، وليســت مــن أجهــزة األمــم المتحــدة بخــاف 
محكمــة العــدل الدوليــة، فــدور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــرام نظــام  ــي احت ــة وعليهــا بالتال ــل للمحاكــم القومي مكّم
العــدل الجنائــي القومــي باســتثناء الحــاالت التــي يكــون 
فيهــا هــذا النظــام غيــر قــادر علــى التحقيــق والفصــل فــي 
الجرائــم التــي تقــع تحت ســلطة المحكمة الجنائيــة الدولية. 
إن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني تســمح لنــا بالقــول 
إن جريمــة اإلرهــاب التــي هــي جريمــة ذات قواعــد غيــر 

ومطبقــة  تراتبــي  بشــكل  مبنيــة  هــي  والتــي  منظمــة 
ــون  ــاج إلــى محاكــم لتطبيــق القان بشــكل عشــوائي، تحت
ــم  ــن أقــول أخطــر الجرائ ــم، ل ــوع مــن الجرائ ــى هــذا الن عل
بــل األكثــر فتــًكا ألن هــذا العمــل قــد يتضمــن العديــد مــن 

ــواء اإلرهــاب.  ــم تحــت ل الجرائ

ــدول وفــي  ــي لل ــة فــي الوضــع الحال إن الجريمــة اإلرهابي
يمكــن  اإلنســاني  الدولــي  بالقانــون  الحاليــة  القواعــد 
المحاســبة علــى أساســها فــي ثــاث طــرق تختلــف هــذه 

الطــرق وتتنــوع بتنــوع التعريــف لهــذه الجريمــة. 

الطريقــة األولــى التــي يمكــن فيهــا محاســبة مرتكــب 
الجــرم اإلرهابــي هــي إنشــاء محكمــة خاصــة. 

تصنيــف  فهــي  الجريمــة  لهــذه  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
ــة وإعتبارهــا  ــكاب جريمــة إرهابي الجريمــة بشــكل آخــر كإرت
جريمــة ضــد اإلنســانية أو جريمــة حــرب واللجــوء بهــا إلــى 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

أمــا الطريقــة الثالثــة والتــي تحتــاج إلــى إجمــاع حولهــا 
كاإلجمــاع علــى وجــود تعريــف موّحــد لإلرهــاب فهــي 
تعديــل نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتســتطيع هــذه 

المحكمــة النظــر بهــذه الجريمــة.

الباب الثاني: التدابير الدولية 
واألركان لجريمة اإلرهاب

الفصل األول:
فــي أ.  المتحــدة  األمــم  أعــدت  أن  منــذ  التعريــف: 

عــام 1972 أول دراســة عــن اإلرهــاب الدولــي، لــم 
معنــى  تحديــد  مــن  الدولــي  المجتمــع  يتمّكــن 
ــا لمــا تشــمله عبــارة »اإلرهــاب  مّتفــق عليــه عالميًّ
عــام  إتفــاق  إلــى  يتوصــل  لــم  أنــه  الدولــي« كمــا 
لمنــع  إتخاذهــا  الــازم  التدابيــر  بشــأن  وواٍف 
ومكافحتهــا.  المؤذيــة  اإلرهابــي  العنــف   مظاهــر 
ودون المســاس بمناقشــة الموضــوع فــي الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة وريثمــا يتــّم اإلتفــاق علــى 
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مــن  الدولــي،  لإلرهــاب  ــا  عالميًّ مقبــول  تعريــف 
المفيــد العمــل علــى تعريــف الســلوك الــذي يعتبــره 
المجتمــع الدولــي غير مقبول ويرى أن تطبق بشــأنه 
متمشــية  تكــون  فعالــة  وقمعيــة  وقائيــة  تدابيــر 
عليهــا.  المتعــارف  الدولــي  القانــون  مبــادئ   مــع 
وفضــًا عــن هــذا ينبغي ان يفهــم المجتمع الدولي، 
علــى نحــو أفضــل األســباب األساســية التــي تدفــع 
إلــى هــذا الســلوك وذلــك بغيــة إســتحداث إجــراءات 

لمنعــه ومكافحتــه. 
الدوليــة ب.  المعاييــر  تكــون  قــد  المشــاكل:  تحديــد 

الموجــودة اآلن غيــر كافيــة، فــي بعــض المجــاالت، 
لمكافحــة كافــة أشــكال العنــف اإلرهابــي ومظاهــره 
ومــن المســائل التــي تثيــر القلــق فــي هــذا المضمــار 
مــا يلــي سياســات الدولــة وممارســاتها التــي يمكــن 
لإللتزامــات  إنتهــاًكا  األخــرى  الــدول  تعتبرهــا  أن 
وعــدم  الدوليــة،  المعاهــدات  بهــا  تقضــي  التــي 
الدولــة  مســؤولية  بشــأن  محــددة  معاييــر  وجــود 
القائمــة  الدوليــة  باإللتزامــات  الوفــاء  عــدم  عــن 
الدبلوماســية  الحصانــة  إمتيــاز  وإســاءة إســتعمال 
والحقيبــة الدبلوماســية وعــدم وجــود معاييــر بشــأن 
مســؤولية الــدول عــن أعمــال ال يحظرهــا القانــون 
الدولييــن  والمراقبــة  التنظيــم  وإنعــدام  الدولــي، 
بهــا، وقصــور  واإلتجــار  األســلحة  نقــل  لعمليــات 
األليــات الدوليــة المعنيــة بتســوية النزاعــات بالطــرق 
ــا،  الســلمية وبإنفــاذ حقــوق اإلنســان المحميــة دوليًّ
واإلفتقــار إلــى قبــول عالمــي لمبــدأ إمــا التســليم 
فــي  الدولــي  التعــاون  وقصــور  المحاكمــة،  وإمــا 
مجــال منــع ومكافحــة كل أشــكال ومظاهــر العنــف 

اإلرهابــي بطريقــة فعالــة وموحــدة. 
اإلرهــاب ج.  لمنــع  الدولــي  التعــاون 

وموجــودة:  فعالــة  بطريقــة   ومكافحتــه 
الدوليــة  األصعــدة  علــى  تســتحدث  أن  ينبغــي 
واإلقليميــة والثنائيــة، تدابيــر فعالــة للتعــاون الدولي 
فــي مجــال منــع العنــف اإلرهابــي تتضمــن مــا يلــي: 
التعــاون بيــن أجهــزة إنفــاذ القانــون وســلطات النيابة 
العامــة والقضــاء، وزيــادة التكامــل والتعــاون فــي 
مــا بيــن مختلــف االجهــزة المســؤولة عــن إنفــاذ 

المراعــاة  إيــاء  مــع  الجنائيــة،  والعدالــة  القانــون 
وإدراج  األساســية  اإلنســان  لحقــوق  الواجبــة 
أســاليب التعــاون بيــن الــدول فــي المســائل الجزائيــة 
والعدالــة  القوانيــن  إنفــاذ  مســتويات  كل  علــى 
الموظفيــن  وتعليــم  تدريــب  وزيــادة  الجنائيــة 
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي مجــال منــع الجريمــة 
 وأســاليب التعــاون الدولــي فــي المســائل الجزائيــة.

ــم دورات دراســية متخصصــة  ــك تنظي ــي ذل ــا ف بم
عــن القانــون الجنائــي الدولــي وقانــون العقوبــات 
المقــارن واإلجــراءات الجزائيــة المقارنــة، باعتبارهــا 
المهنــي  والتدريــب  القانونــي  التعليــم  مــن  جــزًءا 
والتربيــة  للتوعيــة  برامــج  وإســتحداث  والقضائــي 
ــن مــن خــال وســائط اإلعــام، تســتهدف  العامتي
العنــف  مخاطــر  مــن  بينــة  علــى  الجمهــور  جعــل 

اإلرهابــي. 
علــى د.  التشــجيع  ينبغــي  القضائــي:  اإلختصــاص 

تحقيــق المزيــد مــن التوحيــد بيــن قوانيــن الــدول 
وممارســتها فــي مــا يتعلــق باإلختصــاص القضائــي 
الزائــد لإلختصــاص  التوســع  تجنــب  الجنائــي مــع 
ــة  ــا لنشــوء نزاعــات قانوني ــي تفادًي ــي الوطن القضائ
تحديــد  فــي  وينبغــي  الــدول،  بيــن  لهــا  داعــي  ال 
أولويــات اإلختصــاص القضائــي، إعطــاء األولويــة 

اإلقليمــي.  لإلختصــاص  األولــى 
الــدول 	.  تســعى  أن  ينبغــي  المجرميــن:  تســليم 

وإنفاذهــا  دوليــة  تســليم  معاهــدات  وضــع  إلــى 
بفعاليــة ســواء كانــت جــزًءا مــن إتفاقيــات متعــددة 
ثنائيــة،  إتفاقيــات  مــن  أو  إقليميــة  أو  االطــراف 
السياســية  بالجريمــة  الدفــع  يحــول  أال  وينبغــي 
دون تســليم مــن يرتكبــون جرائــم العنــف اإلرهابــي 
النافــذة،  الدوليــة  اإلتفاقيــات  تنــص عليهــا  التــي 
بالتســليم  المطالبــة  الدولــة  تعهــدت  إذا  إال 
بإحالــة الدعــوى إلــى ســلطاتها المختصــة لغــرض 
اإلجــراءات  نقلــت  إذا  أو  القضائيــة،  الماحقــة 
 القضائيــة إلــى دولــة أخــرى لكــي تقــوم بالمحاكمــة. 
وتشــجيع الــدول، فــي حالــة عــدم وجــود معاهــدة 
ثنائيــة علــى اإلســتناد إلــى مــا هــو نافــذ مــن أحــكام 
المتعــددة  المعاهــدات  تتضمنهــا  التــي  التســليم 
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األطــراف وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى توســيع 
المجرميــن. بتســليم  المتعلقــة  الثنائيــة   عاقتهــا 

المعاهــدة  لمفاوضاتهــا  كأســاس  مســتخدمة 
ــي أعدتهــا  ــن الت ــة بشــأن تلســيم المجرمي النموذجي
األممــم المتحــدة وإعتمدهــا المؤتمــر الثامــن لمنــع 
الجريمــة ومعاملــة المجرميــن وإضافــة لذلــك يمكن 
أيًضــا ان تنظــر الــدول األعضاء فــي صياغة اتفاقيات 
ــل  ــن تزي متعــددة األطــراف بشــأن تســليم المجرمي
المعاهــدات  فــي  الموجــودة  والثغــرات  الفجــوات 

ــة.  ــراءات التســليم الحالي القائمــة وإج
ــع العنــف و.  ــادل المســاعدة والتعــاون: يتوقــف من تب

اإلرهابــي ومكافحتــه علــى قيــام تعــاون وتعاضــد 
فعاليــن بيــن الــدول مــن أجــل الحصــول علــى األدلــة 
الازمــة لماحقــة المجرميــن وتســليمهم، وتشــجيع 
الــدول علــى أن تتــأزر وتتعــاون علــى أوســع نطــاق 
ممكــن فــي المســائل الجزائيــة، مــع مراعــاة إحتــرام 
أن  وعلــى  ــا  دوليًّ بهــا  المعتــرف  اإلنســان  حقــوق 
تســتند إلــى أحــكام المعاهــدات المتعــددة األطــراف 
تبــادل  بشــأن  النموذجيــة  اإلقليميــة  واإلتفاقــات 
المســاعدة فــي المســائل الجنائيــة أساًســا لتعزيــز 

ــي.  ــاون الدول التع
عــدم إنطبــاق حجــج الدفــاع: ينبغــي أن يكــون الدفــاع ز. 

الــذي يتــذرع فيــه بإطاعــة أوامــر الرؤســاء أو بأعمــال 
الدولــة أو بحصانــات منحــت إلرتــكاب الجريمــة، غيــر 
منطبقــة علــى مــن ينتهكــون اإلتفاقيــات الدوليــة 

التــي تحظــر القيــام بأعمــال عنــف إرهابــي. 
ســلوك الــدول: ينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يكبــح ح. 

ــى ممارســات  ــدول إل ــوء ال ــة لج ــد مــن الفعالي بمزي
تســاندها بهــا العنــف اإلرهابــي أو تنفــذه أو تســكت 
ــي  ــون الدول ــدة والقان ــه، وينبغــي لألمــم المتح علي
اإلنســاني إســتحداث آليــات لمكافحــة هــذا الســلوك 
وينبغــي تشــجيع التدابيــر التــي يّتخذهــا المجتمــع 
أو  الــدول  تســانده  الــذي  اإلرهــاب  لكبــح  الدولــي 

ــه.  تنفــذه أو تســكت علي
فــي ط.  المنعــة  إلــى  اإلفتقــار  الشــديدة  األهــداف 

بشــأن  دراســة  إجــراء  ينبغــي  اإلرهــاب:  مواجهــة 
حمايــة  تعــزز  دوليــة  إتفاقيــة  وضــع  إمكانيــة 

فــي  المنعــة  إلــى  اإلفتقــار  الشــديدة  األهــداف 
تدميرهــا  يســّبب  والتــي  اإلرهــاب  مواجهــة 
جســيمة  خســارة  أو  للســكان  كبيــًرا  ضــرًرا 
والنوويــة.  الكهرمائيــة  المرافــق  مثــل   للمجتمــع 
مــن  يقاســي  بلــد  أي  مســاعدة  تتــّم  أن  وينبغــي 
علــى  إرهابيــة  منظمــات  وجــود  مــن  أو  اإلرهــاب 

الظاهــرة.  لهــذه  حــّد  بغيــة وضــع  أرضــه 
ينبغــي ي.  والمتفجــرات:  والذخائــر  األســلحة  مراقبــة 

ــة مائمــة تكفــل  ــدول تشــريعات وطني أن تضــع ال
والمتفجــرات  والذخائــر  األســلحة  مراجعــة  فعاليــة 
أيــدي  فــي  تقــع  التــي  الخطــرة  المــواد  وســائر 
اإلرهــاب.  ألغــراض  يســتعملونها  قــد   أشــخاص 
وينبغــي وضــع أنظمــة دوليــة تســري علــى نقــل 
وتخزينهــا  وتصديرهــا  وإســتيرادها  األشــياء  هــذه 
فــي  مراقبتهــا  عمليــات  تنســيق  يمكــن  بحيــث 
الجمــارك والحــدود لمنــع إنتقالهــا مــن بلــد إلــى آخــر 

مشــروعة.  ألغــراض  إال 
ــن فــي ك.  ــة والعاملي ــة أعضــاء الســلطة القضائي حماي

ميــدان العدالــة الجنائيــة: ينبغــي أن تعتمــد الــدول 
تدابيــر وسياســات تهــدف إلــى توفيــر حمايــة فعالــة 
ألعضــاء الســلطة القضائيــة والعامليــن فــي ميــدان 
العدالــة الجنائيــة بمــن فيهــم المحلفــون والمحامون 
المشــتركون فــي دعــاوى قضايــا اإلرهــاب وينبغــي 
لهــا أيًضــا أن تتعــاون فــي مــا بينهــا علــى تنفيــذ هــذه 

التدابيــر. 
آليــات ل.  إنشــاء  للــدول  ينبغــي  الضحايــا:  حمايــة 

مناســبة، وســّن تشــريعات مائمــة، ورصــد مــواد 
كافيــة لمســاعدة وإغاثــة ضحايــا اإلرهــاب، وذلــك 
ــادئ العــدل األساســية المتعلقــة  ــا إلعــان مب وفًق
الســلطة.  إســتعمال  وإســاءة  اإلجــرام   بضحايــا 

وينبغي التشجيع على التبادل الدولي للخبرات. 
حمايــة الشــهود: ينبغــي أن تعتمــد الــدول تدابيــر م. 

فعالــة  حمايــة  توفيــر  إلــى  تهــدف  وسياســات 
اإلرهابيــة.  األعمــال  لشــهود 

الــدول ن.  تســعى  أن  ينبغــي  المجرميــن:  معاملــة 
األحــكام  فــي  اإلختــاف  أوجــه  زيــادة  إلــى 
اإلرهابيــة.  الجرائــم  مجــال  فــي  تصــدر   التــي 
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ويجــب معاملــة المتهميــن بإرتــكاب جرائــم إرهابيــة 
أو المدانيــن بارتــكاب معاملــة ال تمييــز فيهــا وتكــون 
اإلنســان  حقــوق  وقواعــد  معاييــر  مــع  متفقــة 

ــا.  المعتــرف بهــا دوليًّ
دور وســائل اإلعــام: ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي س. 

وضــع مبــادئ توجيهيــة إختياريــة مثــل عــرض أعمــال 
ــرة، عــرض محفــزات  العنــف اإلرهابــي بطريقــة مثي
وتحثــه  المجتمــع  فــي  األفــكار  تنمــي  ودعايــات 
ــة،  ــع األطــر القانوني ــرام الفــرد اآلخــر بجمي ــى إحت عل
والعمــل علــى مكافحــة تبريــر مثــل هــذه األعمــال 
ــة  ــة عــن االعمــال اإلرهابي ونشــر معلومــات تكتيكي
المدنييــن  حيــاة  يعــرض  قــد  ممــا  حدوثهــا  أثنــاء 
األبريــاء وموظفــي إنفــاذ القانــون للخطــر، أو قــد 
 يعيــق إتخــاذ تدابيــر فعالــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون. 
وال يقصــد مــن هــذا المنطلــق أن هــذه المبــادئ 
والحصــول  والتعبيــر  الحريــة  فــي  الحــق  تقّيــد 
علــى معلومــات الــذي هــو مــن حقــوق اإلنســان 

ــا.  دوليًّ بهــا  والمعتــرف  األساســية 
تدويــن القانــون الجنائــي الدولــي وإنشــاء محكمــة ع. 

جنائيــة دوليــة: ينبغــي تشــجيع عمــل لجنــة القانــون 
الدولــي المتعلــق بتدويــن جوانــب القانــون الجنائــي 
الدولــي، وينبغــي تشــجيع لجنــة القانــون الدولــي 
علــى اإلســتمرار فــي إستكشــاف إمكانيــة إنشــاء 
لــه  آخــر  دولــي  جهــاز  أو  دوليــة  جنائيــة  محكمــة 
إختصــاص علــى مرتكبــي الجرائــم المعنيــة بمــا فيهــا 

الجرائــم المقترنــة باإلرهــاب. 

الفصل الثاني:
أركان جريمة اإلرهاب: 

يقصــد بــأركان الجريمــة: مجموعــة األجــزاء التــي تتشــكل 
منهــا الجريمــة او كل الجوانــب التــي ينطــوي عليهــا بنيــان 
الجريمــة او التــي يترتــب علــى وجودهــا فــي مجموعهــا 
وجــود الجريمــة ويترتــب علــى انتفائهــا او انتفــاء احدهــا 
انتفــاء الجريمــة وأركان الجريمــة كان محــّل خــاف بيــن 
الفقهــاء علــى الصعيديــن الداخلــي والدولــي ففــي نطــاق 
القانــون الجنائــي الداخلــي ظهــرت ثاثــة آراء فــي هــذا 

الصــدد:

الــرأي االول: يعــد ان للجريمــة أربعــة اركان وهــي الركــن 
الفعــل وينــص علــى  الــذي يجــّرم  النــص  الشــرعي أي 
عقوبتــه والركــن المــادي أي الســلوك الخارجــي للجانــي 
والركــن المعنــوي أي انصــراف ارادة الجانــي الــى ارتــكاب 
الجريمــة وأخيــًرا ركــن عــدم الشــرعية أي عــدم وجــود ســبب 

ــي إلباحــة الفعــل. قانون

أمــا الــرأي الثانــي: فمفــاده أن أركان الجريمــة ثاثــة، الركــن 
الشــرعي والركــن المــادي والركــن المعنوي.

 بينمــا الــرأي الثالــث: يقــول مؤيــدوه ان للجريمــة ركنيــن 
فقــط الركــن المــادي والمعنــوي، أمــا الركــن الشــرعي 
أي النــص الــذي يجــّرم الفعــل ويحــّدد العقوبــة فانــه ال 
ــن  ــق الجريمــة وال يمك ــه خال ــا فــي الجريمــة ألن ــّد ركًن يع
القــول ان الخالــق عنصــر فــي مــا يخلقــه. إًذا الخــاف هــو 
حــول الركــن الشــرعي ومــدى اعتبــاره مــن األركان الازمــة 
للجريمــة وهــذا الخــاف امتــّد أيًضــا الــى نطــاق القانــون 
الدولــي الجنائــي، فــإذا كان هنــاك اتفــاق حــول األركان 
الثاثــة للجريمــة الدوليــة وهــي الركــن المــادي والركــن 
ــا  ــه يوجــد اختــاف أيًض ــي، إاّل ان ــوي والركــن الدول المعن
الدولــي  الفقــه  انقســم  لذلــك  الشــرعي،  الركــن  حــول 

ــن: ــى اتجاهي ــي ال الجنائ

ــأن األركان  ــى القــول ب االتجــاه االول: ويذهــب أنصــاره ال
وهــي  فقــط  ثاثــة  هــي  الدوليــة  للجريمــة  األساســية 

الركــن المــادي والركــن المعنــوي والركــن الدولــي.

ان  القــول  الــى  أنصــاره  فيذهــب  الثانــي:  االتجــاه  امــا 
والركــن  المــادي  الركــن  أركان  أربعــة  الدوليــة  للجريمــة 
ويقصــد  الشــرعي،  والركــن  الدولــي  والركــن  المعنــوي 
بــه فــي إطــار القانــون الدولــي الجنائــي ان يكــون الفعــل 
ــا كان مصدرهــا  ــة أيًّ ــة جنائي ــا بموجــب قاعــدة دولي مجرًم
)معاهــدة او عــرف او غيرهــا مــن مصــادر القانــون الدولــي 
الجنائــي(. ويبــدو لــي ان الــرأي االول هــو األصــوب إذ 
ــون جــزًءا فــي الجريمــة ألنهــا  ــار نــص القان ال يمكــن اعتب
إاّل  بالضــرورة  تتكــون  غيــر مشــروع ال  بوصفهــا فعــًا 
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الوعــاء  إاّل  ليــس  )والنــص  مشــروعة،  غيــر  أجــزاء  مــن 
الــذي يحــّدد أركان الجريمــة(. فنــّص التجريــم هــو مصــدر 
الجريمــة لــواله لبقــى الفعــل مباًحــا كمــا هــي القاعــدة 
فــي أفعــال اإلنســان والنــص هــو الــذي يجــّرم الفعــل 
تحليــل  فــي  تعّمقنــا  مــا  واذا  للجريمــة،  الخالــق  وهــو 
الركــن الشــرعي ســيتبّين لنــا انــه مــا هــو إاّل )مبــدأ شــرعية 
المعروفــة  المبــادئ  مــن  وهــو  والعقوبــات(  الجرائــم 
ســواء فــي القانــون الجنائــي الداخلــي ام القانــون الدولــي 
الجنائــي. وهــذا المبــدأ هــو الوعــاء الــذي يحتــوي الجريمــة 
بجميــع عناصرهــا، إذ لــوال وجــود هــذا المبــدأ لمــا وجــدت 
الجريمــة أي ان النــص الجنائــي او الصفــة غيــر المشــروعة 
المســتخلصة منــه يجــب ان يكــون ســابًقا لوقــوع الجريمة 
وإاّل لمــا أمكــن القــول بوجــود جريمــة أصــًا. ونخلــص 
مّمــا تقــّدم الــى ان الجريمــة الدوليــة فــي القانــون الدولــي 
الجنائــي تقــوم علــى ثاثــة أركان: الركــن المــادي، والركــن 
المعنــوي، والركــن الدولــي، وســنتكلم عليهــا فــي ثاثــة 

فــروع.

الركن المادي:
أي  الجريمــة،  ماديــات  الــى  المــادي  الركــن  ينصــرف 
ــه الــى العالــم الخارجــي ويتدخــل  المظهــر التــي تظهــر في
القانــون مــن اجلــه بتوقيــع العقــاب، إذ بغيــر ماديــات 
التــي  الحقــوق  علــى  العــدوان  يتحقــق  ال  ملموســة 
يحميهــا القانــون. ويترتــب علــى ذلــك ان القانــون الجنائــي 
)الداخلــي والدولــي( ال يعتــّد بالنوايــا وحدهــا اذا لــم تفــِض 
الــى ســلوك خارجــي ملمــوس يعــّد انعكاًســا لــإلرادة فــي 
الواقــع مــن ناحيــة وان اإلنســان وحــده هــو الــذي يتصــور 
ان يكــون فاعــًا للجريمــة ألنهــا ال تعــدو ان تكــون ســلوًكا 

ــون.  ــه القان ــّد ب ــا يعت إراديًّ

فالقانــون الدولــي الجنائــي يفتــرض حتــى تقــوم الجريمــة 
شــكل  ًافــي  متمثــل  إنســاني  تصــرف  وجــود  الدوليــة 
فعــل او امتنــاع عــن فعــل، وهــذا التصــرف هــو الــذي 
يمنــح اإلرادة الكامنــة داخــل مرتكبــه تجســيًدا ملموًســا 
ــا فــي العالــم الخارجــي، فــاإلرادة الداخليــة وحدهــا  وواقعيًّ
القانــون الدولــي الجنائــي  دون مظهــر خارجــي ال تهــّم 
وال يمكــن لهــذا األخيــر ان يقــّرر المســؤولية لشــخص 

ــت  ــة )إذ مــن الثاب ــه الداخلي ــكاره ومعتقدات ــا بســبب أف م
ان حيــاة الفــرد الداخليــة ال تقــع تحــت طائلــة القانــون(.

والمظهــر المــادي الملمــوس هــو الــذي يجعــل الجريمــة 
ــي ال  ــا الت ــا النواي تحــدث االضطــراب فــي المجتمــع وام
تتجســد فــي افعــال ماديــة موجهــة الــى ارتــكاب الجرائــم 
ــح  ــر فــي المصال ــّد بهــا ألنهــا ال تؤث ــون ال يعت فــان القان
التــي يحميهــا ولذلــك )فــان الجرائــم ال تقــوم بمجــرد افــكار 
ــى  ــد ال ــم تخــرج بع ومعتقــدات او تصميمــات حبيســة ل
العالــم الخارجــي فــي صــورة ســلوك، ولكــن متــى مــا 
ــر عــن هــذه االفــكار والمعتقــدات فــي صــورة  ــّم التعبي ت
ــن  ــون الرك ــاب(. ويتك ــًا للعق ــه ســيكون مح ســلوك فان
المــادي للجريمــة الدوليــة علــى غــرار الجريمــة الداخليــة من 
ثاثــة عناصــر هــي الســلوك والنتيجــة والعاقــة الســببية.

الســلوك هــو الفعــل الصــادر عــن الجانــي ســواء أكان 
فــرض  يوجــب  ضــرر  عليــه  ويترتــب  ا  ســلبيًّ ام  ــا  ايجابيًّ
العقــاب ويتحقــق الســلوك االيجابــي فــي القيــام بفعــل 
يحضــره القانــون ويــؤدي الــى قيــام الجريمــة مثــال ذلــك 
االساســي  النظــام  مــن   )6( المــادة  عليــه  نصــت  مــا 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي القيــام بارتــكاب أي فعــل 
مــن االفعــال التــي تــؤدي الــى ارتــكاب جريمــة اإلبــادة 
هنــا  فالســلوك   …… جماعــة  افــراد  كقتــل  الجماعيــة 
ايجابــي متمثــل بالقيــام بفعــل يحضــره القانــون الدولــي 
الجنائــي. ولكــن هــل يمكــن تصــور ارتــكاب جريمــة ايجابيــة 
عــن طريــق موقــف ســلبي كاالمتنــاع او التــرك ؟ نقــول 
لاجابــة عــن هــذا الســؤال ان الــرأي اســتقّر فــي القانــون 
الداخلــي علــى انــه يمكــن ارتــكاب جريمــة ايجابيــة باالمتناع 
بشــرط وجــود التــزام قانونــي او تعاقــدي بالتدخــل إلنقــاذ 

ــه. ــي علي المجن

يمكــن أيًضــا ارتــكاب جريمــة ايجابيــة بأســلوب ســلبي 
ذلــك  علــى  والمثــال  الجنائــي  الدولــي  القانــون  فــي 
والمســتلزمات  األغذيــة  توفيــر  عــن  الدولــة  امتنــاع 
الطبيــة لألســرى فيــؤدي ذلــك الــى وفاتهــم ممــا يترتــب 
عليــه ارتــكاب جريمــة حــرب حيــث يوجــد التــزام يفرضــه 
 1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــة  بموجــب  الدولــي  القانــون 
النــزاع بتوفيــر  بشــأن معاملــة األســرى، علــى أطــراف 
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ــة لألســرى. واذا امتنعــت  ــة والغذائي المســتلزمات الطبي
الدولــة عــن تنفيــذ هــذا االلتــزام وأّدى ذلــك الــى وفــاة 
األســرى او قســم منهــم كنــا امــام جريمــة ايجابيــة ارتكبــت 

عــن طريــق االمتنــاع.

أمــا الســلوك الســلبي: فــا يختلــف جوهــر هــذا الســلوك 
ــون  ــره فــي القان ــن نظي ــي ع ــي الجنائ ــون الدول فــي القان
ــن  ــة ع ــام الدول ــل فــي إحج ــو يتمث ــي، فه ــي الداخل الجنائ
طريــق األشــخاص الذيــن يعملــون لحســابها عــن القيــام 
بعمــل يســتوجب القانــون إتيانــه، كامتنــاع الدولــة عــن 
اســتخدام  فــي  المســّلحة  للعصابــات  الســماح  منــع 
أخــرى. ومــن هنــا  إقليــم دولــة  أراضيهــا لإلغــارة علــى 
احجــام  فــي  يتمثــل  النــه  بالســلبية  الســلوك  يتســم 

الدولــة عمــا كان يجــب عليهــا القيــام بــه.

النتيجــة: وهــي التغيــر فــي األوضــاع الخارجيــة التــي كانــت 
علــى نحــو معيــن قبــل ارتــكاب الفعــل ثــم أصبحــت علــى 
نحــو آخــر بعــد الفصــل وهــذا التغييــر المــادي مــن وضــع 
الــى آخــر هــي النتيجــة باعتبارهــا أحــد عناصــر الركــن المــادي 
للجريمــة، وهــذا التغييــر فــي العالــم الخارجــي هــو نتيجــة 
التــي  المصالــح  علــى  اعتــداء  مــن  الفعــل  يحدثــه  لمــا 
يحميهــا القانــون الدولــي الجنائــي وتهديــده للنظــام العــام 
تتمثــل  العــدوان مثــًا  فــي جريمــة  فالنتيجــة  الدولــي. 
باالعتــداء علــى الحــق المحمــي بموجــب القانــون الدولــي 
ــة االساســية  ــداء علــى حقــوق الدول ــل بعــدم االعت وتتمث
فــي احتــرام ســامتها االقليميــة واســتقالها السياســي 
للــدول  األســمى  الحــق  مــن  مســتمدين  باعتبارهمــا 
الدولــة  تملكــه  )حــق  تعنــي  التــي  الســيادة  حــق  وهــو 
وتمارســه تجــاه تصرفــات دول او كيانــات دوليــة أخــرى 
فتقبــل او ترفــض بموجبــه تلــك التصرفــات، هــي أصــًا 
لهــا – تمــّس كيانهــا وتهــّدد وجــوده بشــكل مباشــر او 
غيــر مباشــر(. وبذلــك تكــون الســيادة بــأن تصبــح الدولــة 
صاحبــة االمــر والنهــي علــى إقليمهــا وســكانها ومواردهــا 

ــي. ــان دول ــة ســلطة او ألي كي ــا ألي وعــدم خضوعه
 وهــذا يعنــي ان للســيادة مظهريــن الســيادة الداخليــة/ 
الداخليــة  االقاليــم  شــؤون  بتنظيــم  الدولــة  اســتئثار 
ســلطة  ألي  الخضــوع  دون  االختصاصــات  وممارســة 

الدولــة  امتــاك  بهــا  ويــراد  الخارجيــة  والســيادة  أخــرى 
لزمــام حريتهــا فــي تعاملهــا الدولــي فــي مجــال العاقــات 
الدوليــة وعــدم خضوعهــا ألي ســلطة أخــرى وذلــك فــي 

الحــدود التــي يرســمها القانــون.

فــي  الدولــة  حــق  علــى  االعتــداء  ان  لنــا  وهكــذا يظهــر 
الحفــاظ علــى ســامتها االقليمية واســتقالها السياســي 
ــد  ــة وق ــى ســيادة الدول ــداء عل يشــكل جوهــر فعــل االعت
أشــار قــرار تعريــف العــدوان المرقــم 3314 فــي 1974 فــي 
المــادة )1( منــه الــى ذلــك حيــث نصــت علــى أن )العــدوان 
هــو اســتعمال القــوة المســّلحة مــن قبــل دولــة مــا ضــد 
ســيادة دولــة اخــرى او ســامتها اإلقليميــة او اســتقالها 
السياســي(، وتجــدر االشــارة الــى ان الجريمــة الدوليــة لهــا 
مســميات مختلفــة فــي نظــر الفقــه القانونــي وذلــك تبًعــا 
للنتيجــة االجراميــة، وتمييزهــا عــن الســلوك فــي بعضهــا 
او اندماجهــا فيــه فــي بعضهــا اآلخــر او تراخيهــا عنــه فــي 
شــكل ثالــث. فهنــاك الجرائــم الماديــة حيــث نجــد انفصااًل 
واضًحــا بيــن النتيجــة والفعــل فلــكّل منهمــا كيانــه المــادي 
المتميــز بــه كجريمــة العــدوان، وهنــاك الجرائــم الشــكلية 
ــون  ــا إذ يجــرم القان ــث يندمــج الســلوك والنتيجــة مًع حي
الفعــل ذاتــه وال يعنيــه النتيجــة ومثالهــا وضــع األلغــام 
البحريــة ذاتيــة التفجيــر، وأمــا الجريمــة المتراخيــة فالنتيجــة 
فيهــا تتراخــى فتحــدث فــي زمــان او مــكان مختلفيــن 
ــة  ــام دول ــة قي عــن زمــان ومــكان الســلوك كمــا فــي حال
ــى اخــرى تتحقــق  ــة او قــارة ال ــخ مــن دول بإطــاق صواري

فيهــا النتيجــة االجراميــة مــن قتــل وتخريــب.

العاقــة الســببية: ويقصــد بــه وجــود صلــة بيــن الســلوك 
والنتيجــة بمعنــى إثبــات أن األخيــرة مــا كانــت لتحــدث 
فــي العالــم الخارجــي مــا لــم يتــّم ارتــكاب عمــل معّيــن او 
ــًرا الــى ان  ــاع عــن عمــل محــّدد، بقــي ان نشــير اخي االمتن
الركــن المــادي قــد يتخــذ صورتيــن أخرييــن همــا الشــروع 
والمســاهمة الجنائيــة وهمــا صورتــان يعاقــب عليهمــا 
القانــون الدولــي الجنائــي أيًضــا فهنــاك نصــوص فــي 
القانــون الدولــي الجنائــي تحــرم الشــروع فــي الجريمــة 

ــة. ــى المســاهمة الجنائي ــرى تعاقــب عل ــة واخ الدولي
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الركن المعنوي )القصد الجنائي(:
ينصــرف مدلــول الركــن المعنــوي الــى الجانــب النفســي 
فهــو  الســلوك  بهــا  يقتــرن  التــي  االرادة  أي  للجريمــة 
التــي صــدر  واالرادة  الســلوك  بيــن  المعنويــة  الرابطــة 
منهــا. وجوهــر الركــن المعنــوي فــي الجريمــة ينطــوي 
علــى اتجــاه نيــة الفاعــل الــى تحقيــق النتيجــة الجرميــة 
التــي يريــد تحقيقهــا عــن طريــق ارتكابــه األفعــال المؤديــة 
إليهــا، ولذلــك تســمى نيــة ارتــكاب الجريمــة بأنهــا نيــة 
آثمــة، إذ ال يكفــي للحكــم بوجــود جريمــة دوليــة قيــام 
شــخص مــا بارتــكاب فعــل غيــر مشــروع بســبب إحــداث 
نتيجــة إجراميــة، وانمــا يجــب فضــًا عــن ذلــك ان يكــون 
هــذا الفعــل صــادًرا عــن إرادة قصــدت اإلضــرار بالمصالــح 

التــي يحميهــا القانــون الدولــي الجنائــي. 

ويتخــذ الركــن المعنــوي فــي الجريمــة الدوليــة ثــاث صــور 
ــر العمــدي(  هــي )الخطــأ العمــدي – القصــد( و)الخطــأ غي
مرتكــب  ارادة  توصــف  حيــث  االحتمالــي(  و)القصــد 
الجريمــة بانهــا عمديــة حينمــا تتجــه الــى إحــداث الفعــل 
الفاعــل علــى علــم  يكــون  الجرميــة معــًا، أي  والنتيجــة 
بفعلــه الجرمــي ومــا قــد ينجــم عنــه مــن جريمــة ويســعى 

الــى تحقيــق النتيجــة الجرميــة. 

مــا  اذا  غيــر عمديــة  بانهــا  الجانــي  ارادة  بينمــا توصــف 
اتجهــت الــى ارتــكاب الفعــل وحــده دون قصــد تحقيــق 
النتيجــة الجرميــة وتســمى بـــ )الخطــأ غيــر العمــدي( ويكون 
لــه صورتــان الخطــأ مــع التوقــع والخطــأ مــع عــدم التوقــع 
او كمــا يســميها البعــض الخطــأ الواعــي والخطــأ غيــر 
الواعــي، ففــي األولــى يريــد الفاعــل الفعــل الــذي يــؤدي 
الــى الجريمــة وال يريــد تحقيــق النتيجــة ومــع ذلــك كان 
ــره  ــه ولكــن تقدي ــر لفعل يتوقــع حــدوث هــذه النتيجــة كأث
الخاطــئ لألمــور أدى إلــى حدوثهــا مــع انــه كان يســعى 
إلــى عــدم حدوثهــا، أمــا فــي الحالــة الثانيــة فيريــد الفاعــل 
الفعــل وال يريــد النتيجــة كذلــك ولكنــه فــي هــذه الحالــة 
لــم يكــن يتوقــع أصــًا هــذه النتيجــة كأثر لفعلــه ولكن كان 
فــي اســتطاعته ومــن واجبــه توقــع هــذه النتيجــة وبســبب 
معظــم  فــان  مرتكبيهــا  وأوضــاع  الخاصــة  طبيعتهــا 
الجرائــم الدوليــة ترتكــب عمــًدا إاّل ان ذلــك ال يســتبعد 

ــان  ــك ف ــق الخطــأ، لذل ــن طري ــا ع ــوع بعضه ــة وق إمكاني
ــون  ــق فــي نطــاق القان ــا تطبي ــة له ــر العمدي الجريمــة غي
الدولــي الجنائــي ويســتند هــذا التطبيــق الــى )المنطــق 
القانونــي مــن ناحيــة والــى العدالــة مــن ناحيــة اخــرى ذلــك 
ــر  انــه اذا كان الفعــل يحتمــل اتيانــه بصــورة عمديــة او غي
عمديــة فانــه يجــب تقريــر العقــاب عليــه فــي الحالتيــن مــع 
ــر المســؤولية  ــر(، أمــا عــن تقري تفــاوت مقــدار هــذا االخي
عــن الخطــأ غيــر العمــدي فيبــدو ان النظــام األساســي 
للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة قــد مّيــز فــي الفقــرة الفرعيــة 
)ب( مــن المــادة )30( بيــن ارتــكاب الجريمــة بنــاًء علــى 
الخطــأ الواعــي وأقــّر المســؤولية عــن هــذه الجرائــم بينمــا 
ــاًء  ــم بن ــت هــذه الجرائ ــل اذا ارتكب اســتبعد مســاءلة الفاع
علــى الخطــأ غيــر الواعــي )تأسيًســا علــى عّلــة توافــر عنصــر 
الخطــر فــي الخطــأ الواعــي وانعدامــه او ضآلتــه فــي الخطــأ 

ــر الواعــي(. غي

ــز هــذه الحالــة عــن   أمــا القصــد االحتمالــي: فــان مــا يمّي
الخطــأ العمــدي هــو ان الفاعــل يتوقــع حــدوث النتيجــة 
التــي قــد تحــدث او ال تحــدث ولكــن يقبلهــا اذا حدثــت 
ان  يعلــم مســبًقا  الفاعــل  العمــدي  الخطــأ  فــي  بينمــا 
النتيجــة هــي اثــر حتمــي لســلوكه ويســعى الــى تحقيقهــا 
االحتمالــي  للقصــد  الداخلــي  الجنائــي  القانــون  وفــي 
اهميــة مســاوية للقصــد العمــدي وقــد اعترفــت بعــض 

التشــريعات بذلــك. 

أمــا فــي القانــون الدولــي الجنائــي فهنــاك جرائــم يمكــن 
ــي وخاصــة  تصــور ارتكابهــا علــى اســاس القصــد االحتمال
ان هــذه الجرائــم ترتكــب باســم الدولــة ولحســابها وبذلــك 
يضطــر منفذهــا الــى إتيانهــا دون توافــر قصــد مباشــر لديــه 
الرتكابها واذا كان المنطق القانوني يقضي عدم مساءلته 
على اساس القصد المباشر إال ان العدالة الدولية الجنائية 
القائمــة علــى اســاس عــدم افــات مرتكبــي جرائــم انتهــاك 
حقــوق اإلنســان مــن العقــاب يتطلــب مســاءلة المرتكــب 

المنفــذ لاوامــر علــى اســاس القصــد االحتمالــي. 

الركن الدولي
عــن  الدوليــة  الجريمــة  يمّيــز  الــذي  هــو  الدولــي  الركــن 
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الجريمــة الجنائيــة الداخليــة ويقــوم الركــن الدولــي فــي 
الجرائــم الدوليــة الخاضعــة للقانــون الدولــي الجنائــي علــى 
عنصرين، االول: العنصر الشخصي والمقصود به صفة 
مرتكبهــا، والثانــي: العنصــر الموضوعــي والمقصــود بــه 
ــداء عليهــا. فــي مــا  ــي تشــكل جريمــة االعت ــح الت المصال
ــا(، فالجريمــة  يخــص العنصــر الشــخصي )صفــة مرتكبه
الدوليــة الخاضعــة للقانــون الدولــي الجنائــي هــي كمــا 
يتصــرف  طبيعــي  شــخص  يرتكبهــا  التــي  تلــك  ذكرنــا 
باســم او لحســاب دولــة او منظمــة او جهــة غيــر حكوميــة 
او بتشــجيع منهــا، امــا اذا كان مرتكــب الجريمــة يعمــل 
ــع  ــق بجريمــة ذات طاب لحســابه الخــاص فــان االمــر يتعل
ان  فــي  فيتمثــل  الموضوعــي:  العنصــر  أمــا  دولــي. 
المصلحــة المعتــدى عليهــا مشــمولة بالحمايــة الدوليــة. 
فالجريمــة الدوليــة تعتــدي علــى مصالــح يحميهــا القانــون 
اإلنســان(  )حقــوق  مقدمتهــا  وفــي  الجنائــي  الدولــي 
وهــذه المصلحــة مشــمولة بالحمايــة الدوليــة واالعتــداء 
عليهــا يشــكل إخــااًل بالنظــام العــام الدولــي، امــا اذا كان 
االعتــداء قــد تــم علــى مصلحــة محميــة بالقانــون الجنائــي 
الداخلــي، فــان االمــر يتعلــق امــا بجريمــة داخليــة اذا كانــت 
هــذه المصالــح تهــم دولــة واحــدة، وإمــا بجريمــة داخليــة 
ــي اذا  ــي الدول ــون الجنائ ــي خاضعــة للقان ــع دول ذات طاب
كانــت تلــك المصالــح تهــم عــدًدا محــدوًدا مــن الــدول. 
إًذا إضفــاء الصفــة الدوليــة علــى جريمــة خاضعــة للقانــون 
أساســيين،  شــرطين  توافــر  يتطلــب  الجنائــي  الدولــي 
مــن ناحيــة يجــب ان تشــكل هــذه الجريمــة اعتــداء علــى 
ــح  ــي، أي مصال ــي الجنائ ــون الدول ــا القان ــح يحميه مصال
تهــم الجماعــة الدوليــة بأســرها، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب 
ان ترتكــب باســم ولحســاب دولــة او منظمــة او جهــة 
غيــر حكوميــة )غيــر تابعــة للدولــة(. ولكــن يبــدو ان هنــاك 
مــن يخالــف هــذا القــول ويكتفــي بتوافــر شــرط او معيــار 
واحــد وهــو معيــار المصلحــة الدوليــة العامــة )فالجريمــة 
ــا  ــة اذا انتهــك الســلوك االجرامــي المكــون له تعــّد دولي
مصلحــة دوليــة عامــة يحميهــا القانــون الدولــي الجزائــي(.

وال شــك فــي ان هــذا القــول منتقــد وال يمكــن االخــذ 
ــث ان هــذا  ــي، حي ــي الجنائ ــون الدول ــه فــي نطــاق القان ب
ــة  ــم الدولي ــى أشــّد الجرائ ــة عل ــون يختــص بالمعاقب القان
خطــورة والمرتكبــة بصــورة منتظمــة وعلــى نطــاق واســع 

وهــذا مــا يتطلــب تدخــل الدولــة في ارتــكاب هــذه الجريمة 
بتشــجيع  او  لحســابها  يعملــون  أشــخاص  بواســطة 
ودعــم منهــا او مــن جهــات غيــر حكوميــة، واذا مــا أخذنــا 
بمعيــار المصلحــة فقــط ســوف يكــون هنــاك خلــط بيــن 
الجرائــم الدوليــة بطبيعتهــا والجرائــم ذات الطابــع الدولــي 
الجرائــم  كل  الدولــي، ألن  الجنائــي  للقانــون  الخاضعــة 
الدوليــة تمــّس مصلحــة دوليــة ســواء مجمــوع الــدول او 
بعــض الــدول لكــن عندمــا تتدخــل الدولــة فــي ارتــكاب 
الجريمــة الدوليــة عــن طريــق أشــخاص يعملــون باســمها 
أشــخاص  قبــل  مــن  او  ارتكابهــا  علــى  بتشــجيعها  او 
التهديــد  يتحقــق  ســوف  منظمــة  لجهــات  يعملــون 

للنظــام العــام الدولــي.

والــذي  اإلرهــاب  لجريمــة  القانونــي  الركــن  لناحيــة  أمــا 
يعــّرف هــذا الُركــن بأّنــه مجموعــة اإلتفاقيــات والنصوص 
علــى  يترتــب  ومــا  الجريمــة  أبعــاد  بتحديــد  تأتــي  التــي 

اإلتيــان بهــا مــن عقــاب فهــي: 
األفعــال . 1 وبعــض  بالجرائــم  الخاصــة  اإلتفاقيــة 

الطائــرات  متــن  علــى  المرتكبــة  األخــرى 
إتفاقيــة مكافحــة اإلســتياء غيــر المشــروع علــى . 2

الطائــرات 
إتفاقيــة قمــع االعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة . 3

ضــد ســامة الطيــران المدنــي 
إتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد األشــخاص . 4

المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفيــن 
الدوبلوماســين والمعاقبــة عليهــا 

إلتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن . 5
إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية . 6
بروتوكــول لقمــع أعمــال العنــف غيــر المشــروعة . 7

فــي المطــارات التــي تخــدم الطيــران المدنــي 
إتفاقيــة قمــع األعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة . 8

ضــد ســامة الماحــة البحريــة 
بروتوكــول لقمــع األعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة . 9

علــى  الموجــودة  الثابتــة  المنشــآت  ضــد ســامة 
الجــرف القــاري 

بغــرض . 10 الباســتيكية  المتفجــرات  تمييــز  إتفاقيــة 
كشــفها 
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اإلرهابيــة . 11 الهجمــات  لقمــع  الدوليــة  اإلتفاقيــة 
بــل  لقنا با

اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب . 12

اإلتفاقيات اإلقليمية: 
اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب . 1
اإلتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب . 2

الدولــي  القانــون  فــي  نصــوص  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
اإلنســاني، إتفاقيــة جنيــف الرابعــة ) المــادة 33 ( تحظــر 
العقوبــات الجماعيــة وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد أو 

اإلرهــاب. 

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي )المــادة 4( أعمــال اإلرهــاب 
ضــد األشــخاص الذيــن يشــتركون بصــورة مباشــرة أو 
العدائيــة  األعمــال  فــي  اإلشــتراك  عــن  يكفــون  الذيــن 
والهــدف الرئيســي هــو التأكيــد علــى وجوب عــدم تعريض 
األفــراد أو الســكان المدنييــن للخضــوع لعقوبــات جماعية 
والتــي تفضــي مــن بيــن أمــور أخــرى إلــى وجــود حالــة مــن 
إلتفاقيــات  اإلضافييــن  للبروتوكوليــن  ووفًقــا  الرعــب 
نشــر  إلــى  أيًضــا  تهــدف  التــي  األفعــال  تحظــر  جنيــف 
الرعــب بيــن الســكان المدنييــن ال يجــوز أن يكــون الســكان 
المدنيــون بوصفهــم هــذا وكذلــك األشــخاص المدنيــون 

محــًا للهجــوم.

 وتحظــر أعمــال العنــف أو التهديــد بــه الراميــة أساًســا 
 51 )المــادة  المدنييــن  الســكان  بيــن  الذعــر  بــّث  إلــى 
مــن البروتوكــول االول، الفقــرة 2 مــن المــادة 13 فــي 

الثانــي(  البروتوكــول 

قواعــد  مــن  ا  أساســيًّ عنصــًرا  االحــكام  هــذه  وتشــكل 
ــات  ــون الدولــي اإلنســاني التــي تنظــم ســير العملي القان
العدائيــة، أي الطريقــة التــي يجــري بهــا تنفيــذ العمليــات 
النزاعــات  أثنــاء  العنــف  العســكرية، كمــا تحظــر أعمــال 
المهــم  ومــن  ملموســة،  عســكرية  توفرميــزة  ال  التــي 
مراعــاة أنــه حتــى الهجــوم علــى أهداف عســكرية مشــروعة 
يمكــن أن ينشــر الخــوف فــي صفــوف المدنييــن، ومــع 

ذلــك ُتحــرم هــذه االحــكام الهجمــات التــي تهــدف إلــى 
ترويــع المدنييــن علــى وجــه التحديــد، علــى ســبيل المثــال 
حمــات القصــف والقنــص للمدنييــن فــي المناطــق 

الحضريــة. 

لجهــة الركــن المــادي: يّتخــذ اإلرهــاب أشــكااًل ومظاهــر 
الجرميــة المكونــة  مختلفــة، مــن هنــا تتعــدد األفعــال 
يصعــب وضــع  بحيــث  الجريمــة  لهــذه  المــادي  للركــن 
أن  ذلــك  إلــى  أضــف  بهــا،  وحصريــة  محــددة  قائمــة 
تكنولوجيــا األســلحة والمواصــات تســاهم فــي إبتــكار 
اإلرهابيــة،  االعمــال  لتنفيــذ  وأســاليب جديــدة  وســائل 
ومــع العلــم أن العمــل اإلرهابــي هــو أي عمــل يهــدف 
إلــى التســبب فــي مــوت شــخص مدنــي أو أي شــخص 
آخــر أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة، عندمــا يكــون هــذا 
الشــخص غيــر مشــترك فــي أعمــال عدائيــة فــي حالــة 
نشــوب نــزاع مســّلح عندمــا يكــون غــرض هــذا العمــل 
بحكــم طبيعتــه أو فــي ســياقه موجًهــا لترويــع الســكان أو 
ــا علــى القيــام بــأي عمــل  إلرغــام حكومــة أو منظمــة دوليًّ

أو اإلمتنــاع عــن القيــام بــه. 

خاتمة:
تــزال  وال  العصــور  أقــدم  منــذ  عاشــت  اإلنســانية  إن 
تعيــش اآلن أجــواء مــن العنــف والعنــف المضــاد، عنًفــا 
ترعــرع وتطــور حتــى أصبــح دوامــة قائمــة بذاتهــا ومقترنــة 

بمظاهــر الحيــاة اليوميــة.

وإذا كانــت تمظهــرات ســنن الحيــاة الطبيعيــة وإكراهــات 
العــذر  نلتمــس  تجعلنــا  والقانونــي  العلمــي  المنطــق 
علــى  مجــرد،  جرمــي  ومركــب  ســلبية  كقيمــة  للعنــف 
الجــذور  متأصلــة  طبيعيــة  ظاهــرة  يشــكل  أنــه  اعتبــار 
فــي تاريــخ الحيــاة اإلنســانية، فــإن الخــوف كل الخــوف 
جماعيــة  او  فرديــة  بمشــاريع  العنــف  هــذا  يرتبــط  أن 
تهــدف إلــى إشــاعة عــدم االســتقرار والهلــع بيــن النــاس 
ويفتــح بالتالــي البــاب علــى مصراعيــه أمــام قيــام الفتــن 
ومسلســل التصــادم كمنطــق مفــروض بقــوة الواقــع 
ومدفــوع بهاجــس ضــرورة الحفــاظ علــى األمــن والنظــام 
العــام، ذلــك ان العنــف فــي هــذه الحالــة ســيمتد وال 
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ــة  ريــب ليطغــى حتــى فــي ســياق التمــاس حلــول واقعي
مناًطــا  ذلــك  كان  وربمــا  المعضلــة  لهــذه  وقانونيــة 
بتفســير الشــدة والصرامــة التــي تبديهــا مختلــف الــدول 
لمحاربــة جميــع أشــكال الجريمــة اإلرهابيــة ســواء مــن 
ــة أو مــن  ــة أو الوقائي ــة االحترازي ــا الميداني خــال إجراءاته

خــال تشــريعاتها الجزائيــة.

لكــن يــا تــرى هــل مثــل هــذه التدابيــر العمليــة والتقنيــات 
ومهمــا  بالدقــة  محتواهــا  وصــف  مهمــا  التشــريعية 
ارتقــت فــي مســتوى الصرامــة والشــدة تكفــي وحدهــا 
إن  ال،  قطًعــا  اإلرهابيــة؟  الجريمــة  ظاهــرة  لمجابهــة 
ــف واإلرهــاب باعتمــاد  ــة العن ــر فــي معالج ــرد التفكي مج
منطــق الهاجــس األمنــي والتقنيــن والتشــريعي وإقصــاء 
فــي  خطــأ  لهــو  األخــرى  والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل 
منتهــى الخطــورة. فالتدابيــر األمنيــة وترســانة النصــوص 
التشــريعية ال تعــدو أن تكــون مجــرد خــط المواجهــة األول 

ضــد أشــكال التطــرف والعنــف واإلرهــاب.

فــإذا أخذنــا الظاهــرة مــن منظــور علــم النفــس فــإن واقــع 
االضطهــاد الــذي يعانيــه اإلنســان المحــروم ويدفــع إلــى 
الــذي  إنتــاج ردات فعــل ســلوكية نقيضــة لاضطهــاد 
يمــارس عليــه عــن رفــض مــا هــو ســائد ففــي ظــل غيــاب 
تعبيــر سياســي يعبــر عــن صــون الطبقــات المهمشــة 

ــا. اجتماعي

وفــي اســتمرار واقــع االســتغال والقمــع فإنــه يســتحيل 
التصــدي للظاهــرة اإلجراميــة اإلرهابيــة خاصــة عندمــا 
تجــار  مــن  ويدعمهــا  يحتويهــا  مــن  األخيــرة  هــذه  تجــد 
مكافحــة  فــي  يســاهم  كان  وإن  والقانــون  األرواح. 
التطــرف واإلرهــاب إال أنــه يتعيــن أن يكــون خــط الدفــاع 
غيــر  االجتماعيــة  الظواهــر  لمواجهــة  للمجتمــع  األخيــر 
الســوية ومنهــا ظاهرتــي اإلرهــاب والتطــرف ألن إقــرار 
خلــل  وجــود  عــن  ينــم  ســلبية  ظاهــرة  بــأي  المجتمــع 
مــا أصــاب منظومتــه فيتعيــن إعــادة النظــر فيهــا ككل 
باكتشــاف مواطــن الخلــل، ومــن هنــا يمكــن الجــزم بــأن 
مســائل  بوجــود  تنبنــي  والتطــرف  اإلرهــاب  ظاهرتــي 
فــي بعــض النواحــي التربويــة والتعليميــة واالجتماعيــة 

والسياســية واألمنيــة وغيرهــا مــن نواحــي الحيــاة والتــي 
يتعيــن معالجتهــا وفــق مناهــج علميــة بشــكل يضمــن 
ــا  إحــداث تغييــرات متوازنــة فــي المجتمــع تهــدف عموًم
إلــى اســتتباب األمــن واالســتقرار ونبــذ الفكــر المتطــرف 

اإلجرامــي.  والفكــر 

الفهرس:
مقدمة 	 
المنهج 	 
اإلشكالية 	 
الباب األول: ماهية اإلرهاب 	 

             فصل أول 
             فصل ثاني 

الباب الثاني: التدابير الدولية واألركان لجريمة اإلرهاب 	 
            فصل اول 
            فصل ثاني 

خاتمة 	 

المراجع:
مقاالت و رسائل دكتوراه وماجستير:

رسالة ماجستير الطالب: هاتف محسن الركابي 
ــة:  ــة مقارن ــي دراســة قانوني ــون الدول االرهــاب فــي القان

ــو  حســن الحل

الكتب: 
دور القانــون الدولــي الجنائــي فــي حمايــة حقــوق 	 

ص80-71 والصفحــة:  الجــزء  اإلنســان, 
اإلرهــاب الدولــي والعدالــة الجنائيــة، المحامــي نزيــه 	 

نعيــم شــاال 
ــى ســيادة 	  ــة عل ــة الدولي ــر نظــام المحكمــة الجنائي أث

ــي. ــي محيدل ــدول، المحامــي حســين عل ال
اإلرهاب الدولي: دوللي حمد.	 
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المقاتلون األجانب والمرتزقة في القانون 
الدولي اإلنساني

مقدمو البحث
الدكتور شادي أبو حلو 
الدكتور محمد العماوي
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تمهيد:
يتبنــى القانــون الدولــي  اإلنســاني نوعيــن مــن النزاعــات  
المســّلحة هما:النزاعــات المســّلحة الدوليــة والنزاعــات 
التفرقــة  اقتضــت هــذه  الدوليــة، وقــد  غيــر  المســّلحة 
تطبيــق قواعــد مختلفــة بحســب نــوع النــزاع ومــن ذلــك 
القواعــد الخاصــة بالمقاتــل. ففــي الوقــت الــذي نّظــم 
ــل فــي  ــي  اإلنســاني مفهــوم المقات ــون الدول ــه القان في
النزاعــات المســّلحة الدوليــة علــى نحــو دقيــق ومفصــل، 
إاّل أنــه لــم يســتخدم مصطلــح ”مقاتــل“  فــي ســياق 
النزاعــات المســّلحة الداخليــة لصعوبــة تحديــد مــن هــو 
عضــو فــي القــوات المســّلحة الوطنيــة ومــن هــو عضــو 
فــي جماعــة المعارضــة المنظمــة، ومــن ثــم صعوبــة  
تحديــد مــن لــه الحــق فــي المشــروع فــي اســتعمال القوة. 
علــى أن عــدم تمّتــع الجماعــات  المســّلحة غيــر التابعــة 
للدولــة بوضــع مقاتــل ال يعفيهــا مــن االمتثــال ألحــكام 
علــى  التطبيــق  الواجــب  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 

النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة  كطــرف فــي النــزاع.

إن حرمــان أطــراف النــزاع المســّلح غيــر الدولي مــن المركز 
القانونــي للمقاتــل  يحرمهــم مــن حقهــم فــي  المعاملــة 
كأســرى حــرب ويزيــد مــن أخطــار ســوء معاملتهــم كمــا أنــه 
يــؤدي إلــى التشــكيك فــي وضعهــم كمدنييــن، بــداًل عــن 
ذلــك ُيفــّرق القانــون فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة 
بيــن األشــخاص الذيــن يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة 
وغيرهــم مــن المدنييــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي مثــل 

تلــك األعمــال أو باتــوا غيــر قادريــن علــى المشــاركة بهــا.

يعتــرف  الدولــي اإلنســاني ال  القانــون  أن  نجــد  وعليــه 
فــي إطــار النزاعــات المســّلحة الدوليــة، وغيــر الدوليــة إال 
بتفرقــة وحيــدة هــي التفرقــة بيــن المدنييــن والمقاتليــن 
وبيــن مــن يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة والذيــن ال 

يشــاركون أو كّفــوا عــن المشــاركة فيهــا:

القــوة  اســتخدام  أشــخاص مخّولــون  هــم  المقاتلــون: 
فــي حالــة النــزاع المســّلح فــي إطــار القانــون الدولــي 
ــات مختلفــة مــن  ــن فئ ــز بي اإلنســاني، وقــد جــرى التميي
المقاتليــن )1(، ويأخــذ المدنــي حكــم المقاتــل  فــي  حالــة 

ــون الســاح  ــن يحمل ــة الذي ــر المحتل ســكان األراضــي غي
لمقاومــة  العــدّو  اقتــراب  عنــد  أنفســهم  تلقــاء  مــن 
القــوات الغازيــة دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل 
ــوا الســاح  ــة، شــريطة أن يحمل وحــدات مســّلحة نظامي

جهــًرا وأن يراعــوا قوانيــن الحــرب وعاداتهــا1.

يجــب علــى المقاتليــن أواًل وأخيــًرا أن يلتزمــوا بقواعــد 
ــي  ــز القانون ــل بالمرك ــع المقات ــون اإلنســاني1 ويتمت القان
يمكــن  وال  األســر1،  فــي  وقــع  مــا  إذا  الحــرب  ألســير 
التحجــج بانتهــاك المقاتليــن القانــون اإلنســاني لحرمانهم 
مــن الحمايــة الممنوحــة للمقاتليــن وأســرى الحــرب1. كمــا 
أنــه ال يمكــن لطــرف فــي النــزاع التحّجــج بانتهــاك الطــرف 
اآلخــر للقانــون اإلنســاني والتهــرب مــن واجــب احتــرام 
هــذا القانــون، وكذلــك فــإّن كــون أحــد أطــراف النــزاع 
ال يعتــرف بشــرعية الطــرف المعــادي يجــب أال يحــرم 
ــع بوضــع أســيرالحرب1. ــي هــذا الطــرف مــن التمت مقاتل

إدراجهــم  الذيــن ال يمكــن  المدنيــون: هــم األشــخاص 
ــارة أخــرى هــم   ــن1، وبعب ــات المقاتلي فــي واحــدة مــن فئ
ــة،  ــي األعمــال العدائي ــن ال يشــاركون ف األشــخاص الذي
ألقــوا  الذيــن  المســّلحة  القــوات  أفــراد  فيهــم  بمــن 
أســلحتهم وأولئــك الذيــن أصبحــوا »عاجزيــن عــن القتــال« 
بســبب المــرض أو الجــروح أو االحتجــاز أو أي ســبب آخــر1. 
ويتمتــع جميــع هــوالء بالحمايــة التــي يتيحهــا القانــون 
فــي  مباشــرة  يشــاركوا  لــم  طالمــا  اإلنســاني  الدولــي 
األعمــال العدائيــة1، ومــن أجــل توفيــر الحمايــة للمدنييــن، 
ــزوا بشــكل واضــح بينهــم  ــن أن يمّي ــى المقاتلي يجــب عل
وبيــن المدنييــن وهــذا لــه أهميــة خاصــة عندمــا يكــون 
المقاتلــون مشــاركين فــي هجــوم أو عمليــة عســكرية 

اســتعداًدا لشــن هجــوم1.

لهــم  المكفولــة  الحمايــة  مؤقًتــا  المدنيــون   ويفقــد 
العدائيــة1،  األعمــال  فــي  المباشــرة  مشــاركتهم  حــال 
كمــا  لاســير1،  المقــررة  الحمايــة  مــن  ويســتفيدون 
البروتوكــول  مــن   5 المــادة  أحــكام  مــن  يســتفيدون 
األشــخاص  معاملــة  تنظــم  التــي  الثانــي  اإلضافــي 
بالنــزاع  تتعلــق  ألســباب  حريتهــم  مــن  المحروميــن 



184

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

ــى  ــي تنــص عل ــك أحــكام  المــادة )6( الت المســّلح، وكذل
األفعــال  عــن  والمعاقبــة  المحاكمــة  بشــأن  ضمانــات 
هــذه  وتعتبــر  المســّلح.  بالنــزاع  المتصلــة  الجنائيــة 
ــات  ــي النزاع ــه ف ــة ألن ــة للغاي ــة هام ــات القضائي الضمان
المســّلحة غيــر الدوليــة ُتعتبــر الحقيقــة الوحيــدة لحمــل 
األســلحة ضــد الســلطات الوطنيــة أنهــا جريمــة بموجــب 
القانــون المحلــي. وتعتبــر الضمانــات الــواردة فــي هاتيــن 
المادتيــن ضمانــات دنيــا، يمكــن اســتكمالها بأحــكام أكثــر 
ــاق  ــون اإلنســاني باالتف ــة القان ــا بقي ــص عليه ــاة تن مؤات
مــع أطــراف النــزاع، وإذا وقــع هــؤالء األشــخاص فــي 
قبضــة الطــرف الخصــم دون المشــاركة بشــكل مباشــر 
يتمتعــون  يزالــون  ال  فإنهــم  العدائيــة  األعمــال  فــي 

كمدنييــن1. بالحمايــة 

وفــي حالــة الشــك بشــأن وضــع المقاتــل، فــإن الفــرد 
الــذي يشــارك فــي األعمــال العدائيــة ويقــع فــي قبضــة 
أنــه أســير حــرب. وال تتــرك  الطــرف الخصــم يفتــرض 
أو  القــرارات بشــأن وضــع األفــراد للســلطات اإلداريــة 
قضائيــة  ســلطة  تتخذهــا  أن  يجــب  ولكــن  العســكرية، 

.1 مختصــة

جملــة القــول: نّظــم  القانــون الدولــي  اإلنســاني  المركــز 
بــه، والوضــع  القانونــي للمقاتــل والحقــوق المرتبطــة 
القانونــي   المركــز  نّظــم  كمــا  الحــرب،  ألســرى  التالــي 
للمدنــي بســبب مشــاركته فــي أعمــال القتــال والحقــوق 
المتصلــة بذلــك، وليــس هنــاك فئــة أخــرى يمكــن أن 

يطّبــق عليهــا القانــون اإلنســاني مــن قبيــل:
”أســرى 	  حقــوق  للجواســيس  ليــس  الجاســوس: 

الحــرب“1. 
ال يتمتــع المرتزقــة بالمركــز القانونــي للمقاتــل أو 	 

أســير الحــرب1.
علــى أنــه ال يمكــن التــذّرع بالقانــون الدولــي اإلنســاني 
الحقــوق  مــن  النــزاع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  لحرمــان 
األساســية أو إلنشــاء فئــات مــن النزاعــات تفلــت مــن 
انطبــاق أي قانــون، إذ تبقــى المــادة الثالثــة المشــتركة 
بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع ال تــزال قابلــة للتطبيــق فــي 

هــذه الحــاالت.

ولكن ماذا بشأن المقاتل األجنبي؟!
لــم يتنــاول القانــون الدولــي اإلنســاني مســألة جنســية 
المقاتليــن، ولهــذا مــن غيــر الممكــن إســتبعاد  األجانــب 
الذيــن انضّمــوا إلــى القــوات المســّلحة لطــرف فــي النــزاع 
مــن فئــة المقاتليــن، وإذا تصــّرف هــؤالء المتطوعــون 
األجانــب بموجــب ســلطة دولتهــم، فيمكــن أن ُيعــّد النزاع 
المســّلح ذا طابــع دولي،علــى أن حرمــان المرتزقــة مــن 
المركــز القانونــي للمقاتــل فــي مقابــل االعتــراف بهــذا 
ــي رغــم التشــابه الظاهــر بينهمــا  ــل األجنب ــز للمقات المرك
بجامــع قتــال كل منهمــا فــي دول ال يحملــون جنســيتها، 

يثيــر التســاؤل عــن ســر التفرقــة بينهمــا فــي الحكــم.

يخضــع  المرتزقــة بشــكل أساســي  إلثنيــن مــن التدابيــر 
البروتوكــول  مــن   47 المــادة   الدوليــة همــا:  القانونيــة 
االضافــي األول التفاقيــات جنيــف، واالتفاقيــة الدوليــة 
وتمويلهــم  واســتخدامهم  المرتزقــة  تجنيــد  لمناهضــة 
وتدريبهــم. أمــا المقاتلــون األجانــب فــا توجــد تشــريعات 
فــي  نتنــاول  وعليــه  معهــم،  للتعامــل  محــددة  دوليــة 
ــي للمرتزقــة  فــي  ــم القانون ــة التنظي هــذه الورقــة البحثي
المطلــب األول ثــم المقاتليــن األجانــب فــي مطلــب ثــاٍن.

المطلب األول
المرتزقة في القانون الدولي 

اإلنساني

الفرع األول: التعريف بالمرتزق
أواًل-  تعريف المرتزق في القانون الدولي:

1.   في القانون اإلنساني الدولي:
األول  اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   47 المــادة   عّرفــت 
التفاقيــات جنيــف المرتــزق بــأي شــخص ليــس مــن رعايــا 
طــرف فــي النــزاع وال متوطًنــا بإقليــم يســيطر عليــه أحــد 
أطــراف النــزاع1 ليــس عضــًوا فــي القــوات المســّلحة ألحــد 
ــزاع1 وليــس موفــًدا فــي مهمــة رســمية مــن  أطــراف الن
قبــل دولــة ليســت طرًفــا فــي النــزاع بوصفــه عضــًوا فــي 
ــا أو  قواتهــا المســّلحة. يجــرى تجنيــده خصيًصــا، محليًّ
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ــزاع مســّلح1 و يشــارك فعــًا  فــي الخــارج، ليقاتــل فــي ن
إلــى  العدائيــة1 يحفــزه أساًســا  ومباشــرة فــي األعمــال 
االشــتراك فــي األعمــال العدائيــة، الرغبــة فــي تحقيــق 
مغنــم شــخصي، ويبــذل لــه فعــًا مــن قبــل طــرف فــي 
النــزاع أو نيابــة عنــه وعــد بتعويــض مــادي يتجــاوز بإفــراط 
مــا يوعــد بــه المقاتلــون ذوو الرتــب والوظائــف المماثلــة 
فــي القــوات المســّلحة لذلــك الطــرف أو مــا يدفــع لهــم1.

2.   في القانون الدولي العام:
المرتزقــة  تجنيــد  لمناهضــة  الدوليــة  االتفاقيــة  تشــير 
تهــا األمــم  واســتخدامهم وتمويلهــم وتدريبهــم التــي تبنَّ
المتحــدة فــي 4 كانــون األول/ ديســمبر 1989 إلــى ذات 
ــع مــن نطــاق التعريــف،  التعريــف الســابق1 لكنهــا توسِّ
النزاعــات  حــاالت  فــي  التعريــف  بهــذا  ُيعَمــل  حيــث 
المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، أمــا تعريــف القانــون 
المســّلحة  النزاعــات  علــى  اإلنســاني فيقتصــر  الدولــي 
الدوليــة، إذ أضافــت االتفاقيــة بعــض األهــداف التــي 
ترمــي إليهــا أعمــال العنــف التــي يشــارك فيهــا المرتــزق 

مشــاركة فعليــة مباشــرة، ومنهــا:
اإلطاحــة بحكومــة مــا أو تقويــض النظام الدســتوري 	 

لدولــة مــا بطريقة أخــرى، أو
تقويض السامة االقليمية لدولة ما.1	 

ثانًيا- الشركات العسكرية الخاصة1:
الــدول  خصخصــة  إطــار  فــي  الشــركات  هــذه  تنــدرج 
ر  للوظائــف الحكوميــة مثــل األمــن والدفــاع، وقــد ُقــدِّ
حجــم الســوق العالميــة للشــركات العســكرية الخاصــة 
العــام 2010 بمبلــغ 200 مليــار دوالر إجمــااًل وكان  فــي 

يعمــل بهــا نحــو مليــون فــرد. 
يقــّدم قطــاع الشــركات العســكرية الخاصــة نطاًقــا واســًعا 
مــن الخدمــات ويمكــن تقســيمها إلــى ثاثــة قطاعــات 

رئيســة:
الشــركات العســكرية الخاصــة التــي تقــدم خدمــات 	 

بالصفــوف  القتــال  فــي  الخدمــة  تشــمل  قــد 
األماميــة.

تقــدم 	  التــي  العســكرية  االستشــارات  شــركات 
والتدريــب. اإلســتراتيجية  االستشــارات 

شــركات اإلســناد العســكري التــي تقــدم خدمــات 	 
معلومــات  وخدمــات  صيانــة  وأعمــال  لوجســتية 

المســّلحة. للقــوات 
ورغــم هــذه األهميــة المتصاعــدة لهــذه الشــركات إاّل أن 
ــا بشــأنها يبــدو كمــا لــو كان اختيــاًرا  ــا تنظيميًّ هنــاك فراًغ
يتعــذر  ــا  قانونيًّ فراًغــا  منــه  أكثــر  الــدول  بعــض  ترعــاه 
اجتنابــه، حيــث يثيــر التوصيــف القانونــي لهــذه الشــركات 
العديــد مــن التحديــات للقانــون الدولــي  اإلنســاني، فهــل 
أم  المقاتليــن  أم  المرتزقــة  مفهــوم  إطــار  فــي  تنــدرج 

المدنييــن؟
الشــركات العســكرية الخاصــة والمرتزقــة: تتنــاول . 1

الثانــي  اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   47 المــادة 
تعريــف   1949 فــي  المؤرخــة  جنيــف  التفاقيــات 
التعريــف  ويحــّدد  طبيعــي،  كشــخص  المرتــزق 
تتوفــر فــي كل  أن  يجــب  ســتة شــروط ُمجتمعــة 
فــرد علــى حــدة  كــي يعتبــر مرتزًقــا، ومــن ثــم ال 
ينطبــق التعريــف علــى الشــخص المعنــوي كمــا هــو 
الحــال فــي الشــركات األمنيــة الخاصــة، وال يغّطــي 
تعريــف المرتزقــة كل أنشــطة الشــركات العســكرية 
ــد مــن  ــى التجني ــه يشــير فقــط إل الخاصــة نظــًرا ألن
الرماديــة  المنطقــة  يتنــاول  أن  القتــال، دون  أجــل 
المتعلقــة بالمهــام األمنيــة التــي ال تســتخدم فيهــا 
القــوة المســّلحة للقتــال وإنمــا للدفــاع أو لألمــن. 

الشــركات العســكرية الخاصــة والمقاتليــن: يشــترط . 2
التعريــف الــوارد فــي اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 
1949 توفــر معاييــر محــّددة فــي أعضــاء الميليشــيات 
ــن ينتمــون  أو غيرهــا مــن الوحــدات المتطوعــة الذي
إلــى أحــد أطــراف النزاع  بما يحــول دون تطبيقه على 
موظفــي الشــركات العســكرية الخاصــة، ويمكــن 
توصيــف موظفــي الشــركات العســكرية الخاصــة 
كمقاتليــن إذا أمكــن اعتبارهــم مدمجيــن بالقــوات 
ــى أن البروتوكــول اإلضافــي األول ال  المســّلحة عل
ُيقــّدم مبــادئ توجيهيــة بشــأن شــكليات هــذا الدمــج 
تــارًكا  ذلــك للقواعــد التنظيميــة الوطنيــة، التــي عادة 
مــا تتخــذ نهًجــا مقّيــًدا، حيــث تمتنــع الــدول متعمــدة 
الخاصــة  العســكرية  الشــركات  أعضــاء  اعتبــار  عــن 
مدمجيــن بقواتهــا المســّلحة لاعتمــاد علــى الوضــع 
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المبهــم لجماعــات تشــارك فــي النــزاع.
الشــركات العســكرية الخاصــة والمشــاركة المباشــرة . 3

المشــاركة  مفهــوم  إن  العدائيــة:  األعمــال  فــي 
المباشــرة فــي األعمــال العدائيــة1  الــذي اســتخدمه 
القانــون الدولــي اإلنســاني للتفرقــة بيــن المدنييــن 
والمقاتليــن هــو األقــرب لتوصيف وتنظيم أنشــطة 
ــن أن  ــي يمك الشــركات العســكرية الخاصــة، وبالتال
أهداًفــا مشــروعة وتحــرم  الشــركات  تصبــح هــذه 
مــن وضعهــا ككيــان مدنــي خــال وقــت مشــاركتها 
أيًضــا  المباشــرة فــي األعمــال العدائيــة، ويمكــن 
مثــل  أســاس  علــى  ومحاكمتهــم  أفرادهــا  احتجــاز 

هــذه المشــاركة. 
ــون  ــزق فــي القان ــي للمرت ــز القانون ــي: المرك الفــرع الثان

ــي الدول
يخضــع  المرتزقــة بشــكل أساســي  إلثنيــن مــن التدابيــر 
البروتوكــول  مــن   47 المــادة   الدوليــة همــا:  القانونيــة 
االضافــي األول التفاقيــات جنيــف، وهــي تنفــي عــن 
المرتزقــة صفــة المقاتــل وأســير الحــرب ولكنهــا ال تجــرم 
االرتــزاق، واالتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة 
ــد  واســتخدامهم وتمويلهــم وتدريبهــم وهــي تجــرم تجني

المرتزقــة واســتخدامهم وتدريبهــم وتمويلهــم.

أواًل- في القانون الدولي  اإلنساني
األول  االضافــي  البروتوكــول  مــن   )47  ( المــادة  تنفــي 
التفاقيــات جنيــف صفــة المقاتــل وأســير الحــرب عــن 
المرتبطــة  الحقــوق  ثــم حرمانــه مــن  المرتزقــة1، ومــن 
هــذه  مــن  المرتزقــة  تجــّرد  أن  علــى  الصفــات،  بهــذه 
للقانــون  االمتثــال  مــن  إفاتهــم  يعنــي  ال  الصفــات 
ال  اإلنســاني  الدولــي   فالقانــون  اإلنســاني،  الدولــي  
ــي يقــف  ــة الت ــّت فــي مشــروعية القضي ــى الب يهــدف إل
ويتعّمــد  المتحاربــة،  األطــراف  مــن  وراءهــا كل طــرف 
القانــون الدولــي  اإلنســاني الســكوت عــن تنــاول مســألة 
الدوافــع ألن هدفــه هــو أن يســري علــى جميــع النزاعــات 
المســّلحة وليــس فقــط علــى فئــات معينــة مــن القتــال.

ــان  ــون اإلنســاني لحرم ــذرع بالقان ــن الت ــل ال يمك بالمقاب
الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع مــن الحقــوق األساســية، 

فهنــاك حــّد أدنــى  مــن الضمانات  األساســية التي يتمتع 
اإلنســاني،   الدولــي   القانــون  فــي ظــل  المرتزقــة  بهــا 
وُيــراد بمصطلــح الضمانــات األساســية تلــك القواعــد 
التــي تحكــم المعاييــر الدنيــا لحمايــة األفــراد والتــي تبقــى 
واجبــة التطبيــق فــي جميــع الظــروف، نذكــر مــن هــذه 

ــي: ــات مــا يل الضمان
جنيــف . 1 اتفاقيــات  بيــن  المشــتركة  الثالثــة  المــادة 

ــة إنســانية فــي  ــع، وتشــمل الحــق فــي معامل األرب
جميــع األحــوال، والحــق فــي الحمايــة مــن االعتــداء 
علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل 
ــة القاســية،  ــع أشــكاله، والتشــويه، والمعامل بجمي
علــى  االعتــداء  مــن  الحمايــة  وكذلــك  والتعذيــب، 
المعاملــة  األخــّص  وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة 
المهينــة والحاطــة بالكرامــة، كمــا تكفــل للجميــع 
الحــق  فــي كافــة الضمانــات القضائيــة الازمــة فــي 

نظــر الشــعوب المتمدنــة.
المــادة )1/4( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 . 2

والتــي تنــص علــى أن »األشــخاص الذيــن تحميهــم 
االتفاقيــة هــم أولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم فــي 
ــزاع  ــام ن ــة قي ــأي شــكل كان، فــي حال ــا وب لحظــة م
مســّلح أو احتــال، تحــت ســلطة طــرف فــي النــزاع 
مــن  ليســوا  احتــال  دولــة  أو  رعايــاه  مــن  ليســوا 

رعاياهــا«.
األول . 3 اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   )3/45( المــادة  

والتــي تنــص علــى مــا يلــي: »يحــق لــكل شــخص 
ــة وال يســتأهل وضــع  شــارك فــي األعمــال العدائي
الحــرب وال يتمّتــع بمعاملــة أفضــل وفًقــا  أســير 
ألحــكام االتفاقيــة الرابعــة أن يســتفيد مــن الحمايــة 
هــذا  مــن   )  75  ( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

الملحــق«.
المــادة )75( مــن  البروتوكــول اإلضافــي األول  إذ . 4

يتمّتــع األشــخاص كحــّد أدنــى بالحمايــة التــي تكفلها 
لهــم هــذه المــادة، فيحظــر ممارســة العنــف إزاء 
حيــاة األشــخاص أو صحتهــم أو ســامتهم البدنيــة 
أو العقليــة، كمــا يحظــر انتهــاك الكرامــة الشــخصية 
وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة لإلنســان والحاطــة 
ــة صــورة مــن  ــى الدعــارة وأي مــن قــدره واإلكــراه عل
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صــور خــدش الحيــاء.
ســريان  مســألة  اتغيــب  أاّل  يجــب  األحــوال  كل  وفــي 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي كافــة األوقــات، 

فــي أوقــات الحــرب كمــا فــي أوقــات الســلم.

ثانًيا- في القانون الدولي العام
وتمويلهــم  واســتخدامهم  المرتزقــة  تجنيــد  ُيشــّكل 
وتدريبهــم  جرائــم تســتوجب المســاءلة الجنائيــة الفرديــة 

والدوليــة1:
1.  المسؤولية الجنائية الفردية: تقوم المسؤولية 
الجنائية لكل شخص يرتكب نشاًطا من النشاطات 

التالية: 
كل شــخص يقــوم بتجنيــد أو اســتخدام أو تمويــل أو . 1

تدريــب المرتزقة1.
كل ُمْرَتــزق يشــترك اشــتراًكا مباشــًرا فــي أعمــال . 2

عدائيــة أو فــي عمــل مدبــر مــن أعمــال العنــف1.
الشروع واالشتراك في ارتكاب الجرائم السابقة1. . 3

تعتبــر هــذه الجرائــم مــن الجرائــم التــي تســتدعي تســليم 
المجرميــن  لتســليم  معاهــدة  أيــة  فــي  المجرميــن 
نافــذة بيــن الــدول األطــراف. وتتعهــد الــدول األطــراف 
ــم تســتدعي تســليم  ــا جرائ ــم بوصفه ــك الجرائ ــإدراج تل ب
المجرميــن فــي كل معاهــدة لتســليم المجرميــن تعقــد 
الجرائــم  إحــدى  يرتكــب  َمــن  بينهــا1، ويخضــع  مــا  فــي 

التاليــة: الــدول  الســابقة للواليــة القضائيــة إلحــدى 
الدولــة التــي يقــع فــي اقليمهــا أو علــى متــن ســفينة . 1

أو طائــرة مســجلة فيهــا أي مــن الجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي اتفاقيــة مناهضــة تجنيــد المرتزقة 1989.

الدولــة التــي  يحمــل ُمرتكــب تلــك الجرائــم جنســيتها . 2
أو يقيــم فيهــا عــادة إذا كان  مــن َاألشــخاص عديمي 

الجنسية.
الشــخص . 3 اقليمهــا  فــي  يتواجــد  التــي  الدولــة 

المنســوب إليــه ارتــكاب الجريمــة وال ترغــب فــي 
تســليمه إلــى الدولــة التــي يحمــل جنســيتها أو يقيــم 

فيهــا عــادة1.

ــا لقوانيــن الدولــة التــي ُيحاكــم  وتجــري المحاكمــات وفًق

فيهــا الشــخص المنســوب اليــه ارتــكاب الجريمــة، وتتخــذ 
تلــك الســلطات المختصــة قرارهــا باألســلوب المتبــع 
فــي حالــة أيــة جريمــة أخــرى لهــا طابــع خطيــر بموجــب 
النهائيــة  النتيجــة  بإبــاغ  وتقــوم  الدولــة،  تلــك  قانــون 
الجــراءات المحاكمــة، وفًقــا لقوانينهــا، الــى األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة، الــذي عليــه أن يحيــل هــذه المعلومــات 

ــة1. ــدول األخــرى المعني ــى ال إل

ويتمتــع مرتكــب أي جريمــة مــن جرائم االرتــزاق بضمانات 
المحاكمــة العادلــة، وكذلــك جميــع الحقــوق والضمانــات 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة المعنيــة، وينبغــي 
مراعــاة قواعــد القانــون الدولــي المنطبقــة1، بمــا فــي 

ذلك1:
ــة . 1 ــادرة الدول ــع ومب ــق فــوري فــي الوقائ إجــراء تحقي

نتائــج  إبــاغ  إلــى  األولــى  التحقيــق  تجــري  التــي 
كانــت  إذا  مــا  وتبيــن  المعنيــة،  للــدول  تحقيقهــا 

القضائيــة. واليتهــا  ممارســة  تعتــزم 
أحــد . 2 بحبــس  طــرف  دولــة  أي  تقــوم  عندمــا 

تأخيــر  دون  بذلــك  تخطــر  أن  عليهــا  االشــخاص، 
ســواء مباشــرة أو بواســطة األميــن العــام لألمــم 

يلــي: مــا  المتحــدة 
الدولة الطرف التي ارُتكبت فيها الجريمة.	 
 الدولــة الطــرف التــي ارُتكبــت الجريمــة ضدهــا أو 	 

ــا. ــا ضده شــرع فيه
الدولــة الطــرف التــي يكــون الشــخص الطبيعــي أو 	 

االعتبــاري الــذي ارتكبــت الجريمــة ضــده أو شــرع 
ــا. ــا ضــده مــن مواطنيه فيه

الدولــة الطــرف التــي يكــون الشــخص المنســوب 	 
يكــون  أو  مواطنيهــا،  مــن  الجريمــة  إرتــكاب  اليــه 
ــم  ــا إن كان عدي ــي اقليمه ــاد ف ــه المعت ــل اقامت مح

الجنســية.
ــرى مــن المناســب 	  ــة اخــرى ت ــة طــرف معني أي دول

اخطارهــا.
يحــق لــكّل مّتهــم أن يتصــل، دون تأخيــر، بأقــرب . 3

ممثــل مناســب مــن ممثلــي الدولــة التــي يكــون 
أخــرى  صــورة  بأيــة  لهــا  التــي  او  مواطنيهــا  مــن 
شــخًصا  كان  إذا  أو،  حقوقــه،  حمايــة  فــي  الحــق 
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ــه  ــة التــي يكــون محــّل إقامت ــم الجنســية، الدول عدي
لتلــك  ممثــل  يــزوره  وأن  اقليمهــا،  فــي  المعتــاد 
الدولــة، بالمقابــل يحــّق لــكل دولــة لهــا حــق الواليــة 
القضائيــة أن تدعــو لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة 
الــى االتصــال بالشــخص المنســوب اليــه ارتــكاب 

الجريمــة وإلــى زيارتــه.

2.  المسؤولية الجنائية للدول: تقع على الدول 
األطراف في اتفاقية 1989جملة من االلتزامات 

االيجابية والسلبية:
االلتزامات االيجابية:. 1

الجرائــم 	  منــع  علــى  األطــراف  الــدول  تتعــاون 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة باتخاذ جميع 
ــع  ــا، لمن ــا، كٌل فــي اقليمه ــة عمليًّ ــر الممكن التدابي
أقاليمهــا  الجرائــم داخــل  تلــك  التحضيــر الرتــكاب 
غيــر  األنشــطة  حظــر  ذلــك  فــي  بمــا  خارجهــا،  او 
المشــروعة التــي يمارســها األشــخاص والجماعــات 
والمنظمــات للتشــجيع علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم 
أو التحريــض علــى ارتكابهــا أو تنظيمها او االشــتراك 
االداريــة  التدابيــر  اتخــاذ  وتنســيق  ارتكابهــا،  فــي 
لمنــع  االقتضــاء،  حســب  التدابيــر،  مــن  وغيرهــا 

ارتــكاب هــذه الجرائــم1. 
ــى 	  ــة طــرف، لديهــا ســبب يحملهــا عل ــى كل دول عل

المنصــوص  الجرائــم  مــن  جريمــة  بــأن  االعتقــاد 
عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة قــد ارتكبــت أو ترتكــب 
أو ســترتكب، أن تبلــغ، وفًقــا لقانونهــا الوطنــي، 
الــى  بهــا  علمهــا  حــال  الصلــة  ذات  المعلومــات 
الــدول األطــراف المعنيــة، وذلــك إمــا مباشــرة أو 

عــن طريــق األميــن العــام لألمــم المتحــدة1.
الــدول 	  بيــن  المتبادلــة  القضائيــة  المســاعدة 

األطــراف فــي مــا يتعلــق باالجــراءات الجنائيــة التــي 
تّتخــذ بشــأن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم جميــع مــا بحوزتهــا 

مــن أدلــة الزمــة لتلــك االجــراءات1. 
االلتزامات السلبية:. 2

أو 	  المرتزقــة  تجنيــد  األطــراف  للــدول  يجــوز  ال 
اســتخدامهم أو تمويلهــم أو تدريبهــم، وعليهــا أن 

ــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة، بحظــر هــذه  تقــوم، وفًق
األنشــطة.

أو 	  المرتزقــة  تجنيــد  األطــراف  للــدول  يجــوز  ال   
لغــرض  تدريبهــم  أو  تمويلهــم  أو  اســتخدامهم 
ــر  ــة الممارســة الشــرعية لحــق الشــعوب غي مقاوم
حســبما  المصيــر،  تقريــر  فــي  للتصــرف  القابــل 
تتخــذ  ان  وعليهــا  الدولــي،  القانــون  بــه  يعتــرف 
االجــراءات المناســبة، وفًقــا للقانــون الدولــي، لمنــع 
أو  تمويلهــم  أو  اســتخدامهم  أو  المرتزقــة  تجنيــد 

الغــرض. لذلــك  تدريبهــم 
تعاقــب الــدول األطــراف علــى الجرائــم المنصــوص عليها 
فــي هــذه االتفاقيــة بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار 

الطابــع الخطيــر لهــذه الجرائــم1. 

المطلب الثاني
المقاتلين األجانب في القانون 

الدولي اإلنساني 
الفرع  األول: تعريف المقاتلين األجانب

أواًل-  تحديــد مصطلــح »المقاتلــون األجانــب« وتمييــزه 
عــن غيــره:

إلــى  يســافرون  الذيــن  األفــراد  ظاهــرة  يمكــن وصــف 
الخــارج للقتــال مــع جماعــات مســّلحة ال تنتمــي لدولتهــم 
بعبــارات متنوعــة بمــا فــي ذلــك: المتطوعــون األجانــب، 
المجاهــدون  الوطنيــة،  للحــدود  العابــرون  المتمــردون 
)فــي حالــة المقاتليــن األجانــب المســلمين(، المقاتلــون 
اعتمدهــا  التــي  األجنبــي  االرهابــي  المقاتــل  األجانــب، 
 2178  )2014(  2170 قــراره  فــي  الدولــي  األمــن  مجلــس 

.)2014(
اســتناًدا لنــص المــادة )1/4( مــن اتفاقّيــة جنيــف الثالثــة، 
والمــادة )43( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول الملحــق 
علــى  المقاتــل  مفهــوم  ينطبــق  جنيــف،  باتفاقيــات 
مجموعــات المتطوعيــن التــي تشــكل جــزءًا  مــن القــوات 
المســّلحة بشــروط معينــة1، دون إشــتراط الجنســية فــي 
ــب  ــر الممكــن إســتبعاد  األجان المتطــوع، ولهــذا مــن غي
الذيــن انضّمــوا إلــى القــوات المســّلحة لطــرف فــي النــزاع 
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مــن فئــة المقاتليــن، وإذا تصــّرف هــؤالء المتطوعــون 
ُيعــّد  أن  فيمكــن  دولتهــم،  ســلطة  بموجــب  األجانــب 
النــزاع المســّلح ذا طابــع دولــي، ويصــدق األمــر ســواء 
تعلــق األمــر بنــزاع مســّلح دولــي أو غيــر دولــي، علــى 
جانــب  إلــى  األجانــب  تطــوع  مــا  إذا  يختلــف  األمــر  أن 
صفــوف المقاومــة أو حــركات التحــرر الوطنــي أو حــركات 
المتطلبــة  الشــروط  عليهــم  تنطبــق  ال  حيــث  التمــرد 
ــف  ــة جني فــي نصــوص المــواد المــادة )1/4( مــن اتفاقّي
الثالثــة، والمــادة )43( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول 
ــف باعتبارهــم ليســوا جــزًءا مــن  ــات جني الملحــق باتفاقي
القــوات المســّلحة النظاميــة للدولــة، ليكــون مقصودنــا  
بمصطلــح »المقاتــل األجنبــي« فــي هــذا الســياق مختلًفــا 
ــي  اإلنســاني. ــون الدول ــل فــي القان عــن مفهــوم المقات

ــا للمقاتليــن  ال يوجــد تعريــف قانونــي متفــق عليــه دوليًّ
ويشــير  يحكمهــم،  محــدد  نظــام  يوجــد  وال  األجانــب، 
مصطلــح »مقاتلــون أجانــب« عموًمــا إلــى األفــراد الذيــن 
يغــادرون بلدهــم األصلــي أو مــكان إقامتهــم االعتيــادي، 
بدافــع إيديولوجــي أو دينــي أساًســا، ويصبحــون ضالعيــن 
فــي أعمــال العنــف كجــزء مــن مجموعــة متمرديــن أو 
مجموعــة مســّلحة مــن غيــر الــدول فــي صــراع مســّلح 
)رغــم احتمــال أن يكــون الدافــع أيًضــا هــو الحصــول علــى 

أجــر(1. 
ومــن ثــم توجــد بعــض أوجــه الشــبه واالختــاف بيــن 

األجانــب: والمقاتليــن  المرتزقــة 
1. أوجه الشبه:

مــن حيــث التعريــف: المرتزقــة والمقاتلــون األجانــب . 1
كاهمــا عناصــر خارجيــة فاعلــة فــي نــزاع مســّلح، 
فــا هــم مــن رعايــا دولــة طــرف فــي النــزاع وال هــم 
يقيمــون فــي اقليــم خاضــع لســيطرة طــرف فــي 

النــزاع.
مــن حيــث النشــاط: كاهمــا يشــترك فــي النزاعــات . 2

حقــوق  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  المســّلحة 
اإلنســان.

2. أوجه االختالف:
مــن حيــث الدوافــع: ينخــرط المرتزقــة فــي النزاعــات . 1

المســّلحة الدائــرة خــارج دولهــم فــي ســبيل المــال، 
للمشــاركة  األجنبــي  المقاتــل  يســافر  حيــن  فــي 

ــة كالديــن  فــي النزاعــات المســّلحة لدوافــع ايدلوجي
يتــّم  مــا  وعــادة  القوميــة،  النزعــة  أو  )الجهــاد( 
التحشــيد والتجنيــد مــن خــال بــّث روايــات دينيــة أو 
عرقيــة تتعلــق بوحشــية العــدو ومعانــاة واضطهــاد 
أو  الدينيــة  هويتهــم  وتهديــد  المحلــي  المجتمــع 
العرقيــة، ويلعــب الدافــع المــادي أو المالــي دوًرا 
ضئيــًا بالنســبة إلــى المقاتــل االجنبي،علــى أنــه قــد 
ــب مــن خــال  ــن األجان ــل المقاتلي ــى تموي ُيصــار إل
ــات عبورهــم الحــدود  ــب عملي ــة ترّت شــبكات إجرامي

ــزورة. ــق ســفر م مــن خــال وثائ
يرتبــط المرتزقــة بالجهــة الممّولــة لهــم ســواء كانــت . 2

جهــات رســمية أم غيــر رســمية، فــي حيــن يرتبــط 
يســافر  الــذي  بالشــعب  غالًبــا  األجنبــي  المقاتــل 
ــر  لنصرتــه ومســاندته فــي ممارســة حقــه فــي تقري
مصيــره، وتــؤدي مشــاركة المقاتليــن األجانــب فــي 
حــركات التحــرر والتمــرد إلــى تقويــض الحــق فــي 
ــر مــن خــال تعديــل األطــر المتعلقــة  ــر المصي تقري
طابــع  باضفــاء  التمــرد  لذلــك  العامــة  باالهــداف 
التشــدد عليــه، ومــن خــال المســاهمة فــي تجزئــة 
التمــرد وإدامتــه، األمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة الــى 
ــة إلــى إنهــاء  ــد الوســاطة والمفاوضــات الرامي تعقي

ــزاع. الن

ثانًيا -  المقاتل اإلرهابي األجنبي:
تنــاول مجلــس األمــن الدولــي ظاهــرة  المقاتلين األجانب 
بوصفهــم   2014  /  2178 و   20141/  2170 القراريــن  فــي 
القــرار  فــي  عرفهــم  حيــث  أجانــب،  ارهابييــن  مقاتليــن 
2178 / 2014 بأنهــم » األفــراد الذيــن يســافرون إلــى دولــة 
ــون جنســيتها بغــرض  ــا أو يحمل ــي يقيمــون فيه ــر الت غي
أو  لهــا  االعــداد  أو  تدبيرهــا  أو  ارهابيــة  أعمــال  ارتــكاب 
المشــاركة فيهــا أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال االرهــاب أو 
تلقــي ذلــك التدريــب بمــا فــي ذلــك فــي ســياق النزاعــات 

المســّلحة«.

أقــام مجلــس األمــن الدولــي صلــة وثيقــة بيــن االرهــاب 
المقاتليــن  هــوالء  يتنــاول  ولــم  االجانــب،  والمقاتليــن 
خــارج ســياق األعمــال االرهابيــة، وفــي هــذا إغفــال للعديد 
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مــن الحــاالت التــي ينشــط فيهــا المقاتلــون األجانــب، 
عــاوة علــى ذلــك فــإن مصطلــح ”اإلرهابيــون“ ال يشــّكل 
ــزاع مســّلح مجموعــة محــددة يمكــن للقانــون  ــاء أي ن أثن
لكــن  قانونــي،  بشــكل  عليهــا  يتعــرف  أن  اإلنســاني 
ــع طــرق الحــرب التــي تســتهدف  ــون اإلنســاني يمن القان
الرعــب بيــن الســكان المدنييــن ويعتبرهــا جرائــم  نشــر 
حــرب، والمقاتــل الــذي يلجــأ إلــى هــذه األســاليب يمكــن 
إيقافــه واحتجــازه ومحاكمتــه بســبب أعمالــه الجنائيــة، 

ــل.  ــد وضــع المقات ــه ال يفق لكن

كمــا أن التفرقــة بيــن المقاتليــن األجانــب والمقاتليــن 
االرهــاب،  تعريــف  علــى  يتوقــف  األجانــب  االرهابييــن 
ــه  ــه تعريــف متفــق علي ــح غامــض ليــس ل وهــو مصطل
ــد  ــرة فــي إطــار تحدي ــة كبي ــر صعوب ــم تثي ــا، ومــن ث عالميًّ
المجــال  تفتــح  كمــا  اإلرهابيــة،  والجماعــات  األعمــال 
واســًعا أمــام الــدول للتوســيع أو التضييــق مــن مفهــوم 

اإلرهــاب تبًعــا للمنــاخ السياســي الســائد فيهــا.

الفرع الثاني: المركز القانوني للمقاتل األجنبي 
ــّدد  ــي محــّدد يحكــم ويح ــه ال يوجــد نظــام قانون ــا أن ذكرن
المركــز القانونــي للمقاتــل األجنبــي، وعلــى غــرار المرتزقــة 
يمكــن القــول أن المقاتــل األجنبــي بالمعنــى الســابق 
الــذي حّددنــاه ال يســتفيد مــن المركــز القانونــي للمقاتــل 
أو أســير الحــرب والحقــوق المرتبطــة بهمــا، وقــد ربــط 
مجلــس األمــن الدولــي بيــن قتــال األجنبــي فــي نــزاع 
مســّلح ال ينتمــي ألطرافــه وبيــن اإلرهــاب، فأصبحــت 
جريمــة  النزاعــات  تلــك  فــي  األجنبــي  مشــاركة  مجــرد 

إرهابيــة يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي والوطنــي1.

أواًل- في القانون الدولي 
1.  القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام:

بالقواعــد  أدنــى،  المقاتلــون األجانــب، ملزمــون، كحــد 
القطعيــة للقانــون الدولــي1، بمــا فــي ذلــك حظــر الحرمــان 
التعســفي مــن الحيــاة وغيرهــا1، ويترتــب علــى خــرق مثــل 
هــذه القواعــد جرائــم ضــد  اإلنســانية ُتقيــم المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المقاتليــن 
ــا علــى أراٍض – علــى  األجانــب الذيــن يســيطرون  فعليًّ

غــرار مــا فعلــت داعــش  فــي العــراق وســوريا - ُينظــر 
إليهــم كجهــة يقــع علــى عاتقهــا التزامــات دوليــة بحمايــة 
حقــوق اإلنســان الخاصــة بكافــة األشــخاص الموجوديــن 

فــي تلــك األراضــي. 

الدولــي   القانــون  فــي  المشــتركة  الثالثــة  المــادة   .2
اإلنســاني:

المقاتليــن  علــى  يقــع  المســّلح،  النــزاع  حــاالت  وفــي 
الدولــي  القانــون  قواعــد  باحتــرام  التــزام  األجانــب 
اإلنســاني الواجبــة التطبيق،وفــي الحــد األدنــى تنــص 
ــع  ــف األرب ــات جني ــن اتفاقي ــة المشــتركة بي ــادة الثالث الم
لعــام 1949علــى المعاييــر الدنيــا التــي يتعيــن علــى جميــع 
األطــراف المشــاركة فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة 
مراعاتهــا فــي مــا يتعلــق بمعاملــة وحمايــة المدنييــن 
واألشــخاص الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة الفعليــة فــي 

القتاليــة1.  األعمــال 

ــأن تتخــذ  ــي اإلنســاني العرفــي ب ــون الدول ويقضــي القان
جميــع أطــراف النــزاع التدابيــر الازمــة لتقليــل أثــر العنــف 
علــى المدنييــن إلــى الحــد األدنــى، واحتــرام مبــادئ التمييز 
وضمــان  عســكرية  عمليــات  تنفيــذ  عنــد  والتناســب 
المتضــررة  المناطــق  مغــادرة  مــن  المدنييــن  تمكيــن 
مــن العنــف بســامة وكرامــة، فاالنتهــاكات الجســيمة 
للقانــون اإلنســاني الدولــي قــد ترقــى إلــى مرتبــة جرائــم 
الحــرب وتترتــب علــى مرتكبيهــا مســؤولية جنائيــة فرديــة1.

3.  القانون الدولي لحقوق اإلنسان:
ال بــد مــن المســاءلة عــن جميــع االنتهــاكات الجســيمة 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة 
للقانــون الدولــي اإلنســاني لكفالــة العدالــة وتوفيــر الجبــر 

للضحايــا ومنــع وقــوع المزيــد مــن االنتهــاكات.

4.  اإلختصاص القضائي:
ــت فــي  ــة للب ــة القضائي ــة الوالي ــك المحاكــم المحلي تمل
األجانــب،  المقاتلــون  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  موضــوع 
ــى  ــة مت ــك الوالي ــم أن تمــارس تل ــذه المحاك وينبغــي له
أمكــن ذلــك، وينبغــي للبلــدان التــي يحمــل المقاتلــون 
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األجانــب جنســيتها أيًضــا أن ُتجــري تحقيًقــا فعــااًل وتاحــق 
ــك. ــام بذل ــى القي ــت قــادرًة عل ــى كان ــاة مت الجن

ــة  ــر راغب ــة غي ــاك ظــروف تجعــل الدول وعندمــا تكــون هن
فــي التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولي 
التــي  اإلنســاني  الدولــي  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 
تشــكل جرائــم دوليــة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك، يمكــن 
تحريــك اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتمكيــن 
المقاتليــن  علــى  اختصاصهــا  مــن ممارســة  المحكمــة 
والحامليــن  دوليــة  جرائــم  فــي  المتورطيــن  األجانــب 
لجنســيات دوٍل أطــراف فــي المحكمــة، وينبغــي اتخاذ كل 
ــراد المســؤولين  ــر الازمــة لضمــان محاســبة األف التدابي

عــن االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي1.

ثانيًا- في القوانين الوطنية 
أشــرنا إلــى قــرار مجلــس األمــن 2178)2014( ومــا يتضمنــه 
مــن أحــكام هامــًة لضمــان االمتثــال للقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، إاًل أن ثمــة مخــاوف قــد أثيــرت حــول 
اإلشــارة  قبيــل  مــن  األحــكام   لبعــض  العــام  الطابــع 
بجميــع  »اإلرهــاب  إلــى  المجلــس  قــرار  فــي  الــواردة 
التهديــدات  أخطــر  أحــد  بوصفــه  ومظاهــره«  أشــكاله 
أو  توصيــٍف  أي  دون  واألمــن،  الســامة  تواجــه  التــي 
ــف لمصطلحــي  ــود تعري ــدم وج ــك ع ــر، وكذل ــٍف آخ تعري
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــة أن ي »اإلرهــاب« و«التطــرف«، وإمكاني
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان علــى الصعيــد الوطنــي فــي 
إذ يمكــن  اســتعمال مثــل  ســياق مكافحــة اإلرهــاب، 
لإلرهــاب  الفضفاضــة  أو  المبهمــة  التعريفــات  هــذه 
الــدول كغطــاٍء للمعاقبــة علــى أنشــطٍة ســلمية،  مــن 
وللتمييــز ضــد أفــراٍد أو جماعــات بعينهــم أو لكبــح أي 
نــوٍع مــن المعارضــة السياســية، ويفاقــم مــن حجــم هــذه 
لقــرارات  الملزمــة  القانونيــة  الطبيعــة  تلــك  المخــاوف 
مجلــس األمــن الدولــي بمــا فيهــا القــرار  2178 )2014(1. 

نطــاق  ضمــن  المّتخــذة  التدابيــر  لبعــض  يكــون  وقــد 
علــى  ســلبي  تأثيــر   )2014(  2178 األمــن  مجلــس  قــرار 
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 
افتــراض البــراءة، والحــق فــي حريــة التنقــل، وبالحمايــة 

الحــق  الجنســية، وعلــى  مــن  التعســفي  الحرمــان  مــن 
فــي حريــة الديــن والمعتقــد والــرأي والتعبيــر أو الحــق 
ــة مــن  فــي تكويــن الجمعيــات، وعلــى الحــق فــي الحماي
التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي الخصوصيــة، إذ 
ال ينبغــي علــى ســبيل المثــال افتــراض أن ســفر أي فــرد 
إلــى منطقــة نــزاع ينطــوي علــى نيــة جرميــة أو يرمــي إلــى 

دعــم أنشــطة إرهابيــة إجراميــة أو االنخــراط فيهــا.

الدنيــا  الســن  بوضــوح  يبّيــن  ال  القــرار  أن  حيــن  وفــي 
بأحكامــه،  المشــمولين  لألفــراد  الجنائيــة  للمســؤولية 
الازمــة  التدابيــر  تتخــذ كل  أن  أيًضــا  الــدول  فــإن علــى 
لضمــان احتــرام حقــوق األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن الثامنــة عشــرة، وضمــان أن يكــون أي تدبيــر ُيتخــذ 
لجميــع  األجانــب ممتثــًا  المقاتليــن  تدفــق  لمكافحــة 
االلتزامــات  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  القانونيــة  االلتزامــات 

اإلنســان.  بحقــوق  المتعلقــة 

بيــد أن القــرار 2178 )2014( صريــٌح فــي مطالبــة الــدول بــأن 
تضمــن فــي إطــار تنفيــذه االمتثــال للقانــون الدولــي، 
ــك، يجــب  ــون حقــوق اإلنســان، ولذل ــك قان بمــا فــي ذل
علــى الــدول أن تحــرص علــى أن يكــون أي تشــريٍع ُيعتمــد 
ــدأ الشــرعية،  ــرار متماشــًيا مــع مب ــى أســاس هــذا الق عل
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 15 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ويتطلب 
ذلــك حصــر المســؤولية الجنائيــة فــي أحــكام واضحــة 
ودقيقــة بحيــث ُيراعــى مبــدأ اليقيــن فــي القانــون وضمان 
ــه لتفســيرات توســع مــن نطــاق الســلوك  ــدم خضوع ع

المحظــور بــا داٍع. 

واتخــذ عــدد مــن الــدول تدابيــر للحــد مــن حركــة المقاتليــن 
ــوازات الســفر  ــب تشــمل حظــر الســفر وســحب ج األجان
ــر علــى الحــق  ــر تؤث والحرمــان مــن الجنســية. وكّلهــا تدابي
فــي حريــة التنقــل، ورغــم أن الحــق فــي حريــة التنقــل ليس 
ــا مطلًقــا، فــإن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق يجــب  حقًّ
أن تكــون قانونيــة وترمــي إلــى هــدف مشــروع وضــروري 

لبلــوغ هــذا الهــدف.1
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كل  حــق  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  ويشــمل 
شــخص فــي الحصــول علــى جنســية، وبالنظــر إلــى األثــر 
الكبيــر ألي تدخــل فــي التمتــع بجنســية ومــا يســتتبعه 
فقــدان  فــإن  أخــرى،  بحقــوق  التمتــع  علــى  تأثيــر  مــن 
الجنســية أو الحرمــان منهــا يجــب أن يســتوفي شــروًطا 
معينــة كــي يكــون متســًقا مــع أحــكام القانــون الدولــي، 
وبخاصــة حظــر الحرمــان التعســفي مــن الجنســية، ومــن 
ــر غرًضــا  بيــن هــذه الشــروط أيًضــا أن تخــدم هــذه التدابي
ا، وأن تكــون أقــّل األدوات تدخــًا لتحقيــق النتيجــة  شــرعيًّ
المرجــوة، وأن تتناســب مــع المصلحــة المزمــع حمايتهــا. 
ومتــى أدى فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا إلــى انعدام 
ــر علــى الفــرد المعنــي يكــون شــديًدا  الجنســية، فــإن األث
الدولــي  القانــون  يقّيــد  الســبب  ولهــذا  خــاص1.  بوجــه 
تقييــًدا صارًمــا الظــروف التــي يمكــن فــي ظلهــا اعتبــار 
تدابيــر فقــدان الجنســية أو الحرمــان منهــا تدابيــر تخــدم 
غرًضــا مشــروًعا، وينبغــي أن تضمــن الــدول وجــود معاييــر 
إجرائيــة كافيــة تكفــل عــدم تطبيــق إجــراءات الجنســية 
ا، لذلــك يلــزم القانــون الدولــي الــدول  تطبيًقــا تعســفيًّ

بإجــراء مراجعــة هادفــة للقــرارات المتعلقــة بالجنســية.

وأهــاب مجلــس األمــن فــي قــراره 2178 )2014( بالــدول 
األعضــاء أن تلــزم شــركات الطيــران بتقديــم معلومــات 
الوطنيــة  الســلطات  إلــى  المســافرين  عــن  مســبقة 
المختصــة كــي تتمكــن مــن كشــف األفــراد المشــمولين 
بالقــرار الذيــن يغــادرون أراضيهــا، أو يحاولــون دخــول تلــك 
األراضــي أو عبورهــا. وتثيــر هــذه التدابيــر اعتبــارات هامــة 
ــون مــن  ــة القان ــع بحماي ــي التمت ــراد ف ــق بحــق األف تتعل
ــر الشــرعي أو التعســفي فــي خصوصياتهــم،  التدخــل غي
وحمايتهــم مــن التمييــز. ويجــب علــى الــدول أن تحــرص 
فــي  الحــق  مــع  يتعــارض  تدبيــر  أي  يكــون  أن  علــى 
ــا ومتناســًبا مــع الخطــر المحــّدد الــذي  الخصوصيــة ضروريًّ
تجــري معالجتــه، وعلــى وجــود ضمانــات إجرائيــة وإشــراف 
ــة و/أو  ــر تمييزي ــة تدابي ــع أي مســتقّل وفعــال لضمــان من
أي إســاءة الســتخدام البيانــات الشــخصية وأن تضمــن 

ــاوزات. ــود تج ــاالت وج ــر ســبل االنتصــاف فــي ح توفي

التوصيات

علــى الرغــم مــن تضّخــم ظاهــرة المقاتليــن األجانــب . 1
ــي  ــم القانون ــم تحــظ بالتنظي ــا ل ــا إاّل أنه وتفاقمهم
ــي أو الوطنــي،  ــد الدول ــم ســواء علــى الصعي المائ
والوطنيــة  الدوليــة  الجهــود  بتكاتــف  نوصــي  لــذا 
ــي محــّدد وواضــح  ــا للخــروج بنظــام قانون وتكثيفه

لظاهــرة المقاتليــن األجانــب.
المقاتليــن . 2 لظاهــرة  الحالــي  القانونــي  التنظيــم 

األجانــب يقــود إلــى مفارقــات غير عادلة، إذ يكتســب 
المقاتــل األجنبــي المركــز القانونــي للمقاتــل وأســير 
الحــرب والحقــوق المتصلــة بهمــا لمجــرد إنطــواء 
هــوالء تحــت القــوات المســّلحة النظاميــة للدولــة، 
فــي حيــن يصبــح المقاتــل األجنبــي بــا أي غطــاء 
القــوات  بصفــوف  التحاقــه  حــال  فــي  قانونــي 
نوصــي  لــذا  الوطنيــة،  للحكومــات  المعارضــة 

بتوحيــد النظــام القانونــي للمقاتــل األجنبــي.
ــي ُتصــّرح . 3 ــون الدول ــراف القان رغــم أن منطــوق وأع

بســكوت القانــون الدولــي  اإلنســاني عــن الدوافــع 
والنوايــا، إاّل أنــه ثمــة تفرقــة غيــر مبــّررة بيــن النظــام 
القانونــي للمرتزقــة والنظــام القانونــي للمقاتليــن 
لــذا  بينهمــا،  المشــتركة  القواســم  رغــم  األجانــب 
نوصــي بوحــدة النظــام القانونــي لــكل مــن المرتزقــة 

ــب. ــن األجان والمقاتلي
غامًضــا . 4 مفهوًمــا  االرهــاب  مفهــوم  يــزال  ال 

وفضفاًضــا، ولعــّل الســبب فــي ذلــك أنــه مفهــوم 
دخيــل علــى علــوم القانــون عامًة، فهو إلى السياســة 
أقــرب أريــد بــه تســييس القانــون وتوظيفــه ألغراض 
ــا  ــة م ــا فــي دول ــر عمــًا إرهابيًّ ــا يعتب سياســية، فم
قــد ال يكــون كذلــك فــي دولــة أخــرى، وال أدّل علــى 
علــى  الصهيونــي  الكيــان  ممارســات  مــن  ذلــك 
األراضــي المحتلــة والتــي يغــّض المجتمــع الدولــي 
ــف أعمــال المقاومــة  ــن ُتصّن البصــر عنهــا، فــي حي
المشــروعة علــى األراضــي المحتلــة أعمــااًل إرهابيــة 
فــي إعمــال واضــح الزدواجيــة المعاييــر، لــذا نوصــي 
بإلغــاء مصطلــح اإلرهــاب مــن القامــوس القانونــي 
ــه عــن  ــي تغني ــه الخاصــة الت ــذي يزخــر بمصطلحات ال

أي مصطلــح دخيــل.
إعادة دمج المقاتلين العائدين إلى أوطانهم. . 5
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تترّكــز جهــود الــدول علــى عــاج اآلثــار المحتملــة . 6
للنزاعــات المســّلحة بشــكل عــام، وآثــار اإلرهــاب 
بشــكل خــاص، وهــو نهــج أبتــر ال يــؤدي إلــى الغرض 
المنشــود، فــا مــن بــد مــن تكثيــف الجهــود الدوليــة 
وتعزيزهــا فــي مجــال منــع أســباب اإلرهــاب وكل 
نــزاع مســّلح محتمــل، فقــد بّينــت التجربــة أن حمايــة 
حقــوق اإلنســان وضمــان احتــرام ســيادة القانــون 
يســهمان فــي مكافحــة اإلرهــاب، وفــي المقابــل 
ــى  ــؤدي إل ثبــت أن التفريــط فــي حقــوق اإلنســان ي
فيــه  يســود  منــاخ  وإلــى  القانــون  ســيادة  تــآكل 
اإلفــات مــن العقــاب، ويمكــن أن يقــوض فعاليــة 
أي تدبيــر لمكافحــة اإلرهــاب، ويســهم بالتالــي فــي 
زيــادة التطــرف. لــذا نوصــي بتكثيــف الجهــود الرامية 

ــى اإلرهــاب. ــة إل ــى معالجــة الظــروف المؤدي إل
علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر الازمــة التــي تضمــن . 7

اّتســاق قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب وتدابيــر تنفيذهــا 
مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتوافقهــا 
مــع مبــدأ الشــرعية. وال بــّد مــن إجــراء اســتعراض 
وممارســات  قوانيــن  اتســاق  لمــدى  منتظــم 
اإلنســان  حقــوق  معاييــر  مــع  اإلرهــاب  مكافحــة 
ــة  ــر محــددة وضروري لضمــان أن تكــون هــذه التدابي
صاحيــة  تكــون  أن  وينبغــي  ومتناســبة.  وفعالــة 
ــا مــن خــال إدراج  ــر اســتثنائي محــددة زمنيًّ أي تدبي

التدريجــي. لانقضــاء  شــرط 
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المقدمة:
إذا كانــت المــادة 48 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول 
لســنة 1977 تؤّكــد علــى مبــدأ التمييــز بيــن بيــن المدنييــن 
والمقاتليــن أثنــاء النزاعــات المســّلحة، فــإن ذلــك متعّلــق 
بوســائل او طــرق القتــال التــي تــدار مــن قبــل المقاتليــن 
وســائل  أنتجــت  التكنولوجيــا  ان  إال  البشــر.  بنــي  مــن 
وطــرق قتــال جديــدة، فالروبــوت العســكري المقاتــل إنمــا 
ــن  ــر المقاتلي ــز غي ــى تميي ــه عل ــر إشــكالية بشــأن قدرت يثي
اإلنســاني  الدولــي   القانــون  قواعــد  تحميهــم  الذيــن 
المقاتليــن، وبالتالــي نســأل عــن إمكانيــة تحريــك  عــن 
مســتخدم  أو  منتــج  أو  مســتحدث  علــى  المســؤولية 
الروبــوت أو المتحكــم بالروبــوت المخــادع الــذي يتظاهــر 

ا؟  ــا وليــس مقاتــًا عســكريًّ بكونــه مدنيًّ

والحقيقــة ان هنــاك معاييــر لتصنيف الروبوت العســكري 
أساًســا، وهــل يعــّد الروبــوت العســكري مــن الوســائل ام 
ــواع مــن  ــر بأن ــّد مــن التذكي ــا ال ب ــال، وهن مــن طــرق القت
اإلنســاني،  الدولــي   القانــون  التــي حضرهــا  األســلحة 
غيــر ان الروبــوت العســكري ظهــر فــي وقــت الحــق علــى 
تدويــن اتفاقياتجينيــف األربــع لســنة 1949 وبروتوكوليهــا 
ــور الحــرب  ــد التطــور التكونولوجيوظه 1977، كمــا ان تزاي
الســيبرانية وتداعيــات األمــن  اإلنســاني وتزايــد النزاعــات 
بظالهــا  تلقــي  عوامــل  كلهــا  الدوليــة  غيــر  المســّلحة 
علــى ضــرورة إيجــاد الوصــف القانونــي وبيــان مــداه فــي 
ــى  ــا عل ــوت العســكري قياًس ــق باســتعمال الروب مــا يتعل
مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين أثنــاء النزاعــات 

المســّلحة. 

إشكالية البحث: 
التمييــز  مبــدأ  بشــأن  ــا  جليًّ القانونــي  التحــدي  يبــدو 
عــن  تحدثنــا  مــا  إذا  اإلنســاني  الدولــي   القانــون  فــي 
وجــود روبوتــات عســكرية مقاتلــة فــي الميــدان وبيــان 
مــدى قــدرة الروبــوت علــى مراعــاة مبــدأ التمييــز بــذات 
القيمــة التــي أرادهــا القانــون الدولــي  اإلنســاني، بــل 
ــر  ــوت )1( عســكري غي ــد وجــود روب ــر عن ــرد االشــكال اكب ي
ــز  ــد التميي ــي مــا هــي قواع ــدان، وبالتال ــل فــي المي مقات
ــّم  ــال ت ــل أو عاجــز عــن القت ــر مقات ــد وجــود روبــوت غي عن

اســتهدافه مــن قبــل روبــوت مقاتــل مــن طــرف العــدو؟ 
ــاب إضعــاف قــدرة العــدو  ــك يدخــل ضمــن ب هــل ان ذل
ويبــدو اســتهداًفا مشــروًعا؟ ســيما فــي حالــة النزاعــات 
الســاح  يحمــل  مــن  المقاتــل  الدوليــة  غيــر  المســّلحة 
فقــط، خصوًصــا ان هــذه النزاعــات هــي األكثــر تغييًبــا 
فقواعــد  والمقاتــل،  المدنــي  بيــن  الفاصلــة  للخطــوط 
القانــون الدولــي  اإلنســاني ذات الصلــة بمبــدأ التمييــز 
إنمــا تنطبــق فــي حالــة النزاعــات ذات الطابــع البشــري 
المعــروف وليــس لهــا أي نــص صريــح يحكــم وســائل او 
طــرق القتــال الحديثــة )االلكترونيــة( وخصوًصــا مــا يتعلــق 

العســكري. بالروبــوت 

اإلنســان  ضميــر  تخاطــب  انمــا  اإلنســانية  فالقواعــد  
ــى هــذا  ــز عل ــل، وقــد تّمــت صياغــة قواعــد التميي المقات
االســاس، اال ان هــذا الضميــر غيــر متوفــر لــدى روبــوت 
نطّبــق  ان  يمكننــا  كيــف  وبالتالــي  مصّنــع،  الكترونــي 
قواعــد التمييــز علــى الروبــوت العســكري؟ ومــن ثــم يثــار 
ــا  التســاؤل األهــّم وهــو مــن الــذي يكــون مســؤواًل جنائيًّ
ــي   ــون الدول ــوت العســكري لقواعــد القان عــن خــرق الروب
هــو  هــل  التمييــز؟  بمبــدأ  يتعلــق  مــا  فــي  اإلنســاني 
موّجــه ؟ ام انهــم صنــع أم مســتحدث الروبــوت اساًســا؟ 
وبالتالــي كيــف يمكــن لنــا ان نطبــق نــص المــادة 8/2 مــن 
نظــام رومــا االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لســنة 
ــوت العســكري؟  ــي ينفذهــا الروب ــى االفعــال الت 1998 عل
ومــاذا عــن المســتجدات الظرفيــة للهجــوم التــي تحصــل 
ــي  ــل والمدن فجــأة وبشــكل مباغــت يختلــط فيهــا المقات
فــي لحظــة مــن اللحظــات والتــي قــد يســتطيع اإلنســان 

اســتخدم الروبــوت منــذ فتــرة ليســت ببعيــدة خاصــة فــي . 1
المناطــق التــي تشــهد عمليــات عســكرية شــديدة الضــراوة 
والتــي ال يمكــن فيهــا ادخــال المســاعدات  اإلنســانية الــى 
ــق تدخــل بشــري  ــة وعــن طري ــك المناطــق بصــورة طبيعي تل
انســانية  روبوتــات ألغــراض  ذلــك اســتخدام  عــن  فعــوض 
تســتخدم فــي تزويــد المناطــق المحاصــرة بالمــاء والغــذاء 
واالدويــة او فــي بعــض االحيــان لنقــل الجرحــى حيــث يتــم 
ــار التــي يمكــن لإلنســان  ــه هــذا الروبــوت عــن بعــد. اآلث توجي
ادراكهــا بخــاف الروبــوت الــذي يعمــل بدقــة علــى البحــث عــن 
اهدافــه ومــن ثــم مهاجمتهــا غيــر آبــه بدواعــي  اإلنســانية .
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ــن  ــاذا ع ــم م ــذ الهجــوم؟ ث ــل تنفي ــا قب العســكري تداركه
التوّقــع المســبق لآلثــار التــي يخّلفهــا الهجــوم والتــي قــد 

ــي أيًضــا؟ تطــال المدن

أهمية البحث : 
ا التعريــف بأحــدث مــا يتــّم التوصــل اليــه  مــن المفيــد جــدًّ
فــي بــاب التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه مبــدأ التمييــز فــي 
القانــون الدولــي  اإلنســاني، وتعــّد تكنولوجيــا الحــرب 
الفتاكــة مــن أحــدث التحديــات التــي تواجــه تطبيــق قواعــد 
بمبــدأ  يتعلــق  مــا  اإلنســاني ســيما  الدولــي   القانــون 
التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين، مــن هنــا فــإن مــن 
ا التركيــز علــى الروبــوت العســكري بإعتبــاره  المهــّم جــدًّ
تهديــًدا خطيــًرا فــي وجــه القواعــد القانونيــة التــي تضفــي 
الحمايــة الدوليــة علــى االشــخاص المحمييــن بقواعدهــا، 
ولذلــك تأتــي أهميــة البحــث مــن خــال إبــراز التنظيــم 
للروبــوت  اإلنســاني  الدولــي   القانــون  فــي  القانونــي 
العســكري بشــأن التمييــز بيــن المدنييــن والعســكرين، 
وبيــان مــدى اتفــاق طبيعــة الروبــوت مــع قواعــد القانــون 

ــي  اإلنســاني.  الدول

منهجية البحث وخطته: 
ســنعتمد المنهــج التحليلــي طريًقــا للبحــث فــي موضــوع 
ــز فــي ضــوء تحديــات الروبــوت العســكري  ــدأ التميي » مب
انموذجــا« متخذيــن من النصــوص القانونية وآراء القانون 
الدولــي  اإلنســاني الفقــه الحديــث والوقائــع القانونيــة 
منحــى للبحــث فــي هــذا الموضــوع الــذي ســنبتعد فيــه 
ــة وندخــل مباشــرة لمعالجــة  عــن إطــار التعريفــات اللغوي

اإلشــكال القانونــي مــن خــال مبحثيــن. 

المبحث االول: مبدأ التمييز الذاتي للروبوت العسكري. 
المبحــث الثانــي: مبــدأ التمييــز فــي ضــوء ذاتيــة الظــروف 

للروبــوت العســكري. 
 

المبحث االول 
مبدأ التمييز الذاتي للروبوت 

العسكري 
يعــد الروبــوت العســكري مــن بيــن االســلحة ذاتيــة القــرار، 
مــن هنــا فــإن التســاؤل يــرد عــن قدرتــه الذاتيــة علــى 
تفعيــل فكــرة التمييــز فــي نشــاطه الحركــي، ونشــير هنــا 
الــى ان وزارة الدفــاع االمريكيــة عّرفــت األســلحة ذاتيــة 
ســاح  بنشــاط  يرتبــط  الكترونــي  »نظــام  بأنهــا  القــرار 
مــا، لــه القابليــة )2( بعــد تنشــيطه علــى اختيــار االهــداف 
العســكرية او المشــاركة فــي عمليــات قتــال دون تدخــل 
بشــري« مبــدأ التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن مــن 
ــواردة علــى وســائل وأســاليب القتــال  أهــم المحــددات ال
اثنــاء النزاعــات المســّلحة، بــل ان هــذا المبــدأ بعــد ان 
ــا توالــت النصــوص المكتوبــة لقواعــد  كان مقنًنــا عرفيًّ
ــرد  القانــون الدولــي  اإلنســاني علــى النــص عليــه ولــم ي
اي تحفــظ بشــأنه عنــد تدوينــه فــي نصــوص بــل ويلعــب 
ــا فــي محاولــة تقليل الخســائر التي  هــذا المبــدأ دوًرا محوريًّ
ال مســوغ لهــا فــي النــزاع المســّلح إلعتبــارات بطبيعتهــا 
الحمايــة  تضفــي  باألصــل  إنســانية  لمبــادئ  تنتمــي 
القانونيــة علــى المدنييــن واألعيــان المدنيــة ومــن ثــم 
فــإن اســتهداف المدنــي يعــّد ولــذا ال بــد مــن ان يثــار 
التســاؤل عــن طبيعــة الروبــوت، خرًقــا لقواعــد القانــون 
الدولــي  اإلنســاني العســكري وذاتيتــه، وهــل ان الروبــوت 
العســكري بطبيعتــه لــه القــدرة الفعليــة الكافيــة علــى 
ــا لذلــك ال بــد  التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن؟ وتبًع
مــن القــول ان مبــدأ التمييــز الــذي تناولتــه قواعــد القانــون 
الدولــي  اإلنســاني العرفيــة والمدونــة انمــا ال يقتصــر 
فــي انطباقــه علــى المقاتــل البشــري فحســب، فالمــادة 
)13( مــن البروتوكــول االضافــي الثانــي لســنة 1977 نّصــت 
علــى مــا يلــي: »تعمــل أطــراف النــزاع علــى التمييــز بيــن 
الســكان المدنييــن والمقاتليــن وبيــن األعيــان المدنيــة 
واألهــداف العســكرية، ومــن ثــم توّجــه عملياتهــا ضــّد 
األهــداف العســكرية دون غيرهــا، وذلــك مــن اجــل تأميــن 

وحمايــة الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة«. 

اشــار الــى ذلــك : د. احمــد عبيــس الفتــاوي، القانــون الدولــي  . 2
اإلنســاني، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت،
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علــى  واضــح  بشــكل  يؤكــد  النــص  هــذا  ان  والواضــح 
والتســاؤل  المســّلحة،  النزاعــات  اثنــاء  التمييــز  مبــدأ 
المطــروح هــو هــل ان الروبــوت العســكري المســتخدم 
ــة يخضــع ألحــكام هــذا النــص ام  ــات العدائي فــي العملي
اذا  التمييــز  بمبــدأ  غيــر معنــي  العســكري  الروبــوت  ان 
مــا تــّم اســتخدامه فــي النزاعــات المســّلحة؟ ولإلجابــة 
علــى هــذا التســاؤل ومــا يجاريــه مــن تســاؤالت أخــرى 
ــوت  ــة للروب ــة الذاتي ــى الطبيع ينبغــي الوقــوف بدقــة عل
ــز وهــو مــا  ــه أساًســأ علــى التميي العســكري ومــدى قدرت
يمكــن ان نتلّمســه مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث الــى 
ــار حجــم النطــاق  ــه معي ــاول في ــة مطالــب، االول نتن ثاث
الثانــي  والمطلــب  العســكري،  للروبــوت  التدميــري 
المطلــب  امــا  االمــد،  تطــاول  معيــار  لبيــان  نخصصــه 
الثالــث فهــو معيــار الغايــة مــن االســتخدام، وكمــا يلــي: 

المطلب االول 
معيار حجم النطاق التدميري للروبوت العسكري 

ــزة العســكرية المتوخــاة  ــن المي يوضــح مؤشــر الفــرق بي
العســكري  الروبــوت  بهــا  يقــوم  التــي  الهجمــات  مــن 
الهجــوم  عــن  تنجــم  التــي  الســلبية  االثــار  حجــم  وبيــن 
ــه فــي قواعــد االشــتباك  ــز ودقت مــدى مشــروعية التميي
كمــا أرادتهــا قواعــد القانــون الدولــي  اإلنســاني، فتدميــر 
يقّدمهــا  التــي  الخدمــة  حجــم  الــى  بالقيــاس  مشــفى 
المشــفى يعــّد مؤشــًرا لتحّقــق الميــزة العســكرية مــن 
ــر مــن  ــّم االســتهداف لجــزء صغي عدمهــا ســيما اذا مــا ت
ــه اهــم جــزء فيهــا، علــى العكــس  المشــفى يعــد بطبيعت
فــي مــا لــو تــّم اســتهداف الجــزء ذاتــه فــي مشــفى كبيــرة 
الحجــم ال يشــكل هــذا الجــزء تلــك االهميــة ذاتهــا، ولــذا 
فــإن التمييــز المطلــوب مــن الروبــوت العســكري هــل 
هــو علــى ذات الدرجــة المطلوبــة مــن المقاتــل البشــري؟ 
مبرمجــة  آلــة  كونــه  بحكــم  العســكري  الروبــوت  ان  ام 
ــا مّمــا يجعــل مــن التمييــز  معّرضــة لتغيــر الموقــف تلقائيًّ
ا، ولــذا ســنبحث فــي الفــرع االول  المطلــوب منــه نســبيًّ
التمييــز النوعــي للروبــوت العســكري، وفــي الفــرع الثانــي 

التمييــز الوظيفــي العســكري وكمــا يلــي: 

الفرع االول 
التمييز النوعي للروبوت العسكري 

الواقــع ان هنــاك ظروًفــا حتميــة كانــت هــي الســبب وراء 
العســكري،  للروبــوت  التدميــري  النطــاق  حجــم  معيــار 
وأصبحــت مقياًســا لتوافــر مبــدأ التمييــز مــن عدمــه اثنــاء 
النــزاع المســّلح ولعــل اهمهــا  القيــام بالهجمــات فــي 
القتــال، ســيما  المقاتليــن وتطــور وســائل  زيــادة عــدد 
بعــد ان أصبــح المدنيــون اطرافــا او شــبه اطــراف فــي 
النزاعــات المســّلحة، ممــا يدعــو لضــرورة التمييــز بينهــم 
وبيــن المقاتليــن بالنســبة للروبــوت العســكري، وهنــا 
ــي،  ــل والمدن ــن المقات ــز النوعــي بي ــة التميي تكمــن أهمي
االلكترونيــة  واإليعــازات  والحساســات  فالمجّســات 
للروبــوت وطريقــة المعالجــة االلكترونيــة لعقــل الروبــوت 
انمــا تلعــب الــدور الرئيــس والمحــوري فــي قــراءة البيانــات 
وإنتاجهــا واتخــاذ القــرارات الذاتيــة ومــن ثــم فــإن الحــذر 
األكبــر والخشــية المبــّررة تجــد نفســها فــي ظــل تنفيــذ 
الهجمــات، علــى نحــو صحيــح التــي يقــوم بهــا الروبــوت 
ــى التمســك  ــا عل ــة ذاتي ــه الفعلي العســكري ومــدى قدرت
بمبــدأ التمييــز تمســكا ال يعالــج كل ظــرف علــى حــدة 
تمّســًكا  وانمــا  العســكري  الروبــوت  لمعطيــات  وفقــا 
ــا قائًمــا علــى أســاس التمييــز الفعلــي الدقيــق بيــن  نوعيًّ
المدنــي والعســكري، وهــو تمســك مرهــون بالغايــة التــي 
يتمحــور حولهــا )3( القانــون الدولــي  اإلنســاني،وبعبارة 
أخــرى البحــث عــن الضمــان الكافــي واالطمئنــان المتوافــر 
بــأن الروبــوت العســكري يطّبــق كحــّد أدنــى معاييــر التمييز 
التــي أرادتهــا بالضبــط قواعــد القانــون الدولــي  اإلنســاني، 
فالتفكيــر المفتــرض للروبــوت العســكري انمــا ينبغــي 
صيرورتــه علــى اســاس انــه متوافــق مــع ضــرورات الحــرب 
وقواعدهــا فــي القانــون الدولــي  اإلنســاني، وإاّل فــإن 
منطــق القــوة والتغلــب علــى الخصــم وإفنــاء قواتــه كلهــا 
موضوعــات متوفــرة لــدى ســائر القــوات النظاميــة وغيــر 

النظاميــة. 

ويميــل جــان جــاك روســو فــي كتابــه العقــد االجتماعــي او 
مبــادئ القانــون الدولــي السياســي إلــى القــول اّن هنــاك 
ــي  ــن المدن ــز بي ــا للتميي ــا وحتميًّ ا ضروريًّ ــا فلســفيًّ أساًس
ــذي  ــك فــإن التصــدع ال ــل، ورغــم القــرار 1762 ذل والمقات
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المســّلحة  النزاعــات  اثنــاء  المدنييــن  علــى حمايــة  طــرأ 
انمــا اخــذ بعــًدا آخــر ربمــا يجعــل مــن الروبــوت العســكري 
النتهــاك  القانونيــة  بالمواقــف  متحّكًمــا  مســتقبًا 
القانــون الدولــي  اإلنســاني، إذ يميــل الدكتــور صــاح 
ــن أمكــن القــول ان الفقــه  ــى القــول »ولئ ــن عامــر ال الدي
ــه جــان جــاك روســو يتوافــق مــع الظــروف  ــذي قــال ب ال
السياســية واالقتصاديــة للعصــر الــذي ظهــر فيــه الــى 
جانــب قيامــه علــى اســاس جانــب مــن التجريــد القانونــي 
والمنطقــي، فــإن ذلــك الفقــه فــي حقيقــة االمــر لــم 
يســتجب للظــروف الحاضــرة او يتــائء مــع أوضاعهــا، 
لقــد بــرزت اليــوم حقيقــة ان الحــرب ظاهــرة اجتماعيــة 
ــم يعــد مــن  ــث ل ــب الشــعب بأهوالهــا، بحي بشــرية تصي
الممكــن تصــور ان تكــون آثارهــا مقتصــرة علــى )4( الــدول 
بالمعنــى القانونــي للفــظ وعلــى المقاتليــن دون ســواهم 

مــن غيرالمقاتليــن«.

المدنييــن والعســكرين  بيــن  التمييــز  والواقــع ان مبــدأ 
ــي التعامــل مــع  ا ف ــدًّ ــّم ج ــزاع المســّلح مه ــاء الن ــي أثن ف
الروبــوت العســكري الــذي بحكــم التكنولوجيــا والتطــور 
الــذي عليــه فــإن لــه القــدرة العســكرية الدقيقــة علــى 
ــات ربمــا تكــون فتاكــة للمواقــع  ــام بهجمــات وضرب القي

مــن . 3 التخفيــف  هــي  اإلنســاني  الدولــي   القانــون  غايــة  ان 
ويــات الحــروب، وبالتالــي اذا مــا ارتكــب الروبــوت العســكري 
خرًقــا فاضًحــا لقواعــد التمييــز بيــن المدنــي والعســكري فــإن 
ــة عــن  ــد نطــاق المســؤولية الجنائي ــر فــي تحدي ــك قــد يؤث ذل
والمقاتــل  المدنــي  بيــن  العســكري  الروبــوت  تمييــز  عــدم 
ممــا قــد يثــار التســاؤل بشــأن مبرمــج الروبــوت العســكري او 
الموجــه المباشــر للروبــوت العســكري الــذي قــد يعــد بمثابــة 
القائــد، وقــد ورد فــي الفقــرة )7( مــن المــادة )3( مــن النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســافيا 
ــا مــن االفعال المشــار اليها...  » ان ارتــكاب احــد المرؤوســين أيًّ
هــذا النظــام ال يعفــي رئيســه مــن المســؤولية الجنائيــة اذا 
كان يعلــم او كان بوســعه ان يعلــم ان مرؤوســه كان فــي 
ســبيله الــى ارتــكاب مثــل هــذه االفعــال او ارتكبهــا بالفعــل، 
وقصــر الرئيــس فــي اتخــاذ التدابيــر الضروريــة والمعقولــة 

ــا«.  ــة مرتكبيه ــال او معاقب ــع هــذه االفع لمن
صــاح الديــن عامــر، التفرقــة بيــن المقاتليــن وغيرالمقاتليــن، . 4

ــون الدوليصــز  ــن، القان مقــال ضمــن مجموعــة مــن مختصي
130 »دليــل التطبيــق علــى الصعيــد الوطنــي«، دار المســتقبل 

العربــي، القاهــرة.

التــي يســتهدفها. مــن هنــا فــإن الفقــه االنكلوسكســوني 
يقــوم علــى فكــرة ان الحــرب حتــى وإن كانــت ذات عاقــة 
ان  إاّل  حصــًرا،  المقاتليــن  مــن  طرفيهــا  بيــن  مباشــرة 
ضربــات الخصــم يمكــن ان تطــال غيــر المقاتليــن بمجــّرد 
ان يثبــت ان اســتهداف هــؤالء قــد يحســم النتيجــة لصالح 
الطــرف المهاجــم مــع احتمــال وجــود ضمانــات تكفــل )5( 
حمايتهــم، ورغــم ذلــك قــد يبقــى للميــول  اإلنســانية 
للمقاتــل حريــة فــي توجيــه ضرباتــه الــى الحــد الــذي ال 
يصعــب  ذلــك  ان  اال  بالمدنييــن،  الفتــك  الــى  يصــل 

بالنســبة للروبــوت العســكري. 

ــوت العســكري  ــإن الروب ــذا التوجــه ف ــإذا مــا ســّلمنا به ف
خصوصيــة  فــإن  العســكرية  العلميــة  برمجتــه  بحكــم 
اي  ورود  احتمــال  وعــدم  الصرفــة  العســكري  الروبــوت 
لديــه كمــا هــو حــال  او ميــول نفســي  حــس عاطفــي 
البشــر تكــون اصعــب فــي التعامــل مــع مثــل هــذا التوجــه 
بيــن  التمييــز  مبــدأ  تصــدع  علــى  أساًســا  يقــوم  الــذي 
المقاتليــن وغيــر المقاتليــن، مّمــا يجعــل مــن اســتهداف 
التوليــد والطــرق والجســور )عمــًا مشــروًعا(  محطــات 
ــات  ــر علــى معنوي ــه يســهم فــي التأثي ــزاع ألن بطبيعــة الن
المقاتليــن عندمــا يتلقــون نبــأ اســتهداف او تدميــر تلــك 

األعيــان المدنيــة. 

ويمكــن القــول ان األســاس الفلســفي للنطــاق التدميري 
الــذي ينجــم عــن هجمــات الروبــوت المســّلح انمــا يظهــر 
ــا فــي ان الخصومــة الحربيــة ليســت موجهــة ضــد  جليًّ
المدنييــن بعضهــم ببعــض واّنمــا هــي خصومــة قتاليــة 
»بورتاليــس«  عّبــر  وقــد  فقــط،  مســّلحة  قــوات  بيــن 
عــن هــذه الحقيقــة بمناســبة افتتــاح محكمــة الغنائــم 
الحــرب  »ان  بقولــه  معّبــًرا   1801 ســنة  فــي  الفرنســية 
امتيــن، ال  بيــن  ونــزاع  بدولــة  عــن عاقــة دولــة  عبــارة 

وعلــى ســبيل المثــال هاجمــت قوات حلف شــمال االطلســي . 5
بقيــادة الواليــات المتحــدة االمريكيــة أعياًنــا مدنيــة اثنــاء النــزاع 
ــة  ــة يوغوســافيا االتحادي المســّلح ســنة 1999  ضــد جمهوري

الســابقة لحســم المعركــة بوقــت قصيــر 
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دخــل لألفــراد المدنييــن بنشــاطها، بــل تخــص االفــراد 
بوصفهــم جنــودا ليــس إاّل )6(.«

مــن هنــا فــإن العاقــة بيــن الروبــوت العســكري وبيــن 
الغــرض األساســي مــن اســتخدامه كمقاتــل حربــي انمــا 
يتحــّدد وفــق هــذا االطــار، االمــر الــذي ينبغــي معــه القــول 
ان الروبــوت العســكري المســتخدم فــي األغــراض الطبيــة 
مــن  حــال  بــأي  يمكــن  ال  المقاتــل(  )غيــر  العاجيــة  او 
ــوت العســكري  ا للروب ــا عســكريًّ ــح هدًف ــوال ان يصب االح
)المقاتــل( لقــوات العــدو، وبالتالــي اذا مــا اتــم اســتهداف 
االوامــر  أعطــى  َمــن  علــى  تقــع  الفــرض  غيــر  روبــوت 
للروبــوت العســكري باســتهداف روبــوت غيــر مقاتــل كمــا 
الروبــوت، ألن مســؤولية  التوجيــه عبــر  تشــمل منّفــذ 
العلــم بالهجمــات والقيــام بالتحكــم المباشــر هــم هــؤالء.

عنــد الهجــوم علــى الوبــوت مقاتــل بطبيعتــه مــن جانــب 
روبــوت مقاتــل فــإن ذلــك ربمــا يدخــل فــي المــادة )8( 
ــة  ــة الدولي مــن نظــام رومــا االساســي للمحكمــة الجنائي
لســنة 1998 ويشــكل بالتالــي ) جريمــة حــرب( وذلــك لعــدم 
وجــود التمييــز )7( بيــن المدنييــن والمقاتليــن اثنــاء النــزاع 

المســّلح.

يتحمــل  الــذي  مــن  هــو  هنــا  االبــرز  اإلشــكال  ان  إاّل 
الروبــوت  مصّنــع  هــو  هــل  الجنائيــة؟  المســؤولية 
العمليــة  ان  اعتقادنــا  وفــي  الموجــه؟  ام  مبرمجــه  ام 
القــوات  بــأن  القــول  الطبيعــي  مــن  ان  اال  مشــتركة، 

6 . William Edward. Hall, “Treaties on international

 law”, Clarendon press, the University of California

 .seventh edition, 2007.PP. 86 – 69

جســيمة . 7 انتهــاكات   « بأنهــا  الحــرب  جرائــم  تعريــف  يمكــن 
للقواعــد العرفيــة وقواعــد المعاهــدات التــي تشــكل جــزءا مــن 
القانــون الدولــي  اإلنســاني، او مــا يســمى بالقانــون الدولــي 
للنزاعــات المســّلحة، فقــد ورد فــي قــرار غرفــة االســتئناف 
ــة  ــة ليوغســافيا الســابقة  » قضي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
تاديــش« االســتئناف التمهيــدي ان جرائــم الحــرب يجــب ان 
ــة اي ان تشــكل  تشــمل علــى مخالفــة جســيمة لقاعــدة دولي
خرًقــا لقاعــدة تحمــل قيًمــا مهمــة ويجــب ان يترتــب عليهــا 

ــا« عواقــب وخيمــة بالنســبة للضحاي

ــادة  المســّلحة انمــا تعمــل فــي ظــل نظــام االمــرة والقي
قبــل  مــن  والمتابعــة  واالشــراف  واالرشــاد  والتوجيــه 
عــن  المســؤولون  فهــم  ــا،  ميدانيًّ المختصيــن  القــادة 
توجيــه القــوات والتحكــم فــي آليــات المعــارك، مــن هنــا 

هــذا  مثــل  فــي  الجنائيــة  المســؤولية  فــأن 

ونظــًرا لخصوصيــة الروبــوت العســكري المقاتــل فــإن 
ا الوقــوف علــى حجــم النطــاق التدميــري  مــن المهــم جــدًّ
المقصــود لــدى الروبــوت نفســه وفــي مــا اذا كان مؤدلًجا 
ــه  ــام بهجمات ــاء القي ــز اثن ــدأ التميي ــى مب ــى الحفــاظ عل عل
بشــكل تلقائــي فــي كل مــرة ام ال؟ فبرمجــة الروبــوت 
العــدو  صفــوف  فــي  األذى  إحــداث  علــى  العســكري 
ــل ان اإلشــكال يقــع فــي  ليســت مجرمــة فــي اصلهــا، ب
البرمجــة التــي ال ترعــى التمييــز او التنفيــذ الــذي ال يرعــى 
التمييــز، فتعمــد إلــى توجيــه ضربــات قــد تطــال المدنييــن 
اثنــاء النــزاع المســّلح او حتــى إثــارة الذعــر بيــن صفوفهــم 
ــا  ــذي يشــّن هجوًم ــوت العســكري ال جــراء هجمــات الروب
ــز بيــن المدنــي والمقاتــل ممــا  ــر ممّي ــه غي ــاًكا بطبيعت فّت
يســبب خســائر بالغــة فــي صــوف االعيــان )8( المدنيــة 
انتهــاكات  تعــّد  أفعــااًل  انمــا يشــكل  قانوًنــا،  المحميــة 

جســيمة لقواعــد القانــون الدولــي  اإلنســاني.

الفرع الثاني 
التمييز الوظيفي للروبوت العسكري 

مــا مــن شــك ان حمايــة قانونيــة تضفــى علــى أولئــك 
المقاتليــن الذيــن اصبحــوا تحــت ظرف مــا ليس بإمكانهم 
المشــاركة بالعمليــات العدائيــة او االســهام فــي النشــاط 
العســكري مــن هنــا فــإن التمييــز )9( بيــن هــؤالء وبيــن 
المقاتليــن أمــر فــي غايــة األهميــة لقيــاس مشــروعية 

ناشــرون، . 8 الدولــي،  الجنائــي  القانــون  كاســيزي،  انظونيــو 
محمــود  د.  ينظــر:  2915؛    ،138 ص.  القاهــرة،  بيــروت،، 
شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مطابــع روز 

ص2002  ،8.32 ط  الجديــدة  اليوســف 
ينظــر: اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر، القانــون الدولــي  . 9

ومــا   13 جنيــف، ص.  اســئلتك(،  عــن  اجابــات   ( اإلنســاني 
بعدهــا.
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هجمــات الروبــوت العســكري عنــد تمييــزه بيــن العســكري 
المقاتــل والعســكري غيــر المقاتــل ممــا يحتــم التمييــز 
بينهمــا بــل ان التحــدي االكبــر هــو فــي التمييــز الوظيفــي 
بيــن المقاتــل وبيــن غيــره مــن العســكريين. وهنــا يتعلــق 
ا يتوقــف عليهــا التمييــز، وهــي  االمــر بمســألة مهمــة جــدًّ
التخطيــط للعمليــة العدائيــة. فالســؤال المطــروح هو هل 
يمكــن اعتبــار الروبــوت العســكري منفــًذا لهجــوم مخّطــط 
مســبًقا فقــط؟ ام ان الروبــوت العســكري لــه مســاحة 
مــن التخطيــط الــى جانــب كونــه المنفــذ؟ فالواقــع يميــل 
الــى كــون الروبــوت العســكري انمــا هــو ســاح ذاتــي 
ــا، مــن هنــا  يقــوم علــى تحديــد أهدافــه ومعالجتهــا تلقائيًّ
التمييــز فــي اقصــى خطورتهــا، وبالتالــي  تثــار مســألة 
ــن، ومــع  ــر المقاتلي ــن وغي ــن المقاتلي ــز بي ينبغــي ان يمي
ذلــك يبقــى الغــدر عائًقــا امــام نجــاح الروبــوت فــي قدرتــه 
المعــادي  الروبــوت  فتظاهــر   .)10( التمييــز  هــذا  علــى 
يجعــل  قــد  العدائيــة  باألعمــال  االســتمرار  عــن  بعجــزه 
مــن روبــوت الطــرف الخصــم يتجاهلــه وال يجعلــه هدًفــا 
ــه  ــن الحــرب التــي تمــت برمجت ــه مراعــاة لقواني مباشــًرا ل
ــة  ــدر فــي حال ــاب الغ ــي ب ــد يدخــل ف ــا ق ــا، مم علىضوئه
قيــام الروبــوت االخيــر بإســتهداف الروبــوت االول )11( 
بتدميــره او اصابتــه، ومــن ثــم ربمــا يعــد انتهــاكا للقانــون 

ــي  اإلنســاني. الدول

العكســري  الروبــوت  علــى  المســألة  تقتصــر  ال  وبهــذا 
اإلنســان  حيــاة  هــي  األهــم  المســألة  بــل  المعــادي، 
نفســه مــن جنــود العــدو للجيــش المنتمــي اليــه الروبــوت 
إيضــاح ان  بــد مــن  المجــال ال  العســكري، وفــي هــذا 
المقصــود بمصطلــح ) المقاتــل( هــم االشــخاص الذيــن 
ال يتمّتعــون بالحمايــة الممنوحــة للمدنيين اثنــاء النزاعات 
المســّلحة، مــن هنــا فــإن وضــع المقاتــل ربمــا ينســحب 
إلــى الذيــن عجــزوا عــن القتــال )12( فهــؤالء انمــا يتمتعــون 
ــال. ــة فــي مــا اذا عرفــوا بأنهــم عاجــزون عــن القت بالحماي

والافــت للنظــر ان بعــض الفقــه يميــل كــون التمييــز 
بيــن االهــداف العســكرية وبيــن غيرهــا انمــا هــو مرهــون 
بمســألة مهمــة وهــي ان التخطيــط ألي عمليــة قتاليــة 
ال يشــترط ان يكــون االشــخاص المنفــذون هــم ذاتهــم 
الذيــن يقومــون بتنفيــذ الهجمــات، ومــا يدلــل علــى ذلــك 
هــو الفقــرة )/أ( مــن المــادة 2 مــن البروتوكــول االضافــي 
االول لســنة1977، فرغــم ان هــذا البروتوكــول لــم ينــص 
بشــكل صريــح علــى حالــة الروبــوت العســكري باعتبــار ان 
البروتوكــول كتــب فــي زمــن لــم يكــن الروبــوت –موجــوًدا- 
اال ان هــذا البروتوكــول كان واســًعا فــي تغطيتــه لــكل 
التطــورات فــي وســائل وطــرق القتــال، )13( ويقينــا ان 

الروبــوت العســكري يدخــل فــي ظــل هــذا المضمــون. 

وجديــر بيانــه ان التحــدي األبــرز أمــام القانــون الدولــي  
اإلنســاني فــي تطبيــق مبــدأ التمييــز انمــا يتمثــل فــي 
مقــدار القــدرة الذاتيــة للروبــوت العســكري فــي القيــام 
دون  ومعالجتهــا  ــا  تلقائيًّ العســكرية  األهــداف  بتحديــد 
ــاء العمليــات  ــل بشــري بشــكل مباشــر او موّجــه أثن تدخ ان تعريــف الغــدر الــذي جــاءت بــه المادة  37/1 مــن البروتوكول . 10

اإلضافــي األول لعــام 1977 يشــترط ان تكــون ثقــة الخصــم 
مبنيــة علــى أســاس وضــع يتطلــب حمايــة بمقتضــى القانــون 
إذا  غــدًرا  التاليــة  تعتبــر األفعــال  لذلــك  الدولــي اإلنســاني، 
ــة ثقــة الخصــم: أ- التظاهــر بالعجــز بجــراح  ــة خيان ــت بني ارتكب
او مــرض ألن العــدو العاجــز يعتبــر عاجــًزا عــن القتــال وال يجــوز 
ان يهاجــم بــل يجــب ان يصطحــب وتقــّدم لــه الرعايــة الكاملــة. 
ب- التظاهــر باالستســام ألن الخصــم الــذي يستســلم يعتبــر 
عاجــًزا عــن القتــال وال يجــوز ان يهاجــم وإنمــا يؤســر أو يطلــق  

بــك، ســراحه
ينظــر: جــون  .3، ص2007للصليــب االحمــر، القانــون الدولــي  . 11

اإلنســاني العرفــي، اللجنــة الدوليــة – مــاري هنكرتــس و لويــز 
دوزوالــد – 

لعــام  . 12 الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  أن 
فــي  أ-أي شــخص  القتــال:  عــن  العاجــز  بالشــخص  يقصــد 
قبضــة العــدو 12 -ب-أي شــخص أفصــح بوضــوح عــن نيتــه 
فــي االستســام. ج-أي شــخص غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن 
نفســه بســبب فقدانــه الوعــي او غــرق ســفينته او إصابتــه 
ــة  ــه األعمــال العدائي بجــروح أو مــرض  ويشــترط لعــدم توجي
ضــد هــوالء األشــخاص احجامهــم عــن القيــام بــأي عمــل.  
 ،1977 لعــام  األول  اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   57 المــادة 
 510 ص.   ،2/41 العــدد  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  المجلــة 
مذكــرة شــأن احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني فــي انجــوال
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الحربيــة، ومــن ثــم فــإن الواقــع القانونــي يفــرض نفســه 
فــي ان مثــل هــذه الوســائل ينبغــي ان تفــي بااللتزامــات 
البروتوكــول  مــن   36 المــادة  ارادتهــا  التــي  القانونيــة 
ــزم  ــى »يلت ــص عل ــي تن االضافــي االول لســنة 1977 والت
كل طــرف ســام متعاقــد عنــد دراســة او تطويــر او اقتنــاء 
ســاح جديــد او اداة للحــرب او اتبــاع اســلوب للحــرب بــأن 
يتحقــق ممــا اذا كان محضــورا فــي جميــع االحــوال او 
فــي بعضهــا بمقتضــى هــذا الملحــق البروتوكــول- او ايــة 
قاعــدة اخــرى مــن قواعــد القانــون الدولــي التــي يلتــزم بهــا 

الطــرف الســامي المتعاقــد«.  

ــا فــإن »مايــكل شــمت« يميــل الــى ان األســلحة  مــن هن
مــن  غيــر شــرعي  ذاتهــا ســاح  بحــّد  هــي  االلكترونيــة 
األصــل وانــه ال يمكــن إضفــاء الصفــة الشــرعية عليهــا 
ــّرر لهــا،  ــا ال مب بحجــة القــول انهــا يمكــن ان تســبب آالًم
او أضــراًرا عرضيــة وفًقــا لنــص المــادة 8 مــن نظــام رومــا 

األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )14(. 

 بــل يــرى ان مثــل هــذه االســلحة انمــا هــي اداة لــكل 
انتهــاكات القانــون الدولــي  اإلنســاني ومــن ثــم وبالتالــي 
ــن  ــك الذي ــال او اولئ ــن عــن القت ــود العاجزي )15( فــإن الجن
تركــوا العمليــات الحربيــة انمــا هــم ليســوا مــن ضمــن 
األهــداف العســكرية وبالتالي ســتثار مســألة اســتهدافهم 
مــن قبــل الروبــوت العســكري بوصفهــا انتهــاًكا للقانــون 
العســكري  الروبــوت  ان  اإلنســاني، ال ســيما  الدولــي  
ــا بتحديــد أهدافــه ومعالجتهــا،  الــذي يقــوم تلقائيًّ هــو 
وبالتالــي فــإن الصفــة العســكرية للجنــود الذيــن تركــوا 
القتــال ترفــع عنهــم صفــة الهــدف العســكري ممــا يجعــل 
التمييــز بينهــم وبيــن المقاتليــن أمــًرل ال بــّد منــه لصحــة 

13 . Boothby, W. the Law of Targeting. Oxford Univarcity

Press, 2012, p.20

14 .15

15 . Schmitt, ) نظــام رومــا االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
 M. N, Drone Attacks under the Jus ad Bellum and

 jus in Bello: Clearing the “Fog of Law” Yearbook of

 international Humanitarian Law, 13, 2011, PP311-

326

ــوت العســكري فــي مــا  ــي يقــوم بهــا الروب الهجمــات الت
لــو تــّم اعتبــاره ســاًحا مشــروًعا وهــو مــا لــم يحســمه 
الفقــه الــذي يميــل الغالــب منــه الــى عــدم شــرعية هــذه 

ــا.  الوســيله أساًس

مــن هنــا يمكــن القــول ان الروبــوت العســكري يدخــل 
فــي هــذا التوصيــف القانونــي وبالتالــي فيمكــن ان يكــون 
ــي  ــة والت ــر المشــروعة مــن هــذه الناحي مــن الوســائل غي
ينطبــق عليهــا نــص المــادة )2/أ( مــن النظــام االساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة التــي 
وصفــت )القتــل العمــد( بوســائل معينــة مّمــا يجســد 
االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف األربــع لســنة 

1949 والبروتوكوليــن االضافييــن. 

المطلب الثاني 
معيار تطاول األمد 

ينصــرف معنــى تطــاول االمــد هنــا الــى العامــل الزمنــي 
فــي المتعاقــب فــي ظهــور اآلثار الســلبية للهجمــات التي 
يقــوم بهــا الروبــوت العســكري، اي االثــار غيــر المباشــرة 
التــي تنجــم عــن الهجــوم والتــي لهــا الصفــة المســتقبلية 
غالًبــا، فقــد تســتهدف الهجمــات التــي يقوم بهــا الروبوت 
األعيــان  الــى  تمتــّد  وال  عســكرية  أهداًفــا  العســكري 
المدنيــة او االشــخاص المدنييــن، إاّل أّنــه مــن المحتمــل 
فــي المســتقبل القريــب او البعيــد او حتــى المتوســط 
األشــخاص  علــى  للهجــوم  الســلبية  اآلثــار  تظهــر  ان 
ــر ربمــا  ــى آخ ــة، وبمعن ــان المدني ــى األعي ــن او عل المدنيي
تكــون اآلثــار التــي يخّلفهــا الهجــوم غيــر محسوســة او 
ــة  ــرة زمني ــرة الهجمــات ولكــن بعــد فت ملموســة فــي فت
مســتقبًا تظهــر اآلثــار الســلبية للهجمــات، هنــا ســنكون 
ــز  ــدأ التميي ــز، فمب ــدأ التميي ــا امــام عــدم مراعــاة لمب حتًم
ــة  ــام باالحتياطــات المســتطاعة الكافي انمــا يشــترط القي
ــار تنجــم عــن  ــة اي آث ــان المدني ــن واألعي ــب المدنيي لتجني

ــااًل او مســتقبًا.  اســتخدام الهجــوم ســواء ح

تنــّص الفقــرة 2 مــن المــادة 57 مــن البروتوكــول االضافي 
ــه »ال يجــوز ان يكــون الســكان  االول لســنة 1977 علــى أن
المدنيــون بوصفهــم هــذا وكــذا االشــخاص المدنيــون 
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محــًا للهجــوم، وتحظــر اعمــال العنــف او التهديــد بــه 
الراميــة اساًســا الــى بــث الذعــر بيــن الســكان المدنييــن«. 
ولذلــك فــإن أمــد اآلثــار التــي يخّلفهــا الهجــوم ينبغــي أاّل 
يتجــاوز الميــزة العســكرية المشــروعة فقــط، ومــن ثــم 
فــإن اآلثــار المســتقبيلة التــي يخّلفهــا الهجــوم الــذي يقوم 
بــه الروبــوت العســكري انمــا قــد يدخــل فــي االنتهــاكات 
ــع لســنة 1949. فــإن  ــات جنيــف االرب ــى اتفاقي ــواردة عل ال
ــاًرا مســتقبلية انمــا تدخــل فــي  ــرك آث ــي تت الهجمــات الت
بــاب » الهجمــات العشــوائية« باعتبــار ان األمــد الزمنــي 
وليســت  األثــر  عشــوائية  فتكــون  يتطــاول  قــد  لهــا 
وقــت  فــي  المقيــد  الزمنــي  العامــل  علــى  مقتصــرة 
ــا نذكــر بنــص المــادة 4/51 مــن البروتوكــول  القتــال. وهن
اإلضافــي األول لســنة 1977 التــي جــاءت بمــا يلــي: )حظــر 
ا  اســتخدام ايــة اســلحة او وســائل تتــرك ضــرًرا مســتقبليًّ
فــي المدنييــن او فــي االعيــان المدنيــة )16( حتــى ولــو 
ــة اســتخدامها تقتصــر فــي ضررهــا علــى  كانــت فــي بداي

الهــدف العســكري(. 

والجديــر بالذكــر ان معيــار تطــاول األمــد بالنســبة إلــى 
الروبــوت العســكري انمــا قــد يدخــل فــي بــاب إحــداث 
آثــار مــا كان مــن الــازم حصولهــا، وهــو مــا قــد يدخــل 
فــي بــاب اآلالم التــي ال مبــّرر لهــا، فالقانــون الدولــي  
اإلنســاني انمــا يســعى الــى التقليــل مــن آالم المدنييــن 
فــي النزاعــات مــن خــال اضفــاء الحمايــة القانونيــة علــى 
كل مــن لــم يشــترك مباشــرة فــي العمليــات العدائيــة 
وفًقــا لقواعــد قانونيــة معينــة، وبالتالــي فــإن التمييــز هنــا 
ا لهــذ الحمايــة ممــا يجــب عــدم حدوث  يعــّد معيــاًرا اساســيًّ

آالم مســتقبلية لــم تكــن مبــّررة )17(.

16 .17
ينظــر: د. عمــر ســعد اللــه , القانــون الدولــي  اإلنســاني , . 17

وثائــق وآراء , الطبعــة األولــى , دار مجــدالوي, عمــان , 16.32، 
ص2002

المطلب الثالث 
الغرض من االستخدام

مهمــا يكــن مــن امــر الروبــوت العســكري ومقــدار قدرتــه 
علــى التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين اثنــاء النزاعــات 
للروبــوت  االســتخدام  مــن  الغــرض  فــإن  المســّلحة 
واحــدة  بغايــة  مرهــون  هــو  انمــا  هجماتــه  العســكري 
تعــد محــور اهتمــام القانــون الدولــي  اإلنســاني وهــي 
)اضعــاف القــدرة العســكرية للعــدو(، وبالتالــي فــإن مبــدأ 
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن انمــا يــدور فــي فلــك 
هــذه الغايــة التــي تجّســد النــص عليهــا للمــرة أألولــى 
إعــان  نــّص  عندمــا  اإلنســاني  الدولــي   القانــون  فــي 
ســان بطرســبرغ علــى ان الهــدف المشــروع الوحيــد الــذي 
الحــرب  اثنــاء  تحقيقــه  تســعى  ان  الــدول  علــى  يتعيــن 
هــو » اضعــاف القــوات العســكرية للعــدو “ وبالتالــي 
ــوت العســكري ينبغــي  ــدى الروب فــإن القصــد المتوفــر ل
ــة وهــي اضعــاف  ــه علــى هــذه الغاي ان يصــار الــى برمجت

القــدرة العســكرية للعــدو)18(. 

و ربمــا نجــد ســنًدا لتطبيــق بعــض القواعــد القانونيــة 
ــوت العســكري فــي هــذا الشــأن وذلــك  ــة الروب ــى حال عل
فــي اتفاقيــة الهــاي بشــأن الحــرب البريــة لســنة 1907 التي 
ــى )حظــر مهاجمــة او قصــف المــدن والقــرى  نصــت عل
ــت الوســيلة  ــا كان ــة أيًّ ــر المحمي ــي غي والمســاكن والمبان
المســتعملة(. فهــذا النــص مطلًقــا يفتــح البــاب امــام أي 

ــوت. )19( ــه يشــمل الروب ــد ان ــة وبالتأكي وســيلة قتالي

18 .19
ينظــر فــي ذات المعنــى : هـــنري ميروفيـــتز , مبــدأ اآلالم . 19

التــي ال مبــرر لـــها , بحــث منشـــور فــي كتـــاب 17. 330-333  
, ص 2000 , دار المـــستقبل الـــعربي , القاهـــرة , 1دراســـات 
ــدولي اإلنســاني ,ط  ( ( ديباجــة اعــان ســان  ــانون الـ فــي القـ
بطرســبرغ. 18 ( يميــل رأي  فــي الفقــه الــى ان معيــار االثــار 
المســتقبلية هنــا والتــي تنــدرج ضمــن االالم التــي ال مبــرر 
لهــا فــي ان  التوقــع  المســبق ألحــداث عجــز دائــم يصيــب 
المقاتليــن بــدال مــن اســرهم او اصابتهــم لبــدال مــن قتلهــم 
ــار لمعرفــة فيمــا اذا كان الســاح يســبب االمــا ال  هــو المعي
مبــرر لهــا ام ال. د. احمــد عبيــس الفتــاوي، القانــون الجنائــي 
الدولــي، منشــورات .239، ص2018زيــن الحقوقيــة، بيــروت،
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وهنــا نشــير الــى ان خــروج الروبــوت العســكري بطبيعتــه 
عــن هــذا المعيــار انمــا قــد يشــكل جرائــم، فباالســتناد 
طــرق  باســتخدام  الصلــة  ذات  الدوليــة  المبــادئ  الــى 
القتــال ووســائله ممــا ينطبــق علــى الروبــوت العســكري 
نجــد ان المــادة  )2/أ( مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا تفيــد بــأن وصف)القتــل 
ــع لســنة  ــف االرب ــات جني ــاكا التفاقي العمــد( يجســد انته
1949 والبروتوكوليــن اإلضافييــن الملحقيــن لســنة 1977. 
ومــا  العســكري  الروبــوت  اســتخدام  ان  اخــرى  وبعبــارة 
يّتصــف بــه مــن ميــزات حربيــة ذات تحكــم الكترونــي قــد 
تجعــل مــن الصعوبــة الوقــوف بدقــة علــى قدرتــه الذاتيــة 
الســريعة علــى االســتجابة الــى التمييــز بيــن المدنييــن 
والعســكريين، االمــر الــذي ربمــا يكــون انطاقــة لتجريــم 
غيــر  العســكري  الروبــوت  بهــا  يقــوم  التــي  األفعــال 

المراعــي لمبــدأ التمييــز فــي هــذا الفــرض.  

ويمكننــا القــول ان برمجــة الروبــوت العســكري تلعــب 
عاتــق  علــى  يقــع  إذ  الميــدان  هــذا  فــي  الهــام  دورهــا 
طبيعــة  حســب  كل  والمســتخدم  والمبرمــج  المصنــع 
بــكل  العســكري  الروبــوت  يقــوم  ان  مســؤولية  عملــه 
اعمالــه علــى اســاس اضعــاف القــدرة العســكرية للعــدو 
غيــر  الكامــل  التدميــر  او  االفنــاء  اســاس  علــى  وليــس 
المبــرر، كمــا ان عمليــات االنتقــام ينبغــي عــدم برمجــة 

بشــأنها.  العســكري  الروبــوت 
 

المبحث الثاني 
مبدأ التمييز في ضوء ذاتية 

الظروف للروبوت العسكري 

ــن مــا يجــوز اســتهدافه ومــا  ــز بي مــا مــن شــك ان التميي
ــد  ــا ال ب ــزاع وهن ــاء الن ــة اثن ــة فــي االهمي ال يجــوز امــر غاي
مــن القــول ان البعــض يميــل الــى فكــرة عــدم مشــروعية 
ــوت المســّلح العســكري مــن االســاس،  اســتخدام الروب
قياًســا علــى الــرأي الفقهــي الــذي يميــل الــى ان االســلحة 
ذاتيــة القــرار انمــا هــي بطبيعتهــا غيــر ميالــة الــى التمييــز 
ــل بتكييــف  ــن المدنييــن والمقاتليــن وهــو ســبب كفي بي

االنتهــاكات التــي يمكــن ان تطبــق عليهــا احــكام المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة.)20( 

وفــي  المكانــي  الظــرف  االول  المطلــب  فــي  نتنــاول 
المطلــب الثانــي الظــرف الزمانــي وفــي المطلــب الثالــث 

الظــروف الخاصــة بالروبــوت نفســه وكمــا يلــي: 

المطلب االول
لظرف المكاني: 

يؤكــد الفقــه ان مدرســة الجيوبولوتيــك اعطــت اهميــة 
خاصــة فــي اطــار مناعــة الدولــة وقوتهــا فــي المجــال 
الدولــي معتمــدة علــى ماحظــات تاريخيــة تؤكــد دقــة 
 )21( المكانيــة  الظــروف  تكــون  فقــد  النظريــة.  هــذه 
عامــا مهًمــا فــي تحديــد مقــدار االضــرار التــي تخلفهــا 
بيــن  فالتمييــز  وهجماتــه.  العســكري  الروبــوت  حركــة 
ــة المثلجــة  ــن والعســكريين فــي المناطــق الجبلي المدنيي
التــي يكثــر فيهــا التمويــه يختلــف عنــه فــي المناطــق 
الســهلية، لتبايــن ذاتيــة الظــروف المكانيــة، كمــا ان عامــل 
ــر مــن االشــتباكات  ــاخ يعــد عامــل حســم فــي الكثي المن
العســكرية، وهنــا ليــس للمتحاربيــن الحــق المطلــق فــي 
بعمليــات  للقيــام  العســكري  الروبــوت  وتوجيــه  اختيــار 
فالروبــوت  التضاريــس،  طبيعــة  بحجــة  االســتهداف 
العســكري ال بــد لــه مــن التمييــز بيــن المقاتليــن وغيرهــم 
وهــذا مــن )22( مســلمات القانــون الدولــي  اإلنســاني. 
فمــن شــأن وعــورة االرض او تقلبــات الريــاح او شــدة 
انحــدار االرض ان تؤثــر فــي عمــل الروبــوت العســكري 
فيكــون مبــدأ التمييــز النوعــي او الوظيفــي فــي خطــر مما 

ينظــر: د. احمــد عبيــس الفتاوي، القانون الدولي  اإلنســاني، . 20
منشــورات زين الحقوقية، بيروت، ص 43  وما بعدها/ 2019

ينظــر فــي ذلــك : بييــر رنيوفــان وجــان باتيســت دوروزيــل، . 21
كــم،  فايــز  ترجمــة  الدوليــة،  العاقــات  تاريــخ  الــى  مدخــل 

 )1982  ،16 ص.  عويــدات،  منشــورات  بيــروت، 
ينظــر فــي ذات المعنــى: المجلــة الدوليــة للصليــب االحمــر، . 22

القانــون الدولــي  اإلنســاني وتحديــات النزاعــات المســّلحة 
المعاصــرة، مختــارات مــن اعــداد ص. 180 2002(
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قــد يكــون معــه احتمــال قــوع االنتهــاكات امــر ممكــن 
الحــدوث. فالمــكان الــذي يمكــن ان يكــون فيــه تمويــه 
يصعــب معــه التعامــل بدقــة علــى الروبــوت خصوًصــا 
التــي  تلــك  او  تكــون فــي مرمــاه  التــي  مــع االهــداف 
ينبغــي ان تكــون فــي مرمــاه او بحثــه عنهــا، ولذلــك فــإن 
الروبــوت العســكري وان كانــت لــه القــدرة علــى تحديــد 
االهــداف العســكرية ومهاجمتهــا اال انــه محكــوم بقاعــدة 
عامــة وردت قيــًدا علــى جميــع وســائل وطــرق القتــال 
الحاليــة والمســتقبلية التــي لــم يتــم تطويرهــا فقــد وردت 
هــذه القاعــدة فــي نــص المــادة 22 مــن اتفاقيــة الهــاي 
لســنة 1907 ) نصــت علــى مــا يلــي »ليــس للمتحاربيــن 
حــق مطلــق فــي اختيــار وســائل الحــاق الضــرر العــدو(. 

فقــد أثبــت الواقــع العملــي للنزاعــات المســّلحة ان مبــدأ 
التمييــز انمــا يتأثــر فــي طبيعــة المــكان الــذي يتواجــد فيــه 
الهــدف العســكري ومــدى مراعاتــه، ســيما ان التمويه في 
اماكــن االهــداف العســكرية قــد يصعــب اكتشــافه علــى 
الروبــوت العســكري باعتبــاره مبرمًجــا وليــس لــه احســاس 
وتفكيــر بشــري يســتمر مــع المراوغــة او التمويــه، ولذلــك 
ــة  ــز فــي ظــل الظــروف المكاني ــدأ التميي قــد يتصــّدع مب
بالنســبة للروبــوت العســكري وبالتالــي تقــوم احتماليــة 
ــدأ  ــي  اإلنســاني بعــدم مراعــاة مب ــون الدول انتهــاك القان
ــأ والعمــد قــد يختلطــان  التمييــز، ســيما ان عنصــرا الخطـ

فــي مثــل هــذه الحالــة )23(. 
 

الروبــوت العســكري . 23 ومــع ذلــك ال مجــال للشــك فــي ان 
ــي اإلنســاني  ــون الدول ــادئ فــي القان ــد بمــا ورد مــن مب مقّي
ــك مــن أن شــرط  ــى ذل بشــأن المــكان الجغرافــي وال أدّل عل
النزاعــات  التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن يســري علــى 
وقــد  الجغرافــي.  كان موقعهــا  ــا  أيًّ الدوليــة  غيــر  المســّلحة 
ــي  ــون الدول ــي للقان ــد اإلعــان الصــادر عــن المعهــد الدول أّك
اإلنســاني عــام  1990 هــذا المبــدأ بشــكل صريــح فقــد جــاء فــي 
ديباجتــه علــى »أن القواعــد التاليــة تعتبــر مــن قواعــد القانــون 
الدولــي الوضعــي الــذي هــو فــي طــور التكويــن« وقــد أشــارت 
الفقــرة األولــى إلــى إن »االلتــزام بالتمييــز بيــن المحاربيــن 
واألشــخاص المدنييــن هــو قاعــدة عامــة تســري أثنــاء أي نــزاع 

ــي وتحظــر بخاصــة الهجمــات العشــوائية« ــر دول مســّلح غي

المطلب الثاني
الظرف الزماني:

يشــير الواقــع العملــي الــى ان الظــروف الزمانيــة وعوامــل 
المنــاخ بــدأت مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بعوامــل سياســية، 
مــن هنــا فــإن التغيــرات المناخيــة المفتعلــة ومــا تحدثــه 
مــن آثــار خطيــرة علــى واقــع المتحاربيــن ومــدى الحمايــة 
القانونيــة للذيــن يتمتعــون بهــا انمــا تنعكــس بشــكل او 
ــوت العســكري  ــام الروب ــد قي ــز عن ــدأ التميي ــى مب بآخــر عل
ــه الــى أهدافــه العســكرية. وســواء كانــت  ــه هجمات بتوجي
ام كانــت مفتعلــة فــإن ذلــك يؤثــر  الظــروف طبيعيــة 
حتمــا فــي تحديــد مقــدار قابليــة الروبــوت العســكري علــى 
التمييــز بيــن المقاتليــن وغيرهــم، والواقــع ان عمليــات 
او مــا يطلــق عليــه تســمية هندســة التاعــب بالمنــاخ 
فأثنــاء   Climate engineering المنــاخ  لمنهــج  وفقــا 
النــزاع المســّلح قــد يعمــد أحــد طرفــي النــزاع الــى ادخــال 
فــي  رغبــة  بالمنــاخ  التاعــب  فــي  الحديثــة  االســاليب 
كســب المعركــة فــي منطقــة جغرافيــة معينــة يتواجــد بهــا 
ــوم معتمــة ومنهــا محــاوالت  جيــش مــا، إمــا بعمــل غي
التأثيــر علــى الجــو نفســه فــي طبقــات الجــو العليــا لحجــب 
بالبراكيــن  )تســمى  الشــمس  مــن ضــوء  كبيــرة  كميــة 
الصناعيــة نظــًرا لتقليــد الغيــوم المعتمــة التــي تتولــد 
عــن البراكيــن( ويكــون ذلــك عبــر نشــر كميــات كبيــرة مــن 
جزيئــات وأمــاح الكبريتــات الدقيقــة بواســطة الطائــرات 
الهوائيــة وتحديــًدا فــي  البالونــات )24(  أو  أو الصواريــخ 
أن  والواقــع  الستراتوســفير  طبقــة  مثــل  عاليــة  طبقــة 
الروبــوت  حركــة  تعيــق  التــي  االعمــال  بهــذه  القيــام 
القيــام بشــن هجمــات ال  الــى  العســكري قــد تدفعــه 
ــي يقــوم بحــركات  ــي وبالتال تتناســب مــع الظــرف الزمان
توحــي للخصــم فــي ظاهرهــا مــا ال يريــد الروبــوت القيــام 
ــا فــي  ــه مباغت ــوّت بشــن هجمات ــه اصــًا، فيقــوم الروب ب
ذلــك توقــع الخصــم وهــو فــي نفــس الوقــت غيــر قاصــد 
ــاب الغــدر  ــه قــد يدخــل فــي ب ــز، ولكن ــدأ التميي لخــرق مب
لعــدم وجــود عنصــر التمييــز فاعــًا حاضــًرا لــذا إن مــن 
بيــن المحظــورات الــواردة علــى عمــل الروبــوت العســكري 
فــي مثــل هــذا الفــرض هــو »قتــل أو جــرح أفــراد الدولــة 
المعاديــة أو الجيــش المعــادي باللجــوء إلــى الغدر«وقــد 
نــص البروتوكــول اإلضافــي األول لعــام 1977 علــى حظــر 



205

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

الغــدر فعــرف الغــدر بأنــه )األفعــال التــي تســتثير ثقــة 
ــة، وتدفــع الخصــم  ــة هــذه الثق الخصــم مــع تعمــد خيان
إلــى االعتقــاد بــأن لــه الحــق فــي الحمايــة، وأن عليــه بمنــح 
ــي المنطبقــة فــي  ــون الدول ــا لقواعــد القان ــة طبًق الحماي

النزاعــات المســّلحة(.

وبالتالــي فــإن الظــرف الزمانــي قــد يجعــل مــن الروبــوت 
العســكري ســاًحا عشــوائي األثــر، يتأثــر بالظــرف الزمانــي 
ذاتــه غيــر قــادر بدقــة علــى  بــه فيجعــل مــن  المحيــط 
تمييــز اهدافــه ومهاجمتهــا، وبالتالــي قــد يمكــن ضمــن 
مفهــوم األســلحة التــي ال يمكــن التحكــم بآثارهــا، وهــي 
تلــك التــي مــن شــأنها أن تصيــب األشــخاص المدنييــن 
واألعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية. وفــي حــال تأثــر 
فإنــه  المناخيــة  الظــروف  بعامــل  العســكري  الروبــوت 
فــي  آلخــر  توقيــت  مــن  تمييــز)26(  دون   )25( ســيتباين 

ــز. ــى التميي ــه عل قدرت

المطلب الثالث 
الظروف الخاصة بفاعلية الروبوت العسكري:

العســكري  الروبــوت  بفاعليــة  تتعلــق  ظــروف  هنالــك 
الروبــوت  بتركيبــة  ذات طبيعــة خاصــة  وتكــون  نفســه 
والمــكان،  الزمــان  بعوامــل  لهــا  العســكري وال عاقــة 
الروبــوت  عليهــا  يقــوم  التــي  االلكترونيــة  فالتركيبــة 

ــاة، . 24 ــر للحي ــاخ تدمي ــي، التاعــب بالمن ــاح عنان ــد الفت ينظــر: عب
https://www. منشــور علــى الرابــط.2019 – 3 - 22 آخــر زيــارة

 )  ،128626/masress.com/rosasabah
للقانــون . 25 العامــة  النظريــة   , الوفــا  أبــو  :د.احمــد  ينظــر   )25(

الدولــي اإلنســاني )فــي القانون الدولي والشــريعة اإلســامية 
ص. 75، 2006 دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , ،1ط ( 

أكــراه، . 26 »إجــراءات  بأنهــا  االنتقاميــة  االعمــال  عرفــت   )26(
مخالفــة للقواعــد العاديــة للقانــون الدولــي، تتخذهــا دولــة 
مــا اثــر أعمــال غيــر مشــروعة ارتكبتهــا ضدهــا دولــة أخــرى , 
وتهــدف إلــى إجبــار هــذه األخيـــرة بواســطة الضـــرر علــى احتــرام 
. يراجع بشأن ذلك: د. 1934 القانـــون. الدولـــي«.وقد  تم اقرار 
هــذا التعريــف مــن قبــل معهــد القانــون الدولــي  ســنة ،1997 
مدخــل الــى الـــقانون الدولــي اإلنســاني , منشــورات المعهــد 

ــي.75ص ــر الزمال ــي لحقــوق اإلنســان , تونــس ,، عامـ العرب
العامــة . 27 الجمعيــة  المتخــذ فــي   القــرار 2676  ينظــر: ديباجــة 

ــر بعوامــل  ــة خاصــة تتأث العســكري انمــا هــي مــن طبيع
خاصــة تــؤدي امــا الــى تطويــر قــدرة الروبــوت او شــل 
حركتــه او إعاقتــه او حتــى تعطيلــه او إيهامــه، فالروبــوت 
ــل للعطــل او الخطــأ او  ــر قاب العســكري ليــس ســاًحا غي
اإلتــراق االلكترونــي. ومــن بيــن اهــم هــذه الظــروف هــو 
التــي  القياســية  والمواصفــات  العاليــة  الكفــاءة  حجــم 
ــوت العســكري فيهــا، فمقــدار التطــور  ــع الروب ــّم تصني ت
القــدرة  تحديــد مقــدار  فــي  انمــا يســاهم  التكنولوجــي 
ودقــة  االســتمرار  قابليــة  ان  كمــا  للروبــوت،  الذاتيــة 
ــوت عســكري انمــا  ــي يختــص بهــا كل روب ــة الت االحترافي
تتــاءم دونمــا اي شــك مــع الغايــات العســكرية التــي 
رافقــت تصنيعــه او برمجتــه فــي مــا اذا كانــت تقــوم علــى 
اســاس التدميــر ام االســتهداف ام الفتــك ام غيرهــا. 

مــن هنــا فــإن الروبــوت العســكري ليــس بمنــأى عــن 
االســتهداف الموجــه اليــه مــن قبــل أســلحة الكترونيــة 
روبــوت  اســتهداف  مــن  ذلــك  علــى  أدّل  وال  أخــرى، 
ــز  ــل روبــوت عســكري معــاٍد آخــر ال يمّي عســكري مــن قب
بيــن الروبــوت المقاتــل وغيــر المقاتــل، فالقانــون الدولــي  
اإلنســاني لــم يجــز ســوى مهاجمــة مــن يتمتــع بصفــة 

.)27( )المقاتــل( فقــط 

ولذلــك ســيكون مبــدأ التمييــز بيــن االهــداف العســكرية 
وغيرهــا محــل تســاؤل هــام فــي مــا اذا تــم اســتهداف 
روبــوت عســكري عاجــز عــن القيــام باالعمــال الحربيــة، او 
روبــوت عســكري مخّصــص لألغــراض الطبيــة والعاجية، 
وهنــا ســنكون امــام حتميــة وجــوب مبــدأ التمييــز بيــن 
الروبــوت العســكري المقاتــل الــذي ال يتمتــع بالحمايــة 
المقاتــل  غيــر  العســكري  الروبــوت  وبيــن  القانونيــة، 
وهــو العاجــز عــن القتــال او المخصــص لاغــراض غيــر 
القتاليــة، ممــا يجــدر الوقــوف عنــد هــذه المســألة الغايــة 

ــة.  فــي االهمي

ــرز يكمــن فــي الظــروف ذات الطابــع  بــل ان التحــدي األب
ــوت العســكري  ــة الروب ــر مــن قابلي ــي تغي ــي الت االلكترون
المؤثــرات  واول  خارجــي،  مؤثــر  بفعــل  التمييــز  علــى 

الخارجيــة واهمهــا هــو:                              
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الذيــن  اولئــك  الــى  )المقاتــل(  معنــى  ينصــرف   )27(
العدائيــة. العمليــات  فــي  مباشــر  بــدور  يقومــون 

تطويــع   « بهــا  ويقصــد  الســيبرانية(  )الهجمــات   )28(
فــي  التأثيــر  ألجــل  العســكرية  االلكترونيــة  االمكانيــات 
أو تدميرهــا ســواء  اخــرى وتعطيلهــا  الكترونيــة  مواقــع 

عســكرية« أو  مدنيــة  خدمــات  تقــدم  كانــت 

وبالتالــي فــإن تعــرض الروبــوت العســكري الــى هجمــات 
ســيبرانية معاديــة تدمــر حركتــه او تشــل قدرتــه او تغيــر 
ببيانــات  تغذيــه  او  بــه  الخــاص  االلكترونــي  برنامجــه 
ــن  ــن المدنيي ــز بي ــده التميي ــة ممــا يفق ــات خاطئ وتوجيه
اداة  العســكري  الروبــوت  مــن  ســتجعل  والعســكرين 
تطلــق هجماتهــا علــى كل مواقــع او اشــخاص مــن طــرف 
اســتهدافه  الممنــوع  بيــن  بطبيعتــه  غيــر ممّيــز  العــدو 
وغيــر الممنــوع، وذلــك ألن الهجمــات الســيبرانية تفقــد 
ــه  ــى ذات ــة عل ــى الســيطرة الفعلي ــوت العســكري عل الروب
وتجعلــه موّجًهــا بشــكل آخــر غيــر الشــكل الــذي هــو عليــه 
باألصــل، وبالتالــي فتدميــر البرمجــة التــي يقــوم عليهــا 
ــاه ان الروبــوت  الروبــوت بواســطة هجــوم ســيبراني معن
ســيتحول الــى ســاح ليــس لــه القــدرة علــى مراعــاة مبــدأ 
ــق  ــوت ينطب ــي فســتكون هجمــات الروب ــز، وبالتال التميي
وبالتالــي  العشــوائية«  الهجمــات   « مصطلــح  عليهــا 
فســيكون هــذا الســاح ســاًحا غيــر مشــروع بطبيعتــه 
باعتبــاره يلحــق ضــرًرا، ممــا يثيــر المســؤولية الدوليــة )29(.

اســاس  علــى  يقــوم  العســكري  الروبــوت  ان  فطالمــا 

1970 فــي  المتحــدة  لألمــم 
28 . Marco Roscini, “World Wide Warfare – Jus ad bellum 

 and the us of Cyber Fors” Max Plank Yearbook of

.unnaited nations Law, Volume 14, 2010, P.91

الســيبرانية تجعــل مــن . 29 الهجمــات  اعتبــار  للتفصيــل بشــأن 
اثارهــا هجمــات عشــوائية، ينظــر: د. احمــد عبيــس نعمــة 29 
الفتــاوي، الهجمــات الســيبرانية ) دراســة قانونيــة تحليليــة 
ــن   ومــا  ــا المعاصــر(، منشــورات زي ــات تنظيمه بشــأن تحدي

بعدهــا. 31، ص2018الحقوقيــة، بيــروت، 
ينظرفــي ذلــك : ماركــو ساســولي وانطــوان بوفيــه : كيــف . 30

الكترونــي باألصــل وطالمــا ان التكنولوجيــا هــي المعيــار 
ــوت العســكري فــإن  ــدأ عمــل الروب ــه مب ــذي يقــوم علي ال
الهجمــات  عــن طريــق  العســكري  الروبــوت  اســتهداف 

الســيبرانية امــر متوقــع الحصــول حتًمــا. 

مــن هنــا فــإن تعــرض الروبــوت العســكري للهجمــات 
او  تعّطلــه  او  الروبــوت  حركــة  تشــّل  التــي  الســييبرانية 
المدنييــن  لبيــن  التمييــز  قــادر فعــًا علــى  غيــر  تجعلــه 
والمقاتليــن او بيــن المقاتليــن واولئــك الذيــن عجــزوا عــن 
القتــال أمــر يجعــل مــن الروبــوت العســكري غيــر آبــه بمبــدأ 
التمييــز ويدخــل ضمــن األســلحة المدمــرة الفتاكــة التــي 
ال تميــز بيــن المدنييــن والعســكريين وبالتالــي ســيمارس 
الروبــوت العســكري اكبــر االنتهــاكات التفاقيــات جنيــف 
االربــع لســنة 1949.،األمــر الــذي ال بــد مــن الوقــوف عنــده 
ــع  بدقــة وتحديــد مقــدار المســؤولية الجزائيــة علــى مصّن
القانــون  وظيفــة  ألن  ومبرمجــه  العســكري  الروبــوت 
الدولــي  اإلنســاني باالصــل هــي توفيــر اكبــر قــدر ممكــن 
مــن الحمايــة الدوليــة علــى االشــخاص الــذي ال يشــاركون 
مباشــرة بالعمليــات العدائيــة، وهــذا مــا يجعــل مــن هــذه 
الغايــة امــًرا محفوًفــا بالمخاطــر وبالتالــي ســتنعدم القــدرة 
بمبــدأ  االلتــزام  علــى   )30( العســكري  للروبــوت  التامــة 
النزاعــات  اثنــاء  والعســكريين  المدنييــن  بيــن  التمييــز 

المســّلحة.

الخاتمة : 

اواًل- النتائج : 
إن الروبــوت العســكري معــّرض للخــرق الذاتــي فــي اي 
عمليــات  او   1 الســيبرانية  للهجمــات  كتعّرضــه  وقــت 
مــن  العكــس  علــى  بذلــك  وهــو  بالمنــاخ،  التاعــب 

مــن  مختــارات  ت  الحــرب  فــي  الحمايــة  القانــون  يوفــر 
القضايــا الخاصــة بممارســات معاصــرة فــي القانــون الدولــي  
ط  جنيــف،  االحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  اإلنســاني، 

2009 ص..368، 
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ــا فــي  ــه اإلنســان حركيًّ ــم ب الســاح الميكانيكــي المتحك
كل حاالتــه، وبالتالــي فهــو يمّثــل خرًقــا لمبــدأ التمييــز بيــن 
المقاتليــن وغيرهــم الحتماليــة فقــد او نقــص القــدرة 
الذاتيــة للروبــوت علــى التمييــز فــي اي وقــت او تحــت اي 

ظــرف طــارئ. 

يتأثــر الروبــوت العســكري بعامــل ظــرف المــكان والزمــان 
ومــن ثــم فهــو ســاح غيــر متكيــف مــع كل الظــروف 
واألجــواء بطبيعتــه بحكــم تركيبتــه االلكترونيــة المختلفــة 
مــن روبــوت عســكري آلخــر، وبالتالــي فهــو يعتمــد فــي 
ــن  ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــز بي ــى التميي ــة عل ــه الذاتي قدرت
ــم  ــي ت ــة الت ــى مقــدار الكفــاءة والغاي بشــكل اساســي عل
تصنيعــه مــن اجــل تحقيقهــا، وبهــذا ال يمكــن التســليم 
بقــدرة الروبــوت العســكري مــن االســاس علــى مراعــاة 
الدولــي  القانــون  ارادتــه نصــوص  الــذي  التمييــز  مبــدأ 
تحقيــق  الــى  الراميــة  العرفيــة  وقواعــده  اإلنســاني 
)الحمايــة( القانونيــة، فمــن غيــر المؤمــل ان يتــم التعامــل 
مــع الروبــوت علــى احتــرام مبــدأ التمييــز الــذي ال يمكــن 
مــن  ظــرف  تحــت  بــه  االلتــزام  العســكري  للروبــوت 
الظــروف والمؤثــرات الخارجيــة المحتملــة الــورود عليــه 
االســلحة  قبيــل  مــن  فهــو  وبالتالــي  لحضــة،  فــي كل 

الفتاكــة بطبيعتهــا. 

مــن المفتــرض لمبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن 
ان الحمايــة الذاتيــة للعســكري انمــا 3 تتحــددد بمقــدار 
امتنــاع مشــاركته عــن القيــام باالعمــال العدائيــة، ولذلــك 
العســكري  الروبــوت  علــى  يصعــب  ان  الطبيعــي  مــن 
اســتمرار قدرتــه علــى التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين 
الروبــوت  ان  هــو  االول  لســببين،  االوقــات،  كل  فــي 
العســكري ليــس انموذًجــا واحــد ذو كفــاءة وانمــا هــو 
ــه مــن مصنــع الــى آخــر،  ســاح الكترونــي يختلــف بقدرت
واحــدة غيــر قابلــة للتغييــر ومــن مبرمــج الــى آخــر وبالتالــي 
العســكري  الروبــوت  مــن  يجعــل  الكفــاءة  فتفــاوت 
إشــكااًل يقــف فــي طريــق مبــدأ التمييــز ببيــن المدنييــن 
والمقاتليــن، والثانــي ان عمــل الروبــوت العســكري قــد 
يشــل ويصبــح عاجــًزا عــن القتــال ممــا يجعــل اســتهدافه 
خرًقــا لقواعــد التمييــز، مــن هنــا فــإن مراعــاة مبــدأ التمييــز 

مســألة غيــر مؤكــدة إطاًقــا اذا مــا تــم اســتخدام الروبــوت 
العســكري.

ــل  ــر المقات ــوت العســكري غي ــف نطــاق عمــل الروب يختل
مبــدأ  مــن  ويجعــل  المقاتــل  العســكري  الروبــوت  عــن 
التمييــز علــى محــّك الخطــورة وأقــرب لإلنتهــاك الصريــح، 
بدليــل ان الروبــوت العســكري المقاتــل ذاتــه قــد يتعــرض 
ــر قابــل علــى  لهجمــة ســيبرانية تشــل حركتــه فتجعلــه غي
يكــون  وعندئــذ  العدائيــة،  باالعمــال  بالقيــام  االســتمر 
ــاره  ــر مشــروع بإعتب اســتهدافه مــن طــرف العــدو امــر غي
ــر فــي مــا  ــا تكــون المشــكلة اكب ــال، وهن ــًزا عــن القت عاج
لــو تــّم اســتهدافه مــن قبــل روبــوت عســكري معــادي ال 
يميــز بــدوره بيــن الروبــوت المقاتــل وغيــر المقاتــل. وعليــه 
ان مبــدأ التمييــز اقــرب لإلنتهــاك فــي ظــل شــرعنة عمــل 

ــوت العســكري.  الروب

الحمايــة  مــدار  يــدور  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  ان   -
القانــون  هــذا  افتــرض  الذيــن  لألشــخاص  القانونيــة 
حمايتهــم، وهــذه الحمايــة لــن تتــم دونمــا مراعــاة كاملــة 
فــإن  ولــذا  وغيرهــم،  المقاتليــن  بيــن  التمييــز  لمبــدأ 
ال  وتجعلــه  العســكري  الروبــوت  تقيــد  التــي  العوائــق 
ــا  يأبــه لمبــدأ التممييــز وال يراعيــه انمــا تكــون ســببا كافًي
النزاعــات  فــي  العســكري  الروبــوت  اســتخدام  لتجريــم 

المســّلحة وانــه ســاح غيــر مشــروع مــن اصلــه.

التوصيات :
الدعــوة الــى عقــد مؤتمــر مــن قبــل حكومــات الــدول 
المعنيــة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للتعريــف 
بمخاطــر الروبــوت العســكري علــى مبــدأ التمييــز بيــن 
المدنييــن والمقاتليــن وإبــراز خطورتــه تمهيــًدا لتقنيــن 

ذلــك فــي معاهــدة او بروتوكــول دولــي.

الحاجــة الملحــة الــى تفعيــل تعديــل البرتوكــول االضافــي 
الثالــث بتضميــن حضــر اســتخدام الروبــوت العســكري 
الدوليــة  وغيــر  منهــا  الدوليــة  المســّلحة  النزاعــات  فــي 
الــوارد فــي عــدم مراعاتــه لمبــدأ  المنطقــي  لإلحتمــال 
تكــون  تملكــه  التــي  الــدول  ان  ولكــون  بدقــة  التمييــز 
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فــي الغالــب هــي الــدول المتقدمــة مــن حيــث الترســانة 
العســكرية والتقــدم التكنولوجــي ممــا يجعــل الحــرب غيــر 

المتكافئــة امــًرا واقًعــا.

تضميــن االتفاقيــات المعنيــة باألســلحة علــى نصــوص 
العســكري  الروبــوت  اســتخدام  صريــح  بشــكل  تحظــر 
والطائــرات بــدون طيــار والهجمــات الســيبرانية بوصفهــا 
تكنولوجيــا فتاكــة ال تعيــر مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن 
والعســكريين بدقــة وانمــا بشــكل تقريبــي، ولذلــك ال بــد 

ــا.  ــى قائمــة االســلحة المحظــورة دوليًّ ــا ال مــن ضمه

الدعــوة الــى تبنــي مشــروع اعــادة النظــر بإتفاقيــات جنيــف 
االربــع لتجريــم امتــاك وانتــاج واســتخدام وبيــع األســلحة 
ذات الطابــع االلكترونــي باعتبارهــا وســائل غيــر مشــروعة 

فــي النزاعــات المســّلحة الدوليــة منهــا وغيــر الدوليــة.

االشــارة الــى االتفاقيــة التــي ورد ذكــر موضوعهــا فــي 
الفقــرة أعاهــز
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المقدمة:
الجنائــي  القانــون  فــي  عليهــا  المســتقر  المبــادئ  مــن 
الدولــي أنــه ال عقوبــة وال جريمــة إاّل بنــص، كمــا أنــه ال 
يجــوز التوســع فــي تفســير النصــوص الجنائيــة، وفــي 
حــال الغمــوض يفّســر النــص لمصلحــة المتهــم1، وهــو 
مبــدٌأ أساســي ورد فــي نظــام رومــا المنشــئ للمحكمــة 
فــي  بالنظــر  المحكمــة  تختــص  إذ  الدوليــة،  الجنائيــة 
ــم الحــرب؛  ــى ســبيل الحصــر، وهــي: جرائ ــم عل ــع جرائ أرب
جرائــم ضــد اإلنســانية؛ جرائــم اإلبــادة الجماعيــة؛ جريمــة 
العــدوان1. إضافــة إلــى ذلــك فــإن المحكمــة تنظــر فقــط 
فــي الجرائــم التــي ترتكــب بعــد دخــول نظامهــا األساســي 
حّيــز النفــاذ، وبالتحديــد فــي األوِل مــن تمــوز لعــام 2002، 
اســتناًدا للمــادة )11( مــن نظــاِم رومــا، وال تســقط هــذه 
ــا في  الجرائــم بالتقــادم1، كمــا أن المحكمــة مختصــٌة مكانيًّ
الجرائــم الواقعــة علــى إقليــم دولــة طــرف فــي النظــام 
األساســي للمحكمــة، أو اذا كان الجانــي أحــد رعاياهــا، أو 
ــدى مســجل المحكمــة بموجــب  ــداع يقــدم ل بموجــب إي

المــادة )3/12( مــن النظــام. 

ســتتركز هــذه الدراســة علــى إحــدى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولية، 
أال وهــي جريمــة اإلبادة الجماعيــة، باعتبارها جريمة تمّس 
الدولــي  المجتمــع  تنبــه  البشــري ككل، وقــد  بالجنــس 
ــة، وال  ــة الثاني ــان انتهــاء الحــرب العالمي لهــذه الجريمــة إّب
شك فــي أن نيــة تدميــر مجموعات كاملــة ســواء أكانــت 
ذلك،  ما شابه  أو  ثقافية  أو  دينية  أو  عرقية  أو  قومية 
تعكــس ظاهرة قديمة في تاريخ البـشرية. إال أن تعبيــر 
يكــن متــداواًل،  لــم   )GENOCIDE( الجماعية«  »اإلبادة 
ــى الجريمــة  ويعــود الفضــل فــي وضــع هــذا الوصــف إل
للمحامــي البولندي »ليمــكان« فــي العــام 1944، وهــذا مــا 
يفّســر عــدم إدراج عبــارة »اإلبــادة الجماعيــة« فــي النظــام 
األساســي لمحكمــة نورمبرغ، والتــي عاقبــت مرتكبــي 
هــذه الجريمــة آنــذاك بتهــم )جرائــم ضــد اإلنســانية، جرائــم 
ــة العامــة رقــم 96 )د-1(  ــرار الجمعي الحــرب(.1 وقــد جــاء ق
المــؤرخ 11 كانــون األول/ديســمبر 1946 الــذي أعلنــت فيــه 
الجمعيــة وألول مــرة اإلبــادة الجماعيــة جريمــة بمقتضــى 
القانــون الدولــي؛ نظــًرا لمــا تســببه هــذه الجريمــة مــن 

ذلــك  تــا  ثــم  الوجــود،  فــي  البشــري  للجنــس  تهديــد 
والمعاقبــة  الجماعيــة  اإلبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة 
عليهــا والتــي أقــرت وعرضــت للتوقيــع وللتصديــق أو 
لانضمــام بقــرار الجمعيــة العامــة 260 ألــف )د-3( المــؤرخ 

فــي 9 كانــون األول /ديســمبر 11948. 

وبالنظــر إلــى جريمــة اإلبــادة الجماعيــة، فــإن جوهرهــا 
يمكــن فــي ارتــكاب فعــٍل بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة 
ــا  ــا هــذه، إهــاًكا كليًّ ــة بصفته ــة أو ديني ــة أو عرقي أو إثني
ــا، إذ أن هــذا الفعــل يّتخــذ إحــدى الصــور الخمــس  أو جزئيًّ
الــوارد ذكرهــا فــي المــادة السادســة مــن نظــام رومــا 
اتفاقيــة  مــن  الثانيــة  والمــادة   ،1998 لعــام  األساســي 
منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 
1948، 1والمــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغيســافيا الســابقة، والمــادة الثانيــة 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  مــن 
إحــدى  علــى  ســنركز  المقــام  هــذا  فــي  وإننــا  لروانــدا. 
ــوال  ــة عمــدًا ألح هــذه الصــور، أال وهــي إخضــاع الجماع

معيشــية بقصــد اإلهــاك.

وهــو  أساســي،  بعــد  علــى  البحــث  إشــكالية  وتقــوم 
ــق لجريمــة إخضــاع الجماعــة  ــى الفهــم الدقي الوصــول ال
الفعلــي، كجريمــة  ألحــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك 
للمحكمــة  رومــا  لنظــام  وفًقــا  مجرمــة  جماعيــة  إبــادة 
الجنائيــة الدوليــة، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى األركان 
الجماعــة ألحــوال  الماديــة والمعنويــة لجريمــة إخضــاع 
إبــادة  كجريمــة  الفعلــي  اإلهــاك  بقصــد  معيشــية 
جماعيــة فــي نظــام رومــا األساســي، إضافــة إلــى التعــرج 
إلــى مفهوم«القصــد الخــاص« لجريمــة اإلبــادة الجماعيــة 
المتمثــل فــي نيــة بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة 
ــا،  ــا أو جزئيًّ ــة بصفتهــا هــذه إهــاًكا كليًّ ــة أو ديني أو عرقي
والــذي تــدور معــه الجريمــة وجــوًدا وعدًمــا. باإلضافــة 
الــى التطــرق إلــى تعريــف الفئــات المحميــة فــي ظــل 
عــدم وجــود تعريــف واضــح لهــا فــي نظــام رومــا، عــدا 
عــن توضيــح المقصــود »باإلهــاك الكلــي أو الجزئــي«، 
المتطلبــة  المعيشــية«  »األحــوال  عبــارة  ومــا تتضمنــه 
لهــذه الجريمــة. كمــا ســتتم دراســة عنصــر »الســياقية« 
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أي وجــود »نمــط ســلوك مماثــل واضــح موجــه ضــد 
الجماعــة«. 

جريمــة  خطــورة  ضــوء  فــي  الدراســة،  أهميــة  وتكمــن 
اإلبــادة الجماعيــة بشــكل عــام، لمساســها بحــق البشــر 
فــي الوجــود باعتبــار أن جوهــر هــذه الجريمــة يقــوم علــى 
قصــد »إهــاك جماعــات بشــرية«، كمــا أن جريمــة اإلبــادة 
الجماعيــة هــي الوحيــدة _مــن بيــن الجرائــم المنصــوص 
ــا.  عليهــا فــي ميثــاق رومــا_ التــي تتطلــب قصــًدا خاصًّ
ــى جريمــة إخضــاع الجماعــة  ــز الدراســة عل وســيكون تركي
الفعلــي،  اإلهــاك  بقصــد  معيشــية  ألحــوال  عمــًدا 
وســتعمل  الجماعيــة،  اإلبــادة  صــور  إحــدى  باعتبارهــا 
ــل أركان هــذه الجريمــة، ال  ــة تفصي ــى محاول الدراســة عل
ســيما أن العديــد مــن المصطلحــات الــواردة فــي أركانهــا 
مبهمــة، وكثيــر مــا يتبــادر لمســامعنا وجــود حــاالت »إبادة 
جماعيــة« فــي منطقــة مــا، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس 
مــن الســهل بمــكان توفــر أركان هــذه الجريمــة لإلدعــاء 

بوجودهــا. 

تحليــل  فــي  التعمــق  علــى  الدراســة  هــذه  ســتقوم 
عمــًدا  الجماعــة  إخضــاع  لجريمــة  المجّرمــة  النصــوص 
ــي نظــام  ــي ف ــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك الفعل ألح
رومــا األساســي،1 ووثيقــة األركان الخاصــة بهــا، إضافــًة 
إلــى التعــرج بشــكل أساســي إلــى التطبيقــات القضائيــة 
الجنائيــة  بهــذا الصــدد، ال ســيما اجتهــادات المحكمــة 
الدوليــة، والمحاكــم الدوليــة الجنائيــة الســابقة، وذلــك 
ــي فــإن  ــق لهــذه الجريمــة، وبالتال ــة الفهــم الدقي لمحاول
المنهــج األساســي الــذي سيســتخدم بهــذه الدراســة هــو 

التحليلــي. المنهــج 

المطلب األول
ماهية جريمة اإلبادة الجماعية

ــل جريمــة »إخضــاع  ــل الدخــول فــي تفصي ــا وقب ــّد لن ال ب
الجماعــة ألحــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك الفعلــي«، 
فــي  توافرهــا  الواجــب  العامــة  األركان  إلــى  نتطــرق  أن 

كافــة صــور الجرائــم التــي توصــف بأنهــا »إبــادة جماعيــة«، 
وســنقوم خــال هــذا المطلــب باســتعراض هــذه األركان 
واحــًدا تلــو اآلخــر، إذ ســنتطرق فــي بــادئ األمــر فــي الفــرع 
األول عــن قصــد »اإلهــاك الكلــي أو الجزئــي« كقصــٍد 
المــادة  فــي  الــوارد  الجماعيــة  اإلبــادة  لجريمــة  خــاص 
السادســة مــن نظــام رومــا األساســي، وفــي الفــرع الثانــي 
ســنتعرج إلــى مفهــوم »الجماعــة« المقصــود فــي ذات 

المــادة. 

المكــّون  الجرمــي  الســلوك  بصــور  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
لجريمــة اإلبــادة الجماعيــة، فقــد ُنّظمــت بموجــب المــادة 
السادســة مــن نظــام رومــا األساســي وذلــك علــى ســبيل 
المــادي  الركنيــن  اجتمــاع  الجريمــة  تتطلــب  إذ  الحصــر، 
جماعــة  إهــاك  بقصــد  ترتكــز  أن  بشــرط  والمعنــوي، 
بصفتهــا القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة أو اإلثنيــة بشــكل 
كلــي أو جزئــي، ففــي مــا يتعلــق بالركــن المــادي المكــّون 
لهــذه الجريمــة فقــد وردت األفعــال بصــورة حصريــة فــي 
المــادة )6( مــن نظــام رومــا األساســي، والمــادة )2( مــن 
اتفاقيــة منــع اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وهــي:  
عقلــي  أو  جســدي  ضــرر  إلحــاق  الجماعــة؛  أفــراد  قتــل 
جســيم بأفــراد الجماعــة؛ إخضــاع الجماعــة عمــًدا ألحــوال 
ــا؛  ــا أو جزئيًّ معيشــية يقصــد بهــا إهاكهــا الفعلــي كليًّ
ــع اإلنجــاب داخــل الجماعــة؛  ــر تســتهدف من فــرض تدابي

ــى جماعــة أخــرى.  ــوة إل نقــل أطفــال الجماعــة عن

وياحــظ علــى كافــة أنــواع هــذا الســلوك، أنهــا تســتهدف 
ا،  ــا أو جزئيًّ »الجماعــة« بصفتهــا، وتهــدف إلــى إهاكهــا كليًّ
وســيقتصر هــذا البحــث علــى دراســة الصــورة الثالثــة مــن 
صــور الســلوك، وهــي إخضــاع الجماعــة عمــًدا ألحــوال 
ــا،  ــا أو جزئيًّ معيشــية يقصــد بهــا إهاكهــا الفعلــي كليًّ
إلــى ماهيــة جريمــة  إذ ســنتطرق فــي المطلــب األول 
ــادي«  ــح عنصــري »القصــد اإلب ــة، بتوضي ــادة الجماع اإلب
و«الجماعــة المحميــة«، ثــم فــي المطلــب الثانــي ســيتم 
التطــرق إلــى هــذه ماهيــة هــذه الصــورة مــن الجريمــة 

ــد.  بالتحدي
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الفرع األول
نية »اإلهالك الكلي أو الجزئي«

الجماعيــة  اإلبــادة  جريمــة  فــي  الخــاص  القصــد  يعــّد 
المتمثــل فــي »اإلهــاك الكلــي أو الجزئــي« جوهــر هــذه 
الجريمــة، إذ أنهــا الجريمــة الوحيــدة _مــن بيــن الجرائــم 
تتطلــب  التــي  رومــا_  نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص 
أو  ــا  كليًّ الجماعــة  إهــاك  قصــد  وهــو  ــا؛  خاصًّ قصــًدا 
ــا، ومــن الجديــر ذكــره بهــذا المقــام أن هــذه الجريمــة  جزئيًّ
القصــد  توافــر  الخــاص،  القصــد  الــى  تتطلــب إضافــة 
والعلــم، والتــي يجــب توافرهــا فــي كافــة الجرائــم.1 وهــذا 
ــة فــي وثيقــة  ــادة الجماعي ــه مقدمــة جريمــة اإلب مــا أكدت
أركان الجرائــم،1 نصــت علــى أنــه علــى الرغــم مــن الشــرط 
المعتــاد المتعلــق بالركــن المعنــوي المنصــوص عليــه 
فــي المــادة  30، ومــع التســليم بــأن العلــم بالظــروف 
تجــري معالجتــه عــادة لــدى إثبــات نيــة ارتــكاب اإلبــادة 
ــٍة،  ــًة بحال الجماعيــة، فــإن المحكمــة هــي التــي تقــرر، حال
الشــرط المناســب، إن وجــد، للركــن المعنــوي المتعلــق 

بهــذا الظــرف.

أواًل: قصد »اإلهالك«
بالنظــر إلــى نظــام رومــا، ووثيقــة أركان الجرائــم، فإنــه 
ال يوجــد تعريــف واضــح »لقصــد اإلهــاك«، ولتحديــد 
إلــى  الرجــوع  مــن  بــد  ال  القصــد،  بهــذا  المقصــود 
تطبيقــات المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بهــذا الصــدد، ال 
ســيما تطبيقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والمحاكــم 
عــام  أنشــئت  التــي  ليوغيســافيا  الدوليــة  الجنائيــة 
باعتبــار   ،1994 العــام  فــي  أنشــئت  التــي  وروانــدا   1993
أن نظاميهمــا يتشــابهان بشــكل كبيــر مــع نظــام رومــا 
المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، وقــد نظــرا 
إلــى العديــد مــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة، التــي ارتكبــت 

آنــذاك. 

يمكــن القــول بــأن قصــد اإلهــاك، يتطلــب أن مرتكــب 
الجماعــة1،  إلهــاك  الواضحــة  النيــة  لديــه  الجريمــة 
وأنــه لــم يقــم بذلــك بصــورة عشــوائية، أي أن ارتكابــه 
ــة،  كمــا  ــق اإلهــاك للجماع ــال كان بهــدف تحقي لألفع
أن االســتهداف يجــب أن يوّجــه لفــرد أو مجموعــة مــن 

األفــراد؛ وذلــك إلنتمائهــم إلحــدى الفئــات المحميــة، 
وليــس أن يكــون هــذا الفــرد أو مجموعــة األفــراد هــم 
أعضــاء بهــذه الجماعــة بمحــض الصدفــة، فالجماعــة هــي 
الهــدف مــن هــذه الجريمــة، واإلجــراءات المتخــذة ضــد 
فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد مــن هــذه الجماعــة هــي 
ــه ينتمــي إلــى أحــد  ــادي بحــد ذات الوســيلة.1 والقصــد اإلب
أشــكال القصــد المشــدد التــي ال تتطلــب التنفيــذ مــن 
خــال الســلوك المــادي، بــل التــي تقتضــي ســعي الجانــي 
إلــى تحقيقــه، وليــس مــن المطلــوب أن يتمكــن الجانــي 
ــا مــن تدميــر أحــد أعضــاء الجماعــة المحميــة، بــل  فعليًّ
يكفــي بمجــرد أن يكــون ويتوافــر فــي ذهنــه قصــد خــاص 
لتدميــر الجماعــة لــدى قيامــه بهــذه األفعــال بغــض النظــر 

اذا تحقــق الهــدف النهائــي أم ال.1

التابعــة للمحكمــة الجنائيــة  ووفًقــا لدائــرة االســتئناف 
الجماعيــة  اإلبــادة  إن  الســابقة،  ليوغســافيا  الدوليــة 
واحــدة مــن أســوأ الجرائــم المعروفــة للبشــرية، وينعكــس 
ذلــك فــي صرامــة شــرط النيــة المحــددة. إذ ال يمكــن 
ــة بشــكل  ــة إال بثبــوت وجــود ني ــادة الجماعي ــة باإلب اإلدان
ال لبــس فيــه.1 وفــي تفســيرها الهــام للمــادة السادســة 
أكــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أهميــة وجــود »عنصــر 
ذاتــي«، يشــار إليــه عــادة باســم« »dolus specialis« أو 
نيــة محــددة، والتــي بموجبهــا يجــب تنفيــذ أي أعمــال إبادة 
ــا« للمجموعــة  ــا أو جزئيًّ جماعيــة مــع »نيــة التدميــر كليًّ

المســتهدفة.1

أمــا فــي مــا يتعلــق بكيفيــة اإلســتدالل علــى توافــر قصــد 
القضائيــة  الســوابق  عديــد  كــررت  فقــد  »اإلهــاك«، 
بهــذا الصــدد مفهــوم »الظــروف المحيطــة بالواقــع«، 
والتــي اســتدلت مــن خالــه علــى توافــر القصــد الخــاص 
المتمثــل فــي اإلهــاك، وقــد رســمت األحــكام القضائية 
لمحكمتــي يوغيســافيا وروانــدا بعض الدالئــل المتعلقة 
بالواقــع، التــي يمكــن مــن خالهــا القــول بوجــود نيــة 
أحــكام  أكــدت  إذ  ــا،  جزئيًّ أو  ــا  كليًّ مــا  جماعــة  إلهــاك 
ــه  ــا المنظــورة أمامهــا، أن ــد القضاي المحكمتيــن فــي عدي
قــد ال تكــون نيــة أو قصــد اإلهــاك واضــح، وبالتالــي 
فــي ظــل غيــاب األدلــة المباشــرة عليهــا، يمكــن اســتنتاج 
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ــع والظــروف ذات  ــي مــن الوقائ ــادة الجان القصــد مــن اب
الصلــة التــي يمكــن أن تــؤدي بــدون شــك إلــى توافــر نيــة 
اإلهــاك، شــريطة أن يكــون هــو االســتنتاج المعقــول 
الوحيــد الــذي يمكــن اســتنتاج نيــة اإلبــادة الجماعيــة مــن 
ــال: 1.  ــى ســبيل المث ــة؛ عل ــع واألدل خــال بعــض الوقائ
الســياق العــام 2. ارتــكاب أعمــال مذنبــة آخــرى موجهــة 
بشــكل منهجــي ضــد هــذه المجموعــة نفســها، ســواء 
ــي أم مــن  ــل نفــس الجان ــال مــن قب ــت هــذه األفع ارتكب
قبــل آخريــن 3. حجــم الفظائــع التــي ارتكبــت 4. طبيعتهــا 
5. تنفيذهــا فــي منظقــة معينــة أو بلــد معيــن. 6. فكــرة 
أنــه قــد تــم اختيــار الضحايــا بصــورة متعمــدة بســبب 
أعضــاء  اســتبعاد  مــع  معينيــة  جماعــة  إلــى  انتمائهــم 
مجموعــات آخريــن.1  إذن يمكــن القــول بأنــه يجــب أن 
ننظــر إلــى كل حالــة علــى حــده، واســتنتاج القصــد اإلبــادي 

ــى ظــروف الواقــع.  بالنظــر إل

واســتدلت غرفــة الدرجــة األولــى فــي المحكمــة الجنائيــة 
الجماعيــة  االبــادة  توفــر قصــد  علــى  بروانــدا،  الخاصــة 
مــن العــدد الكبيــر للقتلــى الذيــن ســقطوا مــن جماعــة 
التوتســي.1  وواقــع أنهــم وقعــوا ضحيــة المجــزرة بغــض 
النظــر عــن جنســهم أو عمرهــم،1  باإلضافــة إلــى واقــع أن 
الهجمــات قــد نفــذت بطريقــة منظمــة ومنهجيــة.1  كمــا 
أخــذت المحكمــة أقــوال المتهميــن فــي عيــن اإلعتبــار 
علــى جماعــة  أطلــق  قــد  المثــال،  علــى ســبيل  أيًضــا، 

التوتســي تســمية »الصراصيــر«.1

األولــى  الدرجــة  غــرف  ســاهمت   Krstic وفــي قضيــة 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا مســاهمة 
كبيــرة لتحديــد القصــد الجنائــي لجريمــة االبــادة الجماعيــة، 
فأّكــدت علــى أنــه يمكــن تصنيــف »قصــد القضــاء علــى 
جماعــة ضمــن منطقــة جغرافيــة معينــة أو محــددة يعتبــر 
إبــادة جماعيــة« 1،  وقــد اتهمــت المدعــى عليــه فــي جريمة 
االبــادة الجماعيــة بأنــه خطــط لوقــوع المجــزرة فــي مــكان 
وتــراوح  فيهــا،  وشــارك  سربيرينيســا(  )منطقــة  محــدد 
مســلمي  مــن  ضحيــة   8000-7000 بيــن  الضحايــا  عــدد 
الخدمــة  ســّن  فــي  الرجــال  مــن  وجميعهــم  البوســنة 
بالتأكيــد  األولــى  الدرجــة  غرفــة  وأجابــت  العســكرية. 

هــذه  فــي  متوفــر  إبــادي  هنــاك قصــد  كان  أنــه  علــى 
الحالــة حيــث لــم ُيقتــل ســوى الرجــال فــي ســّن الخدمــة 
ــر  ــة تدمي العســكرية وبشــكل منهجــي، فكشــفت عــن ني
وبالتالــي،  البوســنيين،  المســلمين  جماعــة  مــن  جــزء 
ــادة جماعيــة.1 إال انــه فــي  ــر قصــد بهــدف تحقيــق اب توّف
قضايــا أخــرى، فــي قضيــة Jelisic، اعتبــرت غرفــة الدرجــة 
األولــى فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا أن 
مجــرد التصريحــات المتكــررة الموجهــة ضــد المســلمين 
والجرائــم المرتكبــة لــم تعّبــر عــن قصــد اإلبــادة انمــا عــن 

شــخصية مضطربــة.1

ثانًيا: قصد »االهالك« وسياسة الدولة
وفــي مــا يتعلــق بوجــود سياســة عامــة تتبعهــا الدولــة، أي 
أن يكــون الفعــل المــادي جــزًءا مــن نمــط ســلوكي يحــدث 
فــي الدولــة، أو باألحــرى جــزًءا مــن سياســة مخّطــط لهــا 
ومتابعــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة أو مــن قبــل 
عســكرية  أو  سياســية  جماعــة  فــي  المســؤولين  كبــار 
اإلبــادة  كانــت  إذا  مــا  هــو  يثــور ســؤال  هنــا  منظمــة، 
الجماعــة تســتدعي بالضــرورة وجــود هــذه السياســة، أم 
ــدون وجــود  ــم الجريمــة بشــكل فــردي ب ــه يمكــن أن تت أن
هــذه السياســة، وفــي هــذا الســياق نشــير إلــى مــا ورد 
فــي وثيقــة أركان الجرائــم وبالتحديــد المــادة )6( والتــي 
نصــت علــى أن مــن أركان الجريمــة أن تكــون فــي ســياق 
نمــط ســلوك مماثــل واضــح موجــه ضــد تلــك الجماعــة 
أو يكــون مــن شــأن الســلوك أن يحــدث بحــد ذاتــه ذلــك 
اإلهــاك، مــع اإلشــارة إلــى أن مقدمــة جريمــة اإلبــادة 
الجماعــة فــي الوثيقــة ذاتهــا ذكــرت أن مصطلــح »فــي 
بنمــط  المرتكبــة  األوليــة  األفعــال  يتضمــن  ســياق« 
ظاهــر؛ وأن مصطلــح »واضــح« هــو نعــًت موضوعــي. 
هــذه  وجــود  أن  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  رأت  وقــد 
السياســة ليــس متطلًبــا للتجريــم بصريــح المــادة )6( مــن 
ــة  ــة للمحكمــة الجنائي ــرة اإلبتدائي النظــام، كمــا رأت الدائ
الدوليــة ليوغيســافيا فــي قضيــة جيليســيتش، بأنــه لــم 
يكــن هنــاك مــا يكفــي إلقامــة الدليــل علــى  وجــود خطــة 
ــة كانــت علــى  ــادة الجماعي ــة باإلب أو سياســة، لكــن اإلدان
أي حــال مــن الناحيــة النظريــة ممكنــة؛ ألن الفــرد بمفــرده 
يمكــن أن يرتكــب الجريمــة.1 وهــذا أيًضــا مــا رأتــه الدائــرة 
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التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة عمــر 
البشــير فــي أن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ال تتطلــب أي 
عنصــر ســياقي.1 إذ رأت أن الجريمــة تعتمــد علــى وجــود 
جزئًيــا.  أو  كلًيــا  المســتهدفة  المجموعــة  لتدميــر  نيــة 
وبمجــرد أن يكــون هــذا القصــد موجــوًدا ومتمثــًا فــي 
ــة.1  ــل الحماي ــّم تفعي عمــل منفصــل مــن فــرد واحــد، يت

وتكمــن صعوبــة توصيــف اإلبــادة الجماعيــة فــي ضــرورة 
إثبــات وجــود قصــد معيــن وراء تدميــر جماعــة مــا بصفتها 
هــذه وليــس كأفــراد.  إذ يجــب أن يكــون المجــرم قــد 
أراد ليــس فقــط الفعــل اإلجرامــي ولكــن أيًضــا النتائــج 
النهائيــة لهــذا الفعــل والتــي تنصــّب علــى تدميــركل أوجــزء 
مــن جماعــة محــّددة )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا: 
ــة  ــر 2000؛ قضي ــدا 19 تشــرين األول/ أكتوب ــة كامبان قضي
كيشــيما، 21 أيــار/ مايــو 1999؛ قضيــة روزندانــا 21 أيــار/ 
الجنائيــة  المحاكــم  قــرارات  أظهــرت  وقــد   .)1999 مايــو 
الدوليــة أن هــذا القصــد يمكــن أن يتضــح علــى مســتوى 
المنفذيــن أو عبــر وجــود سياســة الرتــكاب أعمــال اإلبــادة 
السياســة مــن  إثبــات وجــود هــذه  الجماعيــة. ويمكــن 
الخــاص  وجــود خطــة متفــق عليهــا.  كمــا أن القصــد 
بإبــادة جماعــة مــا تتمتــع بالحمايــة يمكــن أيًضــا أن يكــون 
موضــع اســتنتاج فــي كل حالــة مــن حــاالت اإلبــادة عنــد 
النظــر إلــى مواقــف الســلطات ودرجــة وطبيعــة الفظائــع 
ولقــد  اإلجراميــة.  األعمــال  تنظيــم  وطريقــة  المرتكبــة 
حــددت وثيقــة أركان الجرائــم الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة المتعلــق إمكانيــة اســتنتاج وجــود قصــد التدميــر 
ــه مــن الحقائــق والظــروف المحيطــة بالجــرم.1   ــم ب والعل

ففــي قضيــة فــان انرات )فــي ما يتعلق باإلبــادة الجماعية 
لألكــراد فــي العــراق(، فــي عــدد مــن الوثائــق يبــدو أن 
الجرائــم التــي طرحــت فــي التهــم تشــير إلــى الهجمــات 
ــا علــى يــد الجنــاة أو بأمــر منهــم،  الجويــة التــي نفــذت جزئيًّ
وبالرغــم مــن أن تلــك الهجمــات كانــت مرعبــة وصارمــة، 
تبّيــن أن تلــك الهجمــات شــّكلت جــزًءا مــن مجموعــة أكبــر 
بكثيــر مــن ســنوات عديــدة مــن األعمــال ضــد األكــراد 
فــي األراضــي العراقيــة الشــمالية، التــي يســكنها أساًســا 
األكــراد، وعلــى مــا يبــدو، انطــوت هــذه اإلجــراءات علــى 

تدميــر منهجــي لمئــات القــرى الكرديــة، وطــرد مئــات 
اآلالف مــن المدنييــن األكــراد مــن بلدهــم وإخائهــم إلــى 
أماكــن أخــرى، كمــا قتــل عشــرات اآلالف منهــم، ولكــن 
أســباب  توفــر  وجــب  ذلــك،  ومــع  أنــه  رأت  المحكمــة 

ــام الجريمــة. 1  ــر لقي ــة أكث قطعي

التابعــة لامــم  الحقائــق  لجنــة تقصــي  واعتبــرت  كمــا 
أو  األفعــال  مــن  مجموعــة  أن  دارفــور  حــول  المتحــدة 
الســلوكيات المرتكبــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة 
الســودانية بمــا يخالــف القواعــد الدوليــة برهنــت أن قصــد 
ــا لــم يكــن متوفــًرا.1 كمــا  ــا أو جزئيًّ تدميــر جماعــة إثنيــة كليًّ
ودّققــت اللجنــة فــي عناصــر عديــدة، وخاصــة الهجمــات 
ســيطرة  )تحــت  العربيــة  الميليشــيات  شــّنتها  التــي 
القبائــل  المســكونة مــن قبــل  القــرى  الحكومــة( علــى 
االفريقيــة، ولــم يظهــر وجــود أي قصــد الرتــكاب االبــادة 
الجماعيــة. فأقــرت أنــه لــم يقصــد المهاجمــون تدميــر 
قصــدوا  بــل  منهــا،  جــزء  أو  ذاتهــا  بحــد  اثنيــة  جماعــة 
قتــل جميــع الرجــال الذيــن كانــوا يعتبرونهــم متمّرديــن. 
ــدل  ــة الماحظــة وجــود عنصــر آخــر ي كمــا وتابعــت اللجن
علــى عــدم توفــر قصــد االبــادة الجماعيــة لــدى الحكومــة 
ــى الظــروف المعيشــية فــي  الســودانية، وهــو بالنظــر إل
ــي بالرغــم مــن االنتقــاد الشــديد،  ــك المخيمــات، والت تل
القضــاء  هــو  منهــا  يــراد  مــا  أن  علــى  تــدّل  أنهــا ال  إال 
علــى الجماعــة، بيــد أن اللجنــة أدركــت أن بعــض األفــراد 
ومــن بينهــم مســؤولون حكوميــون، يمكــن فــي بعــض 
الحــاالت أن يرتكبــوا أفعــااًل بقصــد اإلبــادة الجماعيــة، 
ولكــن هــذا حكــم ال تســتطيع أن تبــّت فيــه ســوى محكمة 

مختصــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــده.1

ــادي«. ومــع  ــه اإلســتدالل علــى توافــر »القصــد اإلب خال
ذلــك، فإننــا نــرى أن هنــاك ثــاث فئــات مــن اإلبــادة 
اإلجــراءات  مــن  مــا  نوعــًا  تتخــذ  أن  يفتــرض  الجماعيــة 
الجماعــة ألحــوال معيشــية  المنظمــة، وهــي: إخضــاع 
بقصــد اإلهــاك؛ فــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــوالدة 
داخــل مجموعــة محميــة؛ نقــل أطفــال مجموعــة محميــة 
ــل فــي  بالقــوة إلــى مجموعــة أخــرى. فهــذه الصــور تتمث
اتخــاذ إجــراءات يتــم تنفيذهــا بالضــرورة علــى نطــاق واســع 
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وبواســطة عــدد كبيــر مــن األفــراد وفًقــا لخطــة مشــتركة، 
تواطــؤ  أو  موافقــة  األقــل  علــى  أو  دعــم  مــع  ربمــا 

الســلطات الرســمية.1

ثالًثا: اإلشتراك الجرمي في اإلبادة الجماعية
التحــدث  عنــد  اإلبــادي  القصــد  توافــر  موضــوع  يثــور 
أي  الجماعيــة،  اإلبــادة  جريمــة  فــي  »االشــتراك«  عــن 
بمفهــوم آخــر هــل يجــب توافــر قصــد اإلبــادة الجماعــة 
الجريمــة،  ارتــكاب  فــي  المســاهمة  عــن  الحديــث  عنــد 
مــن   )	 )3/25/د،  المادتيــن  إلــى  اإلشــارة  يجــب  وهنــا 
بــأن الشــخص  نظــام رومــا األساســي؛ واللتيــن أكدتــا 
فــي  للعقــاب  عرضــًة  ويكــون  ــا  جنائيًّ مســؤواًل  يكــون 
حــال قيامــه بالمســاهمة بأيــة طريقــة فــي قيــام جماعــة 
مــن األشــخاص، يعملــون بقصــد مشــترك، بارتــكاب 
هــذه الجريمــة أو الشــروع فــي ارتكابهــا، علــى أن تكــون 
هــذه المســاهمة متعمــدة، وأن تقــدم إمــا بهــدف تعزيــز 
النشــاط اإلجرامــي أو الغــرض اإلجرامــي للجماعــة، إذا 
كان هــذا النشــاط أو الغــرض منطوًيــا علــى ارتــكاب جريمة 
تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة أو مع العلــم بنية ارتكاب 
ــق بجريمــة  ــة؛ وفــي مــا يتعل ــدى هــذه الجماع الجريمــة ل
اإلبــادة الجماعيــة فــإن التحريــض المباشــر والعلنــي علــى 
ارتكابهــا يقيــم المســؤولية بحــق الشــخص. وعلــى الرغــم 
مــن اإلصــرار علــى »نيــة محــّددة« فــي مــا يتعلــق باإلبــادة 
ــق األمــر  ــا عندمــا يتعل ــة إال أن هــذا ليــس مطلًب الجماعي
بأعمــال التواطــؤ فــي اإلبــادة الجماعيــة، مثــل المســاعدة 

والتحريــض.1

ولغرض«االشــتراك« علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 
المــادة )3/25/د،	( مــن نظــام روما األساســي، رأى بعض 
القضــاة أن اإلدانــة باإلبــادة الجماعيــة، يتطلــب إثبــات أن 
الجانــي قــد كانــت لديــه »نيــة تدميــر المجموعــة« كليــًا 
ــا، وهــذا كان مــن الناحيــة النظريــة غيــر متوافــق  أو جزئيًّ
فــإن  ذلــك؛  ومــع  الجرمــي.1  االشــتراك   مــع مفهــوم 
المدعــي العــام نجــح فــي الطعــن فــي أحــد هــذه األحــكام 
دائــرة  وأقامــت  الســابقة،  يوغيســافيا  محكمــة  أمــام 
االســتئناف فــي المحكمــة أن اإلدانــة باإلبــادة الجماعيــة 

ــي المشــترك«.1 ــة فــي ظــل »نمــط العمــل الجنائ ممكن

ونتفــق مــع الحكــم األخيــر، فــي إمكانيــة قيــام جريمــة 
اإلبــادة الجماعيــة فــي نمــط »االشــتراك الجرمــي«.1 ذلــك  
مــن   )25( المــادة  فــي  الــواردة  النصــوص  وفــي ضــوء 
نظــام رومــا األساســي، وفــي ظــل اســتقراء المــادة )6( 
مــن النظــام فــإن جوهــر جريمــة اإلبــادة الجماعيــة يتمثــل 
فــي »قصــد اإلهــاك الكلــي أو الجزئــي«، وبالتالــي كيــف 
لنــا أن ندعــي بإمكانيــة قيــام هــذه الجريمــة بحــق شــخٍص 
المــادة  أن  النيــة، كمــا  لديــه هــذه  أن تتوفــر  مــا، دون 
ــة«،  ــرت أن المســاهمة يجــب أن تكــون »عمدي )25/د( ذك
كمــا أن التحريــض المباشــر والعلنــي وفًقــا للفقــرة )	( 
مــن ذات المــادة ال يعقــل أن يتــم بــدون توفــر النيــة فــي 
ــى  ــه يجــب النظــر إل ــرى بأن ــي ن ــة،1 وبالتال إهــاك الجماع
ــد مــا إذا كان لــدى الشــخص  كل حالــة علــى حــدة، والتأّك
الجماعــة  اإلبــادة  جريمــة  فــي  المحــرض  أو  المســاهم 
هــذه النيــة، وهــذا يّتســق مــع اإلدعــاء بــأن اإلدانــة بجريمــة 
اإلبــادة الجماعيــة ال يشــترط فيهــا تحقــق اإلبــادة الكليــة 
أو الجزئيــة علــى األرض، إنمــا يكتفــى بإثبــات »القصــد 

اإلبــادي«. 

ا«. ا« أو »جزئيًّ رابًعا: مفهوم »كليًّ
أو  »الكلــي«  اإلهــاك  بمفهــوم  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
نظــام  فــي  يــرد  فلــم  المحميــة،  للجماعــة  »الجزئــي« 
رومــا أو فــي وثيقــة أركان الجرائــم مــا يشــير الــى معنــى 
المقصــود  ولتوضيــح  الجزئــي،  أو  الكلــي  اإلهــاك 
ــّد مــن الرجــوع إلــى  باالهــاك الكلــي أو الجزئــي كان ال ب
اللجنــة  وأكــدت  الصــدد،  بهــذا  القضائيــة  التطبيقــات 
ــر  التحضيريــة لنظــام رومــا األساســي فــي شــباط / فبراي
1997 علــى أن المقصــود بهــذه النقطــة، أي »االهــاك 
الكلــي أو الجزئــي« يشــير إلــى النيــة المحــددة لتدميــر أكثــر 
مــن عــدد قليــل مــن األفــراد األعضــاء مــن مجموعــة، 
وثانًيــا، تشــير عبــارة »كلًيــا أو جزئًيــا« إلــى أن الجانــي ال 
ينــوي تدميــر المجموعــة بأكملهــا بــل جــزًءا كبيــًرا منهــا 
ــة  فقــط، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الوفــود إلــى اللجن
ــا«، إال أنــه  ــا لمصطلــح »جزئيًّ التحضيريــة طلبــت توضيًح

لــم يتــم توضيــح ذلــك.1

وقــد وضعــت الســوابق القضائيــة بهــذا الصــدد مجموعــة 
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»الكلــي«  االهــاك  لفــظ  عــن  للتعبيــر  المعاييــر  مــن 
أو »الجزئــي«. إذ ال بــد مــن وجــود نيــة التدميــر فــي مــا 
يخــص جــزء كبيــر مــن الجماعــة المســتهدفة. ويمكــن 
ــة  ــا بالمقارن ــدد الضحاي ــار كمــي )ع ــك بمعي أن يقــاس ذل
إلــى المجموعــة( أو بمعيــار نوعــي )مكانــة الضحايــا داخــل 
المجموعــة(1،  ويمكــن أيًضــا تقييــم ذلــك فــي مــا يخــص 
مــا حــدث لبقيــة الجماعــة؛1 وذكــرت المحكمــة الجنائيــة 
المســلمين  الذكــور  تدميــر  أن  ليوغســافيا  الدوليــة 
ض للخطــر إعــادة التكويــن  البوســنيين فــي سربرنتشــا يعــرِّ
وجــود  ذات  تعريــض  ثــم  ومــن  للجماعــة،  البيولوجــي 
الجماعــة للخطــر.1 إذ يؤخــذ باالعتبــار َمــن تــّم اســتهدافهم 
مــن المجموعــة، فيتــم فحــص مــا إذا كان جــزء معيــن 
أو  الشــاملة،  للمجموعــة  رمــز  هــو  المجموعــة  مــن 
ضــروري لبقائهــا.1 إذ اعتبــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغيســافيا أن قتــل ثاثــة أشــخاص لهــم تأثيــر جوهــري 
علــى المجموعــة يحقــق جريمــة اإلبــادة الجماعيــة.  وأشــار 
تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن دارفــور المقــدم إلــى 
ــة  ــب ني ــا« يتطل ــن العــام أن اهــاك الجماعــة »جزئيًّ األمي
هــاك عــدد كبيــر مــن األفــراد، وهــو مــا تــم تأكيــده فــي 

1.Jelisic قضيــة 

ــّم اســتهدافه  ــد مــا اذا كان  الجــزء الــذي ت مــن أجــل تحدي
المحاكــم  اعتمــدت  الجماعــة«  مــن  »جــزًءا مهــم  يعتبــر 
الدوليــة النهــج الــذي يشــير إلــى عــدد أو أهميــة هــذا الجــزء 
المحكمــة  ذهبــت  هــذا  وفــي  الجماعــة.  إلــى  بالنســبة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا إلــى أن المتهــم يجــب أن تتوفــر 
لديــه نيــة فــي تدميــر عــدد »كبيــر« مــن أفــراد المجموعــة. 
أو أن قصــد اإلهــاك ينصــب علــى جــزء مــن المجموعــة 
يــؤدي  والتــي  المجمــوع  إلــى  بالنســبة  أهميــة  ذات 

تدميرهــا إلــى تدميــر المجموعــة ككيــان.1

مــن  مهــم  »جــزء  أنــه  علــى  الجــزء  تصنيــف  يتــم  كمــا 
إلحــاق  إلــى  ســعت  النيــة  أن  خــال  مــن  المجموعــة« 
الهــاك بالغالبيــة العظمــى مــن هــذه المجموعــة، أو مــن 
ــك  ــًا لتل ــر األعضــاء تمثي خــال اســتهداف وإهــاك أكث
المجموعــة. مثــل إذا مــا تــم اســتهداف القيــادة الكليــة 
للجماعــة، وتشــمل هــذه القيــادة: القــادة السياســيين 

واألكاديمييــن،  الدينييــن،  والزعمــاء  واالدارييــن، 
ــا علــى  والمثقفيــن، وغيرهــم، وهــذا مــا يّعــد مؤشــًرا مهمًّ

اإلبــادة بصــرف النظــر عــن عــدد القتلــى.1

التابعــة  اإلســتئناف  غرفــة  محكمــة  وجــدت  كمــا 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، فــإن 
عــدد األشــخاص المســتهدفين فــي الجماعــة هــو نقطــة 
انطــاق ضروريــة ومهمــة للتحقيــق، وفــي هــذا الصــدد، 
ينبغــي تقييــم عــدد األفــراد المســتهدفين ليــس فقــط 
مــن حيــث القيمــة المطلقــة، ولكــن أيًضــا بالنســبة إلــى 

الحجــم الكلــي للمجموعــة بأكملهــا.1

الفرع الثاني
مفهوم »الجماعة«

أواًل: تعريف الجماعة المحمية
أشــارت المــادة السادســة مــن نظــام رومــا األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن جريمــة اإلبــادة الجماعــة 
تقــوم بتحقــق نيــة اإلهــاك الكلــي أو الجزئــي لجماعــة 
قوميــة أو عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة وذلــك علــى ســبيل 
مــن  جماعــة  كل  بتعريــف  يتعلــق  مــا  وفــي  الحصــر، 
المجموعــات المحميــة، فلــم يــرد فــي نظــام رومــا أو 
فــي األنظمــة الخاصــة بمحكمتــي روانــدا ويوغســافيا 
الســابقتين أي تعريــف لهــذه الفئــات، ولعــل مفهــوم 
الجماعــة يثيــر ســؤالين مركزييــن، األول: مــا هــو تعريــف 
كل فئــة مــن هــذه الفئــات، ومــا هــو المعيــار للتمييــز 
بينهمــا؟ والثانــي: لمــاذا تــم إيــراد هــذه الفئــات فقــط 

وعلــى ســبيل الحصــر؟

أثنــاء صياغــة نظــام رومــا األساســي المنشــئ للمحكمــة 
فــي إضافــة  المحــاوالت  تنجــح  لــم  الدوليــة،  الجنائيــة 
هــذه  إلــى  واالجتماعيــة«  االقتصاديــة  »المجموعــات 
المجموعــات؛ إذ أن اللجنــة اعتبــرت أن هــذه المجموعــات 
يمكــن معالجتهــا فــي ســياق الجرائــم ضــد اإلنســانية، 
وقــد تمّســك صائغــو النظــام بالمجموعــات التــي وردت 
الجماعيــة  اإلبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة  فــي  حصــًرا 

والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948. 1
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التفاقيــة  التحضيريــة“  ”األعمــال  قــراءة   مــن  ويبــدو 
نــة، مثــل الجماعــات  اإلبــادة الجماعيــة أن جماعــات معيَّ
السياســية واالقتصاديــة، اســُتبعدت مــن تلــك الجماعات 
المحميــة ألنهــا تعتبــر  ”جماعــات متنقلــة“ ينضــم لهــا 
وهــذا  فــردي.  سياســي  التــزام  خــال  مــن  الشــخص 
ــة  ــى أن االتفاقي ــى النقيــض، إل ــدو يشــير، عل فــي مــا يب
قصــد بهــا أن تغطــي جماعــات مســتقرة ودائمــة نســبًيا 
)الفقــرة 58(. 1كمــا ال يشــمل التعريــف االبــادة الجماعيــة 
الثقافيــة، أي تدميــر لغــة جماعــة معنيــة وثقافتهــا، أو 
ابــادة جماعــة معينــة الســباب سياســية.  فلــم يشــمل 
ــر المــادي للجماعــات المســتقرة  التعريــف ســوى التدمي
ــا،  ــا وال اراديًّ ا، والتــي ينتمــي إليهــا األشــخاص طوعيًّ نســبيًّ
ــا مــا يكــون ذلــك بحكــم الــوالدة،  )بعــض البلــدان  وغالًب
خــال  مــن  المحميــة  الجماعــات  فئــة  نطــاق  وســعت 
اصدارهــا لتشــريعات بشــأن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة فــي 
ــرو والبراغــواي وغيرهــا، كمــا رأت المحكمــة  ــا والبي اثيوبي
فــي قضيــة أكاييســو أنــه ال يجــب أن تقتصــر الحمايــة 
ــة صائغــي  ــرام ني علــى هــذه الجماعــات ولكــن وجــب احت

النــص(.1

وقــد عرفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ســابًقا 
ــي:1  ــات كمــا يل هــذه الفئ

ــن ياحــظ  ــاس الذي ــة: مجموعــة مــن الن الجماعــة القومي
ــة المشــتركة يجمــع فــي  ــا مــن المواطن ــا قانونيًّ أن رابًط
ــل فــي الحقــوق  ــة بالمث ــب المعامل ــى جان ــم، إل ــا بينه م
والواجبــات؛ أمــا الجماعــة اإلثنيــة: فهــي الجماعــة التــي 
لهــا لغــة مشــتركة أو ثقافــة مشــتركة؛ والجماعــة العرقيــة: 
الخصائــص  مــن  جملــة  علــى  تقــوم  التــي  الجماعــة 
الطبيعيــة الموروثــة التــي تتحــدد عــادة بحســب المناطــق 
الجغرافيــة المختلفــة، بغــض النظــر عــن العوامــل اللغويــة 
أو الثقافيــة أو القوميــة أو الدينيــة؛ أمــا الجماعــة الدينيــة: 
فهــي الجماعــة التــي يشــترك أعضاؤهــا مًعــا بالديــن ذاتــه 

ــادة ذاتهــا. أو الطائفــة ذاتهــا أو بطريقــة العب

ثانًيا: معايير تصنيف الجماعة
ــة  ــد دالل ــاك أســلوبين لتحدي وفــي هــذا الصــدد فــإن هن

كل جماعــة مــن هــذه الجماعــات، أي تحديــد انتمــاء هــؤالء 
األشــخاص، وهــذه المعاييــر، األول: موضوعــي متعلــق 
والثانــي:  األفــراد،  إرادة  خــارج  الماديــة، وهــو  بالوقائــع 
مــن  الذاتــي«  »التحديــد  فكــرة  علــى  شــخصي معتمــد 
ــن،  ــد مــن اآلخري الشــخص نفســه، أو مــن خــال التحدي

وســنقوم باســتعراض المعياريــن كمــا يلــي: 

ــى  ــار عل ــي: إذ يقــوم هــذا المعي ــار الموضوع أواًل: المعي
عناصــر موضوعيــة غيــر مرتبطــة بشــخصية الضحيــة أو 
الجانــي مرتكــب الجريمــة، ذلــك أن الشــخص لكــي يعتبــر 
ضحيــة فــي جريمــة اإلبــادة الجماعيــة يجــب أن يكــون 
ــا لجماعــة مــن الجماعــات األربــع المحميــة، طبًقــا  منتمًي
ــد  ــر، فنج ــإرادة هــذا األخي ــر مرتبطــة ب ــة، غي ــد مادي لقواع
هــذا  اعتمــدت  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  مثــًا 
المعيــار فــي قضيــة )أكاييســو( للتمييــز بيــن جماعتــي 
التوتســي والهوتــو، باعتبارهمــا جماعتيــن اثنيتيــن، حيــث 
ــل هــذه العناصــر فــي اشــتراك افــراد الشــعب فــي  تتمث
لغــة موحــدة وثقافــة مشــتركة، ولكــن هــذه المعاييــر لــم 
تفلــح فــي الفصــل بيــن الجماعتيــن، ممــا حــدا بالمحكمــة 
التوجــه نحــو المعيــار الشــخصي، الــذي يســتند أساًســا 
إلــى إرادة الشــخص ســواء مرتكــب الجريمــة أم الضحيــة.1

ثانًيــا: المعيــار الشــخصي: يقــوم هــذا المعيــار بشــكل 
علــى  يهيمــن  الــذي  الخــاص  الشــعور  علــى  أساســي 
ــا  ــك، وهــو م ــة أو تل ــذه الجماع ــاء له ــي االنتم ــراد ف األف
يعــرف بالتحديــد الذاتــي، إذ يأخــذ بعيــن االعتبــار مــا يخالــج 
ــه، وهــذا مــا  ــى علي ــي، او المجن ذهــن الفــرد ســواء الجان
فــي  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إليــه  ذهبــت 
قضيــة )موســيما( حيــث اعتبــرت أن االنتمــاء للمجموعــة 
أو  بالجانــي  إمــا  ذاتيــة مرتبطــة  علــى معاييــر  يتأســس 

الضحيــة.1
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المطلب الثاني
ماهية جريمة إخضاع الجماعة 

ألحوال معيشية كجريمة إبادة 
جماعية

لدراســة أحــد أشــكال جرائــم اإلبــادة الجماعيــة التــي نــّص 
عليهــا نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أال وهــي إخضــاع الجماعــة ألحــوال معيشــية يقصــد بهــا 
اإلهــاك الفعلــي، قمنــا بدراســة مفهــوم نيــة »اإلهاك« 
باإلضافــة إلــى مفهــوم الجماعــة المحميــة بموجــب نظام 
رومــا فــي المطلــب األول، وهمــا المتطلبــان فــي كل 
جرائــم اإلبــادة الجماعيــة، وســنناقش فــي هــذا المطلــب 
أواًل مفهــوم األحــوال المعيشــية المقصــود بهــا فــي 
هــذه الجريمــة، ثــم التطــرق لتطبيقــات قضائيــة للمحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة، للتوصــل لماهيــة هــذه الجريمــة بشــكٍل 

تفصيلــي. 

بــادئ ذي بــدء، ال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى أركان هــذه 
الجريمــة بالتحديــد، إذ جــاءت المــادة السادســة مــن نظــام 
رومــا األساســي وذكــرت أن القيــام بــأي مــن األفعــال 
المشــار إليهــا فــي تلــك المــادة اذا ارتكــب بقصــد إهــاك 
بصفتهــا  دينيــة  أو  عرقيــة  أو  إثنيــة  أو  قوميــة  جماعــة 
ــا، يعــّد جريمــة إبــادة جماعيــة،  ــا أو جزئيًّ هــذه، إهــاًكا كليًّ
ومــن هــذه األفعــال »إخضــاع الجماعــة عمــًدا ألحــوال 
معيشــية يقصــد بهــا إهاكهــا الفعلــي«، ولمعرفــة أركان 
هــذه الجريمــة بالتحديــد، يجــب الرجــوع إلــى وثيقــة أركان 
الجرائــم التــي أشــارت إلــى أركان هــذه الجريمــة،1 فهــي 
تتركــز بشــكل أساســي علــى فــرض أحــوال معيشــية علــى 
شــخص أو أكثــر بقصــد اإلهــاك، بشــرط أن يكون فرض 
تلــك األحــوال علــى جماعــة مــن الجماعــات المحميــة، وأن 
يصــدر الســلوك فــي ســياق ســلوك مماثــل واضــح أو 
أن يكــون مــن شــأن الســلوك أن يحــدث بحــد ذاتــه ذلــك 

اإلهــاك.

الفرع األول
مفهوم إخضاع الجماعة ألحوال معيشية

يّعــد إخضــاع الجماعــة ألحــوال معيشــية، الركــن المــادي 
ــم  ــى وثيقــة أركان الجرائ فــي هــذه الجريمــة، وبالرجــوع إل
وبالتحديــد فــي الهامــش الرابــع فــإن مصطلــح »األحــوال 
المعيشــية« قــد يتضمــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
تعّمــد الحرمــان مــن المــوارد التــي ال غنــى عنهــا للبقــاء، 
مثــل األغذيــة أو الخدمــات الطبيــة أو الطــرد المنهجــي من 
المنــازل. إذ أن هــذه الصــور وردت علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، وهــو مــا يتــرك المجــال أمــام المحاكــم لإلجتهــاد 
ما إذ كان الســلوك يشــّكل جريمة أم ال بدراســة كل حالة 

علــى حــده.1 

ــة  ــة الدولي ــة أكاييســو، رأت المحكمــة الجنائي وفــي قضي
لروانــدا، أن إخضــاع الجماعــة، يعنــي فــرض مجموعــة مــن 
ظــروف الحيــاة الصعبــة على الجماعــة، لتحقيق اإلهاك، 
وهــو مــا يســمى بتدابيــر المــوت البطيــئ، واســتدلت 
عليــه أيًضــا مــن خــال إخضــاع الجماعــة لنظــام كفــاف 
مــن  والحــد  المنــازل،  مــن  المنهجــي  والطــرد  غذائــي، 
الخدمــات الطبيــة، أو الحرمــان مــن المــواد التــي ال غنــى 
عنهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة،1  كمــا اســتدلت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغيســافيا ســابًقا، وبالتحديــد فــي 
قضيــة بردانيــن، علــى هــذه الجريمــة مــن خــال خلــق 
الظــروف التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى المــوت البطيــئ 
مثــل نقــص الســكن المائــم، والمابــس والنظافــة، أو 

ــي.  فــرض إجــراءات العمــل المفــرط أو المجهــود البدن

اإلبــادة  صــور  مــن  الصــورة  هــذه  أن  البعــض  ويــرى 
ال  أنهــا  ذلــك  بطيئــة،  إبــادة  علــى  تنطــوي  الجماعيــة 
تتخــذ  وإنمــا  الجســيم،  اإليــذاء  أو  القتــل  تتخــذ صــورة 
ــة مــن  صــورة إخضــاع الجماعــة لظــروف معيشــية معين
شــأنها أن تــؤدي إلــى القضــاء علــى الجماعــة ببــطء، مثــل 
عزلهــم فــي مناطــق خاليــة مــن عناصــر الحيــاة، أو تحديــد 
الرعايــة  تقديــم  دون  موبــوءة  مناطــق  فــي  إقامتهــم 
تحقــق  الجريمــة  لقيــام  يشــترط  وال  الازمــة1،  الطبيــة 
األثــر مــن الســلوك الجرمــي فــوًرا، فالمســؤولية الجنائيــة 
تنهــض بحــق مرتكبهــا بمجــرد فــرض أحــوال معيشــية 



222

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

علــى شــخص أو أكثــر مــن األشــخاص المنتميــن إلحــدى 
المحميــة.  الجماعــات 

كمــا تتحقــق هــذه الصــورة فــي حالــة محاصــرة جماعــة 
محميــة وقطــع إمــدادات الكهربــاء والمــاء والمــاء الصالــح 
للشــرب عنهــا، أو قطــع إمــدادت الغــذاء عــن المجموعــة 
ــؤدي  ــذي ي ــة، األمــر ال ــب األطفــال أو األدوي ــع حلي أو من
لهــذه  الجزئــي  أو  الكلــي  الهــاك  إلــى  آجــًا  أم  عاجــًا 
الجماعــة،1 وهــذا التوجــه الــذي أخــذت به الغرفــة االبتدائية 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، حيــث رأت أن 
األفعــال الموجهــة عمــًدا للمجموعــة المحميــة والتــي 
تســبب إهــاك جزئــي أو كلــي للجماعــة يجــب أن تفســر 
أن  بالضــرورة  وليــس  ودمــار،  هــدم  أنهــا »طــرق  علــى 
ينــوي مرتكبهــا القتــل المباشــر ألعضــاء الجماعــة، ولكــن 
تهــدف بالنهايــة إلــى التدميــر المــادي ألفرادهــا«، وذلــك 
ــة  ــاة الجماع باســتخدام أســاليب كاســتهداف ظــروف حي
المحميــة وذلــك بغــرض هاكهــا، وتشــمل اســتهداف 
مجموعــة مــن النــاس، وتعريضهــم للمجاعــة أو للترحيــل 
المنهجــي مــن منازلهــم، إضافــة إلــى تخفيــض الخدمــات 
الطبيــة الازمــة، كمــا أشــارت المحكمــة إلــى تدابيــر أخــرى 
مثــل األمــر باالغتصــاب والحرمــان مــن الغــذاء، واعتقــال 

ــة فــي أماكــن العمــل.1  ــرات طويل أعضــاء الجماعــة فت

مــع اإلشــارة إلــى أن بعــض المحاكــم قــد رأت أن فــرض 
هــذه األحــوال المعيشــية يجــب أن يرتبــط بمعيــار المــدة 
الزمنيــة، إًذا ال بــد مــن أن تكــون المــدة كافيــة لاســتدالل 
لجريمــة  ــا  الفــرض يشــكل ســلوًكا جرميًّ أن هــذا  علــى 

ــة.1  ــادة الجماعي اإلب

وفــي قضيــة نظــرت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة حــول 
ــة  ــي قدمتهــا جمهوري »مشــروعية اســتخدام القــوة« والت
أودعــت  إذ   ،1999 نيســـان/أبريـــــل   29 فــي  يوغســافيا 
لـــدى قلـــم المحكمـــة طلبـات رفعـــت فيــها دعــاوى ضــد 
أســــبانيا وألمانيــــا وإيطاليــا والبرتغــــال وبلجيكــــا وفرنسا 
وكندا والمملكة المتحـــدة وهولنـــدا والواليـــات المتحـــدة 
األمريكيــة إلخالهــا بالتــزام عــدم اســتعمال القــوة. ومــن 

بيــن الطلبــات التــي وضعتهــا يوغســافيا مــن المحكمــة 
يتمثـــل في األفعـــال الـــتي ارتكبتـــها الدولـ المدعـى عليـها 
المعنيـــة، بعــدم االلــــــتزام بحمايـــــة الســـــكان المدنيـــــين 
واألهـــداف المدنيـــــة وقــــت الحــــرب، وااللــــتزام بحمايــــة 
البيئــــة، وااللــــتزام المتصــــل بحريـــة الماحـــة في األنهار 
الدوليـــة، وااللـــتزام المتعلـق بحقـوق اإلنسـان والحريـات 
ــلحة  ــتخدام األســــ ــدم اســــ ــتزام بعــــ ــية، وااللــــ األساســــ
أوضــاع  فــرض  تعّمــد  بعــدم  وااللتــزام  المحظــورة، 
معيشـــية بنيــة التســبب فــي الفنــاء البدنــي لمجموعــة 
ــأن الــدول المعنيــة المدعــى  قوميــة، وأقامــت إدعاءهــا ب
ــرار بيئيـــــة جســـــــيمة  عليهــا قامــت بالتســـــبب فــي أضـــ
ضـــد  تصرفــت  المســتنفد،  اليورانيــوم  واســتخدام 
جمهوريـــة يوغســـافيا االتحاديــــة تصرًفــا يخــــّل بالتزامـها 
ــية علــى مجموعــة  ــاع معيشــ ــرض أوضـ ــد فـ ــدم تعمـ بعـ
ــا أو  قوميــة بقصـــد التســـبب فــي فنائـــها البدنــي كليًّ
يوغســافيا  إدعــاءات  أن  رأت  المحكمــة  ولكــن  ــا؛1  جزئيًّ
حــول أعمــال مملكــة بلجيــكا التــي انتهكــت بهــا التزامهــا 
الدولــي، ال يمكــن أن تكــون مــن ضمــن فــرض ظــروف 
الحيــاة الصعبــة بهــدف التســبب فــي التدميــر المــادي 
لمجموعــة وطنيــة، علــى الرغــم مــن القصــف المســتمر 
والمكثــف ألراضيهــا، بمــا فــي ذلــك المناطــق األكثــر 
كثافــة ســكانية، باإلضافــة الــى اســتخدام بعض األســلحة 
التــي تشــكل خطــًرا طويــًا علــى الصحــة والبيئــة، وتدميــر 
الجــزء األكبــر مــن نظــام امــدادات الطاقــة فــي البــاد. 
المجموعــة  اســتهداف   _ المحكمــة  حســب  يجــب_  إذ 
الوطنيــة اليوغســافية بصفتهــا تلــك. ورأت المحكمــة 
أنــه ووفًقــا إلتفاقيــة منــع اإلبــادة الجماعيــة فــإن الســمة 
التدميــر  هــو  الجماعيــة  اإلبــادة  لجريمــة  األساســية 
المقصــود للجماعــة المحميــة، إذ رأت المحكمــة أن مــا 
تدعيــه يوغســافيا أن هــذه األفعــال يمكــن أن تشــكل 
ضمــن  بــه  التســليم  يمكــن  ال  جماعيــة  إبــادة  جريمــة 

المعنــى المقصــود فــي اإلتفاقيــة.1

الفرع الثاني
تطبيقــات قضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لجريمــة 
إهالكهــا  بقصــد  معيشــية  ألحــوال  الجماعــة  إخضــاع 

الفعلــي
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بعــد أن قمنــا بالتطــرق لمفهــوم جريمــة إخضــاع الجماعــة 
ألحــوال معيشــية فــي الفــرع األول مــن هــذا المطلــب، 
ســيتناول الباحــث فــي هــذا الفــرع لتطبيقــات قضائيــة 
للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة لهــذه الجريمــة، وذلــك مــن 
ــة الرئيــس الســوداني  ــن، األول حــول قضي خــال محوري
عمــر البشــير أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أمــا الثانــي 
فســيدور حــول قضيــة الضابــط الصربــي راتكــو ماديتــش 

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا. 

أوال: الحكــم الصــادر عــن الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة )عمــر البشــير(  بتاريــخ 4 

.2009 آذار/مــارس 
سياق القضية:

أحــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الحالــة فــي 
دارفــور بالســودان إلــى المحكمــة بموجب قــراره رقم 1593 
آذار/مــارس 2005. وفــي حزيران/يونيــو  المــؤرخ فــي 31 
2005، باشــر المدعــي العــام التحقيــق فــي هــذه الحالــة. 
التمهيديــة  الدائــرة  أصــدرت   2009 آذار/مــارس   4 وفــي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة متصرفــة بموجــب المــادة 
بالقبــض  أمــًرا   رومــا األساســي  )58/أ،ب(1 مــن نظــام 
ضــد  جرائــم  خمــس  فــي  المتهــم  البشــير  عمــر  علــى 
اإلنســانية )القتــل العمــد، واإلبــادة، والنقــل القســري، 
والتعذيــب، واالغتصــاب( وجريمتــي حــرب )تعمــد الهجــوم 
علــى الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه أو علــى مدنييــن 
ال يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة مشــاركة مباشــرة، 
والنهــب( وثــاث جرائــم إبــادة جماعيــة اّدعــي بارتكابهــا 
ــة هــي الفــور والمســاليت والزغــاوة،  بحــق جماعــات إثني
ــدة بيــن العاميــن 2003و2008. 1 ــرة الممت وذلــك فــي الفت

ــادة الجماعيــة، فقــد أســند  وفــي مــا يتعلــق بجريمــة اإلب
المدعــي العــام للمحكمــة للبشــير ارتكابــه لجريمــة اإلبــادة 
فــي  والتســبب  القتــل  فــي  تتمثــل  والتــي  الجماعيــة، 
أذى جســدي أو عقلــي خطيــر ألعضــاء جماعــات الفــور 
والمســاليت والزغــاوة العرقيــة، باإلضافــة إلــى إخضــاع 
هــذه الجماعــات لظــروف معيشــية يقصــد بهــا إهاكهــا 
الفعلــي، وذلــك بموجــب المــادة )6( فــي فقراتهــا )أ، ب، 

ج( مــن النظــام األساســي للمحكمــة. 1

حكم المحكمة:
ــا فــي مــا إذا كان  أبــدت المحكمــة فــي قرارهــا فحًصــا أوليًّ
هنــاك أســباب معقولــة تــؤدي بالنتيجــة إلى إســناد جريمة 
اإلبــادة الجماعيــة إلــى عمــر البشــير، إذ رأت المحكمــة فــي 
نظرتهــا للمجموعــة المحميــة، أن المجموعــات المدعــى 
باســتهدفها »الفــور، والمســاليت، والغــزاوة« يجــب إثبــات 
بموجــب  المحميــة  األربــع  الفئــات  ضمــن  مــن  أنهــم 
صريــح المــادة السادســة، وهــي الفئــات »الوطنيــة أو 
العرقيــة أو اإلثنيــة أوالدينيــة« إذ ذهبــت بالقــول أن لــكل 
عــن غيرهــا، وتتمتــع بخصائــص  فئــة صفــات مميــزة 
الثــاث  ثابتــة. وفــي تطبيــق ذلــك علــى المجموعــات 
المّدعــى باســتهدافها فقــد ذهبــت المحكمــة إلــى القــول 
بــأن الثــاث جماعــات، باإلضافــة الــى آخريــن يقطنــون 
فــي ذات المنطقــة المســتهدفة يبــدو أنهــم يحملــون 
الجنســية الســودانية، ولديهــم ســمات عنصريــة مماثلــة، 
وديــن مســلم مشــترك. ورأت األغلبيــة أن هنــاك أســباًبا 
معقولــة لاعتقــاد بــأن كل مــن المجموعــات الثــاث لهــا 
لغتهــا الخاصــة وعاداتهــا القبليــة وارتباطاتهــا التقليديــة 

ــا.1 بأراضيه

وفــي مــا يتعلــق بالقصــد الخــاص، رأت المحكمــة أنــه 
المنصــوص عليــه فــي  العــام  القصــد  الــى  باإلضافــة 
المــادة )30( مــن النظــام األساســي، فهنــاك قصــد إبــادي 
الجزئــي  أو  الكلــي  »اإلهــاك  قصــد  وهــو  أال  خــاص، 
بحســب   - يكفــي   ال  إذا  المســتهدفة«  للمجموعــة 
المحكمــة - أن يتــم اســتهداف أعضــاء المجموعــة ألنهــم 
ينتمــون إليهــا، وإنمــا يجــب إثبــات »قصــد اإلهــاك« 
لهــذه الجماعــة بشــكٍل ال يــدع أي مجــاٍل للشــك. وقــد 
مّيــزت المحكمــة بيــن القصــد الخــاص للقــادة السياســين 
والقصــد  الجماعيــة،  اإلبــادة  حمــات  يقــودون  الذيــن 
الخــاص ألولئــك المرؤوســين الــذي يضطلعــون بارتــكاب 
هــذه الجريمــة، إذ رأت المحكمــة أن القــادة مــا دام لديهــم 
هــذا القصــد تتــم محاســبتهم علــى الجريمــة بموجــب 
المــادة )3/25/أ( مــن النظــام األساســي، وعندئــٍذ ال يهــم 
وجــود نيــة إبــادة لــدى مــن ارتكــب الجريمــة علــى األرض.1

 
ورأت اإلغلبيــة أنــه وعلــى الرغــم مــن اإلدعــاء بــأن عمــر 
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المســّلحة  القــوات  علــى  تماًمــا  يســيطر  كان  البشــير 
معهــا،  المتحالفــة  الجنجويــد  ومليشــيا  الســودانية 
ــي قامــت  ــرات، والت ــاز المخاب والشــرطة الســودانية وجه
أن  إال  الثــاث،  العرقيــة  الجماعــات  باســتهداف  فعــًا 
المحكمــة قــد اعتبــرت أن هنــاك أســباًبا معقولــة لاعتقاد 
بــأن هــذه الحملــة كانــت لمحاربــة التمــّرد ضــد حكومــة 
الســودان، وليــس بقصــد »إهــاك هــذه الجماعــات«.1 
المفترضــة  اإلبــادة  نيــة  بيــن  المحكمــة  فرقــت  كمــا 
الســودانية،  الحكومــة  لــدى  والنيــة  البشــير،  للرئيــس 
إذ يجــب علــى اإلدعــاء تقديــم أســباب معقولــة تدعــو 
لإلعتقــاد بوجــود نيــة إباديــة لــدى الرئيــس البشــير.1 وقــد 
خلصــت المحكمــة إلــى وجــود أســباب معقولــة لإلعتقــاد 
بإرتــكاب البشــير لجرائــم الحــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، 

مــع اســتبعاد جريمــة اإلبــادة الجماعيــة. 

الحكم المخالف:
إذ  مخالًفــا،  حكًمــا   )Anita Ušacka( القاضيــة  قدمــت 
ــم  ــة فــي مــا يتعلــق بجرائ أنهــا اتفقــت مــع حكــم األغلبي
الحــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، ولكنهــا رأت أن هنــاك 
أســباًبا معقولــة لإلعتقــاد بارتــكاب البشــير لجرائــم اإلبــادة 
األغلبيــة  اســتناد  البدايــة  فــي  انتقــدت  إذ  الجماعيــة، 
فــي  تنظــر  والتــي  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  لقــرارات 
مســائل المســؤولية بيــن الــدول، علــى النقيــض مــن 
ــة التــي تحاكــم ِأشــخاًصا، كمــا  ــة الدولي المحكمــة الجنائي
رأت أنــه ال يجــب فصــل نيــة اإلبــادة لعمــر البشــير عــن 
األخيــرة  ان  الســودانية، مــا دام  للحكومــة  اإلبــادة  نيــة 
تخضــع لســيطرته وســلطته الفعليتيــن،1 وفــي مــا يتعلــق 
بــأن يكــون الهجــوم فــي ســياق ســلوك نمــط واضــح 
مماثــل رأت أنــه وبمجــرد وجــود هجــوم واســع النطــاق أو 
ممنهــج المتطلــب لجرائــم ضــد اإلنســانية، فــإن عنصــر 
الســياق  المماثــل يتحقــق لجريمــة اإلبــادة الجماعيــة.1  
أمــا فــي مــا يخــص رأي األغلبيــة بــأن االســتهداف كان 
لمواجهــة المتمرديــن، فقــد رأت أنــه وفــي ضــوء فحــص 
ــى أن الحكومــة الســودانية  ــة، ال يوجــد أي إشــارة إل األدل
لــم تســتهدف ســوى جــزء مــن ســكان الفــور والمســاليت 
والزغــاوة، وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس البشــير قــد أصــدر 
أوامــره باســتهداف المعارضيــن، إال أن واقــع الحــال يشــير 

المتمرديــن  أو  المعارضــة  يهاجمــوا  لــم  أنهــم  أن  إلــى 
فحســب، هــم هاجمــوا بشــكل أساســي قــرى مدنيــة 
ال يمكنهــا بــأي حــال أن تلحــق ضــرًرا بالجيــش، وتدعــم 
رأيهــا بأنــه وعلــى فــرض أن المتمرديــن كانــوا يختبئــون 
فــي تلــك المناطــق المدنيــة، فــإن المهاجميــن لــم يثبــت 
المدنييــن  لتمكيــن  الازمــة  االحتياطــات  اتخــذوا  أنهــم 
مــن مغــادرة القــرى، باإلضافــة إلــى أن القبائــل التــي تــّم 
ــز عــن  ــة« والتــي تتمي ــل اإلفريقي اســتهدافها هــي »القبائ
تلــك القبائــل العربيــة، وبالتالــي قدمــت اســتنتاًجا بــأن 
االســتهداف لــم يكــن لمكافحــة التمــرد كمــا ذهــب إليــه 

قــرار األغلبيــة. 1 

لــدى عمــر  اإلبــادة  وجــود قصــد  علــى  اســتدلت  وقــد 
البشــير مــن خــال عــدة عوامــل، منهــا الســياق التاريخــي، 
وضــع الضحايــا، المنهجيــة فــي ارتــكاب الجريمــة. كمــا 
رأت أن مجــرد اإلدعــاء بوجــود أســلحة علــى -فــرض ثبوتــه- 
داخــل المناطــق القبليــة المســتهدفة ال يشــكل مبــرًرا 
بقطــع المســاعدات اإلنســانية ومــا تبعــه مــن حرمــان 

المدنييــن مــن مــواّد أساســية لبقائهــم أحيــاء.1

الجماعــة ألحــوال معيشــية  وفــي مــا يتعلــق بإخضــاع 
ــى أن مجــرد الطــرد  بقصــد اإلهــاك، فقــد اســتدلت عل
مــن المنــازل ولجــوء المدنييــن إلــى الفــرار يــؤدي بالضرورة 
بســبب  المحقــق  المــوت  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي 
ــة  ــاه، ال ســيما فــي ظــل التضاريــس الصعب نقــص المي
فــي تلــك المنطقــة، فهــي منطقــة صحراويــة تشــتهر 
انعــداٍم  بالحــرارة الشــديدة، والجفــاف المتكــرر، وشــبه 
للبنيــة التحتيــة كمــا أنــه ثبــت تدميــر المحاصيــل الزراعيــة 
بشــكل ممنهــج، مــع العلــم أن طبيعــة هــذه القبائــل 
ــر  ــى تدمي ــى الزراعــة. باإلضافــة إل تعتمــد فــي غذائهــا عل
مصــادر الميــاه، وقطــع المعونــات الطبيــة، وبالنتيجــة 
رأت أن كل هــذه األفعــال كانــت للقضــاء علــى »وســائل 
البقــاء« للقبائــل المســتهدفة.1  وهــذا يقــود إلــى اســتنتاج 
معقــول لاعتقــاد بــأن وســائل الجماعــة فــي البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة تــم تدميرهــا بشــكل منهجــي.1  وفــي نتيجــة 
ــة،  ــه مــن أدل ــى أســاس مــا قدمت قرارهــا المخالــف، وعل
فإنهــا تعــارض قــرار األغلبيــة فــي مــا يتعلــق بجريمــة 
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اإلبــادة الجماعيــة، لوجــود أســباب معقولــة –بنظرهــا- 
ــأن عمــر البشــير ارتكــب الجريمــة.  ب

ونــرى أن رأي األغلبيــة المتعلــق بالفصــل بيــن نيــة اإلبــادة 
باســتقراء  إليــه  النظــر  يمكــن  وحكومتــه،  البشــير  بيــن 
والتــي  للمحكمــة،  األساســي  النظــام  مــن   28 المــادة 
تلــك  عــن  الرئيــس  علــى  الجنائيــة  المســؤولية  رتبــت 
الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل مرؤوســيه الذيــن يخضعــون 
لســلطته وســيطرته الفعليتيــن نتيجــة لعــدم ممارســة 
ســيطرته علــى هــؤالء المرؤوســين ممارســة ســليمة، 
وذلــك فــي حالــة كان الرئيــس قــد علــم أو تجاهــل عــن 
مرؤوســيه  أن  بوضــوح  تبيــن  معلومــات  أي  وعــي 
يرتكبــون أو علــى وشــك أن يرتكبــوا هــذه الجرائــم، أو  إذا 
لــم يتخــذ الرئيــس جميــع التدابيــر الازمــة والمعقولــة فــي 
حــدود ســلطته لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم أو 
لعــرض المســألة علــى الســلطات المختصــة للتحقيــق 
والمقاضــاة. وقــد بــدا واضًحــا مــن خــال وقائــع القضيــة 
أن قــوات الجيــش والشــرطة والمخابــرات كانــت تحــت 
ســيطرة الرئيــس البشــير، ومــن البديهــي بمــكان القــول 
بعلــم الرئيــس البشــير بمــا يتــم مــن قبــل هــذه القــوات. 
كمــا أنــه لــم يثبــت أنــه قــام بــأي تدابيــر لمنــع أو قمــع 
ارتــكاب هــذه الجرائــم، ممــا يعنــى –بــرأي الباحــث- أن 
الرئيــس البشــير مســؤول عــن كل الجرائــم المرتكبــة مــن 
قبــل القــوات التابعــة لــه. وهــو مــا اتجهــت إليــه المحكمــة 
ــدا.  ــة كامبان ــدا الســابقة فــي قضي ــة لرون ــة الدولي الجنائي
ــك  ــف، وذل ونتفــق مــع جــّل مــا جــاء فــي الحكــم المخال
الســتناده إلــى كثيــرة مــن العوامــل فــي الوصــول إلــى نيــة 
اإلبــادة الجماعيــة، والطابــع التمييــزي اإلبــادي بمهاجمــة 
مــا تــّم وصفــه »بالقبائــل اإلفريقيــة«، واالســتدالل عليــه 
مــن واقــع الظــروف التــي أحاطــت تلــك الهجمــات، ومــا 
ــاة« لــدى هــذه  تبعهــا مــن القضــاء علــى »مقومــات الحي
ــاه  ــر الممنهــج لمصــادر المي ــل، مــن خــال التدمي القبائ
والزراعــة، ودفــع الســكان لتــرك منازلهــم واللجــوء إلــى 
ــراء شــديدة الحــر، ممــا يســتتبع بالضــرورة هــاك  الصح
تلــك الجماعــة، فهــذا النــوع مــن التدميــر ال يمكــن أن 
وإنمــا  »بالتمــرد«  وصــف  مــا  محاربــة  صميــم  يكــون 
المحميــة  للقبائــل  البقــاء  مقومــات  علــى  للقضــاء 
المســتهدفة، كمــا أنــه واضــح مــن ظــروف الحــال أنــه تــّم 

اســتهداف قــرى مدنيــة بأكملهــا علــى الرغــم مــن أنهــا ال 
تشــكل أي خطــر علــى القــوات الحكوميــة، كمــا أن اإلدعــاء 
بوجــود أســلحة فــي تلــك المناطــق علــى فــرض ثبوتهــا، 
تبــرر منــع المــواد األساســية عــن المدنييــن فــي تلــك 

المناطــق. 

ثانًيــا: الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغســالفيا فــي قضيــة )راتكــو مالديتــش(  بتاريــخ 22 

نوفمبــر لعــام 2017.
سياق القضية:

تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا بقــرار 
مــن مجلــس األمــن يحمــل الرقــم )827( فــي 25 أيــار/ مايــو 
لعــام 1993، وذلــك للنظــر فــي  االنتهــاكات الجســيمة 
يوغســافيا  إقليــم  فــي  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون 
ــة البوســنة والهرســك،1  ــد فــي جمهوري ســابًقا، وبالتحدي
كان  الجرائــم  تلــك  ارتــكاب  فــي  المتهميــن  أبــرز  ومــن 
الضابــط فــي الجيــش الصربــي راتكو ماديتــش، وقدمت 
لوائــح اتهــام بحقــه فــي 24 تموز/يوليــو 16 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 1995. وُألقــي القبــض عليــه فــي 26 أيار/مايــو 
2011،أي بعــد حوالــى 16 ســنة مــن صــدور لوائــح االتهــام 
واتهــم   ،2012 مايــو   16 فــي  محاكمتــه  بــدأت  األوليــة. 
بارتــكاب 11 جريمــة مــن ضمنهــا جريمــة اإلبــادة الجماعيــة 
بحــق المســلمين، ولعــّل أشــهر مــا كان يعتبــر ماديتــش 
مســؤواًل عنــه، حصــار ســراييفو فــي الفتــرة  5 أبريــل 1992 
حتــى 29 فبرايــر 1995، باإلضافــة الــى مجــزرة سربرنيتشــا.1 

حكم المحكمة:
وجــدت المحكمــة بدايــًة أنــه كان هنــاك مشــروع إجرامــي 
مشــترك شــامل، فــي الفتــرة بيــن عامــي 1991 و1995، 
إذ كانــت هنــاك لجنــة مشــتركة معنيــة بإزالــة المســلمين 
بأنهــا  المدعــى  والكــروات بشــكل دائــم مــن األراضــي 
صربيــة  فــي البوســنة والهرســك مــن خــال االضطهــاد 
واإلبــادة والقتــل، وبعــد أن أجــرت المحكمــة تقييمهــا، 
المتهــم  خطابــات  منهــا  معاييــر،  عــدة  إلــى  وبالنظــر 
ــد التوصــل  ــة ال تؤي ماديتــش وســلوكه،وجدت أن األدل
إلــى أن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة تشــكل جــزًءا مــن الهــدف 

مــن هــذه الخطــة.1 
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ســراييفو،  بحصــار  يتعلــق  مــا  فــي  المحكمــة  وجــدت 
أن المتهــم قــام بفــرض قيــود شــديدة وصارمــة علــى 
وصــول المســاعدات اإلنســانية للمدنييــن، وأمــر بوقــف 
عمــل كافــة المنظمــات اإلغاثيــة العاملــة، وهــذا مــا أدى 
إلــى مصاعــب عانــى منهــا ســكان ســراييفو، إذ كانــوا 
إلــى الضروريــات األساســية  يفتقــرون بشــكل روتينــي 
مثــل الطعــام والمــاء والغــاز والكهربــاء. لقــد ُأجبــروا علــى 
المســتمر، وفــي كل  الضيــق  مــن  حالــة  فــي  العيــش 
اســتهدافهم  يتــم  كان  منازلهــم،  يغــادرون  كانــوا  مــرة 
بواســطة قّنــاص أو نيــران المدفعيــة. كمــا تــم اســتهداف 
مــن  اإلســعاف  وســيارات  والعيــادات  المستشــفيات 
قبــل القناصــة، فــي حيــن لــم يكــن هنــاك إمــدادات للغــار 
الطبيعــي لســراييفو وإذا أخذنــا كل ذلــك بعيــن االعتبــار، 
وجــدت المحكمــة أن القــوات الصربيــة كانــت تنــوي نشــر 
إنــزال اإلرهــاب كان  بيــن ســكان ســراييفو وأن  الرعــب 

الهــدف الرئيســي للقنــص والقصــف.1

قــد  )3/4/ج(  المــادة  فــي  ورد  مــا  أن  المحكمــة  ورأت 
ــازل؛  ــة: الطــرد المنهجــي مــن المن يشــمل األفعــال اآلتي
الحرمــان مــن الخدمــات الطبيــة؛ وخلــق الظــروف التــي 
ــدم  ــل ع ــى المــوت البطــيء؛ مث ــؤدي إل مــن شــأنها أن ت
وجــود الســكن المائــم، والمابــس، والنظافــة أو العمــل 
وصــول  ومنــع  الكبيــر،  البدنــي  المجهــود  أو  المفــرط 
االمــدادات إليهــا، وإجبــار الســكان علــى تــرك منازلهــم 
جبــًرا.1 وبــذات الوقــت رأت المحكمــة واســتناًدا إلــى األدلة 
المعروضــة عليهــا، فــي مــا يتعلــق بظــروف االحتجــاز 
ومدرســة  سيتنيتســا  ومدرســة  ســانيكا  مدرســة  فــي 
فياجيتشــي االبتدائيــة، فــإن المحكمــة غيــر مقتنعــة بــأن 
الشــروط المفروضــة فــي هــذه المرافــق تثبــت أن الجنــاة 
المعنيــة تهــدف إلــى إلحــاق ظــروف الحيــاة الصعبــة عمــًدا 
إلحــداث التدميــر المــادي للمجموعــات المحميــة.1 إذ أن 
مــا تــم »ال يكشــف عــن نيــة اإلبــادة، علــى الرغــم مــن 
الطريقــة التمييزيــة فــي القتــل، ولكــن ال يوجــد مــا يوحــي 
بالتدميــر المــادي للمجموعــة المحميــة.  إال أن القاضــي 
)Alphons Orie( قــد قــّدم رأًيــا مخالًفــا، حيــن إعتبــر أن 
األعمــال المرتكبــة فــي هــذا الســياق يمكــن مــن خالهــا 
ــر الجماعــات  ــة ســعت لتدمي ــادة الصربي اســتنتاج أن القي

المحميــة، وذلــك –حســب اعتقــاده- فــي ظــل غيــاب أدلــة 
أخــرى مــن شــأنها أن تدعــم بشــكٍل ال لبــس فيــه نيــة 

ــة.1  ــادة الجماعي اإلب

أمــا فــي مــا يتعلــق بمــا حصــل فــي سربرنيتشــا، فقــد 
وجــدت المحكمــة أن المتهــم قــد قصــد  إبــادة مســلمي 
الرجــال  قتــل  طريــق  عــن  سريبرينيتســا  فــي  البوســنة 
والفتيــان مــا بيــن 14 و 50 عاًمــا، وإزالــة النســاء واألطفــال 
ــكاب  ــار الســن بالقــوة مــن خــال ارت الصغــار وبعــض كب
جرائــم االضطهــاد والقتــل واإلبــادة، والنقــل. ووجــدت 
أن  هــو  الوحيــد  المعقــول  االســتنتاج  أن  المحكمــة 
المتهــم كان يقصــد بــه تدميــر مســلمي البوســنة فــي 
المســلمين  مجموعــة  مــن  كبيــر  كجــزء  سربرنيتشــا 
المحميــة فــي البوســنة والهرســك. وبنــاء علــى ذلــك، 
خلصــت المحكمــة إلــى أن المتهــم قصــد تنفيــذ هــدف 
العمــل اإلجرامــي المشــترك فــي سربرنيتســا مــن خــال 

ارتــكاب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة.1

وبالنتيجــة، فقــد خلصــت المحكمــة إلــى أن المتهــم راتكــو 
ماديتــش غيــر مذنــب ممــا ُأســند إليــه فــي التهمــة رقــم 
)1( المتعلقــة بجريمــة اإلبــادة الجماعيــة التــي تــم اإلدعــاء 
بهــا بفــرض ظــروف احتجــاز قاســية فــي المــدارس بقصــد 
الجرائــم  أدانتــه بكافــة  المحكمــة قــد  أن  االهــاك، إال 
فــي  الجماعيــة  اإلبــادة  جريمــة  ومــن ضمنهــا  األخــرى 
سربرنيتشــا، مــن خــال القيــام بتجميــع كل الذكــور مــا 
ــا فــي مناطــق معينــة وقتلهــم، ودفــع  بيــن 14 و 50 عاًم
األطفــال والنســاء والشــيوخ المتبقيــن إلــى النــزوح مــن 

ــم.  مناطقه

ونــرى أنــه كان باإلمــكان االســتناد إلــى المــادة )2/4/ج( 
ــق بفــرض أحــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك  ــي تتعل الت
حصــار  فــي  تــم  مــا  علــى  باســقاطه  وذلــك  المــادي، 
ســراييفو، إذ أنــه قــد تــم حرمــان المدنييــن فــي ســراييفو 
الحيــاة،  قيــد  علــى  لبقائهــم  األساســية  المــواد  مــن 
بحرمانهــم مــن المــواد الغدائيــة، وقطــع المــاء والكهربــاء، 
ــم،  ــك، مــن طــرد الســكان مــن منازله ــن ذل ــج ع ــا نت وم

وهــذا مــا اســتمر حوالــى ثــاث ســنوات. 
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خاتمة:
ــادة  تطرقــت هــذه الدراســة إلــى إحــدى صــور جريمــة اإلب
لظــروف  عمــًدا  الجماعــة  إخضــاع  أال وهــي  الجماعيــة، 
معيشــية بقصــد اإلهــاك الفعلــي، وذلــك مــن خــال 
العامــة  الجماعيــة  اإلبــادة  جريمــة  أركان  اســتعراض 
المتطلبــة فــي كافــة صــور الجريمــة، ابتــداًء مــن القصــد 
الخــاص والدائــرة معــه الجريمــة وجــوًدا وعدًمــا، باإلضافــة 
ــادة  ــة مــن جريمــة اإلب ــى التعــرج للمجموعــات المحمي إل
الجماعيــة، والمعاييــر المتبعــة فــي اجتهــادات المحاكــم 
ثــم  الجماعــات،  هــذه  تعريــف  فــي  الدوليــة  الجنائيــة 
الجماعــة  إخضــاع  جريمــة  مفهــوم  لدراســة  االنتقــال 
ألحــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك، مــن خــال اســتقراء 
مــا توصلــت إليــه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي تحديــد 
ــت دراســة تطبيقــات  ــًرا تّم هــذا الســلوك الجرمــي، وأخي
قضائيــة تطرقــت فيهــا المحاكــم الجنائيــة الدوليــة لهــذه 
الجريمــة، وبالتحديــد قضيــة عمــر البشــير أمــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى قضيــة راتكــو ماديتــش 

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا. 

وبالنتجــة فــإن جريمــة اإلبــادة الجماعيــة تعتبــر مــن أعقــد 
األساســي  رومــا  نظــام  بموجــب  المنظمــة  الجرائــم 
إثبــات  لصعوبــة  وذلــك  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة 
أقرتــه  مــا  وهــو  لغاياتهــا،  المتطلــب  الخــاص  القصــد 
كثيــر مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة خــال نظرهــا لهــذه 
ــا«  الجريمــة، إذ ال يكفــي إثبــات أن الســلوك كان »تمييزيًّ
ــّد مــن إثبــات نيــة إهــاك الجماعــة المحميــة،  وإنمــا ال ب
إذ ال يوجــد معاييــر محــددة لتحديــد هــذا القصــد، وهــو مــا 
حــدا بالمحاكــم الجنائيــة الدوليــة لإلجتهــاد والنظــر فــي كل 
ــة إلثبــات القصــد  ــا لمعطياتهــا، فــي محاول قضيــة وفًق
الخــاص. وهــو مــا بــدا واضًحــا مــن خــال قضيتــي البشــير 
الورقــة  خــال  باســتعراضهما  قمنــا  التــي  وماديتــش 
اإلبــادة  جريمــة  اســتثنا  الحكميــن  كا  أن  إذ  البحثيــة، 
الجماعيــة فقــط، مــن جــل التهــم المنســوبة للمتهميــن، 

ــم ضــد اإلنســانية.  ــم حــرب وجرائ مــن جرائ

ونــرى أن وجــود سياســة الرتــكاب جريمة اإلبــادة الجماعية 
ــا كركــٍن للتجريــم، ولكــن يمكــن مــن خالــه  ليــس متطلًب

ــادي«. ومــع ذلــك،  االســتدالل علــى توافــر »القصــد اإلب
فإننــا نــرى أن هنــاك ثــاث صــور مــن صــور الجريمــة، 
يفتــرض أن تتخــذ نوًعــا مــن اإلجــراءات المنظمــة، وهــي: 
الجماعــة ألحــوال معيشــية بقصــد اإلهــاك؛  إخضــاع 
فــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــوالدة داخــل مجموعــة 
إلــى  بالقــوة  أطفــال مجموعــة محميــة  نقــل  محميــة؛ 
مجموعــة أخــرى. فهــذه الصــور تتمثــل فــي اتخــاذ إجــراءات 
ــى نطــاق واســع، وبواســطة  ــّم تنفيذهــا بالضــرورة عل يت
عــدد كبيــر مــن األفــراد وفًقــا لخطــة مشــتركة، ربمــا مــع 
الســلطات  تواطــؤ  أو  موافقــة  األقــل  علــى  أو  دعــم، 

الرســمية.

فــي  فقــط  الموضوعــي  المعيــار  يكفــي  ال  أنــه  ونــرى 
تحديــد الجماعــات المحميــة مــن جريمــة اإلبــادة الجماعية، 
ــار الذاتــي، إذ أنــه  وإنمــا يجــب االســتناد أيًضــا إلــى المعي
ال يمكــن إغفــال أن هــذه الجريمــة تســتلزم وجــود »قصــد 
للجانــي،  ذاتــي  أمــر  الحــال  بطبيعــة  وهــو  اإلهــاك«، 
وبالتالــي ال يمكننــا إغفــال المعيــار الذاتــي أو الشــخصي 

ــة.  ــة المحمي ــد الجماع فــي تحدي

ولعــّل أكثــر مــا يثــار فــي الجريمــة محــل النظر، هــو مفهوم 
»فــرض األحــوال المعيشــية«، إذ ال يوجــد حصــر لهــذا 
المفهــوم لغايــات التجريــم فــي اإلبــادة الجماعيــة، ولكننــا 
نــرى أن هــذه األحــوال يجــب أن تتخــذ فــي ســبيل القضــاء 
علــى مقومــات الحيــاة لــدى الجماعــة المحميــة، وبالتالــي 
قصــد »اإلهــاك«، وذلــك مــن خــال النظــر فــي كل 
ــا فــي تحليــل الحكــم  قضيــة علــى حــدة، وهــذا مــا بــدا جليًّ
المخالــف فــي قضيــة عمــر البشــير، من خال اســتعراض 
األفعــال التــي مــن شــأنها القضــاء علــى مقومــات الحيــاة 
لــدى المجموعــات اإلفريقيــة المســتهدفة تبًعــا لظــروف 

الحيــاة الخاصــة بتلــك القبائــل. 
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مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في األنظمة 
األساسية للمحاكم الجنائية الدولية 

والقرارات القضائية الدولية الصادرة عنها 

بحث يقّدمه
الدكتور عبد السالم احمد هماش
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مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي 
األنظمــة االساســية للمحاكــم الجنائيــة 
الدوليــة والقــرارات القضائيــة الدوليــة 

الصــادرة عنهــا.
إن الحديــث عــن إنشــاء قضــاء دولــي جنائــيi مســتقل 
الحــرب  مجرمــي  ومعاقبــة  محاســبة  عــن  ومســؤول 
القيمــة  لــه   ،iiاإلنســانية الجرائــم ضــد  يرتكبــون  الذيــن 
العليــا لــدى القانونييــن الدولييــن الذيــن يــرون فــي ذلــك 
اكتمــااًل لصــورة القانــون الدولــي العــام، وكذلــك لتبلــور 
اآلليــة  لهــذه  لــم   ،iiiالجنائــي الدولــي  القانــون  مفهــوم 
ــا.  الــدور الكبيــر فــي توفيــر الــرادع القانونــي الجنائــي عالميًّ
ولقــد اســتغرق المجتمــع الدولــي فتــرة زمنيــة طويلــة 
للوصــول لهــذه الغايــةiv، ويمكــن القــول إن إرهاصــات 
الحــرب  نهايــة  مــع  الدوليــة ظهــرت  الجنائيــة  المحاكــم 
العالميــة األولــى ومحاولــة تقديــم االمبراطــور األلمانــي 
هــذه  أن  إال   ْ دوليــة  جنائيــة  لمحكمــة   vالثانــي غليــوم 
المحاولــة فشــلت نظــًرا للظــروف السياســية والقانونيــة 
الســائدة آنــذاك. ومــع إنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــم إنشــاء محكمتيــن جنائيتيــن دوليتيــن همــا  شــهد العال
ــو، ورغــم االنتقــادات  ــرغ ومحكمــة طوكي محكمــة نورمي
التــي وّجهــت لكلتــا المحكمتيــن خصوًصــا بالنســبة إلــى 
ــا حجــر األســاس  طابعهمــا العســكريvi، اال أنهمــا وضعت
لتعريــف وتحديــد الجرائــم الدوليــة المرتكبــة أثنــاء النزاعــات 
ــاردة وبســبب  ــة الحــرب الب ــة المســّلحة. ومــع نهاي الدولي
التغيــرات الدوليــة ونتيجــة لانتهــاكات الجســيمة والخطرة 
لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني التــي أحدثــت تغيــرات 
فــي كل مــن يوغســافيا الســابقة وروانــدا تــّم إنشــاء 
ــس األمــن  ــن بواســطة مجل ــن دوليتي ــن جنائيتي محكمتي
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إنشــاء  تــم  الدولــي واخيــًرا 

vii.1998 الدائمــة عــام

وبطبيعــة الحــال كان ال بــد للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة من 
تحديــد إختصاصاتهــا الموضوعيــة والتــي تتلخــص بعبــارة 
الدولــي، مّمــا  المجتمــع  الجرائــم األكثــر خطــورة علــى 
تطلــب تحديــد هــذه الجرائــم مــن عمــل مضــٍن وشــاق مــن 
ــم  ــع جرائ ــم بأرب ــة، ولخصــت هــذه الجرائ ــة القانوني الناحي
ــم  ــادة، الجرائ ــم اإلب ــم الحــرب، جرائ هــي اإلنســانية، جرائ

ضــد اإلنســانية وأخيــًرا جريمــة العــدوان الــواردة فــي نظــام 
تقديــم  مــن  الدولــي  المجتمــع  لتخــوف  ونظــًرا  رومــا. 
توصيــف دقيــق للجرائــم ضــد اإلنســانية، تحّتــم علــى 
القضــاة الدولييــن أثنــاء نظرهــم فــي القضايــا المعروضــة 
وموضوعــي  قانونــي  تكييــف  إعطــاء  مــن  أمامهــم 
دقيــق لمفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية وتحديــد أركانهــا 

بوضــوح.

إشكالية الدراسة
قــّدم  فقــد  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  لتعــدد  نظــًرا 
القضــاء الدولــي الجنائــي عــدة تكييفــات وصــور للجرائــم 
ضــد اإلنســانية كل حســب ميثاقــه األساســي ممــا أّدى 
إلــى اتســاع مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية تصــل فــي 
بعــض الحــاالت حــّد األلتبــاس، وفــي حــاالت أخــرى كانــت 
مقيــدة للقانــون الدولــي العرفــي فــي مجــال الجرائــم ضــد 

اإلنســانية.

أهداف الدراسة
فــي . 1 اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  مفهــوم  تحديــد 

الدوليــة  الجنائيــة  للمحاكــم  األساســية  األنظمــة 
لمؤقتــه. ا

الدوليــة . 2 الجنائيــة  المحاكــم  تأثيــر  مــدى  تحديــد 
المؤقتــه علــى النظــام األساســي للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة فــي حصــر مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية.

لهــذه . 3 الدولييــن  القضــاة  تحليــل  نطــاق  تحديــد 
يمــة. لجر ا

تقديــر مــدى تأثيــر الســوابق القضائيــة الدوليــة فــي . 4
تطويــر مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية

الجنائيــة . 5 المحاكــم  معرفــة كيفيــة ممارســة هــذه 
القانونــي  وتكييفهــا  اإلختصــاص،  لهــذا  الدوليــة 
المســّلحة. الدوليــة  النزاعــات  فــي  الجرائــم  لهــذه 

أهمية الدراسة
عــدة  وصــدور  الدولــي  الجنائــي  القضــاء  لتطــور  نظــًرا 
قــرارات قضائيــة دوليــة فــي مجــال الجرائم ضد اإلنســانية 
كان ال بــد مــن وجــود دراســة تحــّدد كيفيــة تعامــل القضــاة 
ــد  ــم ضــد اإلنســانية وتحدي ــن مــع مفهــوم الجرائ الدوليي
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أركانهــا، عنــد إيقــاع العقوبــات الخاصــة بهــا.

ــر تلــك القــرارات الدوليــة فــي  ومــن ناحيــة أخــرى تبيــن أث
معاهــدة  ألي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  عناصــر  تحديــد 
مســتقبلية فــي هــذا االطــار، وعليــه ســيكون هــذا البحــث 

ــي: ــى النحــو التال ــًما عل مقّس
اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  مفهــوم  األول:  المطلــب 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا 

بروانــدا. الخاصــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الســابقة، 
المطلــب الثانــي: مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية أمــام 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة.

المقّدمة
 viii مــن المؤكــد أن مصطلــح الجرائــم ضــد اإلنســانية
ظهــر ألول مــرة كمفهــوم قضائــي مســتقل فــي المــادة 
أن  فيهــا  ورد  والتــي  نورمبــرغ  ميثــاق  مــن  ج   6 رقــم 
مصطلــح الجرائــم ضــد اإلنســانية يشــمل » القتل العمد، 
االبــادة، اإلســترقاق، اإلبعــاد، األفعــال لإلنســانية األخرى 
المرتكبــة ضــد ايــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن قبــل 
إلســباب  اإلضطهــادات  اإلعتــداء،  وأثنائهــا،  الحــرب، 
سياســية، عرقيــة، دينيــة، تنفيــًذا الي مــن الجرائــم التــي 
بهــذه  ارتباًطــا  أو  المحكمــة  اختصــاص  ضمــن  تدخــل 
الجرائــم ســواء كانــت تشــكل إنتهــاًكا للقانــون الوطنــي 

للدولــة التــي ارتكبــت فيهــا ام ال تشــكل«. 

الخاصــة  العســكرية  الدوليــة  للمحكمــة  أســندت  فقــد 
الحــرب  كبــار مجرمــي  المــادة بمقاضــاة  هــذه  بنوربــرغ 
ضــد  المرتكبــة  الجرائــم  علــى  والمعاقبــة  النازييــن 
للوضــع  نورمبــرغ  ميثــاق  اســس  وبذلــك  اإلنســانية، 
العرفــي لحظــر الجرائــم ضــد اإلنســانية واقرار المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة اإلنســانية هــذه الجرائــم، إال أنــه وبصورة 
عامــة فــإن محكمــة نورمبــرغ لــم تتحــر الدقــة فــي التفرقــة 
بيــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب فــي العديــد 
مــن القضايــا، ولــم تقــم المحكمــة بالتحليــل الدقيــق 
للتمييــز بيــن هذيــن النوعيــن مــن الجرائــم، كذلــك لــم 
ينــص ميثــاق نورمبــرغ علــى ســبيل المثــال صراحــة علــى 
مــن  الجنســي كصــور  اإلغتصــاب واإلســتغال  جرائــم 

الجرائــم ضــد اإلنســانية، وهنــا يمكننــا القــول أن محكمــة 
نورمبــرغ لــم تتحــر الدقــة فــي توصيفهــا القانونــي لهــذه 

الجريمــة. 
إذ تبنــت األمــم المتحــدة فــي قرارهــا الصادرفــي 1946 
المبــادئ التــي جــاء بهــا ميثــاق نورمبــرغ، وقــد أشــارت 
اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة 
ضــد اإلنســانية لعــام 1968 فــي مادتهــا 1 فــرع ب إلــى 
» الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية، ســواء فــي زمــن 
الحــرب أم فــي زمــن الســلم، والــوارد تعريفهــا فــي النظــام 
 ix»الدوليــة العســكرية  نورمبــرغ  لمحكمــة  االساســي 
ومنــذ تلــك الفتــرة كانــت هنــاك محــاوالت لجنــة تدويــن 
القانــون الدولــي لتقديــم تعريــف للجرائــم ضــد اإلنســانية 
ــة. ــة الدولي ــك يخــرج مــن اطــار الدراســة الفقهي إال أن ذل

الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  عقــد  بدايــة  ومــع 
شــهدت تغييــرات جذريــة وأحــداث مأســاوية أعــادت الحيــاه 
الجرائــم  نتيجــة  وخصوًصــا  الدولــي  الجنائــي  للقانــون 
الفظيعــة التــي ارتكبــت فــي كل مــن يوغســافيا الســابقة 
وروانــدا، ممــا أعــاد البحــث والنقــاش فــي مفهــوم الجرائم 

ضــد اإلنســانية.

المطلب األول: الجرائم ضد 
اإلنسانية في المحكمة 

الجنائية الخاصة بيوغسالفيا 
السابقة ورواندا

نتيجــة لألحــداث المؤســفة التــي شــهدتها يوغســافيا 
وتفــكك  الســوفياتي  اإلتحــاد  انهيــار  بعــد  الســابقة 
يوغســافيا الســابقة، ومــن أجــل معاقبــة مرتكبــي جرائــم 
الحــرب فــي البوســنة والهرســكx تــم إنشــاء المحكمــة 
الجنائيــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة بموجــب قــرار 
مــن مجلــس األمــن الدولــي رقــم 827 وبتاريــخ 1993/5/25 
والــذي جــاء فيــه تبنــي مجلــس األمــن الدولــي لنظــام 
بيوغســافيا   xiالخاصــة الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
ــم  ــر الجرائ ــث  ورد فــي المــادة الخامســة ذك الســابقة حي
ضــد اإلنســانية وجــاء فــي تعريفهــا مــا يلــي ) ســوف 
تمــارس المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغســافيا الســابقة 
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اإلختصــاص بمقاضــاة األشــخاص المســؤولين وهــذه 
الجرائــم هــي عندمــا ترتكــب فــي النزاعــات المســّلحة، 
وتكــون  داخليــة  أم  دوليــة  طبيعــة  ذات  كانــت  ســواء 
موجهــة ضــد اي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن: وهــذه 

الجرائــم هــي
القتل العمد . 1
االبادة . 2
االسترقاق . 3
االبعاد . 4
 السجن. 5
التعذيب . 6
االغتصاب . 7
اإلضطهاد ألسباب سياسية، عرقية أو دينية . 8
األفعال الاإنسانية األخرى.. 9

وإذ يظهــر بوضــوح أن هنــاك صــوًرا جديــدة ومحــددة 
للجرائــم ضــد اإلنســانية حســب نظــام المحكمــة فقــد 
أضافــت المــادة الخامســة كل مــن ) التعذيــب، الســجن، 
اإلغتصــاب( والتــي لــم تكــن مذكــورة فــي نظــام نورمبــرغ، 
بغــض النظــر أنهــا ارتكبــت فــي نزاعــات مســّلحة دوليــة ام 
ــرة االســتئناف  ــى ذلــك قــررت دائ ــادة عل ــة. وزي ــر دولي غي
فــي قضيــة تاديتــش أنxii) هنــاك قاعــدة مســتقرة فــي 
القانــون الدولــي العرفــي بــأن الجرائــم ضــد اإلنســانية ال 
ــرة  ــدت دائ ــي (. وقــد أّك ــزاع مســّلح دول ــة بن تتطلــب صل
االســئناف أن الصلــة بيــن النــزاع المســّلح والجرائــم ضــد 
ــى  ــواردة فــي المــادة 5 تهــدف ببســاطة »إل اإلنســانية ال
حصــر االختصــاص الموضوعــي للمحكمــة، وال تشــكل 

 xiii»ــي العرفــي ــون الدول ــا للقان تدويًن

وعليــه فــإن المحكمــة أّكــدت وفــي قرارهــا األول الخــاص 
بـــ tadic أنــه وباســتثناء جريمــة االضطهــاد فــإن الجريمــة 
ضــد اإلنســانية ال تعنــي مطلًقــا التمييــز بين األشــخاص، 
ويمكــن القــول إن كّل الهجمــات الجماعيــة ضــد الســكان 

xiv المدنييــن تدخــل فــي نطــاق الجرائــم ضــد اإلنســانية

ــن بابيتــش ذات  ــة ميل ــال ففــي قضي ــى ســبيل المث وعل
الرقــم  -IT-03-72 فقــد تــّم توجيــه االتهــام لبابيتــش 

الرتكابــه الجرائــم ضــد اإلنســانية حســب المــادة 5 مــن 
نظــام المحكمــة وذلــك لقيامــه باالضطهــاد ألســباب 
بابيتــش  ميــان  أقــّر  حيــث  ودينيــة  وعرقيــة  سياســية 
للضــرب،  الصــرب  غيــر  المدنييــن  تعــّرض  تــّم  بأنــه 
القتــل، الســجن واإلعتقــال، والنقــل اإلجبــاري، والتدميــر 
المتعمــد لمنازلهــم ومؤسســاتهم الثقافيــة خــال النــزاع 
المســّلح. وبســبب هــذا حــددت دائــرة االســتئناف شــروط 

االنطبــاق كاآلتــي:
وجــود نــزاع مســّلح ووجــود رابــط بيــن فعــل المجــرم . 1

والنــزاع المســّلح 
أن يكون موجًها ضد السكان المدنين. 2
أن يكون ضمن سياسة عامة وممنهجة. 3

وكذلــك أقــّر بابيتــش أن عمليــة اإلضطهــاد ينطبــق عليهــا 
نــص المــادة الســابعة الفقــرة 1

ــام  ــي ع ــت ضمــن مشــروع جنائ ــات تّم وأن هــذه العملي
توفــرت  حيــث   )enterprise criminelle commune(

العناصــر اآلتيــة: 
عمليــة . 1 يديــرون  األفــراد  مــن  مجموعــة  وجــود 

د ضطهــا ال ا
ُيــراد . 2 مشــتركة  وأهــداف  عــام  مخطــط  وجــود 

االضطهــاد هــذا  وراء  مــن  تحقيقهــا 
المتعمــدة والمقصــودة للمتهــم فــي . 3 المشــاركة 

تنفيــذ هــذا المخطــط

الجنائــي المشــروع  هــذا  أن  المحكمــة   وتضيــف 
ــزاع مســّلح وأن تحقيقــه ــّم خــال زمــن ن  »االضطهــاد« ت
 )يتطلــب ) هجوًمــا واســًعا وعــامًّ وممنهًجــا ضــد المدنييــن
)La réalisation de l’entreprise criminelle com-

mune impliquait une attaque généralisée ou 

systématique dirigée contre une population 

civile. En outre, la Chambre de Première Ins-

tance est convaincue que l›entreprise crimi-

nelle commune a été exécutée avec une volon-

té de discriminer pour des raisons politiques, 

raciales ou religieusesxv(.

وعليــه يمكــن القــول أن محكمــة يوغســافيا الســابقة 
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قــد اســتخدمت مصطلــح الســكان المدنييــن بالمعنــى 
الواســع، ووجــود بعــض األشــخاص غيــر المدنييــن ال 
يغّيــر مــن طبيعتهــم المدنيــة. إذ يّتضــح أن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة اســتندت 
فــي العديــد مــن قراراتهــا باإلدانــه إلــى مفهــوم الجريمــة 

ضــد اإلنســانية.

إختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »روانــدا« ومفهوم 
الجرائــم ضد اإلنســانية:

الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  تضمــن  لقــد 
الدوليــة روانــدا« فــي المــادة 3 منــه تعريًفــا للجرائــم ضــد 

اإلنســانية والــذي جــاء فيــه:

روانــدا  فــي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  )ســيكون 
عــن  المســؤولين  األشــخاص  بمقاضــاة  االختصــاص 
ــة عندمــا ترتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع  ــم التالي الجرائ
النطــاق ضــد اإلنســانية ممنهــج ضــد أي مجموعــة مــن 
الســكان المدنييــن ألســباب قوميــة، سياســية، إثنيــة، 

دينيــة.  عرقيــة، 
وهذه الجرائم هي: 

القتل.. 1
اإلبادة.. 2
االسترقاق.. 3
اإلبعاد.. 4
السجن.. 5
التعذيب.. 6
االغتصاب.. 7
اإلضطهاد ألسباب سياسية، عرقية، دينية.. 8
سائر األفعال غير اإلنسانية.. 9

ــوارد فــي م3 مــن المحكمــة  ــة بيــن التعريــف ال وبالمقارن
الجنائيــة الخاصــة بروانــدا والــوارد بمحكمــة يوغســافيا 
الســابقة يتمركــز اإلختــاف فــي أن هــذه المــاده اكتفــت 
بذكــر )هجــوم واســع النطــاق( ولــم تربطــه بنــزاع مســّلح.
فنتيجــة ألختــاف طبيعــة األحــداث التــي شــهدتها روانــدا 
والتــي  الســابقة  التــي شــهدتها يوغســافيا  تلــك  عــن 

مســّلحا  نزاعــا  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تشــكل  كانــت 
دوليــا أو داخليــا، فبــداًل مــن اشــتراط النــزاع المســّلح تــم 
ــه  إشــتراط وجــود هجــوم واســع النطــاق ممنهــج«. وعلي
األساســي  النظــام  فــي  اإلنســانية  الجرائــم ضــد  فــإن 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ال ترتبــط بوجــود نــزاع 

مســّلح دولــي او داخلــي.

وياحــظ كذلــك أن الفقــرة االخيــرة مــن التعريــف تركــت 
البــاب مفتوًحــا لقضــاة المحكمــة فــي تقريــرأي صــورة 
جديــدة مــن الصــور التــي قد تســتجد فــي ما بعــد وإدخالها 
ضمــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وهومــا يصطلــح عليــه 

فــي القانــون الداخلــي »الســلطة التقديريــة للقاضــي«.

النظــام  تعريــف  بيــن  اإلختــاف  أوجــه  ظهــرت  وقــد 
األساســي لمحكمــة يوغســافيا الســابقة للجرائــم ضــد 
ــدا، ) ومــن  اإلنســانية والنظــام األساســي لمحكمــة روان
الصعــب تحديــد ســبب هــذا اإلختــاف علــى الرغــم مــن 
صياغــة النظــام األساســي للمحكمتيــن الدوليتيــن(xvi مــن 
ــن. ــن متقاربتي ــي وفــي فترتي ــس األمــن الدول ــل مجل قب

كان  مــا  إذا  هــو  هنــا  طرحــه  يمكــن  الــذي  والســؤال 
مجلــس األمــن الدولــي قــد تعّمــد بجعــل إثبــات الجرائــم 
التــي تقتــرف فــي روانــدا وتشــّكل جرائــم ضــد اإلنســانية 
كثيــًرا  أن  حيــث  اإلثبــات،  حيــث  مــن  الصعوبــة  بالغــة 
مــن جرائــم القتــل وجرائــم العنــف األخــرى وقعــت خــارج 
نطــاق مفهــوم الجرائــم ضــد اإلنســانية وذلــك بســبب 
الصعوبــات التــي تواجــه إثبــات هــذه الجرائــم التــي تناولهــا 
التعريــف ســابق الذكــر فــي النظــام األساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.

روانــدا  لمحكمــة  األساســي  النظــام  يضــع  ولــم  هــذا 
كالهجــوم  الهامــة  المصطلحــات  مــن  لكثيــر  تعريًفــا 
ــة، كمــا  ــة أوالعرقي الواســع النطــاق أو الممنهــج أواإلثني
لــم يحــّدد مثلــه نظــام المحكمــة الخاصــة بيوغســافيا 
الســابقة أركان الجرائــم التــي تدخــل فــي إطــار الجرائــم 

اإلنســانية. ضــد 
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وكذلــك توضــح المــادة )الثالثــة( مــن النظــام األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )لروانــدا( علــى نطــاق أوســع 
ــن  ــإدراج الهجمــات مــن جانــب واحــد ضــد مدنيي ــزاع ب للن
ــزاع مســّلح بيــن  ــة ن ــداًل مــن اشــتراط حال ــر مقاتليــن ب غي
إشــترط  وعليــه   .) متحاربتيــن  مســّلحتين  مجموعتيــن 
نظــام روانــدا علــى وجــود دافــع تمييــزي مــن أجــل إثبــات 

ــوع الجريمــة ضــد األنســانية. ن

الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  إلــى  وبالنظــر 
الدوليــة لروانــدا نجــد أن المــادة )4( مــن النظــام األساســي 
تعطــي للمحكمــة »ســلطة محاكمــة األشــخاص الذيــن 
ــكاب إنتهــاكات جســيمة للمــادة )3(  ــوا أو أمــروا بارت ارتكب
المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف لحمايــة ضحايــا الحــرب 
وانتهــاكات بروتوكولهــا االضافــي الثانــي،« وعلــى عكــس 
مــا كان مشــترًطا بمقتضــى األحــكام الســابقة للنظــام 
األساســي لمحكمــة »روانــدا« فــإن المــادة )4( تفتــرض 
مســبًقا وجــود نــزاع مســّلح غيــر دولــي، ألن المــادة )3( 
للنزاعــات  تتصــدى  جنيــف  إتفاقيــات  مــن  المشــتركة 

المســّلحة الداخليــة.

وقــد ذكــرت الغرفــة اإلبتدائيــة فــي المحكمــة الجنائيــة 
ــدا فــي قضيــة اكاياســو )akayesu( لســنة  الخاصــة بروان
1998 فــي الفقــرة رقــم 578 إن الجرائــم ضــد اإلنســانية 
أساســية  عناصــر  أربعــة  وجــود  عامــة  بصــورة  تتطلــب 

وهــي:
معانــاة . 1 يســبب  بطبيعتــه،  إنســاني  غيــر  ســلوك 

ــى الســامة الجســدية  ــداء عل ــا جســيمة وإعت واآالًم
أو الصحــة النفســية. وقــد تكــّرر هــذا العنصــر فــي 
مــن   326 الفقــرة   2003 لســنة   )semenza( قضيــة 
 xvii Musema الحكــم، وكذلــك تكــرر األمــر فــي قضيــة

وهــذا الســلوك يقــع ضمــن هجــوم عــام أو ممنهــج . 2
وليــس شــرًطا توفــر اإلثنيــن مًعــا، ولــم تشــترط 
المحكمــة فــي قضيــة semenza وقــوع اإلعتــداءات 
فــي نفــس المــكان ونفــس الوقــت للهجوم الواســع 
والممنهــج ولكــن يكفــي أن تكــون غايــة وطبيعــة 
ــذا  ــة، وبه ــداء تنســجم وتحقــق سياســة تميزي االعت
يمكــن إخــراج اإلعتــداءات ذات األهــداف الشــخصية 

اإلنســانية ضــد  الجرائــم  مفهــوم  مــن  والخاصــة 
xviii وهــذا الهجــوم يتطلــب بالضــرورة وجــود خطــة 

ــه. ــراد تحقيقــه من ــن ي ومشــروع سياســي معي
وهــذا االعتــداء موّجــه ضــّد مجموعــة مــن المدنييــن، . 3

ــي هــو كل شــخص ال يحمــل الســاح، وال  والمدن
المدنيــة  صفتهــم  مــن  المدنييــن  الســكان  يجــّرد 
تعريــف  عليهــم  يســري  ال  بينهــم  أفــراد  وجــود 

xixالمدنييــن
وهــذا اإلعتــداء يقــع ألســباب عرقيــة أو سياســية . 4

ــة الخاصــة  ــررت المحكمــة الجنائي ــد ق ــة، وق أو ديني
بيوغســافيا فــي قضيــة baglishema بتاريــخ 7/

حزيــران/2001 أن الهجــوم الممنهــج أو العــام ضــد 
مجموعــة مــن الســكان المدنييــن قــد يكــون بســبب 
إنتمائهــم الوطنــي، السياســي، العرقــي، أو الدينــي.

أّمــا مــا يخــّص الركــن المعنــوي، فــا بــد للمتهــم أن يكون 
مــدرًكا أنَّ ســلوكه يقــع ضمــن هجــوم عــام وممنهج.

مقارنــة مــا بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا 
الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا

ت المحاكمــات الدوليــة التــي جــرت  كقاعــدة عامــة أقــرَّ
ــم ضــد  ــة فكــرة وجــود الجرائ ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
يجــب  والتــي  الدوليــة  الجرائــم  أخطــر  كأحــد  اإلنســانية 

عليهــا. المعاقبــة 

المؤقتــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  أن  مــن  وبالرغــم 
ــا للجرائــم ضــد اإلنســانية  ــا مانًع ــا جامًع لــم تقــّدم تعريًف
مــا جــاءت بتعريــف علــى شــكل قائمــة باألفعــال علــى  وإنَّ
ســبيل المثــال ال الحصــر بالجرائــم التــي تقــع ضمــن هــذه 
القائمــة وذلــك ليكــون البــاب مفتوًحــا أمــام أفعــال جديدة 
ــم ضــد اإلنســانية  قــد تدخــل مســتقبًا فــي إطــار الجرائ
نتيجــة التطورالعلمــي الــذي لحــق بالتســلح. وحتــى تقطــع 
الطريــق أمــام مجرمــي الحــرب مــن إيجــاد ثغــرات لتقييــد 
مفهــوم الجريمــة ضــد اإلنســانية والتهــرب بعــد ذلــك مــن 

العقــاب ألســباب فنيــة وشــكلية ال موضوعيــة.

وهــذا اإلتجــاه أخــذت بــه محكمــة يوغســافيا الســابقة 
النظــام  مــن  الخامســة  المــادة  فــي  أوردت  حيــث 
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ــن أن  ــم يمك ــر حصــري ل ــداد غي األساســي للمحكمــة تع
يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية، ويشــمل هــذا علــى مــا 
يوّجــه ضــد المدنييــن مــن أفعــال الإنســانية ذات قــدر 
مــن الحاجــة والقــوة ترتكــب فــي إطــار مخطــط مــدروس 
الرتكابهــا علــى هــذا النطــاق الواســع مثــل القتــل اإلبــادة، 
اإلســترقاق، اإلبعــاد، الحبــس، اإلغتصــاب، اإلضطهــاد، 
ألســباب سياســية عرقيــة أو دينيــة، أو أي فعــل الإنســاني 
بعــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا  آخــر، وكذلــك إتَّ
ذات التوجــه فــي مادتهــا الثالثــة، فتبّنــت فكــرة تعــداد 
ــال ال الحصــر واذا  الجرائــم ضــد تعــداًدا علــى ســبيل المث
التعريــف  مســتوى  إلــى  يرقــى  ال  أعــاه  ذكــر  مــا  كان 
قــد  ــه  أنَّ إال  اإلنســانية،  للجريمــة ضــد  المانــع  الجامــع 
تضمــن بعــض العناصــر التــي تفيــد فــي تحديــد مفهــوم 

الجريمــة ضــد اإلنســانية والتــي ســنذكرها الحًقــا.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا بســهولة التعــرف علــى أوجــه 
اإلختــاف بيــن تعريــف الجريمــة فــي كل مــن النظــام 
ومحكمــة  الســابقة  يوغســافيا  لمحكمــة  األساســي 
روانــدا، وإن كان مــن الصعــب معرفــة ســبب هــذا التبايــن 
بالرغــم مــن صياغــة النظاميــن األساســيين لفتــرة متقاربة 
وأن الجهــة التــي قامــت بصياغــة النظاميــن األساســيين 
بمجلــس  والمتمثلــة  واحــدة  هــي  المحكمتيــن  لــكا 

األمــن الدولــي.

ولربمــا اإلختــاف المتعلــق بعــدم ذكــر المــادة الثالثــة 
مــن النظــام األساســي لمحكمــة روانــدا للنــزاع المســّلح 
إلختــاف طبيعــة االضطرابــات التــي شــهدتها البــاد عــن 
تلــك التــي شــهدتها يوغســافيا الســابقة وكانــت تشــكل 
ــا،  ــا، أو داخليًّ فــي كثيــر مــن األحيــان نزاًعــا ًمســّلحا دوليًّ
بــداًل مــن اإلشــارة إلــى النــزاع المســّلح ثــم اشــتراط وجــود 

هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج.

وتكفــي نظــرة ســريعة إلــى نــص التعريــف الــذي جــاء بــه 
النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
للتيّقــن بــأن واضعــي هــذا النظــام قــد تأثــروا بشــكل كبيــر 
ــد  بالنظــام األساســي لمحكمــة يوغســافيا الســابقة عن
تعريفهــم للجرائــم ضــد اإلنســانية وهــذا التاثيــر واضــح 

مــن ناحيتيــن:
الناحيــة األولــى: تشــابه هــذا النظــام بالنظــام األساســي 
لمحكمــة يوغســافيا الســابقة فــي بعــض الخصائــص 
مثــل النــص علــى أن هــذه الجرائــم ترتكــب ضــد الســكان 
المدنييــن، ومرتكبوهــا عــادة عســكريون. كمــا أن ترتيــب 
الجرائــم ضــد اإلنســانية جــاء بنفــس التسلســل الــذي ورد 
فــي النظــام األساســي لمحكمــة يوغســافيا الســابقة. 
القســري«  »الترحيــل  النفــي  جريمــة  اســتبعادها  مــع 

ــا األساســي. للســكان فــي نظامه

بعــض  تفــادت  روانــدا  محكمــة  إنَّ  الثانيــة:  الناحيــة 
الثغــرات التــي وقعــت فيهــا محكمة يوغســافيا الســابقة 
مــن قبــل مثــل ربــط هــذه الجرائــم بظاهــرة الحــرب، ولكــن 
الجنائيــة  المحكمــة  فــي  يكــن ممكًنــا  لــم  الربــط  هــذا 
مثــل  األساســي  نظامهــا  فتضميــن  لروانــدا  الدوليــة 
هــذا الشــرط كان يعنــي اســتحالة المســاءلة القضائيــة 
ــدا  ــك ألن الصــراع فــي روان ــم ضــد اإلنســانية وذل للجرائ
ــا بحًتــا ولــم يكــن نزاًعــا ًمســّلحا كمــا  كان صراًعــا داخليًّ
ــم أن النظــام  ــال فــي يوغســافيا الســابقة. ورغ هــو الح
ــم  ــاط الجرائ ــب ارتب ــم يتطل ــدا ل األساســي لمحكمــة روان
أن  أشــارإلى  أنــه  إال  المســّلح،  بالنــزاع  اإلنســانية  ضــد 
المدنييــن  الســكان  يكــون ضــد  الجرائــم  هــذه  إرتــكاب 
ــة  ــى أســس قومي وبشــكل واســع النطــاق وممنهــج عل
أو سياســية أو عنصريــة، وهــذا يتحقــق فــي الغالــب إذا 
كان المهاجــم قــوات عســكرية وكان الهجــوم موجًهــا ضــد 
الســكان المدنييــن، وبذلــك نصــل إلــى نفــس النتيجــة 

ولكــن بطريقــة أخــرى.

الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  ســعى  وقــد 
الدوليــة يوغســافيا الســابقة إلــى توســيع نطــاق الجرائــم 

ضــد اإلنســانية وذلــك:

أن تشتمل على أفعال الإنسانية جسيمة.. 1
الســكان . 2 ضــد  موجهــة  األفعــال  هــذه  تكــون  أن 

المدنييــن فــي منطقــة مــا أو فــي دولــة مــا أو إلــى 
بعــض هــؤالء الســكان. إنَّ اإلشــارة فــي تعريــف 
األساســي  النظــام  فــي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم 
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لــكّل مــن محكمتــي يوغســافيا الســابقة وروانــدا 
إلــى كل الســكان المدنييــن إنمــا تهــدف إلــى تفــادي 
الخلــط الــذي أحدثــه نــص المــادة السادســة / ج( 
مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
اإلشــارة  أوردت  والتــي  نورمبــورغ  محكمــة  وفــي 
ــى »األفعــال الاإنســانية األخــرى الموجهــة  فيهــا إل
فّســر  والــذي  الســكان«  مــن  مجموعــة  أي  ضــد 
تكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس  بأنــه  ذلــك  مــن 
هــذه الجرائــم مرتكبــة ضــد كل األفــراد المدنييــن، 
ــًرا منهــم،  ــال بهــذا عــدًدا كبي ــد مــن أن تن وإنمــا ال ب
ــن  ــل. ويقصــد بالســكان المدنيي وليــس أفــراد قائ
علــى عكــس المحاربيــن االشــخاص غيــر المقاتليــن 
بشــكل عــام وينــدرج تحــت هــؤالء االشــخاص الذيــن 
يحملــون الســاح للدفــاع عــن أنفســهم فــي بعــض 
الحــاالت، كمــن يحــاول أن يتصــّدى لجنــود العــدو 
ــه أو  ــه أواإلضــرار ب ــى يمنعهــم مــن دخــول منزل حت
بأســرته. وعلــى الرغــم مــن تداخــل هــذه الحــاالت مــع 
حــاالت الدفــاع العســكري فــي بعــض األحيــان إال 
ا، ومــن ثــم يجــب  أن التمييــز بينهمــا ضــروري جــدًّ

ــدة. ــى ح ــة عل ــكل حال ــة الظــروف ل معرف
أن يتــّم ذلــك مــن خــال مخّطــط واســع النطــاق . 3

ومنّظــم ويكــون ألســباب سياســية أو قوميــة أو 
عرقيــة أو دينيــة والعنصــران األخيــران مهمــان للغاية 
فــي مــا يخــص التعريــف ســابق الذكــر. بــل إنَّ الفعــل 
ــه أقــّل أهميــة للتعريــف مــن وجــود  الاإنســاني ذات
المخطــط المنظــم الموجــه ضــد الســكان المدنيين، 
ضــد  الجريمــة  مفهــوم  فــي  يدخــل  ال  ثــم  ومــن 
ــى عــدة أفــراد دون  اإلنســانية األعمــال الموّجهــة إل

ــور أعــاه. ــط المذك وجــود المخّط

ألي  الســابقة  يوغســافيا  محكمــة  إلتفتــت  وهكــذا 
بإعتبارهــا  المدنييــن  الســكان  ضــد  إجراميــة  سياســة 
جريمــة ضــد اإلنســانية. وهكــذا كانــت سياســة »التطهيــر 
العرقــي« أحــد الجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق الجرائــم 
ــون  ــم يكــن مــن ضمــن شــروطها ك ضــد اإلنســانية، ول
السياســة منســوبة إلــى الدولــة حصــًرا، وأن كان األمــر 

يتــّم علــى هــذه الصــورة فــي أغلــب األحيــان.

»ولقــد جــاء موقــف المحكمــة المؤيــد لهــذا اإلتجــاه فــي 
وضًعــا  الحســبان  فــي  وأخــذت   ،Dusko Tadi قضيــة 
تكــون فيــه قــوات، وإن لــم تكــن قــوات حكومــة شــرعية، 
تمــارس الســيطرة بحكــم الواقــع » defacto« علــى إقليــم 
معيــن حيــث يمكنهــا االنتقــال بحريــة فــي هــذا اإلقليــم«.

ألســباب  بالتمييــز  يتمثــل  الــذي  الثانــي  العنصــر  ــا  أمَّ
قوميــة أو سياســية أو اثنيــة أوعرقيــة أو دينيــة الــذي أشــار 
إليــه تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة والــذي تنــاول 
اإلجتهــاد  كان  اإلنســانية،  ضــد  الجريمــة  تعريــف  فيــه 
فــي  المســألة  هــذه  إزاء  موّحــًدا  للمحكمــة  القضائــي 
ــا  البدايــة، حيــث اعتبــر وجــود هــذه الحــاالت شــرًطا ضروريًّ
لتوصيــف الجريمــة ضــد اإلنســانية، وال بــد مــن اإلشــارة 
هنــا إلــى أن غرفــة اإلســتئناف عدلــت عــن هــذا الموقــف 
فــي مــا بعــد. ويظهــر هــذا المســلك ال ســيما فــي قــرار 
ــخ 19 تمــوز  ــة Tadic الصــادر بتاري اإلســتئناف فــي قضي
1999، إذ ياحــظ بــأن المحكمــة لــم تعتبــر ال فــي هــذه 
القضيــة وال فــي قضايــا أخــرى أيًضــا بــأن قصــد التمييــز 
الجرائــم  لبعــض  بالنســبة  إال  لإلرتكابــات  شــرًطا  يعــّد 
ضــد اإلنســانية، كتلــك التــي تتضمــن أفعــااًل مــن قبيــل 
ــة«. ــة أو ديني »االضطهــادات ألســباب سياســية أو عرقي

أنــه يســّهل  »ويتبيــن مــن هــذا اإلجتهــاد، بالرغــم مــن 
ــم ضــد  ــف الجرائ ــاء العــام، الفــارق فــي تعري عمــل اإلدع
الســابقة  يوغســافيا  محكمــة  نظــام  بيــن  اإلنســانية 

روانــدا«. محكمــة  ونظــام 

ولكــن النظــام األساســي لمحكمــة يوغســافيا الســابقة 
أضــاف النــزاع المســّلح الداخلــي إلــى جانــب النــزاع الدولــي 
أهميــة  األمــر ذو  لنــدن، وهــذا  فــي ميثــاق  ورد  الــذي 
قصــوى وذلــك ألن مشــكلة تحديــد مــا اذا كان النــزاع 
ــا كانــت أهــّم الصعوبــات التــي واجهــت  ــا أم داخليًّ دوليًّ

محكمــة يوغســافيا الســابقة.

أمــا فــي مــا يخــص العقوبــات التــي جــاء بهــا النظــام 
األساســي للمحكمــة بالنســبة للجرائــم ضــد اإلنســانية 
أقصــى  كانــت  فقــط.  الســجن  علــى  إقتصــر  ــه  فإنَّ
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واســتبعدت  الحيــاة  مــدى  الســجن  هــي  للعقوبــة  حــد 
التــي  العقوبــات  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
فرضتهــا محكمتــي »نورمبــورغ« و«طوكيــو« مــن عقوبــة 
ــل  ــى األشــغال الشــاقة والغرامــة. وهــي تماث ــدام إل اإلع
بذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة.

إّن َالــدور المهــم الــذي قامــت بــه المحاكمــات الجنائيــة 
ــة فــي  ــت المحكمــة العســكرية الدولي ــة ســواء كان الدولي
الدوليــة  العســكرية  المحكمــة  أو   1945 عــام  نورمبــورغ 
لطوكيــو فــي نفــس العــام، ومــا أســهمت بــه المحكمــة 
 ،1993 عــام  الســابقة  ليوغســافيا  الجنائيــة  الدوليــة 
 1994 لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عملــت  كمــا 
ــة  ــدأ المســؤولية الجنائي ــدأ مهــم وهــو مب فــي إرســاء مب
الدوليــة لألفــراد ليتضــح مفهــوم الجرائــم ضد اإلنســانية، 
الجرائــم  أفظــع  إرتــكاب  عــن  المســؤولين  ومحاكمــة 
الدوليــة وهــي الجرائــم ضــد اإلنســانية، وليأتــي بعــد ذلــك 
دور القضــاء الدولــي الدائــم والمتمثــل فــي المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة عــام 1998.

المطلب الثاني
الجرائم ضد اإلنسانية في 
المحكمة الجنائية الدولية 

ومقارنتها بالمحاكم الجنائية 
المؤقتة

ــم ضــد اإلنســانية فــي نظــام رومــا  أواًل: مفهــوم الجرائ
األساســي

إذا كان هنــاك إنجــاز حصــل فــي القــرن العشــرين علــى 
اإلنجــاز  هــذا  فــإنَّ  الجنائــي،  الدولــي  القانــون  صعيــد 
التــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إنشــاء  فــي  يتمثــل 
دخلــت حّيــز التنفيــذ فــي 1/تمــوز/2002 بحصولهــا علــى 

تصديًقــا. ســتين 

كمــا واجــه مؤتمــر رومــا الدبلوماســي المعنــي بإنشــاء 
والتنــازع  الــدول،  ســيادة  إشــكالية  المحكمــة  تلــك 
الوضعــي القانونــي الدولــي الناجــم عنهــا باعتبارهــا تمــّس 

خصوصيــات الســيادة المتمثلــة  باحتــكار ســلطة القمــع 
الجنائــي وواليــة القانــون الجنائــي الوطنــي عليهــا.

وبمعــزل عــن تحفظــات الســيادة واحتمــاالت اإلســتخدام 
المســيس للمحكمــة فمــن المؤمــل أن تقــوم المحكمــة 
قمــع  مجــال  فــي  أساســي  بــدور  الدوليــة  الجنائيــة 
اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  االنتهــاكات 
مــن خــال تطبيقهــا لنظــام الجرائــم الدوليــة الخطيــرة 

الختصاصهــا. الخاضعــة 

ــا مــن  وتختلــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إختاًفــا جذريًّ
حيــث أساســها القانونــي عــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
الخاصــة أواإلســتثنائية )ad hoc( التــي ســبقتها، فهــي 
لــم تنشــأ بموجــب إتفــاق دولــي خــاص محــدود الغــرض 
ومعقــود بيــن منتصريــن كمحكمتــي نورمبــورغ وطوكيــو 
الدوليتيــن العســكريتين، أو بموجــب قرار صادر عن الهيئة 
الدوليــة كمحكمتــي يوغســافيا وروانــدا الدوليتيــن. كمــا 
محــدودة  محكمــة  المحكمتيــن،  كهاتيــن  ليســت  أنهــا 
الغــرض تنتهــي واليتهــا بإنتهــاء الغرض الذي أنشــئت من 
أجلــه، وإنمــا هــي هيئــة قضائيــة دوليــة أنشــئت بموجــب 
معاهــدة دوليــة عامــة متعــددة األطــراف لكــي تعمــل 
كإطــار مؤسســي لقضــاء دولــي جنائــي دائــم يمنحهــا 
الســلطة لممارســة إختصاصاتهــا علــى األشــخاص إزاء 
أشــد الجرائــم خطــورة موضــع اإلهتمــام الدولــي« وبذلــك 
ينطبــق علــى نظامهــا األساســي مــا ينطبــق علــى أي 
معاهــدة دوليــة مــن أحــكام تتعلــق بتنفيذهــا واإللتــزام 

ــخ...« بهــا ونســبة آثارهــا وتطبيقهــا وتفســيرها ال

ثانًيــا: الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي النظــام األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

المــادة  فــي  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  تعريــف  ورد 
الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  مــن  الســابعة 
الدوليــة ونصــت علــى أنــه يشــكل أيَّ فعــل مــن األفعــال 
التالية«جريمــة ضــد اإلنســانية متــى ارتكبــت فــي إطــار 
هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج ضــد أي مجموعــة مــن 
الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم. وهــذه األفعــال 

هــي:
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القتل العمد.أ. 
اإلبادة.ب. 
اإلسترقاق.ج. 
إبعاد السكان أوالنقل القسري للسكان.د. 
الســجن أو الحرمــان الشــديد أي نحــو آخــر مــن الحريــة 	. 

البدنيــة بمــا يخالــف القواعــد األساســية للقانــون 
الدولــي.

التعذيب.و. 
اإلغتصــاب أو اإلســتعباد الجنســي أو اإلكــراه علــى ز. 

ــم القســري،  البغــاء، أو الحمــل القســري، أو التعقي
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى 

مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.
إضطهــاد اي جماعــة محــددة أو مجموعــة محــددة ح. 

مــن الســكان ألســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة 
بنــوع  متعلقــة  أو  دينيــة  أو  ثقافيــة  أو  أوإثنيــة  أو 
 ،)3( الفقــرة  مــن  المعــروف  النحــو  علــى  الجنــس 
أّواًل أســباب أخــرى مــن المســلمات التــي لــم يجزهــا 
القانــون الدولــي، وذلــك فــي مــا يتصــل بــأي فعــل 
مشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة أو أي جريمــة تدخــل 

فــي اختصــاص المحكمــة. 
اإلختفاء القسري لألشخاصط. 
جريمة الفصل العنصريي. 
األفعــال الاإنســانية األخــرى ذات الطابــع المماثــل ك. 

التــي تتســبب عمــًدا فــي معانــاة شــديدة أو فــي 
أذى خطيــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو 

البدنيــة.
ويمكن التعليق على هذا النص بما يلي:

ا فــي األصــل مــن النظــام . 1 ــاء مســتمدًّ ــص ج أن الن
مراعــاة  مــع  نورمبــورغ،  لمحكمــة  األساســي 
وذلــك  الدولــي  القانــون  علــى  طــرأ  التطورالــذي 

الجديــدة. الجرائــم  صــور  بعــض  باســتحداث 
إشــتراط النــص أن ترتكــب الجريمــة ضــد اإلنســانية . 2

بشــكل منتظــم وعلــى نطــاق واســع، وذلــك حتــى ال 
تدخــل الجرائــم البســيطة فــي إختصــاص المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.
علــى . 3 أواإلعتــداء  الجنســية  للجرائــم  نــص  إفــراد 

العــرض، كإســتجابة للواقــع الــذي افرزتــه ممارســات 

حــرب يوغســافيا واإلســتفادة مــن نــص ميثــاق 
يوغســافيا. محكمــة 

لــم يشــترط النــص إرتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية . 4
ــي، وإن كان  ــي أو الداخل ــزاع المســّلح الدول ــاء الن أثن
نــص المــادة الســابعة قــد ذكــر أن ترتكــب الجريمــة 
تحــدد  ولــم  »هجــوم«  إطــار  فــي  اإلنســانية  ضــد 
جــاء  قــد  الهجــوم  أن  ونــرى  بالهجــوم،  المقصــود 
أم  ًامســّلح  الهجــوم  كان  ســواء  أي  عــام  بشــكل 
غيرمســّلح نظــًرا إلمكانيــة ارتكابهــا فــي زمــن الحــرب 

ــى حــد ســواء. وزمــن الســلم عل
الجريمــة . 5 هــذه  ارتــكاب  يشــترط  لــم  النــص  أن 

باالرتبــاط بجرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الســام، 
النظــام  فــي  السادســة  المــادة  فــي  جــاء  كمــا 

نورمبــورغ. لمحكمــة  األساســي 

ونخلــص ممــا تقــدم، أن التعريفــات الســابقة للجرائــم 
ضــد اإلنســانية قــد تناولتهــا بطــرق وأســاليب مختلفــة، 
وبهــذا تبقــى هــذه الجرائــم جــزًءا مــن القانــون الدولــي 
العرفــي مــع خليــط يؤكــد بعــض عناصرهــا وال يؤكــد 
الــذي  التعريــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  اآلخــر.  البعــض 
أوردتــه المــادة الســابعة مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
ــة لســنة 1998 يعــد مــن أفضــل وأشــمل  ــة الدولي الجنائي
التعريفــات الــواردة بهــذا الشــأن، حيــث أتبــع األســلوب 
الحصــري حينمــا حــدد صــور هــذه الجرائــم، ثــم جــاء مذّيــًا 
بتعبيــر »أي اعمــال الإنســإنية أخــرى...( وهــو يفيــد إمتــداد 
لــم  الإنســاني  ســلوك  أي  إلــى  المحكمــة  اختصــاص 

يشــمله النــص وقــد يســتجّد فــي المســتقبل.

وعلــى الرغــم مــن هــذا فإنــه ياحــظ وجــود ثغــرة كبيــرة في 
النظــام القانونــي الدولــي تتمثــل فــي عــدم وجــود تعريــف 
دقيــق ومحــدد للجريمــة ضــد اإلنســانية ويرجــع الســبب 
إلــى أن كلمــة »اإلعتــداء المشــار  فــي ذلــك فــي رأينــا 
مدلولهــا  أو  يختلــف مفهومهــا  قــد  كلمــة  هــي  إليهــا 
مــن وقــت آلخــر ومــن حضــارة ألخــرى. ومــا قــد يعتبــر 
ــك بالنســبة  ــا، ال يكــون كذل ــة م ا فــي دول عمــًا إنســانيًّ
لألخــرى. لذلــك فإنــه مــن الصعــب التوصــل إلــى تعريــف 
ــم  ــه المفاهي ــم تختلــف في ــق لهــذه الكلمــة فــي عال دقي
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ــه الحضــارات والثقافــات. وهــذا مــا  ــم، وتتعــّدد في والقي
يعنــي أن الجرائــم ضــد اإلنســانية يجــب أن يتــم اإلتفــاق 
ا مــن قبــل المجتمــع  علــى تعريفهــا تعريًفــا دقيًقــا ومحــددًّ
الدولــي، وذلــك حتــى يتســّنى مســاءلة ومعاقبــة أولئــك 
الذيــن ينتهكــون حقــوق اإلنســان وكرامتــه فــي العديــد 

ــم. مــن دول العال

ضــد  الجرائــم  لتكييــف  القانونيــة  المعاييــر  ثالًثــا: 
الدوليــة الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  اإلنســانية 

ــة شــروط  ــاك ثاث ومــن التعريــف الســابق يتضــح أن هن
ضــد  جرائــم  بأنهــا  الســابقة  األفعــال  لتكييــف  عامــة 
جميــع  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  مــن  بــّد  وال  اإلنســانية، 
األشــخاص الذيــن أدانتهــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  اإلنســانية  ضــد  بجريمــة 
الديمقراطيــة ينتمــون إلــى جماعــات متمــردة وال يمثلــون 
الحكومــة والجيــش النظامــي وبذلــك أقــرت المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة أن المتمرديــن يمكــن أن يحاســبوا علــى 
ــت فــي اطــار هجــوم  ــي ارُتكب ــم ضــد اإلنســانية الت الجرائ
ممنهــج أو واســع النطــاق، وتوجيههــا ضــد مجموعــة مــن 

الســكان المدنييــن، ووقــوع ذلــك عــن علــم وبينــة.

1. ارتكابها في إطار هجوم ممنهج واسع النطاق:
لــم يشــترط النظــام األساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية 
ارتبــاط الجرائــم ضــد اإلنســانية بالنزاع المســّلح أو ارتكابها 
فــي زمــن الحــرب كمــا كانــت الحــال فــي مواثيــق محاكــم 
ــو وفــي النظــام األساســي للمحكمــة  ــورغ وطوكي نورمب
الســابقة، وبذلــك نهــج  الدوليــة ليوغســافيا  الجنائيــة 
النــص مســار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة برونــدا. 
نطــاق  علــى  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  ارتــكاب  ولكــن 
شــرطًا  أو  متطلبــًا  يعــّد  ممنهــج  بشــكل  أو  واســع 
ا العتبارهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وتدخــل ضمــن  أساســيًّ
اإلختصــاص الموضوعــي أو المــادي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إعتبــرت  ولقــد  الدوليــة. 
ــا فــي نظامهــا  ليوغســافيا الســابقة بــورود النــص ضمنيًّ
األساســي، فــي قضيــة غورأنجليســك فــي ديســمبر 1999 
ــه يجــب علــى المتهــم أن يكــون واعًيــا ومــدرًكا بأنــه  أنَّ

xx يرتكــب جرًمــا فــي إطــار واســع وممنهــج

أّمــأ بخصــوص متازمــة الشــرطين »واســع النطــاق« و 
»ممنهــج« فقــد قامــت المحكمــة الجنائيــة بتقديــم حــّل 
وســط وذلــك مــن خــال تعريــف مصطلــح »الهجوم«فــي 

الفقــرة 2 /الــف مضيفــة ركــن وشــرط »السياســة«.

ويعنــي ارتــكاب الجريمــة بشــكل ممنهــج، أي ارتكابهــا 
وليــس  متعّمــدة،  عامــة  سياســة  أو  خطــة  بموجــب 
بصــورة عرضيــة أو بشــكل عشــوائي. أمــا ارتــكاب الفعــل 
علــى نطــاق واســع، فيقصــد بــه أن يوجــه هــذا الفعــل 
ــون  ــه القان ــا، وهــو مــا كان يتطلب ــر مــن الضحاي ضــد كثي
الدولــي العرفــي فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية حتــى تعتبــر 

.xxiمائمــة للواليــة القضائيــة الدوليــة

»وبنحــو مجمــل ُيعــزى الهجــوم واســع النطــاق إلــى عــدد 
الذيــن يجــب أن  الهجــوم  الضحايــا المســتهدفين بهــذا 
يكونــوا كثــًرا )متعدديــن عــادة( وعلــى هــذا األســاس ال 
ــا ضــد مجموعــة مــن  يمكــن لعمــل معيــن ُيشــّكل ارتكاًب
الســكان المدنييــن ويتســبب بضحيــة وحيــدة أن ينــدرج 
ضمــن فئــات الجرائــم ضــد اإلنســانية إال إذا شــّكل هــذا 
العمــل جــزًءا مــن هجــوم واســع النطــاق«xxii. وقــد يكــون 
ــه بعــد جغرافــي، كمــا أقــّرت  الهجــوم الواســع النطــاق ل
 ،Bembaxxiii ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة
ــا، وعلــى المنــوال  وال يوجــد عتبــة محــددة لعــدد الضحاي
العنــف  أعمــال  يبعــد  ممنهــج  فــإنَّ مصطلــح  نفســه 
المتفرقــة أو غيــر المترابطــة. فقــد رأت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي قضيــة Harunxxiv أنَّ كلمــة ممنهــج تعنــي 
»الطابــع المنّظــم ألعمــال العنــف وعــدم احتمــال وقــوع 

ا« تلــك األعمــال عشــوائيًّ

2. توجيه الهجوم ضد مجموعة من السكان:
الحــوادث العارضــة، أوالجرائــم العامــة التــي ال صلــة فــي 
مــا بينهــا، وكــذا األفعــال الاإنســانية المنعزلــة المرتبكــة 
مــن قبــل شــخص مــا مــن تلقــاء نفســه والموجهــة ضــد 

ضحيــة واحــدة غيــر مشــمولة بهــذه الفئــة مــن الجرائــم.

يشــّكل  أن  يمكــن  واحــد  مدنــي  شــخص  قتــل  ولكــن 
ضــد  هجــوم  فــي  ارتكبــه  إذا  اإلنســانية  ضــد  جريمــة 
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مدنييــن ومنّظــم، كمــا أنَّ الهجــوم واســع النطــاق وإن 
ــا فــي األغلــب إاّل أنَّ الهجــوم يمكــن أن يكــون  كان نظاميًّ

النطــاق.  بالضــرورة واســع  أن يكــون  ــا دون  نظاميًّ

وقــد اعتمــدت الدائــرة اإلبتدائيــة فــي المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي قضيــة Bemba علــى »وجــود مــا يكفــي مــن 
األدلــة أن الهجــوم كان موّجًهــا ضــد ســكان مدنييــن« 
الهــدف  يكــون  أن  الجنائيــة  المحكمــة  أقــّرت  وبذلــك 
الرئيــس مــن الهجــوم موّجًهــا ضــد الســكان المدنييــن 
وبذلــك يكــون التركيــز علــى نيــة الهجــوم بــداًل مــن التركيــز 

ــة للهجــوم. ــة المادي ــداد والنتيج ــى األع عل

وأن كلمــة »أّيــة« الغــرض منهــا إعطــاء تفســير واســع 
ــا.  ــن. وينبغــي تفســيرها تفســيًرا عامًّ ــح المدنيي لمصطل
فالهجــوم يرتكــب ضــد أيَّ مجموعــة مــن الســكان بغــض 
النظــر عــن جنســيتهم أوأصلهــم العرقــي أو أي ســمة 
أخــرى تمّيزهــم. ويمكــن أن يرتكــب ضــد الســكان مــن 
علــى  يغلــب  أن  يجــب  ولكــن  األجانــب  أو  المواطنيــن 
طابــع الســكان الطابــع المدنــي وكلمــة الســكان ال تعنــي 
ــدّل  ــع الســكان فــي موقــع جغرافــي محــدد وإنمــا ت جمي
ــداء.  ــة تعــّرض مجموعــة مــن الســكان لاعت ــى إمكاني عل
وقــد انتهجــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نفــس المســار 
فــي قضيــة بمبــا المتعلقــة بدولــة كينيــا حيــث أعلنــت 
أن  إثبــات  العــام  المدعــي  علــى  يجــب  )أنــه  المحكمــة 
ــة محــدودة  ــر مــن مجموع ــا ضــد أكث الهجــوم كان موجًه
مــن االفــراد(. وال يكفــي اعتبــار أن الهجــوم ممنهــج ضــد 
األفــراد بــل يجــب أن يكــون لتحقيــق سياســة معينــة. وقــد 
ــة  ــة الدولي ــة بالمحكمــة الجنائي ــرة التمهيدي خلصــت الدائ
فــي قضيــة بمبــا إلــى أن الهجــوم جــاء عمــًا بسياســة 
التــي  األدلــة  إلــى  باإلســتناد  وذلــك  معينــة  مؤسســة 
ــر الكونغــو »شــنت هجمــات  تثبــت أن قــوات حركــة تحري
علــى نفــس النمــط« وقــد تكــون هــذه السياســة )مــن 
وضــع مجموعــات مــن أشــخاص يحكمــون إقليًمــا معّيًنــا 
أو مــن قبــل منظمــة تملــك القــدرة علــى ارتــكاب هجــوم 
واســع النطــاق أو ممنهــج ضــد مجموعــة مــن الســكان 
للمحكمــة  القضائيــة  االجتهــادات  وتشــير  المدنييــن(. 
الجنائيــة الدوليــة إلــى أن كلمــة منظمــة تعنــي جماعــة 

لهجــوم  بالتخطيــط  لهــا  تســمح  ومــوارد  قــدرات  ذات 
واســع النطــاق، وقــد تكــون هــذه الجماعــة شــبه عســكرية 

وليســت عســكرية بحتــة.

3. وقوع العلم بالهجوم:
يتخــذ الركــن المعنــوي فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية صــورة 
القصــد الجنائــي الــذي يقــوم علــى العلــم واإلرادة فينبغي 
أن يعلــم الجانــي بــأن فعلــه ينطــوي علــى التمثيــل بطريقة 
ــي عليهــم أو علــى اضطهــاد ألفــراد  ــر إنســانية بالمجن غي
مجموعــة معينــة مــن الســكان فــي إطــار هجــوم ممنهــج 

واســع النطــاق إلــى جانبــه إتجــاه إرادتــه إلــى فعــل ذلــك.

وياحظ أن هذا ال يعني إشــتراط علم الجاني بتفصيات 
الهجــوم أو كلياتــه، إنمــا المشــروط هــو علــم الفاعــل 
باإلطــار السياســي الــذي ارتكبــت فيــه الجرائــم المنســوبة 
اليــه. وقــد ذكــرت الدائــرة التمهيديــة بالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة الخاصــة بـــ لــوران باغبــو أنــه »ال لــزوم إلثبــات أن 
الشــخص كان علــى علــم بالهجــوم بوجــه عــام فليــس مــن 
الــازم إثبــات علــم مرتكــب الجريمــة بالتفاصيــل الدقيقــة 
للهجــوم بــل يمكــن اإلســتدالل بعلــم الجانــي مــن االدلــة 
غيــر المباشــرةxxv« وعــاوة إعتدائــه علــى ذلــك ال يوجــد أي 
أهميــة للدوافــع الشــخصية التــي جعلــت الجانــي يشــترك 

فــي الهجــوم.

وقــد أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا 
الســابقة أن المتهميــن توفــر فيهــم شــرط العلــم الــازم 
ــى  ــم بشــّن هجــوم عل ــى عل ــوا فقــط عل ــم يكون ألنهــم ل
الســكان المســلمين بــل ســاعدوا علــى اســتمرار الهجــوم 
عــن طريــق )اإلســتفادة المباشــرة مــن الحالــة التــي نجمت 

ــدوا بشــكل كامــل العــدوان العرقــي.  عنــه( وأّي

رابًعا: صور الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
عــّدد نظــام رومــا األساســي فــي المــادة الســابعة منــه 
قائمــة باألعمــال المحظــورة فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية 

عــدة أنــواع مــن الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية.
ــم  ــل العمــد كصــورة مــن صــور الجرائ ــم القت »اواًل: جرائ

ضــد اإلنســانية
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حــّددت المــادة الســابعة فعــل »القتــل العمــد« علــى أنــه 
جريمــة ضــد اإلنســانية متــى ارتكبــت ضــد أي مجموعــة 
مــن الســكان المدنييــن عمــًا بسياســة دولــة أو منظمــة 
تقضــي بارتــكاب هــذا الهجــوم، أو تعزيــًزا لهــذه السياســة 
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن االعتــراف العالمــي بهــذه 
الجريمــة منصــوص عليــه فــي جميــع قوانيــن العقوبــات 

ــة«. الداخلي

ويعتبــر القتــل جريمــة خطيــرة بصورتيهــا أي ســواء كان 
عمــًدل أو خطــأ ألنــه يترّتــب عليــه إزهــاق روح إنســان حــّي. 
ويعنــي قتــل المتهــم لشــخص أو أكثــر ويســتعمل التعبيــر 
أن يقتــل أو يتســبب فــي مــوت للتعبيــر عــن المفهــوم 
نفســه. وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن جرائــم القتــل 
العمــد فــي نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تشــمل 
ــل. فقــد نــص النظــام  ــم القت ــب متعــددة مــن جرائ جوان
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى عــدة جرائــم 

قتــل عمــد وهــي:

القتل العمد في إطار جرائم اإلبادة الجماعية.أ. 
ضــد ب.  المرتكبــة  الجرائــم  إطــار  فــي  العمــد  القتــل 

اإلنســانية، متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم ممنهــج 
مــن  مجموعــة  أي  ضــد  موّجــه  النطــاق  واســع 

بالهجــوم. علــم  وعــن  الســكان، 
إطــار ج.  فــي  الجماعيــة  اإلبــادة  طريــق  عــن  القتــل 

الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية، مثــل أن تكــون 
ارُتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو ممنهــج 
ــن،  ــة مــن الســكان المدنيي ــه ضــد أي مجموع موّج

وعــن علــم بالهجــوم.
عندمــا د.  الحــرب،  جرائــم  إطــار  فــي  العمــد  القتــل 

ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة، أو فــي 
الجرائــم. لهــذه  النطــاق  واســعة  ارتــكاب  عمليــة  إطــار 

القتــل العمــد عــن طريــق هجمــات ضــد الســكان 	. 
المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن ال 

يشــاركون مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة.
العمــد عــن طريــق هجمــات ضــد مواقــع و.  القتــل 

اهداًفــا  تشــكل  ال  التــي  المواقــع  أي  مدنيــة، 
. ية عســكر

القتــل العمــد عــن طريــق اإلعــان بأنــه لــن يبقــى ز. 
ــاة. ــد الحي ــى قي ــد عل أح

وقــد قــررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بقضيــة اكاييســو 
أن جريمــة القتــل تتكــّون مــن العناصــر التاليــة:

أنَّ الضحية قد ماتت.. 1
ــراه . 2 ــي أو إك ــر قانون ــج عــن تصــرف غي أن المــوت نت

غيــر قانونــي مــن قبــل المتهــم أو مّمــن هــو تحــت 
ــه. إمرت

توفــر نيــة القتــل عنــد المتهــم أو َمــن يعملــون تحــت . 3
إمرته.

وقــد أكــدت المحكمــة كذلــك هــذا القــرار فــي قضيــة 
كياشــاما أن المتهــم مذنــب بجريمــة القتــل نتيجــة تصرفــه 

ــر المشــروع والــذي أفضــى إلــى:  غي
الموت لَمن حوله.. 1
ونتيجة تصرف متوقع أن يفضي إلى موت.. 2
وجود نية القتل. . 3

أّمــأ فــي مــا يخــص الركــن المعنــوي فــإن المحكمــة قــررت 
ــى المشــقة فــي  ــاج إل ــم ضــد اإلنســانية ال تحت أن الجرائ

إثبــات وجــود الركــن المعنــوي

ثانًيا: االبادة كصورة من صور الجرائم ضد اإلنسانية
تعنــي اإلبــادة فــرض أحــوال معيشــية مــن بينهــا الحرمــان 
مــن الحصــول علــى الطعــام والــدواء بقصــد إهــاك جــزء 

مــن الســكان.

وهــي تختلــف عــن اإلبــادة الجماعيــة الــواردة فــي المــادة 
النظــام األساســي فهــي ترتكــب ضــد  السادســة مــن 
ــا علــى باعــث قومــي  ســكان مدنييــن دون أن يكــون مبنيًّ
أو دينــي أو عرقــي أوإثنــي أمــا اإلبــادة الجماعيــة فقــد 
ترتكــب بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أوإثنيــة أو عرقيــة 

بصفتهــا جرائــم ضــد اإلنســانية.

وإذا كانــت محكمــة نورمبــورغ قــد ذكــرت باإلســم جريمــة 
اإلبــادة وعــددت بعــض األعمــال التــي عــدت فــي مــا بعــد 
جرائــم إبــادة إال أنهــا لــم تطبــق أي حكــم لهــذه الجريمــة. 
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وقــد كان للجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة دور كبيــر فــي 
ــراز هــذه الجريمــة فــي القانــون الدولــي حيــث أصــدرت  اب
عــام 1946 قرارصــا أضيفــت فيــه جريمــة اإلبــادة الجماعيــة 
وقــد  دوليــة  جريمــة  وعدتهــا  القصــوى  الخطــورة  ذات 
دفعــت الجمعيــة العامــة فــي مــا بعــد إلــى إنشــاء اتفاقيــة 
دوليــة علــى هــذه الجريمــة فكانــت معاهــدة منــع جريمــة 
اإلبــادة الجماعيــة وقمعهــا التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة 
ــا  لألمــم المتحــدة فــي 1948/9/9 والتــي اخــذت مكاًنــا مهمًّ
العــدل  محكمــة  اعتبــرت  حيــث  الدولــي  القانــون  فــي 
عرفيــة  مبــادئ  عليهــا  قامــت  التــي  المبــادئ  الدوليــة 

دوليــة. 

وعندمــا أنشــأ مجلــس األمــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
جــرم  أدرج  روانــدا  أو  الســابقة  يوغســافيا  فــي  ســواء 
النــص  تبنــى  وقــد  المحكمتيــن  نظامــي  فــي  اإلبــادة 
نفســه إلتفاقيــة 1948 المــادة الثانيــة. وأمــا بالنســبة إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد ورد النــص علــى جريمــة 
تختــص  التــي  الجرائــم  ضمــن  مــن  الجماعيــة  اإلبــادة 
ــادة فــي المــادة  المحكمــة بالنظــر فيهــا، فــورد جــرم اإلب
الجنائيــة  للمحكمــة  النظــام األساســي  مــن  السادســة 
الدوليــة وجــاء التعريــف مطابًقــا تماًمــا للمــادة الثانيــة مــن 
معاهــدة 1948 إذ تنــص المــادة السادســة مــن النظــام 

األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى مــا يلــي:
الغــرض توضيــح هــذا النظــام األساســي تعنــي، )االبــادة 
ــة ترتكــب بقصــد  ــة( أي فعــل مــن األفعــال اآلتي الجماعي
هــاك جماعــة قوميــة أو اثنيــة أو عرقيــة أو دينية بصفتها 

ــا: ــا أو جزئيًّ هــذه هــاًكا كليًّ
قتل أفراد الجماعة.أ. 
بأفــراد ب.  جســيم  عقلــي  أو  جســدي  ضــرر  إلحــاق 

. عــة لجما ا
إخضــاع الجماعــة عمــًدا ألحــوال معينــة يقصــد منهــا ج. 

ــا. ــا أو جزئيًّ هاكهــا الفعلــي كليًّ
فــرض التدابيــر التــي تســتهدف منــع اإلنجــاب داخــل د. 

الجماعة.
نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.	. 

كافــة  الجرائــم  عــن  تختلــف  اإلبــادة  جريمــة  أن  علًمــا 
فــكل جريمــة ضــد اإلنســانية وكل جريمــة حــرب ليســت 

ــادة هــي  ــادة فــي حيــن كل جريمــة إب بالضــرورة جريمــة إب
جريمــة ضــد اإلنســانية أو جريمــة حــرب. 

ثالًثــا: جريمــة االســترقاق كصــورة مــن صــور الجرائــم 
اإلنســانية ضــد 

أوردت المــادة الســابعة مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة حالــة اإلســترقاق أو الــرق أو العبوديــة أو 
الســخرة ضمــن مفهــوم جرائــم ضــد اإلنســانية، ويعنــي 
ــى  ــة عل اإلســترقاق ممارســة أي مــن الســلطات المترتب
حــق الملكيــة أو هــذه الســلطات جميعهــا علــى شــخص 
مــا، بمــا فــي ذلــك ممارســة الســلطات في ســبيل اإلتجار 
باألشــخاص وال ســيما النســاء واألطفــال ونظــًرا لوجــود 
اتفاقيــات دوليــة خاصــة لتعريــف مثــل هــذه الجريمــة، 
تــّم اإلتفــاق علــى إدراجهــا. وقــد ورد تعريــف الــرق فــي 

اإلتفاقيــة الخاصــة بالــرق المؤرخــة 25 أيلــول 1926.

وفــي اإلتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق 
واألعــراف والممارســات الشــبيهة بالــرق المؤرخــة فــي 
األخيــرة  اإلتفاقيــة  هــذه  عرفــت  وقــد   ،1956 أيلــول   7

بالعبوديــة.

وقــد كان كل مــن الــرق والعبوديــة موضــع حظــر نّصــت 
عليــه المــادة 8 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــون األول 1966  ــة والسياســية المؤرخــة فــي 6 كان المدني

ــا. ــرة أعمــال الســخرة أيًض وتحظــر هــذه المــادة األخي

وأهــّم الجهــود الدوليــة لحظــر نظــام الــرق مــا ورد فــي 
المــادة 99 مــن إتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
لعــام 1982 )إلتــزام كل دولــة باتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع 
ــة نقــل الرقيــق فــي الســفن المــأذون بهــا برفــع  ومعاقب
علمهــا ومنــع اإلســتخدام غيــر المشــروع لعلمهــا بهــذا 
الغــرض(. ثــم جــاءت المــادة 7 مــن النظــام األساســي 
اعتبــرت  التــي  الدوليــة  الجنائيــة  بالمحكمــة  الخــاص 
اإلســترقاق أحــد األفعــال التــي تشــكل الركــن المــادي 

للجريمــة ضــد اإلنســانية.



244

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

رابًعــا: إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان كصورة 
مــن صــور الجرائــم ضد اإلنســانية

إبعــاد  جريمــة  ذكــر  علــى  الســابعة  المــادة  نــص  جــاء 
للســكان ضمــن مفهــوم  القســري  النقــل  أو  الســكان 
الجرائــم ضــد اإلنســانية، ويعنــي ذلــك »نقــل األشــخاص 
فيهــا  يقطنــون  التــي  المنطقــة  مــن  المعنييــن قســًرا 
بصفــة مشــروعة بالطــرد أو بــأي فعــل قســر آخــر دون 
مبــررات يســمح بهــا القانــون الدولــي«، وقــد وردت هــذه 
هــا تنطــوي علــى عنصــر  الجريمــة بفقــرة مســتقلة ؛ ألنَّ
النطــاق الجماعــي. وهــذه الجريمــة تخفــي بطياتهــا جريمــة 
أخــرى وهــي الســيطرة علــى أراضــي وممتلــكات مــن يتــم 

إبعادهــم مــن الســكان، أو التخلــص منهــم.

إن هــذه المبــادئ لــم تــر النــور ولــم تطبــق فــا يــزال 
الحــروب  بســبب  مشــردين  المدنييــن  مــن  الماييــن 
الدوليــة واألهليــة ذلــك أن أغلــب حــاالت التشــرد هــي 
المتنفــذة  الــدول  بهــا  اشــتركت  التــي  الحــروب  نتيجــة 

مباشــر. غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  بالعالــم، 

خامًســا: جريمــة الســجن أو الحرمــان مــن الحريــة كصــورة 
مــن صــور الجرائــم ضــد اإلنســانية

نــص نظــام رومــا األساســي علــى »جريمــة الســجن أو 
ــة  ــة البدني ــى أي نحــو آخــر مــن الحري الحرمــان الشــديد عل
بمــا يخالــف القواعــد االساســية للقانــون الدولــي كجريمــة 

مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية«.

حيــث أن القيــام بمثــل هــذه األفعــال مــن شــأنه أن يهــدد 
حيــاة المســجون وفــي ذلــك مخالفــة للقواعــد األساســية 

للقانــون الدولــي.

وتضمنــت الجريمــة فئتيــن مــن الجرائــم األولــى، الســجن 
ويقصــد بــه حجــز الشــخص فــي ســجن لمــدة معينــة 
مــن  الحرمــان  والثانيــة  بحقــه  بــاّت  حكــم  بعــد صــدور 
الحريــة وتكــون صــور الحرمــان مــن الحريــة إمــا عــن طريــق 

القبــض أو الحجــز أو اإلعتقــال.

والســجن والحرمــان مــن الحريــة، إذا وقعــا بســبب ارتــكاب 

اإلجــراءات  وتمــت  القانــون  يحرمهــا  جريمــة  الشــخص 
ــه ال يعــّد جريمــة إذا تــم  بشــكل صحيــح وقانونــي، فإنَّ
إذا  أمــا  اإلنســان.  بكرامــة  تمــّس  ال  إنســانية  بطريقــة 
ــه يعــّد  تــّم بطريقــة مخالفــة انتهــاًكا للقانــون الدولــي فإّن
جريمــة مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية ويخضــع مرتكبــه 

إلختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

سادًســا: جريمــة التعذيــب كصــورة مــن صــور الجرائــم 
ضــد اإلنســانية

ــي  ــم ضــد اإلنســانية ويعن يدخــل التعذيــب ضمــن الجرائ
ــا  ــاة شــديدة ســواء بدنيًّ تعّمــد إلحــاق ألــم شــديد أو معان
أو  المتهــم  إشــراف  تحــت  ــا بشــخص موجــود  أو عقليًّ
ــاة  ــم أو معان ــب أي أل ســيطرته، ولكــن ال يشــمل التعذي
ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزًءا 

منهــا أو نتيجــة لهــا.

إنَّ طابــع البشــاعة البالغــة الــذي تّتســم بــه هــذه الجريمــة 
عنهــا  كشــفت  التــي  المؤســفة  العديــدة  ومظاهرهــا 
لجنــة  دفــع  األخيــرة،  العقــود  خــال  الدوليــة  الحقائــق 
القانــون الدولــي إلــى إدخالهــا ضمــن مفهــوم جرائــم ضــد 
اإلنســانية عندمــا تمــارس بصــورة منتظمــة أو جماعيــة. 
وتعتبــر العناصــر التاليــة هــي العناصــر األساســية الواجــب 
هــذه  و  التعذيــب.  جريمــة  تحقيــق  أجــل  مــن  توافرهــا 

العناصــر هــي:
أن يســّبب الجانــي ومتعمــًدا اآلالم ومعانــاة حــادة . 1

جســدية أو معنويــة ضــد شــخص أو مجموعــة مــن 
األفــراد وذلــك ألحــد األســباب اآلتيــة:

 الحصــول مــن الضحيــة أو مــن طــرف ثالــث علــى أ. 
  معلومات أو إقرارات معينة.

لقيامــه ب.  الثالــث  الطــرف  أو  الضحيــة   معاقبــة 
  بعمل معين.

الضغط على الضحية أو طرف ثالث.ج. 
من اجل اي سبب يشكل تمييًزا بحد ذاته.د. 

ــي أحــد موظفــي الســلطات العامــة . 2 أن يكــون الجان
ــاء علــى أوامــر الســلطات  ــا بصفتــه هــذه بن متصرًف

ــي. ــح أو الضمن ــرة الصري العامــة أو برضــا األخي



245

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

ســابًعا: جرائــم االغتصــاب كصــورة مــن صــور الجرائــم 
ضــد اإلنســانية

تدخــل  التــي  الجرائــم  أنــواع  البنــد  هــذا  فــي  ســنعالج 
ضمــن جرائــم اإلغتصــاب والتــي نــص عليهــا فــي النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضمــن الجرائــم 
واالســتعباد  اإلغتصــاب  جرائــم  وهــي  اإلنســانية  ضــد 
الجنســي أو اإلكــراه علــى البغــاء أوالحمــل القســري، أو 
التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف 
ــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة. وقــد  ــى مث الجنســي وعل
أشــارت المحكمــة الخاصــة برونــداxxvi إلــى أن اإلغتصــاب 
يشــكل »إعتــداء جســدي ذو طبيعــة جنســية مرتكــب ضــد 
ــة تحــت ظــل اإلكــراه والخــوف«، وأنَّ االغتصــاب  الضحي
كاعتــداء جنســي يشــمل كل صــور الســلوك الجنســي 

ــد. تحــت التهدي

أمــا مــا يخــص الركــن المعنــوي غيتركــز فــي قصــد الجانــي 
اإليــاج الجنســي مــع علمــه أن الضحيــة غيــر موافقــة.

 وقــد أدانــت المحكمــة الجنائيــة الخاصــة بروانــدا المتهــم 
Musema بجرائــم ضــد اإلنســانية لقيامــه بمــا يلــي: 

 «S’agissant des allégations portant sur le viol 

d’une femme du nom de Nyiramusugi le 13 mai 

1994, par Musema agissant de concert avec 

d’autres personnes, et au regard des allégations 

selon lesquelles Musema a encouragé d’autres 

personnes à la violer et à la tuer, la Chambre 

estime établi qu’avant l’attaque Musema a 

ordonné à un agent de police de lui amener 

Nyiramusugi et qu’après l’avoir conduite 

devant lui, quatre jeunes gens l’ont retenue 

pendant que Musema la violait. La Chambre 

considère également établi qu’après le départ 

de Musema, ces quatre personnes l’ont violée 

à tour de rôle et l’ont laissée pour morte. 

S’agissant de l’alibi invoqué par Musema, la 

Chambre considère qu’au regard de cette 

période, il ne tient pas debout. Elle estime que 

Musema a violé Nyiramusugi et qu›en donnant 

l’exemple, il a encouragé les autres à la violer. 

Il n’existe cependant aucune preuve tendant à 

établir qu’il les a encouragés à la tuer»

وقــد تمــت إدانــة الفــرد موزيــا بعقوبــة الحبــس مــدى 
الحيــاة الرتكابــه جريمــة االغتصــاب كجريمــة مــن الجرائــم 

.xxviiضــد اإلنســانية

وقــد وردت هــذه الصــورة كذلــك ضمــن ملحــق النظــام 
وتشــمل   xxviiiالدوليــة الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي 

التاليــة: الشــروط 

وهــذا . 1 شــخص،  جســد  علــى  المتهــم  يعتــدي  أن 
ينشــأ عــن إيــاج عضــو جنســي فــي أّي جــزء مــن 

الضحيــة. جســد 
أن يرتكــب إّمــا بالقــوة أو بالتهديــد بإســتخدام القــوة . 2

أو باإلكــراه كأن ينشــأ عــن خــوف شــخص معيــن أو 
شــخص آخــر مــن التعــرض ألعمــال عنــف أو إكــراه 

أواضطهــاد نفســي أو إســاءة الســتعمال القــوة.
أن يكون التصرف جزًءا من هجوم واسع النطاق. 3
أن يعلــم المتهــم أن التصــرف هــو جــزء مــن هجــوم . 4

واســع النطــاق ضــد المدنييــن.

أنواع جرائم االغتصاب:
النســاء  لتخويــف  النزاعــات  فــي  اإلغتصــاب  يســتخدم 
ومجتمعاتهــّن وقهرهــّن والســيطرة عليهــّن. ويســتخدم 
المعلومــات  النتــزاع  التعذيــب  ضــروب  مــن  كضــرب 
الرجــال  يتعــرض  كذلــك  والتخويــف.  العقــاب  وإنــزال 
والفتيــان للعنــف الجنســي فــي النزاعــات لكــن النســاء 
والفتيــات مــن الضحايــا الرئيســة. وأهــّم صــور االغتصــاب 

هــي:
أ. جريمة االستعباد الجنسي:

ذكــرت هــذه الجريمــة ضمــن الفقــرة /1 ز مــن المــادة 7 
الجنســي  اإلذالل  عليهــا  ويطلــق  الجنســي  اإلســتعباد 
ــا مــن الســلطات أو جميــع  xxix،) أن يمــارس المتهــم أيًّ

الســلطات فــي مــا يتصــل بحــق الملكيــة علــى شــخص أو 
إعــارة أو مقايضــة هــذا الشــخص أو هؤالء االشــخاص، أو 
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يفــرض عليهــم حرماًنــا مماثــًا فــي التمتــع بالحريــة، وإن 
تســبب المتهــم بفعــل أو اكثــر مــن األفعــال الجنســية(

xxx ونظــًرا لمــا تتســم بــه هــذه الجريمــة مــن طابــع معقــد 

م بــه أن أكثــر مــن شــخص قــد إشــتركوا فــي  فمــن المســلَّ
إرتكابهــا بقصــد جنائــي مشــترك ضمــن هجــوم واســع 

مشــترك.

ب. اإلكراه على البغاء:
اإلكــراه علــى البغــاء يعنــي الســيطرة على المــرأة أو الحدث 
أو أكثــر مــن ذلــك وفــرض عليهــا العمــل فــي مجــال البغــاء 
عليــه  مــا يطلــق  المســيطرين عليهــا، وهــو  لمصلحــة 
الدعــارة بالقــوة، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى أربــاح 

.xxxiماليــة مقابــل تلــك الخدمــة الجنســية

ح. الحمل القسري:
الحمــل الجنســي يعنــي أن يحبــس مرتكبهــا امــراة أو أكثــر 
ــن العرقــي  ــر فــي التكوي ــة التأثي ــى الحمــل بني أكرهــت عل
ارتــكاب  أو  الســكانية  ألي مجموعــة مــن المجموعــات 

ــي. ــون الدول ــاكات جســيمة أخــرى للقان انته

وقــد كان موضــوع الحمــل القســري محــل مفاوضــات 
مطولــة ودقيقــة فــي اجتماعــات الوفــود فــي مؤتمــر 
ــث  ــة حي ــة الدولي رومــا الخــاص بإنشــاء المحكمــة الجنائي
أبــدت عــدة وفــود قلقهــا مــن أن هــذا الحكــم قــد يفســر 
خطــأ بأنــه يتضمــن اإلعتــراف باإلجهــاض حًقــا مــن حقوق 

ــه. ــى إلغائ اإلنســان وأصــرت عل

وفــي المقابــل أبــدت وفــود أخــرى إصــراًرا علــى النــص 
علــى هــذا الفعــل بــكل وضــوح وذلــك بغيــة االعتــراف 
بــاألذى الــذي لحــق بالمــراة جــراء ذلــك وقــد جــرى االتفــاق 

ــم ضــد اإلنســانية. ــى إدراجــه ضمــن الجرائ ــًرا عل اخي

د. التعقيم القسري
يتــم العقــم عــن طريــق إعطــاء مــواد تــؤدي إلــى عقــم 
المنظومــة  إلــى  يســيء  عمــل  إنــه  الرجــل،  أو  المــرأة 
المحكمــة  حــددت  وقــد  المــراة.  أو  للرجــل  التناســلية 
الجنائيــة الدوليــة العناصــر اآلتيــة لتشــكل جريمــة التعقيــم 

القســري جريمــة ضــد اإلنســانية: »
1. L’auteur a privé une ou plusieurs personnes 

de la capacité biologique de se reproduire.
2. De tels actes n’étaient ni justifiés par un 

traitement médical ou hospitalier des 
personnes concernées ni effectués avec 
leur libre consentement.

3. Le comportement faisait partie d’une 
attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile.

4. L’auteur savait que ce comportement 
faisait partie d’une attaque généralisée 
ou systématique dirigée contre une 
population civile ou entendait qu’il en 
fasse partie» xxxii

ه. العنف الجنسي:
يختلــف العنــف الجنســي عــن اإلغتصــاب Rape، هــو أن 

العنــف الجنســي يقــوم بإســتخدام القــوة.

وبذلــك تكــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أدخلــت 
ــم ضــد  ــم المذكــورة ســابًقا ضمــن مفهــوم الجرائ الجرائ
اإلنســانية وهــذا يعــّد لصالــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الخاتمة:
ال شــك فــي أن اإلجتهــاد القضائــي المتطــور للقضــاء 
مــن  وغيرهــا  الدوليــة  الجنائيــة  بالمحكمــة  الخــاص 
ا فــي  المحاكــم الجنائيــة المؤقتــة ســيكون مفيــًدا جــدًّ
توجيــه الســلطات الوطنيــة بمــا فيهــا الســلطة القضائيــة، 
فــي مــا يتعلــق بتعريــف الجرائــم ضــد اإلنســانية، وســيعزز 
اتبــاع نهــج منســق علــى الصعيــد الوطنــي. وكذلــك ال 
بــد مــن اإلشــارة إلــى اســتمرار تطــور الســوابق القضائيــة 
مــرور  مــع  اإلنســانية  الجرائــم ضــد  بمفهــوم  الخاصــة 

الوقــت.

ولقــد عمــل القضــاة الجنائيــون الدوليــون علــى تحديــد 
أركان الجرائــم ضــد اإلنســانية بصــورة تفصيليــة نتيجــة 
لطبيعــة القضايــا المعروضــة أمامهــم، ولكــن بشــكل 
عــام يمكــن القــول أن اإلضافــة النوعيــة المقدمــة مــن 
قبــل القضــاء الدولــي الجنائــي فــي تحديــد أركان الجرائــم 
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ضــد اإلنســانية ال يمكــن إنكارهــا وقــد جــاءت متوافقــة 
مــع مبــادئ القانــون الدولــي الجنائــي العرفــي.

وقــد اضطــر القضــاء الجنائــي الدولــي إلعطــاء تعريفــات 
محــددة لمفاهيــم ذات طابــع عــام كمصطلــح الهجــوم 
الواســع، أو مصطلــح سياســة ممنهجــة، أو مصطلــح 
العلــم بالهجــوم، وكان لذلــك أثــر كبيــر فــي تحديــد أركان 

ــة. ــم الدولي الجرائ

ا فــي تحديــد  ولقــد لعــب القضــاة الدوليــون دوًرا أساســيًّ
أركان الصــور الجديــدة مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل 
العنــف الجنســي، أو اإلضطهــاد كاإلضطهــاد السياســي، 

أو اإلبــادة كجريمــة مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية.

ويعــّد مصطلــح الهجــوم علــى المدنييــن فــي الجرائــم 
ضــد اإلنســانية مــن المصطلحــات التــي شــغلت حيــًزا 
كبيــًرا مــن القــرارات القضائيــة لمــا لذلــك مــن أهميــة 
فــي تحديــد الجرائــم ضــد اإلنســانية، إال أن النــص يغفــل 
ــا وهــو حالــة غيــر المقاتليــن الذيــن اخرجــوا  جانًبــا مهمًّ
ــة أو األســر وتبقــى الصــورة  ــال بســبب االصاب مــن القت

القانونــي. غامضــة بالنســبة لوضعهــم 

بتوضيحهــا  الجنائــي  القضــاء  قــام  التــي  الصــور  ومــن 
هــي أنَّ الجرائــم ضــد اإلنســانية قــد تقــع خــارج إطــار نــزاع 

مســّلح وبغــض النظــر عــن أعــداد الضحايــا.

وأخيــًرا ال يمكــن إنــكار دور القضــاء الجنائــي الدولــي علــى 
عمــل لجنــة القانــون الدولــي الخــاص بإعــداد مشــروع 

معاهــدة دوليــة خاصــة بالجرائــم ضــد اإلنســانية. 

i.  “La création d’une juridiction suprême, indépendante 

des Etats, chargée de résoudre les litiges de nature 

criminelle qui renferment un élément international, 

telle serait l’expression la plus sensible et la plus 

populaire d’une justice pénale international”, Henri 

Donnadieu de Vabres, Les principes modernes du 

droit pénal international, Ed Pantheon-Assas, Paris: 

2011, p 403.

ii . أكــرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــى ليوغســافيا الســابقة مــا
يلــي )أنمــا يجعــل الجرائــم ضــد األنســانية تــه ضميــر البشــرية 
وتبــرر تدخــل المجتمــع الدولــي هــو كونهــا افعــال ليســت 
متغرقــة وال عشــوائية بــل ناتجــة عــن محاإلعتداءلــة متعمــدة 

الســتهداف الســكأن المدنييــن ( 
iii . حجــازي عبــد الفتــاح بيومي،المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،ط

2009ط2009،ص7
iv . أنتهــاكات عــن  الدوليــة  المســؤولية  نجــاة،2008،  ابراهيــم 

األنســأني، الدولــي  القانــون  قواعــد 
v . القانــون فــي  الوســيط  ارخيــص،  مخلــد  اإلعتداءنــة  الطــر 

813 ص  ط1،  عمــأن،  للنشــر،  وائــل  دار  العــام،  الدولــي 
vi . الواقــع بيــن  الحــرب  جرائــم  علــى  “العقــاب  عتلــم  شــريف 

والمامــول “،ضمــن كتــاب ) القانــون الدولــي اإلنســانيفي 
244 ص  المســّلحة(،  النزاعــات 

vii . دار عمــأن،  الدولــي،  الجنائــي  القضــاء  عمــر،  المخزومــي 
الثقافــة، 

viii . ظهــرت منــذ عــام 1945 تعاريــف  مختلفــة لمصطلــح “الجرائــم
ــد الدولياإلنســانية فــي  ــى الصعي ضــد األنســانية “ ســواء عل

القوأنيــن الوطنيــة التــي دونــت هــذه الجريمــة
ix .  ــي التابعــة لامــم المتحــدة ــون الدول ــة القان ــر لجن  أنظــر تقري

68 A 2015/10/70 ص 
x . اصــدر مجلــس االمــن الدولــي فــي عــام 1992 رقــم 780 إلنشــاء

لجنــة  خبــراء خاصــة بالتحقيــق وجمــع االدلــة عــن المخالفــات 
ــون  الجســيمة لمعاهــدات جنيــف  واألنتهــاكات االخــرى لقأن

الدولــي األنســأني
xi.  Article 5 

Crimes contre l’humanité 

 

Le Tribunal international est habilité à juger les 

personnes présumées responsables des crimes 

suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un 

conflit armé, de caractère international ou interne, 

et dirigés contre une population civile quelle qu’elle 

soit : 

a) Assassinat; 

b) Extermination; 

c) Réduction en esclavage; 
d) Expulsion; 

e) Emprisonnement; 
f) Torture; 

i) Autres actes inhumains 

g) Viol; 

h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales 

et religieuses;
xii .352أنظر ماركو ساسولي، مرجع سابق، ص 
xiii .70 ص w  10/70/A 
xiv . دوللــي حمــد،  الجرائــم التــي تختــص بهــا المحكمــة الجنائيــة 
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الدوليــة، اصــدارات الصليــب االحمــر الدولــي، ص153
xv ..bis 5537/27 S p-72-03-IT 
xvi .11-10  10/70 ص/A أنظر تقرير لجنة القانون الدولي  رقم  

 RÉSUMÉ du jugement rendu en l’affaire Alfred

Musema, affaire n° ICTR-96-13-T 27 janvier 2000 

xvii. Aux chefs 4 à 7 de l’Acte d’accusation, Musema 

est accusé de crime contre l’humanité en vertu 

e l’Article 3 du Statut. La Chambre rappelle la 

jurisprudence pertinente en la matière et examine 

les éléments requis pour que ce crime soit constitué 

xviii. Kayishema et ruzindana 21/mai/1999 par 122

xix ..أنظر م50 من البرتوكول االضافي االإلعتداءل 
xx . دوللــي حمــد، الجرائــم الدوليــة المفهــوم واالركأن، ) الجرائــم 

اصــدارات  الدوليــة(،  الجنائيــة  المحكمــة  بهــا  تختــص  التــي 
الصليــب االحمــر الدولــي،ص296

xxi .فقرة 122 من الحكم kayishma أنظر
xxii . prosecutor v Ntagandam, Decision on the    أنظر

Prosector,   ICC/01/04-02/06 13 july 2012 فقرة 19

xxiii.  Prosecutor v Ruto  ICC-01/09/-01/11 PARA 177

xxiv.  Harun /2007 para 128

xxv.  Gbagbo 2014 par 214

xxvi. Au titre des crimes contre l’humanité, Musema 

est accusé d’assassinat, d’extermination, de viol et 

d’autres actes inhumains. La Chambre fait siennes 

les définitions de l’assassinat et de l’extermination 

articulées dans les Jugements Akayesu et 

Rutaganda. Elle souscrit également à la définition 

du viol en tant que crime contre l’humanité, 

contenue dans le Jugement Akayesu 

xxvii.  La Chambre de première instance I du Tribunal 

pénal international des Nations Unies pour le 

Rwanda, composée du juge Lennart Aspegren, 

président de Chambre, du juge Laïty Kama et du 

juge Navanethem Pillay, siège ce jour, jeudi 27 

janvier 2000 aux fins de rendre son jugement en 

l’affaire Le Procureur c. Alfred Musema

xxviii .586-584 حجازي عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص
xxix .528 ماركوساسولي، مرجع سابق،ص 
xxx .593-591 حجاي بيومي، مرجع سابق، ص 

xxxi.   2013publication du tribunal penal international 

,p7Publication de la Cour pénale internationale 

Cour 

xxxii.  Element du crimesK opcite,pp13-14
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إسرائيل وانتهاكات القانون الدولي 
اإلنساني على األراضي الفلسطينية 

المحتلة

مقدمة البحث
نسمة السيد البلبوشي

المقدمة	 
المبحث: انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 	 
المطلب األول: التوسع االستيطاني والجدار العازل 	 
المطلب الثاني انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية 	 
الفرع األول: الترحيالت القسرية	 
الفرع الثاني: قطع الكهرباء عن قطاع غزة مّما تسبب في 	 

العددي من االزمات 
الفرع الثالث: هدم المنازل والتهجير	 
الخاتمة والتوصيات 	 
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المقدمة:
هــذا البحــث ســوف يســتهدف تحليــل االنتهــاكات الــي 
والقــدس  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  مناطــق  فــي  تحــدث 
 ،2018 نهايــة  حتــى   2016 منــذ  الفتــرة  خــال  الشــرقية 
مجلــس  تقاريــر  أقرتــه  مــا  إلــى  البحــث  هــذا  ويســتند 
حقــوق اإلنســان والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق 
األوضــاع  حــول  العامــة  الجمعيــة  وقــرارات  اإلنســان 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس الشــرقية ومــدى 
األراضــي  احتــال فــي  إســرائيل كســلطة  التــزام دولــة 

المحتلــة. الفلســطينية 

باختــراق  إســرائيل  تقــوم  كيــف  البحــث  وســيوضح 
هــذا  الرابعــة،  االتفاقيــة  وباألخــص  جنيــف  اتفاقيــات 
البحــث بحــث تحليلــي، والهــدف منــه هــو تســليط الضــوء 
حقــوق  تنتهــك  التــي  اإلســرائيلية  الممارســات  علــى 
الشــعب الفلســطيني طبًقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني. 
نعلــم ان إســرائيل كســلطة احتــال تقــع عليهــا التزامــات 
الدولــي  للقانــون  وطبًقــا  الفلســطيني  الشــعب  تجــاه 
اإلنســاني والتــي منهــا ان دولــة االحتــال يحّظــر عليهــا 
لــم  مــا  عليهــا  االســتياء  أو  العــدو  ممتلــكات  تدميــر 
يكــن هــذا التدميــر أمــًرا تســتدعيه الضــرورة العســكرية 
وحظــر  العدائيــة،  األعمــال  مباشــرة  أثنــاء  المطلقــة 
تدميــر الممتلــكات الثقافيــة ويجــب علــى القــوة المحتلــة 
ــة  ــا ضمــان كفاي ــة له ــع الوســائل المتاح باســتخدام جمي
معاييــر النظافــة الصحيــة والصحــة العامــة باإلضافــة إلــى 
اإلمــداد بالغــذاء والرعايــة الطبيــة للســكان الواقعيــن تحت 
االحتــال، وحظــر عمليــات النقــل الجماعيــة أو الفرديــة 
للســكان مــن األرض المحتلــة أو داخلهــا، وغيرهــا مــن 
االلتزامــات التــي اقرهــا القانــون واالتفاقيــات الدوليــة. 
والسياســات  والممارســات  االنتهــاكات  ان  نــرى  واننــا 
التــي تقــوم بهــا إســرائيل علــى األراضــي الفلســطينية 
المحتلــة مــن انتهــاكات واضحــة للقوانيــن الدوليــة، تقــوم 
بهــا دون أدنــى اعتبــار ألي حقــوق إنســان متناســية بأنهــا 
الســلطة القائمــة علــى االحتــال وعليهــا التزامــات بتوفيــر 
كافــة االحتياجــات للســكان المشــمولين بالحمايــة طبًقــا 
التفاقيــات جنيــف وباألخــص االتفاقيــة الرابعــة المعنيــة 

بحمايــة حقــوق المدنييــن ومــن تلــك األعمــال اإلخــاء 
كذلــك  وتوســيعها،  المســتوطنات  وبنــاء  القســري 
ممارســة هــدم المنــازل وانقطــاع الكهربــاء التــي أدت الــي 
دمــار فــي البنيــة التحتيــة والرعايــة الصحيــة، ومشــاريع 
نظــام التخطيــط والبنــاء التــي تعمــل عليــه إســرائيل والذي 
يتســم بالتمييــز ويطــرح المنظــور الــذي تعمــل مــن اجلــه 
إســرائيل طيلــة الوقــت وهــو تغييــر التــوازن الجغرافــي، 
للقــوات  الدوليــة  المســاءلة  تنعــدم  هــذا  كل  ومــع 
اإلســرائيلية تجــاه هــذه االنتهــاكات، كالجــدار العــازل الــذي 
أنشــأته إســرائيل دون اهتمــام بحــق تقريــر المصيــر الــذي 

ــي وغيرهــا مــن االنتهــاكات.  ــون الدول يشــمله القان

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
مــن  العديــد  عليهــا  يقــع  احتــال  كســلطة  اســرائيل 
االلتزامــات بموجــب القانــون الدولــي حيــث ينظــم ميثــاق 
االمــم المتحــدة شــرعية أي احتــال مــن خــال قانــون 
اللجــوء إلــى القــوة. فحيــن تســود حالــة يتســاوى فيهــا 
ســواء  االحتــال  قانــون  يطبــق  االحتــال  مــع  الواقــع 
ا أم ال، حيــث أن دولــة االحتــال  اعتبــر االحتــال شــرعيًّ
التزامــات بموجــب األحــكام المنصــوص عليهــا  عليهــا 
واتفاقيــة  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  االعــان  فــي 
الرابعــة  جنيــف  واتفاقيــة   )57-42 )المــواد   1907 الهــاي 
االضافــي  والبروتوكــول  و78-47(   34-27 )المــواد   1949
إلــى االلتزامــات  االول التفاقيــات جينيــف، باإلضافــة 
المقــررة عليهــا بموجــب العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 

 .1977 لعــام  والسياســية 

الرابعــة  جينيــف  واتفاقيــة   1907 الهــاي  اتفاقيــة  تقــر 
1949 والبروتوكــول االضافــي االول الملحــق بهــا مبــدأ 
وجــوب التــزام اســرائيل كســلطة احتــال بحقــوق وحريــات 
الســكان الفلســطينيين وحمايتهــم فــي الضفــة والقطاع. 
حيــث يفــرض هــذا المبــدأ علــى ســلطة االحتــال االلتــزام 
والترحيــل  االجبــاري  النقــل  عمليــات  عــن  باالمتنــاع 
وارتــكاب العقوبــات الجماعيــة مثــل الحصــار بحــق ســكان 

االراضــي المحتلــة. 

قانوًنــا  تنــدرج  الفلســطينية  االراضــي  أن  إلــى  بالنظــر 
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ضمــن نطــاق االراضــي المحتلــة فــإن اتفاقيــة جينيــف 
الرابعــة تصبــح المرجعيــة القانونيــة التــي تنّظــم تواجــد 
قــوات االحتــال وحقــوق الســكان وحرياتهــم، وتصبــح 
اســرائيل كســلطة احتــال ملزمــة بوجــوب احتــرام قواعــد 
وحقــوق  مبادئهــا  ومراعــاة  االتفاقيــة  هــذه  واحــكام 
الســكان كالحــق فــي الحيــاة والعمــل والملكيــة والتنقــل.

كمــا أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي المــواد 47-78 نصــت 
علــى أن حقــوق المدنييــن فــي االقاليــم المحتلــة هــي 
حقــوق أصيلــة ال يجــوز النيــل منهــا، بالتالــي وضعــت 
قيــوًدا علــى ســلطة االحتــال فــي ممارســة ســلطتها 
ــى أمــن  ــل إلزامهــا بالحفــاظ عل ــل مث ــم المحت فــي االقلي
الوضــع  علــى  والحفــاظ  المدنييــن،  الســكان  وحمايــة 
فــي  القائمــة  القوانيــن  واحتــرام  للســكان  القانونــي 
االراضــي المحتلــة، واحتــرام الســكان وعقائدهــم الدينيــة 
بحريــة.  الدينيــة  شــعائرهم  بإقامــة  لهــم  الســماح  مــع 
كمــا حظــرت القتــل الســلبي لســكان االقليــم المحتــل 
المتمثــل فــي تــرك الجرحــى والمرضــى أو العجــزة يلقــون 
حتفهــم نتيجــة عــدم تلقيهــم المســاعدة الطبيــة الازمــة 
نتيجــة الحصــار او القيــود المختلفــة، مــع ضــرورة تأميــن 
ســلطة االحتــال للمســاعدات الطبيــة واالدويــة والعنايــة 

الطبيــة للســكان فــي االراضــي المحتلــة.

التزامهــا  الدائــم  اســرائيل  تأكيــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن  وغيرهــا  الرابعــة  جينيــف  التفاقيــة  وتطبيقهــا 
الســكان  بحقــوق وحريــات  الخاصــة  الدوليــة  المواثيــق 
فــي األراضــي المحتلــة، إال ان الواقــع يؤكــد عــدم قبولهــا 
ــا لهــذه االلتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي  قانوًن
عليهــا، وهــذا مــا يؤكــده اســتمرار الســلطات االســرائيلية 
ــازل  ــة وهــدم المن ــات الجماعي ــاد والعقوب ممارســة اإلبع
حريــة  علــى  القيــود  وفرضهــا  المســتوطنات  واقامــة 
الحصــار  عــن  ناهيــك  المحتلــة  االراضــي  فــي  التنقــل 

المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ ســنوات. 

المطلب األول: التوسع 

االستيطاني
مــن  العديــد  االحتــال  كســلطة  إســرائيل  ارتكبــت 
االنتهــاكات الخاصــة باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، 
حيــث قامــت بعمــل زيــادة فــي التوســع االســتيطاني 
غيــر المشــروع فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس 
ــام  ــاء الوحــدات الســكنية ع الشــرقية بنســبة 40% فــي بن
فــي  إضافيــة  وحــدة   )560( علــى  الموافقــة  وتــم   2016
النصــف األول مــن عــام 2017، وبنــاء أكثــر مــن )7000( 
ــدة فــي القــدس الشــرقية وفــي ذلــك تعــدي  وحــدة جدي
والتــي  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  علــى  مباشــر 
ينتــج عنهــا قيــود فــي حريــة التنقــل بشــأن الفلســطينيين 
بســبب قيــام إســرائيل ببنــاء طــرق يقتصــر اســتخدامها 
علــى اإلســرائيليين فقــط وســوف تقــوم تلــك الطــرق 
العمــل  أماكــن  إلــى  للوصــول  الفلســطينيين  بعرقلــة 

والمــدارس.

 ولــم تكتــف إســرائيل بذلــك بــل قامــت بإنشــاء نقــاط 
مــن  تزيــد  التــي  المســتوطنات  مــن  بالقــرب  تفتيــش 
عنــف،  أعمــال  عنهــا  ينتــج  بــل  الفلســطينيين  عرقلــة 
ومــن منظــور آخــر ســوف تؤّثــر تلــك المســتوطنات علــى 
القــرى الفلســطينية الواقعــة بجوارهــا بســبب الغــارات 
المتكــررة مّمــا يجعــل الفلســطينيين فــي خــوف دائــم بــل 
ــا علــى أرواحهــم،  ويتطــور األمــر الــى تــرك منازلهــم خوًف
حيــث تقــع تلــك المســتوطنات بجــوار أراٍض زراعيــة وآبــار 
وميــاه ومــوارد أخــرى ممــا يــؤدي إلــى اإلضــرار بعيــش 

الفلســطينيين. 

وقــد أّدى كل هــذا إلــى معانــاه أهالــي القــدس الشــرقية 
والبنــاء  للتخطيــط  إلغــاء اإلقامــة وتطبيــق نظــام  مــن 
تطــرح  الهــدم  عمليــات  أن  حيــث  بالتمييــز،  يّتســم 
المنظــور الــذي تعمــل مــن أجلــه إســرائيل طيلــة الوقــت 
وهــو عمــل تلــك الممارســات لتغيــر التــوازن الجغرافــي 
ــون  ــن القان ــاءت معلومــات ع فــي القــدس الشــرقية، ج
مــن   %13 نســبة  خصصــت  قــد  إســرائيل  بــأن  الجديــد 
األراضــي فــي القــدس الشــرقية لغــرض تنميتهــا مــن 
 %7 إال  الفلســطينيين  يمنــح  وال  الفلســطينيين  قبــل 
المعيشــة  حيــز  بــأن  يعنــي  وهــذا  البنــاء  تصاريــح  مــن 
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أصبــح محــدوًدا. ممــا يعنــي أن الفلســطينيين يقومــون 
قلــق  عــن  ُيعــرب  والــذي  ترخيــص  دون  منــازل  ببنــاء 
ــل  ــازل مــن قب طــوال الوقــت مــن خطــر هــدم تلــك المن
رســوم  دفــع  يتفــادوا  حتــي  بأنفســهم  الفلســطينيين 
عمليــات الهــدم التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية 
ــكات  ــزال وممتل ــدم 381 من ــي الفلســطينيين، وقــد ُه عل
أخــرى تابعــة للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فــي 
ذلــك القــدس الشــرقية( فــي العــام 2017 مــا أدى إلــى 

تشــريد 588 شــخًصا. 

توســيع  تواصــل  اإلســرائيلية  الســلطات  ظّلــت 
 2017 عــام  خــال  الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنات 
و2018 حيــث جــاءت األرقــام فــي خطــط الموافقــات علــى 
الــى 10.536  بنــاء وحــدات ســكنية تابعــة لإلســرائيليين 

الغربيــة. الضفــة  فــي  ســكنية  وحــدة 

ــة التنقــل حيــث يوجــد  ممــا أّدى إلــى التضييــق علــى حري
705 حاجــز دائــم فــي الضفــة الغربيــة، ونقــاط تفتيــش، 
بنــاءه  تــم  الــذي  اإلســرائيلي  الفاصــل  الجــدار  ولدينــا 
ألســباب أمنيــة برغــم ان 85% مــن هــذا الجــدار يقــع داخــل 
الضفــة الغربيــة وليــس علــى طــول الخــط األخضــر الــذي 
يفصــل إســرائيل عــن األراضــي الفلســطينية كمــا ادعــت 
فلســطين، وأّدى ذلــك إلــى عــزل 11 ألــف فلســطيني عــن 
ــي مــن الجــدار دون الســماح لهــم بالســفر  ــب الغرب الجان

xxxii.ــى إســرائيل إل
وبســبب مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن انتهــاكات، تدّخــل 
قــرار  هــذا، فجــاء  إيقــاف  أجــل  مــن  الدولــي  المجتمــع 
الجمعيــة العامــة رقــم 89/70 فــي عــام 2016 بعــدم قانونية 
الفلســطينية  األرض  فــي  اإلســرائيلية  المســتوطنات 
حســبما قضــت بــه محكمــة العــدل الدولــية وكــّرر تأكيــده 
xxxii .مجلــس األمــن والمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان

ولدينــا قــرار 37/37 الصــادر مــن مجلــس حقــوق اإلنســان 
باألمــم المتحــدة بضمــان المســاءلة والعدالــة فــي جميــع 
الفلســطينية  األرض  فــي  الدولــي  القانــون  انتهــاكات 
الــدورة  فــي  الشــرقية  القــدس  فيهــا  بمــا  المحتلــة، 
االســتثنائية الســابعة والعشــرين فــي 5 ديســمبر 2017 

xxxii 2018 والــدورة 37 مــن 26 فبرايــر وحتــى 23 مــارس

تقريــر  اصــدار  تــم  المتحــدة  األمــم  لمفوضيــة  وطبًقــا 
المســتوطنات  فــي  التجاريــة  الشــركات  عــن   xxxii

تــّم إنشــاء  بــأن  وحقــوق اإلنســان فــي 31 ينايــر 2018، 
ــة فــي أنشــطة محــددة  ــات للشــركات العامل ــدة بيان قاع
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة المرتبطــة بشــكل 
مباشــر بالمســتوطنات اإلســرائيلية أو تشــكل جــزًءا مــن 
العمليــات التــي »تمكــن وتدعــم إنشــاء وتوســيع وصيانــة 
المجتمعــات الســكنية اإلســرائيلية خــارج الخــط األخضــر«.

إنشــاء  ــا فــي تعزيــز  تلعــب دوًرا محوريًّ وأن »الشــركات 
وتوســيعها«،  وصيانتهــا  اإلســرائيلية  المســتوطنات 
مؤكــًدا أنــه كجــزء مــن عمليــة العنايــة الواجبــة التــي تقــع 
علــى عاتــق الشــركات التــي تســعى للعمــل فــي بيئــة 
معقــدة مثــل األرض الفلســطينية المحتلــة، ان تراجــع 
تلــك الشــركات سياســتها حــول امكانيــة عملهــا فــي مثــل 

هــذه البيئــة بطريقــة تحتــرم حقــوق اإلنســان«.

لــم تقــف إســرائيل عنــد هــذا الحــد بــل قامــت بســّن 
تشــريعات تنتهــك القانــون الدولــي أصدرتهــا حكومــة 

ومنهــا: إســرائيل 
مشــروع »قانــون التنظيــم« الــذي يضفــي صفــة قانونيــة 
البــؤر،  علــى  المحلــي  القانــون  بموجــب  رجعــي  بأثــر 
بمســتوطنة  المتعلــق  الضــم«  قانــون   « ومشــروع 
»معاليــه أدوميــم«، ومشــروع« قانــون القــدس الكبــرى 
وتوســيعها،  القــدس  بلديــة  حــدود  إلــى  يرمــي  »الــذي 
ومشــروع« قانــون القواعــد الــذي سيســعى إلــى تطبيــق 
الكنيســت فــي  التــي يقرهــا  الجديــدة  القوانيــن  جميــع 

الفلســطينية. األراضــي 

وكل هــذا جــاء مخالًفــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن 
حمايــة األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب التــي 
مخالفــة  وباألخــص   ،1949 أغســطس   12 فــي  جــاءت 
أنــه  علــى  نصــت  والتــي  االتفاقيــة  مــن   49 المــادة 
»يحظــر النقــل الجبــري الجماعــي أو الفــردي لألشــخاص 
المحمييــن أو نفيهــم مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي 
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دولــة االحتــالل أو إلــى أراضــي أي دولــة أخــرى، محتلــة أو 
غيــر محتلــة، أيــًا كانــت دواعيــه.

ومــع ذلــك، يجــوز لدولــة االحتــالل أن تقــوم بإخــالء كلــي 
أو جزئــي لمنطقــة محتلــة معينــة، إذا اقتضــى ذلــك أمــن 
الســكان أو ألســباب عســكرية قهرية. وال يجوز أن يترتب 
ــن إال  ــزوح األشــخاص المحميي ــات اإلخــالء ن ــى عملي عل
فــي إطــار حــدود األراضــي المحتلــة، مــا لــم يتعــذر ذلــك 
مــن الناحيــة الماديــة. ويجــب إعــادة الســكان المنقوليــن 
علــى هــذا النحــو إلــى مواطنهــم بمجــرد توقــف األعمــال 

العدائيــة فــي هــذا القطــاع.

وعلــى دولــة االحتــالل التــي تقــوم بعمليــات النقــل أو 
اإلخــالء هــذه أن تتحقــق إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن 
توفيــر أماكــن اإلقامــة المناســبة الســتقبال األشــخاص 
ظــروف  فــي  تجــري  االنتقــاالت  أن  ومــن  المحمييــن، 
مرضيــة مــن وجهــة الســالمة والشــروط الصحيــة واألمــن 

ــة الواحــدة. ــراد العائل ــق أف ــدم تفري ــة، ومــن ع والتغذي

ويجــب إخطــار الدولــة الحاميــة بعمليــات النقــل واإلخــالء 
بمجــرد حدوثهــا.

ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن تحجــز األشــخاص المحمييــن 
فــي منطقــة معرضــة بشــكل خــاص ألخطــار الحــرب، إال 
إذا اقتضــى ذلــك أمــن الســكان أو ألســباب عســكرية 

قهريــة.
ا يجــوز لدولــة االحتــالل أن ترحــل أو تنقــل جــزءًا مــن 

xxxii.تحتلهــا التــي  األراضــي  إلــى  المدنييــن  ســكانها 

المطلب الثاني انتهاكات 
الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية
االقتصاديــة  الحقــوق  لجميــع  انتهــاكات  هنــاك  مــازال 
واالجتماعيــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن 

قبــل إســرائيل ومنهــا: 
قطــاع غــزة والحــق فــي التعليــم منــذ العــام 2017 يواجــه 
نظــام التعليــم صعوبــات بســبب التقلبــات السياســية 

الدراســية،  الحالــة  علــى  أثــرت  والتــي  واالقتصاديــة 
وبســبب فــرض قيــود حريــة التنقــل التــي قامــت بهــا 
ســلطات االحتــال حــرم العديــد مــن الحــق فــي التعليــم، 
عــدم  الغربيــة بســبب  الضفــة  نمــوذج جامعــات  لدينــا 
تمكينهــم مــن عبــور معبــر » بيــت حانــون« والســفر خــارج 
ــة لاعتقــال المســتمر واالحتجــاز  القطــاع يتعــرض الطلب
واهاناتهــم اثنــاء عبورهــم المعبــر، لذلــك ضعــف اإلقبــال 

علــى المؤسســات التعليميــة.

ــّم انشــاؤها عــام  ــدة التــي ت ــروا الجدي أزمــة مــدارس االون
أنشــئت  المتحــدة  لألمــم  تابعــة  مــدارس  وهــي   ،2017
ــي فلســطين بســبب هشاشــة  مــن أجــل مســاعدة الجئ
األوضــاع فــي فلســطين، حيــث بلغــت نســبة المــدارس 
التابعــة لألونــروا 70.1% عــام 2017، فــي حيــن ان نســبة 
المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم )58.4%( وهــذا 
يوضــح انــه بســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة تراجــع 
الكثيــرون عــن تســجيل أبنائهــم فــي المــدارس الخاصــة، 
وتوجهــوا الــى المــدارس التابعة لوكالــة اإلغاثة والمدارس 
الحكوميــةxxxii، فــي ينايــر 2019 أعلنــت إســرائيل ســحب 
تديرهــا وكالــة األمــم  التــي  تصاريــح مــدارس األونــروا 
المتحــدة، و قــرر مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي 
ســحب التصاريــح التــي تمّكــن األونــروا مــن التدريــس فــي 
ــم اســتبدالها  ــاء الفلســطينية، وســوف يت مــدارس االحي
ــم  ــوزارة التعلي ــة القــدس التابعــة ل بمــدارس تديرهــا بلدي
اإلســرائيلي، حيــث تديــر االونــروا ســبعة مــدارس فــي 
مخيمــي الجئيــن داخــل حــدود القــدس ويــدرس فيهــا أكثــر 
إســرائيل  مــن 3000 طالــب، وهــذا يشــير الــى انتهــاك 

.xxxiiالعهــد بشــكل واضــح 13 مــن  للمــادة 

الموافقــة  الجيــش اإلســرائيلي دائمــًا  يرفــض  الصحــة 
علــى تصاريــح للعــاج الخاصــة بالفلســطينيين، وفــي 
طلبــات  علــى  بالموافقــة  قامــت   2018 عــام  أوائــل 
فقــط   %60 بنســبة  غــزة  خــارج  للعــاج  الفلســطينيين 
مــن الطلبــات المقدمــة، وفــي أغســطس 2018 أعلنــت 
المحكمــة العليــا اإلســرائيلية بــأن رفــض إســرائيل بمنــح 
تصاريــح الخــروج ألقــارب مــن الدرجــة االولــى ألعضــاء 

حمــاس غيــر قانونــي.
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ومــن جانــب الحــق فــي العمــل يعانــي قطــاع الصيــد 
البحــري فــي فلســطين مشــاكل كبيــرة، وخاصــة فــي 
ومنهــا  اإلســرائيلية  الممارســات  بســبب  غــزة،  قطــاع 
ومصــادرة  واعتقالهــم  الصياديــن  علــى  النــار  إطــاق 
ــد  ــى بع ــد عل ــت تســمح بالصي ــا كان ــث إنه مراكبهــم، حي
6 أميــال ثــم قلصتهــا الــى 3 اميــال فقــط، وأّدى ذلــك 
الــى نقــص قطــع غيــار مراكــب الصياديــن والتوقــف عــن 
العمــل حتــى فبرايــر 2019، وال يــزال إطــاق النــار علــى 
مــدى  يوضــح  وهــذا  اآلن،  حتــى  موجــوًدا  الصياديــن 
انتهــاك إســرائيل للمــادة 6 التــي تقــّر بالحــق فــي العمــل 

.xxxiiتامــة وبحريــة 

مــن مســاء   9:00 الســاعة  فــي حوالــى  واقعــة،  ولدينــا 
اإلســرائيلية  البحريــة  زوارق  الحقــت   ،2019/2/20 يــوم 
المحتلــة قــوارب صيــد فلســطينية كانــت تبحــر قبالــة 
غــزة  قطــاع  جنــوب  يونــس،  خــان  محافظــة  شــاطئ 
ــا. أطلــق جنــود  علــى مســافة تقــدر بنحــو 11 ميــًا بحريًّ
تجــاه  الرشاشــة  أســلحتهم  نيــران  اإلســرائيلية  البحريــة 
القــوارب، ومــن ثــم حاصــرت الــزوارق اإلســرائيلية قاربــي 
صيــد يعــود أحدهمــا للصيــاد طــارق عبــد الــرازق بكــر، 
ــادان:  ــه نجــاه الصي ــى متن ــة غــزة، وعل مــن ســكان مدين
هيثــم، 27 عامــًا، وعــوض،22 عامــًا، وقــد جــرى اعتقالهمــا، 
ــد، وأعلنــت الســلطات اإلســرائيلية  واحتجــاز قــارب الصي
إلــى  أثرهــا  علــى  نقــا  بجــروح،  الصياّديــن  إصابــة  عــن 
مستشــفى بــرزالي لتلقــي العــاج. وتعــود ملكيــة القارب 
الثانــي للصيــاد خضــر مــروان الصعيــدي، 30 عامــًا، وكان 
ــاد محمــد ســعيد الصعيــدي،27  ــه برفقــة الصي علــى متن
عامــًا، وكاهمــا مــن ســكان مخيــم الشــاطئ بمحافظــة 

غــزة، وقــد جــرى اعتقالهمــا، واحتجــاز قــارب الصيــد.

ومــن جانــب االنتهــاكات الثقافيــة أعلنــت وزارة األوقــاف 
والشــؤون الدينيــة الفلســطينية إنهــا ســجلت نحــو 110 
انتهــاكات إســرائيلية فــي المســجدين األقصــى بالقــدس 

واإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل. 
يوســف   « الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزيــر  وأعلــن 
ادعيــس« أن شــهر مايــو شــهد العديــد مــن االنتهــاكات 
ــة القــدس واالقتحامــات للمســجد  فــي مــا يخــص مدين

أمريــكا مــن نقــل  أبرزهــا مــا أقدمــت عليــه  األقصــى، 
ــه مــوت  ــذي أعقب ــة المقدســة، وال ــى المدين ســفارتها إل

الفلســطينيين.  عشــرات 

خــال شــهر اغســطس أقــرت حكومــة االحتــال عــدًدا 
مــن المشــاريع تســتهدف تمويــل حفريــات أثريــة أســفل 
ــة ضخمــة لفــرض ســيطرة  األقصــى، كمــا أقــرت ميزاني
االحتــال علــى القــدس، واســتطاعت طواقــم االحتــال 
ــى  ــا إل ــرة الرحمــة لتحويله ــى جــزء مــن مقب االســتياء عل
ــر مــن أســبوعين عاثــت  ــة، فعلــى مــدار أكث حديقــة توراتي

ــا«. ــا فيه ــة« اإلســرائيلية خراًب طواقــم »ســلطة الطبيع

وفــي شــهر مايــو شــهد حملــة مســعورة علــى حــراس 
باالحتجــاز  منهــم  العديــد  طالــت  األقصــى،  المســجد 
واإلبعــاد، وكذلــك عــودة إســكات صــوت األذان. وواصــل 
علــى  غطرســته  وفــرض  للمدينــة،  حصــاره  االحتــال 
المواطنيــن والمصّليــن وعلــى حواجــزه الثابتــة والمتنقلة، 
ومــارس سياســته الثابتــة بحــق المصليــن وتفتيشــهم 
xxxii.وتحديــد األعمــار التــي يســمح لهــا بدخــول األقصــى

ولكــن جــاء هــذا مخالًفــا لمــواد االتفاقيــة الرابعــة لحمايــة 
أنــه  علــى  نصــت  التــي   )50( المــادة  ومنهــا  المدنييــن 
تكفــل دولــة االحتــالل، باالســتعانة بالســلطات الوطنية 
والمحليــة، حســن تشــغيل المنشــآت المخصصــة لرعايــة 

األطفــال وتعليمهــم.
 وعليهــا أن تتخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لتيســير التحقــق 
مــن هويــة األطفــال وتســجيل نســبهم. وال يجــوز لهــا 
بــأي حــال أن تغيــر حالتهــم الشــخصية أو أن تلحقهــم 

ــا. ــة له بتشــكيالت أو منظمــات تابع
 إذا كانــت المؤسســات المحليــة عاجــزة، وجــب علــى 
دولــة االحتــالل أن تتخــذ إجــراءات لتأميــن إعالــة وتعليــم 
األطفــال الذيــن تيتمــوا أو افترقــوا عــن والديهــم بســبب 
الحــرب فــي حالــة عــدم وجــود قريــب أو صديــق يســتطيع 
رعايتهــم، علــى أن يكــون ذلــك كلمــا أمكــن بواســطة 

أشــخاص مــن جنســيتهم ولغتهــم ودينهــم.

 يكلــف قســم خــاص مــن المكتــب الــذي ينشــأ طبقــًا 
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الالزمــة  التدابيــر  جميــع  باتخــاذ   136 المــادة  ألحــكام 
حــول  شــك  يوجــد  الذيــن  األطفــال  هويــة  لتحقيــق 
هويتهــم. ويجــب دائمــًا أن تســجل المعلومــات التــي 

لهــم. أقــارب  أي  أو  والديهــم  عــن  تتوفــر 

تدابيــر  أي  تطبيــق  تعطــل  أال  االحتــالل  دولــة  علــى   
الطبيــة  والرعايــة  بالتغذيــة  يتعلــق  فيمــا  تفضيليــة 
قبــل  اتخــذت  قــد  تكــون  الحــرب  آثــار  مــن  والوقايــة 
عشــرة  الخامســة  دون  األطفــال  لفائــدة  االحتــالل 

الســابعة. دون  األطفــال  وأمهــات  والحوامــل 

المــادة)55(
مــن واجــب دولــة االحتــالل أن تعمــل، بأقصــى مــا تســمح 
الغذائيــة  بالمــؤن  الســكان  تزويــد  علــى  وســائلها،  بــه 
أن  األخــص  علــى  واجبهــا  الطبيــة، ومــن  واإلمــدادات 
الطبيــة  والمهمــات  األغذيــة  مــن  يلــزم  مــا  تســتورد 
وغيرهــا إذا كانــت مــوارد األراضــي المحتلــة غيــر كافيــة.

 ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن تســتولي علــى أغذيــة أو 
فــي  موجــود  هــو  ممــا  طبيــة  مهمــات  أو  إمــدادات 
األراضــي المحتلــة إال لحاجــة قــوات االحتــالل وأفــراد 
اإلدارة، وعليهــا أن تراعــي احتياجــات الســكان المدنييــن. 
ومــع مراعــاة أحــكام االتفاقيــات الدوليــة األخــرى، تتخــذ 
دولــة االحتــالل اإلجــراءات التــي تكفل ســداد قيمــة عادلة 

ــه. ــا تســتولي علي ــن كل م ع

 وللدولــة الحاميــة أن تتحقــق دون أي عائــق فــي أي وقت 
األراضــي  فــي  األغذيــة واألدويــة  إمــدادات  حالــة  مــن 
تســتدعيها  مؤقتــة  قيــود  فرضــت  إذا  إال  المحتلــة، 

xxxii.ضــرورات حربيــة قهريــة

الفرع األول: الترحيالت القسرية
ــد مــن الترحيــات القســرية  تقــوم إســرائيل بعمــل العدي
فــي دولــة فلســطين حيــث تتعــرض مجتمعــات البــدو 
ــا  محليًّ مجتمًعــا   »46« عددهــا  يبلــغ  إذ  كبيــر.  لخطــر 
ويعيشــون فــي أجــزاء ريفيــة فــي المنطقــة »ج« بالضفــة 
الغربيــة والتــي تخطــط لهــا إســرائيل لتنقلهــم إلــى ثاثــة 
يتعــرض  آخــر  جانــب  ومــن  مســبًقا.  مقــررة  »بلــدان« 

تجمــع »ابــو الحلــو« وهــو أحــد مجتمعــات البــدو المحليــة 
بوقــف   »44« بشــأنها  صــدر  والــذي  المســتضعفة 
األعمــال المتصلــة بجميــع المبانــي الموجــودة فــي هــذا 
التجمــع ومــع الوقــت تحولــت تلــك األوامــر مــن وقــف 
إلــى هــدم. أيًضــا تعــرض » تجمــع ابــو نــوار« الــذي صــدر 
بشــأنه »250« امــًرا بهــدم هــذا التجمــع وبالفعــل أعقــاب 
الســنة الماضيــة تــم هــدم »قاعــة الدراســة« »الموجــودة 
فيــه. تعرضــت أيًضــا »عشــيرة الكرشــان« للهــدم مــن قبــل 
االدارة المدنيــة اإلســرائيلية فــي عــام 2016 بهــدم )11( 
ا و )11( خــزان ميــاه وغيرهــا مــن االحتياجــات  مبنــى ســكنيًّ
المعيشــية لتلــك العشــيرة مــا أّدى الــى تشــريد )9( أســر 
ولكــن لــم يتــم االكتفــاء بهــذا األمــر فقط بــل أقدمت علي 
ــام المقدمــة فــي إطــار المســاعدات  ــث الخي مصــادرة ثل

ــدم.  ــة اله ــاء عملي اإلنســانية اثن

وفــي نوفمبــر 2016 وافقــت ســلطة التنفيــذ والجبايــة 
اإلســرائيلية علــى طلــب مــن ســلطة أراضــي إســرائيل 
بهــدم منزليــن وحوالــى 8 مبانــي بالقــوة عــن مدخــل ام 
الحيــران بيــن 15 و 30 نوفمبــر 2016، وان اإلخــاء القســري 
للســكان البــدو هــو تمهيــد لبنــاء بلــدة يهوديــة جديــدة 
ــز  ســتكون حلقــة فاضحــة وقبيحــة مــن مسلســل التميي
المتفشــي فــي المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونية. 
للسياســات  العالــم  رفــض  مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد 
العنصريــة، تســتمر الحكومــة اإلســرائيلية فــي بنــاء وهــدم 

المجتمعــات علــى أســاس الديــن والعــرق«.

ويعيــش نحــو 1000 فلســطيني مــن مواطنــي إســرائيل 
فــي قريتــي أم الحيــران وعتيــر بصحــراء النقــب جنــوب 
إســرائيل. نقلــت الســلطات اإلســرائيلية القروييــن إلــى 
هنــاك بموجــب اتفــاق 1956 الــذي يســمح لهــم بالعيــش 
التــي  بــاألرض  المطالبــات  إســقاط  مقابــل  هنــاك 
عــام  منهــا  طردتهــم  اإلســرائيلية  القــوات  إن  يقولــون 
ا  1948. رفضــت الســلطات اإلســرائيلية االعتــراف رســميًّ
بالقريــة، أو توفيــر الخدمــات األساســية مثــل الميــاه أو 
الكهربــاء، أو وضــع خطــة تنظيميــة للســماح للســكان 

xxxii.بالحصــول علــى تصاريــح بنــاء
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ومــن جانــب ممارســات إســرائيل بشــان اإلقامــة الخاصــة 
ال  أنهــم  حيــث  الشــرقية  بالقــدس  بالفلســطينيين 
ــات  ــن وال يســمح لهــم باالنتخاب ــرون مــن المواطني يعتب
فــي  بالتصويــت  لهــم  يســمح  انهــم  مــع  الوطنيــة 
االنتخابــات المحليــة وفرضــت عليهــم قيــود مــن أجــل 
بقــاء اســتمرار اإلقامــة أاّل يغــادروا ألكثــر مــن 7 ســنوات 
ــة  ــات وجودهــم بالمدين ــل صــور إلثب ــق مث ــم وثائ وتقدي
واعتبــرت اإلقامــة فــي مــكان آخــر مــن الضفــة الغربيــة 
يعتبــر إقامــة فــي الخــارج. ومــن الممارســات األخــرى التــي 
تقــوم بهــا اســرائيل بشــأن االقامــة بأنــه اذا تــم الــزواج 
ــة  ــح إقامــة مؤقت ــارج القــدس الشــرقية يمن بشــخص خ
ممــا يضطــر انفصــال أفــراد األســرة عــن بعضهــم وهــذا 
ــون  ــي أقرهــا القان ــاة األســرية الت ينتهــك الحــق فــي الحي

الدولــي. 

وتقوم بشــكل ممنهج بالعمل على اخاء الفلســطينيين 
والغــاء إقامتهــم مــن القــدس الشــرقية من خــال اجراءات 
إداريــة او عقابيــة، كإلغــاء اإلقامــة بحجــة اإلخــال بالــوالء 
لدولــة إســرائيل أو فلســطيني قــرر الدفــاع عــن نفســه 

فيتــم إلغــاء إقامتــه. 

وجــاء هــذا مخالًفــا لمــواد االتفاقيــة وباألخــص المــادة 
)45( والتــي تنــص علــى أنــه ال يجــوز نقــل األشــخاص 
المحمييــن إلــى دولــة ليســت طرفــًا فــي هــذه االتفاقيــة.

ــة أمــام  ــة عقب ــأي حال  ال يجــوز أن يشــكل هــذا الحكــم ب
إعــادة األشــخاص المحمييــن إلــى أوطانهــم أو عودتهــم 

إلــى بلــدان إقامتهــم بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة.

ال يجــوز أن تنقــل الدولــة الحاجــزة األشــخاص المحمييــن 
إلــى دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة إال بعــد أن تتأكــد 
ــة  ــق االتفاقي ــة فــي تطبي ــورة راغب ــة المذك مــن أن الدول
وقــادرة علــى ذلــك. فــإذا تــم نقــل األشــخاص المحمييــن 
علــى هــذا النحــو، أصبحــت مســؤولية تطبيــق االتفاقيــة 
التــي  المــدة  قبلتهــم طــوال  التــي  الدولــة  علــى  تقــع 
يعهــد بهــم إليهــا. ومــع ذلــك، ففــي حالــة تقصيــر هــذه 
الدولــة فــي تطبيــق أحــكام االتفاقيــة فــي أي نقطــة 
األشــخاص  نقلــت  التــي  الدولــة  علــى  يتعيــن  هامــة، 

المحمييــن أن تتخــذ، بعــد إشــعار الدولــة الحاميــة بذلــك، 
تدابيــر فعــال ة لتصحيــح الوضــع، أو أن تطلــب إعــادة 
األشــخاص المحمييــن إليهــا. ويجــب تلبيــة هــذا الطلــب.

 ال يجــوز نقــل أي شــخص محمــي فــي أي حــال إلــى 
بلــد يخشــى فيــه االضطهــاد بســبب آرائــه السياســية أو 

عقائــده الدينيــة.

تســليم  أمــام  عقبــة  المــادة  هــذه  أحــكام  تشــكل  ال   
األشــخاص المحمييــن المتهميــن بجرائــم ضــد القانــون 
العــام طبقــًا لمعاهــدات تســليم المجرميــن التــي تكــون 

مبرمــة قبــل نشــوب األعمــال العدائيــة.

المــادة)49(
ــري الجماعــي أو الفــردي لألشــخاص   يحظــر النقــل الجب
المحمييــن أو نفيهــم مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي 
دولــة االحتــالل أو إلــى أراضــي أي دولــة أخــرى، محتلــة أو 

غيــر محتلــة، أيــًا كانــت دواعيــه.

 ومــع ذلــك، يجــوز لدولــة االحتــالل أن تقــوم بإخــالء كلــي 
أو جزئــي لمنطقــة محتلــة معينــة، إذا اقتضــى ذلــك أمــن 
الســكان أو ألســباب عســكرية قهرية. وال يجوز أن يترتب 
ــن إال  ــزوح األشــخاص المحميي ــات اإلخــالء ن ــى عملي عل
فــي إطــار حــدود األراضــي المحتلــة، مــا لــم يتعــذر ذلــك 
مــن الناحيــة الماديــة. ويجــب إعــادة الســكان المنقوليــن 
علــى هــذا النحــو إلــى مواطنهــم بمجــرد توقــف األعمــال 

العدائيــة فــي هــذا القطــاع.

ــات النقــل أو  ــي تقــوم بعملي ــالل الت ــة االحت ــى دول  وعل
اإلخــالء هــذه أن تتحقــق إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن 
توفيــر أماكــن اإلقامــة المناســبة الســتقبال األشــخاص 
ظــروف  فــي  تجــري  االنتقــاالت  أن  ومــن  المحمييــن، 
مرضيــة مــن وجهــة الســالمة والشــروط الصحيــة واألمــن 

ــة الواحــدة. ــراد العائل ــق أف ــة، ومــن عــدم تفري والتغذي
 ويجــب إخطــار الدولــة الحاميــة بعمليــات النقــل واإلخــالء 

بمجــرد حدوثها.

 ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن تحجــز األشــخاص المحمييــن 
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فــي منطقــة معرضــة بشــكل خــاص ألخطــار الحــرب، إال 
إذا اقتضــى ذلــك أمــن الســكان أو ألســباب عســكرية 

قهريــة.

 ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن ترحــل أو تنقــل جــزءًا مــن 
xxxii.ســكانها المدنييــن إلــى األراضــي التــي تحتلهــا

ممــا  غــزة  قطــاع  عــن  الكهربــاء  قطــع  الثانــي:  الفــرع 
االزمــات مــن  العديــد  فــي  تســبب 

ــا  ــوم به ــي تق ــاكات والممارســات الت ــى قمــة االنته وعل
إســرائيل فــي قطــاع غــزة مشــكلة انقطــاع الكهربــاء. بفعل 
وحمــاس  الفلســطينية  الســلطة  بيــن  الــذي  الخــاف 
بلغــت  حيــث  الوقــود،  علــى  الضرائــب  دفــع  بشــأن 
الســلطة الفلســطينية إســرائيل يــوم 27 أبريــل 2017 بأنهــا 
ســتتوقف عــن دفــع ثمــن إمــدادات الكهربــاء لغــزة، وذكــر 
ــان صــادر عــن وحــدة االتصــال العســكري اإلســرائيلي  بي
ــوًرا  ــا ســتوقف ف ــم أنه أن الســلطة الفلســطينية أبلغته
ســداد ثمــن الكهربــاء الــذي تمــّد بــه إســرائيل غــزة عبــر 
عشــرة خطــوط للكهربــاء، تنقــل 125 ميغاواتــا أو مــا يعــادل 

ــاء. نحــو 30% مــن احتياجــات غــزة مــن الكهرب

والحًقــا قــررت الســلطة تقليــص المبلــغ الــذي تدفعــه 
إلســرائيل مقابــل تزويــد قطــاع غــزة بالكهربــاء بنســبة 
40%. وتحصــل إســرائيل مــن الســلطة الفلســطينية علــى 
ا مقابــل  أربعيــن مليــون شــيكل )11 مليــون دوالر( شــهريًّ
الكهربــاء، وتحســم المبلــغ مــن تحويــات عوائــد الضرائــب 
الفلســطينية التــي تجمعهــا إســرائيل نيابــة عــن الســلطة.

وفــي 12 يونيــو 2017، وافــق الطاقــم الــوزاري اإلســرائيلي 
ــد قطــاع  ــى تقليــص تزوي ــة عل المصغــر للشــؤون األمني
رئيــس  قــرار  مــع  تماشــًيا  بنســبة %40،  بالكهربــاء  غــزة 
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس خفــض النســبة 
اإلســرائيلية  الكهربــاء  تكلفــة  مدفوعــات  مــن  نفســها 
لغــزة، بهــدف الضغــط علــى حركــة حمــاس التــي تســيطر 

ــى القطــاع. عل

ــن 20 و22  ــاء مــا بي ــراوح عــدد ســاعات انقطــاع الكهرب ويت

ســاعة فــي كل مــرة مّمــا أدى الــى تهالــك البنيــة التحتيــة 
ــك  ــر ذل ــة أصــًا وأّث ــة للصــرف الصحــي المتهالك الصحي
ــي تخفيــض  ــى المستشــفيات مــن خــال اجبارهــا عل عل
علــى  المستشــفيات  تعتمــد  حيــث  الصحيــة،  الرعايــة 
وقــود الطــوارئ التــي تمــّد بــه األمــم المتحــدة لتشــغيل 
مولداتهــا الكهربائيــة. ومــن األضــرار التــي ســببها انقطــاع 
الكهربــاء تعطيــل محطــة الصــرف حيــث انهــا ال تعمــل 
بــدون كهربــاء وســبب ذلــك بأنــه يتــم القــاء نحــو 110 
البحــر كل يــوم، حيــث  لتــر مــن ميــاه »المجــاري« فــي 
أصبحــت 3.8 % مــن طبقــة الميــاه الجوفيــة غيــر صالحــة 
ــة  ــة التحتي ــة للبني ــة الصيان للشــرب حيــث أصبحــت عملي
فــي فلســطين أمــًرا صعــب المنــال بســبب القيــود التــي 
وتصديرهــا  المــواد  اســتيراد  علــى  إســرائيل  تفرضهــا 
ــة  ــة عملي بســبب أن المعمــل تضــّرر بشــكل ســيء نتيج
عســكرية إســرائيلية عــام 2014 وقامــت إســرائيل بمنــع 

.xxxiiاســتيراد قطــع الغيــار

ألن  االقتصاديــة  الحقــوق  تدهــور  إلــى  ذلــك  أدى 
ــح محــدوًدا بســبب انقطــاع  ــري للزراعــة أصب اســتخدام ال
الكهربــاء حيــث يعانــي 47 % مــن ســكان غــزة مــن انعــدام 
أمامــك غيــر االعتمادعلــى  الغذائــي وال ســبيل  األمــن 
المســاعدات والمعونــات الخارجيــة. وتدهــورت الشــركات 
ــض  ــع بتخفي ــك المصان ــدأت تل ــث ب ــا حي ــة أيًض الصناعي
االنتــاج ثــم التوقــف بشــكل نهائــي. انقطــاع الكهربــاء هــو 

شــكل مــن أشــكال انتهــاك الحــق فــي الســكن. 

وتســتمر إســرائيل فــي إغــاق قطــاع غــزة ممــا أّدآ الــى 
ــاء والميــاه، وخــال عــام 2018  الحــد مــن امــدادات الكهرب
كانــت األســرة فــي غــزة تحصــل علــى الكهربــاء بمعــدل 
ومــع  الســنة،  طــوال  ــا  يوميًّ ســاعات   5 الــى   4 مــن 
تقييــد وصــول المســاعدات والرعايــة الطبيــة والفــرص 
التعليميــة واالقتصاديــة، وبســبب قلــة عــدد ســاعات 
إمــداد الكهربــاء كل هــذا عــاد بضــرر علــى الميــاه وتســبب 
ــة فــي معالجــة الصــرف الصحــي وأوقــف عمــل  بصعوب
الوقــود  نقــص  فــي  أيًضــا  وتســبب  المستشــفيات، 
إلــى  ادى  ممــا  الكهربائيــة  المولــدات  لتشــغيل  الــازم 

 .xxxiiمستشــفيات عــدة  اغــاق 
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فــي مــارس 2018 أشــار خبيــر مســتقل فّوضتــه األمــم 
األراضــي  فــي  اإلنســان  حقــوق  لمراقبــة  المتحــدة 
فــي  فشــلت  اســرائيل  أن  إلــى  المحتلــة  الفلســطينية 
التزاماتهــا المتعلقــة بالصحــة حيــث قــال إن نظــام العنايــة 
فــي غــزة علــى شــفير االنهيــار وأعــرب عــن أن القيــود 
التــي تفرضهــا إســرائيل لمنــح تصاريــح الخــروج للمرضــى 
ــر  ــى عــاج خــارج القطــاع معقــدة وغي ــن يحتاجــون إل الذي

شــفافة.

ــادة  ــة وباألخــص المــ ــا لمــواد االتفاقي وجــاء هــذا مخالًف
)53( وتنــص علــي أنــه يحظــر علــى دولــة االحتــالل أن 
تتعلــق  منقولــة  أو  ثابتــة  خاصــة  ممتلــكات  أي  تدمــر 
بأفــراد أو جماعــات، أو بالدولــة أو الســلطات العامــة، 
أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة، إال إذا كانــت 

العمليــات الحربيــة تقتضــي حتمــًا هــذا التدميــر.

والمــادة)56(
مــا  بأقصــى  تعمــل،  أن  االحتــالل  دولــة  واجــب  مــن 
الوطنيــة  الســلطات  وبمعاونــة  وســائلها،  بــه  تســمح 
والمحليــة، علــى صيانــة المنشــآت والخدمــات الطبيــة 
والشــروط  العامــة  الصحــة  وكذلــك  والمستشــفيات 
الصحيــة فــي األراضــي المحتلــة، وذلــك بوجــه خــاص 
عــن طريــق اعتمــاد وتطبيــق التدابيــر الوقائيــة الالزمــة 
لمكافحــة انتشــار األمــراض المعديــة واألوبئــة. ويســمح 
بــأداء  فئاتهــم  بــكل  الطبيــة  الخدمــات  أفــراد  لجميــع 

مهامــه. 

الفرع الثالث: هدم المنازل والتهجير
ــاء  ــال باســتخدام سياســة هــدم البن تقــوم قــوات االحت
وخــال  الفلســطينيين  المواطنيــن  ضــد   xxxiiوالتهجيــر
هدمهــا  تــّم  التــي  المنشــآت  مجمــوع  بلــغ   2018 عــام 
266 منشــأة. ومــن مجمــل المنشــآت المهدومــة فقــد 
هدمــت القــوات اإلســرائيلية 126 مســكًنا، 110 حــاالت 
ــر  ــى تهجي ــا. وهــذا أّدى ال هــدم اداري، و16 مســكًنا عقابيًّ
ا مــن بينهــم 207 طفــل، و حــاالت هــدم  513 فلســطينيًّ
المنشــآت خاصــة وصــل عددهــا الي 140منشــأة تســتخدم 

ألغــراض زراعيــة وتجاريــة، وهــذه المنشــآت تقــع فــي 
المنطقــة ) ج( أو القــدس الشــرقية، و فــي مدينة القدس 
تــم هــدم 108 منشــأة، منهــا 47 مســكًنا، و 61 منشــأة 
خاصــة. وتعــّد هــذه النســب مــا تشــكل 43% مــن مجمــل 
المســاكن المهدومــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة 
المهدومــة،  الخاصــة  المنشــآت  مجمــل  مــن   %44 و 
طفــل،   102 بينهــم  مــن  فلســطيني   198 تهجيــر  وتــم 
وهــذه المناطــق تقــع تحــت الســيطرة اإلســرائيلية إداريــًا 
ــع إســرائيل عــن الموافقــة بإعطــاء رخــص  ــًا. وتمتن وأمني
البنــاء للفلســطينيين وتجبــر الســكان علــى الرحيــل. هــذه 
األفعــال تشــير إلــى أن إســرائيل تقــوم بهــدم المنــازل 

كوســيلة عقابيــة وليــس بســبب التراخيــص. 

اجمالــي عــدد المنــازل التــي تــم هدمهــا فــي كّل مــن 
عــام 2018 خــالل  القــدس  ومدينــة  الغربيــة  الضفــة 

اجمالي الهدم

ــر 2019، قامــت إســرائيل  وآخــر تطــورات الهــدم: فــي يناي
بهــدم 22 منشــأة تشــمل 9 مســاكن ومســكن عقابــي 
وغرفــة زراعيــة وجــدار اســمنتي واحــد، و8 مصالــح تجاريــة، 
ا منهــم 16  ــا فلســطينيًّ وأّدى ذلــك الــى تهجيــر 38 مواطًن

xxxii.ــًرا و15 طفــًا ــى و22 ذك أنث

وآخــر تهديــد بشــأن الهــدم قريــة » خــان األحمــر« وهــي 
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أراضي الضفة مدينة القدس
الغربية 
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قريــة عــدد ســكانها 180 مواطًنــا وتقــع شــرق القــدس، 
وفيهــا مدرســة بهــا 160 طفــًا مــن القريــة ومــن خمــس 
قــرى محيطــة، حيــث أصــدرت محكمــة إســرائيل العليــا 
قــراًرا بهدمهــا فــي مايــوxxxii 2018، وهــذا مخالــف للمــادة 
)53( مــن االتفاقيــة الرابعــة والتــي نصــت علــى انــه يحظــر 
خاصــة  ممتلــكات  أي  تدمــر  أن  االحتــالل  دولــة  علــى 
ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، أو بالدولــة 
أو  االجتماعيــة  المنظمــات  أو  العامــة،  الســلطات  أو 
تقتضــي  الحربيــة  العمليــات  كانــت  إذا  إال  التعاونيــة، 

xxxii .حتًمــا هــذا التدميــر

الخاتمة والتوصيات :
هــدف البحــث، الوقــوف بشــكل تحليلــي علــى انتهــاكات 
إســرائيل كدولــة احتــال وتداعياتــه علــى حــق الشــعب 
للقانــون  اســتناًدا  مصيــره  تقريــر  فــي  الفلســطيني 
الدولــي، ومحاولــة المســاهمة ولــو علــى نحــو بســيط فــي 
التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي قد 
تفيــد صنــاع القــرار فــي مــا يمكــن عملــه كخطــوة الحقــة 

ــي اإلنســاني.  ــون الدول حســب القان
يقترح الباحث عدة مقترحات وتوصيات منها: -

لدينــا آليــة مجلــس حقــوق اإلنســان وهــي إحــدى . 1
دورات  ثــاث  وتنعقــد  المتحــدة  األمــم  آليــات 
فــي الســنة ولدينــا الــدورة القادمــة التــي ســوف 
مجلــس  يعمــل  حيــث   ،2019 يونيــو  فــي  تنعقــد 
حقــوق اإلنســان علــى مناقشــة القضايــا الدوليــة 
ومخصــص بنــد رقــم )7( مــن االجنــدة للمجلــس 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  الوضــع  لمناقشــة 
مــع مجلــس  التشــابك  الباحــث  يقتــرح  المحتلــة، 
حقــوق اإلنســان مــن أجــل الوصــول لحلــول تحــد 

االنتهــاكات.  هــذه  مــن  إســرائيل  وتلــزم 
لموظفــي . 2 الســماح  أجــل  مــن  محــاوالت  عمــل 

وغيرهــم  الخاصيــن  والمقرريــن  المتحــدة  األمــم 
لألراضــي  بالدخــول  الحقوقييــن  النشــطاء  مــن 
الراهــن  الوضــع  لمتابعــة  المحتلــة  الفلســطينية 
لحقــوق اإلنســان، وتدخــل المجتمــع الدولــي بمــا 
اإلجــراءات  اتخــاذ  اجــل  مــن  االمــن  مجلــس  فيــه 
الازمــة للحــد مــن هــذه االنتهــاكات التــي يتعــرض 

لهــا الفلســطينيين مــن خــال اآلليــات التــي انشــأتها 
ولجانهــا.  وفروعهــا 

عمــل ضغــط مــن أجــل إيقــاف بنــاء المســتوطنات . 3
الجــدار  بنــاء  وأنشــطة  االســتيطاني  والتوســع 
العــازل، والتوقــف عــن اإلخــاء القســري للســكان 
الفلســطينيين، والتوقــف عــن هــدم منازلهــم، ورفع 
القيــود المفروضــة علــى تصاريــح اإلقامــة بالقــدس 
الشــرقية، واعطــاء التصاريــح للفلســطينيين للخروج 
مــن قطــاع غــزة وممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي. 

يقتــرح الباحــث تشــابك اللجنــة الدوليــة للصليــب . 4
األحمــر مــع باقــي المنظمــات الغيــر حكوميــة التــي 

ــة.  ــي األراضــي الفلســطينية المحتل تعمــل ف
يقتــرح الباحــث علــي الصعيــد القانونــي الدعــوة الــي . 5

مؤتمــر دولــي ألســاتذة القانــون وكبــار المحاميــن 
العربيــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان  والمنظمــات 
ــة  ــرارات الجمعي ــن العــرب لبحــث ق ــاد المحامي واتح
العامــة بشــأن األراضــي الفلســطينية ومــا ترتبــه مــن 

ــة.  ــدول والمنظمــات الدولي ــى ال مســؤوليات عل
واخيــًرا فإنــه يقــع علــى عاتــق األمــم المتحــدة اتخــاذ . 6

الفصليــن  بموجــب  الازمــة  والتدابيــر  اإلجــراءات 
الســادس والســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، 
ــًدا لألمــن والســلم  كــون هــذه االزمــة تشــكل تهدي

الدولييــن فــي الشــرق األوســط. 
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ملخص البحث دور القضاء الجنائي الدولي 
في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني وأهم 

العقبات التي تواجهه

مقدم البحث
محمد عفيفي علي
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الجنائــي  والقضــاء  عامــة  بصفــة  الدولــي  القضــاء  ان 
الدولــي بصفــة خاصــة لعبــا دوًرا كبيــًرا علــى مــدار العقدين 
الماضييــن فــي تنفيــذ المبــادىء العامــة التــي يقــوم علــى 
أساســها القانــون الدولــي اإلنســاني. ولكــن علــى الرغــم 
مــن ظهــور العديــد مــن المحاكــم الدوليــة الخاصــة ســواء 
ــل المحكمــة الخاصــة بســيراليون، أو  ــة مث بصــورة مؤقت
بشــكل دائــم، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نجــد أن 
القضــاء الجنائــي الدولــي يتعــرض للعديــد مــن اإلنتقادات 
القانــون  تنفيــذ  علــى  وقدرتــه  فعاليتــه  تســتنكر  التــي 
هــل  اإلنســاني.  الدولــي  القانــون  أو  الدولــي  الجنائــي 
صحيــح أن القضــاء الجنائــي الدولــي ال يســتهدف ســوى 
صغائــر المجرميــن؟ مــا مــدى إســتقالية القضــاء الجنــاء 
تدخــل  هــل  القضائيــة؟  أعمالــه  مباشــرة  فــي  الدولــي 
األبعــاد السياســية فــي تحريــك الدعــاوى أمــام القضــاء 
الجنائــي الدولــي؟ ســنقوم فــي هــذا البحــث باســتعراض 
المســائل  فــي  بالنظــر  المختصــة  القضائيــة  الجهــات 
والدعــاوى القانونيــة المتعلقــة بمخالفــة القانــون الجنائــي 
المحاكــم  الدولــي اإلنســاني وأنــواع  الدولــي والقانــون 
عليهــا  يرتكــز  التــي  المبــادىء  وأهــم  الدوليــة  الجنائيــة 
القضــاء الجنائــي الدولــي ومــن بعدهــا، ســنناقش مــا 
إذا كانــت هــذه المبــادىء يتــم تطبيقهــا بالفعــل أم أن 
هنــاك عقبــات تحــول دون تطبيقهــا بالشــكل الســليم. 
األمــر الــذي ســيدفعنا الــى التحــدث عــن آليــات عمــل 
الدوليــة  الجنائيــة  الدعــاوى  تحريــك  الجنائــي و  القضــاء 
وأبــرز اإلنتقــادات الموجهــة للقضــاء الجنائــي الدولــي فــي 
هــذا الصــدد ومــدى الصعوبــات التــي تكمــن فــي تحريــك 
الدعــاوى بالمراحــل المختلفــة ســواء فــي جمــع األدلــة أو 

ــق.  ــة التحقي فــي مرحل

خطة البحث
المطلــب األول: الجهــات القضائيــة الدوليــة التــي تنظــر 

فــي مســائل القانــون الدولــي اإلنســاني
الخاصــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  األول:  المبحــث 

المؤقتــة.
المبحث الثاني: المحاكم الجنائية الدولية الدائمة.

التــي  التحديــات  و  اإلنقــادات  أبــرز  الثانــي:  المطلــب 
الدوليــة. الجنائيــة  المحكمــة  تواجــه 

المبحــث األول: مــدى إســتقال القضــاء الجنائــي الدولــي 
والتحديــات السياســية التــي تواجهــه وأثرهــا علــى مســألة 

االختصاص.
ــا محــل  ــار القضاي ــر اختي ــي: النزاهــة ومعايي المبحــث الثان

ــب المدعــي العــام. ــاز مكت ــق وإنحي التحقي
ــدول  ــة وإتجــاه بعــض ال ــق العدال ــث: تحقي المبحــث الثال

ــة المحكمــة. ــى اإلنســحاب مــن عضوي ال
المبحث الرابع: مدى فعالية المحكمة الجنائية لدولية.

المطلب األول: الجهات 
القضائية الدولية المختصة 

بالنظر في إتهاكات القانون 
الجنائي الدولي والقانون 

الدولي اإلنساني:
كانــت معركــة ســولفرينو التــي وقعــت فــي 24 يونيــو عــام 
ــم بشــكل  ــت أنظــار العال ــي لفت ــة الشــرارة الت 1859 بمثاب
الحاجــة  نحــو  خــاص  بشــكل  الدولــي  والمجتمــع  عــام 
الضروريــة إلرســاء مبــادىء معينــة وواضحــة مــن أجــل 
تنظيــم الحــروب والســيطرة علــى دمويتهــا وتقريــر حقــوق 
للمقاتليــن وقواعــد صارمــة مــن أجــل عــدم المســاس 
ذلــك ألول  تحقــق  وبالفعــل   .xxxiiاإلنســانية بالمبــاديء 
ــي جمعــت  ــى الت ــف األول ــة جيني ــق إتفاقي ــن طري ــرة ع م
ــي ال  ــادىء اإلنســانية الت ــر المب ــة لتقري ــي عشــرة دول اثنت
ــاء  ــى أثن ــوال حت ــال مــن األح ــأي ح ــا ب ــازل عنه ــن التن يمك
فتــرات الحــروب والمعــارك، كمــا جــاءت بعــد ذلــك اللجنــة 
بجهــود   xxxii  1863 عــام  فــي  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
رجــل األعمــال السويســري »هنــري دونانــت« الــذي كان 
مــروره  أثنــاء  الداميــة  علــى معركــة ســولفرينو  شــاهًدا 
برحلــة تجاريــة حينمــا وجــد آاللــف الجنــود والمقاتليــن فــي 
ســاحة المعركــة وقــارب عددهــم أربعيــن ألًفــا عانــوا وقتهــا 
أي مســاحة  وجــود  دون  أضــرار جســدية جســيمة  مــن 
ــه  ــذي دفع ــر ال ــم العــاج لهــم، األم لمســاعدتهم وتقدي
ــة  ــة الدولي ــه قــواه نحــو إنشــاء اللجن ــدء فــي توجي ــى الب ال
للصليــب األحمرxxxii.وتطــورت التشــريعات بمــرور الوقــت 
و لحقتهــا إتفاقيــات أخــرى مثــل إتفاقيــة الهــاي عــام 1907 
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وغيرهــا مــن اإلتفاقيــات التــي تلــت مثــل إتفاقيــة جنيــف 
الثانيــة والبروتوكــوالت األربعــة والبروتــوكات اإلضافيــة 
التــي لحقتهــا. وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور التشــريعي، 
إال أنــه بإســتقراء التاريــخ نجــد أن المجتمــع الدولــي لــم 
ــا و ملموًســا ســوى بعــد  ــا واضًح ــا قضائَي يشــهد تطبيًق
الحــرب العالميــة الثانيــة، وبالتحديــد المحاكــم الخاصــة 
التــي ُأنشــئت مــن أجــل محاكمــة القــادة النازييــن مثــل 
محكمــة طوكيــو ومحكمــة نورمبيــغ. هــذه المحاكم كانت 
أول تطبيــق حقيقــي للمبــادىء التــي أرســاها القانــون 
الدولــي اإلنســاني حتــي ولــو كان هــذا التطبيــق بصــورة 
غيــر مباشــرة، ال ســيما أنــه لــم تتــّم أيــة محاكمــات مــن 
هــذا النــوع بعــد الحــرب العالميــة األولــى وذلــك بســبب 
الســيطرة السياســية وغلبتهــا علــى األوضــاع العالميــة 
الــذي جعــل مــن محكمتــي  الوقــت. األمــر  فــي ذلــك 
طوكيــو ونورمبيــغ حجــر أســاس لمســألة القضــاء الجنائــي 

ــي ونفــاذه. الدول

و لكــن بعــد إنتهــاء هــذه المحاكمــات وانقضــاء المحاكــم 
بالتبعيــة، توقــف القضــاء الجنائــي الدولــي ولــم تظهــر 
محاكــم خاصــة تاليــة لفتــرة بعيــدة ولكــن لــم تتوقــف 
التشــريعات الجنائيــة الدوليــة عــن التطــور، حيــث ظهــرت 
فــي مــا بعــد بروتوكــوالت جينيــف اإلضافيــة المتعلقــة 
بتطبيــق قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني فــي حــاالت 
النــزاع الدولــي المســّلح والنــزاع الغيــر دولــي المســّلح 
كمــا ظهــرت فــي مــا بعــد المحاكــم الخاصــة المؤقتــة مــرة 
أخــرى بقــرار مــن األمــم المتحــدة لمحاكمــة المســؤولين 
عــن إنتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وجرائــم الحــرب 
التــي وقعــت إبــان الحــرب التــي نشــأت فــي يوغوســافيا 
آخــر  محاكمــة  مــن  انتهــت  والتــي   1991 عــام  الســابقة 
المتهميــن عــام 2017. و قــد ســاهمت هــذه المحكمــة 
بصــورة كبيــرة جــًدا فــي تطبيــق مبــادىء القانــون الدولــي 
اإلنســاني وذلــك عــن طريــق عــدد مــن القضايــا التــي 
نظــرت فيهــا هــذه المحكمــة ولكــن أيًضــا كانــت بدايــة 
الجنائيــة  المحاكــم  إختصــاص  طبيعــة  حــول  التســاؤل 
ام  ــا  تكميليًّ اإلختصــاص  هــذا  كان  إذا  ومــا  الدوليــة 
ا. األمــر الــذي ظهــر بوضــوح عنــد إنشــاء المحكمــة  أساســيًّ
بمحاكمــة  اختصــت  والتــي  بروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة 

ــاء  ــة أثن ــادة الجماعي ــم اإلب ــكاب جرائ ــن ارت المســؤولين ع
ــدا عــام 1990 وحتــى  الحــرب األهليــة التــي دارت فــي روان
1993 والتــي أودت بحيــاة قرابــة المليــون شــخص، األمــر 
الــذي دفــع باألمــم المتحــدة الــى إنشــاء هــذه المحكمــة. 
ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  وســواء 
الســابقة أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا أو 
فــي أمثلــة أخــرى لحقــت، هــذه المحاكــم مثــل المحكمــة 
الخاصــة بســيراليون وحتــى بعــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، نجــد أن القضــاء الجنائــي بصفــة عامــة كان وال 
يــزال ُعرضــة للنقــد مــن عــدة نــواح ســواء مــن ناحيــة 
اإلختصــاص أو اإلســتقال أو الفعاليــة. ســنقوم فــي 
مــا هــو قــادم باســتعراض أمثلــة عــن المحاكــم الجنائيــة 
الدوليــة الخاصــة المؤقتــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بنشــأتها واإلختصــاص  المتعلقــة  المســائل  متناوليــن 
ودور كل محكمــة فــي تقريــر مبــادىء القانــون الدولــي 
اإلنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي، ثــم مــن بعــد ذلــك 
نســتعرض أهــم اإلنتقــادات التــي يتعــرض لهــا القضــاء 

الجنائــي الدولــي.

الخاصــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحاكــم  األول:  المبحــث 
الدوليــة الجنائيــة  والمحكمــة  المؤقتــة 

أظهــرت الحــرب العالميــة األولــى أبشــع وجــوه الحــرب 
علــى كافــة األصعــدة، حيــث أارتكبــت العديــد مــن الجرائــم 
ضــد اإلنســانية ولــم يكــن هنــاك مــا يجّرمهــا أو يمنعهــا 
ــأي شــكل مــن األشــكال، حتــى بعــد انتهــاء الحــرب لــم  ب
يكــن هنــاك أيــة محاكمــات ضــد أي مــن مرتكبــي المجــازر 
ــة  ــاء الحــرب العالمي ــي وقعــت ضــد األرمــن بعــد إنته الت
ألمانيــة  محاكمــة  فــي  الحلفــاء  دول  شــرعت  األولــى 
األرمــن  ضــد  ُأرتكبــت  التــي  المجــازر  علــى  وشــركائها 
 1919 عــام  ينايــر  فــي  للســام  باريــس  مؤتمــر  فــي  و 
تــم تشــكيل لجنــة المســؤوليةxxxii ولكنهــا لــم تســتطع 
الوصــول الــى حــّل ُمــرٍض لجميــع األطــراف وفــي النهايــة 
أصــدرت تقريرهــا فــي مــارس 1919 الــذي تضّمــن بصــورة 
كبيــرة اإلعتراضــات التــي ذكرهــا األعضــاء األمريكيــون 
»قوانيــن  فكــرة  علــى  إختافهــم  بســبب  واليبانيــون 
اإلنســانية« باعتبــار أن الحــرب بطبيعتهــا غيــر إنســانية وأن 
الُبعــد الــذي يجــب أن ُينظــر بــه هــو ُبعــد أخاقــي وليــس 
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ــا، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود معيــار واحــد يمكــن  قانونيًّ
اإلعتمــاد عليــه مــن أجــل تقريــر هــذا القانــون وأنــه يختلــف 
بإختــاف المــكان واألشــخاص الُمطبــق عليهــم القانــون 
وبالتالــي اعُتبــر عديــم الفائــدة بشــكل أو بآخــر وبالتالــي 
لــم تتــم محاكمــة المســؤولين عــن المذابــح التــي وقعــت 
بســبب  االولــى  العالميــة  الحــرب  خــال  األرمــن  ضــد 
ــة  ــت بمثاب ــي كان ــى معاهــدة ســيفر الت هــذا الخــاف حت
معاهــدة ســام مــع اإلمبراطوريــة العثمانيــة بعــد إنتهــاء 
الحــرب العالميــة األولــى لــم تدخــل حيــز النفــاذ وبالتالــي 
كان هنــاك العديــد مــن الشــكوك حــول إمكانيــة تطبيــق 
المعاهــدات اإلنســاية بصــورة فعليــة. كل هــذا جعــل مــن 
وجــود كل مــن محكمتــي نورمبــرغ وطوكيــو بمثابــة نقطة 
التحــول اإليجابيــة فــي مجــال القانــون الجنائــي الدولــي 
وتطبيــق أحكامــه. و بالتالــي نســتعرض أهــم المحاكــم 
الخاصــة المؤقتــة وأهــم الظــروف والمابســات التــي 
تمّيزهــا وصــواًل الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي 

ُأنشــئت عــام 2002.

الفرع األول: المحاكم الخاصة المؤقتة
محكمة نورمبرغ 

جــاءت محكمــة نورمبــرغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
بهــدف   ،1945 عــام  نوفمبــر  فــي  بالتحديــد  مباشــرة، 
محاكمــة القــادة النازييــن علــى جرائــم الحــرب التــي أُرتكبــت 
ــم التــي تمثلــت  ــة عــن الجرائ ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي أثن
فــي التجــارب الطبيــة على البشــر وجرائم اإلبــادة الجماعية 
والمحــارق الخاصــة، و جــاء الميثــاق المؤســس للمحكمــة 
باعتبــار أنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون الفعــل قــد 
ارتكــب أثنــاء الحــرب لترتيــب المســؤولية وكانــت تعاقــب 
ضــد  وجرائــم  المؤامــرة  جرائــم  أســاس  علــى  القــادة 
الســام وجرائــم الحــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ونظــرت 
واحــد وعشــرين  المقدمــة ضــد  التهــم  فــي  المحكمــة 
ــا، حكمــت علــى 12 منهــم باإلعــدام وعلــى 7  قائــًدا نازيًّ
أكتوبــر  فــي  المحكمــة  3 وأنقضــت  بــّرأت  و  بالســجن 

.1946  xxxiiعــام

مــن  العديــد  أرســت  قــد  نورمبــرغ  محكمــة  أن  ونجــد 
المبــادىء الهامــة التــي اســتند اليهــا الفقــه فــي القانــون 

الجنائــي الدولــي و مــن ضمــن هــذه المبــادىء على ســبيل 
ــة  ــي ال يفــرض عقوب ــون الداخل ــال »حقيقــة أن القان المث
ــي ال  ــون الدول ــى فعــل يشــكل جريمــة بموجــب القان عل
ــذي ارتكــب الفعــل مــن المســؤولية  يعفــي الشــخص ال
أّن تنفيــذ  أيًضــا  بموجــب القانــون الدولــي«. كمــا جــاء 

ــاء. ــّد ســبًبا لإلعف ــا ال يع أوامــر علي

 1946 مايــو  فــي  أنعقــدت  فقــد  طوكيــو  محكمــة  أمــا 
واختصــت بمحاكمــة القــادة اليابانييــن واألشــخاص الذين 
ــادات  ــة ســواء القي ــوا مســؤولين فــي مناصــب قيادي كان
المدنيــة الحاكمــة أم العســكرية التــي كانــت تنفــذ علــى 

المعركــة. أرض 

ونجــد أن هاتيــن المحكمتيــن )نورمبــرغ وطوكيــو( كانتــا 
للقضــاء  المــادي  للوجــود  األساســية  الركيــزة  بمثابــة 
الجنائــي الدولــي وقدرتــه علــى محاكمــة الجنــاة ولكــن كانتا 
أيًضــا بدايــة اإلنتقــادات التــي وجهــت الــى القضــاء الجنائي 
الدولــي، حيــث اســتنكر العديــد تمحــور المحاكمــات حــول 
القــادة الذيــن ُهزمــوا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وغــّض 
حامــت  الذيــن  الحلفــاء  دول  مــن  القــادة  عــن  الطــرف 
الشــكوك شــبه المؤكــدة حــول إرتكابهــم لجرائــم الحــرب 
أيًضــا. األمــر الــذي كان بدايــة إتهــام تأثــر القضــاء الجنائــي 

الدولــي بالسياســة بشــكل واضــح.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  ُأنشــئت 
الســابقة بموجــب قرارمجلــس األمــن رقــم 808 فــي 22 
ــا بعــد  ــر عــام 1993. كان إنشــاء هــذه المحكمــة فارًق فبراي
عقــود طويلــة دامــت دون وجــود أي مســؤولية جنائيــة 
دوليــة علــي المنتهكيــن مــن بعــد محاكمــات نورمبــرغ 
باختصــاص  المحكمــة  هــذه  جــاءت  حيــث  وطوكيــو. 
فــي  وقعــت  التــي  اإلنتهــاكات  تضمــن  موضوعــي 
يوغوســافيا الســابقة وجرائــم عــدة مــن ضمنهــا التطهيــر 
العرقــي واإلغتصــاب والقتــل والعديــد مــن اإلنتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني. فــي بدايــة األمــر، 
واجهــت هــذه المحكمــة مشــكلة أساســية مــن ناحيــة 
التطبيــق، تعلقــت بالتحديــد بمبــدأ المشــروعية وتطبيــق 
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قواعــد القانــون بــدون نــص، ممــا دفــع األميــن العــام 
فــي هــذا الوقــت الــى اعتبــار أن اإلنتهــاكات الجســيمة 
معاهــدة  الــى  باإلضافــة  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون 
الهــاي ومعاهــدة جينيــف والوثيقــة المؤسســة لمحكمــة 
نورمبــرغ جــزًءا مــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني 

العرفــي.

ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  توســعت 
الســابقة فــي تأســيس اختصاصهــا القضائــي ولــم تكتــف 
بالمعيــار الموضوعــي فقــط بــل وضعــت معيــاًرا شــخصًيا 
ــار الشــخصي، جــاءت  ــى المعي ــا. فبالنســبة إل و آخــر زمنًي
المــادة رقــم 1 والمــادة رقــم 6 مــن القــرار المؤســس 
األشــخاص  كل  بمحاكمــة  باختصاصهــا  للمحكمــة 
الطبيعييــن الذيــن أرتكبــوا أو لهــم عاقــة بإرتــكاب جرائــم 
لنــا  حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، ومــن هنــا يتضــح 
الفــارق بيــن محكمــة يوغوســافيا وكا مــن نورمبــرغ 
وطوكيــو حيــث اقتصــرت األخيرتــان علــى محاكمــة القــادة 
العســكريين، أمــا محكمــة يوغوســافيا فلــم تضــع هــذا 
الشــرط لمحاكمــة المســؤولين عــن إرتــكاب هــذه الجرائــم 
العمــل ووانعقــاد  المحكمــة فــي  بــدأت  ولكــن عندمــا 
ــز  ــه تركي الجلســات، جــاء قــرار مــن مجلــس األمــن بتوجي
الذيــن  القــادة  أبــرز  الــى مقاضــاة ومحاكمــة  المحكمــة 
يشــتبه فــي أنهــم أكثــر المســؤولين عــن الجرائــم التــي 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  فــي  تدخــل 

 .xxxiiليوغوســافيا

بالتزامــن مــع هــذا التركيــز علــى توجيــه المــوارد المحــدودة 
للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة المجرميــن من ذوي 
الرتــب العليــا، يمكننــا اكتشــاف التحــول نحــو الفعاليــة 
القضائيــة للمحكمــة بالتركيــز علــى مبــدأ االختصــاص 
األدلــة،  جمــع  أثنــاء  أنــه  حيــث  للمحكمــة  التكميلــي 
حصــل اإلدعــاء علــى قــدر كبيــر مــن األدلــة فــي مــا يتعلــق 
المحكمــة  تكــن  الرتــب األدنــى. ولــم  بالمتهميــن مــن 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة فــي موقــف 
لمقاضــاة كل هــذه الحــاالت ولحــّل هــذه المســألة إتجهت 
المحكمــة الــى تصنيــف هــذا النــوع مــن القضايــا الــى فئــة 
ثانيــة وأحالتهــا الــى االختصــاص المحلــي. األمــر الــذي أثــار 

حفيظــة المجتمــع الدولــي حــول جــدوى المحاكــم الجنائيــة 
الخاصــة المؤقتــة فــي هــذا الوقــت إذا كان اإلختصــاص 
ــم ولكــن  ــا سيشــارك فــي نظــر ذات الجرائ ــي أيًض المحل

علــى أفــراد مختلفيــن. 

اختصــاص  فهــو  الزمنــي،  لاختصــاص  بالنســبة  أمــا 
مؤقــت علــى الجرائــم المرتكبــة منــذ 1 ينايــر 1991 فــي 
المحكمــة  حاولــت   xxxii.الســابقة يوغوســافيا  إقليــم 
الجنائيــة الدوليــة تحديــد مســاحة زمنيــة تتضمــن كافــة 
ــس  ــرة وكان مجل ــك الفت ــي وقعــت خــال تل ــم الت الجرائ
األمــن شــديد الحــذر فــي تحديــد النطــاق الزمنــي الــذي 
سياســية  جوانــب  أيــة  لتفــادي  الجرائــم  فيــه  وقعــت 
إختصــاص  عليهــم  المطبــق  األشــخاص  حيــث  مــن 

 .xxxi i لمحكمــة ا

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
بنفــس الُخطــى التــي ســارت عليهــا المحكمــة الجنائيــة 
المحكمــة  أن  نجــد  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة 
الجماعيــة  باإلبــادة  أختصــت  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ُأرتكبــت 
فــي روانــدا، ولكــن نجــد أن هنــاك إختافيــن فــي مــا 
يتعلــق بمســألة اإلختصــاص لمحكمــة روانــدا ومحكمــة 
الجنائيــة  المحكمــة  أن  األول  الســابقة.  يوغوســافيا 
الدوليــة لروانــدا حينمــا قــررت العقوبــة علــى الجرئــم ضــد 
كشــرط  التمييــز  شــرط  وضعــت  المرتكبــة،  اإلنســانية 
أساســي لترتيــب المســؤولية علــى األفــراد المحاكميــن 
أســاس  علــى  ُأرتكبــت  قــد  الجرائــم  هــذه  أن  باعتبــار 
»أســباب وطنيــة أو سياســية أو عرقيــة أو عنصريــة أو 
دينيــة«xxxii. الفــارق الثانــي يعــود الــى طبيعــة النــزاع الــذي 
دار فــي روانــدا وهــو نــزاع غيــر دولــي مســّلح وبالتالــي 
فالمحكمــة كانــت مقيــدة بتطبيــق كافــة قواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني المتعلقــة بهــذا الصــدد و ال لتحديــد 

xxxii.الثانــي اإلضافــي  البروتوكــول 

أمــا عــن اإلختصــاص الزمنــي للمحكمــة فقــد تــّم تحديــده 
العــام  مــن تاريــخ 1 ينايــر 1994 حتــى 31 ديســمبر مــن 
كافــة  تشــمل  أن  المحكمــة  تســتطيع  حتــى  نفســه، 
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تحاســب  وأن  الفتــرة  تلــك  فــي  التــي وقعــت  الجرائــم 
مرتكبيهــا.

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون
المحاكــم  لسلســة  إســتكمااًل  المحكمــة  هــذه  جــاءت 
الخاصــة المؤقتــة التــي ظهــرت تباًعــا مــن أجــل المعاقبــة 
علــى جرائــم الحــرب األهليــة التــي وقعــت بســيراليون 
بعــض  حملــت  لكنهــا   ،2002 و   1991 بيــن  الفتــرة  فــي 
اإلختافــات التــي مّيزتهــا عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الســابقة  ليوغوســافيا 
لروانــدا، حيــث أن محكمــة ســيراليون كانــت األولــى فــي 
فــي  بســيراليون  الخــاص  الوطنــي  بالقانــون  اإلعتــداد 
نطــاق التطبيــق علــى المحاكمــات التــي جــرت وقتهــا، 
حيــث أن القانــون الوطنــي لســيراليون تضمــن الجرائــم 
المتعلقــة باإلعتــداء علــى النســاء والفتيــات كمــا أيًضــا 
شــمل بعــض المــواد المتعلقــة بالمســؤولية عــن إتــاف 
األمــوال. األمــر الــذي جعــل محكمــة ســيراليون محكمــة 
دوليــة مختلطــة مــا بيــن نظــام للمحاكم الخاصــة المؤقتة 
الوطنيــة.  المحاكــم  نظــام  وأيًضــا  اســتعرضناها  التــي 
بيــن  المناقشــت والجلســات  العديــد مــن  دارت  حيــث 
األمــم المتحــدة والســلطات فــي ســيراليون مــن أجــل 
تنظيــم هــذا الشــكل المعقــد. األمــر اآلخــر الــذي يمّيــز 
الخاصــة  المحاكــم  عكــس  علــى  أنــه  المحكمــة  هــذه 
المؤقتــة األخــرى، تــّم تشــكيل وإنشــاء هــذه المحكمــة 
بنــاء علــى رغبــة دولــة ســيراليون نفســها بعــد تقديــم 
طلــب الــى مجلــس األمــنxxxii. و هــذا يعــّد أمــًرا غايــة فــي 
األهميــة، حيــث أن المحاكــم الســابقة جــاءت بعــد جهــود 
دوليــة ومباحثــات مضنيــة مــن أجــل أن ُتشــكل وتعاقــب 
لكــن محكمــة ســيراليون جــاءت  الدولييــن،  المجرميــن 
التطــوع مــن جانــب حكومــة  الــى  أكثــر  تميــل  بصــورة 
ســيراليون مــن أجــل تشــكيل هــذه المحكمــة ومعاقبــة 

المســؤولين.

وتكمــن خاصــة هــذا الجــزء فــي أن المحاكــم الخاصــة 
ــى  ــد عل ــا فــي التأكي ــت دوًرا هاًم ــا لعب ــة بطبيعته المؤقت
مبــادىء القانــون الدولــي اإلنســاني ووضعــت لــه أسًســا 
الركــن  تكويــن  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  جوهريــة 

ــي اإلنســاني و لكنهــا  ــون الدول الملمــوس الفعــال للقان
أيًضــا كانــت محــل إنقــادات واســعة سنشــملها فــي الجــزء 

المخصــص لهــا. 

الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية بالهاي
تعــّد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أولــى الجهــات القضائيــة 
الجنائــي  القانــون  قواعــد  بتنفيــذ  المختصــة  الدائمــة 
الدولــي ومبــاديء القانــون الدولــي اإلنســاني. أنشــئت 
وهــو  األساســي  رومــا  لنظــام  تفعيــًا   2002 عــام  فــي 
النظــام المؤســس للمحكمــة فــي مدينة الهــاي بهولندا، 
و يعكــس هــذا مــدى التطــور القضائــي والتطبيقــي الــذي 
وصــل اليــه القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون اإلنســاني 
القانــون  قواعــد  فــإن  رأينــا  وكمــا  أنــه  حيــث  الدولــي. 
تعــود  الدولــي  الجنائــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي 
الــى زمــن بعيــد جــًدا و لكــن جــاءت أول هيئــة قضائيــة 
دوليــة مختصــة بالتنفيــذ منــذ حوالــي عشــرين عاًمــا فقــط 
وبالتالــي نجــد أن هــذا يعكــس التطــور الدائــم والمســتمر 
ــت  ــي العــام xxxii فقــد كان ــون الدول لهــذا الفــرع مــن القان
الحاجــة الــى إنشــاء جهــة قضائيــة دوليــة دائمــة لتطبيــق 
والقانــون  الدولــي  الجنائــي  القانــون  وقواعــد  أحــكام 
الدولــي اإلنســاني تعــود الــى الفتــرة التــي لحقــت إعتمــاد 
معاهــدة منــع ومعاقبــة إرتــكاب جريمــة اإلبــادة الجماعيــة 
ــة لدخــول هــذه المعاهــدة  ــس األمــن الحاج أوضــح مجل
وغيرهــا مــن المعاهــدات المرتبطــة حيــز التطبيــق الفعلــي 
إنشــاء  بعــد  خاصــة  دائمــة  قضائيــة  جهــة  طريــق  عــن 
محكمتــي نورمبــرغ وطوكيــوxxxii، ولكــن بســبب الظــروف 
السياســية التــي حضــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
واتخــاذ الحــروب شــكًا مختلًفــا عــن الشــكل المعهــود 
ــد  ــه بع ــت علي ــذي كان ــذا الشــكل ال ــة به ــد الحاج ــم تع فل
الحــرب العليمــة الثانيــة إال بعــد تفاقــم األوضــاغ فــي 
يوغوســافيا الســابقة وإتخــاذ الحــرب الشــكل المعهــود 

ــم.  ــذي ألفــه العال ال

علــى  وصدقــت  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فجــاءت 
ــم،  ــاء العال ــع انح ــة مــن جمي ــا األساســي 120 دول نظامه
يمثلهــا مــن إفريقيــا فقــط 33 دولــة لتؤكــد علــى مبــدأ 
النظــر  بغــض  لألفــراد  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية 
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فالمحكمــة  البــاد،  داخــل  وضعهــم  أو  مرتبتهــم  عــن 
وليــس  األفــراد  بمحاكمــة  تختــص  الســياق  هــذا  فــي 
الــدول او الجماعــات. كمــا ان المحكمــة قــد نصــت فــي 
نظامهــا األساســي علــى أن إختصاصهــا بنظــر القضايــا 
ــي  ــون الدول ــد القان ــاًكا لقواع ــل إنته ــي تمث والحــاالت الت
فــي  اإلختصــاص  أن  أي   ،xxxiiتكميلــي إختصــاص  هــو 
األســاس للنظــام الداخلــي للــدول ولكــن فــي حــاالت 
معينــة ال تســتطيع فيهــا ممارســة ذلــك اإلختصــاص 
الجنائيــة  المحكمــة  الــى  اإلختصــاص  ينتقــل  وبالتالــي 
الدوليــة لمعاقبــة المجرميــن الدولييــن. نظــرت المحكمــة 
حتــى اآلت فــي 26 قضيــة تضمــن البعــض منهــا أكثــر من 
مشــتبه واحــد. أصــدرت المحكمــة 32 طلــب ضبــط أدى 
الــى اإلمســاك بـــ 9 أشــخاص مشــتبه فيهــم فــي قضايــا 
مختلفــة كمــا أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحكاًمــا 
أشــخاص:  بعــدة  يتعلــق  بعضهــا  قضايــا،  ســت  فــي 
ثمانيــة أشــخاص ثبتــت إدانتهــم وُبــرئ اثنــانxxxii، وال تــزال 
هنــاك دعــاوى أخــرى تجــري فيهــا المحاكمــات حتــى هــذه 

xxxii.اللحظــة

المطلب الثاني: أبرز اإلنتقادات 
والتحديات التي تواجه 

المحكمة الجنائية الدولية
علــى الرغــم مــن حداثــة المجــال القضائــي الدائــم للقانــون 
الجنائــي الدولــي إال أنــه منــذ إنشــاء المحاكــم الخاصــة 
المؤقتــة مثــل طوكيــو ونورمبــغ يتعــرض الــى العديــد 
مــن اإلنتقــادات التــي تعلقــت بفعاليتــه ونزاهتــه كذلــك 
الــى العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه المحكمــة فــي 
هــذا الصــدد فــي مــا يخــص تحجيــم إختصاصهــا، والعديــد 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  وجهــت  اإلتهامــات  مــن 
باختيــار  أساســها  علــى  تقــوم  التــي  بالمعاييــر  تعلقــت 
القضايــا ومــا إذا كانــت المحكمــة تحقــق صــورة العدالــة 
الفعليــة باســتهدافها للقضايــا الســهلة وتركيزهــا علــى 
ــي  ــا والتحقيقــات الت ــا فــي أغلــب القضاي منطقــة إفريقي
قامــت بهــا المحكمــة، كمــا أّن عامــات إســتفهام عديــدة 
ــاز السياســي ودور السياســة وتأثيرهــا  ــدور حــول اإلنحي ت

ــراد. ــة المحكمــة فــي محاكمــة األف ــي فعالي عل

السياســية  واإلنتقــادات  التحديــات  األول:  الفــرع 
الموجهــة الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأثرهــا فــي 

المحكمــة إختصــاص  تقييــد 
ــة الدوليــة فــي يوليــو 2002  منــذ إنشــاء المحكمــة الجنائي
وهــي تحــت عــبء كبيــر لنفــي أيــة إعتبــارات سياســية 
أن سياســية  أو تكوينهــا، فنجــد  تتدخــل فــي شــؤونها 
الرئيــس بــوش فــي ذلــك الوقــت أعتقــدت أن المحكمــة 
ســتكون أداة سياســية تســتخدم في تقييد ذراع الواليات 
المتحــدة األمريكيــة بالتزامــن مــع نيتهــا لغــزو العــراق فــي 
فقــط  واحــدة  ســنة  بعــد  حــدث  والــذي  الوقــت  ذلــك 
مــن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولكــن بالنظــر 
ــة نجــد أن لهــا  ــات المتحــدة األمريكي الــى مواقــف الوالي
مواقــف رافضــة للكثيــر مــن اإلتفاقــات والمعاهــدات 
التــي تــرى أنهــا ســتؤثر ســلًبا علــى هيمنتهــا أو ســيطرتها 
ــو  ــًا اإلنســحاب مــن بروتوكــول كويت ــة، فنجــد مث الدولي
عــام 1997 ومــن إتفاقيــة باريــس التــي جــاءت تصحيًحــا 
لهــذا البروتوكــول فيمــا بعــد فــي مــا يخــص المســائل 
وبالتالــي  البيئــة  بحمايــة  المتعلقــة  الدوليــة  القانونيــة 
تتعــارض  الجنائيــة لألفــراد  المســؤولية  فــإن موضــوع 
مــع السياســة األمريكيــة بصفــة عامــة مــن أجــل تطبيــق 
القانــون الجنائــي الدولــي. وبمتابعــة األحــداث األخيــرة 
نجــد أن الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« قــد هــدد 
بشــكل واضــح وصريــح بأنــه ســيقوم بإعتقــال ومحاكمــة 
بتوجيــه  قامــوا  إذا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  قضــاة 
إتهامــات للمقاتليــن األمريكييــن الذيــن شــاركوا فــي حرب 
أفغانســان إلرتكابهــم جرائــم التعذيــب أثنــاء اإلســتجوابات 
التــي كان يقــوم بهــا الجيــش االمريكــي فــي أفغانســتان 
أثنــاء الحــربxxxii. األمــر الــذي تطــور مؤخــًرا بشــكل واضــح 
عندمــا رفضــت الســلطات األمريكيــة منــح تأشــيرة دخــول 
البــاد الــى المدعــي العــام ‘فتــاو ميندوســة‘ بســبب اتجاه 
المكتــب لفتــح التحقيقــات فــي جرائــم الحــرب المرتكبــة 
فــي أفغانســتان.xxxii و بالتالــي فــإن التســاؤل يثــور حــول 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تســتطيع  مــدى  أي  الــى 
ــه  ــذي واضــح أن ــار السياســي ال ــة نفســها ضــد التي حماي

ــر. ــون بشــكل كبي ــق القان يقــاوم تطبي

المحكمــة  تواجــه  التــي  األخــرى  السياســية  المشــكلة 
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الجنائيــة الدوليــة هــي أن الــدول التــي لهــا ثقــل وتأثيــر 
السياســية  المســائل  علــي  الســيطرة  فــي  واضــح 
فــي  ورئيســة  فعليــة  مشــاركة  وتشــارك  والعســكرية 
ــا فــي العالــم ليســت دواًل مــن  النزاعــات التــي تــدور حالًي
الــدول األعضــاء وبالتالــي فــإن اختصــاص المحكمــة ال 
ينطبــق فــي هــذه الحالــة وهــي مســألة مهمــة يتبعهــا 
تملــك  ال  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  أن  إســتخاص 
حًقــا القــوة الفعليــة لمحاكمــة أو إجــراء تحقيقــات تتعلــق 
بجرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي حدثــت او 
تحــدث فــي الوقــت الراهــن فــي العديــد مــن المناطــق 
مــن  ليســتا  والصيــن  روســيا  أن  فنجــد  العالــم.  حــول 
ضمــن الــدول األعضــاء فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
كمــا أنــه ال توجــد أيــة مؤشــرات أن هــذا الوضــع ســيتغير 
فــي المســتقبل القريــب، و مــا قامــت بــه روســيا فــي عــام 
ــا  ــا قامــت بســحب توقيعه ــك، عندم ــى ذل ــدل عل 2016 ي
مــن نظــام رومــا األساســيxxxii. وبالتالــي فــإن النتيجــة 
المحكمــة  حاجــة  دوام  هــو  الوضــع  لهــذا  المنطقيــة 
فــي  المتحــدة  األمــم  قــرارات  الــى  الدوليــة  الجنائيــة 
للبحــث ومعاقبــة  الخاصــة والمؤقتــة  المحاكــم  إنشــاء 
اإلنتهــاكات التــي تقــع فــي مثــل هــذه الــدول الخارجــة 
عــن إختصــاص المحكمــة ويعــّد هــذا احتمــااًل أقــرب الــى 
المســتحيل، حيــث أن هــذه القــرارات دائًمــا مــا تصــدر 
عــن مجلــس األمــن و بالتالــي فــإن حــق الفيتــو ســيكون 
بمثابــة الســّد المنيــع الــذي يحــول دون التحقيــق فــي هذه 
اإلنتهــاكات والجرائــم. و لنفــس الســبب – الفيتــو- لــم 
يســتطع مجلــس األمــن فتــح التحقيــق فــي اإلنتهــاكات 
التــي وقعــت فــي األراضــي الســورية بســبب إســتعمال 
كلٍّ مــن روســيا والصيــن لهــذا الحــق.xxxii أيًضــا فالوضــع 
ماثــل بالنســبة لمــا يحــدث فــي اليمــن ولكــن باختــاف أن 
مجلــس األمــن لــم يتحــرك حتــى اآلن فــي فتــح تحقيقــات 
واســعة حــول جرائــم الحــرب فــي اليمــن ودور المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي هــذا الصــدد محــدودد للغايــة إذ أن 
ال اليمــن وال دول الحلفــاء المشــاركين فــي الحــرب ضــد 
الحوثييــن أعضــاء فــي المحكمــة الجنائية الدوليــة وبالتالي 
فمســألة مقبوليــة الدعــوى ســتكون غيــر موجــودة إذا مــا 
تــّم فتــح تحقيقــات فــي اليمــن تخــص هــذه اإلنتهــاكات. 
المثــال المعاكــس لهــذا هــو أن مكتــب المدعــي العــام 

بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الوقــت الراهــن فتــح 
أن  محتمــل  التــي  الحــرب  لجرائــم  مبدئيــة  تحقيقــات 
تكــون قــد ارتكبــت فــي العــراق مــن قبــل قــوات الجيــش 
البريطانــيxxxii والــذي وضــع هــذه اإلحتماليــة هــو عضويــة 
وبالتالــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فــي  بريطانيــا 
أمــًرا  تعــّدان  الدعــوى  ومقبوليــة  التحقيــق  فمســألة 
معقــواًل مــن الناحيــة القانونيــةxxxii دون الحاجــة الــى تدخــل 
مــن مجلــس األمــن باعتبــار أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
جهــة مســتقلة فــي عملهــا عــن األمــم المتحــدة ومجلــس 

xxxiiاألمــن بالتحديــد

ــك  ــت تفــادي ذل ــة حاول ــة الدولي ولكــن المحكمــة الجنائي
األمــر مــن الناحيــة التشــريعية فــي نظــام روما األساســي، 
حيــث نصــت المادتــان 37 و 42 منــه علــى مــا يفيــد أن 
إختيــار القضــاة واألشــخاص فــي مكتــب المدعــي العــام 
ــي تضمــن بصــورة  ــد مــن العوامــل الت ــه العدي يراعــى في
ــا وتفــادي وجــود  كبيــرة عــدم اإلنحيــاز السياســي للقضاي
شــبهات ولكــن مــن ناحيــة التطبيــق نجــد أن األمــر لــم 

ــا.  يكــن كافًي

الفــرع الثانــي: معاييــر إختيــار القضايــا محــل التحقيــق 
وإنحيــاز مكتــب المدعــي العــام

الجنائيــة  للمحكمــة  التكميلــي  اإلختصــاص  طبيعــة 
الدوليــة تجعــل منهــا محكمــة المــاذ األخيــر وبالتالــي 
شــديدة  الجرائــم  علــى  ســينحصر  المحكمــة  فتركيــز 
المدعــي  يجعــل مكتــب  الــذي  األمــر  فقــط،  الخطــورة 
لعــام بإعتبــاره المســؤول عــن فتــح التحقيقــات محــل 
شــكوك حــول نزاهتــه ومعاييــره فــي إختيــار القضايــا وجــاء 
هــذا عمــًا بنــص المــادة رقــم 15 مــن النظــام األساســي 
األدلــة  تســتقبل  أن  للمحكمــة  يمكــن  أنــه  أفــاد  الــذي 
والمعلومــات التــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكومية أو 
األفــراد أو أي جهــات أخــرى موثــوق فيهــا. وتلــزم المــادة 
15 المدعــي العــام بمراجعــة هــذه المعلومــات والتحقــق 
مــن إرتباطهــا وجديتهــا والتــي يحــدد علــى أساســها أن 
هنــاك أســباًبا معقولــة لبــدء التحقيــق أو إقامــة الدعــوى
ــة هــذه المســألة  ــة الدولي xxxii.ونظمــت المحكمــة الجنائي

بوضــع شــروط معينــة مــن أجــل إصــدار األمــر بالبــدء فــي 
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التحقيقــات ويقــع علــى مكتــب المدعــي العــام عاتــق كبيــر 
فــي هــذا األمــر حيــث يتوجــب عليــه التأكــد مــن وجــود 
أدلــة كافيــة وموثــوق منهــا ومــن مصدرهــا مــن أجــل 
المشــتبه فيهــم. و  الجنائيــة علــى  المســؤولية  ترتيــب 
بذلــك، نجــد أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد وضعــت 
إتباعهــا  العــام  المدعــي  علــى  يتوجــب  محــددة  معاييــر 
قبــل إحالــة القضيــة الــى الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة.xxxii كمــا يجــب عليــه التحقــق بــأن األدلــة 
الموجــودة تنــم علــى أن الجرائــم المرتكبــة قــد وصلــت 
الــى درجــة مــن الجســامة تســتوجب تدخــل المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة وفــي هــذا الخصــوص أشــارت الائحــة 
العــام الصــادرة فــي 2009  التنفيذيــة لمكتــب المدعــي 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم 29 الــى المعاييــر 
التــي وضعــت والتــي يجــب علــى المدعــي العــام أخذهــا 
فــي اإلعتبــار عنــد تقديــر تواجــد الجســامة مــن عدمــه 
إرتكابهــا  وأســلوب  وطبيعتهــا  الجرائــم  ‘نطــاق  مثــل 
ووقعهــا‘xxxii كمــا يجــب علــى المدعــي العــام أيًضــا تقديــر 
مصلحــة العدالــة ومصلحــة الضحايــا فــي هــذا الشــأن. 
أن  مــن  يتحقــق  أن  العــام  المدعــي  علــى  يجــب  أيًضــا 
مبــدأ اإلختصــاص التكميلــي مفّعــل وأن الدولــة صاحبــة 
اإلختصــاص األصلــي لــم تمــارس هــذا اإلختصــاص علــى 

xxxii .نحــو يضمــن تحقيــق العدالــة بصــورة فعليــة

كل هــذه اإلعتبــارات تتطلــب وقًتــا طويــًا مــن أجــل التأكــد 
مــن تحققهــا ومــن ثــم مباشــرة اإلختصــاص بالصــورة 
الســليمة، ولكــن مــا يزيــد األمــر صعوبــة هــو أنــه بالنظــر 
الجنائيــة  للمحكمــة  المتاحــة  المحــدودة  المــوارد  الــى 
ــة  ــة معين ــك يفــرض عليهــا وضــع أولوي ــة فــإن ذل الدولي
مــن أجــل اختيــار القضايــا الهامــة، األمــر الــذي قــد يضــع 
المحكمــة فــي مفتــرق طــرق إذا مــا كان هنــاك أكثــر مــن 
حادثــة بهــا إنتهــاك للقانــون وعلــى المحكمــة أن تختــار 
واحــدة فقــط بســبب نــدرة المــوارد، وفــي محاولــة لحــل 
هــذه المعضلــة، أصــدر مكتــب المدعــي العــام وثيقــة 
ــة  ــار القضي ــميت بـ‘ورقــة سياســة حــول اختي رســمية ُس
وترتيــب األولويــات‘ فــي 15 ســبتمبر عــام xxxii 2016 والتــي 
حــّددت أهــم اإلعتبــارات التــي يراعيهــا مكتــب المدعــي 
التحقيــق وإختيــار  بالبــدء فــي  القــرار  إتخــاذ  العــام عنــد 

قضيــة معينــة مــن أهمهــا مــدى قــدرة التحقيقــات فــي 
المجتمعــات  و  الجرائــم  وضحايــا  والمحاكمــات  التأثيــر 
المتأثــرة بالنــزاع وتأثيرهــا علــى وقف اإلعتــداءات ومنعها. 

وبالرغــم مــن كل هــذه اإلعتبــارات إال أنــه فــي كل األحــوال 
يخضــع قــرار المدعــي العــام الــى رقابــة الدائــرة التمهيديــة 
ــب  ــن مكت ــارض بي ــن أن يحــدث تع ــل ممك للمحكمــة، ب
المدعــي العــام و الدائــرة التمهيديــة مثلمــا حــدث عندمــا 
تلقــى مكتــب المدعــي العــام مــا يفيد الهجوم الذي شــنته 
قــوات اإلحتــال الصهيونــي علــى قوافــل المســاعدات 
اإلنســانية التــي كانــت متجهــة الــى قطــاع غــزة لمســاعدة 
الفلســطينيين ولكــن مكتــب المدعــي العــام قــرر بأنــه ال 
ــات  ــدء فــي التحقيق ــة للب ــة أو معلومــات كافي ــد أدل توج
وبالرغــم مــن ذلــك طالبــت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة 
مكتــب المدعــي العــام بإعــادة النظــر فــي القــرار ولكــن 
فــي النهايــة قــّرر مكتــب المدعــي العــام أنــه ال توجــد 

xxxii .أســس كافيــة للبــدء فــي التحقيــق

كل هــذه المعاييــر واألســس التــي قــد يبــدو مــن الناحيــة 
التحقيــق  فــي  العدالــة  تحقيــق  تضمــن  أنهــا  النظريــة 
ولكــن عملًيــا نجــد أن هــذه المعاييــر مــن الممكــن أن 
تكــون ســبًبا أساســًيا فــي التأثيــر الســلبي علــى المحكمــة 
نــواٍح، فمثــًا نجــد أن العديــد  وإختصاصهــا مــن عــدة 
مــن المحاكمــات التــي تعلقــت بالمتهميــن الذيــن نســب 
تشــمل  لــم  أوغنــدا  فــي  حــرب  جرائــم  إرتــكاب  اليهــم 
 xxxiiاألهليــة الحــرب  فــي  التمــرد  حــركات  قــادة  ســوى 
تمارســه  الــذي  السياســي  الضغــط  يعكــس  قــد  ممــا 
الحكومــات فــي تحريــك القضايــا علــى الرغــم مــن وجــود 
الحكومــات  فــي  مســؤولين  قــادة  تديــن  عديــدة  أدلــة 
الهــدف األساســي مــن  بــأن  ومــن هنــا جــاء اإلعتقــاد 
هــذه المحاكمــات وأن السياســة العامــة إلختيــار القضايــا 
ــزاع  ــوازن السياســي فــي مناطــق الن مرتبطــان بإعــادة الت
وليــس بتحقيــق العدالــةxxxii. ولكــن يمكــن الــرد علــى هــذه 
الحجــة أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ال تســتهدف قــادة 
المليشــيات فقــط حيــث أنهــا أصــدرت أمــًرا بالقبــض ضد 
الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير مرتيــن، األولــى 
ــو  ــت فــي يولي ــة كان ــام 2009 والثاني ــت فــي مــارس ع كان
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xxxii 2010. أيًضــا فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أصــدرت 
أمــًرا بالقبــض ضــد الرئيــس الكينــي ‘اوهوروكينياتــا‘ علــى 
إثــر األحــداث التــي وقعــت بعــد اإلنتخابــات فــي كينيــا 
عــام 2007 والتــي أدت الــى مقتــل 1000 شــخص وتهجيــر 
أكثــر مــن 600,000 مــن منازلهــم. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
التحــركات لــم تجــن ثمارهــا حتــى اللحظــة لكــن يمكــن 
ا واضًحــا بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ال  اعتبارهــا ردًّ
تســتهدف صغــار القــادة وأن الترتيــب القيــادي ال يعــّد 

ــل هــذه التحــركات.  ــاذ مث ــا للمحكمــة مــن إتخ مانًع

الفــرع الثالــث: إتجــاه بعــض الــدول الــى اإلنســحاب مــن 
عضويــة المحكمــة

نتيجــة الــرأي الســائد الــذي أتجــه الــى اعتبــار أن المحكمــة 
فــي  اإلفريقيــة  الــدول  تســتهدف  الدوليــة  الجنائيــة 
ــة نيتهــا  أغلــب تحقيقاتهــا أعلنــت بعــض الــدول اإلفريقي
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  مــن عضويــة  باإلنســحاب 
وأغفلــت هــذه اإلدعــاءات أن معظــم التحقيقــات التــي 
فتحتهــا المحكمــة فــي اإلنتهــاكات التــي وقعــت فــي 
إفريقيــا جــاءت بعــد طلــب حكومــات هــذه الــدول مــن 
المدعــي  مكتــب  وأن  التحقيقــات  لفتــح  المحكمــة 
العــام لــم يبــادر مــن نفســه بفتــح التحقيقــات ســوى 
ثــاث قضايــا فقــط. وكانــت بورونــدي هــي أول  فــي 
المنســحبين مــن المحكمــة عــام 2017 بعدمــا أعلمــت 
xxxii.ــا المحكمــة بنيتهــا فــي اإلنســحاب قبلهــا بعــام تقريًب

ولكــن هــذا اإلنســحاب لــن يمنــع مكتــب المدعــي العــام 
مــن إســتكمال التحقيقــات التــي ُفتحــت فــي إبريــل عــام 
وقعــت  التــي  السياســية  اإلضطرابــات  إثــر  علــى   2016
ــدي ملزمــة بالتعــاون  ــرة، و ســتظل بورون فــي هــذه الفت
مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لحيــن إنتهــاء التحقيقــات 
وحتــى فتــرة المحاكمــات إن ُوجــدت.xxxii وحاولــت جنــوب 
إفريقيــا أن تســير علــى نفــس الخطــى التــي ســارت عليهــا 
ــق  ــت هــي العائ ــرار كان ــا ولكــن عــدم دســتورية الق جامبي
الــذي وقــف أمــام تنفيــذه بســبب شــرط الحصــول علــي 
xxxii .ــى قــرار اإلنســحاب موافقــة مــن أعضــاء البرلمــان عل

وجــاء هــذا القــرار بســبب إتهــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لدولــة جنــوب إفريقيــا بفشــلها في التعاون مــع المحكمة 
بســبب عــدم إلقــاء القبــض علــى الرئيــس الســوداني ‘عمر 

البشــير‘ وهــو مــا عارضتــه بشــدة دولة جنــوب إفريقيا. كل 
هــذه التداعيــات ممكــن ان تنــدرج تحــت نطــاق الضغــط 
وبالتالــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  علــى  السياســي 
علــى نفــاذ القضــاء الجنائــي الدولــي بصفــة عامــة. األمــر 
الــذي كان واضًحــا بصــورة كبيــرة والــذي يمكــن ماحظتــه 
مــن تحــرك اإلتحــاد اإلفريقــي ضــد المحكمــة الجنائيــة 
ــد  ــاد اإلفريقــي فــي 2009 بع ــاول اإلتح ــث ح ــة، حي الدولي
إصــدار المحكمــة الجنائيــة الدولــة أمــر الضبــط ضــد عمــر 
بــل والتهديــد بوجــود  الــدول اإلفريقيــة  البشــير تحذيــر 
عقوبــات فــي حــال تعامــل الــدول اإلفريقيــة ومســاعدتها 
هــذه  اإلتحــاد  واســتكمل   ،xxxiiاألمــر هــذ  تنفيــذ  علــى 
السياســة فــي القمــة التــي انعقــدت فــي ينايــر 2017 حيــن 
حــّث الــدول اإلفريقيــة علــى اإلنســحاب مــن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة.xxxii وتشــكل هــذه الحــركات العديــد مــن 
الدووليــة  الجنائيــة  المحكمــة  كفــاءة  حــول  التســؤالت 
ومــدى تدخــل العوامــل السياســية فــي تحقيــق العدالــة، 
والســبب فــي هــذا هــو الشــعور بــأن التصديــق علــى نظام 
الــدول جــاء بشــكل صــوري،  لبعــض  رومــا األساســي 
حيــث أن مجــرد إعــان نيــة المحكمــة بفتــح التحقيــق فــي 
إحــدى الــدول يعــّد ســبًبا كافًيــا لهــذه الدولــة بإعانهــا نيــة 
اإلنســحاب مــن المحكمــة وبالتالــي تفــادي وقوعهــا تحــت 

إختصــاص المحكمــة.

الفرع الرابع: مدي فعالية المحكمة الجنائية لدولية
بالنظــر الــى المــوارد الماليــة المتاحــة للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، نجــد أنهــا قــد أنفقــت قرابــة المليــار ونصــف 
الفتــرة مــن 2004 و حتــى 2018 وكان  يــورو فــي  مليــار 
ــي  ــا فقــط، وبالتال ــق فــي ثــاث قضاي ــك فــي التحقي ذل
فــإن النقــد الموجــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نقــد لــه 
ــة  ــة الدولي ــم المحكمــة الجنائي ــد حك ــه، خاصــة بع وجاهت
ــا‘ زعيــم النائــب األســبق لرئيــس  ــر بيمب ــراءة ‘جيــان بيي بب
علــى  فــي محاكمتــه  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة 
جرائــم الحــرب و الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ارتكبتهــا 
ــا الوســطى فــي  ــي فــي إفريقي ــش الكونغول قــوات الجي
الفتــرة بيــن عامــي 2002 و 2003 حيــث أتخــذت المحكمــة 
الحكــم  هــذا  إصــدار  أجــل  مــن  ســنوات  العشــر  قرابــة 
وبالتالــي فــإن التســاؤل أيَضــا ثــار حــول فعاليــة المحكمــة 
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ــة وإســتغراقها عشــر  ــى التعامــل مــع القضي وقدرتهــا عل
ســنوات كاملــة وتقريــر البــراءة فــي النهايــة لعــدم كفايــة 
.xxxiiاألدلــة التــي تديــن ‘بيمبــا‘ و إرتكابــه الفعلــي للجرائــم

الخالصة
إن القضــاء الجنائــي الدولــي مــّر وال يــزال يمــر بالعديــد 
مــن التطــورات المتعلقــة بتكوينــه وفعاليتــه والجهــات 
التــي تطبقــه. ال شــك فــي أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
قــد لعبــت دوًرا هاًمــا بإعتبارهــا مــن أقــوى الخطــوات 
القانــون  مــن  والتنفيــذي  القضائــي  للشــق  الداعمــة 
الجنائــي الدولــي. الواضــح أن القضــاء الجنائــي الدولــي 
بصفــة عامــة فــي الوقــت الراهــن غيــر قــادر علــى تحقيــق 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة والتحقيــق فــي كافــة المســائل 
واإلنتهــاكات للقانــون الجنائــي الدولــي حيــث أنــه ال يــزال 
ــر فــي تقديــم  ــر كبي ــه أث ــر الحكوميــة ل دور المنظمــات غي
األدلــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتقديــم المســاعدات 
النــزاع  المناطــق محــّل  اإلنســانية للضحايــا ومســاعدة 
وذلــك دور تلعبــه منظمــات عالميــة مثــل اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر ومنظمــة العفــو الدوليــة وغيرهــا مــن 
المؤسســات والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة. كمــا 
أنــه وبالرغــم مــن إنشــاء جهــة قضائيــة دائمــة مختصــة 
يــزال  ال  الدولــي،  الجنائــي  القانــون  أحــكام  بتطبيــق 
هنــاك حاجــة لألمــم المتحــدة وبالتحديــد مجلــس األمــن 
لمســاعدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي فتــح التحقيــق 
مــن  ليســت  التــي  الــدول  فــي  المتهميــن  ومحاكمــة 
ــذي  ــة، األمــر ال ــة الدولي ضمــن أعضــاء المحكمــة الجنائي
يفتــح بــاب اإلعتبــارات السياســية فــي منظومــة العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة.
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توصيات المؤتمر 
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المؤتمــر  أعمــال  فــي  المشــاركون  خلــص  وقــد  هــذا 
الــى أهميــة االســتمرار فــي عقــد هكــذا مؤتمــرات لمــا 
لهــا مــن دور رئيــس فــي نشــر المعرفــة والوعــي بأحــكام 
ــي،  ــة الشــباب العرب ــدى فئ ــي اإلنســاني ل ــون الدول القان
ــل  ــاع نســبة الجه ــس بارتف ــل مشــكلته الرئي ــذي تتمث وال
ــة مــن  بأحكامــه، وقــد قــدم المشــاركون بالمؤتمــر جمل
التوصيــات الــواردة فــي متــن األبحــاث الــى قدمــت وكان 

ــا: فــي مقدمته
تعزيــز مبــدأ االختصــاص القضائــي العالمــي ليطــال 	 

ــاء  ــة أثن ــكات لثقافي ــي تطــال الممتل االنتهــاكات الت
النزاعــات المســّلحة حتــى ال يكــون القضــاء الوطنــي 
مقّيــًدا فقــط بالجرائــم التــي تمــس بالممتلــكات 

الثقافيــة والواقعــة فــوق إقليمــه. 
رومــا 	  نظــام  علــى  التصديــق  علــى  الــدول  تحفيــز 

ــة  األساســي لعــام 1998 الخــاص بالمحكمــة الجنائي
تطــال  التــي  االنتهــاكات  ردع  أجــل  مــن  الدوليــة 
الدولــي اإلنســاني وكذلــك لتعزيــز مبــدأ  القانــون 
الجنائيــة  المحكمــة  عليــه  تقــوم  الــذي  التكامليــة 

الدوليــة. 
الهــاي 	  اتفاقيــة  تضمنتهــا  التــي  القواعــد  تطويــر 

لعــام 1954 بمــا يتناســب والتطــورات الاحقــة علــى 
المســتوى التشــريعي الدولــي ســواء بســبب تبنــي 
األساســي  النظــام  أو   ،1977 األول  البروتوكــول 
علــى  والتأكيــد   ،199 الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
التدابيــر  باتخــاذ  األطــراف  الــدول  التــزام  ضــرورة 
االحتياطيــة، ونشــر المعلومــات الــواردة باتفاقيــة 

اإلضافييــن. وبروتوكوليهــا   1954 الهــاي 
الحــرص علــى التعريــف باالنتهــاكات الخطيــرة ضــد 	 

عقــاب  تســتوجب  والتــي  الثقافيــة  الممتلــكات 
مــن  اإلفــات  مــن  الحــد  لمحاولــة  مقترفيهــا 

العقــاب.  
للتعــّرف 	  فعالــة  وســائل  تطويــر  علــى  العمــل 

العلمــي علــى األشــخاص المفقوديــن، بمــا فــي 
وقواعــد  البيانــات  قواعــد  اختبــار  وظائــف  ذلــك 
ــا البعــض،  ــة أو المرتبطــة ببعضه ــات المركزي البيان
المفقوديــن   باألشــخاص  مركــزي  ســجل  وإنشــاء 
باســتخدام نظــام إدارة بيانــات تحديــد الهويــة التابــع 

لـــ )ICMP iDMS( ومركــز االستفســار عبــر اإلنترنــت 
)OIC(، ممــا يســمح لجميــع عائــات المفقوديــن 
فــي  والمشــاركة  عــن شــخص مفقــود،  باإلبــاغ 
الضمانــات  لتنفيــذ  الشــخصية  البيانــات  معالجــة 
والسياســات المناســبة التــي تحكــم عمليــات حمايــة 
البيانــات، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر والواجبــات 
الدوليــة بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة فــي االتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة جميــع االشــخاص مــن االختفــاء 

القســري.
علــى أطــراف النــزاع المســّلح اعتمــاد  تدابيــر عمليــة 	 

عامــة  لتنفيــذ االلتزامــات المترتبــة علــى القانــون 
الدولــي اإلنســاني والتــي تهــدف إلــى الحيلولــة دون 
اختفــاء األشــخاص، مــن خــال تأســيس خطــوط 
قياديــة صارمــة داخــل القوات المســّلحة والجماعات 
المســّلحة لضمــان رقابــة فعالــة، وتســهيل حصــول 
وتســجيل  الهويــة،  لتحديــد  وثائــق  علــى  الجميــع 
والموتــى  للخطــر  المعرضيــن  األشــخاص  كافــة 
وإصــدار شــهادات وفــاة مائمــة،  فضــًا عــن تبنــي 
ــر المقــررة  ــح تتفــق مــع المعايي ــة ولوائ قواعــد إداري
واالحتجــاز  القبــض  مثــل  مســائل  بشــأن  دولًيــا 
والســجن واألســر،  وتزويــد أفــراد القــوات المســّلحة 
أو الجماعــات المســّلحة بأقــراص معدنيــة لتحديــد 
وإدارة  لاســتعامات  مكتــب  وإنشــاء  الهويــة، 
لتســجيل المقابــر، كمــا نصــت علــى ذلــك اتفاقيــات 

جنيــف لعــام 1949.
قضايــا 	  لحــل  الدولــي  المســتوى  علــى  التعــاون 

القســري  واالختفــاء  المفقوديــن  األشــخاص 
بفعاليــة مــن خــال توفيــر المســاعدة المتبادلــة فــي 
الضحايــا،  ومســاعدة  المعلومــات،  تبــادل  شــكل 
والمختفيــن،  المفقوديــن  األشــخاص  وتحديــد 
ــرام  ــك فــي اســتخراج الرفــات وتحديدهــا واحت وكذل
اإلجــراءات  تخضــع  أال  ويجــب  الموتــى،  رفــات 
المتخــذة لمعالجــة مســألة األشــخاص المفقوديــن 
ــل مــن  ــة بالمث واالختفــاء القســري لشــرط المعامل

المســّلحة. النزاعــات  أطــراف  جانــب 
تشــديد العقوبــات والجــزاءات التــي تفــرض جــراء 	 

التعــدي علــى حــق اإلنســان فــي الصحــة ســواء علــى 
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صعيــد القوانيــن الوطنيــة او علــى صعيــد القوانيــن 
الدوليــة.

ــة 	  ــد القانوني ــق الســليم للقواع ــى التطبي ــد عل التأكي
الدوليــة التــي تحمــي البيئــة لمــا لذلــك مــن عاقــة 
بيئــة  ان  إذ  الصحــة،  فــي  اإلنســان  بحــق  وثيقــة 
ــوث معناهــا صحــة بشــرية  ــة مــن التل ســليمة خالي

جيــدة. 
قيــام األمــم المتحــدة وبالتحديــد مجلــس األمــن 	 

الدولــي بمســاعدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
الــدول  فتــح التحقيــق ومحاكمــة المتهميــن فــي 
التــي ليســت مــن ضمــن أعضــاء المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.
الناميــة علــى 	  الــدول  التأكيــد المتكــرر مــن جانــب 

وســيادتها  تقريــر مصيرهــا  فــي  المشــروع  حقهــا 
علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة وفًقــا لمــا قررتــه 

الدوليــة.  المواثيــق 
للجمعيــة 	  التابعــة  الدولــي  القانــون  لجنــة  دعــوة 

دورهــا  ممارســة  إلــى  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
المعهــود فــي رصــد مخالفــات القــرارات والمواثيــق 
متعلقــة  مائمــة  جديــدة  صيــغ  وإعــداد  الدوليــة 

الطبيعيــة. للمــوارد  القانونــي  غيــر  باالســتغال 



274

مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

ينظم مكتب لبنان للقانون الدولي ا�نساني التابع لمنظمة "دياكونيا" بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة البترا تحت 
رعاية ا�ستاذ الدكتور مروان الموال, رئيس جامعة البترا

"مؤتمر الشباب ا�قليمي ا�ول للقانون الدولي ا�نساني والمخصص لحماية ا�شخاص الذين 
يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"

الدكتور مروان الموال
رئيس جامعة البترا، ا�ردن 

الدكتور شادي ابو حلو 
عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، ا�ردن

ميسر الجلسة:
العميد المتقاعد أسامة دمج

ممثل لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة اعمال
اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني

الفريق المتقاعد مأمون خصاونة 
اللجنة الوطنية للقانون الدولي ا�نساني في ا�ردن

ميسر الجلسة:
الدكتورة حليمة القعقور

استاذة قانون دولي عام في الجامعة اللبنانية
المواضيع المختارة:

مصطفى القاضي
ا�طار القانوني للمفقودين واحتياجات عائالتهم

جامعة عين شمس، مصر

اليوم ا�ول: ١٠ حزيران ٢٠١٩ - مسرح االنباط - مبنى كلية الحقوق
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د. عادل مساوي
حماية الممتلكات الثقافية في زمن 

النزاعات المسلحة:  نطاق الحماية والمسؤولية 
الدولية والجنائية المترتبة عن انتهاكها

جامعة محمد الخامس، المغرب
عواد سليمان

هدم منازل الشهداء الفلسطينيين كجريمة حرب 
جامعة بيرزيت، فلسطين 

نورهان مصطفى
االستغالل الغير مشروع للموارد الطبيعية 

وتطبيق القانون الجنائي الدولي على هذا االستغالل 
جامعة عين شمس، مصر
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16:15

20:30
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استراحة

استراحة الغذاء – نادي جامعة البترا

عشاء في مطعم تل الصنوبر، عمان شارع مطار الملكة علياء الدولي

ا�فتتاح والتسجيل

رسل العكيدي
الحماية الدولية للمفقودين في النزاعات المسلحة

جامعة النهرين، العراق
د. فارس إسماعيل

 المسؤولية الدولية عن انتهاك الحق في الصحة
كلية النور الجامعة، العراق

الجلسة ا�ولى:
المخاطر في العمليات العدائية 

جلسة هيئة خبراء:
 النجاحات والتحديات لتطبيق القانون الدولي االنساني على مستوى المحلي 

في المنطقة العربية: ٤٠ عاما بعد تبني البروتوكولين ا�ضافيين لعام ١٩٧٧

القاضي عمر مكي 
المنسق القانوني ا�قليمي للشرق 
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ميسر الجلسة:
الدكتور عبدالملك عزوزي 

أستاذ في القانون الدولي ا�نساني في جامعة جيجل، 
الجزائر

المواضيع المختارة: 
أيمن الحاج

حماية الممتلكات الثقافية بما فيها ا«ثار التاريخية
 وتدمير الممتلكات واالستيالء عليها

 الجامعة االسالمية في لبنان، لبنان
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مؤتمر الشباب اإلقليمي األول للقانون الدولي اإلنساني والمخصص لحماية األشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسّلحة الدولية وغير الدولية

09:30
11:15

ميسر الجلسة:
الدكتور علي الدباس

رئيس قسم القانون العام، 
كلية الحقوق، جامعة البترا، ا�ردن

المواضيع المختارة: 
أحمد سلمان بركات

حظر ا�عمال ا�رهابية في القانون الدولي ا�نساني 
الجامعة االسالمية في لبنان، لبنان

ميسر الجلسة:
ا�ستاذ الدكتور محمد علوان

أستاذ القانون الدولي العام، 
كلية الحقوق، جامعة البترا، ا�ردن

المواضيع المختارة: 
عمران تميمي

إهالك الجماعات البشرية  في النزاعات المسلحة : 
إخضاع الجماعة عمد� �حوال معيشية بقصد ا�هالك 
كجريمة ا�بادة الجماعية في نظام روما ا�ساسي

جامعة بيرزيت، فلسطين

اليوم الثاني: ١١ حزيران ٢٠١٩ – مسرح االنباط - مبنى كلية الحقوق

10:00
11:45

11:45
12:15
12:15
13:30

13:30
14:30

14:30
15:30

20:30
22:30

استراحة

استراحة الغذاء – نادي جامعة البترا

عشاء في مطعم تل الرمان - مدينة جرش

د. عبد السالم هماش
دراسة في مفهوم الجرائم ضد االنسانية من خالل 
قرارات المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة

جامعة العلوم ا�سالمية العالمية، ا�ردن
نسمه البلبوشي

إسرائيل وانتهاكات القانون الدولي ا�نساني 
على ا�راضي الفلسطينية المحتلة

مصر
محمد علي

دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ القانون 
الدولي ا�نساني  وأهم العقبات التي تواجهه

الجامعة ا�لمانية، مصر  

الجلسة الرابعة: 
المساءلة عن ا�نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ا�نساني

جلسة ختامية : 
توزيع شهادات المشاركة على المشاركين في اعمال المؤتمر

تبادل الدروع

الجلسة الثالثة: 
مواضيع مختارة حول سير العمليات العدائية في النزاعات المسلحة المعاصرة

د. شادي أبو حلو و د. محمد العماوي
المقاتلون ا�جانب والمرتزقة 
في القانون الدولي ا�نساني 

جامعة البترا، ا�ردن
العميد المتقاعد أسامة دمج

ممثل لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة اعمال
اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني

محمد محسن 
مبدأ التمييز في ضوء تحديات القانون الدولي 

ا�نساني (الروبوتات العسكرية نموذج·)
جامعة النهرين، العراق
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